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על ספרו של הלל מילגרם

שלמה שרן

מילגרם ה הלל  של  החדש  ספר 
למגילות  והסבר  פירוש  נותן 
של  ולסיפור  ואסתר  רות 
פרק  בראשית,  בספר  ותמר  יהודה 
ישראלי  הוא  מילגרם  הלל  ל״ח. 
ממוצא אמריקאי המתגורר בירושלים 
בית  בוגר  הוא  שנה.  משלושים  יותר 
המדרש לרבנים של הסמינר התיאולוגי 
וכן  יורק,  בניו  אמריקה  של  היהודי 
בהיסטוריה  אקדמיים  תארים  בעל 

עברית.  ובספרות 
המסורת  מיטב  על-פי  נכתב  הספר 
מדעית-היסטורית- פרשנות  של 
משלב  והוא  המקרא,  של  מודרנית 
של  מדעי  פירוש  מושכלת  בצורה 
הכתוב, הצגת הרקע ההיסטורי השייך 
הנתון,  בספר  בה  שמדובר  לתקופה 
הדרוש  הכתוב  של  הרעיוניות  ניתוח 
מפורטת  הצגה  מעמיקה,  להבנה 
רות  מגילת  של  המשפטי  הרקע  של 
עם  דם(,  גאולת  של  הנושא  )כגון 
הגיבורים  של  חריף  פסיכולוגי  ניתוח 
והרגישו,  חשבו  הם  ומה  והגיבורות 

ומכשולים.  קשיים  על  התגברו  ואיך 
ובאופן  באריכות  דן  המחבר  כן  כמו 
הספרותית,  במשמעותן  עיניים  מאיר 
אלה  יצירות  של  והדתית  ההיסטורית 
או  המחברים,  של  הראות  מנקודות 
ליתר דיוק של המחברות, ושל הקורא 
לא  לב  תשומת  מקדיש  הספר  בימינו. 
מעטה לבעיות בלשניות וטקסטואליות 
כדי להבהיר מלים, ביטויים וניסוחים 
סתומים, שמשמעותם מחייבת הבהרה 
לזה  שבידינו  הכתוב  השוואת  תוך 
של  העתיקים  בתרגומים  המופיע 
הוולגאטה(  השבעים,  )תרגום  התנ״ך 
היהודים  הפרשנים  בדברי  עיון  או 
בעידן  לא-יהודים  ושל  הביניים  מימי 

ועוד.  המודרני, 
לשטף  לתת  שלא  הקפיד  המחבר 
העיון  עומק  את  להחליף  הסגנון 
במינו  מיוחד  ספר  לפנינו  ביצירות. 
בשפה  היטב  המתמצא  קורא  שכל 
האנגלית יהנה מקריאתו הנאה מרובה, 
אודות  ממנו  שילמד  מה  לכל  נוסף 
התנ״ך  ועל  בפרט  הללו  היצירות 
ביצירת  מדובר  דעתי,  לעניות  בכלל. 
אח  לה  שאין  התנ״ך,  בפרשנות  מופת 
הספר  לפיכך,  העברית.  בשפה  ורע 
נכס  להיות  עשוי  עברי,  בתרגום  הזה, 
במדינת  התנ״ך  לימוד  לקידום  יקר 
יפיקו  בישראל  לתנ״ך  מורים  ישראל. 
חדשה  ראייה  זווית  רבה,  הבנה  ממנו 
הספרים  להוראת  והשראה  ומאלפת 
בוודאי  בהם.  דן  שהספר  והפרקים 
שוחרי  בקרב  זה  לצורך  הספר  ישמש 
התנ״ך בארה״ב ובארצות אחרות בהן 

באנגלית.  הקריאה  נפוצה 

ל״ח בספר  ופרק  רות  מגילת 
ויהודה על תמר  בראשית 

עומד ב שהספר  היצירות  מרכז 
נשים:  ארבע  פועלות  עליהן 
נעמי, תמר ואסתר. שלוש  רות, 
באירועים  קשורות  הראשונות  הנשים 
הימים,  ברבות  אשר,  ובהשתלשלותם 
זו  המלך.  דוד  של  להולדתו  הביאו 
הסיפורים  של  ההיסטורית  התכלית 
על רות ותמר. מרדכי ואסתר חיים כ-

400 שנה לאחר מכן. מרדכי, צאצא של 

שאול המלך, ואסתר, גלו לבבל ומשם 
הגיעו לשושן בירת הממלכה הפרסית. 
ושל  המגילות  של  ל״תכלית״  בדרך 
לומדים  אנו  ויהודה,  על תמר  הסיפור 
וכיצד  הגיבורות  חייהן של  אירועי  על 
הללו  האירועים  התכוונו,  או  כיוונו, 
המתוחכם,  הקורא  לייעודם.  להגיע 
של  והדעות  האמונות  בעולם  השרוי 
למסקנה  יגיע  הסתם  מן  התנ״ך,  ימי 
שיד   – שלפנינו  הספר  מחבר  לדעת   –
ההיסטוריה  את  מכוונת  האלוהים 
אין  אפילו  בעבורה,  שתכנן  לתכלית 
לבני  לעין.  נראית  הזאת  התכלית 
על  מבט  אין  החיים,  קצרי  ודם  בשר 
כדי לתפוס את  די הצורך  טווח  ארוך 
רבים,  דורות  במשך  האירועים  מהלך 
התכלית  מהי  הבנה  לכלל  להגיע  כדי 
אדם.  מעין  הנסתרת  האלוהית 
הזאת,  התכלית  את  מגלות  המגילות 
מילגרם,  הלל  כמו  לקוראים  רק  אך 
שיודע להעמיד את קוראיו על מסתרי 

ורזיהן.  המגילות 
המבוסס  דעת  שיקול  לאור 
סבור  לרוב,  ורמזים  סימנים  על 
והן  רות  מגילת  שהן  מילגרם 
נכתבו  ויהודה  תמר  על  הסיפור 
עד  דוד  של  מלכותו  ימי  בסוף 
שלמה.  המלך  של  תקופתו  סיום 
ההם  בימים  הללו  היצירות  קורא 
חשיבותן,  את  מאד  מעריך  היה 
התגלגלה  כיצד  מסבירות  הן  כי 
שבו  למצב  להגיע  כדי  ההיסטוריה 
על אדמתו לבטח,  יושב  ישראל  עם 
ומלכו בראשו. הנה גם נבנה מקדשו 
של אלוהים בו שוכן הארון עם שני 
משה  בידי  כתובים  הברית  לוחות 
הבטחות  התגשמו  בעצמו.  הנביא 
מאברהם  לאבותינו  שניתנו  האל 
את  מעמידה  רות  מגילת  ואילך. 
ריבוי  בפני  היום  של  הקוראים 
המקשים  ומכשולים  אתגרים  של 
מקרא  וחוקרי  הכתוב,  הבנת  על 
לדעתם  כך.  על  הצביעו  דגולים 
בין  מילגרם,  הלל  מחברנו  ולדעת 
שבה  התקופה  לבין  אנו  ימינו 
תקופה  משתרעת  המגילה,  חוברה 
לערך.  שנה  אלפים  שלושת  של 
המוצג  הסיפור  המגילה,  דברי  לפי 

ביקורת ספרים

)אמריטוס(  פרופסור  הוא  שרן  שלמה 
הספר  בית  וארגונית,  חינוכית  לפסיכולוגיה 
לימד  שם  אביב,  תל  אוניברסיטת  לחינוך, 
ספרים  פרסם   .2000 עד   1966 משנת 
ופסיכולוגיה  חינוך  בנושאי  רבים  ומאמרים 
מערכת  חבר  ויהדות.  ציונות  ובנושאי 

נתיב.
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בימי  להתרחש  אמור  היה  בה 
העידן  לפני  שנים  מאות  השופטים, 
בעל  זה,  קצר  בספר  נכתבה.  שבו 
היה  לא  הכול,  בסך  פסוקים   85
העשויים  רבים  פרטים  לתת  מקום 
הצלחה  ביתר  להבין  בידינו  לסייע 
וההיסטורי  החברתי  המצב  את 
המחבר  כוונות  את  המסביר 
בעלת  גישה  רק  לפיכך,  וסיפורו. 
יכולה  רחבים  היסטוריים  אופקים 
והסביבה  החיים  תנאי  את  לשחזר 
קדומה  תקופה  באותה  שררו  אשר 
משמעות  להעניק  וכך  עמנו,  בחיי 
זו  משימה  רות.  למגילת  משכנעת 
בספר  הצלחה  ביתר  בוצעה  אכן 

שלפנינו. 
בספר  הנדונות  היצירות  שלוש 
של  ולדעתם  המחבר  לדעת  נכתבו, 
נשים.  ידי  על  אחרים,  חוקרים 
העדויות  כל  את  כאן  נשחזר  לא 
לציין,  ניתן  אך  זו,  קביעה  המאששות 
מנקודת  מסופרות  שכולן  למשל, 
כאשר  גם  האישה,  של  הראות 
מרדכי  בועז,  בסיפור.  גברים  מופיעים 
המרכזיים  הגיבורים  אינם  יהודה  או 
ונעמי,  רות  אלא  הללו  היצירות  של 
נקראות  המסורת  לפי  ותמר.  אסתר 
גיבורת  על שם האישה  שתי המגילות 
ומגילת  רות  מגילת  דהיינו  המגילה, 
 – מילגרם  מציין  כך   – ולא  אסתר, 
מגילת בועז או מגילת מרדכי. גם אין 
הראשית  השחקנית  היא  שתמר  ספק 
יהודה  ולא  ל״ח  בבראשית  בסיפור 
ממלא  רות,  במגילת  בועז  כמו  שהוא, 

משני.  שחקן  של  תפקיד 

ויהודה תמר 

ונעמי מ רות  של  בסיפור  דיון 
 7 בפרק  מחברנו,  עובר 
ל״ח  פרק  את  לפרש  בספרו, 
תמר  של  הסיפור  בראשית,  בספר 
התרחשו  כרונולוגית  מבחינה  ויהודה. 
תקופת  סוף  לקראת  אלה  אירועים 
לפני  ה-18  המאה  דהיינו,  האבות, 
על  מילגרם  מסתמך  בכך  הספירה. 
מצרים  חוקר  של  החדשים  מחקריו 
 ,)Kitchen( קיטשן  קנת  העתיקה, 

האבות  שתקופת  לאחרונה  שקבע 
קדומה בכמה מאות שנים ממה שהיה 
מספר  לפני  עד  המקרא  בחקר  מקובל 
המסופר  לפיכך,  שנים.  של  רב  לא 
מ- למעלה  התרחש  ל״ח  בבראשית 
רות  מגילת  שנכתבה  לפני  שנה   800
עד  דוד  של  מלכותו  ימי  אמצע  בין 
ל״ח  פרק  שלמה.  ממלכת  ראשית 
בבראשית לא הועלה על הכתב במאה 
של  דעתו  ולפי  הספירה,  לפני  ה-18 
ומגילת  ל״ח  פרק  בראשית  מילגרם, 
לערך,  תקופה  באותה  נתחברו  רות 
שנה  חמישים  של  בהפרש  כנראה 
לערך. זמן חיבורם של רוב פרקי ספר 
המושג  גם  במחלוקת.  שנוי  בראשית 
פרקי  “חיבור״  דהיינו  כפשוט,  הנראה 
בראשית  ספר  כי  מאד  מורכב  הספר, 
היום,  הבנתנו  מיטב  לפי  מורכב, 
חלקים-חלקים, ובשלב מסוים – אולי 
לקראת סוף מלכות שלמה ואולי לפני 
בא סופר, אסף את החלקים או   – כן 
לכדי  יחד  וצירפם  הללו  המגילות  את 
רצף אחד. מילגרם ציין שהוא מסכים 
 1)Rad( עם דעת החוקר גרהרד פון רד 
בסוף  נתחבר  בראשית  שספר  הסבור 
מלכות שלמה. השקפה שונה לחלוטין 
וזמן  לגבי התהוותו של ספר בראשית 
המקרא  חוקר  ידי  על  הוצגה  חיבורו 
 .)1954( קאסוטו,2  דוד  משה  הנודע 
ש״ראשית  טען  קויפמן3  יחזקאל 
האופק  גבול  קצה  היא  המלכות 
התורה״  ספרי  של  ההיסטורי-המדיני 

.)195 ע׳   ,1952 )קויפמן, 
על הקוראים להתחקות אחר שלבי 
הספר  מחבר  של  והמחקר  החשיבה 
הנימוקים  מהם  ללמוד  כדי  שלפנינו 
שיש  בהנחה  זו.  לקביעה  המכריעים 

“בראשית״,  ערך  ראה  דוד,  משה  קאסוטו,    .1
אנציקלופדיה מקראית, ירושלים: מוסד ביאליק, 

.,335–318 ע׳  ב׳,  כרך   ,1954

הישראלית,  האמונה  תולדות  יחזקאל,  קויפמן,    .2
כרך ראשון, ספר ראשון, תל אביב: מוסד ביאליק-
האמונה  תולדות  יחזקאל,  קויפמן   ;1952 דביר, 
אביב:  ראשון,תל  ספר  רביעי,  כרך  הישראלית, 

.448–439 ע׳   ,  1956 ביאליק-דביר,  מוסד 

 Gerhard von Rad, Old Testament Theology,   .3
 ;vol. 1, London: Oliver and Boyd, 1962
 ,D.M.G. Stalker על-ידי  מגרמנית  תורגם 

.1958 המעובדת,  השנייה  המהדורה 

חיבורם  מועדי  לגבי  זו  לעמדה  יסוד 
של בראשית ל״ח ומגילת רות, הטווח 
כאמור,  הוא,  בו  שמדובר  ההיסטורי 
מתקופת האבות, שהיא ראשית תקופת 
של  א׳-י״ב  פרקים  )להוציא  המקרא 
התקופה  על  המספרים  בראשית  ספר 
שלמה.  מלכות  עד  אברהם(,  שלפני 
 20–8 בפרקים  הנדונה  אסתר,  מגילת 
לסוף  מתייחסת  מילגרם,  של  בספרו 
המאה  באמצע  המקרא,  תקופת 
כ-1,300  הספירה,  לפני  החמישית 
מי  ויהודה.  תמר  סיפור  אחר  שנה 
לשלוש  רצינית  פרשנות  להכנת  שניגש 
רות  מגילת  ל״ח,  בראשית   – היצירות 
עצמו  על  מקבל   – אסתר  ומגילת 
הרקע  את  הקוראים  בפני  לפרוס 
תקופה  של  ההיסטורי-חברתי-דתי 
בספרו  נעשה  שאכן  כפי  זו,  ארוכה 

מילגרם.  של 

מגילת אסתר

יהודים ל מעטים,  לא  קוראים 
נדמה  היה  ולא-יהודים, 
שמדובר בסיפור שנרקם מחוטי 
תיאור  לאור  ובפרט  מזרחית,  פנטזיה 
בצבעים  המצויר  המלך  “משתה״ 
קשה  משימה  מובלטים.  גרוטסקיים 
מגילת  את  להציג  שלנו  למחבר  היתה 
ההיסטורית- חשיבותה  במלוא  אסתר 
לרוח  ונאמנותה  הספרותית-הדתית 
עליהם  שמסופר  והמקום  התקופה 
היטב  עמד  קויפמן  יחזקאל  במגילה. 
מגילת  של  ההיסטורית  משמעותה  על 
בשביל  הן  דווקא,  דתי  כספר  אסתר 
המחשבה על האמונה הישראלית, והן 
הדורות  בכל  האנטישמיות  להבנת 

.)1956 )קויפמן,  בימינו  ובמיוחד 
מימי רות ונעמי עובר הספר, מפרק 
של  הטקסט  עם  להתמודד  ואילך,   8
בשנת  מתחיל  שסיפורה  מגילת אסתר 
ישראל,  לארץ  מחוץ  לפנה״ס,   483
ומשפחתו  מרדכי  פרס.  מלכות  בגולת 
של  שאבותיו  לאחר  מבבל  לשם  נדדו 
לפני  שנה  כ-100  לבבל  הובאו  מרדכי 
הבית  חורבן  אחר  יהודה  גולי  עם  כן, 
לפנה״ס(.   586( הבבלי  נבוכדנצר  בידי 
בשורה  לטפל  שלנו  הפרשן  חייב  מיד 



�2

היסטוריים  נושאים  של  שלמה 
כיצד  כגון:  להבינם,  צריך  שהקורא 
ספרי  בין  נכללה  שמגילת אסתר  קרה 
ביוונים  הפרסים  מלחמת  התנ״ך, 
אופי  בקרב,  הפרסים  של  ותבוסתם 
החברתיות  והנורמות  הפרסי  המשטר 
פרשת  את  להסביר  כדי  בו,  השוררות 
העניינים  השתלשלות  המלכה,  ושתי 
שנה   150 כעבור  שהסתיימה  בפרס 
אלכסנדר  ידי  על  האימפריה  בכיבוש 
הבלשניים  השיקולים  מוקדון, 
וההיסטוריים הקובעים את תאריכיה 
האירועים  המגילה,  של  האפשריים 
ישראל  בארץ  המתחוללים  החשובים 
במקביל  ונחמיה  עזרא  בהנהגת 
הקורא  ועוד.  אסתר,  במגילת  לסיפור 
רב- פרק  על  מקיפה  להרצאה  יזכה 
המזרח  של  בהיסטוריה  זה  תהפוכות 
בית  חורבן  לאחר  שנה  מאה  התיכון 

ראשון.
המחבר מספר כיצד השתנו נורמות 
נורמות  ממלכת פרס, או לפחות אותן 
גם  וכנראה  המלך  בחצר  הנהוגות 
ממשטר  האצולה,  בני  של  בבתיהם 
כללי  על  השומר  יחסית,  קפדני, 
התנהגות – כולל מנהגי שתייה ואכילה 
של  נופך  בעלי  אפילו  או  שמרניים   –
סגפנות, לכללים של מתירנות-יתר של 
יחסו  הרסן.  שלוחות  ושיכרות  זלילה 
של מחבר המגילה לתופעה זו ולדמותו 
של המלך אחשוורוש בכללה הוא יחס 
שקורא  למי  הניכרים  ולגלוג  בוז  של 
ערכיה  המגילה.  של  השורות״  “בין 
של המלוכה הידרדרו והתנוונו לעומת 
פרס,  ממלכת  של  הקודמים  דורותיה 
ובמקום הוד והדר, כראוי למי שעומד 
מוקיון  עומד  אדירה,  ממלכה  בראש 
שיכור. אין פלא, אפוא, שממלכת פרס 
בשל  כתפוח  ונפלה  ימים  האריכה  לא 

הרביעית. במאה  היוונים  לידי 
מכאן ואילך מתגלגל והולך הסיפור 
בששה  הנדון  ואסתר,  מרדכי  על 
את  המציגים   )18–12( רצופים  פרקים 
פרטי  של  והפרשנות  הניתוח  מהות 
כאן  אין  כמכלול.  ותפקידם  המגילה 
של  תמצית  ולו  למסור  לניסיון  מקום 
הדברים לקוראי מאמר זה. אך, כאשר 

את  סיים  שהוא  מתרשם  הקורא 
לטקסט  מילגרם  של  פרשנותו  קריאת 
שארבעת  מגלה  הוא  המגילה,  של 
–19( ספרו  של  האחרונים  הפרקים 

בשאלות  ומרתק  מפורט  דיון  הם   )22
עקרוניות שהמחבר לא השיב עליהן עד 
סביב  המחלוקת  היתה  מה  כגון:  כה, 
ופרשני  חז״ל  בקרב  אסתר  מגילת 
מחבר  האם  המודרני?  בעידן  מקרא 
יוסף  על  בסיפור  השתמש  המגילה 
שעליו  כדגם  בראשית  בספר  ואחיו 
פשר  מה  המגילה?  סיפור  את  השתית 
ואסתר,  רות  המגילות,  ששתי  הדבר 
בבראשית  ויהודה  תמר  של  והסיפור 
יוסף  על  כל המסופר  כמעט  וגם  ל״ח, 
זהותו  את  מגלה  הוא  אשר  עד   –
נושאים  אלה  כל   – במצרים  לאחיו 
אופי חילוני מובהק? אין אנו שומעים 
הללו,  בסיפורים  האלוהים  דברי  את 
ומעשי האנשים נראים כפרי הכוונתם 
הם לאור הנסיבות והתנאים המידיים. 
את  משחקות  המתוארות  הדמויות 
הן  לכאורה,  אשר,  במחזה  תפקידן 
חייהן  את  וחיים  ידיהן  במו  כתבו 
דחפיהן  או  דעתן  שיקול  מיטב  פי  על 
סיפורים  נתקבלו  כיצד  האישיים. 
אלה  שאלות  לתנ״ך?  כאלה  חילוניים 
ארבעת  את  כאמור,  תופסות,  ואחרות 
פרקים  בספר.  האחרונים  הפרקים 
אלה יוצרים אצל הקורא הרגשה ודעה 
הנושאים  את  מיצה  המחבר  שאכן 
ולפרשם.  להבהירם  שחובה  והבעיות 
קריאת הספר עד סיומו יוצרת הרגשה 
חזקה של השלמה, של סוף פסוק, של 
כוחו  יישר  תום.  עד  היצירות  הבנת 
 .בישראל כמותו  וירבו  המחבר  של 
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רפאל ישראל

הגדולים ב למחקריו  השוואה 
יהודיים  בעניינים  הקודמים 
סופר  של  עטו  פרי  וישראליים 
פורה זה במשך 50 השנים האחרונות, 
למדי  תמציתי  הוא  החדש,  הספר 
את  ומעדכן  מסכם  רבה  ובמידה 
ומציב  ההיקף  ורבת  הפורה  יצירתו 

בפרספקטיבה. אותה 
בן  הסכסוך  את  תוחם  גינייבסקי 
לשכנותיה  ישראל  בין  השנים  מאה 
תחומי  שלושה  בתוך  הערביות 
מתייחסים  שכולם  עיקריים,  מחלוקת 
פליטים  טריטוריה,  לפלשתינאים: 
בקיומה  להכיר  הערבים  של  וסירובם 
אשר  וירדן  מצרים  מלבד  ישראל,  של 
שלום  הסכמי  חתמו  זמן  פרק  באותו 
עם המדינה היהודית. לעומת שני סלעי 
בעיקרם  שהם  הראשונים  המחלוקת 
ואפשר  ומדידים,  ממשיים  כמותיים, 
אשר  ותן  קח  של  בתהליך  ליישבם 
או  ומתן״  ״משא  אותו  מכנים  אנו 
״תהליך שלום״ העשוי להוביל לפשרה 
ולהסכם, הרי סלע המחלוקת השלישי, 
ובלתי-ניתן  יותר  הרבה  חמקמק  הוא 
אופי  למחלוקת  מוסיף  והוא  להגדרה 
ומתן  למשא  פתוח  שאינו  איכות  של 

לפשרה.  נתון  ואינו 

וחוקר  מורה  הוא  ישראלי  רפאל  פרופ׳ 
באוניברסיטה העברית. פרסם ספרים רבים 
חבר  התיכון.  והמזרח  האסלאם  בנושא 

נתיב. מערכת 

ביקורת ספרים
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סדר  את  להפוך  יש  זו  סיבה  בשל 
לעולם  שהרי  אלה,  בסוגיות  הטיפול 
יהיה יישוב הסוגיה של הכרה בישראל 
ולהסדרת  לטיפול  מוקדם  תנאי 
לטריטוריה  הקשורים  העניינים 
הגיע  כאשר  כי  ראיה  והא  ולפליטים. 
והכריז  ב-1977  לישראל  סאדאת 
ישראל  את  מקבל  הוא  כי  בכנסת 
כל  בהחזרת  תוגמל  הוא  בה,  ומכיר 
השטחים שלו עד הסנטימטר האחרון. 
בדומה לכך, רק כאשר ערפאת, בתרגיל 
״הכיר״  באוסלו,  עיניים  אחיזת  של 
במשא  החלו  ישראל  של  בקיומה 
ומתן על נסיגת ישראל מעזה ומיריחו. 
למסור  החלה  ישראל  כאשר  ולהיפך, 
שטחים לפלשתינאים, בתקווה כי בכך 
תקדם את התהליך ותפיג את טינתם, 
התחוללה הסלמה בגישותיהם האנטי-
בישראל  להכיר  סירובם  ישראליות, 
זאת  שביטאה  כפי  במלואו,  נתגלה 
העיקרי  כמכשול  החמא״ס,  ממשלת 
לשלום. לאמיתו של דבר, התעקשותם 
על  ערבים(  )ושאר  הפלשתינאים  של 
צמחה  בישראל  אי-ההכרה  עניין 
מדיניותם.  של  הפינה  לאבן  והייתה 
הם הגיעו להבנה כי הצורך הנורא של 
נקודת  הוא  ובהכרה  בקבלה  ישראל 
מישראל  לסחוט  יוכלו  שבה  התורפה 
נוספים ולאלצה לשלם מחיר  ויתורים 

לעמוד. תוכל  לא  שבו  ביותר  גבוה 
ישראל,  של  הקיום  זכות  שלילת 
השנים  אלף  בת  נוכחותה  למרות 
בארץ ודבקותם של האבות הקדמונים 
ללא  קשורה  העתיקה,  במורשתה 
המסורתיות  השליליות  לגישות  ספק 
ומכאן  היהודים  כלפי  האסלאם  של 
כפי  ולישראל,  המודרנית  לציונות 
באמנת  היטב  משתקף  שהדבר 
ישראל  כי  הוא  הרעיון  החמא״ס. 
על  להתקבל  יכולות  אינן  והציונות 
ושאר  פונדמנטליסטים  אותם  ידי 
אינם  שיהודים  מאחר  מוסלמים, 
מכיוון  ולמדינה,  לעצמאות  ראויים 
נצחי״  ל״סבל  דינם  את  גזר  שאללה 

האסלאם. שלטון  תחת 
הסכסוך  ניתוח  במקום  לפיכך, 
אף  ישראליים-פלשתינאיים,  במונחים 
שתחילתו שם, ובמקום הבהרת שלושת 

ופליטים  שטחים  הכרה,  היבטיו: 
על  לעשות  הפליא  שגינייבסקי  כפי   –
שמצב  ייתכן   – המקובל  ההיגיון  פי 
העניינים החדש המורה באופן דרמטי 
הסכסוך,  לפתרון  האפשרות  חוסר  על 
שלושה  של  במונחים  יותר  טוב  יובן 
)א(  משותף:  מרכז  בעלי  מעגלים 
שהוא  הישראלי-פלשתינאי,  המעגל 
הישראלי- המעגל  )ב(  הספר;  ליבת 

לפעם  מפעם  בו  נוגע  שהמחבר  ערבי, 
הישראלי/ המעגל  )ג(  אגב;  כבדרך 

מרכז  אל  שעבר  אסלאמי   – יהודי 
מכריע.  ויותר  יותר  ונעשה  הבמה 
להיענות  כדי  שמתכופפים  ככל  שהרי 
כך  הערביות-אסלאמיות,  לתביעות 
מבינים כי מעגלי הליבה )הפלשתינאי 
והערבי(, הכמותיים בעיקרם, מאבדים 
העולם  בעיני  מחשיבותם  ויותר  יותר 
בעוד אשר  והעולם האסלאמי,  הערבי 
יוצא  האסלאם  של  האיכותי  תפקידו 
מעל  שהופגן  כפי  העליונה,  על  וידו 
של  בהכרזותיו  ספק  לכל  ומעבר 
אחמדינג׳אד. איראן )והחמא״ס לצורך 
ולכן  ערבית,  מדינה  שאינה  העניין(, 
מן  לכן חלק  קודם  הייתה  לא  מעולם 
הסכסוך הישראלי-ערבי, אינה אומרת 
כי ישראל מצומצמת שטחים המקבלת 
תהיה  פליטים,  של  מוגבל  מספר 
סאדאת  שאישרו  )כפי  עליה  מקובלת 
את  לפסול  שיש  אלא  חוסיין(,  והמלך 
העם  כמדינת  ישראל  של  הרעיון  כל 

כרעיו.  ועל  קרבו  על  היהודי 
דווקא  )או  לאור  הדברים  מבחינת 
עוד  אין  כי  עולה  זה,  מצב  לחושך( 
עם  בוויכוח  תועלת  או  רלוונטיות 
סוְגָית  על  המוסלמים  או  הערבים 
הפליטים ו״זכות השיבה״ שלהם, כפי 
של  הראשון  בפרק  גינייבסקי  שעושה 
האחראי  מיהו  או   ,)62–13 )ע׳  ספרו 
של  מטרתם  איננה  זו  הבעיה.  ליצירת 
מאחר  הערבים,  של  או  האיראנים 
שאילו היה הדבר אכפת להם, יכולים 
היו ליישב את הסוגיה על ידי קליטת 
שעשתה  כפי  בארצותיהם,  הפליטים 
של  דומה  מספר  שקלטה  ישראל 
בארצות  שמוצאם  יהודים  פליטים 
והמתנגדים  איראן  לגבי  מוסלמיות. 
רקע  על  בפליטים  משחק  הערבים, 

כלפיו  מגלה  שהמערב  ״הומניטרי״ 
מן  סוגיות  אל  וחזרה  רבה,  רגישות 
ו״זכויות  ״ריבונות״  כגון  העבר 
טריטוריאליות שאינן ניתנות להעברה״, 
הטריטוריאליים  ההסדרים  אחרי 
מלחמת  בעקבות  באירופה  שנעשו 
לעורר  אמצעי  רק  הם   ,II-ה העולם 
של  ודה-לגיטימציה  מערבית  אהדה 
האמיתית  הסוגיה  לגביהם,  ישראל. 
אם  אשר  ישראל,  של  חיסולה  נותרה 
עלולה  היא  בוטים,  במונחים  תנוסח 
מדינות  כמה  מצד  בדחייה  להיתקל 
בגלוי  להצטרף  המתקשות  מערביות 

שכזו.  להצעה 
אודות  שלו,  השני  העיקרי  בפרק 
מתפלמס  המחבר   ,)95–63 )ע׳  שטחים 
של  היסודית  תקפותה  עם  ומתמודד 
החלטת מועצת הביטחון 242 האמורה 
בהיבטים  הדיונים  כל  על  לשלוט 
אם  הסכסוך,  של  הטריטוריאליים 
ישראל תיסוג ״משטחים״ כפי שישראל 
כפי  ״השטחים״  מכל  או  טוענת, 
שטוענים הערבים ותומכיהם. השאלה 
היא יסודית יותר: אותה החלטה אינה 
ואף  הפלשתינאית  בסוגיה  מטפלת 
אינה מזכירה אותה בשם, לא כל שכן 
״מדינה פלשתינאית״. היא מדברת אך 
״בעיית  את  לפתור  הצורך  על  ורק 
הלורד  של  לדבריו  אשר  הפליטים״, 
)Caradon(, המחבר הבריטי של  קרדון 
להתייחס  הייתה  אמורה  ההחלטה, 
לפליטים  והן  היהודים  לפליטים  הן 
אף  במספרם,  שווים  שהיו  הערבים, 
היהודים  שהשאירו  הרכוש  כי  שנטען 
מאחוריהם היה גדול הרבה יותר מזה 
בישראל.  הערבים  אחריהם  שהשאירו 
הנה כי כן, אם אותה החלטה אמורה 
שרק  הרי  להסדר,  הבסיס  להיות 
ענייני הפליטים משני הצדדים יטופלו 
מ״שטחים״  נסיגה  ואילו  במסגרתה 
קבלה  של  בתנאי  אפשרית  תהיה 
ערבית של ישראל על-ידי ויתור על כל 
טענה למצב של מלחמה, ולא כל שכן 
החתירה להשמיד את ישראל לחלוטין. 
מלבד זאת, כיצד יכול האו״ם שאימץ 
אחת  של  האיום  נוכח  ההחלטה  את 
המדינות החברות בו )איראן( להשמיד 
נקיפת  ללא  )ישראל(,  אחרת  חברה 
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המדינה  את  מקרבו  לגרש  כדי  אצבע 
בסכסוך  צד  איננה  שאף  התוקפנית 
את  מפריכה  אולם  הערבי-ישראלי, 
ההחלטה המכירה בזכותה של ישראל 
גבולות בטוחים  ״לחיות בשלום בתוך 

ומוכרים״? 
איראן  אשר  ממש,  אלה  איומים 
החיזבאללה  )סוריה,  ולקוחותיה 
הם  ליישמם,  נחושים  וחמא״ס( 
לסגת  לסרב  ישראל  את  המניעים 
ולהמשיך להחזיק בעמדותיה בשטחים 
נסיגה  שהרי  להגנתה.  חיוניות  שהן 
האיומים  את  תפיג  שלא  בלבד  זו  לא 
עלולה  שהיא  אלא  שלום  תזרז  ולא 
תדמית  הצגת  ידי  על  מלחמה  לזרז 
היא  שלפיה  ישראל,  לאויבי  מוטעית 
המתקפלת  ומפוחדת,  נסוגה  מדינה 
הבריונים  של  ואיומים  לחץ  תחת 

אותה. הסובבים 
 ,)180–97 )ע׳  בספר  הרביעי  הפרק 
כל  שכן  הראשון,  להיות  היה  צריך 
מגיע  הוא  ממנו.  נובע  אחר  דבר 
לשאלת ההשמדה של ישראל במקום 
העניין.  לב  זהו  עמה.  יחד  להתקיים 

של  הרציונלי  הניתוח  זאת  עם 
לפסול  והאסלאמי  הערבי  הקיבעון 
המטרה  את  מחטיא  ישראל,  את 
כאן  החזק  הדגש  כי  שמבינים  לאחר 
על  ולא  אסלאם  על  להיות  צריך 
רציונליות, מאחר שאויביה המושבעים 
להשמדתה  המחויבים  ישראל  של 
)איראן, חמא״ס, חיזבאללה( מדברים 
משתמשים  אסלאמיים,  במונחים 
ומשתמשים  אסלאמי  מילים  באוצר 
בעורמה בסמלים אסלאמיים. קבוצת 
של  במונחים  המתבטאות  אלה 
״האחים המוסלמים״, הן האופוזיציה 
עם  שלום  על  חתמו  אשר  במדינות 
זו  לא  כך  וירדן.  מצרים   – ישראל 
עמדותיהן  את  מחזקות  שהן  בלבד 
שהן  אלא  ישראל,  כלפי  העוינות 
את  על-פיהן  להפוך  מאיימות  אף 
המעוגנות  בשלום״  ״התמיכה  מגמות 
סאדאת  חתמו  שעליהם  בהסכמים 

וחוסיין.
 ,)192–187 )ע׳  האפילוג  פרק 
של  ההקבלה  את  המשרטט 
האי  )חצי  לאנדלוסיה  פלשתינה 

המוסלמים  שהפסידו  האיברי 
אחרי  הרקונקוויסטה,  לקנאי 
מעלה  מוסלמי(  שלטון  שנות   800
מאד  ורלוונטית  חשובה  נקודה 
היה  העניין  כי  מוכיח  והוא  הואיל 
המערב,  נגד  מוסלמית  מתקפה 
ולא  ממנו,  חלק  היא  ישראל  אשר 
ישראל.  נגד  ממוקד  מוסלמי  מאמץ 
ופליטים הן רק  הבעיות שלשטחים 
הדעת״  על  ״מתקבלות  אמתלות 
אך  במערב,  היטב  המתקבלות 
הסכסוך.  ליבת  את  מייצגות  אינן 
במובן זה, הסיכום הקצר בפרק זה, 
מכיוון  הספר  של  עיקרו  אולי  הוא 
של  הלב  תשומת  את  מפנה  שהוא 
של  למצוקתה  בעולם  הקהל  דעת 
ישראל העומדת בחזית העימות בין 
ראוי  שוב  האסלאם.  לבין  המערב 
קצר,  סיכום  על  לשבח  גינייבסקי 
המזרח  הסכסוך  של  וברור  מאלף 
הוא  דבר,  של  לאמיתו  אך  תיכוני, 
גדול  כל-עולמי  ֶהקֵשר  על  מצביע 

יותר. הרבה  ומאיים 




