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 רראשית דב

 
מושג כדי כתבי הקודש לסך כול  את תכולתם ותוכנם של ,או אפילו לזקק,  ניתן היה לצמצםלוא

לחוקרו זה ומבקשים פנים - רבכשבוחנים מושג. היה המונח הנבחר" גאולה"ש ודאיקרוב לו, אחד

חשוב לציין כבר , ברם.  הבכורה והביכוריםעיקרוןמוצאים שהמנגנון המפעיל אותו הוא , לעומק

הינה גורם מכונן " גאולה". אינה בבחינת רעיון בלבד או תיאוריה גרידא" גאולה" שח הדברפתב

. חה והאומהמשפו וקורותיו של היחיד ובהמשך של החיי; הקורם עור וגידים באמצעות בני אדם

פרטים ך המוכרים ולעקוב אחר "לעומקם ושורשיהם של סיפור התנ נו אנו מנסים לרדתספרב

 .   תבניות גאולה נצחיות שתוקפן לא פג גם בימינו ויוצרים מתפתחים הדרגתית,זה לזההחוברים 

 

, אלוהי אברהם, בו זמנית, יוצר שמים וארץ מכנה עצמו, בורא עולם, ריבון היקום,  האלוהים-

מצמצם כול -מחוללולכול המקור , איך זה שהאלוהים האוניברסאלי.   אלוהי ישראל–יצחק ויעקב 

 היא, במושגים כלל עולמיים, היבותשחש עצמו לקבוצה אנושית  קיומו בשייכו לכאורה אתומגביל

יכול בחר לפעול באופן כה תמוה -העובדה שהכול?   זניחה לא פחותולחלקת אדמה, משנית בלבד

  .מחייבת בחינה מעמיקה

 

י בנ, יתגלו בני האלוהיםכן הגאולה יכולה להתממש אלא אם אין אלוהים קבע שבמקורות נאמר כי 

 ל הבריאה נכספתוכש, ומוסיף העתידים לעלות על הר ציוןהמושיעים אותם הוא מכנה , אל חי

 ?  מי הם אותם בני אנוש וכיצד הם יממשו את ייעודם הנעלה.)אם אין זה ביודעיןגם ( אליהם

 

 .הנבחנות בספר שלפניך                          אלו הן הסוגיות העיקריות 
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 מבוא
.  

כמובן שאיננו .   מהגשמי ועד לרוחני–הגאולה הוא נושא רחב היקף שלו היבטים רבים תוכנית 

נתמקד באחד ממרכיביה , תחת זאת. מתיימרים למצות כאן תחום זה שלו מימדים כה אדירים

נתחקה אחר חוט שני זה . הנבחרים והביכורים-דהיינו בגורם הבכורים, העיקריים של הגאולה

, משפטיה, חוקיה, על מצוותיה,  את קווי עלילתה של תוכנית הגאולההמשתרג בכתובים ומשרטט

לאומה .  עם הבכורים הנבחר-בריתות שאלוהים כרת עם עמו , הבטחותיה והבריתות הכרוכות בה

 עלי וכינון מלכות אלוהים, זו נודע תפקיד חשוב ומרכזי בכול הנוגע לתהליכי תיקון עולם וגאולה

 ). 13' איגרת אל הרומים ד" (ם יירש את העולםאברה"שהרי נאמר כי , אדמות

 

' יוחנן ג... ( ּכֹה ָאַהב ֱאלִֹהים ֶאת ָהעֹוָלם ַעד ִּכי ָנַתן ֶאת ְּבנֹו ְיִחידֹו:בספר יוחנן בברית החדשה כתוב

, "שר העולם הזה"לפי כתבי הקודש נתון עולמנו תחת שלטון רוחני עוין שבראשו עומד ). 16

עד כי , המובאה דלעיל אנו למדים כי אהבת הבורא לעולם הייתה כה עזהאולם מן . דהיינו השטן

,  זו מצרף אלוהיםגאולה משוואתל, ברם. הוא שלח את בנו לגאול אותו ואת הברואים החיים בו

 .  שנקראו ונבחרו" בכורים"גם את אומת ה, כאמור

 

את הייעוד שלשמו על מנת שבכורים הנבחרים יוכלו לממש . אולם הבורא אינו אומר בזאת די

. וגם בתפקיד שנועד לאומה הנבחרת, אנו נעיין בתנאים אלו. נקראו עליהם לקיים תנאים מסוימים

ייעד אלוהים לנזר , כשאוכלוסיית העולם מנתה לא יותר מאשר שני בני אדם, למן ההתחלה

, בוראלמרות שהחטא הקדמון גרם לנתק מן ה.   מלכות וכהונה–בריאתו שני תפקידים עיקריים 

עקרונות המלוכה והכהונה , להיפך. מרכיבי יסוד אלו של מלכות אלוהים לא פקעו אף פעם

הטביעו , מצוותיה והלכותיה אשר מעולם לא חדלו להתקיים, המבוססים על חוקי התורה, הנצחיים

 .את חותמם על דבר האלוהים ועל דברי ימי האנושות

 

וכים המרים על זכויות הבכורה שהתעוררו כבר דפוסי הגאולה והחיכ, אנו נעקוב אחר הבכורים

חיים בהם , חלק ניכר מספר זה מוקדש לחיי האבות. בראשית הקיום האנושי ושלא חדלו מאז
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נצפה בהתפתחות ברורה של . 'סמקרוקוסמו'התקיים מעין מיקרוקוסמוס של מה שהפך בימינו ל

תפקיד . יי עם ישראל ככללואחר כך בח,  הגאולה כפי שהן משתקפות בחיי אותם אבותתתבניו

לפיצול זה נודעה . התפצל חיש מהרה במשפחה הנבחרת, המורכב ממשרות המלך והכהן, הבכור

, על החלוקה לשתי הממלכות, על בתי המלוכה שלו, השפעה מכרעת על ההתפתחויות בעם ישראל

 . ולבסוף על ההגליה של העם על שני חלקיו

.     

 עקרונות מלכות אתהמגלם באישיותו , הגואל הקרוב,  הבכורסיפור הגאולה מגיע לשיאו בבוא

וספציפית לאלה , בהעניקו חיים חדשים לבני אדם. די מימושהביא לכ הוא גם האלוהים שאות

 האלוהים ומאפשר מלכותמחדש הגואל את  ,ותוכנית פי על וקרא בחר, מקדם הכירשאותם אלוהים 

 תלכומ" ל"ממלכת העולם הזה"הפיכתה של  תהליך מאיץ אתהוא , יתר על כן .בותלבאת כינונה ב

 . )21' עובדיה א, 15א "עיין ספר ההתגלות י" (ומשיחו םאלוהי

 

, בריתות נשמעים מיושניםו כהונה, מלכות אלוהים, ביכורים, בכורה, הים כגון גאולנחמובימינו 

 להתגלות המשיח המצפ מי שאולם עבור. ן"רק ליודעי חנהירים  אפופי מסתורין ו,עדכנייםבלתי 

 שכן לא רק - יותר ויותר רלוונטייםל פוךמושגים אלו להחייבים  ,ולכינונה של מלכות האלוהים

אלוהים בעצם ימים אלו  .דווקא קרובים מתמידעכשיו הם הרי ש, שהם מעולם לא חדלו להתקיים

גיע ת ו זהגשמה). 21' יחים גמעשי השל (הֹוִדיַע ִמֶּקֶדם ְּבִפי ָּכל ַהְּנִביִאיםאת הדברים עליהם מגשים 

 ...ממנה להתעלם אין אנו יכולים להרשות לעצמנו ו, בסוף העידן הנוכחיהלשיא
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 'פרק א

 מנוכרי לבן ישראל
 

דהיינו בסוף שנות , לאחר מלחמת העולם השנייהבהיותי שייך לדור שגדל בארצות הברית 

 ימים כחופש נתפס בעינינו באותםמה שברכי חונכתי על , הארבעים ותחילת שנות החמישים

בני משפחתי היו נאמנים ".  חלום האמריקאי"ה שיות אולו היוו אתאמושגים שני . וסובלנות דתית

" יזוס'ג"לאדון ולמושיע ששמו היה אף אני  ובאמצעותו התוודעתי , אליו השתייכוילזרם הלותראנ

יזוס יבוא להתארח 'ל ארוחה שגו כהוריי התפללו לפני". קרייסט"היה , כך סברתי, שם משפחתושו

ל יום ובכ. גיעאין בדעתו לה לא ערכו לו מקום ליד השולחן הנחתי שמעולםאך כיוון שהם , אצלנו

בעונת . נדרשתי ללבוש חולצה לבנה מעומלנת ולענוב עניבת פרפר, לפני לכתנו לכנסייה', א

. אשר דקרו וגרדו את עוריכי אז כפו עליי ללבוש תחתוני צמר ארוכים , אף גבר סבליהחורף 

 .הוא המקור לאי נוחות זו" יזוס'סבל שעלינו לסבול למען ג"התי שסברלתומי 

 

ך "תנלותרני שבו שיעורי ה'  המשכתי את לימודיי בקולג,עם תום חוק לימודיי בבית הספר התיכון

. לצבאהתגייסתי , כשבידי תעודת תואר ראשון בביולוגיה, 1966בשנת . לא עמדו בראש מעיניי

, בזכות מה שייחסתי אז למזל, ותחת זאת, הייתי אסיר תודה על כך שלא נשלחתי לווייטנאם

כמו מדיטציה ,  המזרחיובאו מןש רעיונותל תוודעתיהחדש הבמקום מגוריי . הציבוני בקליפורניה

). הכוונה לטוהר רוחני" לבנה"כשב" (אחווה הלבנה הגדולה"יוגה וגם מה שנקרא ה, טרנסנדנטלית

, בתוך כך.  לא מצאתי בחוגי הכנסייהםאות ערכים , אחר צדקה ויושרהבמסע חיפושים יתי נתוןהי

 גם יתרה  ביןיינו חיי באותם ימים בבלבול שנבע אופ,אף ששאפתי למצוא את הטוב והנעלה

 .אלכוהולמופרזת של צריכת מ

 

. ה בה הייתי שרויל הנסיבות הללו לא הצליחו להעיב על האור שהחל מבקיע את החשיכוכ, ברם

 עלי ואני הפכתי למאמין מן הסוג הקרוי "צלחה"רוחו , ואכן. משום מה אלוהי המקרא לא הניח לי

 היה עבוריאלוהים הדבר , להיפך. העיון בכתבי הקודש שוב לא הטיל בי שממון". כריזמטי"
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ב נֹוְלדּו ִהְתַאּוּו ֶלָחָלב ַהַּזְך ּוְכעֹוָלִלים ֲאֶׁשר ֶזה ִמָּקרֹו: ככתוב, כמשקה מרווה שהחיה את נפשי הצמאה

  ).2' ב' איגרת פטרוס א (ְלַמַען ִּתְגְּדלּו ְּבֶאְמָצעּותֹו ִליׁשּוָעה, ֶׁשל ַהָּדָבר

 

ושאותו פרטתי על הגיטרה ברוב האסיפות , נו לשיר באותם ימיםיאחד משירי ההלל אותם הרב

' על פי דברים הנאמרים בבשורת מתי ו ,]של אלוהים[ ָקתוִצדְ ַּבְּקׁשּו ְּתִחָּלה ֶאת ַמְלכּותֹו ְוֶאת  ,היה

 משמעותן האמיתית רחוקה מאיתנו באותם ייתהה, ו בכובד ראשאללים ינו למותתייחסחרף ה . 33

 שנים רבות עוד יחלפו להן בטרם. וניברסיטהאהימים כמרחק שבין משחקי גן הילדים ללימודי 

, ם הראשונים על אותה מלכות מתורת משהחישלימדו השלימה אלוהים את הרוח תגלה לי 

  ).23ח "עיין מעשי השליחים כ(והכתובים הנביאים 

 

.  בישראלבעת ביקורהתרחש  הדבר.  חלה התפתחות נוספת בחיי החדשים במשיח1976בשנת 

בקו האופק שניבט , טרם נחיתה, צפיתיתחושה עזה מאד של שיבה הביתה קידמה את פני כאשר 

עד , עתידנאלץ להמתין על מפתן החוויה אותה  של אמיתי הפשרה, כאןגם  אולם. המטוסמחלון 

 .בו התחלתי לרדת לעומקי שורשיהשליום 

 

 הבנתי את,  וזמן קצר לאחר נישואיייבוץ בגליל העליוןהיותי חבר קבעת , 1982 בסוף שנת ,ואכן

. טעם הקיבוץ לעברית מ באולפןלימודיי מהלךאירע בהדבר .  שנים קודם לכןשש חוויתי אשר

.  קראנו את פרשת השבועהימיםכאשר באחד , הגיע לקצווהקורס בן שלושת החודשים כמעט 

) יעקב(בהגיעי לפסוק בו ישראל . 8-20פסוקים , ח"ריא היה מבראשית מהקטע שהוטל עלי להק

ובה בעת חלפה בי ,  החסיר לבי פעימה"מלוא הגויים"מברך את נכדו אפרים ומכריז שזרעו יהיה 

אחרי השיעור מיהרתי לחזור לחדרי ולקרוא את התרגום האנגלי .  תובנה מיידיתירם חשמלכז

 .ולהשוותו למקור העברי

  

בעודי מעיין .  וקראתי את הטקסט בשנית,לשוני על מיטתי-ך הדו"הטלתי את הכרך העבה של התנ

בו ") א הגוייםמלו("האם מדובר באותו מונח ",  צפה ועלתה בי השאלהמלוא הגוייםלים יבצמד המ

היא .  לבואהתשובה לא איחרה "?25א פסוק "משתמש השליח שאול באיגרתו אל הרומים פרק י

 נשמתי נשימה עמוקה !" זה מונחהמציאלא שאול הרי השליח ! כמובן, כן", רעמה בתוך מוחי
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התגלות אשר , עיניי לנוכח התגלות נאמנותו של האל שומר הברית מציפות אתהחלו כשדמעות 

חש קירבה כה רבה לעם היהודי , שאינו יהודי, כעת התחוור לי מדוע אדם כמוני. ימה את נפשיהפע

ֶּפן ִּתְהיּו ֲחָכִמים , ֵאיֶנִּני רֹוֶצה ֶׁשֵּיָעֵלם ִמֶּכם ַהּסֹוד ַהֶּזה, ַאַחי, ֵהן, הן השליח עצמו כתב. ולארץ ישראל

, ְוָכְך ָּכל ִיְׂשָרֵאל יִָּוַׁשע.  ַעד ֲאֶׁשר ִיָּכֵנס ְמלֹוא ַהּגֹוִים, ָרֵאלֵקהּות ֵלב ָאֲחָזה ְּבִמַּדת ָמה ֶאת ִיׂשְ : ְּבֵעיֵניֶכם

). 25, 26א " יאיגרת אל הרומים ( .."ּוָבא ִמִּצּיֹון ּגֹוֵאל ְוָיִׁשיב ֶּפַׁשע ְּבַיֲעקֹב ְנֻאם יהוה ":ְּכמֹו ֶׁשָּכתּוב

 ל ישראלולכמה ? מדוע יעקב: וצצו במוחי שאלות כמולפתע עלו . אולם דעתי עדיין לא נחה

 .ראשי הסתחרר עלי מרוב הרהורים? ייכנסלאן ? ייכנסמה זה ? למלוא הגוייםו

 

קריאה זו הבחנתי כי לפי הכתובים כדי תוך . ך"במהלך החודשים הבאים קראתי מחדש את התנ

ף ּוְלצּור ִמְכׁשֹול ִלְׁשֵני ּוְלֶאֶבן ֶנֶג; ְלִמְקָּדׁש, ְוָהָיה :14' ככתוב בישעיהו ח, קיימים בישראל שני בתים

ְוַאָּתה ":  ביחזקאלאתי מצ הללושני הגוייםל או, שני העציםל  יותרמובהקתהתייחסות . ָבֵּתי ִיְׂשָרֵאל

ף ּוְכתֹוב ָעָליו ְליֹוסֵ , ֵעץ ֶאָחד, ּוְלַקח; ְוִלְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲחֵבָרו, ּוְכתֹב ָעָליו ִליהּוָדה, ְלָך ֵעץ ֶאָחד-ַקח, ָאָדם-ֶבן

בזה אחר זה החילותי מגלה פסוקים רבים ). 16 ז"פרק ל( "ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ֲחֵבָרו-ְוָכל, ֵעץ ֶאְפַרִים

נוכחתי לדעת כי דברי האלוהים מופנים לעתים . אפרים ולבי התלקח/שעוסקים ביהודה וביוסף

 לכול  כאשר,בית יהודה ובית ישראל - בתים הלשני, הממלכות שתיל, המשפחות שתילמזומנות 

מי שאמונה כנה בלבו חייב לשמוע את הדברים כול חשתי כי . אחד מן הצדדים ייעוד מיוחד משלו

 ...!אולם נכונה לי הפתעה לא קטנה. הללו

 

 להפיץ את "שליחות" עזבנו אשתי ואני את הקיבוץ מתוך תחושה שמוטלת עלינו 1983בשנת 

" בני הברית החדשה"והם הנם " ונמצא" כי בני ישראל האובדים ,דהיינו, החדשות הטובות

יערתי לא ש אולם ".בני אמונת אברהם "29'  ובאל הגלטים ג16' המכונים באיגרת אל הרומים ד

לו  וכי רק מעטים בלבד יהיו מוכנים לכרות, בנפשי עד כמה זר ומוזר יהיה נושא זה באוזני שומעיי

 . שכה הבעיר את עצמותייתחום והמשכתי לשקוד על הדבקתי במשימה ,אף על פי כן. אוזן קשבת

ל עם ו חיבורו מחדש של כדהיינו, זה" סוד"שעניינם הוא הפסוקים באותם ימים כינסתי את כול 

בעודנו מתגוררים בישוב , 1984 ועד מרץ 1983במהלך החודשים שבין ספטמבר , וכך. ישראל

ולא , וזו פגשנבתקופה .  הקדשתי את זמני לפרויקט זה– מעלה אדומים –החדש בחבל יהודה 

מספר שנים עסקו  גם הםשכן , טון שרעיונותינו לא היו זרים להםאת אנגוס ובתיה וו, במקרה
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במפגש עמם הרגשנו כמוצאי שלל רב . ידםלאל  עד כמה שעלה הפיצוניסו לואף , נושאהחקר ב

  ".נותגלית"היה שותף להכרנו אף אחד אחר שלא עד אז שכן , וראינו בו מענה לתפילות

 

" שני בתי ישראל"אותה כינינו , זוסוגיה אותנו  העסיקהבמהלך השנים הבאות  אף שעל

יניח לא שלאבי שבשמיים בתחינה יום אחד  פניתי ,)ישראל/כשהכוונה לבית יהודה ולבית אפרים(

לגדול ברוח ההתגלות ולהבין לעומק ,  להתקדם הייתהשאיפתי. זה בלבדעל נושא " התביית" ללי

 . ואת התפקיד שהוא הועיד במסגרתה לעם ישראל כולו'ה של האת תוכנית הגאול

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15

 'ק בפר

 לבקש תחילה את מלכות אלוהים
 

  בעודי קורא בכתבי הקודש1994 בשנת הבקרים באחד כאשר, בינתיים חלפו להן כעשר שנים

אותה עת אשר היה נתון ב, שאול. ח בספר מעשי השליחים" מיוחד בפרק כעניין גיליתי לפתע

.  זימן מפגש עם מנהיגי היהודים ששמעו על חילוקי הדעות שנתגלעו בעטיו,צר בית ברומימעב

 שבגללה הוא היה  ,ישראל תקוותהגדיר כוא כתובים מדגישים שהשליח שוחח עמם על מה שהה

אפשר לו לשטוח את הסבריו מאזיניו של שאול העניקו לו יום תמים כדי ל. )20פסוק  (בכבל אסור

ֵהִעיד ... שאול , ביום המיועד  .)22פסוק  (ל מקוםושהיו לה מתנגדים בכ, כת הזאתל וגעבנ

ְוהֹוִכיַח ָלֶהם ַעל־אֹודֹות ֵיׁשּוַע ִמּתֹוַרת מֶֹׁשה ּוִמן , ֵמַהּבֶֹקר ַעד ָהֶעֶרב ְוִהְסִּביר ֶאת ַמְלכּות ָהֱאלִֹהים

 ). 23פסוק ( ַהְּנִביִאים

 

? מה זאת אומרת: "ראשי בהמשיכו להדהדמן העמוד והמילים ריצדו בקוראי את הדברים הללו 

ולו , ל שנותיי כמאמין לא שמעתיובכ "?האם שאול לימד את מלכות אלוהים מהתורה והנביאים

היכן מצויה מלכות "! את בשורת ישוע המשיח והמלכות מן התורה והנביאיםשמציגים , פעם אחת

נרעש ובעודי . בשמיים למען יענה על שאלותיימיהרתי לפנות בתפילה לאבי ש "?אלוהים בתורה

איך זה שלאחר עשרים שנות אמונה ושירה כה ". יום עבודתיצאת לנחפזתי ל, בעקבות תגלית זו

 "? עדיין אינני מבין נושא כה חשוב]של אלוהים[ ַּבְּקׁשּו ְּתִחָּלה ֶאת ַמְלכּותֹו ְוֶאת ִצְדָקתֹו  שלתכופה

מן הסתם לא ירדתי לסוף ! אינספור פעמים מלכות אלוהים הן קראתי את משליו של ישוע על

דמיתי למי ! ל הנוגע למלכות ולשורשיה הנעוצים בתורה ובנביאיםודעתם של ישוע ושליחיו בכ

 .ואוזניים לו אך אינו שומע, שעיניים לו אך אינו רואה

 

.  אלוהיםל התייחסות למלכותול פעם שקראתי בכתבי הקודש תרתי אחר כובכ, בשבועות הבאים

ארבעים יום לאחר . במעשי השליחים' פרק אב שוב ולעיין לדחקה בי רוח הקודשבאחד הבקרים 

מהלך ארבעים הימים הללו הוא ב. על הר הזיתים, בלוויית תלמידיו, שקם מן המתים שהה ישוע

פנו , ממש לפני עלייתו השמיימה, הרהבאותו מעמד על .  אודות מלכות האלוהיםאותם לימד
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 "?ַהִאם ַּבְּזַמן ַהֶּזה ָּתִׁשיב ֶאת ַהַּמְלכּות ְלִיְׂשָרֵאל, ֲאדֹוֵננּו": דים אל אדוניהם בשאלה ישירההתלמי

 כאשר הוא נצלב בידי לכן, הן מלכתחילה הם הניחו שזה מה שהיה בדעתו לעשות). 6פסוק (

הפתעת , אאפו,  מה רבה הייתה.ל תקוותיהם גוועו עמווכ! הרומאים לא היה שיעור למפח נפשם

תקוותיהם ניצתו מחדש ומכאן נבעה גם . קם לתחייה כעבור שלושה ימיםם כאשר ישוע תלמידיה

  "?ַהִאם ַּבְּזַמן ַהֶּזה ָּתִׁשיב ֶאת ַהַּמְלכּות ְלִיְׂשָרֵאל, ֲאדֹוֵננּו", שאלתם

 

הרי שמן הסתם מלכות זו התקיימה ,  המלכות לישראלהשבתאם התלמידים שאלו את ישוע על 

היו  "?ומדוע דווקא בישראל? איך היא נראתה? אולם היכן ומתי". ב עם ישראל בזמן כלשהובקר

שכן בעבר הנחתי שהמלכות , הרפה ממני לא השבת המלכותנושא . כמה מן השאלות שצצו במוחי

יחסי חל שינוי בל שהמשכתי לעיין בתשובתו לתלמידיו כך וככאולם . ון רק בשובו של ישועיכת

ֲאָבל ְּבבֹוא ֲעֵליֶכם רּוַח . לֹא ָלֶכם ָלַדַעת ִעִּתים ּוְזַמִּנים ֶׁשָּקַבע ָהָאב ְּבַסְמכּותֹו ֶׁשּלֹו: "ָלֶהםָעָנה . לנושא

מעשי ( "ַעד ְקֵצה ָהָאֶרץ, ַהּקֶֹדׁש ְּתַקְּבלּו ּכַֹח ְוִתְהיּו ֵעַדי ֵהן ִּבירּוָׁשַלִים ְוֵהן ְּבָכל ְיהּוָדה ְוׁשֹוְמרֹון

 "?למה עדים". מה שבלט במיוחד בתשובתו של ישוע היה אזכור העדים). 7,8' השליחים א

זו אם ? האם הכוונה לכך שהתלמידים אמורים להיות עדים להשבת המלכות לישראל. הקשיתי

כובד יתר שלא לדבר על כך שהיה עלי להתייחס ב,  רבותהרי שהיו לי עוד שאלות, אמנם התשובה

הייתי חייב , ובנוסף). 33' מתי ו( ]של אלוהים[ ת ַמְלכּותֹו ְוֶאת ִצְדָקתו ְּתִחָּלה אֶ ַּבְּקׁשּו , לציוויראש

 . להבין את הקשר בין מלכות אלוהים לבין שיקומו של עם ישראל בימינו

 

טרודים בעיקר בהוויות העולם הזה כאשר בראש מעייניהם ,  גם אניכללםוב, אדםהבני רוב 

הכריז שאלו הם , לעומת זאת, ישוע. כסות ומחסה, משקה, עומדים צורכיהם הבסיסיים כמו מזון

ישוע כה . )34' מתי ו( ָלֵכן ַאל ִּתְדֲאגּו ְליֹום ָמָחר, לתת את הדעתעלינו  הדברים עליהם אין דווקא

 מתלמידיו שיתמקדו אך תבעעד כי הוא , מלכות האלוהיםהרבה להדגיש את הצורך לדרוש את 

 הן ? זו אחת מן הסיבות העיקריות שלשמן הוא באהאם לא הייתה, לואחרי ככלות הכ. הורק ב

 .ְוִתְקְרִאי ְׁשמֹו ֵיׁשּועַ , ִהֵּנה ַּתֲהִרי ְוֵתְלִדי ֵּבן" :ניבא, מרים, המלאך גבריאל שהופיע לפני אמו של ישוע

ְוִיְמלְֹך ַעל ֵּבית ַיֲעקֹב ; ַויהוה ֱאלִֹהים ִיֵּתן לֹו ֶאת ִּכֵּסא ָּדִוד ָאִביו, הּוא ָּגדֹול ִיְהֶיה ּוֶבן־ֶעְליֹון ִיָּקֵרא

 .ֹ)הדגשה שלי 31-33' לוקס א( "ְלַמְלכּותוְלעֹוָלם ְוֵאין ֵקץ 
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:  והטעים) 6' מעשי השליחים א(ענה ישוע לשאלת תלמידיו שם , הבה נשוב כעת להר הזיתים

יגיע הכוח ? מה ייעודו כוח זה וגיעיאין  מ).8פסוק ( " ...ְּבבֹוא ֲעֵליֶכם רּוַח ַהּקֶֹדׁש ְּתַקְּבלּו ּכֹחַ "

בהיותו , באיגרת אל הרומים?  אודות המלכותשל ישועאלו  בדבריו טמוןמה .  רּוַח ַהּקֶֹדׁש...ְּבבֹוא

 ִּכי ַמְלכּות ֱאלִֹהים ֵאיָנּה ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה, בע השליח שאולק, נתון תחת השראתה של אותה רוח

מכאן ). הדגשה שלי 17ד "פרק י( ְּברּוַח ַהּקֶֹדׁשם ְוִׂשְמָחה ֶאָּלא ֶצֶדק ְוָׁשלֹו ,]בחוזרו על דברי ישוע[

שניגר למען הסליחה , בעוד חבורותיו של ישוע ודמו ,כות אלוהים מגיעה בבוא רוח הקודששמל

לחדור ללבותיהם של הבריות לאחר ) דהיינו למלכות(הם המאפשרים לרוח אלוהים , על חטא

 . שהחל בעת שאבותינו הקדמונים גורשו מגן העדןניתוק,  מהאל וממלכותוממושךניתוק כה 
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 ' פרק ג

 הצאן האובדות  אשר לבית ישראל
 

הרי בעת ? ישראל להמלכות השבתעד ללהתלמיד המלא ברוח הקודש את הופך , ןאם כ, איך

נביא וכדברי ה,  זהותכשהוא נטול הגויים זה מכבר בין היה רוב רובו של עם ישראל מפוזר הנדונה

מורכב בעיקר מבני ישראל עם המדוברת היה בתקופה  ).9' הושע א( לֹא ַעִּמילהושע הפך 

.  הייתה נתונה תחת שלטון רומי,"פלשתינה"ה תשכונ, לוי ובנימין בעוד הארץ, השבטים יהודה

 ולהביא אליהם ול העולםלעשות תלמידים בכ, השליחים, חסידיואולם הייתכן שכשישוע שלח את 

ַהּצֹאן ָהאֹוְבדֹות  הוא בעצם התכוון בדרך זו לאתר את הקודש באמצעות הברית החדשהת רוח א

נידחי האם לא היו אלו  ?)24ו "מתי ט (אלא אליהןאשר לטענתו הוא לא נשלח , לֲאֶׁשר ְלֵבית ִיְׂשָראֵ 

לקבל את הרוח וכך להעיד על השבת , באמצעות הברית החדשה, שנועדו) 12א "ישעיהו י (ישראל

  ).27ז "יחזקאל ל, 31א "ירמיהו ל, 3ד "עיין ישעיהו מ (?לכות לישראלהמ

 

ּוְנצּוֵרי ִיְׂשָרֵאל , ִׁשְבֵטי ַיֲעקֹב- ְלָהִקים ֶאתהוא' תפקידו של עבד ה, 6ט " בישעיהו מנאמרלפי ה

אשר משימה זו כ ,יתרה מזאת ,ם ולהקימם להחזירפםאולם לא זו בלבד שמוטל עליו לאס ."ְלָהִׁשיב

אם ,  הישועה הגורפת תלויה.ְקֵצה ָהָאֶרץ-ַעדישועתו תגיע  וְלאֹור ּגֹוִים הוא יהיה , אזורק, םתושל

כמובן שבעת שישוע נכח עלי אדמות נבואה זו לא . בהתגשמות החלק הראשון של הנבואה, כן

הייתה באפשרותו של ישוע  , הקימו לתחייה ורוממו בכבודאלוהיםאולם לאחר ש. התממשה

". 'עבד ה"שנועד לתפקיד ה את כוחם למלא את לייפותרוח הקודש לקומץ חסידיו והעניק את ל

הוא ייעד לתלמידיו ושעליהם הוא אותם ) ממעשיו שלו" (מעשים הגדולים יותר"האם אלו הם ה

ו ול בית ישראל מקבר של כהאלו הכוונה לתקומ" מעשים"הייתכן וב). 12ד "עיין יוחנן י(? התנבא

 ).1-14ז "עיין יחזקאל ל (?"'שותבקעת העצמות היב"בש

 

שחזה את מוצא המשיח ומקום הולדתו ,  מוסיף הנביא מיכהגאולהעל מועד תחילתו של תהליך ה

ְּבֵני -ְיׁשּובּון ַעל, ְוֶיֶתר ֶאָחיו; ֵעת יֹוֵלָדה ָיָלָדה-ַעד, ִיְּתֵנםָלֵכן : את הדברים הבאים, )1' עיין מיכה ה(

 ושאותם הוא ויתר עליהם' שה לאלו מתכוון יתנםהפועל בהקשר זה  ).2 הדגשה שלי' ה (ִיְׂשָרֵאל
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 חיואֵ כאן  הם גם מכוניםבנשימה אחת  ,יחד עם זאת .לא עמיהנקראים גם הם  אלו .השליך מנגד

לידה עד מועד אותה  רק, אם כן, עליהם אמור היה להימשך" ויתור"ה. זה העתיד להיוולדשל 

מכאן שבצאת שליחיו של ישוע . עמם וזהותם לשוב להאחים יתחילויתר חשובה שבעקבותיה 

 ולדוג את מי -" יתר האחים "- לַהּצֹאן ָהאֹוְבדֹות ֲאֶׁשר ְלֵבית ִיְׂשָראֵ   הם יצאו לתור אחר ,לעולם

נושא עליו נרחיב ; 16,19ח "בראשית מ (הגויים מלוא ויהיו בקרב ארץ לרוב וידגו, שעליהם נאמר

 . )פרקי ההמשךאת הדיבור ב

 

, כדי להחליט מה ייעשה בישוע הנים והפרושים כינסו את הסנהדריןבעת שראשי הכו, עבר לכךמ

ַאף ֵאיְנֶכם ְמִביִנים ֶׁשְּכַדאי ָלנּו ִּכי , ֵאין ַאֶּתם יֹוְדִעים ְּכלּום": יפא הכהן הגדול שכיהן באותה שנהאמר ק

א "יוחנן י( ] באותה עתעם יהודה ונספחיו[ "ֻּכָּלּה ְולֹא ּתֹאַבד ָּכל ָהֻאָּמה  ִאיׁש ֶאָחד ָימּות ְּבַעד ָהָעם

ֶאָּלא ֶׁשִּבְהיֹותֹו , לֹא ִמִּלּבֹו ָאַמר זֹאת :על כך הוסיף מחבר הבשורה את הדברים הבאים). ’ב5049,

ֶאָּלא ַּגם ְּכֵדי , ֻאָּמהְולֹא ַרק ְּבַעד הָ ; ּכֵֹהן ָּגדֹול ְּבאֹוָתּה ָׁשָנה ִהְתַנֵּבא ִּכי ֵיׁשּוַע ָעִתיד ָלמּות ְּבַעד ָהֻאָּמה

נפוצות בני  ןה מי).  שליות הדגש51,52פסוקים  (ְנפּוצֹות ְּבֵני־ָהֱאלִֹהיםֶׁשְּיַקֵּבץ ְלֶאָחד ֶאת 

 ).1' עיין הושע ב (?בני אל חיובנשימה אחת כינה , את מי זרה ופיזר אלוהי ישראל ?האלוהים

 

. לֹא הֹוִסיף ֵיׁשּוַע ְלִהְתַהֵּלְך ְּבָגלּוי ִּביהּוָדהן ָלכֵ : יוחנן מסכם את הקטע בתיאור סמלי ונבואי כאחד

 54א "יוחנן י( ְוָגר ָׁשם ִעם ַּתְלִמיָדיו, ְלִעיר ַהִּנְקֵראת ֶאְפַרִים, הּוא ָהַלְך ִמָּׁשם ֶאל ֵאזֹור ָקרֹוב ַלִּמְדָּבר

ֲאֶׁשר ֵאיָנן , ֵיׁש ִליַּגם צֹאן ֲאֵחרֹות " :על אותו חלק אחר של העם אומר ישוע עצמו).   שליהדגשות

' יוחנן י( "ֵהן ֶאת קֹוִלי ִּתְׁשַמְעָנה ְוִיְהֶיה ֵעֶדר ֶאָחד ְורֹוֶעה ֶאָחד. ָעַלי ְלַהְנִהיג ַּגם אֹוָתן. ִמן ַהִּמְכָלא ַהֶּזה

 ).12,13' מיכה ב ,22,24ז "עיין כמו כן יחזקאל ל, 16

 

לפי ? אן ָהאֹוְבדֹות ֲאֶׁשר ְלֵבית ִיְׂשָרֵאלַהּצֹ ֶאָּלא ֶאלמדוע הקפיד ישוע להדגיש שהוא לא נשלח 

מכאן שבטרם יוכל אלוהים לפדות את . ל בכורו יש לפדות כ15ח "הכתוב בספר במדבר י

כלל זה הוא .  ”ְּבִני ְבכִֹרי"ל את האומה אותה הוא מכנה והאנושות כולה הוא חייב לפדות קודם כ

 ְמַצָּפה ְּבִכּסּוִפים ְלִהְתַּגּלּותו  ַהְּבִריָאה ֶנֱאַנַחת ְוסֹוֶבֶלתָּכלכיוון ש,  הגאולהעיקרוןאחד מקווי היסוד של 

ומה ,  תהליך זהמימושמה נדרש בעבר לצורך  .)19,22' אל הרומים ח(של אותם ראשוני הפדויים 

 . אלו הם הנושאים העיקריים בהם נדון בספר זה-יידרש לשם השלמתו בעתיד 
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 'דפרק 

 מלכות כול עולמים
 

ְּכבֹוד ַמְלכּוְתָך . ְיָבְרכּוָכה, ַוֲחִסיֶדיךָ ; ַמֲעֶׂשיךָ -ָּכל, יֹודּוָך ְיהָוה. ַמֲעָׂשיו-ָּכל-ְוַרֲחָמיו ַעל; הָוה ַלּכֹליְ -טֹוב

-לַמְלכּות ּכָ , ַמְלכּוְתךָ .  ֲהַדר ַמְלכּותֹוּוְכבֹוד; ְּגבּורָֹתיו--ָהָאָדםִלְבֵני , ְלהֹוִדיעַ . יֹאֵמרּו ּוְגבּוָרְתָך ְיַדֵּברּו

  .)9-13 ה"תהילים קמ( ּדֹור ָודֹר-ְּבָכל, ּוֶמְמַׁשְלְּתךָ  ;עָֹלִמים

 

' ם אותם מעשים אשר רחמי ההה  ממי או" :מוחי מספר שאלותב צצובעקבות קריאת פסוקים אלו 

 הדר כבוד מלכותו אתויודיעו לבני אדם , מי הם החסידים אשר יברכוהו ואת וגבורתו? עליהם

ט "ה מן התשובות לשאלות אלו החלו להתבהר בעודי קורא את פרק כ כמ"?וידברו בגבורותיו

, ַעָּתה ֵיבֹוׁש ַיֲעקֹב-לֹא"  :ַאְבָרָהם-ֶאת, ֲאֶׁשר ָּפָדה, ֵּבית ַיֲעקֹב-ָאַמר ְיהָוה ֶאל-ּכֹה, ָלֵכן: בישעיהו

, ְקדֹוׁש ַיֲעקֹב-ְוִהְקִּדיׁשּו ֶאת; ַיְקִּדיׁשּו ְׁשִמי--ְּבִקְרּבֹו, ַמֲעֵׂשה ָיַדיִּכי ִבְראֹתֹו ְיָלָדיו  .ְולֹא ַעָּתה ָּפָניו ֶיֱחָורּו

 הדגשה 22-24פסוקים (" ֶלַקח-ִיְלְמדּו, ְורֹוְגִנים; ִּביָנה, רּוחַ -ְוָיְדעּו תֵֹעי .ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ַיֲעִריצּו-ְוֶאת

 ). שלי

הם נושאי שמו ילדי יעקב . ' מעשי ידי ה הםמן הדברים הללו הסקתי כי פדויי אברהם וילדי יעקב

מי הם תועי הרוח : "המשכתי לשאול, ברם. המעידים עליו ועל כבוד והדר מלכותו לבני אדם

הפסוק אשר ריתק את אולם ,  גם שאלה זו תזכה למענה במועד המיועד"?והרוגנים שילמדו לקח

-ְּבָכל, ַׁשְלְּתךָ ּוֶממְ ; עָֹלִמים-ַמְלכּוְתך ָּכל):  ה"קמ( בפרק הנדון בתהילים 13תשומת ליבי היה פסוק 

מדוע הקשו התלמידים בשואלם , מתקיימת בכול דור ודור' אם ממשלת ה. )הדגשה שלי( ּדֹור ָודֹר

האם אלוהים הודח אי פעם ממעמדו זה בקרב . תהיתי? את ישוע בנוגע להשבת המלכות לישראל

 ? האם העם הטיל ספק בריבונותו בזמן כלשהו? עם ישראל

הקים , )6ז "שופטים י( ִאיׁש ַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו ַיֲעֶׂשהתקיים בישראל מצב בו לאחר שנים רבות בהן ה

 שכן העם לא מה הביע הלה את מחאתו בפני אלוהיו זמן כעבור, ברם. אלוהים את שמואל הנביא

כי אם , לא אותך מאסו. "דחה את סמכותו ודרש שהנביא ימליך עליהם מלך, היה מוכן להישמע לו
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יֹאְמרּו -ְלכֹל ֲאֶׁשר, ְׁשַמע ְּבקֹול ָהָעם". נה אלוהים לנביאו שחש דחוי על ידי העםע, "את מלכותי

 ).  הדגשה שלי7' ח' שמואל א( "ְ ֲעֵליֶהםִמְּמלֹך ָמֲאסּו אִֹתי-ִּכי  :ֵאֶליךָ 

 

הוא הדבר שהעיד יותר מכל על -על בית יעקב הוא' שלטונו של ה.  הבהב לנגד עיניימלוךהפועל 

, דוד ושלמה, כגון שאול, אולם כשהעם בחר מלכים בשר ודם. ל מלכותו עלי אדמותהתקיימותה ש

להפתעתי הרבה גיליתי כי נאמר על דוד ושלמה , יחד עם זאת. הוא למעשה דחה את מלכות אלוהיו

ַוִּיְׁשְמעּו ; ַּיְצַלחוַ --ָּדִויד ָאִביו-ַּתַחת, ִּכֵּסא ְיהָוה ְלֶמֶלךְ -ַוֵּיֶׁשב ְׁשלֹמֹה ַעל:  שהללו ישבו על כס האלוהים

גם לאחר שלבו של עם ישראל גס בשלטון , וכך). 23ט "כ' דברי הימים א(  ִיְׂשָרֵאל- ָּכלֵאָליו

 בני אנוש אשר ולא חדלו עקרונות מלכות זו להתקיים חרף העובדה שהיו אל, אלוהים ובמלכותו

 .איישו את כס המלכות

 

הרי שמן , הייתה קיימת בכול דור ודור' ם מלכות הא ":כשאני מצויד במידע זה המשכתי בהרהוריי

דפדפתי אחורנית והגעתי אל הפרק , ך שלי" נטלתי את ספר התנ!"הסתם הייתה כבר בדור הראשון

כך החילותי . שה שילמדניהוא בבק-ברוך-בו זמנית פניתי אל הקדוש. הראשון בספר בראשית

 . ת אלובעת כתיבת שורו, גם עכשיו,  אני מהלךו בפוסע בנתיב

 

ְוָכל ֵאֶּלה יִָּוְספּו , ]של אלוהים[ ַּבְּקׁשּו ְּתִחָּלה ֶאת ַמְלכּותֹו ְוֶאת ִצְדָקתו": רצת של ישועחהפצרתו הנ

יחד , אם כן, הבה נתפלל. ל לבוחייבת לעורר בנו חיל ורעדה ולגרום לנו להיענות לה בכ ",ָלֶכם

רּוַח ֶׁשל ָחְכָמה ְוִהְתַּגּלּות נו ִיֵּתן לָ , ֲאִבי ַהָּכבֹוד, ָּמִׁשיחַ ֶׁשֱאלֵֹהי ֲאדֹוֵננּו ֵיׁשּוַע הַ " :עם השליח שאול

ָמה ֲעִתיַרת ָּכבֹוד ַנֲחָלתֹו ,  ָלַדַעת ַמִהי ַהִּתְקָוה ַהְּצפּוָנה ִּבְקִריָאתֹונוְוָיִאיר ֵעיֵני ְלַבב, יִטיב ָלַדַעת אֹותֹונׁשֶ 

ְּכִמַּדת ּפַֹעל ּכֹחֹו ֶהָעצּום  ֲאֶׁשר , ַהַּמֲאִמיִנים, ת ְּגבּוָרתֹו ַהּׁשֹוַפַעת ָעֵלינּוּוַמה ַּנֲעָלה ְּגֻדּלַ ,  ְּבֶקֶרב ַהְּקדֹוִׁשים

 – 17' א, איגרת אל האפסים(" ָּפַעל ַּבָּמִׁשיַח ַּבֲהִקימֹו אֹותֹו ִמֵּבין ַהֵּמִתים ּוְבהֹוִׁשיבֹו אֹותֹו ִליִמינֹו ַּבָּׁשַמִים

 .אמן). שינויים שלי, 20
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 'פרק ה

 "רדו"
 

מקדיש את מלוא תשומת הלב כשאני , בראשית החילותי קורא בעיון רבספר ב' שפניתי לפרק אכ

  :שפכה אור בהיר על נתיב תהיותייל הייתה זו מלה אחת אשר ואולם יותר מכ. פסוקו  מלהלולכ

-ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכל, ָּים ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמִים ִבְדַגת הַ ְוִיְרּדּו ;ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו", ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים

 ).הדגשה שלי, 26' בראשית א( "ָהָאֶרץ-ָהרֵֹמׂש ַעל, ָהֶרֶמׂש-ּוְבָכל, ָהָאֶרץ

 

!  עם אדם וחוה...בונותו התקיימו מבראשיתשלטונו ורי, הן מלכות אלוהים! כמובן, "לרדות"

ל החי אשר הוא ברא בימים ו את כאלוהים האציל על האדם ואשתו את הסמכות לשלוט ולשרת

ַוּיֹאֶמר , ֱאלִֹהים, ַוְיָבֶרְך אָֹתם, מופיעה אותה מלה עצמה, 28בפסוק , בהמשך .החמישי והשישי

, ַחָּיה-ּוְבָכל, ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמִים,  ִּבְדַגת ַהָּיםּוְרדּו; ְוִכְבֻׁשהָ , ָהָאֶרץ-ְּפרּו ּוְרבּו ּוִמְלאּו ֶאת"ָלֶהם ֱאלִֹהים 

 .תגלית זו גרמה לי לפרץ של שמחה ).הדגשה שלי( "ָהָאֶרץ-ֶמֶׂשת ַעלָהרֹ

 

ַוִּיַּקח ְיהָוה :  שלול ריבונותוהבורא עלא וויתר ) זכר ונקבה(אדם לעביר סמכות בעודו מ, בתוך כך

שעל , מכאן). ליהדגשה ש, 15' בראשית ב ( ְלָעְבָדּה ּוְלָׁשְמָרּה, ֵעֶדן-ַוּיִַּנֵחהּו ְבַגן; ָהָאָדם-ֶאת, ֱאלִֹהים

תפקידים אלו חייבו  ".הונח"בגן העדנים שבו " שומר"ו" עבד" להיות ,וטל תפקיד כפולהאדם ה

לשמש  על מנת שיוכלו עמוכלומר לקיים קשר קרוב , "להתהלך עם אלוהים"אדם ואשתו ה את

לא תפקיד זה לציין שעם זאת חשוב  .בריאתוולהעבירם ל  קיבלו ממנואשראור החיים וה מוליכי

. לאלוהים בלבדדהיינו , למלך ולריבון הכול היה שמור שלטוני זהמעמד . כלל מרות על זולתם

ל ניסיון של האדם לשלוט בבני מינו וכ, בשל העובדה שאלוהים נפח באדם את נשמת חייו שלו

הוטלה על מנת להנהיג ולשרת את יתר הברואים . מהווה מעין ניסיון השתלטות על אלוהים עצמו

 . במלכות אלוהיםשומר-משרת וכהן-כפולה של מלךהמשרה  הש והאישהעל האי

 

המתקיימת במלכות אלוהים ואשר במסגרתה היה על האנושות , של מלכות וכהונה, מערכת זו

 בשם כהן לאל עליון  –מוגדרת וקרויה על שמה של דמות העתידה להופיע מאוחר יותר , לפעול
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) 'באיגרת אל העברים ז(המתואר כמלך וכהן , ק זהמלכיצד). 18ד "עיין בראשית י(מלכיצדק 

 ו תיפקדוטרם חטאב, ואכן. חוברים שני התפקידים יחדיו, בהיעדר חטא, מגלם מצב אידיאלי שבו

 ". מלכיצדקמיתוא"כהאדם ואשתו 

 

קפיד היה מ להתקיים רק בתנאי שהאדם היכולהייתה  ,המגולמת על ידי מלכיצדק, זו הרמוניה

 אחר ו למלאיעלה בידכאשר לא  אולם. על מערכת יחסיו עם אלוהיו,  מלאמתוך ציות, לשמור

, אולם האל. והלל םיחסיהשחל במרקם  הוא נשא בתוצאות הקלקול, ההוראות שקיבל מבוראו

מבעוד  הכין ,כול הנובע ממנהבחשבון את החולשה המובנית בטבע האדם ואת שמלכתחילה הביא 

של תוכנית זו הייתה  תכליתה .יחסיו עם האנושותאת ם לשקדרך , טרם נכונו מוסדות עולם, מועד

על תוכנית זו מרמזים דברי . שקנה לו שבת בקרב האנושות ולמגר את שלטון השטן ימרלסכל 

ְוֵאיָבה ָאִׁשית ֵּביְנָך ּוֵבין ":  שפיתה את האישה ובעקיפין גם את אישה המופנים אל הנחשאלוהים

 ). 15' בראשית ג (" ְוַאָּתה ְּתׁשּוֶפּנּו ָעֵקב,  הּוא ְיׁשּוְפָך רֹאׁש :ַזְרָעּהּוֵבין , ּוֵבין ַזְרֲעךָ , אשההָ 

 

ל ו למלא אחר כנאמן להביא לידיעת האנושות את עובדת היותו אלוהים היה נחוש מאז ומתמיד

  ...  ויהי... ויאמר אלוהים: קרון מכונן הבא לידי ביטוי כבר במעשה הבריאהי ע הינוזה. מוצא פיו

, )12' ירמיהו א( ַלֲעׂשֹתֹו ]דברו[ ַעל... ׁשֵֹקדמכריז בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים כי הוא ' ה

' עיין מעשי השליחים ג(ל נביאיו הקדושים ובפי כמעולם ל הנאמר ווכי הוא יקיים וימלא את כ

 השלמותלכך שבמלוא העת תתגשם ב, המגובה על ידי נאמנות אלוהים, מכאן שקיימת ערובה). 21

   .תוכנית הגאולה שנקבעה מראשית

 

 

 

 

 

 

 



 24

 'פרק ו

 בראשית
 )'בראשית פרק א(

 

. דברוב עקביות אלוהים ודבקותו המוכיח גם הוא את ,לבחון את תהליך הבריאהכעת נפנה  הבה

שכן , ולהתממשתקיים לכן כל מוצא פיו חייב לה וומלכותו מבטאים את הווייתודבר אלוהים 

העוצמה המוציאה  מתגלמתרוח אלוהים ב). 14' שמות ג (ֶיה ֲאֶׁשר ֶאְהֶיהֶאהְ מכנה את עצמו הבורא 

 תתרום להבנתנו את תוכנית  עקביותו של אלוהיםהתחקות אחר. מהכוח אל הפועלאת דבריו 

השפעה מכרעת על אמונתנו לדבר זה תהיה .  כפי שהיא באה לידי ביטוי בתהליך הבריאה,הגאולה

 . המתועדות בהמשך כתבי הקודש בנבואותו, בהבטחותיו, בבריתות אלוהים

 

, )1' ראשית אב (ְוֵאת ָהָאֶרץ,  ֵאת ַהָּׁשַמִיםְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱאלִֹהים ,דבר האלוהיםמלות הפתיחה של 

  .ְצָבָאם-ְוָכל, ַוְיֻכּלּו ַהָּׁשַמִים ְוָהָאֶרץ: נאמר'  שכן בפסוק הראשון בפרק ב,מהוות הצהרת כוונות

תהליכיה וסדריה עד , תרחשה בין שני הפסוקים הללו כללה את הבריאהסדרת האירועים שה

ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר , ַוְיַכל ֱאלִֹהים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי : נאמרשביעישכן על היום ה, להשלמתה ביום השישי

 ).2' בראשית ב (ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה-ִמָּכל, ַוִּיְׁשּבֹת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי; ָעָׂשה

 

 שתהליך הבריאה החל מתרחש במקום מכאן. ...ָהְיָתה תֹהּו ָובֹהּו, ְוָהָאֶרץ: כתוב 2' בבראשית א

ות דבר ממשרק ביום השלישי של הת. תוהו ובוהובאותה עת הייתה נתונה במצב של  שארץהנקרא 

 .האלוהים תחול בה התמורה שתביאה למצב הדומה יותר לזה אותו אנו מכירים

 

איפה הוא ומ,  מה היה טיבו של החושך ששרר על פני התהום באותה עת– ְּפֵני ְתהֹום-ַעל, ְוחֶֹׁשךְ ... 

במקביל , השווה(זוהר מלאך התאווה   בטרם הבריאה ולפני קיומו של הזמןבנקודה כלשהי?  נבע

לשררה וחמד לעצמו את כס שלטונו של , הילל בן שחר בשם, ")נחושת"לברק ה" נחש"את ה

ועל כן הוא פונה אליו בדברים , המרי של מלאך זה עורר עליו את חמת אלוהיםחטא . בורא עולם

ממקום משכנו השמימי  משגורש .)12ד "ישעיהו י (!...ָׁשַחר-ֵהיֵלל ֶּבן, ֵאיְך ָנַפְלָּת ִמָּׁשַמִים: הבאים
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הילל בן שחר וחבר . )4' ב' עיין איגרת פטרוס ב(גם מן היצורים שמרדו עמו  ו אורוניטל ממנו

מחוז החשיכה הרוחנית ב הנמצא) 18' לוקס י; 15ד "עיין ישעיהו י (שאולמרעיו הושלכו כעת ל

 .  תוהו ובוהוהמתואר במונח ו

 

. למען מטרה ספציפית) 7ה "עיין ישעיהו מ (חושךהרוחני המכונה " מתחם"ברא את ה  עולםבורא

אמצעי ליהפוך  חושךוון שהכי, ובתוכניתוהכרחית  חשיבות מרובה הנודע חושך לאורשבין היפוך ל

" אור מן החושך"קרון יע. אף ישתמש בו כדי להתגלות לבני אנושביטוי לדברו ו' דרכו ייתן ה

התחום ריחפה מעל ש  היארוח אלוהים, וכך. בלב תוכנית הגאולהתמיד נמצא "  המוותןחיים מ"ו

 .של הילל בן שחר שכלל את איזור החושך שהיה נתון עכשיו תחת שלטונו תחום, "מים" ההמכונ

נוכחות רוח אלוהים מעל איזור זה מוכיחה בעליל כי על אף התנאים החדשים שנוצרו  ,יחד עם זאת

  .לא נפגמה כהוא זהריבונותו 

 

ונוצר באמצעות ל מה שנבע מאלוהים וכ). 3' בראשית א( אֹור-ַוְיִהי; "ְיִהי אֹור", ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים

 שמייםכיוון שגרמי ה,  טבעילא היה זה אור. אורהחל גם על  עיקרון זה. חשף טפח מטבעודברו 

אלוהי נגלים באור ההן . מעין תמצית טבע הבוראבאור זה התגלמה , תחת זאת. עדין לא נבראו

, ל המצוותכמו כן נכללים בו כו. הבוראהוויית , כאמור, ביותר ובו טמונההחיים בצורתם הנאצלת 

 בא לידי ביטוי באור התורה הדברכפי ש, ות האלוהיםהחוקים והמשפטים להם כפוף סדר מלכ

התחייבה פעולה של הפרדת , אורהיות האלוהים התגלמות הב). "תורה אורה"ומכאן ביטויים כגון (

 .תחול רק ביום השני לבריאהזו הפרדה .  אלמלא כן היה החושך נבלע באור.חושך מן האורה

 

יש לתת את . את פעולות האלוהים בכל אחד משלבי הבריאהחותמות  בֶֹקר-ֶעֶרב ַוְיִהי-ַוְיִהי ,המילים

 לפני בריאת, אמורכ". ראשון"ולא , יום אחד, הראשון" יום" נקרא ה3הדעת על כך כי בפסוק 

כי מדובר באור רוחני , אם כן, מוכיח "יום"המונח . לא היווה יחידת זמן" יום"גרמי השמים 

מצביע על הבורא " ראשון"ולא ב" אחד"כאשר השימוש ב, )5פסוק , ַוִּיְקָרא ֱאלִֹהים ָלאֹור יֹום(

אלוהים , וכך.  ובו מתקיימת השלמות וכול מכלול החיוניות- י ה ו ה אחד -" אחד"שהוא , עצמו

התשתית והמקור לכול מה שיבוא בהמשך תהליך , הוא היסוד-הוא" ֹותּוידִ ֶאחָ "באורו ו, עצמו

 .הבריאה
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 'פרק ז

 הימים השני והשלישי
 )'שית פרק אברא(

 

ַוִּיְקָרא ... .ַמִים ָלָמִיםֵּבין , ַמְבִּדיל ִויִהי ", ְּבתֹוְך ַהָּמִיםָרִקיעַ ְיִהי ", ֱאלִֹהיםּיֹאֶמר וַ  ,ביום הבריאה שני

תן דעתך על העובדה שלא נאמר כאן ).  הדגשה שלי8, 6' בראשית א(  "ָׁשָמִים", ֱאלִֹהים ָלָרִקיעַ 

 המים ביןאלוהים חצץ . "בין מים למים"אלא שהוא הבדיל , בשהשאלוהים הפריד את המים מן הי

 . החשיכה שרתה המים שמעליהם לבין ,אורו ורוחומעליהם ריחפו ש

 

 כי"לים ילא נחתמה בריאתו במלכן  ,ערך נצחילרקיע שאלוהים ברא ביום השני הוא לא העניק 

כפי ,  תוכנית הגאולה ואזבו תושלםהרוח עד ליום תחומי  שני תפקידו היה להבדיל בין". טוב

-ְצָבָאם ִיּבֹול-ְוָכל; ְוָנגֹּלּו ַכֵּסֶפר ַהָּׁשָמִים, ְצָבא ַהָּׁשַמִים-ְוָנַמּקּו ָּכל :הנביא ישעיהו והשליח יוחנןשקבעו 

יָכה ֶאת ַּפֶּגיָה ַּכֲאֶׁשר ִּכְתֵאָנה ַהַּמְׁשלִ , ּכֹוְכֵבי ַהָּׁשַמִים ָנְפלּו ַאְרָצה ;ּוְכנֶֹבֶלת ִמְּתֵאָנה, ִּכְנבֹל ָעֶלה ִמֶּגֶפן-

, 4ד "ישעיהו ל( ָּכל ַהר ְוִאי ֶנֶעְתקּו ִמְּמקֹוָמם; ַהָּׁשַמִים ָנסֹוגּו ִּכְמִגָּלה ִנְגֶלֶלת; ִהיא ִמַּטְלֶטֶלת ְּברּוַח ֲחָזָקה

 ).13,14' ספר ההתגלות ו

 

מרחב ) 1:  או רקיעים נפרדים"מרחבים"שלושה ,  אם כן,בנקודה זו בתהליך הבריאה קיימים

שהוא מקום משכנו של אל עליון , )2ב " י'איגרת אל הקורינתיים בעיין (רקיע שלישי , עליון

או המקום בו , המרחב התחתון) 3-ו, )רקיע שני( שהוא הרקיע ,מרחב אמצעי) 2; ותחום האור

על האטמוספרה המקיפה , ארץאיזור שלאחר היום השלישי ייקרא , "חושך על פני תהום "שרר

 מבחיניםהיינו , יםאילו היה עולה בידינו להשקיף ממרחק. ימיםה ומקווי המים שלה שייקראו אות

.  הרקיע השני והשלישימתקיימים בהשוואה ליקום האדיר בו "חשיכה"עד מה זעיר הוא שטח ה

עליונות הבורא ואת שליטתו המוחלטת על התבוננות כזו הייתה מאפשרת לנו להעריך כראוי את 

 .בריאתו

 



 27

ִיָּקוּו ", ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים , אלוהיםה ביותר של דבר ה חשובחלה התממשותום השלישי לבריאה בי

 ",ֶאֶרץ" ַוִּיְקָרא ֱאלִֹהים ַלַּיָּבָׁשה  .ֵכן-ַוְיִהי; "ַהַּיָּבָׁשה, ְוֵתָרֶאה, ָמקֹום ֶאָחד-ַהַּמִים ִמַּתַחת ַהָּׁשַמִים ֶאל

נס את המים י הבורא כ.)9,10' בראשית א( טֹוב-ִּכי, ַּיְרא ֱאלִֹהיםוַ ; "יִּמים"ּוְלִמְקֵוה ַהַּמִים ָקָרא 

נאמר . חשף את היבשה ויצר את הימים, אותם מים שמעליהם שררה החשיכה, שמייםשמתחת ל

העתידה לפקוד " תקווה"מרמז על ה) ה"שורש קו" (נקוו"הפועל . אל מקום אחד" נקוו"שהמים 

 ַוַּיְרא ֱאלִֹהיםכפי שגם ניתן ללמוד מן ההכרזה , ארץשנקרא נטול חיים רוחניים ואור  מרחב ותוא

 ְלַחּיֵי עֹוָלם ִתְקָוההפסוק זה באיגרתו אל טיטוס שם הוא מזכיר את  לע רמזהשליח שאול מ. טֹוב-ִּכי

 .) הדגשות שלי2' א( ִלְפֵני ִעּתֹות עֹוָלם ִהְבִטיַח - ֲאֶׁשר ֵאינֹו ְמַכֵּזב -ֲאֶׁשר ָהֱאלִֹהים 

 

 כמקום בו הוא, ובברא  על כול מה שהוא, חשיכה רוחניתל בחר דווקא במחוז זה של וכ-בורא

.  מה שמנוגד לואלא רק באמצעות, כול להיראות באוראור אינו י. יחשוף את עצמו ואת תכונותיו

חשיכה משתררת מיד הייתה , כולל את האור הטבעי, ל האורותואילו ניתן היה לכבות את כ

מה שהעין רואה ל וכ, לכן.  נתוןחוזרות קרניו מכל גוף וחפץ,  האורבבקועם אול. לוכבמוחלטת 

, כך ניתן לקבוע.  החוזרות מכל עצם ועצם, הסמויותם של קרני האורם או הצבעיניוגוה אינם אלא

 . בלתי נראה של דברתו הוא לאמיהנראה בעיןל ושכ, לכאורה באופן פרדוקסאלי

 

, ֶּבֱאמּוָנה ָנִבין ִּכי ָהעֹוָלִמים הּוְכנּו ִּבְדַבר ֱאלִֹהים: "ם הבאותליי זה במעיקרוןספר הספרים מתאר 

ְוֵאין ָאנּו צֹוִפים ֶאל ַהְּדָבִרים  " ;)3א " יאיגרת אל העברים( "ְּבאֶֹפן ֶׁשַהִּנְרֶאה ִנְתַהָּוה ִמן ַהִּבְלִּתי ִנְרֶאה

 " ְלעֹוָלִמים–ֲאָבל ַהִּבְלִּתי ִנְרִאים , ִרים ַהִּנְרִאים ְלָׁשָעה ֵהםִּכי ַהְּדבָ ; ֶאָּלא ֶאל ֲאֶׁשר ֵאיָנם ִנְרִאים, ַהִּנְרִאים

 ִהיא ּכֹחֹו  ,]שאינה נראית בעין[  ֲהלֹא ַעְצמּותֹו ַהֶּנְעֶלֶמת ";)18'  ד' איגרת אל הקורינתיים ב(

ֶּפֶסת ַּבשֵֶֹכל ְּבֶאְמָצעּות ַהְּדָבִרים ִנְרֵאית ְּבֵברּור ֵמָאז ְּבִריַאת ָהעֹוָלם ִּבְהיֹוָתּה ִנתְ , ַהִּנְצִחי ֵואלֹהּותֹו

 ).20' איגרת אל הרומים א(.." .ֶׁשִּנְבְראּו

 

מתאפיין מהם אחד כשכול , עשב ועצים שיניבו פירות,  דשאלפני תום היום השלישי אלוהים בורא

אין  ,שעדיין לא נבראה, שמשהאור שכן ללא , באיזה אופן התקיימו צמחים אלו. ייחודיזרע ב

בבוראו את הצמחייה השונה והמגוונת מביא אותנו למסקנה שנתון זה ? ומח מסוגל להתקייםהצ

 .אלוהים ברא אותה בצורת זרעים
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נות ל התכוודע איך ייראה הצמח הבוגר שכן זרעו מכיל את כוגם אלוהים י, ל חקלאי מיומןוכמו כ

יות הזרע שונה לחלוטין למרות ה. זרע נתוןכול  מטאו העץ שינבו, הצמח, של הדשאוהמאפיינים 

הוא יגדל ויהיה זהה , אדמה ובקבלו את כמות המים לה הוא זקוקובשוקעו בבנופלו , מהצמח הבוגר

,  ֶטֶרם ִיְהֶיה ָבָאֶרץְוכֹל ִׂשיַח ַהָּׂשֶדה: 5פסוק ' בעל קיומו של סדר זה נרמז בבראשית פרק . לאביו

- ַלֲעבֹד ֶאתְוָאָדם ַאיִן, ָהָאֶרץ- ִהְמִטיר ְיהָוה ֱאלִֹהים ַעלי לֹא ּכִ  :ֶטֶרם ִיְצָמח, ֵעֶׂשב ַהָּׂשֶדה-ְוָכל

עיקרון "את .  מתחיל את קיומו כזרע,בטרם הוא בוקע מן האדמה,  ל צמחוכ מובן ש .ָהֲאָדָמה

 .'נבחן מקרוב בפרק ט" הזרע
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 'חפרק 

 החמישי והשישי, הימים הרביעי
 )'בראשית פרק א(

 

. טובהוא לא הכריז עליו כ, בפרק הקודםכפי שראינו ,  את הרקיע ביום השניכשאלוהים ברא

ַוַּיְרא , נאמר, אותם ברא ביום הרביעי, הירח והכוכבים, השמש, שמייםלעומת זאת על גרמי ה

 והמאור הקטן והכוכבים יהיו , אלוהים קבע כי המאור הגדול ימשול ביום.טֹוב-ִּכי, ֱאלִֹהים

וגם כדי לסמן או כדי להמחיש את הסדר האלוהי  הללו נברשמייםהגרמי . לממשלת הלילה

 .)14-18' עיין בראשית א (ימים ושנים, מועדים

 

הייתכן . שמיים יהיה ככוכבי ה- עם ישראל -את ההבטחה לאבות שזרעם , לדוגמא, הבה נבחן

 ישראל ו של עםכך שאור לע תרמזכי היא מו, מספריתבהבטחה זו הייתה יותר מאשר התייחסות ש

כן כמוהם  גם בעם ישראל נתן הבורא סימנים ש כך,כמו בכוכבים, כמו כן? יאיר בממשלת החושך

בו הוא ראה את ,  מחלומותיו של יוסףאחד. ים שלו בלוח הזמנןסמגם העם עתיד לשמש לאות ו

 עיין(מהווה דוגמא נוספת לאופן בו דימויים אלו מוצגים בכתובים , ירח וכוכבים, משפחתו כשמש

בהיותו בעל מעמד ייחודי בין , )16ב "ההתגלות כ (כוכב השחרגם ישוע נקרא  ).9ז "בראשית ל

 .)17ד "עיין במדבר כ" (כוכבי יעקב"

 

 לראות לא ניתןבמשך היום , לדוגמא. בבורא מקורה שניתרוחמידי יום ביומו מופגנת המציאות ה

ממש כפי שהם , מאור הגדולל השכן הם נבלעים בתוך האור החזק יותר ש, את הכוכבים והירח

ִעם ַהָּמִׁשיַח ] נסתרים, חבויים[ ְצפּוִניםַחּיֵיֶכם ... " : עליהם נאמר'פני הדברים בחייהם של גאולי ה

 למצב שישרור כאשר יש בזאת משום המחשה). הדגשה שלי 3'  גאיגרת אל הקולסים ("ֵּבאלִֹהים

:  ככתובשהאב יממשו באמצעות בנושעה ו בעת שיום הגאולה יאיר במלוא, "עידן הלילה"יחלוף 

, ָלְך ְיהָוה ְלאֹור עֹוָלם-ְוָהָיה; ָיִאיר ָלךְ - ַהָּיֵרַח לֹא ּוְלנַֹגּה, עֹוד ַהֶּׁשֶמׁש ְלאֹור יֹוָמםָּלךְ -ִיְהֶיה-לֹא"

..." ָּלְך ְלאֹור עֹוָלםְ -ֶיה ִּכי ְיהָוה ִיהְ  :ִויֵרֵחְך לֹא ֵיָאֵסף, ָיבֹוא עֹוד ִׁשְמֵׁשךְ - לֹא .ֵואלַֹהִיְך ְלִתְפַאְרֵּתךְ 

 ).23א "עיין ההתגלות כ; 19,20 'ישעיהו ס(
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למרות . הוליד רצף של צורות חיים', תהליך הבריאה שכידוע התקיים והתממש באמצעות דבר ה

, נתוניםמחוזות שהיו , או ביבשה במיםהוא לבש צורה וחיים , דבר האל הגיח ממחוז האורש

הזוחלים  כול אחד מן ;כך עכשיו גם בעולם החי,  בעולם הצומחכמו.  בחשיכה רוחנית,כאמור

 . כונותיותעיד על היבט כזה או אחר של הבורא ומ ה,ייחוד משלוב ניחןוהעופות 

 

תנאי הסביבה . לפרות ולרבות ולמלא את התבלל אחד מן המינים וכלפי תוכנית האלוהים היה על 

ל אחד מן המינים ו כ,ף על פי כןא. מושלמיםת והתפתחו גדילה ,תהליכי רבייההאידיאלים אפשרו 

ב ער סיים הבורא את היום החמישי ב,וכך.  אלוהיםמיד שלמתה ופיקוחשלטונו והיה זקוק ל

   .טֹוב-ִּכי ,ַוַּיְרא ֱאלִֹהים שנחתמו במילים,  ובבוקר נוספים

 

 ויכולות נסטינקטיםשניחנה באי נפש חיה;  יותרמפותחתביום השישי ברא אלוהים צורת חיים 

להיות נועדו האחרונים  . וריסון על ידי בני מין אחר אשר עדיין לא נבראואילוףבאמצעות , למידה

אלו שנבראו ביום , שלא כמו היצורים המתרבים על ידי הטלת ביצים. גולת הכותרת של הבריאה

,  כןכמו. פחית את יכולת ההתרבות שלהםת עובדה זו.  בגופםיהם את ולדותנועדו לשאתהשישי 

מערכת אקולוגית מתוחכמת יותר מזו שלה היו קיומה של  של יצורים אלו תחייב םהישרדות

 . שנבראו עד כהכפופים הברואים

 

ייתן ביטוי לטבעו שייברא עכשיו המין . הכין את התשתית למען נזר הבריאהאלוהים , וכך

 ולמשול על לפקח,ללנה,  לפניושנבראו ליצורים העניק שמותעליו תוטל האחריות ל ומהותולו

 .שרתהל הבריאה ובעיקר

 

-ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכל,  ִבְדַגת ַהָּים ּוְבעֹוף ַהָּׁשַמִיםְּוִיְרּדו; ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו", ַוּיֹאֶמר ֱאלִֹהים

- ְיהָוה ֱאלִֹהים ֶאתַוּיִיֶצר). שלי הדגשה 26' בראשית א( "ָהָאֶרץ-ָהרֵֹמׂש ַעל, ָהֶרֶמׂש-ּוְבָכל, ָהָאֶרץ

 ).7' בראשית ב( ְלֶנֶפׁש ַחָּיה, ַוְיִהי ָהָאָדם; ִנְׁשַמת ַחּיִים, ַוִּיַּפח ְּבַאָּפיו, ָהֲאָדָמה-ָעָפר ִמן, ָהָאָדם

 

מתוך האדמה ועפרה נוצרו . אלוהים ברא את האדם עפר מן האדמה' ה, כפי שהבחנו זה עתה

 שדרכו "צינור"או כלי  נועד להיות האדם. רוחניתהחשיכה ה בו שלטהבמתחם " מים הרוחניים"ה
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על פני האדמה כדי לרסן כול למשול ולהשליט סדר , יעברו תכונות אלוהיות שיאפשרו לו לרדות

האדם הוסמך להיות בא כוחו של הבורא כדי לכונן את , לים אחרותיבמ. אפשרות של כאוס ומרי

ארצי , חומר טבעים משום שהאדם נברא מאול. שמייםכפי שהיא מתקיימת ב, מלכותו עלי אדמות

השליח שאול . תת את אותותיה ביום מן הימיםהייתה בו חולשה מובנית אשר עתידה ל, וגשמי

 ִנְזַרע ּגּוף ... ִנְזַרע ְּבֻחְלָׁשה...ִנְזַרע ְּבָקלֹון... ִּנְזַרע ְּבַמָּצב ֶׁשל ִּכָּליֹון: ...מתאר מצב זה במילים הבאות

אדם ארצי זה ניחן במרכיב מסתורי שיסודו , יחד עם זאת). 42-44ו "ט' הקורנתים אאל ( ...ַנְפִׁשי

 כיצד יכול האדם ."ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְּבַצְלֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו", ליםיעל מרכיב זה מרמז אלוהים במ. באלוהים

כיצד מסוגל יצור שנברא ?  ויחד עם זאת להיות גשמי וארצי,להידמות לאלוהים) זכר ונקבה(

 .בזאת נעסוק בפרק הבא?  לתת ביטוי לאורבחשיכה מקורומחומר ש

 

, לבצע, להשלים, לעשות; על דברו אלוהים שקד בימי הבריאה הקודמים, כפי שכבר נוכחנו לדעת

, בדורנו אנו, ואפילו עכשיו.  התקייםכול מוצא פיו. מה שהוא קבע ותכנןל וכאת לקיים ולסיים 

כוח ההנעה המכריע הטמון , משיחהה. זונקודת מוצא מתוך ינו חישומה עלינו להתייחס למציאות 

השפעתה לא חדלה . היא הקובעת את מהלך חייו של מי שדבר אלוהים חל עליו, בדבר האלוהים

עד אשר יתממשו כול דברי אלוהים , להתקיים גם בחיי צאצאיהם של כול מי שעליהם היא נחה

 .והבטחותיו

 

 ).90ט " קיתהילים( ַוַּתֲעמֹד, ַנְנָּת ֶאֶרץּכֹו; ְלדֹר ָודֹר ֱאמּוָנֶתךָ 
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 'פרק ט

 עיקרון הזרע
 )7'  עד פרק ב26' בראשית פרק א(

 

הכריז כי , יאתומגלה עצמו באמצעות ברה" חיים והאור"התגלמות ה, "דבר" ה,האל שהוא רוח

 של ו צלמו ודמותאנוש את-אולם באיזה אופן משקף בן. כדמותו וצלמובהוא ברא את האדם 

 ? הבורא

 

 הבין סוגיה זועל מנת ל?  והארצי את צלמו ודמותוכול היה האלוהים לייחס לאדם הגשמיאיך י

ַוְיִהי ָהָאָדם ְלֶנֶפׁש : "ְוֵכן ָּכתּוב ַעל ָאָדם ָהִראׁשֹון: שליחי המשיחעלינו לפנות לפרשנותו של אחד מ

, ]הגשמי, הארצי[ ֶאָּלא ַהַּנְפִׁשי,  ָהרּוָחִני הּוא ָהִראׁשֹוןלֹא.  ְלרּוַח ְמַחָּיה-ֲאָבל ָאָדם ָהַאֲחרֹון , "ַחָּיה

איגרת אל ( ָהָאָדם ַהֵּׁשִני ִמן ַהָּׁשַמִים הּוא; ָהָאָדם ָהִראׁשֹון הּוא ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה. ְוַאֲחֵרי ֵכן ָהרּוָחִני

 ).45-47ו "ט' הקורינתים א

 

 היחיד ואהאדם ה. נפש חיהוכך היה האדם ל, אלוהים יצר את האדם מן העפר ונפח בו נשמת חיים

אולם חיי האלוהים  . ")רוחה"דהיינו את (שלו ל הברואים אשר בו נפח אלוהים את חייו ומבין כ

 על מנת לשוב ולבצבץ ,מתין למועד שבו ייטמן באדמהנועד להבאדם הצטמצמו לכדי זרע רדום ש

אל הגלטים איגרת , 17' ה' ורינתים באל הקאיגרת עיין " (בריאה חדשה"לצמוח ולחיות  כ, ממנה

" ?ֲאָבל ֵאיְך ָיקּומּו ַהֵּמִתים", את האדם הארצי כזרע שנזרעהשליח שאול  על כן מתאר ). 15' ו

ַּכֲאֶׁשר .  ֵהן ַמה ֶּׁשִּתְזַרע לֹא ִיְחֶיה ֶאָּלא ִאם ָימּות, ַאָּתה ַהָּסָכל"" ?ְּבֵאיֶזה ּגּוף ֵהם ָיבֹואּו", ִיְׁשַאל ֶאָחד

ֵואלִֹהים .  אֹו ֶזַרע ַאֵחר ,  ָערֹום ֶׁשל ִחָּטה]זרע[ ֶאָּלא ַּגְרִּגיר, ָּתה זֹוֵרַע ֵאיְנָך זֹוֵרַע ֶאת ַהּגּוף ֶׁשִּיְתַהֶּוהַא

  ).35-38ו "ט' א איגרת אל הקורינתיים(" ּוְלָכל ֶזַרע ֶאת ּגּופֹו הּוא, נֹוֵתן לֹו ּגּוף ִּכְרצֹון ֱאלִֹהים

 

.  כפי שהוא קבע,גוף כרצונולזרע אלוהים נותן '  ה: הזרעעיקרון שאני מכנה  מהטמוןפסוקים אלו ב

חוזר אולם כשמשקים זרע זה הוא  . נטמן באדמה ומת, שנופל,הוא זורע את הזרעלאחר מכן 

 ולכן, מתמוססת ונגוזהבט לאחר שקליפתו החיצונית והזרע נ. אם כי בצורה שונה לחלוטין ,לחיים

 צלמוכשהוא ב, הופך זהה לצמח המקוריהוא מגיע לכלל בשלות כשהוא בוקע מן האדמה ו
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שאינו אלא כקליפת הזרע בעוד הגרעין , כזה הוא גם חלקו הגשמי והארצי של האדם. ובדמותו

 ובעקבות ,עפר יעלה מן ה,לאחר שייגאל מתוצאות החטא הקדמון, הפנימי של חיי הרוח

  .הינו לבוראד, "צמח האב"מן הרוח יגדל ויהיה זהה לש" ההשקיה"

 

לא נועד אך ורק לשם ,  לפרות ולרבות ולמלא את הארץ,הציווי שציווה אלוהים את האדם

,  החיים הפנימייםגם להפיץ את הבורא ביקש .)הצד הגשמי של האדם" (הזרע החיצון"התרבות 

 תוכנית ).אם כי בשלב זה כאמור במתכונתם העוברית( שלו אותם הוא הטמין באדם חיי הרוחאת 

ות החשיכה בחסות ובאמצעכשהוא עושה זאת ,  לפני ברואיובורא הייתה מאז ומתמיד להתגלותה

גם זרע שנזרע חייב  באופן דומה . לאופיולחלוטיןבשל היותה מנוגדת ששימשה אותו דווקא 

החושך הוא הכרחי כדי לספק תנאי מחייה בשלבים . להיטמן באדמה ולהיות חבוי בחשיכה

, ך הרוחניהחוש). כשדבר זה נכון כמובן גם לגבי העובר האנושי(הזרע הראשונים של התפתחות 

יֹוֵצר אֹור ּובֹוֵרא  :אומר בעניין זה הנה מה שהוא עצמו.  אם כן את מטרות אלוהיםשרת, כמו הטבעי

 ).7ה "ישעיהו מ ("ֵאֶּלה-עֶֹׂשה ָכל, ֲאִני ְיהָוה"; עֶֹׂשה ָׁשלֹום ּובֹוֵרא ָרע, חֶֹׁשךְ 

 

ֲאָבל ": וכך הוא פוסק, "חיים המוסווים" של ה כדי לתאר תופעה זונוסףדימוי שאול משתמש ב

ְּכמֹו ִמַּיד , ִמָּכבֹוד ֶאל ָּכבֹוד, ֲאַנְחנּו ֻּכָּלנּו ְּבָפִנים ְמֻגִּלים רֹוִאים ְּבַמְרָאה ֶאת ְּכבֹוד יהוה ְוֶנְהָּפִכים ְלאֹותֹו ֶצֶלם

היא " נהפכים"ור המלה ביוונית של שפת המק). 18' ג' ב איגרת אל הקורינתיים ("  ָהרּוחַ –יהוה 

זחל בעת שהוא הופך  הלהתהליך שעובר עהמושג מטרמופוזה מתאר את , כידוע". מטמורפו"

 מסוגלים  האם אנו)האדם הגשמי (כשאנו מתבוננים בזחל. ממנו בוקע אחר כך הפרפר, לגולם

 ?הטמון בפנים) האדם כבריאה חדשה(להבחין בפרפר 

 

הבה נעיין מקרוב  .הבוראשל ו  ודמותמוצל את לנפשו העניקהשבאדם היא זו נפח לוהים אשרוח ה

ל קיומה בא לה ו שכ,צורה חסרת נפח ומימדיםשהוא  צל חבוי גם צלםבמלה  .בשתי המילים הללו

הקשר של  .כתוצאה מנוכחות של עצם החוסם את האור ומשליך את צילו על גבי שטח נתון

צלם מעניין ש. מימדי לצילו-לקשר הקיים בין גוף תלת, אם כן, ילאלוהים לאדם שיצר מקב

בהיותו האדם נטול ). 1-18' דניאל ג, לדוגמא, עיין(מתייחס פעמים רבות גם לעבודת אלילים 
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עיין איגרת אל (הוא משקף את צלמם ודמותם של מושאי סגידתו , תפארת או תהילה משל עצמו

 .  בין אם מדובר באלוהים או בצלמי האלילים, )9ד "ההתגלות י, 23-25'  הרומים א

 

 - מקור החיים - בדםדהיינו (בשל שהחיים הם בנפש   ".דם"צה בשורש נעו, דמות, המלה השנייה

ל עוד הייתה רוחו של האדם מחוברת לרוח וכ. נובע גם טבעםהרי שממנה  ,)11ז "עיין ויקרא י

בנוטלו , אולם ברגע שהוא מרד. שיקף שאת אופיו הוא " האלצל"אלוהים היה הראשון נתון ב

במצב זה השתלטה על . סתלקה ממנוהרוח אלוהים ששרתה בפנימיותו , מפרי עץ הדעת טוב ורע

השקר ודומיהם קנו להם באחת אחיזה על האיש והאישה וזאת , הפחד. האדם השפעת מלכות השטן

. י לטבע החדש שחדר לתוכם במעידתם נתנו בני הזוג ביטוי מייד.ול הדרכה או לימוד מוקדםללא כ

 , במילים אחרות,  בחושך הרוחניה שמקורמההוזלקו חיש מהר ב, נפשוכלומר , חיי האדם

ְּכֵׁשם ֶׁשַעל־ְיֵדי , ְלִפיָכךְ :  תורה זה בכותבו למאמינים ברומיעיקרוןשאול השליח מתאר ". חטא"ב

אל איגרת  (...ָּכְך ָעַבר ַהָּמֶות ְלָכל ְּבֵני ָאָדם, ֶותְוֵעֶקב ַהֵחְטא ָּבא ַהּמָ , ָאָדם ֶאָחד ָּבא ַהֵחְטא ָלעֹוָלם

 ).12' הרומים ה

 

 אל קדוש לבין האדם בין, פירוד זה.  של האדם בבוראו חל פירוד ביניהםבשל חטאו ומרידתו, וכך

 מוטבעים בו מעצם כליון וקלון,  חולשההיו ,כנזכר, מעפר הארץעשוי האדם בהיות היה צפוי שכן 

לחטא ולניתוק הטראגי בין , בסופו של דבר,  נתונים אלו הם שגרמו.)ד טרם חטאעו(בריאתו 

לקח בחשבון , שידע מלכתחילה שכך ייראו פני הדברים', ה, יחד עם זאת. האדם לאלוהים

חלק בלתי נפרד מסדר היום האלוהי עוד , אפוא, תוכנית הגאולה היוותה. התרחשות בלתי נמנעת זו

 ).18-20' א'  איגרת פטרוס אעיין(בטרם ברא את האדם 
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 'פרק י

 כול אחד כסדרו
 )ו"פרק ט' ואיגרת אל הקורינתים א' בראשית פרק ג(

 
ֶׁשֵּכן ְּכמֹו :  בתהליך הגאולהשקיים סדר מסויםמכריז השליח שאול ,  הלקוח מעולם הצומח,ומשלב

; ָהִראׁשֹון הּוא ַהָּמִׁשיחַ : ַאְך ָּכל ֶאָחד ְּכִסְדרֹו. ְחיּוָּכְך ַּגם ַּבָּמִׁשיח ַהּכֹל יָ , ַהּכֹל ֵמִתים ]הזרע[ֶׁשְּבָאָדם 

  .)22,23ו " ט' אל הקורינתיים אאיגרת(  ַהַּׁשָּיִכים ַלָּמִׁשיחַ , ֹ]בהתגלותו[ ְּבבֹואו, ַאֲחֵרי ֵכן

 

יו תכונותהחל האדם משקף את " עץ הדעת טוב ורע"עקבות האכילה מב ,כפי שראינו בפרק הקודם

על מנת , כמלך וככהן, עד מהרה השתמש האדם במעמדו הרם.  שפרותיו פירות מוות, עץ זהשל

וכול מה שהוא , סביבתוהשפעתו של האדם על ילך א מכאן ו.לנצל את הבריאה למען צרכיו שלו

החלו כול הכפופים לו , המוותבהיותו עבד למלכות החטא ו. מוותהתאפיין בסממני  הנחיל לה

רו את החולשות והמרדנות המובנות בהכי, אם כן, מדוע. יזע ותלאות,  ייסורים יחד עמולחוות

הן מנקודת מבט אנושית גרידא אין זו ? עליו האל אחריות כה כבדה ומעמד כה נכבד הטיל ,באדם

 .אלא סכלות

 

איגרת עיין  (כמתו של אל העולם החשוך הזהוהבורא עולה בחוכמתה על ח" סכלות", אף על פי כן

 שהתמזג היטב , עפר"מסווה" ברוחו וחייו את בהצפינו, נאמר לעילכ. )25'  א'אל הקורינתיים א

אולם בעת הזריעה ייפול הזרע לאדמה . אלוהים להסתיר את גץ החיים היטיב, עם חשכת העולם

טבע האת ,  אורו הפנימי והוא ישוב להפגין את טבעו האמיתיבשלב זה ישתחרר. וקליפתו תנשור

ָאֵכן ָלֶכם ָרָצה ֱאלִֹהים . ֶׁשָהָיה ָצפּון ֵמעֹוָלִמים ּוִמּדֹורֹות ְוַעָּתה ִנְגָלה ִלְקדֹוָׁשיוַהּסֹוד זה . האלוהי שבו

ַהִּתְקָוה ֶאל , ַהָּמִׁשיַח ְּבִקְרְּבֶכם] רוח[: ְוהּוא, ְלהֹוִדיַע ַמהּו עֶֹׁשר ִּתְפֶאֶרת ַהּסֹוד ַהֶּזה ְּבֶקֶרב ַהּגֹוִים

ְוהּוא ֲאֶׁשר ָיכֹול ְלַחֵּזק ֶאְתֶכם ְלִפי ְּבׂשֹוָרִתי ְוַהְכָרַזת ֵיׁשּוַע  ).26,27 'איגרת אל הקולסים א("ַהָּכבֹוד

ִנְתַּגָּלה ַעל־ְיֵדי , ִּבְפֻקַּדת ֱאלֵֹהי עֹוָלם, ַאְך ָּכֵעת,   ְלִפי ִהְתַּגּלּות ַהּסֹוד ֶׁשָהָיה ָּכמּוס ְּבִעּתֹות עֹוָלם-ַהָּמִׁשיַח 

  ָהֱאלִֹהים ֲאֶׁשר לֹו ְלַבּדֹו -ַסם ְלָכל ַהּגֹוִים ְּכֵדי ַלֲהִביָאם ִליֵדי ִצּיּות ֶׁשָּבֱאמּוָנה ְּכתּוִבים ְנבּוִאּיִים ּוֻפרְ 

 ).25-27 ז" טאיגרת אל הרומים( ָאֵמן. לֹו ַהָּכבֹוד ְּבֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים, ַהָחְכָמה
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ֶׁשֵּכן ְּכמֹו ֶׁשְּבָאָדם ַהּכֹל : ים סדר אלוהישאול מדגיש שבתהליך התקומה מתקי, כפי שראינו לעיל

 22,23ו "ט' א איגרת אל הקורינתיים( ...ַֹאְך ָּכל ֶאָחד ְּכִסְדרו.  ָּכְך ַּגם ַּבָּמִׁשיח ַהּכֹל ָיְחיּו, ֵמִתים

הסדר  "ביכורי"מכנה אותם , בכותבו לשנים עשר שבטי ישראל, יעקב השליח). הדגשה שלי

 ְלַמַען ִנְהֶיה ִּבּכּוֵרי ְיִציָריו, הּוא ִּכְרצֹונֹו הֹוִליד אֹוָתנּו ִּבְדַבר ָהֱאֶמת": זה ה,אך הסמוי ,הרוחני

פרי הם דווקא מדוע פונה יעקב אל שנים עשר השבטים וקובע ש). 18' איגרת יעקב א ("]בריאתו[

את מדוע מכנה אלוהים ? מדוע נבחרו בני יעקב ויועדו למטרה זו?  זהחדשהביכורים של סדר 

גם  הוא מכריז שום מה מ.)3' ירמיהו ב, 22' עיין שמות ד( ?ֵראִׁשית ְּתבּוָאתֹהוישראל בנו בכורו 

ביכורים המופקדת - מה עומד מאחורי שיטת הבכורה.)9א "עיין ירמיהו ל (?על אפרים כעל בכורו

יך כדי להבין סדר זה יהיה עלינו להמש? על תהליך הגאולה ועל מלכות האלוהים עלי אדמות

שכן מה שהתרחש בקנה מידה זעיר במהלך . פר בראשיתסבבעיקר , ולבחון את הכתוב בתורה

 מעולם לא חדלה להיות שציאות חובקת עולםהפך בימינו למ, התקופה הנסקרת בספר בראשית

 . ולשליטתודבר האלוהיםכפופה ל
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א"פרק י  

 ביכורים
)'בראשית פרק ד(  

 

נמצא שגורם ,  קורותיה של מלכות אלוהים והשבתה לעם ישראלבעודנו בוחנים בקפידה את

 בכורים מוטבע/ביכורים חשוב זה של עיקרון. בכורים ילווה אותנו לאורך כול הדרך/הביכורים

 אשר בהגיעם ,הכתובים מגוללים בפנינו את סיפורם של קין והבל. במשפחת האדם למן ההתחלה

לעומתו . )3פסוק  ( הביא קין לאלוהים מפרי אדמתו בשל היותו איכר. 'רקם הביאו מנחות להפל

אלוהים דחה את מנחתו . )4פסוק (נטל מבכורי צאנו והעלה אותם כקורבן לבורא , הרועה, הבל

ומכיוון שלא הצליח , וחמתו בערה להשחיתקין נפגע מאד . הוא שעה לזו של הבלש בעוד ,של קין

אירוע זה מעלה . יק לכת ואף רצח את אחיו הוא הרח,להתמודד עם הפיתוי שהעמיד בפניו החטא

מה גרם לקין להגיב  ?מדוע דחה אלוהים את מנחתו של קין וקיבל את מנחת הבל. מספר שאלות

 בעוד ,"ֵאי ֶהֶבל ָאִחיך",  ומדוע שאלו האלוהים?ואחרי שנדחה להפוך לצורר אחיו, כפי שהגיב

פני בורא בגננה כה בוטה בהטיחו על שום מה נקט קין במ'? אין דבר הנסתר מעיני הש שברור

 ).9פסוק (?  ...ֲהׁשֵֹמר ָאִחי ָאנִֹכי" ,עולם

 

גיליתי , במשפטיה ובחוקיה, כשניסיתי למצוא תשובות לשאלות אלו על ידי עיון במצוות התורה

 קיבל ו, מנחת קיןהסיבה שבגללה דחה אלוהים את אור על השופכים נים מעניייםפסוקמספר 

, ָּבָאָדם--לִּבְבֵני ִיְׂשָראֵ ,ֶרֶחם-ְּבכֹור ֶּפֶטר ָּכל-ִלי ָכל-ַקֶּדׁש":  נאמר2ג "בשמות י.  הבלזו שלאת דווקא 

). 19ג "כשמות  ( ... ֵּבית ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ ָּתִביא, ֵראִׁשית ִּבּכּוֵרי ַאְדָמְתךָ  :ובהמשך".  הּואִלי :ּוַבְּבֵהָמה

 מרכיב עיקרי לפיו מהווה' שייכים לההבכורים והביכורים ל והציווי שלפיו ככבר הדגשנו ש

 . הבכורהעיקרוןמתנהל 

 

אולם . את מנחתו' דחה ה ,שקוללה בעקבות החטא, קין עובד אדמהגורסים שבשל היות  הנםיש

יתה הסיבה אם קללת האדמה היו ?היותו איכראת הדין על  זה משום הצדק שקין ייתן היה האם

 מדוע מבהיריםדברי התורה הללו  ?זה עתהטטנו שציהתורה ציווי מדוע קיים , לדחיית מנחתו

 חושף את העובדה 3' עיון מדוקדק יותר בבראשית ד. אלוהים לא יכול היה לשעות למנחת קין
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, תנהגות זו לא עלתה בקנה אחד עם דרישות אלוהיםה .שקין מנע מאלוהים את ביכורי אדמתו

בכור הקין בהיות . ה ומרהכשתוצאתו הייתה קש, ובשל כך החטא כבר הקדים לרבוץ לפתחו

הקדושות של  יות למצוותוציה  במבחן נכונו לו זכויות אשר היו חייבות לעמוד,שייך לבוראוה

 .ואלוהי

 

אלא גם , לא רק שהוא הביא מבכורות צאנו; תאלוהיה ההבל נהג בהתאם לצדק, שלא כאחיו

 מנע ממנו את המגיע מנחת הבל אשר לאאת , אפוא, קיבלאלוהים . )4פסוק  ()השומן(מחלביהן 

מדוע הוא הפנה את ,  ויתר על כן?רבה אולם מדוע הבעיר הדבר את חמתו של קין במידה כה. לו

 לבקרים שות חשיבות מכרעת בהבנת בעיה הצצה חדאלו לתשובות לשאלות?  כלפי אחיוכעסו

 . בעיה שלא חדלה להתקיים עד ימינו אנו, בקרב המשפחות המתוארות בכתבי הקודש

 

אם הוא לא שאלוהים הקדים להזהיר את קין . קם על אחיו והרגו כאשר השניים היו בשדהקין 

שהחטא הרובץ לפתחו מחכה לרגע המתאים כדי הרי , אחיושרחש ליתנער מן הקנאה והשנאה 

כעסו נבע מכך . א רק דחיית מנחתו היא שגרמה לקין לנהוג כפי שנהגאולם ל. להסתער עליו

מן ,  עמדו זכויותיובני משפחתוו חובותיו כלפי אלוהיו ואדונו וילימל במשכש ,בכורהשחרף היותו 

 . לעבור לאחיו, הסתם

 

שעה שהוא , כשאלוהים העמיד בפני קין את האתגר הקשה ביותר במבחן הזכאות לבכורה, לבסוף

תוך כדי הפגנת זלזול באחריות שהייתה ,  עימו מה עלה בגורל אחיו השיב קין בעזות מצחרביר

היה קין מביע דאגה ונוהג באחריות , ברור שאילו הוא היה נאמן לתפקידו כבן הבכור.   עליומוטלת

 .ובוודאי שלא היה הורגו, כלפי אחיו

 

, יחד עם זאת. אנוכיות וחמדנות, בכך שמנע מאלוהים את פירות הביכורים נפל קין קורבן לגאווה

, ל שקין בחר להתעלם מאזהרה זואך בש. כשאלוהים הזהירו ניתנה לו הזדמנות לחזור בתשובה

הציפו אותו נקמה וזעם , קנאה, דחייהרוחות של . הוא נסחף בעוצמתו של החטא והפך לקורבנו

 לטובת אח צעיר מעמדושל הבכור המאבד את , דוגמא זו. חיוא ולבסוף הביאוהו ליטול את חיי

ָהָאָדם ". אדם השני"וניתנה ל" אדם הראשון"בכורה ניטלה מן ההש מדגימה את העיקרון, ממנו
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ו "ט' א איגרת אל הקורינתיים ( ִמן ַהָּׁשַמִים הּוא]ישוע[ ַהֵּׁשִני ָהָאָדם; ָהִראׁשֹון הּוא ָעָפר ִמן ָהֲאָדָמה

47 .( 

 

לא נותר איש אשר יכול היה , כבכור והבל כבר לא היה בין החייםחדל לתפקד שקין כ ,עכשיו

. בשם שתבן נוסף , אפוא, חווה ילדה. ש לה גואלמשפחתו של אדם ולשמאחריות לעתיד בשאת ל

מלכות לסדר ולמתכונת  בהתאם, יוצאת לדרך שושלת הבכוריםבעקבות לידתו של זה , וכך

 .במשפחת האדם  כפי שהיא באה לידי ביטויאלוהים
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ב"פרק י  

 שושלת הבכורים
)' פרק ט-' בראשית פרק ה(  

 

לתעד מדוע טרח אלוהים . חומאדם עד נ,  האבותרשימת שושלתבספר בראשית מכיל את ' פרק ה

לצורך בהם הוטבע שמו  שבהיותם שייכים לאלוהים נעוצה בכך, כאמור, הסיבה? שמותיהםאת 

האבות הללו . )14' ז' דברי הימים ב, 10ח "דברים כ, 27' עיין במדבר ו (יישום תהליך הגאולה

 :תיהם מצטיירת התמונה הנבואית הבאהממשמעות שמו". בכורים" הרכיבים את שושלתמ

 

מהלל אל אולם ). ֵקיָנן (ועל כך יש לקונן, )ֱאנֹוׁש(מצב אנוש ב) ֵׁשת(הושתת ) ָאָדם(האדם 

, ֶלֶמךְ (את בואו של המלך הנסתר ) ְמתּוֶׁשַלח(ת שישלח ו במו,)ֲחנֹוךְ (ויחנוך ) ֶיֶרד(ירד ) ַמֲהַלְלֵאל(

 כבר מתחילת קיומו של  המין האנושי, וכך. )נֹחַ (וחה ואת הנחמה והמנ) "מלך"אותיות סיכול 

 . העתידיתעל תוכנית הגאולה הבורא רמז מ

 

בשל הדחת אח תפקיד מתוקף קבלת הבין אם מלידה או ,  בכורובהיות, אבות האנושותכול אחד מ

מכאן שכול אחד מהם היה . אלוהיםנגיד לפי מתכונת מלכות ה/נשיא/שר בעל מעמד של היה, אחר

בדומה לזו משיחה מן הבכורים הללו הייתה נסוכה סמכות ול אחד ועל כ, כמו כן .ך לאלוהיםשיי

אולם בגלל הטבע  .את ייעודו בעקבות מות אב המשפחההמממש  או גואל משפחה, ן עדהזקשל 

לא היה איש מהם ראוי לרשת את מלכות האלוהים , החוטא בו ניחנו ושאותו ירשו מהאדם הראשון

שכן כול אחד בעצמו היה זקוק , משרת/ק את מלוא התועלת ממעמדו כנשיאבשלמותה ולהפי

 אנו למדים כי אבות אלו עבדו אלילים בעבר 14ד "מן הכתוב בספר יהושע כ, למעשה. לגואל

נוח ובנו שם היו האחרונים .  בידיהםנתונהעדיין הייתה הזכות לבכורה , אף על פי כן. הנהר

במהלכה דן אלוהים את האנושות ואת העולם בו התקיימה ,  האבות בתקופת טרום המבוללשושלת

 .לכיליון
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גם הוא , )9' עיין בראשית ו(אילו נוח לא היה צדיק יותר מבני דורו . נוח בטח באלוהים וציית לו

) 8' בראשית ו( ְנַֹח ָמָצא ֵחן ְּבֵעיֵני ְיהָוה העובדה שאולם. לא היה נמצא כשיר למעמד הבכורה

יש לתת את הדעת על כך שעל מנת לשמר את המין . קיומו וקיום משפחתו את המשך הבטיחה

של היחיד מובן שלאחר המבול היה נוח היורש החוקי . האנושי אלוהים בחר בשושלת הבכורים

מילוי הארץ ושליטה על , ריבוי, דהיינו פריון, ההבטחות והברכות שהבורא העניק בשעתו לאדם

 ).1,2' עיין בראשית ט(כול חי 

 

לאות זה חשיבות מרובה . קשת בענןה ברית עם ברואיו באמצעותאלוהים כורת  ם תום המבולע

' איגרת יעקב ד, 6ט "עיין תהילים ל (המופיע על פני האדמה, לאדאו , הבלשהאדם נמשל למכיוון 

 ופיוימאירות את  טיפות המים הזעירות הןקרני השמש הבלתי נראות נפגשות עם אולם כש, )14

יזרח ש,  והדרויפי אלוהיםעל אחת כמה וכמה ישתקף בעתיד . את עושר גווניו והאורשל 

 .הנעלותותכונותיו סגולותיו ייחשפו גם בה בעת כאשר  ,כלי צדקתו ,נובאמצעות

 

של ב). 32' עיין בראשית ה(ה נבעת שנולדו שלושת  בניו היה נוח בן חמש מאות ש, לפי הכתוב

מהם הרי שרק אחד , אולם גם אם סברה זו נכונה. כשלישיהולדו הבנים ניש הסוברים ש  זהניסוח

ראשון סביר להניח שהוא ששמו של שם מופיע העובדה בגלל  . גיח ראשון מן הרחםיכול היה לה

 ).25-27' עיין בראשית ט(גם הדברים שנוח הכריז לגבי עתיד צאצאיו מוכיחים זאת . הבכורהיה 

 

. שהתרחשה במשפחה תמיההאפיזודה מוזרה ומעוררת  לדבריו של נוח בנוגע לבניו נאמרו בתגובה

. התערטל בהיותו בגילופין, יתר על המידה) מן היין יש לומר(ששתל גפן ונהנה מפירותיה , נוח

 ,ָחם ַוַּיְראנאמר חם הרי שעל , מערומי אביהםבלא להתבונן הקפידו ש אולם בשעה שבניו שם ויפת

 . בעוד אחיו כיסו את אביהם כדי לא לביישו,)22' אשית טבר(  ֶעְרַות ָאִביו ֵאת,ֲאִבי ְכַנַען

 

היה זה י". עבד עבדים" ונדון להיות - כנען - הנקלה של חם קולל בנו הרביעי בעקבות מעשהו

בנושא זה .  יצחק-יועיד אזור זה גם לבכורו  ו,את אברם' וליך ה אליו יתחום מושבו של האחרון

 .נרחיב את הדיבור בהמשך
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ָארּור  ",]נח[ ַוּיֹאֶמר:  בברכת אביו לבניומוסיף להתחוור לנום כבכור הבנים  של שמעמדו

 ַיְפְּת ֱאלִֹהים  .ֶעֶבד ָלמֹו, ִויִהי ְכַנַען; ָּברּוְך ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֵׁשם",  ַוּיֹאֶמר ". ֶעֶבד ֲעָבִדים ִיְהֶיה ְלֶאָחיו :ְּכָנַען

 מתוך ברכה קצרה זו . )25-27' בראשית ט ("ֶעֶבד ָלמֹו, ַנַעןִויִהי כְ ; ֵׁשם-ְוִיְׁשּכֹן ְּבָאֳהֵלי, ְלֶיֶפת

 ,עלינו לעמוד על עובדות אלו כבר בפתח הדברים.  מבצבצות כמה עובדות תורניות חשובות ביותר

 . בימינו לעובדות מוגמרותהופך " עוברית" רכה זו בצורהבמה שנחזה בשכן 

 

-ְּבָכל, ּוֶמְמַׁשְלְּתךָ ; עָֹלִמים-ַמְלכּות ָּכל, ַמְלכּוְתךָ " : נאמרמלכות אלוהיםעל , נוכחנו לדעתכפי שכבר 

.  שםכורוח ובובמשפחת נגם  מלכותוסדר את  ,אפוא, כונןאלוהים ). 13ה "תהילים קמ( "ּדֹור ָודֹר

בשל ? אותם הוא עתיד לעבודמי הם העבדים ". עבד עבדים"עובדה שכנען כונה שים לב ליש ל

כנען אמור להיות עבדם של ;  התשובה לכך היא ברורה,יות עבדיםשגם אחיו שם ויפת נועדו לה

אולם עבדו . םאחיהראש מצביע על כך ששם הינו " אוהל"אזכור ה. האחרון ו שלבאוהלושם יפת 

 יהיה על שם כבעל מעמד זה. מחזירה אותנו למעמד הבכורההתשובה לשאלה זו ? של מי הוא שם

כשרווחתה , נשיא המשפחה-עכשיו לשרשם הפך . לוהים אאת דהיינו, אדוניולשרת את אביו ואת 

כיוון ששם , האלוהים הטביע את חותם שמו בשם.  לשומר אחיו ולגואלהיההוא ; מוטלת על כתפיו

שלט במשפחה אלוהים הוא שבנקודת זמן זו ". אלוהי שם" ועל כן נוח ברך והודה ל,היה שייך לו

 ...אולם לפתע צצה בעיה, חובאמצעות נ
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 ג"פרק י

 מלכות אחרת
 )א"פרק י'  בראשית פרק י(

 

 ניחנו ועל כן ,)3' עיין בראשית ה( נולדו בצלמו ודמותו של אדם ושל שת בנו ,כאביהם, נוחבני 

 הייתה לשם הזכות לרשת את מעמדו של ,בהיותו הבכור והגואל. בטבע זהה לזה של אבותיהם

או יהיה חשוך צאצאים יהיה עליו , ירושתו,  יאבד את רכושושארי בשרובמידה ומישהו מ. אביו

 ֵעֶבר-ְּבֵני- ָּכלֲאִביעל שם נאמר שהוא היה . או את מה שלא זכה למימוש,  את אשר אבדלגאול

בגלל . הוא רחב יותר מאשר אבהות ביולוגית גרידא" אבהות"מכאן שמושג ה). 21' בראשית י(

כפי , מוגדרת על ידי פרמטרים חוקייםלאבהות המקראית מספר השלכות והיא , עקרונות הגאולה

 . שניווכח בהמשך

 

המקור לבעיה היה נמרוד . בדור השלישי אירעה במשפחתו של נוח חריגה מסדר הבכורה והגאולה

 מצביעה על כוונות  לו שם זההעניקהעובדה שאביו . כוש, בנו של בכורו,  נכדו הבכור של חם-

? נגד מי או מה מרד נמרוד, ובכן. של בנושל האב ויים משם זה ניתן ללמוד על אופ .יותכונות ולבו

בראשית (" ְּכִנְמרֹד ִּגּבֹור ַצִיד ִלְפֵני ְיהָוה", ֵיָאַמר, ֵּכן-ַעל; ִלְפֵני ְיהָוה  ִּגּבֹור ַצִידעל נמרוד כתוב שהיה

כולל מנחות צייד ,  באמצעים שוניםיליהם מאחר ועובדי האלילים היו נוהגים להפיס את אל.)9' י

לבוא "ו' סבר נמרוד שעליו לנהוג כך גם כלפי ה), 6,8,17,21,22א "לשם השוואה עיין ויקרא כ(

, מן הסתם, היה נמרוד" גיבור צייד"בהיותו ). 23,34ד "ל, 11ט "כ, 35ח "עיין שמות כ( "לפניו

ם היו לעתים תכופות הבכורים הנבחרי. ארגון ופעולה, תכנון, תכסיסנות, בעל יכולת הנהגה

בנו תכונות בהן ניחן נמרוד דר ה.נבחר והנאמןבכור הל ניגודהצייד מסמל את השעה ש, םרועי

ַוְּתִהי ֵראִׁשית : מלכות שעליה נאמר, אלוהים ולהקים מלכות משלואותו להתקומם נגד סדר מלכות 

,  כתוב נמרוד על נתיניואילו). 10' בראשית י (ְּבֶאֶרץ ִׁשְנָער, ְוֶאֶרְך ְוַאַּכד ְוַכְלֵנה, ַמְמַלְכּתֹו ָּבֶבל

 "ָהָאֶרץ-ְּפֵני ָכל-ָנפּוץ ַעל- ֶּפן :ָּלנּו ֵׁשם-ְוַנֲעֶׂשה, ּוִמְגָּדל ְורֹאׁשֹו ַבָּׁשַמִים, ָּלנּו ִעיר-ָהָבה ִנְבֶנה"ַוּיֹאְמרּו 

מלכות , אנו מבחינים כאן בייסודה של מלכות חלופית למלכות אלוהים). 4א "בראשית י(

 . בבל שבארץ שנער-) לבד מזו שהוקמה על ידי קין (שתחילתה בעיר הראשונה 
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מה הניע את נמרוד לכונן מלכות ? מה הייתה מטרת ההתכנסות ובניית העיר בעלת המגדל הגבוה

על ,  צאצאו של חםאין זה מן הנמנע שנמרוד? לעצמם" לעשות שם"ומדוע התאוו נתיניה , משלו

שעמדו ,  דודו עברי של דודו שם ובןהפטריארכאלהבכורה התקנא במעמד , הרוחניתמורשתו 

 מצאה שטניתישות רוחנית . הצנע לכת ועבודת אלוהים לא עמדו בראש מעיניו. בראש המשפחה

טבע האלוהי לשם כינונה של מלכות ההאדם אמור היה לשמש ככלי להבעת . בו בכור תואם קין

למען ישמשו , שכבר ראינוכפי , גם לשטן יכולת לנצל בני אדם, יחד עם זאת.  אלוהים עלי אדמות

 מלכות בחיזוקגם נמרוד ושותפיו לקחו חלק , ממש כמו קין, וכך. אמצעיי ביטוי למלכות שלו

" תאוות העיניים"דרך " טוב ורע"דהיינו ל, האויב בשורות האנושות ובמתן ביטוי למאפייניה

' ב' איגרת יוחנן אעיין (, )לעשות שם לעצמם" (גאוות הקיום" ו)עיר" (תאוות הבשרים", )המגדל(

16.( 

 

' דברי ה". אחרת"לתת ביטוי למלכות הולהצדיק , בנייה מסיבית ובעלת מימדים נדרשה כדי לאשש

ואילו נמרוד עשה את ). 1' בראשית ט ("ָהָאֶרץ-ּוִמְלאּו ֶאת, ְּפרּו ּוְרבּו"לנוח ובני משפחתו היו 

 לא הניח להם לקיים את מצוות וכך, הוא כינס סביבו אנשים במגמת ריכוזיות; ההיפך הגמור

 . אלוהים

 

אולם במקום .  מנגנון של מלכות וכהונהגם במלכות המורדת התקיים, כמו במלכות אלוהים

הם ניצלו את משרותיהם ויצרו סולם , שהמכהנים במשרות אלו יעמדו לרשות האלוהים וזולתם

מערכת זו הייתה , תחת לעבוד את האלוהים. מעמדות פוליטי ודתי בתוך מסגרות ממסדיות

כי אם לשרת , האל לא העניק לאדם סמכות לשלוט על בני מינו, כאמור. משועבדת לעבודת האדם

לעומת , כפי שהם באו לידי ביטוי במלכותו של נמרוד נועדו, תפקידי המלך והכהן. איש את אחיו

 .להאדיר את שמם של נושאי המשרות והתארים, זאת

 

 כך סוכלו .הייתה בלילת השפהכשהתוצאה ,  לעקוף את מרותואלוהים שפט את המלכות שניסתה

). 9א "בראשית י (ָהָאֶרץ-ְּפֵני ָּכל-ִמָּׁשם ֱהִפיָצם ְיהָוה ַעלשר כאוההתכנסות מטרות ההתאגדות 

 השלטון והדת שלהם המשיכו  כשמערכות,בעקבות התקוממות זו החלו לצוץ העמים השונים
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מלכותו וממשלתו , שלטון אלוהים, בד בבד. ת נמרודלהיצמד לדפוסים שנקבעו על ידי מלכו

 .לא חדלו להתקיים אף הם, באמצעות שושלת הבכורים

 

ְּפֵני -ַעלחרץ אלוהים דין על מלכות נמרוד בפלגו את נתיניה ובהפיצם , בימיו של פלג, בדור הבא

יצחק , רהםשעוד טרם נולדו אב יש לתת את הדעת על כך ).9א "י, 25' בראשית י( ָהָאֶרץ-ָּכל

ְזכֹר  :ככתוב, הוא בפעולה זו את התשתית לתוכניתו מרחיקת הלכת-ברוך-הניח הקדוש ויעקב

 ְּבַהְפִרידֹו ,ְּבַהְנֵחל ֶעְליֹון ּגֹוִים .ְזֵקֶניָך ְויֹאְמרּו ָלךְ ,   ְׁשַאל ָאִביָך ְוַיֵּגְדךָ  ;ָודֹר-ִּבינּו ְׁשנֹות ּדֹר, ְימֹות עֹוָלם

דברים  (ֶחֶבל ַנֲחָלתֹו, ַיֲעקֹב :ַעּמֹו, ִּכי ֵחֶלק ְיהָוה  ְלִמְסַּפר ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ,ְּגֻבלֹת ַעִּמים ַיֵּצב  ;ְּבֵני ָאָדם

 ). שלי ותהדגש 7-9ב "ל

 

אשר חי בדור שאחרי (אלוהים שפט את בני דורו של נמרוד ואת עריהם בימיו של פלג , כאמור

 עורך את ההפרדה והחלוקה בהתאם למספר כשהוא, )שהיה בן דודו של נמרוד ובן תקופתו, עבר

וממה שיתגלה ,  עתה קראנוזהשפסוק במן הנרמז  .העתידי של בני ישראל זמן רב לפני קיומם

עם . ולעמוד בראש העמים" עמו של אלוהים"עם ישראל עתיד היה להיות ניתן להסיק ש, בהמשך

עשר שבטי ישראל ויסמיך מה ייחד את שנים . זה נועד לשרת את האנושות ולהיות שומר אחיו

בעוד ההיסטוריה תוכיח שאין , אותם להיות עם הסגולה של הבורא ולעמוד בראש העמים האחרים

שם , ב  בבראשית"על מנת לענות על שאלה זו נצטרך לפנות לפרק י? הם טובים מכול היתר

. י אדמותובהשתתת סמכותו על, מתואר שלב חשוב ביותר בכינון תוכנית מלכות אלוהים ושלטונו

 .פרק זה נפתח בדברים שאלוהים הפנה לאדם בשם אברם
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ד"פרק י  

 אברם
)ב"בראשית פרק י(  

 

ְוֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי  .ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאּךָ -ֶאל, ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּבית ָאִביךָ -ֶלךְ ", ַאְבָרם-ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ֶאל

 ).1,2 ב"יבראשית  (" ְּבָרָכהֶוְהֵיה; ַוֲאַגְּדָלה ְׁשֶמךָ , ַוֲאָבֶרְכךָ , ָּגדֹול

 

ומבטיח לו שהוא יעשה ממנו , אברם, פוקד איש אחד' עשרים דורות של בכורים חלפו להם והנה ה

 ?ועל שום מה הוא העניק את ההבטחה דווקא לו, בכור זה בדורו' מדוע ייחד ה. גוי גדול

 

עבר ופלג נפוצו צאצאי נוח לארבע כנפות הארץ ,  נמרודבתקופתם של,  כפי שכבר נוכחנו לדעת

ּוֵמֵאֶּלה ִנְפְרדּו ; ְּבגֹוֵיֶהם, נַֹח ְלתֹוְלדָֹתם-ֵאֶּלה ִמְׁשְּפחֹת ְּבֵני. וכתוצאה מכך החלו להיווצר עמים שונים

ם הללו פשו בקרב העמי, בעקבות הנהגתו של נמרוד). 32' בראשית י (ַאַחר ַהַּמּבּול--ַהּגֹוִים ָּבָאֶרץ

 מערכת הגמונית זו הייתה מורכבת .מלכות אלוהיםאלה של לומנוגדים דפוסי שלטון חלופיים 

בעת לידתו של אברם חיו עדיין עשרה בנים משושלת , מאידך. מסולם היררכי של מלוכה וכהונה

גם אלא , אולם לא רק נוח). זקן הבכורים(שבראשם עמד נוח , הבכורים של מלכות אלוהים

, בנוסף לכך. היו מופלגים בשנים ועתידים היו ללכת לעולמם במהלך הדור הקרובבר כ אחריםה

 . יה להמשיך ולמשול באנושות לא יכול ה)בכור (איש אחדבשל שאוכלוסיית העולם גדלה 

 

 של שושלת בדור העשרים. מכאן שבמלכות האלוהים עלי אדמות הייתה חייבת לחול תמורה

?  איזה מין עם יהיה זה.יצא עםברם והכריז שמחלציו של זה בא, פואא, הבכורים אלוהים בחר

עם צדיק שבניו , עם סגולה. וכול קיומם יהיה למענו, שבניו יהיו שייכים לבוראם" עם בכור"

). 9' ב' איגרת פטרוס א, 6ט "עיין שמות י(ממלכת כוהנים וגוי קדוש , עם נבחר, משרתים-מלכים

עם אשר יהיה לברכה . את תהילתוולהפיץ להודיע  הבורא עודו יהיה להעתיר כבוד עלעם אשר יי

עם זה יעיד על נאמנות אלוהים להבטחות ). 13' זכריה ח, 2,3ב "עיין בראשית י(ליתר העמים 

 .שייתן ולבריתות שיכרות עם אבותיו
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כפי שהם התקיימו , אלוהים קבע כי מאפייני הבכורה יתגלמו בלאום אותו הוא התעתד להקים

כעבדי אל עליון עתידים בני עם . ירבה וימלא את הארץ, לאום זה יהיה פורה. דם ונוחבמשפחות א

, ברם. בראש האנושות ולשלוט בכול מה שאלוהים הנחיל לאדם, בשלב מאוחר יותר, זה  לעמוד

על אף שהם עתידים , לכן. יזדקקו גם הם לגואל, בשל היותם בעלי תכונות כשל אביהם הקדמון

לא יצליחו בני עם זה למצות את ייעודם כגואלים עד שיבוא , ים הנבחריםלהיות אומת הבכור

יכפר על חטאיהם וישיבם לחיק האלוהים , משיח גואל אשר ימלא את כול הצדקה עבורם

 .כך יכונן בחיר האלוהים את מלכותו עליהם ובאמצעותם. ובריתותיו

 

- ֶאֵּתן ֶאתְלַזְרֲעךָ ",  ַוּיֹאֶמרַאְבָרם-ה ֶאלא ְיהוָ ַוֵּירָ : הבה נשוב להבטחות שאלוהים נתן לאברם ולזרעו

על אברם הוטל לעזוב את מולדתו ובית אביו בחרן על מנת ). 7ב "בראשית י( "ָהָאֶרץ ַהּזֹאת

ואשר אמורה הייתה להינתן לעם , אולם הארץ אליה נשלח. שההבטחה להפכו לעם תוכל להתממש

איך זה שנחלה שהייתה  .בנו המקולל של חם, הייתה מיושבת על ידי בני כנען, שיצא מחלציו

 ? בחזקתו של עם אחד תוכל לעבור לידיו של עם אחר

 

שכן מעצם , לא הייתה להם זכות לבעלות על הארץ" עבדי עבדים"בהיות הכנענים , על פי התורה

כאשר ייעודם של בני כנען , "זמינה", אם כן, הארץ הייתה. הגדרת מעמדו עבד איננו בעל רכוש

, לאברם ובכורו. דהיינו בארץ הנמצאת בבעלותו של עם אחר, של אחר" אוהלו"לשרת בהיה 

אולם גם מאברם ומצאצאיו נמנעה בעלות . ניתנה הזכות לגאול את הארץ ולגור בה, לעומת זאת

, ֵּתֵבל; ָהָאֶרץ ּוְמלֹוָאּה, ַליהָוה: לאל עליון... שכן גם הם נועדו להיות עבדים, מוחלטת על ארץ

 ֵגִרים ְותֹוָׁשִבים ַאֶּתם ִעָּמִדי- ִּכי : ָהָאֶרץִלי-ִּכי--א ִתָּמֵכר ִלְצִמֻתתְוָהָאֶרץ לֹ ).1ד "תהילים כ (ֵבי ָבּהְויֹׁשְ 

בהתאם  ורק הוא יכול להחליט למי למוסרו' שטר הקניין נמצא תמיד בידי ה). 23ה "ויקרא כ(

 ).27סוק במיוחד פ, 25-28 ח"ויקרא יעיין (בריבונותו לתנאים שקבע 
 

, )העתידיים" (מספר בני ישראל"פי גבולותיהם נקבעו לוהופרדו בימיו של פלג  העמים, כאמור

 ו שלבכורלידי  הימסראלוהים עלי אדמות עתידים היו להמלכות של מרות שהשלטון וה בעוד

 ?היו חשוכי בניםאשתו שכן אברם ושרי , זה" זרע"אולם מי יהיה . הזרע המובטח לאברם
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ו"פרק ט  

 מבחנו של גואל
)ד" פרק י-ב "בראשית פרק י(  

 

בטרם ייוולד הבן המובטח ייחשף אברם לשורה של ניסיונות ומבחנים על מנת להימצא נאמן 

אביו ויתר בני המשפחה את אור כשדים בדרכם , לאחר שעזבו אברם. גואל-וכשיר לתפקידו כבכור

 שנה כאשר אלוהים קרא לבנו לעזוב 145תרח היה בן . צפונית ליעדם, הם התיישבו בחרן, לכנען

אלוהים פנה לאברם בן , כפי שכבר ראינו לעיל. אותו ואת המשפחה וללכת לארץ הבלתי נודעת

ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר -ֶאל, ְלָך ֵמַאְרְצָך ּוִמּמֹוַלְדְּתָך ּוִמֵּבית ָאִביךָ -ֶלךְ “: השבעים וחמש במילים הבאות

; ָאאֹר, ּוְמַקֶּלְלךָ ,  ַוֲאָבְרָכה ְמָבְרֶכיךָ  . ְּבָרָכהֶוְהֵיה; ְׁשֶמךָ ַוֲאַגְּדָלה , ַוֲאָבֶרְכךָ , ל ְוֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי ָּגדֹו .ַאְרֶאּךָ 

אולם לפני שבכור האלוהים שם פעמיו ). 1-3ב "בראשית י( ”ְוִנְבְרכּו ְבָך ּכֹל ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמה

בנו של אחיו , קחת חסות על לוטבתוקף תפקידו במשפחה ל, היה עליו, למקום אליו נצטווה ללכת

רק בעשותו כן יכול היה אברם . ועל הרכוש שהאחרון הוריש לבנו, הרן אשר נפטר באור כשדים

 .   עמו את אחיינוכשהוא נוטללצאת לארץ המובטחת 

 

סדרת ניסיונות כשהוא בוחן את נאמנות עבדו , בזה אחר זה, את אברם' מכאן ואילך מעביר ה

 הוכיח אברהם בראש ובראשונה שומר אחיובהיותו . הכהן והגואל הבכור-המשרת-למשרת הנשיא

 ". 'עבד ה"שהוא אכן ממלא במסירות את תפקידו כ

 

נראה אליו אלוהים , משפחתו הקטנה והפמליה מגיעים לפאתי שכם בלב הארץ, כאשר אברם

מקים , כראוי לכהן, אברם). 7ב "בראשית י ("...ָהָאֶרץ ַהּזֹאת-ְלַזְרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת ":בשנית ואומר לו

את הארץ לצאצאי ' בשלב זה מבטיח ה. בארץ שזה עתה ניתנה לזרעו' את המזבח הראשון לה

אולם על אף ההבטחות שרי אשת אברם עדין . ולא לאברם עצמו, אברם העתידים להפוך לעם

 .והתקווה שהיא תלד אי פעם כמעט נגוזה, נותרה בעקרותה

 

שוב אנו רואים . שם מקים אברם מזבח נוסף, רת המשפחה לבית אללאחר שהות קצרה בשכם עוב

כאשר מן הסתם הוא אף הביא לאלוהיו מביכורי אדמתו , את הבכור ממלא את מטלותיו ככהן
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מאלץ רעב כבד את אברם לרדת , תוך זמן קצר ממתן ההבטחה כי זרעו יירש את ארץ כנען. וצאנו

 סבר לתומו שהארץ שניתנה לו ולזרעו היא ארץ הוא, בשימו את מבטחו באל עליון.  מצרימה

קרוב לוודאי שאברם היה , לנוכח הנסיבות, לכן. אשר תוכל לכלכל אותו ואת הסמוכים על שולחנו

 . מופתע ואולי אף מאוכזב

 

לקראת . הם רק רבו והלכו, נהפוך הוא. אולם בזאת לא תמו צרותיו של אבי האומה לעתיד לבוא

על כן הוא ביקש משרי .  שפרעה יחמוד את אשתו היפה ואותו יחסלבואו למצריים גבר חששו

דבר שאמנם היה בו גרעין של אמת אך לא הייתה זו כמובן האמת לאמיתה , שתציג עצמה כאחותו

היא זו שהתעלתה מעל במבחן אמונה זה נכשל עבד האלוהים ודווקא שרי ). 12' עיין בראשית כ(

וכך לא .  מתוך צייתנות מוחלטת וזאת להציל את חיי בעלההקריב את חייה כדיבנכונותה ל, עצמה

הוא גם חילץ אותה מיד פרעה ואף גרם לאחרון לברך את  בעלה , רק שאלוהים שמר על תומתה

, פרעה לא האשים את אברם בצרות אליהן נקלעו, למרבה הפליאה. בשולחו אותו ברכוש רב

 !עמו וארצו, בעטיו

 

עיין (אל האזור בו הקים את המזבח הראשון בכניסתו לארץ , מאוחר יותר אברם שב לבית אל

? האם אירוע זה הינו בבחינת חיזוי נבואי לאשר עתיד להתרחש ביום מן הימים). 3,4ג "בראשית י

אולם בעת . גם כן בשל רעב, ייאלצו צאצאי אברם לרדת מצרימה, על אף ההבטחות, עתיד שבו

, "בית אל"כשבסופו של דבר  הם ישובו ל, )םממש כאבר(שיצאו משם יהיה זה ברכוש גדול 

 . דהיינו לארץ המובטחת

 

בשלב זה .  את הרכוש שהלה ירש מאביו, המשפחהגואלכ, כשלוט מגיע לפרקו מעביר לו דודו

לוט בחר מן המיטב שהיה לעולם . אברם מאפשר לאחיינו לבחור את הנחלה הראויה ביותר בעיניו

 היבט נוסף ציגדבר המ ,)14, 16, ד"עיין בראשית י" (חי אברםא"מעניין שלוט מכונה כאן . להציע

 . שלפיו חיי האב גלומים בצאצאיו, של עיקרון הזרע

 

כשהוא חוזר על הבטחותיו , פנה אליו אלוהים פעם נוספת, לאחר שאברם פעל כמצופה ממנו

ָוֵקְדָמה , ָצפָֹנה ָוֶנְגָּבה--ַאָּתה ָׁשם-ַהָּמקֹום ֲאֶׁשר-ִמן, ָׂשא ָנא ֵעיֶניָך ּוְרֵאה": הקודמות ואף מוסיף עליהן



 50

ַזְרֲעָך ַּכֲעַפר - ְוַׂשְמִּתי ֶאת .עֹוָלם-ַעד, ּוְלַזְרֲעךָ , ְלָך ֶאְּתֶנָּנה, ַאָּתה רֶֹאה-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר-ָּכל-ִּכי ֶאת .ָוָיָּמה

ָּכּה ְלָארְ , קּום ִהְתַהֵּלְך ָּבָאֶרץ .ֶנהִיּמָ , ַזְרֲעךָ -ַּגם--ֲעַפר ָהָאֶרץ- ִלְמנֹות ֶאתיּוַכל ִאיׁש- ֲאֶׁשר ִאם :ָהָאֶרץ

אף על פי שאברם נתן ללוט את האפשרות ). 14 – 17ג "בראשית י (" ֶאְּתֶנָּנה ִּכי ְלךָ  :ּוְלָרְחָּבּה

אלא אף מבטיח לו נחלה מכל עבר , אלוהים לא רק מפצה את בכורו, לבחור את הטובה שבנחלות

הפעם , שלא כמו בהבטחה הראשונה לזרעו. ך ללוטכך מקבל אברם למעשה גם את השיי. וצד

 .   אלוהים מבטיח נחלה גם לאברם עצמו

 

יש בו גם תיאור . דימוי שאינו רק כמותי, עפר הארץבהבטחה זו ממשיל אלוהים את זרע אברם ל

-עד כה הוא הקדוש, למרות שהבטחה רודפת הבטחה, והנה. של אופיו הגשמי והארצי של הזרע

חתימת הברית לא אבל , ברית כזו חייבת להיחתם בדם. רות ברית עם בחיהוא לא כר-ברוך

 .טבילות אש ניסיון החייםשאלוהים יעביר את אברם בפני תתרחש ל

 

מעביר אברם את אוהלו לאלוני ממרא אשר בחברון ומקים שם מזבח , בעקבות הפרידה מלוט

לו היו , אשר מרדו במלך עילםבין חמישה מלכים , תוך זמן מה פורצת באזור מלחמה. 'שלישי לה

ויחד הם ניסו , הקים קואליציה עם שלושה מלכים אחרים, כדרלעומר, מלך עילם. כפופים עד אז

, לוט. אשר הובס יחד עם המורדים האחרים, אחד המורדים היה מלך סדום. לדכא את המרד

ת לא נעלמו אין ספק שאירועי הקרבו. נלקח בשבי יחד עם משפחתו ונכסיו, שהשתקע בעיר זו

 .  אולם הוא עצמו לא לקח בהם חלק, מעיני אברם

 

כראוי , כשנודע לאברם שאחיינו נשבה הוא יצא לפדות את השבויים ולהשיב את הגזל, ברם

הוא גם , לא זו בלבד שאברם הצליח לפדות את לוט ולהשיב את רכושו. לבכור ולגואל המשפחה

ין בתמונה זו משום תחזית ליום בו הגואל האם א.  את נכסי חמשת המלכים המקומייםרהחזי

ובו זמנית יושיע , על רכושם ונכסיהם, הקרוב של ישראל ישיב לארץ את כול נפוצות עמו ונדחיו

 ).44ג "עיין מתי י(? את האנושות כולה

 

אולם גואל זה הכיר את צדקת . לאחר השבת השלל ניסה מלך סדום לעשות עסקה עם אברם

ד עולה שבמהלך "מן התיאור בפרק י. סרב להצעה המפתה של המלךועל כן , התורה ודרכיה
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מופיעה לפתע , בצאת מלך סדום לקדם את פני אברם, או אף קודם לכן, הניסיון לעריכת העסקה

 . מלכיצדק מלך שלם-דמות נוספת 

 

 ובעקבות נכונותו להקריב את חייו על מנת לשחרר את קרובו מידי שומר אחיובשל היות אברם 

מסיבה זו שולח אלוהים את מלך .  הוא נמצא ראוי לתפקיד הגואל המושיע שיועד לבכורה, האויב

, ָּברּוְך ַאְבָרם ְלֵאל ֶעְליֹון"  :ַוּיֹאַמר, ַוְיָבְרֵכהּו. לברך את אברם, עם לחם ויין, שלם הכהן לאל עליון

ד "בראשית י(  ִמּכֹללֹו ַמֲעֵׂשר-ַוִּיֶּתן; " ְּבָיֶדךָ ִמֵּגן ָצֶריךָ -ֲאֶׁשר,  ּוָברּוְך ֵאל ֶעְליֹון .קֵֹנה ָׁשַמִים ָוָאֶרץ

 .ובכך נמצא ראוי לברית, אברם נתן לאלוהים את המגיע לו, שלא כמו קין) . 19,20
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 ז"פרק ט

 הברית
 )ו"בראשית פרק ט(

 

ִּתיָרא -ַאל": בחזון ואמר' בא אליו ה, הכהן לאל עליון על אברם-בעקבות הברכות שהעטיר המלך

, אל תניח לפחד לשלוט בך: "כלומר). 1ו "בראשית ט ("ְׂשָכְרָך ַהְרֵּבה ְמאֹד--ָאנִֹכי ָמֵגן ָלךְ , ַאְבָרם

במילים אלו מחזק אלוהים את ". שכן אני מגן עליך ואגשים את כול אשר הבטחתי לך, בטח בי

 ,אהיה אשר אהיהה, היםהאלו. כדי שהלה יוכל למלא את תפקידו כראוי, יסודות האמונה של בכורו

כשהוא עושה זאת לא באמצעות מערכות דתיות או ,  להגשימןשוקד על דברו ועל הבטחותיו ונאמן

 .כי אם באמצעות כינון יחסים המושתתים על אמונה, פוליטיות

 

 "הּוא ַּדֶּמֶׂשק ֱאִליֶעֶזר, יִתיֶמֶׁשק ּבֵ -ּוֶבן;  הֹוֵלְך ֲעִריִריְוָאנִֹכי, ִלי-ִּתֶּתן-הֲאדָֹני ְיהִוה מַ ", ַוּיֹאֶמר ַאְבָרם

ניתן היה , ובעקבות הברכה של מלכיצדק, לאחר כול המבחנים והניסיונות). 2ו "בראשית ט(

העובדה שהוא ואשתו היו עדיין . אולם לא כך היה הדבר. לצפות שאברם יהיה חדור תקווה

יו היה יורש בדמות והפיתרון היחידי שהוא ראה לנגד עינ, ערירים המשיכה לטרוד את מנוחתו

 :הוא-ברוך-רעיון זה זכה לתגובה מיידית והחלטית מפי הקדוש. דמשק אליעזר, נאמן ביתו, עבדו

ָנא -ַהֶּבט"ַוּיֹאֶמר ,  ַוּיֹוֵצא אֹתֹו ַהחּוָצה ".הּוא יִיָרֶׁשךָ , ִאם ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמֵּמֶעיךָ - ִּכי :לֹא יִיָרְׁשָך ֶזה"

ו "בראשית ט ("ּכֹה ִיְהֶיה ַזְרֶעךָ ", ַוּיֹאֶמר לֹו; " ִלְסּפֹר אָֹתםּתּוַכל-םאִ --ִביםַהָּׁשַמְיָמה ּוְספֹר ַהּכֹוכָ 

4,5.( 

 

אולם בעוד שבפעם הקודמת הבטיח אלוהים . הצאצא המובטח ייצא אפוא מחלציו של אברם

יש בזאת משום רמז לא . הרי שהפעם נוסף הדימוי של כוכבים, "כעפר הארץ"לאברם שזרעו יהיה 

יהיה סמן של , כמו הכוכבים, אלא גם לעובדה שזרע ההבטחה, ך שהם יהיו רבים במספררק לכ

 . יאיר את חשכת העולם הזה ואף ישמש בתפקיד מנהיגותי בתוך המערכת הקיימת, אותות ומועדים

 

כול שנותר . לנוכח עקרותה של שרי אבדה לאברם כול תקווה שאשתו תלד אי פעם, למרות זאת

לפנינו דוגמא של . בדיבורו ויקיים את הבטחתו' בעיקרון שחרף המצב יעמוד הבידיו היה לדבוק 
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, גואל-לשמש בתפקיד של בכור, עוד בטרם נולד, אמונה הפועלת בחיי אדם הנקרא על ידי אלוהים

לזו של  אומה שלבניה תהיה אמונה דומה; ואשר בהמשך יהיה אביה של אומה שונה וייחודית

  .אביהם

 

נגלה , יפיצהו ויטמינו בקרב עמים רבים, דהיינו שאלוהים ירבה את הזרע, בריתסוד זה שהוצפן ב

ְּכֵדי ֶׁשָּכל ֶזה ִיְהֶיה ְּבֶחֶסד  ,ָלֵכן ַעל־ְיֵדי ֱאמּוָנה :לאחר שנים רבות מאד לאחד משליחי המשיח

ֶאָּלא ַּגם ַעל  ,]היהודים [ֹוָרהלֹא ַרק ַעל ְּבֵני ַהּת, "]זרע "–במקור [   ַהֶּצֱאָצִאיםָּכלְוַהַהְבָטָחה ָּתחּול ַעל 

תן דעתך על העובדה שבטקסט ).  הדגשות שלי16' רומים ד( ֶׁשהּוא ָאב ְלֻכָּלנּו, ְּבֵני ֱאמּוַנת ַאְבָרָהם

של כול מי שניחן ביכולת להאמין , פשוטו כמשמעו, אלא אב" אב רוחני"זה אין אברהם מכונה 

 . הבטחת אלוהים ונאמנותו למימוש בריתותיוכך מעיד זרעו של אברהם על. לבשורת אלוהים

 

ֲאַזי ֶזַרע ַאְבָרָהם ַאֶּתם , ְוִאם ַאֶּתם ַׁשָּיִכים ַלָּמִׁשיחַ : באיגרתו אל הגלטיים חוזר שאול על רעיון זה

" האמונה"היותנו במשיח ושייכותנו לו נובעת מ). 29' אל הגלטיים ג (ְויֹוְרִׁשים ַעל־ִּפי ַהַהְבָטָחה

אמונה זו היא סימן לידה המזהה אותנו כבני זרע ההבטחה שנתן אלוהים . נו הקדוםשירשנו מאבי

 .לאברם ולזרעו

  

בהוציאו אותו החוצה , )2ו "המצוטטת למעלה מבראשית ט(אלוהים עונה לשאלתו של אברם  

ו "ט (ָדָקה צְ ַוַּיְחְׁשֶבָה ּלֹו; ֶהֱאִמן ַּביהָוהבנקודה זה נאמר כי אברם .  כשהוא מראה לו את הכוכבים

6(.  

 

 זה יה מזכיר לו שהתוך כדי כך שהוא, לאברם בנוגע לארץ' הבה נבחן מקרוב את אשר אומר ה

, עזב את אור כשדים כדי ללכת לכנען, תרח, על אף שאבי אברם. הוציאו מאור כשדיםהוא ש

.  ייומנתב דרכו והאחראי לנסיבות ח, הוא מדריכו-רוצה ריבון עולם שאברם יכיר בעובדה שהוא

 "ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְלִרְׁשָּתּה-ָלֶתת ְלָך ֶאת--ֲאֶׁשר הֹוֵצאִתיָך ֵמאּור ַּכְׂשִּדים, ֲאִני ְיהָוה", ֵאָליו, ַוּיֹאֶמר

שבאה בעקבות , שאלת אברם). 7,8ו "בראשית ט ("ַּבָּמה ֵאַדע ִּכי ִאיָרֶׁשָּנה, ֲאדָֹני ְיהִוה"  :ַוּיֹאַמר

והיא לתשובה זו היבט נבואי . מיוחדוזוכה למענה מעניין , ןהדברים שאמר לו אלוהים קודם לכ
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ְוַאִיל , ְוֵעז ְמֻׁשֶּלֶׁשת, ְקָחה ִלי ֶעְגָלה ְמֻׁשֶּלֶׁשת", ַוּיֹאֶמר ֵאָליו  .'להבטחות הואישור מהווה גושפנקא 

 ).   9ו "בראשית ט ("ְוגֹוָזל, ְותֹר; ְמֻׁשָּלׁש

 

היה לאל ידו על מנת לקיים את ציוויי אלוהים וכן שבו עשה את כול ש, לאחר יום מעייף במיוחד

ירד הערב על אבי האמונה והאומה העתידית והוא שקע , לגרש את העיטים שעטו על הפגרים

שכן היא כללה חזיון מעורר אימה באשר לעתיד , אולם שינה זו לא נעמה לנביא הזקן. בתרדמה

ִהֵּנה וְ ; ַאְבָרם-ְוַתְרֵּדָמה ָנְפָלה ַעל, ֶמׁש ָלבֹואַוְיִהי ַהּׁשֶ  ,בארץ לא להםזרעו אשר יהיה נתון בעבדות 

וכך שמע אברם את הנבואה שיצאה מפי ). 12ו "בראשית ט(  נֶֹפֶלת ָעָליוֵאיָמה ֲחֵׁשָכה ְגדָֹלה

 ע ֵמאֹותְרּבַ ַא--ְוִעּנּו אָֹתם, ַוֲעָבדּום, ֵגר ִיְהֶיה ַזְרֲעָך ְּבֶאֶרץ לֹא ָלֶהם-ָידַֹע ֵּתַדע ִּכי... ": אלוהיו

 ).13,14,פסוקים ( "ִּבְרֻכׁש ָּגדֹול, ֵכן ֵיְצאּו-ְוַאֲחֵרי; ָּדן ָאנִֹכי, ַהּגֹוי ֲאֶׁשר ַיֲעבֹדּו- ְוַגם ֶאת .ָׁשָנה

 

קשה לדעת אם אברם ישן במהלך . עשן ולפיד אש) תנור(לפתע הופיע בין גזרי הפגרים עמוד 

, אברם שעבר בין הגזרים-שדי גואלהיה זה אל , אולם כך או אחרת. או שהיה ער, החיזיון

בה בשעה גילה אלוהים לאברם את עתידו של הזרע . ובמעשהו זה אשרר וחתם את הברית

ַוְיִהי ַהֶּׁשֶמׁש . כולל את הישועה שתהיה מנת חלקו כעבור מאות שנים של עבדות במצרים, המובטח

וכך ). 17ו "בראשית ט ( ֵּבין ַהְּגָזִרים ָהֵאֶּלהֲאֶׁשר ָעַבר, ׁשְוַלִּפיד אֵ , ןְוִהֵּנה ַתּנּור ָעׁשָ ; ַוֲעָלָטה ָהָיה, ָּבָאה

ַלְנחָֹתם , ַויהָוה הֵֹלְך ִלְפֵניֶהם יֹוָמם ְּבַעּמּוד ָעָנן":  על יציאת מצריים21ג "אנו קוראים בשמות י

 ."יֹוָמם ָוָלְיָלה, ָלֶלֶכת--ְלָהִאיר ָלֶהם, ְוַלְיָלה ְּבַעּמּוד ֵאׁש, ַהֶּדֶרךְ 

   

כשהוא מוסיף פרטים על הארץ , חר שאלוהים עבר בין הבתרים הוא חזר על הבטחה קודמתלא

-ִמְּנַהר ִמְצַרִים ַעד, ָהָאֶרץ ַהּזֹאת- ָנַתִּתי ֶאתֲעךָ ְלַזרְ ": המובטחת אותה עתידים לרשת צאצאי אברם

-ְוֶאת, ַהְּפִרִּזי-ַהִחִּתי ְוֶאת-ְוֶאת .ְדמִֹני ַהּקַ ְוֵאת, ַהְּקִנִּזי-ְוֶאת, יִניַהּקֵ - ֶאת .ְּפָרת-ַהָּנָהר ַהָּגדֹל ְנַהר

יש לציין ). 18-21ו "בראשית ט ("ַהְיבּוִסי-ְוֶאת, ַהִּגְרָּגִׁשי-ְוֶאת, ַהְּכַנֲעִני-ְוֶאת, ָהֱאמִֹרי-ְוֶאת .ָהְרָפִאים

אולם לאור . בידי בניו של אברם כברכאילו הארץ הייתה , שהדברים הללו נאמרים בזמן עבר

בשל היות הצאצאים חלק בלתי נפרד מחיי , ובכן? איך ניתן היה להצהיר הצהרה מעין זו, העובדות

כול הבטחה וכול דבר אחר שהוא מקבל בשם צאצאיו ,  שכול מעשה שהאחרון מבצעהריאביהם 

 . הם בחזקת פעולה מוגמרת עוד לפני התגשמותה, או עבורם
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למרות גילו המופלג ). 15ו "בראשית ט (" ְּבֵׂשיָבה טֹוָבהֵבר ִּתּקָ  :ֲאבֶֹתיָך ְּבָׁשלֹום-ְוַאָּתה ָּתבֹוא ֶאל"

בעקבות ההבטחה , אולם עכשיו. אלוהים מבטיח לו שנכונו לו עוד שנות חיים רבות, של אברם

 . עובדת היות אברם חשוך צאצאים מקבלת משנה תוקף, שזרעו יירש את הארץ
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 ז"פרק י

 רעיה ופילגש
 )ז"פרק טבראשית (

 

חלק מהבטחות האלוהים , מחד. ככול שנקף הזמן החריפו הסתירות בחייהם של אברם ושרי

 – זו של בן –החשובה והמרכזית מכול ההבטחות , התגשמו והלכו בקצב מהיר למדי ומאידך

עכשיו היא גם , לא די ששרי הייתה עקרה במהלך כול חייה לצידו של אברם. התרחקה מידי יום

שכן , בשל מצוקתה ביקשה שרי להביא לעולם צאצא באמצעות אמתה. ל הפוריותעברה את גי

עד , נראה שאברם הצדיק כלל לא העלה בדעתו ברירה כזו. מנהגי הזמן והמקום אפשרו זאת

האם הוא האמין שאלוהים . קשה לשער מה חש אברם לנוכח ההצעה. שאשתו הגתה את הרעיון

 .אכן כן, תםמן הס? בחר לקיים את הבטחתו בדרך זו

 

זכות הנהגה , כאמור, לבכורים. ילדה לאברם את צאצאו הראשון, שפחתה של שרי, וכך הגר

אם לא בהווה אז וודאי , מיוחדת במשפחה ועל כן המצב שהתהווה כעת צפן בחובו  בעיתיות רבה

, בשעת הריונה החלה הגר מתנשאת על גבירתה. תוך זמן קצר החלו לצוץ קשיים, ואכן. בעתיד

והסמיך את רעייתו לטפל בשפחתה , שרי תלתה את האשמה באברם אשר לא מחה. אף בזה להו

 ).5,6ז "עיין בראשית ט(כפי שהיא מצאה לנכון 

 

על אף שהוולד שברחמה של הגר . יחסה הנוקשה של שרי להגר הביא את האחרונה להימלט מפניה

 לאמו התועה במדבר ובפיו מסר כלל אלוהים גם אותו בתוכניתו ושלח מלאך, לא היה בן ההבטחה

ציווה על הגר להיכנע לשרי ' ה).  9ז "בראשית ט (" ַּתַחת ָיֶדיהָ ְּגִבְרֵּתְך ְוִהְתַעִּני- ֶאלׁשּוִבי" :עבורה

, אם אכן כן? האם התפתחות זו מהווה שלב נוסף בכינון הסדר האלוהי במשפחת אברם. ולציית לה

צרות עין ומחלוקת תיתקל בתגובת , בצורת קנאההרי שכול קריאת תגר שעשויה לצוץ בעתיד 

 .  האלוהים שחתם על הבטחתו במלוא סמכותו
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אשר באמצעותו עתידות להתגשם כמה מהבטחותיו לאברם בנוגע , הבורא מברך את בנה של הגר

ָעָׂשר -ְׁשֵנים ...ֵמרֹב, ְולֹא ִיָּסֵפר, ַזְרֵעךְ -ַהְרָּבה ַאְרֶּבה ֶאת" : וכך הוא מצהיר,עפר הארץלריבוי זרעו כ

ילד זה יהיה בעל תכונות ייחודיות ). 20ז "י, 10ז "בראשית ט ("ּוְנַתִּתיו ְלגֹוי ָּגדֹול, ְנִׂשיִאם יֹוִליד

-- ֶּפֶרא ָאָדםההּוא ִיְהיֶ ": והנה תיאורו, מזג השונה בתכלית מזה של הגואל הקרוב, ומזג יוצא דופן

 ).12ז "בראשית ט (" ִיְׁשּכֹןֶאָחיו-י ָכלְּפנֵ -ְוַעל; ל ּבֹוְוַיד ּכֹ, ָידֹו ַבּכֹל

 

כי אם ממשיכות להתעצם עד , והבטחותיו ליחיד מטביעות את חותמן לא רק עליו' הכרזות ה, כחוק

דבר זה בוודאי נכון גם לגבי . אשר הן מקיפות קבוצות אנושיות ומהלכים היסטוריים בטווח הרחוק

, ס המכונן שנקבע על ידי אלוהים כאן בבראשיתהדפו, וכך. כולל בימינו אנו, ישמעאל וצאצאיו

טבע זה עתיד לבוא לידי ביטוי בכול מקום . הוא שהעניק חיים לזרע זה והקנה לו את טבעו הייחודי

 .בו יימצאו צאצאי הזרע ותחת כול מעטה תרבותי או חברתי שיעטו

 

ות בצל קורת האם ובנה המשיכו לחס. אברם היה בן שמונים ושש כאשר הגר ילדה את ישמעאל

 . פעם נוספת בפני אברם' אולם יום אחד הופיע ה. נדמה היה שהנה המצב מתייצב. האב
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 ח"פרק י

 חותמת הברית
 )ז"בראשית פרק י(

 
 ִהְתַהֵּלך—יֵאל ַׁשּדַ -ֲאִני"ַוּיֹאֶמר ֵאָליו , ַאְבָרם-ַוֵּיָרא ְיהָוה ֶאל; ִּתְׁשִעים ָׁשָנה ְוֵתַׁשע ָׁשִנים- ֶּבןַוְיִהי ַאְבָרם 

ַוְיַדֵּבר ; ָּפָניו- ַעלַוִּיּפֹל ַאְבָרם ".ְוַאְרֶּבה אֹוְתָך ִּבְמאֹד ְמאֹד;  ְוֶאְּתָנה ְבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנךָ  .ֶוְהֵיה ָתִמים, ְלָפַני

, ִתי אְֹתָך ִּבְמאֹד ְמאֹדְוִהְפרֵ ... ְוָהיִיָת ְלַאב ֲהמֹון ּגֹוִים;  ִהֵּנה ְבִריִתי ִאָּתךְ ֲאִני", ִאּתֹו ֱאלִֹהים ֵלאמֹר

ִלְבִרית --ּוֵבין ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ְלדֹרָֹתם, ְּבִריִתי ֵּביִני ּוֵביֶנךָ -ַוֲהִקמִֹתי ֶאת . ִמְּמָך ֵיֵצאּוּוְמָלִכים; ְנַתִּתיָך ְלגֹוִיםּו

 ).1-4 ,6,7ז  "בראשית י("ּוְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריך, עֹוָלם ִלְהיֹות ְלָך ֵלאלִֹהים

 

חש אברם שההבטחות שניתנו לו , וש עשרה שנה למן היום בו הגיח לעולם בנו ישמעאלבחלוף של

לא חדל להמשיך ולהכשיר את בכורו , מצדו, אולם אלוהים. וכך גם רכושו יעברו מן הסתם לבן זה

בפעם . להבטחה הקודמת התלווה עכשיו היבט נוסף. זאת ועוד.  אותו הוא חזר ובחן- את אברם -

 אולם עכשיו ".גוי"לה אלוהים בפני אברם הוא הבטיח לו שהוא עתיד להפוך להראשונה בה נג

כעפר הארץ וככוכבי לא זו בלבד שזרעו יהיה . המון גוייםאב למועיד אלוהים את אברם להיות 

כוללת גם את התרבותו של הזרע כך שיותר , כפי שהיא נפרשת עכשיו, תוכנית האלוהים; השמיים

 .מאומה אחת תצמח ממנו

 

בשל העובדה שאברם הוכיח את . לנוכח דברי אלוהים היה אברם כה נסער עד כי הוא נפל על פניו

ֲעָך ּוֵבין ַזרְ , ֵּביִני ּוֵביֵניֶכם, זֹאת ְּבִריִתי ֲאֶׁשר ִּתְׁשְמרּו". תיחתם הברית בדמו שלו, נאמנותו לאלוהים

ְׁשמַֹנת - ּוֶבן .יֵניֶכם ֵּביִני ּובֵ  ְוָהָיה ְלאֹות ְּבִרית;ר ָעְרַלְתֶכם ֵאת ְּבׂשַ  ּוְנַמְלֶּתם .רָזכָ - ָּכל ִהּמֹול ָלֶכם :ַאֲחֶריךָ 

 - 13ז "בראשית י  ("ִלְבִרית עֹוָלם,  ְוָהְיָתה ְבִריִתי ִּבְבַׂשְרֶכם...ְלדֹרֵֹתיֶכם—ָזָכר- ִיּמֹול ָלֶכם ָּכלָיִמים

10(. 

 

כיחה שעל אף היותה העובדה שהברית נחתמת בבשרו של אברם ושל כול אחד מצאצאיו מו

על ידי גשמית ו-היא תבוא לידי ביטוי במציאות ארצית, בידו הרמה של הבורא, מנוהלת ממרומים

; ִׁשְמָך ַאְבָרם-ִיָּקֵרא עֹוד ֶאת-ְולֹא": לחתימת ברית זו נלוו גם שינויי שמות, יתר על כן. בשר ודם
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עתיד ליטול את חיי " איכר הגדול"ה). 5ז "בראשית י( "יךָ ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתּתִ -ִּכי ַאב, ְוָהָיה ִׁשְמָך ַאְבָרָהם

בזרע זה תוטבע . השפות והלאומים, השבטים, ולהטמינו בכול האומות, דהיינו את זרעו, אברהם

:  הנביא הושע חזה את היום הגדול של זריעת האל באומרו. אב הקדוםהגם האמונה המאפיינת את 

 יֹום  ִּכי ָגדֹול :ֶרץָהָא-ְוָעלּו ִמן...  ְולֹא ִיָּסֵפרִיַּמד-ֲאֶׁשר לֹא, חֹול ַהָּים ּכְ לִיְׂשָראֵ -ָיה ִמְסַּפר ְּבֵניְוהָ "

 ).1,2' הושע ב( "יְִזְרֶעאל

 

דומה , בעודו מאזין לדברי ההבטחה האדירה וברכותיה, בטרם הספיק אברהם להרים את ראשו

-תִתְקָרא אֶ - לֹא,ר לאשתךבאש": שלפתע השתנה טון דיבורו של אלוהיו ונעשה משועשע משהו

ַמְלֵכי ַעִּמים , ּוֵבַרְכִּתיָה ְוָהְיָתה ְלגֹוִים; ְוַגם ָנַתִּתי ִמֶּמָּנה ְלָך ֵּבן, ּוֵבַרְכִּתי אָֹתּה . ְׁשָמּה ִּכי ָׂשָרה :ְׁשָמּה ָׂשָרי

 ָׂשָרה-ְוִאם, ָׁשָנה יִָּוֵלד-הַהְּלֶבן ֵמָא", ִלּבֹו ַוּיֹאֶמר ּבְ ;]בשנית[ ַוִּיְצָחק ָּפָניו-ַוִּיּפֹל ַאְבָרָהם ַעל  ".ִמֶּמָּנה ִיְהיּו

ַוּיֹאֶמר  ." ִיְחֶיה ְלָפֶניךָ לּו ִיְׁשָמֵעאל " :ָהֱאלִֹהים-ל אֶ  ַוּיֹאֶמר ַאְבָרָהם ."ה ֵּתֵלדִּתְׁשִעים ָׁשנָ -ֲהַבת

ְּבִריִתי ִאּתֹו ִלְבִרית - ַוֲהִקמִֹתי ֶאת; ִיְצָחקְׁשמֹו-ָראָת ֶאתְוקָ , ֲאָבל ָׂשָרה ִאְׁשְּתָך יֶֹלֶדת ְלָך ֵּבן", ֱאלִֹהים

 ).15-19ז "בראשית י ("ְלַזְרעֹו ַאֲחָריו, עֹוָלם

 

אולם מכיוון . שומה היה על אלוהים להמשיך את שושלת אברהם ולהעניק את הברכות לבחיריו

. הסיק אברהם שכך אמור להיוולד גם יורשו, שעד כה עשרים בכורי השושלת נולדו בלידה רגילה

. לישמעאל, יינתן ליוצא חלציו הראשון, "נשיאות"ה, סיבה זו הוא הניח שמעמד ראש המשפחהמ

 אולם רק בחיר אלוהים שנועד לתפקיד ראוי ." ִיְחֶיה ְלָפֶניךָ לּו ִיְׁשָמֵעאל", על כן הוא עונה לאלוהים

רבות כעבור שנים . ואף לא ישמעאל, אליעזר מדמשק לא היה כשיר". 'לחיות לפני ה"ומסוגל 

ְוִנְחֶיה ,  ְיִקֵמנּוַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי; ְיַחּיֵנּו ִמּיָֹמִים": אפרים את הדברים הבאים/יכריז על עצמו עם ישראל

 ).2' הושע ו ( "ְלָפָניו

  

אלוהים . לא הייתה דבר של מה בכך, כשהוא הסתייע בשרה, הברית שאלוהים כרת עם אברם

ם -ה-אברם הפך לאבר; שמות בני הזוג שהיו בני הבריתולכן שינה גם את , התחייב עליה בשמו

 תוספת האות הא מצביעה לעתים על שם אלוהים עצמו שכן הא מופיעה פעמיים . ה-ושרי לשר
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כי אם בנאמנותו של , מכאן שכינון הברית וקיומה לא יהיו תלויים באדם. יה-כמו גם ב' ה' ו' ה' בי

 זו עתידה להיות השפעה מכרעת בריתל. ן גם יקיימהולכ, הכריז עליה,   אשר יזמה- יה -הבורא 

 .  על ההיסטוריה האנושית כולה

 

. שושלת שעתידה לרשת את הבטחות הברית, אלוהים הוא שהעמיד את שושלת הבכורה והגאולה

. היה צורך בהתערבות נוספת שלו, אולם על מנת שהזרע יוכל לנבוט ולבקוע מרחם נטול חיים

ה פיקוחו הנאמן והמסור אשר יבטיח שהבטחות הברית תיושמנה גם בעתיד יהיה ז, ואכן

של הבן המובטח אופיינה בהתערבות אלוהית כה , אם כן, גיחתו אל העולם. ותתגשמנה במלואן

לידתו של ילד זה הייתה ניסית ומהווה ). לבד מישוע(שלכמותה לא זכה אף בן אנוש אחר , אדירה

 .ן שהינו ממאפייני הגאולהעיקרו, "חיים הנובעים מן המוות"עדות ל

 

הוא נצטווה לקרוא לבנו , ששח לו בורא עולם" תמוהים"בשל צחוקו של אברהם בעקבות דברים ה

עיין ( ...'שכן באמצעותו ובאמצעות צאצאיו יתברר לכול שהצחוק האחרון שמור לה, "יצחק"

 ).'תהילים ב
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 ט"פרק י

 הבן המובטח
 )' פרק כ-ח "בראשית פרק י(

 
ַּגם לֹא ִמּׁשּום ֱהיֹוָתם . ֲהֵרי לֹא ָּכל ֲאֶׁשר ִמִּיְׂשָרֵאל ִיְׂשָרֵאל ֵהם. לֹא ְּכִאּלּו ְּדַבר ֱאלִֹהים ָׁשב ֵריָקם

לֹא ְּבֵני ַהָּבָׂשר ֵהם ָּבִנים , ְּכלֹוַמר." ְּבִיְצָחק ִיָּקֵרא ְלָך ָזַרע "-ֶאָּלא , ֶצֱאָצֵאי ַאְבָרָהם ַהּכֹל ָּבִנים

ַלּמֹוֵעד ָאׁשּוב ֵאֶליָך ָּכֵעת ַחָּיה : "ֵהן ֶזה ְּדַבר ַהַהְבָטָחה. ֶאָּלא ְּבֵני ַהַהְבָטָחה ֶנְחָׁשִבים ַלֶּזַרע, ֵלאלִֹהים

 ). הדגשה שלי6 - 9' איגרת אל הרומים ט( "ּוְלָׂשָרה ֵבן

 
מן הראוי , כדי להמשיך ולעקוב אחר שושלת הבכורים והמעבר מבכור יחיד לאומת בכורים

לבין התיקון שתכליתו השבתה , ך הבחנה בין תוכנית אלוהים שתכליתה ישועת האנושותשנערו

יחד עם זאת יש לציין ששתי התוכניות . בעולמנו, על כול מערכותיה, וכינונה של מלכות אלוהים

שלא לטעות ,  כמו כן, עלינו להקפיד. אלא משולבות האחת ברעותה, הללו אינן נפרדות זו מזו

שאול מכריז ומצטט בצורה שאינה . כפי שעושים לא אחת, ולראות בו את ישוע" בן המובטח"ב

 . משתמעת לשתי פנים שהבן הוא בנה של שרה

 

במהלך . פוקד את אברהם כשהוא עושה זאת במעטה בשר ודם ובלוויית שתי דמויות נוספות' ה

 בפניו בדרך זו העובדה שאלוהים הואיל להופיע. הביקור הוא חוזר על ההבטחה להולדתו של הבן

הבורא אף נקב במועד מדויק , אך אם לא היה די בזאת. בוודאי תרמה לחיזוקה של אמונת אברהם

, ַוּיֹאֶמר: שלו עצמו, או ביאתו, ואף הוסיף שהולדתו תהיה כמוה כנוכחותו, בו עתיד הבן להיוולד

אין ספק ).  הדגשה שלי10ח "בראשית י ( "ךָ  ְלָׂשָרה ִאְׁשּתֶ ֵבן-ְוִהֵּנה, יָך ָּכֵעת ַחָּיה ֵאלֶ ׁשֹוב ָאׁשּוב"

אלוהים הוא שעמד להפיק חיים מרחמה ! שלידת בנם של אברהם ושרה עתידה להיות נס לא קטן

אולם לידתו המיועדת של , אברהם ואשתו אמנם צחקו למשמע הדברים. הבלתי פעיל של שרה

לקיימם בתגובה לאמונתו של בנם הייתה לחלוטין תלויה בבורא וביכולתה של רוחו ליצור חיים ו

 להולדתו הניסית ולמשמעותה הרוחנית של לידה זו ,בהתייחסו ליצחק.   אבינו אברהם-איש אחד 
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 ַעל־ִּפי ]יצחק[ ְוִאילּו ֵּבן ַהָחְפִׁשָּיה,  נֹוַלד ְלִפי ַהָּבָׂשר]ישמעאל[ ַאְך ֵּבן ָהָאָמה": אומר השליח שאול

איגרת ( " ֵּכן ַּגם ַעְכָׁשו, ף ַהֵּבן ֶׁשּנֹוָלד ְלִפי ַהָּבָׂשר ֶאת ַהֵּבן ֶׁשּנֹוָלד ְלִפי ָהרּוחַ  ּוְכֵׁשם ֶׁשָאז ָרדַ ...ַהַהְבָטָחה

 ).23,29' אל הגלטיים ד

 

ואכן שנה זו הייתה מיוחדת . הכריז בפני אברהם כי שרה תלד את הבן המובטח כעבור שנה' ה

הדלקות .  הערים סדום ועמורהזמן קצר לאחר הדברים הללו חרבו! ושונה מכול שנה אחרת

שהתגורר באותה עת סמוך מאד לשתי הערים הללו , והאוויר רווי הגופרית אילצו את אברהם

נראה ). השוכנת בין קדש לשור(להעתיק את מקום מגוריו לגרר , שעלו עכשיו בלהבות

 שאפשר אף, לא היה כול מידע על גורלו של אחיינו לוט ובני משפחתו, גואל המשפחה, שלאברהם

והמשא ומתן שהוא ניהל עם אלוהים בעניין זה נטע בלבו בטחון שהבורא ייחלץ לעזרת בני 

בעקבות מילוטם של לוט ובני . דבר אשר אמנם קרה, )23-32ח "עיין בראשית י(משפחתו 

עיין בראשית (  מואב ועמון -נוספו שני בכורים למשפחתו של תרח , משפחתו מהערים שחרבו

הם עתידים , כשצאצאיהם של השניים הללו יהפכו לשני עמים, רוצת השניםבמ). 31-38ט "י

עם , על מנת לנסות ולהכחיד את ישראל) הבשר לפישנולדו (לחבור למספר בכורים אחרים 

 ). ג"עיין מזמור פ(הבכורה של אלוהים 

 

וך מעשה זה נבע מת.  אבימלך–המלך המקומי , בגרר מסר אבי האמונה את אשתו לידי איש אחר

אולם כמו במקרה . הוא ביקש להציל את חייו; אותה סיבה עצמה שהניעה אותו למוסרה לפרעה

' כשה, וכך. אלוהים לימד את אבימלך את הלקח שהיה מנת חלקו של פרעה, הקודם כן גם עתה

הוא מזהירו לבל ימשיך להחזיק באשת אברהם פן ייספו הוא ובני , מופיע בפני מלך גרר בחלום

' עיין בראשית כ(דברים הללו הוסיף אלוהים ויידע את אבימלך שאברהם הוא נביאו על ה. ביתו

עיין בראשית , מאב אחד(בנקודה זו מתברר ששרה אמנם הייתה אחותו למחצה של אברהם ).  7

עבדים , בקר, האירוע כולו הסתיים בכך שאבימלך ברך את אברהם בהעניקו לו צאן). 12' כ

 .גם פרעהכפי שהקדים ועשה , ושפחות

 

אביו היה כעת בעל נכסים רבים ונהנה מהסכם ; התנאים להופעתו של הבן המובטח הלכו ובשלו

ציפו בני המשפחה , כשהם דרים בשלווה ובביטחון). אבימלך(לשכנות טובה מידי השליט המקומי 
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. להולדתו המופלאה של הילד אשר לזרעו עתידה להיות השפעה רבת פנים על האנושות כולה

: שלו בעניינם מבטא השליח שאול את השגותיו ר יותר בחייהם של בני הזרע האמור מאוחבשלב

ָהֱאלִֹהים ַהְמַחֶּיה ֶאת ַהֵּמִתים ,  ְלֵעיֵני ֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ּבֹו ֶהֱאִמין-" ִּכי ַאב־ֲהמֹון ּגֹוִים ְנַתִּתיךָ : "ְּכִפי ֶׁשָּכתּוב

ּוְבֵאין ִסָּבה ְלִתְקָוה הּוא ֶהֱאִמין ְוִקָּוה ִּכי ִיְהֶיה . ]יצחק[ ְּבִנְמָצאְוַהּקֹוֵרא ְּבֵׁשם ְּדָבִרים ְּבעֹוד ֵאיָנם 

הדברים הללו ). 17,18' איגרת אל הרומים ד( "ּכֹה ִיְהֶיה ַזְרֶעךָ : "ְּכִפי ֶׁשֶּנֱאַמר, ְלַאב־ֲהמֹון ּגֹוִים

 והמת של להגשים מתוך רחמה העקר' מאירים את הבטחת הריבוי הנכללת בברית אותה החל ה

 .ּקֹוֵרא ְּבֵׁשם ְּדָבִרים ְּבעֹוד ֵאיָנם ְּבִנְמָצא כשהוא, שרה
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 'פרק כ

 הצבת הבכור על מכונו
 )א"בראשית פרק כ(

 

לעובדת . כפי שצווה, בעקבות לידת הבן המובטח הטביע בו אביו את אות הברית ביום השמיני

לא זו בלבד שאות המילה הייתה . ו משמעות רבההיות יצחק הראשון שנימול ביום השמיני לחיי

 –" יום השמיני"עצם ביצוע המילה ב, ונשארה הוכחה ניצחת לעקביות אלוהים ונאמנותו לבריתו

 . מציין את השלב הבא בתוכנית הגאולה–סמל להתחלה חדשה 

 

ק יצח; זאת ועוד. בהתעברותה של שרה" פעילה"רוח אלוהים הייתה , כפי שכבר נוכחנו לדעת

ומכאן שרק הוא עתיד להיות , )2ב "עיין בראשית כ(הוגדר על ידי אלוהים כבנו יחידו של אברהם 

כפי שניתן ללמוד מדבריו , להבטחה זו חשיבות רבה. היורש החוקי של ההבטחה הגלומה בברית

ָרָהם אֹו ְלַזְרעֹו לֹא ִנְּתָנה ְלַאבְ ] קוסמוס[  ִייַרׁש ֶאת ָהעֹוָלםִּכיֲהֵרי ַהַהְבָטָחה ": של השליח שאול

על ).  הדגשה שלי13' איגרת אל הרומים ד( "ֶאָּלא ַעל־ְסַמְך ְצָדָקה ֶׁשִהשִֹיג ֶּבֱאמּוָנה, ַעל־ְסַמְך ּתֹוָרה

 . הדברים הללו נרחיב את הדיבור בפרק אחר

 

בתוך כך הבחינה שרה שבנה של הגר . ערך אביו משתה גדול לרגל האירוע, כאשר יצחק נגמל

שרה פעלה . בעת שזו הרתה לאברהם,  הנולד ונזכרה ביחסה של השפחה כלפיהלועג לרך

שכן היא הבינה שכול עוד ישמעאל חי תחת אותה קורת גג עלולה הקנאה להעבירו על , במהירות

תכננה שבנה יירש , לעומתה, הגר. דעתו ולגרום לו לפגוע ביצחק על מנת לזכות בזכויות הכורה

פנתה , בהיותה מודעת להסתבכות ההולכת ונרקמת.   גם את מעמדואת רכושו הרב של אביו כמו

 ). 9,10א "עיין בראשית כ(שרה בשנית לבעלה ודיברה על ליבו שיגרש את השפחה ובנה 

 

ֵיַרע -ַאל": הוא שמע את קול האלוהים האומר לו, כשלבו כבד עליו, בעוד אברהם מהרהר בנושא

  ִיָּקֵרא ְלךָ  ִּכי ְבִיְצָחק :ַמע ְּבקָֹלּהׁשְ , ּכֹל ֲאֶׁשר ּתֹאַמר ֵאֶליָך ָׂשָרה--ֲאָמֶתךָ -ַהַּנַער ְוַעל-ְּבֵעיֶניָך ַעל

למרות , וכך). 12,13א "בראשית כ( " הּואִּכי ַזְרֲעךָ : י ֲאִׂשיֶמּנּו ְלגֹוָהָאָמה-ֶּבן- ְוַגם ֶאת .ָזַרע

 עם הברית להיות על פי ההבטחה חייב היה אביו של, ההתחייבות האלוהית שישמעאל יהיה לגוי
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בהיות ישמעאל יוצא חלציו של אברהם לא הניח אלוהים להגר , אף על פי כן. פרי בטנה של שרה

עיין  (לגוי גדול, שבנה יהיה לגוי ועוד יותר מכך, כאמור, שכן הוא הבטיח, לעזבו למות במדבר

 ).18א "בראשית כ

 

לאברהם . תים ועשה שם חילהתיישב אברהם בארץ פלש, לאחר שהגר וישמעאל עזבו את מעונו

ושר צבאו פיכול הכירו במעמדו , המלך המקומי, אבימלך. אף נודעה השפעה לא מעטה על סביבתו

לנקוט משנה זהירות , ואאפ, אבימלך מצא לנכון". ב האלוהיםחבי"של אברהם והבחינו בכך שהוא 

 ).22-24א "בראשית כ(ביחסיו עם אברהם וביקש לערוך עמו הסכם דו צדדי 

 

כשעכשיו הוא יכול להתענג על משפחתו ועל השפע , סוף כול סוף הגיע אברהם לשלווה ולנחלה

וכי כעת כל שעליו לעשות הוא לחזות , דומה שעידן הניסיונות היה מאחוריו. שהיה מנת חלקו

כיצד קרא לו ; להושיבו בחיקו ולחזור ולספר לו את סיפור שושלת הבכורה, בהתפתחות בנו

אברהם מן הסתם חזר שוב ושוב .  את בית אביו ולשים פעמיו לארץ המובטחתהאלוהים לעזוב

 את נדודיו בארץ וכיצד נגלה כשהוא מתאר,  מהםמבלי לגרוע אף אחד, באוזני בנו על הפרטים

כיצד ',  את תורת ההוא אף הקפיד ללמד את בנו, כידוע. אליו האלוהים פנים אל פנים ובחלומות

אל ' לכן כאשר פנה ה). 19ח "עיין בראשית י(בכור הכרוך במצוות הבן את כול הו יש להלך לפניו

 .לא הפתיע הדבר את אבי האומה הישיש, אברהם בדרישה לקבל את השייך לו

 

הוא זה שעליו . הוא הבן המובטח-הבה נחזור על העובדה שיצחק הוא, בטרם נפנה לפרק הבא

הוא זה שנועד להיות אבי האומה . יחולו ההבטחות שנכללו בברית שאלוהים כרת עם אביו

שנים רבות לאחר מכן , כנזכר לעיל. אשר בניה יהיו בעלי אמונה דומה לזו של אברהם, הנבחרת

כשהוא מסביר שאלוהים טמן חלקים , מגולל שאול השליח את סיפורם של בני האמונה הללו

). 16-18'  דומיםעיין איגרת אל הר(בקרב עמים רבים , אוצר הסגולה שלו, מצאצאי העם הנבחר

 ). 44ג "מתי י(משלו של ישוע על האוצר הטמון בשדה אף הוא נוגע בנושא זה 

 

על מנת ,  מדובר בבן שנולד בדרך ניסית ושנקרא ממוות אלי חיים–אין כאן מקום לטעות 

מוצאם מאב בני האמונה , וכך. שההבטחה שניתנה לאברהם ושרה במסגרת הברית תוכל להתממש
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, צּור ֻחַּצְבֶּתם-ַהִּביטּו ֶאל; ְמַבְקֵׁשי ְיהָוה, ִׁשְמעּו ֵאַלי רְֹדֵפי ֶצֶדק.  שרה– ומאם אחת – אברהם –אחד 

ַוֲאָבְרֵכהּו , ֶאָחד ְקָראִתיו- ִּכי :ָׂשָרה ְּתחֹוֶלְלֶכם-ְוֶאל, ַאְבָרָהם ֲאִביֶכם- ַהִּביטּו ֶאל .ַמֶּקֶבת ּבֹור ֻנַּקְרֶּתם-ְוֶאל

 ).1,2 א"ישעיהו נ (ְוַאְרֵּבהּו
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 א"פרק כ

 מבחן הציות האולטימטיבי 
 )ב"בראשית פרק כ(

 

כאשר הוא שמע קול זה קורא שוב בשמו הוא . כעבדו של אל עליון הכיר אברהם את קול אלוהיו

 ",ַאְבָרָהם" :אולם בפעם הזו קול הדממה הדקה הדהד באוזניו כרעם ביום בהיר. הגיב ללא היסוס

ֶאֶרץ - ֶאלְלךָ -ְוֶלךְ , ִיְצָחק-ֶאת, ְבּתָ ָאהַ -ְיִחיְדָך ֲאֶׁשר-ִּבְנָך ֶאת-ָנא ֶאת-ַקח" ַוּיֹאֶמר  ".ִהֵּנִני" ַוּיֹאֶמר

דרישה ).  1,2ב "בראשית כ (" ֲאֶׁשר אַֹמר ֵאֶליךָ ַעל ַאַחד ֶהָהִרים, ם ְלעָֹלהְוַהֲעֵלהּו ׁשָ ; ַהּמִֹרָּיה

ידע בעומק בלבו שכול בכור המבקש , ב והמסורהאב האוה, אולם אברהם! מדהימה לכול הדעות

הוא גם היה ער . לזכות בהבטחותיו הנעלות ביותר של ריבון עולם חייב להפגין צייתנות מוחלטת

לו עצמו לא הייתה בעלות על בנו ולכן לא ערער על הדברים , לעובדה שמתוקף בכורתו של יצחק

ובכך הוא מדגיש שרק ,  כאל בנו יחידובפנייתו לאברהם מתייחס אלוהים ליצחק. ששמע זה עתה

ניסיון חייו של אברהם הוכיח לו שבורא העולם הוא גואל המקים ". זרע המובטח"יצחק מוגדר כ

 .ברחמה של אשתו הקשישה והעקרה, דרך משל, לתחייה מתים מקברם כפי שהוא עשה

  

לעבר , וצא לדרךבהמשך אנו צופים באבי האומה כשהוא רותם את חמורו בשעת בוקר מוקדמת וי

בראותו את המקום ממרחק נפרד אברהם , כעבור שלושה ימים. מקום אליו הוא צווה ללכת

. מפגין אברהם ביטחון מלא באלוהיו,  שלו ושל בנו, כשהוא פוקד עליהם לחכות עד שובם.מנעריו

, ַוֵּיְלכּו ְׁשֵניֶהם; ַהַּמֲאֶכֶלת-ָהֵאׁש ְוֶאת- ֶאתָידֹוַוִּיַּקח ּבְ , ָחק ְּבנֹוִיצְ -ַוָּיֶׂשם ַעל, ֲעֵצי ָהעָֹלה-ַוִּיַּקח ַאְבָרָהם ֶאת

בעת שהאב והבן פסעו זה לצד זה חישב לבו של אברהם , למרות זאת). 6ב "בראשית כ( ַיְחָּדו

השקט המעיק שאפף את השניים נקטע לפתע כשיצחק פנה אל אביו , והנה. להישבר בקרבו

 " ְלעָֹלהְוַאֵּיה ַהֶּׂשה, ׁש ְוָהֵעִציםִהֵּנה ָהאֵ ", ַוּיֹאֶמר; "ִהֶּנִּני ְבִני", ַוּיֹאֶמר" ,ָאִבי"ַוּיֹאֶמר  ...בשאלה

היא נבעה מפיו של נביא . התשובה לשאלת בנו האהוב של אברהם לא איחרה לבוא).  7פסוק (

 ).8פסוק ( "...ְּבִני, ּלֹו ַהֶּׂשה ְלעָֹלה-ֱאלִֹהים ִיְרֶאה: "שבע ניסיון המכיר את אלוהיו

   

העצים לעולה שנישאו על , החמור: הבה נתבונן בכמה מן הפריטים המרכיבים את התמונה שלפנינו

על , האם היה אירוע זה.   הקורבן המיועד להקרבה וזאת במקום שיוחד לכך-גבו של הבן היחיד 
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מעין חזרה גנראלית או חיזיון נבואי המצביע על מה שיתרחש אי שם בעתיד הרחוק , סממניו

 אף מאוחר יותרהשה אשר יעלה לירושלים רכוב על גבי חמור וש,  ימסור את בנו יחידו'כאשר ה

 ? קורת עץ עליה יוקרב כקורבן כול הזמנים על הר שיועד לכךאייש

 

הוא היה מוכן ; כול שנות ההכשרה והלימוד שהיו מנת חלקו של יצחק הוכיחו עכשיו את עצמן

שם נאמר  19ח "וי 5ו " בראשית כעיין(שבשמיים ו לקבל על עצמו את רצון אביו ואת מצוות אבי

וכי הוא ציווה את בניו ואת בני ביתו , 'חוקות ותורות ה, מצוות, כי אברהם שמר את משמרות

עקד את בנו והניח אותו על גבי , הקים אברהם מזבח,  למקום המיועדכשהשניים הגיעו ).לעשות כן

כשהוא נחוש לעשות את .  והניף אותה בעוצמהמיד לאחר מכן הוא לפת בידו את המאכלת. העצים

ִּתְׁשַלח ָיְדָך -ַאל...  ַאְבָרָהם,ַאְבָרָהם": שמע אברהם לפתע קול מן השמיים קורא בשמו, רצון אדונו

ְיִחיְדָך -ְנָך ֶאתּבִ -ְולֹא ָחַׂשְכָּת ֶאת, ְיֵרא ֱאלִֹהים ַאָּתה- ִּכי ִּכי ַעָּתה ָיַדְעִּתי :אּוָמה מְ ַּתַעׂש לֹו-ְוַאל, ַהַּנַער-ֶאל

וכמי ששב זה , בעקבות הקול שהפר את הדממה התנער אברהם).  'ב11, 12ב "בראשית כ( "ִמֶּמִּני

שהפגיש עכשיו את האב , החיבוק האמיץ. עתה ממקדש שמיימי הסיר באחת את בנו מן המזבח

ה תחת חרדתו של יצחק נמוג. עלה על כול מגע קודם שהתרחש בעבר בין השניים הללו, והבן

קו המאמץ והאוהב של אביו ובהיות אברהם עצמו נתון בחיבו. ההשפעה המרגיעה של אהבת אביו

 . היה זה רגע שהפך לנצח– הזמן כאילו קפא ועמד מלכת שבשמיים

 

לעיניהם נגלה איל שהסתבך . ראשםאת רחש מבין השיחים גרם לאב ולבן להתעשת ולהפנות 

 בהתלהבות את בעל החיים הגדול והקריבו אותו תחת השניים אחזו. בקרניו בצמחייה העבותה

 .הרועים- שנועד להיות אבי עדרו הנבחר של רב- הוא יצחק -"  איל אברהם"

. 
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 ב"פרק כ

 בחיפוש אחר כלה
 ) ד"בראשית פרק כ(

 

במערת המכפלה , שרה, היה זה יום עגמומי בו קברו אברהם ובנו את האישה והאם האהובה

ד לאברהם אשר חלקו כבו, החיתים, אנשי המקום. הלוא היא חברון, עהסמוכה לקריית ארב

 למכור לו את השדה והמערה אשר בה וניאות, )6ג "עיין בראשית כ ( ְנִׂשיא ֱאלִֹהים, ֲאדִֹניוכינוהו 

אברהם מיהר לשלוח .  לא עמד זמן רב בשיממונואולם אוהל המנוחה. וא חפץ לקבור את אשתוה

על מנת למצוא אישה לבנו מקרב בני משפחת אחיו נחור שבארם , תוזקן בי, את עבדו הנאמן

 . נהריים

 

היה אביו חדור הכרה שגם אשת בנו , בשל העובדה שיצחק נועד להיות אביה של אומת הבכורים

אברהם הבטיח לעבדו שהאלוהים הוא שישלח את מלאכו לפניו . חייבת להיות בת לאותה משפחה

 רב הכוחהשריר (סמך העבד את ידו על ירך אברהם , פני פרידתםל. ויזמן לו את האישה הראויה

בהגיעו .  הנאמן של אדונו וימלא את רצונובא כוחוכאות לכך שהוא יהיה  ,)ביותר בגוף האדם

מבחן "הוא באמצעות -ברוך-שטח העבד את בקשותיו בפני הקדוש, סמוך לבאר המקומית, ליעדו

היה נכונותה  מסימני ההיכר של הנערה תיקש שאחדהעבד ב). 36-40' עיין שופטים ו" (הגיזה

, עבד אברהם לא שיער.  כי אם גם לגמליו, כאשר היא תשאב מים לא רק עבורו, לשרת ללא סייג

, בת בתואל בן מילכה, כלה זו הייתה רבקה. אכן הכין את הכלה היעודה מבעוד מועד' שה, כמובן

 אשר בה בחר אלוהים למען בנו יחידו של  עלמה יפת מראה ונדיבת לב–אשת נחור אחי אברהם 

 .   אברהם

  

היא , כמו שרה בשעתה, רבקה, שהיו ללא פגם ורבב, בעתיד יתברר כי על אף יופייה ואופייה

שילחוה קרוביה , בלוויית עבד אברהם, חרף העובדה שבעת שעמדה לעזוב את בית אביה, עקרה

בראשית  (" ֵאת ַׁשַער ׂשְֹנָאיוְויִיַרׁש ַזְרֵעךְ ; ֵפי ְרָבָבהְלַאלְ ַאְּת ֲהיִי , ֲאחֵֹתנּו": כשבפיהם המילים הבאות

. קהרב זו אכן תתקיים בריבויבמרוצת הזמן יתעוררו ספקות באשר לאפשרות שברכת ).  60ד "כ
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כשהיא משאירה מאחור את קרוביה וביתה בדרכה לארץ זרה ולפגישה הרת גורל , אולם עכשיו

  . רבות עוצמה אלו להדהד באוזניההמשיכו מילים, עם חתן מסתורי

 

-יהָוה ֵּבַרְך ֶאתוַ ": עלינו לתת את הדעת על דברי העבד למשפחתה של רבקה, בטרם נפנה הלאה

ֶלד ָׂשָרה  ַוּתֵ  .ּוְגַמִּלים ַוֲחמִֹרים, ַוֲעָבִדם ּוְׁשָפחֹת, ְוֶכֶסף ְוָזָהב, לֹו צֹאן ּוָבָקר-ַוִּיֶּתן; ַוִּיְגָּדל-- ְמאֹדֲאדִֹני

).  הדגשה שלי35,36ד "בראשית כ( "לֹו-ֲאֶׁשר-ָּכל- ֶאתלֹו-ַוִּיֶּתן;  ַאֲחֵרי ִזְקָנָתּהֶׁשת ֲאדִֹני ֵבן ַלאדִֹניאֵ 

. זכויות הבכורה לא יתחלקו. מדברים אלו ניתן ללמוד שיצחק עתיד לקבל את הירושה בשלמותה

 הבכור שימשיך את הוא. משרת במלכות אלוהים-יצחק הוא זה שיכהן כאב המשפחה וישמש נשיא

כרת ' הבטחה שבאה לידי ביטוי בברית שה, שושלת האבות של אומת הבכורים שהובטחה לאברהם

 .עם האחרון

 

הפוסע בשדה בערוב היום כשלפתע הוא מבחין בשיירת , בשובנו לארץ הנגב אנו פוגשים ביצחק

גם .  אחד הגמליםצדה עינו את מבטה של העלמה הישובה על גב, בנושאו את מבטו מעלה. גמלים

המבטים . וממרום מושבה היא השפילה אליו מבט, מעיניה של זו לא נעלמה דמותו של ההלך

חיש מהר ירד הערב ונראה שהפגישה הצפויה עם אבי החתן לא . המצטלבים הרטיטו את הלבבות

, ָרה ִאּמֹו ָהאֱֹהָלה ׂשָ ַוְיִבֶאָה ִיְצָחק, לאחר ששמע את קורות העבד בחיפושיו אחר הכלה. מסתייעת

בעת שיצחק ).  67ד "בראשית כ ( ַאֲחֵרי ִאּמֹוַוּיִָּנֵחם ִיְצָחק; ֱאָהֶבהָ ַוּיֶ , אשהלֹו לְ -ִרְבָקה ַוְּתִהי-ַוִּיַּקח ֶאת

בהיכנסו בברית הנישואים נעשה הדבר , עכשיו, אולם. נגמל ערך אביו משתה רב משתתפים

 -יין באבל על הסתלקותה של האם והרעייה  ייתכן ובני המשפחה היו שרויים עד. בצנעה ובהשקט

 .שרה

 

גם בנוגע . אברהם עצמו לא המתין זמן רב ולקח לו לאישה את קטורה אשר ילדה לו שישה בנים

אין המקרא משאיר מקום לספק באשר לזהות היורש , כמו בהקשר לישמעאל, לצאצאים אלו

; ָנַתן ַאְבָרָהם ַמָּתנֹת, ְוִלְבֵני ַהִּפיַלְגִׁשים ֲאֶׁשר ְלַאְבָרָהם .ָחקְלִיצְ , לֹו-ֲאֶׁשר-ָּכל-ַוִּיֵּתן ַאְבָרָהם ֶאת: החוקי

 ). 5,6ה "בראשית כ ( ֶאֶרץ ֶקֶדם-ֶאל, ֵקְדָמה,  ְּבעֹוֶדּנּו ַחיַׁשְּלֵחם ֵמַעל ִיְצָחק ְּבנֹוַויְ 
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ג"פרק כ  

 התאומים
)ז" ופרק כ19-34ה "בראשית פרק כ(  

 

אולם כאשר עשרים שנה מאוחר יותר היו השניים עדיין . בקהיצחק היה בן ארבעים בנושאו את ר

, הוא החל. ר בעובדה שאשתו עקרהבכור אברהם נאלץ להכי. החלה דאגה מכרסמת בלבו, ערירים

מכאן ואילך לא עבר זמן רב עד . להעתיר בעד רבקה ולחלות את פני האלוהים למענה, פואא

 !ול חייםוהחיה בשנית רחם שהיה עד אז נט, שהגואל התערב

 

בכרסה של האם לעתיד . רבקה התעברה וכעבור זמן מה גילתה שהיא נושאית בקרבה תאומים

וכשהיא לא יכלה לשאת זאת עוד היא פנתה בשאלה . מעין התמודדות בין השניים, התחולל מאבק

ּוְׁשֵני , ְׁשֵני גֹיִים ְּבִבְטֵנךְ ": הנבואי תוארו במילים הבאות" אולטרה סאונד"תוצאות ה. לאלוהים

איזה בלבול ).  23ה "בראשית כ ( "ְוַרב ַיֲעבֹד ָצִעיר, ּוְלאֹם ִמְלאֹם ֶיֱאָמץ;  ִמֵּמַעִיְך ִיָּפֵרדּוְלֻאִּמים

, הבכור, מה זאת אומרת שהבוגר? על מה מדובר פה! "ומבוכה בכול מה שאמור להיות סדר אלוהי

ל יצחק יהיה להתמודד עם אתגר לא הרי שע, אם אמנם כאלו יהיו פני הדברים "?יעבוד את הצעיר

 !פשוט

 

אולם נראה . בימינו אין נותנים בדרך כלל את הדעת על רגישויות ותחושות העובר בעודו ברחם

סדר שהוא בעל , שלבניה של רבקה הייתה תובנה מובנית בכול הקשור לסדר הגיחה אל העולם

 מחלוקת בין האחים שהתחרו כבר בשלב זה התחוללה, וכך. חשיבות בדפוסי ההנהגה המשפחתיים

בעוד , לבסוף ניצח החזק מבין השניים שהיה הראשון לבקוע מן הרחם. ביניהם בזכות על הבכורה

אולם עובדת היותו הראשון להיוולד לא בהכרח שיחקה לטובת העולל השעיר . אחיו אוחז בעקבו

 .גורלו שלומכיוון שדבר האלוהים החורץ גורלות הוא שעתיד לקבוע גם את , והאדמוני

 

כשלכול אחד , שני לאומים, הודיע לרבקה מראש כי שני בניה יהיו לשני גויים, כאמור, אלוהים

היה עשו בעל מעמד הבכורה , בשל היותו הראשון להיוולד, בשלב זה. מהם נועד עתיד שונה
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 ועל עשו גבר על יעקב. יתרונו על אחיו היה בכוחו הפיזי. בלא שהיה בהכרח ראוי לכך, וההנהגה

  .אחז בעקב אחיו ומכאן משמעות שמו, לעומת זאת, יעקב. כן הוא זכה במעמד הנכסף

 

לעובדה זו משנה חשיבות בהבנת . עוד טרם היוולדם ייצג כול אחד מן האחים אומה נפרדת, כאמור

ברית שמימושה המשיך באמצעות אמם , תוכנית אלוהים והברית שהוא כרת עם סבם של השניים

ֶאָּלא ַּגם ִרְבָקה ִּבְהיֹוָתּה ָהָרה , ְולֹא זֹו ִּבְלַבד": וכך מסביר זאת השליח שאול. אומיםואביהם של הת

ְּכֵדי , "ְוַרב ַיֲעבֹד ָצִעיר"ְּבֶטֶרם נֹוְלדּו ָּבֶניָה ּוְבֶטֶרם ָעׂשּו טֹוב אֹו ַרע ֶנֱאַמר ָלּה , ְלִיְצָחק ָאִבינּו, ְלִאיׁש ֶאָחד

  -לֹא ִמּתֹוְך ַמֲעִׂשים ֶאָּלא ְלִפי ְקִריָאתֹו ֶׁשל ַהּקֹוֵרא , ְּבִחיָרה ַהֻּמְׁשֶּתֶתת ַעל  ֱאלִֹהיםתוכניתֶׁשִּתּכֹון 

 2,3' מלאכי א, 10-13' איגרת אל הרומים ט( "ְוֶאת־ֵעָׂשו ָׂשֵנאִתי, ָואַֹהב ֶאת־ַיֲעקֹב: "ַּכָּכתּוב

 הם עלולים להישמע אם נאמוד את הדברים הללו על פי קנה מידה אנושי גרידא). הדגשה שלי

יהיו גם , אך בשל שנסיבות החיים מכוונות על ידי האלוהים ודברו. קשים ובלתי הוגנים

עיין אל (ההתפתחויות העתידיות בחיי שני האחים כפופות למרותו ולרצונו של ריבון העולמים 

 ). 14-18' הרומים ט

 

כיון שבכורתו באה לו , את העובדה שעשו לא היה הבכור הנבחר, כמו כן, יש לקחת בחשבון

והפעם של , אולם על מנת לקיים את הבחירה. אוטומאטית מתוקף היותו הראשון לצאת מן הרחם

. היה אלוהים חייב לגרום לעשו לוותר לאחיו על בכורתו ועל תפקיד הנשיאות המשפחתית, יעקב

. בעדרך הטכבשל שעשו הקדים להיוולד זכה יעקב בבכורה על ידי בחירת אלוהים ולא 

שלא .  הוא לא היו זרות למשפחת יצחק-ברוך-תחת פיקוחו ושלטונו של הקדוש, התפתחויות אלו

 והנה עוד - בלתי אפשריבגדר  אין דבר שהוא עבור אלוהים, אדםהבני אפשרויות בפני בדומה ל

 ...סיפור שמוכיח זאת

 

 ביום זה לא לחרדתו". טרף" לצאת כדי לתור אחר – עשו –בוקר אחד השכים צייד המשפחה 

. היה נדמה לו כי הנה קיצו קרב, עייף ויגע, בהגיעו לביתו, יתרה מזאת. האירה לו ההצלחה פנים

שאחיו יעקב עמד מחוץ לאוהל , הנתון ומכוון בידי מי שבידיו הנסיבות והעיתים, איתרע הגורל

סגר וחיש מהר , יעקב לא היסס אף לרגע. אמו כשהוא בוחש בסיר מלא במרק עדשים מהביל

. לא ראה כול תועלת במעמד נשיא המשפחה, שסבר שהנה הוא הולך למות, עשו. עסקה עם אחיו
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אם לא ימות הוא בטח בכך שברבות , מנגד. על כן הוא הסכים להמיר את בכורתו בנזיד עדשים

וכך הוא יזכה במנה הכפולה שהיא מנת חלקו של , כנהוג, הימים אביו הזקן יסמוך עליו את ימינו

לא העלה עשו בדעתו אף לרגע שברכת ימינו , ביודעו שאביו מבכר אותו על פני אחיו. בכורהבן ה

שכן כאשר לאחד מהאחים מעמד , אולם עשו לא העריך נכונה את המצב. של האב תוענק ליעקב

 1.איש מהם אינו יכול לתפקד כנשיא גואל של המשפחה, נשיא המשפחה ולשני המנה הכפולה

על אחת כמה וכמה כשמדובר במשפחה או אומה , להיות הרה אסון, אם כן, פיצול הבכורה עלול

אשר חמד לעצמו את , בדומה לקין.  וגאולתההשייכת לבורא למען מטרת שיקום הבריאה

אשר ויתר על בכורתו בלא לתת , כך היה גם עשו, הביכורים וכתוצאה מכך ניטלה ממנו בכורתו

 ).16,17ב "ים יעיין איגרת אל העבר(את הדעת על התוצאות 

 

כשיצחק הזקן התכונן להעניק את ברכת המנה הכפולה לעשו היה ברור לרבקה שמן ההכרח שהיא 

שהבכורה  בה בעת לא היה ברצונה .האלוהים בעודה הרהשכן היא זכרה את נבואת  ,יעקבתינתן ל

ר שאך דב, בין בניהזה מכבר מכאן ניתן להסיק שהיא ידעה על העסקה שנערכה . תתפצל עקב כך

 אם המשפחה לא התמהמהה לרגע וקראה לאלתר לבנה .לזכות בברכהחייב יעקב חיזק את דעתה ש

אם ניסיון זה . האם והבן נועצו יחדיו כשהם זוממים מחטף מסוכן שתכליתו השגת הברכה. יעקב

היא הייתה זקוקה לגואל משפחה . אולם רבקה דבקה במשימתה. ייכשל הוא עלול להסתיים בקללה

 . שהצלחתה הייתה תלויה בריבונות אלוהים ובמעורבותו, ן הסתכנה בתוכנית מפוקפקתועל כ

 

ַלֲאֶׁשר ֲאִני ְמַצָּוה --ְׁשַמע ְּבקִֹלי, ְוַעָּתה ְבִני": הנפתח בדבריה של רבקה לבנה, וזו לשון הסיפור

ַּכֲאֶׁשר , ְוֶאֱעֶׂשה אָֹתם ַמְטַעִּמים ְלָאִביךָ ; םִלי ִמָּׁשם ְׁשֵני ְּגָדיֵי ִעִּזים טִֹבי-ְוַקח, ַהּצֹאן- ֶאלָנא- ֶלךְ  .אָֹתךְ 

ֵהן "  :ִרְבָקה ִאּמֹו- ֶאל  ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ".ֵני מֹותֹוַּבֲעֻבר ֲאֶׁשר ְיָבֶרְכָך ִלפְ , ְוָאָכל,  ְוֵהֵבאָת ְלָאִביךָ  .ָאֵהב

, ְוֵהֵבאִתי ָעַלי ְקָלָלה; ְוָהיִיִתי ְבֵעיָניו ִּכְמַתְעֵּתעַ ,  אּוַלי ְיֻמֵּׁשִני ָאִבי .ְוָאנִֹכי ִאיׁש ָחָלק, ֵעָׂשו ָאִחי ִאיׁש ָׂשִער

ַוָּיֵבא , ַוִּיַּקח,  ַוֵּיֶלךְ  ".ִלי-ַאְך ְׁשַמע ְּבקִֹלי ְוֵלְך ַקח; ָעַלי ִקְלָלְתָך ְּבִני",  ַוּתֹאֶמר לֹו ִאּמֹו ".ְולֹא ְבָרָכה

 ֲאֶׁשר ַהֲחֻמדֹת, ו ְּבָנּה ַהָּגדֹלִּבְגֵדי ֵעׂשָ - ַוִּתַּקח ִרְבָקה ֶאת .ָאִביוַּכֲאֶׁשר ָאֵהב , ַוַּתַעׂש ִאּמֹו ַמְטַעִּמים; ְלִאּמֹו

                                                 
 כשהוא מוריש לו מנה כפולה מנכסיו, אב לפני מותו לבן שנבחר בשל נאמנותו ברכת יד ימין שנותן ה–' מנה הכפולה'ה1

או לפדות רכוש שאבד למשפחה בנסיבות כאלו או , איבד את נכסיו, על מנת שהמקבל יוכל לגאול בן משפחה שנשבה
 . אחרות
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ְוַעל ֶחְלַקת --ָיָדיו- עֹרֹת ְּגָדיֵי ָהִעִּזים ִהְלִּביָׁשה ַעל ְוֵאת .ַיֲעקֹב ְּבָנּה ַהָּקָטן-ַוַּתְלֵּבׁש ֶאת; ִיתִאָּתּה ַּבּבָ 

 ). 8-16ז "בראשית כ (ַצָּואָריו

 

עצרה רבקה את נשימתה והתפללה , כשהוא מנסה להונות אותו, ב שהה בנוכחות אביובשעה שיעק

קרוב לוודאי שהשניים פיזזו . לאחר הניצחון שנחל יצא יעקב אל אמו. שההתחזות תעלה יפה

למה . שכן עשו חזר הביתה עם הציד, אולם שמחה זו הייתה קצרת מועד. וכרכרו משמחה

שני . עד זמננו אנו, תיד המשפחה לאורך ימים ושניםשיתרחש עכשיו נכונה השפעה על ע

היו לרועץ  העמים עתידים היו להתמודד עם אותם קשיים עצמם אשר דורות רבים לפני כן/האחים

 .  לצמד האחים קין והבל
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 ד"פרק כ

 יצחק מאציל ברכות
 )8ח " פרק כ-ז "בראשית פרק כ(

 

הברכה המכילה , הברכה הנבואית שאביו האציל עליו זה עתהבאוזניו של יעקב עדיין הצטלצלה 

--ּוִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ, ְלָך ָהֱאלִֹהים ִמַּטל ַהָּׁשַמִים-ְוִיֶּתן": שהם מנת חלקו של הבכור" פי שניים"את ה

; ְוִיְׁשַּתֲחוּו ְלָך ְּבֵני ִאֶּמךָ , יךָ ֱהֵוה ְגִביר ְלַאחֶ -- ְלָך ְלֻאִּמיםְוִיְׁשַּתֲחוּו ַיַעְבדּוָך ַעִּמים  .ְוִתירֹׁש, ְורֹב ָּדָגן

אולם בטרם הצליח לעכל את כול אשר ). 28,29ז "בראשית כ( "ּוְמָבְרֶכיָך ָּברּוךְ , אְֹרֶריָך ָארּור

עשו הגיע כשהוא חדור . כשבידו המטעמים שהכין לאביו, הטוען לירושה, הופיע אחיו, אירע

נראה . המשתמע ממנה, החומרי והאחר, העושרתקווה וציפייה לקבל את ברכת הבכור על כול 

כמה . שהוא כלל לא זכר ולא לקח בחשבון את העובדה שבעבר הוא בז לאותה בכורה עצמה

"! עוקב"שאחיו הגדירו כ, נרעשים היו האב והבן כשגילו שיצחק סמך זה עתה את ימינו על יעקב

) 33ז "עיין בראשית כ( גדולה נחרד חרדה, שלא היה מודע כמובן לעסקה שנערכה בין בניו, יצחק

 . לנוכח האפשרות שתפקיד כה חשוב יתחלק בין שני בניו

 

ֲהִכי ָקָרא ְׁשמֹו ": בקוראו, אם כי באופן חלקי ובלתי מדויק,  פרט זהמיהר להבהיר, מצידו, עשו

עשו  ).36ז "בראשית כ ("ָכִתיְוִהֵּנה ַעָּתה ָלַקח ִּברְ , ְּבכָֹרִתי ָלָקח-ֶאת--ַוַּיְעְקֵבִני ֶזה ַפֲעַמִים, ַיֲעקֹב

ידע שלא , שהכיר היטב את התקנות, אולם אביו, התחנן עכשיו בדמעות למען יזכה בברכה דומה

, ושוב עלינו לזכור שעשו הפגין בוז כלפי הבכורה. ניתן לשכפלה או להעבירה מן האחד אל האחר

 . בעוד שבעיני אלוהים היא הייתה מקודשת ורבת חשיבות

 

פונה הכותב באיגרתו אל העברים , המצויה באחד מספרי הברית החדשה, דברים הללובפרשנות ל

כפי , ומזהיר את בני אמונת אברהם לא להקל ראש בייעודם הקדוש והנעלה ולא לכפור בעיקר

התוצאה הייתה שהיא נמסרה לאחר ואי אפשר . שעשה עשו אשר למען מנת מזון מכר את בכורתו

ב "עיין  איגרת אל העברים י(כי הוא ביקש זאת בדמעות ובתחינות אף , היה לו לחזור בתשובה

16,17 .( 
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ובהיותו נתון תחת השראת רוח , בהאזינו להפצרות בנו המזועזע נכמרו רחמי יצחק על עשו

-ְוֶאת, ָך ִתְחֶיהַחְרּבְ - ְוַעל . ֵמָעלּוִמַּטל ַהָּׁשַמִים, ֶבךָ  ִיְהֶיה מֹוׁשָ ִהֵּנה ִמְׁשַמֵּני ָהָאֶרץ": אלוהים הוא התנבא

תגובת עשו ). 39,40ז "בראשית כ(  "ּוָפַרְקָּת ֻעּלֹו ֵמַעל ַצָּואֶרךָ , ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָּתִריד; ָאִחיָך ַּתֲעבֹד

ַוִּיְׂשטֹם : לנבואה זו תהפוך בעתיד לתכונה מכוננת ומובנית באופיים ובתולדותיהם של יוצאי חלציו

- ֶאתְוַאַהְרָגה,  ְיֵמי ֵאֶבל ָאִביִיְקְרבּו", ַוּיֹאֶמר ֵעָׂשו ְּבִלּבֹו;  ֲאֶׁשר ֵּבְרכֹו ָאִביוַהְּבָרָכה-ַיֲעקֹב ַעל- ֶאתֵעָׂשו

שנאה וכוונות , מרקם היחסים בין האחים הפך עכשיו רצוף קנאה). 41ז "בראשית כ ("ַיֲעקֹב ָאִחי

 . רצח

 

כן היא דחקה בבנה האהוב ועל , לאוזני רבקה הגיעו שמועות בדבר המזימות שעשו רוחש נגד אחיו

אם האומה קיוותה כי כעסו ושנאתו של . לציית לה פעם נוספת ולנוס אל אחיה לבן היושב בחרן

כשבידיו מלוא זכויות הבכור . אולם לאלוהים היו כוונות אחרות כלפי בחירו, עשו ישככו במהרה

ש מולדתה של התכונן יעקב לשים את פעמיו לער, השייך לשושלת הבכורים במלכות אלוהים

היה הראשון שנקרא על ידי אלוהים לנטוש את כול המוכר , סבו אברהם, המשפחה שאחד מבניה

, הבה נזכור כי ברכת המנה הכפולה שנפלה עכשיו בחלקו של יעקב. לו וללכת לארץ זרה

; הייתה יותר מאשר ברכה אישית, )28,29ז "עיין בראשית כ(באמצעות סמיכת יד ימינו של אביו 

העתידי של המשפחה וכבעל ברכת ) המנהיג(כנשיא . צאצאי יעקב, ה עתיד לחול על עם שלםתוכנ

, יחד עם זאת. שהפכה לחלק בלתי נפרד מהווייתו" משיחה"נחה עכשיו על יעקב ה, המנה הכפולה

אלוהי , ריבונותו ונאמנותו של אל עולם, קיום ההבטחות והתממשות הנבואות יצריכו את פיקוחו

 .אברהם ויצחק

 

כולל גם את , רבקה מן הסתם גלתה לבסוף את אוזנו של בעלה באשר לכול השתלשלות האירועים

שכן , יצחק קיבל את דברי אשתו. אשר אמר לה האלוהים בעת שעדיין נשאה את הבנים ברחמה

ְוֵאל ַׁשַּדי ": מתוך אמונה ותחת ההשראה בה ניחן כאבי המשפחה, הוא קרא לבנו ובירכו בשנית

ְלִרְׁשְּתָך --ְלָך ּוְלַזְרֲעָך ִאָּתךְ , ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם-ְלָך ֶאת-ְוִיֶּתן . ִלְקַהל ַעִּמיםְוָהיִיתָ ; ַיְפְרָך ְוַיְרֶּבךָ וְ ,  אְֹתךָ ְיָבֵרךְ 

בתוך כך הורה יצחק לבנו לבל ).  3,4ח "בראשית כ ("ָנַתן ֱאלִֹהים ְלַאְבָרָהם-ֲאֶׁשר, ֶאֶרץ ְמֻגֶריךָ -ֶאת

 .אלא רק מבין קרוביו, ת כנעןייקח אישה מבנו
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הוא הבין כי כול עוד אביהם חי לא יעלה בידו . כל אותו הזמן המשיך עשו לעמוד בכעסו ובתסכולו

, אחרי ששמע כי יצחק ציווה על יעקב שלא לשאת אישה מבנות כנען. לבצע את זממו נגד אחיו

שכן נשותיו , שמעאלעלה בדעתו לנסות ולרצות את הוריו על ידי התקשרות לאחת מבנות י

 ). 8,9ח "עיין בראשית כ(החיתיות היו לצנינים בעיניהם 

 

כשנבחן את הפרק הבא בסיפור חייו . בחיבוק ובעיניים דומעות נפרדו רבקה ויצחק לשלום מיעקב

על סמכותו ; של אבי האומה נשוב להיווכח שכול אחד מפרטיו מאיר על סדר מלכות אלוהים

ועל נאמנותו ויכולתו האינסופית לשקוד על דברו על מנת , שום מלכותוודרכי יי' השיפוטית של ה

 . לקיימו
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 ה"פרק כ

 אהבה ממבט ראשון
 )10-22ח "בראשית פרק כ(

 
כשהוא מניח , המסע אך החל ויעקב נאלץ לעצור למנוחת לילה באזור ההררי אליו הגיע

 ׁשֹוְורֹא, ְוִהֵּנה ֻסָּלם ֻמָּצב ַאְרָצה, ם חלוםבמהלך הלילה הוא חל. למראשותיו אחת מאבני המקום

ֲאִני ְיהָוה ",  ַוּיֹאַמרִנָּצב ָעָליו ְוִהֵּנה ְיהָוה  . עִֹלים ְויְֹרִדים ּבֹוְוִהֵּנה ַמְלֲאֵכי ֱאלִֹהים; הַמִּגיַע ַהָּׁשָמְימָ 

 ְוָהָיה ַזְרֲעָך  .ּוְלַזְרֶעךָ , ְלָך ֶאְּתֶנָּנה--ָעֶליהָ  ֲאֶׁשר ַאָּתה ׁשֵֹכב ָהָאֶרץ; ֵואלֵֹהי ִיְצָחק, יךָ ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ָאבִ 

 ְוִהֵּנה  .ּוְבַזְרֶעךָ , ִמְׁשְּפחֹת ָהֲאָדָמה-ְוִנְבְרכּו ְבָך ָּכל; ּוָפַרְצָּת ָיָּמה ָוֵקְדָמה ְוָצפָֹנה ָוֶנְגָּבה, ַּכֲעַפר ָהָאֶרץ

-ַעד ֲאֶׁשר ִאם,  לֹא ֶאֱעָזְבךָ  ִּכי :תָהֲאָדָמה ַהּזֹא- ֶאלִׁשבִֹתיךָ ֵּתֵלְך ַוהֲ -ְרִּתיָך ְּבכֹל ֲאֶׁשרּוְׁשמַ , ָאנִֹכי ִעָּמךְ 

 ). 12-15ח "בראשית כ( "ִּדַּבְרִּתי ָלךְ -ָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר

 

בית "וקרא לו " שער השמיים"הכריז יעקב על המקום כעל , נרעש ונדהם, כשהוא התעורר משנתו

! אית שניתנה לו ולזרעו הייתה גלומה תקווה גדולהבהבטחה הנבו, אכן). 17,19עיין פסוקים " (אל

אלא שגם מראה , לא זו בלבד. הבטיח לשומרו ולהשיבו לביתו, אלוהי אבותיו, ריבון העולמים

כמי שנועדו לשמור , הלוך ושוב וחוזר חלילה, המלאכים היורדים מן האלוהים והבאים לקראתו

היווה , ת האלוהים בכול הנוגע לחייו ולעתידולהדריכו ולהוציא אל הפועל את משימו, ולסוכך עליו

 ! למסעוומבטיחה מרשימה זינוק נקודת 

 

יעקב העז לפנות . וסך אותה בשמן, משקם על רגליו העמיד יעקב את האבן ששימשה לו ככר

, ֵלךְ  ָאנִֹכי הֹו ַהֶּזה ֲאֶׁשרּוְׁשָמַרִני ַּבֶּדֶרך, ָּמִדיִיְהֶיה ֱאלִֹהים עִ -ִאם": לאלוהי השמיים  בדרכו האופיינית

 ְוָהֶאֶבן  . ֵלאלִֹהיםְוָהָיה ְיהָוה ִלי; ֵּבית ָאִבי- ֶאל ְוַׁשְבִּתי ְבָׁשלֹום .ׁש ּוֶבֶגד ִלְלּבִֹלי ֶלֶחם ֶלֱאכֹל-ְוָנַתן

ח "בראשית כ( "ַעֵּׂשר ֲאַעְּׂשֶרּנּו ָלךְ , ִלי-ְוכֹל ֲאֶׁשר ִּתֶּתן;  ֵּבית ֱאלִֹהיםִיְהֶיה--ַׂשְמִּתי ַמֵּצָבה-ֲאֶׁשר, ַהּזֹאת

20-22.( 
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בהבטיחו להחזיר לו מעשר מכול מה שהוא , שבחיר האלוהים עשה עם אלוהי אבותיו" עסקה"מן ה

אנו למדים שיעקב עדיין שמר על האינטרסים שלו ולא הבין את מהות ייעודו , יואיל להעניק לו

 . ותפקידו כבכור וגואל

 

, בהגיע ההלך לבאר מכוסה. תו המיועדתאלוהים לא השתהה ומיהר להציג בפני יעקב את כל

.  לבן–הופיעה הנערה עם צאנה והוצגה בפניו כבת דודו אחי אמו , בקרבת מקום מגורי קרוביו

שייתכן ואף הייתה אותה באר , לפני שנים שאבה אמו מים מן הבאר. הייתה זו אהבה ממבט ראשון

ובה בהסירו את האבן הכבדה מן עכשיו החזיר יעקב טובה תחת ט, עבור עבד סבו וגמליו, עצמה

 .  הבאר ובהשקותו את צאן הרחלה ששבתה את ליבו
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 ו"פרק כ

 "קומבינות"
 )13א " פרק ל-ט "בראשית פרק כ(

 

לאחר כחודש של .  לבן–בפרק זה בחייו של הבכור הנבחר הוא מתוודע לדודו וחמיו לעתיד 

מציע עסקת , מצידו, יעקב. יעקב את סוגיית השכרמעלה לבן בפני " חופשת עבודה פעילה"

ואכן יעקב היה מוכן לשרת את לבן שבע שנים תמורת בתו . עבודה תמורת ידה של בתו; חליפין

הבחור עמד ללמוד דבר או שניים בנוגע . אך העניינים לא התפתחו כפי שהוא ציפה, הצעירה

במהלך . ת העמל הגיע מועד החתונהבתום שבע שנו, והנה. )אליבא דגרסת לבן(למנהגי המקום 

ואז הגיע , החגיגות נמשכו עד השעות הקטנות של הלילה. המשתה הובאה הכלה בפני החתן הנרגש

לבן ; אולם עם בוקר ציפתה ליעקב הפתעה מרעישה. החתן והכלה סרו לאוהלם. מועד ההתייחדות

וזאת על אף , וי בהלםהחתן הטרי היה שר. את לאה, נתן לאחיינו את אחותה הבוגרת של רחל

 ! העובדה שהתחזות לא הייתה זרה לו כלל ועיקר

 

כשהוא תובע לקבל הסבר על אשר התחולל , יעקב לבטח לא התמהמה לרגע ושם פעמיו אל חמיו

 "ָלֵתת ַהְּצִעיָרה ִלְפֵני ַהְּבִכיָרה--ֵיָעֶׂשה ֵכן ִּבְמקֹוֵמנּו-לֹא" ענה לו לבן כי  בלא להניד עפעף.  זה עתה

הציע לבן ליעקב לשרתו שבע שנים נוספות , ובהיותו איש עסקים ממולח).  26ט "ראשית כב(

למרות ההתחייבות . יעקב כה אהב את העלמה עד כי הוא קיבל את ההצעה. למען ידה של רחל

נישואים  , ברם.חדותו עם אחותהיי מיום הת לבן נתן את רחל ליעקב כעבור שבוע,ארוכת הטווח

 ְלַגּלֹות רֹר ִלצְ  :ֲאחָֹתּה לֹא ִתָּקח-ְוִאָּׁשה ֶאל: בתורהמפורשות איסור המופיע  בניגוד לכאלו הם

    ).18ח "ויקרא י( ְּבַחּיֶיהָ —ֶעְרָוָתּה ָעֶליהָ 

 

את רחמה ועל כן היא ילדה ' נאמר שבשל כך פתח ה. לא חלף זמן רב ולאה חשה שלב בעלה גס בה

, )לוי ויהודה, שמעון(ללדת שלושה בנים נוספים בהמשך היא הוסיפה . ראובן, ליעקב את בכורו

 הציבה רחל מעין במצוקתה. כשעינה צרה בלאה הוולדנית, בעוד אחותה רחל נותרה עקרה

בכך הביאה רחל על . והכריזה שאם הוא לא יעניק לה בנים היא תלך לעולמה,  ליעקבםאולטימאטו

 .עצמה קללה



 81

כמו . ולכן אין בכוחו לפתוח את רחמה, לוהיםיעקב הגיב בכעס והתריס נגד אשתו שאין הוא א

ובהמשך גם את ,  דן–שילדה ליעקב בן נוסף ) בלהה(גם רחל נתנה לבעלה את אמתה , שרה

שלא חדלה , ועל כן לאה, הולדת הבנים העניקה לרחל תחושת עליונות על אחותה. נפתלי

תה וילדה ליעקב שני זו הר. זילפה, נתנה לו את אמתה שלה, להתחרות באחותה על אהבת יעקב

שעדיין לא שקטה ונחה מן המרוץ על לב בעלה , לאה.  גד ואשרלהם קראה לאה, בנים נוספים

וזאת על מנת לזכות במפגש לילי , הסכימה למכור לאחותה את הדודאים שבנה ראובן מצא בשדה

נתן ללאה ואכן אלוהים . היא קיוותה שאם תלד לו ילדים נוספים הוא יתרצה לה לבסוף. עם יעקב

 .ובת בשם דינה, יששכר וזבולון, עוד שני בנים

 

, היא הרתה וילדה את בכורה יוסף. במרוצת הזמן נעתר אלוהים לתחינות רחל ופתח את ריחמה

במהלך ארבע , בשל התחייבות זו. מיד אחרי שהסתיימו שבע שנות ההתחייבות של יעקב כלפי לבן

. ואף צאצאיו ונשותיו שייכים לחותנו,  של יעקבעשר שנות השהייה בצל קורת חמיו היו רכושו

בנה , יוסף, וכך. הפועל השכיר היה חופשי לצאת לדרכו, עם תום תקופת ההתחייבות, אבל עכשיו

והוא , התרוממות רוח אחזה ביעקב לנוכח לידה זו.  נולד אל תוך נסיבות חדשותבכורה של רחל

נכדיו ועדריהם ,  לאפשר ליעקב ולבנותיוסרב, לעומת זאת, לבן.  לשוב למולדתוהחל להתכונן

אולם הפעם גבר יעקב .  שכרוברוב חמדנותו הוא החל נושא ונותן עם יעקב פעם נוספת על. לעזוב

עיין (וזאת בעקבות חלום שבו הראה לו אלוהים כיצד להרבות את ראשי צאנו , על חמיו הערמומי

גיסיו של . ט ורושש כליל את חמיועד כדי כך שבמשך תקופה זו הוא כמע, )7-12א "בראשית ל

 . גיסם שהתעשר לכאורה על חשבונם-התייחסו בשאט נפש לבן דודם, בני לבן, יעקב

 

המקום בו (הנו אלוהי בית אל ', ה, הוא שב והזכיר לו שהוא, בפני יעקב' בו הופיע ה, באותו חלום

תאפשר חבל תחבולה שעכשיו יהיה עליו ל. וכי הגיעה העת לחזור לשם) עמו עסקה" סגר"יעקב 

. מצבו של יעקב לא היה פשוט כלל. אך לא בלי ההון שצבר, לו לעזוב את מקום שבתו הנוכחי

שעל , במקום אליו רצה להגיע חיכה לו אחיו עשו, אנשי המקום שביקש לעזוב עיינו אותו ומנגד

 .אף הזמן שחלף עלול עדיין להיות מסוכן כתמיד
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אלוהים אכן הזדרז . תתלווה אליו משפחתו הגדולה, בשובו, ו עתהואיל, יעקב עזב את ביתו בגפו

 .למלא את ההבטחות לריבוי זרעם של האבות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 83

 ז"פרק כ

 בדרך הביתה 
 )13ב " פרק ל- 22א "בראשית פרק ל(

 

.  ומשם ימשיך לארץ ישראל" דלת האחורית"יעקב שיער בנפשו שיצליח לחמוק מבית לבן דרך ה

הוא החל דולק , שחתנו נטל את משפחתו ואת העדרים ונמלט, ם כשהשמועה גונבה לאוזני לבןאול

. כשהוא הבחין שיחד עם החבורה נעלמו גם תרפיו חמתו בערה בו שבעתיים, יתר על כן. אחריו

 . אחיינו-יותר מאשר עילה למריבה עם חתנו, אפוא, ללבן הייתה

 

ִמּטֹוב --ַיֲעקֹב-ְּתַדֵּבר ִעם-ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן", שהוא מתריע בועל אף שאלוהים הופיע בחלום בפני לבן כ

הרי כשדרכי הרודף והנרדף הצטלבו לבן לא ויתר על מה שבעיניו , )24א "בראשית ל( "ָרע-ַעד

וזאת על מנת למצוא את , הוא תבע לערוך חיפוש יסודי במחנה הנמלטים. היו דרישות מוצדקות

שיער בנפשו שבתו רחל החביאה אותם תחת כר הגמל עליו ישבה בלא לבן כלל לא . תרפיו שאבדו

שמעשה , כאשר לבן לא הרפה והמשיך לנבור בחפציו חש יעקב.  להדרך נשיםבתואנה כי , לקום

אלמלא אלוהי אבותיו היה יעקב , ואכן. שחמיו נוהג בו שוב בחוסר הגינות, אשתו נעלם מעיניו

ַהָּבנֹות ְּבנַֹתי ְוַהָּבִנים ָּבַני ְוַהּצֹאן ":  שהתריס וטען להצדקתו,נותר בחוסר כול בעקבות פעולות לבן

 " ֲאֶׁשר ָיָלדּוֶאֱעֶׂשה ָלֵאֶּלה ַהּיֹום אֹו ִלְבֵניֶהן- ָמהְוִלְבנַֹתי; הּוא- ִליַאָּתה רֶֹאה-ְוכֹל ֲאֶׁשר, אִניצֹ

 ).43א "בראשית ל(

 

, לפי עדותו של האחרון. הוא שב והונהאותו , לבן היה חסר עכבות ונקיפות מצפון ביחסו לחתנו

עיין בראשית  ("עשרת מונים"במהלך עשרים שנות עבודתו אצל לבן החליף הלה את משכורתו 

לעיתים אפילו על , אלוהים שמר בקנאות על עבדו וגרם לו לשגשג, יחד עם זאת). 7,41א "ל

ולו , מיו היה צורך לזמןכדי שבכורו של אלוהים יהיה חופשי מכול התחייבות לח. חשבון מעבידו

ללבן ניתנה ההזדמנות . ואכן אלוהי יעקב אפשר למפגש כזה להיערך. את השניים, רק לזמן קצר

לשלח את בני משפחתו בברכת הדרך ולוותר אחת ולתמיד על בנותיו ועל הרכוש שיעקב עשה 

 ).1ב "עיין בראשית ל(בזמן שהותו עמו 
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ועל כן הוא , ן שיעקב עתיד להיות עתיר כוח ורב השפעה הזהרת אלוהים ללבן גרמה לאחרון להבי

כעד להסכם הם העמידו . ביקש להגיע עמו להסכם לפיו יכבדו השניים איש את חיי רעהו ורכושו

ֶאֱעבֹר - לֹאָאִני- ִאם :ַּמֵּצָבהְוֵעָדה הַ , ֵעד ַהַּגל ַהֶּזה": באומרו, "גלעד"מצבה וגל אבנים שיעקב כינה 

בראשית  ("ַהַּמֵּצָבה ַהּזֹאת ְלָרָעה-ַהַּגל ַהֶּזה ְוֶאת-ַתֲעבֹר ֵאַלי ֶאת-ַאָּתה לֹא-ְוִאם, ל ַהֶּזהַהּגַ -ֵאֶליָך ֶאת

כאשר לאחר , חתם על ההסכם בזובחו לאלוהי אביו, כבכור בעל מעמד הכהונה, יעקב). 52א "ל

נותיו ונכדיו למחרת נתן לבן את ברכתו הסופית לפירוד מב". ארוחה עסקית"מכן קינחו השניים  ב

 .בנשקם לשלום

 

המשיך יעקב בדרכו יחד עם , עכשיו אחרי שכול הסוגיות עם חמיו באו על תיקונן, שמו לרווחהבנו

האם היו אלו המלאכים שעלו ). 2ב "בראשית ל(  בו מלאכי אלוהיםהפמליה כולה כשלפתע פגעו

יעקב כינה את ). 12ח "עיין בראשית כ(? וירדו על הסולם אותו ראה כעשרים שנה קודם לכן

כשהוא מן , )או שני מחנות, מחנה כפול( מחנים ולמקום עצמו קרא מחנה אלוהיםחבורת המלאכים 

מיד נראה כיצד רעיון שני המחנות ינחה אותו . הסתם מתכוון למחנה שלו ולזה של המלאכים

שת פה מתבק, בנוסף. שכן בטרם ייתקל באחיו יחלק יעקב את מחנהו לשניים, במפגשו עם עשו

, השאלה אם יש בשני המחנות הללו משום רמז לעתידה של משפחת יעקב בימים רחוקים יותר

 ?במועד בו היא תתפצל לשני מחנות או בתים

 

ביקש עכשיו להודיע לעשו על שיבתו , שכעס אחיו ושנאתו אליו בעבר לא נשכחו מעמו, יעקב

,  עשו בא לקראתו-יהם דיווח מדאיג הללו חזרו כשביד. באמצעות שליחים נושאי מנחות ודורונות

על כן הוא פיצל את משפחתו . יעקב היה חייב לפעול עתה במהירות. מלווה בארבע מאות איש

בדרך , יעקב. כשהוא מבקש להגן קודם כול על אשתו האהובה ובנה יוסף, בהתאם להעדפת הלב

שלשני תהיה הזדמנות הרי , שאם עשו יפגע במחנה הראשוןאת מעשהו בכך נימק , האופיינית לו

 . להימלט

 

הזכיר לבוראו שהוא זה , שבשלב זה כבר הכיר טוב יותר את אלוהי אבותיו, אחי עשו, יחד עם זאת

יעקב התחנן עכשיו בקורטוב . אשר הניע אותו לא מכבר לעזוב את בית לבן ולשוב לאוהלי אביו

ׁשּוב ְלַאְרְצָך ',  ְיהָוה ָהאֵֹמר ֵאַלי :י ִיְצָחקֵואלֵֹהי ָאבִ , ֱאלֵֹהי ָאִבי ַאְבָרָהם":  של ענווה לאלוהיו
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  ִּכי ְבַמְקִלי :ַעְבֶּדךָ - ֶאתָהֱאֶמת ֲאֶׁשר ָעִׂשיתָ - ּוִמָּכלָקטְֹנִּתי ִמּכֹל ַהֲחָסִדים '.ְוֵאיִטיָבה ִעָּמךְ --ּוְלמֹוַלְדְּתךָ 

- אֹתֹוָיֵרא ָאנִֹכי- ִּכי :ד ֵעָׂשוִמּיַ ,  ַהִּציֵלִני ָנא ִמַּיד ָאִחי .ְוַעָּתה ָהיִיִתי ִלְׁשֵני ַמֲחנֹות, ַהַּיְרֵּדן ַהֶּזה-ָעַבְרִּתי ֶאת

על ההבטחה שאלוהים , כמו כן, יעקב עמד). 10-12ב "בראשית ל ("ָּבִנים-ֵאם ַעל, ָיבֹוא ְוִהַּכִני-ֶּפן-

ִיָּסֵפר -ֲאֶׁשר לֹא, חֹול ַהָּיםַזְרֲעָך ּכְ -ְוַׂשְמִּתי ֶאת' ...ְוַאָּתה ָאַמְרּתָ ": העניק לו בעת עוזבו את בית הוריו

 ).13ב "בראשית ל ("'ֵמרֹב

 

. שרכושו שייך לאלוהיו' הער להיותו עבד ה, סוף כל סוף מגלה יעקב התנהגות ראויה לבן בכור

בדברים שהוא שם . רה אין הוא מתנשא או מפגין גאווהולמרות בעלותו על מכלול זכויות הבכו

כשהוא מכיר בחשיבות ). 5ב "עיין ל (אחיו את עצמו עבדו של  הוא אפילו מכנה,בפי שליחיו לעשו

הוא מצהיר , ובמקום שיש לתפקיד זה בתוכנית הגאולה של אלוהים, התפקיד שהופקד בידיו

 "...ַעְבֶּדךָ - ֶאתֶמת ֲאֶׁשר ָעִׂשיתָ ָהאֱ -ּוִמָּכל, ָקטְֹנִּתי ִמּכֹל ַהֲחָסִדים" :במפגיע

 

ת אנושיות ככול אדם הפעולות בהן נקט בניסיון לפייס את בהיות יעקב בעל חולשו, יחד עם זאת

בדאגתו לעתיד יעקב גרם לעשו לשגשג , לעומת זאת, אלוהים. מן הפחד שאחז בוגם אחיו נבעו 

, את אחת מבנות ישמעאל דודו, כפי שצוין לעיל, שהוסיף להרמונו, עשו. בעת העדרו של אחיו

ו יצחק עודד אותו להתיישב באזור זה כדי למנוע קרוב לוודאי שאבי. עקר לעבר השני של הירדן

 . התלקחות עתידית בעת העברת הירושה לבכור החוקי
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 ח"פרק כ

 ההיאבקות
 )25-33ב "בראשית פרק ל(

 

כשהוא דורש את פני אלוהי ) 25ב "בראשית ל ( ְלַבּדֹוַוּיִָּוֵתר ַיֲעקֹב, בלילה שקדם למפגש המאיים

ואף העתיד נראה עגום . לביתו במצב נואש-השב-עבר היבוק היה הבכורבשהותו סמוך למ. אבותיו

-14ב "עיין בראשית ל (שאותו ניסה להפיסהשמועה שעשו אחיו , כאמור, לאוזנו הגיעה. מאיים

 . מאלוהי אבותיו, יעקב הצטרך לסיוע משמיים. בא לקראתו כשעמו חייל רב) 22

 

לא הייתה . וא מצא עצמו בהיאבקות בלתי צפויהמיד לאחר מכן ה. הבחין בצלו של אישהוא לפתע 

יעקב  . הן עוד ברחם אמו נאבקו הוא ואחיו התאום. ההתגוששות הראשונה בחייו ,כידוע, זאת

נראה שלבן תחרותו לא .  בו בלא להרפותלופת כשהוא , בחוזקה ביריבוהתעשת חיש מהר ונלחם

, ֶיֶרְך ַיֲעקֹב-ַוֵּתַקע ַּכף; ְיֵרכֹו-ְּבַכף, ִּיַּגעוַ : אישוכך נאמר על ה. הכריע את יעקבהייתה ברירה אלא ל

'  בכור ה.לא הייתה אקראיתאולם הנגיעה בכף ירכו של יעקב ). 26ב "בראשית ל (ְּבֵהָאְבקֹו ִעּמֹו

שם הוא נאבק במהלך ) וגם אבק,  לרוקן–ק "מלשון בק(היה חייב להגיר את אונו על גדת היבוק 

. אלא על זה אשר ברכו, הוא לא יוסיף להסתמך על כוחו שלו" וםאור הי"על מנת שב, "לילה"ה

. ַהַּלְיָלה חֹוֵלף ְוַהּיֹום ָקֵרבחייבים גם אנו להיות ערים לעובדה ש, בהיותנו צאצאי יעקב שזכו לגאולה

וכי רק , )12ג "ים יאיגרת אל הרומ (ַעל ֵּכן ָנִסיָרה ֵמָעֵלינּו ֶאת ַמֲעֵׂשי ַהחֶֹׁשְך ְוִנְלַּבׁש ֶאת ִׁשְריֹון ָהאֹור

 ). תיקון שלי9ב "י' איגרת אל הקורינתים ב(" נוַּבֻחְלָׁשה ֻּתְׁשַלם ְּגבּוָרתִ 

  

 בעוד האחרון דרש ממנו ,המתאבק שלקה בנכות עדיין אחז בבן תחרותו, בהפציע השחר, בבוקר

-ִּכי ִאם, ֲחךָ לֹא ֲאַׁשּלֵ ": השיב, אשר העריך את המצב במהרה, יעקב. ִּכי ָעָלה ַהָּׁשַחרלשולחו 

כיוון שלפי ההסכם המקורי היה האחרון אמור ,  הסתייג מבקשת יעקבאישה). 27פסוק  ("ֵּבַרְכָּתִני

יעקב התעקש וסרב לשחרר , למרות זאת). 15ח "עיין בראשית כ(לחזור לבית אל על מנת לקבלה 

, ִּכי--לֹא ַיֲעקֹב ֵיָאֵמר עֹוד ִׁשְמךָ ", ּיֹאֶמר וַ  ."ַיֲעקֹב", ַוּיֹאֶמר; "ְּׁשֶמךָ -ַמה", ַוּיֹאֶמר ֵאָליו. אישאת ה

 העניק אישה). 28,29ב "בראשית ל(" ַוּתּוָכל, ֲאָנִׁשים-ֱאלִֹהים ְוִעם-ָׂשִריָת ִעם- ִּכי :ִיְׂשָרֵאל-ִאם

בשם זה היה משום . ה יותר מאשר שם גרידאיתאשר הי, האמיתיתאת ברכת זהותו ' עכשיו לעבד ה
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בבחינת מי שהולך בעקבות " (עוקב" שוב לא יהיה הוא.  של יעקב לאבותיוגםניתן תואר ומעמד ש

). 29פסוק ( וניצח ֲאָנִׁשים-ֱאלִֹהים ְוִעם-ִעםהתמודד במאבקו ו השר ששרה, ישראלכי אם , )אחרים

ה ָלּמָ ", ַוּיֹאֶמר,  "ְׁשֶמךָ ָּנא -ַהִּגיָדה": בעל הברכה עדיין לא בא על סיפוקו ועל כן הגיב, יחד עם זאת

 ).הדגשה שלי 30 פסוק(... " ֶּזה ִּתְׁשַאל ִלְׁשִמי

  

-ִּכי" :ְּפִניֵאל שלמקום המאבק עצמו הוא קורא כ, אלוהים אותו יעקב מכנה מאוחר יותר אישמיהו ה

 בפעם הקודמת בה העניק יעקב .)31ב "בראשית ל( ?"ַוִּתָּנֵצל ַנְפִׁשי, ָּפִנים-ָרִאיִתי ֱאלִֹהים ָּפִנים ֶאל

היה זה באתר בו הוא ראה את אלוהים עומד מעל סולם אשר עליו מלאכים , ום מסויםשם למק

האם קיים קשר בין שני ). 19ח "עיין בראשית כ" (בית אל"ועל כן קרא למקום , עולים ויורדים

ממנו ביקש " איש"האם קשר כזה שופך אור על זהותו של ה? האירועים והמקומות בהם התרחשו

גילה אלוהים את עצמו ואת שמו ליעקב בחלום , בבית אל, שנה קודם לכןעשרים ? רכויעקב שיב

מה . תשובה, אם כן,  לא הצריכהאיששאלתו הנוכחית של יעקב לזהותו של ה). 13ח "בראשית כ(

זו הנלווית להבטחת הברית שאותה העניק לו בשעתו , יעקב ביקש את הברכה? באמת רצה יעקב

אך הברכה הנכספת תצטרך להמתין עד שהוא ישוב , חדשיעקב קיבל את שמו ה. אלוהי אברהם

 . נתן עד כה לעבדואותן הוא ל ההבטחות ובמקום זה יחתום אלוהים על כ. לבית אל

 

ישראל לפגוש את אחיו כשרוח של / יעקביוכל עכשיו "תחת שליטה" ובטוח שהכול בהיותו סמוך

כמה נוגע ללב תיאור . כעסו של עשו את ,לפחות זמנית, כמו כן, לוהים שיכךא. ענווה שורה עליו

בוכים השניים איש על כתפי קים וכשהם חב! חד אל רעהואההמפגש בין שני האחים המתרצים 

ייתכן שהוא ראה בזאת הזדמנות . עשו מזמין את יעקב להצטרף אליו). 4ג "עיין בראשית ל(אחיו 

ֶאֶרץ -ׁשּוב ֶאל": אליו' ברי האולם יעקב מסרב בזוכרו את ד,  קורתו וסמכותותחת להכניס את יעקב

 ).3א "בראשית ל (" ִעָּמךְ ְוֶאְהֶיה; יָך ּוְלמֹוַלְדֶּתךָ ֲאבֹותֶ 
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 ט"פרק כ

 משכם לבית אל
 )15ה " פרק ל-ג "בראשית פרק ל(

 

 עמק עברחצה יעקב את הירדן ל, ובעקבות ההתפייסות עם עשו" האיש"לאחר ההיתקלות עם 

דרך עמק זה הוא הגיע לעיר שכם . ו ממזרח לעבר נחלתושהובילעורק תחבורה ראשי ; תרצה

הר הקללה  שיכונה –והר עיבל , יקרא הר הברכהשעתיד לה –הר גריזים , השוכנת בין שני הרים

 שנים רבות קודם לכן שימש עמק תרצה שער כניסה לאברם ושרי בהגיעם ).לאחר יציאת מצרים(

הבה . אשונה מאת חמור אבי שכם החיוויבאזור זה רכש יעקב חלקת אדמה ר. לארץ המובטחת

ת הדרך בה ישתית אלוהים את מפגש הממחיש א, שתי המשפחות הללונבחן את המפגש בין 

 .שלטונו בארץ

 

נכון כעת מפגש , ששמו החדש מצביע על מעמדו כשר השולט לצד האלוהים, או ישראל, ליעקב

 ולו עצמו לא היה כול עניין ,יושבי הארץ לא הכירו ביעקב כבעל מעמד כלשהו. עם שר אחר

. במהלך עשרים שנות הכשרתו בחרן הוא למד ענווה לפני אלוהים ואדם. להצהיר על כך בפניהם

כפי שקורה לכול מי שרואה את ,  אף תרם להעצמת שפלות רוחואישמאבקו עם ה, יתר על כן

 ".פנים אל פנים"אלוהים 

 

לא  ,בת לאה,  בדינההעניין שהוא גילה). 2ד "בראשית ל (הארץ נשיאכונה  , שכם,חמורבנו של 

 ,שטימא את הנערה באלצה לשכב עמו, שכן מעשיו של שכם, היה בהכרח אהבה ממבט ראשון

עיין (מובן שלאחר מעשה זה אי אפשר היה לעבור לסדר היום . על אהבהדווקא אינם מעידים 

רב בסיפור זה ). 26ד "עיין בראשית ל(מה גם ששכם למעשה חטף את דינה . )20-29ב "דברים כ

 .בכנען) הרוחנית והפיזית(אירוע מגלם את המאבק על השליטה ה; הנסתר על הגלוי

 

אך כול עוד היה חבל ארץ זה , אלוהים אמנם התחייב לקיים את ההבטחות שנתן לאברהם וליצחק

סיבות הנ. חיווי הייתה התכתשות בין שני הבכורים בלתי נמנעת/נתון תחת שלטונו של נשיא כנעני

כעסם של אחי דינה . שנוצרו עכשיו אפשרו את החלפת השלטון הנוכחי בזה של נשיא האלוהים



 89

, הוא. ראובן, אולם חובת הנקמה הייתה מוטלת על הבכור. בער מששמעו כיצד אחותם הושפלה

לקחו על עצמם לבצע את , שהיו הבאים בתור, על כן שמעון ולוי. לא נקט בכול פעולה, משום מה

הם הפקיעו את מעמד אביהם ואחיהם הבכור בלא שהוסמכו , אולם בעשותם כן. המתבקשהמעשה 

השניים הללו פעלו מתוך דחף רגשות עז של כעס וחמה ועל כן הם איבדו את זכותם למעמד . לכך

מעמד שעשוי היה לעבור לאחד מהם כאשר בשלב מאוחר יותר ידיח אביהם את , הבכורה במשפחה

 .ראובן ממעמדו

 

טבחו ובזזו את תושבי , עוגמת נפש בעקבות מעשי בניו שרימולא זו בלבד שליעקב נגרמה אולם 

שבעקבות מעשים אלו יהיו בני משפחתו חשופים לסכנה מידי , כמו כן, הוא חשש. העיר שכם

 את מוראו על עמי הסביבה ששמעו על אשר אירע אלוהים הטיל, ברם.  תושבי הארץ האחרים

בדרך זו חיזק ). 5ה "עיין בראשית ל(קב ומשפחתו לא אונה כול רע וכך ליע, בעירו של שכם

 .את אחיזתו של יעקב בארץ, שלב אחר שלב, אלוהים

 

שיחסיו עם אלוהים עמדו עכשיו , יעקב. לאחר הדברים הללו שלח אלוהים את עבדו לבית אל

ל בני ביתו יהיה על כו, שכלל בניית מזבח, ידע שבטרם יוכל למלא את הציווי, בסימן תמורה

שכן הוא עמד , )2ה "עיין בראשית ל(להסיר מעליהם את אלוהי הנכר ולהיטהר בגופם ובבגדיהם 

 ). 20,21ח "עיין בראשית כ(לקיים את הנדר שנדר לאלוהי אבותיו בעת מפגשם הראשון 

 

, לאחר שהמשפחה הגיעה לבית אל ובתום מילוי הציווי להקים את המזבח אנו מדווחים שדבורה

לכאורה יש ). 8ה "עיין בראשית ל(תחת עץ אלון , נפטרה ונקברה מתחת לבית אל, ת רבקהמינק

אם . במיוחד לאור העובדה שמותן של רבקה ולאה אינו זוכה לאזכור, משהו תמוה בפיסת מידע זו

 כדי להבין את התפקיד  ?כן מהי הסיבה לכך שהכתובים מוצאים לנכון לציין את מותה של המינקת

ואת הקשר של מותה למתרחש בהווה הבה נחזור מעט , רה בחייהם של רבקה ויעקבשהיה לדבו

 .אחורנית

 

כדי ) 59ד "עיין בראשית כ(ממש בטרם עזבה רבקה את בית אביה עם מינקתה דבורה ונערותיה 

; הַאְּת ֲהיִי ְלַאְלֵפי ְרָבבָ , ֲאחֵֹתנּו" :ברכוה כידוע קרוביה בדברים  הבאים, להצטרף לחתן שהמתין לה
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שהייתה , עכשיו הלכה לעולמה דבורה המינקת).  60ד "בראשית כ( "ְויִיַרׁש ַזְרֵעְך ֵאת ַׁשַער ׂשְֹנָאיו

, ומאוחר יותר חזתה בתחילת התגשמותם ואף לקחה בהם חלק פעיל, עדה להשמעת הדברים הללו

על רב היה האבל . שכן לא מן הנמנע שהיא טיפלה גם ביעקב ועשו ואולי אף הניקה אותם

מישהו אחר עמד ; מותה סימן שינוי. עד כדי כך שהמקום בו נקברה נקרא אלון בכות, הסתלקותה

 ...עכשיו למלא את תפקידה

 

, ֲאִני ְיהָוה ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם ָאִביךָ ": הוא אמר לו, עשרים שנה קודם לכן, התגלה בפני יעקב' כאשר ה

את עצמו בפני ' ה" מציג"יד אחרי קבורת דבורה מ, לעומת זאת. )13ח "בראשית כ ("ֵואלֵֹהי ִיְצָחק

 "ּגֹוי ּוְקַהל ּגֹוִים ִיְהֶיה ִמֶּמּךָ --ְּפֵרה ּוְרֵבה", וממשיך אל שדיכאולם עכשיו , יעקב פעם נוספת

בין האיש , בזה טמון ההבדל המאפשר עכשיו מעבר ממערכת יחסים אחת). 11ה "בראשית ל(

 של עם וקהל גויים לבין ריבון וושונה בין מי שהנו נציגלמערכת יחסים חדשה , יעקב לבין אלוהיו

מקור את מעתה ואילך קובע אלוהים שהוא זה אשר יהווה " שדי"בהשתמשו במונח . העולם

 הוא שיגרום לעם הבכורים הנבחר לפרות ולרבות .מינקתשל ה" מקומה" באספקהוהעוצמה ה

המשך  (" ֵמֲחָלֶציָך ֵיֵצאוְמָלִכים"קב כי והוא זה שיקיים את דברו ליע, ולהפוך לגוי ולקהל גויים

   .)11פסוק 

 

.  שליוותה את רבקה בלכתה מבית אביה, המצוטטת למעלה, מהדהדת הברכה"  ּוְרֵבה "בציווי 

;  מעמד הבכורה וריבוי מספרי, אלוהים חוזר בעקביות אל הברית שבה כלולות ההבטחות של ארץ

ואשר עליה הוא הכריז גם בפני , ק ועכשיו עם יעקבברית שהוא כרת עם אברהם ובהמשך עם יצח

באמצעות הברית שהוא כרת עם האבות והברכות שהוא  את מלכותו ןאלוהים הפגי. שרה ורבקה

 .דבר אותו הוא ממשיך לעשות גם בימינו על מנת לכונן את מלכותו עלי אדמות, העתיר עליהם

 

נסך עליה נסך , ")מצבה("קב אבן העמיד יע, לאחר שזכה בברכת אלוהים שחתמה את ההבטחה

ח "בראשית כ(? הייתכן שהייתה זו האבן אותה הציב ומשח כשהיה בדרכו לחרן. ויצק עליה שמן

לעבר , לאחר שמילא את תפקידו ככהן עזב יעקב את המקום המקודש ושם פעמיו דרומה). 18

 ).חברון(אוהל אביו שבקריית ארבע 
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 'פרק ל

 בן יד הימין
 )16-21ה "בראשית פרק ל(

 

כשיעקב משמש כנשיא וכהן המתהלך לפני , אירוע בית אל ממחיש את דפוסי מלכות אלוהים

הוא לא ניצב כיחיד לפני . עלינו לחזור ולזכור כי יעקב לא חי ופעל למען עצמו בלבד. אלוהיו

י שנועד לחיות לפנ, ")גוי קדוש("יעקב ייצג את ממלכת הכוהנים והעם היחיד והמיוחד ; האלוהים

 .האלוהים ולהתקיים למענו

 

בהיותה על , וכך. תקפו את רחל צירי לידה, במרחק מה מאפרת סמוך לבית לחם, במסע מבית אל

לידתו של הבן גבתה מאמו את המחיר . אם הדרך ילדה רחל את הבן היחיד שנולד בארץ האבות

לעומת , יעקב. ניאו-רחל נפטרה במהלך הלידה אך לא לפני שכינתה את בנה בשם בן, היקר מכול

לנוכח מותה . בן זקונים זה היה היחיד מבין אחיו ששמו הוענק לו על ידי אביו. קרא לו בנימין, זאת

ח "וויקרא יבלמרות הציווי לאישה  שיעקב לקחה של רחל בצעירותה לא ניתן להתעלם מן העובדה

קללה בעודה מה הביאה על עצ, כמו כן, רחל .על גבר לשאת שתי אחיות בו זמנית האוסר 18,

ה גנבב, שימוש בתרפים בבתו של לבן לא בחלה, יתר על כן. )1' עיין בראשית ל( בנים וכתחש

 ).34,35א "עיין פרק ל(שקר וב

 

אביו היה מעוניין להעניק ; ניתן לרך הנולד מתוך כוונה מאד מסוימת, "בן יד הימין", השם בנימין

אחיו , אם יאונה דבר מה ליוסף, וכך. של רחללילדיה ") המנה הכפולה("את ברכת ידו הימנית 

 .  יוכל לתפוס את מקומו

 

 –ט "עיין שופטים פרקים י" (פילגש בגבעה"את המעשה הנתעב הידוע כביצעו בני בנימין , כשבט

אשר מסוימת ת רוח משבר ושפלולזה שבט גרמה לבני נמחקו כליל והעובדה שהם כמעט ). א"כ

 כפי שניתן ללמוד של פיוס ותיווך" משיחה ",ני השבטים האחיםיותר מאשר על ב, האצילה עליהם

  :מהרשימה שלפנינו
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.  יהודה ואפרים–חלת שבט בנימין שכנה בין נחלותיהם של שני הבכורים      נ •

 .הצריכו זאת מילאו בני שבט זה תפקיד של  גישור וחיבור בין שני היריביםכשהנסיבות  

נוכחותו של בנימין שגרמה ליוסף לחשוף את הייתה זו , עוד בטרם היווצרות השבט •

 ). 14, 1-3ה "מ, 16,29,30ג "עיין בראשית מ(זהותו לאחיו 

אם כי לא , )7א "י' עיין שמואל א(איחד את העם המפולג , המלך משבט בנימין,     שאול  •

 .   אורך זמןל

י שבטו את חצה בלוויית אלף איש מבנ, איש ימיני, שמעי בן גרא,      לאחר מרד אבשלום •

 ).17-21ט "י' עיין שמואל ב(הירדן על מנת לבקש את סליחתו של דוד ולהשיבו למלכות 

מנע את הכחדתו של , אחייניתו אסתר-יחד עם בת דודו, משבט בנימין" יהודי",  מרדכי •

דבר (בעקבות פעולותיו של מרדכי חוסלו המן העמלקי וזרעו . העם היהודי באימפריה הפרסית

עקב כך הצטרפו ). 2,3,9ו "ט' עיין שמואל א, על שאול המלך שכשל במשימתושהוטל בשעתו 

כאשר בעיני בני עמו היה , )17' עיין אסתר ח( רבים מעמי הארץ לבית ישראל  - התייהדו -

ההשפעה ). 3' אסתר י (ַזְרעֹו-ְודֵֹבר ָׁשלֹום ְלָכל, ּדֵֹרׁש טֹוב ְלַעּמֹו--ָרצּוי ְלרֹב ֶאָחיו...מרדכי 

יחסו לבני עמו ונטילתו את אסתר היתומה תחת חסותו הופכים את מרדכי לדמות , ה לושנודע

 .של גואל בכור

היה זה הרב שאול משבט בנימין אשר הרחיק לכת בהביאו את בשורת מלכות אלוהים  •

עיין  (וזאת למען ישובו אל ברית אבותיהם , ומשיחו לגלויות שם שכנו צאצאי שבטי ישראל

 ).1,25,26א "יאיגרת אל הרומים 

 

הגיע יעקב סוף כול סוף לבית נעוריו שם הוא פגש את , לאחר שקבר את אשתו האהובה בבית לחם

ללא , למגינת לבו, עשה זאת עתה, יעקב שייחל להציג את בני משפחתו בפני יצחק. אביו הישיש

תידים הע, לבו של יצחק עלה על גדותיו לנוכח המפגש עם בכורו הנבחר וצאצאיו. חל אהובתו

 .להגשים את ההבטחות שאלוהים נתן לו לפני שנים כה רבות

 

. בקרית ארבע, אברהם, שני בניו קברוהו לצד אביו. יצחק היה בן מאה ושמונים כשהלך לעולמו

היה עכשיו יעקב הבכור היחיד בעל מלוא זכויות הבכורה בשושלת הבכורים , בעקבות מות אביו
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. הוא היה הבכור העשרים ושניים מאדם). לכו לעולמםשכן כול יתר הבכורים בשושלת זו ה(

יש ". אוהל שם"היה הוא שמשל כעת בכיפת , בהיות יעקב נציג שלטון אלוהים במשפחת נוח

הוא גם ייצג את עם ,  בנוסף להיותו נציג אלוהים–שיעקב לא עמד בפני עצמו , עם זאת, לזכור

 כאשר האחרון לא ערער, ין יעקב ועשובינתיים המשיך השלום לשרור ב. הבכורים לעתיד לבוא

 .על מעמדו של אחיו כיורש הברית וההבטחות
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 א"פרק ל

 סכסוכים במשפחה
 )ז"בראשית פרק ל(

 

. ומן הסתם ייחל וציפה לחיי משפחה יציבים ותקינים, בארץ מגורי אביו, יעקב התיישב בנחלתו

לו מסתמנים בעת שהוא העניק לבנו יוסף לבוש אותות מבשרי רעה הח. אולם לא כך היה הדבר

, בכור רחל, הדבר עורר את חשדם של בניו האחרים שמא אביהם מכשיר את חביבו. יקר ערך

נחשבה " כתונת פסים"שכן , חשדות האחים לא היו נטולי בסיס. לקראת מעמד מיוחד במשפחה

, בני יעקב. כזה נועד למנהיגותומן הסתם בעליו של בגד , )18ג "י' עיין שמואל ב(ללבוש מלכות 

אין ספק שגם ללאה היו השגות  משלה . ראו רק בראובן את הבכור הראוי למעמד זה, לעומת זאת

ברעיית הצאן היה מביא לא אחת את דיבתם , בני הפילגשות, שעזר לאחיו, יוסף. זאת ועוד. בנושא

צרות העין לא היה שיעור ל. ההתלקחות אכן לא איחרה לבוא). 2ז "עיין בראשית ל(רעה לאביהם 

 . הלכו וגברו עד שהפכו לעוינות ומשטמה גלויהאשר , רחשו כלפי יוסףהאחים והקנאה ש

 

הגדיל יוסף לעשות בתארו , וכאילו לא היה די בכול אלה כדי לפגום במערכת היחסים המשפחתית

סיפר למאזיניו כי ו, הצעיר הנלהב לא יכול היה לעמוד בפני הפיתוי. בפני קרוביו את חלומותיו

טינת האחים לא ידעה גבול והפכה כעת . ואחיו משתחווים לו) החורגת(אמו , בחלומותיו נראו אביו

המאבק שאפיין את קין ". מטרד"הם אך חיכו לרגע המתאים כדי להיפטר מה. לשנאה ותאוות רצח

ין אלו עומדים מריבות וסכסוכים מע. יעקב ועשו צץ שוב במשפחת אלוהים, ישמעאל ויצחק, והבל

עתיד המשפחה היה נתון בידי , אך למרות המצב המסובך. תמיד בחזית בחירת היורש החוקי

האלוהים אשר נשבע כי לעולם לא יחזור בו ממחויבותו לברית שכרת עם אברהם ומהבטחתו 

 .   מיצחק–להקים עם בכורה נבחר מבן ההבטחה 

 

ושוב אנו . ש בשלום אחיו שרעו את הצאןנשלח יוסף מטעם אביו לדרו, בהיותו בן שבע עשרה

המקום בו רעו , בבוא יוסף לדותן. נוכחים לדעת כי יעקב התכוון להעמיד את יוסף בראש המשפחה

השפיע , בהיותו הבכור האחראי לרווחת אחיו, אולם ראובן. היה כבר מנוי וגמור עמם לחסלו, אחיו

ין עצמו תכנן ראובן לחלץ את אחיו בינו לב. על היתר להשליך את יוסף תחת זאת לבור ריק
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זימן ריבון עולם , אולם בשעה שראובן הסתלק מן המקום. ולהשיבו לאביו, מהבור מאוחר יותר

בראותו אותם הבזיק רעיון במוחו של יהודה והוא החליט . שיירת סוחרים שהיו בדרכם למצריים

ת גם לשלשל כמה מעות אלא למוסרו לסוחרים ובאותה הזדמנו, שאל להם ליטול את חיי יוסף

אחד , הובא למצריים ושם נקנה על ידי פוטיפר, תמורת עשרים שקלי כסף יוסף נמכר, וכך. לכיס

 .   משרי פרעה

 

הוא הבין באחת . כשראובן שב וגילה לתדהמתו שהבור ריק אחז אותו פחד והוא קרע את בגדיו

ברגע שיעקב . קטנו מאד, חהוכך להפוך לגואל המשפ, שסיכויו לזכות בעתיד בברכת יד הימין

והוא לבטח ייטול , ישמע שהוא לא הצליח להגן על אחיו תתערער לחלוטין אמינותו בעיני אביו

 ,וכך אנו שומעים אותו קורא בייאושו. נשיא ויעבירו לאחר-ממנו גם את תפקידו הנוכחי של בכור

כיוון שאחרי , לרעתו של ראובן" הנקוד"הייתה זאת עוד ). 30ז "בראשית ל ("ָבא-ַוֲאִני ָאָנה ֲאִני"

ראובן ). 22ה "עיין בראשית ל(מות רחל הוא חילל את יצועי אביו בשוכבו עם בלהה פילגש יעקב 

שכן מעמד הבכורה מחייב נאמנות מוחלטת לרצון , מעל באמון אביו וכשל במילוי תפקידו כבכור

 . ויושרהמייםובתוך כך אחריות בכל הנוגע ליראת ש, האב בכול ענייני המשפחה

 

והנה העלה מישהו את הרעיון שיטבלו את ? מה הם יאמרו לאביהם. האחים ניצבו כעת בפני דילמה

בדם של תיש ויציגוה בפני , אותה הם הפשיטו מעליו בטרם השליכוהו אל הבור, כותנתו של יוסף

י אפשר א, על אף הרשעות והזדוניות שבמעשה זה. אביהם כהוכחה לכך שבנו נטרף על ידי חיה

בדמו " שה האלוהים"סצנה בה יוכתם בגד , שלא להבחין כאן במקבילה נבואית לסצנה עתידית

 .    שלו למען עם ישראל ולמען כול יתר אומות העולם

 

בנו . נפשו למותאת ביגונו הוא ביקש , לאחר ששמע את הבשורה הטראגית סרב יעקב להתנחם

כי ה רבה הייתה האשמה שרבצה על מצפונו עד וכ, יהודה חש בכובד האחריות למצבו של אביו

,  שם נאמר1,ח "עיין בראשית ל(התגורר סמוך לרעהו חירה העדולמי בית ועבר לן ההוא עקר מ

 . )הדגשה שלי, " ְיהּוָדה ֵמֵאת ֶאָחיו ַוֵּיֶרד,ַוְיִהי ָּבֵעת ַהִהוא"
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 ב"פרק ל

 לקחו של יהודה
 )ח"בראשית פרק ל(

 

 ששלושת אחיו הבוגרים ממנו הוכיחו דו של בנה הרביעי של לאהאשר כבר קבע את עתי', ה

הועיד לו עכשיו מסע חינוכי כראוי , למלא את שליחות הבכורבעליל עצמם כבלתי מתאימים 

שיעור בציות מוחלט ליהודה נכון , כפי שנראה בהמשך. הנשיאות המשפחתיתלמועמד לתפקיד 

   . המשפחהלהלכות הצדק האלוהי האמורות להנחות את מנהיג

 

על , כמו עשו בשעתו, במעשה זה עבר יהודה. יהודה נשא אישה כנענית וזו ילדה לו שלושה בנים

  ְּבֵעיֵני ְיהָוהַרע אולם ער היה. השיאו אביו לתמר, ער לפרקובהגיע בכורו . איסור נישואי תערובת

-5ה "עיין דברים כ (שהכיר את תקנות הגאולה,  יהודה.ועל כן הוא המיתו בטרם נולד לו בן יורש

, אולם אונן. לשאת לאישה את תמר כלתו ולהקים זרע לאחיו המת, אונן, דרש מבנו השני, )10

ידע שהקמת זרע , "מנה הכפולה"שבשל מות אחיו הפך עכשיו לגואל המשפחה ומועמד לזכות ב

חיו כשהאחרון ייחשב לבנו של א(לאחיו עלולה לשלול ממנו את הזכויות הללו שיעברו לבנו 

שיחת אונן את זרעו ארצה והפר , כשהגאווה והחמדנות מעבירות אותו על דעתו, וכך). הנפטר

 . בשל כך נטל ריבון העולם גם את חיי בנו השני של יהודה. 'בזאת את חוקי ה

 

, יהודה שילח את תמר לבית הוריה. אשר טרם הגיע לבגרות, שלה, אולם ליהודה היה בן נוסף

אולם אבי שלה ירא שמא גורלו של בן . אה לבנו כשיגיע לגיל המתאיםכשהוא מבטיח לה להשי

).  11ח "עיין בראשית ל(ועל כן הוא לא התכוון לעמוד בדיבורו , זקוניו יהיה כגורל שני אחיו

שבבוא , מן הסתם, הוא הניח. בזאת ויתר יהודה למעשה על הקמת צאצא בהתאם לעיקרון הגאולה

אולם כול עוד אשתו של ער הייתה בחיים .  הבכורה והגאולה ממנוהיום בנו הצעיר יירש את מעמד

 .ועל כן ליהודה נכון היה לקח שלא יסולא בפז, 2אי אפשר היה לו להתחמק מהלכות הייבום

                                                 
גואל /קרוב, ר אין אחאם לנפט. אחיו של מי שנפטר ללא צאצאים חייב לשאת את אלמנת אחיו, בהתאם לחוק הייבום  2

-12' עיין רות ג(כפי שהדבר בא לידי ביטוי בסיפור רות ובועז ,  המשפחה חייב לשאתה כדי להקים זרע למתמבניאחר 
 ).17' ד



 97

 

והנה יום אחד הגיעה לאוזניה . אך לשווא, המתינה ימים רבים בבית אביה, שצייתה לחמיה, תמר

היא מיהרה . נמצא בדרכו לתמנע לגז הכבשים, נתייםשאשתו מתה עליו בי, שמועה כי יהודה

, מעניינת. עטפה עצמה בצעיף שכיסה את פניה והתיישבה בשער העיר, להחליף את בגדי אלמנותה

ותחת עינו הפקוחה , "עיניים"סמוך ל". עיניים"ובוודאי לא מקרית היא העובדה ששם שער זה היה 

בעלת העיניים " קדשה"על ה" שם עין"נראה של בורא עולם עמד להתחולל אירוע שבו יהודה 

 .המצועפות

 

לצורך המשכת שושלת הבכורים . המנהיג העתידי של עמו הנבחר, לא נטש את יהודה, כאמור', ה

, שהבינה את העקרונות הללו, תמר. במשפחת אלוהים היה יהודה חייב להביא לעולם יורש חוקי

אשר לא חששו לסכן , ם כמו שרה ורבקה לפניההייתה נכונה להקריב את חייה למען מלכות אלוהי

הגואלים לבית -הקרבה מעין זו הייתה תכונה שנדרשה מאמהות הבכורים. את חייהן למען בעליהן

ועל כן נקטה משנה , תמר הייתה לחלוטין ערה לסיכון שהיא לקחה על עצמה. 'מלכותו של ה

הותיר אצלה , אם לדרישתהבהת. נטלה מחמיה יותר מערבון אחד" קדשה הקדושה"ה. זהירות

 . פתילו ומטהו, יהודה את חותמו

 

בסוברו שהריון זה הוא . כעבור שלושה חודשים גונבה השמועה לאוזני יהודה שכלתו הרתה

) 24ח "בראשית ל ("הֹוִציאּוָה ְוִתָּׂשֵרף": מיהר יהודה לחרוץ את גורלה של תמר, תוצאה של זנות

הודה יהודה  , גה בפניו את הפריטים שהעידו על צדקתהאך כאשר תמר הצי. הוא קבע בהחלטיות

יהודה למד ). 26ח "בראשית ל ("ְנַתִּתיָה ְלֵׁשָלה ְבִני-ֵּכן לֹא-ַעל-ִּכי ִמֶּמִּני] תמר [ָצְדָקה" : בפני כול

כשהוא , בעתיד יעמוד לו לקח זה. ובפני כלתו' את לקחו והיה עליו להרכין ראש בענווה בפני ה

בהיותו נאמן למצווה בנוגע לאי קיום מגע . ת שלטון מלכות אלוהים במשפחתוייטול את מוסרו

 ).15ח "עיין ויקרא י(לא חזר יהודה על מעשה זה , מיני בין חותן וכלתו

 

ניתן להניח שיהודה השיא את בכורו לקרובת משפחה , אם כי אין כול תיעוד על משפחתה של תמר

כשהוא סבר כי תמר חייבת לבוא על עונשה . ט הבאכפי שמוכיח הפר, ולא למישהי מבנות המקום

לפי התורה . ביקש יהודה להעלותה על מוקד ולא לסקלה כמקובל, לכאורה, בשל מעשה זנות
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עד כה היו כול ). 9א "עיין ויקרא כ(עונשה של בת משפחת כוהנים הנמצאה נואפת הוא שריפה 

. ן סביר שדבר זה נכון גם לגבי תמרועל כ, האמהות האחרות של הבכורים גם הן בנות למשפחה זו

היה זה אפוא חטא המרד . הפר עיקרון זה, בלוקחו אישה כנענית, יהודה עצמו, כפי שכבר הבחנו

 .של יהודה אשר הביא גם על בניו נטיות מרדניות

 

ניחם את יהודה ופיצה אותו ' ה. כלומר תאומים, תמר התמקמה באוהלו של יהודה וילדה שני בנים

ידו של . בזמן לידתם של התאומים התרחש אירוע בלתי שגרתי. שני בניו הראשוניםעל אובדן 

והיה זה , אולם התינוק אסף את ידו. המיילדת קשרה על ידו חוט שני. האחד בקעה לפתע מן הרחם

פעם אחר פעם אנו רואים את הדפוס בו . לבכור קראו פרץ ולאחיו זרח. דווקא אחיו שנולד ראשון

ָּכָכה ִיְהיּו ָהַאֲחרֹוִנים ", כדברי ישוע, על מי שאמור להיות הבכור ותופס את מקומוהבן השני גובר 

היה , כמו בסיפורם של עשו האדמוני ויעקב,  גם כאן.)16' מתי כ ("ים ְוָהִראׁשֹוִנים ַאֲחרֹוִניםִראׁשֹונִ 

במיכה .  נולדנקרא כך על שום האופן בו, פרץ, אחיו.  מסומן בצבע האדום- זרח -המיועד לבכורה 

 .ִלְפֵניֶהם העולה ּפֵֹרץכ, זה שעתיד להיות צאצאו של פרץ,  מתואר המנהיג המוביל את העדר13' ב

 

לער בנו המת של יהודה מהווה דוגמא נוספת לעיקרון , דרך משל, "העניק חיים"העובדה שפרץ 

ולהתממש שוב דפוס מפתח זה בסדר מלכות אלוהים ממשיך לבוא לידי ביטוי . התחייה מן המתים

 .ושוב בתוכנית הגאולה של הבורא
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 ג"פרק ל

 הכשרתו של יוסף
 )' פרק מ-ט "בראשית פרק ל(

 

בבית "היה גם יוסף נתון ב,  בנטילת אחריות בהתאם לסדר האלוהיבשעה שיהודה למד מכלתו לקח

דדות עם המיומנות הראשונה שהוקנתה לו הייתה יכולת התמו. 'של ה" המדרש להכשרת גואלים

בתחילה על ידי אחיו ואחר כך ; ומכירה כפולה לעבדות, בגידתם האכזרית של אחיו, דחייה

 .  לעבד בביתו של שר הטבחים של פרעה, כזכור, שם הוא הפך, במצריים

 

עובדה זו  " ...יֹוֵסף-ַוְיִהי ְיהָוה ֶאת": קובע הכתוב, אולם למרבה הפלא ובניגוד למציאות הכה נוקשה

הּוא -ְוכֹל ֲאֶׁשר; ּתֹו ִּכי ְיהָוה אִ ַוַּיְרא ֲאדָֹניו": עליו נאמר בהקשר זה, אדונו, מעיני פוטיפרלא נסתרה 

איך זה שעל אף הנסיבות הקשות אשר נקלע אליהן ). 2,3ט "בראשית ל (ֹ" ְיהָוה ַמְצִליַח ְּבָידועֶֹׂשה

? היו בידי אלוהים, חייו ועתידו, האם הדבר מצביע על כך שהעלם הצעיר? אתו' נאמר על יוסף שה

 ונועד להגשים את יעדי היה יוסף שייך לאלוהים, שכן בשל היותו אחד משני בכוריו של יעקב

על אף שאחד , ה עובדת תפקידו הייחודי והדרישות שהתלוו אליומעיני יוסף לא נעלמ. הגאולה

נושא זה יוסבר ( ישירות בבכורה לזכות, למעשה, מלכות אלוהים ימנע ממנול ם הנוגעיםציווייהמ

ואף , להפגין נאמנות מוחלטת לאביולכך שהוא חייב , כמו כן, היה עריוסף ). ח"בפרק ל, בהמשך

 . אשר שפעה על כול בני משק אדונו' א זכה בברכת ה הו"צדקהלמשרת "בהיותו . לאדונו

 

על הבחור הצעיר היה להתמודד עם . בית פוטיפר לא התנהלו על מי מנוחותבהחיים , יחד עם זאת

אשר לא חדלה לתבוע ממנו כי ,  יוסף הנאה והנבון מצא חן בעיניה של אשת אדונו.לא קלאתגר 

תורה "ה(משיך לדבוק באלוהיו ובהוראות אביו ה, לעומת זאת, יוסף. יקיים עמה יחסיי אישות

יראת השמיים של יוסף . ולא התפשר כהוא זה על עקרונות הנאמנות והציות, )דאז" שבעל פה

. ועל כן היא טפלה על העבד העברי אשמה של ניסיון אונס, הבעירה את חמתה של אשת פוטיפר

בגד אשר בו , רת בגדו של יוסףלצורך כך היא הסתייעה בעדי שקר מוסתים ובראייה כוזבת בצו

היא , ליוסף" לתפור תיק"אחרי שהיא סיימה . היא אחזה ושנשאר בידה כשהעלם נמלט ממנה

אלוהים , כידוע. פוטיפר השליך את יוסף לכלא המלכותי לאלתר. הביאה את הדבר בפני בעלה
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.  לעקרונות התורהכשהוא מדריך אותו בדרכי צדק ובציות, בכל ניסיונותיו, המשיך להיות עם יוסף

חוברים לכדי תמונה נבואית המרמזת על דמות המשיח , כמו גם התנהגותו, נתיב חייו של יוסף

אשר עתיד להיות , ישראל/בחיי יוסף התקיימה גם בבואה נבואית של בית יוסף. וחייו עלי אדמות

ן ענישה על רבא בגי-אם כי בניגוד לאבא(יתבולל ויאבד את זהותו עד לבלי הכר , בגלות בנכר

למעמד של שררה , כמוהו, במקום גלותם עתידים רבים מצאצאי יוסף להגיע, בד בבד). חטא

 .וכבוד

 

לא ניתן היה לחזות שאסיר זה עתיד להיות , כשהוא נתון בכלא, בשפל הנוכחי שפקד את יוסף

. עבריהמשיך לברך את העבד ה' אולם ה. מושל עתיר כוח וגואל שכול בני משפחתו ייקודו בפניו

כך השתמש . ואף הפקיד בידו אחריות על האסירים האחרים, שר בית הסוהר נהג בו בנדיבות

בא , אלוהים בבית האסורים ובשלילת החירות בממלכת פרעה כאמצעי הסוואה זמניים של הגואל

במהלך התקופה בה ריצה יוסף את עונשו הוכנסו לכלא שר המשקים ושר האופים של . כוחו

הצליח יוסף אשר , ם הללו חלמו חלומות אשר הצביעו על אשר נכון להם בעתידכשהשניי. המלך

 . לפענח את החלומות) 8' בראשית מ (ֵלאלִֹהים ִּפְתרִֹניםידע כי 

 

דהיינו את , כאשר אלוהים הביא לכלל מימוש את חלומו של כול אחד משרי פרעה הכלואים

קש יוסף את האחרון כי יזכרהו בפני בי, תלייתו של שר האופים והשבתו לכנו של שר המשקים

שכן עדיין , אולם כיוון שגורלו של יוסף נשלט בידי ריבון עולם שכח שר המשקים את יוסף. פרעה

רק לאחר שפרעה עצמו חלם שני חלומות . לא הגיע המועד המיועד להתגשמות השלב הבא בחייו

ראה אלוהים לנכון לגרום , נחחרטומיו ויועציו לא הצליח לפע, שאיש מכוהניו, מטרידים ביותר

וכך הועלה שמו של יוסף בפני . לשר המשקים להיזכר בנער העברי וביכולותיו לפתור חלומות

 .המלך המודאג

 

חיש מהר הריצו מן הכלא . פרעה לא השתהה ופקד שיביאו בפניו ללא איחור את פותר החלומות

על אף שפרעה הבחין . פרעהוהביאוהו למשכן , שמיהר להתגלח ולהחליף בגדים, את האסיר

, העבד שזה עתה שוחרר לא ניצל את ההזדמנות כקרש קפיצה לעלייה לגדולה, ביכולתו של יוסף

 ).16א "בראשית מ ("ְׁשלֹום ַּפְרעֹה- ַיֲעֶנה ֶאת ֱאלִֹהים ִּבְלָעָדי": וענה בענווה מוחלטת
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של בנו השני " אוהלו" בעמד יוסף לזכות עכשיו במעמד רם, במשפחת נוח' כבכור וגואל מטעם ה

מרירות או גאווה לא . על מנת שיעלה בידו להכין אמצעיי ישועה עבור אחיו, מצריים, של חם

לדקות , על כן נמצא כר פעולה נרחב לחכמה. 'למצוא מסילות ללבו של עבד ה, ולו לרגע, הצליחו

, ב ביותר במצריםאשר עמד להפוך לאיש החשו, הבחנה וליכולת ניהולית בנפשו של הצעיר העברי

 . לבד מפרעה עצמו

 

. נוסיף ונדגיש כי אנו שבים וצופים בריבונות אלוהים בחיי האבות וזקניה של משפחת נוח

המיקרוקוסמוס של חייהם מהווה חלון נבואי דרכו ניתן להתבונן במקרוקוסמוס של חיי 

 .צאצאיהם וייעודם/זרעם
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 ד"פרק ל

 התגשמותו של חלום
 )ב" פרק מ-א "אשית פרק מבר(

 

הגיעו לכלל מימוש בדיוק כפי , שר האופים ועכשיו גם חלום פרעה, חלומותיהם של שר המשקים

אולם עכשיו עמדה . דווקא חלומותיו של יוסף לא התגשמו עדיין, יחד עם זאת. שאלוהים קבע

והים שלח את אל.  חלומותיו של מי שהפך למשנה למלךפועלמצריים להפוך לבמה עליה יצאו ל

של האבות ולהקים ) או החיים(כמקדם את תוכניתו הגדולה להרבות את הזרע , יוסף לפני המחנה

 . לעצמו עם

 

היה עכשיו יוסף במעמד , כמושל מצרים וכמי שעתיד להיות גואלם הקרוב של בני משפחתו

זמן . יאלא גם עבור העם המצר, שאפשר לאלוהים להשתמש בו ככלי שרת לא רק למען קרוביו

. חשוב בממלכה) פגאני(הוא השיאו לבתו של כהן , קצר לאחר שפרעה מינה אותו לתפקידו הרם

 .גם קשר זה תאם באורח נבואי את עתידו של בית יוסף, כפי שניווכח בהמשך

 

שמותיהם של השניים מגלמים . והללו גרמו נחת ואושר לאביהם, אשת יוסף ילדה לו שני בנים

, הבן הראשון שהאלוהים העניק לעבדו נקרא מנשה.  המשפחה העבריתומנבאים את גורלה של

" מנשה). "51א "בראשית מ ("ֵּבית ָאִבי-ְוֵאת ָּכל, ֲעָמִלי-ָּכל-ַנַּׁשִני ֱאלִֹהים ֶאת-ִּכי": שכן לדברי אביו

 -אפרים , זמן מה לאחר מכן ילדה אסנת בן שני שאותו כינה אביו. ה פירושו שכחה"משורש נש

מצביע על פריון , על הכפילות שבו, "אפרים"השם ). 52פסוק  (" ְּבֶאֶרץ ָעְניִיְפַרִני ֱאלִֹהיםהִ -ִּכי"

, בעתיד יהווה שם זה תזכורת לנאמנות אלוהים לקיים את הבטחות הריבוי והפריון. כפול ומכופל

 . הבטחה שהוא נתן לאבותיו של יוסף

 

על כן לעובדה שאמם של בני . ם גם כהונהתפקיד הגואל כלל לא רק הנהגה כי א, כפי שכבר צוין

היות חותנו של יוסף כהן עובד אלילים תאמה . יוסף הייתה בת לכהן נודעה משמעות נבואית

בית (שכן עבודה זרה עתידה לאפיין את כול מלכי בית ישראל , בהחלט את עתיד צאצאיו

תושביה , את ממלכתם לכליה' מסיבה זו ידון ה. אשר ינהיגו בדרך זו גם את נתיניהם) אפרים/יוסף
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, "מנשה"בהמשך ההיסטוריה הם גם יממשו את השם . יגורשו מארצם ויפוצו בארצות נכר

אשר בז לירושתו וכתוצאה מכך מצא עצמו " בן האובד"הם יהיו כ. כשזהותם תיעלם ותישכח מהם

 ). 11-16ו "עיין בשורת לוקס ט(הרחק מבית אביו 

 

כראוי לשם (ימשיך אלוהים להרבותם ולהפרותם , שכחהאולם דווקא בהיותם במצב זה של 

על אף מצבם הירוד והניתוק מאלוהים הם לא יחדלו להיות , בנוסף.  בכול פזורותיהם") אפרים"

כפי שמעידה הקריאה , את דרכם ךוכך הם יגרמו גם לבני עמים אחרים לשר, רבי השפעה

 "ְוָאַמְרָּת ׁשּוָבה ְמֻׁשָבה ִיְׂשָרֵאל, ִרים ָהֵאֶּלה ָצפֹוָנהַהְּדבָ -ָהלְֹך ְוָקָראָת ֶאת": שתישמע בעתיד, לאפרים

  ]הכירי[ ַאְך ְּדִעי  .לֹא ֶאּטֹור ְלעֹוָלם" .ְיהָוה- ְנֻאם"ָחִסיד ֲאִני- ִּכי :ַאִּפיל ָּפַני ָּבֶכם-לֹוא"—ְיהָוה-ְנֻאם

 ",ְׁשַמְעֶּתם-ּוְבקֹוִלי לֹא, ֵעץ ַרֲעָנן-ַּתַחת ָּכל, ָרַכִיְך ַלָּזִריםּדְ -ַוְּתַפְּזִרי ֶאת; ִּכי ַּביהָוה ֱאלַֹהִיְך ָּפָׁשַעּתְ , ֵֹנךְ  ֲעו

בשלב מסוים בהיסטוריה , "בן האובד"כמו ה, ושוב  ). הדגשה שלי12,13' ירמיהו ג (ְיהָוה-ְנֻאם

ו "עיין בשורת לוקס ט(שם הם יפגשו גם באחיהם הבוגר , יתעוררו המורדים ויחזרו לבית אבא

18-20 .( 

 

שבע שנות . התנאים הבשילו כעת לשלב הבא בתוכנית אלוהים. ה נשוב ליעקב ובני משפחתוהב

, ושבע שנות הרעב החלו לתת את אותותיהן בכול האזור, השובע שפרעה ראה בחלומו הסתיימו

הבה נעיין בדברים שאמר יעקב לבניו טרם שלחם .  מקום מושבה של משפחת יוסף–כולל בכנען 

ִהֵּנה "—ַוּיֹאֶמר  "]'?למה אתם מתבוננים זה בזה'כלומר [ ָלָּמה ִּתְתָראּו": םלהביא מזון ממצריי

 1,2ב "בראשית מ ("ְוִנְחֶיה ְולֹא ָנמּות, ָלנּו ִמָּׁשם-ָׁשָּמה ְוִׁשְברּו-ְרדּו; ֶׁשֶבר ְּבִמְצָרִים- ִּכי ֶיׁשָׁשַמְעִּתי

.  האחריות של גואל המשפחההוא תיאור של מה שנמצא בתחום" לחיות ולא למות). "הדגשה שלי

יימצא במקום הנכון ויהיה בעל יכולת לספק את " אברהם-תואם"אלוהים מוודא שבכור , וכך

הוא השתית . ואף לא שינה את מושאי בחירתו, האל מעולם לא חזר בו מתוכניתו. המחיה הדרושה

י ימיה של ותהיה אשר תהיה הצומת בה אנו מוצאים את עצמנו בדבר, את דברו בספר בראשית

שרירים , דבר אלוהים והבטחותיו עומדים על מכונם, אברהם או ישראל, שם, משפחת נוח

 .כשתוך כדי כך הוא מתמקד בבכורו, הוא ממשיך לשקוד על דברו לעשותו. וקיימים
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מיד בבואם הם . למצריים כדי לקנות תבואה, בהנהגת ראובן, בפקודת יעקב יורדים עשרה מבניו

האחים .  כראוי לתפקידושרדהלא הוא יוסף אחיהם הלבוש בבגדי , ל המכירהפוגשים במפקח ע

הפגישה הפתאומית עוררה ביוסף את זיכרון החלומות . אולם הוא הכירם מיד, כמובן לא זיהוהו

בחלומו הראשון ראה יוסף את אחיו . כמו גם את היחס לו זכה מאת אחיו, שחלם בשכבר הימים

קדו אחיו בפניו , שנים מאוחר יותר, עתה, והנה. מתו הזקופהכאלומות חיטה המשתחוות לאלו

 .חיטה... כשהם מבקשים לקנות , בדומה למראה שראה בחלום

 

הבין שנקרתה בידיו הזדמנות להעמיד את אחיו במבחן ולהביאם , כמי שניחן בחכמה ממעל, יוסף

בדרך זו .  העברשכן אלוהים הציבו בעמדה שאפשרה לו לחרוץ את דינם על מעשי, לידי חרטה

או , אף שלכאורה נראה היה כאילו הוא משתעתע באחיו, מימש יוסף היבט נוסף של תפקיד הגואל

כשהם , בסיימם את המשימה שלשמה ירדו מצרימה: והדבר שהיה כך היה. אפילו מתעלל בהם

הכריז השר המצרי שאם בעתיד ירצו לשוב ולקנות מזון יהיה עליהם , מתכוננים לצאת לדרך

כדי לוודא ). אשר על אודות קיומו הם סיפרו לו במהלך שיחתם אתו(ביא את אחיהם הצעיר לה

מדוע בחר יוסף לכלוא את .  את שמעון אחיהם–בן ערובה " מצרי"לקח ה, שהם אמנם יעשו כן

כשיוסף נמכר על ידי אחיו בעת ,  ובכן ?או אחד מהאחים האחרים, ולא את ראובן, שמעון

אשר היה חייב ליטול על עצמו את , שמעון, היה זה האח מספר שניים, היעדרותו של ראובן

היה יוסף , כיוון ששמעון כשל ולא פעל בהתאם לעקרונות הגאולה. האחריות על חיי אחיו הצעיר

תצליח לעורר בהם את זיכרון העוול , האם צרתו של אחיהם בהווה. חייב עכשיו לחרוץ את דינו

-ַוּיֹאְמרּו ִאיׁש ֶאל?  אותם מצפונם ואשמתם תתעורר בקרבםהאם ינקוף ? שגרמו לאחיהם האחר

ֵּכן -ַעל; ְענּוְולֹא ָׁשמָ , ֲאֶׁשר ָרִאינּו ָצַרת ַנְפׁשֹו ְּבִהְתַחְננֹו ֵאֵלינּו, ָאִחינּו-ֲאָבל ֲאֵׁשִמים ֲאַנְחנּו ַעל", ָאִחיו

. בן כי יוסף שותף להסתודדותםהאחים לא ידעו כמו). 21ב "בראשית מ (" ַהָּצָרה ַהּזֹאתָּבָאה ֵאֵלינּו

ההודאה וההכרה שאלוהים הוא הגומל להם , לא התכוון לקצר את תהליך החרטה, מצדו, הוא

 . כמעשיהם

 

פחד אחז את . נקט יוסף בתעלול נוסף שהעמיד את האחים במצב מביך, ממש בטרם עמדו לעזוב

ם דמיינו את המחיר שיהיה בחיל וברעדה ה". פי אמתחותיהם"בני יעקב משהבחינו שכספם מונח ב

 " ָלנּוִהיםּזֹאת ָעָׂשה ֱאלֹ-ַמה ". אולם גם הפעם הם הכירו בכך שיד אלוהים בדבר, עליהם לשלם
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ֵּכִנים בעוד שקודם לכן הם הכריזו בפה מלא על היותם , וכך. הם זעקו, )28ב "בראשית מ(

 .םכנות ד לחוסרע,  בהן נמצא הכסף"אמתחותהפי  " היההרי שעכשיו, )11ב "בראשית מ(
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 ה"פרק ל

 החלפת ההנהגה
 )15ג " פרק מ- 24ב "בראשית פרק מ(

 

 האב הקשיש התרעם על .הסבר לאשר התרחש במצרייםראובן יעקב מ דרש , לביתם האחיםבשוב

שבלעדיו לא יוכלו עכשיו , בניו שגילו לשליט המצרי הקשוח את עובדת קיומו של אחיהם הנוסף

יעקב הוסיף ונזף בבניו על . ומה עוד שבשל כך גם בנו שמעון נקלע לצרה, ב ולקנות מזוןלשו

כיצד יוכל האב הקשיש . אלא עכשיו גם במעצרו של שמעון, היותם אשמים לא רק במותו של יוסף

 ?עינו למצריים-בעת שיידרש לשלוח את בנימין בבת, ובמיוחד בראובן, להמשיך לבטוח בבניו

 

. וייתן ראובן עם אביו כדי לשכנעו להפקיד בידיו את האחריות לחיי בנו היקרישא , בהמשך

אשר שוב ושוב הוכיח את עצמו כבלתי ראוי , ישראל היה מאוכזב קשות מבנה הבכור של לאה

הוא נכשל בהנהגת אחיו ואף לא טרח לנקום את מעשה הנבלה . ומתאים להנהיג את המשפחה

עיין (טימא את יצועי יעקב בשוכבו עם פילגש אביו , מורכא, לאחר מכן הוא. שבוצע באחותו

ניסיונו האחרון של ראובן להציל את מעמדו ויוקרתו בעיני יעקב נשא אופי של ). 8ח "ויקרא י

במידה וייכשל , כשהוא מגדיש את הסאה בהציעו לאביו כערובה את שני בניו, מיקח וממכר

, גותו של ראובן כגואל העתידי של המשפחהכך הגיעה לקיצה מנהי. במשימה להשיב את בנימין

- ִּכי :ֵיֵרד ְּבִני ִעָּמֶכם-לֹא" : ובתוך כך שלל יעקב באחת את האפשרות שבנו האהוב ירד מצרימה

 " ְׁשאֹוָלהֵׂשיָבִתי ְּבָיגֹון-ְדֶּתם ֶאתְוהֹורַ , ָבּה-ּוְקָרָאהּו ָאסֹון ַּבֶּדֶרְך ֲאֶׁשר ֵּתְלכּו, ָאִחיו ֵמת ְוהּוא ְלַבּדֹו ִנְׁשָאר

ולא לגרום , הבה נזכור כי תפקיד גואל המשפחה הוא להעניק חיים ולשומרם). 38ב "בראשית מ(

 . מות ושכול

 

האספקה שהביאו האחים ממצריים אזלה והיה צורך לחדש ; הרעב הכבד נתן את אותותיו בארץ

ת למצריים אולם הוא היה חייב לשלוח את בניו בשני. בנפש יעקב התחולל מאבק אדיר. את המלאי

, כאשר לא נותרה ברירה? ובידי מי הוא יוכל להפקיד את בנימין, מי ינהיג עכשיו את המשפחה

לפי נבואת , כשם שגם צאצאיו(ששב לבית אביו מגלותו , טרח יהודה, "ארץ השובע"אלא לרדת ל
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 לא להזכיר לאביו שמושל אותה ארץ, )לחזור אל אחיהם"/בוא"עתידים ל, 7ג "משה בדברים ל

יעקב עדיין לא השלים עם . יאפשר להם לראות את פניו אלא אם כן אחיהם הצעיר יהיה נוכח

. פרטים אודות משפחתםהרעיון שבניו נהגו בכסילות כשחשפו בפני המושל המצרי רב העוצמה 

אולם . שכן הוא לא העז למסור את בנימין בידי ראובן, עד לרגע האחרון, פואא, הוא חיכה

וביקש מאביו לאפשר לו לקחת את בנימין תחת חסותו היה על ,  את עמדותיו בנדוןכשיהודה הציג

: השווה את הצעת ראובן לזו שיהודה מביע עכשיו בפני יעקב. יעקב לשקול את האפשרות החדשה

--ָאנִֹכי ֶאֶעְרֶבּנּו. ַטֵּפנּו-םַאָּתה ּגַ -םֲאַנְחנּו גַ -ַּגם, ְוִנְחֶיה ְולֹא ָנמּות; ְוָנקּוָמה ְוֵנֵלָכה--ִׁשְלָחה ַהַּנַער ִאִּתי"

 ). 8,9ג "בראשית מ ("ַהָּיִמים-ְוָחָטאִתי ְלָך ָּכל, לֹא ֲהִביאִֹתיו ֵאֶליָך ְוִהַּצְגִּתיו ְלָפֶניךָ - ִאם : ְּתַבְקֶׁשּנּוִמָּיִדי

 

 הוא זיהה ביהודה. יכול היה יעקב לשלוח את בנימין בלב שלם, לאור ההתפתחות שחלה, עכשיו

לֹא ֲהִביאִֹתיו ֵאֶליָך -ִאם":  ומנהיג שכן הוא היה נכון למסור את חייו למען אחיול גואלתכונות ש

בעקבות הלקח שלימדה אותו כלתו היה יהודה ערוך לרגע  ..."ַהָּיִמים-ְוָחָטאִתי ְלָך ָּכל, ְוִהַּצְגִּתיו ְלָפֶניךָ 

אשר לא , כלתו. ת אלוהיםבהיותו בגלות הוא למד נאמנות וציות לחוקיה והלכותיה של תור.  זה

 .חרטה ומוכנות ללמוד לקחרגשות ,  עוררה בו את מצפונוחסה על חייה שלה למען מלכות אלוהים

 

,  ִיֵּתן ָלֶכם ַרֲחִמים ִלְפֵני ָהִאיׁשיְוֵאל ַׁשּדַ ": ברך יעקב את יהודה ואת יתר בניו, בטרם יצאו למסעם

 ). 14ג "בראשית מ ("ַּכֲאֶׁשר ָׁשכְֹלִּתי ָׁשָכְלִּתי, ַוֲאִני; ְנָיִמיןּבִ -ְוֶאת, ֲאִחיֶכם ַאֵחר-ְוִׁשַּלח ָלֶכם ֶאת
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 ו"פרק ל

 מפגש בלתי נשכח
 )ד" ופרק מ15-44ג "בראשית פרק מ(

 

מה יקרה אם המושל ; חשש ופחד ליוו את בני יעקב במהלך הדרך.  המסע למצרים לא היה קל

מה , או במתנות שהם נושאים ומעל לכל, כעתהמצרי לא יסתפק בכסף שאותו הם משיבים לו 

 ?יעלה בגורלו של בנה היחיד של רחל שזיכרונה היה עדיין כה יקר לאביהם

 

כשיוסף הבחין בבנימין . בהגיע האחים לייעודם הם מצאו עצמם ממתינים להחלטת המושל המצרי

ההזמנה לבית . והטיל עליו להתכונן לאירוע, הוא הודיע למשרתו שהחבורה תסעד על שולחנו

ְּדַבר ַהֶּכֶסף -ַעל...": מחשבות ממחשבות שונות הטרידו את מנוחתם; המושל הבהילה את האחים

ְוָלַקַחת אָֹתנּו ַלֲעָבִדים , ְלִהְתּגֵֹלל ָעֵלינּו ּוְלִהְתַנֵּפל ָעֵלינּו--ַהָּׁשב ְּבַאְמְּתחֵֹתינּו ַּבְּתִחָּלה ֲאַנְחנּו מּוָבִאים

 ). 18ג "אשית מבר( "ֲחמֵֹרינּו-ְוֶאת

 

ָירֹד ָיַרְדנּו ; יִּבי ֲאדֹנִ ": ניסו בני יעקב להתגונן בפני משרתו של יוסף, כשהם עומדים על סף הבית

, ִאיׁש ְּבִפי ַאְמַּתְחּתֹו-ְוִהֵּנה ֶכֶסף, ַאְמְּתחֵֹתינּו- ַוִּנְפְּתָחה ֶאתַהָּמלֹון-ָבאנּו ֶאל-ְיִהי ִּכי וַ  .אֶֹכל- ִלְׁשָּברַּבְּתִחָּלה

ָׂשם ַּכְסֵּפנּו - ִמילֹא ָיַדְענּו; אֶֹכל- ִלְׁשָּבר, ְוֶכֶסף ַאֵחר הֹוַרְדנּו ְבָיֵדנּו . ְּבָיֵדנּוַוָּנֶׁשב אֹתֹו;  ְּבִמְׁשָקלֹוַּכְסֵּפנּו

המשרת היה בוודאי משועשע למדי לנוכח מראה העברים ). 20-22ג "בראשית מ ("ְּבַאְמְּתחֵֹתינּו

זו היא  הוא סבר שכמן הסתם. בוזרועי צאן היה בו די כדי לעורר שמשלח ידם כ, הנרעשים הללו

ניסה לשכך את רוחם באומרו שאלוהיהם הוא שבחר להעניק העבד , יחד עם זאת. גם דעת אדונו

. והוסיף על כך שבשעתו הוא קיבל הנחיות מפורשות להשיב להם את כספם, להם את מתנת הכסף

ובה בעת העמידו , את רגליהם והאביסו את חמוריהםבהיכנס האחים לבית המושל רחצו עבדיו 

. כשיוסף ניכנס לחדר קדו לו אחיו קידה עמוקה ומסרו לו את מנחתם.  בפניהם את אחיהם שמעון

ושוב התגשם החלום שחלם שנים רבות קודם , זו הייתה הפעם השנייה שהם השתחוו לפני יוסף

 . לכן
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אחזה את יוסף , נימין שנצמד מן הסתם ליהודהכשלנגד עיניו אחיו ב, בעומדו כך לפני אחיו

הוא מיהר לצאת את החדר כדי לתת פורקן לרגשותיו , כשכוחו לא עמד לו עוד; התרגשות גדולה

כשהאחים . חזר יוסף ופקד להגיש את הארוחה, לאחר ששטף את פניו ותיקן את הופעתו. ודמעותיו

מה גם ,  לא היה גבול לחששם ותימהונםגילםנוכחו לדעת כי הושיבו אותם סביב השולחן בהתאם ל

 .שמנת המזון שהונחה לפני בנימין הייתה משום מה גדולה פי חמש מזו שקיבלו כול השאר

 

וגם הפעם השיב להם את , בתום הסעודה שלח יוסף את עבדיו למלא את אמתחות האחים במזון

בשעת , למחרת. הצעירעל עבדו להניח את גביע הכסף שלו באמתחת , כמו כן, הוא ציווה. כספם

כשהמשרת המוכר הדביק את , הם אך עזבו את העיר. יצאו האחים לדרכם, בוקר מוקדמת

הם נטלו מאדונו את גביע , לדבריו, האיש האשים אותם בהשבת רעה תחת טובה שכן. שיירתם

הכריז , שהיה בטוח לחלוטין בצדקתם, אולם יהודה. האחים הנדהמים החלו מתגוננים. הכסף שלו

. העבד הסכים. בעוד היתר יהיו עבדים לאדונו, מי שבאמתחתו יימצא הגביע ייתן את הדין בחייוש

 יהודההלם אחז את אולם כשהגביע התגלה בשקו של בנימין . כשנערך חיפוש בכליהם נמצא הכסף

הוא עצמו כש הן העדות הייתה מונחת לפניהם –המילים נעתקו מפיו . שמן הסתם אף החיוור כסיד

 ...כפי שעשה לפני שנים רבות כול כך כשהחליט על מכירת אחיו, ת הדיןחרץ א

 

, בלא שהיו מודעים לכך, או שמא, בשובם לבית אדון הארץ ציפו האחים שחירותם תינטל מהם

אשר " שופטם"הם השתחוו שוב לפני ?  מאשמה ופחד...סימן אירוע זה דווקא את תחילת שחרורם

עמד לפני מי שעתיד לחרוץ את גורלם , ששימש פרקליט הגנה, יהודה. דרש כי ינמקו את מעשיהם

אולם לא לפני שהוא השמיע הכרזה שחשיבותה עבור המאזין הייתה הרבה , ופתח בנאום ממושך

; ִּנְצַטָּדק-ּוַמה, ְּנַדֵּבר-ַמה, ּנֹאַמר ַלאדִֹני-ַמה... ": מעבר למה שיהודה יכול היה להעלות בדעתו

כשהוא , יהודה המשיך). הדגשה שלי, 16ד "בראשית מ ("...ֹן ֲעָבֶדיךָ  ועֲ - ָמָצא ֶאתָהֱאלִֹהים

 : מפרט את סדר האירועים

 

- ֶאל ַוְיִהי ִּכי ָעִלינּו .' ָּפָני ִלְראֹותלֹא תִֹספּון--ִאְּתֶכם לֹא ֵיֵרד ֲאִחיֶכם ַהָּקטֹן-םאִ ', ֲעָבֶדיךָ - ֶאלַוּתֹאֶמר"

לֹא ',  ַוּנֹאֶמר .'אֶֹכל-ָלנּו ְמַעט-ִׁשְברּו, ֻׁשבּו'  : ָאִבינּו ַוּיֹאֶמר .ְבֵרי ֲאדִֹניּדִ  ֵאת—לֹו-ַוַּנֶּגד; ָך ָאִביַעְבּדְ 
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 ַהָּקטֹן ֵאיֶנּנּו ְוָאִחינּו, לֹא נּוַכל ִלְראֹות ְּפֵני ָהִאיׁש-ִּכי--ְוָיַרְדנּו, ֵיׁש ָאִחינּו ַהָּקטֹן ִאָּתנּו- ִאם :נּוַכל ָלֶרֶדת

, ָואַֹמר,  ֵמִאִּתי ַוֵּיֵצא ָהֶאָחד .י ִאְׁשִּתיּלִ - ִּכי ְׁשַנִים ָיְלָדהְיַדְעֶּתםַאֶּתם '  :ְּדָך ָאִבי ֵאֵלינּוַוּיֹאֶמר ַעבְ   .'ִאָּתנּו

-ֶאתְוהֹוַרְדֶּתם --ְוָקָרהּו ָאסֹון, ֶזה ֵמִעם ָּפַני-ֶאת- ּוְלַקְחֶּתם ַּגם .ֵהָּנה- ַעדְולֹא ְרִאיִתיו; ְך ָטרֹף טָֹרףַא

 ְוָהָיה  . ְקׁשּוָרה ְבַנְפׁשֹוְוַנְפׁשֹו; ְוַהַּנַער ֵאיֶנּנּו ִאָּתנּו, ַעְבְּדָך ָאִבי-ֶאלְּכבִֹאי ,  ְוַעָּתה .'ה ְׁשאָֹלהֵׂשיָבִתי ְּבָרעָ 

- ָעַרב ֶאתי ַעְבְּדךָ  ּכִ  .ְׁשאָֹלה-- ְּבָיגֹוןֵׂשיַבת ַעְבְּדָך ָאִבינּו- ֶאתְוהֹוִרידּו ֲעָבֶדיךָ ; ָוֵמת--ֵאין ַהַּנַער-ִּכְראֹותֹו ִּכי

ָנא ַעְבְּדָך -ֵיֶׁשב,  ְוַעָּתה .ַהָּיִמים- ְוָחָטאִתי ְלָאִבי ָּכל',לֹא ֲאִביֶאּנּו ֵאֶליךָ -ִאם'  : ֵמִעם ָאִבי ֵלאמֹרַהַּנַער

 ֶּפן ֶאְרֶאה  :יּו ִאּתִ ְוַהַּנַער ֵאיֶנּנ, ָאִבי-ֵאיְך ֶאֱעֶלה ֶאל- ִּכי .ֶאָחיו- ַיַעל ִעםְוַהַּנַער; ֶעֶבד ַלאדִֹני--ַערַּתַחת ַהּנַ 

 ).23-34ד "בראשית מ(  "ָאִבי- ֲאֶׁשר ִיְמָצא ֶאתָבָרע

 

. כשהוא מבקש למסור את חייו תחת חיי אחיו, שוב מפגין יהודה תכונות המאפיינות גואל אמיתי

אולם עלינו לחזור , במשך אלפי שנה חוברו ספרים ומאמרים רבים שדנו בסיפורי בראשית אלו

 לפרטים מסוימים והדגשתם על פני אחרים נועדה על מנת להתחקות באופן ולהדגיש שהצמדותינו

מתוך ידיעה שמטרת האל היא להקים לו עם כוהנים וגוי , ספציפי אחר הסדר במלכות אלוהים

 .קדוש
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 ז"פרק ל

 יוסף חושף את זהותו 
 )ו" פרק מ-ה "בראשית פרק מ(

 

ב יוסף על גדותיו והקשה עליו להמשיך ולהעמיד גאה ל, כשהוא מאזין לנאום ההגנה של אחיו

, לפתע הוא פקד על המשרתים לעזוב את החדר. אהבתו לאביו ולאחיו לא ידעה גבולות. פנים

חבורת  ".ַהעֹוד ָאִבי ָחי, ֲאִני יֹוֵסף", ובעוד האחים המבולבלים נעים באי נוחות נשמע לפתע הקול

. בעל הדברים רמז לשומעיו להתקרב אליו. העברים הנרעשת לא ידעה את נפשה מרוב תדהמה

אם ? והוכיח להם כי כמותם גם הוא נימול, הייתכן כי ברגע זה ביקש יוסף לרכוש את אמון אחיו

כאשר בית , היש בזאת משום תחזית על העשוי להתרחש בעתיד, אמנם כאלה היו פני הדברים

ות לב שוחר תורה שנימול ישוב ויתגלה באמצע, יוסף אשר עקבותיו נעלמו במשך אלפי שנה

 ?בברית חדשה

 

ְמַכְרֶּתם אִֹתי -ִיַחר ְּבֵעיֵניֶכם ִּכי- ְוַאלֵּתָעְצבּו-ְוַעָּתה ַאל": יוסף פונה לאחיו הנסערים במילות כיבושין

, ית ָּבָאֶרץֵארִ ַוִּיְׁשָלֵחִני ֱאלִֹהים ִלְפֵניֶכם ָלׂשּום ָלֶכם ׁשְ ... ִּכי ְלִמְחָיה ְׁשָלַחִני ֱאלִֹהים ִלְפֵניֶכם :ֵהָּנה

 !אכן דברי גואל אמת). 5,7ה "בראשית מ (" ִלְפֵליָטה ְּגדָֹלהּוְלַהֲחיֹות ָלֶכם

 

על כן יוסף הורה לאחיו לשוב לביתם וליטול את . הרעב היה צפוי להימשך חמש שנים נוספות

. ןמיד לאחר הדברים הללו הוא פנה לבנימי. אביהם ובני משפחותיהם על מנת לחזור למצריים

עבר יוסף מאח לאח כשהוא , בהמשך. השניים התחבקו ובכו איש על כתפי אחיו שעה ארוכה

מה רבה הייתה השמחה וכמה דמעות אושר נשפכו ביום ההוא בו . מחבק כול אחד וגואה בבכי

 !אשר למרבה הפליאה התגלה גם כמושיע וגואל, נמצא האח האובד

 

הוא קרא לצופנת פענח והציע ,  לאוזני פרעהעל בוא אחי יוסף הגיעה) וההמולה(כשהשמועה 

יוסף העניק . לספק עגלות וציוד לדרך כדי להביא את משפחתו לאזור הפורה ביותר בארץ מצריים

אבל כמנהגו לבנימין הוא נתן חמש חליפות ושלוש מאות מטילי , חליפת בגדים לכול אחד מאחיו

 .כסף
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 פקד עליהם יוסף בצורה חד משמעית ,עם האספקה שהעניק להם פרעה, בצאת האחים לדרכם

ָׂשַמִני ", ּכֹה ָאַמר ִּבְנָך יֹוֵסף: להזדרז להגיע אל אביהם כשבפיהם מסר מאת בכורה של אהובתו רחל

ֶניָך ּובָ , ַאָּתה--ְוָהיִיָת ָקרֹוב ֵאַלי, ּגֶֹׁשן- ְוָיַׁשְבָּת ְבֶאֶרץ .ַּתֲעמֹד-ַאל, ְרָדה ֵאַלי; ִמְצָרִים-ֱאלִֹהים ְלָאדֹון ְלָכל

ִּתָּוֵרׁש -ֶּפן, עֹוד ָחֵמׁש ָׁשִנים ָרָעב-ִּכי,  ְוִכְלַּכְלִּתי אְֹתָך ָׁשם .ָלךְ -ֲאֶׁשר-ְוָכל, ְוצֹאְנָך ּוְבָקְרךָ ; ּוְבֵני ָבֶניךָ 

 ).9-11ה "בראשית מ ("ָלךְ -ֲאֶׁשר-ַאָּתה ּוֵביְתָך ְוָכל

 

ועוד יותר . וסף עדיין חיבהגיעם לביתם מיהרו האחד עשר לבשר לאביהם האבל שבנו י, ואכן

הדברים . יוסף זה שנחשב כמת הוא עכשיו מן האישים רבי ההשפעה ביותר עלי אדמות, מכך

אולם כאשר הוא שמע את המשך הסיפור וחזה . שהטיל ספק בנכונותם, המרעישים הממו את יעקב

 לאתונות ועוד עשר הרתומות, בעיניו בשיירת העגלות הרתומות לעשרה חמורים והעמוסות חיטה

  ַוּיֹאֶמר .ַח ַיֲעקֹב ֲאִביֶהם רּוַוְּתִחי. הוא החל נותן אימון בדברי בניו, ומלאות לחם וציוד נוסף

 ).'ב827-2ה "בראשית מ (" ְּבֶטֶרם ָאמּותֵאְלָכה ְוֶאְרֶאּנּו; יֹוֵסף ְּבִני ָחי-ַרב עֹוד", ִיְׂשָרֵאל

 

מו היה עולה על הכרכרה המהירה ביותר ובעצ, ניתן היה לצפות שיוסף לא היה משתהה אף לרגע

היה , אולם בהיותו עבד אל עליון וגם משרת פרעה. שהייתה בהישג ידו ומגיע בדהרה לבית אביו

ולאו דווקא , מה שעמד לנגד עיניו היו מחויבויותיו. יוסף מחויב למעמדו ולתפקידו כגואל ומושיע

 את כול הסידורים הנחוצים לרווחת בני בד בבד הוא ערך. כנים ומוצדקים ככל שיהיו, רחשי לבו

 .והסדיר את האמצעים והתנאים הדרושים לשובם, משפחתו

 

אולם כעת היה הישיש זקוק לדברי נחמה ועידוד . שנים רבות חלפו מאז דיבר האלוהים עם יעקב

כשהוא פונה לבכורו האהוב פעם , אלוהי יעקב הופיע בפניו בחזיון לילה. שישככו את פחדיו

ִּתיָרא ֵמְרָדה -ַאל; ָאנִֹכי ָהֵאל ֱאלֵֹהי ָאִביךָ ",  ַוּיֹאֶמר ."ִהֵּנִני",  ַוּיֹאֶמר";ַיֲעקֹב ַיֲעקֹב " :נוספת

 ָיִׁשית ָידֹו ְויֹוֵסף; ָעלֹה-י ַאַעְלָך ַגםְוָאנֹכִ ,  ֵאֵרד ִעְּמָך ִמְצַרְיָמה ָאנִֹכי .דֹול ֲאִׂשיְמָך ָׁשםְלגֹוי ָּג-ִּכי, ִמְצַרְיָמה

 ).2-4ו "בראשית מ( "יךָ ֵעינֶ -ַעל

 

נדמתה , כדי לפגוש שם את בנו שאבד לו במשך שנים כה רבות, עבור יעקב הירידה למצריים

יוסף וישראל . ולב הבן עם אביו, אולם סוף כול סוף הגיע היום בו לב האב התאחד עם בנו. כנצח
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, ש הקשר עם האבותגם בימינו אנו חוזים בחידו. התחבקו ובכו שעה ארוכה האחד על צוואר השני

שכן רוח אלוהים גורמת לבנים להשיב את ליבם ולהפנותו אל , קשר שהיה מנותק עידן ועידנים

 ).24' עיין מלאכי ג(יצחק ויעקב , אברהם, אבותיהם הקדמונים

 

לפני . וכי חמישה מאחיו וגם אביו נלווים אליו, יוסף חזר לפרעה והודיע לו שבני משפחתו הגיעו

שכן משלח , ך מצריים הזהיר יוסף את קרוביו לבל יסגירו את עובדת היותם רועיםהצגתם בפני מל

אולם בעת שפרעה הפנה אליהם את השאלה לא . בזוי בעיני המצרים, כאמור למעלה, יד זה היה

, כמו אבותיהם לפניהם, וכך התוודו ישראל ובניו בפני פרעה כי הם, עלה שקר על בדל שפתותיהם

ם השלילי של המצרים כלפי רעיית צאן פעל בסופו של דבר לטובת האורחים יחס. כולם רועי צאן

, קיבלה משפחתו של יוסף מקום יישוב מרוחק, וכך. שכן למארחים היה עניין לבודדם, העברים

לפני . ולעבודה הזרה שרווחה אצלם, אשר מנע מהם להיטמע ולהיחשף למנהגי המקום ותושביו

יעקב הזקן לא חסך את ברכתו ממי שנטה .  את אביו לפני המלךעוזבם את ארמון פרעה הציג יוסף

  .עכשיו חסד לו ולבניו

 

אחד האזורים הברוכים ביותר , ברשותו של פרעה התיישבה המשפחה העברית בגושן, וכך

על מנת שיוכלו להתרבות ולהפוך , אלוהים זרע את זרע ישראל בארץ זרה ופורייה. במצריים

ברכת הפריון משום מה מתגשמת תמיד , כפי שראינו. רית לאבותלאומה אותה הוא הבטיח בב

האם זו הדרך והדפוס בהם משתמש אלוהים על מנת להפוך את אברהם . מחוץ לארץ ישראל

איגרת אל , 2,3ב "עיין בראשית י(? לברכה רבת היקף וליורש העולם) באמצעות צאצאיו(

 ).13' הרומים ד
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 ח"פרק ל

 יעקב המשפטן
 )1-14ח "פרק מ תבראשי(

 

נהנה , תחת חסות בכור רחל האהוב שדאג לכול מחסורו. יעקב ובני משפחתו התיישבו בארץ גושן

אולם בהגיעו לגיל מאה . יעקב במהלך שבע עשרה השנים הבאות מהברכות שאל שדי העתיר עליו

א יש ידע יעקב שטרם ישיב את נשמתו לבור, כבכור אלוהים. ושבעים שנה כוחו לא עמד לו עוד

 . לסמוך את ימינו עליו ולהעניק לו את ברכת המנה הכפולה, עליו לבחור את גואל המשפחה

 

בהיותו כפוף למצוות אלוהיו לא יכול היה יעקב להנחיל את . המצב לא היה פשוט כלל ועיקר, ברם

ָהַאַחת ֲאהּוָבה , םִתְהיֶיָן ְלִאיׁש ְׁשֵּתי ָנִׁשי-ִּכי:  נאמר15-17א "זכויות הבכורה ליוסף שכן בדברים כ

-ת ְּביֹום ַהְנִחילֹו אֶ ְוָהָיה  .ְוָהָיה ַהֵּבן ַהְּבכֹר ַלְּׂשִניָאה; ָהֲאהּוָבה ְוַהְּׂשנּוָאה, לֹו ָבִנים-ְוָיְלדּו, ְוָהַאַחת ְׂשנּוָאה

כֹר ַהּבְ -ִּכי ֶאת .ַהְּבכֹר, ָאהַהְּׂשנּו-ְּפֵני ֶבן-ָהֲאהּוָבה ַעל-ֶּבן-לֹא יּוַכל ְלַבֵּכר ֶאת-- לֹוִיְהֶיה-ֵאת ֲאֶׁשר, ָּבָניו

  .לֹו ִמְׁשַּפט ַהְּבכָֹרה, הּוא ֵראִׁשית אֹנֹו- ִּכי :ִיָּמֵצא לֹו- ָלֶתת לֹו ִּפי ְׁשַנִים ְּבכֹל ֲאֶׁשרַהְּׂשנּוָאה ַיִּכיר-ֶּבן

 

מדרך הטבע הייתה הבכורה אמורה להיות בידי .  שרק אחד מבני לאה זכאי לברכהיעקב הכיר בכך

מה שאפשר , סר חינו של ראובן בעיני אביו, )ה"בפרקנו ל( אולם כפי שכבר נוכחנו לדעת .ראובן

על כן ניתן היה לצפות שיהודה הוא שיקבל את ברכת . ליהודה לתפוס את מקומו כמנהיג המשפחה

. שעל אף היותו בכור אמו לא היה בכור אביו, ולא יוסף, שעמדה עכשיו על הפרק" פי שניים"ה

בהיותו משפטן ממולח ביצע יעקב את אחד המהלכים . ומה הישיש היה בדעה אחרתאולם אבי הא

אך לא לפני שהוא שטח  בפני יוסף אהוב נפשו את , המבריקים ביותר בכול הכרוניקה המקראית

: כחלק מזכות הבכורה שנפלה בחלקו שלו, כול פרטי הברכות אשר אלוהיו הנאמן האציל עליו

 ּוְנַתִּתיךָ , ָך ְוִהְרִּביִתךָ ִהְנִני ַמְפרְ ",  ַוּיֹאֶמר ֵאַלי .ַוְיָבֶרְך אִֹתי; ַלי ְּבלּוז ְּבֶאֶרץ ְּכָנַעןאֵ -ֵאל ַׁשַּדי ִנְרָאה..."

,  בסיימו ).3,4ח "בראשית מ( "ֲאֻחַּזת עֹוָלם-- ְלַזְרֲעָך ַאֲחֶריךָ ָהָאֶרץ ַהּזֹאת-ְוָנַתִּתי ֶאת; ִלְקַהל ַעִּמים

, במילים אחרות. הם עכשיו בניו שלו, נכדיו בני יוסף, בו לצד בנוקבע יעקב כי שני הנערים שניצ

 . יעקב אימץ את בני יוסף
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ָבֶניָך ַהּנֹוָלִדים ְלָך ְּבֶאֶרץ -ְוַעָּתה ְׁשֵני":  הבה נעקוב אחר המהלכים בהם נקט יעקב לכול פרטיהם

 הדגשה 5פסוק ( "ִלי- ִיְהיּוִּכְראּוֵבן ְוִׁשְמעֹון--ֶּׁשה ֶאְפַרִים ּוְמנַ  :ֵהם-ִלי--ּבִֹאי ֵאֶליָך ִמְצַרְיָמה-ַעד, ִמְצַרִים

לפני הבכור ומכאן שאפרים הוא , בנו השני של יוסף,  יעקב מקדים להזכיר את אפרים. )שלי

ראובן שעה ש, קיבל את תפקיד ההנהגהאמנם יהודה . שיתפוס עכשיו את מקומו ומעמדו של ראובן

באמצעות  .שכאמור ניתנת סמוך למות האב, "נה הכפולהמ"אולם הוא לא זכה ב, איבד את מעמדו

יעקב הציב את , שמעון, במקומו של בנו השני. היכול היה עכשיו אפרים לזכות ב פעולת אימוץ

לעומת , יוסף.  ודבר מה יקרה לאפריםבמידה, היה זה מהלך שנועד לצורך גיבויייתכן ש. מנשה

 .ניווכח בהמשךכפי ש, עדיין לא ירד לסוף דעתו של אביו, זאת

 

כאשר הטקסט , יעקביש לתת את הדעת על העובדה שלמרות שבסיפור זה נעשה שימוש בשם 

 מופיע שבע פעמים ישראלהשם . ישראלעוסק בהאצלת הברכה על יוסף ובניו נקרא יעקב בשם 

על אף , היה זה ישראל אשר שאל את יוסף בנוגע לזהותם של העומדים לצידו). ח"מ(בפרק הנדון 

אולם חשיבותה של הברכה שהייתה בדעתו . א הכירם במהלך שבע עשרה השנים האחרונותשהו

, להעניק הצריכה הקפדה מקסימאלית על כול ההליכים החוקיים בהתאם לעקרונות מלכות אלוהים

בזיכרונו עלתה תמונת אביו אשר במעמד דומה ניסה לפני .  בעיקר לנוכח עובדת ראייתו הלקויה

יוסף אישר בפני ישראל כי הנערים הללו הם . את העומד לפניו,  ללא הצלחה,שנים רבות לזהות

 .אכן הבנים שאלוהים העניק לו במצריים
 

, מול אביו, ועל כן הוא העמיד את מנשה לשמאלו, חשיבות מעמד הבכורה לא נעלמה מעיני יוסף

 שאביו אימץ את הוא עדיין לא הבחין בכך. על מנת שישראל יניח את ימינו על ראש נכדו הבכור

מבית רחל לבית לאה " העביר"שאותו הוא , בניו ושהיה בדעתו להעניק את ברכת הבכורה לאפרים

 ).  כשדבר זה נכון כמובן גם לגבי מנשה(

 

יוסף הנבוך . הפעולה הבאה של ישראל הייתה לשכל את ידיו ולהניח את הימנית על ראש אפרים

. שכן כול מעשיו היו מתוכננים מראש בקפידה, בשלואולם ישראל המשיך , מחה על פעולות אביו

-ְוֶאת, הּוא ַהָּצִעירוְ , רֹאׁש ֶאְפַרִים-ְיִמינֹו ַוָּיֶׁשת ַעל-ַוִּיְׁשַלח ִיְׂשָרֵאל ֶאת: וכך אנו ממשיכים לקרוא
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ות לאחר מכן שנים רב). 14פסוק ( ַהְּבכֹור, ִּכי ְמַנֶּׁשה, ָיָדיו- ֶאת ִׂשֵּכל :רֹאׁש ְמַנֶּׁשה-ְׂשמֹאלֹו ַעל

 "ְוֶאְפַרִים ְּבכִֹרי הּוא, ָהיִיִתי ְלִיְׂשָרֵאל ְלָאב-ִּכי": יעניק אלוהים תוקף לברכה זו ויאשררה במילים
אולי היה זה . הכתוב אינו מפרש את העדפת אפרים הצעיר על פני מנשה הבוגר  ).9א "ירמיהו ל(

ותו תתמלא הבטחת ההתרבות שבאמצעמעיד על כך  ששם זהשכן יעקב הכיר ,  הנבואיבשל שמו

, תהא הסיבה אשר תהא, ל פניםועל כ.  שאותה קיבלו הוא ואבותיו אברהם ויצחק מאת האלוהים

בברכו את   . ל העתו המשיך יעקב את הדפוס המלווה אותנו כ לברכת יד הימיןבבחירת הצעיר

, וכך. משמעתרי , יוסף באמצעות שני בניו הוא העניק לבנו מאשתו האהובה רחל מנה כפולה

 ). 22 פסוקעיין (מעתה ואילך יהיה יוסף הבן היחיד שייוצג על ידי שני שבטים 

 

על ידי הכתוב בספר דברי נמצא שמעשי יעקב מקבלים אישור בשלב מאוחר בהרבה בהיסטוריה 

ּוְבֵני ְראּוֵבן :  וליהודה מאידך, שם מודגשים התפקידים הספציפיים שהוענקו לבני יוסף מחד, הימים

ְולֹא ְלִהְתַיֵחׂש ; ִיְׂשָרֵאל-ִנְּתָנה ְּבכָֹרתֹו ִלְבֵני יֹוֵסף ֶּבן, ּוְבַחְּללֹו ְיצּוֵעי ָאִביו--ִּכי הּוא ַהְּבכֹור, ִיְׂשָרֵאל-ְּבכֹור

 ).1,2' ה' דברי הימים א( ְליֹוֵסף, ְוַהְּבכָֹרה; ּוְלָנִגיד ִמֶּמּנּו, ִּכי ְיהּוָדה ָּגַבר ְּבֶאָחיו .ַלְּבכָֹרה
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 ט"פרק ל

 יעקב מאציל את ברכות הבכורה
 )28ט " פרק מ- 15ח "בראשית פרק מ(

 

ָהֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ִהְתַהְּלכּו  " :המשיך ישראל, אותם אימץ זה עתה, אחרי שסמך את ידיו על הבנים

- ַהַּמְלָאְך ַהּגֵֹאל אִֹתי ִמָּכל . ַהֶּזהַהּיֹום- ֵמעֹוִדי ַעדָהֱאלִֹהים ָהרֶֹעה אִֹתי--ְצָחקַאְבָרָהם ְויִ , ֲאבַֹתי ְלָפָניו

 ְּבֶקֶרב ְוִיְדּגּו ָלרֹב; ְצָחקְוֵׁשם ֲאבַֹתי ַאְבָרָהם ְויִ , ]ישראל [ַהְּנָעִרים ְוִיָּקֵרא ָבֶהם ְׁשִמי-ְיָבֵרְך ֶאת, ָרע

 ).15,16ח "בראשית מ( "ָהָאֶרץ

 

ומאחר , כפי שראינו למעלה, "ישראל"כיוון שבהקשר זה יעקב נקרא בשם . "ְוִיָּקֵרא ָבֶהם ְׁשִמי"

יפנה ' כאשר ה, בעתיד.  הרי ששם זה יהיה מעכשיו טבוע בהם, שבשם זה הוא בירך את יוסף ובניו

ואת יתר השבטים ( הוא יכנה את בית אפרים - אפרים ויהודה -או לשני הבתים , לשני העמים

עיין " (ישראל"מכונה בשם לעתים גם בית יהודה , אף על פי כן". ישראל "–) שיחברו אליו

שכן בתקופה זו רוב השבטים , ובעיקר נכון הדבר בספרי הברית החדשה, ) לדוגמא14' ישעיהו ח

 .  כבר נטמעו והתבוללו בין הגויים) שבטי הצפון(האחרים 

 

אולם בעקבות פעולתו זו הוא , "מנה הכפולה"לברך את אפרים בברכת הכעת ישראל היה ערוך 

אולם . יהודה נבחר זה מכבר למנהיגות והיה נשיא המשפחההן .  הבכורהדעמד לפצל את מעמ

גרם ישראל לכך שאיש מבין שני הבכורים לא יוכל לשמש , בהניחו את ימינו על בנו של יוסף

עתיד ,  רק לאור העתיד הנבואי של האומהאלא, ניתן להבנהאינו מעשה תמוה זה . גואל המשפחה

 ".י הנבחר הגו–יעקב "שאלוהים קבע עבור 

 

כאשר רק לשניים מן השבטים נמסרו תפקידי ההנהגה איך זה שהעם כולו , אולם כאן עלינו לשאול

של ממלכת תשובה לשאלה זו טמון ההסבר לפילוג ב ? "ממלכת כוהנים וגוי קדוש"עתיד להיות 

 בהסתפחם" בית אפרים"ל שבטי הצפון לויהפכו ככשזה יתרחש  .ישראל העתידית לשני בתים

כך כול קבוצה תיקח חלק בתפקיד . יהיו חלק מבית יהודה) בעיקר(בנימין ולוי בני בעוד ש, יואל
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נחיצותה של חלוקה זו נעוצה בחטא המובנה שבגללו אסר  .שיועד לאחד משני הבכוריםובגורל 

-16ו "כ' לשם דוגמא עיין דברי הימים ב(אלוהים שמלכות וכהונה ישמשו בידיה של ישות אחת 

18.( 

   

הברכה ".  ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץְוִיְדּגּו ָלרֹב", בה נשוב למעמד האצלת הברכה שהסתיימה במיליםה

שאינו מופיע בשום מקום אחר במקרא ואין בו למעשה שימוש , "וידגו"מסתכמת בפועל הייחודי 

כאשר בתקופה מאוחרת . נראה שפועל זה הומצא במיוחד למען ברכה נבואית זו. בשפה העברית

" דגי אדם"מי יהיו אותם , )19' עיין מתי ד" (דייגי אדם"רא המשיח לתלמידיו להיות בהרבה יק

 ?אליהם הוא עתיד לשולחם

 

על מנשה הוא הכריז כעל . התנבא ישראל על שני נכדיו, לאחר מחלוקת מסוימת בין האב והבן

תנה לו כשמצרפים את המשמעות הנבואית של השם מנשה לברכה שזה עתה ני.   גוף יחיד–" עם"

הם ) ובמיוחד צאצאי ממלכת ישראל הצפונית, עם ישראל(האחד " עם"ניתן להסיק שבתור ה

 מלוא"לעומת זאת הברכה שקיבל אפרים הועידה אותו להיות . את זהותם) שכחה= נשיה (ישכחו 

 שורש –ה "פר( ועל כן צאצאים אלו של יעקב ויוסף ירבו ויפרו ,)17-19ח "בראשית מ" (הגויים

, בימים רחוקים, לבסוף". מלוא הגויים"דהיינו גויים רבים עד כדי היותם ,  ויהפכו לעמים)אפרים

 באמצעות )וכמובן גם כלפי יהודה ( זה של העםחמלתו ורחמיו כלפי חלק, יגלה את אהבתו' ה

 אשר עתיד לשכוח את זהותו העם, כך). 2,3,10,12,13א "ירמיהו לעיין (ברית חדשה 

זכר ייו) 24' מלאכי געיין (יצחק וישראל ישוב יום אחד לאבותיו אלו , והשתייכותו לאברהם

כמו גם את זהותו כמי , שורשיו ועתידו, ייעודו, שהיא המסמך המתאר ומגדיר את מורשתו, תורהב

 .'ששייך לה

 

ִמֶּכם ֵאיֶנִּני רֹוֶצה ֶׁשֵּיָעֵלם ,  ַאַחיֵהן": פנה אל מכותביו בצטטו מהברכה דלעיל, השליח לגויים, שאול

ַּדת ָמה ֶאת יִ ֵקהּות ֵלב ָאֲחָזה ְּבמ: ֶּפן ִּתְהיּו ֲחָכִמים ְּבֵעיֵניֶכם, ]של ישראל" קהות הלב[" ַהּסֹוד ַהֶּזה

 25,26א "איגרת אל הרומים י( "...,ְוָכְך ָּכל ִיְׂשָרֵאל יִָּוַׁשע. ְמלֹוא ַהּגֹוִיםַעד ֲאֶׁשר ִיָּכֵנס , ִיְׂשָרֵאל
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פענוח תעלומה זו קשור ישירות ? "הגויים מלוא"ל" ישראל כול"בין  מה הקשר  ).הדגשה שלי

 .  לברכת יעקב את אפרים

בהם הוא הטמיע , האם הבורא מרמז בזאת שהוא אל הדבק בעקביות בבריתות שכרת עם האבות

, ֲאֶׁשר ָחַפְצִּתי-ֶאתָעָׂשה - ִּכי ִאם :ָיׁשּוב ֵאַלי ֵריָקם-לֹא, ֵּכן ִיְהֶיה ְדָבִרי ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמִּפי"? את דברו

-ְוַאֶּתם ְּבֵני; ]לא השתניתי[לֹא ָׁשִניִתי , ִּכי ֲאִני ְיהָוה". )11ה "ישעיהו נ( "ְוִהְצִליַח ֲאֶׁשר ְׁשַלְחִּתיו

האם המפתח לחשיפתם של המוני בית אפרים מצוי בהקשר של ). 6' מלאכי ג( "ַיֲעקֹב לֹא ְכִליֶתם

שאול מאשר זאת ? עליה מכריז הנביא ירמיהו, ליהם ברית זודהיינו אלה שקיבלו ע, "ברית חדשה"

לֹא , ]זרע[  ַהֶּצֱאָצִאיםָּכלְּכֵדי ֶׁשָּכל ֶזה ִיְהֶיה ְּבֶחֶסד ְוַהַהְבָטָחה ָּתחּול ַעל , ָלֵכן ַעל־ְיֵדי ֱאמּוָנה": בקובעו

,  ַעל ְּבֵני ֱאמּוַנת ַאְבָרָהםֶאָּלא ַּגם, ]בית יהודה אשר לא השליך את התורה מנגד[ ַרק ַעל ְּבֵני ַהּתֹוָרה

יש לשים לב לעובדה ששאול אינו ).  הדגשות שלי16' איגרת אל הרומים ד( "ָאב ְלֻכָּלנּוֶׁשהּוא 

: במקום אחר מבהיר השליח את נושא האמונה בקובעו  ".מאמץ"או " רוחני"מכנה את אברהם אב 

כשהוא מתכוון , )2' ג' איגרת אל התסלוניקים ב( ]בהא הידיעה[  לֹא ְלָכל ְּבֵני ָאָדם ָהֱאמּוָנה...ׁשֶ 

בל  ).16' כפי שהבחנו זה עתה מן הציטוט באיגרת אל הרומים ד(לאמונה שהייתה לאבינו אברהם 

איגרת עיין ( שבאה בעקבות ההתמלאות ברוח הקודש מתנת האמונהלנטעה ונבלבל בין אמונה זו 

 ). 9ב "אל הקורינתים א י

 

ליהודה , כפי שכבר ראינו. ה לכנס את בניו ולברך כול אחד מהם בנפרדמהלכו הבא של יעקב הי

שכן אחיו הבוגרים ממנו נפסלו בשל אי , או מעמד הנגיד במסגרת זכויות הבכור, ניתנה ההנהגה

על כן קבע אביו שהוא ינהיג את . בעוד שיהודה הוכיח את עצמו ראוי, ציותם לציוויי התורה

כיוון שבכפו יהיה , לציית למרותו, ים אחי יהודה להשתחוות לפניועתיד, לפי דברי יעקב. המשפחה

ט "עיין בראשית מ(נתון שבט מחוקקים ועל כן עליו תהיה מוטלת האחריות למימוש דברי התורה 

8,10.( 

 

ובכך תתגשם הבטחת הריבוי שניתנה , ")אפרים("ברכת יעקב ליוסף מתמקדת בנושא הפריון 

 ובעמדת כוח וסמכות מחוץ לארץ ישראל וביניהן אוצרות תבל, ותרכיוסף יבורך במשנה ב. לאבות

 ). 22,25,26ט "עיין בראשית מ(
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ִּתְהיֶיָן ... ִּבְרכֹת הֹוַרי-ִּבְרכֹת ָאִביָך ָּגְברּו ַעל":  בברכתו ליוסף אומר יעקב את הדברים הבאים

שיעקב הועיד " נזירות"ה).   הדגשה שלי26ט "בראשית מ("  ֶאָחיוְנִזירּוְלָקְדקֹד , ְלרֹאׁש יֹוֵסף

האם לכך התכוון ישראל כשהכריז שברכתו כאבי יוסף , באופן סמלי לבנו מהווה גם סוג של כהונה

 ?אברהם ויצחק, עולה אף על ברכות אבותיו

 

, בנפרד מיהודה(אפרים /נרמז על עתידו של אותו חלק של האומה המכונה ישראל' בהושע פרק ד

, ַאָּתה ַהַּדַעת ָמַאְסּתָ -ִּכי"): של אותו פרק' א6בפסוק (יז אלוהים וכך מכר). 'א15עיין פסוק 

" הכוהנים"הקשר בו נזכרים ב 51-פסוקים ' גם בפרק ה". ִמַּכֵהן ִלי) ְוֶאְמָאְסךָ (ואמאסאך 

אפרים יכה על חטא הוא יוכל ליטול בעתיד /כאשר בית ישראל, וכך.  לבית ישראלההתייחסות היא

 .המיועד לותפקיד  ,וית כהונת מלכיצדק דמהכהונהתפקיד את 
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 'פרק מ

 יעקב מובא לקבורה
 )'  פרק נ- 29ט "בראשית פרק מ(

 

כשיעקב סיים לברך את בניו הוא פקד עליהם לקוברו עם אבותיו במערת המכפלה אשר בארץ 

מעמד זה !  תורואותם זכה לברך כול אחד ב, אכן הייתה זו פרידה מרגשת בין יעקב לבניו.  כנען

אליו נכסף שנים כה רבות ואשר עכשיו , הגיע לשיאו בעת חילופי המבטים בין יעקב לבין יקירו

בהשיבו את נשמתו לבוראו היה זה יוסף אשר נשק לו ובדמעות , וכך. היה האחרון להיפרד מאביו

 .)4ו "עיין בראשית מ(ממש כפי שהבטיח לו אלוהים שנים קודם לכן , הניח ידיו על עיניו

 

בתום תהליך החניטה בין שבעים . בהתאם למנהגי המצרים דאג יוסף לכך שגופת אביו תיחנט

בטרם נכנסו לארץ חנתה השיירה מזרחית . הימים יצא לעבר כנען מסע ההלוויה רב המשתתפים

היו כה , שנשא אופי מצרי, מימדי האירוע. כאשר המספד על מות יעקב נמשך שבעת ימים, לירדן

אולם האם היו כול האבלים ". אבל מצריים" עד כי בני המקום הכנענים כינו את האתר גדולים

ועל כן לא ניתן ) 22ה "עיין בראשית מ (חליפות שמלותיש לזכור שיוסף העניק לאחיו ? מצרים

כך גם בימינו ישנם רבים המתייחסים , כמו הכנענים דאז. היה להבדיל בינם לבין בני מצריים

 . לשוב לשורות עם ישראל) עדיין(ל זרים ונוכרים ואינם מוכנים לאפשר להם לצאצאי יוסף כא

 

, תוך זמן קצר החלו האחים לחשוש מפני אחיהם. שבו בני יעקב לגושן, לאחר קיום מצוות אביהם

', עבד ה, יוסף. אדון מצריים רב ההשפעה ועל כן הם פנו אליו בתחינה כי יסלח להם על מעשיהם

  ְוַאֶּתם .ָאִני, ֱאלִֹהיםִּכי ֲהַתַחת : "של גואל המשפחה הראוי למעמדו ואומר לאחיושב ומפגין תכונות 

-ִּתיָראּו-ַאל,  ְוַעָּתה .ָרב-ְלַהֲחיֹת ַעם, ְלַמַען ֲעׂשֹה ַּכּיֹום ַהֶּזה,  ֲחָׁשָבּה ְלטָֹבהֱאלִֹהים; ַׁשְבֶּתם ָעַלי ָרָעהחֲ 

 ).19-21' בראשית נ( ִלָּבם-ַוְיַדֵּבר ַעל,  ַויְַנֵחם אֹוָתם;"ַטְּפֶכם-ְוֶאת, ָאנִֹכי ֲאַכְלֵּכל ֶאְתֶכם-

 

בכורו , אולם כאשר נולדו ילדי מכיר. יוסף עצמו זכה לראות את צאצאי אפרים עד הדור השלישי

פסוק (  ִּבְרֵּכי יֹוֵסף-ַעל על ניניו אלו נאמר שהם נולדו. הוא נקט בפעולה יוצאת דופן, של מנשה

תחת בנה השני של (אומץ על ידי יעקב , בכורו של יוסף, מנשה, ו לעילכפי שכבר ראינ).  23
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ּומֹוַלְדְּתָך ": לאחר אמצו אותם אמר ישראל ליוסף. כפי שאפרים הושם במקומו של ראובן, )לאה

נוסף לשניים ,  לךוכול הילדים שייוולד", דהיינו). 6ח "בראשית מ ("ְלָך ִיְהיּו, הֹוַלְדָּת ַאֲחֵריֶהם-ֲאֶׁשר

לא היו , את בנו השניאת בכורו ולאביו שלמעשה איבד , סביר להניח שליוסף". יהיו שלך, ללוה

המצב , כך או אחרת.  וגם אם היו כאלה הרי שלא הוא בחר להדיח את מנשה מבכורתובנים נוספים

כרעה ללדת היא עשתה , נכדו, על כן כשאשת מכיר. בכור חוקי-שנוצר הותיר את יוסף ללא יורש

נקטה , רחל, אמו של יוסף. רבא שלהם-כאות לכך שילדים אלו שייכים לסבא,  ברכי יוסףזאת על

 ְוֵתֵלד; י ִבְלָהה ּבֹא ֵאֶליהָ ִהֵּנה ֲאָמתִ ", ַוּתֹאֶמר. גם היא באמצעי זה של אימוץ שנים רבות קודם לכן

 .ף שגם לו יהיה יורש חוקיכך הבטיח יוס). 3' בראשית ל("  ִמֶּמָּנהָאנִֹכי-ְוִאָּבֶנה ַגם, ְרַּכיּבִ -ַעל

 

לפני מותו הוא דרש מאחיו שיבטיחו לו חגיגית כי . יוסף הלך לעולמו כשהוא בן מאה ועשר

נחנט והושם , כמו אביו, יוסף. בצאתם ממצריים הם יינטלו עמם את גופתו לקבורה בארץ ישראל

בקעת "ייה בובעתיד יקומו לתח,  של יוסף לנחלתןהעצמות היבשותבהגיע העת שבו . בארון

 . גם עצמות צאצאיו יחד עם כול בית ישראל" העצמות היבשות

 

כשלוש מאות ? הייתכן שגופות האחים האחרים נחנטו גם הן והונחו במבנים זמניים דמויי סוכות

משם הם נטלו את , סוכותבצאת בני ישראל ממצריים הם עצרו במקום הנקרא , שנה מאוחר יותר

ל האבות האחרים גם הם לא מן הנמנע ששרידיהם ש). 19,20ג " יעיין שמות(שרידיו של יוסף 

, מערבית ליריחו, מעניין שבאזור בנימין. נלקחו למען ייקברו בארץ האבותזו עת נטמנו שם וב

ייתכן וזה המקום בו נטמנו העצמות . נמצא מקום שהערבים מכנים עד היום קובור בני אישראיל

 .עם לארץ ישראלשבני ישראל נשאו עמם וקברום עם הגי

 

בכורי (ד זקנים "ניתן למנות עכשיו כ, יוסף ויהודה, כשמוסיפים לרשימת האבות את שני בני יעקב

 רשימת שושלות הבכורים ריוה). 4' עיין ההתגלות ד(היושבים סביב הכס ) אלוהים הגואלים

, שם, נוח, למך, מתושלח, חנוך, ירד, מהללאל, קינן, אנוש, שת, אדם: השייכים לאלוהים

ל וסך הכ. יהודה ויוסף, יעקב, יצחק, אברם, תרח, נחור, שרוג, רעו, פלג, עבר, שלח, ארפכשד

יש לשים לב לעובדה שאיש מהם לא היה ראוי ליטול את הספר שהיה מונח . עשרים וארבעה זקנים

--חָא :  אנו קוראים8,9ט " מתהיליםב). 3,4' עיין ההתגלות ה(לימין הבורא ולהתיר את חותמיו 
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, פואא, היתשומה הי. ְוָחַדל ְלעֹוָלם ֵיַקר ִּפְדיֹון ַנְפָׁשםוְ   .ִיֵּתן ֵלאלִֹהים ָּכְפרֹו-לֹא; לֹא ָפדֹה ִיְפֶּדה ִאיׁש

 . אשר בין היתר יוכל ליטול את הספר מידיו, על אלוהים לספק ברבות הימים גואל משלו

 

 שבטי ישראל שיחד מהווים –יהם כי אם את צאצא, מכאן ואילך לא נפגוש עוד בכורים כיחידים

הוא הוריד למצריים את העברים . את אומת הבכורים שהובטחה בברית שאלוהים כרת עם האבות

 . ברך והפרה אותם, ושם העניק להם את הפורייה שבאדמות
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 א"פרק מ

 מושיע לבית לוי
 )' פרק ד-' שמות פרק ב(

 

, הדפוס שאפיין את חייו של יעקב. שגשוג ושפע בארץ גושןמ" עם יעקב"במשך שנים רבות נהנה 

התגשם גם בחיי צאצאיו אשר הלכו והתעצמו בארץ , שהתעשר והתרבה מחוץ לארץ המובטחת

בשלב מסוים החלה האוכלוסייה המקומית לחוש שנשקפת לה סכנה ממספרם הגדל ורב , ברם. חם

 . של העברים שחיו בקרבה

 

,  אברהם הוא הכריז שזרעו של אבי האומה יהיה ככוכבים לרובבכרות אלוהים את בריתו עם

). 12,13ו "עיין בראשית ט(ואולם יבוא יום אשר בו יהיה זרע זה נתון בעלטה ותחת שעבוד 

כי אם גם לאפלה רוחנית , חשיכה זו מתייחסת לא רק למצב הפיזי הקשה של העבדות במצריים

 5' וביחזקאל כ 14ד "ביהושע כ ).12' ל הרומים העיין איגרת א(  עולם ולמוותל, חטאועבדות ל

 .מצרייםגלות של בני ישראל בעת הירוד מצבם הרוחני  לש ים תיאוריםאכן מצויואילך 

 

שייכים ה חסל אתהניסיונות ל. כשעידן זה עמד להסתיים הפכה עבדות העם העברי קשה מנשוא

 .בוא תבוא) משמיים(שתגובה והסבל שנגרם להם בשל כך היוו ערובה לכך ,  ולאבדםלאלוהים

 מבית עמולהושיע ולמלט את , אלוהים לגאולמנוי וגמור עם  היה ות גלותבתום ארבע מאות שנ

ֱאלֵֹהי ַאְבָרָהם   וכי הואהוכחה ניצחת שהוא עומד בדיבורו" עולם"העבדים של פרעה ולהוכיח ל

 .ִיְצָחק ְוַיֲעקֹב

 

טרם ש, ך ישראל להכשיר מנהיג שיוציא את העםהעל שלו לקח על עצמו מל-לצורך יישום תוכנית

 אשר הוקדש, הקים אלוהים את משהמלוא העיתים ב, וכך. שיבו למולדתו מעבדות ויו,התגבש

הדברים הנאמרים על הנביא ירמיהו תואמים גם את הנועד להיות . למען מטרה זו מיום הולדתו

" ְנַתִּתיךָ ...  ָנִביא :ֶרֶחם ִהְקַּדְׁשִּתיךָ ּוְבֶטֶרם ֵּתֵצא מֵ , ִּתיךָ ְּבֶטֶרם ֶאָּצְרך ַבֶּבֶטן ְיַדעְ " :מושיעו של עם ישראל

משה הוא שהושיע את . תפקידו היה חשוב פי כמה. אולם משה לא היה רק נביא). 5' ירמיהו א(

דרך אל הארץ ארבעים שנה במדבר בהוא הנהיג את בני ישראל במשך . העם וחילץ אותו מעבדות



 125

 בנוכחות הגבורה זכה לשהות משה ,לומעל לכו.  הפך חבורת עבדים לעםאשרזה הוא . המובטחת

 . והוראות להקמת המשכן קיבל את התורהכשבמהלכם, ל אחדובשני פרקי זמן בני ארבעים יום כ

 כשפנה אל גואל מובהקבעקבות חטא עגל הזהב הפגין שליח האלוהים תכונות של , יתר על כן

עיין  ("ִמִּסְפְרָך ֲאֶׁשר ָּכָתְבּתָ , ְמֵחִני ָנא--ַאיִן-ְוִאם; ִּתָּׂשא ַחָּטאָתם-ִאם, ְוַעָּתה: "ריבונו במילים הבאות

  ). הדגשה שלי32ב "שמות ל

 

כאשר בתוקף צווי פרעה היה נתון בסכנת מוות ,  בן עמרם ויוכבד נולד למשפחה משבט לוימשה

נמשה על ידי , שפת היאורלפיכך הוא הוטמן בתיבת גומא שהונחה בין קני סוף ב. מיד עם לידתו

, שנים אחר כך משה לקח על עצמו לעשות צדק. טופל על ידי אמו וגדל בארמון המלך, בת פרעה

כשנודע לו שהדבר פורסם ברבים הוא . ועל כן הרג נוגש מצרי שהתנכל לאחד מאחיו העבריים

עה צאן הפך לרו, במקום זה נשא משה לאישה את בתו של הכהן המקומי. נמלט למדבר מדיין

 . ונראה שגם משה סבר כך, סדרת אירועים כזו יש בה די והותר לחיי אדם אחד. ולאב

 

הפליט העברי באלוהי אבותיו " נתקל", במסגרת לוח הזמנים והתוכניות של הבורא, אולם יום אחד

, הקול שלח את בן לוי זה חזרה למצריים. אשר בער ולא אוכל) הסנה(אשר דיבר אליו מתוך שיח 

אולם לאור . עבדיםהבית  לפנות לפרעה בדרישה לשחרר את העם ולהוציאו ממצּוֶוהא כשהו

נראית בחירת בן , נושא אחריו אנחנו מתחקים, הגואל-הסמכות והמעמד הגלומים במעמד הבכור

 . מוזרה למדי, ולא מישהו מיהודה או אפרים, לוי לתפקיד זה

 

לוי בן יעקב החל מדברי הברכה הנבואיים את , את אבי אבותיו של משה, אם כן, "נלווה"הבה 

נטיותיו לכעס . ועד לימי המדבר ותפקידו של השבט שמוצאו מבן זה, אשר בהם בירכו אביו

כשהוא ואחיו נטלו את , שבאו לידי ביטוי במקרה שכם ודינה) כמו גם של אחיו שמעון(ואלימות 

, ֲאַחְּלֵקם ְּבַיֲעקֹב ": הבאיםגרמו ליעקב לומר עליהם את הדברים, תפקיד אחיהם הבכור ראובן

הוטל על  הכהונהבעת שתפקיד , מעניין שכאשר מאוחר יותר). 7ט "בראשית מ(" ַוֲאִפיֵצם ְּבִיְׂשָרֵאל

עבור לוי (הפכה הענישה לברכה , וכך.  בין השבטים האחריםםהצריך הדבר התפזרות, שבט לוי

היא גם מה , כה הרגיזה את אביותכונה ש, אפשר וחמתו המהירה של לוי). ועם ישראל כולו
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ִמי ַליהָוה : "שאפשרה לבני שבט זה להגיב במהירות לקריאתו של משה בעקבות חטא עגל הזהב

. על העם' ולהוציא לפועל בחרב את משפט ה, )26ב "שמות ל (ְּבֵני ֵלִוי- ָּכלַוֵּיָאְספּו ֵאָליו; "ֵאָלי

ְוָלֵתת --ִחיוִּכי ִאיׁש ִּבְבנֹו ּוְבָא,  ַהּיֹום ַליהָוה]הלויים, אתם [ִמְלאּו ֶיְדֶכם", ַוּיֹאֶמר מֶֹׁשה, כתוצאה מכך

 ).29ב "שמות ל (" ְּבָרָכהֲעֵליֶכם ַהּיֹום

 

 ְוַהֲעַמְדָּת ַמֵּטה ֵלִוי-ַהְקֵרב ֶאת":  באומרו, בשלב מאוחר יותר פונה אלוהים למשה בעניין הלויים

ְּבכֹור -ַחת ָּכלּתַ , ַהְלִוִּים ִמּתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַוֲאִני ִהֵּנה ָלַקְחִּתי ֶאת... תֹוְוֵׁשְרתּו אֹ;  ִלְפֵני ַאֲהרֹן ַהּכֵֹהןאֹתֹו

ְּבכֹור ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים ִהְקַּדְׁשִּתי -ְּביֹום ַהּכִֹתי ָכל--ְּבכֹור- ָּכל ִּכי ִלי .ְוָהיּו ִלי ַהְלִוִּים; ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל מִ ֶּפֶטר ֶרֶחם

אנו מבחינים כאן קשר מעניין בין הלויים לבין בכורי ). 6,12,13'  במדבר ג( "ר ְּבִיְׂשָרֵאלְּבכֹו-ִלי ָכל

אחרי שאלוהים גאל אותם , כול שכן עכשיו', היו שייכים מאז ומתמיד לה, כידוע, הבכורים. ישראל

הים אבל אז מכריז אלו). 12ב "עיין שמות י(במהלך אותו לילה גורלי בו מתו כול בכורי מצריים 

יש לציין שכוהנים נזכרים  . שבני לוי הם שימלאו עכשיו את תפקיד הבכורים במישור הלאומי

עיין (עוד טרם הענקת תפקיד זה לאהרון ובניו , בתיאור של בני ישראל העומדים למרגלות ההר

 . אלו היו מן הסתם זקני ובכורי בתי האב והשבטים כוהנים). 22ט "שמות י

 

, אהרון, את בני לוי כדי לסייע לאחיהם הבוגר" לווה"בין שאלוהים ה ניתן לה"מהשורש לו

לפני שיוכלו למלא את תפקידם זה היה עליהם , אולם לפי התקנות האלוהיות. בשירותו במשכן

מכיוון שעל הבכורים היו מוטלים תפקידים רבים בקרב .  חלק מזכויות בכורי ישראל" ללוות"

היה גיוסם לכהונת המשכן במשרה מלאה גורע , טיותבבתי האב ובמסגרות השב, משפחותיהם

הולווה חלק שנים עשר מן העם כדי לשמש  , וכך. מיכולתם למלא את תפקידיהם האחרים

אהרון , רק הבכור מביניהם. הלווים לא קיבלו את מלוא זכויות הבכורים; נשוב ונדגיש. כבכורים

 .ים בידם לשמש ככהן כשהיתר משרתים אותם ומסייעונועד, וצאצאיו

  

 - הלויים יש גם משום רמז לפעולת הכפרה של הכהן הגדול לעתיד לבוא במעמד הבכורה של

-ַלֲעבֹד ֶאת, ִמּתֹוְך ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל,  ְנֻתִנים ְלַאֲהרֹן ּוְלָבָניוַהְלִוִּים-ָוֶאְּתָנה ֶאת": וכך אנו קוראים. המשיח

 ). הדגשה שלי19' במדבר ח (..."ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל- ַעלַכֵּפרּולְ , ִיְׂשָרֵאל ְּבאֶֹהל מֹוֵעד-ֲעבַֹדת ְּבֵני
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כי אם רק עד למועד , לוי לא נועד להתקיים לעדבני תפקיד הכהונה שהיה מסור בידי מקצת , ברם

 ברית חדשהריבון עולם תכנן לעשות זאת באמצעות . בו אלוהים יציג פיתרון קבע לבעיית החטא

עיין (תפתח עידן של כהונה מלכותית לפי מתכונת מלכיצדק אשר ) 31-35א "עיין ירמיהו ל(

, זו תיקח חלק אומת הבכורים כולה) עתידית(בממלכת כוהנים ). 11-27' איגרת אל העברים ז

  ישוע משיחם -מלכים ובראשם יעמוד הכהן הגדול ומלך המלכים -שבניה יהיו בבחינת כוהנים

 שימשו תחליף גורף לבנים הבכורים מהווה עדות לכך שהלויים לא). 14ז "עיין ההתגלות י(

 ). 15,16ח "עיין במדבר י(ל בכור אדם והעובדה שאלוהים ציווה על בני ישראל לפדות כ

 

שחייב להיפדות בשה שאם לא כן , החמור) בכור(מעניינת ההתייחסות הייחודית לפטר בהקשר זה 

מקורו " חמור"ה, "אדמה" ל"אדם"בדומה להקשרה של המלה ). 20ד "עיין שמות ל(יש לעורפו 

השה הרכוב על חמור -המשיח. ועל כן הוא מהווה מעין בבואה לאדם ולמוצאו הגשמי, "חומר"ב

 ).כול היתר, כמובן, שאחריהם ייגאלו(את ההכרח שבגאולת עם הבכורים , על כן, ממחיש

לבית ה שמן הדין שניתן את הדעת על העובד, על אף הנאמר לעיל על תפקידם הזמני של הלויים

עוגנת בהמשכיות קיומם של סדרי עולם המ הבטחה, שניתנה לבית דוד לזו לוי ניתנה הבטחה דומה

). ד"עיין יחזקאל פרק מ, על תפקידם בעידן מאוחר יותר. 20-22ג "עיין ירמיהו ל(וגרמי השמיים 

פה  לווה אלוהים לתקוישראלכול עם שבעוד שלפני קיום הכהונה המלכותית של , פואא, נראה

 הרי שבעידן הכהונה שעל ,מוגבלת את הכוהנים מבית אהרון ואת הלווים האחרים לעבודת הקודש

תהליך הבה נדגיש שכהונה זו תהיה בתוקף רק אחרי . "ליווי"ישמשו בתפקיד  הם פי מלכיצדק

-ְּבֵני-ִטַהר ֶאתוְ , ֶּכֶסף, ְוָיַׁשב ְמָצֵרף ּוְמַטֵהר": 3' כמתואר במלאכי ג,  להם בעתידטיהור וצריפה שנכון

  ."ִּבְצָדָקה, ַמִּגיֵׁשי ִמְנָחה, ַליהָוה, ְוָהיּו; ַּכָּזָהב ְוַכָּכֶסף, ֵלִוי ְוִזַּקק אָֹתם
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 ב"פרק מ

 הכנות למלחמה
 )א" פרק י-' במדבר פרק ט', שמות פרק מ(

 

ות הוציא את עמו ממצריים בידו החזקה ובזרועו הנטויה הוא כונן לאלתר את מערכ' אחרי שה

אולם יש לתת את הדעת על כך שבראש ובראשונה יהיה זה . שלטון מלכותו בקרב מחנה ישראל

ֶאְהֶיה ֲאֶׁשר ".  הוא עצמו אשר יהווה את ההתגלמות והמענה לכול צורך שיתעורר במהלך המסע

, מיד לאחר מכן התגלתה עוצמתו באמצעות מטה משה.  אמר הסנה הבוער לשליח האלוהים"ֶאְהֶיה

הוא היה הרוח אשר קרעה את ים . הענן שליווה את בני ישראל יומם ובעמוד האש בלילהבעמוד 

המים מן הצור וגם , הוא היה המן. הסיטה את המים והעבירה את בני ישראל בתוכו בחרבה, סוף

הוא גם היה הקולות . הוא היה האש ותמרות העשן שעל ההר במעמד מתן תורה. הצור עצמו

הוא העניק לעמו תורה מושלמת שכללה .  את עשר הדברים על האבןהאצבע שחרטה, והברקים

הבורא הריבון הוא . כמו גם עבור היחיד והמשפחה, משפטים ועדות לחיי הקהילה, ציוויים, חוקים

, בשל העובדה שהעם הנבחר, אבל מעל לכל. שעיצב עבור יוצאי מצריים את זהותם כעם הבכורים

 זהמקום ב .בו יקבל מחילה וכפרה משכן'  הן וחטא סיפק לולא היה חף מעוו,  האנושותכמו כלל

לא נוכחות לאולם . יכולת הסליחה האינסופית שלוו, רחמיו,  אלוהיםאהבתיבואו לידי ביטוי 

אלוהים הנחה .  ומשמעותערךהוא היה נטול כול  ,שהוקם במדברבמבנה ארעי ונייד זה  "שכינה"ה

 למציאות אלוהית שעתידה להתגלות ביטוי מוחשים ג, כמו כן, היווהאת  משה בהקמת המשכן ש

 ).'עיין איגרת אל העברים פרק ט( משיחנו –אלפי שנה מאוחר יותר באמצעות בן האלוהים 

בעוד האמנים עוסקים בדקדקנות מופלגת ביצירת , עם האלוהים שהה באזור הר חורב במשך כשנה

ַוְיִהי . ח במקומה את הפיסה האחרונהואז הגיע היום בו משה הני. כול פריט וחלק מחלקי המשכן

-ַוִּיֵּתן ֶאת, ַהִּמְׁשָּכן- ַוָּיֶקם מֶֹׁשה ֶאת . הּוַקם ַהִּמְׁשָּכן :ְּבֶאָחד ַלחֶֹדׁש--ַּבָּׁשָנה ַהֵּׁשִנית, ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון

ֶׂשם ַוּיָ , ַהִּמְׁשָּכן-ָהאֶֹהל ַעל- ַוִּיְפרֹׂש ֶאת .ַעּמּוָדיו-ַוָּיֶקם ֶאת; ְּבִריָחיו-ַוִּיֵּתן ֶאת, ְקָרָׁשיו-ַוָּיֶׂשם ֶאת, ֲאָדָניו

ָּכן ֶהָחֵצר ָסִביב ַלִּמׁשְ -ַוָּיֶקם ֶאת... מֶֹׁשה- ֶאתַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ְיהָוה--ְעָלה ִמְלמָ ִמְכֵסה ָהאֶֹהל ָעָליו-ֶאת

-יֹום ַּכּלֹות מֶֹׁשה ְלָהִקים ֶאתַוְיִהי ּבְ ). 17-19,33' שמות מ (... ַׁשַער ֶהָחֵצרָמַסךְ - ֶאתַוִּיֵּתן, ְוַלִּמְזֵּבחַ 

 ַוְיַקֵּדׁש אָֹתם, ַוִּיְמָׁשֵחם; ֵּכָליו-ָּכל-ְוֶאת, ַהִּמְזֵּבחַ -ְוֶאת, ֵּכָליו-ָּכל-ַוִּיְמַׁשח אֹתֹו ַוְיַקֵּדׁש אֹתֹו ְוֶאת, ַהִּמְׁשָּכן
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-ּוְכבֹוד ְיהָוה ָמֵלא ֶאת; דאֶֹהל מֹועֵ - ֶאתַוְיַכס ֶהָעָנן .ַהְּמָלאָכה-ַוְיַכל מֶֹׁשה ֶאת). 1' במדבר ז(

 ִּמְׁשָּכןהַ -ּוְכבֹוד ְיהָוה ָמֵלא ֶאת;  ֶהָעָנןָׁשַכן ָעָליו-ִּכי--דאֶֹהל מֹועֵ -ָיכֹל מֶֹׁשה ָלבֹוא ֶאל-ְולֹא .ַהִּמְׁשָּכן

 ).'ב33-35' שמות מ(

-ֵהם ָהעְֹמִדים ַעל, ת ֵהם ְנִׂשיֵאי ַהַּמּטֹ : ְנִׂשיֵאי ִיְׂשָרֵאל ָראֵׁשי ֵּבית ֲאבָֹתם הקריבולאחר מכן

, היה זה יום מיוחד וחגיגי עבור משה)  2' ,א3' במדבר ז (ָקְרָּבָנם ִלְפֵני ְיהָוה-ַוָּיִביאּו ֶאת .ַהְּפֻקִדים

לפי סדר ) מן הסתם הבכורים(את הקורבנות הראשונים הביאו ראשי השבטים ! אהרון והעם כולו

שקרוב לוודאי היה היום השני ( ביום הראשון ).11' עיין במדבר ז( שבט אחד בכול יום -מסוים 

היה זה ראש שבט יהודה אשר בא אל הלויים ) בשנה השנייה לצאתם ממצריים, בחודש הראשון

ראובן ברביעי ואז , ביום השלישי זבולון, ביום המחרת בא נציג שבט יששכר. כשהקורבן בידו

קורבנותיו של . נפתלי, השנים עשרביום , ולבסוף, דן ואשר, בנימין, מנשה, אפרים, גד, שמעון

כשהוא , הוסיף לדבר אל משה' ה. השבט השנים עשר הובאו ביום השלושה עשר בחודש הראשון

—יֹום ַּבחֶֹדׁש ַהֶּזה ֵּבין ָהַעְרַּבִים ַּתֲעׂשּו אֹתֹו-ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר": מזכיר לו את חשיבות יום המחרת

 ַלֲעׂשֹת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ר מֶֹׁשה ֶאלַוְיַדּבֵ " .ַּתֲעׂשּו אֹתֹו, ִמְׁשָּפָטיו-ו ּוְכָכלֻחּקָֹתי-ְּכָכל; ]את הפסח[ ְּבמֲֹעדֹו

 ְּככֹל ֲאֶׁשר  :ְּבִמְדַּבר ִסיָני--ֵּבין ָהַעְרַּבִים, ַהֶּפַסח ָּבִראׁשֹון ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום ַלחֶֹדׁש-ַוַּיֲעׂשּו ֶאת. ַהָּפַסח

 ).3-5' במדבר ט(  ְּבֵני ִיְׂשָרֵאלן ָעׂשּוּכֵ --מֶֹׁשה-ִצָּוה ְיהָוה ֶאת

, נגועים בחוליים למיניהםכלומר היו (שכן לא היו טהורים , לא כולם יכלו לקחת חלק בחג, ברם

קיבל משה את ההוראה הבאה לגבי , פנייה לאלוהיו בעקבות). וכדומהבאו במגע עם גוויות מתים 

,  ְרחָֹקה ָלֶכםָטֵמא ָלֶנֶפׁש אֹו ְבֶדֶרך-ֶיהִיהְ -יׁש ִאיׁש ִּכיאִ ": כול מי שאינו יכול לשמור את הפסח במועדו

- ַעל :ַיֲעׂשּו אֹתֹו--ֵּבין ָהַעְרַּבִים,  ַּבחֶֹדׁש ַהֵּׁשִני ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר יֹום .ְוָעָׂשה ֶפַסח ַליהָוה, אֹו ְלדֹרֵֹתיֶכם

ַיֲעׂשּו , ֻחַּקת ַהֶּפַסח-ְּכָכל; בֹו-ְוֶעֶצם לֹא ִיְׁשְּברּו, ּבֶֹקר-דַיְׁשִאירּו ִמֶּמּנּו עַ - לֹא .ַמּצֹות ּוְמרִֹרים יֹאְכֻלהּו

 ).10-12' במדבר ט(" אֹתֹו

 

 ִּכי  : ֵמַעֶּמיהָ ְוִנְכְרָתה ַהֶּנֶפׁש ַהִהוא--חְוָחַדל ַלֲעׂשֹות ַהֶּפסַ , ָהָיה-הּוא ָטהֹור ּוְבֶדֶרְך לֹא-ְוָהִאיׁש ֲאֶׁשר"

--ְוָעָׂשה ֶפַסח ַליהָוה, ָיגּור ִאְּתֶכם ֵּגר- ְוִכי .ֶחְטאֹו ִיָּׂשא ָהִאיׁש ַההּוא--מֲֹעדֹוָקְרַּבן ְיהָוה לֹא ִהְקִריב ּבְ 

). 13,14' במדבר ט(" ְוַלֵּגר ּוְלֶאְזַרח ָהָאֶרץ,  ֻחָּקה ַאַחת ִיְהֶיה ָלֶכם :ֵּכן ַיֲעֶׂשה, ְּכֻחַּקת ַהֶּפַסח ּוְכִמְׁשָּפטֹו

 כול מי שלא ישמור את אייש התוצאות החמורות בהן מדגיש את חשיבותו של המועד ואת' ה
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, בלא שיקיימו את הפסח אי אפשר היה להמשיך הלאה. כולל במהלך השהייה במדבר, הפסח

 .ובודאי שלא לצאת למלחמה ולצעוד לעבר הנחלה המובטחת

 

ביום הראשון של החודש השני בשנה השנייה לצאתם ' הודיע ה, ואחרי שחגגו את הפסח כהלכת

 על משה לפקוד את כול הגברים הכשירים ה ראשית הוא הור.ריים על כוונותיו קבל עם ועדהממצ

אחר כך היה על השבטים להתפקד ). 1,2' עיין במדבר א(מגיל עשרים ועד חמישים , למלחמה

 . בסדר זהה לזה שבו הביאו ראשי השבטים את קורבנותיהם ללווים, סביב המשכן

 

מטרת .  שתי חצוצרות כסף והסביר את ייעודן פקד עליהם ליצורהואהפעם . המשיך להנחותם' ה

להודיע על , לאסוף את ראשי השבטים', לקבץ את העם לפני ה: תכליתית-כלים אלו הייתה רב

-1' עיין במדבר י(ובטרם יציאה לקרב , לתקיעה בחגים ובראשי חודשים, )במדבר(יציאה לדרך 

שכן הם לא היו , יח לעמו לעבור בארץ פלשתיםשלא להנ' רק שנתיים קודם לכן בחר ה). 10

הם הותקפו על ידי עמלק והיה צורך , בתחילת מסעם, כבר אז, למרות זאת. ערוכים למלחמה

אולם ). 8-10ז "עיין שמות י(משימה זו אכן ביצעוה ושע ועוד מספר גברים שנבחרו ליה. להתגונן

 עמו במתקפה לצורך השתלטות על אלוהים עמד להוביל את, תחת מגננה. כעת היה המצב שונה

 .הארץ המובטחת

 

 עלה הענן , השנילאחר הפסח, היה זה לבטח מראה מרהיב כאשר ביום העשרים בחודש השני

 כשהכוהנים - על כול דגליו ונסיו המתנופפים -' צבאו האדיר של ה. בפעם הראשונה מעל המשכן

אין ספק שניתן !  דרכו לעבר ייעודו החל לעשות-נושאים את המשכן בראש ומאחוריו שבט יהודה 

, ְוָיֻפצּו אְֹיֶביךָ , קּוָמה ְיהָוה: "היה לשמוע את קולו של משה מהדהד עד קצה המחנה כשהוא קורא

שעה שהעם יצא למסעו בן , הציפיות היו רבות ביום ההוא). 35' במדבר י(!" ִמָּפֶניךָ , ְויָֻנסּו ְמַׂשְנֶאיךָ 

התרגשות רחש חשש מפני האויב העלום ששלט בארץ אליה אולם תחת מעטה ה. שלושת הימים

 .  ושאותה הם אמורים היו לרשתיו צריכים להיכנסהם ה
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 ג"פרק מ

 חוסר אמונה ומרי, ספק
 )'דברים פרק א, ד"ב וי" פרק י–א "במדבר פרק י(

 

 מחנה ).13-28' עיין במדבר י(נתן הוראות מפורשות להיערכות של צבא ישראל , כאמור, אלוהים

).  חיילים186,400שמנו יחדיו (ובעקבותיו מחנה יששכר וזבולון , יהודה צריך היה לעמוד בראש

אחריהם ראובן . היו הבאים בתור, אשר עליהם הוטל לשאת את המשכן, גרשון ומררי, בני לוי

עם כלי הקודש , ממשפחת קהת, אחרי כן בני לוי). 151,450אשר מספרם הכולל היה (שמעון וגד 

במדבר  (ְוכֹל ֲעבָֹדתֹו--ְוַהָּמָסךְ ; ּוְכֵלי ַהּקֶֹדׁש ֲאֶׁשר ְיָׁשְרתּו ָּבֶהם, ָארֹן ְוַהֻּׁשְלָחן ְוַהְּמנָֹרה ְוַהִּמְזְּבחֹתהָ 

).  אנשי צבא108,100שמספרם הכולל היה (מנשה ובנימין , אחריהם בתור היו אפרים). 31' ג

 פקודים אשר פסע 603,550היה זה צבא בן ).  סך הכול157,600(אשר ונפתלי , במאסף היו דן

 !אכן מראה מרשים ביותר. כאשר בראש הוביל עמוד הענן ביום ועמוד אש בלילה, במדבר

 

משה עצמו לא היה סמוך ובטוח . אולם חזות המחנה הדרוך לא שיקפה את שהתרחש בקרבו

" עיניים"ש להם לועל כן הוא התחנן בפני חובב בן רעואל שישמ, ביכולתו של אלוהים להובילם

בניגוד , הציב משה את הארון, אך היות והכהן המדייני בחר שלא לעשות כן). 31' עיין במדבר י(

תחת שיהיה עם משפחת , )33' במדבר י(  ְמנּוָחהָלתּור ָלֶהםבראש מחנה יהודה ', להוראות ה

הלכו הייתה זו רק החוליה הראשונה בשרשרת של מרידות ש. הקהתים ויתר פריטי הקודש

 .והחריפו

 

שהתלקחה , רק הפגעתו של משה היא שמנעה מאש האלוהים. במחנה נשמעו טרוניות ומענות

בשלב הבא תאוות האספסוף לבשר הדביקה ). 1א "עיין במדבר י(לכלות את העם , בקצה המחנה

 טענות וטרוניות. כשהללו נזכרו בערגה במטעמים שהיו מנת חלקם במצריים, גם את בני ישראל

רעבונם האפילה על אולם כעת התשוקה לבשר הייתה כה עזה עד כי היא , ל העתוחו אמנם כרוו

עכשיו רק . לבצלים ולשומים אותם הם אכלו לכאורה בארץ גלותם, לאבטיחים, לקישואים, לדגים

 וממנו הם הכינו את ,)"כזרע הגד "מתוארש(אלוהים האכילם את המן . בשר יכול היה לספק אותם

איש , וכך העם הוסיף למרר בבכי. אבל עכשיו היה המן לזרה בעיניהם. שנה ויותרלחמם במהלך 
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נפגע משה באופן ', ביודעו שמעשי בני ישראל רעים בעיני ה. מתוך געגוע לארץ שביו, באוהלו

על משאו שהיה כה רב מנשוא עד כי הוא ביקש את נפשו ... על כן גם הוא קבל בפני אלוהים. אישי

 ). 15א "ר יעיין במדב(למות 

 

ַעָּתה ִתְרֶאה ֲהִיְקְרָך ; ֲהַיד ְיהָוה ִּתְקָצר": הגיב לקטנות אמונתו של משה בתוכחה, מצדו, אלוהים

פקד על משה ליטול שבעים מזקני העם ולקרבם ' ה, יחד עם זאת). 23 פסוק( "לֹא-ִאם, ְדָבִרי

אפשר .  הם התנבאוועכשיו גם, שם הוא העניק להם מן הרוח ששרתה על עבדו, לאוהל מועד

רוח ). 17-19 ,25עיין פסוקים (שבנבואתם הם חזו את אספקת הבשר לשלושים הימים הבאים 

. ולא התקרבו למשכן, במחנה, אף על פי שהם נשארו מאחור, הנבואה צלחה על שניים נוספים

שע בתוך כך לקח על עצמו יהו). 26,27עיין פסוקים (למרות זאת אלוהים לא מנע מהם את הרוח 

שהושפל דיו על ידי אלוהי ישראל שהוכיח לו , משה. להזהיר את משה בנוגע לשני הנביאים הללו

שהיכולת הנבואית היא תוצאה של משיחת הרוח ומקורה אינו ביכולת אנושית או במעמד נכבד 

 את וכשהוא משנה). 29פסוק (" ?ַהְמַקֵּנא ַאָּתה ִלי", פנה עכשיו לעוזרו בטון סרקסטי, כזה או אחר

פסוק  ("רּוחֹו ֲעֵליֶהם-ִיֵּתן ְיהָוה ֶאת-ִּכי-- ְנִביִאיםם ְיהָוהעַ -ּוִמי ִיֵּתן ָּכל... ": וסיףההוא מיד , נימת קולו

ִרְדפּו ַאֲהָבה ְוִהְׁשּתֹוְקקּו ְלַמָּתנֹות ": דברים אלו מהדהדים בקריאה שיצאה מפי שאול השליח). 29

 "ְלעֹוֵדד ּוְלַנֵחם,  ַהִּמְתַנֵּבא ַמְׁשִמיַע ַלֲאָנִׁשים ְּדָבִרים ֶׁשַּתְכִליָתם ִלְבנֹות...אּוּוְבִעָּקר ֶׁשִּתְתַנּבְ , רּוָחִנּיֹות
לֹא ַיֲעֶׂשה ֲאדָֹני ְיהִוה ] הרי[ִּכי ":  גם הנביא עמוס מכריז ).1,3ד "י' איגרת אל הקורינתיים א(

 ).7' מוס גע(" ֲעָבָדיו ַהְּנִביִאים- ֶאלדֹוָּגָלה סֹו-ִּכי ִאם, ָּדָבר

 

 אלוהי ישראל רוח אשר הטילה על השיב, לאספקת בשר) והנבואה(כדי לקיים את ההבטחה 

כאשר השטח שהם כיסו השתרע על , הקרקע פגרי שלווים שנערמו לגובה של כמטר אחד לערך

אלוהים העניק לישראל בבת אחת כמות בשר , לשון אחר.  פני שלושת ימי הליכה מן המחנה

הסירחון שהפיץ הבשר לאחר יום או יומיים בשמש המדברית היה .  ת חודש שלםשהספיקה לצריכ

אפילו לא למגע , שכאשר בני ישראל נטלו מן הבשר הוא כבר לא היה כשר, מכאן! לבטח מחריד

יש לציין כי לא הייתה זו הפעם . כתוצאה מכך התפשטה מגפה במחנה).  8ב "עיין ויקרא כ(

עוד , בין הערביים, הוא עשה זאת כבר פעם אחת; בשר שלוויםהראשונה בה אלוהים סיפק לעם 

 ). 13ז "עיין שמות ט(בחודש השני ליציאתם ממצריים 
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 והיא נתנה את ביטויה בדברי קנאה שהשמיעו אהרון ומרים רוח המרי המשיכה לפשות בקרב העם

במדבר (" ָּבנּו ִדֵּבר- ַּגםֲהלֹא--ְּבמֶֹׁשה ִּדֶּבר ְיהָוה-ֲהַרק ַאךְ ". כלפי אחיהם על רוח הנבואה שניתנה לו

נוסף לכך העיזה מרים למתוח ביקורת על משה בשל נישואיו לאישה שחומת . הם טענו, )2ב "י

, שמשה אינו רק נביא, באופן שלא השתמע לשתי פנים, לאחים הממורמרים אמר האלוהים. עור

הצדק חייב היה , ושוב). 8פסוק (" תּוַמְרֶאה ְולֹא ְבִחידֹ... ֶּפה-ֶּפה ֶאל"אלא שאתו הוא מדבר  

 .ועל כן מרים לקתה בצרעת למשך שבעה ימים, להיעשות

 

- ְלָפֶניךָ ְרֵאה ָנַתן ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ : "פקד משה על העם וצבאו, לקדש ברנע, בהגיעם לפתחה של הארץ

). 21' דברים א(" ֵּתָחת-ְוַאל, ִּתיָרא-ַאל--ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבֶֹתיָך ָלךְ ,  ֲעֵלה ֵרׁש :ָהָאֶרץ-ֶאת-

העם תבע ממשה כי קודם לכן ישלח חוליית סיור וביון . אבל צבא ישראל לא היה נכון להתקדם

נבחרו שנים עשר ראשי שבטים שנשלחו למשימה למשך , ברשות אלוהים, על כן. לארץ המובטחת

,   בנוגע לארץ וליושביהכששבה המשלחת איששו עשרה מחבריה את חששות העם. ארבעים יום

פסוק (" ְּבֵני ֲעָנִקים ָרִאינּו ָׁשם-ְוַגם; ָעִרים ְּגדֹלֹת ּוְבצּורֹת ַּבָּׁשָמִים, ַעם ָּגדֹול ָוָרם ִמֶּמּנּו": ... בקובעם

28.( 
 

אולם מה שהביא . החשש מפני האמורי גרם לבני ישראל לחזור בם מהמבצע הצבאי המתוכנן

 הֹוִציָאנּו ֵמֶאֶרץ  ְּבִׂשְנַאת ְיהָוה אָֹתנּו...":  היו תלונותיהם נגד האלוהיםלהתדרדרות חמורה עוד יותר

ִלְנּפֹל , ָהָאֶרץ ַהּזֹאת-ְוָלָמה ְיהָוה ֵמִביא אָֹתנּו ֶאל" ".ְלַהְׁשִמיֵדנּו, ָלֵתת אָֹתנּו ְּבַיד ָהֱאמִֹרי--ִמְצָרִים

כאשר יהושע וכלב ניסו לעודד ). 3ד "במדבר י, 27' רים אדב (("...ִיְהיּו ָלַבז, ָנֵׁשינּו ְוַטֵּפנּו--ַּבֶחֶרב

הם כמעט , תחת חסותו של אלוהי אבותיהם" ארץ הצבי"את העם לגבור על פחדיו ולהיכנס ל

בני ישראל אף ביקשו להעמיד בראשם , יתרה מזאת). 6-10ד "עיין במדבר י(ונרגמו באבנים 

 .מנהיג חלופי שישיבם למצריים

 

' מרדנותם הבלתי פוסקת ודרכיהם העקלקלות גרמו לבסוף לה. ת גב הגמלהיה זה הקש ששבר א

, הפסיקה ניתנה. ולחרוץ את דינם לארבעים שנות נדודים במדבר, כולל משה, לפסוח על אותו דור

ַמְתנּו -לּו":  הם קראו כאיש אחדהמרגליםעשרת דברי הבלע של כשבעקבות במו פיהם , למעשה

 הנאמנים המרגלים, רק יהושע וכלבכעת ). 2ד "במדבר י( "ָמְתנּו-ִּמְדָּבר ַהֶּזה לּואֹו ּבַ , ְּבֶאֶרץ ִמְצַרִים
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 להיכנס לארץ הם העתידים, בהדרכת אלוהים ובהנהגתוושמו מבטחם ראו בטוב הארץ  אשר

וכך חרץ ). 35-39' עיין דברים א( שבאותה עת היו מתחת לגיל צבא ולרשתה יחד עם כול מי

ּוְבֵניֶכם ִיְהיּו "). 40' דברים א(" סּוף-ּוְסעּו ַהִּמְדָּבָרה ֶּדֶרְך ַים; ְּפנּו ָלֶכם, ַאֶּתםוְ ": אלוהים את הדין

 ).33ד "במדבר י(" ּתֹם ִּפְגֵריֶכם ַּבִּמְדָּבר-ַעד--ְזנּוֵתיֶכם- ֶאתַאְרָּבִעים ָׁשָנה ְוָנְׂשאּו, ררִֹעים ַּבִּמְדּבָ 

 

ללא ; ישראל לחזור בם ולהיכנס לארץ על אף הכולבשומעם את הדברים החמורים הללו ניסו בני 

כמובן שהם הובסו באחת על ידי . ללא ארון הברית ובעיקר כשפני אלוהים לא הולכים עמם, משה

ַמה ֶּׁשָּקָרה ָלֶהם   .חרטתם המעושה לא הייתה יותר מאשר התמרדות במעטה של התחסדות. האויב

איגרת אל ( ֲאַנְחנּו ֲאֶׁשר ִקֵּצי ָהעֹוָלִמים ִהִּגיעּו ֵאֵלינּו, אֹוָתנּוי ְלַהְזִהיר ָהָיה ֶלַקח ְלֻדְגָמה ְוֶזה ִנְכַּתב ְּכדֵ 

לבד מיהושע ( אנשיו 603,550על , וכך קרה שצבא ישראל).   הדגשה שלי11' י' הקורינתיים א

עתיד היה למצוא את מותו במדבר בלא שאיש ממנו יירש את נחלתו או אפילו יזין בה את ) או כלב

 ... יניוע

 

ניתן היה להניח שעכשיו יפנו בני ישראל לבדק , בעקבות הקשיים שפקדו את העם כתוצאה ממריו

אולם תחת זאת פעפעה מתחת לפני השטח .  בתשובה בנפש חפצהיחזרו חשבון נפש ויערכו, בית

אשר מן הסתם לא שכחו את , שלושה ממנהיגי שבט ראובן. שמקורה היה באי נחת, תסיסה נוספת

וכן מאתים וחמישים נשיאים אשר זכויות הבכורה , ובדה שאביהם הקדום איבד את בכורתוהע

לא התוצאות הנוראיות .  נשאו את נס המרד,עברו ללוייםו, לפחות באופן חלקי,  הופקעושלהם

היספותם באש של אותם  אלא גם בקורח ובני עדתו, מותם הדרמטי של דתן ואבירםב רק הסתיימו

עוד . 'אולם אף בזאת לא היה די כדי לעורר בעם חרדה ויראת ה). ז"דבר פרק טעיין במ(נשיאים 

, ַאֲהרֹן-מֶֹׁשה ְוַעל-ַעל, ִמָּמֳחָרת, ִיְׂשָרֵאל-ֲעַדת ְּבֵני-ַוִּיּלֹנּו ָּכל, בטרם חלפה לה יממה אחת וכבר נאמר

יימה במגפה אשר חיסלה עזות מצח זו הסת). 6ז "במדבר י(" ַעם ְיהָוה-ֶאת, ַאֶּתם ֲהִמֶּתם"  :ֵלאמֹר

נושאו  אשר כיפר על העדה ב,רק בהתערבות אהרוןהמגיפה הקטלנית הגיעה לקיצה .  איש14,700

 ).11-15עיין פסוקים ( הקהל  אתן הוא רץ בקרב,נטל מהמזבח שקטורת ואשמחתת 
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 ד"פרק מ

 אויבי העם

 
טות את העם מהדרך  לה,כאמור, 'המרירות וחוסר האמונה נאלץ ה, בגלל המרידות התכופות

בשל חוסר צייתנותם והספקות שהתגלעו בקרבם שלח אותם אלוהיהם חזרה . המובילה אל נחלתו

--ַהֶּדֶרְך ֲאֶׁשר הֹוִליְכָך ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֶזה ַאְרָּבִעים ָׁשָנה-ָּכל-ָזַכְרָּת ֶאתוְ " :ליםיאל המדבר בנמקו זאת במ

 ).2' דברים ח( "לֹא-ִאם--ָֹתו ֲאֶׁשר ִּבְלָבְבָך ֲהִתְׁשמֹר ִמְצו-ָלַדַעת ֶאת, ךָ  ְלַמַען ַעּנְֹתָך ְלַנּסֹתְ  :ַּבִּמְדָּבר

שכן הטבע המולד , לאלוהים היה ברור לחלוטין שעמו לא יוכל לעמוד באמות המידה שהוא קבע

וההשפעה של המלכות הרוחנית הנגדית לא יניחו לו לציית ) אדם(שהוא ירש מאביו הקדמון 

ואפילו אחרי שאלוהים ישפיע עליהם מטובה לא היה כול , ר העם יגיע אל ארצוגם כאש.  למלכו

 ). 20א "עיין דברים ל(יעבדו אותם ויפרו את הברית , ספק שהם יפנו לאלוהים אחרים

 

החטא . נראה בעליל שהמסוכן שבאויבים שכן בקרבם, לנוכח נטיות אלו שחלשו על בני ישראל

אף .  בלא שהיה ביכולתם לדכאו, חלק בלתי נפרד מהווייתםשלט בעוצמה כה רבה עד כי היווה 

הוא . כסמל הממחיש חזותית מציאות רוחנית שמימית, אלוהים העניק לעמו את המשכן, על פי כן

. שתפקידם היה ליישם את כול הנדרש לשם כפרה על חטא, גם נתן להם את הכוהנים לבית אהרון

כמו , ת מצבו הרוחני הירוד של עמו הוא היה מלכםלמרו. אלוהים היה מחויב לבריתותיו ולדברו

הוא מעולם לא חזר בו מכוונתו לתת לישראל את ארץ אבותיו ולהפוך עם זה לעדו . שהם היו עמו

 .לממלכת כוהנים ולגוי קדוש, הנאמן

 

זמן קצר לאחר צאתם . היו לעם ישראל גם אויבים מבחוץ, אולם לבד מהאויב ששכן מבית

השנאה ותאוות ,  על ידי בני דודם העמלקים שירשו מאביהם עשו את הטינהממצריים הם הותקפו

הכוללות הנהגת המשפחה , עשו שאיבד את זכויות הבכורה. הרצח שהלה רחש כלפי אחיו יעקב

הזכויות שאלוהים העניק לעם . טיפח את עלבונו והורישו לצאצאיו, ובעלות על הארץ המובטחת

שהתקיימו מאז ומתמיד בין , או הסכסוכים,  מערכות היחסיםעמדו במרכז) שלטון ונחלה(ישראל 
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וכי מלחמה לו , אלוהים הכריז שהוא ימחה את זכרו מתחת לשמיים, באשר לעמלק. העם ושכניו

 ).14,16ז "עיין שמות י(בעמלק בכול דור 

 

די לקבוע , בלי שנתעכב על כול אחת מן התגרות וההתכתשויות אליהן נקלעו בני ישראל במדבר

היו אירועים שהקדימו את מה שהתפתח במרוצת הדורות , מה שעבר על אבותינו בקנה מידה קטןש

ברמה (ג מתמצת מצב מתמשך זה אשר תחילתו "מזמור פ. לסדרות של סכסוכים בקנה מידה מלא

המחבר מפרט את רשימת העמים העוינים את  .והוא נמשך עד ימינו אנו, במדבר) הלאומית

 ָנְׂשאּו ּוְמַׂשְנֶאיךָ ; ִהֵּנה אֹוְיֶביָך ֶיֱהָמיּון-ִּכי. הם ללחום בעמו של אלוהיםואת המניע של, ישראל

-ִיָּזֵכר ֵׁשם- ְולֹא  ; ְוַנְכִחיֵדם ִמּגֹוי, ְלכּו'—ָאְמרּו.  ְצפּוֶניךָ - ַעלְוִיְתָיֲעצּו;  ַיֲעִרימּו סֹודַעְּמךָ -ַעל . רֹאׁש

ְּגָבל  . מֹוָאב ְוַהְגִרים; ְוִיְׁשְמֵעאִלים, ֵלי ֱאדֹוםָאהֳ  .  ְּבִרית ִיְכרֹתּו ָעֶליךָ ; וִּכי נֹוֲעצּו ֵלב ַיְחּדָ   '.ִיְׂשָרֵאל עֹוד

ג "מזמור פ( לֹוט ֶסָלה-ָהיּו ְזרֹוַע ִלְבֵני;  ִנְלָוה ִעָּמםַאּׁשּור-ַּגם . יְֹׁשֵבי צֹור-ִעם, ְּפֶלֶׁשת;  ַוֲעָמֵלק, ְוַעּמֹון

כאשר רובם גם ,  נמצאים גם קרובי משפחה של עם ישראלבין האויבים הללו).   שלי הדגשות3-9

אולם . הקנאה והעוינות, הבכורה היוותה תמיד את צירו של מעגל האיבה. הם בנים בכורים

גם לא , ומה שהוא קבע אינו ניתן לשנוי, ישראל-יעקב, אלוהים הוא שהציב על מכונו את בכורו

 .כאשר עמו סוטה מדרך הישר

 

עמד אלוהים להשיב סמכות  , בראשות משה, נהגה פוליטית של בית לוילאחר ארבעים שנות ה

יהושע משבט אפרים וכלב משבט יהודה . לשבטים להם הוא העניק את זכות הבכורה במשפחה

השנים הללו היו המרגלים היחידים . נבחרו על ידיו כדי להוביל את העם לארץ המובטחת

ם לא פקפקו בנאמנותו ובהבטחותיו שהארץ אכן ה. שאמונתם וביטחונם באלוהי ישראל עמדו להם

לאחדות בין אפרים ויהודה כשהם פועלים , אם כי בזעיר אנפין, לפנינו דוגמא. תיכבש ותינתן לעמו

עיין (הולך לפניהם כדי להוציא לפועל ולהגשים את תוכניותיו ' שעה שה, בסמכות בכורה משותפת

 ). 13' זכריה ט, 11-14א "ישעיהו י
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 ה"פרק מ

 לחוסר משמעת... לאלוהים פתרונים
 )א"פרק ל', פרק ל',  פרק י-' דברים פרק ט(

 
ניתן להבחין  ,תוך כדי מעקב אחר מחדלי בני ישראל ותוצאות כישלונותיהם במילוי הנדרש מהם

לאט לאט ובהדרגה נחשף . "וחטא ועונש"שני במארג הה כחוט שתרגהבמרכיב חדש המתחיל ל

 .ית החטא הכרונית לבעיוהיםהמענה של אל

  

 ,בות של העםספירת מלאי המפרטת את ההתקוממויות הר תכניסה לארץ המובטחת מוצגלפני ה

מילת " הלוא היא -  יהיו מסוגלים לצייתהםעל כך שרק פעולה אחת תבטיח שבעתיד ומעידה 

" לֹא ַתְקׁשּו עֹוד--ְּפֶכםְוָערְ ; ּוַמְלֶּתם ֵאת ָעְרַלת ְלַבְבֶכם ":מושג זה מוצג לראשונה בספר דברים". הלב

 ְּדָבַרי ֵאֶּלה-ְוַׂשְמֶּתם ֶאת":  תיאור נוסף של הלב הכנוע והנימול נמצא בפרק הבא. )16' דברים י(

מצביע על כך שבידיו מצוי הפיתרון ' ה. ) שליהדגשות' א18א "דברים י(" ַנְפְׁשֶכם-ַעלְלַבְבֶכם ו-ַעל

הוא ממשיך להרחיב את ,  את העתיד להתרחשבו הוא חוזה', בפרק ל.  לבעייתם המתמשכת

" יופץ"המרמזים על יהודה ש (היודחי הפצההדיבור בנושא זה כשהוא אפילו מדגיש את המונחים 

 ). 12א "עיין ישעיהו י. כאשר לאחר ימים רבים הם ישובו להתאחד, "יידחה"ועל אפרים ש

הוא אף יעשה יותר ,  ואל ארצוישיב את האובדים אל חיקו' באותם ימים רחוקים לא זו בלבד שה

-ְלָבְבָך ּוְבָכל-ְּבָכל, ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ - ְלַאֲהָבה ֶאת :ְלַבב ַזְרֶעךָ -ְוֶאת, ְלָבְבךָ -ּוָמל ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֶאת"  :מכך

באופן זה תבוא לידי ביטוי ). 31-34א "עיין גם ירמיהו ל, 6' דברים ל(" ְלַמַען ַחּיֶיךָ --ַנְפְׁשךָ 

 ִלְהיֹות ְלָך   ַהּיֹוםְיהָוה ֶהֱאַמְרּתָ -ֶאת": ככתוב, רה לאפיין את עם אלוהים ואת מלכותוהקדושה האמו

 ַויהָוה ֶהֱאִמיְרָך ַהּיֹום  .ְוִלְׁשמַֹע ְּבקֹלֹו--ָֹתיו ּוִמְׁשָּפָטיו ְוִלְׁשמֹר ֻחָּקיו ּוִמְצו, ֵלאלִֹהים ְוָלֶלֶכת ִּבְדָרָכיו

, ַהּגֹוִים ֲאֶׁשר ָעָׂשה- ּוְלִתְּתָך ֶעְליֹון ַעל ָּכל .ָֹתיו ִמְצו-ְוִלְׁשמֹר ָּכל; ָלךְ -ֶׁשר ִּדֶּברַּכאֲ , ִלְהיֹות לֹו ְלַעם ְסֻגָּלה

). 17-19ו "דברים כ ("ַּכֲאֶׁשר ִּדֵּבר, ָקדֹׁש ַליהָוה ֱאלֶֹהיךָ -ְוִלְהיְֹתָך ַעם; ּוְלֵׁשם ּוְלִתְפָאֶרת, ִלְתִהָּלה

אחרית  המגידהרי ש, למועד חזון הם עדיין בבחינת הגם שבשלב הנוכחי בחיי העם דברים אלו

 . הוא הם יתגשמו במלואם-שכן בעיתותיו, יכול כבר עכשיו לברך על המוגמרמראשית 
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נשמע קול אנושי , לאחר שאלוהים בריבונותו קבע חד משמעית את עתיד עם ישראל, עכשיו

ם אך ורק בשם עצמו בהיותו כי א, אולם הפעם הוא אינו דובר בשם אלוהיו. היה זה משה. במחנה

אלא , בעתיד הנראה לעין לא רק שהוא יחדל להנהיג את עם ישראל. מודע לתמורה ההולכת וקרבה

 בכשהוא מתחיי, בתוך כך משה מחזק את ידי העם בתקיפות ובבטחה. שאף לארץ הוא לא ייכנס

 ַּתַעְרצּו ִמְּפֵניֶהם-ִּתיְראּו ְוַאל-ִחְזקּו ְוִאְמצּו ַאל": בפניהם שנאמנותו של אלוהיהם אינה ניתנת לערעור

 ).6א "דברים ל  (ָ"ְולֹא ַיַעְזֶבּך, לֹא ַיְרְּפךָ -- ִּכי ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך הּוא ַההֵֹלְך ִעָּמךְ  :]האויבים[

 

המתארים בפני העם את כוונות אלוהים ואת מחויבותו לברית שהוא כרת , הדברים הנחרצים הללו

ָהעֵֹבר ְלָפֶניָך -ְוָיַדְעָּת ַהּיֹום ִּכי ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך הּוא": תנה מוקדם יותרמאששים את ההבטחה שני, עמו

ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר , ְוהֹוַרְׁשָּתם ְוַהֲאַבְדָּתם ַמֵהר;  ְלָפֶניךָ  ְוהּוא ַיְכִניֵעם]את האויבים [הּוא ַיְׁשִמיֵדם--ֵאׁש אְֹכָלה

 ).3' דברים ט(" ְיהָוה ָלךְ 

 

הבנה כלשהי ולמען לא השאר ספק באשר למניעיו של אלוהים במסגרת -ר אילמען לא תיווצ, ברם

לֹא ": הוא מציג בהחלטיות את נקודת מבטו בעניין זה, תוכניותיו וכוונותיו לגבי בני ישראל

ה ֱאלֶֹהיָך מֹוִריָׁשם  ִּכי ְּבִרְׁשַעת ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה ְיהוָ  :ַאְרָצם- ַאָּתה ָבא ָלֶרֶׁשת ֶאתִצְדָקְתָך ּוְביֶֹׁשר ְלָבְבךָ בְ 

 ).5' דברים ט(" ְלַאְבָרָהם ְלִיְצָחק ּוְלַיֲעקֹב, ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ְיהָוה ַלֲאבֶֹתיךָ -ּוְלַמַען ָהִקים ֶאת, ִמָּפֶניךָ 
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 ו"פרק מ

 עם ישראל מואס במלכו
 

 אחד משבטי כך מברך משה איש האלוהים את כול, ממש כשם שיעקב ברך את בניו טרם מותו

   ג"בדברים ל(ומספר דברים קצרים ) 1-43ב "דברים ל(שירת האזינו . ישראל לפני הסתלקותו

 .  מהווים פתיח כבד משקל לברכה הנבואית המוקדשת לכל שבט ושבט )1-5 

 

, ִיְצרֹו- ִּכי ָיַדְעִּתי ֶאת....":  שירת האזינו נועדה בעיקרה לשמש ראיה לבגידתה העתידית של ישראל

משה אף מגייס ). 'ב21א "דברים ל(" ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי- ֶאלְּבֶטֶרם ֲאִביֶאּנּו, ה ַהּיֹוםֲאֶׁשר הּוא עֹׂשֶ 

 -שיעידו על מערכת יחסי ישראל עם אלוהיו ) 1ב "ל', ב28א "עיין דברים ל(את גרמי השמיים 

: הכרזת משה. על אף נטיות לבםוזאת ,  וכן על תוכניות אלוהים למען עמו-בהווה ובעתיד , בעבר

מציגה עיקרון נצחי , )5ג "דברים ל ("ַיַחד ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל,  ֶמֶלְך ְּבִהְתַאֵּסף ָראֵׁשי ָעםַוְיִהי ִביֻׁשרּון"

, העקמומי" עוקב"ה, שלפיו שליטו העליון של עם ישראל מתגלה במלוא עוצמתו כאשר יעקב

ז "עיין יחזקאל ל(ם תחת הנהגת רועם ומלכם מתיישר ובה בעת כול שבטי ישראל מתאחדי

24,25 .( 

 

פוקד אלוהים על יהושע לחצות את הירדן אל הארץ אותה הוא הבטיח לתת לבני , אחרי מות משה

אולי בשל שבפעם הקודמת הוכח כי רק שני , הפעם הם רק שניים. ושוב נשלחים מרגלים. ישראל

ולפיו , ו שבים ובידם דין וחשבון חיובימרגלים אל. עדים היו נאמנים לדווח דיווח אמת

וכך נסללה הדרך בפני . האוכלוסייה המקומית חוששת חשש רב מפני הפלישה של שבטי ישראל

כשאלוהי צבאות מובילם עם ארון הברית בראש וכשמי הירדן . ישראל להיכנס אל הארץ ולכובשה

 . עוברים בני ישראל בחרבה, "אדם"נסוגים עד למקום בשם 

 

וזאת על אף הקריסה המופלאה של , למרבה הצער צעדת ניצחון זו אינה בהכרח סימן לבאותאולם 

למרות שאלוהים עמד בהבטחות , עם ישראל לא השכיל להשלים את כיבוש הארץ. חומות יריחו

ַוֵּיְׁשבּו , ַוִּיָרׁשּוהָ ; ָתםָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבע ָלֵתת ַלֲאבֹו-ָּכל- ֶאתן ְיהָוה ְלִיְׂשָרֵאלַוִּיּתֵ :  אותן הוא נתן ליהושע



 140

ֵאת --אְֹיֵביֶהם- ִמָּכלָעַמד ִאיׁש ִּבְפֵניֶהם-ְולֹא; ִנְׁשַּבע ַלֲאבֹוָתם-ְּככֹל ֲאֶׁשר,  ַוּיַָנח ְיהָוה ָלֶהם ִמָּסִביב .ָבּה

ֵּבית -ר ְיהָוה ֶאלִּדּבֶ -ִמּכֹל ַהָּדָבר ַהּטֹוב ֲאֶׁשר--ָנַפל ָּדָבר- לֹא . ָנַתן ְיהָוה ְּבָיָדםאְֹיֵביֶהם-ָּכל

ל וכהתגשמות  יצר תנאים שיבטיחו את ,מצידו, אלוהים). 43-45א "כיהושע (  ַהּכֹל ָּבא :ִיְׂשָרֵאל

ַהָּדָבר ֶׁשִּנְׁשַמע לֹא ... ו לקחת את מה שניתן ללא הצליח, לעומת זאת, עםה. נאמר לעיל עבור עמוה

 ). 2' איגרת אל העברים ד( ָנה ְּבֶקֶרב ַהּׁשֹוְמִעיםהֹוִעיל ָלֶהם ִמּׁשּום ֶׁשּלֹא ִהְתַמֵּזג ִעם ֱאמּו

 

-ַהּדֹור ַההּוא ֶנֶאְספּו ֶאל-ְוַגם ָּכל: בסוף חייו של יהושע אנו קוראים את הדברים המצערים הבאים

 ה ְלִיְׂשָרֵאלַהַּמֲעֶׂשה ֲאֶׁשר ָעׂשָ -ְוַגם ֶאת, ְיהָוה-ָיְדעּו ֶאת- ֲאֶׁשר לֹאַוָּיָקם ּדֹור ַאֵחר ַאֲחֵריֶהם; ֲאבֹוָתיו

, ספר שופטים פותח. גם כשישוע בן נון הלך לעולמו, הקרבות עדיין לא שככו).  10' שופטים ב(

). 1,2' עיין שופטים א(לעמוד בראש הקרב נגד הכנענים , כנהוג, בציווי אלוהים שעל יהודה, אפוא

 לא הורישו ...הואת "סיפורי הקרבות של כול אחד מן השבטים מסתיימים  בפסוק החוזר , ברם

  ...."בני

 

ואף מרחיק , תמונת המצב הניבטת לנגד עינינו היא זו של עם הכושל שוב ושוב בעבודת אלוהים

אלוהים מוסר את עמו הבוגד בידי העממים השכנים והללו חוזרים לכן . לכת בפנותו לעבודת זרה

תוך . מציא להם מושיעבכול עת שנשקף איום העם זועק לישועה ואלוהים מ, וכך. ותוקפים אותו

ושוב הוא מרים , זמן קצר העם מסרח דרכו פעם נוספת וכתוצאה מכך שבות לפקוד אותו צרות

  ַיֲעֶׂשה ִאיׁש ַהָּיָׁשר ְּבֵעיָניו :לַּבָּיִמים ָהֵהם ֵאין ֶמֶלְך ְּבִיְׂשָראֵ , המילים. קול צעקה לאלוהים וחוזר חלילה

מכאן אנו למדים שהעם  .וח ששלט בקרב עם ישראלמיטיבות לתאר את פני הדברים ואת הלך הר

על אף שהוא הוכיח עצמו פעמים אינספור כבעל יכולת מופלגת , חלק על שלטונו של אלוהים

השופטים וכן , ולעיתים גם באמצעות ייפוי כוחם של מנהיגי השבטים, להנהיגו ללא סיוע חיצוני

 . מפנה את מקומה לאי סדרים ולכאוסדחיית מנגנוני שלטון אלו תמיד . הכוהנים מבית אהרון

 

בחר אלוהים בשמואל משבט , כדי לאפשר לעם לחוות את עקרונות שלטונו באמצעות כלי נאמן

היה מעמד מיוחד בקרב , אשר אלוהים קראו מבטן, לשמואל). 18-23' ו' עיין דברי הימים א(לוי 

כהונת שמואל החלה רק . אלא שימש גם שופט בפועל, בחיר אלוהים זה פעל לא רק ככהן. עמו
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מעלו באמון והעם הובס קשות , חופני ופנחס, כאשר בית עלי חדל להתקיים כשבניו של האחרון

 .שאף שבו את ארון הברית, על ידי הפלשתים

 

. הבואההייתה , כצפוי, מהןאחת שרק , לאביו היו שתי נשים.  רקע מעניין במיוחד בעלשמואל היה

מנה אחת " אשר קיבלה מבעלה חנההייתה זו . הייתה וולדנית בעוד שצרתה חנה הייתה עקרה

המתח בין שתי . והיא זו אשר בסופו של דבר ילדה את שמואל, )5' א' עיין שמואל א" (אפיים

, ואמנם. ואופיין בחיכוכים וביריבות בדומה לסיפור שתי נשותיו של יעקב, הנשים היה רב

 .שמואלהורי אלו של קווים מקבילים לנמצא רחל בסיפורם של יעקב ו

 תקופתו אופיינה בשיבת  . מצפה- גלגל -שמואל שפט את ישראל כשהוא סבב במסלול בית אל 

שמואל סייע לעם להטות את ליבו . ביניהם גם העשתרות, ונטישת עבודת האלילים' העם לעבודת ה

אולם היות ). 10' ז' עיין שמואל א(ומסיבה זו הצליחו בני ישראל להנחיל תבוסה לפלשתים ', לה

, עוד במהלך תקופת כהונתו, ובניו של שמואל לא הלכו בדרכו ובדרכי אלוהים הוביל הדבר

 'כפי שכבר נוכחנו לדעת בפרק ד. להחלטה הרת גורל ששינתה את פני האומה ועתידה ללא היכר

.  בסוברו שזו הדרך האחת והיחידה להגיע לשלווה ולנחלהל הגוייםוככהעם דרש מלך  ,של ספרנו

אולם . שראה בזאת את דחיית הנהגתו, האלוהים-פנייה זו העציבה מאד את הרואה הישיש נאמן

 ,ְׁשמּוֵאל- ֶאלַוּיֹאֶמר ְיהָוה.  הם מאסו) באלוהים(אלוהים סיבר את אוזנו של עבדו והודיע לו שבו 

  "ֲעֵליֶהם ִמְּמלֹךְ  אִֹתי ָמֲאסּו- ִּכי, ִּכי לֹא אְֹתָך ָמָאסּו :יֹאְמרּו ֵאֶליךָ - ְלכֹל ֲאֶׁשרְׁשַמע ְּבקֹול ָהָעם"

הזהירם שמואל מפני התוצאות שעלולות , בטרם בחר העם במלך).   הדגשה שלי7' ח' שמואל א(

יש לשים לב לעובדה שמלכי ישראל , בנוסף). 11-18' ח' עיין שמואל א(להיות למהלך מעין זה 

דברי ( ָּדִויד ָאִביו-ַּתַחת  ְלֶמֶלךִּכֵּסא ְיהָוה-ַעלה ַוֵּיֶׁשב ְׁשלֹמֹ: עתידים היו לשבת על כס אלוהים עצמו

 ). הדגשה שלי: 23ט "כ' הימים א

). 13,17,19ב "י, 10' ח' למשל שמואל א" (שאול"תביעת העם למלך מלווה בשימוש בפועל ל

איש ימיני גבוה ונאה אשר נבחר , "שאול"לאור זאת מעניין שמלכה הראשון של ישראל נקרא 

האם יש במשמעות ". ללוות"היא גם , כמובן, משמעותה" לשאול"ההטיה . ' עם הלהנהיג את

הכפולה של שמו של שאול משום רמז לכך שהתגשמות משאלות שאינן בהתאם לרצון אלוהים 

 ?בלבד" שאול"להתקיים לאורך זמן , בהכרח, נדונה
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לעם ישראל את מלכו אשר העניק , ששכן בין יהודה ואפרים, מעניין שהיה זה דווקא שבט בנימין

אף על פי ). 4' י' עיין שמואל א (הכתרתו קיבל באופן נבואי שתי כיכרות לחםהראשון אשר טרם 

מנה "בעוד שבידי שבט אפרים הייתה ה, כן תפקיד המלוכה עדיין היה בחזקתו של שבט יהודה

 .מד זמן רבהניסיון להעמיד את שבט בנימין בתפקיד של מאחד העם לא החזיק מע, וכך". הכפולה
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 ז"פרק מ

 מחלוקת בין שני המחנות
 )' פרק כ–ו "פרק ט, ג" פרק י–א "פרק י',  פרק ח–' פרק ג' שמואל ב, ז"פרק ט' שמואל א(

 

 כדי יהודהשבט פנה אלוהים לשושלת המלכותית של , בהנהגת האומהמחדליו של שאול בעקבות 

 אשר צמח מיהודה מצוי בספר רות  פירוט אילן היוחסין. שיאייש את כיסאולאתר את המלך הבא

הוליד את אשר  את ישי שהביא לעולם,  אבי עובד)צאצאו של פרץ בכור יהודה(בועז שם נזכר 

 תו של ישילמשפחבתוקף תפקידו ככהן נשלח הנביא והחוזה ,  השופט-שמואל .  אלוהים הבחיר

עיין שמואל  ( הרםלתפקידביותר  הראוי דכדי להתחקות אחר המועמ ,שהתגוררה באזור בית לחם

שאל האחרון את האב , לאחר שאלוהים לא הצביע על איש מבני ישי אותם בחן שמואל). 1ז "ט' א

בהתייצב העלם אל מול . רועה הצאן, בניוישי את צעיר מה הזכיר -בהיסוס. אם יש לו בנים נוספים

לבו של דוד נהה .  בתהליך הבחירה העידו שמיים וארץ על מעורבותו של אלוהיםהנביא הזקן

 ."אלוהיםכס "ועל כן הוא נבחר לשבת על , מנוער אחר אלוהי ישראל

  

חיי .  הבכור הביולוגי שהתאים לייעוד הבכירלא היה זה דווקא, כמו בעבר,  שגם עכשיואין פלא

לנאמן יק את זכויות הבכורה יכול להענ) 'ה, לחילופין, או(וכך האב , האב עוברים לכול בניו

בבוחרו למלך בן , יתר על כן. אלשנבחר על ידי ה , הבן השמיני,דוד, אפוא, היה זה. שבצאצאיו

 . שבט זהים ביטוי מובהק לייעוד שהוא קבע עבור לשבט יהודה נתן אלוה

 

  איש–ולכן בנו של שאול , לא ראה בעין יפה בחירה זו, דהיינו בית ישראל, חלקו השני של העם

בשבע שנות מלכותו הראשונות מלך דוד על . מש כמלכם במשך שנתיים ימים המשיך לש-בושת 

ָדִוד הֵֹלְך ... אבל, )'א1' ג' עיין שמואל ב(בעוד המחלוקת בקרב שני חלקי העם לא חדלה , יהודה

, בעקבות עריקתו של אבנר שר צבא שאול לצד דוד). ב1פסוק ( ּוֵבית ָׁשאּול הְֹלִכים ְוַדִּלים, ְוָחֵזק

 ).17-21' ג' עיין שמואל ב(ו זקני ישראל את מלך יהודה למלוך גם עליהם הזמינ
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 והפכה לבירת הממלכה אותה בנה, לאחר איחודו מחדש של עם ישראל כבש דוד את ירושלים

כשהוא מרחיב את גבולות , דוד המשיך להוביל את העם במבצעים צבאיים מוצלחים. המאוחדת

לאחר . הוא נשא עיניו גם לעניינים רוחניים; הסתפק בזאתאולם מלך ישראל לא . הארץ המובטחת

 להביא את ארון גמר אומרהוא , )סביב המצודה אותה הפך לעיר דוד(שהניח את התשתית הפיזית 

' עיין שמואל ב(כרת ברית עם בחירו , מצידו, אלוהים. הברית ועמו את שכינת האלוהים לירושלים

 ).  ואילך4' ז

 

מה , יכול-ו הצבאיות של דוד עוררו את גאוותו ויצריו וגרמו לו לחוש כולבד בבד נראה שהצלחותי

, פסק שקללת החרב לא תסור מביתו, אלוהים גער בדוד. שהוביל לפרשה המבישה של בת שבע

' עיין שמואל ב(ובנוסף הכריז כי נשותיו תינתנה בפומבי לאחר וכי בכורה של בת שבע לא יחיה 

שקנתה לה עכשיו , בעקבות רוח התאווה.  הללו לא אחרה לבואהתגשמות הדברים). 10-12ב "י

אונס . רצח ומרד, פריצות, התגלעו תוך זמן קצר גם תופעות כמו גילוי עריות, שבת בבית דוד

כך התהווה קרע בין דוד . אמנון את אחותו תמר גרם לאחיהם אבשלום לנקום באמנון ולרוצחו

אחר אבשלום רוב בית ישראל נטה כיוון ש. ביולאבשלום אשר הוביל למרידתו של האחרון בא

 .   בשניתהיה העם שסוע

 

במקום זה ישב המלך ". מחניים"במקום ששמו , דוד ברח מבנו ומצא מחסה מעבר לירדן, כידוע

אולם גם לאחר שאבשלום חוסל והמרד דוכא דוד לא . המודח מבלי להחזיר מלחמה שערה נגד בנו

 ? מדוע. כס המלוכהלירושלים לתבוע את משום מה שב 

 

אשר לאחר מות מנהיגם ותבוסתם נסו , הצבא שהצטרף לאבשלום היה מורכב ברובו משבטי הצפון

שבטי ישראל משחו את . ימים אלו אופיינו באי שקט ומתיחות גורפת בין השבטים. איש לאוהלו

אה שמואל ר(ועכשיו כשהוא כבר לא היה בין החיים הם נותרו נבוכים , אבשלום למלך תחת אביו

אולם כיצד , "גדול"הם התקוממו ב אשר נגדו ,כעת הם תכננו את שיבת המלך). 1110-ט "י' ב

  ?יעלה בידם להתייצב מולו
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ייתכן שאם . ממקומו, כאמור, לא מש, שדבר התוכניות הללו הגיע לאוזניו, למרבה הפליאה דוד

, מתעכב גם הוא,  ישראל ובן דודמלך, נרד לסוף דעתו של דוד ונבין את מניעיו נגלה מדוע המשיח

יכול להיות . במדבר שמעבר לירדן ואינו שב למלוך בירושלים" מחניים"בשערי , לכאורה

 קרוביולהזמין את , צדוק ואביתר, אשר שלח את שני הכוהנים, שציפיותיו דומות לציפיות דוד

" ַהֶּמֶלך-ה ִתְהיּו ַאֲחרִֹנים ְלָהִׁשיב ֶאתְוָלּמָ ; ַעְצִמי ּוְבָׂשִרי ַאֶּתם, ַאַחי ַאֶּתם: "משבט יהודה בקובעו

ולוואי , )15פסוק (ליבם של בני יהודה אל מלכם   הדברים הללו הטו את).12,13ט "י' שמואל ב(

 !  ומזמינו לשוב לירושלים,כלפי בן דוד אדונודומה ובית יהודה בימינו היה מגיב באופן 

 

אבל האחרון התקרב רק עד גדת ,  את המלךבשלב זה זקני יהודה שלחו אמנם דבר כדי להשיב

הם , לבסוף, ואכן. שכן הוא חיכה לבני שבטו לרדת אל הגלגל ולפגוש אותו שם, הירדן ולא יסף

גלגל היה המקום בו נערכה ברית המילה כשבני ישראל נכנסו לארץ . כאיש אחדעשו זאת 

 המשיח מצפה שלא זו בלבד האם). 2,9' עיין יהושע ה(ושם נגולה מהם חרפת מצריים , המובטחת

איגרת אל הרומים , 31,32' לוקס א, 1א "עיין ישעיהו י (ו ּוְבָׂשרִ ו ַעְצמִ שבית יהודה יכיר בכך שהוא

זקוק לברית ) כמו כול ישראל, בית יהודה(אלא אף שהוא , )8' ב' איגרת טימותיאוס ב, 3' א

 ? )ומאת העולםשהיא ט(ברית אשר תסיר ממנו את חרפת מצריים הרוחנית , שבלב

 

" בין רגליו"ששבט המחוקקים , שבטי ישראל היו חייבים להכיר במעמדו המלכותי של שבט יהודה

דוד הבין שאם רק חלק אחד מן העם יקבל את . והנהגת המשפחה נתונה בידיו ולהיעתר למנהיגותו

ך להמשי) המפוצלת( לא תוכל הממלכה ים הטיל עליו את מישרת הנהגת העםהעובדה שאלוה

כשהם ייאותו לחיות איש לצד , אפרים/הייתכן שעד שתיכון אחדות בין יהודה וישראל. להתקיים

תוך כדי חזרה בתשובה והתרצות איש אל אחיו תחת סמכות שלטון אלוהים ובהתאם , רעהו בענווה

 ַעד ֵעתַמִים ֲאֶׁשר ָצִריְך ֶׁשְּיַקְּבלּו אֹותֹו ַהּׁשָ : כנאמר לגביו,  ייאלץ המשיח להמתין–לסדרי מלכותו 

 21' מעשי השליחים ג (?ָּדָבר ֶׁשֱאלִֹהים ִּדֵּבר ֵמעֹוָלם ְּבִפי ְנִביָאיו ַהְּקדֹוִׁשים, ֲהָׁשַבת ַהּכֹל ְלִתּקּונֹו

שם מצויה אחת ,  ואילך15 ז"כדאי כמו כן לתת את הדעת על הנאמר ביחזקאל ל). הדגשה שלי

 .גשמתהומצפה לה, מהנבואות החשובות העוסקת בנושא זה
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שמעי בן . הופיעה קבוצה נוספת, ממש לפני שהמשלחת מיהודה הצליחה להגיע אל המלך, ברם

עיין (איש אשר קילל את המלך וידה בו אבנים כשהאחרון היה בשיא שפלותו , גרא מבית שאול

הכה עכשיו על חטא והגיע עם אלף איש מבני שבטו כשהוא חוצה את , ) ואילך5ז "ט' שמואל ב

 שמעי פונה אל המלך ומביע חרטה בשם שבטו ).17-21ט "י' בעיין שמואל (פני המלך הירדן ל

 .מפיבושת, דוד סלח לשמעי ואף התפייס עם בנו הנכה של שאול". כול בית יוסף"וגם בשם 

 

בציפייה לחזות , במספרים גדלים והולכים, בינתיים הוסיפו להגיע למקום גם אחרים מבני ישראל

אולם , המריבות הפנימיות אמנם הגיעו עכשיו לקיצן. ת חצייתם את הירדןבמלך ופמלייתו בשע

כשהאחרונים ליוו את המלך בחצותו את הנהר . הבאים הפנו את כעסם כלפי בני שבט יהודה

-ַוּיֹאְמרּו ֶאל; ַהֶּמֶלךְ - ָּבִאים ֶאלִאיׁש ִיְׂשָרֵאל-ְוִהֵּנה ָּכל. בעבעה קנאתם של בני ישראל על פני השטח

 "?ַאְנֵׁשי ָדִוד ִעּמֹו-ַהַּיְרֵּדן ְוָכל-ֵּביתֹו ֶאת-ַהֶּמֶלְך ְוֶאת-ַוַּיֲעִברּו ֶאת, ַמּדּוַע ְּגָנבּוָך ַאֵחינּו ִאיׁש ְיהּוָדה"ֶלְך ַהּמֶ 

הם מרדו במלך ועל כן הם שכחו בני ישראל שאך עתה , ברוב צדקנותם). 42ט "י' שמואל ב(

".  ינו מלכתחילה את רעיון השבת המלך לביתוהרי אנחנו הג, זה לא הוגן ":לרטון המשיכו

 הם ,אולם בשל רגשי הנחיתות שלקו בהם, בנסיבות אחרות ייתכן וטיעוניהם היו נשמעים סבירים

, לא עלו יפה" המגיע להם" כשניסיונותיהם לקבל את . ללא כול הצדקהתבעו יחס מיוחד והכרה

 .זעםגיבו בפרץ של הם ה

 

 ְוָלָּמה ֶּזה ָחָרה ְלךָ , ֵאַליָקרֹוב ַהֶּמֶלְך -ִּכי ..."?  המתקפה הרגשית הזוכיצד נהגו בני יהודה בעקבות

האם . הם השיבו, )43ט "י' שמואל ב(" ִנֵּׂשאת ִנָּׂשא ָלנּו-ִאם, ַהֶּמֶלךְ - ֶהָאכֹול ָאַכְלנּו ִמן :ַהָּדָבר ַהֶּזה-ַעל

שאחיהם ,  המסכניםיש בדברים הללו של בני יהודה משום מענה תכליתי לטענת בני ישראל

ביחסו של המלך לבני שבטו לא ניכרה כול , ואמנם? היהודים תמיד מצליחים להערים עליהם

 ...אך גאוותם הפגועה של בני ישראל הולידה קנאה וכעס שצפו ועלו על פני השטח, העדפה

 

עשו בני ישראל את הצעד הבא בניסיון כושל להישמע , כשהם עדיין מבולבלים מתשובת אחיהם

ְּבָדִוד -ִלי ַבֶּמֶלְך ְוַגם] עשרה חלקים[ָידֹות -ֶעֶׂשר", ִאיׁש ְיהּוָדה ַוּיֹאֶמר-ִיְׂשָרֵאל ֶאת-ַוַּיַען ִאיׁש :ענייניים

ייתכן ובמהלך שבע שנות שלטונו , שלב מסויםב). 44ט "' שמואל ב(" ?ּוַמּדּוַע ֱהִקּלַֹתִני, ֲאִני ִמְּמךָ 

  .של אחד לעשרספרי המיחס הנקבע , של דוד בממלכת יהודה



 147

שכן הוא מסוגל לקחת את שתי , זה לא בדיוק מעניין את יהודה! ? אז מה …ָידֹות ִלי ַבֶּמֶלךְ -ֶעֶׂשר

ִאיׁש -ַוִּיֶקׁש ְּדַבר:  השקעהאפילו יחלום עלהמניות שלו ולהכפיל אותן במאה זמן רב לפני שאחיו 

דברי , דהיינו. הויכוח המר לבסוף גברה שאגת האריעל אף ). 44פסוק ( ִמְּדַבר ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ְיהּוָדה

, מה שהותיר באחרונים משקע של תסכול, אנשי יהודה היו קשים וחמורים מדברי בני ישראל

 . חשש וייאוש

 

... ְיִמיִניִאיׁש --ִּבְכִרי-ּוְׁשמֹו ֶׁשַבע ֶּבן, ִאיׁש ְּבִלַּיַעל, כשהמלך לא הגיב לטענות ישראל ולתחושותיהם

 ַוַּיַעל ."ִיְׂשָרֵאל, ִאיׁש ְלאָֹהָליו--ִיַׁשי-ָלנּו ְּבֶבן-ָלנּו ֵחֶלק ְּבָדִוד ְולֹא ַנֲחָלה-ֵאין" ַוּיֹאֶמר ּׁשָֹפר ּבַ ]תקע[

תוך זמן קצר התלקחו ). 1',א2 'כ' שמואל ב( ִּבְכִרי-ַאֲחֵרי ֶׁשַבע ֶּבן, ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ֵמַאֲחֵרי ָדִוד-ָּכל

היו , מאבל בית מעכה) ששמה אינו נזכר" (אישה חכמה"ה של אלמלא התערבות. מחדש המאבקים

 ). ואילך16' כ' עיין שמואל ב(האירועים עלולים להתפשט ולהתלקח לכדי מלחמה מקיפה 

  

אולם עשרת השבטים עדיין . בסופו של יום דוד הצליח ללכד את כול השבטים תחת שלטונו

המתח בין שני מחנות אלו . נטור להם איבהלא חדל ל, מצידו, האחרון. המשיכו לקנא בשבט יהודה

שני "אם כי בתקופה זו אין כמעט כול התייחסות לנושא , התחדד במהלך תקופת מלכות שלמה

קיימת עדות על פירוד בין , אף על פי כן".  כול ישראל"רוב ההתייחסויות הן ל, תחת זאת". הבתים

--ְּבֵאר ָׁשַבע- ְוַעדִמָּדן, נֹו ְוַתַחת ְּתֵאָנתֹוִאיׁש ַּתַחת ַּגפְ , ַטחַוֵּיֶׁשב ְיהּוָדה ְוִיְׂשָרֵאל ָלבֶ : שני חלקי ישראל

מה שהבדיל בין שני חלקי עם ישראל בימי שלמה הייתה ). 5' ה' מלכים א (ְיֵמי ְׁשלֹמֹה, ּכֹל

שאף מונה על ידי שלמה כאחראי על , היה זה ירבעם משבט אפרים. עובדת דיכויו של בית יוסף

 ). 28,26א "י' עיין מלכים א(אשר בסופו של דבר הרים את נס המרד , עובדי הכפייה

 

להכריז על , אחיה, בשל העובדה ששלמה היה נגוע בעבודה זרה פקד אלוהים על אחד מנביאיו

). 31,32א "י' עיין מלכים א(חלוקת הממלכה ולהעביר רשמית עשרה שבטים לידי ירבעם 

שנמלט למצריים ובה נשאר עד , להרוג את המורדכשהשמועה הגיעה לאוזני שלמה הוא ביקש 

אולם לא לפני משא , בשוב ירבעם לארץ התקיימה ההבטחה שאלוהים נתן לו. מותו של המלך

אירוע זה מאפשר הצצה לחיים כפי שהם נראו בתקופת . בנו של שלמה, ומתן עם רחבעם

ו ממנו להקל מעליהם וביקש, ירבעם ובני שבטים נוספים פנו למלך יהודה הצעיר בשכם .שלמה
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עֹל יס ֲעֵליֶכם ָאִבי ֶהְעמִ , ְוַעָּתה: "אולם רחבעם מיאן לעשות זאת באומרו. את העול שהטיל אביו

ב "י' מלכים א ("ֲאַיֵּסר ֶאְתֶכם ָּבַעְקַרִּבים, ַוֲאִני, ֶאְתֶכם ַּבּׁשֹוִטים ִיַּסר ָאִבי; ֻעְּלֶכם-ַוֲאִני אֹוִסיף ַעל, ָּכֵבד

, ַהֶּמֶלְך ָּדָבר ֵלאמֹר-ַוָּיִׁשבּו ָהָעם ֶאת, ָׁשַמע ַהֶּמֶלְך ֲאֵלֶהם- ִּכי לֹאִיְׂשָרֵאל-ַוַּיְרא ָּכל ). הדגשות שלי11

ַעָּתה , ִיַׁשי ְלאָֹהֶליָך ִיְׂשָרֵאל-ַנֲחָלה ְּבֶבן-ָּלנּו ֵחֶלק ְּבָדִוד ְולֹא-ַמה ": דברים דומים למה שנאמר בעבר

כך עלה ירבעם ). 1' כ' עיין גם שמואל ב. 16ב "י' מלכים א ( ְלאָֹהָליוְׂשָרֵאל ַוֵּיֶלְך יִ "ְרֵאה ֵביְתָך ָּדִוד

שבט בנימין ואלו מבית ישראל שהתגוררו בנחלת יהודה , רק בית יהודה. לכס מלכות בית ישראל

א  "י, 17' י' דברי הימים ב, 20ב "י' עיין מלכים א(נותרו נאמנים לבית דוד ) בעיקר לויים(

13,14,16.( 

 

ועל כן הוא תכנן מתקפה על ישראל בשיתוף עם בני , רחבעם לא היה מוכן להודות במפלתו, ברם

באמצעות שמעיה איש האלוהים נודע למלך כי הדבר אינו עולה בקנה אחד . שבט בנימין, בריתו

ִּכי --ּו ִאיׁש ְלֵביתֹוׁשּוב, ִיְׂשָרֵאל-ֲאֵחיֶכם ְּבֵני-ִתָּלֲחמּון ִעם-ַתֲעלּו ְולֹא-לֹא": ' עם התוכנית שהתווה ה

תחילתו , אפוא, לפנינו). הדגשה שלי 24ב "י' מלכים א( " ַהֶּזה]הפירוד[ ַהָּדָברֵמִאִּתי ִנְהָיה

שתי ממלכות ואומות והיווצרותן של יצחק ויעקב , בין צאצאי אברהםהרשמית של הקרע שחל 

 .ם בכבודו ובעצמושאושר על ידי אלוהיפילוג ,  ישראל ויהודה-שונות ונפרדות זו מזו 
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ח"פרק מ  

 חטאת ירבעם
 )ד"ב ופרק י"פרק י' מלכים א(

 

יוסיפו דבר , לשתי ממלכות ולשני עמים) ישראל ויהודה(למרות פיצולו של בית יעקב , עכשיו

בפנותנו לדברי . על אף עוונותיהם ודרכיהם העקלקלות, האלוהים ורצונו לשלוט בייעודם

ומאידך לדברים , ן בין מה שנאמר באופן ייחודי לכול אחד מחלקי העםעלינו להבחי, הנביאים

 .העוסקים בשתי הקבוצות גם יחד

 

על ממלכת הצפון היא , לירבעם, ההשפעה הראשונית והמתמשכת שהייתה למלך ישראל הראשון

לא זו בלבד . עבודת אלילים ובגידה באלוהי ישראל, רבת משמעות שכן הוא השתית דפוסי מרי

הוא גם , "אלוהי ישראל"עליהם הוא הכריז כעל , החטיא את ישראל בהעמידו צלמיםשהוא 

הוא כונן כהונה משלו , בבטלו את תורת משה. ירושלים והמקדש, התנתק לחלוטין מיהודה

 .)25-33ב "י' עיין מלכים א(ומועדים שונים מאלו שנקבעו על ידי אלוהים 

 

בפי אלוהים . מורשתו הוטמעה בממלכת ישראל, על אף שירבעם מלך עשרים ושתיים שנים בלבד

ומהווה סיבה עיקרית לדין שהוא חרץ על , יותר מפעם אחת" חטאת ירבעם"חוזר הצירוף המילים 

 תיאולוגית –ניתן לסכם בביטוי אחד " חטאת ירבעם"את . ולקללות שהיו מנת חלקם, העם והארץ

 . תחליפים מעשי ידי אדםשכן הוא המיר את כול מרכיבי מלכות האלוהים ב, ההמרה

 

. להביא את הבשורה הקשה והמרה למלך ולעם, אחיה, אלוהים שלח את הנביא הישיש והעיוור

היה זה אותו נביא עצמו אשר מוקדם יותר העביר באורח סמלי לירבעם את השלטון על עשרת 

א "י' ם אעיין מלכי(תוך כדי קריעת בגדו לשנים עשר חלקים שמהם הוא נתן לו עשרה , השבטים

-ַוֵּתֶלְך ַוַּתֲעֶׂשה; ָהיּו ְלָפֶניךָ - ִמּכֹל ֲאֶׁשרַוָּתַרע ַלֲעׂשֹות":  אולם דבריו הנוכחיים היו שונים מאד). 30

, ְבָעםֵּבית ָירָ -ִהְנִני ֵמִביא ָרָעה ֶאל,  ָלֵכן . ַאֲחֵרי ַגֶּוךָ ְואִֹתי ִהְׁשַלְכּתָ , ִעיֵסִני ְלַהכְ  ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ּוַמֵּסכֹותְּלךָ 

ַּכֲאֶׁשר ְיַבֵער ַהָּגָלל , ָיָרְבָעם-ּוִבַעְרִּתי ַאֲחֵרי ֵבית; ָעצּור ְוָעזּוב ְּבִיְׂשָרֵאל, ְוִהְכַרִּתי ְלָיָרְבָעם ַמְׁשִּתין ְּבִקיר

ֵמַעל ָהֲאָדָמה ַהּטֹוָבה ִיְׂשָרֵאל -ְוָנַתׁש ֶאת, ַּכֲאֶׁשר יָנּוד ַהָּקֶנה ַּבַּמִים, ִיְׂשָרֵאל-ְוִהָּכה ְיהָוה ֶאת ... ֻּתּמֹו-ַעד
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-ַמְכִעיִסים ֶאת--ֲאֵׁשֵריֶהם-ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֶאת,  ַיַען :ְוֵזָרם ֵמֵעֶבר ַלָּנָהר, ַהּזֹאת ֲאֶׁשר ָנַתן ַלֲאבֹוֵתיֶהם

 ִטיאִּבְגַלל ַחּטֹאות ָיָרְבָעם ֲאֶׁשר ָחָטא ַוֲאֶׁשר ֶהחֱ --] יוותר על ישראל ,כלומר[ ִיְׂשָרֵאל- ְוִיֵּתן ֶאת ".ְיהָוה

  ).9,10, 15,16ד "י' מלכים א( ִיְׂשָרֵאל-ֶאת

 

בטרם כניסת בני . וז מעין תוכחהלא הייתה זו הפעם הראשונה בה שלח אלוהים נביא לשאת 

 ַעל ֲאֶׁשר ָעְזבּו: את סיבותיהכמו גם , שתתקיים בקרב העםישראל לארץ חזה משה מציאות דומה 

ִהים  ַוַּיַעְבדּו ֱאלֹ ַוֵּיְלכּו . ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִיםְּבהֹוִציאֹו אָֹתם, ֶׁשר ָּכַרת ִעָּמם אֲ  :ְּבִרית ְיהָוה ֱאלֵֹהי ֲאבָֹתם-ֶאת

 ַאף ְיהָוה ָּבָאֶרץ ַהִהוא- ַוִּיַחר .ַלק ָלֶהםְולֹא חָ , ְיָדעּום- ֱאלִֹהים ֲאֶׁשר לֹא : ָלֶהםַוִּיְׁשַּתֲחוּו, ֲאֵחִרים

ְּבַאף ּוְבֵחָמה ּוְבֶקֶצף ,  ַוִּיְּתֵׁשם ְיהָוה ֵמַעל ַאְדָמָתם .ּוָבה ַּבֵּסֶפר ַהֶּזה ַהְּכתַהְּקָלָלה-ָּכל-יא ָעֶליָה ֶאתְלָהבִ 

 ).24-27ט "דברים כ( ַּכּיֹום ַהֶּזה, ֶאֶרץ ַאֶחֶרת-ַוַּיְׁשִלֵכם ֶאל; ָּגדֹול

 

הסכסוכים שנתגלעו לעיתים תכופות בין שתי ממלכות ישראל אפיינו את מערכת יחסיהם במהלך 

 ואף, ")ריבויו"בעם ואולם גם על " מריבה"אשר שמו מצביע על (ירבעם טונו של תקופת של

 עתיד ,מאוחר יותר. יהודה היה הוא אויבה המר ביותראת בשל קנאת שבט אפרים   .מכןאחר ל

היה ת בין שתי הממלכות , באחרית הימים,הנביא ישעיהו להתנבא שאחד מסימני האיחוד הצפוי

א "עיין ישעיהו י( או ייכחדו  לכך שאויבי יהודה ייכרתומורה זו תגרוםת .התפוגגותה של קנאה זו

13 .( 

 

אלוהים לא חזר בו מהבטחת , אפרים/למרות הנטייה הנוראית לפורקן חוק ועול בבית ישראל

דבר אלוהים הינו . יעקב ויוסף, יצחק, אברהם, הריבוי הגלומה בברית שהוא כרת עם אבותיהם

ִהִּכירּו ש כמיצאצאים את הכי ניתן להגדיר על אף העובדה , זרע האבותחלק בלתי נפרד מחייו של 

ַאֲחֵרי ַהֶהֶבל ְּבמֹוֲעצֹוֵתיֶהם ַוֶּיְחַׁשְך ִלָּבם   ִּכי ִאם־ָהְלכּו... לֹא־ִכְּבֻדהּו ֵכאלִֹהים ]אך[ ֶאת־ָהֱאלִֹהים

' ה, רקים הראשוניםכפי שכבר נוכחנו לדעת בפ). ' תרגום דליץ21' איגרת אל הרומים א( ַהִּנְבָער

הדבר נכון גם . הסתיר את יעדיו תחת מעטה חשיכה עד הגיע מועד הסרת הלוט מעל תוכניותיו

גם כאן הסווה אלוהים את המטרות שהוא ייעד לבית . כשמדובר ביחסי שתי ממלכות ישראל ומצבן

שזה כ ". וכוחו החטאעוצמת" עד אשר הוא עצמו יחסל את האחראי ל,עווןחטא ותחת מעטה יוסף 

 ). 9' ב' גרת פטרוס איא (ֶאל אֹורֹו ַהִּנְפָלא ֵמחֶֹׁשךְ את עם ישראל ' היקרה יעביר 
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הצמד המוכר . הלכו בדרכיו של ירבעם בעשותם את הרע, ללא יוצא מן הכלל, כול מלכי ישראל

באותם ימים . כאשר נביאי הבעל שהאחרונה העסיקה נוספו למשוואה, מכול הוא אחאב ואיזבל

טרם בואו של ישוע .  לממלכת ישראל–  אליהו ואלישע –לוהים שניים מבחירי נביאיו שלח א

את יוחנן המטביל כדי להטות את לב האבות על בניהם , ברוחו של אליהו, הקדים האל לשלוח

הוא עתיד לשלוח את אותה רוח " הגדול והנורא' בוא יום ה"לפני , אולם). 17' עיין לוקס א(

יצחק ,  אברהם– אל האבות כולוכדי להניע את לב הבנים של עם ישראל של אליהו " משיחה"ו

ֲאֶׁשר ,  ּתֹוַרת מֶֹׁשה ַעְבִּדיִזְכרּו": ולדרבן אותם לציית לדברים הבאים, )24' עיין מלאכי ג(ויעקב 

 ).22פסוק (" ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים, ִיְׂשָרֵאל-ָּכל-ִצִּויִתי אֹותֹו ְבחֵֹרב ַעל
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ט"רק מפ  

 משפט ונבואה

 
 ",ֵּבית ְיהּוָדה-ָּכל-ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת-ָּכל-ֵּכן ִהְדַּבְקִּתי ֵאַלי ֶאת, ִאיׁש-ָמְתֵני-ִּכי ַּכֲאֶׁשר ִיְדַּבק ָהֵאזֹור ֶאל"

 ).דגשה שליה, 11ג "ירמיהו י(" ְולֹא ָׁשֵמעּו;  ּוְלֵׁשם ְוִלְתִהָּלה ּוְלִתְפָאֶרתִלְהיֹות ִלי ְלָעם", ְיהָוה-ֻאםנְ 

 
ַוַּיַעׂש ְיהּוָדה : ככתוב, גם יהודה לא הייתה חפה מעוון, בעוד ישראל הלכה בדרכי ירבעם וחטאיו

ֵהָּמה ָלֶהם - ַוִּיְבנּו ַגם .ַוְיַקְנאּו אֹתֹו ִמּכֹל ֲאֶׁשר ָעׂשּו ֲאבָֹתם ְּבַחּטֹאָתם ֲאֶׁשר ָחָטאּו; ְּבֵעיֵני ְיהָוה, ָהַרע

 ).22,23ד "י' מלכים א (ֵעץ ַרֲעָנן-ִּגְבָעה ְגבָֹהה ְוַתַחת ָּכל-ֵׁשִרים ַעל ָּכלָּבמֹות ּוַמֵּצבֹות ַואֲ 

 

 – שומרון וירושלים –את שתי ערי המלוכה של עם ישראל זו לצד זו הנביא יחזקאל מציב 

את שומרון הוא משווה .  של העםדל אחת מהן מייצגת חלק אחוכשכ, וממשיל אותן לשתי אחיות

ואלו . חטאי שומרוןעל  מסכם את דבריו בקובעו שחטאי ירושלים גברו פי כמה אאולם הו, לסדום

-ַוַּתְרִּבי ֶאת; ְוׁשְֹמרֹון ַּכֲחִצי ַחּטֹאַתִיְך לֹא ָחָטָאה": לים אותן מטיח הנביא בפני ירושליםיהמ

 ).51ז "יחזקאל ט ("תּתֹוֲעבַֹתִיְך ֲאֶׁשר ָעִׂשי-אחותך ְּבָכל-ַוְּתַצְּדִקי ֶאת, ֵמֵהָּנה ּתֹוֲעבֹוַתִיךְ 

 

מאחר ?   מדוע היא לא הועמדה לדין בדומה לאחותה,אם חטאי יהודה רבו מאלו של ישראל

הרי שאי אפשר היה , כל אחת מן הממלכות הללו יהיה שונה מזה של חברתהאלוהים קבע שעתיד ו

. ד רק להה ללמוד לקח שנועעל יהודה הי. שתוצאות חטאיה של יהודה יהיו זהות לאלו של שומרון

.  שתי ישויות שונות ונפרדות להבהיר חד משמעית שמדובר ב,כמו כן,  נועדוההבדלים הללו

 מעמד וזכויות הבכור התפצלות(רק מסיבות חוקיות נבעה  בבית יעקב לא חוללהההפרדה שהת

שתי אלא גם בגלל שבסופו של דבר ,  כפי שכבר הזכרנו בפרקים קודמים,)בגלל החטא המובנה

שני , שתי הארצות, שני הגויים, שתי האחיות, שני הבתים, שתי ככרות לחם התנופה, הםאבני השו

ג "ויקרא כ, 9ח "עיין שמות כ (שתי המנורותו שני בני היצהר, שני הזיתים, שתי הממלכות, העצים

, 3,11,12 ,14' זכריה ד, 22, 19ז "ל, 10ה "יחזקאל ל, 6-10' ירמיהו ג, 14' ישעיהו ח, 17

של אלוהים חסדו ואהבתו ,  נאמנותום המעידים עלעדיעתידים להיות שני ה) 4א "ההתגלות י
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ו "ההתגלות ט, 8ד " מ,10,12ג "עיין ישעיהו מ(שירת השה את  את שירת משה וישירוהם יחד כש

3.(  

 

 ,בו זמנית, המנבאים תיאורים, אפרים/בית ישראל הבה נעיין בכמה מן התיאורים של תוצאות חטא

 שולח את הנביא הושע לעמו שסרח ואשר אותו הוא משווה לזונה 'ה. בית זהו של גם את ייעוד

הנביא יחזקאל ). 2' עיין בראשית י(מעניין לציין שגומר היה גם שמו של בכור יפת . בשם גומר

לפלוש לארץ ישראל מן הצפון הרחוק במלחמת גוג  העמים העתיד  כאחד,מזכיר גם הוא את גומר

עיין  ( בשלווה בארצםלאחר שיהודה ואפרים יתאחדו ויחיו ,ת הימיםתרחש באחרישתומגוג 

מקום , בית אפרים בארץ גומרימצא עצמו  ,קודם לכן אלפי שנה אולם ).111-8,ח "יחזקאל ל

ין העמים המקומיים ויאבד תבולל בהוא יבמקום זה . ס" לפנה722האשורים בשנת יגלוהו לשם 

בני אפרים יחלו אולם החל משלב זה ). 8,9' ן שם חעיי(פי שחוזה הנביא הושע כ, את זהותו

 .בהתאם לשמם הנבואי, ויקיימו את ייעודם לרבות ולפרות

 

שמות הילדים . וילדיאת הזונה שאמורה להיות אם שלושת מצווה על הושע לשאת לאישה ' ה

ת שם זה סימל א. יזרעאלהוא הבכור שמו של . שכן הם מצביעים על עתיד בעליהם, נקבעו מראש

זו " זריעה"אולם . מם במסגרת הברית שהוא כרת ע,אבותהרבות את זרע ה אלוהים לתבטחה

 באופן מיידי יותר .ווהגלייתהעם פיזור על , החרבת הממלכה עם על גם, בו זמנית, צביעהה

 נטל את מוסרות שלטון ממלכת בטרםאשר , בית יהואתייחס עונש זריית העם ואובדן הממלכה לה

צאצא דוד , )4' הושע א, 27' ט' עיין מלכים ב(עאל את דמו של מלך יהודה אחזיה הצפון שפך ביזר

 .'ומשיח ה

 

ָנׂשֹא ֶאָּׂשא -ִּכי--ֵּבית ִיְׂשָרֵאל-ִּכי לֹא אֹוִסיף עֹוד ֲאַרֵחם ֶאת ",רוחמה-אחרי לידת יזרעאל נולדה לא

.  של ממלכת ישראל, מניהז, משמעות שם זה מציינת גם היא את גורלה,  ושוב).6' הושע א(  "ָלֶהם

אלוהים מניח את היסוד שיהפוך בעתיד את בית אפרים לכלי חמלה באמצעות ברית , יחד עם זאת

על אשר עלה בגורלם של צאצאי בית אפרים אנו למדים . )31א "עיין איגרת אל הרומים י(חדשה 

בי התפוצות  באיגרותיהם לתוש,מציטוטי נבואות אלו של הושע על ידי השליחים שאול וכיפא



 154

איגרת , 25,26'  טעיין איגרת אל הרומים(דבר המצביע גם על זהות אותם מכותבים , השונות

 ).  10' ב' פטרוס א

 

פונה עכשיו , שעושה הבחנה ברורה בין היעוד הייחודי של כול אחת משתי ממלכות ישראל, הושע

 ְּבֶקֶׁשת ּוְבֶחֶרב ְולֹא אֹוִׁשיֵעם; ה ֱאלֵֹהיֶהםיהוָ ְוהֹוַׁשְעִּתים ּבַ , ֵּבית ְיהּוָדה ֲאַרֵחם-ְוֶאת":  לבית יהודה

זהותו של בית יהודה ונספחיו מן השבטים האחרים ). 7' הושע א ( "ּוְבָפָרִׁשים, ְּבסּוִסים, ּוְבִמְלָחָמה

 ".עם היהודי"הוא עתיד להפוך ל. תישמר

 

  ,9' הושע א(  "ֶאְהֶיה ָלֶכם-נִֹכי לֹאְוָא, ִּכי ַאֶּתם לֹא ַעִּמי", עמי-גומר יולדת בן נוסף שמכונה לא

מילים אלו מציינות את העובדה כי אלוהים כרת את ענפי עץ הזית של  ).'א10ב ' פטרוס א איגרת

זה של עם ישראל יהיה מנותק " שכוח אל"מעתה ואילך פלג ). 16,17א "עיין ירמיהו י(יעקב 

א " יאיגרת אל הרומיםעיין (הבר זית לבדרך זו הם יהפכו .  משורשיו ומכול קשר לאומה ולאבות

איגרת  (ְמֻחְּסֵרי ִּתְקָוה ּוְללֹא ֱאלִֹהים ָּבעֹוָלם, ָזִרים ַלֲעַדת ִיְׂשָרֵאל ְוָנְכִרים ִלְבִריתֹות ַהַהְבָטָחהיהיו  ,)17

באש קנאתו הוא אף , לא זו בלבד שאלוהים איבד את בני ממלכת אפרים, וכך ).12' אל האפסיים ב

. זאת ועוד". אפר"אולי אין זה מקרה שבשם אפרים מצוי גם שם העצם . שהפכו לאפרהבעירם עד 

הושע , 8א "ל, 12' עיין ירמיהו ג( צפונה ומערבה בעיקר, מפזרת את האפר', מעם ה, רוח מדברית

הניצוץ שהותיר , למרות זאת). 8' עיין הושע ז(עד שאפרים נטמע ומתבולל בעמים , )10א "י

-ְוָהָיה ֵבית, ישוב ויתלקח ויהפוך ללהבה יוקדת ככתוב, אמצעות דברו הנצחיב, "אפר"אלוהים ב

הבטיח ' שכן ה, להבה זו תבער באש יקרות). 18' עובדיה א (...ַיֲעקֹב ֵאׁש ּוֵבית יֹוֵסף ֶלָהָבה

 ). 3א "עיין ישעיהו ס (פאר תחת אפרלישראל 

 

עונשים והמכות שהוטלו על אפרים ה. היה המצב עגום ביותר, על אף ההבטחות, אך בשלב הנוכחי

) -ַבל(ְּפִרי , ָׁשְרָׁשם ָיֵבׁש--ֻהָּכה ֶאְפַרִים : היו כה חמורים עד כי נראה שהוא עלול להיכחד לחלוטין

, מה גדול הפער בין מצב זה לבין העתיד ).16' הושע ט( ִבְטָנםְוֵהַמִּתי ַמֲחַמֵּדי , ַּגם ִּכי ֵיֵלדּון; ַיֲעׂשּון

בו הסקנו שאלוהים מסווה , אך ממש כפי שהבחנו בפרק הקודם! תרבות ופריוןהטומן בחובו ה

 .גם כאן נראה שהוא מסתיר את כוונותיו בדרך זו, מידי פעם את מטרותיו בחסות החשיכה והחטא
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כמו . הנביא חוזה תיקון ושיקום מלא לעם ישראל. אין בדבריו הקשים של הושע סוף פסוק, ברם

ָיה ְוהָ :  ועל נאמנות אלוהים לבריתו" תקוות ישראל"ם הוא מצביע על ג, נביאי ישראל האחרים

ַעִּמי -לֹא ",ֵיָאֵמר ָלֶהם-ִּבְמקֹום ֲאֶׁשרְוָהָיה ;  ְולֹא ִיָּסֵפרִיַּמד-ֲאֶׁשר לֹא, חֹול ַהָּים ּכְ ִיְׂשָרֵאל-ִמְסַּפר ְּבֵני

ָעלּו וְ , ְוָׂשמּו ָלֶהם רֹאׁש ֶאָחד, ִיְׂשָרֵאל ַיְחָּדו-ְיהּוָדה ּוְבֵני- ְוִנְקְּבצּו ְּבֵני ."ָחי-ְּבֵני ֵאל", ֵיָאֵמר ָלֶהם, "ַאֶּתם

הנביא זכריה מאשר את , מאות שנים לאחר מכן). 1,2' הושע ב(  יֹום יְִזְרֶעאל ִּכי ָגדֹול :ָהָאֶרץ-ִמן

 ). 9' י( ָוָׁשבו, ְּבֵניֶהם- ֶאתְוָחיּו; יְִזְּכרּוִני, ּוַבֶּמְרַחִּקים, ָּבַעִּמים, ְוֶאְזָרֵעם:  בהכריזולים הללויהמ

אם לא באמצעות ,  ואת תוצאותיו,"יום יזרעאל"של " גדולתו"כיצד נצליח לזהות את מידת 

יוחנן המטביל מתאר את ישוע אוחז בקלשון ? התבואה שהניב הזרע שנזרע ונזרה על ידי אלוהים

, )12' עיין מתי ג(י אביו ף התבואה שנזרעה על ידוסי כשהוא מנקה את הגורן ומכינו לא,המזרה

 ).24-30ג "מתי י( לא לפני שהוא מנכש ושורף את העשבים השוטים אולם

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 156

'פרק נ  

 לב העניין

 
, הוצג, )שעסקו בחטאי העם ובתוצאותיהם( הקודמים הרקע לאירועים המתוארים בשני הפרקים

ג הקשיש בפני צאן נשא המנהי, טרם הכנס העם לארץ המובטחת. כבר על ידי משה, למעשה

, ְוֵעיַנִים ִלְראֹות ְוָאְזַנִים ִלְׁשמֹעַ ,  ֵלב ָלַדַעת]להם[ ...ָנַתן-לֹאמרעיתו דברים קשים באומרו כי אלוהים 

 משה המשיך וניבא שגם בעת שהעם יתיישב בארץ הוא יוסיף ).3ט "דברים כ  (ַהּיֹום ַהֶּזה, ַעד

ייאלץ , מצדו, אלוהים. אלוהיו מעניק לו' חלה שהועל כן הוא לא יחזיק מעמד בנ, להפר את הברית

אך למרות התחזית ). כנאמר בפרק הקודם(להשליך את העם מן הארץ ולפזרו בין הגויים 

הוא הבטיח להם שבמועד מאוחר יותר . משה לא הותיר את העם בחוסר תקווה מוחלט, העגמומית

גם הנביא ירמיהו הביע רעיון ). 29-30' עיין דברים ד(ויצייתו לו , הם ישובו לאלוהים בכול ליבם

 : דומה

-ְוַאְרמֹון ַעל, ִּתָּלּה-ְוִנְבְנָתה ִעיר ַעל;  ֲאַרֵחם ּוִמְׁשְּכנָֹתיו,ָׁשב ְׁשבּות ָאֳהֵלי ַיֲעקֹוב-ִהְנִני", ּכֹה ָאַמר ְיהָוה

... ְוִהְכַּבְדִּתים ְולֹא ִיְצָערּו, ִיְמָעטּוְוִהְרִּבִתים ְולֹא ;  ְוקֹול ְמַׂשֲחִקים ְוָיָצא ֵמֶהם ּתֹוָדה . ֵיֵׁשבִמְׁשָּפטֹו

 ֲהִקימֹו-ֲעׂשֹתֹו ְוַעד-ַעד, ְיהָוה- ֲחרֹון ַאף לֹא ָיׁשּוב"...לִֹהים ֶאְהֶיה ָלֶכם ֵלאְוָאנִֹכי; ְהיִיֶתם ִלי ְלָעםוִ 

אנו מבחינים כאן ). לי הדגשה ש18,19,22,24' ירמיהו ל(  ִּתְתּבֹוְננּו ָבּהְּבַאֲחִרית ַהָּיִמים; ְמִזּמֹות ִלּבֹו

הוא יקיים את הבטחותיו ואת כול אשר הוא . החמלה של אלוהים כלפי בנו יעקב-בלב האוהב ורב

, על אף שבשל עוונותיהם היה אלוהים מחויב להשליכם מעל פניו, ולנו צאצאיהם, הועיד לאבותינו

 .  ים את מטרותיוהוא מנצל בד בבד את הנסיבות הללו כדי להגש, יחד עם זאת. כמצוין בתורה

ושהתרבות , )במיוחד באמצעות בני אפרים(קבע שעמו יהפוך להמון גויים ולקהל עמים ' ה, כאמור

. הפצת העם לא נועדה רק לצורך התרבות, בתוך כך. זו תתרחש בעת התבוללותו בין העמים

אהפוך טומאתך [ "ֲהִתּמִֹתי ֻטְמָאֵתְך ִמֵּמךְ וַ ;  ְוֵזִריִתיְך ָּבֲאָרצֹותֲהִפיצֹוִתי אֹוָתְך ַּבּגֹוִיםוַ ": ביחזקאל נאמר

שבמהלך שהותו ופיזורו של עם , פואא, גמר אומר' ה).  הדגשה שלי15ב "כ, שם( ] לטוהר–לתום 

 .על מנת שמערכת יחסיו עם בניו הסוררים תשוקם כליל, ישראל בין העמים הוא יטוהר מטומאתו
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לניסיון , אם כן, מה יגרום. ך ללא הועילא, מייסרם ומענישם, שוב ושוב גוער אלוהים בעמו

פעולה , על דרך פעולתו באחרית הימים, באמצעות משה, אלוהים רומז? התיקון הנוכחי להצליח

 דבר שגם יאפשר להם לשוב ,בלבם שתחול תמורה שתבטיח כי מערכת יחסיו עם עמו תושתת על

 ְלָבְבָך ּוְבָכל-ְּבָכל, ְיהָוה ֱאלֶֹהיךָ - ְלַאֲהָבה ֶאת  ַזְרֶעךָ ְלַבב-ְוֶאת, ְלָבְבךָ -ּוָמל ְיהָוה ֱאלֶֹהיָך ֶאת"  :לארצם

  .  ..................................................................................).6' ל.דברים(."ַחּיֶיךָ .ְלַמַען.ַנְפְׁשך

 

ינו שונה משאר אומות ועם ישראל א, ב הסוגיה נמצא מצבו הלקוי של לב האדםיש להודות שבל

הצביע אלוהים על כך שיצר לב האדם רע מנעוריו , וגם בהמשך, עוד לפני ימיו של נוח. העולם

וכך אנו , לנוכח מצב ליבם' לעיתים בני ישראל עצמם זעקו לה). 21' ח, 5' עיין בראשית ו(

 "ִׁשְבֵטי ַנֲחָלֶתךָ , ׁשּוב ְלַמַען ֲעָבֶדיךָ ; ְרָאֶתךָ ַּתְקִׁשיַח ִלֵּבנּו ִמּיִ , ָלָּמה ַתְתֵענּו ְיהָוה ִמְּדָרֶכיךָ ": קוראים

בעניין זה .  עתידו של עם ישראל מוגדר ומובטח ללא עוררין,אף על פי כן.  17)ג "ישעיהו ס(

ַאְדַמְתֶכם -ְוֵהֵבאִתי ֶאְתֶכם ֶאל; ָהֲאָרצֹות-ְוִקַּבְצִּתי ֶאְתֶכם ִמָּכל, ַהּגֹוִים-ְוָלַקְחִּתי ֶאְתֶכם ִמן": אלוהים מכריז

ְוָנַתִּתי ָלֶכם ֵלב  .ִּגּלּוֵליֶכם ֲאַטֵהר ֶאְתֶכם-ּוְטַהְרֶּתם ִמּכֹל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ּוִמָּכל, ְוָזַרְקִּתי ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים

 רּוִחי- ְוֶאת .ב ָּבָׂשרֶכם לֵ ְוָנַתִּתי לָ , ֵלב ָהֶאֶבן ִמְּבַׂשְרֶכם-ַוֲהִסרִֹתי ֶאת; ְורּוַח ֲחָדָׁשה ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם, ָחָדׁש

י  ֲאֶׁשר ָנַתּתִ  ִויַׁשְבֶּתם ָּבָאֶרץ .ִׂשיֶתםַועֲ , ּוִמְׁשָּפַטי ִּתְׁשְמרּו, ְּבֻחַּקי ֵּתֵלכּו-ְוָעִׂשיִתי ֵאת ֲאֶׁשר; ֶאֵּתן ְּבִקְרְּבֶכם

 ). 24-28ו "יחזקאל ל("  ֶאְהֶיה ָלֶכם ֵלאלִֹהיםְוָאנִֹכי, ִוְהיִיֶתם ִלי ְלָעם; ַלֲאבֵֹתיֶכם

 

ובכול זאת נקשה . בנשימה אחת אלוהים הופך על פיו את הכישלון האנושי הרה האסון, וכך

כפי שהן מוצגות , כיצד תתחולל התמורה בלב העם כדי שיוכל לקיים את דרישות אלוהים, ונשאל

 ?בתורתו הקדושה
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א"פרק נ  

 לקראת ברית חדשה
 

ו להמשיך ולעקוב אחר תוכניתו האסטרטגית של עלינ, על מנת לענות על השאלה שהצגנו זה עתה

אהבתו חסרת הפניות של אלוהים וחסדו עומדים כול . אלוהים כפי שהיא מוצגת על ידי הנביאים

כשהחסד מהווה בסיס לכול הבטחותיו לאברהם ולבריתות שהוא כרת עמו ועם , העת בלב תוכניתו

 .צאצאיו

 

הקים , )ס" לפנה586( והגליית יהודה ) לערך ס" לפנה722(בתקופה שבין הגליית ישראל והפצתו 

באופן , כדוברי אלוהים הם שטחו בפני שני בתי ישראל. אלוהים את הנביאים ירמיהו ויחזקאל

וזאת על אף העובדה שבעת זו בית (את הסיבות לתסבוכת אליה נקלעו , שאינו משתמע לשתי פנים

 הללו פרטו גם את התוכנית לעתידה של שני הנביאים, יחד עם זאת). ישראל כבר סולק מן הארץ

 . ישראל וגאולתה

 

הזכיר להם יחזקאל את עברם שאופיין במרי , "מעבר לנהר"ששהו עכשיו , בדברו עם זקני ישראל

ומנגד הוא תאר בפניהם את תגובות אלוהים כלפיהם בכול אחת מאותן , ובהפניית עורף לאלוהים

ֲאֶׁשר נֹוַדְעִּתי ֲאֵליֶהם --ֵהָּמה ְבתֹוָכם-ִּתי ֵהֵחל ְלֵעיֵני ַהּגֹוִים ֲאֶׁשרְלִבלְ , ָוַאַעׂש ְלַמַען ְׁשִמי: "פעמים

הכריז שאין הוא ' ה, עוד בימים הקדומים שלפני הכניסה לארץ כנען). 9' יחזקאל כ(..." ְלֵעיֵניֶהם

עיין (שכן הם עם מרדן וקשה עורף , כי אם למען שמו, מביא אותם לשם למענם או בשל צדקתם

כדברי מזמורי , אלוהים בחר בהם להיות עדיו לפני העמים האחרים, למרות זאת). 5-7' ברים טד

--ְלִׁשְמָך ֵּתן ָּכבֹוד-ִּכי: ָלנּו-לֹא,  לֹא ָלנּו ְיהָוה... ְּגבּוָרתֹו- ְלהֹוִדיַע ֶאת ַוּיֹוִׁשיֵעם ְלַמַען ְׁשמֹו : תהילים

  ).1,2ו "קט, 8ו "תהילים ק(" ָנא ֱאלֵֹהיֶהם-ַאֵּיה" : ַהּגֹוִים יֹאְמרּוָלָּמה. ֲאִמֶּתךָ -ַעל, ַחְסְּדךָ -ַעל

 

 יןהוא עדיין המשיך לפקוח ע, על אף שאלוהים דחה וסילק את שני חלקי עם ישראל ממולדתם

למרות שהעם כשל בקיום . זאת ועוד. עליהם שכן הוא לא זנח את בריתותיו והבטחותיו לאבותיהם

המצוות והמשפטים שעל פיהם מושתתת , נטש מעולם את החוקיםאלוהים עצמו לא , ציווי התורה
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טבעו של אלוהים ומחויבותו לדברו . וכאמור לא ויתר על עמו ועל ייעודו של עם זה, מלכותו

וזאת אפילו לנוכח החטא המובנה באופיו של עם , מבטיחים שתוכניתו הדינאמית תצא לפועל

 .ישראל

 

את יחסו כלפי עם ישראל . ישראל ובייעודו כעם הבכוריםלאורך כול הדרך אנו מבחינים בבחירת 

 ֻחּקֹת ָיֵרַח ְוכֹוָכִבים, ָמםנֵֹתן ֶׁשֶמׁש ְלאֹור יֹו, ּכֹה ָאַמר ְיהָוה: מגדיר אלוהים בהכרזה רדיקאלית ביותר

; ְיהָוה-ְנֻאם--" ִמְּלָפַנים ָהֵאֶּלהָיֻמׁשּו ַהֻחִּקי-ִאם"  .ְיהָוה ְצָבאֹות ְׁשמֹו, רַֹגע ַהָּים ַוֶּיֱהמּו ַגָּליו; ְלאֹור ָלְיָלה

ִיַּמּדּו ָׁשַמִים ִמְלַמְעָלה -ִאם",  ּכֹה ָאַמר ְיהָוה ".ַהָּיִמים-ָּכל-- ִמְהיֹות ּגֹוי ְלָפַנים ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל ִיְׁשְּבתּוּגַ "

ירמיהו ( ְיהָוה-ְנֻאם--"ֲאֶׁשר ָעׂשּו-ָּכל-ַעל, ֶזַרע ִיְׂשָרֵאל-ֲאִני ֶאְמַאס ְּבָכל- ַּגם : ְלָמָּטהֶאֶרץ-ְוֵיָחְקרּו מֹוְסֵדי

התוכנית לתמורה הגורפת בלבבות שעוותו על ידי החטא ,  הדברים הללולנוכח .)35-37 א"ל

תוכל לקרום עור וגידים רק כשאלוהים , דרכיו ותוכניותיו, ואשר התנגדו מאז ומתמיד לאלוהים

 . עצמו יפעיל אותה

 

אשר הייתה מותנית , זו שונה מן הברית שנכרתה בסיניברית . פה נכנסת לתמונה ברית חדשה

בתנאים מסוימים וביכולת של ישראל לבחור בצדקת אלוהים באמצעות תורה הכתובה על גבי 

לחלוטין תלוי ברחמי אלוהים וביכולתו להסיר את הטבע , לעומת זאת, ההסכם החדש. לוחות אבן

הנביא ירמיהו תיעד את התנאים של . ידכשהוא מעניק סליחה אחת ולתמ, המורד והחוטא מן הלב

ִרית ּבְ --ֵּבית ְיהּוָדה-ֵּבית ִיְׂשָרֵאל ְוֶאת-ֶאת, ְוָכַרִּתי"; ְיהָוה- ְנֻאם",ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים": ההסכם החדש

ֵהָּמה - ֲאֶׁשר :ְצָרִיםְלהֹוִציָאם ֵמֶאֶרץ מִ , ְּביֹום ֶהֱחזִיִקי ְבָיָדם, ֲאבֹוָתם- ֲאֶׁשר ָּכַרִּתי ֶאת לֹא ַכְּבִרית .ֲחָדָׁשה

ֵּבית ִיְׂשָרֵאל -כי זֹאת ַהְּבִרית ֲאֶׁשר ֶאְכרֹת ֶאת"  .ְיהָוה-ְנֻאם--"ְוָאנִֹכי ָּבַעְלִּתי ָבם, ְּבִריִתי-ֵהֵפרּו ֶאת

, יִתי ָלֶהם ֵלאלִֹהיםְוָהיִ ; ִלָּבם ֶאְכְּתֶבָּנה-ְוַעל, ּתֹוָרִתי ְּבִקְרָּבם-ָנַתִּתי ֶאת", ְיהָוה- ְנֻאם",ַאֲחֵרי ַהָּיִמים ָהֵהם

אכן . )31-34 א"ירמיהו ל( "עֹוד-ּוְלַחָּטאָתם לֹא ֶאְזָּכר, ָֹנם ִּכי ֶאְסַלח ַלֲעו... י ְלָעםלִ -ְוֵהָּמה ִיְהיּו

; לא תהווה עוד אתגר בלתי מושג, על מצוותיה וחוקיה, באופן זה התורה! הבטחה קיצונית ביותר

 לבם החדש של מי שהינם צד בברית זו הופך מעצם שכן, התורה היא העומדת בלב הברית החדשה

 . תורה-טבעו ללב תואם
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, הכרזה זו של ברית חדשה נעשתה בימים שמלכות ישראל כבר הייתה בגלות, למרבה הפליאה

הוא בא . אינו מקרי, שהוא תמוה לכאורה, עיתוי זה. ומלכות יהודה עמדה גם היא בפני הגליה

. על אף הנסיבות, בטיח שאלוהים עצמו יוציאה אל הפועללהעיד על אמינותה של הברית ולה

משה  , כפי שנוכחנו לדעת). 15,18ח "עיין דברים י(אלוהים הבטיח שהוא יקים נביא כמשה 

, נראה שעכשיו הגיעה העת למושיע נוסף. הושיע את העם מעבדות במצרים, "'עבד ה"הנקרא 

גואל זה חייב להיות בכור וקרוב . רעאשר יחלץ את עם ישראל מעבדותו לחטא וליצר ה, גואל

יהיה עליו למלא , יתרה מזאת. משפחה אשר יהיה בעל תכונות הנדרשות לצורך מילוי משימה זו

ולשם כך עליו להיות חף מחטא , ")מלך צדיק("כהן ממש כמו מלכיצדק -את התפקיד של מלך

 . ועוון
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 ב"פרק נ

 גואל קרוב

 
חוקים לה כפופה גאולת האנושות ואת עקרונות מלכות אלוהים במשפחת כדי לשמר את מערכת ה

אברהם היה הנשיא הבכור . המנהיגים-היה אלוהים חייב להציב גואל קרוב ממשפחת הבכורים, נוח

כפי שכבר .  יעקב–" עמו הנבחר של האלוהים"אחריו באו יצחק ו, העשרים במספר בשושלת זו

שירת את , צאצאו של יהודה, דוד. ת התפקיד המלכותיבמשפחת יעקב קיבל יהודה א, ראינו

 מזמורי התהילים). 27ו "ט' רי הימים אעיין דב(גם ככהן עוטה אפוד אלא , לא רק כמלךאלוהים 

כאב טיפוס , על כן, דוד משמש. מעידים על מערכת היחסים המיוחדת שהייתה לדוד עם אלוהיו

 .ותהמופקד על שתי המשר, נבואי לדמות המשיח הגואל
 

, לאחר הדחת בית ישראל(בתקופת הפילוג בממלכת ישראל וגם בהמשך , שנים רבות לאחר מכן

.  בית יעקב-את תוכניתו העתידית לגאולת נחלתו ' חזו נביאי ה, )ואפילו בזמן הגליית בית יהודה

ישגשג וישלוט , מלך אשר ימלוך, שהוא יקים לדוד צמח צדיק' באמצעות נביאים אלו הכריז ה

ְיהָוה , מלך זה ייקרא. בימיו של מלך זה יהודה תיוושע וישראל תשכון לבטח. ל בצדקה ובצדקבתב

 ).5,6ג "עיין ירמיהו כ ( ִצְדֵקנּו

 

עיין (הרי שאיש אינו מסוגל להתהדר בצדקה כזו של אלוהים , כיון שהאדם הוא חוטא מעצם טבעו

אולם .  להיות בעלת טבע אלוהי,ם כךא, הדמות המתוארת מזרע דוד חייבת). 1-3ד "תהילים י

עליה . מוצאה של הדמות המדוברת אינו יכול להיות מאדם? כיצד תוכל להתקיים שניות מעין זו

בהיותו נועד להיות הגואל , יחד עם זאת. וטהור... ממקור חיים שונה, או להיוולד, יהיה לבוא

היות קשור בדרך כלשהי יהיה עליו ל, )עםה על ימלוךהרבה לפני שהוא (הקרוב של עם ישראל 

רק לבן משפחה מבית , כך. וכאמור באופן ספציפי יותר לשבט יהודה ולמשפחת דוד, לזרע ישראל

להסיר את , אשר חייו ודמו אינם מוכתמים בטומאת החטא תהיה היכולת לכפר על חטא, יעקב

 . היצר הרע הטבוע בנפש האדם וברוחו ולרצותו לאלוהיו
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קבע אלוהים והכריז על האמצעים שיידרשו כדי לכפר , תו של העםלפני התגבשו, עוד במדבר

 "ַנְפׁשֵֹתיֶכם- ְלַכֵּפר ַעלַהִּמְזֵּבחַ -ַתִּתיו ָלֶכם ַעלַוֲאִני נְ ,  ַּבָּדם ִהואִּכי ֶנֶפׁש ַהָּבָׂשר": ולסלוח על החטא

רונות אינן מכיוון שהאח, תוקף דם קורבנות הבהמות היה זמני בלבד, אולם כידוע). 11ז "ויקרא י(

נאמר , יחד עם זאת). 12-28'  עיין איגרת אל העברים ט(שוות בערכן לאדם לו הן שימשו ככפרה 

תהילים ( .ְוָחַדל ְלעֹוָלם  ִּפְדיֹון ַנְפָׁשם, ְוֵיַקר .ִיֵּתן ֵלאלִֹהים ָּכְפרֹו-לֹא; לֹא ָפדֹה ִיְפֶּדה ִאיׁש--  ָאחכי

תושג , אם כן, באילו אמצעים.  של אחר נדון לכליהכול ניסיון אנושי לכפר על חטאו). 8-9ט "מ

 ? כפרה אפקטיבית וארוכת טווח

אלוהים עצמו חייב , קרוב ובעל צדקת אלוהים המתבקשת-על מנת שיהיה לעם ישראל גואל

  אנוש המשתייך למשפחת הבכורים בןאותו גואל יהיה חייב להיות, יחד עם זאת. להמציא צאצא זה

" זרע האישה "-אנושי " כלי"שהיה צורך ב, מכאן. בבית יעקבש דהמבית דוד אשר בשבט יהו

זה אכן בדיוק מה שקרה כאשר אלוהים העניק לעולם . כדי להביאו לעולם) 15' עיין בראשית ג(

, אנו רואים פה את מעורבות אלוהים ברחמה של אישה. את בנו יחידו באמצעות עלמה בשם מרים

, העלמה שנבחרה זכתה לביקור על ידי מלאך.  ורבקהכשם שהוא התערב גם  ברחמיהן של שרה

ַויהוה , הּוא ָּגדֹול ִיְהֶיה ּוֶבן־ֶעְליֹון ִיָּקֵרא .ְוִתְקְרִאי ְׁשמֹו ֵיׁשּועַ , ִהֵּנה ַּתֲהִרי ְוֵתְלִדי ֵּבן: "כשבפיו המסר הבא

ָאְמָרה ִמְרָים ֶאל . "עֹוָלם ְוֵאין ֵקץ ְלַמְלכּותֹוְוִיְמלְֹך ַעל ֵּבית ַיֲעקֹב לְ ; ֱאלִֹהים ִיֵּתן לֹו ֶאת ִּכֵּסא ָּדִוד ָאִביו

רּוַח ַהּקֶֹדׁש ָּתבֹוא : "ֵהִׁשיב ַהַּמְלָאְך ְוָאַמר" ?ֲהֵרי ֵאיֶנִּני יֹוַדַעת ִאיׁש, ֵאיְך ִיְהֶיה ַהָּדָבר ַהֶּזה", ַהַּמְלָאךְ 

 ). 31-35' לוקס א(" ֶּבן־ֱאלִֹהים, ִּילֹודָלֵכן ָקדֹוׁש ִיָּקֵרא הַ . ָעַלִיְך ּוְגבּוַרת ֶעְליֹון ָּתֵצל ָעַלִיךְ 

). 1-16' עיין מתי א(היה ממשפחת דוד , ארוסה של מרים אשר מאוחר יותר הפך לבעלה, יוסף

כך צורף הילד באורח חוקי לבית דוד . הוא אימץ את בן האלוהים כשנשא את מרים לאישה

 .  והיה כשר לשמש כגואלם הקרוב, ולשושלתו
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 ג"פרק נ

 נה חוזרת לבן הבכורהכהו
 

עד כה עומדות כול פעולות אלוהים בקנה אחד עם דרישותיו החוקיות על מנת להשיב הכול על 

). 19-21' עיין מעשי השליחים ג(כפי שהוא עצמו הכריז מאז ומתמיד באמצעות נביאיו , תיקונו

, בדומה לכך. תיאור חיי ישוע וכהונתו בארבעת הבשורות של כתבי הברית החדשה מחזק עובדה זו

 ).17,18' עיין מתי ה(כי אם לקיימה , גם ישוע הצהיר כי הוא לא בא לבטל את התורה

 

' יוחנן ז, 1' מתי ב, 1' עיין מיכה ה(בהתאם לתחזיתו של הנביא מיכה , ישוע נולד בבית לחם יהודה

 להציגו  חודש ימים לטהרת אימו לקחוהו הוריו לבית המקדשהוא נמול ביום השמיני ובתום. )42

, שמעון וחנה, שני נביאים). 22-24' לוקס ב, 15ח "במדבר י, 2-4ב "עיין ויקרא י(ולפדותו 

). 25-38' עיין לוקס ב(שנכחו במקדש הכירו בכך שילד זה נועד להיות מושיע ישראל וגואלו 

עיין לוקס (כשהוא בא בדברים עם חכמי תורה , בהיותו בן שתים עשרה נמצא ישוע בבית המקדש

ָלָּמה ":  מלמד רבות על הנער הצעיר,  שחרדו לשלומו,ההסבר שהוא העניק להוריו). 46,47' ב

 בהיותו רך עוד, אם כן). 49' לוקס ב ("?ַהִאם לֹא ְיַדְעֶּתם ִּכי ָעַלי ִלְהיֹות ַּבֲאֶׁשר ְלָאִבי? ִחַּפְׂשֶּתם אֹוִתי

ם לייעודו ולסיבת נוכחותו עלי כמו ג, בשנים היה ישוע ער לעובדת היותו שייך לאביו שבשמיים

 . אדמות

 

את תפקידו , ומלך לעתיד) 15' עיין מעשי השליחים ג(בכור -על אף בואו לעולמנו כשר, בתוך כך

איחוד שתי המשרות ). 3' עיין במדבר ד(ככהן לא יכול היה ישוע למלא עד הגיעו לגיל שלושים 

ֵהיַכל -ֶאת, ּוָבָנה, ּוִמַּתְחָּתיו ִיְצָמח, ׁש ֶצַמח ְׁשמֹוִאי-ִהֵּנה: נחזה על ידי הנביא זכריה) מלך וכהן/שר(

, ִּכְסאֹו-ַעל, ְוָהָיה כֵֹהן; ִּכְסאֹו-ַעל, ְוָיַׁשב ּוָמַׁשל, ִיָּׂשא הֹוד-ְוהּוא, ֵהיַכל ְיהָוה- ְוהּוא ִיְבֶנה ֶאתיג  .ְיהָוה

 ). 12,13' ריה וזכ (]כס המלך ומשרת הכהן[ ִּתְהֶיה ֵּבין ְׁשֵניֶהם, ַוֲעַצת ָׁשלֹום
 

ביקרה מרים ההרה את , בן בכור למשפחת כוהנים, ")מטביל"העתיד להיקרא ה(לפני הולדת יוחנן 

עיין (אמו שהייתה קרובתה ואשר כמו שרה התעברה בגיל מבוגר כאשר אלוהים חולל נס ברחמה 
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בדומה ). 41' עיין לוקס א(בעת הביקור חשה אם יוחנן שתינוקה רוקד ברחמה ). 13,7' לוקס א

גם את המקרה שלפנינו , לאירוע שפקד את רבקה בעת שהאחרונה נשאה ברחמה את יעקב ועשו

מלאך ' זמן מה לפני שאלישבע התעברה שלח ה. לא ניתן להסביר באמצעות היגיון אנושי גרידא

בין יתר הדברים הנבואיים .  את תפקידו בבית המקדששעה שהאחרון מילא ,לבעלה זכריה

,  ְּברּוַח ֵאִלָּיהּו ּוְגבּוָרתֹו...ֵיֵלךְ "הוא הודיע לזכריה שבנו , ך על הבן שטרם נולדשהצהיר המלא

דברים אלו ).  24' מלאכי ג, 17' לוקס א( " ַעל ָּבִנים]יצחק ויעקב, אברהם [ְלָהִׁשיב ֵלב ָאבֹות

ים את שם כתוב כי אברהם וישראל אינם מכירים או מזה, ג"בישעיהו פרק ס מהווים מענה לנאמר

, ֲאבֹוָתם-ֵלב ָּבִנים ַעליש לתת את הדעת על כך שיוחנן לא אמור היה להשיב ). 16פסוק (צאצאיהם 

חלק זה של הנבואה עדיין לא .  מלאכיכפי שנחזתה בפי הנביא, נבואה זו השני של השהוא חלק

  .ואליה יתרחש הדבר בהשראת רוח וגבורה הדומות לאלו שנחו על ,אולם לכשזה יקרה, התגשם

 

כשישה חודשים לפני שישוע הופיע לפניו על גדת , יוחנן החל בכהונתו כמטביל בגיל שלושים

קידם אותו יוחנן , שהיה צעיר מבן דודו במספר חודשים, בהגיע ישוע). 23' עיין לוקס ג(הירדן 

לא שש ש, מה הניע את ישוע ללכת אל יוחנן). 29' יוחנן א (..." ִהֵּנה ֵׂשה ָהֱאלִֹהים: "במילים

ִּכי ִמן ָהָראּוי ֶׁשְּנַקֵּים ֶאת .. "., למה התכוון ישוע שטען לגבי טבילה זו? ולבקשו שיעשה כן, להטבילו

אילו ממצוות התורה מצריכה רחצה ? )למלא שניהםצדק שהיה על ) (15' מתי ג ("ַהֶּצֶדק ֻּכּלֹו

קיום  רחצה יש בה משום איזו? שכן ישוע היה חף מכול חטא ועוון, שעה שלא מדובר בחטא, במים

עיין ויקרא (לרחצת אהרון ובניו לפני תחילת כהונתם בכול הנוגע , למשה' מצוות ה? התורה צדק

כדי לתפקד ככהן היה . מסייעות לנו להבין את משמעות האירוע שהתרחש על גדת הירדן, )6' ח

 3.ישוע חייב לרחוץ ולהימשח כאהרון ובניו

 

אשר ייחדה אותו לתפקיד כהן גדול , לקבל את המשיחה הרוחניתבעקבות פעולה זו הוסמך ישוע 

ֶזה ְּבִני ֲאהּוִבי ", עצמו העניק את אישורו למעשה חוקי זה בהכריזו' ה). 16' עיין מתי ג(בבית יעקב 

                                                 

 שלא בדומה לרחצה הסמלית יותר ,בימי בית שני הכוהנים טבלו במקוואות או במאגרי מים טבעיים 3
 .במדברהתרחשה ש
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על  שאול מרחיב את הדיבור. כמלכיצדק-כעת היה ישוע כהן תואם). 17פסוק (" ֲאֶׁשר ּבֹו ָחַפְצִּתי

ֵּכן ַּגם ַהָּמִׁשיַח לֹא ָנַטל ְלַעְצמֹו ֶאת ַהָּכבֹוד ִלְהיֹות ": יד זה באיגרתו אל העבריםחשיבותו של תפק

ְּכמֹו ֶׁשַּגם ְּבָמקֹום ַאֵחר ; "ֲאִני ַהּיֹום ְיִלְדִּתיךָ , ְּבִני ַאָּתה", ֶאָּלא ִקֵּבל זֹאת ֵמֵאת ָהאֹוֵמר ֵאָליו, ּכֵֹהן ָּגדֹול

  ).5,6' ה(  "קָלם ַעל־ִּדְבָרִתי ַמְלִּכי־ֶצדֶ ַאָּתה־כֵֹהן ְלעֹו", הּוא אֹוֵמר

שאול מוסיף . הוא גם שימש ככהן המעלה לעולה את קורבנו, לא זו בלבד שישוע היה השה לעולה

ָעַבר ְּבִמְׁשָּכן ָּגדֹול , ְּבבֹואֹו ִלְהיֹות ּכֵֹהן ָּגדֹול ַלּטֹובֹות ָהֲעִתידֹות, ֲאָבל ַהָּמִׁשיחַ ": להסביר זאת באומרו

ְולֹא ְּבַדם ְׂשִעיִרים , ֶׁשֵאינֹו ַׁשָּיְך ַלְּבִריָאה ַהּזֹאת ּוְבָדמֹו הּוא,  ְּכלֹוַמר-ֻמְׁשָלם יֹוֵתר ֶׁשֵאינֹו ַמֲעֵׂשה ָיַדִים ּו

ֵאֶפר ֶׁשֵּכן ִאם ַּדם ָּפִרים ּוְׂשִעיִרים וְ ; ִנְכַנס ַאַחת ּוְלָתִמיד ֶאל ַהּקֶֹדׁש ְוִהשִֹיג ְּפדּות עֹוָלִמים, ַוֲעָגִלים

ַעל ַאַחת ַּכָּמה ְוַכָּמה ָּדמֹו ֶׁשל ַהָּמִׁשיַח , ְיַקְּדׁשּו ַעד ְּכֵדי ְלַטֵהר ֶאת ַהּגּוף, ְּבִהָּזְרָקם ַעל ַהְּטֵמִאים, ַהָּפָרה

ֵדי ֶׁשַּנֲעבֹד  ְיַטֵהר ֶאת ַמְצּפּוֵננּו ִמַּמֲעֵׂשי ָמֶות ּכְ -ֲאֶׁשר ִהְקִריב ַעְצמֹו ֵלאלִֹהים ְּברּוַח עֹוָלִמים ּוְבלֹא מּום 

 ֵמַאַחר ֶׁשֵּמת ִלְפדֹות ִמן ַהְּפָׁשִעים ֲאֶׁשר -ְוַעל־ְיֵדי ָּכְך , ָלֵכן הּוא ְמַתֵּוְך ִלְבִרית ֲחָדָׁשה .ֶאת ֱאלִֹהים ַחּיִים

'  העברים טאיגרת אל (" ְיַקְּבלּו ַהְמקָֹרִאים ֶאת ַנֲחַלת עֹוָלם ַהֻּמְבַטַחת-ַנֲעׂשּו ִּביֵמי ַהְּבִרית ָהִראׁשֹוָנה 

 .)באיגרת אל העברים מוסיף להרחיב את הדיבור על השינוי שחל בכהונה' פרק ז). (11-15

נוכחים  כאשר מקבלת עובדה זו משנה תוקף ,שייכים לאלוהיםהיו מאז ומתמיד הבכורים שעל אף 

 אירוע זה .בכורי ישראלאת , השייכים לובתמורה לבכורי מצריים נטל לעצמו אלוהים את לדעת ש

זה  לבין בין הגורל שנפל בחלקם של בכורי מצרייםפריד ההתרחש רק לאחר שדמו של שה שחוט 

, ישוע, דמו של שה האלוהים). 12,13ב "עיין שמות י(אשר נושעו על ידי אלוהים , של ישראל

 למען הצלתם וישועתם של ראשית כול, פואא, ביל לזה של השה במצריים וניתן מקמילא תפקיד

 .עם ישראל ומרהווי א –יכים לאלוהים הבכורים השי
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 ד"פרק נ

 ישוע ושלטון המלכות
 

שם היה עליו , זמן קצר לאחר טבילתו של ישוע במי הירדן הובילה אותו רוח אלוהים למדבר

התמודדות ). 1-13' עיין לוקס ד(להתמודד עם שר העולם הזה הממונה על מחוז החשכה הרוחנית 

שלושת . מודדויות שהתרחשו במהלך שהותו של ישוע עלי אדמותזו הייתה הראשונה בסדרת הת

המלכודות הראשונות שהשטן טמן לבן האלוהים לא היו שונות מאלו בהן הוא לכד את חווה 

תאוות עיניים וגאווה ,  ללכוד את ישוע כללו פיתוי לתאוות בשריםוניסיונותי. בגן העדן) ואדם(

הוא . ישוע היה חייב לציית לאביו בכול מובן, ברם). 16'  ב'איגרת יוחנן א, 3,5-7,9' עיין לוקס ד(

ידע שאפילו שיתוף פעולה מזערי ביותר עם החטא יפסול אותו מלהיות שה הקורבן התמים 

שכדי לזכות במנה הכפולה של הנחלה שנועדה לו נדרשה צייתנות , כמו כן, הוא הבין. והמושלם

 . מוחלטת

 

, בשבת הוא סר לבית הכנסת. וכך הוא שב לביתו בנצרת, התמודדותו של ישוע הוכתרה בהצלחה

, ַיַען ָמַׁשח ְיהָוה אִֹתי ְלַבֵּׂשר ֲעָנִוים--ָעָלי, רּוַח ֲאדָֹני ְיהִוה": שם הוא קרא בציבור מתוך ספר ישעיהו

" ָרצֹון ַליהָוה-ְקרֹא ְׁשַנתל .קֹוחַ -ְוַלֲאסּוִרים ְּפַקח, ִלְקרֹא ִלְׁשבּוִים ְּדרֹור, ֵלב-ְׁשָלַחִני ַלֲחבֹׁש ְלִנְׁשְּבֵרי

ַהּיֹום ", הוסיף ישוע משפט תמוה למדי, בטרם התיישב).  18,19' לוקס ד, 1-א2א "ישעיהו ס(

 ).21' לוקס ד ( "ִנְתַמֵּלא ַהָּכתּוב ַהֶּזה ְּבָאְזֵניֶכם

  

 ,לרפא חולים, כאשר הוא יצא בגבורת אלוהים לגרש שדים, ואכן ישוע הגשים את הדברים הללו

כשהמנהיגים הדתיים הביעו את תדהמתם . להקים מתים ובמלה להשקיט סערה, פסחים ועיוורים

השיב להם האיש שנרפא , על כך שמאן דהו הרשה לאיש מסוים לשאת את משכבו ביום השבת

כמאמינים בהווה עלינו להתייחס בכובד ראש לתשובתו . משיתוקו כי ישוע הוא שהנחהו לעשות כן

ַהֵּבן ֵאיֶנּנּו ָיכֹול ַלֲעׂשֹות ָּדָבר ִמִּלּבֹו זּוָלִתי ַמה ֶּׁשהּוא , ָאֵמן ָאֵמן ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם": זהשל ישוע בעניין 

ישוע היה ). 19' יוחנן ה  ("ָּכל ַמה ֶּׁשעֹוֶׂשה ָהָאב ־זֹאת ַּגם ַהֵּבן עֹוֶׂשה ָּכמֹוהּו. רֹוֶאה ֶאת ָהָאב עֹוֶׂשה
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וחו הם הפועלים בו כדי ליזום ולבצע פעולות בהתאם לרצון תמיד מודע לעובדה שחיי אלוהים ור

 ).  10ד "עיין יוחנן י(אביו 

 

הייתה כדי לכונן , אולם הסיבה העיקרית שלשמה שלח אלוהים את בנו יחידו למשפחת יעקב

, על מנת להוציא לפועל תוכנית זו היה צורך בכפרת דמו של קורבן. מחדש את מלכותו עלי אדמות

כשהתוצאה , "טוב והרע"ותו של השטן על האנושות ששימשה כלי ביטוי לטבעו הוזאת בשל מר

בא כאמור כגואל קרוב כדי להעניק חיים על ידי ציות מוחלט לרצון , לעומת זאת, ישוע. היא מוות

 .כשהוא ממלא עד תום את דרישות התורה בכול נוגע לתקנות הגאולה והכפרה, אביו

 

. ה משוכנע שיש בלבו של ישוע לכונן את מלכותו בעודו בעולמנוהי, כמו גם תלמידי ישוע, השטן

עשה השטן ככול שביכולתו על מנת לחסל , כיוון שלא עלה בידו לפתות את ישוע לחטוא, ועל כן

. כשהוא רותם למטרה זו את המערכות הפוליטיות והדתיות שהיו כפופות לו ולמלכותו, את ישוע

ם הללו לידי אלוהים וכך קידמו במשותף את תוכניתו שיחקו כול הגורמי, שלא בטובם, אולם

: שאול מציין עובדה זו באיגרתו אל הקורינתיים. להקים את מלכותו ולכוננה בגבורה וסמכות

ֱאלִֹהים ַהָחְכָמה ֶׁשָהְיָתה ְּגנּוָזה ַוֲאֶׁשר ִלְפֵני ָהעֹוָלִמים ְיָעָדּה , ֲאַנְחנּו ּדֹוְבִרים ֶאת ָחְכַמת ֱאלִֹהים ַהִּנְסֶּתֶרת"

 ָהיּו צֹוְלִבים ֶאת ֲאדֹון לֹאְיָדעּוָה ֶׁשֵּכן ִאּלּו ,   ְוִאיׁש ִמַּׁשִּליֵטי ָהעֹוָלם ַהֶּזה לֹא ְיָדָעּה-, ְלִתְפַאְרֵּתנּו

 ). הדגשה שלי7,8' ב' איגרת אל הקורינתיים א(" ַהָּכבֹוד

 

הזמינם "' ה. סמויבשעה שישוע היה על הצלב צפו בו כול הרשויות ושררות העולם הרוחני ה

השדים , האחרון וכול חבר מרעיו, וכך. במשפט בו הוא דן לכף חובה את השטן ומלכותו" לחזות

ּוְבַהְפִׁשיטֹו ֶאת ָעְצַמת : במפח נפש ובתבוסה מרה, יצאו בידיים ריקות, והרוחות השרים למרותו

כלומר במותו של , בצלב[ ִנָּצחֹון ֶׁשִהשִֹיג ּבֹו, חֹונֹוִהִּציָגן ְלַרֲאָוה ְּבַתֲהלּוַכת ִנצְ , ָהָרֻׁשּיֹות ְוַהשְָֹררֹות

כדי לרצות לעצמו את ' פעולה חוקית יחידה זו שימשה את ה). 15' איגרת אל הקולסים ב] (ישוע

 ,14-19' ה' עיין איגרת אל הקורינתיים ב(וזאת באמצעות סליחה וכפרה על החטא , האנושות

 למלכות אלוהים שהיא דהיינו, לרוח הקודשהיה ניתן על ידי כך ). 17' איגרת אל העברים ב

לשכון עכשיו ברוחם ובלבותם של בני , )17ד "עיין איגרת אל הרומים י(שלום ושמחה , צדקה
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סדר אחריו התחקינו (יש לקחת בחשבון את הסדר שנקבע על ידי אלוהים , אף על פי כן. אדם

 .הבכורה גורםסדר שנקבע על ידי , ) במהלך ספר זה
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 ה"פרק נ

 הקרואים והנבחרים , המיועדים, המוכרים

  
על השייכים . הם הנבחרים הנדרשים להיות נאמנים לאלוהים, או לחלופין הביכורים, הבכורים

. שכן הוא הבדילם מן היתר ונטלם לעצמו, אותם] מכיר מקרוב[ יודעלמגזר זה נאמר שאלוהים 

עמוס (..." ַרק ֶאְתֶכם ָיַדְעִּתי ִמּכֹל ִמְׁשְּפחֹות ָהֲאָדָמה": ראל הוא אומר להםכשאלוהים פונה ליש, וכך

 ).א2' ג

 

עוסקים  , ך"שכתביהם מהווים התגלויות ופרשנויות לנאמר בתנ, כשמחברי ספרי הברית החדשה

ן ֶאת ֶׁשּכֵ ".  נקראו ונבחרו, יועדו, נודעו מקדם"בעם אלוהים הם מגדירים את בני אומה זו כמי ש

ְוֶאת ַהְּקרּוִאים ; ָלֶהם ַּגם ָקָרא, ְוֶאת ֵאֶּלה ֶׁשָּיַעד. ..אֹוָתם ַּגם ָיַעד ְלִהַּדּמֹות ְלֶצֶלם ְּבנֹו, ֵאֶּלה ֶׁשִהִּכיר ִמֶּקֶדם

למאמינים באפסוס כותב . )29,30' איגרת אל הרומים ח (ְוֶאת ַהֻּמְצָּדִקים ַאף ֵּפֵאר ִּבְכבֹודֹו; ַּגם ִהְצִּדיק

ּובֹו נֹוֲעָדה ָלנּו ... ְּכֵחֶפץ ְרצֹונֹו, הּוא ָיַעד אֹוָתנּו ִלְהיֹות לֹו ְלָבִנים ַעל־ְיֵדי ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיחַ " :יח שאולהשל

איגרת אל ( ֹ"ֹו ֶׁשל ַהּפֹוֵעל ַּבּכֹל ְּבֶהְתֵאם ְלַמֲחֶׁשֶבת ְרצֹונותוכניתִּכי ִנְבַחְרנּו ֵמרֹאׁש ְלִפי , ַנֲחָלה

 ). 5,11' האפסים א

 

ְוָהָיה ִּבְמקֹום : המובאה התנכית הבאה מצוטטת מספר פעמים על ידי מחברי ספרי הברית החדשה

, הדגשה שלי' ב1' הושע ב(" ָחי- ֵאלְּבֵני",  ֵיָאֵמר ָלֶהם,"ַעִּמי ַאֶּתם-לֹא", ]ישראל[ ֵיָאֵמר ָלֶהם-ֲאֶׁשר

לרקע נבואה זו קובע ). 10' ב' אאיגרת פטרוס , 25-26' איגרת אל הרומים ט, 25' עיין גם הושע ב

 19' איגרת אל הרומים ח (ָּבִנים־ֵלאלִֹהיםָּכל ַהְּבִריָאה ְמַצָּפה ְּבִכּסּוִפים ְלִהְתַּגּלּות ההשליח שאול ש

 ).הדגשה שלי

 

כרת עם עם ישראל ' מעוגנים בבריתות שה, המונחים שהזכרנו לעיל והמתארים את עם אלוהים

נשבע אלוהים בעצמו וכיוון שאין , ירבון למימוש הבריתות וההבטחותכע. ובהבטחות שהוא נתן לו

; םָאָדם ְוִיְתֶנחָ -ּוֶבן, לֹא ִאיׁש ֵאל ִויַכֵּזב: הוא יכול לשקר הרי שהוא חייב לקיים ולמלא אותן עד תום

ִהים ְלַהְראֹות ְּבֶיֶתר ְוַכֲאֶׁשר ָרָצה ֱאלֹ). 19ג "במדבר כ ( ְוִדֶּבר ְולֹא ְיִקיֶמָּנה,ַההּוא ָאַמר ְולֹא ַיֲעֶׂשה
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ַעל־ְסַמְך ְׁשֵני ְּדָבִרים , ְּבאֶֹפן ֶזה.  ִהְתַחֵּיב ִּבְׁשבּוָעה,  ִּכי ַּכָּוָנתֹו ֵאיָנּה ִנֶּתֶנת ְלִׁשּנּויְליֹוְרֵׁשי ַהַהְבָטָחהּתֶֹקף 

ים ִנְתעֹוֵדד ְמאֹד ֶלֱאחֹז ַּבִּתְקָוה ַהֻּמַּנַחת ֲאַנְחנּו ַהִּנְמָלטִ ,  ִּבְלִּתי ִמְׁשַּתִּנים ֶׁשָחִליָלה ֵלאלִֹהים ְלַׁשֵּקר ָּבֶהם

ברור ? הנזכרים כאןיורשי ההבטחה מי הם ).  הדגשה שלי17,18' איגרת אל העברים ו( ְלָפֵנינּו

 . בית ישראלכול דהיינו – העברים –שאלו הם מכותבי האיגרת 
 

כאשר הכוונה היא , "קדושים" נמצא לא אחת הכינוי –ך והברית החדשה " התנ–בכתבי הקודש 

ִּכי ָקדֹוׁש , ִוְהיִיֶתם ִלי ְקדִֹׁשים"(אמנם בהקשרים מסוימים הכוונה היא לדרגת טוהר . לעם אלוהים

, אולם בפעמים אחרות הדבר מרמז על הבכורים או הביכורים, )'א26' ויקרא כ, "ֲאִני ְיהָוה

, ני ישראל ממצרייםלאחר שאלוהים הוציא את ב. כשהכוונה היא לאלו שהופרשו מן היתר

על ). 3ג "דברים ל (ְקדָֹׁשיו-ָּכל: ומוסיף, ַאף חֵֹבב ַעִּמים: בדברו על האלוהים, אומר משה, לדוגמא

 - ישראל -מתייחס לעמו הנבחר של אלוהים " קדושים"כן אני מהין לקבוע שפעמים רבות הביטוי 

בכורים -אותם קדושים, )בכתבי השליחים(באחרונים . ך והן בכתבי הברית החדשה"הן בתנ

שהיא , שכן הם חוו את התגשמות ההבטחה, מייצגים גם את ביכורי הבריאה החדשה במשיח

' עיין לדוגמא איגרת אל האפסים א(באמצעות האמונה בדם הברית החדשה ' משיחת רוח ה

7,13,14.( 
 

אל , 16' עיין איגרת אל הרומים ד" (אנשי האמונה", על כן בכול דור אלו מבני זרע אברהם

מהווים את , נפתחו אוזניהם לבשורה וקיבלוה באמונה' כלומר אלו שבחסד ה, )29' הגלטיים ג

כשהוא , לשנים עשר השבטיםהשליח יעקב מאשר זאת בפנותו . במשיחבריאה החדשה ביכורי ה

). 1,18' איגרת יעקב א ("ִציָריוְלַמַען ִנְהֶיה ִּבּכּוֵרי יְ , הּוא ִּכְרצֹונֹו הֹוִליד אֹוָתנּו ִּבְדַבר ָהֱאֶמת": מכריז

 הּוא ְּבִריָאה ]אמונה זהה לזו של אביו אברהםב[ ַעל ֵּכן ִמי ֶׁשִּנְמָצא ַּבָּמִׁשיחַ ": שאול מציין אף הוא

 ). 17' ה' איגרת אל הקורינתיים ב(" ִהֵּנה ִנְהיּו ֲחָדׁשֹות; ַהְיָׁשנֹות ָעְברּו. ֲחָדָׁשה

 

מאחר שהשליחים כתבו את .  התוכנית שרקם לפי רצונובתורה ובנביאים מגולל אלוהים את

הרי שפרשנותם לטקסטים התנכיים , על ידי ישוע" סדר הבריאה החדשה"דבריהם בעקבות כינון 

מרחיב שאול את הדיבור , באיגרתו הראשונה אל הקורינתיים. מועצמת על ידי עובדה מכוננת זו

ַּגם ְּתִחַּית ַהֵּמִתים ִהיא ַעל־ְיֵדי , ָּמֶות ָּבא ַעל־ְיֵדי ָאָדםּוֵמַאַחר ֶׁשהַ : על הסדר האלוהי בתהליך התחייה
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הּוא  ָהִראׁשֹון: ְּכִסְדרֹו ַאְך ָּכל ֶאָחד. ָּכְך ַּגם ַּבָּמִׁשיח ַהּכֹל ָיְחיּו, ֶׁשֵּכן ְּכמֹו ֶׁשְּבָאָדם ַהּכֹל ֵמִתים; ָאָדם

-21ו "פרק ט( ַהַּׁשָּיִכים ַלָּמִׁשיחַ , ]הנוכחות הסמויה,  ביוונית–בנוכחותו [ ְּבבֹואֹו, ַאֲחֵרי ֵכן; ַהָּמִׁשיחַ 

אולם עכשיו הוקמנו מן המתים ,  אנחנו היינו מתים בעוונותינו ובחטאינו4). הדגשה שלי23

ְּבֶדֶרְך זֹאת ַּגם ַאֶּתם ִחְׁשבּו ֶאת ַעְצְמֶכם ". של המשיח ורוח קודשו) הנסתרת(באמצעות נוכחותו 

ְוַאל ִּתְמְסרּו ֶאת ֵאיְבֵריֶכם ַלֵחְטא ְּכֵכִלים ֶׁשל .. .ַאְך ַחּיִים ֵלאלִֹהים ַּבָּמִׁשיַח ֵיׁשּועַ , אֵמִתים ְלַגֵּבי ַהֵחטְ 

ְוֶאת ֵאיְבֵריֶכם ִּתְמְסרּו , ֶאָּלא ִמְסרּו ֶאת ַעְצְמֶכם ֵלאלִֹהים ַּכֲאָנִׁשים ַחּיִים ֶׁשהּוְקמּו ִמן ַהֵּמִתים, ֶרַׁשע

 ).11,13' איגרת אל הרומים ו (" ֶצֶדקֵלאלִֹהים ְּכֵכִלים ֶׁשל

 

 ְוָהיִיִתי ָלֶהם; י ִיְׂשָרֵאל ְּבתֹוְך ְּבנֵ ָׁשַכְנִּתי ", כנאמר, אלוהים הבטיח לעם ישראל שהוא ישכון בתוכו

 ֲאֶׁשר, ְמקֹום ַּכּפֹות ַרְגַלי-ְמקֹום ִּכְסִאי ְוֶאת-ָאָדם ֶאת-ֶּבן", ַוּיֹאֶמר ֵאַלי). 45ט "שמות כ( ֵלאלִֹהים

). 7ג "יחזקאל מ( "...ִיְׂשָרֵאל ֵׁשם ָקְדִׁשי-ְולֹא ְיַטְּמאּו עֹוד ֵּבית;  ְלעֹוָלםִיְׂשָרֵאל-ֵניָׁשם ְּבתֹוְך ּבְ -ֶאְׁשָּכן

שאול הבין שהנבואות הללו עתידות למצוא את מימושן בקרב עם ישראל באמצעות ברית חדשה 

; "ְוָׁשַכְנִּתי ְּבתֹוָכם" :ְּכִפי ֶׁשָאַמר ֱאלִֹהים, ים ַחּיִיםֵהן ֲאַנְחנּו ֵהיַכל ֱאלֹהִ : שתיחתם בדמו של גואל קרוב

). 16' ו' איגרת אל הקורינתיים ב( "ְוָהיִיִתי ָלֶהם ֵלאלִֹהים ְוֵהָמה ִיְהיּו ִלי ְלָעם" ;"ְוִהְתַהַּלְכִּתי ְּבתֹוֲכֶכם"

בית וונה היא לכשהכ',  הוא שאמור להקים את היכל ה– המשיח –" צמח" ה12,13' על פי זכריה ו

תקומת העם שהיה נתון בקברו במשך אלפי שנה , וכך). 31-33' עיין גם לוקס א(יעקב המשוקם 

רעיון שהוא אחד ממאפייניה , "חיים מן המוות"של התגלמות ה מהווה) 1-14ז "עיין יחזקאל ל(

 . הגאולההעיקריים של

 

" בריאה החדשה"יה של העדות לתכונות.  לאמת יסוד זו ערך מוסף ישבחייו של מי שנגאל

, באישיותו של השליח שאול, לדוגמא, באה לידי ביטוי, שנבראה מחדש בצלמו ובדמותו של גואלה

, ִלְהיֹות ְמֻנֶּדה ִמן ַהָּמִׁשיַח ְלַמַען ַאַחי"משבט בנימין , נכונותו של שאול התרסי. וכמו גם במורשת

                                                 
וכך גם בארמית של  (10ג "בויקרא כ) כשהכוונה לראשית העומר" (ראשית"ם את התוא" ראשון"השימוש ב  4

 כלומר על מנת שנהיה –" לרצונכם"שמונף " עומר ראשית הקציר"מכאן שישוע הוא "). רשיתא"הפשיטתא שם כתוב 
, ש בשבועותכאשר התלמידים התמלאו ברוח הקוד, וכך. היא נוכחות נסתרת, ביוונית" פרוסיה "–" בבואו". רצויים

  הםוכך הפכו , )בתוכם' הסתתרה'(רה נוכחותו של ישוע אליהם חד, ספירת העומרשהוא יום אחרי סיום , ביום החמישים
 ).17ג "עיין ויקרא כ, כיכרות לחם התנופה שנאפות עם חמץ (ביכוריםל
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 מוכיחה שתכונתו העיקרית של הגואל, )3'  טל הרומיםאיגרת א( "ַעְצִמי ּוְבָׂשִרי, ֶׁשֵהם ְּבֵני ַעִּמי

חיי ישוע חדרו לישותו יחד עם . יחשלה של אישיותו הפכה עכשיו לחלק בלתי נפרד ממארג

עיקרון . למסור את חייו על מנת שאחרים יזכו בחיים, עמו הוא הזדהה לחלוטין, נכונותו של גואלו

 ַחֵּייְּכֵדי ֶׁשַּגם , ִמיד נֹוְׂשִאים ָאנּו ַּבּגּוף ֶאת מֹות ֵיׁשּועַ ְותָ ...  :זה הפך לחלק מרכזי בתורתו של שאול

ְּכֵדי ֶׁשַּגם ַחּיֵי ֵיׁשּוַע ִיְתַּגּלּו , ִּכי ֲאַנְחנּו ַהַחּיִים ִנְמָסִרים ָּתִמיד ַלָּמֶות ַּבֲעבּור ֵיׁשּועַ ; ֵיׁשּוַע ִיְתַּגּלּו ְּבגּוֵפנּו

 10-12' ד'  באיגרת אל הקורינתיים (  ַהַחּיִים–ּוָבֶכם , ִפיָכְך ָּבנּו ּפֹוֵעל ַהָּמֶות לְ . ִּבְבָׂשֵרנּו ֶּבן־ַהְּתמּוָתה

 ).הדגשה שלי
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 ו"פרק נ

 ישוע מעוטר בכבוד והדר
)'ספר ההתגלות פרק ה(  

 

את נאמנותו המוחלטת לרצון אביו , ישוע, במוסרו את חייו למען אחיו הפגין גואלנו הקרוב

הוא , על כן שלושה ימים לאחר קבורתו.  ובכך קיים את התנאי האחרון שנידרש ממנושבשמיים

גשו בגן הקבר ומרים המגדלית הייתה הראשונה לפ. 'קם מן המתים לחיים חדשים בגבורת רוח ה

  :כשהיא ניסתה לגעת בו הגיב ישוע באופן תמוה, ברם. מיד עם צאת השבת, ביום הראשון בשבוע

ֲאִני עֹוֶלה ֶאל ָאִבי ": אּוָלם ְלִכי ֶאל ַאַחי ְוַהִּגיִדי ָלֶהם, ִּכי ֲעַדיִן לֹא ָעִליִתי ֶאל ָהָאב, יַאל ִּתְּגִעי ּבִ "

בעוד שבו ביום , מדוע אסר ישוע על מרים לגעת בו). 17' יוחנן כ(" ֶאל ֱאלַֹהי ֵואלֵֹהיֶכם, ַוֲאִביֶכם

מה ? העביר לאחיו באמצעותהולמה התכוון ישוע במסר אשר הוא ביקש ל? נגעו בו אחרים

 ? התרחש באותם רגעים בגן הקבר

 

-ִּכי", ְוָאַמְרָּת ֲאֵלֶהם, ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל-ַּדֵּבר ֶאל: כדי לפתור את התעלומה הבה נפנה לאחת ממצות התורה

-ֶאל, ֵראִׁשית ְקִציְרֶכםעֶֹמר -ַוֲהֵבאֶתם ֶאת--ְקִציָרּה-ּוְקַצְרֶּתם ֶאת, ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ֲאִני נֵֹתן ָלֶכם-ָתבֹאּו ֶאל

 10,11ג "כ, ויקרא("  ַהּכֵֹהןּנּו יְִניפֶ ִמָּמֳחַרת ַהַּׁשָּבת; ִלְרצְֹנֶכם,  ִלְפֵני ְיהָוהָהעֶֹמר-ְוֵהִניף ֶאת  .ַהּכֵֹהן

ועד אז , ישוע היה חייב לבוא לפני האב כעומר ראשית הקציר של הבריאה החדשה). הדגשה שלי

, זו הייתה מן הסתם הנקודה בזמן). יין הערת שוליים בפרק הקודםע(איש לא יכול היה לגעת בו 

אולם בזאת לא תם עדיין . אשר בה התקיימה התרצותנו לאלוהים בהתאם לדרישות התורה, ובנצח

בקומו מן המתים הוא שב לפרק זמן בן ארבעים יום אשר בו התראה . תפקידו של ישוע עלי אדמות

' עיין מעשי השליחים א(עמם דן במלכות אלוהים , תלמידיוכמו גם עם , עם מספר רב של אנשים

3.( 

 

אולם הנושאים , אינם מתועדים הדברים אשר ישוע אמר לתלמידיו במהלך אותם ארבעים ימים

ַהִאם ַּבְּזַמן ַהֶּזה , ֲאדֹוֵננּו": אשר נדונו גרמו לתלמידים להציג בפני אדונם את שאלתם האחרונה
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מן , המלכות עליה שאלוהו התלמידים הייתה). 6' מעשי השליחים א(" ?ְלִיְׂשָרֵאלָּתִׁשיב ֶאת ַהַּמְלכּות 

הבה נעיין "). מלכות אלוהים"דהיינו (אותה מלכות אשר אודותיה נסבו דבריו בעת הנדונה , הסתם

לֹא ָלֶכם ָלַדַעת ִעִּתים ": כיוון שלדברים אלו משמעות רבה גם עבורנו, בתשובת ישוע לתלמידים

פסוקים ( " ...ֵעַדיֲאָבל ְּבבֹוא ֲעֵליֶכם רּוַח ַהּקֶֹדׁש ְּתַקְּבלּו ּכַֹח ְוִתְהיּו . ים ֶׁשָּקַבע ָהָאב ְּבַסְמכּותֹו ֶׁשּלֹוּוְזַמּנִ 

שליחיו עתידים היו להיות העדים הראשונים להשבת -האם ישוע התכוון לכך שתלמידיו). 7,8

 ?המלכות לישראל

 

, מופתעים להמתין  בירושלים עד אשר יקבלו את שהאב הבטיחהורה ישוע על התלמידים ה, בנוסף

ו "ט, 16,26ד "יוחנן י, 4,5' עיין מעשי השליחים א(הבטחה עליה הוא שוחח עמם עוד קודם לכן 

לאן הוא נשא . הוא נעלם בענן, אך בטרם הייתה להם אפשרות להמשיך ולהקשות על רבם). 26

מלאת שכן נותרו עוד עשרה ימים לפני , ות בירושליםפקד על תלמידיו לחכ, כאמור, ישוע? פעמיו

. רוח הקודש המובטחת" קבלת"המועד שנקבע מראש ל, ביכורים- של חג שבועותשבעת השבועות

עֹוד לֹא ִנְׁשְלָחה רּוַח : ... ככתוב, קבלת הרוח לא התאפשרה לפני הכתרת ישוע בכבוד, אולם

? מתי נתפאר ישוע בכבוד ).הדגשה שלי' ב39' יוחנן ז( ָּכבֹודִּכי ֵיׁשּוַע ֶטֶרם ִנְתָּפֵאר ּבַ , ַהּקֶֹדׁש

. את התשובה אנו עשויים למצוא בחזון יוחנן המתואר בספר ההתגלות? איפה מצוי התיעוד לכך

 ?האם הרוח גילתה ליוחנן את אשר התרחש לאחר שישוע נגוז בענן

 

פירושו ). 10' ההתגלות א( השראת הרוחבנאמר שהוא היה שרוי , לפני שיוחנן מתאר את חזונו

בחזונו חזה השליח באלוהי . של דבר שהמראות אותם ראה לא היו מוגבלים על ידי מימד הזמן

ישוב על כס הגבורה כשהוא חולש בסמכותו על שמים וארץ ואוחז בימינו ספר שאיש , צבאות

 -' ההתגלות דעיין(בארץ ומתחת לארץ לא נמצא ראוי לפותחו ולהתיר את שבעת חותמיו , בשמיים

כולל עשרים וארבעת , שלפיה איש לא היה ראוי לפתוח ספר חשוב זה, בעקבות ההכרזה). 3' ה

). 4' עיין ההתגלות ה(נפל יוחנן על פניו ומירר בבכי , הזקנים שהסבו סביב לכס עטור ההוד וההדר

ל את הספר שכן נמצא מנצח שראוי היה ליטו, אז פנה אליו אחד הזקנים והורה לו לחדול מבכיו
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אולם ). 5עיין פסוק (שורש דוד ,  האריה משבט יהודה-מידו של אלוהים ולהתיר את חותמיו 

 5).6עיין פסוק  (כמו טבוח שהכי אם , כאשר יוחנן נשא את עיניו לא היה זה אריה שעמד מולו
 

רים ארבעת החיות ועש. היה בדרכו אל ימין אביו כדי ליטול ממנו את הספר, שה האלוהים, ישוע

אליהם הצטרפו רבבות רבות ואלפי אלפים . וארבעת הזקנים נפלו על פניהם לפניו ושרו שיר חדש

 "כַֹח ִויָקר ְוָכבֹוד ּוְבָרָכהעֶֹׁשר ְוָחְכָמה וְ , ָראּוי ַהשֶֹה ֶׁשִּנְזַּבח ְלַקֵּבל ְּגבּוָרה": אשר קראו בקול גדול

ובו העניק לו כול ,  את בנו לימינוהאם היה זה המעמד אשר בו רומם האב). 12' ההתגלות ה(

אזי היה זה המועד בו ישוע יכול היה לשגר את רוח הקודש לכול מי , אם אמנם כן? עוצמה וסמכות

ֶאת , ֲאָבל ֲאִני": ממש כפי שהבטיח לתלמידיו בסעודת הסדר האחרונה בירושלים, שהאמינו בו

ֶאְׁשַלח , ְוִאם ֵאֵלךְ ; ַהְמַנֵחם לֹא ָיבֹוא ֲאֵליֶכם, ם לֹא ֵאֵלךְ אִ . מּוָטב ָלֶכם ֶׁשֵאֵלךְ : ָהֱאֶמת ֲאִני אֹוֵמר ָלֶכם

ִמְּפֵני ֶׁשֵאיָנם , ַעל ֵחְטא; ל ֶצֶדק ְוַעל ִמְׁשָּפטַּכֲאֶׁשר ָיבֹוא יֹוִכיַח ֶאת ָהעֹוָלם ַעל ֵחְטא ְועַ . אֹותֹו ֲאֵליֶכם

ִּכי ִנְׁשַּפט ַׂשר ָהעֹוָלם , ַעל ִמְׁשָּפט;  יפּו ִלְראֹות אֹוִתיִּכי ֵאֵלְך ֶאל ָאִבי ְולֹא ּתֹוסִ , ַעל ֶצֶדק; ַמֲאִמיִנים ִּבי

ולהקים את , בדרך זו התכוון ישוע המעוטר כבוד לשקם את בית יעקב). 7-11ז "יוחנן ט( "ַהֶּזה

, 5,6' עיין ישעיהו ט(מלכותו הנצחית בסיוע רוח הקודש בהתאם לנבואה שניתנה טרם הולדתו 

 ).31-33' לוקס א

 

                                                 
החלק הראשון גולל .  חלקים שניהיה תמיד בעלש" המקנהספר "על פי תיאור הספר או המגילה ניתן להניח שמדובר ב 5

חלק זה של . ואילו בחלק השני צוינו בראשי פרקים בלבד הפרטים שהופיעו בחלק החתום, ")ספר החתום"ה(ונחתם 
 .הספר נותר גלוי לעיני כל

 
את שמות חתימותיהם של הנוגעים בדבר ואת כלל והוא , החוזה או הרכוש,  פרטי ההסכםעד אתתנהגו לבחלק הראשון 

היה מגולל וחתום כשתוכנו היה חסוי והותר רק למי , כאמור, חלק זה. 6-16ב "כפי שנמצא למשל בירמיהו ל, העדים
  ". ספר החתום"על כן הוא נקרא ה. שהיו קשורים ישירות בעסקה או בחוזה שהכיל

    
 מדובר כאשר במקרה המתואר בירמיהו, בו נרשם תקציר תכולת הספר החתום.  היה החלק הפתוח"ספר הגלוי"ה

 .קניין משפחתי" גאולת"בקניית או 
 

ספר "מכאן ניתן להסיק שמדובר ב. שאת חותמותיו רק ישוע יכול היה לפתוח" הספר"יש בכך משום רמז לתכולת 
היה היחיד שיכול , כגואל המשפחה הקרוב, ישוע. כאשר הקניין המפורט בו הוא קניינו של אביו,  ספר גאולה–" מקנה

 .ין ולהשיבו לאביוהיה לגאול את הקני
 

כמו גם על לוחות הברית הראשונות שמשה , "מפנים ומאחור"א הייתה כתובה דון נאמר שהיעל מגילת הספר הנ, בנוסף
שמות " (באצבע אלוהים"ות  עובדת היותן כתובנוספהלוחות אותן מכיוון שלתיאור ). 15ב "שמות ל(הוריד מהר חורב 

 .  לת הספר הנזכרת לעילגם לגבי מגידבר זה נכון קרוב לוודאי ש ,)18א "ל
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חשובה לא פחות היא העובדה שבעת שהאב פאר את ישוע בכבודו הקנה הדבר לישוע , סף לכךבנו

: הגדול הכהן תפילתכפי שהוא עצמו התבטא בתפילתו המכונה , יכולת להעניק למאמינים חיי עולם

ַמַען ִיֵּתן ַחּיֵי עֹוָלם ְלָכל ִמי ֶׁשָּנַתָּת לְ ;ָּפֵאר ָנא ֶאת ִּבְנָך ַּבָּכבֹוד ְלַמַען ְיָפֵאר ַהֵּבן אֹוְתךָ . ָּבָאה ַהָּׁשָעה, ָאִבי"

 ).   1,2ז "יוחנן י ("ְּכִפי ַהַּסְמכּות ֶׁשָּנַתָּת לֹו ַעל ָּכל ָּבָׂשר, לֹו
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ז"פרק נ  

בלב... חידוש המלכות  
 

להמשיך היה ערוך עכשיו , שתפס את מקומו לימין אלוהים בעודו אוחז בידו במגילת הספר, ישוע

ישוע הודיע לתלמידיו כי , כפי שראינו זה עתה. ולקיים את תפקידו כגואל הקרוב ורועה ישראל

בד בבד הוא גם הבטיח לשלוח ).  'א28ד "עיין גם יוחנן י(אולם הבטיח לשוב , יהיה עליו לעוזבם

 תחת ,בגרסה הארמית של טקסט זה. )7ז "ט, 26ו "ט, 16,26ד "יוחנן י( מנחםה, את רוח הקודש

או לפי  ,פדותתורגם גם שם כמ ואשר 24'  אנו מוצאים מונח ארמי הנמצא גם בדניאל דמנחם

ישוע מתאר עצמו , כמו כן.  כלומר גואל6.ר הקללהמסי, מתרגם הטקסט הארמי של הברית החדשה

בהתייחסותו ). 17פסוק  (רוח האמת, בעוד הוא מכנה את הרוח שישלח, )6ד "עיין יוחנן י (אמתכ

הוא מצביע למעשה על כך שביאתה לא תהיה אלא , שוע לרוח כבעלת סגולות זהות לשלושל י

הציב , מאוחר יותר). כלומר באמצעות הרוח(שונה " מצב צבירה"אם כי ב, שיבתו שלו עצמו

ּו ֶאת ַּבֲחנ, ַנּסּו ֶאת ַעְצְמֶכם ִאם עֹוְמִדים ַאֶּתם ָּבֱאמּוָנה": בפני קהילת המאמינים בקורינתוס אתגרשאול 

ג "י' אל הקורינתיים ב(!" ?ֶׁשָהָאדֹון ֵיׁשּוַע ְּבִקְרְּבֶכםאֹו ֶׁשָּמא ַאֶּתם ַעְצְמֶכם ֵאיְנֶכם ַמְבִחיִנים ; ַעְצְמֶכם

  ). הדגשה שלי5

 

הם הצליחו להבין את מהות הבטחתו של , כאשר הרוח צלחה על התלמידים, ביום חג השבועות

שיבה זו לא ). ת בענני השמייםהעתידיבר כאן בשיבתו כשלא מדו(ישוע לבוא או לשוב אליהם 

, הייתה זו שיבה לצמיתות. הייתה מוגבלת לתקופה בת ארבעים הימים כמו זו שלאחר התחייה

מתי ( "ִהֵּנה ִאְּתֶכם ֲאִני ָּכל ַהָּיִמים ַעד ֵקץ ָהעֹוָלם" :ממש כפי שהוא הבטיח לתלמידיו כשאמר להם

הופיעו לשונות אש על ראשי ) ביכורים-חג השבועות( ַעת ַהָּׁשבּועֹותְּביֹום ְמלֹאת ִׁשבְ . )20 ח"כ

ישוע קיים , אכן. מעליהם בעוצמה" נשבה"והם היו נתונים תחת השפעת הרוח ש, התלמידים

' מתי ג ("הּוא ַיְטִּביל ֶאְתֶכם ְּברּוַח ַהּקֶֹדׁש ּוְבֵאׁש": עכשיו את אשר חזה יוחנן המטביל שאמר עליו

 ַההּוא ֵּתְדעּו ֶׁשֲאִני ְּבָאִבי ַּבּיֹום": בוא הרוח היווה גם את התגשמות דברי ישוע עצמו. ודזאת וע). 11

 ). 20ד "יוחנן י ("ְוַאֶּתם ִּבי ַוֲאִני ָּבֶכם
                                                 
6The Aramaic English New Testament ( ערך ותירגם, ליקט  Andrew Gabriel Roth, Netzari Press), P. 280 
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 שאלה ששאלוהו עוד אותה, היווה מענה לשאלת התלמידים, בגבורת הרוח, בואו זה של ישוע

' מעשי השליחים א(" ?ם ַּבְּזַמן ַהֶּזה ָּתִׁשיב ֶאת ַהַּמְלכּות ְלִיְׂשָרֵאלַהאִ , ֲאדֹוֵננּו": בהיותם על הר הזיתים

ַאף לֹא . ַמְלכּות ֱאלִֹהים ֵאיֶנָּנה ָּבָאה ְּבִנְגלֹות": גדיר את מלכות אלוהים באומרו עליההישוע הן ). 6

 ).20,21ז "לוקס י ("ם ְּבִקְרְּבֶכם ִהיאִּכי ִהֵּנה ַמְלכּות ֱאלִֹהי', ִהֵּנה ָׁשם ִהיא'אֹו ' ִהֵּנה ּפֹה'יֹאְמרּו 

איגרת ( ְּברּוַח ַהּקֶֹדׁשֶאָּלא ֶצֶדק ְוָׁשלֹום ְוִׂשְמָחה , ֵאיָנּה ֲאִכיָלה ּוְׁשִתָּיה  ַמְלכּות ֱאלִֹהיםש, שאול הכריז

המלכות שהיא מהות טבע האלוהים וחייו כפי שהללו באים , וכך).  הדגשה שלי17ד "אל הרומים י

נבחרו ונועדו להיות , תוכל עכשיו לשכון ולמלוך בלבבותיהם של מי שנקראו,  בבנולידי ביטוי

זו ). 9' ב' עיין איגרת פטרוס א(ושבעתיד יכהנו וימלכו הלכה למעשה כגוי קדוש , ממלכת כוהנים

לשוב לישראל כשישוע מולך על בית , בשלביה הראשוניים, הדרך בה החלה מלכות האלוהים

' עיין איגרת אל העברים ח(וככוהן הגדול של ישראל ) 14ז "עיין ההתגלות י(יעקב כמלך המלכים 

 . תפקידים אותם הוא לא חדל למלא מאז ועד ימינו אנו-) 1

שרו עשרים וארבעת הזקנים והחיות שיר , כשישוע עמד ליטול את מגילת הספר מידי הגבורה

ִּכי ַאָּתה ִנְׁשַחְטָּת  ,ֶפר ְוִלְפּתַֹח ֶאת חֹוָתָמיוָראּוי ַאָּתה ָלַקַחת ֶאת ַהּסֵ ": המאשש את מעמדו בקרב עמו

 , ֵלאלֵֹהינּוַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִניםְוָעִׂשיָת אֹוָתם  ;ִמָּכל ַעם ְוֻאָּמה, ִמְּבֵני ָּכל ֵׁשֶבט ְוָלׁשֹון ֵלאלִֹהים ּוְבָדְמָך ָקִניתָ 

ובדה כי באותה תקופה היו זאת על אף הע). הדגשה שלי 9,10 'ההתגלות ה( "ְוִיְמְלכּו ַעל ָהָאֶרץ

, )19ו "ל, 6ד "עיין יחזקאל ל(השבטים והלשונות , מרבית בני ישראל ויהודה פזורים בין העמים

לא איבדה , ההבטחה להפוך לממלכת כוהנים אליה מתייחס השיר, אף על פי כן. כשהם חסרי זהות

 . את תוקפה

ֶחֶסד ְוָׁשלֹום ָלֶכם ֵמֵאת : ן ברעיון דומהבפנייתו של יוחנן לשבע הקהילות באסיה הקטנה ניתן להבחי

ְּבכֹור ַהֵּמִתים , ּוֵמֵאת ֵיׁשּוַע ַהָּמִׁשיַח ָהֵעד ַהֶּנֱאָמן, ּוֵמֵאת ֶׁשַבע ָהרּוחֹות ֲאֶׁשר ִלְפֵני ִּכְסאֹו, ַההֶֹוה ְוָהָיה ְוָיבֹוא

 ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִניםְוָעָׂשה אֹוָתנּו  אֹוָתנּו ֵמֲחָטֵאינּו ִׁשְחֵררָלאֹוֵהב אֹוָתנּו ֲאֶׁשר ְּבָדמֹו  .ְוֶעְליֹון ְלַמְלֵכי ָהָאֶרץ

 ). הדגשה שלי 4-6'ההתגלות א( ָאֵמן. לֹו ַהָּכבֹוד ְוַהְּגבּוָרה ְלעֹוְלֵמי עֹוָלִמים, ֵלאלִֹהים ָאִביו

זאת בארץ ולעשות , אלוהים התכוון מאז ומעולם להשיב את שלטונו לישראל עם הבכורים

 עם הקמתה של מדינת ישראל ,תרחש תהליך שיקום זה באופן גשמי וגם רוחניבימינו מ. המובטחת

 :ישוע אמר לתלמידיו. וכינונה של מלכות אלוהים בלבותיהם של רבים מבני ישראל מאידך, מחד
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לוקס  ("ָלֶכם ֶאת ַהַּמְלכּות ִּכי ְלָרצֹון ָהָיה ִמִּלְפֵני ֲאִביֶכם ָלֵתת ...ְוָכל ֵאֶּלה יִָּוְספּו ָלֶכם, ַּבְּקׁשּו ֶאת ַמְלכּותֹו"

כפי שמעידים דבריו , ומתמיד ראה בישראל את עם בכורויש לזכור שאלוהים מאז ).  31,32ב "י

,  מאוחר יותר הוא פנה אל העם).22' שמות ד( " ְבכִֹרי ִיְׂשָרֵאלְּבִני": לפרעה באמצעות משה

אולם ההגשמה המלאה לא ). 'א6 ט"שמות י(" י ָקדֹוׁשְוגֹו, ִלי ַמְמֶלֶכת ּכֲֹהִנים-ְוַאֶּתם ִּתְהיּו": באומרו

דבר אשר הוא , ל את עם ישראל מן המלכות הנגדיתויכלה להתרחש מבלי שאלוהים יחלץ קודם כ

 ִמִּׁשְלטֹון ַהחֶֹׁשךְ ֵהן ָהָאב ִהִּציָלנּו : הגואל הקרוב, הגשים באמצעות הכפרה שניתנה בדם בנו ישוע

 13,14' איגרת אל הקולסים א( ְסִליַחת ַהֲחָטִאים,  ְּבנֹו ֲאהּובֹו ֲאֶׁשר ּבֹו ָלנּו ַהְּפדּותְוֶהֱעִביָרנּו ֶאל ַמְלכּות

 ). הדגשה שלי

ל מרכביו נברא מתוך ועולם זה על כ, )6-9(כפי שראינו בפרקים הראשונים העוסקים בבריאה 

מיים השטן וכל  ואליו הושלכו מן הש,שאולאיזור זה נקרא . שבתחום החשיכה" מים הרוחניים"ה

ו ושלטונו של זה שפעם כונה הילל בן מרותבמקום זה קצב אלוהים לזמן מוגבל את . חבר מרעיו

). 2' איגרת אל האפסים ב( שֹר ֲאֶׁשר לֹו ַהִּׁשְלטֹון ִּבְסֵפיַרת ַהֵּביַנִיםעכשיו מוגדר כאשר  ו,שחר

מהלך ספר זה עקבנו אחר ב. כמובן שאופייה של מלכות זו שונה בתכלית מזה של מלכות אלוהים

, הקרואים, תוכנית אלוהים לגאול את העולם ולהשיבו אליו באמצעות גואל קרוב ועם הבכורים

 . ישראל–והידועים מקדם , הנבחרים

 

 עתיד המאבק להחריף בכל פן, עם בואו לקיצו של העידן שאלוהים הועיד לצורך תהליך התיקון

בשלום ובשמחה בקרב ,  אלא אם כן ישוע ימלוך בצדקהשטן לא ינוצח וסמכותו לא תקרוס. והיבט

" עולם הזה"על כן מן הצורך להכיר ולהבין את המציאות הרוחנית של ה. עם ישראל המאוחד

ִעם , ִעם מֹוְׁשֵלי ֶחְׁשַכת ָהעֹוָלם ַהֶּזה, ֶאָּלא ִעם ָרֻׁשּיֹות ּוְׂשָררֹות, לֹא ִעם ָּבָׂשר־ָוָדם ִמְלָחָמה ָלנּומשום ש

  ).12' איגרת אל האפסים ו(  ָרִעים ַּבָּׁשַמִים רּוָחִנּיִיםּכֹחֹות

 

כשעובדה זו נכונה במיוחד ברמה , טבעו של חושך רוחני זה מוצא לו ביטוי באמצעות בני אדם

חייבים להבין שהקרב חייב להסתיים , על כול מרכיביה, לכן אלו שערים לזהותם. הלאומית

ועל אף שהתהליך יגבה מהם . ובסופו של דבר בעם עצמוהקהילה , המשפחה, בניצחון ברמת הפרט

ימחצו את ראש הנחש ובכך , או עקבם, הרי שרגלם, כפי שאירע גם למשיחם, פציעה או כאב
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, ּוֵבין ַזְרֲעךָ , ֵּביְנָך ּוֵבין ָהִאָּׁשה, ְוֵאיָבה ָאִׁשית": שם קובע אלוהים, 15' יתגשם הנאמר בבראשית ג

כבר הדגשנו את הקשר בין ). הדגשה שלי ("ָעֵקבְוַאָּתה ְּתׁשּוֶפּנּו , ׁשּוְפָך רֹאׁש הּוא יְ  :ּוֵבין ַזְרָעּה

  ".עקב"ל" יעקב"

 

כאשר ברית חדשה , חלה שנים רבות לאחר מכן, בנוגע לשטן, התממשותה של הצהרה מסתורית זו

איגרת אל , 20ב "לוקס כ, 24ד "מרקוס י, 28ו "מתי כ, 31א "עין ירמיהו ל(נחתמה עם בית יעקב 

 שנולד מזרע האישה ,בכור אלוהים, ברית זו התגשמה באמצעות ישוע). 25א "י' הקורינתים א

כאשר . אשר חתם אותה בדמו ובחבורותיוו, בבית יעקב) 23' מתי א, 15' עיין בראשית ג(

יביא הדבר לאיחודם עם אלוהים , המיועדים להיות בני ברית זו ייקחו חלק פעיל בתיקון המובטח

בה בעת ו, כך הם יהפכו לבית יעקב המאוחד שיפאר את ניצחון גואלו על השטן. איש עם אחיוו

 ֵואלֵֹהי ַהָּׁשלֹום ַיְכִריַע ִּבְמֵהָרה ֶאת:  את השטן ויגשימו את דברי השליח שאולעקבםימחצו גם הם ב

 ).20ז "איגרת אל הרומים ט( "ַהשָָֹטן ַּתַחת ַרְגֵליֶכם

 

ְּבַרם ָהאֹוָצר ַהֶּזה ": קובעובדת נוכחותו של אלוהים ומלכותו בקרב עמו בשאול הוסיף לחדד את עו

איגרת אל הקורינתים (" ְּכֵדי ֶׁשִּיְהֶיה ַהּכַֹח ַהִּנְׂשָּגב ֵמֵאת ֱאלִֹהים ְולֹא ִמָּיֵדינּו ָאנּו, ָנתּון ָלנּו ִּבְכֵלי ֶחֶרס

 עת שהוא התהלך עלי וע עצמוהמאמין פועלת ממש כמו ישהרוח שקנתה לה שבת בנפש ). 7' ד' ב

 מתוך ציות לתורת אלוהים הקדושה ותוך כדי יישום הבטחת הברית החדשה עם בית ,אדמות

 הנביא ).33א "ירמיהו ל (...ִלָּבם ֶאְכְּתֶבָּנה-ְוַעל, ְּבִקְרָּבםנתן את תורתו  אשר לפיה אלוהים ,ישראל

, ְּבֻחַּקי ֵּתֵלכּו-ֵאת ֲאֶׁשר, ְוָעִׂשיִתי; ֵּתן ְּבִקְרְּבֶכםאֶ , רּוִחי-ְוֶאת": יחזקאל מאשר את הדברים הללו באומרו

  ).27ו "יחזקאל ל(" ַוֲעִׂשיֶתם, ּוִמְׁשָּפַטי ִּתְׁשְמרּו
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 ח"פרק נ

 מבט חטוף לעבר העתיד

 
על , כפי שהוא מוצג בכתבי הקודש, "עתיד"ברור שאין כוונתנו לסקור לרוחב ולעומק את נושא ה

בדברים הבאים , תחת זאת. ת הטמונות בו ועם הפרשנויות הרבות הניתנות לוכול האפשרויו

שעניינן סוגיית הגאולה והשבת מלכות אלוהים לעם , נתעכב בקצרה בפרשות דרכים עיקריות

 .ישראל

 
של יהודה ואיחודן של תוכנית כינונן המחודש , בראשי פרקים, בספר זכריה מהווה סיכום' פרק י

בעוד אחרים מהווים , אשר חלקם מתרחשים ממש לנגד עינינו, ועים נלווים ומזכיר אירוישראל

ז "עיין יחזקאל ל(עץ יהודה /בהתאם לתיאור זה עם. עובדה מוגמרת או עתידים להתממש בעתיד

 אבןיהודה מספק גם את .  מלחמה רב עוצמהסוסהוא הראשון שאלוהים פוקדו והופכו ל) 16

 מוצאו על פי הבשר היה - המשיח –אבן הפינה , ואמנם. ה המלחמקשת האהל ויתדותאת , הפינה

ואף , בעצם ההתיישבות המחודשת בארץ ישראל הניח יהודה אבן פינה נוספת.  כמובן מיהודה

אם כי עדיין לא באופן , )2ד "עיין ישעיהו נ, הגבולות(הציב את יתדות האהל ומתח את יריעותיו 

 .  סופי

 

עוצמתה .  מדינת ישראל, ה את אחד ממאפייני מדינת היהודיםמהוו) 13' זכריה ט (המלחמה קשת

נאמר בטקסט " יוסף"על , לעומת זאת). 'זכריה י(הצבאית של המדינה אכן מאשרת את הכתוב כאן 

). 6עיין פסוק (כאילו מעולם לא ניזנח , ובעקבות זאת הוא יושב ברחמים" עייווש"זה כי הוא 

העשרה , את זהותם הישראלית ואת שורשיהם העברייםואמנם בני הציבור הגדול המגלים כעת 

בהמשך פרק ". נושעים"נוטים להגדיר את עצמם כ, )23' זכריה ח" (בגד איש יהודי"האוחזים ב

עתיד , )7' זכריה י" (גיבור"שכמו יהודה מכונה גם הוא , ישראל/אנו מבחינים כי יוסף, זה

ת שישמע את שריקתו המיוחדת של להתקבץ ולשוב בהמוניו מהגלויות הרבות בהן נפוץ בע

אולם שיבה זו לא תתרחש לפני שבני אפרים הללו יספקו על ירכם כאות לחזרה בתשובה . רועהו
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עיין (ובטרם יתרצו לחלוטין לאחיהם מבית יהודה , )18,19א "עיין ירמיהו ל(על חטאי נעוריהם 

 ).13א "ישעיהו י

 

כאשר , א"אומית מצטייר מן הכתוב בישעיהו יהתפקיד שנועד לשני חלקי עם ישראל בזירה הבינל

ביחד הם עתידים ". לגויים] אות וסמל[נס "הם מהווים " נידחי אפרים"ו" נפוצות יהודה"בתור 

אולם יתגברו , "ים הצרה"בעת זו הם יעברו ב. לכבוש את אותם חלקי ארץ אשר עדיין לא שוחררו

 כתף פלשתים"ל שכם הם ינהלו קרבות בשכם א). 11,12' עיין זכריה י(בזכות עוצמת אלוהיהם 

). 14,15" עיין ישעיהו י" (מצרים ים לשון"וכן ב, "ועמון מואב, אדום ,בני קדם"כמו גם עם , "ימה

עיין (הרי שאפרים הוא החיצים , "המלחמה קשת"בעוד שיהודה היא , כפי שכבר ראינו לעיל

עיין (ישראל " גיבורי"בתארו את , דברים דומים נאמרים גם על ידי הנביא יואל). 13' זכריה ט

' שעה שהללו נשפטים על ידי ה) 11,12פסוקים " (מסביב גויים"האוסרים מלחמה על ה) 9' יואל ד

 אין ספק כי חלוקת ארץ ישראל ממשיכה להיות עובדה קיימת מזה ).2' ד(כי חילקו את ארצו 

 .עשרות שנים ואף יותר

 

עיין " (ל העמיםואבן מעמסה לכ"ו" סף רעל"והיא תהיה לבמלחמה זו נכון לירושלים תפקיד מרכזי 

. נבואות אלו קורמות עור וגידים ממש בעת כתיבת שורות אלו). 2,3ב "זכריה י, 1' יואל ד

 והגאיות האפיקים, הגבעות, ההריםהקהילה הבינלאומית משקיעה מאמצים בלתי נדלים על מנת ש

ָתה יְ ּוָבמֹות עֹוָלם ְלמֹוָרָׁשה ָהי; ֶהָאח": המלעיז, הנמצאים בשליטת העם היהודי יימסרו לידי האויב

אף ). 5ג "תהילים פ ("ִיְׂשָרֵאל עֹוד-יִָּזֵכר ֵׁשם-ְולֹא ;ְוַנְכִחיֵדם ִמּגֹוי, ְלכּו--" -ו) 2ו "יחזקאל ל(" ָּלנּו

בשל התערבותו של , כאמור, המלחמה העתידית והבלתי נמנעת תסתיים בניצחון ישראל, על פי כן

אלוהים מכריז על , יחד עם זאת). 3-9ב "י, 12' זכריה י, 16' עיין יואל ד(ים למען עמו אלוה

ֵּבית ָּדִויד ְוַעל יֹוֵׁשב -ְוָׁשַפְכִּתי ַעל": כוונות שהוא יישם באותם ימים, כוונותיו כלפי יהודה וירושלים

 ְוָהֵמר ָעָליו, ַהָּיִחיד-ד ַעל ְּכִמְסּפֵ ְוָסְפדּו ָעָליו; ָקרּוּדָ -ֶׁשרֵאת אֲ , ְוִהִּביטּו ֵאַלי, ְירּוָׁשַלִם רּוַח ֵחן ְוַתֲחנּוִנים

 ).10ב "זכריה י(" ַהְּבכֹור-ְּכָהֵמר ַעל

 

על רועיהם , הכתובים שופעים תיאורים מזהירים על השיבה לארץ ועל התקבצות העדרים

"  ים כליבירוע"מכנה אותם ' ועל כן ה, "דעה ובהשכל"רועים אלו רועים את הצאן ב. הנאמנים
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ואפילו , לא ייזכר עוד' עד כי ארון ה, כה אדיר יהיה מפעל קיבוץ העם ושיבתו). 15' ירמיהו ג(

שהברית החדשה שנכרתה , לבבות השבים). 7,8ג "כ, 16' עיין ירמיהו ג(יציאת מצריים תישכח 

ם מי"נשטפים עכשיו ב', באמצעות המשיח כבר הטביעה בהם את זהותם המחודשת ואת תורת ה

, 33א "עיין ירמיהו ל(ועל כן מעתה הם יוכלו לתת ביטוי מלא לזהות חדשה ומחודשת זו " טהורים

כך מכשיר אותם ). 20' נ, 34א "עיין ירמיהו ל(כשחטאיהם ייסלחו ויישכחו , )26,27ו "יחזקאל ל

לנוכח לעגו ועזות מצחו של , )17,19ז "יחזקאל ל(בארץ ישראל " עץ האחד בידו"להיות ל' ה

 ).5ו "ל-ה"עיין יחזקאל ל(אויב ה

 

עיין יחזקאל (תחת הנהגתו של הרועה הגדול , הארץ תהיה גם היא נכונה לקבל את העם המאוחד

מעשה  (ּבֹוא ָיבֹוא ְּבאֹותֹו אֶֹפן ֶׁשְרִאיֶתם אֹותֹו עֹוֶלה ַלָּׁשַמִיםש ,)2' הושע ב, 24-28ז "ל, 23,24ד "ל

על כך נאמר . ובעתיד הוא ישוב בענני כבוד, האדמה בענןבשעתו ישוע נישא מן ). 11' השליחים א

 ִּכי  :ָלְיָלה, ְונַֹגּה ֵאׁש ֶלָהָבה, ָעָנן יֹוָמם ְוָעָׁשן, ִמְקָרֶאהָ -ִצּיֹון ְוַעל-ְמכֹון ַהר-ּוָבָרא ְיהָוה ַעל ָּכל: בישעיהו

המלאים ) 1ב "העברים יעיין איגרת אל " (העדים ענן"אם מדובר כאן ב). 5' ד(ֻחָּפה , ָּכבֹוד-ָּכל-ַעל

ְוָיְרׁשּו ֵּבית ; ְוָהָיה קֶֹדׁש, ּוְבַהר ִצּיֹון ִּתְהֶיה ְפֵליָטה ?גאולי יעקבמ "עשוי" ואהייתכן שה, באש הרוח

; ַוֲאָכלּום, ְוָדְלקּו ָבֶהם, ּוֵבית ֵעָׂשו ְלַקׁש, ַיֲעקֹב ֵאׁש ּוֵבית יֹוֵסף ֶלָהָבה-ְוָהָיה ֵבית .ֵאת מֹוָרֵׁשיֶהם, ַיֲעקֹב

 ). 17,18עובדיה פסוקים (ִּדֵּבר ִּכי ְיהָוה , ִיְהֶיה ָׂשִריד ְלֵבית ֵעָׂשו-ְולֹא

 

שלאחר שהביסו את אויביהם וכבשו מחדש את נחלתם , נכון בקרב בני עמו' עכשיו יהיה מקדש ה

בעקבות . בצלמו ובדמותו של גואלם הקרוב ומושיעם, מושיעיםוכ" גואלים"ימלאו את תפקידם כ

ישראל עם ). 21עובדיה פסוק  (!המלוכה' להתהיה ) לשפוט את הר עשו(הר ציון עלייתם ל

וכבני אלוהים , )9' ב' עיין איגרת פטרוס א( ממלכת כוהניםכהבכורה יתפוס את המקום המיועד לו 

 ). 19,21' עיין איגרת אל הרומים ח(אשר להופעתם נכספת הבריאה כולה ) 1' עיין הושע ב(

 

טרם  הללו במשהו לאדם וחווה ישראלדומים בני יהיו , וקנים עם האלוהיםהמתיחסים בעקבות ה

:  וכך אנו קוראים, חיים על הבריאה שכה ציפתה להתגלותםלהשפיע במצב זה יש ביכולתם .חטאו

ַהָּדָגן -ץ ַּתֲעֶנה ֶאת ְוָהָארֶ  .ָהָאֶרץ-ַיֲענּו ֶאת, ְוֵהם; ַהָּׁשָמִים-ֶאֱעֶנה ֶאת--ְיהָוה-ֶאֱעֶנה ְנֻאם, ְוָהָיה ַּבּיֹום ַההּוא

ְוִנַּגׁש , ְיהָוה-ְנֻאם, ִהֵּנה ָיִמים ָּבִאים .)23,24' הושע ב( יְִזְרֶעאל-ְוֵהם ַיֲענּו ֶאת; ַהִּיְצָהר-ַהִּתירֹוׁש ְוֶאת-ְוֶאת
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' עמוס ט( ת ִּתְתמֹוַגְגָנהַהְּגָבעֹו-ְוָכל, ְוִהִּטיפּו ֶהָהִרים ָעִסיס; ְודֵֹרְך ֲעָנִבים ְּבמֵֹׁשְך ַהָּזַרע, חֹוֵרׁש ַּבּקֵֹצר

 ). 6ז "ישעיהו כ(  ְּתנּוָבה, ֵתֵבל-ּוָמְלאּו ְפֵני; ָיִציץ ּוָפַרח ִיְׂשָרֵאל  .)13
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 סוף דבר

 
הרי שמי שמקפיד , ככל שיהיו הרעיונות והמושגים בהם עסקנו בספר זה רחוקים וזרים לתקופתנו

יגלה , בעיקר אלו שהתרחשו במאת השנים האחרונות, לעקוב אחר התפתחויות היסטוריות

הם למעשה הדפוסים המניעים את האירועים המהותיים , שהמונחים הללו שלכאורה עבר זמנם

הם אלו המפעילים את , אך סמויים מעין, תהליכים אלוהיים תמידיים, במילים אחרות. והמכוננים

מה . לוהים ולמען עתיד האנושות כולהוכול זאת למען בחירי א, המתרחש על בימת ההיסטוריה

ההיסטוריה חושפת . דווקא בימינו הוא מתחיל להבשיל, להיפך. מעולם לא נעקר, שנזרע בתחילה

יכולתו הבלתי מוגבלת ונוכחותו , על חוכמתו המופלגת, "אהיה אשר אהיה"כול העת את ה

החולש על , הווה הנצחי והחי ה–הווה -יה( י ה ו ה -שומה על כול הנקראים על שמו , לכן. הגורפת

 .   לשאת שם זה באופן הראוי לתכונותיו של מי שעל שמו הם נקראים-) ההווה וממלא אותו

 

אם לקחת בה חלק , אולם בידינו הברירה. איש מאיתנו אינו יכול לנתק את עצמו מתוכנית אלוהים

את  הרכבת ,  אחרתכך או... או להישאר אדישים ובלתי מזדהים, מתוך בחירה מושכלת ומודעת

 . היא יצאה זה מכבר ליעד שנקבע לה מזמן. הזו לא ניתן לעצור

 

ְוהֹוִליָדּה , ָהָאֶרץ-ִהְרָוה ֶאת-ִּכי ִאם--ְוָׁשָּמה לֹא ָיׁשּוב, ַהָּׁשַמִים-ִּכי ַּכֲאֶׁשר ֵיֵרד ַהֶּגֶׁשם ְוַהֶּׁשֶלג ִמן

- ִּכי ִאם :ָיׁשּוב ֵאַלי ֵריָקם-לֹא,  ֵּכן ִיְהֶיה ְדָבִרי ֲאֶׁשר ֵיֵצא ִמִּפי ,ְוֶלֶחם ָלאֵֹכל, ַרע ַלּזֵֹרעַ ְוָנַתן זֶ ; ְוִהְצִמיָחּה

 ).9-11ה "ישעיהו נ (ְוִהְצִליַח ֲאֶׁשר ְׁשַלְחִּתיו, ֲאֶׁשר ָחַפְצִּתי-ָעָׂשה ֶאת

 

 -אנא פקח עינינו למען נחזה במתרחש , אבא

 .בתחיית עץ הזית האהוב שעתה מתחדש
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!קריאת אזהרה  
  

ּתֹוַרת , ְכרּוזִ ": ובהיותו האלף והתו הוא שב ומזהיר אותנו, ידועה הראשית מן האחרית' וון שלהכי

ֵאת ,  ִהֵּנה ָאנִֹכי ׁשֵֹלַח ָלֶכם .ֻחִּקים ּוִמְׁשָּפִטים, ִיְׂשָרֵאל-ָּכל- ֲאֶׁשר ִצִּויִתי אֹותֹו ְבחֵֹרב ַעלמֶֹׁשה ַעְבִּדי

--ֲאבֹוָתם-ִנים ַעלְוֵלב ּבָ , ָּבִנים-ָאבֹות ַעל- ְוֵהִׁשיב ֵלב . ְוַהּנֹוָראלַהָּגדֹו,  ְיהָוהִלְפֵני ּבֹוא יֹום--ֵאִלָּיה ַהָּנִביא

שבעקבות שכחת התורה ואי שיבה אל , מכאן). 22-24' מלאכי ג ("ָהָאֶרץ ֵחֶרם- ְוִהֵּכיִתי ֶאתָאבֹוא-ֶּפן

 .על הארץ" חרם"' יטיל ה" אבות"ה

 

תוך כדי תיאור , שלוש פעמים כרשת ציידים" חרם" המלה מופיעהבפרק הראשון של ספר חבקוק 

ַההֹוֵלְך ;  ַהַּמר ְוַהִּנְמָהרַהּגֹוי, ַהַּכְׂשִּדים -ִהְנִני ֵמִקים ֶאת-ִּכי" :ל מעלליהוקבוצה אנושית מסוימת על כ

 ְוַקּלּו ִמְּנֵמִרים  .ֹו ּוְׂשֵאתֹו ֵיֵצא ִמְׁשָּפטִמֶּמּנּו; ָאיֹם ְונֹוָרא הּוא .לֹו-נֹות ּלֹא ִמְׁשּכָ ָלֶרֶׁשת, ֶאֶרץ-ְלֶמְרֲחֵבי

ְורְֹזִנים , ְוהּוא ַּבְּמָלִכים ִיְתַקָּלס.  ַוֶּיֱאסֹף ַּכחֹול ֶׁשִבי...ֻּכּלֹה ְלָחָמס ָיבֹוא ...ּדּו ִמְּזֵאֵבי ֶעֶרבְוחַ , סּוָסיו

 זּו כֹחֹו  :ְוָאֵׁשם, ַּיֲעבֹרז ָחַלף רּוַח וַ  ָא .ַוִּיְצּבֹר ָעָפר ַוִּיְלְּכָדּה, ִמְבָצר ִיְׂשָחק-הּוא ְלָכל; ִמְׂשָחק לֹו

, ֶחְרמוְיגֵֹרהּו ב-- ְּבַחָּכה ֵהֲעָלהֻּכּלֹה .מֵֹׁשל ּבֹו-לֹא, ְּכֶרֶמׂש-- ִּכְדֵגי ַהָּיםַוַּתֲעֶׂשה ָאָדם... ֵלאלֹהֹו

 ִּכי ָבֵהָּמה ָׁשֵמן  :ִויַקֵּטר ְלִמְכַמְרּתֹו, וֶחְרמֵּכן יְַזֵּבַח לְ - ַעל .ִיְׂשַמח ְוָיִגיל, ֵּכן-ַעל; ְוַיַאְסֵפהּו ְּבִמְכַמְרּתֹו

 6-11, 14-17' חבקוק א( " לֹא ַיְחמֹולג ּגֹוִיםְוָתִמיד ַלֲהרֹ; ֶחְרמו ָיִריק ַהַעל ֵּכן .ַמֲאָכלֹו ְּבִרָאהּו, ֶחְלקֹו

 ).במובן של רשת  ציידים" חרם" בו נעשה שימוש ב2' עיין כמו כן מיכה ז; הדגשות שלי

 

; ְוִדיגּום"—ְיהָוה-ְנֻאם, "ַרִּבים) ְלַדָּיִגים( ׁשֵֹלַח לדוגים ִהְנִני": מה אנו קוראים גם בירמיהובאופן דו

 ).16ז "ט(" ּוִמְּנִקיֵקי ַהְּסָלִעים, ִּגְבָעה-ַהר ּוֵמַעל ָּכל-ְוָצדּום ֵמַעל ָּכל, ֶאְׁשַלח ְלַרִּבים ַצָּיִדים, ֵכן-ְוַאֲחֵרי

 

בין אם מדובר ביהודים ,  הציידים הללו היא משום שבני עמוהסיבה שבגללה אלוהים שולח את

" משיחיים"או " נוצרים"יהיו אלו , "מאמינים"ובין אם ב, דתיים מחד וחילונים מאידך, בישראל

 – היהודים הדתיים דהיינו –הראשונים . אינם נענים לתורת משה כלשונה וככתבה, למיניהם

 אינם"שלנוצרים נאמר כי בעוד ,  ממנהוט מתעלמיםהחילוניים פש, לבלי היכרעד כמעט שינוה 

זו או אחרת מפנים עורף כ ואילו אותם יהודים משיחיים שדבקים בה בצורה ".יותר תחת יד התורה
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מעודדים אותם הם " גויים"בהתייחסם אליהם כאל  ו',בית האחר'לאחיהם בני הבאופן בוטה 

אינם ) ויתר הנביאים( הנביא מלאכי מכאן שדבריו הנוקבים של. ניותאלהמשיך בדרכיהם הפג

השהות בתוך מערכות ממסד דתיות מונעת מן החלק האחד של עמו של . זוכים לאוזן קשבת

בה בעת הרוח שצלחה . 'ומן האגף השני מידע על זהותו כעם פדויי ה, אלוהים מידע על מושיעו

, הפזורים בעולם כולו,  הבניםבשעתה על אליהו ועל יוחנן המטביל מבקשת להשיב בימינו את לב

 המאיימת על העולם – רשת הציידים –" חרם"לאבותיהם הקדמונים ואל התורה על מנת שקללת ה

 . בנו-לא תפגע בהם, כולו

 

אשר אותו הוא מניף לנגד עינינו " נס"נראה שאלוהים דורש מאיתנו להתייחס בכובד ראש ל

,  הוא פעולת האלוהים- הדגל -הנס , ובכן?  זהמהו נס,  ַלּגֹוִיםֵנס ְוָנָׂשא: ככתוב, ולפעול בהתאם

יהודה  [ ְוָהיּו ָהֵעִצים.. .ֵמַאְרַּבע ַּכְנפֹות ָהָאֶרץ, ץּוְנֻפצֹות ְיהּוָדה ְיַקּבֵ ;  ִנְדֵחי ִיְׂשָרֵאלהאוסף את

- עינינו לנגד- ְלֵעיֵניֶהם--ְּבָיְדךָ , ִּתְכּתֹב ֲעֵליֶהם- ֲאֶׁשר]כלומר הניסים אותם הוא מניף, אפרים/ויוסף

 ).  הדגשה שלי 15-20ז "יחזקאל ל, 12א "ישעיהו י(אנו 

 

מנותקים ממפת ש מיפעולת שיקום הזהות יוותרו עלומות ובלתי אפקטיביות בחייהם של , ברם

 .הציידים) חרם(ועל כן הם עלולים למעוד בקלות וליפול ברשת , הדרכים של התורה

 

 

 

 

 
 


