הקרבה
במדע ובדת
המאמר דן בהקרבה כפי שהיא מוסברת בשתי מסגרות :במדעי החברה ובדת.
במדעי החברה יש להקרבה סן חברתי :תרבותי או אבולוציוני ,ופן איעוי:
פסיכואנליטי ,קיומי ,אלטרואיסטי ,אמפתי ,אינטימי ומוסרי .בדת  vלהקרבה
משמעות אולטימטיבית עמוקה ורגשית .פה מוצגת התפיסה היהודית־נוצרית
את ההקרבה כבנויה על מודל עקדת יצחק ועל ההקרבה בנצרות של אלוהים
את בנו .הנוצרי המאמין חש תודה אישית עמוקה לישו שנצלב למענו בידי אביו
האל ונתן לו חיי נצח ואמת .אשמה ,חרטה ,רחמים ומחילה שמובילים לאהבה
עולים מ ת ו ן המעשה המזעזע של הצליבה .אהבת האל אלינו היא האור
שמדריך את קיומנו — להקרבה למען הזולת ולאהבה אותו.
"בלום אין אפך מבתי] בחיפושו של המוות הנודף מבר-
אבא?" שלום אש" ,האיש מנצרת"
הקרבה ניתנת להבנה בשתי מסגרות  -מדעית ודתית.
במסגרת המדעית שהיא חילונית ,הקרבה מוסברת כתופעה
חברתית .במובן זה יש להקרבה שני כיווני הסבר :ברמת המקרו
וברמת המיקרו .במסגרת הדתית הקרבה אימננטית לתפיסת
המאמין ומשמעותה האולטימטיבית עמוקה ורגשית .נציג
בתהילה את המסגרת המדעית ונתרכז לאתר מכן במסגרת
הדתית.
א .הקרבה במסגרת המדעית
בפן המדעי־חילוני מוסברת הקרבה בעיקר במדעי התברה
ככל תופעה אנושית אחרת .כאן קיימים שני סוגי הסברים :הסברי
מקרו המתרכזים בסביבה החברתית ,או באבולוציה האנושית,
והםברי מיקרו המתרכזים במרכיבים פסיכואנליטיים ,או אישיים־
קיומיים.
 .1הסברים להקרבה ברמת המקרו
כיוון אחד להסברים ברמת המקרו הוא כיוון סביבתי .לפיו,
הקרבה מושפעת מנורמות חברתיות .לדוגמה ,נורמות הקרבה
בתרבויות קולקטביסטיות משפיעות יותר מאשר באחרות.
בנוסף ,מודלים תברתיים ,מנהיגים ,דמויות הזדהות וגיבורי,
ספרות ואמנות תורמים נם הם את השפעחם החברתית .השפעות
אלה חודרות לבלתי מודע התברתי ומדריכות התנהגויות
תברתיות בהקרבה .אלה הן השפעות סביבתיות .ראוי לציין

שחוגים ליברליים נוטים לקבל הסברים סביבתיים ,שכן אם כך
התנהגות האדם ניתנת לשינוי.
כיוון אחר להסברי מקרו הוא הכיוון האבולוציוני .זה מוצא
ביטויו בגישה חדישה יחסית במדעי החברה ,הפסיכולוגיה
האבולוציונית ,המבוססת על עקרונות הסוציו־ביולוגיה ועל הנאד
דרוויניזם .גישה זו עוררה מחדש הסברים אבולוציוניים
להתנהגויות חברתיות .לפיה ,רבות מההתנהנויות העכשוויות
הן תוצר של צרכים המותאמים גנטית לתקופת הציידים־מלקטים
של האנושות .הסבר להקרבה ,ככל התנהגות אלטרואיסטית
אתרת ,נעוןן לפיה ,בעיקר בשמירה על מאגר הגנים של הםין
לטווח הארוך)ופתות לסווח הקצר( .בעלי תיים ,כולל בני אדם,
מקריבים לעתים את עצמם כדי לשמור על מאגר הגנים הכללי
של בני מינם ולא רק על מאגר הגנים הפרטי שלהם .דוגמאות
מעניינות קיימות לגבי בעלי חיים .למשל ,בעת שעדר פילים
מותקף על ידי נמר ,פיל אחד נשאר לפעמים מול הנמר ומקריב
עצמו בעת שהעדר בורח .דוגמה אחרת היא ציפורים הרואות
נשר שעלול לטרוף את גוזליהן בקן ומתקות ציפור פצועה ,הסבה
סביב כנפה ליד הקן ,כדי שהנשר יתקיף ויטרוף אותה ולא יאכל
את גוזליה .כך גם לגבי אדם שמציל אדם אחר מטביעה ,שריפה
וכדומה תוך היחף נפשו.
הפסיכולוגיה האבולוציונית מנסה ,בנוסף ,להסביר הקרבה
כחלק ממערך החיזור בין המינים .לפיו ,פרט מתפאר ביכולתו
לסכן עצמו בהקרבה ומראה בכך את עוצמתו המרמזת על מאגר
גנים בריא .זאת כדי לשכנע ולמשוך בן/בת זוג פוטנציאליים.
חוגים ליברליים נוטים להתנגד להסברים אבולוציוניים ,שכן
לפיהם ניתנת בכך לגיטימציה להתנהגויות שליליות הנובעות
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מסבענו ,כגון תוקפנות .כך הם דותים גם את ההסברים
להתנהגויות חיוביות כאינםטינקטואליות .בהתנהגויות חיוביות,
לפיהם ,הבחירה החופשית  -ולא זו התלויה בגנים  -היא
שמכרעת מבחינה מוסרית.
אך מן הראוי לציין שהתננדויות מסוג זה לוקות באי הבנה
של פעילות גנטית .הסברים אבולוציוניים אינם מנוגדים להסברים
חברתיים .גנים פועלים ומופעלים גם בהקשר לגורמים חיצוניים.
לפי הפסיכולוגיה האבולוציונית ,התנהגות היא תוצר של
אינטראקציה בין גנים לבין סביבה .סביבות שונות מפעילות
פוטגציאל גנטי רחב טוות ,כך שהשפעתן רבה ביותר .זה נכון
בייחוד לגבי התנהנויות אנושיות מורכבות .לתברה ולתרבות יש
לפיכך השפעות ניכרות על ההתנהגות.

בנוסף ,בדרך של היפוך הטיעון כלפי החוגים הליברליים
ה״אנטי־גנטיים״ ניתן אף לומר ,במסגרת הפסיכולוגיר
האבולוציונית ,שקידום התנהגויות חיוביות כנורמה חברתית
ןכול להתבטא בסופו של דבר במערך הגנטי שלנו .ככל שיותו
אנשים יעשו מעשים חיוביים ,למשל הקרבה ,זו תהפוך לנורמה
חברתית .נזכור גם שלא קשה לבנות נורמה של הקרבה שכ
היא מוערכת כהתנהגות חיובית .אנשים בעלי תכונות כאלת
ייחשבו כמושכים מבחינת בן/בת זוג ויעמידו יותר צאצאים מאלה
שלא פועלים באופן חיובי .תכונת ההקרבה כך תתפשט ואנו
ניצור אנושות מוסרית יותר .כל זאת בהנחה  -וסביר מאוד
שהיא נכונה  -שאלטרואיזם מעוגן כתכונה במערך הגנט
סביבתי .זו טענת הנגד לנישה הצרה של הדרוויניזם התברת

^השתמשו בה לרעה באאוגניקה בגרמניה הנאצית ובארצות
הברית בשנות ה־ .20שכן היא נוגדת קידום גגטי פרטי תוך
שימור החזק והשמדת החלש .לפי טענתנו ,ככל שנשמר אנשים
מוסריים ,חלשים או חזקים ,ניצור אנושות מוסרית יותר .זו הרי
מטרתה של החברה .כך מתלכד הנאו־דרוויניזם עם התפתחות
מוסרית.
מעניין לציין תהליך מטה־מדעי באשר לתופעת ההקרבה
במדעי החברה .בניסויים מחקריים העוסקים בבריאות והבנת
האדם אנו לעתים מקריבים משהו כדי לקבל תוצאה חיובית.
למשל בסדרת הניסויים המבריקים של הרלו ועמיתיו שבדקו
את תשיבות ההיקשרות של יילודים לאמם ,הוקרבו קופיפים
רבים ואמותיהם בכך שהם הורחקו אלה מאלה ושני הצדדים
נשאו בתוצאות שליליות ביותר בהמשך חייהם ,שהיו בלאו הכי
קצרים כקופי מעבדה .פעולה הקרבה אכזרית ח הראחה בעליל
את החשיבות הנפשית של הקשר בין היילוד לאםו .קופיפים
ואמותיהם הוקרבו למען אמת חיובית שהוכתתה נמצאת כיום
בשימוש רב בתאוריות פסיכולוגיות וקליניות באשר ליחסינו
האנושיים .כך גם ברפואה מוקרבים עשרות אלפי בעלי תיים -
נמוכים וגבוהים כאחד  -למען מטרות חיוביות של בריאות
הציבור.
 .2הסברים להקרבה ברמת המיקרו
מבחינת הפרט ,יכולה להתעורר סוגיה עקרונית באשר לרציונל
ההקרבה .דהיינו ,הקרבה יכולה להיות בלתי מובנת מבחינה
לוגית .מדוע יש להקריב כדי לזכות? מדוע לא ניתן לקבל את
הטוב גם ללא הקרבה? מדוע קיימת בנו הציפייה הבסיסית למודל
של שכר ועונש? מדוע הקרבה ,בדת לדוגמה ,היא התנאי היחיד
לכפרה ולסליתה? ומדוע ככל שההקרבה היא אולטימטיבית -
עד למוות  -כך הכפרה אולטימטיבית? אולי קיים פה הד למודל
ווי המשקל בטבע ואולי הציפייה להקרבה עונה לצורך ההדדיות
לנו של פעולה ותגובה? שני כיווני הסברים ברמת המיקרו
תמודדים עם סוגיה עקרונית זו :כיוון פסיכואנליטי וכיוון אישי
על משמעות קיומית.
על פי הכיוון הפסיכואנליטי ,דתף להקרבה מבוסס בעיקר על
רגשות אשמה כבדים שהאני תש עקב פעילות נוקשה ולוחצת
של האני העליון .התוצאה מכך היא שיצר התוקפנות מפנה את
אנרגיית ההרס כלפי האני ,החש לפיכך דתף להקריב את עצמו.
ןמקביל משתמש האני בשני מנגנוני הגנה .אחד הוא מנגנון
הרציונליזציה ,לפיו האני מתרן ומסביר את התנהגותו  -הנובעת
במקורה מדחפים בלתי רציונליים ובלתי מודעים  -כמתחייבת
באופן הגיוני ,בדרך כלל מתוך עיקרון מוסרי .מנגנון שני הוא
!מנגנון הכפרה ,לפיו האני תופס את ההקרבה כ״עונש״ הכרחי
שעליו לשאת עקב משהו ״רע״ שהוא עשה בעבר .״כפרה״ כזו

יכולה להגיע לקיצוניות עד להתנהגות אובדבית.
 iעל פי הכיוון האישי־קיומי ,הקרבה שייכת לתחום רהב של
מושגים נלווים כמו אהבה ,אלסרואיזם ,הבנה ,סימפתיה,
אמפתיה ,רגשות אשמה ,עמדות ,צרכים ודומיהם .פה יש
להקרבה משמעות אישית ואינטואיטיבית עמוקה ורגשית .בכך
יש לה גם קשר למישור הדתי ,שכן פה ובדת ,כפי שנראה בסעיף
^זבא ,הקרבה יוצרת מציאות פנימית בעלת משמעות חדשה
ומושכת .במובן האישי הקרבה נותנת טעם לחיינו .משמעותה
היא חיובית ואידאליסטית ,למרות מובנה החומרי השלילי ואולי
בגללו .בהקרבה אנו ״מפסידים״  -מקריבים  -חומר .בהקרבה
ןאנו ״מרוויחים״ איכות ,מוסר וערכים חיוביים.
הקרבה בנויה על הצורך העמוק והמתמיד שלנו לקרבה לבני
אדם .אדם הוא חיה חברתית .בדידות מכאיבה לנו באופן רגשי.
נתאר לנו אותנו לבד על אי בודד עם עוד אדם אחד בלבד .נוכל
לתאר בקלות כמה היינו מוכנים להקריב בעבורו כדי שיישאר
עמנו ,ללא תלות בשאלוח מיהו ומה אופיו ,נם משום שהוא היה
חש תחושות דומות  -כמה אנו יקרים לו .כדי להימנע מבדידות
אנשים מוכנים להקריב הרבה ,לעתים גם תוך מנוס מחופש
שניתן להם לאחר הילדות וחיפוש אחר ההורה בבן זוגנו .אמנם,
נורמות וערכים תרבותיים ,צפיפות אוכלוסין והיסטוריה אישית
בעייתית יכולים לעוות את הצורך העמוק שלנו באחר .אך
חשיבות האחר היא הנתון הבסיסי ביותר בו אנו חיים את חיינו.
 Jתנאים הכרהיים להקרבה למען האחר הם שלושה :הבנה -
היכולת שלנו להבין את האתר ,סימפתיה  -היכולת למוש כלפיו
רגש חיובי ובעיקר אמפתיה  -היכולת לתוש את רגשותיו ,למשל
^ ת כאבו ,סבלו והסכנה או הפחד שהוא תש .יכולת אמפתיה,
כמרכיב עיקרי בהזדהות ,היא בסים לחיינו החברתיים .ממצאים
חדשים מעניינים מראים שיכולת זו מתפתחת גם במבנה
הקוגניטיבי שלנו כ״תאוריה של נפש האחר׳ )Theory of
 .(Mindזו יכולת הבנה של עצמנו ושל האחר כשהוא מתנהג
כמונו .ערכים ומוסר בנויים אף הם על שלוש יכולות אלה  .ככל
שיכולות אלה מופנות כלפי כלל האדם ,נמצא הפרט ברמה
מוסרית גבוהה יותר .לכן פיתותן ובייתוד פיתוח אמפתיה ,חייב
להיעשות בעדינות ובהדרכה רגישה .יכולות אלה נותנות ביסוס
רגשי ומוסרי להקרבה אישית.
1

בגישות חדישות העוסקות באהבה רומנטית וזוגיות יש
להקרבה אלטרואיסטית מקום נכבד .באהבה ,במיוחד בקשר
האינטימי שבין בני זוג ,אחד המרכיבים הבולטים הוא הנכונות
להקריב מעצמי למען האהוב ,עד כדי חחושה של הקרבת הזהות.
נכונות זו היא חלק מההכרה בחשיבות האחר ,מהצורך להעניק
זלקבל תמיכה רגשית ,מהצורך לחלוק םשאבים פיזיים ונפשיים
|עם האחר ,מהדאגה הכנה לקיומו ולרווחתו ומתחושת אמון
עמוקה בו.

כיוון אקלקטי דומה נפון כיום בפסיכולוניה המחקרית .לפיו
קיים באישיות מערך של תכונות הקשורות להקרבה ומסבירות
אותה .לדוגמה ,מבנה אישיות אמפתי ,תחושות אשמה עמוקות,
מוקד שליטה פנימי ,חוש אתריות נבוה ,יכולים להשפיע על
התנהגות של הקרבה .צרכים ,עמדות ואמונות תורמים אף הם
לתופעה ברמה האישית .לדוגמה ,הצורך לשבת מהתברה ,עמדות
באשר לתפיסת הצדק ,או אמונות בערכי מוסר אוניברסליים.
במובן האישי־קיומי אנו אולי מממשים בהקרבה את אחז
משיאי החירות כבני אדם ,שכן אנו פועלים נגד יצר החיים שלנו
ובוחרים לפעול על פי קוד מוסרי שנראה לנו נכון .אחד משיאי
הייחודיות האנושית הוא יכולתנו לשנות באופן חופשי פירושים
ומשמעויות של תופעות .אנו בונים נרטיב באופן חופשי .הקרבה
יכולה להוות נרטיב ייחודי• כך אנו יכולים לפרש מעשה מכאיב
וטרגי כחיובי ולתת לו משמעות של הקרבה .פירוש כזה מבטא
את חירותגו האנושית.
מעניין לציין שהרבה מהמשמעות האישית העמוקה בהקרבה
מתבטא באגדות וסיפורי עם עתיקים וחדשים כאחד ,כגון ,אגדות
עם שומריות ,סיניות ,פרסיות ,אינדיאניות וכמובן אירופיות .
2

ב .הקרבה במסגרת הדתית
בדת מקבלת תופעת ההקרבה משמעות עמוקה במיוחד .על
גך נרחיב עתה .עיקרה של דת הוא בנתינת משמעות למציאות.
נתרכז במסורת היהודית־נוצרית ובעיקר בנוצרית ,זאת עקב
ההשפעה הקריטית של הדת הזאת ,שמספר מאמיניה הוא הגדול
ביותר על פני כדור הארן ,על התרבות המערבית .כדי לבסס
את הבנתגו הקוגניטיבית והרגשית את ההקרבה ,נתרכז בצדה
הקיצוני ,האולטימטיבי  -הקרבת תיים.
במסורת היהודית ,הסמל הקדום והבולט ביותר להקרבה הוא,
כמובן ,״עקדת יצחק״ .אב מתכוון להקריב את בנו היתיד מתוך
אמונה באל .אירוע זה משמש כמודל בתרבות המערבית להקרבה
!מתוך אמונה לעתיד טוב בעזרת האלוהים .אברהם מחליט ,תוך
,משמעת פנימית תמורה ובבדידות של החלטה שאינו יכול לשתף
!בה איש ,להקריב את בנו היחיד שנולד לשרה ולו בעת זקנתם.
הקרבת הבן היא כנגד כל הסיכויים הכמותיים לילד נוסף .אך
אברהם מאמין שאמנם זרעו יירש ארן ויהיה כתול אשר על
שפת הים .אמונתו היא איכותית ותיובית במשמעותה .כמותיות
משתקת תפקיד אפסי בהחלטה מסוג זה .המשמעות היא עצומה
בגלל החומרה האולטימטיבית של המעשה ,שתיטת בן .בכך
מוכית אברהם את אמונתו ,בכוונה למעשה איום וטרגי שכמעט
אין להעלותו על הדעת  -הורה שוחט את ילדו .הכוונה נחשבת
לו לצדקה .אברהם עומד בניסיון האיום .בנו כיום הוא אבי העם.
הקרבה אולטימטיבית בעבור האמונה התעצמה בחשיבת חז״ל
ביהדות .כך ,לפי הרמב״ם ,תשובה וייסורים לא מספיקים למחלל

השם .רק מיתה  -כלומר הקרבה אולטימטיבית  -מכפרה
!)הלכות תשובה ,פרק ראשון ,סעיף ד( .כמודל ,הקרבה מתבטאח
בכל הדתות ב״קידוש השם״ .היהדות והנצרות נשאו בתקופוח
שונות תופעה זו על בשרן .הנצרות המשיכה רעיון זה לסיומו
האולטימטיבי .בנצרות ,מודל ההקרבה האולטימטיבי התעצם
מהקרבת יצתק בן אברהם להקרבת בן האלוהים.
כדי להבין את הלך המחשבה הנוצרי ננסה להבין את רעיו
ההקרבה מקצהו האחר  -מסיומו  -כלומר מחיינו אנו .ידוע
בארצנז מקרה התייל נתן אלבז שזינק ושכב על רימון שנצרתו
השתתררה כדי להציל את חבריו מסביב .תחושות התודה ש7
חבריו הניצולים כלפיו הן עמוקות ועצומות .החייל הזה הציק
באופן אישי כל אחד מהם .הוא הקריב את חייו למען כל אחז
מהם .כניצול אני חש תודה מקרב לב ונושא את דמות מצילי כ7
חיי .זהו שיא התודה העמוקה של אדם לרעהו .כך תש המאמ
הנוצרי ביחס להקרבה של ישו  -בן האלוהים על פי אמונתו -
שהסכים להקריב את עצמו בעיניים פקוחות כדי להציל את נפע
האדם החוטא ולגאול אותו לחיי נצח .זו תודה אישית עמוקו
שאני חש כלפי אדם טוב שהקריב עצמו בעבורי ,אדם חוטא
למאמין הנוצרי זה שיא התודה האישית והעמוקה שהוא משא
אותה כל חייו כלפי אדם שחי בתקופת הבית השני ונצלב למענו
כך מקבל בנצרות מודל ההקרבה של יצתק על ידי אברהם
משמעות כבדה וטרגית .שכן ,יצתק לבסוף לא הוקרב .לעומח
,זאת ישו הוקרב עד למוות בעינויים קשים על הצלב .הנצרוח
משתמשת במודל עד לסופו .״בזאת התנלתה אהבת האל בנו
בעובדה שאלוהים שלח את בנו יחידו לעולם למען נחיה בזכותו
בזאת היא האהבה ,לא אנחנו אהבנו את האלוהים אלא שהוא
אהב אותנו ושלח את בנו יחידו להיות כפרה על חטאינו״)יוחנן
 Iפרק ב .(10-9 ,ההקבלה בפסוק זה לסיפור עקדת יצחק בולטת
אך התוכן איום ומזעזע יותר .שכן מחד המעשה עצמו,ללא
משמעותו ,הוא הדוחה והמכוער שניתן להעלות על הדעת
הקרבת בן בידי אביו .מאידך ,המעשה נעשה על־ידי הישוח
הטהורה ביותר והאינוסופית  -האל .איחוד הניגודים בולט
המעשה נעשה למעננו .האל אהב אותנו כל כך שהקריב את בנו
יחידו לכפר על חטאינו פעם אתת לתמיד .ואת שלא כמו ביהדוח
}ה כל שנה מתתדשת הכפרה באמצעות הקרבת בעלי חיים
בבית המקדש בעת מלכות יהודה ,או ביום הכיפורים כיום .נפש
המאמין הנוצרי מאתדת באופן מיסטי את הטהור והיפה עם
הגסות והכאב שבמעשה הקרבת הבן .המאמין עומד נדהם ,מלא
חרטה וכואב מול איתוד מזעזע זה .מתוך הכיעור החיצוני ש7
אכזריות ,ציניות והשפלה של עינויים על הצלב ,נוצר ומופנם
במאמין הנוצרי יופי מופשט וטהור של רחמים ,חרטה והחילה
האהבה והגאולה עולים ממעשה ההקרבה.

הצער והכאב שנוצח אמפתי תש במשמעות המעשה של
הקרבת האל את בנו ,מתאחדים באופן דיאלקטי עם תתושת
האושר שנלווית לידיעה שהקרבה זו היא סימן שהמשיח כבק
היה פה בעולמנו .הדרך לאמת כבר קיימת .בדרך זו מנחה אותנו
רוח הקודש למעשים טובים של טוהר ,כנות ואהבה .רות זו
והמשיח שרויים ונוכחים באופן מסתורי בכל מעשה טוב ובעח
המיסה הכנסייתית בלחם וביין .בעתיד ,המשיח שכבר היה פח
ישוב אלינו להקימנו מן המחים .אמונה בטוחה כזו בהקרבת
הבן שבעקבותיה באה הגאולה משמתת ביותר את המאמין
הנוצרי.
כך בבוקרו של יום חג המולד בטוח המאמין הנוצרי שזה אמנם
היום בו גולד המשיח .אפרוריות הקיום היומיומי מתפוגגת בחג
זה עם הידיעה שאנו לא לבד ושהמשיח היה ,הווה ויהיה פה •ו
העולם הקשה והאפרורי שלנו קיבל את המתנה היפה ביותר.
אין שמחה גדולה מזו למאמין הנוצרי .בייחוד כשהוא מתאר
לעצמו איך היה נראה העולם ללא המשיח :בודד ,אבוד ,אפרורי!,
ללא דרך ,משען וכיוון .רגשות דומים עולים במאמין גם בחג
ן׳יום השישי הטוב״ בו נצלב הבן .כך מתאחדת הקרבת האל -
שיא הצער  -עם שיא האושר  -הגאולה.
סגנון ההבנה והחשיבה היהודי־נוצרי הוא סגגון דדוקטיבי,
בדומה לדתות אחרות .חשיבתנו והתנהגותנו בעולם זה היא צל
חיוור של האמת הקיימת באל .כדי להבין לדוגמה ,את אהבת
האל אותנו ,איננו מכלילים מן הפרט אל הכלל באופן איגדוקטיבי;
למשל ,מכפילים אהבת הורה פי אינסוף ומבינים בכך מהי אהבת
האל .להפך ,אהבת הורים לילדים מתקיימת על פי מודל נצחי
של אהבת אלוהים אלינו .אהבת האל אלינו היא שמקיימת בכל
שנייה את אהבתנו לבני אדם אתרים .אנו מבטאים אהבה סופית
ומוגבלת לילדינו בכותותינו המוגבלים והסופיים שהם צל חיוור
לאהבת האל אותנו .כך אף מובנת ההקרבה .הקרבה
אולטימטיבית ,כהקרבת אל את בנו היא האור והאמת הנצחיים
שרומזים לנו איך עלינו להתנהג כלפי האחרים.
מעניין לשער את התשובה הבסיסית שהדת משיבה לסוגיה
מדוע בכלל קיימת תופעת ההקרבה .מהותה של התשובה הדתית
היא דיאלקטית ולא בהירה ,אך היחידה הקיימת .לפיה ,איננו
יכולים להבין בבהירות מדוע הקרבה היא תנאי לכפרה ,שכן
המרתק בינינו לאל הוא אינסופי .אנו סופיים ולכן אין ביכולתנו
להבין את מהלכי האל .כמטפורה ניתן לראות זאת במרתק בינינו
לבין בעלי התיים .בעלי תיים שנמצאים בטיפול האדם ,כמו
כלבים ,עוברים לפעמים טיפולים מכאיבים כגון זריקות תיסון.
הזריקות כואבות לכלב והוא יתחמק מהן אם יוכל .הכלב ,כמובן,
אינו מבין את דאגתנו לו .המרחק בינינו לכלב מבחינת המחשבה
'הוא עצום .אם נתאר לנו שהמרחק בינינו לאל הוא פי אינסוף
יותר גדול מהמרחק שבינינו לכלב ,אולי נוכל לחוש את תוסר

יכולתנו להבין את מהלכי האל .אך אם נדע בברור שהאל קיים
ואוהב אותנו נוכל להמשיך לחיות במציאות בהשלמה ,עד כמה
שאפשר ,עם כאבים ותמיהות לפחות כפי שהכלב כואב ותמה.
לסיום
התתושות הנלוות להקרבה קשורות לתחושות אשם ,תרטה
ונקיפות מצפון .מבחינת משמעותן לתילוני ולמאמין ,אשם,
חרטה ונקיפוח מצפון הן הוכחה בהירה שקיים משהו המדריך
אותנו לאמת ולצדק .תחושות של אשם ,חרטה ,נקיפות מצפון
ואמפתיה לסבלו של האחר הן אולי התופעה האנושית ביותר
^אשר ליחסינו עם בני אדם אחרים .אמפתיה כלפי בני מיננו
המעורבת עם אשם ,חרטה ונקיפות מצפון יוצרים דבק חברתי
רב עוצמה .הן מתוקות את התוזה החברתי שלנו .הן מדריכות
את מעשינו .הן מהוות לאדם החילוני סמן תברתי תסר תתליף
לכיוון הטוהר ,היופי והטוב ,ולאדם הדתי  -לכיוון האל .הן
מתעוררות כשאנו רואים עוול בעולם.
במלוא רגישותו ,ראה זאת גם המחוקק במדינות המתוקנות.
לפי תוק העונשין ,הריגה מוגדרת כשאדם גורם למותו של אחר
במעשה או במחדל שהחישו את מותו של אדם אף אם הלה
סובל מפגיעה שהייתה גורמת למותו גם אילולא המחדל .כל
המבין לעומק את חוק העוגשין הזה חש אשמה ,חרטה ונקיפות
מצפון כשהוא נמנע מלעזור לרעבים ,להולים ולנזקקים פה או
בארצות אחרות ,ואפילו בפרוטה .שכן בכך הוא מחיש בסופו
של דבר את מותם .כך שאף מבחינת החוק אנו נושאים באחריות
שמחייבת הקרבה למען חייהם של בני מיננו ,משום שאם לא
נקריב נתיש את מותו של האתר .ומכם מסתפק ברמז.
הערות
 .1יש לציין שיכולות אלה מ י ט ו ת וחייבות לעמוד בשיווי משקל עם
תתושת הזהות האישית ,שכן הבנה ,סימפתיה ואמפתיה מוחלטות
עלולות לנחמ לתחושה של מחיקת האני וזוהי תתושה מעיקה
ומפחידה .אפשר לראות זאת לעתים בתופעת ״הכפיל" בספרות
היפה )ראו ״כוורת״ קודמת( ,או בםינדרום רב־אישיות )multiple
 (personalityבפסיכולוגיה הקלינית.
.2

תחום מעניין וה על סמליותו הענפה שאותה לדוגמה ,הראה יונג
בעבודותיו הרבות ,הוא מעבר לטווח המאמר הנוכחי.
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