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 משונא לאוהב

, מי דובר אמת צודק שבה מתברר מי צודק ומי לאלישוב מחלוקת, מהווה מסגרת  המסורתיכידוע, ההליך השיפוטי 

בספר  ביטוי חריף ותמציתי להליך השיפוטי מופיע בתורה. Win-Loseתוצאה של  , מי מרוויח ומי מפסיד.משקרומי 

ים : "כ"ה()פ' דברים  ין ֲאָנשִּ יב בֵּ ְהֶיה רִּ י יִּ יקּו ֶאת ַהַצדִּ כִּ ְצדִּ ְשָפט ּוְשָפטּום ְוהִּ ְגשּו ֶאל ַהמִּ יעּו ֶאת ָהָרָשע"ְונִּ ְרשִּ מבט . יק ְוהִּ

 ביניהם.מבחין  תהליך השיפוטי יש רשע, יש צדיק, והדיכוטומי על המריבה. 

במקום לחפש את "הרשע" ו"הצדיק",  .הליך השיפוטימבט הדיכוטומי של העולם הגישור מהווה אלטרנטיבה לברם, 

המודל הפרגמטי מתמקד לניהול הקונפליקט: פרגמטי, טרנספורמטיבי ונרטיבי. מציע שלושה מודלים חלופיים א וה

המודל הנרטיבי מחולל שינוי בסיפורי צדדי  , ואילובמעבר מדיון מוכוון טענות לדיון מוכוון צרכים ואינטרסים

ו בשני המודלים הלל. סיפור משותףל נפרדיםאישיים , מסיפורים בייםלסיפורים חיו מסיפורים שליליים - המחלוקת

 נעסוק בהזדמנות אחרת. 

שורש הסכסוך על פי מודל זה, נעוץ במרקם היחסים העכור שבין . ורמטיבי, נבקש להרחיב מעטבנוגע למודל הטרנספ

רואה כמטרה עיקרית המודל הטרנספורמטיבי לכן,  .לאחר "מדביק"סטריאוטיפים שכל אחד בו צדדי המחלוקת

ובגישור שיים, ולא את מקסום הצרכים כפי שמצוי במשפט את מרקם היחסים האנובתהליך ניהול הסכסוך, 

קיימת  .של הצדדיםהדדית הבינאישי, תוך שימוש בכלים של העצמה והכרה  הסכסוךפתרון המיקוד הוא ב הפרגמטי. 

תדמית יצרו ימשקפיים" ו פוחליי" הםלהוביל את הצדדים למערכת יחסים חדשה, אשר במסגרתה מתמדת חתירה 

 .נקודות המחלוקת בין הצדדיםרבים מיתבטלו או יתרככו ממילא  כשמערכת היחסים תשוקם, ,זאאחר. לחיובית 

מפרשת "משפטים" החל שעובר על האדם ארוך  בתהליך בתורה, בא לידי ביטוי , כאמור לעילהטרנספורמטיבי המודל

דתו או יאבאת ד בפרשת משפטים מופיע הציווי לעזור למי שאיבפרשת "כי תצא" בספר דברים. עד ל, ובספר שמות

י)שמות כ"ג(: " האחרזקוק לעזרת שבה הוא שנקלע למציאות קשה  ְרֶאה כִּ ץ שַֹׂנֲאָך ֲחמֹור תִּ  ְוָחַדְלָת  ,ַמָשאוֹ  ַתַחת ֹרבֵּ

ֲעֹזב מוֹ  ַתֲעֹזב ָעֹזב ]?[לוֹ  מֵּ למרות  - מדובר לכאורה באצילות נפש. שונאהוא העזרה שנשוא ה".  נשים לב לעובדה עִּ

מופיע בפר' "כי וק המקביל ההפס בהבנתקשה נת ,זהפשטני , לפי פירוש ברם. לסייעמחוייב  העצמיונא, ומדובר בש

ְרֶאה ֹלאתצא" )דברים כ"ב, ד'(: " ים שֹורוֹ  אוֹ  ָאִחיָך ֲחמֹור ֶאת תִּ ְתַעַלְמָת  ַבֶדֶרְך ֹנְפלִּ ֶהם ְוהִּ ם ]?[מֵּ ים ָהקֵּ מוֹ  ָתקִּ ". עִּ

הרי  - החידוש בספר דברים?! בא לידי ביטוי בספר שמות, מהאם הדברים ברורים בנוגע לשונא, כפי ש ,לכאורה

   !אכו"כ?ע "אחיך", בלסייע ווהמצ   העצמי "שונא"אם ב –הדברים ברורים בקל וחומר 

, "שונא"ב עוסק ספר שמותר. קשה כל עוד אנו מבינים שהשינוי בין ספר שמות וספר דברים חל באחֵּ אכן השאלה 

 מחוץ"נביט על הסוגיה אולם, אם אנשים אחרים, דמויות שונות. . "אח"ב -בסובייקט אחר וספר דברים עוסק 

טרנספורמציה שחלה מדובר ב ,. כלומר. השינוי לא חל באחר אלא בעצמיאחרכיוון ונוכל להציע ייתכן , קופסה"ל

בספר שמות העצמי מביט על האחר ורואה בו לפי כיוון זה,  .בסובייקטנוי שיולא על האחר של העצמי  מבטהבנקודת 

 ורואה בו "אח".  (אותו סובייקטהאחר )שהוא אחרת על  מביט"שונא" ו"אויב", ואילו בספר דברים העצמי 

, ספר דבריםבמאידך להתעלות מעבר למבט סטריאוטיפי. שאינו בשל עדיין היוצא ממצרים, באדם עוסק ספר שמות 

נדרשת מהעצמי מבט טהור ונקי יותר. מבט , כשלושים ושמונה שניםתהליך חינוכי של לאחר ו ערב הכניסה לארץ

   לאחר, אלא גם לראות בו "אח". לסייעלא רק  , אפוא,דרישת התורה ."שונא"מזוקק אל האחר בעניים של "אח" ולא 

אם כפפת את שור אחיך ]דברים כ"ב[... "י: "על רקע הדברים הללו, ניתן להבין את המאמר המרגש במכילתא דרשב

והדברים הפלא ופלא. ברגע . "שאני עושה שונאך אוהבך]אלוהים[ את יצרך לעשות שונאך אוהבך, מבטיחך אני 

 .תהליך ביחס לעצמיגם אלוהים יעבור כביכול אותו מובטח ש, ביחס לאחר שהעצמי יעבור תהליך טרנספורמטיבי
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