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ב  ר הה י ר א ל  א נ ת   נ

        זבחים זימה ופריצות זבחים זימה ופריצות זבחים זימה ופריצות זבחים זימה ופריצות 

וזהו עוד ביטוי , ך"במבט חטוף נדמה שיש הרבה כמותה בתנ". בעל פעור"פרשתנו מפגישה אותנו בעבודת אלילים הנקראת 

ובמבט מעמיק ופתוח יותר ; יכרות עם האליליות העתיקה קשה מאוד להבין אותובמבט שני דווקא על רקע ה; פגאני מצוי

ניתן אפילו לומר שהוא יונק מתפיסות תרבותיות מאוד , ונוגע בתשתית התרבות האנושית, ניתן לראות שהוא מאוד יסודי

  . מודרניות ורלוונטיות

, ָהָעםָהָעםָהָעםָהָעםַוּיֹאַכל , ְלִזְבֵחי ֱאלֵֹהיֶהן ָלָעםָלָעםָלָעםָלָעםַוִּתְקֶראָן . ִלְזנֹות ֶאל ְּבנֹות מֹוָאב ָהָעםָהָעםָהָעםָהָעםֶחל ַוּיָ , ַוֵּיֶׁשב ִיְׂשָרֵאל ַּבִּׁשִּטים: "מספרת התורה בפרשתנו

ומתגלגלת עד מהרה להתקשרות , הזימה והפריצות מתפשטת, מגורה על ידי בנות מדין, ההמון, "העם". "ַוִּיְׁשַּתֲחוּו ֵלאלֵֹהיֶהן

  . ות מואב אלא גם בפולחן המקומיֶהָהמון ָדֵבק לא רק בבנ. תרבותית מסועפת

לא רק שהפרוצות מצליחות לסחוב את צעירי  -" ְלַבַעל ְּפעֹור ִיְׂשָרֵאלִיְׂשָרֵאלִיְׂשָרֵאלִיְׂשָרֵאלַוִּיָּצֶמד ", אחר כך מתרחש משהו הרבה יותר חמור ועמוק

אומה גדולי ומנהיגי ה; "ויצמד ישראל"אלא , לחוויות הפגאניות הִיצריֹות שלהן, ישראל וההמון לתוך החינגאות והמסבאות

יכול לראות בו משהו ששווה להיצמד , יש כאן משהו שגם מי שעמד למרגלות הר סיני! נצמדים לתפיסה האלילית המואבית

- ֶאל' ַוּיֹאֶמר ה" :אלא, או את שולי החברה, את צעירי העם בתסיסת נעוריהם, בעל פעור אינו תופס רק את ההמון; אליו

  ! הרוח של פעור תופסת את ראשי הציבור הישראלי"! ֶנֶגד ַהָּׁשֶמׁש', ֹוַקע אֹוָתם ַלהְוה, ָראֵׁשי ָהָעםָראֵׁשי ָהָעםָראֵׁשי ָהָעםָראֵׁשי ָהָעםַקח ֶאת ָּכל , מֶֹׁשה

ְלֵעיֵני מֶֹׁשה ּוְלֵעיֵני ָּכל ֲעַדת ְּבֵני , ַוַּיְקֵרב ֶאל ֶאָחיו ֶאת ַהִּמְדָיִנית, ְוִהֵּנה ִאיׁש ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ָּבא: "ממשיכה התורה ומספרת לנו

 ָאב ֵּבית ֻאּמֹות רֹאׁש צּור ַבת ָּכְזִּבי ַהִּמְדָיִנית ...ָהִאָּׁשה ְוֵׁשם. ַלִּׁשְמעִֹני ָאב ֵבית ְנִׂשיא ָסלּוא ֶּבן ִזְמִרי ...ִיְׂשָרֵאל ִאיׁש ְוֵׁשם... ִיְׂשָרֵאל

  .וכאמור הוא אינו יחידי, נשיא בית אב לשמעוני, אחד מראש החוטאים הוא זמרי בן סלוא ".הּוא ְּבִמְדָין

        ךךךך""""ורך התנורך התנורך התנורך התנתזכורות לאתזכורות לאתזכורות לאתזכורות לא

  : כתמרור אזהרה משמעותי" בעל פעור"מציבה התורה את ) פרק ד(בתחילת ספר דברים , י"מעניין הדבר שערב הכניסה לא

, ֶּתם ֶאת ָהָאֶרץּוָבאֶתם ִויִרְׁש , ְלַמַען ִּתְחיּו. ַלֲעׂשֹות, ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַלֵּמד ֶאְתֶכם, ְׁשַמע ֶאל ַהֻחִּקים ְוֶאל ַהִּמְׁשָּפִטים, ְוַעָּתה ִיְׂשָרֵאל

- אֱ ' ֹת ה ִמְצו-ִלְׁשמֹר ֶאת, ְולֹא ִתְגְרעּו ִמֶּמּנּו, ַעל ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם, לֹא תִֹספּו: נֵֹתן ָלֶכם, לֵֹהי ֲאבֵֹתיֶכם-אֱ ' ֲאֶׁשר ה

, ִּכי ָכל ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ָהַלְך ַאֲחֵרי ַבַעל ְּפעֹור .ְּבַבַעל ְּפעֹור' ה הֵעיֵניֶכם ָהרֹאֹות ֵאת ֲאֶׁשר ָעׂשָ : ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם, לֵֹהיֶכם

  :  ֱאלֵֹהיֶכם ַחִּיים ֻּכְּלֶכם ַהּיֹום' ְוַאֶּתם ַהְּדֵבִקים ַּבה: לֶֹהיָך ִמִּקְרֶּבך-אֱ ' ִהְׁשִמידֹו ה

אנו נכנסים עכשיו למקום שיש , נכון. רהנקשר באופן ישיר ובלתי מוסבר לבעל פעו, יש כאן ציווי שלא להוסיף ושלא לגרוע

מול בית פעור ? וכיצד זה קשור במישרין לאיסור להוסיף ולגרוע? אבל מדוע לקשור זאת דווקא לבעל פעור, שם עבודה זרה

 )א ,דף יד(סוטה  ל במסכת"אמרו על זה חז )ו, דברים לד" (ְּפעֹור ֵּבית מּול מֹוָאב ְּבֶאֶרץ ַבַּגיְ  אֹתֹו ַוִּיְקּבֹר. "נקבר משה רבנו

. תזה והוא התרופה לבעל פעור- משה רבנו הוא האנטי". כדי לכפר על מעשה פעור? מפני מה נקבר משה אצל בית פעור"

  ? מדוע באמת

בלא לומר שהאוכל ) ג, אבות ג(ל "משם למדים חז, "ַוּיֹאְכלּו ִזְבֵחי ֵמִתים, ְלַבַעל ְּפעֹור, ַוִּיָּצְמדּו: "אנו קוראים) פרק קו(בתהילים 

בלא זה הסעודה נקראת ...) לא צריך בדווקא מילים עם כיפה על הראש, דהיינו אם השיח שלו הוא לא שיח ערכי(דברי תורה 

  .גם כאן אין הקשר הישיר לבעל פעור דווקא ברור כל כך. כמו בזבחי עם ישראל ובנות מואב" זבחי מתים"
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        ז לפעורז לפעורז לפעורז לפעור""""הפער בין עהפער בין עהפער בין עהפער בין ע

אפשר בקלות , שכשמתחילים לחקור ולברר מה זו התפיסה המושכת הזו, יש להזהיר. על פעורמהו העניין הגדול והמיוחד בב

. בסך הכל יש כאן עניין די דומה בווריאציות שונות, אנו מכירים תפיסות אליליות קדומות שונות.. לקבל בחילה

ת היא שישנם כוחות עליונים האמירה הכללי. המיתולוגיות השונות הינן התשובה האנושית לחידת היקום והולדת העולם

  .כדי שלא יפגעו בנו ואף ישמרו עלינו, ואת הכוחות הללו צריכים לפייס ולרצות, אשר יצרו ומנהלים את עולמנו

השקר שבעבודה זרה הינו במצג השווא . האמת המשותפת לרוב האמונות בעולם העתיק הוא שיש משהו מעבר ומעל העולם

, ְזֵעיר ָׁשם, ַקו ָלָקו ַקו ָלָקו, ַצו ָלָצו ַצו ָלָצו"של התגוששות מתמדת בין כוחות מנוגדים  במקום התפיסה. של הגישה המפרדת

אפילו לא , אפילו לא אל טוב ואל הרע. יש אחד ורק אחד, אין הרבה כוחות". ֶאָחד 'הלֵֹהינּו -אֱ  'ה: "אנו אומרים" ְזֵעיר ָׁשם

, אבל בעל פעור זה שלילת הכל". עֶֹׂשה ָׁשלֹום ּובֹוֵרא ָרע, אֹור ּובֹוֵרא חֶֹׁשךְ יֹוֵצר : "אחד שהוא' ה: אלא, להים-שטן הנלחם בא

  !שלילת כל קודש וכל כוח שמעל עולמנו, בהתגלמותו םבעל פעור זה ניהיליז

        גויים מבעטים בפעורגויים מבעטים בפעורגויים מבעטים בפעורגויים מבעטים בפעור

הזרה הלא שגרתית כדי לערוך לנו היכרות עם העבודה ' צבעוניים'ל במסכת סנהדרין ובמדרשים סיפורים מאוד "מספרים חז

  :א, מספרת הגמרא במסכת סנהדרין דף סד. הזו

תלך ותעבוד לכל , אם תעמוד ההיא אשה מחוליה: אמרה. מעשה בנכרית אחת שהיתה חולה ביותר: אמר רב יהודה אמר רב

לה אוכלין  אמרו? שאלה לכומרים במה עובדין לזו, כיון שהגיע לפעור. ז שבעולם"לכל ע) ועבדה(ז שבעולם עמדה והלכה "ע

  !ז בכך"מוטב שתחזור ההוא אשה לחוליה ולא תעבוד ע: אמרה.. ומתריזין בפניה, ושותין שכר, תרדין

אז ראוי לצאת ידי חובת , הרי אינה יודעת מי הוא שעזר לה. ז שבעולם"אותה גויה נודרת שאם תירפא תקריב קרבן לכל ע

טיילתי , נו: אומרת אותה אשה לכוהני המקדש שם. על פעורכשעמדה מחוליה אכן עושה כדבריה עד שמגיעה לב... כולם

? כיצד מכבדים אצלכם את האל, ספרו לי מה עושים כאן, הכרני המון דתות ופולחנים, הייתי בהרבה מקדשים, בכל העולם

אוכלים , "מיוחד"אצלנו זה עניין קצת : ענו לה ברצינות מעושה שבקושי הצליחה להסתיר את החיוך המובלע בזקנם הארוך

אני : ואומרת, האישה אינה מאמינה למשמע אוזניה.. וזה העניין, ועושים את הצרכים בפני האליל, מיני מזון המשלשלים

  :ל"עוד מספרים חז!! אך רק לא זה, מוכנה לחזור למחלתי

אחד שאנו הביאו פר אחד שאנו מקריבים לו או איל  :אמר להם .בשלטון אחד שבא ממדינת הים להשתחוות לפעור מעשה

אמר  .והיו מפצעים את ראשיהם ,גירה בהם סנגדודים .אלא שתגלה עצמך לו ,אין אנו נזקקים לו בכך :אמרו לו .מקריבים לו

   !אוי לכם ולטעותכם :להם

. דרכם של המצביאים היוונים והרומיים הייתה לכבד את הדת המקומית. מצביא מגיע עם גדודו ממדינת הים למזרח התיכון

אך תפיסה אלילית מדוע שלא , היהדות בעלת התפיסה האחדותית יכולה להיות קנאית! ?לחם אם אפשר להתמזגמדוע להי

  ... מה אכפת שנוסיף לשם עוד אחד, אם יש פנתיאון עמוס אלילים? תהא פלורליסטית

כאן הסגנון , תראה: אמרו לו המקומיים במבוכה קלה. תרשו לי לכבד אתכם ולהקריב קרבן לאליל שלכם: אומר אותו מצביא

עולה הדם 'לאותו מצביא ... וזה הכל, לפני כולם, לעשות את הצרכים לפניו, אתה רק צריך לגלות את עצמך.. קצת שונה

הוא אינו מסוגל ! םאוי לכם ולטעותכ :ומפטיר בכעסו ,והורג בהם.. פוצע את ראשיהם, הוא מגרה בהם את גדודיו', לראש

  . תזה לעבודה זרה- זה אפילו משהו שהוא אנטי, זו לא עבודה זרה. מוכר זה לא משהו.. 'מה הראש'להבין 

אלא , לא משהו איזוטרי בקצה המחנה, לא השוליים! 'ויצמד ישראל לבעל פעור'אך אצלנו ', בני תרבות'כך מגיבים גויים 

אותה גויה לא ): א, סדסנהדרין דף (ל "כך שואלים גם חז? כיצד ניתן להבין זאת. את ראשי העם, משהו שתפס את המרכז

  ! ?מה קורה כאן. צמודים ואדוקים -' וייצמד ישראל? 'מוכנה לעשות את מה שראשי עם ישראל ְמַאְמצים עד הסוף

        אומנות הפיתוי והשיווק אומנות הפיתוי והשיווק אומנות הפיתוי והשיווק אומנות הפיתוי והשיווק 

ל בתלמוד ובמדרשים שתיארו את השתלשלות "בהמשך לחז, אפשר לנסות להסביר את שאירע בצורה ממשית ופשוטה

יעץ לבלק עצה כיצד , ל אומרים שלאחר כישלונו של בלעם במלחמתו הרוחנית עם ישראל"חז. וציוריהאירועים באופן חי 

! יש לתפוס אותם בבשר, וזה לא הצליח, ניסינו ללכת נגדם בכוח הרוח: הוא אומר לבלק. בכל זאת ניתן להפיל את ישראל

שותה מים מבאר , אוכל ַמן לחם שמים, כבודהעם הזה הולך במדבר מוקף בענני ; דע לך. לוהיהם של אלו שונא זימה-א

  ... העם הזה חי בצורה רוחנית מדי. ומלווה בעמוד אש וענן, מרים
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דכתיב ועתה הנני הולך לעמי לכה איעצך אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים  ,זו עצה שיעץ בלעם הרשע על ישראל

לך  .ואין להם שיאכלו ושישתו אלא מן בלבד ,צמא הוא לשתיהרעב הוא לאכילה ו ,עם זו שאתה שונא :אמר לו .)יד ,שם כד(

ויפלו ביד  ,כדי שיזנו העם לבעל פעור ,והושב בהן נשים יפות בנות מלכים ,והנח להם מאכל ומשתה ,ותקן להם קובות

  ).אבות דרבי נתן פרק א( המקום

חסרה להם . תאבים לתאווה, ים לשתותאלא רעבים לאכול וצמא; לא רעבים וצמאים! וצמאים לשתייה, הם רעבים לאכילה

ל "מספרים זאת חז. בוא נתפוס אותם דרך זה. אבל אין להם כלום מצד הצרכים הבסיסיים, יש להם הכל. חוויה חושנית

  : על הפרשה באומנות ציורית ומעמיקה" ספרי"במדרש 

באותה  .והיו ישראל אוכלים ושותים .שמיםומוכרים כל מיני ב ,והושיבו שם נשים ...ןעמדו עמונים ומואבים ובנו להם מקולי

וקטנה קוראה ואמרה לו מבפנים בוא וקח  .והיתה מוכרת לו בשוויו ,ומבקש ליקח לו חפץ מן הזקנה .שעה אדם יוצא לטייל

אי אתה  ,אמרה לו היכנס לפנים וברור לך לעצמך שלישיביום ה .והיה הוא לוקח הימנה ביום הראשון וביום השני .לך בפחות

אמרה לו רצונך  .שעדין לא נאסר יינן של גוים לישראל ,העמוני ןצלה והצרצור מלא יין אצלה מייאוהיה נכנס  !?בית בן

 ,והיא מוציאה דפוס של פעור מתחת פסיקין שלה !השמעי לי :ואומר לה .והיה היין בוער בו ,והוא היה שותה ?שתשתה יין

אינו  ,וכי מה איכפת לך :אמרה לו !?ז אני משתחוה"וכי לע :ואומר לה. וה לזהחהשת ,רצונך שאשמע לך ,רבי :ואומרת לו

! הנזר מתורתו של משה ,רצונך שאשמע לך :ואומרת לו .השמעי לי :ואומר לה .והיה היין בוער בו ..שתגלה עצמך לו אלא

  . זבחי אלהיהםותקראן לעם ל: רשנאמ ,והיו קוראים להם ואוכלים ,באחרונה חזרו לעשות להם מרזיחים .נזור והוא

, ְּבָיִריד זה היה הכל. עמדו המואבים והעמידו יריד לאורך מחנה ישראל". ומוכרים כל מיני בשמים ...ןבנו להם מקולי"

היו ישראל . "המסחר מבטא את עולם הצרכים באופן כוללני. מִמצרכים בסיסיים ונחוצים ועד למותרות חוָשניֹות כבשמים

  . ואוכל נמצאת בתחום הצורך הקיומי הבסיסי קניית שתייה". אוכלים ושותים

ַּבְלָייֵני ַקניונים אינם מחפשים בדווקא מילוי צרכים אלא חוויה ". ומבקש ליקח לו חפץ, באותה שעה יוצא אדם לטייל"

הוא מחפש , אדם שאכל ושתה אינו חסר משהו בדווקא. ישנה חוויה בעצם היציאה ובחשיפה למראות. העומדת בפני עצמה

  .. אולי רוצה לקנות בושם לאשתו, ברכישה והגדלת הקניין, בחשיפה למראות חדשים, ה של העצמת עצמוחווי

מוכרת . אומנות השיווק והפיתוי". בוא וקח לך בפחות :וקטנה קוראה ואמרה לו מבפנים ,זקנה היתה מוכרת לו בשוויו"

והיה הוא לוקח " .מציעה לו אותו חפץ בפחות אך צעירה ממולחת בחדר פנימי, מבוגרת ותמימה מציעה לו חפץ בשוויו

ביום השלישי היא אומרת . ומתפתחת היכרות עם השונה והאחר, ההרגל עושה את שלו". הימנה ביום הראשון וביום השני

  .. הרגש עצמך בן בית, אנחנו כבר ידידים: לו

, לטיול ומסע קניות חווייתי המוביל, מתחילים עם מסחר וצורך בסיסי של האדם. שימו לב להשתלשלות המחוכמת

למה זה . כמו בפרסומות בנות זמננו המצמידות דמות צעירה ומפתה בקידמת המוצר הנמכר. ומסתיים במבצע הוזלות מפתה

ממש , ואחר כך מבוגרת וצעירה, אז יש מסחר ומותרות וטיול וחוויה. הפיתוי והגירוי הוא חלק מהעניין, ככה זה? קשור

  ..וי המודרניאומנות השיווק והפית

        מדרון עדין וחלקלק מדרון עדין וחלקלק מדרון עדין וחלקלק מדרון עדין וחלקלק 

אלא דמות אנושית , היא אינה סתם צעירה מפתה. כאן זה כבר ממש מתוחכם! אתה בן בית, היכנס: אומרת לו הצעירה

, אפשר לשבת ולדבר איתה על ענייני אמונה והשקפת חיים. מקרינה לו משפחתיות ואחווה, המעניקה חום והרגשה ביתית

  .. זה יכול להיראות טוב. הו רעיון סמוק להחזיר אותה בתשובהאולי אפילו מתגנב איזש

. יין משובח נכנס לתמונה". שעדין לא נאסר יינן של גוים לישראל ,העמוני ןוהצרצור מלא יין אצלה מיי ,צלהאוהיה נכנס "

הגיע הזמן לפריצת , לאחר כל שלבי ההכנה המנטלית? "רצונך שתשתה יין: אמרה לו.. "באזור הזה תמיד היו יינות טובים

ן לא נאסר יינן יעדי"שהרי , והוא היה שותה, יש לשתות יין שיקהה את המחשבה ויביא לגירוי יצרים. החסמים התרבותיים

  ...אין כאן בעיה הלכתית, "של גוים לישראל

, המחסומיםכאשר נפרצו כל , כאשר כבר מרגיש בן בית מוקף חום ואהבה, כאשר כבר טייל ופותה, כאשר כבר אכל ושתה

אשר נטוו באומנות , כמו זבוב בין קורי עכביש, הוא לכוד בסערת יצריו, ומכבש החושניות כבש בו כל חלקת רוחניות

  "! ִהָשמעי לי", אנא; נשמעתי לך עד כה: הוא מפציר בה. מדהימה

היא , מחושבת מראש, טיתבתנועה נונשלנ. אך עדיין לא הגיעה השעה, וריבדה את ערשה, זמן רב טוותה בעדינות את קוריה

רצונך  ,רבי" :והיא פונה אליו בקרירות ואומרת, המבט האוהד והחיוך החם משנה את פניו. מוציאה מחיקה דפוס של פעור

  "!  וה לזהחהשת ,שאשמע לך
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 נבוך ועומד על, הוא כאילו מתעשת. לאחר שעות ארוכות של שיח תרבותי היא יודעת מהי אמונתי"!! רבי"היא קראה לי 

מי שמכיר את משה , מי שעמד למרגלות הר סיני !?"ז אני משתחוה"וכי לע ,אומר לה"הוא .. טעית בכתובת, מחילה. שלו

  !אך זה ודאי שלא, מה שתרצי, מי שרואה את עמוד האש והענן לא מסוגל להשתחוות לעבודה זרה, ואהרן

        הכנה מנטלית מדוקדקת הכנה מנטלית מדוקדקת הכנה מנטלית מדוקדקת הכנה מנטלית מדוקדקת 

החיוך . הפסיכולוגים ואנשי הרוח המואבית הכינו אותה היטב למפגש. זההיא חיכתה ל. הוא כלל לא מפתיע אותה הבחור

מה ".. שתגלה עצמך לו אלאאינו  ,וכי מה איכפת לך" :היא קורצת ומפטירה בלחישה מחוייכת, הנעים והחם שוב כובש אותו

אם .. לפני או לפניו" מה אכפת לך. "לא ביקשתי אלא שתגלה עצמך לו? כלום ביקשתי ממך שתעבוד עבודה זרה? אכפת לך

נראה לי שזה דווקא , אצלנו מבזים עבודת אלילים. ממש הפוכה, "ּפּוְנְקט ַפֵקְרט"יש כאן סברה ', ְיִשיֶבה ּבּוְחר, 'כבר מדברים

  .. יכול להתאים להשקפת העולם שלכם

, נא: א שב ומבקש ממנהוהו, סערת היצרים לא מרפה ממנו. הקליפות מפשירות אך הוא עדיין מהוסס ואינו משתכנע לגמרי

הוא טובע בים יצריו "! ִהנזר מתורת משה? רצונך שאשמע לך: "מבטה שוב תובע. היא מרגישה שַטרָּפה בידיה". ִהשמעי לי"

פאבים להמון החוגג את , "באחרונה חזרו לעשות להם מרזיחים. "מכאן השתלשלות העניינים כבר ללא מעצורים. ונזור אחור

ההתערטלות מובילה . "ותקראן לעם לזבחי אלהיהם: רשנאמ ,והיו קוראים להם ואוכלים" ,והמותרשחרורו מכבלי האסור 

  ". ויצמד ישראל לבעל פעור"עד שהעניין תופס אפילו את ראשי העם , להישאבות לתוכה של התרבות הפגאנית המקומית

אבל עדיין זה . טה בנבכי נפש האדםמתוך חשיבה מתוחכמת ושלי, באומנות את השתלשלות האירועים, ל מתארים כאן"חז

נניח , יתירה מזו! ?תופסת מעגלים רחבים וחשובים כל כך, היאך עבודה זרה לא נורמאלית שכזו. אינו משכנע לגמרי

  ? מה עומד בשורש התפיסה הדוחה הזו, מבחינת התרבות המואבית, אך, שהמערכת המשומנת של הפיתוי קוצרת הצלחה

        חידוש מרענן במקדש הפעורחידוש מרענן במקדש הפעורחידוש מרענן במקדש הפעורחידוש מרענן במקדש הפעור

  :משעשע ודוחה כאחד, ל סיפור מדהים"ומספרים חז) א, שם ובסנהדרין דף סד" ספרי"ב(ל "לכן ממשיכים חז

אמרה לו המתן עד שאכנס , כיון שהגיעה לפעור. שהשכיר חמורו לנכרית אחת) כך שמו(מעשה בסבטא בן אלס : תנו רבנן

? ומאי איכפת ליך: אמר לה! ?ולא יהודי אתה: לואמרה .. אף את המתיני עד שאכנס ואצא: לאחר שיצאה אמר לה. ואצא

  ! מעולם לא היה אדם שעבדו לזו בכך: ז מקלסין לו ואומרים"והיו משרתי ע.. וקינח בחוטמו, פער בפניו, נכנס

היא אומרת . 'תפילת הדרך'אותה גויה צריכה לומר , בדרך. ל מספרים על נהג מונית שלקח גויה אחת לאיזה שהוא טיול"חז

ומבקש , היהודי הסקרן מתעניין בנעשה שם. היא יוצאת. לפעור, ז שלי"אני רוצה להיכנס לעבו, צור שנייה עם העגלהתע: לו

מה אכפת ! אך היהודי העקשן בשלו, זה לא נראה מתאים, היא נדהמת שכן לפי היכרותה עם יהודים מהוגנים. לחוות גם כן

  .תני לי לחוות את העניין? לך

שהם לוקחים כל מה שהם פוגשים תוך ניסיון , ם הודיים שסימן ההיכר של תיירים ישראלים הואאומרים מדריכי טיולי

כולם עומדים שם , בית כיסא ציבורי, במחילה, שאינו אלא" מקדש"נכנס אותו יהודי ל. למצות ולחוות את העניין עד הסוף

  .לם מרוציםוכו', פעור'פוערים ועושים את מה שעושים לפני האליל , בחצי גורן מסביב

מקנח בחוטמו , במחילה מכבודכם, ל"ואומרים חז, עושה מה שעושה, והוא ניגש בתורו! הוא תופס את הנקודה מיד, כיהודי

! 'ואף לא קראנו חידוש מרענן שכזה, לא שמענו, מעולם לא ראינו, תשמע': ואומרים לו, הגויים מבסוטים עד הגג. של הפסל

זה נשמע מופרך ". לא עשה אדם אחד כיוצא בזה: ו כל הגויים משחקים ואומריםוהי. "לא היה אדם שעשה מה שעשית

  !ל מתארים את מה שהיה"אבל כך חז, בעליל

        ????מי אתה פעורמי אתה פעורמי אתה פעורמי אתה פעור

ראשית אקדים שזה אולי לא רציני . אבל נעסוק בזה כאן על קצה המזלג, אפשר להעמיק ולעסוק בעניין הזה באריכות

, הם באמת היו חריגים בנוף הפגאני, ל"י המסופר בחז"אך עפ, ת אקזיסטנציאליותלהעריך מציאות עתיקה בעיניים עכשוויו

  . מודרניות-לתפיסות תרבותיות מאוד מאוחרות ואפילו פוסט, מה ששולח קווים ומחבר את התפיסה הזו

שום דע לך שאין : הם באו ואמרו לאדם. נראה שתפיסתם התרבותית גרסה ההיפך מהתפיסה האמונית האלילית המצויה

מהבשר  - אם תרצה , מהמוסר והערכים שלך - אם תרצה , מהרצונות שלך, שום דבר לא קיים חוץ ממך. דבר חוץ מהקיים

ואל נא תעטוף אותנו בערכים השאובים , אל תדמיין אלים בראש האולימפוס. מה שקיים זה מה שאתה רואה. והיצרים שלך

  . ממה שמחוץ לקיימות המוחשית
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כשאתה מגביל את , כשדמיונך נוטה לאמונה בכוחות מופשטים עליונים וחיצוניים. שאתה רואה מה שקיים זה אתה ומה

אינך חי , כשאינך פועל בהתאם לרצונות הפנימיים שלך. אתה חוסם את הכוחות הפנימיים שלך, עצמך לצווים כאלו ואחרים

עטפו אותך בכל מיני , סיפורים והזיות סיפרו לך כל מיני, הרגילו אותך לחשוב כך? יודע אתה מדוע. כראוי את עצמך

את , מונעות את הביטוי האותנטי שלך, המונעות ממך להוציא את כל כוחותיך מהכוח אל הפועל, איסורים קשרים והגבלות

  . את הזרימה הטבעית שלך, הביטוי החופשי שלך

,  נביא הזרם הזה, איך אמר ניטשה. נהשמרד בשלטון התבו' רומנטי'החדש אלא גם הזרם ה' אקזיסטנציאלי'זה לא רק הזרם ה

בלי הסייגים של הדת והמוסר , המבטא עצמו בלי הגבלות, לאדם פראי אמיץ ולוחמני יותר, גברי יותר, אני מצפה לעידן חדש

  . הנוצרי שכפתו את גוף האדם ורוחו

קשרים שקשרת בהם את את ה, את הסייגים, נלמד אותך לאט לאט כיצד להסיר מעליך את המגבלות, אפשר שאתה מהסס

לא להתבייש בדברים הכי , בלי שום כיסויים ומעטפות, נלמד אותך לעשות מה שבלבך, נַפֵתח בך תרבות של גירוי. עצמך

  !..אז תהיה אחי גדול! או אז תגלה את עצמך - כשתצליח להשתחרר מכבליך , הכי אינטימיים שלך, בסיסיים

או אפילו בהכרה , לחשוב שגילוי כל העצמיות שלי נמצא בחוויה החושית, יתיהכי בעי, זה הדבר הכי מסוכן: ל"אומרים חז

אך , יש כאן אמירה מאוד משמעותית שיש בה שורש אמתי! שרק מה שנתפס הוא הקיים, השכלית המצומצמת שלי בלבד

  . הוא שורש הכפירה כמו גם שורש האמונה

כמו בתיאוריה הפרוידיאנית , ם זה הצד הגופני היצרי שלוהאם שורש האד? השאלה היא מהו האדם, גם אם הכל מצוי באדם

אני , אמת. וזהו שורש המציאות האנושית" נשמה שנתת בי טהורה היא, אלוהי"להים שבו - או שעמוק מכך נמצא צלם א

מא ש? אולי הוא הנפש שלי? זה הוא הגוף שלי" אני"האם ? אותו אני רוצה לבטא" אני"אבל מי זה ה, רוצה לבטא את עצמי

כאשר אני פורץ את כל . גם אם צודק העיקרון יש כאן טעות בזיהוי? או אולי אני זה הנשמה והשכל שלי? הרוח שלי

אם הכל , "ִזְבֵחי ֵמִתים, ַוּיֹאְכלּו; ְלַבַעל ְּפעֹור, ַוִּיָּצְמדּו'. אך אני כולא את הנשמה שלי, הגבולות אני נותן אולי דרור לגוף שלי

  .ה של בעל פעורזה מוביל לתפיס, בשר

האדם . האדם ותבונתו אינם הכל. אבל גם הוא עלול לטעות במיקוד, כיוון החשיבה ההומניסטי הליברלי החדש הוא נפלא

האם באמת ניתן להשתית עולם ערכי יציב על , בכנות. עלינו להתנהג בצניעות מחשבתית. הוא גדול כי הוא בצלם אלוהים

מיהו שיקבע , מהו הפרמטר? אם כל קיומנו הוא זמני לשם מה הכל ולאן הכל הולך? בסיס פרדיגמה ערכית אנושית בלבד

  ?ולשם מה, מהי אמת, את סולם הערכים

או , להוסיף באופן ציבורי יותר מדי חומרות! זכור את בעל פעור -לא תוסיף ולא תגרע : גם לאדם היהודי אומרת התורה

  . ור לכל אחדזה לא מס, לגרוע ולעצב חברה עם יותר מדי קּולות

ואף על , לא שאין בזה גרעין של אמת מעשית ואף הלכתית. לא כל אחד יכול לקחת אחריות על עיצוב פני החברה היהודית

באדם המשכיל בן זמננו יש יותר מקורטוב של . החטא של בל תגרע ובל תוסיף יונק משורש דומה. יש מי שראוי, פי כן

שרוחו חיה , מציבה התורה את התמרור של בעל פעור, ציבורית ולאחריות אישית י למערכת חיים"ערב הכניסה לא. יהירות

  .באדם כל הזמן

  

  

+++  

  

   

  

. . . . מורשת הישיבות הוותיקות ותנועת המוסרמורשת הישיבות הוותיקות ותנועת המוסרמורשת הישיבות הוותיקות ותנועת המוסרמורשת הישיבות הוותיקות ותנועת המוסר, , , , שיחה כלליתשיחה כלליתשיחה כלליתשיחה כללית" " " " ישיבת הגולןישיבת הגולןישיבת הגולןישיבת הגולן""""ד בד בד בד ב""""מידי שבוע ביום שלישי נאמרת בביהממידי שבוע ביום שלישי נאמרת בביהממידי שבוע ביום שלישי נאמרת בביהממידי שבוע ביום שלישי נאמרת בביהמ

להבדיל משיעורי האמונה העוסקים להבדיל משיעורי האמונה העוסקים להבדיל משיעורי האמונה העוסקים להבדיל משיעורי האמונה העוסקים . . . . ''''חיזוק בלימוד תורה ועבודת החיזוק בלימוד תורה ועבודת החיזוק בלימוד תורה ועבודת החיזוק בלימוד תורה ועבודת ה, , , , השיחה עוסקת בתורת המידות ובנפש האדםהשיחה עוסקת בתורת המידות ובנפש האדםהשיחה עוסקת בתורת המידות ובנפש האדםהשיחה עוסקת בתורת המידות ובנפש האדם

, , , , טבעה של שיחה זו שהיא בעלת גוון מוסריטבעה של שיחה זו שהיא בעלת גוון מוסריטבעה של שיחה זו שהיא בעלת גוון מוסריטבעה של שיחה זו שהיא בעלת גוון מוסרי, , , , ל וכתבי ראשוניםל וכתבי ראשוניםל וכתבי ראשוניםל וכתבי ראשונים""""בעיונים מהותיים וכלליים בתורת מרן הרב קוק זצבעיונים מהותיים וכלליים בתורת מרן הרב קוק זצבעיונים מהותיים וכלליים בתורת מרן הרב קוק זצבעיונים מהותיים וכלליים בתורת מרן הרב קוק זצ

ושופכות אור על דרכו של בן תורה בדורנו ושופכות אור על דרכו של בן תורה בדורנו ושופכות אור על דרכו של בן תורה בדורנו ושופכות אור על דרכו של בן תורה בדורנו , , , , הנגזרות מתוך המבט האמוני הכלליהנגזרות מתוך המבט האמוני הכלליהנגזרות מתוך המבט האמוני הכלליהנגזרות מתוך המבט האמוני הכללי, , , , ועניינה לתת כלים והדרכות רוחניותועניינה לתת כלים והדרכות רוחניותועניינה לתת כלים והדרכות רוחניותועניינה לתת כלים והדרכות רוחניות

 ....ועולמו הרוחניועולמו הרוחניועולמו הרוחניועולמו הרוחני
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