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 הגיונות על התפילה הראשונית

 אבי שגיא
 

 
אני חש בתוכי כוח  

מה ־דבר  ... דתי

  1הדומה לצעקה. 

 
 

 לקראת פנומנולוגיה של התפילה הראשונית. 1

הצגתי את הטענה כי מבחינה אונטולוגית, האדם הוא יש   2,תפילה  פצועיבספרי  
מתפלל. אכן, לא כל אדם מתפלל ולא תמיד אדם מתפלל, אבל תפילה היא נתון  
ראשוני בקיום האנושי, היא אפשרות מתמדת הנחשפת בחייו הממשיים של האדם.  
היא צומחת באופן אימננטי מהוויית האדם ואינה מוסד שנולד לראשונה על ידי 

לרוב מוסד התפילה הדתי מטשטש את עקבותיה של התפילה    תות. יתר על כן,הד
הראשונית. ובכדי לחשוף את קיומה בלב התפילה המוסדית נדרשת עבודת חשיפה  

 שתאתר את נוכחותה המובלעת של התפילה הראשונית. 
 יסודה של תפילה ראשונית בתובנה האונטולוגית כי האדם הוא יש מתפלל.

 עמיחי ביטא עמדת יסוד זו: המשורר יהודה 

ֵלָמה  ֱאמּוָנה שְׁ  ֲאִני אֹוֵמר בֶּ

מּו ֵלאֹלִהים  ִפלֹות ָקדְׁ ַהתְׁ  שֶּ

]...[ 

ת ָהֱאֹלִהים  רּו אֶּ ִפלֹות ָיצְׁ  ַהתְׁ
 

 (. 86, )עמ'  89, פרגמנט  2000תל־אביב  , תרגום יורם מלצר, נחת-האי ספרפרננדו פסואה,  1
, רמת־גן עיון פנומנולוגי בספרות העברית  ':האל  מות' התפילה לאחר    –תפילה    פצועיאבי שגיא,    2

 תשע"א. 
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ת ָהָאָדם   ָהֱאֹלִהים ָיַצר אֶּ

ִפלֹות  ָהָאָדם יֹוֵצר תְׁ  וְׁ

ת ָהָאָדם. יֹוֵצר אֶּ ת ָהֱאֹלִהים שֶּ רֹות אֶּ יֹוצְׁ  3שֶּ

ס לראשוניות התפילה מובילה את עמיחי למסקנה כי היא בלתי הנחת היסוד ביח
התפילה   4מותנת בנמען; היא עובדת יסוד בקיום האנושי: 'התפלות נשארות לעד'.

העובדתית,   מהווייתו  לחרוג  מבקש  המתפלל  הקיום;  לנוכח  התייצבות  היא 
יהי'.  לו  'כל שנבקש  ולייחל:  היא   5להתייצב מולה, לשפוט אותה, לקוות  תפילה 

   6פעולה של טרנסצנדנציה עצמית גם אם בסופה יחזור האדם ויאשר את קיומו.
צור בן חורין, הוא תמיד  טרנסצנדנציה עצמית היא אפיון יסודי של האדם. כי

מתייצב מול עצמו. התפילה אינה יוצרת את הטרנסצנדנציה העצמית, היא מבטאת  
פילוסופית  רפלקסיה  אינה  התפילה  פעולת  הייחודי.  הגופני־לשוני  בהיגד  אותה 

עצמו.    מנוכרת של האני על אודות עצמו. היפוכו של דבר, בתפילה האדם מבטא את
מול עצמו, מול כאביו,   תת אפוא בעצם ההתייצבוהטרנסצנדנציה העצמית נעשי

תשוקותיו ושמחותיו. הביטוי הגופני־לשוני מאשר קיום זה על ידי העובדה שהאדם  
עצמו, כיש ריאלי מסוים, מתפלל. אבל בפעולת האישור העצמי הוא חורג מהקיום  

   כי הוא מתייצב מולו בתקווה, צפייה, תסכול ועצב או באישור מחודש של חייו.
מבחינה פנומנולוגית התפילה היא פעולה התכוונותית, )אינטנציונלית(,   

שבאופן מסורתי נתפסה כמכוננת על ידי שלושה רכיבים: פעולת המוען המתפלל,  
ברם, ניתוח אופקי זה של    המושא הנמען , האל, והתוכן המועבר בין המוען לנמען.

ה וללא נמען. מהנחה  פעולת התפילה מניחה , שתפילה אינה מתחוללת ללא פעול
זו נובעת, לכאורה, המסקנה של שוויון בין הפועל לבין מושאו. שוויון זה נגזר מכך  
שהסובייקט הוא היש המתפלל והתפילה מותנית בו, בדיוק כפי שהיא מותנית באל.  

 ללא פעולת המתפלל אין תפילה וללא נמען אין טעם לתפילה. 
לה היחס האינטנציונלי  ברם, אפשר למצוא עמדות הטוענות שיש  בין  בחין 

בפעילויותינ התפילה.  לבין  בהכרה   והשגרתי  ברצון,  המבוטאות  השגרתיות 
מבלי   כלשהו  למושא  מובן  אין  שכן,  למושאו.  אנליטית  קודם  העצמי  ובהרגשה 
אלא   קיים  אינו  האובייקט  אליו;  המתייחס  סובייקט  עבור  מושא  שהוא  להניח 

 
, ה, ירושלים תשס"ד, עמיחי  יהודה  שירייהודה עמיחי, 'אלים מתחלפים, התפלות נשארות לעד',   3

 . 148עמ' 
 .  147עמיחי, שירי יהודה עמיחי, ה, עמ'   4
 . 6, שיר מס' 1975אביב -, תלשמר נעמי של השני הספרנעמי שמר,   5
 . 124– 122, 101–100,  38–35, עמ' תפילה פצועילעניין זה ראו בספרי  6
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והרוצה   אותו  המכיר  הסובייקט  בין  7בו. בשביל  ההיררכיה  שבו  היחיד  התחום 
היחס  . גם אם  סובייקטיביים־ביןוא מרחב היחסים ההנשברת  הסובייקט למושאו  

לבין   האני  בין  ההיררכיה  בפירוק  מתממש  שהוא  הרי  באני  מתחיל  הזולת  אל 
   8הזולת.

מניתוח זה אפשר להסיק כי תפילה מבטאת היפוך היררכי: האדם מבצע את 
התפילה אבל התפילה עצמה מניחה את ראשוניותו של האל, שאינו תלוי  פעולת  

כלל באדם; אדרבה, התפילה מניחה כי האדם מותנה באל והתקשורת שבין האדם  
אבל אם מניחים שהתפילה היא נתון ראשוני בקיום   9לאל מבטאת בדיוק היפוך זה. 

מתפלל ולאתר האנושי, או אז עלינו להפנות מחדש את המבט אל פעולת המוען ה
של  פעולתו  ניתוח  לנמען.  להתייחס  מבלי  כשלעצמה  התפילה  פעולת  אופי  את 

טיבה  מה  היא:  השאלה  עתה  והמושא.  התוכן  לניתוח  קודמת  של    המתפלל 
האונטולוגיה האנושית המבוטאת בהיות האדם יש מתפלל. הפניית המבט אל האני  

ולתו הראשונית של המתפלל מאשרת לנו להבחין בתפילה הראשונית, היינו בפע
ניתוח זה אמור להיות חקירה של הרגע שבו התפילה מתחוללת   האדם המתפלל.

מתוך הווייתו הגופנית־נפשית של האדם. אי אפשר לבצע חקירה זו באופן אופקי  
והנמען. שכן   המניחה גם את שני הרכיבים האחרים האופייניים לתפילה, התוכן 

מניתוח ההתרחשות הראשונית. מבחינה  שני הרכיבים הללו מסיטים את החקירה  
מניתוח   אותנו  מסיט  פעולתו  ואל  המתפלל  הסובייקט  אל  המעתק  פנומנולוגית 
בפנומנולוגיה   המסומן  אנכי,  לניתוח  התפילה  רכיבי  שלושת  את  הכולל  אופקי 

 הקלאסית כניתוח גנאלוגי, החותר אל נקודת הראשית של ההתרחשות. 
הראשוני הרגע  את  מזהים  אפוא  הראשונית?    כיצד  התפילה  התרחשות  של 

מנקודת מוצא של המתודה הפנומנולוגית יש לחפש 'נתון' שדרכו תתבצע החקירה.  
נתון זה אמור לבטא לפחות באופן מובלע )אימפליציטי( את המשמעות המיוחסת  
ובהיר; שכן ההוא   אינו מופיע באופן שקוף  לתפילה הראשונית. בדרך כלל הוא 

תובנה    קירקגור ביטא ביומניו  ינה בהכרח רפלקטיבית.מבוטא בפעולה ממשית שא
 של עניין זה בכותבו: 

 
אציין את הבא:   7 זה  דיון  לצורך  ביצירתו  רבים  ידי הוסרל במקומות  על  נותח בהרחבה  זה  עניין 

 )תרגום אברהם צבי בראון(, ירושלים תשנ"א.   קרטיזיאניים הגיונותהוסרל,  אדמונד
– 68, בני ברק תשע"ב, עמ'  הפנימית  הנסיגה  של  אתיקה,    ואחרות  אחרים  מוללעניין זה ראו ספרי,    8

106 
– 252, ירושלים תשע"ז, מוקדש לניתוח היפוך זה. ראו במיוחד, עמ'  המאמין  הוא  בראשיתספרי,   9

290  . 
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  ]...[ אך  להבין לאחור.  יש  החיים  באומרה שאת  לחלוטין  צודקת  הפילוסופיה 
 10חייבים לחיותם קדימה. 

 
'התופעה' הגלויה והנראית איננה מגלה במילואה את מה שישנו 'שם'.    לאור זאת,

   11פותחת החקירה.אבל זהו הנתון היחיד שממנו 
המקורות   במאמר זה בחרתי בטקסטים המופיעים בספרות ובמיוחד בתנ"ך.

את   לציין  כדי  זה  במונח  משתמש  אני  'עדות'.  במונח  יסומנו  אתייחס  שאליהם 
שפיתחו   מושג  הקיומית,  לאובשוהעדות  ודורי  פלמן  העדות  שנה  במסגרת   .

עמדה או ממד שמעבר לו    מהווה כלי להעברה של אירוע, מציאות,'העד  הקיומית  
העד הוא קול למה שמעבר לו, חורג ממנו, גם אם הוא עצמו מוסר את  12.'עצמו

מכונן של  כגורם  והמדווח  פעולת העד המדבר  את  מציבה  אינה  העדות. העדות 
מה   של  הפה  הוא  להופיע,  לו  שמעבר  למה  מאפשרת  העד  של  עדותו  העדות. 

בשאלה:  שמופיע. נמדד  לא  העדות  אלא   האם  תוקף  לתיקוף,  ניתן  העדות  תוכן 
המעיד הסובייקט  של  הנוכחת  קיומו    .בהתגלות  כוליות  מתוכו,  מתפרץ  משהו 

 בוקעת ועולה בכוח גדול המחייב את הסובייקט המעיד להיות מה שהינו.  
כאמור, העדות הקיומית על התפילה הראשונית נוכחת בטקסטים ספרותיים 

המסגרת המתודית הפנומנולוגית אינה מתיימרת  ובמקרא. לפיכך חשוב להבהיר כי  
גילויים   או את חקר הספרות. היא תרה אחר  להחליף את חקר המקרא המסורתי 
ספציפיים של מבעים מובלעים, ולעיתים מפורשים, של תפילה ראשונית. מבעים  

טקסטואליי קולות  הם  שתיארתםאלה  למתווה  שבהתאם  קדם־תיאורטיים    י,  הם 
ים אלה מבטאים את האדם ואת תנועת הלשון שלו. החקירה וקדם־מושגיים. מבע

את אפוא למצוא  בביטויים הלשוניים    מבקשת  הנוכחים  המבעים הקדם־לשוניים 
עצמם. שהרי אם הטקסט משמש לנו כעד עלינו להניח את המופע הלשוני עצמו  

את המומנטים הקדם־לשוניים שלעיתים    כנתון. חקירה פותחת ב'נתון' כדי לחשוף
ם בתוך המופע הלשוני. בהקשר זה המופע הלשוני עשוי לציין מופע לשוני  עולי

 של תפילה או אפילו היגד על התפילה. 
קביעות אלה מעוררות את השאלה: כיצד לנתח את המופע הלשוני עצמו? 
לבין   )סינטקס(  התחביר  בין  היחס  שאלת  את  הדיון  לקדמת  מחזירה  זו  שאלה 

 
ציטוט זה ודיון מקיף בסוגיה מצויה בספרי: אבי שגיא, קירקגור דת ואקסיסטנציה, המסע של האני,  10

 . 78, עמ'  1992ירושלים, 
, מול אחרים היידגר ובעקבותיו מריו הקדישו תשומת לב מרובה לעניין זה. סוגיה זו נידונה בספרי  11

 . 94  – 90ראו במיוחד עמ'  ואחרות. 
ו 12 פלמן  לאוב,  שושנה  ובהיסטוריה  –  עדותדורי  בפסיכואנליזה  בספרות,  העדים  )תרגום משבר   ,

 . 20, עמ' 2008דפנה רז(, תל־אביב 
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כנס כאן לדיון מורכב זה. לצורך הדיון אצביע המשמעות )סמנטיקה(. לא אוכל להי
על שתי גישות עיקריות: הגישה האנכית והגישה האופקית. לפי הגישה האנכית  
משמעותו של טקסט אמורה להיגזר מהטקסט ואינה תלויה בפרשן. כללי התחביר  
מוכרים לדוברי השפה ולפיכך משמעותם של היגדים לשונים מבוטאת כבר בכללי 

; הסמנטיקה מותנית כליל בסינטקס. ה'נתון' של החקירה הוא אפוא  התחביר עצמם
ההיגד הלשוני עצמו והחקירה נעה בעקבות ההיגד עצמו ובגבולותיו. לעומת זאת,  
של  משמעותו  הבנת  ולפיכך  תקשורתי  אירוע  הוא  טקסט  האופקית  הגישה  לפי 

 13ההיגד הלשוני מותנית בקהילה שבתוכה מקבל הטקס את מובנו.
הפנומנולוגית הקלאסית אמורה להוביל אל הבחירה בגישה האנכית. הגישה  

'שם', הקיים  הטהור  'הנתון'  אל  כניסה  הוא  מציעה  שהיא  המתווה  מעבר    שכן 
זו   תפיסה  ראשית,  כבד:  זו  עמדה  של  המחיר  ברם  הפרשן.  של  המבט  לנקודת 
מתעלמת מהמעגל ההרמנויטי, שלפיו קורא הטקס אינו בא אל הטקסט תוך שהוא  

שיל מעליו את נקודת המבט הפרשנית. גישה זו אל הטקסט בלתי אפשרית, שכן מ
יתחולל; שאלות   לא  הפירוש  מעשה  הטקסט  האובייקט של  רק  הוא  הפרשן  אם 
המחקר לא תוצגנה ומתודת המחקר לא תופיע מעצמה. גדמר, שהציב את השאלות  

ת כדי לציין  . זאומתודה  אמת הללו בלב עמדתו ההרמנויטית, קרא לספרו הקלאסי:  
מתודות אינה    כי  פרשנות  תיאוריות.  מניחות  הן  לעצמן,  עומדות  אינן  פרשניות 

עצמו.  בטקסט  שם  המצויות  האידאות  עבר  אל  מיזוג   14תנועה  היא  הפרשנות 
אופקים בין ההווה לעבר ובין העבר להווה. מרחב המשמעות מצוי במיזוג אופקים  

ים נקראים ומתפרשים במהלך בין־ שנית, כל טקסט ובמיוחד טקסטים יהודי 15זה.
טקסטואליות   של  המובלעת  היסוד  הנחת  היא  הטקסט  של  הפוליסמיות  דורי. 

  16הטקסט נתפרש הן בתנועה אנכית והן בתנועה אופקית. יהודית;
גם התמקדות בגישה אופקית באופן בלעדי בעייתית, שכן ויתור מוחלט על  
שדה אנכי עלול להוביל אותנו אל עברי פי פחת של פירוק הטקסט והעצמה של 
נתפסו  מכבר  לא  שעד  סיסמאות  הן  הטקסט'  ו'מות  המחבר'  'מות  הקורא.  האני 

ר זו היא  כפעולת שחרור של האני מכבלי ההיסטוריה והמסורת. אבל מגמת שחרו

 
לניתוח שתי הגישות ראו מאמרי: 'ריטואל כטקסט: לקראת תיאוריה הרמנויטית של הריטואל',   13

, ,  רה משתנהטקס וטקסט בחב  :הזמנים  ביןחיים חזו, רחל שרעבי וענבל אסתר סיקורל )עורכים(, 
 , ובמקורות המסומנים שם. 36– 34ירושלים תשפ"ב, עמ' 

 E.D. Hirsch Jr., Validity of Interpretation, Newזו הייתה עמדתו של הירש בשני ספריו:    14

Haven 1967; Idem, The Aims of Interpretation, Chicago 1976  
Georg Gadamer, Truth and Method, New York 1975 pp. -Hansעל מיזוג האופקים ראו   15

273f, 337f, 358   
הטקסט    16 משמעות  על  יהודי?  טקסט  'מהו  מאמרי:  ראו  היהודית  הטקסטואליות  של  מובנה  על 

 של  אנתרופולוגיה,  מילים  של  כוחןבתרבות היהודית', ניסן רובין ושלמה גוזמן כרמלי )עורכים(,  
 . 91–27, ירושלים תשפ"ב, עמ' יהודית טקסטואליות
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המוביל   האטומיזם  אל  ושיבה  היסטורי־תרבותי  כיצור  מהאדם  השתחררות  גם 
 להפשטת האדם מקיומו הממשי.

והאופקית;   האנכית  הגישות:  שתי  את  מאמצת  שבחרתי  המתודה  לפיכך 
מהסינטקס  תחלץ  והאופקית  הסינטקטי,  הגבול  משמר  על  תעמוד  האנכית 

לוג עם המשמעויות שקדמו להן,  משמעויות חדשות. משמעויות אלה מנהלות דיא
אבל הן אינן חתומת בחותם החקירה האנכית. אדרבה, חקירה מהסוג שאני מציע  
דיאלוג;   ביניהם  המנהלים  רבים  משמעות  לאופקי  להיחשף  לטקסט  מאפשרת 
מכלול זה יוצר רצף דינמי של משמעות החוזר ומאיר הן את המשמעויות שבעבר 

זו מאפשרת גם לאתר את הזהה והשונה בחקר   והן את אלה שנטענו בהווה. חקירה
 המשמעות ולהצביע על תשתיות עומק קבועות. 

הטקסטים שאנתח במאמר זה מבטאים את חוויית התפילה הראשונית, והם  
נטועים אפוא בהיסטוריה של השיח על התפילה. יתר על כן, לעיתים העדויות עצמן  

וא סדק התחדשות זאת השל    הניתוחחוזרות ומתפרשות מחדש במהלך הדורות.  
 שדרכו אפשר לעיתים לחזור דווקא אל מה שהועלם ונשכח על ידי מנגנון הפירוש.  

 

  על התפילה הראשונית 1.2

לה המנוסחת; היא בדרך כלל קדם לשונית, ואם  קודמת לתפיהתפילה הראשונית  
השתפכות הנפש  17היא פורצת בלשון מילותיה קצרות כמעין זעקה, 'צקון לחש',

הגודשת את גבולות האני. תפילה ראשונית נוסדת על רקע של מועקה קיומית טרום־
מילולית, ולעיתים ללא יכולת לומר מילה. קלאריס ליספקטור ברשימותיה ביטאה  

 רגע מעין זה: 

אלוהים, אני לא יודעת להתפלל! אז איך לחיות? זה לא רק כדי לבקש בקשות  
באופן    רא כדי להרגיש, כדי להודות, כדי להיכנס למנזלמעני ולמען אחרים, אל

מסוים, אני, הזועמת והפראית כל כך. ]...[ אבל אולי עצם המילה "אלוהים" היא  
 18כבר תפילה. 

תפילה ראשונית היא אילמת, היא דוברת, אם דוברת, במילים מועטות, הצוברות  
ניתן להיאמר במילים. היא חוזרת אל החיים הריא בתפילה  ליים.  את מה שלא 

עצמו,  האני  ראשונית   אל  הממשי  שב  זה  לקיומו  הוממקום  תפילה.  מתחוללת 
 :הכוכב שעתליספקטור שמה תובנה יסודית זו בפיו של גיבור ספרה 

נזכרתי שפעם, כדי לחמם את רוחי, הייתי מתפלל: התנועה היא הרוח.   עכשיו 
י בעצמי. כשהייתי  התפילה הייתה לי דרך אילמת וחבויה מעין כל להגיע אל עצמ

 
 ראו ישעיהו כו, טז.  17
 . 305, תרגום דלית להב־דורסט, ירושלים תשפ"ב, עמ' לחיות  לומדתקלאריס ליספקטור,   18
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והחלל הזה הוא כל מה שיכול להיות    –מתפלל הייתי מגיע לחלל בתוך נשמתי  
  19לי אי פעם. יותר מזה לא כלום. אבל גם לריק יש ערך והוא דומה למלא. 

תפילה ראשונית היא התייצבות האדם מול עצמו, מול כוליות חייו. מהתייצבות זו  
היא  לפני    פורצת התפילה; התפילה הראשונית  לבוא  יכולה  היא  זה.  פריצה  רגע 

תפילה סטנדרטית מנוסחת אבל היא יכולה לפרוץ אחריה, כתפילה על התפילה;  
מתפלל המבקש להשמיע דבר מה הבוקע מתוכו, והוא  התייצבות תודעתית של ה

תפילה אליו.  דרכו  תשוקה    מגשש  לזיקה    להישמעהיא  תשוקה  גם  ולעיתים 
הסובי עומק  מתוך  בוקעת ואינטימיות.  עצמה  אל  המתכנסת  יקטיביות 

התפילה. תפילה זו מממשת שתי פעולות הפוכות: מצד    –הטרנסצנדנציה, ההחצנה  
אחד התכנסות האדם לתוככי עצמו, לכאביו, מצוקותיו ומאווייו; מצד שני חריגה  
ככל   קשה  תהא  האישית,  המציאות  באישור  פותחת  התפילה  לאני.  מחוץ  אל 

של רגע  מבטאת  היא  החריגה    שתהיה;  מתחוללת  עצמה  זו  בפעולת  אבל  כנות. 
 העצמית אל מחוץ לאני.  

כתובת   יש  מאמין  של  ראשונית  מי    –לתפילה  של  ראשונית  לתפילה  האל. 
לא   מאמין  שתהיה  שאינו  שובכתהכרחי  אבל  דומה    ותמחולל  תיהן ת.  תנועה 

התפילה הראשונית של המאמין מציבה את האדם    20האופיינית לתפילה הראשונית.
התפילה  אבל  האל.  לפני  קיומו  את  מנכיח  האדם  העצמית  בחריגה  האל:  לפני 
הראשונית עשויה להתחולל גם ללא הנמען. שכן עיקרה הוא הצירוף שבין תודעה  
לעיתים   מתממשת  זו  חריגה  זו.  ממציאות  לחרוג  התשוקה  לבין  שקופה  עצמית 

מילולית לא  התייצבות  מבטאת  היא  לעיתים  אך  הלשוניים,  כותב  בהיגדים  כך   .
 המשורר ש' שלום, שאיבד את אלוהיו: 

 ית ִר חֲ א ית וְׁ אשִ ין רֵ ה, בֵ רָ מּושְׁ י אַ אֵ צָ מוֹ בְׁ 

 ית.ִר חֲ ל שַ ה שֶּ ילָ פִ תְׁ ם לִ לֶּ אֵ ־ןי בֶּ תִ מְׁ כַ שְׁ הִ 

 ה, לָ מִ ין אֵ  ינִ וֹ שלְׁ בִ י ּופִ ין בְׁ ר אֵ בָ דָ וְׁ 

 21ה. ילָ פִ תְׁ בַ  ים ִר גָ י נִ יַ ל חַ כָ י ַחיַ ק רַ 

תפילתו של ש' שלום היא קדם־מילולית, היא תפילת 'בן אלם' והיא מבטאת את  
התייצבות האדם לנוכח עצמו. אכן התפילה הראשונית אינה התפילה המילולית, 
היא מבטאת את השתפכות הנפש. ההשתפכות פותחת בפנייה תודעתית של האדם  

 
 . 136–135, עמ'  1999, תרגום מרים טבעון, בני ברק הכוכב שעתקלאריס ליספקטור,  19
 . תפילה פצועילדיון מקיף בשאלת הנמען של המתפלל שאינו מאמין ראו ספרי  20
 עמ' מה.  1949, תל־אביב שיריםש' שלום, 'שחרית',  21
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לם. המאמין מציב  פנימה. בפנייה זו המתפלל ממצב עצמו לנוכח עצמו ולנוכח העו
 עצמו לנוכח האל, והלא מאמין הופך את התפילה עצמה לעיקר. 

התפילה הראשונית, היא חריגה עצמית. חריגה עצמית זו אינה אפיון ייחודי  
של התפילה. היא מבטאת את חירותו של האדם, את יכולתו להציב את העולם ואת  

ן, חריגה עצמית אופיינית  עצמו לנוכח עצמו, לשלול או לחייב את חייו. יתר על כ
לכל תפילה סטנדרטית. גם בתפילה טקסטואלית , המצויה בסידור התפילות, האדם  
המבקש על צרכיו או המהלל את אלוהיו ואת הקיום מציב עצמו בעמדת שיפוט  
ביחס לחייו. תפילה ראשונית, ככל תפילה ממוקדת בלשון. ההבדל בין התפילה 

מת הראשונית  לתפילה  הראשונית הסטנדרטית  שהתפילה  בעובדה  בדיוק  בטא 
את   עדיין  מוצא  אינו  ראשונית  תפילה  המתפלל  הלשוני.  ההיעדר  את  מבטאת 
המילים: 'ודבר אין בפי ובלשוני מלה'. ההיעדר הזה מנכיח את הקיום עצמו, את  
מצוקותיו ואת תקוותיו: 'ורק כל חיי נגרים בתפלה'. התפילה הראשונית משיבה 

דעת קיומו מתחדדת והמצוקה עולה עימה. תפילה ראשונית את האדם לעצמו, תו
אינה פעולת רפלקסיה ספקולטיבית. היא פעולה המתחוללת בעולם חייו הממשיים  
של האדם. שתיקתה האופיינית של השפה, אילמותה, היא רגע שבו המתפלל נוכח 

 בקיומו.
פנימי,   תהליך  של  החצנה  להיות  עשויה  הסטנדרטית  המילולית  התפילה 

להינתק  ה גם  עלולה  הסטנדרטית  התפילה  ברם,  הראשונית.  התפילה  את  מממש 
שכן ההיגד המילולי הנהגה מבטא טקסט הקיים כבר 'שם'    מהתפילה הראשונית.

בעולם שמחוץ לאני. היא תפילה שיש בה טקסטים וכללים. היא טקס של תפילה. 
ממנו ואינם    המתפלל אמור לבטא את עצמו בהיגדים אלה. אבל ייתכן והם רחוקים

מבטאים את מה שבליבו. יתר על כן, התפילה הסטנדרטית עלולה לתבוע מהאדם 
 לכונן עצמו על פי נוסח התפילה. 

ישעיהו ליבוביץ נתן ביטוי ברור למתח שבין שני אופני הכינון האפשריים של 
הָוה   פיכך בין שני סוגי תפילות. הראשון: 'התפילה, ול ֵני יְׁ ִלפְׁ ָעִני ִכי ַיֲעֹטף וְׁ ִפָלה לְׁ תְׁ
ֹפְך ִשיחוֹ  פסוק זה, שיעמוד במרכז הדיון להלן, נתפס על ידו כניגוד המוחלט   22. ִישְׁ

לפתיחה של ר' יוסף קארו לשלחן ערוך, המאפיינת את סוג התפילה השני: 'יתגבר 
תהלים מעמיד את  לדעת ליבוביץ, הפסוק מ  23כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו'.

האדם במרכז: התפילה 'היא תופעה אנושית־פסיכולוגית: ביטוי לדחף נפשי עצמי 
של האדם; פעולה שמקורה באדם ]....[ ואין בה מאומה מעבודת הבורא, מקבלת 

התפילה היא אפוא מיצוב האדם כיש הנתבע לוותר על ערכיו  24עול מלכות שמים'.

 
 תהלים קב, א.   22
 שלחן ערוך, אורח חיים, א, א.    23
 . 385ישעיהו ליבוביץ, יהדות עם יהודי ומדינת ישראל, ירושלים תשל"ו, עמ'  24
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ולהעמיד במקומם את החובה ה אלוהים. התפילה  וצרכיו  עובד  ולהיעשות  דתית 
  25מכוננת את תודעת האדם והיא מתגלמת ב'תודעת מעמדו לפני ה''.

ספק רב אם עמדתו הקיצונית של ליבוביץ משקפת את התודעה והפרקטיקה 
בתפילה   כי  כך  על  מצביעה  עמדתו  אבל  ישראל.  דת  של  ההיסטורית  הדתית 

וקתו הראשונית, על הפצע או על הסטנדרטית עשוי האדם להיתבע לוותר על מצ
את עצמו מחדש, לברוא לב חדש ורוח חדשה    האושר שהולידו את התפילה ולכונן

בקרבו, שתסלק את לב האבן שבקרבו. פנימיות חדשה זו אמורה להיות מכוננת על  
 ידי האדם. אבל חומרי הפנימיות הם התכנים הנהגים במילות התפילה. 

יומו של האדם לבין התפילה המכוננת מסביר  נראה כי פער זה בין כוליות ק
ברכות  במסכת  המשנה  הראשונים':   26את  'חסידים  של  התנהגותם  את  המתארת 

ומתפללים כדי שיכוונו את ליבם למקום'.    'חסידים הראשונים היו שוהים שעה אחת
חסידים אלה היו, כנראה, מודעים לפער שבין התפילה הראשונית הבוקעת ממעמקי  

ם לבין ההתייצבות הקיומית הנתבעת בתפילה הסטנדרטית, ולפיכך ליבו של האד
  27התכנסו לתהליך פנימי שיאפשר להם תמורה זאת. 

מבטא היטב את המעתק מהתפילה  28הביטוי שטבעו חז"ל: 'עבודה שבלב', 
פורצת מהאדם עצמו,   אל התפילה הסטנדרטית: התפילה הראשונית,  הראשונית 

שבלב' ל'עבודה  זקוק  אינו  את  הוא  שהפכה  התנאית,  התפילה  מהפכת  אכן,   .
בכוונה.  להתפלל  הצורך  את  קבעה  חובה,  לתפילת  בתקופה   29התפילה  ואף 

האמוראית, שבה היו חכמים שסברו כי מצוות אינן צריכות כוונה גם הם לא העלו  
בדעתם להחיל זאת על התפילה. בעקבות המסורת התנאית קבעו כי תפילה צריכה  

כפי שהדגיש אפרים אלימלך אורבך,  30צריך שיכוון את לבו'.   כוונה, שכן 'המתפלל
כוונה   של  מסוים  סוג  מציין  זה  בהקשר  'כוונה',  לעניינה    – המונח  בלב  'כוונה 

המצוות'.  חובת  ידי  'לצאת  כוונה  ולא  התפילה',  של  התפילה   31ולתוכנה  כוונת 
אינה מעצבת את האדם, ככל טקסט מנחה חיים. לעומת זאת, התפילה הראשונית  

המתפרצת   הפנימית  התנועה  את  מבטאת  היא  כלשהי.  חיצונית  להנחיה  זקוקה 

 
 .  390–386. וראו עוד שם, עמ' 386שם, עמ'  25
ר זה וחשיבותו משנה, ברכות ה, ג. אני מודה לחברי דוד קורצווייל שהסב את תשומת ליבי למקו 26

 לדיון. 
פירוש זה בשמו   פירוש זה של המשנה מצוי בפירוש תוספת יום יום טוב ומלאכת שלמה המציעים  27

 משנת של רבנו יונה. על ההסתייגות מהתנהלותם של חסידים ראשונים ראו פירושו של ספראי ב
 על אתר.  ישראל ארץ

 ראו ספרי דברים, פ, מא; בבלי, תענית ב, ע"א.   28
רבים  שמעון  דרבי  מכילתאראו   29 במקומות  מצויה  בלב  כתלויה  התפילה  .תפיסת  כה.  כג,  פרק   ,

 אחרים. וראו להלן. 
 תוספתא, ברכות ג, ו. 30
 . 345, ירושלים תשנ"ח, עמ'  פרקי אמונו ודעות :"לחזאפרים א' אורבך,  31
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מבטאת   היא  ולעיתים  לפתע,  מתפרצת  התפילה  לעיתים  מצבו.  לנוכח  מהאדם 
התגבשות של תודעה עצמית שקופה המכירה במציאות שבתוכה כלוא המתפלל. 

 המשורר אברהם חלפי נתן ביטוי חד להתרחשות ראשונית זו, וכך כתב:

 יו קָ חוֹ צְׁ -יצֵ ת חִ רַ שְׁ ף חַ עּומְׁ 

 ד אֹ ים מְׁ לִ דוֹ ים גְׁ הִ ֹלל אֱ שֶּ 

 ה? לָ פִ ר תְׁ מַ א אֹ ע ֹלגַ ה רֶּ מָ לָ וְׁ 

 – ה מָ לָ וְׁ 

 ם דָ ר וָ שָֹ י בָ נִ ם אֲ אִ 

   –ם הוֹ ד תְׁ בַ כְׁ   ְךשֶּ חֹ וְׁ 

 32י. מִ  עַ דֵ י יוֹ ינִ ה אֵ תָ אַ  ְךרּובָ 
 

  הראשונית התפילה על עדויות. 2

 'שיחו ישפוך' ה ולפני יעטוף כי לעני תפילה' 2.1

' אחד המופעים הברורים של התפילה   ִכי    הראשונית מצוי בתהלים:  ָעִני  לְׁ ִפָלה  תְׁ
ֹפְך ִשיחוֹ  הָוה ִישְׁ ֵני יְׁ ִלפְׁ , א(. התובנה שפסוק זה מבטא תפילה ייחודית '. )קב.ַיֲעֹטף וְׁ

מצויה   הסטנדרטיות  מהתפילות  תפילת   הזוהרבספר  השונה  לבין  בינה  המשווה 
 משה ודוד וקובע: 

ג' מאן חשיבא מכלהו, הוי אימא תפלה דעני. תפלה דא קדים    תפלה איהי מאינון
 33לתפלה דמשה. וקדים לתפלה דדוד וקדים לכל שאר צלותין דעלמא.

את הטענה שתפילת העני היא תפילה ראשונית, הקודמת   ר מבטא במובלעהזוה
כל   את  עוטפת  העני  תפילת  דבריו  מהמשך  להלן  שניווכח  וכפי  התפילות,  לכל 

 התפילות. 
בחלק  הפסוק.  של  מדוקדקת  בקריאה  מתבהרת  העני  תפילת  ראשוניות 

ו'יעטוף'. קשה 'עני'  פוליסמיים:  ביטויים  יש שני  כי    הראשון של הפסוק  להניח 
ראשית, התפילה   34העוני מציין את מצבו העגום של עם ישראל המפורט במזמור.

היא תפילת יחיד. שנית, המונח 'עני' הוא סימון לא הולם למצבו העגום של עם 
 

 . 113, עמ' 1988, ב, תל־אביב שיריםאברהם חלפי,  32
 "ה, ע"ר. וראו ניצוצי זוהר הערה ג.  )מרגליות(, בלק קצ והרז 33
 'ישראל שהוא עם עני'.  –כך אכן פירש רש"י את הביטוי 'עני'  34
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ישראל. מסתבר שהמונח 'עני' מציין את מצבו העגום של האדם, שצרות פקדו אותו  
,  יאונטולוגעוניו של האדם הוא    וודאות.והפכו את קיומו הבוטח בעולם לקיום חסר  

 טחון בעולם. יהוא מרוקן מב
זה   לשוני  ביטוי  לכאורה,  'יעטוף'.  לביטוי  במיוחד  לב  לשים  יש  זה  לאור 
יוצא שאינו מוסב על מושא כלשהו. הזוהר מציג זאת   בעייתי, שכן לפנינו פועל 

ה של שאלה זו ההנחה הסמוי 35'"כי יעטוף", כי תעטף מבעי ליה'.  כבעיה לשונית:
הזוהר   היא שאלת  לפיכך,  בעצמו.  נעטף  העני  זהים.  והמושא  העני,  שהנושא, 

חולשה  של  מצב  או  התעלפות  מציין  זה  ביטוי  כי  להניח  יש  ברם,  מתבקשת. 
ֵבִדי ַעל  במגילת איכה: '  כך  מיוחדת. ץ כְׁ ַפְך ָלָארֶּ רּו ֵמַעי ִנשְׁ מְׁ ָמעֹות ֵעיַני ֳחַמרְׁ ָכלּו ַבדְׁ

ר   בֶּ ָיהשֶּ ִקרְׁ ֹחבֹות  ִברְׁ יֹוֵנק  וְׁ עֹוֵלל  ֵבָעֵטף  ַעִמי  ָוָיִין    .ַבת  ָדָגן  ַאֵיה  רּו  ֹיאמְׁ ִאֹמָתם  לְׁ
ל ֵחיק ִאֹמָתם ָשם אֶּ ַתֵפְך ַנפְׁ ִהשְׁ ֹחבֹות ִעיר בְׁ ָחָלל ִברְׁ ָפם כֶּ ַעטְׁ ִהתְׁ בעקבות הנחה זו   36'.בְׁ

'  ]...[ המלבי"ם:  מתעלכותב  הצרות  מרוב  עטופה  נפשו  לצאת אשר  ועומדת  פת 
'. לפי מתוך גופו, וזה תפלה לעני אשר יעטף, וטרם תצא נפשו שופך שיחו לפני ה'

קריאה זו עיקרו של הפסוק בתהלים מצוי בחלק השני 'ולפני ה' ישפוך שיחו'. העני 
פונה ממעמקי חולשתו לאל. ברור לגמרי, שהפנייה לאל חייבת להיות לפני שהעני 

כבר   הוא  אם  בתפילה?התעלף, שהרי  לאלוהיו  יפנה  כיצד  העני    מעולף  משמע, 
ולכן פונה לאל;   פי פחת  כי הוא עומד לפני עברי  ויודע  ולחולשתו  מודע למצב 
התפילה לא מתחוללת מעצמה, היא ביטוי תודעתי של האדם המזהה את מצוקתו  

 וחולשתו.
ברם, פרשנות המונח 'יעטוף' עברה שינוי והתפרשה כעטיפה. בעקבות שינוי 

עולה שאלת משמעות העטיפה: מה נעטף. הבנה זו מותירה מרחב פרשנות גדול.  זה  
בעל ספר הזוהר סבר שיש לשמור על הביטוי כפועל יוצא. לפיכך תר אחר המושא  
האפשרי. לדעתו המושא הוא התפילה עצמה. מאחר ומדובר בפועל יוצא, תפילת  

א לכל צלותן דעלמא  העני עוטפת תפילות אחרות. וכך כתב: 'אלא איהו עביד עטופ
לא אכנס כאן לדיון מפורט בפירוש שמציע  37ולא עאלין עד דצלותא דיליה עאלת'.

הזוהר לעטיפה שתפילת העני עוטפת את שאר התפילות. לעניינו חשובה העובדה, 
 שהטקסט מזהה באופן מובלע את ייחודה של 'תפלה לעני' כשונה משאר התפילות.  

וא פועל יוצא, ההנחה שהמושא הן תפילות  מבחינה לשונית גם אם הפועל ה
הפירוש  יותר  סביר  העני,  הוא  היחידה  ונושא  מאחר  רחוקה.  הנחה  היא  אחרות 
אכן,   עצמו.  את  העני  של  העיטוף  לפעולת  מתייחס  כעטיפה,  'יעטוף',  שהביטוי 

בהתעטף נפשם    -כי יעטף  פרשנים מסורתיים אימצו פרשנות זאת. כך כותב רש"י: '
 

 )מהדורת מרגליות(, בלק, קצה, ע"א.  זוהר 35
 יב. וראו במילון ההיסטורי של האקדמיה ללשון בערך 'עטף'. –איכה ב, יא 36
הזוהר וראו גם תולדות יעקב יוסף,   , בלק, קצה ע"א. רעיון זה מופיע במקומות רבים בספרזוהר 37

 במדבר, שלח. 
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מפרש את הביטוי 'יעטוף' כ'מתעטף'. מושא פעולת העטיפה הוא   רש"י 38'. בצרה
יעטוף, כי המתפלל מתוך צרה גדולה  העני עצמו. באופן דומה מפרש הרד"ק: 'כי  

לפי ניתוח זה להיעטפות העצמית אין   39'. כופף עצמו כאילו מתעטף קצתו בקצתו
 תוכן; זו פעולה שבמסגרתה תודעת העני עוטפת את כוליותו.  

ל לתפילה  ברם,  קשור  העצמי  העיטוף  כיצד  השאלה  עולה  זה  ניתוח   –פי 
הוויית בכוליות  נעטף  האדם  אם  מהתפילה  נותר  מה  יעטוף'.  כי  לעני  ?  ו'תפלה 

העמימות של הביטוי מאפשרת להניח כי התפילה עצמה עוטפת את כוליות האדם;  
' יהודה אריה ליב אלתר:  ר'  נעשה לתפילה. בלשון  פלה תהוא בהווייתו הכולית 

תפילה סטנדרטית  40. 'לעני כי יעטוף היינו שמתעטף כולו בתפלה כמ"ש ואני תפלה
האדם.  ממעמקי  וזורמת  שופעת  היא  שפתיים'.  'פרי  היא  בלשון,  אבל  41הנֶּהגת 

תפילת העני עוטפת את כוליות קיומו, היא נובעת ממעמקים: תפילה לעני כי יעטוף  
פילה בשפתיים, היא מקדימה אותה  ולפני ה' ישפוך שיחו היא התפילה שלפני הת

 ומלווה אותה. 
מתחוללת כאשר האדם נעטף באימת קיומו ועצבות  הראשונית  התפילה    אכן

, גם אם רפלקסיה זו היא קדם־תמטית וקדם־יורדת עליו. רגע זה הוא רגע רפלקטיבי
שבו נודע האדם בעוניו האונטולוגי. אבל עוני זה הוא    אקספליקטיבית. זהו הרגע 

של התגבשות    רגע  של  רגע  היא  הראשונית  התפילה  עמוקה.  תודעתית  בהירות 
 תודעתית, כך ניסח זאת פרננדו פסואה:

כי אני חי כאדם גדול    ליבי פועם ביתר חוזקה, כיוון שאני מודע לו. אני חי יותר 
  42מה הדומה לצעקה.־אני חש בתוכי כוח דתי, מין תפילה, דבר .יותר

לצעקה  . בציור זה  'הצעקה'  –   ציורו של מונק לצעקה בהתפילה היא צעקה הדומה  
הצועק מצויים אנשים שאינם  מאין נמען, הרי הציור מצביע על העובדה שלא רחוק  

ת האדם והיא נהגת  יהצעקה. הצעקה היא פנימית ונובעת מעומק הווי עבר  פונים אל  
 היא נוכחת אילמת, רבת משמעות. בשתיקה הרועמת יותר מכל דיבור. 

ל המיוחסת  אפשר  המקורית  המקראית  המשמעות  על  גם  זה  ניתוח  החיל 
אחת  רק  היא  והתפילה  קיום,  מצבי  הם  ועילפון  חולשה  שהרי  יעטוף.  לביטוי 
אוטומט   אינו  האדם  הראשונית.  לחוויה  מאוחרת  היא  זאת;  למציאות  התגובות 
המגיב לחולשתו בתפילה. הצורך בתפילה היא התייצבותו של האדם כיש מתפלל  

 
 רש"י כותב בלשון רבים שכן לפי פרשנותו המזמור עוסק בצרתו של עם ישראל.  38
 ראו גם מצודות דוד על אתר פ.  39
 . תר"מ , שפת אמת דברים לסוכות 40
לניתוח מושג זה ראו שלמה נאה, '"בורא ניב שפתיים": פרק בפנומנולוגיה של התפילה על פי   41

 . 203– 193ץ סג )תשנ"ו(, עמ' תרבימשנת ברכות ד, ג; ה, ה', 
 (. 89, )86פסואה, ספר האי נחת, עמ'  42
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ה ראשונית. לפי המשמעות המקראית עלינו לשאול: מהו היחס שבין הביטוי בתפיל
'ולפני ה' ישפוך    –'תפלה' המופיע בחלק הראשון של הפסוק, לבין החלק השני  

שיחו'? לפי אפשרות אחת החלק השני הוא הסבר ופירוש למונח 'תפלה' המופיע  
ו' החיבור מפרידה  '   בחלק הראשון; תפילה היא אפוא שפיכת שיח לפני האל. ברם, 

בין שני חלקי הפסוק. והפרדה זו אומרת דרשני. סביר להניח שהיא מציינת תוספת  
מוצאת קול  שמעבר לתפילה המוזכרת בראשית הפסוק. התפילה בחלק הראשון  

'. התפילה נעשית לשיח, ולפני ה' ישפוך שיחו'וביטוי בהמשך הפסוק בתהלים:  
 מקבלת ביטוי לשוני.

עולה, כי גם אם חלה תמורה במשמעות המוקנית לביטוי    ממכלול ניתוח זה 
התפילה   של  כביטוי  הראשון  החלק  של  מזיהויו  גורעת  אינה  היא  'יעטוף', 
הראשונית. ייתכן וההבדל בין המשמעות המקראית לביטוי זה למשמעות האחרת 
הפניה   לתופעת  המקראית  מזו  יותר  ערה  המאוחרת  שהמשמעות  בעבודה  מצוי 

הא ראשוני הפנימית של  רגע  יש  כך,  ובין  כך  בין  עצמו.  אל  במצוקה  המצוי  דם 
שלפני התרחשות התפילה כשיח. זהו הרגע שבו האדם מכיר בחולשתו ובצורך שלו  

 לפנות בתפילה.
הפחלק  ה של  בביטוי  השני  פותח  ה''סוק  ל'לפני  הכתובת  הוא  האל    מה . 

ם האל; האדם  ששופך האדם מפנימיותו הגועשת. אבל שיח התפילה אינו דיאלוג ע
לפני  '. ביטוי ייחודי זה  'לפני האל'פעיל והאל סביל. ההתרחשות המתחוללת היא  

, המופיע לא אחת במקרא, מציין את העובדה שהאל נוכח אבל לא בהכרח 'האל
. הפנימיות הגועשת העצורה באדם קודם 'אתה'את העובדה שהמתפלל פוגש בו כ

לפ האדם  ששופך  לשיח  והופך  מתפרצת  עבורלהגייתה  הנוכח  האל  הכאב וני   .
לתקווה נהפכים  מימושם.    ,והעצבות  בהכרח  אינם  אבל  ואינטימיות  לפגישה 

התפילה הראשונית היא הרגע שבו האדם מתכנס להווייתו ומשהגיעה התכנסות זו  
אפוא   היא  התפילה  הנפש.  שפיכת  מתחוללת  אזי  עוצמתה  של הלמלוא  רגע 

לתוך  התכנסותו  האדם,  של  עצמית  לתקווה    ההיעטפות  הופכו  שהשיח  עצב 
   ה זו אינה ראשית התפילה אלא אופני ביטויה בשיח הנהגה בה.ולהישמע. תקו

כאמור, המתח שבין שתי היחידות בפסוק ברור, האם אכן השיח המשתפך 
המיית ליבו של האדם בכוליותו? ההפרדה באמצעות ויו החיבור    ונהגה חופף את

לבין 'ולפני ה' ישפוך שיחו', מותירה סדק  בין הפתיחה: 'תפילה לעני כי יעטוף'  
התייצבות   את  מבטא  הזה  הסדק  המקראית  המשמעות  לפי  החלקים.  שני  בין 
הפרשנות  לפי  להתפלל.  עליו  חולשה  שבעת  לכך  המודע  האדם  של  התודעה 
ובין כך עולה   בין כך  פנימה.  פנייה  המאוחרת החלק הראשון משקף תהליך של 

הא הוויית  כוליות  האם  שהרי השאלה:  ממנה.  חלק  רק  או  בשיח  עוברת  דם 
הדיספוזיציה של האדם בשני החלקים שונה. בחלק הראשון של המשפט המתפלל 
מכיר בחולשתו או נעטף בעצמו. זאת גם אם תפילתו השותקת עוטפת את קיומו.  
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לעומת זאת בחלק השני המועקה הפנימית נהפכת לשיח. האם יכול האדם להעביר 
וליו, תשוקותיו ותקוותיו אלי שיח מילולי נהגה? האם אדם  את מכלול כאביו, תסכ

באימת קיומו יכול להיעשות גם הדובר המביע במילים סדורות אימה זו? ושמא  
הרי  לא?  ותו  את המועקה  מעט שבמועט מכאבו;  כאן משקפת  העולה  התפילה 
  הפסוק אומר: 'לפי ה' ישפוך שיחו', אבל הוא אינו מציין כי יש זהות בין תפילת 
העני לבין השיח שהוא משיח לאלוהיו. השיח שאדם משיח אינו יכול להכיל את  
נטועה במעמקי הפרטיקולריות  זו  הווייתו הקונקרטית המלאה של האדם, שהרי 
הייחודית שלו; היא יכולה ליטול רק את מה שהשפה מאפשרת. והרי שפה היא  

 43תמיד חריגה מהפרטיקולריות. 

 ' בהתעטף עלי נפשי' 2.2

בספר יונה )פרק ב( מצויה תפילת יונה, בהיותו במעי הדג. בתפילתו מתאר יונה את 
העולם סגר בעדו, הוא גורש אל לא־מקום, למעי הדג, וממרחב זה    מצבו העגום:

הוא מופנה לעצמו, מתבונן בהווייתו ותוהה על קיומו. פרק ב עמוס בחוויית האני  
 ובאופן ההתמודדות של האני עם מצבו:  

ַוֲאִני  ַותַ  ָעָברּו.  ָעַלי  יָך  ַגלֶּ וְׁ יָך  ָברֶּ ִמשְׁ ָכל  ֵבִני  ֹסבְׁ יְׁ ָנָהר  וְׁ ַיִמים  ַבב  ִבלְׁ צּוָלה  מְׁ ִליֵכִני  שְׁ
ַעד   ַמִים  ָך. ֲאָפפּוִני  שֶּ ָקדְׁ ֵהיַכל  ל  אֶּ ַהִביט  לְׁ ַאְך אֹוִסיף  ֵעינֶּיָך  ד  ִמנֶּגֶּ ִתי  ַרשְׁ ִנגְׁ ִתי  ָאַמרְׁ

ָחבּו סּוף  ֵבִני  ֹסבְׁ יְׁ הֹום  תְׁ ש  ַבֲעִדי  נֶּפֶּ יָה  ִרחֶּ בְׁ ץ  ָהָארֶּ ִתי  ָיַרדְׁ ָהִרים  ֵבי  ִקצְׁ לְׁ ֹראִשי.  לְׁ ש 
עֹוָלם ַוַתַעל ִמַשַחת ַחַיי ֱאֹלָהי    ז( –)פס' ד  לְׁ

היזרקותו מהעולם, מחוויי את  מושלך,  היותו  את  חווה  יונה  קיומיים    ת במונחים 
בובר,  ובעקבותיו  היידגר,  כפי שהצביע  בבית. אבל,  הבית    חוויית 44ההיות  אבדן 

ואבדן ודאות הקיום, היא הרגע שבו האני מופנה אל עצמו. הפסוקים בספר יונה  
שצוטטו לעיל פותחים תמיד באני הדובר, המדווח על הווייתו בעולם. הוא על סף  

קיומי וחידלון  פיזי  עתה    –דתי  ־חידלון  דווקא  ומהאל.  מהעולם  מגורש  הוא 
מו לבדו  האני  מתייצב  סולקה  העולם  אלוהיו. כשהגנת  את   45ל  מאבד  אינו  יונה 

ידו. בלב ימים, במרחב א־טריטוריאלי,  אלוהיו ואף לא את התקווה להישמע על 

 
 .  85– 71, עמ' קירקגורלניתוח הפולמוס שבין קירקגור והגל בסוגיה זו ראו ספרי:   43
 Martin Heidegger, Being and Time, (trans. John Macquarrie & Edwardראו   44

Robinson) New York 1962, pp. 231–235   מ אדם,  ”;  פני  בובר,   באנתרופולוגיה   בחינותמ 
ירושלים פילוסופית עמ'  1962  ,  שגיא,  116–54,  אבי  עוד  וראו    של   והפילוסופיה  קאמי  אלבר. 
  . 40– 10, עמ' 2000  , תל־אביבהאבסורד

,’Kenneth R.R Gros Louis, with James  Thayer S. Warshaw, ’the Book of Jonahראו עוד   45

S. Ackerman and Thayer Warshaw (ed.), Literary Interpretations of Biblical 

Narratives, Nashville, 1874, pp. 191–193   
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המסמן את גבולות הסדר, בעיית היסוד המטרידה את יונה היא האמנם אלוהים זנח  
הוא מתייסר באי הידיעה    אותו. יונה מעיד על עצמו שהוא לא זנח את אלוהיו. אבל

זנ אלוהיו  עדות האם  לפי  שיונה,  העובדה  לנוכח  מחריפה  זו  מועקה  אותו.  ח 
ם  המלחים, יודע ' הָוה הּוא ֹבֵרַח ִכי ִהִגיד ָלהֶּ ֵני יְׁ ' )א, י(. גם אם יונה נענש    ִכי ִמִלפְׁ

  על ידי האל על בריחתו, הוא פונה לאל, כי זיקתו אליו ראשונית. זיקה זו מיוסדת 
להישמע על ידי האל. בלילה האפל של   על הווייתו כאדם המשתוקק לאל, המבקש

נותר האדם לבדו עם אמונתו באל, עם ציפיתו לזיקה, לאינטימיות   אבדן העולם 
ֵעי ַהָדָגה   באמירה 'ולקשב של האל. פרק ב פותח   הָוה ֱאֹלָהיו ִממְׁ ל יְׁ ַפֵלל יֹוָנה אֶּ   ַוִיתְׁ

שאת את חווייתו  ם את תפילתו. תפילה זו נוז( מתארי–' )ב, ב(. הפסוקים הבאים )ג
 וציפייתו של יונה מהאל וזוהי תפילתו. ברם פס' ח פותח מחדש:

ת  ִשי אֶּ ַעֵטף ָעַלי ַנפְׁ ִהתְׁ ָך ה'בְׁ שֶּ ל ֵהיַכל ָקדְׁ ִפָלִתי אֶּ יָך תְׁ ִתי ַוָתבֹוא ֵאלֶּ  .ָזָכרְׁ

גם פסוק זה פותח בשורש 'עטף'. אבל בשונה מספר תהלים, הפסוק מסמן בברור 
יונה. אבן עזרא מזהה    –אל הנושא  . לפנינו אפוא פועל החוזר  תאת מושא ההיעטפו

' וכותב:  זו לעטיפה בתהלים  בין התעטפות  הזיקה  יעטף  -התעטף  את  כי  '.  כמו 
מל' עטיפה ולבישה כי כשהאדם    –בהתעטף  באופן דומה כותב בעל מצודת ציון: '

)איכה    הוא בצרה הוא מעונה וכפוף כאלו מעוטף קצתו בקצתו וכן העטופים ברעב
 '. ב(

ג בפס'  נמסר  שנוסחה  לתפילה  מתייחסת  ח  בפס'  יונה  –התפילה  תפילת  ז. 
בפסוקים הקודמים הובילה אותו להכרה בשבר האונטולוגי של חייו. הוא מבין כי  
בהכרה זו אין די. הוא חוזר ומתבונן בהווייתו, ומפנים כי קיומו עומד על עברי פי  

בעדו והוא נעטף באימה נוראה התפילה    פחת. דווקא במציאות זאת כשהעולם סגר
הסטנדרטית לא תיקנה את מצבו ולא גאלה אותו. אדרבה היא הציבה בפניו מראה  
לקיומו וכולו נעטף בחוויה זו. לנוכח ההיעטפות ביגון קיומו הוא מכיר בכך שגם 

 אם העולם אבד הוא עוד יכול להתפלל לאלוהיו. 
התפילה שנאמרה. הוא הצבעה על פסוק זה הוא מעין רפלקסיה של האני על  

הרגע שמתוכו זרחה וצמחה התפילה 'בהתעטף עלי נפשי את ה' זכרתי'. עתה עם 
'ותבוא אליך תפלתי'. התודעה    –בוא זיכרון האל הוא מתפלל על התפילה עצמה  

ובוקעת   ומזהה את מצוקתה שממנה עולה  העצמית של הנפש בוחנת את מצבה 
 תוך העצמי.  התפילה. התפילה נדחסת החוצה מ

התפילה הראשונית בספר יונה שונה מהתפילה הראשונית בתהלים. שכן היא 
אינה מופיעה באופן עצמאי, או לפני תפילה סדורה. היא מופיעה באחריתה. שני 
מופעים אלה של התפילה הראשונית מאפשרים לנו לדייק בטיב המושג 'תפילה  

הזמנים. היא ראשונית במובן  ראשונית'. תפילה זו אינה התפילה הראשונה בסדר  
האונטולוגי; היא מבטאת את הוויית האדם הפונה פנימה אל קיומו וממנו בוקעת  
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סגור אלא במה שהיידגר  מותנית בטקסט  אינה  כי  היא ראשונית  תפילתו־זעקתו. 
(. האדם מוצא עצמו בתוך אופן הוויה מסוים:  Befindlichkeitכינה 'מצב רוח' )

י מובנים, ואימה יורדת על האדם. ביתו אבד והוא נעשה  החיים נעשו לנטל, לבלת
בית.  בודד,  46ללא  אינדיבידואל,  נעשה  עצמו,  לפני  נוכח  שהאדם  הרגע   47זהו 

תפילות  של  זמנים  בסדר  תלות  בלא  הראשונית,  התפילה  פורצת  זה  וממצב 
 סטנדרטיות.

ָראביטויים דומים: 'בתהלים אנו מוצאים   קְׁ יָך אֶּ ֵאלֶּ ץ  ָהָארֶּ ֵצה  ִלִבי   ִמקְׁ ַבֲעֹטף 
ֵחִני ַתנְׁ ִני  ִממֶּ ָירּום  צּור  'בהיותו  בְׁ מתפלל:  תהלים  משורר  אחר  ובמקום  ב(.  )סא,   '

ָפָניו    במערה' )קמב, א(. עתה בהיותו בצרה הוא אומר: '  ָפָניו ִשיִחי ָצָרִתי לְׁ ֹפְך לְׁ שְׁ אֶּ
ָעַלי רּוִחי.  ַאִגיד ַעֵטף  ִהתְׁ הוָ ]...[    בְׁ יְׁ יָך  ִתי ֵאלֶּ הָוה]....[    הָזַעקְׁ יְׁ יָך  ִתי ֵאלֶּ ח(.  –' )אָזַעקְׁ

הם    – קצות הארץ, המערה או מעי הדג    –המרחבים המקומיים המצוינים בפסוקים  
נסגר האדם. לסגירות שבה  סגר    מטפורות  העולם  בעולם. אדרבה  נעטף  לא  הוא 

בעדו ועתה הוא נעטף בעצמו. הפעל 'עטף' בהקשרים אלה משקף מצוקה אישית 
ב או הנפש נעטפים. מתוך ההקשרים עולה בבירור כי העטיפה היא  עמוקה שבה הל

 סוג של התכנסות פנימה, אולי התגוננות מפני איום, אבדן ביתיות ומובן. 
 

  על התפילה. 3

יש דימיון רב בין שירה לתפילה, ולפיכך נקשיב לשירה שיש בה כדי ללמדנו משהו  
 :'שירתי'על התפילה. ביאליק כותב בשירו 

ת ִתי אֶּ  – ִשיִרי? -ֲהֵתַדע ֵמאִין ָנַחלְׁ

שֹוֵרר ֲעִריִרי,  ַתַקע מְׁ ֵבית ָאִבי ִהשְׁ  בְׁ

ל ָבא אֶּ ַתֵתר, ַהנֶּחְׁ  ֵכִלים, - ָצנּוַע, ִמסְׁ

.]...[ 

שֹוִני ּומִ  ָבִבי, ּולְׁ  ֵדי נֱֶּאַלם לְׁ

ל ָכר אֶּ אֹוב נֶּעְׁ  ִחִכי ָדֵבָקה,-ִמַמכְׁ

רֹוִני   ַאֵפק ִבגְׁ ִכי ָעצּור ָמעּוְך ִהתְׁ  –ּובְׁ

ִשירֹו ַעל ִשי ָהֵריָקה. -ּוָבא הּוא בְׁ  ַנפְׁ

 
  .231Heideger, Being and Time, pp–235ראו  46
 . 396– 392;על האימה ראו שם עמ'  Heideger, Being and Time pp. 173–177ראו  47
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שירת ביאליק צומחת מאלם השפה, מכאב מצמית, מפצע פתוח. המשורר פאול 
כי המשורר הוא 'מי שהולך אל השפה, פצוע מציאות,  צלאן פצוע השואה כותב  

אלי ויזל כותב כי התפילה והספרות 'חיות כפצע פתוח, שתיהן  48מבקש מציאות'. 
מתוחים'.  זכות  רגעי  תפילה   49חיות  של  הייחודי  הרגע  את  משקפות  אלה  מילים 

ראשונית. התפילה זורחת ממקום הכאב. זהו הרגע שבו האני עצמו נעטף בתפילות,  
והמשורר בשירתו. האני הוא הפועל, המתייצב, המדווח בתפילתו על מצבו, אבל  
היא   התפילה  הראשוני.  עוניו  את  ומעצימה  החוזרת  בתפילה  הנעטף  זה  גם  הוא 
עדות לחיסרון, ביטוי לתשוקה לא ממומשת, היא ביטוי לעוני קיומי של האדם. לו  

זה מבטא את אופייה של  האדם היה שלם ובעל מלאות הוא לא היה מתפלל. ניסוח  
. התפילה העוטפת את  תהתפילה כתשוקה להיעטף, וכתשוקה לקרבה ולאינטימיו

 האדם אמורה להמיר את עטיפת העצב. 
בבניין   פועל  הוא  התפילה,  פעולת  את  המציין  'להתפלל',  העברי  המונח 

בעולם. אבל התפילה    והתפעל. המתפלל הוא סובייקט החורג מעצמו, מהינתנות
ה להתרחשות שתחול עליו. הסובייקט מבקש להיעשות אובייקט לפעולת  היא בקש

התפילה. הסובייקט הפונה לאלוהיו פונה באותה העת לעצמו, ומציב עצמו לפני  
האל; הוא מבקש את קרבתו, את האינטימיות האבודה. בתפילה הפונקציונלית האל  

הוא   האל  משימות.  לביצוע  אליו  פונה  שהאדם  כוח  רב  כיש  אובייקט  משורטט 
אליו,  משתוקק  שהאדם  כֵרַע  משורטט  האל  המאמין  בתפילת  האדם.  לפעולת 
האל   פעולת  להתרחשות  צפייה  היא  הזאת,  ההשתוקקות  היא  התפילה  ופעולת 

 במקביל לשיחו של האדם לפני האל.
כלל   נטוע  שאינו  אדם  האדם.  של  הקיומית  במציאות  נטועה  התפילה 

ל, בוודאי לא את תפילת העני הראשונית.  במציאות, וחי בפנטזיה אינו אדם מתפל
המתפלל בתפילה הראשונית ביקש לחרוג מהמציאות שבה הוא נטוע, תפילה היא  
פילול, היינו תקווה וצפייה. יסודה של תקווה במציאות פגומה וחסרה, שהרי מי 
לחריגה   תשוקה  היא  כתקווה  תפילה  לקוות.  לו למה  אין  במציאות שלימה  שחי 

ציאות. אבל תפילה אינה תשוקה לחרוג כליל מהמציאות אל  ולהתגברות על המ
מציאות שלמה. שהרי כל עוד יהיה אדם במציאות, הוא יהיה יש בלתי מושלם, 'עני'  
המשתוקק. תפילה כחריגה מיוסדת על ההפנמה המאשרת את נוכחות הסובייקט  
אותו   הופכת  אינה  היא  הסובייקט;  על  כליל  מתגברת  אינה  תפילה  המתפלל. 

בייקט. לפיכך היא מותירה את הפצע המייסד אותה על כנו. התפילה מכוננת  לאו
תקווה בתוך הכאב ולא מחוצה לו. היא מתוחה בין כאב לבין צפייה, כי זהו האדם  

 המתפלל. הרש"ר הירש תיאר מופע זה:  

 
 . 126, עמ' 1994, תרגום שמעון זנדבק, תל־אביב  שפה סורגפאול צלאן,  48
 . 13, תרגום חיים גורי, תל־אביב תשל"ח, עמ' לילהאלי ויזל, ה 49
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ההוראה המקורית של הפועל 'התפלל', ממנו נגזרת 'תפילה' היא: לבחון ולשפוט  
כד או  עצמו;  פנימית:  את  שאיפה  על  קרובות  לעתים  המורה  התפעל  בניין  רך 

לשבת לדין על עצמו ולשאוף להגיע לדין אמת על עצמו. יוצא שהוראת המילה  
'תפילה' היא: היחלצות מחיי המעשה של יום יום תוך שאיפה להשיג דין אמת  

  50. על עצמו, על האנכי שלו, כלומר על יחסיו אל ה' והעולם, ויחס ה' והעולם אליו

הרב הירש הבין היטב כי זו משמעותה של התפילה הראשונית, ולכן המשיך וכתב: 
'בשפות אחרות מכנים את התפילה בשם המזכיר את הבקשה והתחנונים, אך אלה  

 מהווים רק סוג משנה של התפילה שלנו' )שם(.
התפילה הקדם־מילולית עשויה להתממש בשריקה כפי שמתאר זאת הסופר 

פרץ  י"ל  ביום    האידי  שורק  וכתוב  קרוא  יודע  שאינו  הנער  'השריקה':  בסיפורו 
יותר מהתפילות השגרתיות. שכן השריקה היא ביטוי  הכיפורים, ושריקתו רצויה 
המסורת  את  מהדהד  פרץ  בתפילה.  בכוליותו  האדם  התייצבות  של  ראשוני 

תקשורת קדם־מילולית. ביטוי קדום לכך מצוי המקראית העתיקה, שהשריקה היא  
ה '  ר בספר מלכים:כב רּו ַעל מֶּ ָאמְׁ ָשָרק וְׁ יֹון ָכל ֹעֵבר ָעָליו ִיֹשם וְׁ לְׁ יֶּה עֶּ ה ִיהְׁ ַהַבִית ַהזֶּ וְׁ

ה ַלַבִית ַהזֶּ ץ ַהֹזאת וְׁ . השריקה היא ביטוי לתדהמה  )מלכים א ט, ח(  'ָעָשה ה' ָכָכה ָלָארֶּ
הגופניים הראשו הביטויים  הבית השומם.  לנוכח  הפורצת מהאדם  ניים:  ולצעקה 

 צעקה, שריקה וכיוצא בזה הם בסיסה של התפילה הראשונית. 
התפילה הראשונית של המאמין המתממשת במילים היא תשוקה להישמע. 
כאמור, שיח זה אינו ניתן לתרגום למערך סדור של בקשות. יש למתפלל בקשות, 

ג(  –אכן, הפסוקים בתהלים )קב, באבל התפילה היא קריאה, הבקשות הן משניות. 
הָוה    מבהירים היטב עניין זה. לאחר הפתיחה הרועמת: ' ֵני יְׁ ִלפְׁ ָעִני ִכי ַיֲעֹטף וְׁ ִפָלה לְׁ תְׁ

ֹפְך ִשיחוֹ   ', המשורר ממשיך ואומר:  ִישְׁ

יָך ָתבֹוא ָעִתי ֵאלֶּ ַשוְׁ ִפָלִתי וְׁ יֹום  . תְׁ נֶָּך בְׁ יֹום ַצר ִלי ַהֵטה ֵאַלי ָאזְׁ ִני בְׁ ֵתר ָפנֶּיָך ִממֶּ אל ַתסְׁ
קְׁ   .   ָרא ַמֵהר ֲעֵנִני אֶּ

זהו הטופס של תפילה על התפילה הדומה לטופס התפילה הראשונית שבספר יונה. 
תפילה זו מניחה את המרחק בין המוען לנמען. המתפלל מבקש להתגבר על מרחק 

לחלוטין את המרחק: הקריאה שבתפילה מניחה  זה. אבל התגברות זו אינה סוגרת  
לקר ריחוק  בין  המתמשך  המתח  רחל את  המשוררת  זה.  ממתח  ניזונה  היא  בה, 

' נוגה':  'זמר  בשירה  זה  מתח  לנסח  ִלי,היטיבה  שֶּ חֹוִקי  רְׁ קֹוִלי,  ַמע  ַמע   ֲהִתשְׁ ֲהִתשְׁ
ָך ר ִהנְׁ '. חוויית ריחוק עשויה לבטא תשוקה לזיקה להשתייכות. המרוחק קֹוִלי, ַבֲאשֶּ

שהתפילה   העובדה  להישמע.  היא  הציפייה  'שלי';  מרוחק  את  הוא  סוגרת  אינה 
ב נותר  שהמתפלל  בכך  מבוטאת  הוא  הפער  המתפלל  וכמייחל.  כמצפה  עמדתו 

 
 . 448ירושלים תשס"ז, עמ' , תרגום יצחק פרידמן, חורבשמשון רפאל הירש,  50
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מאמין, לפיכך מטיל את יהבו על האל. אבל הוא יודע שזו שיאה של התייצבותו 
יתממשו אזי האל היה נעשה חלק ממארג מיתי־  וכמאמין. אם היה מניח כי מאוויי

ל נסוג לאחור, הוא נותר בשיח  מאגי של העולם, שאפשר לתפעלו. המאמין המתפל
 ובציפייה כי אמונה היא ציפייה ותקווה להיענות: 'מהר ענני'.  

התפילה היא לעיתים צעקת העזיבות והבדידות. האדם מתפלל מפני שהוא 
מרוחק מאלוהיו. שפיכת הלב לפני האל היא הִקרבה אליו. היא ולא תוכן הבקשה. 

לכן גם תחושת העזיבות  דות לקרבה.  שהרי וידוי פנימי של האדם לזולתו הוא ע
הָוה   והנטישה המופנית אל האל היא ביטוי של קרבה. המשורר יכול לזעוק ' ָלָמה יְׁ

ִעתֹות ַבָצָרה ִלים לְׁ ָרחֹוק ַתעְׁ   ' )י, א(. והוא יכול להחציף לאלוהיו ולומר לו '  ַתֲעֹמד בְׁ
תִ  נֶַּצח ַעד ָאָנה ַתסְׁ ָכֵחִני  הָוה ִתשְׁ יְׁ ִני ַעד ָאָנה  ָפנֶּיָך ִממֶּ ת  ה מכמרת  ' )יג, א(. כמ  יר אֶּ

 קריאת האדם הנעזב: 

ֵרי ַשֲאָגִתי  ָתִני ָרחֹוק ִמישּוָעִתי ִדבְׁ ַתֲענֶּה    ֹלַהי אֱ    ֵאִלי ֵאִלי ָלָמה ֲעַזבְׁ ֹלא  וְׁ יֹוָמם  ָרא  קְׁ אֶּ
ֹלא דּוִמָיה ִלי ָלה וְׁ ַליְׁ  )כב, בג( וְׁ

האדם הנעזב בעולם ללא פשר ומובן.  קריאה נואשת זו מבטאת את מלוא מועקת  
היעדר הפשר הזה מכביד על משורר תהלים יותר מתלאותיו במציאות. יכול אדם 

וכאבים, אם הוא אינו חש שהוא עזוב כליל לנפשו. תפילה ראשונית   םלשאת ייסורי
זו היא תחילת התפילה; אין אדם יכול לבקש קרבה אם אינו חש ריחוק, ואין אדם  

ת אם לא חווה זרות. הארוס, יסוד החיבור, הוא תנועה מתמדת בין  חווה אינטימיו
 51ריחוק לקרבה, בין תשוקה למימוש.

האדם רחוק מאלוהיו כי האל בשמיים והאדם על הארץ, אבל ריחוק זה הוא  
בתפילה.  שיש  העצמית  החריגה  של  העמוק  היסוד  הוא  התפילה.  של  בסיסה 

והנתונה, הוא מסרב לה. תפילה   המתפלל מבקש לחרוג מכבלי המציאות הכפויה
היא סירוב למציאות. אבל היא אינה שלילת המציאות. היא התנגדות לכוח הכופה  
של המציאות; התנגדות שבספר תהלים נעשית באמצעות הבקשה לקרבת אלוהים.  

 עובדה זו מסבירה את הצורך העמוק של התפילה על התפילה. 
ה על התפילה. הפסוק שנאמר גם בנוסח התפילה שבידנו שמור נוסח התפיל

ָך: 'ה'  לפני תפילת שמונה עשרה הוא  ִהָלתֶּ ָתח ּוִפי ַיִגיד תְׁ ָפַתי ִתפְׁ ' )תהלים   ֲאֹדָני שְׁ
 52. נא, יז(. בתלמודים נוסח זה מיוחס כבר לרבי יוחנן בן המאה השנייה לספירה

ייחודית. התרחשות  היא  שהתפילה  ההכרה  את  מבטא  זה  הקריאה    פסוק 
יות עם האל אינה פשוטה כלל ועיקר, שהרי האל בשמים והאדם על הארץ.  לאינטימ

בין מצב שבו תפילה היא חלק מטקס שהמתפלל אמור להצטרף  אפשר להבחין 

 
 .  1981, תל־אביב  הנשי  היסוד  של  הנפשית  ההתפתחות  על,  ופסיכה  אמורלעניין זה ראו אריך נוימן,   51
   ברכות ב ע"ב, ובמקבילות, וכך הוא גם מופיע בסידור רב עמרם גאון. בבלי, ראו  52
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אליו לבין מצב שבו התפילה היא ראשונית ופורצת באופן ספונטאני מכוליות קיומו  
פתיו של האדם;  הגופני של האדם. במצב אחרון זה התפילה היא 'ניב' או 'פרי' ש

והעץ.   השורשים  הפרי:  של  קיומו  כוליות  את  משקף  שפריו  לצמח  מדומה  היא 
נובעת מעצמה. שלמה נאה עמד בהרחבה על משמעות  התפילה היא הפרי, היא 
מטאפורת הפרי בספרות התנאית ובמקבילות הקדומות האחרות. במהלך הדיון הוא  

 מתייחס לדברי ר' יהושע בן לוי האומר:  

 –שפתותיו שלאדם תנובה יהא מבושר שנשמעה תפילתו; מה טעם?  אם עשו  
ָפאִתיו ִניב בֹוֵרא הָוה ּורְׁ ַלָקרֹוב ָאַמר יְׁ ָפָתִים ָשלֹום ָשלֹום ָלָרחֹוק וְׁ  53'. שְׁ

על דברים אלה כותב שלמה נאה: 'הציור הוא של פרי הגדל מאליו מן השפתיים,  
רבי יהושע בן לוי אינה מייחסת את הפרי  כלי ההפקה הסופי של הדיבור. לשונו של  

עושות פרי מעצמן". הן  כאילו  נאה   54לאדם המתפלל, אלא לשפתיו, המתוארות 
של התפיסה הרואה בתפילה נביעה עצמית ספונטאנית,    המתאר בהרחבה את ביטוי

 וכנגדה הוא מציב את תפיסתו של ר' שמואל בר נחמני הקובע:

ליבך בתפילה תהא   את  כיוונתה  טעם?  אם  ומה  תפילתך;    – מבושר שנשמעה 
נֶָּך' ִשיב ָאזְׁ  55. 'ָתִכין ִלָבם ַתקְׁ

כפי שמציין נאה, ר' שמואל בר נחמני מדגיש את 'הפעילות הנפשית של המתפלל 
 56המלווה את התפילה; לדיבור המופק מן השפתיים ערך משני בלבד'.  –הכונה  –

מחי היא  אינטנציונלית;  תודעתית  פעולה  היא  לעצב כוונה  כדי  שהות  יבת 
דיספוזיציה הולמת; היא מחייבת 'עבודה שבלב'. לפיכך אינה מתיישבת בנקל עם  
התפילה הראשונית. לעומת זאת, בעמדת ר' יהושע בן לוי מצויה תפיסה מובלעת  

 של התפילה הראשונית העולה מהוויית האדם לעיתים ככורח בלתי נשלט. 
טיקוס כך מת גבר הקושי לשוב אל התפילה  ככל שהתפילה עוברת תהליכי 

על  מצביע  עשרה  שמונה  לתפילת  המקדים  הפסוק  מהאדם.  הנובעת  הראשונית 
  פנים ', מנתח עניין זה בספרו 'הפלאה'הקושי זה. הרב פנחס הלוי הורוביץ, בעל  

 ':  התורה על יפות
ל   ַחַנן אֶּ תְׁ ָבֵעת ַהִהוא ֵלאֹמר. י"ל מלת לאמר על דרך שאחז"ל ]ברכות ד   ה'ָואֶּ

כי התפלה היא כאילו    [ המתפלל צריך שיאמר בתחלה ה' שפתיב וענינו  תפתח, 
עומד בהיכל המלך ומבקש מן המלך, ואם יחשוב האדם באמיתת מחשבתו גדולת  

 
 . 36, הערה 119ירושלמי ברכות סוף פרק ה, וראו שלמה נאה, 'בורא ניב שפתיים', עמ'  53
 . 39, וראו שם, הערה 192שלמה נאה, 'בורא ניב שפתיים', עמ'    54
 . 191. שלמה נאה, 'בורא ניב שפתיים', עמ'  (39–38, שורות  48; טור  )ט ע"ד  ברכות ה, ה   , ירושלמי 55
 . 192שלמה נאה, 'בורא ניב שפתיים', עמ'  56
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הבורא אשר סביביו נשערה מאוד, ויכיר בשפלות האנושי יאחזהו הפחד והרעדה 
לפתוח פיו וז"ש   כאלם לא יפתח פיו, לולי העזר מאת ה'לאין תכלית עד כי יהיה  

ֱענֶּה, שצריך עזר מאת הבורא להיות התפלה   ַוֲאִני אֶּ ָראּו  ִיקְׁ ם  רֶּ ]ישעיהו סה, כד[ טֶּ
וזה שתקנו לומר בתחלה ה' שפתי תפתח שצריך   שגורה בפיו כמו שיבואר עוד, 
ָמע, כיון   שְׁ ִרים ַוֲאִני אֶּ ַדבְׁ להתפלל בתחלה שיענה ה' שיוכל להתפלל, וז"ש עֹוד ֵהם מְׁ

היא שגורה מאת הבורא ודאי תפלתו מקובלת כמ"ש ר' חנינא ]ברכות לד  שהתפלה  
ב[ אם שגורה תפלתי בפי יודע אני שהוא מקובל, וז"ש דהמע"ה ]תהלים יז, ו[ ֲאִני  
ָך ִלי וגו', דהיינו כיון שזה שאני קראתיך הוא בעזרתך  נְׁ ָראִתיָך ִכי ַתֲעֵנִני ֵאל ַהט ָאזְׁ קְׁ

ע"כ הט אזנך לי כיון שתפלתי שגורה ממך, וז"ש    שאוכל להתפלל לפניך,  כי תענני
   57ואתחנן אל ה' בתחלה שיענני ה' שתהיה שגורה בפי לאמר

תוספת זו שהתווספה לתפילת שמונה עשרה היא תפילה על התפילה. ברם,  
דברי הרב הורוביץ מלמדים על הפער בין התפילה על התפילה במזמורי תהלים  
ובספר יונה לבין התוספת המאוחרת. במקורות הראשונים התפילה על התפילה היא  

ונה עשרה  תפילת שמ  –ראשונית ופורצת מהאדם. לעומת זאת, בתפילה הטקסית  
האדם מוצב בסיטואציה אחרת: תפילה זו היא חלק מתפילות הקבע, היא רכיב    –

בריטואל התפילה, שאדם נתבע אליה מהחוץ, ולפיכך הוא זקוק למתן רשות כדי  
מן   מתפרצת  התפילה  כאשר  הטרנסצנדנטי.  לאל  המופנה  זה  בטקס  להתייצב 

את האל ופגע בשליחות  הפנימיות היא לא זקוקה להרשאה. יונה אף שהפר את הור
העני שהושלך אל מצוקתו   תפילת יונה היא תפילת  שהוטלה עליו מתפרץ בתפילה,

הקיומית, ומעומק שברו מתפרץ בתפילה. אדם כואב וסובל המצפה לשינוי אינו  
 צריך כתב הרשאה. הוא מתפרץ מכאבו אל מרחב התקווה, וזו היא תקוותו.  

ִאי עֲ מתחנן לאלוהיו: 'הכואב   ָקרְׁ ַמע  בְׁ ָת ִלי ָחֵנִני ּושְׁ ַחבְׁ ִקי ַבָצר ִהרְׁ ֵנִני ֱאֹלֵהי ִצדְׁ
ִפָלִתי לדוד  תְׁ המיוחסים  המזמורים  אסופת  חלק  הוא  זה  פסוק  ב(  ד,  )תהלים   ' –  

לדוד' ומע  –'מזמור  על  החוזרת  התפילה  את  לביצועה של לה  הקודמת  התפילה 
ה שבעקבותיה  והבקשה  הראשונית,  התפילה  היא  עצמה.  התפילה  התפילה  יא 

ִפָלִתי ִיָקח  המשנית. כך נאמר בפרק ו, פס' י: ' הָוה תְׁ ִחָנִתי יְׁ הָוה תְׁ . המזמור  ָשַמע יְׁ
  כולו הוא בקשה לישועה אבל אחר בקשת הישועה מבקש המשורר להישמע. כי זו

הראשונית   התפילה  של  נשמע   –עיקרה  אינו  וכשהמשורר  להישמע.  הבקשה 
ָדִודתפילתו הראשונית מתעצמת. ' מֹור לְׁ ַנֵצַח ִמזְׁ ָכֵחִני נֶַּצח ַעד ָאָנה    ַלמְׁ ַעד ָאָנה ה' ִתשְׁ

ִני  ת ָפנֶּיָך ִממֶּ ִתיר אֶּ ָבִבי יֹוָמם  .ַתסְׁ ִשי ָיגֹון ִבלְׁ ַנפְׁ ַעד ָאָנה ָירּום    ַעד ָאָנה ָאִשית ֵעצֹות בְׁ
ִבי ָעלָ   ד(.   –' ) יג, איֹאיְׁ

שזו מתממשת המשורר שוב אינו הרצון להישמע הוא הרצון לאינטימיות, וכ
האינטימיות אינה פותרת בהכרח את האימה ואת  חש במועקה ובאימה שבקיום.  

 
 , כג.  ואתחנן ג–פנים יפות דברים פרשת דברים  57
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המצוקה. היא מאפשרת לחצות אותה. ביטוי עילאי לתחושה זו מצוי במזמור לדוד  
ָך    שבו נאמר: ' טְׁ ת ֹלא ִאיָרא ָרע ִכי ַאָתה ִעָמִדי ִשבְׁ ָמוֶּ ֵגיא ַצלְׁ ָך  ַגם ִכי ֵאֵלְך בְׁ תֶּ ַענְׁ ּוִמשְׁ
ַנֲחֻמִני ' )כד, ד(. מזמור תהלים זה מעורר תמיהה גדולה: מהי הנחמה שאפשר  ֵהָמה יְׁ

שר לנחם את האדם בליבת הרוע של הסבל  להציע לאדם בגיא צלמות? כיצד אפ
המוות? מה אפשר להציע לאדם שעולמו חרב? תשובתו של משורר    םושל גיהינו

הנחמה שבשותפות בסבל. אכן, משורר תהלים   תהלים היא אחת: 'אתה עמדי'. זו
אינו מאבד תקוותו לשוב ולהיות ברבות הימים בבית ה' ולחיות בטוב. אבל הנחמה  
אינה מושגת בתקווה העתידית אלא בחוויה של היות־עם, בהושטת המענה לסובל,  
במגע היד המנחם והמלטף. מי מאיתנו לא חווה רגעים אלה שבהם חיוך שותק,  

  .טף וקירבה מאפשרת לעמוד מול הקושי הנורא מכלמגע יד מל
מתאר לנו את רגע המוות של מורו   'החייםאו    הכתיבה חורחה סמפרון בספרו '

ברגעי מדיזנטריה.  ההשמדה  במחנה  האלבווקס,  מוריס  הנודע  אלה    םהסוציולוג 
'בתחינה   האלבווקס  את  ללוות  הכמיהה  שבין  במתח  שרוי  עצמו  מוצא  הוא 

היש  –לאלוהים כלשהו'. סמפרון מתאר את עמידתו האישית: כנגד הספק ב'נתון' 
הוא   זאת  למרות  עצמה.  והכורח שבתפילה  הוודאות  את  ופורם  ההולך  האלוהי, 

 – דרך המוכרת לו  'מודע לכורח שבתפילה'. כורח זה כופה את סמפרון להתפלל ב
לומר שירה: 'אני אומר כשגרוני משתנק, בקול גדול, מנסה לשלוט בו, להרטיטן  

בודלר'.   –כראוי   של  שורות  כמה  אומר  של   58אני  חבריו  סובבים  למיתתו  סמוך 
האלבווקס וקוראים עימו ובשבילו קטעי שירה מתוך אינטימיות עמוקה. סמפרון  

לא שברה את רוחם וכופפה אותם, כי הם    מעיר כי הם חצו את אימת המוות, היא
מלאה.  בנוכחות  שם  אישית   59היו  עדות  היא  סמפרון  של  עדותו  כי  לגמרי  ברור 

ההולם   האופן  זהו  שלפיה  אוניברסלית,  טענה  עימה  נושאת  אינה  והיא  קיומית, 
הבלעדי להתייצבות נוכח המוות ונוכח ההשמדה במחנות ההשמדה. הטקסט של 

משור של  כמו  של  סמפרון,  הגואל  לכוחה  קיומית  עדות  הוא  ד(  )כד,  תהלים  ר 
אלא   המוות  מאימת  האדם  את  פוטר  אינו  האל  האל.  עם  או  הזולת  עם'  'ההיות 

מותו של האדם ההולך לבדו לגיא צלמות. תפילת תהלים  מהבדידות העוטפת את  
היא כמיהה לקיום, למלאות הוויית האדם בהיותו עם אלוהיו, הנוכח עמו בסבלותיו  

ָצָרה ' –  ו(. )תהלים צא, ט ִעמֹו ָאֹנִכי בְׁ
ממזמורי   באחד  שבסידור אכן,  התפילה  מנוסח  לכולנו  המוכרים  תהלים 

ָסר  מהדהד הבטחון שב'היות־עם' שראינו במזמור ' חְׁ  ' )כג, א(:  ֹרִעי ֹלא אֶּ

ָדִוד   ִעי ִמִמי ִאיָרא    ה' לְׁ ִישְׁ ָחד   ה' אֹוִרי וְׁ פְׁ ָרא    ה'ַמע  שְׁ )כז, א(    ָמעֹוז ַחַיי ִמִמי אֶּ קְׁ קֹוִלי אֶּ
ָחֵנִני ַוֲעֵנִני ת ָפנֶּיָך    וְׁ שּו ָפָני אֶּ ָך ָאַמר ִלִבי ַבקְׁ ִני אל ַתט    ֲאַבֵקש  ה'לְׁ ֵתר ָפנֶּיָך ִממֶּ אל ַתסְׁ

 
 . 26, עמ'  1997, תרגום עידו בסוק, תל אביב  החיים או הכתיבהחורחה סמפרון,  58
 27ראו שם עמ'  59
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ִעי ֵבִני ֱאֹלֵהי ִישְׁ אל ַתַעזְׁ ֵשִני וְׁ ָרִתי ָהִייָת אל ִתטְׁ זְׁ ָך עֶּ דֶּ אף ַעבְׁ ִאִמי ֲעָזבּוִני ַוה ִכי ָאִבי    בְׁ   ' וְׁ
ֵפִני  י( –)כז, ז ַיאסְׁ

להבין  נקל  רפואיות?  או  כלכליות, חברתיות  בעיית  פתרון  האם מבקש המשורר 
שגם אם יש לו בקשות מעין אלה, ויש לו, בעיית היסוד המטרידה את חייו, היא  
חוויית הנעזבות. המושלכות לעולם שאין בו אלוהים, שעמו הוא מקיים יחסי זיקה  

ומרעידה   מעיקה  מקוואינטימית,  הוא  נשמתו.  עומק  מתפלל  את  הוא  ומייחל,  ה 
ַקֵּוה    לֵרעות, ולפיכך מסיים את המשורר ואומר: '  ָך וְׁ ַיֲאֵמץ ִלבֶּ הָוה ֲחַזק וְׁ ל יְׁ ַקֵּוה אֶּ

הָוה ל יְׁ ' )כז, יד(. התקווה היא תמצית האמונה. לכך מצפה משורר תהלים. כי זו    אֶּ
אינה מבטיחה בהכרח פתרון למצוקת האדם. המאמין אינו    טיבה של האמונה: היא 

נושע יותר ממי שאינו מאמין. ההבדל בינו לבין המאמין אינו מצוי בכך שהוא בוטח  
כי המצב ישתנה והטוב יגבר. מי שמניח זאת חוטא בהיבריס, תופס את מקומו של 
האל. מי שמניח כי האל אכן פותר בפתרון קסמים את מצוקות העולם הופך את 

מ תהלים  משורר  ומותנה בכך.  לקונטינגנטית  לכך.  אמונתו  מוחלטת  חלופה  ציע 
המאמין משתוקק להיות באינטימיות עם אלוהיו והתפילה הראשונית מבטאת זאת.  
בפסוקים  המשורטטת  האינטימיות  חוויית  את  האדם  חווה  נדירות  לעיתים  רק 
ששרטטנו. אבל רגעים אלה הם תשוקת המשורר, ותשוקת האדם המאמין. זיקה זו,  

האדם לבעיות  קסם  פתרון  בהכרח  תהלים   ולא  תפילות  יסודה של  היא  והעולם, 
שבהן עסקנו. מושאה של תקווה זו אינו רק מצבו של האדם, מצוקותיו ובעיותיו  

אינו מייחל רק    מהאל; האדם  היומיומיות. בעיית היסוד של חיי האדם היא ריחוקו 
את  מעוררת  עצמה  זו  תקווה  ולאינטימיות.  לרעות  כמה  הוא  ובריאות,  לרפואה 

בתקווה. התקווה אינה מולידה דבר מלבד את כוח התקווה. התקווה  האדם להתחזק  
מעניקה לאדם כוח לשאת את עוניו האונטולוגי. היא צומחת מתוך עוני זה והיא  
מסויגת, בלשונו של   תמיד  התקווההיא  התקווה עצמה.  ידי  על  ומתגברת  הולכת 

אבל';  צעיף של  עם  'אופטימיות  בלוך,  מימ 60ארנסט  מבטיחה  אינה  וש של  היא 
משהו ספציפי. עניין זה מתעצם במיוחד כאשר התקווה היא תקווה לזיקה. והיא  
חוזרת ומתעצמת גם לעיתים כשהזיקה מתממשת. בדיוק בדומה לאהבה, האוהבים  
משתוקקים זה לזה גם באהבתם, כי אהבה, כמו תקווה, היא תנועה מתמשכת לאין  

פילה מעין זה אינה יכולה  סוף. לפיכך התקווה עצמה מחזקת את התקווה. אבל ת
 לצמוח אלא ממעמקי ליבו של האדם. זו נקודת הפתיחה, בלשון משורר תהלים: 

ָראִתיָך   קְׁ ִמַמֲעַמִקים  ַהַמֲעלֹות  ַקֻשבֹות  ה'.  ִשיר  נֶּיָך  ָאזְׁ יֶּיָנה  ִתהְׁ קֹוִלי  בְׁ ָעה  ִשמְׁ ֲאֹדָני 
קֹול ַתֲחנּוָני  ב( –)קל, א לְׁ

 
60 Ernst Bloch, The Principle of Hope, Cambridge, 1989, p. 159  
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שהיא תפילת חובה ריטואלית. דורות רבים יעברו  משורר תהלים אינו מכיר בתפילה  
בטרם תיעשה התפילה לתפילת חובה. עבורו תפילה היא ביטוי לפנימיות מתפרצת.  
התפילה הראשונית עוטפת את התפילה, לרוב היא קודמת לתפילה הפונקציונלית.  
אבל, כפי שראינו, היא יכולה לבוא לאחריה או בלעדיה. בסופו של דבר תפילה זו  

בילה אותנו אל ראשית התפילה: האדם הוא היש המתפלל, לפיכך הוא נושא את מו
מלאות קיומו בתוך התפילה. מלאות קיומית זו שבה מתנסה המתפלל איננה מותנית  
וזו   לאל,  התפילה  את  ממען  אכן  המאמין  כאמור,  הנמען.  של  בקיומו  בהכרח 

בל ללא־מאמין  התפילה הראשונית שמצויה במקורות המקראיים שבהם עסקנו. א
   המתפלל אין נמען ובכל זאת תפילתו היא תפילה ראשונית.

המשורר ש' שלום, נצר לשלשלת אדמו"רים, שכבר עסקנו בשירתו למעלה, 
נטש את אמונת אבותיו אבל לא נטש את התפילה; תפילתו היא תפילה ראשונית. 

בן־אלם,  היא מתהווה בראשית התחדשות היום, כתפילת ותיקין. היא תפילתו של  
של מי שהווייתו טרם הפכה לשיח. תפילה שותקת זו נושאת את הווייתו בכוליותה.  

 תפילתו, שלא כתפילת תהלים אינה לפני האל; אדרבה:

 ה רָ הוֹ ה טְׁ יא כֹ ן הִ ל כֵ י, עַ תִ לָ פִ תְׁ ל לִ ין אֵ אֵ וְׁ 

 61ה. רָ מּושְׁ אַ הָ  אש רֹ בְׁ  ְךפֵ תַ שְׁ ן תִ יָ עְׁ מַ כְׁ 

פותחת את האופק לנוכחות אנושית מלאה, המגיחה בכוליותה  התפילה הראשונית  
בתפילה. נוכחות זו אינה מותנית באמונה או בדת, היא קודמת להן; היא מבטאת  
בני אדם נשברים. התפילה  בין  וההבדלים  את הקיום האנושי. בתפילה הגבולות 
הראשונית היא אופק התקווה של קיום אנושי משותף. העדות הטקסטואלית על  
התפילה הראשונית מניחה לפתחו של הקיום האנושי את התביעה לנוכחות אנושית  
מלאה התובעת ביטוי, קול ותקווה. ותביעה זו לא נס ליחה מאז ועד עתה. בני אדם  
ייאוש   בין  לתקווה,  אימה  בין  חיים  אנו  המשותף;  האנושי  הגורל  את  חולקים 

יצובים התרבותיים השונים.  זו קודמת לע  תותסכול לבין צפייה. תבנית אונטולוגי
בני אדם ברגעים שונים בחייהם מבטאים את התפילה הראשונית, את התקווה כי  

לא הכל אבוד, התקווה לעולם קיימת, התפילה היא רגע של   גם לנוכח שברי הקיום
 תקווה בלב החשיכה, בלשונה של נעמי שמר, בשירה 'לו יהי': 

 י הִ יְׁ  י, לּו הִ יְׁ  לּו

 י הִ יְׁ  לּו –א נָ אָ 

 י. הִ יְׁ  ש לּוקֵ בַ נְׁ ל שֶּ כָ 

 
 ש' שלום, שירים, עמ' מה.  61
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אבדן התפילה הראשונית עלול להיות אבדן התקווה, שקיעה לציניות וניהיליזם.  
התפילה הראשונית היא סירוב לאפשרות זאת; היא מבטאת את ההכרה שהאדם 
אינו אובייקט, שמעומק קיומו מתפרצת הצפייה להיות אני חי יוצר ומתמודד עם  

 הקיום.  
 

 אבי שגיא
 ומכון שלום הרטמן  בר־אילןוניברסיטת א

avi.sagi@shi.org.il   
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 : בכנען פגנים־נאו וה הכנענים
 האחרונה במאה ישראליות תנועות   שתי בין השוואה

 שפירא  מדבר־מריאנה רוח
 אליהו אשד

 

  הגדולים   לאבותיהם  הם  ישר   המשך   כי   שלמה  בהכרה  העברים  יכירו   שלא   זמן   כל 
  הפזורה   של   דבריה  שעושי   זו,  והמלכים  השופטים  ימי   של  העברית  הזוהר־בתקופת
  העברים   יכירו  שלא   זמן   כל;  במפלתה  הגולל  את   עליה  חתמו  ונחמיה   עזרא,  היהודית

,  נעולה  העבר  תפארת  תישאר  אז  או]...[    לנו  היא  זרה  היסטוריה  העברית  שההיסטוריה
 1.עזובה העברי העתיד ודרך

  חזרתי   שכזה  מסע  מכל]...[    האדמה  לכוחות  להתחבר  גם  למדתי]...[    בעולם  מקום  בכל
]...[  שורשים  חוסר  ושל  תלישות   של  ולתחושה  לישראל   לאדמה  עצמי  את  נתתי . 

  וככל.  אותי  ממלאת  בית  תחושת]...[  שורשים  לי  נתנה  ישראל  של  האדמה[  ואז]...
  וחיבורים   זיכרונות   ועוד  עוד   ומגיעים   מהדהדים ,  יותר  אותי  ממלאת  הזאת   שהתחושה
 2. ישראל בארץ שלנו  ולקדמונים  לקדמוניות

  מתוך   שנובעים   והמיתולוגיה  הערכי  העולם ...  וסיפור  אדם,  אדמה  בין   היחסים  מערכת
  במוקד  גם  כמו,  המודרני  הלאומי  הפרויקט  של  בליבו  נמצאים  הזו  היחסים  מערכת
  תנועות   שתי  בבחינת   מתמקד  זה  מחקר.  עימו  אלטרנטיביות  תנועות   של  העימות

,  ואדם  אדמה  של  היחסים  סביב,  ישראל  בארץ  יצירתית  פעילות  האחרונה  במאה  שהנביעו
 .  תפגני בסמליות שימוש תוך  – נגד ותרבות פוליטי  ממסד, ומיגדר לאום

,  תפגני  למיתולוגיה  ומתייחסות,  בישראל  פועלות  נעסוק  בהןש  התנועות  שתי
־ נאוה  התנועה .  הטבע  את  במיוחד   ומדגישות ,  ֵאָלהה  עלה על נס אתהמ,  פוליתאיסטית

 
 . 164, עמ'  1969  אביב   תל  , השביעי  היום   מלחמת ,  אורי אבנרי, מתוך:  1944־ רטוש ב    1
טרובניק    2 ', אייג  ניו  NRG,  ' ישראל   של   השאמאנית  המורשת :  באשקלון   מכשפות  יש ' ,  דוב 

10/3/2010  ,https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/55/ART2/079/867.html 

https://www.makorrishon.co.il/nrg/online/55/ART2/079/867.html
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  ' סניף'ב  מדובר  אם  לתהות  ומתבקש 3,האחרונות  בשנים  והולכת  מתרחבת  בישראל  תפגני
  מקומיים   היסטוריים  שורשים  יש  שמא   או  הצומחת   הגלובלית  ת פגני־נאוה  התנועה  של

 בישראל  העכשווי  זםפגני־נאוה  האם:  קונקרטיבאופן  ו  .התנועה  נבנית  בסיסם  שעל
  של המאה העשרים,  שלושיםה  בשנות  שהופיעה  הכנענית  התנועה   של  דרכה  את  ממשיך

 לשאלה  קשר  ובלי?  היסטורי  קשר  כל  ביניהן   שאין  תנועות   בשתי  מדובר  שמא  או
,  אחרות  במילים?  התנועות  שתי  בין  הרעיוני  במישור  דמיון  בכלל  יש  האם  –  ההיסטורית

  פשוט  שהוא  או  עכשווית  'כנעניות'  למעשה  הוא  בישראל  העכשווי  זם פגני־נאוה  האם
  אפוא   נבחן   הנוכחי  במחקר?  בכנען    שמקומואלא    הגלובלי  זםפגני־נאוה  של  גילוי  עוד

. שלהן  והערכיים  הרעיוניים  בהיבטים  התמקדות  תוך,  התנועות  שתי  את  השוואתיבאופן  
  לדילמות  כראי,  אלה  שוליים  תנועות  שתי  של  החשוב  מקומן  על  לעמוד  נוכל  וביה  מיניה

, נרטיבים  על  השפעה  וכמקור,  שונות  זמן  בנקודות  הישראלית  החברה  של  וחזונות
   .בתוכה תרבותייםומאבקים  סתירות, ערכים

  לשרטט  המקום   זהו  –   ברורים  אינם   התנועות   של  גבולותיהן,  המקרים  שבשני  מאחר
  אוסף,  מאורגן  בלתי  מקבץ  הם   ם פגני־נאוה  והן   הכנענים  הן .  שלהן  המתאר   קווי   את

  הביא  בתנועות  הפעילים  של  והאליטיסטי  האינדיווידואליסטי  אופיים.  ויחידים  קבוצות
בין    נותרו   נקודתיים   פעולה  שיתופי  היו   אם   וגם ,  משותף  לגוף   יחדיו   התארגנו   שלא  לכך

  בידי   זוהו  יחידים  אותם,  המקרים  בשני.  גושרו  שלא  משמעותיים  הבדליםחברי הקבוצות  
  מנהלי   ביטוי  בעל  איננו  לתנועה   השיוך  כי  אם,  'תנועה'כ   חיצוניים  ומבקרים  משקיפים

  בתוך   האידיאולוגיה  פערי  על)  מחייב   אידיאולוגי   לו ביטויף אין  א(  'חבר  כרטיס')  ברור
כלל  עליהם  מקובל  היה   לא  התנועה   של  כינויּה  גם (.  בהמשך  נפרט   תנועה  כל :  בדרך 
  יונתן   כגון   וקבוצות  אישים  עבור   הגה  שלונסקי  שאברהם  ' אירוני  גנאי   שם'  היה   'כנענים'ה

קרובות  ל 4; 'הצעירים  העבריים'ו  רטוש  'נאו'  מהקידומת  מתנערים  םפגני־נאוהעתים 
  מעוניינים   תמיד  לא  ואף,  מטפחים   שהם  העתיק  לאתוס  המנוגדת  חדשנותם  על  שמרמזת

.  'הֵאָלה תנועת', 'שמאן' , 'האדמה בדרכי הולכים' כגון בחלופות  אם כי 5, 'םפגני' בנוסח
(  etic)   אטיים  הם  'זםפגני־נאו'ו 6' כנעניות'  –  בהמשך  בהם  שנשתמש  המונחים,  כן  אם

 (. emic) אמיים ולא

 
 בכתובת  זמין (,  2016  אוגוסט )  ' פגאניזם־ נאו:  בישראל   חדשות   דתיות  תנועות' ,  פררו  ושי  ורצברגר   רחל    3

content/uploads/2016/12/paganism.pdf-center.org.il/wp-https://meida . 
 . 150עמ'    , השביעי  היום   מלחמת ,  אבנרי    4
 The Return of ', FeraroShai, ראו:  ישראלית/ המערבית  בחברה   כגנאי  הוא  אף  נתפס  שלעתים   5

Baal to the Holy Land: Canaanite Reconstructionism among Contemporary Israeli 

Pagans', Nova Religio: The Journal of Alternative and Emergent Religions 20, no. 2 (2016): 

59–81 
 תנועה  לאותה  לשיוך   היא   כוונתנו,  הטיותיו   על   ' כנעני '   במונח   המאמר   בהמשך   משתמשים  כשאנו ,  לכן    6

 . העתיקה   לתופעה   ולא 

https://meida-center.org.il/wp-content/uploads/2016/12/paganism.pdf
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  מייצגות   התנועות  שתי ,  הקבוצתי  הארגון  העדר  ולמרות,  המוגבל  גודלן  למרות
  החורגות   מגמות   ותמשקפ  ן הלכן  ו,  התקופה  בת  הישראלית  בחברה   נרחבים  רוח  הלכי

 הכנענית   התנועה  דוברי  כי  נטען,  למשל .  התנועה  של  המובהקת  לפעילות  מעבר  הרבה
  7.'בסתר חושב בארץ הנוער מכל  גדול שחלק את  בגלוי אומרים'

  ולפניו) ישראל ממשלת עבּור לַרגל בית־ שיןה את הניעו אף דומים שחששות נראה
  מובן   זםפגני־נאוה  גם 8.פעילויותיה  אחר(  העברי  היישוב  הנהגת  עבור  לרגל  י"הש  את

  גרסה '  מעין  שקפיםשמ,  המערביות  בחברות  נרחבים  רוח  להלכי  כביטוי  חוקרים  בידי
 אחר  והחיפוש  לנשיות  כבוד ,  הטבע  הערצת  כגון,  וסמלים  ערכים  אותם  של  'מדוללת

 9. יום־היום בחיי קסם
 

 התנועות שתי – מקדימה סקירה

 של  הספרותי  שמו,רטוש  יונתןבתנועה הכנענית היא ללא ספק  הדמות הבולטת ביותר  
  בזמן   רעיונותיו   את  גיבש  רטוש.  1919־ב  לארץ  שעלה  ורשה  יליד,  הלפרין־שלח  אוריאל
  שלושיםה שנות ממחצית בהדרגה אותם  ופרסם, בפריז( בלשנות לימודי לצורך) ששהה
 את  הקים  1941־ב,  'העברית  השחרור  תנועת  של  לדרכה  קביעֹות'  פרסם  1939־ב.  ואילך

.  'העברי  הנוער  אל   כתב'  שלו  המניפסט  את  פרסם  1943־וב,  'העברי  הנוער  לגיבוש  הועד'
 לאורך 10. הכנענית  האידיאולוגיה  של  הראשוני  לגיבוש  רטוש  של  שותפו  היה  חורון  עדיה
  רעיונותיו   את(  לעברית  בתרגום  כ"ואח,  בצרפתית  בפריז)  רטושפרסם  ,  שלושיםה  שנות

  היה   אמיר  אהרן.  רוויזיוניסטיים  פעילים  בקרב  שהופץ  'העברית  הפעולה  ביטאון'ב
  בתנועה   פעיל  והיה  שימש כעורכו  (,1953–1948)  'אלף'  הכנעני   העת  כתב  של  ממייסדיו

  ברעיונות  נלהבבאופן    תמך  ,רטוש  של  אחיו,  אורנן  עוזי  הבלשן  גם.  חייו  כל  למשך
 . מאמריומ לתנועה ותרם, הכנעניים

 
קורצוויל    7  או  המשך   –   החדשה   ספרותנו ,  ' הצעירים  העברים   תנועת   של   ומקורותיה   מהותה ' ,  ברוך 

 Yaʻakov Shavit, The New Hebrew Nation: A Study; ראו גם: 274  , עמ' 1959  ירושלים ,  מהפכה 

in Israeli Heresy and Fantasy, London 1987, pp. 154, 162 
8 The Canaanites , '1951–The Haifa Cell of the Canaanite Movement, 1950'Shai Feraro, 

Revisited: New Studies on the Young Hebrews Movement, edited by Shai Feraro and Ofri 

Krischer, Leiden 2023 (forthcoming) 
רוח    9  , דוקטור  עבודת   , ' הרעיונית  הרשת' ו  מתודולוגי  מבוא  –   החדש   העידן   תרבות,  מדבר ־ מריאנה 

 . 2006,  אילן  בר   אוניברסיטת 
 , מצויים ' כנעניים ' קראו  יי חורון לפיתוח הרעיונות שלימים  ־ סקירה מפורטת על תרומתו של גורביץ         10

מעברי עד כנעני: פרקים בתולדות האידיאולוגיה והאוטופיה של 'התחיה העברית' יעקב שביט,    :אצל 
רעיונותיו של חורון מופיע סיכום  שם  .  81– 74  "ע ע  . 1984ציונות, ירושלים  ־ לאנטי   ראדיקלית   מציונות 

 השפעתם על רטוש. סקירה על  ו 
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  מזוהים   אומנים  של  ארוכה  שורה,  התנועה  של  אלה  מובהקים  מנהיגים  לצד
  הפסל ,  למשל,  כך.  תכניה  להעשרת  שתרמו  כמי  או  הכנענית  לאידיאולוגיה  כקרובים

  כעדות )  מובהק  ציוני  לסמלוכן    התנועה  של  לסמל  נחשב,  דנציגר  יצחק  שיצר  'נמרוד'
  הסופר (.  'מדוללת'  בגרסה  הכללית  בחברהוחלחולם    כנעניים  ערכים  של  להפצתם  נוספת
של המאה    ארבעים והחמישיםה  בשנות  התנועה  ברעיונות  שתמך,  תמוז  בנימין  והאמן

  קידם   'שלנו  הארץ'  הילדים  שבועון של  ו  'הארץ'  של  הספרות  מוסף  וכעורך,  העשרים
  אוריון   עזרא  והמשורר  הפסל.  כנעניים  רעיונות   המבטאים  וסיפורים   מאמרים  פרסום
  הדמויות  בין.  כנענים  של  עטם  מפרי  טורים  'סביבות'  שלו   העת  בכתב  הוא  אף  פרסם

  ניתן  שלהם  הרעיונית  הקירבה  בגלל  לתנועה  לגייסם  ניסו  שהכנענים  הנוספות  הציבוריות
 (. י"הלח ממנהיגי, שטרן אברהם)   יאיראת ו 11הזז  חיים  את למנות

 הכנעניים   לרעיונות אחרים  ציוניים  וכותבים  הוגים  של  והסמלית  הרעיונית  הקרבה
  את   להדוף  כדי  הכנענים  עם  לעימות   להיכנס  ציוניים  ומנהיגים   הוגים אף    אילצה

  בכל   דחה  שהוא  טענה,  כנעני  הוא  כי  נטען   גוריון־בן  דוד  על  אפילו.  שלהם  האידיאולוגיה
ביטויים של כנעניות ר  ניאוזלמן שכשמבקרים ספרותיים זיהו אצל  ,  זאת  לעומת 12.תוקף

ז,  יםפגני  אלמנטים  בעלות  בפואמות הדחו    שיריו  השמצת  תוך  כנעניים  מנהיגיםאת 
נסתיימה 'גלותיים'כ הפרשה    ניכר ,  אחרים  במקרים 13. שניאור  מצד   דיבה  תביעתב  . 

  טשרניחובסקי   ושאול  בסקי'ברדיצ  יוסף  מיכה  של  כגון,  ציוניים  כתבים  אימצו  שהכנענים
  את   ממחישות  אלה  דוגמאות 14. תפגניה  הסמליות  העשרת  לשם(,  'אפולו  פסל  לנוכח')

 .שלה האידיאולוגיהשל והכנענית  התנועה גבולות של עמימותם
 בתנועה   פעילים  של  חדש  דור  הופיע,  'אלף'  של  הראשונים  ליונות יהג  מהפצת  החל

 מאמרים  שכתב,  אשמן  יעקב   את  למנות  ניתן  ביניהם.  העת  לכתב  בתרומתם  שבלטו
  ילדים  כסופר  נודע   ולימים(,  'צדק  אלהי   כמוש')  חשוב  פגני ־כנעני  וסיפור  פרוגרמטיים

,  קינן  עמוס,  בדומה(.  'שלנו  הארץ'  שבועון  את  וערך)  בישראל  הכללית  הציבורית  בזירה
  טוריםב,  במאמרים  הרחב  בציבור  נודע,  ף"אל  של  הראשונים  לגיליונות  סיפורים  שתרם

, בהתנקשות  נקשר  שמו.  'אחרונות  ידיעות'וב  'הארץ'ב  שפרסם  סיפוריםבו  סאטיריים
 להשבתת  בממשלה  רוב  השיג  שזה  לאחר,  1952־ב  פנקס  צ"ד  בשר,  לכנענים  שיוחסה

  והסופר  הצבאי  ההיסטוריון  גם   כמו ,  עברון  בועז  הפובליציסט 15.בשבת  הרכבים  תנועת

 
,  לספרות  מחברות  , רטוש  יונתן  של  חייו:  בידו  ועט  שלח,  יהושע פורת  או:ר  ', הדרשה'   סיפורו  בשל   11

 . 210– 206, 190, עמ' 1989  מ"ל
 , הישראלית  המיתולוגיה   מקורות :  צלבנים   לא   כנענים   לא ,  דוד אוחנה ;  258פורת, שלח ועט בידו, עמ'     12

 . 260עמ'  ,  2008  ירושלים 
 ,  31/10/2011,  עברית  לתרבות   המקוונת   הזירה –   תרבות   יקום ,  שניאור'   זלמן   של   'הגניזה ,  אלי אשד    13

 w.yekum.org/2011/10/https://wwשניאור- זלמן - של - הגנוזים - הלוחות 
 . ' ומקורותיה   מהותה'  , קורצוויל או:ר, בפגאניות שהתעניינו בכך ' הודו'  לא שהכנענים אף   14
 . , חלק שלישי 2008  אביב   תל   , קינן  עמוס   של   חיים   פרקי   ארבעה   –  עצמו   דעת   על ,  נורית גרץ    15

https://www.yekum.org/2011/10/%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%97%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%92%D7%A0%D7%95%D7%96%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%9C-%D7%96%D7%9C%D7%9E%D7%9F-%D7%A9%D7%A0%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8/
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  בעקבות  אחדות   שנים  אחרי  עורף   לה  הפנו   אבל ,  התנועה לפעילות   הצטרפו,  גפני  שרגא
 .  שונות בסוגיות רטוש עם הסכמה חוסר

היו פעילים בקבוצה   ,לעיל  הנזכרים  רוב  של  הימנית  הפוליטית  הימהנטי  בשונה
  ובכך ,  מובהקת  שמאלית  גישה  מבטא   קינן   עמוסזוהו עם השמאל הפוליטי.  "הכנענית" ש

 הכנענים  של  האפשרית  לִקרבה   נוספת  המחשה  .זה  מיוחד  פוליטי  אפיוןדוגמה ל  מגלם
.  לתנועה  בדעותיו  קרוב  אידיאולוגי  יריב  אבנרי  אורי  של  היותו   היא  שמאליות  לגישות

  הפעולה '  ,נפרדת  קבוצה  והקים,  רבים  בדברים  רטוש  על  חלק,  וסופר  עיתונאי,  אבנרי
רדיקלית   השמאלית  'הזה  העולם '  כמפלגת  פוליטית  צורת   לבשה  שלימים,  'הֵשמית

ימנית( ואיננה  שמאלית  שאיננה  להדגיש  הקפיד    הרעיונית  הקרבהדווקא  .  )שאבנרי 
  והאחרון ,  לרטוש  אבנרי  בין   מתח   שנים  עשרות  לאורך  יצרההיא ש  בין השניים  הגדולה

  ואת   הדק  הגבול  את  ממחישות  שהבאנו  הדוגמאות,  כאן  גם .  יריבו  דעות  את  בכתביו  תקף
 זה   ובכלל,  קרובות  תנועות  לבין  הכנענית  התנועה  בין  ההדדיים  –  היהדחי  או  –  הניכוס

 . הציונות אף
והשבעיםה  בשנות   למחשבה  המועדון'   במפגשי  התנועה  חברי  התכנסו  שישים 

  כגון)  משוררים  גם  השתתפו  אלה  במפגשים.  שונים  כתבים  גם  לאור  שהוציא  'העברית
  שביטאו   נוספים(  ם"מפ  ממפלגת  ישראלי  ערבי,  בסתוני  רוסתם)  ופוליטיקאים(  באר  חיים

 .  ויצירה הגות לאנשי  התנועה של המשיכה ואת ומשמאל מימין הפוליטי המנעד את
ואחתה  במאה  פובליציסטית   בעיקר,  פעילות  סימני  מגלה  עדיין  התנועה  עשרים 

חותמים  ש,  בודדים  ואישים  קטנות   קבוצות   של  וירטואליים  במרחבים,  ואינטלקטואלית
  איתמר'  גם  מתכנהש  סמית־הנדלמן  איתמר  התקשורת  איש,  למשל.  עט  שמותב  לפעמים

  ארד (  יקי'צ)  רועי  והעיתונאי  המשורר.  התנועה  רעיונות  עם  להזדהותו  כביטוי  'כנען  בן
,  מקרא  וחוקר   היסטוריון,  נון־בן  יגאל .  ותיהכנענ  בהשראת  רבים   וטורים  שירים  פרסם
  מזו   שהתרחקה  'היהודית  הדת'  של  גינוי   תוך,  הכנענות  את  ולהחיות   להפיץ   בניסיון  פעיל

,  לציין  מעניין .  ועוד  המילה  ביטול ,  גיורה  בנושא  המדיניות  לשינוי   וקריאה  המקראית
  פנתרים'בוכן    בתנועתו  ופעיל  לרטוש  מקורב  נון־בן  היה  המוקדמות  יםשבעה  שבשנות

למצוא  .  'נמרוד'  ממסדית־האנטי  הנוער  תנועת  וממקימי  'השחורים  תרשתמבאפשר 
ל  ִמְרִשימֹוָתיו'  כגון,  כנעניים־נאו  רעיונות  המבטאים  חדשים  בלוגיםשל    השור ־ְשִני  שֶׁ

  וקבוצת 17, ברקה  בנימין  של  'המודרני  הכנעני  הגיגי'  או 16, אלעד  אהרן  של  'ִצּיֹוִני
 .  חברים מאתיים מעל מונה 18' הכנענות תנועת' הפייסבוק

  והטשטוש   הקרבה  בשל  כנענים־נאוה  לקבוצת  מהתייחסות  נמנענו   שלהלן  במחקר
  הכנענית   בתנועה  והתמקדנו,  אחרות  וקבוצות   אידיאולוגיות  לבין   בינה  הגוברים

 
16    https://shnizi.wordpress.com/about 
17   https://ivribeivrit.wordpress.com/about   
18   www.facebook.com/groups/245898868825/https:/   

https://shnizi.wordpress.com/about
https://ivribeivrit.wordpress.com/about
https://www.facebook.com/groups/245898868825


 ואליהו אשד  שפירא   ר מדב ־ מריאנה רוח  –   ם בכנען פגני ־ הכנענים והניאו   |   30

מעורב   הכנעני  השיח  –  מזהים  אנו  כך  –  תשעיםה  משנות  החל,  למעשה.  'קלאסית'ה
  שני  של  בבלוג,  למשל.  התנועה  של  'קלאסי'ה  מהגוון  שונה  רוחני   בגוון   קרובות  לעתים

  וכי  "'דתי"כ  להגדיר  עשויים  שאנשים  מה   אל  יותר  קרוב'   חייו   אורח   כי   כותב  הוא ,  ציוני
  כנענות'כ  רואה  שהוא  למה  כביטוי  'פוליתאיסטיות,  פלורליסטיות  תפיסותמ'  מושפע  הוא

  ולכן,  בהמשך  שתתואר  תפגני ־נאוה  בקבוצה  אותו  לכלול  היה  אפשר,  זה  במובן.  'החדשה
  אף .  זםפגני־נאול  הכנענות  בין  מחברת  חוליה  מעין  אלה  מעין  בפעילים  לראות  אפשר

  מודעים   עדיין  הם,  לישראל  ות גלובלי  ות רוחני  מגמות   מחדירת  מושפעים  אלה  שיםנשא
  מבטאים   הם.  'חילוני'ה  אופיה   לבין  בינם   ולפער,  הכנענית  לאידיאולוגיה  שלהם  לקשר

  ועם   הויה ה  עם  וחי  קרוב  לקשר,  רוחניות  לחוויות  מיוחדת  לב  תשומת  המעניקה  תפיסה
  ועורך   משורר,  אור  אמיר  את  גם  הרוחניים  הכנענים  בין  למנות  ניתן.  המקרא  של  המסרים

  בהוצאת   כנעניים   עיוניים  מאמרים   קובץ  אמיר   אהרן  עם  ביחד  2002־ב  שערך,  'הליקון'
הנושאת  (  כנעני   אופי  בעלת  נוספת  עמותה )  'לתקשורת  העברית  העמותה'  בשיתוף,  כרמל

  מסורות   במגוון   שהתעניין,  אור.  'עתיד,  הווה,  עבר  בנושא  עיונים :  אחרת'  הכותרת  את
  חיבר ,  רוחניות  וליטורגיה  שירה  וחיבר(,  סיינטולוגיה,  גנוזיס,  הינדואיזם  כגון )  רוחניות

  דוגמה 20".רטוש  מאז  ביותר  הכנענית  היצירה'  – 19'הממלכה',  המלך  דוד  חיי  על   רומן  גם
  מעוצבת   כריכתוו,  תתרשמב  לכל  זמין 21ספרו.  זית  און  היא  רוחני  כנעני־נאו  לפעיל  אחרת

של   האישי  מחקרו  את  מגולל  הספר(.  ובסמל  בצבעים)  'אלף'  העת  לכתב  מאד  בדומה
  אלוהי   כוח'ב  ומאמינה   כאנרכיסטית  'הקדומה  הישראלית  התרבות'  את  המשחזר,  זית

 . 'מהם אחד כל עם ותמידי ישיר בקשר ומצוי אדם בבני השוכן
  הופיעה   תשעיםה  שנות  מסוף   החל,  הכנענית  התנועה  ניצני   לאחר  מאה   כחצי

  המכונה ,  וזתנועה  '(.  אייג  ניו)  'החדש  העידן'  מעליית  כחלק  בישראל  תפגני־נאוה  התנועה
  שאופיה 22,הגלובליזם  חדירת  במסגרת,  ישראל  לתוך  הפעפע  'אלטרנטיבית  רוחניות'  גם

  אינם   זם פגני־נאו  לבין  'החדש  העידן '  בין  הגבולות .  פלורליסטי,  ממסדי  אנטי ,  ליברלי  הוא
  שבולטים  ייחודיים   מאפיינים  לזהות   אפשר  אולם 23,במחלוקת  ושנויים,  ומוסכמים  חדים
,  הטמונה בו  ולמחזוריותשל הטבע    לאלמנטים  חיבור  על  הדגש  והם  זםפגני־נאוב  יותר

  במיתוסים   התעניינות(,  אלות  או)  האלה  לשו  מקודש  כאלמנט  נשיות  של  הערצה,  טקסיות
  לגיבוש  ומחקר  לימוד  על  ודגש  יותר  אינדיווידואלית  במסגרת  פעילות,  עתיקים  יםפגני
,  מסוימות  חדשות  דתיות  תנועות   לזהות  אפשר  זםפגני־נאוה  בליבת.  אישיים  ואמונה   זהות

 
 . 2015  אביב   תל   , הממלכה ,  אמיר אור   19
 . 20/11/2016,  הארץ ,  ' רטוש  מאז   ביותר  הכנענית   היצירה  זו  האם :  " הממלכה '",  אדמיאל קוסמן    20
 http://vbook.dyndns.info/amy.  1991  ראם  , האבודה   התרבות : הישראלי   העם,  און זית   21
 . החדש   העידן   תרבותמדבר,  ־ רוח    22
23    –Nature religion today , 'Assumed Affinities: Wicca and the New Age'Joanne Pearson, 

Paganism in the Modern World, edited by Joanne Pearson, Richard H. Roberts, and 

Geoffrey Samuel, Edinburgh 1998, pp. 45–56 

http://vbook.dyndns.info/amy
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  שונות   המשגות   קיימות ,  המחקרי   גם   כמו ,  הציבורי  בשיח  אולם(,  Wicca)  הוויקה  כגון
  הֵאָלה   תנועת  כגון ,  ונוספות  אחרות  קבוצות  ת פגני־נאוה  התנועה  בלב  לכלול  המאפשרות

 .  אינדיאני שאמניזם או
־נאוה  התנועה.  בישראל  פעילים  של 24רבים  אלפים  הכולל,  נרחב  שדה  על  מדובר

 בין   חלקית  חפיפה  שיש,  מרובות  קטנות  קבוצות  וכן,  יחידים  כוללת  בישראל  תפגני
  ניכרים  הקבוצות  בין  ההבדלים.  יחסית  מהיר  בקצב  ומתפרקות  שנוצרות  קבוצות,  חבריהן

  בקבוצות   הנערצים   הפנתיאונים;  שלהם  היסטוריים־התרבותיים  ההשראה  במקורות   גם
 . סקדינביה ועד  העתיקה  ממצרים נעות השונות

  באמצע   שנוסדה,  המערבית(  Wicca)  הוויקה   תנועת  הוא   מרכזי  השראה  מקור
  קיימת   יתהישה  עתיקה  כישוף  תנועת  של  כהמשך  עצמה  וראתה,  עשריםה  המאה

  בתחילת .  שנים  אלפי  לאורך  סודית  בחניכה  והועברה,  הנצרות  הופעת  לפני  עוד  באירופה
ואחת ה  המאה   בדמות,  בישראל  ויקאנים  של  ארגוני   למיסוד   סיונותינ   נעשו   עשרים 

.  במהירות  התפרקו  אלה  קבוצות   אולם,  'רענן  עץ'  המכשפים  וקבוצת  'ישראוויקה'
 השנה  שבלוח  'השבתות  שמונה'  סביב   טקסים  כגון,  גדולים  קבוצתיים  רועיםיבא

 חברי .  פעילים  עשרות  נאספים,  'מבון  פסטיבל',  פגניה  השנתי  בפסטיבל  או,  הוויקאני
 ספרות  של  מאסיבית  קריאה  על  ונשענים,  'מכשפים'כ  עצמם  מזהים  ויקה  'הכישוף  דת'

  תורגמו   התנועה  של  רבים  ספרים.  באנגלית  שרובם  האינטרנט  ברשת  חומרים  ,תפגני־נאו
  ספר   חיברה  אף,  התנועה  מראשית  המרכזיות  הפעילות  אחת ,  קסם  ורינה,  לעבריתגם  

 25. 'הקסם דרך' – בעברית
  דגש   השמה  הפמיניסטית  הרוחניות   את  לכלול  יש  זם פגני־נאוה  של  הרחב  במעגל

, נשית  העצמה  על  וכן,  הטבע  ולמחזורי  למחזוריו,  הנשי  לגוף  חיבור,  הנקבה  האלה  על
  הפעילות   אחת,  יוטבת  איריס .  עם  וסיפורי  מיתוסים,  טקסים,  סדנאות  באמצעות
  טנטרה ־נאוה   תנועת  וכן  הטבעית  הלידה  תנועת   מיוזמות  תה יהי,  בתנועה  המרכזיות

 אלבום  לאור  והוציאה,  רוחנית  מיניותעל  ו  נשית  העצמה  על  ספרים  חיברה  . היאבישראל
  תנועת '.  לֵאָלה  הסוגדים   ושמאניים  יםפגני  שירים  שִעְבֵרת  'קולה  שמעו '  נשים  מעגל  שירי

במיזמים  ,  שלהם  פגניה  האופי  את  מעמעמים  שחלקם  מיזמים  כוללת  בישראל  'האלה
 לאלה  ההתייחסות  –  'לילית  בנות'  הפייסבוק  קבוצת  או  שאקטי  פסטיבל  כגון  –  אלה

ממש  נשית  להעצמה  ארכיטיפ  של  כביטויוצגת  מ של  כפולחן    האוהל   תנועת 26. ולא 

 
 אירופי  במקור   המאופיין ,  זםפגני ־ נאו   של   מסוים   למעגל   נוגעת (  2016)   ופררו   ורצברגר   של   ההערכה    24

 מההגדרה  הנובעת   חסר   הערכת   זוהי   לדעתנו,  כאמור .  בלבד   אחדות  במאות   מוערך ,  מובהק 
 . שמאניזם־ נאו   על ,  בהמשך   גם   אור .  התנועה   של   המצומצמת 

 . 2006רינה קסם, דרך הקסם, תל אביב     25
26 And Not a Word About the Goddess: On the Politics of Shaping and 'Shai Feraro, 

Displaying a Pagan Identity by Israeli Pagan Women in Israeli Women’s Spirituality 

Festivals', Alternative Spirituality and Religion Review 5, no. 1 (2014): 9–30 
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יפיצו  ו  הנשיות  את  שיוקירו  נשים  מעגלי  לארגן  כדי  2010ת  שנב  הוקמה  בישראל  האדום
  את   מספר מחדשש  'האדום  האוהל '  מהספר  השראתה  את  שאבה  זו   תנועה .  חוכמתהאת  

־נאו  נשיים  מעגלים 27.יםפגני ה  וטקסיהן  אמונותיהן  על,  אבינו  יעקב  של  נשותיו  סיפורי
  לשינוי   או   גלובלי  לריפוי  להביא  במגמה   בטבע  ים רוחני  טקסים   יוזמים   אלה   מעין  יםפגני

המשתתפים בטקסים אלה מונים  .  נשית  והעצמה   שלום,  הרמוניה  של  'נשי'  לכיוון   תודעה
 של  חיבוק  התקיים  2003שנת  ב,  למשללקבוצות של אלפים.  מקבוצה של שתיים ועד  

 28.)מונח נקבי לתוף גדול( 'התופה לריפוי מסע' החל 2009־וב, הכינרת סביב אלפים
  בזירת  אחרים  למעגלים  גם  שמשתייכים  שונים  פעילים  שותפים  אלה  במעגלים

  המתחדשת  היהדות (,  דון  מעיין   מיכל כגון)  מקודשת  מיניות  –  האלטרנטיבית   הרוחניות
  פסטיבלים  וכן ,  מזדמנות  טבע   מסיבות)  טבע  פסטיבלי(,  אזרחי  ודון   פלא  אוהד   כגון)

  כגון )  תודעה  משני  בחומרים  הממוקדים  טקסים  מעגלי(,  מידברן  כגון  יותר  גדולים
  חיובי  קשר  יש  לחלקם.  ועוד(  כהן  מאיטרי   כגון)  שונים  שמאניים־נאו  פעילים(,  אייווסקה

 לביקורת   שותפים  אלה  וגם  אלה  אולם,  ממנה  מנותקים  וחלקם  היהודית  המסורת  עם
  הם  ולעתים,  ימינו  בת  האורתודוכסית  וצורתה  השמרנית  היהודית   המסורת   על  עמוקה

 29.היהודית  המסורת את לחגוג חדשניות רדיקליות דרכים מציעים
־נאוה מהתנועה כחלק הם גם חשבלהי ראויים 30בישראל שמאניים־נאוה המעגלים

, מערבהאירופה או מ   ממרכז  אינם   רך כלל  בד  שלהם  ההשראה  שמקורות  אלא ,  תפגני
 מסורות  מדגישים  השונים  המעגלים(.  סיבירמו  אפריקהמ  וכן)  ב"מארה  בעיקר  אלא

, תופים  ליצירת  סדנאות,  אישי  באופן  הנעשית  אינדיאנית  רפואה:  שונות  ופרקטיקות
)לודג  סווט  טקסי   טקסי ,  קטנות  בקבוצות(  vision quest)  חזון  מסעות(,  הזעה  אוהל' 

( מאות  ואף)  עשרות  של  רחבים  למעגלים  הפתוחים  ושמש  לבנה  טקסי,  שונים  חניכה
  חפירה   אתרי.  ועוד  מרובח  מקודשת  יצירה,  מקודשים  באתרים  מסעות,  משתתפים

  אלה  ובפרט,  פגני־נאו  פולחן  עבור  למבוקשים  אלה  מעגלים  עבור  הופכים  ארכיאולוגיים
 הםב  נמצאוש  –  הגולן  בשער  או  חילזון  בנחל  כגון,  היסטורית־הפרה  ההיסטוריה  בעלי

  אחת .  ולאלות  לנשים  מיוחדת  חשיבות   בו  יתהישה,  עתיקמקומי    פגני  לפולחן  עדויות
  ת ובראש,  'אומטה'  היא   שמאנית־נאוה   בפעילותן  ביותר  והבולטות   הגדולות   הקבוצות

 
 . 2000תורגם מאנגלית בשנת ו 1997בשנת מאת המחברת אניטה דיאמנט יצא לאור הספר    27
למשל:     28 The Most Powerful '"Midbar Shapiro and Adi Sasson, -Marianna Ruahראו 

Portal in Zion" – Kursi: The Spiritual Site that Became an Intersection of Ley-lines and 

Multicultural Discourses', The Pomegranate – The International Journal of Pagan Studies 21, 

no. 1 (2019): 100–127 
29   Modern , 'Current Jewish Spiritualities in Israel: A New Age'Midbar, -Marianna Ruah

Judaism – A Journal of Jewish Ideas and Experience 32, no. 1 (February 2012): 102–124 
־ניאו :  בישראל   חדשות  דתיות  'תנועות , ורצברגר   ורחל , רצון   הילי ,  שפירא  מדבר ־ מריאנה רוח    30

   (, 2016  אוגוסט )  שמאניזם' 
.pdf סופי- שאמניזםcontent/uploads/2018/02/-center.org.il/wp-https://meida 

https://meida-center.org.il/wp-content/uploads/2018/02/שמאניזם-סופי.pdf
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  ים פגני ־נאו  פעילות  מעגלי  יוצרות  גם  תלמידותיהם  שעשרות,  אהבה  ודב  נאור־לב  רה־טה
  תומר , שרון אל תמנע  ובהם, בזירה ניכרים  נוספים פעילים שמאנים־נאו עשרות. משלהן

 .  אלוני נטעו פיין
  סמיכה   בעל)  אזרחי  פלא   אוהד  ובהם,  אחדים  פעילים  בולטים  עברי/היהודי  בהקשר

ה  מיוחדב  מדגישש  בקבלה  עצום  וידע  נותלרב  שאול  ושמואל(  מקודשתה  מיניות את 
  של   וטכניקות  לטבע  חיבור,  גימטריה  ומשלב,  סיני  במדבר  גם   רבות  שפועל,  דרך  מורה)

 השכינה  דמות  את  במוקד  שם  היהודית  למסורת  החיבור,  אלה  במקרים(.  ותודעה  חלימה
  יחסית  נדיר  הכנעניות  למסורות  חיבור 31. לילית  של  הפרובוקטיבית   דמותה  את  או

 –  מזרחי  כרמית  של  הבלוג  את  במסגרתו  לציין  ואפשר,  בישראל  פגני־נאוה  במרחב
 בעיקרו   המוקדש 33' כאן  זה   כנען'  הבלוג 32, 'כרמית  של  המבעבעת  הקדרה:  כישופים'

  34.משותפת לפעילות התקבצו שלא אחדים ופעילים לאשרה
  או  ברורים  גבולות  ללא  במרחב  שמדובר  ניכר,  לעיל  מהתיאור  שעולה  כפי

.  שונות  בדרכים  זםפגני־נאול  קרובות  תנועות  עם  דירת  ושמעורבב,  קבועות  התארגנויות
 בעיקר –  יותמערב  מגמותו קבוצות  עם הדוקות וקשורות השראה שואבות  אלה קבוצות

  לשדה   השפעתם  את  ותורמים  לארץ  מגיעים  שונים  רוחניים  ומורים,  ואירופה  ב"בארה
  2018שנת  ב  לארץ  הגיע,  קוייח  בשם  שמאן,  'מאלסקה  השליח',  למשל,  כך.  המקומי

  למעגלים   מורה  לשמש  ממשיךהוא  ו,  לנשיות  וכבוד  האדמה  על  שמירה  של  סרמֶׁ ובפיו  
  באיילה   תימצא   התנועה  של  הַרבה  לאקלקטיות  דוגמה .  ישראליים  מתעניינים  עשרות  של

  בתהליכי   ובנוסף,  'נשי  שאמניזם'ב  כעוסקת  היתר  בין  עצמה  שמגדירה 35, אלישע
 השראה   שואבת  גם  אלישע.  בטבע  התבודדות  על  דגש  תוך  'פלנטרי'  ובריפוי  'גופנפש'

 העיסוק לצד. ומהאנתרופוסופיה בודהיסטיות מתורות, אמריקאיים  יים'אייג ניו ממורים
  מתעניינות   של  וירטואלי  מעגל אלישע    יזמה ,  בנשים  וטיפול   בהעצמה  שלה  המרכזי
  מני   אחת  היא   זו  דוגמה.  היהודית  למסורת  גם  שמחובר  'שמאני  חמץ  ביעור'  בתהליך
,  העכשווית  ות פגני־נאוה  פועלת   בתוכהש  הסבוכה  הרשת  על  תוהמלמד,  רבות  עשרות

  אקלקטי  אופי   לבישתכן תוך  ו,  אחר  מצד  גלובלי  וחיבור   אחד  מצד   מקומיים   הקשרים  תוך
 .בולט

 
The Temptation of 'Midbar Shapiro, -Marianna Ruah  או:ר,  בקבלה  הטומאה  מכוחות   31

Legitimacy – Lilith’s Adoption and Adaption in Contemporary Feminist 

Spirituality', Modern Judaism – A Journal of Jewish Ideas and Experience 39, no. 2 (May 

 איננו  אולם ,  בישראל   ת פגני ־ נאו ה   לתנועה   ' הגבעות  נוער '   בין   לקרבה   שיטענו   יהיו   ;143–125 :(2019
 בולטים  במאפיינים  מהתנועה   בבירור  שונים   שהם  מכיוון,  מהשדה   חלק כ   זו   בעבודה   אותם   כוללים 
 (. מונותיאיזם   על   הבולט  והערעור  יהודיות ־ חוץ   למסורות   העז   החיבור  כגון )   אחדים 

32   https://www.witchcraft.co.il   
33   https://canaanishere.wordpress.com   
34   'The Return of Baal to the Holy Land'Shai Feraro,  
  https://womanbeing.co.il/aboutראו:     35

https://www.witchcraft.co.il/
https://canaanishere.wordpress.com/
https://womanbeing.co.il/about
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  הפן  על  בדגש,  התנועות  שתי  מאפייני  של  שיטתי  השוואתי  ניתוח  יציג  הבא  הפרק
 .אידיאולוגי־הרעיוני
 

  בישראל ת פגני־נאוה לתנועה הכנענית  התנועה בין השוואה

 ונראטיבים התארגנות , אידיאולוגיה

  העולם   תמונת  –  מרכזיים  סעיפים  חמישה  דרך  תיעשה  התנועות  שתי  בין  ההשוואה
  היחס ,  הדתיות  התפיסות,  התנועה  של  והתארגנותה   פעילותה,  הכללית  האידיאולוגית

)אחרות  לתרבויות  והיחס,  ולאומיות  לפוליטיקה  הסעיפים   בין  שהחלוקה  לציין  יש. 
  חזרתיות  תיכלל,  כמתבקש;  בזה  זה   קשורים   רבים  נושאים  שכן ,  סכמטית  היא   השונים
 (. האפשר ככל ממנה להימנע שהשתדלנו, מעטה

 

   אידיאולוגיים  מתאר קווי .א

  בעלות ,  נגד  תנועות  שתיהן  כי  ונציין ,  התנועות  על  כללי  במבט  נפתח  ההשוואה  את
  תרבותית־החברתית ולהתארגנות החיים לצורת לאלטרנטיבות והצעות חברתית ביקורת

, דמיון  קווי  שחולקות,  המרכזי  הזרם  על  התנועות  של  הביקורות  אולם.  המרכזי  הזרם  של
,  'יהדות'ה את מבקרת הכנענית התנועה. משמעותיים באופניםזו מזו  שונות גם למעשה

־לכור  היא  דרישתם.  היהדות  של  כזרוע  שנתפסת  הציונות  ואת ,  אותה  תופסת  שהיא  כפי
  הממלכתיים   המאפיינים  את   לקבל  נדרשים  כולם.  נבדלות  קבוצות   אין   בוש  'עברי'  היתוך

(  בהמשך  שנציגּה  כפי  'עברית'  והיסטוריה  עברית  ספרות  כגון )  תרבות ,  חינוך  באמצעות
  את   נס   על  מעלים  הם,  בנוסף.  מהמדינה  דתה  של  מלאה  הפרדה  נדרשת,  לכן.  ושפה

'(  וכד  חקלאות,  צבא)  מקומיות  פיזיות  יכולות  על  להישענות  קריאה  תוך,  המדינה  ריבונות
 36רטוש .  אחר  מצד(  שלהם  והאינטרסים  כספיהם)  התפוצות  מיהודי  וניתוק ,  אחד  מצד
  ועל   הנשק  על  יושבת,  קיום  רפופת,  מסתגרת,  יחידנית'  עדה  בהיותה  היהדות  את  ביקר

 37.'סביב העולם כל  עם עולם ואיבת עולם חשדנות בקשרי, עוין עולם בתוך הכסף
 כולל ,  ישראליתוה  המערביתהזרם המרכזי    לתרבות  מופנית   תפגני־נאוה  הביקורת

  החדש   העידן  מרוחניות  חלק  בהיותה.  נוצריתית־היהוד  המסורת  ובפרט  הדת  מוסדות
(New Age  ,)המחברתים   והמוסדות  ברותהחִ   תהליכי  כלל  את  מבקרת  ות פגני־נאוה  

  מהגישה   מסתייגים  הם.  הפרט  לדיכוי  שלהם  הכוח  הפעלת  בשל  המערבית  בחברה

 
 . 251עמ'  ,  בידו ועט שלחפורת,    36
 . 218מ'  , ע 1982  אביב   תל   , עבריות  פתיחות:  הימים   ראשית,  ' שלישי   בית   או   החדשה   עבר ' ,  יונתן רטוש   37



 35|    ( ב " פ )תש  ו ראשית  

-dis)  הקסם  התפוגגות,  חילון,  לאתיאיזם  בטבורה  שקשורה  מערבית־המדעית

enchantment ,)ולא   האדם לבין  בינה דיכוטומיה שיוצר הטבע של הקיצוני לניצול וכן  
 המבנה  על  בביקורת  קשורה  ולפרט  לטבע  הדכאני  היחס  על  הביקורת.  בקדושתה  מכיר

  הם ,  מהחילוניות  ההסתייגות  למרות.  נשים  במיוחד  שמדכא  החברה  של  הפטריארכלי
  של   סוכנים  היותם  בשל  רק  לא ,  היהדות את  ובפרט,  הדת  מוסדות  את  כאמור  מבקרים

 ביצור  לצורך  הדתות  בין  ההבדלים  העצמת  בשל  גם  אלא,  פטריארכיה  ושל  הפרט  דיכוי
 .הדתית הפרטיקולריות
  המקובלות  הדיכוטומיות  תחתלמעשה    חותרות  אלה  תנועות  שתי  של  הביקורות

־ אנטי–לאומי  או,  דתי–חילוני  הניגודים   כגון(,  בכלל  והמערבי)  הישראלי  המרכזיזרם  ב
 שבו  התרבותי  למערך  חלופה  מציעים  הם.  מערבי־גלובלי–פרטיקולרי־לוקלי  או,  ציוני

,  המוצעות בחלופות. התרבותית להתנהלות פשר כמעניקות מַתפקדות  אלה דיכוטומיות
  צידי  לשניזמנית  בו־  שייכות ־ואינן  שייכות  שהתנועות  באופןנפתר    הפרדוקס

 (.  ד סעיף אור) הדיכוטומיות
 בחברה   המרכזי  לזרם  ביחס   ולעומתיות  ביקורתיות  כאמור  הן   התנועות  ששתי  אף

  הכנענים בעוד: שלהן הלעומתיות באופי מאד משמעותי  הבדל יש, מערבית־הישראלית
  נוטים   ם פגני־נאושה  הרי  –   פיזית  בלחימה  ואף   והתרסה  בעימות   מאמינים ,  לוחמנים  הם

  לסוגיות  ביחס  באסקפיזם  הואשמו  אף 38וחלקם ,  מעימותים  הנמנעת  פייסנית  לעמדה
  בעוד :  נוסף  משמעותי  הבדל  גלום  לפרקסיס  אידיאולוגיה  שבין  היחס   בעניין .  פוליטיות

,  יומי־יום  חיים   ואורח  טקסים  באמצעות,  בפועלאת האידיאולוגיה    מממשים  םפגני־נאוה
  קיימו   נאה   לא  אך(,  הכנעני  והפנתיאון   הטבע  בענייני  למשל)  דרשו  נאה  שהכנענים  הרי

 (.ב סעיף אור)
 

   והתארגות פעילות .ב

  וקבוצות  יחידים  על  מדובר  למעשה  . מסודרים  ארגונים  אינן   הנדונות   התנועות  שתי
פעולהבש  לעתים  הפועלים   אידיאולוגיה   לקדם  מגמה  מתוך,  בנפרד  ולעתים  יתוף 
  הפעילים   את   שזיהו  הם  חיצוניים   משקיפים  דווקא.  כמשותפת  לראותה  שאפשר

  אף  ולעתים,  שמותיהן  את  להן  שהעניקו  הם,  לעיל  וכנזכר,  'תנועות'כ  השונים  והקבוצות
  את   וקיבלו  החיצונית  התגית  את  קיבלו  התנועות  בתוך  חברים  גם,  בהמשך.  לגנאי

 קונקרטיתה  השקפהאת ה  רקאך ו  מבטאים  אינםו  יותר  רחב  מזרם  חלק  שהם  העובדה
 .עצמם שלהם
 

בידי שתי    1979־ ות המערבית שנוסד ב פגני ־ נאו , זרם ב reclaiming־דופן בולט הוא תנועת ה  יוצא   38
יהודיות  פוליטי    אמריקאיות  ואקטיביזם  הֵאָלה  פולחן  פמיניזם,  בין  משלבת  התנועה    – במוצאן. 

 בהקשרים של זכויות הפרט, אקולוגיה ועוד. 



 ואליהו אשד  שפירא   ר מדב ־ מריאנה רוח  –   ם בכנען פגני ־ הכנענים והניאו   |   36

  והן  השונה  התקופה  בשל  הן,  מהותי  באופן  שונה  התנועות  שתי  של  הפעילות
־הספרותי  במישורבעיקר    פעלה  הכנענית   התנועה.  שונה  עולם  להשקפת  כביטוי

(  חבורתובין  ו  רטוש  בין)  אביביים  תל   קפה  בבתי  אישיים  במפגשים וכן    פובליציסטי
 39(, 1953–1948)  אלף'  העת  בכתב   התבטאה  הפובליציסטית  פעילותם .  בכנסים  ולעתים

 לפרסום   מעבר,  פעילה  ת פגני־נאוה  התנועה ,  לעומתם 40. מאמרים  של  אנתולוגיות וב
  שיוצר  מה (,  מידע  אתרי,  אישיים  בלוגים ,  בפייסבוק  פורומים)  האינטרנט   במרחבי,  ספרים
 משמעותי  הבדל  אולם  41. אישית  דת  יצירת  ומאפשר  יותר  הרבה  'דמוקרטית'  תנועה

  ולעתים   ביחידים)  פעילותם  של  הטקסיים  בביטויים  ץנעו  םפגני־נאוה  בפעילות
 .  הכנעניתבתנועה תקיימה , פעילות שלא ה(בקבוצות

  יותר   תהיהי  הכנענית  התנועה :  נוסף  משמעותי  שוני  משקפים  אלה  הבדלים
  הם  םפגני־נאוה ואילו, ביותר בודדים מנהיגים סביבוהתרכזה  ואורבנית אינטלקטואלית

  משכילה  באוכלוסיהלרוב    מדובר  עדיין  כי   אם,  נגישים  יותר   ותוכן  אידיאולוגיה  בעלי
.  באינטרנט  ההתנהלות  לאופי  בהתאם,  ודינאמי  מבוזר  יותר  שלה  והמבנה 42, ולמדנית

  ולפרקטיקות  לטבע  קרובה  ויותר ,  תיאורטית־אורבנית  פחות  הרבה  כיום   הפעילות,  כן  כמו
  הכנענים   בעוד   –  פוליטית  לפעילות  ביחסם   טמון  התנועות  שתי  בין   נוסף   הבדל.  פיזיות

 .  ממנה נמנעים םפגני־נאוה, לה נטו
  מתקיימים   אם  גם,  )סוליטרית(  של יחידים  פעילותייתה נפוצה  ה  התנועות  בשתי

,  התנועות  פעילי  בין   הסולידריות  מידת.  קטנות  קבוצות של  ו  יחידים   של  פעולה  שיתופי
  התבטאו   הם  –  הכנענים  אצל :  ומוגבלים  מעטים  הם ,  מנהיגיהן   בין   הפעולה  ושיתופי
־ נאוה  אצל;  כנסים  או  מודפסים  כרכים  של  משותפת  עריכה,  קפה  בבתי  משותפת  בישיבה

 פסטיבלים  או[  2000  סביב  'וויקה־ישרא']  אגודה  לכונן  בניסיון  מתבטאים   הם  –  םפגני
  הדדיים   והסתייגויות  גינויים  לראות  אפשר  קרובות  לעתים.  קבוצתיים  וטקסים   יםפגני

  של   העיתונאיים  טוריו  את  הכחיש  רטוש,  למשל.  משותפת  פעילות  רוליצ  וקושי,  ביניהם
ר,  'רענן  עץ' 43. ביניהם  הרעיונית  הקירבה  על  אבנרי  אורי   פגני ־נאוה  המכשפים  ֵחבֶׁ

 44,דעות  חילוקי  בשל  משנה  פחות   תוך  התפרק,  חברים  שבעה   שמנה,  בישראל  הראשון

 
 . רבים   לפרסומים   מבעד   הכנעניות   בצבצה (  1977– 1959)  ' קשת'   העת  בכתב   גם    39
 מעיין   וגיא ,  אמיר  אהרן ,  אוראמיר  ;  1976  אביב תל   , אלף   מאסף :  למפולת   מנצחון   , (עורך )   רטוש  יונתן   40

 . 2002  ירושלים   , עתיד   הווה עבר   בנושאי   עיונים :  אחרת   , ( עורכים ) 
41   Traditions  –Religions in the Modern World , 'New Age Religion'Wouter J. Hanegraaff, 

and Transformations, edited by Linda Woodhead, et al. (ed.), New York 2002, pp. 249–

263 
42   itches and Wurvey of Sational Nensus: A Cagan PVoices from the  ,Berger, et al. .Helen A

Neo-Pagans in the United States, South Carolina 2003, pp. 31–32, 121, 127–129 
 . 169'  עמ ,  השביעי  היום   מלחמת ,  אבנרי    43
 . 6עמ'  ',  בישראל   חדשות   דתיות  תנועות ' , ופררו   ורצברגר    44
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הותפגניה  הקבוצות  כיום  נחלקות  ובפייסבוק  קהילה   דפי  בין  כישופיותוה  שמאניות, 
 .  ומתחרים נבדלים

 ההיסטורי   להקשר  יש   כאן   גם  אולי  . מאד  שונה  הקבוצות  בשתי  נשים  של  מעמדן
 45. בנשיות  מיוחד  עיסוק  ואין,  גברים  הם   המנהיגים  כל,  הכנענית   בתנועה.  לדבר  תרומה

 הרבהעדיין  ,  בפועל 46.מרכזי  נושא  איה  נשים  והעצמת  מוערצת  הנשיות,  זםפגני־נאוב
,  הנותוכ  מעט  לא  יש  אבל,  בנשיות  עיסוק  המדגישים   גברים  םה  הבולטים   מהמנהיגים 

  אינטרנט ב  םבפורומי  הנשית  הנוכחות   בולטת   וגם,  נשים  שהן   בתנועה  ומנהיגות   מכשפות
  אלים גם    מוזכרים  כי  אם ,  הוה-י   הוא  הכנענית  התנועה   בכתבי  המרכזי  האל .  בטקסים  וכן

  לא  אבל ,  ולהדגיש אותו  האל  של  המיני   הממד  את  לשחזר  ביקש  רטוש.  כנעניים  ואלות
  אם   גם,  האלה  על  מרכזי  דגש  יש  זםפגני־נאובלעומת זאת,  .  לכך  מעבר  מיניות  על  כתב

  יש   אלה  במעגלים,  כן  כמו.  מיני־דו  פנתיאוןעל    או  דואלית  אלוהות  על  מדובר  לעתים
 . המיני בתחום יםמדיכויִ  שחרור על דגש או כישופית־מינית  בפרקטיקה עיסוקלעתים 

 בתנועה .  משמעותי  הבדל  יש  אבל,  התנועות  בשתי  הערצה  של  יחס  הוא  לטבע  היחס
  אנתרופולוג 'כ  טרזן   על  מספר  העירוני קינן.  תיאורטית  היא  לטבע  ההתייחסות ,  הכנענית

.  אביביים־תל  קפה  בבתי  בעיקר,  כאמור,  התקיימו  התנועה  חברי  מפגשי.  'כורסא  של
,  פתוחים  במרחבים  טקסיהם  את   מקיימים,  בטבעלרוב    מתכנסים  םפגני־נאוה,  זאת  לעומת

  בדומה ו,  הפראי  הטבע  את   מעריצות  התנועות  שתי.  מקודשים  במקומות   ומתעניינים
  עם .  והתיעוש  האדם  בידי  הטבע  הרס   כנגד  ותמוח,  תשע עשרהה  המאה   בת   לרומנטיקה

קיים  ,  זאת זה  בעניין  לארץ הכנענים  בעוד  גדול.    הבדלגם  פרטיקולרי  יחס  מגלים 
 48.לאומי־ עלה טבעל, 'אדמה אמא'לנושאים עיניהם   םפגני־נאוה 47, ישראל

־נאוה.  התנועות  שתי קרבב  שונה   השנה  לוח  ולחגיגת   לפולחן   ההתייחסות,  בדומה
  החגים   לפי)  פגניה  השנה  מחזור  את  חוגגים   הם.  ופולחנים  טקסים  לקיים  מרבים  םפגני

  או  והִמְפנה  השוויון  ימי  כגון(,  כללב'  אייג  בניו  או  שמאניות  בקבוצות,  בוויקה  הנהוגים
  העברי   השנה  לוח עם    יםפגני ־נאו  טקסים  גם   משלבים  הם,  פעם  מדי .  גשם  לזימון   טקס
  קיימו   לא   הכנענים,  לעומתם.  בטבע  פסח  של  אלטרנטיבית  בחגיגה   למשל,  ישראל  וחגי

 
 התרבות  סביב   וכתיבה   תרגום ,  במחקר   שעסקה )   שפרה'  ש  המשוררת ,  היחידה   הדופן   יוצאת    45

 או  מהקבוצה   חלק   נחשבת   ממש   לא   אבל ,  ' קשת ' ב   ופרסמה   לאמיר   מקורבת   יתה י ה (  המסופוטמית 
 . ממנהיגיה 

 תנועות, ' ופררו   ורצברגר , ראו:  הישראלית  מהתנועה  65%־ כ   כמרכיבות   הנשים   זוהו  –  הסקרים   באחד    46
 . 12'  עמ ',  בישראל   חדשות   דתיות 

 . 1981  ירושלים   , מולדתך   אל , ארצך   אל ,  עמוס קינן    47
  בתולדות   אידיאלי   עבר   של   דימויים   –   החדש   העידן   במחשבת   " העדן  לגן   בחזרה '" ,  מדבר ־ מריאנה רוח    48

– 28  , עמ' 2007  אביב   תל ,  תבורי   עידו ערך  ,  ( בישראל   החדש   העידן )  קוצים   בשדה   רוקדים   , ' ישראל   עם 
59 . 
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  כאמור  אבל ,  טבע  בחגי  ישראל  חגי   של  שמקורם  הדגישו  אכן   הם 49. פולחן  או  טקס  כל
 .זאת צייןמעשית ל דרך  הציעו  אופולחן חדש  יצרו לא

 

   דתיות תפיסות .ג

 טבעי־והעל היםו אל: לחילוניות  אמונה  בין. 1.ג

 להשיב  קל  ולא,  מתעתעת  היא   הכנענית  התנועה  מנהיגי  בקרב  היםובאל  האמונה  שאלת
 50,אגנוסטי  היה  הראשון הדור  כי ,  נראה  אכן .  'חילוניים'כ   הכנענים   נתפסים,  לרוב.  עליה
  דור   הגיע  ובעקבותיו,  אתיאיסטי  היה (  גפני ,  קינן,  אמיר  כגון )  יותר  המאוחר   הדור  ואילו
  מהקטגוריות   החמיקה  והוא  –  הללו  המקרים  בכל  המשותף  מן  יש,  זאת  עם.  רוחני

  התנגדו   התנועה   של  ודוברים  מנהיגים  אותם   כל.  'דתי'ו  ' חילוני'  של  הדיכוטומיות
בכל זאת  ו,  הקונבנציונלית  במסורת  ועוצבה  שנתפסה  כפי  היהודית  ולדת  היהודי  לממסד

  שונה   באופן   כי  אם,  הזהות  לעיצוב  וחשובים  כיקרים  המסורת  רכיבי  את   ראו  גם  כולם
 . החילוני ומזה  הדתי מזה לגמרי

  היו   האלים.  ומשמעותי  מרכזי  היה   היםובאל  העיסוק  הכנענים   עבור,  אחרת  או  כך
  מחזורי  דהיינו,  והתחדשות  קמילה  תהליכי  או   מלחמה  כגון ,  ערכים  של  סימבולים

  בלשונו)  הכנעניים האלים למשפחת גם  התייחסות  היתה, הוה-י  על הדגש לצד 51.הטבע
ה(.  'מיפכרת',  האוגרית  בעקבות,  רטוש  של   הכנענים   של  הספרותית  כתיבהלמעשה, 

  יתירה מזו .  בכך  הטמון   הסימבולי  להיבט   מתייחסים  שונים  וחוקרים,  האלים  את   החייתה
מהפכני    הרואים  יש אם  גם  אמיתי,  דתי  לדחף  ביטוי  אף  הכנענית  בדומה  )ביצירה 

  שהיא מעין,  לרטוש  'בחושך  ההולכי '  מזמורב  לפחות, וזאת  (לטקסטים קבליים מסוימים
 :הוה-לי השבעה

 
 נועה   סביב   ה רקד   ח " מהפלמ   לוחמים   קבוצת .  המדינה  קום   ערב   שהתקיים  וחריג   פעמי ־ חד   ארוע   פורסם    49

 כנראה  אבל   אמיתי   כנעני   כטקס   אולי   . העשתורת  את   כמייצגת (  העתידי   מ " רה   של   בתו )   אשכול 
 רועי בא   ראה (  150  השביעי, עמ' מלחמת היום  )   ואבנרי , רוע י הא  את  הכחישו   ורטוש  אמיר .  כּפארודיה 

 . בולט   דופן   ביוצא  מדובר   לאו  אם   ובין   הדבר   התרחש  אם   בין .  הכנענית   לאידאולוגיה  תעמולתי   אמצעי 
(: 54  , עמ' למפולת   מנצחון   , ( עורך )   רטוש   ', מאמין   אני'   במאמרו )   כאגנוסטי   עצמו  את   הגדיר   רטוש    50

 שבסעיף  דרש  אף   הוא.  ' זאת   לדעת   שיכול   מי   שיש  מאמין   ואיני,  הטבע  מן   שלמעלה   מה  יודע   איני  אני' 
 מנצחון  , ( עורך )   רטוש ,  ' אנוכי   עברי '   במאמר )   ' דת   חסר '   שהוא   ייכתב   הזהות   בתעודת   שלו   הדת 

 (. 122  , עמ' למפולת 
 המיתוס:  אלוהים   עלילות ,  ' רטוש   ושירת   הזוהר   קבלת :  האלהות   תיקון   מיתוס ' ,  יהודה ליבס ראו אצל:     51

 . 225  , עמ' 2008  ירושלים ,  ומאמרים  מסות  –   היהודי 
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  להבחין  אפשר,  המקובלת  היהודית   הדת   כנגד   המהפכנית  עמדתו  עם,  השיר  בזה   שכן
 52. ]...[ לכך  מתכחש היה  רטוש  אם גם, זו דת  של ותיקון   המשך של  יסוד גם

,  הוא יחס דתי במלוא מובן המילה  שיריו  את  המאכלסים  האלים  אל   רטושיחסו של    האם
  השקפה   או   מסוימת   לאומית  אידיאולוגיה  לבטאשבאה    התבטאות  צורת  אלא   זו  שאין  או
  עליה   ענו ,  זו  בשאלה  שנגעו  שראיתי  רטוש  חוקרי  כל  ובאמת.  אחרת  אנושית  בעיה  על

לכל   אולם.  אמיתית  דתית  משמעות  הרטושי  למיתוס  ייחסו  ולא  בשלילה לומר  צריך 
  הוא   רטוש .  מדויק  איננו   ולתנועתו   לרטוש  תמיד  המתקשר'  חילוני'  התואר   שםהפחות ש

 .דתיים מהרבה יותר דתי  אולי הוא ובכך, חדש דתי מיתוס של יוצרו
 למצוא   אפשר,  דנציגר  יצחק  של  'נמרוד'  הפסל  כגון,  אחרות  כנעניות  ביצירות  גם

 בפירוש  מבטאים  בודדים  כנעניים   הוגים,  יותר  מאוחר  בשלב,  בנוסף 53. 'רליגיוזי'  יסוד
  לגישה  תפיסתם   בין  ההבדל  את   מדגישים   אבל  האל   של  בקיומו   שמכירה  רוחנית   תפיסה
 יצירים'כ  המתוארים   האדם  בני   של  נפשם  מתוך   כמתגלה  האל   את   תופס 54זית   און :  הדתית

 בשמו   מתגלה  האל'  כי  טוען 55אור   אמיר  ואילו,  'עצמו  כאלוהים  פועלים'ה  'אלוהיים
 .'האלים כל הוא, באלים החשוב איננו יהוה]...[  ובביטויה  במהות, ובפעולתו
הרצף    המחקר  בספרות  מאופיינת   העכשווית  האלטרנטיבית   הרוחניות  בעוד על 

  באופן   נוטים  בתוכה  שכלולים  םפגני־נאושה  הרי 56, 'דת'  לבין   'חברתית  תנועה'  ביןש
 עכשוויות   דתות  של  בסוציולוגיה  החדשה  לקטגוריה  או 57, הדתי  לכיוון  יותר  מפורש
SBNR – '58. 'דתי לא אבל, רוחני 

־היפר  בקבוצות  מדובר.  לתיאור  קל  איננו   היםולאל  היחס   ם פגני־נאוה  אצל  אף
  מנוסחת   איננה   זו   ואף ,  עצמו  משל  תפיסה  יש   אדם  לכל  שבהן ,  אינדיווידואליסטיות

. לאדם  מאדם  ושונים  פרדוקסליים  או  מיתיים  הם  התיאורים,  לרוב.  שיטתי  באופן  לעתים
 בחלק.  האם  האלה  של  שונות   פניםעל    או,  האלות,  האלה  על  דגש  יש  קרובות  לעתים

כלל  .  רבים  ואלות   אלים   של  פנתיאונים   יש  מהתיאורים   אינם   אלה   פנתיאונים בדרך 
  תרבויות  של  רחב  ממגוון  לקוחים  אלא(  לכנענות  או  ליהדות  שייכים,  כלומר)  מקומיים
   59.ועוד מצריות, יווניות, קלטיות – עתיקות

 
 . 226,  224,  221', עמ'  האלהות  תיקון  מיתוס ' ,  ליבס    52
 . 125, עמ'  צלבנים   לא   כנענים   לא ,  אוחנה   53
 . 56, עמ'  הישראלי  העם , זית    54
 . http://blogs.bananot.co.il/182/?p=11,  27/11/2009,  בננות   בלוג ,  ' ? אלוהינו ?  אחד ' ,  אמיר אור   55
56   'New Age Religion'Hanegraaff,  
57   ostmodern Peligion, RGoddess 'Melissa Raphael, '; Assumed Affinities'Pearson, 

Jewish Feminism, and the Complexity of Alternative Religious Identities', Nova Religio 

1, no. 2 (1998): 198–215  
58   Spiritual but not religious :ראו ,'Current Jewish Spiritualities in Israel'Midbar, -Ruah 
 . השכינה  של   הדגשה   תוך , הספירות   קבלת   על   המבוסס   בפנתיאון   מתבטא   המקומי  הגוון   לעתים    59

http://blogs.bananot.co.il/182/?p=11
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  ובמעשה  בגוף,  בטבע  ההתבטאות   על  דגש  שמה  לאלוהות  תפגני־נאוה  ההתייחסות
  פחּותה   בעוצמה  אבל,  הטבע  כוחות  עם  האל  את  פעם  מדי  זיהו  הכנענים   גם  אמנם.  הטקסי

־ נאווה,  תרבותית־ערכית  אלגוריה  הם  האלים  הכנענים  עבור  אמנם.  פולחני  ביטוי  וללא
  שהאלים   אף   אולם(,  יונגיאנית  ברוח)  האלוהות  של  בפסיכולוגיזציה  עוסקים  םפגני

 הפסיכולוגי  שהפן כך, כממשות גם אלהים מתייחסים םפגני ־נאוה, כארכיטיפים מּוָבנים
.  בלבד  אלגוריה  ואיננו   האלים  חיי  של  הדינמיקה  מתממשת  שבואחד    היבט  רק  הוא

 נפשיים  תהליכים  של  כתיאור  נתפסים  לאלים  והכניעה  הפולחן  של  התיאורים,  בהתאם
, וטרנספורמציה  אישיים  התפתחות   תהליכי,  עצמית  קבלה,  העצמה  של  פנימיים

  60. ועוד שונות התמודדויות
־תאולוגיים־מיתולוגיים  לתהליכים  בהקשר  םפגני־נאו ה  את  שמעסיק  מרכזי  נושא

  הדגישו  הכנענים,  כאמור.  ומיניות  מגדר  נושאי   ובפרט,  הזהות  תחום   הוא   אלה  נפשיים
,  המיני  בתחום.  מגדרית  ומורכבות  נשיות  מדגישים  םפגני־נאוה   בעוד,  גבריות  איכויות

,  גבריות  המבטאים  אלגוריים־מיתיים  לצרכים  הוה-י  של  המיני  ההיבט  את  מחייה  רטוש
הפוך  למיניות  מתייחסים  םפגני־נאוה  בעוד,  לחימה  ורוח  און  לביטוי   כדרך  –  באופן 

 .לגוף  ומודעּות ָלעצמי חיבור גם  כמו , האֵחר אל ורגישות אהבה
 

 היהודית  לדת היחס. 2.ג

  או,  ליהדות  חלופות  עותימצ. שתיהן  התנועות  שתי  מצד  ביקורתי  היהודית  לדת  היחס
  מוקדי  . הגלותית  היהדות  את   ביקר  רטוש.  המקובלת  בצורתה   היהודית  לדת  לפחות

.  צבאי־פיזי  כח  מהפעלת  וההימנעות  הריבונות  עדריה  ,מהאדמה  הריחוק  היו  ביקורתו
, כתחליף.  והבודד  המיניות  חסר,  היהודי  האל  דמות  את  ביקר  –  הסימבולי  בממד,  בהתאם

  בת   את  ובפרט  שלו  השלמה  הפמליה  את  וכן,  האל  של  הלוחמני  הפן  את  מדגיש  רטוש
 ישראלי ־היהודי  זםפגני־ נאוב  שגם   לציין  מעניין  61. מיניותו  של  הנכחה  המאפשרת  זוגו 

 בעל 'ו  'וצורה  גוף  חסר'  אל   ליצור  הרבני  למאמץ  ביקורתית  התייחסות  למצוא  אפשר
  62. 'השטח  לפני  מתחת  אל  טואטא  האלה  פולחן'ש  תוך  'מובהקים  זכריים  מאפיינים

  באמצעות   היהדות   לתיקון  אותו   מובילים   אזרחי   אוהד  של  אלה   דברים,  הדמיון  למרות
  והתנסויות   לוחמניים'  גבריים'  מאקטים  התרחקות  אמצעותב,  הנקבי  הפן  העצמת
 . מקודשת  במיניות ותראפויטיות טקסיות

  תפיסה  הולמת  איננה  היהדות  –  המדיני  מהפן  נובעת  רטוש  של  אחרת  ביקורת
 :  ופאסיביות פחד  מבטאתהיא ו, בגלות שהתפתחה משום ריבונית מדינית

 
60   , p. 48'Assumed Affinities'Pearson,  
 . 222', עמ'  האלהות  תיקון  מיתוס ' ,  ליבס    61
 . 45– 44עמ'  ',  העדן  לגן   בחזרה' ,  מדבר ־ רוח    62
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.  וגירושים  פוגרומים  פורענויות  כולה  רצופה  וזו  בלבד  הגולה  של  היסטוריה  יש  ליהדות
  מולדתה  באשר  מולדת   על  תילחם   לא   היהדות . ]...[  מאומה  בה  אין   והמפואר   העוז   מן

  בחרוף   נלחמים  אין  כי ]...[    ידיים   וריפה  היהודי   יבגוד  ושקט  שלם  בלב  כי...  הפזורה  היא
,  מסתגרת,  יחידנית[  היא  היהדות]...    התפל  על   הדם  את  שופכים  ואין  מותרות  על  נפש

  ואיבת  עולם  חשדנות  בקשרי,  עוין  עולם  בתוך   הכסף  ועל  הנשק  על  יושבת,  קיום  רפופת
  63.סביב העולם כל עם עולם

  המדינה ,  לטעמו 64.ומדינה  דת  בין  הפרדה  של  האמריקאי  המודל  את  מציע  הוא,  בהתאם
  תביעתו ,  כן  אם.  בו  להיכלל  צריכים  האזרחים  שכל  העברי  ללאום  שייכת  להיות  צריכה
,  שלה  היהודי   לצביון  תחליף  היא   המדינה   לבין  עברית־הלאומית  האידיאולוגיה   בין   לזהות

 .  לדת ניגוד  ואף כתחליף נתפס הלאום שכן
 את  שראתה  אנטישמית־כמו  עמדה  1930־ב  פיתחו  עצמם  וחורון  רטוש,  למעשה

 : עברית מדינה בהקמת 'היהודית בעיה'ל הפתרון

 אחר.  הפורה  הסהר  כל  על  המשתרעת,  העברים  ארץ,  הקדם  וארץ  בעבר  עברים  היינו
  קיום ]...[    היהודית  הדת  את  לקבל  נאנסו  וצאצאיהם,  העברים  ממלכת  נהרסה  כך

  שיש  נורמלי  בלתי  דבר  הוא  ומסתגרות  נבדלות  כקהילות  מאז  בפזוריהם  היהודים
  מקום   אין  לכן:  הללו  הזרים   הגופים  כלפי  נורמלית  תגובה  היא   האנטישמיות.  לחסלו

  לאומי  רצון   בנו  נוסך  הקדום  העברי  העבר .  בגולה  היהודי  הקיום  המשך  על   למחשבה
ש .  עברית  לאומה  מחדש   להתגבש ר   י י ב ע ה א   ל ו פ י ת   א 1  א י   8 נ ו לי   מי

ם  י ד ו ה י ם   ה ל ו ע ץ   ב אר ם   ל י ר ב ם ,  הע כ פ ם   לה ה   ש ר ז ם   ח י ר ב ע ן   ל נ כו ל   ו
ם  ש ך   ל ה   כ נ י ד ת   מ י בר  65. ע

  זה   את   זה   ומחזקים   יחדיו  שנולדו  כתאומים   לעתים  תוארו   זם פגני־נאווה  הלאומיות
  רחוקות  לא  לעתים,  לכך  בהתאם 66.המודרני  במערב  'מסורת  המצאת'  תהליכי  באמצעות

  שימשו  ים פגני־נאו סמלים.  באנטישמיות הן גם  מתאפיינות מערביות ות פגני־נאו תנועות
־ הפוסט  ברוסיה  תנועות  או   בגרמניה  הנאצים  של  כגון  גזעניות  פוליטיות  עמדות

  באופן   נעוצה  ליהדות  שהעוינות  מכך  חשש  מביעים  יהודים  מלומדיםלעתים   67.סובייטית

 
 . 172– 171', עמ'  שלישי   בית   או   החדשה   עבר ' , רטוש    63
 . 85, עמ'  למפולת   מנצחון   , רטוש כ"ץ, אצל     64
 . 134, עמ'  בידו ועט שלחפורת,    65
66   Cambridge 2012 ,TraditionThe Invention of  ,).deand Terence Ranger ( Eric Hobsbawm 
67   Paganism by -Of Gods and Men: Uses and Abuses of Neo'Saunders,  .Robert A

Nationalist Movements in the "North"', Northern Myths, Modern Identities, Simon Halink 

(ed.), Boston 2019, pp. 127–155 
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  או 68, במאוחר  או   במוקדם  מתוכו   לצוץ   מּועדת   שהיא  כך,  זםפגני ־נאוב  ורעיוני   היסטורי
   69. זםפגניל יהדות בין  העמוק האינהרנטי רעיוני־הערכי הניגוד בחידוד עוסקיםשהם 

  הממסד   על  מהביקורת  כחלק  מּוּבעת   היהדות  על  תפגני־נאוה  הביקורת,  זאת  עם
  האלטרנטיבית  ברוחניות  הרווחות  לביקורות  בדומה.  המערבית  התרבותעל  ו  הדתי

  המסתירה   פרטיקולריות  כמעודדים  הדתיים   הממסדים   את  רואים   ם פגני־נאוה,  המערבית
  ולכהנים   למנהיגים   הסמכות  את   וכמנכסים  בעולם  הדתיות  המסורות  כל  שבין   הדמיון  את

  ניו " )עידן החדש"ה  ברוח  היהדות   'תיקון'ל  הצעות,  מכאן.  הפרטים  חשבון  על  הדתיים
.  לגמרי  היהדות  את  שולל  שאיננולמסורת    פורה  חיבור  למעשה  להוות  עשויות 70( 'אייג

  העולם   ולדתות,  ליהדות  האופיינית   הפטריארכליות  את  מבקרת  ות פגני־נאוה,  בנוסף
  אל :  הפטריארכלי  נוצריי־היהוד  המונותיאיזם  של  המקובלים  המאפיינים   ואת,  בכלל

,  כתחליף.  מופשט  מחשבה  בעולם  הקשור  ומעניש  מצווה,  זכרי,  מופשט,  טרנסצנדנטי
  הנאות  את ומאשרת, והגוף הטבע עם המזוהה, האימננטית האלה דמות את מציעים הם

  71(.world affirmation) יום־היום
  הנעות   ליהדות  ביחס  ביקורתיות  גישות   למצוא  אפשר  הישראלי  זםפגני־נאוב,  ככלל

ה  דחיית  תוך  המסורת  של ניכוס   לבין   באחרת  והחלפתה   המסורת   של  מוחלטת   דחיה   בין
  מפי .  למסורת  האדישות  גישותניתן למצוא    וכן ,  הרבני  עיצובה  לאחרהמקובלת  בצורתה  

  אותן   לדחות  ולא  רדיקלי  שינוי  באמצעות   היהדות   את  להחיות   המבקשים  םפגני־נאוה
  אותן   הרואה  לנשים  היחסעל    ובפרט,  ההלכתית  והקפדנות  הדקדקנות  על  ביקורת  נשמעת

זוכה    מהטבע   מנותק  בהקשר  המצוות   קיום   גם .  והרוחני  הדתי  בהקשר  דרגה   כפחותות
 הקשר  כגון ,  לטבע  והחיבור  הנשיים,  האקסטטיים  ההיבטים  את  מדגישים   הם  –  לביקורת

   72. העונות למחזור החגים של
  התשוקה  לאור  במיוחד  בולטת  נוצריתית־היהוד  למסורת  תפגני־נאוה  העוינות

  ות פגני ־נאוה  של  הנפוץ  הנראטיב   עם  ההזדהות .  הכישופיות  הפרקטיקות  את  לשחזר
 על   עזה  לביקורת  מובילה,  זהות  לכינון  ככלי  האינקוויזיציהמאמץ את סיפורי  ה,  בעולם

 
68   Implications of the New Age Movement for the Jewish Possible 'Margaret Brearley, 

People', Jewish Identities in the New Europe, Jonathan Webber (ed.), London and 

Washington 1994, pp. 255–272 
  145(  יהודיים   לעניינים   עת ־ כתב )   גשר ,  ' יהודית   זווית   –   והפגניות   הטבע   תחיית ' ,  מנפרד גרסטנפלד    69

 . 76– 61  מ' ע (,  ב " תשס   קיץ ) 
רוח    70  ת ( יו ) היהדו   של   הדרכים   מפת :  הרב   אצל   נפגשים   ושמאן   הילרית ,  מתקשרת' ,  מדבר ־ מריאנה 

, בישראל   החדש   העידן   ותרבות  חילוניות,  מסורתיות:  להלכה   מעבר   ,  ' החדש   בעידן   ת (ו ) הישראלי 
 בוקר־ שדה   , רצבי   לום וש   , ץ " כ   גדעון ,  ידגר   יעקב   ערכו ,  ישראל   בתקומת   עיונים   של (  7)   נושא   מסדרת 

 . 528– 498, עמ'  2014
 '. העדן  לגן   בחזרה' ,  מדבר ־ רוח    71
 . ' ושמאן הילרית ,  מתקשרת' ,  מדבר ־ רוח    72
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  עלילתי   ספר,  למשל 73. המכשפות   את  הרודף,  היהודי  ובדומה,  הנוצרי  הדתי  הממסד
  התקופה   של  תיאור  תוך,  בָשאּול  שפגשה  האוב  בעלת  על  מספר 74פגני ־נאו  ישראלי

 הממסד   בידי  בישראל  כישופית־השמאנית  הפעילות  להכחדת  שקדמה  בכך,  כאידילית
 . פוליטי־הדתי

  נקודות   שלוש  דרך  היהדות  על  שלו  הביקורת  את   ומתאר  חוזר  אזרחי  אוהד
 מפלה ה  ויחסה  לנשי  המשפיל  יחסה,  ולגוף  לטבע  היהדות  של  השלילי  היחס  :מרכזיות

  לבין   ם פגני־נאוה   בין  המשותף  המכנה  אתלמעשה    מבטא  הוא   אלה  בשלוש.  לגוי
 לאומי־הפוליטי  בדגש  הן  כאמור  ניכר  ההבדל,  זאת  עם.  היהדות  על  בביקורת  הכנענות

 .המגדרי בהיבט והן, זםפגני־נאוה של רוחני־הפולחני באופי הן, הכנענות של
 

  היסטוריים  וגיבורים   קדושים   סיפורים .  3. ג 

  היסטוריה  מעצבות  כלומר,  אידיאלי  מדומיין  קדום  לעבר  מתייחסות  התנועות  שתי
  היה   הכנענים  אצל  המיתוס  על  הדגש.  שונות  בדרכים  זאת  עושות  אבל,  משלהן  מקודשת

 :  מרכזי

 ההיסטורית  ההשכלה   או   התבונית   הקדמה   באמצעות   לא   המודרני   עולמו   את   בונה   העברי 
 של  אשליות   עוד   לא ]...[    המיתוס   שבמרכזה   אקזיסטנציאלית   חוויה   באמצעות   אלא 

  המודרני   בעולם   אמצעי   בלתי   מבט   אלא   נורמטיבית   אתיקה   או   רציונלית   התפתחות 
 75 . אותנטי   נעשה   האדם   באמצעותם . ]...[  לחייבה   שיש   אסתטית   כתופעה 

 ישראל  עם  שלוהשלטון   המלחמה   גיבורי  של  ההיסטוריה  סיפורי  את   מחדשים  הכנענים
  הריבונות   את  מבחינתם  מייצגים   הללו.  ושלמה  דוד,  אבימלך  כגון  –  המקרא  מתקופת

  המצריכים  אכזריים  למעשים  נכונות  תוך,  אויבים  כנגד  המיליטנטית  העמידה  ואת
 שמגולל  בעלילה,  למשל.  לחקות  ישראל  מדינת  שעל  סמלי  כמופת  והקרבה  התגברות

  חילוניות   פוליטיות   למטרות  וכפועל  כנען   באלי  כמאמין  דוד   את  מתאר  הוא ,  אור  אמיר
  עם   את  שלימדו'  לנביאים  הערצה  מבטא   גפני   שרגא 76.שלטונו  תחת   השבטים  איחוד  של

  מפני   והנרדפים  החלשים  על   לב  באומץ   והגנו ,  הטובות  תורתנו  בדרכי  ללכת  ישראל
  אלה  תיאורים 77. 'דברם  עושי   התקיפים  ושריהם  הרעים  המלכים  של  הרשע  מעשי

 
73   Hunt or Women’s Oppression? The -Witch'Midbar Shapiro, -Marianna Ruah

Secularization and Re-Enchantment of the Witches of Ashkelon Tale by Contemporary 

Spiritualities’ Leaders', Journal of Jewish Studies 72, no. 1 (Spring 2021): 164–190 
 . 2009  מיתר  , דור   מעין  האוב   בעלת   של   סיפורה :  מכשפה   , דוב טרובניק    74
 . 135, עמ'  צלבנים   לא   כנענים   לא ,  אוחנה   75
 . הממלכה ,  אור    76
 . 7, עמ'  1964  אביב   תל  , הנביא   אליהו   –   לילד   ך " התנ   עולם,  שרגא גפני   77
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  על  הביקורת  את   או  רח התיכוןהמז  עמי  איחוד   על  הכנענית  האידיאולוגיה   את  מהדהדים
של ו  הערבים  של  כאבותיהם  נתפסים  הקדומים  העברים.  בישראל  הפוליטי  השלטון
  את   לעבוד  –   חייהם  אורח  את   לשחזר  קראו  והכנענים,  ישראל  בארץ  החיים   היהודים
.  המקומיים  של  משותפת  פוליטית  מסגרת   ולקיים  עברית  לדבר,  בנשק  לאחוז,  האדמה

את   והם האימפריותהכנענים מבקרים  שחרור  לקוראים    , החל מהאימפריה האשורית, 
 שתתעורר  ומצרית  לבנונית  ללאומיות  במקביל  עברית  לאומיות  מהקולוניאליזם ולעליית

  78.ת"במזה הערביים העמים בקרב
  מתמקד  הוא  –  המקומי  לעברגעגוע    בהכרח  איננו  לעבר  פגני ־נאוה   הגעגוע
  אם   בין ,  במערב  האלטרנטיבי  הרוחני   בשיח  הנפוצה  עתיקה  מקודשת  בהיסטוריה

  המתארגנים   עתיקים  בשבטים  אם  ובין  באירופה  הרנסנס  בתקופת  במכשפות  המדובר
  מתייחס   לעתים   הפולחן,  לכך  בהתאם .  האלה  את   ועובדים  מטריארכלי  חיים   באורח

  התייחסות  יש  אחדים  במקרים.  רחוקים  לפנתיאונים  השייכות  אלוהיות  לישויות
  במסורת   יםפגני  היבטיםל  או   הכנעני  מהפנתיאון   מקומיים  לאלים  כלומר,  פרטיקולרית

  משופע   היה  ישראל  שעם" הזרה  העבודה"  שחזור  או,  השכינה  על  דגש  למשל)  היהודית
 שקודמת  להיסטוריה  מכוונת  המקומית  תפגני־נאוה  שההערצה  לזהות  ניתן,  למעשה(.  בה
 הממסד   לעליית  שקדמה  זול  או   המצוות  למתן  שקדמה  זול  אם  בין   – 79הממוסדת  לזו

 וסוטות   כופרות,  סודיות  קבוצות  של  להיסטוריה  וכן,  האשירה  פולחן  למחיקת  או  הרבני
  סודיים   מסדרים  –  פרטיקולרית  הפחות   בגרסה  או,  פרנקיסטים  ואף  קבליים  זרמים   כגון

 של  נוספים  גיבורים.  עתיקות   ותפגני  מסורות  שימרו  שלמעשה  כופרים  נוצריים
  כך   –  ושמאנים  כשפים  בעלי,  ותומכיהן  נשים  הם   תפגני־נאוה  המקודשת  ההיסטוריה

  הבעל   ואף  המעגל  חוני,  ִלילית(,  המגדלית  מרים  וכן)  מריםו  משה,  הנביאים  מתוארים
 . טוב שם

 

  ולאומיות   פוליטיקה  .ד 

 והמולדת  ציונות ,  לאומיות .  1. ד 

  הלאומית   לאידיאולוגיה  ביחסם  טמון  זםפגני־נאול  הכנענית  התנועה  בין  משמעותי  הבדל
  בתנועה .  תשע עשרהה  במאה  שפרחה  האירופית   הלאומיות  של  מדרשה  מבית ,  ציונית

  רומנטיים  סיפורים  באמצעות  האדרתו   תוך ,  העם  של  הריבונות  נס   על  הועלתה   זו   אירופית
  ניצחונות ,  פוליטית  לשליטה  התייחסות   באמצעות   תואר  הפאר.  המפואר  הרחוק  עברו  על

  את  סימל  אלה  בסיפורים  ותפגניה  תיאור(.  והטבע  האדמה)  המולדת  והערצת  צבאיים

 
 . 334– 329, עמ'  2000  אביב   תל   , העברים  ארץ   תולדות   –   כנען :  וערב   קדם ,  גור חורון   עדיה    78
 . החדש   העידן   תרבות,  מדבר ־ רוח    79
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  התנועה   גם  ודומותיה  הצרפתית ,  הגרמנית  ללאומיות  בדומה.  העבר  של  ההחייאה
.  לאומנות  אפילו (  ואמיר  רטוש  כגון )  ולעתים  מודרנית   חילונית  לאומיות   מבטאת   הכנענית

  שרטוש )  לודס  אדולף,  בראר  ויקטור  כגון,  צרפתיים  מהוגים  השראתו  את  קיבל  רטוש
 את  שתיארו  פלובר  וגוסטב(  חלמיש  מרדכי  הבדוי  השם  תחת,  לעברית  ספרו  את  תרגם

  שקדםמקור , המערבית התרבות אוצרות של המפואר כמקור הפיניקית תפגניה התרבות
על   היהודית  הדת  של  שליליתהשפעתה הל  והן  העתיקה  יוון  של  יתחיובהשראה הל  הן

   80.תרבות זו
הערבים    אלה  מעין   צרפתיים  הוגים  ארוית,  האירופי  הקולוניאליזם  ברוח את 
  הושחתה  הלאומית  שזהותם  ־תיכונירחהמז  המרחב  של  הקדומים  העמים  של  כצאצאים

 שונות  ערביות  קבוצות  בידי  גם  אומץ  קולוניאלי־אירופי  חזון  אותו 81. הערבי  האתוס  בידי
עשרים של המאה  ה בשנות בלבנון  הפיניקית והתנועה  במצרים הפרעונית התנועה כגון)

(  תביעהב  ואף)  בתקווה  החזיקו   הכנענים   ראשוני.  שוליות  נותרו  הללו  אבל(,  הקודמת
,  הלבנונים,  הכורדים  העמים  כי   האמינו  הם.  הערבים  אצל  תיקלט   זו  שאידיאולוגיה

  של   למסורת  ולחזור   המדכאת  הערביות  משרידי  להשתחרר  צריכים  ודומיהם   המצרים
 עליית  לפני  עמים  אותם  שחוו  העצמאות  בתקופת  במקומותיהם  שחיו  הקדומים  העמים

,  אזרחיה  כל  מדינת  להיות  אמורה  יתהיה  ישראל  מדינת,  לתפיסתם .  האשורית  האימפריה
  גדלו   או )  ישראל  בארץ  שנולדוכלומר, מדינתם של כל מי    – במובן הצרפתי של המושג  

 .  'העברי לאום'ל בנאמנות  חייביםכולם  ו ,(צעיר מגיל כאן
  קהילה  להקים  שרוצה  ,הגלותית  היהדות  של  זרוע  בהיותה  הציונות   את  דחו   הכנענים

  מסביבתה   חשדנית  והתבדלות  ולתפוצות  למצוות  הקשר  שימור  תוך   ישראל  בארץ  יהודית
 הקשר  הדגשת  תוך  ישראל  בארץ  חילונית  ריבונותהם דרשו לקיים  .  יהודית  לא' הגויית'ה

,  הסורים,  הלבנונים)  'עבריים'ה  האזור  עמי   כל  עם  בוטחת  והתמזגות  ולמקומיות  לאדמה
  אלא   הכנענים   היו   לא,  הציונות  את  שתקפו  אף,  למעשה,  וכך(.  והפלסטינים  הירדנים

  על  שלה  חילוני  הלאומי  ההיבט   את  שמבכרת  הציונית  האידיאולוגיה   של  קיצוני  ביטוי
 .בארצו תרבותו ולהחייאת העם של לריבונות וקוראת  יהודי הדתי פני

והופך   ערביםכ  לבין מי שנתפסים  כיהודים  שנתפסים  מי   בין  דבק המחברשה  מובן
.  שתיארנו  החדשה  הלאומית  בתפיסה   למולדת  הגיאוגרפיהקשר  אותם לעם 'עברי' הוא  

 :1949־ב 'אלף' העת בכתב קינן עמוס כותב, למשל, כך

  לבוא   דתו   אחת ]...[    הזכרונות   ובמורשת   ובנופה   באדמה ,  בארץ   קשור   הרנסנס   אין   עוד   כל 
  הוא .  יהודי   ואינו   ציוני   אינו   לו   מחכים   שאנו   הרנסנס .  באבו   בעודו   ולגווע ,  משבר   אלי 

 
 . 124– 123, עמ'  בידו ועט שלחפורת,    80
81   , p. 50The New Hebrew NationShavit,  
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. תחייתו   ותחייתנו . ]...[  הוא   עברי   אולי   אך ,  ציוני   ואינו   צבר  אינו   גוש   אבו   יוסף . ]...[  עברי 
   82]...[  עבר   ערכי   מפולת   רעש ,  גדול   רעש   בקול ,  תבוא   בוא   זו   ותחיה 

  רבים  במקרים  אולם  83, קיצונית   לאומנית  גישהלעתים    מבטאת   באירופה  ותפגני־נאוה
החדש"ה  רוח  את   דווקא  מבטאת  היא   , בישראל.  והאוניברסליסטי  הליברלי  "עידן 

 ומבכרת  והפרקטיקולריסטי  המבדיל  מהשיח   מתרחקת  ככולה  רובה   תפגני־נאוה  התנועה
 עם   קרוב  בקשר  מצויים  ם פגני־נאומה  רבים 84. וקוסמופוליטית  אוניברסליסטית  גישה

־ נאו  תפיסה  לעתים  מבטא  לאדמה  הקשר  אמנם 85. מהמערב  רוחניים  ומורים  קהילות
  לרוב   אבל,  הקונקרטית  והאדמה  המקומיות  את  המעריצה,  פרטיקולרית  תפגני

 אלה  נושאים.  אנושית־כלל  אחווה  שמבטאת  בכללותה  ' אדמה  אמא'ל  היא  ההתייחסות
 .  הז עם  זה שמזוהים והאלה הטבע להערצת מתקשרים

 ועל   ישראלית־היהודית  הפרטיקולריות  על  הכנענית  לביקורת  שותפים   םפגני־נאוה
 ביקורת  מביעים  שהם  בכך  לחלוטין   מהכנענים  שונים  הם  אבל,  לסביבה  החשדנית  הגישה

 של   הפרטיקולריות  את  נס  על  ומעלה  מקומיות  שמדגישה  הלאומית  האידיאולוגיה  על
  לתופעה   ההסבר  גם  טמון  בכך  אולי.  שלהם  הריבונות  חשיבות  ואת  שונים  עמים

  התנועה .  בישראל  פגני־נאוה  בשיח  כנעניים־הלוקליים  הביטויים  מיעוט  של  המתמיהה
 יש אם וגם, הכנעני לָעבר מֵעבר הרבה אקלקטית להיות נוטה כיום בישראל תפגני־נאוה

  רחב   מגוון  לאמץ   בנוח  חשה   התנועה.  למדיי  שולי  הוא  הכנעני   הפנתיאון   של  אימוץ  בה
: כמקבילות  לרוב  נתפסות  הללו.  ואחרות  אירופאיות  צפון,  אינדיאניות  מסורות  של

ה  להקבלה  זוכים  השונים  האלים ה  אלֶׁ   בטבע   המגולמת   האם  האָלה  על  דגש  תוך,  לאלֶׁ
  מקורן ש,  "עידן החדש"ב  הרווחת(  perennialism)  הפרניאליסטית  מהגישה  כחלק,  כולו
  אמא'ל  היא   ההתייחסות ,  בהתאם.  עתיק  היסטורי  אמת   בגרעין  והדתות   התרבויות  כל  של

 86.פרטיקולרית לאדמה במקום( ור הארץכדכינוי מיתי־נקבי ל) ' גאיה'ל או 'אדמה
  להכללת  המוביל  דבר,  הכנענית  התנועה  של  המוצא  נקודת   למעשה  היא   האדמה

  בין  ברורים  גבולות  יוצרת  לאום   לבין  אדמה  בין  זו  זהות.  הלאום  בתוך  יושביה  כלל
, בכללותה  ' אדמה  אמא' ל  המחובר  זם פגני ־נאוב,  זאת  לעומת .  'אנחנו־לאל'  'אנחנו'

  החיים   בעלי  ואף   האנושות  בני   כל  בין   אלא   הלאום  חברי  בין   לא   היא  המתבקשת  האחווה
.  לאינקלוסיביות  ודוחפת  הלאומיות  תחת  חותרת  זו  תפיסה.  בטבע  נוספים  ואלמנטים

  נטיה  בעלות  'פתוחות'  דתות   בין   מרכזי  מים  פרשת  קו  משרטט  זה   אידיאולוגי  הבדל
  הדתית   הקהילה  גבולות,  כאמור.  ופרקטיקולריסטיות  'סגורות'  לעומת  אוניברסליסטית

 
 . 120– 119, עמ'  צלבנים   לא   כנענים   לא ,  אוחנה   82
83   'Of Gods and Men'Saunders,  
 . לעיל   29  ' הע  או ור    84
 . 13', עמ'  בישראל   חדשות   דתיות  תנועות ' , ופררו   ורצברגר    85
 . החדש  העידן   תרבות ,  מדבר־רוח; ' המולדת'  או ' ישראל ארץ'    86
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  המקודשת   לגיאוגרפיה  האופייני  לרעיון   גם   להתייחס   ראוי,  לכן.  לאדמה  ביחס  פותמשתק
 מקודש  מקום  להיות  עשוי,  למשל .  אחר  או  זה  מקום  של  ייחודו  את  להדגיש,  תפגני־נאוה

  להיות  יכול   ואף,  מסוימים  אלמנט   או   לאיכות  או   מסוים  היסטורי  לסיפור  המקושר  בארץ
  –   דבר  של  בסופו  אולם 87, ישראל  בארץ  סמוכים   מקומות  לבין   בינו  'אנרגטי'  קשר

  על   העוצמה  נקודות   כל  ,כאמור  , שכן,  לאומית  פרטיקולריות  נובעת   לא  אלהה  קשריםהמ
 . אהדדי ומשפיעה בכולם המהדהדת שלמות לכדי יחדיו ותמחובר האדמה פני

 

  ולמלחמה   לערבים   יחס ה .  2. ד 

  את   ראה   רטוש,  זאת  עם .  'העברי  העם'מ  כחלק  לערבים  היחס   את  לעיל  הזכרנו
 בהלך.  העברית  לתרבות  כניגוד ,  הטבע  והרס  המדבר  של  מייצגיםכ,  כאויב  'ערביאים'ה

  ביישוב  כמגולמת,  הערבית  לעומת,  העברית  התרבות  את   רטוש  ראה,  האירופי  רוחו
  הלאומיות   את   וגם  הערבי  וההווי  המוסלמית  הדת  את  ביקר  הוא .  הטבע  ובשימור  הארץ

 : מזרח התיכוןב שרווחה כפי המודרנית הערבית

  לבנטינים   של   קטן   מספר'  המצאת   שהינו  'הערבית  האומה'  המושג   קיום   את   שלל  הוא
  לשון את אם כי המודרנית הלאומיות לשון את מבינים אינם הם. ]...[ 'אירופה מחניכי

   88]...[  המדבר שבטי  את מוחמד  איחד שבכוחה  לשון   אותה, 'והביזה הסיף הדת

  באותם  שישבו עתיקים עמים של כממשיכיהם השונים הערביים העמים  את שתפסו כפי
  נתפסו   ישראל  בארץ  שחיו  הערבים  כך ,  ביניהן  ולהתערבב  לנדוד  בלי   לכאורה,  מקומות

 שהתנתקו  אלא,  אדמתם  על   לחיות  שהמשיכו,  הקדום  ישראל  עם  כצאצאי  רטוש  בעיני
 לשפה  לחזור  נדרשים  המקומיים  הערבים,  לכן.  הקדומה  העברית  מתרבותם  בהדרגה
  זו   תהא )  מדתם  להתנתק וכן  העברי  מהעם  כחלק  שלהם העתיקה   להיסטוריה 89, העברית

 למשל )  כנעניים  דוברים,  יותר  מאוחרת  בתקופה 90(.ליהדות  בדומה,  הנצרות  או  האסלאם
  לוחמנות  במקום  –  מאד  שונה  באופן  אבל,  לערבים  דומה  התייחסות  ביטאו(  וגילן  אבנרי

  שכוללת ,  וערבים  יהודים  של  לבנטינית  קונפדרציה  של  חזון  הציעו  הם  ,לערבים  ועויינות
  מבלי ,  וסוריה  לבנון ,  ישראל  ארץ   של  במרחב  והמרובות   השונות   הלאומיות   הקבוצות   את

  אפשר ,  למעשה.  ישראל  בעם   ולהיטמע  העבריים  לשורשיהם  לשוב  יידרשו  שהערבים

 
 ZionThe Most Powerful Portal in 'Midbar Shapiro and Sasson, -Ruah'ראו:    87
 . 89'  עמ ,  בידו  ועט   שלח ,  פורת    88
 . 198', עמ'  שלישי   בית   או   החדשה   עבר ' , רטוש    89
 מקורם על  צבי ־ בן  ויצחק  גוריון ־ בן  דוד  שביטאו  דומות  לתפיסות  מקביל  רטוש של  זה   רעיון , למעשה    90

 ניכרת,  כאמור (.  Shavit, The New Hebrew Nation, p. 123)   ישראל   בארץ  החיים   הערבים   של   העברי 
 . 152'  עמ ,  בידו   ועט   שלח ,  פורת  . הכנעניים   אלה   לבין   הציוניים  הרעיונות  בין   הקירבה 
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  מתקבלים   אלה   וגם  אלה  –  היהודים  על  לביקורת  הְקבלה  הערבים  על  בביקורת  לראות
 . הכנעני לאידיאל עצמם מכפיפים שהם בתנאי רק בברכה

  פוליטיות  משאלות  בולט  באופן  נמנע(  ובכלל  בישראל)  זםפגני־נאוה,  זאת  לעומת
  ואוהדת   ליברלית  גישה  מבטא  הוא,  כללי  באופן.  לערבים  מהתייחסות  ובהתאם  ולאומיות

 של  באפשרות ואמונה, כאויבים  רווחה בשיח שנתפסים מיכלפי  כולל, העמים כל כלפי
  למצוא   ניתן  לאכמעט    בישראל  ותפגני־נאוה  בקבוצות,  בפועל.  בצוותא  וחיים  שלום

  משני  נשים של    או )  וערבים  יהודים   של  פגישה   שמטרתן  פעילויות   יש  לעתים.  ערבים
 לעשיית  טקסים  על  כשמדובר.  זניחות  הן  אלה  פעילויות  אבל,  שלום  לקרב  כדי(  העמים
,  רח התיכוןלמז או ערבי היהודי  לסכסוך ישירה התייחסות אין, הרמוניה ולהבאת שלום
 מעל  האנושית  הציביליזציה  של  ולהתעלות  מאלימות  להימנעות  כללית  קריאה  אלא

 . וסכסוכים לאומיים הבדליםל
  כדי   ולאלימות  למלחמה  ומצפה   מיליטנטיות  שוחרת  הכנענית  שהתנועה  בעוד

  כח   המדגיש,  האלים,  הלוחמני   השיח  את   מבקרים  םפגני־נאוה 91, מטרותיה  את  להשיג
. בעולם  'גברי'ה  והשלטון  המדיני  המבנה  על  שלהם  מהביקורת  חלק  וזו,  סוג  מכל  וכפיה
  מפורש   באופן   לציין  בלי,  הלוחמים  הצדדים  כלל  את  לבקר  נוטים   והם,  שלום  הוא  חזונם

,  הקדמוניים  עובדיהאת ו האלה  את שמדגישה המקודשת  ההיסטוריה . ערבים או  יהודים
  לגיטימציה   נותנות   ושאינן,  במלחמה  צורך   להן  אין  שכלל  שלום  שוחרות   חברות  מתארת

  ממש היא    לעתים,  ומאלימות  ממלחמה   להימנע  שואפת  האלה  תנועת.  סוג  מכל  לאלימות
  גם   ושלום  הרמוניה  להשגת  הנכון  כאופן  בה  מתוארת  הנשית  והדרך 92, פציפיסטית

  איננו   םפגני־נאוה  אצל  לערבים  היחס,  לכן.  המדיני  במישור  וגם  אישי־הבין  במישור
  דכאנית ,  כפטריארכלית  נתפסת  נוצריתאו ה  המוסלמית  תרבותם  גם  שכן,  במיוחד  פייסני

  אינם   בישראל  יםפגני־נאוה,  זה  במובן .  לביקורת  הזוכה  היהודית  המסורת  כמו   ואלימה
ת  בדרך שלום של למצב שואפים  אלא, המילה  של הפשוט  במובן 'יםישמאל' ק מ ו ח  ש

־נאו  בקבוצות  שבוצע  בסקר.  רח התיכוןבמז  פוליטי  לשמאל  ימין   בין  הדיכוטומי  מהשיח
אחוזמ  יותר  עצמם  זיהו,  בישראל  ותפגני   יותר  קצת  ורק,  שמאל  כמצביעי   ארבעים 

  או   פוליטיים־א  עצמם  רוי הגד  שלושים אחוז  כמעט  אולם,  ימין  כמצביעיעשרה אחוז  מ
־נאוב  ומורכבותן   הפוליטית  הדעות   ריבוי  על  ומלמד  מוסיף   זה   נתון 93. אנרכיסטיים

 . זםפגני

 
 . 196'  עמ ,  בידו  ועט   שלח ,  פורת    91
 לעתים  םפגני ־ נאו   גם ,  לצבא (  היהודים )   האזרחים  כלל   שגרתי   באופן  מגויסים   שבישראל   מאחר ,  אכן    92

 אלת,  ענת   בידי   ' לּוָוה' ש  כנעני ־ נאו   מתואר ,  אחד   במקרה.  הרובה   כוונת  מאחורי  עצמם   את  מוצאים 
(. 'Feraro, 'The Return of Baal to the Holy Land)   עזה   ברחובות   בקרבותיו ,  הכנענית   המלחמה 

 גם, פציפיסטי  לחזון יותר  נוטה  כאמור  שהיא, התנועה רוח  את   מייצג  שאינו במקרה  מדובר , זאת  עם 
 . ברירה  בלית   להילחם   בחובה   מכירה   היא  אם 

 . 13', עמ'  בישראל   חדשות   דתיות  תנועות ' , ופררו   ורצברגר    93
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  וצבא   פוליטיקה .  3. ד 

 של  דרכה  בראשית.  הפוליטיקה  היא   הכנענים   של  המרכזית  והעניין   הפעולה  זירת
  נרחבת  גיאופוליטית   שליטה  של  חזון  תוך,  החזק  והשלטון  הצבאי  הכח  הערצת,  התנועה

, לפזורה  וקשר  ידיים  רפיון  מבטאת  היהדות,  רטוש  לפי.  נפוצה  תהיהי  'הפרת  ארץ'  על
  האומה   על  רטוש  לדעת  כך  משום 94.'מולדת'ה  על  נפש  בחירוף  להילחם  מוכנה   אינה   ולכן

  המפוזרת  היהודית  מהעדה  לחלוטין  להיפרד  ישראל  בארץ  וההרואית  החדשה  העברית
 . בעולם

 כי ,  בלאומנות  רק  לא  –  התנועה  בתוך  חברים  בידי  כולל  –  הואשמו  מהכנענים  חלק
  עם   בהזדהות  מופגנת   גאווה  לזהות  אפשר  שלושיםה  בשנות.  לפאשיזם  בנטיה   אף  אם

כמובן,  ואולם 95, וחורון  רטוש  אצל  פאשיסטיים  משטרים   תום   עם  חמישיםה  בשנות, 
השנייה העולם    ניצחון  בעקבות 96. שכאלה  האשמות  מפני  מתגוננים  כבר  הם  מלחמת 

הברית,  הברית  בעלות מארצות  השראה  לשאוב  ויותר  יותר  הכנענים    במקום ,  החלו 
  אבנריאצל    כגון )  חלקם  בקרב  מתחזקת   יאז  .הצרפתית  מהלאומנות   השראהלשאוב  

  לעם   גזלהתמ  והערבים  היהודים  על  לפיהש  תרבותית־הרב  הלאומית   התפיסה(  וקינן
והשבעיםה  בשנות,  יותר  עוד   מאוחרות   בתקופות 97. אחד   דוברים  קוראים,  שישים 

  אינם  הם  כי   אם,  יזומות  ממלחמות   ולהימנעות  טריטוריאליים  לוויתורים   אפילו  כנעניים
 .לפציפיזם קוראים

 בשיח   מעורבים  כשהם  וגם,  ברובם  לפוליטיקה  אדישים  םפגני־נאוה,  זאת  לעומת
  דאגה בו  אקולוגיה ב,  נשים  בזכויות   מתרכז  הדבר(,  הריקליימינג  תנועת   כגון )  פוליטי
  במובן)  כגברית  הנתפסת  המערבית   התרבות  על  ביקורתב  כלומר  –  השלישי  לעולם
אופי הדיון הפוליטי, הן    תחת   לחתור  מבקשים  הם   כזה  באופן .  וקולוניאליסטית(  שלילי

בפוליטיקה   מהרגיל  שונים  אידיאולוגיים  בנושאים  והן  (הישראלית)בהתמקדות   ,
, "עידן החדש"ה  לתנועת  בדומה(.  ובכלל  בישראל)  הפנימי  הפוליטי  מהקיטוב בהימנעות  

  היתר   ובין  החברתיים  והממסדים  השלטון  כלפי  וחשדנות  ביקורת   מביעים  םפגני־נאוה
 להשתמטות  קוראים  אינם  ם פגני־נאו,  זאת  עם.  מיותרות  מלחמות  כמחרחרי  אותם  רואים

  להגן   כדי  להילחם  יםנדרשאנחנו  שלכך    הבנה   קרובות  לעתים  מביעים  אלא  צבאי  משירות
  איננה   והצבא  המדינה  כלפי  הביקורת  כי  לב  לשים  חשוב,  לכן.  קרובינועל  ו  עצמנו  על

 פרטיקולרי   איננו   לאדמה  שהיחס   מאחר.  לאומית־על  ביקורת  אלא,  שמאלית  ביקורת

 
 . 172– 171, עמ'  ' שלישי   בית   או   החדשה   עבר ' , רטוש    94
 . 153'  עמ ,  בידו  ועט   שלח ,  פורת    95
 . 192'  עמ ,  בידו  ועט   שלח ,  פורת    96
 . 309– 307'  עמ ,  בידו  ועט   שלח ,  פורת    97
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  בשטחים  גם   מתקיים  פגני־נאו  פולחן   בהם ש  מקרים  למצוא  אפשר,  מפוליטיקה  ומנותק
  פולחן   'הגדולה  הרוח'  קבוצת  קיימה  אחדות  שנים  במשך,  למשל.  ל"צה  לשלטון  הנתונים

טקסים .  הירוק  לקוסמוך    מיתר  ביער  באתר  אינטנסיבי  שמאני־נאו אחרים,  במקרים 
  פעילות.  במרחבים המוגדרים שטחי אש  אתרים המזוהים כמקדשים עתיקיםבנערכים  

 הכרה   יש  שכן,  ישראל  לגבולות  מעבר,  סיני  בשטח  גם  מתקיימת  ישראלית  תפגני־נאו
   . טריטוריאלית  פוליטית   שליטה  של  משאלות  התעלמות   תוך  היא   באשר  האדמה  בקדושת
 

   אחרות   לתרבויות   והיחס   השראה   מקורות  . ה 

, הצרפתית  הלאומיות  של  מהוגים  הדרך  בראשית  השראתם  את  שאבוהכנענים  ,  כאמור
  עניין  לצד.  אוגריתיתוה  הפיניקית  והמיתולוגיה  מהמסורת  הוקסמו  זו  עדשה  ודרך

  עשו  הכנענים ,  מאוגרית  הארכיאולוגיים   הממצאים   אודותעל    צרפתית  מחקר  בספרות
( רטוש  של  אחיו )  רין  צבי,  התנועה  מקורבי.  העתיקה  המיתולוגיה  את  לשחזר  מאמצים

  משומרית   שיפרה'  ש  שתרגמה  השירים  וגם,  אוגריתיים  אפוסים  ופרסמו  עיבדו,  ואשתו
 פסל  לֹנכח'  טשרניחובסקי  של  כשירו  כתבים  אומצו  בדומה.  לכנענים  השראה  שימשו
 .  היהדות על ביקורת תוך לעתים  מהאזור עתיקות ות פגני  אמונות ששחזרו 'אפולו

דומה    וסופרים  חוקרים  ממגוון  השראתם  את  שואבים  םפגני־נאוהבאופן 
 ושחזורים  מחקרים  זה  ובכלל,  הקדומות  ותפגניה  התרבויות  את  ומהללים  שמשחזרים

  תרבויות ,  קדומים  פולחנים,  האלה  ארכיטיפ,  מטריארכליות  תרבויות  של  יצירתיים
  בתחומים   ספרים'.  וכו  עתיקים  באתרים  חפירות,  שונים  ופנתיאונים  מיתולוגיות ,  אדמה

  נוטים ,  הכנענים  כמו ,  םפגני ־נאוה  גם .  מאנגלית  מתורגמים  וכן ,  בעברית  נכתבים   אלה
  מהרוחניות   בשונה;  האידיאולוגיה  ליצירת  השראה  ממנה  ולשאוב   מחקר  ספרות  לקרוא

  מעורים   ם פגני־נאוה,  האקדמי  השיח  את   שדוחה'(  אייג  ניו )  הרחבה  האלטרנטיבית
  98.בקריאתו ומעמיקים האקדמי במחקר

  למקורות   ביחס   הכנענים  לבין  ם פגני־נאוה  בין   משמעותיים  הבדלים   יש,  זאת  עם
־ נאוה,  כנען  ארץ  סביב  מקומיות  במסורות  התמקדו  שהכנענים  בעוד,  ראשית.  ההשראה

, אירופאיות  לרוב  –  ותפגני   מסורות  של  רחב  במגוון  מתעניינים  העכשוויים  םפגני
  הרומנטיקה   את   דוחים   ם יהעכשווי  ם פגני־נאוה,  שנית.  אמריקה  מיבשת   גם   ולעתים

 לנטוע  מבקשים  שהכנענים  בעוד.  אלה  הבדלים  שני  בין  קשר  יש,  למעשה.  הלאומית
 לכיוון  להתרחב  מבקשים  םפגני־נאוה,  פוליטיות  למטרות  קונקרטי  במקום  שורשים

  מקומי   פוליטי  צביון  להן  שאין  מסורות  מעדיפים  ולכן  'טבע'ל  ולהתחבר  קוסמופוליטי
  או   ל"בחו  לימוד   דרך  בין)  באנגלית   רבה   ספרות  קוראים  ם פגני־נאוה.  לאומי  או   צבאי

  מהקריאה   בשונה(,  בספרים  בין,  ברשת  בבלוגים   בין,  ל"מחו   המבקרים  מורים בהנחיית  

 
98   Voices from the Pagan CensusBerger, et al.,  
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 באופן   העבר  את  לשחזר  םפגני־נאול  חשוב  יותר.  צרפתית  בספרות  הכנענים  מנהיגי  של
.  למדע  נאמנים  להיות  מאשר  האידיאולוגיות  מטרותיהם  את   וישרת  השראה  בהם  שיעורר

  ביקורתיים   טיעונים  השמעת  תוך  המדעיות  התיאוריות  את  מאמצים  הם,  כך  משום
  הנכונות   את  בגלוי  מבטאים  אף.   המדע  בידי  שנזנחו  לתיאוריות   גם  נצמדים  ולעתים

  יכולים   אינכם  אם '  וויטיג  מוניק  הפמיניסטית  ההוגה  של  המסר  ברוח  מסורת  להמצאת
 99.'!המציאו – להיזכר

  מהלאומיות  השראה  בשאיבת  דרכם  את   מתחילים  שהכנענים  בעוד ,  כן  אם
  םפגני־נאוה,  תרבותי־הרב  האמריקאי  המודל  להערצת  עוברים  ובהמשך,  הצרפתית
 כל  מאמצים  הם  בהש  קוסמופוליטית  מערבית  ליברלית  לאומית־על  גישה  מאמצים

 שמאפשרדמיון  ,  כולן  בין  דמיון מוצאים    שהם  תוך,  ומקום  תרבות  מכל  שהיא  מסורת
 .  למקומי הגלובליבין  חיבור

 

 בכנען   זם פגני ־ נאו ו   כנעניות   –   סיכום 

  התייחסויות  תוך,  העכשווית  תפגני־נאווה  ההיסטורית  הכנענית,  התנועות  שתי  את  סקרנו
,  התנועות  של  פעילותן  ולתחומי   התארגנותן   לצורת,  האידיאולוגיים  המתאר  לקווי

 לדתביחס  ,  טבעי  עלבו   היםובאל  לאמונה  ביחס)  התנועות  של  הדתיות  לתפיסות
  ולאומיות   פוליטיקה  של  לשאלות(,  גיבוריהלו  המקודשת  להיסטוריוגרפיה,  היהודית

 מקורות  לשאלת  ולבסוף(,  צבאיים  ולעניינים  לערבים,  ולמולדת  ללאום ,  לציונות  היחס)
 .  אחרות לתרבויות יחסהו התרבותיים ההשראה

  ביותר  משמעותיים  הבדלים  גם   אבל,  עמוקות  דמיון  נקודות  זיהינו,  הסקירה  במהלך
 ולהמשגות ,  הישראלית  בחברה  המרכזי  לזרם  התנועות  יחס  על  נתבונן  אם(.  טבלה  אור)

  תרבות   בהיותן  התנועות  שתי  בין  דמיון  לזהות  אפשר  ,  בתוכה  שמקובלות  וקטגוריות
, שלו  היום  וסדר  ערכיו,  המרכזי  הזרם  על  בולטת  חברתית  ביקורת  יש  לשתיהן.  נגד

  כלומר , 'לקופסה מחוץ' היא  זו ביקורת. הקונבנציונלית הציונית  מהתפיסה  והסתייגויות
  המרכזי   בזרם  שמשמשות  המקובלות  המרכזיות  הזהותיות  הדיכוטומיות  את  שוברת

 . עצמית להגדרה
  המקובלים   והניגודים  הגבולות  על  מערערות  התנועות  שתי,  הדתית  הזהות  בתחום

  בהחייאת   עסקו  אבל  גנוסטיים־א  היו   הכנענות  ממנהיגי   חלק   שכן,  לדתיות  חילוניות  בין
  ם פגני־נאוה   ובקרב,  רליגיוזית  גישה  מבטאים   מנהיגיהם שב   והמאוחרים  האלים  סיפורי
  במערב המקובלת הדיכוטומיה על המערערת 'דתית שאינה רוחנית' גישה לזהות אפשר
  את   המזהה  המקובלת  הישראלית  הלאומית  התפיסה  על  מערערות  הן,  בנוסף.  דתי־חילוני
  מהיהדות   ומסתייגים  העברי  לעם  מתייחסים  הכנענים:  בציונות  ודוגלת  הדת  עם  הלאום

 
99   , p. 127, Paris 1969Les GuérillèresMonique Wittig,  
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  שונות   דתיות  ממסורות  השואבות  סינקרטיסטיות  לזהויות  נוטים  םפגני־נאווה,  ומהציונות
  אדישות  תוך (  'מתוקנת'  בגרסה  אותה  מאמצים  שחלקם  הגם)  היהדות   את  ומבקרים
 . ציוניות־פוליטיות לשאלות

  –   בציונות  מהמקובל  שונה  באופן  אבל,  בלוקלי  מיוחד  עניין   מגלות   התנועות  שתי
  ם פגני־נאווה,  במרחב  התושבים  כל  את  שלהם  המקומיּות  בתפיסת  משלבים  הכנענים
  עוצמה   נקודות  של  מערך  בתוך  המשולבת  ייחודיות  בה  שיש  'לאדמה  חיבור'ב  עוסקים

 של   המדומיינת  לקהילה  ביחס   השונות  האידיאולוגיות.  הפלנטה  כלל  פני  על  הפרוסות
,  'פתוחים  גבולות'  של  מדיניות  –  לאדמה  ביחס,  שהראינו  כפי,  משתקף  תנועה  כל

, היא באשר לאדמה קשור החש זםפגני־נאוה את מאפיינים ואוניברסליזם אינקלוסיביות
ר  ארץ'  גבולות  מהגדרת  הנובעת  הכנענית  'הקשיחים  הגבולות'  מדיניות  לעומת  ' ֵעבֶׁ

 . יושביה כלל של המדומיינת הקהילה ותפיסת
  למיון   ביחס  גם,  בהתאם  .בגלובלי  לעניין  מנוגד  איננו  בלוקלי  הענייןבתנועות אלה  

הכנעניות    התנועותש  לראות  אפשר,  לשמאל  ימין   בין  הישראלית  בפוליטיקה  המקובל
  בתפיסותיהם   קרובים  אחדים  כנענים  –  הזו   הדיכוטומיהאינן מתיישבות עם    ות פגנינאווה

(;  ועברון  קינן )  הקיצוני  לשמאל  אחרים   בעוד(  וגפני  אמיר,  רטוש  כגון )  הקיצוני   לימין
 השלום  בשאיפת  קרוביםהם  ש  ואף ,  בפוליטיקה  מעיסוק  לרוב  נמנעים  םפגני־נאוה

  גילום   עם  להזדהות   עשוייםהם    לעתים,  לשמאל  שלהם  הקוסמופוליטית   ובפתיחּות
 מתוך  הירוק  לקו  מעבר  לפעול  בנוח  לחוש  או    בצבא  שירות  בעת  מלחמה  אלוהויות

 . הימין ברוח – 'לאדמה חיבור'
גם      נפוץ  עכשווית  ות פגני־נאו  בתנועות   לשמאל  ימין   בין   זה   קיצוני   פיצול ,  אגב

  הטון   הוא  זהצביון  .  לאומני־האנטי  זה   הוא   יותר  הנפוץ  הפוליטי   הצביון  אולם 100, במערב
  בנמצא   אין  בישראל.  השמאלית  הגלובלית  למגמה   יחסי  דמיון   תוך   בישראל  גם  השליט
  QAnon  תנועת  או)  אירופה  בצפון  שנפוץ  הסוג  מן  ימנית   תפגני־נאו  פעילה  תנועה

  הפיצול   בהחלט  השתכפל  הכנענית  בתנועה,  זאת  לעומת(.  שלה  'שמאן'וה  האמריקאית
  הוותיק   היההוא ש  הימני  הטון  ודווקא  ,  לשמאל  ימין  בין  הגלובלי  זםפגני־נאוב  הנוכח

  את  לעקוף  ניסיון  כיום  יש  למעשה  התנועות  בשתי,  אחרת  או  כך.  בתנועה  יותר  והבולט
  בהיר   ניתוח   על  המקשה  דבר,  אלטרנטיבי  שיח  רווליצ  ושמאל  ימין  בין   הדיכוטומיה

   .המקובלת למפה פוליטית מבחינה אותן המשייך וישיר
  בסגנון   עמוק  הבדל  יש,  נגד  תרבות  בהיותן   התנועות  של  דמיוןה  קווי  למרות

,  ומתעמתת  לוחמנית  היא  הכנענים  של  הגישה  בעוד.  מציגים  שהם  החברתית  הביקורת
.  מעימותים  ולהימנעות  פייסנית  לגישה  נוטים   םפגני־נאושה  הרי,  קרב  אלי  ששה  ואף

, וכך.  ישראל  לאויבי  ביחס  והן,  הישראלית  בחברה  המרכזי  הזרם  אל  ביחס  הן  נכון  הדבר
  הערבים   עם  והן   הציונות  עם   הן ,  היהודית  הלאומיות   עם  הן  מסוכסכים  הכנעניםש  בעוד

 
100   'Of Gods and Men'Saunders,  
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  ולא   חלופה  ביצירת  ממוקדים  שהם  תוך,  מאלה  מה  באדישות  מסתייגים  םפגני־נאוה  –
 לעודד   מבלי,  הפייסני,  החיובי  בצד  להתמקד  אתגר  רואים  הם.  ובמאבק  בביקורת
  מקומית   פרטיקולריות  מבטאים   הכנענים  בעוד ,  כן  אם'.  וכד  עימות ,  כעס,  אלימות
  גוונים   לה  יש  שלעתים)  בקוסמופוליטיות   דוגלים  םפגני־נאו ה(,  פאשיזם  ואפילו)  לאומית

 (.גלוקליים
  למצוא  אפשר  כאן  גם   –   כנען  לאלי ,  הכנעניות  למסורות,  לכנען  ההתייחסות  בעצם

 בשתי  למקום  כבודועל      והאדמה  הארץ  על  דגש  למצוא  אפשר,  הדמיון  בצד.  ושוני  דמיון
  שנתפסת  ,מונותיאיסטיתה  היהודית  התפיסה  את  תומבקר  שתיהן,  בנוסף.  התנועות

  התייחסו   הכנענית  בתנועה.  הפוליתיאיזם  את  נס  על  ומעלים  והכנענים  כנען  כיריבת
ר  ארץ'ל   של   אחרים  שמותל  וגם  'ישראל  ארץ',  'כנען'ל  מתייחסים  םפגני־נאווה,  'ֵעבֶׁ

 שבה   'המנצחים  של  ההיסטוריהאת '  כמעצבת  היהדות  על  הביקורת.  האתר  או  האדמה
  ואת   הדתי   הממסד  את  מבקרות  ושתיהן,  התנועות  לשתי  משותפת,  הכנעניות  הוכחדה

  באופן   להביע  כדי.  למדינה  דת  בין  להפרדה  קריאה  תוך  הפוליטיקה  לבין  בינו  הברית
  התנועות   שתי  מחיות,  הדתי  והממסד  היהדות,  המרכזי  הזרם  על  הביקורות  את  סימבולי

  ם פגני־נאוה  ואילו ,  האוגריתית  למיתולוגיה   מתייחסים  הכנענים :  ת פגני  מיתולוגיה 
  את   חולקות  שתיהן,  זה  באופן .  עתיקות  ותפגני   מיתולוגיות  של  רחב  מגוון   מאמצים
 הכנענית  לתקופה  ספציפית  עורגת  הכנענית  שהתנועה  אלא,  מאד  קדומים   לזמנים  הגעגוע

  מתקופות   עבר  סיפורי   מאמצים  ם פגני־נאוה   ואילו,  ראשון  בית   ימי   לבין   השופטים   ימי   בין
 . האינקוויזיציה לימי ועד היסטוריה־מהפרה – מאד שונות

 החייאת  בדרכי התנועות שתי בין עמוק הבדל ניכר,  אלה מובהקים דמיון קווי לצד
  כאלגוריה   והמיתולוגיות  המסורות  את  מאמצת  הכנענית  שהתנועה  בעוד:  פגניה  העבר
  ודתי אמוני  באופן   נחגגות  העתיקות המסורות  ם פגני־נאוה   שעבור  הרי ,  ערכי  מסר  בעלת
  מהוססת  או  מרומזת  נימה  עם  גנוסטיים־א  לעתים,  לאתאיזם  יותר  קרובים  הכנענים.  יותר
  אמונתם   את   ולבטא  שבטבע  הקסם  את   להדגיש  מתאמצים  ם פגני־נאוה  ואילו ,  רוחניות  של

־הספרותי  במישור  פועלים  הכנענים,  בהתאם.  כישופיות  פרקטיקות  דרך  הדתית
  אמונותיהם   את  מבטאים  םפגני־נאוה  בעוד,  עירוני  שלהם  הפעילות  ואופי,  פובליציסטי

  הזדמנויות   מחפשים  והם,  טקסיות  ובפעילויות   יום־היום  בחיי ,  במעשה  גם   אבל  בכתב
  מנהיגי   בעוד  –  במיגדר  נעוץ  נוסף  הבדל.  ופולחנים  לסדנאות,  לטבע  לצאת  רבות

  הגבריות   תכונותיו  על  הוה-י  היא  שלהם  הנערצת  והדמות  גברים  כולם  הכנענים
  נשיּות  ומעריצה(,  מנהיגֹות  כולל )  בנשים  משופעת  תפגני־ נאוה   שהתנועה  הרי,  המובהקות

  שתואר   להבדל  זה  הבדל  ניתוח  נקשור  אם.  לֵאָלה  במיוחד  הדתית  האמונה  הכוונת  תוך
,  בהתאם מתחלפת הכנענים של הפטריארכלית המלחמה  שהערצת  לסכם אפשר – לעיל

 . םפגני־נאוה של מטריארכלי לשלום בשאיפה
  שתיהן:  רב  דמיון  יש,  התנועות  שתי  של  החיצוניים  ההשראה  למקורות  ביחס

  רעיונות   לאמץ  פתוחים,  בתקופתן  שמקובלים,  מודרניים  מערביים  זרמים  עם  מזדהות
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  אקדמיים  במחקרים  מאד  מתעניינים  וגם,  מהן  וללמוד  וזרות   אחרות  מתרבויות  ותכנים
  התכנים   את  מאמצות  התנועות,  המקרים  בשני.  למדיי  ואליטיסטית  מלומדת  עמדה  מתוך

, זאת  עם.  בהווה  שלהן  האידיאולוגיות  את  ולבנות  להעשיר  ניסיון  מתוך  המחקריים
  בחברות  המרכזי  הזרם  של  זרמים   מאמצים   הכנענים  בעוד:  כאן  גם   הבדלים  לזהות  אפשר

  שחותרים   זרמים  מאמצים  ם פגני־נאושה  הרי(,  ממדינה  דת   הפרדת,  תלאומיּו)  מערביות
 הישראלית   בחברה  המרכזי  לזרם  מתנגדות  התנועות  שתי,  זה  באופן.  המרכזי  הזרם  תחת

, שלהם  מקורית  לוקלית  גרסה  ויצירת  זרים  רעיונות  של  אימוץ  באמצעות  הכנענים  –
  בחברות   מקבילה  נגד  מתרבות   רעיונות  של  אקלקטי  יבוא  באמצעות  םפגני־נאווה

 ששואבת   הכנענות  –  פרטיקולרית  מקורית  אידיאולוגיהנוצרה    והז  בדרך.  מערביות
  זם פגני ־נאוה  ואילו ,  מערביות  לאומיות  ואידיאולוגיות  מערביים  ממחקרים  השראה
  להקשר   להתאימם  מאמץ  ללא  מהמערב  רעיונות  וליקוט  אימוץ  בין  נע  ישראלי־המקומי
 . מקומית ייחודיות אידיאולוגיה יצירת לבין המקומי

  והתרחבותה  התעוררותה  עם,  וכיצד  מדוע  השאלה  היא  שמתעוררת  מרכזית   סוגיה
  כנען   ולאלי  הכנעניות  למסורות  בולטת  התייחסות   אין,  כיום  בישראל  ותפגני־נאוה  של

  מקומית   מסורת  אחר  החיפוש  מעצם   מתבקש  להיות  עשוי  שהדבר  וזאת אף,  זו  בתנועה
 וגדלו  נולדו  שאיתה  היהודית  הזהות,  ראשית.  לכך  שונות  סיבות  למנות  אפשר.  תפגני

  הכנענית   המסורת   עם   מהזדהות  טבעית  רתיעה   בהם  לעורר  עשויה  הישראלים  ם פגני־נאוה
 הישראלית   הסביבה  בקרב  כאלה  תכנים מו  מסמלים  להימנע  אותם  לדחוף   לפחות  או

־ אנטי  עם   להזדהות  –   הרצון  ואף   –   הנכונות  לאור,  זאת  עם .  מהם  להירתע  שעשויה
  אקזוטיים   תכנים  אחר  חיפוש  תוך(,  אחרות  דת  הנותווכ)  מכשפות  עם   ובפרט  גיבורים

  יימנעו   םפגני־נאו  העכשווית  הפלורליסטית  שבישראל  להאמין   קשה,  'שערורייתיים'ו
  פגני ־נאוה  ביחס   נעוצה  שהסיבה  היא  אחרת  אפשרות.  ל"הנ   מהסיבות   הכנענית  מהמסורת

, שלהם  הקוסמופוליטית  הגישה  –   ולאומיות  ישראלית  פוליטיקה  של  לשאלות
  הפתיחּות   את   ולחזק   ישראלית ־היהודית  הפרקטיקולריות  את   'לאלחש'  המעוניינת

 לחזק שעשויה לוקלית מסורת מהדגשת להימנעאותם  דוחפת אחרים עמיםלו למסורות
 המקום  ששאלת  העובדהאולי  .  למקום  בעוצמה  המחוברים,  לוחמניים,  לאומניים  גוונים

  ם פגני ־נאוה   את  שמביאה  היא     ישראל  של  פוליטי־הצבאי  העימות  במוקד  היא   'השטחים'ו
  מתוך   נוצר  המקומי  זםפגני־נאושה  היא  נוספת  אפשרות.  מקומיות  של  מהדגשה  להימנע
  המסורות   על  וסדנאות   ספרות   שכן  הקיים   מן  מערביים  רעיונות   של  אקלקטי  אימוץ

 מפותחות  מסורות  מאשר  יותר  להם  נגישות  האחרות  ותפגניוה  האינדיאניות,  הקלטיות
  יצירה התגבשה טרםשזו הסיבה לכך ש ייתכן . הכנענים של פגני ה עולמם  את המתארות

  חלקית  התאמה  עם  מיובאים  חומרים  של  בליל  אלא  –  משמעותית  לוקלית  מקומית
  הגיע   המערבי'  אייג  שהניו  שכפי  לצפות  סביר,  נכונה  זו  אחרונה  השערה  אם.  למקומיות

 Jew  של  והולכים  גוברים  גלוקליים  מיזוגים  יצר  ובהדרגה  הגלובלית  בצורתו  לישראל
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Age,101 בשנים   בהדרגה  ויגבר  ילך  עכשווי  כנעני  זם פגני־נאו  ביצירת  העניין   שגם  ייתכן  
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 בישראל   ות פגני ־ נאו ל   הכנענית   התנועה   בין   השוואה   טבלת נספח:  
 

 הבדלים  קווי דמיון 

נגד   חברתית    – תרבות  מחוץ  ' ביקורת 
הדיכוטומיות   ' לקופסה על  )מערערת 

לאומי – חילוני  ציוני, ־ אנטי – דתי, 
הדתית – לוקליות בזהות  ־ גלובליות 
 .לאומית( 

והימנעות  פייסנות  מול  ועימות  לוחמנות 
 .מעימותים 

 

הפוליטית לא   לחלוקה  בקלות  מתמיינים 
ימין  הציונות  –של  על  ביקורת  שמאל; 

 .מסיבות שונות 

לעומת  לאומית  מקומית  פרטיקולריות 
 .קוסמופוליטיות 

בעיקר סמלים(   – אתאיזם חילוני )האלים   .על מקומיות ו   דגש על האדמה 
באל  אמונה  קסם,  על  דגש   היםו לעומת 

 .ופולחן דתי 
מהיהדות המונותאיסטית סלידה  – ביקורת

דת  להפרדת  דרישה  הדתי;  ומהממסד 
 .מהמדינה 

פובליציסטי מול דגש טקסי; ־ דגש ספרותי . תפגני מיתולוגיה    עניין בהחייאת 
 .פעילות עירונית מול פעילות בטבע 

ערגה לזמנים קדומים מאד, כגון התקופה  
  . הכנענית 

  . גבריות מול נשיות 

שוליים;  .מערביים מודרניים הזדהות עם זרמים   לעומת  מרכז  זרמי  אימוץ 
פרטיקולרית,  מקורית  אידיאולוגיה 

  . לעומת מיובאת אקלקטית 
 . פתיחות לתרבויות זרות וללימוד מהן 

גישה   ממחקרים,  השראה  שאיבת 
בשירות  המחקר  מלומדת,  אליטיסטית 

 .מטרות אידיאולוגיות 
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 ְצָמַרִים בהר  ומלחמת אביהתעמולה 

 ורד אורגיל
 

 
? כיצד משמרים את מסגרת האמונה בימים של משבר אמוני וחברתי  כיצד נוצרת מסורת

לו פעולות ננקטות על ידי המנהיגים והמוסדות החברתיים  יגדול? מה ניתן לעשות וא
 הכרחיש    משבר, קונפליקטים וחוסר וודאותלמען קיום ושימור המסורת? בעידן של  

. לעיתים יש צורך לבסס ולבנות מסורת חדשה מתוך מטרה להגן על המורשת התרבותית
התפוררות ומניעת  השורות  אחדות  על  למצוא  .  לשמור  יכולים  אנחנו  לכך  עדות  איזו 

קבות בעשבאו  בעבר ההיסטורי שלנו ומה ניתן ללמוד ממנה? חוסר הוודאות והמשבר  
של   מחדש  בנייה  חייבו  שני  בית  בימי  לציון  והחזרה  בבל  וגלות  ראשון  בית  חורבן 

כך,  החברה.   מחדשמשום  הוא    ייצוג  ההווה  לבין  בינה  קשר  ויצירת  ההיסטוריה  של 
הכרחי. אנו פוגשים בנייה מחדש זו בספר דברי הימים, ונוכחים בה בעת עריכת השוואה  

מנהגים מההווה אל העבר כמקור לסמכות מופיעה    למקבילותיו. דרך העבודה של קישור
אולם היא איננה נחלתו של ספר זה בלבד, קדמו לו   1לכל אורכו של ספר דברי הימים,

  2ספרי שמואל מלכים.

 
בחוג   2008מאמר זה מבוסס על עבודת גמר לתואר מוסמך שהגשתי לפרופ' ציפי טלשיר ז"ל ב־    *

למקרא באוניברסיטת בן גוריון בנגב. ברצוני להביע את הערכתי הרבה לתמיכה, ההדרכה וההנחיה 
 במהלך לימודי מפרופ' ציפי טלשיר ז"ל.  שזכיתי לקבל

מוכר במסורת הבבלית כמי   , דוגמה לדרך פעולה זו ניתן למצוא גם בהיסטוריה. נבונאיד מלך בבל  1
שייסד את 'שושלת חרן', אשר הקו המאפיין אותה הוא חדשנות בדת ובפולחן. חדשנות זו הוצגה 
כחזרה של מנהגים עתיקים וחידוש פולחן קדום שנשכח. 'נמצא שהגדול ברפורמטורים בקרב מלכי  

מחקרים בתולדות    בבל ויהודה:,  תדמור, אשור  חיים  בבל מופיע בלבוש של שומר מסורת אדוק'. 
   . 288, עמ' 2006המזרח הקדום, בעריכת מרדכי כוגן, ירושלים 

'גם מחברים אחרים מעבדים את מקורותיהם, מכניסים את עולמם בתוך העולם שהם מתארים, ומה   2
אלא עיצוב העבר בכלים הספרותיים    –שיוצא מתחת ידם אינו בחינת צילום מציאות היסטורית  

דת ראותו של מחבר שמטרותיו עמו. ... מחבר ספר דברי הימים, כמחבר ספר  שבידי המחבר ומנקו 
ההיסטוריה.  את  תפיסתו  במכבש  המציאות  את  כובש  ממנו,  יותר  ואף  לפניו,  ציפורה  ' מלכים 

 . 45(, עמ' 1994) 7על הפרק ' תפיסת פילוג הממלכה בספר מלכים ובספר דברי הימים' טלשיר, 
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נ הימים  דברי  לבין יספר  בינו  הברורים  הפערים  בשל  במחקר  בהרחבה  דון 
שמ הדופן  יוצאת  ההזדמנות  מלכים.  שמואל  ספרי  דברי  מקבילותיו,  ספר  בפנינו  ציג 

הימים היא היכולת שלנו לבחון את הנאמר בו אל מול מקבילותיו ולשער את הסיבות  
לפערים אלה. חוקרים רבים התמודדו עם השאלה כיצד יש להתייחס למחבר דברי הימים 

שונות,   ראיה  מזוויות  נידונה  בווהיא  ת  ,מחבר  היו שראו  אני   3.ועוד  אולוג היסטוריון 
בחינת עבודתו   –שטרם נבחנה לעומק במחקרבספר מזווית ראיה נוספת  לדון  מבקשת  

את  ולשמר  פעולות ספציפיות שנועדו לקדם  כיוזם  כתועמלן,  הימים  דברי  של מחבר 
  4התפיסה של האסכולה שאליה הוא השתייך בימי בית שני. 

ואולם לפני .  ָמַרִיםצְ בהר    נאום אביה והמלחמה  :במאמר זה אעסוק בפרשה אחת
במאפייני  להתבונן  עלינו  זו  בפרשה  לדון  שני    שניגש  בידי  שנקבעו  כפי  התעמולה 

 חוקר המדיה הרולד לאסוול והתאולוג ז'ק אלול.  – בתחום החוקרים המרכזיים 

 הצגה מחודשת של המציאות   – ההיסטוריה  תעמולה ושכתוב

ר בהקשר שלילי, אולם  אנו רגילים להתייחס אל המילה 'תעמולה' במובנה המודרני בעיק
השימוש בתעמולה אינו חדש. זהו תהליך שמתקיים כבר מראשית הקיום האנושי, תהא  

 5סוג התקשורת האנושית המקובלת באותה תקופה אשר תהא. 

 
באים    3 הללו  השונים  הספרים:האספקטים  בסדרת  שיצאו  הקבצים  בכותרות  ביטוי   The  לידי 

Chronicler as author: studies in text and texture, edited by M. Patrick Graham & Steven 

L. McKenzie;  The Chronicler as theologian: essays in honor of Ralph W. Klein, edited by 

M. Patrick Graham, Steven L. McKenzie & Gary N. Knopper; The Chronicler as 

historian, M. P, Graham, K. G, Hoglund and S. l, McKenzie 
חוקרי מקרא אף הם השתמשו במונח 'תעמולה' בהתייחסם לספר דברי הימים, כפי שנראה בהמשך,   4

לתיאור האופן שבו פעולת  ואולם אף אחד מהם לא נכנס לעומק להסבר של מהות המילה תעמולה  
 מטרותיה כפי שאני מבקשת להדגים במאמר זה.של  התעמולה התבצעה בפועל ו

ניסיונות לשנות את דעותיהם של ששכנוע אומר הפסיכולוג בראון  בפתח ספרו העוסק בטכניקות    5
עתיקים ו  אחרים  המתועדת,  מההיסטוריה  שיותר  להניח  דרך   מקורםיש  הדיבור.  התפתחות  עם 

 James Alexander Campbel  אנשים ללא צורך בשימוש בכח.   הדיבור מגיעה האפשרות לשכנע

Brown, Techniques of Persuasion: from Propaganda to Brain Washing, Harmondsworth 

1963, p.9 .   לאסווול מזכיר השפעות של תעמולה בימי אלכסנדר הגדול, סולון באתונה, צמיחת
 .Harold D. Lasswell , Ralph Dם.  אם, הנצרות והאסלזהקיסרות הסינית והתפשטות הבודהי 

Casey, and Bruce L. Smith (ed.), Propaganda and Promotional Activities : An Annotated 

Bibliography, Chicago 1969, p.25   .  התרגומים למקורות המידע באנגלית המשולבים במאמר זה
 נעשו על ידי. 
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את   לחקור  בבואנו  'תעמולה'  המודרני  בביטוי  השימוש  מעצם  ההסתייגות 
מובנת,  העתיק  בזמן  אז. תברור שאולם   6ההיסטוריה  כבר  ננקטה  דרך  7עמולה  בדיקת 

עבודתו של מחבר ספר דברי הימים תראה את התאמתם של ההבדלים הקיימים בינו לבין  
מקבילותיו כנובעים מתעמולה. אדגיש ואומר שמחבר דברי הימים אינו תועמלן במובן  
המודרני של המילה, אולם הוא משתמש בכלי עבודה של תועמלן כשהוא מבקש לשכנע  

לאסוול   8ן. לו בנכונות מסריו מתוך כוונה לקדם את האידיאולוגיה שבה הוא מאמיאת קה
במהלך   שהחלה  גישה  תעמולה,  למונח  מייחסים  שאנו  השלילית  להתייחסות  מודע 

כאשר ידיעות לא נוחות סווגו כ'תעמולה של האויב'.    1918–1914מלחמת העולם בשנים  
נוהג חיובי,  כמונח  תעמולה  להציג  רוצים  להציגה  אם  ציבור, כחינוךים  יחסי  מידע,   ,

אובייקטיבית,   בצורה  'תעמולה'  המונח  אל  להתייחס  מציע  לאסוול  לכן  פרסום'. 
' המילה  במקום  במילה  propagandaולהשתמש   'representation  מחדש , הצגה 

  9במקומה.

 
הפצה, הרחבה, הגדלה.   Propaganda, Propagatio (Propago)מסביר את מקור המילה    סימפסון  6

רעיונות בצורה יזומה, כדי להרחיב את מעגל הנחשפים  כיום אנו מתייחסים לתעמולה כהפצה של 
אלה.   ,D. P. Simpson, Cassell's new Latin–English, English–Latin Dictionary  לרעיונות 

London 1968, p.480 . 
  מצטט חוקרי תקשורת המדברים על תעמולה ועל היחס לתעמולה בקרב חוקרי היסטוריה:תדמור    7

המושג תעמולה אינה מקובלת כלל בקרב ההיסטוריונים, ועוד פחות וללנית של  כהמשמעות ה' 
בחברה  קהל  דעת  של  קיומה  שעצם  ביחוד  העתיקה,  מסופוטמיה  של  היסטוריונים  בקרב  מכך 

בספרו הראשון  לפרק  קורא  תדמור  הוכחה'.  טעון  עדיין  'האשורית  ספרות ,  תעמולה, 
- רבי' תדמור מתאר את סופרי המלך כ  .' והיסטוריוגרפיה: פיענוח הצופן של כתובות מלכי אשור

תדמור, אשור, בבל    . אמנים מוכשרים מאוד, אשר גם שיקפו את העמדות הפוליטיות של המלך' 
לקדם  לא פעל לצורך קידום מלך מסוים, אלא פעל כדי  מחבר ספר דברי הימים    . 15  , 8  עמ'   :ויהודה

 . אידיאולוגיה
ללוו  ליירי  8 הימים  דברי  ספר  בין  הקשר  על  לסיפור  ו  יםמדבר  המוקדש  שהספר  שיתכן  מציין 

שייך   הימים  דברי  ספר  לדעתו  לשימושם.  הפולחן  מקיימי  בידי  נכתב  הפולחן  של  ההיסטוריה 
לאסכולה של המשרתים בקודש בתקופה שלאחר הגלות, כיצירה אחת )מטעמם של כותב אחד או 

 :William Riley, King and Cultus in Chronicles.  אסכולה אחת( בתקופה הפרסית המאוחרת

worship and the reinterpretation of history, Sheffield 1993, p. 24 . ספר דברי  משער שג ווינבר
לדחותה    מבליהוקרא בפני חכמים שהיו מסוגלים להעריך את החדשנות של דברי הימים    הימים

מפני שאינה זהה למקור. עם זאת, מזהיר ווינברג ואומר שטקסט שסוטה במידה רבה מהמקור לא 
ידי קהל היעד.   Joel P. Weinberg, ‘The Book of Chronicles: Its Author and  יתקבל על 

Audience’ Eretz-Israel 24 (1993), p.219 .    זו ולדומות לה לגבי שימוש בתעמולה ראו לנקודה
 . 61להלן בדבריו של אלול על עקרונות להפעלת תעמולה בעמ'  

9  Representation –  ' משמש כאחד מהאמצעים ליצירת   ' הצגה מחדשבהקשר של תעמולה המונח
תגובה קולקטיבית, והבחירה הנכונה של ההצגה מחדש חשובה במיוחד. מטרתו של התועמלן היא  

מים על ידי טיפול בסמלים מסוימים. אם רוצים  את התגובה כלפי אובייקטים מסוי   מחדשלהגדיר 
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ך גם  ניתן להתייחס לתעמולה כשיטה, אבל ניתן להתייחס אליה   י הל ת במובן    .כ
   זה תעמולה היא העברה של עמדות שניתן לזהות אותן כשנויות במחלוקת בתוך החברה. 

היא   תעמולה  לתעמולה:  שונות  הגדרות  מציע  ם של  הפצה  לאסוול  י מל שנועדה   ס
ת מלחמה של  ה היא תעמול  10; ת להשפיע על גישות בנושאים שנויים במחלוק  ו נ ו י ע  ר

היא  ת   11ת; ברעיונו  במחלוקת עמולה  המצויות  גישות  העברת  של   מאמץ 12, תהליך 
  13וקבלה במקום מחלוקת, לא רק מתודה.  ליצור אחדותמכוון שנועד  

לאסוול מפרט את תפקידי התעמולה בזמן מלחמה ואומר את הדברים הבאים על 
  14של תעמולה:  תפקידה 

But by far the most potent role of propaganda is to mobilize the 

animosity of the community against the enemy, to maintain friendly 

relations with neutrals and allies, to arouse the neutrals against the 

enemy, and to break up the solid wall of enemy antagonism.15       

לאסוול מציין שתועמלן המבקש להשיג את מטרותיו מוכרח לפנות אל ההיסטוריה, זאת  
יצורפו   הזו  ההיסטוריה  אל  רב.  רגשי  ערך  יש  משום שלזיכרונות של העבר המשותף 

הדת היא מקור כוח חזק    16.הקריאה לאלוהים לעזרהרעיונות ותפישות מתחום הדת, כמו  
,  שאינו פועל נכון במובן הדתייוצג כמי    אויבהומניע המדרבן את ההמונים לפעולה.  

 
 להציג גורם מסוים בצורה שלילית יש לבחור בכל האמצעים שיאפשרו להציג את הדמות בדרך זו.
Lasswell, Casey, and Smith, (ed.) ‘The Study and Practice of Propaganda’ pp.3, 11,13  

כי בהקשר של תקשורת השימוש במונח זה אי נו קשור לתחום התעמולה אלא לנושא יש לציין 
 הייצוג באופן כללי. 

 .Dorothy Lasswell, Harold D  ניתוח משמעות הסמלים הכרחי להבנת פעולתה של התעמולה.   10

Blumenstock, World Revolutionary Propaganda: a Chicago Study, New York 1939, p.101; 

Bruce L. Smith, Harold D. Lasswell, Ralph D. Casey, Propaganda, Communication, and 

Public Opinion: A comprehensive reference guide. Princeton, N.J. 1946, p. 1  
11   Propaganda Technique in the World War with a new introduction,Lasswell, arold H

New York 1972, p. 12   
12  , p.3Propaganda, Communication, and Public Opinion, Smith, Lasswell, Casey 
13  Propaganda and Communication  ,Speier (ed.) Hans Lerner, DanielLasswell, arold D. H

in World History V.1, Hawaii 1979, p.5  .  תהליך    , דברי הימיםזהו הסבר לעבודתו של מחבר
 , לא רק מתודה. חברתיתוחשיבות בעל משמעות 

כלפי  שמבין תפקידי התעמולה    14 ליצירת שנאה  זה בפירוט  לאסוול אתייחס במסגרת מאמר  קבע 
על האופן שבו מתבטאים תפקידים אלו של התעמולה .  יצירת דמורליזציה אצל האויבולהאויב  

 . 70– 68להלן בעמ'  ראו ְצָמַרִיםבנאום אביה ובמלחמה בהר 
15  , p. 10Propaganda Technique, lLasswel   
16  57–, pp.56Propaganda TechniqueLasswell,  . הדגמת העיקרון לגבי תיאור מלחמת אביה  ב  לדיון

 בהמשך. ראו בהר ְצָמַרִים 
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וכמי ש מכשול לביסוס ערכים לאומיים  יש בו משום  כמאיים על המורשת החברתית, 
  17חדשים. 

אלול תעמולה    ז'ק  להפעיל  המאפשרים  ופסיכולוגיים  חברתיים  היבטים  מפרט 
הקבוצ 18: ה בהצלח כלפי  הפרט  אצל  השייכות  תחושת  בתרבות   ה; חיזוק  שימוש 

של   והרגשות  הידע  עולם  על  להשפיע  כדי  חדשים  הקשרים  יצירת  תוך  ובהיסטוריה 
אלול מציין   19ן. מחדש בהתאם לערכיו ומטרותיו של התועמלנכתבת  הפרט; ההיסטוריה  

ות בצורה מעורפלת שכדי להעביר את מסריו, התועמלן ישתמש ברמיזות ויטפל בעובד
מסוימת.  עמדה  לאימוץ  השומע  את  שתוביל  שתעמולה   20ובדרך  מציין  הוא  כן,  כמו 

כדי  מוכרחה   בחברה  הרווחים  והמיתוסים  האמונות  למערכת  עצמה  את  להתאים 
סיכוי לחדור אל   שיקשיבו לה, תוך שימוש במילים חזקות, בעלות עוצמה, שיש להן 

ל מדבר על חשיבות השימוש במיתוסים בתעמולה,  אלו 21תודעת הפרט ולהשפיע עליו.
מפני שהמיתוסים נובעים ממערכת של אמונות. אמונות קשורות למספר הנחות בסיסיות  

  22הנחשבות בעיני ההמון לאקסיומות, בין אם מדובר באמת לאמיתה או בשקר.
על   המיתוסיםלאסוול מדבר  רגשות    חשיבות  בעידוד  מסייע  המיתוס  בתעמולה: 

ניתן למצוא מיתוסים  בסמלים המעוררים רגשות, שיתוף וסולידריות, ועוסק  הזדהות  .
  23בטקסים, דגלים, המנונים, או באגדות הנרקמות סביב גיבורים.

 תעמולה, סמלים ומיתוסים בספר דברי הימים . 1

חוקרי מקרא שונים ניסו לאפיין ולהסביר את דרך עבודתו של מחבר דברי הימים. אני  
מהמאפיינים שהם זיהו אצל מחבר דברי הימים מתאימים גם לתיאור דרכי  מוצאת שחלק  

 עבודתו של תועמלן.

 
17  59–, pp. 58Propaganda TechniqueLasswell,  .    לטעמי, ניתן לומר אותה אמירה בכיוון ההפוך–  

דת עושה שימוש בתעמולה לצורך השגת מטרותיה. בעזרת השימוש בנרטיב ופניה אל ההיסטוריה  
מסריה  את  לקבל  אותו  ומשכנעת  שלה  היעד  קהל  אל  פונה  היא  המסר  של  מחדש  עיצוב  תוך 

 ולהאמין בהם. 
ב  18 מאוד  מוכר  אלול  ז'ק  שהתאולוג  לציין  של  ראוי  הדעת  לחקר  התחום  תרומתו  בשל  תקשורת 

 התעמולה. 
 על כך בהמשך.  וראו חוקרים רבים מתארים בדרך זו את עבודתו של מחבר דברי הימים.   19
20  (trans. Kellen K. And J. Lerner)  Propaganda the Formation of Men's AttitudesEllul, J. 

New York 1968, pp. 9,14,37,57-54 . 
21   , p. 46Propaganda and the Formation of Men's Attitudeul, Ell .   דברים דומים לכך ניתן למצוא

 . 8' בדבריהם של ריליי וווינברג על קהל היעד של מחבר דברי הימים, ראו הע
22  , p. 40Propaganda and the Formation of Men's AttitudeEllul,    
23  The Language of Politics: Studies in Quantitative , Leites .Nathan C ,Lasswell .Harold D

Semantics, Cambridge, Mass 1966, pp. 9–11 .  מחבר דברי בהם משתמש  שמיתוסים  ראו על ה
 בנאום אביה בהר ְצָמַרִים בהמשך. הימים 
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הם   אליו הוא מתייחס כהיסטוריוןשדברי השבח של קלימי למחבר דברי הימים  
 את ההיסטוריה ומציג אותה באור חדש:המשכתב    בעצם תיאור דרכי פעולה של תועמלן

creative artist with a variegated range of literary and historiographical 

talents – a skilled professional historian with sophisticated writing 

methods at his disposal, one who not only selects material suitable to 

his aims from earlier works, but also presents it in a fresh style, rewriting 

and formulating it in a new literary model.24  

ם   דיוק:  על השימוש בהיסטוריה כאמצעי שכנוע אומר י ב טי ר הם אמצעי  היסטוריים    נ
ה להעביר   גי ו ל ו א י ד י והשקפת עולם לשומעים. הנרטיב ההיסטורי מדווח על העבר    א

להעריך באמצעות הנרטיב אשמה ומציג בפני שומעיו את האפשרות לשפוט את העבר, 
פועלת ההיסטוריה  כיצד  להבין  הבאים: 25. והצלחה,  הדברים  את  מציין   ' Theריליי 

Chronicler's history is, in effect, a re-presentation of the formative 

monarchical period of Israel's history as viewed especially through the cultic 

lens';26 'את הדברים הבאים:  על דרך עבודתו של מחבר דברי הימים אומר וולץ'He  

was not writing history; he was writing a tract for his time, in which he used 
27history, in order to enforce his conviction';   למיתוסים מקום נכבד בספר דברי

דברי הימים הוא המיתוס שמחבר דברי הימים    הימים. אחד המיתוסים המרכזיים בספר
המקדש.  בבית  הלויים  פולחן  כמייסד  המלך  דוד  דמותו של  סביב  הצגת   28בונה  אופן 

דמותו של דוד בספר דברי הימים היא דוגמה לדרך הפעולה של תועמלן. מחבר דברי 
כך  מלכים. ב ־הימים מנצל מיתוס קיים על דוד המלך, מודל שנוצר כבר בספרי שמואל

 
קלימי   24 של  את    דבריו  מדוקדקתמתארים  בחירה  התעמולה:  פעולת  של  ליבה  חומרים,   לב  של 

 Isaac Kalimi, ‘Wasבהתאם לאידיאולוגיה או למטרה שאותה רוצים לקדם והצגתם באור חדש.  

The Chronicler A Historian?’, The Chronicler as Historian, Sheffield 1997, p.87  דברים .
 . 20הע' וב 61לעיל בעמ'  דומים אמר אלול בהקשר לדת ותעמולה, ראו 

25  , The Persuasive Appeal of the Chronicler: A Rhetorical AnalysisDuke, .Rodney K

Sheffield 1990, p. 113 .  דרך זו של שכנוע בעזרת נרטיב היסטורי שרירה וקיימת גם היום. אני
ככלי  ובדת  ואלול על השימוש בהיסטוריה  לאסוול  לדבריהם של  מוצאת בדברים אלה התאמה 

 תעמולה. 
26  , p.36nd Cultusa KingRiley,  .  '9ראו התייחסותי למונח זה אצל לאסוול בהע . 
27  , London 1939, p.54The Work of the Chronicler: its Purpose and its DateAdam C. Welch,  .

, למשל, המילה  וולץ' במספר ביטויים חזקיםבדברו על דרך עבודתו של מחבר דברי הימים בחר  
tract ,למעשה את עבודת התועמלן.  תהמתאר, או פמפלט 

'כל רצונו הוא לתאר את עבודת בית המקדש בתקופת בית ראשון כדמות הפולחן שהיה מוכר לו    28
יצחק    .בבית שני, כדי להראות בכך, כפי שציינו לעיל, שפולחן זה ייסודו בתקנות דוד מלך ישראל' 

הימים' זליגמן,  אריה   דברי  בספר  מדרש  )עורכים(,  ,  ' ניצני  ואח'  הורוביץ  בספרות  אבי  מחקרים 
 . 465עמ'  , 1992  ירושליםהמקרא, 
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והוא הכרת  הוא פועל בהתאם לאחד ממאפייניה הפנימיים של התעמולה, כדברי אלול,  
לקשר את המיתוס  חייב    מיתוס חדש. תועמלן המבקש להטמיע  הסביבה הפסיכולוגית
רווחות לאמונות  חדש.   הזה  משהו  בעזרתן  וליצור  בחברה  קיימות  בעזרת  29שכבר 

לנא 30השמטות,  חדשים  הקשרים  ויצירת  משמעות תוספות,  לדברים  מעניק  הוא  מר, 
מלכים מלווה בקונפליקטים או  ־דמותו של דוד בספרי שמואל 31חדשה, בהתאם לרצונו. 

מעשים בלתי מוסריים. בדברי הימים דמותו של דוד 'פלקטית', ללא רבב. דמותו של  
כהוגה המקדש וכל  גם  דוד כמלך הראוי לשבת על כסא המלכות של האל מכוננת אותו  

נושאים העומדים   – האלוהים המתנהלת סביבו כולל מקומם המרכזי של הלויים עבודת
הימים.  דברי  מחבר  של  עולמו  כדי   32במרכז  דוד  לגבי  הקיים  המיתוס  על  בהישענות 

ולבסס בעזרתו מיתוס חדש, מחבר דברי הימים עושה שימוש במרכיב חברתי  לבנות 
.  ההצדקה והמיקום של הסמכותא  והו  ,חשוב במכלול המיתוסים של כל קבוצה שהיא

  33'אידיאולוגיה'.עבור חלק זה של המיתוס ניתן להשתמש במונח 
בהם משתמש מחבר דברי הימים כדי לבסס באמצעותם  שאחד המיתוסים החזקים 

הוא   מסריו  שלאת  הקודש המיתוס  דברי   מלחמות  מחבר  מידיו.  רב  לפירוט  שזוכות 

 
29  34–p.33, pPropaganda the Formation of Men's AttitudeEllul,    
מלכים, ההשמטות הקשורות לדוד בולטות לעין.  ־ כאשר עורכים השוואה בין דברי הימים לשמואל  30

מלכים מושמטת בדברי  ־ ודו של דוד בספרי שמואלכל התרחשות שיכולה להשתמע כפגיעה בכב
מדווחת    או  הימים למששהיא  משמעותה.  לבית  ל,  בדרך שתשנה את  וקשר  אזכור  כל  השמטת 

; השמטת כז(–, יזשמואל ב א)כולל קינת דוד על שאול ויהונתן,    , י(ב , א;שמואל ב א)שאול,  
ובת דוד  יא  סיפור  ב  )שמואל  ותוצאותיו  בשבע  א–,  יב,  זו    (כה–כז,  השמטה  ביותר.  בולטת 

פעולת   על  כבד.  ותאולוגי  אידיאולוגי  היסטורי,  מכשול  לעקוף  הימים  דברי  למחבר  מאפשרת 
ההשמטה בנרטיב ההיסטורי אומר תדמור: להעצמת דמותו העסיק המלך סופרים שפעלו לא רק 

רה וארגון כמעתיקי מסמכים, אלא פעלו בו בזמן כמחברים ועורכים, 'שהפעיל)ו( שיקולים של בחי
ושל הדגשה או השמטה על פי צרכים ספציפיים. שינוי בדגש הפוליטי והאידיאולוגי הביא לשינוי  

 . 12מקביל בסיפור ההיסטורי'. תדמור, אשור, בבל ויהודה, עמ' 
קלימי, דברי  יצחק    מכנה זאת תיקון היסטוריוגרפי, למעשה, זוהי דרך עבודתו של תועמלן. קלימי    31

  . 39עמ' , 2000ירושלים  כתיבה היסטורית ואמצעים ספרותיים,  –הימים 
32  . 37, pthe Formation of Men's Attitudeand Propaganda Ellul,  .   כבר ציין את הצורך של    אלול

התועמלן לקשור מסרים חדשים למסרים ישנים. התייחסותו של מחבר דברי הימים לפולחן הלויים 
את   לקשורים היא דוגמה לדרך עבודתו של תועמלן. מחבר דברי הימים משקיע מאמץ  המשורר

כך את   ל ידי( ומקנה להם ע ו-, אפעולות בית המקדש של דוד למסורת משה, )דברי הימים ב לה
מציין שמחבר דברי הימים    ריליי.  Riley, King and Cultus, p.64ראו    הסמכות הקדומה ביותר. 

המקדש הראשון על דוד ומשתמש במונח 'תבנית' לא רק עבור המבנה הפיזי  מבסס את סמכות בית  
של בית המקדש, אלא גם עבור קביעת מבנה העבודה של הכוהנים והלויים בבית המקדש. וכפי  

  .שמקדש שלמה נסמך על הוראותיו של דוד, כך גם בית המקדש של בית שני נסמך על אותן הוראות
בית שמדובר בעצם בחידוש הק  אףזאת   בימי  קיים  ולא היה  לימיו של מחבר דברי הימים  שור 

 ראשון.  
33  p. 14  ,of Politics LanguageThe , Leites Lasswell, 
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ב  :הימים מציג שני דגמים למלחמות קודש כ. בשני הדגמים שהוא    , יג  ,דברי הימים 
הפולחןשימוש  יש  מפרט   ונוהגי  הפולחן  בירושלים   בכלי  המקדש  בבית  שקיימים 

הניצחון   בהשגת  חלק  לוקחים  יג  ב  הימים  בדברי  ניצחון.  מושג  הכהנים  ובעזרתם 
ובדברי הימים ב כ מוצגים  התרועה  וחצוצרות הלויים ששירתם מחליפה את תרועת  , 
שני הדגמים המוצגים נועדו לשרת את מסריו. האחד )דברי הימים ב יג(   34.החצוצרות

מתאים יותר ברוחו  עתיק ונסמך על מיתוסים קדומים, השני חדשני )דברי הימים ב כ(,  
ונועד לסייע בביסוס מיתוס מעמד הלויים  נסמך על העבר    לימיו  בימי בית שני אולם 

 .בהצגת ההתרחשות
לה  חקר יניתן  של  בכלים  הימים  בדברי  הנאמר  על  הסתכלות  ידי  על  כי  ווכח 

התעמולה מתחדדים ומתגוונים אספקטים שכבר עלו במחקר ומתגלים אספקטים נוספים  
מלכות משום כך במאמר זה יושם דגש על בחינה מחודשת של סיפור   35שלא עלו במחקר.

 36אביה תוך שימוש בעקרונות התעמולה ובשילוב עם הנאמר על אביה בחקר המקרא. 
לצורך הדגמת השימוש במאפיינים של תעמולה בהעברת מסרים נבחן את נאום אביה  
ומלחמת אביה בהר ְצָמַרִים, טקסט שאין חולק על כך שהוא מידי מחבר דברי הימים.  

דב זה מאפשר למחבר  כיצד טקסט  ובדת נדגים  בהיסטוריה  הימים לעשות שימוש  רי 
להפצת מסריו; נראה כיצד מחבר דברי הימים עושה שימוש במנהגי הפולחן כאמצעי  
מחד   הקבוצתית  הזהות  חיזוק  כפולה:  מטרה  בכך  ומשיג  הקבוצתית  הזהות  לחיזוק 
וביסוס מרכזיות הפולחן בבית המקדש בירושלים כחלק חשוב המארגן את חיי הקבוצה  

בתיאורים היסטוריים ומנצל אותם כדי ליצור  כדי לחזק את מסריו הוא משתמש  מאידך.  
בינם לבין ימיו, ימי בית שני. קיום הפולחן בבית המקדש וביסוס פולחן הלוויים   זיקה

בהם מסגרות האמונה הקודמות מתערערות ונרטיבים  שדרושים במיוחד דווקא בימים  
רי הימים המבקש לחזק את האידיאולוגיה  אחרים מאיימים לתפוס את מקומם. מחבר דב

 שבה הוא מחזיק פעל למעשה כתועמלן.

 
יג, המלחמה על הר    34 ב  דברי הימים  זה אתייחס רק למלחמת הקודש הראשונה,  במסגרת מאמר 

בעבודת    ראומלחמת יהושפט,    ל, – , אהרחבה לגבי מלחמת הקודש בדברי הימים ב כלְצָמַרִים.  
, ורד אורגיל, דרכים של תעמולה בספר דברי הימים, עבודת מוסמך, אוניברסיטת בן  שלי מוסמךה

 באר שבע תשס"ח. גוריון בנגב, 
מחקר    35 של  המודרנית  'דרכו  תדמור:  כתב  ההיסטוריה  בחקר  בינתחומי  במחקר  היתרונות  על 

בינתחומי, המשלב היסטוריה, בלשנות ותורת הספרות, יצרה גישה מתודולוגית חדשה והציבה  
ומת . תדמור מציין כאן את תר1עמ'    , בבל ויהודה  , שאלות חדשות לז'אנר זה כולו.' תדמור, אשור

  בעזרתו ניתן לבחון נושאים ידועים מתוך נקודת מבט חדשה. ש השילוב הבינתחומי במחקר
המילה  סידלקי    36 השומרונים.  כנגד  כתעמולה  נכתב  הימים  דברי  שספר  כך  על   'תעמולה'מדבר 

 אולם הכותב אומר שלא יעסוק בנושא זה במאמרו.מופיעה במופרש בהקשר של ספר דברי הימים,  
Armin Siedlecki, ‘Foreigners, Warfare and Judathite Identity in Chronicles’, P. 

Graham and S.L. Mckenzie (ed.) The Chronicler as Author Studies in Text and Texture, 

Sheffield 1999, p. 254 
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 מסה תאולוגית או עדות היסטורית? –דברי הימים ב יג . 2

של  ערכיה  את  המשקפת  הומוגנית  יצירה  דבר  של  בעיקרו  הוא  הימים  דברי  ספר 
, בעיצוב  אליה השתייך מחברו. חותמו של המחבר ניכר היטב בלשון ובסגנוןשהאסכולה  

תיאור מלכות אביה )דברי הימים ב יג(   37הספרותי ובתפישה הרעיונית לאורך כל הספר.
הפרשיות   מן  הוא  שבעקבותיו  הקודש  ומלחמת  ְצָמַרִים  בהר  המלך  נאום  שעיקרה 

אביה, נכדו של שלמה, מלך ביהודה לאחר מות אביו   38המובהקות ביותר של היוצר הזה.
לישראל הוא עובדה מוגמרת ומוצג במלכים כמילוי רצונו  רחבעם. הפילוג בין יהודה  

ל  ְוֹלאשל ה':   ְך אֶּ לֶּ ת  ִכי  ָהָעם  ָשַמע ַהמֶּ ר    ָהְיָתה ִסָבה ֵמִעם ְיהָוה ְלַמַען ָהִקים אֶּ ר ִדבֶּ ְדָברֹו ֲאשֶּ
ל ן  ְיהָוה ְבַיד ֲאִחָיה ַהִשיֹלִני אֶּ מלכים מדווח על  ספר  )מלכים א' יב, טו, טז(    ְנָבט. -ָיָרְבָעם בֶּ

ָהְיָתה ֵבין'  מלחמה מתמדת בין מלכי ישראל ליהודה לאחר הפילוג: ְרַחְבָעם   ּוִמְלָחָמה 
ר ִדְבֵרי ֲאִבָים ְוָכל  ּוֵבין ָיָרְבָעם ָכל ר ָעָשה  ְיֵמי ַחָייו. ְויֶּתֶּ ר ִדְבֵרי    ֵהם ְכתּוִבים ַעל  ֲהלֹוא  ֲאשֶּ ֵספֶּ
ֲאֹבָתיו ַוִיְקְברּו    ְיהּוָדה ּוִמְלָחָמה ָהְיָתה ֵבין ֲאִבָים ּוֵבין ָיָרְבָעם. ַוִיְשַכב ֲאִבָים ִעםַהָיִמים ְלַמְלֵכי  

אבים מוצג במלכים  המלך  .  ח(–מלכים א טו, ו)'.  ֹאתֹו ְבִעיר ָדִוד ַוִיְמֹלְך ָאָסא ְבנֹו ַתְחָתיו
כל חטאות אביו אשר עשה לפניו ולא שלש שנים מלך בירושלם ... וילך ב'באור שלילי:  

אביו דוד  כלבב  אלהיו  יהוה  עם  שלם  לבבו  טו היה  א  ב)מלכים  על  ג–,  הדיווח   .)
המלחמות המתמשכות בין יהודה לישראל מוצג בדברי הימים בצורה שונה בתכלית:  

פסוקים מוקדשים בדברי הימים לאביה המתואר בהם כאחד המלכים עשרים ושלושה  
שובים בתולדות יהודה. לעומת חוסר הכרעה ברורה לטובת יהודה במלכים,  הנועזים והח

מחבר דברי הימים מציג בפרק זה הכרעה במאבק בין ישראל ליהודה, ניצחון ברור של  
  39יהודה על ישראל. 

כר פורה לדיון בין היא  בין הנאמר במלכים לעומת דברי הימים    הסתירה הברורה
רורה בין מה שאולי נובע מעדות היסטורית )מלחמה בין  החוקרים. מיירס יוצר הבחנה ב 

וניצחון הדרום על הצפון( לבין אמירותיו של מחבר דברי הימים. הוא  הדרום לצפון 
רואה את נאום אביה וסגנונו כדוגמה לדרשה של לויים מימי מחבר דברי הימים, תוך 

 
37  2 –1687; Steven L. Mckenzie,  , Louisville 1993, p.I & II ChroniclesJaphet, Sara 

Chronicles, Nashville 2004, p. 270; John. W. Wright, 'The Fight for Peace', The 

Chronicler as Historian, Sheffield 1997, pp. 167–168 ; Gwilym H. Jones, 'From Abijam 

to Aibjah', ZAW 106 (1994), pp. 423, 425; Gary N. Knoppers, ‘”Battling against 

Yahweh”: Israel's war aginst Judah in 2 Chr 13: 2–20’, Revue Biblique 100 (1993), p. 
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38   Michigan ,Rapids, Grand 1 and 2 Chronicles, Hugh Godfrey Maturin Williamson

1982, p. 250 .  נדבך חשוב בפיתוח הנרטיב של    הוא בבחינתדברי הימים ב יג    , כדברי וויליאמסון
 תעמולה. הבהתאם לעקרונות  פועל  מחבר דברי הימים  איך  מדגים להפליא  , והוא  מחבר דברי הימים

ת הצגה כזו של ההיסטוריה מנקודת מבטו של מחבר  בוייסיבות המחאציין את ה  70להלן בעמ'    39
הימים.  פ כאן  נמנע  הוא    דברי  שאינו  ומוכיח  בדבריו,  פנימית  אלא  מסתירה  כהיסטוריון  ועל 

 כתועמלן. 
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כהדגמה ההיסטוריה  על  בין 40. הישענות  שנחתמה  ברית  מיירס,  לארם   לדעת  אביה 
( היא ההסבר לניצחונו של אביה, למרות נחיתותו  , יט)בעקבות הכתוב במלכים א טו 

בדברי הימים ב    המספרית. וויליאמסון סבור שהקרב המתואר אוטנטי על סמך הנאמר
ת':  יט  ,יג ּנּו ָעִרים אֶּ ת  ֵבית  ַוִיְרֹדף ֲאִבָיה ַאֲחֵרי ָיָרְבָעם ַוִיְלֹכד ִממֶּ תבְ   ֵאל ְואֶּ יָה ְואֶּ ְיָשָנה   נֹותֶּ

ת ְפַרִין( ְואֶּ תעפרון )עֶּ יָה ְואֶּ יהָ   ְבנֹותֶּ יליאמסון מנסה לזהות את האזור הגיאוגרפי  וו '. ּוְבֹנתֶּ
בניגוד אליו, קליין   41ולערים שנכבשו ואחר כך חזרו לידי הצפון.  ָמַרִיםצְ המיוחס להר  

סבור שמחבר דברי הימים אינו מבסס את דבריו על מקורות היסטוריים אלא משתמש 
לעומת הוויכוח   42בדיווחיו במידע שהוא שואב ממקורות תנכיים שונים שהכיר היטב.

במחקר לגבי האופן שבו יש להתייחס לעצם הדיווח על הקרב, בכל הקשור לנאום אביה, 
והוא  ים לגבי ההנחה שנאום אביה הוא מידיו של מחבר דברי הימים,  החוקרים תמימי דע

 43משקף את הרעיונות והערכים שבהם דוגל מחבר דברי הימים. 
בספר דברי הימים מתוארת מלכות אביה בצורה שונה מהתיאור המקביל במלכים 

(. ספר מלכים מקדיש למלכות אבים תיאור קצר מאד שאין בו הרבה ח–, א)מלכים א טו
מעבר לנוסחאות הפתיחה והסיום. המחבר מדגיש שאבים לא הלך בדרכי דוד ומדווח 

(. מחבר דברי הימים שואל כדרכו  זבמילים ספורות על מלחמה בינו לבין ירבעם )פס'  
יג ב  )דברי הימים  גמור לדרכו הוא  ב  כג( –ב, כא–, אאת המסגרת מספר מלכים  ניגוד 

 משמיט לגמרי את ההערכה השלילית של המלך. 
המסייעת    –אחד מכליה המובהקים של התעמולה    –היא מעין השתקה  השמטה זו  

 Silence is one way to pervert known facts' :למחבר דברי הימים בהשגת מטרותיו
44' by modifying their context ביה כמלך כלבבו, מלך כך יכול המחבר לתאר את א

 
40  80 , New York 1965, p.ChroniclesII Myers,  artinM Jakob  . ,ההבחנה הזו של מיירס חשובה

ל כתועמלן.  הימים  דברי  מחבר  של  עבודתו  דרכי  לתיאור  בעצם  של    היבטיםומתאימה  אלה 
 . 61ראו לעיל בעמ' הישענות על ההיסטוריה כפעולה של תעמולה 

41  255–. 254pp ,1 and 2 ChroniclesWilliamson,    
42  What Were the –Abijah's campaign against the north (II Chr 13) ‘. W. Klein, alphR

Chronicler's Sources?’ ZAW 95 (1983), pp. 211, 217 .    לדעתו אין לעשות השלכה מדיווח
 ניח שהם ממקורות אמינים. היסטורי נכון אחד )מסע שישק( לדיווחים אחרים ולה

נטי תכאו  יטאיננה מקבלת את טיעונו של קליין ומדברת על כך שיש לקבל את הדיווח בפסוק יפת   43
מבטאים   –  הנאום ותיאור המלחמה  –מציינת ששני חלקי הפרק  יפת  בשל הסבירות ההיסטורית.  

 Japhet, I & II  או ר  את ההשקפות התאולוגיות וההיסטוריות המרכזיות של מחבר דברי הימים. 

Chronicles, p.687 .  לדעת וויליאמסון הפרשה מחזירה מצב לא נורמלי )פילוג שחל בגלל חולשת
ו אביה,  בימי  לקדמותו  האישי   היארחבעם(  הגמול  לגבי  הימים  דברי  מחבר  לתפיסה של   עדות 

מרד ולחזור האחריות של כל דור לגורלו, ולפיכך רומזת לתושבי הצפון שהם יכולים להפסיק את הו
ניתוח הנאום בהתאם לעקרונות התעמולה  .  Williamson, 1 and 2 Chronicles, p. 251  ראו  ליהודה. 

 יפורט בהרחבה בהמשך המאמר. 
44  . 56, pof Men's Attitude Formationthe and Propaganda Ellul,   .:כפול לתועמלן    הרווח 

 התחמקות ממידע שעלול לפגוע במטרתו, והסטת המסקנות לכיוון הרצוי לו.  
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גוף התיאור של מלכות אביה  לשיש לו מקום מרכזי בשלב רב תהפוכות בתולדות העם. 
הימים   דברי  הידיעה  ספר  ב  המקביל   אין בספר  את  מפתח  הימים  דברי  מחבר  מלכים. 

( לירבעם  אביה  בין  שהייתה  מלחמה  על  והקצרצרה  טו,  א  תיאור   45ז( – מלכים  לכדי 
( שבליבו נטוע נאום אביה בהר ְצָמַרִים כ–ג, יג–, ב)דברי הימים ב יג  מפורט של מלחמה

(. אחרי הניצחון במלחמה עוד נפנה המחבר לציין את שגשוגה של משפחת  יב–ד)פס'  
אמצעי יש להסביר אותו כו  ,בספר מלכים  המקביללציון זה גם כן אין  (,  כאהמלוכה )פס'  

 ם הזוכים לחסד האלוהים.המלכי לאפיין אתשל מחבר דברי הימים 
השוני הבולט בין שני הדיווחים )מלכים א טו לעומת דברי הימים ב יג( הביא את  

לדון בשאלה   אביה בהר   –החוקרים  על מלחמת  הימים  דברי  דיווחו של מחבר  האם 
יפת מכירה בכך שהדיווח בפרק יג הוא מידיו של מחבר דברי   46.ְצָמַרִים אותנטי או לא

חוקרים אחרים כמו   47ת זאת היא עדיין סבורה שדברי הימים ב יג אותנטי.למרו  .הימים
   48מקנזי, ג'ונס, ואף רייט סבורים שאין מדובר בדיווח אותנטי. 

עלי של   מקובלת  ההיסטוריים  בפרטים  היתר  שעיסוק  הטוען  רייט  של  אמירתו 
דיווחי הקרבות בדברי הימים מחמיץ את משמעותם של דיווחי הקרבות בנרטיב הכולל  

  49של מחבר דברי הימים, כקשורים לתפיסה האידיאלית של יהודה וישראל.

 
התייחסתי לפער בין שני הדיווחים בראשית המאמר. הניסוח הלקוני מתאר את המלחמה ללא שום   45

אמירה ברורה לאופן שבו הסתיימה מלחמה זו. מחבר דברי הימים מנצל לצרכיו את הדיווח הזה 
 כניקות בהן נוקט התועמלן להעברת מסריו. לתוספת משמעותית, אחת הט

כך שהשפה,    46 על  חולק  דברי   הסגנוןאין  מחבר  מידיו של  הם  הימים  בדברי  והגישה המתוארים 
 ;Japhet, I & II Chronicles, p. 687;  Wright, ‘The Fight for Peace’, pp. 167–168  :הימים

Jones, ‘From Abijam to Aibjah’, pp. 423, 425 Knoppers, 'Battling against Yahweh' p. 

512   
47  687 , p.I & II ChroniclesJaphet,  .    עליהן היא מסתמכת היא גורלו של אביה. שאחת הנקודות  

 . 57ובהע'   69לגבי אביה כמלך צדיק ראו להלן בעמ' 
מספרי הלוחמים המופיעים  סבור שמקנזי  . חוקרים אלה מציינים נושאים שונים כהוכחה לעמדתם  48

(; כמוהו גם , טבדיווח מוגזמים ונובעים מהמספרים עליהם דווח במפקד שערך דוד )שמואל ב כד
מקנזי מדבר על כך שמיקומו הגיאוגרפי של הר ְצָמַרִים אינו ידוע ואומר שלא סביר שהכוחות  . ג'ונס

על רשימות   ;את דבריו של אביה  הלוחמים )גם אנשי יהודה וגם המתנגדים מישראל( אכן שמעו
גם אם חלק מהמידע עליו מדווח מחבר דברי הימים נכון, אין   , :הערים שכבש אביה אומר ג'ונס

אני סבורה שהנאום של אביה ותיאור   להסיק מכך שכל שאר המידע עליו הוא מדווח נכון גם כן. 
השני, שניהם מידיו של  משרתים האחד את המסר של והם מקשה אחת,  הםהמלחמה בהר ְצָמַרִים 

 .Mckenzie, 1–2 Chroniclles, p. 270; Jones, 'From Abijam to Aibja' ppמחבר דברי הימים. 

425–426; 430–431 
את    49 המקיים  דוד  בית  שלטון  תחת  המאוחדת  הממלכה  נחלתה של  הם  מהאומות  וכבוד  שלווה 

את ה להביע  הוא  לעשות  שיש  כל  בירושלים.  בבית המקדש  בה.הפולחן   Wright, 'The  אמון 

Fight for Peace' pp. 150–151 
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 יב –דברי הימים ב יג, ד – נאום אביה . 1

בר דברי הימים בפיו של אביה, נתמך בתיאור המפורט  הנאום הפרוגרמטי שהציב מח 
במלכים. מופיע  שאינו  תיאור  ותוצאותיה,  ְצָמַרִים  בהר  המלחמה  היא   של  המלחמה 

מלחמת קודש המאפשרת למחבר דברי הימים להבליט את הקשר בין קיום פולחן ה'  
 לבין קבלת הגנה מה' בעת צרה. 

וב ושלילה. הנאום מושם בפיו של במתכונת של 'אנחנו ואתם', חי הנאום מעוצב  
אביה מיד לאחר ציון העובדה שאביה הוא שפתח במלחמה למרות נחיתותו המספרית  
מול ישראל. הצבת הנאום לפני תיאור הקרב מדגישה את החשיבות שמקנה מחבר דברי  

לרעיונות   נועד  שהימים  הקרב  הנאום.  באמצעות  מביע  ש להצדיקהוא  מה  נאמר את 
את הדיבורים יש להשלים ש– קרון של תעמולה שעליו דיבר אלוליאם לעבנאום בהת

לעין  באופן  במעשים מוצב  50. הנראה  ישראל  הנאום  לבני  כמופנה  אביה  אולם    ,בפי 
כבר בפתח  51למעשה הוא מופנה באותה מידה לשומעים בימיו של מחבר דברי הימים.

שנועדה בתחבולה  הימים  דברי  מחבר  משתמש  ולהעמידו    נאומו  אויבו  את  להקטין 
לו:   ְשָמעּוִני  'במקום הראוי  ר,  ַוֹיאמֶּ ְפָרִים;  אֶּ ְבַהר  ר,  ֲאשֶּ ְצָמַרִים,  ְלַהר  ֵמַעל  ֲאִבָיה,  ַוָיָקם 

ְוָכל מחבר דברי הימים מפגין בכך את הבוז שהוא חש כלפי    )פס' ד(.  'ִיְשָרֵאל-ָיָרְבָעם 
ו  52ירבעם, דוד  בבית  למרוד  שהעז  את  המלך  אביה  מבסס  כך  אחר  מיד  ה'.  בפולחן 

בין בשמה הוא פועל, הסמכות האלוהית, ברית עולם הקיימת בין אלוהים לשהסמכות  
ם, ָלַדַעת, ִכי ְיהָוה ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ָנַתן ַמְמָלָכה ְלָדִויד ַעל'דוד ובניו של דוד:   ִיְשָרֵאל, -ֲהֹלא ָלכֶּ

ַלח ְלעֹוָלם: לֹו ּוְלָבָניו, ְבִרי   53.)פס' ה( 'ת מֶּ
מייסד הממלכה שניתנה לו ולעמו בידי ה'. אין זו הפעם הראשונה שבה  דוד הוא  

המשך קיומה של הממלכה. כאשר ספר מלכים לבין  דוד  ו  מפורט הקשר בין עם ישראל
ִכי ְלַמַען ָדִוד ָנַתן ְיהָוה  'מדבר על מילוי הבטחת ה' לאבים הוא משתמש בביטוי 'ניר':  

 
50   . 15pand the Formation of Men's Attitude,  PropagandaEllul,    
 לדעתי ההתייחסות אל העבר נועדה לסייע בחיזוק טענותיו.   51
המלך  מלוכה כאשר הוא מבקש לבקר ולהנמיך את דמותו של  המחבר דברי הימים מתעלם מתואר    52

דברי הימים .  בעיני השומעים ירבעם בגוף   . 163עמ'    , קלימי,  פנייתו של מחבר דברי הימים אל 
חייליו.   נועדה להשפילו בעיני  נוכחותו בעימות   William Johnstone, 1 and 2שלישי למרות 

Chronicles, Sheffield 1997, p. 54 
 את דבריו, אותם הוא שם בפי אביה.למעשה זהו מחבר דברי הימים שמבסס באמצעות אמירה זו   53
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ת ם ְלָהִקים אֶּ ת  ֱאֹלָהיו לֹו ִניר ִבירּוָשָלִ ם  ְבנֹו ַאֲחָריו ּוְלַהֲעִמיד אֶּ  54(. , ד)מלכים א טו'  ְירּוָשָלִ
לעומת זאת, מחבר דברי הימים בוחר בביטוי 'ברית מלח' כדי להביע את התנאי להמשך  

קישור  55הקשר בין העם והממלכה בירושלים: קיום פולחן ה' בבית המקדש בירושלים. 
זה נעשה בעזרת השימוש בביטוי 'ברית מלח'. מחבר דברי הימים עושה שימוש בשני  

ת אחד לשני ורומז בכך ש'ברית מלח' במובנה  המונחים 'לעולם' ו'ברית מלח' בסמיכו
אינם   . אף שהדבריםהפולחני היא חוק עולם לא רק מצדו של אלוהים, אלא גם מצד עמו

בהם המשך קיום הפולחן  שנאמרים מפורשות, ניתן לראות אותם כמכוונים לימיו, ימים 
  56הלגיטימי בבית המקדש בירושלים מאוים ויש לחזקו. 

מלך המקיים את פולחן ה' מחייבת את הצגתו כמלך צדיק, ומכאן אביה כ  הצגתו של
כמשגשגת.  הקצרה  מלוכתו  תקופת  את  להציג  הצורך  שהעובדה  57נובע  סבורה  יפת 

אינה   שהיא  מפני  הקרב,  על  הדיווח  נכונות  את  מאשרת  שנים  שלוש  מלך  שאביה 
ין במשך  אולם לדעתי א 58. מציג מחבר דברי הימים מלך צדיק  עם הדרך שבהמתיישבת  

 
מדבר על המשמעויות השונות של הביטוי ניר, בהקשרים של עול מלכות, קשר בין מלך ווסאל    כוגן  54

בעברית   'ניר'  לביטוי  מתאים  איננו  זה  מציין שקישור שלילי  כוגן  אולם  כפוף.  הוא  אליו  למלך 
ביטוי המופיע בנבואות נחמה הוא )שליטה, ריבונות(. משמעות ה  dominionהמופיע במובן של  

 . Mordechai Cogan, II Kings, New York 1988, p. 95 שריד. או הבעת תקווה לקיומו של נצר 
ההבטחה של 'ניר לעמו' בצירופיה השונים מדברת על קיום נצר לבית דוד בירושלים, אבל אינה   55

שיקויים   הפולחן  של  לאופיו  במפורש  יפת ש יפת  בירושלים. מתייחסת  כך  על  השימוש  אומרת 
בביטוי 'ברית מלח' נועד ליצור הקבלה בין הזכות שניתנה מידי אלוהים לשלוט לבין מי שבו בחר 

כמטפורה,  ..ברמדבאלוהים שנחתמת בהתחייבות נצחית. מובנה של 'ברית מלח' בדברי הימים וב
מקור הביטוי  ; מקנזי מציין כי  Japhet, I & II Chronicles, p. 691.  כדימוי לחובה נצחית ומחייבת

יט יח,  בני אהרוןב,  בבמדבר  לכהנים,  ' הבטחת ה'  ְבֵני:  ָיִרימּו  ר  ֲאשֶּ ָדִשים  ַהקֳּ ְתרּוֹמת  ִיְשָרֵאל   ֹכל 
יָך ִאְתָך ְלָחק  ַליהָוה ַלח עֹוָלם ִהוא ִלְפֵני ְיהָוה  ָנַתִתי ְלָך ּוְלָבנֶּיָך ְוִלְבֹנתֶּ '. , ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ִאָתְךעֹוָלם ְבִרית מֶּ

ההקבלה בין כהני אהרון ובית דוד באמצעות השימוש בביטוי 'ברית מלח' מזכירה ששניהם )כהני  
ה' את  ישראל  דוחה  ובדחייתם  ה',  ידי  על  לתפקידם  נבחרו  דוד(  ובית   Mckenzie, 1-2  אהרון 

Chroniclles, p. 272  ;  :א הבטחה על תנאי. צוואת  'לדידו ההבטחה לדוד היטלשיר אומרת על כך
שלא ייכרת לו   דוד לשלמה פותחת בהוראת דוד לבנו לשמור את משמרת ה'. ... ההבטחה לדוד

פילוג   ללכת בדרך הנכונה'. טלשיר, תפיסת  איש מעל כיסא ישראל תשמר בתנאי שישמרו בניו 
 . 38הממלכה, עמ' 

56  p. 12, Propaganda TechniqueLasswell,   .מתאר את התעמולה כ'מלחמה של רעיונות   לאסוול
כזה של   דוגמה לסוג  פולחן האבות היא  רעיונות'. מלחמתו של מחבר דברי הימים למען  למען 

 תעמולה. 
מאפייני תקופת המלוכה הקצרה והמשגשגת של אביה דומים לתקופה החיובית המקבילה אצל   57

במקביל לערים הבצורות של רחבעם  (., יזרחבעם, שנמשכה גם כן שלוש שנים )דברי הימים ב יא
מופיעות אצל אביה ערים כבושות: בית אל, ישנה ועפרון וסביבתן )פס'   יב(–, ה)דברי הימים ב יא

(, גם לאביה מספר רב של  כג– יח  , (. כמו המשפחה המשגשגת של רחבעם )בדברי הימים ב יאיט
   (. כאנשים וצאצאים )פס' 

58   688–87, p.6ChroniclesI & II Japhet,  
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הקצר של מלוכתו משום הוכחה לאמיתות המידע על הקרב, ממש כפי שהדיווח של 
ירבעם   של  גורלו  על  הימים  דברי  הוכחהמחבר  של    אינו  גורלו  על  הדיווח  לנכונות 

(.  ג, כדברי הימים ב י )  'ָיָרְבָעם עֹוד ִביֵמי ֲאִבָיהּו ַוִיְגֵפהּו ְיהָוה ַוָיֹמת  ָעַצר ֹכחַ   ְוֹלא'ירבעם:  
ציון העובדה שירבעם מת לפני אביה, בניגוד לנסיבות ההיסטוריות, נובעת מהצגתו של 
 אביה כצדיק. מאחר שירבעם הוא זה שפשע באלוהים, יש להראות שהוא מת לפני אביה

שעובדה זו אינה תואמת את המציאות ההיסטורית כפי שדווחה בספר מלכים.  ף על פי  א
המלכים בישראל וביהודה בתקופתו של ירבעם וברור ספר מלכים מתאר את שושלת  

(. מדוע בחר מחבר דברי הימים י–, טשירבעם המשיך למלוך אחרי אביה )מלכים א טו
להציג באופן זה את ההיסטוריה האישית של אביה? לאסוול מציין שתעמולה צריכה 

או   ספציפית  לקבוצה  מופנית  היא  כאשר  פנימיות  מסתירות  בעלות  קבוצות  ללהימנע 
למעשה, לא דמותו של אביה וגורלו האישי הם החשובים בעיניו של  59קשרים קרובים. 

הוא יכול להעביר לעם באמצעות סיפור תולדותיו של  שמחבר דברי הימים, אלא המסר 
המלך. כדי להוכיח את דבריו בנושא הגמול האישי, מחבר דברי הימים יוצר התייחסות  

בהתאם לאופן שבו הוא מבקש לצייר את  ך ומהלך חייו  כרונולוגית אל גורלו של המל
הכלל הוא שיש לתקן את מעשי המלך, כדי להתאים 'כפי שאומר רופא:   מלך.האותו  

אותם לגמולו ... בספר דברי הימים נתעוות הסיפור ההיסטורי משום ששועבד לדוגמות 
  60לפרדיגמה'.של המחבר ונעשה כלי להבעת השקפותיו. ההיסטוריה הפכה 

ם  מיד לאחר קביעת מערכת היחסים הרצויה בין העם לה', פונה מחבר דברי הימי     
ן' להטלת אשמה באויב ירבעם:   ן  ַוָיָקם ָיָרְבָעם בֶּ ד ְשֹלֹמה בֶּ בֶּ '  ֲאֹדָניו  ָדִויד ַוִיְמֹרד ַעל  ְנָבט עֶּ

 הטלת אשמה זו משיגה מספר מטרות עבור מחבר דברי הימים:  .(דברי הימים ב יא, ו)
הפילוג כאשמתו של ירבעם: הפילוג התרחש לאחר ימיו של שלמה. מפני    הצגת .1

היה חלש, רק עלה לשלטון, הוא לא הצליח למנוע את הפילוג. על פי שרחבעם  
ציטוט זה לשלמה אין קשר לפילוג. ירבעם הוא שנטש את ממלכת בית יהודה 

 61ולכן הוא האשם בפילוג. 

 
59   , p. 208Technique PropagandaLasswell,  .  למעשה קלימי מתייחס לאותה נקודה ממש בדברו

מצוות  את  מופת...שקיימו  דמויות  תכליתן...להציג  '..עיקר  הימים:  בדברי  ההרמוניזציות  על 
היה עלול התורה...כן הן נועדו ליישב את דעתו של הקורא מן השורה המוצא סתירות... קורא זה  

אמנם קלימי מייחס את דבריו    . 141דברי הימים, עמ'  קלימי,    .' לבוא לידי חולשת הדעת והאמונה
הסבר נאות להרמוניזציה נוספות, כמו הנאמר    בבחינתאלה לשמירה על חוקי התורה, אולם הם  

 בדברי הימים על אביה. 
ים ניתן למצוא בתיאורים על דוגמאות נוספות לשכתוב ההיסטוריה האישית של מלכים בדברי הימ  60

  ,(. רופא, מבוא לספרות המקראכ–א  , ( ומנשה )דברי הימים ב לגכז–א  , יואש )בדברי הימים ב כד
 . 186,  176עמ' . 2006ירושלים  

61  ' p. 512Yahweh againstKnoppers, 'Battling   קנופרס הפעם .  הוא  אביה  שנאום  מציין 
מציין    ירות עם סוגיית פילוג הממלכה. וויליאמסוןבה מחבר דברי הימים מתמודד יששהראשונה  
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. אין  2. אתם אשמים בכך שעזבתם את ה'  1יצירת דמורליזציה כלפי הצפון:   .2
 (. 12מלחמה נגד ה' )פס' לכם סיכוי להצליח מפני שכל מלחמה שלכם היא 

אצל   הטלת העצמית  ההאשמה  תחושת  וחיזוק  דמורליזציה  יצירת  היריב,  על  אשמה 
בעזרתם מצליח התועמלן לגבש את העם סביב רעיונותיו.  שהאמצעים מ חלקהיריב הם 

אחת הדרכים ליצירת טינה כלפי האויב היא השימוש בשנאה. האויב יתואר כמי שראוי 
האשמתו באחריות למלחמה תיעשה תוך   62רה שטנית ושואף למריבות.לבוז, פועל בצו

שימוש בהיסטוריה. לדת יש חלק חשוב ביצירת השנאה לאויב. האויב יוצג כמי שאינו  
  ה ביסוס האשמה נעש 63על המורשת החברתית והדתית.הדתי וכמאיים  פועל נכון במובן  

הפותחת את  שאלה רטורית  עם תחילתו של נאום התוכחה של אביה בעזרת הפניה של  
ם ָלַדַעת ִכי'מנוסחת בשלילה:  פס' ה ו . ניסוח הפניה אל היריב בדרך זו מחזקת '...ֲהֹלא ָלכֶּ

את אשמת היריב. הלוא אתם יודעים מה אמר ה', ובכל זאת אתם בוחרים להמרות את  
יגה  מי שמולך עכשיו על ישראל אינו מולך ברצון האלוהים. השאלה הרטורית מצ  .פיו

וישראל.  ליהודה  המשותפים  והדתיים  החברתיים  בערכים  שפוגעת  כמי  ישראל  את 
(. ירבעם הוא שבחר ז–, והאשם בפילוג הוא ירבעם שמרד באדוניו )דברי הימים ב יג

לנטוש את אדוניו, ומרידתו מתפרשת אף כמרידה נגד אלוהים שנתן לדוד ולצאצאיו את  
סם המשפחתי של ירבעם ורחבעם ובכך מחזקים מזכירים את ייחוו, ז    הממלכה. פסוקים

מזכיר לשומעים כי רחבעם הוא בנו של שלמה,   ו את ההאשמה המוטלת על ירבעם: פס'  
לפיכך   .השליט הלגיטימי על כל ישראל. ירבעם בן נבט איננו חלק משושלת המלוכה

ויש להזכיר זאת לשומעים. ירבעם ואנשי הצפון פגעו בפ ולחן  שלטונו איננו לגיטימי 
(.  , טפגיעה כפולה. בנוסף לעזיבתם את יהודה הם הדיחו את כוהני ה' )דברי הימים ב יג

הלויים ומיניתם תחתיהם  את  דחתם את כוהני ה' ויאביה מטיח האשמה באנשי הצפון: ה
כוהנים אחרים, אבל המינוי שלכם חסר תועלת. הכוהן שלכם הוא ללא אלוהים. ואם כך,  

רתם ללא אלוהים. האשמה בפגיעה בנושאי הדת משמשת אמצעי אתם אנשי הצפון נשא
המחזק את השנאה בין האויבים. הפניה בלשון רבים מחזקת את אשמת ישראל בזניחת 
פולחן ה': יושבי הממלכה הצפונית הם אלה שקיבלו את עגלי הזהב של ירבעם ואפשרו  

מיו של מחבר דברי  בכך את זניחת הפולחן הלגיטימי. אולי ניתן למצוא בכך רמיזה לי
גם    – הימים   זוהי  המנהיגים.  של  אשמתם  רק  לא  תהיה  הפולחן  זניחת  על  האשמה 

אתם במו ידיכם קבעתם  ,  אשמתם של הלוקחים חלק בקיומו של הפולחן השקרי. כלומר

 
שהנאום מאפשר לפשר בין המתח הקיים בין הטענה שהפילוג הוא רצונו של ה' להמשך הפילוג  

 Williamson, 1 and 2 Chronicles, p.251אחר כך. 
62   , p.78, 81, 185. 190Technique PropagandaLasswell,  
כותב:    63 ראו    struggle of devils and deliverers' the'History is the story ofלאסוול 

Lasswell, Propaganda Technique, p.59   .  משפט זה מתאים במיוחד לתיאור נאום אביה ותוצאות
ואנשי  אביה  הם  הצודקים  המאמינים  איתו.  שהלך  ומי  ירבעם  הם  זה  בסיפור  החוטאים  הקרב. 

 .והניו וחצוצרות התרועהבעזרת כמושיע ה' שיהודה, 
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על  האשמה  הטלת  מראש.  צפויה  למפלה  היא שתוביל  ה'  את  עזיבתכם  גורלכם.  את 
( מלווה בהצגת האלטרנטיבה הנכונה ביהודה. ההאשמה שלאחר הפילוג היריב )ישראל

(. האנשים שהלכו ט( ועד למרידה בדת )פס'  ו  מעוצבת בהדרגה: ממרידה במלכות )פס'
(, הכינוי עבור אנשים המואשמים בניסיון לשכנע  זעם ירבעם מתוארים כבני בלייעל )פס'  

ם ֹאְמִרים ' 64אחרים.   את בני ישראל לזנוח את אלוהים ולעבור לאלוהים ְלִהְתַחֵזק    ְוַעָתה ַאתֶּ
ם  ת ְיהָוה ְבַיד ְבֵני ָדִויד ְוַאתֶּ כֶּ ם ָיָרְבָעם    ִלְפֵני ַמְמלֶּ ר ָעָשה ָלכֶּ ְגֵלי ָזָהב ֲאשֶּ ם עֶּ ָהמֹון ָרב ְוִעָמכֶּ

הקביעה בדבר זניחת ה' מובילה לתשובה המנוסחת כשאלה רטורית .  (ח)פס'    'ֵלאֹלִהים
ת '  ותה הטלת אשמה:שמשמע ם אֶּ ת   ֲהֹלא ִהַדְחתֶּ   )פס'  '....ְבֵני ַאֲהֹרן ְוַהְלִוִים;  ֹכֲהֵני ְיהָוה אֶּ

הפסוקים  ט שני  באשמתו.  להכיר  לנשאל  וגורמת  מראש  צפויה  לשאלה  התשובה   .)
כוללים הוכחות לפולחן השקרי שהם מקיימים: אתם מאמינים בעגלי זהב אותם עשה  

כלומר האלוהים שלכם הוא לא אלוהים אמיתי אלא    –(  ח  פס'הים )ולכם ירבעם לאל
וכל   אלוהים,  ללא  כוהנים  שקריים,  כוהנים  הם  הכוהנים שלכם  אדם.  מעשה  אלוהים 

לא   שלכם  המזויף  לאלוהים  שיקריבו  '...הקרבנות  ְכַעֵמי  יועילו:  ֹכֲהִנים  ם  ָלכֶּ ַוַתֲעשּו 
ן  ַהָבא ְלַמֵלא ָידֹו ְבַפר  ָכל  ָהֲאָרצֹות . ט()פס'    'ָבָקר ְוֵאיִלם ִשְבָעה ְוָהָיה ֹכֵהן ְלֹלא ֱאֹלִהים.  בֶּ

האמירה ברורה: גם אם תקיימו את מנהג הקרבת הקרבנות, זהו מנהג ריק מתוכן, מפני  
נעשה בידי מי שמורשה לעשותו, אלא בידי כוהנים המכונים עמי ארצות  אינו  שהוא 

מורה ביותר, המרמזת על כך שמלחמה וחסרי אלוהים. בהמשך מפורטת ההאשמה הח
ישראל:   אלוהי  עם  מלחמה  משמעה  יהודה  ְוֹכֲהָניו    ְוִהֵּנה 'עם  ָהֱאֹלִהים  ָבֹראש  ִעָמנּו 

ם ְבֵני ִיְשָרֵאל ַאל  ַוֲחֹצְצרֹות ַהְתרּוָעה ם  ְיהָוה ֱאֹלֵהי  ִתָלֲחמּו ִעם  ְלָהִריַע ֲעֵליכֶּ ֹלא    ִכי  ֲאֹבֵתיכֶּ
לעומת ישראל המואשמת בזניחת אלוהים וכוהניו, יהודה מוצגת   65.(יב)פס'  '  ַתְצִליחּו.

בבית  במלאכתם  ממשיכים  אלוהים  של  כוהניו  באלוהים.  האמונה  על  ששומרת  כמי 
ר'המקדש:   ב  ּוַמְקִטִרים ַליהָוה ֹעלֹות ַבֹבקֶּ רֶּ ר ּוָבעֶּ ת  ַבֹבקֶּ ב ּוְקֹטרֶּ רֶּ ם   ָבעֶּ חֶּ ת לֶּ כֶּ ַסִמים ּוַמֲערֶּ

ב  ַעל רֶּ ב ָבעֶּ רֶּ יָה ְלָבֵער ָבעֶּ ְלָחן ַהָטהֹור ּוְמנֹוַרת ַהָזָהב ְוֵנֹרתֶּ ת   ִכי  ַהשֻּׁ ת    ֹשְמִרים ֲאַנְחנּו אֶּ רֶּ ִמְשמֶּ
ם ֹאתוֹ  ם, ֲעַזְבתֶּ (. התיאור המפורט של פולחן בית המקדש תוך יא)פס'  '  ְיהָוה ֱאֹלֵהינּו; ְוַאתֶּ

 לאשלאחר הפילוג  העובדה שישראל  אזכור מפורט של כלי המקדש נועד להבליט את  
מחבר   66את הפולחן בדרך הנכונה מפני שכלי הפולחן לא נמצאים ברשותם.   יכולה לקיים

 
בני  64 'אנשים  בני -הכינוי  עלי  'ובני  ישראל שלא מאמינים בה',  בני  לאנשים מקרב  בליעל' מופנה 

אנשים המדיחים את בני ישראל להאמין באלוהים )שמואל א ב, יב(  בלייעל לא ידעו את יהוה'  
 טז( –דברים יג, יגאחרים ולכן זו מצווה להמיתם )

דוגמה ליצירת דמורליזציה אצל האויב, אחת ממטרות המלחמה שעליהן דיבר  ניתן לראות כאן    65
. עלינו לזכור, שאומנם מילים אלו נאמרות כביכול באזני השומעים בימי בית ראשון, אולם  לאסוול

הגורמים   אצל  דמורליזציה  ליצור  מטרה  מתוך  שני  בית  בימי  השומעים  לאזני  כוונו  הן  בפועל 
 נו פולחן הלוויים בבית המקדש. המבקשים להפיץ פולחן שאי

מחבר דברי הימים מדגים כאן את השפעה על הרגש באמצעות השימוש בטקסים ובסמלים, כפי    66
 שכבר ציינתי, זהו אחד האמצעים בהם משתמש תועמלן להעברת מסריו. 
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דברי הימים מנצל את תיאור המלחמה כדי להדגיש את הניגוד בין יהודה לישראל, ובכך  
מפני שהאלוהי סיכוי,  לכם  אין  ה':  פולחן  את  למי שנוטש  אומר  הוא  לימיו.  ם  לרמוז 

שלכם הוא אלוהים אותו אתם עשיתם בעצמכם, ואילו לנו יש סיכוי מפני שלא עזבנו את 
ברשותנו   התרועה  חצוצרות  של  קיומן  א  הואאלוהינו.  שאלוהים  לכך  רק  יעדות  תנו. 

קיום   את  שיאפשרו  הם  בירושלים  המקדש  בבית  ה'  פולחן  וקיום  באלוהים  האמונה 
ה רצוף סמלים דתיים, סמלי הפולחן. המסר הוא  הברית המלאה בין ה' לעמו. נאום אבי

אחד: רק שושלת בית דוד היא המקיימת את פולחן ה' בירושלים. המשך הברית בין ה' 
על ידי קיום הפולחן הלגיטימי הבלעדי בבית המקדש בירושלים בעזרת  תובטח  לעמו  

לקיים רק  ניתן  ש. מחבר דברי הימים מזכיר את מנהגי הפולחן  כלי הפולחן הקדומים
מל   בבית המקדש וכך הופך את עצם ס ל ג  ה מנ ה ום  י בפני עצמו. הסמל הפולחני    ק

החשוב האחרון, המופיע גם בנאום אביה וגם בתיאור המלחמה, הוא חצוצרות המלחמה  
(. אזכור החצוצרות על ידי מחבר דברי , יב, ידבהן תוקעים כהני ה' )דברי הימים ב יגש

למי מותר להשתמש בחצוצרות, ומדוע דינו של כל מי  הימים נועד להזכיר לשומעים  
שנלחם בכוהני ה' להיכשל. החצוצרות כאמצעי לחימה מאגי מופעלות רק בידי כהני 

ְוִכי'  ה': ם.  ְלֹדֹרֵתיכֶּ עֹוָלם  ַקת  ְלחֻּׁ ם  ָלכֶּ ְוָהיּו  ַבֲחֹצְצרֹות  ִיְתְקעּו  ַהֹכֲהִני  ַאֲהֹרן  ָתֹבאּו    ּוְבֵני 
ם עַ  ם  ל ִמְלָחָמה ְבַאְרְצכֶּ ְתכֶּ ַהֹצֵרר אֶּ ם   ַהַצר  ם    ַוֲהֵרֹעתֶּ ִלְפֵני ְיהָוה ֱאֹלֵהיכֶּ ם  ְוִנְזַכְרתֶּ ַבֲחֹצְצֹרת 
ם ֵמֹאְיֵביכֶּ ם  וחצוצרות    .(ט–ח  ,י  דבר)במ'  ְונֹוַשְעתֶּ הפולחן  כלי  של  המפורט  האזכור 

דמורליזציה   ליצור  הימים  דברי  מחבר  של  דרכו  הם  אצל  התרועה  או  האויב  אצל 
הנ על  בהנהגהרטיב  המתחרה  העם  בטחונו של  ערעור  המתחרה  באמצעות  .  ובנרטיב 

בימי בית ראשון זו ההנהגה של ירבעם, בימי בית שני האזהרה מכוונת למי שיתפתה  
לעזוב את פולחן ה' ולעבור לפולחן מתחרה. ניתן לראות בדרך פניה זו שימוש באחת 

מֹות הרווחות בתעמולה   יים והזוכים להערכה )אנחנו  זיהה לאסוול: אנחנו המוסרשמהתֶּ
  67אלה הפועלים לפי נורמות וערכים חוקיים(. 

 יט –הימים ב יג, יג דברי  תיאור הקרב. 2

קודש   כמלחמת  הקרב  מסגרת  את  הימים  דברי  מחבר  מציג  הנאום  תחילת  לפני  כבר 
, בעזרת ציון מספרי הלוחמים: ארבע מאות אלף לוחמים בחורי חייל מצדו של  מובהקת

(. כדי להעצים את הניצחון  פס' גאביה לעומת שמונה מאות אלף לוחמיו של ירבעם )
מציג מחבר דברי הימים נתונים לא סבירים לקרב זה,    ,ולחזק את האמירה 'לא תצליחו'

את   שנפלו    הכחזקישראל ממלכת  מציג  הגדול  החיילים  מספר  ציון  מיהודה.  כמה  פי 

 
67 41–, pp. 40PoliticsThe Language of  LeitesLasswell,    
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החיילים, א אזכור מספרי  נועדו  מישראל,  לעומת שמונה מאות אלף,  רבע מאות אלף 
 68שמי שה' אתו יצליח למרות התנאים הקשים.  להוכיח את העובדה

נפתח בתיאור קלאסי של מלחמת קודש: החלשים מוקפים מכל צדדיהם על  הקרב
האויבים:   ת'ידי  אֶּ ֵהֵסב  ם   ָיָרְבָעם  ֵמַאֲחֵריהֶּ ָלבֹוא  ִלְפֵני    ַהַמְאָרב  ְוַהַמְאָרב  ַוִיְהיּו  ְיהּוָדה 

ם יג)פס'  ֵמַאֲחֵריהֶּ )בעזרת '  לאלוהים  קוראים  הם  בקרב  הצפוי  הכישלון  לנוכח   .)
ת'  הכוהנים(: אֶּ ָנַגף  ְוָהֱאֹלִהים  ְיהּוָדה  ִאיש  ְבָהִריַע  ַוְיִהי  ְיהּוָדה  ִאיש  ְוָכל  ַוָיִריעּו   ָיָרְבָעם 

פס' טו,  ).'  ִיְשָרֵאל ִמְפֵני ְיהּוָדה ַוִיְתֵנם ֱאֹלִהים ְבָיָדם   ְבֵניִיְשָרֵאל ִלְפֵני ֲאִבָיה ִויהּוָדה. ַוָינּוסּו
תוצאת המלחמה ברורה   69(. לאמונה בה' ניתן מענה מידי, הקריאה נענית על ידי ה'. טז

ְמצּו, ְבֵני ְיהּוָדה, ִכי ִנְשֲענּו,-ַוִיָכְנעּו ְבֵני'  מראש: אֶּ ְיהָוה ֱאֹלֵהי -ַעל  ִיְשָרֵאל, ָבֵעת ַהִהיא; ַויֶּ
ם השלמה לשאלה הרטורית שנשאלה בתחילת נאומו    והיא בבחינת  ' )פס' יח(,ֲאבֹוֵתיהֶּ

 של אביה עוד בטרם פרוץ המלחמה.
מלחמות   70הזה כולל מאפיינים דומים של מלחמות קודש מהעבר:  תיאור המלחמה

וכיבוש יריחו כדוגמה מאוחד, המלחמה בעי  העם  היה  בהם  שה' למען ישראל בימים  
מוטיבים   אביה  ולמלחמת  אלה  למלחמות  ה'(.  )בתמיכת  חלשים  בידי  חזקים  לנפילת 

 משותפים:
ושופרות ב אובחצוצרות    תקיעה .1 חצוצרות  במלחמה.  פעיל  כחלק  שופרות 

ל 'כחלק מכלי הלחימה במלחמה של חלשים מול חזקים:   ר ְיהָוה אֶּ ַע    ַוֹיאמֶּ ְיהֹושֻּׁ
תְרֵאה ָנַתִתי בְ  ת   ָיְדָך אֶּ ָחִיל.  ַמְלָכּה  ְיִריחֹו ְואֶּ ַוְיִהי ַבַפַעם ַהְשִביִעית ָתְקעּו   ... ִגבֹוֵרי, הֶּ

ל ַע אֶּ ר ְיהֹושֻּׁ ַוֹיאמֶּ ִכי  ַהֹכֲהִנים ַבשֹוָפרֹות  ת  ָהָעם ָהִריעּו  ם אֶּ ' ָהִעיר.  ָנַתן ְיהָוה ָלכֶּ
ם ַהִמְלָחָמה ָפִנים ְוָאחֹור  ַוִיְפנּו ְיהּוָדה וְ שע ו, ב, טז( בדומה לכך: ')יהו ִהֵּנה ָלהֶּ

ַוָיִריעּו ִאיש ְיהּוָדה ַוְיִהי    ַוִיְצֲעקּו ַליהָוה ְוַהֹכֲהִנים, מחצצרים )ַמְחְצִרים( ַבֲחֹצְצרֹות.
ת אֶּ ָנַגף  ְוָהֱאֹלִהים  ְיהּוָדה  ִאיש  ְוָכל  ְבָהִריַע  ִויהּוָדה  ָיָרְבָעם  ֲאִבָיה  ִלְפֵני    'ִיְשָרֵאל 

כהני ה' וכלי הפולחן, ביחד עם התפילה והקריאה .  )דברי הימים ב יג, יד, טו(
 לאלוהים הם הערובה להצלחה.

ם  'תחבולות מלחמה של נרדף שהופך לרודף בעזרת ה':   .2 ַוִיְפנּו ַאְנֵשי ָהַעי ַאֲחֵריהֶּ
ם ָידַ   ַוִיְראּו ְוִהֵּנה ָעָלה ֲעַשן ָהִעיר ַהָשַמְיָמה ְוֹלא ִים ָלנּוס ֵהָּנה ָוֵהָּנה ְוָהָעם  ָהָיה ָבהֶּ

 
כמייצגים מספרים מציאותיים. וויליאמסון מציין שהמספרים אותם מונה אין לראות מספרים אלה    68

יואב   שערך  המפקד  מספרי  את  מזכירים  האלה  המספרים  מוגזמים,  בוודאי  הימים  דברי  מחבר 
( ובכך מוכיחים שהצפון עשה את מירב המאמצים להצליח בקרב מול הדרום, ט  , )שמואל ב כד

 Williamson, 1 and 2 Chronicles, p.251 ראו וכך מועצם ניצחון הדרום. 
כפי שציינתי בראשית מאמר זה, לאסוול מציין שהקריאה לאלוהים לעזרה היא אחד האמצעים   69

 בהם נוקט התועמלן ליצירת דמורליזציה אצל האויב. 
מחבר דברי הימים, המיתוס של מלחמת קודש והמיתוס    ל ידיזוהי עוד דוגמה לשימוש במיתוסים ע   70

חצוצרות ובשופרות בקרב בידי הכהנים. כאמור, לאסוול ואלול מציינים את השימוש  על השימוש ב
 של תעמולה במיתוסים בדברם על תעמולה. 
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ל אֶּ נְֶּהַפְך  ַהִמְדָבר  ִמן  ... ָהרֹוֵדף-ַהָּנס  ָיְצאּו  ה  ְלִיְשָרֵאל   ְוֵאלֶּ ַוִיְהיּו  ִלְקָראָתם  ָהִעיר 
ה ַוַיכּו אֹוָתם ַעד ה ִמזֶּ ה ְוֵאלֶּ ה ִמזֶּ ְך ֵאלֶּ שע  )יהו'  לֹו ָשִריד ּוָפִליט.  ִבְלִתי ִהְשִאיר  ַבָתוֶּ

( ובדומה לכך בדברי הימים: ירבעם שהקיף את יהודה מפנים ומאחור    , כ, כב ח
יד(  )פס יג,  ניצחת  '  ונס על פניו. יהודה מכה בישראל מכה  יהודה  ניגף מפני 
שענות יהודה י( כל זאת בזכות היט, כ(. ואף כובש ממנו ערים )פס'  יז  -' טו)פס

ְמצּו ְבֵני ְיהּוָדה ִכי ִנְשֲענּו    ִיָכְנעּו ְבֵניוַ '  על ה' אלוהי האבות: אֶּ ִיְשָרֵאל ָבֵעת ַהִהיא ַויֶּ
ם.  ַעל . השימוש בביטוי 'אלהי אבותיהם' מכוון,  )פס' יח(  'ְיהָוה ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתיהֶּ

מיהודה   המתנתקת  אחרת  קבוצה  מכל  או  מישראל  לשומעים  להזכיר  ונועד 
ות, אלוהי ישראל ואלוהי ומהפולחן הלגיטימי, מיהו האל האמיתי: אלוהי האב

לחזור   לאנשי הצפון  קריאה  גם  ואולי  רמז  מידה  באותה  בכך  יש  אך  יהודה, 
 לאלוהי אבותיהם.  

שכבר יג  כפי  ב  הימים  )דברי  קודש  קרבות  שני  הימים.   ;ציינתי,  בדברי  מופיעים  כ( 
נבדלת   בצורה  מתייחסת  אביה  מלחמת  יהושפט.  ומלחמת  ְצָמַרִים  בהר  אביה  מלחמת 

התייחסות  ומפורש קיימת  יהושפט  ואילו במלחמת הקודש של  וליהודה,  לירושלים  ת 
ובבעלי   הפולחן  בהיבטי  עוסקים  הקרבות  שני  מאחד.  במובן  ולישראל  ליהודה 
התפקידים השונים בבית המקדש והקשר שלהם לניצחון במלחמה. בדברי הימים ב יג 

החדש בבית המקדש,  זהו הפולחן הקדום בבית המקדש. בדברי הימים ב כ זהו הפולחן
מחבר דברי הימים מציג את מלחמת יהושפט כמלחמה של ה' עם אויבי  ם.  שירת הלויי

ַמְמְלכֹות ָהֲאָרצֹות   ַעל ָכל  ַוְיִהי ַפַחד ֱאֹלִהים'  ישראל, כמלחמתם של יהודה וישראל כאחת:
ִיְשָרֵאל  ְבָשְמָעם אֹוְיֵבי  ְיהָוה ִעם  ִנְלַחם  יהודה  כט  ,)דברי הימים ב כ  'ִכי  זו של  (. הצגה 

דוד   של  הזוהר  ימי  המאוחדת,  הממלכה  של  לעידן  מתאימה  אחת  בנשימה  וישראל 
ושלמה, אך מתאימה מבחינתו גם לימיו. ממלכת ישראל המשגשגת כבר לא קיימת. רק  

וקיימת  יהודה תרבותה. המסר  סביבה  ,  ואת  קיומה  את  ומסכנים  לה  עמים המתנכלים 
יהושפ ואמונה באלוהים מצילים חיים. אם  המשתמע ממלחמת  ט הוא: תפילה, שירה 

בחיים.   אחר  מצב  בכל  להציל  יכולה  היא  בקרב,  מצילה  באלוהים  הדברים  אמונה 
העקרונות  מתאימים   התעמולה  שלאחד  לנושא  הקשורה  רמיזה,  אלול:  דיבר  עליהם 

המסקנה  את  לקבל  הפרט  את  שמובילה  בדרך  בעובדות  מטפל  התועמלן  והאמת. 
כפי שאלוהים בא לעזרת העם בימים עברו, כך הוא יבוא לעזרת העם עתה.  71.צויההר

הלויים. כפי שהלויים היו חשובים בימי    ומי שיפנה את קריאתם ותחנוניהם לאלוהים יהי
 יהושפט, כך הלויים חשובים בהווה, ימיו של מחבר דברי הימים. 

 
71   57–p. 56, pFormation of Men's Attitude thePropaganda and Ellul,    
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לבחון את התרומה של    כדי  מקראקר  חתעמולה ו  –מאמר זה משלב שני תחומי דעת  
התחומים   שני  ספרשילוב  להבנת  לפנינו    אלה  שמונחות  משום  דווקא  הימים.  דברי 

לנו האפשרות לחקור   ומקבילותיו ניתנתדברי הימים    –לאותם אירועים  גרסאות שונות  
אפשרי   הסבר  על  ולהצביע  לטקסט  הקשורים  ושוני  דמיון  של  ההיבטים  את  ולהבין 

ים ביניהם. אני סבורה שניתוח הטקסט תוך התייחסות למאפייני תעמולה מחד,  להבדל
ובחינת הבחירות המילוליות והספרותיות של מחבר דברי הימים מאידך, מאפשרים לנו 

ריכוז הפולחן בבית המקדש בירושלים   שימור  – הימים  להבין את מטרתו של מחבר דברי  
 והאמונה באלוהים. 

להראות את השימוש שעשה מחבר דברי הימים בטכניקות של במאמר זה ביקשתי  
תעמולה לצורך העברת מסריו, הטמעתם וביסוסם. מחבר דברי הימים עשה שימוש נרחב 

וכלי הפולחן בבית המקדש, פניה לאלוהי  ח  – ם  בסמלים, כמו חפצי צוצרות התרועה 
מלחמת הקודש עם לצורך ביסוס מסריו, כמו לדוגמה  הישראל ואל העבר ההיסטורי של  

בעיקר למען   נלחם  הימים  דברי  אביה. מחבר  או מלחמת הקודש של  בעי  יהושע  של 
ביסוס פולחן הלוויים בבית המקדש בימי בית שני כפולחן הלגיטימי היחיד. זוהי ליבת  

סביבו סובבים מאמציו והאופן שבו הוא מתייחס למיתוסים של העבר. שעבודתו, הציר 
הוא מ אלה  מיתוסים  בבית מתוך  הלויים  עבודת  חדש של  מיתוס  וליצור  לבנות  בקש 

בבוז אל מי שעלול  ו המקדש בירושלים כדרך הנכונה לאמונה בה'. הוא מתייחס בזלזול
כמי שאינו פועל נכון במובן הדתי ולכן אין לו סיכוי    שלו ולהציגולערער על הנרטיב  

מחדש   בסיפור  קושי  כל  לו  אין  כך  ומשום  ההיסטורלהצליח,  שיתאים   יהשל  באופן 
 למסריו ויחזק אותם. 

כפי   הימים  דברי  ספר  של  כתיבתו  את  שחייבו  הן  וחברתיות  היסטוריות  נסיבות 
שהוא נמצא לפנינו היום. ספר דברי הימים נועד לספר מחדש את התולדות ולהתאים את  
ההשקפות התאולוגיות לנסיבות החדשות והקשות שנוצרו בעקבות חורבן בית ראשון  

ם של גולי בבל לירושלים. משום כך, מחבר דברי הימים פועל לא רק כהיסטוריון וחזרת
או כתאולוג, אלא כתועמלן המבקש לקדם את מסריו. אין לנתק את ספר דברי הימים  

על  שמהתקופה   שעברו  ההיסטוריות  ההתרחשויות  ולנסיבותיה.  התייחס  עם  האליה 
הן התשובות שיש לתת לשאלות עוררו שאלות קשות שעלולות לערער את האמונה. מ

כמו: האם החורבן והגלות מוכיחים שהאמונה באלוהים אינה מוצדקת? כיצד משמרים 
כיצד   החורבן?  לאחר  ה'  של  הלגיטימי  הפולחן  כמקום  המקדש  בית  של  ייחודו  את 
מאפשרים לאדם הפשוט, המבקש תשובה לשאלות בסיסיות של חיים ומוות, להמשיך 

מסרים   באותם  הפולחן  ולהאמין  )כמו  מתחרה  פולחן  עם  מתמודדים  איך  כבעבר? 
 נוהשומרוני( שהתפתח בארץ בתקופת הגלות? אולי בפעם הראשונה בהיסטוריה של

שאלות   עם  להתמודד  הצורך  מתעורר  מספקות.  אינן  מהעבר  הרגילות  התשובות 
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הקשורות להשקפת עולם ולאמונה בדרך שתאפשר שמירה על האמונה הקיימת וההגנה  
 כתיבתו של ספר דברי הימים עם השינויים שהוא מציג היו הכרחיים  ,משום כך  עליה.

 נועדו לשמר את מתכונת האמונה הקודמת כנגד נרטיבים אלטרנטיביים מתחרים.  ו
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 צעדים ראשונים  –חלק א 

 הקדמה

והשינויי   הנובעים  האסונות  האקלים  הםסביבתיים  המוסריים    מן  מהם  המשברים 
חוקרים,  גם  התמודדו עם האתגר הזהבעשורים האחרונים  1. ימינוהגדולים בוהקיומיים 

במגוון רחב של סוגיות הנוגעות ליחסנו  שעוסקים   2פילוסופים ופעילי סביבה יהודיים

 
ארתור גרין,  לפרופ׳  דב לינזר,  לרב  סמואלסון,  ־חוה תירושלפרופ׳  דויד רו,  רב  ברצוני להודות ל  1

  קוראיםלוכן  ואלכס וויסברג,  ולד׳׳ר  זלמן רוטשילד  לד׳׳ר  מיכאל ברוידא,  לפרופ׳  יששכר כץ,  לרב  
תודה   האנונימיים של המאמר על הערותיהם המועילות. כל הטעויות הנמצאות במאמר שלי הן. 

נעמה סדן, שתרגמה את המאמר במלואו, ל  לפרופ׳ ישי רוזן צבי על הערותיו החשובות,   מיוחדת 
טיוטה    . של התרגום רבות בליטוש ובעריכת הגרסה הסופית  ושסייע   אריאל הורוביץלשמואל הר ולו

 :Journal of Jewish Ethics, Vol. 5, no. 1 (2019)ותר של מאמר זה פורסמה לראשונה במוקדמת י

68–110 
Judaism and Ecology: Created  ),ed.(Samuelson -Hava Tiroshלדוגמאות לעבודות כאלו ראו    2

World and Revealed Word, Cambridge 2002; Jeremy Bernstein, The Way Into Judaism 

and the Environment, Woodstock 2006; Martin D. Yaffe, Judaism and Environmental 

Ethics: A Reader, Lanham 2001; Arthur Waskow (ed.), Torah of the Earth: Exploring 

4,000 Years of Ecology in Jewish Thought, Woodstock 2000, 2 volumes; Ellen Bernstein 

(ed.), Ecology & the Jewish Spirit: Where Nature and the Sacred Meet, Woodstock 1998; 

Yonatan Neril and Evonne Marzouk (ed.), Uplifting People and the Planet: Eighteen 

Essential Jewish Lessons on the Environment, Canfei Nesharim 2013; Natan Margalit, 

The Pearl and the Flame: A Journey into Wisdom and Jewish Ecological Thinking, Boulder 

 Roger S. Gottlieb, A Greener Faith: Religious Environmentalismובאופן כללי יותר    .2022
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הטבע,   בתיאור  לעולם  מתמקד  הכתיבה  מן  חלק  סביבתית.  ולאתיקה  לאקולוגיה 
חקירות תאולוגיות רחבות היקף,    –   רחבהתופעה, וחלקה מציע תובנות חדשות. המגוון  

ספציפיות בשאלות  העוסקים  של  על  מאמרים  עיסוק    וצריכתו,  מזון הייצור    האתיקה 
של   המקראי  תשחית'באיסור  ההשקעה    'בל  ושאלת  סביבתית,  לקיימות  כפרדיגמה 

האם ניתן להתיר השקעה בקרנות נאמנות המשקיעות בתעשיות הרסניות   –האחראית  
 3.מוסריות על פי ההלכה היהודית-או לא

דרך עיסוק    .מבט שונה במקצת  מנקודת   ,השאלות הללון  עוסק ברבות מ   מאמר זה 
כי על    ראותלה  סהאנ 4,לשאלות עכשוויות של זיהום סביבתי  נוגעב  ההלכתיתבמורכבות  

הנזיקין   דיני  של  הקטגוריות  על  להסתמך  ופעילים  עמדה  הוגים  לכונן  ת  מוסריכדי 
סביבה. המחקר המדעי קובע כי זיהום עולמי וצריכת יתר  ההגנה על הבנושא    מתקדמת

של משאבים פוגעים בעולמנו ובתושביו ומשנים את המערכת האקולוגית השברירית 

 
and Our Planet’s Future, Oxford 2006; Richard C. Foltz, Frederick Denny, and Azizan 

Baharuddin (ed.), Islam and Ecology: A Bestowed Trust, Cambridge 2003; Bron Taylor, 

Dark Green Religion: Nature Spirituality and the Planetary Future, Berkeley 2009 
 Academic Studies Press, EthicsKashrut and Jewish Food , )ed.(Shmuly Yanklowitz ,ראו  3

There Shall Be No Needy: Pursuing Social Justice Through Jewish Jill Jacobs, 2019; and 

An Ethics of ’Jann Reinhardt, 191; –179 pp. Woodstock 2009, esp. Law and Tradition,

losophical, Theological and De Ethica: A Journal of Phi, ’Sustainability and Jewish Law?

Eilon Schwartz, “Bal Tashchit: A Jewish 35; –17 , pp.1, no. 1 (2014) Applied Ethics

and Mark S. 374; –355 , pp.19 (1997) Environmental Ethics Environmental Precept,”

m a Jewish Schwartz, Meir Tamari, and Daniel Schwab, “Ethical Investing fro

161. See also Alex –137 , pp.112, no. 1 (2007) Business and Society Review perspective,”

Weisberg, “Before There Was Nature: Land, Ethics, and New Materialism in the 

Early Rabbinic Laws of the Sabbatical Year,” PhD Dissertation, New York University, 

New York 2019;  ובהרחבהBrighton 2012), Justice in the City, Aryeh Cohen,  
,  צהר טו )תשסג(   ', זיהום אויר, הלכה ואקטיביזם קהילתי' ברקוביץ,  דב  סיונות דומים נעשו על ידי  ינ  4

 ,’Daniel Sperber, ‘New Areas of Religious Responsibility: An Essay ;103–112עמ'  

Conversations 31 (2018), available online at: 

https://www.jewishideas.org/article/new-areas-religious-responsibility, accessed 

July 17, 2018; Jeremy Benstein, The Way Into Judaism and the Environment, Woodstock 

2006, pp. 88–93, 127–131; David Golinkin, ‘A Responsum Regarding the 

Environment and Air Pollution’, Responsa in a Moment 3, no. 2 (2008), available online 

at: https://www.schechter.edu/a-responsum-regarding-the-environment-and-air-

pollution, accessed July 2, 2018; Nahum Rakover, Environmental Protection: A Jewish 

Perspective, Jerusalem 1996; Shlomo E. Glicksberg, ‘Ecology in Jewish Law: Between 

the Universal and the Particularistic: The Trend of Delimiting ‘Environmental Laws’ 

to the Land of Israel’, Hebrew Union College Annual 82 (2012): 249–268;     והמאמרים
על ידי המשרד להגנת הסביבה מאז המפורסם    ' הסביבה בהלכה ובמחשבה' שהופיעו בכתב העת  

 .  2004תשס"ד  
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באופן   החייםששלנו  ובבעלי  אדם  בבני  ברכוש,  לכולנו.    –   פוגע  המשותפת  בירושה 
בלתי    ותהתנהגולשנות את העולם הטבעי באופן מהותי,    של בני אדם עלולותפעולות  
הקיימות  מרוסנת   החיים  צורות  בכל  לפגוע  אותו. בעולם  יכולה  מכירים  שאנו  כפי 

הרוחניים עם הרבדים  בהן    ,המסורות ההלכתיות  הגלומים  והפילוסופיים  התאולוגיים 
 יכולות לסייע בניסוח תגובה למשבר הממשמש ובא. 

קיו של טקסט  במעמהנוברת  ולא רק לארכאולוגיה    ,סיון להבניה פעילהינזהו אפוא  
חיפוש פשוט של אנלוגיות מן  מעבר לאל  המונח כאבן שאין לה הופכין. אני שואף לנוע  

המערבית. חוקרים ואנשי רוח רבים ן הפילוסופיה  קטגוריות מ  נהתארתשהעולם היהודי  
למצוא מושגים ונושאים המתכתבים עם מילות מפתח    כדיכבר סרקו את הספרות הדתית  

ניסו    ', יימותק'או    ' אקולוגיה'כמו   שאחרים  בירוק'בעוד  עתיקות    'לצבוע  מסורות 
אל 5. מקיפהפרשנות  באמצעות   ו  וגישות  לחיזוק  בעיקר  פרדיגמות  לביסוס  משמשות 

  כדי את המקורות,    מחדש  לבחון 6לאחרונה, החלו חוקרי דת והוגים דתיים אך    מוכרות.
אפשרויות   בהם  מקיפה,    נוספותלמצוא  מחשבה  ידע    הצעותלפיתוח  וגופי  מעשיות 

  .הטכנולוגיה עולם של מקודשות יסודעל אותן הנחות  ערעריםהמ
  ' סביבתניים מוסלמים'מודל חשוב במיוחד נמצא בעבודה של אנה גייד, שספרה  

שמסתכלים על המסורת המוסלמית אך ורק  האסלאם והסביבה'  חוקרי   קורא תיגר על
אספקלרי מונחיםחיצ  המתוך  של  עכשווייםאקולוגי  ונית,  של  ים  כזה  סוג  לטענתה,   .

נורמות ומושגים חילוניים, לוקה בחסר    אשרר מחדשל  מטרתו היאמחקר האסלאם, שכל  
האסלאמיות  המסורות  את  לכדי  ל 7ומצמצם  יש  מראש.  מוכנות  מפתח  התבונן מילות 

ובתאוריות,  ב,  המקורייםמושגים  ב שהתפתחו  בהלכות  המוסלמית  מנהגים  במסורת 
ו האתי  בשיח  יסוד  מושגי  שמבקרים  עצמאיים  ידע  המערב  כמקורות  של  הפילוסופי 

 
  ,The Greening of Religion Hypothesis (Part ‘Bron Taylorראו את הסקירה הכנה אצל   5

One): From Lynn White, Jr and Claims That Religions Can Promote Environmentally 

Destructive Attitudes and Behaviors to Assertions They Are Becoming 

Environmentally Friendly’, Journal for the Study of Religion, Nature & Culture 10.3 

(2016), pp. 268–305; and Bron Taylor, Gretel Van Wieren and Bernard Zaleha, ‘The 

Greening of Religion Hypothesis (Part Two): Assessing the Data from Lynn White, 

Jr, to Pope Francis’, Journal for the Study of Religion, Nature & Culture 10.2 (2016), pp. 

306–37 
טקסט יוצא   ’ ,Laudato Si’ (2015)יסקוס צאת הצהרתו האמיצה של האפיפיור פרנ  הראו לדוגמ   6

שחולל   והסביבתי  האנושי  להרס  בתגובה  הקתולית  הרוחנית  המסורת  חוכמת  על  הנשען  דופן 
גם ראו  הפחמן.  וכלכלת  המודרני   :Amitav Ghosh, The Great Derangement הקפיטליזם 

Climate Change and the Unthinkable, Chicago 2016, esp. 205 
7  New  ,ntalisms: Religious and Social FoundationsMuslim EnvironmeAnna M. Gade, 

York 2019. James Miller, China's Green Religion: Daoism and the Quest for a Sustainable 

Future, New York 2017, p. 143 
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אלטרנטיבה.  לו  השפה  גייד  בעקבות 8ומציעים  את  ספציפי  באופן  לבחון  מבקש  אני   ,
ו קולה  את  האתית  ההלכתי.  והשיח  הרבנית  המחשבה  מתוך  העולה  המושגים  מרחב 

צמה לכלכלת וע  רבת  'תשובת משקל'מוק, ומציע  הייחודי של ההלכה היהודית חודר ע
האינ ולשימוש  הקפיטליסטית  לסהפחמן  האנושית  בתבונה  ניצול   צורךטרומנטלי 

 . טבעמקסימלי של ה
אני מקווה להעשיר את הדיון המוסרי היהודי באתיקה סביבתית בקול נוסף המעוגן  

של   בשורה  עיון  דרך  ההלכה  התלמודבמקורות  מן  הל.  מקרים  משמשים המקרים  לו 
, קטגוריה  'אש'הקריאה הראשונה מתמקדת ב  את הדיון כולו.  ממצים כדוגמאות ואינם  

נזיקין הכוללת כל נזק שנגרם על ידי חפצים או כוחות דוממים שהונעו. הקריאה   של 
נזקים  'בור'ה מתייחסת ליהשני ידי  ,  נייחים שאנשים באים איתם  שנגרמים על  חפצים 

הן   ,. לפיכךאדם לחברו או לחפציובמגע. שתי הקטגוריות הללו מתמקדות בנזק שגורם  
ואחריות   היזק  על  לחשיבה  למציעות שפה  אדם לשנגרמים    הכבדיםנזקים  בנוגע    בני 

ככלל   האקלים.  ולאנושות  משבר  של  אחרות  ומתוצאות  מזיהום  קבוצת כתוצאה 
השלישית ה  ,והאחרונה  המקורות  דמן  בתרא,  בבא  מסכת  של  השני  בקרבה   נהפרק 

במקרה של נזק שנגרם סוגיות של אחריות  בהמותרת בין תושבי העיר לעסקים שלהם ו
אדם.   לבני  עסקים  ידי  ספציפייםעל  בנזקים  עוסקת  לא  זו  שלישית  אלא    ,קטגוריה 

בכל    אותם.על החי והצומח המקיפים    וגם בנושאים רחבים המשפיעים על בני האדם  
המקורות   של  הבסיסי  הרעיון  את  לתאר  מבקש  אני  הללו,  המקרים  משלושת  אחד 

  , אנסה לאחר מכןפרשני ימי הביניים.  ההסברים שהעניקו לו  הרבניים הקלאסיים ואת  
של הרלוונטיות  את  הללו  להדגים  עכשוויים    המקרים  מדיניות  ב  העוסקיםלדיונים 

סביבתית,   המשפטיותואתיקה  ההשלכות  הכלכלית  והמוסריות    ואת  המערכת  על 
   גלובלית וחובקת כול יותר ויותר.הולכת ונעשית שהמתועשת 

יש   נזיקין  יסוד אלה של  ורק  מגבלות ברורותכמה  לקטגוריות  רובן עוסקות אך   .
אדם לחברו, וקשה לפתח מתוכן שפה הלכתית ואתית בנוגע לנזק כלפי   בנזקים שבין

הקרקע או הסביבה. דיני הנזיקין עוסקים באחריות כלפי בעלים אחרים, בין אדם לחברו  
או בין אדם לחברה, אך לא בין אדם לבין העולם ומלואו. יתר על כן, דיני הנזיקין נשענים  

 סיבתיות.בעל פרמטרים התלויים בראיות ו 
לנסח אתיקה   , במטרהמבניה הרעיונייםבמתבונן לעומק בפרטי ההלכה ומאמר זה  

ל במקום  סביבתית.  פגיעה  של  בנושאים  ממקורות    דלות עכשווית  אתיות  תובנות 
עומק הטמונים בדקדוקי השקלא וטריא, אני מעוניין  מבני הים תוך התעלמות מיתלמוד

א כוללות  ילשאול  מוסריות  תובנות  קלו  מתוך  הללו. נובעות  במקורות  צמודה  ריאה 

 
8   12p. , Muslim EnvironmentalismsGade,    
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אפוא   היא  שלי  והמטרה  מודאג   9. קונסטרוקטיביתתיאורית  הראות מ  מאודאני    קוצר 
האינטלקטואלי והרוחני בחוגים דתיים רבים, ומאוכזב מכך שקולה של הקהילה שלי  

סביבתי,  ההרס  האקלים וה הקולות הדתיים המתבטאים נגד שינויי  ן  מבדרך כלל  נעדר  
לעצב בצורה  בני אדם יכולים  בו  שעידן  כעת, בלוז הטיעון שלי הוא ש 10.הרס הבריאה

האנושות לנקודת הכרעה. חוקרי  הגיעה  כה בסיסית את גורל החיים על הפלנטה הזו,  
או סדרת   – , אירוע מזרז ' הרגע החוקתי'י מתייחסים לתופעה המכונה נהמשפט האמריק

ת מערכת המשפט כולה. כך גם  יש לשקול מחדש אבגינם  ש  , דופן  יכה יוצא  –אירועים  
כמתן, ויחד עם  ובעולם ההלכה: יש לבחון מחדש את מסורות המשפט העברי ולינוק מח

יתרה מזאת, אני מקווה   הנסיבות החדשות.  עםזאת להרחיבן באופן נועז כדי להתמודד  
ורוחני בסוגיות של אתיקה סביבתית   דרךשהרעיון של לימוד התלמוד כמורה   מוסרי 

חתום עולם ההלכה  אך    ,שהעניינים הסביבתיים מטרידים אותםמי  ישמש שער עבור  
 11. בעדם

לצמוח על  כהשממשי ה, שיחתדורי־בין ההמשפט העברי הוא, במובן מסוים, שיח
מונע אך  ובמקום,  בזמן  המוטמעים  ספציפיים  ומקרים  שאלות  דיאלוג   תידי  ידי  על 

משפטי המתקיים בו זמנית בתקופות ואזורים שונים. אינני מבקש לחדש את החקיקה 
כך  מודע לממקורות הלכתיים מימי הביניים שהופיעו בזמן ובמקום אחרים לגמרי. אני  

שמאז תחילת שנות השבעים, מדינות דמוקרטיות רבות קידמו חוקים שמטרתם להגן על 
ור האחרון הראה לנו שהחוקים הללו אינם  העש  ך הסביבה ולמסד את ערכי הקיימות. א

וני־ב כפופיםקיימא,  בשלטון   הם  לשינויים  לבקרים  כלכליים   ,חדשות  לאינטרסים 
מיושמת  ו  , . הרגולציה היא לרוב חלקיתענקשל תאגידים ותעשיות    שתדלנותולמאמצי ה

, בכפוף לרבים מאותם אינטרסים כלכליים ואישיים בלבד  כמס שפתייםלעתים קרובות  
 יעילים שעומדים ביסודה. יצבו את החוקים הלאשע

של   שפה  פיתחה  היהודית  ההלכה  מכך,  אלטרנטיבה המ  ',חובה'יתרה  ציעה 
  שעל , הרפתקה 'הרפתקה המוסרית האינדיבידואלית'לאובססיה של המערב ל עוצמתית

 רוברט קאבר  12מיטב גוש.אחוקר המשפט,    הצביעחוסר יעילותה מול שינויי האקלים  
על  שקיים בו  הדגש  הצביע על  ו  ,הדגיש את האופי הקהילתי של המשפט העבריהוא  

 
לה  9 יכול  זה  כתרומה  יחיבור  בצדק,  מיסטיתפס,  כ  בכיוון  תיאר  סיימן  שחיים   ' למדנות־נאו' למה 

'Talmud Study, Ethics and Social Policy: A Case Study in the Laws of Wage-במאמרו 

Villanova Public Law and Legal Theory  'Lamdanut,-Payment as an Argument for Neo

261–. 225pp, (2014) Working Paper Series 
 ,Faith and Doubt:  ',Ecology in Jewish Law and Theology'Norman Lammלם    נחוםעל פי    10

185–162pp.New York 1972, , Studies in Traditional Jewish Thought 
 ,A Heart of Many Rooms: Celebrating the Many Voices within David Hartmanראו    11

114–93 Woodstock 1999,, Judaism 
12  Ghosh, The Great Derangement, 171 
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לפעול מתוך חובה הינו הדבר הקרוב ביותר להגדרה  'טען כי  . הוא  חובות ולא על זכויות
הקהילה בתוך  השלם  האדם  של  אסקרידג',   '.יהודית  ביל  שהסביר  כפי  זו,   13תפיסה 

, 'היחסים בין הפרט לקהילה מאשר התיאוריה הליברלית  מספקת הבנה עשירה יותר של'
 14את הקשר הזה. 'זכויות הפרט, לכשעצמן, הן דרך צרה לבטא או לנרמל'שכן 

של מוטיבציות המתוארות בספרות היהודית    רחבאליוט דורף תיאר לאחרונה מגוון  
ים  דחפמנעות  המוטיבציות הללו  מעוררות באנשים השראה לקיום הלכה.  והקלאסית,  

קדושים חיים  לחיות  או  בחכמה  לגדול  הרצון  כגון  עמוקים,  לרצונות   ,אישיים  ועד 
כמו הרצון להתקשר לתבנית משותפת של פרקסיס, לשמור על    ,המכוונים אל הקהילה

קהילתיות שהמצוות    ,נורמות  מובן  אתית.  התנהלות  באמצעות  העולם  את  לקיים  או 
אולוגית, ומקורות רבים מדגישים את  וההלכות המסתעפות מהן מבוססות גם מבחינה ת

קשר לכמיהה להתעלות, בקיום ההלכה כמפתח ליחסי ברית שיסודם באהבה לאלוהים ו
בשאלת איכות הסביבה נעדר  שיח המשפטי הדמוקרטי  בימינו, ה  ,דבקות. לעומת זאתלו

מאשר   יותר  להציג  מתקשה  ולפיכך  שכזה,  ומוטיבציוני  פנומנולוגי  או עושר  אכיפה 
מו פרטנית.  חובה  מכך,  סרית  חוק  בשונה  של  אפשרות  מציגה  היהודית  רווי  ההלכה 

המחזקות את המחויבויות לקיומו תוך העמקת החוויה האתית והדתית של  מוטיבציות,  
 מקיים המצווה. 

להיעזר במכלול השיח המשפטי ההלכתי, ולקרוא את הדיונים  על כן  אני מבקש  
לפתח מסגרת רעיונית לאתיקה סביבתית.  וכך    ,אתי רחב יותרו  ההלכתיים בהקשר נרטיבי

תהיה רלוונטית לא רק לפרשנות ההלכתית הנוכחית בתחום יחסי    התוצאה אני מקווה ש
הטכנולוגיות  ־אדם לנוכח  הפרט  זכויות  בנושא  יותר  רחב  לשיח  גם  אלא  סביבה, 

מקורות המשפט   'לחשוב עם'  ה היאמטרה.  הפרט  יאחר  חסר תקדיםמעקב  המאפשרות  
זו להעשיר ואף לאתגר הלך    'מסורת עבה'לאפשר לוחילונית  ־נקודת מבט פוסטהעברי מ

להתמודד עם בעיות  כדי  רוח ליברלי שאין לו מסגרת ערכית או אוצר מילים רחב מספיק  
ניסיונות  ן  חדשות. אני שם דגש על הפקת לקחים הלכתיים מ המשפט העברי ולא על 

יהודיי  'סיטונאיים' מקורות  למצוא  פשטניים  למשפט  או  מהותיות  לדוקטרינות  ם 
וכן  חוק והאתיקה הסביבתיים העכשוויים  עיצוב ההמערבי, ובכך אני מבקש לתרום ל
 לשיח הפנימי המתמשך של ההלכה. 

 
13 William N. Eskridge, Jr, ‘The Relationship Between Obligations and Rights of Citizens’, 

Fordham Law Review 69 (2001), p. 1722 
Journal al Order’, Robert Cover, ‘Obligation: A Jewish Jurisprudence of the Sociראו    14

of Law and Religion 5, no. 1 (1987), pp. 65–74; and Ariel Evan Mayse and Kenneth A. 

Bamberger, ‘Revisiting a Jurisprudence of Obligation’, Touro Law Review 37, no. 4 

(2022), pp. 2115–2178 
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 בין הלכה ואגדה  שיחאתיקה סביבתית וה

התלמודי  יעלי החוק  שבחינת  ה  ,לומר  התוך  סביבתיתפניית  אתיקה  אל  אינה    , מבט 
שריפות בערימות במצטיירת כתוואי ברור. עיון בסוגיות העוסקות בשוורים משתוללים,  

שאינם בהכרח  ו  לכאורה,  בורות קטלניים עוסק בנושאים זרים למציאות חיינו,בשחת ו
או   מתוחכם  מוסרי  היגיון  ליצירת  פורה  רלוונטיתחשיבה  כר  הלימוד   15. אתית  גישת 

ניתוח  גישה המבכרת  עדיין    אהי  ולמדות מסכתות אלהמועדפת ברוב המוסדות שבהם נ
סגנון שצמח בישיבות ליטא והפך    או למדנות   ',לומדעס' המכונה    –רעיוני ופורמליסטי  

עבודתם של עקבות ב 16. ב סולובייצ'יקדיוסף  בהרבתיווכו של פופולרי בארצות הברית 
  ל התלמוד וא  לען כי אאני טו  17,כמו דוד הרטמן, אליעזר ברקוביץ ועמנואל לוינס  הוגים

פרספקטיבה  18. ולהתפתחות רוחניתעיון מוסרי  הזדמנות לאל  כיש לגשת  ספרות ההלכה  

 
  ,Philadelphia 1980 ,The Ox that GoredJ.J. Finkelsteinראו   15
16  Century -Legal Theology: The Turn to Conceptualism in Nineteenth'Chaim Saiman, 

Mosheh 100; –39 , pp., no. 1 (2006)21 Journal of Law and Religion', Jewish Law

orah The T'Revisited, DerekhHath Brisk Wrought: The Brisker  "What"Lichtenstein, ‘

The Conceptual Approach to , )ed.(18; and Yosef Blau –1 , pp.9 (2000) Madda Journal–u

Jersey City 2006 ,Jewish Learning    בתוך: ' איש ההלכה' יוסף דוב הלוי סולובייצ׳יק,  גם  ראו ,
 . 29–28גלוי ונסתר, ירושלים תשל׳׳ט, עמ׳  –איש ההלכה 

' אליעזר  ראו    17 היהודיתברקוביץ,  במסורת  ומוסר  היהדות  ', חוק  יסודות  על  ירושלים  מאמרים   ,
 Eliezer Berkovits, Not in Heaven: The Nature and Function of  ;136–103עמ'    , ד"תשס

Jewish Law, Jerusalem and New York 2010; David Hartman, A Heart of Many Rooms, 

Woodstock 1999, p. 121; idem, A Living Covenant, Woodstock 2010, p. 98;;   עמנואל
תשס"א,  ירושלים  תלמודיות,  קריאות  תשע   Laurence L. Edwards, ‘"Extreme and  לוינס, 

(2008), pp. 26  Shofar ,Attention to the Real": Levinas and Religious Hermeneutics'

  ,The Responsa Literature and A Treasury of ResponsaSolomon Freehof ,ראו גם ; 36–53

New York 1973; Eugene B. Borowitz, Exploring Jewish Ethics: Papers on Covenant 

Responsibility, Detroit 1990; David Novak, Halakhah in a Theological Dimension, Chico 

גם   .1985  ,the Central Conference of American Rabbis responsa CARR 17–19 ראו 

available online at: https://www.ccarnet.org/ccar-responsa/carr-17-19/, accessed July 

9, 2018; and Shim’on Gershon Rozenberg, Faith Shattered and Restored: Judaism in The 

Postmodern Age, Jerusalem 2017, esp. pp. 41–65 
' Like a Blacksmith with the Hammer: Talmud Study and theראו אריאל אבן מעשה    18

Spiritual Life,', Search for Meaning, David Birnbaum and Martin S. Cohen (ed.), New 

York 2018, pp. 369–409.   תואר מבקש לתת ביטוי מוחשי למבנה התאורטי המפורט ש  מאמר זה
 ,Michael Rosenak, Roads to the Palace: Jewish Texts and Teaching .במאמר הקודם. ראו גם  

Providence 1995;  Isadore Twersky, 'What a Jew Must Study—And Why ,'Visions of 

Jewish Education, Seymour Fox, Israel Scheffler and Daniel Marom (ed.), Cambridge 

and New York 2003, pp. 47–76; Jon A. Levisohn and Susan P. Fendrick (ed.), Turn It 
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משמעות קיומית    שלהתלמוד מאפשרת ללומדים להתעמת עם שאלות עמוקות    זו על 
  ואישי   ומוסרית. עדשה כזו הופכת את הטקסטים הרבניים מפלפול מופשט למסע דתי

לגעת בשאלות המוסריות והפילוסופיות הביקורתיות  יכולים יצירה עצמית שבו אנו של 
 19.של ימינו

הרבניתקריאה   הספרות  של  הממד    כזו  את  מחדש  לתבוע  חוקרים  מחייבת 
היהודית  ־משפטיהלאהתאולוגי,     20. שווה בשיחה  ףכשות  –האגדה    –, של המחשבה 

זה    וחחיםשאינם משאגדה שני תחומים נפרדים ואף מנוגדים  בבמקום לראות בהלכה ו
הרטמן    ודד 21. שני ממדים השזורים זה בזהאל  לתאולוגיה כלחוק ועם זה, יש להתייחס  

בו נתפׂש תוכנה   הֵאל, משפיע האופן : ׳מאחר שהמצווה היא הצינור ליחס זה עםטען
אופן יחס.  אותו  נבנה  עמו  אשר  האל,  של  דמותו  כל  על  המצווה  על   של  משפיע  זה 

עבודת ה׳ והליכה בדרכיו, ועל אודות מה שרצוי לפני האל אהובנו   רעיונותינו על אודות
הדין.׳  לפנים התלמודי  דיני  הבנת 22משורת  של    יםנזיקין  הסביבתי  בהקשר  המשבר 
מאיתנו למזוג אל הקריאה המשפטית ההלכתית את האגדה, את מאגר הנרטיבים    תדורש

 23. המקודשים של המסורת שלנו
בחינה מדוקדקת של מחייבת  דה ליחידה שלמה  כריכה מחודשת של ההלכה והאג

פירושו של דבר הוא דיון בפסק דין רבני   24. ביחידה תלמודית נתונה לא הלכתי החומר ה

 
and Turn It Again: Studies in the Teaching and Learning of Classical Jewish Texts, Boston 

2013; and Jane L. Kanarek and Marjorie Lehman (eds.), Learning to Read Talmud: What 

it Looks Like and How it Happens, Boston 2016 
גם    19  ,Jewish Environmental Ethics: The Imperative of 'Hava Tirosh Samuelsonראו 

(ed.),  , John HartThe Wiley Blackwell Companion to Religion and Ecology 'Responsibility,

194–179pp.Hoboken 2017),  
הרב אברהם יצחק הכהן קוק,  על ידי הוגים יהודים רבים במאה העשרים, ראו:שמעה  זו נ  טענה  20

חיים נחמן    ;2007, ירושלים  ההלכה הנבואיתאבינועם רוזנק,    ;2018, מרכז שפירא  אורות התשובה
אברהם יהושע השל, ריג;  –כל כתבי ח"נ ביאליק, תל אביב תש"ח, עמ' רז,  ' הלכה ואגדהביאליק, ' 

 ,Narrating the Barry S. Wimpfheimerראו גם    , ירושלים תשס"ג;אלוהים מבקש את האדם

Law: A Poetics of Talmudic Legal Stories, Philadelphia 2011; and Moshe Simon-

Shoshan, Stories of the Law: Narrative Discourse and the Construction of Authority in the 

Mishnah, Oxford and New York 2012 
 ,The Duties of Intimacy and the HalakhahHasidism and -Neo'Ariel Evan Mayse :ראו    21

Law of the Heart,' A New Hasidism: Branches, Arthur Green and Ariel Evan Mayse 

(eds.), Philadelphia 2019 
זהר, הדפסה שלישית, תשס׳׳ג,  מאנגלית נעם  חידושה של ברית, תירגם דוד הרטמן מסיני לציון:  22

 . 119עמ׳ 
 .  2012ירושלים נומוס ונראטיב, רוברט קאבר,   23
עמנואל המשלבת אגדה יחד עם ההלכה, ראו:    , לפרשנות הדיונים התלמודיים על נזק שנגרם מאש  24

ירושלים   תלמודיות,  קריאות  תשע  גם:  .  2001לוינס,   ,Borowitz on ‘Elliot N. Dorffראו 

76–59 , pp.1, no. 1 (2015) Journal of Jewish Ethics ’,, and EthicsAggadah, Halakhah 
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הרבנית   הספרות  מכלול  בכל  הנמצא  הרחב  האגדתי  להקשר  מודעות  מתוך  מסוים 
ת  . הדיון בדיני נזיקין במסגרת חיפוש אחר אתיקה סביבתיאותו הקלאסית, כדי להשלים

ספור מובאות המבטאות את ערך  ־הלכתיים לאור איןהמקורות  את המחייב אותנו לקרוא  
 הקשר בין האדם והסביבה הטבעית, כמו המדרש הידוע הבא: 

ַמֲעֵׂשה ָהֱאֹלוִהים ִכי ִמי יּוַכל ְלַתֵקן ֵאת ֲאֶשר ִעְּותֹו )קהלת, ז, יג(. בשעה שברא  ־ְרֵאה ֶאת
הראשון, נטלו והחזירו על כל אילני גן עדן, ואמר לו: ראה  הקדוש ברוך הוא את אדם 

שלא   דעתך  תן  בראתי,  בשבילך  שבראתי,  מה  וכל  הן,  ומשובחין  נאים  כמה  מעשי 
 25.תקלקל ותחריב את עולמי, שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך. )קהלת רבה, פרשה ז(

די ביטוי כאשר  יש להביא את רוחם של המקורות הללו והמצפן המוסרי הטמון בהם לי
יכולה   בכוחות הטמונים בבריאה,  הנזיקין. האגדה, המכירה  דיני  את  מפרשים מחדש 

ביותר,   ההגבוה  תהמוסרי  מדרגהכיוון שהיא מפנה אותנו אל ה  ,לסייע ביישום ההלכה
 שלא להחריב ולקלקל את העולם. הי ומזכירה לנו את הציווי האלו

מעבר  גם    תבונןלה  יבת אותנומחינטיעתה המחודשת של האגדה בשיח ההלכתי  
הקלאסית הרבנית  הספרות  הפילוסופיה  26. לגבולות  דרך  הועברה  האגדית  המסורת 

היהודית   המיסטיקה  הביניים. תורת  ימי    ה יכול  –ובפרט החסידות    –והקבלה לחכמי 
הבינו    גדולי החסידות 27.קידומה של אתיקה סביבתיתול  האגדה,  לסייע בירידה לשורש

, ותיארו ללא עוררין את העולם הפיזי  באופן רדיקלי  של הקב"ה בעולםאת האימננטיות  
 כרווי בנוכחותו של אלוהים: 

הכלל שהבורא ב"ה ברא הכל והוא הכל, והשפעתו אינה נפסקת מעולם, כי בכל רגע  
חיות   ולכל  המלאכים  ולכל  ההיכלות  ולכל  העולמות  ולכל  לברואיו  שפע  משפיע 

ז( ולא יצר אור וברא  ,  )ישעיה מה  'ור ובורא חושךיוצר א'הקודש. ולכן אנו אומרים  
בלשון הווה, כי בכל רגע הוא יוצר, שבכל רגע הוא משפיע חיות לכל    ' יוצר'חושך, רק  

 28חי והכל מאתו יתברך, והוא שלם והוא כלול מהכל. 

יצירתי מאחד את כל ההוויה. אלוהות זו  ־כוח חיים אלוהי  ; היקום מנצנץ בחיות קדושה
 כדיבאה לידי ביטוי ביופיים של כל פרח, ציפור ומפל. עולם כזה בוודאי לא נוצר רק  

או בהדרגתיות אך ביסודיות באמצעות כריית משאבים   ,להידרס במהירות ללא תכנון

 
 קהלת רבה, ז, יג.  25
 . 172– 148 (, עמ' 1979', ציון מד )מגעים ראשונים –הלכה וקבלה ' יעקב כץ,   26
27  Human -Than-Kabbalah and Ecology: God’s Image in the MoreDavid M. Seidenberg, 

 ’,A Kabbalah for the Environmental Age'Arthur Green, 2015;  New York, World

38–33, pp.14, no. 5 (1999)Tikkun   
אברהם יצחק )ארט(  לוי, בראשית, עמ׳ א. על פנתאיזם, מיסטיקה ואתיקה סביבתית ראו גם  קדושת    28

 . 62–29, עמ׳ 2016תל אביב  למבקשי דרך,  גרין, יהדות רדיקלית: פתיחת שער
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פש לח  לנו  אפשרנוכחותו של אלוהים בעולם הגשמי מ  המיסטי של  רעיוןהבלתי נלאית.  
 תשובות רלוונטיות למציאותנו העכשווית.בספרות הרבנית ההלכתית 

הגבול  אפשרהאם   את  בלבד  לשרטט  ישראל  מחשבת  של  זה  בתחומיה  האם   ?
אפשרי? כשחושבים על הפסק התלמודי כמקור להנמקה מוסרית ולאתיקה סביבתית,  

ולאגדה   להלכה  לצרף  מודרנייגם  יש  ותאולוגיים  פילוסופיים  קולות  עלינו,  מגוון  ם. 
העשרים המאה  של  הבולטים  הפילוסופים  של  בטיעוניהם  לעסוק  איאן    ,למשל,  כמו 

 29יונס.ברבור והנס 
, בטענה כי לא ניתן ליישם פרדיגמות אתיות מימי הביניים והתקופה המודרנית  יונס

בשום מקום  'פוסט תעשייתי ורווי טכנולוגיה, מציין כי מושג האחריות    ,על עולם גלובלי
ממלא תפקיד בולט במערכות המוסריות של העבר או בתיאוריות הפילוסופיות של  אינו  

טוען   30. 'האתיקה להשתנות,  חייבת  שיהפרדיגמה  מכיוון  אחריות  'ונס,  של  סוג 
מטאפיזית מעבר לאינטרס עצמי ניתנה לנו יחד עם עוצמת כוחותינו ביחס למעגל החיים  

רק  לא  מסוכן  הפך  שהאדם  מכיוון  כלומר,  הביוספרה    הרגיש,  לכל  גם  אלא  לעצמו 
להתמודד עם המציאות החדשה  אינם מצליחים עוד    מודלים עתיקיםלפי יונס,   31'.כולה

כוכב הלכת הזה.  על פני  בה בני האדם רכשו לעצמם את היכולת להרוס את החיים  ש
להוביל    לולההתעלמות ממציאות זו, בין אם בגלל צניעות כוזבת או הכחשה מגונה, ע

 יומות. לתוצאות א
את   להרחיב  התלמודיים  כדי  במקורות  בעבודתם של קריאתנו  גם  להיעזר  עלינו 

ליסה סידריס, חוקרת בת זמננו שטענותיה בהקשר של אתיקה סביבתית דתית  אנשים כמו  
מ שרבים  טוענת  סידריס  אנתרופוצנטריות.  ולא  סביבה(  )ממוקדות  אקוצנטריות  ן הן 

נתנו   המודרניים  הדתיים  המיתי יותר  'ההוגים  ולפוטנציאל  למדע  וסמכות  מקום    מדי 
שלו בני   32'. לכאורה  רבים  הומניסטים  ידי  על  המדע  של  האידיאליסטי  החזון  אימוץ 

חדש אנתרופוצנטרי  מיתוס  יצר  ביקורת,  ללא  המחליף    .זמננו,  סיפור  הוא  המדע 
אך מסוגל באותה מידה לטפח שחצנות אנושית ולפוגג את    ,פרדיגמות דתיות קדומות

תפיסת  'מייצגת    'ההאתיקה החדש'הדאגה והאחריות לסביבה הטבעית על כל מרכיביה.  

 
29   ,145–82, 116–57 1993, pp. San Francisco ,Ethics in an Age of TechnologyIan Barbour, 

and 179–187 
The Imperative of Responsibility: In Search of an Ethics for the ns Jonas, Haראו    30

, trans. Hans Jonas and David Herr, Chicago 1984Technological Age  .  גם  Havaראו 

Tirosh-Samuelson and Christian Wiese (eds.), The Legacy of Hans Jonas: Judaism and 

, Leiden and Boston 2008Phenomenon of Lifethe  
  ,136Imperative of ResponsibilityJonas ,ראו   31
32   ,Consecrating Science: Wonder, Knowledge, and the Natural WorldLisa H. Sideris, 

Berkeley and Los Angeles 2017), 1; and see also idem, 'Evolving Environmentalism: 

The Role of Ecotheology in Creation/Evolution Controversies’, Worldviews: Global 

Religions, Culture, and Ecology 11, no. 1 (2007), pp. 58–82 
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האדם במרכז את  ושמה  גלוי  באופן  האנושיות  את  המרוממת  סידריס, 'עולם  טוענת   ,
 33'.לבריאה  – תפיסה שאינה מעידה על הערכה אמיתית, פליאה ודאגה לעולם הטבע  '

מסיבה זו היא ביקשה לנסח פילוסופיה מוסרית סביבתית המושרשת בשיח הדתי המקבל 
מבלי להיכנע לטיעוניו העוקרים את כל שאר אופני הידע    ,את ממצאי המדע המודרני

 34.האנושי
של    עיצוב מחודש  פירושהת המבט מעבר לתפיסה מסורתית אנתרופוצנטרית  יהפני

שינוי פרדיגמה כלומר,    – של הטקסים שלנו  ואף    קריאת המורשת הטקסטואלית שלנו
היהודית במסורת  שא 35. רדיקלי  יהודים  הוגים  הרעיוןייש  את  על    מצו  כי  וטענו  הזה 

ה החשש  לאור  להתפתח  אקולוגיים.    'מודרני'ההלכה  את  'ממשברים  מרחיב  הייתי 
זרה עבודה  ש'המושג  זלמן  הרב  טען  הרעלים  'שלומי,  ־טרח,  נושא  את  לכלול  כדי 

הציע לשנות את חוקי הכשרות כדי להדגיש את הערך של   אףשלומי  ־טרחש 36'.והזיהום
 37. קיימות ואחריות סביבתית

  :א כותבהו

, היא דרך לחשוב על שטחים רבים שפעולותינו בהם מעלות מולנו  אפואכשרות,  ־אקו
את ההרס שאנו גורמים לסביבתנו. טיפול במדשאות, שימוש במים, חומרי הדברה,  
טיסה, נהיגה וקניות מעלים שאלות על תרומתנו האישית לחורבן מערכות אקולוגיות  

מסויםש באופן  אקולוגית.  כשרות  של  העדשה  באמצעות  לבחון  המזון  ניתן  מנהל   ,
( האמריקני  על  FDAוהתרופות  לפיקוח  מצוינת  ממשלתית  לזרוע  להפוך  יכול   )

הפיקוח עליהם נעשה מתוך תודעה פלנטרית יותר והבנה של דרכי ריפוי  אם  הכשרות,  
ופתרונות חלופיים. גם סוגיות חברתיות כמו כדאיות המלחמה כדרך פעולה ביחסים  

הכשרות האקולוגית שלהן. הכשרות האקולוגית    ויח מהערכתור כולות להבינלאומיים י 
את   לעודד  עלינו  שבו  לרגע  מגיעים  שאנחנו  לי  נראה  בלבד.  ליהודים  דאגה  אינה 

   38. , לשמור על כשרותיהודים את אלה שאינם , באותה מידה שעלינו לעודדהיהודים

את העיקר. אף שגישתו    חמיצהאצטלה הלכתית מבכרטוריקה  רק  ראיית אמירות אלו  
אישית בבחירה  רבה  במידה  התמקדה  ל־טר חש  ליהדות  ביקש  קהילות    הצמיחשלומי 

 
33  2p. , Science ConsecratingSideris,  
New York , Natural SelectionEnvironmental Ethics, Ecological Theology, and , Siderisבתוך  34

2003  
  ,The Ground that Opened its Mouth: The Ground’s Response to ‘Mari Jørstadראו  35

Human Violence in Genesis 4’, Journal of Biblical Literature 135, no. 4 (2016), pp. 705–

715 
36  tegral Halachah: Transcending and InShalomi and Daniel Siegel, -Zalman Schachter

Including, Victoria 2007, p. 52 
גם130–117ם  ש  37 ראו   .Yepez, -Shalomi and Netanel Miles-Zalman Schachter

Foundations of the Fourth Turning of Hasidism: A Manifesto, Boulder 2014, 20 
38  , 130Integral HalachahShalomi and Siegel, -Shachter 
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עוד   39.שניגשות לעקרונות אקולוגיים וסביבתיים כאל נורמות דתיות ואתיות מחייבות
באדם את    ותנורמות המטפחמערכת  שלומי ראה את ההלכה היהודית כ־טרחנציין כי ש

 יהודים.   ולכן כפרקטיקה שיש לה השלכות מעשיות גם עבור לא ערכי החמלה וההדדיות,  
הוגים יהודים אחרים שתפסו את האחריות הסביבתית כערך מרכזי, לא היו מוכנים  

 באגדה ובהלכה. שאנחנו מוצאים    המרכזי של אנתרופוצנטריות, כפימקומה    על  וותרל
הרטמן  של  בכתביהם  אנושית  ליצירתיות  הנוגעים  לרעיונות  לב  תשומת  מתוך 

משמעו דמיון   ’צלם אלוהים’תיאור האדם כנברא ב'צ'יק, הציע אלן מיטלמן שיוסולובי
המבוסס על פעולה חופשית ויצירתית. כבודנו נמצא ביכולתנו לפעול וליצור. ועוד לפני 

תפיסות דומות משתקפות   40'. ת יוצרת מלאהשאנו מסוגלים לפעול, בפוטנציאל, לאישיו
יובל שרלו, הטוען כי האמונה     אלוהים   בצלם  נבראו  אדם  שבני  כךבבכתביו של הרב 

ומחייבת  תובעת   ביותר  הגבוהים  האתיים  הסטנדרטים  את  ההלכה  מאיתנו  את  לכוון 
 41.לשמירה על הבריאה המופלאה שהופקדה בידינו

ודד עם משבר אקולוגי הממשמש ובא,  המציאות הנוכחית דורשת מאיתנו להתמ
משבר הנובע ממאות שנים של התנהגויות חסרות אחריות וקצרות ראייה. טענתי היא  

האגדתיים  : יש צורך דחוף בקריאת מקורות הלכתיים כך שיהדהדו את העקרונות  זוכ
יה ההוליסטית והדאגה לבריאה. הניסיון יהרחבים יותר של האחריות הסביבתית, הרא

הל לעומק  לפתח  המשפטיים  המקורות  את  לקרוא  אותנו  מחייב  יהודית  סביבתית  כה 
בניגוד   כולית,  הרוח של האגדה הדוחף אותנו לראייה  ובקפדנות, אך לשים לב לקול 
של  וטריא  שקלא  המבטאת  פורמלית,  מבודדת,  כמערכת  היהודית  ההלכה  לראיית 

 .עקרונות פנימיים הפועלים ללא תלות בערכים אחרים
העידן שבו טביעת האצבע של האדם מעצבת מחדש את    –ל האנתרופוקן  עלייתו ש

בכך שהיא מעלה את קולם של    ,שופכת אור חדש על המסורות ההלכתיות  –העולם  
 אנושיים המצוי במסורות הרבניות האגדיות. ־הברואים הלא

האנתרופוקן דורש שנכיר בכך שבכוחם של בני האדם להשפיע, לעצב  תרה מזאת:  י
באופן מהותי. במובן מסוים, השיח המשפטי ההלכתי  אותו  ולשנות  את העולם  מחדש  

נועד להתמודד עם שאלות היסוד של אחריות המגדירות את האנתרופוקן בדיוק משום  
ההוגה החסידי הרב  שהוא נעוץ במסורת הדתית האנתרופוצנטרית ביותר. כלשונו של  

 : צאיעקב ליינר מאיז'בי

 
 ,Renewal and ‘, Ariel Evan Mayseשלומי להלכה ראו–טר חעל גישתו המתפתחת תדיר של ש   39

Redemption: Spirituality, Law and Religious Praxis in the Writings of Rabbi Zalman 

504.–101 (2001): 455 Journal of Religion ’,Shalomi-Schachter 
40  Human Nature & Jewish Thought: Judaism’s Case for Why Person’s Alan Mittleman, 

Matter, Princeton 2015, p.183 
, אקולוגיה וסביבה: כתב  ' על קיימות ביהדות' יובל שרלו, , וכן 2009בצלמו, ירושלים  יובל שרלו,   41

 . 78עמ'  , (2011) 1גליון עת למדע ומדיניות סביבה, 
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בשאר הברואים חוץ מהאדם שאל השי׳׳ת לכל בריאה בפרט אם ברצונה להיות נברא,  
וכדאיתא בגמ׳ )ר׳׳ה יא( לדעתן נבראו לצביונם נבראו. אבל בריאה אחת על חברתה  
לא שאל השי׳׳ת יען ששאר הברואים אין להם בחירה ואין ויכולים לקלקל ולהפסיד  

בבריאתם יהי׳ להם ריוח ובטח יסכימו כל הברואים להיות נבראים כי זכין לאדם שלא  ו
יש לו בחירה   שהאדם שאל השי׳׳ת לכל הברואים יען בפניו. אבל על בריאת האדם

יכול לקלקל גם את שאר הברואים, אבל הסכימו כל הברואים על בריאת   ובקלקולו 
 42להצורת אדם. האדם וכלם נתנו מכחם 

  מלאותו היפה  בכלאין להבין את מתנת הווייתנו בתוך העולם הזה  נר טוען כי  הרב ליי
כזכותנו מעצם היותנו אנושיים. במקום שיא הבריאה, הקיום שלנו הוא בעצמו עדות 
לחובתנו כלפי כל צורות החיים האחרות על מתן הסכמתם לכך שאנו עלולים להיווצר.  

עומדים מסיני אלא מחויב אנו  רק  לא  לכלונשבעים  גם  חיה   ים  כנף    –נפש  עוף  לכל 
 נולדנו עם  .כבר מזמן רב לפני עצם הופעת האנושות  –למינהו ולכל חית הארץ למינה  

 חוב לכל מה שסביבנו.
שמעלים    אני האתגרים  את  ברצינות  וסידריסילוקח  שונס  ואציע  החוק  ,  אין 

מת על  לנוכח הקטסטרופה האקולוגית שנגר  שתוקהתלמודי ומסורת ההלכה יכולים ל
. אני מנסה להעלות את המסורות הללו ולדלות מתוכן תובנות שניתן  יותידי פעולות אנוש

דרך התמקדות באלוהים  43. ליישם באופן קונסטרוקטיבי בסוגיות סביבתיות עכשוויות
, האגדה תובעת מעשה ודאגה גם מעבר לשורת הדין. יתר על כן, הערכיםכמקור החיים ו

ניתן    'הלכתי  לא'החומר ה מספק עדשה תאולוגית, פילוסופית ומיסטית שבאמצעותה 
שישמשו אותנו לשמירה על   כדילבקר מחדש בדיונים העתיקים הללו ולהרחיב אותם  

 עולמו של אלוהים.

 דיונים בסוגיות נזיקין  –חלק ב' 

 חיצים ושרפות  –נזק בתנועה 

. האש 'אש'תרת  הדיון הראשון שלנו מתמקד בקטגוריית הנזקים המקובצים תחת הכו
אח במשנארבעה  מ  דהיא  המופיעים  נזיקין  הראשונהאבות  קמא  ה  בבא  מסכת   44. של 
כי תצא אש ומצאה קצים  'המקור המקראי:  נובעים מן    'אששל ההמאפיינים  ן  רבים מ

כב, ה(. הדין    ות)שמ  'ונאכל גדיש או הקמה או השדה שלם ישלם המבער את הבערה
  ,מונע על ידי כוח דומם חיצוני )כמו רוח(, הופך לניידשהרבני מגדיר את האש כגורם נזק  

ופוגע ברכושם של אחרים. בשונה מבעל חיים כמו שור או חיה רעה, המופיעים גם הם  

 
 , מס׳ מא.26עמ׳  , בית יעקב, ווארשא תר׳׳נ  42
 הנקודה הזו בצורה מדויקת יותר.  נתונה לאלכס ויסברג שעזר לי לנסח אתתודתי   43
 א, היכן שהוא מתואר כהבער, וכן ראו את ההגדרה בבבלי, בבא קמא ג ע"ב.  , משנה, בבא קמא א  44
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מייצגת קטגוריה של נזק שנגרם על ידי חפצים שיש להם הכוח    'אש'נזיקין,    במשנה כאב
 להשפיע על גורמים אחרים בעולם.

, פירשו חכמי 'כי תצא אש ומצאה קצים'סיבית של  באמצעות הדגשת העמימות הפ 
בשריפה   מדובר  אם  גם  משריפה,  כתוצאה  הנגרמת  לפגיעה  אחראי  אדם  כי  התלמוד 

ככלל, מצית האש מחויב לשלם עבור נזק גם אם הלהבה מאכלת   45ה'.מעצמ'המתפשטת  
משהו בלתי צפוי, אם כי, חכמים דנים עד היכן מגיעה האחריות לנזק שנגרם לחפצים  

בהם התפשטות האש הייתה שבמקרים   46.שהוסתרו במקומות נדירים או לא שגרתיים
ידועה מראש ח  ,אפשרות  כמים דרישות ולא התפתחות בלתי צפויה לחלוטין, מעלים 

קריטריונים מסוימים שאם הם התקיימו  נוספות ומגבילים את האחריות. הם מגדירים  
ובכל זאת גברה עליהם השריפה, בעל האש פטור מאחריות. אלה כוללים קירות ריסון, 

רכושם של האחרים, וכן אמצעי הגנה אחרים  בין  שמירה על המרחק הנחוץ בין האש ל
 47. מפני הרוחות המצויות באזור

כי תצא אש 'ידן הכבדה של האחריות והחבות מונפת תדיר בדיון זה. מדוע כתוב  
למה נאמר? עד שלא   " )שמות כב, ה(כי תצא אש"'  ,, מכריזה המכילתא'ומצאה קצים?

אם זכיתי מן   ?הואיל וחייב על ידי קניינו, לא יהא חייב על ידי עצמו  : יאמר, יש לי בדין
אלא בא הכתוב לעשות את האונס כרצון ושאינו מתכוין   ?הדין, למה נאמר כי תצא אש

גם במקרים של נזק מקרי או   שאחראיזה שהצית את השריפה נחשב למזיק  48'.כמתכוין
רצוי.   האשיאופבשל  לא  המסוכן של  מני,  יה  הלהבה  שח  החוק  כי  לחזות  צריך  אדם 

  עשויה להיסחף ברוח. יש לנקוט באמצעי הזהירות הנחוצים כדי למנוע את התפשטות 
 בגוף וברכוש. שגרמה השריפה  אחראי לנזקים    אדם, ואם לא נעשה מאמץ שכזה, ההאש

נושא  נושא קריטי בדיני הנזיקין, ולעתים קרובות    םקרבה ומרחק בין המזיק לנזק ה 
נאפיין נזק    ם כן כיצד א 49. רם מכונן בקביעת גבולות האחריות המשפטיתהופך לגו  זה

ואת הגורם לנזק זה? האם נזק שנגרם כתוצאה משריפה שגרם   ,שנגרם כתוצאה משריפה
אדם מרוחק שווה לנזק שנגרם על ידי אדם שנכנס לתחום של מישהו אחר ושרף באופן  

מים לשכן שלא עשה את המאמצים  פעיל את רכושו? או האם ניתן לומר שהיזקים אלה דו
  הנדרשים להרחיק חפצים מסוכנים וחומרים דליקים מהאזור הגובל עם שכנו?

 
 בבלי, בבא קמא כב ע"ב.   45
סא ע"א; ולהרחבה  –בבלי, בבא קמא י ע"א ורש"י ותוספות שם, ראו גם בבלי, בבא קמא ס ע"א  46

הקונגרס העולמי    ', מידת האחריות לנזק שנגרם תוך רשלנות על פי דיני ישראלראו נפתלי ליפשיץ, ' 
 . 86– 79עמ' ,ג )תשמה( 9למדעי היהדות 

סא ע"ב. ראו תוספות על בבלי, בבא קמא כב   –ו, ובבלי, בבא קמא ס ע"א –ד ,משנה, בבא קמא ו  47
 ע"ב. 

 . נזיקין ידמכילתא דרבי ישמעאל   48
 ,Remoteness of Damage in Contract and Tort: A ‘John Cartwrightראו    49

Reconsideration’, The Cambridge Law Journal 55 (1996), pp. 488–514 
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סוגיות החשובות והידועות ביותר  ה  תשאלה זו של ריחוק הנזק היא אבן היסוד באח
במסכת,  ב השני  הפרק  של  בליבו  עומדת  הבאה  המחלוקת  קמא.  הרגל'בבא  :  'כיצד 
 50'. אשו משום ממונו :וריש לקיש אמר ,אשו משום חציו :אתמר ר' יוחנן אמר '

המקראי   האששהפסוק  בתיאור  מתחיל  הללו  ההלכות  נגזרות  מסיים    ,ממנו  אך 
המבעיר  של    חובתו י  . חכמים הבינו כ'שלם ישלם המבעיר את הבערה'  : בהטלת אחריות

. הנזק, טוען רבי יוחנן,  'ציויח'  –נובעת מכך שהאש נחשבת הרחבה של האדם עצמו  
לעומתו טוען ריש לקיש כי האש נעה בכוח  51. משול לאדם היורה חיצים לתחום של אחר

ולפיכך    ,ואילו החיצים מונעים מכוחו של האדם עצמו  – או בכוחה של הרוח    –עצמה  
הנזק   את  לראות  כ  , הבעליםמן  כרחוק  יש  אותו  בניהול    ', ממונו' ולהחשיב  כשגיאה 

 .משאבים
ריש   נלך בעקבות  אם  תומכים?  אנו  הללו  באיזו משתי העמדות  זה משנה  מדוע 
המקרה  ראיית  ידי  על  המזיק,  של  חבותו  את  משמעותי  באופן  להגביל  עלינו  לקיש, 

סוק על פי רבי כרשלנות והבנת השריפה כחפץ מזיק בבעלותו של אדם. אולם אם נפ
גורם לפגיעה באחרים או    – או כל דבר הדומה לה    –יוחנן, אדם המזיק באמצעות אש  

ברכוש במו ידיו. ההלכה היהודית מבחינה בין נזק שנגרם על ידי אדם )אדם המזיק( לבין  
יוחנן מחייבת    ביעמדתו של ר 52. הפגיעה הנגרמת בעקיפין על ידי רכושו )ממון המזיק(

את   )שב  הבלתי  המזיקאפוא  עבודה  אובדן  עבור  )צער(תמודע לשלם  וסבל  ריפוי   ,) , 
המקורי לנזק  אחראי   53. בנוסף  נזק שעבורו  פלילי,  הזנחה  כמעשה  נחשבת  כזו  פגיעה 

 המזיק באופן מלא, אף שהוא נגרם שלא בכוונה.
 .צים לאשיבמהלך חקירת עמדתו של רבי יוחנן, התלמוד מקשה על ההשוואה בין ח

כיצד  54. צים מוגבלת, בעוד שהאש יכולה להתפשט ללא גבוליתנועת החשלא כמו אש, 
יש להבין נזק שהתרחש לאחר שהנזקים הישירים של האש דעכו? התלמוד מציע שאם  

מסיבה שאינה קשורה    – מישהו הקים מכשול הגנה סביב האש והמכשול נפל וגרם נזק  
במקרה  55. 'חיציו'א משום  ול  ' שום ממונו'מאזי המבעיר אחראי לנזק רק    –ישירות לאש  

 כזה, החבות איננה פלילית אלא ממונית בלבד, על כל המשתמע מכך. 
בחנה בין נזק שנגרם  הבעקבות דעתו של רבי יוחנן, נפסקה ההלכה השומרת על  

 את הדיון:  הרמב"םכך מסכם  .רכושם ל ידישנגרם ע לנזקבני אדם  ל ידיע

 
 בבלי, בבא קמא, כב ע"א.   50
כג ע"א. ראו גם הערות לנימוקי יוסף על הרי"ף לגבי הגדרת פעולות – קמא, כב ע"בבבלי, בבא    51

 ביחס למקורן. תוספות על בבלי, סנהדרין עז ע"א. 
 וכן שם, חובל ומזיק א, א.   ,משנה תורה, הלכות נזקי ממון, א, א  52
   בבלי, בבא קמא כג ע"א.   53
לגרום   יתה יכולהציו מכיוון שלא הייבת כחאין האש נחש,  ’חיציו   לוכלו  ’התלמוד מתייחס לכך כ  54

 נזק בשעת ההדלקה. 
 בבלי, בבא קמא כג ע"א וכן רש"י על אתר. ראו גם שולחן ערוך, חושן משפט תיח, יז.   55
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בו וחבלה  האדם,  את  והזיקה  שעברה  ובשבתו   הרי  –   אש  בנזקיו  חייב  המבעיר 
שאף על פי שאישו ממונו הוא, הרי    ובריפוייו ובצערו ובבושתו, כאילו הזיקו בידו:

אבל אם הזיקה בהמתו או בורו את האדם, אינו חייב אלא    הוא כמי שהזיק בחיציו.
 56. בנזק בלבד כמו שביארנו )משנה תורה, הלכות נזקי ממון, יד, טז(

להגביל את האש או להצית אש במרחק    ,באופן מודע  ,המזיק ניסה אדם  האבל מה אם  
אחרים? של  מרכושם  אזור   בטוח  את  להגביל  ניסה  ובאמת  זהירות  אמצעי  שנקט  מי 

אם האש עברה   57.הבעירה באופן כללי אינו אחראי לתוצאות של הנזק שנגרם מאישו
המיועדת   הגדר  המכשו  לעצוראת  גודל  את  להעריך  השופטים  על  עאותה,  צמת ול, 

דליק אל הגדר. מצית האש פטור אם על פי כל המדדים החומר  האת קרבת  והשרפה  
תה אמורה להתפשט. ההלכה במקרים של שרפות משמעותיות יותר יהללו, האש לא הי

 שונה בהחלט:  

באש הקודחת. אבל אם היה לה להב גדול, העולה ונכפף מגובה    ?במה דברים אמורים
אין לה אומד; אלא אפילו עברה אלף אמה,    –  מצויין שם עליית הלהב, והיו העצים  

 58.)משנה תורה, הלכות נזקי ממון, יד, ד( חייב

סביר להניח כי שריפה נקודתית לא תצליח להתגבר על מכשולים לא שכיחים, ולכן איננו  
זאת, שריפה   לעומתיכולים לחייב את בעליה באחריות לנזק הבלתי צפוי שהיא גרמה.  

המבעיר נוקט  כשצמה גדולה יכולה לחצות מרחקים גדולים או להתפשט גם  ובהיקף ובע
במקרה זה, האחריות לנזק תהיה על המצית בהיקף כמעט בלתי    .וריסון  האטה  אמצעיב

 מוגבל.
ומה אם הגדר או אמצעי כיבוי האש סביב השריפה יתמוטטו מסיבה שאינה קשורה 

עצמה?   גדרו'לשריפה  ולא  שנפל,  הגדר  לגדור  יכול  היה  תורה,    ' חייב  –  אם  )משנה 
–  מה: לשורו שיצא והזיקדו למה הדברשכן 'הלכות נזקי ממון, יד, ה(, פוסק הרמב"ם, 

זו  59'. שהיה לו לשומרו, ולא שמרו מרמזת כי במקרים בעצמו,  לשור היוצא    ,השוואה 
פסק מבהיר כי אחריותו של  הכאלה יש רק אחריות מוגבלת )משום ממונו(. עם זאת,  

נמשכת אפילו במקרים   חוליה בשרשרת אירועים שהיה בה   ואבהם ההיזק השהאדם 
ת נזק נוסף. אם המזיק לא מנע את הנזק בשלב זה, בין אם בגלל  חלון הזדמנויות למניע

רשלנות גמורה או אפילו רק בשל חוסר ידע, אזי הוא חייב לשלם עבור מלוא היקף הנזק  
 שנגרם בגלל שריפתו.

 
 משנה תורה, הלכות נזקי ממון יד, טו; וראו שולחן ערוך, חושן משפט תיח, יז.  56

 הלכות נזקי ממון יד טז.  ראו שולחן ערוך, חושן משפט תיח, ב; ומשנה תורה,  57
משנה תורה, הלכות נזקי ממון יד, ג; בהתאם לדעתו של רב בבבלי, בבא קמא סא ע"א. ראו את   58

מסירה ופרשנות בתלמודים:    בר לבב, ׳עריכה,   ליאורה אליאס  הערותיו של רשב"א על אתר וכן
 .389– 371ד )תשסב(  –תרביץ עא,ג. ׳ המחלוקת על אש קודחת ונכפפת

 משנה תורה, הלכות נזקי ממון יד, ד; בבלי, בבא קמא כג ע"א.   59
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? איננו זקוקים  'אש'תחת הקטגוריה של היזק    סלהיכניכולים    םעכשווייאילו מקרים  
כ פליליים  מעשים  שיגנה  השריפות   'ציםיח'למקור  להבות  אך  מכוונת,  הצתה  של 

קליפורניה בצפון  ירושלים  ,האחרונות  יער  ובמבואות  כוחן    , בכרמל  את  לנו  מזכירות 
ות כאלה, שניצתות על ידי קווי חשמל שנפלו או טעויות אנוש,  להבההרסני של שריפות.  

יותר לקיצוניים  הופכים  האוויר  מזג  שדפוסי  ככל  וגוברות  הגשמים    ,הולכות  וכמות 
המאפשרים   60. פוחתת ההתנאים  אנושית,    הללו שריפות  את  רשלנות  בגלל  מחמירים 

של כוחות הכנה  וכן  העדר חקיקה,  בגלל בדיקות לא מספקות, קווי אספקה לקויים או  
 .   םוציודהכיבוי 

שנים   וארוכי  רחבים  ויערנות ניסיונות  נטיעות  להצטברות   של  יודעין  בלא  תרמו 
חו של  עלימסוכנת  עם  ויחד  דליקים,  וחומרים  בערה  ובצורות  ימרי  הטמפרטורות  ת 

. קשה  יםמהירות בלתי צפויבם ווהעשור האחרון לבעור בחשל  ארוכות גרמו לשריפות  
בקטגוריות משפטיות מודרניות. חוקרי אתיקה    השריפות הללו  מאוד להתייחס לגורמי

יה שקשה מאוד להמחיש , בע'אלימות איטיתבשם 'סביבתיים עכשוויים תיארו תופעה  
. בהגדרה זו נכללים נזקים ארוכי טווח  של ימינומסגרות המשפטיות  בולהתמודד איתה  

באופן  לאורך    התפתחוש קטלניים  ההופכים  נפט,  ושפכי  רעילים  שפכים  כמו  שנים, 
מעין הציבור. עם    הרחק  , מצטבר גם כשהם משוחררים באופן הדרגתי ולעתים קרובות

ברות לב אלו ניתן להערכתי להתמודד בצורה משכנעת באמצעות  פגיעות עמומות אך שו
 .'בור'שימוש בקטגוריה של 

התאגידים   על  לחול  עשויה  לרכוש  או  לנפש  נזקים  על  אחריות  כאלה,  במקרים 
מקומית מים  חברת  על  אפילו  ואולי  העירייה,  מסגרת   61. הפרטיים,  מספקת  ההלכה 

וצר תנאים מקדימים באמצעות הזנחה  ת ושפה לבחינת שאלת האחריות של מי שיירעיונ
 62.קטסטרופותלבאזורים המועדים לאסונות ו

ה או    'אש'של    הלכתיתההגדרה  לאנשים  נזק  הגורמים  דוממים  כוחות  הכוללת 
לדבר    תרכוש תוך כדי תנועה המונעת על ידי כוח חיצוני מספקת לנו מסגרת תקדימיל

 
60  Climate Change, 'Kerjan, -Howard C. Kunreuther and Erwann O. Michel

NBER  'scale Disasters and the Emerging Liability Challenge,-Insurability of Large

available online at:  Working Paper No. 12821, issued in January 2007,

http://www.nber.org/papers/w12821, accessed June 27, 2018 
  ,Law Quarterly Review ’,The Myth of Absolute Liability‘P.H. Winfield (1926) 42 ,ראו  61

48, no. 1  Michigan Law Review ’,Municipal Tort Liability'51; Allan F. Smith, –37 pp.

 ’,State Tort Liability for Negligent Fire Inspection‘56; Gary Sellers, –41 , pp.(1949)

350; and Edson R. –303 , pp.13 (1977)Columbia Journal of Law and Social Problems 

 ReviewMichigan Law  ’,The Liability of Water Companies for Fire Losses‘Sunderland, 

Risk Society: Towards a New 457. See also Ulrich Beck, –442 , pp.3, no. 6 (1905)

, London 1992Modernity . 
 ראו משנה תורה, הלכות נזקי ממון יד, ז וכן משנה, בבא קמא ו, ד.  62
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יותר של מזהמים סביבתיים   עשויים לכלול כימיקלים    ואל 63. מודרנייםעל מגוון רחב 
שאת על ידי הרוח,  יועוד מיני פסולת מזיקה שנ  ,רעילים, חומרים שהוכחו כמסרטנים

מ או  תהום  למי  באטמוספירה  תפזרתמחלחלת  אחרת  המכונה   64. בדרך  סמטת  'האזור 
מיסיסיפי  'הסרטן נהר  חיפה  כן  ו  ,לאורך  ה  ושפךמפרץ  הקישון,  טרגדיות    ןנחל 
רית בחצר האחורית שלנו, והן טרגדיות שנגרמו על ידינו. אך לזיהום מעשה ידינו  הומניט

מאיתנו  אלפי קילומטרים  מקומות רחוקים    .חצר האחורית שלנועל היש השלכות לא רק  
על ידי הכלכלה התעשייתית שלנו.   נגרמת משלמים גם הם את מחיר הפגיעה הסביבתית ה 

רעילים משנת   חומרים  לבקרת  לרסן    1976החוק  מבקשים  השונים  ותיקוניו  )ארה"ב( 
הכנסת חומרים מזיקים לסביבה הביתית. אבל אפילו חקיקה כזו, הראויה להערכה, איננה  

יישאר   שעולמנו  להבטיח  כדי  למגורים'מספיקה  ב   'ראוי  ההלכה  גם  הבאים.  דורות 
גורמים ם של דברים ששחרוראת  מאפשר  האו  ',  ציםיהח'מצהירה כי האדם המשחרר את  

 נזק, אחראי לתוצאות פגיעתם באחרים.ל
ה ידי    'אש'קטגוריית  על  המיוצרת  הרעילה  הפסולת  את  לכלול  בהחלט  עשויה 

יתר וריסוס  חקלאיים  הדברה  המסוכנים  של    חומרי  לוואי  תוצרי  או  מזהמים  חומרים 
תוצרים כמו אסבסט   65מחלחלים למי התהום.לבריאות )קרצינוגנים( הנעים עם הרוח או  

לפעולות כאלו השפעות  66'. בעירה'אפשריות של ההמודרניות  המקבילות  ההם    או קרינה
ו 67'עיןלנראות  ' ונזקים עקיפים הנובעים מהן לבריאותם   . אנשים  רכושם שללישירות 

המקורות שבחנו לעיל משיתים אחריות   68ות לנזק, שלעתים קשה להעריך את הסיב  ואף
התוצאות   את  לחזות  היה  ניתן  כאשר  במיוחד  לפעולות,  האחראים  הגורמים  על 

 .ההרסניות

 
ומצאה  אש הוא אב דכתיב כי תצא אש  ' ראו את ההגדרה בשולחן ערוך, חושן משפט תיח, א:    63

קוצים והוא ממונו שהולך למרחוק ומזיק ע"י הרוח שמוליכו לפיכך כל הדומה לו שהוא ממונו 
. דוגמאות תלמודיות של תת הקטגוריות  ' והולך ומזיק הוא תולדתו ויש לו דין אש לפטור בו טמון

יה של אש )תולדות( כוללות אבן, סכין או חפץ כבד שהיו מונחים על גבי בניין, נפלו ברוח צפו
 ופגעו במשהו בעת נפילתם. ראו בבלי, בבא קמא ג ע"ב. 

64  Cancer and the Adjudicative ' ,Edward J. Schwartzbauer and Sidney Shindell

American  ,’Process: The Interface of Environmental Protection and Toxic Tort Law

68–1 , pp.(1988) Journal of Law & Medicine 14 
65  Four -Liability Under Uncertain Causation‘Benjamin Shmueli and Yuval Sinai, 

Boston University International ’, Talmudic Answers to a Contemporary Tort Dilemma

495–449 , pp.30 (2012) Law Journal 
66  Liability for Remote Causes: Approaches to ‘W. Noel Keyes and John L. Howarth, 

576–531 , pp.56 (1970) Iowa Law Review ’,Level Radiation Example-The Low . 
 ראו בבלי, בבא בתרא ב ע"ב ותוספות על אתר. ראו גם בבלי, גיטין נג ע"א.   67
68   ’,Beyond Tort: Compensating Victims of Environmental Toxic Injury‘Albert C. Lin, 

1529–1439 , pp.78 (2004) Southern California Law Review 
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ניתן להימנע מתקלות טכניות ש , להשתחררחומרים מסוכנים  גורמות ללא תמיד 
מוגבלת במקרים כאלה. אולם במקרים רבים של  ההלכה מחילה אחריות    ,וכפי שציינו

גדרות  בלשון ההלכה,    –קדמו להם סימני אזהרה ברורים    ,אסונות סביבתיים חמורים
פינות, פיקוח לקוי והחלטות שהתקבלו כאשר  עיגול שהתעלמו מהם בבוטות.  –שנפלו 

רם והם גרווח כלכלי ולא בטיחות הציבור או שמירה על הסביבה    היההגורם המכריע  
 69.גבלות טכניותמ מחמירים אסונות הנובעים מתקלות ומהם ו ,ישיר לפורענות

  ( הוצג מקרה המדגיש את המורכבות1733–1670בפני הרב יעקב בן יוסף ריישר )
במחלוקת שהובאה לפניו, שני אנשים נסעו יחד בעגלה עמוסה    של קטגוריית ה'אש'.

והתעל כהרגלו  מקטרת  עישן  מהם  אחד  ארוזה.  וכותנה  ממחאותיו  של  מם  אזהרותיו 
האדם השני שביקש ממנו לרדת מהעגלה המלאה בכותנה בזמן שהוא מעשן. רוח לא  

נשבה את    ,מצויה  שכילתה  אש  והציתו  עפו  מהמקטרת  לאחר    כלוניצוצות  סחורתם. 
של   במקרים  לדון  עשויים  הרבניים  הדין  בתי  כי  שלאחר    'אש' שהדגיש  בעידן  גם 

 70התלמוד, כותב הרב ריישר כדלקמן: 

  מידו   ק "הטובא  שתיית  ולסלק   אדעתיה  לאסוקי  לזה  ל" ה  מצויה   שאינה   הרוח   כשבא
  כאחד  הוי  כלל  בו  נפח  שלא  אף  כן  עשה  שלא   וכוון  . ראובן  בו  שמחה  בפרט  ,ומעגלה

 71שבנכסיו.  מהיפה  אש כדין היזקו לשלם  ומחויב האור את הביא

מצויה   שאינה  ברוח  שמדובר  ולטעון  מאחריות  להתחמק  הסף  האפשרות  על  נדחית 
כמו עישון על עגלה עמוסה    ,אדם המעורב באופן בוטה בפעילות מסוכנתכשמדובר ב

טענות לחפות הופכות ללא רלוונטיות כאשר האדם הוזהר מפני הסכנה    בחומר דליק.
מעשיהם  האפשרית במעשיו. תשובתו של הרב ריישר מבהירה כי על חברות או אנשים ש

ד לזכור שכאשר אסונות, צפויים מראש, ונזקים באמצעות מרווח טעות צר מאמאפשרים  
קולה של בהתאם לים לנזק  אחראהיו  שלהם, הם י  'ציםיח 'וה  'אש'יתרחשו כתוצאה מה

 ההלכה.
 

 הבור –נזק קבוע במרחב הציבורי 

במשנה    גם היא מתוארת ,  'היא זו של הבורנדון בה  קטגוריית הנזק ההלכתית השנייה ש
ִיְפַתח ִאיש ּבֹור,  ־ְוִכי'  –  לד–לג  ,שמות כאנזק הבור מוזכר בספר  הראשונה של בבא קמא.  

 
69  Journal of  ,’?”Normal Accident“Was Three Mile Island a ‘Andrew Hopkins, See 

72–65 , pp.9, (2001) Contingencies and Crisis Management 
 ראו משנה תורה, הלכות נזקי ממון יד, ז.  70
  ו. ל, קך אותשובות שבות יעקב, כרשאלות   71
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ם, ֶכֶסף ָיִשיב  ָשָמה ּׁשֹור, אֹו ֲחמֹור. ַּבַעל ַהּבֹור ְיַשלֵ ־ְוֹלא ְיַכֶסּנּו; ְוָנַפל  ִיְכֶרה ִאיש ֹּבר־אֹו ִכי
ִיְהֶיה ְוַהֵמת,  '. חז"ל הבינו גם נזק זה כדוגמא לקטגוריה שלמה של נזקים.  לוֹ ־ִלְבָעָליו; 

זו   ידי    נזקיםכוללת  קטגוריה  על  בה  מפגעיםשנגרמו  למי שנתקל  ם.  נייחים המזיקים 
חפצים מסוג זה מסוכנים באופן מהותי, ולכן על בעליהם להשגיח עליהם ובכך להגן על  

נזק:   מפני  הו'אחרים  נזיקין  מאבות  וכל  הבור  מתחילתן.  מועדין  כמוהו  ותולדותיו  א 
המניח תקלה הרי זו תולדת הבור ואם הוזק בה אדם או בהמה משלם זה שהניח התקלה  

)הלכות נזקי    'רא הפקירה. ואם הוזקו בה כלים פטונזק שלם בין הפקיר התקלה בין ל
 . ממון, יג, ב(

המשנה קובעת   72.ובכך להגן על אחרים מפני נזקיו  , בעל בור אחראי לכסות אותו
אם הבור  73.כי לא ניתן יהיה להטיל אחריות לנזק שנגרם על ידי בור שכוסה באופן הולם

דם? התלמוד מציע כי הכיסוי נאכל אלנזק לבעל חיים או    יגרוםכיצד    ,אכן כוסה כראוי
 –   בבעלותואו בעל החיים ש  –על ידי תולעים באופן שאינו נראה לעיני המתבונן. האדם  

דורך על פי הבור המכוסה בעודו חושב שהוא בטוח, ולכן בעל הבור מחויב לשלם עבור 
הנזקים. התלמוד מעלה אפשרות נוספת: בעל הבור כיסה את בורו בצורה מוגבלת כך  

סבירות   ישנההכיסוי יכול לשאת את משקלם של בעלי חיים קלים אך לא כבדים. אם  ש
התלמודית( עשויים לדרוך על כיסוי הבור,    ה כי בעלי החיים הגדולים הללו )גמל, בדוגמ

 74.הרי שבעל הבור אחראי לנזק בגלל רשלנות בכיסוי פתח הבור
ו? הנזק נגרם באופן עקיף,  של  בורהכל נזק שנגרם על ידי  על  מדוע אדם מחויב  

ואולי ניתן היה למנוע אותו לחלוטין אם האדם או בעל החיים היו מתבוננים היטב לאן  
וביחס    ,הם הולכים? התלמוד מתאר את הבור כסוג של נזק הדורש דרגת זהירות פחותה

אחריו את  להוכיח  כדי  יותר  גבוה  שגיאה  לסף  להגיע  יש  הבעליםאליו  להזנחה   ,ת 
דומם  75. פושעת לרכוש  שנגרם  נזק  בגין  מתשלום  פטור  הבור  בעל  המקרים,  בכל 
תקלת הבור  'על שאלה זו לגבי אחריות הבעלים מעיר רבי ישעיה די טראני:   76.)כלים(

והבורא חייבו בגרמא זו כאלו   77. כאלו הבעלים דחוהו שם שכל מעשה הבור גרמא הוא
חריות על הנזק, לטענתו, מוסבת על האדם על ידי האלוהים.  הא 78'.עשה מעשה בידים

ייצור   שאדם  אחרים,  אסור  של  שלומם  על  המאיימת  ו  יטעןמציאות  סביר  ילתמימות 
 .שהנזק היה עקיף בלבד

 
 ראו משנה בבא קמא ה, ה; וכן משנה תורה, הלכות נזקי ממון, יב, ב.   72
 משנה בבא קמא ה, ו וכן הדיון בבבלי, בבא קמא נב ע"א.   73
 ה.– משנה תורה, הלכות נזקי ממון יב, ד  74
 ראו בבלי, בבא קמא נה ע"ב.   75
 תורה, הלכות נזקי ממון יג, ב. יג, ב.בבלי, בבא קמא כח ע"ב. משנה   76
 . להלןראו ההערות  ' נזק עקיף' על המושג   77
 תוספות רי"ד לבבלי, בבא קמא נג ע"א.  78
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  .שחפר את הבור  זהבנושא בור מתמקד באחריותו של    התלמודי הדיון  ן  חלק ניכר מ
ל החופר  את  מדמה  אך    'בעלים'הפסוק  רכוש.  האחריות  של  נופלת    כמה   כאשרהיכן 

את פתח הבור   כסותאנשים חולקים בעלות על בור? אם השותף הראשון לא הצליח ל
, המשנה קובעת כי  וגם הוא לא כיסה את הבור כראויכראוי והשותף השני נתקל בכך  

  ולא הראשון. פסיקה זו נשארת בעינה גם אם השותף הראשון כיסה את הבור   ,השני חייב
הכיסוי אותו    :נרקב  אך  מכסה  ולא  לבור  מגיע  הוא  אם  אחראי  עדיין  השני  השותף 

 79.בשנית
פגע מבלי  במקרים כאלו, האחריות מוטלת רק על השותף האחרון אשר נתקל במִ 

אולם הרמב"ם מציג אזהרה מעניינת   80.להגן על אחרים מפני הפגיעה הפוטנציאלית שלו
  :בניסוח המחודש שלו לדין זה

וכדי שישכור    ?יהיה השני לבדו חייבועד אימתי    עד שידע הראשון שהבור מגולה 
וכל   .וכל שימות בו תוך זמן זה הרי השני לבדו חייב בו  . פועלים ויכרות ארזים ויכסנו

  81.שימות בו אחר זמן כזה שניהן חייבין לשלם שהרי שניהן פשעו בו 

השני ער למפגע, אולם  לא חייב באחריות כל עוד השותף  זה שלא ידע,  השותף הראשון,  
שניהם חייבים לשלם. על   למניעת הנזק,  נוקט בצעדים הנדרשיםלא  אם אף אחד מהם  

 '.בור'המפגע שבן גרם להם כתוצאה מיחלה החובה להגן על אחרים מהנזק שי 'יודע'ה
תכונה נוספת של הבור שתהיה משמעותית לדיון בנושא אחריות סביבתית נוגעת  

המפגע. השולחן ערוך מסכם את הדיון התלמודי כדלהלן:  של    'מצטבר'לפוטנציאל ה
כל   82'. כולם חייבים  –החופר בור עשרה ובא אחר והשלימו לכ' ובא אחר והשלימו לל'  '

לגרום נזק לבעל חיים העובר שם, ולכן חלה    כדיהבורות הללו עמוק מספיק  ן  אחד מ
  ה של עשר  'סף'החופרים לא חפרו עד לאם    השונים. הדין שונה  החבות בנזק על החופרים

חפר הראשון פחות מי' אפילו טפח ובא אחרון והשלימו לעשרה בין שחפר בו  ':  טפחים
סתם טפח   . (זה האחרון חייב )אפי' בנזקין( )טור ס"ח –טפח או שהגביה בנין על שפתו 

הרי זה ספק אם כבר נסתלק מעשה ראשון או אם עדיין   –  שהוסיף או שסתר טפח שבנה 

 
 בבא קמא ה, סו וכן רש"י על בבלי, בבא קמא נב ע"א.  , משנה  79
מעביר ' בו השותף הראשון  ש, ומזהה את זמן העברת האחריות כרגע  והתלמוד מכשיר מקרים אל  80

משנה  ע"ב;–לשותף השני. ראו בבלי, בבא קמא נא ע"א  –כלומר שימוש בבור המים    –  ' הדלי  את
 תורה, הלכות נזקי ממון יד, ז. 

 משנה תורה, הלכות נזקי ממון יב, ז.  81
שולחן ערוך, חושן משפט תי, יד. ראו בבלי, בבא קמא י ע"א וכן נא ע"א. ראו גם את ההסברים    82

יונתן )המובא בשיטה המקובצת על בבלי, בבא קמא י ע"א(, ופירוש המאירי על השונים של רבנו 
 אתר.



 99|  ( ב"פ)תש ו ראשית 

דה שבה הוא הופך ממכשול מפריע למפגע  יהאדם שהעמיק את הבור למ 83'. לא נסתלק
 .מסכן חיים עבור אדם או בעל חיים חייב באחריות

להתנער   רשאי  אדם  האם  בשאלה  דיון  כולל  המפגע  התלמוד  את  ולהפקיר 
חכמים מגבילים זאת למקרים ייחודיים של תאונות ומדגישים שבעל הבור   84.שברשותו

אפילו אם המפגע נמצא ברשות  –אולי אף רשותו  –חייב והמפגע נשאר תחת אחריותו 
מאחריותו 85, םהרבי ולהתחמק  לנסות  לאחראי  ומאפשר  בעלות  שולל  שלרוב    86. מה 

הדיון  הרסיג הירושלמי ש  , נוספת של  זו.  סברה  מחזקת  הירושלמי,  בתלמוד  נשתמרה 
אין ספק שהוא אינו   –  מקרה דומה לאדם ששחרר חיה רעה על הדרך הראשיתהטוען כי  
 87.םהנזק שתגרום החיה לאחרין פטור מ

למושג    רוב גם  מתייחס  התלמוד  אך  נייח,  באובייקט  עוסקים  הבור  בור  'מקרי 
דוגמאות   88נעצר. או בעלי חיים ומזיק לאחר ש, חפץ שמונע על ידי אנשים  'המתגלגל

 89.סכין, אבן או מטען כבד המועברים ממקום למקום  הןתלמודיות לבורות מתגלגלים  
על מי שמעביר אותם, אך ברגע שהחפצים מונחים,   אכאשר הם בתנועה, האחריות הי

המקורי   בהבעלים  שוב  יגרמוחייב  שהם  נזק  נזק   90. כל  גרמו  לא  כאלה  חפצים  אם 
 91. יאחרא –ובכך הופך אותם למסוכנים  –במקומם המקורי, האדם שמזיז אותם 

שהונח  'היזק'לבמקורות הרבניים  הדוגמאות הפרדיגמטיותמן הבור הוא רק אחת 
נוספת לבור. רבי מאיר   הברשות הרבים. חרסים שבורים שנותרו בנתיב ציבורי הם דוגמ 

טוען שמי שמשאיר כד שבור ברשות הרבים חייב לשלם עבור הנזקים. אולם חכמים  
פעולות  כמה התלמוד מונה  92'.פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמים'טוענים כי אדם כזה 

כדי  המותחות את הגבול עוד יותר ומציבות סייגים נוספים    ',לפנים משורת הדין'שהן  
  :ימת נזקמנע מגרילה

 
 שולחן ערוך, חושן משפט, תי, טו.   83
 ו ע"א. דף  םשו , בבלי, בבא קמא כט ע"ב  84
ורשב"א על בבלי    , ע"א  בבבלי, בבא קמא כט ע"ב. ראו גם נימוקי יוסף על הרי"ף בבלי, בבא קמא    85

 ם תוספות על בבלי, בבא קמא ג ע"ב. בבא קמא ב ע"א. ראו ג
שאלות ותשובות דברי שלום, חושן משפט  ראו בבלי, בבא קמא יט ע"ב ותוספות על אתר. ראו גם    86

 , קכו. 3כרך  
 ירושלמי, בבא קמא ג, ב.   87
 בבלי, בבא קמא ו ע"א.   88
 משנה תורה, הלכות נזקי ממון יג, ג.  89
 שולחן ערוך, חושן משפט תיא, ו.   90
 שולחן ערוך, חושן משפט, תיא, ג.   91
 בבלי, בבא קמא, נו ע"א; משנה תורה, הלכות נזקי ממון יג, ד; שולחן ערוך, חושן משפט, תיב, ד.   92
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חסידים הראשונים היו מצניעים קוצותיהם וזכוכיותיהם בתוך שדותיהן ומעמיקים להן  
ג' טפחים כדי שלא יעכב המחרישה, רב ששת שדי להו בנורא ]זרק אותם אל האש[  

 93. רבא שדי להו בדגלת ]זרק אותם לנהר[

גרימת נזק  מנע מ ילה  כדיכך נראה, עשו מעל ומעבר לחובתם   הראשונים,  אותם חסידים 
מציע שהחסידים הצניעו ואת הירושלמי    מצטט  על ידי החפצים שברשותם. התוספות

  למקום אותם אל פני השטח  וכל להעלות  את הזכוכיות בעומק כזה, שהמחרשה לא ת
 94.שיוכלו לגרום נזק לאחרים

המשנה פוסקת כי אם אדם הניח את פירותיו ברשות שאינה שלו ללא קבלת רשות, 
התלמוד   95. לחיות המשק של האדם שברשותו הם נמצאו  זיקופירות יהם  הוא אחראי א

  96'.הנותן סם המות לפני בהמת חבירו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמים'  :מעיר על כך
שרעל לא אמור משום  רעל,  לבין  בין אוכל שיכול להזיק, כמו פירות,    לנראה שיש הבד

ולכן הוא אינו    ,המתקבלת על הדעתמוגבלת    הגנהיכולת  להיאכל. לבעלים של הרעל  
למאכל,   שנועדו  בדברים  זאת,  עם  המקרים.  בכל  הימחויב  הבסיסית  שהם    אההנחה 

  .עשויים להיאכל על ידי החיות הרועות באזור
מספק עדשה    – או באופן בלתי מיומן    – המקרה של הבור המכוסה בצורה חלקית  

כוללת    'אש'קטגוריית ה 97. מעניינת לחשיבה על חומרים מסוכנים ועל פסולת תעשייתית
אחר.   אדם  של  לתחומו  ומגיעים  טבעיים  אקולוגיים  כוחות  ידי  על  המונעים  מזהמים 

מסוכנים  'הבור' חומרים  כולל  זאת,  לעומת  הציבור    'נייחים',  לאדמות  גם  ו שהושלכו 
אד ידי  על  שהונחו  תעשימפגעים  ואתרי  מחצבות  אחר.  של  בתחומו  ארגון  או  ה ים 

דורשים   הלכתייםהם ייצוג מודרני ברור מאליו של בור, והמקורות הלכן  שהוזכרו קודם  
 .הגורמים האחראיים להגן על אחרים מפני נזקיהם ן מ

קטלניים לא רק בשל לשהופכים למסוכנים או    'בורות'אנו עשויים לחשוב גם על  
בתוכו: חומרים מסוכנים שהושלכו באופן לא   נמצאאלא בשל מה ש  ,קוטרו של פי הבור

שמתפרקים רק כעבור שנים מוסדר, אדמות מזוהמות על ידי פסולת וחומרים רעילים  
. קטגוריית  סכן בני אדם ובעלי חיים באופן משמעותישבמהלכן הם ממשיכים לרבות  

אך כאשר הם מתיישנים    שבעבר היה להם שימוש,   'נעים'מזהמים    לול גםהבור עשויה לכ
כאלו כוללים מגוון רחב של   'בורות'לסביבה ולתושביה.    מזיקיםם  הומושלכים הצידה,  

קשיניילוןעטיפות  לועד    פלסטיקממיקרו  ,פריטים וחפצים ות,  פעמיים  חד  בקבוקים   ,
שהופכים אחרת  ,שונים  או  זו  שרשרת  את לו  םלהררי  ,בסוף  זבל שמזהמים  איים של 

 
 בבלי, בבא קמא ל ע"א. ראו גם משנה תורה, הלכות נזקי ממון יג, כא.   93
 ראו תוספות על בבלי, בבא קמא ל ע"א.  94
 משנה, בבא קמא ה, ב.   95
 , בבא קמא מז ע"ב ונו ע"א. בבלי  96
  ,183pp. , There Shall Be No NeedyJacobs–184ראו   97
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של החסידים    ה הנתיבים הימיים שלנו וגורמים למותם של אנשים ובעלי חיים. הדוגמ
דורשים כי טיפול באשפה ובפסולת    , שאר המקורות שהובאו לעילבדומה ל  ,הראשונים

 ן. לחלוטי ותת לבלתי מזיקוהופכ ןרמה שבה הלעשה עד יי
מערכות של    שללנו גם דרך לחשוב על נזקים שנגרמים ב  נותנת   ' בור'הקטגוריה  

או פסולת סוגים שונים של שפכים  וכן על  סילוק אשפה, זבל בעלי חיים או קומפוסט,  
חייב  '  ,אומרת המשנה  ', השופך מים ברה"ר והוזק בהן אחר' 98ת. ותעשייתי  תביתי  נוזלית
ב(  'בנזקו ג,  פוסק  .  )ב"ק  הברייתא  אלו'  :הרמב"םבעקבות  ביבותיהן    כל  שפותקין 

וגורפין מערותיהן אין להן רשות לשפוך המים ברשות הרבים בימות החמה אבל בימות  
פסיקה  99'.הגשמים יש להן רשות. ואעפ"כ אם הוזק אדם או בהמה במים חייבין נזק שלם

הי ביחסתקדים    א זו  משתנה  חשוב  גודל  בסדר  ועד    ,למערכות  ביתית  ביוב  ממערכת 
לשפכים תעשייתיים המוזרמים אל רשות הרבים, אל השטח הציבורי. הפסולת העירונית  

ולכן, לפחות באופן    ',ציבור'מקרה שונה, מכיוון שהתועלת היא עבור ה  יותעשויה לה
בכל מקרה, אין אדם רשאי   100.היתרונות שלהן  פסיבי הציבור מסכים כיוון שהוא נהנה מ 

נֶ  ציבורי,  גֶ לשחרר  בשטח  מסוכנים  נוזלים  או  רעיל  לאזורים  שר  נזק  לגרום  יכולים 
 .המשותפים גם בעונה הגשומה. המזהם יהיה אחראי לתשלום עבור כלל הנזק שנגרם

התעשייה, לרוב באמצעות חוקים  ן ר מסוכן הבא מ גֶ איסורים כאלו ודאי חלים על נֶ 
יתכן  יאך האם    .ת הסף המותרא  עובריםהקובעים כמה חלקים למיליון מחומר מזהם  

הלכתיים מתייחסים גם לסוגים אחרים של זיהום הנגרם על ידי עסקים או  המקורות  הש
נפט?  בנוגע לאנשים פרטיים? מה   מאסדת  ,  Deepwater Horizon–  אסון הבדליפת 

לפו , דBritish Petrolium (BP)דלתאגי Transocean Ltd קידוח נפט שהושכרה על ידי
אחדמיליו  הכארבע של  למותם  וגרמו  מקסיקו,  מפרץ  למי  נפט  חביות  עשר  ן 
של    BP 101. אנשים והיסטורי  אדיר  קנס  משישים מעללשילמה  בגין   ה  דולר  מיליארד 

רשלנותם הפושעת. עם זאת, קשה לדעת אם אפילו קנס גבוה כזה מספיק כדי לכסות על  
החיים   נפט  ה הרס  ה  ועלאובדן  דליפות  שנים.  עשרות  עוד  שיורגש  לסביבה  מוחלט 

קטסטרופליות אחרות לא זכו לטיפול משפטי דומה ולא עוררו מאמצי ניקיון מסיביים  
מקסיק במפרץ  שקרה  אדם    הנזקו.  כפי  לחיי  הימית,  החיים  לסביבת  נתפס  הבלתי 

הבלתי   מחירהמונחים כלכליים.  ולתעשייה המתבססת על המפרץ לא יכול להסתכם ב
מוחזר לא  לרוב  לתעשייה,  ואף  אדם  לבני  ימיים,  חיים  לבעלי  זקוקים   נתפס  ואנחנו 

 
ראו גם משנה, בבא קמא ג, ג וגם בבלי, בבא קמא ל ע"א. ראו גם בבלי, בבא קמא ו ע"א ומשנה    98

 תורה, הלכות נזקי ממון יג, טו. 
 ע"א ול ע"א. ראו משנה תורה, הלכות נזקי ממון יג, יג; בבלי, בבא קמא ו   99

 ראו רמ"א על שולחן ערוך, חושן משפט תיז, א.  100
101   ,’The Deepwater Horizon Oil Spill and the Limits of Civil Liability‘Ronen Perry, 

68–1 , pp.86 (2011)Washington Law Review  
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האופק    בפגיעה כספית ובתמורה, אך   עוסקתההלכה אמנם   .למודלים רעיוניים חדשים
  המודרני. של המשפט אלורחבים בהרבה מ וגבולות העיסוק שלה

בהערתו של רבן שמעון בן גמליאל   מתבטאהרעיון הבסיסי של היחס להרס סביבתי  
כל המקלקלין ברשות הרבים והזיקו, 'ביחס לרעיון הבור כשמדובר בשטיפת מרזבים:  

ד, המשיתה אחריות על  ומארחבה  זוהי פסיקה   102'.חייבין לשלם, וכל הקודם בהן זכה
אלו אשר משליכים את הפסולת שלהם לרשות הרבים בהיתר. בסמכותו של בית הדין 

 ' קנס'ברשות הציבור כ  'הופקרו'להחליט של מי הבעלות על חומרים מזיקים גם אחרי ש
המיועד למנוע התנהגות כזו. מותר לאדם לנקות את האשפה ממרזבו אל רשות הרבים,  

אם בעשותו כן הוא גורם נזק לשטח ציבורי או    'סולק'אי לחומר שהוא אחר  רקאולם  
 103. לאנשים אחרים ברשות הרבים

בתשובה שפרסם לאחרונה הרב מנשה קליין, אם כי    מופיעים   ו נושאים קריטיים אל
ילדים    של  מקרה בפני הרב קליין הוצג   104'. בור'הוא אינו קורא במפורש למקרה בשם  

גרם לפרחים לנבול ולמות, ולכן התושבים הדבר  חול על פרחים באזור ציבורי.    שזרקו
מציין כי אף   . הוא'(גזל הציבור)'פרסמו שלט הטוען כי הדבר דומה לגניבה מהציבור  

נזק  כדין    –על פי שלא ניתן להשוות זאת לגניבה מהקהילה, זריקת החול ודאי אסורה  
 .ישיר או עקיף )גרמא(

עמוק בהרבה, במיוחד כאשר מחברים דבר  המסקנה של תשובה זו טומנת בחובה  
אותה לנזקי הבור והאש שפורטו לעיל. הרב קליין מציין כי על ההורים לקחת אחריות  

ובמיוחד    – עת פגיעה בפרחים על ידי ילדיהם. לא ניתן לצפות מרוב בני האדם  על מני
  וא עצמם באופן טבעי לרף האתי הגבוה ביותר, ומסיבה זו פיקוח האת  להתאים    –ילדים  

הכרחי. יש לאסור בבירור להשליך למרחב הציבורי כל דבר שיגביל את החיים, יהרוס  
סביבתי.   להרס  יביא  או  הזולת  מאמצי  מכך,    דברהאת  יותר  אף  אך  נוי,  לפרחי  נכון 

 .לגידולים, למי שתייה או למרחבים ציבוריים כמו גנים לאומיים או אדמות מדינה

 יחסי שכנים –קרבה הכרחית 

אסור על פי ההלכה, אפילו אם עסקים יוצרים רמה מסוימת    ו כמובן אינ  תיתעשייייצור הה
לאיזו רמה מותר בשאלה ות ברורים של זיהום רעש, אוויר או מים. ההלכה מציבה גבול

כיצד על  וכן  קובעת היכן ימוקמו עסקים ביחס לבתים פרטיים,  ולהגיע    ללו לזיהומים ה
נזק ולהגן על אחרים מפני נזקיהם. ערים נועדו להיות    םגורמישבעל עסק לנקות חומרים  
ה והמקורות  חי,  תנאים    הלכתייםמקום  עם  הכלכלית  התפוקה  את  לאזן  מבקשים 

 
  ע"א. ברטנורא על אתר. ראו גם רש"י על בבלי, בבא קמא ל ומשנה, בבא קמא ג, ג   102
 בבלי, בבא קמא ל ע"א.   103
 . (1991־התשובה נכתבה ב), תמד 12משנה הלכות, כרך   104
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בין  ה 105. לאדם  מלייםאופטי המותרת  והקרבה  שכנים  בין  בריאים  קשרים  של  נושא 
 106מובהקים.מתחום דיני הנזיקין ה איפואמגורים אינו רחוק לעסקים 

לכנות   שאפשר  במה  עוסק  בתרא  בבא  מסכת  של  השני  שימושי 'הפרק  הפרדת 
ה 'קרקע וצפיפות.  זיהום רעש  כמו  לנושאים  הנוגעות  תקנות  הנסיבות    ן מתארות,  את 

ניתן לחפור  ש לרכושו של אדם אחר ואת אמצעי הזהירות שיש לנקוט כדי    סמוךבהן 
שעסקים מסוימים עלולים לפגוע במרחב    כךל  מודעים  היו חכמי המשנה   107. למנוע נזק

חומרי זיהום  היא  הללו  הדרכים  אחת  אותם.  'הסובב  העיר  :  מן  קבוע  גורן  מרחיקין 
קבוע בתוך שלו, אלא אם כן יש לו חמישים אמה לכל    לא יעשה אדם גורן  .חמישים אמה

 108'. יקרוח, ומרחיק מנטיעותיו של חברו ומנירו, כדי שלא יז
ניתן להניח כי רוחות רגילות יובילו את המוץ מהגורן למרחק משמעותי. חלקיקים 

וכיוצא    ו וחומרים אל יפחיתו את ערך הרכוש  נזק,  יגרמו  יפגעו בגידולים ובבני אדם, 
זו דורשים חכמים מבעל הגורן להרחיק אותה מ בזה. מ העיר לפחות חמישים  ן  סיבה 

 .האמ
הספרות התלמודית עוסקת גם בהשפעה הסביבתית של ביוב ופינוי פסולת, הכרח  
בחיי אדם ויחד עם זאת נושא מורכב הן עבור הגרים בעיר והן עבור הגרים בשטחים  

ח את מערכת הביוב לפחות חמישים  כפריים פתוחים. הרב יעקב בן אשר קבע כי יש להני
מבאר המים, וציין במפורש כי החובה לשמור על מרחק זה מוטלת על בעלי מערכת    האמ

זו בטענה שצינור הביוב היה שם קודם. מערכת  האחריות לא ניתן לבטל את ה 109.הביוב
האפשרי  מזיקה הביוב   הזיהום  בגלל  רק  הלא  ,לא  המראה  בשל  גם  והריח    אלא  נעים 
הרב יוסף כץ, גיסו   110.וזו הסיבה שצינורות ביוב פתוחים מזוהים כבעיה ייחודיתהנורא,  
נשאל האם בית כנסת שנמצא בסמוך לצינור ביוב יכול לכפות על בעליו    מ"א,של הר

אותו אינה  ו  להעביר  הכנסת  לבית  קדמה  הביוב  שתעלת  העובדה  כי  הוא  גם  קבע 

 
על האיכויות המיוחדות של ירושלים ודברים האסורים בגללן ראו בבלי, בבא קמא פב ע"ב ומשנה    105

שיקולי , ' תורה, הלכות בית הבחירה ז, יד. ראו גם מנחת אשר, כרך א, סעיף קג. וכן, צבי אילני
 ',יעילות בטיפול במיטרדים אקולוגיים בספרות ההלכה בהשוואה עם תיאוריות כלכליות מודרניות

 87– 27, עמ' תשנא(–יז )תשן–שנתון המשפט העברי טז
בעוד שהארבעה טורים   , ' הלכות שכנים' שהרמב"ם מקבץ את ההלכות האלה תחת    פירוש הדבר  106

 ם. והשולחן ערוך מתייחסים אליהן כנזקי שכני
מ  107 אוחזר  תשע"א(.  )תשרי  המעין  סביבתיים',  נזקים  'הרחקת  בראור,  ישעיהו   ראו 

https://www.machonso.org/hamaayan/?gilayon=19&id=797 , 27.6.2021–נצפה ב . 
 משנה, בבא בתרא ב, ח.   108
 ,pp. ,There Shall Be No NeedyJacobs 186–ראו ארבעה טורים, חושן משפט קנה, כ. ראו גם    109
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 .ראו ארבעה טורים, חושן משפט קנה, נו  110
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שר האזור הפגוע הוא מרחב ציבורי.  רלוונטית במקרים של ריח בלתי נסבל, ובמיוחד כא
 111. פיצוי בגין הצורך להעבירה  לתבוע עם זאת, מציין הרב כץ כי בעל תעלת הביוב רשאי  

יר  ובכמה מקומות בהלכה, אחד מהם עוסק בזיהום אומופיע החשש מזיהום אוויר 
אף על פי שיש להניח שריחות לא נעימים אינם עומדים בדרגה   112.בריחות לא נעימים

אחת עם גורמי נזק וזיהום אחרים, המקורות ההלכתיים מייחסים משמעות רצינית לנזק 
 :המוסב על ידי ריחות אלו

מרחיקין את הנבלות ואת הקברות ואת הבורסקי מן העיר חמישים אמה. ואין עושין  
עקי רבי  העיר.  למזרח  אלא  ממערבה, בורסקי  חוץ  עושה,  הוא  רוח  לכל  אומר,  בא 

 113. ומרחיק חמישים אמה

ריחות בלתי נסבלים פוגעים באזור שסביבם על ידי הפחתת ערך הנכסים ופגיעה באיכות  
שמכיוון שלתושבי העיר בתקופות קדומות לא היו כלים לניטור    יתכןהחיים באופן כללי.  

ברור  ואו היה  לא  לשיר,  עשויים  אף  כאלה  או  ריחות  זיהומים  על  סכנות  על  הצביע 
כמייצרת   הידועה  תעשייה  להקים  רוצים  כאשר  כי  קובעת  ההלכה  אולם  תברואתיות. 

בקנה מידה משמעותי, יש להביא בחשבון גורמים סביבתיים ולבדוק כיצד רעים  ריחות  
 . וכן האם הטמפרטורה של הרוחות מעצימה את הבעיה ,הרוח תפיץ את הריח

זיהום אוויר    ואאליו מתייחסים המקורות ההלכתיים השויר  וא  ביטוי נוסף של זיהום 
סמוכה מתעשייה  או  שכנים  מנכסים  המגיע  עשן  ידי  ה  .על  המזהמים    ואעשן  אחד 

לא   מקרבה  כתוצאה  להתרחש  שעלולים  אש  מנזקי  חששו  החכמים  ביותר.  הנפוצים 
פוגע  עצמו  בו העשן  שצעדים נגד האופן  גם  שגרתית בין תנורים למגורים, אך הם נקטו 

חכמי ימי הביניים הציעו כי הדיון   114.איכות החיים וגורם נזק משני לחייהם של אנשיםב
מכיוון שהם מופרשים באופן    ,עשן מתייחס רק לאדים שיש בהם סכנהעל ההתלמודי  

משמעותית בכמות  או  המזיק   115. קבוע  מהגורם  לבקש  ניתן  כי  מציין  ערוך  השולחן 
חרור עשן, גם אם מדובר באירועים תקופתיים, אולם  להפסיק את הפעולה הגורמת לש

הרמ"א טוען כי אין כל בסיס הלכתי לכך. בהקשר זה ראוי לציין כי השחרת הקירות או 
רק נזק  116.נזק כתוצאה מעשןהאיסור  ן חלק מפגיעה בחפצים כתוצאה מנוכחות עשן אינ

ההשפעות המזיקות    לאור הידע המדעי הקושר ביןשיתכן    .ישיר לבני אנוש נכלל באיסור
 .זה הבריאות הציבור ניתן להרחיב את האיסורים ההלכתיים בתחום לויר ואהשל זיהום 

 
 שאלות ותשובות שארית יוסף, כז.   111
,The  ’,Smoke and Odor Damage—Air Pollution’ Meir Sichelראו את סקירתו של סיכל,    112

Jewish Law Review Annual 5 (1985), pp. 25–43 
 משנה, בבא בתרא ב, ט.   113
 משנה, בבא בתרא ב, ב, בבלי, בבא בתרא כ ע"ב וכן בבלי, בבא קמא פב ע"ב.   114
 תוספות על בבלי, בבא בתרא כג ע"א וכה ע"א. וכן, ארבעה טורים, חושן משפט קנה, לז.   115
 שולחן ערוך, חושן משפט קנה, לז.   116
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מואהזיהום  נושא   חלק  תכופות.  לעתים  השו"ת  בספרות  להופיע  ממשיך  ן  ויר 
לעיל. המהר"ם מרוטנבורג, למשל,  המנויות  נוסף להגבלות  מציעות הסבר  התשובות 

והעשן היוצא ממנו הפריע   ,מרחץ שנבנה בסמוך לבית כנסתהתבקש לפסוק לגבי בית  
. מכיוון שהעשן הופק לעיתים רחוקות )כלומר, לא מדי יום(, טען המהר"ם  מתפלליםל

היזק בכך  לראות  ניתן  לא  כי  העשן   117. מרוטנבורג  בין  הבחין  אדרת  בן  שלמה  רבי 
עשן  ן לאסור על  היוצא ממשק בית, וציין כי לא נית   עשןהמופרש מתנורים מקצועיים ל 

תשובות את החשוב להכיר   118כלל.   מכיוון שכך לא תתאפשר שכנות  מן הסוג האחרון 
מכיוון שהן מגלות דאגה לצד הנפגע תוך הכרה בחוסר האפשרות ליצור קהילה   ,אלוה
התרבות האנושית מכתיבה חיים בסמיכות רבה, ומצב בה כל נזק, גדול או קטן, אסור.  ש

 .תועלותשל לצידן בפשרות  ךכרוזה 
ל בנוגע  המודרני העלה שאלה חדשה  העישון  עשן,העידן  נזק  היא שאלת   . הלא 

סוג רבים  יותר של יבמובנים  רחבות  סוגיות  מיקרוקוסמוס של  היא  הסיגריות  עשן  ית 
והיא משמשת אנלוגיה שימושית למקורות שסקרנו קודם. הרב משה פיינשטיין   ,זיהום

וגדר על ידי ההלכה כאיסור, אסור לעשן סיגריות  שהעישון עצמו אינו מ   אף על פיקבע ש
לאחריםכ יפריעו  והמזהמים  המזיקים  מ 119. שהאדים  שנפגע  זויתרה  מי  כי  טען  הוא   ,

מעישון פסיבי רשאי לתבוע את הצד האחראי בגין הנזקים שנגרמו. פסיקות הלכתיות  
הכרוכים    הבריאותיים  מאוחרות יותר קובעות כי עישון אסור על פי ההלכה בשל הנזקים

הוכיח.  שהמדע  כפי  לתעשיות   120בדבר,  ביחס  דומות  טענות  להעלות  בקלות  ניתן 
ויר, ואשר הנזק שלהן לבריאות האדם מתועד היטב  והמפרישות חלקיקים מזהמים לא

 121רפואי.המחקר ב
בהן תעשיות מסוימות יפגעו בתעשיות אחרות, לא רק  שלדרכים  מודעת  המשנה  

  ה שובכי יונים למשל, יש להרחיק לפחות חמישים אמ.  עצמםבמשקי בית או באנשים  
באזור  שנמצאים  מהעיר, מכיוון שהציפורים יאכלו או יפגעו בכל הגידולים החקלאים  

כי   122.מעופן פוסקת המשנה  מן  'בנוסף  הכרישין  ואת  הירק,  מן  את המשרה  מרחיקין 
יש להרחיק את כל שלוש  123'. הבצלים, ואת החרדל מן הדבורים, רבי יוסי מתיר בחרדל

 
 ותשובות מהר"ם מרוטנברג כרך ד, רלג. שאלות   117
 שאלות ותשובות הרשב"א כרך ד, מה.   118
שאלות ותשובות איגרות משה, חושן משפט כרך ב, יח. וכן ראו שם שאלה עו וכן הערות הרמב"ן   119

 על בבלי, בבא בתרא נט ע"א. 
120  available  , 4 Tammuz 5766, June 30th 2006,’The Prohibition of Smoking in Halacha‘

online at: http://www.rabbis.org/pdfs/Prohibition_Smoking.pdf, accessed June 19, 

 וכן ראו שאלות ותשובות ציץ אליעזר, כרך טו, לט. ; 2018
עשה לך  בספרומכח ההלכה׳  העישון איסור׳ הלוי על  דוד חיים הרב של המפורסמתתשובתו  ראו  121

 . א, ברב, כרך 
 בבא בתרא ב, ה.משנה,   122
 משנה, בבא בתרא ב, י.   123
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הללו המשמשים    ,התעשיות  המים  מגבולותיהן:  החורגת  השפעה  להן  שיש  מכיוון 
להשריית פשתן יכולים להזיק לגידולים סמוכים אחרים, נטיעת כרישה ובצל בערוגות  

להרוס    לולה סמוכות עלולה לפגוע בטעמם של האחרונים, וסמיכותם של צמחי החרדל ע
 124.וריםאת איכות הדבש של הדב

יוסי  במקומות אחרים בבבא בתרא טוען  וכאן   נדרש  רבי  כי הצד שעשוי להינזק 
ל דבורים אם הן  ודיגעל  ניתן היה לחשוב שיש לאסור  לטענתו,   125.ולא להפך  ,להתרחק

לגידולים נזק  לגרום  ומאחר   126. עלולות  כן,  לעשות  רשאים  אנו  לצפות  שאך  ניתן  לא 
מהם לפגוע ברכושו של אחר, החובה    ימנעו ם והחרקים הקטני  י אחר  שיעקבומהבעלים  

למנוע   אינטרס  לו  ויש  ייפגע  שלו  היבול  כי  החושש  הצד  על  פרגמטי  באופן  מוטלת 
 127.זאת

הללו האחד מהשני, לפחות על פי   'שימושי הקרקע'יש להרחיק את כל העסקים ו
 128. םטבעיים נוספי  'חיצוניים'תנאים  לרוב הדעות ההלכתיות, תוך שימת לב לרוחות ו

התקנות לגבי המרחקים המתאימים, אזי משווה התלמוד את הנזק שנגרם    יקוימואם לא  
אפילו רבי   129. צים הנורים לתחומו של אחריהפעילויות המזהמות לחממהתעשיות או  

הא 'האחריות מוטלת על המזיק . הרמב"ם כותב:  במקרים כאלה  יוסי הזהיר מודה כי  
למה זה דומה למי שעומד ברשותו ויורה חצים לחצר חבירו ואמר ברשותי אני עושה  

וכן כל הרחקות האמורות למעלה בענין זה אם לא הרחיקו הרי זה כמי    . שמונעין אותו
 130'.שהזיק בחציו

נזק כזה עלול לפגוע בתעשייה או בפריון הכלכלי, להפחית את ערכו של רכוש,  
להשפיע על יבולים ולפגוע משמעותית באיכות חייו של אדם אחר, מעבר לסף הסביר. 

אף אחד לא יכול    ;'הייתי כאן קודם'במקרים כאלה, אי אפשר לטעון לעדיפות, בסגנון  
כבשלו אחר  ברכוש של  עושה  שבו  כל  על   131.לטעון שהוא  לאופן  מודע  להיות  אדם 

בני אדם, בעלי חיים    –  משפיעים על חייהם של אחריםרשותו  הדברים שהוא עושה ב
בדומה לשריפה המתפשטת, היחיד יהיה אחראי לנזק שנגרם בעקבות תוצאה    והטבע.

 .של פעולה בתחומו

 
ראו גם את הסברו של הרמב"ם על פסקה זו בפירושו למשנה ואת דיונו של הרשב"א על המרחק    124

 הדרוש בפירושו על בבלי, בבא בתרא כה ע"א. 
 בבלי, בבא בתרא יח ע"ב.    125
החרדל, מכיוון שהדבורים ניתן לקרוא את הכלל של מתן מרחק בין דבורים לחרדל כמגן על בעל    126

 משך לצמח ולהיזון ממנו. יעשויות לה
 רשב"א על בבלי, בבא בתרא יח ע"ב וכן הרא"ש על בבלי, בבא קמא א, א.   127
 משנה תורה, הלכות שכנים, יא, א וכן ראו שם יא, ב.  128
ב ע"ב בבלי, בבא בתרא כג ע"ב. ראו גם את פירושי רבנו חננאל והרמב"ן על בבלי, בבא בתרא ע  129

 וכן בבלי, בבא מציעא קיז ע"א. 
 משנה תורה, הלכות שכנים י, ה.   130
 ,35pp.  ,’Air Pollution’ Sichel–36בבלי, בבא בתרא כג ע"א וכן   131
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גלובלי,   מקורותיהם של שבעולם  מעמיקה של  הבנה  לנו  מספק  מדעי  מחקר  בו 
הומים והשפעותיהם, אנו עשויים לנסות להחיל את ההלכות והתקנות האלה באופן  זי

איננו יכולים לשלוט בערפיח או בזיהום אוויר. כוחות כאלה מתפשטים ללא  132.שונה
הא בהתאם.  להיות  צריכה  שלנו  הסביבתית  והמדיניות  ההלכתיים והבחנה,  מדנים 

. הם הערכה  דמיונייםנם מספרים  המעריכים את טווח ההשפעה של תעשיות מסוימות אי
הטווח הרחוק ביותר של כוח מזיק זה או אחר. בתשובה הלכתית כותב הרב אשר בן   של

  :יחיאל )הרא"ש( את פסק הדין המכונן הבא

כי דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה    ,ומרחיק מנטיעותיו של חברו ומנירו בכדי שלא יזיק
בתו   .שלום אדם  יעשה  תורה שלא  לחברווהקפידה  היזק  הגורם  דבר  ואמרו    .ך שלו 

ולהכי דקדקו הגאונים לומר שר'    .חכמים שלכל דבר מועיל חזקה מלבד לנזקין גדולים
בהרחקות להחמיר  כדי  דמתניתין  הרחקות  בכל  מודה  יותר    .יוסי  החמירו  ועוד 

ובכל הזיקות שלא    . בהיזקות... הרי כל הגאונים שוין בזה דילמוד סתום מן המפורש
 133. יקבתלמוד שיעור הרחקותיהן בכדי שלא יז נתפרשו

של כל ענף תעשייתי בעולם המודרני,  הקרובות והרחוקות  עלינו לבחון את ההשפעות  
שכן בכלכלה שלנו ההשפעה הישירה של ענף עשויה להיות במרחק כמה קילומטרים  
עתידנו   וגורל  ומים,  אדמה  אוויר,  של  משאבים  חולקים  אנו  הגלובוס.  רחבי  בכל  או 

יזוהמו. התעשייה תושפע, המרחב הציבורי  שהמשותף קשור באופן   בו משאבים אלו 
עלינו   כי  קובעת  ההלכה  מהותי.  באופן  ישתנה  שלנו  המשותף  והעולם  יושחת,  שלנו 

היזק   גורמי  להתפרץכשלזהות  עלולים  אותם  הם  למנוע  להשתמש ולהתאמץ  עלינו   .
להיות   –וצריכה    –ההלכה יכולה    .בסוגיות סביבתיות עכשוויות  ןבהלכות אלו וליישמ

עמדה מוסרית בכלכלה הגלובלית, כזו המחשיבה את העלויות   תייצגמנוסחת כך שהיא  
 .האנושיות והסביבתיות של זיהום

 הדים והשלכות –חלק ג 

 האתוס של אחריות ומגבלות החבות

את   ובחנו  רחבות,  הלכתיות  נזק  קטגוריות  המתאר של שלוש  קווי  את  חקרנו  כה  עד 
מסבך    ןפרטיה יוצאים  כשאנו  כעת,  העכשווית.  הרלוונטיות  אחר  בחיפוש  המורכבים 

המופיעות    ,הפרטים ופטור  אחריות  של  יותר  מהותיות  שאלות  לשקול  יכולים  אנו 
האחריות   מידת  את  האדם  על  משית  העברי  המשפט  התלמודיות.  הנזיקין  בהלכות 

 
132  –133pp. New York and London 2007,  ,Making Globalization WorkJoseph E. Stiglitz, 

186 
 תשובות הרא"ש קח, י.   133
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ם, בין שוגג, בין מזיד, בין ער,  אדם מועד לעול: 'בבבא קמא  ששנינוהגבוהה ביותר, כפי  
 134'.בין ישן. סימא את עין חבירו ושבר את הכלים, משלם נזק שלם

היא מוחלטת ללא קשר לנסיבות  חריותואדם הפוגע בחברו חייב לשלם משום שא
הסובבות אותו. חכמי התלמוד וימי הביניים חלקו עד היכן מגיעה משנה זו, והציעו כי  

יחד עם   135. יות בכל המקרים של נזק בלתי מודע או לא מכווןלא ניתן להרחיב את האחר
משק  דבריזאת,   רב  פיםהמשנה  של  ־מסר  אדם    אחריות עוצמה  של  מתפשרת  בלתי 

 .למעשיו
חזון זה של אחריות מוחלטת במשפט העברי משקף אולי יסוד תאולוגי הרואה את  

(, 1888–1808)האנושות כייחודית בין יצירי הבורא. לדברי הרב שמשון רפאל הירש  
האדם אינו דומה לאף יצור חי אחר, ולכן הוא מחויב לשמור על אחרים מפני נזק ולהגן  

 :  על העולם. הוא מסביר ואומר

  מחוסרי   והיצורים  החומרים  את  לו  וירכוש  ,ומלואה  התבל  את  האדם   יכבוש  כאשר
 משוללי הקנינים  על  אפוטרופוס  תיכף  הנהו   עשה נ  אז  ,קנינו  להיות  לו  לקחתם   ,הדעת

,  עליו  אחריותם  להיות,  כחותיהם  פעולותד  בע  האחריות  עליו   יקבל   גם,  האלה הדעת
  כל  בעד  האחריות  עליו  ומקבל  לוקח  הזה  האיש...  בעצמו  גופו  כחות  פעולות  בעד  כמו

 בית   אם,  באופן  וגם,  בהם  ולהשתמש  עליהם  לשלוט,  ברשותו  לו   הנתונים  הדברים
,  בממונו  או  בגופו  הנזק  סבל   אשר,  האיש  גם  ואם,  נזק  לתשלומי  יחיבהו  לא  המשפט

  והמשפט׳   ״הצדק  מטעם  זאת  בכל ,  בתביעה  עליו  יבוא  ולא,  גדונ  עצומותיו  יגיש  לא
 136.בגופו  או   בקנינו  אם ,  לרעהו  הסב  קנינו  אשר  והנזק  החסרון  אתו  משל   למלאות   עליו

כי אחריותו של אחד לנזק חלה גם מבלי שתוגש    אהירש הי  רש"רטענתו הפילוסופית של  
מוסרית לשלם בנידון, משום שאדם מחויב  דין  תביעה  נזק אפילו בהעדר פסק   עבור 

מוקדם יותר ציינו את הסכנות בתפיסת העולם האנתרופוצנטרית, אך   137.וחיוב הלכתי
שלא   מחויבת  האנושות  כזו.  חשיבה  של  החיוביים  ההיבטים  אחד  את  מציג  זה  קטע 

הם יצורים ייחודיים בין יצירותיו הרבות    מכיוון שבני אנוש   ,לגרום נזק מכל סוג שהוא
בקנה אחד עם דבריו של רבי משה קורדובירו,  יםשל הרב הירש עול דבריושל אלוהים. 

 הזה כשמירת הגן האלוהי:  שמתאר את עבודתנו בעולם

 
 בבא קמא ב, ו. ראו גם משנה, בבא קמא א, ב ושני פירושיו של רש"י עליה. משנה,   134
כז ע"ב, תוספות על אתר ומשנה תורה, הלכות חובל ומזיק א, יא.  – ראו בבלי, בבא קמא כו ע"ב  135

 רמ"א על שולחן ערוך, חושן משפט שעח, א וכן שם תכא, ד. 
למן בן שמואל הלל אהרנזאהן מקאוונא,  שמשון רפאל הירש, חורב, מתורגם עברית על ידי משה ז  136

 . 46–45עמ׳  ווילנא תרנ׳׳ה, 
, תרגום הרב משה זלמן אהרנזאן מקאוונא 234–233, סעיף קא, עמ׳  שמשון רפאל הירש, חורב    137

שמואל חן, סביבה, חברה וכלכלה בהגותם של הרב שמשון רפאל הירש וד"ר יצחק    ראו  תשל"ג. 
 ת בר־אילן, תש"ע. ברויאר, עבודת דוקטור, אוניברסיט
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והנהגותיו   ופעולותיו  הזה  הגן  והשקאתו  הזה  הנהר  וכפי    –והנה  באדם,  תלוי  הכל 
ך אליו המים, וירבה נטיעותיו ויגדלם, וירבה פירותיו ויעדנהו  מעשהו ישקה הגן וימשֹ 

ולהפך   העבודה.  בסוד  ויַ ייּבֵ   –וידשנהו  והמקור,  המעין  הגן  חרֵ ש  ויבור  הנהר  ב 
ואין לך שום   נטיעותיו ויקצצם. הכל נמסר ביד האדם במעשיו.ויחריבהו, וכן ימעט  

כל פעולותיו בגן הזה, והכל עושה רושם לפי המעשה   פעולה בטלה יוצאת מתחת ידו.
הכל עושה שם פעולה, אם טוב, אם רע,   או לפי המחשבה, או לפי הכוונה ולפי הענין.

 138טה. והוא בעל הגן ושולט בנהר ממקורו ועד למ ,שהכל נמסר בידו

בפרטי דיני   מתבטאתלשמור ולפתח את העולם ובכך להבטיח את המשכיותו    אחריותנו
על הבריאה ב להגנה  והחובה האתית המוחלטת  הנובעת    מסירות,הנזיקין ההלכתיים, 

 .יקוםמקומנו הייחודי בהבנת מ
ומדגיש כי האיסור על גרימת  הללו,  חובות  ההדיון ההלכתי מרחיק לכת בהרחבת  

מעב חל  כלשהונזק  נזק  לגרום  אדם  על  אוסרת  ההלכה  מכן.  לאחר  לתקן  לחובה  ,  ר 
 139. על הנזק שגרם  יםפיצוישילם  איסור נותר בתוקף גם אם המזיק  ולטענת הרמב"ם, ה

סופר מחרה יותר    אחריומחזיק    הרב משה  לפי הדעה המחמירה  יש לפעול  כי  ופוסק 
נזק  מכיוון שהחובה להגאפשריים,  במקרים של ספק בנוגע לנזקים   ן על אחרים מפני 

  ' לא תעמוד על דם רעך')דברים ד, טו( ו  'ונשמרתם מאד לנפשותיכם'נובעת מהפסוקים:  
שמירה גג, וכוללת בו  ל מעקה    לבנותההלכה אף מרחיבה את הציווי   140. )ויקרא טז, יט(

שלא יגרמו  כדי  ציוד שבור בתוך תחומו של בעליהם  וכן החזקת    על בעלי חיים תוקפניים
 141.יםרנזק לאח

נזק שהוא   ובלתי מתפשרת לכל  כי אחריות מוחלטת  אולם חכמי התלמוד הבינו 
ול במסחר  לפגוע  תפקודהיכולה  את  בכך    עכב  מכירה  ההלכה  אנושית.  חברה  של 

שתשלום או קנס אינם הכרחיים במקרים של נזק לא מכוון או עקיף )אונס(. הרב יעקב  
 :זו בהערותיו לסיכום דיני הנזיקיןהנקודה את ה הדגישבן אשר )הרא"ש( 

 
 משה קורדובירו, אור יקר, כרך ב, פירושו האישי לפרשת בראשית, עמ' קפא.  138
 משנה תורה, הלכות נזקי ממון ה, א. ראו גם ספר המצוות, מצוות לא תעשה רעט.   139
שאלות ותשובות חת"ם סופר, יורה דעה רמא. ראו גם שאלות ותשובות דברי יציב, חושן משפט    140

 עא. 
בבלי, בבא קמא טו ע"ב וכן כתובות מא ע"ב. ספר המצוות, מצוות עשה קפד ומצוות לא תעשה    141

ד. ספר החינוך תקמו. התלמוד מציין שאנו   רצח. משנה תורה, יא,  הלכות רוצח ושמירת הנפש 
בזה הרחבת המצווה המקראית של השבת  יש  למנוע את אובדן אדמתו של אחר, אולי  קרואים 

 וכן דברים כב, ג.  , לא ע"ב אהטבע. ראו גם בבלי, בבא מציעאבדה לשימור עולם 
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  . כך אסור להזיק ממון שלו אפילו אם אינו נהנה  ,כשם שאסור לגנוב ולגזול ממון חבירו
כגון אם נפל מן   ,שמזיקו בין במזיד בין בשוגג חייב לשלם ובלבד שלא יהא אנוסכיון 

 142.אבל אם נפל ברוח מצויה והזיק חייב דלאו אנוס הוא  .הגג ברוח שאינה מצויה והזיק

המוסרי   המרקם  את  להרוס  מאיימים  ששניהם  משום  אולי  לגניבה,  נזק  להשוות  ניתן 
קיד חשוב בשימור הקשרים החברתיים, גם  והחברתי של הקהילה. לתשלום נזק יש תפ

חשב אחראי  ימכיוון שאדם י  ,אם הנזק לא היה מכוון. עם זאת, ישנם גבולות לחובה זו
 143ניתן היה לחזות את הנזק. לנזק בלתי מודע רק אם 

, מפרש את טעמם של דיני הנזיקין ההלכתיים  לעיל הירש  בדומה לרש"רהרמב"ם,  
אדם לדאוג לחפצים השייכים להם  ההם כתזכורת לבני  ואת החובות הכספיים הנובעים מ

הנזקים   של    הכלוליםולאחרים.  שנחשבים    'בור'וה'אש'  הבקטגוריה  כוחות  מייצגים 
  :תולכן יש לנהוג בהם משנה זהירו ,לכאלה שבשליטתנו

והם כולם )דיני הנזיקין( בהסרת העול ומנוע ההיזק. ולרוב האזהרה על מניעת ההיזק,  
נזק שיבוא מממונו או מסיבת פעולתו, ממה שאפשר לו לשמור מלהזיק.    חייב אדם בכל

ולזה חייבנו בנזקין שיבואו מבהמותינו עד שנשמרם. וכן אש ובור, מפני שהם ממעשה  
האדם ואפשר לו לשמרם עד שלא יבוא מהם נזק. וכל אילו הדינים מן היושר מה אעיד  

 144.עליו

כ המאופיינים  נזק  בפיקוח    ואל  הם  'בורכ'ו'  אש'גורמי  מאמץ  להשקיע  וצריך  שניתן 
זאת  כדי  ,עליהם עם  נזק.  יגרמו  בסוג    ,לוודא שלא  התלויות  מגבלות  הנזק'יש    ' גורם 

פטורים נוספים במקרים    ישנםזה שנפגע וכיוצא באלו.  של  ובמיקומם היחסי של המזיק ו
או לפגיעה הנחשבת לא    ,למנוע אותו  כדי  'שלא ניתן לנקוט באמצעי זהירות'של נזק  
אדם אינו יכול להיות אחראי מוסרית או כלכלית לנזק בנסיבות בלתי צפויות   145. שכיחה

קרואל המובנית  0.  הזהירה  המתינות  את  מדגישה  התלמודיות  בסוגיות  הרמב"ם  יאת 
 . בקורפוס ההלכתי

חשוב לקחת    באתיקה הסביבתיתלאורן של סוגיות    ו בקריאתנו במקורות קדומים אל
חשבון את החריגים הללו ואת המגבלות יחד עם קולה המתמשך של החובה. בכל אחת ב

החבות   146.ממנו הבעלים פטורשנזק  מסוים של  מקטגוריות הנזקים העיקריות יש סוג  
השתלשלות אירועים הביא לשההלכה עשויה להטיל על נזק הנובע מרשלנות עשויה ל

 
 ארבעה טורים, חושן משפט שע"ח.   142
143  Act of God or Act of Man: A Reappraisal of the Act of God Defense ‘Denis Binder, 

80–1 , pp.1996)–15 (1995 Review of Litigation’, in Tort Law 
 . , פ׳׳מג לקח , נבוכים לרמב"םמורה   144
 שם.   145
 סב ע"א, שולחן ערוך, חושן משפט תיח, יג. –בבלי, בבא קמא כג ע"א, כח ע"ב וכן סא ע"ב  146
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עובדה שלעתים הנזק הוא מקרי או  , אולם ישנה גם רגישות לשלא ניתן כמעט לעצור
 147. נהנובע מתאו

בדיני   מרכזי  מקום  התופסת  שאלה  הסיבתיות,  לסוגיית  גם  ערים  התלמוד  חכמי 
המכונה   למושג  ביחס  סותרות  דעות  שתי  מציגים  הלכתיים  דיונים  גרמא  'הסביבה. 

ון על  מופיע בדי  'גרמא בנזיקין פטור'נזק עקיף. הרעיון ש  :או בשפה המדוברת  ',בנזיקין
השדות פני  על  הלהבות  את  שולחת  כשהרוח  האש  מצהירה   .התפשטות  זה  במקרה 

עוד אינו אחראי  כי בעל האש  בתוך   148.המשנה  סולם  אסור להשאיר  כי  באשר לפסק 
  149'.גרמא בנזיקין אסור'ארבע אמות משובך יונים מעיר התלמוד ש

אין אחריות במקרים של    שלפיה  ,בעמדה הקלה יותרנוקטת    תההלכתי  דרך המלך
 151. נזק עקיף  'מכשיר' עם זאת, אין להתייחס לפסק זה כ 150. נזיקיןבגרמא    –נזק עקיף  

יתרה מזאת, אף על פי שההלכה נוקטת בעמדה מקלה זו, יש לשקול מחדש את העמדה  
המחמירה יותר כחובה ערכית או מוסרית, כיוון שנקיטת עמדה מקלה אל מול המשברים 

 .כשוויים אינה אחראיתהאקולוגיים הע
החוק סטנדרט של  חוקרים רבים הציעו כי ההלכה תובעת מאיתנו לפעול על פי ה

האזרחי, גם כאשר המקורות ההלכתיים מגבילים את האחריות או מתירים פעולה מזיקה  
 152שאי אפשר להוכיח קשר סיבתי בין הפעולה לנזק או שלא ניתן לצפות את הנזק. בגלל  

רלוונטית   זו  של עמדה  המקרים  ברוב  הראשיים  שהשחקנים  בכך  בהתחשב  במיוחד 

 
ע"ב. ראו משנה תורה, הלכות נזקי ממון יב, ה, ואת פירושיהם  – בבלי, בבא קמא כא ע"ב ונב ע"א  147

המובאת בתוספות על  של הראב"ד, מגיד משנה והלחם משנה על אתר. ראו גם את דעת הריב"א  
 בבלי, בבא קמא נב ע"ב וכן דבריהם על בבלי, בבא מציעא לו ע"ב. 

 בבלי, בבא קמא ס ע"א.   148
 בבלי, בבא בתרא כב ע"ב.   149
 שולחן ערוך, חושן משפט שחו, ג וכן שאלות ותשובות מנחת אשר, כרך א, קיד.   150
 שולחן ערוך, חושן משפט שחו, ג.   151
 ,Michael Walzer. 142 בנוסף, ראו  . ואת הרמ"א על אתר  חושן משפט שחו, אראו שולחן ערוך,    152

Jewish  The Menachem Lorberbaum, Noam J. Zohar, and Yair Lorberbaum (eds.),

434. –New Haven and London 2000, pp. 431 Authority, –Political Tradition: Volume 1 

54  Emory Law Journal ’,A Jewish Law View of World Law‘Michael J. Broyde, See also 

Jewish Law and Socially Responsible ‘96; Steven H. Resnicoff, –(2005), pp. 79

–11 (2005), pp. 681 nancial LawFordham Journal of Corporate and Fi ’,Corporate Conduct

Cardozo  ,Jewish Law and the State’s Authority to Punish Crime'‘696; J. David Bleich, 

Halakhah and Political ‘858; Mark Washofsky, –1991), pp. 829–12 (1990 Law Review

(1989), pp. ern Judaism Mod ’,Theory: A Study in Jewish Legal Response to Modernity

 , ,Malkhuta Dina in -Separation of Church and State: Dina deGil Graffובהרחבה  289–. ;310

Jewish Law, 1750–1848, University, AL: University of Alabama Press, 1985 
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עם זאת, עובדה זו אינה צריכה להגביל   153.יהודים  אינםהחקיקה הסביבתית המודרנית  
כפי שטען אליוט דורף    .אגדי של ההלכה-את השפעת הטיעון הנוכחי בנוגע לצד האתי

הם רלוונטיות , המשפט העברי מציג מסרים חברתיים ומוסריים שיש לאופן משכנעב
 154.הרבה מעבר לגבולות הקהילה היהודית

המודרני לזהות את    עידןטענה שונה עולה מניסיונות של חכמים בימי הביניים וב
מקורות עקרון הנזק העקיף. בהסבירם את מקורו הם חושפים את השלד המוסרי העומד  

 נזק עקיף  על  ה של האחריותאת יסוד  רואהבבסיס הפסיקה. רבי מאיר אבולעפיה, למשל,  
  , הרב אלחנן וסרמן 155.)ויקרא יט, יד(  'לפני עיוור לא תתן מכשול'באיסור    – הגרמא    –

 156'.מה ששנוא עליך, לא תעשה לחברך'לעומתו, רואה את המקור בעיקרון התלמודי:  
האחריות  כאשר  גם  ההלכה  בבסיס  העומד  האחריות  של  לאתוס  חוזרים  אלו  טעמים 

לא או  מוגבלת  מסוים  או  בגלל  מוחלת    במקרה  חלקיות  ראיות  בגלל  ראיות  חוסר 
  .נסיבתיות מספקות

ד להעמיק בהבנת נושא זה של גרמא, בעייתי ועמום ככל שיהיה, כיוון  וחשוב מא
כימיקלים   של  דלי  שמרים  אחד  אדם  כוללים  אינם  הסביבתי  הזיהום  מקרי  שמרבית 
ישירים כאלה   אירועים  לנתיב מים.  או  הציבורי  אותם למרכז הרחוב  ומשליך  רעילים 

פגיעות סביבתיות משמעותיות מ ידי שכבות מתרחשים לעתים, אולם לרוב  וסוות על 
פער  'הולכות ומתרחבות של ביורוקרטיה ומרחק. העולם שאנו חיים בו הוא כזה שבו  

הוא משתרע בין חברות ענק לעולם הולך ומתהווה של מכונות    .הולך וגדל  'האחריות
וע מי הם הבעלים  קשה לקבלעיתים קרובות במציאות   157.אוטונומיות ובינה מלאכותית

מקורו של  ההמשפטיים  פי  על  הנזק  הקלאסית  ההלכתי  אחריות  158. דין  של  שאלות 

 
 ,דיונו של אהרון לויןראו את הערותיו של שבתאי כהן על שולחן ערוך, חושן משפט עג, לט ואת    153

–90pp. 76 and –75pp. Oxford 2012, , Economic Morality and Jewish LawAaron Levine, 

 ראו גם שאלות ותשובות אליעזר, כרך ג, סעיף לז.   .91
 ,The King’s Torah: The Role of Judaism in Shaping Jews‘Elliot N. Dorff’  הראו לדוגמ  154

Input in National Policy', To Do the Right and the Good: A Jewish Approach to Modern 

Social Ethics, Philadelphia 2002, pp. 96–113;   שם  To Fix the World: Jewish' ,וכן 

Convictions Affecting Social Issues,' Jews and Genes: The Genetic Future in 

Contemporary Jewish Thought, Elliot N. Dorff and Laurie Zoloth (eds.), Philadelphia 

2015, pp. 403–427 
 יד רמה לבבלי, בבא בתרא כו ע"א, קז.  155
 קובץ שיעורים, בבא בתרא, עד, מבוסס על בבלי, שבת לא ע"א.   156
157  Responsibility for the Actions The Responsibility Gap: Ascribing ‘Andreas Matthias, 

183–175 , pp.6, no. 3 (2004) Ethics and Information Technology ’,of Learning Automata 
 ד ע"א וכן תוספות על אתר.  –ראו בבלי, בבא קמא ג ע"ב   158
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על פי ההלכה    מי שינסה להטיל אחריותכל   159. תאגידית בהלכה הן עניין מסובך עוד יותר
ו. דיון מפורט  עם סוגיות מורכבות אל  יצטרך להתמודדמזהמים מודרניים  על גורמים  

 .בשאלות אלה חורג מהמסגרת של המאמר הזה.
האתית   להאחריות  ביחס  תאגידים  ולנזקשל  המשפטי    רשלנות  בשיח  הן  נידונה 

(, למשל, טען  1960–1873הרב צבי פסח פרנק ) 160.המודרני  הלכתיהאזרחי והן בשיח ה
מלא   כשותף  נחשב  מניות  בעל  או  עובד  כל  ההלכה;  בעיני  קיימים  אינם  שתאגידים 

רב אשר וייס כי  לאחרונה טען ה 161. בארגון ולכן מחויב לכל נזק שנגרם על ידי השלם
 :חברה כפופה לאותן דרישות מוסריות המוטלות על אדם פרטי

בעלים היא  החברה  גניבה   לענ׳׳ד  לאיסור  הנוגע  דבכל  נראה  ומשו׳׳כ  עצמה...  על 
אלה   שמצוות  פשוט  ודאי  לחבירו  אדם  שבין  שכליות  מצוות  שהם  וכדומה  וגזילה 

, דברור ופשוט שגם גוף זה  אסור לה לגנוב ואסור לגנוב ממנה  .מוטלות אף על חברה
והיושר, והעולם  שיש בו מקבלי החלטות בעלי בחירה צריך להתנהג בדרכי הצדק 

הגנב  עומד על האמת ועל הדין ועל השלום. ועוד דהלא אף הגוזל בגרמא, והחּולק עם
 162. ונהנה ממנון גזילה, חטא בידו

או  ששורשן נעוץ בציווי אלוהי )כמו חמץ בפסח  ,תאייס מבדיל בין מצוות דאורייהרב ו
לבין מצוות אתיות ששורשן נעוץ במערכות היחסים בין בני אדם. ראינו    ,שמירת שבת(

איסור גרימת נזק, וכאן  בין  בין גניבה לרבי יעקב בן אשר  כי בסיכום דיני הנזיקין קושר  
וייס  מוסיף   או  הרב  תאגיד  ידי  על  גניבה  על  האיסור  את  כהכרח  ומעמיד  מתאגיד 

)ובהתאם לכך    'אישיותם' פרדיגמטי ביחס להתנהגות מוסרית של חברה. דעתו בדבר  
אחריותם( של תאגידים עשויה להיות דעת המיעוט בקרב תלמידי חכמים בני זמננו, אך  

היטב בספרות ההלכה. אני מאמין כי    היא מבוססתו  ,שעןיזו עמדה שיש לה על מי לה
רבות מקטגוריות הנזק  ולהחיל אותה גם על  ת ומשפטית  אחריות מוסריצריך להרחיב  

 .שחקרנו במקורות ההלכתיים לעיל

 
159  Jewish Law and Modern Business 'Michael J. Broyde and Steven H. Resnicoff,   

Structures: The Corporate Paradigm,' Wayne Law Review 43 (1996), pp. 1685–1818.   
  א, מה.  שאל, כרך  ראו עוד שאלות ותשובות חיים

160  Journal of  'Corporate Moral Agency: Review and Implications,‘Geoff Moore, 

Business Ethics 21 (1999), pp. 329–343; and cf. Manuel G. Velasquez, 'Why 

Corporations Are Not Morally Responsible for Anything They Do’, Business & 

Professional Ethics Journal 2, no. 3 (1983), pp. 1–18. See also Edwin M. Borchard, 

’Government Liability in Tort’, The Yale Law Journal 34 (1924), pp. 1–45 
ראו גם מנחת יצחק, כרך א, ג וכן כרך ד, א. בנוסף, ראו שאלות ותשובות צפנת פענח, קפד וכן   161

 אגרות משה, יורה דעה, כרך ב, סג. 
 וכן שם קו.  361שאלות ותשובות מנחת אשר, כרך א, קה, עמוד   162
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פטור  להערכים המתחרים העומדים בליבה של ההלכה ומניעים אותה בין אחריות  
מתנגשים זה בזה בדיונים התלמודיים בנושא דיני הנזיקין. קול אחד שנשמר  מאחריות  

ואילו השני דורש מאיתנו להגביל את חבותו  בשיח זה מבקש את הרחבתה של האחריות,  
במיוחד במקרים של נזק קל או עקיף. אף אחד מהערכים אינו אוניברסלי וחד   –של אדם  

של  הוא המפתח לבנייתה    ו משמעי. הניסיון לאזן בין עקרונות מוסריים ומשפטיים אל
  .לגופולהכריע כל מקרה כדי הבנתה, וניתוח טכני או פורמלי נותר הכרחי לוההלכה 

גרמא   כמו  עקיף  –עקרונות  מנזק  נגד הכרחי לערכים   –  הפטור  מספקים משקל 
  חריות את הא  מגבילים הם    . המתבטאים בחלק גדול מהדיונים התלמודיים בנושא הנזיקין

אחרות.   וכלכליות  מוסריות  מטרות  בשירותן של  הפועל  אדם  על  זאת,  החלה  לעומת 
נגרם לגופו או לרכושו שפטית בגין נזק  משהטענת האחריות, הטלת האחריות והחבות  

 .היא קול חזק במיוחד בקורפוס הרבני של אדם אחר
כי החבות   נחשף כאשר מתבהר  המורכב העומד בבסיס ההלכה  המוסרי  המרקם 

חייב בדיני  'הרעיון כי אדם יכול להיות   163. תמיד עומדות בסתירה זו לזו  לא והאחריות  
הוא    'שמים כאשר  אדם'אפילו  בדיני  הנזיקין  'פטור  בתחום  בדיונים  תדיר   164. מופיע 

החוק לא יכול לחייב אדם  מקרים שבהם  לנו לקבל את העובדה שישנםקרון זה מציע יע
בהודאה או בתשלום הנזק. ואף על פי כן, אין האדם פטור מחובתו המוסרית והדתית  

נוע נזק עתידי. האפשרות שאדם יהיה  למ  כדי לתקן נזק שנגרם וכדי  להשקיע מאמצים  
גם כאשר על הציפייה שאדם יהיה אחראי וינהג באופן מוסרי  מצביעה    ' חייב בידי שמים'

המסורה לנו מדור    'רוח ההלכה'קולה של    . לא ניתן לכפות אותה עליו באמצעות בית דין
  כדייף  מכיוון ששימוש בעקרונות של פטור על נזק עק  ,לדור חשוב במיוחד במקרים אלו

העומדים   וחוקיים  מוסריים  לעקרונות  בניגוד  עומד  זהירות  וחוסר  רשלנות  להכשיר 
 בליבה של מסורת ההלכה. 

סוגיות של הרס סביבתי יישארו ללא מענה. הנס  אם  האנושות תשלם מחיר כבד  
, עולם שלם  'ביוספרה שלמה'להרוס  כדי  יונס מזכיר לנו כי השתמשנו בכוחנו העגום  

בו אנו  שהיסוד את האופן  ן  ממחדש  יש לעצב  שלי שבכך הוא אומר    של חיים, ונראה
בחברה חופשית, כולם מעורבים במה  'מיישמים את החוק בתחום של נזקים עקיפים.  

 
 ,p. d Portland 2002, Oxford an ,Responsibility in Law and MoralityPeter Cane :60ראו    163

‘The prime aim of the ‘legal system of responsibility’ is a maximization of the 

incidence of responsible (law-compliant) behavior, not the imposition of liability for 

irresponsible (law-breaking) behavior…. The primary purpose of legal liability—of 

legal penalties and obligations of repair—is the sanctioning of those responsible for 

past conduct and outcomes’    
 ,Moral Rights ‘Isaac Herzogבבלי, בבא קמא נט ע"ב, ראו גם משנה בבא מציעא ד, ב. ראו    164

70–60 , pp.41 (1929)Juridical Review  ,'and Duties in Jewish Law  ,יהודה ליב אשר גולאק ,
העברי המשפט  אביב  , יסודי  ב  1922  תל  ובהרחבה   .Law and Morals in ', Moshe Silberg

331–306 , pp.75, no. 2 (1961) Harvard Law Review ’,Jewish Jurisprudence 
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ממנה חלקים  השל,    ', שעושים  יהושע  אברהם  הרב  א' אמר  אשמים,  כולם    ך חלק 
בצריכת יתר חיים בחברה המעוצבת כך שכולנו שותפים  שאנו, כבני אדם   165'.אחראים

בבו הרסנית  לפגיעה  התורמות  מזהמות  הלכתפרקטיקות  יכולים    איננושלנו,    כוכב 
להתעלם מאחריותנו לנזק. רוח ההלכה המצטרפת לדיונים הרחבים בסוגיות ההלכתיות  

מבהיר ח  הלעיל  כמו  החוק.  של  אמותיו  לארבע  מעבר  חלה  מוסרית  אחריות  צים  יכי 
מזהמים חומרים  גם  כך  מקשת,  יתר  הנורים  וצריכת  פסולת  של  ל  מזיקים,  חיוניותה 

גם אם החוק    ,. לכל אלו אנו אחראים בפני שמיםופוגעים בה  הבריאה שהופקדה בידינו
 פטר אותנו מאחריות. 

 מסקנות

מנסה   זה  באמצעותלהמאמר  הנזיקין  ציג,  בנושא  הלכתיות  הלכתית  ,סוגיות    עמדה 
ואף לא לטעון כי    כולו,בסוגיות סביבתיות עכשוויות. אינני מתיימר להקיף את הנושא  

את העבודה  תחום הזיהום.  לבין  בין הסוגיות ההלכתיות  התאמה מלאה  מצייר  המאמר  
מוטב סבור,  אני  לאחרים.   הזו,  הי 166להשאיר  דיון  מטרתי  לעורר  אותנו,  א  ולעודד 

הקריאות התלמודיות הללו דורשות    רכים הללו.פעול לאורם של העל  ,כקהילה וכיחידים
וולפעול באופן שיש בו משום    מאתנו לשנות את התנהגותנו  לקבל על כבוד לבריאה 

קריאת המקורות ההלכתיים הללו דרך  167.אחריות אישית וקהילתיתעצמנו לפעול מתוך  
יביזם  המסורת היהודית כבסיס לדיון באקטתוך  מציעה אוצר מילים מ 'אגדתיות'עיניים  

 סביבתי. 
 . הספרות ההלכתית מתארת את חוקי הנזיקין כבסיס ליציבותה של חברה אנושית

אולם קביעה   168.אנשים יכולים לשגשג רק כאשר מובטח להם שחייהם ורכושם בטוחים
תועלתנית ביסודה, נעוצה בגישה רחבה יותר. התלמוד מכתיר את סדר נזיקין    אזו, שהי

ישועות'כ שח 169'. סדר  והיישומים  קהילה  המוסריים  העקרונות  פי  על  מתנהלים  ייה 
עוסק  אמנם  י. החוק האזרחי  הההלכתיים שלה, טוענים חז"ל, קרובה יותר לחזון האלו

של החובה המוסרית בהלכה היהודית מציב   קולה הרועםבדיני נזיקין, אך אני מאמין ש
  ,חויבות ואחריותעל ההלכה, כקול דתי הקורא למ 170.ירף גבוה יותר משורת הדין האזרח

 המכונן עולם טוב יותר.  ,מלא חמלה ויושר ,קול אמיץ שמיעלה

 
165  Moral Grandeur and Spiritual  ’,tyToward A Just Socie‘Abraham Joshua Heschel, 

231.p. , New York 1996, Audacity 
ראו    166 פוסקים  של  זו  לעומת  חוקרים  עבודתם של  )עורכים(, על  רביצקי  ואביעזר  רוזנק  אבינועם 

 . 115– 97, ירושלים תשס"ח, עמ' עיונים חדשים בפילוסופיה של ההלכה
  ,pp. Needy,There Shall Be No Jacobs 188–191ראו   167
 א. ראו ארבעה טורים חושן משפט, הקדמה; א,   168
 במדבר רבא יג, טו.  בבלי, שבת לא ע"א;  169
 . 113– 83סולוביצ'יק, איש ההלכה, עמ'   170
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  בניסיון  קב"השותפים לאנו    ,המסורת שלנו מלמדת אותנו שבשיג ושיח ההלכתי
כל דיין שדן דין אמת לאמיתו אפילו שעה ' 171.להוליך את המציאות על פי ערכי התורה

  172', להקדוש ברוך הוא במעשה בראשיתאחת מעלה עליו הכתוב כאילו נעשה שותף  
אם יש באותה קרקע דין חלוקה כופה '  :ובעקבותיו פוסק הרמב"ם 173,מכריז התלמוד

את שאר השותפין וחולקין עמו ואם אין בה דין חלוקה אין אחד מהן יכול לכוף את 
היא דורשת   פיכךול  ,השותפות שלנו עם הקב"ה אינה ניתנת לחלוקה  174'.חבירו לחלוק

 נו לקחת חלק פעיל בהבטחת המשך החיים בבריאה.  מאית
ויקח ה' אלהים את האדם  '   :כבני אדם, הופקדנו לשמור על עולמו של הקב"ה מנזק

ולשמרה לעבדה  עדן  בגן  ב,)'וינחהו  י 175. (טו  בראשית  את ש  יתכןהאם  לקרוא  צריך 
ווי  אחראים על שיכאותנו   מציבכחיוב משפטי ה לא רק כעיקר אמונה, אלא  זה  הפסוק  ה

נעוצה   176המשקל העדין של הבריאה?  המדרש מציע שאחת הסיבות לחורבן המקדש 
תחת החמדנות המכוונת אותנו לנצל את משאבי הטבע  177. בהתנערות מאחריות לבריאה

מקורות    לשנאמנים  השומרים  ה  היות למלא את תאוותנו, נשמע קול הקורא לנו לכדי  
הוא מסור לנו    ך א  ,אגדהה קולה של    הוא  הקולטעו בבריאה, בגן עדן מקדם.  יהחיים שנ

אחד  כל  בחובות המוגדרות בהלכות הנזיקין. הרקמה המורכבת מהלכה ואגדה מופיעה ב
מדיונינו בנושא הנזיקין. כאשר התבקש להציע תשובה המשלבת הלכה ואגדה, הציע 

 רבי יצחק נפחא את התשובה הבאה:  

שמות  ' )ישלם המבעיר את הבערה  שלם'  ,תצא מעצמה  –'  כי תצא אש ומצאה קוצים'
שנאמר   ,אני הציתי אש בציון .אמר הקב"ה עלי לשלם את הבערה שהבערתי – כב, ה( 

ואני  'ואני עתיד לבנותה באש שנאמר    )איכה ד, יא( '  ויצת אש בציון ותאכל יסודותיה '
שמעתתא פתח הכתוב    .)זכריה ב, ט('  אהיה לה חומת אש סביב ולכבוד אהיה בתוכה

 178. משום חציומונו וסיים בנזקי גופו לומר לך אשו בנזקי מ

 
 בבלי, שבת י ע"א וכן מכילתא יתרו, ב.   171
 שם.   172
 ראו בבלי, בבא בתרא, סז ע"א.   173
 ד.  , משנה תורה הלכות שכנים, א  174
 ,Jewish Relations-Christian, 'Judaism and Conservation'Norman Solomon  ,22ראו    175

(1989), pp. 7–25; and Jeremy Cohen, ‘Be Fertile and Increase, Fill the Earth and Master 

It’: The Ancient and Medieval Career of a Biblical Text, Ithaca 1989 . 
 קב, מא; פרקי דרבי אליעזר פרק יב; ותרגום יונתן בן עוזיאל לבראשית ב, טו. ראו ספרי דברים ע  176
 איכה רבה, פתיחתא ד.   177
, אפשטיין  דניאל   תרגום,  תלמודיות  קריאות, תשע  לוינס  עמנואל  בבלי, בבא קמא ס ע"ב. ראו גם  178

שבעל . 2001ירושלים,   תורה  בתולדות  ומקומה  'אגדה  ליפשיץ,  ברכיהו  ראו  שנתון  ־וכן  פה', 
 .  328– 233המשפט העברי של המכון לחקר המשפט העברי, כרך כב, עמ'  
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להרס    –חבות הנגזרת ממנה  לקבל את ה ו  – לקחת אחריות    , כביכול,'אומץ'לקב"ה יש  
. האם גם  'ציםיח'מוכח על ידי השימוש בשפה ההלכתית של    הדברשנגרם באשמתו.  

ידי  לנו יש האומץ הנדרש לקחת אחריות מוסרית וחוקית לנזקים הנגרמים   לעולם על 
בה ההרס יהיה כה נרחב או  ש  אל־חזור,האם נמתין עד שנגיע לנקודת   שלנו?  'ציםיח'ה

  נשנה את דרכינו ונזכה לישועה?האם 
שימוש באת האחריות על אחרים, להאשים את הדורות שקדמו לנו    הטילמפתה ל

ומר שומר שמסר לש'או לבקש להעביר את האחריות לדורות שיבואו.  ,חורג במשאבים
אל הדור של  רבי יוסף קארו. כאשר אנו מישירים מבט אל הדור הבא,    פוסק 179',חייב

הזמן החולף. ההזדמנות    עלמת בחסותולא נ  טשטשתימעלינו לזכור שחובתנו לא    ילדינו,
תשפוט אותנו בחומרה אם נתעלם    הוההיסטוריוהאחריות עומדות לפתחנו בזמן הזה,  

במדבר יג,  )  'ה נעלה וירשנו אתה כי יכול נוכל להעל'  :מהן. קריאתו של כלב מהדהדת 
יכולים לקחת אחריות על שמירת הבריאה שעליה    (.ל אנו  ואמונה,  עם אומץ, שכנוע 

לעיל שהזכרנו  ערוך  השולחן  לפסיקת  הרמ"א  מוסיף  שמסר  '  :הופקדנו.  שומר  מיהו 
מסר אם השומר הראשון   180'.לשומר לפני המפקיד ולא מיחה, ]השומר הראשון[ פטור

הפ המפקידיאת  של  בנוכחותו  השני  לשומר  השומר   ,קדון  מחה,  לא  השני  והשומר 
משאיר את של,  והראשון יהיה פטור מנזק. העולם מועבר לידינו כעת, לעיניו של רואה כ

אולי, כפי שמציע    ;סטורית של הסתר פניםיקדונו באחריותנו. אנו חיים בתקופה היפ
בני האדם וההרס שיצרו  חוסר השוויון  על  בוכה במסתרים  אבל  181. התלמוד, הקב"ה 

במסתרים   הוא  וכדי  הבכי  הבחירה  יכולת  את  האדם  לבני  הדרישה   להציב לתת  את 
 אנו חיים.    ובש כוכב הלכתללקיחת אחריות פעילה על עיצוב חיינו וחיי 

לותיו של היחיד על הסביבה כאשר  עוסק בהשפעת פעומאמר זה  חלק הארי של  
על הסוגיה    ובהוא גורם נזק לאדם אחר או לקהילה כולה. אולם יש מודלים אחרים לחש

של    .הזו מילים  (Guardianship)האפוטרופסות  של    ',לשומרה'המודל  אוצר  מציע   ,
משפטי שיאפשר לנו לדבר על האחריות שלנו כלפי כדור הארץ והדורות שיבואו באופן  

  , חובתנו להבטיח את המשך הקיום הבריא של העולם   , תר. כשומרי כדור הארץרחב יו
כולל שמירה על המשאבים הטבעיים והימנעות מגרימת נזק להם, לחיות בר ולסביבה 

ידית על אדם מסוים. עדשות נוספות שניתן להרכיב הן  יהטבעית ללא קשר להשפעה המ
ולא מתרכזת   ,את הקהילה כולה השקפה כזו מקיפה  .(Stewardship) 'בדהולע'עדשות 

להתנגד להם, ובכך מרחיבה את   –וצריכים    –רק במזהמים פעילים ובאנשים שיכולים  
הצד ואינם מתערבים. הרחבת קריאת  ן העומדים מ ,האחריות אפילו לנוכחים הפסיביים

 
 שולחן ערוך, חושן משפט רצ"א, כו.   179
 . שם  180
 בבלי, חגיגה ה ע"ב.   181
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המקורות ומעבר מהטפה ודרשות מעוררות לב לפרשנות חוקית מתמשכת ומחייבת היא 
 מהפרויקט המוצג במאמר זה.  חלק קריטי 

בו בחר הרמב"ם לסיים את החלק במשנה תורה העוסק  שנחזור אל הפסוק  לסיום,  
(. הטיות שונות של המילה  לו  )תהלים קיט,  'הט לבי אל עדותיך ואל אל בצע'  :בנזיקין

ביושר,   'בצע' שלא  הנלקח  רכוש  לשחיתות,  נוגעות  ותמיד  התנ"ך  לאורך  מופיעות 
של הרמב"ם בפסוק זה לסיום   הבחירה 182.באלימות, על ידי ניצול ולמען מטרות אנוכיות

לומד כי נזק, מכוון  ולר נזיקין משמשת כמסגרת אמונית מחשבתית המסמנת לקורא  פס
אמר רב יהודה האי מאן  'להשחתה מוסרית.  סופו להביא    , או שאינו מכוון, שאיננו מתוקן

 183'. דבעי למהוי חסידא )הרוצה להיות חסיד( לקיים מילי דנזיקין )יקיים הלכות נזיקין(
לרעיונות המוסריים הטמונים בהן לאתגר אותנו    אפשרעלינו להעמיק בהלכות נזיקין ול

ו כעובדי  תפקידנו  את  למלא  שאיפה  מתוך  פעולותינו  את  לעצב  שומרי  ובאמצעותם 
 שותפים נאמנים להמשך קיומה.כהבריאה המופלאה של הקב"ה ו

 

 אריאל אבן מעשה 
 אוניברסיטת סטנפורד 

amayse@stanford.edu 

 
 ראו, בין היתר, בראשית לז, כו; שמות יח, כא; ירמיה כב, יז; ישעיה לג, טו.  182
 בבלי, בבא קמא ל ע"א.   183

mailto:amayse@stanford.edu


 147–119 (:ב"פ)תשו ראשית 

 
 
 
 
 

 למה את כועסת? 
 1עימות ילתא והחכמים בבלי, ברכות נא ע"ב

 עידו חברוני
 

 
 

היא אחת הנשים היחידות הנזכרות בשמן בתלמוד הבבלי,   2ילתא, רעייתו של רב נחמן, 
מתעמתת היא  אודותיה  על  הסיפורים  העולם    וברוב  הסיפורים  3גברי. רבני־העם  אחד 

 4:ברכותבסוף הפרק השביעי במסכת המפורסמים על אודותיה מופיע 

 רב נחמן  )=נקלע לבית(  עולא איקלע לבי 

 לרב נחמן   [(ברכההכוס  ]את נתן ו  ברך עולא ברכת המזון)=בריך ברכת מזונא יהביה 

  )=לשלוח את כוס הברכה( : לא סבר לה מר לישדר כסא דברכתא  [רב נחמן]אמר ליה 
 לילתא?  

, הכי אמר רבי יוחנן: אין פרי בטנה של אשה מתברכת אלא מפרי  ]עולא[  אמר ליה
ָך' בטנו של איש, שנאמר: נְּ ִרי ִבטְּ לא נאמר, אלא    'פרי בטנה'יג(.  ,  ז  דברים)   ' ּוֵבַרְך פְּ

 . 'פרי בטנך'

ין שאין פרי בטנה של אשה מתברך אלא מפרי בטנו של  מנ  ר אומ  ביותניא הכי היה ר
ָך'אמר: איש שנ נְּ ִרי ִבטְּ   5. 'פרי בטנך'לא נאמר, אלא  'פרי בטנה'. ' ּוֵבַרְך פְּ

 
 ,The Third Rib:  –'Yalta Ido Hevroniמאמר זה הוא גרסה מעודכנת ומקוצרת של מאמרי:     1

Redaction and Meaning in Bavli Berakhot, Chapter 7', HUCA 91 (2020), pp. 1–52 . 
רק   2 אלא  אשתו,  הייתה  שהיא  בוודאות  לטעון  ניתן  שלא  סבורה  אילן  טל  המקובלת.  הסברה  זו 

 Tal Ilan, Mine and yours are Hers: retrieving women's historyשהיתה קרובה אליו. ראו:  

from rabbinic literature, Leiden 1997, pp. 121-129 . 
קידושין ע ע"אעל אודותיה:  האחרים  הסיפורים המרכזיים    3 חולין קט ע"ב; בבלי,  ע"ב; -בבלי, 

 . Ilan, Mine and yoursבבלי, נידה כ ע"ב. לסקירת כל המקורות התלמודיים העוסקים בה ראו: 
 . הסברים בסוגריים רגילים, תוספות שלי בסוגריים מרובעים. 366אוקספורד  רסת כתב ידיג  4
 . להלןבדפוסים נוספה כאן שורה שיש לה השלכות על הבנת משמעות הסיפור. אדון בכך   5
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חמרא    האדהכי שמע דני  מאה  ארבע  תברא  בזיהרא  קמה  בינתיים, שמעה )=ילתא, 
 6( כעסה, הלכה לבית היין ושברה ארבע מאות כדי ייןב קמהילתא, 

 ( של ברכה הם כל אלו כוס)= כוליה נבגא דברכתא הוא 7שלח לה: 

מילי ממהדורי  ליה:  כלמי  ,שלחה  נודדים  )=  מסמרטוטי  ,  מילים  –מסוחרים 
 ( כינים – מסמרטוטים 

המבוססות על קריאתו כעומד בפני עצמו, או, לכל    זכה לפרשנויות רבותהזה  הסיפור  
לו.  הסמוך  לדיון  כקשור  שה 8היותר,  ואף  הפירושים  שונים,  לכיוונים  נוטים  לו  וצעו 

עול של  קורבן  היא  ילתא  האם  ממנו:  העולות  המרכזיות  לשאלות  בנוגע  ם  סותרים, 
מדעתה,פטריארכלי,   לה לצאת  ומבקשת   9שגורם  דעת  מתוך שיקול  פועלת  או שהיא 

להחליש   –הסיפור    מטרתמה   10)בצדק, או שלא בצדק(?   הגבריותלשנות את הנורמות  
 12או לחזק אותו? 11את מעמד הנשים,

יהודית  הנשים במסורת  ה  בנוגע לשאלת מעמד  החוקריםשל    שעמדות המוצאיתכן  
כדרכם   . הסיפור עצמו  שהגורם המרכזי לכך הואהפרשנויות, אך נראה    למגוון   הובילו

התלמוד מסיפורי  רבים  במיליםהוא    של  תיאורים  והוא    בחסכנות  משתמש  נטול 

 
, שמשפיע על האופן שבו מובן  ' אמר ליה רב נחמן נשדר לה מר כסא אחרינא' כאן נוסף בדפוסים:   6

 הדיאלוג בהמשך. 
 . להלןמי שולח את המילים האלו? אדון בכך   7
8  of Justice: Robert Cover as a Resource for the Rachel Adler, 'Feminist Folktales 

Renewal of Halakha', Conservative Judaism 45 (1993), pp. 40-55; Tal Ilan, Integrating 

Women into Second Temple History, Tübingen 1999, pp. 171–174; Judith Baskin, 

Midrashic Women: formations of the feminine in rabbinic literature, Hannover 2002, pp. 

ירושלים  87–83 נשים,  מסכת  קוסמן,  אדמיאל  עמ'  2007;   ,171 –177  ;Alieza Salzberg, 

'Feminist/Gender Interpretation of Rabbinic Literature', Josh Kulp and Jason Rogoff 

(ed.), Reconstructing the Talmud: an introduction to the academic study of Rabbinic 

literature, 2014, pp. 194 –202  הבבלי בתלמוד  חכמים  במעשי  הדיאלוג  שיראל,  מיכל   ;
, עמ'  2014כהשתקפותו בסיפורים על חכמים ונשותיהם, עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית  

; רוחמה  131– 127, עמ'  2014רות קלדרון, אלפא ביתא תלמודי: אוסף פרטי, תל אביב    ;82–74
, 2012ספרותי עם גיבורות התלמוד, תל אביב ־וייס ואבנר הכהן, אימהות בטיפול: מסע פסיכולוגי

 ,Noam Sachs Zion, Wine, Women and the War of the Sexes, Jerusalem 2018;46– 35עמ'  

pp. 135–286 . 
 כך נוטים לראות זאת קוסמן, מסכת נשים, וקלדרון, אלפא ביתא.   9

10  Salzberg, Feminist/Genderאימהות והכהן,  ווייס  היין מעשה    ,בטיפול   ,  כדי  בשבירת  רואות 
, מזהה את שבירת הכדים כמעשה קפריזי, אך  Ilan, Integrating Womenמודע, סמלי ומתוחכם.  

 את פתגם הסיום כמעשה למדני ויצירתי מובהק. 
. נראה שגם קלדרון, Mine and yours an, Ilוכך סבורה    ,  ,Midrashic WomenBaskinכך טוענת    11

 אלפא ביתא, נוטה לכיוון הזה. 
 .  ,Integrating Women Ilan, ונראה שגם במעשי חכמים כך סבורה שיראל, הדיאלוג  12
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ההיבטים    שיפוטיים. מכלול  על  המבוססת  קריאה  יציע  הנוכחי  המאמר  כך,  בשל 
הסיפור   כיצד  הראו  רבים  מחקרים  הסיפור.  של  והספרותיים  האינטרטקסטואליים 
קובץ   ההלכתית;  )הסוגיה  שלו  המיידי  ההקשר  מתוך  משמעותו  את  מקבל  התלמודי 

שרים המתקיימות בין סיפורים וסוגיות  כמה מחקרים זיהו גם מערכות ק 13הסיפורים(.
שלם.  פרק  בתוך  נוספים,   14שונות  חוקרים  שהראו  השונים  כפי  דיונים   –הז'אנרים 

   15.קולות שוניםלעשויים לשמש כאמצעי ביטוי  –ודרשות  ,הלכתיים, סיפורים
הטקסט התלמודי מתאפיין גם במסמנים המקשרים אותו לטקסטים שמעבר להקשר  

מכתיבים קריאה בו־זמנית   ות אחרות בבבלי ולמקרא. קישורים מסוג זהלסוגי  –המקומי  
 זיוה בן פורת:  של הטקסט הנוכחי יחד עם הטקסט ה'רחוק', כפי שמבהירה

בא לציין אותה יחידה לשונית בטקסט הרומז, המכוונת את הקורא אל    ' מסמן'השם  
הטקסט הנרמז. טקסט עצמאי זה מהווה מושא ריפרור נוסף לאלה המצויים במרכיבים  

אם המסמן,  המיידי.  הקשרם  במסגרת  ומתפרשים  היחידה  של  איננו  ־הלשוניים  כן, 
פק לטקסט הרומז את  בעיקרו של דבר דרך עקיפה להתייחס לרפרנט כלשהו ואיננו מס

התקשורתית   בפונקציה  היא  העיקרית  חשיבותו  בלבד.  בו  המוכלת  האינפורמציה 
ליבו של הקורא לכך שעליו לקשר בין טקסטים לשם  ־המיוחדת לו: הפניית תשומת

  16מימוש מירבי של הפוטנציאל המשמעותי של הטקסט שלפניו. 

ה משמעות  על  המשפיעים  ה'סינכרוניים',  ההיבטים  שהודגמו,  מלבד  הבודד,  סיפור 
כאמור, במחקרים רבים, אבקש לבחון האם פועל כאן גם ההיבט הדיאכרוני של מעשה 

 
 Jeffrey L. Rubenstein, Talmudic Stories: Narrative Art, Composition, andראו בעיקר:  13

Culture, Baltimore 1999;The culture of the Babylonian Talmud, Baltimore 

2003;Stories of the Babylonian Talmud, Baltimore 2010 . 
עיון בעריכת מסכת קידושין במשנה, בתוספתא   ראו: אברהם וולפיש, 'העריכה היוצרת וכוח היצר:  14

עמ'  JSIJ  7   (2008ובבבלי',   אחת  79– 31(,  אגדה  על  לחכמים:  כוהנים  'בין  פיינטוך,  יונתן   ;
 Devora;  14– 1(, עמ'  2009בהקשרה הרחב בבבלי יומא', מחקרי ירושלים בספרות עברית כג ) 

Steinmetz, 'Perception, Compassion, and Surprise: Literary Coherence in the Third 

Chapter of Bavli Ta'anit', HUCA 82–83 (2011-2012), pp. 61–117 . 
  ,Chicago 2009; Barry Scott Socrates and the Fat RabbisDaniel Boyarin ,ראו:  15

Wimpfheimer, Narrating the Law: A Poetics of Talmudic Legal Stories, Philadelphia 

2011; Moshe Simon-Shoshan, 'Talmud as Novel: Dialogic Discourse and the 

Feminine Voice in the Babylonian Talmud', Poetics Today 40:1 (March 2019), pp. 105–

134 . 
. ליישום  3, הע'  2(, עמ'  1978)  26, הספרות  ' הקורא, הטקסט והרמיזה הספרותית'פורת,  ־זיוה בן  16

חברוני, גירא בעיניה דשטן: סמלים ומרחבי משמעות בקובץ  על סיפורים תלמודיים, ראו: עידו  
;  2006ע"ב, עבודת דוקטור, אוניברסיטת בר אילן  -סיפורי פיתוי מתלמוד בבלי, קידושין פא ע"א

Zvi Septimus, 'Trigger Words and Simultexts: The Experience of Reading the Bavli', 

B. S. Wimpfheimer (ed), Wisdom of Bat Sheva, Hoboken, NJ 2009, pp. 163–185 . 
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הקריאה. כל קריאה היא גם פעולה בזמן. סדר הקריאה קובע את משמעות הטקסט: מידע  
שמגיע בשלב מוקדם מכונן את אופני הקריאה של מידע שיגיע לאחריו, ומידע מאוחר  

קרי להכתיב  לאחור. עשוי  של  17אה  מובהקת  תכונה  היא  שהטמפורליות  בעוד  אולם 
הדרמה, הפרוזה ושאר הז'אנרים שיש להם התחלה וסוף ברורים, היא בעייתית ליישום  
בהקשר של הספרות התלמודית. בשל אופיו הסינכרוני של התלמוד, קשה לקבוע הן את  

 טי למשמוע הסיפור. נקודות ההתחלה והסוף והן את כיוון הקריאה של הטקסט הרלוונ
ת,  מקושר באופנים מובהקים לסיפורים, לדיונים ולדרשוסיפור ילתא כפי שאראה, 

מכוון הוא  ולפיכך  קודמים בפרק,  מתוך    ואותלפענח    הקוראתאת    שהופיעו בחלקים 
של הטקסט   "מקסימלי"מימוש  'כינוי ל  הוא   במאמר הנוכחי  'תקוראה'.  היכרות איתם

לאור זאת, אבקש לבחון את ההנחה שקריאת  18.'עצמו  שאפשר להצדיקו מתוך הטקסט
חשוב להבהיר שאין כאן  הפרק באופן לינארי מתחילתו תביא למימוש מקסימלי שלו.  

טענה שכל הנושאים העולים בפרק קשורים בהכרח זה לזה, ושאין כאן יומרה לזהות  
יאה שלו הפרק, אלא רק שעיצובו של סיפור ילתא מכתיב קר  לכל אורךמשמעות אחידה  
 . הקודמות המקושרות אליועל בסיס היחידות 

מט ע"ב( הוא  ועד   רוחמה וייס הראתה שחלק הארי של הפרק )מתחילתו, מה ע"א 
  19יחידה שלמה המקיימת קשרים מובהקים בין חלקיה השונים )ההלכתיים והנרטיביים(.

ה את  זיהתה  בסוגיההמתחים  וייס  השייכות    מרכזיים  לשאלת  )מי   לקהילההקשורים 
ול לזימון?(  מוטיבים    היררכיהמצטרף  בקבוצת  ומתבטאים  השונים,  חבריה  שבין 

סיפור ילתא    החוזרים בדיונים ההלכתיים ובתיאורי הסעודות השונות שהפרק עשיר בהן.
מתאר    הוא.  וייס זיהתה בחלקו הראשון של פרקומכיל את כל המוטיבים המרכזיים ש

חכמים,    מתוחהסעודה   שני  הפותח  כבר  שעלה    מוטיבשל  הפרקבדיון  והופיע   את 
רבים   מועצם  בהמשכובסיפורים  הסועדים  בין  המתח  במוטיבים   באמצעות.  שימוש 
הם   גם  הפרקשהופיעו  של  הראשון  ישראלבחלקו  מארץ  וחכם  מבבל  חכם  אורח    ;: 

ודם. האורח פועל  שנקלע לבית. המתח נוצר סביב כוס הברכה, כפי שכבר קרה בסיפור ק
וזה, בתגובה, מבקר   לאור תפיסה הלכתית מסוימת, המנוגדת למנהגו של בעל הבית, 

כל בעלי הב כפי שעשו כמעט  מנהגו,  על  מגיב  הקודמיםבסיפורם    תיםאותו  האורח   .
ץ־בדרשת פסוקים, ובהסתמכות על קביעה של רבי יוחנן, כפי שעשו כל החכמים האר

 
משמעויותיו',   17 את  הטקסט  סדר  קובע  איך  הספרותי:  הטקסט  של  'הדינמיקה  פרי,  מנחם  ראו: 

; בנימין הרשב, שדה ומסגרת: מסות בתיאוריה של ספרות 6– 46(, עמ'  1979)אפריל    28הספרות  
אות הקריאה בעידן האידיאולוגי,  ; רוברט אורי אלטר, הנ22– 23, עמ'  2000ומשמעות, ירושלים  

 . 149–178, עמ' 2001לוד  
והרשב, שדה ומסגרת, עמ'   17; ראו גם: שם, עמ'  10פרי, הדינמיקה של הטקסט הספרותי, עמ'    18

14 . 
, עמ' 2010רוחמה וייס, אוכלים לדעת: תפקידן התרבותי של הסעודות בספרות חז"ל, ירושלים    19

225 –319 . 
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בסי לעימות  שנקלעו  למקום  הקודמיםפורים  ישראליים  זוכה  היא  גם  המארח  רעיית   .
, מביעה את  קודמיםבסוגיה. גם היא, כמו גיבורי סיפורים    קודםמשמעותי, כמו בסיפור  

 . דעתה באמצעות פעולה תוקפנית וביטוי פוגעני
 
 

 עימות בסעודה

והדיונים   זימון  המחייבת  בסעודה  המשתתפים  שבין  ביחסים  עוסק  המשנה  פרק 
ע את בסיפורים    יםעשיר  ליוהתלמודיים  עימותים  הסעודה    המציגים  של  כמקום 

מכיוון שהסוגיה קובעת שהגדול מבין המסובים מזמן, הופכת שאלת הגדּולה   .היררכיים
הסועדים.  בין  המחלוקת  לזימון,   20לסלע  מצטרפות  שאינן  קובעת  שהמשנה  הנשים, 

לכמה התייחסויות בחלקים הנרטיביים.    ותמעט במהלך הדיון ההלכתי, אך זוכ  ותמוזכר
מהווה זוכה לדיון הלכתי ו 21המוזכרת במשנה בצורה שנראית תלושה מהקשר,   היין,כוס  

בשני   משמעותי  העוסקים  מוטיב  והמוטיבים    בנשים.גם  סיפורים  הסיפורים  טבלת 
 מתייחס לטבלה זו.ומספור הסיפורים להלן  המרכזיים נמצאת בנספח

,  8,  7,  4,  1שאלת ההיררכיה בסעודה מתבטאת בצירי מתח שונים: רב ותלמידים ]
ישראל  13 וארץ  בבל  מאופיין  [17,  5,  2][,  הסעודות  מסוגי  אחד  כל  ומארח.  אורח   ,

ייחודיים.   ]בביטויים  בפרק  הראשון  בהדי  ש'  תלמידים  מתאר[  1הסיפור  ריפתא  כרכי 
מכיוון שאיש מהם אינו גדול מחברו   22. ת שוויםעל סעוד  מקוםבכל  מעיד  ה  ביטוי',  הדדי

קביעה    הם מחליטים לברך בלי זימון. לאחר מכן, הרב שלהם מבקר את החלטתם ומציג 
[ מתאר חכם המזמין את עמיתו לסעודה שבמהלכה כל 2הסיפור הבא ] .  הפוכה  הלכתית

את   גם מבקר  כל אחד מהם  בניגוד לעמדת חברו.  נוהג  מנהג חברו בלשון אחד מהם 
בהמשך   23+ )קביעה הלכתית(?', והסיפור מסתיים בשוויון.  לא סבר לה מרמנומסת: '

ברובם  לאורחו.  בית  בעל  בין  טעונים  מפגשים  על  נוספים  סיפורים  מופיעים  הסוגיה 
שבו  נוסף  [, מלבד בסיפור אחד  17,  15,  12,  11,  3]  'איקלע'הסעודה בלשון    מתוארת

[ הוזמן  בע9האורח  ב[.  מסתיימים  מוזמן  אורח  המתארים  שסיפורים  הדדי וד  אופן 
חד  וב בתגובות  מסתיימים  האיקלע  סיפורי  המשתתפים,  בין  מתוח(  אם  )גם  שוויון 

סיפור ילתא הוא סיפור האיקלע האחרון והמורכב   צדדיות ופוגעניות מצד בעל הבית.
 ביותר בפרק. 

 
 . 19–16וייס, אוכלים לדעת, עמ'   20
ראו: אברהם וולפיש, מרבדי משנה: פרקי ברכות: עיון ספרותי ורעיוני במשנת ברכות, אלון שבות    21

 . 160–159, 153– 153,  129, 125–124, עמ' 2018
 . 239– 235וייס, אוכלים לדעת, עמ'   22
 . Hevroni, Yalta, pp. 11–14: לדיון בסיפור הזה, ראו  23



 עידו חברוני – למה את כועסת? עימות ילתא והחכמים | 124

ות לסדר הופעתם.  המעקב אחר סיפורי האיקלע בפרק תומך בהנחה שיש משמע
[ שזה עתה איבד קרוב    לבית חכם אחרהנקלע    חכם[ מתאר  3סיפור האיקלע הראשון 

שהופיעה  קביעה ההלכתית  התואם להאורח מברך ומוסיף נוסח ניחום מיוחד   24משפחה.
. הסיפור אינו מתאר את תגובת בעל הבית, וכך מקבל הסיפור משמעות של קודם לכן

ההלכתית. הקביעה  ]סיפ   חיזוק  הבא  האיקלע  ראש 11ור  בבית  המברך  אורח  מציג   ]
המנוגדת  הלכתית  בקביעה  מגובה  תוקפנית,  לתגובה  זוכה  הוא  אלא שהפעם  הגלות, 

בסיפור האיקלע הבא   .עמדת בעל הביתלדרך שבה נקט. הדיון העוקב לסיפור מחזק את  
ן שלא  ומברך באופ  ולה[, שבו נעסוק בפירוט בהמשך, נקלע רב חסדא לבית ראש הג12]

בעל הבית תוקף אותו  .  שהופיעו בדיון שלפני הסיפורתואם את הקביעות ההלכתיות  
  . על בחירתו  גם הואמערער  מקרה לאחר מכן,  על הלו  ועמית, שהוא מספר  במחווה,  

[. אמנם הפעם מדובר 15רפרם בר פפא הוא האורח הבא שנקלע למקום שאינו ביתו ]
את הקביעה  הסותרת    הוא נוקט בלשון תפילהדפוס זהה.  בבית כנסת ולא בסעודה, אך ה

 . הלכתית הפותחת בביטוי פוגעני ונענה בהתקפה, ההלכתית שקדמה לסיפור
ה איפוא,מציגים  'איקלע'סיפורי  אורח    ,  קבוע:  למקוםמבנה  בו  עושה  ו  מזדמן 

פעולה הלכתית הקשורה לדיון ההלכתי שבו משובץ הסיפור. כאשר הוא נוקט בעמדה 
לקביעה ההלכתית של הסוגיה, בעל הבית מגיב באופן קשה. אופיין האלים  המנוגדת  

של התגובות מעיד, כך נראה, לא רק על אי הסכמה, אלא גם על עלבון. המבקרים אינם  
,  2]  בסגנון שננקט בסעודות העמיתים, ('לא סבר לה מר')   מגיבים בלשון הצעה מנומסת

וה תוקפנית, או בביטוי פוגעני. כל  במחואת מי שלדעתם פגע בהם  , אלא תוקפים  [16
:  פואטיקהאחד מהסיפורים האלו הוא טרגדיה בזעיר אנפין, כפי שמגדיר אותה אריסטו ב

על כנו. אופן  מושב  , מפר את הסדר, אך לבסוף הסדר  תתו מזדהה הקורא יהגיבור, שא
  ההצגה הזה מעניק לעורכי הסוגיה )כמו ליוצרי הטרגדיות( רווח כפול: מצד אחד, הם 

להזדהות אתם   תמציגים קולות המנוגדים לקו ההלכתי של הסוגיה, ואף מסייעים לקורא
[, המסופר בגוף ראשון(, אך, יחד עם זאת, הם מאשרים, 12)במיוחד בסיפור רב חסדא ]

 25בסופו של דבר, את הקביעה הנורמטיבית המקובלת.
עה הראשונה . ההופבאופן לינארי מתחילת הפרקשל מוטיב  לעיבויו  זוהי דוגמה  

הבסיסיתשלו   התבנית  את  למקום )אורח    מציבה  לקביעה    מזדמן  בהתאם  ונוהג 
האורח    –   סיבוך לעלילה, אך מוסיפה  התבניתה חוזרת על  יההלכתית(, ההופעה השני

אותו.   מבקר  הבית  ובעל  כראוי  שלא  הבאים  נוהג    התגובות את    מעביםהסיפורים 
הבית  תוהביקורתי בעלי  סיפו.  של  שנראה,  המורכבת כפי  הוריאציה  את  יציע  ילתא  ר 

 ביותר של התבנית הזו.  

 
 (. 330 עמ'  , לדעת אוכליםוייס אינה מונה את הסיפור הזה )   24
Narrating the LawWimpfheimer ,; לדיון נרחב ביחסים שבין סיפורים לסוגיה ההלכתית, ראו    25

Simon-Shoshan, Talmud as Novel  
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 ןדעתנשים; 

האזכור הראשון של נשים בפרק מופיע בדיון הפתיחה העוסק בשאלה האם שני גברים  
 שאכלו כאחד יכולים לזמן: 

נשים מזמנות לעצמן ועבדים מזמנים לעצמן. נשים ועבדים וקטנים, אם רצו  'תא שמע,  
 .  'מזמניןלזמן אין 

נשים  'וקתני    =והלא מאה נשים שוות כשני גברים(והא מאה נשי כתרי גברי דמיין )
' )ולפיכך ניתן להסיק מכאן ששני גברים יכולים  מנות לעצמן ועבדים מזמנין לעצמןמז

 לזמן( 

 שאני התם, דאיכא דעות )=המקרה ההוא שונה, מפני שיש דעות(. 

אמינאוהה כ ש  מציעה  וא  שוות  נשים  גבריםמאה  הנשים    –  שני  את  שמציבה  טענה 
במיוחד נחות  הזימון  . הדבמעמד  דעת.  הופיע במשנה:  מושג שלא  על  חיה מסתמכת 

אך מהי בדיוק   .דורש לפחות שלושה בני דעת ובעניין הזה אין הבדל בין גברים לנשים
 'דעת'? קריאת המשך הפרק מספקת תשובה.

ֵליֶהןָנִשים ַוע  'קביעת המשנה    הסוגיה המוסבת על ִנין ע  ַזמְּ ַטִנים ֵאין מְּ )מז    ָבִדים ּוקְּ
הצטרפות נשים לזימון. היא מקדישה  ינה מציעה דיון הלכתי בשאלת  א  ,מט ע"ב(–ע"ב

ומרחיבה בשאלת מעמד  צירוףהיתכנות  ל  דיון קצר מוקדש   עבד,  הסוגיה  רוב  הקטן. 
המקור לחיוב בברכת המזון ומה   –  מוסבליו הוא  עהמשנה ש לחלק לנושא שאינו קשור 

נכלל בה. יחד עם זאת, ניתן ללמוד ממנה על נשים ומעמדן בהקשר הסעודה, מפני שהיא  
 המשולבים בה.ובדרשה ובנות משמעותיות בעניין הזה בסיפורים  מציעה ת

אמר רבי  'קטן:  ה את קביעת המשנה בנוגע להסוגיה פותחת בניסיון להפוך על פי
המוטל   קטן  עליויוסי,  מזמנין  נוספות   'בעריסה  דעות  להצעת  מובילה  הזו  הקביעה 

רב נחמן,  ש  ,ין )ארון קודש( ולזימון )שבת(ילמנ)מוזרות למדי( בנוגע למי יכול להצטרף  
ולית הלכתא ככל הני  '  –   הדיון חותם בקבלת דעתו, דוחה בתקיפות.  של ילתא  ּאישה

  ומוסיף   –'  ברכין, מזמנין עליומ  למי  היודעשמעתתא, אלא כי הא דאמר רב נחמן: קטן  
 [:  8י דעת ]נסיפור המציג קטנים ב

 לפני רבה(]בילדותם[   מיה דרבה )=היו יושביםהוו יתבי קא אביי ורב

 ]רבה[: למי מברכין?  להו  ראמ

 אמרו ליה: לרחמנא  

 ורחמנא היכא יתיב )=היכן יושב(? 
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 אביי אחוי ידיה לשמי טללא )=הצביע לכיוון התקרה(  

 אחוי לשמיא )=יצא החוצה, הצביע לשמים( וורב נפק לברא  

 ויכו רבנן הויתו )=שניכם תהיו רבנים(!  ולהו ]רבה[: תר ראמ

ע )=וזה מה שאומרים האנשים: בוצין ]=סוג  יטפיה ידוהיינו דאמרי אינשי: בוצינא מק 
 מראשית צמיחתו( של דלעת[ ניכר  

היה  ניתן  לולא הסיפור    מבהיר את משמעות ה'דעת' הנדרשת להצטרפות לזימון.הסיפור  
אינו  ב  אולם הר,  )למי מברכים? לרחמנא(היות בעל ידע מסויים  משמעה    'דעת'ש  להניח

יצירתיות ושונות    תלמידים מציעים תשובותהממשיך ומקשה.  ו  מסתפק בתשובה הנכונה
ו   היא אינה הפגנה של ידע :  'דעת'. כך מרחיב הסיפור את מושג ההרב מרוצהזו מזו, 
למרות  וכך,   26של יכולות קוגניטיביות ויצירתיות אישיות.   ביטוי   –   הבנהשל    אלא,  בלבד
  . נשים, ניתן ללמוד על היבט מסוים הקשור אליהןה  ישיר במעמד  עיסוק  בדיון הזה שאין  

כאשר תיתקל  מהי דעת.    הנוכחי הבהיר הדיון הפותח קבע שלנשים יש דעת; הסיפור  
הקוראת בהמשך בסיפור העוסק באישה סביר להניח שתייחס לה את מה שלמדה במהלך  

 הפרק בנוגע לנשים ולדעתן.
בר מוקדש  הדיון  המזון המשך  לברכת  הנוגעות  לשאלות    מופיעים  ובמהלכו  ובו 

ע סיפורים  ]ארבעה  טעונות  סעודות  נים את שאלת בוח  מהםשניים    .[13,  12,  11,  9ל 
[. כפי 10*מצטרפת אליהם דרשה שגם היא עוסקת בעניין ]ו  באירועמקומן של נשים  

במהלך הסוגיה    הופיעושנראה, הסיפורים והדרשה מציעים וריאציות על מוטיבים שכבר  
 מוטיבים שיופיעו בהמשך בסיפור ילתא.האת משמעותם של  ומעבים
 

 מלכה ומלך

השאר,  ל  בהמשך בין  שהעלה,  כרוב  דיון  שאינם  מי  של  הצטרפותם  שאלת  את 
בסעודה אך לא    שהשתתף  אדם  בנוגע להצטרפות  עולה שאלההמשתתפים )קטן ועבד(,  

שהוא  "(. המסקנה היא  ...דגן עם שאר המסובים )"תשעה אכלו דגן ואחד אכל ירק  אכל
של הסועדים אכל דגן. מיד לאחר הקביעה הזו מובא   כל עוד רוב מובהקלהצטרף,  יכול
 27[, ללא ביטוי המקשר אותו לדיון: 9פור הבא ]הסי

להו )=ינאי  ולא הוה להו גברא דליבריך  כו רפתא בהדי הדדי, יינאי מלכא ומלכתא כר
 (  הםאיש שיברך ל הםולא היה ל המלך והמלכה אכלו יחד

 
, שטוענת ש"דעות" בדיון הפתיחה של הסוגיה  267–266וזאת בניגוד לוייס, אוכלים לדעת, עמ'    26

 אין משמען ידיעה והבנה. 
 החיסרון הזה בולט עוד יותר לאור ההשוואה למקבילה בירושלמי שבה מופיע קישור.   27
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לנו גבר שיברך    יתןלן )=אמר: מי    דמבריך: מאן יהיב לן גברא  ]ינאי לרעייתו[  אמר
 לנו(?  

לאחר  ? )=אמרה לו אשתו:  השתא דקטלת להו לרבנן מאי בריך לןאמרה ליה דביתהו:  
 שהרגת את כל החכמים, מי יברך לנו?( 

 )=למרות זאת, חובה עלינו לברך(  אפי' הכי לא סגי לן בלא ברכתא :לה ראמ

ע לי שאם  הישב)=  אישתבע לי דאי מייתינא לך גברא דלא מצערת ליה   :אמרה ליה
 אביא לך גבר, לא תפגע בו( 

. )נשבע לה. שלחה והביאה  שדרה אייתיתיה לר' שמעון בן שטח אחוהאשתבע לה.  
 ( ה יאח ,ר' שמעון בן שטחאת 

  )=הושיבוקא חזית כמה יקרא עבידנא לך  :  ]ינאי[  אותביה בין דידיה לדידה. אמר ליה
 (! לך  ניםנות  ו אמר לו: ראה כמה כבוד אנ בינו לבינה. ]את שמעון[ 

לוא יקרא  ]שמעון[  מר  לי  עבדת  יקרא    ?!את  לי  עבדא  קא  מכבד  )=אורייתי  אתה 
ֶמךָ 'דכתיב:  ,  מכבדת אותי(  תורתי  ?!אותי רֹומְּ ָלָה ּותְּ סְּ ָך   ַסלְּ ַכֵבדְּ ֶקָנה  תְּ ַחבְּ ' )משלי  ִכי תְּ
ִגיִדים תֹוִשיֶבךָ   ּוֵבין'וכתי' בספר בן סירא   ח(ד,   ' נְּ

כמה ראית ו]עדיין[ אינך מקבל  )= כל כמה חזית ולא מקבלת עלך  :  ]ינאי[  אמר ליה
   28[?( מרות]  עליך

:  לו  ו אמר  יין,  לו כוס  הביאו)=אמרו ליה בריך לן    ,כסא דחמרא]לשמעון[  אייתו ליה  
   (לנו! ברך

ברוך שהאכיל ינאי וחבריו    כיצד נברך? אברך()= איבריך    ?היכא ניבריך  :[]שמעוןר  אמ
 ()= ושתה ו הגפן ואשתי  בורא פרי

 נתנו לו כוס אחרת ובירך(. = )איתו ליה כסא אחרינא ובריך  

המציגים כל אחד סיפור סעודה בעל מבנה טיפוסי: בחלקו   מורכב משני חלקים הסיפור
עד אורח עם בעל הבית ומתעמת  , ובחלקו השני סו'בהדי הדדי'הראשון סועדים שניים  

בסעודה.    המתוחה הסיפור הראשון בפרק שמשלב אישה במערכת היחסים  זהו גם    אתו.
)האם מי שלא    המיידידיון ההלכתי  לשה בסעודה אינה תורמת דבר  נוכחותה של האי

נשים...  '  –אבל קשורה לקטע המשנה שעליו נסמך הדיון    ,(לזימוןאכל דגן יכול להצטרף  
 .  'אין מזמנין עליהן

 
 נוספה בדפוסים.  ' מרות' המילה   28
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בעוד ששתי הסוגיות   29סוגיה המקבילה בירושלמי.סיפור ינאי ושמעון מופיע גם ב 
ב הדיון,  ובנושאי  שלהן  במבנה  למדיי  הדומות  מופלגים.   ים סיפורין  שינויים    30ישנם 

הסיבה הגלויה להבאת סיפור ינאי בשני התלמודים היא חלקו השני, הדומה למדיי בשתי 
כה; מתפתח  הגרסאות: שמעון מובא בהבטחה שלא ייפגע והוא מתיישב בין המלך למל

שלאחריו שמעון   –זה מבליט את כוחו וזה את אוריינותו    –דיאלוג טעון בין המלך לחכם  
ואז מברך כראוי על כוס שניייןמקבל כוס   פעולתו של ה.  י, מברך עליה שלא כראוי, 
קודם  ההלכתיות  לשיטות  מנוגדת  שמעון   התלמודים  לסיפורשהובאו  שיטתו   ובשני 
 . יומיד לאחרנדחית 

והחכם,    רקע לסעודה הטעונה של המלך  הוא בבחינתחלקו הראשון של הסיפור  
בגרסת    המרכזייםהשינויים  מצויים    בו דווקא  ו  ,דייינו תורם דבר לדיון ההלכתי המיאו

המחצית הראשונה של הגרסה הירושלמית מתארת את האירוע שגרם למתח בין הבבלי.  
ו נוטלת  ינאי לשמעון,  אינה  במחהמלכה  חלק.  מתוארת  ה  ציתבו  היא  יושבת כשנייה 

פסיבי מצדו האחד של שמעון.  ב בין שתי  אופן  כוונת  י הגהשינויים  על  מעידים  רסות 
 ההקשר המיידי מעוצב בצורה שאורגת יחד שלושה נושאים:  הבבלי  הסיפור   31. העורכים

לזימון של מי שלא אכל כשאר הקרואים(;  דיון בנוגע ל)  היררכיה בסעודה הצטרפות 
בי ינאי לשמעון(;  )המתח  מקומה של האישה בסעודה. ההשוואה לגרסת הירושלמי  ן 

 מבליטה את העניין של הגרסה הבבלית בנושא השלישי.  
ורעייתו   ינאי  קודמים.  ב  משתמשסיפור  סעודה  בסיפורי  שהופיעו  מוטיבים 

מסיפור    התלמידים כמו    –   'כריכו ריפתא בהדדי הדדי'בתחילתו מתוארים בני הזוג כמי ש
שגם כאן מתוארים    המניח  את הסיפור הקודם   הקראת ש[. הקורא1ה הראשון ]הסעוד

, אין גדול  םגם להם, כמו לתלמידיסועדים שווים במעמדם שיש ביניהם הסכמה. והנה,  
מציפה את ההיבט האירוני שבסיפור הנוכחי.    התלמידיםשיברך. אולם ההשוואה לסיפור  

שמזכירה   שיברךלינאי    המלכה,כפי  מי  כל  מפנבשבילו    אין  את  לחסל  דאג  שהוא  י 
  , כתיאור עניינילראשונה הוא הופיע  של מוטיב.    . זוהי דוגמה נוספת לעיבוי'גדולים'ה

עתו  שניתן לעמוד עליו רק מתוך היכרות עם הופ  משמעי־ וכעת הוא משמש בתפקיד רב
 הקודמת.

 
 ירושלמי, ברכות יא ע"ב.   29
לאור המקבילות הארצ  30 הגרסה הבבלית  ההיסטורית של  ראו: ־לביקורת על האמינות  ישראליות, 

 . 141– 137, עמ' 1980יהושע אפרון, חקרי התקופה החשמונאית, תל אביב 
, סבורה שהבאת הסיפור בהקשר הבבלי והשינויים שנערכו בו 294– 292וייס, אוכלים לדעת, עמ'    31

מבחן לסיפורי  אותו  לקרב  אינו   נועדו  שלה  ההסבר  אבל  בסוגיה.  המופיעים  האחרים  הסעודה 
מבהיר מדוע ישנם שינויים משמעותיים בחלק הראשון של הסיפור, מפני שלשיטתה, מוקד הסיפור  

 בחלקו השני. נמצא עדיין 



 129|  ( ב"פ)תש ו ראשית 

סביר להניח .  החכמים  שבעטיה הרג ינאי אתהסיפור הנוכחי אינו מפרט את הסיבה  
גדולה המתנהל בסעודה.המוכר  שמדובר בסיפור   מ 32המתאר מאבק על  זמין את  ינאי 

שבמהלכה הוא מתהדר גם בכתר כהונה. הדבר מעורר ביקורת   החכמי ישראל לסעוד
  ת כאשר תוהה הקורא מתגברתהאירוניה כולם.  , וינאי, בתגובה מחסל אתמצד החכמים

סופר מברך ובור  ': קודם לכן קבעה הסוגיה שמבהירההקשר    .ברךמדוע צריך ינאי למ
מוצג כאן כבור הנזקק   כדי להבהיר את גדולתו. מי שחיסל את החכמים  ' )מה ע"ב(יוצא

 .לגדולתם
נוסף תלמודי  גם כאן סביר להניח שהרקע הוא סיפור  רעיית המלך נחלצת לעזרה.  

במהלך טבח   שמעון בן שטחמתאר את המלכה המסתירה את רסה כלשהי שלו( הי)או ג
הסכמה עמוקה   שמתחת לפני השטח נמצאת אי  מתברר  .מז ע"א(  סוטה  ,)בבליהחכמים  

ואילו רעייתו המרתה את פיו והסתירה   גזר מיתה על כל החכמיםבין בני הזוג: המלך  
 .אחד מהם

לא לסייע לינאי. ראשית, באשמתו    סיבות טובותלנוכח מידע זה נראה שלמלכה יש  
ה; שלישית, היא  אין לו מי שיברך; שנית, כדי לעזור לו היא נאלצת לחשוף את אשמת

יפתא  מדוע היא עוזרת לו בכל זאת? כנראה מכיוון שהם כורכים ר.  אחיהמסכנת את  
בשל    הם מסוגלים לשתף פעולה  והמלכה חלוקים בדעותיהם  שינאי  אף 33בהדי הדדי. 

. הוא  מבוקשהאת    תשיגוהיא   מבוקשואת  יקבל  הוא    בזכות זה.  השוויון שהוא נוהג בה
 חנינה לאחיה, וככל הנראה גם לעצמה.  תקבלמברך והיא  יקבל

ך לא משתתפת באופן  המלכה נוכחת, א  –סיפור הסעודה השני    – ה  יבמחצית השני
והאורח. האורח הבית  הם בעל  הגיבורים  תיאורו של  'איקלע'ולא  הוזמן  כאן    פעיל.   .

נ  שהוזמןאורח   ,  6,  2]  בסוגיה  קודמיםפיע בכמה סיפורים  אליה הו  זדמןלסעודה ולא 
להאורח    המקרים  בשלושת 34. [7 בחר  מתח.  גורם  הנוכחי  את  המספר  במקרה  לתאר 

בסוגיה:    הסעודה אחר  סיפור  באף  מופיע  שאינו  ייחודי,  דידיה  'בביטוי  בין  אותביה 
המלך  'לדידה סעודת  את  הביטוי שתיאר  את  ובצליליו  במבנהו  מהדהד  הזה  הביטוי   .

. בעוד שהמלך והמלכה סעדו יחד, מוצב כעת האורח בתווך, בין  'בהדי הדדי'והמלכה: 
את   מבהיר  הביטוי  לבינה,    –   מצבושניהם.  שרוצה  בינו  למי  ברעתו  שרוצה  מי  בין 

שמגן עליו. לאור התנהגותו החצופה, סביר להניח שהמלך היה שמח   וזה מהבטובתו.  

 
, ראו:  . לדיון בסיפור ומקורותיוקידושין סו ע"א  , בבלירסה התלמודית של הסיפור מופיעה ביהג  32

האגדות   -בין יוספוס לחז"ל: כרך א  ,  )עורכות(  קרע עם הפרושים', טל אילן וורד נעםורד נעם, 'ה
 . 285– 255, עמ' 2017, ירושלים האבודות של ימי הבית השני

עמ'    33 לאור  288וייס, אוכלים לדעת,  , טוענת שתיאור הסעודה ההדדית בסיפור הזה הוא אירוני, 
לאור הופעתו הקודמות בסוגיה, סביר להניח שהוא  המתח הקודם בין המלך לרעייתו. אני סבור, ש

 שוויוניות אמתית.  מעיד על
 . 263– 256ראו ניתוחה של וייס, אוכלים לדעת, עמ'   34
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המלכה   הוא  מחיסול  על שמעון  היחיד שמגן  הדבר  לחבריו.  כפי שעשה  אותו  לחסל 
 אותו.    יפגעועכשיו השביעה את בעלה שלא  שבתחילה הסתירה אותו

מ הבית  הבעל  על  דרשת   וזה  אורחתנשא  על  דבריו  את  ומבסס  בתוקפנות  מגיב 
אלא שכאן,    בפרק,כמה פעמים  כבר    בעלי בתים שתוקפים את אורחיהם הופיעופסוק.  

נותן לאורח כוס של  יב.  לראשונה, האורח מג ואז  נגדית  ברכה.  המלך מגיב בהתקפה 
ת.  , אך המלך אינו תוקף אותו שנית, אלא נותן כוס נוספלנדרשהאורח נוהג בה בניגוד  

   האורח את מבוקשו. ממלאהפעם 
 שיופיע אורח,  –רעייתו–את המשולש, בעל בית  בפרק  לראשונה  הסיפור הזה מציג

שנוכח   היחיד  הוא  הסיפור.  חלקי  שני  בין  המקשר  הוא  הבית  בעל  ילתא.  בסיפור  גם 
עם שתי הדמויות   –אם כי קשורים    –לאורך כל העלילה ומקיים שני דיאלוגים נפרדים  

: הוא צריך משהו והיא יכולה למלא את  פורהם רעייתו הוא מקיים דיאלוג  האחרות. ע
עבורמ למחילה  זקוקה  היא  עחסורו;  ולהגנה  אותן.  לה  להעניק  מתחייב  והוא    אחיה 

ינאי זקוק לברכתו, אך הוא מבקש להבהיר את    ם:טעוני  האורח   עם היחסים  לעומת זאת,  
  אף   אך מסרב להכיר בגדולתו של המלך.  היחס ההיררכי ביניהם. האורח זקוק לחנינה,

הגברים    שהמלכה בין  בתיווך  מרכזי  תפקיד  ממלאת  היא  השני,  בחלק  מופיעה  אינה 
נאי למרות תו  ,ללא נשים  שבהן נכחו גברים  הקודמותהנאבקים. בניגוד לכל הסעודות  

כל אחד את רצון רעהו, גם אם   קייםהסועדים החלוקים ל  מצליחים  ,הפתיחה הגרועים
 ניקים אחד לשני את הכבוד המבוקש. הם לא מע

סיפור ינאי ומלכתו מדגים יפה את אמנות העריכה של המספרים הבבליים. הם נטלו 
ינאי ושמעון ותפקידה של האחות לכה  המ–חומרים קיימים )הסיפורים על המתח בין 

בסיפור( ושזרו אותם לתוך הסוגיה הנוכחית באופן שקושר את הסיפור לדיון ההלכתי  
החוזרת   לתמה  לזימון(,  מצטרף  )מי  בסעודה)  בפרקהקונקרטי  ולמוטיבים  עימותים   )

טופלומהמשנה שטר הייןבו.    ם  הקשר  שהופיעה במשנה  כוס  לתוך   נשזרת  ללא  כאן 
אך לא זכו לדיון הלכתי,    שהופיעו במשנה   הנשים,  .תפקיד ברורבלת  מארג הסוגיה ומק

מקבלות כאן מקום משמעותי. האישה מופיעה בסיפור הזה כחלק מקבוצה משולשת, 
קיד הרבה  ממלאת תפ  , אבללמנייןא אמנם אינה מצטרפת  יחידת הבסיס של הזימון. הי

זימון. רק בעזרתה יכולים הגברים לחיות יחד ולא לקטול זה  חבירה ליותר משמעותי מ
הסיפור ;  שני גברים שווים למאה נשיםווא אמינא שההועלתה ה  בדיון הפותחת זה.  א

שעולה עליהם במובהק. דיון הפתיחה הבהיר    מציב שני גברים למול אישה אחת  הנוכחי
ורבא הצעירים אפיין את הדעת; קריאת הפרק באופן  יש דעת; סיפור אביי  שלאישה 

 נוסף באפיון הדעת הנשית.  לינארי מביאה לראיית הסיפור הנוכחי כשלב 
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 נשים דברניות 

במקור חיוב ברכת    לדיוןועוברת    שהציג שמעון הלכתית  הסוגיה דוחה את האפשרות ה
 מובאת הדעה הבאה:  המזון. במסגרת זו

  (, לפני המזוןלמקורות הקודמים בנוגע לחיוב ברכה  )אינו צריך    רר' יונתן בן יוסף אומ
רּו ָלֶהן  ֵהָמה ֹעִלים  ]: "הרי הוא ֹאב ָמִים ַוֹיאמְּ אֹות ִלשְּ ָערֹות ֹיצְּ אּו נְּ ֵהָמה ָמצְּ ֵלה ָהִעיר וְּ ַמע  בְּ

ָפֶניָך ַמֵהר ַעָתה ִכי ַהיֹום ָבא ָלִעיר ִכי   ָנה ֵיש ִהֵנה לְּ ֶניָנה אֹוָתם ַוֹתאַמרְּ ֵיש ָבֶזה ָהֹרֶאה. ַוַתע  ה 
ֶכם ָהעִ  [ֶזַבח ַהיֹום ָלָעם ַבָבָמה ֹבא  ֶלה ַהָבָמָתה ֶלֱאֹכל ִכי ֹלא  כְּ ֶטֶרם ַיע  אּון ֹאתֹו בְּ צְּ יר ֵכן ִתמְּ

ֻרִאים   לּו ַהקְּ ֵרי ֵכן ֹיאכְּ ָבֵרְך ַהֶזַבח ַאח  ַהיֹום  ]ֹיאַכל ָהָעם ַעד ֹבאֹו ִכי הּוא יְּ לּו ִכי ֹאתֹו כְּ ַעָתה ע  וְּ
אּון ֹאתוֹ  צְּ  יג(. –יא , " )שמואל א ט[. ִתמְּ

 כל כך למה?  

 רב: מכאן שהנשים דברניות הן.   ראמ

ָלה ָגֹבַה ִמָכל'ושמואל אמר: כדי להסתכל ביופיו של שאול, דכתיב:   מֹו ָוַמעְּ   .'ָהָעם-ִמִשכְּ
 ב(.  , ט א   שמואל )

 א"ר יוחנן: מכאן שאין מלכות נוגעת בחברתה אפילו כמלא נימא. 

.  פני אכילת מזוןקראי לחיוב ברכה להקטע הזה הובא, לכאורה, רק כדי להציע מקור מ
עם   להתנהגותן של    'נסרכו'  הפסוק יחד  הסבר  המציעות    בסיטואציה  הנערותאמירות 
).  המקראית סוגיית מקור החיוב בברכת   מופיעהיא ע"א(    ברכותבמקבילה בירושלמי 

גם שם מוצע הפסוק  המזון בדיון על המשנה הראשונה בפרק, שנראה כמקומה הטבעי.  
אחריו דרשות. לולא    'לגרור'אך מבלי    כמקור לחובת ברכה לפני המזוןהמצוטט כאן  

מתמקד בחלק הפסוק המצוטט העוסק בברכת   תשל הקורא  העניינ  הדרשות, היההופיעו  
לו    המזון לנשים.ואין  הנלוות  קשר  שהובא   קשורותאינן  ש  ,הדרשות  הפסוק  לחלק 

הקורא  ושממנ  להקשראלא    כאסמכתא את  לקוח, מחייבות  את    תהוא  לקחת בחשבון 
המקראי ספרותית,    .השלם  הסיפור  כרמיזה  כאן  המצוטט משמש  הפסוק  הזה,  במובן 

 ' שמכתיב קריאה בוזמנית של שני הטקסטים.מסמן'כ
כמה מוטיבים מרכזיים הקשורים לפרק שלנו. הוא מתאר   מציג  הסיפור המקראי

ם  ביניהם עשויה להיות מתוחה, ונשישבה שותפים בעל בית ואורח, שההיררכיה  סעודה  
בו   שמואל,  .  ביניהםכמגשרות  מתפקדות  המקום,  איש  הוא  הבית  שירד    מנהיגבעל 

האורח הוא שאול, מועמד טבעי   35מגדולתו, שמתנגד לרצון העם להמליך עליו מלך. 

 
בפרק הקודם )ח( ראה שמואל באופן שלילי את דרישת העם למלך )ו(, וגם לאחר שהאל מצווה   35

אינו נוקט שום פעולה. יתרה מכך,  ט( ולהמליך עליהם מלך )כב( הוא  –אותו לשמוע בקול העם )ז
הישן   למנהגו  חזר  שהוא  נראה  לעיר,  עתה  ששב  כמי  אותו  מתארות  שהנערות  העובדה  לאור 

 יז(.–להסתובב בין הערים ולשפוט את העם )ז, טו
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בגדולתו   מכיר  ואינו  לייעודו  עדיין  מודע  שאינו  מראהו(,  עליו  שמעיד  )כפי  למלוכה 
עניינים  דומה למצב ה  מצבם 37המפגש ביניהם עשוי להיות נפיץ. 36תית של הנביא. יהאמ

נפגשים בסעודה שבה כל אחד סבור שהוא חשוב   חכםהטעון בין ינאי ושמעון: מלך ו 
ניצבות    .וממשנה . בעוד הדרשנים  עניין את    תמעורר  דיבורן  שאריכות,  הנערותבתווך 

(, הן עונות בתיאורים ארוכים  'היש בזה הרואה'ששאול פונה אליהן בלשון לאקונית )
  סגנון ההולם את    באופן(,  'יש'ומפותלים: במקום לסיים את המענה במילה הראשונה )

יאכל   כי לא',  'כי זבח היום לעם',  'לעירהיום בא  'השאלה, הן מוסיפות הרבה מידע )
(,  'ועתה עלו',  'מהר עתה' בדיבורן הגלוי )  את השואלמזרזות  ,  ('העם עד בואו... הקרואים

( דבריהן  באורך  אותו  מעכבות  וארבעאך  הארוכים   ארבעים  הפסוקים  אחד  מילים. 
 בספר(. 

הלא לתגובה  הסבר  מציעים  החכמים  מהם ־דברי  אחד  כל  תורם    פרופורציונלית. 
,  לדברנות אופיינית לדיון על אודות הנשים ומעמדן. הראשון מייחס את אריכות דבריהן 

, תורמים לאפיונן של הנשים  לכאורהלעניין שלהן במראה של שאול. שניהם,    –והשני  
דברי השלישי, רבי יוחנן, יכולים להתפרש בשני  38כחלשות דעת וכקשורות לפריצות.

את   המנהלת  האל  של  הנעלמה  לידו  הסיטואציה  את  מייחס  שהוא  יתכן  אופנים: 
בסיטואציה   המבחינה  מיוחדת,  חוכמה  לנשים  מייחס  שהוא  גם  יתכן  אך  המציאות, 

במודע   לפעול  אותן  ומביאה  לכתר  למניעתהטעונה  הטוענים  שני  בין  לפי  39. חיכוך 
זו, הן מזהות את פוטנציאל האיום הגלום בשאול )הנראה כמלך( ואת בורותו    קריאה

אותו    ומעכבותאת דמות הנביא,    המעציםביחס לגדולת שמואל, והן מספקות לו מידע  
הנביא. כדי שלא   בוא  לפני  לסעודת העם  אור הקריאה הזה    כיוון 40יגיע  עשוי לשפוך 

ההתבוננות ביופיו של שאול מעידה על    : דברי שני הדרשנים הראשונים  חיובי יותר על
 .(הסיטואציה )זיהוי פוטנציאל המלוכה הבנת

 
ט(, שבה מתואר הנביא כידעוני אלמוני שסביר להניח שיהיה מוכן  –כך עולה משיחתו עם נערו )ו  36

 כסף, סכום זניח, המצוי בידיו של משרת.   לקבל בשכרו רבע שקל
חיזוק לחשש ממפגש טעון נמצא במפגש האחרון בין המלך לנביא, שבו התפקידים מתהפכים:   37

 המלך עורך זבח והנביא מגיע ומודיע לו על קריעת ממלכתו )טו(. 
 . 266 עמ'  , לדעת  אוכליםוייס,   38
e Role of the Secondary Characters in Jonathan Jacobs, 'Thראו:  לאופן הקריאה הראשון,   39

509–pp. 495 ,58 (2008) VTx)', -the Story of the Anointing of Saul (I Sam. ix . 
טו של ספר שמואל א, עבודת  –לכיוון הפרשנות הזה, ראו: פרנק פולק, הרובד העיקרי בפרקים א  40

העברית   האוניברסיטה  עמ'  1984דוקטור,  אריה  179,  שאול  ;  שבין  המפגש  'לקראת  גאליה, 
  , 2  יג(', ספר פרופ' חמ"י גבריהו; מחקרים במקרא ובמחשבת ישראל–ט, א  ל אלשמואל )שמוא

מתוך:    1991  ירושלים ,  https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=8799&rel=1)מאוחזר 
19.6.22;)Robert Alter, The David Story: A Translation with Commentary of 1 and 2 

Samuel, New York 1999, p. 49 

https://lib.cet.ac.il/pages/item.asp?item=8799&rel=1
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הנוכחי    – והדברנות    במקרה  יכולות    –לפחות  הפגנת  אלא  ריק,  להג  אינה 
ובין    מתוך מודעות,כאן  בין אם הנשים פועלות  בכל אופן,    פסיכולוגיות ודיפלומטיות.

סיפור הזה כמו המלכה בסיפור הקודם: הן מתפקדות ב  אם הן אינן אלא כלי בידי האל, 
 רק בזכותן יכולים הגברים לחיות יחד.

נוספת לאמנות העריכה של הבבלי.    זוהי פסוק שהובא כאסמכתא   בעזרתדוגמא 
)גבר  נוספת  משולשת  סיטואציה  העורכים  מכניסים  גבר(  –נשיםאו    אישה–הלכתית, 

 בנשים ובמעמדן.  העיסוקמרחיבים את ובעזרתה 
 

 , תורה ומלכות נשים וברית

ב  בחלקהבא    הדיון נושאים ב  דן  'אין מזמנין עליהן  .נשים..'קביעת המשנה ששעוסק 
ומביא את הקביעה ש אומ'שיש להזכיר בברכת המזון,  טובה ארץ חמדה    רכל שאינו 

  '. לא יצא ידי חובתו  ,ומלכות בית דוד בבונה ירושלם  ץ,בברכת האר  ,ברית ותורה  ,ורחבה
במהלך הדיון מובאות דעות נוספות התומכות בקביעה הזו ולא מוזכרת אף דעה מנוגדת.  

 [:12מובא הסיפור הבא ]  מכןלאחר 

 (. שֶנה תני )=יבוא אדוני וינייה רבי זירא לרב חסדא: ניתי מר אמר ל

 (?  שִנה)=ברכת המזון לא למדתי, וא  ןתנויי מתנינאאמר ליה: ברכת מזונא לא גמרינא,  

   ?אמאי כולי האיה: אמר לי

רב ששת    ומתחל קלעי לבי ריש גלותא ובריכי ברכת מזונא  י: דא[רב חסדא]  אמר ליה 
רב    ומתח שנקלעתי לבית ראש הגלות וברכתי ברכת המזון  חויא )=י  עלי כ  לצואריה
דלא אמרי )=ומדוע?  משום  אי?  ואמ.  ראש הגלות[ את צווארו עליי כנחש(ששת ]=

 תורה ולא מלכות.  ( לא ברית ו[בברכתי ]מפני שלא הזכרתי 

 לא אמרת?    ומאי טעמא

ברית  ]יצא ידי חובתו[.  דאמ' רב חננאל רב לא אדכר לא ברית ולא תורה ולא מלכות  
  .לא משום שאינה בנשים ולא בעבדים

הנחת את כל התנאים  ו=)  ושבקת כל הני תנאי ואמוראי ועבדת כרב:  רבי זירא[]אמר לו  
 כרב(?   ונהגתוהאמוראים האלו  

זירא לרב חסדא בין רבי  ,  זהו סיפור בתוך סיפור. סיפור המסגרת מתאר את הדיאלוג 
מברך  ההסיפור הפנימי מציג את רב חסדא  .  'איקלעת 'והסיפור המרכזי הוא סיפור סעוד

ו  למנהג  בניגוד  פועל,  בבית ראש הגלות ,  ם לכן בדיוןדעות שהופיעו קודלבעל הבית 
.  דעת היחידגם רבי זירא מבקר את מנהגו ותוהה מדוע פעל לפי . וסופג תגובה תוקפנית

נגד הפליית נשים־האם רב חסדא הוא מעין פרוטו נראה )ועבדים(  פמיניסט המוחה   ?
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האיקלע סיפורי  העורכים.  אותו  להציג  רוצים  הפחות,  לכל  כאמור,שכך,   מאפשרים   , 
 41להזדהות אתן.  תההלכתי של הסוגיה באופן שיאפשר לקורא  להציג דעות מנוגדות לקו

הדבר בולט במיוחד בסיפור הנוכחי, שנותן לרב חסדא לגולל את סיפורו בגוף ראשון  
כלפיו. לאור הסוגיה    תיה של הקוראת)הפותח בהקטנה עצמית( וכך מגביר את האמפ

שבה נשזר הסיפור, נראית התנהגותו כמחאה, כסירוב לכלול בברכת המזון איזכורים 
  42שאינם רלוונטיים למשתתפות בה.

שהבחירה של העורכים לשבץ את הסיפור הזה לקראת סופו של דיון המוסב   נראה
 ם ראה שלעורכינאינה מקרית.    ,מצטרפים לזימון  לאעל הקביעה שנשים, עבדים וקטנים,  

ש מגמה  במשנה.  הייתה  המובאות  התפיסות  שינוי  דעות ל  הובאו  קטן  של  במקרה 
היודע למי מברכין מזמנין    קטן':  המנוגדות למשנה והמסקנה מהדיון גם היא מנוגדת

[, שעסקנו  8הקטנים ]  ותלמידיו  רבה, מובא הסיפור על אודות  הזולאחר הקביעה   43.'עליו
  משמעותאת    ומעבהקטנים היודעים למי מברכים  נאה של    דוגמה   גמצי  הסיפורבו לעיל.  

ובא במטרה לחזק את מעמדו של הקטן. תיאורי ה  שהואנראה    אך מעבר לכך,,  'דעת'ה
ם לשינוי הסטטוס החברתי של מית של מי שבעתיד יהפכו לגדולים מפורסמים תורהילדו

גם ביחס    נוהגים העורכים. נראה שכך  ההלכתי  בדיוןהקטנים, שאותו מקדמת הסוגיה  
מקום    יםמקדישהם  ה הלכתית מנוגדת למשנה, אך  קביע  יםמציע  ינםא  הם  . אמנםלנשים

במעמ לטיפול  הס  דנרחב  לעורכי  שחשוב  נראה  להבהירהאישה.  שנשים   אףש  וגיה 
מזימון  מציעים    מודרות  הסיפורים  דרך  חשיבות.  חסרות  שהן  מכך  להסיק  ניתן  לא 

 44לתמונה המנמיכה שעשויה לעלות מהקביעה ההלכתית של המשנה.  איזוןהעורכים 
 

 ילתא

כִ 'המשנה:    חותמים את הפרק נסובים על קביעת הדיונים ה ָברְּ ין ַעל ַהַיִין ַעד ֶשִיֵתן  ֵאין מְּ
תֹוכֹו ַמִים מהול, בהנחיות    הסוגיה פותחת באמירות העוסקות במעמדו של יין לא   .'...לְּ

 
, מזהה כאן התקפה כנגד ראש הגלות, אך לא מזהה את ההיבט  286– 279וייס, אוכלים לדעת, עמ'   41

ת הנשים )והעבדים(. אני סבור שאם ההיררכיה הייתה מוקד המאבק החיובי של הזדהות עם עמד
 היה רב חסדא כולל בברכתו ברית ותורה ונמנע רק מהזכרת המלכות. 

חיזוק לראייתו כבעל עמדה בסוגיית חשיבותן של הנשים נמצא בסוגיה המציעה עמדות המבכרות   42
ולדידי בנתן ' עת יחיד מתנגדת:  הולדת בנים על פני הולדת בנות, שדעת רב חסדא מוצגת בה כד 

 )בבלי, בבא בתרא קמא ע"א(.  '. עדיפן לי מבני
נראה   43 כי,  אם  בירושלמי,  במקבילה  כבר  מופיע  לקטן  בנוגע  המשנה  קביעת  את  לשנות  הניסיון 

 שמסקנת הדיון שם היא שהוא אינו מצטרף. 
 . 112, עמ' 2000התלמוד, תל אביב ראו: שולמית ולר, נשים בחברה היהודית בתקופת המשנה   44
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האמירה מובאת  זה, שלאחריהם  ממעמד  המתגלגלים  את    ובסיפורים  הבאה שפותחת 
  45הדיון החותם את הפרק: 

 לה במתנית' תאנא    וא"ר זירא א"ר אבהו ואמרי

, עיטוף  ,עיטור  ,חי ומלא  ,ושטיפהחה  טעון הד  :נאמרו בכוס של ברכהעשרה דברים  
   יהו מן הקרקע טפח ונותן עיניו בוומגבקבלו בשתי ידיו ומחזירו בימין  מ

   ביתו במתנה אף משגרו לאנשי  רים ויש אומ

 מלא   ,חי ,הדחה שטיפה :א"ר יוחנן אנו אין לנו אלא ארבעה

   תאנא הדחה מבפנים שטיפה מבחוץ

יוחנן כל המברך על כוס של נותנין לו נחלה בלא מצרים  וא"ר    ,ברכה כשהוא מלא 
ָרָשה.שנא' ' ָדרֹום יְּ ַכת ה' ָים וְּ    46כג(. , לג  דברים) 'ּוָמֵלא ִברְּ

מציגה   הברכההמימרא  בכוס  לבצע  שיש  כחולקת  ו  פעולות  מובאת  יוחנן  רבי  דעת 
כוס 'המעשירה את המושג  ו  משממובאת דרשת פסוקים    בהמשך.  מהןארבע  רק  ודורשת  
 שהיא חלק משמעה כוס    כוס של ברכה  – כה המושג היה טכני  . בעוד שעד  'של ברכה
. ושפע  ס שמביאה ברכההרי שמעתה היא גם כו  –של אמירת ברכה    תהלכתימפעולה  

בה. לאור העיסוק    שהוצגובהמשך למימרא מובאים דיונים קצרים העוסקים בפעולות  
בכל הפעולות ולא רק בארבע שהציע רבי יוחנן, נראה שעורכי הסוגיה אינם מקבלים את  

  ' ומבהיר אותה: ומשגרו לאנשי ביתו במתנה'חרונה  לקביעה הא  מגיע  הדיון 47עמדתו.
דביתהו' דתתבריך  היכי  שתתב  כי  רעייתו(', )=כדי  לקביעות  48רך  ביחס  שעשה  כפי 

 סיפור ילתא מוצג מיד לאחר מכן כפיתוח נוסף של העיסוק בקביעה הזו.  .הקודמות
בפרקהסיפור  זהו   המוטיבים    הואו  האחרון  כל  את  בתוכו  המרכזיים  מכיל 

  כסגירה של הפרק כולו.   –או יצרו אותו   –. נראה שהעורכים בחרו בו  כובמהל  שהופיעו
לעימות    מציגהסיפור   נקלעים  ומבבל,  ישראל  מארץ  הבית,  ובעל  אורח  שבה  סעודה 
המזון,  ל  הקשור לברכת  ביחס  האישה  של  מקומה  בשאלת  עוסק  הוא  המזון;  ברכת 

לא סבר  'וביטויים שונים של חוסר הסכמה בין המשתתפים )מהברכה  כוס  ומופיעים בו  
 ועד מחוות וביטויים תוקפניים(. 'לה מר

על    כאןשתוצע    הפרשנות המוטיבים,  תתבסס  השוואתו ו  הסיפור,  מבנהניתוח 
 .  לסיפור ינאי ומלכתו

 
 מלבד האמירה הקצרה בסיום בנוגע להולך ומברך.   45
 נא ע"א.  46
 . כך סבורה גם שיראל, הדיאלוג   47
ברור שילתא היא רעייתו של רב נחמן, לפחות בסיפור  לאור הביאור 'כי היכי דתתבריך דביתהו'    48

 הנוכחי. 
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שהקביעה   נראה  כולו,  הפרק  היין  בהקשר  בכוס  הבית  בעלת  את  לכבד  שיש 
מודרת מהשתתפות בזימון, היא מכובדת    : בעוד שהאישהמפצהפעולה  מעין  פקדת כמת

ציג הסיפור. שני  משעומד במוקד המתח שבכוס הברכה. סביר להניח שעניין זה הוא  
הם   כה  עד  בפרק  הופיעו  שלא  בסיפור  היחידים  העובדה 'ילתא'ו  'עולא'הרכיבים   .

נזכרו בפרק מציבה בפני הקורא נסה להתמודד בסיוע  תתו  יאתגר שא  תששניהם טרם 
בסיפור לאור הסיפורים    הדמויות תפקיד  ונים: דמיון צלילי, ידע מילוני,  כלים פרשניים ש

 . וההקשר התרבותי הקודמים
עולא, השם  על  מקור  בשורש  הנראה,  ככל  תוצר,    'עללתא'ל.  "הוא  תנובה,  היא 

המתח שבין  ישראלי והוא מתארח בביתו של חכם בבלי.  ־עולא הוא חכם ארצ 49הכנסה.
מצפה שהמתח הזה יעלה גם    תולכן הקורא  בפרקארץ ישראל לבבל עלה בכמה סיפורים  

כפי שראינו, סעודות אלו מציפות מתח היררכי בין  ו  'איקלע'כ  הסעודה מתוארת  כאן.
ההלכתית שמופיע לעמדה  בניגוד  נוהג  האורח  הזה,  במקרה  גם  הבית.  לבעל   ה אורח 

קודם לסיפור, ולכן, הציפיה היא שבעל הבית יגיב בתקיפות והסיפור יסתיים בתגובתו,  
 כפי שקרה בסיפורים הקודמים. 

מימרות   כמה  הובאו  הסוגיה  הובא  במהלך  וכן  נחמן,  רב  הבית,  בעל  משמו של 
הראשונות   המימרות  שראינו,  כפי  המזון.  לברכת  הנוגעת  שלו  בטעות  העוסק  סיפור 

תו כמי שמבסס את טיעוניו על חשיבה ריאליסטית וקונקרטית. ההבנה  משמו הציגו או
בסיפורים אחרים העוסקים בו, המציגים אותו כמי  ניכרת גם  קונקרטית שלו  ־המילולית

 50שנכשל באופן עקבי בהבנת משמעויות סמליות. 
.  ים שהופיעו בסיפורי עימות קודמיםמתכבד בברכה, כפי שהתכבדו האורח  עולא
והוא אינו שולח את   לסיפור  שהופיעה קודם  לקביעה ההלכתית  ועל בניגודפ  כמותם הוא

סביר להניח שהוא נוהג לפי שיטת רבי יוחנן שמופיעה כמה   51כוס הברכה לבעלת הבית. 
ואינה  שורות קודם לכן בסוגיה שמצמצמת את מספר הפעולות בכוס הברכה לארבע 

 כוללת את שיגור הכוס לבעלת הבית. 
[ וגם שם היא הציפה  9בסיפור ינאי ושמעון ]בפרק  עה לראשונה  כוס הברכה הופי

של כוס הברכה עובתה בדיון  מתיחות היררכית בין הסועדים. כאמור לעיל, משמעותה  
יוחנן    בדרשת  הנוכחי לכן,  על  רבי  כבוד.  בה  למי שנוהג  אודות השפע שהיא מביאה 
שאלת ההיררכיה בין משמעותי עוד יותר בסיטואציה הנוכחית. היא מציפה את    משקלה

 האישה. ומקוםהגברים, אך גם את שאלת השפע והברכה 
אורח   הקודמים:  לסיפורי האיקלע  דומה  הסיפור בתבנית  מתנהל  כאן    מזדמן עד 

לבית ונוהג בניגוד לדעת בעל הבית. רב נחמן, כצפוי, מבקר את מנהגו של האורח. אולם,  
 

49  Ramat  )DJBAbelow, (Aramaic  Dictionary of Jewish BabylonianA Sokoloff,  Michael

  .Gan and Baltimore 2002 svעללתא
 . 165– 164, עמ'  1974למשל, בבלי, תענית ה ע"ב. וראו: יוסף הינמן, אגדות ותולדותיהן, ירושלים    50
51  144–142. , ppWineZion,את רעייתו.  , סבור שעולא מנסה לחנך את רב נחמן כדי שזה יחנך 
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הבית האח נוקט בלשון שונה מבעלי  הוא  בסיפורי האיקלע  ש  בעודרים.  שלא כצפוי, 
הלא פעולתו  האורח    הקודמים,  של  בקביעה תגו  גררהמקובלת  המגובה  תוקפנית  בה 

רב נחמן לא רק שאינו מגיב במחווה תוקפנית, אלא שהוא נוקט בלשון התגובה    ,הלכתית
. רק קריאתו של הסיפור בתוך  'לא סבר לה מר'  –שאפיינה את הסעודות השוויוניות  

תחמיץ   קריאת הסיפור כעומד בפני עצמו . הזוולה להבהיר את המוזרות הקשר הפרק יכ
   את השינוי הזה.

לא  'שבהן הוצעה אלטרנטיבה הלכתית בפתיחה    הפעמים הקודמותההיכרות עם  
לה מר הקורא'סבר  לב  את תשומת  נחמן.   ת, מסבה  רב  בתגובתו של  נוספת  למוזרות 

אלטרנטיבה לפעולת האורח, שאמנם מבוססת   עמקום לצטט קביעה הלכתית, הוא מציב
. לו היה פועל כדרך  'לילתאנשדר כסא  '  –מנוסחת באופן פרסונלי    אךהלכתית,    עמדהעל  

בסיפורים  השהגיבו   כך:    הקודמיםמבקרים  לומר  צריך  היה  מר  'בפרק,  לה  סבר  לא 
 ?במתנה"' ומשגרו לאנשי ביתו"

? מדוע הוא אינו תופס בתקיפות  מה מניע את רב נחמן להציע את דבריו באופן כזה
מקומו?   על  אורחו  את  ומעמיד  הבית  כבעל  מקומו  את מציאיננו  ומדוע  את    ג 

הה כב  לכתיתהאלטרנטיבה  אלא  מצב  בכל  התקפה  עקרונית  הקשורה כפעולה  קשה 
המוזרויות האלו, יחד עם עמדותיו הקודמות בפרק והסיפור על  לרעייתו באופן אישי?  

להשבת    הבאופן ביקורתי. ציפיותי  להתייחס אליו  תת הקוראאודות טעותו, מכוונות א
ולתהות האם המשך הסיפור    תלהיות מתוסכל  הא עשויי הסדר על כנו לא התממשו וה
 יביא את הקתרזיס המיוחל. 

מזכיר   נחמן  הנוכחת  בדבריורב  האישה  בחלק  ־את  הסיפור.   הראשוןנפקדת  של 
הנוכח בפרק  בשמה  שנזכרת  היחידה  האישה  היא  ככל ילתא  היא,  שמה  משמעות  י. 

מובן בעל משמעות טעונה בסיפור הנוכחי, העוסק בברכת  52)ילדתא(,  'היולדת'הנראה,  
שעל ,  תאת הפרק מתחילתו יודע  ה? מי שקראתלהניח לגביה הקורא  המה יכולהלידה.  

  ה א גם יכולישיש שלושה נוכחים בבית, הם אינם יכולים לזמן בשל היותה אישה. ה  אף
בדיון הפותח    הזו הופיעה הקביעה  , יכולת הבחנה וחשיבה עצמאית:  להניח שיש לה דעת

הנחה זו מתחזקת לאור סיפורים    ות דעת.ננשים בקטנים וסיפורים על אודות  ב  ועובתה
אודו על  אחרים  שבהתלמודיים  ילתא,  כת  מתגלה  היא  הסיפורים    אולם 53. דעתניתם 

, כמי  'כנגדו'או    'עזר'כ  –בסיפור הנוכחי    תפעלכיצד היא    אינם עוזרים לנבאהאחרים  
לו?שמ שמתנגדת  כמי  או  לבעלה,  הבאר    סייעת  על  והנערות  המלכה  של  פעולותיהן 

 
עם   ,sv. DJBASokoloffילדתא    52 ילתא  של  הזיהוי  שקד    ' ילדתא' .  שאול  פרופ'  ידי  על  הוצע 

 בתכתובת אישית. 
שלא ניתן לטעון   אף.  187– 186  ; ולר, נשים בחברה היהודית, עמ'  ,Mine and yoursIlanראו :    53

בוודאות שהקורא בסוגיה הנוכחית מכיר את הסיפורים האחרים, יש סבירות גבוהה שהוא, כחלק  
 מהתרבות התלמודית, מכיר את דמותה, לפחות באופן כללי. 
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שם    –מחזקות את האפשרות הראשונה. אבל ההשוואה לסיפור ינאי מעלה גם ספקות  
 ה בעלת הבית יחד עם בעלה ואילו כאן הרעיה מחוץ לתמונה.  אכל

של רבי יוחנן. עצם העובדה    הבעל הבית בציטוט דרששל  יקורת  האורח מגיב לב
מגיב   משום שהוא  בה  האיקלע    יש  סיפורי  מתבנית  תגובתו  שבהם    הקודמיםסטייה 

של רב    תגובתו המתונה   דיון. נראה שבמקרה הנוכחי  את חתמההתקיפה של בעל הבית  
תהִ  בלשון  הפניה  עולא.  של  תגובתו  את  מזמינה  לאורח יָ נחמן  מאפשרת  מנומסת  ה 

לשטוח את משנתו ולהגדיל את הפגיעה בסדרי הבית ובבעלת הבית. בכל סיפורי העימות  
בין חכם ארצישראלי לחכם בבלי, ביססו הראשונים את עמדותיהם בהסתמך    הקודמים

כוס הברכה ש  קודםיע כמה שורות  זה שהצגם  הוא    רבי יוחנןעל קביעותיו של רבי יוחנן.  
היה יכול לצטט את קביעתו    הארצ־ישראלי, שמסתמך על רבי יוחנן,  ברכה. עולא  המביא

במקום    .ורה לבעלת הבית אינו נכלל בהםשיגשרק ארבעה דברים נאמרו בכוס של ברכה ו
הוא בוחר בדרשה כוללנית הפוגעת בנשים באשר הן ולא רק בהקשר הספציפי של זה,  

:  הקוראתהדרשה שהוא מצטט מעצימה לפיכך את תסכולה של   54שיתופן בכוס הברכה.
ישראל בניגוד לשיטת בעל הבית הבבלי; הוא תוקף את בעל ץ  האורח נוהג לפי שיטת אר

ית בדרשת פסוק, כפי שעשה שמעון בן שטח; הוא סבור ככל הנראה שכוס של ברכה הב
מביאה ברכה, אבל מדיר את האישה לגמרי מהברכה. דהיינו, הוא לא רק מדיר אותה  

 בכלל מליטול חלק בברכת השפע בחיים.מדיר אותה מהאירוע ההלכתי הספציפי, אלא 
לדרשת מגיב  אינו  נחמן  הראשון    רב  וחלקו  לפיכך  עולא  מסתיים  הסיפור  של 

 55בניצחון האורח, דבר שלא קרה עד כה בסיפורי אירוח, ודאי שלא בסיפורי האיקלע. 
חוסר התגובה של רב נחמן יכול להתפרש כמעיד על חולשה או על קבלת טענת האורח. 

 ממש.של  נעימות    , אם לא אילכל הפחות  ,תמיההכך נראה, הדבר מעורר  ,  תאצל הקורא
של הסיפור מתאר דיאלוג בין בעל הבית לרעייתו: היא שוברת את כדי  חלקו השני  

היין, הוא מגיב באמירה, היא מחזירה אמירה. הדיאלוג הזה, בדומה לדיאלוגים אחרים  
נוקטת פעולות שדומות לפעולות שנקטו בעלי  בפרק, הוא דיאלוג טעון, שבו הרעיה 

היא הראשונה  תגובתה  הקודמים.  האיקלע  בסיפורי  והשניה    הבית  תוקפני,    – מעשה 
סיפורים הקודמים מציעה כיוון פרשני שלא ניתן  ה הקריאה לאור. גם כאן, פוגעניביטוי 
עצמו  להסקה בפני  כעומד  הסיפור  ההקשר מקריאת  במסגרת  מקריאתו  לא  ואפילו   ,

 .המיידי שלו
  מניחלפני שננסה להציע פרשנות לחלק הזה, יש להבהיר מדוע המאמר הנוכחי  

פרשני    שהדיאלוג שמבינים  כפי  לעולא,  בינה  ולא  נחמן  לרב  ילתא  בין  מתנהל  הזה 
. נראה שרוב הפרשנים  1הסיפור הקודמים. ההנחה הזו מבוססת על העובדות הבאות:  

 
54  Adler, Feminist Folktales  ,רואה בשימוש בדרשה שאיננה הלכתית במקום בקביעה הלכתית ,

ל האישה על בסיס תאולוגי ולא הלכתי בלבד. היא מבינה את עולא ניסיון להפחית את מעמדה ש
 כמבקש להדיר נשים על בסיס ביולוגי גם ממחוזות שמהם ההלכה לא הדירה אותן.

 מלבד הראשון יוצא הדופן שבו נהג האורח כמצופה.   55
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נוספה בקשה שני ה של רב נחמן מעולא לשלוח כוס ימושפעים מגרסת הדפוס, שבה 
לילתא   הע'  אחרת  שורה6)ראו  בין    (.  כמתנהל  הדיאלוג  שאר  את  לקרוא  מחייבת  זו 

הסיפור הקודם היחיד בסוגיה    – . ההשוואה לסיפור ינאי ורעייתו  2האורח לבעלת הבית;  
בעלילה   אישה  הסיפור   –שמשתף  חלקי  בשני  נוכח  הבית  ההנחה שבעל  את  מחזקת 

 ' אנבג'  הנדירה. השימוש במילה  3ושהוא מנהל בכל פעם דיאלוג עם המשתתף האחר;  
משמעותה היא כוס, או מידה של  בתגובת הגבר למעשה האישה. זוהי מילה פרסית ש

פעמיים 56. יין עוד  רק  מופיעה  היא  הנוכחי  בסיפור  התלמוד  מלבד  אחת  בכל  פעם   ,
בשיחה עם אורח שהגיע  רב נחמן בדבריה ייהודית ובפעם השני בציטוט של כתובת לא

הנדירההשימוש   57לביתו.  כ  במילה  את  של  מעורר  אקט  בו  שרואה  האורח  של  עסו 
יותר. ילתא, המקשיבה גם שם   פשוטותהתנשאות ומציע לבעל הבית להשתמש במילים  

. סביר יותר להניח שהבעל ינהל  4  ; בעלה ומציעה לו כיצד לנהוג באורחלשיחה, נוזפת ב
לאור זאת, נראה שזיהוי רב נחמן כגבר    האורח.  עם  תו מאשרשיחה מסוג זה עם רעיי

מנהלת ילתא את הדיאלוג בחלקו השני של הסיפור, הוא הנחה סבירה לא פחות,  תו  ישא
 ואולי אף יותר, מההנחה שעולא הוא בר הפלוגתא שלה.

.  'זיהרא'מתוך    כדי הייןילתא שומעת את הדיאלוג בין האורח לבעלה ומנפצת את  
וד  זוהי מילה ייחודית, שבדרך כלל משמשת בתלמוד במשמעות של ארס, אך מצויה בע

סיפור תלמודי אחד בלבד כמאפיינת פעולה תוקפנית של אישה המגיבה לגבר שהפחית 
יהודיה שמבקשת   בסיפור הזה הכועסת היא סוחרת לא  58.מה ע"ב(  גיטין   ,)בבלי  מערכה
תפילין. אביי, שסבור שהיא אינה מבינה את ערך מרכולתה, מציע    שק מלא בזוגות למכור  

ומשחיתה אותם. אביי מודה שטעה ושלא   'זיהרא'לקנות אותם בזול. היא מתמלאת ב
א ארס, חומר רעיל המשמש  יה  'זיהראשל '  משמעות המילוליתה  היה צריך לזלזל בה.

לנוכח ברכה לא  ת, שבעל בי[ הופיע  12]  בעלי חיים לשם הגנה. בסיפור איקלע קודם 
האורח,   של  זואולוגי,  המקובלת  דימויים  מרחב  מאותו  הלקוחה  במחווה    ומתח גיב 

על   המגן  בית  כבעל  כאן  פועלת  שילתא  הבנה  מקדם  אלו  כל  חיבור  כנחש.  צווארו 
סיפור על אודות  את ה המכיר ת הקוראהטריטוריה שלו מפני גורם עוין שחדר אליה. אם 

 ים.שגם כאן האישה צודקת והגברים טועלהניח  עשויהא יאביי והתפילין, ה
לנרפות   מגיבה  שילתא  נראה  ולכן  בעולא,  ולא  נחמן  ברב  פוגע  החביות  ניפוץ 

 קידושין  בבליגם בסיפור על אודותיה ב 59שהפגין בעלה יותר מאשר לסירובו של האורח.

 
' ,Between Iranian and Aramaic: Iranian WordsShaul Shaked למשמעות המילה, ראו:    56

Concerning Food in Jewish Babylonian Aramaic', Irano-Judaica V (2003), p. 128 ; 
   .Sokoloff, DJBA sv; יין לא מהול במים; כוס גדולה של יין 2אנפקא 

 ע ע"א.  קידושין , נח ע"ב; רב נחמן: בבלי בבא בתרא , כתובת: בבלי  57
  ,sv. DJBASokoloff 2זיהרא   58
59  Feminist FolktalesAdler,     ,הע'  139  עמ'   , ייןטוענת שהיא מסרסת את עולא; ציון ,III  מביא ,

 טענה בשם עמית שהיא אינה מגיבה לבעלה אלא לעולא. 
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המנומס שלו  צעה  היא מעמידה את בעלה על מקומו ולא את האורח. נראה שסגנון הה
מעידים בעיניה על עמדתו: גם הוא, כך נראה, סבור כמו עולא, שאין    והנימה הפרסונלית

אין פרי בטנה של אישה מתברך אלא מפרי  'צורך לשלוח כוס לבעלת הבית )ואולי גם ש
 (, אלא שמפאת החשש מרעייתו הוא מבקש ממנו לשלוח לה כוס.'בטנו של איש

מאות  ניפוץ   הקוראיין  הכדי  ארבע  את  סמלית   ת מזמין  משמעות  לחפש 
בפרק הנוכחי לא ניתן למצוא עזר, אבל סיפור אחר מציע כיוון. בפרק הראשון   60במעשה. 

לפשפש  לעוררו  כדי  האדם  על  הבאים  בייסורים  העוסקת  סוגיה  במסגרת  במסכת 
. עמיתיו של  )ה ע"ב(  במעשיו, מסופר על רב הונא שארבע מאות כדי היין שלו החמיצו

בעזרתם הוא מתגונן בטענה שלא חטא, אך מצליח  ,  נו לעיין במעשיותובעים ממ  הרב
  ארבע מאות לזהות את החטא שנסתר מתודעתו. התיאור הזהה של האובייקט הנפגע )

: שם רמז האל לרב על חטאיו  ההוא  האירועהנוכחי לאור    האירוע   להבנת כדי יין( קורא  
  לצייר את דמותוהזה כדי    בקישורמש  ואילו כאן עושה זאת הרעיה. נראה שהמספר משת

רעייתו כמוציאה לפועל   דמותה של  ואת  ב נחמן כחוטא הצריך לפשפש במעשיורשל  
 את רצון האל.

של הקיצוני  למעשה  מגיב  נחמן  של  רעייתו  רב  כוס  לה  לשלוח  שבמקום  אלא   ,
תגובתו. האם הוא כועס? תוהה?    משמעות  את   לזהות ברכה, הוא שולח מילים. קשה  

מתקן את העוול )ושולח את כוס היין בעצמו( ולא   לאבכל אופן, הוא   61להתנצל?מנסה 
בהמשך ננסה להציע הסבר לדבריו על בסיס  62מתנצל על דברי עולא שקיבל בשתיקה. 

 הקבלת שני חלקי הסיפור.
המשך אציע פרשנות למשמעות את הדיון. ב  פוגעני החותםבביטוי  לו  ילתא עונה  

( בסגנון שאפיין את בעלי הבית  פוגעני)מעשה תוקפני וביטוי    תיאור תגובותיה   הפתגם.
את סיפורי האיקלע   השמכיר תקוראיד על המשמעות שמייחס לה המספר. הקודמים מע
הקביעה כשל בתפקידו להגן על  ש  ,של בעל הבית הנוכחי  חולשתוזהה את  ת  הקודמים

מגיבה    . היא מקומוהתופסת את  ילתא  כוחה של  את  ההלכתית שעלתה בדיון הקודם, ו
לערעור   הביתעל  בתקיפות  הסוגיה  סדרי  שקבעה  הנורמה  הבית  ועל  בעלי  וכמו   ,

 
60  Adler, Feminist Folktales .רואה באקט השבירה מעשה סירוס סמלי של מקור השפע הגברי ,

Salzberg, Feminist/Gender  של כדימוי  אותם  רואה  פגיעה  ,  כמסמלת  שבירתם  ואת  רחם, 
 בפוריות. 

61  Adler, Feminist Folktales שסבורה שעולא הוא ששולח את הנבגא, מסבירה שהוא הופך את ,
חילונית, לטענתה, ה  , בעל המשמעות הסתמית' נבגא' , בעל המשמעות המקודשת, ל' כסא דברכתא' 

מזהה את הנבגא ככוס של   , Salzberg, Feminist/Genderכדי לעשות רדוקציה לכוס היין; גם  
, חולין, ולפיכך הוא כמו יוצר שוויון בין שתיית יין על ידי אישה לשפיכת יין על הרצפה; קוסמן

מזהה כאן ביקורת של עולא על רצונה של אישה ביין ועל התנהגותו הפייסנית של    מסכת נשים, 
 בעלה שביקש לשלוח לה כוס אחרת. 

 יתה מגיבה בחריפות. יאלו, ילתא לא הלו היה עושה אחת מהפעולות ה  62
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בסיפורים הקודמים, היא מקבלת את זכות המילה האחרונה ומשיבה את הסדר שהופר  
 על כנו.
 

 ילתא בהשוואה

 – כדי להציע פירוש מלא יותר לסיפור, נציב אותו בשני מערכי השוואה. הראשון  
 השוואתו לסיפור ינאי ומלכתו.   –חלקו הראשון של הסיפור לשני; השני השוואת 

 בו הלכנו עד כה: שהשוואת שני חלקי הסיפור מחזקת את הכיוון הפרשני 

1 

 א

 ב 

 

 עולא  

 איקלע  

 אדהכי והכי שמעה 

 ילתא   

   תבראזיהרא מה ב ק

 א2

 ב 2

 בריך ברכת מזונא  

 יהב ליה כסא דברכתא 

 )שומעת את הברכה( 

   ותברא ארבע מאה דני דחמרא

 אמר ליה רב נחמן:   3

כסא   נשדר  מר  לה  סבר  לא 

 לילתא?  

 שלח לה )רב נחמן(:  

 א )?(  ונבגא דברכתא ה   כוליה

 אמר ליה:   4

 הכי אמר רבי יוחנן  

אין פרי בטנה של אשה מתברכת  

אלא מפרי בטנו של איש שנאמר:  

ָך' נְּ ִרי ִבטְּ לא    'פרי בטנה'.  'ּוֵבַרְך פְּ

 .  'פרי בטנך'נאמר, אלא 

 שלחה ליה:  

 

 ממהדורי מילי ומסמרטוטי כלמי 

 

 
 ההשוואה מעלה את ההבנות הבאות:

והמשמעות   כנגד זה. הדמיון הצלילי של שמותיהם א. עולא וילתא מוצבים זה  .1
מי   הוא  דבר:  אותו  על  אותם כמתחרים  הדומה שלהם, מציבים  )המשוערת( 

 63היולדת, מי שמביאה תנובה או ברכה.   שמביא תנובה, או ברכה, והיא 

 
בלשנות ' . ראו: רומן יקובסון,  בין מילים קישורדמיון צלילי הוא דרך פואטית מובהקת של יצירת    63

תל אביב  ,  סמיוטיקה, בלשנות, פואטיקה: מבחר מאמרים)תרגם מולי מלצר(, בתוך:    ' ופואטיקה
 . 166–138 , עמ' 1986



 עידו חברוני – למה את כועסת? עימות ילתא והחכמים | 142

בבית המארח   )הוא  פועלים במרחב שאינו המרחב הטבעי שלהם  ב. שניהם 
שהוא  נותהיי  במרתףוהיא   בעוד  אבל,  למקום(.  היא  מזדמן  בטעות,  אולי   ,

 פועלת מתוך כוונה ובחירה.  
מופיע קודם לכן בחלק השני של   'שמעה'א. עולא מברך והיא שומעת )הביטוי   .2

 (.1– הסיפור
קבלת הכוס. כוס הברכה שלא הגיעה    ב. שבירת הכדים היא תגובת הנגד לאי 

להרבות את רכוש הבית, הוא  אליה הופכת לכוס של קללה. במקום להעשיר ו
ניזוק ופוחת. פעולה מוצבת מול פעולה. מעשה הרעיה הוא תשובת המשקל  

 ל)אי( מעשה הגבר.
כאמור לעיל, תגובתו של רב נחמן קשה לפענוח מתוך עצמה, אבל מן ההקבלה  .3

נחמן   שרב  בעוד  משמעות.  מר עולה  הוא    או לעולא,  לח מילים  מילים    שו
ריח את  וזוכה לרעייתו, מה שמדגיש  נוכח בקרבתו  עולא  וקה מהסיטואציה. 

לדיבור ישיר, פנים אל פנים, בעוד שלאשתו נשלחות לרחוק מילים, בהסתר  
ת פנים. בנוסף, במקום   ם דבר מה שיתקן את המצב, הוא מגיב    לעשו לי .  במי

קודם לכן לתיאור העברת   ששימשהבחירה לתאר את מילותיו באותו ביטוי  
את האירוניה. רב נחמן נאחז במילה ולא נוקט    מחזק  –  'שדר'  –היין לרעיה  

במעשה הראוי. נראה שהוא לא הבין את המיצג הסמלי של רעייתו, או שהוא  
: הוא יכול לשלוח לה את הכוס שהאורח סירב לשלוח לה בשלילהמגיב אליו  

 אינו עושה זאת. אך 
  תגובתה המילולית של ילתא, כך נראה, מתייחסת לדברי רב נחמן. יתכן שהיא .4

  ילומגיבה כאן גם לדברי עולא, אך ברור שדברי רב נחמן הם הטריגר, מפני שא
 הוא לא היה מגיב למעשה שלה, היא, ככל הנראה, לא הייתה שולחת לו פתגם.  

ציעה לראות בו תגובה מלומדת לכוס הברכה  מ  . אדלרפתגם הסיום זכה למגוון פרשנויות
(. כמו שהכוס הזו חסרת  366פורד  אוקסכת"י  שנשלחה אליה )שאינה נזכרת ב  השנייה

עולא, של  תורתו  גם  כך  קוסמן   משמעות,  כינים.  המציע  כרוכל  בפתגם    שהוא  מזהה 
תגובה ישירה לעולא, שרואה עצמו כאיש חשוב, אך בעיני ילתא הוא מחזר על הפתחים,  

מסבירה שילתא הופכת את    רו. זלצברגעטוי סחבות, הנזקק לסעודה שהיא הכינה עבו
ואת הפוריות הגברית    –תכונה שמיוחסת בתלמוד לנשים    –עולא לרכילות  תורתו של  

מציעה הסבר המייחס    להולדה עצמית של כינים. אילן)שאיננה נזקקת לאישה, לטענתו(  
לילתא למדנות מופלגת, מפני שהיא רואה בפתגם וריאציה מתוחכמת על שתי קביעות  

 64שליליות של בן סירא בנוגע לנשים. 
 

סירא פותחת באזהרה  אילן אינה מזכירה את    64 העובדה שהיחידה שממנה לקוחים הפסוקים בבן 
יין עם המארח בשל החשש מאשתו, מה שמחזק את הקשר הרעיוני לסיפור   ישתה  לאורח לבל 

 הנוכחי. 
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לפתגם אכן נמצאות בו    המיוחסותאני סבור שניתן להניח שהמשמעויות השונות  
להניח    לא סביר.  בסיפור דמות כוונתה של הל, אך קשה לייחס אותן  כרמיזה של המספר

רב  שילתא פתגם  במקום  בו  כל־יוצרת  ועשיר  במסורת    משמעי  היטב  )ובנוי  כך 
 מראש. ד לרשותהעומה ותר שהיא מגיבה בפתגם מצוי י סביר 65הפתגמים(. 

במישור העלילה, נראה שהיא מגיבה לרב נחמן, שבמקום לשלוח לה כוס, שלח לה 
מילים, ולכן היא שולחת מילים, העוסקות במילים. בעוד שבעלה השיב בלשון גבוהה 

, היא כמו אומרת לו,  'מילותיך'(, היא משיבה בדיבור עממי עסיסי.  ' נבגא'ומתנשאת )
המתארים  )אנשים שעיסוקם אינו יצרני(  מו מילות הרוכליםחסרות משמעות ומזיקות כ'

עולה היצרנית היחידה של  הפ)ילים יפות וריקות. המילים שלהם  את מרכולתם הדלה במ
 '.נולדות כמו שכינים )יצורים מזיקים( נולדות מסמרטוטים (הרוכלים

  ( בונה רובד נוסף של משמעות,שיצר המספרההקבלה לחלקו הראשון של הסיפור )
שעולא מצטט. כפי שההקבלה הקודמת ה לדרש בהקבלהיא מציבה את דבריה מפני שה

ב(, ההקבלה הזו מציבה ז'אנר נרטיבי מול ז'אנר נרטיבי.  2הציבה פעולה מול פעולה )
ההקבלה  דרך  רעיוני.  ומישור  מעשי  מישור  מישורים:  בשני  כן,  אם  מעוצב,  הניגוד 

את אשתו בכוס הברכה )דהיינו, לא  במישור המעשה מזהיר המספר שמי שלא ישתף  
ביתו.  על  קללה  בהבאת  מסתכן  לבית(,  הברכה  בהבאת  המשמעותי  בתפקידה  יכיר 

דרשה  ההקבלה המבנית מציבה במישור הרעיוני דרשה כנגד פתגם. בעוד שעולא מביא 
 בית המדרש, ילתא מגיבה בפתגם שנראה כלקוח מהשוק. ב שמקורה

שמביא   ש  מציגהעולא  הדרשה  האחראים  תפיסה  הם  הגברים  עצמי:  ריבוי  ל 
הפיזית,  הפוריות  על  נראהו 66הבלעדיים  כך  הרוחנית,  על  הידע    .גם  הוא  שלו  מקור 

נלמדת   והמסקנה  הרבנית  נפוצה    בעזרתהמסורת  מדרשית  בית    –   הדרשה  – טכניקה 
ילתא, מנגד, מציעה   67.המקורותשהיא דרכם של החכמים להוליד משמעות חדשה מתוך  

חוכמת    –פתגם   של  מזוקק  העולם ,  ההמוןביטוי  עם  ומתן  משא  מתוך  שנולד  ידע 
דגיש את השוני ביניהם. הן ציטוט דרשה המ  ,לשני הז'אנרים יש היבט משותף 68הממשי.

ידע   69.הבהם על סמכות שמעבר ל  תפתגם מבטאים הישענות של המשתמשוהן הבאת  
. ההקבלה אותו  להבהיר  בכדי   הנוכחיבהקשר אחר מובא אל ההקשר  סמכותי, שנוצר  

 
טלמון,    65 לשצבי  עבודבחנים  הבבלי,  שבתלמוד  הארמי  בפתגם  האוניברסיטה  ,  דוקטורת  וניים 

מדוקדק במשקל, בצליל ובמבנה הפתגם, ומסיק שמדובר    , מציע דיון33– 29  , עמ' 1984  העברית
 בפתגם בנוי היטב מכל הבחינות. 

 Adler, Feminist Folktales, f.28חשיבה מקובלת בעולם העתיק, ראו הפניות אצל   66
 ,The Origins Paul D. Mandel;  11  , עמ' 1996תל אביב  ,  דרכי האגדה והמדרשראו: יונה פרנקל,    67

of Midrash: From Teaching to Text, Leiden / Boston 2017, pp. 289–305 
כי עוף השמים יוליך  "פתגם וכציטט: עיון במשמעויות של  הפסוק המקראי כ' רוקם,  ־ראו: גלית חזן  68

  (, עמ' תשמ"א)א    מחקרי ירושלים בספרות עברית,  ' בספרות חז"ל ובסיפורת העממית"  את הקול
 . 2 עמ'  , לשוניים  ; טלמון, בחנים155

 . 155 עמ'  , הפסוק המקראי, ראו: חזן רוקם  69
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, עימות בין שתי תפיסות של סמכות פרשנית. עולא מסתמך על אמירתו  איפואיוצרת,  
לפרש את פסוקי המקרא, ואילו ילתא מסתמכת   כדי  של הגבר בעל השם והסמכות הדתית

קולקטיבי ידע  ולא־על  שנשים  מרבנים.    אנונימי,  פחות  לא  ביצירתו  שותפים  יהודים 
על מעמדה של   ביקורת  מציעה  הסיפור,  כניגודה של הדרשה בחתימת  הצבת הפתגם 
ומחוכמת   מנשים,  מהמציאות,  מנותקת  להיות  שעשויה  מדרשית,  הבית  הלמדנות 

 70ההמון.
נוספת דרך ההקבלה. לעומת תפיסת הפוריות   תוכנו של הפתגם מקבל משמעות 

נזקקת לנשים, שהציע עולא, מוצעת כאן אלטרנטיבה: דברי ההגברית שאי גברים,  נה 
הם ככינים,   , כנס לדיאלוג עם נשים ועם המציאותשאיננו נ , ים ממשא ומתן פנימילדשנו

שהגברים  מה  כל  לא  אחרות,  במילים  או,  מעצמן.  כמתרבות  נתפסו  העתיק  שבעולם 
פורים בפרק תומכים בטענה  רבים מהסי  .בבית המדרש הוא פורה ומביא ברכה  דורשים

לא פוריות, ואפילו מזיקות. יתכן גם שהמספרים   מילותיהם של הגברים עלולות להיות ש
. בעוד שהגברים בסיפור מכבירים במילים 'נשים דברניות הן'שתלו כאן קריצה לטענה ש

ואינם נוקטים בפעולה, ילתא קודם כל פועלת, ורק אחר כך מדברת, וגם אז באופן קצר 
 ע. וקול

 

 המלכה וינאי השוואה לסיפור 

ם בפרק וסיפור ילתא דומים בפרטים רבים: אלו שני הסיפורים היחידי  המלכהסיפור  
בית בעל  במשולש  בסיס    .אורח–רעיה– שעוסקים  סיפורי  משני  מורכב  מהם  אחד  כל 

  האחרתבמחצית  ודיאלוג עם האורח    מנהל  . במחצית אחת הואנוכח בעל הבית  שבהם
 רעייתו. אלו גם שני הסיפורים היחידים המציפים מתח סביב כוס הברכה.עם 

א.   הם:  הסיפורים  בין  המובהקים  הופעתההבדלים  ב.    סדר  הבסיס;  סיפורי  שני 
וממשיך   והרעיה  הבעל  בין  בדיאלוג  מתחיל  ינאי  סיפור  ההפוכות.   לתיאור התוצאות 

עודה המתוחה של בעל  בס  פותח הסעודה המתוחה של בעל הבית ואורחו. סיפור ילתא  
לרעי הבית  בדיאלוג שבין בעל  ומסתיים  ואורחו  הפוכות:  יהבית  הן  גם  תו. התוצאות 

נזק  , ילתא מביאה  והשלמהברכה    לשני הגבריםמביאה    המלכהשבעוד   לשני הגברים 
 .ועלבון

הגברים    השוואת בין  הטעון  המפגש  את  המתארים  הסיפורים    חושפתחלקי 
 ומחדדת את ההבדלים שבהתנהגות שני בעלי הבתים:  בין שניהם ניגודיתסימטריה 

 
הקנה, הארז והרוח:  ' , ראו: עידו חברוני,  ה'המוני'   התורני למבט   המבטהתנגשות דומה בין  על    70

( תלמודי  בסיפור  ל"עולם"  ה"תורה"  שבין  ע"א  תעניתהיחס  ורלה  ' ע"ב(–כ  ליפסקר  אבידב   ,
 . 115– 103  , עמ' תשס"ט  גן־רמת,  ב  מעשה סיפור: מחקרים בסיפורת היהודית,  קושלבסקי )עורכים(
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 רב נחמן וילתא  ינאי ומלכתו 

 את אורחו בברכהבעל הבית מכבד  את אורחו בברכהבעל הבית מכבד 

 מברך האורח . 4 תוקף את בעל הבית בדרשת פסוק האורח . 1

ף  . בעל הבית  2 ק ה  תו ר ה בחז ו ו מצ שינהג    ו

   כראוי

 בכוס הברכה . האורח נוהג שלא כראוי  3

  שינהג כראוי מבקש . בעל הבית  2 ראוי בכוס הברכה כלא ש  האורח נוהג. 3

 תוקף את בעל הבית בדרשת פסוק האורח  .  1 מברך האורח . 4

 
הסיפו הבית מתנהלת בשני  האורח לבעל  בין  רים בסדר ההשוואה מראה שהדינמיקה 

שהבבלי שמר, פחות או    אףהשוואת סיפור ינאי למקבילה הירושלמית מראה ש  הפוך.
ך שנקל לראות יותר, על הדינמיקה המתוארת בירושלמי, עיצוב הדיאלוג שונה למדיי, כ

ינאי  שההשוואה מבהירה את נקודת התורפה של רב נחמן: בעוד    שיש כאן יד מכוונת.
את האורח ודורש ממנו לפעול בהתאם לרצונו,    תוקף בחזרהנוהג כמושל בביתו והוא  

 (.2לאורחו בלשון תמיהה ובקשה )רב נחמן פונה 
.  שטרם הופיע בפרקביטוי  ,  'אדהכי והכי'חלקו השני של סיפור ילתא פותח בביטוי  

ייחודית.   הביטוי הזה במשמעות  את  טוען  ומלכתו  ינאי  לסיפור  ילתא  סיפור  השוואת 
, שציין את אופי סעודתם 'בהדי הדדי'מבחינה צלילית ומבנית יש דמיון רב בין הביטוי  

ו והמלכה,  המלך  והכי'של  ב'אדהכי  יש  המשמעות  מבחינת  גם  שני .  קשר:  יניהם 
בהדי  'מציע יחס אחר:  מהם  ת, אלא שכל אחד  בין שתי פעולויחס  מאפיינים  הביטויים  

היא,    הנוכחי בפרק    פעולה דומה יחד. המשמעות  המבצעות  שתי דמויות מתאר    'הדדי
מציין שתי  '  אדהכי והכילעומת זאת, 'בשיתוף ובשוויון.  תיהן פועלות  כפי שראינו, שש

אופי העושה כך.    Yעושה כך,    Xפעולות שהקישור ביניהן הוא סינכרוני בלבד: בעוד  
בלא במקרה  נגרם  הפעולות  שתי  של  ומלכתו    הפועלים.כוונת    ההדדי  לינאי  בניגוד 

האוכלים יחד, רב נחמן ורעייתו מוצגים כמי שמבצעים פעולות מקבילות שהקשר ביניהן 
נובע מהדדיות מכוונת אלא ממקריות. בעוד הוא ס ועד ומתפלפל עם עולא, היא  אינו 

איפההקבלה מציבה  ונפגעת.  שומעת לדגם המוצלח של   וא,,  כניגוד  ילתא  סיפור  את 
כלפי הזר, רב נחמן    וכבעל בית  לרעייתוסיפור ינאי ומלכתו: במקום לנהוג כעמית ביחס  

לכן במקום לקבל עזר מרעייתו  קפני כעמית במחיר הפגיעה באשתו.  מתייחס לאורח התו
 קללה.לו לעלבון זוכההוא 
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 סיכום

לסיפור ילתא לאור הקשריו, מתוך הנחה שקריאה לינארית  המאמר הנוכחי הציע פרשנות  
זו הביאה  .  של הפרק שבו הוא משובץ תביא למימוש מקסימלי של משמעותו עמדה 

קולות לזיהוי הדיונים, הדרשה והסיפורים העוסקים בנשים, המופיעים במהלך הפרק, כ
המשנה  שונים   של  הלקונית  לקביעה  עליה'שהמגיבים  מזמנים  אין  נשים    '. ןנשים... 

ב לראשונה  אמינא  שסוגיית הפתיחה  הופיעו  בהווא  גברים  השוותה  נשיםשני  .  למאה 
הזה,   הקיצוני  שהקול  בערכן,  אלא  לדהועלה  שמפחית  כדי  בקביעה  רק  אותו  חות 

דעת.   יש  המסקנה  שלנשים  את  להציג  העורכים  ביקשו  הפרק  מראשית  שכבר  נראה 
סיפור כדי להציב נגדה עמדה מאזנת.  השלילית, שעשויה לעלות מהמשנה ביחס לנשים,  

. הדיון  ופועלת בשיתוף פעולה עם בעלה תנית הזוכה למקום מכובדינאי הציג אישה דע
הצי והנערות  עם    גבסיפור שאול  יחד  נשים  מחמיאים של  לא  חיובית  עמדה  אפיונים 

. סיפור רב חסדא הביא קול המוחה נגד הדרת נשים  ליציבות החברתיתלתרומתן  בנוגע  
כוס  .  ושל העמיתנתקל בביקורת חריפה של בעל הבית  אך   הקביעה שיש לשלוח את 

   הברכה לרעיה הצטרפה גם היא לקולות החיוביים, אך רק כתוספת בשם ה'יש אומרים'. 
וילת המלכה  הקודמים הצבתן של  הסיפורים  תבניות  בתוך  להן  ה  בפרק  א  עניקה 

 ' בהדי הדדי'סיסיות )סעודת . ראשית, הוצגו התבניות הבעל משמעות ספציפיתמעמד ב
. לאחר מכן הובאו הסיפורים שהשתמשו גיבורי הסיפוריםעם גברים כ(,  'איקלע'וסעודת  

תבניות תוארה    באותן  גברים. המלכה  נשים במקום  , 'בהדי הדדי'אוכלת  כאך שיבצו 
בבסעודת   פעלה  ילתא  בעלה.  עם  שנזפו השווים,  הבית  בעלי  של  ההתנהגות  דפוסי 

ם מקביעות הסוגיה והשיבו את הסדר על כנו. דרך השימוש בתבניות  באורחים הסוטי
בסוגיה   המוכרות העצימו העורכים את מעמדן והשוו אותו לזה של הגברים. כך הושמע

 נשים.ה  עוד קול בנוגע למעמד
ציג  ה: עולא  לשיאוביא את המתח בין המגמות השונות ביחס לנשים  הסיפור ילתא  

נגדו במלוא העוז, כשהיא   ה פרק כלפי נשים, וילתא נאבקביותר באת העמדה הפוגענית 
את זכות    – כמו לבעלי הבית הקודמים    – מפגינה דעה עצמאית. העורכים העניקו לה  

המילה האחרונה )בסיפור עצמו, אך גם כמעט בכל הפרק(, ובכך הבהירו לאיזה צד נוטה 
 71דעתם.

 

 עידו חברוני 
 המרכז האקדמי שלם 

 idoh@shalem.ac.il 
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 147|  ( ב"פ)תש ו ראשית 

 

   סיפורים ומוטיבים מרכזייםנספח: מפתח 

 ( מה ע"ב) ...  כרכי ריפתא בהדי הדדי [ מר בריה דרב יהודה...  1]

כי הא דאמר  ... לא סבר לה מר...  כרכי ריפתא  [ ר' זעירא חלש... 2]

 ... ר' יוחנן 
 ( מו ע"א)

 )מו ע"ב(   איקלע...   [ מר זוטרא  3]

 )מו ע"ב(  הוו יתבי בסעודתא קמיה דרבי...   [ רב ורבי חייא  4]

 )מז ע"א(  הכי אמר רבי יוחנן... הוו קא אזלי באורחא...   [ רבין ואביי 5]

 )מז ע"א(  הוו יתבי בסעודתא...  [ רב ושמואל  6]
 )מז ע"א(  בסעודתא, על רב... הוו יתבי  [ תלמידי דרב  7]

 )מח ע"א(  הוו יתבי קמיה דרבה...     א [ אביי ורב8]
 )מח ע"א(  כרוכו רפתא בהדי הדדי...  [ ינאי מלכא ומלכתא  9]

 )מח ע"ב(   [ ר' נתן אומר אינו צריך...  10*]
 )מט ע"א(  איקלע...  [ רבה בר רב הונא  11]

 )מט ע"א(  דאקלעי...   [ אמר ליה רבי זירא...  12]
ע"א) הוה קאי קמיה דרב נחמן...  [ גידל בר מניומי  13] - מט 

 (ע"ב

 )נ ע"א(  אקלעו...   [ רבינא ורב חמא בר בוזי  14]
 )נ ע"א(  איקלע...  [ רפרם בר פפא  15]
 )נ ע"ב(  לא סבר לה מר...  כרכו ריפתא בהדי הדדי...  [ אמימר ומר זוטרא ורב אשי  16]
רבי איקלע...   [ עולא  17] אמר  הכי  מר...  לה  סבר  לא 

 יוחנן... 
 )נא ע"ב( 
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WHY ARE YOU ENRAGED?  

YALTA AND THE SAGES (BERACHOT 51B) 

IDO HEVRONI 

Abstract 

At the end of the seventh chapter of Bavli Berakhot appears one of the 

most famous stories about Yalta: A guest of her husband refuses to 

share the Cup of Blessing with her and she reacts aggressively. The 

story has been the subject of many analyses, but none of those has 

offered a reading in light of the whole chapter. This article suggests a 

reading of the story in light of the halakhic deliberations, the stories, 

and the derashot that appear in the chapter, with an emphasis on 

identifying the recurring motifs and on the temporal aspect of the act 

of reading. Its conclusion is that although the chapter does not offer a 

halakhic deliberation on the Mishna’s ruling that women do not join in 

the quorum (of three) for zimmun, it does deal intensively with the 

status of women in its non-halakhic parts and it offers a more complex 

picture than that which emerges from the halakhic passages alone. The 

story of Yalta brings the tension between the various attitudes toward 

women to a crescendo: ‘Ulla presents the chapter’s most offensive 

stance toward women, and Yalta struggles against him with full force, 

demonstrating an independent outlook. The editors have granted her 

the last word in the story, and almost the last word in the entire 

chapter, thereby making it clear toward which side their own opinion 

leaned. 
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WHERE HEAVEN AND EARTH KISS 

ARIEL EVAN MAYSE 

Stanford University 

Abstract 

Global climate change and the looming environmental disaster 

represent one of the greatest ethical and existential crises of our day. 

The present article seeks to examine the intricacies of rabbinic tort law 

(nezikin) with an eye to contemporary questions of pollution and 

environmental degradation. Taking up three case studies, it seeks to 

outline the basic thrust of the classical rabbinic sources and their later 

medieval interpreters. It then attempts to demonstrate their relevance 

for contemporary debates over environmental policy and ethics, 

considering their legal and moral implications for our highly 

industrialized and globalized economy. The essay argues that these 

sources demand behavioral changes and a significant shift toward a 

reverence for the world that is grounded in personal and communal 

responsibility. The Talmudic sources—read through the lens of 

aggadah—offer a critical prescriptive vocabulary for the mandates of 

environmental activism from the heart of Jewish legal literature. 
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PROPAGANDA AND ABIJAH'S WAR IN CHRONICLES   

 

VERED ORGIL 

Abstract 

The purpose of this article is to offer a new perspective on the Book of 

Chronicles. 

The uniqueness of Chronicles is that it allows us to examine its text 

against its parallels: Books of Samuel - Kings.  The already known gaps 

between the Book of Chronicles and its parallels pose a challenge to 

researchers, that are pondering whether this is a historian, theologian, 

or an author.  Through this article I wish to propose another way to 

examine the work of the author of Chronicles - as a propagandist. 

The article consists of two main sections: a brief 1) explanation of the 

principles and characteristics of propaganda and 2) analysis of one of 

the most significant passages of the Book – Abijah’s war on Mount 

Zemaraim (2 Chr. 13) –as a work of a propagandist.  

Characterizing The author of the Book of Chronicles as 'propagandist', 

as I propose, is not meant to diminish its importance; on the contrary.  

We ought to appreciate the author's work which used his tools to defend 

the idea of worshipping at the Temple in Jerusalem. It is an illustration 

that propaganda can help maintain and protect social structures, 

particularly during time of crisis. 



ii 

CANAANITES AND NEOPAGANS IN CANAAN:  

A COMPARISON BETWEEN TWO ISRAELI MOVEMENTS 

OVER THE PAST CENTURY 

 

MARIANNA RUAH-MIDBAR SHAPIRO 

Zefat Academic College and the University of Haifa 

ELIYAHU ESHED 

Ben Gurion University of the Negev 

Abstract 

 

In the past century, two movements have glorified pagan mythology in 

the Land of Israel – the Canaanites, who first formed in the 1940s, and 

the Neopagans, who have been active since the late 20th century. Both 

movements opposed the conventional form of “Judaism” in Israel, 

while reviving and appropriating ancient traditions. The current 

comparative study examines the similarities and differences between 

these two countermovements. Their differences lie in the nature of their 

organization and activity, as well as their ideologies and values. While 

the Canaanites operated within an ideological and publication-oriented 

dimension, emphasizing politics of a combative-oppositional character, 

the Neopagans offer ritualistic lifestyle and practices, which highlight 

an affinity to nature and a positive inclusive approach. In addition, the 

Canaanites’ nationalistic spirit contrasts the Neopagans’ universalism, 

and, accordingly, the former have revived Canaanite mythology, while 

the latter combines traditions from different cultures. 
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MEDITATIONS ON THE ORIGINAL PRAYER 

 

AVI SAGI 

Bar Ilan University 

Abstract 

This article is based on the foundations laid in my book Prayer after the 

Death of God. In this book, I presented the claim that, ontologically, 

humans are praying entities, and prayer is a constant possibility that 

emerges in an individual’s real life. It grows immanently from human 

existence and is not an institution first established by religions. The 

deep expression of the precedence of prayer is manifest in what I call 

“original prayer,” which is neither institutionalized nor necessarily 

realized in a ritual construct but is a momentary outburst in human 

existence. Mostly, the religious institution of prayer blurs the traces of 

original prayer. Disclosing its existence at the core of institutionalized 

prayer requires an effort to locate its implicit presence. This article is an 

attempt to engage in such an effort, to trace the presence of the original 

prayer in a series of texts, beginning with Scripture. I will also analyze 

the institutional response to this original prayer that, fundamentally, is 

independent of any organized or ritual setting.  
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