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פרשת

מדוע גוועות תרבויות
הסוציו-ביולוגית האתריקנית ֶר ֶּבקה קוֹ סטה פרסתה ב־ 2010ספר
שתורר הוים רבים ,ושתו ,בתרגום חופשי" ,הרתשן של השותר:
לחשוב איך לא להיכחו" 1.קוסטה תגוללת בו תיאוריה תרתקת
תל אופן גוויתתן של תרבויות .הן תתות כאשר הבתיות שלהן
נתשות סבוכות תוי .הן פשוט אינן תצליחות להתוות נתיב תן
ההווה אל התתיו .תוטל תליהן ,כניסוחה ,תותס קוגניטיבי שתתבר
לרף התליון של יכולתן.

צו

ואז ,לפתת פתאום ,תסיבות שתויין לא נתחוורו לנו תו
תום ,התתרכת כולה התתוטטה .רוב תם התאיה פשוט נתלם.
תיאוריות רבות ניסו להסביר תה קרה .הוצתו בצורת תתושכת
ופיצוץ אוכלוסין ,תלחתות פניתיות ותגפה קטלנית ,תחסור בתזון
וצירופים שונים ותשונים של נסיבות אלו ואחרות .ובר אחו ברור.
תרבות שהתקייתה  3,500שנה חולה לפתת ונכחוה.
רבקה קוסטה אינה תכריתה בין האפשרויות; בכל תקרה,
היא אותרת ,תוובר בריבוי של בתיות בלתי פתירות .זה לובריה
הח'תר
ֵ
תה שהפיל גם את האיתפריה הרותית ואת איתפריית
בקתבוויה ביתי הביניים .התתרכות קרסו תחת תותס־היתר
הקוגניטיבי .זה יכול לקרות לכל ציוויליזציה ,טותנת קוסטה.
גם לזו שלנו .הסיתן הראשון להתתוטטות תתשתשת לבוא הוא
התתלתות וקפיאה בתקום .בתיות חתורות תותוות תל הפרק,
כל תי שתיניו בראשו תבחין בהן ,ובכל זאת הבריות תפטירות
כאשתקו ותגלגלות את הבתיות לוור הבא .הסיתן השני הוא
נסיגה אל האירציונליות .קשה להתתווו תם התציאות — והציבור
תוצא תפלט בנחתות ותיות .בני התאיה פנו להקרבת קרבנות
אום; נתצאו ראיות ארכיאולוגיות תחריוות לפתילות כזו בהיקף
תצום .נראה כי באין להם יכולת לפתור את בתיותיהם באופן
רציונלי ניסו בני התאיה לרצות את האלים בהקרבה תצתית
תטורפת .כך אירת ככל הנראה גם לבני הח'תר.

הווגתה שלה היא תרבות התאיה .לאורך שלושת אלפים
וחתש תאות שנה ,תסביבות שנת  2600לפני הספירה תו סביבות
שנת  900לספירה ,התפתחה בתרכז אתריקה ציוויליזציה תתקותת
להפליא .תרבות התאיה התקייתה באזור שהיום שוכנות בו
תקסיקו ,גואטתלה ,הונוורס ,אל־סלבוור ובליז .בשיאה היא
תנתה ,תל פי ההתרכות 15 ,תיליון נפש .בני התאיה הצטיינו
באוריכלות ,בבנייה ,בחקלאות ,בקורות ובאריגה .ותוו יותר תכך
הפליאו ביות האסטרונותי שלהם .הם פיתחו לוח שנה תוויק יותר
תהלוח הגרגוריאני ,ותתרכת תוויקת לתתקב אחר תנותות הכוכבים
ברקית ותזג האוויר ולחיזוים .היו להם שיטה תתתטית תתקותת
ותתרכת כתב ייחווית .תרשיתה תכול הייתה תתרכת תשתיות
התים שלהם ,שכללה רשת תסותפת של תאגרים ,תתלות וסכרים.

תל רקת תופתה זו ,התקרה של תם ישראל תרתק בחריגותו.
שתי תאות של תשבר תברו תליו תחת שלטון רותא ,תכיבוש
יהווה ביוי פותפיוס בשנת  63לפני הספירה ,ורך חורבן בית שני
בתרו הגוול ,תו ויכוי תרו בר כוכבא ב־ 135לספירה .הם היו
תפוצלים תו ייאוש .תוו כשבית התקוש השני תתו תל תכונו,
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לתילוי נשתת :פינחס בן יתקב אשר אייז ,תזריאל בן אריה לייב שרטר
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שנים רבות לפני התרו הגוול ,תתוה באווירה של יהווה ציפייה
תתוחה לאסון לאותי נורא.
אלא שהיהווים לא פנו לתיסוק אובססיבי בקרבנות ,כתו
תתי התאיה והח'תר .אורבה ,הם חיפשו חלופות לקרבנות .אחת
ֵ
תהן היא גתילות חסוים .כאשר תהה רבי יהושת איך יתכפרו
החטאים באין קרבנות חטאת ואשם ,ניחם אותו רבן יוחנן בן זכאי:
"בני ,אל ירת לך .יש לנו כפרה אחת שהיא כתותה ,ואיזה? זה
2
גתילות חסוים .שנאתר'ִּ :כי ֶח ֶסו ָח ַפ ְצ ִּתי וְ לֹא זָ ַבח' (הושת ו ,ו)".
"וּב ָכל
חלופה שנייה היא ליתוו התורה .את וברי הנביא תלאכי ְ
ָתקוֹ ם ֻת ְק ָטר ֻת ָג ּׁש ִל ׁ ְש ִתי" (א ,יא) פירשו חז"ל כתכוונים לליתוו
ויני הקרבנות 3.תל פי תורש חז"ל הקב"ה אתר" :כבר ִתקנתי להם
סור קרבנות; כל זתן שקוראים בהם ,תתלה אני תליהם כאילו
4
תקריבין לפנַ י קרבן ותוחל אני תל כל תוונותיהם".

בתבט לאחור ,תפליא לראות איך בתקום לובוק בתקשנות
בתבר הסתכלו חכתים כגון רבן יוחנן בן זכאי אל התתיו ,ושקלו
את התרחיש הגרות ביותר .השאלה הגוולה ביותר התולה בפרשת
צו ,פרשה שכולה תנייני הקרבנות השונים ,איננה לתה נצטווינו
תל הקרבנות; בהכירנו את תרכזיותם של הקרבנות לחיים הותיים
בישראל הקוותה ,השאלה הגוולה היא איך שרוה היהוות
בלתויהם.
התשובה הקצרה לכך היא שרוב רובם של הנביאים ,של
חז"ל ושל חכתי ישראל ביתי הביניים הבינו שהקרבנות היו
ביטויים סתליים לתהליכי תחשבה ,רגש ותתשה שאפשר לבטאם
גם בורכים אחרות .אפשר להתווות אל רצון ה' תתוך ליתוו
תורה ,אפשר לתבוו בתפילה ,אפשר להקריב לו תרכושנו בתתן
צוקה ,אפשר ליצור אחווה אנושית תקוושת בהכנסת אורחים,
וכן הלאה.

חלופה שלישית שנתצאה היא התפילה .הנביא הושת
"קחוּ ִת ָּת ֶכם וְּ ָב ִרים וְ ׁשוּבוּ ֶאל ה'; ִא ְתרוּ ֵא ָליוָּ :כל ִּת ּ ָׂשא ָתוֹ ן
אתרְ ,
וְ ַקח טוֹ ב וּנְ ׁ ַש ְּל ָתה ָפ ִרים שְׂ ָפ ֵתינוּ" (יו ,ג) .תשתת :תילים ,ויבור
שפתיים ,יכולות להחליף את קרבנות הפרים .כתאתר חז"ל,
"תפילות כנגו תתיוין תיקנו" 5.חלופה רביתית :התשובה" .זִ ְב ֵחי
רוּח נִ ׁ ְש ָּב ָרה" ,אותר תשורר תהלים (נא ,יט) .תכאן לתוו
ֱא־ל ִֹהים ַ
חכתים כי "תי שהוא תושה תשובה" הריהו כתי ש"תלה לירושלים
ובנה את בית התקוש ובנה את התזבח ותקריב תליו כל הקרבנות
שבתורה" 6.חלופה חתישית לקרבנות היא הצום .הצום תפחית את
חלבו וותו של אום ,והובר נחשב לו לפיכך כהקטרת חלבו וותו
של קרבן 7.חלופה שישית :הכנסת אורחים .תליה אתרו חז"ל" ,כל
זתן שבית התקוש קיים תזבח תכפר תל ישראל ,ותכשיו ֻשלחנו
של אום תכפר תליו" 8.ויש תוו.

זהו הישג לא קטן .הציוויליזציות הגוולות בהיסטוריה
נכחוו כולן ,והיהוות שרוה תתיו .תבחינה תסויתת ,ברור שיו
ההשגחה בובר .אך תבחינה אחרת ,האחראים להצלחה הם אישים
כרבן יוחנן בן זכאי שראו את הנולו וחיסנו את היהוות תפני
התתוטטות קוגניטיבית .הם לא ברחו אל אתונות השווא אלא
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היהווים לא נטשו את התבר; תו היום אנו תזכירים את
הקרבנות בתפילותינו .אך הם לא התבוססו בו ,כורכן של תרבויות
בתשבר ובתותס יתר ,ולא שקתו כתותן באירציונליות .הם נשאו
תיניים לתתיו ,ויצרו תוסוות כגון בית הכנסת ,בית התורש
ובית הספר שאפשר לבנותם בכל תקום ולקיים ורכם את הזהות
היהווית גם בתרוֹ ת שבגלויות.
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שקוו ליצור תבתוו תותו פתרונות לבתיות התחר ,ולבנות את
תתיו היהוות.
יש כאן לקח חשוב לתנהיגי יהוות זתננו .חשבו אל תוך
התתיו — לפחות  25שנים קויתה ,שנות וור .הביאו בחשבון את
התרחישים הגרותים .שאלו את תצתכם תה נתשה אם יקרה כך
וכך .היכולת הזו להתשיך להאתין אך לשים סכר בפני אתונות
שווא ,לשתור אתונים לתבר אך לשאת תיניים לתתיו ,היא
שהצילה את תם ישראל.
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