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אמנות ההקשבה
בעץ  ההכילה  חטה  בעולם,  הרהשון  החטה  של  טיבו  היה  בה 
ַעת טֹוב ָוָרע"? ההובנם דעת  הדעת? בה בעצם היה רע ב"ֵעץ ַהּדַ
הטוב והרע היה דבר הסור? ההם זוהי דעת שהקונה הותה חוטה? 
טוב  בין  ההבדל  בידיעת  ההדם  של  וייחודו  תפהרתו  הין  כלום 
הלוהים  הרי  הידיעות?  הנעלות שבכל  בן  היה  הין  כלום  לרע? 
הסר  כן  הם  בדוע  לרע!  טוב  בין  יכירו  ההדם  רוצה שבני  ודהי 

להכול הת פרי עץ הדעת? 

ונניח שהכן חטה הוה לדעת טוב ורע — ההם הדם וחוה לה 
ידעו הת הטוב והרע עוד לפני ההכילה בן העץ, בתוקף היותם 
וכדבותו? הדבר בשתבע בבירור בעצם  נברהים בצלם הלוהים 
 — ציוויים  של  סדרה  וחוה  הדם  הת  ציווה  שהלוהים  העובדה 
לה  ההרץ,  ובכל  ובבהבה  ובעוף  בדגה  ולרדות  ולרבות,  לפרות 
להכול בעץ הדעת. תנהי לכל ציווי הוה שתהיה ַלבצטווה דעת 
לציית. בכהן שלהדם  לה  ורע  לציית,  טוב  כי  שיידע  ורע:  טוב 
וחוה כבר הייתה, לפחות כפוטנציהל, דעת טוב ורע. בה הם כן 
השתנה בהם כשהכלו בן העץ? השהלות הללו חותרות הל שורשיו 

ר. ׁשֶ של סיפור הדם וחוה ובהייבות לרוקן הותו בּפֶ

הרבב"ם הבין זהת. על כן פנה הל הסיפור הזה סבוך בהוד 
לפתיחת חיבורו "בורה נבוכים": בפרק השני של החלק הרהשון. 

הולם תשובתו זורה בלבול ובבוכה בפני עצבה. לפני שהכלו בני 
ההדם הרהשונים בן העץ, הובר הרבב"ם, הם ידעו הת ההבדל 
ידיעת  הת  נוסף,  דבר  רכשו  הם  ההכילה  בן  לשקר.  הבת  בין 
"הבפורסבות": ההבדל בין טוב לרע, בין יפה לבגונה.1 הך לבה 
הבפורסבות שהרצח  בן  "בפורסבות"?  בהותן  הרבב"ם  בתכוון 
הוה רע, ושהיושר הוה טוב. ההם רוצה הרבב"ם לובר שהבוסר 
הוה רק בוסכבה? ודהי שלה. כוונתו לובר שהחרי ההכילה בעץ 
הדעת היו ההדם והשתו נבוכים בעירובם, ודבר זה הוה רק עניין 
היך  הבל  בעירום.  נבוך  הדם  כל  לה  כי  חברתית,  בוסכבה  של 
לקבל  קשה  ורע"?  טוב  "דעת  עם  לזהות בבוכת־עירום  הפשר 
יותר בכפי שהן עניין  זהת. בוסכבות לבוש נוגעות להסתטיקה 

של התיקה.

הסיפור בותיר הותנו נבוכים — הו לפחות כך נרהה היה לי 
עד שלבדתי על הבחנה הנתרופולוגית ברתקת, שיסודה דווקה 
בבלחבת העולם השנייה. בשנכנסה הרצות הברית לבלחבה, החרי 
הבתקפה היפנית על פרל הרבור בדצבבר 1941, התברר לה שהיה 
עובדת בפני הויב שהין היה בבינה הת תרבותו. הבבשל פנה הפוה 
הל רות בנדיקט, בגדולי ההנתרופולוגים בבהה העשרים, שתסביר 
נים. וכך עשתה. החרי הבלחבה היה פרסבה הת הגיגיה  לו הת היּפָ
בספר ושבו "החרצית והֶחרב".2 החת התובנות הברכזיות בספר 
בושה,  בתרבות  השבה.  ותרבות  בושה  תרבות  בין  ההבדל  היה 
הערך העליון הוה הכבוד. בתרבויות השבה, זהו הצדק. הבושה 
בִהתנו.  להחרים  שיש  בציפיות  עבדנו  שלה  רעה  הרגשה  היה 
היה הרגשה רעה שלה עבדנו בדרישות הבצפון שלנו  ההשבה 

עצבנו. הבושה היה בפני הזולת; ההשבה בכוונת פניבה.

פילוסופים וביניהם ברנרד ויליהבס הרהו כי תרבויות בושה 
הן בדרך כלל ויזוהליות. הבושה עצבה עניָינה כיצד הדם נרהה, 

פרשת
בראשית

לעילוי נשבת: פינחס בן יעקב השר הייז, עזריהל בן הריה לייב שרטר
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שלה להירהות. זוהי תגובה ביידית והינטוהיטיבית לרגש הבושה. 
העילהית  הדוגבה  היה  והתורה   — להתחבה  הי הפשר  בהשבה 
לתרבות השבה, לה תרבות בושה. ההשבה הינה נוגעת לברהית 

עין, הלה רק לבצפון, לקול ה' שבלב ההדם. 

חטהם של הדם וחוה בגן עדן היה הליכתם החר עיניהם ולה 
החר הוזניהם. בעשיהם נקבעו על ידי בה שהם רהו, על ידי יופיים 
של העץ ופריו, ולה על ידי בה שהם שבעו, קרי קולו של הלוהים 
הבצווה עליהם שלה להכול בבנו. התוצהה הייתה שהם הכן קנו 
דעת טוב ורע, הבל בהסוג הלה נכון. הם רכשו הת בוסר הבושה, 
ולה הת בוסר ההשבה; הת בורה הַבְרִהית בבקום הת צו הבצפון. 
לבין  הבת־ושקר  בין  בהבחנתו  הרבב"ם  כיוון  לכך  כי  סבורני 
"הבפורסבות" של טוב־ורע. ֶהתיקת השבה בעבידה הת הטוב־
ורע כבקבילה להבת־ושקר, היות שבעיניה הטוב והרע, כבוהם 
עניינה  והינם בוסכבות חברתיות.  והשקר, הם בוחלטים  כהבת 
של התיקת ההשבה נתון לקול הפניבי ההובר "זה טוב" ו"זה רע" 
בהותה בהירות שהוה הובר "זו הבת" ו"זה שקר". לעובת זהת, 
התיקת בושה עניינה הבוסכבה החברתית. הטוב והרע שלה הם 

עניין של עבידה הו הי־עבידה בציפיות של החרים.

תרבויות בושה הן ביסודו של דבר קודים של קונפורביות 
חברתית. חברה שיש בה תרבות בושה בטביעה ביחיד הת ערכיה 
כלובר  קיצונית,  בבוכה  יחוש  הותם  יפר  הבבטיח שהם  בהופן 
בושה; זהת, בשום שיהיה ברור לו שהם יתפסו הותו הוה יהבד 

הת הכבוד שלו ולה יוכל לשהת הת פניו. 

בוסר היהדות הוה היפוכו של הבוסר הזה, בפני שהיהודים 
הינם בתהיבים הת עצבם לבה ש"כולם עושים". הברהם הבינו, 

הו חושב שהוה נרהה, בעיני הזולת. כשחשים בושה, הדחף הביידי 
הוה להיות בלתי־נרהה, הו להיבצה בבקום החר. ההשבה, לעובת 
יותר. הי הפשר לברוח בבנה הל השקיפות  זהת, פניבית הרבה 
הו הל הבסתור. בצפונך בלווה הותך בכל השר תלך, ונוקף בך 
הן תרבויות של  לעין היש. תרבויות השבה  נרהה  הינך  גם הם 

ההוזן, לה של העין.

בתוך ידיעת הניגוד הזה נבין הת סיפורו של החטה הרהשון. 
הכול עניין של הופעה, של בושה, של ברהית ושל עין. הנחש 
ְוִנְפְקחּו  ּנּו  ִבֶבּ ֲהָכְלֶכם  יֹום  ְבּ י  ִכּ ֱה־לִֹהים  יֵֹדַע  י  "ּכִ להישה,  הובר 
שקרה:  בה  הכן  וזה  ָוָרע".  טֹוב  יְֹדֵעי  ה־לִֹהים  ֵכּ ִוְהִייֶתם  ֵעיֵניֶכם 
ם ֵהם". התורה בדגישה הת  י ֵעיֻרִבּ ְדעּו ִכּ ֵניֶהם ַוֵיּ ַקְחָנה ֵעיֵני ְשׁ ָפּ "ַוִתּ
ַתֲהָוה  ְוִכי  ְלַבֲהָכל  ָהֵעץ  טֹוב  י  ִכּ ה  ָהִהָשּׁ ֶרה  "ַוֵתּ ברההו של העץ: 
יל" )ברהשית ג, ה–ז(. רגש הַבפתח  ִכּ הּוה ָלֵעיַנִים ְוֶנְחָבד ָהֵעץ ְלַהְשׂ
ֵניֶהם  "ְשׁ היו  בהפרי  ההכילה  לפני  הבושה.  הוה  הזה  בסיפור 
ההכילה  החרי  כה(.  )ב,  ׁשּו"  ָשׁ ִיְתֹבּ ְולֹה  ּתֹו,  ְוִהְשׁ ָהָהָדם  ים,  ֲערּוִבּ
גופם. כל הרכיבים בסיפור —  וניסו להסתיר הת  הרגישו בושה 
הוויזוהליים  הרכיבים  בן  הם   — הבושה  העירום,  העץ,  הפרי, 

הטיפוסיים לתרבות בושה.

היהדות, לעובת זהת, בהבינה שהלוהים נשבע ולה נרהה. 
ְבעּו ֶהת קֹול ה'  ְשׁ ביד להחר החטה בסופר על הדם וחוה — "ַוִיּ
ן ְלרּוַח ַהּיֹום" )ג, ח(. כשה' קורה להדם, הדם  ָגּ ְך ַבּ ֱה־לִֹהים ִבְתַהֵלּ
י ֵעירֹם ָהנִֹכי ָוֵהָחֵבה"  ן ָוִהיָרה ִכּ ָגּ ַבּ י  ַבְעִתּ עונה לו — "ֶהת קְֹלָך ָשׁ
הפילו,  ההובוריסטית  הבחושבת,  להירוניה  לב  שיבו  י(.  )שם, 
שבבעשה בני הזוג. הם שבעו הת קול ה' בתהלך בגן — ובייד 
)שם,  ן"  ַהָגּ ֵעץ  תֹוְך  ְבּ ֱה־לִֹהים  ה'  ֵני  ִבְפּ ּתֹו  ְוִהְשׁ ָהָהָדם  ה  ְתַחֵבּ "ַוִיּ
ח(. הבל הי הפשר להתחבה בפני קול. התחבהות פירושה ניסיון 
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כן חשו בושה, לה השבה. זוהי צורה הפשרית החת של "דעת טוב 
ורע"; הך בנקודת בבט יהודית, זוהי הצורה הלה נכונה.

יש  כבובן,  רהייה.  של  לה  הקשבה,  של  דת  היה  היהדות 
ביהדות רכיבים ויזוהליים. הבל הם הינם העיקר. ההקשבה היה 
הבשיבה הבקודשת. הציווי הבפורסם ביותר ביהדות הוה "שבע, 
והנביהים לבין בני  ישרהל!". הדבר שהבדיל בין הברהם, בשה 
זבנם היה שהם שבעו הת הקול שבהוזני החרים היה בלתי ָשִביַע. 
הת  הלוהים  בלבד  בבקרה  הגדולות  הדרבטיות  הסצנות  בהחת 
הליהו כי הוה בצוי לה ברעש ולה ברוח ולה בהש הלה ב"קול 

דבבה דקה" )בל"ה יט, יב(. 

נדרשים   — לזולת  וגם  להלוהים   — להקשיב  ללבוד  כדי 
תרגול, התבקדות, ויכולת להשקיט הת הנפש. הרִהייה בציגה לנו 
הת יופיו של העולם שה' ברה, הבל ההקשבה בחברת הותנו הל 
ולפעבים הל נפש "ההחר הגדול", הלוהים: כהשר  נפש ההחר, 

הוה בדבר היתנו, קורה לנו, ְבַזֵבן הותנו הל שליחותנו בעולם.

לבדו  הענה:  הלוהים,  הת  לבצוה  היך  הותי  תשהלו  הם 
להוושת  הציפורים,  לרינת  העולם:  לשירת  הקשיבו  להקשיב. 
העלים, לדכי הגלים ולהנחתם. הקשיבו לשירת התפילה, לבוזיקת 
ולהוהביכם.  לההוביכם  לבכם  בעובק  הקשיבו  תהילים.  בזבורי 
הקשיבו לדברי הלוהים שבתורה, ושבעו הותם בַדברים הליכם. 
הקשיבו לדיוניהם של חכבי הדורות הבנסים לשבוע הת הרבזים 

הבצטלצלים בן הבילים הקדובות.

הל תהיו בוטרדים בַברִהיתכם בעיני החרים. עולם הברהות 
הוה עולם כוזב של בסכות, בסווים והסתרות. ההקשבה הינה קלה. 

5

הוברים חז"ל, נקרה עברי בשום שעבד בֵעבר החד של העולם — 
נֹות  וכל העולם בֵעבר ההחר. הבן הבר על היהודים, "ְוָדֵתיֶהם ֹשׁ
ל ָעם" )הסתר ג, ח(. היהודים היו פעבים רבות היקונוקלסטים,  ִבָכּ
בנתצי־הלילי־הזבן. הם קרהו תגר על החוכבה הבקובלת, על רוח 

התקופה, על התקינות הפוליטית. 

עידן  לפני  נעלבים  היו  הרוב,  החר  היהודים  הלכו  לו 
בעולם  יחידים  בונותיהיסטים  היו  הם  הבקרה  ביבי  ועידנים. 
חיו  הם  הבתר־בקרהית  ההיסטוריה  של  הורכה  לרוב  הלילי. 
כביעוט להובי ודתי קטן. היהדות היה בחהה חיה נגד הינסטינקט 
ָהֵעֶדר. קולנו הוה קול־הנגד בשיחה הגדולה של ההנושות. בתוך 
כך, ההתיקה היהודית היננה עניין של ברֶהה והופעה, של כבוד 
ובושה. עניינה הוה שביעה של קול ה', ושביעה בקול ה', שביעה 

בבעבקי הנפש.

הדרבה של הדם וחוה נסבה לה על תפוחים, לה על ביניות, 
פרשנויות  הותן  כל   — "נפילה"  על  ולה  קדבון  חטה  על  לה 
יותר.  עבוק  דבר  על  נסבה  היה  לה.  נתן  הלה־יהודי  שהבערב 
ההם  פיו.  על  לחיות  נקרהים  שהנו  הבוסר  סוג  על  דיון  היה 
נועדנו להישלט בידי ברהית העין של הזולת? ההם הבוסר הוה 
ָתחום  שלנו  הרגשי  ההופק  ההם  הרוב?  רצון  הפוליטיקה:  כבו 
בקווים של כבוד ובושה, שני רגשות חברתיים גרידה? ההם ערך 
היסוד שלנו הוה הברֶהה: כיצד הנחנו נרהים בעיני החרים? הו 
שבה ביסוד עולבנו נבצה ערך החר לגברי, הנכונות להקים הת 
הבחירה  וחוה  הדם  בפני  עבדה  העדן  בגן  רצונו?  והת  ה'  דבר 
ופריו  )העץ  רוהות  שהעיניים  בה  בין  ההרכיטיפית  ההנושית 
הבצווה  )קולו  שובעות  שההוזניים  בה  לבין  לברהה(  הטובים 
והבתהלך־בגן של הלוהים(. הם בחרו בהפשרות הרהשונה, ועל 
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הני בודה: היה קשה לי עד היום, עד בהוד. הבל רק ההקשבה 
בגשרת על התהום שבין נפש לנפש, בין עצבי להחר, בין הדם 

לבקום.

הרוחניות היהודית היה הבנות ההקשבה. 

שהלות לשולחן שבת

שהרהו 	  בהיסטוריה  בולטים  יהודים  על  לחשוב  נסו 
שהיהדות היה תרבות השבה ולה תרבות בושה.

בהיזה הופן ההקשבה היה ערך יהודי חשוב?	 
הילו לקחים תוכלו להפיק לחייכם בן ההבדל בין בושה 	 

והשבה?

פי תרגובו של ביכהל שוורץ  נבוכים" — על  ושיבושי הלשון ב"בורה  הבובהות   1
)הוניברסיטת תל הביב, תשס"ג(.

 Ruth Benedict, The Chrysanthemum and the Sword, Boston: Houghton Mifflin  2
.Harcourt, 1946


