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פרדוקס אם השבעה
ומושג ההקרבה היהודי
המאמר יעסוק במושג ההקרבה כפי שהוא מתבטא בסיפור ״אם השבעה״ )המוכר גם
בשם :״חנה ושבעח בניה"( .המאמר יבחן את דמותה של אם השבעה ובתוך כן יחשוף
אח הפרדוקס שטמון בעצם המצב אליו היא נקלעח  -מצב של שלילה עצמיח הנובע
מחפקידה כאימא; שלילה עצמיח שהסיפור מעלה על נם.

מבוא
קשה להפריז בחשיבותו של סיפור ״אם השבעה״ .שמחה גולדין
מכתיר סיפור זה במילים :״הידוע מבין הסיפורים המרטירולוגיים
היהודים״ )גולדין ,(2002 ,וי .ל .צונן מעגיק לו את התואר:
"פאר ההנדה ההיסטורית של כל הדורות״)צונן .(1952 ,סיפורה
של "אם השבעה״ מופיע במקורות יהודיים שונים ובגרסאות
שונות; ובנוסף ,ניתן למצוא את הסיפור גם בספרות של הכנסייה
הסורית שמצינה את האישה ושבעת בניה כקדושים נוצריים.
המאמר יבחן שתי גרסאות של הסיפור :הגרסה מתוך ״מדרש
איכה רבה״)פרשה א ,נ ,מהדורת מכון המדרש( ,והגרסה מספר
מקבים )מקבים ב ,ז כה-כט( .בדפים הבאים אנסה לעמוד על
סוד קסמו של הסיפור ,כשהדנש יהיה על התפקיד שממלאת בו
האם .במהלך המאמר אציג את הפרדוקס שטמון במצב שאליו
היא נקלעת  -מצב של שלילה עצמית המבע מתפקידה כאימא
 ואת הקשר בין השלילה העצמית הזו ,לבין ההקרבה שהסיפורעלה על נס.

הסיטואציה המתוארת בסיפור .הפרספקטיבה הראשונה של
אומות העולם שמביטות בגורלם של ישראל בתדהמה .באמצעות
הליהוק של אומות העולם לתפקיד ״המשקיף מהצד״ תודרת
לסיפור השאלה :״מדוע אלוהים אינו מתערב?״ הפרספקטיבות
השנייה והשלישית משקפות את מצבה של האם ששכלה את
בניה והתאבדה .מהצד האתד  -מהפרספקטיבה שמוסר המחבר,
ברור שהאישה אומללה)״אומללה יולדת השבעה״(; ומהצד השני
ך מהפרספקטיבה שמוסרת בת הקול ,מתברר שהאישה שמחה
)״אם הבנים שמחה״( .חזן־רוקם) (1996טוענת שהמילים ״אם
הבנים שמתה״ נושאות בתובן אירוניה .לעניות דעתי חלק זה
של הסיפור מזעזע וכואב מכדי להכיל אירוניה בתוכו; אם השבעה
שמחה ליטראלית ,כיוון שמותו של בנה הקטן הוא הבחירה הטובה
ביותר שהמציאות מציעה לו בסיטואציה המדוברת )נושא בו
ארחיב מיד( .הפרספקטיבה הרביעית נמסרת על ידי רוח הקודש,
שמסכמת את מה שנאמר עד כה )״על אלה אני בוכייה״( ,זוהי
מסתת הסיום לחלק מסיפורי הזוועה באיכה רבה ,נוסחה
שמשמעה :במצב שכזה לא נותר אלא לבכות.

ארבע פרספקטיבות להתבוננות בסיפור אם הטבעה
״עד שהייתה ]האימא[ מנשקתו ומחבקת! ,גזר עליו ]הקיסר[
והרנוהו עליה ,וכיוון שנהרנ שיערו חכמים שנותיו של אזתו
תינוק ונמצא בן שתי שנים ושישה חודשים ושש שעות ומחצה.
באותה שעה ] [1צעקו כל אומות העולם ואמרו :״מה אלוהיהם
של אלו עושה להם שכך נהרגין עליו בכל שעה?״ ועליהם כתיב:
״כי עליך הורגנו כל היום״ .לאחר ימים נשתטית אותה האישה
ונפלה מן הגנ ומתה ] [2לקיים מה שנאמר :״אומללה יולדת
השבעה״ [3] .ובת קול יוצאת ואומרת :״אם הבנים שמחה״.
] [4ורוח הקודש צווחת ואומרת :״על אלה אני בוכייה.״)מדרש
איכה רבה ,פרשה א ,נ ,מהדורת מכון המדרש ,עמ׳ רמ״ג.
ההדנשה שלי(.
סוף הקטע מציג ארבע פרספקטיבות מהן ניתן להשקיף על

התפקיד האימהי
״על אלה אני בוכייה״ צווחת רוח הקודש והדבר נובע בם!
מהתפקיד שממלאת האם ,תפקיד שחציו שמחה וחציו אומללות,
תפקיד שבמרכזו פרדוקס .מהצד האחד תפקידה של האם לייעץ
לבנה הקטן לבחור בטוב ביותר; ומהצד השני ,הטוב ביותר
שהמציאות מציעה הוא המוות .הפרדוקס שבתפקיד האימהי
ברור ומודנש אף יותר במקור קדום יותר לסיפור זה )ספר
מקבים(:
" ...קרא המלך את האם לעזר והיה מפתה ]את האם[ להיות
יועצת לתשועת הנער  /ואחרי הרבותו לדבר על לבה נאותה
לפתות את הבן  /ותט אליו ובלענה לערין האכזרי אמרה בלשון
אבות בני רחם עליי אשר נשאתיך תשעה חודשים בבטני ושלוש

שנים הנקתיך וגידלתיך והבאתיך אל ימיך האלה וכלכלתיך /
בבקשה הבט אל השמים ואל הארץ ואל כל אשר בהם וכל אשר
תראה וידעת כי מאין בראם האלוהים וגם זרע האדם כמו כן
נעשה  /אל תירא את התליין הזה כי אם מהיותך ראוי לאחיך
תישא את המוות למען אשוב ואקבל אותך ואת אתיך בעת
הרחמים.״)מקבימ ב ,ז כה-כט .ההדגשות שלי(.
הקיםר פונה אל האם מתוך הקונוונציה שתפקיד האח כלפ
בנה הוא :״להיות יועצת לתשועת הגער״ .גם האם עצמה
בפנותה אל בנה ,מזכירה לו את התפקיד שהיא מילאה בחייו
״נשאתיך תשעה תודשיט בבטני ושלוש שניח הנקתיך וגידלתיך
והבאתיך אל ימיך האלה וכלכלתיך״ .האימא מזכירה לבנה
שהפקידה בחיים)כאם( הוא לדאוג לרווחתו ,וככזו היא ממליצה
לו על הדרך הטובה ביותר לפעול ברגע בו הוא נמצא .אם^עד
כאן הופיעה הקונוונציה האימהית כמי שדואגת לרוותת הנער
 בעיני הגבר )הזר יש להדגיש( ,כמו גם בעיני האם הרישהקונוונציה מגיעה למצב של סתירה פנימית ,כאשר אימא
ממליצה בפני בנה ללכת אל מותו.
פרדוקס אם השבעה
למותו של צעיר הבנים קודמים שבעה דיאלוגים בין האחים
לבין הקיסר)דיאלוגים בהם האתים מסרבים להשתתוות לעבודה
הזרה ,ואת הסיבה לסירובם הם מנמקים באמצעות דרשות על
פסוקי תג״ך(; בין הדיאלוגים בולט הדיאלוג האתרון שמתנהל
בין הקיסר לבין צעיר הבגים)בן השגתיימ ומצי(  -מעין פולמוס
בין דתי ,שבו מנצת הבן הצעיר בעזרת ביסוס טענותי
התאולוגיות על פסוקים מהתנ״ך ודרשה עליהם:
״מיד גזר עליו להורגו ]את צעיר העיט[ ,אמרה לו אמו בחיי
ראשך קיסר תנה את בני ואחבקהו ואנשקהו ,נתנוהו לה והוציאה
לו דדיה והגיקתו חלב ,אמרה לו בתיי ראשך קיסר הרגני תחילה
ואחר כך הרגהו ,אמר לה קיסר איני שומע ליך מפגי שכתוב
בתורתכם ושור או שה אותו ואת בנו לא תשחטו ביום אחד.
אמרו לו שוטה שבעולם כבר קיימת כל המצוות ולא נשאר לך
אלא זו בלבד ,מיד ציווה עליו להרגו נפלה אמו עליו והייתה
מחבקתו ומנשקתו ואמרה לו בני לך אצל אברהם אביכם ואמור
לו כך אמרה אמי אל תזות דעתך עליך ותאמר בניתי מזבח
והעליתי את יצחק בני ,הרי אחנו בנתה שבעה מזבחות והעלתה
שבעה בנים ביום אחד ,אתה ניסיון ואני מעשה ,עד שהייתה
מנטקתו ומחבקתו ,גזר עליו והרגוהו עליה״) .מדרש איכה רבה,
פרשה א ,נ ,מהדורת מכון המדרש ,עמי רמ׳׳ב-רמ״ג .ההדגשות
שלי(.
אם יש אירוניה בסיפור היא נובעת משימושו של הקיסר בפסוק
תנ״כי לצידוק הסבל שהוא גורם לאם .צערה של האם הופך

להיות נגזרת הלכתית שנדרשת)על ידי גוי( בצורה אורתודוקסית
יהודית מקובלת.
״בעלותה ]טל האם[ על במת הסיפור ...מתבטאת גבורתה
בראש ובראשונה בעוצמת הרגש ...היא איננה מצטטת פסוקים
ימן התורה אלא מבקשת בפשטות לנשק ולתבק את פ ח בטנה
ובאופן מפתיע משהו תולצת שד.״)תזן־רוקם .1996 ,ההדגשות
שלי(.
כל הפרטים עליהם עומדת חזךרוקם משמעותיים והשובים
מאין כמותם .אין ספק שתיאור האם המיניקה את צעיר בניה
על סף מותו ,מכיל עוצמה בלתי רגילה; אך העוצמה אינה נובעת
מכך שמעשה ההנקה הוא מעשה בלתי צפוי ,אלא דווקא משום
שמדובר במעשה הצפוי ,המתבקש ,והםטראוטיפי .כזכור ,בגרסת
איכה רבה ,צעיר הבנימ הוא בן שנתיים והצי ,וכפי שלמדנו לא
מכבר מספר מקבים :אימא אמורה להניק את בנה עד גיל שלוש
)״ושלוש שנים הנקתיך״ מקבים ב ,ז ,כח(.
העוצמה שמכיל הקטע נובעת מהםתירה שהסיפור יוצר בתוך
מושג האימהות .האימא שמציג הסיפור מזינה ,מטפחת ,דואנת
לכל מחסור ,ומייעצת לטובה .מדובר באימא טובה כל כך ,שגם
רגעים ספורים לפני מותו של בנה היא אינה מפסיקה לחבק,
לנשק ולהניק אותו .הזוועה שמתגלמת בדמותה של ״אם
השבעה״ נובעת ממציאות לא נורמלית ,חציאות בה האם נותנת
(לבנה את ברכת הדרך  -דרך שמובילה אל מותו  -ובכך ממלאת
את תפקידה כמי שמייעצת לבנה את הטוב ביותר .סוף הסיפור
מציג פרדוקס שכל־כולו נובע מהמצב אליו נקלעה האם; אימא
שמעצם היותה ״אם טובה״ הופכת למי שאינה אימא עוד
הבחירה שעושה האם בהתאבדות  -בחירה ששבה ותוזרת ברוב
החכריע של הגרסאות לסיפור  -הנה בחירה כמעט מתבקשת
מבחינה נרטיבית ,שהוואריאציה היחידה עליה מתרתשת בסיפור
מספר חקבים בו האם אינה מתאבדת אלא נרצחת על ידי
הצוררים.
אבי השבעה
בייחוד על רקע התפקיד שממלאת אם השבעה ,קשה שלא
לשים לב לגורם שהיעדרו מהטקסט זועק מכל משפט  -הנוכח
הנפקד  -האב .צבי הבר ) (1996סוקר במאמרו  12גרסאות
לסיפור ״אם השבעה״ ,באף אחת מהגרסאות הללו לא מוזכר
האב אף לא במילה.
לעומת האב הביולוגי הנעדר ,לאברהם  -אבי האומה  -יש
תפקיד חשוב בגרסת איכה רבה ,הוא מהווה מודל אליו ניתן
להשוות את מצבה של אם השבעה .בין ניסיונו של אברהם
לניםיונה של אם השבעה פעורה תהום .זוהי בראש ובראשונה
מהום תרבותית ,העולמות בתוכם חיים השניים שונים ביסודם.
בעולמו של אברהם לא יעלה על הדעת לקתת אדם ולנסות להמיר

את דתו)זוהי פעולה שנוגדת את ההיגיון של העולם העתיק,
שכן עדיף שהאל יטפל בכמה שפחות אנשים ,ובכך יהיה טיפולו
בהם אישי יותר(.
אך עצם העובדה שהסביבה התרבותית השתנתה אינו הדבר
שחורה לאם השבעה ,מה שחורה לה הוא שמשהו בחוקיות
של העולם השתנה גם הוא .בעוד שאברהם ,בסיכומו של דבר,
לא נאלן להקריב את בנו ,אם השבעה נאלצת לצפות בשבעת
בניה נהרנים ,כשלאחרון זרועותיה שלה משמשות כמזבח עליו
הוא מוצא את מותו .על בסיס זה מתריסה האם בפני אברהם
)״אל תזוח דעתך עליך״( ,האם טוענת שקורבנו של אבי האומה
בטל בשבעה כשהוא מושווה לקורבנה שלה .מעל לפני השטח
אם השבעה מפנה את דבריה לאברהם ,אך בפועל הדברים
מיועדים גם לאוזניו של אלוהים.
מהי הקרבה?
הדיון בסיפורה של אם השבעה על רקע סיפורו של אברהם
מחדד מהצד האחד את ההבדלים ביניהם; ומהצד השני ,הדיו
בשני הסיפורים ,ששניהם מופת של הקרבה יהודית ,מעמיד או:
הקורא על הדרך הייחודית בה תופסים הסיפורים את מושג
ההקרבה.
כאשר א .אבן־שושן בא להגדיר את המילה ״הקרבה״ הה!
עושה זאת כך :״הקרבה עצמית ,הקרבת עצמו :מסירות נפש,
השלכת נפשו מנגד ,העמדת עצמו בסכנה לטובת אחרים או
לטובת רעיון היקר לו מחייו״ .הדרך בה אבךשושן מגדיר און
המושג הקרבה שוגה מהותית מסיפורי המופת של אברהם)אבי
האומה( ואם השבעה .בשני הסיפורים במציאות המסופרת,
אברהם ואם השבעה אינם משליכים את חייהמ מנגד; בשנ|
המקרים צאצאיהם הם אלה שמשליכים את חייהם לטובת
האמונה; ולמרות זאת ,בשגי הסיפורים מוצגים האם והאב כמ
שהם המופת להקרבה.
נם אצל אברהם ,וגם אצל אם השבעה ,ההקרבה שעולה על
נס היא ביסודה הקרבה פנימית ,מאבק שמתרחש בנפשו של
האדם ושיש לו השלכות חיצוניות .במסגרת זו מותם של הילדינ(
הוא נלווה לא הכרחי למושג ״ההקרבה״)והראיה  -יצתק נותר
בחיים( ,שכן עוד קודם למותם בפועל של הילדים ,אברהם ואנו
השבעה מקריבים בתוך נפשם פנימה ,את מקומם בעולם כהורים
ההקרבה האולטימטיבית היא הקרבת הזהות  -אמונה באל נם
בממיר של שלילה עצמית.
סיכום
מאמר זה בחן את מושג ההקרבה כפי שהוא משתקף בשת
נרםאות של סיפור אם השבעה ,סיפור שיש לו מקום של כבוד
בהגדרת מושג ההקרבה היהודי .ההקרבה בסיפור הוצגה ככזו

שמתרחשת בתוך המערכת המשפחתית  -בין אימא לבין בניה.
ההקרבה הוצנה כפעולה נפשית פנימית ולאו חוק א חיצונית
וכונתה כאן בשם ״פרדוקס אם השבעה״ ,פרדוקס שבמהלכו
מילאה האם את תפקידיה הנורמטיביים כאימא )ייעצה לבנה
לבחור בטוב ביותר( ,למרות שמשמעות הדבר הייתה מותו; וכך,
בעצם מילוי תפקידה כאם ,הפכה אם השבעה לכזו שאיננה אם
עוד ,ולכזו שאין לה תפקיד בעולם.
טעות לחשוב ש״פרדוקס אם השבעה״ הוא פרדוקס זניח,
המופיע רק בסיפור זה .מדרשי חז״ל העוסקים בחורבן ,ואשו
מופיעות בהם דמויות של אימהות ,עושים שימושים מגוונים
ורבי חשיבות בפרדוקס אם השבעה )לדוגמה :פסיקתא רבתי,
פרשה כו; כמו גם מדרש זוטא איכה מהדורת בובר ,פרשה א,
יא( .זהו שימוש מניפולטיבי ,שבמרמו הכתבה תרבותית ש7
המקום שעל אימהות ונשים לתפוס בחברה .מדובר בנושא
מהותי ,חשוב ומרתק שמפאת רוחב היריעה שלו יש לדון בו
בנפרד.
ברצוני להודות לד״ר סמדר שיפמן ,שתתת הדרכתה נכתבו
דברים אלה לראשונה.
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