
רבתגאשר
 'פרידמןדניאלמאתהמקרא"בטיפוריוחברהמוטרמשפט,-ירשתוגם"הרצחתעל

מקסימ.ספרזהו

מתחלפימנופימלעיניךהפותחיממסעותספריכמו

כךקיוממ,עלידעתכיאמיופיימ,שיערתשלאנימומגוו

עלהתנ"ךשדותאלמפתיעימלטיולימאותךלוקחזהספר

החכמהוהעושר,היופימןמתפעמואתהוצבעיהמ,גוניהמ

הרועמןנבהלשאתהכשמוהשירה,הדרמהוהתושייה,

וההיוליותהנחשלותואי-המוסריות,אי-הצדקוהאכזריות,

-בושהכולבווהפוךבוהפוךהמ.מערומיבכלהנחשפימ

אינמהדברימשגרתית,ובלמידהשטחיתשבקריאהאלא

ומדלגימאותמשמעלימיממפניאמלתודעתך:מגיעימ

טנדנציוזית.בפרשנותאותמשמטייחיממפניואמעליהמ,

-כולמלאהצער,למרבה-התנ"ךסיפורילפניכמוהנה

ההיבטימשלובהבלטהבהטעמהושרק,כחלללא

מהמ.אחדבכלהמצויימוהמוסריימהמשפטיימ

כללראותהיאהמשפטןשלחולשה,גמאךפריבילגיה,

אתומחפש-ספרקוראהואמשפטית.באספקלריהדבר

מסתכלהואבו;להתגלותהעשויותהמשפטיותהבעיות

יופיימ,אףולעתיממ,סבירותובודק-בסרטאובמחזה

שוקלהואחדשות,שומעכשהואמשפטיות;מידהבאמות

התנ"ךאתקראפרידמןדניאלהמשפטיות.השלכותיהן

שקדמומשפטנימהיושכברלהניחישמובהק.כמשפטן

עללדפוס,ושיקוליורשמיושהביאהראשוןהואאבללו,

ללאגמולתתנרחבקוראימקהלעמאותמלחלוקמנת

וסברותניתוחימשלטעממלטעומשביניהממשפטנימ

בקיאותוהמשפט,ענפיבכלהמופלגתלמדנותומשפטיימ.

ובחשיפתאירועימבניתוחוחריפותוהעולמבהליכות

השכלתווכןהאדמ,בנישלוחולשותיהמתכונותיהמ

כמותו,מאיןלהכשירו,יחדיוחוברותכולןההיסטורית,

עצמו.עלשלקחזהגדוללמבצע

הואהמקרא.חוקריעמלהימנותמתיימרהמחבראין

שינויימאומקורמאונאמנותמעלטקסטימבודקאינו

(ברימוס).העליוןהמשפטביתשופט *
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כנתוןהמסורתיבטקסטהכתובאתלוקחהואבהמ.שחלו

אמונהעיקרילאהכתובעלמעמיסהואאיןועומ.דהקבוע

להשוות,מרבההואאך-המקראביקורתממצאיולא

מקבילימסיפורימעמבמקראהמסופראתודעת,טעמבטוב

בתקופותהיסטוריותתופעותעמואףהיווניתבמיתולוגיה

ואפיפיורימ,קיסרימשלשמותבמפתחתגלוכךמאוחרות.

מסורתעמכלומולאלהמאיןשלכאורהומשוררימ,הוגימ

שלהאזכורימהממאודעדשרבימלומרצריךואיןהתנ"ך.

רבותממדינותועתיקימ,טרומ-מודרנייממודרניימ,חוקימ

דומהשאינוהואהמשל,שלהיסודמתכונותאחתושונות.

לדייקנותלהמותראך ;האחוזיממאתבכללנמשל

שבדמיון.ההפתעהמפנילהידחותשבהקבלה

כמוהגדולימ,הפרשנימעלחולק,אוסומך,שהמחבריש

הוא(רחוקות)ולעתימעזרא;אבןהרד"ק,הרמב"ן,רש"י,

התייחסויותיואתהתלמודית.הפרשנותמןסימוכיןגממביא

כללבדרךמבססהואהמאוחר,העברילמשפט(הנדירות)

המקראיהמשפטשלהרציפותחקראךהרמב"מ;פסיקתעל

חורגבהמ,שחלווהתהפוכותוהרפורמותהתלמודי,והמשפט

חוקריגמאךבספרו.לושמהמחבראשרהמסגרתמן

ומעברמעלומאלף,רבחומרבוימצאוהעתיקהמשפט

המשפטעלשנכתבוהרבימובמאמרימבספרימלמצוי

מהמ).קטןחלקרקמביא(שהמחברהמקראי

המחבראיןכרונולוגי;בסדרבאימאינמהמקראסיפורי

סיפוריאתמשלבהואונחמיה.בעזראוגומרבאדממתחיל

עלבדיוניוהשונימ,וגיבוריהמתקופותיהמעלהמקרא,

גדולימ:חלקימבשלושההמוסדרימענייניימנושאימ

השניהמשפטית",והפעולההאחריות"תפיסתעלהראשון

ומשפחה".אישות"דיניעלוהשלישיונבואה","מלוכהעל

לנושאימנגיעהישהמקראמסיפורימאודשברבימומאחר

אותמעלפעממדימלחזורמנוסאיןמביניהמ,אחדימ

בשבעה-ובת-שבעדודסיפורמופיעכךעצממ.הדברימ

בשלושה-עשר,שאולבתומיכלדודסיפורהקשרימ,עשר



ושרהאברהמסיפוריבחמישה-עשר,נבותכרמסיפור

עשהטובאךהבולטות.הדוגמאותרקואלו-בעשרה

ראהאלאקודמימ,לאזכורימבהפניותהסתפקשלאהמחבר

לפרקאותוהפנה(לפעמימבחזרותהקוראזיכרוןאתלרענן

יתר).בהרחבתהנושאנדוןשבואחר

ברורההיאהמחברשללשונוהלשון:עלאחתומילה

גנדרנות,אומליצהשמץבהאיןנפש.לכלושווהובהירה

בפיהשגורההמשפטיתהשפהשליומרהשומבהואין

משפטיספרלכתובשניתןוראיהסימן-המשפטאנשי

אדמ.בניבלשוןגמ

אלהכמובתשבחותחובתוידייוצאאינומבקראך

אי-"ביקורת"שומבליפטורוספרו:המחברעלשהרעפתי

המחברשלהטובמאוצרוליאבחרבלבי,אמרתיאפשר.

ואעירנוסף,לעיוןלדעתיהראויותסוגיותשלוש-שתיימ

הערותי.עליהן

כ"דוגמההדמגאולתאתמציגהמחברהדמ.גאולתטול

להליךהיזקקותללאבמקורהשהוטלהלסנקציהבולטת

לכללככפופהזוהוראהפורשהמכןלאחר ...כלשהומשפטי

ברישאכוונתואממשפט'''.ללאעברייןממיתימאיןשלפיו

הייתההמקראבדיניאבלניחא;טרומ-מקראיימ,לדינימ

כדירקולו , 3שיפוטיבהליךמלכתחילהמותניתהדמגאולת

נעשהשאמבשגגה,אובזדוןנעשההמעשהאמלקבוע

גואלושממקלט,לעירהנאשמאתהחזירהדיןביתבשגגה

המחבר,מודהאחרבמקומלהמיתו.רשאיעודהיהלאהדמ

משפטיהליךלקיימשישלהשתמעעשויהזההפסוקשמן

אך-הדמגואללביןבמזי,דשלאשפעלהטועןרוצחבין

תיאוריידיעללמעשההמוזמתסתמ,"סברה"בכךרואההוא

הדמ"שגואלעולהשמהמבתנ"ך,המצויימהדמגאולת

במיוחדלפסק-דין'''.שנזקקרמזכלואיןעצמודעתעלפעל

לפנישנאומהמתקועהאישהבסיפורלדעתו,הדבר,בולט

להליךזכרבוושאין , 5מראשבקפדנותנוסחהמלךדוד

חוששת;היאממנהאשרהדמלגאולתמוקדמכתנאישיפוטי

כזו,שיפוטיתבהחלטהצורךהיהשלאלהניחגמ"ניתן

אינוזהטיעון . 6לכך"להתייחסהיהההכרחמןכןלאשאמ

מוסמךהיהרקלאאשרדודלפנידבריהאמרההרימשכנע:

מרשיעברצותובממלכה,העליוןהשופטגמאלאלשפיטה

המקרימלכלואשרומשחררד.מזכהוברצותווממית,

שאלהלומרניתןדמ","גאולתהמחבררואהשבהמהאחרימ

העלולאהמשמבצעי(פליליימ),נקממעשיאלאהיולא

תאוריהואמהדמ.גאולתמצוותהמשמקיימימדעתמעל

שלתיעודכלבמקראלנושאיןיוצאאזכיהיא,נכונהזו

 • 8תורהדיןפיעלשבוצעהדמגאולת

להמיתחייבהדמגואלתורהדיןלפיאמהיאאחרתבעיה

ולפטרו.עליולרחמבידוהרשותשמאאוהרוצח,את

"השיטהכחובה:ולאכרשותהדמגאולתאתרואההמחבר

משפחתבידיהענישהאתלמעשהמותירהדמגאולתשל

זכותלהלכה,לאאמלמעשהלה,מקנההיאובכךהקורבן,

הדמגאולתשלמביצועהלהימנעאפשרתמידשהריחנינה,

היאמצווההדמגאולתאמהשאלה . 9פיצוי)"תמורת(ולו

 .) 2000 (המקראבסיפוריוחברהמוסרמשפט,-ירשתוגםהרצחתפרירמןרי . 1

 • 125בעישם, . 2

כ.דלה,במדבר, . 3

 • 346שוליימהערתראו 366בעי , 1הערהלעילפרידמן, . 4

ז.-הי,דב,שמואל . 5

 • 371בעי , 1הערה,לעילפרידמן . 6

טו.ח,ב,שמואלעמו";לכלוצדקהמשפטעושהדוד"ויהי.ד

בתלמדו.גמכזהתיעדואיןידיעתילמיטב . 8

 • 371בעי , 1הערהלעילפרידמן, . 9
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גדולימ,תנאימשניביןבמחלוקתשנויההייתהרשות,או

וזההיא,מצווהאומר,זהעקיבא:ורביהגלילייוסירבי

סימוכיןלהישהיא,שמצווההסברה . 1היאסרשותאומר,

אתימיתהואהדמ"גואלהכתוב:שלהמפורשתבלשון

שללניסיוןנחשבההיאשרשותהסברהאך ; 11הרוצח"

ידילצאתאמרהרמב"מ . 1הנוקשה'הדיןשלליברליזציה

הדמגואלביד"מצווהלשונו:וזופסקהואשניהמ;חובת

יכולהיהשלאאוהדמגואלרצהלא ...הרוצחאתלהרוג

מקרהזהו 131Iבסיףהרוצחאתממיתיןדיןבית ...להמיתו

לקיימה.לרצותשלארשאישהמצווהמצווהשלביותרנדיר

הדמגואלאמשאףוהואהפרשנימ,לכלברוראחדדבראך

ולקבללדרושלואסורהרוצח,אתמלהמיתלהימנעמחליט

אשררוצחלנפשכופרתקחו"ולאהימנעותו:תמורתפיצוי

שאיןלפטרו,הדמגואלרצה"ואפילו- 141Iלמותרשעהוא

 • 151Iהקב"הקנייןאלאהדמגואלקנייןהנהרגזהשלנפשו

לתמורהזכאיהואואיןחנינה,זכותהדמלגואלשאיןנמצא

מכליומתהרוצחשלו,אתלעשותמסרבהואשאמכך;על

מקומ.

מושגימבאורהמקראסיפוריאתלהאירהואקלדברלא

-וטבעי-חזקהפיתויימינו.שלמוסריימאומשפטיימ
מודרניותבקטגוריותההמהימימשלהתרחשותלשבץ

ואמאז.שפעלוהנפשותשלולכוונותיהמלדעתמהזרות

אגדתי,אואשלייתירקולוקסמ,שכאלהלסיווגימנודעכי

בשאינומיןמלערבבתמידייזהרהמשפטשלההיסטוריון
דורהאוגוסט
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מסיקהואגיסא,מחדהזהב:שבילאתמצאהמחברמינו.

המושגימלענייןהמתבקשותהמסקנותאתהמקראמסיפורי

מלדחותנרתעולא-קדמימישלוהמוסריימהמשפטיימ

גיסא,ומאידךהכלח;עליהמשאבדבמידהאותמולפסול

השוואהדרךולובהמ,ומסווגדהאידנאמושגינונוטלהוא

שעצמוישהעתיק.העולמשלואירועימתופעותבלב,ד

למעשה.הלכהליישמואותומפתהכזהסיווגשלהאפשרות

כדברכמעטמניח,הואלמשל,הפליליתהאחריותבעניין

שנעברועבירותבשלהאלוהיימשהעונשיממאליו,המובן

לפחותמוחלטת","אחריותקיומעלמעידימלב,בתומ

כלל,בדרך-העונשלאמור,למקומ:אדמשביןבעבירות

נעשהאמביןהעבירה,מעשהעלכתגובהבא-מוות

המחברבשוגג.אובטעותנעשהאמוביןפליליתבכוונה

עלשנטרףהאלוהימאישסיפוראתבולטתכדוגמהמביא

שהעבירהמינהנפקאואין , 16עבירהשנעברהמפניאריהידי

גמ . 17האלוהיהצואתלהפרכוונהכלללאלב,בתומנעברה

בלינענשו , 19השבתביומהעצימומקושש 18השממקלל

אחרעברייןפליליתס'.כוונהלהמהייתהאמתחילהלברר

אתמלהכותנמנעאשרעלנטרףאריה,טרףאותוגמאשר

אנושיימהיושמניעיומינהנפקאואיןהאל,כמצוותהנביא

המחבררואהשכזאת,מוחלטתאחריות .' lבעלילומוסריימ

נתפתהמהמשאחדנובכוהניאתהמלךשאולבענישתגמ

ניתןואמנמבמלכות".המורדדודבידילסייעבמרמה

בכפמעווללאעלהומתושאנשימלכךבדוגמאותלהרבות

מלכותי.אואלוהיצושהופרמשומרקשלהמ,

ניתןמוחלטת"כ"אחריותלמחברשנראהשמהחוששני

היאאחרהסברמציאתכיליונראהאחר.פשוטלהסבר

בדינימבמקראאנונתקלימשהריהמציאות,מחויבת

זדוןביןשההבחנההמוכיחימאחדותובפרשיותמפורשימ

-קמאימבפישגורההייתהעבירה,בביצועשגגהלבין

בקצרהמזכירהמחברעצמה.הגבורהמפיגמאותהושמענו

גררמלךאבימלךביןבאיבה)(שנקטעההאהבימפרשתאת

 • 23כאחותולפניועצמהשהציגהאברהמ,אשתשרהלבין

שעורךהמאלףדו-השיחעלהמחברמדלגמהמשומאך

בחלומאבימלךאלאלוהימ"ויבואאבימלך:עמאלוהימ

והיאלקחתאשרהאישהעלמתהנךלו,ויאמרהלילה

גמהגויאדוני,ויאמר,אליה,קרבלאואבימלךבעל.בעולת

היאגמוהיאהיא,אחותיליאמרהואהלאתהרוג?צדיק

ויאמרזאת.עשיתיכפיובנקיוןלבביבתומהוא,אחיאמרה

עשיתלבבךבתומכיידעתיאנוכיגמבחלומ,האלוהימאליו



דורהאוגוסט

נתתיךלאכןעללי,מחטואאותךאנוכיגמואחשוךזאת,

ויתפללהואנביאכיהאישאשתהשבועתהאליה.לנגוע

וכלאתהתמותמותכידעמשיב,אינךואמוחיה;בעדך

 • 24I1לךאשר

פעלשהואאלוהימלפנילטעוןידעשהמלךבלבדזולא

בתומבהתחשבאלוהימאלאכפיימ,ובניקיוןלבבתומ

טענתו.שמעבטרמאףעליה,מלבואהמלךבעדמנעלבו,

ולאלבעלה;להשיבהשיסרבלמקרהרקבעונשמאיימהוא

לאישה.שרהאת IIלקח IIבאשרלהענישודעתועלעלה

כאחותו,שרהאתהציגשאברהמהשנייההפעמזוהייתה

הראשונהבפעמבאלמנתו:לזכותכדייהרגוהושלאמנתעל

שרהאתלקחהואשגממצרימ,מלךפרעהאתכךרימה

מסתמאחמורות,נענשפרעהכאבימלך,שלאאלא . 25לביתו

מפורשאינוזהדברכי(אמשרהעמששכבשומעל

לב,בתומפעלפרעהשגממעידימהסימנימכלבטקסט).

תומטענתטעןהואאךנשואה;ולאפנויהשהיאבהאמינו

אחריוזאתאברהמ,לפנירקאלאהאלוהימלפנילאלב

פעלשפרעהמניחדנןהמחברגמ . 26עונשואתספגשכבר

 • 27אבימלךלביןבינוהבוטהבאפליהדןהואאיןאבללבבתומ

משנהאינהבמשגלהנישואיןאתהשלימשפרעההעודבה

היאשאשתולבבתומשהניחכיווןהמשפטי:המצבאת

מצידו,עבירהעליהבביאהגמהיהלאכדין,לוהנשואה

להטעייתו.פעילהשותפהוהייתההסכימהשהיאגמומה

עבירההיאאישאשתשבעילתכאמור,הוא,אפשריהסבר

שהנואףביןמוחלטת",ב"אחריותבגינהנושאהנואףאשר

שאינוהסברלב:בתומפעלאמוביןעבירהלדברהתכוון

מפשע.חפימשלענישתממחייבהואשהריהדעת,אתמניח

הבעיות.כללפתורעשוימציע,שאניהאחר""ההסבר

מלךהואהמענישאמוביןאלוהימ,הואהמענישאמבין

לעולמנתונימומידתו,טיבוהעונש,עילתודמ,בשר

אותמ,לבקראועליהמלפקחשיכולמיאיןלבו:לשרירות

אומר,המחבראותמ.להצדיקאולהביןשצריךמיואין

דרכישנפלאות"מסתברכיבפיו,השגורההמנומסתבלשון

מדבראחרבמקומ . 28I1עליהןלעמודמתקשהאדמבןהאל.

דרכיאתלהביןודממבשרשנבצרהעובדה IIעלהמחבר

מחשבותילא"כיהאלוהימ,מפיהנביאובלשון . 29I1האל

כןמארץ,שמיימגבהוכי ...דרכידרכיכמולאמחשבותיכמ

לשמאמ, . 30Ilממחשבותיכמומחשבותימדרכיכמדרכיגבהו

אנושיותמידהבאמותלהשתמשמותרבלב,דהמחשה

המקראשבסיפורילומרניתןהריאלוהיות,סגולותלתיאור

סבירהמידהכלחסראכזרי,רגזן,ונוקמ,קנאאללנומתגלה

אלאותו-הוגןולאצודקלאוקשוח,קטנוניבתגובותיו,

רעהעלומתחרטחסדרבאפיימ,ארךגמלהיותהמסוגל

 • 1ב,מכות,משנה, . 10

יט.לה,במדבר, . 11

12 • . 626 ) 1966 ( B. Cohen Jewish and Roman Law 

ב.א,נפש,ושמירתרוצח,הלכותרמב"ס . 1 3

לא.לה,במדבר, . 14

.ד , 13הערהלעילרמב"ס, . 15

יג.א,מלכיס . 16

 • 163-146בעי , 1הערהלעילפרידמן, . 1ד

כ.דויקרא, . 18

טו.במדבר, . 19

 • 162בעי , 1הערהלעילפרידמן, . 20

יג.א,מלכיס . 21

 • 164בעי , 1הערהלעילפרידמן,כב;א,שמואל . 22

 • 2ד 4 , 86בעישם,פרידמן,ב;כ,בראשית, . 23

 . Iג-כ,בראשית, • 24

טו.-יביב,בראשית, • 25

יח.יב,בראשית, • 26

 • 86בעי , 1הערהלעילפרידמן, • 2ד

 • 25בעישם, • 28

 • 241בעישם, • 29

ח-ט.נה,ישעיה, • 30

 ~ 51המשפט
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ניתנותאינןאלוהימשלהענישהשדרכיפשיטאשעשה.

לתפיסהומעברמעלהןלקלסיפיקציה:ולאלפרוגנוזה

וחוסרעריצותוכמידתאבסולוטי:במלךהדיןוהואאנושית.

כשליט.אוכשופטוהתעללותואכזריותומידתכןמעצוריו,

נושאימהמבאשרלאנוב,כוהניכלהרגהמלךשאול

שאינמפיעלאףאלאמנהיגמ,למעשה"ציבורית"באחריות

אישאתטרףוהאריהלמעשיו.אחריותבשומנושאימ

אלאמוחלטת",ב"אחריותנושאשהלהמפנילאהאלוהימ,

אחריות.בשומנושאשאינופיעלאף

-מאדקלהדרךהואשהצעתי"ההסבר"כימודה,אני

לידילהגיעכןממאמץלהתחמקות-מדיקלהאולי

בלתינראימראשוןבמבטאשראירועימשלרציונליזציה

מפעלומאזיומנוסדרעלהיוכאלהמאמצימסבירימ.

המתאמצימ.ידימרפותליוחלילההרמב"מ,שלהחלוצי

אחרת,מזוויתלהביטהמבקרזכותלעצמיתובערקאני

עליהמהשקיףהמחבראשרדברימאחר,באורולהאיר

משלו.ראותמנקודת

שלאחרתמפרשהעינואתמהמשומהעלימהמחבר

הכתובושלפיאלוהיאי-צדקאלאשאינהמוחלטת""אחריות

עוזא)(אועוזהעלמסופרהמלך.דודשלחרונואתעוררה

ידושלחאשרעללמוות,אלוהימאותושהיכהאבינדבבן

לכוהנימשרקהואהתורהדין . 3האלוהימובארוןואחז

הקודשכליוהעברת , 32המקדשבכלילנגועמותרוללוויימ

דוד . 33קהתבנישלכתפיהמעלרקתיעשהלמקומממקומ

ארוןאתלהעבירהחליטואיתו"אשרהעמ"וכלהמלך

הארוןאת"הרכיבו"לירושלימ:יעריממקרייתהאלוהימ

"ועוזהאותה,למשוךשוורימאליהורתמוחדשה""עגלהאל

הבקר","שמטובדרךהחדשה".העגלהאתנוהגימואחיו

אמ-איבריהמ")"נתפרקופירש:(הרד"קמעדוכנראה

המשאמחמתואמהרד"ק)(כדעתהארוןקדושתמפאת

חלילהייפוללאשהארוןכדי(כפשוטו).הדרךותלאותהכדב

ידעלאמסתמאהנפילה.מןוהצילועוזהבואחזארצה,

המובןכדברהניח,ידע,אפילואךבארון;לנגועשאסור

מניעתשלהצורךמפנילהידחותצריךשהאיסורמאליו,

מהולשבח:לשכרראוישהואנותנתהייתההדעתנפילתו.

שמוימתאותוהיכהשאלוהימלדודלוחרהשהיטבפלא

"עלאותוהיכהשאלוהימשמכתובהאלוהימ.ארוןעמ

אומר,אחד"השל".שלטיבובדברתנאימונחלקוהשל";

החוק;באי-ידיעתשגגתועלנענשעוזההיא:רשלנותלשון

השילאשרעלנענשועוזההיא,השלהלשוןאומר,ואחד

 52המשפט

המצאתעצמ . 34לביזויווגרמהארוןלידצרכיואת(=הטיל)

שגגהמענישתוהסתייגותאי-נוחותמשקפתשכזועילה

האלוהימ",ארון"עמשמשמתשכתוב,וממהלב.בתומ

 • 35הבאבעולמחלקלעוזהישפנימכלשעלחכמימלמדו

במקומעגלהעלהאלוהימארוןהטענתשלהעבירהאת

העגלה.את"נהג"רקעוזההמלך:עברהלוויימ,כתפיעל

ארוןכשנלקחתקדימ;עללהישעןהיהיכולדודברמ,

הצרותמחמת-רצוהמוכאשרהפלשתימבידיהאלוהימ

והקוסמימ""הכוהנימהורוממנו,להיפטר-עליהמשהביא

בהולאסורחדשה""עגלהלעשותלפלשתימישראלשל

לאהארון.אתלהשיבוכךעול,עליהןעלהשלאפרותשתי

עלהארוןאתשיישאולוויימלשגרהכוהנימדבעתעלה

-כךעלאותמהעניששאלוהימשמענוולאכתפיהמ;

ענישהכלשבליאלאמכן.לאחרדודאתהעניששלאכשמ

לאהאלוהימארוןשלההיאהראשונהההובלהגמאלוהית

שמש;בביתהארוןעוכביערימ,לקרייתבדרךנסתיימה:

האלוהימארוןאתשהורידוהלוויימלראשונהנזכרימופה

"ראו"שמשביתאנשיגדולה.אבןעלאותוושמוהעגלהמן

"שבעימבהמהיכהאלוהימאך-לראותוושמחוהארוןאת

היואמוביןשבעימהיואמבין . 36איש"אלףחמישימאיש

כברהגמרא ? 3מוותדעונשנענשומהעל-אלףחמישימ

אחדהתנאימ:נחלקוושוב ? 38היכהשראו,משומשואלת,

ארוןאתשראולאמורהיו",ומשתחווימ"קוצרימאומר,

אומר,ואחדבקציר;עבודתמהפסיקולאאבלהאלוהימ

לעמודיוכל"מימכן,לאחרשמשביתאנשישאמרובמה

עלהתוודותלראותיש , 39הזה"הקדושהאלוהימה'לפני

כפילמעשה,סביר:הסברכדיעולהזוולאזולאחטאיהמ.

האלוהית.לעלילותהסבראיןשאמרנו,

אתשבתנ"ךהעבירותעלהמחברמחיללזה,בדומה

רעימשהממעשימבין-כשלעצמההעתיקה-החלוקה

היושלאמעשימלבין ,) malum per se (וטבעממטיבמ

 malum (בחוקנאסרואילולאפסולימאורעימ

O(prohibitum '. אצלוהמכונותלמקומ,אדמשביןהעבירות

לקטיגוריהלדעתושייכותהיררכיות",-פולחניות"עבירות

"עבירותהמכונותלחברו,אדמשביןהעבירותואילוהשניה,

עונשיהן.לקבועכדירקבחוקלהיכתבהיוצריכותמוסריות",

גמכןועל-המצוותמפירוטהמחברמתעלממהמשומ

והחוקימהעדות"אלהעצמו:שבמקרא-העבירות

מסורת .'וישראל"בניאלמשהדיבראשרוהמשפטימ

עללהעידהבאותמצוותהן"עדות"כיהיא,יומיןעתיקת



"חוקימ"סוכות;אופסחהשבת,כמושבעבר,התרחשויות

אומילהכמוטעמן,ידועשלאהאלוהיותהגזירותהמ

אילולאשגמהדינימהמ"משפטימ"ואילואסורימ;מאכלימ

גזלאיסוריכמופיהמ,עלמתנהגישראדמכלהיהנכתבו,

לחוקימשלנוהחלוקהביןההקבלהדמימ.ושפיכות

ולמעשימאסורימלמעשימשלהמהחלוקהליבןמ,ולמשפטי

לעין.בולטתרעימ,

העבירותעמאלילימעבודתמסווגשהמחברבזמןבו

-הפולחניות"העבירותעמכלומר"חוקימ",שבגדר

"המשפטימ",עמאותהסיווגוהתלמודחכמיההיררכיות",

מאידך . 42"מוסריות"מכנהשהמחברהעבירותעמכלומר

מוסרדיני"מעיןנחבנימצוותבשבעהמחבררואהגיסא,

אחתהיאזרהעבודהכייודעהואכיאמ ; 43בסיסיימ"

פולחנית-כ"עבירהזרהעבודהראייתאך , 44האלוהמצוות

האלוהיימשהעונשיןהמסקנהלידימביאתוהיררכית"

כתגובהבאוהחוטאימ,(המלכימ)ראשיעלשנפלוהחמורימ

עבודהכמורעימ,אינמהמוסריתהבחינהשמןמעשימעל

אותמבידישנעשורצחמעשיעלכתגובהולאזרה,

הענישהשאמלטעון,ניתןאולי . 45למכבירהחוטאימ

אחרימאלימאחרההליכהבשלדווקאבאההאלוהית

שהעזיבהמשומאלאזאתאיןישראל,באלוהיוהבגידה

הפולחניותמצוותיו,כלהפרתגורפתהאלוהימשלהכללית

המוסריות.כמו

"התהפוכהמןבמאומהלגרועכדיהאלהבדברימאיןאך

המוסראתבהעלותמהגדולימהנביאימחוללואשרהגדולה"

ובהכפיפמהאלוהיימהמעשימראשעלהחברתיוהצדק

עקאדא . 46המוסריותלמצוותהפולחניותהמצוותאת

"אמהואוספקאידיאליימ","ערכימבגדרנשארהשתורתמ

ההיסטוריון . 47האידיאלית"בצורתמאי-פעמהוגשמו

אתלתארלאחריה,וגמבתקופתמגמממשיך,המקראי

אלימאחרוהלכוה'בעיניהרעאתשעשוכאלההמלכימ

שהשתנהמה .'הבעיניהישראתשעשוכאלהאואחרימ,

מ,במלכותשהצליחוהיוהרעאתשעשואלהשביןהוא,

ואילומשכבמ,עלטבעימוותומתובמלחמותיהמניצחו

ונפלוותבוסותמפלותשסבלוהיוהישראתשעשואלהבין

הימימאחריתחזוןכיצדלהראותמטיבהמחברחללימ.

מןהאלוהיימוהעונשהשכרלהרחקתתרמהנביאימ,שבפי

ההיסטוריוןכיצדמראהוכןהבא,העולמאלהזההעולמ

המבצעיממשכמאלוהיממידיועונששכרדחההמקראי

המ.צאצאישלהבאימלדורותעצממ

אשרהדיןאתלהצדיקהמאמץשהואהדין""צידוק

בכלישראלמחשבתאתהעסיקבעולמ,עושהאלוהימ

בספראיןחדשימ.ממדימקיבלהשואהולאחרהדורות;

אתלשימכדיבוישאבלאלה;למאמצימתרומההזה

שלהרוחהלכיבאורקדמימישלההתרחשויותסיפורי

הטביעואשרהחברתיותוהנסיבותנימ,קדמוהגיבוריהמ

אלהשמושגימישמשפט.ודינימוסרמושגיעלחותמן

חדש,לעולמאשנבלנופותחימשהמגמישאךלנו;זרימ

אבותשלעולממעו.דואיננופעמהיהאשרארכיאולוגי,

מעלוחיבהקירבהאליהמשנרגישבכךודי-היהאבותינו

בנומעוררימוהתנהגותממעשיהמאמאו,הדורותפני

הנסיבותאותןבהקשרלהבינמנשתדללפחות-חלחלה

זהו, .בימיהמששלטוהמוסריימוהמושגימהחברתיות

הזה.הספרשלהמסרכלאגוז,בקליפת

ג-ט.ו,ב,שמואל . 3ו

טו.,דבמדבר, . 32

ט.ז,במדבר, . 33

א.לה,סוטה, ,י' Iרש . 34
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