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 מבוא

ך לבין ההיבטים החשובים ביותר של "ספר זה עוסק ביצירת קשר עמוק וחי בין הנרטיבים של התנ

שלאירועים , כאשר הם מנחילים את ערכיהם, לאלה החשיםהספר מיועד . החוויה האישית שלנו

החשיבה הסמלית הקושרת רמות משמעות אלה מאפיינת את רוח . יש רמות שונות של משמעות

 .המדרש ואת מבקשי הדרך בכל הדתות

המעשירות אינטרפרטציות מקראיות עד , שואב השראה מדיסציפלינות שונות מדרש במו ידינו

הדיון ניזון . ההיסטוריה והארכיאולוגיה, מדע הספרות, מדע הדתות, בלשנות :וביניהן, אנו-ימינו

ושואב מהמאגר , הטיפול באמנות והפסיכולוגיה, מן החומרים העשירים של תולדות האמנות

 .האדיר של מפרשי המקרא המסורתיים וכמובן מהמדרש עצמו

דמיון מגלה משמעויות מתאר הן שיטה והן סוגה ספרותית ובו הפירוש עתיר ה מדרשהמונח 

המדרש הקלאסי נוצר בין המאה השלישית . מקראיות המתעדכנות ומתאימות לרוח התקופה

המדרש , וכפי שמוכיח ספר זה. אך מדרשים מצויים גם במקרא עצמו, עשרה-למאה השתים

 .ממשיך לשגשג בדרכים יצירתיות גם בימינו

היכולת הפרטית של כל משתתף ליצור  היא לעורר ולהזין את מדרש במו ידינוהמטרה ביצירת 

המקבילה לשפה המילולית אך קודמת , באמצעות לימוד המקרא והדת דרך שפה חזותית, מדרש

חייב כל משתתף להשתחרר מאופני החשיבה הרגילים ולראות , מנת להיות יוצר אמיתי-על. לה

הולמת -בלתימֵחקר היצירתיות עולה שהשפה המילולית עלולה להיות . דברים בדרך חדשה

אין בכוונתו של ספר זה . ומלים יכולות לעתים למנוע חשיבה וגילוי, למשימות יצירתיות שונות

כוונתו להראות כיצד , אלא, מילולי-הלא/להכפיש את השפה המילולית בכדי להאדיר את החזותי

 .שתי שפות אלה יכולות לפעול בצוותא ולהעשיר זו את זו בלימוד המקרא והדת

 לדימויבין המלה 

הדבר נגרם בשל . כבר מראשית המסורת המקראית התקיים מתח מעיק בין החזותי למילולי

לא . "יכול להתפרש כאוסר על יצירת דימוי פיגורטיבי( 'ה-'ד:'שמות כ)העובדה שהדיבר השני 

לא . תעשה לך פסל וכל תמונה אשר בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר במים מתחת לארץ

 ...".תעבדם תשתחוה להם ולא

אמן הבית , הלב שבה מילא אלוהים את בצלאל-אין לנו אלא לתמוה על המלים הללו לנוכח חכמת

, בצלאל מונה לבנות את המשכן ואת כליו". בצל האל"שעצם שמו מבהיר כי הוא , של התורה

מוקד של חשש ומשיכה מרתקת היוו (. ה ואילך"שמות כ)פרוייקט אמנותי במלוא מובן המלה 

היחידים של מושג אלוהי " הצלמים"הם היו . המעטרים את קודש הקודשים, הכרובים פסלי

הטקסט מספר לנו כי הכרובים הם יצורים מורכבים בעלי . כלשהו בחוויה החזותית של עם ישראל

הם שמרו על הכניסה למתחם המקודש ביותר והיו . רגלי שור וכנפי נשר, גוף אריה, פני אדם

 .של האלרתומים למרכבת כסאו 

כיצד אפוא ניתן . בכול של האל-הכרובים לא היו כמובן אלא מטאפורה יצירתית לנוכחותו

שזה אך , ההסבר נעוץ בחשש המוחשי שעם ישראל? להסביר את עוצמת האיסור שבדיבר השני
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המשמעות האמיתית של עבודת  -יטעה ויראה בחלק את השלם , יצא מעבדות בקרב עובדי אלילים

 .ך יתפתה למראה תכונותיהם החזותיות של אלוהי העמים השכניםוכ -האלילים 

, הכרובים נותרו מאחורי הפרוכת של קודש הקודשים? כיצד ניהל בצלאל את משבר הכרובים

פרשנות מקיפה יותר של . רחוקים מן העין ומן הלב, כמאמר הביטוי, ועל כן, אפופים בענני קטורת

ת הציווי לא כאיסור על יצירת דמויות פיגורטיביות הדיבר השני פותרת את הבעיה בהגדירה א

עיטרו כרובים , באקלים דתי יציב יותר, כעבור מאות שנים, ואמנם. אלא על עבודתם לשם פולחן

אפשר אפילו לומר שמה שהיה . המתח ממשיך בטקסטים המדרשיים. רבים את מקדש שלמה

שהקשיים שבמקרא הזמינו פתרון וכפי . מפורש בתרבות שמסביב הפך למובלע בתרבות המדרשית

גבי שכבות של דימויים ממשיכים -כך גם הזרעים שנזרעו במדרש בשכבות על, באמצעים מדרשיים

 .לשאוף למקבילה חזותית שתביא אותם לידי פריחה

, שהיא ראייה מסוג שונה, שפת הקווים ודימויים חזותיים יכולים לדלות ישירות מן התפיסה

בטי אדוורדס ? כיצד יכול אדם לרכוש את השפה הזו. לתהליך היצירתי החיונית לחשיבה ועל כן

(Edwards) , בספרהDrawing on the Artist Within , מביאה כדוגמה משכנעת את זה שמעולם לא

בתבונה , אדם שכזה יכול לדבר בהומור. למד קרוא וכתוב אך יכול בכל זאת להשתמש בשפה

 .ובהבנה

הגישה ליצירות כתובות : וריינות יהיו חסומים בפניואולם שימושים חשובים של הא

היכולת להעלות רעיונות על הכתב למען ישתמשו , מאותה המאה או ממאות קודמות

כמעט כל אחד יסכים כי לימוד . בהם אחרים והיכולת להוסיף ידע באמצעות קריאה

 1.הקריאה והכתיבה יוצר שינוי איכותני בטיב החשיבה

רכישת מיומנויות ההבחנה שקולה כנגד רכישת . יא סוג אחר של אוריינותשה, הוא הדין בראייה

בדיוק כפי שאדם לומד קרוא וכתוב לאו דווקא כדי לכתוב יצירות . היכולת לקרוא ולכתוב

אלא פשוט כדי , הרי שאדם לומד ראייה אמנותית לאו דווקא כדי ליצור יצירות אמנות, ספרותיות

 .לראות ולחשוב טוב יותר

מירה מפתיעה של אדוורדס היא הרעיון שקוויו של רישום טומנים בחובם משמעות פנימית עוד א

 :משל עצמם

יכולים להיקרא כמו שפה  -עם או בלי דמויות ניתנות לזיהוי  -סימנים על נייר 

מה שהתחולל במוחו של ( וגם למתבונן)ויכולים לגלות לאדם היוצר את הסימנים 

חף מכל דימוי ריאליסטי או , מייצגים ביטוי טהור... רסימנים על ניי; יוצר הסימנים

 2.יכולים לגלות מחשבות שאפילו החושב לא היה מודע להן(ו... )סימבולי

ליישם את העיקרון הזה , וההתרגשות שרעיון זה מעורר בי הולכת וגואה, אני תוהה, שמא ניתן

עם או בלי דמויות  -ייר סימנים על נ"אדם ליצור ולפרש -האם יכולים בני? בתהליך המדרשי

האם ניתן לאחר מכן לערוך את הסימנים האלה ? ך"מנת לפרש קטעים מן התנ-על" ניתנות לזיהוי

כדי שתתקבל הבנה יותר מגובשת ומקיפה של , לצד פירושים מילוליים אנליטיים, בהקבלה

 ?הטקסט

                                                 
1
 Betty Edwards, Drawing on the Artist Within (New York: Simon & Schuster, 1986), 40. 

2
 .05, שם  
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להצליח להקנות מדוע היה חיוני כל כך בשבילי ? מדוע הייתה ההארה הזו כה מכרעת בעבורי

התרשמתי , משום שכתלמידה צעירה? להפוך את המחשבה לנראית, נראה, למלים קיום פיזי

לרעה מן השפה המרוחקת שהוליד העיון המדעי המתמחה בתחומים צרים ודלות הסמלים שנבעה 

חיפשתי ומצאתי , ומתוך רצון זה לחזור ולרכוש גישה סימבולית לתהליך המקראי עצמו. ממנה

 .'המדרש במו ידינו'להקנות גישה גם לאחרים באמצעות יצירת סדנת דרכים 

 החיפוש אחר הנסתר

כיצד ניתן ליישם את העקרונות האמורים לעיל ? מה קורה בעצם בסדנאות המתוארות בספר זה

הנחיות מדוייקות ופיתוח ? בחקר כתבי הקודש ובחיזוק הרוחניות והיצירתיות האישית של הפרט

 .מתבררות בפרקים הבאים, הפשוטות בתכלית, הפעילויות הללומפורט של 

שעסקו יחד בתהליך של לימוד ושיח , נקבצו משתתפים מרקע שונה' מדרש במו ידינו'בכל סדנת 

הטקסט מקבל נפח . בלתי פורמליים סביב קטע מקראי או היבט אחר של החיים והידע היהודיים

הזדמנות לראות כיצד החזותי יכול לפרש , ליםבאמצעות המחשות המציגות היבט חזותי של המ

 .את המילולי

עשויים , ותהליך האינדיבידואציה שהוא חידש" ארכיטיפ"ובעיקר של מושגי ה, 3אזכורים של יונג

הדורשים את נוכחותו של , להוביל את הקורא למחשבה שסדנאות אלו הן תרגילים בפסיכותרפיה

המורה או המנחה והן המשתתפים עוברים תהליך גילוי  הן. אך אין אלו פני הדברים. מנחה מנוסה

ידי כל -הנחווית על, כל תובנה וריפוי המתרחשים הם תוצאת האינטראקציה. משותף

בין הטקסט המקראי לבין הסמלים החזותיים והצרכים הרגשיים של המשתתפים , המשתתפים

 .השונים

כקריעה והדבקה , ותיות פשוטותמילולי של המשתתפים מופעל בעזרת פעולות אמנ-הדמיון הלא

שנועדו להסביר את הטקסט בצורה , עבודה בחומר או שרטוט קווים בעיפרון, של נייר או בד

המטרה היא להעמיד בצד את האגו המפריע ולהרשות לקטעי פנטזיה לצוף אל . מלאה יותר

כבדת היעדר ציפיות והתייחסות מ, עכבות טבעיות מתפרקות לנוכח פשטות המטלות. ההכרה

האוצרות "המשתתפים מפליגים למסע פנימי בחיפוש אחר , כך. לחומרים פשוטים ויומיומיים

 4.כניסוחו של אריך ניומן, "שצורתם הצנועה מכסה על רסיסי האלוהות, החבויים

החיפוש בכל קצוות תבל : אחת הדרכים החביבות עלי להציג את התהליך היא בגילגולו החסידי

, אחד הסיפורים המייצגים זאת מספר על רב אייזיק. בקרבת מקום אחר אוצר הנמצא דווקא

לילה אחד חלם רב אייזיק שעליו . גם אחרי שנים רבות של עוני, ה היה בלתי מעורער"שאמונו בקב

                                                 
3
אסופת . אלכימיה ופסיכולוגיה של הדת, היה רופא ופסיכיאטר ומומחה במיתולוגיה השוואתית( 5780-5695)קארל יונג   

ם מקור השראה ותוכן לממצאיהם של מלומדים יצירתיים רבים בני היוותה מאז ועד היו( עשרים כרכים)העצומה שלו העבודות 

ובהם מגיבים , שטרם נשלמה, Eranos-Yahrbuchעדות לכך נמצאת ביותר מארבעים הכרכים שכבר פורסמו בסדרת . תקופתנו

 .היסטוריים של יונג-למעלה ממאתיים מלומדים בכירים למחקריו התרבותיים

הוא אישש את . מציאות של הנפש כאמצעי שדרכו אנו תופסים את עולמנו הפנימי והחיצונייונג הציע פסיכולוגיה המכירה ב

, לטוב ולרע, מודעים כמערכת פתוחה של פוטנציאל בלתי נדלה לגדילה ולדיכוי-שבה נתפסים החומרים הלא, החוויה של הפרט

כך שמטרת חייו . ם נטייה לאיזון ולשלימותע, יונג התייחס לנפש כאל מערכת המווסתת את עצמה באופן פנימי. לסדר ולכאוס

וכך ליהנות ולשלוט , אלא להכיר את צדדיו האחרים, אינה צריכה להיות לדכא או להדחיק, במונחים פסיכולוגיים, של הפרט

 ".להכיר את עצמך"זו המשמעות המלאה של . על כל טווח האפשרויות
4
 H.I. Champernowne, "Creative Expression and ultimate Values," בתוך American Journal of Art 

Therapy 16 ( 5689אוקטובר   :Erich Neumann, Art and Creative Unconscious (London מצטט את ,5:(

Routledge & Kegan Paul, 1971), 168. 
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היות והחלום חזר ונשנה נסע האיש . לחפש אוצר מתחת לגשר המוביל לארמונו של המלך בפראג

יום אחד . ח לגשת שכן הגשר היה תחת שמירה מתמדתאך לא הצלי, איתר את הגשר, לפראג

כאשר סיפר . הבחין בו קצין המשמר ובאדיבות שאלו האם הוא מחכה למישהו או מחפש דבר מה

אילו הייתי אני ! על אמונה בחלום אתה מדבר: "צחק הקצין ואמר, לו רב אייזיק את דבר החלום

בחלומי שלי נאמר לי לנסוע . עשית היה עלי לעשות מעשה טפשי כפי שאתה, מאמין בחלומות

אני יכול ! איזה שם. לקרקוב ולחפור אוצר מתחת לתנור שבביתו של יהודי בשם אייזיק בן יקל

, הרי חצי מהיהודים שמם אייזיק. לדמיין לי כיצד אני נוסע לקרקוב ודופק על כל הדלתות

זר רב אייזיק לעירו ח. הרכין ראשו בשקט ועזב, שמע זאת רב אייזיק!". ומחציתם שמם יקל

 5.קרקוב וחפר את האוצר מתחת לתנורו

 להתייחס למשחק ברצינות

ומגביהה אותו למצבו של האדם ... הפעילות היצירתית של הדמיון משחררת את האדם: "כתב יונג

 :ובניסוחו של שילר". המשחק

הוא גישה כשל ... מה שנחוץ באמת. האדם הוא אנושי לחלוטין רק כאשר הוא משחק

. הדבר הקשה ביותר למבוגרים בהבנת משחק הוא לקבל אותו ברצינות. ילד משחק

כלל חשים כי ביכולתם לשקוע במשחק רק לאחר שטיפלו בעניינים -הם בדרך

הורס ובונה עולמות , שכל העת יוצר, אך משחק הוא עניין רציני בעבור הילד. רציניים

 6.ת לדמיון פעילהכרה בחשיבותו של משחק מסוג זה היא חיוני. חדשים

מדברות אל , !(אך לא ילדותי, כשל ילד)באמצעות משחק תמים כשל ילד , הצורות הנוצרות בסדנא

ללא , הצורות הן תמיד בעלות משמעות. האנשים שיצרו אותן ואל כל הנוכחים בשפת הסמלים

לא "ים אינם יכולים להיות 'הפסלים והקולאז, הציורים. קשר להערכה או לשיפוט אסתטי

לאחר מכן , עיבוד המשמעות שלהם נעשה קודם כול בעצם העשייה. רעים או מכוערים, "נכונים

פעמים רבות ניתן לקשור את היצירות באופן . ולעתים בכתיבה נוספת, בדיאלוג הקבוצתי, בכתיבה

זמני -על, וזה מעיד על קיומו של מאגר אנושי, ישיר למדרשים קיימים וליצירות אמנות קיימות

 .של דימויים ותחומי עניין אנושיים, ומשותף

שהתאמץ להמחיש את התחושות במפגש עם , אדם צעיר, מדרש במו ידינובאחת מסדנאות 

קרע דפים בצבעי שחור ולבן על מנת ליצור מטאפורה חזותית לקרינה , האלוהות במעמד הר סיני

המתח ? בתוך העין ותהה האם זהו האל או משה, הוא הציב דמות אדם בתוך עין. וליראת הכבוד

כך גברה מודעותו לכך שהאני האנושי מקבל , נפתר כאשר נוכח לדעת שככל שהיה יותר ממוקד

הצעיר לא הכיר את ציורו הסוריאליסטי של . הן בפנים והן בחוץ, ומקרין את האני האלוהי

שצייר , ובו ראשו הזוהר של משה בעל הקרניים, "לו'משה בעקבות מיכאלאנג"סלבדור דאלי 

 .מונח בתוך עין, לו'מיכאלאנג

                                                 
5
 Martin Buber, Hasidism and Modern Man (New York: Horizon, 1958), 170-171. 

6
 Janet Dallett, "Active Imagination in Practice", בתוך Jungian Analysis, Murray Stein (ed.) (Boulder, 

Colo.: Shambhala and London, 1984), 179. 
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 הדבר והיפוכו: סמלים

ובו הלימוד חדל להיות רק קוגניטיבי ואקדמי , מתרחש תהליך מיוחד מדרש במו ידינובסדנת 

זרים מכירים זה את זה דרך ; לעתים נוצרת אינטימיות בקרב חברי הקבוצה. והופך להיות אישי

אדם יכול . שותפות המצב הקיומי האנושיהם מכירים את . הבעת צרכיהם ובעיותיהם האישיות

, לבד או עם מנחה רוחני, כחלק מכתיבת יומן, כפעילות פרטית עיונית מדרש במו ידינולעסוק ב

 .לעולם לא ניתן לדעת או לצפות מראש מה תהיה עוצמת השפעתה. בחדרי לימוד או במקום נופש

היא . מחוסר יכולתה ליצור שהייתה מיואשת, דוגמא בולטת לכך התרחשה אצל משוררת צעירה

שהתבססו על מספר , מדרש במו ידינושיחררה את עצמה ממחסום הכתיבה בעזרת תרגילי 

ולעתים קראנו זו לזו , בעברית ובאנגלית, לעתים קראה מזמור בקול רם. מזמורי תהילים

 ?איך ההרגשה להיות הדבר הזה: שאלתיה. היא הגתה בדימויים שהמזמור העלה בה. לסירוגין

היא תרגמה את הדימוי המילולי ? ב"ואיך זה נראה להיות הכלא שבמזמור קמ, איך ההרגשה

לבסוף כתבה על הדימוי . של ניירות צבעוניים' למקבילה חזותית בעזרת קריעה והדבקת קולאז

 .החדש

של הדפים הקרועים ' מילולי בעזרת הקולאז-הדימוי המילולי של בעל המזמור רכש כוח קדם

אך הצורות החזותיות יצרו , למלים המקוריות של המזמור הייתה משמעות אחת .והמודבקים

הרעיון .  ושחררה את את הזרם הלשוני של המשוררת, שהיתרגמה שוב למלים, מטאפורה חדשה

המשמשת , "מסגר"שהכלא מכיל בתוכו את האמצעים לשחרור נוצרה במזמן ההגות במלה 

ברמה , הנה אפוא. מומחה למתכת הפותח מנעולים: ובעברית מודרנית" כלא"במזמור במשמעות 

ההתמקדות על , באופן דומה. מלים מגלות פעמים רבות את הפכיהם הפרדוקסאליים, הסימבולית

החדירה לתודעתנו את ההבנה הנוקבת שאין מודעות לחיים , ('ג -' בראשית ב)עץ הדעת טוב ורע 

 .בלי המודעות למוות

 משמעויות חדשות מהטקסט המקראי

אנו לומדים להכיר שתופעות ואירועים מקראיים מתרחשים ברמות  מדרש במו ידינובאמצעות 

. ומוסיפה לחוויה עושר אינסופי, חשיבה סימבולית מקשרת בין רמות אלו. שונות של מודעות

צלילי הדיאלוג . עולות משמעויות חדשות של הכתוב המקראי, כאשר צפים צורות ורגשות חבויים

 .תיק לבין מצבו העכשווי של הפרט מתחילים להדהדבין הטקסט הע

. פיוס וריפוי יכולים להתרחש. הכאב מקבל רשות דיבור 7.מהכתובים עולים מוטיבים ארכיטיפיים

מובנים עתה בדרך חדשה ואותנטית וכך נוצר שחרור מדרכי , או החוויה הדתית, הטקסט המקראי

זו משלבת אסטרטגיות חשיבה יצירתית שיטה . הידיעה והראייה שהפכו חסרי טעם ומעיקים

היא גורסת שאדם . ופתרון בעיות וקושרת אותן לחיפוש אחר משמעות באמצעות המסורת הדתית

 .ראיית דברים באופן שונה מאפשרת לשנות דרכי פעולה, שכן, יכול בהחלט לחולל שינוי בחייו

                                                 
7
הקובע גם את תבניות , ארכיטיפים הם גרעינים של אנרגיה או אינסטינקטים המבוססים על המבנה הביולוגי המשותף לנו  

המיתוסים ... נגזר מהקביעה החוזרת ש... המושג ארכיטיפ: "לפי יונג(. 0הערה , Dallettפ "מסוכם ע)וההתנהגות  התפיסה

בחלומות ובהזיות של האנשים , בפנטזיות... וסיפורי האגדות של ספרות העולם כוללים מוטיבים מובהקים הצומחים בכל מקום

שבעצמו אין לו , מקורותיהם בארכיטיפ. ה אני קורא רעיונות ארכיטיפייםלדימויים טיפוסיים ולאסוציאציות אל. שחיים כיום

". זו צורה טרומית שנראה שהיא חלק מהמבנה המולד של הנפש ולפיכך מתגלה בכל זמן ובכל מקום. והוא אינו מודע, ייצוג

C.G. Jung, Memories, Dreams, Reflections (New York: Random House, 1965), 392. 
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היא נתפסת כרעב . הכתתיים, יש התבוננות בדת מעבר לגבולותיה הצרים, מדרש במו ידינובסדנת 

 .בסיסי השוכן באדם לגלות את צלם אלוהים בעצמו וכמחוייבות למצוא גם את השתקפותו בזולת

 המסע הפרטי שלי

רכיבים אלה מוצגים . חזותי וסמלי, מילולי: כל סדנא המוצגת בספר זה מכילה שלושה מרכיבים

ולבסוף תרגיל אמנותי , ידועהבעזרת ניתוח טקסטואלי שבעקבותיו באה הצגת יצירת אמנות 

פסגת הסדנא היא ביצירת סינתיזה אישית המכוונת לקראת צמיחה . בסיסי הקשור אליהם

 .ושינוי

הקשר העמוק ביותר בין פרקי הספר הוא התנועה לקראת מורכבות רבה : "לפני כשנה רשמתי

בין , לבריאה הפרקים הראשונים עוסקים אפוא בעימות של הפרט בין יצירתיות. יותר ביחסים

עולמיים החיוניים -הפרקים שלאחר מכן מוסיפים את הרכיבים המשפחתיים והכלל. האני לאל

, היום אני מתבוננת בה שוב. בשנה שעברה כתבתי הצהרה זו בביטחון". אישיים-ליחסים בין

אישיים הם מסובכים יותר מיחסי -שיחסים בין, או אף לחשוב, כיצד יכולתי לומר. בזהירות

 .והרי לפני שנה לא הייתי צעירה בהרבה? עם האל האדם

 8.הקשר העמוק יותר בין הפרקים בספר זה הוא התנועה האישית שלי לקראת אינדיבידואציה

שלאחריה בא סיפור אדם , מקביל לזה של הבריאה, בדומה לזה של תלמידי, המסע האישי שלי

עוסקים בעימות בין בריאה הפרקים הראשונים , כן. וחוה ואחר כך נסיונותיו של אברהם

-הפרקים הבאים מוסיפים אלמנטים של יחסים בין. בגן עדן ובגלות, באדם ובאל, ליצירתיות

כמאמרו של , היות וכל היחסים הם, המורכבות גדלה כל הזמן. אמונה ובדידות, זיקנה, אישיים

ומאובן ללא כאשר אין דבר שהוא קבוע נצחית , של שינוי וגדילה, במצב של נזילות: "יונג

 .התשובה חיובית, לפחות השנה? האם זוהי הגדרת האינדיבידואציה 9".תקווה

 המרשם הבסיסי: מדרש במו ידינו

ומספקים הנחיות ספציפיות לכל , מדרש במו ידינוהפרקים בספר זה מתארים וריאציות של סדנת 

לוונטי לכל אורך את החומר הכללי המוצג ניתן להתאים לכל אחד מהם והוא ר. תרגיל ופעילות

, לימוד הטקסט המקראי. 1: ויש בה שלושה חלקים, לכל סדנא נדרשות כשלוש שעות. הספר

. 3. שקופיות של יצירות אמנות מוכרות בהקשר לטקסט. 2. לעתים בתוספת טקסט מדרשי

אינו  מדרש במו ידינומכאן ש. מדרש במו ידינוהיא המכונה , "במו ידינו"הפעילות שאנו יוצרים 

מכל , אם. המשלב מלים ודימויים, אלא מתהווה בעקבות פרק לימוד פורמלי, מד ללא הקשרעו

יכולה הפעילות האמנותית היצירתית להוות את , (השקופיות)חסר הרכיב האמנותי , סיבה שהיא

הטכניקות המוצגות נבחנו בהצלחה על יחידים וקבוצות שגילם נע . מחציתה השנייה של הסדנא

 .שישיםממתבגרים ועד לק

התהליך היצירתי מוביל את . מקושרת תמיד ללימוד טקסט מקודש מדרש במו ידינוהיצירה של 

המשתתף חוזר לקרוא בטקסט תוך הבנה חדשה . המשתתף מהמוקד הטקסטואלי לחוויה אישית

                                                 
8
אישית ולקולקטיב -אלא גם קשר מודע למציאות הבין, לא רק קשר מודע לעולם הארכיטיפי: "אינדיבידואציה היא, יונג לפי  

לא פחות מן היכולת לחוות את ייעודו של האדם במציאות שמחוצה , היא כוללת את פיתוח היכולת להתבוננות פנימה. החברתי

 .Stein, Jungian Analysis, 340". לחוש אותו ולהגשים אותו, לשחק בו, לו
9
 .96, שם  
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כשם . הסדנא אמורה להיחוות בשלמות, לפיכך. הן של הכתובים והן של עצמו, ומשמעותית יותר

 .ומגוחך לעזוב מוקדם, ין להעלות על הדעת איחורשבסרט מתח א

 אמנות לבלתי מיומנים

. ושהם ירגישו עצמם מגוחכים בתהליך" לעשות אמנות"משתתפים רבים חוששים שיהיה עליהם 

. עוד יותר טוב: ואני משיבה להם בהבעת הקלה, מוחים רבים, "אבל אני לא יודע לעשות אמנות"

צורות גולמיות , הוא מיועד ליצור סמלים. אינו אמנות לשם אמנות מדרש במו ידינו. כמוני כמוכם

שבהן יוטמעו , כלום-צורות הדומות למשהו או ללא. המגיבות לטקסט המקראי, בלתי מעובדות

, להיות ילד, הרעיון הוא לתת לידים אוטונומיה. אין נכון ולא נכון. המשמעויות שיוצרן נתן להן

. ת שהפן הרציונאלי יתייחס אליהן בתחילה כאל נטולות ערךליצור צורו, להתיר לנשמה לשחק

הן יכולות להוות מטאפורות אישיות רבות עוצמה שמהדהד , כאשר צורות אלו ישמיעו את קולן

 .בהן טבעו של האדם והן מגלמות חוויה אישית עמוקה של הטקסט

דת יצחק ליצור פירוש לעק: לדוגמא. משתתפי הסדנא מקבלים מטלות וחומרים מוגדרים

ללא שימוש , באמצעות קריעת צורות מארבעה גליונות בריסטול צבעוניים, (ב"בראשית כ)

, המזבח והנוכחות האלוהית, האיל, יצחק, לייצג את אברהם: ההוראות בסדנא זו הן. במספריים

 .על רקע עשוי נייר, תוך קביעת יחסים ביניהם, ולהדביק את הקרעים

הצורות יכולות . אחרים מתחילים לקרוע מיד. חשבה ובתכנוןישנם אלה שמגיבים להוראות במ

. לא חשוב כלל כיצד הן נראות. אבסטרקטיות או אמורפיות, גיאומטריות, להיות פיגורטיביות

הידיים . אין זה משנה כלל אם הביצוע מתוכנן. החשובה היא המשמעות שהיוצר השקיע בהן

, (ממדי-תלת)או פיסולי ( ממדי-דו)שטוח  'מקבלות שליטה ונעות מעצמן כשהן יוצרות קולאז

 .במרוצת עשרים דקות

סדרתי ודולה משאבים מחיים -התהליך מוציא את המשתתף מהזמן הלוגי? מה באמת מתרחש

המאפשרים להתייחס לקטע המקראי בעזרת צורות העולות בעיני רוחו של המשתתף , דמיוניים

אלה משקפות את עקרון הסינתיזה הפועל צורות . עוד קודם שנקשרות אליהן המלים המתאימות

הדבר דומה לראיית . על מנת לראותו באור חדש, אנלוגיה יצירתית הופכת את המוכר למוזר: כאן

דרך ( המוכר)הגדרת מושגים מקראיים . העולם במהופך כשמסתכלים בו מבין הרגליים

 .מהווה את חומר הגלם המדרשי( הזר)מטאפורות יצירתיות 

 הקטנהחווית הקבוצה 

. אין לדלג על שלבים, לפיכך. עולה דבר מה חדש אל פני השטח מדרש במו ידינו בכל שלב של סדנת

יכולה להיות , שכתיבה נוספת לאחר מספר ימים של הרהור, לאחר סדנא מסויימת, פעם גיליתי

או כאשר אתם חשים , לאחר שסיימתם, לפיכך. טובה אף יותר מכתיבה אחת בלבד בזמן הסדנא

התכנסו בקבוצות של שניים עד , וצים לעבוד עודאו כאשר אינכם ר, שאינכם יכולים לעבוד עוד

. תארו זה לזה מה עשיתם ומה משמעות הדברים. בהתאם לגודלה של הקבוצה, ששה משתתפים

ספרו איזו צורה היה קשה או קל . בקשו מאחד המשתתפים לתאר מה ראה בעבודה שיצרתם

נסו . התנועה והמיקום, תהפרופורציו, הגדלים, דונו בתפקידם של הצבעים. ביותר ליצור ומדוע

אומר  מדרש במו ידינוייתכן ותשאלו מה , בתרגיל העקדה. לתאר איך החלקים מתייחסים זה לזה

האם הייתם . נסו לבדוק מה פשר המזבח שיצרתם. ילדים או על טבעו של האל-על יחסי הורים
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מה '? אזהאם הייתם רוצים לשנות חלק מהקול? רוצים להוסיף אלמנט ששי בהתאם לבחירתכם

ראש הקבוצה יאפשר לכל ? האם אתם מזדהים עם אלמנט מסויים בה, מקומכם בהצגת העקדה

 .ארבע דקות להשמיע ולשמוע-משתתף שלוש

 כתיבת הסינתזה

הפניית המבט (. שיחה וכתיבה בעקבות העשייה)שיצרת במהלך הסדנא  מדרש במו ידיךתגובה ל. 1

 :בדיאלוג בקבוצה הקטנה, לאוריינות חזותית

 האם אלמנט בודד שולט או . הגודל והפרופורציות של האלמנטים, בחנו את תפקיד הצבעים

 ?האם הרקע הופך להיות צורה בעלת משמעות? בולט מהרקע

 האינטראקציה והתנועה של האלמנטים, בחנו את המיקום. 

 האם ניתן לראות . כיצד הצורה מתקשרת לרגשות, בעזרת אסוציאציות חופשיות, נסו לבדוק

האם ניתן לגזור משמעות ? האם התבנית מאפילה על החלקים? ת השלם באמצעות חלקיוא

 ?אישית מהתמונה

 מה מתרחש כאשר היצירה מוצג מלמטה למעלה. שנו את הכיוונים? 

 חישבו על אהבה ושנאה הכרוכים זה בזה: לדוגמה. שלילת קוטביות באמצעות איחוד ניגודים ,

אך מזווית שונה ניתן לראותם , דברים הנראים מרוחקים גשרו בין. ולא כעל קטבים מנוגדים

 .כמקושרים זה בזה

 היכן אתם בתמונה, ולבסוף? 

 (.ניתן כמובן לצרפן לדיון)שאלות נוספות לרפלקציה דמומה ולכתיבה . 2

 האם אירע גילוי מקרי? 

 מכוון-האם יצרתם באופן לא? 

 מה היה הקשה והקל ביותר עבורכם במשימה? 

 שהשפיע עליכם, ת העמיתים בסדנאמה למדתם מעבוד? 

 האם ישנו דבר שהייתם רוצים עכשיו לשנותו? 

 סיכום והערכה. 3

 האם הפעילות המדרשית החזותית האירה את הבנת . קיראו שנית את הטקסט שלמדתם

 ?הטקסט

 האם הייתם משנים אותן? האם ההנחיות האמנותיות היו רלוונטיות ומגרות את הלמידה? 

  למידה אינטגרטיבית זו פתחה אפשרויות להבעה עצמית בחיי האמונה שלךכיצד פעילות? 

 האם תוכלו ליישם מתודה זו באופן מקצועי או אישי? 
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 אסיף

השפיעה  מדרש במו ידינוכיצד ההתנסות החזותית של , הן בכתיבה והן בדיון הקבוצתי, נסו לנסח

אחד . שוב ביותר שאירע לכל אחד מכם בסדנאתארו את הדבר הח. על קריאתכם הקודמת

מגיעים למושגים , בלא ידיעתם, ההיבטים המרגשים ביותר של סדנאות אלה הוא שהמשתתפים

או לדימויים המצויים במדרשים הקלאסיים או ביצירות האמנות הגדולות וכן לאלמנטים 

. מודע הקולקטיבי-עובדה זו מאוששת את אמונתי בתת. המצויים במסורות של הדתות השונות

.המשתתפים חשים שותפות עם היצירות המופלאות של עולם ההגות ועולם האמנות
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 1סדנא 

 ף של החושים"האל

לשמוע , סדנתנו הראשונה מציגה את האלפבית העברי כמערכת סמלים המאפשרת לנו לראות

נחבאת אל כלל דוממת ו-שהיא בדרך, ף"האות אל, פי הקבלה-על. ולמדוד קשר אישי עם אלוהים

אנו נסתייע בקטעים מן הקבלה כדי להפוך את האות . ממלאת תפקיד דרמטי במתן תורה, הכלים

ף לכלי המאפשר לנו להתמודד התמודדות אמנותית עם האל הטרנסצנדנטי ובדרך זו לחוות "אל

 .אותו כקרוב ואישי

השמיע באזני , ף"בהשראת התערוכה מיצירות תלמיַדי על האות אל, ידידי ועמיתי דניאל מט

אם ". עשנו ולֹא אנחנו-הוא. הוא אלהים' דעו כי ה: "'פירוש קבלי לשורות הבאות מתוך תהלים ק

, אולם. הרי שאין לשורות הללו כל משמעות, במשמעותה הרגילה" לא"קוראים את התיבה 

המורה לנו לקרוא אותה כאילו נכתבה , כוכבית בנוסח המסורה מפנה אותנו אל הערת השוליים

, עשרה בדרום צרפת-טקסט קבלי שהופיע לראשונה בשלהי המאה השתים, ספר בהירה". לֹו"

". ף אנחנו"הוא עשנו ולאל: "בצורה אחרת" לא"ף אך להבין את המלה "מציע להשאיר את האל

החל העיסוק , לפני זמן רב מאוד, קריאה זו משמרת את הצורה המקורית וגם מזכירה לנו כיצד

 .ף"האובססיבי שלנו באל

לשמוע , האות העברית הראשונה הופכת לכלי שבאמצעותו יכול היחיד לראות, ף"בסדנת האל

מעידות כי  -שמיעה ומדידה כמותית , ראייה -שלוש פעולות אלה . ולכמת את הקשר עם אלוהים

הוא הדין בכל . מסורת פֹונית ומסורת נומרולוגית, במחשבה ובאמנות היהודית יש מסורת גראפית

ישנה השפה הנשמעת על ; ישנה המלה המודפסת בכל תפארתה הקליגרפית: כל תרבותלשון וב

דוגמה . שבה מקבלות האותיות שֹוִוי מספרי, וישנה המתמטיקה; מגוון אפשרויותיה הבלתי נדלה

המשוואה . 13, 11, 5, 11: אחת ביהדות היא המסורת הדורשת רצף מספרי ספציפי לקשרי הציצית

 11המספר . 15( = 5)א "ה( 5 11)ד "יו: הערך המספרי של השם המפורש מייצגת את 15=  1155

הוא סכום כל  13המספר . 11( = 5)א "ה( 5 6)ו "ו: מייצג את שתי האותיות האחרונות של השם

האוחז , האדם העטוף בטלית, וכך(. 4)ת "דל( 5 8)ת "חי( 5 1)ף "אל": אחד"האותיות שבמלה 

 .'הוגה באחדותו של ה, מעבציציותיה בעודו קורא קריאת ש

. אך לא הם המציאו אותו, הגימטריה, אמנם יהודים מרבים לשחק את משחק הערכים המספריים

הדוגמה המוקדמת . משחקים שכאלה היו ידועים עוד לפני כן ליוונים ואף לבבלים שקדמו להם

י המלך בנה את המכריזה כ, (ס"לפנה 727-717) II-ביותר שבידינו מגיעה מכתובת של ַסַרגֹון ה

שהיהדות מקנה , ההבדל הוא. כסכום אותיות שמו בגימטריה, אמה 16,283ֹורַסַבד באורך 'חומת ח

. הן המפנות את תשומת לבו של העולם לנוכחות האל: לאותיות תפקיד מקודש במעשה הבריאה

 .ף"השחקנית הראשית בדרמה הזו היא האות אל

, ד"יו)במיוחד אותיות השם המפורש , ף"בעורפה של האלאותיות אחרות באלפבית העברי נושפות 

ואנו מתחילים לשמוע על שמות של , אחריהן נדחפות ונדחקות שאר האותיות(. א"ה, ו"ו, א"ה

ברור אפוא שאין . ארבעים וחמש ואפילו שבעים ושתיים אותיות, האל שיש בהם עשרים ושתיים

 .קצַה של מסורת עשירה-זה אלא קצה
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ף היא "האל. ממלאת תפקיד מכריע במתן התורה בסיני, כלל-ה והדוממת בדרךהצנוע, ף"האל

של הצורך לראות ולשמוע את , מעין תמצית מזוקקת של הצורך לחוות את אלוהים בחושים

נוכל לחוות את , בעזרת קטעים מתוך הקבלה ודוגמאות מן האמנויות החזותיות. ההתגלות

תרגיל הפתיחה שלנו באות . עם האל הטרנסצנדנטי ף כדרך להיכנס למערכת יחסים מוחשית"האל

של , הדואליות של מלה ודימוי: ף יספק לנו גם כמה מן המוטיבים החוזרים שיופיעו בספר"אל

והחיפוש אחר מטאפורה החושפת את ; המאמץ הנואש להתחבר אל האל דרך השפה; חומר ורוח

 .שכבות המשמעות הרבות שבאירוע יחיד

תי בפרוייקט הצנוע הזה הן שכל משתתף יחווה קדושה דרך החומרים מטרו, במישור המיידי

שהשפה תוכר כאמצעי פוטנציאלי של תקשורת בין האלוהי ; והמעשים הצנועים של חיי היומיום

תקוותי היא גם שביצוע . שקהילה יהודית מפולגת תלמד להכיר כי במהותה היא אחת; לאנושי

פות דתיות מרובות יוכל להעשיר את חייהם הדתיים בקבוצה ובה השקמדרש במו ידינו תרגילי 

 .דתית-אני מקווה שהוא יתרום ליצירת קהילה כלל. יהודים כאחד-של יהודים ולא

 טקסטים מילוליים וטקסטים חזותיים

הוא לבין -ברוך-מתוארת שיחה שהתנהלה לכאורה בין הקדוש( לספירה 6 -3מאה )ספר יצירה ב

מבקש , או בשפה מדרשית, בדיבור מטאפורי. במלאכת הבריאההתורה כאשר התכונן האל לפתוח 

. והתורה משיבה כי עשרים ושתיים אותיותיה הן הפועלים המתאימים, מן התורה פועלים' ה

פסקה עתיקה מספר זה מבססת את מעמדן של אותן עשרים ושתיים אותיות ככליו של האל 

והמירן צרפן וצר בהם נפש כל העתיד  חצבן שקלן, חקקן: עשרים ושתיים אותיות יסוד: "בבריאה

 10."לצור

תפיסתו של אדם את , במלים אחרות. מן הקטע הקצר הזה אנו למדים שהשפה יוצרת מציאות

, לשוני-זהו עיקרון חשוב בתכנות נוירו. ידי השפה שאדם משתמש בה-עצמו ואת העולם נקבעת על

כיצד הוא פועל גם במחשבה בהמשך נראה . שהוא אחד הענפים המסתעפים מן הפסיכותראפיה

למען תיוודע , נשוב אל אותיות האלפבית הנקראות להשתתף במתן התורה, לעת עתה. היהודית

הפוניים והנומרולוגיים של האלפבית מכינים אותנו , ההיבטים הגראפיים. נוכחות האל בארץ

 .'לחוויה החושית של התגלות ה

 אש שחורה על אש לבנה: החיזיון בסיני

רומז לנו על חוויית ההתגלות , עשרה-המקובל בן המאה השלוש, (משה בן נחמן' ר)ן "הרמב

ן "אומר הרמב, תוך אזכור דימוי המחזיר אותנו לתלמוד הבבלי 11.בפתיחתו לפירושו על התורה

 .שהתורה נכתבה באש שחורה על גבי אש לבנה

מי יוכל ? מוארים אולם כיצד ניתן לראות אש לבנה על רקע שמים. הקשר בין האור לאל מובן

אולי נכון אפוא לומר שהאש השחורה מייצגת את המעשה ? לזהות דבר בתוך סופת שלג עזה

כדי להפוך , בדיו שחורה על קלף לבן, שאנו מאמינים כי הוא דבר האל, את רישום הדבר; האנושי

                                                 
10

  Gershom Scholem, On the Kabbalah and Its Symbolism (New York: Schocken, 1974), 167-168. 

-א"תשמ, מוסד ביאליק: ירושלים)בתרגום יוסף בן שלמה , פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליההספר הופיע בעברית בשם 

5675.) 
11

 .97, שם  
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יותר באש והרי נכון גם שככל שנכתוב ? להקנות לו מציאות אנושית, לתת ללבן צורה, אותו לנראה

המאמץ האנושי הוא זה , ובכן. כך תתגלה יותר צורת אש לבנה ביחס הרקע לדמות, השחורה

שוררת בינינו תלות . זקוק לאנושות, מתברר, האל. שהופך את נוכחות האל למציאות ארצית

 .הדדית

היא היצירה הגראפית של בן שאהן " אש שחורה על גבי אש לבנה"המחשה חזותית מדהימה של 

מקובל נודד בן , המבוססת על הסיפור שסיפר אברהם אבולעפיה, 12האלפבית של הבריאהיה הקרו

הגורס כי אלוהים , הסיפור עצמו מבוסס על המדרש הקדום יותר(. 1.1איור )עשרה -המאה השלוש

מנסות בזו אחר זו , שהמדרש מאניש, האותיות. השתמש באותיות התורה כדי לברוא את העולם

כל אחת מהן מציגה את עצמה כהתגלמותה של תכונה מסויימת . ון בבריאהלזכות במקום הראש

 .ו"האות תי, החל באות האחרונה של האלפבית, החיונית לבריאה

אולם אלוהים דוחה את . וכן הלאה, ('אחד משמות ה) שדין כ"השי, תורהו מציגה עצמה כ"התי

לא מתקבלת משום  תורה. ליתומבטל כל תכונה חיובית באמצעות תכונה שלי, כולן בזו אחר זו

משום שהיא פותחת גם את המלה , שדי; שמסמל את האדם שגורלו נחרץ X-ו היא גם ה"שהתי

תהליך זה של שלילה ממחיש את הדואליות המתעתעת ואת טיבה של השפה כמלאת . שקר

 .סתירות מיסודה

 ת הניצחת"הבי

. לה אין מתנגדים. ל הבמהעולה ע, ת"בי, הספירה לאחור ממשיכה עד שהאות העשרים ואחת

הייתכן שהבריאה תיוצג . או כך לפחות נראה, היא המנצחת הבלתי מעורערת. ברכהת מייצגת "בי

ועל כן . שום היבט שלילי אינו מעז לפצות פה ולצפצף? באמצעות תכונה הולמת יותר מאשר ברכה

האות , הכליםהנחבאת אל , ף הדוממת"אל. בראשיתת של "פותח אלוהים את התורה באות בי

. אנֹכי -ף נבחרת לפתוח את עשר הדברות "האל: מנוחמת במקום השני, האחרונה בספירה לאחור

 .לכוכבת ההתגלות, השחקנית המחליפה לכאורה, ף"ובכך הופכת האל

מיטשטשות , (הרקע)אלא ברווחים שבין האותיות ( הדמות)אם מתמקדים לא באותיות עצמן 

תוך שאנו מתחילים להרחיב את ידיעתנו . צורת האש הלבנה ,האותיות ותצורה חדשה מתהווה

של , חמקמקים, פורצים אלינו אותם הבזקים בלתי צפויים, מבקשים מסגרת רחבה יותר, בתורה

, הצליל אפשרי רק הודות להפסקות: גם במוסיקה קורים הדברים באותו אופן. אש לבנה

במרחב או  -ט רק באדם ולא בהקשרו אם נבי: אדם-והוא הדין גם בבני. לשתיקות שבין לבין

 .בלתי שלם, הרי שמבטנו על אותו אדם הוא מעוות -בקורות חייו 

, עוד אמן שמצליח למסור היטב את אותו מושג של אש שחורה על גבי אש לבנה הוא מארק פודוול

לרקע שלו מקביל -הדמות-שיחס, נביאן משתמש פודוול ב"לאיור האות נו. ספר אותיות עבריותב

, כמו הצל והאור, התורה והנביא נראים אפוא כהשתקפות זה של זו(. 1.2איור )זה של התורה ל

 13.האש השחורה והאש הלבנה, האנושי והאלוהי

 

                                                 
12

 Ben Shahn, The Alphabeth of Creation (New York: Pantheon, 1954) (איור הכריכה) . 
13

 Mark Podwal, A Book of Hebrew Letters (Philadelphia: The Jewish Publication Society, 1978),  עמוד

.ן"נו  
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 צליל ההתגלות: ף"אל

 סמכות לביןהמתמקד בשאלת היחסים בין  14,שלום רמז אחר על ההתגלות אנו מקבלים מגרשום

ישראל קיבלו מערכת של : הלא היא ברורה, הסמכות. בסיני' שמעוררת התגלות ה, מיסטיקה

שוללת כל אפשרות לנוסחה מיסטית הניתנת , הספציפית, דוקטרינות שמשמעותן הישירה

מה . אולם ההיבט המיסטי צץ כשאנו שואלים מה מן ההתגלות היה אלוהי. לפרשנות אינסופית

שישראל , אחרות; יש מסורות הגורסות שישראל שמעו את כל הדברות? בסיני, למעשה, שמעו

שמעו רק את שתי הדברות הראשונות והיו מבועתים כל כך מן הנוכחות האלוהית עד שהתחננו 

  .בפני משה להיות מתווך בשמונה הנותרות

קוסטי ולשוני ההתגלות הייתה אתגר א, בעבורו. חשב אחרת( 1814' נפ)הרב מנדל טורום מריימנוב 

הוא הסיק שישראל שמעו רק את האות הראשונה של ? כיצד בכלל יכול האלוהים להישמע. כאחד

אפילו טירון בשפה העברית יקמט . אנֹכיף שבמלה "האל, היינו, המלה הראשונה בדיבר הראשון

 ף מציינת"שלום מסביר כי אפשר לומר שהאל. ף היא אות בלתי נשמעת"שהרי אל, מייד את מצחו

דמיינו לכם ". בעומדו לדבר, מעין צליל פוטנציאלי של הגרון האלוהי", את מקור כל הצליל הנהגה

' באופן זה הפך ר. את האפשרות החבויה ליצירת כל צליל שהוא, ף"שאתם שומעים רק את האל

הרת משמעות אינסופית אך ללא משמעות "מנדל את ההתגלות בסיני להתגלות מיסטית 

השמיע את עצמו דרך התווך של שפת אנוש הוא אחת ' הרעיון שדבר ה, לוםלדברי ש". מוגדרת

רעיון זה מבסס את הקשר בינינו לבין . הירושות החשובות ביותר שהורישה היהדות לדתות העולם

 15.אלוהים

. עשרה יעקב בן יעקב הכהן-ף הוא ההיבט שביטא במאה השלוש"היבט פֹוני אחד אחרון של האל

בורא את , אף כחו הבלתי מוגבל-על, כך הבורא, יוצאת מן הגרון ללא מאמץ ף"כפי שהאל, לדבריו

שהן ההופכות את , היא השער אל צלילי התנועות, אנו זוכרים, ף"אל *.העולם בלא הפגנת כוח

, התהווה רק בשלב מאוחר יחסית, שבעזרתו מבטאים היום את התנועות, הניקוד. השפה לנשמעת

ך בעזרת ארבעה עיצורים "נים קודם לכן יוצגו התנועות בתנאלף ש. במאה העשירית לספירה

משום שהאוויר , "ִאמות הקריאה"ארבע אלה נקראו . ד"ו ויו"ו, א"ה, ף"אל: שתפקידם היה כפול

: 'אותיות אלה הן גם המרכיבות שניים משמות ה. המאפשר השמעת קול כאילו מגיח מִקרבן

אותיות אלה . במשמעותו הבסיסית -א "ה-ו"ו-א"ה-ד"יו  -ושם הוויה "( אהיה אשר אהיה)" אהיה

מכיוון שהן פזורות בנדיבות . משלבות אפוא את תכונות ההוויה האלוהית עם הרוח הננשמת מפיו

 .הן הפכו לסמל של המהות האלוהית בשפה, (שהרי לא ניתן להגותן בלעדיהן)בכל מלות השפה 

                                                 
14

 Scholem, On the Kabbalah and Its Symbolism, 29-30. 
15

 Gershom Scholem, "The Names of God and the Linguistic Theory of the Kabbalah," Diogenes 79 

(1972):59-70. 
*
ה אחד מבלי שני והוא נעלם מעין כל בריה כמו "והאלף היא ראש האותיות בפה באויר בלי עמל ויגיעה ללמד כי הקב"  

ף באויר שהוא דבר דק מבלי "ו שהאלוכמ. ה מכוסה ממראה עינים"כן הקב, ף נזכרת בסוף הלשון שהוא מקום מכוסה"שהאל

כי המחשבה זכה וברה כמו האויר ואפילו , ה לא נתן לשום בריה רשות להבין בו כי אם במחשבה בלבד"ממשות כן הקב

שכל כחות הברואים , ומה שאתה רואה כי כל האותיות מצויירות באלף. כל כך הוא נעלם, ה"המחשבה אינה תופשת בהקב

 ."ה וכל כח וכח יוצא מן הרצון בעת אשר הוא רוצה"של הקבנגנזות בכחו ובגבורתו 
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לבין צליל הנשימה ' א בראשיתב קל לקשר בין צליל הנשימה העולה מרוח אלוהים המרחפת

ף הדוממת היא האות "מכיוון שהאל. המפיח רוח בתנועות ומאפשר את נס הדיבור האנושי

נוכל להבין מדוע המקובלים , צליל לבין צליל-ומשום שהיא ההפסק המסתורי שבין אי, הראשונה

, ל כל האותיותהיא השורש הרוחני ש - 16"צורת האותיות מצויירות ונכללות באלף"גורסים כי 

 .חובקת במהותה את כל האלפבית ועל כן גם את כל היסודות האחרים של השיח האנושי

  ציר של עולם:  ף"אל

צרובות , את האותיות הבלתי נראות של התורה" ראינו"נשמעת ו-ף הבלתי"את האל" שמענו"

יצד היא ף וכ"כעת נותר לנו לבחון את צורתה הגראפית של האל. באש שחורה על גבי לבנה

 .מתפקדת כקשר האלוהי בהתגלמותו

תקשורת עם "ש, ה אליאדה'הבה נתחיל באמירה קצרה ומתמיהה של היסטוריון הדתות מירצ

מזכיר לנו אליאדה , The Sacred and the Profaneבספר  17".האלים מתרחשת באמצעות פתח

, מכל מקום. יתךלא בסלון שבב, המרחב המקודש מצוי במקדש. שהמרחב אינו עשוי מעור אחד

אפילו  -אפשר למקם פיסה של מרחב מקודש בכל מקום שבו אדם עומד במקרה , אומר אליאדה

 .בסלון ביתך

אליאדה כותב על קבוצות פרימיטיביות שתפסו את ההוויה המקודשת והמרחב המקודש , כדוגמה

חור אם יקרעו , ממש, והאמינו שהם יכולים לגעת בם" שם למעלה-אי"כדברים המצויים 

 axis)" ציר העולם"אליאדה קורא למוט הזה . בקודקוד אוהלם ויעבירו דרכו מוט שיגיע לשמים

mundi) . דוגמאות לקשרים אנכיים ". האחר"זהו קשר אנכי בין המרחב הרגיל למרחב המקודש או

 -עץ החיים בגן העדן והר סיני , ך ישנם סולם יעקב"בתנ. מצויים בתרבויות מתוחכמות יותר גם כן

מגדליהן המחודדים של הקתדרלות הגדולות גם . הרים הם הרי המקום המועדף לגילויי אלוהות

 -אם על מגדל ואם על הר  -אפשר גם לומר שכל מעשה של העפלה לגובה רב . הם קשרים אנכיים

 ".האחר"משקף דחף קמאי לפגוש את 

מה נורא ", קרא, ד היסודנרעש ע, הנה יעקב. כלל פתח-ישנו בדרך, יחד עם דימוי הקשר האנכי

וכאשר אדם וחווה (. ז"י:ח"בראשית כ" )בית אלהים וזה שער השמים-אין זה כי ִאם. המקום הזה

הם סולקו ללא גינונים מיותרים מגן העדן והכרובים האוחזים בלהט החרב , אכלו מן העץ הקסום

 .המתהפכת התייצבו לחסום את השער המקודש

למקם , במצב אישי ויומיומי יותר, כיצד ייתכן. למצבים יוצאי דופןהדוגמאות הללו נוגעות , אמנם

פיסת מרחב מקודש ולקשר אותו כשאת חשה הזדקקות רוחנית אך אפופה במרחב החולין שאצל 

אפשר : רגע מטאפורי יכול ליצור את הקשר? שם אין שום סולם או הר לרפואה, כיור המטבח

התקשורת עם האל . מודעות שלמה ותשוקה מלאה מתוך -לנקוב באצבע את המרחב ולהגיע לשם 

 .ף היא סמל גראפי של הקשר הזה"האל. מתחילה בפתח קטנטן ונשלמת באמצעות ציר אנכי

                                                 
16

 ראו גם. 955-956, (5698: ירושלים) 'מדע היהדות ב, גרשום שלום  

Jo Milgrom, "Some Consequences of the Image Prohibition in Jewish Art," in Religion and Law, E. 

Firmage, B. Weiss and J. Welch (eds.) (Winona Lake, Wis.: Eisenbrauns, 1990), 263-299. 
17

 Mircea Eliade, The Sacred and the Profane (New York: Harcourt, Brace and World, 1959), 26. 
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זה בפינה הימנית העליונה , דים קטנים כגרש"שני יו: ף מורכבת משלוש משיכות קולמוס"האל

פי שהאלכסון אינו בדיוק -על-אף. וקו אלכסוני בכיוון ההפוך, וזה בפינה השמאלית התחתונה

שגודלו כמעט , ד העליון"אפשר לדבר על גרש היו. ו אנכית"כמו ו, במישור הסמלי, הוא פועל, זקוף

 .האות הראשונה בשם הוויה, כעל הבלחה של הנוכחות האלוהית, ואינו עולה על נקודה

כל צורות . לעם הא, מרחבי, הנקודה היא המקור לכל שפה נראית וחיבור פיזי-ד"הנה כך היו

 -ד "היו -כדי להגיע מן המרחב הרגיל שלנו אל הנקודה המקודשת הזו . המרחב מתחילות בה

, כדאי לנו ללמוד מאבותינו. החלק הדתי שבנו חייב למצוא דרך להתעלות מעל למרחב הרגיל

, ד במרחב"נוקבים חור קטן כיו, הם היו פונים מעלה. שידעו באינטואיציה כיצד לגשר על הפער

, מסביר אליאדה, "ברובד הארכאי ביותר של התרבות. "כולה" האחרת"ומתחברים אל המהות 

 ".התקשורת עם האלים מתרחשת דרך פתח. ההתעלות מבוטאת בדימויים שונים של פתח"

זרע : בשדה הדת ההשוואתית ישנו מגוון של מונחים לאותו פתח קטנטן ולהטמנת יסודות הקשר

תח והמקור "בקבלה היו. ואלה רק כמה מהם, השורשיםשורש , ביצה אלוהית, טמון ד היא הפֶּ

אפשר לכתוב אותה כשני גרשיים הפוגשים זה את זה בזווית . הוויזואלי של התנועה הלשונית

ד זו היא תחילתו של קו הדגל "יו-נקודת. כנפיים הנפרשות מן הנקודה והתנועה המקוריות: ישרה

 .ף"העליון של האל

כדאי לבחון כיצד השתמשו שלושה , ף אישית"אל חוויית היצירה של אללפני שנמשיך הלאה 

שהם חלקים מן , דים"היו, (1.3איור )בדוגמה מתוך יצירתו של בן . אמנים בסמלים שנדונו עתה

, ו פועלת כציר עולם"הו, (1.4איור )של מארק פודוול " יד"ב. 'מוצגים כחתימתו של ה, ף"האל

כדי ' ד שבשם ה"משתתף בסדנא בשם טד התמקד ביו, מה להםבדו 18.המחבר אותנו אל אלוהים

 .ליצור את החיבור האישי שלו

. 34' עמ, 1954, סיני: אביב-תל. ציורים 52: ך"חזיונות התנ ,מתוך בן(. )'י:ח"תהלים י)ַוֵיט שמים ַוֵיַרד , בן. 1.3איור ]

 .([באדיבות ההוצאה

 

 

 

                                                 
18

 Elie Wiesel, The Golem (New York: Summit, 1983), 101. 
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באדיבות . Elie Wiesel ,The Golem. New York: Summit, 1983, p. 101מתוך . )ו"ויד כאות , מארק פודוול. 1.4איור ]

 .([ההוצאה

 

 (1.5איור )ד "כוונות על האות יו: טד

דים מלווים "הכין סדרה של יו, הלומד עברית כשהוא מצוייד בעט קליגרפיה, הסטודנט טד וירץ

ד של "תוך שהוא מתרכז ביו' עם הטד פותח בדיאלוג . הגיגים המכוונים את הלב, "כוונות"ב

 :'חתימת ה
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. בלי לזהות, בלי שליטה. הוא יוצא דופן למדי, המבט הראשון של הקדוש ברוך הוא, הפצעת האור

אולי אלוהים עושה רק מאמצים קטנים משום ? האם אני רואה בכלל; איני בטוח מה אני רואה

 .*מה מעט אנחנו מבינים בעניין אוראולי זה משום שאלוהים דואג ויודע כ. שהוא חושש מפנינו

. הדימוי מגיע יותר בקלות, כשאני נרגע. כמה נוקשה ידי המנסה לתפוס את המשיכה הפשוטה

הלוואי שיכולתי להירגע ולתת לאור לבוא . כמה לחוץ אני נהיה כשאני מנסה לתפוס את אלוהים

 .אלי

או . כל אחד מאיתנו רואה אחרת אך, אלוהים הוא אולי אחד. ד"ד שונה ובכל זאת היא יו"כל יו

כך שאנחנו מכירים את אלוהים מהיכן שאנחנו , אולי אלוהים הוא שונה בשביל כל אחד מאיתנו

 .מסוגלים להכיר אותו

יותר . הדימוי לא שלם -מהר מדי ; והדיו מיטשטשת -לאט מדי . ד היא תמיד שאלה של איזון"יו

יותר מדי שליטה או מעט מדי . והתמונה מתפזרת, פחות מדי; התנועה הולכת לאיבוד -מדי לחץ 

 .למעט באותן עיתות של הרמוניה, אלוהים נותר חמקמק. והאות מתעוותת, ריכוז

הלב עשוי , אפילו כשהיד לא מצליחה. תמיד יש עוד סיכוי, אולם אפילו כשהמאמץ אינו מספיק

 .להצליח

אפשר לזהות את אלוהים בשגיאות אולי . אחרים אולי מבינים את כוונתי, אפילו כשאיני מרוצה

 .אולי אפשר לזהות את אלוהים בהצלחות שלי. שלי

, בלי כתיבה; אין כתיבה, בלי כוונה. הכוונה היא מעשה של הקהילה; כתיבה היא מעשה של היחיד

 .אין כוונה

 [.ד"כוונות על האות יו, טד וירץ. 1.5איור ]

 

 ף במו ידינו"אל

המבוססת על , ף המצויירת בקווי עיפרון"אל( 1: )החושיתף "ישנן שלוש גרסות לסדנת האל

מפיסות בריסטול צבעוני , ף"פשוט של אל' קולאז( 2); של בטי אדוורדס" שפת הקווים"רעינות 

. ולהביא למפגש הבא, בכל צורה ומכל חומר, ף שיש להכינה בבית"אל( 3)-ו; קרועות ומודבקות

 .שלוש הגרסות הדוגמאות המצולמות בספר זה מייצגות את כל
                                                 

*
 .לאורך כל הקטע, ונקבה כאחדהוא מדבר על אלוהים בלשון זכר , באנגלית, בניסוח המקורי של טד 
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ד התחתונה "ד העליונה כמייצגת תכונה כלשהי של האלוהי וליו"משתתפי הסדנא מתייחסים ליו

ו מייצג את הדרך שבה "קו הו. שנברא בצלם אלוהים, כמייצגת תכונה מקבילה של המשתתף

ף הופכת לדיוקן מופשט של הקשר בין הנוכחות "על כן האל. המשתתף מתקשר לאלוהים

הדפס אבן של האמן החסידי מיכאל מטשניק ממחיש את המושגים האלה . לאדםהאלוהית 

 19.ף שאנו מכינים במו ידינו שונה מאוד"פי שהאל-על-אף, בדיוק

מכיוון שמטרת , כישרון או לימוד מיוחדים, ף במו ידינו אינה מצריכה שום מיומנות"יצירת האל

שהצורות , בעלת משמעות, ור יצירה חיההפעילות הזו אינה ליצור יצירת אמנות יפהפיה אלא ליצ

וזה עשוי , לעיתים המשתתף אינו יודע בתחילה מה בכוונתו לעשות. שבה מדברות אל היחיד

פעמים רבות אינכם יודעים בדיוק : אולם התהליך אינו שונה בהרבה מדיבור. להדאיג במידת מה

, בור מחולל את החשיבההדי, באופן כלשהו. מה אתם עומדים לומר עד שהמלים נפלטות מפיכם

הם גירוי  -לאחר שהחלו  -התרגילים האלה , בדומה לכך; וזו ממשיכה ומחוללת עוד דיבור

בין אם אתם נמנים עם אלה החושבים על הדברים באופן רציונלי ומסודר . למשחק אמנותי חופשי

כלשהי  בנקודה, ובין אם אתם מן המזנקים למים ומניחים לידיים לעבוד בלי הכוונה מודעת

 .תאמר לכם האינטואיציה  לתת לידיכם חופש פעולה ולהכניס את המוח להילוך סרק

בהשראת ,רוח של משחק חופשי-בהלך, אך חייבים לגשת אליה בקלות, המשימה אמנם רצינית

צרו תקשורת עם . הביטו בהנאה סקרנית על מה שיצרתם, לאחר שתסיימו את התרגיל. הילדות

 .המשיכו לכתוב. דברו עם משתתפים אחרים. ו על התהליךכתב. כל חלק מן היצירה

 תרגילי הכנה בשפת הקווים

לכל אחד מאיתנו יש חיי " :אורוול' ורג'ף מוגדרת בדבריו של ג"משימתו האמיתית של יוצר האל

אלה באים לידי ביטוי בשפה הרגילה שאנו משתמשים בה יום : רוח חיצוניים וחיי רוח פנימיים

שלעיתים רחוקות עולה אל פני ( 'חשיבה על רגשות'אולי )רה אחרת של חשיבה בצו -ואלה , יום

מטרתנו היא לחשוף לעין  20".משום שהמלים הרגילות אינן יכולות לבטא את מורכבותה, השטח

 .ידי שימוש בשפה ויזואלית חלופית-את המחשבות של אותו עולם פנימי על

ובתוך  -למשל , כשאנו חותמים את שמנו -ן הצעד הראשון הוא להבין שכולנו מציירים כל הזמ

כל אות אומרת משהו ייחודי על מבנה . אותם ציורים אנו מוסרים כמות מסויימת של מידע חזותי

בטי אדוורדס מבהירה זאת כשהיא מורה לתלמידיה לכתוב . הגוף וההיסטוריה שלנו, הנפש

; בו הם תמיד כותבים את שמםבאופן ש( 1: )את שמותיהם בארבע דרכים שונות( לצייר, כלומר)

כל . אבל בלי להסתכל, בכיוון הרגיל, ביד השנייה( 4); ביד הרגילה אבל אחורה( 3); ביד השנייה( 2)

לעיתים מתנודד , לעיתים בטוח בעצמו ואסרטיבי -אחת מן החתימות האלה היא תמונה של יחיד 

ואר דרושות כדי להגדיר שורות ארוכות של שמות ת. ולעיתים מתוח וחסר ביטחון, ומסורבל

לתרגיל זה רושם . במלים את מה שהעין קולטת מייד מן המראה שיוצרת אותה קבוצת חתימות

 .ראשוני עצום על הלומד המתחיל בבואו לרכוש אוריינות חזותית

כך -אחר, המשתתפים מחלקים דף חלק לשמונה חלקים באמצעות קיפולו לחצי, בתרגיל הכנה שני

לאחר מכן רושמים על שבעה מן הריבועים שנוצרו את שמות . וד פעם אחתשוב לחצי ולבסוף ע

                                                 
19

 .50(:5679ינואר ) 0' מס, 96כרך , Hadassah Magazine-ניתן לראות ב (Muchnik)ף של מיכאל מטשניק "את האל  
20

  Betty Edwards ,אורוול בתוך ' ורג'מצטטת את גDrawing on the Artist Within (New York: Simon & 

Schuster, 1986) ,05-05' עמ. 



21 

 

המלה (. 1.6איור )נשיות , חולי, מרץ, דיכאון, שלווה, כעס, שמחה -הרגשות או התכונות הבאים 

המשתתף מכין ייצוג חזותי , בעזרת עיפרון. שתירשם בריבוע השמיני נתונה להחלטתו של כל אחד

, מותר לשרטט את הרישום בקו אחד או בכמה קווים. שבריבועיםשל כל אחת משמונה המלים 

הרישום יכול למלא את כל . בחוד העיפרון או בצידו או בשילוב של השניים, תוך לחץ חזק או קל

 .מותר להשתמש במחק אם רוצים. החלל או את חלקו בלבד

אסורים לבבות , לפיכך. אסור לצייר תמונות או להשתמש בסמלים מוכרים; ישנה רק הגבלה אחת

? למשל, לשרטט כעס, אם כן, כיצד אפשר. ברקים או טיפות גשם ואף לא סימני שאלה, ופרחים

ובלי לתייג את האירוע או , בטי אדוורדס מציעה לחזור במחשבה אל הפעם האחרונה שבה כעסתם

וא זורם שה, דמיינו שאתם חשים שוב את אותו הרגש. לחוש בתוככם את הכעס שהיה, את הסיבה

שם הוא נובע מן החוד , ואז אל העיפרון, מפעפע אל הזרוע וגולש אל היד, קודם כול מעומק הגוף

את הסימנים האלה מותר . סימנים הנראים כמו הרגש שחשתם, ורושם סימנים השווים לרגשות

הניחו לדימוי להגיח . לשנות או למחוק עד שהם נראים כדמותו הנכונה של אותו רגש, לתקן

'; אנלוגים'השרטוטים המתקבלים הם . לומר בשם עצמו את מה שיש לו לומר -צה בדרכו שלו החו

 (.1.6ראו איור ) 21הם הופכים את הסובייקטיבי לאובייקטיבי בהעניקם לו צורה נראית

 .["שפת הקווים"שרטוטי אנלוגים ב, דניז. 1.6איור ]

 

 דוגמאות מהסדנא

: היא מינימלית בצורתה ורהוטה באיפוקה, ך דקותשהוכנה תו, (1.7איור )ף של קארל "האל

ששתי פיסותיו הקטנות יותר ממוקמות באופן , משלושה קרעי בריסטול, כובש בפשטותו' קולאז

 .ו בזווית הממחישה את המתח שבין האלוהי לאנושי"מחושב על ציר הו

והיא , הקווים בעזרת שפת( 1.8איור )ף שלה "דניז יוצרת את האל. פים האחרות נעשו בבית"האל

היא ; ף של אליס עשויה ֵחָמר ומוצרי סדקית"האל. הערך החזותי לתוכנה הרגשי-מהווה את שווה

איור )תצלומים ' קולאז -ף 'פים של ג"האל. מדגישה את הקדושה שבחומרי היומיום הצנועים

לבנת  -די ושל אנ( 1.11איור )גרגרי אורז  -של הלן , (1.11איור )צילום טבע  -של פראנץ , (1.9

ודיויד ( 1.12איור )איימי . מדגימות מגוון של חומרי יצירה ותהליכים( 1.13איור )לינולאום 

בדוגמה האחרונה . מבטאים את מצוקתם הכאובה של יהודים שאינם בטוחים בזהותם היהודית
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כים ובקטע "הנזירה מרגרט משתמשת בסמ, ף חזותית"מבין עבודות התלמידים הממחישות אל

 (.1.14איור )החסד והשטניות של אלוהים  -עץ ובעזרתם מעבדת את הפרדוקס המטריד  ממסגרת

 :דניז

 לקראת אינטימיות: ף"אל

 (1.8איור )

מרשים אותי הניגוד העז בין הלבן . קליגרפיה היא אחת האמנויות העיקריות שאני עוסקת בהן

כמו , שחור אקראי לכאורהאותם אזורים שיש בהם ריכוז גבוה יותר של . ... לשחור כשהם יחד

מייצגים את האזורים שחקרתי יותר בניסיון ללמוד עוד על העצמי האמיתי שלי , ו"הבסיס של הו

הצפיפות המשתנה של הקווים מראה שמאמציי אינם תמיד . וכך גם ללמוד עוד על אלוהים

. דמהמגיעה לפסגתה כקשת ברקיע אך מעוגנת היטב בא... ו "הו. אינטנסיביים באותה מדה

דים "היו. אם נחוץ, מוכן ומזומן לרדת שוב למטה, עקומתה נשית ומלאת שמחה ובקצה יש קרס

 .מנסים להתאחד באופן אינטימי כלשהו, מחוברים בקווים אחדים

שרטוטי )בתוך הצורה נמצאים הסמלים שגיבשתי כשציירתי ייצוגים קוויים של שמונה המלים 

ד הנוגעת "אל היו, והתרגשות בשאיפתה להגיע מעלהד התחתונה מלאת מרץ "היו(. האנלוגים

, נשיות, אך היא גם מכילה שלווה, ד העליונה יש תחושה חזקה של שמחה משום כך"ביו. באלוהים

אין דבר ממה שחוויתי שאינו יכול להוביל אותי אל . ו מכילה את כל הסמלים"הו. והתרגשות

מאחד שתמיד בא מאלוהים ומאותת לי השלווה זורמת סביב המסגרת כולה כמאפיין . אלוהים

נוצרת מתוך , "גבי אש לבנה-אש שחורה על"שמראה , הרבה מן ההבנה שבבסיס". בכיוון"שאני 

 .כך גוברת שמחתי, משום שככל שמתגלים היבטיו של אלוהים, הסמל שלי לשמחה

 [אלוהים והאדם הם בריאות מקבילות: ף"אל, קארל. 1.7איור ]

 

 [לקראת אינטימיות: ף"אל, דניז. 1.8איור ]                                                                                        

, במקום שאלוהים ירכון אליה. הופך השעשוע לפליאה, דים"כשדניז הופכת בכוונה את כיוון היו

ף "החזותית היא אלהתוצאה . ומנסה ראשונה להתרומם ולגעת באלוהים, היא מפעילה יוזמה
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שצורתו כשופר , ו שלה"הו. אך מלאת אסרטיביות פמיניסטית המשקיפה אל העתיד, "הפוכה"

. היפוך הצורה מפתיע אותנו, ושוב. ף הדוממת"נמצא דווקא בתוך האל, המוסר את קול האלוהים

ן צלילי הסטקטו הבוקעים מ. היא זו שתוקעת בקרן האיל( ולא אלוהים), מתברר, דניז עצמה

ו שצורתה "הו, המכשיר עצמו; הקרן עולים מלמטה ויוצרים קשר עם אלוהים דרך האוזן

 .הוא שיוצר את הקשר החזותי, כאפרכסת

. דניז הפכה רגשות סובייקטיביים לאובייקטים ואת מחשבותיה הפנימיות המחישה בשפת הקווים

נגישים גם למי שלא  סוג זה של אימון חזותי הופך את הצורות והקווים של האמנות המופשטת

 .זה שעלול להסב פניו בקימוט מצח ובזעף מצורות שאינן אובייקטים, נתמחה באמנות

 :אליס

 קדושה בדברים הקטנים

, מי אני, נעצתי לתוכה כל מיני דברים שמהם מורכבת הבנתי על מי הוא אלוהים, ף"להשלמת האל

ד האלוהית יש טבעת "ביו. להתמלאכלי המצפה , ד שלי יש לב משומש"ביו. ומה קורה בינינו

. וספירלה המזמינה אותי להתקרב, אבן טובה של שלמות, מפתח להרבה תעלומות, שהיא הבטחה

כל מה שקיים על ציר העולם יכול או לקרב אותי יותר אל ; בינינו נמצאים יסודות מעולם הטבע

ת למשמעות האדירה כל הפעילויות עוררו בי מודעו. המודעות לאלוהי או להסיט אותי ממנה

כלל מייחסים כזה חוסר -בדרך: לומר זאת אחרת, או. החבויה אפילו בדברים השגרתיים ביותר

 .משמעות אדיר לכל כך הרבה ממה שאנחנו עושים

. לחפש את אלוהים באירועים הכמעט בלתי נראים של חיי, ף"אני מרגישה מחוייבות חדשה לאל

-אלוהים'למתוח את עצמי ואת מודעותי אל מעבר ל, חוץכלפי פנים וכלפי , אני גם רוצה לפנות

ובכל . מלאים צבע ומסתורין, אני רוצה להיות חלק מיחסים דינמיים. 'ואנחנו-אלוהים'ול' ואני

 .אחרי הכול, עולם שלם של הבדלים מפריד בין האדם לבין האלוהי. זאת לכבד את המרחקים

היא . הגמישים שבין אליס לבין בוראההתנועה הרכה שמאפשר הֵחָמר הופכת לסמל ליחסים 

, ובירוק לציר העולם, "עצם דמי, חיי"באדום לציון , בחרה בכחול לשלווה המיסטית של האלוהי

המסר שלהן הוא ; פשוטות וברורות, הצורות שלה מעוגנות. לצמיחה ולמעגל העונות והאפשרויות

 .יומיים ביותרהערך והעוצמה של ההתגלות הגלומה אפילו בדברים היומ, הכבוד

 :ף'ג

 ף של גשר שער הזהב"האל

 (1.9איור )

ן ֵגייט)פתאום שמתי לב שהמבנה של גשר שער הזהב  רציתי להדגיש את . ף"הוא מין אל( גֹוְלדֶּ

והזמן , מה שהדהים אותי היה שכשעמדתי שם מתחת לגשר… החיבור בין העמוד לבין הקורה 

הרגשתי , א הייתה לי שום תוצאה של ממשוהאור נגמר לי וגם הסרט נגמר לי ול, נגמר לי

הרגשתי . האובססיה להשיג את התמונה הזו מילאה אותי שמחה. התרוממות רוח במקום יאוש

 .ואחזה אותי מחוייבות להעביר אותו, כמו אמן אמיתי שיש לו מסר להעביר על הגשר הזה

הוא יותר שער מאשר . גשר שער הזהב תמיד היה יותר מסתם דרך לעבור את פתח המפרץ, בשבילי

שרק , נח האוקיאנוס השקט… במערבו . מוצק וידוע, הוא מייצג את כל מה שבטוח, במזרחו. גשר
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הגשר הוא הקו הצר . ידוע ומסוכן-לא, מסתורי, כאן נמצא כל מה שעמוק. האופק שם לו גבול

שאת עד הוא מדבר אלי על רוחניות שצומחת ממעמקי הנשמה ומתנ… . המפריד בין שני העולמות

המפריד בין המוכר והבטוח לבין , שאיכשהו חוצה מצד לצד את השער שהוא גופי -לגבהי הרקיע 

 .נודע-המסתורי והלא, העמוק

השורה התחתונה מבחינתי היא שהוא גורם לי להיות מודע למשיכה שאלוהים מושך אותי מדי 

מן המקוטע אל , אנכימן האופקי אל ה, מן השגור אל המסתורי, מן הבטוח אל המסוכן -פעם 

 .השלם

 

 .[ף של גשר שער הזהב"האל, ף'ג. 1.9איור ]

 

אבל מה שמתסכל זה שאני יודע "שאינו מסוגל לפרשנות אמנותית , אמן-ף חשב על עצמו כעל לא'ג

, G.G. May מאת ('רצון ורוח') Will and Spirit הוא פתח את חיבורו בציטוט מתוך". שיש לי את זה

משום שהוא חושש , כי מעולם לא עשה דבר שיגרום לו לחוש טוב במיוחדשבו מודה המחבר 

ף מעיד על הפתיעה 'חיבורו של ג. יקלקל -חושש שאם ייגע בהם , ליופים ושבריריותם של החיים

הוא גם תופס את מושג . והחדווה שגילה באמנותו ועל כוחות השינוי הגלומים בתובנה רוחנית

מגן העדן הסטאטי אל " עלייה"ואת ה( אל תוך הזמן)פית הארכיטי" נפילה"השער המקודש כ

 .ומשלבם יחד - 22חוויית חיים מודעת ומלאה יותר

 :פראנץ

 ף בטבע"מחפש אל

 (1מקבץ צבע , 1.11ראו איור )

השקופית הזו היא . היא הכי טובה בעיניי, החזקים יותר, השקופית של השורשים העבים יותר

וגם , אל הְפנים, משום שהם מחוברים לאדמה, ף"לאלהשורשים הם חומר טוב . ף שלי"האל

המוביל מעלה , הם ציר העולם. השורשים הם סמל מיסטי, כאן. השואף לשמים, מובילים אל העץ

 .אל אלוהים ואפילו מטה אל השאול

                                                 
22

 Edward Edinger, Ego and Archetype (New York: Penguin, 1974), 3-36. 
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אבל הם גם נעים כל כך לאט וקוויהם . עוצמה וטבעיות, השורשים האלה מפגינים חוזק

עצמי -זה דומה ליחסים שלי. ם חייבים לגשש את דרכם אל האלוהיםה: הם עוורים; מהוססים

אבל אפשר לומר שגם אני חלק מציר . מתפתל, עיוור, אני קשור לקרקע, כמו שורש. עם אלוהים

אני חושב שאם אוכל להיות . אני יודע שאני שואף אליה, אם ישנה אלוהות. מעץ החיים, העולם

 .אגשים את עצמי, כמו שורש לעץ החיים

אולם התברר לו , ף באמצעות מחוות ותנועות של גופו"בתחילה חשב פראנץ לבטא את האל

משום שהם מצריכים , לאחר מכן פסל מדיטציה וקליגרפיה. שהמּוּכר מפריע לביטוי הטרנסצנדנטי

מתוך כוונה "יצא אל הגבעות , כשמצלמה בידו, לבסוף. שקט מחשבתי רב מכפי שיכול היה לגייס

חשוב היה שהמראה עצמו לא יוכל ". שעצם הפעולה שלי תייחד אותה כדימוי מקודשלמצוא צורה 

פראנץ אמר כי גם פיסת טבע . התהליך של המחפש, להיות מקודש אלא בזכות האינטראקציה

 .צריכה ללבוש מראה חדש בעיני האמן כדי שתוכל להוות היבט של המקודש

 :הלן

 עשויה אורז, ף של העולם השלישי"אל

 (1.11איור )

ף עשויה גרגרים "אל. מ לערך"ס X 13 8בגודל , ף של הלן הגיעה בתוך מסגרת של תמונה"האל

בזכות לחץ הזכוכית , שיציבותה הרופפת נשמרה בקושי רב, עדינים של אורז כהה ובהיר ועלים

 .בלבד

שחור ולבן בשביל האור השחור והאור הלבן  -השתמשתי בגרגרי אורז כדי ליצור את התמונה 

במיוחד אלה המתענים ברעב ובעוני . הוא המזון הבסיסי שלנו -באסיה האורז חשוב (. ההתגלות)

החווייה מוכרחה . בחיינו' זוהי בשבילי אבן הבוחן לחוויית ה. רק דרך המזון' יכולים לחוות את ה

מכלול חיוני , הנשמה, הרוח, השכל, הגוף -חייבת להיות קשורה לצרכים שלנו , להיות נתפסת

 .בריאה השלמהב

 [עשויה אורז, ף של העולם השלישי"אל, הלן. 1.11איור ]
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פתח כמלוא " לפתוח"יכולה  -כמו גרגר אורז , אפילו קטנה וחסרת חשיבות לכאורה -החוויה הזו 

 (.ד הזעיר"במישור החזותי היא אנלוגית למרכיב היו)הרקיע כולו להתגלות האל 

עומדת בניגוד משווע , ף"שבנתה הלן סביב האל, טנמיתפרי פרגמטיות ויי, התאולוגיה המעשית

שרובם , של עמיתיה האמריקנים בני המעמד הבינוני, הכורסה-ילודי, לשרעפיהם החולמניים

מאמציה הכאובים למצוא התגלות . חיים-מכל מצוקה יומיומית מסכנת, לאושרם, מרוחקים

אם : "המופיעה בפרקי אבות אלוהית בשדה האורז אינם מרוחקים הרבה מן הקריאה המשנאית

 ".אין קמח אין תורה

 :איימי

 ף של יהודי חצוי"אל

 (1מקבץ צבע , 1.12ראו איור )

 :ציטטה איימי את הקטעים הבאים, ו"בדברה על קו הו

 ('ג:'בראשית א)ויאמר אלהים יהי אור  1

 (ו"בראשית ט)לפיד אש אשר עבר בין הגזרים  2

 ('שמות ג)הסנה  אליו בלבת אש מתוך' וירא מלאך ה 3

 ('מעשי השליחים ב)וכולם נמלאו רוח הקודש ... אז הופיעו לנגד עיניהם לשונות כלהבות אש  4

ראשית בבריאת האור הראשון ולאחר מכן : איימי קישרה אור ואש עם רצף התגלויות של האל

 .משה והשליחים, אברהם -אדם בעלי תודעה מוגברת -בהתגלותו לבני
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 :כתבה, היד/ד"היולגבי מרכיבי 

 (.ז"כ:'בראשית א)בצלם אלהים ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם  1

 ".אנחנו ידיו של ישו", האחות תרזה אמרה 2

דים הם שתי ידיים "היו. ו האלכסונית"איימי קרעה צורת לפיד לוהב של אור צהוב שישמש כו

ד נמצאת קשת ירוקה מתחת למרכז הלפי. העליונה שבהן גדולה במקצת מן התחתונה, ירוקות

קושרת את הידיים זו לזו ומזהה , בנוסף להיותה אלמנט קומפוזיציוני עדין, והיא, כעין שער, דקה

הן מרכז הלפיד . ו למעבר"הקשת הירוקה הופכת את הו, בנוסף. אותן כתמיכה מיקודית ללפיד

 .ף לעופף"וכך נחשף חלל המאפשר לאל, והן השטח שמעליו נתלשו וסולקו

ף "האל. וכעת יש לה תואר שני בתאולוגיה ואמנות', יהודים למען ישו'הייתה בעבר חברה באיימי 

. כחלק ממאבקה לשלב שתי מסורות ולמצוא את זהותה בפיוס ביניהן, של איימי היא גם צלב

חוויה של היווצרות , אישור הוויזואליזציה"כתבה על , אחרי קורס שלמדה אצלי מאוחר יותר

עשוי משבע צלחות אוַפן שסימלו , ששיאה מעשה מרכבה של ספירות, "לחיצוני חפיפה בין הפנימי

הסמל ", במלותיה שלה(. מפסח לשבועות)את מסעה האישי מיציאת מצרים אל קבלת התורה 

המעצימים את התפילה והמצוות , ולסמל אישי... והטקס המסורתיים הפכו לנקודות מוצא 

 ".היהודיים

 :דיויד

 ריתאוניט-ף יהודית"אל

מעבירים את קשת  -פסים במרכז  -שלושה צבעים . התוצאה מעידה על היחס הנוכחי שלי ליהדות

השחור מספר על המרירות והכעס שנותרו בי מן החינוך היהודי שקיבלתי . התחושות המפעמות בי

דרך כתביו של , לפני כעשר שנים, האדום הוא הלהט שידעתי כשחקרתי מחדש את היהדות. כילד

אורה של תקוותי כי הודות לנכונותי לחקור שוב את , הצהוב הוא אור השמש. בוברמרטין 

 .מוכנות רבה יותר לקבל את אוצר החוכמה היהודי, אולי יתפתח בי יחס חדש, היהדות

חשוב באותה מדה הוא . אבן פינה של הדימוי, באופן מסויים, הצלב שבפינה הימנית למטה הוא

ספקטיבה היהודית וגם הפרספקטיבה הנוצרית הן מרכיבי יסוד גם הפר. המגן דוד שבתוך הצלב

אני עומד על קרקע תאולוגית החובקת את האמיתות . אינטגרליים בהקשר הדתי המערבי שלנו

 .המהותיות של שתי המסורות

הצורה דמויית השלהבת שבצד שמאל למעלה היא הכעס הבוער שחשתי כשנכחתי בתפילת ראש 

הן משדרות , כלומר; הצורות האחרות יוצרות רושם קינטי. 'אינטרנשנל האוס'השנה ב

מטריד , אני רואה את עצמי מתחיל בתהליך של טרנספורמציה שהוא מלהיב. שינוי/תזוזה/תנועה

 .אני שמח על ההזדמנות הזו. ושוקק חיים

בחלק . בחלק מדבריו של דיויד נשמעת אופטימיות הנוטה להשתלבות מחדש בקהילה היהודית

דיויד הסביר כי הכעס שחש בתפילת ראש השנה . לב בנאמנות כפולה-יש הודאה גלוית אחר מהם

הזכרתי לו שאלה היושבים בשולי הקהל הם . היה כעס על האדישות שראה ברבים מן הנוכחים

, בהתחשב בפס השחור של מרירות שנותרה מן הילדות. פעמים רבות אלה שזיקתם אף היא שולית

 .כעס המושלךאין לתמוה על התפרצות ה
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המגן דוד . כל הרגשות מחוברים אליו". אבן פינה באופן מסויים"דיויד רואה בבירור את הצלב כ

 אני והכפרכמגשר בין שני עולמות ביצירה , מרק שאגאל, בדומה לכך. )תופס מקום מינימלי בתוכו

 .(עונד שרשרת עם צלב וטבעת עם מגן דוד, [1911]

 :אנדי

 הפרדה מאלוהים, ף"אל

 (1.13איור )

והיא האמנות היחידה שאני בכלל , הדפסה מגלופת עץ היא צורת אמנות שכבר השתמשתי בה

לכן הייתי בטוח שבה אשתמש כבר כשחשבתי על המשימה הזו . רואה את עצמי מסוגל לה

ועל כן השימוש בו התבקש , כלל בהדפסה מסוג זה-השחור הוא הצבע המקובל בדרך. לראשונה

 .בגלל הניגוד העז, ורה על גבי האש הלבנהלדימוי האש השח

אני מרגיש מאוד , דים הוא שכאשר הגדול יותר נמצא בצד ימין למעלה"הרעיון שמאחורי שני היו

שהוא משתרע עד לדפנות היצירה ומקיף , למעשה, אלוהים כל כך ענק. קטן לנוכח האלוהים הענק

ואז אני הוא הגוף הגדול המקיף את , אפשר להפוך את האות המודפסת על ראשה. את כל מה שיש

 .אלוהים נמצא בתוכי. ואלוהים הוא חלק קטן בתוכו, הכול

כמו של , עיניים-אני מדמיין סכי. רציתי לבטא את מה שמפריד אותי מאלוהים, ו"כשחשבתי על הו

החוסמים ראייה וקבלה של אלוהים גם בהקשר שלי בתוך אלוהים וגם בהקשר של , בהמות

העיניים משתנים בעוביים ובחוזקם ובמדה שהם מטשטשים את תפיסת האל -סכי. אלוהים בתוכי

, ד הקטן"במבט מן היו, הוא נראה" סך"בגלל אורכו של ה. ולכן הקו צר יותר בקצה אחד, שלי

בזמנים של דיכאון , מנתק אותי מאלוהים, מקיף אותי, כאילו הוא חלק מקיר שנמצא סביבי

רק מתחזה לחלק " סך"וה, קיפים אותי הם בעצם אלוהיםאבל הקירות המ. ויאוש עמוקים

, שנוכח הן בתוכי והן מחוצה לי, הוא רע או שהוא השטני" סך"אני מניח אם כך שה. מאלוהים

 .אבל הוא בעצם מכשול להגעה לאלוהים, מנסה להיראות כמו חלק מאלוהים

הקטנה דומה מאוד  ד"ד הגדולה דומה מאוד לגל והיו"ראיתי שהיו, אחרי שחתכתי את הלבנה

אני . במימי ים החיים, הבריאה" ים"אני רואה את עצמי כטיפה ב. זה מאוד מתאים. לטיפת מים

". בנים ובנות של אותם חיים, אנו טיפות מים בתוך ים אדיר: "מכיר שיר שהפזמון שלו אומר

ם בתוך ולכן אלוהים יכול להיות טיפת מי, אחוז מים בערך 98-גוף האדם מורכב מ, לחלופין

 .אפשר להבחין בינה לבין כל טיפה אחרת-טיפה שאי, הישות שלי

 .[הפרדה מאלוהים, ף"אל, אנדי. 1.13איור ]
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 :האחות מרגרט

 כים"שבעה סמ -ף "במקום אל

זמן קצר לאחר תחילת הקורס התעוררתי לילה אחד וראיתי את עצמי תלויה בתוך חלל של אות 

הנוכחות שלה ; היא לא נמוגה כמו מראות שרואים בחלום. שמילאה את רוב החדר, ך גדולה"סמ

כאילו חיכתה , נשבה ממנה רוח של מציאות עצמאית. דווקא התחזקה יותר ככל שהתעוררתי

ך "למחרת חיפשתי את האות סמ. זוהרת בלי שאף אחד ישים לב אליה, בחושך כבר כמה זמן

ה לתמיכה ומחסה שנותן ושם מצאתי שהיא קשור 23בספרים של קושנר ושאהן על האלפבית

 .הסומך נופלים' ועם ה, אלוהים

, שאינה מופיעה פה, ף שלה"האל. במלים אלה הציגה הנזירה מרגרט את פרוייקט הסיום שלה

ההטמעה המלאה של הקורס ותהליך הריפוי שלה התרחשו כתוצאה . הייתה רק תרגיל חימום

: באו מערימת השאריות והפסולתהחומרים שהשתמשה בהם . ך ומגלגולו האמנותי"מחזיון הסמ

הרעיונות שלה נבעו מטבעו המעורפל . מכל קלקר, מסגרת עץ משומשת, קרטון, כמה חרוזים

 .והפרדוקסי של האל היהודי והנוצרי כאחד

רציתי להשתמש בדברים רגילים משום שאחת מנפלאות נוכחותו של האל היא שהוא חי בתוך 

-אלוהי או נמלא כבדות של מציאות דחוסה יותר ממנומרוב נועם  שפה ושם נהיה שקוף, הרגיל

בגלל מה שהם מבליטים זה בזה ובגלל הקונוטציות , השחור והלבן הם הצבעים השולטים. עצמו

הוא מסמל . הבד השחור הוא מן הסוג שממנו עשויים המדים שלנו. שלהם בתרבות שבה אני חיה

רים מקום שבו אפשר לחוות את חיי הצמצום שהוא מסמל יוצ. הסתלקות ממה שאינו נחוץ

 .מסתרי האל

כשהיא עוברת מן האחת , כים פחות או יותר במקביל"מרגרט סיפרה שעבדה על כל שבע הסמ

נוכחותו המאיימת של , '6' היא החלה במס, למעשה. לאחרת לפי הרעיונות והצרכים שעלו במוחה

שני . 'לוהים בכל עונות החייםנוכחותו של א, '7' והביאה את הפרוייקט לידי גמר במס', אלוהים

חסדו : המאפיינים התמידיים והפרדוקסליים של אלוהים תוחמים אפוא את עבודתה כמסגרת

 .המטיל אימה, המיטיב של אלוהים והיפוכו השטני
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והפרטים מתרבים , נעותם מפשטות סגפנית למורכבות חזותית, המסוכמות כאן, כים"שבע הסמ

 :6-ו 5כלומר במספרים , של אלוהיםבתיאורי ההיבטים הקשים ביותר 

ך השחורה ובה קטע פגום עשוי קוורץ ורוד "מכיל רק את הסמ', אלוהים בעצמו, '1' מס, ובכן

כמו ההבנה האילמת שבה אנו עומדים בפני , מסמנת מחווה חסרת תנועה"ך הזו "הסמ, חיוור

 ".בלי יכולת לתפוס את מהותו בשום צורה, אלוהים

 

עם , שמייצגת את הריקנות הקרה של החלל", ך שחורה"הוא סמ', האדמהאלוהים ו, '2' מס

 ".קרן בודדה של אור לבן מגינה על הארץ. רמזים דקים לארץ ולגלקסיה

 

המייצגים סימני , הוא תבנית עץ שלתוכה הוברגו ווים לתליית ספלים', אלוהים והשאלות, '3' מס

משום שהן , השאלות יוצרות מציאות ונלחמות בה. אלוהים הוא השאלה הגדולה מכולן. "שאלה

כשאמי ואחותי נפטרו בהפרש של חודש זו , לפני כמה שנים. מבליטות משמעות בלי לתת הסבר

 ".היא רק מאפשרת לי לחיות עם השאלות. הבנתי שהאמונה אינה מספקת תשובות, מזו
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ף, '4' מס , ה על האל הממלא ומזין את הלבהכרז, ד"היא פסוק מתהלים פ', טוב יום בחצריָך ֵמָאלֶּ

מה : "שכתב, יי גרינספן'בהשראת אמן הקליגרפיה ג, מיקרוגרפיה פשוטה-ך בפסבדו"מעוצב כסמ

עליך לכוון אל מרכז , ם"כסופר סת". כוונהם הוא העיקרון הקרוי "שחשוב בעבודתו של סופר סת

סירות צרופה שחייבת מתוך אותה מ, מסויים בתוכך ולראות כל אות בעיני רוחך ובנשמת ידך

 24.ללוות מעשה רוחני

 

 

 

 

 

עשויה קלקר שחור , מבשרת רעות" מתנה"היא קופסת ', נוכחותו המכובדת של אלוהים, '5' מס

הִסנוּור והסכנה שבנוכחותו הסמויה והגלויה של , הנפתחת ומגלה את הנצנוץ, עטור אבזמים

הסתרה וחושך שלא ניתן לראות בו , סודיותהתיבה והסגרים שלה שחורים כדי לסמל . "אלוהים

התיבה דומה . בניגוד לשחור המבהיק האלגנטי, בחרתי בשחור ַמט משום שהוא שחור שלילי. דבר

. ידוע במערכת יחסים מוצץ ממנה חלק מן החיים שבה-כי מה שנסתר או לא, לארון מתים

אלא גם את , (צבעונית שברי זכוכית)היא מגלה לא רק את מה שהיה מוסתר , כשהתיבה נפתחת

האור חושף את : בחרתי בזכוכית בגלל זהותה הכפולה. נוכחותו של האלוהים למה שהיה מוסתר

 ".הוא נהיה לחוט נוסף במארג הנוכחות, כשהנסתר הופך לידוע. יופיה וגם את הסכנות שבה
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בפינה " עינייםמלאת "ך "סמ, נחש/הוא צורת פני חתול', נוכחותו המאיימת של אלוהים, '6' מס

לפעמים החלומות שלי מלאים בנוכחות של . נוכחותו של אלוהים אינה תמיד מנחמת(. "1.14איור )

, האות היא בכתב ירושלמי. שתמיד נמצא קרוב ושלעולם איני רואה אותו, חזק ומסוכן, אויב

פינה אנושיות שב-המשתלבים עם שלוש העיניים הלא, צורה משולשת שמזכירה פני חתול או נחש

עצמה יעניק לה קו מתאר בחשיכה -הגבהתי קצת את האות כך שהצל שלה. השמאלית העליונה

היא הזכירה לי את הסמל הנוצרי ובו משולש המציין את , כשסיימתי. המאיימת שבה היא נעה

סמל זה היה נפוץ מאוד . יודע-המציינת את אלוהים הנוכח בכול והכל, ובתוכו עין, השילוש הקדוש

' מלאֹת עיניים סביב'הדגם מזכיר גם את . הקר, ילדה ותמיד הפחיד אותי במבטו העוקב כשהייתי

 ".דמות מפחידה בניכורה, (ח"י:'א)בדברי יחזקאל 

. כים הדורים יוצרים עץ חיים"ארבעה סמ. 'נוכחות אלוהים בכל עונות החיים, '7' מס, לבסוף

עשוי ' באמצעות ויטראז, כל עונהך מאפשרת לאור האלוהי לחדור ב"חזיתה הפתוחה של כל סמ

כים "שש הסמ. ממחטת נייר ומעשה רקמה, זכוכית צבועה קבועה בתוך קרטון, צלופן צבעוני

מרוחק אך , מסתורי: כל אחת מהן היא דימוי של פן אחד או של סתירה בדמות האל, הקודמות

 7' המרובעת שבמסהַמנָדלה . הנורא, הנוכחות הדו משמעית, שפת ההזנה, השאלה הנצחית, דואג

היא מאירה את ההדר החמור שבשחור ומתפרצת בצבע באיפוק . באה ומאגדת את כל ההפכים

זו הייתה גם עדות למהפך שעברה בהציגה בפני . זה היה הדיוקן העצמי החדש של מרגרט. להוט

 .מלאת עוצמה שהקנתה לה קדושת ההתגלות שלה, שופעת שנינות דקה, סמוקה -הכיתה 

 

 
 ך מתוך"צמח פרוייקט הסמ כיצד

 השיעור על רוחניות יהודית

כנזירה קתולית בקורס , הנוחות שחשה בתחילה-על אי, במבט לאחור, מאוחר יותר סיפרה מרגרט

כתבה על  ,25מכה בצד של הראש, ר וון אווך'תוך אזכור ספרו של רוג. חווייתי על רוחניות יהודית
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. בדרך חדשה -לראות את הדברים המוכרים  שגורמת לנו, מוכר-הטלטלה שבמגע עם הבלתי

חוויה מיידית של רוחניות יהודית דרך סמלים ופעולות , ך נבע ממכה שכזו בצד של הראש"הסמ

סימבוליות הקשורות לאלפבית העברי ולדרך היהודית לציין היסטוריה וזהות באמצעות 

 .הליטורגיקה במעגל השנה

מעשים זרקו את החוויה שלי אל ממדים חדשים מוכרת של הסמלים וה-החיוניות והזרות הלא

אבל העובדות לא היו , בקורס אחר אולי הייתי לומדת עוד עובדות על היהדות. ואל שילוב חדש

 .מעניקות לי את חוויית הרוחניות היהודית שהציתה כך את הדברים שחייתי קודם כנוצרית

בדגמים . ונה מהשפעתן של מליםש, הייתה עלי השפעה פיזית, המוחשיים, ממדיים-לדגמים התלת

הגוף הוא שדיבר ובעת יצירתם קמו בתודעתי המצבים השונים שבהם חוויתי את נוכחות , האלה

הרצון , האמון, החרדה והרתיעה, הִיראה, השמחה, המסתורין: האלוהים ועמדו זה לעומת זה

חי ותרם מורכבות בפרוייקט הזה גופי לימד את מו, בניגוד לדרך הלימוד הרגילה שלי. בחברתו

 .חדשה לדרך שבה אני חווה את נוכחות האלוהים ביחס אלי ואת נוכחותי ביחס אליו

 ["ך מלאת עיניים"סמ", האחות מרגרט. 1.14איור ]

 

 זמננו-פים באמנות בת"שלושה אל

-של משחק בחומרים שגרתיים בידיהם של חסֵרי, אחד היתרונות של אמנות תוך מעורבות עצמית

, יצירת מודעות רבה יותר וגישה מעמיקה יותר לעולם האמנויות החזותיות בכללותו הוא, הכשרה

ף באמנות היהודית "שלוש דוגמאות לנוכחותה הרצופה של האל. במיוחד בצורותיו המופשטות

, מראים למשתתפים שיצירותיהם שלהם הינן חלק ממסורת שהנצה בכתבי היד של ימי הביניים

 .זמננו-של כתב היד העברי וסעיפיה מגיעים עד לגלריות לאמנות בתפרחה עם תחייתו המודרנית 

סוללות לתלמידים גישה הן , הגם שאינן מופשטות במלוא מובן המלה, שלוש דוגמאות אלה

. לתהליך האמנותי והן לעובדה שסוגיות תיאולוגיות וקונצפטואליות הינן נושא המעסיק רבים

בין המיומנויות של האמנות הרווחת בימינו  הדוגמאות משמעותיות גם משום שהן ממזגות

 .והנושאים המעסיקים אותה לבין הסוגיות הטרנסצנדטיות של האמנות הדתית
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, 1.15ראו איור )איימס שוורץ ' של בת (Aleph as the Shekhina) ף ַּכְשכינה"אל, הדוגמה הראשונה

בשנתיים שבילתה . ישראלנולד מתוך חיפוש אישי אחר שורשים בעבר הרוחני של , (1מקבץ צבע 

שכל אחד מהם קשור לאתר , יצרה שוורץ עשרה פסלים המבוססים על הפולחן הדתי, בישראל

חדש ' יש'ויצרה , כמו הד לבריאה האלוהית, בכל אחד מן האתרים נלחמה בתוהו ובוהו. מסויים

הקרעים  רק כך יכלה לעצב מחדש את. שאותם הכינה קודם לכן בעבודה עצמית, מניירות שסועים

ואם . שקשורים לכל אחד מעשרת האתרים, המוזהבים, הדפופים, ולהופכם לפסלים המנומרים

מוקדשת  -שאותה יצרה בהרי צפת של המקובלים  -ף שלה "הרי שהאל, ף קשורה לאלוהים"אל

העשויים מחלקים , זהו הרכב של ארבעה קטעים עיקריים. ההיבט הנשי של האלוהי, לשכינה

אש : שוב -הרחם שלו , ף שלו בתוך החלל השלילי"הנפתח וחושף את האל, ררבים קטנים יות

 .26גבי אש לבנה-שחורה על

ואותה , (The Tent of Meeting) אוהל מועדהדוגמה השנייה היא חלק מיצירה גדולה יותר הנקראת 

ת מזכיר א אוהל מועד. הנחשב להר סיני, בל מוסא'בעת מסעה לג (Zackheim)הגתה מישל זקהיים 

ר ה... אהל מועד -יצא אל' מבקש ה-והיה כל"שבו , האוהל המקראי שבנה משה אל משה פנים ' וִדבֶּ

, בעזרת שלל דימויים מן העולם היהודי(. א"י', ז:ג"שמות ל" )אל פנים כאשר ידבר איש אל רעהו

מבטא את התקווה שכל מי שמשייך עצמו לאברהם אבינו יצליח  אוהל מועד, הנוצרי והאסלמי

 .אות ולהבין בדרך חדשהלר

וכל אחת מהן היא תרכובת של דימויים השאובים , וינייטות סיפוריות 251-על דפנות האוהל כ

מה מקראית מסויימת הוינייטות ערוכות על יריעות קנבס . ממגוון מקורות ומתמקדים בתֶּ

מרכזי היריעות נתמכות במסגרת פיברגלס ומחוברות באמצעות מוט . מטרים X 3.5 5-שמידתן כ

באופן . מאחד את השמיים עם הארץ, כמעין ציר עולם, והוא, הדומה לעץ החיים, נאה עשוי מהגוני

 27.לחלל מקודש נייד אוהל מועדזה הופך 

ראו איור )ף שלנו היא זו שבה עוסקת זקהיים במתן תורה בהר סיני "היריעה הנוגעת לתרגיל האל

, ההוד של מדבר סיני-ול ההרים נוראימשה והלוחות מתגמדים אל מ(. 1מקבץ צבע , 1.16

מעל משה מרחפת הנוכחות . הנתמכים בכנפי הכרובים הנמתחות לכל אורך הקיר שנושאו יהדות

במלה הראשונה , האילמת, האות הראשונה. ף"המיוצגת כעמוד ענן בצורת האות אל, האלוהית

מתקדמות של  בעזרת שימוש מתוחכם בטכניקות. שבדיבר הראשון זוכה כך לביטוי חזותי

רְֹוגָרפיה הסיפור  -זקהיים כורכת זה בזה שני מאפיינים עתיקי יומין של האמנות היהודית , ְקסֶּ

 .והסמל

 .שהוזכרה לעיל, ף מן האמנות העממית של מיכאל מטשניק"דוגמה שלישית ואחרונה היא האל

הוא ; שצורתו כגרש, ד הימני העליון"ראשון הוא היו. ף לשלושה חלקים"מטשניק מחלק את האל

מגלה , שגם הוא דמוי גרש, ד השמאלי התחתון"היו. מגלה לעין היבט מסויים של נוכחות האל

ו האלכסוני ממחיש את הדרך "הו. אולי השתקפות של צלם אלוהים, לעין תכונה אנושית מסויימת

המשפחה הישובה אל , בפרשנות ארצית ומקסימה של מטשניק. האל מחובריםשבה האדם ו
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המצוות  -בדרך הדת ' קיום דבר ה; שולחן השבת הופכת לשיקוף אנושי של הסֵפרה האלוהית

היא הדרך שבה  -( המזוזה הקבועה על פתח הדלת; נרות שבת הדולקים; התפילה בבית הכנסת)

 .אנושי ללא שאלות וספקות-ר האלוהייהודים מסורתיים אלה מקיימים את הקש

 לסיכום

שהם , ף היה הגילוי שגילו המשתתפים"מתברר כי ההישג המשמעותי ביותר של סדנת האל

 -ולא משנה כיצד מוגדרת אותה הוויה חמקמקה  -מסוגלים לבטא קשר עם הנוכחות האלוהית 

לא זו בלבד שהקשר  .לא חוכמה ולא צדיקות, באמצעות תהליך פשוט שאינו מצריך לא כישרון

ף מעניקה אוטונומיה לידינו "אמנות יצירת האל. כלל כן-אלא שהוא גם בדרך, השגה-הוא בר

שלזמן מה ניתן לנו להתחמק , התוצאה היא. ומשום כך היא נותנת גישה ישירה לרגשות -ולגופינו 

ות את פים מגל"האל. המניפולטיביים והמתוחכמים של מוחנו, מתהליכי ההגנה הרציונליים

לאחר . את הריב שלנו עם הקשר האלוהי ואת אהבתנו אותו, הכמיהה והיראה שלנו, הפחד, המתח

אפשר לשלוף את כל הידע האקדמי התיאולוגי שלנו כדי , שהמחשבות האלה לובשות צורה

-המילולי והלא, המודוס הרציונלי והמודוס הרגשי, תוך איחוד השכל והגוף, להמשיך בדיאלוג

 .יבה הלינארית וזו המדמיינתהחש, מילולי

תפיסה ; רכשו המשתתפים הבנה של תפקיד השפה במחשבה היהודית ככלי לקשר האלוהי, בנוסף

ה 'והכרות ראשונית עם הגותו של מירצ; של הממד המיסטי והממד הרציונלי של מתן התורה

 .אליאדה על החלל המקודש

לאחר שגילו כמה רב המשותף , קהילההסדנא הצליחה להפוך אוסף של יחידים בודדים ל, לבסוף

באווירה אקומנית המדגישה בעיות תאולוגיות דומות ביסודן למרות ביטויין . אדם-ביניהם כבני

 .הסדנא גם מאפשרת לבטא באופן צלול וברור את שורשיה היהודיים של הנצרות, השונה

תחילה להגביר אצל הפעילות מ, אך למרות זאת, אין מטרות אסתטיות" מדרש במו ידינו"אמנם ל

לקומפוזיציה , אלה שאינם אמונים על האמנות את ההערכה לסוגיות הנוגעות להפשטה

ף באמנות למן "מכאן החשיבות שבהצגת האל. ולתפקידם של שיקולים רוחניים בתהליך היצירה

איימס ' פים המאוחרות של בת"הכוללת את שלוש האל, ימי הביניים ועד לתקופה המודרנית

 .ישל זקהיים ומיכאל מטשניקמ, שוורץ

 סיכום: ף"סדנת האות אל

 יעדים

להבין את מערכת הסמלים של ; להכיר ולהבין את תפקידה של השפה ביצירת קשר עם האל

להכיר ולהבין את תפקידו ; (גימטריה)הפוניים והנומרולוגיים , ף בתפקידיה הגראפיים"האל

לחקור את מושג החלל המקודש ; יהודיתהרציונלי ואת תפקידו המיסטי של האלפבית במחשבה ה

להפוך ; ף אישית"אנושי באמצעות יצירת אל-לחוות את הקשר האלוהי; דתית-בהשוואה בין

 .יחידים נפרדים לקהילה
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 :יצירה באמצעות אנלוגיה

  * קטיקהלסינ   מבוא

פרק )המחייבים קריאה מעמיקה של סיפור הבריאה , שונים בפרק זה מתוארים שלושה תרגילים

 בלי לגרוע מן, האתגר שביצירת אור כחוויה אישיתהתרגיל הראשון מתמודד עם (. בראשיתב' א

לימוד  ,כלל-בדרך. ידיךמדרש במו בתרגיל זה מתהפך המבנה של סדנת . שבו ההוד הקוסמי

בכך . האמנותי יקדים את הלימוד התרגיל, לעומת זאת, כאן ;תרגיל האמנותיקודם להמקורות 

סוגיות  לעהן להצביע המנחה  שבעזרתו יוכל לחומר חיהתוצאה החזותית של התרגיל  תהפוך

שיעלו מתוך עבודתם של  וריות שונות של הבריאהיאמיתוסים שונים ות לעבמקורות והן 

 .המשתתפים

' וד מבני של פרק אתרגיל זה מבוסס הן על לימ. בריאת האורקשור להתרגיל השני אף הוא 

האור הוא פן מהותי . שמותד בספר "ט ול"והן על הקשרים בין פרק זה לפרקים י בראשיתב

. בלא ידיעתו, שקרן ברדתו מן ההר, בתיאור עור פניו של משה ומופיעבחוויית מעמד הר סיני 

, (ד"ל שמות, ט"י שמות', א בראשית), באמצעות המפגש עם שלושה מקורות מקראיים אלו

 .על כן גם הבריאה עצמה היא התגלות האל. האל משתתפים לומדים שהאור הוא התגלמותה

התרגיל השלישי העוסק בנושא הבריאה מתמקד בשימוש שעשה המספר המקראי בחזרות 

. כדי לחשוף היבטים מרתקים ומתמיהים שלה, מכוונות ובהשמטות מתוחכמות בתיאור הבריאה

דיון זה מהווה פתיח  ".וירא אלוהים כי טוב"בנוסח , עאך לא קבו, התכוףהשימוש : לדוגמא

ב שבבריאה את תשומת הלב הן לטו תרגיל שבו אנלוגיות חזותיות יצירתיות מסבות, עצמולתרגיל 

את התובנות העולות מתרגיל . מצבו של האדםולקיום האנושי למשמעותם  לע, ליקויים שבההן לו

במהלך השנה " תיקון עולם"לקראת הימים הנוראים או ב" תשובה"זה ניתן ליישם בתהליך של 

 . כולה

ארנולד  שלבעקבות קריאת ספרו  ההתחלות וסיומים התחזקהתעמקות הפרטית שלי בה

כשקראתי בו . במהלך לימודי, בו נתקלתי לפני שנים רבותש The Common Expositor,28 וויליאמס

 במרוצת. למדתי עובדה מרתקת, האנגלי ההיסטוריה של מפרשי המקרא בתקופת הרנסנסעל 

בעוד שעל , בראשיתלא פחות מארבעים פירושים על ספר באירופה הודפסו  1527-1633השנים 

קו תהיתי מדוע דווקא בתקופה זו עס. עשר פירושים בלבד-שאר חומשי התורה הודפסו שלושה

שאלתי את , מה ייחודה של התקופה ומי האנשים שפעלו בה .בראשיתפרשנים כה רבים בספר 

  .עצמי

, לו'ם מיכאלאנגאמניבה ה פעלו .בתקופה זו התרחשה פריחה אינטלקטואלית ואמנותית, ובכן

 ;דון ומילטון, סרוונטס, ספנסר, הסופרים שייקספיר ;אלגרקו ורמברנדט, רובנס, טיציאן

חיוני להבנת היה עדיין בראשית  אולם ספר. גלילאו והתיאולוג לותרוהמדענים קופרניקוס 

, מנים והמלומדים ביססו את התיאוריות הפילוסופיותאה. התפתחות ההיסטוריה האנושית

 . סיפור ראשיתו של עולמנו מנקודת מבט אלוהיתהפוליטיות והדתיות על , המדעיות

                                                 

 
*

 .פיתרון בעיות באמצעות משחק יצירתי  
28

 Arnold Williams, The Common Expositor (Chapel Hill, N.C., University of North Carolina, 1948), 6-

25. 
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לעיסוק  העניק זווית אישית, פריו על מיתוסים וחוויותדרת סלסבהקדמתו , (Watts)אלן ווטס 

  :בהתחלות ובסיומיםהאדם -של בניהאובססיבי 

, בשל תודעת המוות אנשים יצרו אמנות. אין דבר יותר פרובוקטיבי מרעיון המוות

מהמחשבה השמה קץ , אין דבר המעורר יותר את המחשבה. פילוסופיה ודת, מדע

עולה התהייה ובעל כורחנו " ?ה להירדם ולא להתעורר לעולםאיך זה יהי: "למחשבה

 הבלתי נתפסמכיוון שהמצב  ."?מה ומי הייתי לפני שהורי הרו אותי"הנלווית 

אם פעם נוצרתי הרי ש, הלידה טרםמצב הבלתי נתפס שנראה כזהה לשלאחר המוות 

ו של מרמז על קיומ" אין"ה ...רבים הסיכויים שאוכל להופיע שוב ושוב, מכלום

המוות והלידה מחדש , מחזור הלידה, אי לכך". גבוה"מרמז על " נמוך"כפי ש ,"יש"ה

 29.מה הבסיסית של המיתוס והדתהוא התֶּ 

. משלה על הראשית והאחרית הסבר, פרימיטיבית כמתוחכמת, עתיקה כחדשה -לכל תרבות 

, למשל, חוריםיהודים וש, ארמנים .בשנות השבעים החלה התעניינות עמוקה בשורשים אתניים

 Arlen, Passage to) המסע לאררט הוציא לאור את ספרו מיכאל ארלן .את מורשתם החלו לחקור

Ararat, 1975),  העולם של אבותינופירסם את ארוינג הו(Howe, World of Our Fathers, 1976) ,

מדים והמסעות לחלל הם מ המבחנההפריות . (Haley, Roots, 1976) שורשיםאלכס היילי את ו

באשר לתיאור הבריאה  גםוכך . נוספים של החיפוש והחקירה הבלתי נלאים אחר השורשים

, אמיתות המדעעל וכלשונם כתבי הקודש שבהאמת  על, החוזר ונשנה, הפולמוס הנצחי. בראשיתב

 .להתעניינות שלנו בשורשים ובמטרות הוא תגובה

אך העיסוק  .רחבמהבריאה הקשר הבלתי נדלית התפעמותי כל האמור לעיל כתבתי כדי לתת ל את

ח ותיאני מתמקדת במציאות האישית ופ. ותשלי הוא פחות בראשית ובאחרית האולטימטיבי

העניין שלנו בבריאה ובנרטיבים . אנושיים קשריםלחולל שינוי מיטיב בבעזרתם ניתן כישורים שה

 .למטרה זואפוא המקראיים האחרים מכוונים 

 ית יצירת האור חוו: 1' תרגיל מס

  הרהורים שלפני מעשה

ין שקדם לבריאה מאשר מתמקדים יותר בניסיון לחוות את הַא שלפני מעשהההרהורים 

הן . אך ננסה עד כמה שניתן להתקרב לכך, קשה ביותר לחוות את האין. הבריאהבהתפעלות מן 

 ". ויהי אור, יהי אור"לחוות את המילים ניתן , רק כאשר מתקרבים אל האין

, לאחר כל יום מימי הבריאה. המקראי בצוותאהבריאה תיאור ת התרגיל בקריאאני פותחת את 

לחשוב על כל שנברא בכל יום , אני מבקשת מהמשתתפים להקשיב ולהאזין לקולם האישי. נעצור

כאסוציאציה אישית לתהליך , אלא, לא ברמה אינטלקטואלית מופשטת, להרהר. מימי הבריאה

מיום , זכרונותיהם לצלול אל נבכיהמשתתפים מתבקשים , "ויהי אור, יהי אור" תבקריא. הבריאה

 . ולהיפתח לחווייתם האישית את האור, אתמול או מהעבר הרחוק

וכל יום מצטרף  -כלל -בדרך נעים תהליך -מתחילים בהוספה , לאחר קריאת היום הראשון

להתפעל , ריח את היםים להמשתתפאני מעודדת את ה ,תוך ההרהור על הבריאה. בהדרגה
                                                 

29
 Joseph Henderson and Maud Oakes, The Wisdom of the Serpent (New York: Brazilier, 1963), xi. 



 39 

, לדמיין את האדמה הנותנת חיים ליצורים, מאורם של הגופים השמימיים תפעםלה, מהשמים

 . ועוד

קשה לחסר שכן , הוא קשה בהרבה, בקריאה לאחור מהיום השביעי ליום הראשון, תרגיל החיסור

א בית לל, ויליזציהוצי שהוא מבין שהוא יוצא לדרך ללאאדם עשוי להזדעזע כ. מהבריאה

ולהתחלחל , ללא ציפורים ובעלי חיים, ללא לבנים וגרביים, ללא רחובות עירוניים, ומכונית

יום ב אנו שוב בתום הקריאה. אותם הוא מכיר ואוהבשללא כל האנשים  קיומוהוא מדמה את שכ

 ורוח, המים, התהום, החושך, התוהו ובוהו: הבראשיתיים יסודות הבריאהחמשת עם , הראשון

 . לידהאלה הם בדיוק התנאים הקיימים ב. אלוהים המרחפת

זוהי , במלים אחרות. אנו חווים את שמחת התודעה הצומחת, "יהי אור"כאשר אנו זועקים  

המלה . חשוך ורטוב, עמוק, צורה-חוסראור מאותו ה מגיחה אליישות חדשה . הלידה צווחת

של הראש הבוקע ראשון מתעלת  מעוררת בנו את הדימוי, "ראש"ששורשה הוא , "בראשית"

 . שפירושו תהום או פתח , ginnשורשה הוא  ,beginהמלה , בשפה האנגלית. הלידה

אור מתוך חושך " לברוא"המטלה היא . כעת הזירה מוכנה לתרגיל הראשון על בריאת האור 

 ,יםלבנים ושחור גליונות בריסטולחילקתי רק . צורות בשחור ולבן ה שלוהדבק הבאמצעות קריע

בקריעת הדפים השליטה פחותה ומתרחשות תקלות מבורכות , שכן ,ללא אביזרים נוספים

אני מזכירה . היצירהבמעשה  הקריעה מאפשרת ומזמנת זרימה חופשית. בתהליך היצירתי

אני חוזרת על האזהרות שלא  .שאינו מבויים לכל פרטיו למשתתפים את ההנאה הנגרמת ממשחק

המעלים , (1נספח  ורא)ומחלקת קטעי קריאה שונים על האור  שולא לחשולהיות שיפוטיים 

 לחלום בהקיץ, אני מעודדת את המשתתפים לרחף. אסוציאציות ספרותיות ומשחררים דימויים

אך על הקירבה בין משחק , בין אמנות למשחקי ילדים ידועה זה מכבר הקירבה. ולנהוג כילדים

 מחוללתההנאה ממשחק . רבים לתת את הדעתלכל הצורות של פעילות יצירתית בוגרת אין מ

 . לפיכך היא מהווה מטרה בפני עצמה; אנרגיה יצירתית

אך מלאות , לא מהוקצעות ופראיות, התוצר הוא צורות קרועות. לתרגיל מוקצות עשרים דקות

שהחשיבה הרציונלית עשוייה להתייחס אליהם כאל , התרגיל מעלה ממעמקי הנפש דימויים. תחיּו

. הם הופכים לסמלים המתווכים בין הכוחות המנוגדים בחיינו, כאשר הדימויים עולים. ךחסרי ער

 .עם בוא הזמן הצורות יגלו את משמעותן

מתייחס לסוג של דימוי , שנגזר מיוונית, המונח. של סינקטיקה סוגהמתרחש באירוע זה הוא  

 .להם כך משמעות חדשה ופעמים רבות נותן, נטייםוורל-לא המחבר רכיבים שונים שהם לכאורה

 .מודע ביצירתיות האנושית-הפסיכולוגי של הטרום המנגנוןזו תיאוריה המכירה בתפקיד 

ויליאם חוקר בעיות במדע ובטכנולוגיה וכיום  מלכתחילה השתמשו בסינקטיקה לקידום פתרון

 30.הפוטנציאל החינוכי שבה את גורדון

ציפיתי שהתהליך הסינקטי , רת האורכאשר התחלתי להשתמש בטכניקות כדוגמת תרגיל יצי

לא צפיתי מראש שנושאים  ,ואולם. המשתתפים משמעות אישית חדשה ועמוקה אצלייצור 

-קרועות בשחורהצורות תוך ה לאתיאולוגיים ואמנותיים מרכזיים יעלו מתת המודע הקולקטיבי 

                                                 
30

 William J.J. Gordon, Synectics (New York: Harper & Row, 1961), 3-5. A. Kaunfer, "Synectics: An 

Approach to Teaching Midrash," Melton Research Center Newsletter 11 (Fall 1980): 2-5. Jo Milgrom, 

"Handmade Midrash," Melton Journal 17 (Winter 1984): 16-18. 
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על המרחב  אדהאת התיאוריה של אלי והמחישהעשויים קרעי דפים  יםהגולמי ים'הקולאז. לבן

תפיסות שונות  ייצגוהם ; התגלמו בהם תיאוריות מיסטיות ומיתולוגיות של הבריאה; מקודשה

ים אף 'אחד הקולאז .כתודעת הדואליות ועודאור , כסעד משמיםאור , אור כשינוי צורה: של אור

יתן שנ יצירת דמות אלוהיתכביטוי לחשש מפני , כחוויה קולית ולא חזותית הציג את ההתגלות

הן  שיצרוהמצב הטבעי נבעו מן  לחקירה אקדמית ולטוויית תיאוריותכל הנושאים . לראות

שרירותי סילבוס היה לי כל רצון לכפות לא . אישיים-קשרים הביןהמשחק האמנותי והן ה

 .הקשר בינו לבין סוגיות החיים האמיתיות מקרי בלבדש

תחילה הקריעה : בשלושה שלבים מתפתחת" ונמדרש במו ידי"ה ת יצירתיחווי, בתרגיל זה

כל אחד מהשלבים מעלה תובנות . ולבסוף כתיבה, הרהור המבוטא במליםלאחריה , וההדבקה

-לא.חלק מהאנשים יצרו סינתזות חדשות כתוצאה משילוב המקורות והחוויות האישיות. שונות

ות עמוקות עלו מהיצירות מוטיבים שאפשרו למנחה לנוע באופן טבעי מיצירת האמנות לרמ פעם

אישיות ביותר ויצרו  היו התגובות לעתים. יותר של משמעות טקסטואלית ותובנות אמנותיות

והתובנות , בסדנא מתרחש בין המשתתפים" תרפויטי"הפן ה. )מרפאה אפילו, תובנה נוספת

אינה ואף ידי פסיכותרפיסט מקצועי -יש להדגיש כי הסדנא אינה מנוהלת על. מושגות על ידיהם

 (.והמנחה אינו אמור להיכנס לתכנים פסיכותרפויטיים, ת לכךמתיימר

 :מרתה אן

 חשיכה פירושה אובדן

ר חֹוָא". "יהי אור"מר ועזור לי ל. שבעה חלונות המצפים שאפתחם, הדף השחור כולו חלונות

 (.ה:תהלים קלט" )הכָ פֶּ י ּכַ לַ ת עָ שֶּ ָת י וַ נִ ָת ְר ם צַ דֶּ קֶּ וָ 

 יצירתה היא תפילה להיוושע; שחוותה לאחרונה במשפחתהמרתה אן מזהה חושך עם אובדנים 

, אינו מביע תחושת הגנה אלא תחושת הילכדות באפילה תהליםהפסוק המצוטט מ. מיגונה

 אך יודעת שעליה ליטול את היוזמה ולקרוע, היא משוועת לעזרה. תחנונים לשחרור אל האור

הכיתה תומכת , הפגישה הראשונהחרף העובדה שזו . על מנת לגרש את החושך, פתחים וחלונות

למשחק האמנותי יש אפקט לא צפוי של שחרור מתחים וליכוד המשתתפים לקבוצה . בה

 . שאווירתה החברתית נינוחה ותומכת

: גורדון מכנהכזו ש, אן הוא אנלוגיה סמלית של מרתה חזותיהמדרש ה, במונחים סינקטיים

לא חלון . האור הוא חלון". משפט שיריבפתאומיות התמציתית של הבעייה מהות  לראות את"

. דימוי קינסתטי גם דימוי החלון כאור הוא. אור שבעת ימי הבריאה, אלא שבעה, אחד בלבד

 -הנושא אותו בכך האור הופך לזהה עם כלי התעבורה . גיע אליהמהאור , פתח כניסה משנוצר

במצבים אחרים היו ש, אן לשחרר דימויים פנימיים המשחק האמנותי מאפשר למרתה. החלון

 . חסומים

כך האור של היום הראשון והחלון מקבלים . מדרש-הוא הבסיס ליחסי מקרא הדימוי החמקמק

ויאמר "פסוק אסוציאציה אישית מאוד לאן יש עתה  למרתה, כתוצאה. זה את תכונותיו של זה

ההופך  ,כדימוימשמש ( חלון)חפץ שגרתי . מודע-דרך משחק סמלי לא, "אלוהים יהי אור ויהי אור

, בתהליך הסינקטי: אישית השלכהלהקבלה הסמלית יש גם . למוכר, (האור אלוהי)הנשגב  את

 . ובכך הופכת להיות מקור האור של עצמה היא זוכה בהארה
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תפקידם הוא , כלומר ;מסביר גורדון, נוצרים לאחר ההתרחשות העובדתיתדימויים ספרותיים 

את  מטרימיםדימויים סינקטיים או יצירתיים  ,הוא טוען ,לעומתם. המציאות או עיטורהתיאור 

. זו מעין קפיצת דרך בתהליך הגילוי. מציאות המחולליםהם גורמי השראה . המציאות הקיימת

, לטענתו. בנוירופיזיולוגיהנעוץ המטפורי של השפה  טבעהוטוען כי  הטבע גורדון אף פונה למדעי

אי  .ישיר-סמלי לא ם של העולם החיצון אלא ייצוגמערכת העצבים אינה מעבירה רשמים ישירי

גורדון מזכיר לנו שהלן קלר למדה . ולא בעקרונות התועלתנות שורשי השפה הם בדימויים, לכך

ים להמודעות הראשונית שלה למ. טבלה בזרם מים קרים אשר ידהכ, מים ,את המלה הראשונה

ולא  קישור מטאפורי יה זהה, ביסודם של דבריםכך ש, התייחסותיתהייתה קינסתטית ו

 31.תועלתני

 בכך שאני נותנת למשתתפים כלים להגביר ,הסינקטית צעד אחד קדימה השיטהאני מקדמת את 

ואלו יולדים  דימוייםהמחולל זרז  קריעת צורות הנייר הפשוטות היא .את פעילות הדמיון

בין היחיד  אמצעילתי נוצר קשר ב, היות והצורות שנוצרו הן הד קולה של נפש האדם .מטאפורות

 . זה היעד הראשון והאחרון בחיפוש אחר משמעות. הסיפור המקראילבין 

 :קליף

 דימוי הלידה של בראשית

הקרע נמתח כלפי חוץ כמו . משאיר תחתיו איזור לבן מחוספס, אני קורע את הדף השחור

אני רוצה להראות את . והללאור מתפשט בסדקים ו, נסדקתשביצה כמו , התפרצות של אור

החשיכה היא . והאור מנקב ומפרה אותה, חשיכה נשית שופעת. היסדקות הביצה הקוסמית

אלא חוברים יחדיו בהתפרצות , הם אינם מתנגשים. האור הוא פעיל .פסיבית אך מלאה

 .היצירתית

. הקבלית שבבריאההאצלה של הספירות לנקודת הראשית ושלו לקליף מודע לאסוציאציה 

אל בשעה שה :משחק האמנותי שלו עורר דיון קבוצתי בתיאוריה הלוריאנית של הבריאהה

כלי האור . דבר בלתי צפוי תרחשמ, מושלם-על מנת לפנות מקום לעולם הלא, מצם עצמומצ

מקבל את , המייצג את האנושות, אדם(. "הנפילה")המסתוריים התנפצו באופן בלתי מוסבר 

מעניין לציין כי . את ההרמוניה השמימית השיב לעולםול, ת הרועלתקן א, "עולםהתיקון "תפקיד 

  32.ואילו אדם מקבל בעקבותיה משימה לחיים" נפילה"אין אשמים ב

 :קיי

 שלושת נדבכי היקום

את היקום  בעזרתה ציירו הקדמונים בדמיונםשצורה , Mקיי מקפלת את הנייר הלבן לצורת 

, א טבור הארץוה M-של ההמרכזי  חודה. השמיםהקצוות המחודדים הם עמודי  .שכבתי-התלת

                                                 
31

 Gordon, Synectics, 111. 
32

בתוך  "Kabbalah"בערך  56-ו 7ראו תמונה , ברחם האין סוף" האדם הקדמון"ו' א:'א בראשיתלהמחשת נקודת הראשית כ 

Encyclopaedia Judaica  968, 086, (5685, כתר: ירושלים) 55כרך. 
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הנשמות  תחנת הביניים של, שאולהשמתחתיו יכול להיות  חסר הסדר, המעוך, והנייר השחור

 33(.גם במקרא העולם מתואר כתלת נדבכי. )לאחר המוות

 ְך דּוְר אותה פורס ַמ , אלת התהום, תַמ יָאִת בו מהדהדת , מי התהום, חושך, הדף השחור הוא כאוס

(. האפוס הבבלי על הבריאה שקדם למקרא, "ישִל ה אֶּ ַמ נּואֶּ "כמתואר ב. )ויוצר את העולם מאבריה

אך  פרטישם עצם , "תהום"יאמת מתגנבת לסיפור כת, ממעלתם האליםמוריד את  היות והמקרא

 . אלוהיתללא זהות 

-א תפיסה המקראית של בריאהאומרת קיי הן ל, יאמתתהפוריות המיתית של  בשלילתה את

 . שמקורה רצון האל בלבד, מינית

לכן סדר , הלבן מעל לשחור(. רוח אלוהים מרחפת)ציפור מקננת , נשימת האל, הדף הלבן הוא סדר

פעולת . היא העושה זאת, הצורה מלאת הכוח של הסדר עצמו. אין כל הדבקה. נכפה על הכאוס

 .פן יפרוץהכאוס  עלורק כוחה של הרוח שומר , הבריאה היא מתמשכת

 :ננסי

 שניים שהם אחד -האור והחושך 

את באמת חוסר האפשרות לנתק : 'א בראשיתבאחד הרעיונות החבויים ב ת בבהירותתמקדמננסי 

אך , "לילה"ו" יום"החושך ומכנה אותם לבין אלוהים אמנם מפריד בין האור . האור מהחושך

 ". ויהי ערב ויהי בוקר: "כל אחד מששת ימי המעשה הואהפזמון החוזר בסיומו של 

 קשר ההדדיה. ללא כל רווח, מודבק בצמוד. שהנייר התקפל אחורנית על עצמו בהתחלה נראה לי

נראים , ניתקים זה מזה ואז שני הדפים. חוסר האפשרות להפריד בין המושגים, בין אור וחושך

לחזור אחורה אל  חייבת אני, זההאת המונחים באופן  כדי להכיר .כנבדלים אך ההבדל מזוייף

. כיצד המפגש הראשון מגדיר את מהותם של הדברים, שוב ושוב, כל חיי אני מגלה. הקשר ההדדי

, ההפרדה. צריך למצוא ולהבין את מקומו במערכת יחסים ואז, זה קודם כל להבדילו, לדעת משהו

 . יכולה להיות אך ורק מכשיר להבחין בקשרים, הקריאה בשם

מופיע , "להבדיל"הפועל . בראשיתב' את פרק א ןינדיבידואציה המאפייאהההפרדה באה מתהליך 

החמישי , מופיע בימים השלישי, "למינו"והביטוי . השני והרביעי, שוב ושוב בימים הראשון

מלבד  -ל והכ. על מנת שההפכים יתאחדו בקשר חדש, ל מקבל את ייחודו בפרק זהוהכ. והשישי

 .'ב שהפרדתו המינית מושלמת בפרק, האדם

 : מאוד בנקודה זו לנומועילים  הדאאליה 'מירצשל דבריו 

אלוהים סדר באמצעות הבחנה והפרדה משליט , ממוייןחומר בלתי  העשוי ,מתוך הכאוס

כל  ואחר כך ;חיות וצמחים; נוזלי וגז ,מוצק ;יבשה ורקיע ,ים ;אור וחושך: היסודותבין 

יכול , רק כאשר הכל מופרד ומובחן. והאשה האישו ;כל צורת חיים למינה, אחד לפרטיו

האדם עם , האיש והאשה, הניגודים יכולים להתאחד בקשרים חדשים ;להתבסס סדר חדש

כאילו הרוח והאדמה היו צריכים להיפרד זה מזה על מנת שלאחר  .החיות והצמחים

להיות  יםחייב חומרי המהות :נראה כי חוק בריאה מופיע. בשנית" יינשאו"הם " גירושין"ה

 :כפרט אדםהוא הדין ב. על מנת להתחבר שנית בדרך חדשה יםגדוומנ יםמובדל, ניםממויי

                                                 
33

, (Nashville: Abingdon, 1976) 5כרך , Interpreter's Dictionary of the Bibleבתוך , cosmologyרך עיינו בע  

 .נדבכי-שם מופיעים תרשים ופרשנות של היקום התלת, 859' עמ
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לפני שהקטבים המנוגדים יכולים להתאחד , יותר ויותר מדוייקת המובחנות המינית נהיית

 34.ליצירת דור חדש

שכן , כתשורה מיוחדתלעולם  מתווספיםהם , הם אינם נבראים? הערב והבוקר פואין מגיעים אנמ

בין בוקר , יש אינסוף שלבים בין שחור ללבן, יתרה מזו. לא תיתכן הפרדה מוחלטת בין אור לחושך

בהם למן הבוקר והערב טבוע הקושי להבחין בין כתב כי  (Sacks)רוברט סאקס  !איזו מתנה. לערב

בשני . השמים והימים :'א בראשיתב מקבלים שםנוספים " חסרי גבולות"שני  35.בריאתם

במקום . מעבר של, חוסר בהירות של מעורפלההפרדה או הקריאה בשם יוצרת איזור , המקרים

 . חוף הים מופיע, כשהים נושק ליבשה; האופק נוצר, בו השמים נושקים לאדמהש

 וכלשהאור י דיבחשיכה כפתח היא קרעה . שיצרה" המדרש במו ידי"של בולפן זה התייחסה ר

-בהשורש . השפה העברית מגלה תובנה, שוב. מעבר להופיעהרה לצללי אפש, תה כךובעש. להיוולד

השורש . (העריך, הבדיל, בחן: במילון אבן שושן)או לפרוץ  לבחון ,לבקע ,פירושו ליצור חריץ ר-ק

  36.האור בחושךשל עירוב אולי גם ו, לשקוע, (בהתייחס לשמש)להיכנס : משמעו ,ב-ר-ע

 :ניקי

 זוגות של הפכים

הרעיון ומשקפים את  כקול קרן שחורה הפולטת זרמים לבנים של אור המופיעיםניקי יצרה 

מעים ותמונה אינכם רואים זולתי קול דברים אתם שֹ. "לא נראתה, י שההתגלות נשמעה"התנכ

 (ב"י:'ד דברים) "קול

 :ניקי רשימת מילים המכילות מתח בין ניגודיםהכינה , הכתיבה הבאה בעקבות היצירהלצורך 

 להאזין לדבר    אחרון ןראשו  

 להרוג ליצור    אחורה קדימה   

 שחור לבן    חושך  אור   

 שבע רעב    ריק צורה  

 מהיר איטי    רע  טוב  

 עצור      

 התחל      

 עצור      

 התחל       

 למגווןכמודעות  את האור הצרוףניקי  ביטאה ,צורות ותנועה, ניגודים אלה של צבעיםבאמצעות 

ניסח זאת כפי ש. זה עיסוקה המרכזי של כל דת באשר היא. של החיים והמוות יםהדואליהערכים 

 :(Leach)' אדמונד ליץ האנתרופולוג

                                                 
34

 Mircea Eliade, "The Myth of Alchemy", Parabola III, no. 3 (1978): 28. 
35

 Robert Sacks, The Lion and the Ass (Santa Fe, N.Mex.:St. John's College, 1976), 1-28. 
36

האפקט , "היאלציה"אמנים מסבים את תשומת לבנו ל, בנוסף לרעיון כפל המשמעות והמעבר אך שלא כמו רעיון הצל  

ם בין אם מדובר בראייה ממש ובין א. מנסרה סביב אובייקט אפל מוצלל-החזותי של אור חזק יותר המופיע כסוג של הילה

 Graduate, ים רוזן וקלאודיה בריז'שיחה עם האמנים ג. )עינינו רואות את אזור המעבר בין ניגודים, אנו בלבד-בתפיסתנו

Theological Union ,5677מארס , קליפורניה, ברקלי.) 
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אך את הקשר בין . מה שדבר הינו ומה שאינו: חשיבה אנושית מחייבת זוגות של הפכים

ת יצירת עולם היא עושה זאת באמצעו. הדת מבקשת להכחיש, 'וותמ'ו 'חיים'הזוג הדואלי 

עולם "מכיוון ש, באופן אירוני. בו המתים חיים חיי נצחומושלם  עולם, מיסטי" אחר"

ומכאן החיפוש הנצחי של . האל מקושר אליו ולא לעולמנונהיה , זה הוא מושלם" אחר

 37.שמטרתו גישור על המרחק בין האדם לאל, האנושות

 - "עולם אחר"מתפרשת באמצעות , "לוצדיק ורע לו רשע וטוב ", דילמת חוסר הצדק בעולמנו

 .בו נשפט כל אדם על מעשיוש ,העולם הבא

היפוכו האפל , נוכחות הרוע". האור הגנוז"מכנה את האור האלוהי של היום הראשון  הזוהרספר 

. המהופך של אור השמש וזוג בןלאפוא  נהיההאור הגנוז . להסתרת האור מתגור, של האור בעולם

 .דיקים לעתיד לבואהוא נשמר לצ, לפיכך

 :סנדי

 שם המרכז, בכל אשר נמצא האל

היא . מפינת הדף השחור שלה בוקעזעיר ושקצה חד , אלומת אור משולשת קטנהסנדי קרעה  

 :כתבה

-רגע היווצרות האור ב. השפעה הדדית ,דינמיות, חושך ואור. שם המרכז, האל נמצאאשר כל ב

השחור  -קץ -כמו השחר המפציע בדומיה אין או עדין, דרמטי כמו קרן המפלחת את החשיכה

 . המרכז-מוותר ומתמסר לזוהר הבא מהאל, דועך

 Deity האם ידעה סנדי כי המילים. מרחב האלוהים. האור הוא נוכחות האלוהים, באופן זה

היא מצאה דרך ? שפירושו אור DIVמקורן בשורש הסנקסריטי , (שמיימי) Divine-ו( אלוהות)

חץ האור שיצרה פועל . גיל למרחב מקודש ודרך להתקשר עם המרחב המקודשלהבחין בין מרחב ר

וכי האדם הדתי שואף , המרחב כולו אינו עשוי מקשה אחתמזכיר לנו ש הדאאלי .כציר העולם

 -אותו רעיון . היות והוא אינו יכול לחיות ללא הקשר עם האלוהי, להתעלות מעל המרחב החילוני

 (Lippold) רד ליפולד'ריצמומחש ביצירה ששילב  -אור נקודה ההופכת לחץ משולש של 

חופה דרמטית של אור התלויה מעל : בארכיטקטורה של קתדרלת סנט מארי בסן פרנסיסקו

ובין אם הם גלויים , בין אם הם חבויים אצל האדם הפשוט, כל הדימויים: אפוא, הנה. למזבח

 . מקורם במאגר קולקטיבי זהה, בעבודת האמן

 :ייסון'ג

 אור קשור לצמיחה

 : ייסון תיאר את ציורו במילים אלו'ג

 -גבשושיים קרעי נייר  -הבשר ; אור-שלד של קרני...  סימטריה, סדר, דפוס קבועיצירת , זוהר

שמא המסגרת , או. לקראת גבולותיה ותאך מתרחב, מסגרתב תחומותצומח מקרני אור אלה ה

 ?רחבים ללא הפוגהקצותיה המת לאהמתרחבת ומושכת את האור היא זו 

להביט הפעלים . בשפה העברית הוא חיבור בסיסימיחה לצאור ייסון בין ה'החיבור שיוצר ג

הקשר בין אור . צ-צ-נוצרו מהשורש ה להנץו להציץהפעלים . ט-ב-מקורם בשורש נ ,לנבוטו
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 Edmund Leach, Genesis as Myth (London: Jonathan Cape, 1960), 7-10. 
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שהיא עץ של  ,מנורת המקדש, בנוסף. במראה הידוע של הסנה הבוער באש מופיעלצמיחה ולאש 

38(ד"כ-ז"י:ז"ל שמות)עוצבה במקור כעץ שקד , אור
 .ומזכירה את עץ החיים 

 :הופ

 הפרפר שמביא תמורה

הפרפר היה , בציורה. על מנת שהאור יפציע יש לרמוס את החושךהופ רצתה להביע את הרעיון ש

, ר מסוייםחרף כוונתה ליצור דב. תמורה צורניתסמל של , ן האפלהחודר ומפציע מ; לסמל האור

 אין זה. דרכה של ההארה לחולל תמורהאת  :מסר אחר הפיקו ,שפעלו באופן אוטונומי ,ידיה

בריאת . קיימת צמיחה הדרגתית. הניצחון הפשוט של הלבן על השחור או של האור על החושך

 .התודעה

ון שהופחה לתוך הגופות הקמות לתחייה בחז, הפרפר מופיע כנשמה, של הופ" המדרש במו ידי"ב

דורה ובציורי הקיר מהמאה השלישית בבית הכנסת ב יחזקאלבז "שפרק להעצמות היבשות 

, דימוי זהה של נשמה כפרפר מופיע מאות שנים קודם לכן על סרקופג רומי. שבסוריה אירופה

האלה מידי  פרפר נשמתו קיבלאך את , פרומיתיאוס גופו אמנם נוצר בידי: המתאר את האדם

 .שבסן מרקו בפסיפס, אלפי שנים מאוחר יותר, נודדת במרחבי הזמן ומופיעה שובמה זו תֶּ . הנָ ֵת ַא

המבנה , במפגש עם האלוהים: 2' תרגיל מס

  נושא משמעות

כאשר בריאת , את סיפור ששת ימי הבריאה ניתן לקרוא כהתפתחות רצופה של היקום הפיזי

סיפור הבריאה  שתלשלותהאך . הרצף נראה נכון ומתאים, כלל-בדרך. האדם היא פעולת הסיום

ודאי שחרף העובדה בובחין ההקורא הזהיר . מחייב העמקה בחשיבה, בו אדם נברא תחילה, השני

האור נוצר ביום . יש התרחשות מוזרה בבריאת האור, ה סדור יפהשסיפור הבריאה הראשון נרא

 . אך השמש וגרמי השמים מופיעים רק ביום הרביעי, הראשון

נזהה מבנה מקביל , שלושה ימים בכל קבוצה, הבריאה לשתי קבוצות אם נחלק את ששת ימי

 : מאלף ביותר

 ירח וכוכבים, שמש: מאורות: 'יום ד    אור: 'יום א

 דגים וציפורים: 'יום ה  ימיםשמים ו: 'יום ב

 . אדם-חיים ובני-בעלי: 'יום ו  היבשה והצמחייה: 'יום ג

בימים שלאחריהם נבראים , הבריאה הקבועים יסודות נוצריםהימים הראשונים  תבעוד שבשלוש

אדם -חיים ובני-בעלישכן , אפוא, היום השלישי והיום השישי הם זוג. אלו ביסודותהמשתמשים 

הדגים והעופות זקוקים לים שהרי , הימים השני והחמישי הם זוג נוסף. זקוקים ליבשה ולצמחיה

מהטענה כי עולות השלכות  אילו. הזוג המרתק ביותר הוא היום הראשון והרביעי. ולשמים

 39?הירח והכוכבים הם משתמשי האור שנברא ביום הראשון, השמש

                                                 
38

ידיעות אחרונות ומכון ון ליר ), עורך, נפתלי רוזנברג, פותחים שבועבתוך  , "זנק מתוך הסףעץ החיים מ", ו מילגרום'ג  

 (.9555, בירושלים
39

 Nahum Sarna, The JPS Torah Commentry, Genesis (Philadelphia: The Jewish Publication Society, 

1988), 4. 
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בעוד , הירח והכוכבים, המקרא מכחיש את האוטונומיה של השמשיש משמעות רבה לעובדה ש

שאינו ספר  - בראשיתבקוסמולוגיה של . כאלוהויות עצמאיותהללו דווקא שבמזרח הקדום נתפסו 

" המאור הגדול"אלא נקראים , הם אפילו אינם מכונים בשם -תיאולוגיה אלא ספר , מדע

 ,והמקרא נמנע משימוש במלה זו, "שָמ ָש "באכדית המאור הגדול כונה ". המאור הקטון"ו

היא כפופה לאל האחד . השמש רחוקה מלהיות אלוהות אוטונומית. המבטאת שם של אלוהות

. אור הוא דימוי האלוהים, למעשה. שהוא מקור האור האלוהי שנברא ביום הראשון, ואין בלתו

משמעותו . שהעובדה שהוא אור שמש היא משנית, אנו פוקחים את עינינו לאור, מידי בוקר

 . א אישור מחודש של נוכחות האל בבריאההראשונית של האור הי

המגיע מחוגים שאינם נמנים עם חכמת היהדות , (Epstein)רלד אפשטיין 'בדברי הפסיכולוג ג

יש תמיכה להתגלות אלוהית שאינה , אך דומים באופן מוזר למיסטיקה היהודית, המסורתית

-לא, חוייתית)אלא דמיונית  ,(אינטלקטואלית, הגיונית, רציונלית, המשכית, ליניארית)מילולית 

יוצר  Waking Dream Therapyבספרו (. אינטואיטיבית ואסוציאטיבית, בלתי רציונלית, סיבתית

 :אפשטיין סינתיזה בין שיטות הפסיכותרפיה המקובלות לבין תובנות מן התיאולוגיה של המזרח

 ,משה להר סיניכעליית , ידוע היטב שחוויות דתיות ורוחניות רבות המקנות לפרט ידיעה

אינן ניתנות לתיאור במלים ולעתים קרובות ניתן להשיגן רק כאשר תוכן החשיבה 

לינארית יכולה להתרחש -רק כאשר מאמצים חשיבה לא... מרוקן, נעצר, הלינארית מואט

אם יש בטיפול ניסיון [... גם במובן של קדושה וגם במובן של בריאות]חוויה הוליסטית 

הרי שהמחיר לכך הוא פירוק של שלמותנו , שר של האדם עם האללשלול את אמיתות הק

 40.היסודית

הן פרויד והן יונג עוררו במטופלים דמיון פעיל וסצינות . דימויים חזותיים אינם זרים לפסיכולוגיה

שיקום הבריאות הוא : "הוא טוען כישכן , תורמת במיוחד אפשטייןאך שיטתו של . חזותיות

מלעסוק בו או מושג שרוב הפסיכותרפיסטים המערביים נמנעו  -הקדוש תהליך הכולל את 

היא עושה זאת במחיר , אם התרפיה מנסה לפסול את קשריו של האדם עם אלוהיו. התעלמו ממנו

היכולות  ן להיעזר במלואלא נית, כאשר אלו פני הדברים. שלמות הבסיסית שלנוה ערעור של

 ה ככלי תרפויטי שיכול לעמוד לרשותמקומאת  משיב לדת אפשטייןכפי ש". האנושיות

מקורות הבלימוד  שהוזנחותפקידיה משיבה לפסיכולוגיה את  אנו-גישתנוכך , פסיכולוגיהה

 .החוייה הדתיתדתיים וה

(. ד"ל-ט"י שמות)ההתגלות בסיני לבין ( 'א בראשית)הקשר בין הבריאה  אפואהאור השמיימי הוא 

מתוארת  שמותבעוד שב, האוניברסלית חוויית האלמתוארת  בראשיתב' ניתן לומר כי בפרק א

ההכנות לחלק זה . בבריסטול שחור ולבן, על נושאים אלהאנו ממשיכים לעבוד . החוויה היהודית

" אש שחורה ואש לבנה" נועיי)מילוליים של ההתגלות -של הפעילות כוללות דיון בהיבטים הלא

 -" ויחרד"אנו מדגישים את המילה  ותשמספר ט ב"בפרק י ח"י-ז"טבקריאת פסוקים (. 1בפרק 

אנו מדגישים , שמותד ב"בפרק ל ה"ל-ט"כבפסוקים . הפחד והרעדה הן של האנשים והן של ההר

 .בשל קרינת עור פניו, שבעקבותיו משתנה הופעתו של משה, את המפגש של משה עם אלוהים

                                                 
40

 Gerald Epstein, Waking Dream Therapy (New York: Human Sciences Press, 1981), 51 .תרגום הציטוט :

 .יהודית זמיר
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גבלות של רצף היא להעלות את המשתתפים מעבר למ" ונמדרש במו ידי"המטרה הנכספת של 

. על בעיות מדי מהסתכלות שכלתנית, לשחרר את חיי הדמיון מהידוע ומהמוכר; היסטורי

ראייה דימויית . ללב וגלויים לעין הדימויים הנוצרים הופכים את רגשותיו של האדם לנראים

בדומה לאדם המתכופף . עצמו מנקודת מבט שאינו רגיל להאת מאפשרת לאדם לצאת ולראות 

את הכוח לשנות את  המראה החדש מביא עמו. לכאורה יט מבין רגליו על דבר מוכרלמטה ומב

 41.הקיבעון שביחסים

המטלה הייתה לקרוע דפים שחורים ולבנים על מנת לבטא תחושות מדומיינות של המפגש עם 

שניים . (שמותבד "ט ול"בפרקים יו בראשיתב' בפרק אהאור ש מחשבה עלתוך )האלוהי 

היא . פשוט קרעה צורה של כתר, הראשונה. כליל חשו תחושות מנוגדות מהמשתתפים בסדנא

השני השתמש בנייר . אמרה בפשטות שהחוויה המרוממת הותירה אותה בתחושת מלכות מלאה

סביב אישונים , פנים קטנות ינשופיות ומפוחדות, הוא שם עצמו בפינה. הלבן כרקע לשמיימי

. איפס אותו, אמר שהעימות עם השמיימי הקטין אותו הוא. עטוף בשיער וזקן שחורים, נקודתיים

הם הגיעו לאנלוגיה אישית בפרץ של שני (.בפינה הימנית למעלהשהוא נמצא חרף העובדה )

 .דחוסות ומנוגדות לחלוטין, משולבות -אסוציאציות 

בו דרים , תהליםב' במזמור ח ומזכירות את אוניברסליות אך גםהאישיות מקוטבות  תגובותיהם

 :בכפיפה אחת תחת השמיםולה וכניעה גד

 תיךָ מעשה אצבעֹ כי אראה שמיךָ "

 הירח וכוכבים אשר כוננת

 מה אנוש כי תזכרנו

 ובן אדם כי תפקדנו

 ותחסרהו מעט מאלהים

 "…וכבוד והדר תעטרהו

' כמדרש על פרק א תהליםב' אלה אפשרו לנו לקרוא את מזמור ח משתתפיםשל שני יהם תגובות

אל מול התיאור הענייני , כבוד והתפעמות-הוא תגובה רגשית של יראת' מזמור ח. בראשיתב

נוצרו יחסים  "ונמדרש במו ידי"באמצעות האנלוגיות היצירתיות של . והמאופק של הבריאה

הפן הקוגניטיבי . המשתתפים יצרו קשר אישי עם מקור מקודש. הללוישירים בין הקטעים 

 .צלחהתי השלימו זה את זה בהיוהחווי

משה שב קורן לעמו . המפגש עם האורמשה השתנה בעקבות  אך, בני ישראל חרדו מחווית סיני

 . עור פניו קרן בלא ידיעתו. ובידיו הלוחות השניים
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 .57, שם  
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 :ַוריה

 .לפני ואחרי. מפגש עם אלוהים

 (2.1איור )

 עםכתגובה לשאלה מה חש אדם בפגישתו . ריה נפעמה מהרעיון שהן ההר והן האנשים חרדווַ 

 וכך". אחרי"ו" לפני"דפים שחורים ולבנים ויצרה בעבדה , אלהומהו הדימוי הצורני של  ,האלוהי

 :כתבה

 -הממלאה אותי בהתרגשות ותחושת אינטימיות עם עצמי של פעם ראשונה חוויה  חשה כעיןאני 

הר זואני חושבת על אלוהים כעל . המייחל לצאת לאור, ניסיון ליצור קשר עם רגש אמיתי רדום

ומוסיפה ריבוע שחור של בורות אנושית , "(לפני"ה)אני לוקחת את כל הדף הלבן . אופף סביב

. בתוך החשיכה אני שמה ריבוע לבן שהוא האדם. מחוסר תובנה והבנה יםהנובע, ופירוד מהאלוהי

 .הוא מנותק מהאל

" אני"יר את האני חשה כי מגע ישיר זה עם אלוהים מות, "(אחרי)"כשאני עוברת למפגש של משה 

דרך , בתוך משה מופיע אלוהים. האדמה חרדתה של-רעידתה מייצגתכפי ש, הרגיל שלו שבור

הנייר ) חומריה" אני"באמצעות השבר של ה; כפי שהאלוהי נמצא בכולנו, ההתגלות בהר סיני

החוויה היא מאד חזקה ונוגעת . אלוהים מופיע כמתואר בקרינת עור פניו של משה(. השחור הקרוע

 . ללב

 [לפני ואחרי, מפגש עם אלוהים, וריה. 2.1איור ]

 

, ריהקיימת הרגישות של וַ , שתוארו לעיל, בין הגאווה של המשתתף הראשון והענווה של השנייה

תפילת הימים ניזכר ב. הוא החוסם את קרבת האדם לאל" אגו"בכל מקרה ה. המתבוננת פנימה

". לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע' קרוב ה" ,ט"י:ד"ל תהליםבה מהדהד הפסוק מ, הנוראים

בלשונו של  'להירפא', צאת לדרך חדשהל, להשתנות: הקריעה מאפשרת לאדם לחוות תשובה

את , היא המזמנת את אור האלוהים" עצמי"החיל והרעדה של ה, האם ההיסדקות. אפשטיין

דבק ... המצב הנעלה", כשהדמיון נתקל בסוגיות אנושיות חיוניות ?להיכנס" אני האמיתי"ה

 42.אומר הרב קוק, "בקדושה
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 .פי אפשטיין-על -הציטוט מן הרב קוק . 599, שם  
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 :ים'ג

 אלוהים שבחוץ, אלוהים שבפנים

 (2.2איור )

קרני אור . האישון הוא דמות אדם. ושם עליו עין ענקית וגבה, ים משתמש בדף שחור כרקע'ג

עד כמה המשחק : ם שתי שאלותשאלתי את כל המשתתפי. יוצאות ממנו בארבעה כיוונים

 :ים כתב'ג? ואיך מדבר המקור עם הדימוי העצמי שלך? האמנותי מחבר אותך עם המקורות

צינור לאנשים , אני מקור האור. אני אלוהים. וקורן בנוכחות האל נהיה נאדר אני. אני משה

 .שבורים ונחבאים בין הצללים

, עורלמלה  אורמחשבתו נדדה מהמלה . מליםאותו התחיל ממשחק , ים ניתח את תהליך היצירה'ג

 :ים המשיך'ג. מקור מים, ומשם לעין שפירושה הוא הן איבר ראייה והן מעיין

נוח לי . האם הדמות בתוך האישון היא משה או אלוהים, היסוס מפתיע אותי, בעיצוב תמונת העין

 . יכולה להימצא רק במתח זה ההאדרה. אדם-עם העמימות של חווית המתח אלוהים

 [אלוהים שבחוץ, אלוהים שבפנים, ים'ג. 2.2איור ]

 

ים התמודד עם הקטגוריה הסינקטית של 'ג, בין הלבן והשחור, יאלוהבמשחק הגומלין בין האדם ל

: הפרדוקס של היות אלוהים במרכז ובה בעת מסביב". אני אלוהים, אני משה: "אנלוגיה אישית

 . אלוהים שבחוץאלוהים שבפנים ו

ים 'שלוואי ויכולתי לחלוק אותם עם ג, מילולי וחזותי, נתקלתי בשני טקסטים, זמן מה לאחר מכן

מדרש עתיק . עד כמה כיוון לדעת קודמיו, למטרהים 'גקלע על מנת להראות עד כמה , והקבוצה

ונתן על המדרש הוא תרגום י. ואמן בן ימינו שיקף את דמיונו, הקדים את האינטואיציה שלו

 שמות) "ויוצא משה את העם לקראת האלהים מן המחנה ויתיצבו בתחתית ההר"הפסוק 

". תחת ההר"כ, "בתחתית ההר"קורא את הביטוי  ,שמשחק מלים חביב עליו, התרגום, (ז"י:ט"י

כך שבני ישראל חזו באלוהים , (חלון או מראה)כאספקלריה , ההר הפך שקוף: התרגום ממשיך

 .שבחוץ והיםשבפנים ואל אלוהים. ון שהיה גם מראהדרך חל, דרך ההר
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דאלי העתיק את ". לו'משה בעקבות מיכאלאנג", המקור החזותי הוא תמונתו של סלבדור דאלי

אני . ראשו של משה בתוך עיןכשהוא מציב את , משה בעל הקרניים, לו'פסלו הנודע של מיכאל אנג

' ר התת מודע הקולקטיבי צף בקולאזמאג. מקורות אלוהשני את ים לא הכיר 'משוכנעת שג

 43.שיצר

חזרות מכוונות והשמטות  :3' תרגיל מס

  מתוחכמות

וירא אלוהים כי : "הבה נתמקד בחזרה ובהשמטה של שני ביטויים מרכזיים בסיפור הבריאה

מעובדת קיומם או היעדרם , ניתן להעמיק בהבנת הפשר של ביטויים אלה". ויהי כן"ו, "טוב

של הלומד " דיוקן עצמי"הלימוד מסתיים בהפעלה אמנותית ביצירת , גם כאן .בתיאור הבריאה

 ".ויהי כן"ו" טוב"המשקף את הדימויים 

הוא מופיע פעם ". וירא אלוהים כי טוב"של הביטוי " רשימת מלאי"הצעד הראשון הוא ליצור 

, ביעי והחמישיפעם בימים הר, פעמיים ביום השלישיחוזר , אינו מופיע ביום השני, ביום הראשון

והנה "האיזכור השני ביום הששי הוא (. אך לא בהתייחס ליצירת האדם)ופעמיים ביום השישי 

ביטוי זה הן ביום השני והן ביום מקומו של מדוע נפקד . כסיכום לכל מעשה הבריאה, "טוב מאד

 ? האם יש קשר בין שתי ההשמטות? השישי ביחס לבריאת אדם

מציין את השלמת תהליך אנו רואים שתהליך הקריאה בשם . נתבונן בבריאת היום הראשון

כך שאור וחושך משהובחנו יכולים . כאשר הוא נמצא מול חושך" אור"ניתן לראות . התהוותה

 ". לילה"ו" יום"להיקרא 

ביום השני מתכנן אלוהים מערכת לשליטה במים הקמאיים שהיו נוכחים ביום הראשון ועודם 

, רוקע את הרקיע וקובעו במקומו מעל הארץ, כמעשה חרש מתכת, אלוהים. מכסים את הכול

המים . מכסה עצום זה נועד להפריד את המים הכבירים לשתי ישויות. בדומה למכסה מעל סיר

לפחות . עד כאן טוב ויפה. אצורים כעת מעל לארץ באמצעות הרקיע( שלג, ברד, גשם)העליונים 

שמים ונוטל /רא אלוהים לריקוע שיצר רקיעוכעת קו, מחצית מן המלאכה המתישה תמה כבר

לכל הפחות הדברים , הנה, כאומר, "ויהי כן"על כן הוא מסיים את היום השני במלים . הפסקה

אבל הכול מוכן עכשיו , לא טוב שהמים התחתונים עדיין מכסים את הארץ. עומדים על מכונם

 .ליום השלישי

עתה . באפשרם ליבשה להיראות, השמיםבהיקוות המים מתחת , היום השלישי פותח באיסוף

 "ימים"ניתן לכנותם , משהובחנו כיחידות נפרדות ושלמות. המים והיבשה הופרדו זה מזה

מכאן ניתן להסיק כי המים לא יכלו ". וירא אלוהים כי טוב"בעקבות זאת מופיע הנוסח ". יבשה"ו

לחתום עליהם את  בוראה יכוללא , משום כך. היות ולא תמה המלאכה, להיקרא בשם ביום השני

. עם בריאת האדם" וירא אלוהים כי טוב"תובנה זו מאירה לנו את העובדה שלא נאמר . אישורו
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אין זו , בניגוד לתפיסה הרווחת. עשרה קרינת פניו של משה תורגמה חזותית כקרניים הצומחות מן הראש-מאז המאה האחת  

. זהו פשוט תרגומה המילולי של מטאפורה שנועד להבטיח את העמימות המזמנת רבדים של משמעות. יתולדה של תרגום שגו

 Ruth Mellinkoff, The Hornedראו . cornu -אלא גם בלטינית , קרני ראש וקרני אור הן אותה המלה לא רק בעברית

Moses in Medieval Art and Thought (Berkeley, Los Angeles: University of California, 1970) ,59' עמ-

58. 
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נבין , בהחילנו רעיון זה על בריאת האדם ביום השישי. בבריאת האדם לא תמה המלאכה, שכן

 . הוא הכיר בחוסר המושלמות של יצורי האנוש, כאשר אלוהים יצרםכבר כי  מייד

". לקבע, לבסס, לכונן"ן שמשמעו .ו.בא מהשורש כ" ןכֵ "אנו לומדים כי , "ויהי כן"אשר לביטוי ב

, זה בבריאההמונח ההופעת  ונבחן במדוקדק אתאם נמשיך . ןראוי לציין כי בסיס המנורה נקרא ּכַ 

העופות ובני , הדגים ך גםוכ, "כן"האור ביום הראשון אינו . נמצא ממצאים מסקרנים לא פחות

נוכחות  מקומו ותפקידו הם חלק מהמסתורין של. האור ביום הראשון עומד במעמד משלו. האדם

. אנו מבינים כי חוסר הקיבעון משמעו חופש, לעופות ולבני האדם, באשר לדגים. האלוהים

הסכנות  כנגדלבדוק שנית את הסיפור על מנת לאתר את הפיצוי שניתן  משתתפי הסדנא מוזמנים

ויברך אותם ", היא הפיצוי-היא ,הברכה. הפתוחה והבלתי מושלמת, ובעתמק-שבהוויה הלא

 .(ח"כ, ב"כ:'פרק א) "אלוהים

 היא כוללת שימוש שכן, הברכה שבורך אדם היא מורכבת יותר. העופות והדגים בורכו בפריון

( חופש)חוסר קיבעון . ומכך ניתן לגזור את תמונת האדם( רדו, כבשוה) הברואיםבכוח כלפי יתר 

, ומכאן, פירושה שאדם הוא היצור הפחות מתוכנת מכל הבריאה. היא תכונה לא פחות מסובכת

מתייחסת לחופש , אני מאמינה כי תכונת חוסר הקיבעון בדגים ובעופות. )בעל חופש מירבי ללמוד

הדגים . שהקדמונים בוודאי הכירו, לנדודים העונתיים הקבועים ולא, שלהם למראית עיןהתנועה 

, לנו אין יכולת לתפקד במים או באוויר -והעופות יכולים לפעול בדרכים שאנו איננו מסוגלים להן 

 (.היבשה' אסירי'אנו אפוא . למעט בעזרת טכנולוגיה

, מבורך אך, שלם-לא ,עולה המסקנה כי עדיף למין מסויים להיות חופשי, מניתוח זה של הפרק

הקבוצה מסיימת את העיון במקורות ופונה , בנקודה זו. לא מיסתורי וצפוי, מאשר להיות מוגמר

, מבורךכשלם ו-לאכ, כחופשי" עצמי"ההוראות הן לייצג את ה. ליצור דימויים בעזרת דפי נייר

מימדית או -דוביצירה , בעזרת שלוש צורות קרועות המקושרות זו לזו בהתאם לתחושות היוצרים

 .מימדית-תלת

 :קולין

 העץ של הכול

 (1מקבץ צבע , 2.3איור )

היא . תקווה וחוויה, צמיחה, קולין בחרה ברקע אדום עבור הדברים שהיא מזהה כמודעות עצמית

 :כתבה

ומתרחבת מעבר , מסתורית, מזוותתהמעוצבת כבור שתחתיתו  ,התחלתי עם חוסר השלמות שלי

שורשי . המעוצבת כעץ צומח הנותן חיים, השלמות שורה ברכה-לחוסר מעל. לגבולות ההכרה שלי

נמתחים מעבר לקצה , צומחים מעבר לתקוותיי, מעבר לידיעתי ,העץ משתרעים רחוק יותר

חלקו בתחום חוויותיי וחלקו נמתח . עץ הברכה נשען אל ממדי מכונף-תלת" חופש. "חוויותיי

 .מעבר למה שידעתי

 - חופש וברכה, חוסר שלמות - שלושת הרכיבים הנדרשים. הוא עץהדיוקן העצמי של קולין 

בדיוק . חוסר השלמות הוא חלק ממערכת השורשים. לפיכך מהווים חלק מהעץו, חלקית חופפים

' פרק אשעליו מושתת , "נוכחות מתמדת"הטוב הוא " העדר. "כך ראינו זאת בסיפור הבריאה

ויחד עם זאת מותירה מקום , פי תודעתה-עלעוברת , שממדיה לא ישוערו, הברכה. בראשיתב
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המים  אולם בור זה הוא גם, מצויירת כבור מחוספס שלמותהחוסר  אמנם. לחוסר השלמות

 התלוי ,סמל החופש, ממדי-את זו מאזנת דמות הפרפר התלת; שיםמערכת השוראת  םהמחיי

את החופש , ים בהעיצוב החופש כפרפר מייצג את השינויים שחל. פרי עץ הברכהכלמעלה משמאל 

 . להשתנות

דימויים וסמלים , טקסים, של מיתוסים לכידראוי לציין כי הדימוי של עץ הבריאה שייך לגוף 

זהו דימוי . ה אליאדה'מירצ בלשונו של היסטוריון הדתות ,"סמליות של המרכז"את ה המהווים

שורשיו . בר שמים וארץהדימיון מח, כמו העץ. מנו הדמיוניהפיזי ועולעולמנו  חווייתהבונה את 

, כמו העץ. מודע האפל-והוא מאחד את העולם המואר של התודעה עם העולם הלא, נעוצים למטה

 .של החושים" ארצי"ומעולם החומר ה, האדם ניזון מהעולם השמיימי המופשט של האינטלקט

וא אפהעץ הוא . ויצירת פרי התחדשותולאחריהן , "שלכת"הפרט חווה תקופות של , כמו העץ

האדם , וכמו העץ(. ציר העולם המגשר שמיים וארץ - axis mundi)ארכיטיפי  אקסיס מונדי

מוטיב , לסיכום. בין שמיים וארץמוגדר קשר אנכי צריך לראות את עצמו כ מרכזהמהווה את ה

המבטא ומשקף את , כבר באלף הרביעי לפני הספירה ששימש, העץ הוא דימוי חזותי ראשוני

 44.פוס את המציאות היסודית של העולםהצורך האנושי לת

לקורא למקם את  ראוי, העץ המסועף הוא חלק מאוצר הדימויים האנושי המשותף ואיל ומוטיבה

 .שהיוצרת עצמה השיגה באופן אינטואיטיבי, עבודתה של קולין בתוך ההקשר האיקונוגרפי

פרי כפיו של אמן צעיר ומחונן , משלימה את אוצר דימויי העצים היא יצירה מן הדורות האחרונים

בחיתוכי העץ המקוריים שלו . שלא הייתה מוכרת לקבוצה, (Knowles)ארלס נוולס 'בשם צ

ניתן , 45"רלס נוולס'תהלים של צהספר ", בוורמונט  (Putney)הספר פטני-יתובפרוייקט סיום ב

 .יורק-יאון לאמנות מודרנית בניולצפות במוז

 Charles Knowles, The Psalm Book of Charles Knowles. New York: Vikingמתוך . )'תהלים א, ארלס נוולס'צ. 2.4איור ] 

& Pinnacle Press, 1959 ,באדיבות בעלי הזכויות. 19' עמ) 

 

                                                 
44

 Roger Cook, The Tree of Life (London: Thames & Hudson, 1974), 7-29. 
45

 Charles Knowles, The Psalm Book of Charles Knowles (New York: Viking & Pinnacle Press, 1959), 

18-19. 
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מתוך ). אלה בדמות עץ מיניקה את פרעה הילד. 2.5איור ]                                                                                     

Othmar Keel, Symbolism of the Biblical World. New York: Crossroads, 1978 ,באדיבות בעלי הזכויות. 186' עמ) 

ומיקם על  שאת מלותיו הדפיס בעזרת מכבש דפוס ידני, תהליםב' כתגובה חזותית למזמור א

אדם הוא ראה עצמו כ( 2.4ציור ), עץבדמות דיוקן עצמי  יצר לו נוולס, חיתוכי העץ העמוד שמול

 : "אשרי האיש" 'א תהלים שעליו אומר

 ...אשרי האיש

 והיה כעץ שתול על פלגי מים

 אשר פריו יתן בעתו

 ועלהו לא יבול

 וכל אשר יעשה יצליח

ישנה תפזורת  אך .כולו מוצלח-כל, שופע פרי בעונתו, שורשיו עמוקים, האני שלו הוא חסון/העץ

 רשעים"קיימים ה, "אשריהו"איש שבניגוד ל. קרוב לשורשים, משמאל לעץ מוזרה של חפצים

חסר הסדר , הכאוטי ;רלס נוולס'של צ" רשע"המוץ הוא החלק ה". כמֹץ אשר תדפנו רוח [שהם]

מקור הצל המסתורי , החלק החבוי בנו, קרוב לשורשים, שלם באדם-החלק הלא ;ואף הדמוני

 .הפרי היצירתי/המזין את החופש

בדומה לאנשים בני זמננו , המזין את האנושיות, כעץ האלוהיהמקורי " אני"הקדמונים ראו את ה

, (2.5יור א), השני לפני הספירה מהאלףאיור מצרי . האנושי כעץ מסועף" אני"התופסים את ה

הדימוי נותן . מראה את שדיה של האלה יוצאים מעץ שקמה על מנת להיניק את פרעה הצעיר

  46.בעץביטוי ברור לנוכחות אלוהית 

 :ליז

 הברכה מתעקלת כנחש עקלתון

ספירלה המתעקל כ גם הזרעים והנחש כמוהו, כפי שהעץ הוא סמל ראשוני בדמיון האנושי

 : שכתבה ,בעבודתה של ליז

לי חיים ואת אהבת  היא נותנת. אופפת ומקרקעת אותי, מקיפה -המעגל הכחול  -רכת אלוהים ִב 

ולעתים מתקפל פנימה לתוך , כלפי מעלה המתעקל, מה שבוקע מן הברכה הוא החופש שלי. האל

, במרכז ישנו הזרע .יש לי החופש לתחום את עצמי .ממדית-הופך אותי לדו ,וקובע תחום עצמו

בחוסר . נוגע בו ברכה והחופששוכן לבטח בתוך הגם הוא . לא גמור, טנציאליהוא פו. הביצה

 .השלמות שלי יש חופש ובחירה

את הנחש  היא מזכירה, ראשית. יש לפחות שתי משמעויות עמוקות, לספירלה היוצאת מהביצה

יוצרת חיים ), היות והנשיות מקושרת עם האדמה. המקושר עם הפריון הנשי, של המזרח הקדום

זיווג  ,הן חיים והן מוות מייצג ,שפנים לו לכאן ולכאן, הנחש ,(דשים ומקבלת לתוכה את המתיםח

 47.הניגודים ויצירת סינתיזה ברמה גבוהה יותר

                                                 
46

 Othmar Keel, Symbolism of the Biblical World (New York: Crossroads, 1978), 186. 

 
47

 .E.Rבתוך , מוקף בגלגל המזלות ובוקע מביצה, כדאי לעיין בדימוי מן המיתראום ובו מופיע הזמן עטוף בנחש 

Goodenough, Jewish Symbols in the Greco-Roman Period , 7כרך (Princeton, N.J.: Bollingen 1965) ,עמ '

576. 
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את כל , מבוך המייצג את המסע הראשוני הארוך והקשה של הגיבור מזכירההספירלה , שנית

מוטיב  .ואל הגמול הסופי מקודשמרכז ה לאהמלחמות והפחדים שעליו לנצחם במסעו , השדים

 48.מהעבר העתיק ועד לימינו, אף הוא נסע במנהרת הזמן, זה

 :סוזאן

 רחם ועץ

 (1מקבץ צבע , 2.6איור )

הלובש ופושט , העץ המסועף. שלנו" ונמדרש במו ידי"צורות רחם ועץ שבות ומופיעות בדוגמאות 

שמוצגת סמליותה בידי מזכיר את תיאור השליה כפי , רחםמתארת בתוך השסוזאן  ,צורה

 :פסיכולוגים של תקופת הלידה

צורה . חופש היא הצורה הכחולה שמעל. ורודה דמויית הרחם מייצגת חוסר שלמותוהצורה ה

, ממנה בוקעת, שבחלקה ממלאה את הצורה חסרת השלמות, מלאת חיים, פועמת, חיונית

כמו , יר בריאותוכמו או, כמו תא - ולהתרחב להתכווץלת בעת מסוג-האך ב, למעלה מתנשאת

היא מהווה יסוד . הברכה שניתנה לאנושותהצורה הסגולה היא . אנרגיה אורגניתכל התנועה של 

של  היבטיהמאחדת את כל , כבסיס וכעוגן משמשת, בצורות האחרות שזורההיא , לכל חוויה

 .לתחום הברכהמעבר  יוצאד כשהוא במיוח, החופש מלווה בסיכונים  .החוויה האנושית

 :מרים

 התאוששות מאבידות

 (1מקבץ צבע , 2.7איור ) 

לתפוס את החיים במונחים  ,שמכתיב לה העולם, מתמודדת עם הצורך, בת לניצולי שואה, מרים

 :הלב השבור הוא איבוד בן הזוג. אבידותשל התאוששות מ

. השעבוד והייסורים שחוו הורי, והאיפוקהסורגים הם הריסון . אני אשנהש תחושת חוסר שלמות

מגן דוד , לבסוף. מהם אני חייבת להשתחררש, מושגים אלה ,בדרכים סמויות, הם העבירו אלי

, מישותיחלק כי הוא שכיום אני נוכחת לדעת , גילוי מחודש של זהותי היהודית, (בקצה הדף)

, אני חשה שחיי מכוונים .המודעות והוודאות גורמים לי לאושר רב. המעורה בה ללא הפרד

 . תחושת חיוביות שחסרה לי זמן רב

 :אדווינה

 מילוי וריקון של הקבר לפי קצב

הוא הפך להיות , כשקרעתי את הדף. שתמיד הייתה לו משמעות בחיי, הברכה החלה בצבע כחול

יותר . אך תמיד מוזזת, שתמיד מגיעה למקומה, מתפתלת כלפי מעלה" מצבה"קבר ריק עם 

הייתי צריכה לקרוע את מרכז הרקע של הקבר על מנת לעשותו הן ריק לחלוטין והן מלא , מאוחר

מסכת של תחיית  ם זאתוע, קבר/מוות/תנועה לכיוון חושך, חיי היו מסכת חוויות שכזו. לחלוטין

יהיו כעת  יםשלא חשוב כמה עמוק ,מתבטאת בכךהברכה . אור/לידה מחדש/התחדשות/המתים

 . אני יודעת שתמיד אשוב, עזהת מתים כה יחוויתי תחימכיוון ש ,הקבורה/המוות/החושך

                                                 
48

 Seonaid M. Robertson, Rosegarden and Labyrinth (Dallas: Spring Publications, 1982), 109-135. 
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, שכמו חשמל יש לרתום אותו, האדיר כחשמל, דחף היצירתיב הצורך להיזהראדווינה מבינה את 

" קללת הברכה"זו (. לעוף מחוץ לגבולות הדף)מבנהו ומטרותיו  אין הוא תמיד יודע מהם, שכן

-להמבוטאים ע, של הקבר יםהמילוי והריקון הקצבימאזנים  יהשיגיונהכוח את אך . השרירותית

הנחש הוא דימוי של התחדשות תקופתית , כפי שראינו. התנועה העקלתונית, הגאותשפל והידי 

רתום את כדי לאדווינה השתמשה באמונתה העמוקה , במקרה זה. המקושר בעיקר עם נשיות

לפקוח עין על החופש הלא מושלם  בעצמהכך שתוכל , על ההתרוקנות לגבורמילוי ולגרום להקצב 

 .המנצנץ בצד שמאל

 :פאם

 (פנייה)תשובה 

 (2.8איור )

, את הפתיחות מטפחת ומאפשרת הברכה. תרגיל זה היא שחרור מהקיבעון ו הסופית שלמטרת

בכך היא הולמת את ראש . להשתנותלשוב וממקדת את כוחו של הפרט ביכולת ולשלמות  השואפת

 .השנה

חוסר  בה מתאחדים, השחור ספירלההברכה האדומה זורמת מ. דוגמת הסיוםפאם מספקת את 

 :כותבת פאם. שלמות וחופש

, כל צורת הסתכלות מציעה לי רעיונות חדשים. זה נראה נכון, בו אני מביטה בצורה זושבכל אופן 

חש קודם להתר כהצרי הפנייה לשובלעתים  -פעולת הפנייה עצמה שיכולים לומר משהו על 

הכהה  כשהספירלה, במערך שבו הנחתי אני את הצורות. הבאה בעקבותי התשובהומשמעות 

חיים אדומים עשירים צצים מפנימיות ו בש באופןיש משהו נשי בסיסי , בפינה השמאלית העליונה

 חזרה ת הפנייההצורה צריכה לייצג את פעול. יש פה משחק מלים מסויים .אפלה ומסתורית

חוסר שלמות , כלומר) שמסתובב וחוזרהוא " המקובעמקום "ה -אך בייצוג , "עמקובמקום "מ

 :לקטע מבובר שקראנו בכיתהשוב מחבר אותי וזה עצמו  מסתובב סביבהוא (. הוא החופש

 [(חזרה)תשובה . פאם. 2.8איור ]

 

התשובה יכולה . ידוע שהתשובה עומדת במרכז תפיסת אורחותיו של האדם ביהדות

כך שבעל התשובה עומד , לחדש אדם מבפנים ולשנות את מקומו בעולמו של האל
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אינו יכול להגיע , שאינו מכיר את תהום החטא העמוקה, במקום שהצדיק המושלם

, משמעותה היא; אאולם התשובה משמעותית יותר מחרטה וסיגופים גריד. עדיו

שבו תמיד שם לו , אדם שהיה תועה במבוך של אנוכיות, שבהיפוך הוויה גמור

דרך להגשים את המשימה , כלומר, מוצא את הדרך אל האלוהים, כמטרה את עצמו

החרטה יכולה להיות . ידי האל-על, דווקא הוא ולא אחר, המיוחד שלשמה יועד

 49.תמריץ להיפוך פעיל שכזה

הגירוי שלה בעצמה את מכילה ( חטא= החטאה )לאפשרות שהחטאת המטרה  תוך התייחסות

 :פאם מסכמת, לתיקון

האם הכוח ? קיים בנקודת הקיבעון עצמה, ליציאה מקיבעון, לתשובה ולשינויהאם המומנטום 

 ?מטיל אותנו החוצה הופך כה עצום עד כי לבסוף הוא סחור-סחורהמפתל אותנו 

  סגירת קצוות

המדרשים שיצרנו בתרגילים הקודמים מהווה דיוקן עצמי של אדם השרוי בחיפוש ן כל אחד מ

בחנו את עצמנו  ;שי לקיומנויא-אור על מנת לזהות את המקור העל ביקשנו. סמלי של חלק חסר

על כן ו, ראינו עצמנו כחסרי שלמות ;ולפיכך חופשיים יותר משאר היצורים" מתוכנתים בלתי"כ

לא בטוחים מה בדיוק , אולי, אם כי, הכרנו עצמנו כמבורכיםו ;אחר שלמותמחפשים תמיד 

את הבנת החיפוש אצלנו צורה להיבטים אלה של טבענו ומצבנו חידד המתן . משמעות הברכה

 .הסמלי

: נגזרת משתי מילים ביווניתה, (סמל" )סימבול"הדיון של אדינגר במלה למאמצינו עשוי לתרום 

sym  ו, "ביחד"שפירושו-bolon  מטבע"ביוונית עתיקה פירוש המילה הוא ". נזרקמה ש"שפירושו ."

החצאים . שחצייה לקח הקונה וחצייה המוכר, באמצעות שבירת מטבע הייתה נחתמתעיסקה 

 :הסימבול היה ,לפי אדינגר ,כך. המאוחדים היוו עדות לעיסקה

זוגו יצר מחדש את -שכאשר הושב או אוחד עם בן, החסר של אובייקט חלקו

 …בכך הסימבול מוביל אותנו לחלק החסר של האדם השלם …אובייקט השלםה

מקשר  …את הניכור שלנו מהחיים, מאחה את הקרע, מקשר אותנו למכלול המקורי

זו הסיבה לכבד . קיומנוליים שהם מקור ומשמעות ישא-אותנו עם הכוחות העל

 50.הסימבולייםסובייקטיביות ולטפח את החיים 

                                                 
49

 :Martin Buber, Hasidism and Modern Man, Maurice Friedman (tr. and ed.) (New Yorkפי -מתורגם על 

Horizon, 1957), 164. 
50

 Edward Edinger, Ego and Archetype (New York: Penguin, 1974), 130. 
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פירושה  תשובה ,בתפילה. לי שעסקנו בו הוא תהליך התשובהבומיחיפוש הסה, במונחים יהודיים

מובנה האחר של המילה ". שיבה"או " פנייה"פירושה  מישור התיאולוגיב; חזרה, שיבה, חרטה

א מהותו של ישה, "החטאה"ההיפך מתשובה הוא . שהוא כמובן סוג של חזרה, "פתרון"הוא 

ניתן לתקן את . ת לחוויה הפיזית של החטאת המטרהָש חטא הוא בעצם המונח של הַק . החטא

ניתן לפנות . רגשית לתפניתפיזית קודמת תפנית חזרה . חזרה ותיקון הכיווןידי -עלרק הירייה 

היא חזרה פיזית , כל יישום שהואב, המשמעות הבסיסית. דבר או אדם …או לפנות אל …מ

 . ולאחריה חזרה התנהגותית

נראה , במקרה זה. לפי סדר זה, וכתיבה, דיבור, כולל עשייה" ונידי מדרש במו"המתכון הבסיסי ל

 .עשייה אמיתית -אז ו, כתיבה, דיבור, עשייה :כי יש צורך להרחיב

 

 

 סיכום: סדנת הבריאה

 יעדים

ליישם את הסינקטיקה . פתרון בעיות באמצעות משחק יצירתי: להציג את המושג סינקטיקה 1

 . 'א בראשיתאישית בהבריאה ההבנת ב

 .המוסר את משמעותו', מבנה של פרק אהלחוות אור כנוכחות האל באמצעות לימוד  2 

בעזרת השימושים המטאפוריים ( מקיף)וכחיצוני ( המרכז שלנו)לחוות את האלוהים כפנימי  3

 ". ונמדרש במו ידי"ופעילות , (ד"ט ול"פרקים י שמותוב' פרק א בראשיתב)של האור 

באמצעות לימוד , חופשי ומבורך, מוגמר-ל היות הטבע האנושי לאלחוות את ההשלכות ש 4

 . 'החזרות המכוונות וההשמטות המתוחכמות שבפרק א

מדרש במו "וסיכום פעילות , 4 'יעד מסשל  וכשיא, שינוי אישי, לבחון את האפשרות של תשובה 5

 ".ונידי

 טקסטים עיקריים

 'פרק א בראשית

 29-35: ד"פרק ל, 16-18: ט"פרק י שמות

 . 'ח', א תהלים: מקורות מסייעים

 חומר מומלץ לקריאה

Roger Cook, The Tree of Life 

William Gordon, Synectics 

 "עץ החיים מזנק מתוך הסף", ו מילגרום'ג

 1יצירות אמנות לדיון בתרגיל 

1 The Three-Tiered Universe  בתוך"Cosmology", Interpreter's Dictionary of the Bible, vol. 1 

(Nashville: Abingdon, 1962) ,51איור , 713' עמ. 
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2 Primordial Point ,בערך ' א:'א בראשיתכ"Kabbalah" , בתוךEncyclopedia Judaica , 11כרך 

 .8איור , 574' עמ, (1971, כתר: ירושלים)

3 Primordial Man in the Womb of the Ein Sof , בערך"Kabbalah" , בתוךEncyclopedia Judaica ,

 .14איור , 647' עמ, (1971, כתר: ירושלים) 11כרך 

 החומרים הדרושים

 .דבק, שחורים ולבנים בריסטולים :2-ו 1 יםתרגילל

 .צבעוניים ודבק בריסטולים: 3תרגיל ל

 התהליך

באופן , כלובן הבוקע משחור ללבוש דמותאפשרו לאור האלוהי . דמיינו אלוהים כאור: 1תרגיל 

תוך יצירת באמצעות קריעת צורות שחורות ולבנות והדבקתן , י ופיזי ולא באופן פילוסופימוחש

 .קשרים ביניהן

. על מנת להעביר לפסים אישיים את המפגש עם האלוהי, 1הוספת רובד חושי לתרגיל : 2תרגיל  

. את החשיבה והשתמשו בחושים הצידההניחו , כאשר ברצונכם לדמיין אלוהים מרוחק המתקרב

אילו יכולתם . מה הייתם מרגישיםדמיינו כיצד חוויה שכזו עשוייה להישמע ו, היבנוסף לראי

היכן היא ממוקמת ? האם לחוויה יש טעם או ניחוח? הטמפרטורה המהמרקם ו היה מה, למשש

וגם ספרו )הראו בפרוטרוט , כאשר אתם קורעים ומדביקים את הצורות? האם היא נעה? בגוף

 .ניתן לבחור בצבע אחד נוסף על הלבן והשחור. הזה מפגשמה התרחש ב( וכתבו

לא  -חופשיים . 2 ;לא מושלמים. 1: כשאתם צורות המראות את עצמכם 3רעו ִק : 3תרגיל 

-או תלת -הדביקו את הצורות על דף בצורה דו. מבורכים. 3 ;לא מתוכנתים יחסית, מקובעים

השתמשו בחוש שונה מחוש הראייה על מנת , 2כמו בתרגיל . תוך יצירת קשר ביניהן, מימדית

התייחסו למרשם הבסיסי של . שימו לב במיוחד לאינטראקציה בין שלושת הרכיבים. לדמיין

 . שבהקדמה על מנת לקדם הן דיון והן כתיבה" ונמדרש במו ידי"

 מעקב

כל אחד מהם . כל אחד מהם הוא אירוע בפני עצמואך , בפרק זה מוצעים שלושה תרגיליםאמנם 

בקבוצות קטנות וכתיבה שבעקבותיה משוב קבוצתי  שיחה, שייהע: מעובד בשלוש רמות

.בהשתתפות המנחה
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 ף בטבע"מחפש אל, פראנץ. 1.11איור      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ף של יהודי חצוי"אל, איימי, 1.12איור 
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 איימס ' בת 1.15איור 
 ,        ף כשכינה"אל, שוורץ

 מדיה מעורבת) #1סדרת צפת 
 (.על שכבות נייר

 ,איימס שוורץ' מבת)
 , ביקור נוסף בישראל

 .1981, .אריזונה,סקוטסדייל
  ( ל"באדיבות המו

 

 

 

 

                                        
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ,מישל זקהיים. 1.16איור 
 ".משה בסיני"ף בציור "אל

 סנטה, "אוהל מועד"מתוך )
 משוכן , 1985, ניו מקסיקו,פה

 בקביעות בקתדרלת סיינט 
 ,ניו יורק סיטי, ה דיויין'ון ד'ג

 (ל"באדיבות המו
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 .העץ של הכל, קולין. 2.3איור 
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 .רחם ועץ, סוזאן. 2.6איור 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 התאוששות מאבידות, מרים. 2.7איור 
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 3סדנא 

 הקריעה מגן העדן

מופיע  הבדילהפועל . הפרק הראשון בספר בראשית מתאפיין בתהליך ברור של אינדיבידואציה

, שב ומופיע למינהוהביטוי , בדומה; השני והרביעי, שוב ושוב בסיפורי בריאת היום הראשון

, עם תום היום הששי, אולם לא ברור האם. החמישי והששי, בתיאורי היום השלישי, כפזמון חוזר

 ויברא אלהים: "משמעי במכוון-נדמה כי הטקסט רב, בעניין זה. 51עובר גם האדם אינדיבידואציה

 (.ז"כ:'בראשית א" )האדם בצלמו בצלם אלהים ברא אֹתֹו זכר ונקבה ברא אָֹתם-את

, כללי" יצור אנושי"האם אדם הראשון הוא ? האם ברא אלוהים את הגברים ואת הנשים במקביל

ואולי כל  אלה גם ? אנדרוגינית, או בריה בודדה, האם אלוהים ברא זכר יחיד ונקבה יחידה? גנרי

שהטקסט בעצם מספר לנו שאנו מתחילים את דרכנו כבריות אנדרוגיניות ורק הייתכן . יחד

 ?לזכר ונקבה נפרדים, בתהליך אינדיבידואציה, מאוחר יותר הופכים

ובמהלכה המשתתפים חוזרים ונקרעים מגן העדן , הוא פעילות אינדיבידואציה 3שיאה של סדנא 

הפיסול נעשה לאחר קריאה . יקהזה נעשה באמצעות פיסול בקרעי אריג ובקרמ. שוב ושוב

, התבגרותו, הולדתו: בחייו של אדם" יום"המהווים , בראשיתב' ג-ו' מעמיקה של פרקים ב

בינו , החיים-המפנים הדרמטיים ביחסים בין האדם לבין בעלי. הורות ובגרות, נישואין, אירוסין

וס לאינדיבידואציה שלנו בינו לבין האדמה ובינו לבין האלוהים מספקים לנו את הדפ, לבין אשתו

 .ולתמורות בחיינו

-שארבע, מהלך הסדנא הזו כולל מבט פסיכולוגי על גן העדן וכן עיון בשתי יצירות אמנות ידועות

זו נוצרית  -בגישותיהן השונות לנושא . לו ושל שאגאל'של מיכלאנג: מאות שנים מפרידות ביניהן

יש ביצירות אלה תרומה חשובה , מדרשי שלהןבסמליהן החזותיים העזים ובמקסם ה -וזו יהודית 

 .לחווייה שחווים משתתפי הסדנא

 קריאה מעמיקה של הטקסט

 האינדיבידואציה של אדם

ה 'מיקדו אותנו דבריו של מירצ, (-' עמ) 2במסגרת סדנא  בראשיתב' כשקראנו בהעמקה את פרק א

הצומח והחי , ם הדומםאליאדה על הבריאה ועל ההבדלה בפירודים שחייבים להתרחש בתוך עול

כעת יכולים . מנת שסדר חדש ייכון והפכים יתאחדו תוך יצירת מערכת יחסים חדשה-למינהו על

עקרונותיו של אליאדה לסייע לנו להבין את תהליך ההתבדלות של אדם כיצור האנושי הראשון 

 .המתכונן להתאחד עם הפכו ובמעשה זה לחולל את ההיסטוריה כולה

 ומיניותמין , קריאה בשם

, ז"כ:'א בראשיתמשמעיות המבלבלת של -ננסה להבהיר את הרב, תוך הסתכלות מנקודת מבט זו

יוצר אלוהים את האדם מצירוף של זכר ' ז:'ב בראשיתב. המתגלה בהמשך, באשר לטבעו של אדם

מיניות שנוצרת כתוצאה מכך מודגשת עוד יותר כאשר הוא -הדו(. נ)ואדמה ( ז)עפר  -ונקבה 
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 . 0' עמ, בפרק המבוא, "המסע הפרטי שלי"ראו   
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, תוך חיקוי כחו של אלוהים, אלוהים בורא את החיות ואדם". עזר כנגדו"ם מחפשים ואלוהי

נראה שאדם מזהה את הזכרי , במהלך קריאת השמות. משתמש בדיבור כדי לקרוא להם בשמות

זו תחילת . והנקבי שבכל מין ומין אולם אין הוא יכול למצוא ביניהם את הנקבי שבמינו שלו

הוא בוחן את הקשר שלו עם האלוהי כדי לבדוק , מאוחר יותר. חייתיההיפרדות של אדם מטבעו ה

ם ממנו ונפקחו עיניכם והייתם כאלהים )"... אם הוא יכול להשתייך לקטגוריה הזו  כי ביום ֲאָכְלכֶּ

בסופו של דבר לומד אדם שלאמיתו של דבר הוא מרחף לו אי שם [(. 'ה:'ג בראשית" ]יְֹדֵעי טוב ורע

ואין הוא , יש בו מזה ויש בו מזה; האנושי והאוקסימורוני שבין השניים, יבשטח ההפקר הייחוד

 .זה ואף לא זה

הוא למעשה סילוק הצד הנקבי , מקרבו את אשתו" יולד"שבו אדם , סיפור הצלע הידוע לשמצה

המודעות למיניות מיוצגת . של הבריה האנדרוגינית הזו"( צד"משמעותה גם  צלעהרי המלה )

כדי להתייחס אליה , (הבלתי מודע)ה כסילוק האחרּות מתוך הפנימיות אפוא במיתוס הז

 .חדשה, מודעת, התייחסות חיצונית

אולם ההוכחה הטקסטואלית הבולטת ביותר לטיבה האנדרוגיני של הבריה האנושית הראשונה 

: כאן יש עיון מחודש במוצא האדם לפני מניית תולדותיו. ב-'פסוקים א', פרק ה בראשיתהיא ב

ויברך . זכר ונקבה בראם; בדמות אלהים עשה אֹתֹו, ביום ברֹא אלהים אדם. ה ספר תולדֹת אדםז"

 ".אדם ביום ִהָבְרָאם שמם-אָֹתם ויקרא את

שמות חדשים ומערכת יחסים , אירוסי אדם

 חדשה

התלהבותו של זה אינה , כדי שיוכל לראותה, משהציב אלוהים את האשה אל מולו של אדם, כעת

מאוחר יותר ישנה את ; כעת יכול אדם לקרוא לה בשם. זאתהוא מתפייט בשבחה של . ליודעת גבו

 .כשיצעדו שניהם צעד ענק נוסף לקראת האינדיבידואציה, שמה

 זאת הפעם"

 עצם מעצמי

 ובשר מבשרי

 לזאת יקרא אשה

 52(ג"כ:'בראשית ב" )כי מאיש לוקחה זאת

במלוא (. ד"כ:'ב" )שתו והיו לבשר אחדעל כן יעזב איש אביו ואמו ודבק בא: "והמקרא מצהיר

בשלב האינדיבידואציה הנוכחי . הם עוזבים את בתי הוריהם, בשיא ניידותם, כוחותיהם הגופניים

גם אם אין , לפי שעה, עדיין יש להם קשרים קרובים עם בעלי החיים. מתפתחים קשרים חדשים

ואולם שליטתם . יחות רציניותהאשה והנחש מנהלים ש, אחרי הכול. אלה עוד קשרים אינטימיים

טרם גירושם , (של בעלי חיים)בבעלי החיים מתקבעת כמוחלטת בעת שהאל מלבישם כותנות עור 

מבשרת ברמז על שלב ההורות שלהם ועל היחסים המורכבים " בית הורתם"עקירתם מ. מגן העדן

 .דוריים מעתה ועד עולם-שיאפיינו את היחסים הבין, בין הורה וילד
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, היא המלה הראשונה בשורה הראשונה; החוזרת שלוש פעמים בשלוש שורות הפואמה של אדם, זאתנשים לב למלה   

 .האחרונה בשורה האחרונה ומלת המפתח בשורה המקנה לה את שמה
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שאלתו . האל מעמת את הזוג הטרי עם מציאות החיים האנושיים', ורד המסך על פרק גלפני שי

האם אתם ? האם אתם יודעים היכן אתם: "פירושה הוא, ('ט:'ג" )?ַאיֶָּּכה", הראשונה אליהם

האל מודיעם כי מעתה יחוו כאבים הן בעמל " ?יודעים שאין להיחבא ממני או מאחריות למעשים

זו אמירה , אך למעשה. יש המבינים אמירה זו כעונש על חוסר הציות. ידההפיזי והן בעמל הל

 .העומדת על מקורות מצבו של האדם, אטיולוגית

שכן אף הזכר הוא עבד , מה שנראה כשליטה גברית הוא למעשה התרברבות גברית חסרת יסוד

שמה של משנה אדם את , "כי עפר אתה ואל עפר תשוב"מייד לאחר ההצהרה . למצב האנושי

, מתוך מודעות מלאה לעובדת היותו בן תמותה(. 'כ:'ג" )אם כל חי"כי היא , האשה וקורא לה חוה

" היום", בכך נסגר המעגל. באם, נוכח הגבר הבוגר לדעת כי המשכיות המין האנושי תלויה באשה

ניות הידע המורחב על מי. מפוכחים -יצאנו מגן העדן לעולם האמיתי . הראשון בחיי אדם והאשה

חיים חדשים שאנו מערסלים . המין יוצר חיים חדשים. נותן משמעות עמוקה לפעילות המינית

היא אפוא , שבה זכינו בגן עדן, ידיעת הטוב והרע. בזרועותינו מקנים לנו תפיסה נוקבת של המוות

ה לו מחוצ, בגן עדן ידענו חיי נצח. משמעותה היא המודעות לזמן. ידיעת הדואליות של חיים ומוות

ועלינו לחיות , עם צאתנו מהגן נפלנו לתוככי ההיסטוריה והתמותה. אנו עומדים אל מול המוות

, פורש בפנינו את חיי המשפחה הראשונה', בפרק ד, הסיפור הבא, לפיכך. בזמן המוקצב לנו

 53.והפשע הראשון -קין והבל  -הילדים הראשונים 

 מבט פסיכולוגי על סיפור גן העדן

המעבר ממצב נצחי של "אכילת הפרי האסור מסמלת את , לסיפור 54של אדינגר פי פירושו-על

מכיוון שהמודעות ". לחיים האמיתיים והמודעים של האגו במרחב ובזמן... אחדות בלתי מודעת

של , האדם נכנס לעולם של סבל, מביאה לניכור האדם משלמותו הראשונית ולהכרת בניגודים

מכאן עולה הדוקטרינה התיאולוגית הסוברת כי המודעות היא . בחירות מנוגדות ושל חוסר ודאות

 (heresy)' כפירה'המלה האנגלית ל. מקור הגאווה ושורש כל הרע בטבע האנושי, החטא הקדמון

מקורה בשורש סנסקריטי , (sin)' חטא'והמלה האנגלית ל. 'בחירה'מקורה במלה היוונית שפירושה 

 .'להיות'שפירושו 

המתנגדת לראייה , כת גנוסטית מן המאה השנייה, יא דעתם של האופיטיםנקודת מבט נוספת ה

באותה מדה יכולה פעולתם להיחשב . צדדית ולפיה אדם וחוה אינם אלא גנבי פרי נלוזים-החד

אם . שכן הם הקריבו את הנוחות הסבילה שבציות תמורת מודעות גדולה יותר, כמעשה גבורה

לא . כמיטיב, בטווח הארוך, הרי שהנחש מתגלה, נוחיותנתייחס אל המודעות כאל ערך החשוב מ

לכן . ניתן להגיע לרמה חדשה של התפתחות פסיכולוגית בלי להעז ולהטיל ספק בתכתיבים הישנים

 .כל צעד חדש נחווה כחטא המלווה בעונש

והוא  –מוכר ולעתים מגביל , בטוח -הוא מקומו של העבר או ההווה המיידיים , אם כך, גן עדן

פיין בשרשרת של מעברים המרחיקים את האדם מן הביטחון הראשוני אגב תהליך של מתא

כל . מפחידה ואולי אף מלהיבה, כל פריצה החוצה היא נועזת. התפתחות ברמת הבחירה והחופש
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אין דרך לבטל את הראייה , משנפקחו עינינו לראות. מעבר מהווה צמיחה שאין ממנה דרך חזרה

המין מייצר . ת המודעות הזאת באמצעות המטאפורה של ידיעה מיניתך מציג לנו א"התנ. שראו

באופן , הם חווים, כשהורים צעירים מחבקים את החיים החדשים. יוצר את הדור הבא, תינוקות

. גן עדן והכרת הזמן אינם יכולים לדור בכפיפה אחת. את היותם בני תמותה, בסיסי ועמוק

את , שטעמת את פרי עץ הדעת, שאין ממנה חזרה, דיתהגירוש מגן עדן הוא ההלם שבהכרה המיי

 .את החיים והמוות, הטוב והרע

 ממלים לתמונות

התיעוד הוויזואלי של האנושות עתיק באלפי שנים , ואמנם. האדם חושבים בדימויים-בני

מילוליות -התבוננות ביצירות אמנות מקשרת אותנו עם האסוציאציות הטרום. מהתיעוד המילולי

שאינו , לכן כל טקסט מילולי המלווה ביצירות אמנות רוכש מרקם עשיר. א עוסקת בולנושא שהי

 .נגיש בדרכים אחרות

לו מראה את אדם 'מיכאלאנג. האמנות הוויזואלית מהווה זרז ליצירת מדרש, העדן-בסדנת גן

שר ואת בני הזוג מתעניינים זה בזו יותר מא( בניגוד לסיפור המקראי)מנסה אף הוא להגיע לפרי 

בכך מרחיב האמן טקסט לקוני דרך חווייתו האישית את הטבע האנושי ומציג את פרשנותו . בנחש

 .אין בה די, מתברר, המלה. בדימויים ויזואליים

לכן . כך גם ההיבט הקוגניטיבי אינו מספיק, כשם שאין די במלה בכל חקירה בתחום ההומניסטי

מחשיבה , לפחות באופן זמני, ת עצמנועל מנת לשחרר א, אנו משתמשים במדרש במו ידינו

להיות במגע עם , הפן הדימויי מאפשר לנו להעלות רגשות שאינם מובעים. רציונלית, לינארית

 .המהווה בסיס להתנהגות האנושית ומניע אותה, הטבע הרגשי

בשתי יצירות , לאחר הלימוד המקראי, בחרתי לדון, מתוך נאמנות לעיקרון שאין די במלים

הציור המוקדם . ידינו של ההיקרעות מגן עדן-במו-מובילות אותנו לקראת יצירת מדרשה, אמנות

ולפיכך קלה יותר , זו יצירה פיגורטיבית". הפיתוי והנפילה", לו'יותר הוא יצירתו של מיכאלאנג

שצוייר , הציור המאוחר יותר. אך בעלת תפיסה אמיצה ולא ממסדית, זו גם יצירה נוצרית. להבנה

, למרות תוכנה היהודי הברור. הוא יצירה מוקדמת של שאגאל, ע מאות שנים אחריובדיוק ארב

, כמו בתצרף, הצורות המסורתיות נשברו ונאספו מחדש: היא פחות מובנת בשל סגנונה הקוביסטי

 .בעקבות הפיכת המוכר למוזר, על מנת לעודד אותנו לחפש הבנה מחודשת

 :לו'מיכאלאנג 

 "הפיתוי והנפילה"

 (3.1איור )

, לו'הם החומרים שמהם בנוי מחזור הציורים האדיר של מיכאלאנג בראשיתהפרקים הראשונים ב

נושא (. לערך 1512, ר"מ 61-כ)הכולל שלוש מאות דמויות ומשתרע על תקרת הקפלה הסיסטינית 

מופיע בכל תקופה מרכזית  -כפי שהוא ידוע במסורת האמנות הנוצרית , "הפיתוי והנפילה" -זה 

היא בעלת סצינה , הידועה כבר מהמאה השלישית, האינטרפרטציה הרגילה. סגנון אמנותיובכל 

עליו מפותל , ומפריד ביניהם עץ הדעת טוב ורע, הצופים, אדם וחוה עומדים ופניהם אלינו: אחת

 .הנחש
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עץ הדעת טוב ורע עומד . וביצירתו הוא מציג לנו שני רגעי שיא בדרמה, לו הוא חדשן'אך מיכאלאנג

, או החטא ועונשו, הפיתוי והגירוש: בין שני המצבים המציגים את התימה המרכזית של היצירה

שניהם . גופה של חוה יוצר סימן שאלה חושני, בצד שמאל של התמונה. או המודעות ומחירה

בו אדם מוצג , סטייה מדרשית מהטקסט המקראי)הוא באופן מכוון יותר , מנסים להגיע אל הפרי

מעוניינים יותר בפרי ובנותן אותו , לפחות ברגע זה, שניהם נראים, למעשה(. ביכמשתתף פאסי

 55(.3.1איור )מאשר זה בזו 

 

 Alinari/Artבאדיבות . לערך 1512; רומא, מתוך הקפלה הסיסטינית) הפיתוי והנפילה, לו'מיכאלאנג. 3.1איור ]

Resource ,ניו יורק]) 

 הנחש המפוצל

, בשל אברי הפיתון שלו, הנחש הוא ללא ספק המוקד האקזוטי, וטיבעוד שהזוג הוא המוקד האיר

בעלת , אחת משלוחות אבריו של הנחש מסתיים בנקבה עירומה. המלופפים זה בזה וסביב העץ

מופנה , הנקבה-לא ברור אם מבט ההיכרות של הנחש. היא המגישה את הפרי -שיער אדום שופע 

 . בר הנחשהמביטים שניהם לע, כלפי אדם או כלפי חוה

נראה להפתעתנו כי הפיתול , אם נעקוב אחר פיתולי שלוחתו השנייה של הנחש במעלה העץ

: כך אנו מובלים לסצינה המקבילה שמימין. מסתיים בזרועו הימנית של הכרוב נושא החרב

במונחים לינאריים "? מה פשר הקשר המסקרן והמרתק בין הנחש לבין הכרוב. הגירוש מגן העדן

האם מבטא . נראים כנובעים ממקור משותף, הכרובים, וסמל הטוב, הנחש, סמל הרוע ,פורמליים

 56?היא צלם אלוהים, "לו את תובנת העמימות שבין טוב לרע'מיכאלאנג

 ?הנקבה-מי היא דמות הנחש

עץ מיובש קטן המצוייר . הן הנצרות והן היהדות זוקפות את הבאת המוות לעולם לחובתה של חוה

, 5' ראו הע)דילנברגר . קביל לזרועה מייצג את הפוטנציאל האבוד של עץ החייםמאחורי חוה ובמ

ר ", ישעיהוסוברת שזוהי אולי רמיזה דווקא לקטע המשיחי ב( -' עמ ר ִמֵגַזע ִיָשי ְוֵנצֶּ ְוָיָצא חֹטֶּ
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ה ְוָנָחה ָעָליו רּוַח ה דמות של העץ הוא פעמים רבות , במקרא(. 'ב-'א:א"י..." )'ִמָשָרָשיו ִיְפרֶּ

 .של התורה ושל המשיח, המשכיות של העצמי וגם של ישראל

האשה מקושרת . קישור האשה עם המוות הוא מיתי ועל כן פוקח עיניים מבחינה פסיכולוגית

היכרותו . המייצרת חיים חדשים ומקבלת את המתים חזרה אל חיקה, ברמת היסוד עם האדמה

שנעימתן המפתה , הייתה להובילו אל הסירנותלו עם המיתוס היווני עשויה 'של מיכאלאנג

הסופית של יחסי " התוצאה"המוות הוא , כפי שלמדנו. העמידה בסכנת מוות את מלחי אודיסאוס

מכיוון . מוות/משום שיחסי מין מביאים חיים חדשים ועל כן גם מודעות מלאה לזמן, מין

 .כולו" כבוד"זכתה האשה ב, קשתפקידו של האיש ברבייה האנושית לא הובן במלואו בעולם העתי

 תפקידם של לילית וסמאל

ובאני 'לו ומורהו הרוחני היה ג'הספר הגבוה שבו למד מיכאלאנג-י הנודעת הייתה בית'חצר מדיצ

חכם המיסטיקה הנוצרי בעל ההשפעה , (Giovanni Pico della Mirandola)פיקו דלה מירנדולה 

אשתו , פי מסורת הקבלה-על, שהייתה, על ליליתלו 'כאן למד מיכאלאנג. הרבה ביותר בתקופתו

דמותה באמנות ימי הביניים דומה . 57ונטשה אותו בגלל חוסר התאמה מינית, הראשונה של אדם

סמאל , אך הדבר המעניין באמת בעניין לילית הוא בן זוגה הזכרי. דמיון מדהים לזו של חוה

" אחר"הם הפן ה. יניהם קשר מינישני אלה הם זוג שיש ב 58"(.שמאל"אך גם , "שטן"שמשמעו )

מבט מדוקדק נוסף בנחש המפוצל מן הקפלה הסיסטינית מגלה שהנחש גם . של אדם וחוה( הצל)

 .פרי עץ הדעת טוב ורע הוא אכן ידיעה מינית וחוה משמשת כזרז. מיני-הוא דו

מהיר : במזרח הקדום ייחסו לנחש פעמים רבות תכונות אלוהיות? ומה בדבר הקשר בין הנחש לאל

הנחש היווה מקבילה חיה . ממית באופן מסתורי ומשיל את עורו כדי לזכות בחיים חדשים, וערום

 .יכולות וחיי נצח-כל: של תכונות האל

. ך הם חלק מכסאו של האל ונושאי מרכבתו"בתנ. גם הכרובים מהווים חלק מהחבורה השמימית

מופקדים , כשומרי הסף של ההיכל מקראי מצייר אותם כבריות כלאיים שתיפקדו-הדימוי החוץ

 .על הגישה אל האלים

שכן , הציור על תקרת הסיסטינה מספר לנו באופן ויזואלי שהנחש הוא מיניותם של אדם וחוה

הנחש הוא גם צדו . למוות/המין מוליד חיים חדשים ועל כן הוא מוליד מודעות מלאה לזמן

מפתה , ר על מנת להבטיח שהוא יתרחששבאורח חידתי מניח לפנינו את האסו, המואפל של האל

. לא משנה מה המחיר, הצעה שלא נוכל לסרב לה, אותנו במתיקות לחוות את אשר נועדנו לחוות

המאפשר לנו לראות את , אך האמן הוא החוזה. משונה ומבלבל, כדבריו של אורקל, הסיפור

 .העמימות המגרה שבטבעם הניגודי של הסמלים
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 :שאגאל

 מחווה לאפולינר

 (3.2איור )

עבודותיו . 95-היה אמן יהודי בולט מאוד במאה ה, בקירוב 67בגיל , 5670-שנפטר ב, מארק שאגאל

. ציריך וירושלים, ַריים, פאריז, שיקאגו, ניו יורק: גדולות הממדים מוצגות ברוב הערים המרכזיות בעולם

, החל מרישומים: ירות מגוונותזכוכית ואבן ויצר יצ, חומר, בדים, צבעי שמן: הוא עבד בחומרים שונים

דמיונו המטאפורי מצא כר פורה בסגנון . ים'שטיחי קיר וויטראז, תחריטים וציורים וכלה בציורי קיר

הוא תירגם את ההומור האירוני של . ששבר את הדימויים הפיגורטיביים של תחילת המאה, הקוביסטי

הוא עשה . שכולם פורחים באוויר -ה ורבנים ספרי תור, פרות, העיירה היהודית לשפה חזותית ובה כנרים

לראשונה מזה )שהיו שיכורים מן ההשכלה , הוא ביטא את האמביוולנטיות של רבים. שירות טוב ליהודים

אך עם זאת מוכי געגועים לחגיגיות האינטנסיבית , מסונוורים מן העירוניות החילונית המפתה, (אלף שנה

 .של הקהילה החסידית הסגורה

תוכן ציורו מקביל . היה יצירתו החשובה ביותר עד אז, 5655-5659-שצוייר ב, "מחווה לאפולינר"הציור 

בציורו של שאגאל לא . מה אירע בעקבות חוסר הציות": הפיתוי והנפילה"לו ב'לנושאו של מיכאלאנג

נפגשים  Xקווים בצורת . בגוף אחד, הזוג האנדרוגיני מחובר עד למותניו. נותר כל זכר לגן העדן הארצי

הוא המקום שבו מופיע הנחש ולא ברור , במקום שבו מתחילים החיים, (באיזור אברי המין)בעצם העצה 

הדפנות . הזוג מוקף בגלגל קוסמי של זמן אך אינו כלוא בתוכו. אם הוא ידו של אדם או איבר מינו

באופן לא , ר מסמןאלכסון של אור ירח כסוף וק. מתעקלות למעלה והחוצה ובכך יוצרות חופש תנועה

ללמדנו שכל מין שותף , בעוד שאדמומיות זהובה חמה אופפת את הצד הנשי, את הצד הגברי, צפוי

 .למאפייני המין השני

כעין , עשר ואחת עשרה שעל גבי המעגל החיצוני, הממד המסקרן ביותר בתמונה הוא המספרים תשע

אדם וחוה עומדים בתוך . ת שעון אנושיהופך הגלגל הקוסמי להיו, לאחר אכילת הפרי המיתי. שעון

שכפי הנראה היה ידוע , שעון זה הוא עיבוד חזותי של מדרש. כמעט כאילו היו מחוגיו הענקיים, השעון

המדרש מספר כיצד האל הזדרז מאוד בבריאת האדם ואיפשר לו לחטוא . לשאגאל מלימודיו בילדותו

 :הוא יום השנה לבריאת העולם ,בראש השנה, הכל במהלך יום חג אחד -ולקבל מחילה 
; בשניה נתייעץ עם מלאכי השרת; [של האל]במחשבה [ אדם]בשעה ראשונה עלה 

תיכן את אבריו ]=בחמישי רקמו ; [לש אותו]=ברביעי גבלו ; בשלישי כנס עפרו

; בשביעי נפח בו נשמה; [יצר את צורתו החיצונית]=בששי עשאו גולם ; [הפנימיים

אדם על ]בעשירי עבר ; [אדם על פירות העצים]תשיעי נצטוה ב; בשמיני הכניסו לגן

ה "אמר הקב[. קיבל חנינה]=באחד עשר נידון בשנים עשר יצא בדימוס ; [האיסור

כשם שעמדת לפני בדין היום הזה ויצאת בדימוס כך עתידין . זה סימן לבניך: לאדם

ש השביעי באחד בחד? אימתי. בניך לעמוד לפני בדין ביום זה ויוצאין לפני בדימוס

 59(ט"פרשה כ ויקרא רבה. )לחדש

; 11בשעה , בלשון המדרש, "עבר" -אדם מבצע את רצונותיו : ציורו של שאגאל מדגיש את השעות

 .12מתרחשת בשעה "( יצא בדימוס)"והסליחה ; 11בשעה "( נידון)"נותן את הדין 

המוסבר במקום , הטקסט הלאקוני. המדרש משקף את הפתרון היהודי הברור לגלות מגן העדן

הדגם . משנה את דרכיו ולפיכך ניתן לסלוח לו, הוא מתחרט. מספר לנו כי אדם חזר בתשובה, אחר

אנו חייבים . השנה לאחר מכן-של ראש השנה הראשון שלו הוא הדגם שאנו מחוייבים בו מדי ראש

המוצגת בטקסט , "הסליחה הראשונית. "לשנות את דרכינו ולהיות זכאים למחילה ,לחזור בנו

                                                 
59

לפי מניין החודשים המקראי ובו החודש הראשון , הלא הוא ראש השנה -" בחודש השביעי באחד לחודש"המדרש נקרא   

 . ובו ניסן הוא החודש הראשון, פסח מציין את ראש השנה החקלאי החל באביב. הוא חודש ניסן
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, שאגאל. פי התפיסה הנוצרית-על, מהווה חלופה לאשמה הכבדה  שבחטא הקדמון, לי קדום"חז

 .מציג בפנינו מדרש חזותי בלתי נשכח, האמן המודרני
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 מדרש במו ידינו -חוויית הפירוד 

הוא יוצר מטאפורה התואמת את . מבנה יסוד של משמעות, הגירוש מעדן יוצר פרדיגמה

הם , והיצירה המחודשת בעזרת בדיםהקריעה . הפרטיקולרי ואת האוניברסלי בעת ובעונה אחת

 .מילולית של המעברים אל מחוץ לגן העדן-המאפשרים את החוויה העל

מתאר כיצד יונג הזמין מטופלים להחצין את , "הדמיון הפעיל"בכתיבתו על יונג ועל , רולינס

, כיור בחומר, ציור, ידי מתן צורות קונקרטיות לדמיון באמצעות רישום-מודע על-עולמם הלא

מתגייס לפתות את " אני"הפן המודע שב, בדרך פעולה זו. פה-כתיבה חופשית או סיפור על, ריקוד

כדי שייצא אל אור התודעה וישמש כמשאב , מודע להביע חלק מתוכנו הסמוי-הפן הלא
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פעמים רבות היד יודעת כיצד לפתור חידה "יונג הבחין ש. להתמודדות עם בעיות היומיום

 60".שוואשהאינטלקט נאבק עמה ל

קרעו , בעומדם אל מול אובדן מאיים או ממשי, גיבורי המקרא. לפעולת הקריעה יש רקע מקראי

בחרדתם מה יארע לו , האחים, כאשר הגביע הגנוב נמצא בשקו של בנימין: לדוגמה. את בגדיהם

, בראותו את כתונת הפסים המגואלת בדם, יעקב(. ג"י:ד"בראשית מ)קרעו את בגדיהם , ולהם

דוגמה נוספת הוא (. ד"ל:ז"בראשית ל)קרע את בגדיו ומיאן להתנחם , יחו כי בן זקוניו מתובהנ

גם אובדן רוחני ניתן להביע . המהווה ביטוי למטלה הקשה ביותר, "קשה כקריעת ים סוף"הדימוי 

לנוכח נישואי התערובת ואובדן האמונה של שבי , ('ג:'עזרא ט)עזרא הסופר ". קריעה"בדרך זו של 

גם בימינו נוהגים לעשות קרע בחולצת . קרע את בגדו ומעילו ומרט את שער ראשו וזקנו, ןציו

 .האבלים בתחילת מסע הלוויה

ובו בזמן לקרוא בקול בשמו של , הולם אפוא להתמודד בסדנא זו עם האובדן באמצעות קריעה

פעילות בסדנא ה. קריאהל קריעהאני מציינת את הקירבה הצלילית בין . הדבר החסר או של הרגש

, אלא במעברים שונים בחיים, זו אינה עוסקת דווקא בהיפרדות הטראומטית של החיים מן המוות

 .שהינם חלק מהגדילה ומהתודעה

מפסיקה שוב ושוב על מנת להאזין לצליל , אני מדגימה בעזרת קריעה איטית של בד מלמלה

כתוב מלים או קטעי משפטים או למלמל את התחושות ואף ל, או לזעוק, קריעת הבד ולהיאנח

תהיה בפני כל אחד מהמשתתפים , בתום כל הקריעות והקריאות. שיסייעו אחר כך בכתיבה

, כשם שהקריעה היא ההינתקות. ערימה של בדים קרועים ומחוררים שיש לאחותם לחיים חדשים

ימה היצירה החדשה שנבנתה מפיסות ישנות יונקת מן העבר אך מפגינה גם תובנה ותנועה קד

 .לעתיד

 חומרים והנחיות

אפילו , שלא בתבונה. גולמי, בתחילת דרכי בסדנאות אלה נתתי למשתתפים בד מלמלה פשוט

, קריעה: שכלל, ואז הדגמתי תהליך של קריעה. כדי להקל את הקריעה, גזרתי בו חתכים קטנים

באירועים במהלך הקריעה קראתי בקול בשמות או . שתיקה והרהורים או אבל על ההינתקות

צליל הבד הנקרע מקושר מיידית עם פרידתם , בעבור היהודי המקושר למסורת. הקשורים באובדן

אין עוד צליל . דש החולצה או צווארון השמלה נקרע במשיכה. של החיים מן המתים אצל הקבר

 .כמה כוח ברוטלי נדרש מאדם העומד לפניך כדי לקרוע את בגדך. שידמה לזה

, שיניתי. אני בולמת ומעכבת את משתתפי הקבוצה במקום לשחרר אותם מהר מאוד הבנתי כי

. ניכר שינוי באיכות הביטוי וההבעה, (3.3איור )החל בעבודתה של רוז , ואכן. את ההנחיות, אפוא

, שיש לו קשר לתוכן חייהם, מאותה שעה ואילך ביקשתי מהנוכחים לקרוע בד שבו יבחרו בעצמם

רק בפעם . חסרי הסיפור שאני נתתי להם, חסרי הריח, םולא את הסמרטוטים הסטריליי

 .הראשונה התרחשה קריעת הבדים בִכתה

שאותו יקרעו , לאחר לימוד המקורות והתמונות אני מבקשת מכל משתתף לבחור בד או בגד

אני מבקשת מהנוכחים לפנות לעצמם זמן בביתם ולהכין דפים ומכשירי . לצורך העבודה בסדנא

אני . אני מציעה להם לבחור גם קטעי ספרות שאותם יוכלו לקרוא במהלך הקריעה. כתיבה

                                                 
60

 Wayne G. Rollins, Jung and the Bible (Atlanta: John Knox, 1983), 103. 
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כך עליהם להמשיך בתהליך עד שיחושו . את רגשותיהם ולכתבםמבקשת מהם לקרוא בקול 

 .שהקריעה תמה

, אליהם ניתן לצרף עצמים נוספים ככפתורים, משתתפי הסדנא מביאים איתם את קרעי הבדים

אני מבהירה . כדי שניתן יהיה ליצור פסל או מיצג מן החומרים, צבעים וסרטים, כפיסי עץ

האובדן מהווה חומר גלם . יכולה להתרחש בנייה מחודשתלנוכחים כי רק לאחר שהקריעה תמה 

 .המתווה את העתיד, אך אפשר להבינו בדרך חדשה, את העבר אי אפשר למחוק. לבנייה מחדש

את המעבר מגן העדן הבטוח אך החונק לרמה , אני מבקשת מהמשתתפים לתאר את התהליך

 .אחרת של מודעות

 :הנה מספר דוגמאות

 :מרי

 הצמה

וזה האירוע , לפני כשנה הותקפתי בדרכי לעבודה. בפרוייקט הזה עניין אישי מאודבשבילי יש 

על מנת להתמודד . אותו מקרה השפיע על חיי השפעה עמוקה. שחשבתי עליו בשבועות האחרונים

. וגזרתי אותו, שהגיע עד למותניי, אותו בשערי" למקם"החלטתי , עם הכאב באותה תקופה

השתמשתי במשימה על , ות והאירוע מעסיק אותי רבות גם עכשיוהי. שמרתי את הצמה כמזכרת

 .מנת לקרוע מתוכי את שיירי הפחד

השיער שלי . טוב לי שהבד בצבע בהיר כל כך. בדומה לצמה משערי, אני קולעת את קרעי הבדים

כשאני מסתכלת בו אני חושבת על כל . הצמה מהבד נראית כשיער שהלבין מזקנה. שחור דווקא

אני חושבת על כך שהשגתי את כל הדברים . כמה שצברתי במהלך השנה האחרונההכוח והח

ואני מרגישה , למצוא חבר שיהיה טוב אלי, לעסוק באמנות, ללכת ללמוד: ששאפתי אליהם בזמנו

 .מאוד מבורכת

היא . אותה" הזקינה"התקיפה . הגעה אל מעבר לחרדתה לבטחונה האישי, מרי חוותה מעבר

התרגיל האמנותי . מקום התמימות המוגנת, כואב אל מחוץ לגן העדן האידילינזרקה באופן חד ו

להתמודד איתו ברמה גבוהה יותר ולהיווכח בהתפתחות , איפשר לה לעמוד מול כאבה הישן

 .תבונתה ובגרותה

 :דון

 פסק זמן ארוך יותר

ואני )איבדתי . אני חושב על ששה נושאים שנעשו לי ממשיים בזמן האחרון. אני קורע את הבד שלי

את תחושת הראשית , את העבר הפחות מורכב, את ינקותם של ילדי, את נעורי( עדיין מאבד

אני קורע באיטיות . וחלק מהמוניטין שלי ככומר, מספר מוקדים בעבודת הכמורה שלי, שבנישואין

וגל אני מניח שפשוט איני מס... ומנסה לחוות את ההתפרצות הרגשית שהפעילות יכולה לאפשר לי

 .לכך

, אני קושר את כל הקצוות החופשיים בצד אחד. איחוי הקרעים נותן לי שהות ארוכה יותר לחשוב

תוך כדי עשייה אני נזכר בהבטחת האל שישיב לעמו את כל מה . ואת שאר הקצוות בקצה השני
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על ועל הרגעים שהקדשתי למחשבה , רעיון זה יקר לי מאוד(. ו"כ-ה"כ:'ב', ד-'ג:'יואל א)שאיבד 

 .הבטחה זו שוב אני אסיר תודה לפעילות בסדנא

הקשר הראשון הוא הקשר הבטוח של מצב השלמות . הקשרים שדון קשר הם התחלות וסיומים

דון . שש החוויות שבהן בטחונו מתערער בשל מורכבות החיים, אז באה הקריעה. הכרתי-הטרום

הקשר האחרון הוא . יואלנזכר בהרס שהמיטה מכת הארבה המוזכרת בפסוקים שציטט מספר 

וִשלמתי : "מתוך אסוציאציה לכתוב בספר יואל, אמונתו של דון בשיבתו לשלמות ובקימום מעמדו

ק והָחסיל והָגָזם-לכם את שם -וִהללתם את, ואכלתם אכול ושבוע... השנים אשר אכל הארבה היֶּלֶּ

 (.ו"כ-ה"כ:'יואל ב" )ֵיבֹשּו ַעּמי לעולם-עשה עמכם להפליא ולא-אלהיכם אשר' ה

 :איימי

 התחלה רגילה

 -יד אחת נמתחת בכיוון אחד וחברתה : אני מרגישה קרע במרכז גופי, כשאני קורעת את הבד

. של מאמץ מתוך כוונה, ישנה תחושה של בחירה. אני גם חשה את המאמץ שבקריעה. בכיוון השני

כמה . וחי המתועל לפעילותאני חווה את כ. לכוחי לבחור ולפעול, מתעוררת בי מודעת לכוח שבידי

לא מתלווה שום פאניקה לתחושת הקורבן בכאב שאני , יחד עם זאת. פעמים אני גם מהססת

 .לעתים אני חשה חדווה. חשה

נוח לי לברוח לתבניות ולכן אני . אני מצליחה להתגבר על האינרציה שבחשיבה על הבנייה מחדש

, מאפשרות תנועות פשוטות וחדגוניותאריגה וקליעה . עורכת את הגדילים מוכנים לאריגה

תוך כדי איסוף . התרכזות בתהליך היצירה מאפשרת לי התרוממות רוח. המועילות לריכוז

אני נזכרת במשימה הקבלית של איסוף . את עצמי ואת רגשותי" לאסוף"החוטים אני מצליחה 

 .בראשיתב' אני גם נזכרת בחזרות הרבות שבפרק א. הניצוצות מהבריאה

התוצר נראה לי . תחבושות, חלונות, ציצית, תפילין: ים שמבזיקים בי במהלך העבודהדימוי

 .ואני מרוצה מן המרקם העשיר שנוצר, (?אולי הינומה)כמסכה או כיפה 

תחילה חשתי מאוכזבת מחוסר . אני שמחה לגלות שמותר להיות קונוונציונלי כשרק מתחילים

והצורה , אך המשכתי. ובה הראשונית שלימכך שאריגה וקליעה היו התג, המקוריות שלי

 .החדשנית שאליה ייחלתי אכן הופיעה

המעבר שהיא עברה . מהחשש להיות משעממת ורגילה, איימי חוותה שחרור מתחושת האינרציה

של חששות מלחיצים מפני דגמי ההצלחה של משפחה ובה הורים ואחים גדולים " גן עדן"הוא מ

 .מחוננים

 :עמליה

 לקרוע ולחבר

 .להתמודד עם ההתנגדות של האריג. לשמוע אותו נקרע. להרגיש את החומר נתלש 1

 .כמו פרפר מתוך גולם. לקרוע את עצמי מעצמי 2

 .מציפיותיו, משליטתו, קריעה ברורה ומוחלטת מהשפעתו של אבי 3

 .אולי איזה כעס שאני לא יכולה להגדיר בדיוק. רק תלישה. שום הרגשה 4
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 .לא שחור ולבן. אני כבר לא מאמינה בהם. ותי אמיקריעה עדינה מדברים שלימדה א 5

במיוחד מאלה שבהם השתדלתי כל כך והייתי קרובה יותר מדי להיות , מיחסים שמתו 6

 .מנוצלת

 .ממוות בפנים, מייאוש, מאובדן העצמי שלי 7

 .ממוות בפנים, מייאוש, מאובדן העצמי שלי 8

 .את זה ממניחייבת להוציא . ממוות בפנים, מייאוש, מאובדן העצמי שלי 9

את שאר הבד אני לא צריכה . קרעתי את הבד משני הצדדים כדי להיות בטוחה שקרעתי הכול

התזכורת המקרית והבלתי צפויה , הם הקשרים. אני אוהבת את החוטים. לקרוע מקצה אל קצה

 .כמו בשר שמבקש להתרפא, אני אוהבת גם את קימוט הבד. של המקום שממנו באתי

חלק מהרצועות אפשר לקשור משום . הרצועות מסודרות לאורך השולחן קודם כול הנחתי את

אחר כך אני אוספת . חלק קשורות כדי שהסודות לא יפלו החוצה. שיש קשר בין הנושאים שלהן

גוזמת כמה , ואני מברישה את הרצועות. כל זה אני, אחרי הכול. אותן לאגודה אחת בדיוק במרכז

. עכשיו אני מחברת אותן לפיסת הבד. בקשר אהבה. אותן יחדוקושרת , מלטפת אותן קצת, חוטים

תזכורת . והשלמים נוטים להיקרע מתישהו, כל הקרעים צריכים להירפא ולהפוך לחלק משלם

 .שנקרעתי ושארפא

רק צריך מקל במבוק קטן למעלה כדי לתלות את . המוצר השלם נראה טוב יותר ממה שחשבתי

 .חוויה נהדרת! ל כך הרבה משמעותלחשוב שפיסת בד יכולה לקבל כ. זה

 :רוז

 פנייה חזרה

 (2מקבץ צבע , 3.3ראו איור )

צליל הקריעה ותחושת הקריעה נותנים לי סיפוק משום שהם מייצגים בשבילי את השנים 

השתדלתי . שביליתי בניסיון למלא את התפקיד הנשי המסורתי בלי שהוא יעורר או יאתגר אותי

 ...לא הצליח לי כל כך אבל זה אף פעם; מאוד דווקא

של " חייבים ל"וה" צריכים ל"אני קורעת את ה. מצהיבה וסתמית מאוד, אני קורעת ציפית ישנה

אותו תפקיד מסורתי כדי שאהיה חופשיה לראות את עצמי כמי שאני וכמי שאני יכולה להיות 

יו בבית ותפקיד כשהילדים עוד ה, לא הייתי יכולה לעשות את זה לפני שנתיים. לא כתפקיד, כאדם

 .הטיפוח עדיין היה חלק מחיי

זו צורה של בסיס מחוספס ומעוות כמו ההתפתלויות המסובכות כדי לשמור , כשהפסל לובש צורה

שני הדברים  -על איזון בין העבודה ששנאתי לבין הבית והמשפחה ולבין פעילותי בכנסיה 

הפתיחה אינה נעדרת כאב . שחור הבסיס נפתח ויוצר חור. שבשבילם אני חיה ואותם אני אוהבת

מה היה . אלא רק משהו שלא ידוע לי, אבל אין זו ריקנות, החור שאני חוששת ממנו הוא ריק. ודם

והן נותנות מחסה ומזון לניצן , יש שתיים כאלה. הצורות שיוצאות דומות לעלים והן צומחות? בו

, אני רואה את בעלי ואותימשום ש, שתי הצורות מעוררות בי פתיעה. צהוב שמתחיל להיפתח

אבל , עדיין אי אפשר להבחין בצורתו השלמה. כששנינו עסוקים בהזנת העצמי החדש הזה שמופיע
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אבל בינתיים הוא עוד לא מגיע מעל , יש לו פוטנציאל לצמיחה. יש בו הבטחה ליופי ובריאות

 .למפלס העבר הקרוע

העבר הוא . תוך השנייה בלי קו מפריד גיליתי שכל צורה זורמת אל, כשצבעתי את העבודה.: ב.נ

 .העלה הוא בלתי נפרד מן הפריחה, החור האפל הוא חלק מן העלה, חלק מן החור האפל

כומר קהילתי נודע , בעלה. רוז היא אשה בוגרת שחזרה לסמינר לקבל הסמכה למשרת כמורה

 .קהילה-כמרי יחפשו משרה משותפת לשני, לכשתוסמך. עזב את משרתו כדי להיות איתה, וותיק

 :סטיב

 מקלט חירום ללילה

 (3.4איור )

, (לקראת יום הכיפורים, "על חטא"עבור תרגיל )חלק גדול מחטאי שמניתי , ברמה מסויימת

רעיון זה של גאווה רדף אותי ואיתו התחלתי את . נובעים מהצורך הנואש שלי להדגיש את ערכי

נראה לי שלאנשים רבים , מה שקראתילפי . אני מוטרד בעיקר מן השאלה מה לקרוע. הקריעה

אחרי מחשבה רבה אני מחליט לקרוע חולצת טי . ולא תחליף, חשוב לקרוע בגד שהוא משמעותי

קניתי אותה כדי לתמוך . חולצה ישנה מאוד ואהובה עלי, (רוב הבגדים שלי הם חולצות טי)

 .המקום שבו למדתי, הייבן-במקלטי חירום לחסרי בית בניו

חולצה . עזבתי את הסמינר כדי לשמש רועה רוחני לדרי רחוב, שקניתי את החולצהזמן מה אחרי 

אבל יש בה גם , לציין את עבודתי, תמיד לבשתי אותה בגאווה. זו תמיד ייצגה עבורי את המעבר

 .משהו שרודף אותי תמיד

כאילו אני אחראי , שלי קיימת תשוקה מבולבלת" אקטיביזם"אני מתחיל להבחין כי בתוך ה

. רעיון זה הוביל למסקנות מסוכנות רבות, כמצופה. אופן מוחלט לשנות את הבריאה שברא האלב

של הקשר עם " לידה מחודשת"ותאפשר , אני מקווה שקריעה זו תקרע חלק מגאוותי, בכל מקרה

אני , כשאני מחזיק את החולצה על מנת לקרעה. ההכנות לקריעה מהוות בעבורי רגע שיא. אלוהי

אך כשהתהליך מתחיל אני חש . אני חש מפוחד מכדי לקרוע, לזמן מה. מעותה עבורינזכר בכל מש

 .בדממה, שארך זמן ממושך, המשכתי בתהליך. משוחרר

 [מקלט חירום ללילה, סטיב. 3.4איור ] 
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 :פרנץ

 לשחרר אותו

 (3.5איור )

כשאני . ו דרכינובקרוב ייפרד. חייו מגיעים אל קיצם. אני חושב על סבי, עוד לפני התחלת הקריעה

לכן הפעולה מאוד איטית . זה מסמל עבורי את ההיקרעות שלי ממנו, חושב לקרוע את הבד

 .ומכוונת

אני קורע אותו . אני לא קורע את עצמי ממנו. שאני משחרר אותו, תוך כדי קריעה, עולה בדעתי

דרכו הוא יוכל , קוםאני קורע חור בי, כשאני קורע חור בבד. ממני ומכל דבר פה, מארציותו, מגופו

 .להימלט

. לשחרר אותו, אני קורע חורים בגופו. את גופו, חולצה שקניתי בהודו, ואני רואה בבד שאני קורע

" יודים"החורים הם כמו ה. שכבר אין בה תועלת, חולצה ארצית זו היא צורתו הישנה. לא בזעם

אני יוצר שבילים נוספים , נוספיםכשאני עושה חורים . חורים ביקום המובילים לאל, "אלף"שב

הוא . כך שכל הנשמה שבגופו תשוחרר, לכל אורך החולצה אני פותח אותם. בדרכו לאל, עבורו

 .לפחות במחשבתי. ואני מתיר את הקשרים, קשור

אך הפעילות , ועודני עושה זאת, קשרתי אותו אלי. כל שרשרת המחשבות היא לתת לו לצאת מחיי

אני . ועכשיו אני חש שאני מסוגל לתת לזה לקרות, הוא חייב למות. הסתלקעוזרת לי להניח לו ל

הפעילות הזו . אך אני חש שעכשיו זה למענו ולא למעני, מקווה שזה יקרה כמה שיותר מאוחר

 .גורמת לי להיות מעט פחות אנוכי
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. יוותאני רוצה להראות את צורתו הריקה ללא קישוט וללא ע. קל לי מאוד ליצור את הפסל, עתה

בעוד שקודם , זה הדבר שיש לנו עתה. באור ובחופש, מלאה בחלל, בצורת החולצה, קליפת גופו

 .היה רק אדם גווע

 [לשחרר אותו, פרנץ. 3.5איור ]

 

פעולת ההיפרדות שהוא . מות סבו, הקריעה של פרנץ היא למעשה הכנה טקסית לקריעה הסופית

ונראה שהיא ממש מאפשרת להתייחס , מנעמייצגת השלמה עם הבלתי נ, האבל מראש, עושה

 .לימיו האחרונים של הסב בשלווה

 

 

היא דוגמה של אשה צעירה שקבוצתה לא חוותה את " הקריעה מגן העדן"הדוגמה האחרונה של 

, שהיא קדרית, גם קרוליין, בדיוק כפי שחומר הוא ששימש לבריאת חוה ואדם. תרגיל הקריעה

בשלבה את , היא הגיעה לסינתיזה רבת עוצמה. גן העדןהמשיכה לעבוד בחומר בעבודה על 

התהליך והתוצאה שהיו כרוכים . צמיחתה הנפשית שלה עם הטקסטים המקראיים והמדרשיים

מלווה , (ב-א ו, 3.6איור )בשילוב זה מתבטאים כסדרה של צלחות חרסינה המהוות מדרש חזותי 

תוך מתן צורה , שלב אחר שלב הצלחות התהוו. בפרשנות המדרשית המילולית של קרוליין

הן מדגימות עוד תנועה של . חזותית להתפתחותה הרגשית ואמונתה המתחזקת בערכה העצמי

; הנחש; העץ; החלל המקודש; המרכז: הנוהגים לפשוט צורה וללבוש צורה, סמלי גן העדן

 .והנס ששמו הבריאה; התודעה האנושית
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 :קרוליין

 בריאה ואינדיבידואציה

 (2מקבץ צבע ', ב',א3.6ראו איור )

במהלך הסמסטר הראשון של לימודי . פרוייקט זה היה סינתיזה של ניסיוני האישי ולימודיי

הגעתי להבנה חדשה ומעודדת של השנתיים האחרונות , ההמשך שלי ובמיוחד במהלך הקורס הזה

אישיות  שנתיים שנדמו כמלאות כאב וכעת אני רואה אותן כתקופות של צמיחה והתבגרות. בחיי

מצאתי פרשנות חיובית יותר לעברי , אחרי שכמעט איבדתי את עצמי ואת בטחוני העצמי. עצומות

, לא קבוע, לא מושלם"על בריאתו של אדם כ -האופן שבו למדנו את ספר בראשית . ולהווה שלי

יצירת . הועיל לי במיוחד על הרקע הזה -ועל הנפילה מגן עדן כברוכה ונחוצה " אבל מבורך

 .לצער ואחר כך לשמחה שלי להתבטא כפי שלא התבטאו עד כה, רוייקט הזה איפשרה לכאבהפ

 האדם כאמן-מדרש על בריאתו של בן

שתי ברירות : אבל עד מהרה בא עלי בוראי ועמו אולטימטום, אני בוחר לנוח, אחרי בריאתי

אחרי , רכלומ)תוכל לקבל שבעה ימים להשלמת בריאתך או לבחור שלא לעשות דבר : לפניך

 (.הדחף שלא ניתן לכבשו להביא ללידה של תינוק או יצירת אמנות, שהחל

אני בוחר באפשרות הראשונה , בחפצי לָרצות, אבל. ונטול תוצאות, אני חושב, אולטימטום משונה

זה . ואני ממש במרכז החמימות, היום הראשון שטוף שמש וחמים. ומתפלל לשבעה ימים קצרים

היה הרבה יותר נעים אילו הייתי מרכז גדול , ובכל זאת? דוע ארצה לשנותמ. אני מושלם. מושלם

זה בוודאי יהיה טוב , כן. אילו רק יכלתי להכיל יותר כדי לחוש אותה -יותר של אותה חמימות 

 .והלילה יורד. יותר

! איזה שיפור, הו. אני מרגיש עטוף בחמימות. ביום השני אני מתעורר ויש ממני יותר ממה שהיה

אני מרגיש . משהו חסר, אבל רגע. לעשות טוב יותר, לעשות יותר -כל כך קל לברוא , ל כך משעשעכ

 .יורד הלילה. אבל אני רוצה להיות מוקף בה; חמימות רק למעלה

! יפהפה, איזה חום כואב. אני יוצא מסביבתי ומרגיש חום עז מקיף אותי. ביום השלישי אני קם

אבל מהו הלחץ הלא צפוי הזה הדוחף אותי מכל . דוש עד הקצהלג, למלא -כמה נפלא לברוא , אה

ואני נחנק בגלל , חם, הלחיצה נמשכת. עם כל דחיפה אני מרגיש כיצד החום גובר? הכיוונים

 -מתחמם עוד יותר  -אני רותח מכעס ? מה מפריע את תהליך הבריאה שלי? מה השתבש. שניהם

. ואז כאב -יש מאבק  -אני חולם על קרב , באפילה. הלילה מביא אפילה. אני חייב לדעת מה לוחץ

 .כאב צרוף

כל מה שבראתי . עודי כואב, אני שבור. אני מתעורר ביום הרביעי ומגלה שחלומי לא היה חלום

אני רואה את האשם שהקיף . כמה יפה נראיתי לפני כן -אני מכוער . איני יכול להביט. נשפך ממני

שמת . "אני זועק, "איבדתי הכול. "ים את בוראי על ששלחוואני מאש, אותי ועדיין לוחץ אותי

אני שמח על האפילה שמביא ". לא נותר דבר ממה שהייתי. את בריאתי הפכת לבדיחה, אותי ללעג

 .הלילה
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כדי לשוות  -מרכיב אותם זה לזה , ביום החמישי אני אוסף מתוך אינסטינקט את חלקיי השבורים

מסתכל על כולי ותוהה אם , אבל אני פוסע צעד אחורה! שהייתי איני כפי. להם מראית עין של סדר

 .הלילה מגיע מוקדם מדי. אני עדיין בורא

יש לי כעת ממד שמרכזו הוא מה . אני חדש יותר משהייתי בתחילתי, השתניתי, ביום הששי

אני זורע בזהירות זרעים בתוכי ומחכה . שגבולותיו החיצוניים הם מה שהרווחתי, שאיבדתי

 .הלילה בא בחטף. חתםלצמי

ומתפעל ממה שצמח , נרגע, אני שוכב. היא הפואנטה, אני מבין, זו. היום השביעי והאחרון מגיע

. כל עלה כותרת נמתח גבוה יותר ממה שיכולות עיניי לראות, כל עלה. ומדמיין את מה שיצמח

ר לאלוהי לספ, אני נותן לכל אחד מהם מסר שייקח איתו. שורשיי מתארכים וחודרים למטה

 .שהתחלתי

 הרהורים על האּורֹוּבֹורֹוס

של  Ego and Archetypeחומר הקריאה שהייתה לו ההשפעה הרבה ביותר על הפרוייקט הזה היה 

מדרש /ואז כתבתי את הסיפור, אחר כך קראתי את אדינגר, קודם יצרתי את הצלחות. אדינגר

מויים שאדינגר תיאר כטיפוסיים השתוממתי לראות כמה מן הדימויים שבחרתי היו די. שלעיל

שתיאר את תהליך התפתחותו הפסיכולוגית של האדם , הוא פתח בדיון ביונג. ואוניברסליים

סדרת . ולאגו( או אלוהים)אך תוך שמירה על קשר לעצמי הקולקטיבי , כהיפרדות הדרגתית

בה שלי הצלחות שלי יכולה להיחשב כהתפתחות מאחדות לגמרי לא מודעת עם האל ועם הסבי

 .למודעות ערה ליחסים שלי עם האל

קראתי . הוא דימוי אופייני, שהוא מעגל המוקף בנחש האוכל את זנבו, יונג מוצא כי האורובורוס

אבל לא ידעתי על הקשר הטיפוסי בינו לבין , על הדימוי הזה לפני שהשתמשתי בו בצלחות

, לניכור, מתפיחה: נועהאדינגר ממשיך ודן בהתבגרות כרצף תהליכי של ת. האורובורוס

-הלובשת דמות גמורה או כמו, "מנופחת"הוא מדבר על המעגל כעל צורה . לאינדיבידואציה

על כך היה . מעניין לגלות שבחרתי בצורה מעגלית לתיאור עצמי בצלחות הראשונות. אלוהית

, 3.7ור ראו אי)אדינגר אומר שאני קיימת רק בשביל עצמי ופירשתי את הבריאה כמיועדת עבורי 

 (.2מקבץ צבע 

הדוגמה שהוא מביא היא . המוביל לניכור ולאובדן, "מעשה המנופח"לאחר מכן מדבר אדינגר על ה

שלי מתרחש בין הצלחת השלישית " מעשה המנופח"ה, בדומה לכך. אכילת הפרי בגן העדן

ת הדימויים לצלחת השלישי. כשאני בוחרת לגלות מהו הדבר המקיף והלוחץ אותי, לרביעית

הצלחת . שתיארתי לעיל, והרביעית הם דימויים שהגיתי ושמרתי בדמיוני בשנתיים האחרונות

. ותחושת העצמי שלי נופצה, הגבולות שלי נפרצו. הרביעית מייצגת את מצב הניכור של אדינגר

שלוש הצלחות האחרונות מקבלות צורה רק בעקבות הרביעית ויכולות לייצג את תהליך 

איתה /ובונה איתו, או את אלוהים, שבו אני פוגשת את העצמי, אדינגר האינדיבידואציה של

 .מערכת יחסים מודעת

הנקודה המרכזית של , הדהים אותי כמעט בכל מה שקראתי הדגש על מרכז הקיום, לבסוף

בדיוק כמוני , כל אחד מתחיל כשהוא במרכז כיצור שנברא. הבריאה ותהליך המירכוז העצמי

חלל "בניגוד ל" חלל הטמא"בצלחת הרביעית נהייתי מודעת לפתע ל. בשלוש הצלחות הראשונות
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באמצעות סידור השברים בצלחת החמישית אני מקימה מחדש את . של קיומי הקודם" המקודש

 .כך אני נהיית מודעת לחלל המקודש שהתעלמתי ממנו קודם; המרכז שלי

 הנחש כזרז

שצירו הוא הנחש כסוכן של גילוי , הצלחות שלי הן בעצם מדרש על הנפילה המקראית מגן העדן

אדם וחוה ממלאים גם הם את . דאלא שהנחש אינו הסוכן היחי. המודעות והחסד האלוהי

', הם ממלאים את מה שתוכנן בבראשית א, במובן זה. כשהם בוחרים להשיג ידע, תפקידיהם

אדם וחוה ממשיכים את תהליך , באמצעות הבחירה לדעת. אבל לא בשלמותו, כאשר אדם נברא

בחטאם , תםבחוסר צייתנו, רק אז. המרחב והתודעה, כעת הם נבראים אל תוך הזמן -היבראותם 

ולאחר מכן , וכך הניכור או הנפילה. הם יכולים להבחין בחסד האלוהי, ובעיניהם הפקוחות

הופכים להתפתחות מחזורית השבה ונשנית לכל , כפי שגורס אדינגר, המימוש העצמי או הסליחה

ת בחרתי ליצור דמויו, בגלל אותה תכונה של מחזוריות בחוויה הפסיכולוגית והדתית. אורך החיים

. האמנות שלי ותהליך יצירתה הדגימו את מעשה הבריאה, במובן זה. הרומזות לתנועה ולצמיחה

; לא רק בחוויה פסיכולוגית או דתית אנו חווים כאב וסבל המובילים אותנו אל שמחה ואל גילוי

 .עצמה מצויים הכאב והשמחה שבלידה( היצירה)גם במעשה הראשוני של הבריאה 

 העצמי כעץ

נרגעת קרוליין ונשענת אחורה כדי להתפעל ממה שצמח וממה , ביום השביעי, המדרש שלהבסוף 

 -סדרת שבע הצלחות  -היא מגלה כי הדימוי שלה אינו האובייקט החיצוני של יצירתה . שיצמח

כל עלה וכל עלה . "עץ, שלא במפתיע, שהינו, שבראה בעצמה, אלא דווקא הדיוקן הפנימי שלה

היא ." שורשיי מתארכים וחודרים למטה. יותר ממה שיכולות עיניי לראות כותרת נמתחים גבוה

אני נותנת . "השומר על הקשר המתפתח שלה עם אלוהים, עץ-דמוי, מרכזי, הפכה לציר עולם מודע

 ."לספר לאלוהי שהתחלתי, מסר שייקח איתו[ עלה וכל עלה כותרת]לכל 

הבה נסקור ? ן העצים המיתיים שבגן העדןהעצמי האישי הזה לבי-הדימוי/האם יש קשר בין העץ

הבה נאמר ששני העצים הם מעין . המותירים אותנו תוהים, בקצרה את אותם סמלים של הגן

כלום עד שהיא -לא-הבה נאמר שעץ הדעת של קרוליין היה עץ. פרוייקציה של הדימוי העצמי שלנו

ה לגלות את מה שהקיף שלה התרחש והיא בחר" המעשה המנופח"עד ש, "אכלה מפרי התודעה"

שהיה , ורק אז פיתחה היא יחסים מודעים עם העץ האחר. רק אז החל לשגשג ולפרוח. ולחץ אותה

כך האל הוא בבת אחת חלק . בבת אחת גם חלק ממנה וגם ישות הרבה יותר גדולה ולא ידועה

לתפוס איננו יכולים גם . מאיתנו וגם נמשך הרבה מעבר להשגה המעמיקה ביותר של תבונתנו

 .חד הם -שהוא והשד " יודע"פעוט . שהאל הוא חלק מעימנו עד שאנו נפרדים מן האל

למקרא יש מעט מאוד לומר על גן העדן ברגע שמתחילים החיים האמיתיים וההיסטוריה 

-אולם המדרש יודע את תאוותנו לדעת את האל. 'האמיתית עם קורות משפחת חוה ואדם בפרק ד

המדרש אפילו מספר לנו כיצד להגיע ולחבק , למעשה. נו אך מעבר לנועץ החיים שהוא חלק מאית

 :הצד האלמותי שבנו, את עץ החיים הנכסף

ועץ הדעת מקיף את עץ החיים וסוכך , עדן עומדים עץ החיים ועץ הדעת-באמצע גן

 -ועץ החיים . יכול להתקרב אל עץ החיים, ומי שמפלס לו נתיב דרך עץ הדעת; עליו
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וכל . גזעו מהלך חמש מאות שנה ונופו אף הוא מהלך חמש מאות שנההקף עבי קורת 

 61.ומשם יתפרדו לארבעה נהרות. מימי בראשית נובעים ויוצאים מתחתיו

לא היו , לפני שאכלו מפרי הדעת, סביר שאדם וחוה. המדרש מציג את עץ החיים כטבור העולם

ואלה החדשות , ני אלמוות אפואהם היו ב. מנועים מלגשת אל העץ הזה שפריו העניק אלמותיות

אחרי שרכשו . החדשות הטובות הן שהם לא ידעו זאת משום שלא הייתה להם תודעת זמן. הרעות

שכן יהיו , זה יהפוך אותם לאלוהים. אלוהים אינו מוכן שיהיו בני אלמוות, (כוח, הווה אומר)ידע 

כיצד האנושות בת התמותה מקראית רומזת לנו -האגדה הבתר. וגם חיי נצח( כוח)להם גם ידע 

 :שמחוץ לגן העדן יכולה לזכות בחיי נצח

חייב אדם , במלים אחרות. צריך אדם לפלס לו שביל דרך עץ הדעת העשוי כגדר

ובאמצעות האכילה , להמשיך ולהסכים לפיתויו של הנחש ולשוב ולאכול מפרי הדעת

ה יכולה השבת שלמותנו האבוד, במלים אחרות. לפלס את דרכו אל עץ החיים

 62.להיעשות רק באמצעות טעימה והטמעה של פירות התודעה במלואן

מוגדר עץ ( ח"י:'ג)כבר בספר משלי . אולם המקרא אינו שוגה באשליות באשר לאלמותיות גופנית

 .הניתנים להשגה, כך תופסת היהדות חיי נצח מטאפוריים. החיים כחיי תורה

 הכאב והשמחה שבלידה

במעשה הראשוני של הבריאה "קרוליין על הדחיפות והעוצמה  בסופם של הדברים כותבת

הכרזתה . לידת תודעתה באמצעות אמנותה, "הכאב והשמחה שבלידה[ שהם]עצמה ( היצירה)

מומחשת ביתר שאת בדבריו של ישעיה ברלין כי האמנות היא היצירתיות האנושית הקרובה 

 :ביותר לבריאה האלוהית

אלא מתוך רצון וצורך צרופים , הפגמים שבאדםהפעילות היחידה הנובעת לא מן 

האדם -שבו בני, כל חזון של גן העדן, משום כך. היא האמנות, להביע וליצור

מכיל סוג מסויים של פעילות , משוחררים סוף סוף מכל צרכיהם האנושיים

בעולם האלים המבורכים של , המלאכים מיוצגים כמנגנים בכלי נגינה: אמנותית

. ישויות אלוהיות המציירות ומפסלות, כך נאמר לי, יש ביניהם; ולההודים ישנו מח

אינה , בלשונו של אפלטון, plerosisהאמנות היא אפוא הפעילות היחידה שאינה 

הקרוב  -' אלוהית'זוהי הפעילות היחידה הראויה לכינוי . מילוי של חסר כלשהו

 63.ביותר שבני תמותה יכולים להגיע לבריאה צרופה

 לסיכום

' ג-'בפסוקים א, הסיפור הראשון. משקפים חווית לידה' ג-'א בראשיתסיפורי הבריאה שב שני

וקדמו לה תנאים , מבשרת את הלידה( 'בפסוק ג)הופעת האור . מספר את לידת היקום', שבפרק א

 (.'פסוק ב)רוח וחומר היולי , מים, תהום, חושך: המקושרים ללידה

                                                 
61

 .69-68' עמ, 5כרך ( JPS ,5699) אגדות היהודים, לוי גינזברג  
62

 Edinger, Ego and Archetype, 21. 
63

, Fred Picardמאת , Album International I-מצוטט מתוך ההקדמה ל; נשיא האקדמיה הבריטית, ישעיה ברלין  

(Geneva: Editions Alpic, 1975). 
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היציאה , כאן. את החוויה הפסיכולוגית של הלידהמשקף ', המסתיים בפרק ג, הסיפור השני

ומודעות בסיסית זו משלחת אותנו אל מחוץ , מהרחם מוצגת כהגעה למודעות להיותנו בני תמותה

מובעת דרך חוויית , (התנאים המנוגדים של חיים ומוות, הדואליות)ידיעת טוב ורע . לגן העדן

מגיע אדם להכרה עמוקה , וקא בחבקו עוללדו, באופן אירוני. שתוצאתה הולדת דור חדש, המין

 .בקוצר ימיו

מטרת סדנת גן העדן היא לחוות לידה פסיכולוגית מחודשת בעזרת היפרדות חוזרת ונשנית מגני 

המשתתפים מגיעים לכך בעזרת קריעת הבדים על מנת . העדן החמים והבטוחים אך המגבילים

הראייה המחודשת או . הקריעה להתקרב לחוויה היהודית של ההינתקות מהמת באמצעות

לכבד את צורתו המקורית : ההרכבה המחודשת של הבד הקרוע משרתת לאחר מכן שתי מטרות

. ולהמחיש באופן ברור את הצמיחה האישית לקראת העתיד, ואת הריסתו במהלך ההיזכרות

מאשרת גם באמצעות השבר שמתרחש באמצע , צלחות הבריאה של קרוליין, הדוגמה האחרונה

שהשבירה והאבדן לכאורה הם חלק אינטגרלי : ת מה שמיתוסי בריאה מספרים בנאמנותא

 .מתהליך הבריאה

החוזרים ונשנים בסדנא זו , (לבירינת או אורובורוס, כספירלה)מוטיב העץ ומוטיב הנחש 

בסיפור המקראי הנחש אינו מתואר כלל ככרוך סביב עץ הדעת . מזמינים הערה נוספת, ובקודמתה

הפסיכולוג טרנס ַדּולינג . אנו מוצאים תיאור זה בעבודות אמנות רבות מספור, חרף זאת. עור-טוב

 ניחן כבר בחוש ראייה ועד להולדתו, כשהוא בן שבעה חודשים, ציין לא מכבר כי העובר האנושי

אין פלא שהעץ . שיחד עם חבל הטבור המחובר אליה יוצרת צורת עץ, רואה כל העת את השליה

 64.הוא הזרז של כוחות חיינו, בתחפושותיו השונות, העצמי שלנו והנחש-הדיוקןהוא 

 סיכום: סדנת הקריעה מגן העדן

 יעדים

שהיא התפתחות ממצבו האנדרוגיני , להבין את נרטיב גן העדן כאינדיבידואציה של האדם

שוב ושוב הלידה מחדש שאנו חווים , לחוות את הגירוש מגן העדן כטקס מעבר ארכיטיפי; המקורי

 .כל אימת שמאלצים אותנו לצאת מן העבר או ההווה הבטוחים שלנו אל העתיד הלא נודע

 

 טקסטים עיקריים

 .ב-'א:'ד'; ג-'פרקים א, ספר בראשית

 (.9ראו הערה " )באחד לחודש, בחודש השביעי"מדרש 

 חומר מומלץ לקריאה

Edward Edinger, "Adam and Prometheus". 

Jo Milgrom, "Some Second Thoughts About Adam's First Wife". 

 החומרים הדרושים

 .אריג או בגדים ישנים לקריעה

 .חוט וחפצי סדקית למיניהם שניתן להשתמש בהם ליצירת צורה חדשה מן הפיסות הקרועות, צבע, דבק

                                                 
64

 Terence Dowling, "The Psychological Significance of the Placenta ,קונגרס הבינלאומי השלישי על 'הרצאה ב

 .5678, ביולי 6-59, סן פרנציסקו', טיפוח האדם האפשרי: לידתית-וסב -פסיכולוגיה טרום
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 התהליך

 .'ב:'ז עד ד"כ:'לקרוא קריאה מעמיקה את בראשית א 5

 :האמנותלהציג ולנתח את שתי יצירות  9

 לערך 5059, הפיתוי והנפילה, לו'מיכאלאנג 

 לערך 5659, מחווה לאפולינר, מארק שאגאל 

 .לשלב את הקריאות השניות ואת המדרש בדיון על יצירות האמנות 9

 .להציג את מושג הקריעה 6

 .להסביר את תרגיל הקריעה ולתת אותו כעבודת בית 0

 .בפגישה הבאה, יחד עם חומר כתוב ,המשתתפים יציגו את עבודות הקריעה שלהם 9

.משוב, סיום 8
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 בריאה , קרוליין. ב-א ו 3.6איור 
 ואינדיבידואציה
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 , חנה רבקה הרמן. 3.7איור 
 ;רקמה על משי)הלוויתן 

 (.19בד שבת מהמאה ה
 .ירושלים, ממוזיאון ישראל)

 .(ל"באדיבות המו
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 .דרך שלושת ימים, סיונג. 4.2איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 .הניסיון המשולש, מגן. 4.5איור 
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 4סדנא 

ך   ך  -ל   ל 

הכרובים מניפים את . אדם וחוה בחוץ. הפרק השלישי בספר בראשית מסתיים בגירוש מגן העדן

מילולית . לכו לכם: הזוג הקמאי קיבל את הצו. אפשרות חזרה להט החרב המתהפכת וחוסמים כל

ְך "הוראת ה, אמת. לכו למענכם. לכו לעצמכם - . ב"כלשונה אינה מושמעת עד לבראשית י" ְלךָ -לֶּ

: מתוודע לקריאת האל, שחייו מתנהלים בגן עדן בטוח אך מגביל באור כשדים ובחרן, אברהם, שם

ְך   .ְלךָ -לֶּ

ְך "סדנא זו נבנית מכמה זוויות ראייה על נסיון ה קטעים נבחרים מן הטקסט המקראי ": ְלךָ -לֶּ

וחומר פסיכולוגי שנכתב על שלבי ההתפתחות ; עיון קצר בחומר המדרשי; ב"כ-ב"שבבראשית י

' בקטגוריה האחרונה נכללים פסיכוביוגרפיה של אברהם מאת הנרי אברמוביץ. של אברהם כבוגר

(Abramovitch)  ודיונו של אריק אריקסון(Erikson) בצמיחתו הרגשית והחברתית של אברהם ,

, לדברי אריקסון. (Childhood and Society)ילדות וחברה שאותה הוא פורש בעבודתו החשובה 

ארבעת השלבים האחרונים של חיי האדם הבוגר מקבילים לנרטיב המקראי של שנותיו של 

פוריות לעומת קפיאה ; אינטימיות לעומת בדידות; זהות לעומת טשטוש תפקידים: אברהם כבוגר

-ועל אנו בוחנים גם גישה מיסטית, (Jung)בעקבות יונג , כמו כן.ושלמות לעומת יאוש; על השמרים

, (psyche)שאותה מציגה הנפש " שלמה"פיה כל מרכיב בסיפור מפורש כחלק אינטגרלי מן האמת ה

מתחוור כי שלבי ההתפתחות של אברהם . במנותק מן ההיסטוריה והמסורת של ניתוח הטקסט

לעקדת , הווה אומר, הם שלבי ההתפתחות שלנו וכי הם מהווים אקדמה הכרחית לניסיון האחרון

 65.יצחק

בשלב מסוים . אלוהים וישראל מנסים זה את זה שוב ושוב. הוא מוטיב מקראי חוזר" יסיוןנ"

ונשבע כי לא ִיראו את הארץ " וינסו אֹתי זה עשר פעמים"אומר אלוהים ברוגזה על ישראל במדבר 

חשבון "ומציג את הנסיונות שנתנסה אברהם כ, החוזר ומופיע, ישנו אפילו מוטיב ותיק. המובטחת

 .אצל אלוהים כנגד הצרות שגורם עם ישראל לאחר מכן" זכות

 עשרת הנסיונות של אברהם לפי המדרש

 'ב:ג"ל אבות דרבי נתן 'ט:ט"י'; ז:ז"י יובלים
 :פעמיים כשנצטוה ללכת 2, 1 עזב את ארצו 1

 למצרים', י:ב"י; לך-לך', א:ב"י
   הרעב בכנען 2
 ',י:א"כ ,ישמעאל: פעמים בעניין בניו 4, 3 רכוש המלכים 3
 'א:ב"כ, ויצחק  שרה ופרעה 4

 א"י:ב"י: פעמים בנוגע לנשותיו 6, 5 שרה ואבימלך 5
 'י:א"וכ  ברית המילה 6

 ו"פרק ט, פעם בעניין ברית בין הבתרים 7 גירוש הגר 7
 ג"י:ד"י, פעם במלחמה עם המלכים 8 גירוש ישמעאל 8
 פעם באור כשדים 9 עקדת יצחק 9
 בברית המילה פעם 11 מות שרה 11

                                                 
65
 Henry Abramovitch, "Abraham: Psychology of a Spiritual Revolutionary and His 

Hebrew Chroniclers" ,כמו כן. 6-75' עמ, 5חלק , ראו דעתו על הנסיונות. 5688, אוניברסיטת ייל, וקטורטתיזת ד ,

 .(5698, פועלים: אביב-תל) ילדות וחברה ,אריקסוןאריק 
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 ה"כ:ח"י מדרש תהלים ו"כ פרקי דרבי אליעזר
 בכבשן האש 1 ילדותו באור כשדים 1
 לך-לך 2 בכלא ובכבשן האש 2
 שניים עם שרה 4, 3 לך-לך 3
 הגר 5 הרעב 4
 ישמעאל 6 שרה עם פרעה ואבימלך 5
 המלכים 7 (ההצלה או הפרידה)לוט  6
 ברית מילה 8 ברית בין הבתרים 7
 ברית בין הבתרים 9 ברית המילה 8
 עקדת יצחק 11 גירוש ישמעאל 9
   עקדת יצחק 11

 

, שנכתבו במהלך אלף שנים, ישנן ארבע רשימות? מה אומרים המדרשים המסורתיים על הנסיונות

שנכתב במאה השנייה לפני , יֹובליםהקדומה מביניהן נמצא בספר . המונות עשרה נסיונות כל אחת

מן , מדרש תהליםו פרקי דרבי אליעזר, אבות דרבי נתןהאחרות מופיעות ב. הנוצריתהספירה 

המציין עשרה נסיונות אך , חמישי, הוא מקור גולמי', פרק ה, פרקי אבות. המאה התשיעית לערך

עשרה נסים התרחשו בעת : אבות דרבי נתןוב פרקי אבותמוטיב הזכות מופיע ב. אינו מגדיר אותם

כל זה בא כהקדמה המבשרת את הזכות המרבית . נגד הנסיונות של אברהםכ, חציית ים סוף

 .שעמדה להצטבר לטובת ישראל הודות לניסיון האחרון של אברהם ויצחק

שבה , בולטת ביותר בהעדרה מכל הרשימות היא השתדלותו של אברהם למען סדום ועמורה

צדק כשהוא דן -טא באישהשופט כל הארץ אולי חו, מבטא אברהם את האפשרות החצופה מכול

המוסר החברתי אינו שאלה של בחירה ואין הוא מאפשר התלבטות . את הצדיק לגורלו של הרשע

אנו , במקום אחר בסיפורי אברהם, לעומת זאת. כאן לא היה ניסיון אישי. הססנית בין חלופות

אייה המערפלת לכאורה את צלילות הר, עומדים ותוהים לנוכח מורכבות היחסים המשפחתיים

חוקי נוזי וחמורבי ( 98 - 97' להלן עמ)במקרה של שילוח הגר . המוסרית ואת ההתנהגות המוסרית

 (   98 – 97ו 91 'להלן עמ), האחות/במקרה של מוטיב האשה. שופכים אור על התנהגותה של שרה

ים לעניות דעתי החוקרים עדיין לא פענחו את הנתונים שיכול, שבו אברהם מציג את שרה כאחותו

 . המטיל דופי בדמותו, לשפוך אור על התמרון של אברהם לעומקם

הן ". עשרת הנסיונות של אברהם לפי המדרש"ארבע רשימות הנסיונות מופיעות במלואן בטבלה 

עיניים -למעט הערה מאירת, כמעט וללא פרשנות-לית הקצרנית"בחסכנות החז, נקובות בדייקנות

, מזהה שניים מן הנסיונות עם הגר, טב ידיעתילמי, רק הוא: ם"מאוחרת אחת של הרמב

הקורא יבחין  66.כשהראשון בהם הוא הזעזוע שעבר ביתו של אברהם עם הכנסת האשה השנייה

אולם נדרשו תובנות של מדעי התאולוגיה ומדעי ההתנהגות כדי ; ששום נושא מקראי לא נעדר

 .לעבות את הארכיטיפוסים

את הרשימה . אוסיף עוד רשימה קצרה של נסיונות, כדי לנער את הקורא מכל קיבעון מחשבתי

משתתף בסדנא , ב"בראשית י, סמך תשעה הפסוקים הראשונים בפרק הפתיחה-על, הזו הכין

היא . ראייתו רחבה יותר וגם צרה יותר מזו של הרשימות המדרשיות המסורתיות. ון'ושמו ג

                                                 
66

 .ד"קע, (א"תשכ, מוסד הרב קוק: ירושלים) פרוש למסכת אבות  
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אדם עם ברכתו , אדם עם אוהלו, של אדם עם עצמו -ם ייחודיים מתמקדת ביחסים מיסטיי

 :אדם עם צילו, אדם עם סביבתו, וקללתו

 .בוערת קנאתם של שכניו, בכל פעם שמישהו מועדף. להיות מבורך ומקולל 1

 .עם נסיבות חיינו, של עברנו" הצל"ללמוד לחיות עם . ההליכה עם לוט 2

הליכה מתוך רצון , הפלת מחיצות ישנות, יןההליכה דרך שטח עו. המעבר דרך ארץ כנען 3

 .בשלום עם סביבתך

ניסיון למצוא ביטוי לדתי ולטרנסצנדנטי בלי לנתק את עצמך מן העולם הזה . בניית מזבח 4

 .ומהוויותיו

 .להכות שורשים היסטוריים, להיות אחראי, ללמוד איך להתפרנס מן האדמה. נטיית אוהל 5

ללמוד לפסוע פסיעות קטנות לקראת , ואל אחרים להיות סבלני אל עצמך. המסע בשלבים 6

 .המטרה הסופית

שתופס כל מרכיב בחלום או בפנטזיה של קליינט , ון עולים בקנה אחד עם יונג'דבריו של ג, למעשה

, פי גישה זו-בפרשנות של קטע מקראי על. שהנפש מציגה" השלמה"כחלק אינטגרלי מן האמת 

הביקורתי ההיסטורי וביקורת המקורות מונחים הצידה כל הניתוח . הטקסט מתפרש כמות שהוא

אלא מתוך אמונה כי די לנו , לא מתוך כוונה להמעיט בערכם של כלים אלה לניתוח המקרא -

על כן . בדיוק כפי שיש לגשת לפענוח חלום בלי רעיונות מוקדמים; בטקסט כפי שהוא מגיע אלינו

וכל אלה משתנים עם הגיל ועם , של חיינו כל הסמלים שבסיפור פתוחים לפרשנות אישית בהקשר

 .הנסיבות

שבתחילה לא הייתה קשורה להתנהגות אנושית אלא לכלי , testמאלף לבחון את המלה האנגלית 

היו מופרדות מתכות יקרות מן , "ַמְצֵרף"או  "test"בתוך . עשוי חמר ולתהליך של בדיקת מתכות

הקושר ישירות זיקוק מתכות ', ג:'את מלאכי ג מובן זה מזכיר(. זו המושכת כלפי מטה)העופרת 

להתנהגות אנושית ומתאר כיצד הכהנים יטוהרו ויזוקקו כמו זהב וכסף במצרף ובבורית למען 

זה מעודד אותנו אפוא להתנסות בעשרת הנסיונות מתוך פרספקטיבה . יגישו מנחה בצדקה

כקונפליקטים , א והמדרשבשפת המקר, בנוסףו, כמכשיר לטרנספורמציה של הנפש, יונגיאנית

 .ואתגרים מורכבים העומדים בפני מנהיג רוחני

ְך "מוטיב הניסיון מצוי בפקודה (. 'ד:ב"י-ו"כ:א"בראשית י) הניסיון הראשון אולם ההליכה ". ְלךָ -לֶּ

המשפחה הגרעינית עוזבת את אור כשדים לעבר כנען . קדימה מושפעת מאוד מן המבט לאחור

, אברהם ממשיך הלאה עם גרעין קטן עוד יותר. אח אחד כבר מת. בחרן, ועוצרת באמצע הדרך

אינו נזכר , נחור, האח השני? מי יטפל בו. האב נותר בחרן. בן אחיו המנוח, לוט, אשתו ואחיינו

 .עוד

בראשית )מתגלה בין השיטין של סיפור תולדות המשפחה , תרח, מתח סמוי בין אברהם לבין אביו

. שאברהם היה בן שבעים וחמש בעוזבו את חרן( ד:ב"בראשית י) ובהערת האגב( ב"ל-ו"כ:א"י

בתולדות המשפחה אנו קוראים שתרח היה בן שבעים כאשר אברהם נולד וכי תרח מת בחרן בגיל 

כשמסירים את המסווה מעל אותם מספרים מיתיים מגלים מה שטרחה האריתמטיקה . 215

היה באותו , 215שמת בן , תרח; וחמשאברהם עזב את אביו בחרן כשהיה בן שבעים : להסתיר

. אינו מוזכר יותר, נחור, שכן בנו האחר, כך נראה, תרח נותר במשך ששים שנה לבדו. 145הזמן בן 
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הווה ; כדי להגיע לממדים אנושיים, מציע שנצמצם את המספרים הללו למחצית' אברמוביץ

. ל אמצע החיים המוכר לנושינוי ש -אברהם עזב את ביתו באמצע שנות השלושים לחייו , אומר

אם נעמיד אותם זה מול זה נבין . אולם השאלה המוסרית אינה נפתרת בחלוקת המספרים לשניים

 .לעת זקנה, כפי הנראה, נחת מן העובדה שהאב נזנח-שהמקרא עצמו חש אי

משום כך סביר שנתהה כיצד השפיעו חיי המשפחה המוקדמים של אברהם על יחסיו 

מסעו של הגיבור אל , עם אחיינו ועם בניו במהלך דרכו המסוכנת, נשיוהאמביוולנטיים עם 

 .שלאורכו צצים מחסומים מפתיעים בזה אחר זה, הבשלות

מבחין , העריריות והשוליות של החיים הישנים, בתוך הניכור(. 1:ב"בראשית י) הניסיון השני

זו  -אברהם בקול שמאפשר לו להינתק באחת מעברו בעת שהוא מרגיש צורך עז למצוא משמעות 

ְך . "התמה המרכזית של ההיסטוריה המקראית לך "או " לך אל שלך", "לך הלאה"משמעו " ְלךָ -לֶּ

קראית הנוספת היחידה של הביטוי הזה היא בתחילת פרשת העקדה ההישנות המ". למען עצמך

מלוא ההשלכות של המוטיב הזה נדונות בסדנא . עם ההסתכנות בפרידה מעתידו, (ב"בראשית כ)

5. 

ההבטחה לארץ . מיואש ורעב, אברהם נודד מבודד(. ח"י:ג"י-'ו:ב"בראשית י) הניסיון השלישי

בפעלול , (?" )אחותו", הובטחה ולאיום בפירוד משרה מפנה את מקומה לגלות מן הארץ שזה אך

 .ששום הסבר מלומד המוכר לי אינו מסוגל לפענח או להצדיקהישרדותי 

אך זוכה לפיצוי , לוט, אברהם נאלץ להיפרד מאחיינו(. ד ואילך"י:ג"בראשית י) הניסיון הרביעי

, ָצפֹנה ונגבה וקדמה וימה. ..שא נא עיניך ּורֵאה. "בדמות חידוש ההבטחה על הארץ מפי אלוהים

 ".עולם-כי את כל הארץ אשר אתה רֹאה לָך אתננה ולזרעך עד

אך מסרב ליטול שלל ומסכים , אברהם מתעצם בכחו הצבאי(. ז"ט-ד"בראשית י) הניסיון החמישי

אולם מוסריותו הציבורית אינה חודרת . גברותו זוכה לאישור עם הולדת ישמעאל. להפסד חומרי

, אברהם נפרד. שכן הוא נותן את ברכתו להתעללות של שרה בהגר ההרה, ימהאל הבית פנ

 .א"ו וכלה בפרק כ"החל בפרק ט, הנסיונות הששי והשביעיואלה הם , ממנה ומן הילד, למעשה

הפגנת הרגישות , ד"למרות נצחונו הצבאי בפרק י: משבר אמונה(. ו"פרק ט) הניסיון השמיני

. אברהם שוקע בדיכאון שלאחר ניצחון, ובד שלו עם מלכיצדקבסירובו ליטול שלל והמפגש המכ

לבסוף לוקח . הוא מתלונן בפני אלוהים על כי הוא ערירי וכי בן משק ביתו אליעזר יירש אותו

ומאשר כי זרעו יהיה רב כמותם וכי חסדו בא לו , אותו אלוהים החוצה לספור את הכוכבים

. את הבטחת האל כהסכם בין מלכים חתום באשו רואה אברהם "בחלקו השני של פרק ט. בזכות

אשר ' אני ה( "'ז:ו"ט)האלוהים אומר . סוף ניתן לו להינתק מן ההקשר הישן של אור כשדים-סוף

הכרזה זו מטרימה את אותה נוסחה בדיוק המופיעה בנקודת מפנה ". הוצאתיך מאור כשדים

שר הוצאתיך מארץ מצרים אלהיך א' אנכי ה: "בסיני, מרוממת אחרת בהיסטוריה של ישראל

 (.'א:'שמות כ" )מבית עבדים

היא . ברית המילה של אברהם היא לידה מחדש(. ו"ט:ח"י-'א:ז"בראשית י) הניסיון התשיעי

כשכל שם מקבל את מרכיב , משרי לשרה, מאברם לאברהם)מסמנת את ההיפרדות מן השם הישן 

יחד עם נבואתם של , השפעת המילה. ומן המצב הגופני והרוחני הישן( 'נוכחות של שם ה, א"הה

 .ומביאה להריון של יצחק, מחדשת את נישואי אברהם ושרה, האורחים שלוחי האלוהים



92 
 

אלי ויזל טוען שכל קונפליקט . כמעט הקרבתו -עקדת יצחק (. ב"בראשית כ) הניסיון העשירי

החיפוש ; היהאימה שבעימות עם האלו: שהתעורר אי פעם ביהדות נושא הדים מן הניסיון הזה

; באמונה לעומת צדק, במוסריות לעומת דת, הדילמות שבמרי לעומת ציתנות; אחר מטרה טהורה

 .הכמיהה לחופש ולמחוייבות כאחד

גם הניסיון המקראי מברר ערכים אולטימטיביים . יונג מגדיר ניסיון כטרנספורמציה של הנפש

" ניסיון"שם מופיע מובן נוסף של  ,67ז"י:'שתי הגישות מתמזגות בשמות כ. באמצעות מסע רוחני

ישראל קיבלו זה עתה את עשר הדברות והם עומדים באימה לפני ההר "(: לחוות, לבדוק, לבחון)"

אל תיראו כי , משה עונה. העשן ומתחננים בפני משה שיתווך בינם לבין הנוכחות האלוהית

במלים . פניכם ולא תחטאוהניסיון הזה כדי שיראתו תהיה על /אלוהים נותן לכם את החוויה הזו

. נסו אותו. ניסיון הוא גם חוויה אפוא. אל תחששו לחשוש מן המודעות לחוויה העזה הזו, אחרות

לא , הרעיון של מבחן או ניסיון במקרא קשור לחוויית האל. חוו אותו למרות הפחד. בידקו אותו

-החיים והמפגש בין בניאלא אפילו במעשי היומיום של , רק בעת חציית ים סוף או על הר עֵשן

 .אדם

. שהמפגש עם האלוהי יכול לעורר, אדם רוחני חשוף לחוויה של טרנספורמציה נפשית

 .הטרנספורמציה הנפשית היא זו שמחוללת בהמשך שינויים באינטראקציה של האדם עם העולם

 ב כמבנה"כ-ב"מופיעה בבראשית י, ולא משנה איך בדיוק מונים אותם, אותה סדרת נסיונות

הסוגריים האלה הם שתי ההופעות היחידות במקרא של . התחום בזוג סוגריים מילוליים ענקיים

ְך " '; א:ב"בראשית י)שממסגרים פחות או יותר את תחילתם ואת סופם של סיפורי אברהם , "ְלךָ -לֶּ

בכל אחד מן . קריאה צמודה של שני הקטעים האלה מגלה כיצד המבנה מעביר משמעות(. 'ב:ב"כ

ְך "מתלווה אל ה המקרים  .הולך ומתעצם, ביטוי קצר בן שלושה חלקים שהולך ומתמקד" ְלךָ -לֶּ

נפנים את ". ממולדתך ומבית אביך, לך מארצך-לך", ב"בבראשית י, ובכן אלוהים אומר לאברהם

קשה , ואחר כך, הדימוי הזה ונוכל לראות את עצמנו עוזבים את הסביבה הפיזית המוכרת לנו

, את האינטימיות של הילדות -העקירה הגדולה מכול  -ולבסוף , המורחבתאת משפחתנו , יותר

העובדה . זו מציאות נתונה, כל אחד עוזב את עברו. אותם מראות וריחות במטבח ובחדר המשפחה

אדם עוזבים את עברם פעמים רבות בדרכים שונות ומשונות היא חוויה ארכיטיפית הקיימת -שבני

ְך "אולם האיום מופיע כאשר . אברהם ברקע הביוגרפיה הספציפית של , נשמע שוב" ְלךָ -לֶּ

. לוותר על עתידו, בדייקנות מתחדדת והולכת, ידי אלוהים-ואדם זקן מתבקש על, ב"בבראשית כ

 ?משבר אנושי שׂשּומה עלינו לצפות מראש, האם גם זו חוויה ארכיטיפית: אין לנו אלא לשאול

ְך "מהי בעצם משמעות המלים  כל אלה . לך אתה. לך אל שלךָ . לך למען עצמך. אליךלך ? "ְלךָ -לֶּ

השינוי הדחוף במיקוד , המסע הגדול של הגורל האישי, חשבון נפש, מצביעים על מסע פנימי

אולם כביטוי יש להן שתי , שכן עיצוריהן זהים, שתי המלים נראות כאחת. ובכיוון של האדם

ְך : "משמעויות מנוגדות צמד ניגודים זה מגדיר את הכיוון . פנימה מפנה" ְלךָ ", מפנה החוצה" לֶּ

זמנית אל תוך עצמך כדי להרהר על -הנך נכנס בו, בעודך הולך הלאה; הדואלי של המסע הרוחני

 .משמעות המסע

                                                 
67
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Literature 79, no. 3 (1960):273-276; כמו כן Rivka Kluger, Psyche and the Bible (New York: Spring 
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עם הבטחת , ב משדר הן את הטראומה של העזיבה"ב וכ"מבנה הפסוקים הפותחים בבראשית י

 .והן את ההיפוך הגמור, הברכה הנלווית אליה

 'ב:ב"בראשית כ    'ב-'א:ב"שית יברא

 "(ארץ הראייה"כלומר " )אל ארץ המוריה"  מקביל ל  "אל הארץ אשר אראך"

 "והעלהו שם לעָֹלה" מתפרק ב  "ואעשך לגוי גדול"

ארכיטיפ הוא מפתח לאמיתות פסיכולוגיות ורוחניות שהינן מהותיות '? ארכיטיפ'למה הכוונה ב

כשאנו שומעים סיפור ארכיטיפי כמו . ת לאינדיבידואל שלםלהיהפכו, לתהליך האינדיבידואציה

, ידוע ובכל זאת ידוע-לא, נפשותינו נזכרות במעומעם שזהו דבר משמעותי בשבילנו, סיפור העקדה

 .הגורם לנו לרצות לחקור את עולמנו הפנימי

ב פתחה את "אדוארד אדינגר מעלה את הסברה שהקריאה לאברהם מאת האלוהים בבראשית י

הרי שכל , ואם היהודים הם עם נבחר, אברהם הוא אבי העם היהודי. יך האינדיבידואציה שלותהל

המוליד את " אדם הפנימי"הוא הנציג של ה. היהודים שנבחרו בוחרים לעבור את המסע יחד איתו

ידי האלוהים לצאת מן המקום שבו אנו נמצאים -גם אנחנו נקראים על. כולנו במישור הפסיכולוגי

 68?האם ֵנענה כפי שנענה אברהם או לא. להתקדם אל שלב חדש, ותאל השלמ

 .אנו מוכנים להציג את תרגיל המדרש במו ידינו, לאחר שלמדנו את הטקסט

ך  "ה ך  -ל   האישי" ל 

ממציאה שני תרגילים מאלפים שבעזרתם , Drawing on the Artist Withinבספרה , בטי אדוארדס

או , חדווה, לצייר אנרגיה, למשל, אפשר. לבטא רגש אישילומד הקורא או המשתתף כי קו יכול 

בתגלית זו יש משום הקלה רבה לכל אלה מבינינו שאינם אמונים . דיכאון בלי לצייר דמות ייצוגית

נעזרת בשני התרגילים , האלף של החושים, 1סדנא  69.אמנים-על האמנות ורואים את עצמם כלא

שם . ווים פשוטים יכולים לבטא רגשות אישייםהראשונים של אדוארדס כדי להראות כיצד ק

 .ף"שימשו התרגילים של אדוארדס ליצירת האל

תרגיל שלישי מדגים כיצד היחסים הסבוכים של אדם אחד עם אדם אחר יכולים גם הם לבוא 

נישואים "כך מדריכה אדוארדס את כתתה לאייר . לידי ביטוי בקווים נעדרי צורות פיגורטיביות

הקווים המתפתלים של הנישואים הטובים הם בעיקר מקבילים . בשפת הקווים" טובים ורעים

אך כל אחד כאדם , נישואים טובים הם שניים שהם ביחד", המחברת כותבת. ולעיתים מצטלבים

הנישואים הרעים ". שניהם מכירים זה בזה כנפרדים זה מזה אך גם מעורבים זה בזה. בפני עצמו

נישואים הם רעים כאשר שני ", המחברת כותבת. זה ללא תקנהמוצגים בקווים המסתבכים זה ב

הם אינם מסוגלים לעזור , כאשר מתרחש קונפליקט. אדם נשענים זה על זה וספוגים זה בזה-בני

, בדומה לאדוארדס, מנסיוני ראיתי. כך נהיים הקווים לאנלוגים החזותיים של הרגשות". זה לזה

 .שתתפים ניגשים מייד לפעילות מתוך מעוף והנאההמ, שכאשר מסולקת הדרישה לציור עצמים
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ְך "מתבקשים לבחור בחוויית  לך-לךהמשתתפים בסדנת  מתוך חייהם שלהם ולצייר אותה " ְלךָ -לֶּ

הקווים יכולים . הציורים צריכים להיות בעיפרון ואין הגבלה על שימוש במחק". שפת הקווים"ב

, חזקים או חלשים, רבים או מעטים, דלילים דחוסים או, עבים או דקים, להיות כהים או בהירים

ההגבלה היחידה . הם יכולים להיות בכל צורה. הם יכולים לפנות בכל כיוון. מהירים או איטיים

. דמויות או פנים, כגון לבבות או חיצים, היא שאסור להם להיות ציורים של דבר הניתן לזיהוי

בלי שייראו כמו , ים והפעולות שמדובר בהםהקווים צריכים לייצג את האנש, באופן כלשהו, אולם

סביר ביותר שהם ימחישו את רגשותיהם של המשתתפים כלפי (. ללא דמויות או פנים)אדם -בני

בעזרת חומרים ' המעוניינים רשאים להוסיף אלמנטים של קולאז. אדם או אירועים מסויימים-בני

 .קטע מחוט וכן הלאה, פיסת צבע מתוך מגזין -מן המוכן 

את הקווים ולזהות את הרגשות " לקרוא"המשתתפים מתבקשים , אשר ציורי האנלוגים גמוריםכ

הם מפרשים ומתרגמים את ציורי האנלוגים למערכת , בסופו של דבר. והמחשבות שהם מבטאים

ְך "באופן זה ה. המילולית המנסה להתחבר , ראשית בציור אנלוג: האישי נכתב פעמיים" ְלךָ -לֶּ

היא , לא אחת, התוצאה. בתרגומו למלים, ושנית; חוץ למודעות המילוליתלמחשבה שנמצאת מ

תודעה חדשה ופרספקטיבה שונה הן על הטקסט עצמו והן על החוויות המקבילות שיש לכולנו 

 .נסיונות חיינו כבוגרים, בשפה המקראית -כשאנו מפלסים את דרכנו לאורך שלבי חיינו כבוגרים 

 :סיֹונג

 רחוק מדי מסינגפור

 (4.1איור )

, בימי ילדותי הייתה לי משפחה גדולה. מצליחה אך שמרנית, אני סיני שנולד במשפחה ממוצעת

-אחיותי ובני, אני השני מבין כל אחי. תשעה מצדי ותשעה מצד דודי היחיד, ובה סבים וסבתות

גם אצל הורי שלטה הגישה שילדיהם צריכים להצליח , כמו במסורת הסינית הנוקשה. דודי

 .והיה חשוב להם לתת לילדיהם חינוך, יםבחי

זה קרה כנראה בעיקר . ותמיד הייתי בין הראשונים, הספר-אני הצלחתי מאוד בבית, ובאמת

נקודת מפנה בחיי , אבל... המשמעת העצמית ומילוי התקוות של הורי, בזכות המשיכה שלי לידע

. כאשר אבי נפטר, תי קודםהגיעה כאשר נתקלתי בהר של בעיות שמעולם לא נתתי עליהן את דע

אבל אני . משום שאמי ובני משפחתי הקרובים לא ידעו קרוא וכתוב, נאלצתי לעסוק בכולן לבדי

מנדרין )על הקושי שלי באנגלית , לחשוב על הכנסה יציבה למשפחה, בפעם הראשונה, הייתי צריך

 .ציתי לעשות משהובפעם הראשונה למדתי שיש לי מגבלות וחולשות כשר(. הייתה שפתי הראשונה

 [רחוק מדי מסינגפור, סיונג. 4.1איור ]
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המצמיח ענפים בהצלחתו חסרת , הוא דיוקן של שגשוג נמרץ 8הדיוקן העצמי של סיונג בגיל 

הזרדים . ייאוש וקונפליקט, לאחר מכן מופיעים דימויים של תקווה. הספר-התקדים בבית

; ציה עם פטירת האב הצעיר בגיל ארבעים וחמשמבטאים צער ואיבוד אוריינט 17הפרועים של גיל 

קונפליקט בשל עבודת , בגיל עשרים ושלוש; הניתוק וחוסר התקווה בצבא, עשרה-בגיל תשע

כשנכנסתי לבד אל אולם הנוסעים היוצאים בנמל התעופה כדי לעזוב ", בגיל עשרים וחמש; תכנון

 ."בכיתי בלבי כשידעתי שאסור לי להיכשל שוב, לארצות הברית

ך-ֶלך  : הניסיון הראשון   ל 

ְך  אני מבקשת מן . ְלָך האישי לאברהם-הצעד ההגיוני הבא הוא שכל משתתף ישייך את הלֶּ

אני מסבירה כי הטקסט המקראי . הסטודנטים לזהות סדרה של נסיונות המגיעה לשיאה בעקדה

אינני מגלה גם . ב בשם נסיונות"ב לבראשית כ"אינו קורא לנסיונות של אברהם בין בראשית י

אני . כי אינני רוצה להשפיע על בחירתם או להקל אותה, להם את רשימת הנסיונות המדרשית

, לבסוף. מבקשת מן המשתתפים לצייר אנלוגים המסבירים את הנסיונות ברמה עמוקה יותר

 .עליהם לתרגם חזרה למלים את משמעות הקווים

יות לאפשרות המאיימת של עזיבת הבית בדוגמאות שלהלן מוצגות לקורא מגוון של תגובות רגש

נודע ולאמביוולנטיות המורכבת של אהבה ושנאה בביתו ובמשפחתו של אברהם -אל הלא

 .ובאוריינטציה הדתית שלו

ְך , הדוגמה הראשונה היא עבודה נוספת של סיונג ְלָך הטראומתי האישי שלו -המקשרת את הלֶּ

ְך   .ְלָך של אברהם-למסעות הלֶּ

 :סיֹונג

 ת ימיםדרך שלוש

 (2מקבץ צבע , 4.2ראו איור )

אבל היא מראה את נאמנותו , הראשונה קשה. אברהם יודע שיש לו שתי אפשרויות לבחור מביניהן

. משום שלהרוג את בנו יחידו שאהב זה כמו לחסל את התקווה שבעומק תבונתו ונשמתו, לאלוהים

שלושה ימים הם . שלו האפשרות השנייה נראית קלה משום שהיא מספקת את הצורך המיידי

 .הזמן המוקצב לו להחליט האם לציית לאלוהים או לנהוג לפי האינטרס העצמי שלו
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, הקווים השחורים והלבניםבתחתית, ראשית. שלי מראה את הקונפליקט במהלך המסע' הקולאז

מסמלים את לבו של , יחד עם הצורה האדומה שהיא כמו להבה, שעולים זה על זה בלי סדר

זה גם מזכיר לו את הסצינה האפשרית של . וער בחוסר אונים בין שתי האפשרויותאברהם הב

הוא צועד בדרכו אל האלוהים אך הוא מוקף בקונפליקט של ויתור על כל . שריפת בנו על ראש ההר

 .תקווה

צורה בשלושה צבעים שונים מסמלת את דמות האלוהים שאברהם , בחלל העליון מצד שמאל

, בכול-הנתפס כנמצא, הזורח וצבעי העור מסמלים את הדימוי של אלוהיםהאדום הקורן . רואה

אולם סמכותו הבלתי מעורערת של אלוהים . עם תכונות אישיות אנושיות, יכול ומיטיב-כל

 .מכניסה כתם שחור לראשו של אברהם

 ויצחק הוא זה שימשיך את, חייו של אברהם מוגבלים. בצורת שתי כנפיים, בצד ימין מוצג יצחק

הצבע הרך והנעים מראה . מכאן שיצחק הוא תקוותו. דמו ואת מורשתו אל העתיד הלא נודע

יצחק , אברהם, כל שלוש הדמויות. והוא חלומו הצבעוני של אברהם, תמים, שיצחק הוא טהור

המרחקים בין אברהם לבין הצורות . חשובות באותה מידה ביצירת הקומפוזיציה, ואלוהים

הוא יכול . את יצחק מראים שאברהם לא יכול להשיג את שניהם יחדשמייצגות את אלוהים ו

 .לבחור רק באחד

הממחישים את מסלולו של אברהם , סיונג התחיל בקונצפציה של משולשים פשוטים בצד ימין

לאחר מכן הוסיף פיסות מנייר עיתון מבריק כאלמנטים . ואת הבחירה הבלתי אפשרית שלו

 .ההולמים את שפת הקווים ואת דילמת הרגשות שלועיצוביים המעבירים מרקם וצבע 

 :ואנה'ג

ך  -ֶלך    ל 

 (4.3איור )

ְך "זהו הרגע שבו נשמע ה . המאלץ את האוזן לשמוע, רואים אוזן עם קפיץ לצד שמאל". ְלךָ -לֶּ

 .מימין הן החלק שמנסה להיצמד למה שהוא מכיר" אצבעות"שלושת ה

גם לא האמונה , המסע אינו מדאיג אותה עדיין. ואנה מגיבה לעוצמת ההתגלות כחוויה חושית'ג

 .אלא ההרגשה הפנימית הטורדת של הפרט ששמע משהו שלא ניתן להתעלם ממנו, או הספק

 [.לך-לך, ואנה'ג. 4.3איור ]

 

 .[דרכו של אברהם לבדו, ואנה'ג. 4.4איור ]
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ְך 'לג (. 4.4איור )ג "ל:ח"י היא מצרפת אותו לבראשית. ְלָך שני במקום בלתי צפוי-ואנה יש ציור לֶּ

אברהם ואלוהים השלימו זה עתה את המיקוח שלהם על האפשרות שעשרה צדיקים עשויים 

האם הבין אברהם , כשעצר בעשרה"היא שואלת . להסיר את איום החורבן מעל סדום ועמורה

הטקסט " ?האם הוא מבין בחוש שאלוהים סיים לדבר אליו? שהגיע לגבול נכונותו של אלוהים

 ".אברהם ואברהם שב למקֹמו-כאשר ִּכָלה לדבר אל' וילך ה", אומר

 :ואנה'כתבה ג, כשתרגמה את קוויה מאוחר יותר

הוא מפלס לו . בציור רואים את אברהם ממשיך בשקט בדרכו בתוך הזעם הבלתי ידוע של אלוהים

לשמאל הוא חש הקלה ונע עוד קצת . עוצר ושואל את שאלתו, דרך אל תוך הסבך ככל שהוא מעז

הוא . משום שאלוהים הוא כה חזק, יש סיכון שלא יקבל את מבוקשו. לפני שהוא נדחק עוד פנימה

 .מסתיר את כוונתו

אך נותרת בי בכל זאת ההרגשה שאברהם , אמנם ציירתי דרך פתוחה מעבר לנושא המיידי הזה

ושבת שלאברהם אני גם ח. ומפגשים נוספים שכאלה עוד יבואו, צריך להלך בזהירות עם האלוהים

אף אחד אחר אינו . יש את מה שנדרש כדי להתמודד עם אלוהים וכי הוא מיוחד מן הבחינה הזאת

התרגיל הזה עושה הרגשה . )אברהם כבש את הנתיב שלו בעצמו. יכול ללכת דרך הקווים שבחוץ

 !(ואו -אני רואה את הכוח שבציורים  -נהדרת 

ְך "ואנה יצרה 'ג המפגש הזה עם אלוהים הוא אכן . ת בעניין סדום ועמורהנוסף מן העימו" ְלךָ -לֶּ

על דמותו של אלוהים מופיע רבב ואילו אברהם מופיע כצודק ורחום . כמה עזות פנים. פורץ דרך

אין לדעת איזו פנייה חדה תידרש ; אין פלא שהוא צועד בזהירות. הרבה יותר מבורא היקום

ְך "ב ְך "אולי זהו ה. הבא" ְלךָ -לֶּ לא רק לציית לדבר האלוהים בלי פקפוק אלא : מיתיהא" ְלךָ -לֶּ

 .לקרוא עליו תיגר בעודך מציית לו

 .כאן זה התחיל; יהודים תמיד מתווכחים עם אלוהים. סיפור סדום ועמורה הוא פתיחת מגמה

 שניים מנסיונותיה של שרה

צעות כך יצחק מגיבים לסכנה אישית באמ-אברהם ואחר, ו"וכ' כ, ב"בבראשית י, שלוש פעמים

אפרים שפייזר מסביר . הם-הצגת נשותיהם כאחיות והבאתן להרמונו של מלך אויב למען שלומם

קשר הנישואים החזק ביותר היה כאשר , שמנהגיה היו מוכרים היטב לאבות, שבחברה החּורית

, לפיכך. ללא התחשבות בקשרי הדם האמיתיים, האשה קיבלה במקביל מעמד חוקי של אחות

זה העניק לו סמכות . אשה ובה בעת לאמץ אותה כאחותו בשני מסמכים נפרדיםאדם עשוי לשאת 

רקע זה גם היה מבטיח באופן . וגם העניק לה הגנה רבה יותר ומעמד חברתי גבוה יותר, רבה יותר
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למדנו עכשיו משהו על מנהג : החדשות הטובות הן אפוא 70.מסויים את טוהרם של צאצאי האשה

על תעלומת מצב הנישואין , לעניות דעתי, שאין זה שופך אורות הן החדשות הרע. אקזוטי עתיק

 .של האבות

ן  :ֶמג 

 הניסיון המשולש

 (2מקבץ צבע , 4.5ראו איור )

ישותו של . הגר ואברהם, מגן מדגישה את התקשורת הגלויה והסמויה בביתם הבעייתי של שרה

הקשב שלו . כרגע חלק ממנושהן , (ירוק)והגר ( אדום)אברהם מוגדלת באמצעות חלקים משרה 

הגר צריכה להקיף פינות . עוברים ממנה אליו, חזקים וברורים, קווים ישרים: נתון ישירות לשרה

ובאשר . אולי גם להביט אחורה בגניבה כשהיא מסתובבת פה ושם, כדי להגיע אל אברהם

לכל . לשונן סחור מאפיינים את-מטרות סותרות ודיבורים סחור, סבך: לתקשורת בין שתי הנשים

שאותם ממחישים כתמי החישובים המתמטיים , אחת מהן סדר יום של תככים משלה

האם זה . רק אברהם נראה חופשי ממהלכים סמויים. המסתוריים המונחים מתחת לכל דמות

 ?משום שכוחות חיצוניים שולטים בו לגמרי והוא אינו מודע למניעיו הנסתרים

רוכשת פרספקטיבה , (ז"בראשית ט)ההתעללות שלה בהגר הנפגמת בסצינת , דמותה של שרה

שהיו , (חוריים)ולאור טקסט מדיני המשפחה הנוזיים , 146סעיף , חדשה לאור חוקי חמורבי

אשה מבנות הכהונה שאינה מתעברת נותנת לבעלה , פי חוקי חמורבי-על. שניהם מוכרים לאבות

תדיח אותה , עמד השווה לזה של גבירתהאם הפילגש מנסה ליטול לעצמה מ. שפחה שתעניק לו בן

בדיני המשפחה . אך אין היא רשאית למכור אותה לאחרים, הרעיה למעמדה הקודם כשפחה

ובכן . אך לה יהיו כל הזכויות החוקיות על הצאצא, הנוזיים רעיה ללא ילדים נדרשת לספק פילגש

, הידועים היטב, םאלא בהתאם לחוקים המקובלי, שרה עשתה מה שעשתה לא מתוך דחף נמהר

אך דבר אינו יכול להכתיב את , החוקים מספקים אפוא את המסגרת לפעולה. של תושבי חור

 71.הרגשות המלווים את ביצועם

 :דיאנה

 משולשים

 (4.6איור )

הוא מיוצג בדמות האפורה האמצעית המחוברת בקווים . כאן ישמעאל הוא מוקד תשומת הלב

הקווים הכחולים מייצגים את (. כחול, אברהם)האמיתי  ולאביו( ורוד, הגר)לאמו האמיתית 

ובינו לבין שרה , יש קשר בין אברהם לבין בנו. הבטחתו של אלוהים להפוך את ישמעאל לאיש גדול

 .אולם אין קשר בינו לבין הגר, (הדמות בסגול ובכתום מימין)אשתו 

 [.משולשים, דיאנה. 4.6איור ]

                                                 
70

 Ephraim Speiser, "Abraham and Sarah in Egypt," Genesis: The Anchor Bible (Chicago: Doubledy, 

1964), 90-94. 
71

 .559-595' עמ, "The Birth of Ishmael", שם  
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הראשון הוא שאינה שמה לב שהיא כן מראה קשר בין . דיאנה יש שני דברים מוזרים בפרשנות של

הקשר של , אמת. זהו קו הקשר המחבר את אברהם לישמעאל ועובר דרך הגר. אברהם לבין הגר

. נראה שאין שום התפתחות מודעת של מערכת יחסים. אברהם עם הגר הוא למטרת הולדת יורש

אנה יודעת בחוש שזה יכול לקרות ואכן די. האם התחליפית היא מציאות בלב. אולם זה קורה

 .קורה

בגירסה המקורית לא . גירסה זו היא השנייה של דיאנה. הנקודה השנייה היא טעות פרוידיאנית

" נכונה"עוד תובנה  -שרה פשוט עמדה לבדה בצד ימין . היה קשר בין אברהם לשרה

והיחסים המתפתחים  שרה הייתה למעשה מנוכרת לגמרי בגלל הולדת ישמעאל. אינטואיטיבית

מוסרת דיאנה את העמדה , "המשופרת", רק בגירסתה השנייה. בהכרח בין אברהם והגר

 .הממסדית

של גירוש הגר ( א עד ד 4.7איור )מעניין מאוד להשוות את המדרש של דיאנה לארבע גירסאות 

אחרי . ועיסוקו של רמברנדט בגירוש הגר קשור אולי לנסיבות החיים הסוערות של 72.לרמברנדט

היא נשארה . טיטוס, שתטפל בבנו, ִחיְרְטחיֶּה דיְרְקס, שכר רמברנדט אומנת, ַסְסקָיה, מות אשתו

לא ברור בדיוק מתי או . ובסופו של דבר אושפזה בבית משוגעים בחאּוָדה, 1649עם האמן עד 

ה סטֹופוְלס לידועה בציב 1649או  1645-אולם ב. באילו נסיבות עזבה נדריקֶּ ור של נהייתה הֶּ

, לעטוף את המוסכמות ברגשות חשופים, מדאיגה, לאמנות יש דרך בלתי מצונזרת. רמברנדט

 .נטולי מסווה

 .([לערך 1645; העיר ניו יורק, מוזיאון המטרופוליטן לאמנות באדיבות. )גירוש הגר, רמברנדט. א עד ד, 4.7איור ]

 

 

 

 

                                                 
72

 Hans-Martin Rotermund (ed.), Rembrandt's Drawings and Etchings for the Bible (Philadelphia: 

Pilgrim Press, 1969), 44-47. 
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 .[המילהנסיון ברית , לורה. 4.8איור ]

 

 :לורה

 קורבן זוטא: נסיון ברית המילה

 (4.8איור )

-לבין אברהם ועמו  -הטבעת העליונה  -שתי הטבעות הגזורות מייצגות את הברית בין אלוהים 

הפרח האדום שמימין מייצג את פריחתה של אומה כתוצאה מקבלת הברית . הטבעת התחתונה
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בעיפרון מסביב לתמונה מראים את הקרינה הקווים המצויירים . ידי שבטו של אברהם-על

 .והגדּולה של הברית המגיעות הרחק

משום שעמו של , זוהי תקופה רבת משמעות בהיסטוריה. תמונה זו ממחישה בשבילי אירוע משמח

 .אברהם נקשר בקשר חזק יותר לאלוהים כאשר הם מלים את הזכרים כמימוש פיזי של הברית

ממחישה כיצד שפת הקווים יוצרת את , רבות אחרות בספר זהכמו דוגמאות , הדוגמה של לורה

כיצד שפת הקווים עוזרת להתיר את היצירתיות הכלואה בשחרור , במלים אחרות. ציור האנלוג

הוא אנלוג ', מעובה ומועשר בעזרת קולאז, ציור האנלוג של לורה, במקרה זה. מטאפורה מפתיעה

אלא גם של , לא רק של הזוג הקשיש -תיה חזותי למילה ולפוריות המשגשגת שבאה בעקבו

 .צאצאיהם

 :ואנה'ג

 נסיון הצחוק כהבטחה

 (4.9איור )

ציור האנלוג שלה משקף את בראשית . ואנה יש הערה נוספת על הבטחת האל לשרה'לג, לבסוף

 .ו"ט-'י:ח"י

יָך ָּכֵעת חיה והֵנה ותצחק . כנשיםחדל להיות לשרה אַֹרח . ... ֵבן לשרה אשתך-שֹוב אשּוב ֵאלֶּ

למה : אברהם-אל' ויאמר ה? לי עדנה ואדִֹני זקן-אחרי בלִֹתי היתה: שרה בִקרבה לאמֹר

למועד אשוב אליך כעת חיה ? דבר' היפלא מה? צחקה שרה לאמֹר האף אמנם אלד ואני זקנתי

 .כי צחקת, לא: ויאמר. כי ָיֵרָאה, לא צחקתי: ותכחש שרה לאמֹר. ולשרה בן

 

 

 .[נסיון הצחוק כהבטחה, ואנה'ג. 4.9איור ]

 

הדבר שנראה ? האם זוהי בעצם הוכחה לדרך האלוהים? האם הבטחתו של אלוהים מעוררת צחוק

. הוא יושב חזק, הוא מוצק. יש לו צורה וסדר מאורגנים. כמו לוטוס הוא הבטחתו של אלוהים

. צורת ההבטחהיש לי הרגשה שקווי הצחוק יוצרים יחד את . הקווים בצד ימין הם הצחוק

האנרגיה של . פי שהיא נראית פשוטה דווקא-על-אף, בהבטחה יש משמעת ולא קל להשיג אותה

 .קווי הצחוק צריכה יד מכוונת שתארגן אותה
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 :ואנה'ג

 :נסיון האמביוולנטיות

 'ח', ג-'א:ו"בראשית ט

, הם די מרוצים יחד. ואברהם בביתם או במרחב הסגור שלהם( המרובע השמאלי)הנה שרה 

אני רואה את . היו יכולים להיות מאושרים, ואלמלא ההבטחה הטורדת התלויה מעל ראשיהם

כשציירתי את זה . כשהוא שומע שוב על היורש לכאורה, מנופף באגרופו, אברהם כועס על אלוהים

אבל כועס , מוקף בהגנת האלוהים, כן. כנראה הראיתי את האמביוולנטיות אצל אברהם, בהתחלה

 .בכל זאת

מעלה , (Psychoanalysis and the Bible) פסיכואנליזה והמקרא, מחקרה הפסיכואנליטי האחרוןב

ישנם . את שאלת האמביוולנטיות של אברהם כלפי יורש שיתפוס את מקומו (Zeligs)דורותי זליגס 

 .רמזים חוזרים ונשנים

. ות שיזם אברהםהולך לדרכו בעקבות עימ, אחיינו של אברהם והצאצא הקרוב אליו ביותר, לוט

אברהם חוזר על קינתו ', ג-'א:ו"בראשית ט, ואנה מצטטת לציור האנלוג הזה'בקטע שג

אך דומה שהוא מודיע כמעט בהקלה כי משום כך יירש אותו ראש , האוטומטית שאין לו ילד

, שלידתו אורגנה במחיר כבד לשלום הבית, ישמעאל, כעבור כמה פרקים קצרים. אליעזר, משרתיו

אולי אלוהים משמש כסות . אך בהסכמתו של אלוהים, אמנם בידי שרה, לו יחד עם אמו משולח

 .לפחות לגבי הבן, למניע הלא מודע של אברהם

שיאה של האמביוולנטיות שמפגין אברהם "שזליגס מכנה , אנו מגיעים לניסיון האחרון, לבסוף

 :זליגס ממשיכה". כלפי בן במשך כל חייו

התחולל בוודאי מאבק עז של , יד הבן לתפוס את מקום אביועם התקרב המועד שבו עת

. הקרבתו של יצחק-וזה היה הגורם למשבר ששיאו בכמעט, רגשות מתנגשים בתוך אברהם

הקריאה מעם האל להקריב את הבן האהוב והשנוא כאחד בוודאי הייתה חדורה אף היא 

מעשה . את התביעה הזו שלכאורה תבע ממנו, ברגשות מודחקים של עוינות כלפי האב הגדול

סיכול כל  -אקט של תוקפנות כלפי האל עצמו , באופן לא מודע, שכזה היה עשוי להוות

שלפי המסורת הרבנית היה , האיש. התכנית הגדולה שאליה נקרא אברהם מלכתחילה

 .עמד כעת להניח לפתחו מעשה הכחדה, הראשון שהבין את אלוהים כבורא היקום

. אברהם יכולים להתפרש כסוג של מסמך תיעודי פסיכולוגי על חייוהסיפורים המקראיים על 

בעיותיו עוסקות . הם עוסקים במאבקי ההתפתחות שלו מבחינת בשלות רגשית ורוחנית

הלא היא הקרקע שממנה צומחים , בעיקר במערכות היחסים הבסיסיות של חיי המשפחה

ם של קנאה ותחרותיות ועל עם ההתגברות על קונפליקטי. רגשותיו העזים ביותר של אדם

יכלו רגשות חיוביים כחמימות ושיתוף פעולה למצוא להם , התוקפנות והפחד הנלווים אליהם

 73.ביטוי

מסיר את מסכת השופט הנוקשה שלו ( שנתן את ההוראה" )אלוהים. "ובכן אברהם מתעורר בזמן

צחק יורד מן י(. שביטל את ההוראה -השם המפורש  -" אדוני)"ולובש את מסכת הרחמים 

 ?אל זרועות אביו... המזבח

                                                 
73

 Dorothy Zeligs,  Psychoanalysis and the Bible (New York: Bloch, 1974), 1-34. 
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 סיכום

שעניינו הנסיונות שעבר , ב"כ-ב"פרק זה מביא כמה סדנאות המבוססות על הטקסט בבראשית י

', כפי שמוגדר בפסיכוביוגרפיה של הנרי אברמוביץ, אברהם כשלבים בהתפתחותו כאדם מבוגר

Abraham: Psychology of a Spiritual Revolutionary and His hebrew Chroniclers ,ילדות וחברהוב 

ארבעת השלבים האחרונים של חיי האדם הבוגר , בספרו של אריקסון. של אריק אריקסון

; זהות לעומת טשטוש תפקידים: מקבילים למה שמגלה המקרא על שנות בגרותו של אברהם

ציינו גם את . וששלמות לעומת יא; פוריות לעומת קפיאה על השמרים; אינטימיות לעומת בדידות

, שבה כל מרכיב בסיפור מתפרש כחלק אינטגרלי מן האמת השלמה שהנפש מציגה, שיטתו של יונג

 .ללא תלות בהיסטוריה ובמסורת של ניתוח הטקסט

המתינו לאמן החזותי , שלד של אירועים שמשרטט המדרש, אולם נראה שעשרת הנסיונות הללו

, של בטי אדוארדס Drawing on the Artist Withinעזרת ב. שילבישם עור וגידים למען הדור שלנו

מילולית כדי להראות את חיי הרגש הבלומים בתוך הסיפורים -הטרום" שפת הקווים"השתמשנו ב

ולאחר מכן באמצעות פרשנות ', ראשית באמצעות קווי עיפרון מופשטים וקולאז, הלאקוניים

מדרש חזותי והפכו את נסיונותיו של יצרו , שלא קיבלו הכשרה באמנות, המשתתפים. במלים

כיצד מאוזנים האינטימיות ? מאמין, הורה, מה המשמעות של להיות אוהב. אברהם לנסיונות שלנו

, כיצד עלינו לעמוד מול פירוד? היכן מצוי האומץ הן לקבל מרות והן לערער עליה? והפרטיות

 ?אובדן וזיקנה

יסיון את התערבותו של אברהם למען סדום אף לא אחת מן הרשימות המדרשיות אינה מונה כנ

שבה הוא מבטא את הרעיון השערורייתי ששופט כל הארץ לא יעשה משפט בעונשו צדיק , ועמורה

. ואינה מהווה מבחן אישי, הקונסנזוס הרבני הוא שמוסריות חברתית היא חובה ממילא. עם רשע

תכונה שמבקשי , ווכח עם אלוהיםאברהם ניסה עד כמה הוא יכול להת. ואנה זיהתה ניסיון אחר'ג

ראינו ותהינו במקום . בסופו של דבר הוא נסוג. הצדק והרחמים בכל ההיסטוריה הוקירו וטיפחו

אחר כיצד מורכבות היחסים המשפחתיים יכולה לטשטש את צלילות הראייה המוסרית 

 .וההתנהגות המוסרית

אין הוא , שאובדן עתידו בפתחכ. תעלומת אברהם מתחזקת עוד יותר, לנוכח הניסיון האחרון

אנו פונים כעת , יראים לנוכח אמונתו ותוהים למראה התנהגותו. אומר ולו מלה אחת של מחאה

 .אל חידת העקדה

 סיכום: לך-סדנת לך

 יעדים

ְך "להבין כיצד המבנה מוסר משמעות באמצעות קריאה צמודה של קטעי ה היחידים " ְלךָ -לֶּ

ְך "להכניס לתודעה את ; במקרא להבין את ; כניסיון האוניברסלי של אדם העוזב את עברו" ְלךָ -לֶּ

ְך "הקשר בין הגלות מעדן לבין  ְך "למקם את דפוס ה; "ְלךָ -לֶּ בהקשר התפתחותי של אדם " ְלךָ -לֶּ

ְך "לראות את הנסיונות של אברהם במסגרת הסוגריים הספרותיים שיוצר זוג ה; בוגר ; "ְלךָ -לֶּ

ְך "לעבור מן הידיעה הרציונלית אל ה ; החווייתי באמצעות מדרש במו ידינו ושפת הקווים" ְלךָ -לֶּ

 .להעריך את כנותו של הטקסט כאשר הוא חושף את הכשלים האנושיים של אבי האומה ואמה
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 טקסטים עיקריים

 .ב"כ-ב"בראשית י

 סיפור מדרשי מלא על חייו ונסיונותיו של אברהם בתוך

Louis Ginzberg, Legends of the Jews, vol. 1, עמ'  183-291. 

 חומר מומלץ לקריאה

Henry Abramovitch, Abraham: Psychology of a Spiritual Revolutionary and His Hebrew 

Chroniclers,  (1ראו הערה ) 9-81' עמ, על הנסיונות 1חלק . 

Betty Edwards, Drawing on the Artist Within, עמ'  49-123. 

 יצירות אמנות לדיון

 בתוך, (ארבע גירסאות) גירוש הגר ,רמברנדט

Hans-Martin Rotermund (ed.), Rembrandt's Drawings and Etchings for the Bible, 44-47. 

 החומרים הדרושים

 .כל כלי כתיבה או צביעה, בסוף; מחקים ונייר לבן, עיפרון, בתחילה: לשפת הקווים

מחומרים המצויים ' וספת מרכיבי קולאזיש לעודד ה; בריסטול צבעוני ודבק: למדרש במו ידינו

 .'בסביבה ולשלב את שפת הקווים בקולאז

 (במשך כמה פגישות)התהליך 

ְך "המשתתפים מכינים  1 אישי בשפת הקווים אחרי קריאה צמודה של שתי ההופעות של " ְלךָ -לֶּ

ְך "  .במקרא" ְלךָ -לֶּ

 (.אחרי הכנה וקריאה בבית)ב "כ-ב"בראשית י, לומדים את הטקסט 2

המשתתפים מחפשים בטקסט נסיונות של אברהם לפני שמראים להם את הגירסאות  3

 .הרשמיות

 .דיון ברשימות הנסיונות שהכינו המשתתפים לאור הגירסאות הרשמיות 4

 .המשתתפים מתרגמים את הנסיונות שבחרו לשפת הקווים 5

שעושה רמברנדט תוך שימת לב לשימוש , דיון בגירסאות השונות של גירוש הגר לרמברנדט 6

 .בשפת הקווים

ְך "את ההתפתחות מן ה, תוך דיון, מציגים. חזותית ומילולית, כל משתתף מציג ניסיון אישי 7 -לֶּ

 .1הראשון בשפת הקווים שהוכן בשלב " ְלךָ 

.דיון ומשוב 8
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 5סדנא 

 עקדת יצחק

אלי ויזל ציין . קדת יצחקאחד הנרטיבים המרתקים והאניגמטיים ביותר במקרא הוא סיפור ע

להיות ; הצורך לציית וגם למרוד: מקורו בסיפור הזה, שכל נושא החוזר ומופיע ביהדות לדורותיה

החשש להפגין חופש רצון ; הפחד מפני התנגשות בין המוסר לבין הדת; כבול ויחד עם זאת חופשי

 74.נאדרים תבזיכרונוהכמיהה לעתיד וצלילות מטרה לעומת היסחפות ; לנוכח מפגש עם האלוהי

, ב"עשר פסוקים נוקבים בבראשית כ-נולד והתפשט מתוך אותם תשעה, באלפיים שנות ַספרות

גם בתולדות האמנות . על השלכות הניסיון הזה, ביהדות ובנצרות, יקום שלם של משמעויות

 75.המערבית בא לידי ביטוי עושר לא פחּות של פרשנויות חזותיות על העקדה

למעט במסגרת , כלל בנפרד-תית והמסורת החזותית של העקדה נלמדו בדרךהמסורת הספרו

עבודתי שלי בתחום זה הראתה כי ניתן ללמד את האמנות . מיוחדת של לימוד תולדות האמנות

פרק זה מבוסס על . משום שהמלה והדימוי החזותי משלימים זה את זה, ואת הטקסט יחד

הוא מציג . שמתוכו נולד רעיון המדרש במו ידינו, 76המחקר שערכתי לצורך עבודת הדוקטורט שלי

מתודולוגיה חדשה ובה המשתתפים חושפים לעין את הסערה הפנימית הנובעת מן האימה שמטיל 

אינו אלא , המתגלה בתרגילים פשוטים אלה, מודע הקולקטיבי-הלא, במובן רחב יותר. טקסט זה

 .יצירות אמנות גדולותשהם מְיסֹודן של , גרעינם של האבטיפוסים המשותפים

 קריאה יסודית

הולכים , במצוות האל, איש זקן ובנו. ב הוא מפגש עמוס פרטי רקע"בראשית כ, בהגדרה קצרה

. יודעין להקרבתו שלו-שבו האיש הצעיר מסייע בלא, ידוע שאותו ַיראום-ללא התנגדות למקום לא

. בניצחון ובברכה, בזרע הי יזכוחוזר על הבטחתו לאברהם כ, האל משנה את דעתו, בסופו של דבר

 .שב הביתה לבדו, כך נדמה, אך האב

קריאה יסודית של הטקסט מגלה רמזים המעוררים את הסוגיות האנושיות האוניברסליות 

, החריפה ביותר מבין אלה מופיעה בדבריו האיטיים במתכוון של האל לאברהם. שמאחורי הנרטיב

לסטקטו ולהשמטות , בניגוד זועק לקימוץ שם קיימת חזרה מכוונת העומדת', בפסוק ב

, לך-לךבסדנת , כפי שצוין קודם. עשר הפסוקים האלה-המתוחכמות המאפיינות את תשעה

 :המביא אותם לשיא בהקשר, פסוקים אלה חוזרים כאן

 נא-קח
 ָאַהְבתָ -אשר... יחידך-את... ִבְנךָ -את
 יצחק-את

ְך וְ   ְלךָ -לֶּ
 אל ארץ ַהּמִֹרָיה

 ְלעָֹלהוהעלהו שם 
הרים אשר אַֹמר אליך  .על ַאַחד הֶּ
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  The Catalogue of Christian Art ,באוניברסיטת פרינסטון וב-UCLA ערכים נפרדים על  5,680-מכיל לא פחות מ

 .כי אם מחלקה שלמה של מחקרים, ת אלהאין זה ספר בודד בספריו; 5055עד לשנת , העקדה
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 Jo Milgrom, The Binding of Isaac (The Akedah): A Primary Symbol in Jewish Thought and Art 

(Berkeley, Calif.: Bibal Press, 1988). 
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כאילו יודע , באנושיותה ובחששנותה, בתחילת הפקודה האיומה הזו נאכמה מוזרה היא המלה 

 .כמעט בתחינה, ובולע את רוקו לפני שהוא מדבר, אלוהים איזו חוצפה יש כאן

 

 .( The Jewish Museum/Art Resource, New York City ;1888באדיבות ) העקדה, משה מזרחי. 5.1איור 

 

רמז לצורתו ולמשמעותו ". אשר אהבת, את יחידך, את בנך: "לאחר מכן באה השלשה המתעצמת

המופיע בקטע , "לך-לך"זהו הציווי ; של ביטוי זה מגיע אלינו דרך הביטוי הבא מייד בעקבותיו

 .יש שלשה מתעצמתגם שם . בתחילת שליחותו של אברהם, (ב"בראשית י)מקראי נוסף אחד בלבד 

ך  לךָ -לֶּ
 מארצך וממולדתך ומבית אביך

 אל הארץ אשר אראך
 .ואעשך לגוי גדול

עיון קרוב יותר בשני הקטעים המקבילים האלה מאפשר לנו לראות אותם כצמד סוגריים ענקיים 

הקטע המוקדם יותר מתמקד בכאב . כל אחד מהם קורא להיפרדות. התוחמים את סיפורי אברהם

אחר מן המשפחה המורחבת ולבסוף מפסיפס , ראשית מן נוף המוכר: אדם מעברו ההינתקות של

כל התייחסות נוספת לבן , בקטע השני. הקולות והריחות המוכרים של בית ההורים, המראות

מדגישה את היחסים הייחודיים שבין אב זה לצאצאו ומדגישה את מה שנדמה כאיום מיידי על 

 :ה גם הד המאשר את ההבטחה וגם סתירה מתמיהה שלהיש בקטעים האל. עתידו של אברהם

 'ב-'א:ב"בראשית י     'ב:ב"בראשית כ

 "אל הארץ אשר אראך"  מקביל ל  "אל ארץ המוריה "

 "ואעשך לגוי גדול" סותר את  "והעלהו שם לעָֹלה"
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ספור מן הסוג -משום שלכל אחד מאיתנו יש נסיונות אין, ההיבט האוניברסלי של הסיפור ברור

ְך " כל הפירושים השונים של  -לך אל שלך , לך למענך, לך אל עצמך, לך הלאה, לך בעצמך": ְלךָ -לֶּ

ולא פחות מכך אנו מזדהים עם האימה שבאובדן . זהו האתגר שבעזיבת העבר מאחור. הביטוי

 .עתידי

המשקל האוניברסלי של האפיזודה הזו מודגש בעזרת שני עקרונות סגנוניים של הסיפור 

, שאותה אנו רואים כאן, והשמטה מחושבת, המומחשת כאן ובהמשך, חזרה מכוונת :המקראי

אמנים חזותיים מציירים אותו באופנים . בהעדר המכוון של פרטים על אישיותו וגילו של יצחק

. הטקסט מספר לנו שיצחק נולד לשרה בהיותה בת תשעים. מינקות ועד תחילת הבגרות, שונים

כגון תרגום יונתן מן המאה )מקראיים -כמה מקורות בתר. 127בגיל  ,הפרק הבא מדווח על מותה

גירסת . 37כי גילו של יצחק  היה , סמך ההיגיון-על, קובעים אפוא( 11-י מן המאה ה"הששית ורש

יצחק , כאן(. 5.1איור )בידי האמן העממי משה מזרחי  1888-התרגום צויירה בחן ובדבקות ב

פי הראיות -פי שקל להקיש זאת על-על-אף. ל אביוהמזוקן הוא בבואה צעירה יותר ש

בכל זאת הערפול באשר לדמותו של יצחק מזמינה אותנו לראות בו כל ילד או ילדה , הכרונולוגית

 77.בכל מצב אפשרי של יחסים עם הוריהם

: ט"מוטח בפנינו פסוק י, לאחר שנמצא האיל כתחליף והאב והבן מקבלים את ברכתם, לבסוף

 ?היכן היה יצחק? האם אברהם שב לבדו". באר ָשַבע-ְנָעריו ַוָיֻקמּו וילכו יחָדו אל-אברהם אלַוָיָשב "

, או נאמרים אך משתמעים לשתי פנים או, דברים כה רבים אינם נאמרים, הנרטיב קמצני כל כך

ם עד כי אנו עומדים תוהים ואיננו באי -נאמרים דווקא שוב ושוב בלא סיבה נראית לעין , אדרבה

וניתן . נזרעו זרעים באותן פרצות כאובות, למן ההתחלה, אפשר להבין בנקל מדוע. על סיפוקנו

אותו , למשל. לראות כיצד מאותם זרעים נבטו האגדות והאמנות על העקדה במשך אלפי השנים

. יצחק כבר לא היה שם, ט מרמז כי בסופו הטוב של אותו ניסיון"פרט קטן ועוקצני שבסוף פסוט י

אל בית , תרגום יונתן מציע את ההצעה המשעשעת שיצחק נלקח בחופזה ללימודים? סיק מכךמה נ

מפלט בטוח שבו רווק שהגיע לפרקו יכול לשקוע בלימוד התורה עד , המדרש המיתי של שם ועבר

כך מסביר המדרש את תולדות , למעשה. שלוש שנים לאחר מכן, שיוסדרו נישואיו לרבקה

הוא סוקר את הסיפור ומתמרן אותו הלאה בעזרת הידיעה הקטנה . ההמשפחה מייד לאחר העקד

מנהל משק , וגורם לנו להתמקד במולדת הישנה שבה ימצא אליעזר, שבתואל הוליד את רבקה

 .כלה ליצחק, ביתו של אברהם

פתרון פחות מעודן ויותר מצמרר להיעלמותו . יסודיים אינם האפשרות היחידה-אולם לימודים על

אגדה שכזו רווחה בימי הביניים והיא נושא חיבורו של , למעשה. א שהוא אכן הוקרבשל יצחק הו

אלא גם קם לתחייה הודות לטל , יצחק לא רק הוקרב, בגירסה שלו. הניסיון האחרון, שלום שפיגל

שפיגל מעלה את האפשרות שאגדה זו התפתחה כדי להכחיש כי קורבנו של יצחק ! תחיית המתים

או אולי זוהי השתקפות של הניסיון ההיסטורי של מוות על . ו מזה של ישוהיה פחות ולו במשה

  78.שתבע מודל טראגי יותר מאשר כוונת הקרבה גרידא, קידוש השם אצל היהודים

הם אינם , בגלל הניכור שנפל ביניהם בשל העקדה. יחסי האב והבן עצמם: ישנו קורבן אפשרי נוסף

הנה דוגמה . הוא מרכיב שהמדרש במו ידינו מוסיף לו נפחהמרכיב הפסיכולוגי . הולכים עוד יחד
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גורם מטריד בטקסט מגרה את הדמיון עד ". היוצר פנינה, גרגר חול בתוך צדפה"למופת של 

. סוג זה של חקירה בחיפוש אחר משמעות בא מתוך כבוד פנימי לטקסט. שמושג סוג של סיפוק

הכוונה . משמעי-אם כי לא חד, א היה מכווןהו. העדרו של יצחק לא היה שגיאה או רשלנות מקרית

 .הייתה שכל דור יתמודד עמה באמצעים המדרשיים של זמנו

היחסים האישיים והאוריינטציה הדתית שאדם חי בהם הן שתי קטגוריות החובקות גם , אם כן

קטגוריית , השנייה שביניהן. את הטקסטים המדרשיים וגם את הטקסטים החזותיים של העקדה

ותכונה זו מחלחלת בסיפורנו , מתמקדת ביכולת לראות או בהעדר היכולת הזו, והחזוןהערכים 

עד שהוא גורם למדרש לראות ולשמוע אותו , ה מצוי כל כך בכל מקום-א-השורש ר. לכל אורכו

מוצג המוטיב , עשרה-בתחריט נחושת מן המאה השמונה, למשל, כך. אפילו כשאין הוא שם

שתי מלים גדולות תלויות מעל לראשו של : בסדרת תמונות קומיקסהמרכזי שבעקדה כמו כיתוב 

הו ָיֵרא: אברהם עונה אברהם " ?ואיה השה לעָֹלה", ('פסוק ח)לשאלתו היחידה של יצחק . ִיְראֶּ

הב ה", ִיְראֶּ ה"המלה . יספק"/אלהים ִיְראֶּ שבו , ד"מופיעה בשנית בפסוק י, המרכזית בנרטיב, "ִיְראֶּ

ה' ה", בשם חדש( ם הוא מאותו השורששג)אברהם קורא למוריה   ".ִיְראֶּ

ְיֵרא -עתה ידעתי כי", ומשמיע, המלאך עוצר את המעשה. מורכבת לא פחות, ָיֵרא, המלה השנייה

ה(. ב"פסוק י" )ולא ָחַׂשְכָת את בנך, אלהים אתה המדרש . נשמעות ונראות דומות מאודָיֵרא ו ִיְראֶּ

כדי , ולכן המלים סמוכות זו לזו, "ראייה"מערך הכעל חלק מ" ירא אלהים"רוצה שנחשוב על 

 79.מספק את הדרוש לאלה שהינם יראי אלוהים, אלוהים מראה: להעביר מסר חד משמעי

קריאה יסודית מגלה כמה היבטים , שוב. הרגשות, המוטיב השני הוא מוטיב מערכת היחסים

כאשר , שונה במקראמופיעה כאן בפעם הרא אהבההמלה . מפתיעים של היחסים בין האב לבן

שוו (. 'פסוק ב" )ָאַהְבָת -יחידך אשר-ִבְנָך את-נא את-קח: "אלוהים מניח את ידו הכבדה על יצחק

כשהיא מופנית אל איש שמאחוריו היסטוריה של , אהבתבנפשכם באיזו עוצמה רוטטת המלה 

 (.בעניין הנסיונות, 4ראו סדנא )קשיים ביחסיו עם המקורבים אליו ביותר 

(: 'ח-'פסוקים ו)דה המכרעת בסיפור מתרחשת בחילופי הדברים היחידים בין האב והבן הנקו

הוא עצמו נוטל את האבן . יצחק, אברהם לוקח את העצים לעולה ושם אותם על בנו', בפסוק ו

ואברהם !" אבי"אז אומר יצחק אל אביו . להצתת האש ואת המאכלת ושניהם הולכים יחדיו

אומר אברהם ' בפסוק ח" ?ואיה השה לעֹלה, הנה האש והעצים", חק אומרויצ". בני, הנני", עונה

ה"  .ושניהם הולכים יחדיו" לו השה לעֹלה בני-אלהים ִיְראֶּ

ובכל זאת ההכרזה המילולית על היחסים הללו חוזרת חמש . ידוע לנו כבר שצמד זה הם אב ובן

". בני, הנני"ה לבנו במלים החלק הקשה ביותר מגיע כאשר אברהם עונ. פעמים בשלושת הפסוקים

כיצד אפוא . זו הייתה תשובתו של אברהם לקריאתו של אלוהים מלכתחילה. מלמד על נכונות הנני

ניתן , במובן זה? יכול אברהם להיות נכון למה שאלוהים מבקש וגם לעמוד נכון לצרכיו של יצחק

הללו ממוסגרים בביטוי שלושת הפסוקים . להבין את הסיפור כעקדתו והקרבתו של אברהם גם כן

                                                 
79

 Bernard Bamberger, "Fear and Love in the Old Testament," Hebrew Union College Annual 6 

(1929):39-53. 

שם , ב"י:'ספר דברים יב, למשל. יראה ואהבה כלפי האל זהות במשמעותן, במברגר מסיק שכאשר הן מופיעות באותו המסמך

אלהיך ללכת בכל ' ה-ְלִיְרָאה את-אלהיך שֵֹׁאל ֵמִעמְָּך כי אם' ועתה ישראל מה ה", יראה ואהבה מופיעות כמקבילות ונרדפות

 ".לבבך ובכל נפשך-אלהיך בכל' ה-דרכיו ולאהבה אֹׁתֹו ולעבֹׁד את
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, או בגלל השאלה והתשובה, הטקסט מרמז כי למרות השאלה והתשובה". וילכו שניהם יחדו"

 .היחסים בין האב והבן נותרו ללא פגע

הקריאה , שוב. אולם הדיאלוג הלקוני הזה קמצני ומאופק עד כדי דיכוי המחשבה והרגש כאחד

? שיצחק לא ממש יודע מה מתרחש, אנו תוהים, האם ייתכן. בין השיטין היא זו שממלאת נפחים

. בני -השה לעולה ; אלוהים יראה לו: "כך שייקרא' מדרש אחד מציע שינוי בפיסוק של פסוק ח

 .ובכל זאת הם הולכים יחדיו, יודע, הנכון למות מות קדושים, לפי זה יצחק". וילכו שניהם יחדיו

 

 

 

 

אוסף , ניו יורק, Metropolitan Museum of Art-באדיבות ה(. )עט ודיו) דהאברהם ויצחק לפני העק, רמברנדט. 5.2איור ]

 .(1645: רוברט להמן

 

לא , משום היותו מדרש, אף שככל הנראה, הרעיון שיצחק יודע יותר אחרי תשובתו של אברהם

יצחק . האב והבן הגיעו להר המוריה. 1645-מ( 5.2איור )תואר בתחריטו , היה מוכר לרמברנדט

אברהם עונה ". ?איה השה"מניח את העצים ואצבעותיו משוטטות עליהם בעצבנות כשהוא שואל 

נמצאת בנקודת האמצע של האלכסון שבין , המצביעה אל אלוהים, אצבעו המורה .ומחווה בידיו

הרקע שמאחורי אברהם סדיר ? האם יצחק באמת מבין. המישירים מבט זה אל זה, עיני האב והבן

המבטאים סערת , כהים, אולם יצחק חרוט על רקע קווים מהירים; עלים וחורש, ענפים, וטבעי

עיניו הפכו לחורים ; יצחק עומד בקצה צוק(. שאין דומה לה, נדטשפת הקווים של רמבר)רוחות 
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גם יצחק , בתחריט של רמברנדט. מוטיב הראייה ומוטיב ההרגשה מתמזגים. כהים בפרצופו

80.רואה
 

 הכנות למדרש במו ידינו

מה שנאמר עד כה הוא מבוא מספיק לנושאים העולים בפרשת העקדה ודי בו ליצור אווירה 

בשלב זה המשתתפים מוזמנים לבחור שלושה או ארבעה . מדרש במו ידינוהולמת לפעילות ה

המזבח והנוכחות , האיל, יצחק, אברהם: גליונות בריסטול צבעוני שמהם יקרעו חמש צורות

אפשר להשתמש . לאחר מכן יסדרו אותם וידביקו אותם תוך קביעת יחסים ביניהם. האלוהית

בכמה מקרים . ללא בסיס, פיסולי' ת או להכין קולאזבאחד הגליונות כרקע שעליו יודבקו הצורו

. כמו פיסות אריג או חוטים או תצלומים', המשתתפים מוסיפים מרכיבים חיצוניים לקולאז

מוסיקת רקע . כדי לאפשר התעמקות בהרהורים, ללא שיחות, העבודה צריכה להיעשות בשקט

יש לעודד את המשתתפים , נושאלמרות רצינותו של ה. מתאימה יכולה לסייע ביצירת האווירה

. בצורות כילדים ולא לחשוב על התרגיל כעל מבחן אסטתי או מוסרי" לשחק"להרשות לעצמם 

דבר שהמוח הרציונלי עשוי לראות : המטרה היא לעבד את הצורות באמצעות דיאלוג וכתיבה

וסיף צורה המשתתפים מקבלים את האופציה לה. הנפש עשויה להעניק לו ערך סימבולי, כאבסורד

, כל אחד מהם מתבקש להתעמת עם השאלה, בדיאלוג ובכתיבה שלאחר מכן. ששית לפי בחירתם

שאלות אחרות הראויות להתמקדות במהלך הדיאלוג ? שלי, "עקדה"ת ב/איפה אני נמצא

 .שבפרק המבוא' מתכון הבסיסי למדרש במו ידינו'והכתיבה מצויות ב

היא להעלות את , שיהפוך למדרש במו ידינו, עת נייראחת התוצאות המקוות של תרגיל זה בקרי

הדימויים המתקבלים . המשתתף אל מעל למשבצתו ברצף ההיסטורי ולקרוא דרור לחיי הדמיון

, להבנה שהמחשבה הלינארית, פותחים את המשתתף לתבונת הלב, ממחישים את הרגשות

ה שמאפשר לאדם לצאת מחוץ ראייה דמיונית היא מראֶּ . אינה המסגרת היחידה לחיינו, ההגיונית

מה שרואים כך מביא עמו את הכוח לשנות את היחסים . לעצמו בנקודת תצפית בלתי שגרתית

 .שאדם מורגל בהם

 :רלד אפסטין'כותב ג, Waking Dream Therapy, בעבודתו כבדת המשקל

ידוע היטב שחוויות דתיות ורוחניות רבות המקנות לפרט ידיעה אינן ניתנות לתיאור 

, מלים ולעתים קרובות ניתן להשיגן רק כאשר תוכן החשיבה הלינארית מואטב

לינארית שכזו יכולה להתרחש חוויה -רק כאשר מאמצים חשיבה לא... מרוקן, נעצר

אם יש בטיפול ניסיון [... גם במובן של קדושה וגם במובן של בריאות]הוליסטית 

לכך הוא פירוק של  הרי שהמחיר, לשלול את אמיתות הקשר של האדם עם האל

 81.שלמותנו היסודית

אנשי , נוצרים ויהודים, בני נוער ובוגרים, במשך השנים הוצגה סדנת העקדה לקבוצות שונות

יש ביניהם ישראלים ויהודים הממשיכים . הן בארצות הברית והן בישראל, מקצועיים-מקצוע ולא

                                                 
80

 Hans-Martin Rotermund (ed.), Rembrandt's Drawings and Etchings for the Bible (Philadelphia: 

Pilgrim Press, 1969), 50. 
81

 Gerald Epstein, Waking Dream Therapy (New York: Human Sciences Press, 1981), 51 . אפסטין מחזיר

קידן שתפ, כפי שהמדרש במו ידינו משיב על כנן את הפסיכולוגיה והאמנות, לפסיכולוגיה את פרספקטיבות הריפוי של הדת

 .בחקר הטקסטים הדתיים והחוויות הדתיות נזנח
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רים הקושרים ללא כל קושי את יש נוצ. לחיות מחדש את העקדה כמרכיב של זהות לאומית ודתית

ישנם תלמידי תיכון ולא מעט מבוגרים המתייחסים למתחים בין ילדים . עקדת יצחק לצליבת ישו

המין וההשכלה אינם משנים כל כך כמו הבשלות הרגשית ונסיבות , גורמי הגיל. לבין הוריהם

המרכיב . ך סטטיסטיללא כל ער, כל אלה הן דוגמאות אקראיות וקולות בודדים. החיים האישיות

המשותף הוא שהשיטה מעודדת פיתוח מטאפורה יצירתית להתמודדות עם בעיות ומדברת בעד 

 .חינוך של הלב ושל השכל שלא מתוך הסתגרות דתית

. יהודי מוצלח מתוך סדנת העקדה-אחת ההפתעות מבחינתי הייתה התפתחותו של דיאלוג נוצרי

הבינו בהדרגה ואף כיבדו , ות או כהשלמה של העקדהנוצרים שחונכו לראות את הצליבה כהתגשמ

הם הצליחו למצוא . את האופן שבו הטקסט והתיאולוגיה שלו עומדים בזכות עצמם ביהדות

בחירה , חופש, ההתמודדות עם השאלות המשותפות של מרדנות. מקום לצורת הבנה נבדלת ושווה

ית בלימוד הטקסט אולם בעיקר ראש -וכאב בסדנת העקדה היא שחיברה יחד נוצרים ויהודים 

 82.במדרש במו ידינו

 סדנא ישראלית

 מקורות למודל הקדוש המעונה

לעם שהיה עליו להתמודד , לנקודת מוצאה, "הביתה"כדי להחזיר את העקדה , אתחיל בישראל

העבירה בי , ששוחחתי עמה על התהליך שלי, תגובתה המזועזעת של ידידה. עמה ראשון

וכל , המזבח הוא הארץ", היא אמרה." לא משחקים עם הטקסט הזה בארץ הזאת: "צמרמורת

בדיוק מן הסיבה הזאת גמרתי אומר לעשות איתם את ". אחד הוא או אברהם או יצחק או שניהם

יהיה זה חיפוש אחר אנלוגיה יצירתית . המשחק יהיה ליותר ממשחק. המדרש במו ידינו

היהודיות והנוצריות , הצייתניות הממוסדות, שתפרוץ דרך מעבר לתגובות האדוקות( סינְֶּקטית)

קיוויתי שהתהליך יוביל למחוייבות רבה . גם יחד ותספק גישה לממדיו המיתיים של אותו נרטיב

שפת הסדנא הייתה עברית והסיפורים המוכרים שסביב . אף יותר לערכים שביסודם של דברים

היינו צריכים אפוא להתנער . מינקותשבו ניזונו המשתתפים הללו  -או הארס  -העקדה היו החלב 

 .מקלישאות ולהשתחרר מסטריאוטיפים

" רואים"מה . כדוגמה לחזרה מכוונת של הטקסט, חזרתי על ההתמקדות שלי בנושא הראייה

שיח היחיד שבה מדכא מחשבה במקום -שאפילו הדו, כך מן המציאות-באפיזודה שהיא רחוקה כל

הסיפור שיווע להתייחסות ? ש מציאות פנימיתמשמעו לתפו" לראות"האם ? לעורר אותה

האמון על , האינטלקטואלי" עם הספר"שהיא כל כך בלתי מוכרת ל, חזותית ונראית, חווייתית

 .מלים

הפכה העקדה למוטיב חוזר , כאשר מוות על קידוש השם הפך לאחת מעובדות החיים היהודיים

רוויה , לחמה או נכתבה בידי ניצוליםששרדה אחרי המ, ספרות השואה. בחיים ובספרות היהודיים

מן המאה , מקראית בספר מקבים-דוגמאות בשפע למוטיב המתועד לראשונה בתקופה הבתר

 .שם נקבעת דמותו של יצחק כמודל של קדוש מעונה. הראשונה לספירה
                                                 

82
 Duane Christenen, "The Akeda in Genesis 22:1-19: An Invitation to Jewish-Christian Dialogue", 

American Baptist Quarterly IV, no. 4 (1985):340-347. 

 American Baptist Seminary of-שהעברתי בכיתתו במאמרו של כריסטנסן נכתב כפיתוח של סדנת המדרש במו ידינו 

the West קליפורניה, בברקלי. 
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משתמשים ביצחק כמודל של אדיקות , בניה של חנה, שבעה אחים הבוחרים במות קדושים

זכרו מי מקורכם או מי האב בידו ִנַתן יצחק ... יפֹל רוחנו-אל... אחוה בעד התורהנמות ב: "ואומץ

לא רק יצחק מופיע כסמל לקדוש הנכון (. ב"י-'ט:ג"י', מקבים ד" )לִהשחט בעד יראת אלהים

 .להקרבתו ממש' ב הופכת במקבים ד"אלא גם עקדתו בבראשית כ, למות

 :אומרת חנה

ל בעולם וחלק בחייםִזכרו כי מידי אלהים נפל לכ בֶּ ובעבור זה חיבים אתם . ם חֶּ

יצחק -בנו את-בעדו גם אברהם אבינו ִמהר לשחֹט את. עמל בעד האלהים-לשאת כל

', מקבים ד. )המאכלת יורדת עליו-יד אביו עם-אבי לֻאמים וזה לא נבהל כראותו את

 83.('כ-ח"י:ז"ט

שעוררו , שורה של מלחמות קיום לחמה מדינת ישראל המודרנית, 1948-מאז הולדתה המחודשת ב

הישראלים הרגישים גם מצביעים על חזרה טראגית של היריבות בין . שוב את מוטיב העקדה

אין פלא שיצירותיה של קבוצת . יצחק לישמעאל באלימות המתמשכת בין הערבים לישראלים

ולוגית מורים מבטאות לא רק עצבות ופחד אלא גם כעס ומרדנות לוחמניים נגד העמדה התיא

אולי זוהי אפילו התגובה היהודית . אבל הרי יהודים תמיד התווכחו עם אלוהים. המסורתית

 84.דווקא שתיקתו של אברהם בשם בנו היא זו שמתמיהה אותנו. היותר אותנטית

, נעם. מה שהתאים פעם לשמש ליהודים מודל של קידוש השם אינו מתקבל בסדנא זו ללא הרהור

, הביא את נאמנותו ואת לימוד התורה שלו למדינת ישראל המודרנית, היהודי דתי יליד התפוצ

שבנקודה מסויימת הביעה תחושת , שרה. אולם העקדה שלו אינה ביטוי של אמונה בלתי מעורערת

הבינה לפתע שבנה , הקלה על הגעת האיל הגדול שהפך לקורבן ופטר מצרה את כל הנוגעים בדבר

, חוץ מאברהם -כולם משתנים לטובה , יצירתה של שירהב. הוא זה שעשוי להיות אותו איל

משפחת העקדה של רינה נמצאת . שכלפיו היא חשה כעס גדול יותר אפילו מאשר כלפי אלוהים

. תלויה ועומדת בקונפליקט ובדממה, במרכזו של עולם המכווץ אל מול זעמו הטמיר של הזמן

, "קדושים"הדתיים הם אנשים נאוה אומרת שרק . ברכה סבורה שאלוהים נהנה מן העקדה

 .חיים הוא היחיד שיוצר גלעד להקרבה הבלתי נמנעת. אנשים שיש להם מחוייבות כזו

 :נעם

 אלוהים לא נמצא בתמונה הזאת

ואדום כמוהו גם השרבוט המייצג , בולט באדום" 1' בן מס. "חאקי צבאי מהוה-הרקע הוא ירוק

. אש-יצחק עקוד בחבלים בצבע כתום. למחכה לתורו למטה משמא, הקורבן האחר, את האיל

, גדולה ממנו פי כמה וכמה, משוננת, מנופף בסכין מפלצתית, אברהם הוא המשולש הקטנטן בפינה

הוא . האוכלת - מאכלתנעם זוכר כי המלה לסכין בסיפור הזה היא . תלויה באלכסון מעל יצחק

 .מכריז שאלוהים לא נמצא בתמונה הזו

                                                 
83

הטקסט . ך הקתולי"ארבעת כרכיו הם חלק מן הספרים החיצוניים שנשתמרו בתנ. ך העברי"ספר מקבים אינו חלק מן התנ  

 (.ז"צתר, מקורות: אביב-תל) הספרים החיצונים, (עורך)המופיע כאן מצוטט מתוך אברהם כהנא 
84

-בקטלוג תערוכה שהוצגה ב, גדעון עפרת. 5667ספרות מחאה ואמנות מחאה הלכו והתפתחו בעקבות מלחמות ישראל מאז   

מציג את יצירותיהם , העקדה באמנות הישראלית המודרניתבמוזיאון לאמנות ישראלית מודרנית ברמת גן בנושא  5677

ה תקופה וכן ציטוטים של סופרים ומשוררים רבים מספור העוסקים החזותיות של ארבעים וארבעה אמנים ישראליים מאות

 .בעקדה במונחים לגמרי לא מסורתיים



113 
 

יוצר עבודה איקונוקלאסטית נועזת הנוסכת אומץ בחברותיו , קבוצהשהיה הגבר היחיד ב, נעם

ואז הממדים היחסיים האומרים ; העדרו של אלוהים, ראשית: שהיו פחות אסרטיביות, לקבוצה

לנעם אין הרבה . מיוצג רק באמצעות נשקו הקטלני העצום, אברהם מצומצם קשות -את שלהם 

 .ו הם כגחלים לוחשותכעסו והתפכחות; מה לומר ועוד פחות לכתוב

 :שרה

 נוכחות האלוהים נוקבת

 (5.3איור )

, הבנת האמנות, הבנת הטקסט: שרה מזהה ארבעה תחומים שבהם השפיע עליה המדרש במו ידינו

 :כך היא כותבת. הבנת החיים האנושיים והבנת העצמי

 

 

 

 

 

 

 

 [נוכחות האלוהים נוקבת, שרה. 5.3איור ]

 

של הדף כולו נתלשו באופן , החתוכים יפה, הקצוות החלקים. שולט בכול, אלוהים הוא צהוב זוהר

. שואף לשלמות ולטוהר, אברהם הוא לבן. לא אחיד כדי להדגיש את האינסופיות של אלוהים

, בלתי חדיר לנוכחות האל, ובכל זאת הוא נדמה כסגור, בסבלו מתמזג צבעו בצהוב של אלוהים

הוא , יצחק הוא אדום. בצבע חום נייטרלי, המזבח עשוי מאדמה. בו כמו סכיןהנוקב את ל

השחור . מזכיר את הרוגי פומפיי שאובנו לנצח בתנוחות שבהן התייסרו, הוא שוכב על גבו. הקורבן

, הצהוב האלוהי חודר גם אותו. הסבל, המקיף אותו הוא הטרגדיה( האלמנט הששי האופציונלי)

מבשר , האיל בא מלמעלה. סבל וחטא: הלבנה של אברהם מוכתמת בשחורשלמתו . כמו חרב קהה
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אולי אין . הכתם השחור שעליו כמעט ולא קיים. צבע הטבע המרגיע, צבעו ירוק. החופש והגאולה

 ?מי יכול לומר שהאיל אינו יודע סבל, אבל מי יודע, הוא מודע לגורלו

יש כאן מידה רבה של חוסר מנוחה מצאתי ש. בכתמים השחורים, להפתעתי, את עצמי גיליתי

כשהתחלתי בעבודה חשבתי רק על צורות וצבעים ולא נתתי את דעתי על החשיבות . וחוסר שלמות

אז הבנתי למה האיל שלי כל . עד שראיתי את הסכין העצומה של נעם, הרבה שיש גם לפרופורציות

זועה לחשוב . מה ומאחריותאנחנו משוחררים מאש, מרגע שיש לנו קורבן לעולה. כך גדול ומרכזי

 .אדם אחר( כלל-וזה בדרך)שהקורבן הזה יכול להיות 

. שרה -אני מבינה עד כמה חסרה בסיפור הזה הדמות הרביעית , כשאני כותבת, בעצם רק עכשיו

המדרש מסביר את העדרה . מה שקרה לא היה קורה אילו אלוהים שיתף גם אותה בניסיון. האם

עד כמה שמוות בתור תגובה . ומד אברהם לעשות גרמה למותהבכך שהידיעה על המעשה שע

. נראה לי שבמקרה הזה הוא התגובה הכי מתקבלת על הדעת -אמוציונלית הוא דבר קיצוני מאוד 

אני רואה את ... מועד גיוסו מתקרב וזו חרדה איומה? האם יצחק הוא בני. ריאליזם לא רומנטי

, זדהות שלי עם שרה נובעת רק מעובדת היותי אםהאם הה. הסכין מתרוממת ונתקעת בלבי שלי

 ?או שיש מקום לעובדה שגם שמי שרה

 שרה במדרש ובאמנות על העקדה

באמצעות התרגיל , אולם. בתחילה שרה מסרבת לעמוד מול הסמליות של הצבא הישראלי כעקדה

דעותה מכה בה במלוא החריפות מו, חברה לקבוצה, ובהשפעת האומץ של נעם, האמנותי ועיבודו

 .להזדהות שלה עם שרה המקראית ועם התפקידים האפשריים הרבים שיכלה שרה למלא

אולם כוחם של המדרש ושל האמנות , שרה כמעט ואינה נראית בגרסה הרשמית של העקדה, אמת

הגירוי . להבחין ברגישויות בין השיטין מציל אותה משכחה ומקצה לה מגוון של תפקידים

לא . אחרי העקדה, במפתיע, שרה במדרש הוא העובדה שמותה מתרחשהטקסטואלי למקומה של 

המספר לה שיצחק לא הלך , המסית, המדרש מזמן את השטן. נותר לנו אלא לתהות האם יש קשר

היא . כפי שהטעה אותה אברהם לחשוב כדי להוציא את יצחק מן הבית, באמת ללמוד תורה

בולמות את העקדה ומהדהדות בקולות  יש האומרים שזעקותיה. זועקת בחרדה ובכאב ומתה

מתקבל על הדעת בהחלט שאת הדמות שלפני האוהל בבית הכנסת . שמשמיע השופר בראש השנה

 .הקשורה גם היא עם השופר, יש לזהות כשרה, שעליה מקשים לא אחת, אירופוס-של דורה

 ,E.R. Goodenough, Jewish Symbols in the Greco-Roman Period. (Princeton University Press, Princeton. 5.4איור ]

New Jersey: Bollingen Series 37, Vol. 11, Plate III ;245-256 באדיבות הגלריה לאמנות של אוניברסיטת . לספירה

Yale , אוסףDura Europos]). 
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: בעיר ניו יורק St. John the Divineמתוך דלתות הארד של קתדרלת ) .Henry Wilson, Angel of the Moon. 5.5איור ]

 .(התצלום באדיבות המחבר. 1935

 

נוכחותה של שרה בתיאור החזותי הקדום ביותר של העקדה המוכר באמנות היהודית מעוררת 

היא עומדת , שמעל לגומחת ארון הקודש, באיקונוגרפיה הייחודית הזו של סצינת העקדה. פליאה

שהוא , "חזון"כולם פונים לעבר ה. נה אל הצופיםאף לא אחת מן הדמויות אינה פו. בפתח אוהלה

דורה הייתה עיר קטנה באימפריה . או ידו של האל או בית המקדש העתיד להיבנות על הר המוריה

. הרומית על נהר הפרת שבסוריה ובה קהילה גולה קטנה שלא השתייכה לזרם המרכזי של היהדות

עד שהעיר נחרבה בפלישה ( לספירה 244-256)בית הכנסת המדהים שלה שרד שתים עשרה שנה 

התודעה הפמיניסטית הזאת והיבטים אחרים של מקוריותה , למיטב ידיעתי. של הָסָסנים

 (.5.4איור )החזותית לא הופיעו בשום מקום אחר באמנות בתי הכנסת עד היום 

 עשוי היה אולי להיות שרה ניתן, הנשי, זמננו של המסורת ולפיה המלאך המושיע-גירסה בת

 (.5.5איור )בעיר ניו יורק  St. John the Divineלמצוא בעקדה שעל דלתות הארד של קתדרלת 
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 :שירה

 הכול משתנה

 (5.6איור )

כלי , חפץ, צורה, אברהם הוא ישות[. המלבן העליון]מאיימת , אלוהים הוא נוכחות מתנשאת 

יצחק מלא בפחד גובר [. המלבן האמצעי]והופך להשלמה , מלא בזעם העצום ההולך וקטן, קיבול

המזבח גם הוא נוכחות גדולה [. המלבן התחתון השמאלי]והולך ונאבק בהשלמה של אברהם 

, האיל, ואחרון[. מימון, ריבוע]אבל לא מבחינת יצחק , קשור לאלוהים, ברהםומאיימת מבחינת א

אלוהים גם הוא הופך לנוכחות . מגיע ישירות מאלוהים בצורת עמוד של אור ומבטל את המזבח

איך יכול אלוהים לבקש . אני שותפה לזעמו של אברהם. עם יותר תקווה, חיובית יותר, צהובה

האם אין לאדם שום דרכים אחרות ? א צורך לנסות מישהו כךמדוע הוא מוצ? זאת ממישהו

לא הייתי יכולה ולא הייתי מסכימה . אינני שותפה להשלמה של אברהם? להראות את דבקותו

 .אני חושבת שמותר להטיל ספק במעשיו של אלוהים. הזה" הקורבן האלוהי"להקריב את 

 [הכול משתנה, שירה, 5.6איור ]

 

. סר שום דיאלוג בין האב לבן במהלך המסע הגורלי בן שלושת הימיםהמקרא כמעט ואינו מו

את ההתנגדות הפוחתת אצל האב ואת , ממחישה את מה שלא נאמר, בעיונה הגרפי בתהליך, שירה

המלבנים האופקיים הנראים כארונות מתים מייצגים עוד יותר את . האימה המתעצמת אצל הבן

נוכחותו השחורה המאיימת . ם גם הוא מעובדאלוהי. השאלות הסופיות המעסיקות אותה

שירה מזדהה עם זעמו של אברהם , בסיום דבריה"[. יותר תקווה, יותר חיובי... צהוב]"מתבהרת 

הבעיה של ". יצחק נאבק בהשלמה של אברהם. "אולם ליצחק אין בעיה עם אלוהים. כלפי האל

חופף בקושי את הפחד הענק של השטח הקטן שהוא התנגדותו של אברהם פוגש ו. יצחק היא אביו

 .אין בו הרבה נחמה והגנה; יצחק אל מול המזבח

בעזרת המשורר וילפרד אוון . שירה לא הבינה את עוצמת רגשותיה עד שהפכה אותם לנראים

(Owen) ,ו 'הצייר קרוואג(Caravaggio)  ְרן קירקגור , שהוצגו בכתה, (Kierkegaard)והתיאולוג סֶּ

 .ב האב האכזר בהקשר רחב ומקיף יותרהצלחנו לחקור את מוטי

הותיר בעזבונו , המשורר הבריטי הצעיר שנהרג בחזית במלחמת העולם הראשונה, וילפרד אוון

 The Parable of")" המשל על האיש הזקן והצעיר"ושמה  בראשיתב ב"פואמה המבוססת על פרק כ
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the Old Man and the Young") .מספר העורך אדמונד , ר מותובמהדורה של שיריו שראתה אור לאח

ן על הערה שרשם המשורר לצד הפואמה נכונותו של הדור הזקן יותר להקריב את הצעירים : "ְבַלְנדֶּ

 85".מהם

 ,ויבקע עצים וילך, ויקם אברהם

 .ויקח עמו האש ואת המאכלת

 ובהולכם בדרך כך שניהם יחדו

 ,אבי: יצחק הבכור דיבר וכך אמר

 אשברזל ו, ראה את כל ההכנות

 ?קורבן השה איה, ולעולה הזו

 אז אברהם עקד את הצעיר בחגורות ורצועות

 ,ובנה חומות ותעלות שם במקום

 .והושיט קדימה את הלהב את בנו לשחוט

ה  ,הנה מלאך קרא אליו מן השמים! וראֶּ

 אמר, ידך לנער אל תשלח

 ,הבט. ומאומה אל תעש לו

 ,לכוד בסבך בשתי קרניו, איל

 .הגאווה תחתיו-ֵאילהקרב את 

 -, אלא את בנו שחט, אך הזקן לא כך אבה

 *.אחד אחד, ומחצית מעם אירופה

ובו דימוי חזק של , הקרבת יצחקו 'אפשר לשמוע את זעקותיו של יצחק בציורו הסוער של קרוואג

נאספו בידי , המבטאים מגוון רגשות, דימויים חזותיים רבים נוספים של העקדה. אברהם האכזר

 חיל ורעדהשמופיע ב" מדרשי"בסיפור ה Das Alte Testament Im Bilde.86תאודור ארנשטיין בתוך 

 ,את אביושנבצר ממנו להבין , יצחק. מקבל מוטיב האב האכזר תפנית מפתיעה של קירקגור

אז ... הוא ביקש על חייו הצעירים, נפל לרגליו בתחינה, התרפק על ברכי אברהם

מבטו , והנה שונו פניו, וכאשר ראהו יצחק שנית, הפנה אברהם את פניו ממנו לרגע

נער ", ואמר, השליך אותו אל האדמה, הוא אחז ליצחק בגרונו. ומראהו נורא, פרא

סבור היית כי ממלא אני אחר . ד אלילים אנכיעוב? סבור היית שאביך אני, אוויל

אלוהים ", חרד כולו, ויצחק זעק ברעדה." כי תאוותי בידי, לא? מצוות אלוהים

היה , אם אין לי אב על פני האדמה. חמול אלי, אלוהי אברהם. חמול עלי, שבשמים

טוב לו לנער . הריני מודה לך, הו אל עליון", ואברהם אמר לעצמו חרש!" אתה אבי

 87."ממה שתאבד אמונתו בך, שיחשבני לשד

מוטיב האב המסתיר את מעשי האל כדי להגן עליו קיים כבר בתקופה התלמודית אם לא קודם 

 :לכך

אין לי עוזר אלא , ובלבו היה אומר מי יצילני מיד אבי, באותה שעה היה יצחק מסכים בפיו"

 "עושה שמים וארץ' ה שנאמר עזרי מעם ה"הקב

                                                 
85

 Edmund Blunden (ed.), The Poems of Wilfred Owen (New York: Viking 1931), 122 . ראו גם התייחסות

 .xii-xiii' עמ, Shalom Spiegel, The Last Trialליצירה זו ולתהליך המדרשי בתוך 
*
 .כל הזכויות שמורות למתרגמת ©. איילת סקסטין: תרגום  

86
 Theodor Ehrenstein, Das Alte Testament Im Bilde (Princeton: Princeton University Press, 1945), 26-

29. 
87

 .55' עמ, (ג"תשנ, מאגנס: ירושלים)איל לוין : תרגום, חיל ורעדה, סרן קירקגור 
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 .'לוח ז, קטלוג –" עקידת יצחק באמנות"מתוך , י"כת ,אבות דרבי נתן

 .92, וירא, מצוטט בתורה שלמה 

 :רינה

 העולם מחוויר אל מול מה שדורש היום 

. מתגמד לעומת היום הנורא( בלבן)העולם . המרגש, הסוער, היום הגדול, זה היום -רקע אדום 

, למרחב, שולח מבטים לעבר היום -אברהם . אברהם ויצחק קשורים זה לזה כענפי העץ אל גזעו

שיעזור לו לבצע משימה קשה זו ואולי , שידריכו, אולי צו שיכוונו, אולי מלאך -ומחפש אור 

 .שיעכבו

אך חלקו כאילו מושלך החוצה מתוך  -המזבח מוכן ! מסמל רע, גם כן צהוב -מזבח . צהוב -אור 

, כמעט קופץ מרצונו אל המזבח, יולמרגלות, האיל כה מוחשי. הרהורים, מבטא לבטים": העולם"

 ...הצו יבוא מאי שם -אבל אברהם לא פונה אליו 

עתידו ובכך לזכות -אני מוצאת עצמי בתוך הקונפליקט הנורא של אב אוהב שעומד לאבד את בנו

 .ולהיות בן אלוה

 ?במה הייתי בוחרת אני? במה יבחר

הדרישות , כלומר, היום, האדוםרינה מניחה את העולם הלבן העגול כנגד הדרישות של הרקע 

אברהם ויצחק נמצאים על אותו ציר מרכזי . אלוהים אינו נזכר בדבריה. העלומות שמציב הזמן

מוסריות ורצון חופשי מרכזית , צייתנות, אהבה, של מחוייבות, של העולם משום שהדילמה שלהם

נדחפים , והמזבח( והיםאו אל)דהיינו האור , אותם מרכיבים העוסקים בהקרבה. גם ביקום מסודר

, משום שהם מייצגים את עצם העניין" ָרִעים"ומסומנים כ, כמעט מחוץ לעולם, אל גבולות הזמן

נמצאים בתוך , כל החלקים נוגעים זה בזה. את חידת הצד האפל של אלוהים, את המחיר הנורא

 .רק מבטיו של אברהם אינם מגיעים לאור. מערכת יחסים

יד , האיל -גוד לאיקונוגרפיה המסורתית שבה אברהם פונה לעבר העזרה בני. האיל מוכן ומזומן

. הוא קורא תיגר על האור הרחוק. כאן אברהם הופך פניו מן התשובה הקלה -המלאך , האל

 .בקונפליקט האדיר ובדומיית הציפיה, עבודתה של רינה תלויה ועומדת בתוך הרגע הזה

 הקורבן הוא בלתי נמנע: מסקנות

ת החשובות ביותר של סדנאות אלה היא שדיאלוג וגילוי עצמי יכולים להתרחש ואכן אחת התגליו

יש הזדמנות לבטא התייסרות ולהתמודד עם . מתרחשים בין מורים בעלי רקע דתי וחילוני שונה

 .טיבם של המחוייבות ושל המתחים הקיימים בחיים שאותם בוחנים

היא " לא סופג"המזבח . אלוהים לבין המזבחהעקדה של ברכה מציגה עימות בין , כך למשל

ורומזת לסיפור קין והבל שבו האדמה סופגת בכאב את דמו של הבל וזועקת לאלוהים , כותבת

המחייך , המזבח מסרב לשתף פעולה עם אלוהים, לעומת זאת, כאן(. א"י:'בראשית ד)כעדה לפשע 

 .בהנאה

. הירואית נוכחת רק אצל הדתיים ביותרהמחוייבות ה, מחוייכת-מרירה ספק-ספק, בדוגמה אחרת

שחור הוא האסוציאציה שלי עם "נאוה מסבירה כי , שהוא גדול ושחור, בכותבה על אברהם שלה

הדיון מעלה שאלות . לבושי השחורים, היא מתייחסת ליהודים החרדים". מחוייבות מקסימלית
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שבין מחוייבות מרבית  בלי להקפיד על שמירת מצוות טקסיות ועל הקו הדק" קדוש"על להיות 

 .שבהן פתחנו' המחזירה אותנו בדיוק לאותן דוגמאות מספר מקבים ד, לבין פנאטיות

סטודנט לאמנות , (3מקבץ צבע , 5.7ראו איור )אחת הדוגמאות החריפות ביותר מופיעה אצל חיים 

 פשטותן המשלה של הצורות האבסטרקטיות שלו. במכללה הקהילתית שבעיירת הפיתוח ירוחם

אלוהים הוא המרכיב . מוסרת את חזיון העקדה האישי כאירוע המתרחש כולו בתוך אברהם

בתוכו . החיים, הכוח, החיוניות, הכעס, אברהם הוא בצבע הדם. הרקע השחור המאיים, העיקרי

, האנדרטה הלבנה. שבו מונחים בשכבות הכחול והירוק של יצחק והמזבח, הקרע, מצוי השבר

וגדלה עד שניתן לראותה ( ?אולי פנינה? אולי כיב)מתחילה מבפנים , רבהההק, הקטנה והזקופה

 ?האם טיבם של החיים מחייב נוכחות מתמדת של קורבן הניצב זקוף וטהור כמקדש. מבחוץ

יצירתו נחנה בכוח . אינטגרציה ואיזון של מתחים, משיג הרמוניה, בלי לנטרל את הצרימה, חיים

כולם  -ובחסכנות באמצעים אמנותיים ( איחוד של צורה ותוכן)בעקיבות פנימית , להסעיר רגשות

, הוא הצליח לקשר מצב רגשי לרעיון ציורי בעל איכויות דומות. מאפיינים של יצירת אמנות טובה

 .וממנו הוא יוצר דימוי המכיל את רגשותיו ומסמל אותם

 ספר תיכון-סדנא בבית

פר נחשב בקהילה יהודית עירונית גדולה ס-ערכתי את סדנת העקדה גם עם תלמידי תיכון בבית

, השתתפו בשיעור, עשרה-עשרה עד שש-בני ארבע, כשלושים תלמידים 88.ב"בחוף המזרחי של ארה

שהיא שונה , הייתה שם האנרגיה השופעת של גיל הנעורים, ראשית. והציבו בפני אתגר מסוג אחר

צורך במבנה סדור ומהיר שיתאים והיה , כל כך מן המצוי בכתת באוניברסיטה או בסמינר למורים

, בנוסף(. הרבה פחות מן השעתיים וחצי עד שלוש שעות שאני מעדיפה)ליחידת הזמן הקצרה יותר 

התלמידים הללו ידעו שהם בין הטובים . היה גם צורך להתמודד עם האווירה האליטיסטית

עים כל מה שיש היו משוכנעים שהם יוד, ך"ומכיוון שהיה מדובר בקטע מוכר מן התנ, ביותר

 .הייחודיות האינדיבידואלית שלהם הבטיחה מגוון תגובות דרמטי. לדעת

. שני עניינים נוספים עולים על הפרק? מדוע לבחור קבוצה של תלמידי תיכון יהודי מסורתי

שמושאם יכול להיות , או אידיאליזם/גיל ההתבגרות הוא גיל של מחוייבות נלהבת ו, ראשית

ספר דתי מסויים זה נאור דיו ואינו -בית, שנית. סמים או צבא, דת, האהב, מטרות חברתיות

. בשונה ממוסדות יותר דתיים ופונדמנטליסטיים, מבודד את עצמו מן הציבור האמריקני בכללותו

ומאפשרת , הסדנא מספקת הזדמנות לבחון סוגיות דתיות ומוסריות ויחסים בתוך המשפחה

לביקורת ולמרדנות בדרך של משחק , ם האמונהלמשתתפים לבטא ולהיחשף להתמודדות ע

המשתתפים מקרב סגל ההוראה מתעוררים לשאול את עצמם האם , בעקבות זאת. אמנותי יצירתי

תכנית הלימודים הרשמית נותנת גיבוי לתגובה הרגשית אצל צעירים המתחנכים לתפוס עמדות 

 .מנהיגות בציבור הרחב שאליו הם משתייכים

ף 'ג. בחרתי את אלה שיש בהם עניין המשגתי וחזותי, נו שיצרה קבוצה זוידי-מן המדרשים במו

אברהם של אהרון . דבק בעוז באמונתו אך נאבק עם הרצון לחיות, הוא טיפוס של קדוש מעונה

האם . דיויד מתעניין לא באלוהים אלא באביו. הוא הרואי אך שומר מרחק ממחשבותיו ורגשותיו

דייב . היא יודעת שהעקדה מרכזית וכואבת. מארי ישירה וכנה. בשום אופן? לתת אמון בהורי
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 .מרצה לטיפול באמנות במכללת דוד ילין בירושלים, יתוח יצירות אלה הגישה עפרה ברונועזרה מופלאה בנ  
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נעמי מוטרדת יותר מכול מן הפיוס . אבל אברהם יכול בכל זאת לבחור, אומר שאלוהים יודע הכול

 .הרהורים על הסדנא ועל בעיות בחינוך דתי מובאים אחרי הצגת דבריהם. שלאחר העקדה

 :ף'ג

 ?כפות אותי יפה

 (3בע מקבץ צ, 5.8ראו איור )

המזבח (. כשופר)נותרת רק הקרן שלו . האיל נמצא רחוק ואינו יכול לראות מה הגורל שצפוי לו

מוכן להקריב את עצמו , יצחק לא נע ולא זע. הוא צורה פשוטה של מזבח שאליו יצחק עקוד היטב

אברהם מיוצג כזרוע האוחזת בסכין ישר בתשובה . יראת השם ואהבת אביו, לאלוהים מתוך חיים

אני מרגיש . אבל היא מייצגת את רגשותי, אני לא נמצא בתמונה הזאת. לקריאתו של האל

התמונה שלי מראה את הפשטות של הסיפור על פני . ך הוא נצחי מפני שהוא חי לעולם"שהתנ

חשוב לזכור שמה שיש בה באמת זה . )השטח ומזמינה אנשים להביט בה ולראות מה שהם רוצים

את מה שהתכוונתי רק אני יכול להעביר . שאחרים מוסיפים זה קשקוש מה; מה שאני התכוונתי

 .(וגם אלה שלהם אני מספר במפורש מה כוונתי

אברהם מיוצג כזרוע עם . רק המזבח ויצחק מופיעים בשלמות, מבין חמש הצורות המבוקשות

לשופר לא כתחליף לקורבן אלא כקשר הסמלי המרוחק , האיל נוכח. מוציא להורג ותו לא, סכין

, המזבח אינו צורה פשוטה. ברקע השחור -או לפחות אינו נוכח במפורש  -אלוהים נעדר . העתידי

 .אלא מתוכנן במיוחד כך שיתאים ליצחק ולחבלים, למעשה

אך הצורות , מסורת הנכונות להקרבה, ף רצה להציג בצורה מכובדת את המסורת שהתחנך בה'ג

ף מכחיש 'ג? העקוד בחוזקה כה רבה, ת יש ביצחק כזהכמה נכונו. שלו מספרות יותר ממה שאמר

אני "שהסיסמה המבולבלת , את הזדהותו עם יצחק אך מודה שהעבודה מייצגת את רגשותיו

מה שאחרים . "אינה מצליחה לכסות עליהם" ך הוא נצחי מפני שהוא חי לעולם"מרגיש שהתנ

, יצחק מוכן. די לעמוד מולםהיא אולי הכחשה נוספת של רגשות שקשה מ, "מוסיפים זה קשקוש

אולם איך . החבלים החזקים מעידים על התנגשות עזה; הסותרים זה את זה, מתוך יראה ואהבה

, ואם לא די בשניּות זו? אם לא במיתרים דקים של אהבה, עוד יכול אדם קשיש לעקוד אדם צעיר

. הוא שוכב פרקדן, רגליופי כפות -על. נשים לב גם שיצחק שוכב על המזבח הן על בטנו והן על גבו

מזווית זו נראה כאילו . ומכאן שהוא שוכב על בטנו, הוא מביט אל האיל, פי צדודיתו-אולם על

 .אביו נועץ את הסכין בגבו

פירוש לתורה מן המאה  -ף דומה דמיון יוצא דופן לדבריו של יצחק בתרגום יונתן 'יצירתו של ג

אומר הקדוש המעונה , "כפות אותי יפה. "קדמתשהוא תוצר משולב של הגות רבנית מו, הששית

תרגום יונתן בן עוזיאל לבראשית " )ויימצא פסול בקורבנך... שלא אפרכס מצער נפשי", הראשוני

, אצל שניהם. כאן מוסווית נכונותו המסוייגת של הצעיר בכסות של דרישות פולחניות 89(.'י:ב"כ

 .רת דורשתהרצון לחיות נאבק בהתניה לצייתנות ואמונה שהמסו

                                                 
89

תרגום יונתן קרוי באופן רשמי  .67' עמ, (ד"תשמ, ירושלים) .תרגום יונתן בן עוזיאל על התורה מתורגם לעברית. דוד, רידר  

 ".יונתן-תרגום פסבדו"
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 :אהרון

 ך"אין רגשות בתנ

 (3מקבץ צבע , 5.9ראו איור )

אולם גיליתי שקשה לי לייחס אותן לצורות שהייתי אמור . עבודתי מלאה בצורות ובאינטראקציות

כי ההיסטורי כמכיל רגשות שאפשר לתאר אותם "כי אינני רואה את הסיפור התנ, ליצור

ד וגם חוקרים מאוחרים יותר למדו וכתבו על חכמי המקרא והתלמו. באמצעות המדיום הזה

הסיבות והתוצאות של העקדה הזו במשך מאות שנים וסקרו את כל מגוון התוצאות שלה מבחינת 

אני חלק מהאנשים האלה ומכאן המעורבות האישית שלי . יצחק וכל העם היהודי, אברהם

שלא , יהודי אחד, זה רק אניהצלקות שנשאו אבותינו שינו את ההיסטוריה היהודית ואני . בסיפור

אני מודע לכך שאינני מסביר זאת היטב או . מוכן לייחס את הרגשות האלה לפיסות בריסטול

 .אבל אינני מסוגל להקדיש לפרוייקט הזה שום עומק רגשי, אפילו במידה מספקת

 .אולם זה בדיוק מה שעשה, אהרון טוען שהוא אינו מסוגל לבצע את התרגיל מתוך עומק רגשי

. אלא ענק הממלא את כל החלל האנכי, הוא אינו עצוב או דומע. אברהם שלו הוא דמות הרואית

הסיבה . הצורות המסקרנות ביותר הן רצועות הסרט הדביק המייצגות את הנוכחות האלוהית

ובזה התבטא מאבקו עם , הייתה לטשטש את דמות האנוש, כפי שהודיע לי בשיחה, לשימוש בהן

היו ביטוי ברור לנוכחות האלוהית בכל תולדות ( כקרניים זורחות)פסים . תמונה האיסור על עשיית

פסים אלה מקנים לאברהם יותר מאשר אור  90.בעיקר כקרניים אלכסוניות, האמנות הדתית

ן לאברהם, שהם סטאטיים, הפסים האופקיים. אלוהי סֶּ שניים מהם על ראשו ואחד על , הם כרֶּ

תיו של האל הן את יכולת ההבחנה של אברהם והן את דחפיו בכך חוסמות פקודו. תחתית בטנו

הקו היחיד שהוא אלכסוני נע מן האל דרך . קיים קשר רגשי בין האב לבנו, ובכל זאת. הרגשיים

 .ועובר דרך לבו של אברהם, אברהם אל יצחק

תהליך ההדבקה מפחית את ? האמנם אין מיקומם של הפסים מקרי, עשוי הצופה לשאול

והשהות , הנחה אקראית או מהירה של חלקים מתעכבת כשמדובר בהדבקה. למקריותהאפשרות 

, הכרזתו של אהרון היא הרציונליזציה. גם אם לא במודע, מאפשרת בחירה מכוונת

זה האופן . האינטלקטואליזציה שמעניקה לו ריחוק ממה שעשה ועוזרת לו לא לראות את הדברים

פטור הוא , שאין אדם מקשה על מה שבא מלמעלה מכיוון. שבו המאמינים מקבלים הוראות

זהו גם ביטוי . לפעמים האמת הפסיכולוגית צפה למרות כוונותיו המודעות של האדם. מלהרגיש

 .עצמי וגם גילוי עצמי

 :דיויד

 בשום אופן -לבטוח בהוַרי 

 (5.11איור )

כי הוא , וא שוליהאיל גם ה. אין לו ולא כלום עם ההתרחשות האמיתית; אלוהים הוא מעל לאדם

המרכיבים . רק רעיון שעלה בדיעבד ותחליף נוח אחרי שהדרמה האמיתית באה על פתרונה

נתון לחלוטין לחסדי שגעונותיו של , יצחק נמצא על המזבח. העיקריים הם אברהם ויצחק והמזבח

                                                 
90

 Hans-Martin Rotermund, "The Motif of Radiance in Rembrandt's Biblical Drawings," Journal of the 

Warburg Courtauld 29 (1966);101-121. 
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 אני מרגיש קירבה מסויימת. שעומד מעליו כשופט, המזבח אוחז בו ממש מתחת לאברהם. אברהם

כי הוא בטח בהוריו עד כדי כך שעלה על , אבל בשום אופן איני יכול להזדהות איתו ממש, ליצחק

 !בשום אופן. המזבח

. הנה נער מתבגר שלוקח את הסיפור המקראי באופן אישי מתוך מרד פתוח ומפורש נגד הוריו

כאן . נותיתראינו כיצד תלמידים עשויים לדבר ברוח מסויימת אך לבטא קונפליקט בעבודתם האמ

ואילו היצירה חושפת בשקיפות את הצורך של , ההתרסה מבוטאת מילולית; נמצא ההיפך הגמור

 .הנער באמון ובהגנה

 .[בשום אופן -לבטוח בהורי , דיויד. 5.11איור ]

 

. כשברכיו מעלה, אם כי בתנוחת התגוננות, ללא חבלים, יציב ובטוח בתפקיד הקורבן, יצחק שוכב

למרות מה שאומר דיויד על . מתנשא מעבר לקצה הדף, אברהם הוא ענק, הקטנטןבניגוד ליצחק 

וממנו , שהוא מגונן ונותן חיים, הוא עשוי כעץ. צורת האב אינה הרסנית, אברהם העומד כשופט

, אין ספק שהחיה העצומה הזו; האיל בהחלט אינו שולי כפי שהוא אומר. הילד יכול לשאוב כוח

 .היא שתחליף את דיויד, המזבח שקשה למצוא לה מקום על

אין לו ולא כלום עם ההתרחשות "שעליה הוא אומר , דיויד אינו מכין צורה לנוכחות האלוהית

. הוא אינו מעלה את שאלת האמונה באלוהים. העניין של דיויד הוא בבירור באב ובבן". האמיתית

 .ול וחזקאפילו כשהוא עצמו כה קטן והאב כה גד, שאלתו היא האם להאמין באב

 :מארי

 יצחק הוא משהו קטן עם ראש ענק

 (3מקבץ צבע , 5.11ראו איור )

מבטא אור , כתום-צהוב, הצבע. הוא צופה על הכול מלמעלה. הנוכחות האלוהית היא תלת ממדית

אביבי -האיל ירוק. האיל יוצא מתוך הצורה הזו ומראה שאלוהים נתן את האיל לאברהם. וגדולה

צבעו . בהיר שנוגע בתחתית נמצא באמצע הדף-המזבח הירוק. ים חדשיםמשום שזה מראה על חי

להראות שהוא עובר ניסיון , יצחק הוא משהו קטן עם ראש ענק. מעיד על חיים שהולכים ואוזלים
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. הוא גדול וכל האברים שלו בפרופורציה, בסגול כהה, אברהם. קשה נורא אפילו שהוא כל כך צעיר

 .הוא בעצם אובד עצות ולא יכול לעשות כאן כלוםאין לו ידיים כדי להראות ש

היא מסוגלת לתת לעצמה תשובות סופיות . ואין בהם שיפוט או ספק, דבריה של מארי ברורים

. היא מכירה בניסיון שעובר יצחק לצד הניסיון של אברהם. ובכל זאת אינה מתכחשת לרגשותיה

ת על המזבח ללא כחל ושרק כעל היא מדבר. המספק את האיל הגדול, יש לה אמונה באלוהים

 .היא פשוט ממקמת אותו במרכז, בלי לחרוץ משפט; הדבר המוצץ את לשד החיים

ברור . אצל מארי רואים התאמה והרמוניה יוצאי דופן בין ההסבר הכתוב לבין הדימוי החזותי

אנו במקומות אחרים . שהניסיון לא מנכר את האב והבן זה מזה, גם אם הדבר לא נאמר, לגמרי

את יצחק פונה מעם אביו כדי לחפש ישועה או את , רואים את המזבח מפריד בין אברהם ליצחק

אך , כפי שמודה מארי, אובד עצות, כאן אברהם חסר ידיים. הדימוי של האב כאגרסיבי לחלוטין

או שמא פריקת אברהם מידיו בכל ". וילכו שניהם יחדו. "הילד נמצא יחד איתו באותה דילמה

 ?רציונלי של רוע-שת כאמצעי ביטחון נגד אותו רגע איזאת משמ

 :דייב

 חוץ מאברהם, אלוהים שולט בכול

' כל מה שה, גם אם זה כואב לו, שהוא יעשה', אברהם התקדם עד לנקודה כזו של אמונה בה

הם מקיפים את . של הציווי, כאילו, "קורבנות"הם שני ה. לכן האיל ויצחק הם באותו הצבע. רוצה

אף אחד לא נוגע ; נייטרלי, המזבח עצמו הוא עצמאי. ששולח את ידו אל בנו מעל למזבח, אברהם

היא מקיפה הכול ואפשר לראות אותה דרך הכול חוץ ; כחות האלוהית היא בצבע כחולהנו. בו

כאן אני רואה את . שחייב להחליט בעצמו, אלוהים שולט בכל הגורמים חוץ מאברהם. מאברהם

רגע שבו ; עומד למבחן שהואכמעט כל אחד יכול להצביע על רגע שבו הוא מרגיש . מקומי בעקדה

 .עבר לשליטתו אבל הצלחתו שלו תלויה רק בוכל מה שמסביבו נמצא מ

אם . אדום הוא צבע מוצלח לאברהם? האם אברהם באמת נייטרלי ואדיש כפי שמכריז דייב

הכוח , האדום הוא גם צבע החיים. הרי שכעסו מודחק בשתיקה פאסיבית, אברהם כועס

פי שהזדרז לעזוב היד האדומה שנשלחת אל הבן לא תזדרז כל כך לגדוע את עתידו כ. והחיוניות

שהמזבח , גם במלים וגם בדימוי, דייב מתאמץ להדגיש". לך-לך"את עברו כששמע את הקריאה 

 (.כמעט)ריק 

כאילו כדי לציין , למעט אברהם -כל אחת מן הדמויות נושאת סימן של נוכחות האלוהים 

שייתכן מאוד , (13-המאה ה)ן "הרמב. שאלוהים נסוג בכדי לתת לאברהם חופש בחירה גמור

מסביר את הניסיון שניסה אלוהים את אברהם כהזדמנות , שהתלמיד הזה הכיר את פירושיו

". הכל ידוע והרשות נתונה"עקיבא ' אלף שנים לפני כן כתב ר. שניתנה לו להפגין את רצונו החופשי

רט ידיעתו כדי לאפשר לפ-אך הוא מוותר על מעט מכל, אלוהים יודע במה נבחר, במלים אחרות

 .דייב ממקם את עצמו במקום הזה בעקדה. להיות אדם שלם המקבל החלטות בעצמו

עקיבא ביקורת על אברהם ' במאה השנייה מותח ר. ביקורת על אברהם צצה בשלב מוקדם למדי

ארבעה בנים למלך : "בהגדירו את תגובותיהם של ארבעה טיפוסי אישיות לתוקפנות כלפיהם

ואחד לוקה ומתחנן ואחד לוקה ואומר לאביו , ד לוקה ומבעטואח, אחד לוקה ושותק, ['לה]=
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היה לו . לעולה... והעלהו ... את יצחק ... קח נא את בנך 'שנאמר , אברהם לוקה ושותק. הלקני

 (.א"י:'ח שמחותמסכת " )ושותק', כי ביצחק יקרא לך זרע'אתמול אמרת לי : לומר

 :נעמי

 אבל הסיפור לא נגמר, האיל נמצא על המזבח

 (3מקבץ צבע , 5.12ראו איור )

. אבל הסיפור לא נגמר. האיל כבר הונח על המזבח במקום יצחק. זו הסצינה האחרונה של העקדה

. הנוכחות האלוהית נמצאת בתנועה. יצחק ממשיך להתחנן ורגשותיו של אברהם עדיין מדוכאים

ת את הרגשות של קושר, היא אורזת את התמונה בחבילה. היא נוגע בכל סנטימטר של הסצינה

. היא נמשכת מעבר לסצינה אל חיי היום יום. אני מרגישה את ההמשכיות שלה. יצחק ושל אביו

אל חיי , מעבר לפרשה הזו בבראשית, סערת הרוחות והחרדה של האירוע מתמשכים מעבר לעקדה

חות כמו שסערת הרו. ובכל זאת יש זמנים של צער, היחסים שלי עם הורי הם יחסים טובים. שלי

 .כך גם בחיים שלי לעולם אין רגיעה מוחלטת, בתמונה לעולם אינה נפסקת

, אמנם היא מקיפה הכול. צורתו של אלוהים בקומפוזיציה האסתטית הזו היא צורה יוצאת דופן

אך אין , הניסיון תם. אלא בעצם לופת ביד גרוטסקית, אך אלוהים אינו מחבק, כפי שכותבת נעמי

הרי שדמותו החיוורת והנפולה אינה מגלה שום , ם אברהם חש הקלהא. השלמה בין האב לבן

, מאות שנים קודם לכן. קירקגור כתב כי פניו של אברהם הושחרו והוא לא ידע עוד שמחה. שמחה

מופיע אברהם , (5.13איור ) 1655הדפס גלופה משנת , ביצירה האחרונה של רמברנדט על העקדה

אי אפשר להחזיר את ? ומדוע יצחק עדיין מתחנן. חור פעורשעיניו כחללים שחורים בראשו ופיו 

התמוסס והפך לנושא ביחיד של , שחוזר פעמיים בטקסט, "וילכו שניהם יחדו. "הגלגל אחורה

 ".באר ָשַבע-אל... ַוָיָשב אברהם " , ט"פסוק י

צבע אלוהים והאיל מוצגים כזוג ב. בחירת הצבעים והצבתם מדגישות את היותו של אברהם לבד

יצחק והמזבח גם הם קשורים באסוציאציה של ; נוכחות כהה ומפחידה, ובזהות קונצפטואלית

מבין עשרים ושלוש . מוזר בחוורונו ובחוסר אחיזתו בקרקע, ואברהם נותר במרכז 91;דם

 .רק זו של נעמי עוסקת בפיוס ובניכור שלאחר העקדה, הדוגמאות שנתקבלו בכתה זו
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אנו -מוצג פסל מתקופתנו( Viking ,5675: ניו יורק) I. B. Jaffeבעריכת , The Sculpture of Leonard Baskinבספר   

 .ניו יורק, 69השדרה החמישית פינת רחוב , Jewish Museum-מוצג בתצוגת הקבע ב. מזבחובו יצחק הופך ל
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 .([1655; ניו יורק, Metropolitan Museum of Art-באדיבות ה(. )הדפס גלופה) עקדת יצחק, נדטרמבר. 5.13איור ]

 

 .([התמונה באדיבות המחברת. המאה הששית; ישראל, מתוך רצפת הפסיפס של בית אלפא. )עקדה. 5.14איור ]

 

תדיר בין מאות האחרון הוא הפחות  -ואחריה , במהלכה, לפניה -מבין שלושת הרגעים של העקדה 

אולם הדוגמאות היהודיות הקדומות . הדוגמאות הקיימות בתולדות האמנות וגם אצל המפרשים

כך ניתן לזהות את שרה באיקונוגרפיה היוצאת דופן של העקדה . ביותר הן בין המקוריות ביותר

, העקדהוניתן לזהות את יצחק בתנוחה הפחות מצויה בדימויי ( לספירה 245-256)אירופוס -בדורה

 92(.5.14איור )מן המאה הששית , ברצפת הפסיפס מבית אלפא, כלומר עם הצלתו מן המזבח

 הכחשה וניכור: מסקנות

מכיוון שלעיתים קרובות אני נתקלת בבערות . כך ראיתי, התלמידים למדו את המסורת היטב

ים שיכלו התרגשתי למראה תלמידי תיכון אמריקנ, בתחום היהודי בכל שכבות הקהילה היהודית

                                                 
92

 Rachel Hachlili, Ancient Jewish Art and Archaeology in the Land of Israel (Leiden Holland: Brill, 

1988), 291. 
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אך יחד עם זאת גיליתי . לקרוא טקסט תלמודי והכירו את התאולוגיה של פרשני ימי הביניים

לעיסוק של התלמידים , לא הותירה תכנית הלימודים מקום ללב, שלמרות הבקיאות הרבה

הרי ידוע לכול . ספק ומחאה בלי שיעוררו עליהם ביקורת, למתן ביטוי לפחד, בחשיפה כנה

 .יכול לטפח ביטחון עצמי ולבנות אמונה על יסוד מוצק יותר שדיאלוג שכזה

עודד חשיפה כנה של ההתנגשויות ' מדרש במו ידינו'המשחק האמנותי היצירתי של סדנת ה

הוא רוצה ". מה שאחרים אומרים זה קשקוש: "ף לגלג על התעמקותנו בעבודתו'ג. והניגודים

ך הוא "אני מרגיש שהתנ: "טורפים אותה אך רגשותיו הסותרים, לצאת בהכרזה ערכית רטורית

כדי לדכא , בעבותות חונקים, לכן הוא קושר את עצמו למזבח באומץ". נצחי מפני שהוא חי לעולם

אהרון מגיש לנו סקירה רהוטה של חשיבות העקדה בהיסטוריה . את פחדו ולחסום את בריחתו

. כגון תרגיל במשחק אמנותי, האירוע עצום מכדי להבינו באמצעים טריוויאליים כאל -היהודית 

אך למרות . במשפט הסיום שלו הוא מודה שלא עלה בידו להשקיע בפרוייקט רגשות עמוקים

אברהם שמוחו וקרביו מרוסנים ברצועות סרט , כבר ראינו כיצד ייצג את אברהם ההירואי, דבריו

 .מכחיש נמרצות את עומק רגשותיו: כך גם אהרון עצמו. דביק

שכאשר נלווית הכחשה לביצוע , הבעיה היא. טיב חוזר בסדנת תלמידי התיכוןההכחשה היא מו

ההכחשה יוצרת את הרושם . הרי שצירוף זה מוליד ניכור, של המצוות, הרהור-בלא, אוטומטי

 .שהדת אינה חזקה דיה להתמודד בכנות עם הסוגיות העמוקות ביותר

פקטיבית והַאפקטיבית הבאה ממקמת את  העקדה בהקשר רחב יותר ונוסכת פעילות הסיום האֶּ

שכל אחת מהן , הקבוצה מחולקת לשלוש קבוצות קטנות. ביחיד אומץ לפעול כאינדיבידואל

אדם נמצאים תמיד במבחן -בני( 1: )צריכה להתמודד עם אחד הרעיונות הבאים בהקשר לעקדה

. יב יושביםאין בדידות יותר גדולה מאשר לעמוד כשכולם מסב( 2. )אנוש-החיים משום שהם בני

על ( 5. )יש מעט מאוד מלים שכולם מבינים באותו האופן( 4. )רעיון תמיד נתון למבחן כלשהו( 3)

סבלו של אדם יחיד לא ( 6. )השאלות החשובות ביותר בחיים אי אפשר לקבל תשובה אלא מעצמך

ר ערך לסוגיות העמוקות ביות-כך מחברים טקסט מסורתי רב. ולא משנה מה הוא סובל, נחשב

 .וכך גם רוכשת סוגיה דתית פרטיקולרית מעמד אוניברסלי. שמטרידות את האדם

 סדנא לתלמידי תואר ראשון

תלמידי התואר השלישי בסדנת העקדה היו סטודנטים שעמדו לתפוס תוך זמן קצר את מקומם 

שני עקרונות איפיינו את . ככמרים של קהילות או להמשיך בלימודי תיאולוגיה אקדמיים

התפיסה . ידינו של הסטודנטים הנוצרים לבין אלה של היהודים-במו-ם בין המדרשיםההבדלי

גורסת ( מבטאים אותה בראשית רבהשגם אבות הכנסיה וגם המדרש היהודי ב)הנוצרית 

הן האיל שהוקרב והן יצחק עצמו נתפסים שניהם , בנוסף לכך. שהצליבה היא השלמה של העקדה

כמו רוב היהודים , נוצרים מסורתיים(. פולוגיה של מרגרטהטי, ראו בהמשך" )שה האלוהים"כ

אולם אצל היהודים מקובלת . בלא ערעור, קיבלו בשלווה את המוכנות המלאה להקרבה, הדתיים

אל לנו לשכוח שלמרות רעיון . או אפילו לערער על סמכותו, גם המסורת להתווכח עם אלוהים

 .פו של דבר יצחק יורד מן המזבח והולך לובסו, המוות על קידוש השם המוצג בסיפור העקדה

מוטיבים כגון החיטוט העמוק בטיבו של , בין השאר, בעבודותיהם של המשתתפים אנו מוצאים

, כלומר)הקבלות , (ַקייל)יצחק כאדיפוס , (ִקין ַואן)הקורבן הכפול של האב והבן , (דּוֵאן)הקורבן 
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וטיפולוגיה רחבה יותר של ( מרגרט)לבין ישו בין אברהם לבין איוב וגם בין יצחק ( הטיפולוגיה

הפמיניסטיות מדברות על העדר נוכחותה של שרה ועל הקרבתה . העקדה כמקבילה לקבלת התורה

חלק זה בפרקנו מסתיים , לבסוף.(. סוזן ק, רוז)הסמלית של המיניות בידי הנצרות 

סודית בליווי גישה כפי שמלמד הטקסט בקריאה י -ושל אלוהים  -בטרנספורמציה של אברהם 

 (.במובן של חזרה)קריאה זו מובילה אותנו אל מושג הפיוס והתשובה . יונגיאנית לסמלים

והוא ממליץ , בעבודת ההוראה שלו, דואן כריסטנסטן, את המדרש במו ידינו אימץ עמיתי

כריסטנסן סיפר לי על תגובתה של אחת (. 9ראו הערה )יהודי -שיח נוצרי-להשתמש בו גם בדו

היא שמה את החוויה של סדנת , אם הבנתי את לּו נכון: "במפגשה עם הסגל, לּו, משתתפות שלנוה

היא תיארה עד כמה . העקדה באותו משפט ובאותה קטגוריה עם חוויית החזרה בתשובה שעברה

זה היה , אבל מרגע שהרשתה לעצמה להשתחרר. לא היה לה רצון להיכנס לחוויה הזו בתחילה

נראה שהרגע הזה הוא רגע . כפי שהיא מתארת אותו לעצמה, למצב היפנוטי קצת כמו להיכנס

 ".שהיא יודעת שהיא תחזור אליו שוב ושוב

הייתי צריכה להיות , גיליתי שבתור משקיפה. "משפט אחד בתיאור של לּו גרם לנשימתי להעתק

ר צלול וברור הנה לנו אישו". הייתי פתוחה לכוחו של אלוהים, אבל כמשתתפת, מוגבלת לפרשנות

שהמלה זקוקה לאנלוג החזותי האישי שלה כדי לערב : לרעיון הבסיסי של המדרש במו ידינו

 .בתהליך את המוח ואת הלב כאחד

 :רוז

 הוא בתי -יצחק הוא ירוק 

 (5.15איור )

והייתי צריכה לקרוע , בהתחלה היא מילאה את כל העמוד. הצורה הלבנה היא הנוכחות האלוהית

. היא הייתה אמורה למלא את כל החלל. דבר אחר/יותר כדי לפנות מקום לכל אדםאותה לקטן 

 .אי אפשר לעמוד בפניה

. יצחק מקבלת את פני הנוכחות האלוהית בברכה. בת עשרים ואחת היום, זו בתי -יצחק הוא ירוק 

לא מזמן היא החליטה להיות מדריכה והיא עובדת במעון . היא לא יודעת במה זה כרוך באמת

 .לנשים מוכות תוך כדי סיום התואר הראשון שלה

היא לא הייתה נכנסת לחיים של עבודה בשירותם של . מכשיר ההקרבה שלה - המזבח השחוראני 

פשוט . או עודדתי אותה, או דחפתי אותה, לא הובלתי אותה לכך. הפגועים בעולמנו אלמלא אני

היא ראתה יותר מדי . לפני שהיא נולדה הייתי קיימת בחייה ומילאתי תפקידים מן הסוג הזה עוד

ראתה אותי נותנת מזמני ומכוחי , פעמים את הדמעות שהיזלתי בגלל בעיותיהם של אחרים

אבל . הקורבן שלי הוא זה שהביא אותה לנקודת ההקרבה שלה. ומכספי יותר ממה שהיה לי לתת

 .הקורבן היא אינה מבינה את. היא אינה יודעת מהו מחירן של ארבעים שנה כאלה

אין הוא יכול . הוא חסר אונים לנוכח סצינה שכזו. אברהם הוא הדמות השחורה בקדמת התמונה

ההקרבה הזו . אבל לאברהם אין תפקיד פעיל, אני נמצאת קצת באברהם. הוא אילם. לעשות דבר

בוחרת בו , ירוקה ונמרצת, חיה וצומחת, יצחק. אך בלי לדעת את השלכותיה, נבחרה מרצון

לקבל בברכה את . לקבל בברכה את פני הנוכחות האלוהית הרי זה לבחור בהקרבה. בעצמה
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שכן הנוכחות האלוהית היא כזו שאין לעמוד  -הנוכחות הרי זה לשים את עצמך מעבר לבחירה 

 .בפניה

 [היא בתי -יצחק הוא ירוק , רוז. 5.15איור ]

 

אך , הנוכחות האלוהית היא השהחוויית . רק כחלק מן הנוכחות האלוהית? האם יש שה בתמונה

 .יצחק אינה נמלטת מן ההקרבה

הנעדר לגמרי , ולאברהם, ב"הנעדרת לגמרי מן הטקסט של בראשית כ, רוז הופכת לשרה אמנו

מושג מרכזי בהצגת האם והבת של רוז הוא מושג הנכונות להקרבה שראינו בתרגום . בפרשנות זו

אולם היא . רוז מאשרת ללא היסוס כי הקורבן בלתי נמנע, בנוסף לכך(. 5.8איור , ף'השוו ג)יונתן 

קורבנה מבטא את המובן המילולי של המלה ". המצופה"הפכה את היוצרות לגמרי בעניין הקורבן 

. הוא המובן של כוחות החיים, במקרא העברי" קדוש"במובן של , לקדש - sacrifice -באנגלית 

, לא של קורבן וקדושה מעונה במותה, ל לבתההאלטרואיזם שאותו ביטאה בהתנהגותה יצר מוד

כמו בטקסט של בראשית . אלא של נתינת עצמך בחייך למען שיפור גורלם של אלה שנתברכו פחות

והיא חיה על מנת לטפח אחרים כפי , חיה גם היא, יצחק, בתה של רוז; יצחק לא מת, ב עצמו"כ

ידה בעבודתה של רוז ובדבריה הנקודה הטורדת והשלילית היח. האם-שהיא טופחה על המזבח

פי שהיא מלאה בנדיבות הנתינה -על-אף, העצמי הוא שחור והאמירה הנלווית אליו-היא שהמזבח

, בנתינת הכול לאחרים, אפשר לתהות האם. דומה שאין בה שמחה, ובאכפתיות רוויית דמעות

עד כה הייתה רוז [. 3.3איור ]ראו עבודתה של רוז בגירוש מגן העדן . )העצמי אמנם בא על סיפוקו

אך כעת היא משלימה את התואר שלה , לבעלה הכומר הקהילתי, מאחורי הקלעים, מסייעת

 .(הם עומדים כעת לחפש ִמׂשַרת ְּכמּורה משותפת, באמצע החיים. בלימודי הדת
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 :פלוֹ 

 אברהם הוא רחם

שלתמות הלומדת במסגרת ה, מאלף להשלים בנקודה זו את עבודתה של רוז בעבודתה של פלו

המורכב , יצחק. סוף המרחף מעל לכול-פלו מייצגת את אלוהים בסימן אין. בבית כנסת בברקלי

אברהם הופך בזאת לשרה . שהוא רחם, נח בתוך אברהם, (אלוהות, איל, מזבח)מכל האלמנטים 

שלא הכירו זו את זו למרות שכנותן , רוז ופלו. החסרה וכאם יש לו הכוח להחיות ולהמית

זו בגלקסיה של העולם הבפטיסטי וזו בגלקסיית העולם , נעות כל אחת במסילתה, יתהגיאוגרפ

 .לא רק בין הפרשנויות שלהן למקרא, כמה מרתק יכול להיות מפגש ושיח ביניהן עצמן. היהודי

 :סוזן

 שלושה רגעים בעקדה

המסע בן שלושת הימים להר : מסורתיים המתוארים באמנות העקדה" רגעים"ישנם שלושה 

הרגע השני הוא הרגע החוזר . או הפיוס, המשבר אצל המזבח והקורות לאחר מעשה, המוריה

ושילבה את , סוזן בחרה ליצירתה ברגע השלישי. בתולדות האמנות מספר הפעמים הרב ביותר

 .תחיית ישו בשחרורו של יצחק

במיוחד . אלאלא גם מתוך יראה והודיה בסגידה ל, אברהם רכון לא רק מרוב סבל ואובדן אפשרי

כשאני רואה את האיל הכפות , המחשבה הזו עלתה בדעתי רק עכשיו. )הוא רכון מתוך כבוד לאיל

זה דומה אולי לאינדיאנים של אמריקה המודים לעצים שכרתו ; מסתכל ישר בפניו של אברהם

 .(ולבפלו שהרגו, ולתירס שקצרו

, ויצחק יהיה ללא כבלים כדאי כבר שיהיה על המזבח, חשבתי שאם האיל כבר בתמונה... 

. אלא בעיקר הרגשות שלי, אבל לא המחשבה המסודרת הזאת היא ששכנעה אותי. משוחרר

רציתי לצייר ! לא רציתי לראות אותו כבול; ההשתחררות האישית שלי מכבלים עדיין טריה כל כך

 .ממש בזמן שחוגגים את הגעתו, את הסיפור אחרי שהמענק שהגיש האל התקבל

" קדוש"ו" טהור... "הלבן נראה לי הצבע היחיד שאוכל להשתמש בו בשביל יצחק מן ההתחלה

 .אדם בצורה של צלב, בכוונה מתחתי את זרועותיו כך שהוא עומד כמרחף... חלפו במחשבתי

התכוונתי שהמזבח יפריד בינו לבין אברהם . הנחתו של יצחק על הנייר לא הייתה מכוונת כל כך... 

רק אחר כך . מערסל את הקורבן, שנראה כמו יד מאוגמת או קן, המזבח ושהוא יהיה חופשי מן

מברך את ההתרחשות , עולץ על היותו חופשי, שמתי לב שהוא גם גבוה יותר משאר הדמויות

חגיגה של , שלום והתרוממות רוח, אמון, אני מרגישה שיש בתמונה הזו תחושה של תקווה. כולה

אלוהים מספק את צרכינו . ת לי אישור וגורמת לי התעלותאני מרגישה שהחוויה הזו נותנ. חיים

 .בדרכים מפתיעות ובלתי צפויות

 :דואן

 אברהם ויצחק משתקפים זה בזה כבמראה

 (3מקבץ צבע , 5.16איור )

ומהי משמעותו של הקו המפריד ? מדוע מיקמתי את אברהם ויצחק כבבואות ראי זה של זה

או האם הוא תחילתה ? שהו שהוא גם עבר וגם הווההאם הוא עובדה מוצקה המתארת מ? ביניהם
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אני גם המוקרב . אני חושב שכן? האם שתי הדמויות הן אני? של מציאות חדשה ביחסים ביניהם

הסמכות שאליה  -אברהם צריך להיות הדמות האחרת . וזה יוצר תחושה מוזרה. וגם המקריב

איכשהו שתי . יצחק באמת כבוליםאברהם ו. אבל אברהם אינו מישהו או משהו חיצוני. נכבלתי

, באופן כלשהו, אני משתחרר. אפילו כשהקו מפריד ביניהם -הדמויות האלה מייצגות אותי 

 .מעצמי

אלא כדי להצביע על הצורך בהפרדה , ידו של אלוהים אינה מושטת דווקא כדי למנוע את ההקרבה

 .לתת לה את ברכתו כמעט כדי -

 :גר מצטט את יונגאדינ. ההורה הוא הילד וגם ההורה

מלבד . יחידו-ננסה לרגע להביט אל תוך נפשו של אברהם המצּווה להקריב את בנו

האם לא היה אב במצב כזה חש עצמו כקורבן ומרגיש שהוא , החמלה שחש כלפי ילדו

 93.למקריב ולמוקרב, בעת ובעונה אחת, הוא היה הופך? נועץ את הסכין בחזהו שלו

הדמויות הוא גם המציאויות השונות שלהן וגם הקצוות המחוספסים הקו המפריד בין שתי 

ראיית עצמנו כשני הדורות גם יחד משחררת אותנו . והמשוננים של יחסיהם המשתנים כל העת

, ואכן. מהגדרת התפקידים המגבילה ואנו חופשיים לחוות את הפרדוקסים של הכובל והנכבל

 .מתוך מודעות, פעם נוספת, לשוב ולחבור יחדיו אלוהים נותן את ברכתו להפרדה כדרך היחידה

שניהם . קטן ואדום בשביל יצחק, גדול ושחור בשביל אברהם -אבל ִקין ַואן יצר שני מזבחות 

הבן משום שהאב רוצה לציית לרצון האל והאב משום שהוא מוכרח לבחור ; הוא אומר, מוקרבים

 .בין אלוהים לבין בנו

 :ַקייל

 בהבן הוא האב הוא האוה

וגם , מוכן להיות קורבן, אני גם יצחק הכורע ברך מעל למזבח. העקדה שלי מאוד מטרידה אותי

יצחק הכועס שלי . זה שמוכן להכות חזרה -האפור ( אבי)שלשמאלו של אברהם , יצחק האחר

אולם . נוטה החוצה לשמאל וכך כל גופו מתכונן למכה שינחית על האב כדי למחוץ אותו סופית

אני באמת חייב , מביט למעלה אל אלוהים ואומר, נראה כחסר אונים, ומד הכןשכבר ע, האב

 ?לעשות את זה

כדמות ביניים בין הקורבן לבין הדמות הנוראה , שלישי, עכשיו אני רואה את אברהם כיצחק נוסף

לא . ויצחק מוכן להקריב את עצמו כדי להציל אותה, (האם)המזבח הוא שרה . של יצחק הרוצח

 .אלא הוא שם את עצמו עליו כמגונן, על המזבחשמו אותו 

 באמתהדברים . אבל היא עדיין כאן, זוהי סצינה שחשבתי שכבר גמרתי לעבד אותה בחיים שלי

ואני גם . אני יודע שאינני צריך יותר להיות הקורבן או השה לעולה של היחסים בין הורי. השתנו

 .עם אמילא חייב להרוג את אבי כדי שתהיה לי מערכת יחסים 

אבל עכשיו אני רואה שאני , ההורים שלי והמאבק שלי איתם וביניהם היו האלוהים שלי, איכשהו

? איפה אמצא אותם שוב. היו הרבה דברים טובים בביתו של אבי? אבל לאן ללכת. צריך לעזוב

                                                 
93

 Edward Edinger, The Bible and the Psyche: Individuation Symbolism in the Old Testament (Toronto: 

Inner City Bookds, 1986), 35. 
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ומן הענן שלו הוא רומז אליי למצוא אותו , אלוהים הוא באותו צבע כמו הורי, בסצינה הזאת

אבל , (ענו וכועס גם יחד)ואני אמצא לי עצמי , אני אמצא אהבה כמו שהייתה לי קודם. דרכי שליב

 .לא רוצח ולא קורבן

המדריך אינו צריך . 'מדרש במו ידינו'לא פעם מתרחש ריפוי באמצעות התהליך האמנותי של 

ליצור נתיב אחת המטרות של המדרש היא . הצורות עצמן מדברות אל יוצרן. להיות מטפל דווקא

שבו נוצר קֹוְנטַרפּוְנְקט ההופך את הטקסט העתיק למובן ומקנה , סטרי בין המקרא לבין הפרט-דו

הוא מאפשר ביטוי של : המדרש משמש גם כסוג של תרפיה. לחיי הפרט משמעות ופרספקטיבה

עשיית מעשה לא חוקי בדמיון מאפשרת שחרור מסויים של "שהרי , דחפים פראיים וגולמיים

 94".גשות ללא תוצאות חברתיות מזיקותר

 .:סוזן ק

 הנתק בין הראש ללב

 (3מקבץ צבע , 5.17איור )

, אברהם הוא המרכז של החוויה כולה. הצורה של אברהם הייתה צריכה להיות כהה ומעונה, בעיני

יצחק הוא דמות קטנה שהפכה ללבו של . קורבן של הראש ושל הלב -כי הוא הפך לקורבן האמיתי 

נוכחות . המזבח הוא צורה ספירלית שנעה ומשתנה ואיכשהו מייצגת בשבילי את החיים. םאברה

הראש שלו הופרד מגופו במהלך . האל היא רק אצבע המחזיקה את ראשו של אברהם שלא יפול

. האיל הפך במפתיע לדמות הגדולה ביותר. אבל הוא מחובר בכוח החיים הכתום, החוויה הזאת

והאיל נראה לי כמו כל התשוקות הארציות שמקריבים בשם האל , רציחום בשבילי הוא צבע א

חושניות או מיניות נחשבים , פי המסורת-כי על, האיל הוא גם בצורת גיליוטינה. והרוחניות

 .למכשיר שהורס אותנו או הורג את הרוחניות שלנו

סימבוליות  שילוב השימוש באמנות בקריאת כתבי הקודש סייע לי לראות הרבה יותר משמעויות

, מודעת-פיסת הנייר הראשונה שתלשתי הייתה ביטוי ספונטני של הכרתי התת. בכתובים

העקדה הפכה . והמשמעות של היצירה התבררה רק אחרי שבעצם ישבתי והתחלתי לכתוב עליה

וזה הפך לנתק , מה שהוקרב בנתק הזה היה הגוף. לייצוג של הנתק שקיים במערב בין הלב לראש

לעולם לא הייתי מקשרת בין . שהוא כל כך ברור בנצרות, הרוחניות לבין המיניות האמיתי בין

 .הסיפור המקראי לבין הסיפור הסימבולי אלמלא האמנות

הרעיון שכל דמות היא חלק מאברהם בא לי תוך כדי קריאת , [5.19איור ]בציור בשפת הקווים 

שבו כל החלקים מהווים את  מה שעשתה היצירה היה לנסח בדרך גראפית את האופן. הטקסט

אני רואה את הרעיון כולו , עכשיו כשאני רואה אותו. וככה התגבש כל הרעיון בסמל אחד, אברהם

, זה העמיק את עושרם של כתבי הקודש בשבילי. בלי שאצטרך לקרוא את ההסבר שלי, בבת אחת

ות מאוד מן שונ, כי אני רואה כיצד סמל מקראי אחד יכול לשאת משמעויות אישיות רבות

 .הפרשנות המסורתית
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 :הטיפולוגיה של מארי

 יצחק הוא ישו, אברהם הוא איוב

. כדרך מחשבה מדרשית" טיפוסים"עלינו לדעת משהו על , כהקדמה למדרש הטיפולוגי של מרגרט

. אירועים ומוסדות, אדם-טיפולוגיה היא צורה של פרשנות מקראית העוסקת בהקבלות בין בני

הרואות את מעשי האל כאנלוגיים לאירועים שהתרחשו בשלב מוקדם של  ישנן אפוא מסורות

גם הברית , ברוח זו. כסוללים דרך לאירועים שיבואו אחריהם -ההיסטוריה המקראית או להיפך 

על כן יצחק הנעקד . החדשה מפרשת את ישו כהתגשמות המסורות העיקריות מן המקרא העברי

מעיר על הפסוק שבו , אחד מאוספי המדרשים החשובים, בראשית רבה. של ישו" טיפוס"הופך ל

(. 'ג:ו"בראשית רבה נ" )ְּכזֶּה שהוא טוען ְצלּובֹו בכתפו"אברהם שם את העצים על כתפי יצחק 

בידי , בראשית רבה נכתב במהלך המאות הראשונות לנצרות? כיצד נכנס ישו לבראשית רבה

ליטֹו כבר במאה השנ. קהילה שהכירה את הדוקטרינה הנוצרית ייה התייחס אבי הכנסיה מֶּ

גם הברית החדשה וגם אבות הכנסיה רואים . לייסורי ישו במונחים השאולים מן הניסיון של יצחק

ייסורי אברהם הופכים אותו , בדומה לכך. את הצליבה כהשלמת עקדת יצחק והמדרש ידע זאת

 95.במדרש לטיפוס של איוב

, שאברהם הוא האיש שלו, אלוהים שולט במצבש"אין למארי כל פקפוק , בהצגתה את הדברים

, המזבח", היא כותבת בכתב ידה הרהוט, "הכול עניין של נכונות". "שמטרתו מגיעה לתכליתה

, אלוהים ממתין בענן, מעל לראש ההר. בלתי נראה לעיני הדמויות, האיל המסתתר בסבך, הלהבה

ם הדמויות המתקרבות אל היא נמצאת יחד ע". מכוון את הדמויות למקום הנבחר להקרבה

אבל לא יכולה , אני לא רוצה להסתכל", היא גם צופה מן הפינה השמאלית התחתונה; המזבח

 ".להפסיק

אברהם מלווה . אבל הם אינם לבדם. מתקרבים אל ההר ואל המזבח, יד ביד, יצחק ואברהם

, שניהם בנים יחידים, יצחק מלווה בישו. שאחוות ייסורים שוררת ביניהם, רוחו של איוב( צילו)ב

הדמויות מתקרבות יד ביד משום שיש בהם אהבה והבנה . שניהם מועלים קורבן בידי אב אוהב

 .היא יודעים כי הגורל קורא להם אל המקום הזה. למשימה שלפניהם וקיים ביניהם אמון פשוט

רת אשרי מי שאמונתו כה מוצקה ומשוחר. המודל הנוצרי של הקרבה ללא פקפוק הוטמע היטב

 .מספקות

 הטיפולוגיה של להיות נבחר

של משה והעקדה היא " טיפוס"אברהם הוא . עוד דוגמה של טיפולוגיה המתייחסת לעקדה

הרגע שבו עם ישראל מקבל את התורה , הצופה מראש את מתן תורה" תבנית אב"או " טיפוס"

= עקדה :הם ויצחקאבר: בניסוח מתימטי הדברים נראים כך. ונבחר בזכות בחירתו בייעוד מיוחד

היחס בין אברהם ויצחק לבין העקדה ומבחן האמונה הנלווה : "ובמלים. מתן תורה:כלל ישראל

מהם הרמזים ". אליה הוא כמו היחס בין כלל ישראל לבין מתן תורה ומבחן המעשה הנלווה אליו

 .יולכמה יש חיזוק מדרש, רובם מקראיים? המקבילים החושפים את הדפוס הזה של תבנית אב
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 .אברהם ומשה נולדו שניהם מחוץ לכנען 1

פרעה גזר להמית את . על שניהם איימו בינקותם מלכים שחששו מפני הפוטנציאל הטמון בהם 2

עשרה שנים -ואברהם הסתתר מפני נמרוד במשך שלוש, כל הבנים הזכרים שנולדו לבני ישראל

 .במערה

ת אנשיהם במסע מעבר לנהר אל הארץ שניהם עוזבים סביבה של עבודת אלילים כדי להנהיג א 3

ְך "בעקבות הקריאה , אברהם: המובטחת בראשית )לקראת ברית והבטחת זרע וארץ , "ְלךָ -לֶּ

חוצה את ים סוף לקראת , המוציא את ישראל ממצרים, ומשה; ('ד-'ב:ד"יהושע כ'; א:ב"י

 (.ג ואילך"שמות י)ברית וארץ שהובטחה 

אשר הוצאתיך מאור ' אני ה", לאברהם: שניהםאלוהים משתמש באותה נוסחת הצלה ל 4

שמות " )אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים' אני ה", למשה; ('ז:ו"בראשית ט" )כשדים

 (.'ב:'כ

ומשה ( 'א:ב"בראשית כ)אברהם בהר המוריה  - הנני, לקריאה האלוהית נענים שניהם בנכונות 5

 (.ב"י', ד:'שמות ג)בסנה הבוער בסיני 

אברהם בהר , משה חווים את הופעתו של האל במרכז המקודש של העולםגם אברהם וגם  6

הואיל ויצחק ! "שהמדרש מזהה אותו כחלק מהר המוריה, המוריה בירושלים ומשה בסיני

 96(.ח"ס, מדרש תהלים" )נאה לבניו לקבל עליו את התורה, אביהם נעקד עליו

, מוטיב היום השלישי, והשופרמקבילות מילוליות אחרות בין הר המוריה להר סיני הם האיל 

נבחנים בניסיון /כפי שאברהם ויצחק מתנסים. מוטיב הניסיון, והמכריע מכול" ראייה"מוטיב ה

כך גם כלל ישראל מתנסים במבחן ההגעה לתודעת ייעוד מיוחד ומחוייבות , מבחן האמונה, הזה

 .רובד של משמעותזהו עוד , הרי שלכל הפחות, אם לא? האם זוהי בעצם מטרת העקדה. לתורה

 תשובה ושינוי

הרי שכל , המזבח הוא מקום שבו אדם מגיע לתקשורת עם אלוהים, כפי שיונג היה עשוי לומר, אם

המסע למקום הזה מכיל מפתחות לאמיתות פסיכולוגיות ורוחניות שבלעדיהן לא ניתן להפוך 

מן לכל אחד ומגלות את עצ, אולם האמיתות מוסתרות תמיד בפרטים מתעתעים. לאדם שלם

ממתין , כל אלמנט מציג את עצמו בפני ישותנו הפנימית. מאיתנו רק כשאנו מוכנים לפעול לפיהן

 .לתשובה ולובש צורה ההופכת לסמל אישי

אך זו הקלה בלבד ולא , אלוהים משנה את דעתו בסוף, נכון. בשבילי יש רק נחמה אחת בעקדה

 .פרק מתחילים לחשוף דפוס של שינוישהפרטים המתעתעים שב, הנחמה היא. נחמה של ממש

, משמעות הדבר היא שדברים אינם מתרחשים בחלל ריק. פותח סיפורנו, "אחר הדברים האלה"

" האלֹהים ִנָסה"גם אברהם השלים משימות או חוויות כדי להגיע לנקודה זו שבה . בלי הכנה

ְס "שבאנגלית של ימי הביניים ציינה המלה , ציינו קודם לכן. אותו כלי , כלי לצריפת מתכות" טטֶּ

במונחים יונגיאניים ניתן לומר (. המושכת אותנו כלפי מטה)שבו הופרדו מתכות יקרות מן העופרת 

עשר הפסוקים הקצרים שלנו הם -תשעה, במובן זה. יכול להניב שינוי נפשי יסודי( הטסט)שהמבחן 

 .שבו יתרחשו מוות וחיים, מלוהט ועז, מקום סגור, כמו כור היתוך
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יךָ "היא הדרך אל  ארץ הּמִֹרָיה ה". אחד ההרים אשר אַֹמר ֵאלֶּ : מורי יה. הדרך היא גם המורֶּ

מעיבה , ביציאה לדרך. בתחילה היעד אינו מוגדר. הבה ונראה מה מורה הדרך. אלוהים הוא מורי

 היום. מטאפורה כלשונה ממש, אדם רואה את האור. וישכם אברהם בבֹקר. על החזון ֵראות גרועה

ָאָרה, המפציע  .תקווה ונכונות לעשות את רצון האל, השחר או האור הראשון משמעם הֶּ

. איל ַאַחר-עיניו וירא והנה-וישא אברהם את. המקום מרחֹק-עיניו וירא את-וישא אברהם את

דומה . הרי היא גם אחד משמותיו של אלוהים מקוםהמלה . אולי המקום והאיל קשורים זה בזה

אולי הראייה הפנימית או הידיעה שהמזרח מתחבר  -ל ראייה מסוג מיוחד שיש כאן משמעות ש

 (.שם המזבח כולל את העין, 3מקבץ צבע , 5.18איור , ראו דוריס)לעין השלישית 

על יצחק  .המאכלת-האש ואת-יצחק בנו ויקח בידו את-עצי העֹלה וישם על-ויקח אברהם את

ְרָיהמוטל לשאת את ה , ידו של אברהם. יולי שממנו עשויים כל הדבריםהחומר הה, ְפריָמה ַמטֶּ

והשחרור והגדיעה , (אש)ההארה : נושאת את סמלי הטרנספורמציה, המכשיר המאריך את גופנו

היד הנושאת את האש אל , שימו לב לאלמנטים האלה בדיוק בעבודתה של דוריס(. המאכלת)

 .המזבח הרואה הכול-האיל-ההר

, אומר יצחק, וילכו שניהם יחדו', ח-ו' המשמעות שבפסוקים ולחוץ בין המשפטים הזהים וכבדי 

השה , ואנה פרסיבל'ג, פי הסבר ששמעתי מתלמידתי-על ?"הנה האש והעצים ואיה השה לעֹלה"

ושיצחק מציין שלצורך , טוהר ולידה מחדש במובן המיסטי, הכנעה, תום נעורים, מייצג עדינות

יצחק תוהה אם זה . ובידודו מחוויותיו הקודמות טרנספורמציה דרושה כניעה מוחלטת של האגו

התום , "השה[ יבחר לעצמו]=לו -אלהים ִיראה", אביו משיב. אפשרי אצל אדם כה זקן כאברהם

לא , נח מבטו על איל, כשאברהם נושא את עיניו, למרבה הפליאה. והעדינות הדרושים לכניעה זו

 :אומר אדינגר. על שה

שחובה לעקור אותה מן , חזרה בתשובה-ת של איהאיל מסמל אנרגיה ארכיטיפוסי

אברהם משתתף בתהליך של טרנספורמציה אלוהית ומרשה . מודע ולהקריבה-הלא

האיל אל -זה מביא את האנרגיה. לעצמו לתת מקום לדחפים רצחניים נגד יצחק

. בהיבט מובחן יותר שלו, שם אפשר להקריבה לאחר מכן בברכת האל, המודעות

אפשר לומר שהמבחן של אברהם נועד לקבוע אם הוא מוכן , יתמבחינה פסיכולוג

מתוך אמונה שהם מסוגלים , להסתכן בעמידה מודעת מול רגשותיו הפרימיטיביים

 97.לעבור טרנספורמציה

ב תומך "הטקסט של בראשית כ. השה מאותת על השינוי העומד להתחולל באברהם ובאלוהים

ואילו ', הוא זה שמצווה בפסוק א, שוח של האלהפן הק, אלוהים. בטרנספורמציה אלוהית זו

הוא זה שמבטל את ההוראה בפסוקים , הפן הרחום של האל המתבטא בשמו המפורש', מלאך ה

כעת אני יודע שאתה מכיר את , כלומר; "ְיֵרא אלהים אתה-עתה ידעתי כי: "ב באומרו"י-א ו"י

 .את הקורבן הנדרש, אגו שלךאת הכניעה המלאה של ה, הצד האפל של האל ולא חׂשכת את בנך

הצורך בשינוי , שבה המושג העיקרי הוא התשובה, העקדה היא נושא מרכזי בתפילת ראש השנה

שלא שבו יחדו , התקווה לאנושות היא שההורה והילד. ובתיקון יחסיו האישיים של כל אדם

 .מכולבקשר החזק , יפנו עד מהרה ויאחו את הקרע שנוצר בעבותות שביניהם, ט"בפסוק י
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 המסע הפנימי: סיכום

מתוך , עתירות דמיון, ובו קטעים מן המדרש יחד עם הדגמות רבות, ניתוח הטקסט המופיע לעיל

, המשלבת את האינטלקט והרגש, מהווה גישה חדשה להוראת נושא העקדה, המדרש במו ידינו

, ידת העקדהלא הייתה זו מטרתי לפתור את ח. מילולי-המבע המילולי והמבע הלא, הראש והלב

בסוקרי את . רציתי רק להוציא אל פני השטח זוויות רבות ושונות ככל האפשר. שאין לה פתרונים

אין לי אלא לחזור על מה שנאמר בפרקי אבות כביטוי להשתאות ולהערצה , החומר כעת

 ".הפוך בה והפוך בה דכולה בה: "הרבדים של התורה-למורכבותה רבת

אחת מהם כתבה את הדוגמה . ר שיותר מכל השכלתי מתלמידיגם אני יכולה לומ, ל"כמו חז

שלפני דפים רבים דיברתי על הקריאה , נזכרתי, כאשר קראתי אותה שוב. שבחרתי לסיים בה

ְך "הקריאה : לאברהם המופיעה בתחילתו ובסופו של המעגל שלו לך "שניתן לפרשה כ, "ְלךָ -לֶּ

ְך "מה שנרמז באותו ". לךלך אל ש, לך למענך, לך אל עצמך, לך הלאה, בעצמך הוא ששני " ְלךָ -לֶּ

, כפי שיודע כל תייר, כל המסעות החיצוניים. מסע חיצוני ומסע פנימי, מסעות עומדים להתרחש

 .עושרם רב לאין ערוך אם הנוסע גם מכיר במסע הפנימי המתרחש במקביל

ִלי ים על כמה קטעים הכינה גם ציור בשפת הקוו, בנוסף ליצירת המדרש במו ידיה, סוזן ַקַפרֶּ

עלה במוחה הרעיון שכל דמות היא חלק , במהלך קריאתה את הטקסט. ספציפיים מתוך העקדה

והם , הקווים הפכו לניסוח גראפי של האופן שבו כל החלקים מהווים את אברהם. מאברהם

שבמסגרתה כל מרכיב מציג את , זוהי הדוגמה האחרונה לפרשנות יונגיאנית. התגבשו לסמל יחיד

הולם אפוא לסיים . ומשנה את עצמו לסמל אישי, ממתין לתגובה, "הישות הפנימית"מו בפני עצ

ְך 'את סיכום סדנתנו בדוגמא הזו מן ה מביאה מזור , יותר מכולן, כי היא, הפנימי של אברהם' ְלָךְ-לֶּ

 .לפצעים

 .:סוזן ק

 כל החלקים הם אברהם

 (5.19איור )

 [אברהםכל החלקים הם ,.סוזן ק. 5.19איור ]

 

 

 

 

 

 

 

 



136 
 

. מתבלטים בעיניי במובן נוסף( ט"י, ז"י, ג"י, ב"י', י', ה', ב', א:ב"בראשית כ)הקטעים שבחרתי 

יצחק הופך . אפשר לראות את הסיפור כולו כשהדמויות האלה ממלאות תפקיד כחלק מאברהם

וי העבדים ממלאים את התפקיד של מה שעוזר לנו בדרך לגיל. לחלק מעצמנו שזקוק לריפוי

שמובילה אותנו למקום מוזר שבו הכול יכול , האוהבת תמיד, אלוהים הוא ההשגחה. העצמי

, חלק שאנחנו נהנים להחזיק בו -אנו מציעים לתת חלק מעצמנו , בגלל האמון שיש לנו. לקרות

והוא רואה , במוריה עיניו של אברהם נפקחות. וטועים לחשוב שהוא באמת חלק מישותנו

אלא משהו שלכד את , לא את בשרו ודמו הוא אמור להקריב. עצמו-מחוץ לו שהקורבן הוא בעצם

האיל נלכד בסבך בדיוק כמו שחלקים מן הנפש שלנו מסתבכים ברשתות . עצמו בסבך בצד הדרך

אלא שנוציא , אלוהים מעולם לא רצה שנקריב את עצמנו. קּורים המונעות מאיתנו להיות שלמים

לכן האיל מייצג את כל אותם דברים שמסתבכים . י האמיתי שלנומידינו את מה שאינו שייך לעצמ

, ברכת האל היא צמיחתנו שלנו. להם בחיינו ושאנו מתייחסים אליהם כאל חלק מאיתנו

שפת -ככוכבי השמים וכחול אשר על"ומסמל אותה הזרע הרב , המתרחשת כשאנו מבינים זאת

כי רכשנו מודעות , דורות הבאיםהמתנה האחרונה היא ששלמותנו תועבר הלאה אל ה". הים

(. זרעו של אברהם יירש את שער אויביו)פנימית למחסומים האישיים העומדים בדרכנו לשלמות 

 -ואת מה שלא היה עצמו , אברהם שב אל עבדיו לבדו משום שכעת הוא שלם יותר עם עצמו

 .השליך

 סיכום: סדנת העקדה

 יעדים

לבחון כיצד חזרה מכוונת והשמטות ; המצויות בעקדהלזהות את סוגיות היסוד של היהדות 

להבין כיצד הנרטיב הופך לסמל וכיצד ; מתוחכמות חושפות ומסתירות מרכיבים קריטיים בנרטיב

להראות כיצד קשיים בטקסט ממשיכים כל העת ; אמנות העקדה היא גם סיפורית וגם סימבולית

 ".במו ידינו" ליצור מדרש באמצעות מתודולגיית; ליצור עוד מדרשים

 טקסטים עיקריים

 .ב"כ בראשית

 כמובא בתוך, ב"כ בראשיתתרגום יונתן ל

Jo Milgrom, The Binding of Isaac (The Akedah): A Primary Symbol in Jewish Thought and Art. 

 חומר מומלץ לקריאה

Shalom Spiegel, The Last Trial. 

Jo Milgrom, The Binding of Isaac (The Akedah): A Primary Symbol in Jewish Thought and Art. 

 יצירות אמנות לדיון

 .הדפס אבן, "העקדה", משה מזרחי

 .Jo Milgrom, The Binding of Isaacדוגמאות נבחרות מתוך 

הדרך הטובה ביותר להשיג את יעדי הסדנא היא להסתפק במדרש במו ידינו ולא להוסיף : הערה

יתר ועל כן מוטב -מצאתי שהצגת אמנות העקדה מביאה לרוויית. החזותיעוד דוגמאות במישור 

 .לעשות זאת בסדנאות המשך

 החומרים הדרושים
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 .בריסטול צבעוני ודבק

 התהליך

 .קריאה צמודה ודיון בטקסט המקראי 1

 .השוואת הטקסט המקראי עם ההרחבות בתרגום יונתן 2

המבוסס על תרגום יונתן כדי לעמוד על " מדרש חזותי"עיון בהדפס האבן של משה מזרחי כ 3

 .האופן שבו הדמיון החזותי מרחיב את זה המילולי

המשתתפים בוחרים ארבעה או חמישה גליונות נייר בצבעים שונים וקורעים אותם לחמש  4

תוך יצירת יחסים המזבח והנוכחות האלוהית ומדביקים אותן , האיל, יצחק, אברהם: צורות

 . לפי בחירה אישית, צורה ששיתאפשר להוסיף . ביניהן

עובדים לפי המתכון . כתיבה. יש לאפשר העלאת נושאים מטרידים. דיון בקבוצות קטנות 5

 .הבסיסי שבהקדמה

בדיון על הדפס האבן של משה מזרחי . לסדנת המשך 3-ו 2שומרים את שלבים : תהליך חלופי

אלא גם בעניין מרכזיותו של המזבח עוד , קושרים אותו לתרגום יונתן לא רק בעניין גילו של יצחק

שנברא במיוחד , "טבעי-העל"ובעניין האיל  (179 'עמ, 3נספח ', ט' ראו פס)מימי אדם הראשון 

מודל המוות על קידוש השם , פרטים נוספים על שימושי המדרש (.179' עמ, ג"י' פס)ך לשם כ

, Milgrom, The Binding of Isaac (The Akedah)וחומרים אמנותיים היסטוריים ניתן למצוא בתוך 

.חומר מומלץ לקריאהו טקסטים עיקרייםתחת הכותרות , לעיל
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 .מנעקורבן בלתי נ, חיים, 5.7איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ?כפות אותי יפה, ף'ג. 5.8איור 
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 ,אהרון. 5.9איור 
 .ך"אין רגשות בתנ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 יצחק הוא, מארי. 5.11איור 

 .משהו קטן עם ראש ענק
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 האיל נמצא , נעמי, 5.12איור 

 על המזבח אבל הסיפור לא נגמר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  אברהם ויצחק, דואן. 5.16איור  

 משתקפים זה בזה כבמראה
  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



141 
 

 

 
 .הנתק בין הראש ללב, .סוזן ק. 5.17איור 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 הר , דוריס. 5.18איור 
 .החיזיון
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 'בראשית ד, סיפורו של קין: מחוץ לגן העדן
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לבחור את , לטוב או לרע, כעת היו חופשיים. האווירה בגן העדן נעכרה ואדם וחווה נאלצו לעזוב

אומרת , "'קניתי איש את ה. "נולד לזוג האנושי הראשון הילד הראשון, בבוא העת. דרכם בעצמם

ללא , אולם הוא, אחיו לא מבושש לבוא(. ויצירה ,מלשון קניין)ועל כן היא קוראת לו קין , חוה

 (.בן חלוף, אד)נקרא בפשטות הבל , טקסיות יתרה

אנו למדים זאת כאשר הבנים יוצאים . המשפחה הראשונה שיצאה אל העולם אינה רווה נחת

 .לעזור להוריהם בטיפול בשדה ובצאן

, היחס לעצמך: האדם-ניסיפורנו מתרכז בהשתבשותן של שלוש מערכות יחסים בסיסיות אצל ב

 .והיחס לאל, היחס לזולת

הרי שהתפוררות המשפחה הראשונה ותולדותיה אינם , אם השהות בגן העדן הסתיימה בחטף

בבראשית על הלידות ' משפטים קצרים מספר פרק ד 26-ב. אורכים אלא הרף עין ספרותי נוסף

, הגלות הראשונה, ןהרצח הראשו, המריבה הראשונה, מנחת התודה הראשונה, הראשונות

מותו האגדי של קין ומחיית שושלתו כעבור שבעה  -ראשיתם של האמנויות והתרבות ולבסוף 

 :אלי ויזל כותב. דורות

שיש , עם שלושה שחקנים, ניתן לקרוא זאת כטרגדיה בשלוש מערכות

בקריאה ראשונה יהיה קין . להציגה שלוש פעמים בשלושה רבדים שונים

לא יהיה זה אלא מי , ובשלישית; יהיה זה הבל, בשנייה; האיש הרע

 .שהפעילם באופן הזה

 98שליחי האל

 .את התמונה על הסיפור עוד בטרם נקרא את הסיפור עצמו' נקרא'הבה 

הוא נמצא על קיר . ציור הקיר שברצוני להציג לפרטיו מספר את מלוא הסיפור הזה בשבע סצינות

את הפרסקו צייר פייטרו די . בפיזה שבאיטליה, ְנטֹוכנסיית הַקמפֹוַס , 14-של קתדרלה מן המאה ה

 .(Pietro di Puccio)ֹו 'פּוצ

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
98

  Elie Wiesel, Messengers of God. 'Cain and Abel; The First Genocide' (new York, Random House, 

1976) 37-64. 
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 [איטליה, פיזה, כנסיית הקמפוסנטי, 14פרסקו על קיר קתדרלה מן המאה ה, ו'פייטרו די פוצ. 6.1,6.2,6.3איורים ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. הנוף שלו לשתי רמות נרטיביותשורה של רכסי הרים אלכסוניים מאפשרת לצייר לחלק את 

ברמה . 'באזורים שבחזית התמונה מתרחשים המעשים הארציים שעליהם מסופר בבראשית ד

שממנו פונה האל אל קין ', מקום האלוהי'נוח לשמש כ, העליונה יוצרים ההרים מישור מוגבה

 .שלוש פעמים

וכמותן שתי הסצינות )יר תופסות שליש שלם מציור הק, משמאל לימין, שתי הסצינות הראשונות

השליש האמצעי נותר פנוי לשלוש סצינות שבהן קין והאל תופסים (. האחרונות בצד ימין הרחוק

 .את מרכז הבמה

 .שתיים מהן נראות מלחכות צמח גדול; למטה משמאל, כבשים רועות בשלווה בחזית התמונה

הכבשים שלך אוכלות , יהי) ?האם האמן מרמז כאן על רקע כלכלי אפשרי למריבתם של האחים

כשאנו ממשיכים במעלה (. ?מה תלבש אם העדר שלי לא ישגשג, ואתה! ?כן... לי את היבול

שתי גישות , שתי מנחות, שני מזבחות: נתקלות עינינו בשני האחים, מאחורי העדר, המדרון

קין מזוהם . ידיו צמודות זו לזו בענווה והוא כורע בהכנעה; הבל נראה נקי ומטופח. לעבודת האל

פניו מורמים , ידו הימנית נשלחת קדימה, הוא קורא תיגר. זקוף יותר, חזק יותר, גדול יותר, ופרוע

האם . תנוחת גופו של קיין רחוקה מלבטא אדיקות(. מנחתו)' קח את זה, הנה': מעלה אל אלוהים

', פולחן'מלים באנגלית קיים קשר אטימולוגי בין ה ?יש קשר הכרחי בין אדיקות לבין עבודת האל

השורש המשותף (. culture-ו cult ,cultivate: באנגלית)' תירבות'/'תרבות'ו' טיפוח'/'עבודת האדמה'

ממה אכפת ? למה דואגים האחים. לגלות אכפתיות; לדאוג למישהו או למשהו - to careלהם הוא 

 ?מה מתגלה לעין בעבודת האל שלהם? להם

מיובל טורח בזיעת אפיו בעבודת האדמה המצמיחה קוץ קין ה. הבל טוב המזג שקט ורך ככבש

בדומה לאהדתו לחלוצים שנאבקו לפני קום המדינה , הצייר אבל פן חש אהדה לקין. ]ודרדר

האם התווכחו מה ? מה עשו האחים בערבים אחרי העבודה.[ הסרבנית, הקשה, בקרקע היבשה
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טיפחו כבוד ואהבה , הילדים האם שיחקו עם? האם חשו אדם וחוה במתח שביניהם? שייך למי

 .הטקסט אינו אומר דבר וחצי דבר על היחסים במשפחה? האם הבל הציע לעזור לקין? ביניהם

 [1883-1963 ,קין חורש, אבל פן. 6.4איור ]

 

 

והאל , אל המכלול האלוהי, העשן ממנחתו של הבל מיתמר הישר למעלה. נחזור עתה לקמפוסנטו

שאשו ממלאת את , זוהי האינטראקציה היחידה של אלוהים עם הבל; מקרין מנחת רוחו על הבל

מנחתו של הבל קירבה אותו . 'ִקרבה'באה מלשון ' קורבן'המלה . הרווח שבין שמים וארץ

מבחינת . עשן מנחתו של קין נישא ברוח הבאה ממולו ומשחיר את פניו, מנגד להבל. לאלוהים

כוח . העשן אינו מכוון בידי האל, ד לאש של הבלבניגו. האל מתעלם מקין במופגן, הקשר לאלוהי

אם )ריקנות גדולה , בשעה שלהבל יש קו ישיר לאלוהים. משיב אותו לכל רוח, שרירותי, אחר

קריאה ]אין פלא שפניו נופלים . ממלאת את החלל שבין קין לבין אלוהים( נתעלם מן העצים

פלּו פניו'כך שאפשר לקרוא , ף"מחליפה את אות השורש הראשונה לאל' ויפלו'חלופית ל , ויֶּאֶּ

 .דחיית קורבנו נתפסת בעיניו כדחיית עצמו והוא מתייסר; ['חרוכים כגחל

האם הבא בשערי ? מה בכך -ואם לא התרחץ לפני שניגש למזבח ? האם קימץ? האם קין רימה

לא אחרת אלוהים , בוודאי משהו לא בסדר במנחתי או בי? הספיר מקבל נקודות על סדר וניקיון

 ?אותי או את מתנתי, אלוהים, מה אינך אוהב. היה עושה לי כך

הוא נהג בקמצנות ונתן רק חלק ממנחתו בשעה . הדעה הרווחת תומכת באלוהים על גינוי קין

הוא ... הוא אכל קודם את ארוחתו ונתן לאלוהים את השיריים... שהבל הגיש את המנחה כולה

היה לו עדר גדול , אחרי הכול. היה להבל לתת שה שלםקל . עירב בשיבולי התבואה עשבים שוטים

הוא ; לא כך קין. והבל בילה את ימיו בשריקת נעימות על עלי עשב, פחות או יותר, שדאג לעצמו

 .אלוהים נהג בו לאו דווקא בנדיבות? מדוע עליו לוותר ולו על שמץ מכך; הזיע דם על כל זרע שנבט
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 ראו פרט מן הקמפוסנטו

בפעם הראשונה הוא זקוף . קין מופיע שלוש פעמים באותו מרכז סלעי. העימות .הסצינה הבאה

מתחנן בפני האל העונה בעקיפין על , ידיו צמודות זו לזו כמו ידיו של הבל מקודם, אך מושפל

 -הלא אם תיטיב '. מנענע אצבעו, מזהיר אותו, השופט, אלוהים. השאלה שנשאלה ללא מלים

יָך תשוקתו ואתה , ואם לא תיטיב; [ו התעלותבמובן של מחילה א]ְׂשֵאת  ַתח חטאת רֵֹבץ וֵאלֶּ ַלפֶּ

מי רובץ ? איזו חטאת! תראו מה הוא בעצמו בחר? למה הוא נותן לי לבחור, אם כך' .תמשֹל בו

 ?ובאיזה פתח

שקוע ראשו , הדבר הנורא ביותר בחטאו של קין הוא שאין הוא מתרחש כאשר הוא רחוק מן האל"

" אלא הוא מתרחש דווקא ברגע שבו ידיו נשואות אל האלוהים, י החיים האנושייםורובו בעניינ

(Von Rad, Genesis ,115' עמ.) 

האחים אינם , יופי. קין מתחיל לומר משהו. הדבר הבא שאנו שומעים מתרחש בין קין והבל בשדה

בגירסה אלא , הם אינם מדברים זה עם זה בטקסט המקראי. הם מדברים זה עם זה, רבים

תרגום יונתן שם בפי . המעזה לקרוא תיגר על הממסד, בארמית עתיקה, משוכתבת בנימה עממית

 :קין את דבריו

אבל לא לפי , אני רואה שברחמים נברא העולם: ויען קין ויאמר להבל'

מדוע נתקבל . פירות מעשים טובים הוא מתנהג ומשוא פנים יש במשפט

: ויען הבל ויאמר לקין. ברצון קרבנך ברצון וקרבני ממני לא נתקבל

ומשוא פנים , ברחמים נברא העולם ולפי פירות מעשים טובים הוא מתנהג

ומפני שפירות מעשי היו טובים משלך וקדמו לך נתקבל קרבני , אין במשפט

אין דין ואין דיין ואין עולם אחר ואין לתת : ויען קין ויאמר להבל. ברצון

ועל עסק הדברים האלה . ... הרשעיםשכר טוב לצדיקים ואין להפרע מן 

 99'...היו רבים על פני השדה ויקם קין על הבל אחיו

אין דין ואין (. מי אוהב אותך, קרי)אלא את מי אתה מכיר , לא חשוב מה אתה עושה, בעולמנו

מכיוון שקין חש מאוד (. שבו אפשר לתקן עוול שנעשה בעולם הזה)ועל כן אין עולם הבא , דיין

. קין אינו מבחין בין נזיפה לבין דחייה. לצדק -' דין'אין הוא יכול לצפות ל, על אלוהיםבלתי אהוב 

אינה מציעה שום תובנה תיאולוגית מבריקה על , שאין הדבר כן, תשובתו חסרת המעוף של הבל

 .חוסר ההוגנות שבחיים

עק ומנסה לקום זו, שדם כבר זב מראשו, במרכז ציור הקיר קין מרים אבן ענקית אל על ואילו הבל

אלוהים מדבר אל קין רק . קין הפנה עורף לאלוהים. אלוהים לא נמצא בסצינה הזאת. על רגליו

דומה כאילו תוך כדי מעשה מפעיל האדם את רצונו החופשי ואילו נוכחות האל . לפני ואחרי

יחד  ואת תוקפו גם" הקורבן"צל אפל שמטילה שן הסלע מפריד עוד יותר את . מושעית באותו רגע

 .מן האלוהים

אצבעו מונפת בתקיפות כלפי מורד שהובס אך , קם כעת על רגליו, שאינו יושב עוד בדין, האלוהים

: גלות משולשת. שעון כבר על מקל ההליכה שיהפוך עד מהרה למטהו של נווד בגלות, עודו מתריס

                                                 
99

 .59' עמ, (ד"תשמ, ירושלים)דוד רידר : תרגם, תרגום יונתן בן עוזיאל על התורה  
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איש לא . החברה אולם הוא משלם כמנודה מן; קין אינו משלם בחייו. מאלוהיו, מעבודתו, מביתו

 (.?)ומאריך את חייו באכזריות ( ?)שמגן עליו ברחמים , יעז לגעת בו כי האל הטביע בו אות מסתורי

. שאורכו שבעה מטרים, ו'אחרית דבר משונה ממלאה את השליש האחרון בפרסקו של די פוצ

, (שנגדעה יש נישואין ויש שושלת צאצאים, כן)צאצא עיוור וקשיש של קין , כעבור שבעה דורות

פינה ימנית )האחיין מזהה קרן של חיה בולטת מן השיחים . יוצא לצוד בעזרת אחיינו, בשם למך

למך . ששמו קין, הקדמוני, למך הורג את בעל הקרן הישיש! מכוון את קשת דודו וטראח, (עליונה

 ,למטה מימין)עד שהוא מסתער על אחיינו במכות , מצטער כל כך כשהוא מבין את אשר קרה

' בן חלוף'והבל אכן , כפי שמעיד שמו, יותר חיים' קונה'קין אמנם , הנה כי כן 100(.בקדמת התמונה

האחד מקבל , האם שני האחים הם שני פניה של האנושות? האם זוהי באמת הציוויליזציה. כאד

 ?והאחר שורד לרגע ונמוג, יותר ומתמיד

עיבוד , ממלאכתו, תו שממזרח לעדןקין גולה מבי. נותר מת, חביב האל, הבל, עם שוך הסערה

אולם הוא נושא אות מסתורי המאריך את חייו למשך שבעה . ומאלוהיו שאליו התנכר, האדמה

שושלתו של קין מסתיימת . בתקופה זו מייסדים צאצאיו ערים ומייסדים את האמנויות. דורות

שה שממנה נולדנו הפותח שושלת חד, ('תשתית')שת , אדם וחוה מולידים בן שלישי. כראוי לה

 .כולנו

ברצוני לחזור כעת מעט אחורה ולבחון יותר את חייהם הפנימיים של האחים כפי שהם נראים 

לחלק זה מתלוות הצעות לפעילויות של . ביצירותיהם של ארבעה אמנים המגוללים את הסיפור

 .התלמידים

 

 [19המאה ה, גוסטב דורה. 6.5איור ]

                                                 
100

  Shalom Spiegel, Legends of the Bible, (Jewish Publication Society, ) ,שפיגל מפרש . מבוא

(???expound )למךד כפי שמגולל אותו המדרש על הריגת קין בידי "כ-ט"י:'ברהיטות את הטקסט מבראשית ד. 
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עמוד . ולבן ובתבניות אופקיות מוקפדות של מאסות בהירות וכהותישנו הרבה צבע אפילו בשחור 

על הרקע הבהיר של קדמת התמונה גוועת לה לאטה אש . העשן המרכזי מיתמר בעוז מאש קטנה

ופנים מוקפים בגלילי עשן לבן המרחף קרוב , עם הרבה שיער, הנראית כמו משהו נמס, נוספת

 ?הביניים האם זהו פי הגהינום של אמנות ימי. לאדמה

אך במבט חזיתי חלקי . בצדודיתו הוא מביט אל הבל. במתכוון -מבטו של קין משתמע לשתי פנים 

 .הוא מביט בקורבנו שלו

אילו ? האם הייתם מריחים דבר מה? האם היו גם חושיכם האחרים מעורבים, אילו הייתם שם

 (.חיצוני ופנימי)הוסיפו בועת דיבור ? מרקמים הייתם חשים

 .שתי שיחות שונות? מה הם חושבים? ומריםמה הם א

 ?החשיפה וההסתרה, מהו תפקיד הלבוש וההתפשטות

? כיצד אתם מבינים את ההפכים הקיצוניים הללו? באילו עוד ניגודים אתם מבחינים בתמונה

 .כאוטי/מכוון; דינאמי/סטאטי; שלווה/סערת נפש; צל/אור

ה  הצללה מתוחכמת מדגישה שלא הכול . ת ידועהאדם החשוף ביותר הוא הפחו, (Doré)אצל דֹורֶּ

האם . אולי האל הוא מוקד המתח הפנימי. תנו לאל חלק בדיאלוג הפנימי של האחים. 'שחור ולבן'

ללא כל ' ילד טוב ירושלים'הבל הוא ? הקטסטרופה הראשונית יכולה לקרב את האחים זה לזה

 ?ר מכפי שהתרגום העניק לוהאם נוכל להעניק לו קול נבון יות. אישיות בסיפור המקראי

דעתו ; ידיו של הבל רגועות ופתוחות. אצל דורה אנו רואים את הצלחתה ואת כשלונה של הקרבה

, מחוץ, חשוף, קין. כולו שקוע בתהליך הרוחני שלו עצמו, אדיש כלפי אחיו, הוא מרוצה, זחוחה

שתי ידיו ; מבוכהצדודית פניו מופנית אל אחיו ומחציתם פונה אלינו והוא מושך בשפתו ב

יער אפל וסמיך . אך יקום שלם מפריד ביניהם, המזבחות קרובים למדי זה לזה. מאוגרפות בחרדה

דחיית . כאילו מדגיש את פעולתו המבשרת רעות של החסד האלוהי, הוא הרקע לקורבנו של הבל

ח שלו במרכז המזב. העשן שלא עלה לשחקים מתעקל ומזדחל לרגליו. קין מוארת בחזית הבהירה

שיירי הגבעולים הנבולים שנדמים כאותו פרצוף מפלצתי שדובר בו , נמצאים הגדילים השעירים

 .קודם

 :הוראות לתלמידים

הרכיבו מחדש את התמונה תוך הכנסת אלמנטים ; ִחתכו העתק מצולם של היצירה למקטעים

. יכשהו זה לזהבאופן שיאפשר להם לגשר על הפירוד ולהגיע א, חזותיים חדשים בין שני האחים

סצינת ', י-'פעמים בפסוקים ח 5מופיעה ' אח'המלה )תנו להבל קול המאפשר לו להתייחס לאחיו 

 .כיתבו את סיפורה של התמונה החדשה שיצרתם.( העימות

על סמך תרגומו האנגלי , צוייר בידי אלינור דיקנסן מסן פרנסיסקו" לפתח חטאת רֹבץ"', פסוק ז

, המושיט ידו כמכשף, כרישום של שד ערמומי בפתח - sin is the demon at the door -של הפסוק 

יָך תשוקתו ואת: "בהצעה מפוקפקת ַתח חטאת רֵֹבץ וֵאלֶּ ה הלא אם תיטיב ְׂשֵאת ואם לא תיטיב ַלפֶּ

 (.'ז:'בראשית ד" )תמשֹל בו

 [.מין, אזניים, לב, פה, עיניים: שונים בישותנו' פתחים'( ים)המסמנ( ים)זהו את השד: לתלמידים]
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 [סן פרנסיסקו, לפתח חטאת רובץ, אלינור דיקנסון. 6.6איור ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [האנס תומה. 6.7איור ]

מצייר את השיחה האחת שהתנהלה , בן תקופתו של דורה, (   -Hans Thoma, 1839)האנס תומה 

צריך רק לפרוק את אולי קין ... ויאמר קין להבל אחיו. האחים יצאו לשדה כדי לדבר. בין האחים

כיצד מגיב הבל לאומללותו הנבוכה של ? לגלות לאחיו את צפונותיו, לדבר עם מישהו, אשר על לבו

כמה מקנא , האם הוא מביט בפניו של קין ורואה כמה הוא שבור? אחיו בשל המנחה שנדחתה

וא עוטה ה. בידי האל' נבחר'הוא עצמו עדיין לא יודע כמה מסוכן להיות ? האם אכפת לו? הוא

 .זחיחות בוטחת
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. שני תלמידים מתייצבים בתנוחותיהם ויוצרים את הדיאלוג החסר לחלוטין מן הטקסט המקראי]

 .[הפסוקים הראשונים 11-חוזרת שבע פעמים ב' אח'המלה 

שתיהן , מפסל שתי דמויות הנראות מאחור (   -Gustinus Ambrosi, 1893)גוסטינוס אמברוסי 

 ...[להסביר כיצד כל דמות יכולה להיות או קין או הבל או שניהם]אחוזות זעזוע ויגון 

 [גוסטינוס אמברוסי. 6.8,6.9איור ]

  

  

 ?האם אדם היה הורה מעורב

ך נוצרי "תנ) Aelfraic Paraphraseך האנגלית מן המאה העשירית שנקראה "פי מהדורת התנ-על

הוא ממוקם . פי הטקסט-אנו לחשוב עלכפי שעשויים , אדם אינו אב נעדר, (משוכתב מימי הביניים

האחד כורע בדבקות בשעה שרעהו דוחף בהתרסה חפץ קטן כלשהו אל תוך , גם כאן. בין שני בניו

. שאשו הנוצצת מיתמרת אל השמים, הבן לדוגמה, אצבעו הימנית מחווה אישור כלפי הבל. אשו

מת בחיבה במחווה של אולם פניו ממוקדים בקין ברוך ובהשתתפות בצער וידו השמאלית מור

אולם לסתו של קין מוקשחת בעקשנות בשעה שהוא מלבה ! דווקא אל הבל אין הוא מביט. אזהרה

קרניים קטנות כבר צומחות מרקותיו ופי הגהינום הפעור ממתין בדיוק מתחת למזבח . את האש

 . בצד ימין למטה, של קין

זרועותיו המשוכלות של אדם . יש בציור זה אלמנטים אחדים של מדרש יהודי ונוצרי כאחד

כפות ; במקום מנשה, אפרים, מרמזות על ברכתו העתידית של יעקב שהוסטה לצעיר בניו של יוסף

אדם  .וכך מטרים באמצעות המחשה את גורלו של ישו, מוצלבות כשהוא מצביע על הבל רגליו

שהוא האדם  ,ידי ישו-שחטאו יכופר על, הוא אדם הראשון. עצמו מהווה קשר לברית החדשה

, נוכל אפילו להרחיק עוד צעד אל האנטישמיות בדוקטרינת הכנסייה של ימי הביניים. השני

. התיאולוגיה הנוצרית באיור זה אמנם מדברת במישור אחד. שזיהתה את קין כיהודי שבגד בישו

י אב החושש שבנו עומד על עברי פ. ללא שיוך דתי, אולם ישנה נוכחות הורית אוניברסלית חזקה

 .פחת
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 [Aelfraic Paraphrase ,11ך אנגלית מהמאה ה"מתוך מהדורת תנ. 6.11איור ]

 

 

וגופה הכדורי האדום מקביל לגווה , כאילו הופכת את סדרי הבריאה, השמש שוקעת במפתיע

פסים אופקיים על פני השמש . אדם מחווה חוסר אונים. שהצער הכריעה, המעוגל של חוה

 .יורד המסך על הרס המשפחה הראשונה. של קיןמסמנים את בריחתו 

 [לערך 1826, אדם וחווה מוצאים את גופת הבל, ויליאם בלייק. 6.11איור ] 

 

מתאר בכתביו כיצד אמנים בעלי נטייה רוחנית חיפשו אחרים השותפים  (Tuchman)מוריס טוכמן 

של ארתור  Distractionאת , למשל. ידי חקר דיאגרמות וטקסטים בחומר המקור-להתעניינותם על

של וויליאם  אדם וחוה מוצאים את גופת הבלניתן להבין כהפשטה של , להלן, (Dove, 1929)דאב 

זיהה את , כאשר ניסח דאב את אוצר המלים החזותי האישי שלו. שבו עיין כמעט בוודאות, בלייק

  101.רגשותיו שלו בעבודתן של נפשות אחיות

ים מופשטים מיצירת אמנות פיגורטיבית כלשהי המופיעה השתמשו בקוו: פעילות לתלמידים]

תארו במלים מה עשיתם . באוצר המלים החזותי שלכם' רגשות של הכרה'בפרק זה כדי לבטא 

 .[ומה למדתם
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 'Emotions of Recognition', William James in The Spiritual in Art: Abstract Painting 1890-1985, ed. 

Maurice Tuchman et al, Los Angeles County Museum of Modern Art, 1986, p.21. 
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 [1929, הסחת דעת, ארתור דאב. 6.12איור ]

 

 Graduate-סטודנטית ב, שצוייר בידי מרי פיורסט, המובא להלן( האנלוגים)שרטוט הקווים 

Theological Union ואינה שאולה מיצירה , הוא הפשטה של סיפור קין בשפת הקווים, בברקלי

 .פיגורטיבית קודמת

עד  ---' עמ, 4וסדנה , ואילך ---' עמ, 1תרגילים והוראות ראשונים בשפת הקווים נמצאים בסדנה )

---). 

 [1986אביב , שרטוט אנלוגים של קין והבל, מרי יוכבד פירסט. 6.13איור ]

 

 

 :כותבת מרי

הקו שנמצא בשליש המרחק . הקו העבה והכבד יותר הוא קין. הוא הבל, הבהיר, הקו הדק"

הוא בעליה של  -הקו של קין הוא חלק מן הארץ . מתחתית המרובע מפריד בין הארץ לשמים
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בע המרו. אבל הוא חלש יותר ופחות בטוח בעצמו, הקו של הבל קרוב יותר לאלוהים. האדמה

זה גם . זהו מקום של מאבק פיזי בין קין לבין הבל. התחום הוא המקום שבו מתרחש הקונפליקט

הקווקוו . זו ההתנגשות בין שני העולמות. החלק הפנימי של העצמי של קין ושל העצמי של הבל

שהוא עכשיו חלק מאדמתו של )הבהיר בצד הימני התחתון של המרובע הקטן מייצג את הבל המת 

אל , הבל המת קורא מעלה(. כחלק מעצמו, לכן קין רכש את הבל המת כחלק מחפציוו, קין

, הקו של קין עוזב את המרובע הפנימי שבו התרחש המאבק. שגם הוא חוזר ופונה למטה, אלוהים

 .הקו שלו רחוק מאלוהים. אולם הקו שלו נראה עכשיו קצת כמו הקו של הבל המת

 ן והבל שלא למדתי מן הטקסטמה למדתי משרטוט האנלוגים שלי לקי

. למדתי להפנים את האישיויות המעורבות בסיפור זה ולהרגיש בתוך עצמי את ההבדלים ביניהם

היו נחוצים . חד, נותן תחושה שונה מאשר שירטוט של קו כבד, מתפתל, בהיר, שרטוט של קו דק

עושה את הקווים האלה ואילו הייתי מציירת זאת שוב הייתי , הרבה קווים כדי לייצג את אלוהים

, כמה קרובים היו אחד לשני, הייתי צריכה לחשוב על סוגי המרחב שכל ישות תפסה. מגוונים יותר

החשיבה על סוגי הדברים השונים האלה כפתה עלי אמפתיה עם כל אחד . באילו כיוונים הם נעו

והים נמצאים בי אבל קין ואפילו אל, למדתי שאישית קל לי יותר להזדהות עם הבל. מהם בתורו

 .לא הייתי יכולה לשרטט להם קווים, אלמלא יכולתי להבין חלק מכל אחד מהם. גם כן

. נראה לי שהשופר היה נוכח בסיפור הזה. 'מדרש'הופיע , כשהסתכלתי אחר כך בשרטוט, בנוסף

מתקבל על הדעת שדמיו של הבל . ציר העולם של האלוהים הפונה אל הבל נראה לי כמו שופר

 .משום שהבל היה רועה צאן, אל האלוהים דרך שופר יצעקו

הדבר האחרון שלמדתי מן השרטוט הוא שאפשר להעביר בשטח קטן במרחב מה שעשוי לקחת 

לחזותי יש יכולת להיות מקיף . בשפה כתובה( או ספר שלם או אפילו ספרים)הרבה עמודים 

כנת שרטוט האנלוגים אחרי ה, בשבילי. גם אם הוא פחות מדוייק, וכוללני ופתוח במשמעותו

 ."קריאת הטקסט הייתה דרך לעכל את מה שקראתי ולתרגם אותו בדרך חווייתית לשפה אחרת
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 ?זה לא בידיך בכל זאת, אלוהים, שמע

 [Brudermord, (1897נולד ב)קארל רוסינג . 6.14איור ]

 

האם אלוהים . אומר ברישום זה שמעשי האחים נתונים בידי אלוהים (Rossing)דומה שרוסינג 

 ?יכול לעשות משהו עכשיו

כלומר , הוא מוגלה מאדמתו. קין קיבל עונש משולש. ד בסיפורנו"י-ג"אנו פונים לפסוקים י

הוא נעקר מחייו , ולבסוף; נשלל ממנו כל קשר עתידי עם אלוהים; ממלאכת החקלאות שלו

 (.אדם, כפי שעשה אביו)אולם קין אינו מקבל את ענשו בשתיקה . לנדודיםכתושב קבע ונדון 

האיר את עיניי בתובנות חדשות היורדות לעומק , פרופסור לפילוסופיה, (Gillman)הרב ניל גילמן 

 102.אנו והן לזה של האל-המתייחסים הן לתפקידנו, הפסוקים האלה

ריבוי המשמעויות המובהק של שלוש ". ׂשֹאגדול ֲעֹוני מנְ : "שלוש מלים, ג"בפסוק י, קין זועק

 Jewish Publication-של ה( 1962)החדשה  המהדורה. המלים האלה מזמין שלושה תרגומים שונים

Society גדול עונשי מנשוא"לתורה באנגלית מתרגמת את הקטע כ "- my punishment is too great 

to bear .יכול לשמש בשתי עוון ב כי המלה כות, 12-הפרשן בן המאה ה, אברהם אבן עזרא

החטא מוביל . כי היא מאפיינת כמה שלבים בתהליך אחד מתמשך', עונש'ו' חטא, 'משמעויות

, my punishment-ל עוונימתורגם , 1962משנת , Jewish Publicationבמהדורה החדשה של . לעונש

מוותר ונותן לקין אות המונע אלוהים ; פי גירסה זו מוחה קין שעונשו חמור מדי-על. עונשי, כלומר

 .מאחרים לפגוע בו

". ?האמנם גדול עווני מנשוא: "הופך את האמירה הזו לתמיהה, 11-הפרשן בן המאה ה, י"רש

הוא מזכיר לאלוהים שמחל לעוונות המלאכים ובני . מחאתו של קין הופכת לבקשת למחילה

 ?ומדוע לא לעוונו, התמותה כאחד
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 Neil  Gillman, 'Cain Sinning and Repenting', Seminary Progress,  November 1987. 



155 
 

שמסביר כי קריאתו , 13-בן המאה ה, (משה בן נחמן' ר)ן "רמבהגירסה השלישית מגיעה מן ה

ההשלכה מכך היא שהחרטה ". גדול עווני ממחילה, אכן. "כחרטה, הנכונה של הפסוק היא כווידוי

 .עיקרון המצוי אצל הנביאים אך נעדר מן התורה -האנושית יכולה למנוע עונש אלוהי 

קין הוא . לעשות תשובה, ל שנים כדי לרפא את עצמוקין מקב. בסופו של דבר הכול בידי האל, ובכן

איך אנו ממשיכים בחיינו אחרי . הוא גם אנחנו, כחוזר בתשובה, ועל כן, החוטא הארכיטיפי

 .מחילתו של האל תלויה בבחירתנו להשתנות? שעשינו משהו נורא

 [קול דמי אחיך צעקים אלי, קתדרלת מונראל. 6.15איור ]

 
 

 

 תרגום יונתן סיפור קין והבל לפי

ויהי דומה , והאדם ידע את חוה שהיא התעברה מסמאל המלאךותהר ותלד את קין  .1
 .לעליונים ולא לתחתונים

 .'ה מלאךקניתי איש את : ותאמר
 .את הבלו תאומתואת  מבעלה אדםותסף ללדת  .2

 .ויהי הבל רועה צאן וקין היה עבד אדמה
 בארבע עשר ניסןויהי מקץ ימים  .3

 .'ה הארץ זרע פשתן קורבן ביכורים לפניויבא קין מפרי 
 .צאן ומחלביהןהוהבל הביא גם הוא מבכרות  .4

 .קרבנולהבל ול ויסבר פנים' ה ויהי רצון לפני
 .פניו( דמות)ויחר לקין מאוד ויפלו  הסביר פניםלא  קרבנוואל קין ואל  .5
 ?פניך איקוניןלמה חרה לך ולמה נפלו : אל קין' ויאמר ה .6
 ,נסלח לך חטאך מעשיךהלוא אם תיטיב  .7

 ועל שערי לבך החטא, ליום הדין הגדול חטאך שמור מעשיך בעולם הזהואם לא תיטיב 
 ,רובץ

 .לזכות בין לחטוא ביןואליך תשוקתו ואתה תמשול בו , ובידך מסרתי שלטון על יצר הרע
ויהי כאשר יצאו שניהם אל השדה . בוא ונצא שנינו אל השדה: ויאמר קין אל הבל אחיו .8

אני רואה שברחמים נברא העולם אבל לא לפי פירות מעשים : ן ויאמר להבלויען קי
וקרבני לא , מדוע נתקבל קרבנך ברצון, טובים הוא מתנהג ומשוא פנים יש במשפט

ברחמים נברא העולם ולפי פירות מעשים : ויען הבל ויאמר לקין. נתקבל ממני ברצון
פירות מעשי היו טובים משלך ומפני ש, ומשוא פנים אין במשפט, טובים הוא מתנהג

, ואין עולם אחר, ויען קין ויאמר להבל אין דין ואין דיין. וקדמו לך נתקבל קרבני ברצון
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יש דין ויש : ויען הבל ויאמר לקין. ואין לתת שכר טוב לצדיקים ואין להפרע מן הרשעים
ק ועל עס. דיין ויש עולם אחר ויש לתת שכר טוב לצדיקים ויש להפרע מן הרשעים

 ויטביע אבן במצחוויקם קין על הבל אחיו . הדברים האלה היו רבים על פני השדה
 .ויהרגהו

 ?לא ידעתי השומר אחי אנוכי: ויאמר? איה הבל אחיך: אל קין' ויאמר ה .9
 .מהאדמה שנבלעו בעפר צווחין לפניאחיך  הריגתקול דמי ? מה עשית: ויאמר .11
את דמי אחיך  ולקחהאת פיה  הפתחארור אתה מן האדמה אשר  מפני שהרגתוועתה  .11

 .מידך
 .לך ונע ונד תהיה בארץ כח פירותיהכי תעבוד את האדמה לא תוסף לתת  .12
 .אך יש יכולת לפניך לשאת אותועוני מנשוא  יחזקגדול : 'ה לפניויאמר קין  .13
 ?האוכל להסתר מלפניך, הן גרשת אותי היום מעל פני האדמה .14

 .יהרגני צדיק שימצאנינע ונד בארץ כל  ואם אהיה
משם אות  חקק על פני קין' וה, לשבעה דורות יפרע ממנולכן כל הורג קין : 'ויאמר לו ה .15

 .כשיסתכל בואותו כל מוצאו  הרוגלבלתי  הגדול והיקר
.עדן טלטול גלותו שהיתה עשויה לו מלפנים בגן שלוישב בארץ ' ויצא קין מלפני ה .16
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 אני הולך לירושלים, אני הולךלכל מקום ש: גיאוגרפיה מקודשת

 

 (אלי ויזל)כדמיון לידע  -מדרש למקרא 

יש ליהודים , (הוא חג מתן תורה)מחג הפסח ועד חג השבועות , במשך שבעה שבועות, בכל שנה

, אנו סופרים את הימים. הזדמנות לחשוב מחדש על משמעותם האישית של חופש ומחוייבות

 .רה איטית ושיטתית הנותנת לנו פסק זמן ארוך דיו עד הגיענוספי, 49עד  1-מ, בזה אחר זה, בפועל

, יום לאחר מכן 51החל , שבועות. העבדות בִמְצָרִים -פסח מציין את הולדת העם היהודי בְּמַצרים 

, שהדלת הנפתחת במצרים, נמשכתי לומר. מגדיר את החירות כמחוייבות לתורה שניתנה בסיני

שתי . משום שאין כאן התחלה וסוף על קו ישר אחד, כך הדבראך לא . נפתחת לבסוף אל הר סיני

 .זמנית-הדלתות נפתחות כל העת גב אל גב ובו

 -והוא קורה מדי שנה , לאומי קורה גם במישור האישי הנפשי/מה שקרה פעם במישור ההיסטורי

 .על כן הספירה מפסח ועד שבועות היא בעלת משמעות אישית

שני מושגים שאינם  (Edinger)מקשר אדוורד אדינגר , The Bible and the Psycheבהקדמתו לספרו 

ך זוכה להכרה ולהוקרה כבר למעלה "תוכנו של התנ. ך ואינדיבידואציה"התנ, שגורים באותה מדה

בידי קארל , ואילו האינדיבידואציה כתהליך פסיכולוגי נתגלתה רק במאה העשרים, מאלפיים שנה

 .(Jung)גוסטב יונג 

משמעה הכרתנו , בהגדרתה הפשוטה, אינדיבידואציה. דואציה קל וגם קשה להגדיראת האינדיבי

נוכל אפוא לתרגם את . תוך שאנו הופכים יותר לעצמי האמיתי שלנו, בייחודיותנו שאין שווה לה

 103".הגשמה עצמית"או " הגעה לכלל עצמיות"כ' אינדיבידואציה'

, ם הקיימים אצל אותו יחידההיבטים הקשים יותר בהגדרה עוסקים ביישוב ניגודי

חוויית . זהו חלק אלוה ממעל של הנפש. העצמי האלוהי -ן רבתית "ובפיתוח יחסים עם העצמי בעי

יציאת מצרים היא אפוא הכלי שבאמצעותו בני ישראל הגיעו יחד לתודעת עצמיות אנושית 

סע של היחיד היא גם המ, בטרמינולוגיה של אדינגר, חוויית היציאה ממצרים. ואלוהית כאחד

 .את כל המקרא ניתן לפרש כמסע אישי של אינדיבידואציה, למעשה. לקראת אינדיבידואציה

. אנו עומדים לבחון חמישה מרכיבים של המסע ממצרים לסיני כסמלים בתהליך ההגשמה העצמית

 בכל אחד מן הסיפורים: טבעי וסימבולי-אדגים כיצד הדמיון הדתי מקנה לטבעי וליומיומי כוח על

האלה ישנו טקסט פסיכולוגי הממתין שִימשו אותו בעדינות מתוך הקשרו המקראי ויתפסו אותו 

 .כאירוע בנשמתו של אדם

אפרוט , כדי להדגים את התהליך המדרשי המפרש את המקרא בכדי להעניק לו עכשוויות נצחית

השלישית על בציור מן המאה , מוטיב המים, לפרטיה את התפתחותו המסועפת של מוטיב אחד

זוהי מפה , למעשה. התמונה עוסקת במים, לכאורה. אירופוס שבסוריה-קיר בית הכנסת דורה

יצירתה של מפה שכזו תהיה . אבטיפוס של מסע החיים הרוחני, המתווה גיאוגרפיה מקודשת

. הלב והיד עובדים יחד כדי להפוך את חוויית הלמידה לאישית, התרגיל המסכם שבו הראש
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  E. Edinger, The Bible and the Psyche (Toronto: InterCity Books, 1986) ,תודתי לאדוורד אדינגר .6' עמ ,

 .שמותשסיווג והגדיר את סמלי האינדיבידואציה בספר 
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 ידי חויית משהו מהותי-לאחר מכן התרחקות ממנו על, ירתי הוא לימוד הטקסטהתהליך היצ

הטקסט כבר אינו אותו , עם קצת מזל. חזרה אל הטקסט המקורי, ולבסוף, מהיבטיו במדיום שונה

, סטרית זו שבין הטקסט לאדם-בשדרה יצירתית דו. וגם היוצר כבר אינו אותו אדם, טקסט

 .ה בדיאלוג בלתי פוסקהעמקה קושרת את השניים זה לז

 

 כאבטיפוסים של אינדיבידואציה במדברו שמותחמישה יסודות בספרי 

 .לידה מול מוות: ְמָצִרים/ִמְצָרִים. 1

 .תקווה מול יאוש: עמוד הענן והאש. 2

 .מרירות מול חכמה: מרה. 3

 .לחיות את הרגע מול לתכנן לעתיד: המן. 4

 (52-53 'עמ, אדינגר)חיוניות מול ניוון : מים. 5

 מצרים. 1

הרמז הוא בטקסט . 'מצרים'יש משהו מיוחד במלה . אין פשוטו כמשמעו', יציאת מצרים'הביטוי 

. שלעתים קרובות משלהב את הדמיון הרבני ומפיק ממנו משחקי מלים יצירתיים, מנוקד-הלא

התורה תמיד מכיוון שספר (. ׂשיכול האותיות)כאילו הספורט הלאומי של הרבנים היה ָאַנְגָרמֹות 

, ספור-ומכיוון שקוראים בו בציבור שלוש פעמים בשבוע זה מאות אין, כתוב ביד סופר ללא ניקוד

. נקל להבין כי המפגש התכוף עם הטקסט העיצורי הגולמי עשוי להזמין דרכי קריאה שונות

פות עלתה תכו, מאז היות בני ישראל בִמצרים בין הְמצרים. ְמָצריםמזמינה את הקריאה  מצרים

מתוך תפילת ההלל ', ה:ח"קי', ג:ז"תהלים קט)הקריאה לאל להינצל ממצרים אלה ואחרים 

המקום  -על כן היה זה טבעי לראות את ִמצרים כאבטיפוס של הֵמצר (. הנאמרת בכל חג ומועד

גם עם המים והדם  -עם כל הפחד והכאב הנלווה אליה ואכן , של שעת הלידה -הצר והדחוק 

 .אפי ללידההקשורים קשר גר

 .לא נופתע מן הדברים הבאים, הוא דימוי של לידה ממקום צר, בניקוד זה או זה', מצרים'אם  104

בציור מתוך הגדה של התנועה , ים סוף" קריעת"בצד שמאל מופיע ציור שבו אנו רואים ממש את 

 .מקו התפר בין הדפים מגיחים הנולדים.  ב"המסורתית בארה

שורה של ראשים נולדים מן . של שבט המסאי מאפריקה ך"ציור מתוך תנ, בצד ימין

 . כפי שראש התינוק יוצא מן הרחם, הפרצופים הנדהמים יוצאים מן הים.  מצרים=הֵמצרים

 

 

 

 

 

 

                                                 
104

שלושת שבועות האימה שבין הבקעת חומות העיר לבין , "בין המצרים"שימוש ליטורגי נוסף בתיאור הגראפי הזה הוא   

 .'בין הפטיש לסדן'עם ישראל נמצא ממש . חורבנו הסופי של בית המקדש
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 ,Passover Haggadah, the feast of Freedom, the rabbinical assembly מתוך) ללא שם,  דן רייסינגר. 7.1איור ]

 ([ל"באדיבות המו. 64-65' עמ, 1982

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [[ל"באדיבות המו] ,ך של שבט המסאי"מתוך תנ. 7.2איור ]

 

 

 

 

 

 

 

 תקווה מול יאוש: עמוד הענן והאש. 2

של , נראה לעין, נחוץ שיהיה סמל כלשהו, מייד לאחר הלידה, ברגעי שיא של משבר וסכנה

, שהיא טרנסצנדנטית עד אימה, האלוהיתהנוכחות  -ולא רק נראית לעין . ההשגחה האלוהית

ֵאם הקרובה קירבה , שוכנת, מקומית, להיות מיידית, להתקרב: הייתה חייבת להיות לשכינה

ולילה בעמוד , ַלְנחָֹתם הדרך, הֵֹלך לפניהם יומם בעמוד ענן' וה", וכך מסופר לנו. גופנית לרך הנולד

 שמות" )נן יומם ועמוד האש לילה לפני העםלא ימיש עמוד הע. להאיר להם ללכת יומם ולילה, אש

שהזיז אותו מלפני בני ישראל , את הענן הזה אפילו נהג בבירור מלאך שליח(. ב"כ-א"כ:ג"י

הענן הוא . כדי שהמצרים לא יוכלו לראות איזו טקטיקה הם נוקטים, לאחריהם בשלב קריטי
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 -וצורתו , רחם מחוץ לרחם ,מגן בפני החום והסופות שבמדבר, אפוא ההשגחה האלוהית האמהית

חבל הטבור המחבר אותנו אל המקור המזין , אינה אלא ציר העולם -צורת עמוד המתנשא לרקיע 

 .המקור שמעבר לאנושי, אותנו

בני , 19-המחשה חזותית מצויינת של רעיון זה ניתן לראות בציור אמריקני נאיבי מן המאה ה

 105.(Erastus Salisbury Field)ברי פילד שצייר ארסטוס סולס, ישראל חוצים את ים סוף

וצרו מקרעי נייר או בד סצינה של הגחה , מציאותית או מדומיינת, ְהיו נוכחים בלידה: פעילות

 .ממקום צר

 , בני ישראל חוצים את ים סוף, ארסטוס סולסברי פילד. 7.3איור ]

Jane Dillenberger and Joshua Taylor, THE HAND AND THE SPIRIT: Religious Art in America, 1700-

1900, (Berkeley, CA., University Art Museum, (1971, p. 118 (ל"באדיבות המו]) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ההקצרה הקיצונית של ההמונים החוצים את הים בחרבה יוצרת זרם אנכי של בני אנוש ובני צאן 

ים סוף נערם יפה כחומות משני . החיבור האנכי אל האל, ובקר המשתרע ממש עד לעמוד האש

המצרים  -למרות ההתרחשות הקדחתנית שבסיפור על בני ישראל הנמלטים . צידי המעבר שיבש

בני . המצרים נמצאים מאחורי עמוד האש. אף אדם אינו נראה למעשה -המים הגועשים , הרודפים

ראים כל אחד רק הכבשים והבקר שבשורה הראשונה נ. ישראל הם גוש יצוק ונייח של ראשים

פתע דוממת -כאילו תמונת. משה אינו בנמצא. כאילו מובילים את העדר האנושי אחריהם, לעצמו

 .ומכניסה את העבר המיתי הישר אל העדשה שלנו, האוחזים במצלמה, ניצבת מולנו

                                                 
105

  Jane Dillenberger and Joshua Taylor, THE HAND AND THE SPIRIT: Religious Art in America, 

1700-1900, (Berkeley, CA., University Art Museum, 1971), p. 118. 



161 
 

המעבר דרך ים סוף . ציורו של פילד מציג בפנינו את תכונתה העיקרית של הגיאוגרפיה המקודשת

גם כיוון המסע במדבר אל הארץ המובטחת הוא כלפי  על כן. כיוון המעבר הוא אנכי. פקיאינו או

 The Sacredשפקחה את עיניי כאשר קראתי את " אהה"זו חוויית ה. לעבר הקשר עם האל, מעלה

and the Profane ה אליאדה 'מאת מירצ(Eliade) .הוא השפיע על הבנתי את . גם הוא דן באנכיות

חלק מן התמונה , המרכז המקודשקיים כאן דימוי של . רך שבה אני מלמדת אותוך ועל הד"התנ

אין , גיאוגרפיה מקודשת. וכל מה שנובע מעיקרון יחיד זה, הגיאוגרפיה המקודשתהכוללת של 

. של אדם יכולה להשפיע עליו בכל מקום בעולםהגיאוגרפיה המקודשת  .היא בהכרח ארץ הקודש

. גיאוגרפיה המקודשתולא להיות מודע ל ארץ הקודשלהיות ב, למרבה האירוניה, יכול אדם

ך העברי בהקשר "היכרות עם אופן פעולתם של שני מושגים אלה ממקמת את גיבורי התנ

" הרכבת נוסעת כלפי מעלה"האוניברסלי של כל מסע אנושי שבו עולה אדם לרגל למקום שבו 

 (.ראו להלן)

מוסקט -כותב על ביקורו אצל מאדאם קולט אבולקר, רופא ופסיכואנליסט נודע, רלד אפשטיין'ג

(Mme Colette Aboulker-Muscat)  הוא שמע על הצלחתה האגדית בתוך ארבע פגישות )בירושלים

. ביקור זה הפך לנקודת מפנה(. עם בחור שעבר חמש שנות טיפולים נגד דיכאון ללא הצלחה

. שהוא מונח אחר לדימוי מנטלי, תהשניים שוחחו על השימוש שעשה פרויד באסוציאציה חופשי

ת /הוא ביקש מן המטופל. ת לדמיין את שניהם נוסעים ברכבת/פרויד היה מבקש מן המטופל

אפשטיין . מאדאם קולט שאלה באיזה כיוון נוסעת הרכבת. הוא רואה דרך החלון/לתאר מה היא

הרכבת לבין  מה יכול להיות הקשר בין כיוונה של. התבלבל לנוכח השאלה המוזרה לכאורה

, ומה אם ישתנה הכיוון לציר הזה. כשהוא מחווה תנועה מתאימה, ענה בהססנות, אופקי? הטיפול

אפשטיין מספר כיצד לא הצליח לקלוט . והניעה את זרועותיה כלפי מעלה, שאלה מאדאם קולט

ת באחת השתחרר מראיי". אהה"אך הגדיר את הרגע כחוויה של , בדיוק את מחשבותיו באותו רגע

מן האחיזה האופקית של , כביכול, התנועה האנכית הרימה אותי. "הרגילה, הדברים המקובעת

 Gerald Epstein, Healing Visualization,Bantam". )של סיבה ותוצאה, הרגילים, הדפוסים הנתונים

 (מבוא, 1989

אש מזכיר עמוד ה. אדינגר מסתמך על מקורות נוספים לדיונו בתהליך המדבר והאינדיבידואציה

רק כאשר יש לנו האומץ לעמוד מול הדברים בדיוק (: "ספר התמורות) ינג'צ-ַאילו קטע מתוך ה

ויאיר  יתפתח אור מן האירועיםרק אז , ללא הונאה עצמית או השליה מכל סוג שהוא, כפי שהם

 .את הדרך להצלחה

מצוי במצב של נראה רק כאשר האגו ( הפנימיים והחיצוניים)האור המתפתח מן האירועים "

מבעד חלונו של בית המואר באור זוהר בלילה אי אפשר לראות את . במדבר, כלומר, ריקנות

לפני , נזקק, מואפל, האגו חייב להיות במצב מושפל... כבו את האור והם מתגלים . הכוכבים

; ביום הענן זורח(. 52' עמ, אדינגר" )אישית-שיוכל לראות את אורה העמום של הנפש הטראנס

 .בלילה הזריחה הופכת לאש
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ישנם גם מקורות היסטוריים , בנוסף לנוכחות הסימבולית והנפשית של עמוד הענן והאש

ד עשיר בדימויי הטבע "ק תהלים 106.וספרותיים לתפקיד האור ככלי הנושא את השכינה האלוהית

 :כפמליה ושליח של האל

 ַהְמָקֶרה ַבַמים עליותיו

 עבים ְרכּובֹו-ַהָשם

 רוח-כנפי-עלהמהלך 

 עֶֹשה מלאכיו רוחות

 ('ד-'ג:ד"תהלים ק) .משרתיו אש לֵֹהט

שענן הקטורת שבו מאשר את , אוהל מועד, דימוי הענן מוביל אותנו אל המשכן במדבר, ואחרון

 .אך גם אינו מאפשר ראייה שלמה, נוכחות האל

 

 מרירות מול חכמה: מרה. 3

 שמות)ם מרים מדי לשתייה והעם התלונן שם היו המי, התחנה הראשונה במדבר הייתה מרה

סימן בדוק לתסביך . "אדינגר כותב שרגיל להיתקל במרירות בעת פסיכותרפיה(. ד"כ-ג"כ:ו"ט

מדוע לא ימרר , ואכן(. 53-54' עמ, אדינגר" )מודע הוא קיומם של מרירות והתרעמות-ינקּות בלתי

שבו חייב , ועל הגיעו למדבר? (רחםה)פעוט בבכי על הקשיים הנובעים מאובדן הנוחות שבמצרים 

אולם הודות לשינוי שמחולל משה . משום שזה מעיד על חיי מרירות ועמל, הוא לשתות מים מרים

שבו המים המרים נהפכים , על עניין זה. )המרירות הופכת מתוקה -התורה , או למעשה -

התורה היא .( מי עץ החיים/על באר המים החיים, 5נרחיב בחלק , למתוקים בזכות התורה

החכמה היא . הוא העץ שמשה משליך אל המים המרים כדי להמתיקם -היא עץ החיים , החכמה

, ובמקום שיש חכמה, חסרה חכמה, במקום שיש מרירות. "המתנה המפצה על חוויית המרירות

ככל שהולך , לאורך המקרא(. 54' עמ, מצוטט אצל אדינגר, יונג" )לא ייתכן שתהיה מרירות

כל מים במקרא . חמד בל יינתק-נהיים המים לשתיה והמים כתורה לצמד, והופך לסמלהנרטיב 

יסוד מטבלת היסודות האלוהית המושתל בחינוכם של בני ישראל למערכת , "מים כבדים"הם 

וכך נקבע , שלושה ימים חלפו מחציית ים סוף ועד להמתקת המים המרים במרה. יחסים עם האל

לבל יחלפו יותר , חמישי ושבת, לקרוא בתורה בציבור בימי שניהבסיס לנוהג עתיק היומין 

 .משלושה ימים ללא מים רוחניים

 .לחיות את הרגע מול לתכנן לעתיד: הָמן. 4

מודע אינה מתווה -דרכו של הלא. פי תורת הנפש-שוב מספקים אדינגר ויונג את הפירוש למן על

אדם מפלס את . הדרכה מיידית להווה היא רק נותנת -גבי מפה -תכנית לחיים כמו שרטוט על

במצב של . "אינה קו ישר' הדרך'. לכן הוא חייב לשנות כיוון כל העת; דרכו בין ניגודים כל העת

מיום  -היחיד נדרש לחיות רק בהווה המיידי , הכוונה אלוהית במשך נדודיו של היחיד במדבר

הרי , ואם אינך מממש אותו, הזה הרגע הנצחי הוא הרגע, הדבר הגדול הוא כאן ועכשיו... ליום
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  N. Sarna, Exploring Exodus (New York: Schocken, 1986) ,555-559' עמ. 
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בין עתיד שלא ניתן לדמיינו בקוטב האחד לבין עבר ... שהחמצת את החלק הטוב ביותר בחיים

ולא יוכל להיות חסון אם יצמח בקרקע , שישנומשום שהעתיד צומח ממה ... מרוחק בקוטב השני

 (.54' עמ, The Bible and the Psyche, אדינגר" )חולה

ישנה בחצי האי סיני תופעה דומה במדה מספקת להיות . זה בטבע הוברר לכל פרטיוהרקע לסיפור 

 -למחצה באזור הים התיכון צומח שיח עמיד בתנאים הקשים -באזורים צחיחים. המקור למסורת

אותן חיפושיות קשקשיות . האשל הוא משכנם של שני סוגי חרקים הניזונים ממציצתו. האשל

, ומפרישות את העודפים על העלים בצורת כדוריות, ר בפחמימותהעשי, מוצצות את לשד האשל

מתוקות וראויות , הכדוריות דביקות. המתגבשות בגלל ההתאיידות המהירה ונושרות אל הקרקע

ניתוח כימי שלהן מגלה . לפני שהחום והנמלים משחיתים אותן, יש לאסוף אותן מוקדם. למאכל

ְקִטיןצירוף של שלושה סוכרים בסיסיים בתוספת  כמותן משקפת את כמות הגשם שירדה . פֶּ

היבול מכל חצי האי סיני . שבועות 6-התופעה מתרחשת בתחילת יוני ונמשכת כ. בחורף הקודם

 .ג"ק 251-מוערך בכ

וטעמו כצפיחית , אך גם כעין הבדולח, היה לבן, דמה לזרע גד, המחוספס והדק ככפור, הזה" מן"ה

מבשלים ואופים , טוחנים בריחיים או כותשים במכתש, ותוהיו אוספים א. בדבש וכלשד השמן

 .ביום נרקב והבאיש-ומה שלא נאכל בו. לעוגות

: ה"כ-ז"י:ח"ע תהליםראו . רעב ואובדן אמונה, חודש לִמן היציאה ממצרים. העיתוי הוא מושלם

 ".צידה שלח להם ָלׂשַֹבע, לחם אבירים אכל איש"

 

 Graphik zur Bibel, edited by Hans-Martin),(Richard Seewald)ארד סיוולד 'ריצ. 7.4איור ]

Rotermund,1966) 

 ([ל"באדיבות המו)
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מבנה משולש זה חוזר . למדבר, הפירמידות של עבדות מצרים הפכו לאהלי ישראל שיצאו לחופשי

. 'נפשךבטעם ככל שתאבה 'סעודת מלכים נסית : כהד בקילוח המן שנופל באקראי כמו שלג

ולא נותר להם אלא , בקושי מאמינים למתת המדהימה הזו, הרעבים מלקטים אותו בלהיטות

המופיעה מתוך משולש הפוך , גילוי שכינה נוסף של היד המושיעה: להתמוגג ממה שנפל בחלקם

 .את הפער בין שמים וארץ( כמו עמוד הענן והאש)שסוגר 

 107חיוניות מול ניוון: מים. 5

 סיפור שהופך לסמל: י עץ החייםמ/באר מים חיים

על הריבוי הטבעי נגזר פיקוח  -מתהפך הגלגל על בני ישראל לרעה , עם פתיחת ספר שמות

הופך למים שמהם נמשה , שהיה קבר לתינוקות שנולדו, אולם אותו יאור עצמו. באמצעות טביעה

ציאה ממצרים הן הי. אותם מים הם הזרז המאיץ את המכות ובסופו של דבר את השחרור. משה

היוצרים זוג סוגריים ענקיים , והן הכניסה לארץ המובטחת מתרחשים במעברים בין מים שנחצו

בתוך הסוגריים האלה נפרשת . במדבר" הלידה והעלייה למדרגת תודעה"הפותחים והסוגרים את 

 .זה הזמן לצפות בציור קיר עתיק ובבאר נסית. קבוצה של חמש תקריות מים

כמה קילומטרים , על הנהר פרת, ששכנה בסוריה, אירופוס-הכנסת של דורה הציור נמצא בבית

שם פרחו חיי התלמוד בשלהי , צפונה מן הקהילות היהודיות הגדולות בסורה ובפומבדיתא

ועמדו , לספירה 244קירותיו המצויירים של בית הכנסת הושלמו ונחנכו בשנת . התקופה העתיקה

והחריבו את עיר הְספר הזו של הפזורה ( עם פרסי)ים עשרה שנים לפני שפלשו הססאנ-שתים

וקירותיו נמצאו מצויירים בשלושה ִמפלסים של סצינות , 1932-בית הכנסת נחשף ב. הרומית

גגו נעקר וחללו מולא עפר בתקופת ההכנות . במצב שימורי יוצא מן הכלל, נרטיבות מקראיות

ידי -על, את חומת העיר, ובכך לחזק, זו הייתה חלק מן התוכנית להעמיק. הקדחתניות להגנה

שימור בית  -מבחינה אחת עלתה התכנית יפה . מילוי רחוב החומה וכל הבניינים שלאורכו בעפר

הססאנים חפרו מנהרות מתחת לחומות ופגשו את המגינים הרומאים בקרבות פנים אל . הכנסת

טבעות שאיפשרו לנו מ, מתו החיילים כשמשכורתם האחרונה עמם, כאשר נפלו החומות. פנים

 256.108אירופוס לשנת -לתארך את סופה של דורה

-פי השיטה שנקטו חוקרי תולדות האמנות שניסו לזהות ולפרש את אותם ציורים על-הבה ננהג על

. מקראית שהייתה מוכרת לקהילת פזורה זו במאה השלישית-סמך הספרות המקראית והבתר

 .כדי לגשת לציור בלי דעות קדומות, חרהצעד הראשון הוא לבחון מקרוב את הלוח הנב

 

 

 

 

                                                 
 Jo Milgrom, "Moses Sweetens the Bitter Waters of the Portable Well: an Interpretation of aראו  107

Panel at Dura Europos Synagogue  Journal of Jewish Art, vol 5, 1978, 45-47. 

108
  E. R. Goodenough, Jewish Symbols of the Greco-Roman Period , ף ביותר הוא המחקר המקי, 6-55כרכים

 C. H. Kraeling, Theעוד חיבור מצוין הוא ; (Princeton: Bollingen, 1964)אירופוס עד היום -על בית הכנסת בדורה

Excavations at Dura-Europos , דוח אחרוןVIII ,מהדורה מוגדלת . 'חלק א(NY: Ktav, 1979). 
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 [לספירה 244-256, סוריה, אירופוס-מתוך בית הכנסת דורה. 7.5איור ]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עשר אוהלים -שנים. זוהי קומפוזיציה סטטית שיסודותיה הבסיסיים מאורגנים סביב ציר מרכזי

, ידיה מורמות, עומדת דמות קטנהלפני כל פתח . או ביתנים מצויירים במבנה שאמור להיות רבוע

שהדמות המלווה אותה נראית כאילו נלחצה קדימה בגלל חלוקה לא , למעט בביתן שבשעה ארבע

עשרה הדמויות הקטנות לובשות לבוש פרסי המאפיין את חצר -שתים. שווה של המרחב המוקצב

 .טוניקות ארוכות ומכנסיים תחובים לתוך מגפיים לבנים רכים -המלכות 

, נראים שני עמודים. מקדש -נמצאת חזית של מבנה שונה , עשרה של הלוח-בשעה שתים, כזבמר

שני מזבחות , מנורה: לפני המקדש מצויים חפצים טקסיים. גמלון החזית וחלל הפנים השחור

עומדת דמות , גדולה מגודלה הטבעי, במרכז לפנים. קטורת ושולחן נמוך קטן ללחם הפנים

כשהיא מחזיקה או מניחה , יון יווני אופייני לחכם זקן ליד מכל מבעבעמלכותית הלבושה בהימט

איננו יודעים עדיין איזו פעולה . אחד לכל אוהל, עשר סילונים-מן המכל יוצאים שנים. בתוכו מטה

 .וגם איננו יכולים להסביר את מערך האוהלים הרבוע, מתרחשת

 :חמישה ענייני מים               

ולחפש קשר בין , במדברו שמותבא הזמן לקרוא את חמש תקריות המים מספרי  כעת             

 .של הציור לבין פרטיהם של סיפורים אלה( התוכן)האיקונוגרפיה 

 (ה"כ-ב"כ:ו"ט שמות) התקרית במרה      

 ָיִמים ַּבִמְדָּבר-ְשלֶֹשת שּור ַוֵיְלכּו-ִמְדַּבר-סּוף ַוֵיְצאּו ֶאל-ִיְשָרֵאל ִמַים-ַוַיַסע מֶֹשה ֶאת  כב
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ְשָמּה -ֵכן ָקָרא-ְולֹא ָיְכלּו ִלְשתֹת ַמִים ִמָמָרה ִכי ָמִרים ֵהם ַעל--ַוָיבֹאּו ָמָרָתה  כג. ָמְצאּו ָמִים-ְולֹא

ַהַמִים -ץ ַוַיְשֵלְך ֶאלעֵ ' ַויֹוֵרהּו ה' ה-ַוִיְצַעק ֶאל  כה .ִנְשֶתה-מֶֹשה ֵלאמֹר ַמה-ַוִילֹנּו ָהָעם ַעל  כד .ָמָרה

 .ַוִיְמְתקּו ַהָמִים ָשם ָשם לֹו חֹק ּוִמְשָפט ְוָשם ִנָסהּו

 ה מורה אלוהי"בפסוק כ. התלונות וכמותם, המים היו מרים. כשמה כן היא -מרה 

אלוהים נותן לבני ישראל חוק . והם הופכים למתוקים, למשה ענף עץ שאותו הוא זורק למים

 .ו מבטיח אלוהים בריאות ורפואה אם ישראל ישמרו את התורה"בפסוק כ. לנסותם 109ומשפט

ומה באשר למתן חוק ומשפט . אולי באמת משה ממתיק את המים באותו מטה. נביט בציור הקיר

? האם ניתן להבחין באלה או להקיש את דבר קיומם? או הבטחת גמול בעד נאמנות, לישראל

עשרה הדמויות -את שתים, את חפצי הפולחן, את סידור האוהליםבינתיים איננו יכולים להסביר 

 .עשר הסילונים-או את שנים, המהללות/המתפללות

 (ז"כ:ו"ט שמות) החניה בֵאיִלם

 .ַהָמִים-ָשם ַעל-ְוָשם ְשֵתים ֶעְשֵרה ֵעינֹת ַמִים ְוִשְבִעים ְתָמִרים ַוַיֲחנּו--ָיבֹאּו ֵאיִלָמה

 האוהלים עשויים להיות, כן? יִלםעשר המעיינות בֵא -ם הם שניםעשר הסילוני-שמא שנים

 ?והיכן שבעים התמרים? אולם מה בדבר המקדש, המחנה

 ('ז-'א:ז"י שמות) (מסה ומריבה)רפידים 

 ַוַיֲחנּו ִּבְרִפיִדים ְוֵאין 'ִפי ה-ַעל--ִסין ְלַמְסֵעיֶהם-ִיְשָרֵאל ִמִמְדַּבר-ֲעַדת ְּבֵני-ַוִיְסעּו ָכל  א

-ָלנּו ַמִים ְוִנְשֶתה ַויֹאֶמר ָלֶהם מֶֹשה ַמה-מֶֹשה ַויֹאְמרּו ְתנּו-ַוָיֶרב ָהָעם ִעם  ב. ַמִים ִלְשתֹת ָהָעם

ַויֹאֶמר ָלָמה ֶזה  מֶֹשה-ַוִיְצָמא ָשם ָהָעם ַלַמִים ַוָיֶלן ָהָעם ַעל  ג. 'ה-ְתַנסּון ֶאת-ְתִריבּון ִעָמִדי ַמה

ֵלאמֹר ָמה ' ה-ַוִיְצַעק מֶֹשה ֶאל  ד. ִמְקַני ַּבָצָמא-ָּבַני ְוֶאת-ֶהֱעִליָתנּו ִמִמְצַרִים ְלָהִמית אִֹתי ְוֶאת

י ִיְשָרֵאל מֶֹשה ֲעבֹר ִלְפֵני ָהָעם ְוַקח ִאְתָך ִמִזְקנֵ -ֶאל' ַויֹאֶמר ה  ה. ֶאֱעֶשה ָלָעם ַהֶזה עֹוד ְמַעט ּוְסָקֻלִני

ַהצּור ְּבחֵֹרב ְוִהִכיָת -ִהְנִני עֵֹמד ְלָפֶניָך ָשם ַעל  ו. ַקח ְּבָיְדָך ְוָהָלְכָת --ַהְיאֹר-ּוַמְטָך ֲאֶשר ִהִכיָת ּבֹו ֶאת

ְקָרא ֵשם ַהָמקֹום ַמָסה ַויִ   ז. ַבצּור ְוָיְצאּו ִמֶמנּו ַמִים ְוָשָתה ָהָעם ַוַיַעש ֵכן מֶֹשה ְלֵעיֵני ִזְקֵני ִיְשָרֵאל

  .ָאִין-ְּבִקְרֵּבנּו ִאם' ֵלאמֹר ֲהֵיש ה' ה-ִריב ְּבֵני ִיְשָרֵאל ְוַעל ַנסָֹתם ֶאת-ַעל  ּוְמִריָבה

 מצב הרוח אינו תואם את תנוחת. שהמעשה זה מתאר את ריבו של העם עם מ

 ?בלוח שלפנינואולם האם משה מכה בסלע . עשרה הדמויות-התהילה של שתים/התפילה

 (ג"י-'ב:'כ במדבר) מי מריבה

 מֶֹשה ַויֹאְמרּו-ב ָהָעם ִעםַוָירֶ   ג. ַאֲהרֹן-מֶֹשה ְוַעל-ָהָיה ַמִים ָלֵעָדה ַוִיָקֲהלּו ַעל-ְולֹא  ב

ה ָלמּות ָשם ַהִמְדָּבר ַהזֶ -ֶאל' ְקַהל ה-ְוָלָמה ֲהֵבאֶתם ֶאת  ד. 'ֵלאמֹר ְולּו ָגַוְענּו ִּבְגַוע ַאֵחינּו ִלְפֵני ה

לֹא ְמקֹום ֶזַרע   ַהָמקֹום ָהָרע ַהֶזה-ְוָלָמה ֶהֱעִליֻתנּו ִמִמְצַרִים ְלָהִביא אָֹתנּו ֶאל  ה. ֲאַנְחנּו ּוְבִעיֵרנּו

מֹוֵעד ַוִיְפלּו  ֶפַתח אֶֹהל-ַוָיבֹא מֶֹשה ְוַאֲהרֹן ִמְפֵני ַהָקָהל ֶאל  ו. ּוְתֵאָנה ְוֶגֶפן ְוִרמֹון ּוַמִים ַאִין ִלְשתֹות

-ַהַמֶטה ְוַהְקֵהל ֶאת-ַקח ֶאת  ח. מֶֹשה ֵלאמֹר-ֶאל' ַוְיַדֵּבר ה  ז .ֲאֵליֶהם' ה-ְפֵניֶהם ַוֵיָרא ְכבֹוד-ַעל

ע ַהֶסלַ -ַהֶסַלע ְלֵעיֵניֶהם ְוָנַתן ֵמיָמיו ְוהֹוֵצאָת ָלֶהם ַמִים ִמן-ָהֵעָדה ַאָתה ְוַאֲהרֹן ָאִחיָך ְוִדַּבְרֶתם ֶאל

                                                 
109

ללוח זה בשם , למיטב ידיעתי, וקרי תולדות האמנותהתייחסו כל ח 5699-אירופוס ב-מאז גילוי בית הכנסת של דורה  

זיהוי  -" מתן תורה"שזיהתה את הלוח כ, (Wischnitzer)למעט רחל וישניצר , "הבאר המיטלטלת"או " הבאר הנסית"

השם שנתנה מתאים בהחלט לפרשנות שנגיע אליה , בכל מקרה. שניתנו להם במרה" חוק ומשפט"על ה, להערכתי, המבוסס

 .דברבסופו של 
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 ַוַיְקִהלּו מֶֹשה  י. ַכֲאֶשר ִצָּוהּו' ַהַמֶטה ִמִלְפֵני ה-ַוִיַקח מֶֹשה ֶאת  ט. ְּבִעיָרם-ָהֵעָדה ְוֶאת-ְוִהְשִקיָת ֶאת

ַהֶסַלע ַהֶזה נֹוִציא ָלֶכם -ֲהִמן--ָנא ַהמִֹרים-ְפֵני ַהָסַלע ַויֹאֶמר ָלֶהם ִשְמעּו-ֶאל--ַהָקָהל-ְוַאֲהרֹן ֶאת

 ַפֲעָמִים ַוֵיְצאּו ַמִים ַרִּבים ַוֵתְשְת ָהֵעָדה--ַהֶסַלע ְּבַמֵטהּו-ָידֹו ַוַיְך ֶאת-ַוָיֶרם מֶֹשה ֶאת  יא. ָמִים

--ֵאלֶהֱאַמְנֶתם ִּבי ְלַהְקִדיֵשִני ְלֵעיֵני ְּבֵני ִיְשרָ -ַאֲהרֹן ַיַען לֹא-מֶֹשה ְוֶאל-ֶאל' ַויֹאֶמר ה  יב. ּוְבִעיָרם

-ָרבּו ְבֵני-ֵהָמה ֵמי ְמִריָבה ֲאֶשר  יג. ָנַתִתי ָלֶהם-ָהָאֶרץ ֲאֶשר-ַהָקָהל ַהֶזה ֶאל-ֵכן לֹא ָתִביאּו ֶאתלָ 

 .ַוִיָקֵדש ָּבם' ה-ִיְשָרֵאל ֶאת

 התלונה וההכאה: ות בשניים מפרטיולפח', ז-'א:ז"י שמותמעשה זה נראה כחזרה על 

( 2. משה אינו נראה כמכה בסלע( 1: משתי סיבות, שלנו אך לא נראה שבזה מדבר הלוח. בסלע

, משמע - נוציא" ?הסלע הזה נוציא לכם מים-המן: "הוא שואל. תקרית זו ממיטה קלון על משה

לא פלא . גבה לבו של משה? "לכם מים( אלוהים)יוציא "האם לא היה עליו לשאול . אהרון ואני

 .לתו תהיה נושא יאות לציור קיר על בית כנסתקשה להניח שנפי. מנהיגותו תמה למעשה. שנענש

 ('כ-ז"ט:א"כ במדבר) הבאר

 ה ָלֶהםָהָעם ְוֶאְתנָ -ְלמֶֹשה ֱאסֹף ֶאת' ִהוא ַהְּבֵאר ֲאֶשר ָאַמר ה  ּוִמָשם ְּבֵאָרה  טז

י ֲחָפרּוָה ָשִרים ָכרּוָה ְנִדיבֵ ְּבֵאר   יח. ָלּה-ֲעִלי ְבֵאר ֱענּו  ַהִשיָרה ַהזֹאת-ָאז ָיִשיר ִיְשָרֵאל ֶאת  יז .ָמִים

ּוִמָּבמֹות ַהַגְיא   כ. ּוִמַמָתָנה ַנֲחִליֵאל ּוִמַנֲחִליֵאל ָּבמֹות  יט. ּוִמִמְדָּבר ַמָתָנה ָהָעם ִּבְמחֵֹקק ְּבִמְשֲענָֹתם

 .ְפֵני ַהְיִשימֹן-רֹאש ַהִפְסָגה ְוִנְשָקָפה ַעל--ֲאֶשר ִּבְשֵדה מֹוָאב

 'באר, 'ז מציין את המקום"פסוק ט .שזור בתכנית נסיעות, ופיע שריד משיר עתיקכאן מ

, (מודגש)ז ישראל שרים את שיר הבאר "בפסוק י. ומכריז על מתת המים, וכשמו כן הוא -שמו 

 .ח ובו מוזכרות שתי התחנות הבאות במדבר"המסתיים בפסוק י

 ות שזרועותיהן מורמותמהלל/תפללותאני סבורה ששיר זה מסביר את הדמויות המ

באר חפרוה "תלבושותיהם המעידות על אצולה תואמות את השורה . בתנוחת תפילה קלאסית

, אולם שוב. כך יש לנו מקטע נוסף במה שנראה כתשלובת של ענייני מים". כרוה נדיבי העם, שרים

ם כאלה ברור שהציור שלפנינו אכן מבוסס על פרגמנטי? מה בדבר סידור האוהלים והסילונים

בוודאי . אך לא ייתכן שאלה כל הקטעים -ואחרים מתוך הקטעים המקראיים שהוזכרו לעיל 

 (.ים)מסתורי( ות)עוד מקור( נם)יש

 מי עץ החיים/מקראיים לעניין באר המים החיים-מקורות בתר

 תמונה אחידה של הלוח הזה על סמך משלא עלה בידם לבנות, חוקרי תולדות האמנות

-הזדקקו להמשיך ולחקור כיצד תועדו תקריות אלה בספרות הבתר, ך"שבתנתקריות המים 

הם לא קראו רק את פרשת השבוע בתורה ואת . יושבי דורה הכירו את המקורות הללו. מקראית

כעת נראה כיצד . אולי אפילו כתבו פירושים; פה-הם למדו את המסורות שבעל. ההפטרה בנביאים

 110.פה-ציירו את המסורות שבעל

 מכיוון שמים נקשרו. וח התיאולוגיבעל הניח, מגיע המדרש עם המדע הבדיוני שלו כאן

                                                 
110

האחד נקשר . מקראית בשני כיוונים-המסורות הנוגעות לאספקת המים המופלאה הזו במדבר התפתחו בתקופה הבתר  

המוציא לך מים מצור ", ו"ט: 'ח דבריםבהתאם לדימוי ב, הביטוי החזותי לכך הוא צוק המשחרר סילון בודד. למשה המכה בסלע

דוגמת פילון האלכסנדרוני ויוספוס , ם בעלי אורח מחשבה הלניסטי יותרדימוי זה התגלגל דרך מחברים יהודיי". החלמיש

שנתגלתה בקהילות , המסורת המזרחית של התרגום והמדרש. (Kraeling, 124)פלביוס והוא משתקף באמנות הקטקומבות 

 .שלנו בדורהשניתן לקשרה עם הלוח , ובה מדובר על באר מפכפכת, למעשה הבאר, פנתה לכיוון השני, ארץ ישראל ובבל
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סעיף ראשון . חישבו על מים ככלי בידיו של האל, כבר בשלב מוקדם עם כוחו של האל ועם התורה

. הם מיטלטלים. כל הבארות ומקורות המים במקרא הם רשת אחת ויחידה: בקסמים תיאולוגיים

נראה להלן כיצד כל מדרש מוסיף עוד חלק לתמונת התצרף . למקום כרצונומזיז אותם ממקום ' ה

 .ִמדורה

 ,שחציית ים סוף הייתה ַהְטָבָלה, במסורת הנוצרית המוקדמת, ובכן אנו קוראים .1

' הכבדים'וכעת המים , המן, עמוד הענן: ולאחריה באו אותם מרכיבים כמו בסיפור יציאת מצרים

 .במכל מיטלטל

 .וכולם נטבלו למשה בענן ובים, יםוכולם עברו בתוך ה, היו תחת הענן שאבותינו כולם"

כי שתו מן הצור הרוחני ההולך , וכולם שתו אותו משקה רוחני, כולם אכלו אותו מאכל רוחני

 ('ד-'א:'י הראשונה אל הקורינתים" )עמהם

 הוא מביא . יונתן מגדיל לעשות בתרגום( ח"י:א"כ במדבר)המדרש על שיר הבאר  .2

 :בתנאי שאתה נאמן לתורה, המים במשלוח מיוחד עד הדלת את

 סבבה לכל, בוהים ירדה אתם לעמקיםחזרה לעלות אתם להרים גבוהים ומההרים הג"...

מפני שִבטלו ... ונגנזה מהם בגבול מואב... מחנה ישראל והשקתה אותם כל אחד ואחד בפתח אהלו

 ."דברי תורה

 אלה שנראים כמו צינורות)וני מים מכוונים אותם סילהביטו בלוח וראו כיצד : רמז עבה]

 ([.השקיה או ספגטי

 מה הקשר: עונה על השאלה( ח"י:א"כ במדבר)על שיר הבאר ( א"י:'ג סוכה)התוספתא  .3

 (:12בשעה )לבין המקדש ( במרכז)בין הבאר 

 מקום שישראל שורין היא, ן לגאיותעולה עמהן להרים ויורדת עמה... וכך היתה הבאר "

עלי 'אומרים עליה את השירה ... נשיאי ישראל . מקום גבוה כנגד פתחו של אהל מועד, ורה כנגדןש

 ."'באר ענו לה

 עשר-עתם של שניםכל הפרשנים התייחסו לשיר הבאר והסבירו את תנו, עד כה

. יש, כן? האם יש מקור המאחד את כל המרכיבים האלה? אולם מה בדבר משה והמטה. הסילונים

 :פסבדו פילוןהמאה הראשונה לספירה הקרויה  היצירה מן

 חתך ממנו חתיכה, את עץ החיים[ שהלמ] הורההוא . אלוהים ציווה דברים רבים במרה"

עולה על ההרים , וימתקו המים והיא הלכה אחריהם במדבר ארבעים שנה, ונטלה והניחה במרה

 111."ויורדת במישורים

 'וילמדהו ה. גם ראייה וגם הוראה .ויורהוהמפתח כאן הוא המשמעות הכפולה של המלה 

התורה המתיקה את המים . השם הורהו תורה, ובכן. לעץ החיים פסבדו פילוןאת העץ פיתח ? עץ

 .המרים

 אל, שמימיה מי עץ החיים, מיטלטלתזהו המקור המדרשי היחיד המחבר את הבאר ה

                                                 
111

מחבר , נחשפה בידי לוי גינזבורג, כלומר מוקדמת דיה להיות ידועה לבני דּורה, יצירה מן המאה הראשונה, פסבדו פילון  

בעניין סוג העץ  -פירוש הלכתי על ספר שמות  -הוא שם לב לדיון במכילתא . שניחן בחוש בלשי, אגדות היהודיםיצירת המופת 

אותם . חר הדיון מופיע הסבר אלגורי הגורס כי העץ שאלוהים הראה למשה אינו אלא התורהלא. שהמתיק את המים במרה

', ו, גינזברג) "רֵעץ ַחִיים ִהיא ַלַמֲחִזיִקים בָּּה ְותְֹׁמֶכיהָּ ְמֻאשָּ " :ח"י:'ג, משליחכמים קשרו את התורה להאנשת החוכמה בספר 

יפה מאוד . לכת די הצורך-אולם התשובה אינה מרחיקת. פסבדו פילוןדיון זה נשתמר בטקסט של , למזלנו הרב(. 79' הע, 56

זהו עוד ! אהה? הורה למשה' אולם מה הקשר בין כל זה לבין העץ שה - משליעם עץ החיים שב, לקשר את התורה עם החכמה

וכי . תורהכמו המלה אותו שורש  -מתפרשת גם כלשון הוראה " ַויֹוֵרהּו"המלה . אחד מאותם משחקי מלים נאים של המדרשים

 ?למשה אם לא תורה' מה יורה ה
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שנה עד לסוף  41לחכות מדוע , כאילו שאל המדרש. במרה, הראשונה מבין חמש תקריות המים

 .המים צריכים להפוך לתורה כבר מן ההתחלה? (א"כ במדברעניין הבאר בספר )המסע במדבר 

 המוזר של כלי המשכןהחלק האחרון בתצרף הוא הסידור הרבוע של האוהלים והמיקום 

', פרק ב, במדברבספר ? עשר שבטי ישראל במדבר-כיצד נסעו שנים. בחזית המקדש במקום בתוכו

, שלושה שבטים חנו בכל אחת מרוחות השמים. נו קוראים את ההוראות להיערכות המחנהא

. למטה ישנן שתי תמונות. היה במרכז, המשכן הנייד, הפריט המקודש ביותר. יוצרים ריבוע

והמשכן , שלושה שבטים ערוכים בכל צד. 16-התמונה שמימין היא פרט מתוך מפה מן המאה ה

אחרי , המופיעה משמאל, פה זו נוכל להבין את מערך התמונה ִמדורהבעזרת מ. תופס את המרכז

עיקבו בעיניכם . שימו לב לפנים השחור של האוהלים. שהוצא ממרכזה כל דבר פרט למשה ולבאר

שימו לב . אחר הקו השחור של רצפות האוהלים מן המרכז למעלה שמאלה אל הפינה ולמטה

הזווית הישרה מדגישה את . שה יש אזור דמוי שטיחשימו לב גם שליד מ. לזווית הישרה הבולטת

חפצי הפולחן . זהו המרכז שאליו שייך המשכן"השטיח במרכז אומר . צורתו הרבועה של המחנה

אמורים להיות , עשרה-בשעה שתים, שראיתם לפני המשכן במקום שבו היה ממוקם במקור

היא המים , כמובן, הבאר ".רק כך הצלחנו לעשות את זה; בדיוק כמו במפה, במשכן שבמרכז

צורת מנדלה זו מוכרת כצורה אוניברסלית המתארת מסע . הנובעים מן המשכן, התורה, החיים

 .רוחני

-מתוך בית הכנסת דורה. 7.6איור ]                                                                                                                .17

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ,                                                                                                                            רופוסאי

 [לספירה 244-256, סוריה                                                                                                                 .18

19.  

21.  

21.  

22.  

23.  

24.  

 

 

 

 

 

 [.1641, פאריס, תחריט מפה של בני ישראל במדבר, Michael Lochom.7.7איור ] 

 

 סיכום ומסקנות לפני התרגיל האמנותי 

 אפשרו לנו (התרגומים הכוללים תוספות בגוף התרגום, הווה אומר)ך "שכתובי התנ
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זהו המחנה של בני ישראל , כנרטיב. הנרטיבית והסמלית, רמותלפרש את הלוח הזה מדורה בשתי 

. עשר השבטים-מזינה את שנים, כשהמשכן במרכזו והבאר המיטלטלת נחה לפתחו, במדבר

עץ החיים . אלה הם היחסים הארכיטיפיים המרכזים את ישראל סביב לתורה, במישור הסמלי

בקשר הרוחני שלהם , יר העולם שלהםלהתרכז בצ, אפילו בפזורה, המיטלטל מאפשר לבני ישראל

 .שבין שמים וארץ

, שבמרכז, המעגלית, תצורה רבועה זו של האהלים הממוקדים בבאר המקודשת, לבסוף      

העשירה במשמעות נפשית של התכוונות למרכז , היא צורת המנדלה הגיאומטרית הקלאסית

. המנוגדים של חוויית המדברהיא מייצגת את המאבק למצוא סדר בתוך כל הנסיונות . וריפוי

דימוי המנדלה הזה הוא . תנועה מעגלית זו סביב מרכז חיוני ממקדת את האנרגיות שלנו במרכז

. הוא מתמקד ביחסינו עם העצמי האנושי והאלוהי, אולם יותר מכך. תמונה של יחסינו עם התורה

להיות ; (הפסיכולוגים יאמרו, אינדיבידואציה)הוא הקשור להתפתחותנו האישית , העצמי האנושי

, זמנית במרכז שבתוך כל אחד מאיתנו-העצמי האלוהי משמעו התמקדות בו. יותר ממה שאתה

 .שהוא חלק אלוה ממעל

 .זוהי תמונה של חיפושנו אחר זהות ומשמעות

 קריים המהווים את המנדלה מן המאההקבלה מפתיעה קיימת בין הדימויים העי

 .יונג. ג.ל הפסיכולוג קהשלישית בדּורה לבין תולדותיו ש

 .המובילים אל הליבה הפנימית, רכזמנדלות הן האמצעים המבניים של ההתכוונות למ"

תקופה זו בחייו . בתקופת חיבוטי הנפש והחיפוש שעבר כבוגר, יונג צייר מנדלות במשך כעשר שנים

למרות , האי .שבו היה מרכז העיר מסומן באגם קטן ובמרכזו אי', חלום ליברפול'הגיעה לשיא ב

, העץ נראה. פורח באדום, מגנוליה, ועליו עמד עץ יחיד, הבהיק באור השמש, האפילה הסובבת

וזה , החלום הקנה ליונג תחושה של יעד סופי. כעומד באור השמש וכמקור אור, בעת ובעונה אחת

מילא שכן היה בו מבט אובייקטיבי על מה ש, היה בעבורו קצה החוט הראשון למיתוס האישי שלו

, משלב את היסודות מקום( 1963)של יונג ' חלום ליברפול'. את חיפושו של יונג במשך שנים רבות

אחרי החלום חדל יונג מלצייר . המסמן את המקום שבו רוצים להיות, אור וצמח פורח, מים

 112."הדיאלוג עם הדימוי בדרך של ציור עזר ליונג להתקשר עם המקור הפנימי הזה. מנדלות

 והם מקבילים, (הצמח הפורח)צמיחה , אור, מים, מקוםהיסודות קורא יונג לארבעת 

; נקודת המרכז המקודשת, (שהוא גם אחד משמות האל)המקום = מקום : למנדלה של דורה כך

 .עץ החיים, התורה= הצמח הפורח ; המנורה= האור ; מי עץ החיים/באר המים החיים= מים 

 העתיקה הוא הזמנה לחקור את מושג היהודיתגילוי המנדלה המוקדמת הזו באמנות 

מערך , בתוך ריבוע( מעגל)בדּורה ראינו את המרכז המקודש . הגיאוגרפיה המקודשת במקרא

כבר למדנו שהתכוונות אל מרכז מקודש מאפשרת . האוהלים של בני ישראל סביב אהל מועד

 .והו במדברהשנים של התוהו וב 41לקהילת בני ישראל ליצור סדר ולהתמקד במהלך 

 המנדלה היא דימוי של גיאוגרפיה מקודשת

 

 :במקומות אחרים במקרא

                                                 
112

  Vija B. Lusebrink, "Inner Guide", Art Therapy , 66' עמ, 5677דצמבר. 
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 וחווה אותו יעקב הנמלט, ר המקראיקשר דומה לאל מתרחש בנקודה קודמת בסיפו

יעקב המותש והמבוהל , עם רדת הלילה(. ב"כ-'י:ח"כ בראשית)מנקמת אחיו על העוול שעשה לו 

סולם מופיע . שנת חלום עמוקה ומתחנן להגנת האל ישן, וכשאבן למראשותיו', פוגע במקום'

השם (. ?על יעקב? על הסולם)מלאכים עולים ויורדים והשם ניצב עליו . וראשו מגיע השמימה

, ואומר לו כי יפרוץ ימה וקדמה, וגם את הארץ שעליה הוא שוכב, מבטיח ליעקב צאצאים רבים

; ממדית על המפה-ודש אינו רק נקודה דוהמרכז המק. זהו הריבוע שבו שוכב יעקב. צפונה ונגבה

" בית אלהים"הקורע את החלל ומגיע אל , לסולם האנכי, הסלע שעליו הוא ישן הופך לציר העולם

 .כפי שקורא יעקב ביראה, "שער השמים"ו

 

 האבנים . שוכב יעקב על בטנה ההרה של האדמה, שצייר דוד שריר, במיניאטורה זו

 .ים ויורדיםציר שעליו מלאכים עול/בסולם

 מחבר על דרך הדימוי את, ז המקודשהנובע מן המרכ, חבל טבור קוסמי, ציר העולם

הנקודה שבה הוא עובר דרך . והמים שבתהום מתחת, הקרקע, הרקיע: שלוש שכבות היקום

, המזבח הוא המקום שבו אנו נועדים עם האל. המרכז היא המקום שבו ממוקם מזבח המקדש

 .כל מקום שבו יימצא המרכז הנייד הזהזהו , ולמרבה הפרדוקס

 ודית שלוש פעמיםהכוריאוגרפיה של הניסיון הזה להגיע מעלה מבוצעת בכל קהילה יה

כשהגוויל , אוחזים בספר התורה בידותיו ומגביהים אותו מעלה, עם סיום קריאת התורה. בשבוע

אין זה מקרי שהקלף . בהםלמען יראה הקהל את טורי הכתב ויביע בשיר את אמונו , פתוח לרווחה

לחלק , כביכול, והמגביה הופך, ציר העולם הארכיטיפי', עצי חיים'כרוך סביב גלילים הנקראים 

הוא . זה אינו נטוע במקום גיאוגרפי קבוע' עץ חיים'כמו כן ראוי לחזור ולהדגיש ש. מאותו ציר

: יכול הרבי מקוצק לומר ולכן, הוא נטוע בכל מי שקובע אותו כמרכז המקודש שלו. תמיד מיטלטל

 ".אני הולך לירושלים, לכל מקום שאני הולך"
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הגבהת : מימין. 1966-ב, חיילים ישראלים במחנה מדברי צנוע. הגבהת התורה לאחר הקריאה: משמאל

 .Elbert Weinberg, התורה

 ך והדמיון המדרשי הפרוע"נספח על המנדלה הראשונה בתנ

 ,הדעת/עץ החיים: כנת חבורה ידועהשם שו, צאת בגן עדןך נמ"המנדלה הראשונה בתנ

ובסופו של  דבר מתפלג לארבעה ראשים המשקים ומזינים את , והנהר הנובע תחתיו ומזין אותו

דמיינו את העץ כנקודת המרכז ואת ארבעת הנהרות הזורמים מתחתיו בארבעת )כל הארץ 

 (.הגיאומטריה הבסיסית הדרושה למנדלה -הכיוונים 

 ורוכש לא פחות מאשר ריבוא, מדרשיפורח בדמיון ה, שזיהויו הוא מיתי בלבד, העץ

הכוללים את מיטב מזונות הבריאות , הוא עומד בשורה אחת עם המים. ומחצה טעמים וניחוחות

האלה יש אפוא יכולת מורחבת מאוד " כבדים"למים ה. דבש וצרי, חלב: והארוחות לאניני הטעם

לוקח אותנו מן הנרטיבי לעבר , שיש לו סגולות ריפוי, הצרי, אחרוןבמיוחד הטעם ה. להזין

אם תציירו עץ שכזה בעיני . ניזון גם מן האור הבא ממעל, הנטוע למטה, העץ הזה. הסימבולי

, התהום שמתחת: שכבתי-הריהו כמו חוליה עצומה המקשרת בין רבדי העולם התלת, רוחכם

הריהו משמש , דעת הזה מעוגן הן למעלה והן למטהה/מכיוון שעץ החיים. האדמה והשמים שמעל

בין רוח , בין שכל לגוף, מתווך בין חושים לחשיבה, כגשר במערך הדימויים של חוויית חיינו

הוא נדמה כגווע ; הוא מתבגר; הוא צעיר וזקן. לדיוקננו העצמי, העץ הופך לדמיון שלנו. לחומר

כיצד דימויי העץ והמים מתמזגים במדרש ראינו . ומת אולם הוא מקור להתחדשות אינסופית

 .באר המים החיים שהם מי עץ החיים

 .בחיזיון את כל הזמנים והמקומות ורואה" מסע"משה אצל הסנה נלקח ל, ועוד בהמשך

צרי , דבש, המתחלק לארבעה נהרות של חלב, בגן העדן הוא רואה מעיין נובע תחת עץ החיים

כך נקשר גם משה . כבוד ומקיף את גן העדן מקצה לקצההוא עובר תחת כסא ה; ויין( אפרסמון)

 (.314-315', גינזברג ב. )אל חוויית הבאר הקדומה יותר ולקשר שלה עם אלוהים

 

 תרגילים מומלצים

 'אפשרות א
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 סמנו את. ע אל נקודת מרכז מקודשתשל מסלול חייכם כמס' הכינו ציור או קולאז       

ברים בדומה לתחנות במסעי בני ישראל ששמותיהם התחנות במסעכם כנקודות מפנה או מש

 .שימו לב מה מנחה אתכם בדרככם. פתח תקוה, מריבות, מרירות -למשל : נזכרו

 'אפשרות ב

 קחו לתשומת לבכם את. חיים/עץ דעתשל דיוקנכם העצמי כ' הכינו ציור או קולאז

 :על היחס בין שני העצים, (37' עמ)גינזברג . מאת ל Legends of the Bibleהאגדה הבאה מתוך 

 רק. ת סובב את עץ החיים כגדר חיהכשעץ הדע, בגן העדן עומדים עץ החיים ועץ הדעת

תמונה זו של היחסים בין שני . מי שפילס לו דרך בתוך עץ הדעת יכול להתקרב אל עץ החיים

כיצד , המדרש נותן לנו רמז. שיתהעצים ברורה הרבה יותר מן הסיפור העמום שמספר ספר ברא

, הווה אומר, נצליח בזאת אם נאכל מעץ הדעת ונכרסם לנו דרך אליו: נוכל להגיע אל עץ החיים

המודעות למצבי השניּות שבחיים עדיפה . לאכול מפרי התודעה, אם נסכים לפיתוי שמציע הנחש

 .על פני מצב של נוחות פאסיבית וחסרת תודעה ברחם גן העדן
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 'ג – 'א תישארב - ןדעה ןגו האירבה :1 חפסנ

 בראשית פרק א

ֶרץ׃  א ָֽ אָּ ת הָּ ֵאֵ֥ ִים וְּ ַמִׁ֖ ת ַהשָּ ים ֵאֵ֥ ָ֣א ֱאֹלִהִ֑ רָּ ית בָּ ֵראִשִׁ֖ ֶשְך  בבְּ ח ִׁ֖ הו וְּ ב ֹ֔ הוּ֙ וָּ ה ת ֹ֨ ֵ֥ תָּ יְּ ָֽ ֶרץ הָּ אָָּ֗ הָּ וְּ

ִים׃  ָֽ ֵנֵ֥י ַהמָּ ֶפת ַעל־פְּ ַרֶחִׁ֖ ים מְּ וַח ֱאֹלִהֹ֔ רָ֣ ֹום וְּ הִ֑ ָ֣י תְּ ֵנ ֹור ַוי ֵ֥אֶמר ֱאֹלִהִׁ֖  גַעל־פְּ י אִ֑ ִהָ֣ ים יְּ

ֹור׃  ִהי־אָֽ ַֽיְּ ין  דַוָֽ ֹור וֵבֵ֥ אִׁ֖ ין הָּ ים ֵבֵ֥ ֵדָ֣ל ֱאֹלִהֹ֔ ֹוב ַוַיבְּ ֹור ִכי־טִ֑ אִׁ֖ ים ֶאת־הָּ א ֱאֹלִהִ֛ ַוַי ַּ֧רְּ

ֶשְך׃  ים הַהח ָֽ א ֱאֹלִהִ֤ ֹ֨ רָּ ֶקר יֵֹ֥ום  ַוִיקְּ ִהי־ב ִׁ֖ ַֽיְּ ִהי־ֶעֵֶ֥רב ַוָֽ ַֽיְּ ה ַוָֽ לָּ ִ֑יְּ א לָּ רָּ ָ֣ ֶשְך קָּ ַלח ִׁ֖ ֹום וְּ אֹורּ֙ יֹ֔ ׀ לָּ

ד׃  ָֽ  {פ}ֶאחָּ

ִים׃  ו ָֽ מָּ ִים לָּ ין ַמִׁ֖ יל ֵבֵ֥ ִדֹ֔ י ַמבְּ ִִ֑ים ִויִהָ֣ ֹוְך ַהמָּ תָ֣ יַע בְּ ִקִׁ֖ י רָּ ִהֵ֥ ים יְּ ַָ֣עׂש  זַוי ָ֣אֶמר ֱאֹלִהֹ֔ ַוַי

ָ֣ל  ר ֵמַע ִים ֲאֶשִׁ֖ יַע וֵבָ֣ין ַהַמֹ֔ ִקֹ֔ רָּ ָֽ ִיםּ֙ ֲאֶשרּ֙ ִמַתַָ֣חת לָּ ל ֵבִ֤ין ַהַמֹ֨ ֵדָ֗ ִקיַעַ֒ ַוַיבְּ רָּ ָֽ ֱאֹלִהים֮ ֶאת־הָּ

ִהי־ ַֽיְּ יַע ַוָֽ ִקִ֑ רָּ ָֽ ן׃ לָּ י׃  חֵכָֽ ֶקר יֵֹ֥ום ֵשִנָֽ ִהי־ב ִׁ֖ ַֽיְּ ִהי־ֶעֵֶ֥רב ַוָֽ ַֽיְּ ִִ֑ים ַוָֽ מָּ יַע שָּ ִקִׁ֖ רָּ ָֽ ים לָּ א ֱאֹלִהִ֛ רָּ  ַוִיקְּ

 {פ}

ִ֑ה  ט שָּ ה ַהַיבָּ ֶאִׁ֖ רָּ ֵתָֽ ד וְּ ֹום ֶאחָֹּ֔ קָ֣ ִיםּ֙ ֶאל־מָּ ַמֹ֨ ִים ִמַתִַ֤חת ַהשָּ ו ַהַמַּ֜ וֹ֨ ים ִיקָּ ַוי ָ֣אֶמר ֱאֹלִהָ֗

ן׃  ִהי־ֵכָֽ ַֽיְּ ים יַוָֽ א ֱאֹלִהִ֤ ֹ֨ רָּ ים ׀  ַוִיקְּ א ֱאֹלִהִׁ֖ ֵַֽ֥רְּ ים ַוַי ָ֣א ַיִמִ֑ רָּ ִים קָּ ֵוֵ֥ה ַהַמִׁ֖ ִמקְּ ֶרץ ולְּ הּ֙ ֶאֹ֔ שָּ ַלַיבָּ

ֹוב׃  ִריּ֙  יאִכי־טָֽ ֶׂשה פְּ י ע ִ֤ ִרִ֞ ָ֣ץ פְּ ַרע ֵע יַע ֶזֹ֔ ִרָ֣ ֵֶׂ֚שב ַמזְּ ֶשא ֵע ֶרץּ֙ ֶדָ֗ אָֹּ֨ ֵשִ֤א הָּ דְּ ים ַתָֽ ַוי ָ֣אֶמר ֱאֹלִהָ֗

ִהי־ֵכָֽ  ַֽיְּ ִֶ֑רץ ַוָֽ אָּ ֹו ַעל־הָּ עֹו־בִׁ֖ ר ַזרְּ ֹו ֲאֶשֵ֥ ִמינֹ֔ ַרעּ֙  יבן׃ לְּ יַע ֶזֹ֨ ִרִ֤ ֶָׂ֣שב ַמזְּ ֶשא ֵע ֶרץ ֶדֶּ֠ אַָּּ֜ א הָּ ַותֹוֵצֹ֨

ֹוב׃  ים ִכי־טָֽ א ֱאֹלִהִׁ֖ ֵַֽ֥רְּ ִ֑הו ַוַי ִמיֵנ ֹו לְּ עֹו־בִׁ֖ ר ַזרְּ י ֲאֶשֵ֥ ִרִ֛ ֶׂשה־פְּ ֵע ץ ע ָֽ הו וְּ ִמיֵנֹ֔ ִהי־ֶעֵֶ֥רב  יגלְּ ַֽיְּ ַוָֽ

י׃  ִליִשָֽ ֶקר יֵֹ֥ום שְּ ִהי־ב ִׁ֖ ַֽיְּ  {פ}ַוָֽ

א   יד י מְּ ִהִ֤ ים יְּ יִ֤ו ַוי ָ֣אֶמר ֱאֹלִהָ֗ הָּ ה וְּ לָּ ִ֑יְּ ין ַהיִֹׁ֖ום וֵבָ֣ין ַהלָּ יל ֵבֵ֥ ִדִּ֕ ַהבְּ ִים לְּ ַמֹ֔ יַע ַהשָּ ִקָ֣ תּ֙ ִברְּ ר 

ים׃  ִנָֽ שָּ ים וְּ ִמִׁ֖ יָּ ים ולְּ ֹוֲעִדֹ֔ מָ֣ תּ֙ ולְּ ת  א  יר  טולְּ ִאִׁ֖ הָּ ִים לְּ ַמֹ֔ יַע ַהשָּ ִקָ֣ תּ֙ ִברְּ אֹור  יִ֤ו ִלמְּ הָּ וְּ

ן׃  ִהי־ֵכָֽ ַֽיְּ ִֶ֑רץ ַוָֽ אָּ ים ֶאת־שְּ  טזַעל־הָּ ַָ֣עׂש ֱאֹלִהֹ֔ ּ֙ ַוַי ל ֹור ַהגָּד  אִ֤ ִלִ֑ים ֶאת־ַהמָּ ד  ת ַהגְּ ר ִׁ֖ א  ֵנֵ֥י ַהמְּ

ים׃  ִבָֽ ֹוכָּ ת ַהכָֽ ֵאִׁ֖ ה וְּ לָּ יְּ ֶשֶָ֣לת ַהַלֹ֔ ֶממְּ ןּ֙ לְּ ט  ֹור ַהקָּ אִ֤ ֶאת־ַהמָּ ֹום וְּ ֶשֶָ֣לת ַהיֹ֔ ֶממְּ ִ֛ם  יזלְּ תָּ ן א  ַוִיֵתֵ֥

ֶרץ׃  ָֽ אָּ יר ַעל־הָּ ִאִׁ֖ הָּ ִִ֑ים לְּ מָּ יַע ַהשָּ ִקָ֣ ים ִברְּ ּ֙ ַביָֹ֣ו יחֱאֹלִהִׁ֖ ל ש  ִלמְּ ין וְּ יל ֵבֵ֥ ִדֹ֔ ַהבְּ לְּ ה וָֽ לָּ יְּ ם וַבַלֹ֔

ֹוב׃  ים ִכי־טָֽ א ֱאֹלִהִׁ֖ ֵַֽ֥רְּ ֶשְך ַוַי ֹור וֵבָ֣ין ַהח ִ֑ אִׁ֖ י׃  יטהָּ ִביִעָֽ ֶקר יֵֹ֥ום רְּ ִהי־ב ִׁ֖ ַֽיְּ ִהי־ֶעֵֶ֥רב ַוָֽ ַֽיְּ  {פ}ַוָֽ

עֹוףּ֙  כ ִ֑ה וְּ ֶָ֣פש ַחיָּ ֶרץ ֶנ ִים ֶשִׁ֖ ו ַהַמֹ֔ צָ֣ רְּ ים ִישְּ יַע  ַוי ָ֣אֶמר ֱאֹלִהֹ֔ ִקֵ֥ ֵנִׁ֖י רְּ ֶרץ ַעל־פְּ אָֹּ֔ עֹוֵפָ֣ף ַעל־הָּ יְּ

ִים׃  ָֽ מָּ ָ֣ה כאַהשָּ ַחיָּ ֶָ֣פש ַהָֽ ל־ֶנ ֵאָ֣ת כָּ ִלִ֑ים וְּ ד  ים ֶאת־ַהַתִניִנִׁ֖ם ַהגְּ ָ֣א ֱאֹלִהֹ֔ רָּ ֶׂשת  ַוִיבְּ ֶמֶ֡ ר  ָֽ ׀ הָּ

א ֱאֹלִהִׁ֖  ֵַֽ֥רְּ הו ַוַי ִמיֵנֹ֔ נָּףּ֙ לְּ ֹוף כָּ ל־עִ֤ ת כָּ ֵאֹ֨ ם וְּ יֵנֶהָ֗ ִמָֽ ִים לְּ ו ַהַמַּ֜ צֹ֨ רְּ ָֽ ֹוב׃ ֲאֶשר֩ שָּ  כבים ִכי־טָֽ
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ֶרץ׃  ָֽ אָּ ֹוף ִיֵֶ֥רב בָּ עִׁ֖ הָּ ים וְּ ִיםּ֙ ַבַיִמֹ֔ ו ֶאת־ַהַמֹ֨ אִ֤ ו וִמלְּ בָ֗ ו ורְּ רָ֣ ר פְּ ים ֵלאמ ִ֑ ִ֛ם ֱאֹלִהִׁ֖ תָּ בָּ ֶרְך א  ַויְּ

י׃  כג ֶקר יֵֹ֥ום ֲחִמיִשָֽ ִהי־ב ִׁ֖ ַֽיְּ ִהי־ֶעֵֶ֥רב ַוָֽ ַֽיְּ  {פ}ַוָֽ

ִֶ֤פש ַחיָּהּ֙  כד ֶרץ ֶנ אַָּּ֜ א הָּ ים תֹוֵצֹ֨ ִּ֑ה ַוי ָ֣אֶמר ֱאֹלִהָ֗ ִמינָּ ֶרץ לְּ תֹו־ֶאִׁ֖ יְּ ַחָֽ ֶמׂש וְּ ֶרִ֛ ה וָּ ֵ֥ ֵהמָּ ּה בְּ ִמינָֹּ֔ לְּ

ן׃  ִהי־ֵכָֽ ַֽיְּ ֵאִ֛ת  כהַוָֽ ּה וְּ ִמינָֹּ֔ הּ֙ לְּ ֵהמָּ ֶאת־ַהבְּ ּה וְּ ִמינָָּ֗ ֶרץ לְּ אַָּּ֜ ת הָּ ַָ֣עׂש ֱאֹלִהים֩ ֶאת־ַחַיֹ֨ ַוַי

ֹוב׃  ים ִכי־טָֽ א ֱאֹלִהִׁ֖ ֵַֽ֥רְּ ִ֑הו ַוַי ִמיֵנ ה לְּ ִׁ֖ מָּ ֲאדָּ ָֽ ֶמׂש הָּ ל־ֶרֵ֥ ם ַוי ָ֣אֶמר ֱאֹלִהֹ֔  כוכָּ ִ֛ דָּ ה אָּ ים ַנֲָֽעֶׂשֵ֥

ֶרץ  אָֹּ֔ ל־הָּ כָּ הּ֙ ובְּ ֵהמָּ ִים וַבבְּ ַמָ֗ ֹוף ַהשָּ עָ֣ ם ובְּ ת ַהיַָּּ֜ ַגֹ֨ ֩ ִבדְּ דו ִירְּ מוֵתִ֑נו וְּ נו ִכדְּ ֵמִׁ֖ ַצלְּ בְּ

ֶרץ׃  ָֽ אָּ ׂש ַעל־הָּ ֵמֵ֥ ר  ָֽ ֶמׂש הָּ ֶרִׁ֖ ל־הָּ כָּ ים כזובְּ א ֱאֹלִהִ֤ ֹ֨ רָּ ֶלם  ַוִיבְּ ֶצֵ֥ ֹו בְּ מֹ֔ ַצלְּ םּ֙ בְּ דָּ אָּ ָֽ ׀ ֶאת־הָּ

 ָ֣ רָּ ים בָּ ם׃ ֱאֹלִהִׁ֖ ָֽ תָּ א א  ֵ֥ רָּ ה בָּ ִׁ֖ ֵקבָּ ֵ֥ר ונְּ ֹו זָּכָּ תִ֑ ם  כחא א  ֶהַּ֜ אֶמר לָּ ם֮ ֱאֹלִהיםַ֒ ַוי ֹ֨ תָּ ֶָ֣רְך א  בָּ ַויְּ

ִים  ַמֹ֔ ֹוף ַהשָּ עָ֣ םּ֙ ובְּ ִ֤ת ַהיָּ ַג ו ִבדְּ דִ֞ ִ֑הָּ ורְּ ש  ִכבְּ ֶרץ וְּ ִׁ֖ אָּ ו ֶאת־הָּ אֵ֥ ו וִמלְּ בִ֛ ו ורְּ רֵ֥ ים פְּ ֱאֹלִהָ֗

ֶרץ׃  ָֽ אָּ ֶׂשת ַעל־הָּ ֶמֵ֥ ר  ָֽ ִׁ֖ה הָּ ל־ַחיָּ כָּ ֶָׂ֣שבַוי ָ֣  כטובְּ ל־ֵע ם ֶאת־כָּ ֶכַּ֜ ִתי לָּ ַתֹ֨ ים ִהֵנה֩ נָּ ׀  אֶמר ֱאֹלִהָ֗

ֶכֵ֥ם  ִַַּ֑֧רע לָּ ַע זָּ ֵרָ֣ ִרי־ֵעִׁ֖ץ ז  ֹו פְּ ֵעִ֛ץ ֲאֶשר־בֵ֥ ל־הָּ ֶאת־כָּ ֶרץ וְּ אָֹּ֔ ל־הָּ ָ֣י כָּ ֵנ ַרע ֲאֶשרּ֙ ַעל־פְּ ַע ֶזָ֗ ֵרָ֣ ז 

ה׃  ָֽ לָּ כְּ אָּ ֶיִׁ֖ה לְּ הְּ כ ָ֣  לִיָֽ ִים ולְּ ַמַּ֜ ֹוף ַהשָּ ל־עֹ֨ כָּ ֶרץ ולְּ אָּ ָ֣ת הֶָּּ֠ ל־ַחַי כָּ לְּ ֶרץ  לוָֽ אָָּ֗ ׀ רֹוֵמָׂ֣ש ַעל־הָּ

ן׃  ִהי־ֵכָֽ ַֽיְּ ִ֑ה ַוָֽ לָּ כְּ אָּ ֵֶַֽ֥רק ֵעִֶׁׂ֖שב לְּ ל־ֶי ה ֶאת־כָּ ֶָ֣פש ַחיָֹּ֔ א ֱאֹלִהיםּ֙  לאֲאֶשר־בֹוּ֙ ֶנ ִַּ֤֧רְּ ַוַי

י׃  ֶקר יֵֹ֥ום ַהִשִשָֽ ִהי־ב ִׁ֖ ַֽיְּ ִהי־ֶעֵֶ֥רב ַוָֽ ַֽיְּ ד ַוָֽ א ִ֑ ֹוב מְּ ִהֵנה־טִׁ֖ ה וְּ ׂשָֹּ֔ ל־ֲאֶשָ֣ר עָּ  {פ}ֶאת־כָּ

 בראשית פרק ב

לִ֛  א כ  ם׃ ַויְּ ָֽ אָּ בָּ ל־צְּ כָּ ֶרץ וְּ ִׁ֖ אָּ הָּ ִים וְּ ַמֵ֥ ֹו ֲאֶשָ֣ר  בו ַהשָּ תִׁ֖ ַלאכְּ י מְּ ִביִעֹ֔ ַכִ֤ל ֱאֹלִהיםּ֙ ַביָֹ֣ום ַהשְּ ַויְּ

ה׃  ָֽ ׂשָּ ֹו ֲאֶשֵ֥ר עָּ תִׁ֖ ַלאכְּ ל־מְּ י ִמכָּ ִביִעֹ֔ תּ֙ ַביָֹ֣ום ַהשְּ ב  ִ֑ה ַוִישְּ ׂשָּ ִֶ֤רְך ֱאֹלִהיםּ֙ ֶאת־יָֹ֣ום געָּ בָּ  ַויְּ

ֹות׃  ֲעׂשָֽ ים ַלָֽ א ֱאֹלִהִׁ֖ ֵ֥ רָּ ֹו ֲאֶשר־בָּ תֹ֔ ַלאכְּ ל־מְּ ַבתּ֙ ִמכָּ ֹו שָּ י בִ֤ ֹו ִכָ֣ תִ֑ ש א  ַקֵדִׁ֖ י ַויְּ ִביִעֹ֔  {פ}ַהשְּ

ֶרץ בְּ  ד ִׁ֖ אָּ הָּ ַמִִ֛ים וְּ ֹות ַהשָּ ד  ֹולְּ ִים׃ הִ ֵאֶָ֣לה תָֽ ָֽ מָּ שָּ ֶרץ וְּ ים ֶאֵ֥ ֵ֥ה ֱאֹלִהִׁ֖ הוָּ ֹות יְּ ֹום ֲעׂשִ֛ יָ֗ ִ֑ם בְּ אָּ רְּ ָֽ בָּ

ל ה כ ָ֣ יַח ַהשָּ  וְּ יר ׀ ִׂשָ֣ ִטַּ֜ א ִהמְּ ִ֑ח ִכי֩ ל ֹ֨ מָּ ה ֶטֶָ֣רם ִיצְּ ֶדִׁ֖ ל־ֵעֵֶׂ֥שב ַהשָּ כָּ ֶרץ וְּ אָֹּ֔ ָ֣ה בָּ ֶי הְּ ה ֶטֵֶ֚רם ִיָֽ ֶדָ֗

ה׃  ָֽ מָּ ֲאדָּ ָֽ ד ֶאת־הָּ ֲעב ִׁ֖ ִין ַלָֽ ָ֣ם ַאֹ֔ דָּ אָּ ֶרץ וְּ אָֹּ֔ ִ֤ה ֱאֹלִהיםּ֙ ַעל־הָּ הוָּ ִֶ֑רץ  ויְּ אָּ ד ַיֲָֽעֶלָ֣ה ִמן־הָּ ֵאִׁ֖ וְּ

ה׃  ָֽ מָּ ֲאדָּ ָֽ ֵנֵ֥י הָּ ל־פְּ ת־כָּ ה ֶאָֽ ִׁ֖ קָּ ִהשְּ ה  ַוִייֶצר֩  זוְּ מָֹּ֔ ֲָ֣אדָּ רּ֙ ִמן־הָּ פָּ ם עָּ ָ֗ דָּ אָּ ָֽ ים ֶאת־הָּ ה ֱאֹלִהַּ֜ הוָֹּ֨ יְּ

ָֽה׃  ֵֶ֥פש ַחיָּ ֶנ ם לְּ ִׁ֖ דָּ אָּ ָֽ י הָּ ִהֵ֥ ִ֑ים ַויְּ ַמָ֣ת ַחִי יו ִנשְּ ִׁ֖ ַאפָּ ח בְּ ֵעִֶׁ֖דן  חַוִיַפֵ֥ ים ַגן־בְּ הוָּ ה ֱאֹלִהִ֛ ע יְּ ַוִיַטִ֞

ר׃  ָֽ ר יָּצָּ ם ֲאֶשֵ֥ ִׁ֖ דָּ אָּ ָֽ ם ֶאת־הָּ ֶָׂ֣שם שָֹּ֔ ֶדם ַויָּ ח יְּ  טִמֶקִ֑ ַמִ֞ ל־ֵעִ֛ץ ַוַיצְּ ה כָּ מָֹּ֔ ֲָ֣אדָּ ִ֤ה ֱאֹלִהיםּ֙ ִמן־הָּ הוָּ

ע׃  ָֽ רָּ ֹוב וָּ ַעת טֵ֥ ץ ַהַדִׁ֖ ֵעִּ֕ ן וְּ ֹוְך ַהגָֹּ֔ תָ֣ ַחִייםּ֙ בְּ ֵעִ֤ץ ַהָֽ ִ֑ל וְּ ֲאכָּ ַמָֽ ֹוב לְּ טָ֣ ה וְּ ֶאִׁ֖ ַמרְּ ד לְּ ֵ֥ מָּ רּ֙  יֶנחְּ נָּהָּ וְּ

ים׃ אִשָֽ ֵ֥ה רָּ עָּ בָּ ַארְּ ִׁ֖ה לְּ יָּ הָּ ד וְּ ֵרֹ֔ םּ֙ ִיפָּ ִַּ֑֧ן וִמשָּ ֹות ֶאת־ַהגָּ קִׁ֖ ַהשְּ ֶדן לְּ ֵצָ֣א ֵמֵעֹ֔ ד  יא י  ִׁ֖ ֶאחָּ ָֽ ם הָּ ֵשֵ֥
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ב׃  ָֽ ם ַהזָּהָּ ִׁ֖ ה ֲאֶשר־שָּ ֲחִוילָֹּ֔ ל־ֶאֶָ֣רץ ַהָֽ ב ֵאֵ֚ת כָּ ֵבָ֗ וא ַהס  ֹון הָ֣ וא  יבִפישִ֑ ֶרץ ַהִהִׁ֖ ֵ֥ אָּ ַהִ֛ב הָּ זְּ וָֽ

ַהם׃  ֶבן ַהש ָֽ ֶאֵ֥ ַלח וְּ ד ִׁ֖ ם ַהבְּ ֵ֥ ֹוב שָּ ֶרץ  יגטִ֑ ל־ֶאֵ֥ ת כָּ ב ֵאִׁ֖ וא ַהסֹוֵבֹ֔ ֹון הָ֣ ר ַהֵשִנִׁ֖י ִגיחִ֑ ֵ֥ ם־ַהנָּהָּ ֵשָֽ וְּ

ו וא  ידש׃ כָֽ י הֵ֥ ִביִעִׁ֖ רְּ ָֽ ר הָּ ֵ֥ ַהנָּהָּ ור וְּ ַמָ֣ת ַאשִ֑ ֵלְִׁ֖ך ִקדְּ ה  וא ַהָֽ ֶקל הֵ֥ ִליִשיּ֙ ִחֶדֹ֔ ִ֤ר ַהשְּ ם ַהנָּהָּ ֵשֹ֨ וְּ

ת׃  ָֽ רָּ ּה׃  טופְּ ָֽ רָּ מְּ שָּ ּה ולְּ ִׁ֖ דָּ בְּ עָּ ֶדן לְּ ַגן־ֵעֹ֔ ִ֑ם ַוַיִנֵחָ֣הו בְּ דָּ אָּ ָֽ ים ֶאת־הָּ ֵ֥ה ֱאֹלִהִׁ֖ הוָּ ח יְּ  טזַוִיַקִ֛

י ָ֣ה ֱאֹלִהֹ֔ הוָּ ַצוּ֙ יְּ ל׃ ַויְּ ל ת אֵכָֽ כ ֵ֥ ִַֽׁ֖ן אָּ ץ־ַהגָּ ל ֵעָֽ ר ִמכ ֵ֥ ם ֵלאמ ִ֑ ִׁ֖ דָּ אָּ ָֽ ַעתּ֙  יזם ַעל־הָּ ץ ַהַדֹ֨ וֵמֵעָ֗

ות׃  מָֽ ֹות תָּ נו מֵ֥ ךֵ֥ ִמֶמִׁ֖ לְּ יִֹ֛ום ֲאכָּ י בְּ א ת אַכִׁ֖ל ִמֶמִ֑נו ִכָ֗ ע ל ֵ֥ ֹ֔ רָּ ֹוב וָּ ים  יחטָ֣ ָ֣ה ֱאֹלִהֹ֔ הוָּ אֶמרּ֙ יְּ ַוי ֹ֨

ֱעֶׂשה־לֵ֥  ֹו ֶאָֽ ַבדִ֑ ם לְּ ִׁ֖ דָּ אָּ ָֽ ֹוב ֱהיֵֹ֥ות הָּ ֹו׃ ל א־טִ֛ דָֽ ֶנגְּ ים  יטֹו ֵעִֶׁ֖זר כְּ ה ֱאֹלִהַּ֜ הוָֹּ֨ ַוִיֶצר֩ יְּ

ֹות  אִׁ֖ ם ִלרְּ ֹ֔ דָּ ָ֣אָּ ֵבאּ֙ ֶאל־הָּ ִים ַויָּ ַמֹ֔ ֹוף ַהשָּ ל־עָ֣ ֵאתּ֙ כָּ ֶדהּ֙ וְּ ִ֤ת ַהשָּ ל־ַחַי ה כָּ מָָּ֗ ֲאדָּ ָֽ ִמן־הָּ

ֹו׃  מָֽ וא שְּ ִׁ֖ה הֵ֥ ם ֶנֵֶ֥פש ַחיָּ ִ֛ דָּ אָּ ָֽ ֹו הָּ א־ל  רָּ ר ִיקְּ ֩ ֲאֶשֹ֨ ל כ  ֹו וְּ א־לִ֑ רָּ ם ַויִ  כַמה־ִיקְּ ַּ֜ דָּ אָּ ָֽ א הָּ ֹ֨ רָּ קְּ

א ֵעִֶׁ֖זר  ֵ֥ צָּ א־מָּ ם ל ָֽ ִּ֕ דָּ אָּ ֶדִ֑ה ולְּ ָ֣ת ַהשָּ ל ַחַי כ ִׁ֖ ִים ולְּ ַמֹ֔ ֹוף ַהשָּ עָ֣ הּ֙ ולְּ ֵהמָּ ל־ַהבְּ כָּ ֹות לְּ ֵשמָ֗

ֹו׃  דָֽ ֶנגְּ ים כאכְּ ה ֱאֹלִה  הוָֹּ֨ ֩ יְּ יו  ַוַיֵפל תָֹּ֔ ע  ח ַאַחתּ֙ ִמַצלְּ ִ֑ן ַוִיַקָ֗ ם ַוִיישָּ ִׁ֖ דָּ אָּ ָֽ ִ֛ה ַעל־הָּ ֵדמָּ ׀ ַתרְּ

 ֵ֥ ג  נָּה׃ ַוִיסְּ ֶתָֽ ר ַתחְּ ִׁ֖ ׂשָּ ים כבר בָּ ה ֱאֹלִה  הוָֹּ֨ ֩ יְּ ם  ַוִיֶבן ִׁ֖ דָּ אָּ ָֽ ח ִמן־הָּ ַקֵ֥ ִ֛ע ֲאֶשר־לָּ ת־ַהֵצלָּ ׀ ֶאָֽ

ם׃  ָֽ דָּ אָּ ָֽ הָּ ֶאל־הָּ ִבֶאִׁ֖ ִ֑ה ַויְּ ִאשָּ י  כגלְּ ִרִ֑ ׂשָּ ר ִמבְּ ִׁ֖ ׂשָּ י ובָּ ַמֹ֔ ֲעצָּ ֵֶ֚צם ֵמָֽ ַעם ֶע םַ֒ ז ָ֣את ַהַפָ֗ דָּ אָּ ָֽ ַוי אֶמר֮ הָּ

י מֵ  ה ִכֵ֥ ֵרָ֣א ִאשָֹּ֔ ז אתּ֙ ִיקָּ את׃ לְּ ה־ז ָֽ חָּ קְּ ָֽ יש ל  ֹו  כדִאִׁ֖ ֶאת־ִאמִ֑ יו וְּ ִבִׁ֖ יש ֶאת־אָּ ַעל־ֵכןּ֙ ַיֲָֽעזָּב־ִאֹ֔

ד׃  ָֽ ר ֶאחָּ ֵ֥ ׂשָּ בָּ יִׁ֖ו לְּ הָּ ֹו וְּ תֹ֔ ִאשְּ ַבָ֣ק בְּ דָּ א  כהוְּ ל ִׁ֖ ֹו וְּ תִ֑ ִאשְּ ם וְּ ִׁ֖ דָּ אָּ ָֽ ים הָּ ֵניֶהםּ֙ ֲערוִמֹ֔ יִ֤ו שְּ הְּ ַוִיָֽ

שו׃ ָֽ שָּ ב   ִיתְּ

 בראשית פרק ג

ו א רֹ֔ ָ֣ה עָּ יָּ שּ֙ הָּ ַהנָּחָּ ה וְּ ִָ֣אשָֹּ֔ אֶמרּ֙ ֶאל־הָּ ים ַוי ֹ֨ ָ֣ה ֱאֹלִהִ֑ הוָּ ה יְּ ִׁ֖ ׂשָּ ר עָּ ה ֲאֶשֵ֥ ֶדֹ֔ ָ֣ת ַהשָּ ּ֙ ַחַי ל ם ִמכ 

ַֽן׃  ָֽ ל ֵעֵ֥ץ ַהגָּ ו ִמכ ִׁ֖ לֹ֔ אכְּ א ת ָֽ ים ל ָ֣ ַמָ֣ר ֱאֹלִהֹ֔ י־אָּ י  בַאֵ֚ף ִכָֽ ִרֵ֥ ִ֑ש ִמפְּ ה ֶאל־ַהנָּחָּ ִׁ֖ ִאשָּ ָֽ אֶמר הָּ ַות ֵ֥

ל׃  ִַֽׁ֖ן נ אֵכָֽ ץ־ַהגָּ ֵעץ֮ ֲאֶשָ֣  גֵעָֽ י הָּ ִרָ֣ א וִמפְּ ל ֵ֥ נו וְּ לוּ֙ ִמֶמֹ֔ אכְּ א ת ָֽ ים ל ִ֤ ַמָ֣ר ֱאֹלִהָ֗ ןַ֒ אָּ תֹוְך־ַהגָּ ר בְּ

ון׃  תָֽ מ  ֹו ֶפן־תְּ ו בִ֑ עִׁ֖ ון׃  דִתגְּ תָֽ מ  ֹות תְּ א־מִׁ֖ ִ֑ה ל ָֽ ִאשָּ ָֽ ש ֶאל־הָּ ִׁ֖ ים  הַוי ֵ֥אֶמר ַהנָּחָּ ֵדַָ֣ע ֱאֹלִהֹ֔ ֵ֚י י  ִכ

יֵניֶכִ֑ם ִוָֽ  ו ֵעָֽ חִׁ֖ קְּ ִנפְּ נו וְּ ֶכָ֣ם ִמֶמֹ֔ לְּ יֹוםּ֙ ֲאכָּ י בְּ ע׃ ִכָ֗ ָֽ רָּ ֹוב וָּ ֵעִׁ֖י טֵ֥ דְּ ים י ָֽ אֹלִהֹ֔ ִייֶתםּ֙ ֵכָֽ ַוֵתֶָ֣רא  והְּ

ח  יל ַוִתַקֵ֥ ִכֹ֔ ַהׂשְּ ֵעץּ֙ לְּ ִ֤ד הָּ מָּ ֶנחְּ ִים וְּ ֵעיַנָ֗ ָֽ וא לָּ ֲאוָּה־הָ֣ י ַתָֽ ִכ  ל וְּ ֲאכַָּּ֜ ַמָֽ ץ לְּ ֵעֹ֨ י טֹוב֩ הָּ ה ִכָ֣ ִאשֶָּ֡ ָֽ הָּ

ל׃  ּה ַוי אַכָֽ ִׁ֖ ִּ֛ה ִעמָּ ִאישָּ ִ֑ל ַוִתֵת ן ַגם־לְּ יִֹׁ֖ו ַות אַכ י  זִמִפרְּ ו ִכֵ֥ עֹ֔ ַָּ֣֧דְּ ם ַוֵי ֵניֶהֹ֔ ָ֣י שְּ נָּהּ֙ ֵעיֵנ חְּ ַקֹ֨ ַוִתפָּ

ת׃  ר ָֽ ם ֲחג  ֶהִׁ֖ ו לָּ ה ַוַיֲָֽעׂשֵ֥ ֵאנָֹּ֔ רוּ֙ ֲעֵלָ֣ה תְּ פְּ ִַֽיתְּ ם ֵהִ֑ם ַוָֽ ִמִׁ֖ יר  הוָּ ה  חֵעָֽ ֹול יְּ ו ֶאת־קֹ֨ עִ֞ מְּ ִַֽישְּ ַוָֽ

תָ֗  ִאשְּ ם וְּ ַּ֜ דָּ אָּ ָֽ א הָּ ַחֵבֹ֨ וַח ַהיִֹ֑ום ַוִיתְּ רָ֣ ִַֽׁ֖ן לְּ ַהֵלְֵ֥ך ַבגָּ ים ִמתְּ ֹוְך ֱאֹלִהִ֛ תִׁ֖ ים בְּ ָ֣ה ֱאֹלִהֹ֔ הוָּ ֵניּ֙ יְּ ֹו ִמפְּ
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ַֽן׃  ָֽ ה׃  טֵעֵ֥ץ ַהגָּ ֹו ַאֶיָֽכָּ ִ֑ם ַוי ֵ֥אֶמר לִׁ֖ דָּ אָּ ָֽ ים ֶאל־הָּ ֵ֥ה ֱאֹלִהִׁ֖ הוָּ א יְּ ִ֛ רָּ ךֵ֥  יַוִיקְּ לְּ אֶמר ֶאת־ק ָֽ ַוי ִּ֕

א׃  ֵבָֽ חָּ ֵאָֽ ִכי וָּ ִׁ֖ נ  ם אָּ י־ֵעיר ֵ֥ א ִכָֽ ִ֛ ִָֽאירָּ ִַּ֑֧ן וָּ ִתי ַבגָּ עְּ ַמִׁ֖ ֵ֚י ִהִגָ֣יד לְּ  יאשָּ אֶמר ִמ ה ַוי ִּ֕ ִ֑תָּ ם אָּ י ֵעיר ִׁ֖ ךֹ֔ ִכֵ֥

׃  תָּ לְּ ָֽ כָּ נו אָּ ל־ִמֶמִׁ֖ י ֲאכָּ ִתֵ֥ ִבלְּ יך לְּ ץ ֲאֶש ר ִצִויִתִ֛ ֵעָ֗ הּ֙ ֲאֶשָ֣ר  יבֲהִמן־הָּ ִאשָּ ָֽ ִ֑ם הָּ דָּ אָּ ָֽ ַוי ִׁ֖אֶמר הָּ

ל׃  ֵכָֽ ָֽא  ֵעִׁ֖ץ וָּ י ִמן־הָּ נָּה־ִלֵ֥ ָֽתְּ וא נָּ י ִהִ֛ ִדֹ֔ ה ִעמָּ ַתָ֣תָּ ה ַמה־ יגנָּ ִׁ֖ ִאשָּ ָֽ ים לָּ הוָּ ה ֱאֹלִהִ֛ אֶמר יְּ ז ָ֣את ַוי ֹ֨

ל׃  ֵכָֽ ָֽא  ִני וָּ ש ִהִשיַאִׁ֖ ֵ֥ ה ַהנָּחָּ ִאשָֹּ֔ ָֽ אֶמרּ֙ הָּ ִׂשִ֑ית ַות ֹ֨ ים ידעָּ ה ֱאֹלִהֵ֥ הוָֹּ֨ י  ַוי אֶמר֩ יְּ ש֮ ִכָ֣ ל־ַהנָּחָּ ׀ ֶאָֽ

ר  ֵ֥ פָּ עָּ ְך וְּ ךָ֣ ֵתֵלֹ֔ נְּ ח ָֽ ֶדִ֑ה ַעל־גְּ ָ֣ת ַהשָּ ל ַחַי ה וִמכ ִׁ֖ ֵהמָֹּ֔ ל־ַהבְּ הּ֙ ִמכָּ ור ַאתָּ רִ֤ ִׂשָ֣יתָּ ז אתַ֒ אָּ עָּ

י ַחֶיָֽיך׃ ת אַכִׁ֖ל כָּ  ֵמֵ֥ ָ֣ה טול־יְּ ֵאיבָּ ִּ֑ה  וְּ עָּ ֲעךִׁ֖ וֵבָ֣ין ַזרְּ ין ַזרְּ ה וֵבֵ֥ ִאשָֹּ֔ ָֽ ךּ֙ וֵבָ֣ין הָּ ינְּ ית ֵבָֽ ִשָ֗ ׀ אָּ

ב׃  ֵקָֽ נו עָּ שוֶפֵ֥ ה תְּ ִׁ֖ ַאתָּ אש וְּ ךָ֣ ר ֹ֔ ופְּ שָֽ  {ס}הֵ֚וא יְּ

ֶעִׁ֖צֶ  טז ְך בְּ ֵנֹ֔ ר  ֵהָֽ ְַָּ֣֧ך וְּ בֹוֵנ ֶבהּ֙ ִעצְּ ִ֤ה ַארְּ בָּ ר ַהרְּ ַמָ֗ ָ֣ה אָּ ִאשָּ ל־הָּ ֶאל־ִאיֵשְךּ֙ ֶאָֽ ִ֑ים וְּ ִנ י בָּ ִדָ֣ לְּ ב ֵתָֽ

ְך׃  ָֽ ל־בָּ שָּ וא ִימְּ הִׁ֖ ְך וְּ ֵתֹ֔ וקָּ שָ֣  {ס}תְּ

א  יז ר ל ֵ֥ יךּ֙ ֵלאמ ֹ֔ ץ ֲאֶשִ֤ר ִצִויִתֹ֨ ֵעֹ֔ ּ֙ ִמן־הָּ אַכל ֶתךַ֒ ַות ֹ֨ ֹול ִאשְּ קָ֣ ֮ לְּ תָּ ַמעְּ י־שָּ ר ִכָֽ ַמָ֗ ָ֣ם אָּ דָּ אָּ ולְּ

ך  ֲעבוֶרֹ֔ הּ֙ ַבָֽ מָּ ֲאדָּ ָֽ ה הָּ ִ֤ י ַחֶיָֽיך׃ ת אַכִׁ֖ל ִמֶמִ֑נו ֲארורָּ ֵמֵ֥ ל יְּ נָּה כ ִׁ֖ ֶלֹ֔ אכְּ בֹוןּ֙ ת ָֽ ִעצָּ ֹוץ  יחבְּ קֵ֥ וְּ

ה׃  ֶדָֽ ִׁ֖ ֶאת־ֵעֵֶׂ֥שב ַהשָּ תָּ ַכלְּ ָֽ אָּ ְִ֑ך וְּ יַחָֽ לָּ ִמָ֣ ר ַתצְּ ַדִׁ֖ ַדרְּ ֶחם ַעִ֤ד  יטוְּ אַכל ֶלֹ֔ יךּ֙ ת ָ֣ ֵזַעִ֤ת ַאֶפֹ֨ בְּ

ה וְּ  תָּ ָ֣ר ַאֹ֔ פָּ י־עָּ תָּ ִכָֽ חְּ ִ֑ קָּ נָּה ל  י ִמֶמִׁ֖ ה ִכֵ֥ מָֹּ֔ ֲָ֣אדָּ ךּ֙ ֶאל־הָּ ובְּ וב׃ שָֽ שָֽ ר תָּ ִׁ֖ פָּ א  כֶאל־עָּ רָּ  ַוִיקְּ

י׃  ָֽ ל־חָּ ם כָּ ה ֵאֵ֥ ִׁ֖ תָּ יְּ ָֽ וא הָּ י ִהֵ֥ ִ֑ה ִכִ֛ ֹו ַחוָּ תִׁ֖ ם ִאשְּ ם ֵשֵ֥ ִ֛ דָּ אָּ ָֽ ם  כאהָּ דָּ  אָּ ים לְּ ה ֱאֹלִהַּ֜ הוָֹּ֨ ַוַיַעׂש֩ יְּ

ם׃  ִבֵשָֽ ֹור ַוַילְּ נֵֹ֥ות עִׁ֖ תְּ ֹו כָּ תִ֛ ִאשְּ  {פ}ולְּ

יָּ  ַוי ָ֣אֶמר כב םּ֙ הָּ דָּ אָּ ָֽ ים ֵהִ֤ן הָּ ָ֣ה ֱאֹלִהָ֗ הוָּ ָ֣ה׀ יְּ ַעתָּ ִ֑ע וְּ רָּ ֹוב וָּ ַעת טָ֣ ַדִׁ֖ נו לָּ ַאַחָ֣ד ִמֶמֹ֔ ׀  הּ֙ כְּ

ם׃  ָֽ לָּ ע  י לְּ ַחֵ֥ ַכִׁ֖ל וָּ אָּ ים וְּ ַחִיֹ֔ ָ֣ץ ַהָֽ ֵ֚ם ֵמֵע ַקחּ֙ ַג לָּ ֹו וְּ ַלָ֣ח יָּדָ֗ ים  כגֶפן־ִישְּ ֵ֥ה ֱאֹלִהִׁ֖ הוָּ ֵחִ֛הו יְּ ַשלְּ ַֽיְּ ַוָֽ

ם׃  ָֽ ח ִמשָּ ַקִׁ֖ ר ל  ה ֲאֶשֵ֥ מָֹּ֔ ֲָ֣אדָּ דּ֙ ֶאת־הָּ ֲעב  ִֶ֑דן ַלָֽ ִַֽׁ֖ כדִמַגן־ֵע גָּ ֶדם ַויְּ ֵכן֩ ִמֶקֹ֨ ִ֑ם ַוַישְּ דָּ אָּ ָֽ ֶרש ֶאת־הָּ

ים׃  ַחִיָֽ ֶרְך ֵעֵ֥ץ ַהָֽ ר ֶאת־ֶדִׁ֖ מ ִּ֕ ֶכת ִלשְּ ַהֶפֹ֔ ֶרבּ֙ ַהִמתְּ ת ַלִַ֤הט ַהֶחֹ֨ ֵאֹ֨ ים וְּ ִבָ֗ ר  ֶדן ֶאת־ַהכְּ ַגן־ֵעַּ֜ לְּ

 {ס}
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 20 – 1 ב"כ תישארב -  קחצי תדקע :2 חפסנ

 בראשית פרק כב

ִׁ֖ם  א הָּ רָּ יו ַאבְּ ִ֑ם ַוי ָ֣אֶמר ֵאלָֹּ֔ הָּ רָּ ה ֶאת־ַאבְּ ִׁ֖ ים ִנסָּ ֱָ֣אֹלִהֹ֔ הָּ ֶלה וְּ ֵאֹ֔ ים הָּ ִרָ֣ בָּ י ַאַחרּ֙ ַהדְּ ִהָ֗ ַויְּ

ִַֽני׃  ְך־ בַוי ֵ֥אֶמר ִהֵנָֽ ֶלֹ֨ ק וְּ חָֹּ֔ ּ֙ ֶאת־ִיצְּ תָּ בְּ ַהֹ֨ ךִ֤ ֲאֶשר־אָּ ידְּ ִחָֽ ךֹ֨ ֶאת־יְּ א ֶאת־ִבנְּ אֶמר ַקח־נֶָּּ֠ ךֹ֔ ַוי ֶ֡ לְּ

יך׃  ר ֵאֶלָֽ ַמֵ֥ ר א  ים ֲאֶשִׁ֖ ִרֹ֔ הָּ ֵ֚ל ַאַחָ֣ד ֶהָֽ ה ַע לָֹּ֔ ע  םּ֙ לְּ ֲעֵלִ֤הו שָּ ַהָֽ ִ֑ה וְּ ִריָּ ֶרץ ַהמ ָֽ ם  גֶאל־ֶאִׁ֖ ֵכֹ֨ ַוַישְּ

ַבַקעּ֙  ֹו ַויְּ נִ֑ ָ֣ק בְּ חָּ ת ִיצְּ ֵאִׁ֖ ֹו וְּ יוּ֙ ִאתֹ֔ רָּ עָּ ִ֤י נְּ ֵנ ח ֶאת־שְּ ֹו ַוִיַקִ֞ רֹ֔ שּ֙ ֶאת־ֲחמ  ַַֽיֲחב  ֶקר ַוָֽ ם ַבב ָ֗ הַָּּ֜ רָּ  ַאבְּ

ים׃  ֲעֵצָ֣י ֱאֹלִהָֽ ָֽ ֹו הָּ ַמר־לֵ֥ ָֽ ֹום ֲאֶשר־אָּ קִׁ֖ ֶלְך ֶאל־ַהמָּ ם ַוֵיֹ֔ ַָּ֣֧קָּ ה ַויָּ לָֹּ֔ א  דע  י ַוִישָֹּ֨ ִליִשָ֗ ַביָֹ֣ום ַהשְּ

ק׃  ח ָֽ רָּ ֹום ֵמָֽ קִׁ֖ א ֶאת־ַהמָּ ֵַֽ֥רְּ ִ֛יו ַוַי הָּ ם ֶאת־ֵעינָּ רָּ ֶכֵ֥ם  הַאבְּ בו־לָּ יו שְּ ָ֗ רָּ עָּ ם ֶאל־נְּ הַָּּ֜ רָּ אֶמר ַאבְּ ַוי ֹ֨

 ָ֣ ֲאִנ ֹור ַוָֽ ם־ַהֲחמֹ֔ הּ֙ ִעָֽ ם׃ פ  ה ֲאֵליֶכָֽ ובָּ נָּשֵ֥ ַתֲחֶוִׁ֖ה וְּ שְּ ִנָֽ ה וְּ ִׁ֖ה ַעד־כ ִ֑ כָּ ַער ֵנָֽלְּ ַהַנֹ֔ ח  וי וְּ ַוִיַקֹ֨

ִֶ֑לת  ַמֲאֶכ ֶאת־ַהָֽ ש וְּ ֵאִׁ֖ ֹו ֶאת־הָּ יָּדֹ֔ ח בְּ ֹו ַוִיַקָ֣ נֹ֔ ָ֣ק בְּ חָּ ֶׂשםּ֙ ַעל־ִיצְּ ה ַויָֹּ֨ לָָּ֗ ע  ָֽ ם ֶאת־ֲעֵצָ֣י הָּ הַָּּ֜ רָּ ַאבְּ

ו׃  ָֽ דָּ ם ַיחְּ ֵניֶהִׁ֖ ו שְּ כֵ֥ אֶמר זַוֵיָֽלְּ ִ֑י  ַוי ֹ֨ ִנ י בְּ ִַָּ֣֧נָֽ י ַוי ִׁ֖אֶמר ִהֶנ ִבֹ֔ ִביוּ֙ ַוי ָ֣אֶמר אָּ ִ֤ם אָּ הָּ רָּ ק ֶאל־ַאבְּ חַָּּ֜ ִיצְּ

ה׃  ָֽ לָּ ע  ה לְּ ֵ֥ה ַהֶשִׁ֖ ַאֵי ים וְּ ֵָ֣עִצֹ֔ הָּ ֵאשּ֙ וְּ ִ֤ה הָּ אֶמר ִהֵנ ֹו  חַוי ָ֗ ֶאה־לֵ֥ ים ִירְּ ם ֱאֹלִהִ֞ הָֹּ֔ רָּ אֶמרּ֙ ַאבְּ ַוי ֹ֨

 ָֽ דָּ ם ַיחְּ ֵניֶהִׁ֖ ו שְּ כֵ֥ ִ֑י ַוֵיָֽלְּ ִנ ִׁ֖ה בְּ לָּ ע  ֱאֹלִהיםַ֒  טו׃ ַהֶשִ֛ה לְּ ָֽ ֹו הָּ ַמר־לָ֣ ָֽ קֹום֮ ֲאֶשָ֣ר אָּ ל־ַהמָּ או ֶאָֽ ב ָ֗ ַויָּ

תֹוּ֙  ִֶׂ֤שם א  ֹו ַויָּ נֹ֔ ָ֣ק בְּ חָּ דּ֙ ֶאת־ִיצְּ ַַֽיֲעק  ים ַוָֽ ֵעִצִ֑ ָֽ ְך ֶאת־הָּ ַַֽיֲער ִׁ֖ ַח ַוָֽ ֵבֹ֔ םּ֙ ֶאת־ַהִמזְּ הָּ רָּ ִ֤ם ַאבְּ ֶבן שָּ  ַוִיֹ֨

ים׃  ֵעִצָֽ ָֽ ַעל לָּ ַח ִמַמִׁ֖ ֵבֹ֔ הָּ  יַעל־ַהִמזְּ רָּ ַלִ֤ח ַאבְּ ט ַוִישְּ ח ִׁ֖ ִֶ֑לת ִלשְּ ַמֲאֶכ ח ֶאת־ַהָֽ ֹו ַוִיַקִׁ֖ םּ֙ ֶאת־יָּדֹ֔

ֹו׃  נָֽ ָ֣ם יאֶאת־בְּ הָּ רָּ ִים ַוי ִׁ֖אֶמר ַאבְּ ַמֹ֔ הּ֙ ִמן־ַהשָּ הוָּ ַאְִ֤ך יְּ יו ַמלְּ א ֵאלַָּּ֜ ֹ֨ רָּ ִ֑ם ַוי ִׁ֖אֶמר  ַוִיקְּ הָּ רָּ ׀ ַאבְּ

ִַֽני׃  ֹו מְּ  יבִהֵנָֽ ַעׂש לִׁ֖ ַאל־ַתֵ֥ ַער וְּ ךּ֙ ֶאל־ַהַנֹ֔ ַָֽֽדְּ ַלִ֤ח יָּ אֶמר ַאל־ִתשְּ יַוי ָ֗ ה ִכָ֣ ומָּ ִתי  אִ֑ עְּ ַדָ֗ ָ֣ה יָּ ׀ ַעתָּ

ִני׃  ךִׁ֖ ִמֶמָֽ ידְּ ִחָֽ ךֵ֥ ֶאת־יְּ תָּ ֶאת־ִבנְּ ַׂשִ֛כְּ א חָּ ל ֵ֥ ה וְּ תָּ א ֱאֹלִהיםּ֙ ַאֹ֔ ֵרִ֤ י־יְּ ם  יגִכָֽ הַָּּ֜ רָּ א ַאבְּ ַוִישָֹּ֨

םּ֙  הָּ רָּ ִֶ֤לְך ַאבְּ ִ֑יו ַוֵי נָּ ַקרְּ ְך בְּ ַבִׁ֖ ז ַבסְּ ר ֶנֱָֽאַחֵ֥ ִיל ַאַחִּ֕ ִהֵנה־ַאֹ֔ אּ֙ וְּ יו ַוַירְּ ִיל ֶאת־ֵעינָָּ֗ ַאֹ֔ ח ֶאת־הָּ ַוִיַקָ֣

ֹו׃  נָֽ ַחת בְּ ִׁ֖ה ַתֵ֥ לָּ ע  ָ֣ה ידַוַיֲָֽעֵלֵ֥הו לְּ הוָּ וא יְּ ֹום ַההִׁ֖ קֵ֥ ם־ַהמָּ ִ֛ם ֵשָֽ הָּ רָּ א ַאבְּ רָּ  ֶאִ֑ה ֲאֶשרּ֙  ַוִיקְּ ׀ ִירְּ

ה׃  ֶאָֽ ִׁ֖ה ֵיַָֽֽרָּ הוָּ ר יְּ ַהֵ֥ ֹום בְּ ֵמָ֣ר ַהיֹ֔ ִ֑ם ֵשִנִׁ֖ית  טוֵיָֽאָּ הָּ רָּ ִׁ֖ה ֶאל־ַאבְּ הוָּ ְך יְּ ַאֵ֥ א ַמלְּ ִ֛ רָּ ַוִיקְּ

ִים׃ ִמן־ַהשָּ  ָֽ ה  טזמָּ ָ֣ר ַהֶזֹ֔ בָּ ּ֙ ֶאת־ַהדָּ יתָּ ִׂשֹ֨ ֵַ֚ען ֲאֶשִ֤ר עָּ י ַי ִ֑ה ִכָ֗ הוָּ ם־יְּ א  ִתי נְּ עְּ ַבִׁ֖ י ִנשְּ אֶמר ִבֵ֥ ַוי ִּ֕

ך׃  ִחיֶדָֽ ךֵ֥ ֶאת־יְּ תָּ ֶאת־ִבנְּ כְּ ַׂשִׁ֖ א חָּ ל ֵ֥ ֲעךּ֙  יזוְּ ת־ַזרְּ ֶבִ֤ה ֶאָֽ ה ַארְּ בָֹּ֨ ַהרְּ ךָ֗ וְּ ֶרכְּ ָֽ ֵרְָ֣ך ֲאבָּ י־בָּ ִכָֽ

ִים וְּ  ַמֹ֔ ֵבָ֣י ַהשָּ ֹוכְּ כָֽ יו׃ כְּ ָֽ בָּ יְּ ַער א ָֽ ת ַשֵ֥ ֲעךֹ֔ ֵאִׁ֖ ִיַרָ֣ש ַזרְּ ִ֑ם וְּ ַפָ֣ת ַהיָּ ר ַעל־ׂשְּ ֹול ֲאֶשִׁ֖  יחַכחִּ֕

י׃  ִלָֽ ק  תָּ בְּ עְּ ַמִׁ֖ ר שָּ ֶקב ֲאֶשֵ֥ ִֶ֑רץ ֵעִּ֕ אָּ ָ֣י הָּ ל גֹוֵי ֲעךֹ֔ כ ִׁ֖ ַזרְּ ו בְּ כָ֣ רְּ ָֽ בָּ ִהתְּ םּ֙  יטוְּ הָּ רָּ ב ַאבְּ ִ֤שָּ ַויָּ

ו ֶאל־בְּ  ִׁ֖ דָּ ו ַיחְּ כֵ֥ מו ַוֵיָֽלְּ ִ֛ ק  יו ַויָּ ֹ֔ רָּ עָּ ַבע׃ ֶאל־נְּ ָֽ ר שָּ ֵאֵ֥ ם ִבבְּ ִׁ֖ הָּ רָּ ֵֶ֥שב ַאבְּ ִַ֑בע ַוֵי  {פ}ֵאָ֣ר שָּ
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וא  כ ֵ֥ה ַגם־ִהִ֛ כָּ ה ִמלְּ ֹ֨ דָּ ָֽלְּ ֵנה יָּ ר ִהֶּ֠ ם ֵלאמ ִ֑ ִׁ֖ הָּ רָּ ַאבְּ ַגֵ֥ד לְּ ֶלה ַוי  ֵאֹ֔ ים הָּ ִרָ֣ בָּ ֲחֵריּ֙ ַהדְּ י ַאָֽ ִהָ֗ ַויְּ

יך׃ ִחָֽ ֹור אָּ נָּחֵ֥ ִנִׁ֖ים לְּ  בָּ

 

 20 – 1 ב"כ תישארבל ןתנוי םוגרת לש ירבע םוגרית :3 חפסנ

  ישמעאל היה אומר לי ראוי , מאחר שרבו יצחק וישמעאל חר הדברים האלהויהי א .א
ויצחק אמר לי ראוי לרשת את אבי כי אני בן שרה אשתו , לרשת את אבי כי אני בנו הבכור

עשרה  שענה ישמעאל ואמר אני צדיק יותר ממך כי אני מלתי לשל, ואתה בן הגר שפחת אמי
ואתה מלת בן שמונת ימים אלו היתה בך , מולישי להשנה ואלו רציתי לעכב לא הייתי מוסר נפ

ענה יצחק ואמר הנה אני היום בן שלשים ושבע שנה .  מולידעת אולי לא היית מוסר נפשך לה
מיד נשמעו הדברים האלה לפני אדון , ואלו רצה הקדוש ברוך הוא לכל אברי לא הייתי מעכב

  ויאמר לו הנניאת אברהם ויאמר אליו אברהם ' מאמר ה נסההעולם ומיד 
 העבודה  רץאת יצחק ולך לך לא, אתה אוהב ויאמר קח נא את בנך את יחידך אשר .ב

  והעלהו שם לעולה על אחד ההרים אשר אמר אליך

 את אליעזר ואת ישמעאל , חמורו ויקח את שני נעריו וישכם אברהם בבקר ויחבש את .ג
ויקם וילך אל המקום של זית ותאנה ודקל שראוים לעולה  ויבקע עצים ואת יצחק בנו, עמו

 .'האשר אמר לו 
 .מרחוקענן הכבוד קשור על ההר והכירהו  ביום השלישי וישא אברהם את עיניו וירא .ד
לבחון אם  ואני והנער נלכה עד כה ורלכם פה אם החמהמתינו  ויאמר אברהם אל נעריו .ה

 .ונשובה אליכםלאדם העולם  ונשתחוהיתקיים מה שבשרו לי כה יהיה זרעך 

ויקח אברהם את עצי העולה וישם על יצחק בנו ויקח בידו את האש ואת המאכלת וילכו  .ו
 .שניהם יחדו

ואיה  ויאמר יצחק אל אברהם אביו ויאמר אבי ויאמר הנני בני ויאמר הנה האש והעצים .ז
 .השה לעולה

 בלב שלם כאחד  לו השה לעולה בני וילכו שניהםיבחר ' ה ויאמר אברהם .ח

ונהרס על ידי מי  אשר בנה אדם ויבן שם אברהם את המזבח' ה ויבאו אל המקום אשר אמר לו .ט
את יצחק בנו ויכפות  ויערך עליו את העצים, המבול ושב נח ובנה אותו ונהרס בדור הפלגה

 .וישם אותו על המזבח ממעל לעצים

ענה ואמר יצחק אל אביו כפות אותי , וישלח אברהם את ידו ויקח את המאכלת לשחט את בנו .י
עיניו של אברהם מסתכלות ; קרבנךיפה שלא אפרכס מצער נפשי ופול לבאר שחת ויצא פסול ב

.  יצחק ראה אותם ואברהם לא ראה אותם, בעיני יצחק ועיני יצחק מסתכלות למלאכי מרום
השוחט , אחד שוחט ואחד נשחט, ענו מלאכי מרום בואו וראו שני היחידים האלה שיש בעולם

 .אינו מעכב והנשחט פושט צוארו

 .מן השמים ויאמר אליו אברהם אברהם ויאמר הנני' ויקרא אליו מלאך ה .יא

 אתה ולא' ה כי יראגלוי לפני  כי עתהמשהו רע  ויאמר אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו .יב
 .את בנך את יחידך ממניעכבת 

 נאחזבין השמשות של שכלול העולם  אחד שנברא וישא אברהם את עיניו וירא והנה איל .יג
 .ויעלהו לעולה תחת בנואותו  ברקניו וילך אברהם ויקחבחורש העצים 

גלוי לפניך שלא היתה ', ויאמר נא ברחמים מלפניך ה ההואבמקום  אברהם שםויודה ויתפלל  .יד
כן כאשר הבנים של יצחק בני יבאו לשעת צרה , בלבי ערמה וחפצתי לעשות גזרתך בשמחה

הזה עקד אברהם  בהרועתידים הם כל הדורות לאמר , ותם ותענה להם ותציל אותםתזכר א
 .'עליו שכינת ה נראתהאת יצחק בנו ושם 

 .אל אברהם שנית מן שמים' ויקרא מלאך ה .טו

 .את בנך את יחידךמנעת  יען אשר עשית את הדבר הזה ולא, 'נשבעתי נאום הבמאמר  ויאמר .טז

 כוכבי השמים ויהיו כחול אשר על שפת הים וירשוכבניך  כי ברך אברכך והרבה ארבה את .יז
 .הםאויביבניך את ערי 

 .כל גויי הארץ עקב אשר שמעת בקוליבזכות בניך  ויתברכו .יח

ויקחו מלאכי מרום את יצחק ויביאו אותו לבית המדרש של שם הגדול ויהי שם שלש שנים  .יט
 .שב אברהם בבאר שבעשב אברהם אל נעריו ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע ויובאותו היום 

 וילך השטן ויגד לשרה שאברהם , אחרי שכפת אברהם את יצחק, ויהי אחרי הדברים האלה .כ
 . ותחנק ותמת מן הצרה חשחט את יצחק ותקם שרה ותצוו      


