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‰˘Ó¯Â˙ ‰È˘¯‡ÏÈ˙

‡ÂÙÈ¯ ‰Ú·¯È

‡Æ ‡ÂÓ¯ÈÌ∫ È˘‰ ‡¯ı

1 קדמה דרך ארץ לתורה.—בלב מחשבת ישראל נטועה הנחת יסוד מפתיעה 

משמעותה היא שיש בעולם דרך התנהגות ראויה, אמת מידה מוסרית המתקיימת

בבני האדם, אשר מקדימה את התורה ואינה תלויה בה.
דרך ארץ בשפתנו היום היא בעיקר שם נרדף לכללי דיבור והופעה, להתנהגות

מתחשבת בזולת, או בקיצור, לנימוס. ואולם זהו רק הד עמום ורחוק למנגינה

גדולה, שליוותה פעם את כל מהלכינו, שייר זעיר ומנוון לתפישת עולם ומסורת
מחשבתית ישראלית רצופה, בת אלפי שנים.

חשיפת עיקריה של אותה תפישת דרך ארץ מחדש איננה רק צורך רעיוני

והגותי, אלא גם ביטוי לצרכים עמוקים של החברה הישראלית. שכן תפישת
 שימור וקידום הכללים המקובלים—עולם כזאת ממלאת תפקיד חיוני בכל חברה 

והערכים המשותפים שהם בעצם המכנה המשותף המקיים את החברה.

שיקומה של ההבנה הישראלית לגבי אותו מכנה משותף דורש, ראשית לכל,
התחקות אחר התהליך הארוך, ההיסטורי והרעיוני גם יחד, שעבר רעיון זה,

 השקפת המחשבה הישראלית לגבי יסוד מהותו של—ולהגיע עד לשורשיה 
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האדם באשר הוא ולגבי מקומו בעולם. רק לאחר שייחשפו שורשים אלה ניתן
יהיה להצביע על דרכים לחדש את צמיחתם של ענפים חזקים ועיקריים, שבעיני

המסורת הישראלית הם משותפים לכל בני האדם, והם בעצם המורשת השמרנית

של עם ישראל.
ראשית לכל יש לברר מהי נקודת היסוד שממנה יוצאת תפישת העולם

הישראלית, ביחס לאותם כללים גדולים אשר קדמו לתורה, ולשאול, כלשונו של

2שאול טשרניחובסקי: איה אותה ארץ.

·Æ ˙È˜ÂÔ ÁÂÓ‰

בעיית יכולת הבחירה של האדם מול נטיות טבעו היא סוגיה שלגביה נאבקו

במהלך תולדות האנושות, ועדיין נאבקות, שתי תפישות יסוד מנוגדות של אופי

התנהלות ענייני האנוש. זו הסוגיה המחלקת הוגים, דתות ותרבויות, זו המחלוקת
המגדירה באמת את החלוקה הפילוסופית בין ימין ושמאל, וזו השאלה הראשונה

שראוי להעלות כשבאים לדון בענייני החברה האנושית: האם טבע האדם טוב

הוא או רע?
לפי התפישה האחת, האדם נוטה מטבעו לרע, ולכן תפקידם של החברה

וכלליה הוא לרסן ולהגביל את היצרים והדחפים הטבעיים של מרכיביה, עד

למצב שבו לא יפגעו באחרים ובעצמם; לפי התפישה האחרת, האדם נוטה מטבעו
לטוב, ולכן, בהכרח, ריסוני החברה וכלליה אינם אלא עול מיותר וכובל, אשר

רצוי לעודד את התנוונותו, ואולי בבוא העת להסירו כליל.

את מקור ההבדל בין שתי התפישות בגישתן לטבעו של האדם הגדיר בקיצור
ממצה ההוגה בן נפולי, ג'מבטיסטה ויקו: הראשונים (שעימם נמנה גם הוא)

מחפשים סדר חברתי לאדם כפי שהוא, האחרים מחפשים סדר חברתי לאדם

 ובהבחנה זו טמון הגרעין להגדרות שבהן מקובל היום,3כפי שהוא צריך להיות.
4שמרנים ומהפכנים. —דרך כלל, לתאר את המחזיקים בשתי תפישות העולם 

חיובית וקשה לשינוי (אם בכלל–השמרן סבור כי נטיית לבו של האדם היא לא

הדבר אפשרי), והוא מבקש לעמוד על המשמר באמצעות הכלים שהחברה
 בין אם הוא מאמין—והתרבות פיתחו לשם כך במשך השנים. לעומתו המהפכן 
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שהאדם מטבעו נוטה לטוב, ובין אם הוא גורס שאין כלל ערכי מוסר מוחלטים,
 רואה את יצרו של—אלא רק נורמות שבני האדם והנסיבות החליטו עליהן 

האדם כחיובי בבסיסו וסובר שצריך ואפשר להפוך סדרי עולם, ובלבד שיינתן

5דרור ליצרים הטבעיים.

בין המחזיקים בהשקפה השמרנית לגבי טבע האדם ניתן למנות הוגים ומסורות

תרבותיות לרוב. מסורת ישראל בכללה אוחזת בה. במסורת ההגות המערבית

סוקרטי ביאס,–ניתן למנות עם אלה אשר יסכימו להנחתו של הפילוסוף הקדם
 הנחשב לראש שבעת חכמי יוון, כי "מרבית האנשים רעים הם"

 את קסנופון— 6

ואריסטו בעת העתיקה; את אוגוסטינוס ותומס אקווינס בימי הביניים, את

ניקולו מקיאוולי וג'מבטיסטה ויקו בראשית העת החדשה, וכן את אדמנד ברק,
מייסטר והמחזיקים בהשקפותיהם, עד ימינו. ואין זו תפישה ייחודית–יוסף דה

למסורת המערבית, שכן ניתן למצוא עמדות דומות באומות ובתרבויות שונות

שהתפתחו במנותק מן התרבות המערבית, החל מתפישת העולם הקונפוציאנית
 למעשה,7במזרח אסיה ועד למסורת אומת הברוטסה היושבת בזמביה של היום.

זוהי העמדה החברתית של כמעט כל הדתות הממוסדות, ובייחוד של הדתות

המונותיאיסטיות, לרבות הנצרות והאיסלאם, שהרי תכלית מיסודן היא בדיוק
ההערכה הפסימית ביחס ליכולתו הטבעית של האדם להישיר דרך גם לאחר

ששמע את דבר האל, ומכאן הצורך במוסדות ובחוקים שיסמנו את הנתיב הרצוי.

וכך, על אף הבדלים ניכרים וברורים בין האישים והמסורות הללו, הם מסכימים
כולם עם תפישת היסוד שלפיה יצרו הרע של האדם הוא חלק מטבעו, והוא

מוביל למעשים נוראים כשאיננו מוגבל ומרוסן. רק ריסון כזה מאפשר לחברה

לחיות ולהתקיים, ורק ההגבלות הללו מאפשרות לתעל את היצרים והשאיפות
האנושיות לכיוונים שאינם הרסניים.

גם עם בעלי התפישה המהפכנית ביחס לטבע האדם ניתן למנות מחנה גדול

החוצה תקופות ותרבויות. בעלי תפישה זו מסכימים בעיקרו של דבר עם סברתו
של אפלטון, כי בחברה אנושית ראשונית וטבעית יחיו אנשים באיזון ובשפע

ללא כפייה או חוקים, ללא קנאה או מלחמה, או כדבריו, "כך הם ינהלו חיים

 עם המחנה הזה ניתן למנות8שלווים ובריאים, וקרוב לוודאי ימותו שבעי ימים".
גם את ההוגים היוונים אפיקורוס (משמו נגזר המונח "אפיקורס") ודיוגנס

(ממייסדי האסכולה הפילוסופית הצינית, שמשמעות שמה ביוונית היא כי מחזיקיה

נהגו ככלבים) בעת העתיקה, ואת מייסדי כיתות נוצריות מימי הביניים כבוגומיל,
תומס מינצר ויאן באוקנסון; בעת החדשה המוקדמת את ברוך שפינוזה ופרנסואה

ז'אק רוסו, ויליאם– וולטיר), וכן את ז'אן—מרי ארואה (הידוע בשם העט שלו 
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גודווין, עמנואל קאנט, קרל מרקס וממשיכיהם בימינו. גם המהפכנות אינה מוגבלת,
כמובן, רק למערב: בתרבות הסינית ניתן למנות לפחות שתי גישות מהפכניות,

זו הדאואיסטית וזו הלגליסטית, וכך גם בין התורות שמקורן בדרום אסיה, כמו

המגמות היותר קיצוניות בג'איניזם ובבודהיזם, שלפיהן עולם החומר ועימו החברה
על חוקיה כולם הבל, ורק הרוח האנושית היא טובה. גם הדתות הממוסדות,

הנמנות כאמור עם המחנה השמרני, החזיקו על פי רוב בתפישה מהפכנית בתחילת

דרכן: למעשה, כמעט כל הדתות נולדו כמי שבאו לבטל את כללי החברה
המקולקלים ואת הטבע הפגום לטובת עידן של טבע אנושי חדש. בנצרות הקדומה,

למשל, נטען שבכל רגע עומד לבוא העידן המשיחי שבו יתבטלו הרכוש, המעמדות,

החוקים והמוות, אך בהדרגה נרגע הלהט האפוקליפטי ונדחה לקץ הימים. ונקל
למצוא דוגמאות לכיתות משיחיות דומות בתולדות ישראל ובדברי ימי האיסלאם,

דתית בראשיתה ניתן למצוא– למעשה, כמעט בכל תנועה דתית או כמו9עד ימינו.

את התפישה הזאת, שהיא לעתים קרובות המקור להולדתה: התחושה שעוולות
החברה הן רק קליפה מנוונת שניתן להסירה באחת, בזינוק גדול קדימה, אל עבר

10גן העדן עלי אדמות.

למרות ההבדלים התהומיים בין ההשקפות והזרמים המהפכניים, הם שותפים
לתפישת יסוד שלפיה האדם מסוגל לקיים אורח חיים ראוי ורצוי בהסתמך על

טבעו בלבד. מכאן שמצבה הכושל של האנושות וכל חסרונותיה אינם נובעים

 והם, למעשה,—מיצרו ומנטייתו של האדם, אלא מכשלים שנכפו עליו מבחוץ 
תולדת התרבות האנושית שאיננה, בעיקרה, אלא מטען עודף של הבלים ישנים

ומסורות נלעגות, הכובלים את טבעם המעולה של בני האדם.

נקודת המבחן המעשית למחלוקת בין השמרנות למהפכנות היא תמיד מידת
 כלומר, השאלה האם—יכולתה של התבונה האנושית לכוון את מעשי האדם 

יכולים רוב האנשים, רוב הזמן, לעשות את הבחירות הנכונות באמצעות תבונתם

בלבד. העמדה השמרנית טוענת שתבונתו של האדם, למרות חשיבותה, אינה
 לעומת זאת,11מסוגלת לבדה להוביל את החברה ואת מרכיביה למחוז חפצם.

העמדה המהפכנית מאמינה כי רק תבונתו של האדם יכולה להוביל לבחירה

הנכונה, ואם החברה האנושית אינה מתוקנת, הרי זה רק משום שכל מיני מנהגים,
דתות ומוסדות מערפלים את שיפוטו של האדם.

להמחשת ההבדל בתפקיד שמעניקים לתבונה הוגים שמרנים לעומת מהפכנים

די להביא כדוגמה שניים מראשוני הגות המערב, אפלטון ואריסטו. אפלטון,
‰˜ÙÂ·ÏÈ¯‰כאמור, הוא במידה רבה אביה של התפישה המהפכנית במערב, ובספרו 

הוא מתאר את הפילוסוף שיתווה, מכוח תבונתו בלבד, את חוקיה וסדריה של
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חברה חדשה: "לפעמים ימחק ויתווה שוב, כמובן, אך ימשיך עד שיעשה את
 וכדי שלא נחשוד כי הפילוסוף הזה12הטבע האנושי מקובל על האל ככל הניתן".

מושפע מתנאים מיוחדים של ארץ או תרבות מסוימות, הקדים אפלטון עוד לפני

כן ואמר כי "הפילוסוף האמיתי... אשר דעתו נתונה לאמיתות עליונות, אין לו
הזמן להתבונן אל ענייני בני האדם, או לקחת חלק במריבותיהם עם כל הקנאה

והמרירות הכרוכות בהן. עיניו מופנות להתבונן באמיתות קבועות ובלתי משתנות,

 לבסוף,13מלכות שבה אין אי צדק נעשה או נסבל, אלא הכל הוא תבונה וסדר".
כדי שלא נעלה על דעתנו כי סדר חברתי שמרני ומסורתי יביא מזור או שיפור

לענייני בני האדם, קובע אפלטון: "לא יהיה סוף לבעיותיהן של מדינות או

 דהיינו עד שהחברה תופקד—אזרחיהן עד שהחברה תישלט על ידי הפילוסופים" 
14בידי התבונה הטהורה בלבד.

 מול המהפכנות הזו עמד אריסטו, תלמידו של אפלטון, שחלק בעניין עקרוני

זה על מורו, וסבר כי יש גבול לכל תעלול. אריסטו ראה את החברה כדבר גשמי,
שחייב להיות בעל שורשים בעולם הממשי, בחוקיו ובמנהגיו, ולא רק ב"אמיתות

הבלתי משתנות" שבמוחו של הפילוסוף. לדידו של אריסטו, ללא הבנה כזאת גם

: "בענייני‰˜ÙÂÏÈËÈ‰הבנתו של הפילוסוף את האדם לוקה בחסר. או כדבריו בספרו 
הארגון הפוליטי... בלתי אפשרי הוא שהכל יהיה כתוב בדיוק: מה שכתוב צריך

 מכאן יוצא כי חברה שיש15להיות בקווים כלליים, אך פעולות נוגעות לפרטים".

לה משמעות עבורנו היא, לפי אריסטו, חברה שבני אדם אמיתיים יכולים לחיות
בה, ולכן "זה אשר אינו מסוגל לחיות בחברה, או שאין לו צורך בכך משום שהוא

16חייב להיות חיה או אל". מספיק לעצמו,

התפישות המנוגדות לגבי יכולתה של תבונת האדם הנובעת מטבעו לבסס
בזכות עצמה סדר חברתי ראוי הובילו את ההוגים משני צדי המתרס למסקנות

פוליטיות, חברתיות, תרבותיות וערכיות רבות מספור. אך שני נושאים הם

החשובים ביותר, בעיני שמרנים ומהפכנים כאחד, כיסודות מכריעים בקביעת
פניה של חברה אנושית: היחס אל העבר, והיחס אל מוסד המשפחה המסורתית.

היחס אל העבר מייצג למעשה את היחס אל הניסיון האנושי שנצבר לאורך

ההיסטוריה. לפי השמרנים, הניסיון האנושי כולל את המוסדות ואת המסורות
החברתיות שנבנו לאורך זמן, אשר מהווים את המחסום העיקרי מפני השתלטות

ההיסטורי בא לידי ביטוי הפראות והשחיתות על חייהם של בני אדם. הניסיון

בהליכות, באיסורים ובמסורות, הכוללים לעתים גם דעות קדומות ומיני טאבו,
המונעים מאיתנו לראות מעשים כרצח, גילוי עריות או התעללות בבעלי חיים

כעניינים שבשגרה, הכרוכים אך ורק בשיקולי תועלת ותבונה.
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לעומת זאת, המהפכנים תופשים את העבר כמקור לבלבול ולבערות, המעוות
את בני האדם ומכופף אותם, ורצוי היה למחוק אותו כליל, לו רק ניתן היה

הדבר. לפי גישה זו נמצא במטען מן העבר בעיקר פיגור, אפלה וסרח עודף אשר

מהווים מעמסה חסרת שחר על התבונה ועל היצר האנושי. יש מהפכנים השואפים
במפורש למחוק את העבר מכל וכל, כי לדבריהם רק כך יושג המצב האנושי

הטהור, ללא לאומים, דתות ומדינות; ויש המסתפקים בשמירת העבר בתוך

קופסה, כמעין קישוט "אתני" משעשע ומוזר אך בלתי מזיק, מאחר שאין לו עוד
שום משקל או משמעות בחיים העכשוויים. כך או כך, ברור למהפכנים שהתחלת

הכל מבראשית היא הדרך היחידה לקדם את בני האדם במסלול העלייה התמידי

לעבר התבונה וההיגיון, אל הנאורות.
הסלידה העמוקה הזאת שחשים מהפכנים כלפי העבר הובילה לא פעם

למסקנה שהדבר החיוני ביותר שיש לעשותו הוא מחיקת כל הספרים, הכללים

והחוקים שמקורם בעבר, או פשוט שריפתם ממש. גם כאן בולט אפלטון בקבעו:
"הדבר הראשון שעל האמן שלנו [הכוונה לפילוסוף המשרטט ביד קלה את החברה

 הוא לנקות את לוח החברה האנושית— ואין הדבר קל —החדשה] לעשות... 

ומנהגי האנוש. משום שהאמנים הפילוסופיים שלנו שונים באחת מכל האחרים
בגלל חוסר נכונותם להתחיל בעבודה על יחיד או על עיר, או להתוות חוקים, עד

17שניתן להם, או שעשו עצמם, לוח חלק".

וברוח זו שאפו מהפכנים נוספים בהיסטוריה לשרוף את הספרים הישנים
טי; החליף עומר, מימי–הואנג–כדי לייצר לוח חלק: הקיסר הראשון של סין, שי

ראשית האיסלאם; וגם וולטיר, שהבהיר: "הדרך היחידה לקבלת חוקים טובים

18היא לשרוף את כל החוקים הקיימים ולהתחיל מבראשית".

ההשקפה המהפכנית הזאת, שלפיה, כדברי קרל מרקס, "מסורת כל הדורות

 הובילה במשך ההיסטוריה לניסיונות19המתים מעיקה כסיוט על מוחות החיים",

קיצוניים יותר ויותר ליצור חברה שהיא "לוח חלק", עד לזוועות הקומוניזם
 ואף כי בימינו קריאה ישירה לכפות על הכל לוח חלק20והנאציזם במאה שלנו.

כבר אינה פופולרית כל כך, יש גם עתה מי שמבקש "לתקן" את השפה או למחוק

ממנה מילים בלתי רצויות, לבטל את מעמדם של טקסטים קלאסיים או לבטל
–את המוסדות החברתיים המסורתיים בשם "תקינות פוליטית" או פוסט

21.מודרניזם

מבחינתו של השמרן לא רק שמסורת הדורות אינה מעיקה, אלא שהיא
מעוררת התרגשות והזדהות. זאת משום שלדעתו המסורת אינה דבר שעבר,

אלא כוח חי וקיים התורם לחברה העכשווית מחכמת הניסיון המוצלח (וגם
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מוצלח) של דורות קודמים. לכן הוא מאמין שיש לשמרה ואף להשקיע–הלא
מאמצים כדי להבטיח את המשכיותה, כמו ה"שמרנים" שמתאר ריי ברדבורי

, על חברה שבה חוסלו הספרים לגמרי בידי שלטון	�� טייהנרפ בספרו הנודע

מהפכני; הם מוסיפים להתקיים רק תודות לאנשים המקדישים את חייהם לזכירתם
.בעל פה

אך לא רק עברה של החברה עומד חוצץ נגד המהפכנים כשהם מנסים להקים

חברת מופת חדשה. גם בהווה הם מוצאים מחסום אחד גדול ובעייתי במיוחד:
המשפחה, שבחיקה מתרחש דרך כלל החינוך היסודי בזכות ערכי העבר, ואת

השטח האינטימי שלה קשה למהפכן לפרוץ. בגלל המאפיינים האלה, המשפחה

היא אבן היסוד בכל חברה אנושית, היא המעוז האחרון של הפרט כאשר כלו כל
הקצים, היא הציר שאם יישבר יקרסו אחריו כל שאר המחסומים בפני המהפכה.

ושוב, לא במפתיע, אפלטון הוא זה שניסח את ההתנגדות למשפחה באופן

 שלו מחוסלת המשפחה, כפי שאנו מבינים אותה, עלהרפובליקהב הישיר ביותר.
מזבח הסדר הפוליטי האידיאלי: הנשים והילדים הם רכוש הכלל, ואין כל הגבלה

או מחסום בפני הומוסקסואליות, פיתוי קטינים, גילוי עריות וכן הלאה, ככל

שיבקש היצר; והחובה לקיים יחסי מין בין גברים ונשים קיימת רק לצורך הולדת
 דחיית המשפחה היא מאפיין בולט של הוגי תפישת העולם22הדורות הבאים.

המהפכנית, אם בגלוי ואם רק בסמוי ובמשתמע. התיאוריות של דיוגנס, וולטיר

ורוסו, למשל, מתעלמות מן המשפחה ואינן מותירות לה מקום של ממש, אך
אינן מכריזות במפורש על שאיפה לחסלה. מהפכנים אחרים דחו באופן עקרוני

את המשפחה המסורתית ואת הנורמות המיניות שהיא מייצגת, ואף ניסו להביא

לחיסולה בפועל. ביניהם ניתן למנות את יאן באוקנסון, מנהיג המרד הנוצרי
המשיחי בעיר הגרמנית מינסטר בשנת 1543, את משיח השקר היהודי יעקב

עשרה, אחדים מן המרקסיסטים היותר–פרנק וחסידיו בפולין של המאה השמונה

נלהבים כמו פול פוט וחסידיו בקמבודיה, וכן גורמים בקרב האינטלקטואלים
23מודרניסטים.–הפוסט

התפישה המהפכנית, אם היא מבקשת להיות עקבית, נמשכת בהכרח לחיסול

 הן מהטעם הכללי שהיא בבירור עמוד התווך—מושג המשפחה המסורתית 
התומך בכל השמרנות בחברה, והן משום שרציונליזם נאור מתקשה מאוד לבסס

מבחינה ערכית איסורים כמו גילוי עריות בין בוגרים, או אפילו עניין פשוט כמו

שמירת נאמנות לבן הזוג. אך העצמה האדירה שיש למשפחה בחברה האנושית
משפחתיות בהשקפות המהפכניות אינה מוצהרת,–גורמת, שברוב המקרים האנטי

אלא מובלעת ומוגבלת, כמו בתפישות הסוציאליסטיות שגרסו כי גידול הילדים
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וחינוכם מוטב שייעשה בידי הכלל, ולא בידי המשפחה, וכמו בתפישותיהן של
קבוצות פוליטיות הקוראות היום לבטל את ההגדרה המסורתית של המשפחה

לטובת הגדרה שלפיה אין גבול למה שיוכל להתקבל כ"משפחה": זוג

הוריות, פוליגמיה וכן הלאה, ללא סוף–הטרוסקסואלי, זוג הומוסקסואלי, חד
שההיגיון מסוגל לקבוע. והרי במצב כזה תושג, בעצם, בעקיפין ובהדרגה, המטרה

המהפכנית הגדולה של חיסול המשפחה במובנה המהותי של המילה.

המחלוקת בין השמרנות למהפכנות אינה מוגבלת, כמובן, לסוגיות פוליטיות
וחברתיות, משום שבהיותה מחלוקת לגבי טיבו של האדם, היא באה לידי ביטוי

בכל שדה יצירה שבו עוסקים באדם ובמצבו בעולם. הגישה המהפכנית, למשל,

ניכרת בנקל בכתיבתו של סופר פופולרי כמו אדגר רייס בורוז, שהדמות הספרותית
שיצר, "טרזן", היא בן אנוש שקופים מגדלים אותו, ואף על פי כן מתגלה כאדם

לעבטוב, ישר ומוסרי, בזכות טבעו. מנגד מתייצבת יצירתו של ויליאם גולדינג, 

, שבה קבוצת נערים הנסחפים לאי בודד משתחררים בהדרגה מכבלי התרבותבובז
אדם–והחברה, ובתוך כך מאבדים את עכבותיהם המוסריות והופכים לחיות

אכזריות.

לא רק בתיאור ניתוק האדם מהחברה אלא גם בתיאור ניתוקו מכבלי המסורות
 ובתוך כך מתברר—החברתיות מתגלה השקפתם של יוצרים לגבי טבע האדם 

תרבותי שאליו נהוג–כי השקפה זו אינה בהכרח תואמת את המחנה הפוליטי

לשייך את היוצר. איין רנד, למשל, שמקובל לסווגה כשייכת לימין הפילוסופי,
, גיבור הנלחם בכבלי המוסכמות, המסורת¯·‚˙ÎÓÚÈÈÔ ‰Óמציבה ביצירותיה, ביניהן 

והמשפחה שמטילה החברה על הפרט, ומתוך סירוב להיות כפוף להם מצליח

לממש את גדולתו המהפכנית; ולעומתה ג'ורג' אורוול, שנהוג לשייכו לשמאל
איך חיסול המשפחה, המסורת והמוסכמות הישנות, ±π∏¥הפילוסופי, מתאר בספרו 

 מביא לאבדן רוחו של הפרט ואנושיותו: "אנו, המפלגה,—ומעל הכל, חיסול העבר 

שולטים בכל הרישומים, ואנו שולטים בכל הזיכרונות. אם כן, אנו שולטים
 בעבר, האין כך?"

24

את עיקר תפישתם של המאמינים בטבע, ביצר ובפריצת הגדרות מייצג היטב

המשורר האמריקני וולט ויטמן, אשר יצירתו כולה תהילת הגוף, השחרור
"שיר של עצמי", שבו הוא קובע כי היה מעדיף והחייתיות. אופייני לכך שירו

לדור עם בעלי החיים, שכן הם, בניגוד לבני האדם, "אינם שוכבים ערים בחשכה

25ובוכים על חטאיהם, אינם מחליאים אותי בשיחם על חובתם כלפי האלוהים".

מנגד לתפישה זו עומדת יצירתו של משורר אמריקני אחר, רוברט פרוסט, המצייר

גונית בהרבה של הטבע, האדם והמנהג. בשירו–ביצירתו תמונה מורכבת ורב
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"תיקון חומה", הוא מתאר איך יש משהו בטבע שאינו אוהב חומה ומערער
אותה פעם אחר פעם, אך שכנו העיקש חוזר ומתקנה שוב ושוב, כפי שלימדו

26אביו, מפני ש"גדרות טובים עושים שכנים טובים".

ספור יצירות אחרות, מוצא האמן או איש–בכל המקרים הללו, כמו באין
ההגות כי הוא חייב להכריע בין שתי התפישות הבסיסיות לגבי טבע האדם,

הכרעה הקובעת את עמדתו של כל אדם חושב לגבי הסדר הפוליטי, החברתי

והתרבותי. התפישה המהפכנית חותרת, בסופו של דבר, לשינוי מהותי באופי
הקיום האנושי. אפילו המהפכן הוא אדם ליברלי ומתון, המבקש להשיג את

מטרותיו בהדרגה ובאטיות, שאיפתו היא שבסופו של התהליך יתקיים סדר חדש

 סדר שלא ימנע עוד מן האדם לתת—ושונה מכל מה שהשיגה החברה עד היום 
ביטוי מלא לטבעו הטוב. זוהי משמעות אמרתו המפורסמת של ז'אן ז'אק רוסו,

ראש המהפכנים המודרנים, שהכריז כי "האדם נולד חופשי ובכל מקום אסור

 המהפכן רוצה לבנות, במוקדם או במאוחר, חברה שבה יתממש27 הוא באזיקים":
חזונו של השיר המהפכני הפופולרי ביותר במאה העשרים "עולם ישן עדי היסוד

 ההיסטוריה, החינוך המסורתי, המשפחה— עולם שבו כל האזיקים 28נחרימה",

 אינם עוד.—
על פי התפישה השמרנית, הסכנה הגדולה ביותר הנשקפת לאדם היא

השתחררותו מכל אותם דברים שהמהפכן רואה בהם אזיקים. המנסח המעולה

של תפישה זו הוא גדול הוגי הדעות השמרנים במערב, אדמנד ברק, בחיבור שבו
˙ÓÁ˘·Âהתעמת באופן המקיף והמעמיק ביותר עם תפישת העולם המהפכנית, 

ÚÏ ‰Ó‰ÙÎ‰ ·ˆ¯Ù˙לפי ברק, החירות האנושית שרוסו משתוקק אליה כל כך .

אינה מצבו הראשוני או ה"טבעי" של האדם ואף לא תולדת תבונתו, אלא תוצר
של "החברה האזרחית", שהיא מסגרת מסורתית של חברה חופשית, אשר הוקמה

בזמן היסטורי (כלומר בזמן ממשי ולא בזמן מופשט) כדי להיאבק במכשלות

טבע האדם, ומתקיימת בזכות ניסיונם ועמלם של דורות רבים, הכוללים גם
כישלונות רבים ובעיות לא מעטות. ומשום כך, תמיד יש סכנה כי הישגים אלה

29יכורסמו ואף יקרסו תחתיהם אם לא תהיה החברה נחושה בדעתה לשמרם.

אלא שהמהפכנים, מזהיר ברק, "בזים לניסיון כלחכמת אנשים בורים, ובאשר
לשאר הם חצבו בתחתיות מכרה שיעיף לכל הרוחות, בפיצוץ אחד גדול, את כל

 את כל אלה,30דוגמאות העבר, את כל התקדימים, האמנות והחלטות הפרלמנט".

מסביר ברק, הם מבקשים להחליף בתיאוריות מופשטות המדברות על "זכויות
האדם", וכך יוצרים מצב הרה אסון, שכן, כדבריו, "אנשים אלה כה שקועים

31בתיאוריה שלהם לגבי זכויות האדם עד שהם שכחו לגמרי את טבעו".
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‚Æ ˘·Ú˙ ‰ÁÎÓÈÌ

 מפני הנטיותתפישת העולם השמרנית מבקשת, אם כן, להגן על הפרטים והחברה

הרעות של טבע האדם. ומכאן עולה בהכרח השאלה: מהו המצע החיובי של

השמרנות? מהו המתכון השמרני לסדר חברתי ואישי מתוקן? כדי להשיב על
שאלה זו, יש להסביר כיצד ניתן לשלב את האמונה השמרנית בערכים אוניברסליים

םיאנתה קרש ,ןויערב תוקבד םע )ירסומ ערו בוט לש םמויקב ,ונייהד(

הפרטיקולריים של האדם והחברה (ההיסטוריה הייחודית והמסורת המשפחתית)
מסוגלים להגן על ערכים אלה ולקדמם.

ישונאה עבטה :םייתשה ןיב בולישה ןפוא לש תינרמשה הנבהב ץוענ רבסהה

;תוברתו הרבח לכב תומוד דוסי תויעב דילומ — תורבחה לכ ינבל ,רומאכ ,ףתושמה
ךותמ רבדה השענ ,וללה דוסיה תויעב םע תודדומתהה החלצ ובש םוקמ לכב ךא

.תוברת התואלו הרבח התואל םיידוחייה תרוסמה לעו ןויסינה לע תוססבתה

רלטיביסטית ביחס ליסודות המוסר, והיא שוללת–הגישה הזאת היא אנטי
"טוב" ו"רע" יחסיים ותקופתיים, אך מאידך היא גם מכירה במוגבלות אמצעי

ההבחנה של התבונה הרציונלית בענייני המוסר.

 השילוב בין דבקות בקיומם של ערכים מוחלטים לבין ספקנות לגבי יכולתו
של האדם להגיע אליהם, מוליד את תפקידה ההכרחי והמכריע של המסורת

בתפישת העולם השמרנית, על גוניה וביטוייה השונים. למעשה, כל תפישות

העולם הנשענות על מאפיינים שמרניים מבוססות על חיוניותה של המסורת
הפרטיקולרית, על כלליה ושיטותיה.

עשרה ניסח ג'מבטיסטה ויקו, בספרו–במחצית הראשונה של המאה השמונה

"המדע החדש", את אחד ההסברים המקיפים ביותר ברוח שמרנית ליסודות
הסדר החברתי והפוליטי הראוי. בספר מנתח ויקו את התפתחותן של תפישות

שמרניות עצמאיות (שהוא מכנה אותן "חכמת העמים") במקומות שונים בעולם,

 יסודות—ומתאר את היסודות העומדים בבסיסן של כל החברות המתוקנות 
 אף שלדעת ויקו יש לחברה32הטמונים, לדבריו, ב"טבע המשותף של האומות".

המערבית יתרון מיוחד בתולדות העולם בזכות הבשורה המקראית שהיא זכתה

 בזכות—בה, עדיין יש להכיר בכך שחברות מתוקנות קמו גם בנפרד ממנה 
אנושיים. משום כך, מבהיר ויקו,–עמידתן העצמאית על ערכי המוסר הכלל
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התקבצות אנושית שאינה שומרת על כללי יסוד בסיסיים אינה זכאית להיקרא
33פרא חייתית.–חברה, והיא בבחינת ארץ

לכן, הדגיש ויקו, חברה אנושית אינה התקבצות של יחידים ואינטרסים

 ובלשון אחרת, זוהי קהילה. ומי שאינו—בלבד, אלא גם של ערכים ומסורות 
— ולא רק אינטרסים וכללים רציונליים —מבין שרק ערכים ומסורות כאלה 

יכולים לקיים חברה, אינו יודע חברה אנושית מהי. לדעת ויקו, אותו כשל בהבנה

הוא הסיבה לכך שגם "בנדיקט שפינוזה" לא הבין מהי, בעצם, חברה, ו"מדבר על
34הקהילה כאילו הייתה חבר רוכלים".

כך, ויקו סובר ש"הכרח כי תהיה בטבעם של המוסדות האנושיים שפה

 עם זאת, בהיותו שמרן, הוא אינו סובר שאותה35שכלית משותפת לכל האומות".
שפה שכלית משותפת היא תוצר של תבונה רציונליסטית בלבד, אלא הוא מצרף

אליה כמרכיב חיוני את הניסיון והמסורת של כל חברה ביחס לצורכיהם האמיתיים

של בני האדם, כדבריו: "יכולת הבחירה האנושית, מטבעה חסרת ביטחון ביותר,
נעשית החלטית ובוטחת בעצמה על ידי תבונה מקובלת של אנשים ביחס לצורכי

 ומהי36האדם או תועלות, אשר הם שני מקורות החוק הטבעי של העמים".

אותה "תבונה מקובלת", אותו שילוב של תבונה וניסיון, שנרקמה בנפרד בקרב
הובהר שהיא משותפת למין העמים השונים, ורק עם הזמן וההיכרות ההדדית

 ויקו מתאר אותה כשיפוט מובן מאליו, ללא הרהור, המשותף37האנושי כולו?

למעמד שלם, לעם שלם, לאומה שלמה או לגזע האנושי כולו. זהו מעין חוש
משותף המוכר לכל ומקובל על הכל, אשר מעצם מהותו אינו מאפיין רק פילוסופים

38והוגים; אלא מובן לציבור הרחב ונפוץ בקרבו.

מבין המסורות התרבותיות הגדולות של העולם, המסורת הקונפוציאנית
בסין היא אולי הדוגמה הבולטת ביותר למורשת ייחודית ועצמאית במקורה,

שיחד עם זאת תואמת את הקווים המשותפים לתפישות העולם השמרניות

המוכרות מארצות המערב ומן העולם האיסלאמי.
ראשית המסורת הקונפוציאנית במאה החמישית לפנה"ס, בעת שסין הייתה

מחולקת בין כמה ממלכות שלחמו ביניהן ללא הפסקה, עידן שבו ודאויות ישנות

הקונפוציאניזם ביקש להתמודד עם המצב וסדרים מסורתיים עורערו ונשברו.
על ידי גיבוש מסגרת של כללי התנהגות הראויים לאדם, ששמה "הדרך הנאותה"

(ראן). מטרת הדרך הנאותה היא להביא את האדם לדרגת "יושר לב" (ג'ן),

והדבר נעשה על ידי דבקות בשורה של כללי מוסר ונימוס מסורתיים, שהבולטים
ביניהם הם נאמנות עצמית, כיבוד הורים, הדדיות, קיום הכללים הפולחניים
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הקונפוציאניזם מגלם בכלליו תפישה של יושר אישי וחברתי, ושמירת הצדק.
מתוך אמונה בקשר החיוני בין השניים, והמקום שבו מתאחדים שני היבטיו של

היושר הוא המשפחה, שהיא אבן היסוד של הסדר החברתי והאנושי

בקונפוציאניזם. המשפחה הקונפוציאנית אינה רק זו המתקיימת בהווה; היא
 ומכאן נובעת חשיבותו של פולחן—כוללת גם את הדורות הקודמים (והבאים) 

האבות, המבסס את יחס הכבוד של האדם לעברו ואת הכרת התודה שלו כלפיו,

יוצר את הקשר בין המוסר הפנימי של האדם ובין התנהגותו עם הסובבים אותו,
 השמרנות הקונפוציאנית ממחישה את אותה תבונה39ועושה אותו לאדם ישר.

מקובלת, אשר באמצעות הקשר אל העבר, מקומה המרכזי של המשפחה ומשקלם

החשוב של המנהגים, המסורות והנימוסים המקובלים, מהווה את עמוד השדרה
של כל חברה מתוקנת. (לאורך הדורות קמו לקונפוציאניזם בסין יריבים מהפכניים

 שביקש לעצב את האדם וטבעו על פי חוק הקיסר,40במהותם, דוגמת הלגליזם

ובדורנו הקומוניזם. אולם לעומת תפישות שכבר נעלמו או נמצאות בתהליך
דעיכה, היריב הקשה והחשוב ביותר של הקונפוציאניזם ו"הדרך הנאותה" שלו

הוא הדאואיזם, תפישה חיה ומשפיעה גם היום, הדוגלת ב"דרך הטבע" (דאו).

באורח אופייני לתפישות מהפכניות דוחה הדאואיזם את מוסדות החברה, מסורתה
התרבות האנושית, ורואה את זו  של— אפילו מזיק —וערכיה כתוצר חסר ערך 

האחרונה כולה כטעות, בהיותה סטייה מדרכו המקורית של הטבע. כך, קובע

צו: "ללא חוק או כפייה–החיבור החשוב ביותר של הדאואיזם, שמיוחס ללאו
 ידורו בני אדם בהרמוניה".

41(

"התבונה המקובלת" קיימת בתרבויות רבות, בגרסאות רבות, אך הגרסה

הנפוצה מכולן והמשפיעה ביותר, בייחוד כשמדובר בסוגיות פוליטיות וחברתיות,
 שהפירוש הישיר—היא ה"קומון סנס" של תרבות הארצות הדוברות אנגלית 

ביותר שלו הוא התנהגות על פי שיפוט נכון או הערכת מצב בריאה, המשוחררת

 עצמת הרוח השמרנית בארצות42מהתחכמויות אינטלקטואליות או רגשיות.
הדוברות אנגלית גרמה לכך שה"קומון סנס" הפך למושג יסוד בענייני המדינה

והחברה; אחד מתוצריו הבולטים מצוי במערכת המשפט שלהן, והוא "החוק

 שיטת החוק הבלתי כתוב שהתפתח באמצעות הפסיקה שהיתה—המקובל" 
נהוגה במשך מאות שנים. הכוונה היא לחוק מקובל אך בלתי כתוב, שונה מן

החוקים שחקק הפרלמנט, מן החוק הדתי, מחוקי הנזיקין ומן החוק המסחרי,

המבוסס, שלא ככל אלה, על המסורת והמנהגים המקובלים או על ה"קומון
 השקפה זו43סנס", ומבטא כללי צדק הנתפשים כעקרונות קבועים ומקובלים.
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 האמונה כי תריסר אזרחים ללא הכשרה—היא גם הבסיס לשיטת המושבעים 
משפטית כלשהי מסוגלים לשפוט בעניין העומד בפניהם באופן שקול, נכון וטוב

44יותר משופט מקצועי.

הדבקות הזאת ב"קומון סנס" בארצות הדוברות אנגלית חיזקה את יכולתן
להתנגד למגמות מהפכניות, מעבר ליכולתן של ארצות רבות אחרות. בבריטניה

הברית, מדינאי או מדיניות הנחשבים לחסרי "קומון סנס" בעיני–או בארצות

משמעית; גם רעיונות ואידיאלים, ויהיו יפים ככל–הציבור נידונים לדחייה חד
שיהיו, נדרשים בארצות אלו, יותר מבמקומות אחרים, לעמוד בביקורת "התבונה

המקובלת". אין פלא, אם כן, שגדול הוגי הדעות השמרנים דוברי האנגלית, אדמנד

ברק, ראה ב"קומון סנס" מחסום מבורך מפני הרוח המהפכנית המסוכנת הנושבת
מצרפת, וטען כי קנה המידה האנושי הדרוש להערכה בענייני החברה וערכיה

 הוא זה של "אדם בעל שיפוט מקובל"
 כלומר, מי שאינו דווקא פילוסוף או— 45

46מלומד, אלא אדם רגיל המסוגל לשפוט על פי הערכים המסורתיים של בריטניה.

כך דווקא תכונות המעשיּות והניסיון שמגלמת התבונה המקובלת, המעלות

עליה את חמת המהפכנים, הן עיקר מעלתה בעיני השמרנים. הללו מאמינים

שאפילו גדולי המלומדים, כשהם גדולים באמת, מגיעים לגדולתם דרך שאיבה
האירי ויליאם באטלר ייטס, בשירו "שבעת  כדברי המשורר—מאותה מסורת 

:החכמים", כשהוא מסביר היכן באמת למדו האנשים הגדולים את חכמתם

םיכרדב ודעצ םה

םיקחמ םידליש יפכ ,ועמשש תא םיקחמ

74.תונצבקמ האב המכחש וניבה םה

לפי ההשקפה השמרנית, התבונה המקובלת חיונית לחברה משום שכדברי ברק,
התבונה "בכל יחיד מועטה היא", לכן מן הראוי שנדלה "מהמאגר וההון הכללי

 ומובן שתפישה כזאת מקפידה לשמור48[של הניסיון] של אומות ושל עידנים".

על רציפות המסורת גם עבור הדורות הבאים, שיזדקקו לה בדיוק כמו דור
ההווה. במילים אחרות, עמודי התווך של תודעת השמרנים הם המחויבות להוריש

לדורות הבאים מצב דברים שאינו גרוע יותר מזה שקיבל דור זה מאבותיו,

 וברור למדי כי חברה שבה49והציפייה כי הדורות הבאים ירצו בירושה הזאת.
נשבר הרצף התרבותי המסורתי משלמת על כך מחיר ומסתכנת בחוסר כיוון

ובאבדן מעצורים. את התוצאות החמורות העלולות לנבוע מכך הציגו בהיקף

 שלא שעו—המועצות – החל מצרפת המהפכנית ועד ברית—מלא החברות 
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לאזהרתו של ברק והחליפו את החינוך המבוסס על המסורת ההיסטורית והדתית
באותו "חינוך אזרחי", שלימד את הדור הבא כי האדם בנוי מצרכים פיזיים

 רצון—ורציונליים בלבד, וביקש לקדם רעיון מופשט ובלתי ניתן להגדרה כמו 

50כללי נאור.

להשלמת התמונה יש להעלות נקודה חשובה נוספת בעניין התבונה

 את ההכרה השמרנית ש"התבונה המקובלת לבדה היא מורה דרך—המקובלת 

 מאחר שהתבונה המקובלת51בוגדני", כדברי ההוגה האוסטרי פרידריך האייק.
 המסייע לשימור הערכים המוסריים העומדים ביסודהÎ‡ÓˆÚÈנתפשת אך ורק 

של החברה ולקידומם, יש להבטיח שהיא תהיה מעוגנת כראוי בערכים אלה,

ובייחוד אסור שתהפוך להיות מטרה לעצמה, המקדשת מסורת ללא קשר לערכה
 שכן במקרה כזה מדובר בעצם ברלטיביזם מוסרי, שהוא ההפך הגמור—המוסרי 

משמרנות.

את העוגן הדרוש לעקרונות המוסר של החברה מוצאת המחשבה השמרנית
בערכים המוסריים המוחלטים הנובעים מהמסורת הדתית, ועל כן היא מבטיחה

את מקומם כחלק אינטגרלי מכלל המורשת והתרבות של כל חברה. את הדגשת

חיוניות העוגן הזה לכל חברה מתוקנת, ובייחוד לכל דמוקרטיה מתוקנת, במחשבה
–השמרנית ניתן למצוא, כשתי דוגמאות מני רבות, אצל נשיאה הראשון של ארצות

 ולדעת ברק, הדת52טוקוויל.–הברית ג'ורג' וושינגטון ובהגותו של אלקסיס דה

ההפרדה בין דת ומדינה), היא כוח מאזן חיוני להתמודדות–הממוסדת (כלומר, אי
עם חסרונותיה של דמוקרטיה חסרת רסן. מול התחושה שמולידה הדמוקרטיה,

 תחושה העלולה להוביל—כאילו חופש הבחירה מעניק חופש פעולה מוחלט 

 הדת היא כוח מרסן המעניק—לאמונה המסוכנת שהדמוקרטי זהה למוסרי 
נקודת התייחסות מוסרית קבועה שאינה ניתנת לתמרון או לשינוי על ידי

 הבנה זו, מוסיף ברק, מביאה את האנגלים לקבל באורך רוח גם כל53הפוליטיקה.

מיני קליפות ותוספות בעייתיות שנוספו לדת לאורך השנים, ולהעדיפן על פני
54הסכנות הכרוכות בדחייתה הגמורה ממשטרם.

מייסטר,–בעוד שברק מתייחס לתפקיד הדת במשטר האנגלי דווקא, יוסף דה

איש ארץ סאבויה, ואולי החשוב שבהוגים השמרנים דוברי הצרפתית, טוען
שהמחוקקים הטובים והמצליחים בכל התקופות הבינו כי התבונה האנושית

יכולה, וכי שום מוסד המבוסס על הסכמה אנושית בלבד לא יאריך–אינה כל

ימים. משום כך, סדר חברתי ראוי, יציב וצודק מן ההכרח שישלב באופן נאות
פוליטי, התבוני, עם הבסיס המוסרי היציב–את צרכיה של החברה בתחום המדיני

והמוחלט החיוני לחברה מתוקנת, אשר יכול לנבוע רק מהמסורת הדתית. וזו



•   48   ˙ÎÏ˙

לדידו הסיבה שמחוקקים דגולים אלה שילבו בפוליטיקה את היסוד המוסרי
55המסורתי, שמקורו בדת: "כדי שחולשת אנוש תזכה בחיזוק נשגב".

–את ההוכחה הטובה ביותר להצלחת גישה זו מוצא הקתולי הקפדן דה

 הן על מורשת העבר והן—מייסטר בתולדות עם ישראל, אשר בזכות השמירה 
 הצליח להמשיך ולהתקיים—על המסורת הדתית בזהותו ובהיסטוריה שלו 

לאורך זמן ובתנאים שלא ייאמנו. השמרנות הישראלית היא שאפשרה את המשך

קיומה של "אותה אומה של חמישה או שישה מיליונים רובצת על סלעי יהודה
החשופים, גאה מכל ערי אסיה הגאה, עומדת בכל הזעזועים שהיו מרסקים

אומה גדולה עשרת מונים, צולחת את נהר המאות, את חרב הכובשים ואת

שנאת העמים, מדהימה בעמידותה מנגד לאדוני העולם, שורדת לבסוף את כל
האומות הכובשות ומציגה עדיין לאחר ארבעים מאות את שייריה רוויי הצער

56לעיני המתבונן המופתע".

,יופצכו ,ןמלוע תשיפתב תוינרמש ןכא ןה לארשי תבשחמו לארשי תרוסמ
םילכבו הירקיעב תינאיצופנוקה וא תיברעמה וזמ הנוש תילארשיה תונרמשה ןיא

לש םתובישח תייאר ,ערל הטונ םדאה עבט רצי יכ הנבהה :התוא םישמשמה

דוחייב תוקבדה ,םדא ינב ןיב םיניקת םיסחי םויקל םילבוקמה םיללכהו גהנמה
רבעה תורוסמ לש ןתבצה רקיעבו ,תיתדה תשרומל תונמאנה ,ימואלה ירוטסיהה

םיפתושמה םיינרמשה םינממסה דצלש אלא 75.יתליהקה םויקה ריצכ החפשמהו

תוכיאו לקשמ הל םינתונה םיידוחיי םינייפאמ תילארשיה וזל ,תורחא תורוסמ םע
,רטסיימ–הד הארהש יפכ ,תישאר .םלועב תוינרמשה תורוסמהבקרב  ןפוד יאצוי

ירה ,התוינויחל ןמיס איה תוברת לש תיכרעהו תירוטסיהה תויכשמההש רחאמ

,ףוצרה המויק ךשמהבו ,םלועב רתויב הקיתעה התויהב ,תילארשיה תוברתהש
.הלש תינרמשה תרוסמה לש ריכבה הדמעמ לעו תימינפה התמצע לע העיבצמ

תרוסמה לש תושיפתהו םיכרעה בוציעב עירכמ דיקפת לארשי תרוסמל ,תינש

85.תיברעמה תונרמשה — םלועב הברה העפשהה תלעב םויכ איהש תינרמשה

כלומר, הניסיון ההיסטורי של המסורת הישראלית, בעל ההיקף יוצא הדופן

בשנות קיומו ובעומקו, יחד עם תכניה הייחודיים, מעניקים לה תפקיד מפתח

בתולדות השמרנות. מכאן, שמי שמבקש להבין את השמרנות בכלל, מן ההכרח
59שינסה להבין את מהותה ואת משמעותה של השמרנות הישראלית.
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בבסיס מחשבת ישראל עומדת ההשקפה המקראית, שלפיה מאז יציאתו מגן

 העדן וכניסתו לעולם, היכולת "לדעת טוב ורע"
 היא התכונה המגדירה את60

האדם; על בסיס תכונה זו מבינה מסורת ישראל את האדם, את מהותו, את
התנהגותו ואת בחירתו.

השקפה זו מניחה בהכרח קיומו של מוסר שביסוד עולם, "טוב" ו"רע" שכל

 שכן רק היכולת לדעת טוב ורע—אדם מסוגל להבחין בהם ולבחור ביניהם 
נותנת משמעות להכרעתו המוסרית של האדם. אלא שמסורת ישראל אינה

גורסת כי היכולת לדעת טוב ורע משמעה שכל אדם, או אפילו רוב בני האדם,

פועלים מטבעם בדרך ישרה ובוחרים בטוב על פני הרע. ההפך הוא הנכון:
הדמויות שהמקרא מעלה על נס הן בדרך כלל יוצאות דופן, בעולם שבו שולטים

לרוב שפיכות דמים, גילוי עריות ושאר זוועות. ולא זו בלבד אלא שהתיאורים

המקראיים מבהירים שגם כאשר האדם רוצה לעשות את הדבר הנכון, קשה לו
מאוד, וקל לו בהרבה להניח לעצמו להשתחרר מן המוסר ולצלול למעמקי

הבהמיות; הנטייה הבולטת והחזקה יותר בבני האדם, מטבעם, היא דווקא להעדיף

את הרע. נטייה זאת מוצגת באופן ברור בספר בראשית כקו המאפיין את האדם
 "וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ וכל יצר מחשבת—לדורותיו, הן לפני המבול 

61ריו".ֻ והן אחריו: "כי יצר לב האדם רע מנע—לבו רק רע כל היום" 

תפישותיה של המסורת הישראלית לגבי יכולת הבחירה האנושית מניחות
כי אכן יש בנמצא מה שוויקו כינה "שפה שכלית משותפת לכל האומות",

המאפשרת לכל אדם לבצע שיפוט מוסרי בסיסי, ועל הנחה זו מבוסס מה שמכונה

 מסורת ישראל גורסת כי62בהגות המערבית "החוק הטבעי" או "המוסר הטבעי".
המוסר הטבעי שבאדם הוא מערכת של ערכי יסוד, אשר כל אדם מסוגל להבחין

בהם בזכות יכולתו לדעת טוב ורע, אך משום נטיות טבעו כלל לא ברור שיעשה

כן. כך, היכולת לשיפוט מוסרי שבתודעת האדם (המוסר הטבעי) מנוגדת לנטיות
(יצר) טבעו. זהו המתח הנצחי שבקיומו הייחודי של האדם: בהיותו חלק מן

העולם, יש בו נטיות טבעיות, דחפים ויצרים; אך בניגוד לשאר היצורים מצויה

באדם גם ידיעת העולם, היא תודעתו. בעוד שעולם הטבע פועל על פי כורח,
תודעת האדם מכריחה אותו דווקא להיות תמיד במתח של הכרעה בין אפשרויות



•   50   ˙ÎÏ˙

 או כדבר ג'ון מילטון,63 משום היכולת להבחין ולבחור ככל העולה על רצונו.—
64: "אנו חיים חוק לעצמנו, דעתנו היא חוקנו".„Ô ‰Ú„Ô ‰‡·Â‚בשירתו הגדולה 

המתח הבסיסי הזה שבקיום האנושי הוא למעשה מה שהמקרא עוסק בו

מראשיתו ועד סופו, ובהתאם לרוח השמרנית של התנ"ך הדבר נעשה תוך שילוב
הכללי עם הפרטיקולרי: ספרי המקרא אינם עוסקים בעם ישראל ובתורתו

כשלעצמם, אלא ממקמים אותם במסגרת המציגה את כלל מהות האדם ומקומו

בעולם. תולדות ישראל והתורה שניתנה בסיני ממלאות, כמובן, את רוב דפי
המקרא, אך המקרא מתאר בהרחבה גם דמויות שהתנהגותן חיובית ומוסרית,

אף על פי שאינה נובעת מתורת משה כלל, אם משום שחיו לפניה, כמו האבות,

ואם משום שלא נמנו עם בני ישראל, כמו בית יתרו ורות המואבייה. יתרה מזו,
המקרא דן בסוגיית התמודדותו המוסרית של האדם נוכח חברה חוטאת, גם

 כך—היכן שאין כל נגיעה של ממש לתולדות ישראל או לתורה שניתנה בסיני 

למשל הוא מספר על נוח והמבול, על לוט וחורבן סדום ועמורה, וכן על יונה
וגורל העיר נינווה. התייחסות מקיפה זו היא הבסיס לחשיבות שמעניקה מסורת

אנושיות ולמוסר הטבעי, שחובה על כל אדם וחברה הראויים–ישראל לשאלות כלל

לשמם לשמור עליו.
םישורדה םיינרמשה תודוסיב רתויב יתועמשמהו ףיקמה יארקמה קוסיעה

,תינרמש השיפתל תפומ איה ילשמ לש םלועה תשיפת .ילשמ רפסב יוצמ הרבח לכל

םדאה ינב יבגל תינקפסו תישעמ השיג ךותמ םייסיסב רסומ יכרעל תסחייתמה
לע םילעומ ובש ,ילשמ לש 'ח קרפב הבחרהב תגצומ וז םלוע תשיפת 56.םעבטו

"המכח"כ םירדגומ הלא .תונבל תישונאה הרבחה החילצהש םיגשיההו תוביציה סנ

ירסומ וחק"( רסומב םדאה ינב לש םתוקבדמ תעבונה )"םינינפמ המכח הבוט"(
םינזֹרו וכלמי םיכלמ יב"( תוניגההו ןויסינה ןמ ןכו )"רחבנ ץורחמ תעדו ףסכ לאו

תוגייתסה םג הלוע הז קרפמ .)"צדק יטֹפש לכ םיבידנו ורׂשי םירש יב :קדצ וקקוחי

וא ,םירוצעמ ירסח םירבדבו תונויערב הרבחה תא רערעל הסנמש יממ השק
66.)"יתאנש תוֻכּפהת יפו"( תינכפהמה םלועה תשיפתמ — רוציקב

את תמצית המסר השמרני הכללי של ספר משלי ניתן למצוא בפסוקים כגון

"שמע בני וקח אמרי וירבו לך שנות חיים: בדרך חכמה הריתיך הדרכתיך במעגלי
 כיָישר; בלכתך לא יצר צעדך ואם תרוץ לא תכשל; החזק במוסר אל תרף נצֶרה

 משפטים אלה מדגישים את הרעיון כי הערכים ודברי המוסר הנמסרים67היא חייך".

לאורך כל הספר כולו הם פרי ניסיון רב וחכמה חברתית, פרי הנמסר מאב לבן.
בעצם, תבונה מקובלת.
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משום כך יש במשלי מעט מאוד התייחסויות מפורשות לשמירת מצוות שהן
"דתיות" במובן הצר, וגם אותן ההתייחסויות הנמצאות בספר מדגישות בעיקר

את ההיבט של שמירת הסדר החברתי, המוסר והיושר הפנימי של האדם, ופחות

 כך, הספר מעלה על נס כללים חברתיים.את מילוין המדויק של מצוות פולחניות
 מרכזיות69 כיבוד הדת וערכיה;68יסודיים כמו קיום משפט צדק וגינוי עדות שקר;

72 הצורך ביושר ובהגינות;71 קדושת חיי אדם;70המשפחה והנאמנות לבן הזוג;

 גישה זו של משלי73חמלה, סעד, התחשבות בזולת והימנעות ממעשי אכזריות.
באה למיצוי המלא ביותר שלה בפסוקים הבאים המתארים את שורשי הרע

  אלה הזוכים לגינוי המקראי החריף ביותר, "תועבה"—בחברה 
 וכולם— 74

דברים שבין אדם לחברה: "שש הנה שנא ה' ושבע תועבות נפשו: עינים רמות,
ן, רגלים ממהרות לרוץֶָולשון שקר וידים שפכות דם נקי; לב חרש מחשבות א

 כמצופה מספר שמרני,75לרעה; יפיח כזבים עד שקר ומשלח מדנים בין אחים".

כל התכונות המועלות על נס מובאות לא כעקרונות מופשטים אלא בהקשר
מעשי וממשי מאוד. למעשה, ספר משלי הוא דוגמה לסדר חברתי פעיל ומקיף

 מקבילה—של ערכים ודרכי פעולה מעשיות, הנטוע באורח חיים מוסרי ראוי 

של החברה האזרחית במסורת השמרנית המערבית.
אנושיות נמשכה גם לאחר חתימת–ההתייחסות למוסר הטבעי ולשאלות כלל

המקרא, לאורך כל תולדותיה של מחשבת ישראל. בהקשר זה עסקו חז"ל בהרחבה

בהלכות כבוד הבריות, והדגישו את חשיבותן על ידי אמירות ברורות, שאולי
הנחרצת מכולן, החוזרת פעמים רבות בתלמוד הבבלי, היא "גדול כבוד הבריות

76שדוחה את 'לא תעשה' שבתורה".

יתרה מזאת, על פי המסורת הישראלית גם בקרב אלה שאינם יודעי תורה,
 אפילו—או ששכלל אינם ישראל, תיתכן בהחלט השגה של רמה מוסרית גבוהה 

 אכן, המחשבה הישראלית קובעת77כזו שגם חכמים וצדיקים יכולים ללמוד ממנה.

כי בכל התקופות ישנם אנשים, אשר ללא כל מגע עם האל או עם תורתו הגיעו
 החל מתיאורים—לבניית אופי ראוי וחיים מוסריים, והביטויים לעמדה זו רבים 

 וכלה באמירות מפורשות,78של חכמים היושבים ומחליפים דעות עם פילוסופים

כמו דבריו של רב נחמן על זקני הנכרים החכמים העומדים בשוק: "רב נחמן היה
79אומר אלמלא תורה, כמה נחמן בר אבא יש בשוק".

ואולי המפורש מכולם הוא המדרש הבא, שראוי להביאו בהרחבה:

ראופמ שובלב היהש דחא םדא הארו ךרדב ךלהש ,יאני יברב היה השעמ

לא ותוא סינכה .ןכ ,ול הנע .ונלצא לוכאל דבכתתו יבר הנפת ,ול רמא .רתויב
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;]איקב[ ותוא אצמ אלו ארקמב ותוא קדב .ותוא הקשהו ותוא ליכאה ,ותיב

רמא .ותוא אצמ אלו דומלתב ;ותוא אצמ אלו הדגאב ;ותוא אצמ אלו הנשמב

.ותיבב ךרבי יאניש ,ול הנע .ךרבו סוכה תא חק ,ול

.ןכ ,ול הנע ?ךל רַמוא ינאש המ לע רוזחל ךרוצה יד המכוח ךב שיה ,ול רמא

רמא .ותוא ספתו חרואה םק ."יאני לש ומחל תא לכא בלכה" :רומא ,ול רמא

הנע ?ילצא רשא ךתשורי המו ,ותוא לאש !ינממ ענומ התאש ךלצא יתשורי ,ול

ורמאש תוקוניתה לוק תא יתעמשו רפס תיב ינפל יתרבע תחא םעפ ,ול

תליהק השרומ ."בקעי תליהק השרומ ,השמ ונל הוויצ הרות" :)בל םירבד(

.בקעי תליהק אלא ,ןאכ בותכ אל יאני

יתעמש אל ימימ ,ול הנע ?ינחלוש לע לוכאל תאב תוכז וזיאב ,]יאני[ ול רמא

הז םע הז םיבירמ םיינש יתיאר אלו ,וב םירבדמש הזל התוא יתאבהו הער הלימ

!בלכ ךל יתארק ינאו ,ךב שי ץרא ךרד ךכ לכ ,ול רמא .םהיניב םולש יתמש אלו

ויכרד תא ]דדומ[ המושה ¢¢¢¢¢Ì „¯Í˘¢ :])נ םילהת( קוספה תא יאני[ וילע ארק זא

ךרד המדק תורוד השישו םירשע ,רמא ןמחנ בר רב לאעמשי יבר ירה .וכרע בר

ךרד — "םייחה ץע ךרד תא רומשל" :)ג תישארב( בותכש הז אוה .הרותל ץרא

הז ,והבא יבר רמא ¢Â ·È˘Ú ‡ÏÂ‰ÈÌ‡¯‡¢ ;הרות וז — םייחה ץעו ,ץרא ךרד וז

לש ןתעושי ]השוריפ[ אוה ךורב שודקה לש ותעושי ובש םיקוספה ןמ דחא

08."ונל התעושיל הכלו" :)פ םילהת( בותכש ומכ לארשי

–משמעי: רבי ינאי נוכח ביושרו ובמוסריותו של האורח הלא–המסר הוא חד

מלומד בכל תחומי התורה ומכה על חטא שזלזל בו, מכיוון שגם אדם אשר לא
למד תורה ראוי לכבוד ולהערכה על שהוא מקיים את כללי המוסר והיושר

הטבעיים המכונים דרך ארץ, הישג שהוא נדיר בפני עצמו.

כך, עולה בבירור שמחשבת ישראל גורסת חלוקה מעשית בין התורה במובנה
הצר (החוקה שניתנה בסיני לישראל) ובין עקרונות המוסר שביסוד העולם

מבריאתו. אלה האחרונים מצויים גם ביסוד התורה, אך הם בגדר המוסר הטבעי

שכל אדם בכל תקופה יכול להבחין בו וליישמו. תפישה זאת מבוטאת במפורש,
, כי אפשר להגיע להבנה (חלקית לפחות) שלÎÂÊ¯È‰למשל, בדברי יהודה הלוי ב

גם באמצעות הגות קיום האל ולכן להכיר את עקרונות המוסר היסודיים

 ובאופן חד וממצה יותר81פילוסופית, אפילו ללא כל ידיעה או קשר לתורה.
מבוטאת אותה תפישה במדרש האומר: "אם יאמר לך אדם יש חכמה בגויים

 תאמן... יש תורה בגויים אל תאמן".
82
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מתפישתה של מסורת ישראל כי המוסר הטבעי ניתן להבחנה ולהבנה על ידי
כל אדם, נובע בהכרח שאפשר להגדיר בקלות את עיקריו, לפחות בקווי מסגרת

כלליים. ואכן, קיימת במסורת הישראלית מסגרת שכזו, והיא מוכרת בכינוי

 שורת העקרונות או חוקי היסוד שראוי כי כל בני האדם—"מצוות בני נוח" 
ישמרו. הגרסה הנפוצה שלהם היא זו: "תנו רבנן שבע מצות נצטוו בני נח: דינין

83וברכת השם עבודה זרה גילוי עריות ושפיכות דמים וגזל ואבר מן החי".

— ןיניד( דחא ליעפ ןורקיע םייקל םיווצמ םדאה ינב לכש הלוע הלא םירבדמ
קיום חברה שיש בה חוק ומשפט צדק), ושישה איסורים, שמהם שלושה כלליים

יותר ("ברכת השם", כלומר איסור חילול השם; וכן עבודה זרה וגזל), ושלושה

מעשיים לגמרי (גילוי עריות, שפיכות דמים ואבר מן החי). אף שרוב הציוויים
 ורק—הללו גם היחיד יכול לשמרם, הרי הם מכוונים ביסודם לחברה כולה 

חברה שלמה יכולה לנסות ולקיים את כולם בצורה שלמה, ובעיקר נכון הדבר

לגבי משפט הצדק. מדובר אם כן במעין חוקי יסוד, שיוצאות מהם עוד הסתעפויות
שלושים מצוות הנחשבות ומסיבה זו נמנות במקומות מסוימים משנה רבות,

 ולפי מסורת ישראל, קיום החוקים האלה הוא התנאי84כיוצאות מן השבע.

המינימלי ההופך את האדם ה"טבעי" הרע לחלק מהחברה האנושית המתוקנת,
ומי שנוהג לפיהם וגם מכיר במקורם האלוהי נחשב לחסיד אומות העולם. מנגד,

הפרתם העקבית של עקרונות אלה הופכת חברה אנושית לחברה אכזרית ובהמית,

שאינה ראויה להתקיים (במקרא היא זוכה כזכור לכינוי "תועבה").
ומבין שבע המצוות, שלוש הן האיסורים החמורים במיוחד, שבשום פנים

 בשום מחיר. ידוע מאוד איסור זה לגבי—ואופן אסור לבן אנוש לעבור עליהם 

ישראל: "אין לך דבר שעומד בפני פקוח נפש חוץ מעבודה זרה וגילוי עריות
 פחות ידוע שלפי המסורת הישראלית, שלושה איסורים (בגרסה85ושפיכות דמים".

מעט שונה) הם בבחינת ייהרג ובל יעבור גם למי שאינם ישראל: "אמר רב יוסף

אמרי בי רב על שלש מצוות בן נח נהרג: על גילוי עריות ועל שפיכות דמים ועל
86ברכת השם".

ברור אם כן ששמירת עיקרי המוסר הטבעי היא, לדידה של מסורת ישראל,

חובתם של כל חברה וכל אדם באשר הם. ומאליה עולה השאלה, האם לפי
מסורת ישראל יחסיו המיוחדים של עם ישראל עם האל ועובדת קבלתו את

אנושי לגביו?–התורה משנים את תקפותו של המוסר הטבעי הכלל

סחיב לארשי תרוסמ תשיפת תא הליחת ריהבהל שי וז הלאש לע תונעל ידכ
תניחבב קסוע ארקמה ,הז קרפ תליחתב רומאכ .לארשי םע לש ומויק תועמשמל

רקיעב השענ רבדהש הדבועל תערכמ תובישח שי ךא — ללכב ישונאה בצמה
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יסיסבה ישונאה םויקה תא שפות ארקמה .ÚÌ לש ויתורוק רואית תועצמאב
םג היהי ךכו ,לובמה זאמ תומואל םיקלוחמ םדאה ינב .ימואל םויקכ הרבחב

יאצאצל הרותה ןתמ ירהש ,יוצרה םג אלא ,יוצמה קר וניא הזה בצמה 78.דיתעב

תישונאה הירוטסיהב םדיקפת — םתלוגסו ,םעל םתכיפה דמעמב השענ םהרבא
88."ץראה לכ יל יכ םימעה לכמ הלוגס יל םתייהו" :המואכ איה — םלועה תודלותבו

באותו אופן, הגאולה האישית שיכול אדם להשיג במקרא היא מוגבלת ובעיקר

זמנית, ורק במסגרת החברה יש סיכוי להשיג קיום מוסרי תקין לאורך זמן. אך
המונח "חברה" הוא פיקציה מופשטת שאינה קיימת במציאות; בעולם האמיתי

יש רק נסיבות ותנאים ממשיים, רק קהילות ועמים בעלי שמות. על כן עולה מן

 בגלל יכולתה העצומה לשמר—המקרא, שהמסגרת הלאומית הפרטיקולרית 
 היא הקהילה האנושית היחידה המסוגלת—ערכי מוסר ולהנחילם מדור לדור 

לטפל בקידום האינטרסים של הפרט והציבור לאורך זמן, והיא המחסום הטוב

ביותר מפני שקיעה לתהום מוסרית. וזו משמעותה של ההבטחה לאברהם, כי
89צאצאיו שומרי מסורתו יהפכו לימים לעם.

ככל השקפה שמרנית, תפישת העולם הישראלית אינה מאמינה כי הפרט

לבדו יכול להגשים את אורח החיים האנושי הראוי, והיא סבורה שהדבר אפשרי
רק במסגרת חברתית. והמסגרת החברתית שבה יש סיכוי אמיתי לממש את

 מכאן שלפי מחשבת ישראל, האופן שבו90 האומה.—אורח החיים הרצוי היא 

אנושי במציאות הפרטיקולרית–מתגלמת התפישה האוניברסלית של המוסר הכלל
של חיי האדם הוא הקיום הלאומי.

וזהו המקור למתח הייחודי של הקיום הישראלי: הצורך לשלב בקיומו את

הרכיב הלאומי הרגיל, את היותו עם המתקיים בעולם "ככל הגויים", עם רכיב
הייחודיות שלו, הסגולה שלו. הלאומיות הישראלית בנויה עד היום מאותו שילוב

מיוחד, שמנע ממנה תמיד להפוך לעם בלבד או לדת בלבד.

הדרישות המשולבות הללו מישראל, לעמוד בקני מידה מוסריים ומעשיים
אנושיים וייחודיים גם יחד, עולה בבירור מדברי חז"ל על הסיבות לחורבן–כלל

הבית. בתלמוד הבבלי, למשל, נאמר: "מקדש ראשון מפני מה חרב? מפני שלשה

דברים שהיו בו: עבודה זרה וגלוי עריות ושפיכות דמים". הווי אומר: בית ראשון
חרב וישראל גלה מארצו לא בגלל אי מילוין של הדרישות המיוחדות לישראל

—בתורה, אלא משום שאותם שלושה איסורים של ייהרג ובל יעבור הופרו 

 ובהמשך אותה מסכת מזכיר91אנושיים לא נשמרו.–משום שכללי המוסר הכלל
התלמוד הבבלי בדיוק את אלה שזלזלו בדרך ארץ משום שבטחו בכך שהחזיקו

בתורה: "אבל מקדש שני שהיו עוסקין בתורה ובמצות וגמילות חסדים מפני מה
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חרב? מפני שהייתה בו שנאת חנם ללמדך ששקולה שנאת חנם כנגד שלש עבירות
92עבודה זרה גלוי עריות ושפיכות דמים".

כהמשך לגישה זו ניתן להביא מדרש מעניין הדן בתנאים לשיבה מן הגלות:

"אמר לי רבי ב' פעמים גלו ישראל בבית ראשון ובאחרון. בבית ראשון ניתן להם
זמן ובאחרון לא ניתן להם זמן. אמרתי לו, בני יושבי בית ראשון אף על פי שהיו

עובדי עבודה זרה, היה בהן דרך ארץ והייתה בהן צדקה וגמילות חסדים". לעומתם,

93אנשי בית שני הייתה בהם תורה אך לא דרך ארץ, ולכן לא נקצבה גלותם.

 לפי חז"ל, גם כדי לתקן את חורבן בית שני אין די—משמעות הדברים ברורה 

בהחזקת התורה בלבד; דרושה לישראל דרך ארץ, כדי שישוב.

‰Æ ÚÏ ÒÙ¯ ‰È˘¯

דרך ארץ שהתלמוד והמדרש מציינים היא כינוי למערכת המידות המתוקנות

הבסיסיות, אלה שללא ספק אינן שייכות לתורה בלבד. במילים אחרות, דרך ארץ
היא התבונה המקובלת הישראלית. אולם זהו מושג מימי התנאים והאמוראים,

אישי של המוסר הטבעי, והוא חסר–המתייחס בעיקרו של דבר למישור הבין

 את העיסוק במישור הציבורי של האומה הישראלית. בלשון—מרכיב חיוני 
אחרת, המושג "דרך ארץ" אינו מתייחס לעניין הקהילה המדינית הישראלית. את

הרעיון המדיני הישראלי, המשלב דרך ארץ עם העניין הממלכתי, מגלם מושג

שהיה מקובל ונפוץ במקרא, והיום הוא כמעט נשכח מלב במשמעותו המקורית,
הרחבה יותר: "הישר".

הישר הוא מושג בעל רבדים רבים המופיע בהרחבה בספרי המקרא, אך הוא

 את המוסר הטבעי. ותפקידו—מבטא בעיקרו של דבר את הצדק שביסוד העולם 
החשוב ביותר של הישר הוא היותו מושג של המחשבה המדינית הישראלית,

אשר בבסיסו עומדת ההנחה שהמדינה איננה רק כלי להגנה מפני האויב ולהשגת

רווחה כלכלית, אלא בראש ובראשונה כלי שנועד להבטיח את קיומם של קני
מידה מוסריים בחברה.

נקודת הפתיחה לעיון בתפישת הסדר המדיני במחשבה הישראלית היא ספר

שופטים, המתאר את התקופה שבה מנסה ישראל להתנהל בדרכו ללא הנהגה
לאומית ממוסדת. בספר שופטים, עם ישראל אינו נתון עוד להנהגתם בעלת
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ההשראה האלוהית המתמדת של משה ויהושע, ועדיין אינו כפוף להנהגה
הממלכתית הממוסדת של המלכים. אלה הם הימים שבהם נבחנים ערכיו של

העם ויכולתו לעמוד ולהתקיים בזכות עצמו.

 רובו של ספר שופטים הוא תיאור המקרים שבהם העם עושה את "הרע
 וכעונש— בעיקרו של דבר עבודה זרה ונישואין לבני עמים אחרים —" 'בעיני ה

 לאחר שהעם מכיר94על הרע ניתן ישראל או חלקו בידי אויביו המכים בו.

בטעותו ומבקש רחמים, הוא זוכה לחנינה שמימית בדמותו של שופט המנהיג
ומציל מצרה. בעקבות כל ניצחון מבטיחים ישראל לקיים את חוקי התורה ושלטון

95השופט מבטיח את הדין והצדק, ואז "תשקוט הארץ" ארבעים או שמונים שנה.

ברוב המקרים מצטיירת מערכת יחסים כמעט מכנית בין העם לאל: כאשר העם
מפר את ציוויי התורה, הוא נענש במלחמה; וכאשר הוא מתקן דרכיו וחוזר

לחוקי התורה, הוא זוכה לדור שלום. וחוזר חלילה.

 אך בשתי הפרשיות הנועלות את ספר שופטים בא לקצו היחס הפשוט הזה
בין מילוי ברור של מצוות האל לגמול ברור מטעמו. ובשני המקרים מרכזי תפקידו

של מושג "הישר", אשר מופיע כל פעם בתוך המשפט הידוע שהפך לסימן ההיכר

של תקופת השופטים כולה, ונתפש על פי רוב כביטוי שלילי לתקופה שלילית:
"בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה". אך המשפט מופיע

 שאין בהם "רע" ברור שבאשמת—דווקא בשני אירועים שהם יוצאי דופן בספר 

העם, ואין בהם שופט מושיע. למעשה, עיון בשני התיאורים מעלה אפשרות
לפרשנות שונה בתכלית של המשפט המפורסם.

המדובר בשתי פרשיות ייחודיות, שבהן בני ישראל מתמודדים עם מצב

בעייתי ובוחרים, ללא הנחיה אלוהית ברורה, דרך פעולה שאינה מגונה. והעם לא
רק שאינו נענש על פעולתו זו, אלא אף מקבל, כפי שניתן לקרוא מבין השורות,

מעין ציון לשבח על התמודדות מתקבלת על הדעת עם קושי גדול.

 באירוע הראשון
 מסופר כיצד איש מהר אפרים בשם מיכה עושה לו מקדש96

פרטי לעבודת אלוהי ישראל ובו מסכה ואפוד ותרפים, והוא אף ממנה לוי לכהן

שם; זהו פולחן מוטעה שצורתו מנוגדת לצו התורה, אך הוא מכוון בכל זאת אל

אלוהי ישראל ולא לאלוהים אחרים, וזוכה לפרשנות היחידה "בימים ההם אין
מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה". לאחר מכן מסופר על בני שבט דן, אשר

בנדודיהם צפונה בחיפוש אחר נחלה חדשה עוצרים במקדש שהקים מיכה, ולוקחים

97את כלי הפולחן ואת הכוהן כדי שיוכלו לעבוד את אלוהי ישראל בנחלתם החדשה.

לאירוע זה צדדים בעייתיים: לקיחת המסכה והכוהן נגד רצון הבעלים וכינון

פולחן לאלוהי ישראל באמצעים מפוקפקים. אבל ניתן לראות את הדברים באור
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שונה, כמעשה חיובי ביסודו, בתנאים קשים: הנה מצליח שבט בישראל, לאחר
שנכשל במשימה הבסיסית הקיומית למצוא נחלה בארץ, לשרוד ואף למצוא

 בכוחות עצמו בלבד. הפרשנות—נחלה חדשה ולקיים בה פולחן לאלוהי אבותיו 

החיובית הזאת לאירוע תואמת את המשתמע מפסוקי ספר שופטים עצמו
המתארים כיצד מגיעים שליחי בני דן למקדש מיכה ומבקשים מן הכוהן: "שאל

לכים עליה". הוא עונה להםֹנא באלהים ונדעה התצלח דרכנו אשר אנחנו ה

משמעית: "ויאמר להם הכהן לכו לשלום נכח ה' דרככם אשר תלכו–תשובה חד
 במילים אחרות, הכהן מבטיח להם כי האל איתם, ואכן שליחותם וגם98בה".

מסע בני דן שלאחר מכן צולחים.

יול טבש שיא ובש הרקמ 99,העבגב שגליפ השעמ רופיס אוה ינשה עוריאה
תא םיחקול ריעה יבשותו ,ןימינב טבשל תכיישה ,העבג ריעל ושגליפ םע עיגמ

תולע םע התמשנ תא האיצומ איהש דע הלילה לכ םממז תא הב םיעצבמו שגליפה

לכ לא םירתבה תא חלושו השיאה תפוג תא שיאה רתבמ השעמה תובקעב .רחשה
לכ היהו" :תצרחנו תמעזנ םעה תבוגת .התשענש העווזל תודעכ ,לארשי יטבש

דע םירצמ ץראמ לארשי ינב תולע םוימל תאזכ התארנ אלו התייהנ אל רמאו הארה

שינעהל שרודו העבגה לא ץבקתמ םעה 001."ורבדו וֻצע הילע םכל ומיש הזה םויה
ראש תשירדל ברסמו ריעה ינב ירוחאמ בצייתמ ןימינב טבש ךא ,ברחב הישנא תא

.התשענש תירסומה הפרחה לשב המחלמל תמרוגה הטלחה — לארשי

מלחמת האזרחים נמשכת שלושה ימים, ובשני הימים הראשונים דווקא ידם
של בני בנימין על העליונה, והם הורגים הרג רב בישראל. בשלב זה מהסס העם

ותוהה שמא ההחלטה להילחם הייתה מוטעית. הם פונים למשכן אשר בבית אל

ושואלים את האל: "האוסף עוד לצאת למלחמה עם בני בנימין אחי אם אחדל?"
 ואכן,101והתשובה באה ברורה ונחרצת: "ויאמר ה' עלו כי מחר אתננו בידך".

ביום השלישי מכריע ישראל את בנימין, הורג את רוב בני השבט החוטא ומעלה

באש את עריהם. ואחר כל הדברים נאמר: "ויתהלכו משם בני ישראל בעת ההיא
איש לשבטו ולמשפחתו ויצאו משם איש לנחלתו: בימים ההם אין מלך בישראל,

102איש הישר בעיניו יעשה".

אירוע זה ברור מקודמו: העם מגלה מחויבות מוסרית בסיסית ופועל לפיה,
אחריות לאומית כאשר הוא מחליט למנוע את הכחדת שבט הנשִואפילו מגלה מ

בנימין למרות חטאו, ומאפשר לשארית הפליטה לשאת נשים משבטים אחרים.

ומה שמנחה את ישראל כאן הוא רק "הישר" בעיניהם, כאשר האלטרנטיבה
לפעולתם העצמאית היא שזוועת הגבעה תישאר ללא תגובה, ואז תיפרצנה

אפילו הנורמות המוסריות המינימליות שראויה חברת בני אדם כי יהיו לה.
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סיסב לע ,םמצע לשמ תוירסומ תוערכה לארשי ינב םילבקמ םיעוריאה ינשב
— םיפתושמהו םילבוקמה םיללכהו תורוסמה ידי לע םתעדותב ועטינש םיכרעה

יתשבו .ימואל–ללכה רושימב תלבוקמה הנובתהו יעבטה רסומה יללכ בוליש

ךא ,הפיקע םנמא ,תיהולא הקנפשוגל תויאמצע תוערכה ןתוא תוכוז תוישרפה
םתלאש ןהו הכימ שדקמ ןהוכל ןד ינב םינפמש הלאשה ןה :תיעמשמ–דח תאז לכב

301.תשממתמ ןכאש ,החלצהל תיהולא החטבהב תונענ לא תיבב לארשי ינב לש

בשני האירועים שתוארו קושר ספר שופטים את התיאור "איש הישר בעיניו
 אין גם שופט או נביא. כלומר, אין—יעשה" עם העובדה ש"אין מלך בישראל" 

הנהגה לאומית ממוסדת שתוכל להבהיר לישראל כיצד לנהוג, ועל כן העם

מחויב לקחת אחריות על מעשיו, לעשות כמיטב יכולתו ולנהוג על פי שיפוטו
 כיושר עיניו.—המוסרי 

הישר, אם כן, הוא עמידתה של הקהילה הלאומית בקני מידה מוסריים

מתוקנים. אלא שסוף ספר שופטים מראה כי ישראל מתקשה מאוד לקיים לא
רק חברת מופת, אלא אפילו את כללי המוסר הבסיסיים ביותר. בהמשך, המתואר

חברתי הגמיש והוולונטרי–בספר שמואל, העם מגיע למסקנה שתחת הסדר המדיני

של עידן השופטים אין לו סיכוי לבסס קיום תקין לאורך זמן. אפילו תקופת
הנהגתו של הגדול והמצליח שבשופטים, שמואל הֹראה, אינה משנה את המסקנה

שישראל מגיע אליה; לקראת סיום כהונתו כמנהיג מגלה אחרון השופטים, כי

העם בוחל במצב המדיני הבלתי יציב והבלתי מוגדר השורר זה מאות שנים, עם
מנהיגות של שופטים בעתות משבר, ובלי מערכת מדינית קבועה ומחייבת יתר

 העם מבקש משמואל לבסס משטר חדש בישראל, "מלך לשפטנו ככל—הזמן 

 הוא מחפש סדר מדיני קבוע ובעל מאפיינים ברורים ומקובלים בכל104הגוים".
העמים: שלטון מרכזי, רשות מבצעת, גביית מסים והחזקת צבא, חקיקה מחייבת

וסמכות לכפות אותה על הכלל. העם מבכר להחליף את ההנהגה הרופפת,

הוולונטרית, האישית והזמנית של שופטים ונביאים במשטר יציב, בעל יכולת
 מדינה.—כפייה, ממוסד וקבוע 

המדינה החדשה נושאת בחובה, מיומה הראשון, את הצורך להתמודד עם

זמנית עם שתי–המתח הישראלי הייחודי שכבר הוזכר, והוא ההתמודדות הבו
 הגנה—מערכות התייחסות: קיום מדיני בקני המידה שכל אומה נדרשת להם 

 יחד עם הצורך לעמוד בקני—על האזרחים, רווחה כלכלית, קיום החוק והסדר 

המידה המוסריים הגבוהים יותר שדורשת מורשתו הייחודית. מצב דברים זה
 כששמואל פונה אל העם כולו שנאסף בגלגל—בולט במעמד ייסוד הממלכה 

ומבקש מהם להעיד בפומבי כי מנהיגותו הייתה הוגנת ונקייה מעוול:
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ךילמאו יל םתרמא רשא לכל םכלקב יתעמש הנה לארשי לכ לא לאומש רמאיו

םנה ינבו יתבשו יתנקז ינאו םכינפל ךלהתמ ךלמה הנה התעו :ךלמ םכילע

„‚‚„ ‰ß Â יב ונע יננה :הזה םויה דע ירֻענמ םכינפל יתכלהתה ינאו םכתא

Ó˘ÈÁÂ דימו יתוצר ימ תא יתקשע ימ תאו יתחקל ימ רומחו יתחקל ימ רוש תא

ונתוצר אלו ונתקשע אל ורמאיו ;םכל בישאו וב יניע םילעאו רֹפכ יתחקל ימ

הזה םויה וחישמ דעו םכב 'ה דע םהילא רמאיו :המואמ שיא דימ תחקל אלו

501.דע רמאיו המואמ ידיב םתאצמ אל יכ

העדות הכפולה שמבקש שמואל בפני האל ובפני המלך היא ביטוי מפורש לקיומן
של שתי מערכות של קני מידה הדורשים התייחסות, המעשית והמוסרית. אך

בזאת לא תם העניין. ישראל זכו בראשית דרכם לתנאי קיום יוצאי דופן, לקשר

בלתי אמצעי עם האל, במחיר יוצא דופן: אם ישראל כקולקטיב ינהלו את ענייניהם
על פי חוקי האל הם יקצרו הצלחה, ואם יסטו מכך ייכשלו. בתחילת ספר שמואל,

כאשר העם אומר כי אינו מסוגל עוד לעמוד בתנאים האלה, הוא זוכה להקלה

שגם לה יש מחיר.
 המגולמת בדמותו של—הקמת המלוכה מייסדת מצב חדש, שבו המדינה 

 היא הנושאת הראשית באחריות לקיום הגשמי והמוסרי של העם.—המלך 

וכזכור, בתפישה המקראית קיומם של קני המידה המוסריים הבסיסיים, הישר,
הוא חובתה הראשונה של הקהילה המדינית הישראלית.

פוליטי החדש משנה את התנאים של יחסי העם עם האל:–הסדר המוסרי

מעתה לא יידרש עוד העם לעמוד, במצב רגיל, ברמה המוסרית האידיאלית
שמגדירה התורה, אלא רק באותם כללי היסוד המינימליים המתיישבים

עם עקרונות המוסר הטבעי. אין מדובר בהסתלקות מהשאיפה לקיום אידיאלי,

אלא בהכרה שקיום כזה הוא יוצא דופן וקשה להשגה, ורק בזמנים ותנאים
מיוחדים, ובעמל רב, יצליח ישראל להתקרב אליו. המסקנה הברורה של ישראל

מתקופת השופטים היא שכשהוא נאלץ להתמודד עם הכל או לא כלום, נותר

יותר ויותר בלא כלום. מעתה הניסיון הישראלי הוא לעמוד בדרישות הקיום
 וגם זה, כפי שיתברר, אינו קל כלל.—המוסרי הבסיסי 

ולירידה הזו בדרישות המוסריות יש, כאמור, גם מחיר. חוסר היכולת של

העם לעמוד במידה הגבוהה של חירות ואחריות שממנה נהנה בתקופת השופטים
 עולה במוצהר באמרה המפורסמת: "וירע— תחת ריבונותו של האל בלבד —

הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך לשפטנו ויתפלל שמואל אל ה':

תך מאסו כיֹויאמר ה' אל שמואל שמע בקול העם לכל אשר יאמרו אליך כי לא א
106תי מאסו ממֹלך עליהם".ֹא
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עם הקמת המלוכה ישראל אינם נשפטים עוד בפני האל כשלעצמם, אלא
 כישות אחת. מעתה המלך ומעשיו הם בראש— מדינתם —באמצעות מלכם 

ובראשונה אלה שיקבעו את גורל ישראל, הן ביחסיו עם בני אנוש (יחסי פנים

בחברה ויחסים עם העמים השכנים) והן ביחסיו עם האל. זוהי בדיוק מהות
אזהרתו של שמואל לעם, כשהוא מבהיר להם מהו מחירו של ייסוד המלוכה:

"וזעקתם ביום ההוא מלפני מלככם אשר בחרתם לכם ולא יענה ה' אתכם ביום

ההוא". אך תשובתם של ישראל היא שכבר ניסו את הדרך הקשה ולא עמדו בה,
"וימאנו העם לשמע בקול שמואל ויאמרו לא כי אם מלך יהיה עלינו: והיינו גם

107תינו".ֹאנחנו ככל הגוים ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו ונלחם את מלחמ

אלא שכזכור, ישראל אינו "ככל הגויים". שהרי גם אחרי הקמת המלוכה
נותר לישראל הצורך, שאינו נחלת שום עם אחר, לקיים חברה מוסרית מתוך

חברתי המאפיין–שילוב של המחויבות לאידיאל שמציגה התורה עם הקיום הפוליטי

כל מסגרת מדינית. שילוב זה הוא המוליד את "הישר" כמושג ייחודי למחשבה
המדינית הישראלית: קיום הקהילה המדינית במסגרת קני המידה של המוסר

— התורה —אנושי, שבהיותו נטוע במסורת הישראלית הייחודית –הטבעי הכלל

הוא נתפש כבסיס בלבד לשאיפה מוסרית רמה יותר. מעת הקמת המלוכה עד
 היא הסמן של המצב המוסרי— באמצעות המלך —חורבן הבית, המדינה 

הישראלי. משלב זה ואילך הצלחה או כישלון של העם בעמידתו בקני המידה

 נשפטת במקרא באמצעות שיפוט הדמות— הישר —המוסריים ההכרחיים 
המגלמת את הקהילה המדינית: המלך.

העם אינו יכול עוד לנער חוצנו מן המלך ומשטרו, והוא מחויב לשאת

בתוצאות קבלת המלוכה שכה רצה בה. חטאיהם של המלכים הרעים וכשליהם
 משום שהם, בעצם, חטאים—של המלכים הגרועים נופלים על ראש העם 

וכשלים של המדינה ולא עניין פרטי. וזהו עיקר המחיר שמשלם ישראל על כינון

 עליו לשאת בתוצאות מעשי שליטיו, אם הם מוצאים חן בעיניו ואם—המלוכה 
לא. חטאי המלך, כמו ענישתו, אינם עניין אישי אלא ממלכתי, שכן הוא לב

הקהילה המדינית. להוציא את המקרים שבהם הממלכה עוברת על מעט האיסורים

האלוהיים החמורים ביותר על פגיעה במוסר, אין האל מתערב בנעשה, גם כאשר
מדובר במלך כושל או אכזרי שתחת שלטונו העם סובל מאוד. המלוכה הייתה

דרישת העם, ועל העם להתמודד עימה, שכן מעתה גורל העם ומלכו כרוכים יחד

108ללא התר.

קני המידה והמושגים שבהם שופט המקרא מצב דברים חדש זה עולים כבר

בדברי שמואל אל העם באותו מעמד של כינון המלוכה: "והוריתי אתכם בדרך
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תו באמת בכל לבבכם כי ראו את אשרֹהטובה והישרה: אך יראו את ה' ועבדתם א
 שמואל מעמיד כאן109הגִדל עמכם: ואם הרע תרעו גם אתם גם מלככם תספו".

אמירה בת שלושה שלבים לגבי הדרך הראויה להנהגת ענייני המדינה שזה עתה

קמה: ישראל מצווים ללכת בדרך הטוב והישר, המתוארת כדרך שתביא אותם
—לעבוד את האל בכל לבבם, ומנגד הם מוזהרים מעשות הרע. מהו "רע" זה 

הדבר ברור, כמדומה, וכך גם הביטוי "בכל לבב" כאידיאל של שלמות שיש לשאוף

להגיע אליו. אך מהי אותה "דרך הטובה והישרה" אשר ילכו בה ישראל וייהנו
מחסדי האל? האם אלה הם שני שמות נרדפים לעניין אחד, או שמא שני מושגים

שונים ומשלימים? האם הישר הוא הטוב המקראי או משהו אחר?

להבהרת עניין זה ניתן להיעזר בטקס דומה, שנערך שני דורות לאחר מכן:
 דרכו בתפקיד ומעביר מעמד סיכום ימי מלכותו של דוד, שבו סוקר המלך את

את הכתר לבנו שלמה. כמו אצל שמואל מציג דוד סיכום דרך, אך הפעם מדובר

תהפוכות בהרבה, שידעה בעיות לא פשוטות הן במישור–במנהיגות סוערת ורבת
האישי והן במישור המדיני. וכך אומר דוד:

לכ יתבדנתה יבבל רשיב ינא הצרת םירשימו בבל ןחב התא יכ יהלא יתעדיו

םהרבא יהלא 'ה :ךל בדנתהל החמשב יתיאר הפ ואצמנה ךמע התעו הלא

םבבל ןכהו ךמע בבל תובשחמ רציל םלועל תאז הרמש וניתבא לארשיו קחצי

לכה תושעלו ךיקחו ךיתודע ךיתוצמ רומשל םלש בבל ןת ינב המלשלו :ךילא

011.יתוניכה רשא הריבה תונבלו

דוד אינו מתאר את מלכותו ואת המלכות שהוא מייחל לתת בידי בנו באותם

מושגים, וההבדל משמעותי מאוד. על עצמו אומר דוד כי פעל "בישר לבב", אך

לבנו הוא מאחל כי האל ייתן לו "לבב שלם". העמדת דברי דוד אלה מול דברי
שמואל שהוזכרו לעיל מבהירה את משמעות הדברים. דוד מצביע על אופייה של

תקופת מנהיגותו, על הצלחותיה וכישלונותיה. הוא קובע כי הצליח לפעול ביושר

 את זאת הוא מאחל לבנו שיעשה. ומה חסר—לב אך, במשתמע, לא בלב שלם 
לדוד כדי שיוכל לומר כי פעל "בלבב שלם"? הצבעתו על הישר במלכותו, והימנעותו

מן השימוש במילה "הטוב", מבהירות את המשוואה שהציג כבר שמואל: האידיאל

שמאחל דוד לשלמה הוא הלב השלם, וזה מורכב משני יסודות, הישר והטוב,
111שרק את הראשון מביניהם הצליח דוד לקיים.

ההבחנה המקראית בין טוב לישר במעשי המלכים היא עקבית, והיא עולה

 הניתנים ביחס לכל— מעין "מאזנים" ממלכתיים —שוב ושוב בתיאורי הסיכום 
מלך. על יהוא, מלך ישראל המחסל את פולחן הבעל ונאמניו, ומחדש את פולחן
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 נאמר: "ויאמר ה' אל יהוא112אלוהי ישראל כפי שהיה מקובל בממלכה הצפונית,
יען אשר הטיבת לעשות הישר בעיני ככל אשר בלבבי עשית לבית אחאב בני

רבעים ישבו לך על כסא ישראל: ויהוא לא שמר ללכת בתורת ה' אלהי ישראל

 יהוא מתואר113בכל לבבו לא סר מעל חטאות ירבעם אשר החטיא את ישראל".
כמי שהיטיב לעשות את הישר אך לא כמי שעשה את הטוב, שכן נאמר במפורש

 חיסול פולחן—כי "לא שמר ללכת בתורת ה' בכל לבבו". כלומר, כריתת הרע 

 הוא המעשה "הישר" המזכה את בית יהוא בשנות—הבעל והפלת בית אחאב 
שלטון ארוכות, אך עדיין אינו "הטוב", הקיום המלא של הפולחן והחוקים שעליהם

מדברת התורה.

על יהושפט מלך יהודה, שהיה מלך חיובי בקווים כלליים, אך לא העביר מן
הארץ את הסגידה לאלים אחרים, נאמר: "ויעש הישר בעיני ה' וילך בכל דרך דוד

 דברים דומים נאמרו גם על המלכים אמציה,114אביו ולא סר ימין ושמאל".

 כאשר לגבי אמציה הדברים ברורים עוד יותר: "ויעש115עזריהו, יותם ואחרים,
116הישר בעיני ה' רק לא בלבב שלם".

 וכמובן גם לעומת מלכים רבים שעליהם נאמר כי עשו—ולעומת כל אלו 

 היו שני מלכים, חזקיהו ואסא, שעליהם נאמר כי עשו את הטוב—את הרע 
והישר גם יחד, ורק סיכום פועלם זוכה לתוספת "בכל לבבו" או "בלב שלם".

פוליטית, שגם יזמו רפורמות–שניהם מתוארים כמלכים מתוקנים מבחינה מדינית

דתיות לסילוק הפולחנים הזרים. על חזקיהו נאמר: "ויעש כזאת יחזקיהו בכל
יהודה ויעש הטוב והישר והאמת לפני ה' אלהיו: ובכל מעשה אשר החל בעבודת

 ועל117בית האלהים ובתורה ובמצוה לדרש לאלהיו בכל לבבו עשה והצליח",

 אף שמאמציו של אסא118אסא נכתב: "ויעש אסא הטוב והישר בעיני ה' אלהיו".
לסילוק הפולחנים הזרים מתוארים בכתוב כהצלחה חלקית בלבד, המאמץ האמיתי

שעשה זיכה אותו בתואר "הטוב" שאיפשר לתאר גם את לבבו כשלם: "והבמות

119לא סרו מישראל רק לבב אסא היה שלם כל ימיו".

ניתן, אם כן, לראות כי המלכים שהמקרא מתאר כעושי הישר הם אלה אשר

 הם ניהלו את ענייני המדינה תוך קיום—עמדו בקנה המידה של המוסר הטבעי 

 ונמנעו מאותן עבירות בסיסיות—כללי היסוד המוסריים והחברתיים המינימליים 
משמעי. ורק אותם מלכים ישרים, המנסים לממש גם את–שהן בבחינת רע חד

 אפילו כאשר אינם מצליחים בכך, כמו אסא—האידיאל המרבי של קיום התורה 

 מתוארים כמשלבים את הטוב והישר, בלבב שלם.—
מתוך כך, אפשר להבחין במשמעותה המלאה של הדרך הישרה המקראית:

הקיום, בהקשר הישראלי, של עקרונות המוסר וההתנהגות הראויה המשותפים
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 ובעוד שספר משלי מדגיש התנהגות זו במישור הפרטי, ספרים120לאנושות כולה.
כמו שופטים, שמואל, מלכים ודברי הימים מתייחסים לישר בעיקר במישור

הציבורי, הלאומי והממלכתי. "הישר" המקראי הוא מושג המבטא תפישה שלמה

של מחשבה מדינית, אשר מתייחסת לקני המידה המוסריים הבסיסיים שישראל
חייבים לעמוד בהם, הן בממד האישי והן בממד הממלכתי.

דומה שתפישת הישר המקראי באה למיצויה הבהיר והמלא ביותר בדמות

העומדת בתווך בין תקופת השופטים לבין ימי המלכים, דמותו של ראשון מלכי
ישראל, שאול. סיפורו חשוב משום שיש בו תיאור ייחודי של הניגוד בין עמידה

אידיאלי של האל, ובין עמידה בדרישות שולחיו האנושיים של–בציווי המוסרי

121 העם.—המלך 

מקור השבר באירוע שבו מצטווה שאול על ידי האל לתקוף את עמלק

ולהחריבו על רכושו. אך בבוא הניצחון, "ויחמל שאול והעם על אגג ועל מיטב

הצאן והבקר והמשנים ועל הכרים ועל כל הטוב ולא אבו החרימם וכל המלאכה
 בניגוד לצו האל, חומלים שאול והעם על השלל122תה החרימו".ֹנמבזה ונמס א

123 המתואר כמי ש"שכלה נשים חרבו".—המובחר וגם על מלך העמלקים אגג 

הפרת הצו האלוהי המפורש מביאה את שמואל הזקן להודיע לשאול: "ולמה לא
 תחילה מנסה שאול124".'שמעת בקול ה' ותעט אל השלל ותעש הרע בעיני ה

 ומתרץ כי השלל שלא הוחרב125",'"לעגל פינות", מצהיר כי "הקימתי את דבר ה

מיועד לזבח לאל, אך לבסוף הוא נאלץ להודות כי "חטאתי כי עברתי את פי ה'
 ומתברר שסיבת המשבר היא126 ואשמע בקולם".È¯‡˙È ‡˙ ‰ÚÌואת דבריך כי 

ניגוד בין שני מקורות הלגיטימציה של המלך: מחד רצון העם, שהקים את המלוכה,

ומאידך צו האל, אשר אשרר את המוסד הזה. חטאו של שאול היה שבמקום
לנסות ולשלב את שתי הדרישות, בחר בדרך הקלה ונכנע לנטיות העם. בשל

127אירוע זה, ולמרות כל תחינותיהם של שאול ושמואל, מואס האל בשאול.

אולם לא רק שהמלך אינו מופל מיד מכיסאו, אלא שדרישה כזו אינה עולה כלל.
למעשה, שאול ימשיך למלוך על ישראל עוד כשנות דור, רוב הזמן בהצלחה לא

 אלא שכעת יעשה זאת בלי חסד האל. מתברר שהסרת הלגיטימציה—מבוטלת 

האלוהית אינה מצדיקה, בעיני המקרא, את הפלת המלך, כל עוד הוא ממלא את
חובותיו המוסריות הבסיסיות על פי המוסר הטבעי. מעתה ואילך מלכות שאול

128חסרה מנדט שמימי, ומבוססת רק על המנדט הציבורי שקיבל.

אפילו דוד, אשר בהוראת האל נמשח על ידי שמואל למלך, אינו קורא תיגר
על זכותו של שאול למלוך. גם כאשר שאול רודפו ומבקש להמיתו אין דוד כופר

בלגיטימציה השלטונית של שאול. המקרא שולח מסר ברור ביותר בנושא זה:
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דוד, שזכה להימשח למלך בהוראת האל וחייו בסכנה, הוא לכאורה האיש הזכאי
—יותר מכל אדם אחר לקחת את חיי שאול, אך כשההזדמנות נופלת לידיו 

 הוא מכריז שלא ישלח ידו במלך ישראל. עמדה זו של דוד מבהירה—פעמיים 

את התפישה המקראית לגבי השלטון המדיני: גם כאשר המלך אינו זוכה עוד
בחסד האל, בעצם תפקידו כמלך המבקש את הדרך הישרה לעמו הוא ממשיך

לייצג את העניין הציבורי, וככזה אין לפגוע בו, אפילו במקרה קיצוני וחריף של

129סכנת חיים.

סופו של שאול מגיע רק כאשר טעויות הערכה שלו ביחסיו עם הפלשתים

משאירות בידם פתח לפתיחת מערכה בעת הנוחה להם, ובשעה של פיצול פנימי

בישראל, מגיע שאול לקרב חסר תקווה בגלבוע מול חיל פלשתי, המכה את
ישראל. גם במעמד זה ממלא שאול נאמנה את תפקידו המלכותי: הוא מתואר

כמי שאינו פוחד למות, אך חושש מהפגיעה בכבוד המלוכה ובמורל העם, ומעדיף

ליפול על חרבו מאשר לסבול את חרפת הפלשתים. בכך הוא עומד בקני המידה
אנושי: למרות הטעויות הרבות שעשה,–של מלך ראוי לפי המוסר הטבעי הכלל

הוא פעל בגבורה ובאחריות לאומית עד הרגע האחרון.

 כונסו בימי בית130מעשי דרך הישר, שכהגדרת חז"ל הם "תפארת לעושיה",
  תיאור של תפארת ישראל, גבורתו ומלחמותיו.—ראשון בקובץ בשם "ספר הישר" 

הספר, אשר נכתב כנראה בסגנון השירי העברי הקדום, לא הגיע אלינו, חוץ

קינת דוד על מות שאול מקטע משמעותי אחד שמובא כציטוט בשמואל ב, והוא
 בקינה זו ניתן אולי הביטוי הנשגב ביותר לתפישה המקראית של הישר.131ויונתן.

זוהי שירה מקראית יוצאת דופן, משום שאין בה פנייה לבורא העולם או אזכור

לתורתו, ואין היא אלא קינה אנושית ולאומית על מעשי אומץ וגבורה שעשו
שאול ויונתן למען עמם. זהו מעין "שיר הרעות" מלפני שלושת אלפים שנה,

ומטרתו מוצהרת: "ויקנן דוד את הקינה הזאת על שאול ועל יהונתן בנו, ויאמר

 דוד מקונן כאן על מלך בשר132ללמד בני יהודה קשת הנה כתובה על ספר הישר".
ודם, אדם שעבירותיו אינן מאפשרות למעשיו לזכות בברכת האל, אך עדיין ראוי

הוא שתרומתו לישראל תועלה על נס, כמי שעמד על ערש לידתה של המדינה

ועשה רוב חייו לחיזוקה ולהגנתה. לכן מושרת לו הקינה, המספרת על מעשי
 וגם ועל שגיאותיו, כדי שתהיה שיעור בענייני ההנהגה—גבורתו למען ישראל 

 "ללמד בני יהודה קשת":—המדינית לדורות הבאים 

ללח ךיתומב לע לארשי יבצה

םירובג ולפנ ךיא

ןולקשא תצוחב ורשבת לא תגב ודיגת לא
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םילרעה תונב הנזלעת ןפ םיתשלפ תונב הנחמשת ןפ

תֹמורת ידשו םכילע רטמ לאו לט לא עבלגב ירה

ןמשב חישמ ילב לואש ןגמ םירובג ןגמ לעגנ םש יכ

םירובג בלחמ םיללח םדמ

םקיר בושת אל לואש ברחו רוחא גושנ אל ןתנוהי תשק

ודרפנ אל םתומבו םהייחב םִמיענהו םיבהאנה ןתנוהיו לואש

ורבג תויראמ ולק םירשנמ

הניכב לואש לא לארשי תונב

ןכשובל לע בהז ידע הלעמה םינדע םע ינש םכשבלמה

המחלמה ךותב םירבג ולפנ ךיא

ללח ךיתומב לע ןתנוהי

ןתנוהי יחא ךילע יל רצ

םישנ תבהאמ יל ךתבהא התאלפנ דאמ יל תמענ

331.המחלמ ילכ ודבאיו םירובג ולפנ ךיא

ÂÆ ‡¯ı ·ÏÈ ‡„Ó‰

מושג הישר המקראי מבטא מציאות של קיום תרבותי, חברתי ולאומי בארץ
כהנחת מוצא יסודית, אך משנתערערה מציאות זו לאחר חורבן הבית הראשון

נעשה המושג בהדרגה בלתי מתאים למציאות. בתקופת הבית השני הייתה ארץ

ישראל עדיין מרכז הקיום וההוויה הישראליים, אך הייתה זו כבר הוויה משובשת,
שיש בה גולה הולכת וגדלה ומגבלות משמעותיות של הריבונות הלאומית

והתרבותית. אפילו העצמאות של ימי החשמונאים הייתה בעייתית וחלקית

בלבד. ולאחר נפילת הבית השני הפכה ההוויה הגלותית בהדרגה לשלטת בתרבות
ובחברה הישראליות, כדברי ר' אברהם אבן עזרא בשיר החידה "ארץ בלי אדמה":

134"אם המלך שממה, לא תחיה כל הנשמה".

כך, בימי המשנה, עוד נודע מושג הישר במשמעותו המקראית הרחבה, לפחות
ר לו אדם?ָֹבלחלק מן החכמים, כעדות האמרה: "רבי אומר: איזוהי דרך ישרה שי

 עדיין ניכר כאן יסוד המשמעות135כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם".

—של מושג "הישר" המקראי: קוד התנהגות אנושי במקורו, הנובע מן האדם 
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—וללא הנחיה מפורשת מן האל, עומד בקני המידה של המוסר שביסוד העולם 
על כן הוא תפארת לבורא. דברים שבקלות יכולים היו להיאמר על מלכים כשאול

ויהוא; אולם ימי המשנה היו כבר תקופת מעבר לקראת היעלמות "הישר" והחלפתו

במשהו אחר.
במציאות החדשה עלה בהדרגה מונח שהחליף את "הישר" כתיאור תפישת

העולם השמרנית הישראלית, שחסרה עתה הן את ממד הריבונות הלאומית

המלאה והן את הוויית החיים המשותפים של העם בארץ אחת. המושג החדש,
המסמל במידה רבה את ההוויה החדשה, היה "דרך ארץ". זהו מושג שכבר הוזכר

בדברי חז"ל על אנשי הבית הראשון, שלפי המסורת הייתה בידם "דרך ארץ",

 התייחסות זו מבטאת את הראייה136לעומת אנשי הבית השני שלהם כבר חסרה.
מקראית של המושג, שהרי הוא מקושר בצורה ברורה להוויה שהייתה–הפוסט

קיימת פעם בארץ ישראל, ולניתוק מהארץ. המושג הרבני "דרך ארץ" מדבר על

137 שמקורם באותה ארץ שכבר איננה.— על ערכים ומעשים —דרך 

על כן, אף שבימי המשנה עוד זוכרים את "הישר", זהו כבר מושג השייך

לעבר, ובמקומו עולה הצירוף "דרך ארץ", כמו באמירה המשנאית מפי רבי נחוניא

 עול תורה, נותנין עליו עול מלכות ועול דרך ארץ" בן הקנה: "וכל הפורק ממנו
138

אשר ממנה משתמע כי כבר בימי המשנה נוצר הפער בין ענייני ההנהגה —

המדינית ("עול מלכות") לאורח החיים הישר ("עול דרך ארץ"), כלומר שימוש

 בניגוד ל"ישר" המקראי שכלל את—בשני מושגים במקום מונח אחד כולל 
139שניהם.

היפרדותה של תפישת דרך ארץ מן העניין המדיני הקבילה לתהליך נוסף

 אבדן הקיום המדיני והגיאוגרפי המשותף הפך את התורה—שנבע מאותו המקור 
בהדרגה מן המורשת הרוחנית המשותפת של ישראל לנחלת הקיום המשותפת

היחידה. כלומר, ההוויה המשותפת היחידה לבני ישראל במקומות נבדלים

ומרוחקים כמו תימן, פרס, איטליה וספרד הייתה יותר ויותר התורה ותלמודה.
במציאות הזאת נשחקה המסורת השמרנית הישראלית שחיקה חזקה ומתמשכת,

בגלל החוויה המפוצלת של הקיום היהודי.

חז"ל ידעו על קיומה של סכנה זו, ונאבקו בה ככל יכולתם. הם ניסו בעקביות
להימנע מהפיכת התורה לנחלה המשותפת היחידה של ההוויה הישראלית, וניסחו

 על חיוניותה של דרך ארץ,— ולעתים נחרצות עד להפתיע —אמירות ברורות 

 ככלל, דרך ארץ מוצגת על ידי140לא פחות מהתורה, לקיום אורח החיים המתוקן.
—חז"ל כעניין נפרד מן התורה ומלימודה, ועם זאת כחלק מאורח החיים הראוי 

שהוא חיוני גם לקיומו של לימוד התורה. דוגמה בולטת לכך היא אמרתו הידועה
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של רבי אלעזר בן עזריה, "אם אין תורה, אין דרך ארץ. אם אין דרך ארץ, אין
141תורה".

מובן מאליו שלדעת חז"ל התורה היא המקור למוסר ולטוב האידיאליים.

אולם הם ערים גם לכך שהעיסוק המרוכז בתורה על חשבון כל הדברים האחרים,
שהמצב הגלותי מעודד אותו, עלול להוביל למצב שבו דבקות לכאורה בתורה

 התופעה שהביאה—משמשת הצדקה לפגיעה במוסר הטבעי ובתבונה המקובלת 

 תפישה זו מוצגת, כמדומה, באופן הממצה142לדעת חז"ל לחורבן הבית השני.
ביותר, בקביעה המשנאית כי "כל שישנו במקרא ובמשנה ובדרך ארץ לא במהרה

[קהלת ד:יב], וכל שאינו לא לש לא במהרה ינתק'ֻהוא חוטא שנאמר: 'החוט המש

 ובהתאם לתפישה זו143במקרא ולא במשנה ולא בדרך ארץ אינו מן הישוב".
מופיעות במשנה, בתלמוד ובמפרשיהם התייחסויות רבות וחוזרות לדרך ארץ,

והיא זוכה אפילו לשתי מסכתות חיצוניות למשנה: דרך ארץ רבה ודרך ארץ

144זוטא.

ואולם, המציאות בגולה לא עמדה על מקומה. עם השנים החמירו רעות

הגלות, החל בפיצול ובניתוק בין הקהילות וכלה ברדיפות הדתיות ובהגבלות על

העיסוקים ותחומי המושב של היהודים. למרות מאמציהם של חז"ל, ככל שהקיום
היהודי הצטמצם והלך לתחום הקהילה הקטנה והפרט, כך השיל המושג ממשקלו

 כך, למשל, השתמשו ב"דרך ארץ"145ומעומקו, ונעשה בו שימוש הולך וצר.

במשמעות המקובלת והמוכרת ביותר עד היום, הנימוס, באמרות כגון "הלך רבי
יהושע וטפח על הדלת, והיה פלוסופוס ההוא מחשב בדעתו ואומר אין זו דרך

 כן ניתן למצוא גם הקשרים קרובים לנימוסים, כגון ענייני146ארץ אלא של חכם".

היגיינה והופעה חיצונית ("לימדך תורה דרך ארץ בגדים שבישל בהן קדירה
("אמר להם כל השותה מיד ), או צניעות בפרהסיה147"לרבו, אל ימזוג בהן כוס

).148"כלה כאילו שותה מיד זונה ואמרו לו והלא כל בנות ישראל יש להם דרך ארץ

שימוש מרכזי אחר ב"דרך ארץ" בתלמוד הוא במובן של המלצה על אורח חיים
),149"מאוזן וראוי ("דרך ארץ שיבנה אדם בית וייטע כרם ואחר כך ישא אשה

150ובמשמעות נוספת משמש המונח כשם נרדף למלאכה, משלח יד ופרנסה.

ובהקשר זה ניתן לראות, למשל, איך מתפרשת אמרתו של רבי נחוניא בן הקנה
עשרה: "עול– בימיו של רבי עובדיה מברטנורה במאה השש151שהובאה לעיל,

 עמל וטורח הפרנסה לפי שמלאכתו— משא מלך ושרים; דרך ארץ —מלכות 

 בדורות המאוחרים יותר משמשת "דרך ארץ" לא פעם במשמעות152מתברכת".
למשל בפירוש רש"י לתלמוד: "דרך ארץו כמ המצומצמת של מקצועו של אדם,

153 אם אומן הוא לאומנתו, אם סוחר הוא לסחורתו, אם איש מלחמה הוא...".—
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וניתן להוסיף עוד שורה של שימושים נוספים שנעשו במשמעויות שונות של
154המושג.

אמנם עוד היו חכמים, דוגמת מנחם בן שלמה מאירי הידוע בכינויו המאירי,

עשרה הכיר עדיין את המונח "דרך ארץ" במובן קרוב לזה–שבסוף המאה השלוש
המקורי, שצמח מ"הישר". וכך כתב המאירי בפירושו למסכת אבות:

הגהנהה ןינעב ול ךירצה רסומו םדאה תודמ לע חנומ אוה ץרא ךרדש אוה עודי

רישיהל אבה הרותה תוצמ :קלח לע ןאכב הניינע הרמאנ הרותהו ,תינידמה

תוכשמיהו הרותה תוצמ אלולש הליחת רמאו .ויתוגהנהב הרשי ךרדב םדאל

ועבט תגהנהו ומצע דצמ ול אבה ץרא ךרדב תומילש ול היה אל ,הז לע םדאה

הזב הרותה ינפוא ועיגהש המ תילכתל עיגי אל יכ הנכהה תילכתב היה וליפאו

תוצמ ול קיפסי אל הזב תיעבט הנכה םדאל ןיא םא ןכו .היכרדב קיזחמל

חיגשהל םהל רשפא יאו ללכ ךרד םדאה ורישיי תוצמה יכ ,תומלשה הזל הרותה

551.ץרא ךרדו רסומל םיכירצ דימת םישדחתמ םיקד םיטרפב

אך בימי הביניים, דברי המאירי לגבי "מדות האדם ומוסר הצריך לו בענין ההנהגה

המדינית" הם כבר יוצאים מן הכלל המעידים על הכלל. לאורך השנים, בהוויית

הגלות, התנוונו והלכו רוב המשמעויות של "דרך ארץ", וכך נותרו בשימוש רק
המרכיבים המצומצמים ביותר שאנו מכירים היום, אלה שקיבלנו בירושה מן

המציאות היהודית של קהילות החיות בתוך חברה זרה, ולהן זיקה חלקית בלבד

לסדר החברתי והמדיני המקיף בארצות שבהן גרו.
צמצום משמעותה המקורית של "דרך ארץ" הביא לכך שהיא נתפשת היום

בעיקר כשם נרדף לנימוס. אך אולי דווקא בשם נרדף זה ניתן למצוא תחילתו של

כיוון שבו ניתן יהיה לחדש את הדרך ארץ המקורית. נימוס, כמו דרך ארץ, הוא
מונח שבעברית של היום פירושו בעיקר הליכות הנועם המקובלות בחברה, אך

 המילה התגלגלה לעברית מהמונח היווני—גם הוא במקורו היה מקיף בהרבה 

"נומוס", שפירושו מנהג או סדר קבוע. מונח זה נתפש בפילוסופיה היוונית
 וממנו נגזר, כמובן,—כניגוד ל"לוגוס" שמשמעותו "מילה" או "תבונה רציונלית" 

המונח המקובל "לוגיקה". כלומר, מדובר באותו הניגוד היסודי לגבי הדרך הנאותה

לניהול ענייני האדם: זו ה"לוגית" והמהפכנית של התבונה הטהורה מול זו
 של דרך ארץ.—הנימוסית, השמרנית, של מנהג ותבונה מקובלת 

156וכך, ברוח קביעתו של המאירי, ש"אין לשאר האומות תורה, אלא נימוס",

נוכל ללמוד משאר האומות שהצליחו לקיים אורח חיים לאומי ראוי לאורך
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 כי גם— המסורת השמרנית שלהן —דורות על ידי שהתחברו לשורשי הנומוס 
אנחנו, כדי לבנות חברה מתוקנת, צריכים לשוב ולהתחבר אל שורשי דרך ארץ

שלנו.

ÊÆ ‰‡ÊÈÂ

 הוא—המונח "דרך ארץ" הוא שורש עתיק יומין לשמרנות ישראלית עכשווית 
מבטא את ההכרה שבמסורות העם טמונות תבונה מקובלת ואמיתות מוסריות

בסיסיות שבלעדיהן אי אפשר לאומה לשרוד ולקיים חיים ראויים לאורך זמן. אף

שהיום היא רק הד קלוש למנגינה גדולה ועתיקה, עד כי לרוב קשה להבחין בה,
יום, לרוב בלי–שמרנות זו עדיין חיה בקרבנו. מבלי משים נתקלים בה בחיי היום

לדעת מהי, באלף צלילים קטנים של מנהגים ואמירות ושברי מושגים.

.השדח חור תילארשיה תינרמשה תרוסמב חיפהל תורשפאו םעט דוע שי ךא 
תולוכי תילארשיהו תימלועה הבשחמל תולודגה היתומורתש ינפמ ,םעט שי

אקוודש ינפמ ;רועיש ןיאל םיאבה תורודה תאו הזה רודה תא רישעהלו שדחתהל

תרוסמה ,שדחמ לכה דסייל םישקבמ ךכ לכ םיקזח םיינכפהמ תוחוכ ובש ןדיעב
םירבדה לע הנגהב דוסי ןבא תויהל הלוכי םלועב הקיתעהו הלודגה תינרמשה

.קפסב לטומ ךורא חווטל לארשי םע תנידמ לש המויק ,הידעלבש ינפמו ;םייחצנה

ויש אפשרות, מפני שמרכיביה עוד חיים בהרבה מסורות, תחושות ותפישות,
ועל כן נידרש בעיקר להצביע עליהן ועל הקשרים ביניהן, כדי שתתחלנה לצבור

ממשות ולהתרקם בעיני האנשים למנגינה אחת גדולה; מפני שלאור הדברים

הרבים כל כך הפועלים היום לפירוד, יש בארץ ובגולה צורך וכמיהה לתפישה
שתביע את המשותף בין כל השבטים והמרכיבים של עם ישראל; ומפני שהרצון

הישראלי למכנה משותף אינו נוגע רק לזכר העבר ולצורכי ההווה, אלא יש בו גם

נכונות לשאוף לעתיד גדול.
אין להמעיט בקשייה של משימה מסוג זה. עוד שנים רבות נישא בתוצאות

העיוות באורח החיים הלאומי והחברתי שהתרחש בגלות. אך נוכל לשאוב עידוד

מכך שהצלחותיה השמרניות הגדולות של התנועה הציונית מצביעות על האופי
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השמרני מיסודו של ישראל, אם רק ניתנת ההזדמנות לתת לו ביטוי. תחיית
השפה העברית, שובו של חלק ניכר מהעם לחלק ניכר מארצו, תקומתה המחודשת

 אלה ועוד רבים הם הישגים של תפישה שמרנית,—של המדינה הישראלית 

אשר ביקשה לחדש על ידי בנייה על מורשת העבר, העדיפה את המעשי על פני
המופשט, וראתה עצמה כהמשך ההיסטוריה הלאומית של עם ישראל. ולמעשה,

עצם רעיון היסוד הציוני, שלפיו צריך עם ישראל ליטול אחריות על עתידו

במסגרת מדינית, הוא ביטוי להנחת היסוד השמרנית לגבי טבע האדם, ולגבי
הסכנות הצפויות לעם שישים גורלו בידי אחרים. דרך ארץ משוקמת יכולה

להיות אבן הפינה בהשלמת התהליך הציוני: גיבוש של הוויה לאומית מאריכת

ימים, דרך ישרה שתאפשר לישראל להיחלץ מאבדן הדרך והמבוכה שבהם הוא
מצוי היום ותוביל אותו לעבר מה שהוא יכול להיות.

שיקומה של דרך ארץ המקורית והחזרתה למלוא ממדי הישר הלאומי דורשים

תנועה תרבותית רחבת היקף, שבה ישותפו כל הישראלים הרוצים להשריש את
תפישות המסורת השמרנית הישראלית בחברה, בערכים, בתרבות ובמדינה.

שמרנות שתדבר בזכות אמיתות הזיכרון ההיסטורי הלאומי, שאותו יש המנסים

היום לקעקע; בזכות שמירתו של העבר כמציאות חיה באמצעות המסורת; בזכות
הקיום של הווה מוסרי כפועל יוצא מלקחי העבר. או בזכות שמרנות שהיא,

157כדברי אדמנד ברק, "שותפות בין ההווה לעבר" למען עתיד בעל משמעות.

הנה כי כן, באו הנסיבות וצירפו את הצורך לשקם את השמרנות הישראלית
בימינו אל האפשרות לעשות כן. כדי להביא לשיקומה של דרך ארץ בימינו מן

הראוי להגדירה כתפישה תרבותית, פוליטית וחברתית; כמסגרת של כללים

חברתיים שמרניים.–ציבוריים
דומה שאנו כבר מממשים את המצב שמפניו הזהירה שירת האזינו שבספר

דברים, הפונה לעם ישראל בכינויו המליצי ישורון, באמרה כי לאחר ששב אל

 ועכשיו נתונה158 "וישמן ישרון ויבעט".—הארץ ולאחר שאכל ושתה מטובה 
—בידינו ההזדמנות לתיקונו של אותו מצב, לפי המלצתה של אותה שירה 

ליצירת מכנה משותף שיהיה גם מחנה משותף, וישלב את המרכיבים הישראליים

השונים בבניית הסדר המדיני הישר: "ויהי בישרון מלך בהתאסף ראשי עם יחד
159שבטי ישראל".

‡ÂÙÈ¯ ‰Ú·¯È ‰Â‡ ‰ÚÂ¯Í ‰¯‡˘È ·˙ÎÏ˙Æ
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‰Ú¯Â˙

ÎÏ ‰˙¯‚ÂÓÈÌ ·Ó‡Ó¯ Ê‰ ‰Ì ˘Ï ‰ÓÁ·¯Æ

.ג ,ט הבר ארקיו .1

:ביבא לת( Ó·Á¯ ˘‡ÂÏ Ë˘¯ÈÁÂ·Ò˜È ךותמ ,"ץרא הנשי םירמוא" ,יקסבוחינרשט לואש .2
.012 'מע ,)ה"כשתה ,ריבד

3. Giambattista Vico, The New Science (Ithaca: Cornell, 1984), p. 62 )ןלהל ‰Ó„Ú ‰Á„˘(.
Amos Funkenstein, Perceptions of Jewish History (Berkeley: University of California  :םג האר

Press, 1993), pp. 131-132. )ןלהל ˙ÙÈ˘Â˙(.

םלוע תושיפתכ תונכפהמלו תונרמשל תוסחייתמ וללה תורדגההש ריעהל יואר ןאכ .4
תושיפת םנמא .תיטילופ תוהזל סג םוצמצ ןהמ תושעל תועט וז היהתו ,רתויב בחרה ןבומב
םעפ אלש תוארל לקנ ךא ,ונימיב םייטילופ "לאמש"ל "ןימי" ןיב הקולחל דוסיה ןה הלא םלוע
אוה םהילעש םייפוסוליפה תונורקעה ןיבו יטילופ הנחמ לש תולועפו תופקשה ןיב המאתה ןיא
.ססובמ תויהל רומא

יוניכה תא אל ןוחבל שי ,יטילופ השעמ לש ינכפהמה וא ינרמשה ויפוא תא ןיבהל ידכ
הרבחה לש םירדסהו תונורקעה רומיש תניחבמ ותועמשמ תא אלא ,ול קיבדמ ירוביצה ללמהש
,"תללוהמה הכפהמה" םשב עוריא סנ לע הלעמ תיטירבה תונרמשה .םהינפ לע םתכיפה וא הנידמהו
םיעוריאב רבודמ םתעדלש רחאמ ,"תינקירמאה הכפהמ"ל םינרמשה םינמאנ תירבה–תוצראבו

;ימויק םויא לומ ודמעש םייתרוסמ םייטילופ–םייתרבח םירדס םנכ לע ובישה וא ורמישש
םושמ קוידב ,םימויא תונוסא םהיניעב תובשחנ תיקיבשלובה וא תיתפרצה הכפהמה ,תאז תמועל
,םתמועל .ןיאמ שי שדח יתרבח–יטילופ רדס תאירבו רבעה ןמ רומג קותינ שרופמבו רהצומב ןתויה
םוסרכב םילגוד רתוי םינותמה :ןשיה רדסה תא דוסיה ןמ קרפל םיצור תינכפהמה הנומאה ילעב
תונלבסה ירסח ;תיתגרדה המרופר ידי לע תינכפהמה הרבחה תדלוהו ינרמשה רדסב יתטיש
,היסור ,תפרצ לש ןהיתודלותמ .ינוציק ינכפהמ ךלהמ ידי לע רמג ידיל הכאלמה תא איבהל םיסנמ
ןיא תפומה תרבח תא דסייל ןורחאה ןולשיכלש קר םעפ לכב םידמול םה הידובמקו ןיס ,הינמרג
,ינוציק ,ףירח היה אל ינכפהמה ץרפהש םושמ קר אב םרט לחוימה שדחה ןדיעה :תחא הביס אלא
.רתוי וצמאתי האבה םעפבש םמצעל םיחיטבמ םה .ויד םירוצעמ רסחו ירזכא

בוטה תא תרשוק איהש יפל ,"תיעבט" השיג אורקל ןתינ הנושארה תינכפהמה הסרגל .5
תינכפהמה הסרגל .יגולויב טעמכ ,וריתהל ןיאש רשקב םדאה לש תיעבטה הייטנה םע ירסומה
רבד לכ חרכהב יזא ,םייטולוסבא םיכרע ןיא םאש יפל ,"תינתלעות" השיג אורקל ןתינ היינשה
תאזכ הטלחהל עיגהל םילגוסמ םהו — ליעומ אוהש םיטילחמ תישונאה הרבחה וא םישנאש
הרבח םייכרע םינועיטב תונגל היהי רשפא יאו( םרובע "בוט" וא ןוכנ אוה — ילנויצר ןפואב
תינתלעותה הסרגה ךכ .)תלעות ירסח התעדל םהש הלאמ המצע תא רהטל ,לשמל ,הטילחהש
םיעבונה םדאה ישעמ רבד לש ורקיעבש איהו ,ההז הנקסמל תועיגמ תיעבטה הסרגה םג ומכ
.םייוצר םה ועבט תויטנמ

.88 א ,סאיב לע ,ÁÈÈ‰Ì Â„ÚÂ˙È‰Ì ˘Ï ‰ÙÈÏÂÒÂÙÈÌ ‰·ÂÏËÈÌ ,סויטראל סנגויד .6
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תא קלחל ךתוא ץלאל ונחוכב שי" :הסטוראבה ינקז לש םסרופמ ןיד קספב לשמל האר .7
— "רשי םדאכ גהנתהל ךתוא איבהל ונחוכב ןיא ךא .השעייש גאדנו ,ונקוח והז יכ ,םילוביה
.931 'מע ,)8991/ח"נשתה ףרוח( ÎÏ˙ 3˙ ,"ילילפה קוחהו רסומ" ,ןילבד קירטפ לצא טטוצמ

.ד ,ÙÂ·ÏÈ˜‰, 273¯‰ ,ןוטלפא .8

ןיסב גניפיאטה וא םייניבה ימי לש םיטסיטפבנאה םירצונה בטיה תאז םימיגדמ תורצנב .9
םאלסיאה תודלותב ;םזיקנרפהו תואתבשה — לארשי תודלותב ;הרשע–עשתה האמה עצמאב

ונוכ הישנאש תיליעמסיאה תינוציקה תכב נ"הסל 4611 תנשב תיחישמה תוצרפתהה —
."םיקינשישח"

לחה ,םייתד–ומכ הרוצו טהל ןה םג ושבל תוינרדומה תוינכפהמה תועונתהמ תובר .01
םזינומוקב הלכו — "הנובתה תד"ל הנידמ ןחלופ םיקהל התסינש — תיתפרצה הכפהמהמ
חכונ ךרדה ןמ ורסויש יואר ,הרבחה הנבמ וליפאו תדה ,םינשיה םיללכה לכ יכ ונעטש ,םזיצאנבו
יטסינומוקה עבטה הז היהי םא ןיב ,ועבטל םדאה תא רבחתש ,"תיעדמ"ה ,תטלחומה תמאה
.םיעזגה עבט הז היהי םא ןיבו

ןיינעב םישנא הלישכה עויס תרסח שונא תנובתש ,השעמל ,אוה רורב" ,קול ןו'ג ירבדכ  .11
תוקסהב ,רוערעל םינתינ יתלב תונורקעמ ,החילצה אל םלועמ איה .תוירסומ לש יוארהו לודגה
:John Locke, The Reasonableness of Christianity (Bristol ."'יעבט קוח' לש םלש ףוג תונבל ,תוריהב

Thoemmes, 1997), p. 140.

.ג-ב ,ÙÂ·ÏÈ˜‰, 105¯‰ ,ןוטלפא .21

.ג-ב ,ÙÂ·ÏÈ˜‰, 005¯‰ ,ןוטלפא .31

.ה ,ÙÂ·ÏÈ˜‰, 105¯‰ ,ןוטלפא .41

.ב ,8621 ,ינימש רפס ,‰˜ÙÂÏÈËÈ‰ ,וטסירא .51

םדאל תמסרופמה ותרדגה תא הארו — א ,3521 ,ןושאר רפס ,‰˜ÙÂÏÈËÈ‰ ,וטסירא .61
."תיטילופ היח"כ

.א ,ÙÂ·ÏÈ˜‰, 105¯‰ ,ןוטלפא .71

תחת הלוכ ןיס תא דחיאש ןושארה רסיקה ,יט גנאוה יש הרוה ס"הנפל 312 תנשב .81
תוארוה םניאש םירפסה לכ תא רמולכ — ךרוצ םהב ןיאש םירפסה לכ תא ףורשל ,ונוטלש
בצעל ידכ תאזו ,תודיתע יוליג וא האופר ,תואלקחכ םיינכט םיאשונב םיקסוע םניא םגו רסיקה
שבכש רחאל ,נ"הסל 146 תנשב ;ויניע תואר יפל רתויה הבוטה הרוצב םיניתנה לש םעבט תא
רגאמ התייהש ,ריעה תיירפסב תושעל שי המ רמוע ףילחה לאשנ ,םירצמבש הירדנסכלא תא
לכ יכ ,תוירפסה תא ופרש" התייה רמוע לש ותבושת .קיתעה ןמזה לש רתויב בושחה םיבתכה
הליבוהש תונרמש וב םג התלע םאלסיאה לש ינכפהמה בלשה רחאל ךא( "ןארוקב אצמנ ןכרע
,טושקוא לקיימ לצא טטוצמ ,ריטלוו ;)הקיתעה תעה ןמ םיבר םיבתכ לש םרומישלו םדומילל
.621 'מע ,)7991/ז"נשתה ביבא( ÎÏ˙ 2˙ ךותב ,"הקיטילופב םזילנויצר"

ךותב ,"הטראפאנוב יאול לש רמירבב הרשע–הנומשה" ,סלגנא ךירדירפו סקראמ לרק .91
Î˙·ÈÌ ·Á¯ÈÌ )761 'מע ,'א ךרכ ,)5591 ,יצראה ץוביקה :היבחרמ.

ואולמב הלגתי הבש השדח הרבח לש תינכפהמ הריציל רתויב ףיקמה ןויסינה יכ הארנ .02
"'זור רמח"ה ומיקהש טופ לופ לש ותושארב יטסינומוקה רטשמה אוה םדאה לש בוטה ועבט
תא ולטיבו ,"ספא תנש"כ םנוטלש תליחת ןמז לע וזירכה 'זור רמחה .5791 תנשב הידובמקב
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םידוקירה ,יטרפה שוכרה ,ףסכה םג ולטוב .םייפקשמה תבכרהו ,םיינוריעה תועוצקמה ,םירעה
יאשנכ ונחבוא ולגתסה אלש םישנאה .הלטוב החפשמה וליפא .םינשיה םירפסהו םייתרוסמה
ןוטלש תונש שולש ךות .םהמ הרבחה תא רהטל שיו םאפרל יוכיס ןיאש ,אונשה רבעה "ףיגנ"
הידובמקש ינפל ,)הייסולכואהמ שילשכ( םדא ינב ינוילימ ינש טעמכ לסחל "'זור רמח"ה וחילצה
David Chandler, Brother .םנטייו אבצ לש תכרובמה השילפה — רואנ שוביכ לש ועויסב הלצינ

Number One (Oxford: Westview, 1992), pp.120-137.

.42-82 'מע ,)7991 ,ריבד :ביבא לת( ÙÂÒËÓÂ„¯ÈÊÌ ,'ץיברוג דוד לשמל האר .12

,המכסה תעבה ךות ,וסור קא'ז ןא'ז ,רחא ןכפהמ יפב התנוכ וז תינוטלפא הרבח .22
,Allan Bloom, Love and Friendship (New York: Simon & Schuster האר ."תיחרזא תונריתמ"

1993) .

,Hillel Halkin, “Feminizing Jewish Studies,” Commentary, February 1998 לשמל .32
pp. 39-45 .

.991 'מע ,)2791 ,דבוע םע :ביבא לת( ±π∏¥ ,לוורוא 'גרו'ג  .42

52. Walt Whitman, “Song of Myself” in Leaves of Grass (New York: Holt, Rinehart and
Winston, 1960), p. 51.

62. Robert Frost, “Mending Wall,” in Collected Poems (London: Penguin, 1973)
pp. 43-44.

.9 'מע ,)6991 ,סנגאמ :םילשורי( ˙ÚÏ ‰‡Ó‰ ‰Á·¯˙È ,וסור קא'ז–ןא'ז .72

."לנויצנרטניאה" .82

92. Edmund Burke, Reflections on the Revolution in France (Oxford: Oxford, 1993) p. 19
,ÈÁÂ˙ ÚÏ Ú˘¯˙ ÒÙ¯ÈÂ ‰¯‡˘ÂÈÌ ˘Ï ËÈËÂÒ ÏÈÂÂÈÂÒ˘ ,ילוואיקמ ולוקינ םג הארו ,)˙ÓÁ˘·Â ןלהל(
.ג קרפ ,ןושאר רפס

.85 'מע ,˙ÓÁ˘·Â ,קרב .03

.46 'מע ,˙ÓÁ˘·Â ,קרב .13

.06 'מע ,˘„Ó„Ú ‰Á‰ ,וקיו .23

.)ל"זח לש רובעי לבו גרהיי ירוסיאל הלבקהה תניינעמו( 79-89 'מע ,˘„Ó„Ú ‰Á‰ ,וקיו .33

.89 'מע ,˘„Ó„Ú ‰Á‰ ,וקיו .43

םמויק יבגל םינרמשה תשיגש ,ןאכ ןייצל בושח הז ןיינעב .76 'מע ,˘„Ó„Ú ‰Á‰ ,וקיו .53
םתרוקיבל אשומ ונימיב םגו דימת התייה ,הל ףתוש וקיו םגש ,םיטלחומ םיישונא םיכרע לש
םיטלחומ רסומ יגשומ םימייק היפלש השיפת םדידל רשא ,םינכפהמה ןיבש םיטסיביטלרה לש
םינכפהמ .תלבסנ יתלב איה ,םהב ריכהל םילגוסמ הרבח לכו םדא לכו ,ולוכ םלועה לע םילחה
םדא תברקה ןוגכ םישעמ וגהנ ןהבש ,הרואכל תוחתופמו תותברותמ תורבח לע ועיבצה הלא
תוירסומ הדימ תומא יפל הזכש יתעווז השעמ וליפא תונגל רשפא יאש ךכמ וקיסהו ,ותליכאו
העפשהה–תבר ותאצרה תא לשמל הארו ,וז השיג וללש תינרמשה הדמעה ילעב .תוישונא–ללכ
וגנימוד )ישימחה סולרק רסיקה לש הדוומה רמוכהו( בושחה ידרפסה ילותקה גולואיתה לש
— הקירמא תשבי ידילי לש םזילבינקה ומכ תוריבע הרמוחב תונגל רשפא יכ ןעטש ,וטוס–הד
לע — וריכה אלש ירצונה רסומה לש הדימה ינק יפ לע דדמיהל ולכי אל ,ןבומכ ,וללהש תורמל
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,F. Heer, The Holy Roman Empire (New York: Praeger .שונא ןב לכל יעבטה ירסומה רדסה ךמס
1968), pp. 171-172 .

םדא ןברק תברקהכ םיגהנמ יביטמרונ ןפואב ומייקש תוחתופמה תויוברתה ברקב םג ,ןכאו
הייפיצ הדלונ ףא םעפ אלו ,תיכרע תויתייעב לש תשוחת — המצעמ ומכ — הלחלח ,םזילבינקו
תואמגוד יתש ןאכ איבהל ידו ,ימסוקה ירסומה רדסה תא םיריפמה םישעמה לע תימימש המקנל
,סונאיירט ,רסיק סוילוי :בירקהל םימודקה םיאמורה וגהנש םדאה ןברק איה הנושארה .תוטלוב
םיאמור .םדא ןברק תברקה לש יתכלממ סקט אמורב ומייק םירחאו סונאילארוא ,סודומוק
וסינ םעפ אל ."םייתצלפמ םינחלופ" הניכ סוינילפש הז גהנמ לשב תרבוג תוחונ יא ושח םיבר
לש םנמזבו הקילבופרה תפוקתב רתיה ןיב ,הקיקחב וקיספהל וסינ םימעפ המכו ,ונממ םלעתהל
דע ,םצעב ,וכשמנ םינחלופהש ךכ לע העיבצמ קר תרזוחה הקיקחה ךא .סונאירדאו סוטסוגוא
,Lord Acton, “Human Sacrifice,” in Essays in Religion האר .נ"הסל תיעיברה האמב תורצנה תיילע

Politics and Morality (Indianapolis: Liberty, 1988) pp. 395-442. ןועטל ןתינ םיאמורה לע םאו
החתפתה הבש ,תוברתמ המגוד איבהל ןתינ ,תידוהיו תינווי תרוקיב תעפשהב השוב ושח יכ
הרשע–ששה האמה תליחתבש הלודג הירפמיא ימיקמ ,םיקטצאה .תינוציח העפשה אלל השובה
תברקה לש םיינומה םינחלופל יזכרמ םוקמ ובו רטשמ ומייק ,הקירמא זכרממ רכינ קלחב הטלש
תרמצב םלוא .התחלצה תאו הכלממה לש התמצע תא ולמיסש םינחלופ ,םזילבינקו םדא
ימויק קדצל םידגונמ םהלש םדאה ןברק ינחלופ יכ השוחתה הגרדהב הטשפתה תיקטצאה
,לטאוקאצאוק ,םהילילאמ דחא יכ ורפיס .ןברוח םהילע איביו םהב םוקניש ופוס רשא ,יסיסב
דועש החטבה ךות ,ברעמבש םיל רבעמ לא דדנ ול ונענ אלש רחאלו ,םדאה תונברק תא הניג
םהב ואר הכלממל םידרפסה םישבוכה ץמוק ועיגה רשאכ .ושעש הערה לע םשינעיו בושי
.בעותמה ןחלופה לע תימימשה המקנה יחילש תא ,המוסטנומ ךלמה םשארבו ,םיבר םיקטצא
תכלממ לש תטלחומהו הריהמה התסירק תא ,לכמ רתוי ,שיחהש םרוגה התייה וז אטח תשוחת
.Hugh Thomas, Conquest (New York: Touchstone, 1993) האר .הלודגה םיקטצאה

.36 'מע ,˘„Ó„Ú ‰Á‰ ,וקיו .63

.36-56 'מע ,˘„Ó„Ú ‰Á‰ ,וקיו .73

.36-56 'מע ,˘„Ó„Ú ‰Á‰ ,וקיו .83

םרזה תנעטכ ,בוט םדאה עבט םאה תינורקעה הלאשב םזינאיצופנוקב תקולחמ שי .93
םינאיצופנוקה לכ םימיכסמ לעופב ךא ,וצ ןוְסה תושארבש םרזה תנעטכ ,ער וא ,וצ גנמ דסייש
הנבהה — םייתרוסמה הרבחהו רסומה יללכ תרימש איה היוארו הרשי תוגהנתה תגשהל ךרדהש
תא ןייצל רתוימ הז ןיא ילואו .םדאה עבטבש ינסרהה לאיצנטופה ןוסיר תבוח לש תינרמשה
.לארשי תרוסמב חנ ינב תווצמ לש הלאל םזינאיצופנוקה לש ותרגסמו וחור ןיב ןוימדה
.)ÒÈÔ ןלהל( Arthur Cotterell, China, a History (London: Pimlico, 1990), pp. 68-76 האר

לש ונוטלש תחת הלוכ ןיס הדחוא הבש תפוקתב הלודגל הלע )תויתקוח( םזילגלה  .04
לע טרופמו קדקודמ חוקיפ םייקלו שדח רדס רוציל שקיב אוהו ,יט גנאוה יש ,ןושארה רסיקה
ךכ םשל .ונוצרלו רסיקל לכה לש תטלחומ הפפכה ךותמו ,ינתלעות סיסב לע ,םדאה ישעמ לכ
לע רוערעל ליבוהל םילולע ויה וא ירסיקה ןוטלשל תלעות ואיבה אלש םירפסה לכ ופרשנ
םינש אלא דמעמ קיזחה אל הז ןויסינ .)םיינאיצופנוקה םיטסקטה םג ,ןבומכ ,םהיניב( ויתוארוה
.בוש ילבל םזילגלה םג לפנ ותלשוש תליפנ םעו ,ןושארה רסיקה לש ותומ רחאל תוטעמ
,תינאיצופנוקה תרוסמה תא קוחמל םירידא םיצמאמ השע ,ןיסב ותיילע רחאל ,םזינומוקה םג

,םיכעוד םייטסינומוקה תונויערה םויכ .ליעוה אלל ךא ,רבעהו רוגיפה למסל הבשחנש
וחוכש ,יבויח יתרבח םרוגכ םזינאיצופנוקה תא לבקל תרבוג תונוכנ המודאה ןיסב רצוי רבדהו
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,לרטוק ."תלבוקמ הנובת" לש דממ הלש רוביצה ייחל םרות אוהו ,הדמתהב םילוע ותעפשהו
ÒÈÔ, 86-67 'מע.

,ÒÈÔ ,לרטוק םג האר .23 הרמא םג ,לשמל ,הארו ,91 הרמא ,‚Ë‡Â Ë‰ ˆßÈ ,וצ ואל ךותב .14
86-67.

24. Webster’s Third New International Dictionary, (Springfield: Merriam, 1970), vol.
III, p. 2588. הקיתעה תעה ןמל תונוש תויפוסוליפ תורוסמב הנוש תועמשמב שמשמ גשומה,

לבוקמ שומיש וב םישועש יפכ חנומה אבוי ןאכ .תינאיזטרקה היפוסוליפל דעו םייניבה ימי ךרד
הליבקמה תא םג הארו ;532 'מע ,˙ÙÈ˘Â˙ ,ןייטשנקנופ לצא ךכ לע ןויד הארו .םוי–םויה תפשב
.)"הבוט הנובת" תילולימ( buonsenso — וסנסנואוב :חנומה לש תיקלטיאה

וליפא הבש ,הילגנאב דחוימב הבר וז השיפת לש התמצע .)common law( "ואול ןומוק" .34
רשפא .הקיקחו םיגהנ לש תיתגרדה תוצבקתהב אלא ,ימעפ–דחו דיחי ךמסמב החסונ אל הקוחה
.לבוקמה קוחה לש הקוח יהוזש רמול

.531 'מע ,"ילילפה קוחהו רסומ" ,ןילבד .44

54. “A man of common judgement”. קרב, ÓÁ˘·Â˙, 5 'מע.

ונימיבש הדבועה ןמ חומצל תולולעה תונבה–יא ינפמ ארוקה תא ןאכ ריהזהל יוארו  .64
אוה ןהבש תושיפתב ובוליש ידי לע גשומה תועמשמ תא תונשל םיינכפהמ םיגוה רפסמ וסינ

לש "םזילאיר סנס–ןומוק"ה גשומב וא ,יאויד ןו'ג לש היפוסוליפב( םזילנויצר לש גוסל ףדרנ םש
.)דיר סמות

74. W.B. Yeats, “The Seven Sages,” in The Works of  W.B. Yeats (Ware: Wordsworth,
1994), p. 204.

רבעה תרכהב יד ןיא ,תינרמשה השיפתה לש הדידל ,םלואו .78 'מע ,˙ÓÁ˘·Â ,קרב .84
ןכות רסח בוביגל ךופהל רבעה תשרוממ עונמל םג ךירצ ןכש ,תלעות ונממ קיפהל ידכ ותרקוהו

הצופנ העדו גהנמ לכ תשדקמה השיפת .הווההמ קתונמה ירוטסיה רבעל וא םינשי םיגהנמ לש
הפקשהה .תונרמשמ ךפהה איהו ,תירסומ הניחבמ תיטסיביטלר הפקשה תאטבמ םמצעלשכ
םיירסומה תונורקעה תא תעטונ איהש ךכ ידי לע תנקותמ הרבח רוציל תשקבמ תינרמשה
םהל תרשפאמ הניאו םתוא תנסרמ ךכו ,תלבוקמה הנובתהו גהנמה לש תורגסמב םיטשפומה
תא ךופהל הל החינמ הניאו ,תלבוקמה הנובתה תא םג תנסרמ איהש ךכ ידי לעו ;ןיצקהל
בוש םתוא הדימעמ איהש םושמ — םמצע תוכזב תונורקעל גהנמה תאו תוישעמה תולוגסה
םינוזיאו םימלב תמייקמ איה ,תורחא םילימב .הרבחה סיסבבש םיירסומה םירקיעה ןחבמב בושו

.תנקותמ הרבחל ךלמה ךרד ,םינרמשה לש םדידל ,םהש

.13-33 'מע ,˙ÓÁ˘·Â ,קרב .94

.941 'מע ,˙ÓÁ˘·Â ,קרב .05

15. F.A. Hayek, The Road to Serfdom (Chicago: University of Chicago, 1994), p. 47.

הבחרהב ןד ליווקוט–הד ;6971 רבמטפסב 91 ,תואישנהמ הדירפ םואנ ,ןוטגנישוו 'גרו'ג  .25
‰˜ÓÂ˜¯ËÈ‰ ·‡Ó¯È„‰ ורפסב תירבה–תוצראב רטשמה םויק םשל תדה לש ינויחה הדיקפתב

(De la Démocratie en Amérique).

.39-49 'מע ,˙ÓÁ˘·Â ,קרב .35
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.09-29 'מע ¨˙ÓÁ˘·Â ,קרב .45

Jacob Talmon, Political Messianism (London: Secker  לצא טטוצמ רטסיימ–הד ףסוי .55
and Warburg, 1960), p. 314  )ןלהל Ó˘ÈÁÈÂ˙ ÙÂÏÈËÈ˙(. םויקלו יחרזא רדסל סיסבכ תדה לעו

.62 קרפ ,ÒÈÍ‰ ,ילוואיקמ ולוקינ םג האר יתוברת

.413 'מע ,˙Ó˘ÈÁÈÂ˙ ÙÂÏÈËÈ ,ןומלט .65

ילשמ רפס שיגדמ תיארקמה הפוקתב :תובר ךותמ תואמגוד המכ ןייצל יד הז רשקהב .75
לשמל ,החפשמה תועצמאב התרבעהו תרוסמה תרימש לש תינורקעה ןתובישח תא בושו בוש
לש וללכ" ומכ תורמאב וללה תונויערה תא םיאטבמ ל"זח ;א:ז ,א:ד ילשמ םג הארו ,כ:ו ילשמב
םג הארו ;ב"ע ופ אעיצמ אבב ילבב םגו ,א אטוז ץרא ךרד( "תוירבה גהנממ םדא הנשי לא רבד
יממע גהנמו ;921 'מע ,)6791 ,הדסמ :ביבא לת( ‡·ÎÂÎ̄ · ,ןידי 'י ןייעו ,ב"ע ה הרז הדובע ילבב
,יעמשמ–דח ימואל ןווג תלעב תרוסמכ םעה יגהונב תולגה ךרואל רמשנש ,רמועב ג"ל ומכ
ללכ רכזנ וניא גחכ רמועב ג"לש ףא ,וקבאמו אבכוכ רבל סחיב תיממעה הפקשהה תא תאטבמה
.םיגגוח ,קוידב ,המ ונל עודי ןיאו ,ל"זח ירבדב םוקמ םושב אל םגו ,דומלתב וא הנשמב ,ארקמב

ומצע אוהש( ילארזיד ןימינב ,הילגנא לש הנידמה ישיא ילודגמ דחא רבס ,לשמל ,ךכ .85
רסומה תונורקעל ינרדומ יוטיב איה ברעמב תינרמשה םלועה תשיפת יכ ,)ידוהי אצוממ היה
,Russell Kirk, The Conservative Mind (Washington: Regnery, 1995) הארו .םיקיתעה םיידוהיה

p. 261.

איה תילארשיה תונרמשה תרוסמ תא ןיבהל ןויסינב הכורכה תירקיעה היעבהש ןכתיי .95
תילארשיה הבשחמה לש ןבור בורש איה ךכל הביסה .שרופמב ךכ תוהדזהל הברמ הניא וזש
שומישל תועמשמ לכ התייה אל ןכ לעו ,תוינרמש ןה ונימי דעו ארקמה ימימ לארשי תרוסמו
וא םיגוה םתוא ,לארשי םע לש הירוטסיהב יתדהו ינידמה ןיב דחוימה בולישה לשב .הז יוניכב
.םהיתופקשה תא ונישו םהב ורזח וא ,הנחמל ץוחמ הרהמ דע םמצע ואצמ םיינכפהמ ויהש תוצובק
,תילארשיה תוברתב םיינכפהמ תועונתו םיגוה )םיאצמנו( ואצמנ אלש ךכל הנווכה ןיאש ןבומ
היווההו הבשחמה םרז תמועל םיילושל םתוא קחוד וז לש ינבמה הייפוא ,יללכ ןפואבש אלא
.רורב ןפואב ינרמש אוהש ,יזכרמה

.בכ:ג תישארב .06

.אכ:הכ םילהתו טכ:ז תלהק םגו ;אכ:ח ,ה:ו תישארב .16

,וז תרגסמב קמועל וב קוסעל היהי רשפאש ידכמ בחר ויתוכלשהו יעבטה רסומה ןיינע .26
תועמשמב ,"עבטה" .וב הלולכה "יעבט" הלימה לש התועמשמ תרהבה תוחפל תבייחתמ ךא
אוה רסומהו ,הלימה לש ישונאה הנבומב רסומ ללושמ ןבומכ אוה ,חמוצו יחה יעבטה םלועה
ךכב ןיחבהל בושח ןכל .טרפב םדאבש "עבט"לו ללכב "עבט"ל תדגונמה תישונאה הנוכתה
."םדאה עבט"ו "עבטה"מ ךפהה אוה "יעבט רסומ" חנומהש

.ג-א ,ה הבושת תוכלה ,‰¯Ó˘‰ ˙Â ,ם"במר האר .36

.356-456 ,ח ,„Ô ‰Ú„Ô ‰‡·Â‚ ,ןוטלימ ןו'ג .46

Michael Grant, The History of Ancient Israel (London: Weidenfeld רפסב הארו .56
& Nicolson, 1996).
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תונכפהמל הפירח תודגנתה התואל תקהבומה המגודהו ;גי:ח ,זט-וט:ח ,י :ח ,אי:ח ילשמ .66
םיחמשה :ךשח יכרדב תכלל רשי תוחרא םיבזעה :תוכפהת רבדמ שיאמ ער ךרדמ ךליצהל" איה
.זט-בי:ב ילשמ ."ער תוכפהתב וליגי ער תושעל

.גי-י:ד ילשמ .76

,ה:טי ילשמ — רקש תודע לע ;הכ-גכ:דכ ,ה:חי ,וט:זי ילשמ — טפשמ תייטה לע .86
.חי:הכ

.ט:חכ ילשמ — הרז הדובע לע ;חכ:טכ ,זכ:אכ ילשמ — הרותה תונורקע דוביכ לע .96

.ליחה תשא ילשמ ובו אל קרפ ןבומכו ,טכ-וכ:ו ,זי-זט:ב ילשמ .07

.זט:ו ,בי-אי:דכ ילשמ .17

.גכ:כ ,י:כ ילשמ .27

הרקמ הז ןיאו .חכ ,אכ ,זי:הכ ,גי:אכ ,אל-ל :ו ילשמ — תובשחתהו הלמח ,תוניגה .37
ילשמ הוושה ,המגודל ;ץרא ךרד אשונב ל"זח ירבד ןיבו ילשמ רפס יקוספ ןיב בר ןוימד אצמנש
.ב"ע הע אמוי ילבבל זי:הכ

איה ,)היתובעות ,םתבעות ,תובעותה ,הבעותה ,תובעות ,הבעות( היתויטהב "הבעות" .47
המ לע תוריבעל סחיב רקיעב העיפומ הלימהו ,ארקמב שונא השעמל רתויב ףירחה יוניגה ילוא
האר ירמגל הנוש רשקה( רובעי לאו גרהיי ירוסיא לע דוחייבו ,"חנ ינב תווצמ" וניכ ל"זחש
.)בל:גמ תישארבב

.טי-זט:ו ילשמ .57

לש ותרמאל הוושהו ;ב"ע טי תוכרבו ב"ע ג הליגמ ילבב םג הארו ;ב"ע אפ תבש ילבב  .67
.וט ,א תובא הנשמ ."תופי םינפ רבסב םדאה לכ תא לבקמ יוה" יאמש

.ב"ע ק ןיבוריע ילבב האר .77

.ו ,אי הבר תישארבו ,ז הלכ םגו ;ה הבר ץרא ךרד .87

.א"ע גל ןישודיק ילבב .97

]תימראמ םגרותמ[ .ג ,ט הבר ארקיו .08

18. ‰ÎÂÊ¯È, גי ףיעס ,יעיבר רמאמ.

.גי ,ב הבר הכיא .28

.א"ע ונ ןירדהנס ילבב .38

.א"ע בצ ןילוח ילבב .48

.א"ע בפ אמוי ילבב  .58

םושמ ,הרזה הדובעה תא ןאכ ףילחמ םשה לוליח יתעדלו ;א"ע זנ ןירדהנס ילבב .68
אל איה ןושאר תיב ימי לש הרזה הדובעה :תוחפ הברה הרומחל הגרדהב תכפוה הרזה הדובעהש
ןמזה ףולח םע .)דחי םג םהינש םיתעלו( םירוצעמ תורסח תויגרוא וא םדא ןברק תברקה םעפ
הריבעל הכפה הרזה הדובעהו ,םאלסיאהו תורצנה תעפשהב רתיה ןיב ,הלא םינחלופ ומלענ
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רדגב איה תורצנה םא הלאשב לארשי ימכח ןיב תקולחמל הביסה וז .תימשג רשאמ רתוי תינחור
.הרז הדובע וניא םאלסיאהש ךכ לע תקולחמ טעמכ ןיאש הביסה וזו ,הרז הדובע

טפוש ,לאה רואיתל דעו ,לבב לדגמ זאמ רתוי דועו ,חונ ינבמ םימעה תודרפיה זאמ ךכ .78
.ו-ד:זס ,ט:חצ ,טי ,גי:וצ םילהתב לשמל ,"םימע טפוש"כ ,תושונאה

.טי:וכ םירבדו ,וכ-דכ:כ ארקיו םג הארו .ה:טי תומש .88

.םהרבאל החטבהה תוהמ תאו ,תובאה תודלות תא ןיבהל שי הז עקר לע .98

תובישח–תבר תרגסמכ המואה תא ואר קרב ןהו וקיו ןה יכ ,לשמל ,ןייצל ןתינ .09
,רחא ישונא ץוביק לכמ רתוי ,המואש םושמ ,תלבוקמ הנובת לש התוססבתהו התוחתפתהל
.ירוטסיהה ףצרה לש ותובישח סיסב לע תמייקתמו תדלונ

יא אלו — םייללכה םיירסומה םיאטחה התייה ןברוחה תביסש ןויערל יארקמ קוזיח .19
.חי-ט:דל והימריב אוצמל ןתינ — הרותה תרימש

יקוח םויק יאל היה ןהיפלו ,ןברוחל תורחא תויונשרפ םג תומייק ךא ;ב"ע ט אמוי ילבב .29
.א"ע גל תבש ילבבו ט ,ה תובא הנשמ ,לשמל ,האר .תולגה תאבהב יזכרמ לקשמ הרותה

.די קרפ הבר והילא יבד אנת .39

.א:גי ,ז-ו:י ,הל-גל:ח ,א:ו ,ב-א:ד ,בי ,ח-ו:ג ,אי:ב םיטפוש .49

.חכ:ח ,אל:ה ,ל:ג ,אי:ג םיטפוש .59

.חי-זי םיטפוש  .69

.חי-זי םיטפוש .79

.ו-ה:חי םיטפוש .89

.אכ-טי םיטפוש .99

.ל:טי םיטפוש .001

.חכ:כ םיטפוש .101

.הכ-דכ:אכ םיטפוש .201

תרבעה רואיתב ,ד-א:גי א םימיה ירבדב "רשיה" תא אוצמל ןתינ המוד תועמשמב .301
תוברעתה לכ אלל רוביצה לש הטלחהו המזיכ תראותמ תיבויחה הלועפה .םילשוריל תירבה ןורא
."םעה לכ יניעב רבדה רשי יכ ןכ תושעל להקה לכ ורמאיו" :טפשמב קר תקדצומ איהו ,תיהולא

.ה:ח א לאומש .401

קר אלו ,לאומש לש הריירקה ךרואל םג הזה ןוזיאה תרימש יבגלו ,ה-א:בי א לאומש  .501
.וכ:ב א לאומש ."םישנא םע םגו 'ה םע בוטו לדגו ךלה לאומש רענהו" :הפוסב

.ז-ו:ח א לאומש .601

,תילילש הכרעהל הכוז הכולמה דסומ תויארקמה תויוסחייתהה לכב .כ-חי:ח א לאומש .701
דגונמכ הכולמה דסומ לש תילילשה השגדהב טלוב םיטפוש רפס .יחרכה ערכ רתויה לכל שפתנו
,בכ:ט ,גכ:ח םיטפוש( ותחפשמו ןועדג טפושה ישעמ רואיתב דוחייב ,ויהולא םע לארשי תירבל
רתויב ילילש סחיו הכולמה תמקהמ תינורקע תוגייתסה וניאר א לאומשב ח קרפבו ;)וט-ח:ט
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השירד אלא לאה וצ הניא הרוקמב הכולמהש שרופמב רמאנ )כ-די:זי( םירבד רפסב םג .היפלכ
עבוק אוה השקבל רתענ לאה יכ ףאו ,וינכש לצא גוהנה רטשמה תא ץמאל שקבמה םעה לש
,המצעו םיסכנ ידמ תוברהל ול רוסא ,ירכנ אלו ילארשי תויהל בייח ךלמה :םיגייס לש הרוש
וליבוי אל בל תוהבגו המצעש ידכ שרופמב םיעבקנ םיגייסה לכ .הרותה תא דומלל וילעו
םג האר הז ןיינעבו .הכולמה דסומ םצעב העובטה הנכסכ תשפתנה ,תקפקופמ תוינידמל ותוא

Ephraim Urbach, “Between Rulers and Ruled,” in Totalitarian Democracy and After (Jerusalem:
Magnes, 1984), p. 402  )ןלהל ·ÈÔ ˘ÂÏËÈÌ Ï˘ÏËÈÌ(.

לאה תושר אלל — ךלמה דוד ךרעש דקפמה איה ךכל המגוד .וט-די:בי א לאומש האר .801
ליבסה ודיקפת תורמל .הפיגמב לארשימ םיבר לש םתומ התייה ותאצותו — ותארוהל דוגינבו
םג ,תיתכלממ אלא תישיא התייה אל דוד לש ותריבעש רחאמ .ךלמה תריבעמ םעה עגפנ דקפמב
.דכ ב לאומש .הזכ היה שנועה

.הכ-גכ:בי א לאומש .901

.טי-זי:טכ א םימיה ירבד .011

גשומ .תוהזב רבודמ םא רורב אל ךא ,"בלה לכ"ל "םלש בל" ןיב הקיז שיש רובס ינא .111
תא ערקאו" :םעבריל רמאנש המ םע הרואכל הריתסב דמוע רשיו בוט אוהש "םלשה בלה"
ובבל לכב ירחא ךלה רשאו יתוצמ רמש רשא דוד ידבעכ תייה אלו ךל הנתאו דוד תיבמ הכלממה
."ובבל לכב" רשיה תא השעש ימכ ןאכ ראותמ דוד .ח:די א םיכלמ ."יניעב רשיה קר תושעל
םייח חרוא םייקל החלצהה ןיבל — "בלה לכב" — הנוכנ הנווכב היישע ןיב איה הנחבהה ילואו
,ויבא תכרבב דומעל המלש לש ותחלצה יאל יארקמה רואיתה םג ןיינעמו ;םלש בל — ןוכנ
.אי ,ג א םיכלמ .רשיה םוחתב וליפא

,בהז ילגע תועצמאב )חי-זי םיטפוש ,רוכזכ( ןדבו לא תיבב םייקתהש שבושמ ןחלופ .211
.םירחא םיהולאל אלו 'הל ןווכמ היה ךא

.אל-ל:י ב םיכלמ .311

"לאמשו ןימי רס אל"ש ימכ ךלמ רואית יכ השוחת תלבקתמ םיתעלו ;ב:בכ ב םיכלמ .411
.געלה ןמ טעמ וב שי

.ב:זכ ב םימיה ירבדב םתוי ;ג:וט ב םיכלמב והירזע ;ג:די ב םיכלמב היצמא .511

.ב:הכ ב םימיה ירבד .611

.אכ-כ:אל ב םימיה ירבד .711

.א:די ב םימיה ירבד .811

,תודחוימ תוביסנב ךא ,והישאי לע םג רמאנ "ובבל לכב" יוטיבהו ;ז:וט ב םימיה ירבד .911
.הכ:גכ ב םיכלמ .רשיהו בוטה רוכזא אלל

וא תילטוט הנידמ ןכתית אל תילארשיה תינידמה תרוסמה תשיפתב ,ךכ םושמ .021
םיטפושה ןדיע .יטרקואית רטשמ ללכ ארקמב ןיא ךא ,ירסומה ןובירה אוה לאה .תירטילטוט
,ÓÂ‚·Ï רטשמכ תמקומ תיתכלממה תרגסמה םג .ינוציק ןפואב יטסילאודיבידניאו ירוזיב אוה
רדגומ תדה לש המוקמו ,תלבגומ איה הכולמה .ילטוט וניא אוה םג ןכלו ,רסחכ ודוסימ שפתנש
הזה בולישב ךא ,הנידמו תד ןיב בוליש שי .םירפוסה ךכ רחאו םינהוכהו םיאיבנה ידיקפתב
קר תעצבמה תושרה ישעמב םיברעתמ ,)םינהוכה םג םיתעלו( םירפוסה םהירחאו ,םיאיבנה
תישעמ תלוכי וא תילמרופ תוכמס לכ ןיא םינהוכלו םירפוסל ,םיאיבנל :ירסומה םחוכ תוכזב
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ÏÎÙÂ˙ ברסל וא רפוסה וא איבנה לש ויתורצפה תא לבקל םיישפוח ךלמהו רוביצה .םתעד תא
היה היטרקואיתל ילארשי רטשמ ברקתה ובש דיחיה הרקמה .תואצותב תאשלו — ןלבקל
תא רערע קוידב הז בצמ ,םרב .הכולמו הנוהכ םדיב ודחיא היטילשש ,םיאנומשחה תוכלמ
.םישורפה תדה ישנא אקווד ויה דוחיאל םיישארה םידגנתמהו ,םרטשמ לש היצמיטיגלה

.וט א לאומש .121

.ט:וט א לאומש .221

.גל:וט א לאומש .321

.טי:וט א לאומש .421

.גי:וט א לאומש .521

.דכ:וט א לאומש .621

,)ונב תומב( ישיא ןפואב שנענ וילעש ,עבש תבל סחיב דוד לש ואטחל תוושהל ןתינ .721
תמועל תאז .תוירוביצ תוכלשה אטחל ויה אל תיתכלממ אלו תישיא התייה הריבעהש רחאמ ךא
.השנוע םג היה הזכו ,יתכלממה םוחתב התשענ רשא לואש רבעש הרואכל–הנטקה הריבעה

בישהל ,םילשוכהו ,םישאונה ויתונויסינ ןמיסב דמע הלוכ לואש תוכלמ לש הכשמה .821
םיהולא לצא רוזמ אוצמל הסנמ אוה םיוסמ בלשבש ףא ןכתיי .ימימשה טדנמה תא ומצעל
םירחואמה וידלי לש םהיתומש רוקמ והז ילוא ךא אשונב ביחרמ וניא ארקמה — םירחא
אוה רתויב הלודגה ותקוצמ תעשב ךא .ןתנוי םהמ לודגה ונב םש תמועל ,לעביפמו לעבשיא
.רוד–ןיעב בואה תלעב תועצמאב ,לארשי יהולא איבנ םע רשק רוציל ,ןורחא שאונ ןויסינב ,רחוב

דוד ןיא יכו .א ב לאומשו ,וכ ,דכ א לאומש ."'ה חישמ"כ לואש תא ראתל ךישממ דוד .921
תא ןאכ גציימ לואשו ,תרחא הארנכ איה םירבדה תנווכש אלא ?לואש םוקמב "'ה חישמ" ומצע
.בי א לאומש הארו .תילארשיה הנידמה תא — םעה לש וניינע ,הכלממה לש הניינע

.א ,ב תובא הנשמ .031

םידובאה םירפסה רתי לעו ;גי:י עשוהי רפסב אבומ רשיה רפס לש ףסונ רצק עטק .131
.Robert Graves, Hebrew Myths (New York: Doubleday, 1964), p. 11 האר ארקמב םירכזומה

.חי-זי:א ב לאומש .231

.זכ-טי:א ב לאומש .331

.אע ריש ,א ךרכ ,Â·ı ÁÎÓ˙ ‰¯‡·¢Ú˜ ,ארזע ןבא םהרבא ךותמ .431

.א ,ב תובא הנשמ .531

.די קרפ הבר והילא יבד אנת .631

"ץראה לכ ךרד" חסונב דואמ תוטעומ םימעפ גשומכ ארקמב העיפומ "ץרא ךרד" .731
םדא רואיתב רבודמ בורל .םייעבטה םלועה ירדסל ףדרנ םשכ ,רתויב הבחרה התועמשמב
,)ב"ע זק אעיצמ אבב ילבבל תופסותל ןוימד הארו ,די:גכ עשוהי( הבוט הבישב תומל דמועה
רחאמ ,ומיע תובכוש טול תונב רשאכ ,תושיא יסחיב עבטה ירדס תרפהב רבודמ דחא הרקמבו

ראותמ תוירעה יוליג השעמ ,רמולכ .אל:טי תישארב ."ץראה לכ ךרדכ" ןהילא אוביש ימ ןיאש
א םיכלמב גשומה לש טעמ הנוש היטה תללוכה תניינעמ הרימא הארו .ץראה לכ ךרדל דוגינכ
.חמ:ח
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.ה ,ג תובא הנשמ .831

םצעל ץרא ךרדה תמכח תא עמתשמב תרשוקה ,א ,חכ ןתנ יברד תובא םג הארו .931
.ץראב הבישיה

דומיל ומלוע לכש הז םג רסח אצמיי ץרא ךרד ילב ןהיפלש תורימא אצמנ הנשמב .041
,ץרא ךרד םע הרות דומלת הפי ,רמוא אישנה הדוהי יבר לש ונב לאילמג ןבר" הרמאה ומכ ,הרות
הנשמ ."ןוע תררוגו הלטב הפוס ,הכאלמ המע ןיאש הרות לכו .ןוע תחכשמ םהינש תעיגיש
הרותב קסועה לכ אנוה בר רמא" ומכ תורימאב סחיה ותוא רמשנ דומלתה ימיבו ;ב ,ב תובא
יהלא אלל יאמ ]'וגו[ תמא יהלא אלל לארשיל םיבר םימיו רמאנש הולא ול ןיאש ימכ המוד דבלב
ילבב ."קסע אל םידסח תולימגבו הולא ול ןיאש ימכ המוד דבלב הרותב קסועה לכש תמא
.ב"ע זי הרז הדובע

לע השעמה ןורתי תוכזב רזעלא יבר לש וירבד ךשמה תא םש הארו ;זי ,ג תובא הנשמ .141
וישעמש ימ יכ הרימאה דוחייבו ,הברהב םירורבו םיפירח םהש ,המכחהו הרותה דומיל ינפ
םלועבש תוחורה לכ וליפאש ,ןיבורמ וישרשו ןיטעומ ויפנעש ןליאל המוד" ותמכחמ םיבורמ
."ומוקממ ותוא ןיזיזמ ןיא וב תובשונו תואב

.ןברוחל ל"זח לש םתוסחייתה לע ןוידה ,ד קרפב הארו .241

ארקמה דומיל המצע הנשמה יניעב דציכ ןאכ תוארל ןתינו ;ב"ע מ ןישודיק ילבב .341
יפל טופשנ םא ,הארנכ ,הילע םיקלוחה שי םויהש העד ,הנשמה דומילמ תוחפ אל ינויח בשחנ
.םירחוב םהש דומילה ינכותו םהיתופדעה

םע ללכ ךרדב תונמנ ןניא ןה הנשמל ןפוריצ ןמזו רחואמה ןרוביח ןמז ללגב יכ ףא .441
.אפוג הנשמה לש תותכסמה

הזה םלועה יניינעלו הכאלמל הרותה ידמולמ לש םסחיב יונישה תא תוארל ןיינעמ .541
אלל תונברמ תוגייתסה תואטבמה רתויב תויעמשמ–דחהו תופירחה תורימאה .תורודה ףולח םע
םיאנתהו םיארומאה ימימ ,רתויב תומדקומה ןה הכאלמב קוסיעבש חרכהה תא תושיגדמו היישע
קוסעי הבש הכאלמו ץרא ךרד תוכזב אנוה ברו לאילמג ןבר לש םהירבד תא וניאר .ןכ ינפל ףאו
תא אנשו ,הכאלמה תא בוהא" :רמואה היעמש תא םהילא ףיסוהל ןתינו ,הרותה םכח םג
הישארש ריעב רודת לאו" :ונבל אביקע יבר הוויצש המ תאו )י ,א תובא הנשמ( "תונברה
ÈÔ· ,ךברוא האר אביקע לש תינידמה הנבהה ןיינעבו .א"ע ביק םיחספ ילבב ."םימכח ידימלת

˘ÂÏËÈÌ Ï˘ÏËÈÌ, 304 'מע.
לש לילצ וילא הוולנ תעכ ךא ,םלועה יניינעב קוסיעה תא םיקידצמ ןיידע םירחואמ תורודב

לזלזיש ימל תדגנתמכ היעמש לש הפירחה ותרמא תא שרפמ הרונטרבמ הידבוע .תוקדטצה
ב"ער שוריפ .הכאלמ הב ןיאש תונברה דגנ תשרופמ הרימאכ אל ךא ,תינבר הרהוי ךותמ הכאלמב
ותולת לע םיאנתה לש םהיתורמא תא ןתמל ןויסינ שי בוט םוי תופסותבו .י ,א תובא ,הנשמל
.זי ,ג תובא תכסמ לע בוט םוי תופסותב אשונב ןויד האר .ץרא ךרדב הרותה דומיל לש

המלש יבר :לאילמגו היעמש לש םהיתוצעל ועש לארשי ימכח ילודג ,םייניבה ימיב ,ןיידעו
עיגה דיגנה לאומש ,בקיו םירדע קיזחה ריאמ ןב לאומש ,ןנייו בקי לעב היה )י"שר( יקחצי
ןפלח היה Ú‰ ËÂ¯ÈÌ·¯‡ רבחמ ,רשא ןב בקעי ,תימלסומה הדנרג תנידמ להנימ שאר דיקפתל
ןיב תיווזה תדידמל "בקעי טבש" םשב רישכמ חתיפו איצממ היה )ג"בלר( ןושרג ןב יול ,םיפסכ
.םיאפור םהינש ויה ם"במרהו יולה הדוהי ;טווינב הבר תלעות לעב היהש ,םיבכוכ ינש

םתרות"ש ימ ויהי יכ יוארש העדה הרות יקיזחמ ברקב הצופנ םינורחאה תורודב ךא
הז ךילהתל תוביסה ןה המ .הרות דומלת וניאש המ לכ לש וכרע תא םילטבמ םהו ,"םתונמוא
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העדונ יאדווב ?םויה דעו הנשמה ימימ הרות דומיללו ץרא ךרדל סחיב תורצויה תוכפהתה לש
,תלבגומ תילכת שי היישעל הבש ,תולגב הייהשלו ץראהמ ךשוממה קותינל תלטובמ אל העפשה
דובעשמ קתניהל ןוצרה הזכ הרקמב .תללוכ תימואל םייח תכרעמל המורת דוע הניא ןכש
ותעפשהב רבודמש םג ןכתיי ךא .קדצומ וליפא ילוא םיתעלו ,ןבומ תורז תורטמלו םיסרטניאל
תומד אוה תדה שיאו דמולמה םהבש ,םאלסיאבו תורצנב לבוקמה תיתדה הנוהכה םגד לש
לש ישממ לאידיא תאשונ )תורצנב רקיעב( םיתעלו ,םלועה יניינעמ תמיוסמ הדימב תקתונמה
וז המגמ לש הרוקמ היהי ךא .הימדקא ישנא וא םיריזנ ברקב ומכ ,השעמה םלועמ אלמ קותינ
.ל"זח לש םסחימ ךופה אוהש םלועה יניינעל סחי הרצי איהש רורב ,היהי רשא תודהיב

.ז הלכבו ז הבר ץרא ךרדב ,ה הבר ץרא ךרד ךשמהב םג הארו ;ה הבר ץרא ךרד .641

.א ,א דימת לע ‰¯È˙ ‰·ÁÈ· ,יריאמה םחנמ בר םג הארו ;א"ע דיק תבש ילבב .741

. ב"ע בכ ןטק דעומ לע ‰¯È˙ ‰·ÁÈ· ,יריאמה םגו ;א הלכ .841

םיניקת תושיא יסחי לש תועמשמב ץרא ךרד תרכזהו ;א"ע דמ הטוס ילבב דומלת .941
.א"ע אצ םירדנ ילבבל תופסותב אוצמל ןתינ

.וע הבר תישארב םג הארו .051

.ה ,ג תובא הנשמ .151

רהצומב תאז עבוק ףא הרונטרבמ הידבוע יברו ;ה ,ג תובא ,הנשמל ב"ער שוריפ .251
."הרוחס וא הכאלמ — ץרא ךרד" :ב ,ב תובא תכסמל ושוריפב

.ב"ע בל תוכרב ילבבל י"שר .351

שרדמב חמוצלו הביבסל סחיה ומכ ,םינווגמ םימוחתב םיפסונ םישומיש דוע שיו .451
לכהש םיכלמה יכלמ ךלמ המו ול רמוא תוריפ השוע ןליאמ ותיב תונבל םדא שקבי םא" רמואה
המכ תחא לע םתא תוריפ השוע וניאש ןליאמ אלא איבת אל רמא ןכשמ תושעל רמאשכ ולש
תונשרפה ירבדב ומכ ,הקיטתסא לע הרימשו הכרעה לש םילוקיש ;)ב ,הל הבר תומש( "המכו
תושרה םע םיסחיה ;)גי:וכ תומשל י"שר( "הפיה לע סח םדא אהיש ץרא ךרד הרות הדמיל"
ירבדבו ב:ד רתסאל י"שר ירבדב ומכ ,הל רומשה דחוימ דובכ לש סחי תעיבקו תיתכלממה
.א"ע בפ ןירדהנסב ילבבה דומלתה

.כ ,ג תובא לע ‰¯È˙ ‰·ÁÈ· ,יריאמה .551

רשקה לע קרב ירבד תא הז רשקהב הארו ;א"ע הכ םירדנ לע ‰¯È˙ ‰·ÁÈ· ,יריאמה .651
הכרעהה תא ןיבהל שי וז חורב .77-87 'מע ,˙ÓÁ˘·Â .ןיקת רטשמל רסומו םיסומינ ןיבש
תויטסיאיתונומה תותדה לש תבציימה תירסומהו תיתרבחה ןתעפשהל ל"זח לש תיתרוסמה
םימעה תא תוכפוה ןה תאז לכבו ,הנומא לש תולאשב תוקומע תוקולחמ לארשיל שי ןמיע רשא
אבב לע ‰¯È˙ ‰·ÁÈ· ,יריאמה האר ."םיסומינו תותד יכרדב תורודגה תומוא"ל ןהב םיקיזחמה
לארשי ימכח לצא תויטסיאיתונומה תותדה תרדגה תא וז ךרדב ןיבהל שי ילואו ;ב"ע זל אמק
.941 'מע ,˙ÙÈ˘Â˙ ,ןייטשנקנופ ."חישמה ךלמל ךרד ירשיימ"כ יריאמהו ם"במרכ

,)7991/ז"נשתה ביבא( ÎÏ ̇2˙ ,"הקיטילופב םזילנויצר" ,טושקוא לקיימ לצא טטוצמ .751
.041 'מע

.וט:בל םירבד .851

.ה:גל םירבד .951


