
 / שלום רוזנברג פרשת תולדות

 התאומים

 

 "תֹוִמםאו ה" של האחים התאומים ותולדותיהםדתם פרשת תולדות מספרת לנו על לי

ה תֹוִמם ְבִבְטָנּה: "יעקב ועשו את לקרוא  ניתן, כד(. בראשית כה" )ַוִיְמְלאּו ָיֶמיָה ָלֶלֶדת ְוִהנֵּ

היסטוריה יאור המתייחס לבפרשנות "טיפולוגית", דהיינו כת תולדות אלותיאור 

הפכה  חז"לעבור ישראל ואדום.  אויבים,-אחים, היחסים בין שני העמיםהבעייתית של 

תו של בדמועשיו התגלגל עבורם  .היו לכך סימוכים היסטורייםאדום לסמל של רומי. 

עם התנצרותה של רומי הופך הורדוס האדומי ובני משפחתו שנשענו על שלטונה של רומי. 

שני בני המשפחה להאיסלם הופכים -נצרות וישמעאל-ל הנצרות. מעתה, אדוםאדום סמ

בני בזה לא מפריע להם להתעלל בו בזמן , כשמתמיד בקונפליקט הנמצאים ביניהם

 .אברהם, יצחק ויעקב

המקראיים הפרשנות החסידית קראה את הטקסטים עד כאן קריאה היסטורית. 

לא רק גדולי החסידות, גם . ומי של האדם, למעמדו הקיכמתייחסים לא לכלל אלא לפרט

על  היסטורי-סיפור ביוגרפיהפך  כךהוגים שבחרו בדרך הפילוסופית, נקטו בפרשנות דומה. 

הטוב והרע שני היצרים, של המאבק בין  פסיכולוגי לתיאורומאבקם,  לידת התאומים

לא  ברשימה זאת,אולם  .ו, וגם בקרבנ"ַוִיְתֹרֲצצּו ַהָבִנים ְבִקְרָבּה" שבתוך האדם עצמו

, בקרבנו זוג תאומים, עצם קיומם של יותרראשונית  אלא על עובדה ,היצריםאתעכב על 

כדי להסביר זאת אדם.  -אחד האיפיונים היסודיים של היות האדם פלאה למומטפורה 

. אנא חגרו את רחוקים אך בסיסיים ביותרלאופקים פילוסופיים להפליג ארשה לעצמי 

 אלי.  והתלווחגורותיכם 

מופלאה ביותר בקוסמוס,  המופלאותאחת העובדות קיומה של התודעה העצמית היא 

בצדק היא העסיקה, הפליאה יותר מסודותיה של הפיסיקה ומתחכומה של הביולוגיה. 

בלועזית אנו משתמשים במילה את הפילוסופים בתקופות שונות.  וקסמה מהיקסה

reflection ,לשפה את השורש הזה  מייבאיםאנו לפעמים . חרותאו במקבילותיה בשפות א

השתקפות. בעולם היא עברית. הרפלקסיה מקשרת אותנו אל האופטיקה. רפלקסיה ה

, כדי לממש 'התפעל' זהכדי  להשקיף, אך לא ל"השתקף". כוליםאנו י , הפיסיקלי,החיצוני

שרי בעולם אך מה שבלתי אפ. ראיאנו זקוקים ל ,ועל עינינו על פנינולמשל, להסתכל 

. בצורה מוצלחת או לא, אנו מסוגלים להשקיף על עצמנובעולם הנפשי, החומרי מתממש 

התודעה העצמית, כאן נולד ה'אני', רגע מכריע בתולדות האדם, כפי שלימד יהודה  זוהי

פרנץ רוזנצווייג. ושוב פלא. אותו עולם פנימי הפתוח לנו סגור לכל אדם אחר. איך ביטא 

   היחיד שלי-ץ'? זהו רשותזאת י' לייבובי

 

 



 שני הראשיםב

דומה הדבר לציור התלמודי  ,הרב יצחק גינזבורג בה השתמש מטפורה מותר לי לשאולאם 

, ימֹוהחכם הכמעט בלתי ידוע פלֵּ  התייחסזה כאדם ציור לראשים. העל האדם בעל שני 

באיזה מהן  מי שיש לו שני ראשים": רבי יהודה הנשיאהחשוב,  בן דורואת עליו שאל כש

שאלה זו הכעיסה את הנשיא בגלל אי הריאליות, לכאורה (. אע" מנחות לז?" )מניח תפילין

שני  שאלתבהזדמנות אחרת. אי"ה על המשך הדושיח, ועל דמותו של פלימו נעמוד שלה. 

בחיינו הרגילים אנו מטפורה נפלאה על חיינו הפסיכולוגיים. היא  הראשים חשובה לנו כאן.

אש אחד. אנו פועלים וחיים בתודעה של מה שקורה בעולם. זאת התודעה משתמשים בר

הכרה -הרגילה, האובדת, לא עלינו במצבים פתולוגיים וטרגיים. או אז האדם הוא חסר

מסוגל "כאילו" להתפצל לשני ראשים,  ה'אני'ותודעה. אולם, יש מרכיב נוסף בתודעה. 

השני, ה'אני' מסתכל על  ת הראשונית,עוזב את האחדו חדאהה'אני' לשני תאומים זהים. 

של  ,ברגעים מוזרים מאוד ,, ולפעמיםתוהה עליו רוצה להבין אותו,יודע מה שקורה לו, 

חוזר אל הוא ות הללו, כל המסעאחרי . שני'אני' ההוא מרגיש ניכור מהטירוף פילוסופי, 

אומים האלה: את זוג התכנות ל ניתןבעקבות לוינס, ואכן כי הוא 'בעצמו' הוא.  עצמו,

 'בעצמו'. ה

הופעתו של מאפשרת את  , האפשרות שלנו להסתכל על עצמנו,תודעה העצמיתה

הראי המופלא הזה מאפשר לי לדון ולשפוט את עצמי, ולא רק על מעשי אלא גם  .המצפון

דעתי לקשה,  הסתייגות שמעוררת בי, גיבורת תרבותתיאור יפה לכך נתנה על כוונותי. 

אומר שהמצפון נולד ויינו אנו, אם אתרגם את דבריה לשפת דימט. ה ארנדמוצדקת, חנ

לחיות עם  , למשל,יחד, וכיצד מסוגל אדםבגין העובדה ששני התאומים חייבים לחיות 

 רוצח? 

הוכיח  ,כששיתף פעולה עם הנאצים .? כנראה שכןחהאם מסוגל אדם לחיות עם רוצ

יש לנו ראי בתוכנו,  .ועליו היא הגנה היידגר, הפילוסוף הגרמני שארנדט העריצהזאת 

הוא בלשון חז"ל, או אולי האם הוא אספקלריה מאירה  ? ם זהו ראי נאמןמנהא ,אולם

בתוכנו, באמת מתרחש מה שלשקף את  הראי מה שהוא משקף. האמנם מסוגלמעוות את 

 אנו רואים את עצמנו לפעמים יפים יותראת המניעים הכמוסים והעמוקים של פעולתנו. 

ניסיון ללטש את תנועת המוסר היהודית היא ולפעמים מכוערים יותר, מאשר אנו באמת. 

מנו, ולפניה כבר החסידות ניסתה למנוע סכנות אלה. הגדיל כדי שלא נרמה את עצהראי 

 לעשות הרבי מקוצק, על מאבקו נגד ההונאה העצמית.

 

 תאומים זהים?

נים סברו פילוסופים שונים, בהחלט אך נחזור קצת אחורה. פעמים רבות בדורות האחרו

לא קטנים, שכל מחשבותינו על עולמנו הפנימי אינם אלא אשליה. השפה מרמה אותנו, 

בייחוד כשהיא אומרת 'אני'.  זאת לדעתי, עדות מופלאה על כוחה של הפילוסופיה 



 המסוגלת להפוך את היש לאין. הרבה יותר יסודי הוא הוויכוח על המצפון. פרויד, ורבים

אחרים לפניו ובייחוד אחריו, סברו שהמצפון אינו אלא קולו של האב או החברה שהאדם 

הפנים. במאמר נפלא 'אשמה ורגשות אשמה' שבספרו 'פני אדם', התפלמס מרטין בובר עם 

ליקוטי גישה זאת. ארשה לעצמי להסביר את גישתו דרך אחת מתורות רבי נחמן מברסלב )

 והשפיע על תפיסתו של בובר.  (, שייתכןסו 'קמא ס, מוהר"ן

באי לידי ביטוי בכפילות השם המצויה במקרא. שני התאומים שבקרבנו לפי רבי נחמן 

. הוא מתעצבן כשאני מכפיל מילה בה אני משתמש, המחשבתוכנת הצנזור הלשוני של 

כשהקב"ה פונה אל האדם הוא מסמנה באדום ומזהיר אותי "טעית!". לא כך המקרא. 

ִניבעקידה: ". כך מכפיל את שמו לפני ירידתו של יעקב ", ַויֹאֶמר ַאְבָרָהם ַאְבָרָהם ַויֹאֶמר ִהנֵּ

ִני" מצרימה: ַויֹאֶמר מֶשה מֶשה ַויֹאֶמר במראה הסנה: "", ַויֹאֶמר ַיֲעֹקב ַיֲעֹקב ַויֹאֶמר ִהנֵּ

ִני ל ְשמּואֵּ ... ַוִיְקָרא"ובנבואתו הראשונה של שמואל:  "ִהנֵּ ר ִכי ְשמּואֵּ ל ַדבֵּ ל ַויֹאֶמר ְשמּואֵּ

ַע ַעְבֶדָך . (ע"ב בראשית דף נטבתוספתא, על כפילות זאת כותב הזוהר בפרשת נח )". ֹשמֵּ

: רותי של הפסוקפהסהמבנה של מקרית  היא תוצאהש 'ַֹנַח ֹנח הזוהר מתעכב על כפילות '

ֶלה ּתֹוְלֹדת ֹנַח ֹנַח ִאיש ַצִדיק ָּתִמים ָהָיה בְ " אפילו , אילו היינו שמים פסיק באמצעו". ֹדֹרָתיאֵּ

מלמד אותנו זוהר הבשביל הקבלה אין מקרים. והצנזור שבמחשב לא היה מתעצבן. אולם, 

ין : המיוחדת לו ארמיתב ּה ְּתרֵּ י ִזְמָנא, ֶאָלא ָכל ַצִדיק ְוַצִדיק ִדי ְבָעְלָמא, ִאית לֵּ 'ָלָמה ֹנַח ְּתרֵּ

ין, ְורּוָחא ַחד ְבָעְלָמא ְדָאִתירּוִחין, רּוָחא ַחד בְ   ותמתפרד הןי רוחות. ת. יש באדם ש"ָעְלָמא דֵּ

הן עולם הזה. להשנייה יורדת בעולם השמימי.  האחת נשארת למעלה,בשעת הלידה, 

רוחות אלו מיוצגות באות אל"ף.  שתימוסיף שרבי נחמן חוזרות ומתאחדות בשעת המוות. 

ן האחת למעלה והשנייה "כבת משלושה חלקים, שני יודיאת האות הזאת ניתן לתאר כמור

את  תמתארהעליונה  ד"יו, המסמל בקבלה את הרקיע. הלמטה, ובאמצע ביניהן אות וא"ו

, את 'בפועל'את . היו"ד התחתונה את הפוטנציאל שאדם זה יכול להגיע אליו ,ה'בכח'

בר, כפי שאני מבין לפי השקפתו של בומשך חייו. ממש פוטנציאל זה במהצורה בה האדם 

, זהו מקור המצפון. בכך רצה בובר להקים אלטרנטיבה לביקורת הפסיכואנליטיתאותה, 

לפנינו רישום ראשוני לתיאוריה שהופנם.  /החברהרק את קול האבבמצפון שראתה 

. קולו ה ברבדים הפנימיים ביותר של האדםת המצפון מקורל המצפון. קריאהומניסטית ש

ו, לממש את הפוטנציאל שלנו, לפתח את מה שבתוכנעלה, קורא לנו של התאום שנשאר למ

כדי שברגע המוות יוכלו התאומים שאז יזכו להיות זהים,  ,תזא .ומוסרי ן בריאבאופ

 להתחבר סופית, ולהיות לאחדות אחת. 

 הוא הקורא לנו בחיים בריאים ומוסריים, כדי שנגיע לשלמות המחכה לנו. 

של הקב"ה. אך לפעמים האדם אינו עונה נכונה. האדם  המצפון הוא אחת מקריאתיו

מסוגל לעוות את המצפון ולשעבדו אף למטרות שטניות. אני מבקש לסיים רשימתי זאת 

בהערה שלמדתי מפרנץ יהודה רוזנצווייג לפני שנים רבות. הקב"ה קרא לאדם, ושאל אותו 

ִני'. מה היה  עליו לענות? ַאֶיָכה' ַויֹאֶמר כה הקב"ה עשרים דורות: "! לתשובה זאת חיִהנֵּ

ָליו ַאְבָרָהם ִני, אֵּ  ". ַויֹאֶמר ִהנֵּ


