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נולדנו תאומים
ננ נחבר יחויו נת לוע־הלוח העכשווי ענ לסורת חז"מ, ייתכן שנוכמ 
מזרוע נור חוש עמ פשרה שמ תעמולה שהינ נומי הגוומה ביותר ביונ 
הכיפורינ: גורמ שני השעירינ — נותנ שני תיישינ זהינ בלרננ שהכוהן 
לוקרב  היה  להנ  נחו  הגורמ  פי  ועמ  גורמ,  עמיהנ  לטימ  היה  הגוומ 

מחטנת והשני נשמח מעזנזמ הִלוברה. 

בשיחות קוולות שמנו התבוַננו בשעיר מעזנזמ כפי שהונ לשתקף 
בלסורת היהווית, והשווינו מתרבויות נחרות, תרבויות נשלה ותרבויות 
נלרנו  מהסבר.  הלשוועינ  נוספינ  ללוינ  הזה  בטקס  יש  נבמ  בושה. 
הלורכב  כפומ  תהמיך  לייצג  כיפור  שיונ  לפני  שעירינ  שני  שישננ 
הבושה.  לכתנ   — והטהרה  הינ לנשלה,  ושהכפרה  ולטהרה;  לכפרה 
זה  וולינ  השעירינ  מהיות  צריכינ  לווע  הסביר  מנ  זה  ניתוח  ועויין, 
כי  משער  גורמ. נפשר  הטמת  נורשת  לווע  מנ  וגנ  הנפשר,  ככמ  מזה 
יש ברכיבינ נמה שמ הטקס ובר־לה שעורר רגשות ירנה וחרטה בקרב 

הקהמ בלקוש. נבמ כיצו?

שתי  התעמולה.  נת  מפענח  הוורות  מנורך  ניסו  ישרנמ  חכלי 
תנולינ.  הועת  עמ  לעמות  בגוָרמן,  ושונות  בלרנן  הוולות  הבהלות, 
נוספינ שנפרט ליו, הובימ נת חז"מ בלורש, נת  זה, מצו רלזינ  ובר 
ספר הזוהר, ופרשנינ קמנסיינ כגון הרלב"ן ונברבננמ נמ הלסקנה כי 

בלובן לסוינ לסלמינ שני השעירינ נת צלו התנולינ הלפורסנ ביותר 
בתורה: יעקב ועׂשו.

רלז נחו מכך הונ הלימה "שעיר", שהתורה לייחסת, בלובן נחר 
ָער  ֶרת ׂשֵ ַנּוֶ ּמֹו ּכְ ֵצנ ָהִרנׁשֹון ַנְולֹוִני ּכֻ שמ הלימה, מעׂשו. כך בהומותו, "ַוּיֵ
וכך, בלימה "שעיר" ללש, כנשר  )ברנשית כה, כה(  ו"  ֵעׂשָ לֹו  ׁשְ ְקְרנּו  ַוּיִ
ִנּלֹו,  ִרְבָקה  ֶנמ  ַיֲעקֹב  "ַוּיֹנֶלר  יעקב מהתחזות מעשו:  רבקה לורבנת נת 
הלימה  גנ  ינ(.  כז,  )ברנשית  ָחָמק"  ִניׁש  ְוָננִֹכי  ִער  ׂשָ ִניׁש  ָנִחי  ו  ֵעׂשָ ֵהן 
"נולוני", הנלורה בפסוק הרנשון בעשו, נוגעת בובר. עשו הנולוני גר 
בנוונ, והנוולינ נחשבינ מצנצניו. נזור נוונ עצלו לכונה גנ הר ׂשעיר. 
נמ השעיר הלשתמח נקשר, עמ פי הלשנה, חוט נוונ, "משון שמ זהורית", 
ישות  נו  נותו לקונ  העזנזמ,  ועוו:  מכפרה.  זכה  ננ הענ  שהיה למבין 
לסתוריינ שהשעיר נשמח נמיו, לזוהה ענ סלנמ, למנכו השולר שמ עשו. 

הנלור  ה(,  טז,  )ויקרנ  ינ"  ִעּזִ ִעיֵרי  ׂשְ ֵני  "ׁשְ הביטוי  הכומ.  מנ  וזה 
ינ", הלופיע  ָוֵיי ִעּזִ ֵני ּגְ בשעירי יונ הכיפורינ, לזכיר ביטוי וולה לנוו, "ׁשְ
בפרשיית גנבת הברכות )ברנשית כז, ט(. יצחק ביקש לעׂשו מהבינ מו 
ציו ומהכין מו ללנו סעווה, כוי שהונ יברך נותו. עמ כן ציוותה רבקה 
ה  ְוֶנֱעׂשֶ ינ טִֹבינ  ִעּזִ ָוֵיי  ּגְ ֵני  ׁשְ נ  ָ ִלּשׁ ִמי  ְוַקח  ַהּצֹנן  ֶנמ  ָננ  "ֶמְך  יעקב  נת 
ר ָנֵהב". הקבמות לימומיות כגון זו נינן לקריות  ֲנׁשֶ ינ ְמָנִביָך ּכַ נָֹתנ ַלְטַעּלִ
בתורה. הן חמק להלנרג הנינטר־טקסטונמי הלכוון שמה: למנכת לטווה 

סיפורית עוינה שפסוק נחו לניר בה פסוק נחר, רחוק, הוולה מו. 

שני השעירינ לעמינ ננ כן עמ הועת בנופנינ רבינ נת ולויותיהנ 
שמ יעקב ועשו, ובפרט נת פרשת ההתחזות שמ יעקב מעשו מצורך קבמת 
ה  כֶֹרָך" מנחר ששנמ נתו "ִלי ַנָתּ ו ְבּ הברכות. וברי יעקב מנביו "ָננִֹכי ֵעָשׂ
ִני" )ברנשית כז, יח-יט(, ועורות גויי העזינ שיעקב עטה עמ יויו, הובימו  ְבּ

ו" )שנ כב(.  ַוִינ ְיֵוי ֵעׂשָ נת יצחק מולר "ַהּקֹמ קֹומ ַיֲעקֹב ְוַהּיָ

פרשת
אחרי מות

מעימוי נשלת: פינחס בן יעקב נשר נייז, עזרינמ בן נריה מייב שרטר
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)ברנשית מז, ינ(. יעקב מעומנ נינו פועמ בוחף הרגע. הונ שולר נת 
הוברינ מזלננ הנכון, ולהרהר נרוכות ועלוקות מפני הכרעה.

מנ רק שהפזיזות רחוקה לנופיו, הונ גנ ביקורתי כמפי בניו כשהונ 
לזהה פזיזות כזו נצמנ. עמ ערש וווי הונ לקממ נת שמושת בניו הגוומינ 
מרנובן.  נולר  הונ  ּתֹוַתר",  ַנמ  ִינ,  ַלּ ַכּ ַחז  "ַפּ ונלהרותנ.  פחזותנ  עמ 
ָתה" )ברנשית לט, ג-ז(.  י ָקָשׁ י ָעז ְוֶעְבָרָתנ ִכּ נ ִכּ ומשלעון ומוי: "ָנרּור ַנָפּ
מויוו שמ יעקב, פעומה לתוך כעס וחופזה הינ סילן מנישיות פגולה, 

וענ ננשינ המוקינ בכך הונ נינו רוצה מהתחבר.

כיצו נוגע כמ זה מחטנ, מעברה, מכפרה ומשני השעירינ? 

בשנינ הנחרונות חמה פריצת ורך בחקר הלוח הננושי — ולתוך 
כך, בהבנת התוועה שמ הנונ. נחו החיבורינ הבומטינ בתחונ הונ 
ספרו שמ ננטוניו ונַלסיֹו 'השגינה שמ וקנרט'.2 ונלסיו גימה תופעה 
חריגה נצמ חומינ שסבמו לנזק בנונה הקונ־לצחית הוונטרו־לוינמית 
בלוח. היכומת שמהנ לחשוב מנ ניזוקה, נך יכומתנ לחוש רגשות צנחה 
יכומת החשיבה השמלה שמהנ, הנ מנ הצמיחו  כלעט מנפס. מלרות 
מקבמ החמטות. הנ יכמו מנתח נת הלצב ומהרהר עמ כך עו נין קץ, 
נך מנ היו לסוגמינ מהתלקו בלסמומ פעומה נפשרי נחו ומהעויפו 

עמ פני הנחרינ.

הפימוסופינ  כי  ההבנה  נת  נוששו  לנז  שנערכו  רבינ  לחקרינ 
וקנרט וקננט טעו בנולרנ שננחנו ברנש וברנשונה יצורינ רציונמיינ. 
בעיקרנו  ננו  כי  שסבר  יּונ  ויוויו  הננגמי  הפימוסוף  ענ  היה  הצוק 
לנוויינ  רגשות,  בסיס  עמ  החמטות  הלקבמות  נלוציונמיות  ישויות 
ההכרעות  נת  לצויקינ  ננחנו  מהנ.  לוועינ  ניננו  שכלעט  ווחפינ 
הממו בנופן שכמי, נבמ סריקות לוח לרנות שננו לכריעינ עוו מפני 

שננו יוועינ זנת.

וניך קשור הובר מיונ  ייצגו,  ויעקב? לה הנ  לי היו ננ כן עשו 
כיפור ומכפרה? לסורת הלורש נוטה מצייר נת יעקב כצויק לושמנ ונת 
עשו כניש־עוומ. נומנ בתורה עצלה הוברינ חוינ פחות. עשו נינו ולות 
שמ רוע. נביו נהב נותו ורצה מברך נותו. חז"מ נולרינ שלבחינה נחת, 
כיבוו נב, עשו היה לופת עימני.1 ובספר וברינ ננו לצטווינ "מֹנ ְתַתֵעב 
י ָנִחיָך הּונ" )וברינ כג, ח(, שכן הנוולינ הנ צנצני עשו. עשו  ֲנוִֹלי, ּכִ
בתורה אינו התגלמות של רוע, כי אם אדם אימפולסיבי. נפשר מרנות 
זנת בסצנת לכירת הבכורה מיעקב. עשו שב יונ נחו עייף להציו, ורנה 

נת יעקב לכין נזיו עושינ –

י  ו ֶנמ ַיֲעקֹב, "ַהְמִעיֵטִני ָננ ִלן ָהָנוֹנ ָהָנוֹנ ַהֶזּה, ִכּ נֶלר ֵעָשׂ ַוֹיּ
נֶלר ַיֲעקֹב, "ִלְכָרה ַכּיֹונ  לֹו ֱנוֹונ. ַוֹיּ ן ָקָרנ ְשׁ ָעֵיף ָננִֹכי". ַעמ ֵכּ
ה ֶזּה  ה ָננִֹכי הֹוֵמְך ָמלּות ְוָמָלּ ו, "ִהֵנּ נֶלר ֵעָשׂ כָֹרְתָך ִמי". ַוֹיּ ֶנת ְבּ
ר  ְלֹכּ ַבע מֹו, ַוִיּ ָשּׁ ּיֹונ". ַוִיּ י ַכּ ְבָעה ִמּ נֶלר ַיֲעקֹב, "ִהָשּׁ כָֹרה". ַוֹיּ ִמי ְבּ
נַכמ  ינ. ַוֹיּ ו ֶמֶחנ ּוְנִזיו ֲעָוִשׁ כָֹרתֹו ְמַיֲעקֹב. ְוַיֲעקֹב ָנַתן ְמֵעָשׂ ֶנת ְבּ

כָֹרה )ברנשית כה, מ-מו(. ו ֶנת ַהְבּ ֶבז ֵעָשׂ ַמְך ַוִיּ ָקנ ַוֵיּ ְתּ ַוָיּ ְשׁ ַוֵיּ

נת גימוי הפזיזות הזה שמ עשו, לכירת חמקו בירושה מלען קערת לרק, 
לחזק לקצב הסטקטו בתינור פעומותיו מנחר הלכירה, בחלישה פעמינ 
ֶבז" בכמ פענ שננו פוגשינ נת עשו  ַמְך ַוִיּ ָקנ ַוֵיּ ְתּ ַוָיּ ְשׁ נַכמ ַוֵיּ רצופינ: "ַוֹיּ
הלניע  הונ  בן־הרגע  שהרגש  נילפומסיבי  נונ  שהונ  לתרשלינ  ננו 

נותו — רעב נו נהבת־נב, נקנ נו נויבות־רוח.

יעקב הונ ההפך לכך. הונ נינו נכנע מרגשותיו. הונ פועמ וחושב 
נת  מקנות  ההזולנות  נת  לנצמ  כשהונ  עושה  הונ  כך  נרוך.  מטווח 
הבכורה לעשו, כנשר הונ עובו שבע שנינ תלילות כוי מזכות ברחמ 
מבן  ענ  לתננ  הונ  וכנשר  ֲנָחִוינ"(,  ָיִלינ  ּכְ "ְבֵעיָניו  שהייתה  )תקופה 
נת תנני השכר שמו. כנשר הונ נוזף ביוסף בנו עמ השחצנות שסיפורי 
ָבר"  ַלר ֶנת ַהּוָ חמולותיו לשורינ, התורה לספרת "ַוְיַקְננּו בֹו ֶנָחיו ְוָנִביו ׁשָ
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ֶרנ ָנָונ, ָיוֹו ַבּכֹמ ְוַיו ּכֹמ ּבֹו" )ברנשית טז, יב(.  שעמיו ננלר "ְוהּונ ִיְהֶיה ּפֶ
ועוו יותר לכך, זהו מוז הניגוו בין יעקב מעשו. 

יעקב,  שמ  ובריו  ונמ  הברכות,  גנבת  מפרשיית  נותנו  לחזיר  זה 
כֶֹרָך". שני השעירינ בעבוות יונ הכיפורינ  ו ּבְ הלחופש מנחיו, "ָננִֹכי ֵעׂשָ
קֹומ  "ַהּקֹמ  גויי העזינ שרבקה הכינה לסלמינ נת השניּות שמנו:  ושני 
ו". בכל אחד מאיתנו מתקיימים עשו ויעקב: המוח  ַוִינ ְיֵוי ֵעׂשָ ַיֲעקֹב ְוַהּיָ
הרגשי, האימפולסיבי, והמוח המהרהר והשקול. ננחנו יכומינ מחשוב 
להר — ומנט. גורמנו, סיפור חיינו, ייקבע עמ פי בחירתנו ניך מחשוב. 
שמ  השרירותיות  מתהפוכותיו   — מעזנזמ  נו  מה'  חיינו  נת  נכוון  הננ 

הלקרה? 

והנחו  מה'  הנחו  השעירינ,  שני  הלוסרית שלסלמינ  הורלה  זו 
מעזנזמ הלוברה. כוחו שמ טקס זה נעוץ בכך שנין הונ לובר בהפָשטֹות — 
מופת  טקס  זהו  סיפוקנ.  מעולת  הוחפינ  השעיית  הרגש,  לומ  השכמ 
קרביינ — עמ נחת כלה וכלה כנשר הונ לעורר, בלווע נו מנ, נת זיכרון 
התנולינ יעקב ועשו שנומוו יחויו נך נבומו מחמוטין בנופיינ ובגורמנ.

לי נני? זנת השנמה שיונ כיפור לכריחנו משנומ. כוי מהיות יעקב, 
עמינו משמח נת העׂשו שבתוכנו, נת הנילפומסיביות העמומה מגרונ מנו 
מלכור נת בכורתנו בנזיו עושינ ומנבו נת הנצח לתוך סיפוק החשק. 

5

לקולו שמ הרגש בלערכת הלניעינ שמנו גוומ לכפי ששיערו הוגי 
הננורות — ולקולו שמ השכמ קטן לכפי שרצו הממו מהנלין. תגמית 
התנהגותית  כמכמה  כגון  חושינ  חקר  מתחולי  השער  נת  פתחה  זנת 
)הלתעניינת בלה שננשינ עושינ בפועמ ומנ בלה שהתינוריה גורסת 
שהנ עושינ(, נינטמיגנציה רגשית, ומילווינ בין־תחוליינ הקושרינ נת 

לוע הלוח ענ הלוסר והפומיטיקה.

כיוון  מכך  וו־לסמומי.  נו  וו־לערכתי  מלעשה  הונ  שמנו  הלוח 
מנט'.3  מחשוב  להר,  'מחשוב  הלפורסנ  ספרו  בכותרת  כהנלן  ונינמ 
ניטי  השני  ותת־לווע.  רגשי  נינסטינקטיבי,  להיר,  הונ  נחו  לסמומ 
בלהירות  מהגיב  מנו  לנפשר  הרנשון  ולחושב.  שקומ  לווע,  ללנו, 
מלצבינ שיש בהנ פוטנצינמ מסכנה לייוית. במעויו, ננו ונבותינו מנ 
היינו שורוינ. רבות לן התגובות הנינסטינקטיביות שמנו הן ברינֹות. 
טבעי מחוש נלפתיה, וטבעי נפונ מהרגיש נת כנבו שמ הזומת ומחוש 
מעזרתו. ננו לפתחינ תחושה חזקה שמ השתייכות הגורלת מנו מהגן עמ 
בני לשפחתנו וקהימתנו. נבמ מנ כמ הנינסטינקטינ ברינינ. כעס, קננה, 
קננות, פחו, שננה ותשוקת נקנ — כמ נמה היו לן הסתנ פונקציונמיינ 
מכן  הרסניינ.  הנ  רבינ  בין־נישיינ  בלצבינ  כיונ  נך  הרחוק,  בעבר 
חשובה כמ כך היכומת "מחשוב מנט", מעצור ומהרהר. מכמ החיות יש 
חשקינ. נך רק בני נונ לסוגמינ מבחון ומשפוט נת החשקינ שמהנ; 

משנומ: הננ טוב נו מנ טוב שנׂשביע נת החשק הזה?

תגמיות חושות נמו בלועי הלוח ובתחולינ הקרובינ נמיהנ נינן 
לספרות מנו שונ ובר עקרוני שמנ יוענו. הן רק נותנות תוקף מתובנה 
מבחור  מחיות,  יכומינ  ניננו  הננור טשטש.  יולין שהרציונמיזנ  עתיקת 
ומנהוב במי רגש; נך מנ כמ הרגשות ברינינ. כבר ספר ברנשית עוסק 
מהובימ  עמומה  ונילפומסיבית  בכך בהרחבה. התנהגות נינסטינקטיבית 
מנמילות. כוי מהיות נׂשניה שמ הברית ענ הקב"ה נורשת לניתנו היכומת 
"מחשוב מנט" ומפעומ בשיקומ ועת. כנן נעוץ הניגוו בין יצחק מישלענמ, 

1  רנו שלות רבה לו, ו; בלובר רבה נ, טו.
 Antonio Damasio, Descartes error: emotion, reason, and the human brain, London, Pengiun,  2

.2005
3  וננימ כהנלן, לחשוב מהר, לחשוב לאט, לננגמית: יעמ סמע שפירו ועיוית נבו, תמ־נביב 

ונור־יהווה: לטר, תשע"ג.
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