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        מבואמבואמבואמבוא

 בחוויותיה , בה  לרוב עוסקת, גברי  ידי על כידוע נוצרה ל"חז ספרות

 דותש את ולהסדיר גברי  של מטרות לקד  ומטרתה, חייה  ובאורחות

 רבי  מחקרי . הפטריארכלי החברתי במער$ תפקוד  ואת בעול  פעולת 

 בתפקידי  בה מופיעות שהנשי  כ$ על עומדי  האחרוני  בעשורי  שנכתבו

 לה& שהוקצו בתפקידי ' משתתפות' ה&. בת או א , איש אשת של משניי 

 זה בקורפוס לאימהות ההתייחסות 1.שינוי סוכ& או נושא מהוות אינ& א$

 מיוצגת היא יד  ועל, ל"חז ספרות יוצרי של המבט לנקודת משועבדת

  . ומוגדרת

  

, הא  כיבוד בסוגיית ברוב  הקשורי  אגדה בסיפורי נתבונ& זה במאמר

 מרכזית בעמדה דופ& יוצא באורח נשי  מעמידי  לכול ראשיתש

 אי& שיוצעו בקריאות. לכבוד הראויה בעמדה אלא בלבד זו ולא, להתייחסות

 ג  אלא, למרכז השוליי  מ& העברתו דר$ האימהי הסובייקט של העצמה רק

. התלמודי הטקסט של מחודשת ולהבנה חלופית לקריאה פתח פתיחת

 ולא התרבות בשולי נמצאות כלל שבדר$ בדמויות וננותהתב כי היא הנחתנו

  .התרבותי המרכז של ונסתרות נוספות פני  לגלות עשויה השיח במוקד

   

ול , ונסתפק בדוגמאות מספר בלבד לצד ההפניות תקצר היריעה מלהזכיר כא& את כ   1

 ,Judith Hauptman, Rereading The Rabbis, A Women Voiceשיוזכרו בהמש$: 

Colorado-Oxford, 1998; Charlotte Fonrobert, Menstrual Impurity: Rabbinic 

and Christian Reconstructions of Biblical Gender, Stanford 2000; Judith R. 

Baskin, Midrashic Women: Formation of The Feminine in Rabbinic 

Literature, Hanover 2002 
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 כלי מלבד. מגווני  התלמודיי  בטקסטי  עיוננו את המשמשי  הכלי 

 מהשיח בעיקר, אחרי  שיח משדות נטלנו המקובלי  התלמודיי  המחקר

, לדעתנו, להיות עשויה בה  שהועלו ובנותלת. והפסיכואנליטי הפמיניסטי

 בתרבות הא  כיבוד אתגר של המורכבות להבנת משמעותית תרומה

 אופיי . התלמודי  בשני המצויה, האמוראית זו ובפרט, לרבדיה לית"החז

 רבות נידו& בכלל התלמודית והספרות בפרט הבבלי התלמוד של המרובד

 הפנימיי  והמתחי  קוליות'הרב, שכבתיות'הרב למרות 2.האחרונות בשני 

 לסיפורי  רחב משות) מכנה כא& להראות נשתדל, זאת ספרות המאפייני 

 הספרות של מענפיה רבי  על פרוסי  אלה. א  בכיבוד העוסקי 

 הפריסה למרות. והאמוראית התנאית, והבבלית ישראלית'האר(, התלמודית

 בכיבוד העיסוק: כא& וללב& לחשו) שנרצה משות) נושא בה  חבוי הרחבה

 – לכבוד ההופכי במושג הפרד ללא כרו$, אב בכיבוד מהעיסוק בשונה, א 

  . וכלימה בושה

        

        וכבודוכבודוכבודוכבוד    בושהבושהבושהבושה, , , , תרבותתרבותתרבותתרבות

 ניכר בחלק: מפתיעה עובדה חוש) א  כיבוד על האגדה בסיפורי העיו&

 והכלמה ביוש אופני מגוו& – רומזבמ או במפורש – מוצגי  אלה מסיפורי 

 כבוד – הניגודי  בי& הרווח החיבור. עצמ& האימהות של או הבני  של

 מורכבות. לאימותיה ) זכרי ( בני  בי& היחסי  מורכבות על מעיד – ובושה

 לבי& בינה הזיקה ועל הבושה של משמעותה על יותר נרחב דיו& מחייבת זו

  . כבוד

  

 האנתרופולוגיי  המבני  כאחד מקוטלגת גותיותההתנה נגזרותיה על הבושה

 שמסמניה תקשורת שפת לשמש עשויה היא כזאת בהיותה. אנושיי 'הכלל

 כמעט מעוג& בבושה העיו& 3.תרבות תלויי מסומניה אבל, אוניברסליי  אמנ 

   

 Shai Secunda, ‘Talmudic Text andפתחות המחקר אצל:ראו סיכו  טוב של הת   2

Iranian Context: On the Development of Two Talmudic Narratives’, 

Association for Jewish Studies Review, 33 (2009), pp. 45–69; Barry Scott 

Wimpfheimer, Narrating the Law: A Poetic of Talmudic Legal Stories, 

Philadelphia 2011, pp. 147–16 
), עמ' 2008( 32, תיאוריה וביקורתתיאוריה וביקורתתיאוריה וביקורתתיאוריה וביקורתחיי  חז&, '"ולא יתבוששו": תנאי  של היעדר בושה',    3

258. 
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 התרבות של ובכוחה לחברה אד  בי& שביחסי  במתח הכלל מ& יוצא ללא

  4.מגוונות בדרכי  אות  ולהפעיל חבריה על לפעול

  

 התביישו שלא וחוה אד  על בסיפור מכונ& הבושה של המקראי המושג

 המוקדמי  העבריי  ותהמקור אחד זהו). כה, ב בראשית( בעירומ 

 אחרי וחוה אד  של עיניה  כשנפקחו. המי& לאיברי הבושה את המקשרי 

 אלא, כשלעצמו בעירומ  התביישו לא ה , ורע טוב הדעת ע( מפרי האכילה

, מבושיה  את לכסות החליטו לכ&. המיני בהקשרו לראותו יכלו שכעת משו 

  5.בושה המעת תחולל שחשיפת  אלו, תשוקה המעוררי  האיברי 

  

 מ"ב, בבלי' (דמי  שופ$ כאילו ברבי  חבירו פני המלבי& כל'ש קבעו החכמי 

 עוד. איש אשת ע  מיני מגע קיו  לחומרת הביוש חומרת את והשוו) ב"ע נח

 פני ילבי& ואל האש לכבש& עצמו שיפיל לאד  לו חנו: 'ש  אומרי  ה 

 – ברבי  חבירו פני את המלבי&'ש לקבוע מהססי  אינ  וא)', ברבי  חבירו

 הביטויי  מ& חלק ה& אלה מעי& חריפות קביעות 6'.הבא לעול  חלק לו אי&

 7'.וכבוד בושה תרבות'כ ל"חז של עולמ  את המזהה לאבחנה המוליכי 

 י עונש בהבניית בה משתמשי  שהחכמי  עד כ$ כל קשה תופעה היא בושה

 עד לשאלה מיוחדת לב תשומת מקדישי  וג  ניאו) כמו חמורות עברות על

   8.למוות הנידוני  את לבייש צרי$ כמה

  

 ל"חז בספרות הבושה הבניית את מציגי  קמיר ואורית אנגלנדר יקיר

 חברתית משמעות הנושא כמצב ג  א$, וכאב צער בה שיש כתחושה

 אד  של להתנהגות רבה חומרה מייחסי  כמי הח. שלילי ער$ לו שמיוחס

 וקובעי ') בושת(' נזק כראש אותה מגדירי  ה ; לזולתו בושה הגורמת

  9.שבייש לזולת לשל  חייב שאד  הפיצוי לחישוב מפורטי  משפטיי  כללי 

   

 .255ש , עמ'    4
5

 David J. Velleman, 'The Genesis of Shame', Philosophy & Public Affairs, 30 

(2001), pp. 27–52 
 נט ע"א, ויש לה  מקבילות רבות.–כל הציטוטי  מב"מ נח ע"ב   6
בושה סרוחה רימה": הגו) והבושה  –כ$ על פי יקיר אנגלנדר ואורית קמיר, '"בשר    7

  . 101–57(תשע"ג), עמ'  49, מדעי היהדותמדעי היהדותמדעי היהדותמדעי היהדותבעולמ  של חז"ל', 
 .93ש , עמ'    8
 .63ש , עמ'    9
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 – החכמי  של בעולמ  הבושה על מחקרי  כמה נכתבו האחרונות בשני 

 טר  המחקר אול  – 10בה הכרוכי  המשפטיי  יבטי בה מתמקדי  רוב 

 במקורות מהעיו&. הא  ע  ביחסי  הקשורה הבושה של ייחודה על עמד

 כיבוד במצוות התלמוד חכמי של הגלוי עיסוק  כי עולה א  כיבוד שעניינ 

 מושג כי מתברר. לכבוד ההופכית הסוגיה של הצל צד את מסתיר הא 

 ערכית מערכת המכונני  מושגי  שניה : הבושה של ראי תמונת הוא הכבוד

 ואימותיה  בני  ליחסי נוגעי  שה  ככל, שנראה וכפי, מסוימת ומוסרית

  .בתשתית  העומדת סבוכה רגשית מערכת מבטאי  ג  ה 

  

 לחשיפת. עירומי  היותינו לידיעת נוגעת הבראשיתית הבושה

 שה  הגו) פתחי לחשיפת. כול לעי& שלנו הפגיעי  המקומות

 מתמלאי  שדרכ  הפיות וג  הגו) של ביותר הפגיעי  האיזורי 

 היותינו על שמעיד מה כל. הריק את שמאותת מה כל. צרכי 

 על שמעיד מה כל. לגו) משועבדי , סופיי , תלויי , נואשי 

 גופנו חו  על שישמור כדי האחר לגו) או אחר לגו) זקוקי  היותינו

  11.שלנו

  

 של הבראשיתי היסוד אל אותנו מקרבי  אמיר דנה של העזי  דבריה

 התינוק של גופו שבו המקו  זהו. אמו ע  יילוד כל של היחסי  אל, הבושה

 את עדיי& נושא אינו התינוקי העירו  שבו, לו שייח  כדי אמו אל סמו$

 שבו מקו , ההבוש היות שטר  האתר זהו. החברה של הכבדי  משאיה

  .מחייבת שהבושה המרחק את יוצר אינו האינטימי המבט

   

, עבודת מוסמ$, האוניברסיטה העברית דיני החבלות בתורת התנאי דיני החבלות בתורת התנאי דיני החבלות בתורת התנאי דיני החבלות בתורת התנאי עמית גבריהו,    10

 Jonathan K. Crane, 'Shameful Ambivalences: Dimensions ofבירושלי  תשע"ג; 

Rabbinic Shame', AJS Review, 35,1 (2011), pp. 61–84; Barry Wimpfheimer, 

'"But It is Not So": Toward a Poetics of Legal Narrative in The Talmud', 

Prooftexts, 24, 1 (2004), pp. 51–86; Jeffrey Lawrence Rubenstein, 'The 

Bavli’s Ethic of Shame', Conservative Judaism, 53, 3 (2001), pp. 27–39; 

Mordechai Weinstein, 'Towards Understanding "Boshet"', Alei Etzion, 9 

(2000), pp. 55–65; Yael Richardson, Legal Shame: Shame as a Legal 

Concept of Damage in Roman and Rabbinic Law, Honors Thesis, Brown 

University 2007  
, תיאוריה וביקורתתיאוריה וביקורתתיאוריה וביקורתתיאוריה וביקורתדנה אמיר, 'הגירוש מתו$ ג& העד& של המבט: הרהורי  על הבושה',    11

 .185' ), עמ2008( 32
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 במקורות לביטוי באי  שה  כפי, ואימותיה  בני  יחסי כי לטעו& ברצוננו

 מ& בשונה( במיוחד בה  פעיל הבושה שפוטנציאל יחסי  ה , כא& שיידונו

', המבט של העד& ג&' את מייצגת שהא  משו  דווקא). אבותיה  ע  היחסי 

 הב& של התמודדותו: הבושה היות שטר  האתר, אמיר של מאמרה כותרתכ

 של, העירו , הפגיע, החשו) הִס3י המקו  אל תדיר אותו מקרבת עמה הבוגר

 ומעמד כבוד בעל והוא מכוסה שעירומו כוח ורב בוגר גבר היותו טר 

 ואימותיה  בני  יחסי בהיות השאר בי& קשור זה שמנגנו& דומה. ציבורי

 אולי, ימהותוא בנות ביחסי ג  ל"חז ספרות עסקה אילו 12.מגדר חוצי  יחסי

  13.בה  הכרוכות רגשיות דינמיקות של אחרי  סוגי  ג  לפגוש זוכי  היינו

  

 אב כיבוד של המורכב בנושא עוסקת) ב"ע–א"ע לא( בקידושי& הבבלי סוגיית

 קושי, זו הבמצוו הטמו& העצו  הקושי את מציגות השונות המסורות. וא 

 נמצאת דומה מערכת. הדיברות עשרת במרכז שילובה את בעקיפי& המצדיק

 ג  ומופיעה), ב"ע סא( ז, א קידושי&, הירושלמי בתלמוד המקבילה בסוגיה

 מתו$ ארבעה – הסיפורי  של הארי חלק 14).ג"ע טו( א, א פאה, בירושלמי

 של הסטטיסטית שהבולטות נראה. ואימהות בני  ביחסי עוסק – שישה

 מעידה כאחד ואימהות באבות לכאורה שעוסק רצ) בתו$ האימהות פוריסי

 שכזכור בטקסט( דווקא הא  כיבוד מצוות שמעוררת המיוחד הקושי על

 ביחסי עוסקות אינ& למיניה& שהמסורות להדגיש יש). גברי  מפי נכתב

 מ& הנובע דבר, דווקא הוריה  ע  בני  ביחסי אלא בכלל והוריה  צאצאי 
   

לטענתה של זיו: 'כל זהות מגדרית מוטענת בחוויה של בושה ונוצקת מתו$ דיאלוג בעל    12

הגיו& דיאלקטי עימה', ראו: אפי זיו, 'בי& הכפפה להתנגדות: הדיאלקטיקה של מנגנוני 

 .128–99), עמ' 2008( 32, תיאוריה וביקורתתיאוריה וביקורתתיאוריה וביקורתתיאוריה וביקורתהבושה', 
תאורטיקניות פמיניסטיות בנות זמננו שעסקו ביחסי  בי& אימהות ובנות בוגרות    13

מדגישות שני אלמנטי  בולטי  ביחסי  אלה: כעס וכמיהה לפיוס. הנושאי  של בושה 

; לוס 1989תל אביב  ,ילוד אישהילוד אישהילוד אישהילוד אישה רי(',אדריא& וכבוד נעדרי  משיח זה. ראו למשל: 

, מחוברות: אימהות ובנותמחוברות: אימהות ובנותמחוברות: אימהות ובנותמחוברות: אימהות ובנות, אריאלה פרידמ&; 2004תל אביב  ,אני, את, אנחנואני, את, אנחנואני, את, אנחנואני, את, אנחנו איריגארי,

 . 2011תל אביב 
נושא , עסקה ב110–96, עמ' 1993, תל אביב נשי  ונשיות בסיפורי התלמודנשי  ונשיות בסיפורי התלמודנשי  ונשיות בסיפורי התלמודנשי  ונשיות בסיפורי התלמודשולמית ולר,    14

של אימהות ובני  בסוגיה שלפנינו. דיונה מניח תשתית טקסטואלית חשובה לדיו& 

שלנו, שעניינו ירידה לחקר הבושה הכרוכה ביחסי אימהות ובני . בקריאתנו את מחזור 

האגדות שבשני התלמודי  לא הבחנו בהבדל ברור ביניה  (וא) לא בי& שתי המקבילות 

ההורי . א) על פי שבדור האחרו& נחשפי  הבדלי  הירושלמיות) בגישת  לנושא כיבוד

גישות רבי  בספרות התלמודית בי& בבל לאר( ישראל בכל מיני הקשרי , בהקשר 

 שלפנינו האתגר עדיי& עומד לפתחנו. 
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 ואת הגבר את במרכז העמדתה ומעצ  זו תרבות של הגברית ותהדומיננטי

  .העול  ע  יחסיו

        

        בנהבנהבנהבנה    אתאתאתאת    המשפילההמשפילההמשפילההמשפילה    הא הא הא הא     כיבודכיבודכיבודכיבוד: : : : הכלימ�הכלימ�הכלימ�הכלימ�    ולאולאולאולא

 א  כיבוד מצוות היא תובענית כמה עד יומחש שבאמצעותו הראשו& הסיפור

 הוא שלו האב כיבוד שסיפור האשקלוני הגוי, נתינה ב& דמא של סיפורו הוא

 מלהעיר דמא נמנע האב כיבוד על בסיפור. בעניי& תרביו המפורס  המופת

 שידוע פי על א) מראשותיו תחת שנמצא מפתח לקחת כדי משנתו אביו את

 סביל והאב פעיל הב& זה בסיפור. עצו  כס) סכו  יפסיד מכ$ שכתוצאה לו

 מה את בחזרה מרוויח הוא – משתל  לאב נות& שהב& הכבוד. לב& יחס ונטול

 שמרמז כפי, כ$ אחר שהרוויח בדמי  לו משתלמת תינתונ( הפסיד שלכאורה

 והא  סביל הב&, זאת לעומת, כא& שיידו& הא  כיבוד על בסיפור). שמו

' משתל ' אינו דמא לה שנות& הכבוד. במובהק שלילי אליו ויחסה פעילה

 ואנו, פחות מפורס  הא  כיבוד סיפור. בסיפור ביטוי לו שיש אופ& בשו 

  .ניומכמ על לעמוד ננסה

  

  15:א"ע לא קידושי&, בבלי

  

 צאו: לה  אמר? וא  אב כיבוד היכ& עד: עוירא מרב מיניה בעא

 פע [...]  שמו 16נתינה ב& ודמה שבאשקלו& אחד גוי עשה מה וראו

 בי& יושב והיה זהב של סורייקו& לבוש] נתינה ב& דמא[ היה אחת

 ולא בפניו וירקה וקרעתו ראשו על וטפחתו אמו ובאתה רומי גדולי

  17.הכלימה

   

 Vatican, Bibliotecaהציטוט כא& וכל הציטוטי  מהבבלי בהמש$ ה  על פי כתב יד    15

Apostolica ebr., 111 
האשקלוני המוצג כמופת לכיבוד הורי , נזכר בשני  דמא (או דמה) ב& נתינה, הגוי   16

שמו קשור  –התלמודי  רק בהקשר זה של כיבוד אב וא  ללא רמז לזמנו, וכפי שנאמר 

במעשה בו. דומה שזוהי דמות ספרותית ולא היסטורית. נראה שחז"ל הוקירו את מידת 

בבחינת קל  כיבוד ההורי  שנהגה ג  בקרב גויי  וייצגו תכונה זו בדמותו של דמא

 אנו על אחת כמה וכמה.  –וחומר: א  כ$ נוהג גוי שאינו מחויב בעשרת הדיברות 
ה& מופיעות לא פע  בסמיכות בספרות המקרא בושה וכלימה ה& מילי  נרדפות, ו   17

ובספרות חז"ל. משמעות& היא ההפ$ מ& הכבוד, ראו למשל: ירמיהו כ, יא; בבלי, ברכות 

יז ע"א; ב"ב עה ע"א; זבחי  קיג ע"א ועוד. לא מצאנו הבדל ברור בי& שני המושגי  וה  

 משמשי  בערבוביה בסיפורי  שלהל&.
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 מול הא  כיבוד: זה במקרה, והבושה הכבוד בי& מפורש קשר יוצר זה סיפור

 א$, האחרי  הסיפורי  בחזית נמצא אינו זה קשר. ידה על הב& של ביושו

 שנראה כפי, להבנת  מפתח ומשמש עלילותיה  את מניע הוא לדעתנו

  .בהמש$

  

 מוזהב משי בלבוש רומי מכובדי בי& היושב הנכבד הגוי את מתאר הסיפור

 ויורקת ראשו על טופחת היא כ$ על נוס) 18.ומעלי אותו קורעת שאמו בעת

. בחזרה מביישה אינו הוא בפרהסיה לו גורמת שהיא הבושה ולמרות, בפניו

 19נפש חולת באישה שמדובר ואפשר, ברורה איננה הא  להתנהגות הסיבה

  . דמנטית או

  

. יריקה, קריעה, טפיחה: בפעולותיה בנה של הכבוד בהדרת פוגעת הא 

 העשוי לבושו, רומי וליגד בי& ישיבתו( בסיפור מאוד מודגשת זו כבוד הדרת

, חברתי במיצוב הקשור מעמדי כבוד היא הגדרתה פי על כבוד הדרת 20).משי

, אחרי  לאנשי  ביחס אד  של במקומו קשור הוא. ובכוח בייחוס, ביוקרה

 ספק אי& 21.האד  של' הטוב שמו' והוא, החברתית בהייררכייה' גובהו'ל

 בשמו פוגעי  הא  של ומעשיה, זו ייהבהייררכ גבוה במקו  ממוק  שדמא

  .אותו ומכלימי  הטוב

   

לעניי& הסורייקו& (או סיריקו& בחלק מהנוסחי ): מצויה מסורת בבבלי, חגיגה טז ע"ב,    18

בירושלמי, ש  ב, ד (עז ע"ד) ובשה"ש זוטא ח, יד, על מנח  שהיו לו שמוני  זוגות (או 

שמונה מאות) תלמידי חכמי  והיו 'מלובשי& תירקי/סתרקו/סיריקו&/סירקוני& (של) זהב'. 

, א, תל חקרי  בתולדות ישראל בימי בית שני ובתקופת המשנה והתלמודחקרי  בתולדות ישראל בימי בית שני ובתקופת המשנה והתלמודחקרי  בתולדות ישראל בימי בית שני ובתקופת המשנה והתלמודחקרי  בתולדות ישראל בימי בית שני ובתקופת המשנה והתלמודממממגדליהו אלו&, 

) ופירושה θώραχες, מסביר שהמילה באה מהמילה היוונית (266אביב תשי"ז, עמ' 

חיי  חיי  חיי  חיי  ' ' ' ' יוונית ויוונות באר( ישראל: מחקרי  באורחותיוונית ויוונות באר( ישראל: מחקרי  באורחותיוונית ויוונות באר( ישראל: מחקרי  באורחותיוונית ויוונות באר( ישראל: מחקרי  באורחות'שריונות של זהב'. שאול ליברמ&, 

, מדייק 207, הערה 139, ירושלי  תשכ"ג, עמ' ת המשנה והתלמודת המשנה והתלמודת המשנה והתלמודת המשנה והתלמודישראל בתקופישראל בתקופישראל בתקופישראל בתקופ' ' ' ' באר(באר(באר(באר(

ואומר ש'תרקי' ה  'שריוני קשקשי  של זהב', וזו המילה הנכונה, והבבלי, שאינו יודע 

ארמית, משבש ל'סריקוני&' או ל'סריקו&', שהוא משי. נראה שמספר הסיפור שלפנינו 

ע את הבגד. מכל מקו  ברור התכוו& למשי, שא  לא כ& הא  לא הייתה מצליחה לקרו

 שמדובר בבגד יקר ביותר.
עת, ודמא מתנגד לה או מנסה לרס& המקבילה בדברי  רבה א, טו מציגה את הא  כמשוג   19

אותה במילי  'דיי$ אימי'. הפרשנות המסורתית נטתה לכיוו& זה באופ& קבוע, א$ מ& 

 הטקסט שלנו הדבר אינו מתחייב.
ומבחינו ממשמעויות נוספות של המילה  honorהמונח 'הדרת כבוד' מסמ& את המושג    20

 .21, הערה 63), עמ' 7העברית 'כבוד'. ראו אצל אנגלנדר וקמיר (לעיל, הערה 
 .64ש , עמ'    21
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 חשיבות זה ולעניי&, דמא של לגופו מתייחסות נוקטת שהא  הפעולות כל

 בזו מתמקד לבושה החכמי  של מהתייחסות  נכבד חלק שכ&, גדולה

 הפני  שטח, אד  של החיצונית חזותו כבוד הדרת בתרבויות. בגו) הקשורה

 יחסי להתרחשות הזירה ה , עצמו על עוטה שהוא' הבגד, 'הפרסונה של

   22.בושה או כבוד הדרת המניבי  גומלי&

  

 הדרת בחברת. כבודו לבי& לובש שהאד  הבגד בי& במפורש מקשרי  ל"חז

 שטחי  לכסות לאד  מאפשר הוא, ראשית: כפול הבגד של תפקידו כבוד

 ומניעת הכבוד הדרת טיפוח לש  (נחו זה כיסוי'. החיצוני הגו)' מ& ניכרי 

 את החברה לפני להציג לאד  המאפשר חיצוני סמ& הוא הבגד, שנית. בושה

 סמל ה  דמא שלובש שיראי&ה בגדי 23.הול  יחס לעצמו ולדרוש מעמדו

 ראשו על הטפיחה ג . אותו ומביישת מבזה וקריעת , המכובד למעמדו

  .כלימה עליו ממיטות עליו והיריקה

  

 עינוי של תמונה ויוצר הא  של התנהגותה בתיאור מארי$ שהמספר דומה

 ולא: 'הב& בתגובת מאוד מקצר ולעומת , ומבישי  ממושכי  והשפלה

 דמא של' גדולתו' א$, בוטה אלימות מפגינות הא  של פעולותיה 24'.הכלימה

 מכל נמנע הוא מעשיה א) שעל משמע  אמו את מכבד הוא שבו והאופ&

  .מביישה שאינו שכ& כל לא, מתנגד ינוא, תגובה

  

, פאה, שבירושלמי לזו הדומה 25),ב"ע סא( ז, א קידושי&, בירושלמי במקבילה

 אחת פע . הוה] העיר מועצת ראש[ פטרבולי ראש נתינה ב& דמה: 'מסופר

 כדי לה והושיט מיד שלה קורדקסי& ונפל שלו בולי לפני מסטרתו אמו היתה

 היה הוא – מוגדר דמא של הגבוה מעמדו, זו מסורת פי על 26'.תצטער שלא

 אמו היה אחת פע : 'זו לעובדה מתייחסת הבושה ועצמת, העיר מועצת ראש

   

 .66ש , עמ'    22
'רבי יוחנ& קרי למאני מכבדותי [רבי יוחנ& היה קורא לבגדיו כבודי]' (בבלי, שבת קיג    23

 .67–66ע"א); בבלי, ב"ק צא ע"ב, וראו ש , עמ' 
 .99), עמ' 14עיל, הערה ולר (ל   24
 ,Leidenהציטוט כא& וכל הציטוטי  מהירושלמי בהמש$ ה  על פי כתב יד    25

 Scaliger, 3 Bibliotheek der Rijksuniversiteit, 
. קורדקסי& הוא 3–2, הערה 134), עמ' 14על 'ראש פטרבולי' ראו אצל ולר (לעיל, הערה    26

 נעל או סנדל על פי פירוש שטיינזל( למקבילה בירושלמי, פאה. 
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 כרוכה בבבלי שג  פי על א). המועצה לפני כלומר', שלו בולי לפני מסטרתו

 ישירות מתייחסת לדמא הנגרמת הבושה כי מודגש כא&, בפרהסיה הבושה

 לו מקנה שמלכתחילה והיא, בקביעות יושב הוא שבתוכה החברתית לקבוצה

  .לו נגרמתה לבושה שעדה והיא, כבוד הדרת

  

 מתמקדות ה& כא&, מרובות הא  של פעולותיה שבו בבבלי לסיפור בניגוד

 27.בסנדלה בו המכה הא  של מידה לו שנגרמת סטירה – אחת בפעולה

 אמו את בייש שלא ולציו& הבבלי בסיפור דמא של הגמורה לסבילות בניגוד

 אגב שנפל, הסנדל את לאמו דמא מחזיר כא&, מעשיה על בה פגע ולא

 בנוגע לא( במפורש כא& נזכרת אינה הבושה 28.לצערה שלא כדי, הכאתו

  .הסיפור של הברור נושאו בעינינו שהיא פי על א)) לאמו בנוגע ולא לדמא

  

 ע  היחסי  כי נציע נוספות במסורות הדיו& ולקראת הסיפורי  ניתוח לאור

 היא שהא  משו , ובושה הכלמה של עמוקי  פחדי  בבני  מעוררי  הא 

. ועירו  אוני  חסר כתינוק מכובדוה הבוגר הגבר את שזוכרת הדמות

, הא  ידי על כבודו של הפרימה את ממחישי  דמא על הסיפורי 

 מצבו את וחושפת הללו הפחדי  את מממשת החריגה שבהתנהגותה

 הכבוד מעטה תחת אוני  וחסר עירו  היותו: אד  כל של זה כמו, הבסיסי

  . כמשי הדק

  

 בחוסר הודאה כנגד לשקו שבו תרבותיות'הטרו  שגילוי' הסוד' זהו

 של נוכחותה כי נטע& זה במוב& 29.במחלצות הנעטפת בחייתיות, האנושיות

. בנה של תרבותי'החברתי המקו  ועל הבגרות על מתמיד איו  מהווה הא 

 רבה בדברי  במקבילה למשל מוצגת שהיא כפי( ומזיקה כמשוגעת תיאורה

 של פנימית השתקפות אלא קיצו& מקרה של ראלי תיאור בהכרח איננו) טו, א

 הא  של נוכחותה עצ . ה& באשר האימהות מ& הגברי  המספרי  פחדי

 וחוסר העירו  זיכרו& של ררותוהתעו מתו$ דווקא קשה חוויה להיות עלולה

   

השימוש בסנדל דווקא עשוי לשאת משמעות סמלית. במקרא משמשת הנעל לעתי     27

, וסנדל מופיע ג  י)–סמל לבעלות וכוח, כ$ למשל במקרה של החליצה (דברי  כה, ט

 בסיפור הבא שיובא כא&.
 נוהגו של דמא כא& מזכיר נוהגי  נוצריי  של הפניית הלחי השנייה.   28
 .260), עמ' 3חז& (לעיל, הערה    29
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 הבוגרי  בניה& על המוטלת המידית הביוש ואימת הראשוני האוני 

  .והמכובדי 

        

        הב&הב&הב&הב&    שלשלשלשל    עצמיתעצמיתעצמיתעצמית    השפלההשפלההשפלההשפלה    ידיידיידיידי    עלעלעלעל    הא הא הא הא     כיבודכיבודכיבודכיבוד: : : : מדאימדאימדאימדאי    יותריותריותריותר    כבודכבודכבודכבוד

 בירושלמי הסוגיות בשתי הוא א) מופיע, ואמו טרפו& רבי על, השני הסיפור

. עצמית השפלה הפע , הב& של בהשפלה הא  כיבוד כרו$ בו וג  ובבבלי

 לעסוק מחייב ביניה& והשוני, רב שוני מזו זו שונות זה סיפור של המקבילות

  . ביניה  אפשרית השוואה כל לפני עצמאיי  כסיפורי  בה&

  

  ):ב"ע סא( ז, א קידושי&, בירושלמי ישראלי'האר( הסיפור הנה

  

 קורדיקו& ונפסק בשבת חצרה לתו$ לטייל ירדה 30טרפו& רבי של אמו

 פרסותיה תחת ידיו שתי והניח טרפו& רבי והל$ שלה) הסנדל ונקרע(

 חכמי  נכנסו אחת פע . למיטתה שהגיעה עד עליה& מהלכת והייתה

 בכיבוד בי נוהג שהוא בני טרפו& על התפללו: לה& אמרה 31.לבקרו

 ותניית?) ל$ עשה הוא מה( לי$ עביד הוא מה: לה אמרי&. מדאי יותר

 עושה הוא אפילו: לה אמרו). המעשה את לה  וסיפרה( עובדה לה&

  .הגיע לא תורה שאמרה כיבוד לחצי עדיי& – אלפי  אל) כ&

  

 את ממחיש הוא שכ&', א  כיבוד' המושג לש המחשה מעי& הוא זה סיפור

 נקרע הא  של כשסנדלה. סובלו והוא בנה על המונח הא  של גופה כובד

 למקו  הגיעה עד עליה& דורכת והיא לפניה ידיו את מניח טרפו& רבי

, בשבת קורה המעשה. חלילה יתלכלכו או יינזקו לא שרגליה כדי מבטחי 

 אהבה מלאת תמונה מעצב הסיפור 32.במקו  הסנדל את לתק& אסור שבה

  . הא  על להגנה ומשאלה

  

 לסיפור בניגוד. ואמו דמא על לסיפור מראה סיפור זהו מסוימי  במובני 

 היא ואמו הפעיל הוא טרפו& רבי כא&, סביל ובנה פעילה הא  שבו, ההוא

   

 ב& הדור השני. ישראלי בולט'רבי טרפו& היה תנא אר(   30
בגרסת המקבילה בפאה רבי טרפו& חלה וחבריו נכנסו לבקרו, ואפשר ש'חלה' נשמט    31

 נוסח זה.ב
 הסנדל הוא מוטיב בסיפורו של דמא, כאמור, החוזר ג  כא& ויוצר קשר בי& הסיפורי .   32
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 הכיבוד ש , עצמו את משפיל הב& וכא& בנה את משפילה הא  ש . הסבילה

  .הכיבוד הוא'הוא העצמי הביוש כא& ואילו, לביוש תגובה'אי הוא

  

 חולקת והיא אמו בעיני להערכה זוכה טרפו& רבי של הדופ& יוצאת פעולתו

 מכבד שהוא תחושתה את מגדירה היא. לבקרו הבאי  החכמי  ע  אותה

 בעיניה לב& שנגרמת ההשפלה מ& נובעת זו תחושה הא '. מדאי ריות' אותה

 או לקושי חרדה היא הא ? רגליה לבי& הקרקע בי& וחוצ( מתכופ) כשהוא

 שאינה הא  של הפנימית לתחושה ביטוי זהו הא ? שלו הפיזי לכאב א)

 דבריה את דוחי  החכמי  מקו  מכל. לדעת קשה? כזה ליחס ראויה

 קיו  לאלפית שאפילו אלא בכיבודה הפריז שלא רק לא טרפו& שרבי וטועני 

  .הגיע לא המצווה

  

  .אחרי  היבטי  הביוש סוגיית אל המוס$, בבבלי הסיפור את נבח& כעת

  

  :א"ע לא קידושי&, בבלי

  

 לפורייה למיסק בעיא דהוה אימת דכל אימא ליה הוה טרפו& רבי

 אתא. יהעל נחתא – נחתא הוה וכד. וסלקא עליה וקיימא גחי& הוה

, כיבוד לחצי היגעת לא עדיי&: ליה אמרי. מדרשא בי מישתבח וקא

  ?הכלמתה ולא לי  לפני$ ארנק$ זרקה כלו 

  

 לעלות רוצה שהייתה פע  שבכל, א  לו הייתה טרפו& רבי: תרגו (

 והיה בא. עליו ירדה – יורדת וכשהייתה, עליו ועלתה גח& למיטה

 כלו , כיבוד לחצי הגעת לא עדיי&: לו אמרו. המדרש בבית משתבח

  ?)הכלמתה ולא לי  בפני$ ארנק$ זרקה

  

 כשגופו', א  כיבוד' המונח את כביכול ממשי באופ& ממחיש הזה הסיפור ג 

 א$ 33,ממנה ולרדת למיטתה לעלות לאמו המסייע דרגש מעי& משמש הב& של
   

לה של בבבלי, ע"ז י ע"ב, מסופר על יחסיה  של אנטונינוס ורבי, שג  בה  ננקטה פעו   33

, טוענת כי מסיפור זה אפשר להסיק 103), עמ' 14שימוש בגו) כדרגש. ולר (לעיל, הערה 

ת עליה הייתה בבירור שתי מסקנות: א) הרכינה לפני המיטה כדי לסייע לאד  זק& לעלו

נוהג שירות ידוע; ב) השימוש בגו הרוכ& כדי לעלות על המיטה מבטא שליטה ואדנות, 

 וכשעושה אותו אד  למי שהוא שווה לו או נעלה ממנו בדרגה, הוא מתפרש כזלזול. 
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 הבבלי לסיפור ישראלי'האר( הסיפור בי& הניכרי  להבדלי  לב לשי  חשוב

 חריג אירוע קרה שבו, יחיד במקרה מדובר ליתישרא' האר( בגרסה. זו בנקודה

 הבבלי הסיפור. שנהג כפי טרפו& רבי נהג ובמסגרתו בשבת הסנדל קריעת של

 הב& לפעולת בעוד. לאמו ביחס טרפו& רבי של קבוע נוהג מתאר זאת לעומת

 פנימית הצדקה אי& כא& הקבועה לפעולתו, פנימי היגיו& היה ש  פעמית'החד

  .נחו( בלתי עצמי ביוש הוא השני שצדה כיבוד כמחוות נראית והיא

  

 את מתאר הראשו&: מובחני  חלקי  משני בנוי הבבלי הסיפור ג 

 מתייחס והשני, לאמו הב& שבי& וההשפלה הכבוד יחסי של הבעייתיות

 בניגוד אבל. המדרש בבית מעובדת שהיא כפי וההשפלה הכבוד לסוגיית

 כסוג להיקרא עשוי הבבלי פורהסי של השני חלקו, ישראלית'האר( לגרסה

 מהי ברור לגמרי שלא עד, ברברבנותו טרפו& רבי את המציגה פארסה של

 בבית בכבוד לזכות רצונו או אמו את לכבד הרצו& – לפעולתו המוטיבציה

  . המדרש

  

 גו) על הא  של היסמכותה את המתאר, הסיפר בזמ& הארו$ הפעולה מש$

 לשי  יכול היה שכ&, הכרחי שאינו הפעולה טיב וכ& – ירדה, עלתה – בנה

 הב& מעשה להנמכת לתרו  כזה בהקשר עשוי, בו שתיעזר כדי דרגש לידה

 שבח כסיפור מתראה זה סיפור, הבנתנו פי על. עליו המובלעת ולביקורת

  . עוקצני ביקורת כסיפור מתגלה הוא ולמעשה

  

 תעצמי והכלמה א  כיבוד של הדיאלקטית המורכבות את מעצב זה מעשה

 טרפו& רבי. טרפו& רבי של לפתחו מגלגלי  שהחכמי  האתגר באמצעות

, לרגליה דרגש מעי& עצמו את הופ$ שהוא בכ$ אמו את מכבד שהוא מספר

 העצמית השפלתו את שומעי  החכמי . לשימושה עצמו את מחפי( כלומר

 אז ג  הא ; ביזמתה אות$ תשפיל שהיא עד חכה: היא ותגובת , ביזמתו

?' הכלמתה ולא' בשאלה הסיומת 34?בחזרה תביישה ולא אותה תכבד

   

'מבח& הכיבוד' שמציעי  החכמי , השלכת הארנק לי , נזכר שוב בהמש$ הסוגיה    34

בקידושי& לב ע"א משמו של רבי אליעזר: 'שאלו את ר"א: עד היכ& כיבוד אב וא ? אמר 

כא& מתייחס המבח& לאב  '.לה : כדי שיטול ארנקי ויזרקנו לי  בפניו ואינו מכלימו

חכמי  מתקשי  בהבנת הגיונו של המבח&. א) אנו התקשינו בכ$, דווקא, ובהמש$ ה

מדוע דווקא השלכת הארנק לי  מוצגת כשיא ההתנכלות ההורית? דומה שדווקא 

ההקשר האימהי עשוי להתאי  יותר: אפשר שהשלכת הארנק היא ביטוי סמלי לפעולה 
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 יותר הגדול האתגר את לנמעני  ומזכירה ואמו בדמא המעשה את מהדהדת

 רבי את בתורה מביישת החכמי  של תגובת , למעשה. העצמי הביוש מ&

 המרד) כיצד מתאר הסיפור זה במוב&. בו מזלזלי  ה  לכבדו במקו . טרפו&

  .נוספת השפלה להניב עלול א)ו בהשפלה כרו$ הכבוד אחרי

  

 חסרת ג  ואולי חלשה, זקנה א  מתארי  טרפו& רבי על הסיפורי  שני

 שניה . שלו תינוקת הייתה כאילו ולעזרתו בנה לתמיכת הנזקקת, אוני 

 של המאפייני  על שעמד, חז& חיי . בגופו הב& של השפלתו את כורכי 

 הקשר את זיהה הוא. רביות השכיח הבושה כאתר הגו) את הגדיר, הבושה

 מקודשת מהות של במונחי  מנוסח הוא כי וטע& החברתי לסדר הגו) בי&

, לאבד&, לזעזוע, לטלטול רגישה, להיפגע נוחה כישות הנתפסת, כביכול

   35.כבוד המכונה, ולחילול לרמיסה

  

 הוא ובבבלי, מילולי באופ& כפיו על אמו את נושא הב& ישראלי' האר( בסיפור

 הכבוד בי& הגומלי& יחסי את בחריפות מציגי  הסיפורי . לרגליה הדו 

 אחד מאיבר שנגרע מה שבה, אפס סכו  משוואת מזכירי  ואלו, לבושה

 במידת תלויה הא  כיבוד עצמת כלומר 36.ולהפ$, לו המנוגד לאיבר יתווס)

 כיבוד לחצי עדיי& אלפי  אל) כ& עושה הוא אפילו: 'הביטוי ג . הב& השפלת

' חברתי שוק כלכלת של, כביכול כמותי בהקשר המעשי  את מציב' הגיע לא

  .תרבותי

        

        עצמהעצמהעצמהעצמה    אתאתאתאת    המשפילההמשפילההמשפילההמשפילה    א א א א     כיבודכיבודכיבודכיבוד: : : : כבודהכבודהכבודהכבודה    הואהואהואהוא    רצונהרצונהרצונהרצונה    ואואואואהההה

 הנדונות הסוגיות של בהקשר הבושה של במנגנו& שעוסק האחרו& הסיפור

 בגרסת נעיי& והפע , בירושלמי ישראליות'האר( המקבילות בשתי רק מופיע

  ): ג"ע טו( א, א פאה מסכת

  

   

צב של חוסר כול שעלולה לגרו  לב& לאבד את כל הונו וכל רכושו ולהיוותר חסר כול. מ

הוא מאפיי& של המצב התינוקי: התינוק העירו  וחסר הישע בא לעול  חסר כול, וע  

גדילתו והתחזקותו הוא מצליח לצבור נכסי . א  המפגש ע  הא  מצי) את הב& הבוגר 

בחרדות בלתי מודעות מהמצב התינוקי, ה& כוללות בוודאי ג  את חרדת אבד& הרכוש 

 רנק לי  מסמלת. וחוסר הכול שהשלכת הא
 .259), עמ' 3חז& (לעיל, הערה    35
 .261ש , עמ'    36
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 געורו: לה& אמרה. לרבותינו עליו וקבלה באה 37ישמעאל שלרבי אמו

 פניה& נתכרכמו שעה באותה. בכבוד בי נוהג שאינו בני בישמאל

 בכבוד נוהג ישמעאל רבי) האי&( לית איפשר: אמרו. שלרבותינו

 נפק כדו: אמרה?) ל$ עשה מה? (לי$ עביד מה: לה אמרו? אבתיו

 לי שביק ולא מה& ומישתי ריגלוי משזגה בעיא אנא וועדה מבית

 ולשתות רגליו את לרחו( רוצה אני הוועד מבית יוצא הוא כאשר(

  . כבודה הוא רצונה והוא הואיל: לו אמרו). לי מניח ולא מה&

  

 אימהות ביחסי הביוש של הסבו$ המנגנו& להבנת מפתח סיפור זהו בעינינו

 בגופו הא  טיפול של דו הק המצב את באוב מעלה כמו שהוא משו , ובני 

, רגליו את לרחו( מבקשת אמו 39הוועד מבית יוצא ישמעאל כשרבי 38.הב& של

. הרחיצה אחר שנותרו המלוכלכי  המי  את לשתות א) הדפוס גרסת פי ועל

 להטמיע, להשתת) לרצונה קשורה להיות עשויה הא  של המוטיבציה

 בפעולה שמדובר ספק אי& מבחינתה. בנה של התורה מלימוד משהו בתוכה

 לשונות עומדות הסיפור של האסוציאטיבי שברקע פשרא. כיבוד של

 ועד בית בית$ יהי אומר צרדה איש יועזר ב& יוסי: 'מהמשנה הנטולות

, א אבות' (דבריה  את בצמא שותה והוי רגליה  בעפר מתאבק והוי לחכמי 

 ראייה אותה שרואה, הב& בעיני ח& מוצאת איננה זו שמוטיבציה אלא), ד

  . פלההש של כמעשה חיצונית

  

 לשלב לחזור להסכי  צרי$ הב& הא  ע  ביחסי  כיצד ממחיש הסיפור

 את מציב הוא. זאת לקבל העצו  הקושי נובע ומכא&, מיני'הטרו , הינקות

 לה לאפשר יש השפלתה ידי על בנה את לכבד רוצה כשא  הא  הדילמה

 ער$ אותו של יישומו מתו$ זאת למנוע או, א  כיבוד של הער$ מתו$ זאת

 עד הכיבוד עניי& את מביא ואמו ישמעאל רבי על הסיפור זה במוב&. מועצ

 אינו שהוא משו  מכבדה לא שבנה החכמי  בפני מתלוננת הא : אבסורד

  40.אותו מכבדת כשהיא עצמה את שתשפיל מסכי 

  
   

 השלישי לתנאי  באר( ישראל.רבי ישמעאל (ב& אלישע) היה מגדולי הדור    37
–, א (תש"עאסופותאסופותאסופותאסופותעל הסיפור כתב מנח  כ"(, 'אמו של ר' ישמעאל בירושלמי ובבלי',    38

 . דיונו איננו עומד על המנגנו& המיוחד של סיפורי האימהות. 112–105תשע"א), עמ' 
 .109רכות כד ע"ב ואצל כ"(, ש , עמ' בית הוועד הוא בית המדרש; ראו רש"י על ב   39
 .11דיו& בפרשנות המאוחרת של הסיפור ראו אצל כ"(, ש , עמ'    40
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, ואמו טרפו& רבי על לסיפור הופכי כסיפור זה סיפור לראות אפשר

, סבילה והא  פעיל הוא טרפו& רבי. הרגליי  עניי& הוא המקשר כשהמוטיב

 לחכמי  פונות האימהות ישראליי ' האר( הסיפורי  בשני. להפ$ כא& ואילו

 במקרה הב& בעמדת תומכי  החכמי . האהוב הב& כנגד טענה של בסוג

 של בער$ תומכי  ה   המקרי בשני. השני במקרה הא  ובעמדת הראשו&

 הב& אחד בסיפור: מופרזת שנראית בהתנהגות כרו$ הוא א  ג  א  כיבוד

  . עצמה את לבזות הבוחרת היא הא  האחר ובסיפור עצמו את לבזות בוחר

  

 רחב מנעד קיי  לב& א  בי& ביחסי  שלמעשה מעידי  יחד הסיפורי  שני

 הוא הכיבוד דבר של וובסופ, הא  את לכבד יכול הב& שבה& דרכי  של מאוד

 לוותר הצור$ הוא הב& בפני העומד האתגר, מקרה בכל. סובייקטיבית מחווה

 מחזירה בכ$. כרצונה בו לעשות לאמו ולאפשר הבוגר מעמדו ועל רצונו על

 תלותי א) ולעתי  פגיע, ינקותי למצב הבוגר הב& את הא  של נוכחותה

 ונכסיו כבודו את מה לזמ& לאבד לו גורמת היא ובזאת, אוני  וחסר

  .הב& בעבור אפשרי בלתי ולעתי  כבד אתגר שזהו מתברר. הנוכחיי 

  

 יחסי  של קצוות שני מציגי  ישמעאל רבי ועל טרפו& רבי על הסיפורי 

 בראשו&: סימטרייה אי& בשניה  א$, לב& א  בי& לכאורה ואינטימיי  קרובי 

 רוצה הא , הפ$ל ובשני, רוצה שהיא מכפי יותר לא  להעניק רוצה הב&

 בהשפלתו כרו$ ההענקה אופ& בשניה . רוצה שהוא מכפי יותר לב& להעניק

  .המעניק של

  

 המקראית למשמעות ג  כמרמזי  הב& של' הרגליי  מי' שתיית את נבי& א 

 הממד מאוד מחרי), הב& של(!) השת& בשתיית מדובר שלפיו, הביטוי של

 מוצגת ישמעאל רבי על שבסיפור לומר אפשר. הא  בקשת של החריג

 עצ  למעט תועלת בו ואי& תכלית אי& זה למעשה שכ&, סוטה יחסי  מערכת

 גורמת בוודאי הא  השפלת. לב& כבוד מעניקה שלכאורה, שבדבר ההשפלה

: החכמי  אומרי  זאת ולמרות, מבחינתו רצויה ואינה רבה נוחות'אי לב&

  !כבודה הוא רצונה

  

 הערות כמה מופיעות ישראליות'האר( בגרסאות הסיפורי  שני לאחר

        ):ב"ע סא( ז, א קידושי&, בירושלמי למשל כ$. נוס) באור אות  המאירות
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 נש ובר נש בר כל' אמרי& טחונייא אילי& ויאות 41:מנא רבי אמר

 ואגיבונתה אכי& לו& אמרה טרפו& דרבי אימיה'. קופתיה גו זכוותיה

  .אכ& ואגיבונה אכ& לו& אמרה ישמעאל דרבי אימיה, אכי&

 דאוקרינו& ואימא אבא לי הוה הלואי: ואמר מצטער הוה זעירא רבי

 דלית רחמנא ברי$: אמר אולפנייא תרי& אילי& שמע כד. עד& ג& ואירת

 כרבי ולא עביד יכיל הוינא טרפו& כרבי לא, אימא ולא אבא לא לי

 אב מכיבוד אני פטור: אבו& רבי אמר. עלוי מקבלה הוינא ישמעאל

 מיתת ילידתיה כד, אבוהי מיית אימיה ביה עברת כד: אמרי&! וא 

  ]. אימיה[

  

 אד  כל זכויות' הטוחני  י אומר יפה: מנא רבי אמר: תרגו (

 של אמו'. תיבתו בתו$] מזלו את מביא אחד וכל חברו משל חלוקות[

 אמרה ישמעאל רבי של אמו, כ$ והגיבו כ$ לה  אמרה טרפו& רבי

  . כ$ לה אמרו וה  כ$ לה 

 שהייתי ואב א  לי היו הלוואי: ואומר מצטער היה זעירא רבי

' ה ברו$: אמר האלה שי המע שני את כששמע. עד& ג& ויורש מכבד 

 כרבי ולא לעשות יכולתי טרפו& כרבי לא, אמא ולא אבא לא לי שאי&

 אב מכיבוד אני פטור: אבו& רבי אמר. עליי מקבל הייתי ישמעאל

 מתה אותו וכשילדה, אביו מת אמו בו כשהתעברה: אמרו. וא 

  ].)אמו[

  

 ואילו, מהותלאי מתייחסת, מנא רבי של זו, הראשונה ההערה, הבנתנו פי על

 זעירא רבי: ברורה השנייה ההערה. לבני  – זעירא רבי של, השנייה ההערה

 של לא, הקצוות בשני לעמוד מסוגל היה לא הוא שכ& יתמותו על לאל מודה

 כרבי מרצונה הא  השפלת ע  הסכמה של ולא טרפו& רבי כמו א  כיבוד

  .ישמעאל

  

   

רבי מנא (בנו של רבי יונה) וכ& רבי זעירא (או זירא) ורבי אבו& (או אבי&) הנזכרי  בהמש$    41

ילות ישראלי  בני הדור החמישי. כמאתיי  וחמישי  שנה מבד'ה  אמוראי  אר(

ביניה  ובי& שני התנאי  הבולטי  שלמעשיה  ה  מגיבי : רבי טרפו& ורבי ישמעאל 

חיו כפי הנראה בסו) המאה הראשונה ובתחילת המאה השנייה לספירה. שלושת 

האמוראי  חיו בסביבות המחצית השנייה של המאה הרביעית. א  כ&, אלו ה& הערות 

 כמי  ידועי  מהעבר. מאוחרות למדי המתייחסות לדמויות מופת של ח
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 של עממי בפתג  ותחפ מנא רבי. יותר מעורפלת הראשונה ההערה ואול 

. בסלו לטוח& שהביא הגרעיני  כמות לפי קמח מקבל אחד כל ולפיו, טוחני 

 שבסל לגרעיני  המשולה האימהות תלונת הוא, בהמש$ ההסבר לפי, הנמשל

 רבי שדברי דומה. מה  שמתקבלת הקמח לכמות המשולה החכמי  ותגובת

 ראויה יתר כיבוד על המתלוננת הא : הכבוד כלכלת של אחר פ& מציגי  מנא

 את שגידלה ובאופ& האימהית בנתינתה משהו. הזה היתר לכיבוד הנראה כפי

 של לכת מרחיקות במחוות לה לגמול שלו ולצור$ אותה להערצתו גר  בנה

 אותו מעודדי  וא) התנהגותו את מאשרי  החכמי  לכ&. ואהבה כבוד

  . יותר עוד קיצוניות למחוות

  

, עצמי בביוש שכרוכה במחווה בנה את לכבד המבקשת הא  עומדת לעומתה

 גור  בכלל באישיותה או באימהותה משהו. לה זקוקה הנראה כפי היא שג 

 את ג  מאשרי  כשהחכמי . בנה בפני עצמה את להשפיל לרצות לה

 על לה הראויה הקמח בכמות סלה את כממלאי  ה  הרי, הזאת ההתנהגות

  .עמה שהביאה הגרעיני  כמות פי

  

 הצרכי : לאימהות באשר עמוקה פסיכולוגית תובנה משקפי  מנא ירב דברי

 עשויי  ה  לכ&, רחב במנעד נעי  הבוגרי  בניה& כלפי אימהות של הרגשיי 

 את אחת כל המשקפות, ובני  אימהות של מגוונות להתנהגויות לגרו 

  .חייו לאור$ לבנה הא  בי& שנרקמו היחסי  טיב ואת הרגשי עולמ 

        

        לבושהלבושהלבושהלבושה    שהפ$שהפ$שהפ$שהפ$    הכיבודהכיבודהכיבודהכיבוד: : : : חדשי חדשי חדשי חדשי הההה    הכוה&הכוה&הכוה&הכוה&    בגדיבגדיבגדיבגדי

, בתוספתא המופיע והתמוה הקצר התנאי בסיפור בנושא העיסוק את נסיי 

 כתנת אמו לו שעשתה 43] [חרסו ב& אלעזר ברבי מעשה שוב' 42:כב, א יומא

   

[מהדורת ליברמ&,  Wien, Oesterreichische Nationalbibliothek, 46 על פי כתב יד    42

]. להמ& עסקה לאחרונה בהרחבה בסיפור ובהקשרו, ואנו נדו& בו רק בהיבט 228עמ' 

 Marjorie Lehman, 'Dressing and Undressing the  שלא נגעה בו. ראו:  מסוי

High Priest: A View of Talmudic Mothers', Nashim, 26 (2014), pp. 52–74 
נית& רק הצירו) של רבי וכוה& המקריב על גבי המזבח מעיד על שיבוש, שכ& התואר רבי    43

לאחר חורב& הבית. אלעזר נזכר פעמי  מספר בספרות התלמודית כחכ  בעל עושר אגדי 

שחי בזמ& הבית ושימש ג  כוה& גדול. זמנו אינו ידוע ואפשר שזו דמות ספרותית. על 

עושרו המופלג ראו למשל: בבלי, קידושי& מט ע"ב; ירושלמי, תענית ד, א (סז ע"ד); איכה 

 ]. 105ובר, עמ' רבה ב, ב [מהדורת ב
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, הכהני  אחיו והורידוהו, המזבח גבי על ומקריב עומד והיה, רבוא משתי

  '.ערו  מתוכה שנראה מפני

  

 כתונת חרסו  ב& אלעזר הגדול הכוה& לבנה שעשתה א  על מספר הסיפור

 מ& והני הכ אחיו הורידוהו במקדש קרב& להקריב כשבא א$, מאוד יקר מבד

, להמ& ורי'מרג 44.מבעדה עירו  נראה והוא שקופה שהייתה משו  המזבח

 שאינה, המקדשית שהמציאות העובדה על מצביעה, זה בסיפור הדנה

 על לשאלה במה כא& לה  משמשת, החכמי  של בימיה  אקטואלית

 היחסי  את מחדש לארג& לה  ומאפשרת ובני  אימהות יחסי של הגבולות

 זה בסיפור ג  מרכזי נושא היא הבושה לדעתנו 45.ה  עולמ  את המגדירי 

  .במפורש בו מצויה שאינה פי על א)

  

 להיות אמורה בודהכ שהדרת יקר בגד לבנה אורגת הא  הגדולה באהבתה

 היוקרה מלא מהמעמד חלק ה  המיוחד ולבושו הב& של תפקידו. בו מגולמת

, הכתונת של התקנתה מעשה בעצ  הא  משתתפת שבו, הכהונה של והכוח

 שכתונת, יוס) של סיפורו הוא זה בסיפור הנרמז ההקשר 46.בעקיפי& א  ג 

 כפי). ד–ג, לז בראשית( אותו לאהבתו ביטוי אהי אביו לו שעשה הפסי 

 את המטרי  משפחתי מעמד( למעמד סמל היא יוס) של בסיפורו שהכתונת

 של החברתי למעמדו סמל היא הכתונת בסיפורנו ג  כ$), הפוליטי המעמד

 ביחסי מכריע תפקיד יש לבגדי , הסיפורי  שני פי על. חרסו  ב& אלעזר

  47.דתית סמכות לבסס ג  בכוח  ויש וילדי  הורי 

  

 המיועד תפקידה את ממלאת אינה 48הא  שארגה שהכתונת מתברר אבל

 את ומחלל הגדול הכוה& של גופו את החוש) מבייש לבגד הופכת והיא

 הב& את ירמחז כמו הא  מעשה. בו לתפקד אמור שהוא המקודש המעמד

 ומביישו, עמוק קשר בה הקשור, שלו הראשוני העירו  מצב אל המכובד

   

על יחס  של חכמי  לעירו  ומשמעותו בנוגע למעמד  של בגדי  ראו אצל    44

 Michael L. Satlow, 'Jewish Constructions of Nakedness in Lateסטלאו:

Antiquity', Journal of Biblical Literature, 116 (1997), pp. 429–445 
 .54), עמ' 43(לעיל, הערה  להמ&   45
 .55כ$ טוענת להמ&, ש , עמ'    46
 .56ש , עמ'    47
 .53על ההקשר הנשי של מלאכת האריגה בסיפור ראו ש , עמ'    48
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 במקומות גברי לעירו  התייחסו החכמי , סטלאו מייקל לטענת. בפומבי

 חבריו 49.לאלוהי  ה& האד  לבני ה&, ומבייש משפיל דבר כאל קדושי 

 כדי המקודש האזור מ& אותו מוציאי  חרסו  ב& אלעזר של הכוהני 

  . יימש$ לא הזה שהביזוי

  

 הכוה& אהר& של בניו, ואביהוא נדב על למדרש הד זה בסיפור יש אחר מצד

 נצטוו הכוהני , כידוע). ב–א, י ויקרא' (ה לפני שהקריבו בשעה שמתו

 ֶאל ְ@ֹבA  ָ@ָניו ְוַעל ?ֲהֹר& ַעל ָהי�וְ : 'כראוי לבושי  כשה  לעבודת  להיכנס

 שתולי  החטאי  בשלל). מג, כח שמות' (ָוֵמת� ֹ&ָעו ִיEְא� ְוDא[...]  מֹוֵעד ֹאֶהל

 מחוסרי שהיו: 'זה ג  מנוי מות  את לנמק בנסות  אהר& בבני ל"חז

 והוא, הנסתר החטא על ל"חז הסיקו בתורה המפורש העונש מ& 50'.בגדי 

, כיאות שלא לבושי  או עירומי  כשה  הקודש אל נכנסו אהר& שבני

   51.חסר הכהונה מבגדי איזה מפרט א) והמדרש

  

 פילו& בכתבי המפותחת, מיסטית תפיסה וחוש) זה בעניי& מרחיב ליבס יהודה

 גבוהה דתית מעלה של סמלית משמעות נושא העירו  ולפיה, האלכסנדרוני

 הדבר את, אמת משק) העירו : 'והסתרות מחיצות ללא לאל רבותהתק של

 כל בלא באל דבקות ומאפשר ,ולרע לטוב מעבר מצוי אשר, לעצמו כשהוא

 בר '. המקובלת ההלכה מעל נוספת קומה שהיא, מיסטית דבקות, חציצה

 מתו$ עיניי  בו ילטשו אשר, לו ראויי  שאינ  מי' של מבטיה  מפאת

 את שתסתיר קלה כתונת ללבוש הגדול הכוה& על', אלוה חסרי הרהורי 

 קורא זה למצב. הגיע שאליה הנעלה הדתית המדרגה את תסווה וג  עירומו

 חרסו  ב& אלעזר של אמו כיוונה שאליו ואפשר 52',המלובש העירו ' ליבס

   

), המציג עמדה 52), א$ ראו בהמש$ את דברי ליבס (להל&, הערה 44סטלאו (לעיל, הערה    49

 אחרת.
רבה כ, ט [מהדורת ]; ויקרא 395פסיקתא דרב כהנא כו, ט [מהדורת מנדלבוי , עמ'    50

 מרגליות, עמ' תסג].
אי אביגדור שנא&, 'חטאיה  של נדב ואביהוא באגדת חז"ל: לבעית הסיפור המקר   51

. פורס  ג  בקוב( מאמריו 214–201, מח (תשל"ט), עמ' תרבי(תרבי(תרבי(תרבי(המורחב באגדת חז"ל', 

  . 105–86, תל אביב תשע"ד, עמ' אלפי שנא&אלפי שנא&אלפי שנא&אלפי שנא&
יהודה ליבס, 'העירו  המלובש: עבודת הקודש הסודית והאזוטריות של פילו&    52

. הציטוטי  28–9ד (תשע"ה), עמ' , כמחקרי ירושלי  במחשבת ישראלמחקרי ירושלי  במחשבת ישראלמחקרי ירושלי  במחשבת ישראלמחקרי ירושלי  במחשבת ישראלהאלכסנדרוני', 

 בהתאמה.  12'ו 17ה  מעמ' 
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 דתית מעלה תחת. הפוכה תוצאה שהשיגה דומה אול , לו שארגה בכתונת

  .המבייש עירומו את רק הכוהני  חבריו ראו במיוחד גבוהה

  

 בי& קשר יש הא ? חרסו  ב& זרבאלע החידתי המעשה מאחורי עומד מה

 ניכר שעירומו לעובדה לבנה הכתונת את שעשתה היא שהא  העובדה

 דווקא, הא . ביותר מסתברת זו זיקה, כא& שהצענו הקריאה לאור? מבעדה

 הראשוני מצבו את שמסמנת היא, לילדה הגדולה הראשונית קרבתה בשל

 שמזכירה היא, מי החכ חוששי  שממנו הביוש פוטנציאל ואת ועריה כערו 

  .בו להינת& שעלול, המחפי(, המרוחק, האחר המבט את לב&

  

 של מצע על מונחת היא ואולי, מרחק של קיומו את מניחה הבושה

 באחר מתבונ& אחד כשאד  רק להתקיי  יכולה היא לכ&. מרחק

 ששומר הוא האינטימי המבט[...]  יד מגע מאפשר שאינו מטווח

 מבט, נפרדות בו שאי& מבט זהו. אובייקט ללא סובייקטי  שני בחדר

 כניסתו טר  הא  ע  הראשונית הסימביוטית האחדות את המשמר

 שבו מבט זהו. הנפשית המציאות לתו$ או הקשר לתו$' שלישי'ה של

 בחובו האוצר המבט זה. דבר רואה אינה בזמ& ובו הכול רואה הא 

 קההעמו ההתבוננות צורת יהיה שמבטה הראשונית ההבטחה את

. האהבה של, מבור$, ר$ ערפול באותו ילקה לעול  זאת וע  ביותר

   53.הבושה את המעוררת היא הזה הראשוני המבט של הפרתו

  

 שנוכחותה לא  ב& הוא ג . האד  כאחד הוא הגדול הכוה& חרסו  ב& אלעזר

 את חוש) הסיפור. המצב כבוד ועל כבודו על מאיימת הדתי בטקס העקיפה

 את מסמ& הוא. החכמי  של בעיניה  א ה ע  בקשר הטמו& הב& על האיו 

  .הב& של לחווייתו בתגובה ההדרה ואת החרדה

        

        וכבודוכבודוכבודוכבוד    כיבודכיבודכיבודכיבוד, , , , ובושהובושהובושהובושה    בזותבזותבזותבזות: : : : סיכו סיכו סיכו סיכו 

 בקיו  קשיי  וכמה כמה מציגי  בתלמוד המופיעי  א  כיבוד על הסיפורי 

. כיבוד של מגוונות וצורות ובני  אימהות יחסי של רחב מנעד וכ& המצווה

, והשפלה כיבוד של פתורה הבלתי התערובת לכול  משותפת הגיוו& למרות

 של א , כלשהי בהשפלה בהכרח כרו$ הא  של הכיבוד מעשה עצ  כאילו

   

 .186), עמ' 11אמיר (לעיל, הערה    53
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 לב לתשומת ראויה זו תערובת. יחד ג  שניה  של א , הא  של א , הב&

 בה כרו$ ואיננו השפלה מצרי$ איננו כשלעצמו לזולת כבוד מת& כי, מיוחדת

 כא& שנידונו הסיפורי  בכל צורותיה מגוו& על ההשפלה של חשיפתה. בהכרח

 שה  שדומה, וביוש כיבוד בי& הצימוד לעומק לרדת לנסות אותנו מחייבת

  . לאימהותיה  בני  בי& היחסי  בעומק ניצבי 

  

 להאיר עשויה (abjection)' בזות'ה אודות על קריסטבה וליה'ז של הגותה

 הגדירה הבזות מושג את. מתאר זה שמאמר הבעייתיות לש נוספי  היבטי 

 הנפרדות תהלי$ של במרכזו אותו והציבה האימההאימההאימההאימה    כוחותכוחותכוחותכוחות בספרה קריסטבה

  54:זהותו ובניית מאמו הילד של

  

 מ& להתבדל ביותר הקדומי  נסיונותינו ע  אותנו מעמת הבזוי

 (ex'ister) לה מחוצה להתקיי  עברנו בטר  עוד האימהית היישות

 אורבת שתמיד, ומגוש  אלי  בידול. השפה של לאוטונומיה הודות

 בה וחונק ביטחו& משרה בכוח תלות של למצב מחדש הנפילה לו

  55.במידה

  

 חש הוא שבו, הילד של ותובהתפתח מאוד מוקד  תהלי$ מתאר הבזות מושג

 ג  קיימת זו לאימה ובמקביל, הא  בגו) שלו המוחלטת התלות מ& מאוי 

 נית& הבלתי והמתח ההיקסמות, האימה. שבו הארוטיות מ& גדולה היקסמות

 מנסה הילד. ממנו ובגמילה הא  מגו) בהתנתקות צור$ מייצר ביניה& ליישוב

 הא  של ביזויה. אפשרי לתיב הוא זה ניתוק כי מרגיש א$ מאמו להתנתק

  . ממנה אפשרית הבלתי ההיפרדות את המאפשר אילו( הוא

  

 של מאוד ומוקד  מכונ& מעשה היא הא  גו) של הדחייה, קריסטבה לדעת

 והיטמעות סימביוזה של מרחב לכאורה שהוא, האימהי במרחב היבדלות

, התינוק של הנפרדת הזהות בניית של ראשיתה למעשה זוהי. הדדית

 לטענת 56.ומודחק דחוי, בזוי למשהו הא  של הפיכתה את מחייבתה
   

 .2005, תל אביב כוחות האימה: מסה על הבזותכוחות האימה: מסה על הבזותכוחות האימה: מסה על הבזותכוחות האימה: מסה על הבזותז'וליה קריסטבה,    54
 .15ש , עמ'    55
ז'וליה קריסטבה והסובייקט הנשי שאינו מובנה באופ&  –ליאת פרידמ&, '"כוחות האימה"    56

דרכי  דרכי  דרכי  דרכי  פשוט כמו השפה', ניצה ינאי, תמר אלאור, אורלי לובי& וחנה נווה (עורכות), 

. פרידמ& מתארת 329–319, עמ' 2007 , תל אביבלחשיבה פמיניסטית: מבוא ללימודי מגדרלחשיבה פמיניסטית: מבוא ללימודי מגדרלחשיבה פמיניסטית: מבוא ללימודי מגדרלחשיבה פמיניסטית: מבוא ללימודי מגדר
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 אלא מסוי  בשלב פתרונו על ובא שמסתיי  תהלי$ איננה הבזות, קריסטבה

  . הבני  על תמידי איו  המהווי  בסובייקט חלקי  ה  אלו

  

 המנגנו& את הממחיזות כווריאציות להיקרא עשויי  כא& שנדונו הסיפורי 

 נבחי& לעומק  אות  נקרא א . הבזות של המורכב פסיכולוגי' ההתפתחותי

. הא  של בזותה ידי על מתכוננת הגברית הסובייקטיביות שבה  ברבדי 

 בעצמה מבוזה בנה את שלה והביזוי הביוש במעשה נתינה ב& דמא של אמו

, בנפשה כלוקה אותה לראות נטה המאוחר שהמדרש כ$ כדי עד( מעט לא

 זוקקת ואינה הסיפור בחזית עומדת ישמעאל' ר של אמו של בזותה). כאמור

 להיות עשוי הבני  של וביוש השפלה של בערכי  שתואר מה ג . הסבר

 ג  אלא הא  של לבזותה רק לא הנוגע, הבזות מושג באמצעות מחדש מואר

 היא, גבול כנראה שהיא הבזות. 'גופו, עצמו הגברי הסובייקט של לבזותו

 את מנתקת אינה היא הגבול את מסמנת היא כאשר ג  שכ&. עמימות בעיקר

 מכירה היא. הוא נהפו$ – עליו שמאיי  ממה מוחלט באופ& הסובייקט

   57'.מתמדת בסכנה נתו& בהיותו

  

, פני , ידיי , רגליי ( הגו) של כזיותוומר לבנה א  בי& האינטנסיבי המגע

 להבנת במיוחד פורה הבזות מושג את עושי  שלפנינו בסיפורי ) ראש

 את לאתגר ממשיכה' האימה�ת' שבו האופ&. אות  המניע המנגנו&

 מודגש טע  ג  נות& בבגרות  ג  ולאיי  הבני  של הגברית הסובייקטיביות

  .לו הנוגעת ההמצוו ולהיגיו& האימהות שבכיבוד לקושי

  

, הבני  של והביוש הבושה בסוגיית הא  כיבוד סיפורי את מיקדו ל"חז

 אימהות בי& ביחסי  המתגלע מרכזי קונפליקט בשורש נגעו שבכ$ ודומה

 הבוגר הב& את תדיר מחזיר הא  ע  המפגש. והמכובדי  הבוגרי  לבניה&

 לטעו& ואות ההופכי , מהותיי  לקשיי  אותו וחוש) ורגיש פגיע למרחב

  . במיוחד

  
   

את תרומתה של קריסטבה לפרויקט הפמיניסטי בכלל ולהבנת מעמדה המפוצל של הא  

לדבר אימהות: חיפוש אחר קולה של הא  לדבר אימהות: חיפוש אחר קולה של הא  לדבר אימהות: חיפוש אחר קולה של הא  לדבר אימהות: חיפוש אחר קולה של הא  בחיי  ובתרבות בפרט. ראו ג : טל מנח , 

, 2010, עבודת מוסמ$, אוניברסיטת תל אביב בהגות& של ז'וליה קריסטבה ולוס איריגריבהגות& של ז'וליה קריסטבה ולוס איריגריבהגות& של ז'וליה קריסטבה ולוס איריגריבהגות& של ז'וליה קריסטבה ולוס איריגרי

 .11 עמ'
 .13), עמ' 54קריסטבה (לעיל, הערה    57
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 רגשי את תחילה לכבוש מחייבת הא  כיבוד מצוות, ל"חז של הבנת  לפי

 להתעל  מחייבת היא, כ& על יתר. הב& שחש והמידיי  הראשוניי  הבזות

 הממשית או הפוטנציאלית הפגיעה את ולאפשר השגרתית הכבוד מכלכלת

 לשאת דרישה היא הא  כיבוד מצוות, קריסטבה של במושגיה. בכבוד

 מודעי  החכמי . הא  של כאחד והמבזה הבזויה נוכחותה את בהכנעה

 לכ$ ובתמורה, מהבני  הנדרשת הנפשית ולעבודה בכ$ הכרו$ הרב לקושי

 הנגרמות והבושה בכבוד הפגיעה: במשימה לעומדי  הול  גמול מובטח

 שהופר האיזו& תיקונו על שב בכ$. לכבוד שוב והופכות מומרות לבני 

 גברי  בי& שהיחסי  ללומדיה  מבשרי  התלמודיי  הסיפורי . לכאורה

 תיחשב, חריג באופ&, בה  רק: הכלל מ& היוצאי  ה  לאימותיה& בוגרי 

  . לכבוד ההשפלה

  

  

  

  

  

  

 


