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  דבר המערכת
  

  

אנו שמחים להגיש לפניכם את הכרך השביעי של כתב העת  'חמדעת'. 
כמו בכרכים הקודמים, שייכים לתחומי החינוך,  ,מרים בכרך החדשהמא

תחומי של חלק מהאמרים החלטנו  -היהדות והספרות, אך בשל אופיים הבין
להציג את כל המאמרים בחטיבה אחת, לפי סדר א"ב של שמות הכותבים, 

  ולא במדורים נפרדים כפי שנהגנו בעבר. 

והוא מציע שתי קריאות בסונטה  פותח את הגיליון אסתר אזולאימאמרה של 
'נוסח' לבן ציון תומר. קריאה אחת היא סטרוקטורליסטית ויוצאת מתוך 
תופעת האנפורה המסורגת שקיימת בשיר ומתייחסת לאנפורה במקרה זה אף 
כאל אקרוסטיכון. הקריאה השנייה חותרת תחת המסקנה הגלויה של השיר 

ספת על מה שהיה מקובל עד ועולה ממנה שסיום הסונטה מאפשר פרשנות נו
ש קריאות אפשריות באגדה ומציג של ,ישעיהו בן פזישל  ,עתה. המאמר השני

תלמודית העוסקת בקונפליקט שבין חיי משפחה להתמסרות ללימוד תורה. 
המחבר מציע אפשרות קריאה רביעית היוצרת זיקה אינטרטקסטואלית בין 

הוא טוען כי הפעלת הזיקה ו ,הסיפור התלמודי לסיפור אמנון ותמר המקראי
בין הסיפורים מספקת מפתח להבנת ביקורתו של מספר האגדה על הנורמות 

 טהאאסתר גועליהן הוא מדווח. המאמר השלישי נכתב על ידי שהחברתיות 
והוא מוקדש לנושא ה'ויכוח' במחברת הראשונה בספר המשלים למשורר 

ש מבין מחברותיו של המשורר הן מחברות ויכוח ויעקב בן אלעזר. של
והראשונה עוסקת בויכוח בין הנפש השכל והגוף ומעוצבת  ,בנושאים שונים

ירון של  , מאמרוכאלגוריה מתחומה של שירת החשק. המאמר הרביעי
דן בנושא מתחום המשפט העברי. זילברשטיין מבקש להוכיח כי  זילברשטיין

ללת עדות הנובעת מהסתברות, נועדה ליצור השו ,'אומדנת שמעון בן שטח'
תמר תריס בפני עודף השפעה של המערכת השלטונית על מערכת של חכמים. 

, במאמר החמישי של הקובץ, מבקשת להדגים את דרכו של ר' רפאל לביא
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להצביע על זיקה בין  דליה קריספלידיעת הנפש. במאמר השמיני מבקשת 

  דבר המערכת
  

  

אנו שמחים להגיש לפניכם את הכרך השביעי של כתב העת  'חמדעת'. 
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ופרשת תמר ויהודה ומשמעויותיה של שתי פרשיות: פרשת רות המואביה 
והוא עוסק בדמותו רבקה שאול בן צבי זיקה זו. המאמר התשיעי נכתב בידי 

גיבור הרומן של א"ב יהושע. לדעת המחברת דמותו הובנה באופן  ,של מולכו
והיא מבקשת להציג פרשנות אמפתית והומאנית יותר  ,מעוות על ידי פרשנים

דגש על יסודות מטפורליים  של הדמות באמצעות ניתוח השם
 מנחם שטרן,ואינטרטקסטואליים של טקסטים נבחרים מהרומן. מאמרו של 

העשירי במספר, חותם את הקובץ ובו מבקש המחבר לחשוף את פעילותו 
, בתחומי חינוך 1863הנשכחת של משה דוד שו"ב, שעלה לארץ בשנת 

  ותרבות מגוונים.

רים. אנו מבקשים להודות לכל תקוותנו שתמצאו קורת רוח בקריאת המאמ
הכותבים שתרמו מפרי עטם לקובץ זה, להנהלת המכללה ולעומד בראשה 
פרופ' אבי לוי, המסייעים בכל עניין, קטן כגדול, בהוצאת הקובץ. לכולם 

  תודה וברכה.
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  .'עבור חמדעת' :ולציין ,asnatty@macam.ac.ilהמערכת בדוא"ל: 
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  תודה וברכה.
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  המכללה נשיאדבר 
  
  

בכרך השביעי של שנתון  ,הפעם ."כל השביעין חביבין"כבר אמרו חז"ל: 
מכללת חמדת הדרום, "חמדעת", מאמרים חשובים, בעלי אופי בין תחומי. 

ביותר מאשר  לקרוא טקסטים הקו המקשר בין רוב המאמרים הוא האפשרות
  ולהגיע לתובנות אחרות. אחתאפשרות 

הציגו בפנינו מגוון רחב של תחומים, החל ש עשרה כותביםיחדיו חברו כאן 
  מיצירות בנות זמננו, דרך מאמרים תלמודיים ואגדות חז"ל ועד הפיוט.

אני קורא לכל חברי סגל המכללה להרבות במחקרים, כתיבה ופרסום מאמרים 
עתה, משהחלנו  רים, על מנת להתעצם אישית ולהעצים את המכללה.ומחק

  ת לתואר שני, לנושא זה משנה חשיבות.ואת הפעלת התוכני

ד"ר אסתר אזולאי וד"ר  – 'חמדעת'לחברי מערכת לכל הכותבים, אני מודה 
, הגב' לעורכת הלשוניתעל עבודתם המסורה והמקצועית. פזי, -ישעיהו בן
על ההדפסה ועל כך ששוב הוציאה מתחת  ,נת תורג'מןולגב' אס נעמה ביטון

  ידה כרך ראוי ומכובד.

  

  אבי לוי פרופ'
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 9אסתר אזולאי     
 

  של הטקסט הספרותי  DNA-האנאפורה המסורגת כ
  לבן ציון תומר 1בשיר "נוסח",

  
  מאת

  אסתר אזולאי
  

במאמר זה מוצעות שתי אפשרויות קריאה בשיר "נוסח": קריאה 
סטרוקטורליסטית המתמקדת באנאפורה המסורגת כתופעה העומדת בפני 
 עצמה; וקריאה צמודה, מלווה בשאלות ותהיות על השאלה הרטורית

  הזאת. ההמופיעה בשיר, ועל התשובה הגורפת שהשיר משיב לתהיי
  

  בן ציון תומר/ נוסח
  

  חקק. את חייו אבי באבן
  אני ברוח.

  אבי רהט ביתו בצבע חם וחום ובמוצק,
  אני בצבע כפור וברהיטי נוצה קלים מרוח.

  
  אבי נשם עם אלוהיו,

  אני עם עיט.
  אבי צמח מרחוביו

  אני אפילו לא מבית.
  

  אבי שתק. לבו הלם.
  אני הולם. לבי שותק.

  
  אבי כבר מת. מקדש מעט לו: אבן.

  אני עוד חי ומקדשי ברוח.
  מה ישרד עת אסוער כתבן?

  בני את שמי לא יחקוק על לוח.
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  של הטקסט הספרותי בשיר "נוסח" DNA-האנאפורה המסורגת כ  10
 

  קריאה ראשונה
  סקירת מאמרים 

עיון ראשוני בשיר "נוסח" מעמיד את השיר על ההשוואה הניגודית בין 
ם עם הדובר בשיר ובין אביו: האב מלא וספוג ערכים וקדושה, "אבי נש

 אלוהיו", ואילו עולמו של הבן הנו עולם ריק, חלול ואכזרי: "אני עם עיט".
והעמידו את השיר  חוקרים שונים שהתייחסו לשיר זה הסכימו על כך ואכן,

על נקודה זו. הם הדגישו בעיקר את ההבדל בין הדובר ואביו, את נושא 
  בחינת 'הולך ופוחת הדור'. התמעטות הדורות,

בעיקר לצורות החזרה המילוליות והצליליות בשיר ולתבנית  סהתייח 2זנדבנק
החריזה המחורזת ולתפקידן בשיר. על פי מאמרו נראה שגם הוא מסכים 
למגמה הפסימית העולה בשיר ולטענה ש'הולך ופוחת הדור', והוא מעגן את 

  דבריו בעיקר במבנה הצורני של השיר. 

ס ל"נוסח" כאל שירה התייח 3ח' אוהל, בספרו "שער לשירה הצעירה",
שבו ועמד על ההבדלים בין  םמודרנית. הוא ציין את האמצעים האמנותיי

האב לבן. לדבריו, השיר עוסק במאבק בין התפרצות הסערה הנפשית לבין 
הקפדני של השיר ולתפקיד  יאיפוקה. הוא דן בקשר בין המבנה הארכיטקטונ

סק בקוהרנטיות של שהוא ממלא בו כמרכיב הכובש את הרגשות, ולמעשה עו
אוהל מעמיד את השיר על הלך רוח קדורני ופסימי וטוען ש"בניגוד גם השיר. 

לשיר של יהודה עמיחי, 'אלוהים מרחם על ילדי הגן', המעלה איזה זיק של 
אמונה ותקווה לגבי העתיד [שאמנם מלווה בספקנות מרובה] , הרי ששירו 

  ולו בייאוש מוחלט:של תומר נעדר גם זיק תקווה זה, והוא חדור כ
  

  מה ישרד עת אסוער כתבן?
  .בני את שמי לא יחקוק על לוח

  
שבין הדובר לאביו  את פער הדורות הדגישה גם היא 4שרה האופטמן

שהשיר "נוסח"  והסבירה את השיר כפשוטו. בראשית מאמרה היא מציינת
י בנוי כהשוואה בין האב לבין האני הדובר בשיר. השוואה זו מתייחסת לתחומ

חיים שונים, כאשר בכולם מכיר האני הדובר ביתרונו של האב על פניו. יתרון 
  זה מובע הן בתוכנו של השיר והן ביסודותיו הצורניים.

דנה במאמרה בתוכנו של השיר, העוסק "בזהותו של הדובר  5ארנה גולן
  ובמשמעות חייו וערכם".
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 11אסתר אזולאי     
 

לת על תרומת היא מתייחסת לכותרת "נוסח" שאינה נזכרת בגוף השיר ושוא
  הכותרת לשיר.

גולן חותמת את מאמרה בכך ש"הדובר ניצב בין הדור הקודם לדור הבא, 
לדבריה,  והוא חש באפסותו ואולי אף בכישלונו להעביר ערכים לדור הבא".

השיר הוא המצבה שעליה חקוק ה"נוסח" שכותב הבן, הלוא הוא השיר שאנו 
ון נוצרת תבנית מלבנית עוסקים בו. היא מוסיפה וטוענת שבבית האחר

   הרומזת אף היא למצבה שעל קברו של האב.
  

  האנאפורה והשאלה 
במאמר זה אנסה כאמור לדון באנאפורה המסורגת, במקומה ובתפקידה 

כמו כן, אנסה לתהות על טיבה של השאלה היחידה שמופיעה בסיפא  בשיר.
לשאלה  "מה ישרד עת אסוער כתבן", ועל התשובה שמציע השיר –של השיר 

לקשר בין האנאפורה לשאלה ולתשובה האמורה. במאמר  זו. וכן אתייחס
אטען שקיים רובד נוסף בשיר שמסתמנת בו בכל זאת גם מגמה אופטימית, 

  על אפשרות פרשנית נוספת ועל דרך קריאה ייחודית בשיר. ובכך אצביע

בשיר בולטת לעין הקורא האנאפורה המסורגת,  כבר בהתבוננות ראשונה
זורה כחוט השני מתחילת השיר עד שתי השורות האחרונות. 'אנאפורה' הש

מוגדרת כ"מילה או ביטוי החוזרים בראשי שני טורים תכופים או יותר [או 
בראשי שני היגדים תכופים או יותר]... היא מתאימה להבעת רגשות 
התלהבות ותוכחה, תלונה או אבל. בגלל החזרה על הפתיחה מקבלות מילות 

  6משמעות מחוזקת".ההמשך 

גם יסוד ויזואלי מזדקר לעין. בהיבט מסוים, האנאפורה  מרכיב זה הוא
היא בעלת קיום נפרד, והיא  אני" / אבי/ אני / "אבי  המסורגת הסיסטמטית

  ויכולה לעמוד בפני עצמה. תכמעט אוטונומי

רק באנאפורה זו לאורך השיר ובמילים הפותחות את שתי  אם נתבונן תחילה
על פי סדר  –שורות השוברות את האנאפורה –ת האחרונות של השיר השורו

בפני עצמה, אך קשורה גם כמובן  הבתים שבו, נראה שאנאפורה זו עומדת
לשיר, בכוח היותה פתיחה של כל שורה בשיר על פי סדרה.  יקשר אינטגרל

האנאפורה המסורגת בולטת כאמור באופן גרפי וגם רומזת על תכנים 
  ים ממנה.אפשריים שעול

בהמשכו של המאמר אטען שהאנאפורה הזאת היא לדעתי העיקרון המכונן 
של השיר והיא עצמה  DNA-של השיר והליבה שלו; ניתן לומר שהיא ה

  השיר, בזעיר אנפין. 
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, מהדורה ערוכה מחדש םלקסיקון מונחים ספרותיי רות,ותכנים וצ, אוכמני 'ע אצל ראה גם
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 11אסתר אזולאי     
 

לת על תרומת היא מתייחסת לכותרת "נוסח" שאינה נזכרת בגוף השיר ושוא
  הכותרת לשיר.

גולן חותמת את מאמרה בכך ש"הדובר ניצב בין הדור הקודם לדור הבא, 
לדבריה,  והוא חש באפסותו ואולי אף בכישלונו להעביר ערכים לדור הבא".

השיר הוא המצבה שעליה חקוק ה"נוסח" שכותב הבן, הלוא הוא השיר שאנו 
ון נוצרת תבנית מלבנית עוסקים בו. היא מוסיפה וטוענת שבבית האחר

   הרומזת אף היא למצבה שעל קברו של האב.
  

  האנאפורה והשאלה 
במאמר זה אנסה כאמור לדון באנאפורה המסורגת, במקומה ובתפקידה 

כמו כן, אנסה לתהות על טיבה של השאלה היחידה שמופיעה בסיפא  בשיר.
לשאלה  "מה ישרד עת אסוער כתבן", ועל התשובה שמציע השיר –של השיר 

לקשר בין האנאפורה לשאלה ולתשובה האמורה. במאמר  זו. וכן אתייחס
אטען שקיים רובד נוסף בשיר שמסתמנת בו בכל זאת גם מגמה אופטימית, 

  על אפשרות פרשנית נוספת ועל דרך קריאה ייחודית בשיר. ובכך אצביע

בשיר בולטת לעין הקורא האנאפורה המסורגת,  כבר בהתבוננות ראשונה
זורה כחוט השני מתחילת השיר עד שתי השורות האחרונות. 'אנאפורה' הש

מוגדרת כ"מילה או ביטוי החוזרים בראשי שני טורים תכופים או יותר [או 
בראשי שני היגדים תכופים או יותר]... היא מתאימה להבעת רגשות 
התלהבות ותוכחה, תלונה או אבל. בגלל החזרה על הפתיחה מקבלות מילות 

  6משמעות מחוזקת".ההמשך 

גם יסוד ויזואלי מזדקר לעין. בהיבט מסוים, האנאפורה  מרכיב זה הוא
היא בעלת קיום נפרד, והיא  אני" / אבי/ אני / "אבי  המסורגת הסיסטמטית

  ויכולה לעמוד בפני עצמה. תכמעט אוטונומי

רק באנאפורה זו לאורך השיר ובמילים הפותחות את שתי  אם נתבונן תחילה
על פי סדר  –שורות השוברות את האנאפורה –ת האחרונות של השיר השורו

בפני עצמה, אך קשורה גם כמובן  הבתים שבו, נראה שאנאפורה זו עומדת
לשיר, בכוח היותה פתיחה של כל שורה בשיר על פי סדרה.  יקשר אינטגרל

האנאפורה המסורגת בולטת כאמור באופן גרפי וגם רומזת על תכנים 
  ים ממנה.אפשריים שעול
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  של הטקסט הספרותי בשיר "נוסח" DNA-האנאפורה המסורגת כ  12
 

אם נתבונן במחרוזת שנוצרת, נוכל לשער השערות מגוונות רק מדרך הופעתה 
תבה בהמשכה. לשם כך של האנאפורה, גם במנותק מכל שורה ושורה שנכ

הראשונות של שתי  נתבונן תחילה באנאפורה כעומדת בפני עצמה ובמילים
  השורות האחרונות, לפי סדר השיר:

  

  אבי
  אני
  אבי
  אני

___  
  אבי
  אני
  אבי
  אני

___  
  אבי
  אני

___  
  אבי
  אני
  מה
  בני

  
התבוננות כזאת מצביעה על כך שהשיר מעמיד במרכזו השוואה כלשהי בין 

ין הדובר לבין אביו, ובסופה של הזרימה הסיסטמטית של אב לבן או ב
של  מילים השוברות את הרצף הסיסטמטי האנאפורה המסורגת מופיעות

"מה", והשורה האחרונה בשיר  –אני", מילת שאלה מובהקת  –החזרות "אבי 
אני, כי היא –תפתח במילה "בני" שחוברת לשרשרת האנאפורות של אבי

בבנו של הדובר. הדובר עצמו  יש להניח שמדובר ממשיכה את הרצף הדורי.
  הדורות השונים, בין אביו ובין בנו. בתווך, בין אפוא מצוי

אני" נראה שהשיר כתוב בגוף ראשון. האנאפורה –מכלל האנאפורה "אבי
בגוף ראשון מבליטה את האופי הלירי של השיר, ומכלל סדרת המילים 

אות שהשיר עוסק בשלושה דורות: , ניווכח לראבי", "אני", "בני"שציינו: "
  אבי, אני ובני, ובהשוואה כלשהי בין שלושת הדורות.

  7באופן עקרוני ייתכנו מספר אפשרויות להשוואה: ישירה, ניגודית ומשלימה.
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___  
  אבי
  אני
  מה
  בני

  
התבוננות כזאת מצביעה על כך שהשיר מעמיד במרכזו השוואה כלשהי בין 

ין הדובר לבין אביו, ובסופה של הזרימה הסיסטמטית של אב לבן או ב
של  מילים השוברות את הרצף הסיסטמטי האנאפורה המסורגת מופיעות

"מה", והשורה האחרונה בשיר  –אני", מילת שאלה מובהקת  –החזרות "אבי 
אני, כי היא –תפתח במילה "בני" שחוברת לשרשרת האנאפורות של אבי

בבנו של הדובר. הדובר עצמו  יש להניח שמדובר ממשיכה את הרצף הדורי.
  הדורות השונים, בין אביו ובין בנו. בתווך, בין אפוא מצוי

אני" נראה שהשיר כתוב בגוף ראשון. האנאפורה –מכלל האנאפורה "אבי
בגוף ראשון מבליטה את האופי הלירי של השיר, ומכלל סדרת המילים 

אות שהשיר עוסק בשלושה דורות: , ניווכח לראבי", "אני", "בני"שציינו: "
  אבי, אני ובני, ובהשוואה כלשהי בין שלושת הדורות.

  7באופן עקרוני ייתכנו מספר אפשרויות להשוואה: ישירה, ניגודית ומשלימה.
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ואמנם, כשנעיין בשיר כולו, לאחר השלמת שורותיו, נראה שאכן קיימת בשיר 
דית ישירה ומשלימה בין השוואה ניגודית בין הדובר לאביו, והשוואה ניגו

  הדובר לבנו.

 שרשרת האנאפורות העוקבות מצביעה על כך שהשיר הוא של ארבעה בתים;
ד] ובית אחד [ג] של  -שלושה בתים של ארבע שורות כל אחד [בתים א, ב ו

  שתי שורות.

התבוננות נוספת בראשי השורות ובמספר השורות מצביעה על כך שהשיר 
שורות. אמנם הסונטה הזאת איננה סונטה קלאסית,  14שיר של  – 8הוא סונטה

   9אך, עדיין, עובדה זו בולטת וחשובה.

מכאן נראה שנוכל לנכס לעצמנו את כל הידע הקודם שיש לנו על ז'אנר 
הסונטה ולאצור אותו, לצורך הבנת העובדה שהשיר הנו בעל שני חלקים 

שרי בין שני אוקטבה וססטט. מכאן ברור היחס האופייני האפ –עקרוניים 
בתי  – לבין שני הבתים האחרונים – בתי האוקטבה – הבתים הראשונים

האוקטבה תעלה  :לסונטה. דהיינו הססטט, כיחס של בעיה ופתרון, האופייני
בעיה, והססטט יציג פתרון מסוים לבעיה. ואולם, קיימת אפשרות נוספת; 

וני באוקטבה ייתכן שהיחס בין שני רכיבים אלה יהיה יחס שבין היגד עקר
  לדוגמה ספציפית בססטט.

אם כך, נראה שהמבנה של האנאפורות הללו יוצר ציפייה מסוימת, והקורא  
  לגבי הקשר בין שני חלקיו של השיר. עשוי לשער השערות

להעלות השערה בדבר קיומה  מידע זה אף שולח את קורא הספרות המיומן
חריזת הסונטה  ל פישל חריזה בשיר, ואפילו לשער את אופייה (למשל, ע

  ואת הקשר שלה לשיר. השייקספירית או הפטררקית)

של תחילת שתי השורות  ּוְבֶזהעיון במבנה של שרשרת האנאפורות 
יצביע גם על כך שאף אם איננו יודעים את תוכנה של כל שורה  האחרונות,

ואת תוכנו של השיר, ברור לקורא ששני הבתים האחרונים, בתי הססטט, 
  מיוחדים. מודגשים ו

לעומת יתר בתי השיר בתוקף היותו קצר  מבנית הבית השלישי מיוחד מבחינה
יותר, ויש בו שתי שורות בלבד, בשונה משאר הבתים שהם של ארבע שורות 
כל אחד. לעומת זאת, הבית הרביעי שונה מבחינת תוכנית, כי הוא שובר את 

מילת השאלה אני", ואף תורם את  – הרצף של האנאפורה המסורגת "אבי
שאלה. השורה  "מה", שלפיה אפשר להניח כי בהמשך השורה תופיע באמת

"בני",  :"אבי", "אני", דור נוסף החותמת את השיר מוסיפה למערכת הדורות
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  של הטקסט הספרותי בשיר "נוסח" DNA-האנאפורה המסורגת כ  14
 

שבשורה זו תימצא תשובה או  כלומר את בנו של הדובר. כמו כן, יש להניח
  התייחסות כלשהי לשאלה שהופיעה בשורה הקודמת.

יון באנאפורה בנפרד מהשיר מאפשר אפילו להצביע על שוני מעניין שע
  מבחינה מבנית ותוכנית בין הבתים השונים, גם קודם שקראנו את השיר.

לכאורה, נראה שהשוואה בין הבן ואביו היא הנושא הדומיננטי בשיר, 
והראיה לכך היא ששורותיו חוזרות ופותחות לאורך כל השיר באנאפורה 

אף שהחזרות מעצימות את ההשוואה ומעניקות לה אני". דומה  –"אבי 
 ,חשיבות יתר, אך לאמתו של דבר, לנוכח החזרה הרוטינית והמונוטונית

מודגשות דווקא שתי השורות האחרונות של השיר, אלה השוברות את 
  המונוטוניות, בשל שבירת הצורה הקבועה שנשזרה בו.

חור את כל השורות הוספת מילת השאלה "מה" לקראת סיום השיר צובעת לא
הקודמות ומצביעה על כך שהן כנראה פתיחות של משפטי חיווי, ואילו 
 ,השורה הזאת, שהיא היחידה שפותחת במילה "מה", תהיה משפט שאלה

השונה מכל יתר משפטי החיווי הקודמים. כמו כן, יש להניח שגם המשפט 
, שיספק נו משפט חיווי, וייתכן כאמורהאחרון, הפותח במילה "בני", הִ 

  תשובה למשפט הקודם שפתח במילה "מה". 

נראה שסדרת המילים הפותחות את השורות בונה תזה מסוימת באמצעות 
החזרה הסדירה, ואילו מילת השאלה "מה" אולי מערערת את התזה הסדורה, 

  או חותרת תחתיה.

הנה שורת  שהשורה האחרונה בשיר הפותחת במילה "בני", זאת ועוד, ייתכן
הקבועה של האנאפורה, וכנראה דווקא הבן  ל השבירה של התבניתמפתח בש

  יזכה בהדגש חשוב ומקורי בשיר. 

שורות בלבד, כלומר הוא מרוכז ומתומצת, שתי הבית השלישי מכיל 
ואולי אף  –קומפקטי ביותר, וייתכן שהוא הוא תמצית השוואה בין האב והבן 

  הליבה של השיר ותמציתו.

השלישי בשלמותו, נראה שלא די שהוא, כאמור, הבית ואכן, אם נתבונן בבית 
הקומפקטי והמרוכז ביותר שבשיר אלא שמתקיימת בו תקבולת מבנית נוספת 

תקבולת כיאסטית בין הבן לאביו. בבית זה מעוצבת תמצית ההבדל בין  –
  עולמם הרוחני של הבן והאב וליבת ההבדל ביניהם:

  
  אבי שתק. לבו הלם.
  .אני הולם . לבי שותק

  
למרות היותו כה תמציתי, בית זה מורכב אף הוא, כיתר בתי השיר, מארבעה 
משפטים קצרים, תמציתיים, שהצטמצמו לכלל שתי שורות בעלות תקבולות 

עקרוניים,  כיאסטיות ניגודיות. בשורות הללו מעוצבים כמה הבדלים
  תהומיים: 
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 15אסתר אזולאי     
 

יצוניות מול האב כבעל סדרת ניגודים פנימיים. האב מנוגד לו עצמו: ח  א. 
  "אבי שתק לבו הלם".  –פנימיות 

הבן בינו לבין עצמו: " אני הולם לבי שותק", כלומר קיים הבדל בין   ב. 
  עולמו הפנימי של הבן להתנהגותו החיצונית. 

–הבדל עקרוני תהומי נוסף מופיע בבית זה, בין האב הסולידי והשקט   ג. 
ה: "לבו הלם", לבין "אבי שתק", שלבו היה ער וסוער למציאות ולחבר

"אני הולם", אך לבו חלל בקרבו, "לבי  –הבן שכולו 'רוח וצלצולים' 
שותק" ועולמו הפנימי ריק. מתקיימת כאן אפוא סדרה מגוונת של 

  ניגודים, משמע: מערכת ניגודים מורכבת.
  

נו לב השיר, יש בו גם תקבולת כיאסטית מנוגדת והוא מבטא בית זה, שהִ 
והתקבולות.  תיקרון המכונן של השיר, עקרון ההשוואוביתר עוצמה את הע

, בית זה משקף באופן צורני ותוכני את עקרון ההשוואה שכל השיר זאת ועוד
בנוי עליו. לצורך ההתבוננות בהבדלים המגוונים נבחן להלן לבסוף את השיר 

  בשלמותו.
  

  מערכות ניגודים – האב והבן
שעלו מן האנאפורה המסורגת  ,בןבצד מערכות הניגודים השונות בין האב וה

  ומן הבית השלישי, מצויות בשיר השוואות רבות נוספות, ואלה הן:
  

   לאורך השיר מתקיימת השוואה ניגודית בין האב לבן, לדוגמה:  א. 
  

  אבי באבן את חייו חקק.
  אני ברוח.

  
 השוואות נוספות בין האב והבן מופיעות בשורות הבאות, בשלושת בתיו

השיר. נוסף על כך, בשתי השורות הראשונות בבית הרביעי  הראשונים של
  קיימות השוואות ניגודיות כפולות:

  
  אבי כבר מת מקדש מעט לו: אבן

  אני עוד חי ומקדשי ברוח.
  

   השוואה ישירה אך קשה ומעוצמת בין הדובר ובנו מצויה בבית הרביעי:  ב. 
  

  מקדשיי ברוח אני עוד חי ו
  עת אסער כתבן ?  מה ישרד

  ." [ההדגשות הן שלי (א"א)]ני את שמי לא יחקוק על לוחב
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גם ה"אני" הדובר וגם בנו הנם חסרי עולם פנימי ושניהם תלושים ואינם 
חייהם נעדרי תוכן רוחני, ואינם  מייחסים משמעות לעולם הרוחני.

מקדשי ברוח", אין לו אחיזה במציאות,  –מושרשים בחיי המסורת. ה"אני 
ירה על דברים מקודשים, ימשיך בדרך זו. השוואה זו ובנו שלא חונך לשמ

מחריפה ומעצימה ביתר שאת את ההבדל התהומי בין האב, שחקק את 
בנו(נכדו), שלא  חייו באבן, לבין בנו (הדובר), ובעיקר גם בינו לבין בן

יחקוק את חיי אביו אפילו על לוח, ולכן, מהאב נשאר "מקדש מעט", אך 
  מבנו לא יישאר דבר. 

  
  בין הדובר ובנו, ממשיך דרכו:  השוואה משלימה נוספת  . ג
  

  עת אסער כתבן ?  מה ישרד
  בני את שמי לא יחקוק על לוח

  
  שמצויה בבית ג. תקבולת ניגודית כיאסטית  ד. 
  

ואכן, כאשר נתבונן בשיר כולו בשלמות ונוסיף ליד כל מילת פתיחה את 
בתחילת  יתישהעלהמשך השורה המקורית של השיר, חלק מההשערות 

  יתאששו ואף הציפיות שהעליתי יתאמתו. המאמר 
  

  האנאפורה והכותרת "נוסח" 
השיר נקרא "נוסח". כותרתו של השיר מעלה אפשרות לכאורה שקיימת 

זה הבן ההמשכיות בין הדורות הקודמים, אך הציפייה מתנפצת מיד. בשיר 
תית של אותו אינו ממשיך בדרך אבותיו, וודאי שאיננו ממשיך בדרכו המסור

אב ש"נשם עם אלוהיו", כי לגבי הבן (הדובר) נאמר שהוא "נשם עם עיט", 
שעולמו איננו רוחני אלא גשמי, הוא איננו פרודוקטיבי,  כלומר, יש להניח

 :הדובר אופורטוניסטשגם ללמוד ניתן מהביטוי הזה הוא חסר חשיבה בונה. 
ל אחרים; הוא בונה להזדמנות להיבנות על חורבנם ש נושם עם עיט ומחכה

על חשבונם, כאותו  את עצמו ע"י כך שהוא מאתר חולשות של אחרים ונבנה
עיט מברית בין הבתרים, המחכה לקורבנו שימות, ואז עט על הפגרים: "וירד 

  10העיט על הפגרים".
ש'הולך ופוחת הדור', בא היינו הרעיון ראוי לציין שהרעיון המסתמן בשיר, 

ן אלא גם בצורה. השורות העוקבות של האב והבן לידי ביטוי לא רק בתוכ
סדרה של משפט שלם ומשפט חסר, כאשר המשפט השלם מתייחס  מהוות

ל"אני" הדובר,  – לכל אורכו של השיר לאב הנעלה, ואילו המשפט החסר
החסרים המיוחסים לבן, שמופיעים בשני  הפגום לעומתו. כמו כן, המשפטים
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זה הבן ההמשכיות בין הדורות הקודמים, אך הציפייה מתנפצת מיד. בשיר 
תית של אותו אינו ממשיך בדרך אבותיו, וודאי שאיננו ממשיך בדרכו המסור

אב ש"נשם עם אלוהיו", כי לגבי הבן (הדובר) נאמר שהוא "נשם עם עיט", 
שעולמו איננו רוחני אלא גשמי, הוא איננו פרודוקטיבי,  כלומר, יש להניח

 :הדובר אופורטוניסטשגם ללמוד ניתן מהביטוי הזה הוא חסר חשיבה בונה. 
ל אחרים; הוא בונה להזדמנות להיבנות על חורבנם ש נושם עם עיט ומחכה

על חשבונם, כאותו  את עצמו ע"י כך שהוא מאתר חולשות של אחרים ונבנה
עיט מברית בין הבתרים, המחכה לקורבנו שימות, ואז עט על הפגרים: "וירד 

  10העיט על הפגרים".
ש'הולך ופוחת הדור', בא היינו הרעיון ראוי לציין שהרעיון המסתמן בשיר, 

ן אלא גם בצורה. השורות העוקבות של האב והבן לידי ביטוי לא רק בתוכ
סדרה של משפט שלם ומשפט חסר, כאשר המשפט השלם מתייחס  מהוות

ל"אני" הדובר,  – לכל אורכו של השיר לאב הנעלה, ואילו המשפט החסר
החסרים המיוחסים לבן, שמופיעים בשני  הפגום לעומתו. כמו כן, המשפטים
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יחקוק את חיי אביו אפילו על לוח, ולכן, מהאב נשאר "מקדש מעט", אך 
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 17אסתר אזולאי     
 

הם הנשוא, כלומר הפועל. דהיינו, האב הבתים הראשונים של השיר, חסר ב
  מעוצב ע"י פעילות בונה, קונסטרוקטיבית, ואילו הבן איננו פועל כלל וכלל.

התהליך  השיר, שתי השורות האחרונות נראות כמשלימות את סוףלקראת 
 על פי; המצויה בו שהשתקף באופן כל כך ברור במהלך השיר, ובאנאפורה

נו של הדובר "בני" איננו ממשיך בדרכי ברור שגם בהכתוב בשורות אלה, 
סבו והוא חסר עולם רוחני פנימי. תובנה זו מתחדדת לנוכח השימוש 

  במשפטי החיווי הקצובים והנחרצים בשיר.
עולה בקנה אחד גם עם השאלה שנשאלת  אלההשימוש במשפטי חיווי 

  "מה ישרד עת אסער כתבן".ף השיר: לקראת סו
 פרופיל של הדובר (אני) באופן בוטהשאלה זו עצמה מאששת את כל ה

שהתשובה עליה  ,ורומזת כבר לתשובה. למעשה, השאלה היא שאלה רטורית
נעוצה כבר במטפורה שבה משתמשת השאלה. כלומר, מה יישאר כאשר 

  אעוף כתבן בסערה.
בשיר קיימות אפוא מערכות רבות של חזרות. גם בשאלה "מה ישרד עת 

ה לידי ביטוי בשאלה "מה ישרד" אסוער כתבן" מקופלת חזרה שבא
אחריו  רובמטפורה "עת אסוער כתבן". מנוסח השאלה כבר ברור שלא יישא

שמזכירה את הביטוי 'לא נשאר ממנו  – כלום. ומכלל הבחירה במילה "ישרד"
זאת ועוד,  11"ויכו אותם עד בלתי השאיר לו שריד ופליט". –שריד ופליט' 

ך כלל לסערה, להרס ולחורבן, מכלל זה שהמילה 'ישרד' מתקשרת בדר
ומהשימוש בצירוף "עת אסוער כתבן" כמטפורה למוות, ברור כבר מנוסח 

יהיה כמוץ אשר ידפנו  ,דוברה ,ואהשאלה שלא יישאר אחריו דבר, משום שה
מתעצמת ונטענת במשמעות קשה נוספת:  רוח ויעוף כתבן בסערה. תובנה זו

זאת מהפסוק בתהילים "לא כן הדובר בשיר רואה עצמו כרשע. ניתן ללמוד 
, שהמטפורה "אסוער כתבן" זהה לו 12הרשעים כמוץ אשר ידפנו רוח"

מבחינה תמטית, ומכוח ההשוואה בין הצדיק לרשע המעוצבת בפרק א 
מהסיפא של המזמור בתהילים  ובעיקרבתהילים, שבו נמצא הפסוק הזה, 

פט וחטאים "על כן לא יקומו רשעים במש :של הרשעים םשמסתיים בכיליונ
   13בעדת צדיקים, כי יודע ה' דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד".

טוענת שהצירוף "אסוער כתבן" הוא צירוף של שני פסוקים  14שרה האופטמן
) והפסוק "והיו כתבן לפני רוח וכמוץ 79נוספים: "כמוץ יסוער" (הושע יג 

וגם על פי  ). מכל מקום, המגמה הפרשנית דומה.18גנבתו סופה"(איוב כא 
  דבריה, הדובר לא ישאיר אחריו כל זכר ודבר בעל משמעות.

' או במילה ר' והבחירה דווקא בה ולא במילה 'יישאדשימוש במילה 'ישר
נרדפת אחרת, כמו גם השימוש בדימוי "אסוער כתבן" בהקשר המקראי, 
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הם הנשוא, כלומר הפועל. דהיינו, האב הבתים הראשונים של השיר, חסר ב
  מעוצב ע"י פעילות בונה, קונסטרוקטיבית, ואילו הבן איננו פועל כלל וכלל.

התהליך  השיר, שתי השורות האחרונות נראות כמשלימות את סוףלקראת 
 על פי; המצויה בו שהשתקף באופן כל כך ברור במהלך השיר, ובאנאפורה

נו של הדובר "בני" איננו ממשיך בדרכי ברור שגם בהכתוב בשורות אלה, 
סבו והוא חסר עולם רוחני פנימי. תובנה זו מתחדדת לנוכח השימוש 

  במשפטי החיווי הקצובים והנחרצים בשיר.
עולה בקנה אחד גם עם השאלה שנשאלת  אלההשימוש במשפטי חיווי 

  "מה ישרד עת אסער כתבן".ף השיר: לקראת סו
 פרופיל של הדובר (אני) באופן בוטהשאלה זו עצמה מאששת את כל ה

שהתשובה עליה  ,ורומזת כבר לתשובה. למעשה, השאלה היא שאלה רטורית
נעוצה כבר במטפורה שבה משתמשת השאלה. כלומר, מה יישאר כאשר 

  אעוף כתבן בסערה.
בשיר קיימות אפוא מערכות רבות של חזרות. גם בשאלה "מה ישרד עת 

ה לידי ביטוי בשאלה "מה ישרד" אסוער כתבן" מקופלת חזרה שבא
אחריו  רובמטפורה "עת אסוער כתבן". מנוסח השאלה כבר ברור שלא יישא

שמזכירה את הביטוי 'לא נשאר ממנו  – כלום. ומכלל הבחירה במילה "ישרד"
זאת ועוד,  11"ויכו אותם עד בלתי השאיר לו שריד ופליט". –שריד ופליט' 

ך כלל לסערה, להרס ולחורבן, מכלל זה שהמילה 'ישרד' מתקשרת בדר
ומהשימוש בצירוף "עת אסוער כתבן" כמטפורה למוות, ברור כבר מנוסח 

יהיה כמוץ אשר ידפנו  ,דוברה ,ואהשאלה שלא יישאר אחריו דבר, משום שה
מתעצמת ונטענת במשמעות קשה נוספת:  רוח ויעוף כתבן בסערה. תובנה זו

זאת מהפסוק בתהילים "לא כן הדובר בשיר רואה עצמו כרשע. ניתן ללמוד 
, שהמטפורה "אסוער כתבן" זהה לו 12הרשעים כמוץ אשר ידפנו רוח"

מבחינה תמטית, ומכוח ההשוואה בין הצדיק לרשע המעוצבת בפרק א 
מהסיפא של המזמור בתהילים  ובעיקרבתהילים, שבו נמצא הפסוק הזה, 

פט וחטאים "על כן לא יקומו רשעים במש :של הרשעים םשמסתיים בכיליונ
   13בעדת צדיקים, כי יודע ה' דרך צדיקים ודרך רשעים תאבד".

טוענת שהצירוף "אסוער כתבן" הוא צירוף של שני פסוקים  14שרה האופטמן
) והפסוק "והיו כתבן לפני רוח וכמוץ 79נוספים: "כמוץ יסוער" (הושע יג 

וגם על פי  ). מכל מקום, המגמה הפרשנית דומה.18גנבתו סופה"(איוב כא 
  דבריה, הדובר לא ישאיר אחריו כל זכר ודבר בעל משמעות.

' או במילה ר' והבחירה דווקא בה ולא במילה 'יישאדשימוש במילה 'ישר
נרדפת אחרת, כמו גם השימוש בדימוי "אסוער כתבן" בהקשר המקראי, 
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  של הטקסט הספרותי בשיר "נוסח" DNA-האנאפורה המסורגת כ  18
 

ממנו וגורל הרשעים  ררומזים לכך שאכן הדובר הוא רשע, מאום לא יישא
בתהילים יהיה גורלו. כל זה עומד בניגוד לאביו, שחקק את חייו מהמזמור 

: "אבי מקום קדוש או בית כנסת)= ( 'מעט מקדש'באבן ושהשאיר אחריו 
  כבר מת. מקדש מעט לו אבן". 

השאלה הרטורית שבשיר וההדהוד המקראי נקשרים קשר אימננטי לתשובה 
 – ת לשאלההנחרצת שלא מאחרת לבוא, ותואמים אותה. בשורה העוקב

מוסיף האני הדובר גם את בנו לשורת הגיבורים  – השורה האחרונה בשיר
בשיר ומשיב תשובה: "בני את שמי לא יחקוק על לוח", קרי: לא יישאר ממני 
זכר. בני לא יחקוק את שמי אפילו על לוח [עץ], ובוודאי שלא על אבן. 

שבמשפט  בדבריו אלה הדובר מאשש את ההנחות שהובעו בשאלה הרטורית
  הקודם.

ב"נוסח" ישנה עוד סדרה של מערכות ניגודים. למשל, השוואה ניגודית 
מצבה לאביו ואף חקק  הקים בכל זאת נוספת הקיימת בין הדובר לבנו; הדובר

והוא  ,היה חשוב שתישאר אחריו מצבה אותה באבן, וזאת משום שלאביו
נו ולא לימד אותו ערכים לב , שלא הקנהעצמו זאת לבנו. אולם לדובר 'שידר'

כל זכר. בנו לא  ראת חשיבותה של המסורת ושל עולם הקדושה, לא יישא
שלא  יקים לו יד ושם. הוא אפילו לא יכתוב את שמו על לוח עץ ולא כל שכן

 יחקוק את שמו על מצבת אבן.
האב המת נוכח במציאות וקיים בה: "אבי כבר מת  ,דומה שעל פי השיר

הבן החי, התלוש, ש"מקדשיו ברוח", ויותר מבן מקדש מעט לו אבן" יותר מ
לא ידאג  גםבנו שלא חונך לשום ערך, שאין בעיניו ערכים מקודשים, ועל כן 

להשאיר זכר לאביו. בכך מתקיימת דיאלקטיקה נוספת בשיר; המת קיים, 
 נוכח וחי במציאות יותר מהחי.

השורות שהאנאפורה המסורגת ושתי המילים הפותחות את שתי  אפוא ראינו
האחרונות הן הקוד הגנטי של השיר ותפקידן הוא לספק מעין רמז מוקדם. הן 

הגנום שלו. תופעה זו מכילה את השיר  מנבאות את המשך השיר ומהוות את
אב,  – דן בקשרים בין שלושה דורותההדבר שבשיר  אבזעיר אנפין. לא ייפל

דנן, האלמנט נום של הטקסט, ובמקרה בן ונכד, יתקיים אלמנט שקשור לגֶ 
הוא האנאפורה המסורגת ותחילתן של השורות האחרונות. כשם שבמערכת 
יחסים בין דורית יש לגנטיקה תפקיד חשוב, וכמו שלרוח התקופה תפקיד 
משמעותי בקשרים בין הדורות השונים, כך לאנאפורה הייחודית בשיר זה 

  תפקיד בקביעת הגנום של השיר.
כולו  גם השיר מוקדם לשיר והיא כאמור ה גם רמזנָ האנאפורה בשיר זה הִ 

  בזעיר אנפין.
מרמזת דווקא "נוסח"  הכותרת קשר זה בא לידי ביטוי גם בשמו של השיר.

שבין הדורות השונים כפי שהסתמן בשיר.  פערשבין הדורות, ולא ל קשרל
בדרך כלל, מנקודת השקפה מסורתית ודתית, ראוי לו לבן להמשיך בדרכי 
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בדרך כלל, מנקודת השקפה מסורתית ודתית, ראוי לו לבן להמשיך בדרכי 

  של הטקסט הספרותי בשיר "נוסח" DNA-האנאפורה המסורגת כ  18
 

ממנו וגורל הרשעים  ררומזים לכך שאכן הדובר הוא רשע, מאום לא יישא
בתהילים יהיה גורלו. כל זה עומד בניגוד לאביו, שחקק את חייו מהמזמור 

: "אבי מקום קדוש או בית כנסת)= ( 'מעט מקדש'באבן ושהשאיר אחריו 
  כבר מת. מקדש מעט לו אבן". 

השאלה הרטורית שבשיר וההדהוד המקראי נקשרים קשר אימננטי לתשובה 
 – ת לשאלההנחרצת שלא מאחרת לבוא, ותואמים אותה. בשורה העוקב

מוסיף האני הדובר גם את בנו לשורת הגיבורים  – השורה האחרונה בשיר
בשיר ומשיב תשובה: "בני את שמי לא יחקוק על לוח", קרי: לא יישאר ממני 
זכר. בני לא יחקוק את שמי אפילו על לוח [עץ], ובוודאי שלא על אבן. 

שבמשפט  בדבריו אלה הדובר מאשש את ההנחות שהובעו בשאלה הרטורית
  הקודם.

ב"נוסח" ישנה עוד סדרה של מערכות ניגודים. למשל, השוואה ניגודית 
מצבה לאביו ואף חקק  הקים בכל זאת נוספת הקיימת בין הדובר לבנו; הדובר

והוא  ,היה חשוב שתישאר אחריו מצבה אותה באבן, וזאת משום שלאביו
נו ולא לימד אותו ערכים לב , שלא הקנהעצמו זאת לבנו. אולם לדובר 'שידר'

כל זכר. בנו לא  ראת חשיבותה של המסורת ושל עולם הקדושה, לא יישא
שלא  יקים לו יד ושם. הוא אפילו לא יכתוב את שמו על לוח עץ ולא כל שכן

 יחקוק את שמו על מצבת אבן.
האב המת נוכח במציאות וקיים בה: "אבי כבר מת  ,דומה שעל פי השיר

הבן החי, התלוש, ש"מקדשיו ברוח", ויותר מבן מקדש מעט לו אבן" יותר מ
לא ידאג  גםבנו שלא חונך לשום ערך, שאין בעיניו ערכים מקודשים, ועל כן 

להשאיר זכר לאביו. בכך מתקיימת דיאלקטיקה נוספת בשיר; המת קיים, 
 נוכח וחי במציאות יותר מהחי.

השורות שהאנאפורה המסורגת ושתי המילים הפותחות את שתי  אפוא ראינו
האחרונות הן הקוד הגנטי של השיר ותפקידן הוא לספק מעין רמז מוקדם. הן 

הגנום שלו. תופעה זו מכילה את השיר  מנבאות את המשך השיר ומהוות את
אב,  – דן בקשרים בין שלושה דורותההדבר שבשיר  אבזעיר אנפין. לא ייפל

דנן, האלמנט נום של הטקסט, ובמקרה בן ונכד, יתקיים אלמנט שקשור לגֶ 
הוא האנאפורה המסורגת ותחילתן של השורות האחרונות. כשם שבמערכת 
יחסים בין דורית יש לגנטיקה תפקיד חשוב, וכמו שלרוח התקופה תפקיד 
משמעותי בקשרים בין הדורות השונים, כך לאנאפורה הייחודית בשיר זה 

  תפקיד בקביעת הגנום של השיר.
כולו  גם השיר מוקדם לשיר והיא כאמור ה גם רמזנָ האנאפורה בשיר זה הִ 

  בזעיר אנפין.
מרמזת דווקא "נוסח"  הכותרת קשר זה בא לידי ביטוי גם בשמו של השיר.
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 19אסתר אזולאי     
 

מציינת במאמרה ש"נוסח  15נוסח של אבותיו. ארנה גולןאבות ואף להתפלל ב
שאינם ניתנים  משמעו: דברים ערוכים בצורה ובסדר קבועים וחתומים,

שאדם חייב באמירתם כנוסחם  לשינוי, כגון נוסח התפילה או הברכה
שיוצר ניגוד עם הטקסט. אך  ,הקבוע". בכך מתקיים בשיר פער ציפיות נוסף

ציין שבנו של הדובר ממשיך בדרכו של אביו ואף למרות הניגודים, ראוי ל
  מעצים את ההבדל בין הסב לבן ולנכד.

כאוצרת של מערכות היחסים בין  עד כאן עמדתי על מהותה של האנפורה 
 גיבורי השיר, על מערכות הניגודים שביניהם.

 רלהלן אציע אפשרות פרשנית נוספת לשיר, שתתווכח עם המסקנה שלא יישא
ר, מסקנה שהשיר חותר לכאורה לקראתה, ומגייס, כאמור, גם לדובר שום זכ

  את התוכן וגם את הצורה לצורך עיצובה. 
  

  קריאה שנייה 
  ? םהאמנ –יחקוק על לוח"  "מה יישרד עת אסוער כתבן , בני את שמי לא

 נעוצה השאלה הרטורית האמורה, שתשובתה – ַּבִּׁשירעד כה ראינו שהכול 
ר הדובר להשתמש במילה "ישרד" ובצירוף בגוף השאלה; הבחירה שבח

המשפט האחרון, המציין בביטחון מוחלט  במקום אמות, וגם "אסוער כתבן"
 שהבן לא ישאיר לאביו שום זכר ולא יחקוק את שמו אפילו על לוח עץ דקיק

כל אלה מצביעים לכאורה על מסקנה אחת, נחרצת: לדובר לא יישאר כל  –
  זכר! 

  אמנם לא נשאר לאני הדובר שום זכר?? הםנשאלת השאלה: האמנ
ואכן לא כך הדבר, וכאן נעוץ המהפך. מערכת הציפיות שתאמה את השיר 
אחת לאחת, אותה ידיעה שהשיר כולו מוביל אליה, מתפוגגת לנוכח השיר 

השיר "נוסח", שיר חשוב  נשאר משהו! מה שנותר הוא עצמו. בכל זאת
ב שעושה האני הדובר עם דור ביותר, כתוב היטב, שיר של חשבון נפש נוק

חשיבה רטרוספקטיבית של הדובר  שמצביע על האבות ודור הבנים, שיר
 מזים ,ביחס להתנהלות חייו, ולכן אין להתעלם ממנו. השיר עומד בפני עצמו

את כל ההנחות את התזה שכל השיר למעשה חתר אליה ומפריך באופן נחרץ 
בשיר אך בקריאה השנייה,  דברים אלה אינם כתוביםהמובאות בו. אמנם, 

נראה לפתע שניתן לפקפק בדברים הסדורים  זאת שאני מציעה,הנוספת, 
והנחרצים שהובעו בו ולהטיל בהם ספק, שכן השיר עצמו, שירו של האני 

והוא חשוב בייחוד נוכח המראה שהדובר מעמיד כלפי  ,הדובר, נשאר אחריו
  ת הדורות.עצמו, והמראה המשולשת שהוא מעמיד אל מול שלוש

לפי הקריאה הנוספת שהצעתי, ולאחר שהבעתי פקפוק בקביעה שלא יישאר 
  זכר לדובר (שכן השיר עצמו נשאר), עולות כמה תהיות: כל
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  מעצים את ההבדל בין הסב לבן ולנכד.

כאוצרת של מערכות היחסים בין  עד כאן עמדתי על מהותה של האנפורה 
 גיבורי השיר, על מערכות הניגודים שביניהם.

 רלהלן אציע אפשרות פרשנית נוספת לשיר, שתתווכח עם המסקנה שלא יישא
ר, מסקנה שהשיר חותר לכאורה לקראתה, ומגייס, כאמור, גם לדובר שום זכ

  את התוכן וגם את הצורה לצורך עיצובה. 
  

  קריאה שנייה 
  ? םהאמנ –יחקוק על לוח"  "מה יישרד עת אסוער כתבן , בני את שמי לא

 נעוצה השאלה הרטורית האמורה, שתשובתה – ַּבִּׁשירעד כה ראינו שהכול 
ר הדובר להשתמש במילה "ישרד" ובצירוף בגוף השאלה; הבחירה שבח

המשפט האחרון, המציין בביטחון מוחלט  במקום אמות, וגם "אסוער כתבן"
 שהבן לא ישאיר לאביו שום זכר ולא יחקוק את שמו אפילו על לוח עץ דקיק

כל אלה מצביעים לכאורה על מסקנה אחת, נחרצת: לדובר לא יישאר כל  –
  זכר! 

  אמנם לא נשאר לאני הדובר שום זכר?? הםנשאלת השאלה: האמנ
ואכן לא כך הדבר, וכאן נעוץ המהפך. מערכת הציפיות שתאמה את השיר 
אחת לאחת, אותה ידיעה שהשיר כולו מוביל אליה, מתפוגגת לנוכח השיר 

השיר "נוסח", שיר חשוב  נשאר משהו! מה שנותר הוא עצמו. בכל זאת
ב שעושה האני הדובר עם דור ביותר, כתוב היטב, שיר של חשבון נפש נוק

חשיבה רטרוספקטיבית של הדובר  שמצביע על האבות ודור הבנים, שיר
 מזים ,ביחס להתנהלות חייו, ולכן אין להתעלם ממנו. השיר עומד בפני עצמו

את כל ההנחות את התזה שכל השיר למעשה חתר אליה ומפריך באופן נחרץ 
בשיר אך בקריאה השנייה,  דברים אלה אינם כתוביםהמובאות בו. אמנם, 

נראה לפתע שניתן לפקפק בדברים הסדורים  זאת שאני מציעה,הנוספת, 
והנחרצים שהובעו בו ולהטיל בהם ספק, שכן השיר עצמו, שירו של האני 

והוא חשוב בייחוד נוכח המראה שהדובר מעמיד כלפי  ,הדובר, נשאר אחריו
  ת הדורות.עצמו, והמראה המשולשת שהוא מעמיד אל מול שלוש

לפי הקריאה הנוספת שהצעתי, ולאחר שהבעתי פקפוק בקביעה שלא יישאר 
  זכר לדובר (שכן השיר עצמו נשאר), עולות כמה תהיות: כל
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  של הטקסט הספרותי בשיר "נוסח" DNA-האנאפורה המסורגת כ  20
 

  אולי הדובר בשיר "לא כל כך" נושם עם עיט?  א. 
אולי הוא לא רק הולם ולבו שותק, אלא גם לבו בכל זאת הולם, ומשום כך   ב. 

   נוקב כל כך. הוא עורך חשבון נפש
במשמעות השלילית אלא  אולי מקדשיו של הדובר הם ברוח לא  ג. 

למרות הכול, יש לו מה להנחיל  ,במשמעות הרוחנית החיובית, ואולי
  ולבשר לבנו ולעולם כולו?

עת אסוער כתבן?" ניתן  דכך פרובוקטיבית, "מה יישר לועל השאלה הכ  ד. 
של הדובר יישאר אחריו, שבנו  – לענות קודם כול מתוך השיר עצמו

  ו יישאר. השיר עצמובעיקר, ש
  

קודם שכל האנאפורות המסורגות וכל מערכות הניגודים  אף שטענתי
המגוונות המתקיימות בשיר מצביעות בהכרח על מגמה של איון הדובר, ועל 

ממנו כל זכר, אפילו לא לוח עץ עלוב, הרי לא כך  דכך שלאחר מותו לא יישר
על המשכיות  הרומזת – ם אם קיים ניגוד בין כותרת השירהדבר. כמו כן, ג

 – לבין תוכן השיר – בין בנים להורים ועל נוסח משותף בין הדורות המסורת
נראה שבעצם קיים קשר  – המדבר על הבנים התלושים והמנותקים מהאבות

כל אחד משאיר סימן היכר שונים, אלא שלכל דור נוסח משלו, בין הדורות ה
  מו ולכל אחד חותם משל עצמו.מיוחד לעצ

כלומר, אף שהכותרת "נוסח" מנוגדת לכאורה לרעיון הבסיסי שהשיר חותר 
למרות השוני בין הדורות, נותר שכן  ,אליו, לאמתו של דבר לא קיים ניגוד

חוט מקשר ביניהם, החוט של החותם הייחודי של כל אחד ברצף הדורות. 
אנאפורה החובקת את שורות בא לידי ביטוי בשיר ומשתקף ב החוט הזה

המשותף להורים  DNAהשיר ומאחדת את שורותיו, כאותו חותם של 
המשתקפים באנאפורות ובמילה  ,ולצאצאיהם. שלושת הדורות בשיר

הפותחת את השורות האחרונות, תואמים אף הם את תופעת הגנום המשפחתי 
בין העובדה בשיר מתקיים בין כל ההנחות שעלו במאמר ל והשירי. ניגוד נוסף

את הרעיון שעולה  ויש בכך להזים ,ששיר כל כך חשוב נשאר בחלל העולם
האימפקט שלהן. גם החריזה ממהאנאפורות ו ,לכאורה משורות השיר

ההבדלים בין הבן והאב  את המסורגת בשיר, שלכאורה מחדדת ומעצימה
 שמופרת בבית השלישי), שבה וחוזרת בבית הרביעי. מעניין שהחרוזחריזה (

חרוז שקשור דווקא ב"אני  – "רוח" –המשותף לבית א ולבית ד הוא חרוז ב 
על  גםהדובר". ואולי בכך הוא מצביע על מרכזיותו של הדובר, על חשיבותו ו

  הקשר שלו עם אביו ועם בנו.
  

  שלשלת הדורות – הסונטה, העבר ההווה והעתיד
עבר הווה כיאה לעניין של שלשלת הדורות, שעיקרה קשר בין דורי בין 

בתים א, ב והשורה ראשונה של בית ג  ועתיד, ראוי לשים לב לזמנים שבשיר;
הראשונות בבית ד  עוסקים בעבר; השורה השנייה בבית ג ושתי השורות
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נראה שבעצם קיים קשר  – המדבר על הבנים התלושים והמנותקים מהאבות

כל אחד משאיר סימן היכר שונים, אלא שלכל דור נוסח משלו, בין הדורות ה
  מו ולכל אחד חותם משל עצמו.מיוחד לעצ

כלומר, אף שהכותרת "נוסח" מנוגדת לכאורה לרעיון הבסיסי שהשיר חותר 
למרות השוני בין הדורות, נותר שכן  ,אליו, לאמתו של דבר לא קיים ניגוד

חוט מקשר ביניהם, החוט של החותם הייחודי של כל אחד ברצף הדורות. 
אנאפורה החובקת את שורות בא לידי ביטוי בשיר ומשתקף ב החוט הזה

המשותף להורים  DNAהשיר ומאחדת את שורותיו, כאותו חותם של 
המשתקפים באנאפורות ובמילה  ,ולצאצאיהם. שלושת הדורות בשיר

הפותחת את השורות האחרונות, תואמים אף הם את תופעת הגנום המשפחתי 
בין העובדה בשיר מתקיים בין כל ההנחות שעלו במאמר ל והשירי. ניגוד נוסף

את הרעיון שעולה  ויש בכך להזים ,ששיר כל כך חשוב נשאר בחלל העולם
האימפקט שלהן. גם החריזה ממהאנאפורות ו ,לכאורה משורות השיר

ההבדלים בין הבן והאב  את המסורגת בשיר, שלכאורה מחדדת ומעצימה
 שמופרת בבית השלישי), שבה וחוזרת בבית הרביעי. מעניין שהחרוזחריזה (

חרוז שקשור דווקא ב"אני  – "רוח" –המשותף לבית א ולבית ד הוא חרוז ב 
על  גםהדובר". ואולי בכך הוא מצביע על מרכזיותו של הדובר, על חשיבותו ו

  הקשר שלו עם אביו ועם בנו.
  

  שלשלת הדורות – הסונטה, העבר ההווה והעתיד
עבר הווה כיאה לעניין של שלשלת הדורות, שעיקרה קשר בין דורי בין 

בתים א, ב והשורה ראשונה של בית ג  ועתיד, ראוי לשים לב לזמנים שבשיר;
הראשונות בבית ד  עוסקים בעבר; השורה השנייה בבית ג ושתי השורות
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 21אסתר אזולאי     
 

בית זה כתובות בלשון  כתובות בזמן הווה, ואילו שתי השורות החותמות
  עתיד. 

תמשת בזמן עתיד, והמש ַּבֵּבןהשורה החותמת את השיר, המסתיימת כאמור 
  מסמנת אף היא המשכיות של הדורות.

זאת ועוד, אין להתעלם מעובדה משמעותית: השיר "נוסח" הנו סונטה. עצם 
אף היא לתחושת  הבחירה בז'אנר הסונטה, סוגה מסורתית עתיקה, מוסיפה

שהסונטה ממשיכה מסורת ארוכה של  הכבוד למסורת העולה מהשיר, משום
רומי, שייקספיר ועוד. הסונטה הנה ז'אנר בעל חוקים כתיבה מימי עמנואל ה

שיר מלוטש, מעט המכיל את  –קבועים ונוקשים. ובמהותה היא מעין יהלום 
, ּפֹוֵזז ְּכָזָהב,-ָאַהְבִּתי ִצְמצּום ִניבהמרובה; " ְמֻלָטׁש ַמֲחִזיק ּבֹו ַהְמֻרֶּבה  ֲחרּוֵז
והשיר "נוסח" כסונטה, אכן סוגת הסונטה כתובה בנוסח קבוע,  16".ֶׁשַּבֻּמָעט

  מכבד את הז'אנר הזה.
שמכיל את המרובה.  גם כאן האנאפורה, כמו הסונטה, היא מעט שבמעט

שגם אם  השיר מלוטש ומאורגן להפליא. כמו כן ניתן לראות על פי השיר
בכל זאת יש בהם תוכן ורוחניות. נראה שלא בכדי בחר בן  מתמעטים הדורות,

ראוי לציין שהאוקטבה ב"נוסח" מתייחסת  ה כסונטה.ציון תומר לכתוב שיר ז
לעבר, להווה ולעתיד. השורות החותמות את השיר  לעבר ואילו הססטט

 מתייחסות לעתיד מבחינות של תוכן וצורה. שורות אלה כתובות בלשון עתיד
הנכד, שהוא דור העתיד. בשורות הללו  –ואף מזכירות את בנו של הדובר 

אך  ,יקה קשה: אמנם השורות הללו עוסקות בעתידמקופלת לכאורה דיאלקט
"בני את שמי לא יחקוק על לוח".  למעשה העתיד איננו. זהו עתיד ללא עתיד:

בשורות השיר.  ואולם, אין הדבר כך, שכן הדובר חוקק את שמו ואת עצמו
  שמו וזכרו נכונים וקיימים.

אחרון ארנה גולן טענה במאמרה שהשיר הזה הוא המצבה לאב, ושהבית ה
לדעתי, השיר הזה הוא גם  17אף מזכיר בצורתו מצבה ויש בו יסוד קליגרמי.

מצבה לבן, הדובר שבשיר. האבן שנזכרת בשיר מנציחה בחובה גם את האב, 
היא מעין ֶהְלֵחם של  גם את הבן וגם אולי את בן הבן, כי המילה 'אבן' עצמה
  . ןהמילים 'אב' ו'בן', וככזאת היא מנציחה את האב ואת הב

האנאפורות יכולה לאצור בחובה שיר שלם בעל  כפי שציינתי קודם, סדרת
משמעות, ויכולה גם לרמוז לפרשנות השנייה שניתנה לשיר, כאשר רצף 

  הדורות עולה ממנה וכל דור יכול לתרום את תרומתו המיוחדת.
לציין שמבנה השיר הוא קומפקטי וסגור. מבנה סגור זה יש  נוסף על כך, ראוי

די להצביע על לכידות וקשר בין גיבורי השיר ובין הדורות המיוצגים בו. בו כ
המשורר לכתוב שיר זה  סגירותו של השיר באה לידי ביטוי בעצם בחירתו של

היא סוגה קומפקטית ונוקשה, בעלת חוקים קבועים  כאמור הסונטה כסונטה.
הכתיבה  מדורי דורות, והבחירה בה מצביעה על התמודדות עם מסורת
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שמכיל את המרובה.  גם כאן האנאפורה, כמו הסונטה, היא מעט שבמעט

שגם אם  השיר מלוטש ומאורגן להפליא. כמו כן ניתן לראות על פי השיר
בכל זאת יש בהם תוכן ורוחניות. נראה שלא בכדי בחר בן  מתמעטים הדורות,

ראוי לציין שהאוקטבה ב"נוסח" מתייחסת  ה כסונטה.ציון תומר לכתוב שיר ז
לעבר, להווה ולעתיד. השורות החותמות את השיר  לעבר ואילו הססטט

 מתייחסות לעתיד מבחינות של תוכן וצורה. שורות אלה כתובות בלשון עתיד
הנכד, שהוא דור העתיד. בשורות הללו  –ואף מזכירות את בנו של הדובר 

אך  ,יקה קשה: אמנם השורות הללו עוסקות בעתידמקופלת לכאורה דיאלקט
"בני את שמי לא יחקוק על לוח".  למעשה העתיד איננו. זהו עתיד ללא עתיד:

בשורות השיר.  ואולם, אין הדבר כך, שכן הדובר חוקק את שמו ואת עצמו
  שמו וזכרו נכונים וקיימים.

אחרון ארנה גולן טענה במאמרה שהשיר הזה הוא המצבה לאב, ושהבית ה
לדעתי, השיר הזה הוא גם  17אף מזכיר בצורתו מצבה ויש בו יסוד קליגרמי.

מצבה לבן, הדובר שבשיר. האבן שנזכרת בשיר מנציחה בחובה גם את האב, 
היא מעין ֶהְלֵחם של  גם את הבן וגם אולי את בן הבן, כי המילה 'אבן' עצמה
  . ןהמילים 'אב' ו'בן', וככזאת היא מנציחה את האב ואת הב

האנאפורות יכולה לאצור בחובה שיר שלם בעל  כפי שציינתי קודם, סדרת
משמעות, ויכולה גם לרמוז לפרשנות השנייה שניתנה לשיר, כאשר רצף 

  הדורות עולה ממנה וכל דור יכול לתרום את תרומתו המיוחדת.
לציין שמבנה השיר הוא קומפקטי וסגור. מבנה סגור זה יש  נוסף על כך, ראוי

די להצביע על לכידות וקשר בין גיבורי השיר ובין הדורות המיוצגים בו. בו כ
המשורר לכתוב שיר זה  סגירותו של השיר באה לידי ביטוי בעצם בחירתו של

היא סוגה קומפקטית ונוקשה, בעלת חוקים קבועים  כאמור הסונטה כסונטה.
הכתיבה  מדורי דורות, והבחירה בה מצביעה על התמודדות עם מסורת
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  של הטקסט הספרותי בשיר "נוסח" DNA-האנאפורה המסורגת כ  22
 

הספרותית של הדורות הקודמים. העובדה שבסונטה קיימת אנאפורה כל כך 
 היאגם תורמת  שאף היא שיטתית וקבועה, ,הדוקה ושיטתית וחריזה מסורגת

ליצירת שיר מאוד סגור ומאוד מצומצם, שהכול בא בו לידי לכידות מושלמת, 
קשר בין והקשר בין 'אבי', 'אני' ו'בני' הוא מהודק וסגור, דבר התואם את ה

ולבן  המופיעה בחריזה, ומתייחסת לאב (חרוז ב), הדורות. גם המילה "רוח"
ד יחדיו, היא מעין אפיפורה ותורמת כאמור לסגירות של -ושוזרת את בית א ו

מראה ומצביע על חשיבות הבן ועל היותו  החרוז "רוח" ,זאת ועוד .השיר
איננה מציינת  כאןח" בין הדורות. המילה "רו –אביו ובנו  חוליה מקשרת בין

   בו. זרימת אוויר גרידא, אלא רומזת על איזשהו עולם רוחני שהדובר מצוי
  

  האנאפורה כאקרוסטיכון הכתוב על המצבה
מציינת במאמרה: "שאפשר שהאנאפורות בשיר ממלאות את תפקיד  18גולן

האותיות הראשונות הנחקקות על המצבה והן גדולות מאחרות ויוצרות את 
  כאקרוסטיכון". אני מצטרפת לדבריה ורוצה להוסיף עליהם.שם הנפטר 

בעקבות דבריה של גולן, ובגין כמה דברים נוספים, כגון העובדה שהשיר 
נכתב בגוף ראשון והוא משמש כאמור מצבה, שהאקרוסטיכון הוא יסוד 
מאפיין בכיתוב שעליה, ומשום שהאנאפורה "אבי... אני" מצויה בדיוק 

רוסטיכון במצבה, בשל טבעה של האנאפורה, שעוסקת במקום שבו מצוי האק
 בשל כל אלה – באב ובבן, ובשל העובדה ששמו של המשורר הוא "בן ציון"

הייתי מאפשרת לעצמי לפרוץ את גבולות ההבחנה הברורה בין סופר ודובר, 
הקיימת בתורת הספרות, ומנסה לזהות את הדובר עם המשורר. כדי לעשות 

של  בןשמציין אותו בהגדרה כ –ציון  בן –המשורר  זאת, אתייחס לשמו של
-משמו, ואצביע על הקשר שבין "אבי  ימישהו, כשאביו הוא חלק אינטגרל

אני" ושמו של המשורר בן ציון, על הזהות שנוצרת בין האנאפורה לשמו של 
  המשורר.

לדעתי, השיר הוא מצבה וכבר טענתי כי גולן ראתה את השיר כמצבה לאב, 
הבן. הקשר בין האב לבן הנו קשר אימננטי והוא בולט במיוחד  – גם לדובר

דווקא בשיר זה, שנכתב בגוף ראשון על ידי בן ציון תומר, ששמו "בן ציון". 
מנתון זה מצטייר הקשר בין הבן לבין האב כאלמנט מהותי בזהותו של הבן 
הדובר. השם מתייחס לזיקה לאב ומעצב את המשורר כשם שהאב בשיר 

כי הרי אדם מעוצב בין היתר גם באמצעות שמו, ושמו של  19הבן, מעצב את
"אבי",  לכן ברור שאנאפורה הדובר, בן ציון, מתייחס כמובן לאביו. -המשורר

"אני", היא למעשה שמו ושם אביו (ציון?) והגדרתו וזהותו כבנו של מישהו 
מעלה אפשרות שהשיר הוא אכן מצבה לדובר עצמו. גם האנאפורה המסורגת 
וסיום השורות החותמות את השיר הן אקרוסטיכון של שמו, כי במהות 
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, לירושלים או לאב במשמעות ן" מתייחס לאדם ששייך  לעם ישראל(אפשר גם שהשם "בן ציו   19
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ולבן  המופיעה בחריזה, ומתייחסת לאב (חרוז ב), הדורות. גם המילה "רוח"
ד יחדיו, היא מעין אפיפורה ותורמת כאמור לסגירות של -ושוזרת את בית א ו

מראה ומצביע על חשיבות הבן ועל היותו  החרוז "רוח" ,זאת ועוד .השיר
איננה מציינת  כאןח" בין הדורות. המילה "רו –אביו ובנו  חוליה מקשרת בין

   בו. זרימת אוויר גרידא, אלא רומזת על איזשהו עולם רוחני שהדובר מצוי
  

  האנאפורה כאקרוסטיכון הכתוב על המצבה
מציינת במאמרה: "שאפשר שהאנאפורות בשיר ממלאות את תפקיד  18גולן

האותיות הראשונות הנחקקות על המצבה והן גדולות מאחרות ויוצרות את 
  כאקרוסטיכון". אני מצטרפת לדבריה ורוצה להוסיף עליהם.שם הנפטר 

בעקבות דבריה של גולן, ובגין כמה דברים נוספים, כגון העובדה שהשיר 
נכתב בגוף ראשון והוא משמש כאמור מצבה, שהאקרוסטיכון הוא יסוד 
מאפיין בכיתוב שעליה, ומשום שהאנאפורה "אבי... אני" מצויה בדיוק 

רוסטיכון במצבה, בשל טבעה של האנאפורה, שעוסקת במקום שבו מצוי האק
 בשל כל אלה – באב ובבן, ובשל העובדה ששמו של המשורר הוא "בן ציון"

הייתי מאפשרת לעצמי לפרוץ את גבולות ההבחנה הברורה בין סופר ודובר, 
הקיימת בתורת הספרות, ומנסה לזהות את הדובר עם המשורר. כדי לעשות 

של  בןשמציין אותו בהגדרה כ –ציון  בן –המשורר  זאת, אתייחס לשמו של
-משמו, ואצביע על הקשר שבין "אבי  ימישהו, כשאביו הוא חלק אינטגרל

אני" ושמו של המשורר בן ציון, על הזהות שנוצרת בין האנאפורה לשמו של 
  המשורר.

לדעתי, השיר הוא מצבה וכבר טענתי כי גולן ראתה את השיר כמצבה לאב, 
הבן. הקשר בין האב לבן הנו קשר אימננטי והוא בולט במיוחד  – גם לדובר

דווקא בשיר זה, שנכתב בגוף ראשון על ידי בן ציון תומר, ששמו "בן ציון". 
מנתון זה מצטייר הקשר בין הבן לבין האב כאלמנט מהותי בזהותו של הבן 
הדובר. השם מתייחס לזיקה לאב ומעצב את המשורר כשם שהאב בשיר 

כי הרי אדם מעוצב בין היתר גם באמצעות שמו, ושמו של  19הבן, מעצב את
"אבי",  לכן ברור שאנאפורה הדובר, בן ציון, מתייחס כמובן לאביו. -המשורר

"אני", היא למעשה שמו ושם אביו (ציון?) והגדרתו וזהותו כבנו של מישהו 
מעלה אפשרות שהשיר הוא אכן מצבה לדובר עצמו. גם האנאפורה המסורגת 
וסיום השורות החותמות את השיר הן אקרוסטיכון של שמו, כי במהות 

                                                           
 .298שם, עמ'     18
, לירושלים או לאב במשמעות ן" מתייחס לאדם ששייך  לעם ישראל(אפשר גם שהשם "בן ציו   19

 רוחנית).
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 23אסתר אזולאי     
 

אקרוסטיכון זה הוא אקרוסטיכון מעובה  הווייתו, האב נעוץ בשמו של הדובר.
ומקורי. הדובר מוגדר כאמור לצד האב ולעומתו, ולבסוף מוסיף גם את בנו. 

  בכך מתקיים עיקרון אחדות הניגודים בין הדורות.
לעצמו, -תזכורת ו"מקדש מעט" לו שהשיר הנו מצבה,ניתן לסכם ולומר 

דורי, -הבין DNA-הלאביו ואפילו לבנו, ובכך מתחזק הקשר לעניין 
  האקרוסטיכון כורכים אותם יחדיו.-שהאנאפורה

הצגת השיר כמצבה לדובר מערערת ומקעקעת ביתר שאת את היסודות 
החד שעליהם נשענת השאלה הרטורית המופיעה בשיר, וגם את ההנחה 

משמעית המשתמעת משאלה זו, שלפיה הדובר "יסוער כתבן" ולא יישאר 
  ממנו דבר.

מתקיים בין שתי הקריאות של השיר, כאשר בקריאה הראשונה מוצג ההניגוד 
היחס שבין הבן לאב באור שלילי, כנתק ותלישות, ובקריאה שנייה נראית 

רך שעבר את הד ניגוד זה משקף – התמודדות רוחנית בקשר בין הדורות
המשורר בן ציון תומר. ניתן ללמוד על תהליך זה גם מהמחזה "ילדי הצל" 
שנכתב על ידו. ב"ילדי הצל" ניכרת בריחה מהעבר של השואה והתכחשות 
אליו, אך בהמשך המחזה ובקריאה השנייה שלו נגלית ההתמודדות עם העבר 

ריאות של השואה כבעלת משמעות רוחנית. דבר דומה אנו מוצאים בשתי הק
בשיר "נוסח", שהאחת מבטאת תלישות וניכור בין הדורות, והשנייה משקפת 

  את ההתמודדות עם הקיים ואת סוד הייחוד והיחד ביניהם.
  

אסיים את דבריי בהרהור שיש בו חומר למחשבה מחודשת על השיר "נוסח": 
 20.שיר מתהפךלפי המאמר הזה, נראה שמבחינה מסוימת השיר "נוסח" הוא 

 האנסה לתהות ולשאול: מה בין שיר מתהפך ותורת הדקונסטרוקציעל כן 
  21מבית מדרשו של דרידה?

                                                           
 .631–607עמ' , 4-3 , א (תשכ"ט), חוברות  מס'רבעון למדע הספרות, הספרותפרי מ',   20
 ,ספרית פועלים פיסתו של דרידה,המסביר את ת ,כריסטופר נוריס, ספרו של דקונסטרוקציה  21

 .ת"א
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  טקסטואליות בפרשנות אגדה תלמודית -תמימות, ביקורת ובין

  א)ע" (כתובות סב
  
  מאת
  פזי- ישעיהו בן

  
  . מבוא1

אחד הקונפליקטים המתועד היטב בספרות האגדה של חכמים הוא המתח 
המובנה שבין השתקעות בלימוד התורה לבין ניהול חיי משפחה תקינים. 

הם המקורות המתעדים את הקונפליקט מנקודת המבט התובענית של  רבים
יה זו  נדרש התלמיד להתמסר באופן מוחלט וללא ימזווית רא 1בית המדרש.

פשרות ללימודו תוך שהוא זונח כל מה שמצוי מחוץ לכותלי בית המדרש. 
פעמים שדרישה בלתי מתפשרת זו הוצגה לא רק בפני התלמידים הרווקים, 

פני התלמידים הנשואים וכאן, בעיקר, נעוצים שורשי הקונפליקט. אלא אף ב
תלמידים נשואים הנענים לתביעת בית המדרש עלולים לשלם מחיר כבד 

ובכללו התעלמות מצרכיהם הפיזיים והנפשיים של   ,בתחום חיי המשפחה
אף שהיו מודעים היטב למחיר  ,החכמיםחלק מהאישה ושל הילדים. לפחות 

למיד ובעיקר בני ביתו, הכריעו באופן ברור לטובת ערך שנדרש לשלם הת
ההתמסרות ללימוד תורה גם במחיר הפגיעה בחיי המשפחה. ביטוי חריף 
לעמדה כזו ניתן למצוא  למשל, בדבריו הבאים של רבא, מגדולי האמוראים 

  בבבל:
  

במי אתה מוצאן  (=שהתורה מתקיימת בו) [...] רבא  -"שחרות כעורב" 
שים עצמו אכזרי על בניו ועל בני ביתו כעורב. כי הא דרב אמר: במי שמ

אדא בר מתנא הוה קאזיל לבי רב, אמרה ליה דביתהו: ינוקי דידך מאי 
                            אעביד להו? אמר לה: מי שלימו קורמי באגמא?     

  (עירובין כב ע"א)
  
אמרה לו  : ...כמו זה שרב אדא בר מתנה היה הולך לבית רב.תרגום[

אמר לה: האם  (=כיצד אפרנס אותם) ?אשתו: בניך, מה אעשה להם
  ]נגמרו הקנים באגם?!

  
שמשלמים האישה הכבד דבריו של רבא מלמדים על מודעותו למחיר 

והילדים עקב היעדרותו של אב המשפחה מביתו. עם זאת, ממליץ רבא 
מן הסתם, לתלמיד הנשוי לדבוק בהתמסרות טוטאלית ללימוד התורה, וזאת 

                                                           
לר'  מנורת המאורהפניות למגוון מקורות חז"ל המתעדים השקפה זו ניתן למצוא למשל בספר    1
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 25פזי     -ישעיהו בן
 

אלא במי שממית  אין דברי תורה מתקיימיםמתוך תפיסה כעין זו האומרת ש"
  .(ברכות סג ע"ב ועוד)" םעצמו עליה

קבוצת אגדות המביעה  מצויההרווחת  בספרות חז"ל, , אתעל רקע עמדה כז
עזיבת הבית לפרקי זמן של  המגמהכלפי  מסויגת ומורכבת יותרעמדה 

המופיע בתלמוד הבבלי  ,קובץ אגדות זהארוכים לצורך לימוד תורה. 
מכיל כשבעה סיפורים העוסקים בתלמידים  סג ע"א), –(כתובות סב ע"ב

שעזבו את נשותיהם וילדיהם והלכו ללמוד תורה אצל רבותיהם הגרים 
בריחוק מקום. הסיפורים מציגים את הקונפליקט מנקודת המבט של הבית 

בה למתרחש במרחב הביתי ומטבע הדברים הם מגלים ערנות ר ,והמשפחה
ופחות למתרחש בבית הרב המרוחק. המספרים ממקדים את מבטם בבעיות 
 ,שונות הנובעות מהיעדרותם הממושכת של התלמידים ממשפחתם

וסיפוריהם מציפים אותן מעל פני השטח. אף שאין חולק על כך שהסיפורים 
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ואת תרומת הקריאה  גיסא  בהם כדי להציג את מורכבותה של הפרשנות מחד

  3.גיסא הבין טקסטואלית מאידך
ם א. התמי רא  ייחסו לסיפורים כהווייתם דורות של קוראים הת 4:הקו
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לחשוש מהבעיות שיעלו, שכן בסופו של דבר הגמול המגיע למי שלומד 
  בדרך של נס.  תורה בשקידה הוא שבעיותיו ייפתרו, אם בדרך הטבע ואם

  
ב   . ב קר  ייחו רת ג קו י י סוג זה של חוקרים  אמון על  5:מסת

דיסציפלינות חברתיות ותרבותיות והוא מצויד במגוון תזות ביקורתיות. 
להיצמד לרובד  נוטים מסוג זה לרוב, למעט יוצאים מן הכלל, חוקרים

, עיניהם של קוראים תמימיםל אותו מבעדקוראים ו  הפשטני של הסיפור
ו לפחות אין הם ממצים עד תום את דרכי הפרשנות שהביקורת א

חותרים לזהות את המנגנונים  בעיקר הם הספרותית מאפשרת להם.
ביסוד הסיפורים, להתעמת אתם, העומדים התרבותיים והחברתיים 

המטרה הספרותית אינה קיימת לעצמה, אלא היא לקבלם או  לדחותם. 
התרבות. חוקר מסוג זה עשוי נועדה בראש ובראשונה לשרת את חקר 

לטעון כי המסר העולה מתוך הסיפורים צמח מתוך תפיסה הגמונית 
גברית, ומטרתם של הסיפורים היא לחזור ולאשר את הדיכוטומיה 

  המקובלת שבין גברים לנשים ובין ה'גברי' ל'נשי'. 
  
ב  . ג קר  י יחו ת ר הדקו חוקרי אגדה מודרניים, לרוב מתחום  יש 6:או

, אך יםוראים את סיפורי האגדה דרך משקפיים פחות תמימהספרות, הק
עדיין הם מנסים למצוא את המשמעות העמוקה הטמונה בטקסט מתוך 
מטרה לשאוב ממנו השראה. חוקרים אלו אינם מתרשמים מהפנים 
הגלויות של הסיפורים הנראים לעתים כהשלמה מפויסת ומחויכת מעט 

מה הסטירית והאירונית עם המציאות הנורמטיבית. הם שמו לב לני
החבויה בחלק מן הסיפורים, נימה החותרת תחת המשמעות הגלויה 
שלהם ומהפכת את משמעותם. לדידם, קריאה תמימה שאינה מפעילה 

עלולה לפספס את ביקורתם הסמויה של  ,את הרמיזות הטמונות בסיפור
  המספרים כלפי הנורמה שהשתרשה בחברת התלמידים הנשואים.

                                                           
והכת השניה גם הם רבים והם אותם שראו דברי חכמים או שמעוהו והבינוהו כפשטו, שם: "  5

מוזר וחשבו שאין כונת חכמים בכך אלא משמעות פשטי הדברים, ולכן זלזלו בו וגנוהו וחשבו ל
מה שאינו מוזר, וילעיגו על דברי חכמים לעתים קרובות, וחושבים שהם יותר נבונים מהם ויותר 
זכי רעיון, ושהם עליהם השלום פתיים חסרי דעת סכלים בכל המציאות, ואינם משיגים שום דבר 
כלל, ורוב מי שנפל במחשבה זו אותם הטוענים שהם רופאים, וההוזים במשפטי המזלות, לפי 

לפי דמיונם פקחים חכמים פילוסופים וכמה רחוקים הם מן האנושות אצל הפילוסופים  שהם
אין מובן שאמירות שיפוטיות שהרשה הרמב"ם לעצמו לומר על חכמי דורו,  " [...].האמתיים

  אנו יכולים ורשאים לומר על חוקרים שונים בדורנו, יהיו אשר יהיו. 
וגם נתברר אצלם מניעת הנמנעות ומציאות  [...]ד והכת השלישית והם חי ה' מעטים מאשם: "  6

מחויב המציאות, וידעו שהם עליהם השלום לא דברו דברי הבאי, ונתברר אצלם שיש בדבריהם 
פשט וסוד, ושכל מה שאמרו מדברים שהם בלתי אפשריים אין דבריהם בכך אלא על דרך 

  " [...].החידה והמשל
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הרי  ,אחרים של קריאה. לדעתנו, לפחות בסיפור שנדון בו להלן
הסיפור התלמודי הרומז ולידו  הסיפור המקראי  –שהצגתם זה ליד זה 

רתית האוהדת. כלומר, את אופן הנרמז, מחזקת את הקריאה הביקו
הקריאה המניח שהסיפור התלמודי עצמו טעון רמזים לביקורת פנימית. 

מציע הוא בדרך של  מעלה ברובד הגלוי,דברי ביקורת שהמספר אינו 
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  הפנמת הביקורת המצויה באופן מפורש בטקסט המקראי הנרמז. 
  
  . הסיפור התלמודי ודרכי קריאתו: בין תמימות לביקורת2

תלמיד  ישי בקבוצת סיפורי הקונפליקט בין תפקודהסיפור שלפנינו, השל
ללימוד תורה, עוסק בשידוכי ילדיו של  ולבין התמסרות תובמשפח החכמים

  ר' יהודה הנשיא. 
  רבי שידך את בנו עם בית ר' חייא רבי איעסק ליה לבריה בי רבי חייא,   1
כי מטא למיכתב כתובה נח נפשה   2

  דרביתא. 
  הבת כאשר באו לכתוב כתובה מתה

  אמר רבי: חס ושלום פסול יש?  איכא?  פסילאאמר רבי: ח"ו   3
  ישבו ועיינו במשפחות  יתיבו ועיינו במשפחות,   4
רבי אתי משפטיה בן אביטל, ורבי   5

  אחי דוד. החייא אתי משמע
רבי בא משפטיה בן אביטל ורבי חייא 

  אחי דוד. הבא משמע
אזיל איעסק ליה לבריה בי ר' יוסי בן   6

  רא זימ
הלך (=ר' יהודה הנשיא),  שידך את 

  בנו עם בית ר' יוסי בן זמרא.
פסקו ליה תרתי סרי שנין למיזל בבי   7

  רב 
פסקו לו שתים עשרה שנים ללכת 

  ולהיות בבית רב.
אחלפוה קמיה אמר להו ניהוו שית   8

  שנין 
העבירו אותה לפניו. אמר להם: יהיו 

  שש שנים.
יס אחלפוה קמיה אמר להו איכנ  9

  והדר איזיל 
העבירו אותה לפניו (פעם נוספת), 

  אמר להם: אשא אותה ואחר כך אלך.
  היה מתבייש מאביו.  הוה קא מכסיף מאבוה  10
א"ל בני דעת קונך יש בך מעיקרא  11

כתיב (שמות ט"ו) "תביאמו 
  ותטעמו" 

אמר לו: בני דעת קונך (=הקב"ה) יש 
בך. בתחילה כתוב: "תביאמו 

  ותטעמו",
ולבסוף כתיב (שמות כ"ה) "ועשו לי  12

  מקדש ושכנתי בתוכם" 
בסוף כתוב: "ועשו לי מקדש ושכנתי 

  בתוכם".
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  הלך ישב שתים עשרה שנה בישיבה.  אזיל יתיב תרתי סרי שני בבי רב.  13
  עד שבא, התעקרה אשתו.  עד דאתא איעקרא דביתהו  14
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בקטע  . אחלפוה...שנין]8: א"ל אי לאו דהוה מילתא לא הוה שכיבא.  130ותיקן 

 . אזיל]13נוסף לפני כן: הדור.   487, 130, 113נשמט. בכת"י ותיקן  187פטרבורג 
  נסבה אזל. 130. 113בכת"י ותיקן 

  
: א. ניסיון ההשתדכות של בת ר' ה חלקיםשלשויש בו מורכב  נוהִ  הסיפור

ב. הקשיים הרגשיים של בן ר'  ;ם בנו של ר' חייא וכישלונויהודה הנשיא ע
 ;יהודה הנשיא לעמוד בהסכם השידוכין עם בתו של ר' יוסי בן זמרא ופתרונם

ג. עקרותה של אשת בנו של ר' יהודה הנשיא ופתרונה. ברור שבמסגרת קובץ 
 ,שבעת הסיפורים, מהווים שלשת המרכיבים הללו יחידה אחת עצמאית

הם מקובצים ומשורשרים שאר יחידות הקובץ. מבחינה צורנית המובחנת מ
וטכניקה  קודמו,על פרטים מסוימים שעלו אצל  חלק מסתמךבאופן שכל 

הם ספרותית זו מהווה גורם מאחד. קיים ביניהם גם חיבור תמטי מסוים: 
בעיות שונות בשידוכיהם  וחיי נישואיהם של בני ר' יהודה הנשיא.  מתארים
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  לא הובאו כאן כל חילופי הנוסח אלא אלו שעשויים להיות משמעותיים לענייננו.  8
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נשים ונשיות ; ש' ולר, 55, עמ' 2001, תל אביב אחדות של תוכן וצורה האגדה: סיפורהנ"ל, 
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 29פזי     -ישעיהו בן
 

ניתן אף לומר שחלק ממרכיבי היחידה אינם רלוונטיים למטרותיו של עורך 
לם הם הובאו אגב קובץ הסיפורים, והם אינם שייכים עניינית לקובץ זה, או

  החלק הרלוונטי, מחמת זיקה אסוציאטיבית זו או אחרת. 
חלקים שאינם  נוטים להסבירכאשר אין הסבר חלופי מניח את הדעת, אנו 

ית ולכל היותר כקשר מתיישבים עם מגמתה הכללית של העריכה כסטייה אגב
  האם זה המצב במקרה דנן? אכן, ההסברים שנתנו עד כה 10אסוציאטיבי קל.

אינם מוצאים קשר של ממש, לפחות לא בין החלק הראשון לשני החלקים 
 ולהלן נבקש ברם, לדעתנו, הקשרים אינם אסוציאטיביים בלבד, 11העוקבים.

בין  פנימי ומהותילפיו קיים קשר שהסבר חלופי ל לחזור ולבחון אפשרות
נבחן תחילה כל מרכיב בפני עצמו ואת  .שת מרכיבי היחידה הסיפוריתושל

יחסו למגמה העיקרית של עריכת קובץ הסיפורים, קרי: הצפת הבעיות 
הנובעות מהקונפליקט בין ערך ההתמסרות ללימוד תורה לבין הצורך והערך 

שת המרכיבים ושל השקעה במשפחה. לאחר מכן נבחן את יחסם של כל של
  זה לזה.

  
הייחוס המשפחתי כגורם בהשתדכות  –"ישבו ועיינו במשפחות"   א.

  ותיוותוצא
מתאר את השידוך בין שתי משפחות מיוחסות: ר' יהודה הנשיא עורך  חלק זה

שהתלמוד מייחס לו את עריכת התוספתא.  ,ר' חייא חברו-ותלמידוהמשנה 
מתה בתו של ר' יהודה הנשיא בשעה שבאו לכתוב כתובה.  ,למרבה הצער

נת מתאימות זו לזו מבחי ןשתי המשפחות ראו בכך אות משמים, שמא אין ה
שווה. משפחתו של ר' יהודה  ן, ולאחר שבדקו מצאו שבאמת אין ייחוסןייחוס

הנשיא הנה מצאצאי דוד המלך דרך בנו, שפטיה בין אביטל, בעוד משפחת ר' 
אחי דוד ובנו של ישי. נראה שכוונת  ,חייא קשורה לדוד המלך דרך שמעה

נו עם הדברים היא  שאין זה הולם שצאצאים ישירים של דוד המלך יתחת
  12שייחוסם פחות. ,צאצאי אחיו של דוד

                                                           
תופעת ה'דיגרסיה', היינו סטייה מהעיקר אגב אזכור אסוציאטיבי, היא מן התופעות הבולטות   10

הסברים פורמליסטים. עם זאת, לאחרונה בעריכת הספרות התלמודית לגוניה, ולכן אין לשלול 
ניכרת מגמה במחקר לצמצם את היקפה של התופעה ובד בבד להציע הסברים  יותר אימננטיים 
לדרכי העריכה והסידור, הן של מקורות הלכתיים והן של מקורות אגדיים. ראו למשל: א' 

דוקטור, וולפיש, "שיטת העריכה הספרותית במשנה על פי מסכת ראש השנה", עבודת 
בסוד היצירה של ספרות חז"ל: העריכה האוניברסיטה העברית, ירושלים תשס"א; נ' זהר, 

) הסברה למגמות הסידור 9, ירושלים תשס"ז. ראו גם אצל ולר (לעיל, הערה  כמפתח למשמעות
  והעריכה של קובץ הסיפורים שבו אנו עוסקים.

; 32, תל אביב תשמ"א, עמ' וד והמדרששמונה סיפורי אהבה מן התלמראו למשל: ד' צימרמן,   11
  .68), עמ' 9הערה  ,ולר (לעיל

כפירושו של רש"י על אתר. אולם ראו פירושו של מהרש"א כאן, המסביר זאת באופן שונה.   12
בחלק מכתבי היד צוין בפירוש שרבי הסביר כי מותה של הנערה נגרם כתוצאה מכך שייחוס 

יד מתאימה לפירושו של רש"י הנ"ל וסותרת את המשפחות לא מתאים. תוספת זו שבכתבי ה
פירוש מהרש"א כאן. על מסורות תלמודיות מתחלפות באשר לייחוסו של רבי יהודה הנשיא 

, 1999, תל אביב דיוקנו של מנהיג במסורות ארץ ישראל ובבל -רבי יהודה הנשיא ראו: ע' מאיר, 
  .33 – 27עמ' 

 29פזי     -ישעיהו בן
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שהתלמוד מייחס לו את עריכת התוספתא.  ,ר' חייא חברו-ותלמידוהמשנה 
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האם כביקורת על התופעות הנזכרות בו או  ,כיצד יש לקרוא סיפור זה
והמאופקת של הסיפור מאפשרת  את שתי דרכי   הנייטרליתכאישורם? הנימה 

הקריאה. קריאה תמימה תראה בסיפור כזה אישור מובהק לנורמת 
ים דקדקו אפילו בקטנות, ההתחשבות בייחוס המשפחתי: הנה מן השמ

והענישו באופן כבד את מי שלא חישב עד הסוף את התאמת המשפחות 
. אופן קריאה כזה ניתן אף לחיזוק מבחינה ספרותית: ההגזמה ןמבחינת ייחוס

הקטן לכאורה, והעונש הכבד, נועדו  ,וחוסר הפרופורציה שבין החטא
בייחוס גרר אחריו אם חוסר התחשבות מזערי  –להבליט את המסר הדידקטי 

 יםבהם פערי הייחוס בין המשפחות  גדולשענישה כבדה, קל וחומר במקרים 
  13יותר.

קריאה תמימה אינה נחלתם הבלעדית של קוראים אוהדים, המבקשים לאמץ 
עשויים  מסויגים ובלתי תמימים בעליל,את המסר בדרך כל שהיא. גם קוראים 

שלו אינו יכול להתקבל ם המסר אלא שלדיד, לקרוא את הסיפור באופן פשטני
משל, , לכךזמננו.  ותעל דעתם של קוראים האמונים על תפיסות חברתיות בנ

מודרניסטים יבקשו לחשוף את תשתיתו -קורתיים פוסטיקוראים מזרמים ב
והם עשויים לייחס אותו למספרים המשתייכים  ,הגמונית של הסיפורה

ההגמוני באמצעות אשר מבקשים להנציח את מעמדם  ,למעמד השליט
   14הבלטת גורם הייחוס, גורם שאינו מאפשר ניעות בין המעמדות.

                                                           
תה בת ישר' היה מבית דוד ולא הי ,זהו הפסול: "רש"י למשל מסביר שה"פסול" קשור לייחוס  13

...". יש מפוסקי ההלכה שלמדו, לאור ההסבר תה בת מלכיםיהבאה משמעי הוגנת לבנו שלא הי
הנ"ל, על חשיבות הייחוס בבחירת בן זוג. ראו למשל דברי התוכחה שמשמיע ר' מנשה קליין 

ו המתעלמים מסכנות אי . שו"ת משנה הלכות חלק יב סימן רסה) כלפי אל1925(נולד 
והנה על השידוכים אשר חשבו חז"ל שלא יעלו יפה וח"ו או ימיתו ההתחשבות בייחוס: "[...] 

ועל זה לא מתריעין אלא מקילין  [...]או לא יהיה להם בנים וכיוצא בו על כל אלו תכסה אהבה 
סית ובפסיקה כו' ". דבריו משקפים גישה רווחת ומקובלת בפרשנות התלמודית הקלא מכל וכל

 ההלכתית לדורותיה.
ולאו  ,קריאה מעין זו מציע בויארין בהתייחסו למגמה הכללית של קובץ הסיפורים שלפנינו  14

ד' בויארין, "הנזיר הנשוי: האגדה הבבלית כעדות לתמורות  :דווקא לאגדה ספציפית זו. ראו
, ירושלים ברות יהודיותבח אשנב לחייהן של נשיםבהלכה הבבלית", בתוך: י' עצמון (עורכת), 

. בוודאי שלא ניתן 169 – 139, עמ' 1999, תל אביב, הבשר שברוח; הנ"ל, 93 – 77תשנ"ה, עמ' 
'להאשים' את בויארין בקריאה פשטנית של הסיפור. אולם, כפי שכבר טען כלפיו א' קוסמן (ראו 

חותר לחשוף את  הערה להלן), הבעיה נעוצה במתודולוגיה המופעלת בניתוח הסיפור. בויארין
היסטורית הסמויה של הסיפור. משחשף אותה, הוא טוען כי המספר מפעיל - התשתית התרבותית

כאן מניפולציה כוחנית סמויה שבאמצעותה הוא מבקש להחדיר את עמדותיו המגדריות. קוסמן 
לעומתו סבור שגם אם נניח שאמירות מגדריות אלו משקפות עמדה תרבותית רווחת, עדיין אין 

כל זה כדי לומר שלכך חותרת מגמת הסיפור. מעמדה הנחות של האישה הגלום בסיפור אכן ב
משקף את תרבות הקהילות בימים ההם, אך אפשר לבודדו מן המסר הרוחני של הסיפור, 

  שלעתים אף חותר תחת העמדות הרווחות. 
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והנה על השידוכים אשר חשבו חז"ל שלא יעלו יפה וח"ו או ימיתו ההתחשבות בייחוס: "[...] 

ועל זה לא מתריעין אלא מקילין  [...]או לא יהיה להם בנים וכיוצא בו על כל אלו תכסה אהבה 
סית ובפסיקה כו' ". דבריו משקפים גישה רווחת ומקובלת בפרשנות התלמודית הקלא מכל וכל

 ההלכתית לדורותיה.
ולאו  ,קריאה מעין זו מציע בויארין בהתייחסו למגמה הכללית של קובץ הסיפורים שלפנינו  14

ד' בויארין, "הנזיר הנשוי: האגדה הבבלית כעדות לתמורות  :דווקא לאגדה ספציפית זו. ראו
, ירושלים ברות יהודיותבח אשנב לחייהן של נשיםבהלכה הבבלית", בתוך: י' עצמון (עורכת), 

. בוודאי שלא ניתן 169 – 139, עמ' 1999, תל אביב, הבשר שברוח; הנ"ל, 93 – 77תשנ"ה, עמ' 
'להאשים' את בויארין בקריאה פשטנית של הסיפור. אולם, כפי שכבר טען כלפיו א' קוסמן (ראו 

חותר לחשוף את  הערה להלן), הבעיה נעוצה במתודולוגיה המופעלת בניתוח הסיפור. בויארין
היסטורית הסמויה של הסיפור. משחשף אותה, הוא טוען כי המספר מפעיל - התשתית התרבותית

כאן מניפולציה כוחנית סמויה שבאמצעותה הוא מבקש להחדיר את עמדותיו המגדריות. קוסמן 
לעומתו סבור שגם אם נניח שאמירות מגדריות אלו משקפות עמדה תרבותית רווחת, עדיין אין 

כל זה כדי לומר שלכך חותרת מגמת הסיפור. מעמדה הנחות של האישה הגלום בסיפור אכן ב
משקף את תרבות הקהילות בימים ההם, אך אפשר לבודדו מן המסר הרוחני של הסיפור, 

  שלעתים אף חותר תחת העמדות הרווחות. 

  אמנון ותמר בבית רבי יהודה הנשיא  30
 

האם כביקורת על התופעות הנזכרות בו או  ,כיצד יש לקרוא סיפור זה
והמאופקת של הסיפור מאפשרת  את שתי דרכי   הנייטרליתכאישורם? הנימה 

הקריאה. קריאה תמימה תראה בסיפור כזה אישור מובהק לנורמת 
ים דקדקו אפילו בקטנות, ההתחשבות בייחוס המשפחתי: הנה מן השמ

והענישו באופן כבד את מי שלא חישב עד הסוף את התאמת המשפחות 
. אופן קריאה כזה ניתן אף לחיזוק מבחינה ספרותית: ההגזמה ןמבחינת ייחוס

הקטן לכאורה, והעונש הכבד, נועדו  ,וחוסר הפרופורציה שבין החטא
בייחוס גרר אחריו אם חוסר התחשבות מזערי  –להבליט את המסר הדידקטי 

 יםבהם פערי הייחוס בין המשפחות  גדולשענישה כבדה, קל וחומר במקרים 
  13יותר.

קריאה תמימה אינה נחלתם הבלעדית של קוראים אוהדים, המבקשים לאמץ 
עשויים  מסויגים ובלתי תמימים בעליל,את המסר בדרך כל שהיא. גם קוראים 

שלו אינו יכול להתקבל ם המסר אלא שלדיד, לקרוא את הסיפור באופן פשטני
משל, , לכךזמננו.  ותעל דעתם של קוראים האמונים על תפיסות חברתיות בנ

מודרניסטים יבקשו לחשוף את תשתיתו -קורתיים פוסטיקוראים מזרמים ב
והם עשויים לייחס אותו למספרים המשתייכים  ,הגמונית של הסיפורה

ההגמוני באמצעות אשר מבקשים להנציח את מעמדם  ,למעמד השליט
   14הבלטת גורם הייחוס, גורם שאינו מאפשר ניעות בין המעמדות.

                                                           
תה בת ישר' היה מבית דוד ולא הי ,זהו הפסול: "רש"י למשל מסביר שה"פסול" קשור לייחוס  13

...". יש מפוסקי ההלכה שלמדו, לאור ההסבר תה בת מלכיםיהבאה משמעי הוגנת לבנו שלא הי
הנ"ל, על חשיבות הייחוס בבחירת בן זוג. ראו למשל דברי התוכחה שמשמיע ר' מנשה קליין 

ו המתעלמים מסכנות אי . שו"ת משנה הלכות חלק יב סימן רסה) כלפי אל1925(נולד 
והנה על השידוכים אשר חשבו חז"ל שלא יעלו יפה וח"ו או ימיתו ההתחשבות בייחוס: "[...] 

ועל זה לא מתריעין אלא מקילין  [...]או לא יהיה להם בנים וכיוצא בו על כל אלו תכסה אהבה 
סית ובפסיקה כו' ". דבריו משקפים גישה רווחת ומקובלת בפרשנות התלמודית הקלא מכל וכל

 ההלכתית לדורותיה.
ולאו  ,קריאה מעין זו מציע בויארין בהתייחסו למגמה הכללית של קובץ הסיפורים שלפנינו  14

ד' בויארין, "הנזיר הנשוי: האגדה הבבלית כעדות לתמורות  :דווקא לאגדה ספציפית זו. ראו
, ירושלים ברות יהודיותבח אשנב לחייהן של נשיםבהלכה הבבלית", בתוך: י' עצמון (עורכת), 

. בוודאי שלא ניתן 169 – 139, עמ' 1999, תל אביב, הבשר שברוח; הנ"ל, 93 – 77תשנ"ה, עמ' 
'להאשים' את בויארין בקריאה פשטנית של הסיפור. אולם, כפי שכבר טען כלפיו א' קוסמן (ראו 

חותר לחשוף את  הערה להלן), הבעיה נעוצה במתודולוגיה המופעלת בניתוח הסיפור. בויארין
היסטורית הסמויה של הסיפור. משחשף אותה, הוא טוען כי המספר מפעיל - התשתית התרבותית

כאן מניפולציה כוחנית סמויה שבאמצעותה הוא מבקש להחדיר את עמדותיו המגדריות. קוסמן 
לעומתו סבור שגם אם נניח שאמירות מגדריות אלו משקפות עמדה תרבותית רווחת, עדיין אין 

כל זה כדי לומר שלכך חותרת מגמת הסיפור. מעמדה הנחות של האישה הגלום בסיפור אכן ב
משקף את תרבות הקהילות בימים ההם, אך אפשר לבודדו מן המסר הרוחני של הסיפור, 

  שלעתים אף חותר תחת העמדות הרווחות. 



 31פזי     -ישעיהו בן
 

תוך ניסיון לקלוט את  ,, ניתן לקרוא את הסיפור בעיניים פחות תמימותואולם
קריאה כזו תבליט קודם  15האירוניה או הקריצה הביקורתית של המספר עצמו.

יהודה הנשיא אכן  כל נקודה חשובה: הסיפור אינו טוען שמותה של בת ר'
נגרם בשל פער הייחוס בין המשפחות. הסיפור אומר שכך המשפחות 

כאן טמון הפתח לפרשנות מתוחכמת  ,את הדבר. והנה פירשוהמיוחסות הללו 
של המשפחות  ןיותר: ייתכן שהמספר מבקש להצביע על צורת חשיבת

קורם שמ ,התולות מותה של נערה תמימה בהבדלי ייחוס מזעריים ,המיוחסות
מאות רבות של שנים קודם לכן. הוא יוצר הגזמה מכוונת כדי להסב את 
תשומת ליבו  של הקורא לעיוות שיש בתפיסה זו של החטא ועונשו, והעוול 
המוסרי שהיא גורמת. הקורא המתוחכם קולט הפרזה זו כרמיזה  ליחסו 
וס האירוני של המספר כלפי התופעה: למראית עין הוא מאשר את נורמת הייח

אולם באופן פנימי הוא מבקש לערער עליה.   ,הרווחת בחוגים מסוימים
מייחסת את הביקורת למספר עצמו: הוא מבקש לדחות  אתקריאה כז

  באמצעות סיפור חתרני את נורמת ההתחשבות המופרזת בייחוס המשפחות.
בשלב זה של הדיון אין באפשרותנו להציע נימוקים משכנעים להעדפת אחת 

חלופיות שהצגנו. הן בחינת הסיפור עצמו והן בחינת שייכותו הקריאות ה
למגמה הכללית של קובץ הסיפורים, אינן מעלות שיקולים מספקים להעדפת 

  קריאה זו או אחרת. 
  

הקונפליקט בין עמידה בציפיות לבין כניעה  –ב. "היה מתבייש מאביו" 
  אצל בן ר' יהודה הנשיא ,ליצרו

ע לבנו של ר' יהודה הנשיא לאחר שידוכו עם ריאת מה שא החלק השני מתאר
בתו של ר' יוסי בן זמרא. שורש בעייתו של הבן נעוץ בסעיף אחד של הסכם 

בו נקבע שהוא ילך ללמוד תורה במשך שתים עשרה שנה קודם שהשידוכין 
שהסכם השידוכין נערך קודם שהבן פגש את כלתו. לאחר  תבררלנישואיו. מ

בר עליו יצרו והוא ביקש ממשפחתו לקצר את שהעבירו לפניו את כלתו, ג
לשש שנים. לאחר שהראו לו אותה  ,קודם נישואיו ,משך שהותו בבית רבו

פעם שנייה, שוב גבר עליו יצרו והוא ביקש ממשפחתו להרחיק לכת עוד 
יותר: קודם לשאת את הנערה ורק אחר כך ללכת ללמוד תורה בבית רבו. 

ו ללכת ללמוד תורה קודם נישואיו תוך שאי עמידתו בציפיות משפחת תבררמ

                                                           
פחות במובנה מרבית החוקרים והפרשנים המנתחים את קובץ הסיפורים שותפים לעמדה זו, ל  15

); א' קוסמן, "רבי עקיבא ובתו של בן 9); ולר (לעיל הערה 9הרחב. ראו: פרנקל (לעיל, הערה 
מחקרים בסיפורת  –מעשה סיפור כלבא שבוע", בתוך: א' ליפסקר ור' קושלבסקי (עורכים), 

 168, ירושלים תשס"ו, עמ' אגדה למעשה;  י' ברנדס, 102 – 59ת, רמת גן תשס"ט, עמ' היהודי
. המשותף לעמדת החוקרים שצוינו הוא הבנתם שמשמעות הסיפורים אינה כפשט הגלוי 181 –

לעין, ולמעשה, מבעד לחזות החיצונית, הנראית כמאשרת את הנורמה, מצויה ביקורת של 
המספר עצמו על מנהגם של תלמידי חכמים לעזוב את נשותיהם לפרק זמן ארוך. יש לציין שלא 

רשת לקטע זה של הסיפור, ודרכם הפרשנית נלמדת מהאופן שבו הם מצאתי התייחסות  מפו
  מנתחים סיפורים אחרים בקובץ זה.

 31פזי     -ישעיהו בן
 

תוך ניסיון לקלוט את  ,, ניתן לקרוא את הסיפור בעיניים פחות תמימותואולם
קריאה כזו תבליט קודם  15האירוניה או הקריצה הביקורתית של המספר עצמו.

יהודה הנשיא אכן  כל נקודה חשובה: הסיפור אינו טוען שמותה של בת ר'
נגרם בשל פער הייחוס בין המשפחות. הסיפור אומר שכך המשפחות 

כאן טמון הפתח לפרשנות מתוחכמת  ,את הדבר. והנה פירשוהמיוחסות הללו 
של המשפחות  ןיותר: ייתכן שהמספר מבקש להצביע על צורת חשיבת

קורם שמ ,התולות מותה של נערה תמימה בהבדלי ייחוס מזעריים ,המיוחסות
מאות רבות של שנים קודם לכן. הוא יוצר הגזמה מכוונת כדי להסב את 
תשומת ליבו  של הקורא לעיוות שיש בתפיסה זו של החטא ועונשו, והעוול 
המוסרי שהיא גורמת. הקורא המתוחכם קולט הפרזה זו כרמיזה  ליחסו 
וס האירוני של המספר כלפי התופעה: למראית עין הוא מאשר את נורמת הייח

אולם באופן פנימי הוא מבקש לערער עליה.   ,הרווחת בחוגים מסוימים
מייחסת את הביקורת למספר עצמו: הוא מבקש לדחות  אתקריאה כז

  באמצעות סיפור חתרני את נורמת ההתחשבות המופרזת בייחוס המשפחות.
בשלב זה של הדיון אין באפשרותנו להציע נימוקים משכנעים להעדפת אחת 

חלופיות שהצגנו. הן בחינת הסיפור עצמו והן בחינת שייכותו הקריאות ה
למגמה הכללית של קובץ הסיפורים, אינן מעלות שיקולים מספקים להעדפת 

  קריאה זו או אחרת. 
  

הקונפליקט בין עמידה בציפיות לבין כניעה  –ב. "היה מתבייש מאביו" 
  אצל בן ר' יהודה הנשיא ,ליצרו

ע לבנו של ר' יהודה הנשיא לאחר שידוכו עם ריאת מה שא החלק השני מתאר
בתו של ר' יוסי בן זמרא. שורש בעייתו של הבן נעוץ בסעיף אחד של הסכם 

בו נקבע שהוא ילך ללמוד תורה במשך שתים עשרה שנה קודם שהשידוכין 
שהסכם השידוכין נערך קודם שהבן פגש את כלתו. לאחר  תבררלנישואיו. מ

בר עליו יצרו והוא ביקש ממשפחתו לקצר את שהעבירו לפניו את כלתו, ג
לשש שנים. לאחר שהראו לו אותה  ,קודם נישואיו ,משך שהותו בבית רבו

פעם שנייה, שוב גבר עליו יצרו והוא ביקש ממשפחתו להרחיק לכת עוד 
יותר: קודם לשאת את הנערה ורק אחר כך ללכת ללמוד תורה בבית רבו. 

ו ללכת ללמוד תורה קודם נישואיו תוך שאי עמידתו בציפיות משפחת תבררמ

                                                           
פחות במובנה מרבית החוקרים והפרשנים המנתחים את קובץ הסיפורים שותפים לעמדה זו, ל  15

); א' קוסמן, "רבי עקיבא ובתו של בן 9); ולר (לעיל הערה 9הרחב. ראו: פרנקל (לעיל, הערה 
מחקרים בסיפורת  –מעשה סיפור כלבא שבוע", בתוך: א' ליפסקר ור' קושלבסקי (עורכים), 

 168, ירושלים תשס"ו, עמ' אגדה למעשה;  י' ברנדס, 102 – 59ת, רמת גן תשס"ט, עמ' היהודי
. המשותף לעמדת החוקרים שצוינו הוא הבנתם שמשמעות הסיפורים אינה כפשט הגלוי 181 –

לעין, ולמעשה, מבעד לחזות החיצונית, הנראית כמאשרת את הנורמה, מצויה ביקורת של 
המספר עצמו על מנהגם של תלמידי חכמים לעזוב את נשותיהם לפרק זמן ארוך. יש לציין שלא 

רשת לקטע זה של הסיפור, ודרכם הפרשנית נלמדת מהאופן שבו הם מצאתי התייחסות  מפו
  מנתחים סיפורים אחרים בקובץ זה.

 31פזי     -ישעיהו בן
 

תוך ניסיון לקלוט את  ,, ניתן לקרוא את הסיפור בעיניים פחות תמימותואולם
קריאה כזו תבליט קודם  15האירוניה או הקריצה הביקורתית של המספר עצמו.

יהודה הנשיא אכן  כל נקודה חשובה: הסיפור אינו טוען שמותה של בת ר'
נגרם בשל פער הייחוס בין המשפחות. הסיפור אומר שכך המשפחות 

כאן טמון הפתח לפרשנות מתוחכמת  ,את הדבר. והנה פירשוהמיוחסות הללו 
של המשפחות  ןיותר: ייתכן שהמספר מבקש להצביע על צורת חשיבת

קורם שמ ,התולות מותה של נערה תמימה בהבדלי ייחוס מזעריים ,המיוחסות
מאות רבות של שנים קודם לכן. הוא יוצר הגזמה מכוונת כדי להסב את 
תשומת ליבו  של הקורא לעיוות שיש בתפיסה זו של החטא ועונשו, והעוול 
המוסרי שהיא גורמת. הקורא המתוחכם קולט הפרזה זו כרמיזה  ליחסו 
וס האירוני של המספר כלפי התופעה: למראית עין הוא מאשר את נורמת הייח

אולם באופן פנימי הוא מבקש לערער עליה.   ,הרווחת בחוגים מסוימים
מייחסת את הביקורת למספר עצמו: הוא מבקש לדחות  אתקריאה כז

  באמצעות סיפור חתרני את נורמת ההתחשבות המופרזת בייחוס המשפחות.
בשלב זה של הדיון אין באפשרותנו להציע נימוקים משכנעים להעדפת אחת 

חלופיות שהצגנו. הן בחינת הסיפור עצמו והן בחינת שייכותו הקריאות ה
למגמה הכללית של קובץ הסיפורים, אינן מעלות שיקולים מספקים להעדפת 

  קריאה זו או אחרת. 
  

הקונפליקט בין עמידה בציפיות לבין כניעה  –ב. "היה מתבייש מאביו" 
  אצל בן ר' יהודה הנשיא ,ליצרו

ע לבנו של ר' יהודה הנשיא לאחר שידוכו עם ריאת מה שא החלק השני מתאר
בתו של ר' יוסי בן זמרא. שורש בעייתו של הבן נעוץ בסעיף אחד של הסכם 

בו נקבע שהוא ילך ללמוד תורה במשך שתים עשרה שנה קודם שהשידוכין 
שהסכם השידוכין נערך קודם שהבן פגש את כלתו. לאחר  תבררלנישואיו. מ

בר עליו יצרו והוא ביקש ממשפחתו לקצר את שהעבירו לפניו את כלתו, ג
לשש שנים. לאחר שהראו לו אותה  ,קודם נישואיו ,משך שהותו בבית רבו

פעם שנייה, שוב גבר עליו יצרו והוא ביקש ממשפחתו להרחיק לכת עוד 
יותר: קודם לשאת את הנערה ורק אחר כך ללכת ללמוד תורה בבית רבו. 

ו ללכת ללמוד תורה קודם נישואיו תוך שאי עמידתו בציפיות משפחת תבררמ

                                                           
פחות במובנה מרבית החוקרים והפרשנים המנתחים את קובץ הסיפורים שותפים לעמדה זו, ל  15

); א' קוסמן, "רבי עקיבא ובתו של בן 9); ולר (לעיל הערה 9הרחב. ראו: פרנקל (לעיל, הערה 
מחקרים בסיפורת  –מעשה סיפור כלבא שבוע", בתוך: א' ליפסקר ור' קושלבסקי (עורכים), 

 168, ירושלים תשס"ו, עמ' אגדה למעשה;  י' ברנדס, 102 – 59ת, רמת גן תשס"ט, עמ' היהודי
. המשותף לעמדת החוקרים שצוינו הוא הבנתם שמשמעות הסיפורים אינה כפשט הגלוי 181 –

לעין, ולמעשה, מבעד לחזות החיצונית, הנראית כמאשרת את הנורמה, מצויה ביקורת של 
המספר עצמו על מנהגם של תלמידי חכמים לעזוב את נשותיהם לפרק זמן ארוך. יש לציין שלא 

רשת לקטע זה של הסיפור, ודרכם הפרשנית נלמדת מהאופן שבו הם מצאתי התייחסות  מפו
  מנתחים סיפורים אחרים בקובץ זה.

 31פזי     -ישעיהו בן
 

תוך ניסיון לקלוט את  ,, ניתן לקרוא את הסיפור בעיניים פחות תמימותואולם
קריאה כזו תבליט קודם  15האירוניה או הקריצה הביקורתית של המספר עצמו.

יהודה הנשיא אכן  כל נקודה חשובה: הסיפור אינו טוען שמותה של בת ר'
נגרם בשל פער הייחוס בין המשפחות. הסיפור אומר שכך המשפחות 

כאן טמון הפתח לפרשנות מתוחכמת  ,את הדבר. והנה פירשוהמיוחסות הללו 
של המשפחות  ןיותר: ייתכן שהמספר מבקש להצביע על צורת חשיבת

קורם שמ ,התולות מותה של נערה תמימה בהבדלי ייחוס מזעריים ,המיוחסות
מאות רבות של שנים קודם לכן. הוא יוצר הגזמה מכוונת כדי להסב את 
תשומת ליבו  של הקורא לעיוות שיש בתפיסה זו של החטא ועונשו, והעוול 
המוסרי שהיא גורמת. הקורא המתוחכם קולט הפרזה זו כרמיזה  ליחסו 
וס האירוני של המספר כלפי התופעה: למראית עין הוא מאשר את נורמת הייח

אולם באופן פנימי הוא מבקש לערער עליה.   ,הרווחת בחוגים מסוימים
מייחסת את הביקורת למספר עצמו: הוא מבקש לדחות  אתקריאה כז

  באמצעות סיפור חתרני את נורמת ההתחשבות המופרזת בייחוס המשפחות.
בשלב זה של הדיון אין באפשרותנו להציע נימוקים משכנעים להעדפת אחת 

חלופיות שהצגנו. הן בחינת הסיפור עצמו והן בחינת שייכותו הקריאות ה
למגמה הכללית של קובץ הסיפורים, אינן מעלות שיקולים מספקים להעדפת 

  קריאה זו או אחרת. 
  

הקונפליקט בין עמידה בציפיות לבין כניעה  –ב. "היה מתבייש מאביו" 
  אצל בן ר' יהודה הנשיא ,ליצרו

ע לבנו של ר' יהודה הנשיא לאחר שידוכו עם ריאת מה שא החלק השני מתאר
בתו של ר' יוסי בן זמרא. שורש בעייתו של הבן נעוץ בסעיף אחד של הסכם 

בו נקבע שהוא ילך ללמוד תורה במשך שתים עשרה שנה קודם שהשידוכין 
שהסכם השידוכין נערך קודם שהבן פגש את כלתו. לאחר  תבררלנישואיו. מ

בר עליו יצרו והוא ביקש ממשפחתו לקצר את שהעבירו לפניו את כלתו, ג
לשש שנים. לאחר שהראו לו אותה  ,קודם נישואיו ,משך שהותו בבית רבו

פעם שנייה, שוב גבר עליו יצרו והוא ביקש ממשפחתו להרחיק לכת עוד 
יותר: קודם לשאת את הנערה ורק אחר כך ללכת ללמוד תורה בבית רבו. 

ו ללכת ללמוד תורה קודם נישואיו תוך שאי עמידתו בציפיות משפחת תבררמ

                                                           
פחות במובנה מרבית החוקרים והפרשנים המנתחים את קובץ הסיפורים שותפים לעמדה זו, ל  15

); א' קוסמן, "רבי עקיבא ובתו של בן 9); ולר (לעיל הערה 9הרחב. ראו: פרנקל (לעיל, הערה 
מחקרים בסיפורת  –מעשה סיפור כלבא שבוע", בתוך: א' ליפסקר ור' קושלבסקי (עורכים), 

 168, ירושלים תשס"ו, עמ' אגדה למעשה;  י' ברנדס, 102 – 59ת, רמת גן תשס"ט, עמ' היהודי
. המשותף לעמדת החוקרים שצוינו הוא הבנתם שמשמעות הסיפורים אינה כפשט הגלוי 181 –

לעין, ולמעשה, מבעד לחזות החיצונית, הנראית כמאשרת את הנורמה, מצויה ביקורת של 
המספר עצמו על מנהגם של תלמידי חכמים לעזוב את נשותיהם לפרק זמן ארוך. יש לציין שלא 

רשת לקטע זה של הסיפור, ודרכם הפרשנית נלמדת מהאופן שבו הם מצאתי התייחסות  מפו
  מנתחים סיפורים אחרים בקובץ זה.
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תגובת האב נראית כמתונה  16כדי כניעה ליצריו, גרמו לבן להתבייש מאביו.
ביותר: הוא נותן אישור לאופן התנהגותו של הבן, ואף תולה סוג כזה של 
התנהגות בהנהגתו של הקב"ה. אף הקב"ה חשב בתחילה להשרות שכינתו על 

אך נמלך בו  ,תביאמו ותטעמו בהר נחלתך")בני ישראל רק בבואם לארץ (="
והשרה את שכינתו כבר בהיותם במדבר (="ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"). 

נענה האב לבקשת בנו לערוך את הנישואין קודם שיעזוב את הבית  ,ואכן
  לצורך לימוד תורה במשך שתים עשרה שנים.

ת של הקורא. גם כאן אופן פענוחו של  הסיפור תלוי מאד בעמדות מקדמיו
קריאה תמימה ואוהדת תתרשם קודם כל מהנימה המפויסת שבה מסתיים 

היא תייחס חשיבות פחותה לקונפליקטים  בה בעתו ,הסיפור ותדגיש אותו
הקשים שצפים במהלכו. מבחינת המבנה, יוכנסו בעיותיו של הבן למשבצת 

ר את של האב לאש ונכונות על דרך החיוב. ,הסיבוך שלאחריו תבוא ההתרה
התנהגות בנו  והעובדה שבסופו של דבר הסכים הבן לעזוב את ביתו לצורך 
לימוד תורה, מרככים את הקשיים והמעקשים שהיו מנת חלקו של הבן קודם 
לכן. נימת ההשלמה והפייסנות שבה מסתיים הסיפור מאפשרת לקרוא אותו 

ורא כמאשר את הנורמה של עזיבת הבית לצורך לימוד תורה. מסקנתו של ק
להיראות בערך כך: אמנם קיים קונפליקט הגורם לסיבוך לא  יכולהכזה 

פשוט, ובמקרה זה הסובל מנגזרותיו הוא בעיקר הבן שאמור ללכת ללמוד, 
ל בא על מקומו ולמרות המכשולים, הסיבוך הותר באופן חיובי והכ, אך הנה

                                                           
כך נראה להסביר בפשטות. אכן, יש מן המפרשים שלא נחה דעתם מהסבר התולה בבנו של ר'   16

יהודה הנשיא מחשבות עכורות ופירשו את התנהגותו באופן אידילי. כך למשל, ר' שמואל די 
אף על פי  ), המביא סיפור זה אגב דיון הלכתי, מסיק ממנו לעניינו: " [...]1589 – 1506מדינה (

'שנראה קצת שנתרצה להמתין עשר שנין מ"מ עתה ראה  ה י  נ י ע ב ב  ו ט לקיים המצוה  ש
ה [...]כתקנה  פ ו ח ל ח  " י ן  ב ו  י ל ע ת  ל ט ו מ ה ה  ו צ מ ה ם  י י ק ל , שו"ת מהרשד"ם" (ו
לות ברש"י, אך נראה שדווקא פירושו של רש"י ). מהרשד"ם, שם, ביקש להיתסימן שיחו"מ, 

שאמר להרחיק זמן חופתו "[...] הגלום בהתנהגות הבן, וזה לשונו: אינו מכסה על הממד היצרי 
ווחזר וקרבה מרוב  ת ל כ ת  ב י לפי רש"י, לא מחמת ש"טוב בעיני ה' " ולא מחמת "מצוות  ."ח

כלתו" (למשמעותו הטעונה של  בן יח לחופה", ביקש הבן להקדים חתונתו, אלא משום "חיבת
מובא  שיטה מקובצתבספר  הביטוי השוו: כתובות נו ע"א; שם, ד ע"א ד"ה "והצעת המיטה") .

פירוש רש"י "במהדורא קמא" (השונה מרש"י שלפנינו בגמרא. על טיבו, ראו סיכומו של י"מ 
הדברים  ), ושם52ירושלים תש"ס, עמ'  ,חלק ראשון, הספרות הפרשנית לתלמודתא שמע, 

ההעבירו ארוסתו לפניו  –מבוארים אף באופן חריף יותר: "אחלפוה קמיה  י פ ו י ה  א ר [...]  ו
המכסיף מאבוה [=מתבייש מאביו] על שהיה חוזר מתנאו  ת ו א ו  ת ב ה א ", וכידוע, יצר מ

המין כרוך בבושה, ודי לחכם ברמיזה. ישנם גם קוראים מודרניים שהתעלמו מהממד היצרי 
ר. כך, למשל, מציירת עופרה מאיר את דמותו של הבן: "[...] הוא מתחיל העמוק הגלום בסיפו

לשאת  –ומצליח  –להיות מעורב רק משראה את הכלה המיועדת, ומאותה שעה הוא משתדל 
האת כלתו בטרם צאתו ללימודיו.  ל כ ל ו  ת ב ה א ת  א ו  ת ו כ ז ל ף  ו ק ז ל ן  ת י , אבל נ

ה". ראו: ע' מאיר (לעיל הערה מסתבר שלא הביא בחשבון את משמעות הקדמת הנישואין עבור
. התרשמותה של מאיר נובעת מן הסתם מהלשון המאופקת והנקייה של המספר 65), עמ' 12

התלמודי, אך אנו, כיוצא מן הדברים שלעיל, איננו יכולים להיות שותפים להערכתה החיובית 
בה התלויה המייחסת לבן אהבה תמימה, ולדעתנו, רמיזותיו העבות של המספר מכוונות  ל'אה

  בדבר'. וראו עוד להלן.  
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תגובת האב נראית כמתונה  16כדי כניעה ליצריו, גרמו לבן להתבייש מאביו.
ביותר: הוא נותן אישור לאופן התנהגותו של הבן, ואף תולה סוג כזה של 
התנהגות בהנהגתו של הקב"ה. אף הקב"ה חשב בתחילה להשרות שכינתו על 

אך נמלך בו  ,תביאמו ותטעמו בהר נחלתך")בני ישראל רק בבואם לארץ (="
והשרה את שכינתו כבר בהיותם במדבר (="ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"). 

נענה האב לבקשת בנו לערוך את הנישואין קודם שיעזוב את הבית  ,ואכן
  לצורך לימוד תורה במשך שתים עשרה שנים.

ת של הקורא. גם כאן אופן פענוחו של  הסיפור תלוי מאד בעמדות מקדמיו
קריאה תמימה ואוהדת תתרשם קודם כל מהנימה המפויסת שבה מסתיים 

היא תייחס חשיבות פחותה לקונפליקטים  בה בעתו ,הסיפור ותדגיש אותו
הקשים שצפים במהלכו. מבחינת המבנה, יוכנסו בעיותיו של הבן למשבצת 

ר את של האב לאש ונכונות על דרך החיוב. ,הסיבוך שלאחריו תבוא ההתרה
התנהגות בנו  והעובדה שבסופו של דבר הסכים הבן לעזוב את ביתו לצורך 
לימוד תורה, מרככים את הקשיים והמעקשים שהיו מנת חלקו של הבן קודם 
לכן. נימת ההשלמה והפייסנות שבה מסתיים הסיפור מאפשרת לקרוא אותו 

ורא כמאשר את הנורמה של עזיבת הבית לצורך לימוד תורה. מסקנתו של ק
להיראות בערך כך: אמנם קיים קונפליקט הגורם לסיבוך לא  יכולהכזה 

פשוט, ובמקרה זה הסובל מנגזרותיו הוא בעיקר הבן שאמור ללכת ללמוד, 
ל בא על מקומו ולמרות המכשולים, הסיבוך הותר באופן חיובי והכ, אך הנה

                                                           
כך נראה להסביר בפשטות. אכן, יש מן המפרשים שלא נחה דעתם מהסבר התולה בבנו של ר'   16

יהודה הנשיא מחשבות עכורות ופירשו את התנהגותו באופן אידילי. כך למשל, ר' שמואל די 
אף על פי  ), המביא סיפור זה אגב דיון הלכתי, מסיק ממנו לעניינו: " [...]1589 – 1506מדינה (

'שנראה קצת שנתרצה להמתין עשר שנין מ"מ עתה ראה  ה י  נ י ע ב ב  ו ט לקיים המצוה  ש
ה [...]כתקנה  פ ו ח ל ח  " י ן  ב ו  י ל ע ת  ל ט ו מ ה ה  ו צ מ ה ם  י י ק ל , שו"ת מהרשד"ם" (ו
לות ברש"י, אך נראה שדווקא פירושו של רש"י ). מהרשד"ם, שם, ביקש להיתסימן שיחו"מ, 

שאמר להרחיק זמן חופתו "[...] הגלום בהתנהגות הבן, וזה לשונו: אינו מכסה על הממד היצרי 
ווחזר וקרבה מרוב  ת ל כ ת  ב י לפי רש"י, לא מחמת ש"טוב בעיני ה' " ולא מחמת "מצוות  ."ח

כלתו" (למשמעותו הטעונה של  בן יח לחופה", ביקש הבן להקדים חתונתו, אלא משום "חיבת
מובא  שיטה מקובצתבספר  הביטוי השוו: כתובות נו ע"א; שם, ד ע"א ד"ה "והצעת המיטה") .

פירוש רש"י "במהדורא קמא" (השונה מרש"י שלפנינו בגמרא. על טיבו, ראו סיכומו של י"מ 
הדברים  ), ושם52ירושלים תש"ס, עמ'  ,חלק ראשון, הספרות הפרשנית לתלמודתא שמע, 

ההעבירו ארוסתו לפניו  –מבוארים אף באופן חריף יותר: "אחלפוה קמיה  י פ ו י ה  א ר [...]  ו
המכסיף מאבוה [=מתבייש מאביו] על שהיה חוזר מתנאו  ת ו א ו  ת ב ה א ", וכידוע, יצר מ

המין כרוך בבושה, ודי לחכם ברמיזה. ישנם גם קוראים מודרניים שהתעלמו מהממד היצרי 
ר. כך, למשל, מציירת עופרה מאיר את דמותו של הבן: "[...] הוא מתחיל העמוק הגלום בסיפו

לשאת  –ומצליח  –להיות מעורב רק משראה את הכלה המיועדת, ומאותה שעה הוא משתדל 
האת כלתו בטרם צאתו ללימודיו.  ל כ ל ו  ת ב ה א ת  א ו  ת ו כ ז ל ף  ו ק ז ל ן  ת י , אבל נ

ה". ראו: ע' מאיר (לעיל הערה מסתבר שלא הביא בחשבון את משמעות הקדמת הנישואין עבור
. התרשמותה של מאיר נובעת מן הסתם מהלשון המאופקת והנקייה של המספר 65), עמ' 12

התלמודי, אך אנו, כיוצא מן הדברים שלעיל, איננו יכולים להיות שותפים להערכתה החיובית 
בה התלויה המייחסת לבן אהבה תמימה, ולדעתנו, רמיזותיו העבות של המספר מכוונות  ל'אה

  בדבר'. וראו עוד להלן.  
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תגובת האב נראית כמתונה  16כדי כניעה ליצריו, גרמו לבן להתבייש מאביו.
ביותר: הוא נותן אישור לאופן התנהגותו של הבן, ואף תולה סוג כזה של 
התנהגות בהנהגתו של הקב"ה. אף הקב"ה חשב בתחילה להשרות שכינתו על 

אך נמלך בו  ,תביאמו ותטעמו בהר נחלתך")בני ישראל רק בבואם לארץ (="
והשרה את שכינתו כבר בהיותם במדבר (="ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם"). 

נענה האב לבקשת בנו לערוך את הנישואין קודם שיעזוב את הבית  ,ואכן
  לצורך לימוד תורה במשך שתים עשרה שנים.

ת של הקורא. גם כאן אופן פענוחו של  הסיפור תלוי מאד בעמדות מקדמיו
קריאה תמימה ואוהדת תתרשם קודם כל מהנימה המפויסת שבה מסתיים 

היא תייחס חשיבות פחותה לקונפליקטים  בה בעתו ,הסיפור ותדגיש אותו
הקשים שצפים במהלכו. מבחינת המבנה, יוכנסו בעיותיו של הבן למשבצת 

ר את של האב לאש ונכונות על דרך החיוב. ,הסיבוך שלאחריו תבוא ההתרה
התנהגות בנו  והעובדה שבסופו של דבר הסכים הבן לעזוב את ביתו לצורך 
לימוד תורה, מרככים את הקשיים והמעקשים שהיו מנת חלקו של הבן קודם 
לכן. נימת ההשלמה והפייסנות שבה מסתיים הסיפור מאפשרת לקרוא אותו 

ורא כמאשר את הנורמה של עזיבת הבית לצורך לימוד תורה. מסקנתו של ק
להיראות בערך כך: אמנם קיים קונפליקט הגורם לסיבוך לא  יכולהכזה 

פשוט, ובמקרה זה הסובל מנגזרותיו הוא בעיקר הבן שאמור ללכת ללמוד, 
ל בא על מקומו ולמרות המכשולים, הסיבוך הותר באופן חיובי והכ, אך הנה
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יהודה הנשיא מחשבות עכורות ופירשו את התנהגותו באופן אידילי. כך למשל, ר' שמואל די 
אף על פי  ), המביא סיפור זה אגב דיון הלכתי, מסיק ממנו לעניינו: " [...]1589 – 1506מדינה (

'שנראה קצת שנתרצה להמתין עשר שנין מ"מ עתה ראה  ה י  נ י ע ב ב  ו ט לקיים המצוה  ש
ה [...]כתקנה  פ ו ח ל ח  " י ן  ב ו  י ל ע ת  ל ט ו מ ה ה  ו צ מ ה ם  י י ק ל , שו"ת מהרשד"ם" (ו
לות ברש"י, אך נראה שדווקא פירושו של רש"י ). מהרשד"ם, שם, ביקש להיתסימן שיחו"מ, 

שאמר להרחיק זמן חופתו "[...] הגלום בהתנהגות הבן, וזה לשונו: אינו מכסה על הממד היצרי 
ווחזר וקרבה מרוב  ת ל כ ת  ב י לפי רש"י, לא מחמת ש"טוב בעיני ה' " ולא מחמת "מצוות  ."ח

כלתו" (למשמעותו הטעונה של  בן יח לחופה", ביקש הבן להקדים חתונתו, אלא משום "חיבת
מובא  שיטה מקובצתבספר  הביטוי השוו: כתובות נו ע"א; שם, ד ע"א ד"ה "והצעת המיטה") .

פירוש רש"י "במהדורא קמא" (השונה מרש"י שלפנינו בגמרא. על טיבו, ראו סיכומו של י"מ 
הדברים  ), ושם52ירושלים תש"ס, עמ'  ,חלק ראשון, הספרות הפרשנית לתלמודתא שמע, 

ההעבירו ארוסתו לפניו  –מבוארים אף באופן חריף יותר: "אחלפוה קמיה  י פ ו י ה  א ר [...]  ו
המכסיף מאבוה [=מתבייש מאביו] על שהיה חוזר מתנאו  ת ו א ו  ת ב ה א ", וכידוע, יצר מ

המין כרוך בבושה, ודי לחכם ברמיזה. ישנם גם קוראים מודרניים שהתעלמו מהממד היצרי 
ר. כך, למשל, מציירת עופרה מאיר את דמותו של הבן: "[...] הוא מתחיל העמוק הגלום בסיפו

לשאת  –ומצליח  –להיות מעורב רק משראה את הכלה המיועדת, ומאותה שעה הוא משתדל 
האת כלתו בטרם צאתו ללימודיו.  ל כ ל ו  ת ב ה א ת  א ו  ת ו כ ז ל ף  ו ק ז ל ן  ת י , אבל נ

ה". ראו: ע' מאיר (לעיל הערה מסתבר שלא הביא בחשבון את משמעות הקדמת הנישואין עבור
. התרשמותה של מאיר נובעת מן הסתם מהלשון המאופקת והנקייה של המספר 65), עמ' 12

התלמודי, אך אנו, כיוצא מן הדברים שלעיל, איננו יכולים להיות שותפים להערכתה החיובית 
בה התלויה המייחסת לבן אהבה תמימה, ולדעתנו, רמיזותיו העבות של המספר מכוונות  ל'אה

  בדבר'. וראו עוד להלן.  
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נענה האב לבקשת בנו לערוך את הנישואין קודם שיעזוב את הבית  ,ואכן
  לצורך לימוד תורה במשך שתים עשרה שנים.

ת של הקורא. גם כאן אופן פענוחו של  הסיפור תלוי מאד בעמדות מקדמיו
קריאה תמימה ואוהדת תתרשם קודם כל מהנימה המפויסת שבה מסתיים 

היא תייחס חשיבות פחותה לקונפליקטים  בה בעתו ,הסיפור ותדגיש אותו
הקשים שצפים במהלכו. מבחינת המבנה, יוכנסו בעיותיו של הבן למשבצת 

ר את של האב לאש ונכונות על דרך החיוב. ,הסיבוך שלאחריו תבוא ההתרה
התנהגות בנו  והעובדה שבסופו של דבר הסכים הבן לעזוב את ביתו לצורך 
לימוד תורה, מרככים את הקשיים והמעקשים שהיו מנת חלקו של הבן קודם 
לכן. נימת ההשלמה והפייסנות שבה מסתיים הסיפור מאפשרת לקרוא אותו 

ורא כמאשר את הנורמה של עזיבת הבית לצורך לימוד תורה. מסקנתו של ק
להיראות בערך כך: אמנם קיים קונפליקט הגורם לסיבוך לא  יכולהכזה 

פשוט, ובמקרה זה הסובל מנגזרותיו הוא בעיקר הבן שאמור ללכת ללמוד, 
ל בא על מקומו ולמרות המכשולים, הסיבוך הותר באופן חיובי והכ, אך הנה
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שאמר להרחיק זמן חופתו "[...] הגלום בהתנהגות הבן, וזה לשונו: אינו מכסה על הממד היצרי 
ווחזר וקרבה מרוב  ת ל כ ת  ב י לפי רש"י, לא מחמת ש"טוב בעיני ה' " ולא מחמת "מצוות  ."ח

כלתו" (למשמעותו הטעונה של  בן יח לחופה", ביקש הבן להקדים חתונתו, אלא משום "חיבת
מובא  שיטה מקובצתבספר  הביטוי השוו: כתובות נו ע"א; שם, ד ע"א ד"ה "והצעת המיטה") .

פירוש רש"י "במהדורא קמא" (השונה מרש"י שלפנינו בגמרא. על טיבו, ראו סיכומו של י"מ 
הדברים  ), ושם52ירושלים תש"ס, עמ'  ,חלק ראשון, הספרות הפרשנית לתלמודתא שמע, 
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המין כרוך בבושה, ודי לחכם ברמיזה. ישנם גם קוראים מודרניים שהתעלמו מהממד היצרי 
ר. כך, למשל, מציירת עופרה מאיר את דמותו של הבן: "[...] הוא מתחיל העמוק הגלום בסיפו

לשאת  –ומצליח  –להיות מעורב רק משראה את הכלה המיועדת, ומאותה שעה הוא משתדל 
האת כלתו בטרם צאתו ללימודיו.  ל כ ל ו  ת ב ה א ת  א ו  ת ו כ ז ל ף  ו ק ז ל ן  ת י , אבל נ

ה". ראו: ע' מאיר (לעיל הערה מסתבר שלא הביא בחשבון את משמעות הקדמת הנישואין עבור
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התלמודי, אך אנו, כיוצא מן הדברים שלעיל, איננו יכולים להיות שותפים להערכתה החיובית 
בה התלויה המייחסת לבן אהבה תמימה, ולדעתנו, רמיזותיו העבות של המספר מכוונות  ל'אה

  בדבר'. וראו עוד להלן.  



 33פזי     -ישעיהו בן
 

פני  המעניקה עדיפות להתמסרות ללימוד תורה על ,בשלום, ללמדך שדרך זו
   17ראויה היא. –צרכים אישיים ומשפחתיים  

עשויים לאמץ אופן קריאה דומה אך מתוך מגמה אחדים קוראים ביקורתיים 
הפוכה. הם לא יסתפקו ברמת הפענוח הבסיסית אלא יבקשו  לתת לכך 

 ,וזאת באמצעות חשיפת תשתיות העומק של הסיפור ,משמעות תרבותית
גישתו הפייסנית של האב תוסבר  ,למשל ,. כךןשאפשר והמספר לא מודע לה

כמניפולציה שנועדה לייצר הסכם מחודש: האב יעשה את רצונו של הבן לעת 
לשתים עשרה  ,וזה בתמורה יתחייב ללכת לבית רבו לאחר הנישואין ,עתה

. לו המיניים והרגשיים, ואף תוך דיכוי שלהםשנה, תוך התכחשות לצרכיו 
עת מהתחשבותו בצרכיו של בנו, יטענו באמת  תגובתו של האב הייתה נוב

קוראים אלו,  לא היה שולח אותו  לאחר הנישואין לבית רבו לפרק זמן כה 
ארוך. לדרך זו, האב לא פתר את בעייתו האמתית של בנו, אך הוא הצליח 
בדרך מתוחכמת  לכבול ולרתום אותו מחדש לנורמה הרווחת באליטת 

   18החכמים.
 בנורמה המשתקפת צוא פגם משמעותי נוסףקריאה פמיניסטית עשויה למ

בסיפור: החפצת האישה והשתקתה. האישה בסיפור מוצגת לכאורה 

                                                           
לצד קריאה תמימה מובהקת, מצויה גם קריאה שהיא על גבול התמימות, שלא לומר 'היתממות'.   17

, הם מסרבים קודמתקריאה מסוג זה מאפיינת קוראים מתוחכמים וביקורתיים, אולם בשל עמדה 
. מצד אחד הם אינם יכולים לתפוס את הסיפור כביקורת, גם לא סמויה, על חכמים הנזכרים בו

להתעלם מהבעיות שצצות אצל הקורא תוך כדי קריאת הסיפור כלפי הנהגתם של חכמים, אך 
כאמור, הם אינם יכולים לומר שהמספר עצמו מעלה בעיות אלו כלפיהם. דוגמא לקריאה כזו 

של ניתן למצוא למשל באופן ניתוחו של הרב יגאל אריאל, וכך הוא מסכם בספרו את המסר 
האגדה:" הנס הוא התערבות חריגה. לא בכל יום מתרחש הנס, ולא כל אחת זוכה לחותן כמו 

י רבי. הנס בא להציל פה את מה שבדרך הטבע לא אמור היה לקרות ל ו ד ג ל  ב א  ,
ת  ו מ ר ו נ י  פ ל  ע ם  ה י י ח ת  א ו  ל ה י נ ו ה  ר ו ת ל ו  ר ס מ ת ה ש ו  ל ל ה ם  י מ כ ח ה
ל ע מ ל ה  ב ו ט ה  ע פ ו ה ל ם  ג ר  ב ד ל  ש ו  פ ו ס ב ו  כ ז  , ת ו ג י ר ח ו ת  ו ה ו ב ה ג

ם ל ו ע ל  ש ו  ר ד ס , 2006, חיספין עיון באגדות חכמים –משפחה  אגדה של" (י' אריאל, מ
). המוצא של המחבר מן הסבך הוא שאמנם הסיפור מאשר את נורמת עזיבת הבית, אך 210עמ' 

זה נאמר רק ביחס לגדולי החכמים. האדם הפשוט אין לו ללמוד מהתנהגות זו לגבי עצמו. דומה 
לייחס לְמַסֵּפר ביקורת על חכמים הנזכרים בסיפור, כרוכה בין השאר  לשהקושי של הרב אריא

בעמדה מקדמית אחרת שלפיה הסיפור מתעד היסטוריה, ואז ברור הקושי הנפשי לייחס לדמויות 
כמו רבי יהודה הנשיא הנהגה כה בעייתית. ייתכן שאימוץ עמדה אחרת, הרווחת כיום בחקר 

- שים פעמים רבות בדמויות חכמים באופן סמלי ולא ריאליאגדות חז"ל, ולפיה הסיפורים משתמ
היסטורי, תקל על הקורא מסוג זה ל'דובב' את הסיפור, ושמא ימצא שתחושת חוסר הנחת שהוא 

  חש בקריאתו רמוזה כבר בסיפור עצמו. 
(תל אביב,  סדר השיחבעיקר בספריו  ),Michel Foucaultברוח התאוריה של מישל פוקו (  18

),  על הופעת הכוח בשיח ובפרקטיקה הנוגעת 1996(תל אביב,  דות המיניותתולו) 2005
צרכיו המיניים, נדחקת אל מחוץ  –למיניות, ניתן אף להרחיק יותר. הבעיה האמתית של הבן 

לגבולות השיח הלגיטימי, וזאת באמצעות האמירה המפתה "בני דעת קונך יש בך וכו'", שכן 
רוא לילד בשמו האמתי. האב משכנע את בנו שמה שהוא חש אמירה זו רק מעצימה את הפחד לק

אינו באמת יצר המין הנמוך, אלא סוג של אהבה רוחנית, כעין אהבת ה' לבני ישראל, המדורגת 
במקום יותר גבוה בשיח הנורמטיבי. האב שהציג לבנו את גבולות השיח הלגיטימי, חיזק בכך 

הבן, ובדרך מתוחכמת זו כפה עליו את את חוסר הלגיטימיות שיש ביצריותו הטבעית של 
 ה"אמת" הממוסדת, זו הדוגלת בהתמסרות ללימודים גם כשמחירה  הוא דיכוי היצר המיני. 

 33פזי     -ישעיהו בן
 

פני  המעניקה עדיפות להתמסרות ללימוד תורה על ,בשלום, ללמדך שדרך זו
   17ראויה היא. –צרכים אישיים ומשפחתיים  

עשויים לאמץ אופן קריאה דומה אך מתוך מגמה אחדים קוראים ביקורתיים 
הפוכה. הם לא יסתפקו ברמת הפענוח הבסיסית אלא יבקשו  לתת לכך 

 ,וזאת באמצעות חשיפת תשתיות העומק של הסיפור ,משמעות תרבותית
גישתו הפייסנית של האב תוסבר  ,למשל ,. כךןשאפשר והמספר לא מודע לה

כמניפולציה שנועדה לייצר הסכם מחודש: האב יעשה את רצונו של הבן לעת 
לשתים עשרה  ,וזה בתמורה יתחייב ללכת לבית רבו לאחר הנישואין ,עתה

. לו המיניים והרגשיים, ואף תוך דיכוי שלהםשנה, תוך התכחשות לצרכיו 
עת מהתחשבותו בצרכיו של בנו, יטענו באמת  תגובתו של האב הייתה נוב

קוראים אלו,  לא היה שולח אותו  לאחר הנישואין לבית רבו לפרק זמן כה 
ארוך. לדרך זו, האב לא פתר את בעייתו האמתית של בנו, אך הוא הצליח 
בדרך מתוחכמת  לכבול ולרתום אותו מחדש לנורמה הרווחת באליטת 

   18החכמים.
 בנורמה המשתקפת צוא פגם משמעותי נוסףקריאה פמיניסטית עשויה למ
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. לו המיניים והרגשיים, ואף תוך דיכוי שלהםשנה, תוך התכחשות לצרכיו 
עת מהתחשבותו בצרכיו של בנו, יטענו באמת  תגובתו של האב הייתה נוב

קוראים אלו,  לא היה שולח אותו  לאחר הנישואין לבית רבו לפרק זמן כה 
ארוך. לדרך זו, האב לא פתר את בעייתו האמתית של בנו, אך הוא הצליח 
בדרך מתוחכמת  לכבול ולרתום אותו מחדש לנורמה הרווחת באליטת 

   18החכמים.
 בנורמה המשתקפת צוא פגם משמעותי נוסףקריאה פמיניסטית עשויה למ

בסיפור: החפצת האישה והשתקתה. האישה בסיפור מוצגת לכאורה 

                                                           
לצד קריאה תמימה מובהקת, מצויה גם קריאה שהיא על גבול התמימות, שלא לומר 'היתממות'.   17

, הם מסרבים קודמתקריאה מסוג זה מאפיינת קוראים מתוחכמים וביקורתיים, אולם בשל עמדה 
. מצד אחד הם אינם יכולים לתפוס את הסיפור כביקורת, גם לא סמויה, על חכמים הנזכרים בו

להתעלם מהבעיות שצצות אצל הקורא תוך כדי קריאת הסיפור כלפי הנהגתם של חכמים, אך 
כאמור, הם אינם יכולים לומר שהמספר עצמו מעלה בעיות אלו כלפיהם. דוגמא לקריאה כזו 

של ניתן למצוא למשל באופן ניתוחו של הרב יגאל אריאל, וכך הוא מסכם בספרו את המסר 
האגדה:" הנס הוא התערבות חריגה. לא בכל יום מתרחש הנס, ולא כל אחת זוכה לחותן כמו 

י רבי. הנס בא להציל פה את מה שבדרך הטבע לא אמור היה לקרות ל ו ד ג ל  ב א  ,
ת  ו מ ר ו נ י  פ ל  ע ם  ה י י ח ת  א ו  ל ה י נ ו ה  ר ו ת ל ו  ר ס מ ת ה ש ו  ל ל ה ם  י מ כ ח ה
ל ע מ ל ה  ב ו ט ה  ע פ ו ה ל ם  ג ר  ב ד ל  ש ו  פ ו ס ב ו  כ ז  , ת ו ג י ר ח ו ת  ו ה ו ב ה ג

ם ל ו ע ל  ש ו  ר ד ס , 2006, חיספין עיון באגדות חכמים –משפחה  אגדה של" (י' אריאל, מ
). המוצא של המחבר מן הסבך הוא שאמנם הסיפור מאשר את נורמת עזיבת הבית, אך 210עמ' 

זה נאמר רק ביחס לגדולי החכמים. האדם הפשוט אין לו ללמוד מהתנהגות זו לגבי עצמו. דומה 
לייחס לְמַסֵּפר ביקורת על חכמים הנזכרים בסיפור, כרוכה בין השאר  לשהקושי של הרב אריא

בעמדה מקדמית אחרת שלפיה הסיפור מתעד היסטוריה, ואז ברור הקושי הנפשי לייחס לדמויות 
כמו רבי יהודה הנשיא הנהגה כה בעייתית. ייתכן שאימוץ עמדה אחרת, הרווחת כיום בחקר 

- שים פעמים רבות בדמויות חכמים באופן סמלי ולא ריאליאגדות חז"ל, ולפיה הסיפורים משתמ
היסטורי, תקל על הקורא מסוג זה ל'דובב' את הסיפור, ושמא ימצא שתחושת חוסר הנחת שהוא 

  חש בקריאתו רמוזה כבר בסיפור עצמו. 
(תל אביב,  סדר השיחבעיקר בספריו  ),Michel Foucaultברוח התאוריה של מישל פוקו (  18

),  על הופעת הכוח בשיח ובפרקטיקה הנוגעת 1996(תל אביב,  דות המיניותתולו) 2005
צרכיו המיניים, נדחקת אל מחוץ  –למיניות, ניתן אף להרחיק יותר. הבעיה האמתית של הבן 

לגבולות השיח הלגיטימי, וזאת באמצעות האמירה המפתה "בני דעת קונך יש בך וכו'", שכן 
רוא לילד בשמו האמתי. האב משכנע את בנו שמה שהוא חש אמירה זו רק מעצימה את הפחד לק

אינו באמת יצר המין הנמוך, אלא סוג של אהבה רוחנית, כעין אהבת ה' לבני ישראל, המדורגת 
במקום יותר גבוה בשיח הנורמטיבי. האב שהציג לבנו את גבולות השיח הלגיטימי, חיזק בכך 

הבן, ובדרך מתוחכמת זו כפה עליו את את חוסר הלגיטימיות שיש ביצריותו הטבעית של 
 ה"אמת" הממוסדת, זו הדוגלת בהתמסרות ללימודים גם כשמחירה  הוא דיכוי היצר המיני. 
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כאובייקט מיני: הביטוי "העבירוה לפניו" ותגובתו היצרית, אם כי המאופקת, 
תצוגות  של הגבר להופעתה בפניו, אינם יכולים שלא להזכיר לקורא בן זמננו

והנה, בעוד הסיפור נותן ביטוי לצרכיו  .יםשל נשים עם מספר מאפיינים דומ
המיניים של הגבר ולמבוכה הנפשית שהוא נקלע אליה, הרי שאין הוא 

ואין הקורא יודע מאומה על  ,משמיע את קולה של האישה בסיטואציה זו כלל
רגשותיה ורצונותיה. סיטואציה זו מייצגת אולי באופן החריף ביותר את 

מה של עזיבת הבית לצורך לימוד תורה: מעמדה של האישה במסגרת הנור
בצרכיה וברצונותיה של  לכאורה אינה מתחשבת אתהנורמה החברתית הז

  האישה.
חותרת תחת כוונותיו המודעות של המספר אשר היה  אתברור שקריאה כז
הרחוקה מאד מעולמו. גם מי שמאמץ  ,על צורת ניתוח זו ,חולק, מן הסתם

עמדתו נובעת מעולמו כי המספר מאמין דרך קריאה זו של הסיפור יודה ש
הוא עשוי לטעון שברוב תמימותו  ,הערכי ולא מתוך אינטרסים זרים. אולם

המספר לא שם לב לכך שהוא בעצם משכפל ומשעתק בסיפורו דפוס 
התנהלות המוכר לו, מבלי שהוא מודע די הצורך למשמעויות הנסתרות 

-ית, או ליתר דיוק: הפוסטהחבויות בו, משמעויות שרק דרך הניתוח המודרנ
  מודרנית, מסוגלת לחשוף. 

יחסות יהמשותף לשתי דרכי הקריאה שהוצגו לסיפור זה הוא ששתיהן מ
למספר עמדה פשטנית וחסרת תחכום ספרותי. אלא שהראשונה מזדהה פחות 
או יותר עם עמדת המספר ולעומת זאת השנייה, לאחר שחשפה את מבני 

דן של דוחה את המסרים העולים ממנו. לצִ  העומק התרבותיים של הסיפור,
שתייחס את  ,שתי אפשרויות קריאה אלו ניתן להצביע על אפשרות שלישית

דורש מקוראיו או שומעיו להיות קשובים וערניים ההסיפור למספר מתוחכם  
בשעת הצורך. קריאה כזו תדחה, לפחות  ןלרמיזותיו ולהיות נכונים להפעיל

הפמיניסטית שהוצגה לעיל, תוך שהיא תפענח את באופן חלקי, את הביקורת 
הביטוי "העבירוה לפניו" באופן שונה. הביטוי אינו משקף שכפול של דפוס 

מתוך חוסר מודעות המספר למשמעויותיו, אלא הוא הובא  ,התנהגות רווח
כאן כאמצעי ספרותי שנועד להבליט את נפיצות המתח המיני של הגבר. הנה, 

ו פעם אחת ללא שנערך מפגש משמעותי ביניהם,  והוא רק העבירו אותה לפני
כבר חושק בה עד כדי כך שאינו נרתע לבקש מאביו לקצר את שהותו בבית 
רבו בשש שנים, בניגוד למצופה ממנו. תיאור זה מייצר סיטואציה מוגזמת 

הנדרשים   ,במכוון על מנת לחדד את בעייתם הקשה של הגברים הצעירים
  ותיהם לפרקי זמן ארוכים.להתרחק מכלותיהם ונש

תגובתו המופרזת של האב "בני דעת קונך יש בך" תתפענח כסוג של אירוניה. 
משווה את כישלונו של הבן להתגבר על יצרו במישור הגלוי נראה כי האב 
מתוך כוונה לעודדו ולשקם את דימויו  אולילכישלון דומה של הקב"ה, 

המחפשים את  ,ים של הבןבין דחפיו המיני אלא שהשוואה כזאתהעצמי. 
לבין רצונו של הקב"ה להשרות את שכינתו על עם ישראל, נראית  ,רקנםופ

עצום בין הנמוך לגבוה, בין העולם הגשמי והיצרי המופרכת לחלוטין. הפער 

  אמנון ותמר בבית רבי יהודה הנשיא  34
 

כאובייקט מיני: הביטוי "העבירוה לפניו" ותגובתו היצרית, אם כי המאופקת, 
תצוגות  של הגבר להופעתה בפניו, אינם יכולים שלא להזכיר לקורא בן זמננו

והנה, בעוד הסיפור נותן ביטוי לצרכיו  .יםשל נשים עם מספר מאפיינים דומ
המיניים של הגבר ולמבוכה הנפשית שהוא נקלע אליה, הרי שאין הוא 

ואין הקורא יודע מאומה על  ,משמיע את קולה של האישה בסיטואציה זו כלל
רגשותיה ורצונותיה. סיטואציה זו מייצגת אולי באופן החריף ביותר את 

מה של עזיבת הבית לצורך לימוד תורה: מעמדה של האישה במסגרת הנור
בצרכיה וברצונותיה של  לכאורה אינה מתחשבת אתהנורמה החברתית הז

  האישה.
חותרת תחת כוונותיו המודעות של המספר אשר היה  אתברור שקריאה כז
הרחוקה מאד מעולמו. גם מי שמאמץ  ,על צורת ניתוח זו ,חולק, מן הסתם

עמדתו נובעת מעולמו כי המספר מאמין דרך קריאה זו של הסיפור יודה ש
הוא עשוי לטעון שברוב תמימותו  ,הערכי ולא מתוך אינטרסים זרים. אולם

המספר לא שם לב לכך שהוא בעצם משכפל ומשעתק בסיפורו דפוס 
התנהלות המוכר לו, מבלי שהוא מודע די הצורך למשמעויות הנסתרות 

-ית, או ליתר דיוק: הפוסטהחבויות בו, משמעויות שרק דרך הניתוח המודרנ
  מודרנית, מסוגלת לחשוף. 

יחסות יהמשותף לשתי דרכי הקריאה שהוצגו לסיפור זה הוא ששתיהן מ
למספר עמדה פשטנית וחסרת תחכום ספרותי. אלא שהראשונה מזדהה פחות 
או יותר עם עמדת המספר ולעומת זאת השנייה, לאחר שחשפה את מבני 

דן של דוחה את המסרים העולים ממנו. לצִ  העומק התרבותיים של הסיפור,
שתייחס את  ,שתי אפשרויות קריאה אלו ניתן להצביע על אפשרות שלישית

דורש מקוראיו או שומעיו להיות קשובים וערניים ההסיפור למספר מתוחכם  
בשעת הצורך. קריאה כזו תדחה, לפחות  ןלרמיזותיו ולהיות נכונים להפעיל

הפמיניסטית שהוצגה לעיל, תוך שהיא תפענח את באופן חלקי, את הביקורת 
הביטוי "העבירוה לפניו" באופן שונה. הביטוי אינו משקף שכפול של דפוס 

מתוך חוסר מודעות המספר למשמעויותיו, אלא הוא הובא  ,התנהגות רווח
כאן כאמצעי ספרותי שנועד להבליט את נפיצות המתח המיני של הגבר. הנה, 

ו פעם אחת ללא שנערך מפגש משמעותי ביניהם,  והוא רק העבירו אותה לפני
כבר חושק בה עד כדי כך שאינו נרתע לבקש מאביו לקצר את שהותו בבית 
רבו בשש שנים, בניגוד למצופה ממנו. תיאור זה מייצר סיטואציה מוגזמת 

הנדרשים   ,במכוון על מנת לחדד את בעייתם הקשה של הגברים הצעירים
  ותיהם לפרקי זמן ארוכים.להתרחק מכלותיהם ונש

תגובתו המופרזת של האב "בני דעת קונך יש בך" תתפענח כסוג של אירוניה. 
משווה את כישלונו של הבן להתגבר על יצרו במישור הגלוי נראה כי האב 
מתוך כוונה לעודדו ולשקם את דימויו  אולילכישלון דומה של הקב"ה, 

המחפשים את  ,ים של הבןבין דחפיו המיני אלא שהשוואה כזאתהעצמי. 
לבין רצונו של הקב"ה להשרות את שכינתו על עם ישראל, נראית  ,רקנםופ

עצום בין הנמוך לגבוה, בין העולם הגשמי והיצרי המופרכת לחלוטין. הפער 

  אמנון ותמר בבית רבי יהודה הנשיא  34
 

כאובייקט מיני: הביטוי "העבירוה לפניו" ותגובתו היצרית, אם כי המאופקת, 
תצוגות  של הגבר להופעתה בפניו, אינם יכולים שלא להזכיר לקורא בן זמננו

והנה, בעוד הסיפור נותן ביטוי לצרכיו  .יםשל נשים עם מספר מאפיינים דומ
המיניים של הגבר ולמבוכה הנפשית שהוא נקלע אליה, הרי שאין הוא 

ואין הקורא יודע מאומה על  ,משמיע את קולה של האישה בסיטואציה זו כלל
רגשותיה ורצונותיה. סיטואציה זו מייצגת אולי באופן החריף ביותר את 

מה של עזיבת הבית לצורך לימוד תורה: מעמדה של האישה במסגרת הנור
בצרכיה וברצונותיה של  לכאורה אינה מתחשבת אתהנורמה החברתית הז

  האישה.
חותרת תחת כוונותיו המודעות של המספר אשר היה  אתברור שקריאה כז
הרחוקה מאד מעולמו. גם מי שמאמץ  ,על צורת ניתוח זו ,חולק, מן הסתם

עמדתו נובעת מעולמו כי המספר מאמין דרך קריאה זו של הסיפור יודה ש
הוא עשוי לטעון שברוב תמימותו  ,הערכי ולא מתוך אינטרסים זרים. אולם

המספר לא שם לב לכך שהוא בעצם משכפל ומשעתק בסיפורו דפוס 
התנהלות המוכר לו, מבלי שהוא מודע די הצורך למשמעויות הנסתרות 

-ית, או ליתר דיוק: הפוסטהחבויות בו, משמעויות שרק דרך הניתוח המודרנ
  מודרנית, מסוגלת לחשוף. 

יחסות יהמשותף לשתי דרכי הקריאה שהוצגו לסיפור זה הוא ששתיהן מ
למספר עמדה פשטנית וחסרת תחכום ספרותי. אלא שהראשונה מזדהה פחות 
או יותר עם עמדת המספר ולעומת זאת השנייה, לאחר שחשפה את מבני 

דן של דוחה את המסרים העולים ממנו. לצִ  העומק התרבותיים של הסיפור,
שתייחס את  ,שתי אפשרויות קריאה אלו ניתן להצביע על אפשרות שלישית

דורש מקוראיו או שומעיו להיות קשובים וערניים ההסיפור למספר מתוחכם  
בשעת הצורך. קריאה כזו תדחה, לפחות  ןלרמיזותיו ולהיות נכונים להפעיל

הפמיניסטית שהוצגה לעיל, תוך שהיא תפענח את באופן חלקי, את הביקורת 
הביטוי "העבירוה לפניו" באופן שונה. הביטוי אינו משקף שכפול של דפוס 

מתוך חוסר מודעות המספר למשמעויותיו, אלא הוא הובא  ,התנהגות רווח
כאן כאמצעי ספרותי שנועד להבליט את נפיצות המתח המיני של הגבר. הנה, 

ו פעם אחת ללא שנערך מפגש משמעותי ביניהם,  והוא רק העבירו אותה לפני
כבר חושק בה עד כדי כך שאינו נרתע לבקש מאביו לקצר את שהותו בבית 
רבו בשש שנים, בניגוד למצופה ממנו. תיאור זה מייצר סיטואציה מוגזמת 

הנדרשים   ,במכוון על מנת לחדד את בעייתם הקשה של הגברים הצעירים
  ותיהם לפרקי זמן ארוכים.להתרחק מכלותיהם ונש

תגובתו המופרזת של האב "בני דעת קונך יש בך" תתפענח כסוג של אירוניה. 
משווה את כישלונו של הבן להתגבר על יצרו במישור הגלוי נראה כי האב 
מתוך כוונה לעודדו ולשקם את דימויו  אולילכישלון דומה של הקב"ה, 

המחפשים את  ,ים של הבןבין דחפיו המיני אלא שהשוואה כזאתהעצמי. 
לבין רצונו של הקב"ה להשרות את שכינתו על עם ישראל, נראית  ,רקנםופ

עצום בין הנמוך לגבוה, בין העולם הגשמי והיצרי המופרכת לחלוטין. הפער 
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יד את השאלה: האם המספר עצמו מקבל השוואה זו ילעולם הרוחני מעלה מ
מעין זו  כדי לרפא ולו במעט כסבירה? האם באמת הוא סבור כי יש בהשוואה 

את תחושת הכישלון של הבן? ושמא יש בהפרזתו ממד אירוני המרמז דווקא 
על חוסר יכולתה של החברה להתמודד באופן אמתי ולא מתחכם עם 

בקריאת הדברים באופן שטחי  ?בעיותיהם הנפשיות של גברים צעירים אלו
המהוגנות המשפחתית,  אמנם יש בדברי רבי יהודה לבנו כדי לחזק את תדמית
דבריו להבין שאין ב יכול ,אך קורא המפעיל את רמיזתו העדינה של  המספר

 ,אלא חיפוי קוסמטי ליצרים הבוערים מתחת לפני השטח אלה של רבי יהודה
  ויותר משהם פותרים את הבעיה הרי שהם חושפים ומבליטים אותה. 

פתח פרשני שנועד קריאה כזו תופסת אפוא את תגובת רבי יהודה לבנו כמ
לספק לקורא רמז לקריאת הסיפור כולו באופן אירוני. המספר מבקש לשתף 
את השומע או הקורא בביקורת שיש לו כלפי הנורמה החברתית, אך אין הוא 

קורתו באופן גלוי ובוטה, ורק קורא שיהיה מוכן להיות קשוב ימשמיע את ב
ת שהוא מותח על לאפשרות האירוניה שבדבריו, יבחין בעוצמת הביקור

  סביבתו.
  

  חורבנה של האישה  - "עד שבא התעקרה אשתו"  ג. 
י ביותר. תגם הדרמ הואאת היחידה הסיפורית כולה,  החלק השלישי, המסיים

לאחר  ,, היא שיבתו של הבן לביתו מבית רבושבה הוא ממוקדנקודת הזמן 
רווחה שחלפו שתים עשרה שנה. נקודת זמן זו שהייתה אמורה לספק תחושת 

והקלה מתבררת עד מהרה כשיא הסיבוך בעלילה: בפרק הזמן שהבעל נעדר 
מהבית, הפכה אשתו לעקרה. כפי שהדבר מתואר בפירוש בסיפור, בעיה זו 

לזה אלא היא גם רובצת לפתחו של האב ולמעשה  ,הבן-איננה רק של הבעל
של המשפחה כולה. הבעיה מתחדדת אם ניזכר שמדובר כאן בשושלת 

ת, ועקרותה של האישה מחבלת בהמשכיותה של השושלת מבית דוד.  הנשיאו
והנה בעיה זו היא כבר בגדר מלכוד: אין שום פתרון מניח את הדעת שעשוי 

ה מה הדרך שתיבחר כדי ּנֶ לפתור אותה, לפחות לא בדרך טבעית, ולא משַ 
לצאת מן הסבך, בכל מקרה היא תגרור אחריה ביקורת נוקבת ביותר מצד 

מופיע  ,ברגע האחרון, לפני שהעלילה מסתיימת בכישלון מהדהדהחברה. 
  חזיר את האישה לפוריותה.מהגורם לנס רפואי ש ,ה"דאוס אקס מכינה"

שוב עולה שאלת המסר: מה מבקש המספר לומר באמצעות אנקדוטה זו? 
מהי התובנה שעולה מהפואנטה של הסיפור? הקורא הפשטני והאוהד ימצא 

שבסיום העלילה את המפתח למשמעות הסיפור  מן הסתם בתפנית החדה
כולו: התנהלותם של האב ובנו הוכיחה את עצמה כראויה ומוצדקת, סימן 

נס ריפוי האישה כנגד המהלך הטבעי. במובן רחב יותר ניתן להסיק  –לדבר 
כי המספר נוקט עמדה חיובית ביחס לעזיבת הבית לפרק זמן ארוך לצורך 

בין השורות תתפרש בערך כך:  מידה כנגד  לימוד תורה. האמירה הטמונה
מי שיתמסר באופן מוחלט ללימוד תורה תוך שהוא  –מידה נוהגת בעולם 

סומך על ה' שיגן על משפחתו, הרי שגם אם המציאות הטבעית תלך ותסתבך, 
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פתח פרשני שנועד קריאה כזו תופסת אפוא את תגובת רבי יהודה לבנו כמ
לספק לקורא רמז לקריאת הסיפור כולו באופן אירוני. המספר מבקש לשתף 
את השומע או הקורא בביקורת שיש לו כלפי הנורמה החברתית, אך אין הוא 

קורתו באופן גלוי ובוטה, ורק קורא שיהיה מוכן להיות קשוב ימשמיע את ב
ת שהוא מותח על לאפשרות האירוניה שבדבריו, יבחין בעוצמת הביקור

  סביבתו.
  

  חורבנה של האישה  - "עד שבא התעקרה אשתו"  ג. 
י ביותר. תגם הדרמ הואאת היחידה הסיפורית כולה,  החלק השלישי, המסיים

לאחר  ,, היא שיבתו של הבן לביתו מבית רבושבה הוא ממוקדנקודת הזמן 
רווחה שחלפו שתים עשרה שנה. נקודת זמן זו שהייתה אמורה לספק תחושת 

והקלה מתבררת עד מהרה כשיא הסיבוך בעלילה: בפרק הזמן שהבעל נעדר 
מהבית, הפכה אשתו לעקרה. כפי שהדבר מתואר בפירוש בסיפור, בעיה זו 

לזה אלא היא גם רובצת לפתחו של האב ולמעשה  ,הבן-איננה רק של הבעל
של המשפחה כולה. הבעיה מתחדדת אם ניזכר שמדובר כאן בשושלת 

ת, ועקרותה של האישה מחבלת בהמשכיותה של השושלת מבית דוד.  הנשיאו
והנה בעיה זו היא כבר בגדר מלכוד: אין שום פתרון מניח את הדעת שעשוי 

ה מה הדרך שתיבחר כדי ּנֶ לפתור אותה, לפחות לא בדרך טבעית, ולא משַ 
לצאת מן הסבך, בכל מקרה היא תגרור אחריה ביקורת נוקבת ביותר מצד 

מופיע  ,ברגע האחרון, לפני שהעלילה מסתיימת בכישלון מהדהדהחברה. 
  חזיר את האישה לפוריותה.מהגורם לנס רפואי ש ,ה"דאוס אקס מכינה"

שוב עולה שאלת המסר: מה מבקש המספר לומר באמצעות אנקדוטה זו? 
מהי התובנה שעולה מהפואנטה של הסיפור? הקורא הפשטני והאוהד ימצא 

שבסיום העלילה את המפתח למשמעות הסיפור  מן הסתם בתפנית החדה
כולו: התנהלותם של האב ובנו הוכיחה את עצמה כראויה ומוצדקת, סימן 

נס ריפוי האישה כנגד המהלך הטבעי. במובן רחב יותר ניתן להסיק  –לדבר 
כי המספר נוקט עמדה חיובית ביחס לעזיבת הבית לפרק זמן ארוך לצורך 

בין השורות תתפרש בערך כך:  מידה כנגד  לימוד תורה. האמירה הטמונה
מי שיתמסר באופן מוחלט ללימוד תורה תוך שהוא  –מידה נוהגת בעולם 

סומך על ה' שיגן על משפחתו, הרי שגם אם המציאות הטבעית תלך ותסתבך, 

 35פזי     -ישעיהו בן
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קריאה כזו  ,בחלק הקודםה' יופיע מן השמים ויושיעו בדרך ניסית. כמו גם 
כהווייתו וללא כל  ,י שהוא מוצע בסיפורכפ ,תופסת את פתרון הבעיה

  19התחכמות.
יחסי כוחות מגדריים  יכול למצוא כאן, הקורא הביקורתי העוין גיסא מאידך

בעייתיים. אמנם הוא יפענח את התפנית בסיום העלילה בדרך דומה לקריאה 
המזדהה, ויראה בה מתן אישור ולגיטימציה לאופן ההתנהלות של כל 

גם תצמח ביקורתו על מסר הסיפור: שוב האישה צריכה המעורבים. אך מכאן 
לשלם  מחיר כבד כדי לאפשר את מימוש הערכים הגבריים. הסיפור נראה 
כמצדיק התנהלות שהיא ללא ספק בעייתית אם בוחנים אותה באופן מציאותי. 
חלון ההזדמנויות של פוריות האישה אינו בלתי מוגבל, ובעל העוזב את 

לפגוע ביכולת הפריון שלה. אפשרות  לולכים במיוחד, עאשתו לפרקי זמן ארו
זו מתוארת בבהירות רבה בסיפור. לכאורה, היה מקום לומר שהמספר מבקש 
כאן להשמיע את קולה של האישה הפגועה, ולא היא: בעיית העקרות של 
האישה מופיעה בסיפור כמלכוד של הבן ושל אביו, וכמכשול להמשיך את 

 ,ולא כבעיית האישה. הבעיה שהם ניצבים בפניה שושלת משפחת הנשיאות,
היא "מה יאמרו"? עולה על הדעת לגרש את  ,כמו שמתואר בפירוש בסיפור

האישה העקרה אבל אז "יאמרו ענייה זו לשווא שימרה"; עולה על הדעת  
כיצד  א אפואלשאת אישה נוספת אבל "יאמרו זו אשתו וזו זונתו". החשש הו

לך של גירושין או ביגמיה, ושמא מהלך כזה עלול תתפוס החברה הסובבת מה
לפגוע בשמה הטוב של המשפחה, אך אין כאן התייחסות לבעייתה של 
האישה עצמה. הפתרון הניסי המופיע בסוף, אף הוא לא נועד לפתור את 

שהרי זו לא הוצגה מעולם כבעיה, אלא להוציא את האב ובנו  ,בעיית האישה
מר, הסיפור שנותן לגיטימציה לעזיבת הבית בו הם נתונים. כלושמהמלכוד 

לצורך לימוד, מצדיק למעשה עולם ערכים גברי, מבלי שהוא נותן איזה שהוא 
  משקל לצרכיה ורצונותיה של האישה.  

בסיפור את ביקורתו של המספר עצמו על  יכול למצואהקורא מהסוג השלישי 
כיוון כזה לההתנהלות המשפחתית הבעייתית המשתקפת בסיפורו. כמפתח 

מית י: ההתערבות הניסית השמיבסיומה המפתיע של העלילה ניתן לאחוז
שהוציאה את כולם מהמלכוד שנקלעו אליו. בניגוד לשני סוגי הקוראים 

זאת כסימן להצדקת הנורמה, אלא כסימן לשלילתה.  הוא לא יפרשהאחרים, 
אגדה הכיצד? נושא זה תלוי במשמעות הספרותית שיש להופעת נס בסיפור ה

בכלל. ניתן לפרש את הופעתו של הנס, במקרים מסוימים, כסוג של תחבולה 
ספרותית המסמנת הגעה לדרך ללא מוצא, שמתאפיינת בכך שרק נס יכול 

                                                           
כך למשל מפענח בויארין, באגדה העוקבת, את משמעות הנס המופיע ברגע האחרון. לדעתו,   19

רת אפשרית. לדעתו, מטרת המספר הבבלי היא להציע פתרון אוטופי לקונפליקט ולהשתיק ביקו
האפשרות ש"דאוס אקס מכינה" רק מבליט את כישלון הפתרון האוטופי, אינה חלק מכוונותיו 
של המספר, אך אפשרות זו מחדדת בעיני הקורא את האילוץ המלאכותי שיש בהצעת הפתרון 
 האוטופי. כוונותיו של המספר לא צלחו, והוא לא הצליח באמת להשתיק ביקורת אפשרית. ראו:

  .162-161, עמ' הבשר שברוחד' בויארין, 
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רת אפשרית. לדעתו, מטרת המספר הבבלי היא להציע פתרון אוטופי לקונפליקט ולהשתיק ביקו
האפשרות ש"דאוס אקס מכינה" רק מבליט את כישלון הפתרון האוטופי, אינה חלק מכוונותיו 
של המספר, אך אפשרות זו מחדדת בעיני הקורא את האילוץ המלאכותי שיש בהצעת הפתרון 
 האוטופי. כוונותיו של המספר לא צלחו, והוא לא הצליח באמת להשתיק ביקורת אפשרית. ראו:
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קריאה כזו  ,בחלק הקודםה' יופיע מן השמים ויושיעו בדרך ניסית. כמו גם 
כהווייתו וללא כל  ,י שהוא מוצע בסיפורכפ ,תופסת את פתרון הבעיה

  19התחכמות.
יחסי כוחות מגדריים  יכול למצוא כאן, הקורא הביקורתי העוין גיסא מאידך

בעייתיים. אמנם הוא יפענח את התפנית בסיום העלילה בדרך דומה לקריאה 
המזדהה, ויראה בה מתן אישור ולגיטימציה לאופן ההתנהלות של כל 

גם תצמח ביקורתו על מסר הסיפור: שוב האישה צריכה המעורבים. אך מכאן 
לשלם  מחיר כבד כדי לאפשר את מימוש הערכים הגבריים. הסיפור נראה 
כמצדיק התנהלות שהיא ללא ספק בעייתית אם בוחנים אותה באופן מציאותי. 
חלון ההזדמנויות של פוריות האישה אינו בלתי מוגבל, ובעל העוזב את 

לפגוע ביכולת הפריון שלה. אפשרות  לולכים במיוחד, עאשתו לפרקי זמן ארו
זו מתוארת בבהירות רבה בסיפור. לכאורה, היה מקום לומר שהמספר מבקש 
כאן להשמיע את קולה של האישה הפגועה, ולא היא: בעיית העקרות של 
האישה מופיעה בסיפור כמלכוד של הבן ושל אביו, וכמכשול להמשיך את 

 ,ולא כבעיית האישה. הבעיה שהם ניצבים בפניה שושלת משפחת הנשיאות,
היא "מה יאמרו"? עולה על הדעת לגרש את  ,כמו שמתואר בפירוש בסיפור

האישה העקרה אבל אז "יאמרו ענייה זו לשווא שימרה"; עולה על הדעת  
כיצד  א אפואלשאת אישה נוספת אבל "יאמרו זו אשתו וזו זונתו". החשש הו

לך של גירושין או ביגמיה, ושמא מהלך כזה עלול תתפוס החברה הסובבת מה
לפגוע בשמה הטוב של המשפחה, אך אין כאן התייחסות לבעייתה של 
האישה עצמה. הפתרון הניסי המופיע בסוף, אף הוא לא נועד לפתור את 

שהרי זו לא הוצגה מעולם כבעיה, אלא להוציא את האב ובנו  ,בעיית האישה
מר, הסיפור שנותן לגיטימציה לעזיבת הבית בו הם נתונים. כלושמהמלכוד 

לצורך לימוד, מצדיק למעשה עולם ערכים גברי, מבלי שהוא נותן איזה שהוא 
  משקל לצרכיה ורצונותיה של האישה.  

בסיפור את ביקורתו של המספר עצמו על  יכול למצואהקורא מהסוג השלישי 
כיוון כזה לההתנהלות המשפחתית הבעייתית המשתקפת בסיפורו. כמפתח 

מית י: ההתערבות הניסית השמיבסיומה המפתיע של העלילה ניתן לאחוז
שהוציאה את כולם מהמלכוד שנקלעו אליו. בניגוד לשני סוגי הקוראים 

זאת כסימן להצדקת הנורמה, אלא כסימן לשלילתה.  הוא לא יפרשהאחרים, 
אגדה הכיצד? נושא זה תלוי במשמעות הספרותית שיש להופעת נס בסיפור ה

בכלל. ניתן לפרש את הופעתו של הנס, במקרים מסוימים, כסוג של תחבולה 
ספרותית המסמנת הגעה לדרך ללא מוצא, שמתאפיינת בכך שרק נס יכול 
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אליה נקלעו. מי שמהדהד באזנו הכלל שלהוציא את כל המעורבים מהצרה 
מה ש"אין סומכים על הנס" מבין שהופעת הנס בסוף לא נועדה לסמן את הנור

היא נועדה להוביל  –כדגם לחיקוי, אלא להפך  של עזיבת הבית לצורך לימוד
למסקנה שלכתחילה אין להיכנס לסיבוך כזה שרק באמצעות נס ניתן יהיה 

  להיחלץ ממנו.
באמצעות הצגת הנס כפתרון יחיד למבוי הסתום, מספק המספר עצמו לקורא 

הקורא מבין  20ות.את המפתח לקריאת הסיפור מתחילתו בעיניים ביקורתי
לפיה נדרש הגבר לעזוב את אשתו לפרק זמן ששההתנהלות הנורמטיבית 

עד שבסופו  ,יצרה מצב טעון ובעייתי לכל בני המשפחה ,ארוך לצורך לימודו
של דבר עמדה המשפחה חסרת אונים מול מציאות שטפחה על פניה. בכך 

ואולי אף  – מבקש המספר, כך נראה, לערער על הנורמה המשתקפת בסיפורו 
  קורא לנמעניו לשנות אותה.

ש קריאות חלופיות לכל ועד כה עסקנו בכל אחת מהיחידות בנפרד והצגנו של
יחידה. עתה נשוב להתבונן בזיקה שיש בין יחידות הסיפור בהתחשב בכך 
שהיכולת או חוסר היכולת למצוא זיקה אימננטית בין כל חלקי הסיפור 

והנה, במבט אה של כל אחת מהחלופות. מחזקת או מחלישה את אופן הקרי
ראשון קשה למצוא קשר אימננטי בין שלושת החלקים, והרושם הוא שכל 

האם באמת כך הם  21אחד מהם עומד בפני עצמו, ללא זיקה של ממש לחברו.
  פני הדברים? 

    
טקסטואלית לסיפור אמנון ותמר -. דרך קריאה רביעית: זיקה בין3

  ומשמעויותיה האפשריות
נבקש להציע את האפשרות כי האגדה שלפנינו עוצבה, בין השאר,  להלן

, ובזיקה זו שבין הסיפור התלמודי בהשראת סיפור אמנון ותמר המקראי
לסיפור המקראי מצוי, לדעתנו, המפתח להבנת הקשר שבין כל מרכיבי 

. מיהו שמעה בחלק הראשוןכבר  מופיעקצה חוט ליצירת זיקה כזו הסיפור. 
ר כמי שצאצאיו אינם ראויים, בשל ייחוסם, להינשא לצאצאי אחי דוד הנזכ

דוד המלך, ומדוע דווקא בו דבק פגם משפחתי? עיון קל מראה שמעשיו של 
אחי דוד עצמו אינם נזכרים בתנ"ך, אולם נזכרו מעשי שני בניו. אחד  השמע

ִׁשְמָעה ֲאִחי מהם נזכר בהקשר לאמנון  בן דוד: "וְלַאְמנֹון ֵרַע ּוְׁשמֹו יֹוָנָדב ֶּבן 
יג ג). יונדב זה מופיע בפסוקים כיועצו  ,ָדִוד ְויֹוָנָדב ִאיׁש ָחָכם ְמֹאד" (שמואל ב

הקרוב של אמנון וכמי שתחבולותיו הערמומיות סייעו לחטאו של אמנון 
חוכמתו תיאורו בכתוב כ"איש חכם מאד" מתפרשת מבתמר. אין פלא אפוא ש

א ע"א). עצותיו הנפתלות הן  שגרמו אצל חז"ל כ"חכמה לרשעה" (סנהדרין כ
באופן ישיר ועקיף לאותה שרשרת אירועים שסופה גדיעת שושלות שהיו 

                                                           
בניגוד לדברי בויארין, הסבור שהמספר דווקא מנסה להסוות ולהמעיט את גודל הבעיה   20

  באמצעות הצעת פתרון אוטופי. ראו הערה קודמת.
  .9ראו גם מה שנכתב לעיל, בסמוך להערה   21
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נבקש להציע את האפשרות כי האגדה שלפנינו עוצבה, בין השאר,  להלן

, ובזיקה זו שבין הסיפור התלמודי בהשראת סיפור אמנון ותמר המקראי
לסיפור המקראי מצוי, לדעתנו, המפתח להבנת הקשר שבין כל מרכיבי 

. מיהו שמעה בחלק הראשוןכבר  מופיעקצה חוט ליצירת זיקה כזו הסיפור. 
ר כמי שצאצאיו אינם ראויים, בשל ייחוסם, להינשא לצאצאי אחי דוד הנזכ

דוד המלך, ומדוע דווקא בו דבק פגם משפחתי? עיון קל מראה שמעשיו של 
אחי דוד עצמו אינם נזכרים בתנ"ך, אולם נזכרו מעשי שני בניו. אחד  השמע

ִׁשְמָעה ֲאִחי מהם נזכר בהקשר לאמנון  בן דוד: "וְלַאְמנֹון ֵרַע ּוְׁשמֹו יֹוָנָדב ֶּבן 
יג ג). יונדב זה מופיע בפסוקים כיועצו  ,ָדִוד ְויֹוָנָדב ִאיׁש ָחָכם ְמֹאד" (שמואל ב

הקרוב של אמנון וכמי שתחבולותיו הערמומיות סייעו לחטאו של אמנון 
חוכמתו תיאורו בכתוב כ"איש חכם מאד" מתפרשת מבתמר. אין פלא אפוא ש

א ע"א). עצותיו הנפתלות הן  שגרמו אצל חז"ל כ"חכמה לרשעה" (סנהדרין כ
באופן ישיר ועקיף לאותה שרשרת אירועים שסופה גדיעת שושלות שהיו 
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  באמצעות הצעת פתרון אוטופי. ראו הערה קודמת.
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 37פזי     -ישעיהו בן
 

אליה נקלעו. מי שמהדהד באזנו הכלל שלהוציא את כל המעורבים מהצרה 
מה ש"אין סומכים על הנס" מבין שהופעת הנס בסוף לא נועדה לסמן את הנור

היא נועדה להוביל  –כדגם לחיקוי, אלא להפך  של עזיבת הבית לצורך לימוד
למסקנה שלכתחילה אין להיכנס לסיבוך כזה שרק באמצעות נס ניתן יהיה 

  להיחלץ ממנו.
באמצעות הצגת הנס כפתרון יחיד למבוי הסתום, מספק המספר עצמו לקורא 

הקורא מבין  20ות.את המפתח לקריאת הסיפור מתחילתו בעיניים ביקורתי
לפיה נדרש הגבר לעזוב את אשתו לפרק זמן ששההתנהלות הנורמטיבית 

עד שבסופו  ,יצרה מצב טעון ובעייתי לכל בני המשפחה ,ארוך לצורך לימודו
של דבר עמדה המשפחה חסרת אונים מול מציאות שטפחה על פניה. בכך 

ואולי אף  – מבקש המספר, כך נראה, לערער על הנורמה המשתקפת בסיפורו 
  קורא לנמעניו לשנות אותה.

ש קריאות חלופיות לכל ועד כה עסקנו בכל אחת מהיחידות בנפרד והצגנו של
יחידה. עתה נשוב להתבונן בזיקה שיש בין יחידות הסיפור בהתחשב בכך 
שהיכולת או חוסר היכולת למצוא זיקה אימננטית בין כל חלקי הסיפור 

והנה, במבט אה של כל אחת מהחלופות. מחזקת או מחלישה את אופן הקרי
ראשון קשה למצוא קשר אימננטי בין שלושת החלקים, והרושם הוא שכל 

האם באמת כך הם  21אחד מהם עומד בפני עצמו, ללא זיקה של ממש לחברו.
  פני הדברים? 

    
טקסטואלית לסיפור אמנון ותמר -. דרך קריאה רביעית: זיקה בין3

  ומשמעויותיה האפשריות
נבקש להציע את האפשרות כי האגדה שלפנינו עוצבה, בין השאר,  להלן

, ובזיקה זו שבין הסיפור התלמודי בהשראת סיפור אמנון ותמר המקראי
לסיפור המקראי מצוי, לדעתנו, המפתח להבנת הקשר שבין כל מרכיבי 

. מיהו שמעה בחלק הראשוןכבר  מופיעקצה חוט ליצירת זיקה כזו הסיפור. 
ר כמי שצאצאיו אינם ראויים, בשל ייחוסם, להינשא לצאצאי אחי דוד הנזכ

דוד המלך, ומדוע דווקא בו דבק פגם משפחתי? עיון קל מראה שמעשיו של 
אחי דוד עצמו אינם נזכרים בתנ"ך, אולם נזכרו מעשי שני בניו. אחד  השמע

ִׁשְמָעה ֲאִחי מהם נזכר בהקשר לאמנון  בן דוד: "וְלַאְמנֹון ֵרַע ּוְׁשמֹו יֹוָנָדב ֶּבן 
יג ג). יונדב זה מופיע בפסוקים כיועצו  ,ָדִוד ְויֹוָנָדב ִאיׁש ָחָכם ְמֹאד" (שמואל ב

הקרוב של אמנון וכמי שתחבולותיו הערמומיות סייעו לחטאו של אמנון 
חוכמתו תיאורו בכתוב כ"איש חכם מאד" מתפרשת מבתמר. אין פלא אפוא ש

א ע"א). עצותיו הנפתלות הן  שגרמו אצל חז"ל כ"חכמה לרשעה" (סנהדרין כ
באופן ישיר ועקיף לאותה שרשרת אירועים שסופה גדיעת שושלות שהיו 
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  באמצעות הצעת פתרון אוטופי. ראו הערה קודמת.
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עתידות לצאת מבית דוד (אמנון, אבשלום, תמר?), ואף יש הסבורים 
  22שמלכתחילה הן נועדו להשפיע על בחירת יורשו של דוד.

בת ר' חייא עם על רקע האמור ניתן להבין אולי את הסיבה למניעת  נישואי 
ו של ר' יהודה הנשיא. מעין מידה כנגד מידה יש כאן: מי שבאה ממשפחת נב

שמעה אחי דוד, שחלק מבניה גרמו לפגיעה בשושלת דוד וגדיעת ענפים 
 בתו של ר' חייא), אינה ראויה לשוב ולהתחבר לשושלת בית דוד (= ממנה (=

טא הפגיעה בנו של ר' יהודה הנשיא). אפשר גם שקיים כאן חשש שח
הרובץ על משפחת שמעה אחי דוד, הוא שגרם למותה של , בשושלת בית דוד

שכן היא אינה רשאית להמשיך שושלת שאבות אבותיה גזמו  ,בת ר' חייא
   23מענפיה.

אך  האם התחשבנות ארוכת טווח והקפדה דקדקנית על ייחוס הם המבטיחים 
 שני החלקים הבאים, עוסקיםהמשכיות  בית הנשיאות? להבנתנו, בזה בדיוק 

  יש זיקה משמעותית למעשה אמנון ותמר. םשאף לה
בשני הסיפורים, המקראי והתלמודי, היחס בין הדמויות זהה. בסיפור המקראי 

תמר;  –אמנון; האישה  –דוד המלך; הבן  –מופיעות ארבע דמויות: האב 
, המייעץ לאמנון ,הדמות הרביעית היא דמותו של יונדב בן שמעה אחי דוד

ש דמויות: ונוטל חלק פעיל במעשיו. בסיפור התלמודי מצויות של אינואך 
בתו של ר' יוסי בן זמרא (חסרה דמות  –יהודה הנשיא; בנו; האישה  –האב 

הוא גם צאצא  , לפי מסורת רווחת בספרות חז"ל,היועץ). ר' יהודה הנשיא
רים ישיר של דוד המלך וגם אוחז במשרת מנהיג העם כמותו. שני הסיפו

מזרע בית דוד. כפי שנראה בהרחבה , עוסקים אפוא בבניהם של מנהיגי העם
מקביל תפקידם הבהמשך, התפקיד המזומן לדמויות בסיפור התלמודי דומה ל

בסיפור המקראי. שני הסיפורים נעים סביב שני צירים המושפעים זה מזה: 
ין האב הציר האחד הוא מערכת היחסים שבין הבן לאישה והציר השני הוא ב

  לבן. 
הצבעה על נקודות הדמיון שבין הסיפורים מותנית לעתים בפרשנות מסוימת 
המוענקת לאחד מהם או אף לשניהם. יש להדגיש כי פרשנות הסיפור המקראי 
הרלוונטית לענייננו היא רק זו שחז"ל נתנו לה, שכן אנו מבקשים כאן לבסס 

המקראי. לפיכך, ברור את הצעתנו שהסיפור התלמודי נוצר בהשראת הסיפור 
הן עשויות להתאים אם לשמש אותנו רק  יכולותשפרשנויות מאוחרות 

  לפרשנות חז"ל. 
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, המייעץ לאמנון ,הדמות הרביעית היא דמותו של יונדב בן שמעה אחי דוד

ש דמויות: ונוטל חלק פעיל במעשיו. בסיפור התלמודי מצויות של אינואך 
בתו של ר' יוסי בן זמרא (חסרה דמות  –יהודה הנשיא; בנו; האישה  –האב 

הוא גם צאצא  , לפי מסורת רווחת בספרות חז"ל,היועץ). ר' יהודה הנשיא
רים ישיר של דוד המלך וגם אוחז במשרת מנהיג העם כמותו. שני הסיפו

מזרע בית דוד. כפי שנראה בהרחבה , עוסקים אפוא בבניהם של מנהיגי העם
מקביל תפקידם הבהמשך, התפקיד המזומן לדמויות בסיפור התלמודי דומה ל

בסיפור המקראי. שני הסיפורים נעים סביב שני צירים המושפעים זה מזה: 
ין האב הציר האחד הוא מערכת היחסים שבין הבן לאישה והציר השני הוא ב

  לבן. 
הצבעה על נקודות הדמיון שבין הסיפורים מותנית לעתים בפרשנות מסוימת 
המוענקת לאחד מהם או אף לשניהם. יש להדגיש כי פרשנות הסיפור המקראי 
הרלוונטית לענייננו היא רק זו שחז"ל נתנו לה, שכן אנו מבקשים כאן לבסס 

המקראי. לפיכך, ברור את הצעתנו שהסיפור התלמודי נוצר בהשראת הסיפור 
הן עשויות להתאים אם לשמש אותנו רק  יכולותשפרשנויות מאוחרות 

  לפרשנות חז"ל. 
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בת ר' חייא עם על רקע האמור ניתן להבין אולי את הסיבה למניעת  נישואי 
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הרובץ על משפחת שמעה אחי דוד, הוא שגרם למותה של , בשושלת בית דוד
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  יש זיקה משמעותית למעשה אמנון ותמר. םשאף לה
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 39פזי     -ישעיהו בן
 

  א. תשוקתו הבלתי נשלטת של הבן והתמודדות האב
אמנון חושק בתמר אך היא מרוחקת ממנו והוא מנוע מלהתקרב אליה. 

ו דוד לבוא הפתרון שמציע לו יונדב רעו הוא להתחלות ובדרך זו לגרום לאבי
לבקרו. בהזדמנות זו יבקש אמנון מאביו שתמר תבוא, תעשה לעיניו את 

המאכל) ויאכל מידה. אמנון יבליט בדבריו את המטרה שלשמה  ה'בריה' (=
הוא מבקש את תמר: לא הכנת האוכל ולא אספקתו עיקר בואה אלא "למען 

ג רק על ידי אשר אראה", כלומר על אביו יהיה להבין כי  ריפויו ממחלתו יוש
זה שיראה את תמר. והנה, בשלב זה של הסיפור המקראי יש לשאול, מה 

או במילים אחרות, כיצד דוד אמור  ,הרציונל שעליו נשענת עצתו של יונדב
לפיו ראיית שלהבין את הקשר בין מחלתו של אמנון לאופן הריפוי המוצע 

  24תמר היא שתביא מזור למחלתו?
ל חז"ל לשאלה זו, נשוב אל הסיפור קודם שנציע תשובה אפשרית ש

לאחר עריכת הסכם השידוכין ולאחר שנקבע שהנישואין  ,התלמודי. כאמור
יתממשו רק כעבור שתים עשרה שנה, הראו את הכלה המיועדת לבנו של ר' 
יהודה הנשיא. תגובתו הקיצונית של החתן המיועד למראה כלתו (ורק 

חושק בכלתו, אך מנוע  למראיה!) חושפת לחלוטין את רגשותיו. הוא
מלממש את חשקו בשל הריחוק ממנה שנכפה עליו בהסכם שבין המשפחות. 
מצבו הנפשי תואם אפוא למצבו של אמנון. והנה, המשך העלילה בסיפור 
התלמודי מנוגד לכאורה להיגיון. היינו מצפים שלאחר שהתברר למשפחות כי 

יעדיפו שלא להפגיש  מפגש החתן עם כלתו הגביר אצלו את יצרו המיני, הם
אותם עוד. במקום זה, מסופר מיד לאחר שהבן הביע את רצונו לממש את 
הנישואין בזמן קצר יותר, שהם הפגישו את בני הזוג פעם נוספת. מה ההיגיון 

  הסיפורי בהתפתחות כזו?
שבעולמם של חז"ל אכן יש היגיון גם בהתפתחות מסוג זה.  תבררמ

ם ואובססיבי למראה חיצוני של אישה התגברותו של היצר באופן מוגז
מפוענח לעיתים כסוג של מחלה, שריפויה מותנה במימוש מסוים של היצר, 
וכל עוד לא יסופק ולו באופן חלקי, האדם יהיה שבוי במחלתו. כך למשל 

  :     בסוגיית "ייהרג ואל יעבור" התלמודית נאמר
    

  אמר רב יהודה אמר רב: 
: רש"י( באשה אחת, והעלה לבו טינאמעשה באדם אחד שנתן עיניו 

   ")נימוק, מרוב אהבה נטמטם לבו והעלה חולי"
  ובאו ושאלו לרופאים, 

  ואמרו: אין לו תקנה עד שתבעל. 
  אמרו חכמים: ימות, ואל תבעל לו.

  ימות ואל תעמוד לפניו ערומה.  – תעמוד לפניו ערומה? –
  רי הגדר. ימות ולא תספר עמו מאחו – תספר עמו מאחורי הגדר? –

  א)ע"(סנהדרין עה 

                                                           
  רבים מבין המפרשים והחוקרים  תמהו על שאלה זו ואף הציעו פתרונות שונים, ואכמ"ל.   24
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חושק בכלתו, אך מנוע  למראיה!) חושפת לחלוטין את רגשותיו. הוא
מלממש את חשקו בשל הריחוק ממנה שנכפה עליו בהסכם שבין המשפחות. 
מצבו הנפשי תואם אפוא למצבו של אמנון. והנה, המשך העלילה בסיפור 
התלמודי מנוגד לכאורה להיגיון. היינו מצפים שלאחר שהתברר למשפחות כי 

יעדיפו שלא להפגיש  מפגש החתן עם כלתו הגביר אצלו את יצרו המיני, הם
אותם עוד. במקום זה, מסופר מיד לאחר שהבן הביע את רצונו לממש את 
הנישואין בזמן קצר יותר, שהם הפגישו את בני הזוג פעם נוספת. מה ההיגיון 

  הסיפורי בהתפתחות כזו?
שבעולמם של חז"ל אכן יש היגיון גם בהתפתחות מסוג זה.  תבררמ

ם ואובססיבי למראה חיצוני של אישה התגברותו של היצר באופן מוגז
מפוענח לעיתים כסוג של מחלה, שריפויה מותנה במימוש מסוים של היצר, 
וכל עוד לא יסופק ולו באופן חלקי, האדם יהיה שבוי במחלתו. כך למשל 

  :     בסוגיית "ייהרג ואל יעבור" התלמודית נאמר
    

  אמר רב יהודה אמר רב: 
: רש"י( באשה אחת, והעלה לבו טינאמעשה באדם אחד שנתן עיניו 

   ")נימוק, מרוב אהבה נטמטם לבו והעלה חולי"
  ובאו ושאלו לרופאים, 

  ואמרו: אין לו תקנה עד שתבעל. 
  אמרו חכמים: ימות, ואל תבעל לו.

  ימות ואל תעמוד לפניו ערומה.  – תעמוד לפניו ערומה? –
  רי הגדר. ימות ולא תספר עמו מאחו – תספר עמו מאחורי הגדר? –

  א)ע"(סנהדרין עה 

                                                           
  רבים מבין המפרשים והחוקרים  תמהו על שאלה זו ואף הציעו פתרונות שונים, ואכמ"ל.   24

 39פזי     -ישעיהו בן
 

  א. תשוקתו הבלתי נשלטת של הבן והתמודדות האב
אמנון חושק בתמר אך היא מרוחקת ממנו והוא מנוע מלהתקרב אליה. 

ו דוד לבוא הפתרון שמציע לו יונדב רעו הוא להתחלות ובדרך זו לגרום לאבי
לבקרו. בהזדמנות זו יבקש אמנון מאביו שתמר תבוא, תעשה לעיניו את 

המאכל) ויאכל מידה. אמנון יבליט בדבריו את המטרה שלשמה  ה'בריה' (=
הוא מבקש את תמר: לא הכנת האוכל ולא אספקתו עיקר בואה אלא "למען 

ג רק על ידי אשר אראה", כלומר על אביו יהיה להבין כי  ריפויו ממחלתו יוש
זה שיראה את תמר. והנה, בשלב זה של הסיפור המקראי יש לשאול, מה 
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יעדיפו שלא להפגיש  מפגש החתן עם כלתו הגביר אצלו את יצרו המיני, הם
אותם עוד. במקום זה, מסופר מיד לאחר שהבן הביע את רצונו לממש את 
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  אמנון ותמר בבית רבי יהודה הנשיא  40
 

  :נוסח הסיפור כפי שמופיע  בשאלתות מחדד זאת אף יותר
  

  דאמ' רב יהודה אמ' רב  [...]
מעשה באדם אחד ונתן בן צוציתה שמיה שנתן עיניו באשה אחת אשת 

  איש וחנה שמה 
  והעלה בלבו לטנפה ושיגר לה זהב וכסף לשכב אצלה ולא קיבלה 

  וחלה ימי' רבים [...]  ומרוב תאוותו נפל בחולי
  פרשת וארא מב) ,(שאלתות דרב אחאי

  

חשב לחולה, אך ימהדברים עולה שלא כל מקרה שאדם חושק באישה הוא י
קיימים מקרים ש"לבו מעלה טינא" או "נפל בחולי", וריפויו במקרים כאלה 

שדי להם ש"תספר עמו מאחורי הגדר" פעם הוא בהתאם למצבו. יש כאלה 
אחת, ובזה יתרפאו. על פי עקרון זה ניתן להבין את ההיגיון שבגללו "העבירו 
אותה לפניו פעם שנייה". לאחר שרבי יהודה הנשיא נוכח שבנו מגיב באופן 
קיצוני למראה כלתו בפעם הראשונה, הוא סבר שניתן למתן את החשק דווקא 

שלו, במקרה זה, על ידי כך שיראו לו אותה פעם נוספת. על ידי סיפוק מסוים 
  זהו אפוא ההסבר ליוזמת המשפחות להפגיש פעם נוספת את בני הזוג.
 עשוייםכשאנו מצוידים בהבנה זו של הסיפור התלמודי, נחזור לשאלה, כיצד 

את הסיפור המקראי, ובעיקר כיצד הם עשויים להבין את פתרונו  לקרוא חז"ל
כפי  ,אה שאם משליכים את עקרונות הפסיכופתולוגיה  של חז"לשל יונדב. נר

שהוצגו כאן, על סיפור אמנון ותמר, יתקבל פירוש מעין זה: יונדב שהיה 
"איש חכם מאד" כתואר המקראי, ביקש לרמוז לדוד שמחלתו של אמנון היא 
כעין אותו אדם "שהעלה ליבו טינא", וריפויה מותנה בכך שדווקא אישה 

תעמוד לפניו ו"תלבב לעיניו ותבשל את הלביבות". לפי  ,היינו תמרד ,מסוימת
 25היה ברור ליונדב  שדוד יזהה את אלמנט החשק בבקשתו של אמנון, זה,

שדוד יסכים לשלוח את תמר  – גם צדק וכפי שהתברר – אלא שהוא סבר
משום שהוא יחשוב שהליכתה דווקא תנטרל את האיום הפוטנציאלי  ,לאמנון

  26תמתן אותו.של החשק ו

                                                           
הנבלה הזאת רק שם בפיו כך גם מפרש מלבי"ם (יג  ה) כאן: "לא עלה על דעת יונדב שיעשה   25

דברים שמתוכם יכיר המלך שהוא חושק בתמר אחותו וחולה עבורה עד מוות". המלבי"ם מפתח 
זאת לכיוון אחר משלנו. לדעתו המטרה הסופית הייתה שהמלך, לאחר שיעמוד על גודל תשוקתו 

  של אמנון, ייתן את תמר לאמנון לאישה.
מאה שש עשרה, ראש רבני אר"ץ) בפירושו 'כלי יקר' כדברים הללו כותב ר' שמואל לנייאדו (  26

ומפאת חשיבותם לענייננו  ,(אין להחליף עם פירוש לתורה בשם זהה של ר' אפרים מלונטשיץ)
אביאם כאן בלשונו: "ונראה כי זה האיש (=יונדב. יב"פ) אפשר לדונו בזה לכף זכות בצד מה 

ניינו מעין מה שאמרו בגמרא גבי שלא היתה עצתו זאת לעשות נבלה עמה ממש, אכן היה ע
ההוא דעלה בלבו טינא שאמרו תספר עמו מאחורי הגדר ימות ואל תספר עמו, דמשמע שהיה 
אפשר להתרפא על ידי הסיפור עמו מאחורי הגדר אלא שלא התירו [...] אמנם בנידון זה [...] 

תבוטל תאוותו ראה יונדב ליעץ אותו לעשות באופן שתבוא לפניו ובספרו עמה יבוטל יצרו 
[...]" עכ"ל. אמנם טענתו של בעל כלי יקר כי יש לנקות את יונדב מכוונות רעות אינה הכרחית, 
ואפשר שעצתו נועדה בעיקר לשכנע את דוד, ועדיין ניתן לומר שיונדב פועל בתחכום זדוני, 

מניעיו כדעת חז"ל ורבים מן הפרשנים והחוקרים המאוחרים. לענייננו אין חשיבות רבה לשאלת 
  הפוליטיים של יונדב.
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 עשוייםכשאנו מצוידים בהבנה זו של הסיפור התלמודי, נחזור לשאלה, כיצד 

את הסיפור המקראי, ובעיקר כיצד הם עשויים להבין את פתרונו  לקרוא חז"ל
כפי  ,אה שאם משליכים את עקרונות הפסיכופתולוגיה  של חז"לשל יונדב. נר

שהוצגו כאן, על סיפור אמנון ותמר, יתקבל פירוש מעין זה: יונדב שהיה 
"איש חכם מאד" כתואר המקראי, ביקש לרמוז לדוד שמחלתו של אמנון היא 
כעין אותו אדם "שהעלה ליבו טינא", וריפויה מותנה בכך שדווקא אישה 

תעמוד לפניו ו"תלבב לעיניו ותבשל את הלביבות". לפי  ,היינו תמרד ,מסוימת
 25היה ברור ליונדב  שדוד יזהה את אלמנט החשק בבקשתו של אמנון, זה,

שדוד יסכים לשלוח את תמר  – גם צדק וכפי שהתברר – אלא שהוא סבר
משום שהוא יחשוב שהליכתה דווקא תנטרל את האיום הפוטנציאלי  ,לאמנון

  26תמתן אותו.של החשק ו

                                                           
הנבלה הזאת רק שם בפיו כך גם מפרש מלבי"ם (יג  ה) כאן: "לא עלה על דעת יונדב שיעשה   25

דברים שמתוכם יכיר המלך שהוא חושק בתמר אחותו וחולה עבורה עד מוות". המלבי"ם מפתח 
זאת לכיוון אחר משלנו. לדעתו המטרה הסופית הייתה שהמלך, לאחר שיעמוד על גודל תשוקתו 

  של אמנון, ייתן את תמר לאמנון לאישה.
מאה שש עשרה, ראש רבני אר"ץ) בפירושו 'כלי יקר' כדברים הללו כותב ר' שמואל לנייאדו (  26

ומפאת חשיבותם לענייננו  ,(אין להחליף עם פירוש לתורה בשם זהה של ר' אפרים מלונטשיץ)
אביאם כאן בלשונו: "ונראה כי זה האיש (=יונדב. יב"פ) אפשר לדונו בזה לכף זכות בצד מה 

ניינו מעין מה שאמרו בגמרא גבי שלא היתה עצתו זאת לעשות נבלה עמה ממש, אכן היה ע
ההוא דעלה בלבו טינא שאמרו תספר עמו מאחורי הגדר ימות ואל תספר עמו, דמשמע שהיה 
אפשר להתרפא על ידי הסיפור עמו מאחורי הגדר אלא שלא התירו [...] אמנם בנידון זה [...] 

תבוטל תאוותו ראה יונדב ליעץ אותו לעשות באופן שתבוא לפניו ובספרו עמה יבוטל יצרו 
[...]" עכ"ל. אמנם טענתו של בעל כלי יקר כי יש לנקות את יונדב מכוונות רעות אינה הכרחית, 
ואפשר שעצתו נועדה בעיקר לשכנע את דוד, ועדיין ניתן לומר שיונדב פועל בתחכום זדוני, 

מניעיו כדעת חז"ל ורבים מן הפרשנים והחוקרים המאוחרים. לענייננו אין חשיבות רבה לשאלת 
  הפוליטיים של יונדב.

  אמנון ותמר בבית רבי יהודה הנשיא  40
 

  :נוסח הסיפור כפי שמופיע  בשאלתות מחדד זאת אף יותר
  

  דאמ' רב יהודה אמ' רב  [...]
מעשה באדם אחד ונתן בן צוציתה שמיה שנתן עיניו באשה אחת אשת 

  איש וחנה שמה 
  והעלה בלבו לטנפה ושיגר לה זהב וכסף לשכב אצלה ולא קיבלה 

  וחלה ימי' רבים [...]  ומרוב תאוותו נפל בחולי
  פרשת וארא מב) ,(שאלתות דרב אחאי

  

חשב לחולה, אך ימהדברים עולה שלא כל מקרה שאדם חושק באישה הוא י
קיימים מקרים ש"לבו מעלה טינא" או "נפל בחולי", וריפויו במקרים כאלה 

שדי להם ש"תספר עמו מאחורי הגדר" פעם הוא בהתאם למצבו. יש כאלה 
אחת, ובזה יתרפאו. על פי עקרון זה ניתן להבין את ההיגיון שבגללו "העבירו 
אותה לפניו פעם שנייה". לאחר שרבי יהודה הנשיא נוכח שבנו מגיב באופן 
קיצוני למראה כלתו בפעם הראשונה, הוא סבר שניתן למתן את החשק דווקא 

שלו, במקרה זה, על ידי כך שיראו לו אותה פעם נוספת. על ידי סיפוק מסוים 
  זהו אפוא ההסבר ליוזמת המשפחות להפגיש פעם נוספת את בני הזוג.
 עשוייםכשאנו מצוידים בהבנה זו של הסיפור התלמודי, נחזור לשאלה, כיצד 

את הסיפור המקראי, ובעיקר כיצד הם עשויים להבין את פתרונו  לקרוא חז"ל
כפי  ,אה שאם משליכים את עקרונות הפסיכופתולוגיה  של חז"לשל יונדב. נר

שהוצגו כאן, על סיפור אמנון ותמר, יתקבל פירוש מעין זה: יונדב שהיה 
"איש חכם מאד" כתואר המקראי, ביקש לרמוז לדוד שמחלתו של אמנון היא 
כעין אותו אדם "שהעלה ליבו טינא", וריפויה מותנה בכך שדווקא אישה 

תעמוד לפניו ו"תלבב לעיניו ותבשל את הלביבות". לפי  ,היינו תמרד ,מסוימת
 25היה ברור ליונדב  שדוד יזהה את אלמנט החשק בבקשתו של אמנון, זה,

שדוד יסכים לשלוח את תמר  – גם צדק וכפי שהתברר – אלא שהוא סבר
משום שהוא יחשוב שהליכתה דווקא תנטרל את האיום הפוטנציאלי  ,לאמנון

  26תמתן אותו.של החשק ו
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זאת לכיוון אחר משלנו. לדעתו המטרה הסופית הייתה שהמלך, לאחר שיעמוד על גודל תשוקתו 

  של אמנון, ייתן את תמר לאמנון לאישה.
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ומפאת חשיבותם לענייננו  ,(אין להחליף עם פירוש לתורה בשם זהה של ר' אפרים מלונטשיץ)
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ניינו מעין מה שאמרו בגמרא גבי שלא היתה עצתו זאת לעשות נבלה עמה ממש, אכן היה ע
ההוא דעלה בלבו טינא שאמרו תספר עמו מאחורי הגדר ימות ואל תספר עמו, דמשמע שהיה 
אפשר להתרפא על ידי הסיפור עמו מאחורי הגדר אלא שלא התירו [...] אמנם בנידון זה [...] 

תבוטל תאוותו ראה יונדב ליעץ אותו לעשות באופן שתבוא לפניו ובספרו עמה יבוטל יצרו 
[...]" עכ"ל. אמנם טענתו של בעל כלי יקר כי יש לנקות את יונדב מכוונות רעות אינה הכרחית, 
ואפשר שעצתו נועדה בעיקר לשכנע את דוד, ועדיין ניתן לומר שיונדב פועל בתחכום זדוני, 

מניעיו כדעת חז"ל ורבים מן הפרשנים והחוקרים המאוחרים. לענייננו אין חשיבות רבה לשאלת 
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 41פזי     -ישעיהו בן
 

נו עד כה: אצל הבנים התעורר יצר מיני ינקודות הדמיון העיקריות שהעל
מופרז שמופנה כלפי אישה מסוימת בעלת קרבה אליהם; חוסר יכולת לממשו 
בשל הגבלות משפחתיות; המתח המיני הפנימי מתבטא באופן חיצוני, גופני 

מפגש עם והתנהגותי; האבות סבורים שניתן לרסן את היצר באמצעות 
  האישה.

בדרך ניתוח הדברים והצגתם כאן, הסברנו קודם את הרציונל של הסיפור 
התלמודי, ואת המסקנות השלכנו על אופן קריאת הסיפור המקראי. אולם 

 למעשהנראה שהסדר הכרונולוגי של התהליך היה  ,בהתאם להצעתנו לעיל
צירת הסיפור לי ָקַדםהפוך: הפענוח של הסיפור המקראי כאופן שהוצג כאן 

המספר על חשקו המוחצן  ,התלמודי. החשק המוחצן של בן הדגם המקראי
ראות יותגובת דוד אביו הממריץ את תמר לה ,מחד גיסאשל אמנון בתמר 

    27.גיסא מאידך ,בפני אמנון
  

  ב. הבנים 'פורעים' את הסדר 
הסיפור המקראי והסיפור התלמודי מלמדים כי תחבולתם של ההורים לאפשר 

לא הועילה. ולא עוד, אלא  ,נם לראות את האישה ובדרך זו לרסן את היצרלב
שהיא הובילה לתוצאה הפוכה. התבוננות במראה המלבב של תמר אינה 
מספקת את אמנון כפי שחשב ורצה כנראה דוד אביו. יצרו בא על סיפוקו רק 
לאחר ששכב עמה נגד רצונה. דוד טעה אפוא בהערכת עוצמת ה"מחלה" של 

ן ולא שיער שהדברים יגיעו עד כדי כך.  גם בסיפור התלמודי אנו אמנו
אם כי פחות קיצונית בחומרתה. לאחר שהראו לבנו  ,מוצאים התפתחות דומה

של ר' יהודה הנשיא את כלתו פעם שנייה, לא זו בלבד שתשוקתו לא סופקה, 
כפי שכנראה סבר אביו, אלא שהיא אף התגברה. הגיעו הדברים לידי כך 

והוא מבקש לסטות לחלוטין מהסכם  ,לא היה מסוגל להתאפק יותר שהוא
השידוכין ולהכניס את כלתו לחופה באופן מיידי, למרות שבכך הוא סוטה 

שגם ר'  תבררמאם כן, מהנורמה המקובלת ואינו עומד בציפיות משפחתו. 
טעה בהערכת עוצמת התשוקה של בנו כלפי  – כדוד המלך –יהודה הנשיא 
  מושא תשוקתו.  האישה שהיא

לפיה שימוש בכלים שבשני הסיפורים מובע אפוא הפער בין התפיסה ההורית 
לרסן את יצריו של הבן, לבין עולמם האמתי של  יש בה כדידידקטיים מתונים 

בו שולט היצר בכל עוזו ופורע  סדרי משפחה וחברה. התנהגות ש ,הבנים
בהצצה חטופה לא סופק  הבנים הנה בניגוד למה שאולי ציפו הוריהם: יצרם 
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 41פזי     -ישעיהו בן
 

נו עד כה: אצל הבנים התעורר יצר מיני ינקודות הדמיון העיקריות שהעל
מופרז שמופנה כלפי אישה מסוימת בעלת קרבה אליהם; חוסר יכולת לממשו 
בשל הגבלות משפחתיות; המתח המיני הפנימי מתבטא באופן חיצוני, גופני 

מפגש עם והתנהגותי; האבות סבורים שניתן לרסן את היצר באמצעות 
  האישה.

בדרך ניתוח הדברים והצגתם כאן, הסברנו קודם את הרציונל של הסיפור 
התלמודי, ואת המסקנות השלכנו על אופן קריאת הסיפור המקראי. אולם 

 למעשהנראה שהסדר הכרונולוגי של התהליך היה  ,בהתאם להצעתנו לעיל
צירת הסיפור לי ָקַדםהפוך: הפענוח של הסיפור המקראי כאופן שהוצג כאן 

המספר על חשקו המוחצן  ,התלמודי. החשק המוחצן של בן הדגם המקראי
ראות יותגובת דוד אביו הממריץ את תמר לה ,מחד גיסאשל אמנון בתמר 

    27.גיסא מאידך ,בפני אמנון
  

  ב. הבנים 'פורעים' את הסדר 
הסיפור המקראי והסיפור התלמודי מלמדים כי תחבולתם של ההורים לאפשר 

לא הועילה. ולא עוד, אלא  ,נם לראות את האישה ובדרך זו לרסן את היצרלב
שהיא הובילה לתוצאה הפוכה. התבוננות במראה המלבב של תמר אינה 
מספקת את אמנון כפי שחשב ורצה כנראה דוד אביו. יצרו בא על סיפוקו רק 
לאחר ששכב עמה נגד רצונה. דוד טעה אפוא בהערכת עוצמת ה"מחלה" של 

ן ולא שיער שהדברים יגיעו עד כדי כך.  גם בסיפור התלמודי אנו אמנו
אם כי פחות קיצונית בחומרתה. לאחר שהראו לבנו  ,מוצאים התפתחות דומה

של ר' יהודה הנשיא את כלתו פעם שנייה, לא זו בלבד שתשוקתו לא סופקה, 
כפי שכנראה סבר אביו, אלא שהיא אף התגברה. הגיעו הדברים לידי כך 

והוא מבקש לסטות לחלוטין מהסכם  ,לא היה מסוגל להתאפק יותר שהוא
השידוכין ולהכניס את כלתו לחופה באופן מיידי, למרות שבכך הוא סוטה 

שגם ר'  תבררמאם כן, מהנורמה המקובלת ואינו עומד בציפיות משפחתו. 
טעה בהערכת עוצמת התשוקה של בנו כלפי  – כדוד המלך –יהודה הנשיא 
  מושא תשוקתו.  האישה שהיא

לפיה שימוש בכלים שבשני הסיפורים מובע אפוא הפער בין התפיסה ההורית 
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  ג. דחיית האישה
עלילת שני הסיפורים מגיעה לשיא כאשר מתברר שתחבולתם הדידקטית של 
ההורים לא הצליחה לרסן את יצרם של הבנים, ורק סיפוקו המלא של היצר 
פה בדרכו שלו, 'ריפא' את 'חולי האהבה' שהיו נתונים בו. אך אם הקורא מצ

כי בשלב זה יתפוגג המתח ותותר התסבוכת לכאן או לכאן, הרי שהוא יגלה 
עד מהרה כי שלב זה של הסיפור אינו אלא מדרגה  בדרך לשיא גבוה יותר. 

רע לאחר שהיצר בא על סיפוקו? הסיפור המקראי מתאר זאת ימה א
ה ְּגדֹוָלה ְמֹאד ִּכי בפרוטרוט ואינו מותיר מקום  לדמיון: "ַוִּיְׂשָנֶאָה ַאְמנֹון ִׂשְנָא

ְגדֹוָלה ַהִּׂשְנָאה ֲאֶׁשר ְׂשֵנָאּה ֵמַאֲהָבה ֲאֶׁשר ֲאֵהָבּה ַוֹּיאֶמר ָלּה ַאְמנֹון קּוִמי ֵלִכי". 
תמר הפגועה רואה בגירוש זה עוול מוסרי גדול יותר מעוולת האונס: "ַוֹּתאֶמר 

ר ָעִׂשיָת ִעִּמי ְלַׁשְּלֵחִני". אך לֹו ַאל אֹוֹדת ָהָרָעה ַהְּגדֹוָלה ַהֹּזאת ֵמַאֶחֶרת ֲאׁשֶ 
תביעתה האנושית והמוסרית מאחיה האנס אינה מגיעה כלל לאוזניו הערלות: 
א ָאָבה ִלְׁשֹמַע ָלּה. ַוִּיְקָרא ֶאת ַנֲערֹו ְמָׁשְרתֹו ַוֹּיאֶמר ִׁשְלחּו ָנא ֶאת ֹזאת ֵמָעַלי  "...ְו

  ַהחּוָצה ּוְנֹעל ַהֶּדֶלת ַאֲחֶריָה". 
משכו, הסיפור התלמודי  אינו מייחס באופן גלוי ומפורש התנהגות והנה, בה

דאי שלא הייתה כזו. אולם דומה שבכל ודומה לבנו של ר' יהודה הנשיא, ובו
זאת נמצאת בסיפור התלמודי השתקפות מסוימת, מעין בבואה מתונה 
ומאופקת של הסיפור המקראי. שהרי מה עשה בנו של ר' יהודה הנשיא לאחר 

את כלתו לחופה ויצרו בא על סיפוקו? הוא עזב אותה לפרק זמן של שהכניס 
שתים עשרה שנה! כלום אין כאן חזרה ברורה על המוטיב המקראי שחז"ל 

"אהבה התלויה בדבר"?! אם החתן  אהב את כלתו עד  –סחוהו בדייקנות ינ
כדי כך שלא היה מסוגל להמתין למועד חתונתו כפי שנקבע בהסכם 

לעזוב היה ל ומגדרו כדי להקדים את הנישואין, הכיצד זה יכ השידוכין, ויצא
אותה לפרק זמן כה ממושך לאחר הנישואין? אין אהבה זו אלא מאותו סוג 

שבטלה לאחר שבטל הדבר. מדברי חז"ל במקום  ,של "אהבה התלויה בדבר"
(אבות  זו אהבת אמנון ותמר" –אחר למדנו כי "איזוהי אהבה התלויה בדבר 

דוגמה:  עוד שניתן להוסיף אפוא קבות הסיפור התלמודי  נראה . בעה טז)
    28אהבת בנו של רבי יהודה הנשיא לכלתו.

בזיקה שבין מוטיב "אהבה התלויה בדבר" המופיע בסיפור אמנון ותמר 
בנו של ר' יהודה של המצוי בסיפור התלמודי  ,לבין מוטיב זה ,המקראי

פור. כאן, כך אנו סבורים, מטמין את עיקר מגמת הסי יש לראות ,הנשיא וכלתו
במיוחד לפרקי זמן  ,קורתו הנוקבת על תופעת עזיבת האישהיהמספר את ב

ממושכים. באמצעות יצירת הזיקה בין הסיפורים מבקש המספר מהקורא 
להתבונן דרך הפריזמה של סיפור אמנון ותמר המקראי בתופעה הנורמטיבית 

קורא המפעיל את הרמיזה  ם.והמורגלת של עזיבת תלמידי חכמים את בית
ומשליך את התיאורים הדרמתיים והקשים של הסיפור המקראי על הסיפור 

                                                           
ר: עיון בסיפור אמנון ותמר", פיתוח מוטיב רעיוני זה ראו אצל א' דים, "אהבה התלויה בדב  28
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  ג. דחיית האישה
עלילת שני הסיפורים מגיעה לשיא כאשר מתברר שתחבולתם הדידקטית של 
ההורים לא הצליחה לרסן את יצרם של הבנים, ורק סיפוקו המלא של היצר 
פה בדרכו שלו, 'ריפא' את 'חולי האהבה' שהיו נתונים בו. אך אם הקורא מצ

כי בשלב זה יתפוגג המתח ותותר התסבוכת לכאן או לכאן, הרי שהוא יגלה 
עד מהרה כי שלב זה של הסיפור אינו אלא מדרגה  בדרך לשיא גבוה יותר. 

רע לאחר שהיצר בא על סיפוקו? הסיפור המקראי מתאר זאת ימה א
ה ְּגדֹוָלה ְמֹאד ִּכי בפרוטרוט ואינו מותיר מקום  לדמיון: "ַוִּיְׂשָנֶאָה ַאְמנֹון ִׂשְנָא

ְגדֹוָלה ַהִּׂשְנָאה ֲאֶׁשר ְׂשֵנָאּה ֵמַאֲהָבה ֲאֶׁשר ֲאֵהָבּה ַוֹּיאֶמר ָלּה ַאְמנֹון קּוִמי ֵלִכי". 
תמר הפגועה רואה בגירוש זה עוול מוסרי גדול יותר מעוולת האונס: "ַוֹּתאֶמר 

ר ָעִׂשיָת ִעִּמי ְלַׁשְּלֵחִני". אך לֹו ַאל אֹוֹדת ָהָרָעה ַהְּגדֹוָלה ַהֹּזאת ֵמַאֶחֶרת ֲאׁשֶ 
תביעתה האנושית והמוסרית מאחיה האנס אינה מגיעה כלל לאוזניו הערלות: 
א ָאָבה ִלְׁשֹמַע ָלּה. ַוִּיְקָרא ֶאת ַנֲערֹו ְמָׁשְרתֹו ַוֹּיאֶמר ִׁשְלחּו ָנא ֶאת ֹזאת ֵמָעַלי  "...ְו

  ַהחּוָצה ּוְנֹעל ַהֶּדֶלת ַאֲחֶריָה". 
משכו, הסיפור התלמודי  אינו מייחס באופן גלוי ומפורש התנהגות והנה, בה

דאי שלא הייתה כזו. אולם דומה שבכל ודומה לבנו של ר' יהודה הנשיא, ובו
זאת נמצאת בסיפור התלמודי השתקפות מסוימת, מעין בבואה מתונה 
ומאופקת של הסיפור המקראי. שהרי מה עשה בנו של ר' יהודה הנשיא לאחר 

את כלתו לחופה ויצרו בא על סיפוקו? הוא עזב אותה לפרק זמן של שהכניס 
שתים עשרה שנה! כלום אין כאן חזרה ברורה על המוטיב המקראי שחז"ל 

"אהבה התלויה בדבר"?! אם החתן  אהב את כלתו עד  –סחוהו בדייקנות ינ
כדי כך שלא היה מסוגל להמתין למועד חתונתו כפי שנקבע בהסכם 

לעזוב היה ל ומגדרו כדי להקדים את הנישואין, הכיצד זה יכ השידוכין, ויצא
אותה לפרק זמן כה ממושך לאחר הנישואין? אין אהבה זו אלא מאותו סוג 

שבטלה לאחר שבטל הדבר. מדברי חז"ל במקום  ,של "אהבה התלויה בדבר"
(אבות  זו אהבת אמנון ותמר" –אחר למדנו כי "איזוהי אהבה התלויה בדבר 

דוגמה:  עוד שניתן להוסיף אפוא קבות הסיפור התלמודי  נראה . בעה טז)
    28אהבת בנו של רבי יהודה הנשיא לכלתו.

בזיקה שבין מוטיב "אהבה התלויה בדבר" המופיע בסיפור אמנון ותמר 
בנו של ר' יהודה של המצוי בסיפור התלמודי  ,לבין מוטיב זה ,המקראי

פור. כאן, כך אנו סבורים, מטמין את עיקר מגמת הסי יש לראות ,הנשיא וכלתו
במיוחד לפרקי זמן  ,קורתו הנוקבת על תופעת עזיבת האישהיהמספר את ב

ממושכים. באמצעות יצירת הזיקה בין הסיפורים מבקש המספר מהקורא 
להתבונן דרך הפריזמה של סיפור אמנון ותמר המקראי בתופעה הנורמטיבית 

קורא המפעיל את הרמיזה  ם.והמורגלת של עזיבת תלמידי חכמים את בית
ומשליך את התיאורים הדרמתיים והקשים של הסיפור המקראי על הסיפור 

                                                           
ר: עיון בסיפור אמנון ותמר", פיתוח מוטיב רעיוני זה ראו אצל א' דים, "אהבה התלויה בדב  28
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  ג. דחיית האישה
עלילת שני הסיפורים מגיעה לשיא כאשר מתברר שתחבולתם הדידקטית של 
ההורים לא הצליחה לרסן את יצרם של הבנים, ורק סיפוקו המלא של היצר 
פה בדרכו שלו, 'ריפא' את 'חולי האהבה' שהיו נתונים בו. אך אם הקורא מצ

כי בשלב זה יתפוגג המתח ותותר התסבוכת לכאן או לכאן, הרי שהוא יגלה 
עד מהרה כי שלב זה של הסיפור אינו אלא מדרגה  בדרך לשיא גבוה יותר. 

רע לאחר שהיצר בא על סיפוקו? הסיפור המקראי מתאר זאת ימה א
ה ְּגדֹוָלה ְמֹאד ִּכי בפרוטרוט ואינו מותיר מקום  לדמיון: "ַוִּיְׂשָנֶאָה ַאְמנֹון ִׂשְנָא

ְגדֹוָלה ַהִּׂשְנָאה ֲאֶׁשר ְׂשֵנָאּה ֵמַאֲהָבה ֲאֶׁשר ֲאֵהָבּה ַוֹּיאֶמר ָלּה ַאְמנֹון קּוִמי ֵלִכי". 
תמר הפגועה רואה בגירוש זה עוול מוסרי גדול יותר מעוולת האונס: "ַוֹּתאֶמר 

ר ָעִׂשיָת ִעִּמי ְלַׁשְּלֵחִני". אך לֹו ַאל אֹוֹדת ָהָרָעה ַהְּגדֹוָלה ַהֹּזאת ֵמַאֶחֶרת ֲאׁשֶ 
תביעתה האנושית והמוסרית מאחיה האנס אינה מגיעה כלל לאוזניו הערלות: 
א ָאָבה ִלְׁשֹמַע ָלּה. ַוִּיְקָרא ֶאת ַנֲערֹו ְמָׁשְרתֹו ַוֹּיאֶמר ִׁשְלחּו ָנא ֶאת ֹזאת ֵמָעַלי  "...ְו

  ַהחּוָצה ּוְנֹעל ַהֶּדֶלת ַאֲחֶריָה". 
משכו, הסיפור התלמודי  אינו מייחס באופן גלוי ומפורש התנהגות והנה, בה

דאי שלא הייתה כזו. אולם דומה שבכל ודומה לבנו של ר' יהודה הנשיא, ובו
זאת נמצאת בסיפור התלמודי השתקפות מסוימת, מעין בבואה מתונה 
ומאופקת של הסיפור המקראי. שהרי מה עשה בנו של ר' יהודה הנשיא לאחר 

את כלתו לחופה ויצרו בא על סיפוקו? הוא עזב אותה לפרק זמן של שהכניס 
שתים עשרה שנה! כלום אין כאן חזרה ברורה על המוטיב המקראי שחז"ל 

"אהבה התלויה בדבר"?! אם החתן  אהב את כלתו עד  –סחוהו בדייקנות ינ
כדי כך שלא היה מסוגל להמתין למועד חתונתו כפי שנקבע בהסכם 

לעזוב היה ל ומגדרו כדי להקדים את הנישואין, הכיצד זה יכ השידוכין, ויצא
אותה לפרק זמן כה ממושך לאחר הנישואין? אין אהבה זו אלא מאותו סוג 

שבטלה לאחר שבטל הדבר. מדברי חז"ל במקום  ,של "אהבה התלויה בדבר"
(אבות  זו אהבת אמנון ותמר" –אחר למדנו כי "איזוהי אהבה התלויה בדבר 

דוגמה:  עוד שניתן להוסיף אפוא קבות הסיפור התלמודי  נראה . בעה טז)
    28אהבת בנו של רבי יהודה הנשיא לכלתו.

בזיקה שבין מוטיב "אהבה התלויה בדבר" המופיע בסיפור אמנון ותמר 
בנו של ר' יהודה של המצוי בסיפור התלמודי  ,לבין מוטיב זה ,המקראי

פור. כאן, כך אנו סבורים, מטמין את עיקר מגמת הסי יש לראות ,הנשיא וכלתו
במיוחד לפרקי זמן  ,קורתו הנוקבת על תופעת עזיבת האישהיהמספר את ב

ממושכים. באמצעות יצירת הזיקה בין הסיפורים מבקש המספר מהקורא 
להתבונן דרך הפריזמה של סיפור אמנון ותמר המקראי בתופעה הנורמטיבית 

קורא המפעיל את הרמיזה  ם.והמורגלת של עזיבת תלמידי חכמים את בית
ומשליך את התיאורים הדרמתיים והקשים של הסיפור המקראי על הסיפור 

                                                           
ר: עיון בסיפור אמנון ותמר", פיתוח מוטיב רעיוני זה ראו אצל א' דים, "אהבה התלויה בדב  28
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  ג. דחיית האישה
עלילת שני הסיפורים מגיעה לשיא כאשר מתברר שתחבולתם הדידקטית של 
ההורים לא הצליחה לרסן את יצרם של הבנים, ורק סיפוקו המלא של היצר 
פה בדרכו שלו, 'ריפא' את 'חולי האהבה' שהיו נתונים בו. אך אם הקורא מצ

כי בשלב זה יתפוגג המתח ותותר התסבוכת לכאן או לכאן, הרי שהוא יגלה 
עד מהרה כי שלב זה של הסיפור אינו אלא מדרגה  בדרך לשיא גבוה יותר. 

רע לאחר שהיצר בא על סיפוקו? הסיפור המקראי מתאר זאת ימה א
ה ְּגדֹוָלה ְמֹאד ִּכי בפרוטרוט ואינו מותיר מקום  לדמיון: "ַוִּיְׂשָנֶאָה ַאְמנֹון ִׂשְנָא

ְגדֹוָלה ַהִּׂשְנָאה ֲאֶׁשר ְׂשֵנָאּה ֵמַאֲהָבה ֲאֶׁשר ֲאֵהָבּה ַוֹּיאֶמר ָלּה ַאְמנֹון קּוִמי ֵלִכי". 
תמר הפגועה רואה בגירוש זה עוול מוסרי גדול יותר מעוולת האונס: "ַוֹּתאֶמר 

ר ָעִׂשיָת ִעִּמי ְלַׁשְּלֵחִני". אך לֹו ַאל אֹוֹדת ָהָרָעה ַהְּגדֹוָלה ַהֹּזאת ֵמַאֶחֶרת ֲאׁשֶ 
תביעתה האנושית והמוסרית מאחיה האנס אינה מגיעה כלל לאוזניו הערלות: 
א ָאָבה ִלְׁשֹמַע ָלּה. ַוִּיְקָרא ֶאת ַנֲערֹו ְמָׁשְרתֹו ַוֹּיאֶמר ִׁשְלחּו ָנא ֶאת ֹזאת ֵמָעַלי  "...ְו

  ַהחּוָצה ּוְנֹעל ַהֶּדֶלת ַאֲחֶריָה". 
משכו, הסיפור התלמודי  אינו מייחס באופן גלוי ומפורש התנהגות והנה, בה

דאי שלא הייתה כזו. אולם דומה שבכל ודומה לבנו של ר' יהודה הנשיא, ובו
זאת נמצאת בסיפור התלמודי השתקפות מסוימת, מעין בבואה מתונה 
ומאופקת של הסיפור המקראי. שהרי מה עשה בנו של ר' יהודה הנשיא לאחר 

את כלתו לחופה ויצרו בא על סיפוקו? הוא עזב אותה לפרק זמן של שהכניס 
שתים עשרה שנה! כלום אין כאן חזרה ברורה על המוטיב המקראי שחז"ל 

"אהבה התלויה בדבר"?! אם החתן  אהב את כלתו עד  –סחוהו בדייקנות ינ
כדי כך שלא היה מסוגל להמתין למועד חתונתו כפי שנקבע בהסכם 

לעזוב היה ל ומגדרו כדי להקדים את הנישואין, הכיצד זה יכ השידוכין, ויצא
אותה לפרק זמן כה ממושך לאחר הנישואין? אין אהבה זו אלא מאותו סוג 

שבטלה לאחר שבטל הדבר. מדברי חז"ל במקום  ,של "אהבה התלויה בדבר"
(אבות  זו אהבת אמנון ותמר" –אחר למדנו כי "איזוהי אהבה התלויה בדבר 

דוגמה:  עוד שניתן להוסיף אפוא קבות הסיפור התלמודי  נראה . בעה טז)
    28אהבת בנו של רבי יהודה הנשיא לכלתו.

בזיקה שבין מוטיב "אהבה התלויה בדבר" המופיע בסיפור אמנון ותמר 
בנו של ר' יהודה של המצוי בסיפור התלמודי  ,לבין מוטיב זה ,המקראי

פור. כאן, כך אנו סבורים, מטמין את עיקר מגמת הסי יש לראות ,הנשיא וכלתו
במיוחד לפרקי זמן  ,קורתו הנוקבת על תופעת עזיבת האישהיהמספר את ב

ממושכים. באמצעות יצירת הזיקה בין הסיפורים מבקש המספר מהקורא 
להתבונן דרך הפריזמה של סיפור אמנון ותמר המקראי בתופעה הנורמטיבית 

קורא המפעיל את הרמיזה  ם.והמורגלת של עזיבת תלמידי חכמים את בית
ומשליך את התיאורים הדרמתיים והקשים של הסיפור המקראי על הסיפור 

                                                           
ר: עיון בסיפור אמנון ותמר", פיתוח מוטיב רעיוני זה ראו אצל א' דים, "אהבה התלויה בדב  28

  .107-100), עמ' 1979( 28, הספרות



 43פזי     -ישעיהו בן
 

שהוא כביכול מינורי, עשוי למצוא שתופעה חברתית מקובלת  ,התלמודי
   29.טראגישל סיפור  מרוככת ונורמטיבית אינה אלא בבואה

  
  ד. עקרותה ושממונה של האישה העזובה

הסיפור המקראי מתאר את מצבה של תמר לאחר מה קורה לאישה שנעזבה? 
שהוצאה מביתו של אמנון. בתחילה מתואר השינוי שחל במעמדה מסטטוס 

נוי זה מתואר בדרך דרמטית: " ְוָעֶליָה ישל 'בתולה' לסטטוס של בעולה. ש
ת ְמִעיִלים [...] וּתִ  ָ ְבנֹות ַהֶּמֶל ַהְּבתּו ַּקח ָּתָמר ֵאֶפר ְּכֹתֶנת ַּפִּסים ִּכי ֵכן ִּתְלַּבְׁשן

לאחר מכן מתואר השינוי שחל  .ַעל ֹראָׁשּה ּוְכֹתֶנת ַהַּפִּסים ֲאֶׁשר ָעֶליָה ָקָרָעה"
מתפרש במצבה: "ַוֵּתֶׁשב ָּתָמר ְוֹׁשֵמָמה ֵּבית ַאְבָׁשלֹום ָאִחיָה". הביטוי 'שממה' 

סלי קזהו מצב פרדו  30.'עקרה'כאן כאישה שנעזבה מבעלה ועל כורחה היא 
שכן כל עוד הייתה בסטטוס של "בתולה", אין להגדיר את  ,א נקלעה אליושהי

מצבה כ'שממה', ורק משיצאה מגדר 'בתולה' ומצופה ממנה עתה שתהיה 
  היא מוגדרת כ'שממה'.  ,'פורייה', ואין היא עונה על הציפיות הללו

דומה להפליא הוא מצבה של אשת בנו של ר' יהודה הנשיא בסיפור התלמודי. 
אך למעשה היא יושבת בשיממונה בכל  ,ה אמנם בעלה לא גירש אותהלהלכ

העובדה  הוא'. הביטוי הבולט ביותר למצבה חיהשנות היעדרותו כ'אלמנה 
שכאשר בנו של ר' יהודה הנשיא שב לביתו כעבור שתים עשרה שנה, הוא 

אלא  ,מוצא את אשתו עקרה. מניסוח הדברים עולה כי עקרותה אינה מולדת
  ,כפירוש רש"י כאןמתברר, להיות עקרה במהלך שנות היעדרותו ו היא הפכה

   31שעקרותה היא תוצאה של היעזבותה על ידי בעלה.
נמצאנו אומרים שבשני הסיפורים, המקראי והתלמודי, התנהגות דומה של 
הגברים יצרה גורל משותף קשה לשתי הנשים. הגברים שבאו על סיפוקם 

חשקו בהן, וגרמו להן להיוותר שוממות  עזבו באחת את הנשים שכה ,המיני
ועקרות. בשני הסיפורים מתקיים חוסר סימטריה משווע בין סיפוק הצרכים 

או ליתר דיוק: חוסר סיפוק הצרכים  ,הגבריים לעומת סיפוק הצרכים הנשיים
  העמוקים ביותר שלהן.

  
  גירושיןו/או זנות  ה. 

ונה וכנגד זה מסופר: תמר לקתה כפליים: תחילה נהג בה אמנון הפקרות כז
א ִדֶּבר ַאְבָׁשלֹום ִעם ַאְמנֹון ְלֵמָרע ְוַעד טֹוב ִּכי ָׂשֵנא ַאְבָׁשלֹום ֶאת ַאְמנֹון ַעל  "ְו
ְּדַבר ֲאֶׁשר ִעָּנה ֵאת ָּתָמר ֲאֹחתו". מהדהדים כאן דברי אחיה של דינה כלפי שכם 

                                                           
נחזור ונבהיר כי לדעתנו אין למספר בבלי זה דבר וחצי דבר עם בית הנשיאות הארץ ישראלי.   29

דמותם של רבי יהודה הנשיא ובנו כשלעצמם, אינן מושא ביקורתו של המספר. השימוש 
ים סיפוריים, ובעיקר על מנת להדק את הזיקה בדמותם הנו ייצוגי בלבד ונעשה מתוך צרכ

  לסיפור אמנון ותמר. 
ה ָרִּנינד א: "ישעיהו ראו למשל ב  30 ָר ָק ֲ הִּכי ַרִּבים ְּבֵני  ...א ָיָלָדה  ע מָ מֵ ֹ ו  ".ְבעּוָלה ִמְּבֵני ׁש
דברי רש"י,  .'כן דרך העומדות עשר שנים בלא בעל .נעשית עקרה' –רש"י ד"ה 'איעקרא'   31

ם את הדעה שמצב פסיכולוגי של אישה יש בו כדי להשפיע על מצבה הפיסיולוגי,  המשקפי
  מסתמכים על מאמרו של ר' יוחנן ביבמות לד ע"ב, עיינו שם.
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  ,כפירוש רש"י כאןמתברר, להיות עקרה במהלך שנות היעדרותו ו היא הפכה

   31שעקרותה היא תוצאה של היעזבותה על ידי בעלה.
נמצאנו אומרים שבשני הסיפורים, המקראי והתלמודי, התנהגות דומה של 
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נוי זה מתואר בדרך דרמטית: " ְוָעֶליָה ישל 'בתולה' לסטטוס של בעולה. ש
ת ְמִעיִלים [...] וּתִ  ָ ְבנֹות ַהֶּמֶל ַהְּבתּו ַּקח ָּתָמר ֵאֶפר ְּכֹתֶנת ַּפִּסים ִּכי ֵכן ִּתְלַּבְׁשן
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מתפרש במצבה: "ַוֵּתֶׁשב ָּתָמר ְוֹׁשֵמָמה ֵּבית ַאְבָׁשלֹום ָאִחיָה". הביטוי 'שממה' 

סלי קזהו מצב פרדו  30.'עקרה'כאן כאישה שנעזבה מבעלה ועל כורחה היא 
שכן כל עוד הייתה בסטטוס של "בתולה", אין להגדיר את  ,א נקלעה אליושהי

מצבה כ'שממה', ורק משיצאה מגדר 'בתולה' ומצופה ממנה עתה שתהיה 
  היא מוגדרת כ'שממה'.  ,'פורייה', ואין היא עונה על הציפיות הללו

דומה להפליא הוא מצבה של אשת בנו של ר' יהודה הנשיא בסיפור התלמודי. 
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חשקו בהן, וגרמו להן להיוותר שוממות  עזבו באחת את הנשים שכה ,המיני
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או ליתר דיוק: חוסר סיפוק הצרכים  ,הגבריים לעומת סיפוק הצרכים הנשיים
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וסברה על נה את אחותם, ותגובתם הקשה כלפי אנשי עירו היאשר ע ,בן חמור
"הכזונה יעשה את אחותנו". לאחר מכן נהג בה אמנון זילות רבה בדרך  :ידם

  ונעל בפניה את הדלת.  ,אחר שניצל אותה ,שבה הוא גירש אותה מלפניו
בנו של רבי יהודה הנשיא לא מגיע לכך, אך לפי המסופר, לאחר שהתברר לו 

ששתיהן  ,יותהוא נדרש לבחור בין שתי אפשרו ,שאשתו הפכה להיות עקרה
בלתי נסבלות מבחינתו: "אם אגרש אותה יאמרו ענייה זו לשווא שימרה, אם 

הללו שהוא  – שתי האפשרויות אשא אישה אחרת יאמרו זו אשתו וזו זונתו".
ללא  ,הן בדיוק מה שעולל אמנון לאחותו. והנה – צריך לבחור באחת מהן

הודה הנשיא לבחור נאלץ בנו של ר' יכמעט מחשבת זדון ומבלי שרצה בכך, 
באחת מהעוולות של אמנון ולהפעילה כלפי אשתו, אותה אישה שלמרות 

  עזיבתו אותה שמרה לו אמונים כל הימים.  
  

  ו. זיקה בין המעגלים השונים
 גברמערכת היחסים שבין ה –בסיפורים  שני מעגלים של יחסים. מעגל אחד 

. במעגל הראשון מערכת היחסים שבין האב לבנו – שניוהמעגל ה ,לאישה
 ה: תשוקםחוזרת התמה המעמידה במרכז את אחריות הבנים לגורל נשותיה

כתוצאה ובלתי נשלטת כלפי הנשים, עזיבת הנשים לאחר מילוי התשוקה, 
כזונות וגרושות. המעגל השני  ,ירוד ןעקרות ומעמד הופכותמכך הנשים 

זה נדונה  מכניס את התנהגות הבנים למסגרת משפחתית רחבה יותר. במעגל
מצד אחד, ונשיאתם  אחריותם החינוכית של ההורים להתנהגות ילדיהם

לא רק ש שהרי מתוך שני הסיפורים עולה .בתוצאות התנהגות זו, מצד אחר
שבמעשה  ,אלא גם ההורים ,הבנים נושאים בתוצאת התנהגותם כלפי הנשים

  או במחדל אפשרו התנהגות זו. 
כמו שלא רצה להתעמת עם אבשלום.  ,דוד לא רצה להתעמת עם אמנון בנו

האירוניה העגומה היא  32קו זה אופייני ביחסיו עם ילדיו. לאמתו של דבר,
שדוד נאלץ לשלם במטבע קשה על חוסר נכונותו להתעמת עם ילדיו. 
התנהגותו הוותרנית כלפי בניו לא מנעה ממנו להגיע למצבי עימות קשים 

טה קשה: אמנון נרצח בידי מנשוא. בסופו של יום הוא נדרש לקבל החל
שליחיו של אבשלום. אבשלום בורח מפחד אביו  ודוד נותר ללא שניהם. אם 

כאילו מתעלם מכך שידיו הוא יסלח לאבשלום ויחזיר אותו אליו, הרי 
הרי שהוא מרחיק את  –מגואלות בדם אמנון בנו, אם לא יסלח ויגרשו מלפניו 

 ,כך או כך .דההכבד בצִ  מחירה –בנו האהוב ממנו. כל החלטה שיקבל 
המשכיות השושלת נפגעה. לו דוד לא היה מתרצה לבקשתו הראשונה של 
אמנון, והיה מתחשב יותר בסיכון הגלום בה, תוצאותיה הקשות לא היו 

  רובצות לפתחו.

                                                           
בתרגום השבעים נוסף כאן בפירוש: "ולא עיצב את רוח אמנון בנו כי אהבו כי בכורו הוא" וזה   32

נו: "ולא עצבו אביו מימיו לאמר מדוע ככה כעין מה שאומר הכתוב על יחסו של דוד לאדוניה ב
  .עשית" (מלכים א, א ו)
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בתרגום השבעים נוסף כאן בפירוש: "ולא עיצב את רוח אמנון בנו כי אהבו כי בכורו הוא" וזה   32

נו: "ולא עצבו אביו מימיו לאמר מדוע ככה כעין מה שאומר הכתוב על יחסו של דוד לאדוניה ב
  .עשית" (מלכים א, א ו)
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יחסו הפייסני של רבי יהודה הנשיא לבנו אינו שונה מזה של דוד זקנו. בסופו 
שאת בתוצאות המאיימות על המשך השושלת. גם רבי יהודה נדרש ל ,של יום

גם כאן נדרש רבי יהודה לקבל החלטה קשה באשר למעמדה של כלתו 
ישלם מחיר  ,שהמשפחה נקלעה אליו סבךהעקרה. בכל דרך שיבחר לצאת מה

  כבד.  
  
  . סגירת המעגל4

אודות נישואי ילדיו של רבי יהודה הנשיא נוצר על ההנחה שהסיפור 
אמנון ותמר, מסבירה היטב את שאלת הקשר של ראי סיפור המקהבהשראת 

בין חלקי הסיפור שעלה לעיל. הקשר בין תשוקתו הבוערת וחוסר יכולתו של 
הבן להמתין, עזיבתו את אשתו מייד לאחר שסיפק את יצרו, עקרותה שהיא 

והידרדרותה של האישה (כמעט) לשולי המעמד  תוצאת ההתנהלות הנ"ל
א חזרה על הקווים הבולטים  של הסיפור כל אלה אינם אל – החברתי

כפי שעמדנו לעיל בהרחבה. החלק  ,המקראי, ומוסברים לאור הרציונל שלו
הראשון של הסיפור התלמודי מוסבר גם הוא לאור הסיפור המקראי. המשכה 
הראוי של שושלת הנשיאות תלוי בייחוס, כך סברו המשפחות, ולאחר שמצאו 

נחה דעתם. לפי הסברנו לעיל,  ,עה בן דודכי הנערה שמתה היא ממשפחת שמ
להמשך הסיפור יש זיקה סמויה ליונדב בן שמעה אחי דוד. אמנם אנו לא 
מוצאים בסיפור התלמודי דמות מקבילה ליונדב, יועצו של אמנון, אך נראה 

שהובילה להשתלשלות האירועים הטראגית,  ,שעצתו ה"מחוכמת" לאמנון
שעל פיו פועל רבי יהודה הנשיא כדי  נוכחת בסיפור התלמודי. הרציונל

הוא בדיוק אותו רציונל שעמד ביסוד הצעותיו של  ,להתמודד עם תשוקת הבן
יונדב בן שמעה אחי דוד. אותו רציונל הוא גם זה שכמעט המיט אסון על 

  האישה בסיפור התלמודי. 
שהייחוס הוא הקובע את  ,לאחר מותה של הנערה ,אם המשפחות סברו

שלת, ולכן הפיסה את דעתם הידיעה שהנערה היא מצאצאי המשכיות השו
שמעה אחי דוד, הרי שלאחר עקרותה של האישה התברר שלא הייחוס קובע 
אלא ההתנהגות היא הקובעת. התברר שאימוץ דפוס ההתנהגות שהציע יונדב 

 – וכתוצאה מכך ,שכמעט המיט אסון על האישה הא זובן שמעה אחי דוד ה
  לת. על המשכיות השוש גם
  
  טקסטואלית-. משמעות הזיקה הבין5

כפי שנאמר, הסיפור התלמודי מאופיין בדרך כלל באיפוק רב בדרך הצגת 
אמר דרך כלל ברמיזה. אחת ית ,הדברים. ביקורתו של המספר, אם היא קיימת

הטכניקות של המספר לעבות את ביקורתו היא הרמיזה למקורות מקראיים. 
אך  ,ת מונח מקראי שהושתל בסיפורפעמים שהרמיזה מופעלת באמצעו

פעמים שרמיזה זו מופעלת באמצעות דמיון בעלילה, במבני העומק שלה, או 
 ., כפי שאירע, לדעתנו, בסיפור שבו אנו עוסקיםבמוטיבים רעיוניים משותפים

בדרך זו יכול המספר התלמודי לספר סיפור המתחזה  לכמעט נורמטיבי, 
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בין חלקי הסיפור שעלה לעיל. הקשר בין תשוקתו הבוערת וחוסר יכולתו של 
הבן להמתין, עזיבתו את אשתו מייד לאחר שסיפק את יצרו, עקרותה שהיא 

והידרדרותה של האישה (כמעט) לשולי המעמד  תוצאת ההתנהלות הנ"ל
א חזרה על הקווים הבולטים  של הסיפור כל אלה אינם אל – החברתי

כפי שעמדנו לעיל בהרחבה. החלק  ,המקראי, ומוסברים לאור הרציונל שלו
הראשון של הסיפור התלמודי מוסבר גם הוא לאור הסיפור המקראי. המשכה 
הראוי של שושלת הנשיאות תלוי בייחוס, כך סברו המשפחות, ולאחר שמצאו 

נחה דעתם. לפי הסברנו לעיל,  ,עה בן דודכי הנערה שמתה היא ממשפחת שמ
להמשך הסיפור יש זיקה סמויה ליונדב בן שמעה אחי דוד. אמנם אנו לא 
מוצאים בסיפור התלמודי דמות מקבילה ליונדב, יועצו של אמנון, אך נראה 

שהובילה להשתלשלות האירועים הטראגית,  ,שעצתו ה"מחוכמת" לאמנון
שעל פיו פועל רבי יהודה הנשיא כדי  נוכחת בסיפור התלמודי. הרציונל

הוא בדיוק אותו רציונל שעמד ביסוד הצעותיו של  ,להתמודד עם תשוקת הבן
יונדב בן שמעה אחי דוד. אותו רציונל הוא גם זה שכמעט המיט אסון על 

  האישה בסיפור התלמודי. 
שהייחוס הוא הקובע את  ,לאחר מותה של הנערה ,אם המשפחות סברו

שלת, ולכן הפיסה את דעתם הידיעה שהנערה היא מצאצאי המשכיות השו
שמעה אחי דוד, הרי שלאחר עקרותה של האישה התברר שלא הייחוס קובע 
אלא ההתנהגות היא הקובעת. התברר שאימוץ דפוס ההתנהגות שהציע יונדב 

 – וכתוצאה מכך ,שכמעט המיט אסון על האישה הא זובן שמעה אחי דוד ה
  לת. על המשכיות השוש גם
  
  טקסטואלית-. משמעות הזיקה הבין5

כפי שנאמר, הסיפור התלמודי מאופיין בדרך כלל באיפוק רב בדרך הצגת 
אמר דרך כלל ברמיזה. אחת ית ,הדברים. ביקורתו של המספר, אם היא קיימת

הטכניקות של המספר לעבות את ביקורתו היא הרמיזה למקורות מקראיים. 
אך  ,ת מונח מקראי שהושתל בסיפורפעמים שהרמיזה מופעלת באמצעו

פעמים שרמיזה זו מופעלת באמצעות דמיון בעלילה, במבני העומק שלה, או 
 ., כפי שאירע, לדעתנו, בסיפור שבו אנו עוסקיםבמוטיבים רעיוניים משותפים

בדרך זו יכול המספר התלמודי לספר סיפור המתחזה  לכמעט נורמטיבי, 
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עלות, סיפור שעוולותיו המוסריות וות הפשל הנפש ןלפחות מבחינת התנהגות
באמצעות רמזיו הדקים  , אך בד בבדבשיח המקובל אינן גלויות לעיןשכמעט 

הוא יכול להזמין את הקורא לחזור ולפשפש בתכני הסיפור. לקורא שיפעיל 
. קריאת מטלטלת את הרמיזות לסיפור אמנון ותמר המקראי מזומנת קריאה

פור אמנון ותמר, מבליטה מיד את העוולות הסיפור מתוך הפריזמה של סי
. דרך משל, כשאדם קורא על תשוקותיו ןשבסיפור התלמודי ומעצימה אות

ומצוקותיו של בן ר' יהודה הנשיא, הוא עשוי להתמלא אמפתיה כלפיו. כאשר 
הוא ממשיך לקרוא על כך שבן זה נאלץ לפרוש מאשתו לפרק זמן ארוך כדי 

גם הערצה לנוכח התגברותו המופלאה  לכך  סףהוא מתמלא בנו ,ללמוד תורה
ממשיך עוד וקורא על סיפור עקרותה של אשתו לאחר הוא על יצרו, וכאשר 

שחזר מלימודו הממושך, הוא נמלא גם רחמים כלפי גיבורו. לעומת זאת, 
א מנותב לספר סיפור הו ,כאשר הקורא מפעיל את הרמיזה לטקסט המקראי

שאינו מסתתר סיפור למעטה הנורמטיביות  שמבעד ול תבררמו שונה בתכלית
. הסיפור המקראי המוקרן על הסיפור התלמודי איננו משנה פשוט כלל וכלל

אלו נותרו כשהיו, אולם עתה הן  –את העובדות של הסיפור התלמודי 
  מפוענחות באופן אחר לגמרי.

יובהר כי אין בכוונתנו לטעון שהמספר מייחס לבנו של רבי יהודה הנשיא את 
חטאו הכבד של אמנון בתמר. ברור לגמרי שרבי יהודה הנשיא ובנו באים 

ד מהתנהגותו של וובזה הם רחוקים מא ,בידיים נקיות וללא כל כוונה זדונית
אמנון כלפי תמר. הם פועלים במסגרת הנורמה החברתית המקובלת במשפחות 

ומעולמם  חשובות של תלמידי חכמים ומזימותיו של אמנון רחוקות מהם
. אם כן, מדוע יוצר המספר בכל זאת זיקה לסיפור אמנון ותמר? הנה הרוחני

טקסטואלית. באמצעות  זיקה זו מייבא -בזה גלום היתרון של יצירת זיקה בין
ללא  ,המספר לסיפורו נקודת מבט השונה לחלוטין מזו שמצויד בה הקורא

עיות . נקודת המבט של השיח הנורמטיבי מתמקדת בבאתשהוא ער לזיקה כז
הניצבות בפני תלמידים צעירים שנפשם חשקה בתורה ובדרכים להתגבר על 

המספר, מתמקדת במחיר  מייבאבעיות אלו. נקודת המבט האחרת, שאותה 
משלמת האישה. קולה המושתק לכאורה של האישה  בסיפור לעיתים הנורא ש

נוסה יעור לחיים באמצעות הדהוד קולה הזועק של תמר לאחר איהתלמודי נ
  יתכלפי הנורמה החברת המספרטענתו הסמויה של  33וסילוקה מבית אחיה.

ת התמקדות היא ש שהוא חיובי כשלעצמו,  ,בערך ההתמסרות לתורהבלעדי
עלולה לגרור יחס אדיש ופחות רגיש להיבטים אחרים של החיים. אין זו 

                                                           
לעתים נשמעת ביקורת על אופן ההבניה המגדרי של סיפורי אונס בתנ"ך, ראו, למשל: י' שמש,   33

"סיפורי אונס והבניה מגדרית: היחס לדינה, לפילגש בגבעה ולתמר במקרא, במדרש ובפרשנות 
. אך ברור שמעשה אמנון בתמר 333 – 309, ז (תשס"ה), עמ' עיוני מקרא ופרשנותהמסורתית", 

מוצג במקרא כיחסי מין בכפייה, כמעשה נבלה וכעינוי, ואין הוא מוסווה במעטה של התנהגות 
חברתית נורמטיבית. עם זאת, לתופעה התלמודית של נשים הנעזבות על ידי בעליהן לפרקי זמן 

אונס, והתנהגות זו נתפסת כלגיטימית. התועלת  ארוכים, לאחר שהגבר בא על סיפוקו, אין שם
שיש בהצמדת הסיפור המקראי לסיפור התלמודי היא אפוא ביכולת לקרוא שם ברור לתופעה 

  שהחברה מסרבת לקרוא לה בשם זה. 
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עלות, סיפור שעוולותיו המוסריות וות הפשל הנפש ןלפחות מבחינת התנהגות
באמצעות רמזיו הדקים  , אך בד בבדבשיח המקובל אינן גלויות לעיןשכמעט 

הוא יכול להזמין את הקורא לחזור ולפשפש בתכני הסיפור. לקורא שיפעיל 
. קריאת מטלטלת את הרמיזות לסיפור אמנון ותמר המקראי מזומנת קריאה

פור אמנון ותמר, מבליטה מיד את העוולות הסיפור מתוך הפריזמה של סי
. דרך משל, כשאדם קורא על תשוקותיו ןשבסיפור התלמודי ומעצימה אות

ומצוקותיו של בן ר' יהודה הנשיא, הוא עשוי להתמלא אמפתיה כלפיו. כאשר 
הוא ממשיך לקרוא על כך שבן זה נאלץ לפרוש מאשתו לפרק זמן ארוך כדי 

גם הערצה לנוכח התגברותו המופלאה  לכך  סףהוא מתמלא בנו ,ללמוד תורה
ממשיך עוד וקורא על סיפור עקרותה של אשתו לאחר הוא על יצרו, וכאשר 

שחזר מלימודו הממושך, הוא נמלא גם רחמים כלפי גיבורו. לעומת זאת, 
א מנותב לספר סיפור הו ,כאשר הקורא מפעיל את הרמיזה לטקסט המקראי

שאינו מסתתר סיפור למעטה הנורמטיביות  שמבעד ול תבררמו שונה בתכלית
. הסיפור המקראי המוקרן על הסיפור התלמודי איננו משנה פשוט כלל וכלל

אלו נותרו כשהיו, אולם עתה הן  –את העובדות של הסיפור התלמודי 
  מפוענחות באופן אחר לגמרי.

יובהר כי אין בכוונתנו לטעון שהמספר מייחס לבנו של רבי יהודה הנשיא את 
חטאו הכבד של אמנון בתמר. ברור לגמרי שרבי יהודה הנשיא ובנו באים 

ד מהתנהגותו של וובזה הם רחוקים מא ,בידיים נקיות וללא כל כוונה זדונית
אמנון כלפי תמר. הם פועלים במסגרת הנורמה החברתית המקובלת במשפחות 

ומעולמם  חשובות של תלמידי חכמים ומזימותיו של אמנון רחוקות מהם
. אם כן, מדוע יוצר המספר בכל זאת זיקה לסיפור אמנון ותמר? הנה הרוחני

טקסטואלית. באמצעות  זיקה זו מייבא -בזה גלום היתרון של יצירת זיקה בין
ללא  ,המספר לסיפורו נקודת מבט השונה לחלוטין מזו שמצויד בה הקורא

עיות . נקודת המבט של השיח הנורמטיבי מתמקדת בבאתשהוא ער לזיקה כז
הניצבות בפני תלמידים צעירים שנפשם חשקה בתורה ובדרכים להתגבר על 

המספר, מתמקדת במחיר  מייבאבעיות אלו. נקודת המבט האחרת, שאותה 
משלמת האישה. קולה המושתק לכאורה של האישה  בסיפור לעיתים הנורא ש

נוסה יעור לחיים באמצעות הדהוד קולה הזועק של תמר לאחר איהתלמודי נ
  יתכלפי הנורמה החברת המספרטענתו הסמויה של  33וסילוקה מבית אחיה.

ת התמקדות היא ש שהוא חיובי כשלעצמו,  ,בערך ההתמסרות לתורהבלעדי
עלולה לגרור יחס אדיש ופחות רגיש להיבטים אחרים של החיים. אין זו 
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"סיפורי אונס והבניה מגדרית: היחס לדינה, לפילגש בגבעה ולתמר במקרא, במדרש ובפרשנות 
. אך ברור שמעשה אמנון בתמר 333 – 309, ז (תשס"ה), עמ' עיוני מקרא ופרשנותהמסורתית", 

מוצג במקרא כיחסי מין בכפייה, כמעשה נבלה וכעינוי, ואין הוא מוסווה במעטה של התנהגות 
חברתית נורמטיבית. עם זאת, לתופעה התלמודית של נשים הנעזבות על ידי בעליהן לפרקי זמן 

אונס, והתנהגות זו נתפסת כלגיטימית. התועלת  ארוכים, לאחר שהגבר בא על סיפוקו, אין שם
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עלות, סיפור שעוולותיו המוסריות וות הפשל הנפש ןלפחות מבחינת התנהגות
באמצעות רמזיו הדקים  , אך בד בבדבשיח המקובל אינן גלויות לעיןשכמעט 

הוא יכול להזמין את הקורא לחזור ולפשפש בתכני הסיפור. לקורא שיפעיל 
. קריאת מטלטלת את הרמיזות לסיפור אמנון ותמר המקראי מזומנת קריאה

פור אמנון ותמר, מבליטה מיד את העוולות הסיפור מתוך הפריזמה של סי
. דרך משל, כשאדם קורא על תשוקותיו ןשבסיפור התלמודי ומעצימה אות

ומצוקותיו של בן ר' יהודה הנשיא, הוא עשוי להתמלא אמפתיה כלפיו. כאשר 
הוא ממשיך לקרוא על כך שבן זה נאלץ לפרוש מאשתו לפרק זמן ארוך כדי 

גם הערצה לנוכח התגברותו המופלאה  לכך  סףהוא מתמלא בנו ,ללמוד תורה
ממשיך עוד וקורא על סיפור עקרותה של אשתו לאחר הוא על יצרו, וכאשר 

שחזר מלימודו הממושך, הוא נמלא גם רחמים כלפי גיבורו. לעומת זאת, 
א מנותב לספר סיפור הו ,כאשר הקורא מפעיל את הרמיזה לטקסט המקראי

שאינו מסתתר סיפור למעטה הנורמטיביות  שמבעד ול תבררמו שונה בתכלית
. הסיפור המקראי המוקרן על הסיפור התלמודי איננו משנה פשוט כלל וכלל

אלו נותרו כשהיו, אולם עתה הן  –את העובדות של הסיפור התלמודי 
  מפוענחות באופן אחר לגמרי.

יובהר כי אין בכוונתנו לטעון שהמספר מייחס לבנו של רבי יהודה הנשיא את 
חטאו הכבד של אמנון בתמר. ברור לגמרי שרבי יהודה הנשיא ובנו באים 

ד מהתנהגותו של וובזה הם רחוקים מא ,בידיים נקיות וללא כל כוונה זדונית
אמנון כלפי תמר. הם פועלים במסגרת הנורמה החברתית המקובלת במשפחות 

ומעולמם  חשובות של תלמידי חכמים ומזימותיו של אמנון רחוקות מהם
. אם כן, מדוע יוצר המספר בכל זאת זיקה לסיפור אמנון ותמר? הנה הרוחני

טקסטואלית. באמצעות  זיקה זו מייבא -בזה גלום היתרון של יצירת זיקה בין
ללא  ,המספר לסיפורו נקודת מבט השונה לחלוטין מזו שמצויד בה הקורא

עיות . נקודת המבט של השיח הנורמטיבי מתמקדת בבאתשהוא ער לזיקה כז
הניצבות בפני תלמידים צעירים שנפשם חשקה בתורה ובדרכים להתגבר על 

המספר, מתמקדת במחיר  מייבאבעיות אלו. נקודת המבט האחרת, שאותה 
משלמת האישה. קולה המושתק לכאורה של האישה  בסיפור לעיתים הנורא ש

נוסה יעור לחיים באמצעות הדהוד קולה הזועק של תמר לאחר איהתלמודי נ
  יתכלפי הנורמה החברת המספרטענתו הסמויה של  33וסילוקה מבית אחיה.

ת התמקדות היא ש שהוא חיובי כשלעצמו,  ,בערך ההתמסרות לתורהבלעדי
עלולה לגרור יחס אדיש ופחות רגיש להיבטים אחרים של החיים. אין זו 

                                                           
לעתים נשמעת ביקורת על אופן ההבניה המגדרי של סיפורי אונס בתנ"ך, ראו, למשל: י' שמש,   33

"סיפורי אונס והבניה מגדרית: היחס לדינה, לפילגש בגבעה ולתמר במקרא, במדרש ובפרשנות 
. אך ברור שמעשה אמנון בתמר 333 – 309, ז (תשס"ה), עמ' עיוני מקרא ופרשנותהמסורתית", 

מוצג במקרא כיחסי מין בכפייה, כמעשה נבלה וכעינוי, ואין הוא מוסווה במעטה של התנהגות 
חברתית נורמטיבית. עם זאת, לתופעה התלמודית של נשים הנעזבות על ידי בעליהן לפרקי זמן 

אונס, והתנהגות זו נתפסת כלגיטימית. התועלת  ארוכים, לאחר שהגבר בא על סיפוקו, אין שם
שיש בהצמדת הסיפור המקראי לסיפור התלמודי היא אפוא ביכולת לקרוא שם ברור לתופעה 

  שהחברה מסרבת לקרוא לה בשם זה. 
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 47פזי     -ישעיהו בן
 

אדישות הנובעת מרוע אלא 'אדישות בנאלית', אך די בה כדי לגבות מחיר 
  של החיים'. אחרמהאישה המתפקדת בסיפור כ'היבט  נסבלבלתי 

טקסטואלית בולטת לסיפור -ביןאפשר אפוא שיצירת סיפור כזה שיש לו זיקה 
אמנון ותמר, אינה אלא סוג של טכניקה חתרנית שנוקט המספר. בסיפורו 
הגלוי הוא נמנע מלתקוף בצורה בוטה את הנורמה המקובלת של עזיבת 

שואין לפרקי זמן ארוכים, אך הוא מאפשר לקורא האישה מיד לאחר הני
הסמוי. -טקסטואליות לספר את הסיפור האמתי-המפעיל את רמיזותיו הבין

לא הייתה ערנית דיה   שהחברהסיפור זה מספר את סיפורה של אישה נאמנה  
 הם -ורק רחמי שמים להשלכות העגומות שיש לנורמות המקובלות על גורלה, 

  חרון מהגורל הקשה המזומן לה.  גאלו אותה ברגע האש
שהסיפור נוצר בהשראת סיפור אמנון  ,אם צודקים אנו בהשערתנו העיקרית

יש בזה כדי לחזק את הקריאה המניחה שהמספר עצמו  34ותמר המקראי,
מטמין ביקורת, אם כי בדרך של רמיזה, על הנורמות שעליהן הוא מדווח. אין 

ה מן הסיפור, כפי שקוראים הסיפור מצדיק את נורמת ההתנהגות העול
תמימים עשויים לטעון, אך בה בעת אין המספר זקוק להארתם של קוראים 
ביקורתיים כדי לדחות נורמה זו. הדהודו של סיפור אמנון ותמר המקראי תוך 
כדי קריאת הסיפור התלמודי, דיו כדי להטות את אוזנו של הקורא למצוקת 

  רמות חברתיות בעייתיות.    הנשים ולעוול הנגרם להן בעטיין של נו
  

  
  
  
  

                                                           
רבה בין הסיפורים אינה מצביעה בהכרח על היות האחד תלוי לא נעלמה מעינינו האפשרות שהִק   34

ורים מייצגים מוטיבים סיפוריים אוניברסליים. עם זה צריך לזכור בחברו, ושמא שני הסיפ
התלמודי הטיפוסי שקוע בעמקי עולם המקרא, וקשה להניח שהוא ישתמש במוטיבים  ֶׁשַהְּמַסֵּפר

 רעיוניים  הדומים להפליא לסיפור אמנון ותמר מבלי שסיפור זה יהדהד בקול חזק באוזניו
 . וישפיע על עיצובו של הסיפור
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רבה בין הסיפורים אינה מצביעה בהכרח על היות האחד תלוי לא נעלמה מעינינו האפשרות שהִק   34
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 רעיוניים  הדומים להפליא לסיפור אמנון ותמר מבלי שסיפור זה יהדהד בקול חזק באוזניו
 . וישפיע על עיצובו של הסיפור
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תשתית אלגורית לעיצוב הוויכוח בין הנפש  –'שיר השירים' 
  ראלעזוהגוף במחברת הראשונה ב'ספר המשלים' ליעקב בן 

  
  מאת

  אסתר גואטה
  

רבי יעקב בן  1ר.אלעז'ספר המשלים' הוא אחד מספריו החשובים של יעקב בן 
בטולדו בירת קסטיליה. היה בקיא בשפה  1233-1170ר חי בין השנים אלעז
ת ועסק במלאכת התרגום. חיבר יצירות שונות בתחום הדקדוק, הערבי

ר היה בן דורו הצעיר של ר' יהודה אלעזהפילוסופיה והספרות היפה. בן 
  אלחריזי ומתומכיו הנלהבים של הרמב"ם.                                           

 ַמְחֶּבֶרתכל . ַמְחָּברֹות'ספר המשלים' הוא קובץ מקאמות המכיל הקדמה ועשר 
היא יחידה סיפורית בפני עצמה. הסיפורים נמסרים מפי המגיד למואל בן 
איתיאל. הספר כתוב בפרוזה מחורזת ומשולבים בה שירים שקולים. בספר 

ר בעניינים שונים, כגון: ויכוחים, תחרויות, הגות, חשק, אלעזעוסק בן 
  ביקורת חברתית ועוד. 

את אופיו הספרותי של  2ב בן אלעזרבהקדמה ל'ספר המשלים' מציג יעק
לראות במשלים לבוש אלגורי לענייני הגות הספר הכולל גם הנחייה לקוראים 

  3ומוסר.

ר כסיפור אהבה אלעזב'ספר המשלים' חיבר בן  4את המחברת הראשונה
ראתה  6טובה רוזן במאמרה "משלי שכל עלי אהב"  5אלגורי בין הנפש והגוף.

במחברת הראשונה של 'ספר המשלים' כאלגוריה  את יחסי הנפש השכל והגוף

                                                           
מילות מפתח: ספרות משלים, אלגוריה, 'שיר השירים', יעקב בן אלעזר, 'ספר המשלים', ויכוח,   1

 ל, הגות בימי הביניים, הדוד והרעיה, המספר, רמב"ם ושיר השירים.לב, נפש, שכ
; 210-207עמ'  השירה,ריא; הנ"ל, -, עמ' רטסיפורי אהבהר ראה: שירמן, אלעזעל יעקב בן   2

 .221מ' ע, חידושפגיס, ; 26-25 , עמ'ילקוטואילך; רצהבי,  222, עמ' ב תולדות השירה,הנ"ל, 
  מלאותם השכל מוסר    ר       אלעז"משלי יעקב בן   3

  שעשועים הם אל כל בשר  שירים ספירים גזרתם               
  אל איש משכיל לראותם סר  דמו חידות אך הם בינות           
 ).   1-4/ 13כי טוב טעם בם לא החסר"  ('ספר המשלים'   אך בין יבין את עניינם                

סיפור אהבה אלגורי סבוך ומפותל בין הנפש המחברת הראשונה ב'ספר המשלים' מתארת   4
והשכל. המגיד (המספר) יוצא לרחוב ושם הוא פוגש בתהלוכה שבראשה עומד שר צבא המבקש 

שר הצבא נעלב ונעלם, הנפש נותרת -את אהובת נפשו. הלב חש בנעשה וכולא את הנפש. הדוד
בתגובה גוער בה הוא ועגומה ומיוסרת. היא קובלת על סבלה ומאשימה את הלב במצבה, 

ומשתיק אותה. המגיד שומע את דברי הלב ומשתיקו. הנפש שוטחת רחשי לבה  בפני המגיד 
ומספרת לו על חששותיה כי אהובה מצא לו אהובה אחרת ושמה 'חכמה' והיא מצויה בתוך גן. 
הנפש מציעה ללב להצטרף אליה ולחפש את הדוד והחוכמה. המחברת מסתיימת בשיר 

 ועוד. 'ארבע היסודות'שעניינו מהות הבורא, כליון הברואים, שלוש הנפשות, פילוסופי ארוך 
 .   22-15, עמ' סיפורי אהבהר, אלעזראה: יעקב בן 

  המחברת מצורפת כנספח בסוף המאמר.  5
 ראה: ט' רוזן, " 'משל שכל עלי אהב': ארוס ואינטלקט במחברת הראשונה של יעקב בן אלעזר".  6

  ת אלגורית לעיצוב הוויכוח בין הנפש והגוף תשתי –'שיר השירים'   48
 

תשתית אלגורית לעיצוב הוויכוח בין הנפש  –'שיר השירים' 
  ראלעזוהגוף במחברת הראשונה ב'ספר המשלים' ליעקב בן 

  
  מאת

  אסתר גואטה
  

רבי יעקב בן  1ר.אלעז'ספר המשלים' הוא אחד מספריו החשובים של יעקב בן 
בטולדו בירת קסטיליה. היה בקיא בשפה  1233-1170ר חי בין השנים אלעז
ת ועסק במלאכת התרגום. חיבר יצירות שונות בתחום הדקדוק, הערבי

ר היה בן דורו הצעיר של ר' יהודה אלעזהפילוסופיה והספרות היפה. בן 
  אלחריזי ומתומכיו הנלהבים של הרמב"ם.                                           

 ַמְחֶּבֶרתכל . ַמְחָּברֹות'ספר המשלים' הוא קובץ מקאמות המכיל הקדמה ועשר 
היא יחידה סיפורית בפני עצמה. הסיפורים נמסרים מפי המגיד למואל בן 
איתיאל. הספר כתוב בפרוזה מחורזת ומשולבים בה שירים שקולים. בספר 

ר בעניינים שונים, כגון: ויכוחים, תחרויות, הגות, חשק, אלעזעוסק בן 
  ביקורת חברתית ועוד. 

את אופיו הספרותי של  2ב בן אלעזרבהקדמה ל'ספר המשלים' מציג יעק
לראות במשלים לבוש אלגורי לענייני הגות הספר הכולל גם הנחייה לקוראים 

  3ומוסר.

ר כסיפור אהבה אלעזב'ספר המשלים' חיבר בן  4את המחברת הראשונה
ראתה  6טובה רוזן במאמרה "משלי שכל עלי אהב"  5אלגורי בין הנפש והגוף.

במחברת הראשונה של 'ספר המשלים' כאלגוריה  את יחסי הנפש השכל והגוף
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והשכל. המגיד (המספר) יוצא לרחוב ושם הוא פוגש בתהלוכה שבראשה עומד שר צבא המבקש 

שר הצבא נעלב ונעלם, הנפש נותרת -את אהובת נפשו. הלב חש בנעשה וכולא את הנפש. הדוד
בתגובה גוער בה הוא ועגומה ומיוסרת. היא קובלת על סבלה ומאשימה את הלב במצבה, 

ומשתיק אותה. המגיד שומע את דברי הלב ומשתיקו. הנפש שוטחת רחשי לבה  בפני המגיד 
ומספרת לו על חששותיה כי אהובה מצא לו אהובה אחרת ושמה 'חכמה' והיא מצויה בתוך גן. 
הנפש מציעה ללב להצטרף אליה ולחפש את הדוד והחוכמה. המחברת מסתיימת בשיר 

 ועוד. 'ארבע היסודות'שעניינו מהות הבורא, כליון הברואים, שלוש הנפשות, פילוסופי ארוך 
 .   22-15, עמ' סיפורי אהבהר, אלעזראה: יעקב בן 

  המחברת מצורפת כנספח בסוף המאמר.  5
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תשתית אלגורית לעיצוב הוויכוח בין הנפש  –'שיר השירים' 
  ראלעזוהגוף במחברת הראשונה ב'ספר המשלים' ליעקב בן 
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לראות במשלים לבוש אלגורי לענייני הגות הספר הכולל גם הנחייה לקוראים 

  3ומוסר.

ר כסיפור אהבה אלעזב'ספר המשלים' חיבר בן  4את המחברת הראשונה
ראתה  6טובה רוזן במאמרה "משלי שכל עלי אהב"  5אלגורי בין הנפש והגוף.

במחברת הראשונה של 'ספר המשלים' כאלגוריה  את יחסי הנפש השכל והגוף

                                                           
מילות מפתח: ספרות משלים, אלגוריה, 'שיר השירים', יעקב בן אלעזר, 'ספר המשלים', ויכוח,   1

 ל, הגות בימי הביניים, הדוד והרעיה, המספר, רמב"ם ושיר השירים.לב, נפש, שכ
; 210-207עמ'  השירה,ריא; הנ"ל, -, עמ' רטסיפורי אהבהר ראה: שירמן, אלעזעל יעקב בן   2

 .221מ' ע, חידושפגיס, ; 26-25 , עמ'ילקוטואילך; רצהבי,  222, עמ' ב תולדות השירה,הנ"ל, 
  מלאותם השכל מוסר    ר       אלעז"משלי יעקב בן   3

  שעשועים הם אל כל בשר  שירים ספירים גזרתם               
  אל איש משכיל לראותם סר  דמו חידות אך הם בינות           
 ).   1-4/ 13כי טוב טעם בם לא החסר"  ('ספר המשלים'   אך בין יבין את עניינם                

סיפור אהבה אלגורי סבוך ומפותל בין הנפש המחברת הראשונה ב'ספר המשלים' מתארת   4
והשכל. המגיד (המספר) יוצא לרחוב ושם הוא פוגש בתהלוכה שבראשה עומד שר צבא המבקש 

שר הצבא נעלב ונעלם, הנפש נותרת -את אהובת נפשו. הלב חש בנעשה וכולא את הנפש. הדוד
בתגובה גוער בה הוא ועגומה ומיוסרת. היא קובלת על סבלה ומאשימה את הלב במצבה, 

ומשתיק אותה. המגיד שומע את דברי הלב ומשתיקו. הנפש שוטחת רחשי לבה  בפני המגיד 
ומספרת לו על חששותיה כי אהובה מצא לו אהובה אחרת ושמה 'חכמה' והיא מצויה בתוך גן. 
הנפש מציעה ללב להצטרף אליה ולחפש את הדוד והחוכמה. המחברת מסתיימת בשיר 

 ועוד. 'ארבע היסודות'שעניינו מהות הבורא, כליון הברואים, שלוש הנפשות, פילוסופי ארוך 
 .   22-15, עמ' סיפורי אהבהר, אלעזראה: יעקב בן 

  המחברת מצורפת כנספח בסוף המאמר.  5
 ראה: ט' רוזן, " 'משל שכל עלי אהב': ארוס ואינטלקט במחברת הראשונה של יעקב בן אלעזר".  6



 49אסתר גואטה     
 

שייעודה הוא פילוסופי, והמוביל המטפורי הוא עלילת אהבים חצרנית שרקע 
  צמיחתה הוא בספרות האירופית.

שיש לו  ,במאמר זה אני רוצה להציג את 'שיר השירים' כנדבך חשוב נוסף
השפעה מכרעת על הפרשנות האלגורית של המחברת הראשונה ב'ספר 

  משלים' כמחברת פילוסופית.ה
לבין  ,שר הצבא – התבנית האמנותית של מחברת זו כעלילת אהבים בין הדוד

הנפש, מיוסדת על הרובד הגלוי של 'שיר השירים' כפי שנראה  – רעייתו
הגותי -הגותית מיוסדת על הרובד הפרשני-בהמשך. ואילו התבנית התמטית

  של 'שיר השירים'. 

"ל בפרשנות ל'שיר השירים' רואה את יחסי הדוד הדרשנות הקלאסית של חז
גם  הייתהוהרעיה כאלגוריה לטיב הקשר שבין הקב"ה לכנסת ישראל, אך 

פרשנות אחרת ל'שיר השירים', כדוגמת פרשנותו של הרמב"ם. פרשנותו 
השירים' כאלגוריה לעניינים של היחיד המבקש את קרבת  שיררואה את '

ר אלעזיש להניח שבן  7ע והפילוסופיה.הבורא כמוטיב מרכזי בחכמת הטב
(להלן ריב"א), שהיה בן זמנו של הרמב"ם ומתומכיו הנלהבים, אימץ את 

 - והשתמש בה כתשתית פרשנית 8פרשנותו הפילוסופית ל'שיר השירים'
  אלגורית במחברת הראשונה. 

  

ניתן להבחין בנקל בדמיון התמטי והלשוני שבין 'שיר השירים' והמחברת 
  כמה עניינים: הראשונה ב

  

: יחסי האוהבים בשני המקורות נעים על ציר של שמאל דוחה וימין מקרבת
כמיהה וגעגועים מצד אחד וסירוב וחמקנות מצד אחר. להלן  כמה מקבילות 

  תמטיות ולשוניות להמחשה: 

  המחברת הראשונה  'שיר השירים'
" אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק"

  ב) (ה 
צבי  והנה קולוישנתי ולבי ער / "
  )15/12( "ופקד

על דוד  לכי"צביה די להרדם /   י) (ב " ולכי לך"קומי לך רעיתי יפתי 
  )15/13( להתרפק"

 "עד שמצאתי את שאהבה נפשי
  ד)          (ג ולא ארפנו"  חזתיוא

 ותחזק"ויהי אחרי כן ותשלח ידה 
   )16/33(בידידה" 

                                                           
 ראה אצל ולפיש, ביבליוגרפיה, עמ'         שיר השירים' בימי הבינייםסקירה של הפרשנות ל'  7

 .  151-133; רוזנברג, הפרשנות, עמ' 571-518
השירים' ביטוי לאהבת  שיר'בנוקט הרמב"ם פרשנות הרואה 'מורה נבוכים' וב'משנה תורה' ב  8

רוזנברג,  ;39-24, עמ' פירוש רלב"גהיחיד המבקש את קרבת הקב"ה. על כך ראה: קלנר, 
 ואילך. 138הפרשנות, עמ' 

 49אסתר גואטה     
 

שייעודה הוא פילוסופי, והמוביל המטפורי הוא עלילת אהבים חצרנית שרקע 
  צמיחתה הוא בספרות האירופית.

שיש לו  ,במאמר זה אני רוצה להציג את 'שיר השירים' כנדבך חשוב נוסף
השפעה מכרעת על הפרשנות האלגורית של המחברת הראשונה ב'ספר 

  משלים' כמחברת פילוסופית.ה
לבין  ,שר הצבא – התבנית האמנותית של מחברת זו כעלילת אהבים בין הדוד

הנפש, מיוסדת על הרובד הגלוי של 'שיר השירים' כפי שנראה  – רעייתו
הגותי -הגותית מיוסדת על הרובד הפרשני-בהמשך. ואילו התבנית התמטית

  של 'שיר השירים'. 

"ל בפרשנות ל'שיר השירים' רואה את יחסי הדוד הדרשנות הקלאסית של חז
גם  הייתהוהרעיה כאלגוריה לטיב הקשר שבין הקב"ה לכנסת ישראל, אך 

פרשנות אחרת ל'שיר השירים', כדוגמת פרשנותו של הרמב"ם. פרשנותו 
השירים' כאלגוריה לעניינים של היחיד המבקש את קרבת  שיררואה את '

ר אלעזיש להניח שבן  7ע והפילוסופיה.הבורא כמוטיב מרכזי בחכמת הטב
(להלן ריב"א), שהיה בן זמנו של הרמב"ם ומתומכיו הנלהבים, אימץ את 

 - והשתמש בה כתשתית פרשנית 8פרשנותו הפילוסופית ל'שיר השירים'
  אלגורית במחברת הראשונה. 

  

ניתן להבחין בנקל בדמיון התמטי והלשוני שבין 'שיר השירים' והמחברת 
  כמה עניינים: הראשונה ב

  

: יחסי האוהבים בשני המקורות נעים על ציר של שמאל דוחה וימין מקרבת
כמיהה וגעגועים מצד אחד וסירוב וחמקנות מצד אחר. להלן  כמה מקבילות 

  תמטיות ולשוניות להמחשה: 

  המחברת הראשונה  'שיר השירים'
" אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק"

  ב) (ה 
צבי  והנה קולוישנתי ולבי ער / "
  )15/12( "ופקד

על דוד  לכי"צביה די להרדם /   י) (ב " ולכי לך"קומי לך רעיתי יפתי 
  )15/13( להתרפק"

 "עד שמצאתי את שאהבה נפשי
  ד)          (ג ולא ארפנו"  חזתיוא

 ותחזק"ויהי אחרי כן ותשלח ידה 
   )16/33(בידידה" 

                                                           
 ראה אצל ולפיש, ביבליוגרפיה, עמ'         שיר השירים' בימי הבינייםסקירה של הפרשנות ל'  7

 .  151-133; רוזנברג, הפרשנות, עמ' 571-518
השירים' ביטוי לאהבת  שיר'בנוקט הרמב"ם פרשנות הרואה 'מורה נבוכים' וב'משנה תורה' ב  8

רוזנברג,  ;39-24, עמ' פירוש רלב"גהיחיד המבקש את קרבת הקב"ה. על כך ראה: קלנר, 
 ואילך. 138הפרשנות, עמ' 

 49אסתר גואטה     
 

שייעודה הוא פילוסופי, והמוביל המטפורי הוא עלילת אהבים חצרנית שרקע 
  צמיחתה הוא בספרות האירופית.

שיש לו  ,במאמר זה אני רוצה להציג את 'שיר השירים' כנדבך חשוב נוסף
השפעה מכרעת על הפרשנות האלגורית של המחברת הראשונה ב'ספר 

  משלים' כמחברת פילוסופית.ה
לבין  ,שר הצבא – התבנית האמנותית של מחברת זו כעלילת אהבים בין הדוד

הנפש, מיוסדת על הרובד הגלוי של 'שיר השירים' כפי שנראה  – רעייתו
הגותי -הגותית מיוסדת על הרובד הפרשני-בהמשך. ואילו התבנית התמטית

  של 'שיר השירים'. 

"ל בפרשנות ל'שיר השירים' רואה את יחסי הדוד הדרשנות הקלאסית של חז
גם  הייתהוהרעיה כאלגוריה לטיב הקשר שבין הקב"ה לכנסת ישראל, אך 

פרשנות אחרת ל'שיר השירים', כדוגמת פרשנותו של הרמב"ם. פרשנותו 
השירים' כאלגוריה לעניינים של היחיד המבקש את קרבת  שיררואה את '

ר אלעזיש להניח שבן  7ע והפילוסופיה.הבורא כמוטיב מרכזי בחכמת הטב
(להלן ריב"א), שהיה בן זמנו של הרמב"ם ומתומכיו הנלהבים, אימץ את 

 - והשתמש בה כתשתית פרשנית 8פרשנותו הפילוסופית ל'שיר השירים'
  אלגורית במחברת הראשונה. 

  

ניתן להבחין בנקל בדמיון התמטי והלשוני שבין 'שיר השירים' והמחברת 
  כמה עניינים: הראשונה ב

  

: יחסי האוהבים בשני המקורות נעים על ציר של שמאל דוחה וימין מקרבת
כמיהה וגעגועים מצד אחד וסירוב וחמקנות מצד אחר. להלן  כמה מקבילות 

  תמטיות ולשוניות להמחשה: 

  המחברת הראשונה  'שיר השירים'
" אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק"

  ב) (ה 
צבי  והנה קולוישנתי ולבי ער / "
  )15/12( "ופקד

על דוד  לכי"צביה די להרדם /   י) (ב " ולכי לך"קומי לך רעיתי יפתי 
  )15/13( להתרפק"

 "עד שמצאתי את שאהבה נפשי
  ד)          (ג ולא ארפנו"  חזתיוא

 ותחזק"ויהי אחרי כן ותשלח ידה 
   )16/33(בידידה" 

                                                           
 ראה אצל ולפיש, ביבליוגרפיה, עמ'         שיר השירים' בימי הבינייםסקירה של הפרשנות ל'  7

 .  151-133; רוזנברג, הפרשנות, עמ' 571-518
השירים' ביטוי לאהבת  שיר'בנוקט הרמב"ם פרשנות הרואה 'מורה נבוכים' וב'משנה תורה' ב  8

רוזנברג,  ;39-24, עמ' פירוש רלב"גהיחיד המבקש את קרבת הקב"ה. על כך ראה: קלנר, 
 ואילך. 138הפרשנות, עמ' 

 49אסתר גואטה     
 

שייעודה הוא פילוסופי, והמוביל המטפורי הוא עלילת אהבים חצרנית שרקע 
  צמיחתה הוא בספרות האירופית.

שיש לו  ,במאמר זה אני רוצה להציג את 'שיר השירים' כנדבך חשוב נוסף
השפעה מכרעת על הפרשנות האלגורית של המחברת הראשונה ב'ספר 

  משלים' כמחברת פילוסופית.ה
לבין  ,שר הצבא – התבנית האמנותית של מחברת זו כעלילת אהבים בין הדוד

הנפש, מיוסדת על הרובד הגלוי של 'שיר השירים' כפי שנראה  – רעייתו
הגותי -הגותית מיוסדת על הרובד הפרשני-בהמשך. ואילו התבנית התמטית

  של 'שיר השירים'. 

"ל בפרשנות ל'שיר השירים' רואה את יחסי הדוד הדרשנות הקלאסית של חז
גם  הייתהוהרעיה כאלגוריה לטיב הקשר שבין הקב"ה לכנסת ישראל, אך 

פרשנות אחרת ל'שיר השירים', כדוגמת פרשנותו של הרמב"ם. פרשנותו 
השירים' כאלגוריה לעניינים של היחיד המבקש את קרבת  שיררואה את '

ר אלעזיש להניח שבן  7ע והפילוסופיה.הבורא כמוטיב מרכזי בחכמת הטב
(להלן ריב"א), שהיה בן זמנו של הרמב"ם ומתומכיו הנלהבים, אימץ את 

 - והשתמש בה כתשתית פרשנית 8פרשנותו הפילוסופית ל'שיר השירים'
  אלגורית במחברת הראשונה. 

  

ניתן להבחין בנקל בדמיון התמטי והלשוני שבין 'שיר השירים' והמחברת 
  כמה עניינים: הראשונה ב

  

: יחסי האוהבים בשני המקורות נעים על ציר של שמאל דוחה וימין מקרבת
כמיהה וגעגועים מצד אחד וסירוב וחמקנות מצד אחר. להלן  כמה מקבילות 

  תמטיות ולשוניות להמחשה: 

  המחברת הראשונה  'שיר השירים'
" אני ישנה ולבי ער קול דודי דופק"

  ב) (ה 
צבי  והנה קולוישנתי ולבי ער / "
  )15/12( "ופקד

על דוד  לכי"צביה די להרדם /   י) (ב " ולכי לך"קומי לך רעיתי יפתי 
  )15/13( להתרפק"

 "עד שמצאתי את שאהבה נפשי
  ד)          (ג ולא ארפנו"  חזתיוא

 ותחזק"ויהי אחרי כן ותשלח ידה 
   )16/33(בידידה" 

                                                           
 ראה אצל ולפיש, ביבליוגרפיה, עמ'         שיר השירים' בימי הבינייםסקירה של הפרשנות ל'  7

 .  151-133; רוזנברג, הפרשנות, עמ' 571-518
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רוזנברג,  ;39-24, עמ' פירוש רלב"גהיחיד המבקש את קרבת הקב"ה. על כך ראה: קלנר, 
 ואילך. 138הפרשנות, עמ' 



  ת אלגורית לעיצוב הוויכוח בין הנפש והגוף תשתי –'שיר השירים'   50
 

 
  המחברת הראשונה  'שיר השירים'

.." .שהם הרהיבני יך מנגדיהסבי עינ"
  ה)  (ו 

ותסבי מנגדי  "ובבואי לראות פניך /
  )39-40/16( ..."עיניך
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  ב)                              (ה 

"ואבא אליה בלט ואקרא נפשי נפשי  
  )18/83(..." יונתי תמתי
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השירים' והצבי במחברת הראשונה דופקים ומבקשים את  שיר'בדומה. הדוד 

קרבת אהובותיהן, אך הן אינן נענות להם. הנפש מוסתרת ע"י הלב לבל יוכל 
הצבי לראותה, ואילו הרעיה מתחמקת. בשני המקרים מחליטות הנערות 
ה לעשות מעשה, לאחר שהכמיהה והגעגועים מכריעים אותן. הרעיה קמ

והנפש עולה אל העלייה לחפש את הצבי, ולבסוף שתיהן  ,לפתוח לדודה
  מחמיצות את השעה.

  
השירים' אינה מוצאת את דודה, היא פונה  שיר'ב: לאחר שהרעיה הנערות

אם תמצאו את דודי מה תגידו לו שחולת לבנות ירושלים ומשביעה אותן "
ה פונות ללב ..." (ה ח). נערותיה של הנפש במחברת הראשונאהבה אני
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  ).71/17( "דע לך כי חולת אהבים / ותדבר בך דברים לא טובים

  
כפי שראינו, יחסי הצבי והנפש במחברת הראשונה, כמו אלה שבין הרעיה 

ה השירים', מתוארים כיחסי כמיהה וערגה מצד אחד ודחיי שיר'בוהדוד 
והסתרה מצד אחר. לשיטת הרמב"ם יחסים אלה הם ביטוי ליחסים המורכבים 

באדם הרצון והמשיכה להתקרב לאל  קיימיםשל האדם עם האל. מצד אחד 
ולהיות שוגה באהבתו תמיד, אך מצד אחר נדון האדם למאבק תמידי עם 
גורמים שונים המעכבים ומונעים ממנו לממש כמיהתו לאל. מציאות זו 

השירים' בתמונה האלגורית שבה מתוארת הרעיה המחמיצה  שיר'במעוצבת 
ובכך גוזרת על עצמה מסכת של ייסורי כמיהה  ,את דודה בשל עיכובים שונים

בתמונה  ,וחיפוש קרבתו. מציאות דומה לזו אנו מוצאים במחברת הראשונה
האלגורית של הנפש הכלואה בחדרי הלב, מתייסרת באהבתה, נאבקת בלב 

  השכל. – שתחרר מכלאה ולשוב ולהתאחד עם אהובהושואפת לה

לאחר שנתן המחבר בידינו את המפתח האלגורי להבנת המחברת כאלגוריה 
עובר לחלקה העיקרי של המחברת ובו ויכוח, או, הוא לרעיונות פילוסופיים, 
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 51אסתר גואטה     
 

יותר נכון, שיח פילוסופי בין הלב, הנפש והמספר. בוויכוח ביניהם תופסת 
ת, שורו 70יקרי. דבריה בחטיבה זו נפרשים על פני הנפש את המקום הע

שורות בלבד. הנפש  12-ב שורות והלב 38-לעומת המספר שדבריו מובאים ב
היא הפותחת את השיח והיא גם החותמת אותו. בז'אנר הוויכוח מצביעות 

  עובדות אלה על יתרון בולט לנפש. 
  

  להלן עיקר טיעוניהם של השותפים לשיח הפילוסופי: 

  הלב
בתי  ).95/ 18(?" איך יגבהו שכני בתי חמראת דבריו פותח הלב בשאלה: "

חומר הוא כינוי לגוף, שהוא מקום משכנו של הלב. כבר בראשית דבריו מודה 
הלב בכל מעלותיה של הנפש ומסכים עם טענותיה, אך גם מציין את התלות 

ול כבודך / "...ויאמר לה: גם אני הודך / כי רב הודך / וגדההדדית ביניהם: 
ויסוד טהור יסודך... / ומחצבך ממני נפלא... / ובקרבי את יושבת / את נשאת 

  .)96-104/ 18( "אותי ואני משאך / ואת לי לאלוהים ואני נביאך...
מוטיבים אלה אופייניים לפיוטים רבים ובעיקר לפיוטי תוכחה ורשויות 

רה של הנפש , ולפיה מקותומבוססים על הנחת יסוד נאואפלטוני 9לנשמת
האנושית הוא מחוץ לגדר החושים. מוצאה ממקור הנפש הכוללת אשר 
נאצלה מן השכל הקוסמי. קיומה עצמאי ואינו תלוי בגוף המשמש לה דירת 
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 11הנקבית. משום כך תהא הנפש צמאה תמיד לאינטלקט המצוי בשכל הזכרי.

של השכל לשר צבא המלווה בגדודי חיילים נרמז במקורות אף דימויו 
  12אפלטוניים.

                                                           
 דוגמה מובהקת לכך היא בפיוט 'שחי לאל' של רשב"ג, המבוסס על הנאמר במסכת ברכות י  9

 ).237, עמ' השירהע"א. (שירמן, 
מוטיבים אלה שגורים בפיוטיהם של משוררים רבים, למשל 'כתר מלכות' לרשב"ג (שירמן,   10
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  ת אלגורית לעיצוב הוויכוח בין הנפש והגוף תשתי –'שיר השירים'   52
 

  המספר
על דבריו  ,את תגובתו לדברי הלב פותח המספר בדברי תוכחה בוטים ללב

  היהירים:
"...אז גערתי בלבי ואחרפנו / בשמעי אותו מדבר גדולות ונפלאות ממנו...אל 

גוף נגוף ופגר מובס /  תבקש לך גדולות...הרי הנפשות הן בגזרת בוראן ואתה
איך יתחרה בנפש הטיט והרפש / ...יסוד אדם כמו אפס / ומחצבו הלא רק 

   13.)107-111/19(..."רע
הלב כמקום משכנן של התאוות מואשם בכמה האשמות אופייניות לשירי 
הלעג והנאצה: מוצאו הנחות, היותו מקור החטאים המוסריים של האדם, 

  14ונחיתותו ביחס לנפש.וגאוותו המצביעה על חולשתו 
יסוד אדם כמו אפס  את דברי תוכחתו ללב מסיים המגיד בבית שיר: "

. דברים אלה נסמכים על דברי ה' לאחר )113/19(" ומחצבתו הלא רק רע
המבול: "כי יצר לב האדם רע מנעוריו" (בראשית ח כא). בעזרת ההקבלה 

המשך מתייחס למקור מקראי זה יוצר המחבר זהות בין הלב ליצר הרע. ב
המוטיב  .)114/19(" ומארבע יסודות הוא המגיד בדבריו למקורו של הלב: "

של 'ארבע היסודות' שמהם מורכב העולם הארצי ותכונותיהם מבוסס על 
יסוד אריסטוטלי. את ביטויו הראשון בקרב הפילוסופים היהודים אנו מוצאים 

ר ממנו נברא אצל פילון האלכסנדרוני, שראה בארבע היסודות את החומ
העולם החושני. יסודות אלה הם מקור הליקויים והרע בעולם. לפיכך, הגוף 

המספר אינו מוציא עצמו מכלל זה ורואה  15ותאוותיו הם מקור הליקוי והרע.
, ולכן אינו ראוי להצטרף לנפש )130/19(..." איש רך ונקלה "את עצמו כ

  בחיפושיה אחר החוכמה והדוד. 
הצהרה זו ונושא שיר של שבעה בתים, ובמערכת של המגיד אינו מסתפק ב

דימויים אנלוגיים הבנויים כשאלות רטוריות, הוא שב ומציין את מעמדו 
  הנחות וחולשותיו: היותו גוף, פתי, לב סכל, עצלן, חסר תועלת וכו': 

  וערמה לפתאים מה  המסכל יבקש בין           "
  ומים מאנוש יצמא  המרעב שאול לחם         

  הלא ישא עון אשמה  בקש בין בלב סכל        מ
  עלי כסל עשות פימה  ומה בינה לפתי כי           

  ואם לשאל שאל רימה  הבשחק יבקש גוש           
  לנפש יאתה חכמה  ומה לגוף ולשכל             

  .)132-138/ 19(ופריו נום ותרדמה".   ולו גן יעשה עצלות           
  .)138/19( "אתה חכמהלנפש י"המסקנה היא: 

  כל המחפש בינה ופירות ראויים ימצאם אצל הנפש.
                                                           

). רשב"ג: "ועת תצא הנפש 346-347, עמ' ב השירהמוטיב זה מופיע גם אצל ר' בחיי, (שירמן,   13
 ).232, עמ'  השירה אנשאר טיט ורפש", (שירמן, 

 . 50-48 למאפייני שירת הנאצה ראה: דישון, לחקר, עמ'  14
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  המספר
על דבריו  ,את תגובתו לדברי הלב פותח המספר בדברי תוכחה בוטים ללב

  היהירים:
"...אז גערתי בלבי ואחרפנו / בשמעי אותו מדבר גדולות ונפלאות ממנו...אל 

גוף נגוף ופגר מובס /  תבקש לך גדולות...הרי הנפשות הן בגזרת בוראן ואתה
איך יתחרה בנפש הטיט והרפש / ...יסוד אדם כמו אפס / ומחצבו הלא רק 

   13.)107-111/19(..."רע
הלב כמקום משכנן של התאוות מואשם בכמה האשמות אופייניות לשירי 
הלעג והנאצה: מוצאו הנחות, היותו מקור החטאים המוסריים של האדם, 

  14ונחיתותו ביחס לנפש.וגאוותו המצביעה על חולשתו 
יסוד אדם כמו אפס  את דברי תוכחתו ללב מסיים המגיד בבית שיר: "

. דברים אלה נסמכים על דברי ה' לאחר )113/19(" ומחצבתו הלא רק רע
המבול: "כי יצר לב האדם רע מנעוריו" (בראשית ח כא). בעזרת ההקבלה 

המשך מתייחס למקור מקראי זה יוצר המחבר זהות בין הלב ליצר הרע. ב
המוטיב  .)114/19(" ומארבע יסודות הוא המגיד בדבריו למקורו של הלב: "

של 'ארבע היסודות' שמהם מורכב העולם הארצי ותכונותיהם מבוסס על 
יסוד אריסטוטלי. את ביטויו הראשון בקרב הפילוסופים היהודים אנו מוצאים 

ר ממנו נברא אצל פילון האלכסנדרוני, שראה בארבע היסודות את החומ
העולם החושני. יסודות אלה הם מקור הליקויים והרע בעולם. לפיכך, הגוף 

המספר אינו מוציא עצמו מכלל זה ורואה  15ותאוותיו הם מקור הליקוי והרע.
, ולכן אינו ראוי להצטרף לנפש )130/19(..." איש רך ונקלה "את עצמו כ

  בחיפושיה אחר החוכמה והדוד. 
הצהרה זו ונושא שיר של שבעה בתים, ובמערכת של המגיד אינו מסתפק ב

דימויים אנלוגיים הבנויים כשאלות רטוריות, הוא שב ומציין את מעמדו 
  הנחות וחולשותיו: היותו גוף, פתי, לב סכל, עצלן, חסר תועלת וכו': 

  וערמה לפתאים מה  המסכל יבקש בין           "
  ומים מאנוש יצמא  המרעב שאול לחם         

  הלא ישא עון אשמה  בקש בין בלב סכל        מ
  עלי כסל עשות פימה  ומה בינה לפתי כי           

  ואם לשאל שאל רימה  הבשחק יבקש גוש           
  לנפש יאתה חכמה  ומה לגוף ולשכל             

  .)132-138/ 19(ופריו נום ותרדמה".   ולו גן יעשה עצלות           
  .)138/19( "אתה חכמהלנפש י"המסקנה היא: 

  כל המחפש בינה ופירות ראויים ימצאם אצל הנפש.
                                                           

). רשב"ג: "ועת תצא הנפש 346-347, עמ' ב השירהמוטיב זה מופיע גם אצל ר' בחיי, (שירמן,   13
 ).232, עמ'  השירה אנשאר טיט ורפש", (שירמן, 
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  המספר
על דבריו  ,את תגובתו לדברי הלב פותח המספר בדברי תוכחה בוטים ללב

  היהירים:
"...אז גערתי בלבי ואחרפנו / בשמעי אותו מדבר גדולות ונפלאות ממנו...אל 

גוף נגוף ופגר מובס /  תבקש לך גדולות...הרי הנפשות הן בגזרת בוראן ואתה
איך יתחרה בנפש הטיט והרפש / ...יסוד אדם כמו אפס / ומחצבו הלא רק 

   13.)107-111/19(..."רע
הלב כמקום משכנן של התאוות מואשם בכמה האשמות אופייניות לשירי 
הלעג והנאצה: מוצאו הנחות, היותו מקור החטאים המוסריים של האדם, 

  14ונחיתותו ביחס לנפש.וגאוותו המצביעה על חולשתו 
יסוד אדם כמו אפס  את דברי תוכחתו ללב מסיים המגיד בבית שיר: "

. דברים אלה נסמכים על דברי ה' לאחר )113/19(" ומחצבתו הלא רק רע
המבול: "כי יצר לב האדם רע מנעוריו" (בראשית ח כא). בעזרת ההקבלה 

המשך מתייחס למקור מקראי זה יוצר המחבר זהות בין הלב ליצר הרע. ב
המוטיב  .)114/19(" ומארבע יסודות הוא המגיד בדבריו למקורו של הלב: "

של 'ארבע היסודות' שמהם מורכב העולם הארצי ותכונותיהם מבוסס על 
יסוד אריסטוטלי. את ביטויו הראשון בקרב הפילוסופים היהודים אנו מוצאים 

ר ממנו נברא אצל פילון האלכסנדרוני, שראה בארבע היסודות את החומ
העולם החושני. יסודות אלה הם מקור הליקויים והרע בעולם. לפיכך, הגוף 

המספר אינו מוציא עצמו מכלל זה ורואה  15ותאוותיו הם מקור הליקוי והרע.
, ולכן אינו ראוי להצטרף לנפש )130/19(..." איש רך ונקלה "את עצמו כ

  בחיפושיה אחר החוכמה והדוד. 
הצהרה זו ונושא שיר של שבעה בתים, ובמערכת של המגיד אינו מסתפק ב

דימויים אנלוגיים הבנויים כשאלות רטוריות, הוא שב ומציין את מעמדו 
  הנחות וחולשותיו: היותו גוף, פתי, לב סכל, עצלן, חסר תועלת וכו': 

  וערמה לפתאים מה  המסכל יבקש בין           "
  ומים מאנוש יצמא  המרעב שאול לחם         

  הלא ישא עון אשמה  בקש בין בלב סכל        מ
  עלי כסל עשות פימה  ומה בינה לפתי כי           

  ואם לשאל שאל רימה  הבשחק יבקש גוש           
  לנפש יאתה חכמה  ומה לגוף ולשכל             

  .)132-138/ 19(ופריו נום ותרדמה".   ולו גן יעשה עצלות           
  .)138/19( "אתה חכמהלנפש י"המסקנה היא: 

  כל המחפש בינה ופירות ראויים ימצאם אצל הנפש.
                                                           

). רשב"ג: "ועת תצא הנפש 346-347, עמ' ב השירהמוטיב זה מופיע גם אצל ר' בחיי, (שירמן,   13
 ).232, עמ'  השירה אנשאר טיט ורפש", (שירמן, 
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  המספר
על דבריו  ,את תגובתו לדברי הלב פותח המספר בדברי תוכחה בוטים ללב

  היהירים:
"...אז גערתי בלבי ואחרפנו / בשמעי אותו מדבר גדולות ונפלאות ממנו...אל 

גוף נגוף ופגר מובס /  תבקש לך גדולות...הרי הנפשות הן בגזרת בוראן ואתה
איך יתחרה בנפש הטיט והרפש / ...יסוד אדם כמו אפס / ומחצבו הלא רק 

   13.)107-111/19(..."רע
הלב כמקום משכנן של התאוות מואשם בכמה האשמות אופייניות לשירי 
הלעג והנאצה: מוצאו הנחות, היותו מקור החטאים המוסריים של האדם, 

  14ונחיתותו ביחס לנפש.וגאוותו המצביעה על חולשתו 
יסוד אדם כמו אפס  את דברי תוכחתו ללב מסיים המגיד בבית שיר: "

. דברים אלה נסמכים על דברי ה' לאחר )113/19(" ומחצבתו הלא רק רע
המבול: "כי יצר לב האדם רע מנעוריו" (בראשית ח כא). בעזרת ההקבלה 

המשך מתייחס למקור מקראי זה יוצר המחבר זהות בין הלב ליצר הרע. ב
המוטיב  .)114/19(" ומארבע יסודות הוא המגיד בדבריו למקורו של הלב: "

של 'ארבע היסודות' שמהם מורכב העולם הארצי ותכונותיהם מבוסס על 
יסוד אריסטוטלי. את ביטויו הראשון בקרב הפילוסופים היהודים אנו מוצאים 

ר ממנו נברא אצל פילון האלכסנדרוני, שראה בארבע היסודות את החומ
העולם החושני. יסודות אלה הם מקור הליקויים והרע בעולם. לפיכך, הגוף 

המספר אינו מוציא עצמו מכלל זה ורואה  15ותאוותיו הם מקור הליקוי והרע.
, ולכן אינו ראוי להצטרף לנפש )130/19(..." איש רך ונקלה "את עצמו כ

  בחיפושיה אחר החוכמה והדוד. 
הצהרה זו ונושא שיר של שבעה בתים, ובמערכת של המגיד אינו מסתפק ב

דימויים אנלוגיים הבנויים כשאלות רטוריות, הוא שב ומציין את מעמדו 
  הנחות וחולשותיו: היותו גוף, פתי, לב סכל, עצלן, חסר תועלת וכו': 

  וערמה לפתאים מה  המסכל יבקש בין           "
  ומים מאנוש יצמא  המרעב שאול לחם         

  הלא ישא עון אשמה  בקש בין בלב סכל        מ
  עלי כסל עשות פימה  ומה בינה לפתי כי           

  ואם לשאל שאל רימה  הבשחק יבקש גוש           
  לנפש יאתה חכמה  ומה לגוף ולשכל             

  .)132-138/ 19(ופריו נום ותרדמה".   ולו גן יעשה עצלות           
  .)138/19( "אתה חכמהלנפש י"המסקנה היא: 

  כל המחפש בינה ופירות ראויים ימצאם אצל הנפש.
                                                           

). רשב"ג: "ועת תצא הנפש 346-347, עמ' ב השירהמוטיב זה מופיע גם אצל ר' בחיי, (שירמן,   13
 ).232, עמ'  השירה אנשאר טיט ורפש", (שירמן, 
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 .84-83 , עמ'הלבבות



 53אסתר גואטה     
 

  הנפש

דברי הנפש מהווים את חלקה העיקרי של המחברת והם מופנים אל המספר 
המייצג את האדם השואף להכניע את גופו ולבו, לבל יהוו מכשול לנפש 

  השואפת להתחבר למקורה העליון. בפי הנפש מספר טענות: 

 ).18/87(..." הלאנשים תדמה הנפשות...ואיך יערך בן מלך לבן מלך " ۔
תבנית לשונית זו אופיינית לז'אנר הוויכוח והיא מופיעה בווריאציות 

כחלק אינטגרלי מההתנצחות על הבכורה. כאן משתמש הריב"א  16שונות
בתבנית לשונית זו כדי ליצור אשליה שלפנינו ויכוח, כאשר בעצם הלב 

  עם הנפש ואף מודה בעליונותה.אינו מתווכח 

. הנפש מאשימה את )19/11(" על כן אריב אליך כי כליתני בבית כלאים " ۔
המספר שבהתנהגותו הוא למעשה כולא אותה ואינו מאפשר לה להתחבר 

 אל דודה, השכל.
. הנפש מאשימה את )20/140(" על מה אני בוכיה? הלא על היותך עצל " ۔

ה של עצלותו. טענה זו מזכירה את המספר כי מצבה העגום הוא תוצא
 התנהלותה של הרעיה ב'שיר השירים'.

..." ואמנם כי שקר דברת / ומלי כזבים חברת...ותבחר לך דרך משובות " ۔
הנפש מאשימה אותו בהתנהגות חמקנית. במקום להודות בהתנהגותו הוא 

אמר עצל שחל דחוקים כדי להצדיק את מעשיו: " םמתחכם ומגייס תירוצי
  ). 20/140-150(.." ארי בין הרחובות..בדרך 

הנפש מבהירה למגיד כי  ).20/153( .."ואם תשיב לה רוחך היא תשיחך " ۔
 הכול תלוי בו ובנכונותו להתקרב לחוכמה.

בדבריה מתייחסת הנפש בהבנה להתנהגותו האנושית ומאיצה בו להגביר 
ה את החלק השכלי שבו, כדי להתגבר על נגעי הגוף. בדברי מוסר ועצ

  טובה היא משכנעת אותו להיטיב דרכיו.

  
עיון בחילופי הדברים בין הנפש, הלב והמספר מצביע על כך כי הוויכוח 

 בדרך כלל 17במחברת זו שונה במתכונתו מן המקובל בספרות הוויכוח.
הדמויות המתווכחות מנהלות כמה מעגלי שיח שבהם כל אחד מן 

                                                           
; שער מא, עמ' 317שער מ, עמ'  ;50, 47כגון: "ואיך תערוך אלי", ('תחכמוני', שער ד, עמ'    16

ו,  ). המקור לשימוש במינוחים אלה של ערך והשוואה ראה: ישעיהו מו ה, מ יח; תהילים מ 329
 פט ז, נ כא; איוב כג  ד. 

על ז'אנר הוויכוח ומקורותיו ראה מאמרו של שפיגל 'מלחמת האיברים'. במאמר זה סוקר שפיגל   17
).  עוד על 426-387את המקורות של שירי הוויכוח בקרב העמים השונים. (שפיגל, מלחמת, עמ' 

; פגיס, 319-310עמ'  ,תורת השיר; ילין, 62-59הוויכוח הספרותי ראה: הברמן, רשימה, עמ' 
 ; הנ"ל, מחברות199-198, עמ' , ספר; טורינסקי, שיר הויכוח; דישון112-108, עמ' חידוש

 , עמ'א הפואטיקהדנה, ; 58-37 סדן, פולמוס, עמ'; 314-308 , עמ'תורת השירהוויכוח; חזן, 
378-375 .   

 53אסתר גואטה     
 

  הנפש

דברי הנפש מהווים את חלקה העיקרי של המחברת והם מופנים אל המספר 
המייצג את האדם השואף להכניע את גופו ולבו, לבל יהוו מכשול לנפש 

  השואפת להתחבר למקורה העליון. בפי הנפש מספר טענות: 

 ).18/87(..." הלאנשים תדמה הנפשות...ואיך יערך בן מלך לבן מלך " ۔
תבנית לשונית זו אופיינית לז'אנר הוויכוח והיא מופיעה בווריאציות 

כחלק אינטגרלי מההתנצחות על הבכורה. כאן משתמש הריב"א  16שונות
בתבנית לשונית זו כדי ליצור אשליה שלפנינו ויכוח, כאשר בעצם הלב 

  עם הנפש ואף מודה בעליונותה.אינו מתווכח 

. הנפש מאשימה את )19/11(" על כן אריב אליך כי כליתני בבית כלאים " ۔
המספר שבהתנהגותו הוא למעשה כולא אותה ואינו מאפשר לה להתחבר 

 אל דודה, השכל.
. הנפש מאשימה את )20/140(" על מה אני בוכיה? הלא על היותך עצל " ۔

ה של עצלותו. טענה זו מזכירה את המספר כי מצבה העגום הוא תוצא
 התנהלותה של הרעיה ב'שיר השירים'.

..." ואמנם כי שקר דברת / ומלי כזבים חברת...ותבחר לך דרך משובות " ۔
הנפש מאשימה אותו בהתנהגות חמקנית. במקום להודות בהתנהגותו הוא 

אמר עצל שחל דחוקים כדי להצדיק את מעשיו: " םמתחכם ומגייס תירוצי
  ). 20/140-150(.." ארי בין הרחובות..בדרך 

הנפש מבהירה למגיד כי  ).20/153( .."ואם תשיב לה רוחך היא תשיחך " ۔
 הכול תלוי בו ובנכונותו להתקרב לחוכמה.

בדבריה מתייחסת הנפש בהבנה להתנהגותו האנושית ומאיצה בו להגביר 
ה את החלק השכלי שבו, כדי להתגבר על נגעי הגוף. בדברי מוסר ועצ

  טובה היא משכנעת אותו להיטיב דרכיו.

  
עיון בחילופי הדברים בין הנפש, הלב והמספר מצביע על כך כי הוויכוח 

 בדרך כלל 17במחברת זו שונה במתכונתו מן המקובל בספרות הוויכוח.
הדמויות המתווכחות מנהלות כמה מעגלי שיח שבהם כל אחד מן 

                                                           
; שער מא, עמ' 317שער מ, עמ'  ;50, 47כגון: "ואיך תערוך אלי", ('תחכמוני', שער ד, עמ'    16

ו,  ). המקור לשימוש במינוחים אלה של ערך והשוואה ראה: ישעיהו מו ה, מ יח; תהילים מ 329
 פט ז, נ כא; איוב כג  ד. 

על ז'אנר הוויכוח ומקורותיו ראה מאמרו של שפיגל 'מלחמת האיברים'. במאמר זה סוקר שפיגל   17
).  עוד על 426-387את המקורות של שירי הוויכוח בקרב העמים השונים. (שפיגל, מלחמת, עמ' 

; פגיס, 319-310עמ'  ,תורת השיר; ילין, 62-59הוויכוח הספרותי ראה: הברמן, רשימה, עמ' 
 ; הנ"ל, מחברות199-198, עמ' , ספר; טורינסקי, שיר הויכוח; דישון112-108, עמ' חידוש

 , עמ'א הפואטיקהדנה, ; 58-37 סדן, פולמוס, עמ'; 314-308 , עמ'תורת השירהוויכוח; חזן, 
378-375 .   

 53אסתר גואטה     
 

  הנפש

דברי הנפש מהווים את חלקה העיקרי של המחברת והם מופנים אל המספר 
המייצג את האדם השואף להכניע את גופו ולבו, לבל יהוו מכשול לנפש 

  השואפת להתחבר למקורה העליון. בפי הנפש מספר טענות: 

 ).18/87(..." הלאנשים תדמה הנפשות...ואיך יערך בן מלך לבן מלך " ۔
תבנית לשונית זו אופיינית לז'אנר הוויכוח והיא מופיעה בווריאציות 

כחלק אינטגרלי מההתנצחות על הבכורה. כאן משתמש הריב"א  16שונות
בתבנית לשונית זו כדי ליצור אשליה שלפנינו ויכוח, כאשר בעצם הלב 

  עם הנפש ואף מודה בעליונותה.אינו מתווכח 

. הנפש מאשימה את )19/11(" על כן אריב אליך כי כליתני בבית כלאים " ۔
המספר שבהתנהגותו הוא למעשה כולא אותה ואינו מאפשר לה להתחבר 

 אל דודה, השכל.
. הנפש מאשימה את )20/140(" על מה אני בוכיה? הלא על היותך עצל " ۔

ה של עצלותו. טענה זו מזכירה את המספר כי מצבה העגום הוא תוצא
 התנהלותה של הרעיה ב'שיר השירים'.

..." ואמנם כי שקר דברת / ומלי כזבים חברת...ותבחר לך דרך משובות " ۔
הנפש מאשימה אותו בהתנהגות חמקנית. במקום להודות בהתנהגותו הוא 

אמר עצל שחל דחוקים כדי להצדיק את מעשיו: " םמתחכם ומגייס תירוצי
  ). 20/140-150(.." ארי בין הרחובות..בדרך 

הנפש מבהירה למגיד כי  ).20/153( .."ואם תשיב לה רוחך היא תשיחך " ۔
 הכול תלוי בו ובנכונותו להתקרב לחוכמה.

בדבריה מתייחסת הנפש בהבנה להתנהגותו האנושית ומאיצה בו להגביר 
ה את החלק השכלי שבו, כדי להתגבר על נגעי הגוף. בדברי מוסר ועצ

  טובה היא משכנעת אותו להיטיב דרכיו.

  
עיון בחילופי הדברים בין הנפש, הלב והמספר מצביע על כך כי הוויכוח 

 בדרך כלל 17במחברת זו שונה במתכונתו מן המקובל בספרות הוויכוח.
הדמויות המתווכחות מנהלות כמה מעגלי שיח שבהם כל אחד מן 

                                                           
; שער מא, עמ' 317שער מ, עמ'  ;50, 47כגון: "ואיך תערוך אלי", ('תחכמוני', שער ד, עמ'    16

ו,  ). המקור לשימוש במינוחים אלה של ערך והשוואה ראה: ישעיהו מו ה, מ יח; תהילים מ 329
 פט ז, נ כא; איוב כג  ד. 

על ז'אנר הוויכוח ומקורותיו ראה מאמרו של שפיגל 'מלחמת האיברים'. במאמר זה סוקר שפיגל   17
).  עוד על 426-387את המקורות של שירי הוויכוח בקרב העמים השונים. (שפיגל, מלחמת, עמ' 

; פגיס, 319-310עמ'  ,תורת השיר; ילין, 62-59הוויכוח הספרותי ראה: הברמן, רשימה, עמ' 
 ; הנ"ל, מחברות199-198, עמ' , ספר; טורינסקי, שיר הויכוח; דישון112-108, עמ' חידוש

 , עמ'א הפואטיקהדנה, ; 58-37 סדן, פולמוס, עמ'; 314-308 , עמ'תורת השירהוויכוח; חזן, 
378-375 .   

 53אסתר גואטה     
 

  הנפש

דברי הנפש מהווים את חלקה העיקרי של המחברת והם מופנים אל המספר 
המייצג את האדם השואף להכניע את גופו ולבו, לבל יהוו מכשול לנפש 

  השואפת להתחבר למקורה העליון. בפי הנפש מספר טענות: 

 ).18/87(..." הלאנשים תדמה הנפשות...ואיך יערך בן מלך לבן מלך " ۔
תבנית לשונית זו אופיינית לז'אנר הוויכוח והיא מופיעה בווריאציות 

כחלק אינטגרלי מההתנצחות על הבכורה. כאן משתמש הריב"א  16שונות
בתבנית לשונית זו כדי ליצור אשליה שלפנינו ויכוח, כאשר בעצם הלב 

  עם הנפש ואף מודה בעליונותה.אינו מתווכח 

. הנפש מאשימה את )19/11(" על כן אריב אליך כי כליתני בבית כלאים " ۔
המספר שבהתנהגותו הוא למעשה כולא אותה ואינו מאפשר לה להתחבר 

 אל דודה, השכל.
. הנפש מאשימה את )20/140(" על מה אני בוכיה? הלא על היותך עצל " ۔

ה של עצלותו. טענה זו מזכירה את המספר כי מצבה העגום הוא תוצא
 התנהלותה של הרעיה ב'שיר השירים'.

..." ואמנם כי שקר דברת / ומלי כזבים חברת...ותבחר לך דרך משובות " ۔
הנפש מאשימה אותו בהתנהגות חמקנית. במקום להודות בהתנהגותו הוא 

אמר עצל שחל דחוקים כדי להצדיק את מעשיו: " םמתחכם ומגייס תירוצי
  ). 20/140-150(.." ארי בין הרחובות..בדרך 

הנפש מבהירה למגיד כי  ).20/153( .."ואם תשיב לה רוחך היא תשיחך " ۔
 הכול תלוי בו ובנכונותו להתקרב לחוכמה.

בדבריה מתייחסת הנפש בהבנה להתנהגותו האנושית ומאיצה בו להגביר 
ה את החלק השכלי שבו, כדי להתגבר על נגעי הגוף. בדברי מוסר ועצ

  טובה היא משכנעת אותו להיטיב דרכיו.

  
עיון בחילופי הדברים בין הנפש, הלב והמספר מצביע על כך כי הוויכוח 

 בדרך כלל 17במחברת זו שונה במתכונתו מן המקובל בספרות הוויכוח.
הדמויות המתווכחות מנהלות כמה מעגלי שיח שבהם כל אחד מן 

                                                           
; שער מא, עמ' 317שער מ, עמ'  ;50, 47כגון: "ואיך תערוך אלי", ('תחכמוני', שער ד, עמ'    16

ו,  ). המקור לשימוש במינוחים אלה של ערך והשוואה ראה: ישעיהו מו ה, מ יח; תהילים מ 329
 פט ז, נ כא; איוב כג  ד. 

על ז'אנר הוויכוח ומקורותיו ראה מאמרו של שפיגל 'מלחמת האיברים'. במאמר זה סוקר שפיגל   17
).  עוד על 426-387את המקורות של שירי הוויכוח בקרב העמים השונים. (שפיגל, מלחמת, עמ' 

; פגיס, 319-310עמ'  ,תורת השיר; ילין, 62-59הוויכוח הספרותי ראה: הברמן, רשימה, עמ' 
 ; הנ"ל, מחברות199-198, עמ' , ספר; טורינסקי, שיר הויכוח; דישון112-108, עמ' חידוש

 , עמ'א הפואטיקהדנה, ; 58-37 סדן, פולמוס, עמ'; 314-308 , עמ'תורת השירהוויכוח; חזן, 
378-375 .   



  ת אלגורית לעיצוב הוויכוח בין הנפש והגוף תשתי –'שיר השירים'   54
 

ת דבריו. לעומת זאת, בוויכוח המתווכחים סותר את טענות היריב ומוכיח צדק
בין הלב והנפש יש מעגל שיח אחד בלבד שבו הלב מציג טענותיו ובניגוד 
למצופה אין הוא סותר את טענות הנפש, אלא מביע הסכמה עם כל טענותיה 
 – ואף מודה בעליונותה ומכיר בחולשותיו, מלבד הסתייגות אחת והיא

ממשיכים הנפש והמספר לנהל התלות ההדדית הקיימת ביניהם. מכאן ואילך 
שיג ושיח פילוסופי. הדיאלוג ביניהם אינו נושא אופי של התנצחות ואין הם 

הנפש מתייחסת להתנהגותו של המספר  ,נהפוך הוא .נוהגים זה בזה כיריבים
בהבנה, מעודדת אותו ונותנת לו הנחיות דידקטיות כיצד עליו לנהוג, ואף 

  לגן החכמה. מציעה לו להצטרף אליה וללכת עמה 

הדמויות המתווכחות, אופיו של הוויכוח ותוכנו מצביעים על הדואליות 
, 'ארבע היסודות'האנושית שלפיה האדם הוא יצור ארצי מתכלה המורכב מ

אך הוא גם בעל מהות רוחנית. המהות הרוחנית בהקשר זה באה לידי ביטוי 
ה על פי בנפש כנתון, ובשכל הנקנה כאפשרות. הנפש מוצגת בוויכוח ז

התפיסה הנאואפלטונית. לפי תפיסה זו היא נאצלת מן העולם העליון. רכישת 
  החכמה מאפשרת לאדם להגיע להישארות נצחית של שכלו הנקנה. 

מכל הנאמר עד כה נראה כי אין לפנינו מחברת ויכוח במתכונת הרווחת. 
יני הוויכוח משמש כאן בעיקר כמעטה סגנוני וכתחבולה ספרותית לעיצוב עני

  הגות ומוסר, אשר תשתיתם האלגורית לקוחה מ'שיר השירים'.

  
  ביבליוגרפיה

(תרגם מיוונית והוסיף הערות ג'  פיידרוסאפלטון,   פיידרוסאפלטון, 
 ליבס), ירושלים תשל"ה.

  דישון, לחקר

  

יהודית דישון, "לחקר 'דברי האלה והנדוי' ליהודה 
(אדר  5-4 , חוברותבקורת ופרשנותאבן שבתי", 

  . 52-48 תשל"ד), עמ'

, ספר שעשועים ליוסף אבן זבארהיהודית דישון,   ספר דישון,
  .1985ירושלים 

יהודית דישון, "יהודה בן ר' שלמה אלחריזי והוויכוח   דישון, הוויכוח
ב, בר אילן  מסורת הפיוטעל אמירת הפיוטים בשבת", 

  . 110-97תש"ס, עמ' 

ה של השירה העברית בספרד בימי הפואטיקיוסף דנה,   א  הפואטיקה דנה, 
  .1982, תל אביב הביניים

  הברמן, רשימה

  

  

אברהם מאיר הברמן, "רשימה של שירי ויכוח 
ספר היובל לכבוד פרופסור למעלות בעברית", 

, בעריכת דוד פרנקל, ניו יורק תש"ג, אלכסנדר מארכס
  . 62-59 עמ'
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, 'ארבע היסודות'האנושית שלפיה האדם הוא יצור ארצי מתכלה המורכב מ

אך הוא גם בעל מהות רוחנית. המהות הרוחנית בהקשר זה באה לידי ביטוי 
ה על פי בנפש כנתון, ובשכל הנקנה כאפשרות. הנפש מוצגת בוויכוח ז

התפיסה הנאואפלטונית. לפי תפיסה זו היא נאצלת מן העולם העליון. רכישת 
  החכמה מאפשרת לאדם להגיע להישארות נצחית של שכלו הנקנה. 

מכל הנאמר עד כה נראה כי אין לפנינו מחברת ויכוח במתכונת הרווחת. 
יני הוויכוח משמש כאן בעיקר כמעטה סגנוני וכתחבולה ספרותית לעיצוב עני
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  .1978שפיגל, ירושלים 

 ר' לוי בן גרשום, פירוש לשיר השיריםמשה קלנר,   קלנר, פירוש רלב"ג
, הוצאת אוניברסיטת )ההדיר והקדים מבוא מ' קלנר(

  בר אילן, רמת גן תשס"ב.

  רוזן, משלי שכל 

  

'משלי שכל עלי אהב', ארוס ואינטלקט  טובה רוזן, "
י"ט תעודה במחברת הראשונה של יעקב בן אלעזר", 
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1974.  
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 65ירון זילברשטיין     
 

  האמנם ראיה –'אומדנת שמעון בן שטח' 
  נסיבתית במשפט העברי?

  
  מאת

  ירון זילברשטיין
  

  א. מבוא
נדון מקומה של הראיה הנסיבתית במשפט  1במאמר מקיף שפרסם י' בן מאיר

כאשר עיקר המאמר מוקדש לדיון בשיטות הראשונים והאחרונים  2העברי,
ייתית הקיימת גם בדיני בסוגיה זו. בתחילת המאמר דן המחבר באומדנא הרא
בעניין זה מובא סיפור נפשות ומכנה אותה 'אומדנת רבי שמעון בן שטח'. 

במאמר זה נעקוב אחר גלגוליו של מעשה המופיע במקורות חז"ליים שונים. 
מעשה זה והקשריו בספרות חז"ל, וננסה לעמוד על מעמדם הייחודי של דיני 

וזאת כחלק ממאבקו למען  הראיות במשנתו המשפטית של שמעון בן שטח,
  עצמאותם המשפטית של חכמים מול מערכת השלטון בזמנו.

  
  ב. מכילתא דרבי ישמעאל

את דיוננו נפתח בסיפורו של יהודה בן טבאי במכילתא דרבי ישמעאל 
  ;, ע"פ כ"י אוקספורד])327(משפטים, כספא כ [עמ' 

  
ייף מנטף והס 3וכבר נכנס יהודה בן טבאי לחורבה ומצא שם הרוג מפרפר

תבא עלי אם לא אני או אתה  4דם מיד ההורג אמ' לו יהוד' בן טבאי
הרגנוהו אבל מה אעשה שאמרה תורה על פי שנים עדים יקום דבר אבל 

משם עד  5היודע ובעל מחשבות הוא יפרע מאותו האיש לא הספיק לצאת
     .נחש ומת 6שהכישו

  

                                                           
דרכיהן והתהוותן של סוגיות הירושלמי "מאמר זה מתבסס על סעיף מעבודת הדוקטור שלי:   * 

. תודתי נתונה למנחה העבודה 93–87, רמת גן תשס"ה, עמ' "הדנות במשנה במסכת סנהדרין
 הרב פרופ' יוסף תבורי על מסירותו הרבה, יאריך ה' ימיו בטוב ושנותיו בנעימים. 

 קמג.-תשנ"ו), עמ' פז-יח (תשנ"ה ,דיני ישראל, "ראיה נסיבתית במשפט העברי"מאיר,  י' בן    1
, עבודת מ.א., האוניברסיטה העברית, "ראיות נסיבתיות במשפט העברי"וראו גם ח"ש חפץ,     2

  ירושלים תשל"ד.
 : מפורפר.239בקט"ג אנטונין     3
ן אם לא אני אומר אתה הרגנוהו. על פי נוסח : אמ' לו יהוד בן טבי תביא עדי239בקט"ג אנטונין     4

לא אם שלא הוא היה הרוצח.  ךזה, פונה יב"ט בדרישה לאותו האדם שיציג עדים שיעידו על כ
מכיוון שאין שני עדים לאירוע  תיטען כלפיו יב"ט שהוא הרוצח, אך טענה זו בעייתי ,יעשה כן

  זה, וראו בהמשך.
 ת. : ולא היה לצא239בקט"ג אנטונין     5
  בכ"י מינכן ובדפוס ראשון: שנשכו.     6
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 קמג.-תשנ"ו), עמ' פז-יח (תשנ"ה ,דיני ישראל, "ראיה נסיבתית במשפט העברי"מאיר,  י' בן    1
, עבודת מ.א., האוניברסיטה העברית, "ראיות נסיבתיות במשפט העברי"וראו גם ח"ש חפץ,     2

  ירושלים תשל"ד.
 : מפורפר.239בקט"ג אנטונין     3
ן אם לא אני אומר אתה הרגנוהו. על פי נוסח : אמ' לו יהוד בן טבי תביא עדי239בקט"ג אנטונין     4

לא אם שלא הוא היה הרוצח.  ךזה, פונה יב"ט בדרישה לאותו האדם שיציג עדים שיעידו על כ
מכיוון שאין שני עדים לאירוע  תיטען כלפיו יב"ט שהוא הרוצח, אך טענה זו בעייתי ,יעשה כן

  זה, וראו בהמשך.
 ת. : ולא היה לצא239בקט"ג אנטונין     5
  בכ"י מינכן ובדפוס ראשון: שנשכו.     6

 65ירון זילברשטיין     
 

  האמנם ראיה –'אומדנת שמעון בן שטח' 
  נסיבתית במשפט העברי?

  
  מאת

  ירון זילברשטיין
  

  א. מבוא
נדון מקומה של הראיה הנסיבתית במשפט  1במאמר מקיף שפרסם י' בן מאיר

כאשר עיקר המאמר מוקדש לדיון בשיטות הראשונים והאחרונים  2העברי,
ייתית הקיימת גם בדיני בסוגיה זו. בתחילת המאמר דן המחבר באומדנא הרא
בעניין זה מובא סיפור נפשות ומכנה אותה 'אומדנת רבי שמעון בן שטח'. 

במאמר זה נעקוב אחר גלגוליו של מעשה המופיע במקורות חז"ליים שונים. 
מעשה זה והקשריו בספרות חז"ל, וננסה לעמוד על מעמדם הייחודי של דיני 

וזאת כחלק ממאבקו למען  הראיות במשנתו המשפטית של שמעון בן שטח,
  עצמאותם המשפטית של חכמים מול מערכת השלטון בזמנו.

  
  ב. מכילתא דרבי ישמעאל

את דיוננו נפתח בסיפורו של יהודה בן טבאי במכילתא דרבי ישמעאל 
  ;, ע"פ כ"י אוקספורד])327(משפטים, כספא כ [עמ' 

  
ייף מנטף והס 3וכבר נכנס יהודה בן טבאי לחורבה ומצא שם הרוג מפרפר

תבא עלי אם לא אני או אתה  4דם מיד ההורג אמ' לו יהוד' בן טבאי
הרגנוהו אבל מה אעשה שאמרה תורה על פי שנים עדים יקום דבר אבל 

משם עד  5היודע ובעל מחשבות הוא יפרע מאותו האיש לא הספיק לצאת
     .נחש ומת 6שהכישו
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) נכנס לחורבה ומוצא שם על פי הסיפור שלפנינו, יהודה בן טבאי (להלן יב"ט
'הרוג מפרפר', כלומר אדם שנהרג לפני זמן קצר ביותר ולכן גופו מפרכס 
עדיין בתנועות לא רצוניות. הבלטה זו של מצבו של המת באה להדגיש כי 

דו של הנרצח עומד הוא מת ממש לפני זמן קצר, ולא נרצח לפני זמן רב. לצִ 
  אדם שהחרב בידו מגואלת בדם. 

, לכאורה; האדם האוחז בחרב דקר למוות את חברו, ובזירת המצב ברור
אדם נוסף, יב"ט. יב"ט פונה לאדם החי ואומר לו:  7ההתרחשות  נוכח כעת

'אני או אתה הרגנוהו', כלומר ברור שאחד משנינו ביצע את הרצח. בדברים 
הרוצח הוא האדם  – אלה מדגיש יב"ט הן את המציאות  הברורה, לכאורה

והן את הבעייתיות מבחינת דיני הראיות. הקושי נעוץ בכך שלפי שבידו חרב, 
א - ַחָּטאת ְּבָכל-ֹן ּוְלָכל ָעו-ָיקּום ֵעד ֶאָחד ְּבִאיׁש ְלָכל-דין תורה (דברים יט ט): "

ָׁשה ֵעִדים ָיקּום ָּדָבר".-ֵחְטא ֲאֶׁשר ֶיֱחָטא ַעל כלומר,   8ִּפי ְׁשֵני ֵעִדים אֹו ַעל ִּפי ְׁש
 9שני עדים לפחות כדי להעיד על מעשהו של אדם בפני בית דין.ישנו צורך ב

חשיבות העדים גדולה  10רק נתון זה מונע את הרשעתו של אותו אדם ברצח.
לעדים (בעיקר בדיני  ,מכיוון שלפי הלכת התנאים ,בדיני נפשותייחוד ב

 ו שלתפקידמרכזי בביסוס הרשעתו של האדם, ואילו נפשות) ישנו מעמד 
על פי כללים  םעדות ה שלצם בעיקר לקביעת קבילותהדיין מצטמ

  והכרעת הדין על פי עדות זו. 11,יםיפורמל

מאחר שלא ניתן להרשיע אדם זה על פי דיני ההלכה, פונה יב"ט לגורם עליון 
שיתערב ויעניש את הרוצח. ואכן, סמוך לאחר  – או מבקש ממנו – ומתפלל

ה בידי שמים מעיד כי אכן רוצח עונש ז פנייתו, נחש פוגע באותו אדם והורגו.
פשרה לו לפנינו, וכי רק הגבלה בדיני הראיות שבתורה (הצורך בשני עדים) אִ 

לחמוק מעונשו של בית הדין. בדבריו אלה של יב"ט בא לידי ביטוי עקרון 
ההפרדה בין רשותם של חכמים לרשות שמים גם בהליכי סדר הדין ובביצוע 

קרון המפורסם 'לא בשמים היא' (בבלי, ב"מ דו השני של העיעונשים, והוא צִ 
  נט ע"ב), והדברים ארוכים.

                                                           
במקבילות אחרות לסיפור זה (כפי שנראה בהמשך) יהודה בן טבאי או שמעון בן שטח (כגרסא     7

  המקבילות האחרות) היה נוכח גם בשלבי המרדף שקדמו לכניסה לחורבה.
א' אצל ל ראו למש ,רט הכתוב שלושהים למה פילדיון בשאלה אם מתקיימת עדות בשני     8

ספר זיכרון , "בין התורה הכתובה לתורה המסורה תביעה והגנה במקרא:"קירשנבאום, 
בנוסף לכך . 186–184(בעריכת ר' הורוביץ ואחרים), ירושלים תשס"ה, עמ'  לפרופסור זאב פלק

יש לציין כי 'הדין הפרוצדורלי הדורש לפחות שני עדים מאשימים במשפט פלילי, איננו בגדר 
מבוא יקה של המזרח העתיק אלא חידוש מאוחר יחסית במשפט המקראי' (א' רופא, מורשה עת

הראיות בדיני ראו גם: ש' אלבק,  ).311, ירושלים תשמ"ח, עמ' לספר דברים ופרקי המשך
 .49–48, רמת גן תשמ"ז, עמ' התלמוד

א הרוצח שאחד מהם הו אלאיב"ט אף מדגיש קושי זה בכך שאכן ישנם שני עדים למעשה זה,      9
  עצמו!

   .4הערה  ,וראו לעיל    10
  .14הע'  ,390, תל אביב תשס"ד, עמ' צלם אלהיםי' לורברבוים,  :ראו  11
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ספר זיכרון , "בין התורה הכתובה לתורה המסורה תביעה והגנה במקרא:"קירשנבאום, 
בנוסף לכך . 186–184(בעריכת ר' הורוביץ ואחרים), ירושלים תשס"ה, עמ'  לפרופסור זאב פלק

יש לציין כי 'הדין הפרוצדורלי הדורש לפחות שני עדים מאשימים במשפט פלילי, איננו בגדר 
מבוא יקה של המזרח העתיק אלא חידוש מאוחר יחסית במשפט המקראי' (א' רופא, מורשה עת

הראיות בדיני ראו גם: ש' אלבק,  ).311, ירושלים תשמ"ח, עמ' לספר דברים ופרקי המשך
 .49–48, רמת גן תשמ"ז, עמ' התלמוד

א הרוצח שאחד מהם הו אלאיב"ט אף מדגיש קושי זה בכך שאכן ישנם שני עדים למעשה זה,      9
  עצמו!

   .4הערה  ,וראו לעיל    10
  .14הע'  ,390, תל אביב תשס"ד, עמ' צלם אלהיםי' לורברבוים,  :ראו  11
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) נכנס לחורבה ומוצא שם על פי הסיפור שלפנינו, יהודה בן טבאי (להלן יב"ט
'הרוג מפרפר', כלומר אדם שנהרג לפני זמן קצר ביותר ולכן גופו מפרכס 
עדיין בתנועות לא רצוניות. הבלטה זו של מצבו של המת באה להדגיש כי 

דו של הנרצח עומד הוא מת ממש לפני זמן קצר, ולא נרצח לפני זמן רב. לצִ 
  אדם שהחרב בידו מגואלת בדם. 

, לכאורה; האדם האוחז בחרב דקר למוות את חברו, ובזירת המצב ברור
אדם נוסף, יב"ט. יב"ט פונה לאדם החי ואומר לו:  7ההתרחשות  נוכח כעת

'אני או אתה הרגנוהו', כלומר ברור שאחד משנינו ביצע את הרצח. בדברים 
הרוצח הוא האדם  – אלה מדגיש יב"ט הן את המציאות  הברורה, לכאורה

והן את הבעייתיות מבחינת דיני הראיות. הקושי נעוץ בכך שלפי שבידו חרב, 
א - ַחָּטאת ְּבָכל-ֹן ּוְלָכל ָעו-ָיקּום ֵעד ֶאָחד ְּבִאיׁש ְלָכל-דין תורה (דברים יט ט): "

ָׁשה ֵעִדים ָיקּום ָּדָבר".-ֵחְטא ֲאֶׁשר ֶיֱחָטא ַעל כלומר,   8ִּפי ְׁשֵני ֵעִדים אֹו ַעל ִּפי ְׁש
 9שני עדים לפחות כדי להעיד על מעשהו של אדם בפני בית דין.ישנו צורך ב

חשיבות העדים גדולה  10רק נתון זה מונע את הרשעתו של אותו אדם ברצח.
לעדים (בעיקר בדיני  ,מכיוון שלפי הלכת התנאים ,בדיני נפשותייחוד ב

 ו שלתפקידמרכזי בביסוס הרשעתו של האדם, ואילו נפשות) ישנו מעמד 
על פי כללים  םעדות ה שלצם בעיקר לקביעת קבילותהדיין מצטמ

  והכרעת הדין על פי עדות זו. 11,יםיפורמל

מאחר שלא ניתן להרשיע אדם זה על פי דיני ההלכה, פונה יב"ט לגורם עליון 
שיתערב ויעניש את הרוצח. ואכן, סמוך לאחר  – או מבקש ממנו – ומתפלל

ה בידי שמים מעיד כי אכן רוצח עונש ז פנייתו, נחש פוגע באותו אדם והורגו.
פשרה לו לפנינו, וכי רק הגבלה בדיני הראיות שבתורה (הצורך בשני עדים) אִ 

לחמוק מעונשו של בית הדין. בדבריו אלה של יב"ט בא לידי ביטוי עקרון 
ההפרדה בין רשותם של חכמים לרשות שמים גם בהליכי סדר הדין ובביצוע 

קרון המפורסם 'לא בשמים היא' (בבלי, ב"מ דו השני של העיעונשים, והוא צִ 
  נט ע"ב), והדברים ארוכים.

                                                           
במקבילות אחרות לסיפור זה (כפי שנראה בהמשך) יהודה בן טבאי או שמעון בן שטח (כגרסא     7
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 67ירון זילברשטיין     
 

  ג. 'כיצד מאומד'
הסיפור שהוזכר לעיל מובא גם בברייתא המופיעה בכמה מקומות בספרות 
חז"ל. לשם השוואה, נציג את הגרסאות השונות של סיפור זה  בטבלה 

  12שלפנינו:
  

  תוספתא, סנהדרין 
)427, עמ' 3(ח:

  ין בבלי, סנהדר
(לז ע"ב)

  ירושלמי, סנהדרין 
 (ד:ט, כב:ב)

13כיצד מאומד

  שמא תאמרו 
 ראינוהו 

  תנו רבנן 
  כיצד מאומד 

אומרין להן שמא כך 
ראיתם 

  כיצד מאומד 
  לא תאמרו ראינוהו 

 

שרץ אחר חבירו וסייף 
  בידו 

  נכנס מפניו לחנות 
  נכנס אחריו לחנות 

  שרץ אחר חבירו 
  

  לחורבה 

  ף בידו רודף אחריו וסיי
  

  נכנס לחורבה אחריו

ונכנסנו אחריו ומצאנוהו 
  הרוג 

נכנסנו אחריו ומצאנוהו   ורצתם אחריו ומצאתם 
  הרוג

  ראינוהו יוצא    
וסייף ביד הרוצח 

  דם  14ומנטף
  סיף בידו ודם מטפטף 

  והרוג מפרפר 
  דם  15והסייף מטפטפת

  
שמא תאמרו אם לאו מי 

  הרגו 
אם כן ראיתם אין 

   בדבריכם כלום
  

     16(תניא)  
  שמעון בן שטח  17אמ' ר'

  אראה בנחמה 
  אם לא ראיתי אחד 

  שרץ אחר חבירו 
  וסייף בידו 

  אמר ר' שמעון בן שטח 
  אראה בנחמה 

  אם לא ראיתי אחד 
  שרץ אחר חבירו 

  

  אמ' ר' שמעון בן שטח 
  אראה בנחמה 

אם לא ראיתי רודף אחר 
  אחר 

  
  נכנס מפניו לחורבה 

  ונכנס אחריו 
  
  ורבהלח

  
  נכנס לחורבה

                                                           
נוסח התוספתא יובא ע"פ כתב יד וינה, בהשוואה לכ"י ערפורט ולנוסח התוספתא בדפוס ראשון     12

ל פי כתב יד ליידן. רפ"ב). נוסח הירושלמי יובא ע-רפ"א ,(סוף הלכות רב אלפס, דפוס ויניצא
  ), עם חילופי נוסח מכתבי יד נוספים.1נוסח הבבלי יובא על פי כתב יד תימני (הרצוג מספר 

יש ציין כי  בכ"י ערפורט: כיצד אמר שלא יאמרו, בדפוס ראשון: כיצד אומר שמא תאמרו.  13
ט ודפוס ר שכיחים בכתבי היד, ולכן יש לשער כי גם גרסאות כ"י ערפור-חילופי האותיות ד

 ראשון עוסקות בעדות מאומד.
  בדפוס ראשון: ומטונף.    15
ספר הזיכרון לחנוך הברייתות העבריות בבבלי אינן לשון חכמים א'', "מ' מורשת (מ' מורשת,     14

) מציין כי במקורות התנאיים 283–282[בעריכת י' קוטשר ואחרים], רמת גן תשל"ד, עמ'  ילון
פ ובבבלי טפט"פ, ואילו בירושלמי אין אחידות לשונית, ולכן הברורים בא תמיד הפועל נט"

  .א) כי לפנינו 'טיפול' של האמוראים בברייתא זו, וראו בהמשך76הע'  ,293ייתכן (שם, עמ' 
 נמצא בכ"י פירנצה, ליתא בכ"י תימני.    16
 'ר'' ליתא בכ"י ערפורט ובדפוס ראשון.    17
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נוסח התוספתא יובא ע"פ כתב יד וינה, בהשוואה לכ"י ערפורט ולנוסח התוספתא בדפוס ראשון     12

ל פי כתב יד ליידן. רפ"ב). נוסח הירושלמי יובא ע-רפ"א ,(סוף הלכות רב אלפס, דפוס ויניצא
  ), עם חילופי נוסח מכתבי יד נוספים.1נוסח הבבלי יובא על פי כתב יד תימני (הרצוג מספר 

יש ציין כי  בכ"י ערפורט: כיצד אמר שלא יאמרו, בדפוס ראשון: כיצד אומר שמא תאמרו.  13
ט ודפוס ר שכיחים בכתבי היד, ולכן יש לשער כי גם גרסאות כ"י ערפור-חילופי האותיות ד

 ראשון עוסקות בעדות מאומד.
  בדפוס ראשון: ומטונף.    15
ספר הזיכרון לחנוך הברייתות העבריות בבבלי אינן לשון חכמים א'', "מ' מורשת (מ' מורשת,     14

) מציין כי במקורות התנאיים 283–282[בעריכת י' קוטשר ואחרים], רמת גן תשל"ד, עמ'  ילון
פ ובבבלי טפט"פ, ואילו בירושלמי אין אחידות לשונית, ולכן הברורים בא תמיד הפועל נט"

  .א) כי לפנינו 'טיפול' של האמוראים בברייתא זו, וראו בהמשך76הע'  ,293ייתכן (שם, עמ' 
 נמצא בכ"י פירנצה, ליתא בכ"י תימני.    16
 'ר'' ליתא בכ"י ערפורט ובדפוס ראשון.    17

 67ירון זילברשטיין     
 

  ג. 'כיצד מאומד'
הסיפור שהוזכר לעיל מובא גם בברייתא המופיעה בכמה מקומות בספרות 
חז"ל. לשם השוואה, נציג את הגרסאות השונות של סיפור זה  בטבלה 

  12שלפנינו:
  

  תוספתא, סנהדרין 
)427, עמ' 3(ח:

  ין בבלי, סנהדר
(לז ע"ב)

  ירושלמי, סנהדרין 
 (ד:ט, כב:ב)

13כיצד מאומד

  שמא תאמרו 
 ראינוהו 

  תנו רבנן 
  כיצד מאומד 

אומרין להן שמא כך 
ראיתם 

  כיצד מאומד 
  לא תאמרו ראינוהו 

 

שרץ אחר חבירו וסייף 
  בידו 

  נכנס מפניו לחנות 
  נכנס אחריו לחנות 

  שרץ אחר חבירו 
  

  לחורבה 

  ף בידו רודף אחריו וסיי
  

  נכנס לחורבה אחריו

ונכנסנו אחריו ומצאנוהו 
  הרוג 

נכנסנו אחריו ומצאנוהו   ורצתם אחריו ומצאתם 
  הרוג

  ראינוהו יוצא    
וסייף ביד הרוצח 

  דם  14ומנטף
  סיף בידו ודם מטפטף 

  והרוג מפרפר 
  דם  15והסייף מטפטפת

  
שמא תאמרו אם לאו מי 

  הרגו 
אם כן ראיתם אין 

   בדבריכם כלום
  

     16(תניא)  
  שמעון בן שטח  17אמ' ר'
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  ת שמעון בן שטח''אומדנ  68
 

 

  תוספתא, סנהדרין 
)427, עמ' 3(ח:

  בבלי, סנהדרין 
(לז ע"ב)

  ירושלמי, סנהדרין 
 (ד:ט, כב:ב)

ונכנסתי אחריו ומצאתיו 
  הרוג 

נכנסתי אחריו ומצאתיו   ורצתי אחריו ומצאתי 
  הרוג

והסייף ביד הרוצח ומנטף 
  דם 

 וזה יוצא וסייף מנטף דם  חרב בידו ודם מטפטף

    הרוג מפרפר ו  
  אמרתי לו  אמרתי לו   לו  18נמתי

  רשע מי הרגו לזה 
  אראה בנחמה 

  אם לא 

  רשע מי הרגו לזה 
  

  

  
  אראה בנחמה 

  
   19אני או אתה

  הרגנוהו 
  או אני או אתה 

  
  שזה הרגו 

  אבל מה אעשה לך 
  שאין דינך מסור בידי 

  אבל מה אעשה 
  שאין דמך מסור בידי 

  אבל מה אעשה 
  סור בידי שאין דמך מ

שהרי אמרה תורה על פי 
שנים עדים או על פי 
  20שלשה עדים יומת המת

שהרי אמרה תורה על פי 
  שנים עדים 
  יומת המת 

שהרי אמרה תורה על פי 
  שנים עדים 

  יקום דבר 
  אלא יודע מחשבות 
  יפרע מאותו האיש 

  יודע מחשבות 
  יפרע מאותו האיש 

  אלא היודע מחשבות 
  יפרע מאותו האיש

  לא זז משם 
  

  אמרו 
  לא זז משם 

  לא הספיק לצאת משם 

  עד שהכישו נחש ומת  עד שבא נחש והכישו  נחש ומת 21עד שנשכו
  

ברייתא זו מורכבת משני חלקים. החלק הראשון נפתח ב'כיצד מאומד', 
והדבר מלמד כי ברייתא זו איננה עומדת בפני עצמה, אלא מוסבת על מקור 

  אחר, דלהלן:
  

על עידי נפשות היו מכניסין אותן ומאיימין עליהן שמא  22כיצד מאיימים
ומשמועה עד מפי עד מפי אדם נאמן שמענו או שמא  23תאמרו מעומד

                                                           
  .בכ"י ערפורט ובדפוס ראשון: ואמרתי    18
 : אראה בנחמה אם לא אראנו אני ואתה הרגנוהו.רפורטע י"בכ    19
ָׁשה ֵעִדים  במקבילות שבתוספתא ובבבלי  20 מובא הפסוק (דברים יז ו): "ַעל ִּפי ְׁשַנִים ֵעִדים אֹו ְׁש

א יּוַמת ַעל ִּפי ֵעד ֶאָחד", ואילו במקבילה שבמכילתא מובא הפסוק (דברים יט  טו): יּוַמת ַהֵּמת 
א ָיקּום ֵעד ֶאָחד ְּבִאיׁש ְלָכל ָעֹון ּוְלָכל ַחָּטאת ְּבָכל ֵחְטא ֲאֶׁשר ֶיֱחָטא ַעל ִּפי ְׁשֵני ֵעִדים אֹו ַעל ִּפי  "
ָׁשה ֵעִדים ָיקּום ָּדָבר". חשוב לציין כי שני הפסוקים דנים בשלילת עדותו של עד אחד וראה  ְׁש

 בהמשך.
 כישו.בכ"י ערפורט ובדפוס ראשון: שה    21
(בעריכת  מבואות לספרות התנאיםי"נ אפשטיין,  ו:ליחס שבין משנה זו למשנה בסוטה (א ד) רא   22

 .56ע"צ מלמד), ירושלים תשי"ז, עמ' 
 בכ"י פארמא: מאומד.  מכאן ואילך ננקוט כתיב זה, לשם הנוחות.    23
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  בבלי, סנהדרין 
(לז ע"ב)

  ירושלמי, סנהדרין 
 (ד:ט, כב:ב)
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    הרוג מפרפר ו  
  אמרתי לו  אמרתי לו   לו  18נמתי

  רשע מי הרגו לזה 
  אראה בנחמה 

  אם לא 

  רשע מי הרגו לזה 
  

  

  
  אראה בנחמה 
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  20שלשה עדים יומת המת
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  יודע מחשבות 
  יפרע מאותו האיש 
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  אמרו 
  לא זז משם 

  לא הספיק לצאת משם 

  עד שהכישו נחש ומת  עד שבא נחש והכישו  נחש ומת 21עד שנשכו
  

ברייתא זו מורכבת משני חלקים. החלק הראשון נפתח ב'כיצד מאומד', 
והדבר מלמד כי ברייתא זו איננה עומדת בפני עצמה, אלא מוסבת על מקור 

  אחר, דלהלן:
  

על עידי נפשות היו מכניסין אותן ומאיימין עליהן שמא  22כיצד מאיימים
ומשמועה עד מפי עד מפי אדם נאמן שמענו או שמא  23תאמרו מעומד

                                                           
  .בכ"י ערפורט ובדפוס ראשון: ואמרתי    18
 : אראה בנחמה אם לא אראנו אני ואתה הרגנוהו.רפורטע י"בכ    19
ָׁשה ֵעִדים  במקבילות שבתוספתא ובבבלי  20 מובא הפסוק (דברים יז ו): "ַעל ִּפי ְׁשַנִים ֵעִדים אֹו ְׁש

א יּוַמת ַעל ִּפי ֵעד ֶאָחד", ואילו במקבילה שבמכילתא מובא הפסוק (דברים יט  טו): יּוַמת ַהֵּמת 
א ָיקּום ֵעד ֶאָחד ְּבִאיׁש ְלָכל ָעֹון ּוְלָכל ַחָּטאת ְּבָכל ֵחְטא ֲאֶׁשר ֶיֱחָטא ַעל ִּפי ְׁשֵני ֵעִדים אֹו ַעל ִּפי  "
ָׁשה ֵעִדים ָיקּום ָּדָבר". חשוב לציין כי שני הפסוקים דנים בשלילת עדותו של עד אחד וראה  ְׁש

 בהמשך.
 כישו.בכ"י ערפורט ובדפוס ראשון: שה    21
(בעריכת  מבואות לספרות התנאיםי"נ אפשטיין,  ו:ליחס שבין משנה זו למשנה בסוטה (א ד) רא   22

 .56ע"צ מלמד), ירושלים תשי"ז, עמ' 
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 69ירון זילברשטיין     
 

 ,שאין אתם יודעין שסופנו לבדוק אתכם בדרישה ובחקירה... (משנה
  .סנהדרין [ד, ה])

  
על פי משנה זו, יש להזהיר את העדים הבאים להעיד בדיני נפשות, ולדרוש 

שיבדקו היטב את מהימנותה של עדותם. כידוע, הראיה המרכזית בדיני מהם 
ולכן על העדים לבדוק בעצמם אם  24הראיות במשפט העברי היא עדות ראייה,

עדותם מתבססת על ראיית האירוע בפועל. בהמשך מציינת המשנה כמה 
עדות המתבססת על הגיון והקשר  – עדות מאומדדוגמאות לעדויות פסולות: 

העדים שמעו על האירוע בעצמם, אך לא  – שמועהפי ראייה ממשית;  ולא על
העדים שמעו על קיומה של ההתרחשות  – עד מפי עדראו אותה בעיניהם, וכן 

  מעד אחר.
מתוך השוואת הגרסאות השונות עולה כי במקבילה שבתוספתא ובבבלי 

עם  מדובר באדם ש'רץ אחר חבירו', ואילו בירושלמי מדובר ב'רודף אחריו'.
זאת, נראה כי המילה 'רודף' משמשת כאן כשם תואר, ולא כמונח הלכתי על 
השלכותיו השונות. יתר על כן, אם לא נתפס הרוצח קודם לביצוע הרצח, הוא 

  איננו במעמד הלכתי של 'רודף', ויש לדונו על פי דיני הראיות הרגילים.  

עוד לפני  נראה הסיף בידיו של הרוצח במקבילות שבתוספתא ובירושלמי
שבוצע הרצח וגם לאחר שבוצע הרצח, ואילו לפי המקבילה בבבלי, הסיף 
נראה בידיו של הרוצח רק לאחר הרצח. אם כן, בגרסה שבבבלי יש הקטנה 
מסוימת של ההסתברות שאכן זה רצח את זה, שהרי תיתכן האפשרות כי 

  לפנינו הרג מתוך הגנה עצמית וכדומה. 

וא השימוש במילה 'חורבה' במקבילות הבדל נוסף שיש לציין כאן ה
שבירושלמי ובבבלי, לעומת השימוש במילה 'חנות' בתוספתא. השאלה 
העולה מחילוף זה היא האם לפנינו שיבוש במקבילה שבתוספתא, או שמא 
דיוק על חנות, שיש בה בדרך כלל מוכר (כלומר עד פוטנציאלי), לבין חורבה 

  25שהיא מקום נטוש לחלוטין וצ"ע.
ילה שבתוספתא וגם בזו שבבבלי מסתיים החלק הראשון בציון הבנתם במקב

'שמא תאמרו אם לאו מי הרגו'/'אם כך ראיתם לא  26:הלא נכונה של העדים
מבהיר לנו מהו אומד, ומדוע יש  27ראיתם כלום'. משפט זה בשתי גרסאותיו,

לאיים ולשאול את העדים אם עדותם היא עדות מאומד. לעומת זאת, 
  ירושלמי משפט זה איננו מופיע, ונדון בכך בהמשך. במקבילה ב

                                                           
 .113ד, תל אביב תשכ"ז, עמ'  יסודי המשפט העברי,א' גולאק,     24
ברכות (ג ע"א): "תנו רבנן מפני ג' דברים אין נכנסין  ,נזכיר את דברי הבבלי לכךובהקשר     25

 לחורבה מפני חשד מפני המפולת ומפני המזיקין וכו'".
יש להעיר כי אנו עוסקים כאן בעדים (זוג!), ולא ביחיד, ומעידה על כך לשון הרבים 'שמא    26

  יאמרו' וכו'.
נראה קדום יותר, מכיוון שהוא מבטא במדויק את דעתם של  המשפט במקבילה שבתוספתא    27

העדים על מה שראו; ברור שקרה מה שקרה, אף שלא ראו זאת בפירוש. זוהי טענתם הבסיסית 
  של העדים, ואילו במקבילה שבבבלי מופיעה כבר תשובתם של הדיינים לטיעון זה.
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עדותם מתבססת על ראיית האירוע בפועל. בהמשך מציינת המשנה כמה 
עדות המתבססת על הגיון והקשר  – עדות מאומדדוגמאות לעדויות פסולות: 

העדים שמעו על האירוע בעצמם, אך לא  – שמועהפי ראייה ממשית;  ולא על
העדים שמעו על קיומה של ההתרחשות  – עד מפי עדראו אותה בעיניהם, וכן 

  מעד אחר.
מתוך השוואת הגרסאות השונות עולה כי במקבילה שבתוספתא ובבבלי 

עם  מדובר באדם ש'רץ אחר חבירו', ואילו בירושלמי מדובר ב'רודף אחריו'.
זאת, נראה כי המילה 'רודף' משמשת כאן כשם תואר, ולא כמונח הלכתי על 
השלכותיו השונות. יתר על כן, אם לא נתפס הרוצח קודם לביצוע הרצח, הוא 

  איננו במעמד הלכתי של 'רודף', ויש לדונו על פי דיני הראיות הרגילים.  

עוד לפני  נראה הסיף בידיו של הרוצח במקבילות שבתוספתא ובירושלמי
שבוצע הרצח וגם לאחר שבוצע הרצח, ואילו לפי המקבילה בבבלי, הסיף 
נראה בידיו של הרוצח רק לאחר הרצח. אם כן, בגרסה שבבבלי יש הקטנה 
מסוימת של ההסתברות שאכן זה רצח את זה, שהרי תיתכן האפשרות כי 

  לפנינו הרג מתוך הגנה עצמית וכדומה. 

וא השימוש במילה 'חורבה' במקבילות הבדל נוסף שיש לציין כאן ה
שבירושלמי ובבבלי, לעומת השימוש במילה 'חנות' בתוספתא. השאלה 
העולה מחילוף זה היא האם לפנינו שיבוש במקבילה שבתוספתא, או שמא 
דיוק על חנות, שיש בה בדרך כלל מוכר (כלומר עד פוטנציאלי), לבין חורבה 

  25שהיא מקום נטוש לחלוטין וצ"ע.
ילה שבתוספתא וגם בזו שבבבלי מסתיים החלק הראשון בציון הבנתם במקב

'שמא תאמרו אם לאו מי הרגו'/'אם כך ראיתם לא  26:הלא נכונה של העדים
מבהיר לנו מהו אומד, ומדוע יש  27ראיתם כלום'. משפט זה בשתי גרסאותיו,

לאיים ולשאול את העדים אם עדותם היא עדות מאומד. לעומת זאת, 
  ירושלמי משפט זה איננו מופיע, ונדון בכך בהמשך. במקבילה ב

                                                           
 .113ד, תל אביב תשכ"ז, עמ'  יסודי המשפט העברי,א' גולאק,     24
ברכות (ג ע"א): "תנו רבנן מפני ג' דברים אין נכנסין  ,נזכיר את דברי הבבלי לכךובהקשר     25

 לחורבה מפני חשד מפני המפולת ומפני המזיקין וכו'".
יש להעיר כי אנו עוסקים כאן בעדים (זוג!), ולא ביחיד, ומעידה על כך לשון הרבים 'שמא    26

  יאמרו' וכו'.
נראה קדום יותר, מכיוון שהוא מבטא במדויק את דעתם של  המשפט במקבילה שבתוספתא    27

העדים על מה שראו; ברור שקרה מה שקרה, אף שלא ראו זאת בפירוש. זוהי טענתם הבסיסית 
  של העדים, ואילו במקבילה שבבבלי מופיעה כבר תשובתם של הדיינים לטיעון זה.

 69ירון זילברשטיין     
 

 ,שאין אתם יודעין שסופנו לבדוק אתכם בדרישה ובחקירה... (משנה
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'שמא תאמרו אם לאו מי הרגו'/'אם כך ראיתם לא  26:הלא נכונה של העדים
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 לחורבה מפני חשד מפני המפולת ומפני המזיקין וכו'".
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העדים על מה שראו; ברור שקרה מה שקרה, אף שלא ראו זאת בפירוש. זוהי טענתם הבסיסית 
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חלקה הראשון של הברייתא מסתיים בהצגת הסבר ברור למושג 'עדות 
מאומד'. עדות מאומד היא עדות שבה כל הנסיבות מובילות למסקנה כי אדם 
זה רצח את חברו, אך מעשה הרצח עצמו לא נראה על ידי העדים. במקרה זה, 

  יני נפשות.העדות איננה קבילה בד

חלקה השני של הברייתא הוא אותו סיפור שדנו בו לעיל במקבילה 
שבמכילתא, אלא שכאן הוא עוסק בשמעון בן שטח (להלן שב"ש). שב"ש 

שבועות [לד ע"א], הכוללת  ,מופיע בכל המקבילות (כולל המקבילה בבבלי
  28סיפור זה בלבד) למעט במכילתא דר"י, שם הסיפור קשור ליהודה בן טבאי.

נראה שהשמות במכילתא התחלפו, מכיוון שבכל   29לדעת א"א אורבך,
הגרסה שבמכילתא  30המקורות המקבילים השמות הפוכים. לדעת א' גייגר,

היא הנכונה. ברוב הגרסאות מופיע שב"ש מכיוון שבקרב הדורות המאוחרים 
שררה נטייה לפאר את שמו של שמעון בן שטח, ולהעמיד בצלו את יהודה בן 

עי"ש. בשל מחסור בנתונים  קשה להכריע בעניין זה, ולשם הנוחות  ,יטבא
  31ננקוט את שמו של שמעון בן שטח כבעל סיפור זה.

לכל המקבילות שלפנינו בחלק זה, שלד סיפורי זהה ונציין כמה הבדלים 
. הבדל אחד הוא נקודת המבט של הסיפור. במכילתא דר"י מסופר ןביניה

במקבילות שבתוספתא, בירושלמי ובבבלי מספר  הסיפור בגוף שלישי, ואילו
  שב"ש את הסיפור על עצמו בגוף ראשון.

במקבילה שבתוספתא הרוצח רץ וסיף בידו לכיוון  לעניין מיקום האירוע:
אחריו, אך במקבילה  – חברו, הלה נכנס לחורבה, הרוצח אחריו ושב"ש

במקבילה שבירושלמי לא מצוין כי הנרדף (ההרוג) נכנס לחורבה. כך גם 
שבבבלי. בבבלי מצוין כי הרוצח 'רץ אחר חברו לחורבה', בעוד שמהמקבילה 
שבתוספתא משתמע כי החורבה הנה מקום מקלט מזדמן, שאליו נס האדם 
הנרדף כדי לחמוק מרודפו, ולא כיוון הריצה הראשוני שלו. במקבילה 
שבמדר"י אין כל התרחשות מחוץ לחורבה, יב"ט מגלה את העובדות 

  זעות רק בכניסתו אל תוך החורבה. המזע
מבחינת השתלשלות האירועים מתקבלת יותר על הדעת האפשרות כי שב"ש 
ראה את תחילתה של ההתרחשות ולכן נכנס לחורבה, ולא שנכנס לחורבה 
במקרה ושם נתקל בהורג ובהרוג. לחלופין ניתן לומר כי דווקא המקבילה 

פתא בנתה קטע נוסף במכילתא היא הקדומה יותר, והמקבילה בתוס
  ('נכנס...נכנס...נכנסתי'), על מנת להבהיר כיצד הגיע שב"ש לחורבה.

                                                           
, לבד מהנוסח ), דפוס ראשון239ונין קט"ג אנט ;וטיקן ;אוקספורד( כך בכל כתבי היד שנבדקו    28

  המובא במדרש חכמים.
 .58הע'  ,274, עמ' 1984, גבעתיים ההלכה: מקורותיה והתפתחותהא"א אורבך,     29
  .92, ירושלים תש"ט, עמ' המקרא ותרגומיוא' גייגר,     30
"...שמעון  ז):  אבות (א ,ייתכן וסיוע לכך שבעל המעשה הוא דווקא שב"ש ניתן למצוא במשנה  31

בן שטח אומ' הווי מרבה לחקור את העדים והווי זהיר בדבריך שמא מתוכן ילמדו לשקר". 
פני שב"ש הוא ביסוס מערכת בממשנה זו ניתן ללמוד כי אחד האתגרים המרכזיים שעמדו 

  וראו בהמשך.  ,בסיס דיני ראיות מוצקים והעמדתה עלהמשפט 
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חלקה הראשון של הברייתא מסתיים בהצגת הסבר ברור למושג 'עדות 
מאומד'. עדות מאומד היא עדות שבה כל הנסיבות מובילות למסקנה כי אדם 
זה רצח את חברו, אך מעשה הרצח עצמו לא נראה על ידי העדים. במקרה זה, 

  יני נפשות.העדות איננה קבילה בד

חלקה השני של הברייתא הוא אותו סיפור שדנו בו לעיל במקבילה 
שבמכילתא, אלא שכאן הוא עוסק בשמעון בן שטח (להלן שב"ש). שב"ש 

שבועות [לד ע"א], הכוללת  ,מופיע בכל המקבילות (כולל המקבילה בבבלי
  28סיפור זה בלבד) למעט במכילתא דר"י, שם הסיפור קשור ליהודה בן טבאי.

נראה שהשמות במכילתא התחלפו, מכיוון שבכל   29לדעת א"א אורבך,
הגרסה שבמכילתא  30המקורות המקבילים השמות הפוכים. לדעת א' גייגר,

היא הנכונה. ברוב הגרסאות מופיע שב"ש מכיוון שבקרב הדורות המאוחרים 
שררה נטייה לפאר את שמו של שמעון בן שטח, ולהעמיד בצלו את יהודה בן 

עי"ש. בשל מחסור בנתונים  קשה להכריע בעניין זה, ולשם הנוחות  ,יטבא
  31ננקוט את שמו של שמעון בן שטח כבעל סיפור זה.

לכל המקבילות שלפנינו בחלק זה, שלד סיפורי זהה ונציין כמה הבדלים 
. הבדל אחד הוא נקודת המבט של הסיפור. במכילתא דר"י מסופר ןביניה

במקבילות שבתוספתא, בירושלמי ובבבלי מספר  הסיפור בגוף שלישי, ואילו
  שב"ש את הסיפור על עצמו בגוף ראשון.

במקבילה שבתוספתא הרוצח רץ וסיף בידו לכיוון  לעניין מיקום האירוע:
אחריו, אך במקבילה  – חברו, הלה נכנס לחורבה, הרוצח אחריו ושב"ש

במקבילה שבירושלמי לא מצוין כי הנרדף (ההרוג) נכנס לחורבה. כך גם 
שבבבלי. בבבלי מצוין כי הרוצח 'רץ אחר חברו לחורבה', בעוד שמהמקבילה 
שבתוספתא משתמע כי החורבה הנה מקום מקלט מזדמן, שאליו נס האדם 
הנרדף כדי לחמוק מרודפו, ולא כיוון הריצה הראשוני שלו. במקבילה 
שבמדר"י אין כל התרחשות מחוץ לחורבה, יב"ט מגלה את העובדות 

  זעות רק בכניסתו אל תוך החורבה. המזע
מבחינת השתלשלות האירועים מתקבלת יותר על הדעת האפשרות כי שב"ש 
ראה את תחילתה של ההתרחשות ולכן נכנס לחורבה, ולא שנכנס לחורבה 
במקרה ושם נתקל בהורג ובהרוג. לחלופין ניתן לומר כי דווקא המקבילה 

פתא בנתה קטע נוסף במכילתא היא הקדומה יותר, והמקבילה בתוס
  ('נכנס...נכנס...נכנסתי'), על מנת להבהיר כיצד הגיע שב"ש לחורבה.
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בן שטח אומ' הווי מרבה לחקור את העדים והווי זהיר בדבריך שמא מתוכן ילמדו לשקר". 
פני שב"ש הוא ביסוס מערכת בממשנה זו ניתן ללמוד כי אחד האתגרים המרכזיים שעמדו 

  וראו בהמשך.  ,בסיס דיני ראיות מוצקים והעמדתה עלהמשפט 

  ת שמעון בן שטח''אומדנ  70
 

חלקה הראשון של הברייתא מסתיים בהצגת הסבר ברור למושג 'עדות 
מאומד'. עדות מאומד היא עדות שבה כל הנסיבות מובילות למסקנה כי אדם 
זה רצח את חברו, אך מעשה הרצח עצמו לא נראה על ידי העדים. במקרה זה, 

  יני נפשות.העדות איננה קבילה בד

חלקה השני של הברייתא הוא אותו סיפור שדנו בו לעיל במקבילה 
שבמכילתא, אלא שכאן הוא עוסק בשמעון בן שטח (להלן שב"ש). שב"ש 

שבועות [לד ע"א], הכוללת  ,מופיע בכל המקבילות (כולל המקבילה בבבלי
  28סיפור זה בלבד) למעט במכילתא דר"י, שם הסיפור קשור ליהודה בן טבאי.

נראה שהשמות במכילתא התחלפו, מכיוון שבכל   29לדעת א"א אורבך,
הגרסה שבמכילתא  30המקורות המקבילים השמות הפוכים. לדעת א' גייגר,

היא הנכונה. ברוב הגרסאות מופיע שב"ש מכיוון שבקרב הדורות המאוחרים 
שררה נטייה לפאר את שמו של שמעון בן שטח, ולהעמיד בצלו את יהודה בן 

עי"ש. בשל מחסור בנתונים  קשה להכריע בעניין זה, ולשם הנוחות  ,יטבא
  31ננקוט את שמו של שמעון בן שטח כבעל סיפור זה.

לכל המקבילות שלפנינו בחלק זה, שלד סיפורי זהה ונציין כמה הבדלים 
. הבדל אחד הוא נקודת המבט של הסיפור. במכילתא דר"י מסופר ןביניה

במקבילות שבתוספתא, בירושלמי ובבבלי מספר  הסיפור בגוף שלישי, ואילו
  שב"ש את הסיפור על עצמו בגוף ראשון.

במקבילה שבתוספתא הרוצח רץ וסיף בידו לכיוון  לעניין מיקום האירוע:
אחריו, אך במקבילה  – חברו, הלה נכנס לחורבה, הרוצח אחריו ושב"ש

במקבילה שבירושלמי לא מצוין כי הנרדף (ההרוג) נכנס לחורבה. כך גם 
שבבבלי. בבבלי מצוין כי הרוצח 'רץ אחר חברו לחורבה', בעוד שמהמקבילה 
שבתוספתא משתמע כי החורבה הנה מקום מקלט מזדמן, שאליו נס האדם 
הנרדף כדי לחמוק מרודפו, ולא כיוון הריצה הראשוני שלו. במקבילה 
שבמדר"י אין כל התרחשות מחוץ לחורבה, יב"ט מגלה את העובדות 

  זעות רק בכניסתו אל תוך החורבה. המזע
מבחינת השתלשלות האירועים מתקבלת יותר על הדעת האפשרות כי שב"ש 
ראה את תחילתה של ההתרחשות ולכן נכנס לחורבה, ולא שנכנס לחורבה 
במקרה ושם נתקל בהורג ובהרוג. לחלופין ניתן לומר כי דווקא המקבילה 

פתא בנתה קטע נוסף במכילתא היא הקדומה יותר, והמקבילה בתוס
  ('נכנס...נכנס...נכנסתי'), על מנת להבהיר כיצד הגיע שב"ש לחורבה.

                                                           
, לבד מהנוסח ), דפוס ראשון239ונין קט"ג אנט ;וטיקן ;אוקספורד( כך בכל כתבי היד שנבדקו    28

  המובא במדרש חכמים.
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בן שטח אומ' הווי מרבה לחקור את העדים והווי זהיר בדבריך שמא מתוכן ילמדו לשקר". 
פני שב"ש הוא ביסוס מערכת בממשנה זו ניתן ללמוד כי אחד האתגרים המרכזיים שעמדו 

  וראו בהמשך.  ,בסיס דיני ראיות מוצקים והעמדתה עלהמשפט 
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בן שטח אומ' הווי מרבה לחקור את העדים והווי זהיר בדבריך שמא מתוכן ילמדו לשקר". 
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  וראו בהמשך.  ,בסיס דיני ראיות מוצקים והעמדתה עלהמשפט 
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בהמשך מובאים הדברים שאמר שב"ש לרוצח. במקבילה שבתוספתא ישנם 
שלושה מרכיבים בדברי שב"ש לרוצח. המרכיב הראשון הוא 'רשע מי הרגו 

במקבילה לזה', המשמש כאן כמעין שאלה רטורית. מרכיב זה מופיע גם 
שבבבלי, אך אינו מופיע במקבילה שבירושלמי, וייתכן שהסיבה לכך היא 
מכיוון שהוא אינו מוסיף כאן דבר להבנת המקרה. המרכיב השני הוא 'אראה 
 32בנחמה', המופיע גם במקבילה שבירושלמי, והסברו, לדעת ח"ש הורוביץ

  הוא 'לא אראה בנחמה אם לא וכו''. 

אני ואתה הרגנוהו'. ניתן לפרש משפט זה כ'אני בהמשך אומר שב"ש לרוצח '
אבל ייתכן שבשל חוסר היכולת לדון את  33או אתה' (כלומר זו וי"ו החילוק),

הרוצח, הופכים שניהם לחשודים ברצח. הדגש יהיה על כך שמבין שני העדים 
אחד הוא הרוצח עצמו. בגרסת כי"ע שבתוספתא מופיע  – הפוטנציאליים

אם לא אראנו'. משפט זה איננו ברור, אך ניתן לשער המשפט 'אראה בנחמה 
שהוא מהווה חלק מהביטוי השלם של 'אראה בנחמה'. במקבילה שבירושלמי 

  הושמט חלק זה, ונדון בכך בהמשך.
המרכיב האחרון בדבריו של שב"ש הוא טענתו כי אין בידו לדון את הרוצח. 

, הוא שיש צורך ההסבר המובא לכך במקבילות שבמכדר"י, בבבלי ובתוספתא
בשני עדים כדי להרשיע אדם, ולכן לא ניתן היה כאן להרשיע את החשוד 

היא שכל הדיון  ,עם סיום הדיון בחלק ב בברייתא ,ברצח. הבעיה העולה כעת
כאן נסב על עדות מאומדן, הפסולה גם בשני עדים, ואם כן מה לי עד אחד 

כי תיאורו המדויק של  נוסף על כך, יש לומר 34ומה לי שניים ושלושה עדים.
הנרצח (במקבילות שבמכדר"י ובבבלי) 'הרוג מפרפר', נועד להדגיש כי 
שב"ש היה כשר להעיד על מעשה הרצח עצמו, ואין כאן עדות מאומד. אולם, 

  מכיוון שאין עד נוסף למעשה, אין יכולת להרשיע את הרוצח.
עולה ניתן לטעון כי הבעיה ההלכתית המקורית ש 35לדעת א"א אורבך,

מסיפור זה נעוצה בזה  שאין כאן שני עדים, ולא שזו עדות מאומד. לדעתו, 
הדיוק כאן הוא על המילה 'עדים' במשמעות של עדות ראייה (הנדרשים לכך 

אך כיצד נבין לפי  36.שלא תהיה עדות מאומד), ולא על מספרם של העדים
ה את הסבר זה את הבלטת הטענה 'אני או אתה הרגנוהו', טענה המדגיש

העובדה שאחד משני העדים הפוטנציאליים לרצח הוא הרוצח עצמו, ולכן 

                                                           
 בהערותיו למכילתא דר"י (שם).    32
 .1064–1062עמ' תש"ס, ירושלים  ,מבוא לנוסח המשנה ,י"נ אפשטייןאצל ראו למשל     33
ראו תוספות שם (ד"ה שאין דמך): "מדמייתי האי עובדא אמתני' דכיצד מאומד משמע דדריש     34

מהאי קרא דמאומד לא מיקטל דמשמע ע"פ שנים עדים שראו את המעשה ואחריני הוו עם ר"ש 
להו משום כבודו והאי דקאמר או אני או אתה לאו דוקא לשון יחיד  בן שטח והאי דלא חשיב

, עבודה "כתב יד תימני למסכת סנהדרין ומיקומו במסורת הנוסח"אלא אנו". ראו גם מ' סבתו, 
  .57–56עברית, ירושלים תשנ"ח, עמ' לשם קבלת תואר דוקטור, האוניברסיטה ה

  .112), עמ' 29הערה  ,אורבך (לעיל    35
 שבועות (לד ע"א). ,כן שזו הפרשנות הבבלית לסיפור זה, כפי שעולה גם מהמקבילה בבבליויית   36
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מסיפור זה נעוצה בזה  שאין כאן שני עדים, ולא שזו עדות מאומד. לדעתו, 
הדיוק כאן הוא על המילה 'עדים' במשמעות של עדות ראייה (הנדרשים לכך 

אך כיצד נבין לפי  36.שלא תהיה עדות מאומד), ולא על מספרם של העדים
ה את הסבר זה את הבלטת הטענה 'אני או אתה הרגנוהו', טענה המדגיש

העובדה שאחד משני העדים הפוטנציאליים לרצח הוא הרוצח עצמו, ולכן 
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מהאי קרא דמאומד לא מיקטל דמשמע ע"פ שנים עדים שראו את המעשה ואחריני הוו עם ר"ש 
להו משום כבודו והאי דקאמר או אני או אתה לאו דוקא לשון יחיד  בן שטח והאי דלא חשיב

, עבודה "כתב יד תימני למסכת סנהדרין ומיקומו במסורת הנוסח"אלא אנו". ראו גם מ' סבתו, 
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בהמשך מובאים הדברים שאמר שב"ש לרוצח. במקבילה שבתוספתא ישנם 
שלושה מרכיבים בדברי שב"ש לרוצח. המרכיב הראשון הוא 'רשע מי הרגו 

במקבילה לזה', המשמש כאן כמעין שאלה רטורית. מרכיב זה מופיע גם 
שבבבלי, אך אינו מופיע במקבילה שבירושלמי, וייתכן שהסיבה לכך היא 
מכיוון שהוא אינו מוסיף כאן דבר להבנת המקרה. המרכיב השני הוא 'אראה 
 32בנחמה', המופיע גם במקבילה שבירושלמי, והסברו, לדעת ח"ש הורוביץ

  הוא 'לא אראה בנחמה אם לא וכו''. 

אני ואתה הרגנוהו'. ניתן לפרש משפט זה כ'אני בהמשך אומר שב"ש לרוצח '
אבל ייתכן שבשל חוסר היכולת לדון את  33או אתה' (כלומר זו וי"ו החילוק),

הרוצח, הופכים שניהם לחשודים ברצח. הדגש יהיה על כך שמבין שני העדים 
אחד הוא הרוצח עצמו. בגרסת כי"ע שבתוספתא מופיע  – הפוטנציאליים
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  הושמט חלק זה, ונדון בכך בהמשך.
המרכיב האחרון בדבריו של שב"ש הוא טענתו כי אין בידו לדון את הרוצח. 

, הוא שיש צורך ההסבר המובא לכך במקבילות שבמכדר"י, בבבלי ובתוספתא
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היא שכל הדיון  ,עם סיום הדיון בחלק ב בברייתא ,ברצח. הבעיה העולה כעת
כאן נסב על עדות מאומדן, הפסולה גם בשני עדים, ואם כן מה לי עד אחד 

כי תיאורו המדויק של  נוסף על כך, יש לומר 34ומה לי שניים ושלושה עדים.
הנרצח (במקבילות שבמכדר"י ובבבלי) 'הרוג מפרפר', נועד להדגיש כי 
שב"ש היה כשר להעיד על מעשה הרצח עצמו, ואין כאן עדות מאומד. אולם, 

  מכיוון שאין עד נוסף למעשה, אין יכולת להרשיע את הרוצח.
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זאת ועוד, לא מצאנו פרשנות זו לפסוק, הקושרת אותו  ?אינו יכול להעיד
  לעדות מאומד.

ים המקבילות מהגרסאות של הסיפור; יקושי מהותי זה איננו נמצא בשת
ובעייתו של  המקבילה שבמכילתא דר"י איננה עוסקת כלל בעדות מאומד,

יב"ט שם היא משום שהוא עד יחיד. נראה לשער כי במקרה היפותטי שבו 
בפתח החורבה לצד יב"ט, היו שניהם מעידים על הרצח,  היה עד נוסף

והרוצח היה מקבל את עונשו. במילים אחרות, יב"ט וכן שב"ש (במקבילות 
שבתוספתא ובבבלי) אינם מתייחסים למונח זה שנקרא 'עדות מאומד', ואינם 
רואים בעדות כזאת עדות בעייתית. כל הבעיה המוצגת כאן היא עדותו של עד 

המעיד שם העצם 'עד' משמעו יותר עד  37,ן כי לדעת ד' הליבנייחיד. אציי
  הרואה.מאשר עד 

לכן נראה כי הברייתא שבתוספתא ובבבלי איננה עשויה מעור אחד אלא 
וחלק א אינו מהווה הקדמה לחלק ב שבברייתא.   38כוללת שני חלקים שונים,

, ועל ידי במקבילה בבבלי מודגש עניין זה על ידי המונח 'תנו רבנן' לחלק א
המונח 'תניא' לחלק ב בכ"י פירנצה. החלק הקדום הוא חלק ב (כמקבילתו 
במכילתא), ומטרתו היא להצביע על העובדה כי אין להרשיע אדם גם במצב 

  ודאי שכזה, ללא עדות של שני עדים, וכפשט הפסוק.
על בסיסו של החלק הקדום הזה נבנה חלק א בברייתא המשתמש במוטיבים 

עדות שבה המעשה  –לק ב, ומטרתו להסביר מהי עדות מאומד השאולים מח
אף  הסיבה לכך שחלק א הוקדם לחלק ב, 39עצמו לא נראה על ידי העדים.

שהוא מאוחר יותר, היא ככל הנראה הרצון לסדר את הברייתא על פי סדר 
העניינים במשנה; עדות מאומד, ולאחר מכן 'עד מפי עד' שהוא סוג של עדות 

כבר במשנה, ולכן ייתכן לשער כי הבעיה כאן היא גם בעיית  שמיעה הנזכרת
עדותו של עד אחד. מכאן עולה כי מושג 'עדות מאומד' איננו שייך לסיפור 
ולזמנם של שב"ש ויב"ט, אלא מאוחר להם, ומכאן שאין לדבר על 'אומדנת 

  שמעון בן שטח'.  
אן מספר ברייתא זו מובאת על שני חלקיה גם בירושלמי, וראוי לציין כ

של בית הדין כלפי העדים 'שמא תאמרו אם לאו מי  ושינויים. ראשית טענת
הרגו' איננה מובאת בירושלמי, ומיד לאחר התיאור של 'הסייף מטפטפת דם', 
מספר שמעון בן שטח על מעשה שקרה לו. קישור זה יוצר את הרושם כי 

ות' בשטח סיפור אחד ארוך לפנינו שבו הקדמה תאורטית, ולאחריה 'התרחש
של מעשה זה. כמו כן, במקבילה שבירושלמי במקום הביטוי 'אני או אתה 
הרגנוהו' מופיע הביטוי 'שזה הרגו', כלומר מושמט הבסיס למרכיב המספרי 

ההוכחה 'שהרי אמרה חסרה בה כן כמו אפשרות לשני עדים, ו –'אני או אתה' 
העולה מצירופם  תורה וכו''. נראה כי עורך הסוגיה בירושלמי הכיר בקושי

                                                           
  ירושלים תשנ"ג, עמ' שלו. ,מקורות ומסורות: בבא קמאד' הליבני,     37
 .301), עמ' 8ראו גם אלבק (לעיל, הערה    38
 .416), עמ' נא (תשמ"ב ,תרביץראו גם ב' ליפשיץ, "על כמה לשונות משותפים ופירושם",    39
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, ועל ידי במקבילה בבבלי מודגש עניין זה על ידי המונח 'תנו רבנן' לחלק א
המונח 'תניא' לחלק ב בכ"י פירנצה. החלק הקדום הוא חלק ב (כמקבילתו 
במכילתא), ומטרתו היא להצביע על העובדה כי אין להרשיע אדם גם במצב 

  ודאי שכזה, ללא עדות של שני עדים, וכפשט הפסוק.
על בסיסו של החלק הקדום הזה נבנה חלק א בברייתא המשתמש במוטיבים 

עדות שבה המעשה  –לק ב, ומטרתו להסביר מהי עדות מאומד השאולים מח
אף  הסיבה לכך שחלק א הוקדם לחלק ב, 39עצמו לא נראה על ידי העדים.

שהוא מאוחר יותר, היא ככל הנראה הרצון לסדר את הברייתא על פי סדר 
העניינים במשנה; עדות מאומד, ולאחר מכן 'עד מפי עד' שהוא סוג של עדות 

כבר במשנה, ולכן ייתכן לשער כי הבעיה כאן היא גם בעיית  שמיעה הנזכרת
עדותו של עד אחד. מכאן עולה כי מושג 'עדות מאומד' איננו שייך לסיפור 
ולזמנם של שב"ש ויב"ט, אלא מאוחר להם, ומכאן שאין לדבר על 'אומדנת 

  שמעון בן שטח'.  
אן מספר ברייתא זו מובאת על שני חלקיה גם בירושלמי, וראוי לציין כ

של בית הדין כלפי העדים 'שמא תאמרו אם לאו מי  ושינויים. ראשית טענת
הרגו' איננה מובאת בירושלמי, ומיד לאחר התיאור של 'הסייף מטפטפת דם', 
מספר שמעון בן שטח על מעשה שקרה לו. קישור זה יוצר את הרושם כי 

ות' בשטח סיפור אחד ארוך לפנינו שבו הקדמה תאורטית, ולאחריה 'התרחש
של מעשה זה. כמו כן, במקבילה שבירושלמי במקום הביטוי 'אני או אתה 
הרגנוהו' מופיע הביטוי 'שזה הרגו', כלומר מושמט הבסיס למרכיב המספרי 

ההוכחה 'שהרי אמרה חסרה בה כן כמו אפשרות לשני עדים, ו –'אני או אתה' 
העולה מצירופם  תורה וכו''. נראה כי עורך הסוגיה בירושלמי הכיר בקושי

                                                           
  ירושלים תשנ"ג, עמ' שלו. ,מקורות ומסורות: בבא קמאד' הליבני,     37
 .301), עמ' 8ראו גם אלבק (לעיל, הערה    38
 .416), עמ' נא (תשמ"ב ,תרביץראו גם ב' ליפשיץ, "על כמה לשונות משותפים ופירושם",    39
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זאת ועוד, לא מצאנו פרשנות זו לפסוק, הקושרת אותו  ?אינו יכול להעיד
  לעדות מאומד.

ים המקבילות מהגרסאות של הסיפור; יקושי מהותי זה איננו נמצא בשת
ובעייתו של  המקבילה שבמכילתא דר"י איננה עוסקת כלל בעדות מאומד,

יב"ט שם היא משום שהוא עד יחיד. נראה לשער כי במקרה היפותטי שבו 
בפתח החורבה לצד יב"ט, היו שניהם מעידים על הרצח,  היה עד נוסף

והרוצח היה מקבל את עונשו. במילים אחרות, יב"ט וכן שב"ש (במקבילות 
שבתוספתא ובבבלי) אינם מתייחסים למונח זה שנקרא 'עדות מאומד', ואינם 
רואים בעדות כזאת עדות בעייתית. כל הבעיה המוצגת כאן היא עדותו של עד 

המעיד שם העצם 'עד' משמעו יותר עד  37,ן כי לדעת ד' הליבנייחיד. אציי
  הרואה.מאשר עד 
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  ודאי שכזה, ללא עדות של שני עדים, וכפשט הפסוק.
על בסיסו של החלק הקדום הזה נבנה חלק א בברייתא המשתמש במוטיבים 

עדות שבה המעשה  –לק ב, ומטרתו להסביר מהי עדות מאומד השאולים מח
אף  הסיבה לכך שחלק א הוקדם לחלק ב, 39עצמו לא נראה על ידי העדים.

שהוא מאוחר יותר, היא ככל הנראה הרצון לסדר את הברייתא על פי סדר 
העניינים במשנה; עדות מאומד, ולאחר מכן 'עד מפי עד' שהוא סוג של עדות 

כבר במשנה, ולכן ייתכן לשער כי הבעיה כאן היא גם בעיית  שמיעה הנזכרת
עדותו של עד אחד. מכאן עולה כי מושג 'עדות מאומד' איננו שייך לסיפור 
ולזמנם של שב"ש ויב"ט, אלא מאוחר להם, ומכאן שאין לדבר על 'אומדנת 

  שמעון בן שטח'.  
אן מספר ברייתא זו מובאת על שני חלקיה גם בירושלמי, וראוי לציין כ

של בית הדין כלפי העדים 'שמא תאמרו אם לאו מי  ושינויים. ראשית טענת
הרגו' איננה מובאת בירושלמי, ומיד לאחר התיאור של 'הסייף מטפטפת דם', 
מספר שמעון בן שטח על מעשה שקרה לו. קישור זה יוצר את הרושם כי 

ות' בשטח סיפור אחד ארוך לפנינו שבו הקדמה תאורטית, ולאחריה 'התרחש
של מעשה זה. כמו כן, במקבילה שבירושלמי במקום הביטוי 'אני או אתה 
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ההוכחה 'שהרי אמרה חסרה בה כן כמו אפשרות לשני עדים, ו –'אני או אתה' 
העולה מצירופם  תורה וכו''. נראה כי עורך הסוגיה בירושלמי הכיר בקושי

                                                           
  ירושלים תשנ"ג, עמ' שלו. ,מקורות ומסורות: בבא קמאד' הליבני,     37
 .301), עמ' 8ראו גם אלבק (לעיל, הערה    38
 .416), עמ' נא (תשמ"ב ,תרביץראו גם ב' ליפשיץ, "על כמה לשונות משותפים ופירושם",    39

  ת שמעון בן שטח''אומדנ  72
 

זאת ועוד, לא מצאנו פרשנות זו לפסוק, הקושרת אותו  ?אינו יכול להעיד
  לעדות מאומד.

ים המקבילות מהגרסאות של הסיפור; יקושי מהותי זה איננו נמצא בשת
ובעייתו של  המקבילה שבמכילתא דר"י איננה עוסקת כלל בעדות מאומד,

יב"ט שם היא משום שהוא עד יחיד. נראה לשער כי במקרה היפותטי שבו 
בפתח החורבה לצד יב"ט, היו שניהם מעידים על הרצח,  היה עד נוסף

והרוצח היה מקבל את עונשו. במילים אחרות, יב"ט וכן שב"ש (במקבילות 
שבתוספתא ובבבלי) אינם מתייחסים למונח זה שנקרא 'עדות מאומד', ואינם 
רואים בעדות כזאת עדות בעייתית. כל הבעיה המוצגת כאן היא עדותו של עד 

המעיד שם העצם 'עד' משמעו יותר עד  37,ן כי לדעת ד' הליבנייחיד. אציי
  הרואה.מאשר עד 

לכן נראה כי הברייתא שבתוספתא ובבבלי איננה עשויה מעור אחד אלא 
וחלק א אינו מהווה הקדמה לחלק ב שבברייתא.   38כוללת שני חלקים שונים,

, ועל ידי במקבילה בבבלי מודגש עניין זה על ידי המונח 'תנו רבנן' לחלק א
המונח 'תניא' לחלק ב בכ"י פירנצה. החלק הקדום הוא חלק ב (כמקבילתו 
במכילתא), ומטרתו היא להצביע על העובדה כי אין להרשיע אדם גם במצב 

  ודאי שכזה, ללא עדות של שני עדים, וכפשט הפסוק.
על בסיסו של החלק הקדום הזה נבנה חלק א בברייתא המשתמש במוטיבים 

עדות שבה המעשה  –לק ב, ומטרתו להסביר מהי עדות מאומד השאולים מח
אף  הסיבה לכך שחלק א הוקדם לחלק ב, 39עצמו לא נראה על ידי העדים.

שהוא מאוחר יותר, היא ככל הנראה הרצון לסדר את הברייתא על פי סדר 
העניינים במשנה; עדות מאומד, ולאחר מכן 'עד מפי עד' שהוא סוג של עדות 

כבר במשנה, ולכן ייתכן לשער כי הבעיה כאן היא גם בעיית  שמיעה הנזכרת
עדותו של עד אחד. מכאן עולה כי מושג 'עדות מאומד' איננו שייך לסיפור 
ולזמנם של שב"ש ויב"ט, אלא מאוחר להם, ומכאן שאין לדבר על 'אומדנת 

  שמעון בן שטח'.  
אן מספר ברייתא זו מובאת על שני חלקיה גם בירושלמי, וראוי לציין כ

של בית הדין כלפי העדים 'שמא תאמרו אם לאו מי  ושינויים. ראשית טענת
הרגו' איננה מובאת בירושלמי, ומיד לאחר התיאור של 'הסייף מטפטפת דם', 
מספר שמעון בן שטח על מעשה שקרה לו. קישור זה יוצר את הרושם כי 

ות' בשטח סיפור אחד ארוך לפנינו שבו הקדמה תאורטית, ולאחריה 'התרחש
של מעשה זה. כמו כן, במקבילה שבירושלמי במקום הביטוי 'אני או אתה 
הרגנוהו' מופיע הביטוי 'שזה הרגו', כלומר מושמט הבסיס למרכיב המספרי 

ההוכחה 'שהרי אמרה חסרה בה כן כמו אפשרות לשני עדים, ו –'אני או אתה' 
העולה מצירופם  תורה וכו''. נראה כי עורך הסוגיה בירושלמי הכיר בקושי

                                                           
  ירושלים תשנ"ג, עמ' שלו. ,מקורות ומסורות: בבא קמאד' הליבני,     37
 .301), עמ' 8ראו גם אלבק (לעיל, הערה    38
 .416), עמ' נא (תשמ"ב ,תרביץראו גם ב' ליפשיץ, "על כמה לשונות משותפים ופירושם",    39



 73ירון זילברשטיין     
 

לכאורה של שני חלקי הברייתא, ולכן בחר לערוך את שני החלקים כסיפור 
 – גם לשיטת שב"ש –אחד וכברייתא אחת, שהבעיה המרכזית העולה ממנה 

היא עדות מאומד. לכן הוא גם השמיט את הפסוק המדגיש את בעיית עדותו 
  40של עד אחד בסיפור זה.

אבות (א ז, ע"פ כ"י קויפמן),  ,במשנה תיאור יחסו של שב"ש לעדים נמצא
  כמובא כאן:

  
שמעון בן שטח אומ' הווי מרבה לחקור את העדים והווי זהיר בדבריך 

  שמא מתוכן ילמדו לשקר
  

ואת  שב"ש נועדו לשפר את דרכי השיפוטשל  יופעולות 41לדעת א"א אורבך
ו דומה כי לאור הקונפליקט התמידי שבין סמכות 42.מערכת המשפט בתקופתו

אחד האתגרים המרכזיים שעמדו לפני  43של המלך לבין סמכותם של חכמים,
שב"ש בהקשר זה היה ביסוס דיני הראיות במשפט העברי. ביסוסם של אלה 
על עדותם של שני עדים גם במצבים ודאיים לכאורה, אמור להביא 

ולהקטנת יכולתו של הדיין והשופט  44לאובייקטיביות של המשפט העברי,
ההליך הדיוני בהתאם לרצונו, ובכך למנוע ממנו לנצל את כוחו לכוון את 

פוליטי במסווה של הליך דיוני -לרעה, אפילו עד כדי ביצוע רצח חברתי
  נורמטיבי. 

הדגשה פורמליסטית זו ניתנת להבנה על רקע מאבקו של שב"ש בגורמים 
דף שלטוניים ואחרים, ורצונו להיתלות בכללי ראיות נוקשים, כתריס בפני עו

 45השפעה של המערכת השלטונית על המערכת המשפטית של חכמים.
ניסיונה של מערכת השלטון לשלוט בדינמיקה הפנימית של מערכת המשפט, 
עלול היה להביא לקריסת סמכותם המשפטית של חכמים ולניצולה של זו 

                                                           
קביעה זו בדבר היבט של עריכה בתלמוד הירושלמי מצטרפת לקביעות נוספות שהעליתי    40

הערת *). אקווה לעמוד על היבטיה השונים של עריכת , בעבודת הדוקטור שלי (ראו לעיל
  הירושלמי במקום אחר.

לציין כי לדעת ח' . יש 509, ירושלים תשל"ה, עמ' פרקי אמונות ודעות –חז"ל א"א אורבך,   . 41
) פעולות שב"ש נועדו 175יורק תש"ג, עמ' - ד, ניו ,תולדות ההלכהטשרנוביץ (ח' טשרנוביץ, 

 להוציא מלבם של צדוקים שלא הקפידו על חקירות ודרישות, אלא דנו ע"פ שיקול הדעת.
ם, הנוסחי –מגילת תענית ו' נעם,  אצל של שב"ש ראו למשל ימפעלו המשפט שללסקירה   42

 .277ירושלים תשס"ד, עמ'  ,בצירוף מהדורה ביקורתית, רם, תולדותיהםפש
ע"ב]). לניתוח -סנהדרין [יט ע"א ,וראו למשל את הסיפור על ינאי המלך ושמעון בן שטח (בבלי    43

עב): אגדה אמוראית -ינאי המלך ושמעון בן שטח (סנהדרין יט עא"של סיפור זה ראו צ' כפיר, 
 .97–85), עמ' 1994ג ( ,ראטו, "בתחפושת היסטורית

אם כי עיוות דין יכול להתרחש גם במצב שכזה, ודוגמא לכך ניתן לראות במעשה כרם נבות     44
- מחקר המשפט המקראי לאור השיטה הפילולוגית"כא), וראו א' רופא,  ,היזרעאלי (מל"א

  .496–477(תשמ"ד), עמ'  3 יג, ,משפטים, "היסטורית
ל המערכת המשפטית הישראלית בת זמננו ראו למשל אצל מ' מאוטנר, לכיוון שונה בתכלית ש   45

  , תל אביב תשנ"ג.הערכים במשפט הישראלי ירידת הפורמליזם ועלית
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  ת שמעון בן שטח''אומדנ  74
 

שב"ש עומד אל מול עוצמתו של השלטון בימיו  46למימוש מטרות שלטוניות.
ש כללי ראיות נוקשים, שהבסיסי שבהם הוא שלילה מוחלטת של על ידי גיבו

  עדות עד אחד.

  
  ד. סיכום

במאמר זה עמדנו על גלגוליה של הלכת 'עדות מאומד', כפי שהיא באה לידי 
ביטוי במקורות תנאיים ואמוראיים. ראינו כי הסיפור הקשור לשמו של יהודה 

אלת עדותו של עד אחד, נגע במקורו לש ,בן טבאי ולחלופין לשמעון בן שטח
וזו גם הייתה הבעיה הבלעדית במקרה זה. בהמשך נבנתה ברייתא על בסיס 
סיפור זה כדי להסביר מהי 'עדות מאומד'. הצירוף של שתי ברייתות אלה זו 

לראייתן כסיפור אחד ולהבנת הלכת 'עדות מאומד' כחידוש נוסף  םלצד זו, גר
מפעלו של שמעון בן שטח. מבית מדרשם המשפטי של יהודה בן טבאי ו

שב"ש מצמצם מחד גיסא את מתחם שיקול הדעת המסור למערכת המשפט 
של חכמים, ומאידך גיסא מעמיד את פעולתה של מערכת המשפט על כללים 
פורמליים קשיחים. בכך מבקש שב"ש לבצר את מעמדה של מערכת המשפט 

  למטרותיהם. אל מול גורמים שלטוניים ואחרים, המבקשים לעשות אותה כלי
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ביטוי במקורות תנאיים ואמוראיים. ראינו כי הסיפור הקשור לשמו של יהודה 

אלת עדותו של עד אחד, נגע במקורו לש ,בן טבאי ולחלופין לשמעון בן שטח
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לראייתן כסיפור אחד ולהבנת הלכת 'עדות מאומד' כחידוש נוסף  םלצד זו, גר
מפעלו של שמעון בן שטח. מבית מדרשם המשפטי של יהודה בן טבאי ו

שב"ש מצמצם מחד גיסא את מתחם שיקול הדעת המסור למערכת המשפט 
של חכמים, ומאידך גיסא מעמיד את פעולתה של מערכת המשפט על כללים 
פורמליים קשיחים. בכך מבקש שב"ש לבצר את מעמדה של מערכת המשפט 

  למטרותיהם. אל מול גורמים שלטוניים ואחרים, המבקשים לעשות אותה כלי
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 75תמר לביא     
 

  יםכיפורהלראש השנה וליום  התוכחפיוטי 
  ר' רפאל אהרן מונסוניגומאת 

  
  מאת

  תמר לביא
  

תורת הגמול היהודית, שהועמדה על קיום המצוות ועל שכרן, חינכה לנטישת 
הנאות הגוף ותענוגותיו והטיפה למוסר ולהתרחקות מהבלי העולם הזה. היא 

. לעניין זה התאימו , לתשובה ולאמונה שלמה בקב"הלמעשים טובים העורר
. התוכחה היא סוג קדום מסוג הסליחות יםפיוטשהם  ביותר פיוטי התוכחה

מאוד, והיא מיוצגת בכמה דוגמאות מעוררות התפעלות עוד מתקופת הפיוט 
היא נאמרה בסמוך לווידוי (לפניו או אחריו), ושולבה  1.קלאסי-הקדם

חה כתובה בגוף התוכ בתפילות יום הכיפורים, בעיקר במדור הסליחות.
ראשון, יחיד, ובה עורך הפרט חשבון נפש עם עצמו ועם בוראו. בניגוד לכל 
סוגי הפיוט הקדום, שבהם האדם פונה (לכאורה) אל הקב"ה, או מדבר בשם 
האומה, הרי שבתוכחה הפייטן פונה אל האדם באשר הוא אדם, מתוך כוונה 

 ומובלטים חולשות ,האופי הלאומיבה מיטשטש כך  2לידי תשובה.ו להביא
לרוב  ומעמדו השפל של הגוף שסופו רימה ותולעה. טבע האדם ,אנוש

שיח קשה ונוקב בין הגוף לנפש באשר לדרך הנכונה -דו תוכחהמתקיים ב
תתו והיותו עתיד בתוכחה מתוארים חטאי האדם, ִמ  .לפיהשעל האדם לנהוג 

מובטח את השכר ה הלעמוד לפני בית דין של מעלה. כן אנו מוצאים ב
פייטני ספרד הרבו לכתוב פיוטי תוכחה והם שילבו  תלמודם בידם.ולהולכים 

 3אותה גם בפיוטי הסליחות הלאומיות (שעד לאותה העת היו בלשון רבים).
בתוכחה כנסת ישראל מדברת בלשון יחיד, כאישיות בפני עצמה, בעלת ילדים 

שהוא המצויים בגלות, בעלת מולדת שהיא ארץ ישראל ובעלת אהוב 
לדעת שירמן, משוררי ספרד אהבו לכתוב תוכחות משום שהעיסוק  4הקב"ה.

הם חידשו צורות ובתוכחות הארוכות  בנפש האדם וגורלו היה קרוב אל לבם.
הם "הפליגו בתיאור הבלות חיי האדם ומעשיו, על דרך ההגות הסגפנית 

שירת שייכת לסוג שרצהבי מציין כי התוכחה גם  5שרווחה בימי הביניים".
ח הפייטן עם אלהיו היחיד ׂש-בשיח" . לדבריו:ספרד היחיד שגשגה בתקופת

האדם מייסר ומוכיח את נפשו החוטאת ומעורר אותה  ]...[ או עם נפשו

                                                           
  . 196–95 , עמ'שירת הקודשפליישר, ; ראה גם 709– 708עמ'  ב, השירהשירמן,   1
  . 708עמ'  ב, השירהשירמן,   2
התוכחה הספרדית המפורסמת ביותר היא התוכחה שתחילתה "נפשי עז תדרכי" לרבנו בחיי    3

, מחובות הלבבות; מירסקי, 379–373, עמ' השירהת', שירמן, אבן פקודה, בעל 'חובות הלבבו
  .53, עמ' השירה בצפ"א; חזן, 277, 272עמ' 
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  . 196–95 , עמ'שירת הקודשפליישר, ; ראה גם 709– 708עמ'  ב, השירהשירמן,   1
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מקורו של סוג פיוטי זה במזמורי "ברכי לדעתו,  6.לתשובה ולמעשים טובים"
  שבתהילים.  נפשי"

אלא המשיכה והתפתחה כתיבת התוכחה לא פסקה עם תום תקופת ספרד, 
 1550במרכזים היהודיים השונים בארץ ישראל ובגלויות. ר' ישראל נג'ארה (

, מגדולי היוצרים מגורשי ספרדמלמשפחה ובן  צפת), יליד 1625לערך  –
, הוא דוגמה מובהקת להמשכיות זו. דפוסי בכל הזמניםהארץ ישראליים 

ה היהודית הצפון כתיבתו של ר' ישראל נג'ארה משוקעים בפיוט ובשיר
העמידן ותוכחות  14 כתב ר' ישראל נג'ארה 7).18-וה 17-אפריקנית (במאות ה

ברוח פיוטי התוכחה הספרדיים, הפיוטים כתובים  8".עולת החודש"בקובץ 
ונמצא בהן את הפנייה  9,באפסות האדם וקוראים לתשובה מלאה יםעוסקהם 

דיות נמצא בתוכחותיו בשונה מהתוכחות הספר 10אל הנפש, כבתוכחות ספרד.
 11פנייה לכלל ישראל, דוגמת התוכחה "שובו נא שובו אחים ורעים",

המתארת ומפרטת את שבעת מדורי הגיהנום על פי הזוהר (פרשת נשא קכו 
   12ב).

 האהבה לכתיבת תוכחה דבקה גם במשוררי צפון אפריקה ובכללם משוררי
- המאה הת שנייה של מרוקו. למשל, ר' יהודה סג'למאסי מדרום מרוקו (מחצי

 14שיצירתו כולה קודש, כתב את התוכחה "מה אעשה לצידתי" 13),14
שעיקרה עומד על הרעיון שהאדם הוא האויב הגדול ביותר של עצמו, ונזכרים 

]), 1752–1673[ יעב"ץר' יעקב אבן צור (= 15בה יום הדין ואפסות האדם.
                                                           

  .   156, עמ' מגנזירצהבי,   6
מו גם כבצורה הקפדניים, ובמשקל בשירת ר' ישראל נג'ארה  תשירת ספרד ניכרת השפע    7

בתחום השירה על  שבר ר' ישראל את המסורת המקובלת, ופרץ דרך חדשהכנים. עם הזמן תב
ר' הסביבה המקומית כמקור מוסיקלי ורוחני לגיטימי. של המנגינה , בעיקר בקבלת כל מרכיביה

מהמרכז הושפע ו תורת הנגלה ותורת הנסתר, מרכז להתפתחותשהייתה ה ישראל גדל בצפת,
את שירת ספרד הקלאסית השכלתנית והרציונליסטית  הדחמרכז רוחני קבלי זה הרוחני הקבלי. 

תיאורי ההשתוקקות של הרואה בשפת שיר השירים האלגורית, ואת שפת המיסטיקה ץ את ואימ
  ; חזן, שלוחות.במזרח טובי, השירהראה:  .הדוד והרעיה סמל ליחסי כנסת ישראל והקב"ה

כמה "משוקעים מציין כי בשירת ר' ישראל נג'ארה  יהלום רה.בארי, נג'אאצל  על קובץ זה ראה    8
בין היצירה העממית ", והמפגש המרענן מסממניה החשובים ביותר של התחייה העברית

עמ' , התחדשות השירהיהלום  ",רגע גדול בתולדות הספרות העברית" [...] הוא והאומנותית
124.  

תחילתה "נפשי עז תדרכי" לרבנו בחיי התוכחה הספרדית המפורסמת ביותר היא התוכחה ש  9
מחובות ; מירסקי, 375 –373א, עמ'  השירהאבן פקודה, בעל חובות הלבבות. ראה: שירמן, 

  .53, עמ' השירה בצפ"א; חזן, 277, 272, עמ' הלבבות
    .564, 517, 497, ראה למשל תוכחות בעמ' זמירות ישראלנג'ארה,    10
     .499, עמ' זמירות ישראלנג'ארה,    11
    .  53, עמ' השירה בצפ"אחזן,    12
 .בדרום מרוקו. סג'למאסה היא עיר השוכנת 224–220, עמ' סג'למאסיברנשטיין,   13
חזן מציין שתוכחה זו נמנית עם מעט השירים הקדומים הידועים לנו בוודאות כיצירות של בני     14

  .54, השירה בצפ"אצפון אפריקה, 
וממובילי המרכז הקבלי בצפת.  ה הבולטים של ארץ ישראלר' ישראל נג'ארה היה ממשוררי   15

 .במזרח טובי, השירה; 32, עמ' השירהחזן,  ;חזן, שלוחותלפרטים ביוגרפיים נוספים ראה אצל 
עשרה הושפעה משירתו -עשרה והשמונה- שירתם של משוררי צפון אפריקה במאות השבע

תה יה הכמותית שהיטיהשת אודפוסי כתיבתו ניכרים בה היטב. ר' ישראל נג'ארה דחק 
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 .בדרום מרוקו. סג'למאסה היא עיר השוכנת 224–220, עמ' סג'למאסיברנשטיין,   13
חזן מציין שתוכחה זו נמנית עם מעט השירים הקדומים הידועים לנו בוודאות כיצירות של בני     14

  .54, השירה בצפ"אצפון אפריקה, 
וממובילי המרכז הקבלי בצפת.  ה הבולטים של ארץ ישראלר' ישראל נג'ארה היה ממשוררי   15

 .במזרח טובי, השירה; 32, עמ' השירהחזן,  ;חזן, שלוחותלפרטים ביוגרפיים נוספים ראה אצל 
עשרה הושפעה משירתו -עשרה והשמונה- שירתם של משוררי צפון אפריקה במאות השבע

תה יה הכמותית שהיטיהשת אודפוסי כתיבתו ניכרים בה היטב. ר' ישראל נג'ארה דחק 
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ם המיתה, והן מעמודי התורה שבמרוקו, כתב ארבע תוכחות המכוונות ליו
 –". בתוכחותיו הוא מזהיר ומתריע מפני יצר הרע עת ספוד"מדור כלולות ב

ר' דוד בן חסין  16כך פותחת למשל התוכחה "אוי לך יצרי אוי על אוהביך".
כתב שלושה , טנה הנודע של יהדות מרוקויפי]), 1792–1727(=רדב"ח [

ים הצורך עומד במרכז תוכחותיו .בראש ספרו םפיוטי תוכחה והעמיד
נגד מאבק המתמיד ב , כמו גםהכנת הצידה לדרךבשקידה על התורה והצורך ב

והכנעתו. הוא פונה לכלל עם ישראל וקורא: "ישראל קהל ועדה /  יצר הרע
יום ולילה תהיו שוקדים // על התורה ועל העבודה / ועל גמילות חסדים", 

את עצמם ואת  נראה שרבים מבין כותבי התוכחות זירזו 17ועשיית אך טוב.
  האחרים לבל יתעצלו חלילה, ולבל תרפינה ידיהם לקיים חובתם. 

–1760( מונסוניגובמסגרת זו בחרתי להציג ארבע תוכחות שכתב רפאל אהרן 
פעל זמן רב לאחר גירוש ספרד, שעה  מונסוניגור' רפאל אהרן  18).1840

י , ואין ספק שהכיר את דפוסשדפוסי הפיוט נתגבשו זה מכבר בפזורה
הכתיבה של משוררים שפעלו במרוקו קודם זמנו ובתקופתו (כגון ר' יעקב 

כשירתם של משוררי צפון  19אבן צור, ר' דוד חסין), ואף הושפע מהם.
עשרה מושפעת יצירתו של מונסוניגו -עשרה והשמונה-אפריקה במאות השבע

גם משירת ר' ישראל נג'ארה, ובה בעת היא מתעדכנת, כדרך מוסכמות 
שהתחדשו בצפון אפריקה בתקופתו; בכך מהווה יצירתו הפיוטית  הכתיבה

                                                                                                                             
פונטית.  תיתההבר יטהיתח השקית ופדקדוה- רתיתבהה היטשת הא וגם פרדדומיננטית בס

  . 137ראה: פליישר, תחנות, עמ' 
 16-שירת יעב"ץ הולכת בדרכי האסכולה של שירת המאה ה. 204 –202, עמ' יעב"ץתקוה, - בר  16

   כרעת של שירת ר' ישראל נג'ארה., שעיקרה יניקה ממסורת ספרדית וקבלת השפעתה המ17 –
של ר' דוד חסין עושה . שירתו 60–59, עמ' תהלה; חזן ואלבאז, 54, עמ' השירה בצפ"אחזן,   17

לשון המקרא, לשון ( בכל רבדיה של הלשון העברית ויצירתה הרוחנית לדורותיהרב שימוש 
פרד ועד לר' ממשוררי סהחל מזו של לשון הפיוט ), וכן במדרשי חז"ל, המשנה והתלמוד

הן מבחינת הנושאים ניכרת היטב בשירתו  השפעת הקבלה ושפת היומיום. ישראל נג'ארה
  .והתכנים, הן מבחינת העיצוב

כמה ושימש בה רב ודיין. הוא הותיר אחריו  במרוקוחי בעיר פאס ש ר' רפאל אהרן מונסוניגו    18
רים ופיוטים ועשרים ואחת , ובהם כתב היד "נאות מדבר", המחזיק שמונים ושישה שיחיבורים

מונסוניגו פעל זמן רב לאחר גירוש ספרד, שעה שדפוסי הפיוט נתגבשו זה איגרות מחורזות. 
צפון אפריקה, ואין ספק שהכיר את דפוסי הכתיבה של משוררים שפעלו במרוקו קודם מכבר ב

ע מהם במידה זמנו ובתקופתו כגון ר' יעקב אבן צור, ר' דוד חסין, ר' שלמה חלואה, ואף הושפ
, מושפעת יצירתו של ר' 19-וה 18- הרבה. ואולם, כשירתם של משוררי צפון אפריקה במאות 

רפאל בעיקר משירת ר' ישראל נג'ארה. בה בעת מתעדכנת שירתו בצורה ובתוכן כדרך 
מוסכמות הכתיבה שהתחדשו בתקופתו בצפון אפריקה; בכך מהווה יצירתו השירית של 

בן נאים, עוד על ר' רפאל אהרן מונסוניגו ראה:  .ת בין שתי תקופותחוליה מקשר מונסוניגו
חַ  ,עמאר; 195 , עמ'נר המערב, דאנויטול; , עמ' קה ברבנן מלכי מבוא לשיורי , מבוא ִש
    ; לביא, בחינות ספרותיות.מצוה

ם אמנבזמן אמירתם ובייעודם: ייחודם של פיוטי צפון אפריקה לעומת הפיוטים הספרדיים הוא   19
הם נאמרים בבית הכנסת, אבל אין הם חלק אורגני מתפילת הקבע, ואין הם משולבים בה ממש. 

כשבתות  ,אין הם נכתבים לשם תפילה או ברכה מסוימת אלא להזדמנויות מיוחדות ,כמו כן
  .35–33 , עמ'השירהחזן, , וימי שמחה בחיי הפרטחג ומועד  וימי
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ם אמנבזמן אמירתם ובייעודם: ייחודם של פיוטי צפון אפריקה לעומת הפיוטים הספרדיים הוא   19
הם נאמרים בבית הכנסת, אבל אין הם חלק אורגני מתפילת הקבע, ואין הם משולבים בה ממש. 

כשבתות  ,אין הם נכתבים לשם תפילה או ברכה מסוימת אלא להזדמנויות מיוחדות ,כמו כן
  .35–33 , עמ'השירהחזן, , וימי שמחה בחיי הפרטחג ומועד  וימי
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ם המיתה, והן מעמודי התורה שבמרוקו, כתב ארבע תוכחות המכוונות ליו
 –". בתוכחותיו הוא מזהיר ומתריע מפני יצר הרע עת ספוד"מדור כלולות ב

ר' דוד בן חסין  16כך פותחת למשל התוכחה "אוי לך יצרי אוי על אוהביך".
כתב שלושה , טנה הנודע של יהדות מרוקויפי]), 1792–1727(=רדב"ח [

ים הצורך עומד במרכז תוכחותיו .בראש ספרו םפיוטי תוכחה והעמיד
נגד מאבק המתמיד ב , כמו גםהכנת הצידה לדרךבשקידה על התורה והצורך ב

והכנעתו. הוא פונה לכלל עם ישראל וקורא: "ישראל קהל ועדה /  יצר הרע
יום ולילה תהיו שוקדים // על התורה ועל העבודה / ועל גמילות חסדים", 

את עצמם ואת  נראה שרבים מבין כותבי התוכחות זירזו 17ועשיית אך טוב.
  האחרים לבל יתעצלו חלילה, ולבל תרפינה ידיהם לקיים חובתם. 

–1760( מונסוניגובמסגרת זו בחרתי להציג ארבע תוכחות שכתב רפאל אהרן 
פעל זמן רב לאחר גירוש ספרד, שעה  מונסוניגור' רפאל אהרן  18).1840

י , ואין ספק שהכיר את דפוסשדפוסי הפיוט נתגבשו זה מכבר בפזורה
הכתיבה של משוררים שפעלו במרוקו קודם זמנו ובתקופתו (כגון ר' יעקב 

כשירתם של משוררי צפון  19אבן צור, ר' דוד חסין), ואף הושפע מהם.
עשרה מושפעת יצירתו של מונסוניגו -עשרה והשמונה-אפריקה במאות השבע

גם משירת ר' ישראל נג'ארה, ובה בעת היא מתעדכנת, כדרך מוסכמות 
שהתחדשו בצפון אפריקה בתקופתו; בכך מהווה יצירתו הפיוטית  הכתיבה

                                                                                                                             
פונטית.  תיתההבר יטהיתח השקית ופדקדוה- רתיתבהה היטשת הא וגם פרדדומיננטית בס

  . 137ראה: פליישר, תחנות, עמ' 
 16-שירת יעב"ץ הולכת בדרכי האסכולה של שירת המאה ה. 204 –202, עמ' יעב"ץתקוה, - בר  16

   כרעת של שירת ר' ישראל נג'ארה., שעיקרה יניקה ממסורת ספרדית וקבלת השפעתה המ17 –
של ר' דוד חסין עושה . שירתו 60–59, עמ' תהלה; חזן ואלבאז, 54, עמ' השירה בצפ"אחזן,   17

לשון המקרא, לשון ( בכל רבדיה של הלשון העברית ויצירתה הרוחנית לדורותיהרב שימוש 
פרד ועד לר' ממשוררי סהחל מזו של לשון הפיוט ), וכן במדרשי חז"ל, המשנה והתלמוד

הן מבחינת הנושאים ניכרת היטב בשירתו  השפעת הקבלה ושפת היומיום. ישראל נג'ארה
  .והתכנים, הן מבחינת העיצוב

כמה ושימש בה רב ודיין. הוא הותיר אחריו  במרוקוחי בעיר פאס ש ר' רפאל אהרן מונסוניגו    18
רים ופיוטים ועשרים ואחת , ובהם כתב היד "נאות מדבר", המחזיק שמונים ושישה שיחיבורים

מונסוניגו פעל זמן רב לאחר גירוש ספרד, שעה שדפוסי הפיוט נתגבשו זה איגרות מחורזות. 
צפון אפריקה, ואין ספק שהכיר את דפוסי הכתיבה של משוררים שפעלו במרוקו קודם מכבר ב

ע מהם במידה זמנו ובתקופתו כגון ר' יעקב אבן צור, ר' דוד חסין, ר' שלמה חלואה, ואף הושפ
, מושפעת יצירתו של ר' 19-וה 18- הרבה. ואולם, כשירתם של משוררי צפון אפריקה במאות 

רפאל בעיקר משירת ר' ישראל נג'ארה. בה בעת מתעדכנת שירתו בצורה ובתוכן כדרך 
מוסכמות הכתיבה שהתחדשו בתקופתו בצפון אפריקה; בכך מהווה יצירתו השירית של 

בן נאים, עוד על ר' רפאל אהרן מונסוניגו ראה:  .ת בין שתי תקופותחוליה מקשר מונסוניגו
חַ  ,עמאר; 195 , עמ'נר המערב, דאנויטול; , עמ' קה ברבנן מלכי מבוא לשיורי , מבוא ִש
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ת של מונסוניגו ו פ ו ק ת י  ת ש ן  י ב ת  ר ש ק מ ה  י ל ו     20.ח
  

  תוכני התוכחות
ַאַחי ֱהוּו " ",ֶּבן ָאָדם ֵאֶפר ְוָדם ּוָמָרה" כאמור, ר' רפאל כתב ארבע תוכחות והן:

וכדרכו  משוררי ספרד. כדרך "ָנהֵעָדה ֶנֱאמָ  ּורכְ זִ " ",ֵאימֹות ָנְפלּו ָעַלי" ",ִדיןיֲחרֵ 
ארבעה נושאים עיקריים: אפסות של ר' ישראל נג'ארה, הוא העמידן על 

שורה התוכחות  האדם וארעיותו בעולם, החטא, הדין והתשובה. בארבע
יו של בתוכחותואולם, בשונה מתוכחות קודמיו, אווירה של ימים נוראים. 

תופסת פניית הדובר מו את מקו, ושיח שבין גוף לנפש-מונסוניגו נעדר הדו
 ובעיקר פונה הדובר לאלוהיו. ,לאדם באשר הוא ("ֶּבן ָאָדם ֵאֶפר ְוָדם")

פונה הפייטן לעצמו ולכל  21,"ֶּבן ָאָדם ֵאֶפר ְוָדם ּוָמָרה", בתוכחה הראשונה
אדם, והיא מתמקדת בתיאור יום הדין על תוצאותיו. היא ספוגה באווירת 

לימים של חשבון נפש ושל דין, שהם ראש השנה הימים הנוראים ומתחברת 
: "כף נחת טובה תוכחת לר"ה . בראש התוכחה באה הכתובתויום הכיפורים

גם שואל  ,)עשרה-אחתמאה ההוליוה"כ". כרבי שלמה אבן גבירול (
 23פתיחה זו דורשת את דברי רב יוחנן 22.'םָד ר וָ ׂשָ א ּבָ ם? הֲ ָד ה ָאמָ ' :מונסוניגו

האדם הגלומה במילה "אדם" כראשי תיבות: אד"ם = בדבר תמצית מהות 
האפר והדם הם רכיבי הגוף המתכלה, ואילו המרה, אף שהיא . מרה אפר, דם,

יש בכלל התוכחות  ,איבר פיזי, מסמלת את החלק הרוחני של הגוף. בשל כך
] ...[ 24המורה על עינויי הנפש: "ְצָעָקה ְּגדֹוָלה ָמָרה ,שימוש רב בשורש מ'ר'ר'

  , "ִיְׁשֶּתה ֵמי ַהָּמִרים".25ֶאְׁשֶּתה ֵמי ַהָּמִרים" ַּגם
אוצרת  ,"ֶּבן ָאָדם ֵאֶפר ְוָדם ּוָמָרה" ,המחרוזת הראשונה של התוכחה הראשונה

ֶּבן ָאָדם ֵאֶפר ְוָדם "ארבע התוכחות שכתב מונסוניגו:  הן שלבקרבה את תוכני
  ִמְתַעֵּדן ַּפַחד ָוַרַעד ִמיֹום ִּדיןּוָמָרה ַעד ָמַתי ַאְּת ִנְרָּדם קּום עּוָרה ּוַמה ּלְ 

מידיעת סוד קיומו של האדם כמהות פיזית מתכלה, מגיע הדובר  26ַהּנֹוָרא".
(הנפשית) ולהצטייד במצוות ובמעשים  "נהשילמסקנה כי יש להתנער מן ה"

עולם הבא. מוטיב הפחד והיראה מלווה את כל הטובים לקראת יום הדין וחיי 

                                                           
חזן, השירה, עמ' ירה העברית בצפון אפריקה ראה: על חמש התקופות המרכזיות בתולדות הש    20

    במזרח. טובי, השירה; וראה גם אצל 54–53
, רשב"ג קודש(ירדן,  / הלא בשר ודם" אדםה' מה " ,תוכחה זו מושפעת מתוכחתו של רשב"ג   21

  ).223 עמ'
  ).223, עמ' רשב"ג קודש"ה' מה אדם / הלא בשר ודם" (ירדן,    22
  שת תזריע רמז תקנא.ש, תורה, פר"יל :ראה   23
  : על פי בר' כז לד, צעקה שהיא בכי ותפילה מתוך כאב.מרה ...צעקה   24
  ., דימוי לפורענות הקשה ביש' נא יזכד על פי במ' ה: ֵמי ַהָּמִרים   25
נרדם  על פי שמ"א טז א. :אתה ...עד  .סוטה ה ע"א)ראה (אפר, דם ומרה  –ראשי תיבות  :אדם   26

. אדם שאינו מתקן את מעשיו נחשב כנרדם הממשיך כך את שגרת חייו א ו  על פי יונה  :קום
מתפנק : מתעדן על פי תה' ז ז. :קום עורה .(מוטיב  התרדמה נמצא בהרבה מפיוטי הסליחות)

: רומז ליואל מיום הנורא: על פי וי"ר כו ז. מיום דין : על פי איוב ד יד.פחד ורעד (נחמ' ט כה).
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  פיוטי תוכחה לר"ה וליוה"כ  78
 

ת של מונסוניגו ו פ ו ק ת י  ת ש ן  י ב ת  ר ש ק מ ה  י ל ו     20.ח
  

  תוכני התוכחות
ַאַחי ֱהוּו " ",ֶּבן ָאָדם ֵאֶפר ְוָדם ּוָמָרה" כאמור, ר' רפאל כתב ארבע תוכחות והן:

וכדרכו  משוררי ספרד. כדרך "ָנהֵעָדה ֶנֱאמָ  ּורכְ זִ " ",ֵאימֹות ָנְפלּו ָעַלי" ",ִדיןיֲחרֵ 
ארבעה נושאים עיקריים: אפסות של ר' ישראל נג'ארה, הוא העמידן על 

שורה התוכחות  האדם וארעיותו בעולם, החטא, הדין והתשובה. בארבע
יו של בתוכחותואולם, בשונה מתוכחות קודמיו, אווירה של ימים נוראים. 

תופסת פניית הדובר מו את מקו, ושיח שבין גוף לנפש-מונסוניגו נעדר הדו
 ובעיקר פונה הדובר לאלוהיו. ,לאדם באשר הוא ("ֶּבן ָאָדם ֵאֶפר ְוָדם")

פונה הפייטן לעצמו ולכל  21,"ֶּבן ָאָדם ֵאֶפר ְוָדם ּוָמָרה", בתוכחה הראשונה
אדם, והיא מתמקדת בתיאור יום הדין על תוצאותיו. היא ספוגה באווירת 

לימים של חשבון נפש ושל דין, שהם ראש השנה הימים הנוראים ומתחברת 
: "כף נחת טובה תוכחת לר"ה . בראש התוכחה באה הכתובתויום הכיפורים

גם שואל  ,)עשרה-אחתמאה ההוליוה"כ". כרבי שלמה אבן גבירול (
 23פתיחה זו דורשת את דברי רב יוחנן 22.'םָד ר וָ ׂשָ א ּבָ ם? הֲ ָד ה ָאמָ ' :מונסוניגו

האדם הגלומה במילה "אדם" כראשי תיבות: אד"ם = בדבר תמצית מהות 
האפר והדם הם רכיבי הגוף המתכלה, ואילו המרה, אף שהיא . מרה אפר, דם,

יש בכלל התוכחות  ,איבר פיזי, מסמלת את החלק הרוחני של הגוף. בשל כך
] ...[ 24המורה על עינויי הנפש: "ְצָעָקה ְּגדֹוָלה ָמָרה ,שימוש רב בשורש מ'ר'ר'

  , "ִיְׁשֶּתה ֵמי ַהָּמִרים".25ֶאְׁשֶּתה ֵמי ַהָּמִרים" ַּגם
אוצרת  ,"ֶּבן ָאָדם ֵאֶפר ְוָדם ּוָמָרה" ,המחרוזת הראשונה של התוכחה הראשונה

ֶּבן ָאָדם ֵאֶפר ְוָדם "ארבע התוכחות שכתב מונסוניגו:  הן שלבקרבה את תוכני
  ִמְתַעֵּדן ַּפַחד ָוַרַעד ִמיֹום ִּדיןּוָמָרה ַעד ָמַתי ַאְּת ִנְרָּדם קּום עּוָרה ּוַמה ּלְ 

מידיעת סוד קיומו של האדם כמהות פיזית מתכלה, מגיע הדובר  26ַהּנֹוָרא".
(הנפשית) ולהצטייד במצוות ובמעשים  "נהשילמסקנה כי יש להתנער מן ה"

עולם הבא. מוטיב הפחד והיראה מלווה את כל הטובים לקראת יום הדין וחיי 

                                                           
חזן, השירה, עמ' ירה העברית בצפון אפריקה ראה: על חמש התקופות המרכזיות בתולדות הש    20

    במזרח. טובי, השירה; וראה גם אצל 54–53
, רשב"ג קודש(ירדן,  / הלא בשר ודם" אדםה' מה " ,תוכחה זו מושפעת מתוכחתו של רשב"ג   21

  ).223 עמ'
  ).223, עמ' רשב"ג קודש"ה' מה אדם / הלא בשר ודם" (ירדן,    22
  שת תזריע רמז תקנא.ש, תורה, פר"יל :ראה   23
  : על פי בר' כז לד, צעקה שהיא בכי ותפילה מתוך כאב.מרה ...צעקה   24
  ., דימוי לפורענות הקשה ביש' נא יזכד על פי במ' ה: ֵמי ַהָּמִרים   25
נרדם  על פי שמ"א טז א. :אתה ...עד  .סוטה ה ע"א)ראה (אפר, דם ומרה  –ראשי תיבות  :אדם   26

. אדם שאינו מתקן את מעשיו נחשב כנרדם הממשיך כך את שגרת חייו א ו  על פי יונה  :קום
מתפנק : מתעדן על פי תה' ז ז. :קום עורה .(מוטיב  התרדמה נמצא בהרבה מפיוטי הסליחות)

: רומז ליואל מיום הנורא: על פי וי"ר כו ז. מיום דין : על פי איוב ד יד.פחד ורעד (נחמ' ט כה).
  ג ד.
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  תוכני התוכחות
ַאַחי ֱהוּו " ",ֶּבן ָאָדם ֵאֶפר ְוָדם ּוָמָרה" כאמור, ר' רפאל כתב ארבע תוכחות והן:

וכדרכו  משוררי ספרד. כדרך "ָנהֵעָדה ֶנֱאמָ  ּורכְ זִ " ",ֵאימֹות ָנְפלּו ָעַלי" ",ִדיןיֲחרֵ 
ארבעה נושאים עיקריים: אפסות של ר' ישראל נג'ארה, הוא העמידן על 

שורה התוכחות  האדם וארעיותו בעולם, החטא, הדין והתשובה. בארבע
יו של בתוכחותואולם, בשונה מתוכחות קודמיו, אווירה של ימים נוראים. 

תופסת פניית הדובר מו את מקו, ושיח שבין גוף לנפש-מונסוניגו נעדר הדו
 ובעיקר פונה הדובר לאלוהיו. ,לאדם באשר הוא ("ֶּבן ָאָדם ֵאֶפר ְוָדם")

פונה הפייטן לעצמו ולכל  21,"ֶּבן ָאָדם ֵאֶפר ְוָדם ּוָמָרה", בתוכחה הראשונה
אדם, והיא מתמקדת בתיאור יום הדין על תוצאותיו. היא ספוגה באווירת 

לימים של חשבון נפש ושל דין, שהם ראש השנה הימים הנוראים ומתחברת 
: "כף נחת טובה תוכחת לר"ה . בראש התוכחה באה הכתובתויום הכיפורים

גם שואל  ,)עשרה-אחתמאה ההוליוה"כ". כרבי שלמה אבן גבירול (
 23פתיחה זו דורשת את דברי רב יוחנן 22.'םָד ר וָ ׂשָ א ּבָ ם? הֲ ָד ה ָאמָ ' :מונסוניגו

האדם הגלומה במילה "אדם" כראשי תיבות: אד"ם = בדבר תמצית מהות 
האפר והדם הם רכיבי הגוף המתכלה, ואילו המרה, אף שהיא . מרה אפר, דם,

יש בכלל התוכחות  ,איבר פיזי, מסמלת את החלק הרוחני של הגוף. בשל כך
] ...[ 24המורה על עינויי הנפש: "ְצָעָקה ְּגדֹוָלה ָמָרה ,שימוש רב בשורש מ'ר'ר'

  , "ִיְׁשֶּתה ֵמי ַהָּמִרים".25ֶאְׁשֶּתה ֵמי ַהָּמִרים" ַּגם
אוצרת  ,"ֶּבן ָאָדם ֵאֶפר ְוָדם ּוָמָרה" ,המחרוזת הראשונה של התוכחה הראשונה
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  ִמְתַעֵּדן ַּפַחד ָוַרַעד ִמיֹום ִּדיןּוָמָרה ַעד ָמַתי ַאְּת ִנְרָּדם קּום עּוָרה ּוַמה ּלְ 

מידיעת סוד קיומו של האדם כמהות פיזית מתכלה, מגיע הדובר  26ַהּנֹוָרא".
(הנפשית) ולהצטייד במצוות ובמעשים  "נהשילמסקנה כי יש להתנער מן ה"
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  ).223 עמ'
  ).223, עמ' רשב"ג קודש"ה' מה אדם / הלא בשר ודם" (ירדן,    22
  שת תזריע רמז תקנא.ש, תורה, פר"יל :ראה   23
  : על פי בר' כז לד, צעקה שהיא בכי ותפילה מתוך כאב.מרה ...צעקה   24
  ., דימוי לפורענות הקשה ביש' נא יזכד על פי במ' ה: ֵמי ַהָּמִרים   25
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. אדם שאינו מתקן את מעשיו נחשב כנרדם הממשיך כך את שגרת חייו א ו  על פי יונה  :קום
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ארבעה נושאים עיקריים: אפסות של ר' ישראל נג'ארה, הוא העמידן על 

שורה התוכחות  האדם וארעיותו בעולם, החטא, הדין והתשובה. בארבע
יו של בתוכחותואולם, בשונה מתוכחות קודמיו, אווירה של ימים נוראים. 

תופסת פניית הדובר מו את מקו, ושיח שבין גוף לנפש-מונסוניגו נעדר הדו
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 79תמר לביא     
 

ְּפרֹוׁש מתענוגות החיים, חזור בתשובה והתמסר 'בחינת ארבע התוכחות ב
  .'לעבודת הבורא

התוכחה מתארת את האדם מצד מהותו הפיזית ומצד תכונותיו הנפשיות. 
כן הוא בן על ארעיותו של האדם נובעת מעצם יסודותיו שהם אפר ודם, ו

"ּוְכמֹו  כשבלול הנמס עם מגעו הראשון בחום השמש וכעש המתמוסס: ,חלוף
מצד  27.ְוָהֵמס ִיַּמס ָּכָעׁש ֲחמּודֹו"] ...[ַׁשְּבלּול ֶּתֶמס ַיֲהלֹו ְוַחם ַהֶּׁשֶמׁש ְוָנָמס 
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ַנְפׁשֹו ַמֵהר ָיבֹואּו יימצא מי שיאמר עליו דברי סנגוריה: "ְויֹום ֵהָאֵסף רּוחֹו וְ 
א ִיְמָצא לֹו ֵעֶזר 33ִיְדרֹוׁשּו.ִיְקחּו ִּפְנָקסֹו ַהּנֹוְקִפין ְוָהעֹוְרִרין ַּבְּסָדִקים ַּבחֹוִרין   ְו
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 ,: על דרך שמ' טז כאונמס... וחםדימוי לזמניות האדם.  ,על פי תה' נח ט: יהלוך... שבלול   27

  יאבד, ארעיות האדם כארעיות השבלול המתמוסס בשמש.
כינוי : איש און. , דימוי לאדם שאינו הולך בדרך הנכונהכג  יח ,: על פי שמ"אנקלה... איש    28

   יח מט. יליםתה :: ראהוחמס ...איש יב.  רשע, על פי מש' ול
: גלדו ...יעטוף; ר"ה כז ע"ב. : על פי איוב טז טוגלדו על : על פי תה' עא יג.יעטוף כלמה   29

רומז ליח' לא יד; ובעיקר לאמור על הנחש, : קומה ...לא עורו (בלשון ארמית). בושה תכסה את
, זהו עונשו של הנחש, וזהו מצבו של החוטא בֹעמדו לדין רש"י לבר' ג טו "לא יהא לך קומה",
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  פיוטי תוכחה לר"ה וליוה"כ  80
 

הּוא נֹוַע וכאיש נע ונד " 36"ִיָּקֵחהּו ֵמֵהיָכלֹו ְלסֹוַהר] ...[ְּבַהְפָׁשַרת ְׁשָלִגים 
  37ָינּוַע".

התוכחה הנמען הוא האדם, והמוען פונה אליו ומבקשו לזכור את  ךלכל אור
מתחלף הנמען,  התוכחה של טיב דרכיו. ואולם לקראת סיומהייום הדין ולה

והמוען פונה אל הקב"ה ומבקשו להחזירו בתשובה: "ֶנְגְּד צּוִרי ֶאְתַּפֵּלל 
  38ָמה".יֲהִׁשיֵבִני ִּבְתשּוָבה ְׁשלֵ ] ...[ְּבֵאיָמה 

מלווה הוהאווירה הפסימית  ,"ֶּבן ָאָדם ֵאֶפר ְוָדם ּוָמָרה" ,גם הפתיחה הקודרת
וזת האחרונה באווירה אופטימית מתחלפות במחר ,תוכחה זו לכל אורכה

ונינוחה שיש בה תקווה: "ּוְׂשָרָיה ַׂשר ְמנּוָחה ֹּבא ָיֹבא רֹוֵכב ָעב ַקל ְּבִׂשְמָחה 
הפיוט מעלה אפוא רעיון כללי אנושי: הסבל, דרך החטא  39ס ּבֹו".ּמָ לַ 

  והכישלון ודרך התשובה תלויים באדם.
 40,יעב"ץככנג'ארה ו ,ניגווה מונספונ ,ִדין"י"ַאַחי ֱהוּו ֲחרֵ  ,בתוכחה השנייה

אֹוי ] ...[ִדין ילכלל עם ישראל ומתריע על יום הדין ויום המיתה: "ַאַחי ֱהוּו ֲחרֵ 
המחרוזת הראשונה היא פנייה לכלל  41ָלנּו ִמּיֹום ַהִּדין אֹוי ָלנּו ִמּיֹום ּתֹוֵכָחה".

לוהיו ואולם מן המחרוזת השנייה פונה הדובר פנייה אישית וישירה לא ,העם
ומביע את אימתו מפני יום הדין, שבו ייתן דין וחשבון על כל מעשיו. הוא 

ר ְמַמֵּׁשׁש / ִעוֵ עיוורון: "ִּכי הּוא מדה על חטאיו ואומר שנעשו מתעייה ווותמ
ותפילותיו חסרות: "ְוַגם ֲחַסר ֶּפה  ,גם מעשיו דלים היו 42א ָיַדע ֶּדֶר ְנכֹוָחה".

 –סכלות מכנגד המעשים שעשה בעבר מעיוורון ו 43ַתִים".פָ ַהּפֹוֵעל ַוֲעַרל ְׂש 
א ֵיָעׂשּו",] ...[ "ִּכי ִהְסַּכְלִּתי ֲעׂשוֹ  ַלַּבת "עתה הוא מתפלל בכל לבו:  44ַמֲעִׂשים 

ָלֵאל ֶנְאָּדר ] ...[ִלים / ָּכל יֹום ַעְרִבית ְוַׁשְחִרית ֶאֱערֹוג ָּכַאּיָ ] ...[ֵאׁש ִּבי ּבֹוֵעָרה 
אף על פי שהתוכחה מטבעה היא פיוט אישי ולא לאומי, הבליע ו 45ָּבֵאִלים".

                                                           
על פי יש' ל לג. : במדורת האש  ., הכוונה למקטרגיםכא : על פי תה' קדכפירים שואגים   36

על פי פסחים צד ע"ב. : בהפשרת שלגים ., ראה: איוב כד יט: עונשי גיהנוםשלגים ...ולהביא
  : עונשו של החייב בדין.לסוהר ...קחהוי

    חוסר מנוחה בעולם הבא. –כאן  ,י  : על פי תה' קטינוע ...והוא   37
  : מתוך נוסח תפילת "אבינו מלכנו".מהישל ...השיבני   38
רומז  :בא יבא יר' נא נט, לאמור, החזרה בתשובה תביא עליו מנוחה. על פי: מנוחה ...ושריה   39

המנוחה והשמחה יהיו  –מסיים בנימה אופטימית  על פי יש' יט א,: בו ...רוכב 56לתה' קכו ו. 
שריה, יבוא רוכב על עב קל בשמחה, כלומר  –שר המנוחה  מנת חלקם של החוזרים בתשובה.

האמור בסוף  על פיפירושו : למס בויבוא במהירות כדי לשמח את האדם שחזר בתשובה. 
  משמחה. –כאן  ,אההפסוק: "ולבב מצרים ימס בקרבו", שם מיר

  .54–53, עמ' השירהחזן,    40
: על פי בר"ר (וילנא) צג  י, ביום הדין הקב"ה מוכיח אותנו על חטאינו ועל כך תוכחה ...אוי   41

  שעלינו להתפלל ולצעוק 'אוי'.
לא  ,י ג וס: ראה עמנכוחה... לאטרם ראה את הדרך הנכונה.  ,כט  : על פי דב' כחִעור ממשש   42

  ישרה.ה דרךאת ה ידע
  ., ללשון הרעעל פי שמ' ו יב :וערל שפתים. תפילותיו חסרות: הפועל... חסר   43
רות יעב ,: על פי בר' כ טיעשו... מעשים. נהגתי בטפשות ,: על פי בר' לא כחהסכלתי עשו   44

  .ןקשות שראוי להוכיח את העוברים עליה
ה', על פי  לקרבת :אערוג כאילים יש' ל לג. : על פיבי בוערה שמ' ג ב. : על פיבוערה ...לבת   45

... לאל ., כאן כוונתו  בהתמדה ובאופן קבוע: על פי ברכות מז ע"בערבית ושחריתב.   תה' מב
  טו יא. ': על פי שמבאלים
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  שעלינו להתפלל ולצעוק 'אוי'.
לא  ,י ג וס: ראה עמנכוחה... לאטרם ראה את הדרך הנכונה.  ,כט  : על פי דב' כחִעור ממשש   42

  ישרה.ה דרךאת ה ידע
  ., ללשון הרעעל פי שמ' ו יב :וערל שפתים. תפילותיו חסרות: הפועל... חסר   43
רות יעב ,: על פי בר' כ טיעשו... מעשים. נהגתי בטפשות ,: על פי בר' לא כחהסכלתי עשו   44

  .ןקשות שראוי להוכיח את העוברים עליה
ה', על פי  לקרבת :אערוג כאילים יש' ל לג. : על פיבי בוערה שמ' ג ב. : על פיבוערה ...לבת   45

... לאל ., כאן כוונתו  בהתמדה ובאופן קבוע: על פי ברכות מז ע"בערבית ושחריתב.   תה' מב
  טו יא. ': על פי שמבאלים

  פיוטי תוכחה לר"ה וליוה"כ  80
 

הּוא נֹוַע וכאיש נע ונד " 36"ִיָּקֵחהּו ֵמֵהיָכלֹו ְלסֹוַהר] ...[ְּבַהְפָׁשַרת ְׁשָלִגים 
  37ָינּוַע".

התוכחה הנמען הוא האדם, והמוען פונה אליו ומבקשו לזכור את  ךלכל אור
מתחלף הנמען,  התוכחה של טיב דרכיו. ואולם לקראת סיומהייום הדין ולה

והמוען פונה אל הקב"ה ומבקשו להחזירו בתשובה: "ֶנְגְּד צּוִרי ֶאְתַּפֵּלל 
  38ָמה".יֲהִׁשיֵבִני ִּבְתשּוָבה ְׁשלֵ ] ...[ְּבֵאיָמה 

מלווה הוהאווירה הפסימית  ,"ֶּבן ָאָדם ֵאֶפר ְוָדם ּוָמָרה" ,גם הפתיחה הקודרת
וזת האחרונה באווירה אופטימית מתחלפות במחר ,תוכחה זו לכל אורכה

ונינוחה שיש בה תקווה: "ּוְׂשָרָיה ַׂשר ְמנּוָחה ֹּבא ָיֹבא רֹוֵכב ָעב ַקל ְּבִׂשְמָחה 
הפיוט מעלה אפוא רעיון כללי אנושי: הסבל, דרך החטא  39ס ּבֹו".ּמָ לַ 

  והכישלון ודרך התשובה תלויים באדם.
 40,יעב"ץככנג'ארה ו ,ניגווה מונספונ ,ִדין"י"ַאַחי ֱהוּו ֲחרֵ  ,בתוכחה השנייה

אֹוי ] ...[ִדין ילכלל עם ישראל ומתריע על יום הדין ויום המיתה: "ַאַחי ֱהוּו ֲחרֵ 
המחרוזת הראשונה היא פנייה לכלל  41ָלנּו ִמּיֹום ַהִּדין אֹוי ָלנּו ִמּיֹום ּתֹוֵכָחה".

לוהיו ואולם מן המחרוזת השנייה פונה הדובר פנייה אישית וישירה לא ,העם
ומביע את אימתו מפני יום הדין, שבו ייתן דין וחשבון על כל מעשיו. הוא 

ר ְמַמֵּׁשׁש / ִעוֵ עיוורון: "ִּכי הּוא מדה על חטאיו ואומר שנעשו מתעייה ווותמ
ותפילותיו חסרות: "ְוַגם ֲחַסר ֶּפה  ,גם מעשיו דלים היו 42א ָיַדע ֶּדֶר ְנכֹוָחה".

 –סכלות מכנגד המעשים שעשה בעבר מעיוורון ו 43ַתִים".פָ ַהּפֹוֵעל ַוֲעַרל ְׂש 
א ֵיָעׂשּו",] ...[ "ִּכי ִהְסַּכְלִּתי ֲעׂשוֹ  ַלַּבת "עתה הוא מתפלל בכל לבו:  44ַמֲעִׂשים 

ָלֵאל ֶנְאָּדר ] ...[ִלים / ָּכל יֹום ַעְרִבית ְוַׁשְחִרית ֶאֱערֹוג ָּכַאּיָ ] ...[ֵאׁש ִּבי ּבֹוֵעָרה 
אף על פי שהתוכחה מטבעה היא פיוט אישי ולא לאומי, הבליע ו 45ָּבֵאִלים".

                                                           
על פי יש' ל לג. : במדורת האש  ., הכוונה למקטרגיםכא : על פי תה' קדכפירים שואגים   36

על פי פסחים צד ע"ב. : בהפשרת שלגים ., ראה: איוב כד יט: עונשי גיהנוםשלגים ...ולהביא
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    חוסר מנוחה בעולם הבא. –כאן  ,י  : על פי תה' קטינוע ...והוא   37
  : מתוך נוסח תפילת "אבינו מלכנו".מהישל ...השיבני   38
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המנוחה והשמחה יהיו  –מסיים בנימה אופטימית  על פי יש' יט א,: בו ...רוכב 56לתה' קכו ו. 
שריה, יבוא רוכב על עב קל בשמחה, כלומר  –שר המנוחה  מנת חלקם של החוזרים בתשובה.

האמור בסוף  על פיפירושו : למס בויבוא במהירות כדי לשמח את האדם שחזר בתשובה. 
  משמחה. –כאן  ,אההפסוק: "ולבב מצרים ימס בקרבו", שם מיר
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 81תמר לביא     
 

הפייטן את הנושא הלאומי בבקשה האישית: "ְיַכֵּפר ְּבֶחְמָלתֹו ְוֶאְרֶאה ְּבִצְדָקתֹו 
     46ְּבִבְנַין ֵּבית ַהְּבִחיָרה".
היא מונולוג של המחבר שכולו  ,"ֵאימֹות ָנְפלּו ָעַלי" ,התוכחה השלישית
עת אימה מפניהם, שיהיו מעכבים את כפרתו: "ֵאימֹות הודאה בחטאיו והב

ָנְפלּו ָעַלי ָנַמס ִלִּבי ְּבִקְרִּבי ַעל רֹוַע ִמְפָעַלי ָּגַדל ְמאֹוד ְּכֵאִבי ִיְרָאה ַרַעד ָיֹבא ִבי 
סכלותו מקשה עליו את הפנייה לאלוהיו: "ָּפִנים ֵאי  47ֵאי ֶאֱעֶלה ֶאל ָאִבי".

הוא דחליל בשדה  "ּתֹוֶמר ִמְקָׁש"ה" מֹו ּתֹוֶמר ִמְקָׁש"ה".ּוכְ [...]  48ְל ִיָּׂשא
כך הדובר נעדר תבונה בשל  ,וכמו שהדחליל חסר תבונה 49,קישואים

"ִאיׁש ִנְבֶזה ֲחַדל (התנהגותו המכלימה. הוא נשלט בידי יצרו, נכנע לתאוותיו 
עוטה חושך ו 50)ִנְרָצע ְלִיְצרֹו"קּוָּפה ֶׁשל ְׁשָרִצים ָּתלּוי ְּבַצָּוארֹו ֶעֶבד ] ...[ִאיִׁשים 

במילים אלו אנו נרמזים אל הנאמר במדרש תנחומא:  51.)"ָיִׁשית חֹוֶש ִסְתרֹו"(
  "ר' יהודה בר רב אמר: במה הרשעים מתכסים בגיהנם? בחשך".

גם תוכחה זו מסתיימת בתקווה כי תפילתו ותשובתו יתקבלו, וגם בה הבליע 
בבקשתו  –וה לגאולת עם ישראל התקו –הפייטן את הנושא הלאומי 

ִלְצִפיַרת ִּתְפָאָרה ] ...[ַקח ָנא ֶאת ִּבְרָכִתי [...]   ָּתֹבא ְּתִפָּלִתילְ  האישית: "
   52ְוַלֲעֶטֶרת ְצִבי".

על  53חוברה בהשראת ספר הזוהר ,ֵעָדה ֶנֱאָמָנה" ּורכְ "זִ  ,התוכחה הרביעית
וכחה: "אז"ל כל התשבראש כתובת המות שני בני אהרן. על כך מעידה 

המזכיר מיתתן של בני אהרן ומוריד דמעות מוחלין לו ע"כ [=על כל] 
הפיוט דאי ועמד בושל מונסוניגו . לנגד עיניו "ולא ימותו בניו 54עוונותיו,

תחינה ליום הכיפורים על " לרדב"ח, שהוא "עת נחלי דמעה מעיני יורדים

                                                           
... בבניןעל פי מיכה ז ט. של הקב"ה, : ואראה בצדקתו ברחמנותו (יש' סג ט).: בחמלתו   46

   ב."סנהדרין כ על: על פי רש"י הבחירה
על דרך השרשור: "לבי כדונג נמס", תה' כב טו + : נמס לבי: על פי תה' נה ה. עלי ...אימות   47

, על פי "על רע מעלליהם", הו' ט מעשי הרעיםעל : מפעלי ...עללט ד. שם,  "חם לבי בקרבי",
 ,ד: על פי בר' מד לאבי ...איךו.  : על פי תה' נהבי ...יראהאיוב ב יג.  ראה:: כאבי ...גדל. טו
  קב"ה." מתייחס לאביהכינוי " כאן

  .שמ"ב, ב כב: על פי ישא ...פנים   48
ואין בו רוח חיים,  ,וכוונתו שאין בו תבונה ,ה) הוא צירוף יחידאי במקרא  "תמר מקשה" (יר' י   49

  כדחליל העשוי קש.
במרדו.  נשאר בחטאיו ו ,: על פי יומא כב ע"בשרצים ...קופה : על פי יש' נג ג.אישים ...נבזה   50

  .ראה: שמ' כא ו :עבד נרצע. עבד עולםכנכנע ליצרו  ילק"ש איוב,  תתצו, : על פיליצרו ...עבד
רשעים מתכסים . כאן: שם את החושך להיות לו לסתר ,יב  : על פי תה' יחסתרו ...ישית   51

  .פרשת בא ,ם בחושך, על פי מדרש תנחומאוהניבג
: על פי יש' כח צבי ...לצפירת: על פי בר' לג יא. ברכתי ...קח ג, : על פי תה' פחתפלתי ...לך 24   52

  ה.
  נז, עמ' ב. ,, כרך גזוהרה   53
פי גישות  שכן למרות חטאם נחשבו בני אהרן, על ",מיתת צדיקים"מיתת נדב ואביהוא נחשבת   54

מסוימות, לצדיקים, ועונשם הוא בבחינת דוגמה שהקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערה 
ק כח ע"א ועוד), ראוי "(מו "מיתתן של צדיקים מכפרת על ישראל""ב). כיוון ש(יבמות קכא ע

דוש שמו של ילא מתו אלא בשביל ק"להזכיר מיתת הצדיקים ביום הכיפורים, שהרי בני אהרן 
  נדב ואביהוא.  ,שנאן ה:, ורא)ויק"ר יב יב( [...]" הקב"ה

 81תמר לביא     
 

הפייטן את הנושא הלאומי בבקשה האישית: "ְיַכֵּפר ְּבֶחְמָלתֹו ְוֶאְרֶאה ְּבִצְדָקתֹו 
     46ְּבִבְנַין ֵּבית ַהְּבִחיָרה".
היא מונולוג של המחבר שכולו  ,"ֵאימֹות ָנְפלּו ָעַלי" ,התוכחה השלישית
עת אימה מפניהם, שיהיו מעכבים את כפרתו: "ֵאימֹות הודאה בחטאיו והב

ָנְפלּו ָעַלי ָנַמס ִלִּבי ְּבִקְרִּבי ַעל רֹוַע ִמְפָעַלי ָּגַדל ְמאֹוד ְּכֵאִבי ִיְרָאה ַרַעד ָיֹבא ִבי 
סכלותו מקשה עליו את הפנייה לאלוהיו: "ָּפִנים ֵאי  47ֵאי ֶאֱעֶלה ֶאל ָאִבי".

הוא דחליל בשדה  "ּתֹוֶמר ִמְקָׁש"ה" מֹו ּתֹוֶמר ִמְקָׁש"ה".ּוכְ [...]  48ְל ִיָּׂשא
כך הדובר נעדר תבונה בשל  ,וכמו שהדחליל חסר תבונה 49,קישואים

"ִאיׁש ִנְבֶזה ֲחַדל (התנהגותו המכלימה. הוא נשלט בידי יצרו, נכנע לתאוותיו 
עוטה חושך ו 50)ִנְרָצע ְלִיְצרֹו"קּוָּפה ֶׁשל ְׁשָרִצים ָּתלּוי ְּבַצָּוארֹו ֶעֶבד ] ...[ִאיִׁשים 

במילים אלו אנו נרמזים אל הנאמר במדרש תנחומא:  51.)"ָיִׁשית חֹוֶש ִסְתרֹו"(
  "ר' יהודה בר רב אמר: במה הרשעים מתכסים בגיהנם? בחשך".

גם תוכחה זו מסתיימת בתקווה כי תפילתו ותשובתו יתקבלו, וגם בה הבליע 
בבקשתו  –וה לגאולת עם ישראל התקו –הפייטן את הנושא הלאומי 

ִלְצִפיַרת ִּתְפָאָרה ] ...[ַקח ָנא ֶאת ִּבְרָכִתי [...]   ָּתֹבא ְּתִפָּלִתילְ  האישית: "
   52ְוַלֲעֶטֶרת ְצִבי".

על  53חוברה בהשראת ספר הזוהר ,ֵעָדה ֶנֱאָמָנה" ּורכְ "זִ  ,התוכחה הרביעית
וכחה: "אז"ל כל התשבראש כתובת המות שני בני אהרן. על כך מעידה 

המזכיר מיתתן של בני אהרן ומוריד דמעות מוחלין לו ע"כ [=על כל] 
הפיוט דאי ועמד בושל מונסוניגו . לנגד עיניו "ולא ימותו בניו 54עוונותיו,

תחינה ליום הכיפורים על " לרדב"ח, שהוא "עת נחלי דמעה מעיני יורדים
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תחינה ליום הכיפורים על " לרדב"ח, שהוא "עת נחלי דמעה מעיני יורדים

                                                           
... בבניןעל פי מיכה ז ט. של הקב"ה, : ואראה בצדקתו ברחמנותו (יש' סג ט).: בחמלתו   46

   ב."סנהדרין כ על: על פי רש"י הבחירה
על דרך השרשור: "לבי כדונג נמס", תה' כב טו + : נמס לבי: על פי תה' נה ה. עלי ...אימות   47

, על פי "על רע מעלליהם", הו' ט מעשי הרעיםעל : מפעלי ...עללט ד. שם,  "חם לבי בקרבי",
 ,ד: על פי בר' מד לאבי ...איךו.  : על פי תה' נהבי ...יראהאיוב ב יג.  ראה:: כאבי ...גדל. טו
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  כדחליל העשוי קש.
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  .ראה: שמ' כא ו :עבד נרצע. עבד עולםכנכנע ליצרו  ילק"ש איוב,  תתצו, : על פיליצרו ...עבד
רשעים מתכסים . כאן: שם את החושך להיות לו לסתר ,יב  : על פי תה' יחסתרו ...ישית   51
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: על פי יש' כח צבי ...לצפירת: על פי בר' לג יא. ברכתי ...קח ג, : על פי תה' פחתפלתי ...לך 24   52

  ה.
  נז, עמ' ב. ,, כרך גזוהרה   53
פי גישות  שכן למרות חטאם נחשבו בני אהרן, על ",מיתת צדיקים"מיתת נדב ואביהוא נחשבת   54

מסוימות, לצדיקים, ועונשם הוא בבחינת דוגמה שהקב"ה מדקדק עם סביביו כחוט השערה 
ק כח ע"א ועוד), ראוי "(מו "מיתתן של צדיקים מכפרת על ישראל""ב). כיוון ש(יבמות קכא ע

דוש שמו של ילא מתו אלא בשביל ק"להזכיר מיתת הצדיקים ביום הכיפורים, שהרי בני אהרן 
  נדב ואביהוא.  ,שנאן ה:, ורא)ויק"ר יב יב( [...]" הקב"ה



  פיוטי תוכחה לר"ה וליוה"כ  82
 

מבקש כי הוא ו יתתם של הצדיקים,רדב"ח מבכה את מ 55.מיתת בני אהרן
מונסוניגו. באותה הרוח כותב גם  .יסלח לו הקב"ה על חטאיו ת בכיובשע

 56שהיו "ְׁשֵני ִּפְרֵחי ְּכהּוָּנה". ,את מיתת נדב ואביהוא המציגמחרוזת הפתיחה 
הפייטן מתאר את יום מיתתם כיום צעקה וצווחה, יום של פורענות שבו נחזו 

ֻהוַּגד ִלי ָחזּות ָקָׁשה ְּדָבִרים ] ...[ְמבּוָסה והתרחשו דברים קשים: "ִּבְמהּוָמה ּו
לאמור עשר עטרות נטל  58יום שבו "ָנַטל ֶעֶׂשר ֲעָטרֹות", 57,ָקִׁשים ִנְפָלִאים"

הקב"ה ליתן יצירתו ליצוריו: למעשה בראשית, לשכינה, למלכים, לנשיאים, 
רים ואילו כאן נאמרו הדב 59לכוהנים וכו', ואותו יום, יום של שמחה היה.

בהיפוך: עשר העטרות הן נדב ואביהוא, ויום מותם הוא יום שבו ניטלו "ֶעֶׂשר 
במשמעות שמש שהעריבה,  60,ֲעָטרֹות" מן העולם, יום שבו "ָעְרָבה ִׂשְמָחה"

בצערה ובכאבה על  ,ומוסיף הפייטן ומתאר את אלישבע, אם הבנים .שקעה
יָּנה ִּתְזַעק ְּבִצי"ר ַהְּמֹחלֹות שהיו אנשי אמונה: "ֱאִליֶׁשַבע ִּבְמגִ  ,הילקח בניה

כנגדה מתואר אהרן  61ַיַען ָּבְטלּו ָהֶאְׁשּכֹולֹות ָאְבדּו ַאְנֵׁשי ָהֱאמּוָנה".] ...[
ולא הטיח דברים כלפי מעלה, בשעה שאש ירדה ולקחה את בניו  62שנדם

ם ֵעת ְּבָבָניו כקרבן מובחר שבמובחר: "ַאֲהֹרן ִקֵּבל ְּבִׂשְמָחה ְּגֵזיַרת יֹוֵצר ְיצּוִרי
א ִהִּטיח ִּכיַקר ּכָ ֵאׁש ָקְדָחה ְוָהיּו  ִרים ְּתמּוַרת ַׁשי ּוִמְנָחה עֹולֹות ֵמִחים ְוַדם ָּפִרים 

א ִהְרֵהר ַאַחר ְׁשִכיָנה".   63ְּדָבִרים 
ומתוך שהפייטן מדבר במיתתם של צדיקים, שני בניו של אהרן, הוא מתחבט 

שע וטוב לו": "ֵאיָכה עֹוְבֵדי ֱאִליִלים בשאלת השאלות על "צדיק ורע לו, ר
                                                           

  .277–272 , עמ'לדוד תהלהחזן ואלבאז,    55
מדרש משלי על פי האמור על אלישבע בת עמינדב: "ושני בניה פרחי כהונה", : נהכהו ...שני   56

  כה; סוכה ה ב. (בובר) לא
דברים  : על פי יש' כא ב.קשה ...הוגד. , מושפלת והמומה: על פי יש' כב הבמהומה ומבוסה   57

  .(תה' קלט יד) לא מובניםו: סתומים נפלאיםספרי דב', שמב. על פי תוכחות, : קשים
  .שבת פז ע"ב: על פי עטרות... נטלו   58
; ראה גם שבת )בר"ר פרשה ג(כאילו באותו היום בראתי עולמי, עשר עטרות נטל אתו היום"    59

  פז ע"ב.
  יא. על פי יש' כדחשכה, פסקה השמחה, : ערבה שמחה   60
 :בצי"ר המחלות. (איכה ג סה) : עצבותמגינהב. ו (שמ' ו, כג): אמם של נדב ואביהאלישבע   61

 לשון חולי.: המחלות .לשון שיר, על פי "ותצאנה... לשיר והמחלות" (שמ"א, יח ו), ולשון כאב
אין אשכול לאכול בכורה על פי ": האמונה... אבדו .משנה, סוטה ט ט: על פי בטלו האשכולות

ב; "משחרב בית המקדש פסק השמיר ונופת -א  מיכה ז", אבד חסיד מן הארץ אותה נפשי
שנאמר הושיעה יי' כי גמר חסיד כי פסו  (גרסת הבבלי: אמנה) נשי אמונהופסקו אצופים 

  ט  יב.סוטה  ", משנה,אמונים מבני אדם
מונסוניגו רואה בשתיקתו של אהרן הכהן עמידה בניסיון, שכן אהרן הצדיק  דומה לרדב"ח,ב  62

דם וי, אלא שרדב"ח מתמקד בשתיקה ואומר "רת האלעליו את הדין וקיבל בהכנעה את גזֵ 
ֵעת ְּבָבָניו  [...] "ַאֲהֹרן ִקֵּבל ְּבִׂשְמָחהמדגיש את השמחה בקבלת הדין:  ", ואילו מונסוניגואהרן

  ֵאׁש ָקְדָחה". 
ד"א פקודי ה' ישרים משמחי לב זה אהרן שהיה : על פי ויק"ר (וילנא) יב ג: "בשמחה ...אהרן   63

שמח ומנין שנאמר וידבר ה' אל לבו עצב עליו בשביל בניו שמתו כיון שנתייחד עליו הדבור 
: אבדו, כלו, על ריםכ... היוו: על פי דב' לב כב. אש קדחה: כינוי לקב"ה.  יוצר יצורים ."אהרן

 ...לא: על פי יש' א יא. ודם פרים שמנים.על פי תה' סו טו, עולות : חיםעולות מ פי תה' לז כ.
מידת חסידותם של : כשכינה... אל: בניגוד למשה, חנה ואליהו, על פי ברכות לב ע"א. דברים

   : על פי סנהדרין קי ע"א.השכינה ...הרהר ע"א. אסנהדרין קי אברהם יצחק ויעקב, ראה:

  פיוטי תוכחה לר"ה וליוה"כ  82
 

מבקש כי הוא ו יתתם של הצדיקים,רדב"ח מבכה את מ 55.מיתת בני אהרן
מונסוניגו. באותה הרוח כותב גם  .יסלח לו הקב"ה על חטאיו ת בכיובשע

 56שהיו "ְׁשֵני ִּפְרֵחי ְּכהּוָּנה". ,את מיתת נדב ואביהוא המציגמחרוזת הפתיחה 
הפייטן מתאר את יום מיתתם כיום צעקה וצווחה, יום של פורענות שבו נחזו 

ֻהוַּגד ִלי ָחזּות ָקָׁשה ְּדָבִרים ] ...[ְמבּוָסה והתרחשו דברים קשים: "ִּבְמהּוָמה ּו
לאמור עשר עטרות נטל  58יום שבו "ָנַטל ֶעֶׂשר ֲעָטרֹות", 57,ָקִׁשים ִנְפָלִאים"

הקב"ה ליתן יצירתו ליצוריו: למעשה בראשית, לשכינה, למלכים, לנשיאים, 
רים ואילו כאן נאמרו הדב 59לכוהנים וכו', ואותו יום, יום של שמחה היה.

בהיפוך: עשר העטרות הן נדב ואביהוא, ויום מותם הוא יום שבו ניטלו "ֶעֶׂשר 
במשמעות שמש שהעריבה,  60,ֲעָטרֹות" מן העולם, יום שבו "ָעְרָבה ִׂשְמָחה"

בצערה ובכאבה על  ,ומוסיף הפייטן ומתאר את אלישבע, אם הבנים .שקעה
יָּנה ִּתְזַעק ְּבִצי"ר ַהְּמֹחלֹות שהיו אנשי אמונה: "ֱאִליֶׁשַבע ִּבְמגִ  ,הילקח בניה
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ולא הטיח דברים כלפי מעלה, בשעה שאש ירדה ולקחה את בניו  62שנדם

ם ֵעת ְּבָבָניו כקרבן מובחר שבמובחר: "ַאֲהֹרן ִקֵּבל ְּבִׂשְמָחה ְּגֵזיַרת יֹוֵצר ְיצּוִרי
א ִהִּטיח ִּכיַקר ּכָ ֵאׁש ָקְדָחה ְוָהיּו  ִרים ְּתמּוַרת ַׁשי ּוִמְנָחה עֹולֹות ֵמִחים ְוַדם ָּפִרים 

א ִהְרֵהר ַאַחר ְׁשִכיָנה".   63ְּדָבִרים 
ומתוך שהפייטן מדבר במיתתם של צדיקים, שני בניו של אהרן, הוא מתחבט 

שע וטוב לו": "ֵאיָכה עֹוְבֵדי ֱאִליִלים בשאלת השאלות על "צדיק ורע לו, ר
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  .(תה' קלט יד) לא מובניםו: סתומים נפלאיםספרי דב', שמב. על פי תוכחות, : קשים
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  פז ע"ב.
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אין אשכול לאכול בכורה על פי ": האמונה... אבדו .משנה, סוטה ט ט: על פי בטלו האשכולות
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רים ואילו כאן נאמרו הדב 59לכוהנים וכו', ואותו יום, יום של שמחה היה.

בהיפוך: עשר העטרות הן נדב ואביהוא, ויום מותם הוא יום שבו ניטלו "ֶעֶׂשר 
במשמעות שמש שהעריבה,  60,ֲעָטרֹות" מן העולם, יום שבו "ָעְרָבה ִׂשְמָחה"

בצערה ובכאבה על  ,ומוסיף הפייטן ומתאר את אלישבע, אם הבנים .שקעה
יָּנה ִּתְזַעק ְּבִצי"ר ַהְּמֹחלֹות שהיו אנשי אמונה: "ֱאִליֶׁשַבע ִּבְמגִ  ,הילקח בניה

כנגדה מתואר אהרן  61ַיַען ָּבְטלּו ָהֶאְׁשּכֹולֹות ָאְבדּו ַאְנֵׁשי ָהֱאמּוָנה".] ...[
ולא הטיח דברים כלפי מעלה, בשעה שאש ירדה ולקחה את בניו  62שנדם

ם ֵעת ְּבָבָניו כקרבן מובחר שבמובחר: "ַאֲהֹרן ִקֵּבל ְּבִׂשְמָחה ְּגֵזיַרת יֹוֵצר ְיצּוִרי
א ִהִּטיח ִּכיַקר ּכָ ֵאׁש ָקְדָחה ְוָהיּו  ִרים ְּתמּוַרת ַׁשי ּוִמְנָחה עֹולֹות ֵמִחים ְוַדם ָּפִרים 

א ִהְרֵהר ַאַחר ְׁשִכיָנה".   63ְּדָבִרים 
ומתוך שהפייטן מדבר במיתתם של צדיקים, שני בניו של אהרן, הוא מתחבט 

שע וטוב לו": "ֵאיָכה עֹוְבֵדי ֱאִליִלים בשאלת השאלות על "צדיק ורע לו, ר
                                                           

  .277–272 , עמ'לדוד תהלהחזן ואלבאז,    55
מדרש משלי על פי האמור על אלישבע בת עמינדב: "ושני בניה פרחי כהונה", : נהכהו ...שני   56

  כה; סוכה ה ב. (בובר) לא
דברים  : על פי יש' כא ב.קשה ...הוגד. , מושפלת והמומה: על פי יש' כב הבמהומה ומבוסה   57

  .(תה' קלט יד) לא מובניםו: סתומים נפלאיםספרי דב', שמב. על פי תוכחות, : קשים
  .שבת פז ע"ב: על פי עטרות... נטלו   58
; ראה גם שבת )בר"ר פרשה ג(כאילו באותו היום בראתי עולמי, עשר עטרות נטל אתו היום"    59

  פז ע"ב.
  יא. על פי יש' כדחשכה, פסקה השמחה, : ערבה שמחה   60
 :בצי"ר המחלות. (איכה ג סה) : עצבותמגינהב. ו (שמ' ו, כג): אמם של נדב ואביהאלישבע   61

 לשון חולי.: המחלות .לשון שיר, על פי "ותצאנה... לשיר והמחלות" (שמ"א, יח ו), ולשון כאב
אין אשכול לאכול בכורה על פי ": האמונה... אבדו .משנה, סוטה ט ט: על פי בטלו האשכולות

ב; "משחרב בית המקדש פסק השמיר ונופת -א  מיכה ז", אבד חסיד מן הארץ אותה נפשי
שנאמר הושיעה יי' כי גמר חסיד כי פסו  (גרסת הבבלי: אמנה) נשי אמונהופסקו אצופים 

  ט  יב.סוטה  ", משנה,אמונים מבני אדם
מונסוניגו רואה בשתיקתו של אהרן הכהן עמידה בניסיון, שכן אהרן הצדיק  דומה לרדב"ח,ב  62

דם וי, אלא שרדב"ח מתמקד בשתיקה ואומר "רת האלעליו את הדין וקיבל בהכנעה את גזֵ 
ֵעת ְּבָבָניו  [...] "ַאֲהֹרן ִקֵּבל ְּבִׂשְמָחהמדגיש את השמחה בקבלת הדין:  ", ואילו מונסוניגואהרן

  ֵאׁש ָקְדָחה". 
ד"א פקודי ה' ישרים משמחי לב זה אהרן שהיה : על פי ויק"ר (וילנא) יב ג: "בשמחה ...אהרן   63

שמח ומנין שנאמר וידבר ה' אל לבו עצב עליו בשביל בניו שמתו כיון שנתייחד עליו הדבור 
: אבדו, כלו, על ריםכ... היוו: על פי דב' לב כב. אש קדחה: כינוי לקב"ה.  יוצר יצורים ."אהרן

 ...לא: על פי יש' א יא. ודם פרים שמנים.על פי תה' סו טו, עולות : חיםעולות מ פי תה' לז כ.
מידת חסידותם של : כשכינה... אל: בניגוד למשה, חנה ואליהו, על פי ברכות לב ע"א. דברים

   : על פי סנהדרין קי ע"א.השכינה ...הרהר ע"א. אסנהדרין קי אברהם יצחק ויעקב, ראה:

  פיוטי תוכחה לר"ה וליוה"כ  82
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א ִהִּטיח ִּכיַקר ּכָ ֵאׁש ָקְדָחה ְוָהיּו  ִרים ְּתמּוַרת ַׁשי ּוִמְנָחה עֹולֹות ֵמִחים ְוַדם ָּפִרים 
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 83תמר לביא     
 

ועל אף  64דֹוִלים ָיְצאּו ְּפָגִרים ְׁשחּוִטים".ָיְצאּו ָׂשִׂשים ּוְמַבֲעִטים ּוְבֵני ֹּכֲהִנים ּגְ 
לפי ( 65מצוקותיו שלו מצדיק הדובר את דרכי ה': "ִּכי ָכל ִמְׁשָּפָטיו ְיָׁשִרים"

מלבו גם צרת העם, וביקש על  כחהתט). ומשהזכיר את ייסוריו, לא נש תה' יט
המחרוזת האחרונה של הפיוט סוגרת את המעגל. הפיוט  סוכת דוד הנופלת.

  פתח במיתתם של נדב ואביהוא וגם חתם בהם, שזכותם תעמוד לנו.
ת ו ו מ ה ת  מ י לידי ביטוי  הא באיא מוטיב מקובל וקבוע בתוכחות, והיה א

מה והפחד מכוונים , פחד, חרדה, רעדה. האיהבמילים נרדפות, כגון ירא
דלות האדם  לעומתלכניעה רוחנית וגשמית ומביאים לידי הכרה בגדולת האל 

מביאה את האדם לידי הכרה בבוראו כמי שנותן רוח חיים היא  וחדלונו.
ממנו. ידיעת החידלון מוליכה את האדם להתבוננות  אותה בגופו וכמי שלוקח

בשלוש מתוך  יקון הדרך.במעשיו ולהרהורים באשר לדרך הנכונה ולצורך בת
עומד מוטיב זה במרכז: "ַּפַחד ָוַרַעד ִמּיֹום ִּדין ַהּנֹוָרא  ,ארבע תוכחות מונסוניגו

אֹוי ָלנּו ִמּיֹום [...] ִדין יא יּוַכל ָלֵׂשאת קֹוָמה ִמַּפְחּדֹו"; "ַאַחי ֱהוּו ֲחרֵ [...] 
 .ִיְרָאה ַרַעד ָיֹבא ִבי"] ...[ְפלּו ָעַלי  ֶאְרַעד ָאגּור";"ֵאימֹות נָ ְּד ִמַּפְח ] ...[ּתֹוֵכָחה 

בתוכחה הרביעית אין שימוש במילים המייצגות את מוטיב אימת המוות, 
ואולם אווירתו של מוטיב זה מלווה את התוכחה לכל אורכה: ִמיַתת ָנָדב 

ּוְבֵני [...]  ָלִאיםִּבְמהּוָמה ּוְמבּוָסה / ָירֹוד ָיְרָדה ּפְ / ַוֲאִביהּוא / ְׁשֵני ִּפְרֵחי ְּכהּוָּנה 
. ָלָרָׁשע ַּבֲעֹונֹו / ִּכי ִיָּכֵרת ְלדֹור ּדֹוִרים[...] ֹּכֲהִנים ְּגדֹוִלים / ָיְצאּו ְּפָגִרים ְׁשחּוִטים 

האימה והפחד מיום הדין, הוא יום המיתה, מכוונים את האדם לחשבון נפש, 
צּוִרי ֶאְתַּפֵּלל להתרחקות מן הרע, לשיבה לדרך ה' ולבקשת רחמים: "ֶנְגְּד 

ִלים ָּכל יֹום ַעְרִבית ָמה"; "ֶאֱערֹוג ָּכַאּיָ יֲהִׁשיֵבִני ִּבְתשּוָבה ְׁשלֵ ] ...[ְּבֵאיָמה 
הּו"; "ִיְלַּבׁש ּבֹוֶׁשת ֹוֵרא ֵהן ְלֶחֶסד הֹוִציאֵ ְׁשַמע ָנא ֶאת קֹול ַהּק] ...[ְוַׁשְחִרית 

ַחְׁשִּתי "א ְּתִפָּלִתי ֵאל ֶנְאָזר ִּבְגבּוָרה";  ָּתבֹ לְ  ]...[ּוְכִליָּמה ֶעֶבד ִלְפֵני קֹונֹו 
    66.ָחֵּנִני ה' ָחֵּנִני"] ...[ְלַהְצִּדיק ִּדינֹו ִּכי ָכל ִמְׁשָּפָטיו ְיָׁשִרים 

ש ו ד י ח ל  ש ד  ו ס  –: בפיוטיו של מונסוניגו נמצא יסוד של חידוש י
עו ירג בפיוטואמונסוניגו  פ כידוע, השיבוץ  67של "שיבוץ קלמבורי". ש

הוא  בדרך כלל, ומקובל בעיקר בפרוזהההוא אמצעי ספרותי  למבוריהק
, וכלשונו של מלאכי, נוסך תחושת אפקט קומי ירתליצמשמש בה אמצעי 

 לעמיוחד בשיבוץ הקלמבורי הוא בכך שהוא בנוי ה 1"נינוחות הומוריסטית".
                                                           

: מזלזלים ולועגים מתוך ומבעטים. רשע וטוב לו"בחינת " –: מתייחס לגויים יצאו ששים   64
  לה.  יט ,: על פי מל"בפגריםשמחה לאיד (איכ"ר פתיחתא כג). 

  ., מתייחס לקב"ה: רומז לדב' לב דשריםי... כי    65
 ...ירוד : אפחד (דב' לב כז).אגור: מפני אימת בית דין של מעלה (תה' קיט קכ). מפחדך   66

... לרשע: על פי יח' ג יח. לרשע בעונו ., כאן מוסב על נפשו המדוכאה: על פי איכה א טפלאים
: על פי קונו ...עבדפי יש' נא ח.  על :דוריםלדור  ., על פי משלי ב  כבשל הרשע עונשו: יכרת

פסיקתא  על פי :דינו... חשתי : על פי תה' סה ז.נאזר בגבורה : כינוי לקב"ה.קונובמ"ר ד כ. 
: על פי חנני ...חנני ., מתייחס לקב"ה: רומז לדב' לב דישרים... כי רבתי (איש שלום) הוספה ב.

  תה' נז ב.
כלומר, הקלמבור הוא . ד לשוןודיח שלג סו אהו )Punלית: נגאב, Calembourור (מבהקל   67

"גוון נוסף של שיבוץ מקראי שונה הוראה עם שינוי זעיר של אות או תנועה וכיו"ב [...] היוצר 
  ). 167עמ' (נזרי, קול בוכים,  חידוד לשוני או משמע חדש"

 83תמר לביא     
 

ועל אף  64דֹוִלים ָיְצאּו ְּפָגִרים ְׁשחּוִטים".ָיְצאּו ָׂשִׂשים ּוְמַבֲעִטים ּוְבֵני ֹּכֲהִנים ּגְ 
לפי ( 65מצוקותיו שלו מצדיק הדובר את דרכי ה': "ִּכי ָכל ִמְׁשָּפָטיו ְיָׁשִרים"

מלבו גם צרת העם, וביקש על  כחהתט). ומשהזכיר את ייסוריו, לא נש תה' יט
המחרוזת האחרונה של הפיוט סוגרת את המעגל. הפיוט  סוכת דוד הנופלת.

  פתח במיתתם של נדב ואביהוא וגם חתם בהם, שזכותם תעמוד לנו.
ת ו ו מ ה ת  מ י לידי ביטוי  הא באיא מוטיב מקובל וקבוע בתוכחות, והיה א

מה והפחד מכוונים , פחד, חרדה, רעדה. האיהבמילים נרדפות, כגון ירא
דלות האדם  לעומתלכניעה רוחנית וגשמית ומביאים לידי הכרה בגדולת האל 

מביאה את האדם לידי הכרה בבוראו כמי שנותן רוח חיים היא  וחדלונו.
ממנו. ידיעת החידלון מוליכה את האדם להתבוננות  אותה בגופו וכמי שלוקח

בשלוש מתוך  יקון הדרך.במעשיו ולהרהורים באשר לדרך הנכונה ולצורך בת
עומד מוטיב זה במרכז: "ַּפַחד ָוַרַעד ִמּיֹום ִּדין ַהּנֹוָרא  ,ארבע תוכחות מונסוניגו

אֹוי ָלנּו ִמּיֹום [...] ִדין יא יּוַכל ָלֵׂשאת קֹוָמה ִמַּפְחּדֹו"; "ַאַחי ֱהוּו ֲחרֵ [...] 
 .ִיְרָאה ַרַעד ָיֹבא ִבי"] ...[ְפלּו ָעַלי  ֶאְרַעד ָאגּור";"ֵאימֹות נָ ְּד ִמַּפְח ] ...[ּתֹוֵכָחה 

בתוכחה הרביעית אין שימוש במילים המייצגות את מוטיב אימת המוות, 
ואולם אווירתו של מוטיב זה מלווה את התוכחה לכל אורכה: ִמיַתת ָנָדב 

ּוְבֵני [...]  ָלִאיםִּבְמהּוָמה ּוְמבּוָסה / ָירֹוד ָיְרָדה ּפְ / ַוֲאִביהּוא / ְׁשֵני ִּפְרֵחי ְּכהּוָּנה 
. ָלָרָׁשע ַּבֲעֹונֹו / ִּכי ִיָּכֵרת ְלדֹור ּדֹוִרים[...] ֹּכֲהִנים ְּגדֹוִלים / ָיְצאּו ְּפָגִרים ְׁשחּוִטים 

האימה והפחד מיום הדין, הוא יום המיתה, מכוונים את האדם לחשבון נפש, 
צּוִרי ֶאְתַּפֵּלל להתרחקות מן הרע, לשיבה לדרך ה' ולבקשת רחמים: "ֶנְגְּד 

ִלים ָּכל יֹום ַעְרִבית ָמה"; "ֶאֱערֹוג ָּכַאּיָ יֲהִׁשיֵבִני ִּבְתשּוָבה ְׁשלֵ ] ...[ְּבֵאיָמה 
הּו"; "ִיְלַּבׁש ּבֹוֶׁשת ֹוֵרא ֵהן ְלֶחֶסד הֹוִציאֵ ְׁשַמע ָנא ֶאת קֹול ַהּק] ...[ְוַׁשְחִרית 

ַחְׁשִּתי "א ְּתִפָּלִתי ֵאל ֶנְאָזר ִּבְגבּוָרה";  ָּתבֹ לְ  ]...[ּוְכִליָּמה ֶעֶבד ִלְפֵני קֹונֹו 
    66.ָחֵּנִני ה' ָחֵּנִני"] ...[ְלַהְצִּדיק ִּדינֹו ִּכי ָכל ִמְׁשָּפָטיו ְיָׁשִרים 

ש ו ד י ח ל  ש ד  ו ס  –: בפיוטיו של מונסוניגו נמצא יסוד של חידוש י
עו ירג בפיוטואמונסוניגו  פ כידוע, השיבוץ  67של "שיבוץ קלמבורי". ש

הוא  בדרך כלל, ומקובל בעיקר בפרוזהההוא אמצעי ספרותי  למבוריהק
, וכלשונו של מלאכי, נוסך תחושת אפקט קומי ירתליצמשמש בה אמצעי 

 לעמיוחד בשיבוץ הקלמבורי הוא בכך שהוא בנוי ה 1"נינוחות הומוריסטית".
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  לה.  יט ,: על פי מל"בפגריםשמחה לאיד (איכ"ר פתיחתא כג). 

  ., מתייחס לקב"ה: רומז לדב' לב דשריםי... כי    65
 ...ירוד : אפחד (דב' לב כז).אגור: מפני אימת בית דין של מעלה (תה' קיט קכ). מפחדך   66

... לרשע: על פי יח' ג יח. לרשע בעונו ., כאן מוסב על נפשו המדוכאה: על פי איכה א טפלאים
: על פי קונו ...עבדפי יש' נא ח.  על :דוריםלדור  ., על פי משלי ב  כבשל הרשע עונשו: יכרת

פסיקתא  על פי :דינו... חשתי : על פי תה' סה ז.נאזר בגבורה : כינוי לקב"ה.קונובמ"ר ד כ. 
: על פי חנני ...חנני ., מתייחס לקב"ה: רומז לדב' לב דישרים... כי רבתי (איש שלום) הוספה ב.

  תה' נז ב.
כלומר, הקלמבור הוא . ד לשוןודיח שלג סו אהו )Punלית: נגאב, Calembourור (מבהקל   67

"גוון נוסף של שיבוץ מקראי שונה הוראה עם שינוי זעיר של אות או תנועה וכיו"ב [...] היוצר 
  ). 167עמ' (נזרי, קול בוכים,  חידוד לשוני או משמע חדש"

 83תמר לביא     
 

ועל אף  64דֹוִלים ָיְצאּו ְּפָגִרים ְׁשחּוִטים".ָיְצאּו ָׂשִׂשים ּוְמַבֲעִטים ּוְבֵני ֹּכֲהִנים ּגְ 
לפי ( 65מצוקותיו שלו מצדיק הדובר את דרכי ה': "ִּכי ָכל ִמְׁשָּפָטיו ְיָׁשִרים"

מלבו גם צרת העם, וביקש על  כחהתט). ומשהזכיר את ייסוריו, לא נש תה' יט
המחרוזת האחרונה של הפיוט סוגרת את המעגל. הפיוט  סוכת דוד הנופלת.

  פתח במיתתם של נדב ואביהוא וגם חתם בהם, שזכותם תעמוד לנו.
ת ו ו מ ה ת  מ י לידי ביטוי  הא באיא מוטיב מקובל וקבוע בתוכחות, והיה א

מה והפחד מכוונים , פחד, חרדה, רעדה. האיהבמילים נרדפות, כגון ירא
דלות האדם  לעומתלכניעה רוחנית וגשמית ומביאים לידי הכרה בגדולת האל 

מביאה את האדם לידי הכרה בבוראו כמי שנותן רוח חיים היא  וחדלונו.
ממנו. ידיעת החידלון מוליכה את האדם להתבוננות  אותה בגופו וכמי שלוקח

בשלוש מתוך  יקון הדרך.במעשיו ולהרהורים באשר לדרך הנכונה ולצורך בת
עומד מוטיב זה במרכז: "ַּפַחד ָוַרַעד ִמּיֹום ִּדין ַהּנֹוָרא  ,ארבע תוכחות מונסוניגו

אֹוי ָלנּו ִמּיֹום [...] ִדין יא יּוַכל ָלֵׂשאת קֹוָמה ִמַּפְחּדֹו"; "ַאַחי ֱהוּו ֲחרֵ [...] 
 .ִיְרָאה ַרַעד ָיֹבא ִבי"] ...[ְפלּו ָעַלי  ֶאְרַעד ָאגּור";"ֵאימֹות נָ ְּד ִמַּפְח ] ...[ּתֹוֵכָחה 

בתוכחה הרביעית אין שימוש במילים המייצגות את מוטיב אימת המוות, 
ואולם אווירתו של מוטיב זה מלווה את התוכחה לכל אורכה: ִמיַתת ָנָדב 

ּוְבֵני [...]  ָלִאיםִּבְמהּוָמה ּוְמבּוָסה / ָירֹוד ָיְרָדה ּפְ / ַוֲאִביהּוא / ְׁשֵני ִּפְרֵחי ְּכהּוָּנה 
. ָלָרָׁשע ַּבֲעֹונֹו / ִּכי ִיָּכֵרת ְלדֹור ּדֹוִרים[...] ֹּכֲהִנים ְּגדֹוִלים / ָיְצאּו ְּפָגִרים ְׁשחּוִטים 

האימה והפחד מיום הדין, הוא יום המיתה, מכוונים את האדם לחשבון נפש, 
צּוִרי ֶאְתַּפֵּלל להתרחקות מן הרע, לשיבה לדרך ה' ולבקשת רחמים: "ֶנְגְּד 

ִלים ָּכל יֹום ַעְרִבית ָמה"; "ֶאֱערֹוג ָּכַאּיָ יֲהִׁשיֵבִני ִּבְתשּוָבה ְׁשלֵ ] ...[ְּבֵאיָמה 
הּו"; "ִיְלַּבׁש ּבֹוֶׁשת ֹוֵרא ֵהן ְלֶחֶסד הֹוִציאֵ ְׁשַמע ָנא ֶאת קֹול ַהּק] ...[ְוַׁשְחִרית 

ַחְׁשִּתי "א ְּתִפָּלִתי ֵאל ֶנְאָזר ִּבְגבּוָרה";  ָּתבֹ לְ  ]...[ּוְכִליָּמה ֶעֶבד ִלְפֵני קֹונֹו 
    66.ָחֵּנִני ה' ָחֵּנִני"] ...[ְלַהְצִּדיק ִּדינֹו ִּכי ָכל ִמְׁשָּפָטיו ְיָׁשִרים 

ש ו ד י ח ל  ש ד  ו ס  –: בפיוטיו של מונסוניגו נמצא יסוד של חידוש י
עו ירג בפיוטואמונסוניגו  פ כידוע, השיבוץ  67של "שיבוץ קלמבורי". ש

הוא  בדרך כלל, ומקובל בעיקר בפרוזהההוא אמצעי ספרותי  למבוריהק
, וכלשונו של מלאכי, נוסך תחושת אפקט קומי ירתליצמשמש בה אמצעי 
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: על פי קונו ...עבדפי יש' נא ח.  על :דוריםלדור  ., על פי משלי ב  כבשל הרשע עונשו: יכרת

פסיקתא  על פי :דינו... חשתי : על פי תה' סה ז.נאזר בגבורה : כינוי לקב"ה.קונובמ"ר ד כ. 
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ועל אף  64דֹוִלים ָיְצאּו ְּפָגִרים ְׁשחּוִטים".ָיְצאּו ָׂשִׂשים ּוְמַבֲעִטים ּוְבֵני ֹּכֲהִנים ּגְ 
לפי ( 65מצוקותיו שלו מצדיק הדובר את דרכי ה': "ִּכי ָכל ִמְׁשָּפָטיו ְיָׁשִרים"

מלבו גם צרת העם, וביקש על  כחהתט). ומשהזכיר את ייסוריו, לא נש תה' יט
המחרוזת האחרונה של הפיוט סוגרת את המעגל. הפיוט  סוכת דוד הנופלת.

  פתח במיתתם של נדב ואביהוא וגם חתם בהם, שזכותם תעמוד לנו.
ת ו ו מ ה ת  מ י לידי ביטוי  הא באיא מוטיב מקובל וקבוע בתוכחות, והיה א

מה והפחד מכוונים , פחד, חרדה, רעדה. האיהבמילים נרדפות, כגון ירא
דלות האדם  לעומתלכניעה רוחנית וגשמית ומביאים לידי הכרה בגדולת האל 

מביאה את האדם לידי הכרה בבוראו כמי שנותן רוח חיים היא  וחדלונו.
ממנו. ידיעת החידלון מוליכה את האדם להתבוננות  אותה בגופו וכמי שלוקח

בשלוש מתוך  יקון הדרך.במעשיו ולהרהורים באשר לדרך הנכונה ולצורך בת
עומד מוטיב זה במרכז: "ַּפַחד ָוַרַעד ִמּיֹום ִּדין ַהּנֹוָרא  ,ארבע תוכחות מונסוניגו

אֹוי ָלנּו ִמּיֹום [...] ִדין יא יּוַכל ָלֵׂשאת קֹוָמה ִמַּפְחּדֹו"; "ַאַחי ֱהוּו ֲחרֵ [...] 
 .ִיְרָאה ַרַעד ָיֹבא ִבי"] ...[ְפלּו ָעַלי  ֶאְרַעד ָאגּור";"ֵאימֹות נָ ְּד ִמַּפְח ] ...[ּתֹוֵכָחה 

בתוכחה הרביעית אין שימוש במילים המייצגות את מוטיב אימת המוות, 
ואולם אווירתו של מוטיב זה מלווה את התוכחה לכל אורכה: ִמיַתת ָנָדב 

ּוְבֵני [...]  ָלִאיםִּבְמהּוָמה ּוְמבּוָסה / ָירֹוד ָיְרָדה ּפְ / ַוֲאִביהּוא / ְׁשֵני ִּפְרֵחי ְּכהּוָּנה 
. ָלָרָׁשע ַּבֲעֹונֹו / ִּכי ִיָּכֵרת ְלדֹור ּדֹוִרים[...] ֹּכֲהִנים ְּגדֹוִלים / ָיְצאּו ְּפָגִרים ְׁשחּוִטים 

האימה והפחד מיום הדין, הוא יום המיתה, מכוונים את האדם לחשבון נפש, 
צּוִרי ֶאְתַּפֵּלל להתרחקות מן הרע, לשיבה לדרך ה' ולבקשת רחמים: "ֶנְגְּד 

ִלים ָּכל יֹום ַעְרִבית ָמה"; "ֶאֱערֹוג ָּכַאּיָ יֲהִׁשיֵבִני ִּבְתשּוָבה ְׁשלֵ ] ...[ְּבֵאיָמה 
הּו"; "ִיְלַּבׁש ּבֹוֶׁשת ֹוֵרא ֵהן ְלֶחֶסד הֹוִציאֵ ְׁשַמע ָנא ֶאת קֹול ַהּק] ...[ְוַׁשְחִרית 

ַחְׁשִּתי "א ְּתִפָּלִתי ֵאל ֶנְאָזר ִּבְגבּוָרה";  ָּתבֹ לְ  ]...[ּוְכִליָּמה ֶעֶבד ִלְפֵני קֹונֹו 
    66.ָחֵּנִני ה' ָחֵּנִני"] ...[ְלַהְצִּדיק ִּדינֹו ִּכי ָכל ִמְׁשָּפָטיו ְיָׁשִרים 

ש ו ד י ח ל  ש ד  ו ס  –: בפיוטיו של מונסוניגו נמצא יסוד של חידוש י
עו ירג בפיוטואמונסוניגו  פ כידוע, השיבוץ  67של "שיבוץ קלמבורי". ש

הוא  בדרך כלל, ומקובל בעיקר בפרוזהההוא אמצעי ספרותי  למבוריהק
, וכלשונו של מלאכי, נוסך תחושת אפקט קומי ירתליצמשמש בה אמצעי 

 לעמיוחד בשיבוץ הקלמבורי הוא בכך שהוא בנוי ה 1"נינוחות הומוריסטית".
                                                           

: מזלזלים ולועגים מתוך ומבעטים. רשע וטוב לו"בחינת " –: מתייחס לגויים יצאו ששים   64
  לה.  יט ,: על פי מל"בפגריםשמחה לאיד (איכ"ר פתיחתא כג). 

  ., מתייחס לקב"ה: רומז לדב' לב דשריםי... כי    65
 ...ירוד : אפחד (דב' לב כז).אגור: מפני אימת בית דין של מעלה (תה' קיט קכ). מפחדך   66

... לרשע: על פי יח' ג יח. לרשע בעונו ., כאן מוסב על נפשו המדוכאה: על פי איכה א טפלאים
: על פי קונו ...עבדפי יש' נא ח.  על :דוריםלדור  ., על פי משלי ב  כבשל הרשע עונשו: יכרת

פסיקתא  על פי :דינו... חשתי : על פי תה' סה ז.נאזר בגבורה : כינוי לקב"ה.קונובמ"ר ד כ. 
: על פי חנני ...חנני ., מתייחס לקב"ה: רומז לדב' לב דישרים... כי רבתי (איש שלום) הוספה ב.

  תה' נז ב.
כלומר, הקלמבור הוא . ד לשוןודיח שלג סו אהו )Punלית: נגאב, Calembourור (מבהקל   67

"גוון נוסף של שיבוץ מקראי שונה הוראה עם שינוי זעיר של אות או תנועה וכיו"ב [...] היוצר 
  ). 167עמ' (נזרי, קול בוכים,  חידוד לשוני או משמע חדש"
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ם ובשברי פסוקים, ים, בניביילבמו כנסם שהוייפארגותרווא טייםונם פייינוש"
השיבוץ  68אחר". יטיוויאאסוצימוז ר לשוור ומהשל ג אפקט כדי להשי

הקלמבורי בדרך כלל מובלט על ידי גרשיים המסומנים מעל המילה 
ו. יטופיבורי בשיבוץ קלמלב המש ידטן היחייהפ וינמונסוניגו אהקלמבורית. 

בקלמבור ש מושיה לםאוו 69את.זה עש, שקדם למונסוניגו, ןם ר' דוד חסיג
בלבד, ֵאי פה  ידריהם השיריות של ר' דוד חסין ושל אחרים הוא ספוביצירות

ן ֵאי שם, ואילו לשימוש הרב שעושה מונסוניגו בקלמבור בשירתו  י א
ו  ל ה  מ ו שוזה עיקר  –בשירה היהודית הצפון אפריקנית ד ו ד י ח  ה

השיבוצים הקלמבורים מהווים אבן יסוד במכלול יצירתו  70ביצירתו השירית.
סוניגו. הוא מטמיע מהם מלוא חופניים בעיקר בשירי השבח, הפיוטית של מונ

בקינות לנפטרים, בתוכחות ובקינות לט' באב, ואף מעמיד עליהם שתי קינות. 
ונלמד מכאן שמונסוניגו לא ייחד את השימוש בקלמבור להקשרים קומיים, 
אלא החשיבהו אמצעי אמנותי אסתטי, הראוי לשמש בכל הנסיבות, והוא בא 

  הטקסט ולעיבוי משמעותו.להעשרת 
י  על מנת להראות כי מונסוניגו אכן משתמש בשיבוץ הקלמבורי ע צ מ א כ

י ת ו נ מ ר - א ח א י  ת ו ר פ ס י  ע צ מ א ל  כ כ י  ט ת ס (ולא בהכרח א
בחרתי בתוכחות, שכן הן אולי הז'אנר היחידי שכמעט  71ליצירת אפקט קומי),

 . אפשר לחשוד בו ש"יגניב" לתוכו אפקט של הומור, מכל סיבה שהיא-ואי
    72הנה דוגמאות של שיבוצים קלמבוריים מתוך התוכחות:

מונסוניגו יוצר קלמבור על יסוד שמות  ",ֶּבן ָאָדם ֵאֶפר ְוָדם ּוָמָרהבתוכחה "
/ ְלֶעְזָרה". על פי  ֶחֶב"ר ּוְבִריָע"ה/תֹו ִיְקָרא // ִלְבֵני  -אנשים, "ְלַהִּציל לֹו ֵמָרעָ 

, וֵרעיםשר, וכוונתו בתוכחה לחברים חבר ובריעה הם מבני א –במדבר כו מה 
 עת ֹבא הצרהבלא יעמדו לו כאומר: כל החברים והרעים שצבר לעצמו 

  (בעומדו בפני בית דין של מעלה).
[...]  ֹום ַיֲעלּו ַעל ְלָבִבי / ֲעֹונֹות ַחַּטאת ְנעּוִריםי ":ִדיןיַאַחי ֱהוּו ֲחרֵ " בתוכחה

" הוא ְּבַצַע"ר ַעד ַהְּׁשָבִרי"ם. ההיגד "ַהְּׁשָבִרי"םד עַ  ְּבַצַע"רֶיֱהמּו ֵמַעי ְּבִקְרִּבי / 
קלמבור על פי "לפני השער עד השברים", יהו' ז ה . כאן מחליף הפייטן בדרך 
החידוד את המילה "שער" במילה "צער", ואת משמעות המילה "השברים" 
כמציינת מקום (ראה רד"ק ליהו' ז ה) ממיר במשמעות של אסון (אסון ושבר), 

  .הגדול ועל שברון הלב (מידי היזכרו בחטאי נעוריו)צער ללמד על ה

                                                           
  ון.לש יועשעם שרביט, שה גאר, 238' מ, ע, חידודי לשוןיטרבש   68
, ןזח. להסברים השונים שניתנו לשימוש בקלמבור בתוך קינות ראה: 88מ' ע, הירשה, ןזח  69

  .181 –180עמ' ; נזרי, קול בוכים, 88מ' ע, הירשה
בחינה סטטיסטית פשוטה באשר להיקף השימוש בקלמבור מעלה כי מונסוניגו עושה שימוש   70

"נאות  המצויים בקובץ 83שירים מתוך  48-באמצעי אמנותי זה בלמעלה ממחצית שיריו (ב
  משיח ולביא, מוגרשים. - ), ראה אצל חיטין58%מדבר" = 

, הירשה, ןזחלהסברים השונים שניתנו לשימוש בקלמבור בתוך קינות לצורך אפקט קומי ראה:   71
  .181 –180עמ' ; נזרי, קול בוכים, 88מ' ע

 על הטענה המקובלת שהקלמבור יוצר אפקט קומי ונוסך תחושת "נינוחות הומוריסטית"    72
  .20, עמ' כיצד משעשעים(כלשונו של מלאכי), ראה למשל: מלאכי, 
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ם ובשברי פסוקים, ים, בניביילבמו כנסם שהוייפארגותרווא טייםונם פייינוש"
השיבוץ  68אחר". יטיוויאאסוצימוז ר לשוור ומהשל ג אפקט כדי להשי

הקלמבורי בדרך כלל מובלט על ידי גרשיים המסומנים מעל המילה 
ו. יטופיבורי בשיבוץ קלמלב המש ידטן היחייהפ וינמונסוניגו אהקלמבורית. 

בקלמבור ש מושיה לםאוו 69את.זה עש, שקדם למונסוניגו, ןם ר' דוד חסיג
בלבד, ֵאי פה  ידריהם השיריות של ר' דוד חסין ושל אחרים הוא ספוביצירות

ן ֵאי שם, ואילו לשימוש הרב שעושה מונסוניגו בקלמבור בשירתו  י א
ו  ל ה  מ ו שוזה עיקר  –בשירה היהודית הצפון אפריקנית ד ו ד י ח  ה

השיבוצים הקלמבורים מהווים אבן יסוד במכלול יצירתו  70ביצירתו השירית.
סוניגו. הוא מטמיע מהם מלוא חופניים בעיקר בשירי השבח, הפיוטית של מונ

בקינות לנפטרים, בתוכחות ובקינות לט' באב, ואף מעמיד עליהם שתי קינות. 
ונלמד מכאן שמונסוניגו לא ייחד את השימוש בקלמבור להקשרים קומיים, 
אלא החשיבהו אמצעי אמנותי אסתטי, הראוי לשמש בכל הנסיבות, והוא בא 

  הטקסט ולעיבוי משמעותו.להעשרת 
י  על מנת להראות כי מונסוניגו אכן משתמש בשיבוץ הקלמבורי ע צ מ א כ

י ת ו נ מ ר - א ח א י  ת ו ר פ ס י  ע צ מ א ל  כ כ י  ט ת ס (ולא בהכרח א
בחרתי בתוכחות, שכן הן אולי הז'אנר היחידי שכמעט  71ליצירת אפקט קומי),

 . אפשר לחשוד בו ש"יגניב" לתוכו אפקט של הומור, מכל סיבה שהיא-ואי
    72הנה דוגמאות של שיבוצים קלמבוריים מתוך התוכחות:

מונסוניגו יוצר קלמבור על יסוד שמות  ",ֶּבן ָאָדם ֵאֶפר ְוָדם ּוָמָרהבתוכחה "
/ ְלֶעְזָרה". על פי  ֶחֶב"ר ּוְבִריָע"ה/תֹו ִיְקָרא // ִלְבֵני  -אנשים, "ְלַהִּציל לֹו ֵמָרעָ 

, וֵרעיםשר, וכוונתו בתוכחה לחברים חבר ובריעה הם מבני א –במדבר כו מה 
 עת ֹבא הצרהבלא יעמדו לו כאומר: כל החברים והרעים שצבר לעצמו 

  (בעומדו בפני בית דין של מעלה).
[...]  ֹום ַיֲעלּו ַעל ְלָבִבי / ֲעֹונֹות ַחַּטאת ְנעּוִריםי ":ִדיןיַאַחי ֱהוּו ֲחרֵ " בתוכחה

" הוא ְּבַצַע"ר ַעד ַהְּׁשָבִרי"ם. ההיגד "ַהְּׁשָבִרי"םד עַ  ְּבַצַע"רֶיֱהמּו ֵמַעי ְּבִקְרִּבי / 
קלמבור על פי "לפני השער עד השברים", יהו' ז ה . כאן מחליף הפייטן בדרך 
החידוד את המילה "שער" במילה "צער", ואת משמעות המילה "השברים" 
כמציינת מקום (ראה רד"ק ליהו' ז ה) ממיר במשמעות של אסון (אסון ושבר), 

  .הגדול ועל שברון הלב (מידי היזכרו בחטאי נעוריו)צער ללמד על ה
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, ןזח. להסברים השונים שניתנו לשימוש בקלמבור בתוך קינות ראה: 88מ' ע, הירשה, ןזח  69

  .181 –180עמ' ; נזרי, קול בוכים, 88מ' ע, הירשה
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"נאות  המצויים בקובץ 83שירים מתוך  48-באמצעי אמנותי זה בלמעלה ממחצית שיריו (ב
  משיח ולביא, מוגרשים. - ), ראה אצל חיטין58%מדבר" = 
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ם ובשברי פסוקים, ים, בניביילבמו כנסם שהוייפארגותרווא טייםונם פייינוש"
השיבוץ  68אחר". יטיוויאאסוצימוז ר לשוור ומהשל ג אפקט כדי להשי

הקלמבורי בדרך כלל מובלט על ידי גרשיים המסומנים מעל המילה 
ו. יטופיבורי בשיבוץ קלמלב המש ידטן היחייהפ וינמונסוניגו אהקלמבורית. 

בקלמבור ש מושיה לםאוו 69את.זה עש, שקדם למונסוניגו, ןם ר' דוד חסיג
בלבד, ֵאי פה  ידריהם השיריות של ר' דוד חסין ושל אחרים הוא ספוביצירות

ן ֵאי שם, ואילו לשימוש הרב שעושה מונסוניגו בקלמבור בשירתו  י א
ו  ל ה  מ ו שוזה עיקר  –בשירה היהודית הצפון אפריקנית ד ו ד י ח  ה

השיבוצים הקלמבורים מהווים אבן יסוד במכלול יצירתו  70ביצירתו השירית.
סוניגו. הוא מטמיע מהם מלוא חופניים בעיקר בשירי השבח, הפיוטית של מונ

בקינות לנפטרים, בתוכחות ובקינות לט' באב, ואף מעמיד עליהם שתי קינות. 
ונלמד מכאן שמונסוניגו לא ייחד את השימוש בקלמבור להקשרים קומיים, 
אלא החשיבהו אמצעי אמנותי אסתטי, הראוי לשמש בכל הנסיבות, והוא בא 

  הטקסט ולעיבוי משמעותו.להעשרת 
י  על מנת להראות כי מונסוניגו אכן משתמש בשיבוץ הקלמבורי ע צ מ א כ

י ת ו נ מ ר - א ח א י  ת ו ר פ ס י  ע צ מ א ל  כ כ י  ט ת ס (ולא בהכרח א
בחרתי בתוכחות, שכן הן אולי הז'אנר היחידי שכמעט  71ליצירת אפקט קומי),

 . אפשר לחשוד בו ש"יגניב" לתוכו אפקט של הומור, מכל סיבה שהיא-ואי
    72הנה דוגמאות של שיבוצים קלמבוריים מתוך התוכחות:

מונסוניגו יוצר קלמבור על יסוד שמות  ",ֶּבן ָאָדם ֵאֶפר ְוָדם ּוָמָרהבתוכחה "
/ ְלֶעְזָרה". על פי  ֶחֶב"ר ּוְבִריָע"ה/תֹו ִיְקָרא // ִלְבֵני  -אנשים, "ְלַהִּציל לֹו ֵמָרעָ 

, וֵרעיםשר, וכוונתו בתוכחה לחברים חבר ובריעה הם מבני א –במדבר כו מה 
 עת ֹבא הצרהבלא יעמדו לו כאומר: כל החברים והרעים שצבר לעצמו 

  (בעומדו בפני בית דין של מעלה).
[...]  ֹום ַיֲעלּו ַעל ְלָבִבי / ֲעֹונֹות ַחַּטאת ְנעּוִריםי ":ִדיןיַאַחי ֱהוּו ֲחרֵ " בתוכחה

" הוא ְּבַצַע"ר ַעד ַהְּׁשָבִרי"ם. ההיגד "ַהְּׁשָבִרי"םד עַ  ְּבַצַע"רֶיֱהמּו ֵמַעי ְּבִקְרִּבי / 
קלמבור על פי "לפני השער עד השברים", יהו' ז ה . כאן מחליף הפייטן בדרך 
החידוד את המילה "שער" במילה "צער", ואת משמעות המילה "השברים" 
כמציינת מקום (ראה רד"ק ליהו' ז ה) ממיר במשמעות של אסון (אסון ושבר), 

  .הגדול ועל שברון הלב (מידי היזכרו בחטאי נעוריו)צער ללמד על ה

                                                           
  ון.לש יועשעם שרביט, שה גאר, 238' מ, ע, חידודי לשוןיטרבש   68
, ןזח. להסברים השונים שניתנו לשימוש בקלמבור בתוך קינות ראה: 88מ' ע, הירשה, ןזח  69

  .181 –180עמ' ; נזרי, קול בוכים, 88מ' ע, הירשה
בחינה סטטיסטית פשוטה באשר להיקף השימוש בקלמבור מעלה כי מונסוניגו עושה שימוש   70

"נאות  המצויים בקובץ 83שירים מתוך  48-באמצעי אמנותי זה בלמעלה ממחצית שיריו (ב
  משיח ולביא, מוגרשים. - ), ראה אצל חיטין58%מדבר" = 

, הירשה, ןזחלהסברים השונים שניתנו לשימוש בקלמבור בתוך קינות לצורך אפקט קומי ראה:   71
  .181 –180עמ' ; נזרי, קול בוכים, 88מ' ע

 על הטענה המקובלת שהקלמבור יוצר אפקט קומי ונוסך תחושת "נינוחות הומוריסטית"    72
  .20, עמ' כיצד משעשעים(כלשונו של מלאכי), ראה למשל: מלאכי, 
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. ַהִּצָר"הַּגם ֶאְׁשֶּתה ֵמי ַהָּמִרים / ִמּתֹו ּבֹור ובאותה התוכחה אומר מונסוניגו: 
כו.  ג ,"במשהנזכר בה" בבסיסו של היגד זה עומד שם המקום "בור הסיר

"י, משנה את המשמעות ותוך שהוא מחליף סמ"ך בצדה ז ודסיבהפייטן נאחז 
" שהוא כאמור שם של מקום, ל"ִצָר"ה", שהיא לשון צרות, לציון הירסמ"
לתיאור גודל  כך גם מהדהד ברקע מצלול הציר והכאב, של צרות. אגרמ

  .המצוקה (הצפויה ביום הדין)
/ היום  ֶעֶב"ד ֶּב"ן ַּגַע"לנקלה ", מונסוניגו כותב: "ֵאימֹות ָנְפלּו ָעַליבתוכחה "

". געל בן עבד הוא דמות מקראית (שופ' ט כו). מונסוניגו משכל ה אעמודההז
בזוי בן את סדר המילים המקראי וכותב "עבד בן געל" ככינוי לעצמו, לאמור: 

ונראה שכוונתו לגמד ולאפס את דמות עצמו למול הקב"ה (כמקובל בזוי, 
  בתוכחות למן שירת ספרד). 

ה / ַנֲחָלה זֹו ִמן ְראּו ַּכָּמה ְמֻׁשוּנָ אומר הפייטן: "" ֵעָדה ֶנֱאָמָנה ּורכְ זִ בתוכחה "
: "משונה נחלה זו מכל נחלות שבעולם אמור בברייתאעל דרך ה", ְנָחלֹו"ת

 ב קיז"שכל נחלות שבעולם חיים יורשים מתים וכאן מתים יורשים חיים", ב
: נדב לאמורלשון מחלה, ללשון נחלה חה זו מונסוניגו משנה מכבתוע"א. 
   . , ואבות קברו בניםיהו במקום כהונה ירשו מיתהואב

את גודל צערה וכאבה של אלישבע על מות שני בניה (נדב ואביהו) ְמַתֶּנה 
המחלות". קלמבור זה  ְּבִצי"רהפייטן בקלמבור: "אלישבע במגינה / תזעק 

מבוסס על הפסוק המקראי: "ותצאנה... לשיר והמחלות" (שמ"א, יח ו). כאן 
אחז במילה "שיר" ומחליף את האות שי"ן לאות צד"י (בדרך מונסוניגו נ

ויוצר לשון ציר במשמעות של כאב.  73הדיאלקט המרוקני בעברית שבפיו),
על של אלישבע צערה כך, בעזרת השימוש בקלמבור מדגיש הפייטן את 

  ו ( שמ' ו כג).נדב ואביה ,בניהשני לקח יה
 ש השנה וליום הכיפוריםלראלהדגמת דרכו של מונסוניגו בכתיבת תוכחות 

  ": ֵאימֹות ָנְפלּו ָעַליולהעמדת שיבוץ קלמבורי בהן, נביא להלן את התוכחה "
  

   ֵאימֹות ָנְפלּו ָעַלי
  לראש השנה וליום הכיפוריםתוכחה 
 אזור-מעיןצלעיים בתבנית -ה' מחרוזות בעלות ארבעה טורים דו  תבנית:

  טורית -+ מחרוזת פתיחה תלת
  גבגבגגת. דהדהדההתבת / תתאתא  חריזה:
  בדרך כלל שבע הברות  משקל:

  אני רפאל  חתימה:
מה טוב ומה נעים על [לחכימא]  י'הוכח לחכ  כתובת:

   גבור שנונים  74. חש"יעיםישלשים ועל רב
                                                           

כפי שאומר חזן: "יש לציין, כי זהו שינוי מפורש מדרכי החריזה הספרדית, ואף נקודת ציון   73
והבחנה בין שתי השירות, לאמור שיר החורז בין 'ש' ל'צ' ול'ס', ובין חולם לשורוק וכן בין 

  . 79צאו הצפון אפריקני", חזן, בוג'נאח, עמ' חיריק לצירה, הריהו מעיד על מו
    חידוד לשוני על פי "חצי גבור שנונים", תה' קכ ד.    74
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מה טוב ומה נעים על [לחכימא]  י'הוכח לחכ  כתובת:

   גבור שנונים  74. חש"יעיםישלשים ועל רב
                                                           

כפי שאומר חזן: "יש לציין, כי זהו שינוי מפורש מדרכי החריזה הספרדית, ואף נקודת ציון   73
והבחנה בין שתי השירות, לאמור שיר החורז בין 'ש' ל'צ' ול'ס', ובין חולם לשורוק וכן בין 

  . 79צאו הצפון אפריקני", חזן, בוג'נאח, עמ' חיריק לצירה, הריהו מעיד על מו
    חידוד לשוני על פי "חצי גבור שנונים", תה' קכ ד.    74

 85תמר לביא     
 

. ַהִּצָר"הַּגם ֶאְׁשֶּתה ֵמי ַהָּמִרים / ִמּתֹו ּבֹור ובאותה התוכחה אומר מונסוניגו: 
כו.  ג ,"במשהנזכר בה" בבסיסו של היגד זה עומד שם המקום "בור הסיר

"י, משנה את המשמעות ותוך שהוא מחליף סמ"ך בצדה ז ודסיבהפייטן נאחז 
" שהוא כאמור שם של מקום, ל"ִצָר"ה", שהיא לשון צרות, לציון הירסמ"
לתיאור גודל  כך גם מהדהד ברקע מצלול הציר והכאב, של צרות. אגרמ

  .המצוקה (הצפויה ביום הדין)
/ היום  ֶעֶב"ד ֶּב"ן ַּגַע"לנקלה ", מונסוניגו כותב: "ֵאימֹות ָנְפלּו ָעַליבתוכחה "

". געל בן עבד הוא דמות מקראית (שופ' ט כו). מונסוניגו משכל ה אעמודההז
בזוי בן את סדר המילים המקראי וכותב "עבד בן געל" ככינוי לעצמו, לאמור: 

ונראה שכוונתו לגמד ולאפס את דמות עצמו למול הקב"ה (כמקובל בזוי, 
  בתוכחות למן שירת ספרד). 

ה / ַנֲחָלה זֹו ִמן ְראּו ַּכָּמה ְמֻׁשוּנָ אומר הפייטן: "" ֵעָדה ֶנֱאָמָנה ּורכְ זִ בתוכחה "
: "משונה נחלה זו מכל נחלות שבעולם אמור בברייתאעל דרך ה", ְנָחלֹו"ת

 ב קיז"שכל נחלות שבעולם חיים יורשים מתים וכאן מתים יורשים חיים", ב
: נדב לאמורלשון מחלה, ללשון נחלה חה זו מונסוניגו משנה מכבתוע"א. 
   . , ואבות קברו בניםיהו במקום כהונה ירשו מיתהואב

את גודל צערה וכאבה של אלישבע על מות שני בניה (נדב ואביהו) ְמַתֶּנה 
המחלות". קלמבור זה  ְּבִצי"רהפייטן בקלמבור: "אלישבע במגינה / תזעק 

מבוסס על הפסוק המקראי: "ותצאנה... לשיר והמחלות" (שמ"א, יח ו). כאן 
אחז במילה "שיר" ומחליף את האות שי"ן לאות צד"י (בדרך מונסוניגו נ

ויוצר לשון ציר במשמעות של כאב.  73הדיאלקט המרוקני בעברית שבפיו),
על של אלישבע צערה כך, בעזרת השימוש בקלמבור מדגיש הפייטן את 

  ו ( שמ' ו כג).נדב ואביה ,בניהשני לקח יה
 ש השנה וליום הכיפוריםלראלהדגמת דרכו של מונסוניגו בכתיבת תוכחות 

  ": ֵאימֹות ָנְפלּו ָעַליולהעמדת שיבוץ קלמבורי בהן, נביא להלן את התוכחה "
  

   ֵאימֹות ָנְפלּו ָעַלי
  לראש השנה וליום הכיפוריםתוכחה 
 אזור-מעיןצלעיים בתבנית -ה' מחרוזות בעלות ארבעה טורים דו  תבנית:

  טורית -+ מחרוזת פתיחה תלת
  גבגבגגת. דהדהדההתבת / תתאתא  חריזה:
  בדרך כלל שבע הברות  משקל:

  אני רפאל  חתימה:
מה טוב ומה נעים על [לחכימא]  י'הוכח לחכ  כתובת:

   גבור שנונים  74. חש"יעיםישלשים ועל רב
                                                           

כפי שאומר חזן: "יש לציין, כי זהו שינוי מפורש מדרכי החריזה הספרדית, ואף נקודת ציון   73
והבחנה בין שתי השירות, לאמור שיר החורז בין 'ש' ל'צ' ול'ס', ובין חולם לשורוק וכן בין 

  . 79צאו הצפון אפריקני", חזן, בוג'נאח, עמ' חיריק לצירה, הריהו מעיד על מו
    חידוד לשוני על פי "חצי גבור שנונים", תה' קכ ד.    74
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  גבגבגגת. דהדהדההתבת / תתאתא  חריזה:
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כפי שאומר חזן: "יש לציין, כי זהו שינוי מפורש מדרכי החריזה הספרדית, ואף נקודת ציון   73
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  . 79צאו הצפון אפריקני", חזן, בוג'נאח, עמ' חיריק לצירה, הריהו מעיד על מו
    חידוד לשוני על פי "חצי גבור שנונים", תה' קכ ד.    74



  פיוטי תוכחה לר"ה וליוה"כ  86
 

  )208עמ'  -(אוצר, א אדני האדונים  לחן:
  

  ימֹות ָנְפלּו ָעַלי / ָנַמס ִלִּבי ְּבִקְרִּביאֵ     
  ָּגַדל ְמאֹוד ְּכֵאִביַעל רֹוַע ִמְפָעַלי /     
    ָיֹבא ִבי / ֵאי ֶאֱעֶלה ֶאל ָאִבי ַרַעדוָ ִיְרָאה       

  
  / ַהּיֹום ַהֶּזה ֶאֱעמֹוָדה ֶעֶב"ד ֶּב"ן ַּגַע"לְקֶלה נִ     
  ַאְרֵיה ַנֲעָׂשה ׁשּוָעל / לֹוֵבש סּות ֲחָרָדה    5
  ַצַע"ר ַהְּפֻקוָּד"הִאיׁש ּבֹוֶׁשת ּוַבַעל /     
  ָדה / ִיָּׂשא ְבִׂשיִחי ִמְׁשָּכִביְּבִחיל ֲאַסּלְ       

  
  ְלַּבׁש ּבֹוֶׁשת ּוְכִליָּמה / ֶעֶבד ִלְפֵני קֹונוֹ יִ 

א     ּ ֲַעֹונֹו ָגַב"ּה בא יּוַכל ָלֵׂשאת קֹוָמה / 
  ָצא ִמין ֶאת ִמינוֹ ל ֲאֶׁשר ּבֹו ִיְטָמא / מָ ּכָ   10

  ַאג ַּכָּלִביאִלְמצֹוא ֲעֹונֹו ִלְׂשֹנא / ָׁשאֹוג ִיְׁש   
  

  אׁש ֵאי ְל ָיִרים / ִּכָּסה ָּפָניו ְּבֶחְלּבוֹ רֹ     
     ֶאל ִלּבוֹ  ַוִּיְתַעֵּצבִיָּסֵתר ַּבִּמְסָּתִרים /     
  ִיְׁשֶּתה ֵמי ַהָּמִרים / ְּבַמְכאֹוב ַעל ִמְׁשָּכבוֹ     

  ַּתְלִמיד חֹוֵלק ַעל ַרּבֹו / ָהָיה ָּפרּוץ ְמֻרוֶּבה    15
  
  ֵּבן ְידּוַע ֳחָלִייםִנים ֵאי ְל ִיָּׂשא / ּפָ     
  )2( 75/ ְּבֶאֶרץ ְמָרַתִים ִמְקָׁש"הּוְכמֹו ּתֹוֶמר     
  ָׁשה / ּגֹוֶמר ַּבת ִּדְבָלִיםַנְפׁשֹו ַהְּקֵד     
  ִּתְׁשַּכב ֵּבין ְׁשַפָּתִים / ָלצּוד ַצִיד ְלָהִביא      

  
  יׁש ִנְבֶזה ֲחַדל ִאיִׁשים / ָיִׁשית חֹוֶׁש ִסְתרוֹ אִ    20
  ְּבִׁשִּׁשים / ְועֹוֵמד ְּבִאיּסּורוֹ הּוא ָּבֵטל     
  קּוָּפה ֶׁשל ְׁשָרִצים / ָּתלּוי ְּבַצָּוארוֹ     
  ֶעֶבד ִנְרָצע ְלִיְצרֹו / לֹו ְמַצֵעק ָאִבי ָאִבי      

  
  / ֵאל ֶנְאָזר ִּבְגבּוָרה  ָּתֹבא ְּתִפָּלִתילְ 

  ִהְּנִני ְּבַאְׁשָמִתי / ְּכָפָרה סֹוֵרָרה  25
    אַׁשי ַלּמֹוָר  רִתי / ִנְׁשּבָ ִּבְרכָ ַקח ָנא ֶאת     
  ִלְצִפיַרת ִּתְפָאָרה / ְוַלֲעֶטֶרת ְצִבי      
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  יׁש ִנְבֶזה ֲחַדל ִאיִׁשים / ָיִׁשית חֹוֶׁש ִסְתרוֹ אִ    20
  ְּבִׁשִּׁשים / ְועֹוֵמד ְּבִאיּסּורוֹ הּוא ָּבֵטל     
  קּוָּפה ֶׁשל ְׁשָרִצים / ָּתלּוי ְּבַצָּוארוֹ     
  ֶעֶבד ִנְרָצע ְלִיְצרֹו / לֹו ְמַצֵעק ָאִבי ָאִבי      

  
  / ֵאל ֶנְאָזר ִּבְגבּוָרה  ָּתֹבא ְּתִפָּלִתילְ 

  ִהְּנִני ְּבַאְׁשָמִתי / ְּכָפָרה סֹוֵרָרה  25
    אַׁשי ַלּמֹוָר  רִתי / ִנְׁשּבָ ִּבְרכָ ַקח ָנא ֶאת     
  ִלְצִפיַרת ִּתְפָאָרה / ְוַלֲעֶטֶרת ְצִבי      
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  פיוטי תוכחה לר"ה וליוה"כ  86
 

  )208עמ'  -(אוצר, א אדני האדונים  לחן:
  

  ימֹות ָנְפלּו ָעַלי / ָנַמס ִלִּבי ְּבִקְרִּביאֵ     
  ָּגַדל ְמאֹוד ְּכֵאִביַעל רֹוַע ִמְפָעַלי /     
    ָיֹבא ִבי / ֵאי ֶאֱעֶלה ֶאל ָאִבי ַרַעדוָ ִיְרָאה       

  
  / ַהּיֹום ַהֶּזה ֶאֱעמֹוָדה ֶעֶב"ד ֶּב"ן ַּגַע"לְקֶלה נִ     
  ַאְרֵיה ַנֲעָׂשה ׁשּוָעל / לֹוֵבש סּות ֲחָרָדה    5
  ַצַע"ר ַהְּפֻקוָּד"הִאיׁש ּבֹוֶׁשת ּוַבַעל /     
  ָדה / ִיָּׂשא ְבִׂשיִחי ִמְׁשָּכִביְּבִחיל ֲאַסּלְ       

  
  ְלַּבׁש ּבֹוֶׁשת ּוְכִליָּמה / ֶעֶבד ִלְפֵני קֹונוֹ יִ 

א     ּ ֲַעֹונֹו ָגַב"ּה בא יּוַכל ָלֵׂשאת קֹוָמה / 
  ָצא ִמין ֶאת ִמינוֹ ל ֲאֶׁשר ּבֹו ִיְטָמא / מָ ּכָ   10

  ַאג ַּכָּלִביאִלְמצֹוא ֲעֹונֹו ִלְׂשֹנא / ָׁשאֹוג ִיְׁש   
  

  אׁש ֵאי ְל ָיִרים / ִּכָּסה ָּפָניו ְּבֶחְלּבוֹ רֹ     
     ֶאל ִלּבוֹ  ַוִּיְתַעֵּצבִיָּסֵתר ַּבִּמְסָּתִרים /     
  ִיְׁשֶּתה ֵמי ַהָּמִרים / ְּבַמְכאֹוב ַעל ִמְׁשָּכבוֹ     

  ַּתְלִמיד חֹוֵלק ַעל ַרּבֹו / ָהָיה ָּפרּוץ ְמֻרוֶּבה    15
  
  ֵּבן ְידּוַע ֳחָלִייםִנים ֵאי ְל ִיָּׂשא / ּפָ     
  )2( 75/ ְּבֶאֶרץ ְמָרַתִים ִמְקָׁש"הּוְכמֹו ּתֹוֶמר     
  ָׁשה / ּגֹוֶמר ַּבת ִּדְבָלִיםַנְפׁשֹו ַהְּקֵד     
  ִּתְׁשַּכב ֵּבין ְׁשַפָּתִים / ָלצּוד ַצִיד ְלָהִביא      
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  ְּבִׁשִּׁשים / ְועֹוֵמד ְּבִאיּסּורוֹ הּוא ָּבֵטל     
  קּוָּפה ֶׁשל ְׁשָרִצים / ָּתלּוי ְּבַצָּוארוֹ     
  ֶעֶבד ִנְרָצע ְלִיְצרֹו / לֹו ְמַצֵעק ָאִבי ָאִבי      
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  ִהְּנִני ְּבַאְׁשָמִתי / ְּכָפָרה סֹוֵרָרה  25
    אַׁשי ַלּמֹוָר  רִתי / ִנְׁשּבָ ִּבְרכָ ַקח ָנא ֶאת     
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על דרך השרשור: "לבי כדונג : נמס לבי: על פי תה' נה ה. עלי ...אימות 1
מעשי על : מפעלי ...על 2לט ד.  נמס", תה' כב טו + "חם לבי בקרבי",

 איוב ב יג.  ראה: כאבי ...גדל. , על פי "על רע מעלליהם", הושע ט טוהרעים
הכינוי  כאן ,: על פי בר' מד לדאבי ...איך: על פי תה' נה ו. בי ...יראה 3
: גע"ל ...עב"ד: בזוי (על פי דב' כה ג). נקלה 4קב"ה. " מתייחס לאבי"

 ...אריה 5 ברוב יראה (חבקוק ב א). :אעמודה. על פי שופ' ט כוקלמבור 
על פי ב"ק קיז  )עליון נעשה תחתוןשל האדם הנבחר (פיחות במעמד : שועל
בגד (בר' מט : סות .יח' כו טז :מלבושו הוא הפחד, ראה: חרדה ...לובשע"א. 

: על פי שמ"ב, ב ח, כאן מכוון לאיש מלא בושה (בשל בושת איש 6 יא).
: אולי יש כאן משחק מילים על פי שני שמותיו של בן ובעל ...אישחטאיו). 

: פקוד"הצע"ר ה ).ואשבעל (דה"א, ח לגשאול: איש בשת (ראה לעיל) 
קלמבור על פי "שער הפקודה", עדויות ה ו, וכוונתו לשערי שמיים, כאן, אדם 

על פי איוב ו י. אזדעזע ברעדה, : בחיל אסלדה 7 .המלא צער חרטת יום הדין
: וכלימה ...ילבש 8משכבו שותף לייסוריו.  ,: על פי איוב ז יגמשכבי ...ישא

 ...לא 9: כינוי לקב"ה. קונובמ"ר ד כ. : על פי קונו ...עבדו. על פי תה' לה כ
: לא יכול ללכת בקומה זקופה מחמת לא... קומה .: על פי יר' מד כבלשאת
כב כ; כאן, כוונת הכתוב  'על פי "לא גוע בעונו", יהוש: בעונו ...לא. הבושה

דין), בורא (ביום הלעמוד בפני ה"לא... בעונו" לומר, משום עוונו חושש מ
, מדמה את האדם לכלי : על פי וי' יא לגיטמא ...כל 10 .תה' קלא א :ראה

 ...למצוא 11 : על פי עירובין ט ע"א.מינו ...מצא. חרס, ואת אבריו לתכולה
 ...שאוג. , שימצא עונו והקב"ה כביכול ישנא אותו: על פי תה' לו גלשנא
יש' ה  + "כלביא ישאג", דרך השרשור: "ָׁשֹאג ִיְׁשַאג", יר' כה ל : עלכלביא

סדור  ,: על פי "אין לנו פה להשיב ולא מצח להרים ראש"ירים ...ראש 12כט. 
 ...כסה. , כנגד הפסוק "על כן ירים ראש", תה' קי זתורת אבות א, עמ' מח

הרשע השומן מכסה את פני  –על דרך האירוניה  .: על פי איוב טו כזבחלבו
   : על פי בר' ו ו. לבו ...תעצבוי' כג כד. על פי יר :יסתר במסתרים 13מגן. כ

, מי המרים כאן מחליפים את כוס התרעלה, : על פי במ' ה כדמי המרים 14
: על פי איוב לג משכבו ...במכאוב .שהיא דימוי לפורענות הקשה ביש' נא יז

עירובין : על פי מרובה ...היה: על פי סנהדרין קי ע"א. רבו ...תלמיד 15יט. 
: על פי ישא ...פנים 16 צותיו מרובות. כאן: חטאיו מרובים.פר טז ע"א,

 ...וכמו 17 : על פי יש' נג ג; כאן: שחטאיו מרובים.ידוע חליים. שמ"ב, ב כב
, במקור משמעו, כדחליל העומד בשדה קישואים. על פי יר' י ה :מקש"ה

 .לשון תמיהה, איך עומד (החוטא) לפני ה' זקוף כתמר, למרות עוונותיו :כאן
 ...גומר זונה.: קדשה 18. , לשון מרי ומרד: על פי יר' נ כאבארץ מרתים

 ...תשכב 19. קב"הרומז לבגידה ב ,הושע א גב שמה של אשת זנונים :דבלים
 ,: על פי בר' כז הלהביא ...לצודעל פי תה' סח יד.  ,לטרף ת: אורבשפתים

: על פי יש' אישים ...נבזה 20. אותו תפתהשואולי רומז לזונה המחכה לגבר 
. כאן: שם את החושך להיות לו לסתר ,: על פי תה' יח יבסתרו ...ישיתנג ג. 

 ...הוא 21 .פרשת בא ,ם בחושך, על פי מדרש תנחומאורשעים מתכסים בגיהנ
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: על פי ישא ...פנים 16 צותיו מרובות. כאן: חטאיו מרובים.פר טז ע"א,
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, במקור משמעו, כדחליל העומד בשדה קישואים. על פי יר' י ה :מקש"ה
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 ...תשכב 19. קב"הרומז לבגידה ב ,הושע א גב שמה של אשת זנונים :דבלים
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 ...לא 9: כינוי לקב"ה. קונובמ"ר ד כ. : על פי קונו ...עבדו. על פי תה' לה כ
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מושג הלכתי בדיני איסור והיתר, ומובנו שדבר האסור באכילה, : בששים
ותר אם היחס הכמותי בעיקר נוזלי, שהתערב בנוזל המותר לאכילה, יהיה מ

בין החלק האסור לחלק המותר הוא אחד לשישים (ראה: ע"ז סט ע"א); כאן 
מתייחס לאיש העומד ביום דינו בפני , חסר משמעות וחסר ערך הכוונה:
כביכול האיסור הוא כל כך חמור, שאפילו התערב  :ועומד באיסורובוראו. 

 .ראה: נדרים נח ע"א)(נשאר בחטאו ובמרדו   – בשישים, עדיין אסור; כאן
 ...עבד 23נשאר בחטאיו ובמרדו.  ,: על פי יומא כב ע"בשרצים ...קופה 22

 :ראה :עבד נרצע. עבד עולםכנכנע ליצרו  ילק"ש איוב, תתצו, : על פיליצרו
: על פי תה' פח ג. תפלתי ...לך 24ב יב.  ,: על פי מל"באבי ...מצעק. שמ' כא ו

 כפרהט יג.  'עז: על פי הנני באשמתי 25 : על פי תה' סה ז.נאזר בגבורה
 :נשבר: על פי בר' לג יא. ברכתי ...קח 26. , על פי הושע ד טז: מרדניתסוררה
: על פי שי למורא , תה' נא יט.מז ל"לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה"ואולי ר

  : על פי יש' כח ה. צבי ...לצפירת 27השי הנבחר לה'. תה' עו יב, 
  

  פייםקיצורים ביבליוגר
  , אלכסנדרייה תרנ"ג.עת לכל חפץי' אבן צור,     לכל חפץאבן צור, 

  
בחינות צורה ותוכן בעולת החודש לר"י " ט' בארי,  בארי, נג'ארה

במדעי  תואר מוסמךהעבודה לשם קבלת ( "נג'ארה
   .ירושלים תשמ"ג ),אוניברסיטה העבריתב הרוח

  
  .ושלים תרצ"א, ירמלכי רבנןי' בן נאים,     מלכי רבנןבן נאים, 

  
, פיוטי רבי יעקב אבן צור(מהדיר), תקוה -ב' בר    יעב"ץתקוה, -בר

  .ירושלים תשמ"ח
  

ש' ברנשטיין, "ר' יהודה בן יוסף סג'למאסי הפייטן    סג'למאסיברנשטיין, 
  .220 –217יב (תשי"ז), עמ'  ,חורבהנשכח ופיוטיו", 

  
ירושלים  ,פיוטי רבי משה בוג'נאח איש טריפולי    בוג'נאחחזן, 

  .תשמ"ט
  

, ירושלים השירה העברית בצפון אפריקה, א' חזן    השירהחזן, 
  .תשנ"ה

  
מורשת השירה  –"מספרד לשלוחותיה הנ"ל,       חזן, שלוחות

  .52–46 (תשמ"ו), עמ' 26 ,פעמיםבגלגוליה", 
  
קובץ שירתו של  –תהלה לדוד  אלבאז, "אא' חזן וד   לדוד תהלהאלבאז, ו חזן

, לוד פייטנה של יהדות מרוקו ,סין זצ"לרבי דוד בן ח
  .תשנ"ט
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 :ראה :עבד נרצע. עבד עולםכנכנע ליצרו  ילק"ש איוב, תתצו, : על פיליצרו
: על פי תה' פח ג. תפלתי ...לך 24ב יב.  ,: על פי מל"באבי ...מצעק. שמ' כא ו

 כפרהט יג.  'עז: על פי הנני באשמתי 25 : על פי תה' סה ז.נאזר בגבורה
 :נשבר: על פי בר' לג יא. ברכתי ...קח 26. , על פי הושע ד טז: מרדניתסוררה
: על פי שי למורא , תה' נא יט.מז ל"לב נשבר ונדכה אלהים לא תבזה"ואולי ר

  : על פי יש' כח ה. צבי ...לצפירת 27השי הנבחר לה'. תה' עו יב, 
  

  פייםקיצורים ביבליוגר
  , אלכסנדרייה תרנ"ג.עת לכל חפץי' אבן צור,     לכל חפץאבן צור, 

  
בחינות צורה ותוכן בעולת החודש לר"י " ט' בארי,  בארי, נג'ארה

במדעי  תואר מוסמךהעבודה לשם קבלת ( "נג'ארה
   .ירושלים תשמ"ג ),אוניברסיטה העבריתב הרוח

  
  .ושלים תרצ"א, ירמלכי רבנןי' בן נאים,     מלכי רבנןבן נאים, 

  
, פיוטי רבי יעקב אבן צור(מהדיר), תקוה -ב' בר    יעב"ץתקוה, -בר

  .ירושלים תשמ"ח
  

ש' ברנשטיין, "ר' יהודה בן יוסף סג'למאסי הפייטן    סג'למאסיברנשטיין, 
  .220 –217יב (תשי"ז), עמ'  ,חורבהנשכח ופיוטיו", 

  
ירושלים  ,פיוטי רבי משה בוג'נאח איש טריפולי    בוג'נאחחזן, 

  .תשמ"ט
  

, ירושלים השירה העברית בצפון אפריקה, א' חזן    השירהחזן, 
  .תשנ"ה

  
מורשת השירה  –"מספרד לשלוחותיה הנ"ל,       חזן, שלוחות

  .52–46 (תשמ"ו), עמ' 26 ,פעמיםבגלגוליה", 
  
קובץ שירתו של  –תהלה לדוד  אלבאז, "אא' חזן וד   לדוד תהלהאלבאז, ו חזן

, לוד פייטנה של יהדות מרוקו ,סין זצ"לרבי דוד בן ח
  .תשנ"ט

  פיוטי תוכחה לר"ה וליוה"כ  88
 

מושג הלכתי בדיני איסור והיתר, ומובנו שדבר האסור באכילה, : בששים
ותר אם היחס הכמותי בעיקר נוזלי, שהתערב בנוזל המותר לאכילה, יהיה מ

בין החלק האסור לחלק המותר הוא אחד לשישים (ראה: ע"ז סט ע"א); כאן 
מתייחס לאיש העומד ביום דינו בפני , חסר משמעות וחסר ערך הכוונה:
כביכול האיסור הוא כל כך חמור, שאפילו התערב  :ועומד באיסורובוראו. 
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 89תמר לביא     
 

משיח ות' לביא, "חידודי לשון מוגרשים -ר' חיטין  חיטין ולביא, מוגרשים 
יד - , יגמסורותבשירת ר' רפאל אהרן מונסוניגו", 

  .124–105(תשס"ז), עמ' 
  

י' טובי, "השירה העברית בארצות המזרח לאחר   טובי, השירה במזרח          
  .39–38(תשמ"ו), עמ'  26, פעמים הגירוש",

  
  ., ירושלים תרע"אנר המערבי"מ טולדאנו,   נר המערבדאנו, יטול

  
ר' ישראל נג'ארה והתחדשות השירה י' יהלום, "  התחדשות השירהיהלום, 

 13, פעמיםהעברית במזרח לאחר גרוש ספרד", 
  .124 –96, עמ' )1982(

  
ודש לרבי שלמה אבן שירי הק(מהדיר),  ד' ירדן  רשב"ג קודשירדן, 

  .תשל"ג- , ירושלים תשל"אגבירול
  

בחינות ספרותיות ב"נאות מדבר" לר' רפאל ת' לביא,   לביא, בחינות ספרותיות
- ת ברבאוניברסיטדוקטור  תעבוד( אהרן מונסוניגו

  .גן תשס"ג- ), רמתאילן
  

  , ירושלים תשנ"ב. מחובות הלבבותא' מירסקי,        מחובות הלבבותמירסקי, 
  

צ' מלאכי, "כיצד משעשעים? שיבוצי לשון        כי, כיצד משעשעיםמלא
ממקורותינו בספרות השעשועים העברית בספרד", 

  .28–17, ל (תשס"ה), עמ' מהות
  

, זמירות ישראלמחזור ", מימי ישראלי' נג'ארה, "  זמירות ישראל   נג'ארה, 
  קסח.–"ס, עמ' קלזש–ויניציאה שנ"ט

  
השיבוץ המקראי ב'קול  –מ' נזרי, "קינה ומקרא          נזרי, קול בוכים         

בוכים' למשורר הרב רפאל משה אלבאז", בתוך: 
תקוה וא' חזן), רמת -(בעריכת ב' בר מסורת הפיוט, ג
  .182–157גן תשס"ב, עמ' 

  
מבוא לספר שיורי מצווה לר' אברהם מ' עמאר,     מבוא שיוריעמאר, 

  ., לוד תשנ"גמונסוניגו
  

חַ מבועמאר,  ַח ולספר משכיות לבב לר' הנ"ל,   א ִש מבוא לספר מי הִש
  ., לוד תשנ"ברפאל אהרן מונסוניגו

  
, שירת הקודש העברית בימי הבינייםפליישר,   שירת הקודשפליישר, 

  .ירושלים תשל"ה
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 91נורית צדרבוים     
 

   –"שרטוט אחד הגנוז בעומק הנפש" 
  ומה שביניהם –מי' צ"ואהבת לרעך כמוך", 'ציור דיוקן ע

  
  מאת

  נורית צדרבוים
  

 זונגה דחא טוטרשם גר סחש ןמזל כ"
  , לעופהל א אצי אלשש פנה קמועב
ת ונמאה תדובעל עה בוחש י דוע
  ".ואיצוהל

  )הקדמה לשיר השיריםוק, ק ב(הר 

  
  מבוא

שבה יצרתי ציור דיוקן עצמי  ,ודת הדוקטורט שליהמאמר מתבסס על עב
, על הנחות היסוד של 1והשתמשתי בו ככלי ליצירה, חקירה ועיצוב ה'עצמי'

המחקר ועל תובנות שעלו במהלכו וממנו. הציורים הופקו למטרת המחקר על 
רקע היותי ציירת וחוקרת ובהסתמך על העניין והניסיון שצברתי, במיוחד 

  ). 2009ים, בתחום זה  (צדרבו
המתודולוגיה במחקרי משויכת לסוגה מחקרית שנקראת 'מחקר מבוסס 
אמנות'. סוגה זו היא אחת הסוגות בפרדיגמה האיכותנית. שאלת המחקר 
וסוגיות אחרות שצמחו מתוך ההליך המחקרי, הובילו אותי לפיתוח שיטת 
 ניתוח, וזו תרמה ממד נוסף לסוגה זו שהוגדרה במחקרי כ'מחקר פרשני

  ).Cederboum, 2009' (מבוסס אמנות
ידיי המשתנים אופיו הייחודי של המחקר, תחומי הדעת המשולבים בו ותפק

העלו סוגיות שנוגעות בניהול המחקר, טהרת המחקר,  נחקרת-חוקרת-כיוצרת
אתיקה, ואחרות אפיסטמולוגיות, שעוסקות באדם ובאמת. שאלות אלה עלו 

י על ידי קוראים והן כשאלות שהפניתי מבית ומחוץ, הן כשאלות שהופנו אל
  אל עצמי במהלך המחקר.

השאלות נסובו בעיקר סביב עניין הסובייקטיביות של החוקר, כמו למשל, 
כיצד ניתן לחקור תוצרים של עצמך? מהי המשמעות של חקר ה'עצמי' 

מי הם משתתפי  self-study research(,2עצמי' (-הפסיכולוגי? מהו 'מחקר
ניתן להיות החוקר והנחקר בעת ובעונה אחת? מהי האתיקה המחקר? כיצד 

במחקר מסוג זה? ומהי המשמעות שלו בהקשר של הפרט והכלל? אם אבקש 
להסיר את הכפפות מההתנסחות הלמדנית, אפשר יהיה לשאול בקצרה ואולי 
אף בבוטות "מה יש לאדם לחקור את עצמו? האם זה אפשרי? ומהי 

זו במחקר ובכלל? וכאשר מדובר באמנות  החשיבות והמשמעות של פעולה

                                                           
 הכוונה לעצמי הפסיכולוגי. לצורך ההבחנה, מילה זו תופיע תמיד בתוך גרשיים יחידים.  1
 סוגה מחקרית שמקורה בתחום מחקרים איכותניים בתחום החינוך.  2
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  , לעופהל א אצי אלשש פנה קמועב
ת ונמאה תדובעל עה בוחש י דוע
  ".ואיצוהל

  )הקדמה לשיר השיריםוק, ק ב(הר 

  
  מבוא

שבה יצרתי ציור דיוקן עצמי  ,ודת הדוקטורט שליהמאמר מתבסס על עב
, על הנחות היסוד של 1והשתמשתי בו ככלי ליצירה, חקירה ועיצוב ה'עצמי'

המחקר ועל תובנות שעלו במהלכו וממנו. הציורים הופקו למטרת המחקר על 
רקע היותי ציירת וחוקרת ובהסתמך על העניין והניסיון שצברתי, במיוחד 

  ). 2009ים, בתחום זה  (צדרבו
המתודולוגיה במחקרי משויכת לסוגה מחקרית שנקראת 'מחקר מבוסס 
אמנות'. סוגה זו היא אחת הסוגות בפרדיגמה האיכותנית. שאלת המחקר 
וסוגיות אחרות שצמחו מתוך ההליך המחקרי, הובילו אותי לפיתוח שיטת 
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  ).Cederboum, 2009' (מבוסס אמנות
ידיי המשתנים אופיו הייחודי של המחקר, תחומי הדעת המשולבים בו ותפק
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י על ידי קוראים והן כשאלות שהפניתי מבית ומחוץ, הן כשאלות שהופנו אל
  אל עצמי במהלך המחקר.

השאלות נסובו בעיקר סביב עניין הסובייקטיביות של החוקר, כמו למשל, 
כיצד ניתן לחקור תוצרים של עצמך? מהי המשמעות של חקר ה'עצמי' 

מי הם משתתפי  self-study research(,2עצמי' (-הפסיכולוגי? מהו 'מחקר
ניתן להיות החוקר והנחקר בעת ובעונה אחת? מהי האתיקה המחקר? כיצד 

במחקר מסוג זה? ומהי המשמעות שלו בהקשר של הפרט והכלל? אם אבקש 
להסיר את הכפפות מההתנסחות הלמדנית, אפשר יהיה לשאול בקצרה ואולי 
אף בבוטות "מה יש לאדם לחקור את עצמו? האם זה אפשרי? ומהי 
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וביצירה, כיצד חוקר יכול לחקור את עבודתו? ולשם מה? ומהי התרומה 
  "ולמי?

במחקרי אני מתמודדת ומתדיינת עם שאלות אלה. אין בכוונתי לעסוק בזה 
במאמר הנוכחי.  מאמר זה יעסוק בתובנות שהתפתחו בהשראת שאלות אלה 

המחקר.  כמו במחקרי כך גם כאן אבקש לבחון ובעקבות העיסוק בהן במהלך 
את עניין חקר ה'עצמי' בגישה בינתחומית, כאשר תחומי הדעת שילוו כאן את 
הדיון הם אמנות, פסיכולוגיה ופילוסופיה, תוך הדהודים למקרא, למקורות 

  יהודיים ולספרות.
היא  'עיצוב הדיוקן של ה'עצמי'נקודת המוצא לדיון כאן שעניינו הוא 

(ויקרא יט יח), אשר מולה אני ואהבת לרעך כמוך"ראה המקראית "ההו
בתחום של ציור דיוקן עצמי. הפרשנות  –מעמידה כציר נוסף את האמנות 

'כמוך' ב במאמר זה אני מבקשת להתמקד'אחר', המקראית מתמקדת בחבר, ב
  ולהציג דרך אחרת ונוספת כקריאה פרשנית  למצווה זו.

  
  "ואהבת לרעך כמוך" – 3י גופים""ידידות היא נפש אחת בשנ

"מה ששנוא עליך לא תעשה לחבריך" אמר הלל הזקן לגר שפנה אליו 
 :בבקשה ללמוד את כל התורה על רגל אחת (בבלי, שבת לא ע"א) והדגיש

א מצוות ו"זאת כל התורה כולה". לפי המהרש"א, המקור לאמירה זו ה
כלל גדול בתורה" "ואהבת לרעך כמוך". רבי עקיבא אומר על כך שזהו "

(ירושלמי, נדרים ל ע"ב), אמירה שעל פי הבנתי מדגישה את המשמעות ואת 
  החשיבות של מצווה זו. 

פרשנים מתייחסים לערך המוסרי והערכי שבאהבת האחר ודנים בהוראה זו 
מנקודת מבט חברתית, בבחינת מצווה חשובה שבין אדם לחברו; 'שיצא 

) 1978לאחר', כפי שמפרש רש"י. בובר (האדם מעצמיותו שלו וייתן מעצמו 
מצביע על הממד ההתנהגותי וטוען שאין מדובר כאן באהבה שברגש אלא 
באהבה שבאה לידי ביטוי בהתנהגות. את זאת הוא למד מכך שאין הכתוב 

רעך. בובר מדגיש שזהו חיבור נדיר של לרעך אלא ואהבת  אתאומר ואהבת 
) הלכות דעות פרק ו הלכה ג"ם (פועל זה ('אהב') עם מושא עקיף. הרמב

על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו ...לספר  האומר "מצוו
  בשבחו ולחוס על ממנו כאשר הוא חס על ממון עצמו...". 

אני מבקשת להטות את הדיון מהאחר לעבר ה'עצמי', כלומר, להתרכז 
לאהבת האחר, ב'כמוך'. ואכן, גם הכתוב עצמו מציין שזוהי נקודת המוצא 

ומכאן אני מבקשת לעמוד על המשמעות העמוקה והמורכבת של 'אהבת 
  עצמי'. 

אני  'למידה'אציג שתי נקודות: עניין ה'למידה' ועניין ה'עצמי'. כאשר את ה
כולה", ואת ה'עצמי' אני גוזרת  התורהגוזרת מתוך האמירה ש"זאת כל 

ציעה מבט נוסף . אין אני אומרת זאת בבחינת קביעה, אלא מכמוך'מה'
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(ירושלמי, נדרים ל ע"ב), אמירה שעל פי הבנתי מדגישה את המשמעות ואת 
  החשיבות של מצווה זו. 

פרשנים מתייחסים לערך המוסרי והערכי שבאהבת האחר ודנים בהוראה זו 
מנקודת מבט חברתית, בבחינת מצווה חשובה שבין אדם לחברו; 'שיצא 

) 1978לאחר', כפי שמפרש רש"י. בובר (האדם מעצמיותו שלו וייתן מעצמו 
מצביע על הממד ההתנהגותי וטוען שאין מדובר כאן באהבה שברגש אלא 
באהבה שבאה לידי ביטוי בהתנהגות. את זאת הוא למד מכך שאין הכתוב 

רעך. בובר מדגיש שזהו חיבור נדיר של לרעך אלא ואהבת  אתאומר ואהבת 
) הלכות דעות פרק ו הלכה ג"ם (פועל זה ('אהב') עם מושא עקיף. הרמב

על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו ...לספר  האומר "מצוו
  בשבחו ולחוס על ממנו כאשר הוא חס על ממון עצמו...". 

אני מבקשת להטות את הדיון מהאחר לעבר ה'עצמי', כלומר, להתרכז 
לאהבת האחר, ב'כמוך'. ואכן, גם הכתוב עצמו מציין שזוהי נקודת המוצא 

ומכאן אני מבקשת לעמוד על המשמעות העמוקה והמורכבת של 'אהבת 
  עצמי'. 

אני  'למידה'אציג שתי נקודות: עניין ה'למידה' ועניין ה'עצמי'. כאשר את ה
כולה", ואת ה'עצמי' אני גוזרת  התורהגוזרת מתוך האמירה ש"זאת כל 

ציעה מבט נוסף . אין אני אומרת זאת בבחינת קביעה, אלא מכמוך'מה'
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 93נורית צדרבוים     
 

בטקסט   – לדעתי ועל פי הבנתי  – לקריאת משמעויות העומק אשר מקופלות
  המקראי.

: הלל הזקן אומר "זאת כל התורה כולה" כלומר, זה כל מה לעניין הלמידה
 כל במשפט זה מקופלים הכבד וגם הקל. ,שמוטל עליך ללמוד. לדעתי

'עצמי' וחקירתו, על התורה, הלימוד הארוך, המורכב והקשה הוא למידת ה
בבחינת הרבה שיש ללמדו. הקל הוא היישום  ,ל'ומנת לאהוב אותו. זה ה'הכ

כה פשוט. במילים אחרות,  –של אהבה זו כלפי האחר בבחינת 'זה הכול' 
משעבר היחיד את מסלול למידת ה'עצמי' על מנת שיוכל לאהבו, קלה 

  ופשוטה תהא הדרך לאהבת האחר.
'כמוך', 'אהבת',  –ט הקצר בעל שלוש המילים אני מבקשת לטעון שבמשפ

מקופל מסע קיומי ארוך ומורכב שתחילתו באדם עצמו, המשכו  –'רעך' 
והרחבתו ויישומו כלפי האחר. פשוט לכאורה,  ,בתוצר שהוא היכולת לאהוב

"זאת כל התורה כולה", הרי מה פשוט יותר מאהבת אדם את עצמו? אך 
, כפי שאבקש להראות בהמשך דבריי למעשה, קשה ומורכב הדבר לעשותו

  במאמר זה.  
: העמדת הסובייקט במרכז הדיון עלולה להיראות כסוג של לעניין ה'כמוך'

אהבת יתר ומשוקעות יתר של ה'עצמי'. דבר זה נתפס לרוב במונחים של 
ולאלה יש לרוב קונוטציה  שלילית, שהרי  –נרקיסיזם, אגואיזם, אגוצנטריות 

זה ראוי שאדם יעסוק בעצמו ויציב עצמו במרכז. אני מקובל לחשוב שאין 
רוצה לטעון שהבחירה שלי להתמקד במהלך הקריאה ב'כמוך', או, במילים 
אחרות, להציב את האדם כסובייקט במרכז, איננה יוצאת דופן אפילו מבחינת 
הכתובים. הכתוב עצמו מניח את ה'כמוך' כנקודת מוצא לאהבת האחר. נוסף 

מות אחרים אין הכתוב מהסס להדגיש את החשיבות ואת על כך, גם במקו
 אני ליכדברי הלל הזקן בפרקי אבות "אם אין  ,המשמעות שיש לפרט כיחיד

כדי שיעשה כרצונך מי לי..." (א יד), דבריו של רבן גמליאל "עשה רצונו 
כרצונו" (שם, ב ד) ורבי אליעזר שאמר "יהי כבוד חברך חביב עליך  רצונך
טו). זוהי תפיסה הומניסטית שכן היא מציבה את הסובייקט  " (שם, בכשלך

במרכז, נותנת לו מקום ובמקרים רבים אף רואה בו את נקודת המוצא להכרת 
  בהמשך).     שַאְרֶאההאחר ( כפי 

אני מציבה כאן את הפרט כמי שחובתו הראשונה היא כלפי עצמו, ומדגימה 
פסיכולוגי, שבו הפרט לומד בהמשך דבריי תהליך יצירתי ללמידת ה'עצמי' ה

את מסתרי נפשו כדי שיוכל לחבב את עצמו על עצמו. אני מוצאת ולמדה 
מתוך דבריו של הלל הזקן שזוהי תורה ולמידה שהוא מחויב בה, כפי שגם 

כי לכך אמר יוחנן בן זכאי "אם למדת תורה הרבה, אל תחזק טוב לעצמך, 
דבריו אלה ללימוד התורה  (פרקי אבות ב ט). פרשנים מכוונים את נוצרת"

זאת "הקדושה. אני מבקשת לקשור אמירה זו גם לדבריו של הלל הזקן שאמר 
  , כלומר גם זו תורה שאתה חייב ללמוד. "כל התורה כולה

א הליכה אל הנפש. אני מוצאת שגם ולימוד ה'עצמי' על מנת לאהבו, ה
רים ד מאד" (דב לנפשכםשנאמר "ונשמרתם  ,הוראה זו מקופלת בכתובים
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ולאלה יש לרוב קונוטציה  שלילית, שהרי  –נרקיסיזם, אגואיזם, אגוצנטריות 

זה ראוי שאדם יעסוק בעצמו ויציב עצמו במרכז. אני מקובל לחשוב שאין 
רוצה לטעון שהבחירה שלי להתמקד במהלך הקריאה ב'כמוך', או, במילים 
אחרות, להציב את האדם כסובייקט במרכז, איננה יוצאת דופן אפילו מבחינת 
הכתובים. הכתוב עצמו מניח את ה'כמוך' כנקודת מוצא לאהבת האחר. נוסף 

מות אחרים אין הכתוב מהסס להדגיש את החשיבות ואת על כך, גם במקו
 אני ליכדברי הלל הזקן בפרקי אבות "אם אין  ,המשמעות שיש לפרט כיחיד

כדי שיעשה כרצונך מי לי..." (א יד), דבריו של רבן גמליאל "עשה רצונו 
כרצונו" (שם, ב ד) ורבי אליעזר שאמר "יהי כבוד חברך חביב עליך  רצונך
טו). זוהי תפיסה הומניסטית שכן היא מציבה את הסובייקט  " (שם, בכשלך

במרכז, נותנת לו מקום ובמקרים רבים אף רואה בו את נקודת המוצא להכרת 
  בהמשך).     שַאְרֶאההאחר ( כפי 

אני מציבה כאן את הפרט כמי שחובתו הראשונה היא כלפי עצמו, ומדגימה 
פסיכולוגי, שבו הפרט לומד בהמשך דבריי תהליך יצירתי ללמידת ה'עצמי' ה

את מסתרי נפשו כדי שיוכל לחבב את עצמו על עצמו. אני מוצאת ולמדה 
מתוך דבריו של הלל הזקן שזוהי תורה ולמידה שהוא מחויב בה, כפי שגם 

כי לכך אמר יוחנן בן זכאי "אם למדת תורה הרבה, אל תחזק טוב לעצמך, 
דבריו אלה ללימוד התורה  (פרקי אבות ב ט). פרשנים מכוונים את נוצרת"

זאת "הקדושה. אני מבקשת לקשור אמירה זו גם לדבריו של הלל הזקן שאמר 
  , כלומר גם זו תורה שאתה חייב ללמוד. "כל התורה כולה

א הליכה אל הנפש. אני מוצאת שגם ולימוד ה'עצמי' על מנת לאהבו, ה
רים ד מאד" (דב לנפשכםשנאמר "ונשמרתם  ,הוראה זו מקופלת בכתובים
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טו). גם כאן פרשנים מסבירים שהכוונה היא להישמר מפני סכנות הגוף, או 
גם מאיבוד הדרך מבחינה אמונית. אני מבקשת לקרוא פנייה זו כפשוטה 
ולראותה כפנייה אל הנפש, אל ה'עצמי' הנפשי, הפנימי, העמוק, זה "הגנוז 
ט בעמקי הנפש" (הרב קוק). רוצה לומר, שאני מוצאת שבעת שהטקס

המקראי מדבר על ערכים אוניברסליים, חברתיים, אנושיים וכלליים, הוא 
מקפל בין ובתוך אמירות שאותן אפשר לקרוא  גם כפנייה אל היחיד ואל 

  הפרט.
בהמשך מאמרי אחרוג מהמסגרת המקראית, שהיא נקודת המוצא לדיון, 
 ואבחן את המשמעות של אהבת ה'עצמי' הפסיכולוגי תוך שאני שואלת מהו

חקר 'עצמי', כיצד ניתן לקיים אותו, מדוע הוא הבסיס לאהבת האחר, איזו 
תורה זו שיש ללמדה, ומה הקושי בלימוד תורה זו. אתמודד עם סוגיות אלה 
באמצעות רעיונות וגישות מתחום האמנות, הפסיכולוגיה והפילוסופיה. דרך 

אהבת תחומים אלה אציע הצצה לעולם הנפש של היחיד, ואבחן את הדרך ל
עצמי כתהליך של למידה, התפתחות והכרה. לא כגחמה נרקיסיסטית, אלא 

  כבסיס שממנו ניתן לצאת לאהבת האחר. 
  

  ידיעת ה'עצמי' כחובה קיומית  – 4"קיים רק מסע אחד פנימה"
"דע את עצמך" זוהי ההוראה הסוקראטית שאותה מרחיב אחר כך אפלטון 

לו לאדם לחיותם". מאוחר יותר ואומר: "חיים שאין בהם חקירה, לא כדאי 
נו צורך קיומי ) שהחיפוש אחר משמעות, עד כדי זעקה, הִ 1981מסביר פרנקל (

  בסיסי של האדם. 
החיפוש אחר משמעות ה'עצמי' וידיעתו הם מסע של התבוננות כלפי פנים, 

)  באמרו "אל יהא האדם רואה את עצמו כדרך 1962( כפי שמסביר בובר
מבחוץ. אלא אדרבא, יהא רואה את עולמו כדרך שהוא שהוא רואה את עולמו 

רואה את עצמו מבפנים". שם בפנים ממוקמת הנפש, "יש לה עומק" מסביר 
). היא ממוקמת בתוך הגוף, ולכן הוא קורא לה 17, עמ' 1999שטרנגר (

) מתאר את תהליכי החקר והגילוי של ה'עצמי' 1993'העצמי העמוק'. יונג (
תי', רידה למעמקים'. זה החיפוש אחר ה'עצמי האִמ כמסע שהוא בבחינת 'י

). 1995שחבוי וחסוי מתחת לשכבות הרבות של ה'עצמי המזויף' (ויניקוט, 
זוהי פנימיות הנפש שמשכנה הוא במעמקים ולפיכך אפלה היא ואינה מוכרת 

), היא הנפש הלא מודעת שאינה מגלה את עצמה. מכאן שיש 2003(בידרמן, 
מצאים בתוכנו אנו, אך אינם מוכרים לנו. ישנה דרך חלקים של עצמנו שנ

אחת, כפי שאומר רילקה, והיא "המסע פנימה", רק היא זו שמאפשרת לנו 
להכיר את החלקים השונים שמוכלים בנו. מסע זה נתון בידיו של האדם, 

). האדם 1995ברצונו ובכוחו, ואיש אינו יכול לעשותו בעבורו (אוספונסקי, 
ב) לצאת למסע זה של חקירת ה'עצמי', וכאשר זהו רצונו, מוזמן (ואף מחוי
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  "שרטוט אחד הגנוז בעומק הנפש"  94
 

טו). גם כאן פרשנים מסבירים שהכוונה היא להישמר מפני סכנות הגוף, או 
גם מאיבוד הדרך מבחינה אמונית. אני מבקשת לקרוא פנייה זו כפשוטה 
ולראותה כפנייה אל הנפש, אל ה'עצמי' הנפשי, הפנימי, העמוק, זה "הגנוז 
ט בעמקי הנפש" (הרב קוק). רוצה לומר, שאני מוצאת שבעת שהטקס

המקראי מדבר על ערכים אוניברסליים, חברתיים, אנושיים וכלליים, הוא 
מקפל בין ובתוך אמירות שאותן אפשר לקרוא  גם כפנייה אל היחיד ואל 

  הפרט.
בהמשך מאמרי אחרוג מהמסגרת המקראית, שהיא נקודת המוצא לדיון, 
 ואבחן את המשמעות של אהבת ה'עצמי' הפסיכולוגי תוך שאני שואלת מהו

חקר 'עצמי', כיצד ניתן לקיים אותו, מדוע הוא הבסיס לאהבת האחר, איזו 
תורה זו שיש ללמדה, ומה הקושי בלימוד תורה זו. אתמודד עם סוגיות אלה 
באמצעות רעיונות וגישות מתחום האמנות, הפסיכולוגיה והפילוסופיה. דרך 

אהבת תחומים אלה אציע הצצה לעולם הנפש של היחיד, ואבחן את הדרך ל
עצמי כתהליך של למידה, התפתחות והכרה. לא כגחמה נרקיסיסטית, אלא 

  כבסיס שממנו ניתן לצאת לאהבת האחר. 
  

  ידיעת ה'עצמי' כחובה קיומית  – 4"קיים רק מסע אחד פנימה"
"דע את עצמך" זוהי ההוראה הסוקראטית שאותה מרחיב אחר כך אפלטון 

לו לאדם לחיותם". מאוחר יותר ואומר: "חיים שאין בהם חקירה, לא כדאי 
נו צורך קיומי ) שהחיפוש אחר משמעות, עד כדי זעקה, הִ 1981מסביר פרנקל (

  בסיסי של האדם. 
החיפוש אחר משמעות ה'עצמי' וידיעתו הם מסע של התבוננות כלפי פנים, 

)  באמרו "אל יהא האדם רואה את עצמו כדרך 1962( כפי שמסביר בובר
מבחוץ. אלא אדרבא, יהא רואה את עולמו כדרך שהוא שהוא רואה את עולמו 

רואה את עצמו מבפנים". שם בפנים ממוקמת הנפש, "יש לה עומק" מסביר 
). היא ממוקמת בתוך הגוף, ולכן הוא קורא לה 17, עמ' 1999שטרנגר (

) מתאר את תהליכי החקר והגילוי של ה'עצמי' 1993'העצמי העמוק'. יונג (
תי', רידה למעמקים'. זה החיפוש אחר ה'עצמי האִמ כמסע שהוא בבחינת 'י

). 1995שחבוי וחסוי מתחת לשכבות הרבות של ה'עצמי המזויף' (ויניקוט, 
זוהי פנימיות הנפש שמשכנה הוא במעמקים ולפיכך אפלה היא ואינה מוכרת 

), היא הנפש הלא מודעת שאינה מגלה את עצמה. מכאן שיש 2003(בידרמן, 
מצאים בתוכנו אנו, אך אינם מוכרים לנו. ישנה דרך חלקים של עצמנו שנ

אחת, כפי שאומר רילקה, והיא "המסע פנימה", רק היא זו שמאפשרת לנו 
להכיר את החלקים השונים שמוכלים בנו. מסע זה נתון בידיו של האדם, 

). האדם 1995ברצונו ובכוחו, ואיש אינו יכול לעשותו בעבורו (אוספונסקי, 
ב) לצאת למסע זה של חקירת ה'עצמי', וכאשר זהו רצונו, מוזמן (ואף מחוי

                                                           
  המשורר רילקה.  4

  "שרטוט אחד הגנוז בעומק הנפש"  94
 

טו). גם כאן פרשנים מסבירים שהכוונה היא להישמר מפני סכנות הגוף, או 
גם מאיבוד הדרך מבחינה אמונית. אני מבקשת לקרוא פנייה זו כפשוטה 
ולראותה כפנייה אל הנפש, אל ה'עצמי' הנפשי, הפנימי, העמוק, זה "הגנוז 
ט בעמקי הנפש" (הרב קוק). רוצה לומר, שאני מוצאת שבעת שהטקס

המקראי מדבר על ערכים אוניברסליים, חברתיים, אנושיים וכלליים, הוא 
מקפל בין ובתוך אמירות שאותן אפשר לקרוא  גם כפנייה אל היחיד ואל 

  הפרט.
בהמשך מאמרי אחרוג מהמסגרת המקראית, שהיא נקודת המוצא לדיון, 
 ואבחן את המשמעות של אהבת ה'עצמי' הפסיכולוגי תוך שאני שואלת מהו

חקר 'עצמי', כיצד ניתן לקיים אותו, מדוע הוא הבסיס לאהבת האחר, איזו 
תורה זו שיש ללמדה, ומה הקושי בלימוד תורה זו. אתמודד עם סוגיות אלה 
באמצעות רעיונות וגישות מתחום האמנות, הפסיכולוגיה והפילוסופיה. דרך 

אהבת תחומים אלה אציע הצצה לעולם הנפש של היחיד, ואבחן את הדרך ל
עצמי כתהליך של למידה, התפתחות והכרה. לא כגחמה נרקיסיסטית, אלא 

  כבסיס שממנו ניתן לצאת לאהבת האחר. 
  

  ידיעת ה'עצמי' כחובה קיומית  – 4"קיים רק מסע אחד פנימה"
"דע את עצמך" זוהי ההוראה הסוקראטית שאותה מרחיב אחר כך אפלטון 

לו לאדם לחיותם". מאוחר יותר ואומר: "חיים שאין בהם חקירה, לא כדאי 
נו צורך קיומי ) שהחיפוש אחר משמעות, עד כדי זעקה, הִ 1981מסביר פרנקל (

  בסיסי של האדם. 
החיפוש אחר משמעות ה'עצמי' וידיעתו הם מסע של התבוננות כלפי פנים, 

)  באמרו "אל יהא האדם רואה את עצמו כדרך 1962( כפי שמסביר בובר
מבחוץ. אלא אדרבא, יהא רואה את עולמו כדרך שהוא שהוא רואה את עולמו 

רואה את עצמו מבפנים". שם בפנים ממוקמת הנפש, "יש לה עומק" מסביר 
). היא ממוקמת בתוך הגוף, ולכן הוא קורא לה 17, עמ' 1999שטרנגר (

) מתאר את תהליכי החקר והגילוי של ה'עצמי' 1993'העצמי העמוק'. יונג (
תי', רידה למעמקים'. זה החיפוש אחר ה'עצמי האִמ כמסע שהוא בבחינת 'י

). 1995שחבוי וחסוי מתחת לשכבות הרבות של ה'עצמי המזויף' (ויניקוט, 
זוהי פנימיות הנפש שמשכנה הוא במעמקים ולפיכך אפלה היא ואינה מוכרת 

), היא הנפש הלא מודעת שאינה מגלה את עצמה. מכאן שיש 2003(בידרמן, 
מצאים בתוכנו אנו, אך אינם מוכרים לנו. ישנה דרך חלקים של עצמנו שנ

אחת, כפי שאומר רילקה, והיא "המסע פנימה", רק היא זו שמאפשרת לנו 
להכיר את החלקים השונים שמוכלים בנו. מסע זה נתון בידיו של האדם, 

). האדם 1995ברצונו ובכוחו, ואיש אינו יכול לעשותו בעבורו (אוספונסקי, 
ב) לצאת למסע זה של חקירת ה'עצמי', וכאשר זהו רצונו, מוזמן (ואף מחוי

                                                           
  המשורר רילקה.  4

  "שרטוט אחד הגנוז בעומק הנפש"  94
 

טו). גם כאן פרשנים מסבירים שהכוונה היא להישמר מפני סכנות הגוף, או 
גם מאיבוד הדרך מבחינה אמונית. אני מבקשת לקרוא פנייה זו כפשוטה 
ולראותה כפנייה אל הנפש, אל ה'עצמי' הנפשי, הפנימי, העמוק, זה "הגנוז 
ט בעמקי הנפש" (הרב קוק). רוצה לומר, שאני מוצאת שבעת שהטקס

המקראי מדבר על ערכים אוניברסליים, חברתיים, אנושיים וכלליים, הוא 
מקפל בין ובתוך אמירות שאותן אפשר לקרוא  גם כפנייה אל היחיד ואל 

  הפרט.
בהמשך מאמרי אחרוג מהמסגרת המקראית, שהיא נקודת המוצא לדיון, 
 ואבחן את המשמעות של אהבת ה'עצמי' הפסיכולוגי תוך שאני שואלת מהו

חקר 'עצמי', כיצד ניתן לקיים אותו, מדוע הוא הבסיס לאהבת האחר, איזו 
תורה זו שיש ללמדה, ומה הקושי בלימוד תורה זו. אתמודד עם סוגיות אלה 
באמצעות רעיונות וגישות מתחום האמנות, הפסיכולוגיה והפילוסופיה. דרך 

אהבת תחומים אלה אציע הצצה לעולם הנפש של היחיד, ואבחן את הדרך ל
עצמי כתהליך של למידה, התפתחות והכרה. לא כגחמה נרקיסיסטית, אלא 

  כבסיס שממנו ניתן לצאת לאהבת האחר. 
  

  ידיעת ה'עצמי' כחובה קיומית  – 4"קיים רק מסע אחד פנימה"
"דע את עצמך" זוהי ההוראה הסוקראטית שאותה מרחיב אחר כך אפלטון 

לו לאדם לחיותם". מאוחר יותר ואומר: "חיים שאין בהם חקירה, לא כדאי 
נו צורך קיומי ) שהחיפוש אחר משמעות, עד כדי זעקה, הִ 1981מסביר פרנקל (

  בסיסי של האדם. 
החיפוש אחר משמעות ה'עצמי' וידיעתו הם מסע של התבוננות כלפי פנים, 

)  באמרו "אל יהא האדם רואה את עצמו כדרך 1962( כפי שמסביר בובר
מבחוץ. אלא אדרבא, יהא רואה את עולמו כדרך שהוא שהוא רואה את עולמו 

רואה את עצמו מבפנים". שם בפנים ממוקמת הנפש, "יש לה עומק" מסביר 
). היא ממוקמת בתוך הגוף, ולכן הוא קורא לה 17, עמ' 1999שטרנגר (

) מתאר את תהליכי החקר והגילוי של ה'עצמי' 1993'העצמי העמוק'. יונג (
תי', רידה למעמקים'. זה החיפוש אחר ה'עצמי האִמ כמסע שהוא בבחינת 'י

). 1995שחבוי וחסוי מתחת לשכבות הרבות של ה'עצמי המזויף' (ויניקוט, 
זוהי פנימיות הנפש שמשכנה הוא במעמקים ולפיכך אפלה היא ואינה מוכרת 

), היא הנפש הלא מודעת שאינה מגלה את עצמה. מכאן שיש 2003(בידרמן, 
מצאים בתוכנו אנו, אך אינם מוכרים לנו. ישנה דרך חלקים של עצמנו שנ

אחת, כפי שאומר רילקה, והיא "המסע פנימה", רק היא זו שמאפשרת לנו 
להכיר את החלקים השונים שמוכלים בנו. מסע זה נתון בידיו של האדם, 

). האדם 1995ברצונו ובכוחו, ואיש אינו יכול לעשותו בעבורו (אוספונסקי, 
ב) לצאת למסע זה של חקירת ה'עצמי', וכאשר זהו רצונו, מוזמן (ואף מחוי

                                                           
  המשורר רילקה.  4



 95נורית צדרבוים     
 

הוא גם זוכה לסיוע שהרי "בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו" (מכות י 
  ע"ב). 

ישנן דרכים רבות שבהן יכול האדם להלך על מנת לגעת בנבכי נפשו. במאמרי 
זה אני מציעה את דרך היצירה. בהמשך דבריי אציג את האמנות בכלל ואת 

יור דיוקן עצמי בפרט, כדרך אפשרית לחקר ה'עצמי'. אצביע על המשמעות צ
של אמנות בהקשרים של עצמי, נפש, חקירה, ואראה כיצד תהליך של ציור 
דיוקן עצמי מקפל בתוכו את המשמעות העמוקה של לימוד ה'עצמי', אהבת 
'עצמי' וממנה אחר כך גם אהבת האחר. החופש שנטלתי לעצמי לקשור 

נסמך על אילנות גבוהים  –ציור, ציור דיוקן עצמי  –ראי עם אמנות טקסט מק
שייחסו משמעות רבה לחוויה האסתטית. כמו למשל השימושים הרבים 
שעשה רבי נחמן מברסלב בתיאורים מובהקים מעולם הנגינה ובדימויים 

אליים משדה הציור, ושהיו נר לרגליו ברבות משיחותיו. כמו גם הדרך שבה יר
בנאל בין הנפש ובין היצירה האמנותית, וציטוט מדבריו של הרב קושר אבר

"כל זמן שחסר גם שרטוט אחד קוק שגם עומדים בפתיח של מאמר האומר ש
הגנוז בעומק הנפש שלא יצא אל הפועל, עוד יש חובה על עבודת האמנות 

  להוציאו".
  

האמן  – 5"הדרך הטובה ביותר להסביר דבר, היא לעשותו"
  רים בשירות הנפשוהאמנות  כחוק

בדבריי הבאים אבקש להציג את הקשרים השונים שמתקיימים בין אמנות 
עצמי', הנפש, כפרויקט אמנות, האמנות ככלי שמאפשר לנפש 'עיצוב ה ונפש.

להגיח, האמנות ככלי לחקירת הנפש והאמן כחוקר, יצירה כתהליכי 
 התפתחות נפשיים, והמפגש בין האמנות והפסיכואנליזה.

  
  ו של ה'עצמי' כיצירת אמנותעיצוב

ההומניסט האיטלקי, איש הרנסנס, פיקו דלה מירנדולה מייצג את הגישה 
ההומניסטית המציבה את האדם במרכז. הוא מתאר את האדם כ"נזר הבריאה" 
ורואה אותו כמי שהאל נתן בידיו את הבחירה החופשית לעצב את דמותו 

יטיב להתבונן במה שמכיל ולהשלימה "כוננתיך במרכזו של העולם, כדי שת
כצייר טוב או כפסל זריז, כדי שבכוחות עצמך, באופן חופשי,  העולם...

). מתוך דבריו אנו 2009" (מצוטט אצל שילוני, תשלים את דמותך שלך
למדים שוב על חובתו של האדם כלפי עצמו, לעצב את עצמו. אך הדגש 

ו שמופקד בידיו, מבחינתי כאן הוא על המטפורה המסבירה כי עיצוב דמות
כמוהו כמעשה אמנות. מאוחר יותר, מקבלת גישה זו ביטוי גם בדבריו של 

שאמר שעל האדם לעצב את חייו כיצירת אמנות.  ,)1983הפילוסוף פוקו (
) 2005גישה זו לידי ביטוי גם בשדה הפסיכולוגיה. שטרנגר (באה בהמשך 
לעבודת  משווה את יצירת העצמי 'העצמי כפרוייקט עיצוב'בספרו 
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להגיח, האמנות ככלי לחקירת הנפש והאמן כחוקר, יצירה כתהליכי 
 התפתחות נפשיים, והמפגש בין האמנות והפסיכואנליזה.

  
  ו של ה'עצמי' כיצירת אמנותעיצוב

ההומניסט האיטלקי, איש הרנסנס, פיקו דלה מירנדולה מייצג את הגישה 
ההומניסטית המציבה את האדם במרכז. הוא מתאר את האדם כ"נזר הבריאה" 
ורואה אותו כמי שהאל נתן בידיו את הבחירה החופשית לעצב את דמותו 

יטיב להתבונן במה שמכיל ולהשלימה "כוננתיך במרכזו של העולם, כדי שת
כצייר טוב או כפסל זריז, כדי שבכוחות עצמך, באופן חופשי,  העולם...

). מתוך דבריו אנו 2009" (מצוטט אצל שילוני, תשלים את דמותך שלך
למדים שוב על חובתו של האדם כלפי עצמו, לעצב את עצמו. אך הדגש 

ו שמופקד בידיו, מבחינתי כאן הוא על המטפורה המסבירה כי עיצוב דמות
כמוהו כמעשה אמנות. מאוחר יותר, מקבלת גישה זו ביטוי גם בדבריו של 

שאמר שעל האדם לעצב את חייו כיצירת אמנות.  ,)1983הפילוסוף פוקו (
) 2005גישה זו לידי ביטוי גם בשדה הפסיכולוגיה. שטרנגר (באה בהמשך 
לעבודת  משווה את יצירת העצמי 'העצמי כפרוייקט עיצוב'בספרו 
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היינו, על האדם לבחור את חומרי חייו הגורליים והעובדתיים,  6הבריקולאג'ר.
לקחת עליהם בעלות, ובאמצעותם לבנות עצמו כפי שבונים יצירת אמנות. 
הדוגמא שנותן שטרנגר אמורה לאפיין את דמותו של הסובייקט בחיים 

עדיין הוא  אבל –הפוסטמודרניים, ולכן הוא מביא את הבריקולאג' כדוגמא 
משווה את יצירת ה'עצמי', שהנה עבודה של האדם עם עצמו, לסוג של יצירה 
הלקוחה מעולם האמנות. רוָצה לומר, שהנתונים העובדתיים של חיי האדם 
אמורים להיות בעבורו כחומר בידו כיוצר. אסכם זאת ואומר שהמפגש עם 

  הוא מעשה אמנות. –העצמי ועיצובו הוא תהליך יצירה 
  

  מסתרי הנפש כמו מסתרי היצירה האמנותית – 7י מצייר כדי להגיח""אנ
היבט אחר שקושר בין תהליכים נפשיים ובין אמנות עולה מתוך תיאורו של 

). על פי דבריו ה'עצמי' הוא כל מה שאותנטי, הוא הנפש 1995ויניקוט (
היצירתית. ויניקוט רואה את ה'עצמי' כמי שמשחק עמנו במחבואים, מתגלה 

לם בו זמנית, מתעתע, נחשף וסמוי, רוצה להתגלות ובאותה מידה מקפיד ונע
גם להישמר ולהסתתר. ויניקוט טוען שפעולתו של האמן מקבילה להתנהגותו 
של ה'עצמי'. גם האמן מגלה צורך עז לתקשר, רוצה להיחשף באמצעות 
יצירתו, אך בו בזמן שומר על סודיות. לפיכך, יצירתו משהיא נגלית ברבים 

נחשפת, היא נשארת עדיין "מדע חרישי המעביר ליצירת האמנות את הצורות ו
). הציור הוא המרחב 150, עמ' 1928של הדברים שנותרים חתומים" (רילקה, 

שאליו מתנקזים תכני ה'עצמי הסמוי'. אך מאחר שהציור עצמו הוא סמל 
ם ומטפורה, הרי שהתכנים שמתגלים לעין כדבר פיזי, חזותי ומוחשי נושאי

הפנימיים. כך הופך להיות ה'עצמי' סוג של 'נוכח  םעמם כצופן את תוכניה
 -). הפילוסוף מרלו2002נעדר', כפי שגם מסביר זאת לאקאן (אצל גולן, 

נעדרות זו כמי שמצויה -מתאר נוכחות 'העין והרוח') במאמרו 2004פונטי (
ב"מרחב ההופעה של הדברים שבתוכו מסתתר העומק החמקמק שלהם" 

  ). 10, עמ' 2004נען, (כ
כוונתי לומר כאן שמעשה היצירה והציור הם המקום שאליו ה'עצמי' מכוון, 
זו הדרך שלו לבוא לידי ביטוי ולהתגלות, אך בו בזמן הוא גם המקום ששומר 
עליו מפני חשיפה. תכני ה'עצמי' מתדפקים על דלתות התודעה, מבצבצים 

ציור עצמה מאפשרת להם בציור, אך אינם מספרים את עצמם. פעולת ה
הציור הופך,  –להתעורר ולבוא לידי ביטוי; הציור כתוצר אכן מנכיח אותם 

אפוא, להיות בבואת ה'עצמי', ולכן כל ציור באשר הוא, הוא למעשה דיוקן 
  ).West, 2004עצמי (

                                                           
י דבר חדש ואחר שבו הם יצירת אמנות שמורכבת מחומרים ישנים שנאספו ונאגדו יחד לכד  6

  מונחים זה בצד זה, גלויים וחשופים, נושאים עמם את עברם ויוצרים דבר חדש ואחר.
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נעדרות זו כמי שמצויה -מתאר נוכחות 'העין והרוח') במאמרו 2004פונטי (
ב"מרחב ההופעה של הדברים שבתוכו מסתתר העומק החמקמק שלהם" 

  ). 10, עמ' 2004נען, (כ
כוונתי לומר כאן שמעשה היצירה והציור הם המקום שאליו ה'עצמי' מכוון, 
זו הדרך שלו לבוא לידי ביטוי ולהתגלות, אך בו בזמן הוא גם המקום ששומר 
עליו מפני חשיפה. תכני ה'עצמי' מתדפקים על דלתות התודעה, מבצבצים 

ציור עצמה מאפשרת להם בציור, אך אינם מספרים את עצמם. פעולת ה
הציור הופך,  –להתעורר ולבוא לידי ביטוי; הציור כתוצר אכן מנכיח אותם 

אפוא, להיות בבואת ה'עצמי', ולכן כל ציור באשר הוא, הוא למעשה דיוקן 
  ).West, 2004עצמי (

                                                           
י דבר חדש ואחר שבו הם יצירת אמנות שמורכבת מחומרים ישנים שנאספו ונאגדו יחד לכד  6

  מונחים זה בצד זה, גלויים וחשופים, נושאים עמם את עברם ויוצרים דבר חדש ואחר.
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 97נורית צדרבוים     
 

  האמן כפילוסוף וכחוקר נפש   – 8"אני חושב בציור"
הוא אחד הטקסטים היחידים הרוח' 'העין ו) 1964פונטי (-חיבורו של מרלו

בתולדות המחשבה שבו "הפילוסוף מסיר את הכובע בפני הצייר" (כנען, 
), ורואה בצייר שותף מלא לדרך החקירה הפנומנולוגית. הצייר 14, עמ' 2004

הנו סוג של חוקר שניחן ב"יכולת ייחודית לשכון בעומק המטאפיזי שנמצא 
יים" (שם). הוא זה שמבין שמה שנראה, בין הקפלים הסמויים של מראה העינ

אינו רק מה שנראה, שהמציאות אינה שטוחה אלא בעלת עומק, שהאמת אינה 
גלויה לעין. הוא, באופן החקירה הייחודי שלו, חושף את המציאות שנסתרת 

  במעבה הדברים הגלויים.
הצייר שוכן עם גופו ובגופו בעולם, וכך מתקיימת אצלו פתיחות חזותית 

ם הנראים. בדרך זו הוא מתבונן בגלוי וקולט את הסמוי. כפי שמתאר לדברי
"מה שאני מנסה לתרגם לכם, הוא -זאת סזאן באמרו "אני חושב בציור..." ו

מסתורי יותר, משורג בשורשי ההוויה עצמם, במקור הלא מורגש של 
). המקום הזה שאותו 29, עמ' 2004פונטי, -התחושות" (מצוטט אצל מרלו

ן במילה "תחושות" הוא המקום שפסיכולוגים יקראו לו 'מסלול מתאר סזא
). זה המקום שבו פועלים תת המודע, הדמיון, 1999החשיבה הראשוני' (נוי, 

האינטואיציה, החוויה והרגש. הם אלה שמספקים לצייר החוקר כלים נוספים 
)  טען שרק מי 1871( לוייחודים לחשוף את הנסתר שבגלוי. גם אברבנא

אינטואיטיבי יכול לשמש קרקע פורה לפעילות - בערך סגולישניחן 
האמנותית. אם כן, האמן הוא חוקר ייחודי הן בשל יכולת ההתבוננות 
המיוחדת שלו, והן בשל הרגישות המיוחדת המאפיינת אותו, שמקורה בחלקי 
 הנפש הסמויים והאינטואיטיביים, כפי שמתארת זאת החוקרת

שרק  . שם היא אומרת'נפש עירומה' בספרה )2007הפסיכוביולוגית למפרט (
האמנים הם אלה שיכולים להבין את רזיה של שפת הנפש, לדעת אותה לפניי 

  ולפנים וגם לעמוד לשירותה.
  

  יצירה וחקירה כהתפתחות נפשית –  9, כל חייהן עוד לפניהן""כל היצירות
ליך מתוך מה שנאמר עד כה ניתן להבין שעיצוב ה'עצמי' הוא לכשעצמו תה

שיש בו יצירה ואמנות, וכן שהאמנות היא שפה שאפשר לדבר בה ואתה את 
הנפש, ועוד שפעולתו של האמן היא פעולה חקרנית יוצרת. לכך אבקש 
להוסיף ולטעון כאן שהחיפוש אחר ה'עצמי', גילויו, חשיפתו, ידיעתו 

הווייה, התהוות והתפתחות (יונג,  –ועיצובו הנו תהליך מתמשך ואינסופי 
). כך גם מלאכת הציור. תהליך היצירה הוא תהליך מתמשך של 1993

פונטי. שכן, הצייר רואה -התפתחות, מעין לידה מתמשכת, כפי שמסביר מרלו
באופן וירטואלי את מה שעשוי בסופו של דבר להיות ציור, כשם שמה 
שנראה רק באופן וירטואלי בגוף האם הופך להיות בבת אחת לנראה. זהו 
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  יצירה וחקירה כהתפתחות נפשית –  9, כל חייהן עוד לפניהן""כל היצירות
ליך מתוך מה שנאמר עד כה ניתן להבין שעיצוב ה'עצמי' הוא לכשעצמו תה

שיש בו יצירה ואמנות, וכן שהאמנות היא שפה שאפשר לדבר בה ואתה את 
הנפש, ועוד שפעולתו של האמן היא פעולה חקרנית יוצרת. לכך אבקש 
להוסיף ולטעון כאן שהחיפוש אחר ה'עצמי', גילויו, חשיפתו, ידיעתו 

הווייה, התהוות והתפתחות (יונג,  –ועיצובו הנו תהליך מתמשך ואינסופי 
). כך גם מלאכת הציור. תהליך היצירה הוא תהליך מתמשך של 1993

פונטי. שכן, הצייר רואה -התפתחות, מעין לידה מתמשכת, כפי שמסביר מרלו
באופן וירטואלי את מה שעשוי בסופו של דבר להיות ציור, כשם שמה 
שנראה רק באופן וירטואלי בגוף האם הופך להיות בבת אחת לנראה. זהו 
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מיחה, לידה, גדילה. הצייר יוצר מתוך עצמו את עצמו, כפי תהליך של צ
-שמתאר זאת אנדרה מרשאן "אני מצייר כדי להגיח" (מצוטט אצל מרלו

). לפיכך, ציירים רבים בוחרים לצייר את עצמם ועוסקים בציור 2004פונטי, 
דיוקן עצמי. מכאן שחקר ה'עצמי', כשהוא מתממש באמצעות פעולת ציור 

  וא תהליך של הגחה ושל לידת ה'עצמי'.דיוקן עצמי, ה
כאשר אני מדברת על פעולה זו ועל ציירים שעסקו בכך באופן עקבי 

שוב  –ואינטנסיבי, הרי שמדובר בתהליך שבו ציירים  אלה חזרו, ציירו ושנו 
עוד ציורי דיוקן של עצמם. מכאן שבכל פעם זו עוד הגחה, עוד לידת  –ושוב 

וביחד זהו תהליך מתמשך של הוויה  –חשיפה העצמי, עוד צעד בהיכרות וב
והתפתחות. צורת עבודה זו מייצגת דרך של חקירה בלתי נגמרת שניצתת 
מחדש מיצירה ליצירה, כמו המסע לחקר ה'עצמי' שכפי שמתאר אותו יונג 

). המסע לחקר ה'עצמי' כאשר הוא מגולם בפעילות יצירתית, בציור, 1993(
אגד בתוכו הן את החקירה הבלתי נלאית של ובייחוד בציור דיוקן עצמי, מ

שבה כל יצירה דוחפת בו לחיפושים חדשים, והן את חקר ה'עצמי'  ,הצייר
על מנת לגעת  ,שבו האדם מסיר בכל פעם שכבה נוספת של ה'אני המזויף'

בגרעין האמת של ה'עצמי'. כאן וכאן יש פליאה, חיפוש, גילוי, יצירה, 
  חשיפה והתהוות.

  
אמנות  –דיום שבו העצמי חושב את עצמו בתמונות אמנות היא מ
  ופסיכואנליזה

על סמך דברים אלה, ובהמשך לכך, אני מבקשת לטעון שהצייר עסוק בענייני 
בין שהוא מודע לכך ובין שלא. לפיכך  –הנפש, בחקירת עצמו, בפרשנות 

וממילא, כאמור, כל ציור הוא 'דיוקן עצמי'  ובוודאי כאשר נושא הציור הוא 
וא דיוקן עצמי. גם אז לא תמיד הצייר מודע או מכריז במילים שהוא עוסק ה

בחקר ה'עצמי', אבל פרשנים וחוקרי אמנות יאמרו שהעיסוק בציור דיוקן 
עצמי לעולם יהיה סוג של 'חקר העצמי', 'ניתוח עצמי', 'גילוי עצמי' ו'חשיפת 

יזואלית, וכן יתר בעצמי, כתיבת אוטוביוגרפיה ו משוקעּותהעצמי', כמו גם 
(שם). בהמשך דברי אבקש למחות על  תגם גילויים של אישיות נרקיסיסטי

  .   תהקונוטציה השלילית שמתלווה לטענה בדבר הנרקיסיסטיו
פעולת האמנות ובעיקר בציור דיוקן עצמי מבטאת תהליך של חקר עצמי 
שמשלב בין הגישה ההומניסטית, המדברת על הדגשת העצמי ובין הגישה 

יסטנציאליסטית, שמתארת 'עצמי' מתרחש, מתהווה, יוצר ונוצר. שילוב האקז
בין גישות אלה מכבד את הפרט ואף מכיר בצורך הקיומי שלו. הפעילות 
האמנותית מגלמת סוג של 'אסטרטגיה עקיפה' כדרך להתקרבות ה'עצמי' 

). זאת משום שבמהלך פעילות זו השיח התוך אישי מתנהל 2005(כוהן, 
פה הוויזואלית שמפיקה סמלים ומטפורות, ואלה, כדרכן של באמצעות הש

  מטפורות, יוצרים מציאות חדשה, כפי שאומר ניטשה.
) מצאה שתהליך זה של הפקת המטפורה מקביל לתהליך 1006מילנר (

שמתקיים בקליניקה הטיפולית. היא רואה בתהליך זה סוג של אנליזה שעברה 
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שוב  –ואינטנסיבי, הרי שמדובר בתהליך שבו ציירים  אלה חזרו, ציירו ושנו 
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מחדש מיצירה ליצירה, כמו המסע לחקר ה'עצמי' שכפי שמתאר אותו יונג 

). המסע לחקר ה'עצמי' כאשר הוא מגולם בפעילות יצירתית, בציור, 1993(
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האמנותית מגלמת סוג של 'אסטרטגיה עקיפה' כדרך להתקרבות ה'עצמי' 
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אמנות  –דיום שבו העצמי חושב את עצמו בתמונות אמנות היא מ
  ופסיכואנליזה

על סמך דברים אלה, ובהמשך לכך, אני מבקשת לטעון שהצייר עסוק בענייני 
בין שהוא מודע לכך ובין שלא. לפיכך  –הנפש, בחקירת עצמו, בפרשנות 

וממילא, כאמור, כל ציור הוא 'דיוקן עצמי'  ובוודאי כאשר נושא הציור הוא 
וא דיוקן עצמי. גם אז לא תמיד הצייר מודע או מכריז במילים שהוא עוסק ה

בחקר ה'עצמי', אבל פרשנים וחוקרי אמנות יאמרו שהעיסוק בציור דיוקן 
עצמי לעולם יהיה סוג של 'חקר העצמי', 'ניתוח עצמי', 'גילוי עצמי' ו'חשיפת 

יזואלית, וכן יתר בעצמי, כתיבת אוטוביוגרפיה ו משוקעּותהעצמי', כמו גם 
(שם). בהמשך דברי אבקש למחות על  תגם גילויים של אישיות נרקיסיסטי

  .   תהקונוטציה השלילית שמתלווה לטענה בדבר הנרקיסיסטיו
פעולת האמנות ובעיקר בציור דיוקן עצמי מבטאת תהליך של חקר עצמי 
שמשלב בין הגישה ההומניסטית, המדברת על הדגשת העצמי ובין הגישה 

יסטנציאליסטית, שמתארת 'עצמי' מתרחש, מתהווה, יוצר ונוצר. שילוב האקז
בין גישות אלה מכבד את הפרט ואף מכיר בצורך הקיומי שלו. הפעילות 
האמנותית מגלמת סוג של 'אסטרטגיה עקיפה' כדרך להתקרבות ה'עצמי' 

). זאת משום שבמהלך פעילות זו השיח התוך אישי מתנהל 2005(כוהן, 
פה הוויזואלית שמפיקה סמלים ומטפורות, ואלה, כדרכן של באמצעות הש

  מטפורות, יוצרים מציאות חדשה, כפי שאומר ניטשה.
) מצאה שתהליך זה של הפקת המטפורה מקביל לתהליך 1006מילנר (

שמתקיים בקליניקה הטיפולית. היא רואה בתהליך זה סוג של אנליזה שעברה 
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פיסתה, התהליך של יצירת הסמל מתחום הדיבור אל תחום הציור. על פי ת
ודרך יצירתית לתת ניסוח  ,הוא תהליך שמגלם ניסיון דיבור מצד הלא מודע

לחוויה חדשה שמעולם לא נוסחה קודם לכן. בשונה מפרויד, היא אינה 
פעולת  –מתכוונת לפרשנות של הסמלים, אלא לפעילות האמנותית עצמה 

בצורות, מקצבים, סימנים, הציור גופא, זו שמפיקה את הסמלים, לשימוש 
חומרים בזמן הווה ובזמן התהוותם. המעורבות של הנפש במהלך פעילות זו, 

כל אלה  – הספונטניות, האלתור, האינטואיציה, ההפתעה ועצמיות אותנטית
פסיכואנליזה  –הם הערכים שעולים בעת המפגש בין שתי הדיסציפלינות 

  ).2007על ה'עצמי' (לווי, על מנת להגיע אל ה'עצמי' ולדבר  –ואמנות 
שבו  'קווים לדמותי',מצאתי שהמשוררת יונה וולך נותנת לכך ביטוי בשירה 

עצמה, היא  על. אין היא מספרת מציירת את דמותה באמצעות מיליםהיא 
מתארת ומשרטטת את דמותה במילים ובמונחים שלקוחים משפת הציור 

את השיר הוא חלק מהדרך  ומתארים אותה. גם האופן שבו היא בונה ויזואלית
לתאר את עצמה. 'שרטוט קווים לדמותה', כפי שהוא עולה מתוך שירה, הוא 
שיר שמתאר את הפעולה ואת שפתה של פעולה זו  ('קווים', 'מקלות קצרים', 
'נאספים', 'מתפזרים', 'מרכיבים', 'מקלות דקים', 'חוזרים', 'ישר', 'מעוות', 

  :'ארוך', 'נערמים', 'קצר' וכו')
  

  קווים לדמותי שהיו מפוזרים מסביב כמקלות קצרים ה
  הולכים ונאספים באים ומתפזרים מרכיבים קוים לדמותי דמותמונה

  מעורבים קווים לדמותי כמקלות דקים נוצרים וחוזרים כתמונה ומתפזרים 
  ארוךהות ישר דמות המעוות דמות קצר דמות דמ

  ווים לדמותי....דמות שלילי כל אלו נערמים מעברי ק נכון דמות
  קווים ישרים מתכונה לתכונה בדרך קצר

  .)111 , עמ'1985(כמוני אני מאני לעצמי בדרך ישר 
  

שוב מתארת וולך את התהליך  'פעם שני הזדמנות שניה'בשירה 
הפסיכואנליטי שמתקיים בעת היצירה ואשר עליו מדברת מילנר "הציור 

). מילנר מסבירה 121(עמ' מקדים אז את הדבור. הציור מקדים את הפירוש" 
שכדי להגיע לעצמי האותנטי, לחופש וליצירתיות יש לדבר בשפתו, שהרי 

). כדי לאפשר 1995הוא עצמו הנו מקור היצירתיות והאותנטיות (ויניקוט, 
ל'עצמי' לדבר יש להימצא בסוג של "פיזור דעת" ו"חופש", "לצייר קווים 

צא, לאפשר לקווים עצמם במהירות, בתחילה במקריות, בלי לדעת מה י
תן המהיר שבין קו הרישום -להציע את ציורך, אך על ידי סוג הקח

  כפי שאכן עולה משירה של וולך. ),113, עמ' 2006(מילנר,  ."והמחשבה
מעניין לעיין בתורתו של ר' נחמן מברסלב שבדומה לדברים אלה טען גם הוא 

ירה האמנותית, ואילו שה"אותיות" הן האינטלקט, הן החומר הגולמי של היצ
את האינטואיציה הוא תיאר כ"נקודות" ו"כיסופין". לפי דבריו, היצירה 
האמנותית לא תיתכן ללא החיבור בין האינטואיציה והאינטלקט: "אלה הן 
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מתארת ומשרטטת את דמותה במילים ובמונחים שלקוחים משפת הציור 

את השיר הוא חלק מהדרך  ומתארים אותה. גם האופן שבו היא בונה ויזואלית
לתאר את עצמה. 'שרטוט קווים לדמותה', כפי שהוא עולה מתוך שירה, הוא 
שיר שמתאר את הפעולה ואת שפתה של פעולה זו  ('קווים', 'מקלות קצרים', 
'נאספים', 'מתפזרים', 'מרכיבים', 'מקלות דקים', 'חוזרים', 'ישר', 'מעוות', 

  :'ארוך', 'נערמים', 'קצר' וכו')
  

  קווים לדמותי שהיו מפוזרים מסביב כמקלות קצרים ה
  הולכים ונאספים באים ומתפזרים מרכיבים קוים לדמותי דמותמונה

  מעורבים קווים לדמותי כמקלות דקים נוצרים וחוזרים כתמונה ומתפזרים 
  ארוךהות ישר דמות המעוות דמות קצר דמות דמ

  ווים לדמותי....דמות שלילי כל אלו נערמים מעברי ק נכון דמות
  קווים ישרים מתכונה לתכונה בדרך קצר

  .)111 , עמ'1985(כמוני אני מאני לעצמי בדרך ישר 
  

שוב מתארת וולך את התהליך  'פעם שני הזדמנות שניה'בשירה 
הפסיכואנליטי שמתקיים בעת היצירה ואשר עליו מדברת מילנר "הציור 

). מילנר מסבירה 121(עמ' מקדים אז את הדבור. הציור מקדים את הפירוש" 
שכדי להגיע לעצמי האותנטי, לחופש וליצירתיות יש לדבר בשפתו, שהרי 

). כדי לאפשר 1995הוא עצמו הנו מקור היצירתיות והאותנטיות (ויניקוט, 
ל'עצמי' לדבר יש להימצא בסוג של "פיזור דעת" ו"חופש", "לצייר קווים 

צא, לאפשר לקווים עצמם במהירות, בתחילה במקריות, בלי לדעת מה י
תן המהיר שבין קו הרישום -להציע את ציורך, אך על ידי סוג הקח

  כפי שאכן עולה משירה של וולך. ),113, עמ' 2006(מילנר,  ."והמחשבה
מעניין לעיין בתורתו של ר' נחמן מברסלב שבדומה לדברים אלה טען גם הוא 

ירה האמנותית, ואילו שה"אותיות" הן האינטלקט, הן החומר הגולמי של היצ
את האינטואיציה הוא תיאר כ"נקודות" ו"כיסופין". לפי דבריו, היצירה 
האמנותית לא תיתכן ללא החיבור בין האינטואיציה והאינטלקט: "אלה הן 
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אבני השיטין לכל פעילות אמנותית ראויה לשמה. הם טמונים במעבי נשמתו 
(ליקוטי  תמזגים..."של האמן במצב היולי, אך עם תהליך היצירה הם מ

  מוהר"ן, סי' לא). 
שירה של וולך המתאר דיוקן ודבריה של מילנר, שדנים גם הם בשפת 
האמנות, מצביעים על זרם אמנותי שאינו עוסק בייצוג, חיקוי והעתקת 
המציאות. זהו סוג של ציור שבו הצייר מתעלה ומתעלם מהבעיות המודעות 

העתיק את המציאות. ברגעים אלה והמעשיות של טכניקות הציור שמטרתן ל
הערכים הוויזואליים שהם שפת הציור (קו, כתם, צבע, מרקם וכו') מייצגים 

רות לעצמי יחד את הלכי הרוח הפנימיים. זוהי פעילות עזה שבה מותכת העֵ 
כך מתגלה ישות חדשה על הנייר שהיא המטפורה של  –עם הערות לאובייקט 

הציור, של ה'עצמי' שאפשר לתאר אותה  ה'עצמי'. זוהי עבודת הבנייה של 
): 'עבודת הבנייה באתר של הנפש" 2005במטפורה המילולית שטבע כהן (

  ).50(עמ' 
הציירים מהזרם האקספרסיוניסטי משקפים גישה זו.  הצייר האקספרסיוניסט 
מתבונן במציאות החיצונית ומתייחס אליה כאל נקודת מוצא. התבוננות 

ב לעולמו הפנימי, מתבונן אל תוך נפשו פנימה לכאורה. למעשה הוא קשו
 "ומציע "לראיה את מה שמרפדה בְפנים, את המרקם המדומה של הממשי

). הציור הוא פרשנות של המציאות הפנימית 39, עמ' 2004פונטי, -(מרלו
שלו. ציירים אלה עסקו רבות ובמיוחד בדיוקן עצמי, ובכך למעשה הדגישו 

בחקר עולמם הפנימי ובצורך לבטא ולהחצין את העניין המיוחד שיש להם 
אותו. זרם אמנותי זה צמח ופרח בגרמניה באותה תקופה שבה פרויד פרסם 
לראשונה את התאוריה על הלא מודע, מכאן שהם היו מודעים למשמעות של 

  הנפש הפנימית ואף נתנו לכך ביטוי. 
ה הוא המסר. הוא ז –הצבע, הקו, החומר  –בשיטת עבודתם, המדיום 

שמבטא בצורתו רגש, נפש, חוויה. רוָצה לומר, לא עוד חומר שקוף שמבטל 
עצמו לטובת המציאות, אלא חומר בעל נוכחות ודיבור משל עצמו, המתאר 

כך שגם "ההתנהגות" של  בשפתו ובדרכו את המציאות הרגשית של האמן,
  החומר על בד הציור היא מטפורה.

(אורוה"ק, א) אומר שהדמיון הוא  גם ביהדות נמצא לכך סימוכין. הרב קוק
הכוח הדומיננטי בהתהוות היצירה האמנותית, והמעשה שבה אחריו הוא 

גם כשאין השכל מסכים עם הציורים של  הפרי הבשל שצמח על עץ זה, "...
הדמיון, מכל מקום הם עומדים בערכם בפני עצמם, כי הדמיון בעצמו הוא 

ציונלי שלנו אינו כי אם תלמיד עולם מלא (עמ' רל"ה)... משום שהשכל הר
קטן, המסביר קצת את כל החיים שיש באוצר דמיוננו, העשיר והקדוש" (עמ' 
רכ"ה). החוויה הנפשית, לשיטתו, היא תנאי בל יעבור ויסוד ליצירה הרוחנית 

תית הבאה מהשפעה חיצונית, כי אם זו והאמנותית, ולא תיתכן יצירה אִמ 
ה. מכאן ש"ונשמרתם לנפשותיכם מאד" הנובעת ממקורה הפנימי של יוצר

שזה  –יכול לדעתי בהחלט להסתייע במקורות היצירה, בפעילות האמנותית 
המקום שבו וממנו הנפש מדברת. זו אותה נפש שאליה חותר הסובייקט 
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אבני השיטין לכל פעילות אמנותית ראויה לשמה. הם טמונים במעבי נשמתו 
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הערכים הוויזואליים שהם שפת הציור (קו, כתם, צבע, מרקם וכו') מייצגים 

רות לעצמי יחד את הלכי הרוח הפנימיים. זוהי פעילות עזה שבה מותכת העֵ 
כך מתגלה ישות חדשה על הנייר שהיא המטפורה של  –עם הערות לאובייקט 

הציור, של ה'עצמי' שאפשר לתאר אותה  ה'עצמי'. זוהי עבודת הבנייה של 
): 'עבודת הבנייה באתר של הנפש" 2005במטפורה המילולית שטבע כהן (

  ).50(עמ' 
הציירים מהזרם האקספרסיוניסטי משקפים גישה זו.  הצייר האקספרסיוניסט 
מתבונן במציאות החיצונית ומתייחס אליה כאל נקודת מוצא. התבוננות 

ב לעולמו הפנימי, מתבונן אל תוך נפשו פנימה לכאורה. למעשה הוא קשו
 "ומציע "לראיה את מה שמרפדה בְפנים, את המרקם המדומה של הממשי

). הציור הוא פרשנות של המציאות הפנימית 39, עמ' 2004פונטי, -(מרלו
שלו. ציירים אלה עסקו רבות ובמיוחד בדיוקן עצמי, ובכך למעשה הדגישו 

בחקר עולמם הפנימי ובצורך לבטא ולהחצין את העניין המיוחד שיש להם 
אותו. זרם אמנותי זה צמח ופרח בגרמניה באותה תקופה שבה פרויד פרסם 
לראשונה את התאוריה על הלא מודע, מכאן שהם היו מודעים למשמעות של 

  הנפש הפנימית ואף נתנו לכך ביטוי. 
ה הוא המסר. הוא ז –הצבע, הקו, החומר  –בשיטת עבודתם, המדיום 

שמבטא בצורתו רגש, נפש, חוויה. רוָצה לומר, לא עוד חומר שקוף שמבטל 
עצמו לטובת המציאות, אלא חומר בעל נוכחות ודיבור משל עצמו, המתאר 

כך שגם "ההתנהגות" של  בשפתו ובדרכו את המציאות הרגשית של האמן,
  החומר על בד הציור היא מטפורה.

(אורוה"ק, א) אומר שהדמיון הוא  גם ביהדות נמצא לכך סימוכין. הרב קוק
הכוח הדומיננטי בהתהוות היצירה האמנותית, והמעשה שבה אחריו הוא 

גם כשאין השכל מסכים עם הציורים של  הפרי הבשל שצמח על עץ זה, "...
הדמיון, מכל מקום הם עומדים בערכם בפני עצמם, כי הדמיון בעצמו הוא 

ציונלי שלנו אינו כי אם תלמיד עולם מלא (עמ' רל"ה)... משום שהשכל הר
קטן, המסביר קצת את כל החיים שיש באוצר דמיוננו, העשיר והקדוש" (עמ' 
רכ"ה). החוויה הנפשית, לשיטתו, היא תנאי בל יעבור ויסוד ליצירה הרוחנית 

תית הבאה מהשפעה חיצונית, כי אם זו והאמנותית, ולא תיתכן יצירה אִמ 
ה. מכאן ש"ונשמרתם לנפשותיכם מאד" הנובעת ממקורה הפנימי של יוצר

שזה  –יכול לדעתי בהחלט להסתייע במקורות היצירה, בפעילות האמנותית 
המקום שבו וממנו הנפש מדברת. זו אותה נפש שאליה חותר הסובייקט 
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 101נורית צדרבוים     
 

כהכנה לאהבת האחר ( כפי שגם  –בשאיפה להכרת עצמו, לאהבת עצמו 
  נראה בהמשך).

ר דיוקן עצמי' שאותו תיארתי קודם לכן גם מאחר שאני מדברת כאן על 'ציו
כסוג של כתיבה אוטוביוגרפית, אוסיף לעניין זה גם את גישתו של פיליפס 

), שטוען שהסיטואציה הטיפולית גם היא דרך וסוג של כתיבה 2004(
אוטוביוגרפית. המטפל מפרש את סיפורו של המטופל וכך נכתבת 

הן מבחינת הפעילות האמנותית אוטוביוגרפיה. מכאן שציור דיוקן עצמי, 
הפיזית והן מבחינת תוכנו הספציפי, הוא תהליך פסיכולוגי שמספק מסע 

  להכרת הנפש ולהעצמתה. 
  

  מפגשים: ָּפנים מול ְּפנים – 10"הטבע הוא ּבְפנים"
הצגתי בתחילת דברי את האמנות ואת האמן כמי שיכולים לאפשר ולקיים 

ל'ציור דיוקן עצמי', ועתה אבקש זאת  יתהליך של חקר ה'עצמי', צמצמת
פייפר  11לצמצם בצעד נוסף ולהתמקד בציור דיוקן עצמי שעניינו 'פנים'.

), בתארו את הזן המיוחד של ציירי דיוקן עצמי, אומר ש"כושרם 1981(
המיוחד של ציירי דיוקן עצמי הוא לא רק לצייר קלסתר פנים אלא גם את 

עוסקים בו  –נים) (ופְ ָּפנים ה העברית כמו המיל –). ציור פנים 32הנפש" (עמ' 
זמנית במה שעל פני השטח ובמה שמתחת לפני השטח, ובו בזמן הם מציגים 

צד). המשמעות הכפולה  –צדדים שונים כמו שגם זה מגולם במילה פנים (פן 
והמשולשת שנמצאת במילה פנים, מהדהדת לגישה היונגיאנית שמתארת את 

שגם המונח 'פרסונה' שאותו טבע יונג על מנת  ריבוי החלקים של ה'אני', כמו
לתאר את האישיות. מונח זה מקורו בשפה הלטינית ומשמעו מסכה. רוָצה 

  לומר, שהאישיות/ פרסונה הם רק פני השטח המכסים על הְּפנים.  
הצייר, כאשר הוא מתבונן בדבר כלשהו, הוא בוחן את הדבר ומבקש לחדור 

סתר בו,  בוחן את "הפנים של החוץ מבעדו על מנת לחשוף את מה שמו
). כאשר הצייר מבקש לצייר 38, עמ' 2004פונטי, -והחוץ של הפנים" ( מרלו

את דיוקנו שלו, הוא  כאילו אומר "יש לי פנים, אבל הפנים הם לא מה שאני. 
מאחורי הפנים נמצאת הנפש שאותה אינך רואה, אך היא מביטה בך" (בל, 

ל, מצייר על מרחב אחד דיוקן שמורכב מפרופיל ). פיקאסו, למש5, עמ' 2000
וחזית. הוא מאפשר לצופה לבחון במבט אחד ובאותו זמן שני מצבים שונים.  
זוהי לדעתי המחשה המתארת מצב של חיבור וגיבוש החלקים השונים של 

אשר בציורים אלה מיוצגים על ידי המצבים השונים של הפנים.  ,ה'אני'
אסו את הנראה ואת הסמוי וגם אותם מאחד על במקומות אחרים מצייר פיק

מרחב אחד. הוא מצייר גם את מה שבאמת רואים וגם את מה שהעין לא רואה 
אבל יודעת שהוא קיים. כמו למשל רגל של שולחן שהמפה מכסה אותה 
(בציורו רואים הן את המפה והן את הרגל). ברוח יונג אפשר לומר שזוהי 
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  פנים.

 101נורית צדרבוים     
 

כהכנה לאהבת האחר ( כפי שגם  –בשאיפה להכרת עצמו, לאהבת עצמו 
  נראה בהמשך).

ר דיוקן עצמי' שאותו תיארתי קודם לכן גם מאחר שאני מדברת כאן על 'ציו
כסוג של כתיבה אוטוביוגרפית, אוסיף לעניין זה גם את גישתו של פיליפס 

), שטוען שהסיטואציה הטיפולית גם היא דרך וסוג של כתיבה 2004(
אוטוביוגרפית. המטפל מפרש את סיפורו של המטופל וכך נכתבת 

הן מבחינת הפעילות האמנותית אוטוביוגרפיה. מכאן שציור דיוקן עצמי, 
הפיזית והן מבחינת תוכנו הספציפי, הוא תהליך פסיכולוגי שמספק מסע 

  להכרת הנפש ולהעצמתה. 
  

  מפגשים: ָּפנים מול ְּפנים – 10"הטבע הוא ּבְפנים"
הצגתי בתחילת דברי את האמנות ואת האמן כמי שיכולים לאפשר ולקיים 

ל'ציור דיוקן עצמי', ועתה אבקש זאת  יתהליך של חקר ה'עצמי', צמצמת
פייפר  11לצמצם בצעד נוסף ולהתמקד בציור דיוקן עצמי שעניינו 'פנים'.

), בתארו את הזן המיוחד של ציירי דיוקן עצמי, אומר ש"כושרם 1981(
המיוחד של ציירי דיוקן עצמי הוא לא רק לצייר קלסתר פנים אלא גם את 

עוסקים בו  –נים) (ופְ ָּפנים ה העברית כמו המיל –). ציור פנים 32הנפש" (עמ' 
זמנית במה שעל פני השטח ובמה שמתחת לפני השטח, ובו בזמן הם מציגים 

צד). המשמעות הכפולה  –צדדים שונים כמו שגם זה מגולם במילה פנים (פן 
והמשולשת שנמצאת במילה פנים, מהדהדת לגישה היונגיאנית שמתארת את 

שגם המונח 'פרסונה' שאותו טבע יונג על מנת  ריבוי החלקים של ה'אני', כמו
לתאר את האישיות. מונח זה מקורו בשפה הלטינית ומשמעו מסכה. רוָצה 

  לומר, שהאישיות/ פרסונה הם רק פני השטח המכסים על הְּפנים.  
הצייר, כאשר הוא מתבונן בדבר כלשהו, הוא בוחן את הדבר ומבקש לחדור 

סתר בו,  בוחן את "הפנים של החוץ מבעדו על מנת לחשוף את מה שמו
). כאשר הצייר מבקש לצייר 38, עמ' 2004פונטי, -והחוץ של הפנים" ( מרלו

את דיוקנו שלו, הוא  כאילו אומר "יש לי פנים, אבל הפנים הם לא מה שאני. 
מאחורי הפנים נמצאת הנפש שאותה אינך רואה, אך היא מביטה בך" (בל, 

ל, מצייר על מרחב אחד דיוקן שמורכב מפרופיל ). פיקאסו, למש5, עמ' 2000
וחזית. הוא מאפשר לצופה לבחון במבט אחד ובאותו זמן שני מצבים שונים.  
זוהי לדעתי המחשה המתארת מצב של חיבור וגיבוש החלקים השונים של 

אשר בציורים אלה מיוצגים על ידי המצבים השונים של הפנים.  ,ה'אני'
אסו את הנראה ואת הסמוי וגם אותם מאחד על במקומות אחרים מצייר פיק

מרחב אחד. הוא מצייר גם את מה שבאמת רואים וגם את מה שהעין לא רואה 
אבל יודעת שהוא קיים. כמו למשל רגל של שולחן שהמפה מכסה אותה 
(בציורו רואים הן את המפה והן את הרגל). ברוח יונג אפשר לומר שזוהי 
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מתחת לה; ברוח ויניקוט ניתן לומר שזהו המחשה של הפרסונה ומה שנמצא 
הגלוי  –החוץ והפנים  –שילוב וחיבור של 'האני המזויף' וה'אני האמתי' 

   12והסמוי.
) מתאר את ה'עצמי' באמצעות שתי מטפורות: 'זמני' ו'מרחבי'. 2003מיטשל (

שמפיק עושר נפשי מהמגע עם חלקי  ,ה'מרחבי' הוא ה'עצמי' האינטגרטיבי
י חוויית עצמי שמתאמת בין ה'אניים' השונים וקושרת אותם ה'עצמי'. זוה

'פעם שנייה, הזדמנות אישיות אחת, כמו שעולה בשירה של וולך  ,לכלל
אחד יכול להיות  –"אחד יכול להיות בכמה מקומות בחלקים  :'שנייה

). אותו דבר מתבטא ברבים מציוריו של פיקאסו, 122, עמ' 1985מאוחדים" (
  ים.ובפרט בציורי פנ

ה'עצמי הזמני' לפי מיטשל הוא 'הישות שנעה בזמן'. אין לה צביון קבוע 
ואחיד והיא מצויה בהשתנות מתמדת. סוג זה של ה'עצמי' ניתן לראות, 

ציורי דיוקן עצמי שצייר רמברנדט במהלך חייו, מבחרות עד  70- למשל, ב
עצמי' ' –קנה. ה'עצמי' שלו הנחקר, הראוותן, המתבגר, המיוסר, המזדקן זִ 

שנבחן לכל אורך חייו, מבשיל, נאבק ומשלים. לשורה זו של אמנים שעקבו 
מצטרפים ובולטים הציירת  ,אחר עצמם באמצעות מראה וציירו דיוקן עצמי

ואן גוך, וביניהם סזאן וכמה  –המקסיקנית פרידה קאלו, ועוד קודם לכן 
י הזמני' אחרים שלא כאן המקום לפרטם. אך אלה מייצגים לדעתי את ה'עצמ

הישות שנעה בזמן, וזאת לא רק בשל העובדה שהם אכן תיעדו באופן  –
ויזואלי את חייהם ואת ההשתנות הפיזית של מראה פניהם, אלא גם בשל 

  ההתפתחות הנפשית שמלווה תהליך מסוג זה.
אני רוצה לומר שהציור שהופק הופך להיות ממלא מקומם של הפנים. תחילה 

אלה שבהם הצייר התבונן,  –את הּפְ ּנים (תוך)  היו אלה הפנים שמכילות
מעשה חוקר, ופירש. הציור הוא התוצר הפרשני, הפיזי והמוחשי שאליו 
תועלו ובו מוכלים רגשות ותכנים בלתי מודעים (כפי שציינתי למעלה). מכאן 
שעתה הציור הופך להיות גלגול חדש ונוסף של הפנים שנחקרו. גם בו 

אנו בפנים,  הוא מציג את פני השטח ומכיל ואוצר מתקיים אותו עניין שמצ
בשתי רמות של  בין צורותיו תכנים פנימיים מוצפנים. בציור אנו מבחינים

ו'רמת העומק'. הראשונה מייצגת את המראה החיצוני,  תפיסה: 'רמת השטח'
הגלוי, הסדור והמובנה של הציור, והשנייה מכילה תכנים פנימיים, סמויים 

 –). הציור, כמו טקסט, כמו הפנים, כמו הנפש 1976נצוויג, ומוצפנים (אהר
  13הוא  הגלוי שמכיל את הסמוי.

פרנסיס בייקון, צייר אנגלי, הרבה גם הוא לצייר דיוקן עצמי. בציוריו הוא 
ממחיש מעין ניסיון לקרוע את עור הפנים על מנת להגיע ולגעת בבשר הרוטט 

                                                           
זה עדיין איננו אומר שהציור הופך להיות גלוי וחשוף. לציור עצמו לעולם יהיו ערכים של גלוי   12

  שאוחז בתוכו את הסמוי, אך זה עניין לדיון אחר, ואין מקומו כאן.
ושתהליכי הפרשנות המורכבים  ,במחקרי אני טוענת שזו הסיבה שיש לחקור ולפרש את הציור  13

שית. כאן אינני עוסקת בזאת. כאן אני מציגה את הפעילות האמנותית הם הם ההתפתחות הנפ
  עצמה ומתמקדת בה.
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הגלוי, הסדור והמובנה של הציור, והשנייה מכילה תכנים פנימיים, סמויים 

 –). הציור, כמו טקסט, כמו הפנים, כמו הנפש 1976נצוויג, ומוצפנים (אהר
  13הוא  הגלוי שמכיל את הסמוי.

פרנסיס בייקון, צייר אנגלי, הרבה גם הוא לצייר דיוקן עצמי. בציוריו הוא 
ממחיש מעין ניסיון לקרוע את עור הפנים על מנת להגיע ולגעת בבשר הרוטט 

                                                           
זה עדיין איננו אומר שהציור הופך להיות גלוי וחשוף. לציור עצמו לעולם יהיו ערכים של גלוי   12

  שאוחז בתוכו את הסמוי, אך זה עניין לדיון אחר, ואין מקומו כאן.
ושתהליכי הפרשנות המורכבים  ,במחקרי אני טוענת שזו הסיבה שיש לחקור ולפרש את הציור  13

שית. כאן אינני עוסקת בזאת. כאן אני מציגה את הפעילות האמנותית הם הם ההתפתחות הנפ
  עצמה ומתמקדת בה.

  "שרטוט אחד הגנוז בעומק הנפש"  102
 

מתחת לה; ברוח ויניקוט ניתן לומר שזהו המחשה של הפרסונה ומה שנמצא 
הגלוי  –החוץ והפנים  –שילוב וחיבור של 'האני המזויף' וה'אני האמתי' 

   12והסמוי.
) מתאר את ה'עצמי' באמצעות שתי מטפורות: 'זמני' ו'מרחבי'. 2003מיטשל (

שמפיק עושר נפשי מהמגע עם חלקי  ,ה'מרחבי' הוא ה'עצמי' האינטגרטיבי
י חוויית עצמי שמתאמת בין ה'אניים' השונים וקושרת אותם ה'עצמי'. זוה

'פעם שנייה, הזדמנות אישיות אחת, כמו שעולה בשירה של וולך  ,לכלל
אחד יכול להיות  –"אחד יכול להיות בכמה מקומות בחלקים  :'שנייה

). אותו דבר מתבטא ברבים מציוריו של פיקאסו, 122, עמ' 1985מאוחדים" (
  ים.ובפרט בציורי פנ

ה'עצמי הזמני' לפי מיטשל הוא 'הישות שנעה בזמן'. אין לה צביון קבוע 
ואחיד והיא מצויה בהשתנות מתמדת. סוג זה של ה'עצמי' ניתן לראות, 

ציורי דיוקן עצמי שצייר רמברנדט במהלך חייו, מבחרות עד  70- למשל, ב
עצמי' ' –קנה. ה'עצמי' שלו הנחקר, הראוותן, המתבגר, המיוסר, המזדקן זִ 

שנבחן לכל אורך חייו, מבשיל, נאבק ומשלים. לשורה זו של אמנים שעקבו 
מצטרפים ובולטים הציירת  ,אחר עצמם באמצעות מראה וציירו דיוקן עצמי

ואן גוך, וביניהם סזאן וכמה  –המקסיקנית פרידה קאלו, ועוד קודם לכן 
י הזמני' אחרים שלא כאן המקום לפרטם. אך אלה מייצגים לדעתי את ה'עצמ

הישות שנעה בזמן, וזאת לא רק בשל העובדה שהם אכן תיעדו באופן  –
ויזואלי את חייהם ואת ההשתנות הפיזית של מראה פניהם, אלא גם בשל 

  ההתפתחות הנפשית שמלווה תהליך מסוג זה.
אני רוצה לומר שהציור שהופק הופך להיות ממלא מקומם של הפנים. תחילה 

אלה שבהם הצייר התבונן,  –את הּפְ ּנים (תוך)  היו אלה הפנים שמכילות
מעשה חוקר, ופירש. הציור הוא התוצר הפרשני, הפיזי והמוחשי שאליו 
תועלו ובו מוכלים רגשות ותכנים בלתי מודעים (כפי שציינתי למעלה). מכאן 
שעתה הציור הופך להיות גלגול חדש ונוסף של הפנים שנחקרו. גם בו 

אנו בפנים,  הוא מציג את פני השטח ומכיל ואוצר מתקיים אותו עניין שמצ
בשתי רמות של  בין צורותיו תכנים פנימיים מוצפנים. בציור אנו מבחינים
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 103נורית צדרבוים     
 

לשכבות העבות של ה'אני והמדמם. משל לנפש החבויה והמבעבעת מתחת 
העור הוא הכיסוי והבשר הוא הנפש הרוטטת. ויניקוט שטבע  כאשרהמזויף', 

את המונח  ה'אני המזויף' אכן מציין בדבריו שציוריו של בייקון הם סוג של 
ציור "שפורץ דרך אל כל דיון שמתנהל בימינו על הפנים ועל העצמי" 

שבהם "העמוק בפנים והדק  ). אלה הם הפנים130, עמ' 1995(ויניקוט, 
מערכת התאמה מושלמת רגשצבע", כפי שאומרת וולך בשירה  בחוץ...

  ).154, עמ'  1985( 'שכבות'
  

דיוקן עצמי  – 14"החידה נעוצה בכך שגופי בו זמנית רואה ונראה"
  מול מראה

ממד נוסף שאני מבקשת להוסיף לדיון, הוא המרָאה. בתהליך החקירה שעליו 
פנים, המרָאה היא חלק  -ציור דיוקן עצמי  -ציור -נו אמנותאני מדברת, היי

בסוג זה של ציור למראה יש תפקיד טכני; היא  15בלתי נפרד, ואפילו הכרחי.
לשמש לעצמו מודל  –מאפשרת לצייר הסובייקט לפגוש את עצמו כאובייקט 

לציור. כאן אבקש לעמוד על המשמעות הטעונה שיש למרָאה גם במובנים 
), ולהסביר מהו התפקיד שהיא  (Cederboum, 2009ם ופסיכולוגייםפילוסופיי

  ממלאת בהקשר זה וביחס לתהליכים של חקר ה'עצמי' והתפתחות נפשית.
אני מבקשת לערוך הקבלה בין הסיטואציה של צייר בעת שהוא מצייר דיוקן 

של לאקאן, שבאמצעותה הוא   16עצמי מול מראה, ובין תאוריית 'שלב הראי'
  בהיר את מושג הנרקיסיזם. מציע לה

עניין הנרקיסיזם עולה, נרמז ומבעבע בדיון הנוכחי למן תחילתו, אם זה דרך 
הדגש על אהבת ה'כמוך', אם זה העיסוק בחקר ה'עצמי' ואם זה בעיסוק 
בציור דיוקן עצמי, ובכלל זה גם השימוש במראה, שעצם ההשתקפות בה 

האהבה העצמית  מאזכרת את השתקפותו של נרקיסוס במי האגם.
הנרקיסיסטית נושאת עמה, לרוב, הדים בעלי קונוטציה שלילית. בבחינת אין 
זה יאה ונאה לאדם שיהא משוקע בענייני עצמו. במאמר זה כוונתי כן להציב 

לדרוש לחקר ה'עצמי', כן להשתמש בציור דיוקן  ֵּכןאת הסובייקט במרכז, 
'חרפת הנרקיסיזם'.  לשם  ולהסיר מפעולות אלה את –עצמי ככלי להתפתחות 

כך אפתח באזכור 'שלב הראי' הלקאניאני כנקודת מוצא לדיון בעניין 
הנרקיסיזם, ובו אדון תחילה במושג ה'עצמי האחר' ולאחר מכן ארחיב לעניין 

  הנרקיסיזם.
בכינון  ילאקאן מסביר את 'שלב הראי' ומתאר אותו כרגע מופתי ופרדיגמאט

). זהו השלב 2003מותו (אצל ואניה, יחסו של האדם לדמותו ולבן ד
תפתחותי המוקדם שבו התינוק מגלה לראשונה את דמותו במראה. מפגש הה

ובשל כך הוא מלווה  ,זה מייצר הפרדה בין אני הסובייקט לאני האובייקט
                                                           

  פונטי.-מרלו  14
ציור דיוקן עצמי שאני מדברת עליו הוא תמיד מול מראה, אם כי באמנות המודרנית, ציור דיוקן   15

 עצמי יכול להתבצע גם ללא מראה, וזה נתון להחלטתו של הצייר.
  במאריינבאד. IPAשל  16 -, במהלך הקונגרס ה 1936 -) בLe stade du miroirהרצאה (  16
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של לאקאן, שבאמצעותה הוא   16עצמי מול מראה, ובין תאוריית 'שלב הראי'
  בהיר את מושג הנרקיסיזם. מציע לה

עניין הנרקיסיזם עולה, נרמז ומבעבע בדיון הנוכחי למן תחילתו, אם זה דרך 
הדגש על אהבת ה'כמוך', אם זה העיסוק בחקר ה'עצמי' ואם זה בעיסוק 
בציור דיוקן עצמי, ובכלל זה גם השימוש במראה, שעצם ההשתקפות בה 

האהבה העצמית  מאזכרת את השתקפותו של נרקיסוס במי האגם.
הנרקיסיסטית נושאת עמה, לרוב, הדים בעלי קונוטציה שלילית. בבחינת אין 
זה יאה ונאה לאדם שיהא משוקע בענייני עצמו. במאמר זה כוונתי כן להציב 

לדרוש לחקר ה'עצמי', כן להשתמש בציור דיוקן  ֵּכןאת הסובייקט במרכז, 
'חרפת הנרקיסיזם'.  לשם  ולהסיר מפעולות אלה את –עצמי ככלי להתפתחות 

כך אפתח באזכור 'שלב הראי' הלקאניאני כנקודת מוצא לדיון בעניין 
הנרקיסיזם, ובו אדון תחילה במושג ה'עצמי האחר' ולאחר מכן ארחיב לעניין 

  הנרקיסיזם.
בכינון  ילאקאן מסביר את 'שלב הראי' ומתאר אותו כרגע מופתי ופרדיגמאט

). זהו השלב 2003מותו (אצל ואניה, יחסו של האדם לדמותו ולבן ד
תפתחותי המוקדם שבו התינוק מגלה לראשונה את דמותו במראה. מפגש הה

ובשל כך הוא מלווה  ,זה מייצר הפרדה בין אני הסובייקט לאני האובייקט
                                                           

  פונטי.-מרלו  14
ציור דיוקן עצמי שאני מדברת עליו הוא תמיד מול מראה, אם כי באמנות המודרנית, ציור דיוקן   15

 עצמי יכול להתבצע גם ללא מראה, וזה נתון להחלטתו של הצייר.
  במאריינבאד. IPAשל  16 -, במהלך הקונגרס ה 1936 -) בLe stade du miroirהרצאה (  16

 103נורית צדרבוים     
 

לשכבות העבות של ה'אני והמדמם. משל לנפש החבויה והמבעבעת מתחת 
העור הוא הכיסוי והבשר הוא הנפש הרוטטת. ויניקוט שטבע  כאשרהמזויף', 

את המונח  ה'אני המזויף' אכן מציין בדבריו שציוריו של בייקון הם סוג של 
ציור "שפורץ דרך אל כל דיון שמתנהל בימינו על הפנים ועל העצמי" 

שבהם "העמוק בפנים והדק  ). אלה הם הפנים130, עמ' 1995(ויניקוט, 
מערכת התאמה מושלמת רגשצבע", כפי שאומרת וולך בשירה  בחוץ...

  ).154, עמ'  1985( 'שכבות'
  

דיוקן עצמי  – 14"החידה נעוצה בכך שגופי בו זמנית רואה ונראה"
  מול מראה
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הסובייקט מגלה את עצמו השלם ומתמלא  ,ברגשות סותרים. מצד אחד
הוא חווה את חרדת הפיצול,  בחדווה אומניפוטנטית. אך בעת ובעונה אחת

שהוא מגלה שחלק ממנו נמצא שם, רחוק, דמיוני ובלתי נתפס. לאקאן משום 
מסביר שהאובייקט שעולה מן המראה מסמל את ה'עצמי האחר' שמייצג 

כך הופכת המראה האחר שהוא אני, האחר שבתוכי.  –ומרמז על הלא מודע 
יקט כ"מכשיר של להיות המכשיר שלוכד ומשקף את האחרות של הסובי

כישוף אוניברסאלי ההופך את הדברים למופעים, את המופעים לדברים. אותי 
, או, כפי שמתארת )45 , עמ'2004פונטי, -לאחר, ואת האחר לאותי" (מרלו

"להיות מישהו אחר מעצמו...להיות הסובייקט והאובייקט"  :זאת וולך בשירה
  ). 140, עמ' 1985(

ראה כ'שלב דמיוני' ומסביר שבמפגש זה לאקאן מתאר את ההשתקפות במ
שאותה הוא מתאר כ'שלב סמלי'. השפה נוצרת שם על מנת  ,מתפתחת השפה

לתווך בין הסובייקט לבין הקול האחר, ותפקידה הוא לייצג את האחר, כמו 
גם לתווך ולקשר. היא הקול והייצוג של ה'אחר' הלא מודע, אך היא סמלית, 

כה את הקול האחר, אך אינה מוסרת את ובשל כך היא אכן מנכיחה בדר
תכניו. לאקאן מתאר את השפה כמטפורה ומשתמש במטפורה משלו על מנת 

) "הזר שבתוכו 2002לתאר אותה כ"וילון שמסתיר את היפהפייה" (אצל גולן, 
). שני רבדים: 140, עמ' 1985מקשיב...השפה מצמצם כל רגש", אומרת וולך (

נשאר מוצפן וסמוי בתוך הגלוי, שהרי "אין מה שנאמר ונשמע כגלוי, ומה ש
  הלב מגלה לפה" (קהלת רבה יב).  

אם כן, לפנינו תיאור שמסביר שלב התפתחותי שיש בו מקום לגיטימי לאהבת 
ה'עצמי', שאמור לשמש קרקע יציבה להתפתחות ולצמיחה בריאה. שלב זה 

ב שבו ). זהו השל2007מהדהד ל'נרקיסיזם הבריא', שעליו מצביע פרויד (
הסביבה המטפלת אמורה לספק לילד את הצרכים האומניפוטנטיים שלו 

הטוב,  – לאהבת עצמו, להיות עבורו סוג של מראה שמשקפת לו את עצמו
  היפה, הנאדר.

את המפגש מול המראה בפעילות האמנותית של ציור דיוקן עצמי אני רואה 
יים מפגש בין כסוג של חזרה מבוימת אל 'שלב הראי' המוקדם. גם כאן מתק

סובייקט לאובייקט, גם כאן עולה בבואת ה'אחר' במראה וגם כאן מתפתחת 
שפה שאמורה להיות המתווך והמגשר במפגש זה, אלא שכאן השפה היא 
שפת הציור שגם היא סמלית, והסובייקט הוא בוגר שכבר עבר את שלב 

  הנרקיסיזם הבריא.  
י', מאפשר לסובייקט לפגוש ציור דיוקן עצמי מול מראה, בדומה ל'שלב הרא

את הקול 'האחר', את הלא מודע, ולקיים עמו שיח  –מחדש את אחרותו 
מחודש. בהמשך אסביר ואטען שהמפגש המחודש עם המראה הוא גם יצירת 

  סביבה חדשה, מאפשרת ומתקנת  שבר נרקיסיסטי.
המפגש עם המראה מייצר מצב שאותו אני מתארת לא רק כ'סובייקט מול 

ט', אלא גם כ'ָּפנים מול ָּפנים'. מפגש זה של פנים מול פנים מרחיב את אובייק
שהרי "כמים הפנים לפנים" (משלי  ,ההבנה ביחס לתהליך של חקר ה'עצמי'
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שאותה הוא מתאר כ'שלב סמלי'. השפה נוצרת שם על מנת  ,מתפתחת השפה

לתווך בין הסובייקט לבין הקול האחר, ותפקידה הוא לייצג את האחר, כמו 
גם לתווך ולקשר. היא הקול והייצוג של ה'אחר' הלא מודע, אך היא סמלית, 

כה את הקול האחר, אך אינה מוסרת את ובשל כך היא אכן מנכיחה בדר
תכניו. לאקאן מתאר את השפה כמטפורה ומשתמש במטפורה משלו על מנת 

) "הזר שבתוכו 2002לתאר אותה כ"וילון שמסתיר את היפהפייה" (אצל גולן, 
). שני רבדים: 140, עמ' 1985מקשיב...השפה מצמצם כל רגש", אומרת וולך (

נשאר מוצפן וסמוי בתוך הגלוי, שהרי "אין מה שנאמר ונשמע כגלוי, ומה ש
  הלב מגלה לפה" (קהלת רבה יב).  

אם כן, לפנינו תיאור שמסביר שלב התפתחותי שיש בו מקום לגיטימי לאהבת 
ה'עצמי', שאמור לשמש קרקע יציבה להתפתחות ולצמיחה בריאה. שלב זה 

ב שבו ). זהו השל2007מהדהד ל'נרקיסיזם הבריא', שעליו מצביע פרויד (
הסביבה המטפלת אמורה לספק לילד את הצרכים האומניפוטנטיים שלו 

הטוב,  – לאהבת עצמו, להיות עבורו סוג של מראה שמשקפת לו את עצמו
  היפה, הנאדר.

את המפגש מול המראה בפעילות האמנותית של ציור דיוקן עצמי אני רואה 
יים מפגש בין כסוג של חזרה מבוימת אל 'שלב הראי' המוקדם. גם כאן מתק

סובייקט לאובייקט, גם כאן עולה בבואת ה'אחר' במראה וגם כאן מתפתחת 
שפה שאמורה להיות המתווך והמגשר במפגש זה, אלא שכאן השפה היא 
שפת הציור שגם היא סמלית, והסובייקט הוא בוגר שכבר עבר את שלב 

  הנרקיסיזם הבריא.  
י', מאפשר לסובייקט לפגוש ציור דיוקן עצמי מול מראה, בדומה ל'שלב הרא

את הקול 'האחר', את הלא מודע, ולקיים עמו שיח  –מחדש את אחרותו 
מחודש. בהמשך אסביר ואטען שהמפגש המחודש עם המראה הוא גם יצירת 

  סביבה חדשה, מאפשרת ומתקנת  שבר נרקיסיסטי.
המפגש עם המראה מייצר מצב שאותו אני מתארת לא רק כ'סובייקט מול 

ט', אלא גם כ'ָּפנים מול ָּפנים'. מפגש זה של פנים מול פנים מרחיב את אובייק
שהרי "כמים הפנים לפנים" (משלי  ,ההבנה ביחס לתהליך של חקר ה'עצמי'
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הסובייקט מגלה את עצמו השלם ומתמלא  ,ברגשות סותרים. מצד אחד
הוא חווה את חרדת הפיצול,  בחדווה אומניפוטנטית. אך בעת ובעונה אחת

שהוא מגלה שחלק ממנו נמצא שם, רחוק, דמיוני ובלתי נתפס. לאקאן משום 
מסביר שהאובייקט שעולה מן המראה מסמל את ה'עצמי האחר' שמייצג 

כך הופכת המראה האחר שהוא אני, האחר שבתוכי.  –ומרמז על הלא מודע 
יקט כ"מכשיר של להיות המכשיר שלוכד ומשקף את האחרות של הסובי

כישוף אוניברסאלי ההופך את הדברים למופעים, את המופעים לדברים. אותי 
, או, כפי שמתארת )45 , עמ'2004פונטי, -לאחר, ואת האחר לאותי" (מרלו
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כלומר, לא רק המרָאה היא זו שמייצרת השתקפות (והרי מראה  –כז יט) 
כמוה כמים), גם הפנים שהאדם פוגש מול פניו שלו משמשים לו כמראה. 

, 2004פונטי, -דרכם ומהם הוא לומד על עצמו, "אדם לאדם מראה" (מרלו
), אני טוענת שלמידה זו של האדם את עצמו מתוך פניו של האחר, 45עמ' 

יכולים להיות האחר שמחוץ לעצמו, כמו שגם ה'אחר' נעשית כאשר הפנים 
של עצמו. כאן, פני האחר שאמורים לשקף לו את עצמו הם בבואת פניו 

פונטי, -גים את האחר של עצמו. בהתייחס לדבריהם של לאקאן ומרלושמייצ
דמיוני, מתעתע ומוחשי כאחד שבו  ;אציין שיש כאן אכן מעין מעשה כישוף

המראה שואבת אליה באמצעות הדמות שנלכדת בה משהו שמרמז על 
נוכחותו הנעדרת של הקול האחר, שנמצא במעמקי נפשנו. כאן ה'אחר' 

  כאמור האחר שבתוך אדם עצמו. המשתקף והמשקף הוא
באופן שבו אני מציעה לקרוא את "ואהבת", אני מבקשת להקדים את אהבת 
ה'עצמי' לאהבת האחר, וטוענת שהדרך לאהבת ה'עצמי' מצריכה תהליך של 

במילים אחרות, ידיעת ה'עצמי'. תהליך שאינו  –הכרה -גילוי-חיפוש-חקירה
קט מוטלת המשימה לחפש את קל ואינו מובן מאליו, משום שעל הסוביי

ה'אחרות שלו', אשר במונחים של ויניקוט, למשל, הכוונה היא להסיר את 
שכבות ה'אני המזויף' על מנת לחלץ את ה'עצמי האמתי'. רק המפגש עם 

  –ה'עצמי האמתי' וקבלתו יכולה לסלול דרך בטוחה לקבלת 'אחר' אחר 
  ה'אחר' שמחוצה לו.

. "הפנומנולוגיה של הפנים"ו בתאוריה שנקראת ) מדגים תופעה ז2010לוינס (
 ואת עצמו את האדם ללימוד מרכזי כעניין הסובייקטיביות את מעמידלוינס 
, הקיום קודם )2007( שיינפלדעל פי הקריאה הפרשנית שמציע . האחר

למהות. כלומר, הכרת האחר מתחילה מהסובייקט הפיזי. לוינס מרחיב את 
שהדגש הוא לא בחושב, אלא באני הפיזי. הקוטיגו הקארטזיאני וטוען 

ההוכחה לקיומו, עוד קודם למחשבה, היא ההופעה הפיזית שלו, של פניו. 
הפיזיים שלו, אלא אם כן יפגוש  הָּפניםזאת ועוד, אדם אינו יכול לראות את 

האחר מקבל הכרה  ,מצד אחד ,סובייקט אחר ויראה את פניו. זהו מצב שבו
רה וההגבלה של הסובייקט בזה שיש קיום שנבדל בקיומו, אך בו בזמן ההכ

ממנו מאפשרת לו לבחון את עצמו ביחס לאחר, ולהתחיל בבניית הזהות 
העצמית והייחודית של עצמו. שיינפלד (שם) מתאר זאת במונח 'פלא 

  הסובייקטיביות'.
המראה שמופיעה בסיטואציה של ציור דיוקן עצמי מאפשרת קיום מפגש של 

, שעולה מתוך ההשתקפות. נוסף על כך, כפי שעולה ָפנים מול ָפנים
מהתאוריה הלקאניאנית, היא גם מציפה ומעלה את  ה'קול האחר'. בכך היא 
מאפשרת לסובייקט לפגוש את פניו שלו עצמו, עוד בטרם יפנה עם פניו אלה 
אל פניו של האחר שמחוצה לו. אני מוצאת, כפי שאני רואה זאת בכתוב 

) 2001אליה האדם נדרש, כפי שאומר זאת גם ארליך ('כמוך', שזו הדרך ש
: "אין לנו כל דרך לדעת את התודעה של 'אחרות, גבולות דיאלוג'בספרו  
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יכולים להיות האחר שמחוץ לעצמו, כמו שגם ה'אחר' נעשית כאשר הפנים 
של עצמו. כאן, פני האחר שאמורים לשקף לו את עצמו הם בבואת פניו 

פונטי, -גים את האחר של עצמו. בהתייחס לדבריהם של לאקאן ומרלושמייצ
דמיוני, מתעתע ומוחשי כאחד שבו  ;אציין שיש כאן אכן מעין מעשה כישוף

המראה שואבת אליה באמצעות הדמות שנלכדת בה משהו שמרמז על 
נוכחותו הנעדרת של הקול האחר, שנמצא במעמקי נפשנו. כאן ה'אחר' 

  כאמור האחר שבתוך אדם עצמו. המשתקף והמשקף הוא
באופן שבו אני מציעה לקרוא את "ואהבת", אני מבקשת להקדים את אהבת 
ה'עצמי' לאהבת האחר, וטוענת שהדרך לאהבת ה'עצמי' מצריכה תהליך של 

במילים אחרות, ידיעת ה'עצמי'. תהליך שאינו  –הכרה -גילוי-חיפוש-חקירה
קט מוטלת המשימה לחפש את קל ואינו מובן מאליו, משום שעל הסוביי

ה'אחרות שלו', אשר במונחים של ויניקוט, למשל, הכוונה היא להסיר את 
שכבות ה'אני המזויף' על מנת לחלץ את ה'עצמי האמתי'. רק המפגש עם 

  –ה'עצמי האמתי' וקבלתו יכולה לסלול דרך בטוחה לקבלת 'אחר' אחר 
  ה'אחר' שמחוצה לו.

. "הפנומנולוגיה של הפנים"ו בתאוריה שנקראת ) מדגים תופעה ז2010לוינס (
 ואת עצמו את האדם ללימוד מרכזי כעניין הסובייקטיביות את מעמידלוינס 
, הקיום קודם )2007( שיינפלדעל פי הקריאה הפרשנית שמציע . האחר

למהות. כלומר, הכרת האחר מתחילה מהסובייקט הפיזי. לוינס מרחיב את 
שהדגש הוא לא בחושב, אלא באני הפיזי. הקוטיגו הקארטזיאני וטוען 

ההוכחה לקיומו, עוד קודם למחשבה, היא ההופעה הפיזית שלו, של פניו. 
הפיזיים שלו, אלא אם כן יפגוש  הָּפניםזאת ועוד, אדם אינו יכול לראות את 

האחר מקבל הכרה  ,מצד אחד ,סובייקט אחר ויראה את פניו. זהו מצב שבו
רה וההגבלה של הסובייקט בזה שיש קיום שנבדל בקיומו, אך בו בזמן ההכ

ממנו מאפשרת לו לבחון את עצמו ביחס לאחר, ולהתחיל בבניית הזהות 
העצמית והייחודית של עצמו. שיינפלד (שם) מתאר זאת במונח 'פלא 

  הסובייקטיביות'.
המראה שמופיעה בסיטואציה של ציור דיוקן עצמי מאפשרת קיום מפגש של 

, שעולה מתוך ההשתקפות. נוסף על כך, כפי שעולה ָפנים מול ָפנים
מהתאוריה הלקאניאנית, היא גם מציפה ומעלה את  ה'קול האחר'. בכך היא 
מאפשרת לסובייקט לפגוש את פניו שלו עצמו, עוד בטרם יפנה עם פניו אלה 
אל פניו של האחר שמחוצה לו. אני מוצאת, כפי שאני רואה זאת בכתוב 

) 2001אליה האדם נדרש, כפי שאומר זאת גם ארליך ('כמוך', שזו הדרך ש
: "אין לנו כל דרך לדעת את התודעה של 'אחרות, גבולות דיאלוג'בספרו  

 105נורית צדרבוים     
 

כלומר, לא רק המרָאה היא זו שמייצרת השתקפות (והרי מראה  –כז יט) 
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הזולת, אלא באמצעות הייחוס שאנו מייחסים לו מתוך החוויה שלנו..." (עמ' 
  ). ציור דיוקן עצמי מספק דרך ייחודית להימצא בחוויה זו.21

מול מראה, הוא דרך לצוד במראה את ה'עצמי  ציור דיוקן עצמי במפגש
האחר', ללכוד אותו באמצעות שפת הציור וללמוד אותו במפגש רב פנים. 
המשימה הראשונה היא להפוך את ה'אחר' שבתוכנו, שעד כה היה זר ומנוכר, 

  ): 1954לחבר וקרוב, כפי שניתן ללמוד גם מתיאורו של יונג (
  

צורה. כי מה שהוא מצייר הינו  בציירו את עצמו הוא מעניק לעצמו
פנטזיות פעילות של מה שפעיל בתוכו. ומה שפעיל בתוכו הוא עצמיותו, 
אך לא עוד במסווה של טעותו הקודמת, כשחשב בטעות שהאני האישי 
הוא העצמי; זהו העצמי במובן חדש, שהיה נוכרי לו עד עתה, כי האני 

  ).49(עמ'  וככאובייקט של מה שפעיל ויוצר בתו תשלו מופיע כע
  

  האדם וחלקי הצל –  17"...נפשות מחפשות מחבר"
מיהו ה'עצמי' האחר, מה הקושי לגלות אותו, איפה הקושי לאהוב אותו, 
מדוע וכיצד ניתן לאהוב אותו, וכיצד החיפוש אחריו, גילויו וקבלתו הם הדרך 

כדי לענות על שאלות אלה אבקש להסביר את המונח  – ?לאהבת ה'עצמי'
  ונג, ה'צל', שהוא אחד ממושגי היסוד בתורתו. שטבע י

הם אלה: שטח המוסתר ממקור אור,  'צל'השונים של המילה  18הפירושים
בבואה, עצבות ומחסה. כמו כן, למילה צל יש קונוטציה שלילית, והיא נזכרת 
בהקשר לדבר רע או רוע. גם באמנות יש למילה צל משמעות, שם היא 

ותיים ליצירת אשליה תלת ממדית או ליצירת מופיעה כאחד מהאמצעים האמנ
  אווירה כלשהי.

צל' הוא מגוון תכונות האופי 'ה) מסביר, בזיקה ליונג, ש2004ון (רוברטס
לבשו צורות שונות ואשר הוסטו אל תת המודע  המולדות של האדם אשר

בשלבי ההתפתחות הראשונים. במילים אחרות, אלה הם החלקים השונים של 
כשהם מפורדים ומוסתרים, אך ממשיכים לבעבע בתוך  ה'עצמי האמתי',

נפשנו פנימה. אלה הם חלקים שה'אני המודע' הסיט מדרכו, אך הם מלווים 
אותו כ'צל', גם במובן של דמות נלווית וגם בקונוטציה השלילית שלו. כדרכו 
של 'צל' הם חבויים ומוסתרים ממקור האור הגלוי, הם מקום המחסה של 

של האישיות. הם חלק מהעצבות ואולי גם מהרוע שקיים החלקים האחרים 
אך כאמור,  .כא)  ח באדם, בבחינת "יצר לב האדם רע מנעוריו" (בראשית

דמויות הצל הן חלקים בלתי נפרדים מהאדם, וככאלה מוטל עליו לזהותן. 
"שכל אחד מהם  – )1997אומר קירקגור ( –"לפרט יש אוסף גדול של צללים"

ל אחד מהם ממד שווה לחבריו בעצם תביעתו לזיהוי עם דומה לו, ויש לכ
  ).215, עמ' 2005האני עצמו" (מצוטט אצל כהן, 

                                                           
  לואיג'י פיראנדלו.  17
  .מילון אבן שושן המלא  18
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הזולת, אלא באמצעות הייחוס שאנו מייחסים לו מתוך החוויה שלנו..." (עמ' 
  ). ציור דיוקן עצמי מספק דרך ייחודית להימצא בחוויה זו.21

מול מראה, הוא דרך לצוד במראה את ה'עצמי  ציור דיוקן עצמי במפגש
האחר', ללכוד אותו באמצעות שפת הציור וללמוד אותו במפגש רב פנים. 
המשימה הראשונה היא להפוך את ה'אחר' שבתוכנו, שעד כה היה זר ומנוכר, 

  ): 1954לחבר וקרוב, כפי שניתן ללמוד גם מתיאורו של יונג (
  

צורה. כי מה שהוא מצייר הינו  בציירו את עצמו הוא מעניק לעצמו
פנטזיות פעילות של מה שפעיל בתוכו. ומה שפעיל בתוכו הוא עצמיותו, 
אך לא עוד במסווה של טעותו הקודמת, כשחשב בטעות שהאני האישי 
הוא העצמי; זהו העצמי במובן חדש, שהיה נוכרי לו עד עתה, כי האני 

  ).49(עמ'  וככאובייקט של מה שפעיל ויוצר בתו תשלו מופיע כע
  

  האדם וחלקי הצל –  17"...נפשות מחפשות מחבר"
מיהו ה'עצמי' האחר, מה הקושי לגלות אותו, איפה הקושי לאהוב אותו, 
מדוע וכיצד ניתן לאהוב אותו, וכיצד החיפוש אחריו, גילויו וקבלתו הם הדרך 

כדי לענות על שאלות אלה אבקש להסביר את המונח  – ?לאהבת ה'עצמי'
  ונג, ה'צל', שהוא אחד ממושגי היסוד בתורתו. שטבע י

הם אלה: שטח המוסתר ממקור אור,  'צל'השונים של המילה  18הפירושים
בבואה, עצבות ומחסה. כמו כן, למילה צל יש קונוטציה שלילית, והיא נזכרת 
בהקשר לדבר רע או רוע. גם באמנות יש למילה צל משמעות, שם היא 

ותיים ליצירת אשליה תלת ממדית או ליצירת מופיעה כאחד מהאמצעים האמנ
  אווירה כלשהי.

צל' הוא מגוון תכונות האופי 'ה) מסביר, בזיקה ליונג, ש2004ון (רוברטס
לבשו צורות שונות ואשר הוסטו אל תת המודע  המולדות של האדם אשר

בשלבי ההתפתחות הראשונים. במילים אחרות, אלה הם החלקים השונים של 
כשהם מפורדים ומוסתרים, אך ממשיכים לבעבע בתוך  ה'עצמי האמתי',

נפשנו פנימה. אלה הם חלקים שה'אני המודע' הסיט מדרכו, אך הם מלווים 
אותו כ'צל', גם במובן של דמות נלווית וגם בקונוטציה השלילית שלו. כדרכו 
של 'צל' הם חבויים ומוסתרים ממקור האור הגלוי, הם מקום המחסה של 

של האישיות. הם חלק מהעצבות ואולי גם מהרוע שקיים החלקים האחרים 
אך כאמור,  .כא)  ח באדם, בבחינת "יצר לב האדם רע מנעוריו" (בראשית

דמויות הצל הן חלקים בלתי נפרדים מהאדם, וככאלה מוטל עליו לזהותן. 
"שכל אחד מהם  – )1997אומר קירקגור ( –"לפרט יש אוסף גדול של צללים"

ל אחד מהם ממד שווה לחבריו בעצם תביעתו לזיהוי עם דומה לו, ויש לכ
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) 1981 סטור, ;1993המונחים אור וצל מבטאים ניגודים וקוטביות. יונג (
מסביר שהשלם מורכב מניגודים. כשם שהיממה השלמה מורכבת מיום ולילה 

ש האדם מכילה ניגודים. אי וכשם שהאור זקוק לחושך כדי להתגלות, נפ
אפשר להתעלם מכך, ולכן השאיפה היא לחבר ביניהם ולא להתכחש להם. 
ההכרה בקיומם של ניגודים אלה, והחיבור ביניהם לשלמות אחת, הם הם 
המימוש העצמי, ויצירת עצמי, שאותם מתאר יונג במונחים 'גיבוש 

בצל, יש  'צל'ההייחודיות' ו'כוליות'. במילים אחרות, אין להשאיר את 
  להביאו אל האור.
בקיומם של חלקים שונים ומנוגדים, ובאופן שבו הוא מתוודע  כשהאדם מכיר

אליהם ומבקש לחברם, נוצר מצב שבו האדם מפסיק להילחם בטבעו, 
ובמקום זה הוא לומד אותו. אני אומר להכיר, לפגוש ולקבל את מה שנתפס 

  לא גורש.בעיני האדם כדבר הרע, שהודחק והוכחש אך 
במקורותינו כתוב "ובערתם את הרע מקרבכם" (דברים יז ז). גם כאן  

הפרשנים מצביעים על התנהגות חברתית ערכית ראויה, ומורים גם כאן על 
מצוות שבין אדם לחברו, לסביבתו. גם כאן אני מבקשת להציע קריאה 
ת, פרשנית שמכוונת אל היחיד. אני מציעה שבתוך הקריאה הגדולה, החברתי

בתוכו.  –בני מעיו -בקרביו – מקופלת קריאה ליחיד, לבער את הרע שבקרבו
כמו שגם 'קרביו' יכול להיות במשמעות הרע שקרוב אליו. גם המילה 'בער' 
מקפלת כמה מובנים. אני שומעת בשורש 'בער' גם את ה'בערות' וכורכת את 

ני טוענת, עם הרוע שהרי "פגיעתם של שוטים רעה היא". היחיד, א תהטיפשו
צריך ל'בער' את הרע מקרבו שלו, וכל עוד הוא אינו לומד ומחכים בענייני 

שהוא ה'צל'.  –עצמו, הוא נשאר בער, וכבער הוא ממילא מכיל את הרוע 
  שאותו היחיד מתבקש לבער.  –ה'צל' הוא  ה'אחר' 

את הרוע יש לבער (=לנקות); הרוע הוא בערות (טיפשות). מכאן אני מבקשת 
שהיא החכמה, היא דרך לביעור הבערות, וזו  –שהלימוד, החקירה  להסיק

כבר האהבה שמקומה הוא הלב. כלומר, יש להעביר את הטיפשות שמקומה 
בלב. ואכן,  –בקרביים, אל מקום משכנה של האהבה, שהיא החכמה 

במקורותינו החכמה מצויה בלב. איוב (כח יב) שואל: "והחכמה מאין 
מכריע ואומר "בלב", שהרי "לב נבון יבקש דעת" תימצא"? ורבי יהושוע 

" (משלי טז כג) ו"תטה לבך לתבונה" (משלי ב לב חכם ישכיל" ,(משלי טו יד)
ב).  אמנם תבונת הלב ותבונת הדעת ניזונות משכבות שונות של הווייתנו 
וזורמות בערוצים שונים לגמרי, אך תפקידו של האדם ללמוד ולחקור על מנת 

  ות השונות, על מנת שאכן "לב חכם ישכיל".לחבר בין השכב
הוא הַרע, האחר, שאותו יש  ימכאן אני מציעה הסבר נוסף: ה'צל' היונגיאנ

אוהב  –לבער. ביעור הרוע אמור להפוך את האדם לשלם, ממומש, מגובש 
את עצמו. כלומר, הרוע שבו הופך להיות ֵרעו. הוא מחבר ומאחד את 

לַחֵבר. כך נפשות  –לֵרע  –, ומחובר: מַרע הניגודים שהופכים אותו למגובש
הצל שבתוכו מחפשות מי שיחבר ביניהן, מחפשות מחבר, מחפשות חבר. אני 
רוצה לומר שכל תמונת העולם האישית שמתקיימת אצל היחיד בינו לבינו, 
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בצל, יש  'צל'ההייחודיות' ו'כוליות'. במילים אחרות, אין להשאיר את 
  להביאו אל האור.
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  לא גורש.בעיני האדם כדבר הרע, שהודחק והוכחש אך 
במקורותינו כתוב "ובערתם את הרע מקרבכם" (דברים יז ז). גם כאן  

הפרשנים מצביעים על התנהגות חברתית ערכית ראויה, ומורים גם כאן על 
מצוות שבין אדם לחברו, לסביבתו. גם כאן אני מבקשת להציע קריאה 
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בתוכו.  –בני מעיו -בקרביו – מקופלת קריאה ליחיד, לבער את הרע שבקרבו
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ני טוענת, עם הרוע שהרי "פגיעתם של שוטים רעה היא". היחיד, א תהטיפשו
צריך ל'בער' את הרע מקרבו שלו, וכל עוד הוא אינו לומד ומחכים בענייני 

שהוא ה'צל'.  –עצמו, הוא נשאר בער, וכבער הוא ממילא מכיל את הרוע 
  שאותו היחיד מתבקש לבער.  –ה'צל' הוא  ה'אחר' 

את הרוע יש לבער (=לנקות); הרוע הוא בערות (טיפשות). מכאן אני מבקשת 
שהיא החכמה, היא דרך לביעור הבערות, וזו  –שהלימוד, החקירה  להסיק

כבר האהבה שמקומה הוא הלב. כלומר, יש להעביר את הטיפשות שמקומה 
בלב. ואכן,  –בקרביים, אל מקום משכנה של האהבה, שהיא החכמה 

במקורותינו החכמה מצויה בלב. איוב (כח יב) שואל: "והחכמה מאין 
מכריע ואומר "בלב", שהרי "לב נבון יבקש דעת" תימצא"? ורבי יהושוע 

" (משלי טז כג) ו"תטה לבך לתבונה" (משלי ב לב חכם ישכיל" ,(משלי טו יד)
ב).  אמנם תבונת הלב ותבונת הדעת ניזונות משכבות שונות של הווייתנו 
וזורמות בערוצים שונים לגמרי, אך תפקידו של האדם ללמוד ולחקור על מנת 

  ות השונות, על מנת שאכן "לב חכם ישכיל".לחבר בין השכב
הוא הַרע, האחר, שאותו יש  ימכאן אני מציעה הסבר נוסף: ה'צל' היונגיאנ

אוהב  –לבער. ביעור הרוע אמור להפוך את האדם לשלם, ממומש, מגובש 
את עצמו. כלומר, הרוע שבו הופך להיות ֵרעו. הוא מחבר ומאחד את 

לַחֵבר. כך נפשות  –לֵרע  –, ומחובר: מַרע הניגודים שהופכים אותו למגובש
הצל שבתוכו מחפשות מי שיחבר ביניהן, מחפשות מחבר, מחפשות חבר. אני 
רוצה לומר שכל תמונת העולם האישית שמתקיימת אצל היחיד בינו לבינו, 
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הופכת להיות אחר כך גם התמונה שבינו לבין חברו. 'אהבת לרעך', אפשר 
על מנת שיהפוך לרעך. כך בינך לבינך, וכך גם אולי ואהבת את הרע שבך, 

  בהמשך, בעולם החיצוני. 
"מה ששנוא עליך אל  :מכאן אפשר אולי גם להבין את דבריו של ר' עקיבא

זוהי אזהרה,  שכן, כל עוד הרע קיים בך, כך תנהג גם כלפי  – תעשה לחבריך"
ות רעך, רעך, כמו "הפוסל במומו פוסל". אך משבערת הרע מקרבך, והפך להי

  תוכל כך לנהוג גם כלפי רעך, שמחוצה לך.
את ה'אחר' הלקאניאני שנשקף במראה כבבואה דמיונית תיארתי כ'צל' 
היונגיאני. כך גם עולה מהמילה 'בבואה' עצמה שהיא 'צל'. כאשר צייר עוסק 
בפעילות זו לאורך זמן ומפיק גוף גדול של ציורי דיוקן עצמי, מתקיים מצב 

עה אשר משמשת לו מודל, ואשר אותה הוא מצייר, היא שבו הדמות הקבו
אך הציורים שהוא מפיק שונים זה מזה. כל ציור  ,דמות הסובייקט הפעיל שלו

מביא עמו סיפור אחר, כל אחד מייצג דבר אחר, ואולי אף כל אחד הוא 
בבואה אחרת, דמות צל נוספת. עוד קול של ה'עצמי האחר' הלקאניאני, עוד 

יקט עצמי' הקוהוטיאני, עוד ידיעה של 'הידוע הלא נחשב'  הגחה של 'אובי
). כך מתקיים תהליך שבו השימוש בכוחות היצירתיים מסייעים 2000(בולאס, 

), את 218, עמ' 2004להפוך "את החושך לאור", כדבריו של רוברטסון (
  האויב הפנימי לאהוב,  מ'ָרִעים' ל"ֵרעים ואהובים".

  
  קוסמי' םטרגי' ל'נרקיסיז םקיסיזמ'נר – 19"מסעו של הגיבור"

'שלב הראי' של לאקאן מדבר על הנרקיסיזם ומתבסס על שלב ה'נרקיסיזם 
הבריא' של פרויד. זה השלב שבו הסובייקט משתקף לעצמו כאובייקט. זה 

פונטי -השלב ההתפתחותי שבו הסובייקט תופס את האחר כחלק ממנו. מרלו
יסטי', כלומר, "שייכותו של ) מתאר זאת במונח 'הבלבול הנרקיס2004(

), 2000). קוהוט (אצל אופנהיימר, 36הרואה לדבר שאותו הוא רואה" (עמ' 
שפיתח את פסיכולוגיית ה'עצמי' שאותה הוא מבסס על הנרקיסיזם, מתאר 

מה שהסובייקט יחווה מהאחר,  ).Selfobject(את התופעה במונח 'זולת עצמי' 
לפיכך, בריאותו הנפשית וצמיחתו בשלב זה של חייו, הוא ייחס לעצמו. 

התקינה תלויות בסביבה שמטפלת בו. אם הוא לא זכה בשלב זה של חייו 
לשיקוף חיובי, או אם הצורך הנרקיסיסטי הלגיטימי לא בא על סיפוקו, הוא 

  עלול להתפתח עם הרגשת חסך וכאב.
המפגש שאני מתארת כמפגש של הצייר כסובייקט מול מראה, כשהוא מצויד 

ומש בבגרותו ובחומרי הציור, יכול להיתפס כמפגש מתקן; מפגש שבו ומח
יש לאדם אפשרות לשחזר סיטואציה מכוננת שקבעה בו את אותותיה, ולערוך 
בה תיקון. מכאן שהשיבה אל המראה, והצורך הבלתי פוסק בציור דיוקן 
עצמי, בחקר העצמי ובחיפוש אחר הקול האחר שישיב תמונת שיקוף חיובית, 

נובעים  מאהבת יתר של ה'עצמי', אלא ממקום של חסר וכאב, ממקום  אינם
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  "שרטוט אחד הגנוז בעומק הנפש"  108
 

הופכת להיות אחר כך גם התמונה שבינו לבין חברו. 'אהבת לרעך', אפשר 
על מנת שיהפוך לרעך. כך בינך לבינך, וכך גם אולי ואהבת את הרע שבך, 

  בהמשך, בעולם החיצוני. 
"מה ששנוא עליך אל  :מכאן אפשר אולי גם להבין את דבריו של ר' עקיבא

זוהי אזהרה,  שכן, כל עוד הרע קיים בך, כך תנהג גם כלפי  – תעשה לחבריך"
ות רעך, רעך, כמו "הפוסל במומו פוסל". אך משבערת הרע מקרבך, והפך להי

  תוכל כך לנהוג גם כלפי רעך, שמחוצה לך.
את ה'אחר' הלקאניאני שנשקף במראה כבבואה דמיונית תיארתי כ'צל' 
היונגיאני. כך גם עולה מהמילה 'בבואה' עצמה שהיא 'צל'. כאשר צייר עוסק 
בפעילות זו לאורך זמן ומפיק גוף גדול של ציורי דיוקן עצמי, מתקיים מצב 

עה אשר משמשת לו מודל, ואשר אותה הוא מצייר, היא שבו הדמות הקבו
אך הציורים שהוא מפיק שונים זה מזה. כל ציור  ,דמות הסובייקט הפעיל שלו

מביא עמו סיפור אחר, כל אחד מייצג דבר אחר, ואולי אף כל אחד הוא 
בבואה אחרת, דמות צל נוספת. עוד קול של ה'עצמי האחר' הלקאניאני, עוד 

יקט עצמי' הקוהוטיאני, עוד ידיעה של 'הידוע הלא נחשב'  הגחה של 'אובי
). כך מתקיים תהליך שבו השימוש בכוחות היצירתיים מסייעים 2000(בולאס, 

), את 218, עמ' 2004להפוך "את החושך לאור", כדבריו של רוברטסון (
  האויב הפנימי לאהוב,  מ'ָרִעים' ל"ֵרעים ואהובים".

  
  קוסמי' םטרגי' ל'נרקיסיז םקיסיזמ'נר – 19"מסעו של הגיבור"

'שלב הראי' של לאקאן מדבר על הנרקיסיזם ומתבסס על שלב ה'נרקיסיזם 
הבריא' של פרויד. זה השלב שבו הסובייקט משתקף לעצמו כאובייקט. זה 

פונטי -השלב ההתפתחותי שבו הסובייקט תופס את האחר כחלק ממנו. מרלו
יסטי', כלומר, "שייכותו של ) מתאר זאת במונח 'הבלבול הנרקיס2004(

), 2000). קוהוט (אצל אופנהיימר, 36הרואה לדבר שאותו הוא רואה" (עמ' 
שפיתח את פסיכולוגיית ה'עצמי' שאותה הוא מבסס על הנרקיסיזם, מתאר 

מה שהסובייקט יחווה מהאחר,  ).Selfobject(את התופעה במונח 'זולת עצמי' 
לפיכך, בריאותו הנפשית וצמיחתו בשלב זה של חייו, הוא ייחס לעצמו. 

התקינה תלויות בסביבה שמטפלת בו. אם הוא לא זכה בשלב זה של חייו 
לשיקוף חיובי, או אם הצורך הנרקיסיסטי הלגיטימי לא בא על סיפוקו, הוא 

  עלול להתפתח עם הרגשת חסך וכאב.
המפגש שאני מתארת כמפגש של הצייר כסובייקט מול מראה, כשהוא מצויד 

ומש בבגרותו ובחומרי הציור, יכול להיתפס כמפגש מתקן; מפגש שבו ומח
יש לאדם אפשרות לשחזר סיטואציה מכוננת שקבעה בו את אותותיה, ולערוך 
בה תיקון. מכאן שהשיבה אל המראה, והצורך הבלתי פוסק בציור דיוקן 
עצמי, בחקר העצמי ובחיפוש אחר הקול האחר שישיב תמונת שיקוף חיובית, 

נובעים  מאהבת יתר של ה'עצמי', אלא ממקום של חסר וכאב, ממקום  אינם
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  "שרטוט אחד הגנוז בעומק הנפש"  108
 

הופכת להיות אחר כך גם התמונה שבינו לבין חברו. 'אהבת לרעך', אפשר 
על מנת שיהפוך לרעך. כך בינך לבינך, וכך גם אולי ואהבת את הרע שבך, 

  בהמשך, בעולם החיצוני. 
"מה ששנוא עליך אל  :מכאן אפשר אולי גם להבין את דבריו של ר' עקיבא

זוהי אזהרה,  שכן, כל עוד הרע קיים בך, כך תנהג גם כלפי  – תעשה לחבריך"
ות רעך, רעך, כמו "הפוסל במומו פוסל". אך משבערת הרע מקרבך, והפך להי

  תוכל כך לנהוג גם כלפי רעך, שמחוצה לך.
את ה'אחר' הלקאניאני שנשקף במראה כבבואה דמיונית תיארתי כ'צל' 
היונגיאני. כך גם עולה מהמילה 'בבואה' עצמה שהיא 'צל'. כאשר צייר עוסק 
בפעילות זו לאורך זמן ומפיק גוף גדול של ציורי דיוקן עצמי, מתקיים מצב 

עה אשר משמשת לו מודל, ואשר אותה הוא מצייר, היא שבו הדמות הקבו
אך הציורים שהוא מפיק שונים זה מזה. כל ציור  ,דמות הסובייקט הפעיל שלו

מביא עמו סיפור אחר, כל אחד מייצג דבר אחר, ואולי אף כל אחד הוא 
בבואה אחרת, דמות צל נוספת. עוד קול של ה'עצמי האחר' הלקאניאני, עוד 

יקט עצמי' הקוהוטיאני, עוד ידיעה של 'הידוע הלא נחשב'  הגחה של 'אובי
). כך מתקיים תהליך שבו השימוש בכוחות היצירתיים מסייעים 2000(בולאס, 

), את 218, עמ' 2004להפוך "את החושך לאור", כדבריו של רוברטסון (
  האויב הפנימי לאהוב,  מ'ָרִעים' ל"ֵרעים ואהובים".

  
  קוסמי' םטרגי' ל'נרקיסיז םקיסיזמ'נר – 19"מסעו של הגיבור"

'שלב הראי' של לאקאן מדבר על הנרקיסיזם ומתבסס על שלב ה'נרקיסיזם 
הבריא' של פרויד. זה השלב שבו הסובייקט משתקף לעצמו כאובייקט. זה 

פונטי -השלב ההתפתחותי שבו הסובייקט תופס את האחר כחלק ממנו. מרלו
יסטי', כלומר, "שייכותו של ) מתאר זאת במונח 'הבלבול הנרקיס2004(

), 2000). קוהוט (אצל אופנהיימר, 36הרואה לדבר שאותו הוא רואה" (עמ' 
שפיתח את פסיכולוגיית ה'עצמי' שאותה הוא מבסס על הנרקיסיזם, מתאר 

מה שהסובייקט יחווה מהאחר,  ).Selfobject(את התופעה במונח 'זולת עצמי' 
לפיכך, בריאותו הנפשית וצמיחתו בשלב זה של חייו, הוא ייחס לעצמו. 

התקינה תלויות בסביבה שמטפלת בו. אם הוא לא זכה בשלב זה של חייו 
לשיקוף חיובי, או אם הצורך הנרקיסיסטי הלגיטימי לא בא על סיפוקו, הוא 

  עלול להתפתח עם הרגשת חסך וכאב.
המפגש שאני מתארת כמפגש של הצייר כסובייקט מול מראה, כשהוא מצויד 

ומש בבגרותו ובחומרי הציור, יכול להיתפס כמפגש מתקן; מפגש שבו ומח
יש לאדם אפשרות לשחזר סיטואציה מכוננת שקבעה בו את אותותיה, ולערוך 
בה תיקון. מכאן שהשיבה אל המראה, והצורך הבלתי פוסק בציור דיוקן 
עצמי, בחקר העצמי ובחיפוש אחר הקול האחר שישיב תמונת שיקוף חיובית, 

נובעים  מאהבת יתר של ה'עצמי', אלא ממקום של חסר וכאב, ממקום  אינם
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  "שרטוט אחד הגנוז בעומק הנפש"  108
 

הופכת להיות אחר כך גם התמונה שבינו לבין חברו. 'אהבת לרעך', אפשר 
על מנת שיהפוך לרעך. כך בינך לבינך, וכך גם אולי ואהבת את הרע שבך, 

  בהמשך, בעולם החיצוני. 
"מה ששנוא עליך אל  :מכאן אפשר אולי גם להבין את דבריו של ר' עקיבא

זוהי אזהרה,  שכן, כל עוד הרע קיים בך, כך תנהג גם כלפי  – תעשה לחבריך"
ות רעך, רעך, כמו "הפוסל במומו פוסל". אך משבערת הרע מקרבך, והפך להי

  תוכל כך לנהוג גם כלפי רעך, שמחוצה לך.
את ה'אחר' הלקאניאני שנשקף במראה כבבואה דמיונית תיארתי כ'צל' 
היונגיאני. כך גם עולה מהמילה 'בבואה' עצמה שהיא 'צל'. כאשר צייר עוסק 
בפעילות זו לאורך זמן ומפיק גוף גדול של ציורי דיוקן עצמי, מתקיים מצב 

עה אשר משמשת לו מודל, ואשר אותה הוא מצייר, היא שבו הדמות הקבו
אך הציורים שהוא מפיק שונים זה מזה. כל ציור  ,דמות הסובייקט הפעיל שלו

מביא עמו סיפור אחר, כל אחד מייצג דבר אחר, ואולי אף כל אחד הוא 
בבואה אחרת, דמות צל נוספת. עוד קול של ה'עצמי האחר' הלקאניאני, עוד 

יקט עצמי' הקוהוטיאני, עוד ידיעה של 'הידוע הלא נחשב'  הגחה של 'אובי
). כך מתקיים תהליך שבו השימוש בכוחות היצירתיים מסייעים 2000(בולאס, 

), את 218, עמ' 2004להפוך "את החושך לאור", כדבריו של רוברטסון (
  האויב הפנימי לאהוב,  מ'ָרִעים' ל"ֵרעים ואהובים".

  
  קוסמי' םטרגי' ל'נרקיסיז םקיסיזמ'נר – 19"מסעו של הגיבור"

'שלב הראי' של לאקאן מדבר על הנרקיסיזם ומתבסס על שלב ה'נרקיסיזם 
הבריא' של פרויד. זה השלב שבו הסובייקט משתקף לעצמו כאובייקט. זה 

פונטי -השלב ההתפתחותי שבו הסובייקט תופס את האחר כחלק ממנו. מרלו
יסטי', כלומר, "שייכותו של ) מתאר זאת במונח 'הבלבול הנרקיס2004(

), 2000). קוהוט (אצל אופנהיימר, 36הרואה לדבר שאותו הוא רואה" (עמ' 
שפיתח את פסיכולוגיית ה'עצמי' שאותה הוא מבסס על הנרקיסיזם, מתאר 

מה שהסובייקט יחווה מהאחר,  ).Selfobject(את התופעה במונח 'זולת עצמי' 
לפיכך, בריאותו הנפשית וצמיחתו בשלב זה של חייו, הוא ייחס לעצמו. 

התקינה תלויות בסביבה שמטפלת בו. אם הוא לא זכה בשלב זה של חייו 
לשיקוף חיובי, או אם הצורך הנרקיסיסטי הלגיטימי לא בא על סיפוקו, הוא 

  עלול להתפתח עם הרגשת חסך וכאב.
המפגש שאני מתארת כמפגש של הצייר כסובייקט מול מראה, כשהוא מצויד 

ומש בבגרותו ובחומרי הציור, יכול להיתפס כמפגש מתקן; מפגש שבו ומח
יש לאדם אפשרות לשחזר סיטואציה מכוננת שקבעה בו את אותותיה, ולערוך 
בה תיקון. מכאן שהשיבה אל המראה, והצורך הבלתי פוסק בציור דיוקן 
עצמי, בחקר העצמי ובחיפוש אחר הקול האחר שישיב תמונת שיקוף חיובית, 

נובעים  מאהבת יתר של ה'עצמי', אלא ממקום של חסר וכאב, ממקום  אינם
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 109נורית צדרבוים     
 

של חיפוש, ממקום של חלל שיש למלאו. קוהוט מסביר שנרקיסיזם  אינו 
נפיחות ואהבה עצמית, אלא הוא תחושה של כאב, הנושאת  עצמי מחורר 

  ושבור בשל חסרים וחסכים שנוצרו בשלב ההתפתחות המוקדם.
), שעסק במשך שלושים שנה בציור דיוקן 2001וש (הצייר הישראלי עופר לל

עצמי, אומר: "למיתוס של נרקיס אין כל קשר לאהבה עצמית. לאהבה עצמית 
). שכן הראי מעיד על חיפוש, וכאשר האהבה 29אין צורך בראי" (עמ' 

העצמית קיימת לא עולה הצורך בחיפוש. כפי שהוא מסביר, הראי, שמספק 
עצמי', 'ההביא ולקרב את החלקים האחרים של את ההשתקפות, הוא הדרך ל

  להביאם, לחקור אותם, לקבלם.
לשקף . )mirroring(קוהוט מציע לקיים בקליניקה הטיפולית תהליך של שיקוף 

מחדש למטופל  מחשבות, רגשות ותחושות חיוביים, על מנת שיכיל אותם על 
בו אמפתיה. עצמו. זהו, לפי קוהוט, תהליך של הוויה, חוויה והתהוות שיש 

) מדבר על חזרה אל מקום השבר ומציע לגייס לשם כך כוחות 2006באלינט (
יצירתיים. מכאן שאפשר לראות בסיטואציה של ציור דיוקן עצמי חזרה אל 
מקום השבר, התנהגות יצירתית, ואפשרות לשיקוף (המראה, הציורים). 

 –ניקוט סיטואציה זו גם מייצרת את 'הסביבה המאפשרת' שעליה מדבר וי
ואילו הציורים שמופקים בתוך פעילות זו הופכים להיות מעין 'אובייקט 

). אלא שכאן, 2000מעברי' של ויניקוט, ו'אובייקט מתמיר' של בולאס (
ההתנסות היא של הסובייקט עם עצמו. הוא הסובייקט, הוא האובייקט, הוא 

בכך הוא המטפל והוא המטופל. הוא זה שמספק את הסיטואציה  היצירתית ו
שבה וממנה הוא יכול לצמוח ולהתהוות,  ,מכין לעצמו סביבה אמפתית

לשחזר ולתקן. אם כן, אין זו אהבה עצמית יתרה, אלא חוסר באהבה שמוביל 
לחיפוש אחריה על מנת ליצור זהות ולעצבה. אותה אהבה שהיחיד זקוק לה 

לעולם  ואשר אותה הוא יוכל לתת גם ,על מנת שתהא לו תמונת אהבה נכונה
  שמחוצה לו.

מסע אינסופי  –כאמור, זהו מפגש עם ה'עצמי' שבו מתקיימת חקירת ה'עצמי' 
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האדם לדעת את עצמו, אין גבול ליכולת שלו לצמוח. המסע לחקר ה'עצמי' 
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  השינוי ולכן ממילא הוא דורש חקירה נוספת.
) מתייחסת לעבודתו של ללוש ואומרת 2001בלד (-חוקרת האמנות ואלז
בי והאינטנסיבי בציור דיוקן עצמי אינו מתאר את שעיסוקו האובססי

ואהבה עצמית, אלא  מרֹוצּותהנרקיסיסט שנוטים לחשוב. לטענתה, אין זו 
תהליך של חיפוש עצמי שמקורו בכאב, שמעלה את הדחף ואת הצורך לעצב 

), שאצר את תערוכתו, 2001דמות שתרחק מן הכאב וגם תרחיק אותו. עומר (
 תתה למעשה דרך אחרת: "האפשרות הנרקיסיסטיללוש לא היילְ אמר שֶ 
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). שכן הראי מעיד על חיפוש, וכאשר האהבה 29אין צורך בראי" (עמ' 

העצמית קיימת לא עולה הצורך בחיפוש. כפי שהוא מסביר, הראי, שמספק 
עצמי', 'ההביא ולקרב את החלקים האחרים של את ההשתקפות, הוא הדרך ל
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לשחזר ולתקן. אם כן, אין זו אהבה עצמית יתרה, אלא חוסר באהבה שמוביל 
לחיפוש אחריה על מנת ליצור זהות ולעצבה. אותה אהבה שהיחיד זקוק לה 

לעולם  ואשר אותה הוא יוכל לתת גם ,על מנת שתהא לו תמונת אהבה נכונה
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). עולה בדעתי המחשבה שהודות לכאב הנרקיסיסטי שמתנהג 12שלו" (עמ' 
  לכאורה כסוג של אהבה עצמית, מוצא בסופו של דבר הסובייקט את המרפא.

מהציירים האקספרסיוניסטים ממחישים זאת  ציורי דיוקן עצמי של רבים
באמצעות השימוש בחומרי הציור, במשיכות המכחול הבוטות והסוערות, 
המרקמים, הבעות הפנים המעוותות, המפגשים בין צבעים עזים, שפת הציור 
שמתארת סערת רוח וכאב. אמנים אלה למדו כי "היצירה היא דרך להפיכת 

). 11, עמ' 1970ולתקווה" (שרפשטיין, כאב ותשוקה למשהו הדומה לעונג 
אכן, "קשה להאמין שכאב נהפך לתמונות" (שם). העברית גם הפעם מלמדת 

 – אותנו שמתוך הֶעצב אפשר לָעצב, לברוא ולייצר כמו גם "בעצב תלדי..."
  תיצרי.  :רוָצה לומר

גם ר' נחמן מברסלב, שאת  דבריו ציינתי קודם לכן, טוען שהסבל הוא מקור 
והמניע העיקרי לפעילות אמנותית. עוד הוא מסביר וקושר בין הכאב  הדחף

ובין היצירה האמנותית ואומר ש"הייסורים נקראים צרות, על שום שהם 
מצירין ומעיקין לגוף וכשנכתת הגוף על ידי הצרות, על ידי זה מאירה 
ונתגדלה הנפש... ועל כן נקראת צרה לשון צורה, כי על ידי הצרה נכנע הגוף 

  מאירה הצורה" (ליקוטי מוהר"ן, סי' קע).ו
היצירה כמסע של חקירת ה'עצמי' מובילה את היחיד ממצב של 'נרקיסיזם 

שאינו דווקא אהבה עצמית, למצב של 'נרקיסיזם קוסמי' (קוהוט,  –טרגי' 
), שגם הוא כבר נמצא הרחק מאהבה עצמית. זהו מצב שבו הסובייקט 2005

נן בעצמו במבט אחר, "לא לפחד מתודעה מסוגל לצאת מתוך עצמו ולהתבו
 'להיות אחר מעצמו'מפוצלת, להיות עצמו ולא עצמו", כותבת וולך בשירה 

  . )140, עמ' 1985(
בתהליך זה שבו הסובייקט החזיר לעצמו זהות ולמד להתבונן על עצמו כמי 
שעומד מחוץ לעצמו, עולים כבר גילויים חדשים של יצירתיות, חכמה, 

ר ותפיסות חלופיות של החיים. לפיכך יתאר אותו קוהוט, לא אמפתיה, הומו
כנרקיסוס וגם לא כסיזיפוס, אלא אולי דווקא כאודיסאוס, הגיבור הטרגי 
שנלחם כנגד רצונו, שהיה עליו לשאת את גורלו אבל התגלה כמחפש, שוחר, 
בעל תושייה, אשר מנסה לפרוס את העצמי העמוק ביותר שלו כשהוא נאבק 

"מסעו של הגיבור" כפי שמתאר זאת יונג,  ,חיצוניים ופנימייםבמכשולים 
שיוצר את עצמו ואת המיתוס שלו. מיתוס כתהליך בונה, מעצב, מרפא ומחנך 

  ).1993(יונג, 
גישה קוהוטיאנית זו שמתמקדת במשאלה המתמדת להגביה עוף חרף קשיים 

תו למימוש פנימיים וחיצוניים, רואה את הסובייקט כמי שהוויה זו דוחפת או
פוטנציאל של עצמיותו. מכאן ניתן ללמוד מהו אפוא הקושי באהבת עצמי, 

ואיזו דרך על האדם לעשות על מנת להגיע לאותו  ,איפה כאן היא הלמידה
  מצב של אהבה, שהוא 'הנרקיסיזם הקוסמי'.

  

  "שרטוט אחד הגנוז בעומק הנפש"  110
 

). עולה בדעתי המחשבה שהודות לכאב הנרקיסיסטי שמתנהג 12שלו" (עמ' 
  לכאורה כסוג של אהבה עצמית, מוצא בסופו של דבר הסובייקט את המרפא.

מהציירים האקספרסיוניסטים ממחישים זאת  ציורי דיוקן עצמי של רבים
באמצעות השימוש בחומרי הציור, במשיכות המכחול הבוטות והסוערות, 
המרקמים, הבעות הפנים המעוותות, המפגשים בין צבעים עזים, שפת הציור 
שמתארת סערת רוח וכאב. אמנים אלה למדו כי "היצירה היא דרך להפיכת 

). 11, עמ' 1970ולתקווה" (שרפשטיין, כאב ותשוקה למשהו הדומה לעונג 
אכן, "קשה להאמין שכאב נהפך לתמונות" (שם). העברית גם הפעם מלמדת 

 – אותנו שמתוך הֶעצב אפשר לָעצב, לברוא ולייצר כמו גם "בעצב תלדי..."
  תיצרי.  :רוָצה לומר

גם ר' נחמן מברסלב, שאת  דבריו ציינתי קודם לכן, טוען שהסבל הוא מקור 
והמניע העיקרי לפעילות אמנותית. עוד הוא מסביר וקושר בין הכאב  הדחף

ובין היצירה האמנותית ואומר ש"הייסורים נקראים צרות, על שום שהם 
מצירין ומעיקין לגוף וכשנכתת הגוף על ידי הצרות, על ידי זה מאירה 
ונתגדלה הנפש... ועל כן נקראת צרה לשון צורה, כי על ידי הצרה נכנע הגוף 

  מאירה הצורה" (ליקוטי מוהר"ן, סי' קע).ו
היצירה כמסע של חקירת ה'עצמי' מובילה את היחיד ממצב של 'נרקיסיזם 

שאינו דווקא אהבה עצמית, למצב של 'נרקיסיזם קוסמי' (קוהוט,  –טרגי' 
), שגם הוא כבר נמצא הרחק מאהבה עצמית. זהו מצב שבו הסובייקט 2005

נן בעצמו במבט אחר, "לא לפחד מתודעה מסוגל לצאת מתוך עצמו ולהתבו
 'להיות אחר מעצמו'מפוצלת, להיות עצמו ולא עצמו", כותבת וולך בשירה 

  . )140, עמ' 1985(
בתהליך זה שבו הסובייקט החזיר לעצמו זהות ולמד להתבונן על עצמו כמי 
שעומד מחוץ לעצמו, עולים כבר גילויים חדשים של יצירתיות, חכמה, 

ר ותפיסות חלופיות של החיים. לפיכך יתאר אותו קוהוט, לא אמפתיה, הומו
כנרקיסוס וגם לא כסיזיפוס, אלא אולי דווקא כאודיסאוס, הגיבור הטרגי 
שנלחם כנגד רצונו, שהיה עליו לשאת את גורלו אבל התגלה כמחפש, שוחר, 
בעל תושייה, אשר מנסה לפרוס את העצמי העמוק ביותר שלו כשהוא נאבק 

"מסעו של הגיבור" כפי שמתאר זאת יונג,  ,חיצוניים ופנימייםבמכשולים 
שיוצר את עצמו ואת המיתוס שלו. מיתוס כתהליך בונה, מעצב, מרפא ומחנך 

  ).1993(יונג, 
גישה קוהוטיאנית זו שמתמקדת במשאלה המתמדת להגביה עוף חרף קשיים 

תו למימוש פנימיים וחיצוניים, רואה את הסובייקט כמי שהוויה זו דוחפת או
פוטנציאל של עצמיותו. מכאן ניתן ללמוד מהו אפוא הקושי באהבת עצמי, 

ואיזו דרך על האדם לעשות על מנת להגיע לאותו  ,איפה כאן היא הלמידה
  מצב של אהבה, שהוא 'הנרקיסיזם הקוסמי'.

  

  "שרטוט אחד הגנוז בעומק הנפש"  110
 

). עולה בדעתי המחשבה שהודות לכאב הנרקיסיסטי שמתנהג 12שלו" (עמ' 
  לכאורה כסוג של אהבה עצמית, מוצא בסופו של דבר הסובייקט את המרפא.

מהציירים האקספרסיוניסטים ממחישים זאת  ציורי דיוקן עצמי של רבים
באמצעות השימוש בחומרי הציור, במשיכות המכחול הבוטות והסוערות, 
המרקמים, הבעות הפנים המעוותות, המפגשים בין צבעים עזים, שפת הציור 
שמתארת סערת רוח וכאב. אמנים אלה למדו כי "היצירה היא דרך להפיכת 

). 11, עמ' 1970ולתקווה" (שרפשטיין, כאב ותשוקה למשהו הדומה לעונג 
אכן, "קשה להאמין שכאב נהפך לתמונות" (שם). העברית גם הפעם מלמדת 

 – אותנו שמתוך הֶעצב אפשר לָעצב, לברוא ולייצר כמו גם "בעצב תלדי..."
  תיצרי.  :רוָצה לומר

גם ר' נחמן מברסלב, שאת  דבריו ציינתי קודם לכן, טוען שהסבל הוא מקור 
והמניע העיקרי לפעילות אמנותית. עוד הוא מסביר וקושר בין הכאב  הדחף

ובין היצירה האמנותית ואומר ש"הייסורים נקראים צרות, על שום שהם 
מצירין ומעיקין לגוף וכשנכתת הגוף על ידי הצרות, על ידי זה מאירה 
ונתגדלה הנפש... ועל כן נקראת צרה לשון צורה, כי על ידי הצרה נכנע הגוף 

  מאירה הצורה" (ליקוטי מוהר"ן, סי' קע).ו
היצירה כמסע של חקירת ה'עצמי' מובילה את היחיד ממצב של 'נרקיסיזם 

שאינו דווקא אהבה עצמית, למצב של 'נרקיסיזם קוסמי' (קוהוט,  –טרגי' 
), שגם הוא כבר נמצא הרחק מאהבה עצמית. זהו מצב שבו הסובייקט 2005

נן בעצמו במבט אחר, "לא לפחד מתודעה מסוגל לצאת מתוך עצמו ולהתבו
 'להיות אחר מעצמו'מפוצלת, להיות עצמו ולא עצמו", כותבת וולך בשירה 

  . )140, עמ' 1985(
בתהליך זה שבו הסובייקט החזיר לעצמו זהות ולמד להתבונן על עצמו כמי 
שעומד מחוץ לעצמו, עולים כבר גילויים חדשים של יצירתיות, חכמה, 

ר ותפיסות חלופיות של החיים. לפיכך יתאר אותו קוהוט, לא אמפתיה, הומו
כנרקיסוס וגם לא כסיזיפוס, אלא אולי דווקא כאודיסאוס, הגיבור הטרגי 
שנלחם כנגד רצונו, שהיה עליו לשאת את גורלו אבל התגלה כמחפש, שוחר, 
בעל תושייה, אשר מנסה לפרוס את העצמי העמוק ביותר שלו כשהוא נאבק 

"מסעו של הגיבור" כפי שמתאר זאת יונג,  ,חיצוניים ופנימייםבמכשולים 
שיוצר את עצמו ואת המיתוס שלו. מיתוס כתהליך בונה, מעצב, מרפא ומחנך 

  ).1993(יונג, 
גישה קוהוטיאנית זו שמתמקדת במשאלה המתמדת להגביה עוף חרף קשיים 

תו למימוש פנימיים וחיצוניים, רואה את הסובייקט כמי שהוויה זו דוחפת או
פוטנציאל של עצמיותו. מכאן ניתן ללמוד מהו אפוא הקושי באהבת עצמי, 

ואיזו דרך על האדם לעשות על מנת להגיע לאותו  ,איפה כאן היא הלמידה
  מצב של אהבה, שהוא 'הנרקיסיזם הקוסמי'.

  

  "שרטוט אחד הגנוז בעומק הנפש"  110
 

). עולה בדעתי המחשבה שהודות לכאב הנרקיסיסטי שמתנהג 12שלו" (עמ' 
  לכאורה כסוג של אהבה עצמית, מוצא בסופו של דבר הסובייקט את המרפא.

מהציירים האקספרסיוניסטים ממחישים זאת  ציורי דיוקן עצמי של רבים
באמצעות השימוש בחומרי הציור, במשיכות המכחול הבוטות והסוערות, 
המרקמים, הבעות הפנים המעוותות, המפגשים בין צבעים עזים, שפת הציור 
שמתארת סערת רוח וכאב. אמנים אלה למדו כי "היצירה היא דרך להפיכת 

). 11, עמ' 1970ולתקווה" (שרפשטיין, כאב ותשוקה למשהו הדומה לעונג 
אכן, "קשה להאמין שכאב נהפך לתמונות" (שם). העברית גם הפעם מלמדת 

 – אותנו שמתוך הֶעצב אפשר לָעצב, לברוא ולייצר כמו גם "בעצב תלדי..."
  תיצרי.  :רוָצה לומר

גם ר' נחמן מברסלב, שאת  דבריו ציינתי קודם לכן, טוען שהסבל הוא מקור 
והמניע העיקרי לפעילות אמנותית. עוד הוא מסביר וקושר בין הכאב  הדחף

ובין היצירה האמנותית ואומר ש"הייסורים נקראים צרות, על שום שהם 
מצירין ומעיקין לגוף וכשנכתת הגוף על ידי הצרות, על ידי זה מאירה 
ונתגדלה הנפש... ועל כן נקראת צרה לשון צורה, כי על ידי הצרה נכנע הגוף 

  מאירה הצורה" (ליקוטי מוהר"ן, סי' קע).ו
היצירה כמסע של חקירת ה'עצמי' מובילה את היחיד ממצב של 'נרקיסיזם 

שאינו דווקא אהבה עצמית, למצב של 'נרקיסיזם קוסמי' (קוהוט,  –טרגי' 
), שגם הוא כבר נמצא הרחק מאהבה עצמית. זהו מצב שבו הסובייקט 2005

נן בעצמו במבט אחר, "לא לפחד מתודעה מסוגל לצאת מתוך עצמו ולהתבו
 'להיות אחר מעצמו'מפוצלת, להיות עצמו ולא עצמו", כותבת וולך בשירה 

  . )140, עמ' 1985(
בתהליך זה שבו הסובייקט החזיר לעצמו זהות ולמד להתבונן על עצמו כמי 
שעומד מחוץ לעצמו, עולים כבר גילויים חדשים של יצירתיות, חכמה, 

ר ותפיסות חלופיות של החיים. לפיכך יתאר אותו קוהוט, לא אמפתיה, הומו
כנרקיסוס וגם לא כסיזיפוס, אלא אולי דווקא כאודיסאוס, הגיבור הטרגי 
שנלחם כנגד רצונו, שהיה עליו לשאת את גורלו אבל התגלה כמחפש, שוחר, 
בעל תושייה, אשר מנסה לפרוס את העצמי העמוק ביותר שלו כשהוא נאבק 

"מסעו של הגיבור" כפי שמתאר זאת יונג,  ,חיצוניים ופנימייםבמכשולים 
שיוצר את עצמו ואת המיתוס שלו. מיתוס כתהליך בונה, מעצב, מרפא ומחנך 

  ).1993(יונג, 
גישה קוהוטיאנית זו שמתמקדת במשאלה המתמדת להגביה עוף חרף קשיים 

תו למימוש פנימיים וחיצוניים, רואה את הסובייקט כמי שהוויה זו דוחפת או
פוטנציאל של עצמיותו. מכאן ניתן ללמוד מהו אפוא הקושי באהבת עצמי, 

ואיזו דרך על האדם לעשות על מנת להגיע לאותו  ,איפה כאן היא הלמידה
  מצב של אהבה, שהוא 'הנרקיסיזם הקוסמי'.

  



 111נורית צדרבוים     
 

"היכן היא הנקודה שבה האדם  –"ואהבת לרעך כמוך, אני ה' " 
  20מחוץ לעצמו"
דיון בבקשה להפנות את המבט אל היחיד, ולהוביל אותו במסע פתחתי את ה

לחקר ה'עצמי' על מנת להשיג אהבה עצמית. במילים אחרות, לצייד אותו 
באהבה עצמית כדי שיוכל להעניק אותה לזולת. טענתי שזהו מסע לחקר 
ה'עצמי' שכרוך בקשיים, בכאב ובלמידה. נקודת המוצא שבה פתחתי, על אף 

כסוג של נרקיסיזם, נתגלתה דווקא כסוג של כאב, שאולי  שנראתה בתחילה
יש בו גם רוע, שאותו תיארתי כ'נרקיסיזם טרגי'. התהליך שבו צפינו, 
שבמקרה הנדון קשור לפעילות יצירתית וציור דיוקן עצמי, הוביל לחקירה 
עצמית, שהובילה לאהבת ה'עצמי' ושממנה ניתן ליחיד להתבונן על עצמו 

צב שתואר כ'נרקיסיזם קוסמי'. זהו השלב שבו מתקיים מבחוץ, כלומר מ
המעבר מאהבת ה'אחר' שקיים בפרט, לאהבה ה'אחר' שמחוצה לו. זה מאמת 

), האומר ש"אהבה עצמית היא בלתי נפרדת מאהבת 2001את דברי רסנטי (
  ).24האדם. אין נרקיסיזם ללא הומניזם" (עמ'  

א יכולתו של האדם להתבונן על 'הנרקיסיזם הקוסמי' שאליו מתכוון קוהוט הו
עצמו ממרחק, כשהוא משוחרר מחרדת הפיצול, כשהוא כבר אינו מאוים על 
ידי אותו 'אחר', כאשר הוא יודע לראות את עצמו כחלק מהמכלול ולא ליחס 
לעצמו כל דבר שהוא רואה בזולתו. זהו אדם שמכיר את החלקים השונים 

מידה שהוא חשוב ונחשב, הוא  באישיותו, מקבל אותם ולומד לדעת שבאותה
רק חלק קטן מתוך דבר שלם.  זהו המצב הקוסמי שבו היחיד הוא רק חלק 

  אחד מהשלם, מהגדול, מהעולם ומהבריאה.
עד כה עסקתי ב'כמוך' שהוא היחיד ולאחר מכן ב'רעך' שהוא האחר, ועתה 

 : שבה נאמר ,אני מבקשת להשלים את הפסוק בצלע החשובה והמשמעותית
  .'ה''אני 
) קושרת בין ציור דיוקן עצמי מול מראה ובין 'פילוסופיית 2001בלד (-ואלז

המראות'. פילוסופיה זו, מאז המיסטיקנים של ימי הביניים, ביקשה לייצג את 
היחס בין היקום ואלוקים כמשחק של מראות המשקפות את עצמן עד אינסוף. 

רק פרט ומשל מכאן שהעיסוק ביחיד הרואה את עצמו משתקף במראה הוא 
בתוך תהליך גדול יותר, תהליך שממנו אפשר להבין את אחדות הבריאה. 

בלד רואה -התבוננות בבריאה האלוקית משקפת את מראה האל. ואלז
בניסיונו של הצייר המשתקף לעצמו במראה התגלות של ניסיון לפתח דימוי 
ו או השתקפות של היקום, של הבריאה כולה. היציאה של האדם מתוך עצמ

ויכולתו לראות את עצמו ממרחק, נובעות מתוך  הביטחון ששאב לאחר 
שהשיב לעצמו את אהבת עצמו האבודה. רק ממקום זה יש לו היכולת להזיח 

  את עצמו מהמרכז ולראות את עצמו כחלק מהבריאה.
הנרקיסיזם הקוסמי' במהלך התהליך הטיפולי האמפתי 'קוהוט מצא את 

בלד, שבאה ממקום של חקר האמנות, -ואלז שמתקיים בין המטפל והמטופל.
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כסוג של נרקיסיזם, נתגלתה דווקא כסוג של כאב, שאולי  שנראתה בתחילה
יש בו גם רוע, שאותו תיארתי כ'נרקיסיזם טרגי'. התהליך שבו צפינו, 
שבמקרה הנדון קשור לפעילות יצירתית וציור דיוקן עצמי, הוביל לחקירה 
עצמית, שהובילה לאהבת ה'עצמי' ושממנה ניתן ליחיד להתבונן על עצמו 

צב שתואר כ'נרקיסיזם קוסמי'. זהו השלב שבו מתקיים מבחוץ, כלומר מ
המעבר מאהבת ה'אחר' שקיים בפרט, לאהבה ה'אחר' שמחוצה לו. זה מאמת 

), האומר ש"אהבה עצמית היא בלתי נפרדת מאהבת 2001את דברי רסנטי (
  ).24האדם. אין נרקיסיזם ללא הומניזם" (עמ'  
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עצמו ממרחק, כשהוא משוחרר מחרדת הפיצול, כשהוא כבר אינו מאוים על 
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) קושרת בין ציור דיוקן עצמי מול מראה ובין 'פילוסופיית 2001בלד (-ואלז
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  "שרטוט אחד הגנוז בעומק הנפש"  112
 

מצאה את 'הנרקיסיזם הקוסמי' בפעולת ציור דיוקן עצמי מול מראה. היא 
מתארת זאת כתהליך שחורג מדמותו של האמן היוצר ומתקרב לנרקיסיזם 
האידיאליסטי. זהו נרקיסיזם שבו האדם המתבונן בעצמו במראה מתקשר 

של חקירה שבו הנגיעה בפרטי היא  למעשה עם מכלול הטבע. זה כבר תהליך
  שלב ומפתח להבנת העולם.

מתאר ארבעה שלבים שונים בדרך לגילוי המשמעות: שלב  )1982פרנקל (
החיפוש אחר האמת של האדם כלפי עצמו; שלב ההתמודדות עם תחושת 
חוסר האונים ('מסעו של הגיבור', 'נרקיסיזם טרגי') ולמידת משמעות הסבל; 

ד על ייחודיותו שהיא לכשעצמה מעניקה משמעות ולבסוף שלב שבו הוא עומ
השלב הרביעי, הגבוה ביותר, שהוא ההתעלות. אני רואה בהתעלות זו את 
היכולת של ה'עצמי' שהתגבשה, התחזקה והתבססה ועתה היא מאפשרת 
לאדם לצאת מתוך עצמו אל האחר, אל העולם. ההתעלות היא כבר היכולת 

הרוחני באדם. הגדילה של האדם מתוך  הגבוהה שגם מסמנת את הממד
ובתוך עצמו מאפשרת לו לצאת חזק ומחוזק אל העולם, כגיבור המועצם 
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 117יעקב קורצוייל     
 

   –תכלית המצוות לפי שיטת הרמב"ם 
  עיון בהקדמה לפרק חלק

  
  מאת

  יעקב קורצוייל
  

"דע, כי אנשי התורה נחלקו דעותיהם בטובה אשר יזכה לה האדם בקיום אלה 
כך פתח הרמב"ם את ההקדמה לפרק חלק, הוא הפרק העשירי  1המצוות",

ממסכת סנהדרין. הביטוי הממצה את משפט הפתיחה של הרמב"ם הוא 
'תכלית המצוות', שמשמעותו היא השכר שיזכה לו עובד ה' לאחר שקיים את 

ו. אם כן, לכאורה יש להקדים לדיון בשאלה זו את סוגיית 'טעמי ימצוות
שהרי באופן פשוט, טעמיהן של המצוות, שבגינם ציווה עליהן  2המצוות',

הקב"ה, הם גם התכלית שלשמה האדם מקיימן. אם לדעת הרמב"ם לכל 
יש טעם הגיוני, ממילא התכלית של קיום המצווה והשכר על פעולתה  מצווה

הם התוצאה של עשיית המצווה. ברם, למרות החיבור האפשרי בין הסוגיות 
הללו, היינו סוגיית טעמי המצוות וסוגיית תכלית המצוות, הרמב"ם אינו 
קושר את הסוגיות הללו יחד בהקדמה לפרק חלק. יתר על כן, הוא כלל אינו 

תייחס בדבריו בהקדמה לפרק חלק לשאלת טעמי המצוות. נראה ששאלת מ
תכלית המצוות מתייחסת לטובה הכוללת, הטובה האחרונה והסופית שלשמה 

מצוות מהווים נימוק לקיום הפרטי של כל טעמי הכדאי לקיים את המצוות. 
מצווה ומצווה, אך כעת בא הרמב"ם לעסוק בשאלה המרכזית והיא, מהי 

  ופק מקיום המצוות בכללן, בבחינת שלם הגדול מחלקיו.ההטבה שת
  

  א. הדעות השונות לגבי תכלית המצוות
את ההקדמה ל'פרק חלק' בדיון בשאלת תכלית כאמור הרמב"ם פותח 

שונות בשאלה זו. לאחר  'כתות'המצוות. הוא מביא את דעותיהן של חמש 
הרמב"ם  ה של כל כת, טורחתמסיים לפרוס לפני הקורא את השקפ ואשה

. אולם דעתהלציין את המקורות והראיות שמביאה אותה הכת לביסוס 
מציג תמיהה עקרונית אלא הרמב"ם אינו דן בדעותיהן של הכתות שהובאו, 

 יהן של כתות כל הכתות ומקשה מדוע אנשים התומכים בדעותהמתייחסת ל
 שהם יודעים מהי תכלית המצוות, וממילא עוסקיםיוצאים מתוך הנחה אלה 

ממשיך  –רק בבירור הפרטים של אותה תכלית שבחרו. הרי במקום זה 
 ,על הנחת היסוד שלהםשאלה אחרת היה עליהם לשאול  – הרמב"ם ואומר

שאלה בסיסית ומהותית יותר, והיא: 'מהי תכלית המצוות?' אבל גם לאחר 

                                                           
 במהדורה השתמשתי ההפניות בשאר. (גם קכט' עמ ,שילת"י הר מהדורת, חלק לפרק הקדמה   1

  ).זו
 עוסק שם, כו פרק, ג מאמר ,נבוכים מורה עיין .עמים הגיוניים לכל המצוותהרמב"ם יש ט לפי   2
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לסוגיית תכלית שלו הבעת תמיהה זו הרמב"ם אינו מציג לקורא את תשובתו 
, אלא מציע לפני הקורא משל שבאמצעותו הוא מנסה להעביר מסר המצוות

בנושא הנדון. בהמשך המאמר ננסה להבין מדוע נזקק  הרמב"ם למשל ולא 
הסתפק בפריסת השקפתו בסוגיה זו. מתוך המסר הנובע מהמשל מגלה 

דעתו בעניין תכלית המצוות: "אין תכלית האמת אלא שידע  יהרמב"ם מה
תכליתן של המצוות לפי  3אמת, ולפיכך תכליתן קיומן". שהיא אמת, והמצוות

הרמב"ם היא עצם הקיום שלהן! אין זה אומר שלפי הרמב"ם המקיים את 
המצוות אינו זוכה לשכר, אלא שהתודעה שבה אמור אדם מישראל לעבוד את 

  ה' היא תודעת 'עבודה מאהבה'.
ג את חמש על מנת שיקל עלינו לדון בדברי הכתות שהזכיר הרמב"ם, נצי

בצד כל דעה את  מביאהשל כתות אלה בטבלה שלהלן. טבלה זו  השקפותיהן
המקורות שעליהן היא נסמכת. הדעות מופיעות בטבלה לפי סדר הבאתן 

  בהקדמתו של הרמב"ם: 
  מקורות  דעה

מאמרים רבים ממאמרי החכמים   גן עדן גשמי א. 
אשר יאותו פשטיהם לטענתם או 

  לרובה.
לא לפי השקפת ב. ימות המשיח (

  )4הרמב"ם
מאמרים רבים מצויים לחכמים, 
ובכתובים מן המקרא יסכימו 

  פשטיהם לטענתם או לקצתה.
תחיית המתים (לא לפי השקפת  ג. 

  הרמב"ם)
מאמרי חכמים, וקצת פסוקים מן 

  המקרא יאותו לזאת הטענה.
כל כתובי התורה בברכות והקללות   )5ימות המשיח (לפי הרמב"ם ד. 

ובכל היעודים המצויים  וזולתן,
  במקרא.

  הרמב"ם לא מציין מקורות.  ה. כל הדעות יחד
  

מתוך התבוננות בדברי הרמב"ם ובדעותיהן של הכתות השונות עולה השאלה 
מכיוון שאנו עוסקים  – הבאה: האם הדעות מופיעות בסדר מסוים? או

מנה  אולי נכון יותר לשאול, האם ייתכן שהרמב"ם – בדברים שכתב הרמב"ם
את הדעות באופן אקראי, ללא סדר מסוים? התשובה לכך נעוצה בשיוכם של 
המקורות שעליהם מסתמכות הדעות השונות. מתוך עיון במקורות אלה ניתן 
לעמוד על סידור מסוים שהציב הרמב"ם: בהתחלה מוצגות הדעות 

אלה שמסתמכות על פסוקים  – המתבססות על מאמרי חכמים בלבד, ובסוף
                                                           

  .קלב' עמ הקדמה לפרק חלק,   3
להשקפת הרמב"ם,  האלה מנוגדותשל הכתות  יהןשדעות תיציינוהשלישית  השנייה לכת ביחס   4

היא  השהשקפתנתי ציילא  ביחס לכת הראשונה אך ה.זאת משום שלפי הרמב"ם יש מושגים כאל
 משום שאין צורך לציין שהרמב"ם מתנגד לגן עדן גשמי. ,"םרמבדעת הבניגוד ל

  .קלח' עמ ,חלק לפרק הקדמה   5
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באמצע מביא הרמב"ם את דעותיהן של הכתות שמסתמכות  בלבד.מהמקרא 
גם על מאמרי חכמים וגם על פסוקים. אך מה עדיף, להסתמך על דברי חכמים 

  או על פסוקים מן המקרא?  
עם הכת הרביעית הרמב"ם מסכים באופן עקיף. היינו, אף על פי שהרמב"ם 

סובר שכך ייראו דוחה את הצבת 'ימות המשיח' כתכלית המצוות, גם הוא 
ימות המשיח. 'תחיית המתים' היא התכלית של הכת השלישית, והיא שונה 
מתפיסתו של הרמב"ם בסוגיית תחיית המתים. לפי השקפתה של הכת הזאת, 
הקמים לתחייה לא ימותו עוד, ואילו הרמב"ם כתב: "ודע כי האדם ימות 

קרונית את עם זאת, הרמב"ם מקבל ע 6בהכרח ויפרד למה שהורכב ממנו".
בניגוד לעמדתו ביחס לשתי הכתות וזה של תחיית המתים  הזאתהמציאות 

 7הראשונות, שאת דעותיהן הוא דוחה גם ללא קשר לסוגיית תכלית המצוות.
אם כן, אנו רואים לכאורה שהרמב"ם סידר את הדעות בסדר עולה, כך 

יותר עד הדעה ה ,שהדעה הפחות מתקבלת על דעתו נזכרת ראשונה וכך הלאה
נכונה, לתפיסתו. כמובן, לבסוף דוחה הרמב"ם את כל הצעותיהן של הכתות 

  השונות.
יש  אולם, אם אכן הדעות הובאו במדורג, מהפחות נכונה לנכונה ביותר,

לתמוה מדוע סידר הרמב"ם את שיטתה של הכת החמישית כדעה אחרונה. 
ראשונה הרי דעה זו משלבת בתוכה את כל ההשקפות יחד, ובכללן הדעה ה

והשנייה, שהן הדעות הפחות נכונות מבחינתו של הרמב"ם, כך שהכת הזו 
ניתן לשער שהרמב"ם מכאן לעומת הכת הרביעית, למשל.  'פחות צודקת'

רצה לרמוז לקוראיו שבעיניו, ביחס לסוגיה הנידונה, כלומר בסוגיית תכלית 
ס מצד הן זו המוטעית מיסודה והן זו שיש לה בסי – המצוות, כל הדעות

כל הכתות הללו שותפות לאותו  אינן נכונות! מבחינת הרמב"ם, –עצמה 
הן יוצאות מנקודת מוצא שהן יודעות מהי תכלית המצוות, וכל  ;החטא

עיסוקן מכאן ולהבא הוא לברר מהו אותו שכר, במקום להעלות לדיון את 
  עצם השאלה מהי תכלית המצוות. וכך כתב הרמב"ם:

  
עלהו על דעתו, או יחשוב בו, או יקח זה העיקר, מעט תמצא בכלל מי שי

או ישאל על זה השם על איזה דבר הוא נופל והאם הוא התכלית וכו' 
ולא תמצא כלל מי שישאל בזה או ידבר בו, ואמנם ישאלו בני האדם 
כולם ההמון והיחידים: היאך יקומו המתים ערומים או לבושים? והאם 

יקומו וכו' וכאשר יבוא המשיח  באותם הבגדים בעינם אשר נקברו בהם
  .האם ישוה בין העשיר והעני

                                                           
  .חקל' עמ הקדמה לפרק חלק,   6

7  Fred, Rosner, Maimonides` commantary on the Mishnah, New York 
1981, p. 166: "Maimonides himself subscribes to the viewpoint of this 
group of thinkers. Except for one point and this is that they state that 
there is no death after the resurrection. The opinions of the first two 
groups of thinkers are completely rejected by Maimonides".  

 119יעקב קורצוייל     
 

באמצע מביא הרמב"ם את דעותיהן של הכתות שמסתמכות  בלבד.מהמקרא 
גם על מאמרי חכמים וגם על פסוקים. אך מה עדיף, להסתמך על דברי חכמים 

  או על פסוקים מן המקרא?  
עם הכת הרביעית הרמב"ם מסכים באופן עקיף. היינו, אף על פי שהרמב"ם 

סובר שכך ייראו דוחה את הצבת 'ימות המשיח' כתכלית המצוות, גם הוא 
ימות המשיח. 'תחיית המתים' היא התכלית של הכת השלישית, והיא שונה 
מתפיסתו של הרמב"ם בסוגיית תחיית המתים. לפי השקפתה של הכת הזאת, 
הקמים לתחייה לא ימותו עוד, ואילו הרמב"ם כתב: "ודע כי האדם ימות 

קרונית את עם זאת, הרמב"ם מקבל ע 6בהכרח ויפרד למה שהורכב ממנו".
בניגוד לעמדתו ביחס לשתי הכתות וזה של תחיית המתים  הזאתהמציאות 

 7הראשונות, שאת דעותיהן הוא דוחה גם ללא קשר לסוגיית תכלית המצוות.
אם כן, אנו רואים לכאורה שהרמב"ם סידר את הדעות בסדר עולה, כך 

יותר עד הדעה ה ,שהדעה הפחות מתקבלת על דעתו נזכרת ראשונה וכך הלאה
נכונה, לתפיסתו. כמובן, לבסוף דוחה הרמב"ם את כל הצעותיהן של הכתות 

  השונות.
יש  אולם, אם אכן הדעות הובאו במדורג, מהפחות נכונה לנכונה ביותר,

לתמוה מדוע סידר הרמב"ם את שיטתה של הכת החמישית כדעה אחרונה. 
ראשונה הרי דעה זו משלבת בתוכה את כל ההשקפות יחד, ובכללן הדעה ה

והשנייה, שהן הדעות הפחות נכונות מבחינתו של הרמב"ם, כך שהכת הזו 
ניתן לשער שהרמב"ם מכאן לעומת הכת הרביעית, למשל.  'פחות צודקת'

רצה לרמוז לקוראיו שבעיניו, ביחס לסוגיה הנידונה, כלומר בסוגיית תכלית 
ס מצד הן זו המוטעית מיסודה והן זו שיש לה בסי – המצוות, כל הדעות

כל הכתות הללו שותפות לאותו  אינן נכונות! מבחינת הרמב"ם, –עצמה 
הן יוצאות מנקודת מוצא שהן יודעות מהי תכלית המצוות, וכל  ;החטא

עיסוקן מכאן ולהבא הוא לברר מהו אותו שכר, במקום להעלות לדיון את 
  עצם השאלה מהי תכלית המצוות. וכך כתב הרמב"ם:

  
עלהו על דעתו, או יחשוב בו, או יקח זה העיקר, מעט תמצא בכלל מי שי

או ישאל על זה השם על איזה דבר הוא נופל והאם הוא התכלית וכו' 
ולא תמצא כלל מי שישאל בזה או ידבר בו, ואמנם ישאלו בני האדם 
כולם ההמון והיחידים: היאך יקומו המתים ערומים או לבושים? והאם 

יקומו וכו' וכאשר יבוא המשיח  באותם הבגדים בעינם אשר נקברו בהם
  .האם ישוה בין העשיר והעני

                                                           
  .חקל' עמ הקדמה לפרק חלק,   6

7  Fred, Rosner, Maimonides` commantary on the Mishnah, New York 
1981, p. 166: "Maimonides himself subscribes to the viewpoint of this 
group of thinkers. Except for one point and this is that they state that 
there is no death after the resurrection. The opinions of the first two 
groups of thinkers are completely rejected by Maimonides".  

 119יעקב קורצוייל     
 

באמצע מביא הרמב"ם את דעותיהן של הכתות שמסתמכות  בלבד.מהמקרא 
גם על מאמרי חכמים וגם על פסוקים. אך מה עדיף, להסתמך על דברי חכמים 

  או על פסוקים מן המקרא?  
עם הכת הרביעית הרמב"ם מסכים באופן עקיף. היינו, אף על פי שהרמב"ם 

סובר שכך ייראו דוחה את הצבת 'ימות המשיח' כתכלית המצוות, גם הוא 
ימות המשיח. 'תחיית המתים' היא התכלית של הכת השלישית, והיא שונה 
מתפיסתו של הרמב"ם בסוגיית תחיית המתים. לפי השקפתה של הכת הזאת, 
הקמים לתחייה לא ימותו עוד, ואילו הרמב"ם כתב: "ודע כי האדם ימות 

קרונית את עם זאת, הרמב"ם מקבל ע 6בהכרח ויפרד למה שהורכב ממנו".
בניגוד לעמדתו ביחס לשתי הכתות וזה של תחיית המתים  הזאתהמציאות 

 7הראשונות, שאת דעותיהן הוא דוחה גם ללא קשר לסוגיית תכלית המצוות.
אם כן, אנו רואים לכאורה שהרמב"ם סידר את הדעות בסדר עולה, כך 

יותר עד הדעה ה ,שהדעה הפחות מתקבלת על דעתו נזכרת ראשונה וכך הלאה
נכונה, לתפיסתו. כמובן, לבסוף דוחה הרמב"ם את כל הצעותיהן של הכתות 

  השונות.
יש  אולם, אם אכן הדעות הובאו במדורג, מהפחות נכונה לנכונה ביותר,

לתמוה מדוע סידר הרמב"ם את שיטתה של הכת החמישית כדעה אחרונה. 
ראשונה הרי דעה זו משלבת בתוכה את כל ההשקפות יחד, ובכללן הדעה ה

והשנייה, שהן הדעות הפחות נכונות מבחינתו של הרמב"ם, כך שהכת הזו 
ניתן לשער שהרמב"ם מכאן לעומת הכת הרביעית, למשל.  'פחות צודקת'

רצה לרמוז לקוראיו שבעיניו, ביחס לסוגיה הנידונה, כלומר בסוגיית תכלית 
ס מצד הן זו המוטעית מיסודה והן זו שיש לה בסי – המצוות, כל הדעות

כל הכתות הללו שותפות לאותו  אינן נכונות! מבחינת הרמב"ם, –עצמה 
הן יוצאות מנקודת מוצא שהן יודעות מהי תכלית המצוות, וכל  ;החטא

עיסוקן מכאן ולהבא הוא לברר מהו אותו שכר, במקום להעלות לדיון את 
  עצם השאלה מהי תכלית המצוות. וכך כתב הרמב"ם:

  
עלהו על דעתו, או יחשוב בו, או יקח זה העיקר, מעט תמצא בכלל מי שי

או ישאל על זה השם על איזה דבר הוא נופל והאם הוא התכלית וכו' 
ולא תמצא כלל מי שישאל בזה או ידבר בו, ואמנם ישאלו בני האדם 
כולם ההמון והיחידים: היאך יקומו המתים ערומים או לבושים? והאם 

יקומו וכו' וכאשר יבוא המשיח  באותם הבגדים בעינם אשר נקברו בהם
  .האם ישוה בין העשיר והעני

                                                           
  .חקל' עמ הקדמה לפרק חלק,   6

7  Fred, Rosner, Maimonides` commantary on the Mishnah, New York 
1981, p. 166: "Maimonides himself subscribes to the viewpoint of this 
group of thinkers. Except for one point and this is that they state that 
there is no death after the resurrection. The opinions of the first two 
groups of thinkers are completely rejected by Maimonides".  

 119יעקב קורצוייל     
 

באמצע מביא הרמב"ם את דעותיהן של הכתות שמסתמכות  בלבד.מהמקרא 
גם על מאמרי חכמים וגם על פסוקים. אך מה עדיף, להסתמך על דברי חכמים 

  או על פסוקים מן המקרא?  
עם הכת הרביעית הרמב"ם מסכים באופן עקיף. היינו, אף על פי שהרמב"ם 

סובר שכך ייראו דוחה את הצבת 'ימות המשיח' כתכלית המצוות, גם הוא 
ימות המשיח. 'תחיית המתים' היא התכלית של הכת השלישית, והיא שונה 
מתפיסתו של הרמב"ם בסוגיית תחיית המתים. לפי השקפתה של הכת הזאת, 
הקמים לתחייה לא ימותו עוד, ואילו הרמב"ם כתב: "ודע כי האדם ימות 

קרונית את עם זאת, הרמב"ם מקבל ע 6בהכרח ויפרד למה שהורכב ממנו".
בניגוד לעמדתו ביחס לשתי הכתות וזה של תחיית המתים  הזאתהמציאות 

 7הראשונות, שאת דעותיהן הוא דוחה גם ללא קשר לסוגיית תכלית המצוות.
אם כן, אנו רואים לכאורה שהרמב"ם סידר את הדעות בסדר עולה, כך 

יותר עד הדעה ה ,שהדעה הפחות מתקבלת על דעתו נזכרת ראשונה וכך הלאה
נכונה, לתפיסתו. כמובן, לבסוף דוחה הרמב"ם את כל הצעותיהן של הכתות 

  השונות.
יש  אולם, אם אכן הדעות הובאו במדורג, מהפחות נכונה לנכונה ביותר,

לתמוה מדוע סידר הרמב"ם את שיטתה של הכת החמישית כדעה אחרונה. 
ראשונה הרי דעה זו משלבת בתוכה את כל ההשקפות יחד, ובכללן הדעה ה

והשנייה, שהן הדעות הפחות נכונות מבחינתו של הרמב"ם, כך שהכת הזו 
ניתן לשער שהרמב"ם מכאן לעומת הכת הרביעית, למשל.  'פחות צודקת'

רצה לרמוז לקוראיו שבעיניו, ביחס לסוגיה הנידונה, כלומר בסוגיית תכלית 
ס מצד הן זו המוטעית מיסודה והן זו שיש לה בסי – המצוות, כל הדעות

כל הכתות הללו שותפות לאותו  אינן נכונות! מבחינת הרמב"ם, –עצמה 
הן יוצאות מנקודת מוצא שהן יודעות מהי תכלית המצוות, וכל  ;החטא

עיסוקן מכאן ולהבא הוא לברר מהו אותו שכר, במקום להעלות לדיון את 
  עצם השאלה מהי תכלית המצוות. וכך כתב הרמב"ם:

  
עלהו על דעתו, או יחשוב בו, או יקח זה העיקר, מעט תמצא בכלל מי שי

או ישאל על זה השם על איזה דבר הוא נופל והאם הוא התכלית וכו' 
ולא תמצא כלל מי שישאל בזה או ידבר בו, ואמנם ישאלו בני האדם 
כולם ההמון והיחידים: היאך יקומו המתים ערומים או לבושים? והאם 

יקומו וכו' וכאשר יבוא המשיח  באותם הבגדים בעינם אשר נקברו בהם
  .האם ישוה בין העשיר והעני

                                                           
  .חקל' עמ הקדמה לפרק חלק,   6

7  Fred, Rosner, Maimonides` commantary on the Mishnah, New York 
1981, p. 166: "Maimonides himself subscribes to the viewpoint of this 
group of thinkers. Except for one point and this is that they state that 
there is no death after the resurrection. The opinions of the first two 
groups of thinkers are completely rejected by Maimonides".  



  תכלית המצוות לפי שיטת הרמב"ם  120
 

תמוה מדוע חוזר הרמב"ם על אותה התביעה כלפי הכתות ד פעמים:  לכאורה
ג. "או יקח  ;ב. "או יחשוב בו" ;א. "מעט תמצא בכלל מי שיעלהו על דעתו"

הרמב"ם היא  שכוונתלהציע  נראהד. "או ישאל על זה השם".  ;זה העיקר"
לכל כת הקדיש הרמב"ם שאלה כלומר  .נהמָ ד הכתות שֶ ד שאלות כנגד הציג ל

תכלית המצוות טענה כי הראשונה, ש לכת התייחסוב: הדעתהמתאימה לתוכן 
את כלל לא העלתה על דעתה הזאת  כתכותב הרמב"ם שה ,גשמי עדן גן היא
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המצדדים שמדמים חיים גשמיים בעולם של נפשות). את  ,פשותםיט

אינם חושבים,  שהםוטוען נגדם תוקף הרמב"ם  היהשני בהשקפתה של הכת
 שתחייתחשוב לזכור ימות המשיח כעולם גשמי אחר.  אתשהם מדמים מאחר 
 .)קלח' עמ, חלק לפרק הקדמה"ם (עי' הרמב של העיקרים אחד היא המתים

מבררים את  אינם שתומכיהעל  השלישית כתת  למשום כך הוא בא בטענו
, לדעתם(שבניגוד  הזה שהעיקר מדמים שהם מפני, כראויה'עיקר' הזה 

 לכת אשרבלא יחיו לנצח) הוא תכלית המצוות. ולבסוף,  הילתחי הקמים
הרביעית כותב הרמב"ם בעדינות רבה, שאין הם 'שואלים' על זה 'השם'. לפי 

'ימות  המושג כלפי מכוונת'השם'  המילהש היא"ם הרמב כוונת י,הצעת
 לתרגומו בהערות רוזנר שכתב למה בניגוד , וזאתהרביעית הכת של' המשיח
'השם'  שבמילהשם הוא סובר  ),36 הערה("ם הרמב הקדמות של לאנגלית
  הרמב"ם לעולם הבא.  ןומתכו
 מהכת בקושיותיוהרמב"ם  תעלםמלשים לב לכך שלפי דקדוק זה  יש

שלשמו הביא הרמב"ם את  התפקיד. זושאלה גם לכת  ייחדנו מאיוהחמישית 
 פנה לא מדועכפי שהסברתי לעיל, מנמק גם החמישית,  הכתדעתה של 

 לאשהביא נו שגם במשל ישהרא ,לקמן. (עי' זו כת אל גם בתמיהתו"ם הרמב
 ).החמישית לכת מקבילההרמב"ם הציע 

  
 בתרגומםרמב"ם הקורא את דברי ה. יש להעיר הערה מתודולוגית כאן

חמש יווכח שהרמב"ם מחווה את דעתו על  ,לעברית וירצה לדקדק בדבריו
: "הנה כת אחת הרמב"ם תבוכהראשונה  על הכתגם באופן הבא:  הכתות

תאמין", אחר כך: "וכת שניה תאמין ותחשוב", ואילו הכת השלישית: 
יחס לעומת זאת, כשהוא מתי"תחשוב" בלבד, וכן הכת הרביעית: "תחשוב". 

 לא, עםה את מרבית – "םהרמב שמסביר כפי  – מייצגתשהחמישית,  לכת
 מעניין. להשקפה הזאתמהי הפעולה ההכרתית שהובילה אותם  מצוין
 נוישהרא כפיאת המקורות שעליהם הם מסתמכים,  צייןהרמב"ם גם אינו מש

) היוהשני הראשונה לכת ביחס"ם הרמבבטבלה לעיל. הביטוי 'תאמין' (שנקט 
 לכתבנוגע ' (שנקט הרמב"ם תחשובלביטוי ' בהשוואה וחלש תפחּו הנרא

 של מקומו על"ם הרמב של השקפתו לאור בייחוד), והרביעית השלישית
 הללו בביטויים שימוש השונה שעושה הרמב"םמהאם כן,  8.בנפש השכל
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ד לומד כדי לקבל הכת הראשונה מקבילה במשל לשלב הילדות שבו היל
ממתקים. אנו רואים כי במעבר מכת לכת, התמורה ללימוד הולכת 

במשל לזה שלומד על מנת דומה משתכללת ומתעלה, עד שהכת הרביעית ו
שיהיה רב ויכבדוהו. מאופן הצגתו של  המשל אפשר לעמוד על הבדל נוסף 
ו שיש לפי הרמב"ם בין חמש הכתות. הפער בין אנשי הכתות השונות אינ

מתבטא רק בגמול שאליו הם שואפים, אלא גם ביכולות הבסיסיות שלהם. 
  קיימת התאמה בין הצפייה והשאיפות של האדם למדרגתו השכלית.

והנה, לא התאים הרמב"ם במשל מקבילה לכת החמישית בנמשל. הסיבה 
הראשונה לכך היא שלא ייתכן לומר שאדם מבוגר לומד חכמה כדי להשיג את 

הכתות הקודמות; וכי שייך לומר שאדם מבוגר לומד בשביל  כל המטרות של
סוכריות ואגוזים?! אך נראה שיש לכך גם סיבה נוספת. כפי שטענתי למעלה, 
מטרתו של הרמב"ם בהצגת השקפתה של  הכת החמישית היא לרמוז לקורא 

  יחסו לכלל הכתות, ולכן, כאשר מדובר ב'משל' בלבד, אין כל צורך בכך. על 
  

  של הרמב"ם בסוגיית תכלית המצוות דיונוב. מטרת 
עד כאן עסקנו בשאלת סדר הבאתן של הכתות על ידי הרמב"ם. כעת עלינו 
להבין מדוע הציג הרמב"ם 'משל'. וכי לא היה די לרמב"ם לפרוס לפני הקורא 
את שיטתו מיד לאחר שדחה את דעותיהן של כל חמש הכתות? האם המשל 

  א להבנה מעמיקה יותר של תשובת הרמב"ם?קידם אותנו צעד כלשהו
פני הקורא תמיהה נוספת על האופן שבו דן לקודם שנשיב על שאלה זו נציב 

הרמב"ם בסוגיית 'תכלית המצוות': מה ראה הרמב"ם להביא את חמש 
הכתות על דעותיהן והשקפותיהן? וכי אין די בקביעה שהרוב המוחלט של 

, ומתוכם הרוב מצפים לעולם הבא האנשים מצפה לשכר על  קיום המצוות
לפי הרמב"ם אשר שהוא גשמי (כפי שמוכח מדעתה של הכת החמישית, 

  12מייצגת את הרוב)?
נראה שהרמב"ם מאריך בסקירת השיטות השונות המצפות לסוגים שונים של 
שכר, על מנת להסתיר מפני הקורא את העובדה שתכלית כוונתו היא להבין 

חכמים המובאים במשנה בתחילת פרק חלק! הרי באופן שונה את פשט דברי 
שנינו: "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא וכו'. ואלו שאין להם חלק 
לעולם הבא: האומר אין תחית המתים, ואין תורה מן השמים, ואפיקורוס". 
דיוק פשוט של לשון המשנה מעלה את התובנה הבאה: אלו שיש להם חלק 

ל ה'רשימה' הזאת. או בלשון אחרת: אלו לעולם הבא הם אלו שמאמינים בכ
שמאמינים בתחיית המתים ובתורה מן השמים יש להם חלק לעולם הבא! 
בשכר אמונתם ב'אמת' הם זוכים לחיי עולם הבא. זאת בדיוק הנקודה 
שהציקה לרמב"ם, וכי תכלית האמת היא השכר של חיי נצח? הרמב"ם מתנגד 

שידע שהיא אמת"! אך אם כן,  לכך. לפי השקפתו: "אין תכלית האמת אלא
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ד לומד כדי לקבל הכת הראשונה מקבילה במשל לשלב הילדות שבו היל
ממתקים. אנו רואים כי במעבר מכת לכת, התמורה ללימוד הולכת 

במשל לזה שלומד על מנת דומה משתכללת ומתעלה, עד שהכת הרביעית ו
שיהיה רב ויכבדוהו. מאופן הצגתו של  המשל אפשר לעמוד על הבדל נוסף 
ו שיש לפי הרמב"ם בין חמש הכתות. הפער בין אנשי הכתות השונות אינ

מתבטא רק בגמול שאליו הם שואפים, אלא גם ביכולות הבסיסיות שלהם. 
  קיימת התאמה בין הצפייה והשאיפות של האדם למדרגתו השכלית.

והנה, לא התאים הרמב"ם במשל מקבילה לכת החמישית בנמשל. הסיבה 
הראשונה לכך היא שלא ייתכן לומר שאדם מבוגר לומד חכמה כדי להשיג את 

הכתות הקודמות; וכי שייך לומר שאדם מבוגר לומד בשביל  כל המטרות של
סוכריות ואגוזים?! אך נראה שיש לכך גם סיבה נוספת. כפי שטענתי למעלה, 
מטרתו של הרמב"ם בהצגת השקפתה של  הכת החמישית היא לרמוז לקורא 

  יחסו לכלל הכתות, ולכן, כאשר מדובר ב'משל' בלבד, אין כל צורך בכך. על 
  

  של הרמב"ם בסוגיית תכלית המצוות דיונוב. מטרת 
עד כאן עסקנו בשאלת סדר הבאתן של הכתות על ידי הרמב"ם. כעת עלינו 
להבין מדוע הציג הרמב"ם 'משל'. וכי לא היה די לרמב"ם לפרוס לפני הקורא 
את שיטתו מיד לאחר שדחה את דעותיהן של כל חמש הכתות? האם המשל 

  א להבנה מעמיקה יותר של תשובת הרמב"ם?קידם אותנו צעד כלשהו
פני הקורא תמיהה נוספת על האופן שבו דן לקודם שנשיב על שאלה זו נציב 

הרמב"ם בסוגיית 'תכלית המצוות': מה ראה הרמב"ם להביא את חמש 
הכתות על דעותיהן והשקפותיהן? וכי אין די בקביעה שהרוב המוחלט של 

, ומתוכם הרוב מצפים לעולם הבא האנשים מצפה לשכר על  קיום המצוות
לפי הרמב"ם אשר שהוא גשמי (כפי שמוכח מדעתה של הכת החמישית, 

  12מייצגת את הרוב)?
נראה שהרמב"ם מאריך בסקירת השיטות השונות המצפות לסוגים שונים של 
שכר, על מנת להסתיר מפני הקורא את העובדה שתכלית כוונתו היא להבין 

חכמים המובאים במשנה בתחילת פרק חלק! הרי באופן שונה את פשט דברי 
שנינו: "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא וכו'. ואלו שאין להם חלק 
לעולם הבא: האומר אין תחית המתים, ואין תורה מן השמים, ואפיקורוס". 
דיוק פשוט של לשון המשנה מעלה את התובנה הבאה: אלו שיש להם חלק 

ל ה'רשימה' הזאת. או בלשון אחרת: אלו לעולם הבא הם אלו שמאמינים בכ
שמאמינים בתחיית המתים ובתורה מן השמים יש להם חלק לעולם הבא! 
בשכר אמונתם ב'אמת' הם זוכים לחיי עולם הבא. זאת בדיוק הנקודה 
שהציקה לרמב"ם, וכי תכלית האמת היא השכר של חיי נצח? הרמב"ם מתנגד 

שידע שהיא אמת"! אך אם כן,  לכך. לפי השקפתו: "אין תכלית האמת אלא
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ד לומד כדי לקבל הכת הראשונה מקבילה במשל לשלב הילדות שבו היל
ממתקים. אנו רואים כי במעבר מכת לכת, התמורה ללימוד הולכת 

במשל לזה שלומד על מנת דומה משתכללת ומתעלה, עד שהכת הרביעית ו
שיהיה רב ויכבדוהו. מאופן הצגתו של  המשל אפשר לעמוד על הבדל נוסף 
ו שיש לפי הרמב"ם בין חמש הכתות. הפער בין אנשי הכתות השונות אינ

מתבטא רק בגמול שאליו הם שואפים, אלא גם ביכולות הבסיסיות שלהם. 
  קיימת התאמה בין הצפייה והשאיפות של האדם למדרגתו השכלית.

והנה, לא התאים הרמב"ם במשל מקבילה לכת החמישית בנמשל. הסיבה 
הראשונה לכך היא שלא ייתכן לומר שאדם מבוגר לומד חכמה כדי להשיג את 

הכתות הקודמות; וכי שייך לומר שאדם מבוגר לומד בשביל  כל המטרות של
סוכריות ואגוזים?! אך נראה שיש לכך גם סיבה נוספת. כפי שטענתי למעלה, 
מטרתו של הרמב"ם בהצגת השקפתה של  הכת החמישית היא לרמוז לקורא 

  יחסו לכלל הכתות, ולכן, כאשר מדובר ב'משל' בלבד, אין כל צורך בכך. על 
  

  של הרמב"ם בסוגיית תכלית המצוות דיונוב. מטרת 
עד כאן עסקנו בשאלת סדר הבאתן של הכתות על ידי הרמב"ם. כעת עלינו 
להבין מדוע הציג הרמב"ם 'משל'. וכי לא היה די לרמב"ם לפרוס לפני הקורא 
את שיטתו מיד לאחר שדחה את דעותיהן של כל חמש הכתות? האם המשל 

  א להבנה מעמיקה יותר של תשובת הרמב"ם?קידם אותנו צעד כלשהו
פני הקורא תמיהה נוספת על האופן שבו דן לקודם שנשיב על שאלה זו נציב 

הרמב"ם בסוגיית 'תכלית המצוות': מה ראה הרמב"ם להביא את חמש 
הכתות על דעותיהן והשקפותיהן? וכי אין די בקביעה שהרוב המוחלט של 

, ומתוכם הרוב מצפים לעולם הבא האנשים מצפה לשכר על  קיום המצוות
לפי הרמב"ם אשר שהוא גשמי (כפי שמוכח מדעתה של הכת החמישית, 

  12מייצגת את הרוב)?
נראה שהרמב"ם מאריך בסקירת השיטות השונות המצפות לסוגים שונים של 
שכר, על מנת להסתיר מפני הקורא את העובדה שתכלית כוונתו היא להבין 

חכמים המובאים במשנה בתחילת פרק חלק! הרי באופן שונה את פשט דברי 
שנינו: "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא וכו'. ואלו שאין להם חלק 
לעולם הבא: האומר אין תחית המתים, ואין תורה מן השמים, ואפיקורוס". 
דיוק פשוט של לשון המשנה מעלה את התובנה הבאה: אלו שיש להם חלק 

ל ה'רשימה' הזאת. או בלשון אחרת: אלו לעולם הבא הם אלו שמאמינים בכ
שמאמינים בתחיית המתים ובתורה מן השמים יש להם חלק לעולם הבא! 
בשכר אמונתם ב'אמת' הם זוכים לחיי עולם הבא. זאת בדיוק הנקודה 
שהציקה לרמב"ם, וכי תכלית האמת היא השכר של חיי נצח? הרמב"ם מתנגד 

שידע שהיא אמת"! אך אם כן,  לכך. לפי השקפתו: "אין תכלית האמת אלא
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ד לומד כדי לקבל הכת הראשונה מקבילה במשל לשלב הילדות שבו היל
ממתקים. אנו רואים כי במעבר מכת לכת, התמורה ללימוד הולכת 

במשל לזה שלומד על מנת דומה משתכללת ומתעלה, עד שהכת הרביעית ו
שיהיה רב ויכבדוהו. מאופן הצגתו של  המשל אפשר לעמוד על הבדל נוסף 
ו שיש לפי הרמב"ם בין חמש הכתות. הפער בין אנשי הכתות השונות אינ

מתבטא רק בגמול שאליו הם שואפים, אלא גם ביכולות הבסיסיות שלהם. 
  קיימת התאמה בין הצפייה והשאיפות של האדם למדרגתו השכלית.

והנה, לא התאים הרמב"ם במשל מקבילה לכת החמישית בנמשל. הסיבה 
הראשונה לכך היא שלא ייתכן לומר שאדם מבוגר לומד חכמה כדי להשיג את 

הכתות הקודמות; וכי שייך לומר שאדם מבוגר לומד בשביל  כל המטרות של
סוכריות ואגוזים?! אך נראה שיש לכך גם סיבה נוספת. כפי שטענתי למעלה, 
מטרתו של הרמב"ם בהצגת השקפתה של  הכת החמישית היא לרמוז לקורא 

  יחסו לכלל הכתות, ולכן, כאשר מדובר ב'משל' בלבד, אין כל צורך בכך. על 
  

  של הרמב"ם בסוגיית תכלית המצוות דיונוב. מטרת 
עד כאן עסקנו בשאלת סדר הבאתן של הכתות על ידי הרמב"ם. כעת עלינו 
להבין מדוע הציג הרמב"ם 'משל'. וכי לא היה די לרמב"ם לפרוס לפני הקורא 
את שיטתו מיד לאחר שדחה את דעותיהן של כל חמש הכתות? האם המשל 

  א להבנה מעמיקה יותר של תשובת הרמב"ם?קידם אותנו צעד כלשהו
פני הקורא תמיהה נוספת על האופן שבו דן לקודם שנשיב על שאלה זו נציב 

הרמב"ם בסוגיית 'תכלית המצוות': מה ראה הרמב"ם להביא את חמש 
הכתות על דעותיהן והשקפותיהן? וכי אין די בקביעה שהרוב המוחלט של 

, ומתוכם הרוב מצפים לעולם הבא האנשים מצפה לשכר על  קיום המצוות
לפי הרמב"ם אשר שהוא גשמי (כפי שמוכח מדעתה של הכת החמישית, 

  12מייצגת את הרוב)?
נראה שהרמב"ם מאריך בסקירת השיטות השונות המצפות לסוגים שונים של 
שכר, על מנת להסתיר מפני הקורא את העובדה שתכלית כוונתו היא להבין 

חכמים המובאים במשנה בתחילת פרק חלק! הרי באופן שונה את פשט דברי 
שנינו: "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא וכו'. ואלו שאין להם חלק 
לעולם הבא: האומר אין תחית המתים, ואין תורה מן השמים, ואפיקורוס". 
דיוק פשוט של לשון המשנה מעלה את התובנה הבאה: אלו שיש להם חלק 

ל ה'רשימה' הזאת. או בלשון אחרת: אלו לעולם הבא הם אלו שמאמינים בכ
שמאמינים בתחיית המתים ובתורה מן השמים יש להם חלק לעולם הבא! 
בשכר אמונתם ב'אמת' הם זוכים לחיי עולם הבא. זאת בדיוק הנקודה 
שהציקה לרמב"ם, וכי תכלית האמת היא השכר של חיי נצח? הרמב"ם מתנגד 

שידע שהיא אמת"! אך אם כן,  לכך. לפי השקפתו: "אין תכלית האמת אלא
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מדוע התנא של משנתנו הציב את תכלית האמת בחיי עולם הבא? הרמב"ם 
אינו משיב באופן ישיר לשאלה זו, משום שהוא מצניע את פרשנותו 

  המחודשת לפשט המשנה, אך הוא רומז לכך:
  

ולפי שידעו החכמים עליהם השלום שזה הענין (עבודה לשמה) קשה 
חד משיגו וכו' לפיכך התירו להמון שישארו על מאוד, ואין כל א

אמונתם מעשית הטובות לתקות הגמול וההתרחקות מהרעות ליראת 
יג וידע העונש, ויזרזו על זה, ויחזקו רצונותיהם בו עד שישיג המש

  . האמת והאופן השלם מה הוא
  

לדעת הרמב"ם, התנא כיוון בדבריו לחנך את המון העם. משום כך לא גילה 
ת תכלית המצוות כפי שהיא, אלא נקט טקטיקה שתקרב את העם התנא א

לאמונות נכונות והציע את העולם הבא כגמול לעשיית המצוות. מאחר 
שהרמב"ם לא רצה שהקורא את דבריו יסתייג מתפיסת ה'עבודה מאהבה' 
מכוח דברי התנא במשנה, פתח בהצגת דעותיהן של חמש הכתות ובכך הסיט 

רא לדיון 'אחר', כביכול. כעת אין אנו דנים ומקשים את תשומת ליבו של הקו
על דבריו של התנא, אלא בהשקפותיהן של חמש הכתות. כך לא ירגיש הקורא 
שבסופו של תהליך הרמב"ם מציע פרשנות חדשה למשנה. ההבנה הזו של 
הרמב"ם לא תוצג כהבנה חדשה; קודם לכן חותר הרמב"ם לכך שהקורא 

פשות תכלית חיצונית לקיום המצוות, ומתוך כך יגבש התנגדות לתפיסות המח
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תכלית  –בסיום הדיון ב'משל' משליך הרמב"ם את המסקנה גם על ה'נמשל' 
המצוות: "והמצוות אמת, ולפיכך תכליתן קיומן". והוא ממשיך ודן בתכלית 

יש שוכו שאמר: "אל תהיו כעבדים ה'מעשה' ומסתייע בדבריו של אנטיגנוס א
המשמשין את הרב על מנת לקבל פרס, היו כעבדים המשמשין את הרב על 
מנת שלא לקבל פרס". אמנם כמה שורות בסמיכות לדברים האלה, הרמב"ם 
מזכיר שוב את אנטיגנוס, אך הפעם בהתייחסות שונה: "ותפשו על אנטגנס 

זה חכמים הזהרו בדבריכם". איש סוכו על שפרש בהמון מה שפרש, ואמרו ב
כוונת הרמב"ם לומר שהתנא ששנה את משנתנו נזהר בדבריו ונמנע מלומר 

  את התכלית הנכונה, כלקח ממה שקרה לאנטיגנוס.
  

  ג. המקורות שעליהם התבססו הכתות השונות
מתוך התובנות הללו בדברי הרמב"ם נוכל למצוא ביסוס נוסף לטענתנו 

מהדעה הטועה ביותר  ,לת דבריו בסדר עולהשהרמב"ם מנה את הכתות בתחי
אל הדעה הפחות טועה, על בסיס המקורות שהוא ייחס לכתות השונות. בכך 
נשיב על תמיהתנו בראשית הדברים: מה עדיף, להסתמך על דברי חכמים או 

  על פסוקים מן המקרא?
בהתייחסו למקורות שעליהם נשענת הכת הראשונה כתב הרמב"ם: "וזו הכת 

יה על זאת האמונה במאמרים רבים ממאמרי החכמים עליהם תביא רא
השלום, אשר חייך, יאותו פשטיהם לטענתם, או לרבה". אך אין הכת הזו 
יכולה להתבסס על כתובים מן המקרא או על פסוקים מן המקרא כפי שעושות 
שאר הכתות. ואין להתפלא על כך, משום שכוונת הרמב"ם היא לרמוז שהכת 

את דברי חז"ל כפשטם וזאת טעותה, משום שאת דברי הראשונה מבינה 
חכמים יש להבין כדברי חידה ומשל. לכן השקפתה של הכת הזאת היא 
הרחוקה ביותר מן האמת. לפי הרמב"ם הכת הראשונה אינה מביאה ראיות 
לשיטתה מהמקרא, אף על פי שגם פסוקים מסוימים במקרא ראויים להבנה 

בפסוקים סימוכין לטענותיהם של בעלי  בדרך של משל ונמשל, משום שאין
  דעה זו, אפילו אם לומדים על כוונת הכתוב מתוך פשט המקרא.

ביחס לכת השנייה כתב הרמב"ם: "ויביאו ראיה על זה גם כן במאמרים רבים 
מצויים לחכמים, ובכתובים מן המקרא, יסכימו פשטיהם לטענתם או 

ו נסמכים על פשט דברי לקצתה". כלומר,  גם המאמינים השייכים לכת הז
חכמים מבלי שהעמיקו להבין את כוונת דבריהם של חז"ל, אך בניגוד לכת 

  הראשונה, אנשי הכת השנייה נשענים גם על כתובים מן המקרא.
לכאורה, תפיסתה של הכת השנייה שגויה יותר מזו של הכת הראשונה, שהרי 

 – ו לקצתה"ביחס לכת השנייה כתב הרמב"ם: "יסכימו פשטיהם לטענתם א
כלומר, הרמב"ם טוען כאן שפשט דברי חכמים בחלק מן המקורות שהובאו, 
תומך רק במקצת דבריהם  של אנשי הכת הזאת, ואילו ביחס לכת הראשונה 
כתב הרמב"ם: "יאותו פשטיהם לטענתם או לרבה", רוצה לומר, פשט דברי 

 –יעוט חכמים תומך בדברי הכת הראשונה או לפחות ברוב דבריה, רוב ומ
  רוב עדיף?
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המצוות: "והמצוות אמת, ולפיכך תכליתן קיומן". והוא ממשיך ודן בתכלית 

יש שוכו שאמר: "אל תהיו כעבדים ה'מעשה' ומסתייע בדבריו של אנטיגנוס א
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זה חכמים הזהרו בדבריכם". איש סוכו על שפרש בהמון מה שפרש, ואמרו ב
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ברם, לאור עיוננו בדברי הרמב"ם אנו מבינים שהעובדה שהכת הראשונה 
יכולה להתגאות בכך שרוב פשטי דברי חכמים יאותו לדבריהם, אין זה אלא 
לרעתה! משום שאת דברי חכמים אין להבין כפשטם ועיקר משענתם של 

אפוא על  אנשי הכת הראשונה היא משענת קנה רצוץ. הכת השנייה עדיפה
על פסוקי המקרא. נכון  גם הכת הראשונה, משום שהיא יכולה להסתמך

שהמצדדים בדעה של הכת השנייה מבינים את הפסוקים כפשטם וזאת טעות 
גדולה, אך מבחינת גיוון המקורות הם עדיפים על פני אלה הדוגלים בדעה של 

עות הכת הראשונה. עם זאת, אין לשכוח, כמובן, ששתי הכתות הללו טו
  ביותר לפי השקפת הרמב"ם.

המקורות שעליהם נשענת הכת השלישית מתוארים על ידי הרמב"ם כך: 
"ויביאו ראיה על זה גם כן במאמרי חכמים, ובקצת פסוקים במקרא, יאותו 
לזאת הטענה", הנה כאן לא כתב הרמב"ם שהם נסמכים על 'פשטיהם' של 

רי חז"ל המורים על תחיית דברי חז"ל או המקרא, אלא על עומק הפסוקים ודב
המתים. אמנם לפי שיטת הרמב"ם, גם הקמים לתחיית המתים ימותו לבסוף, 

הכת השלישית סוברים שהקמים בתחייה יישארו לעולם חיים, אך  אנשיואילו 
בעניין זה שורש הוויכוח בין הרמב"ם לבין אנשי הכת הזאת  איננו בהבנה 

הוא טמון באופן תפיסת קיום  שונה של הפסוקים או של דברי חז"ל, אלא
ולכן לא  ,ה'חומר' מבחינה פילוסופית. לפי הרמב"ם ה'חומר' הוא הווה ונפסד

  ייתכן שהחומר יתקיים לעולם. 
הכת הרביעית נתמכת "בכל כתובי התורה בברכות ובקללות וזולתן, ובכל 
היעודים המצויים במקרא". כפי שפתחנו, הרמב"ם מסכים עם עצם השקפתה 

הזו, שכך ייראו ימות המשיח. לכן כותב הרמב"ם שהיא מסתמכת על  של הכת
הפסוקים העוסקים באמת בשאלת הייעוד. אי אפשר להתעלם מהביסוס 
הנרחב שמייחס הרמב"ם לכת זו. ביותר בולטת לעין העובדה שכת זו כלל 
אינה מתבססת על דברי חכמים אלא על פסוקים בלבד! אמנם גם כת זו 

בינה את כוונת הפסוקים באופן שגוי, כאילו באו לומר חוטאת בכך שהיא מ
שהתכלית האחרונה של קיום המצוות היא הברכות והייעודים המצויים 
 ,במקרא, והיא אינה מבינה שהתורה פונה בדבריה אל ההמון, ומצד האמת

דעות של התכלית האחרונה של המצוות היא עצם קיום המצוות מתוך מּו
בחה של כת זו ייאמר שהיא אינה מתבססת על 'עבודה מאהבה'. אולם, לש

הבנה פשטנית בדברי חז"ל, משום שהבנה כזו היא טעות גמורה, ואילו הבנה 
  של פשט הכתובים אינה טעות, אלא שאיננה התכלית האחרונה!

  
כדי לדחות את  רק כבר גיליתי את דעתי לפני הקורא, שהכת החמישית הובאה

בסוגייתנו. כלומר, כדי לרמוז לקורא  דעותיהן של שאר הכתות ביחס לדיון
שאפילו הכת הרביעית היא בבחינת 'הכי פחות טועה' ולא 'צודקת' (משום 

לעיל, בניגוד להשקפתה של הכת הרביעית, אין תכלית קיום המצוות  אמורשכ
אלא קיומן בלבד), הציג הרמב"ם בסוף סקירתן של השיטות  ,ימות המשיח

ת בתוכה את כל הדעות יחד. בכך מראה השונות את הכת החמישית, האוגד
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עות הכת הראשונה. עם זאת, אין לשכוח, כמובן, ששתי הכתות הללו טו
  ביותר לפי השקפת הרמב"ם.

המקורות שעליהם נשענת הכת השלישית מתוארים על ידי הרמב"ם כך: 
"ויביאו ראיה על זה גם כן במאמרי חכמים, ובקצת פסוקים במקרא, יאותו 
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בעניין זה שורש הוויכוח בין הרמב"ם לבין אנשי הכת הזאת  איננו בהבנה 
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 ,הרמב"ם שכל הדעות שהביא, החל בתפיסה הראשונה, המוטעית ביותר
, הרי שמבחינת הדיון בסוגיית 'פחות טועה'שהיא ה ,וכלה בתפיסה הרביעית

התפיסה הנכונה תכלית המצוות כל הכתות נסקרות באותו מבט, כולן טועות. 
וכאמור, המסר המרכזי  קיומן,היא שתכלית קיום המצוות היא עצם 

שהרמב"ם שאף להעביר במהלך דבריו הוא שתכלית האמת היא ידיעת האמת 
  ותו לא. הצגת הגמול כשכר לידיעת האמת במשנה נועדה למטרות חינוכיות.
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  בין פרשת תמר ויהודה למגילת רות
  
  מאת

  דליה קריספל
  

שתי הפרשיות, פרשת תמר ופרשת רות המואביה מתחברות זו לזו בעניינים 
רבים. בפתיחת הפרשיות ואף בחתימתן; בקשרי היוחסין שנתגלו בהן; 
בנסיבות ובמעשים הדומים זה לזה ובתוצאות המעשים, על דרך ההשלמה, 

  לדורות שאחריהן. 
הפרשיות מספרות על שתי נשים אלמנות (תמר ורות), הקשורות לשבט שתי 

יהודה, שהצליחו לקיים את זרע בעלן הראשון באמצעות פעולת ייבום. 
  נשאלת השאלה: מדוע נקשרו שתי הפרשיות זו בזו ומה משמעות הקשר? 

שתי הפרשיות פותחות בירידה. פרק לח בספר בראשית מתחיל בסיפור ירידת 
אחיו, כלשון הכתוב: "וירד יהודה מאת אחיו" לאחר מכירת יהודה מאת 

  יוסף, ובנישואיו  של יהודה לבת איש כנעני ושמו שוע.
אף פרשת רות פותחת בירידתו של  איש מבית לחם יהודה, הוא אלימלך, 

  לשדות מואב, ומספרת על נישואי בניו של אלימלך לשתי נשים מואביות. 
  ומה פשרן? מה משמעותן של שתי ירידות אלה

על ירידת יהודה מגדולתו ופרישתו מאת אחיו אומר מדרש תנחומא: "'ויהי 
לכאן? (פרשת ירידת יהודה לפרשת מכירת יוסף) למה נסמכה פרשה זו  -בעת ההיא'

מגדולתו, כשראו בצרת אביהם, אמרו: (של יהודה) ללמד שהורידוהו אחיו 
  ינו שומעים לך".אילו אמרת להשיבו הי(את יוסף). אתה אמרת למכרו 

ירידתו של אלימלך לארץ מואב,  שמסופר עליה במגילת רות, מוסברת ברעב 
  שהיה אז בארץ.

רעב הצפוי להגיע  – כלומר, בשני המקרים ממלא הרעב תפקיד חשוב. האחד
מיד, לאחר מכירת יוסף למצרים בשל קנאת האחים ביוסף, והוא בבחינת רעב 

זה  – ם הולידה אף רעב רוחני, והאחרחומרי ורוחני, שהרי הירידה למצרי
רעב חומרי, החושף את  צרות העין של אלימלך.  – המתואר במגילת רות

אלימלך היה אחד מראשי הסנהדרין וממנהיגי הדור ובהגיע הרעב ביכר לנהוג 
בצרות עין, כנאמר בילקוט שמעוני: "אלימלך מגדולי המדינה ומפרנסי הדור 

אמר: עכשיו יהיו כל ישראל מסבבים על פתחי,  היה, וכיון שבאו שני רעבון,
  מה עשה, עמד וברח מפניהם".(בסלו), זה בא בקופתו וזה בא בכפיפו 

ניתן אפוא לומר כי בשני המקרים הפרשה קשורה בתחילתה בהיעדר מעשה 
  חסד. 

  
קיימים קווי דמיון נוספים בין שתי הפרשיות: בשתיהן, זו שבבראשית וזו 

על נישואים לאישה שאינה מבנות ישראל. בבראשית,  שבמגילת רות, מדובר
כאמור, נושא לו יהודה את בת שוע הכנעני (וראו המחלוקת המופיעה 
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בבראשית רבה, פרשה פד, סימן יט בעניין נשי השבטים). במגילת רות, בני 
  אלימלך נושאים להם נשים נוכריות.

האחד ער, שם  ליהודה נולדים שלושה בנים מנישואיו לבת שוע הכנעני. שם
השני אונן והשלישי נקרא שלה. יהודה לוקח לבנו, ער, את תמר, שלפי 
המדרש הייתה בת כהן גדול (בתו של מלכי צדק, מלך שלם [ע"פ המדרש 

  לבראשית יד יח]).
מאחר שמעשיו של ער היו רעים בעני ה', ה' ממית אותו. יהודה מבקש מבנו 

אשר ידע שהבן שיוולד לו מתמר  אונן (אחיו של ער) לייבם את תמר. אונן,
ייקרא על שם אחיו, ולא על שמו, עושה גם הוא כמעשה ער, והכתוב מפרש: 

אשת אחיו ושחת ארצה -בא אל-"וידע אונן כי לא לו יהיה הזרע  והיה אם
אתו" (בראשית לח -זרע לאחיו. וירע בעיני ה' אשר עשה וימת גם-לבלתי נתן

תו של ער, מיתתו של אונן. ולמה היה ער ט). וראו רש"י שם, לפס' ז: "כמית
  משחית זרעו? כדי שלא תתעבר ויכחיש יפיה".  

גם במגילת רות, כמו בספר בראשית, מדובר על מוות שהיה כנראה גם 
ורבו. הכתוב מספר על מותו של -בבחינת תולדת חוסר העיסוק במצוות פרו

מלך (הכתוב אלימלך ועל מותם של בני אלימלך, כעשר שנים לאחר מות אלי
  במגילת רות אינו מפרש את סיבת מותם של מחלון וכיליון).

בניו של  – בשני המקרים מספר הכתוב על היעדר צאצאים. על הראשונים
מסופר, כאמור, ששיחתו זרעם ארצה: "ושחת ארצה" (בראשית לח  – יהודה

 ט). "דש מבפנים וזורה בחוץ" (יבמות לד ע"ב), ואילו על האחרונים (מחלון
וכיליון) לא מספר הכתוב מדוע לא היו להם ילדים, האם בשל חוסר רצון 
מצדם להביא צאצאים לעולם? או אולי נענשו בעקרות בשל חטאם, כי נשארו 
בשדה מואב גם לאחר מות אביהם ונשאו נשים נוכריות, ועונשם היה שמתו 

  ללא צאצאים? 
ול אותיות: רע, בסיכ' ער'בשמם של הראשונים נרמז חטאם וסיבת מיתתם (

 – אונן שהיה דש מבפנים וזורה בחוץ, כמרומז בשמו). בשמם של האחרונים
נרמז מותם; האחד, מחלון מת ממחלה, ואולי אף נמחל לו  – מחלון וכליון

חטאו (מחלון מלשון מחלה ומלשון מחילה), שהרי רות הקימה זרע על שמו 
ת ללא תקומה), הייתה (הוא עובד בן בועז) ואילו השני, מלשון כלייה (מוו

  לכליון ולא נותר לו זרע לאחר מותו. 
מדרש תנחומא כותב על סיבת מותם של מחלון וכליון:" 'וישאו להם נשים 

שהיה נשיאו של דורו. אמר (על אבימלך) והיה הקב"ה קוצף עליו  – מואביות'
הקב"ה: אלו עזבו והניחו את הארץ שממה. מה כתיב שם: 'וימת אלימלך 

ישראל? -ולחזור לארץ(ממותו) ולא היה לבניו ללמוד מאביהם  – איש נעמי'
ומה עשו, אף הם נשאו להם נשים מואביות, שלא הטבילו אותן ולא גיירו 

  אותן" (תנחומא, בהר).
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ר ורות, קיים קו דמיון נוסף; על שתיהן מספר הכתוב בין שתי  הנשים, תמ
שבעלות ייחוס היו. המדרש מציין שתמר בת כהן גדול הייתה (בתו של 

  מלכיצדק מלך שלם), ואילו רות בת עגלון מלך מואב הייתה. 
תמר וכמוה רות נתפסות בתחילת הפרשה  כנשים פסיביות, ורק לקראת סוף 

חות גורלן לידיהן ומשפיעות על הנעשה לוק הפרשה הן נעשות אקטיביות ,
  בחייהן האישיים ועל הנעשה בחיי הסובבים אותן. 

תמר, הבטוחה שיהודה יקיים דברו וישיאנה לשלה, בנו השלישי, ממתינה 
בסבלנות בבית אביה. כשיהודה מתעכב ואינו עושה מעשה, היא מחליטה 

  להיות אקטיבית ולהקים בדרך עקיפה זרע למשפחת יהודה.
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מעשים אלה של תמר ורות הם בבחינת מעשה חסד של אמת, והם הביאו 
בסופו של דבר להולדת דוד ושלמה, ויביאו לעתיד לבוא, על פי המסורת, 

  להולדת משיח בן דוד.
  
בין מעשי שתי הנשים תמר ורות ומתייחס בעיקר  זוהרהקשר זה, מחבר הב

לתוצאות מעשיהן: "שתי נשים היו, שמהם נבנה זרעו של יהודה, ובאו מהם 
דוד המלך ושלמה המלך ומלך המשיח, ואלו שתי נשים זו כמו שזו, תמר 
ורות, שמתו בעליהם בראשונה והם השתדלו למעשה זה. תמר השתדלה לגבי 

, שהוא קרוב יותר לבניו שמתו....רות, מת בעלה, ואחר כך השתדלה חמיה
במעשה זה, לגבי בועז, שכתוב 'ותגל מרגלותיו ותשכב' (רות ג ז)". (זהר 

  לבראשית, פרשת וישב, דף תקלב, ע"ב).
ואכן, עשרה דורות בדיוק  עברו מאז מעשה תמר עד למעשה רות. רות 

  השלימה במעשיה את מעשה תמר. 
  

פוא לסכם ולומר כי שתי הפרשיות קשורות בלידתם של  בנים ומותם ניתן א
בשל מעשה שהוא רע בעיני ה', ושלאחריו בא התיקון ע"י מעשה ייבום 

קיימא, שגאולה בצדו. כמו כן, כפי שצויין לעיל, שני -והקמת זרע בר
 המעשים קשורים גם  בעשיית חסד של אמת, שלא על מנת לקבל שכר. תמר

ורות נתגיירה, דאגה לנעמי  ,זרע לבעלה ולמשפחת יהודה במעשיההקימה 
ולקיום של זרע בר קיימא על שמו של בעלה מחלון, זרע שהתקיים גם בשל 
חסד של אמת שנעשה ע"י בועז, בקיימו את הפסוק "גר יתום ואלמנה לא 
תענו", שהרי רות גם אלמנה הייתה (כתמר בשעתה) וגם גרה הייתה. ויתר על 

  שיה, כאמור, נולד עובד, אבי ישי, אבי דוד.כן, בזכות מע
  

  בין פרשת תמר ויהודה למגילת רות  130
 

מעשים אלה של תמר ורות הם בבחינת מעשה חסד של אמת, והם הביאו 
בסופו של דבר להולדת דוד ושלמה, ויביאו לעתיד לבוא, על פי המסורת, 

  להולדת משיח בן דוד.
  
בין מעשי שתי הנשים תמר ורות ומתייחס בעיקר  זוהרהקשר זה, מחבר הב

לתוצאות מעשיהן: "שתי נשים היו, שמהם נבנה זרעו של יהודה, ובאו מהם 
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ורות, שמתו בעליהם בראשונה והם השתדלו למעשה זה. תמר השתדלה לגבי 

, שהוא קרוב יותר לבניו שמתו....רות, מת בעלה, ואחר כך השתדלה חמיה
במעשה זה, לגבי בועז, שכתוב 'ותגל מרגלותיו ותשכב' (רות ג ז)". (זהר 

  לבראשית, פרשת וישב, דף תקלב, ע"ב).
ואכן, עשרה דורות בדיוק  עברו מאז מעשה תמר עד למעשה רות. רות 

  השלימה במעשיה את מעשה תמר. 
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 131רבקה שאול בן צבי    
 

  1באספקלריה של דקויות
  של א"ב יהושע מולכוקריאה אחרת ב

  
  מאת

  רבקה שאול בן צבי
  

) הוא הרומן השלישי של א"ב יהושע, והראשון שבו הוצג 1987( מולכו
מזרחי באופן גלוי. רמזים לנושא בצבצו כבר ב"המאהב" -הנושא הספרדי

המתלבט הרומן מגולל את סיפורו של אלמן ספרדי  2וב"גירושים מאוחרים".
בין הזיקה לאשתו המנוחה לבין אפשרויות החיים החדשות שנפתחו בפניו, 
שעדיין הוא מתקשה להכילן. מולכו הוא גבר בגיל ביניים, משכיל ומבוסס 
כלכלית. הוא טיפל באשתו חולת הסרטן במסירות רבה, ומותה מעמיד אותו 

להגיע  וותינוכח התהום של עצמיותו. הוא הופך לחתן מבוקש, אך כל ניסיונ
נחשב לאחד משיאי  מולכולקשרים מוצלחים עם נשים אחרות עולים בתוהו. 

יצירתו של א"ב יהושע. זהו רומן דמות מגובש ובנוי לתלפיות, הדברים 
יודע בטכניקה של מבע משולב, החושף את נפש -מסופרים על ידי מספר כל

  הגיבור.
ות ומשכנעות. בראשית עיקר כוחו של יהושע בעיצוב דמויות חיות, ריאליסטי

יצירתו נטה יהושע ליצירת דמויות מופשטות, מעין עגנוניות, אולם במהלך 
הדרגתי הגיע יהושע לכתיבה בעלת אפיונים ריאליסטיים, ולעיצוב דמויות 

ההופך  3של יהושע בולט גם ממד של דרמה, ומימטיות מלאות חיים. בכתיבת
  את הצגת הדמות לדינאמית במיוחד.

הושע רחוק מריאליזם כפשוטו. על אף התמורות שעברה יצירתו, עם זאת, י
עדיין ניכרת העמימות של ראשית כתיבתו. הדמות האופיינית ביצירות יהושע 
היא חידתית, עמוסת פערים ונטולת קרקעית. יש בה לעתים פן בלתי מתפענח, 
העשוי להתקשר לפרדוקס, לאבסורד, למסתורין. הדמות לעתים הטרוגנית 

או, כניסוחה של  4סתירות, תכונה המיוחסת לדמויות ביצירות מודרניותורבת 
   5לעולם אין סגירה של דמות. –לובנשטיין - נילי סדן

  

                                                           
ר אילן "מעמד הדמויות בסיפורי א"ב יהושע", אוניברסיטת ב: מבוסס על פרק מדוקטורט  1

 תשס"ז, בהנחיית פרופ' הלל ויס.
צבי, "דמויות ללא אחיזה, עיון בדמויות הספרדיות והמזרחיות של ע"ב –ראה: ר' שאול בן  2

 .139-131), עמ' 2010(אייר תש"ע, מאי  , טושאנןיהושע", 
היבטים תיאטרוניים ביצירה ספרותית, עיון מדגים: אברהם ב.  –ספרות בתיאטרון "ש' פלג,   3

 תשנ"ג. גן- רמת ,אילן-תואר שני של אוניברסיטת ברל, עבודה "ושעיה
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יודע בטכניקה של מבע משולב, החושף את נפש -מסופרים על ידי מספר כל

  הגיבור.
ות ומשכנעות. בראשית עיקר כוחו של יהושע בעיצוב דמויות חיות, ריאליסטי

יצירתו נטה יהושע ליצירת דמויות מופשטות, מעין עגנוניות, אולם במהלך 
הדרגתי הגיע יהושע לכתיבה בעלת אפיונים ריאליסטיים, ולעיצוב דמויות 

ההופך  3של יהושע בולט גם ממד של דרמה, ומימטיות מלאות חיים. בכתיבת
  את הצגת הדמות לדינאמית במיוחד.

הושע רחוק מריאליזם כפשוטו. על אף התמורות שעברה יצירתו, עם זאת, י
עדיין ניכרת העמימות של ראשית כתיבתו. הדמות האופיינית ביצירות יהושע 
היא חידתית, עמוסת פערים ונטולת קרקעית. יש בה לעתים פן בלתי מתפענח, 
העשוי להתקשר לפרדוקס, לאבסורד, למסתורין. הדמות לעתים הטרוגנית 

או, כניסוחה של  4סתירות, תכונה המיוחסת לדמויות ביצירות מודרניותורבת 
   5לעולם אין סגירה של דמות. –לובנשטיין - נילי סדן
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בכתיבתו של יהושע בולט גם היסוד האינטרטקסטואלי, התורם ליצירת טקסט 
מרובד שיש בו יסודות סמויים של משמעות. כתיבה בלשון פיגורטיבית 

י המורכב של הסגנון. התמהיל של פרטנות ריאליסטית, מוסיפה אף היא לאופ
דימויים ומטפורות, דרמה, פערים ורמיזות יוצר דמויות מורכבות ומסקרנות, 
ועשוי להוביל לקריאה פלורליסטית, כמשתקף במאות דברי הביקורת שנכתבו 

  . מולכועל יצירותיו של יהושע. סגולות אלו שציינתי בולטות מאוד ברומן 
  

  ל מולכו בראי הביקורתדמותו ש
מאמרי הביקורת על מולכו נחלקים לשני סוגים. הסוג הראשון, והוא הרוב, 
מציב את מולכו כדמות שמעוררת גיחוך, שאט נפש, רחמים. בביקורות אלו 
דמותו של מולכו נמוכה הרבה יותר מאשר דמות הקורא: מולכו הוא מפלצת 

דיוקן אנטישמי (אהובה  7;מולכו דמות קומית (דרור משעני) 6(עדי צמח);
וכן הלאה. מנגד טוען אלי שי שהביקורת  9פרימיטיבי וחייתי (בלבן) 8פלדמן);

התייחסה אל מולכו בדרך ממעיטת דמות מתוך הטיה גזענית. שי אינו 
מתכחש לנקודות התורפה של הגיבור, אך מנסה להציג את הדמות באורח 

הגדיר באופן שונה את התפקיד שונה. לדעתו, מה שנראה כרפיון הוא ניסיון ל
הגברי; סירוב להיות אובייקט גברי; אופציה גברית אחרת, החורגת 

למעשה, מולכו עומד  10של הגבר המוכן ומזומן תמיד לקשר. פמהסטריאוטי
על נפשו נגד תביעות שאינן מתחשבות בממד הזמן ואינן מאפשרות לו לבדוק 

טול אגרסיביות גברית בשקט את ההתאמה ההדדית, והוא חריג בהיותו נ
שכיחה. נטייתו העמוקה של מולכו היא להתערבב, לבטל את גבולותיו, 
לחדור להוויות חיים אחרות. תכונה זו מתקשרת לדמויות ספרדיות ביצירת 

אפלטונית, המניחה שכל חלקי -יהושע ונוגעת גם לפילוסופיה מיסטית נאו
חפצים ועם הנוכחות מולכו מתחבר רגשית עם ה 11המציאות קשורים זה בזה.

של אשתו המתה; בחוויותיו הופך החפץ לנשמה, והידיעה הרוחנית היא מעין 
ממזג את השונים, מתאחד עם  –אם כן, מולכו הוא דמות סימביוטית  12חפץ.

  דברים ועם אנשים, ויש בדמותו ממד של עומק. 
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טול אגרסיביות גברית בשקט את ההתאמה ההדדית, והוא חריג בהיותו נ
שכיחה. נטייתו העמוקה של מולכו היא להתערבב, לבטל את גבולותיו, 
לחדור להוויות חיים אחרות. תכונה זו מתקשרת לדמויות ספרדיות ביצירת 

אפלטונית, המניחה שכל חלקי -יהושע ונוגעת גם לפילוסופיה מיסטית נאו
חפצים ועם הנוכחות מולכו מתחבר רגשית עם ה 11המציאות קשורים זה בזה.

של אשתו המתה; בחוויותיו הופך החפץ לנשמה, והידיעה הרוחנית היא מעין 
ממזג את השונים, מתאחד עם  –אם כן, מולכו הוא דמות סימביוטית  12חפץ.

  דברים ועם אנשים, ויש בדמותו ממד של עומק. 
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 133רבקה שאול בן צבי    
 

כו דרור משעני מציג באופן לעגני את מוטיב התרבות המופיע בהגיגיו של מול
להגחיך את  עלולאכן, מוטיב זה  13בהקשרים של יחס לאנשים ולאירועים.

מולכו, ולחשוף פן של מלאכותיות ביחסו אל התרבות. מולכו לא נולד לתוך 
המוסיקה העילית המערבית אלא סיגל לו אותה דרך אשתו בתהליך מתמיד 

יכול של למידה. כמו הדובר של ארז ביטון בשירו המצוין "תיקון הריחות", 
  אף מולכו לשורר: 

  
  "נשים בטעם תות שדה

  מלמדות אותי
  להריח כריכות של שייקספיר 

  מן המאה השבע עשרה
  מלמדות אותי לשחק בחתול סיאמי

  14בתוך סלון ירוק".
  

בשירו של ארז ביטון בולט השורש ל.מ.ד. המשורר ההיברידי לומד לחוות 
שהכיר במעברה  חוויות תרבותיות חדשות ושונות מנשים השונות מאלו

במקביל מתגעגע  15כי אינו בן בית, אלא בעל תודעה של 'יליד'. –בלוד. לומד 
הדובר לקפה "מרקו" בלוד ולטעמים ולריחות של ילדותו. לאורך השיר כולו 

תרבותיים על ידי הדובר - מתועד התהליך הקשה של למידת קודים חברתיים
רבותי החדש לו, אך בעל התודעה הכפולה. הדובר שיכור מיפי העולם הת

מודע גם להיבטים ראוותניים ושטחיים המסמנים אותו עולם, שבו הוא רק 
מריח כריכות של שייקספיר, דהיינו מתוודע לסמלי הסטטוס התרבותי, 
וכנראה שדי בכך בעולם הבנוי על החצנת קודים כלכליים ותרבותיים. הדובר 

שרת אירוניה עצמית, בשירו של ארז ביטון הגיע לאותה רמה תרבותית המאפ
ויחס דו משמעי אל התופעות, וזאת בשונה ממולכו התמים, שאינו איש רוח 
מתוחכם, והוא מתהדר במילה "תרבות", ומאזכר אותה ללא הרף, וכך 
"מזמין" את הביקורת הארסית של משעני, שמתעלמת מהפן הפנימי 

  והאותנטי שביחסו של מולכו אל החוויה התרבותית. 
שהביקורת התמקדה במגרעותיו של מולכו, אך לא הציגה את  לב חקק טוען

דמותו במלואה. הוא משרטט דיוקן אחר של מולכו, המבוסס על השוואה עם 
דמויות המשנה האשכנזיות, שהמאפיין אותן הוא אינטלקטואליזם עקר, 
מרירות, דברנות, ביקורתיות, חוסר מעשיות; בעוד הדמויות הספרדיות 

ערכים חיוביים וקונסטרוקטיביּות. מולכו מנוגד לדמויות  והמזרחיות מייצגות
האשכנזיות בהיותו מתון, מלא רגש, מעשי, בעל לב טוב, אוהב לעזור, צנוע 
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כו דרור משעני מציג באופן לעגני את מוטיב התרבות המופיע בהגיגיו של מול
להגחיך את  עלולאכן, מוטיב זה  13בהקשרים של יחס לאנשים ולאירועים.

מולכו, ולחשוף פן של מלאכותיות ביחסו אל התרבות. מולכו לא נולד לתוך 
המוסיקה העילית המערבית אלא סיגל לו אותה דרך אשתו בתהליך מתמיד 

יכול של למידה. כמו הדובר של ארז ביטון בשירו המצוין "תיקון הריחות", 
  אף מולכו לשורר: 

  
  "נשים בטעם תות שדה

  מלמדות אותי
  להריח כריכות של שייקספיר 

  מן המאה השבע עשרה
  מלמדות אותי לשחק בחתול סיאמי

  14בתוך סלון ירוק".
  

בשירו של ארז ביטון בולט השורש ל.מ.ד. המשורר ההיברידי לומד לחוות 
שהכיר במעברה  חוויות תרבותיות חדשות ושונות מנשים השונות מאלו

במקביל מתגעגע  15כי אינו בן בית, אלא בעל תודעה של 'יליד'. –בלוד. לומד 
הדובר לקפה "מרקו" בלוד ולטעמים ולריחות של ילדותו. לאורך השיר כולו 

תרבותיים על ידי הדובר - מתועד התהליך הקשה של למידת קודים חברתיים
רבותי החדש לו, אך בעל התודעה הכפולה. הדובר שיכור מיפי העולם הת

מודע גם להיבטים ראוותניים ושטחיים המסמנים אותו עולם, שבו הוא רק 
מריח כריכות של שייקספיר, דהיינו מתוודע לסמלי הסטטוס התרבותי, 
וכנראה שדי בכך בעולם הבנוי על החצנת קודים כלכליים ותרבותיים. הדובר 

שרת אירוניה עצמית, בשירו של ארז ביטון הגיע לאותה רמה תרבותית המאפ
ויחס דו משמעי אל התופעות, וזאת בשונה ממולכו התמים, שאינו איש רוח 
מתוחכם, והוא מתהדר במילה "תרבות", ומאזכר אותה ללא הרף, וכך 
"מזמין" את הביקורת הארסית של משעני, שמתעלמת מהפן הפנימי 

  והאותנטי שביחסו של מולכו אל החוויה התרבותית. 
שהביקורת התמקדה במגרעותיו של מולכו, אך לא הציגה את  לב חקק טוען

דמותו במלואה. הוא משרטט דיוקן אחר של מולכו, המבוסס על השוואה עם 
דמויות המשנה האשכנזיות, שהמאפיין אותן הוא אינטלקטואליזם עקר, 
מרירות, דברנות, ביקורתיות, חוסר מעשיות; בעוד הדמויות הספרדיות 

ערכים חיוביים וקונסטרוקטיביּות. מולכו מנוגד לדמויות  והמזרחיות מייצגות
האשכנזיות בהיותו מתון, מלא רגש, מעשי, בעל לב טוב, אוהב לעזור, צנוע 
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וחסר יומרנות. הוא מודע לכך שאינו אינטלקטואל, אך יש לו ידיעה פנימית 
שיש בכך יתרון. הוא ספג מאשתו ערכים תרבותיים, אך היא לא ספגה ממנו 

לחברה  האט הוא משתחרר מאשתו. בדמותו של מולכו נרמזת תקוו-אט דבר.
ידי המחשת קיום הממזג השפעות שונות. מולכו טעם גם -הישראלית על

   16מהמזרח וגם מהמערב ובחר את דרכו.
אף אני סבורה שבמולכו יש יותר תודעה ורגש ממה שמייחסים לו רוב 

מולכו מדבר בעד עצמו.  הכותבים. אם הסגנון הוא האדם, הרי שסגנונו של
יודע, שחודר לתודעתו של מולכו בדרך -לידי המספר הכ-סגנון זה נחשף על

של מבע עקיף חופשי, ומתאר את מחשבותיו כפי שהן. אותו מספר גם מלעיג 
על הגיבור, כאשר הוא מלווה אותו לחדרי שירותים ופולש לתוך האינטימיות 

הפנימי של מולכו במשפטים  הפרטית ביותר שלו, אך גם משקף את עולמו
ליריים וציוריים. וכאשר אנו עוקבים אחר הדיבור הפנימי של מולכו, 

איש בעל תחושות עדינות ורגישּות רבה, והדברים  ;מצטיירת נפש לירית
ידי מספר מהימן שעוקב אחר צדדים כמוסים -מובאים ללא כל אירוניה על

תו וליועצת המשפטית בגיבורו. ובעוד המטפוריקה הקשורה לאשתו, לחמו
היא אלימה ואגרסיבית, המטפוריקה המאפיינת את מולכו היא בעלת אופי 
שונה, כמודגם בהמשך. היא סותרת למשל את דבריו של עירן שליו הכותב 

הדקויות  17על חוסר רגש במולכו, על חוסר ממשות בזיקתו למציאות.
אמת חלקית גם  הסגנוניות מספרות לנו סיפור שונה ומורכב יותר. אכן, יש

בגישות הרדוקטיביות המובעות בדברי הביקורת על מולכו, אך מולכו אינו 
דמות אינטגרלית; יש בו צדדים שונים וכוחות שונים, לא כולם מגוחכים ולא 
כולם חלשים. מאמר זה חותר להמחשת היבטים שטרם באו לידי ביטוי 

יש בו כדי להוביל במאמרי הביקורת על אודות מולכו. ניתוח דקויות הטקסט 
  לתפיסה מלאה יותר של הדמות.

בקוטב של הורסים ונהרסים האופייני לדמויות רבות של יהושע, ממוקם 
מולכו כדמות קורבנית, ואולם בדומה לדמויות קורבניות אחרות בסיפורי 

עומד מולכו על נפשו ושומר על יציבותו בין כל הכוחות המאיימים  18יהושע
הוא כרגיל מפחד. כוחות ההרס הנפשיים מגולמים  לבלוע אותו, ואשר מהם

ידי אשתו, חמותו והיועצת המשפטית, כמייצגים תרבות גבוהה ואינטלקט -על
מפותח, בד בבד עם גישה שיפוטית לאנשים ולתופעות. ההיבט ההרסני 
שבדמויות אלה מבוטא על ידי מטפוריקה פאלית, אגרסיבית ומפחידה. המקל 

חותנת וגם את האישה; ומטפוריקה של חיתוך, המלווה כמטונימיה את ה
   19נעיצה וחודרנות שמאפיינת את היועצת המשפטית.
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וחסר יומרנות. הוא מודע לכך שאינו אינטלקטואל, אך יש לו ידיעה פנימית 
שיש בכך יתרון. הוא ספג מאשתו ערכים תרבותיים, אך היא לא ספגה ממנו 

לחברה  האט הוא משתחרר מאשתו. בדמותו של מולכו נרמזת תקוו-אט דבר.
ידי המחשת קיום הממזג השפעות שונות. מולכו טעם גם -הישראלית על

   16מהמזרח וגם מהמערב ובחר את דרכו.
אף אני סבורה שבמולכו יש יותר תודעה ורגש ממה שמייחסים לו רוב 

מולכו מדבר בעד עצמו.  הכותבים. אם הסגנון הוא האדם, הרי שסגנונו של
יודע, שחודר לתודעתו של מולכו בדרך -לידי המספר הכ-סגנון זה נחשף על

של מבע עקיף חופשי, ומתאר את מחשבותיו כפי שהן. אותו מספר גם מלעיג 
על הגיבור, כאשר הוא מלווה אותו לחדרי שירותים ופולש לתוך האינטימיות 

הפנימי של מולכו במשפטים  הפרטית ביותר שלו, אך גם משקף את עולמו
ליריים וציוריים. וכאשר אנו עוקבים אחר הדיבור הפנימי של מולכו, 

איש בעל תחושות עדינות ורגישּות רבה, והדברים  ;מצטיירת נפש לירית
ידי מספר מהימן שעוקב אחר צדדים כמוסים -מובאים ללא כל אירוניה על

תו וליועצת המשפטית בגיבורו. ובעוד המטפוריקה הקשורה לאשתו, לחמו
היא אלימה ואגרסיבית, המטפוריקה המאפיינת את מולכו היא בעלת אופי 
שונה, כמודגם בהמשך. היא סותרת למשל את דבריו של עירן שליו הכותב 

הדקויות  17על חוסר רגש במולכו, על חוסר ממשות בזיקתו למציאות.
אמת חלקית גם  הסגנוניות מספרות לנו סיפור שונה ומורכב יותר. אכן, יש

בגישות הרדוקטיביות המובעות בדברי הביקורת על מולכו, אך מולכו אינו 
דמות אינטגרלית; יש בו צדדים שונים וכוחות שונים, לא כולם מגוחכים ולא 
כולם חלשים. מאמר זה חותר להמחשת היבטים שטרם באו לידי ביטוי 

יש בו כדי להוביל במאמרי הביקורת על אודות מולכו. ניתוח דקויות הטקסט 
  לתפיסה מלאה יותר של הדמות.

בקוטב של הורסים ונהרסים האופייני לדמויות רבות של יהושע, ממוקם 
מולכו כדמות קורבנית, ואולם בדומה לדמויות קורבניות אחרות בסיפורי 

עומד מולכו על נפשו ושומר על יציבותו בין כל הכוחות המאיימים  18יהושע
הוא כרגיל מפחד. כוחות ההרס הנפשיים מגולמים  לבלוע אותו, ואשר מהם

ידי אשתו, חמותו והיועצת המשפטית, כמייצגים תרבות גבוהה ואינטלקט -על
מפותח, בד בבד עם גישה שיפוטית לאנשים ולתופעות. ההיבט ההרסני 
שבדמויות אלה מבוטא על ידי מטפוריקה פאלית, אגרסיבית ומפחידה. המקל 

חותנת וגם את האישה; ומטפוריקה של חיתוך, המלווה כמטונימיה את ה
   19נעיצה וחודרנות שמאפיינת את היועצת המשפטית.
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וחסר יומרנות. הוא מודע לכך שאינו אינטלקטואל, אך יש לו ידיעה פנימית 
שיש בכך יתרון. הוא ספג מאשתו ערכים תרבותיים, אך היא לא ספגה ממנו 

לחברה  האט הוא משתחרר מאשתו. בדמותו של מולכו נרמזת תקוו-אט דבר.
ידי המחשת קיום הממזג השפעות שונות. מולכו טעם גם -הישראלית על

   16מהמזרח וגם מהמערב ובחר את דרכו.
אף אני סבורה שבמולכו יש יותר תודעה ורגש ממה שמייחסים לו רוב 

מולכו מדבר בעד עצמו.  הכותבים. אם הסגנון הוא האדם, הרי שסגנונו של
יודע, שחודר לתודעתו של מולכו בדרך -לידי המספר הכ-סגנון זה נחשף על

של מבע עקיף חופשי, ומתאר את מחשבותיו כפי שהן. אותו מספר גם מלעיג 
על הגיבור, כאשר הוא מלווה אותו לחדרי שירותים ופולש לתוך האינטימיות 

הפנימי של מולכו במשפטים  הפרטית ביותר שלו, אך גם משקף את עולמו
ליריים וציוריים. וכאשר אנו עוקבים אחר הדיבור הפנימי של מולכו, 

איש בעל תחושות עדינות ורגישּות רבה, והדברים  ;מצטיירת נפש לירית
ידי מספר מהימן שעוקב אחר צדדים כמוסים -מובאים ללא כל אירוניה על

תו וליועצת המשפטית בגיבורו. ובעוד המטפוריקה הקשורה לאשתו, לחמו
היא אלימה ואגרסיבית, המטפוריקה המאפיינת את מולכו היא בעלת אופי 
שונה, כמודגם בהמשך. היא סותרת למשל את דבריו של עירן שליו הכותב 

הדקויות  17על חוסר רגש במולכו, על חוסר ממשות בזיקתו למציאות.
אמת חלקית גם  הסגנוניות מספרות לנו סיפור שונה ומורכב יותר. אכן, יש

בגישות הרדוקטיביות המובעות בדברי הביקורת על מולכו, אך מולכו אינו 
דמות אינטגרלית; יש בו צדדים שונים וכוחות שונים, לא כולם מגוחכים ולא 
כולם חלשים. מאמר זה חותר להמחשת היבטים שטרם באו לידי ביטוי 

יש בו כדי להוביל במאמרי הביקורת על אודות מולכו. ניתוח דקויות הטקסט 
  לתפיסה מלאה יותר של הדמות.

בקוטב של הורסים ונהרסים האופייני לדמויות רבות של יהושע, ממוקם 
מולכו כדמות קורבנית, ואולם בדומה לדמויות קורבניות אחרות בסיפורי 

עומד מולכו על נפשו ושומר על יציבותו בין כל הכוחות המאיימים  18יהושע
הוא כרגיל מפחד. כוחות ההרס הנפשיים מגולמים  לבלוע אותו, ואשר מהם

ידי אשתו, חמותו והיועצת המשפטית, כמייצגים תרבות גבוהה ואינטלקט -על
מפותח, בד בבד עם גישה שיפוטית לאנשים ולתופעות. ההיבט ההרסני 
שבדמויות אלה מבוטא על ידי מטפוריקה פאלית, אגרסיבית ומפחידה. המקל 

חותנת וגם את האישה; ומטפוריקה של חיתוך, המלווה כמטונימיה את ה
   19נעיצה וחודרנות שמאפיינת את היועצת המשפטית.
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אולם למרות הכוחות המאיימים הללו מולכו מצליח לשמור על קיומו הנבדל, 
ובסופו של עניין מנהל את חייו כרצונו; נחלץ בהדרגה ממשקעי הנישואין 

א אחת מהן הולמת את ומהנשים הנכפות עליו לאחר מות אשתו, שאף ל
. הדמות האישיותו וטעמו, והסיום הפתוח של הרומן משאיר מקום רב לתקוו

אכן נראית קורבנית בפחדיה, בוויתוריה ובחיים של התנצלות מתמדת, אך 
התבונה הפנימית וכוחות החיים מוליכים את מולכו מעבר לנתיב ההרסני של 

  חייו עם אשתו ועם נשים אחרות שהתגנבו לחייו.
אם ניתן לציין תכונה קבועה של מולכו הרי היא חוסר המובהקות. ניכרת 
לדעתי השפעתו של עגנון על יהושע בציור הפער שבין האפרוריות ובין עולם 
פנימי מסובך. חוסר מובהקות מציין למשל את הירשל, שאינו איש עסקים 

דומה ב 20אופייני ואינו איש רוח, אלא תערובת לא מובחנת של שני הדברים.
לכך, מולכו הוא רואה חשבון, המודע לכל פרוטה, ומרבה להתעסק בקטנות. 
אך הוא גם אדם של רגישויות דקות ויכולת חווייתית בלתי שכיחה, כמתבטא 

  בטקסטים הבאים.
  

  דמותו של מולכו בראי הדקויות הסגנוניות

  היער השחור והאיילה

מהלך -מובלהוא לא המיש מבטו ממנה, לוהט ברחמיו ובהתרגשותו, 
ביער שחור באור של שחר רטוב וקריר, מפלס דרך בין עפאי עצים 
גדולים לעבר בקעה או ואדי מוארים, לעבר איילה רכה צהבהבה 

  ).12קוראות אחריה (עמ' -שהחצוצרות המתלהמות רודפות
    

לקטע זה קדמו היסוסיו של מולכו לגבי הקטע המוסיקלי המתאים לרגע 
בטוח "שהמוסיקה המתלהמת הזאת" מתאימה, אך יציאת הנשמה. הוא אינו 

חושש להשמיע מוסיקה שונה. מולכו חווה עם אשתו את מותה, מרותק אל 
המוסיקה, מהלך ביער השחור, שהוא גם מטפורה למוות אך גם מטפורה 

ל היער השחור הוא היער של אגדות האחים גרים, של  –לגרמניות  ז הנ
רטל ג חושך, חש את אשתו שברגע מותה . עם אשתו נכנס מולכו אל תוך הו

הופכת לאיילה רכה וצהבהבה; מטפורה יוצאת דופן בין המטפורות 
הלוחמניות שהביעו את דמות אשתו בחלקים אחרים של היצירה, אולי משום 
שבמותה נחלש מעט האיום הצפון בדמותה. משפט זה מזכיר לנו גם את 

אהבים ויעלת חן,  הפסוק: "יהי מקורך ברוך, ושמח מאשת נעוריך, איילת
האיילה בפסוק זה מגלמת את  21דדיה ירווך בכל עת, באהבתה תשגה תמיד".

האישה הנשואה המהוגנת והאהובה. אשתו האהובה של מולכו חדלה 
להרוותו בדרך שמציין הפסוק, ומחלתה גרמה לכריתת שדה. איילת האהבים 
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לאישיותה אהובה ואוהבת. דדיה המרווים הם סינקדוכה  ,היא אישה צעירה
האוהבת, אמירה שיקשה להחילה על אשת מולכו, שגם בהיותה בעלת שדיים 
טרם הניתוח, היו פגמים בנשיותה. רמיזה זו מביעה אפוא אירוניה לגבי 
 הדמותה של אשת מולכו כדמות אוהבת ונאהבת. דמות אשתו כאיילה שניצוד

חררות ידי המוות עשויה להיות גם ביטוי לכיסופיו אל מותה ולהשת-על
ממנה. בתיאור זה מולכו הוא גם מי שעומד מבחוץ וחומל, וגם מי שצולל 
פנימה, אל עומק החוויה הקיומית של אשתו, אל התהום שלתוכה היא נופלת. 
היער השחור ותמונת האיילה עשויים להביע גם את עוצמת החוויה הנוראה 

  של הפרידה מאשתו הגוססת וגם את האמביוולנטיות ביחסו לאשתו.
  

  המחלה שמתה וכוכב קטן שיכור

בפרק ג נאמר: "ולפתע חשב בהתרגשות שלא רק היא אלא גם המחלה מתה, 
). חשיבתו של מולכו היא 16קרובה אכזרית שקנתה לה שביתה בתוכם" (עמ' 

רבת דמיון. המחלה כקרובה אכזרית היא מטונימיה לחולה, אשר בחריפותה 
שתו מתה ואיתה האכזריות ובביקורתיותה הייתה קרובה לאכזריות. א

שהתגלמה במחלה. המחלה התאכזרה לאישה כשם שהאישה התאכזרה 
לא במעשה של אכזריות כלפיו, אלא בעוצמת שתלטנותה  –לבעלה 

והתנשאותה. במותה סרה האכזריות של היער השחור מעולמו של מולכו, 
 ובאור זה נבין את המשפט שאומר המספר על מולכו: "הוא סירב בכל תוקף

). שכן, מולכו אמנם מבכה באמת את אשתו, אך גם 16לתחיה חדשה" (עמ' 
הונח לו מנוקשות נוראה שסחטה את כל לשדו, כפי שהוא עצמו אומר 
במהלך היצירה. וכך נבין את המשפט בפסקה הבאה: "והידיעה בתוכו כמו 
שמיכה חמה". כי האמביוולנטיות ביחסו אל המתה וכל מסכת הסבל שעבר 

לתה הפכו את עובדת המוות לאלמנט מגונן, כמו השמיכה בשנות מח
שעוטפת את האדם בשנתו ומגינה עליו מפני הצינה. אולם מולכו שמתרגש 
מהסתלקות המתה ומחלתה מחייו, וטוב לו בכך, חש את צערה של חותנתו, 
ודומה שצער זה ולא צערו שלו המהול ברווחה הוא שגורם לו לבכות: "גוש 

גרונו, הוא החל רועד ומתייפח, צערה הבלתי נראה של  דמעות כבד חנק את
פויה את צערו" (שם). הזקנה בת השמונים ושתיים ליבה בעוצמה בלתי צ

  תי ואף ההזדהות עם החותנת. הרגש הוא אמ
מולכו מתגלה אם כן כאדם בעל יכולת אמפתית עמוקה. הסגנון המטפורי 

והליריים יוצרים מתאים לסיטואציה הנפשית, והמשפטים ההיפוטקטיים 
אווירה סוגסטיבית רכה, כמו למשל: "הוזה על אשתו כאילו התבונן בה 
מגבה, לבושה במעיל ישן, מצטופפת בתוך קהל מתים ליד דלת של מרפאה 
או מישרד, מחכה להיכנס, להמשיך הלאה". ובהמשך: "רואה לפתע אור קטן 

מגשש באיטיות  נע כאילו שט באוויר, כמו כוכב קטן שיכור שנפל ממרומים,
את דרכו עקלתון לאורך הרחוב, כושל, דועך, ושוב מתלקח ומתעורר" (עמ' 
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ומטפורות; שבחיזיון של אשתו בקהל המתים הוא מביע רצון מיידי להיפרד 
חידו אותו ממנה, לעבור לעולם החיים. הוא מביט בה מגבה; פניה הרי הפ

תמיד במבעם הביקורתי. הגב מאיים פחות, ומעיד על הסתלקות. מעילה הישן 
מייצג תקופת חיים שמולכו היה רוצה להשאיר מאחוריו. "כוכב קטן שיכור 
דועך ומתעורר" עשוי לשקף את מולכו הנרגש, השיכור מתחושת המוות, 

רות. נאמר שעבורו היא גם תחושת חיים. גם בפרק ד מתקיים שיח של מטפו
שמולכו שתה את הקפה "שיכור ממתיקות המוות". אפשר לשייך ביטוי זה 
למה שמיוחס למולכו כאובססיית מוות, אך אפשר גם לראות בו ביטוי לחוויה 
שכיחה אם כי מודחקת, התחושה של חגיגיות המוות, של עומק הסופיות, של 

תיאור הכוכב המפנה המוחלט. אך יותר מכול נראה שבביטוי זה, המתקשר ל
  הרוטט, מובעת חדווה כמוסה על האופק החדש שנפתח עם מות אשתו. 

  
  נימי התודעה הדקים

מה -מולכו הוא אדם של דקויות. אמו תמיד פחדה מאשתו המנוחה, "ומשום
). הוא שומר 21לא נראה לו הוגן שתבוא עתה ותראה אותה במיטתה" (עמ' 

ם לפני צופה שאולי מראה זה על כבוד אשתו שלא תיראה מובסת ונטולת חיי
  ינעם לה במקצת.
   – לאחר הקבורה

  
עברו האנשים כדי ללחוץ את ידו, והוא התבונן היטב בפניהם וידע שהיו 
רוצים שיזכור שבאו, והוא רצה כמובן לזכור את כולם, אבל נזהר שלא 
להכביד עליהם באבלו, וכבר סיגל לו ביום האחרון מין נענוע ראש עצוב 

ר שלא יתפרש כקודר מדי, ושיחושו בו גם תקווה, כדי שלא כזה, שנזה
יזהו אותו רק עם המוות, אלא שיראו שעל אף כוחות החיים הרבים 

  ). 24-23שהלכו לאיבוד, עדיין הוא ראוי לאהבה (עמ' 
  

במשפט ארוך והיפוטקטי זה מתבטאת תודעה מפותחת מאוד: מולכו חש 
חובה  –אינטואיטיבית את מה שחשים ומרגישים המבקרים במעמד זה 

חברתית שאנשים ממלאים בעל כורחם, ומקיימים אותה כדי שידעו שקיימוה. 
מולכו מתחשב באנשים ולא מחצין את אבלו יתר על המידה אלא במתינות, 

ימוי שהוא חפץ להקרין כלפי חוץ, דימוי של מי שמייצג את וחושב על הד
  החיים ולא את המוות למרות צערו.

מולכו רגיש מאוד לאווירה האופפת עצמים שונים. בחזרו הביתה הוא חש 
בהבטחה הטמונה בבית לאחר מות אשתו, מודע לחלל הסמלי שנפער לאחר 

ומה של יחסי מין, היעלמות המיטה הגדולה של אשתו, חש בריח אמתי או מד
). דוגמה אחרת לעידונו של מולכו 28שאולי ביצעו העוזרת והפועל (עמ' 

, כאשר מולכו שוכב קודח בביתו והעוזרת משמיעה 31מופיעה בטקסט בעמ' 
מוסיקה מזרחית: "לא שהייתה לו התנגדות לנעימות המזרחיות האלו, הן היו 
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חכום של התזמור, אבל ערבות, מלודיות, הוא הבחין בשיפור שחל בהן, בת
הן היו סואנות מאוד". רק מאזין אנין טעם בעל הבחנה אסתטית דקה עשוי 
להבחין בתחכום של התזמור, בהבדל בין מוסיקה אחת לשנייה, כאשר שתיהן 
שייכות לאותו ז'אנר מוסיקלי. עדינותו של מולכו גם מונעת ממנו לצאת 

, והוא ממשיך לסבול מהחדר לבוש בפיג'מה כדי לא להבהיל את העוזרת
  במיטתו, קודח בחום. 

  
  שרשרת הברזל

"שרשרת ברזל הייתה מונחת סביב צוארה החיוור, קצת כבדה וגסה מדי 
 ולטעמו. האם היא בריאה? מחשבה מוזרה עלתה בו שאולי גם בה מקננת איז

). מי היא הכבדה 31-30ידע שנחשבה למוח משפטי מעולה" (עמ'  …מחלה 
עצת או השרשרת? והתכשיט הוא דווקא מברזל, מילה היו –והגסה הזאת 

שיש לה מטען רגשי של כוח ואיום. על כל פנים, ברור שאינה מוצאת חן 
בעיניו כאישה, והמחלה שהוא חושד בקיומה היא מחלת האינטלקט. אולי 
היא כמו אשתו, ביקורתית וחריפה עקב עודפי אינטלקט; ואולי גם היא 

אף שהוא נדחף להכירה ומאוחר יותר פוגש  מתנשאת מעליו, מפחידה. על
  אותה בגרמניה, ברור מתיאור זה שמראש לא היה סיכוי שייווצר ביניהם קשר.

מתברר שהפגם במולכו אינו האימפוטנטיות המיוחסת לו אלא חוסר 
האסרטיביות, הגורם לו לעשות דברים שאינו חפץ בהם, תכונה שניתן אולי 

הוא מצמיח שדיים במרוצת היצירה. גברים  לייחס ל'נשיות' שבאופיו, שהרי
עדינים וחסרי ביטחון מצויים לרוב בסיפורי עגנון, גנסין, שופמן, עמוס עוז; 
ואדם כזה הוא מולכו, מעין הירשל הקשוב יתר על המידה לחברה. נראה 
שאין זו הספרדיּות העומדת כאן במרכז, אלא מבנה האישיות, והיבט המוצא 

טים אישיותיים. מולכו שונה מאוד מהגבר הספרדי הוא רק השלכה של היב
הסטריאוטיפי, שמיוחסות לו דווקא תכונות של שתלטנות, גבריות 
ו'מצ'ואיזם'. מולכו התכחש אמנם ליסודותיו המזרחיים, אך אלה היו מראש 
קלושים ובלתי משמעותיים, והוא נסחף בקלות לתרבות חילונית בסגנון 

נשוי  22קה הכבדה של היהודי המומר מאהלר,אירופי גרמני, המיוצגת במוסי
לאישה אנטי דתית, אוכל נבלות וטרפות, בשונה מספרדים שורשיים 
המקיימים זיקה של מחויבות למסורת. ההיבט האתני משרת את ההיבט 
האישיותי, בעוד הנושא האמתי הוא העידון הנפשי המביא להתרופפות 

ת ובהענקת חשיבות יתרה כוחות הנפש, רגישות יתר הכרוכה ברגשי נחיתו
לדעתם של האחרים עד כדי פגיעה באותנטיות האישית, כפי שקורה למולכו 
שנפגש עם נשים שמראש לא נשאו חן בעיניו כנשים, ושמראשית הקשר חש 
דחייה ארוטית כלפיהן. כך הוא מגיב אינסטינקטיבית לשרשרת הברזל 

  וליועצת עצמה, ובה בעת זו גם תגובה לאשתו המתה.
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 למעשה, המוסיקה הכבדה של מאהלר נתפסת כרחוקה וזרה גם לחובבי מוסיקה מושבעים.   22
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מולכו מודע לדברים שהוא אומר, נזהר מרמיזות של חיזור, "כאילו מלותיו 
מעתה ואילך יהיו כמין קופסאות קטנות שבתוכן טמונה כוונה נוספת" (עמ' 

). בולטת ההבעה המטפורלית של מולכו, שכן אלה מילותיו שלו המובאות 32
חשיבה הזאת בתמונות, האופיינית יודע. ה-כמבע משולב דרך המספר הכל

למשוררים, לכאורה אינה הולמת את רואה החשבון הדקדקן, איש של פרטים 
קטנים וקטנוניים וחסכן אובססיבי, אבל רק לכאורה, כי הדקדקנות בענייני 
כספים גם היא סוג של רגישות לפרטים הקטנים של החיים. ולמולכו 

חרש אל עבר בית השימוש" (עמ' רגישויות רבות. בהמשך הפרק "הוא חומק 
), ואף, אחרי שביקש מבתו להדליק נרות, "היא הדליקה נרות, ודמעות 33

פרצו לעיניו, כבר שם לב שדברים קטנים בלתי צפויים מביאים אותו לבכי" 
  ).34(עמ' 

מולכו לא מסר לחותנתו את הכרטיסים, כי ידע שלא תשלם לו את תמורתם, 
ילו לתת אותם, "ולפתע נתקף ערגה עמוקה והוא הולך למכור אותם ואפ

). הערגה אמתית; אין זו פוזה תרבותית בפני 36לשמוע מוסיקה חיה" (עמ' 
מישהו. הוא בכלל אינו אמור להימצא עתה באולם קונצרטים. המילה ערגה 
מציינת את יחסו למוסיקה כמשיכה ארוטית ממש. רק נפש לירית עשויה 

לכו מבחין במוסיקה כמעט כמקצוען: לחוות את המוסיקה כ"ערגה". מו
"הייתה זו יצירה מודרנית מסובכת אבל שזורה קטעים מלודיים רכים ושובי 
לב". מולכו מקשיב מאחורי הדלת הסגורה ודמיונו מצייר לו חיזיון של 
התרחשות נוספת על הבמה, "כאילו מאחורי התזמורת נפער איזה עומק 

היא שם, שהיא אכן הגיעה לשם,  ואנשים מהלכים שם או רוקדים, ושאפילו
). העומק 37מחכה לו, באה מכיוון אחר להאזין לקונצרט שלהם" (עמ' 

שנפער הוא העולם האחר, שמולכו אמנם אינו מאמין בו לכאורה, אך חש 
בדמיונו את קיומו. מעולם המוות מגיעה אשתו, מחכה לו, מנסה אולי להביאו 

וות. הקונצרט הוא "שלהם", מעבר לחלל שנפער, מושכת אותו לעולם המ
שכן היא זאת שלימדה אותו להאזין למוסיקה קלאסית. יש כאן גם ביטוי 
לחוויה שכיחה שקשר עם אדם אהוב מתקשר אסוציאטיבית למוסיקה שבני 
הזוג שמעו יחד או לריקוד שרקדו לצלילי מוסיקה, וכך נוצרת המוסיקה את 

ם להתפרש גם כגעגועים זכר הקשר שהיה; ולכן געגועיו למוסיקה עשויי
  לאשתו.

  
  אישה כבדה ואפורה

יחסו של מולכו לאשתו אמביוולנטי. יש ברומן ביטויים שונים לכיסופים 
אליה אך גם ליחס שצובע אותה באור לא נעים. כאשר מתקשרים אליו כדי 
לשדך לו מישהי, הוא חש "כאילו כבר הכניסו לחדר אישה כבדה ואפורה 

). תווית זאת מציבה אותה במקום לא 41לה" (עמ' ששוב יהיה צריך לדאוג 
ארוטי, לא מושך, כמו אותה יועצת משפטית שהיא, או שרשרת הברזל על 
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מישהו. הוא בכלל אינו אמור להימצא עתה באולם קונצרטים. המילה ערגה 
מציינת את יחסו למוסיקה כמשיכה ארוטית ממש. רק נפש לירית עשויה 

לכו מבחין במוסיקה כמעט כמקצוען: לחוות את המוסיקה כ"ערגה". מו
"הייתה זו יצירה מודרנית מסובכת אבל שזורה קטעים מלודיים רכים ושובי 
לב". מולכו מקשיב מאחורי הדלת הסגורה ודמיונו מצייר לו חיזיון של 
התרחשות נוספת על הבמה, "כאילו מאחורי התזמורת נפער איזה עומק 

היא שם, שהיא אכן הגיעה לשם,  ואנשים מהלכים שם או רוקדים, ושאפילו
). העומק 37מחכה לו, באה מכיוון אחר להאזין לקונצרט שלהם" (עמ' 

שנפער הוא העולם האחר, שמולכו אמנם אינו מאמין בו לכאורה, אך חש 
בדמיונו את קיומו. מעולם המוות מגיעה אשתו, מחכה לו, מנסה אולי להביאו 

וות. הקונצרט הוא "שלהם", מעבר לחלל שנפער, מושכת אותו לעולם המ
שכן היא זאת שלימדה אותו להאזין למוסיקה קלאסית. יש כאן גם ביטוי 
לחוויה שכיחה שקשר עם אדם אהוב מתקשר אסוציאטיבית למוסיקה שבני 
הזוג שמעו יחד או לריקוד שרקדו לצלילי מוסיקה, וכך נוצרת המוסיקה את 

ם להתפרש גם כגעגועים זכר הקשר שהיה; ולכן געגועיו למוסיקה עשויי
  לאשתו.

  
  אישה כבדה ואפורה

יחסו של מולכו לאשתו אמביוולנטי. יש ברומן ביטויים שונים לכיסופים 
אליה אך גם ליחס שצובע אותה באור לא נעים. כאשר מתקשרים אליו כדי 
לשדך לו מישהי, הוא חש "כאילו כבר הכניסו לחדר אישה כבדה ואפורה 
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ארוטי, לא מושך, כמו אותה יועצת משפטית שהיא, או שרשרת הברזל על 
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, "קצת כבדה וגסה מדי לטעמו". שבע שנים לא היו לו קשרי אישות הצוואר
עם אשתו, כי היא לא רצתה בהם. כנראה שגם קודם לכן היה איזה חוסר או 

ם, נוכח סירובה המוחלט בתקופת שבע השנים של ליקוי בפן זה של החיי
מחלתה. אבל צד זה של חייהם כמעט שאינו מתואר, ובהווה של הסיפור 
מולכו אינו רוצה ואינו מסוגל להכריח את עצמו לקשר גופני עם נשים 

  שמראש אינן מוצאות חן בעיניו. 
 לא אהב, שהפחידה אותו, שעשה הכול כדי-שנים סבל מולכו מאישה שאהב

לרצות אותה. עכשיו הוא מתגונן כמיטב יכולתו. יהושע משתמש בטכניקה 
ר של מבע משולב, שמזכירה מאוד את המונולוגים של הירשל מ פו סי

ט של עגנון: "קולה החם והעדין עדיין בתוכו כאילו ספג אותו אל  פשו
). אסוציאציה 'הירשלית' נוספת מופיעה בפרק כג: "הוא קם 41קרביו" (עמ' 

מקרוב בזקנה החדשה, מפלס דרכו בתוך ההמון החוגג, בין הנשים להציץ 
). מינה הייתה 56ההדורות שריח בשרן המבושם והחשוף הגיע לאפו" (עמ' 

הדורה ומבושמת, והירשל סלד מבשמיה. מולכו מחפש אישה זקנה, חברה 
של חותנתו, במקום להתמקד בנשים היפות שבאולם. הוא עדיין אינו בשל 

  זקנות אינן מאיימות עליו. לקשר, ונשים
בהמשך: "המוסיקה החלה בעוצמה רבה והוא הופתע לגלות עד כמה יפה 

). בצד המנוגד 56היצירה הזאת, עד כמה עמוק היא חודרת לתוך נפשו" (עמ' 
לסברתו של דרור משעני, שרואה אצל מולכו פוזה עצמית בעלת אפקט קומי 

של מולכו אל המוסיקה הוא של שוחר תרבות, הסגנון שבו מתוארת אהבתו 
סגנון מהימן, מפי מספר מהימן, שאין בו בדל של אירוניה. אכן, יש במולכו 
מודעות לקודים תרבותיים. הוא מחשיב את החיצוניות, את ה'פרסונה'. הוא 
יודע לזהות סגנון בגדים איכותי ושונא רשלנות: "בוחן את לבושה שדווקא 

למד לזהות את הווריאציות השונות"  מקובל עליו, סגנון משובח, הוא כבר
נה ביטוי לצד איסטניסי ואסתטי, ואינה ). אולם זיקה זאת לחיצוניות הִ 60(עמ' 

עומדת בניגוד לפנימיותו. מתוך זיקה זו הוא גם מחפש באישה מראה צעיר, 
ומצר על אשתו של אורי שאינה צובעת את שערה שהלבין ואינה מתאפרת, 

  טרם זמנה.קנה ושכל ישותה משדרת זִ 
  

  אלון נוקשה ומחוספס

למולכו דעות על עצמו, חלקן מנוסחות בדרך ציורית: "מסירותו לאשתו 
). הוא רואה את עצמו כמי שיכול להציע 60הייתה מפורסמת ברבים" (עמ' 

מסירות רק לאישה חולה: "מה יוכל להציע לה?" (שם). הוא חש עצמו 
תמונת האלון מביעה כוח.  "כאלון נוקשה מכוסה בקליפה מחוספסת" (שם).

הקליפה המחוספסת נועדה להעלים את נפשו הדקה, אך נוקשותו מובאת 
כניגוד לזריזותה המשוערת של היועצת המשפטית. מולכו מייחס את זריזותה 
וקלותה לכך שלא סבלה מגסיסה ארוכה וממושכת של בעלה, שכן מת מייד. 

חי שבע שנים במחיצת מכאן שהוא חש עצמו "נוקשה" ולא זריז, כיוון ש
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, "קצת כבדה וגסה מדי לטעמו". שבע שנים לא היו לו קשרי אישות הצוואר
עם אשתו, כי היא לא רצתה בהם. כנראה שגם קודם לכן היה איזה חוסר או 

ם, נוכח סירובה המוחלט בתקופת שבע השנים של ליקוי בפן זה של החיי
מחלתה. אבל צד זה של חייהם כמעט שאינו מתואר, ובהווה של הסיפור 
מולכו אינו רוצה ואינו מסוגל להכריח את עצמו לקשר גופני עם נשים 

  שמראש אינן מוצאות חן בעיניו. 
 לא אהב, שהפחידה אותו, שעשה הכול כדי-שנים סבל מולכו מאישה שאהב

לרצות אותה. עכשיו הוא מתגונן כמיטב יכולתו. יהושע משתמש בטכניקה 
ר של מבע משולב, שמזכירה מאוד את המונולוגים של הירשל מ פו סי

ט של עגנון: "קולה החם והעדין עדיין בתוכו כאילו ספג אותו אל  פשו
). אסוציאציה 'הירשלית' נוספת מופיעה בפרק כג: "הוא קם 41קרביו" (עמ' 

מקרוב בזקנה החדשה, מפלס דרכו בתוך ההמון החוגג, בין הנשים להציץ 
). מינה הייתה 56ההדורות שריח בשרן המבושם והחשוף הגיע לאפו" (עמ' 

הדורה ומבושמת, והירשל סלד מבשמיה. מולכו מחפש אישה זקנה, חברה 
של חותנתו, במקום להתמקד בנשים היפות שבאולם. הוא עדיין אינו בשל 

  זקנות אינן מאיימות עליו. לקשר, ונשים
בהמשך: "המוסיקה החלה בעוצמה רבה והוא הופתע לגלות עד כמה יפה 

). בצד המנוגד 56היצירה הזאת, עד כמה עמוק היא חודרת לתוך נפשו" (עמ' 
לסברתו של דרור משעני, שרואה אצל מולכו פוזה עצמית בעלת אפקט קומי 

של מולכו אל המוסיקה הוא של שוחר תרבות, הסגנון שבו מתוארת אהבתו 
סגנון מהימן, מפי מספר מהימן, שאין בו בדל של אירוניה. אכן, יש במולכו 
מודעות לקודים תרבותיים. הוא מחשיב את החיצוניות, את ה'פרסונה'. הוא 
יודע לזהות סגנון בגדים איכותי ושונא רשלנות: "בוחן את לבושה שדווקא 

למד לזהות את הווריאציות השונות"  מקובל עליו, סגנון משובח, הוא כבר
נה ביטוי לצד איסטניסי ואסתטי, ואינה ). אולם זיקה זאת לחיצוניות הִ 60(עמ' 

עומדת בניגוד לפנימיותו. מתוך זיקה זו הוא גם מחפש באישה מראה צעיר, 
ומצר על אשתו של אורי שאינה צובעת את שערה שהלבין ואינה מתאפרת, 

  טרם זמנה.קנה ושכל ישותה משדרת זִ 
  

  אלון נוקשה ומחוספס

למולכו דעות על עצמו, חלקן מנוסחות בדרך ציורית: "מסירותו לאשתו 
). הוא רואה את עצמו כמי שיכול להציע 60הייתה מפורסמת ברבים" (עמ' 

מסירות רק לאישה חולה: "מה יוכל להציע לה?" (שם). הוא חש עצמו 
תמונת האלון מביעה כוח.  "כאלון נוקשה מכוסה בקליפה מחוספסת" (שם).

הקליפה המחוספסת נועדה להעלים את נפשו הדקה, אך נוקשותו מובאת 
כניגוד לזריזותה המשוערת של היועצת המשפטית. מולכו מייחס את זריזותה 
וקלותה לכך שלא סבלה מגסיסה ארוכה וממושכת של בעלה, שכן מת מייד. 

חי שבע שנים במחיצת מכאן שהוא חש עצמו "נוקשה" ולא זריז, כיוון ש
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, "קצת כבדה וגסה מדי לטעמו". שבע שנים לא היו לו קשרי אישות הצוואר
עם אשתו, כי היא לא רצתה בהם. כנראה שגם קודם לכן היה איזה חוסר או 

ם, נוכח סירובה המוחלט בתקופת שבע השנים של ליקוי בפן זה של החיי
מחלתה. אבל צד זה של חייהם כמעט שאינו מתואר, ובהווה של הסיפור 
מולכו אינו רוצה ואינו מסוגל להכריח את עצמו לקשר גופני עם נשים 

  שמראש אינן מוצאות חן בעיניו. 
 לא אהב, שהפחידה אותו, שעשה הכול כדי-שנים סבל מולכו מאישה שאהב

לרצות אותה. עכשיו הוא מתגונן כמיטב יכולתו. יהושע משתמש בטכניקה 
ר של מבע משולב, שמזכירה מאוד את המונולוגים של הירשל מ פו סי

ט של עגנון: "קולה החם והעדין עדיין בתוכו כאילו ספג אותו אל  פשו
). אסוציאציה 'הירשלית' נוספת מופיעה בפרק כג: "הוא קם 41קרביו" (עמ' 

מקרוב בזקנה החדשה, מפלס דרכו בתוך ההמון החוגג, בין הנשים להציץ 
). מינה הייתה 56ההדורות שריח בשרן המבושם והחשוף הגיע לאפו" (עמ' 

הדורה ומבושמת, והירשל סלד מבשמיה. מולכו מחפש אישה זקנה, חברה 
של חותנתו, במקום להתמקד בנשים היפות שבאולם. הוא עדיין אינו בשל 

  זקנות אינן מאיימות עליו. לקשר, ונשים
בהמשך: "המוסיקה החלה בעוצמה רבה והוא הופתע לגלות עד כמה יפה 

). בצד המנוגד 56היצירה הזאת, עד כמה עמוק היא חודרת לתוך נפשו" (עמ' 
לסברתו של דרור משעני, שרואה אצל מולכו פוזה עצמית בעלת אפקט קומי 

של מולכו אל המוסיקה הוא של שוחר תרבות, הסגנון שבו מתוארת אהבתו 
סגנון מהימן, מפי מספר מהימן, שאין בו בדל של אירוניה. אכן, יש במולכו 
מודעות לקודים תרבותיים. הוא מחשיב את החיצוניות, את ה'פרסונה'. הוא 
יודע לזהות סגנון בגדים איכותי ושונא רשלנות: "בוחן את לבושה שדווקא 

למד לזהות את הווריאציות השונות"  מקובל עליו, סגנון משובח, הוא כבר
נה ביטוי לצד איסטניסי ואסתטי, ואינה ). אולם זיקה זאת לחיצוניות הִ 60(עמ' 

עומדת בניגוד לפנימיותו. מתוך זיקה זו הוא גם מחפש באישה מראה צעיר, 
ומצר על אשתו של אורי שאינה צובעת את שערה שהלבין ואינה מתאפרת, 

  טרם זמנה.קנה ושכל ישותה משדרת זִ 
  

  אלון נוקשה ומחוספס

למולכו דעות על עצמו, חלקן מנוסחות בדרך ציורית: "מסירותו לאשתו 
). הוא רואה את עצמו כמי שיכול להציע 60הייתה מפורסמת ברבים" (עמ' 

מסירות רק לאישה חולה: "מה יוכל להציע לה?" (שם). הוא חש עצמו 
תמונת האלון מביעה כוח.  "כאלון נוקשה מכוסה בקליפה מחוספסת" (שם).

הקליפה המחוספסת נועדה להעלים את נפשו הדקה, אך נוקשותו מובאת 
כניגוד לזריזותה המשוערת של היועצת המשפטית. מולכו מייחס את זריזותה 
וקלותה לכך שלא סבלה מגסיסה ארוכה וממושכת של בעלה, שכן מת מייד. 

חי שבע שנים במחיצת מכאן שהוא חש עצמו "נוקשה" ולא זריז, כיוון ש
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, "קצת כבדה וגסה מדי לטעמו". שבע שנים לא היו לו קשרי אישות הצוואר
עם אשתו, כי היא לא רצתה בהם. כנראה שגם קודם לכן היה איזה חוסר או 

ם, נוכח סירובה המוחלט בתקופת שבע השנים של ליקוי בפן זה של החיי
מחלתה. אבל צד זה של חייהם כמעט שאינו מתואר, ובהווה של הסיפור 
מולכו אינו רוצה ואינו מסוגל להכריח את עצמו לקשר גופני עם נשים 

  שמראש אינן מוצאות חן בעיניו. 
 לא אהב, שהפחידה אותו, שעשה הכול כדי-שנים סבל מולכו מאישה שאהב

לרצות אותה. עכשיו הוא מתגונן כמיטב יכולתו. יהושע משתמש בטכניקה 
ר של מבע משולב, שמזכירה מאוד את המונולוגים של הירשל מ פו סי

ט של עגנון: "קולה החם והעדין עדיין בתוכו כאילו ספג אותו אל  פשו
). אסוציאציה 'הירשלית' נוספת מופיעה בפרק כג: "הוא קם 41קרביו" (עמ' 

מקרוב בזקנה החדשה, מפלס דרכו בתוך ההמון החוגג, בין הנשים להציץ 
). מינה הייתה 56ההדורות שריח בשרן המבושם והחשוף הגיע לאפו" (עמ' 
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יודע לזהות סגנון בגדים איכותי ושונא רשלנות: "בוחן את לבושה שדווקא 

למד לזהות את הווריאציות השונות"  מקובל עליו, סגנון משובח, הוא כבר
נה ביטוי לצד איסטניסי ואסתטי, ואינה ). אולם זיקה זאת לחיצוניות הִ 60(עמ' 

עומדת בניגוד לפנימיותו. מתוך זיקה זו הוא גם מחפש באישה מראה צעיר, 
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אישה חולה. במקום אחר ביצירה הוא חש עצמו "יבש כמו אבן מדברית" 
) ומזדהה עם המתה. הוא לוהט בחום גבוה, "אבל ההרגשה הנעימה 74(עמ' 

עדיין נותרה בתוכו, הוא חייך לעצמו ואמר, עכשיו אני הגוסס, ושם את 
). 74" (עמ' התחייהאוזניות לשמוע מוסיקה, חושב למות קצת ואחר לקום ל

מולכו חוזר אל הטראומה, מזדהה איתה עד תום, חפץ להתאיין, אך יודע 
שיקום. הוא מנסה שוב ושוב לחוות את המוות ואת מחלת אשתו, אך תודעתו 

  מכוונת אל החיים.
  

  מולכו כדמות מודרנית 

הטקסטים שהבאתי לעיל משקפים נפש לירית, פיוטית, עדינה ומתחשבת, 
מות מפלצתית וחסרת רגש. אכן, קיים ממד של גיחוך בדמותו, ובהחלט לא ד

ולאורך הרומן מתנהל מולכו כאנטי גיבור. אך אנטי גיבור זה עושה מעשה 
שרתו ומשתף פעולה עם ראש גבורה אמתי כשהוא מסכן את יוקרתו וִמ 

למורת  ,מועצת זרועה. כאן הוא מגלה הומניות עצומה, התחשבות ורחמים
המשפטית המפחידה אותו. מולכו אינו דמות אינטגרלית. רוחה של היועצת 

יש באישיותו מוקדים שונים וכוחות סותרים, וגם יחסו של המספר אליו אינו 
אחיד ונע בין הזדהות לירית לבין מרחק סאטירי. אולם מיזוג זה של המגוחך 

בסיפורת  23עם הרציני הוא האופייני לגיבור המודרני, כפי שכתבה יעל רנן.
רנית, החל מסוף המאה התשע עשרה, מופיעות דמויות שיכולות להיות המוד

י גרוטסקיות, מגוחכות, 'אלזונים' למיניהם וכדומה.  ג הטרא ת  ו נ שכ
ח ו המג אופיינית לראיית האדם המורכבת יותר, נטולת האשליות, כפי  ךו

של אודות על שמציגה לאה גולדברג במסת המופת שלה  ו  ר ו נ י כ
לד טשי ו   24מאת צ'כוב. ר

לכו הוא גיבור מודרני, הטרוגני, מלא סתירות. הטקסטים שהבאתי לעיל מו
מציגים את מורכבותו הרגשית ואת עולמו הפנימי העשיר, האותנטי, 
כמשתקף במטפורות העשירות של דמות מורכבת, שעיצוב האנושיות הפגיעה 

    שלה הוא מיטב הישגו של יהושע.
  

  ביבליוגרפיה

תיאוריה , אפליה ושיח קולוניאלי", "שאלת האחר: הבדל  הומי  ,באבא
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המשפטית המפחידה אותו. מולכו אינו דמות אינטגרלית. רוחה של היועצת 

יש באישיותו מוקדים שונים וכוחות סותרים, וגם יחסו של המספר אליו אינו 
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משה דוד שו"ב, השוחט ממוינשטי, חלוץ הוראת העברית 
  1882בגליל בעליית 

  
  מאת

  מנחם שטרן
  

  מבוא: זכות ראשונים למשה דוד שו"ב
פני הקורא את פעילותו הברוכה של משה דוד למטרת מאמר זה היא להציג 

ברצוני להוכיח כי   1882.1שו"ב, חלוץ הקניית השפה העברית בגליל, בעליית 
ושמחה וילקומיץ פעלו להקניית השפה העברית  יצחק אפשטיין לא רק ד"ר

בגליל, אלא קדם להם משה דוד שו"ב, ולו מגיעה זכות ראשונים בשימוש 
אשר בגליל. אמנם נכון כי  פינה-ראשבשיטה של הוראת "עברית בעברית" ב

ביססו את  –ד"ר יצחק אפשטיין ושמחה וילקומיץ  – שני האישים הללו
בשיטה הזאת,  ברית בעברית": הם כתבו מאמרים שעסקושיטת הלימוד "ע

הכינו תכניות לימודים ומתודיקה של הוראת השיטה, וכמו כן שימשו 
שמשה דוד שוב (להלן יופיע  כמפקחים על בתי ספר במושבות הגליל. אלא

מ"ד שוב) קדם להם; ד"ר יצחק אפשטיין הגיע לנהל את בית הספר -גם כ
שנה לאחר שמשה דוד שו"ב שילב בו את  13  1889,2רק בשנת  פינה-ראשב

. גם שמחה וילקומיץ הגיע לנהל את בית הספר 1886הוראת העברית, בשנת 
- ראשבית הספר ב 4שנה אחרי מ"ד שו"ב. 16  1902,3רק בשנת  פינה-ראשב

                                                           
", כפי שנוהגים לכנותה, שכן, העלייה הראשונהבשם " 1882לא כיניתי את העלייה של שנת    1

עולים, תלמידי הבעל שם טוב, בראשות ר' מנחם מנדל  300קדמה לעלייה זו עלייתם של 
, שהיסטוריונים לא 1808הגאון מווילנה בשנת  מתלמידי 200, ועליית 1777מויטבסק בשנת 

בין התייחסו כלל לחשיבות תרומתם לפיתוח הארץ והגליל. עיין בפרק המבוא בספרי: מ' שטרן, 
   .16-9, עמ' 1996, הכרזת כורש להצהרת בלפור

. בתחילה שימש כעוזר גנן וכעוזר 1885-, עלה לארץ ב1863- נולד ברוסיה ב יצחק אפשטיין   2
עבר לנהל את בית  1896-החל לנהל את בית הספר ְלָבנות בצפת. ב 1890-קרקעות. בלמדידת 

ופיקח על מוסדות חינוך בגליל  פינה-ראשהחל לנהל את בית הספר ב 1899-הספר במטולה. ב
הכפרי  , בית הספרמ' (עורך) דרור י', בתוך: נאור עיין: העליון מטעם פקידות הברון רוטשילד.

  . 56, עמ' 1991, 1967-1900ון בראשית המאה בתוך אצבע הגליל במושבות הגליל העלי
ועבר  1899. לימד ברחובות עד 1896- . עלה ארצה ב1871-שמחה וילקומיץ נולד ברוסיה ב   3

החליף את אפשטיין בניהול  1902-למטולה, להחליף את אפשטיין בניהול בית הספר במטולה. ב
בגליל העליון, מאחר שאפשטיין יצא ללימודים ובפיקוח על בתי ספר  פינה- ראשבית הספר ב
   .57, עמ' שםבשוויץ. עיין 

ביה"ס  פינה בעת עבודתי על המאמר, כדי לצלם את מבנה-סיפור מעניין: כאשר הגעתי לראש   4
פינה. כשנשאלתי -שאותו ניהל ר' מ"ד שו"ב, לנתי בצימר של אחת המשפחות הוותיקות בראש

תי היא לכתוב מאמר על מ"ד שו"ב, חלוץ הוראת העברית לתכלית ביקורי, סיפרתי כי מטר
. בתגובה לדבריי טענה בעלת הצימר כי אני טועה, שכן וולקומיץ ואפשטיין היו פינה-ראשב

ששילבו את הוראת "עברית בעברית" במושבה, ולא שו"ב. היא לא השתכנעה  הראשונים
ין, והאחרונה אישרה כי אכן, מדבריי, טלפנה למנהלת המוזיאון המקומי ובדקה אתה את העני

מ"ד שו"ב היה הראשון ששילב את הוראת "עברית בעברית" בביה"ס שניהל במושבה החל 
   .1886משנת 
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  . 56, עמ' 1991, 1967-1900ון בראשית המאה בתוך אצבע הגליל במושבות הגליל העלי
ועבר  1899. לימד ברחובות עד 1896- . עלה ארצה ב1871-שמחה וילקומיץ נולד ברוסיה ב   3

החליף את אפשטיין בניהול  1902-למטולה, להחליף את אפשטיין בניהול בית הספר במטולה. ב
בגליל העליון, מאחר שאפשטיין יצא ללימודים ובפיקוח על בתי ספר  פינה- ראשבית הספר ב
   .57, עמ' שםבשוויץ. עיין 

ביה"ס  פינה בעת עבודתי על המאמר, כדי לצלם את מבנה-סיפור מעניין: כאשר הגעתי לראש   4
פינה. כשנשאלתי -שאותו ניהל ר' מ"ד שו"ב, לנתי בצימר של אחת המשפחות הוותיקות בראש

תי היא לכתוב מאמר על מ"ד שו"ב, חלוץ הוראת העברית לתכלית ביקורי, סיפרתי כי מטר
. בתגובה לדבריי טענה בעלת הצימר כי אני טועה, שכן וולקומיץ ואפשטיין היו פינה-ראשב

ששילבו את הוראת "עברית בעברית" במושבה, ולא שו"ב. היא לא השתכנעה  הראשונים
ין, והאחרונה אישרה כי אכן, מדבריי, טלפנה למנהלת המוזיאון המקומי ובדקה אתה את העני

מ"ד שו"ב היה הראשון ששילב את הוראת "עברית בעברית" בביה"ס שניהל במושבה החל 
   .1886משנת 
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משה דוד שו"ב, השוחט ממוינשטי, חלוץ הוראת העברית 
  1882בגליל בעליית 

  
  מאת

  מנחם שטרן
  

  מבוא: זכות ראשונים למשה דוד שו"ב
פני הקורא את פעילותו הברוכה של משה דוד למטרת מאמר זה היא להציג 

ברצוני להוכיח כי   1882.1שו"ב, חלוץ הקניית השפה העברית בגליל, בעליית 
ושמחה וילקומיץ פעלו להקניית השפה העברית  יצחק אפשטיין לא רק ד"ר

בגליל, אלא קדם להם משה דוד שו"ב, ולו מגיעה זכות ראשונים בשימוש 
אשר בגליל. אמנם נכון כי  פינה-ראשבשיטה של הוראת "עברית בעברית" ב

ביססו את  –ד"ר יצחק אפשטיין ושמחה וילקומיץ  – שני האישים הללו
בשיטה הזאת,  ברית בעברית": הם כתבו מאמרים שעסקושיטת הלימוד "ע

הכינו תכניות לימודים ומתודיקה של הוראת השיטה, וכמו כן שימשו 
שמשה דוד שוב (להלן יופיע  כמפקחים על בתי ספר במושבות הגליל. אלא

מ"ד שוב) קדם להם; ד"ר יצחק אפשטיין הגיע לנהל את בית הספר -גם כ
שנה לאחר שמשה דוד שו"ב שילב בו את  13  1889,2רק בשנת  פינה-ראשב

. גם שמחה וילקומיץ הגיע לנהל את בית הספר 1886הוראת העברית, בשנת 
- ראשבית הספר ב 4שנה אחרי מ"ד שו"ב. 16  1902,3רק בשנת  פינה-ראשב

                                                           
", כפי שנוהגים לכנותה, שכן, העלייה הראשונהבשם " 1882לא כיניתי את העלייה של שנת    1

עולים, תלמידי הבעל שם טוב, בראשות ר' מנחם מנדל  300קדמה לעלייה זו עלייתם של 
, שהיסטוריונים לא 1808הגאון מווילנה בשנת  מתלמידי 200, ועליית 1777מויטבסק בשנת 

בין התייחסו כלל לחשיבות תרומתם לפיתוח הארץ והגליל. עיין בפרק המבוא בספרי: מ' שטרן, 
   .16-9, עמ' 1996, הכרזת כורש להצהרת בלפור

. בתחילה שימש כעוזר גנן וכעוזר 1885-, עלה לארץ ב1863- נולד ברוסיה ב יצחק אפשטיין   2
עבר לנהל את בית  1896-החל לנהל את בית הספר ְלָבנות בצפת. ב 1890-קרקעות. בלמדידת 

ופיקח על מוסדות חינוך בגליל  פינה-ראשהחל לנהל את בית הספר ב 1899-הספר במטולה. ב
הכפרי  , בית הספרמ' (עורך) דרור י', בתוך: נאור עיין: העליון מטעם פקידות הברון רוטשילד.
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   .57, עמ' שםבשוויץ. עיין 

ביה"ס  פינה בעת עבודתי על המאמר, כדי לצלם את מבנה-סיפור מעניין: כאשר הגעתי לראש   4
פינה. כשנשאלתי -שאותו ניהל ר' מ"ד שו"ב, לנתי בצימר של אחת המשפחות הוותיקות בראש

תי היא לכתוב מאמר על מ"ד שו"ב, חלוץ הוראת העברית לתכלית ביקורי, סיפרתי כי מטר
. בתגובה לדבריי טענה בעלת הצימר כי אני טועה, שכן וולקומיץ ואפשטיין היו פינה-ראשב

ששילבו את הוראת "עברית בעברית" במושבה, ולא שו"ב. היא לא השתכנעה  הראשונים
ין, והאחרונה אישרה כי אכן, מדבריי, טלפנה למנהלת המוזיאון המקומי ובדקה אתה את העני

מ"ד שו"ב היה הראשון ששילב את הוראת "עברית בעברית" בביה"ס שניהל במושבה החל 
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שימש כבית ספר לדוגמה למושבות הגליל בשיטת ההוראה של "עברית  פינה
היה מ"ד שו"ב, ועל כך מגיעה לו זכות  בעברית". מניח היסודות לשיטה

  הראשונים.
   

  קורות חייו והמניע לעלייתו לארץ
משה דוד שו"ב, ששם משפחתו הקודם היה יענקוביץ, נולד במוינשטי 

  .1854שברומניה בשנת 
למד בישיבה, ואז נשא אישה, למד שחיטה ועסק במקצוע זה. לכן  18עד גיל 

מאחר שמאמר  5שו"ב (שוחט ובודק).שינה את שם משפחתו על שם עיסוקו, 
"השוחט ממוינשטי", כי עסק בשחיטה טרם  זה עוסק בו, כיניתיו בכותרת

  עלייתו לארץ.
משה דוד שו"ב שאב את החיבה לארץ ישראל מדודו ר' יוסף אריה הכהן, 

, התיישב בחיפה ופתח בית חרושת ליין 1864שעלה לארץ ישראל כבר בשנת 
ם לגולה כדי לעודד יהודים לעלות לארץ ישראל. שרף. הדוד יצא מספר פעמי

לקריאת  כאשר הגיע ר' יוסף אריה למוינשטי, הכין את הנער משה דוד
המצווה, לימד אותו גם תלמוד וסיפר לו סיפורים רבים על -הפרשה של בר

   6ארץ ישראל.
מ"ד שו"ב מעיד כי גם ספריו של ר' צבי קאלישר על יישוב ארץ ישראל, כמו 

   7ו של דוד גורדון, סופר והוגה דעות, השפיעו עליו.גם מאמרי
ניסה דוד שו"ב לעלות לארץ ישראל עם מספר חברים. הם  1875כבר בשנת 

נפגשו בעיר טולצא שבבולגריה עם נציג הסולטן העותומאני, אך הוא יעץ 
להם לא לעלות, מחשש למלחמה שעלולה לפרוץ בין רוסיה לתורכיה. לאחר 

, הקים שו"ב חברה "ליישוב 1881ניה וברוסיה בשנת הפרעות הקשות ברומ
שו"ב פנה לארגונים יהודיים לבקשת  8ארץ ישראל ע"י עבודת האדמה".

משפחות שהסכימו  30תמיכה ובהם גם לחברת כי"ח, אך לא נענה. הוא ארגן 
לעלות, והציעו לו כי הוא יעלה תחילה וירכוש אדמות, והם יעלו בעקבותיו. 

), באמצע החורף. אשתו 1881יה בי"ט כסלו תרמ"ב (שו"ב עזב את רומנ
הייתה אז בחודש התשיעי להריונה. לאחר כחודש ימים הגיע לארץ, בכ"ט 

. כשדרכו רגליו על אדמת ארץ ישראל התרגש מאוד, נישק 1882טבת תרמ"ב, 
   9את אדמת הארץ ובירך ברכת "שהחיינו".

  

                                                           
  , עמ' א.1973, זיכרונות לבית דויד מ"ד שו"ב,   5
  , עמ' נג.שם   6
  .שם   7
   .29, עמ' 1964 ספר הציונות א,ש' יבניאלי,    8
  , עמ' עח.1973, דזיכרונות לבית דוישו"ב מ"ד,    9
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שו"ב פנה לארגונים יהודיים לבקשת  8ארץ ישראל ע"י עבודת האדמה".

משפחות שהסכימו  30תמיכה ובהם גם לחברת כי"ח, אך לא נענה. הוא ארגן 
לעלות, והציעו לו כי הוא יעלה תחילה וירכוש אדמות, והם יעלו בעקבותיו. 

), באמצע החורף. אשתו 1881יה בי"ט כסלו תרמ"ב (שו"ב עזב את רומנ
הייתה אז בחודש התשיעי להריונה. לאחר כחודש ימים הגיע לארץ, בכ"ט 

. כשדרכו רגליו על אדמת ארץ ישראל התרגש מאוד, נישק 1882טבת תרמ"ב, 
   9את אדמת הארץ ובירך ברכת "שהחיינו".
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שימש כבית ספר לדוגמה למושבות הגליל בשיטת ההוראה של "עברית  פינה
היה מ"ד שו"ב, ועל כך מגיעה לו זכות  בעברית". מניח היסודות לשיטה

  הראשונים.
   

  קורות חייו והמניע לעלייתו לארץ
משה דוד שו"ב, ששם משפחתו הקודם היה יענקוביץ, נולד במוינשטי 

  .1854שברומניה בשנת 
למד בישיבה, ואז נשא אישה, למד שחיטה ועסק במקצוע זה. לכן  18עד גיל 

מאחר שמאמר  5שו"ב (שוחט ובודק).שינה את שם משפחתו על שם עיסוקו, 
"השוחט ממוינשטי", כי עסק בשחיטה טרם  זה עוסק בו, כיניתיו בכותרת

  עלייתו לארץ.
משה דוד שו"ב שאב את החיבה לארץ ישראל מדודו ר' יוסף אריה הכהן, 

, התיישב בחיפה ופתח בית חרושת ליין 1864שעלה לארץ ישראל כבר בשנת 
ם לגולה כדי לעודד יהודים לעלות לארץ ישראל. שרף. הדוד יצא מספר פעמי

לקריאת  כאשר הגיע ר' יוסף אריה למוינשטי, הכין את הנער משה דוד
המצווה, לימד אותו גם תלמוד וסיפר לו סיפורים רבים על -הפרשה של בר

   6ארץ ישראל.
מ"ד שו"ב מעיד כי גם ספריו של ר' צבי קאלישר על יישוב ארץ ישראל, כמו 

   7ו של דוד גורדון, סופר והוגה דעות, השפיעו עליו.גם מאמרי
ניסה דוד שו"ב לעלות לארץ ישראל עם מספר חברים. הם  1875כבר בשנת 
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  קשיי הקליטה בארץ ישראל
"ד שו"ב לרכוש את אדמות הכפר הערבי ג'עוני ליד לאחר סיור בארץ, בחר מ

צפת. הוא בחר דווקא במקום הזה כי מזג האוויר ההררי דמה למזג האוויר 
שם גם מקורות מים. לכן המקום התאים, לדעתו, להתיישבות  ברומניה והיו

, על פי הפסוק פינה-ראש העולים מרומניה. המושבה נקראה לאחר מכן
   10".פינה-ראשן מאסו הבונים היתה ל): "אב22בתהילים (קיח 

משפחות  22-, ומוינשטימשפחות מ 27משפחות:  49בעקבות שו"ב עלו 
  שברומניה. פוקושאןו בקאו, ברלאד, גאלץמ

בקבוצת העולים היו גם אשתו, אמו הזקנה ושני ילדיו; בן ותינוקת שנפטרה 
אם בעת ההפלגה לארץ. כשהגיעו העולים לביירות בדרכם לארץ, נאלצה ה

על מנת שלא  ,להחזיק את התינוקת המתה בזרועותיה, כאילו הייתה חיה
לאחר  11יכניסו את העולים להסגר ואז יהיה עיכוב בעליית הקבוצה לארץ.

ומפוקושאן ייסדו את זיכרון יעקב,  המשפחות מגאלץהגיעם לארץ התפצלו: 
  .פינה-ראשהמשפחות ממוינשטי ומברלאד ייסדו את 

ינה היה קשה. מתיישבים החלו לנטוש את המושבה, פ-המצב הכלכלי בראש
למנוע את המשך הנטישה והירידה מהארץ הוציא שו"ב, כדי וירדו מהארץ. 

בזמן אסיפת חברים, ספר תורה מארון הקודש שבבית הכנסת והשביע את 
החברים כי חבר אשר יעזוב את המושבה יהיה מופרש ומובדל מעם ישראל. 

חישותו של האיש במניעת ירידה מהארץ. לאחר בפעולה זו אנו רואים את נ
מכן נשלח שו"ב על ידי חברי המושבה לאסוף כספים בחו"ל. בעת שהיה 

פינה אליהו שייד, נציגו של הברון רוטשילד, אשר הסכים -בחו"ל, הגיע לראש
פינה. חבריו של שו"ב שיגרו לו מברק -לפרוש את חסות הברון על ראש
מכן  ילה שמח שו"ב על הבשורה, אך לאחרוביקשו ממנו לשוב ארצה. בתח

בעקבות זאת נחל אכזבה קשה מפקידי הברון, עקב יחסם המשפיל לאיכרים. 
. דוגמאות רבות ליחסם המחפיר של פקידי הברון ניתן החליט להתנתק מהם

למצוא בסיפורים הבאים: הפקיד יצחק אושרי ציווה שבכל יום יעמוד אחד 
יה לשרתו וגם לצחצח את נעליו; על איכרים האיכרים ליד משרדו ותפקידו יה

שהתלוננו נגדו הוטלו קנסות ונוכו כספים מקצבתם החודשית, שהייתה בסך 
  בקושי למחיה).רק פרנק (סכום שגם כך הספיק  10הכול 

זאת ועוד, אושרי לא חילק את המספוא של הסוסים לאיכרים, אלא נהג לשים 
, נדרשו האיכרים 19.00-18.00את המספוא באסם מרכזי. בכל ערב, בשעה 

אל מחוץ  להתייצב במקום ולקבל את המכסה היומית שלהם. איכר שנסע
להגיע לחלוקה, לא קיבל למחרת  – מסיבה כלשהי –או נבצר ממנו  ליישוב

סוסיו של אותו איכר אכלו  – לטענתו של אושרי –את המכסה המגיעה לו, כי 
בדברי  לא התחשב אושרי. אינו זקוק לתוספת מספוא כבר ומשום כך הוא
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משפחות  22-, ומוינשטימשפחות מ 27משפחות:  49בעקבות שו"ב עלו 
  שברומניה. פוקושאןו בקאו, ברלאד, גאלץמ

בקבוצת העולים היו גם אשתו, אמו הזקנה ושני ילדיו; בן ותינוקת שנפטרה 
אם בעת ההפלגה לארץ. כשהגיעו העולים לביירות בדרכם לארץ, נאלצה ה

על מנת שלא  ,להחזיק את התינוקת המתה בזרועותיה, כאילו הייתה חיה
לאחר  11יכניסו את העולים להסגר ואז יהיה עיכוב בעליית הקבוצה לארץ.

ומפוקושאן ייסדו את זיכרון יעקב,  המשפחות מגאלץהגיעם לארץ התפצלו: 
  .פינה-ראשהמשפחות ממוינשטי ומברלאד ייסדו את 

ינה היה קשה. מתיישבים החלו לנטוש את המושבה, פ-המצב הכלכלי בראש
למנוע את המשך הנטישה והירידה מהארץ הוציא שו"ב, כדי וירדו מהארץ. 

בזמן אסיפת חברים, ספר תורה מארון הקודש שבבית הכנסת והשביע את 
החברים כי חבר אשר יעזוב את המושבה יהיה מופרש ומובדל מעם ישראל. 

חישותו של האיש במניעת ירידה מהארץ. לאחר בפעולה זו אנו רואים את נ
מכן נשלח שו"ב על ידי חברי המושבה לאסוף כספים בחו"ל. בעת שהיה 

פינה אליהו שייד, נציגו של הברון רוטשילד, אשר הסכים -בחו"ל, הגיע לראש
פינה. חבריו של שו"ב שיגרו לו מברק -לפרוש את חסות הברון על ראש
מכן  ילה שמח שו"ב על הבשורה, אך לאחרוביקשו ממנו לשוב ארצה. בתח

בעקבות זאת נחל אכזבה קשה מפקידי הברון, עקב יחסם המשפיל לאיכרים. 
. דוגמאות רבות ליחסם המחפיר של פקידי הברון ניתן החליט להתנתק מהם

למצוא בסיפורים הבאים: הפקיד יצחק אושרי ציווה שבכל יום יעמוד אחד 
יה לשרתו וגם לצחצח את נעליו; על איכרים האיכרים ליד משרדו ותפקידו יה

שהתלוננו נגדו הוטלו קנסות ונוכו כספים מקצבתם החודשית, שהייתה בסך 
  בקושי למחיה).רק פרנק (סכום שגם כך הספיק  10הכול 

זאת ועוד, אושרי לא חילק את המספוא של הסוסים לאיכרים, אלא נהג לשים 
, נדרשו האיכרים 19.00-18.00את המספוא באסם מרכזי. בכל ערב, בשעה 

אל מחוץ  להתייצב במקום ולקבל את המכסה היומית שלהם. איכר שנסע
להגיע לחלוקה, לא קיבל למחרת  – מסיבה כלשהי –או נבצר ממנו  ליישוב

סוסיו של אותו איכר אכלו  – לטענתו של אושרי –את המכסה המגיעה לו, כי 
בדברי  לא התחשב אושרי. אינו זקוק לתוספת מספוא כבר ומשום כך הוא
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  קשיי הקליטה בארץ ישראל
"ד שו"ב לרכוש את אדמות הכפר הערבי ג'עוני ליד לאחר סיור בארץ, בחר מ

צפת. הוא בחר דווקא במקום הזה כי מזג האוויר ההררי דמה למזג האוויר 
שם גם מקורות מים. לכן המקום התאים, לדעתו, להתיישבות  ברומניה והיו

, על פי הפסוק פינה-ראש העולים מרומניה. המושבה נקראה לאחר מכן
   10".פינה-ראשן מאסו הבונים היתה ל): "אב22בתהילים (קיח 

משפחות  22-, ומוינשטימשפחות מ 27משפחות:  49בעקבות שו"ב עלו 
  שברומניה. פוקושאןו בקאו, ברלאד, גאלץמ

בקבוצת העולים היו גם אשתו, אמו הזקנה ושני ילדיו; בן ותינוקת שנפטרה 
אם בעת ההפלגה לארץ. כשהגיעו העולים לביירות בדרכם לארץ, נאלצה ה

על מנת שלא  ,להחזיק את התינוקת המתה בזרועותיה, כאילו הייתה חיה
לאחר  11יכניסו את העולים להסגר ואז יהיה עיכוב בעליית הקבוצה לארץ.

ומפוקושאן ייסדו את זיכרון יעקב,  המשפחות מגאלץהגיעם לארץ התפצלו: 
  .פינה-ראשהמשפחות ממוינשטי ומברלאד ייסדו את 

ינה היה קשה. מתיישבים החלו לנטוש את המושבה, פ-המצב הכלכלי בראש
למנוע את המשך הנטישה והירידה מהארץ הוציא שו"ב, כדי וירדו מהארץ. 

בזמן אסיפת חברים, ספר תורה מארון הקודש שבבית הכנסת והשביע את 
החברים כי חבר אשר יעזוב את המושבה יהיה מופרש ומובדל מעם ישראל. 

חישותו של האיש במניעת ירידה מהארץ. לאחר בפעולה זו אנו רואים את נ
מכן נשלח שו"ב על ידי חברי המושבה לאסוף כספים בחו"ל. בעת שהיה 

פינה אליהו שייד, נציגו של הברון רוטשילד, אשר הסכים -בחו"ל, הגיע לראש
פינה. חבריו של שו"ב שיגרו לו מברק -לפרוש את חסות הברון על ראש
מכן  ילה שמח שו"ב על הבשורה, אך לאחרוביקשו ממנו לשוב ארצה. בתח

בעקבות זאת נחל אכזבה קשה מפקידי הברון, עקב יחסם המשפיל לאיכרים. 
. דוגמאות רבות ליחסם המחפיר של פקידי הברון ניתן החליט להתנתק מהם

למצוא בסיפורים הבאים: הפקיד יצחק אושרי ציווה שבכל יום יעמוד אחד 
יה לשרתו וגם לצחצח את נעליו; על איכרים האיכרים ליד משרדו ותפקידו יה
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האיכרים שטענו לפניו כי הם שאלו מספוא מחבריהם והם חייבים להחזיר את 
   12החוב.

אירוע נוסף שפגע מאד בשו"ב התרחש כאשר נסע אל וורמסר, נציגו של 
הברון רוטשילד, שמקום מושבו היה בחיפה. שו"ב ביקש ממנו לסייע 

וורמסר השיב לו: "על -ו פינה,-לרכוש אדמות נוספות בראש למתיישבים
פגעו  מילים אלו –הראשונים אנו מצטערים ואתה רוצה להוסיף עליהם?" 

עזב את  –קשות בשו"ב, שלאחר כל התלאות שעבר והקורבנות שהקריב 
לא ציפה לקבל  –למען המושבה  משפחתו, עלה לארץ ועשה ככל יכולתו

חדש בארץ מאדם שתפקידו לסייע ליישוב המת מזלזלת, ועוד תשובה כה
נשלח גם לשמש ותואר רב,  שאינהישראל! שו"ב מוסיף ומציין כי וורמסר 

כרבה של המושבה זיכרון יעקב. תשובה כזאת מבעל תפקיד הנושא תואר רב 
דוגמאות אלה מסבירות את רצונו להתנתק מקשר ישיר עם  13פגעה בו קשות.

  פקידי הברון העריצים. 
  

  וב הוראת העברית בביה"ספינה ושיל-ניהול ביה"ס במושבה ראש
- תהקשיים ביחסיו עם פקידות הברון ביקש שו"ב להתמנות כמנהל בי עקב
  שהוקם במושבה. בדרך זו חשב כי יוכל להתנתק מפקידי הברון. הספר

פעל נמרצות לשלב את הוראת  עם קבלת התפקיד של ניהול ביה"ס במושבה
  העברית בביה"ס.

  הוא מספר בזיכרונותיו:
  

ן בגליל העליון שהתחיל ללמד בביה"ס ע"פ השיטה הייתי הראשו
"עברית בעברית". נקל להבין עד כמה קשתה עלי העבודה בעת שחסרו 
גם הספרים האלמנטאריים... בכלל לא הייתה עוד השיטה הזאת 
מפותחת כדי ללמד את הילדים ששפתם הייתה יידיש. נלחמתי בכל 

האבות. היו כאלה מאמצי בכל המפריעים; הן מצד הלומדים והן מצד 
שלעגו לי. כאשר הצעתי לבן שימול, מנהל המושבה, שיכתוב לפריז 

האם אין בצפת סידורי תפילה  ויבקש ספרים בעברית. הוא ענה:
  וחומשים? 

  
לאחר שהסביר למנהל המושבה כי נחוצים לו ספרים בשפה העברית לדקדוק, 

פריז. כאשר הארץ, הסכים האחרון להעביר את הבקשה ל-היסטוריה וכתיבת
הגיעו הספרים השתומם בן שימול על כי ישנם ספרים מעין אלו בעברית. 

פינה וכמובן הגיע לביקור בביה"ס. -באותה שנה ביקר הברון רוטשילד בראש
שו"ב הכין עם התלמידים שיר בעברית וגם בחן את התלמידים בדקדוק עברי. 

אשר ביקר הברון התפלא על בקיאותם של התלמידים ושמח מאוד, כי כ
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גם הספרים האלמנטאריים... בכלל לא הייתה עוד השיטה הזאת 
מפותחת כדי ללמד את הילדים ששפתם הייתה יידיש. נלחמתי בכל 

האבות. היו כאלה מאמצי בכל המפריעים; הן מצד הלומדים והן מצד 
שלעגו לי. כאשר הצעתי לבן שימול, מנהל המושבה, שיכתוב לפריז 

האם אין בצפת סידורי תפילה  ויבקש ספרים בעברית. הוא ענה:
  וחומשים? 

  
לאחר שהסביר למנהל המושבה כי נחוצים לו ספרים בשפה העברית לדקדוק, 

פריז. כאשר הארץ, הסכים האחרון להעביר את הבקשה ל-היסטוריה וכתיבת
הגיעו הספרים השתומם בן שימול על כי ישנם ספרים מעין אלו בעברית. 

פינה וכמובן הגיע לביקור בביה"ס. -באותה שנה ביקר הברון רוטשילד בראש
שו"ב הכין עם התלמידים שיר בעברית וגם בחן את התלמידים בדקדוק עברי. 

אשר ביקר הברון התפלא על בקיאותם של התלמידים ושמח מאוד, כי כ
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במושבה זיכרון יעקב וביקש מאחת התלמידות שתאמר לו את תפילת "שמע 
התלמידים שלטו  פינה-ראשאת השאלה, ואילו כאן, ב ישראל", לא הבינה

 200כבר בדקדוק עברי. לאות הערכה על פועלו של שו"ב העניק לו הברון 
   14ד באותם הימים.ומא סכום כסף נכבד פרנק זהב. זה היה

ל את ביה"ס שלוש שנים והשתכר משכורת זעומה, שלא הספיקה שו"ב ניה
לאחר מכן,  שנפטרה לפרנסת אשתו ושני ילדיו (בן שגילו שש שנים ובת

בהיותה בת שנתיים. זו הייתה בתו השנייה, כי הבת הראשונה, כזכור, נפטרה 
אליהו שייד, נציגו של הברון, ביקר  כבר קודם, בעת ההפלגה לארץ). כאשר

 נה, פנה אליו שו"ב וביקש העלאה במשכורתו. כהצדקה לבקשתופי-בראש
טען כי המורה לצרפתית, מר אטינגר, מלמד שעה אחת ביום ומקבל שכר פי 

נמצא כל היום וכל יום בביה"ס, לפיכך  שלושה ממנו, בעוד שהוא, שו"ב,
מגיעה לו העלאה. שייד השיב לו כי אמנם נכון הדבר מצד עצמו, אלא שאם 

לם משכורת טובה לאטינגר, ישוב האחרון לפריס, ואילו שו"ב לא הוא לא יש
להעלות  פינה וגם לא את הארץ בכל מקרה. לכן סירב שייד-יעזוב את ראש
   15את משכורתו.

  
ייסוד המושבה משמר הירדן, ניהול התערוכה במינכן והפגישה עם 

  הרצל
בשנת  ביה"ס וייסד מהסיבות שהוזכרו לעיל החליט שו"ב לעזוב את ניהול

. מאחר שמצבה הכספי של משמר הירדן היה משמר הירדןאת המושבה  1890
קשה, יצא לאירופה לאסוף כספים עבור המושבה. עם שובו לארץ התבקש על 

   16עין זיתים.ידי פקידי הברון לנהל את המושבה 
התמנה שו"ב לניהול התערוכה הישראלית בברלין ושהה שם  1896בשנת 

ודשים נוספים שהה בעיר קלן. תערוכה זו עשתה שישה חודשים. שלושה ח
רושם כביר על היהודים בחו"ל. כאשר החליט לשוב ארצה לאחר התערוכה, 

לנסוע לארץ דרך וינה ולבקר את הרצל. וולפסון  17הציע לו דוד וולפסון
 הבטיח לו כי ישוחח עם הרצל על אודותיו ויכין את הקרקע לפגישתם. שו"ב

  דדו. נפגש עם הרצל והם התיי
ללוות אותו  , כאשר הגיע הרצל לביקור בארץ ישראל, נבחר שו"ב1898בשנת 

   בסיוריו בארץ.
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  שילוב השפה העברית במוסדות שהקים באמריקה
פינה. העסק נכשל, ולכן יצא -לארץ והקים טחנת קמח בראש שו"ב חזר

לאמריקה לאסוף תרומות. הוא לא הצליח לאסוף כספים. בזיכרונותיו הוא 
-ין את הסיבה לכך: "בכל מקום התייחסו אלי כמייסד המושבות 'ראשמצי

פינה' ו'משמר הירדן', ולא היה לי נעים לעסוק בעסקים קטנים". במקום זה 
בשפה העברית. זה  יורק גן ילדים שפעל- ישראל והקים בניו-הרצה על ארץ

-הוא ייסד גם "תלמודהראשון באמריקה שדיברו בו עברית.  גן הילדים היה
שאותו גם ניהל, ושפת הלימוד בו הייתה עברית. שם  ,תורה" בעיר הרדפורד

  שילב מורים מהארץ, ששהו באמריקה וסייעו בהוראת העברית.
 עם שובו לארץ עבד כעשר שנים 1909-1904.18שו"ב שהה באמריקה בשנים 

השלמת כמורה ואחראי על לימודי העברית בביה"ס של כי"ח בירושלים. ל
  הכנסתו שימש גם כגזבר ביה"ס 'בצלאל'.

  
  ניהול בית היתומים בצפת

נבחר להנהלת  , בשל געגועיו לגליל, עבר להתגורר בצפת, שם1920בשנת 
המוסדות של "האגודה לעזרת הגליל". אגודה זו הוקמה ע"י יהודים מצפת 
 שהיגרו לפני מלחמת העולם הראשונה לאמריקה, ועסקה בעיקר בסיוע לבית

היתומים בצפת. כחבר הנהלת האגודה הקדיש שו"ב את עיקר זמנו לנושא 
החינוכי בבית היתומים, שהיה במצב קשה מבחינה חינוכית. כפתרון לקשיים 

יורק למנות לבית היתומים מנהל חינוכי, בנוסף -הציע שו"ב לוועד בניו
למנהל כללי. הצעתו התקבלה, אך סכסוכים רבים פרצו בין המנהל הכללי 

, פוטרו שניהם ע"י הוועד, 1923ובין המנהל החינוכי, עד שלבסוף, בשנת 
  שנים. 69ושו"ב מונה למנהלו של בית היתומים, בהיותו בן 

השינוי הראשון שעשה שו"ב היה כשהעביר את תלמידי בית היתומים ללמוד 
כי שם היו מורים  ב"תלמוד תורה" של תנועת "המזרחי". הוא עשה זאת

  מורים לא מוסמכים. ים, ואילו בבית היתומים בניהולו לימדוומחנכים מוסמכ
 כמו כן, הקים בבית היתומים בית מלאכה לנגרות. הילדים עבדו בנגרייה

וייצרו רהיטים שנמכרו לתושבי העיר. היו בבית היתומים גם ילדים שעבדו 
כשוליות אצל חייטים או פחחים ועוד, כלומר רכשו מקצוע. צעד זה מבטא 

תו הפרגמטית של שו"ב, אשר הבין כי היתומים זקוקים להכשרה את ראיי
מקצועית כדי שיוכלו להשתכר למחייתם בתום לימודיהם. נוסף על כך, הקים 
 שו"ב תזמורת בבית היתומים שהופיעה באירועים שונים בעיר וכך תרמה

  לשמו הטוב של המוסד.
ישראל האגער, בצפת היה בית יתומים נוסף. מוסד זה נתמך כספית ע"י הרב 

יורק. גם בבית היתומים הזה -המכונה הרבי מראדואוץ, אשר התגורר בניו
 לרב האגער הצלחתו של הייתה הזנחה רבה מבחינה חינוכית. כאשר נודעה
שיקבל תחת חסותו גם את  בית היתומים בניהולו של שו"ב, פנה אליו בבקשה
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את שני בתי  בית היתומים שלו. שו"ב הסכים, ולאחר תקופה קצרה איחד
יתומים מבית  28יתומים:  40היתומים למוסד אחד (במוסד המאוחד היו 
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  האגער).

שנים, והשקיע עבודה מרובה  שו"ב ניהל את המוסד המאוחד במשך שלוש
בו לעזוב את הניהול הפציר  19הרופא, דויד, בנושא החינוכי, עד שחלה. בנו

והוא שמע בקולו. שו"ב מציין בזיכרונותיו כי נקט צעד זה בצער רב, מכיוון 
  שנקשר מאוד ליתומים ולמוסד. 

תולדות  20,זיכרונות לבית דוד אבמשך חייו הספיק לכתוב גם כמה ספרים: 
  .יסוד המעלה-ו תולדות הישוב בגליל העליון, האחוזות בגליל העליון

  
  הערכה לדמותו פטירתו ודברי

לקבורה פינה, -והובא לראש 84בהיותו בן  1938משה דוד שו"ב נפטר בשנת 
  בישוב שייסד. 

תכונותיו העיקריות של החלוץ הנמרץ שו"ב, כפי שמתארו משה סמילנסקי, 
"איש גבוה קומה, רחב כתפיים, עם זקן. על פניו מרחף תמיד צחוק היו אלה: 

ע לשיר. היה תמיד עליז, ומחונן בכישרון של טוב לב גם קול ערב היה לו ויד
   21הכתיבה".

זכיתי לשמוע דברים מכלי ראשון בנושא זה מפי נכדתו, מקסימה טרמברט, 
יורק. בריאיון שקיימתי אתה ציינה שהשתתפה ביום הולדתו -המתגוררת בניו

של הסבא מ"ד שו"ב. היא תיארה לפני את דמותו כ"איש עליז, בעל  80-ה
שמעתי גם  אירוע היה משמח את הבריות". דברים דומיםקול ערב, ובכל 

   מפיה של נינתו, עדנה בן דב, המתגוררת בירושלים.
  

                                                           
איון שערכתי עם הגב' מקסימה טרמברט, נכדתו של מ"ד שו"ב, י, עמ' קפו. ברשםעיין   19

רטי , בנו של שו"ב. הן גם שמו הפ'דויד'יורק, היא הסבירה לי את פשר השם -המתגוררת בניו
דוד, ולא מקובל לתת לבן שם זהה לשם אביו בעודו בחיים (לפי מנהג  השני של שו"ב היה

האשכנזים). אלא ששמו הפרטי המקורי של דויד הבן היה 'יעקב', והשם 'דויד' נוסף רק בשלב 
השם 'חיים' נוסף לשמו רק לאחר העלייה לארץ. מאחר  הרבה יותר מאוחר. וכך סיפרה הנכדה:

וקת של יעקב נפטרה במהלך הפלגתה של אמו לארץ ישראל, חששו ההורים לחייו שאחותו התינ
של הבן הנותר, לכן הוסיפו לו את השם 'חיים', כסגולה למניעת עין רעה, ושמו היה אפוא 

לאחר שנים, כאשר יעקב יצא ללמוד רפואה בסורבון, הוא בחר לקרוא לעצמו  ל'יעקב חיים'.
כיון שלא רצה להיקרא שו"ב, היות שלא היה שוחט ובודק. עם יעקב דוד ('דוד' כשם משפחה), 

נוי חיבה). גם שם יהשתרבב למילה "דויד" (כ משפחתו זה הזמן התרגלו לקרוא לו 'דוד', ושם
כן, הוסיפה הנכדה -נישואיה היה דוד. כמו משפחתה של הנכדה מקסימה (בתו של דויד) לפני

בעזרת מלגה שהשיג עבורו ב"ז הרצל, ידידו של  וציינה כי דויד הצליח ללמוד רפואה בסורבון
  האב מ"ד שו"ב. 

בעריכת ד"ר מאיר הילדסהיימר  זיכרונות לבית דוידיצא לאור חלקו השני של הספר  2009-ב  20
  מאוניברסיטת בר אילן.

   .76-75, עמ' 1943, ספר ראשון, משפחת האדמהי"מ סמילנסקי,   21
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שלאחר מכן  דברי הערכה מרגשים על שו"ב כתב גם ד"ר יצחק אפשטיין,
  : פינה-ראשניהל את ביה"ס ב

  
תואר ומראה, שוחט -אוריין, יפה- ...ובין העולים האלה נמצא אברך בר

ומביא את ילדי ישראל בברית האומה, חזן מנעים שיר, אבל  ובודק כדת
גם משכיל וחובב שפתנו. בהתעורר רעיון היישוב היה מטובי הנלהבים 
ונבחר כחבר למשלחת שהלכה לתור את הארץ כדי למצוא בה נחלה, וזו 

- ראשנמצאה לרגלי הר כנען הסמוך לצפת, על אדמת הכפר ג'עוני, היא 
תמיד למושבה בתלאותיה, - הנדון לחלוץ. ומאז היה האברך פינה

במצוקותיה ובישועותיה. הוא ראש הוועד והוועדים, ראשון בכל צרה 
ושמחה לצבור וליחיד, גם במלאכת החינוך ניסה כוחו, ושנים אחדות 
ניהל את ביה"ס במושבה, וכבר הוחל אז להורות בעברית. עסקנותו 

המעלה, אף - סודהציבורית פרצה גם מחוץ לתחום המושבה: לצפת ולי
מושבה ייסד: את 'משמר הירדן'. פעמיים אחדות נבחר כשליח המושבה 
או היישוב לגולה, וזה שנים רבות יפעל באמונה ומסירות כנשיא או 
כמזכיר וותיק ללשכת הגליל ל'בני ברית', ובכל מעשיו לא פסקה רוח 
התחייה הטהורה לפעמו. זהו רבי דוד שו"ב חביב הגליל ואהוב ארץ 

   22תלי.נפ
  

  סיכום
הצליח משה דוד שו"ב, לאחר מאבקים, לשלב בבית ספרו  1886כבר בשנת 

את שיטת ההוראה של "עברית בעברית" ובכך הניח את היסודות  פינה-ראשב
  לממשיכי דרכו. לכן יש לו זכות ראשונים. 

גם בעת היותו באמריקה לא שקט שו"ב על שמריו ופעל למען המטרה 
השפה העברית; הוא הצליח להקים שם גן ילדים וגם הפצת  –שהציב לעצמו 

"תלמוד תורה" ששפת ההוראה בשניהם הייתה עברית. זה היה חידוש 
  משמעותי באותם ימים, בהם היידיש שלטה באמריקה. 

הצליח להגביר באופן משמעותי את לימוד השפה העברית  בהמשך דרכו
ול מוצלח של בית בבית ספר של כי"ח בירושלים. כמו כן, תרם רבות בניה

היתומים בצפת ע"י הכשרה מקצועית של היתומים, ובטיפול בנושאים 
  חינוכיים שונים.

לאור הישגיו אלה יש חשיבות רבה מאוד להבאת המאמר לידיעת הציבור 
 הרחב בכלל ואנשי חינוך בפרט, כדי להציג את פעולתו הברוכה והחשובה

הראוי לו בהיסטוריה של  של שו"ב בהחייאת השפה העברית ולהציבו במקום
  התחדשות השפה העברית בארץ ישראל.

                                                           
  קצז.- ו, קצזיכרונות לבית דוידמ"ד שו"ב,   22
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  של הטקסט הספרותי DNA-האנאפורה המסורגת כ
  בשיר "נוסח", לבן ציון תומר

  
  מאת
  אזולאי אסתר

  
  תקציר
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במאמר נטען שבצד הקריאה והפרשנות  1טיכון.לאנאפורה גם כאל אקרוס
המקובלות לשיר, המסמנות מגמה פסימית של 'הולך ופוחת הדור', ניתן 

שהתשובה   – למצוא בשיר זה גם ממד אופטימי. אפילו את השאלה הרטורית
"מה ישרד את אסוער כתבן" ואת התשובה הנחרצת:  – לה נעוצה כבר בגופא

ח", ניתן לפרש על פי המאמר בצורה אפשרית "בני את שמי לא יחקוק על לו
  נוספת.

המאמר מציע פרשנות שפורצת במידה מסוימת את גבולות ניתוח הטקסט על 
פי עקרונות הדיסציפלינה. הוא פורץ גם את ההבחנה בין דובר למשורר, ואף 

"בן  – "אני" ובין שמו של המשורר-מצביע  על קשר בין האנאפורה "אבי"
  נו של מישהו.ציון", המוגדר כב

ומכוון  2העיון המוצע מרחיב במידה מסוימת את מאמרה של אורנה גולן
  לגישה פרשנית נוספת.

  

  
  מילות מפתח

 ;קריאה צמודה ;משורר ;דובר ;חשבון נפש ;סונטה ;נוסח :תארנים
פריצת  ;של טקסט ספרותי D.N.A ;אנאפורה מסורגת ;סטרוקטורליזם בינארי

  ציה; דקונסטרוקגבולות הפרשנות
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"בן  – "אני" ובין שמו של המשורר-מצביע  על קשר בין האנאפורה "אבי"
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ומכוון  2העיון המוצע מרחיב במידה מסוימת את מאמרה של אורנה גולן
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  אמנון ותמר בבית רבי יהודה הנשיא:
  טקסטואליות בפרשנות אגדה תלמודית- תמימות, ביקורת ובין

  (כתובות סב, א)
  
  מאת
  פזי- ישעיהו בן

  
  תקציר

אחד הקונפליקטים בעולמם של חכמים הוא המתח המובנה בין אידיאל 
ההתמסרות לתורה לבין הצורך להשקיע בחיי משפחה. המקורות התלמודיים 

מדים שחכמים היו מודעים היטב למחיר הכבד שמשלמים בני הבית מל
כתוצאה מהיעדרויותיו הממושכות של אב המשפחה לצורך לימודו. רוב 
המקורות מתייחסים לקונפליקט מתוך נקודת התצפית של בית המדרש, 
המייצג את ערכי הלימוד, ומכריעים  לטובתו, ורק מקורות בודדים, ובתוכם 

 – בה עוסק מאמרנוש –י בנו של רבי יהודה הנשיא האגדה על שידוכ
מתייחסים אליו מתוך נקודת התצפית של הבית והמשפחה. האגדה הנזכרת 

סג ע"א), אשר כולן מייצגות את -מצויה בתוך קובץ אגדות (כתובות סב ע"ב
נקודת המבט הביתית ובאופן טבעי הן מציפות את הבעיות הנוצרות בשל 

ת ביתו לפרקי זמן ממושכים. עם זאת, עמדתן עזיבתו של אב המשפחה א
הסופית של אגדות אלו נותרה עמומה, והקורא בהן מתקשה להחליט כיצד הן 
מכריעות את הקונפליקט: האם נקודת התצפית הייחודית שלהן מתבטאת גם 
בביקורתיות כלפי הנורמה המושרשת המעדיפה התמסרות בלימוד על פני 

הן להשלים עם נורמה זו. מבוכה זו של  השקעה במשפחה, או שמא מבקשות
הקורא אופיינית לקריאה ברבות מאגדות חז"ל, והיא נובעת מכך שאגדות אלו 
נוקטות זהירות יתירה, ואם יש בהן ביקורת על תופעות רווחות ומקובלות 
בעולמם של חכמים, הרי שלרוב היא תאמר  בעקיפין וברמיזה ולא באופן 

של האגדות, הרי שחשיפת העמדה התרבותית  ישיר  ובוטה. בשל עמימותן 
המיוצגת על ידן  מתאפשרת רק לאחר פענוח זהיר, המביא בחשבון 

  אפשרויות קריאה שונות ואף מנוגדות ומשקלל אותן.

במאמר זה מוצעות תחילה שלוש קריאות שונות באגדה אחת מאגדות הקובץ, 
אחת מקריאות  אשר כלכוהיא האגדה על שידוכי בנו של ר' יהודה הנשיא, 

אלה מובילה למסקנה שונה באשר לעמדתה של האגדה והיחס הראוי לעמדה 
כזו. באמצעות שלושה טיפוסי קוראים מדומיינים, מציג המאמר שלוש 

מה אפשרויות קריאה: תמי אה  י שלפיה מספר האגדה מקבל את נורמת   קר
תעזיבת הבית,  רתי קו י ב אה  י ת- קר נ י ו הדוחה את המסר של האגדה  ע

תה וקריא רתי קו הדת - בי שטוענת כי מסֵּפר האגדה עצמו רומז על או
ביקורת שיש לו כלפי הנורמה שעליה הוא מדווח. לבסוף מוצעת דרך קריאה 
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אחת מקריאות  אשר כלכוהיא האגדה על שידוכי בנו של ר' יהודה הנשיא, 

אלה מובילה למסקנה שונה באשר לעמדתה של האגדה והיחס הראוי לעמדה 
כזו. באמצעות שלושה טיפוסי קוראים מדומיינים, מציג המאמר שלוש 

מה אפשרויות קריאה: תמי אה  י שלפיה מספר האגדה מקבל את נורמת   קר
תעזיבת הבית,  רתי קו י ב אה  י ת- קר נ י ו הדוחה את המסר של האגדה  ע

תה וקריא רתי קו הדת - בי שטוענת כי מסֵּפר האגדה עצמו רומז על או
ביקורת שיש לו כלפי הנורמה שעליה הוא מדווח. לבסוף מוצעת דרך קריאה 
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  אמנון ותמר בבית רבי יהודה הנשיא:
  טקסטואליות בפרשנות אגדה תלמודית- תמימות, ביקורת ובין

  (כתובות סב, א)
  
  מאת
  פזי- ישעיהו בן

  
  תקציר

אחד הקונפליקטים בעולמם של חכמים הוא המתח המובנה בין אידיאל 
ההתמסרות לתורה לבין הצורך להשקיע בחיי משפחה. המקורות התלמודיים 

מדים שחכמים היו מודעים היטב למחיר הכבד שמשלמים בני הבית מל
כתוצאה מהיעדרויותיו הממושכות של אב המשפחה לצורך לימודו. רוב 
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המייצג את ערכי הלימוד, ומכריעים  לטובתו, ורק מקורות בודדים, ובתוכם 

 – בה עוסק מאמרנוש –י בנו של רבי יהודה הנשיא האגדה על שידוכ
מתייחסים אליו מתוך נקודת התצפית של הבית והמשפחה. האגדה הנזכרת 

סג ע"א), אשר כולן מייצגות את -מצויה בתוך קובץ אגדות (כתובות סב ע"ב
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בעולמם של חכמים, הרי שלרוב היא תאמר  בעקיפין וברמיזה ולא באופן 

של האגדות, הרי שחשיפת העמדה התרבותית  ישיר  ובוטה. בשל עמימותן 
המיוצגת על ידן  מתאפשרת רק לאחר פענוח זהיר, המביא בחשבון 

  אפשרויות קריאה שונות ואף מנוגדות ומשקלל אותן.
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טקסטואלית, אשר מחזקת, לעניות דעתנו, את אופן -קריאה בין  –רביעית 
  הקריאה המיוצג על ידי הקורא הביקורתי האוהד.

טקסטואליים בין האגדה התלמודית על -הקריאה הרביעית מציגה קשרים בין
אודות שידוכי בנו של רבי יהודה הנשיא לבין סיפור אמנון ותמר המקראי. 
מהמאמר עולה שלשני הסיפורים נקודות השקה משמעותיות: המשך שושלת 
בית דוד, התמודדות האבות עם תשוקה של הבנים כלפי אישה, חוסר יכולתם 

אישה מיד לאחר מימוש התשוקה, של הבנים לגבור על יצרם, נטישת ה
שיממון ועקרות של האישה לאחר שהגבר נטש אותה, הידרדרותה (כמעט) 
של האישה למעמד חברתי ירוד. נטען כי הסיפור התלמודי עוצב, בין השאר, 
בהשראת הסיפור המקראי. אמנם חיצוניותו של הסיפור התלמודי מתחזה 

סטואליים לסיפור אמנון ותמר טק-לסיפור נורמטיבי, אך הפעלת הרמזים הבין
המקראי מנתבת את הקורא לקרוא את הסיפור בעיניים אחרות. ביקורת 
שהמספר התלמודי לא רצה או לא יכול היה לומר באופן גלוי, עולה 
ומהדהדת מבין השורות, ומה שנראה כנורמטיבי ולגיטימי בשיח המקובל, 

טקסטואלי -הבין מתגלה לקורא כעוול מוסרי קשה. כאמור, אופן הקריאה
מחזק את הקריאה המייחסת למספר עצמו עמדה ביקורתית כלפי הנורמה 

  שעליה הוא מדווח.
  

   מילות מפתח
נון ותמר; רבי יהודה הנשיא; בן רבי יהודה הנשיא; ר' חייא; בת ר' חייא; אמ

  יונדב בן שמעה אחי דוד
  

מפתח  ה; פרשנות אגד טקסטואליות;  שיח;  –בין  ביקורת תרבות; : תארנים
פרשני; קונפליקט; לימוד תורה; משפחה; ניצול מיני; אובייקט מיני; 

 קריאה פמיניסטית;  קריאה ביקורתית;  קריאה תמימה;  יצריות; עקרות; 
 אהבה התלויה בדבר מגדר; דאוס אקס מכינה; 
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   מילות מפתח
נון ותמר; רבי יהודה הנשיא; בן רבי יהודה הנשיא; ר' חייא; בת ר' חייא; אמ

  יונדב בן שמעה אחי דוד
  

מפתח  ה; פרשנות אגד טקסטואליות;  שיח;  –בין  ביקורת תרבות; : תארנים
פרשני; קונפליקט; לימוד תורה; משפחה; ניצול מיני; אובייקט מיני; 

 קריאה פמיניסטית;  קריאה ביקורתית;  קריאה תמימה;  יצריות; עקרות; 
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תשתית אלגורית לעיצוב הוויכוח בין הנפש  –'שיר השירים' 
  המשלים' ליעקב בן אלעזר ב'ספרוהגוף במחברת הראשונה 

  
  מאת

  אסתר גואטה
  

  תקציר

המאמר מוקדש לנושא הוויכוח במחברת הראשונה ב'ספר המשלים' למשורר 
יעקב בן אלעזר, אשר שלוש מבין עשר מחברותיו הן מחברות ויכוח בעניינים 

  שונים. 

המחברת הראשונה עוסקת בוויכוח בין הנפש, השכל והגוף, ומעוצבת 
מה של שירת החשק. השימוש שבן אלעזר עושה באלגוריה כאלגוריה מתחו

 – במחברת זו נעשה בשני אופנים: האחד כלבוש חצרני לענייני הגות. השני
כאלגוריה המיוסדת על התשתית ההגותית והלשונית של 'שיר השירים'. 
הדמויות העיקריות במחברת זו וטיב היחסים ביניהן מיוצגים על ידי הדמויות 

מייצג את השכל ואילו הרעיה  – שר הצבא – יר השירים'. הדודהעיקריות מ'ש
מייצגת את הנפש הכמהה להתחבר לדודה, אך גורמים שונים מעכבים בעדה. 

  במחברת זו מיוצגים הגורמים המעכבים על ידי הלב.

הוויכוח במחברת זו שונה במתכונתו מן המקובל בספרות הוויכוח. הדבר בא 
ן המתווכחים ובעיקר באופי הוויכוח והדיאלוג לידי ביטוי במעגלי השיח בי

ביניהם, אשר אינם נושאים אופי של התנצחות ויריבות כמתבקש בספרות 
הוויכוח בימי הביניים. הלבוש האלגורי של הוויכוח משמש תחבולה 

  ספרותית לעיצוב ענייני הגות ומוסר ומעניק למחברת אופי דידקטי.
  

  מילות מפתח
ו'שיר השירים';  םאלעזר; 'ספר המשלים'; רמב" 'שיר השירים'; יעקב בן

  הדוד והרעיה
  

  המספר הגות בימי הביניים;  שכל;  נפש;  לב;  ויכוח; : תארנים
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האמנם ראיה נסיבתית במשפט  -'אומדנת שמעון בן שטח' 
  העברי?

  
  מאת

  ירון זילברשטיין
  

  תקציר

י הראיות במאמר זה אעסוק בשיטתו של שמעון בן שטח (שב"ש) לגבי דינ
בדיני נפשות. דעה רווחת היא שקיימת 'אומדנת רבי שמעון בן שטח', ולפיה 
אסר שמעון בן שטח עדות הנובעת מהסתברות במשפט העברי. בהקשר זה 
מופיע סיפור מעשה במקורות חז"ליים שונים. במאמר זה אעקוב אחר גלגוליו 

דווקא את של מעשה זה והקשריו בספרות חז"ל, ואוכיח כי שב"ש הדגיש 
פסילת עדותו של עד אחד, כחלק ממאבקו למען עצמאותם המשפטית של 

  חכמים אל מול מערכת השלטון בזמנו.
אחד האתגרים המרכזיים שעמדו לפני שב"ש בהקשר המשפטי היה ביסוס 
דיני הראיות במשפט העברי. ביסוסם של אלה על עדותם של שני עדים גם 

לאובייקטיביות של המשפט העברי,  במצבים ודאיים לכאורה, אמור להביא
ולהקטנת יכולתו של הדיין והשופט לכוון את ההליך הדיוני בהתאם לרצונו, 

- אפילו עד כדי ביצוע רצח חברתי ובכך למנוע ממנו לנצל את כוחו לרעה,
  פוליטי במסווה של הליך דיוני נורמטיבי. 

ורמים הדגשה פורמליסטית זו ניתנת להבנה על רקע מאבקו של שב"ש בג
שלטוניים ואחרים, ורצונו להיתלות בכללי ראיות נוקשים, כתריס בפני עודף 
השפעה של המערכת השלטונית על המערכת המשפטית של חכמים. ניסיונה 
של מערכת השלטון לשלוט בדינמיקה הפנימית של מערכת המשפט, עלול 
ש היה להביא לקריסת סמכותם המשפטית של חכמים ולניצולה של זו למימו

מטרות שלטוניות. שב"ש עומד אל מול עוצמתו של השלטון בימיו על ידי 
גיבוש כללי ראיות נוקשים, שהבסיסי שביניהם הוא שלילה מוחלטת של 

  עדות עד אחד.

  
  מילות מפתח
  שמעון בן שטח

  

  משפט עברי; עדות :תארנים
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  מילות מפתח
  שמעון בן שטח

  

  משפט עברי; עדות :תארנים

 159תקצירי המאמרים     
 

האמנם ראיה נסיבתית במשפט  -'אומדנת שמעון בן שטח' 
  העברי?

  
  מאת

  ירון זילברשטיין
  

  תקציר

י הראיות במאמר זה אעסוק בשיטתו של שמעון בן שטח (שב"ש) לגבי דינ
בדיני נפשות. דעה רווחת היא שקיימת 'אומדנת רבי שמעון בן שטח', ולפיה 
אסר שמעון בן שטח עדות הנובעת מהסתברות במשפט העברי. בהקשר זה 
מופיע סיפור מעשה במקורות חז"ליים שונים. במאמר זה אעקוב אחר גלגוליו 

דווקא את של מעשה זה והקשריו בספרות חז"ל, ואוכיח כי שב"ש הדגיש 
פסילת עדותו של עד אחד, כחלק ממאבקו למען עצמאותם המשפטית של 

  חכמים אל מול מערכת השלטון בזמנו.
אחד האתגרים המרכזיים שעמדו לפני שב"ש בהקשר המשפטי היה ביסוס 
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ולהקטנת יכולתו של הדיין והשופט לכוון את ההליך הדיוני בהתאם לרצונו, 

- אפילו עד כדי ביצוע רצח חברתי ובכך למנוע ממנו לנצל את כוחו לרעה,
  פוליטי במסווה של הליך דיוני נורמטיבי. 
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השפעה של המערכת השלטונית על המערכת המשפטית של חכמים. ניסיונה 
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  תקצירי המאמרים   160
 

  יםכיפורהלראש השנה וליום  התוכחפיוטי 
  ר' רפאל אהרן מונסוניגומאת 

  
  אתמ

  תמר לביא
  

  תקציר
-1760( ר' רפאל אהרן מונסנייגוחיבור זה מתמקד בארבע התוכחות שחיבר 

 ֵאימֹות", "חרדין ֱהוּו ַאַחי", "ּוָמָרה ְוָדם ֵאֶפר ָאָדם ֶּבן") מפאס שבמרוקו: 1840
הכיפורים.  וליום השנה לראש המיועדות", ֶנֱאָמָנה ֵעָדה ִזְכרּו", "ָעַלי ָנְפלּו

מעצם טיבן של  – כזן של התוכחות עומד הפן החינוכי, שכןכמקובל, במר
הן עומדות על האזהרה מזה והוריית הדרך מזה.  –התוכחות לימים אלה 

היחיד נשפט על מעשיו, והוא הפייטן מתאר את יום המיתה כיום דין אשר בו 
מתייצב בוש ונכלם בפני שופט הארץ, מחמת פנקסו המעיד נגדו. מונסוניגו 

 "נהשיה"גבר על חבלי להתומשדלו , מדגיש את האדם כמהות בת חלוף
ולהצטייד במצוות ובמעשים טובים לקראת יום הדין , ליישר דרכיו (הנפשית)

יסוד של התוכחות, ותחושות השכר והעונש הם מאבני ה עולם הבא.הוחיי 
האימה והפחד המרחפות לאורכן מעוררות את האדם ומביאות אותו לידי 

לראש סיגול אורח חיים נאות. להדגמת דרכו של מונסוניגו בכתיבת תוכחות 
  ".ֵאימֹות ָנְפלּו ָעַלי,  הבאנו את  התוכחה "השנה וליום הכיפורים

  
  מילות מפתח

  

 ; פחד; אימה; וידוי;אנוש חולשות; סליחותתורת הגמול; ; התוכח: תארנים
שירת ; בעולםהאדם  ארעיות; אפסות האדםהאדם; הגות סגפנית;  הבלות חיי

 ;אימה מפניהם; הפנקס; מהות פיזית מתכלה; לדרך הכנת הצידה; היחיד
ית ; בתולעה ;רימה תשובה; אמונה; חשבון נפש; קלמבור; שיבוץ קלמבורי;

  ועונש ר שכ; יום הדין; דין של מעלה
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  - ש" פנה קמועב זונגה דחא טוטרש"
  םהיניבש המו - י' מצע ןקוידר ויצך", 'ומכך ערל תבהאו"

  
  מאת

  םיוברדצ תירונ
  

  תקציר

' עצמי'ה בחקר עסקתי שבה, שלי הדוקטור עבודת על מתבסס המאמר
 האיכותנית והחקירה האמנות מתחום מחקר בכלי שימוש תוך הפסיכולוגי

 המחקר ניהול של באסטרטגיה התבטאה' עצמי'ה ירתחק). 2009, צדרבוים(
), עצמי-ומחקר; מקרה חקר; פעולה מחקר; אמנות מבוסס פרשני מחקר(

-כאובייקט מכן ולאחר לחקירה ככלי עצמי דיוקן ובציור באמנות בשימוש
 של זה מסוג ממילא שנגזרו פנימיים נפש בתהליכי וגם, טקסט לחקירה - ציור

, אמנות – הדעת תחומי את ומשלב בינתחומי הוא עצמו המחקר. חקירה
  .ופילוסופיה פסיכולוגיה
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  מילות מפתח
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   -"ם הרמב שיטת לפי המצוות תכלית
  חלק לפרק בהקדמה עיון

  
  מאת

  קב קורצוייליע
  

  תקציר

המאמר מתמודד עם הפער הקיים לכאורה בין קביעתו של הרמב"ם: "אין 
תכלית האמת אלא שידע שהיא אמת", ובין דברי המשנה בתחילת פרק עשירי 
במסכת סנהדרין, שם נאמר שתכלית ידיעת האמת היא הישארות הנפש לעולם 

אין להם חלק לעולם הבא: "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא וכו'. ואלו ש
  הבא: האומר אין תחית המתים, ואין תורה מן השמים, ואפיקורוס".

המאמר מציג את דרך ההתמודדות של הרמב"ם עם דברי המשנה הללו, 
התנא במשנה התנסח בצורה זהירה, בבחינת 'חכמים  ,ומציע שלדעת הרמב"ם

על היזהרו בדבריכם', זאת אומרת שמגמה חינוכית היא שהובילה את ב
המשנה הזו לנסח כך את תכלית האמת. אמנם טענה זו אינה מופיעה בגלוי 
בדברי הרמב"ם, אך היא עולה מתוך עיון בתוכן העניינים וברצף הנושאים 

  שכתב הרמב"ם בהקדמה לפרק חלק.

  
  מפתח מילות

  הקדמה לפרק חלק; רמב"ם
  

  תכלית האמת; עולם הבאתארנים: 
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  תבין פרשת תמר ויהודה למגילת רו
  
  מאת

  דליה קריספל
  

  תקציר

שתי הפרשיות, פרשת תמר ופרשת רות המואביה מתחברות זו לזו בעיסוק 
  1.שלהן במצוות הייבום ויישומה

שתי הפרשיות מדברות על מערכות יחסים בין נשים מיוחסות לגברים 
 ,ובני אלימלך, מחלון וכיליון –ער ואונן  – מיוחסים. הגברים, בני יהודה

וקם בצד המיני של מערכות יחסים תוך ויתור על העמדת חטאו בשל עיס
צאצאים לעצמם ואחר כך אף לזכר אחיהם. בשתי הפרשיות מתקיימת מצוות 
הייבום בזכות הנשים. תמר, בתו של מלכיצדק מלך שלם, ורות המואביה, בתו 
של עגלון מלך מואב, שתיהן מסכנות חייהן כדי להקים צאצאים לבעליהן 

  המתים. 

בעיסוק  – זו שבבראשית וזו שבמגילת רות – של שתי הפרשיות תחילתן
בהיעדר מעשה חסד, וסופן בעשיית חסד, ותנובה לדורות בצידה, שכן 
מעשים אלה של תמר ורות הם בבחינת מעשה חסד של אמת, והם הביאו 
בסופו של דבר להולדת דוד ושלמה, ויביאו לעתיד לבוא, על פי המסורת, 

  .להולדת משיח בן דוד
  

  מילות מפתח
  

  : ייבוםתארן

                                                           
על אחיו לייבם את אשת אחיו,  מצווה ,אדם שלא השאיר אחריו צאצאים מתכאשר יהדות, ב   1

אותה לאישה, ו'להקים לאחיו שם' על ידי העמדת צאצאים מאשת אחיו. לחלופין,  לשאתכלומר 
בו האח מצהיר בפומבי על סירובו לייבם את אשת אחיו, ולאחריו האישה שמתבצע טקס חליצה 

 .ויקיפדיהייבום", ראה: " .מותרת להינשא לכל גבר

 163תקצירי המאמרים     
 

  תבין פרשת תמר ויהודה למגילת רו
  
  מאת

  דליה קריספל
  

  תקציר

שתי הפרשיות, פרשת תמר ופרשת רות המואביה מתחברות זו לזו בעיסוק 
  1.שלהן במצוות הייבום ויישומה

שתי הפרשיות מדברות על מערכות יחסים בין נשים מיוחסות לגברים 
 ,ובני אלימלך, מחלון וכיליון –ער ואונן  – מיוחסים. הגברים, בני יהודה

וקם בצד המיני של מערכות יחסים תוך ויתור על העמדת חטאו בשל עיס
צאצאים לעצמם ואחר כך אף לזכר אחיהם. בשתי הפרשיות מתקיימת מצוות 
הייבום בזכות הנשים. תמר, בתו של מלכיצדק מלך שלם, ורות המואביה, בתו 
של עגלון מלך מואב, שתיהן מסכנות חייהן כדי להקים צאצאים לבעליהן 

  המתים. 

בעיסוק  – זו שבבראשית וזו שבמגילת רות – של שתי הפרשיות תחילתן
בהיעדר מעשה חסד, וסופן בעשיית חסד, ותנובה לדורות בצידה, שכן 
מעשים אלה של תמר ורות הם בבחינת מעשה חסד של אמת, והם הביאו 
בסופו של דבר להולדת דוד ושלמה, ויביאו לעתיד לבוא, על פי המסורת, 
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  באספקלריה של דקויות
  של א"ב יהושע מולכוקריאה אחרת ב

  
  מאת

  רבקה שאול בן צבי
  

  תקציר

של א"ב יהושע, הובנה באופן מעוות  מולכודמותו של מולכו, גיבור הרומן  
על ידי פרשנים, שרובם התעלמו מייחודו האנושי והציגוהו כדמות מפלצתית 

מציג פרשנות אמפתית והומנית יותר של הדמות,  או נלעגת. המאמר
באמצעות טקסטים נבחרים מהרומן. בניתוח זה הושם דגש על יסודות 
מטפורליים ואינטרטקסטואליים החושפים את חייו הפנימיים של מולכו ואת 
רגישותו הנפשית המיוחדת. אמנותו של יהושע בגילום דמויות מגיעה כאן 

  לאחד משיאיה.
  

  מילות מפתח
  , אלי שי, רבקה שאול בן צבי.מולכוא"ב יהושע, 

 
דמות, עיצוב דמות, אינטרטקסטואליות, מטפורה, דמות היברידית,  תארנים:

  מבט משולב, טקסט סמוי.
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 165תקצירי המאמרים     
 

משה דוד שו"ב , השוחט ממוינשטי, חלוץ הוראת העברית  
  1882בגליל בעליית 

  
  מאת

  מנחם שטרן
  

  תקציר

אורתודוקסית בעיר מוינשטי ברומניה,  משה דוד שו"ב נולד למשפחה יהודית
מכן נשא אישה, למד  למד בחדר ובישיבה. לאחר 18. עד גיל 1854בשנת 

ישראל רכש מדודו, אשר עלה -שחיטה ועסק במקצוע הזה. את החיבה לארץ
. הדוד חזר לרומניה במטרה לשכנע יהודים לעלות 1863ישראל בשנת -לארץ
ג להאזין לסיפורי דודו, נמשך לרעיון משה דוד שו"ב  הצעיר, אשר נה לא"י.

  יישוב א"י.

גברו הגזרות נגד היהודים ברומניה, ודוד שו"ב הקים "חברה  1881בשנת 
משפחות שהסכימו  30ליישוב א"י ע"י עבודת אדמה", שבמסגרתה ארגן 

לעלות. הוא התנדב לעלות לפניהם לא"י, כשליח של הקבוצה לרכישת 
ת לאחר שיקנה את האדמות. דוד שו"ב רכש אדמות בארץ, והם הבטיחו לעלו

את אדמות "גיא אוני" שליד צפת. העולים שעלו בעקבותיו החליטו לקרוא 
"אבן מאסו הבונים הייתה  :, על פי הכתוב בתהיליםפינה- ראשלמושבה בשם 

  לראש פינה".
המצב הכלכלי במושבה החדשה היה קשה, והמתיישבים  נאלצו לקבל סיוע 

פקידי הברון התאכזרו לתושבים, ומשה דוד שו"ב לא מהברון רוטשילד. 
הסכים להרכין ראש. משום כך עבר לנהל את ביה"ס במושבה, שהוקם ע"י 

הספר את שיטת ההוראה -. שו"ב הנהיג בבית1886הברון  רוטשילד בשנת 
  "עברית בעברית".

כי השפה השגורה  ,המעבר להוראה בעברית היה קשה בשל התנגדות ההורים
  מידים הייתה יידיש.בפי התל

גם פקידי הברון התנגדו לשיטה זו ולא הבינו מדוע זקוק הוא לספרים בעברית 
שיש להביאם מחו"ל. אולם שו"ב, בנחישותו הרבה, הצליח לממש את 

  השיטה. 

לאחר שלוש שנים עזב את ניהול ביה"ס מאחר שהמשכורת הדלה לא הספיקה 
. לאחר זמן מה יצא הירדן משמרועבר לנהל את המושבה  ,לפרנסת משפחתו

 ,בשליחות לאמריקה במטרה לאסוף כספים, אך לא צלחה דרכו בתחום הזה
הנהיג את שיטת שגם בו יורק גן ילדים - לכן נרתם לעבודה חינוכית והקים בניו

"עברית בעברית". שו"ב מציין בזיכרונותיו שזה היה גן הילדים הראשון 
  שלמדו בו בשפה העברית.  
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המצב הכלכלי במושבה החדשה היה קשה, והמתיישבים  נאלצו לקבל סיוע 

פקידי הברון התאכזרו לתושבים, ומשה דוד שו"ב לא מהברון רוטשילד. 
הסכים להרכין ראש. משום כך עבר לנהל את ביה"ס במושבה, שהוקם ע"י 

הספר את שיטת ההוראה -. שו"ב הנהיג בבית1886הברון  רוטשילד בשנת 
  "עברית בעברית".

כי השפה השגורה  ,המעבר להוראה בעברית היה קשה בשל התנגדות ההורים
  מידים הייתה יידיש.בפי התל

גם פקידי הברון התנגדו לשיטה זו ולא הבינו מדוע זקוק הוא לספרים בעברית 
שיש להביאם מחו"ל. אולם שו"ב, בנחישותו הרבה, הצליח לממש את 

  השיטה. 

לאחר שלוש שנים עזב את ניהול ביה"ס מאחר שהמשכורת הדלה לא הספיקה 
. לאחר זמן מה יצא הירדן משמרועבר לנהל את המושבה  ,לפרנסת משפחתו

 ,בשליחות לאמריקה במטרה לאסוף כספים, אך לא צלחה דרכו בתחום הזה
הנהיג את שיטת שגם בו יורק גן ילדים - לכן נרתם לעבודה חינוכית והקים בניו

"עברית בעברית". שו"ב מציין בזיכרונותיו שזה היה גן הילדים הראשון 
  שלמדו בו בשפה העברית.  

 165תקצירי המאמרים     
 

משה דוד שו"ב , השוחט ממוינשטי, חלוץ הוראת העברית  
  1882בגליל בעליית 

  
  מאת

  מנחם שטרן
  

  תקציר
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. הדוד חזר לרומניה במטרה לשכנע יהודים לעלות 1863ישראל בשנת -לארץ
ג להאזין לסיפורי דודו, נמשך לרעיון משה דוד שו"ב  הצעיר, אשר נה לא"י.

  יישוב א"י.

גברו הגזרות נגד היהודים ברומניה, ודוד שו"ב הקים "חברה  1881בשנת 
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תלמוד תורה בעיר הרטפורד וגם שם לימד בשיטת "עברית במקביל ניהל 
  בעברית".

  בשובו לארץ, לאחר כחמש שנים, לימד עברית בביה"ס של כי"ח בירושלים.

עבר לצפת וניהל שם במשך מספר שנים את בית היתומים של  1920בשנת 
  אגודת "עזרת הגליל". הוא הקדיש לנושא זה את כל כוחו  ומרצו. 

פעלים, חובב השפה העברית, שעמל להקנותה -אדם רבמשה דוד שו"ב, 
פינה, במושבה -והובא לקבורה בראש 1938לילדי ישראל, נפטר בשנת 

  שאותה ייסד.
  

  מילות מפתח
פינה; ד"ר יצחק -הוראת "עברית בעברית"; גיא אוני; ראש ב;"משה דוד שו

ד, שיי ,אפשטיין; שמחה וילקומיץ; הברון רוטשילד; פקידי הברון: וורמסר
; מוינשטי, 1882בן שימול; בנימין זאב הרצל, בי"ס כי"ח בירושלים, עליית 

  גאלאץ, ברלאד, פוקושאן
  

  זכות ראשונים  :ןתאר
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