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 על חורשים, זורעים וקוצרים

 

ָחק" ר ִתרְּ קֶׁ ַבר שֶׁ ודורש שופטים, אל ההכתוב  פונה. לפי ההקשר מצווה פרשתנו " )כג, ז(ִמדְּ

אותן ניסו חז"ל , מודעות ולא מודעות שונות בדרכיםעל השקר האורב להם מהם להתגבר 

על גווניו  להיכנע לשקרהעלולים גם אלינו,  ובפונה הכתתורת רבותינו, אלא שלפי לחשוף. 

אולי ההופעות הקשות והמבחילות ביותר המרמה והבגידה, על שנים מגוונים אלה,  המרובים.

אלא שהפעם מבקש אני להפנות את אתייחס לדבריהם, חכמים ונביאים.  של השקר, עמדו

של העברית ה ולביטוייה, לסגנונ לשפה גם, אלא הדברים תשומת הלב לא רק לתוכן

 המקראית. 

 - - ַאל ַתֲחֹרש ַעל ֵרֲעָך ָרָעה, כט(: "ג) למרמה ספר משלי המתייחסדברי בפסוק מאפתח את 

ַטח ִאָתְך הּוא יֹוֵשב ָלבֶׁ לספר  לפירושו של רש"ימורי ורבי פרופ' שושני הפנה אותנו '? ַתֲחֹרש' ".וְּ

ֵשי "דבר על עונשם של המעשים הרעים: , ומאליפז עם איוב בפרק זה מתדיין איוב )ד, ח(. ֹחרְּ

ֵעי ָעָמל ֹזרְּ ן וְּ ֻרהּו ,ָאוֶׁ צְּ  :בהם משתמש כתוב זה האלגוריים מסביר לנו את הביטוייםרש"י ". ִיקְּ

ן מכינים את ה"החורשים  ואחרי כן זורעים  .במחשבתם כחורש זה שמכין לפני הזריעה ָאוֶׁ

 ,"וראיתי, שהם יקצרוהוש"י מסיים "", כלומר את העושק והחמס. ורָעָמלבמעשיהם את ה

ואכן בפסוק שהבאנו לעיל כותב הפירות הבאושים שיצמחו, ובהם ייענשו. יקצרו את  הרשעים

אינו " כותב רש"י, ',ַתֲחֹרשהמונח '. " עליו רעותאל תחשוב" –" ַאל ַתֲחֹרש ַעל ֵרֲעָך ָרָעהרש"י: "

אף החושב רעה מכין מקום  ,ן הזריעהמה דרך החורש מכין מקום לזמ .זז ממשמעות חרישה

הציוריות של  עלרבות ת אותנו ומלמדיו של רש"י ותהער". תחבולות בלבו איך יעמוד ויעשנה

. הסגנון המקראי אינו כותב, הוא , ובעקבותיה של העברית המאוחרת יותרהשפה המקראית

 –שים הרעים החרישה; את  המע–את המזימה, התכנון, הסודיות  :מצייר את שלבי הבגידה

השפה כבש הרוע את הלב.  החרישההקציר. כבר בשלב  –הזריעה; את התוצאות האיומות 

ָמהמגבירה את כוחו של השקר: " ן ּוִמרְּ ֵרי ִפיו ָאוֶׁ , ד(. המלים הופכים חצים תהילים לו" )ִדבְּ

ָמה ִד " חד ומסוכן "ֵחץ ָשחּוטמורעלים, המשתקים ומסממים את השומע: " שֹוָנם ִמרְּ ִפיו  .ֵברלְּ בְּ

ַדֵבר ת ֵרֵעהּו יְּ בֹו ,ָשלֹום אֶׁ בֹו ָיִשים ָארְּ ִקרְּ התשובה פירושה היטהרות הלב . , ז(ירמיה ט" )ּובְּ

ן מה ֹבָתיושהשתלט עליו: " ָאוֶׁ שְּ ן ַמחְּ ִאיש ָאוֶׁ ּכֹו וְּ  .ישעיהו נה, ז(" )ַיֲעֹזב ָרָשע ַדרְּ

של  הכהריון ולידתהמרמה שלבי יודעת על מטפורה נוספת המתארת את  מקראיתההשפה 

ן" ישעיהו )נט, ד(ב. כך מפלצת הֹוֵליד ָאוֶׁ ָהֹרה , שוב בדברי אליפז: "לה(, טובאיוב ), "ָהרֹו ָעָמל וְּ

ן ָיֹלד ָאוֶׁ ָמה ,ָעָמל וְּ ָנם ָתִכין ִמרְּ ן: "טו(, ז)תהילים ב", וּוִבטְּ ל ָאוֶׁ ַחבֶׁ זרע ברחמו קלט נ", ִהֵנה יְּ

ןה ָהָרה ָעָמל וְּ  ,ָאוֶׁ רוְּ , דימוי עובד , אלא שבבסיס הדימוי הקודםים יפים. דימוי"ָיַלד ָשקֶׁ

ואכן נראה לי  .והסגור לאחרים הפנימי של האדם, הכמוס על עולמודגש  הושם האדמה,



ןהמצביע על חרישת המושג 'חרש' לש התחברה אסוציאציה  ,מחשבהשב על המזימות, ָאוֶׁ

ש'ל רֶׁ ַנִים אֲ "בביטוי ' של הדממה, כמו חֶׁ ששְּ רֶׁ ִלים חֶׁ ַרגְּ החיבור לדעתי,  , א(.יהושע ב" )ָנִשים מְּ

ַוֵיַדע ָדִוד ִּכי ָעָליו הזה בא לידי ביטוי בפסוק המתאר את כוונותיו של שאול )שמואל א כג, ט(: "

עד כאן ביטוי חדש אותו שכחנו, לחרוש רעה. המטפורה הזאת יצרה ". ָשאּול ַמֲחִריש ָהָרָעה

ן המקראי, אך בעצם סליחה. למר לא לקרוא את התנ"ך בישראלית בת הערצתי ליפי הסגנו

 ימינו. הכל פשוט שם. התרגום כבר קיים.

 הובא בושזעזע אותי.  ידוקומנטארלפני כמה שבועות ראיתי סרט אך נחזור למרמה. 

לאנשים שאינם מסוגלים לשלם  נדיבים כרטיסי אשראי המציעים וחברות על בנקים תחקיר

המקבלים, ודווקא על  אשראי מאפשר להם להוציא. הבנקים יודעים על בעיותאת הכסף שה

 קנסות,וישקעו בחובות. חובות, לא יוכלו להתגבר על יצרם, כך הם סומכים. בעלי הכרטיסים 

ייאבדו את בדרך ש ,קללת הרבית ושכרם הנדיב של עורכי דין, יהפכו אותם לעבדי עולם

ָעָקהוהקורבן? "בתיהם ואת כל אשר להם.  ִהֵנה צְּ ָדָקה וְּ ָפח ִלצְּ ִהֵנה ִמשְּ ָפט וְּ ִמשְּ ַקו לְּ ישעיה " )ַויְּ

ט( -זאת נלחמו הנביאים והחכמים. המשורר בתהלים )י, זבדיוק נגד ... ולמרות זאת , ז(.ה

שֹונֹו ָעָמל בעוד ש" וחסד,אהבה מתק שפתים ירעיפו הכל מלא מרמה.  כיצדמתאר לנו  ַתַחת לְּ

ן זורע . ום של חורשי האוןתחת לשוננסתרות  תנשארוהאותיות הקטנות, המילים, ". אלו הָוָאוֶׁ

ֻסֹּכההעמל " ֵיה בְּ ַארְּ ָתר ּכְּ ֱאֹרב ַבִמסְּ ֱאֹרב ַלֲחטֹוף ָעִניהסתרתו. "ממשרדי ", יֶׁ תֹו.. .יֶׁ ִרשְּ כֹו בְּ ָמשְּ , "בְּ

 הכל חוקי, הכל כשר, הכל אף מבושם.... רשת של פיתויים


