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כיצד להטיל ספק בסמכות
הרב אבי קיליפ

Unit 1: Questioning Government

 להטיל ספק בממשלה:יחידה א

Session 1: Questioning what Everyone Else Believes

 להטיל ספק בכל מה שאחרים מאמינים בו:שיעור א

The founding story of Judaism is the story of Abraham.
Abraham, we are told, was the first monotheist, the first
person to believe in a single God. How does a person
come to believe and advocate for something that is so
different, and even contradictory to the ideas generally
accepted by society?

 כך, אברהם.סיפור ייסודה של היהדות הוא סיפורו של אברהם
 הבן אדם הראשון שהאמין, היה המונותאיסט הראשון,מסופר
 כיצד אדם הופך למאמין ותומך נלהב במשהו שהוא.באל אחד
כל כך שונה ואף עומד בסתירה לרוב הרעיונות המקובלים
?בחברה

The following midrash opens up these questions with
three stories of Abraham’s attempts to convince others
of his ideas. In these stories Abraham confronts a
stranger, his own father and brother, and the King
himself. The second of the three stories is the most wellknown – people are sometimes surprised to learn it is
not part of the Torah itself. As you read the stories, ask
yourself: What is Abraham's approach with each person? Do you think his tactics are smart or ill-advised? Is
he successful in his attempts to push back on the mainstream dogma?

המדרש להלן מרחיב את השאלות הללו עם שלושה סיפורים
.אודות ניסיונותיו של אברהם לשכנע אחרים להאמין ברעיונותיו
 עם אביו ואחיו ועם המלך,בסיפורים אלו אברהם מתעמת עם זר
 הסיפור השני הוא מוכר ביותר עד כדי כך שיש אנשים.בעצמו
 כאשר אתם.שמופתעים שסיפור זה כלל לא נמצא בתורה עצמה
 מה הגישה שאברהם: שאלו את עצמכם,קוראים סיפורים אלו
נוקט עם כלפי כל אחד מהאנשים? האם אתם חושבים
שהטקטיקה שלו היא חכמה או דווקא לא כל כך מחושבת? האם
הוא מצליח בניסיונותיו להתנגד לאמונה המוחלטת של הזרם
?המרכזי

Genesis Rabbah 38:13

תרגום לעברית

יג:בראשית רבה לח

“And Haran died in the presence of "וימת הרן על פני תרח אביו" – רבי חייא "וימת הרן על פני תרח אביו" רבי חייא בן
his father Terah" (Genesis 11:28).  תרח עובד:[ תרח עובד בנו של רב אדא מיפו ]אמר:בר בריה דרב אדא דיפו
Rabbi Hiyya the grandson of Rabbi , פעם אחת יצא למקום מסוים. חד זמן נפיק לאתר הושיב צלמים היה,צלמים היה
Adda of Yaffo [said]: Terah was a
.והושיב את אברהם מוכר תחתיו
.לאברהם מוכר תחתיו
worshipper of idols. One time he had
to travel to a place, and he left
Abraham in charge of his store.
When a man would come in to buy
[idols], Abraham would ask: How old
are you? They would reply: Fifty or
sixty. Abraham would then respond:
Woe to him who is sixty years old
and worships something made
today – the customer would be
embarrassed, and would leave.

אדם ורוצה לקנות ]פסל[ והיה-היה בא בן
 בן כמה שנים אתה? היה אומר:אומר לו
 'וי: היה אומר לו. בן חמישים או ששים:לו
לו לאותו אדם שהוא בן שישים וצריך
לעבוד לפסל בן יומו?!' והיה מתבייש
.]אותו אדם[ והולך לו

:הוה אתי בר אינש בעי דיזבן והוה אמר לו
 בר:בר כמה שנין את? והוה אמר לו
 ווי ליה: והוה אמר לו.חמשין או שיתין
 ובעי למסגד,לההוא גברא דהוה בר שיתין
.לבר יומי?! והוה מתבייש והולך לו

Abraham attempts to make his case through a logical – אברהם מנסה לבנות את הטענה שלו דרך טיעונים לוגיים
argument – have you ever tried a similar approach? How
?האם אי פעם ניסיתם מהלך דומה? כיצד זה עבד בשבילכם
did it work for you?
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The text tells us that the person felt “embarrassed.”
What do you think about the role of shame or embarrassment in pushing back against ideas you think (know!)
are wrong? In what way does this line humanize the
person on the other side of the argument? Do you think
shame is an acceptable tool for questioning authority?
What are the limits?

 מה לדעתכם תפקידה של.הטקסט אומר לנו שהאדם התבייש
 כאשר אתם מתנגדים לרעיונות שאתם, או השפלה,אותה בושה
חושבים )או אפילו יודעים!( שאינם נכונים? באיזה דרך משפט
זה בסיפור מדגיש את הצד האנושי האדם בצדו השני של
הוויכוח? האם אתם חושבים ש ִבּיוּש היא כלי לגיטימי על מנת
?להטיל ספק בסמכות? מהם הגבולות של כלי זה

In this vignette Abraham seems to “pick-a-fight” with an , כלומר.בסיפור זה נראה שאברהם מחפש לריב עם לקוח תמים
unsuspecting customer. This person was not looking for  האם יש זמנים.אותו לקוח כלל לא חיפש להיכנס לוויכוח תאולוגי
a theological debate. Are there times when do you think שבהם הטלת ספק בסטטוס קוו דורשת שנציב שאלות לכל מי
questioning the status quo requires us to raise issues
?שקלע לדרכינו
with anyone and everyone we meet?
A woman entered carrying a dish full
of flour. She said to him: this is for
you, offer it before them. Abraham
took a club in his hands and broke all
of the idols, and placed the club in
the hands of the biggest idol. When
his father returned, he asked: who
did all of this? Abraham replied: I
can't hide it from you – a woman
came carrying a dish of flour and told
me to offer it before them. I did, and
one of them said 'I will eat it first,'
and another said 'I will eat it first.'
The biggest one rose, took a club,
and smashed the rest of them. Terah
said: what, do you think you can trick
me? They don't have cognition!
Abraham said: Do your ears hear
what your mouth is saying?

פעם אחת באה אישה אחת והביאה בידה
 הקרב, הא לך: אמרה לו.קערת סולת
 קם ]אברהם[ נטל פטיש.לפני הפסילים
 שבר את כל הפסילים ונתן הפטיש,בידו
 אמר, כיון שבא אביו.ביד הגדול שביניהם
 באה אישה: מי עשה להם כך? אמר לו:לו
אחת והביאה להם קערת סולת ואמרה לי
 זה, הקרבתי לפניהם.להקריב לפניהם
 אני אוכל: וזה אמר, אני אוכל ראשון:אמר
 נטל פטיש, קם הגדול שביניהם.ראשון
, מה אתה משטה בי: אמר לו.ושברם
 ולא ישמעו:האם יודעים הם? אמר לו
!?אזניך מה שפיך אומר

חד זמן אתא חד איתתא טעינה בידה חדא
 הא לך קרב: אמרה ליה.פינך דסולת
, קם נסיב בוקלסא בידיה.קודמיהון
 ויהב בוקלסא,ותבריהון לכולהון פסיליא
 כיון דאתא.בידא דרבה דהוה ביניהון
 מאן עביד להון כדין? אמר:אבוה אמר לו
 אתת חדא איתתא, מה נכפר מינך:לו
 ואמרת לי,טעינה לה חדא פינך דסולת
 קריבת לקדמיהון,הא לך קריב קודמיהון
 אנא איכול קדמאי! ודין אמר:הוה דין אמר
אנא איכול קדמאי! קם הדין רבה דהוה
: אמר לו. נסב בוקלסא ותברינון,ביניהון
: וידעין אנון?! אמר לו,מה אתה מפלה בי
!?ולא ישמעו אזניך מה שפיך אומר

The story shows a second attempt to make the case .סיפור זה מראה ניסיון שני לבניית טיעון לוגי נגד עבודת פסלים
against idols using logic. Do you think either of the האם אתם חושבים שאחד מהטיעונים )הרעיון שאדם יכול להיות
arguments (the idea that you are older than them or the ?יותר מבוגר מפסל או הרעיון שאין לפסלים שכל( הוא מוחץ
idea that they have no brains) are compelling? Why or
?ומדוע
why not?
In this text, Abraham is challenging his own father, in a  איזה. אברהם מאתגר את אביו בצורה די דרמטית,בטקסט זה
rather dramatic display. What obstacles exist when chall- מכשולים עומדים בדרך כאשר מאתגרים הורה? איזה נתיבים
enging your parent? What doors are open to us with דווקא פתוחים יותר כאשר משוחחים עם בני משפחה שלאו
family that might not be otherwise with someone else?
?דווקא פתוחים עם אנשים זרים
Have you ever felt the need to take a stand against האם הרגשתם אי פעם שהיה צורך לנקוט עמדה מול משהו
something your parent believes? What was that like?
?שהורה שלכם מאמין בו? מה הייתה חווייתכם
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Terah took Abraham and passed him
off to [King] Nimrod. They said [to the
king]: let us worship the fire. Abraham said to them: [rather] let us worship water, for it extinguishes fire.
Nimrod agreed: let us worship water.
Abraham continued: if so, let us worship the clouds, which provide water.
Nimrod agreed: let us worship the
clouds. Abraham continued: if so, let
us worship the winds that scatter the
clouds. Nimrod agreed: let us worship the winds. Abraham continued: If
so, let us worship humans who are
filled with wind [air]. Nimrod replied:
You're just speaking words – I only
worship fire. I will throw you into it,
and the God you worship can save
you from it.

 אמר.[נטלו ]תרח[ ומסרו לנמרוד ]המלך
 עבוד לאש! אמר לו:[לו ]נמרוד לאברהם
 שמכבים את, ואעבוד למים:אברהם
 עבוד למים! אמר:האש? אמר לו נמרוד
 שנושא את, אעבוד לענן, אם כך:לו
 אם: עבוד לענן! אמר לו:המים? אמר לו
 שמפזרת עננים? אמר, אעבוד לרוח,כך
, ונעבוד לבן אדם: עבוד לרוח! אמר לו:לו
 מילים אתה:שסובל הרוחות? אמר לו
 אני איני משתחוה אלא לאוּר,מכביר
 ויבא,]=אש[ – הרי אני משליכך בתוכו
!אלוה שאתה משתחוה לו ויצילך הימנו

Abraham makes a third logical argument against idolatry
to the King. He seems to be doing well, but something
falls apart at the end that causes the king to revert back
to his original stance. What do you think happened in
this encounter? At what point did he lose Nimrod? What
might he have done differently?

 נסגוד: אמר לו.נסביה ומסריה לנמרוד
, ונסגוד למיא:לנורא! אמר לו אברהם
! נסגוד למיא: אמר לו נמרוד.דמטפין נורא
. דטעין מיא, אם כן נסגוד לעננא:אמר לו
 אם כן: נסגוד לעננא! אמר לו:אמר לו
: אמר לו. דמבדר עננא,נסגוד לרוחא
, ונסגוד לבר אינשא:נסגוד לרוחא! אמר לו
! מילין את משתעי: אמר לו.דסביל רוחא
 הרי אני, איני משתחוה אלא לאור,אני
 ויבא אלוה שאתה,משליכך בתוכו
.משתחוה לו ויצילך הימנו

 והפעם,אברהם טוען טענה לוגית שלישית נגד עבודת אלילים
 אבל לבסוף משהו מתפרק, נראה שהוא מצליח.נגד פולחן המלך
 מה לדעתכם קרה.וגורם למלך לחזור לעמדתו הראשונית
במפגש הזה? באיזה שלב בשיחה הוא איבד את נמרוד? מה
?יכול היה להיות אחרת

Nimrod responds by threatening Abraham. Why do you  מדוע לדעתכם אנשים בעלי.נמרוד בתגובה מאיים על אברהם
think authority figures revert to power and threats when סמכות עוברים לכוח ואיומים כאשר הם מתעמתים עם אנשים
confronted by people who are powerless?
?ללא כוח
Haran (Abraham’s brother) was hidden and was of two minds, saying [to
himself]: If Abraham is victorious, I
will say I am with Abraham, and if
Nimrod is victorious, I will say I am
with Nimrod. When Abraham was
thrown into the fiery furnace and
saved, they asked him [Haran]: who
are you with? He replied: I am with
Abraham. They took him and threw
him into the fire, and his insides
burned up and he died before his
father Terah, as it says: "And Haran
died in the [lit.] on the face of his
father Terah" (Genesis 11:28).

.היה שם הרן ]אחיו של אברהם[ עומד
 אם ינצח,[ מה נפשך ]=רצונך:אמר
 ואם,' 'משל אברהם אני:אברהם – אומַ ר
כיון. ' 'משל נמרוד אני:ינצח נמרוד – אומַ ר
 אמרו,שירד אברהם לכבשן האש וניצול
 'משל: משל מי אתה? אמר להם:לו
,אברהם אני!' נטלוהו והשליכוהו לאור
ונחמרו בני מעיו ויצא ומת על פני תרח
 וכך כתוב )שם( "וימת הרן על פני,אביו
.'תרח וגו
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, מה נפשך: אמר,הוה תמן הרן קאים פלוג
 מן דאברהם: אנא אמר,אם נצח אברהם
 דנמרוד: אנא אמר, ואם נצח נמרוד,אנא
 כיון שירד אברהם לכבשן האש.אנא
: דמאן את? אמר להון: אמרין ליה,וניצול
 נטלוהו והשליכוהו לאור.מן אברהם אנא
ונחמרו בני מעיו ויצא ומת על פני תרח
 הה"ד )שם( וימת הרן על פני תרח,אביו
:'וגו

This final part of the midrash tells us that Abraham was חלקו האחרון של המדרש מספר לנו שאברהם ניצל על ידי
saved by a divine intervention that was not awarded to  מדוע הרן לא.התערבות אלוהית אך הרן אחיו אינו זוכה לכך
his brother, Haran. Why was Haran not saved? What ניצל? מה מקור זה מנסה ללמד אותנו לגבי החשיבות של יושרה
might this text be trying to teach about the importance of
?כאשר נוקטים עמדה המנוגדת לסביבה ולחברה
integrity when taking a position that is counter-cultural?
How might you read the “fiery furnace” as a metaphor? כיצד אתם מבינים את "כבשן האש" כמטאפורה? באיזה אופנים
In what ways are people who speak out on something אנשים שמביעים התנגדות עוברים ״טבילת אש״? האם הם
dragged through a fire? Do they usually survive?
?בדרך כלל שורדים
What lessons do you take from this midrash? Do you אילו לקחים או מסרים אתם מפיקים מהמשל? האם אתם
think it has any coherent theme? What have we learned חושבים שיש למדרש נושא מגובש ועקבי? מה למדנו על כיצד
about how to, or not to question authority?
? ספק בסמכות, או לא,להטיל
Edgar M. Bronfman’s Take:

: ברונפמן.הפרשנות של אדגר מ

Given the importance of idol worship in 1800 BCE
Babylon, we need to remember that this was more than
an emotional outburst. In the story, Abraham literally
smashed apart the power structure of his world. The
idea of a benevolent God who was equally available to
all – the ruler and the ruled, the rich and the poor, the
powerful and the weak – was absolutely revolutionary,
especially when viewed against the common practices of
the time: propitiating the demands of capricious gods
through child sacrifice and other grisly practices. In
establishing a covenant – an agreement– between God
and people, Abraham initiated the idea that the perfection of the world rests in our own hands. This thinking
was far removed from almost all preceding political
systems, which cast ordinary human beings in the role of
servants to indifferent gods and powerful rulers.

כאשר לוקחים בחשבון את חשיבות עבודת האלילים בבבל של
 עלינו לזכור שזה היה יותר מעוד פרץ, לפני הספירה1800 שנת
 אברהם פשוטו כמשמעו שובר לחתיכות את, בסיפור.רגשות
 המושג של אל מיטיב הנגיש לַכ ֹּל באופן.מבני הכוח בעולם
 לחזק ולחלש – היה, לעני ולעשיר,שוויוני – לשולט ולנשלט
 בעיקר בהשוואה למנהגים המקובלים של אותה,מהפכני לחלוטין
, פולחני ריצוי של אלים גחמניים על ידי הקרבת ילדים:תקופה
 כאשר מבססים ברית – או הסכם – בין.ומנהגים נוראים אחרים
 מעלה אברהם את הרעיון ששלמותו של העולם,אלוהים לבין עם
 חשיבה זאת הייתה רחוקה כל כך מכמעט כל.נמצא בידיים שלנו
 אשר ייעדו בני אדם רגילים,המערכות הפוליטיות הקיימות
.לתפקיד העבדים בשירותם של אלים אדישים ושליטים כוחניים

Why Be Jewish, pp. 25-6.

25-26 ' עמ,למה להיות יהודי

4/4

