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 נקודת המוצא של ספר זה היא אמינותם המוחלטת של כתבי הקודש ולכן אנו:לידיעת הקורא
 בהניחנו זה לצד זה. מסיבה זו לא השתמשנו בפרשנויות לסוגיהן.מתייחסים אליהם כלשונם
. אפשרנו לכתוב לפרש את עצמו, מעשה תצריף,קטעים שונים
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ראשית דבר
אלו ניתן היה לצמצם ,או אפילו לזקק ,את תכולתם ותוכנם של סך כול כתבי הקודש לכדי מושג
אחד ,קרוב לוודאי ש"גאולה" היה המונח הנבחר .כשבוחנים מושג רב-פנים זה ומבקשים לחוקרו
לעומק ,מוצאים שהמנגנון המפעיל אותו הוא עיקרון הבכורה והביכורים .ברם ,חשוב לציין כבר
בפתח הדבר ש"גאולה" אינה בבחינת רעיון בלבד או תיאוריה גרידא" .גאולה" הינה גורם מכונן
הקורם עור וגידים באמצעות בני אדם; חייו וקורותיו של היחיד ובהמשך של המשפחה והאומה.
בספרנו אנו מנסים לרדת לעומקם ושורשיהם של סיפור התנ"ך המוכרים ולעקוב אחר פרטים
החוברים זה לזה ,מתפתחים הדרגתית ויוצרים תבניות גאולה נצחיות שתוקפן לא פג גם בימינו.
 האלוהים ,ריבון היקום ,בורא עולם ,יוצר שמים וארץ מכנה עצמו ,בו זמנית ,אלוהי אברהם,יצחק ויעקב – אלוהי ישראל .איך זה שהאלוהים האוניברסאלי ,המקור לכול ומחולל-כול מצמצם
ומגביל לכאורה את קיומו בשייכו עצמו לקבוצה אנושית שחשיבותה ,במושגים כלל עולמיים ,היא
משנית בלבד ,ולחלקת אדמה זניחה לא פחות? העובדה שהכול-יכול בחר לפעול באופן כה תמוה
מחייבת בחינה מעמיקה.
במקורות נאמר כי אלוהים קבע שאין הגאולה יכולה להתממש אלא אם כן יתגלו בני האלוהים ,בני
אל חי ,אותם הוא מכנה המושיעים העתידים לעלות על הר ציון ומוסיף ,שכול הבריאה נכספת
אליהם )גם אם אין זה ביודעין( .מי הם אותם בני אנוש וכיצד הם יממשו את ייעודם הנעלה?
אלו הן הסוגיות העיקריות הנבחנות בספר שלפניך.
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מבוא
.
תוכנית הגאולה הוא נושא רחב היקף שלו היבטים רבים – מהגשמי ועד לרוחני .כמובן שאיננו
מתיימרים למצות כאן תחום זה שלו מימדים כה אדירים .תחת זאת ,נתמקד באחד ממרכיביה
העיקריים של הגאולה ,דהיינו בגורם הבכורים-הנבחרים והביכורים .נתחקה אחר חוט שני זה
המשתרג בכתובים ומשרטט את קווי עלילתה של תוכנית הגאולה ,על מצוותיה ,חוקיה ,משפטיה,
הבטחותיה והבריתות הכרוכות בה ,בריתות שאלוהים כרת עם עמו  -עם הבכורים הנבחר .לאומה
זו נודע תפקיד חשוב ומרכזי בכול הנוגע לתהליכי תיקון עולם וגאולה ,וכינון מלכות אלוהים עלי
אדמות ,שהרי נאמר כי "אברהם יירש את העולם" )איגרת אל הרומים ד' .(13
בספר יוחנן בברית החדשה כתוב :כֹּה אָהַב אֱלֹהִים אֶת הָעוֹלָם עַד כִּי נָתַן אֶת בְּנוֹ יְחִידוֹ) ...יוחנן ג'
 .(16לפי כתבי הקודש נתון עולמנו תחת שלטון רוחני עוין שבראשו עומד "שר העולם הזה",
דהיינו השטן .אולם מן המובאה דלעיל אנו למדים כי אהבת הבורא לעולם הייתה כה עזה ,עד כי
הוא שלח את בנו לגאול אותו ואת הברואים החיים בו .ברם ,למשוואת גאולה זו מצרף אלוהים,
כאמור ,גם את אומת ה"בכורים" שנקראו ונבחרו.
אולם הבורא אינו אומר בזאת די .על מנת שבכורים הנבחרים יוכלו לממש את הייעוד שלשמו
נקראו עליהם לקיים תנאים מסוימים .אנו נעיין בתנאים אלו ,וגם בתפקיד שנועד לאומה הנבחרת.
למן ההתחלה ,כשאוכלוסיית העולם מנתה לא יותר מאשר שני בני אדם ,ייעד אלוהים לנזר
בריאתו שני תפקידים עיקריים – מלכות וכהונה .למרות שהחטא הקדמון גרם לנתק מן הבורא,
מרכיבי יסוד אלו של מלכות אלוהים לא פקעו אף פעם .להיפך ,עקרונות המלוכה והכהונה
הנצחיים ,המבוססים על חוקי התורה ,מצוותיה והלכותיה אשר מעולם לא חדלו להתקיים ,הטביעו
את חותמם על דבר האלוהים ועל דברי ימי האנושות.
אנו נעקוב אחר הבכורים ,דפוסי הגאולה והחיכוכים המרים על זכויות הבכורה שהתעוררו כבר
בראשית הקיום האנושי ושלא חדלו מאז .חלק ניכר מספר זה מוקדש לחיי האבות ,חיים בהם

9

התקיים מעין מיקרוקוסמוס של מה שהפך בימינו ל'מקרוקוסמוס' .נצפה בהתפתחות ברורה של
תבניות הגאולה כפי שהן משתקפות בחיי אותם אבות ,ואחר כך בחיי עם ישראל ככלל .תפקיד
הבכור ,המורכב ממשרות המלך והכהן ,התפצל חיש מהרה במשפחה הנבחרת .לפיצול זה נודעה
השפעה מכרעת על ההתפתחויות בעם ישראל ,על בתי המלוכה שלו ,על החלוקה לשתי הממלכות,
ולבסוף על ההגליה של העם על שני חלקיו.
.
סיפור הגאולה מגיע לשיאו בבוא הבכור ,הגואל הקרוב ,המגלם באישיותו את עקרונות מלכות
אלוהים שאותה הוא גם הביא לכדי מימוש .בהעניקו חיים חדשים לבני אדם ,וספציפית לאלה
שאותם אלוהים הכיר מקדם ,בחר וקרא על פי תוכניתו ,מחדש הגואל את מלכות האלוהים ומאפשר
את כינונה בלבבות .יתר על כן ,הוא מאיץ את תהליך הפיכתה של "ממלכת העולם הזה" ל"מלכות
אלוהים ומשיחו" )עיין ספר ההתגלות י"א  ,15עובדיה א' .(21
בימינו מונחים כגון גאולה ,בכורה ,ביכורים ,מלכות אלוהים ,כהונה ובריתות נשמעים מיושנים,
בלתי עדכניים ,אפופי מסתורין ונהירים רק ליודעי ח"ן .אולם עבור מי שמצפה להתגלות המשיח
ולכינונה של מלכות האלוהים ,חייבים מושגים אלו להפוך ליותר ויותר רלוונטיים  -שכן לא רק
שהם מעולם לא חדלו להתקיים ,הרי שעכשיו הם דווקא קרובים מתמיד .בעצם ימים אלו אלוהים
מגשים את הדברים עליהם הוֹדִי ַע ִמ ֶקּדֶם ְבּפִי כָּל ַהנְּבִיאִים )מעשי השליחים ג'  .(21הגשמה זו תגיע
לשיאה בסוף העידן הנוכחי ,ואין אנו יכולים להרשות לעצמנו להתעלם ממנה...
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פרק א'

מנוכרי לבן ישראל
בהיותי שייך לדור שגדל בארצות הברית לאחר מלחמת העולם השנייה ,דהיינו בסוף שנות
הארבעים ותחילת שנות החמישים ,חונכתי על ברכי מה שנתפס בעינינו באותם ימים כחופש
וסובלנות דתית .שני מושגים אלו היוו את אושיות ה"חלום האמריקאי" .בני משפחתי היו נאמנים
לזרם הלותראני אליו השתייכו ,ובאמצעותו התוודעתי אף אני לאדון ולמושיע ששמו היה "ג'יזוס"
וששם משפחתו ,כך סברתי ,היה "קרייסט" .הוריי התפללו לפני כול ארוחה שג'יזוס יבוא להתארח
אצלנו ,אך כיוון שהם מעולם לא ערכו לו מקום ליד השולחן הנחתי שאין בדעתו להגיע .בכול יום
א' ,לפני לכתנו לכנסייה ,נדרשתי ללבוש חולצה לבנה מעומלנת ולענוב עניבת פרפר .בעונת
החורף אף גבר סבלי ,כי אז כפו עליי ללבוש תחתוני צמר ארוכים אשר דקרו וגרדו את עורי.
לתומי סברתי שה"סבל שעלינו לסבול למען ג'יזוס" הוא המקור לאי נוחות זו.
עם תום חוק לימודיי בבית הספר התיכון ,המשכתי את לימודיי בקולג' לותרני שבו שיעורי התנ"ך
לא עמדו בראש מעיניי .בשנת  ,1966כשבידי תעודת תואר ראשון בביולוגיה ,התגייסתי לצבא.
הייתי אסיר תודה על כך שלא נשלחתי לווייטנאם ,ותחת זאת ,בזכות מה שייחסתי אז למזל,
הציבוני בקליפורניה .במקום מגוריי החדש התוודעתי לרעיונות שיובאו מן המזרח ,כמו מדיטציה
טרנסנדנטלית ,יוגה וגם מה שנקרא ה"אחווה הלבנה הגדולה" )כשב"לבנה" הכוונה לטוהר רוחני(.
הייתי נתון במסע חיפושים אחר צדקה ויושרה ,ערכים אותם לא מצאתי בחוגי הכנסייה .בתוך כך,
אף ששאפתי למצוא את הטוב והנעלה ,אופיינו חיי באותם ימים בבלבול שנבע בין היתר גם
מצריכת מופרזת של אלכוהול.
ברם ,כול הנסיבות הללו לא הצליחו להעיב על האור שהחל מבקיע את החשיכה בה הייתי שרוי.
משום מה אלוהי המקרא לא הניח לי .ואכן ,רוחו "צלחה" עלי ואני הפכתי למאמין מן הסוג הקרוי
"כריזמטי" .העיון בכתבי הקודש שוב לא הטיל בי שממון .להיפך ,דבר האלוהים היה עבורי
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ֲשׁר זֶה ִמקָּרוֹב נוֹלְדוּ ִהתְאַוּוּ ֶל ָחלָב ַהזְַּך
כמשקה מרווה שהחיה את נפשי הצמאה ,ככתוב :וּכְעוֹ ָללִים א ֶ
ֶשׁל ַה ָדּבָרְ ,ל ַמעַן ִתּגְדְּלוּ ְבּ ֶא ְמצָעוּתוֹ לִישׁוּעָה )איגרת פטרוס א' ב' .(2
אחד משירי ההלל אותם הרבינו לשיר באותם ימים ,ושאותו פרטתי על הגיטרה ברוב האסיפות
היהַ ,בּקְּשׁוּ ְתּ ִחלָּה אֶת ַמלְכוּתוֹ וְאֶת ִצ ְדקָתו ]של אלוהים[ ,על פי דברים הנאמרים בבשורת מתי ו'
 .33חרף התייחסותנו למילים אלו בכובד ראש ,הייתה משמעותן האמיתית רחוקה מאיתנו באותם
ימים כמרחק שבין משחקי גן הילדים ללימודי האוניברסיטה .שנים רבות עוד יחלפו להן בטרם
תגלה לי רוח האלוהים את מה שלימדו השליחים הראשונים על אותה מלכות מתורת משה,
הנביאים והכתובים )עיין מעשי השליחים כ"ח .(23
בשנת  1976חלה התפתחות נוספת בחיי החדשים במשיח .הדבר התרחש בעת ביקור בישראל.
תחושה עזה מאד של שיבה הביתה קידמה את פני כאשר צפיתי ,טרם נחיתה ,בקו האופק שניבט
מחלון המטוס .אולם גם כאן ,פשרה האמיתי של אותה חוויה נאלץ להמתין על מפתן העתיד ,עד
ליום שבו התחלתי לרדת לעומקי שורשיה.
ואכן ,בסוף שנת  ,1982בעת היותי חבר קיבוץ בגליל העליון וזמן קצר לאחר נישואיי ,הבנתי את
אשר חוויתי שש שנים קודם לכן .הדבר אירע במהלך לימודיי באולפן לעברית מטעם הקיבוץ.
הקורס בן שלושת החודשים כמעט והגיע לקצו ,כאשר באחד הימים קראנו את פרשת השבוע.
הקטע שהוטל עלי להקריא היה מבראשית מ"ח ,פסוקים  .8-20בהגיעי לפסוק בו ישראל )יעקב(
מברך את נכדו אפרים ומכריז שזרעו יהיה "מלוא הגויים" החסיר לבי פעימה ,ובה בעת חלפה בי
כזרם חשמלי תובנה מיידית .אחרי השיעור מיהרתי לחזור לחדרי ולקרוא את התרגום האנגלי
ולהשוותו למקור העברי.
הטלתי את הכרך העבה של התנ"ך הדו-לשוני על מיטתי ,וקראתי את הטקסט בשנית .בעודי מעיין
בצמד המילים מלוא הגויים צפה ועלתה בי השאלה" ,האם מדובר באותו מונח )"מלוא הגויים"( בו
משתמש השליח שאול באיגרתו אל הרומים פרק י"א פסוק  "?25התשובה לא איחרה לבוא .היא
רעמה בתוך מוחי" ,כן ,כמובן! הרי השליח שאול לא המציא מונח זה!" נשמתי נשימה עמוקה
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כשדמעות החלו מציפות את עיניי לנוכח התגלות נאמנותו של האל שומר הברית ,התגלות אשר
הפעימה את נפשי .כעת התחוור לי מדוע אדם כמוני ,שאינו יהודי ,חש קירבה כה רבה לעם היהודי
ולארץ ישראל .הן השליח עצמו כתב ,הֵן ,אַחַי ,אֵינֶנִּי רוֹצֶה ֶשׁיֵָּעלֵם ִמכֶּם הַסּוֹד ַהזֶּה ,פֶּן ִתּהְיוּ ֲח ָכמִים
ָשׁע,
ִשׂ ָראֵל יִוּ ַ
ֲשׁר יִָכּנֵס מְלוֹא הַגּוֹיִם .וְָכ ְך כָּל י ְ
ִשׂ ָראֵל ,עַד א ֶ
ְבּעֵינֵיכֶם :קֵהוּת לֵב אָ ֲחזָה ְבּ ִמדַּת מָה אֶת י ְ
ֶשׁע ְבּיַעֲקֹב נְאֻם יהוה) "..איגרת אל הרומים י"א .(25 ,26
ָשׁיב פּ ַ
כְּמוֹ ֶשׁכָּתוּב" :וּבָא ִמצִּיּוֹן גּוֹאֵל וְי ִ
אולם דעתי עדיין לא נחה .לפתע עלו וצצו במוחי שאלות כמו :מדוע יעקב? מה לכול ישראל
ולמלוא הגויים? מה זה ייכנס? לאן ייכנס? ראשי הסתחרר עלי מרוב הרהורים.
במהלך החודשים הבאים קראתי מחדש את התנ"ך .תוך כדי קריאה זו הבחנתי כי לפי הכתובים
ִשׁנֵי
קיימים בישראל שני בתים ,ככתוב בישעיהו ח'  :14וְ ָהיָהְ ,ל ִמ ְקדָּשׁ; וּ ְל ֶאבֶן נֶגֶף וּלְצוּר ִמכְשׁוֹל ל ְ
ָבתֵּי י ְ
ִשׂ ָראֵל .התייחסות מובהקת יותר לשני העצים ,או לשני הגויים הללו מצאתי ביחזקאל" :וְאַתָּה
ִשׂ ָראֵל ֲח ֵברָו; וּ ְלקַח ,עֵץ ֶאחָד ,וּכְתוֹב ָעלָיו לְיוֹ ֵסף
בֶן-אָדָם ,קַחְ -ל ָך עֵץ ֶאחָד ,וּכְתֹב ָעלָיו לִיהוּדָה ,וְִל ְבנֵי י ְ
ִשׂ ָראֵל ֲח ֵברָו" )פרק ל"ז  .(16בזה אחר זה החילותי מגלה פסוקים רבים
עֵץ ֶא ְפ ַריִם ,וְכָל-בֵּית י ְ
שעוסקים ביהודה וביוסף/אפרים ולבי התלקח .נוכחתי לדעת כי דברי האלוהים מופנים לעתים
מזומנות לשתי המשפחות ,לשתי הממלכות ,לשני הבתים  -בית ישראל ובית יהודה ,כאשר לכול
אחד מן הצדדים ייעוד מיוחד משלו .חשתי כי כול מי שאמונה כנה בלבו חייב לשמוע את הדברים
הללו .אולם נכונה לי הפתעה לא קטנה!...
בשנת  1983עזבנו אשתי ואני את הקיבוץ מתוך תחושה שמוטלת עלינו "שליחות" להפיץ את
החדשות הטובות ,דהיינו ,כי בני ישראל האובדים "נמצאו" והם הנם "בני הברית החדשה"
המכונים באיגרת אל הרומים ד'  16ובאל הגלטים ג' " 29בני אמונת אברהם" .אולם לא שיערתי
בנפשי עד כמה זר ומוזר יהיה נושא זה באוזני שומעיי ,וכי רק מעטים בלבד יהיו מוכנים לכרות לו
אוזן קשבת .אף על פי כן ,דבקתי במשימה והמשכתי לשקוד על התחום שכה הבעיר את עצמותיי.
באותם ימים כינסתי את כול הפסוקים שעניינם הוא "סוד" זה ,דהיינו חיבורו מחדש של כול עם
ישראל .וכך ,במהלך החודשים שבין ספטמבר  1983ועד מרץ  ,1984בעודנו מתגוררים בישוב
החדש בחבל יהודה – מעלה אדומים – הקדשתי את זמני לפרויקט זה .בתקופה זו פגשנו ,ולא
במקרה ,את אנגוס ובתיה ווטון שרעיונותינו לא היו זרים להם ,שכן גם הם עסקו מספר שנים
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בחקר הנושא ,ואף ניסו להפיצו עד כמה שעלה לאל ידם .במפגש עמם הרגשנו כמוצאי שלל רב
וראינו בו מענה לתפילות ,שכן עד אז לא הכרנו אף אחד אחר שהיה שותף ל"תגליתנו".
על אף שבמהלך השנים הבאות העסיקה אותנו סוגיה זו ,אותה כינינו "שני בתי ישראל"
)כשהכוונה לבית יהודה ולבית אפרים/ישראל( ,פניתי יום אחד לאבי שבשמיים בתחינה שלא יניח
לי ל"התביית" על נושא זה בלבד .שאיפתי הייתה להתקדם ,לגדול ברוח ההתגלות ולהבין לעומק
את תוכנית הגאולה של ה' ואת התפקיד שהוא הועיד במסגרתה לעם ישראל כולו.
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פרק ב'

לבקש תחילה את מלכות אלוהים
בינתיים חלפו להן כעשר שנים ,כאשר באחד הבקרים בשנת  1994בעודי קורא בכתבי הקודש
גיליתי לפתע עניין מיוחד בפרק כ"ח בספר מעשי השליחים .שאול ,אשר היה נתון באותה עת
במעצר בית ברומי ,זימן מפגש עם מנהיגי היהודים ששמעו על חילוקי הדעות שנתגלעו בעטיו.
הכתובים מדגישים שהשליח שוחח עמם על מה שהוא הגדיר כתקוות ישראל ,שבגללה הוא היה
אסור בכבל )פסוק  .(20מאזיניו של שאול העניקו לו יום תמים כדי לאפשר לו לשטוח את הסבריו
בנוגע לכת הזאת ,שהיו לה מתנגדים בכול מקום )פסוק  .(22ביום המיועד ,שאול ֵ ...העִיד
מֹשׁה וּמִן
ֵמהַבֹּקֶר עַד ָה ֶערֶב וְ ִה ְסבִּיר אֶת ַמלְכוּת ָהאֱלֹהִים ,וְהוֹכִי ַח ָלהֶם עַל־אוֹדוֹת יֵשׁוּ ַע מִתּוֹרַת ֶ
ַהנְּבִיאִים )פסוק .(23
בקוראי את הדברים הללו ריצדו המילים מן העמוד והמשיכו להדהד בראשי" :מה זאת אומרת?
האם שאול לימד את מלכות אלוהים מהתורה והנביאים?" בכול שנותיי כמאמין לא שמעתי ,ולו
פעם אחת ,שמציגים את בשורת ישוע המשיח והמלכות מן התורה והנביאים! "היכן מצויה מלכות
אלוהים בתורה?" מיהרתי לפנות בתפילה לאבי שבשמיים למען יענה על שאלותיי .ובעודי נרעש
בעקבות תגלית זו ,נחפזתי לצאת ליום עבודתי" .איך זה שלאחר עשרים שנות אמונה ושירה כה
תכופה של ַבּקְּשׁוּ ְתּ ִחלָּה אֶת ַמלְכוּתוֹ וְאֶת ִצ ְדקָתוֹ ]של אלוהים[ עדיין אינני מבין נושא כה חשוב?"
הן קראתי את משליו של ישוע על מלכות אלוהים אינספור פעמים! מן הסתם לא ירדתי לסוף
דעתם של ישוע ושליחיו בכול הנוגע למלכות ולשורשיה הנעוצים בתורה ובנביאים! דמיתי למי
שעיניים לו אך אינו רואה ,ואוזניים לו אך אינו שומע.
בשבועות הבאים ,בכול פעם שקראתי בכתבי הקודש תרתי אחר כול התייחסות למלכות אלוהים.
באחד הבקרים דחקה בי רוח הקודש לשוב ולעיין בפרק א' במעשי השליחים .ארבעים יום לאחר
שקם מן המתים שהה ישוע ,בלוויית תלמידיו ,על הר הזיתים .במהלך ארבעים הימים הללו הוא
לימד אותם אודות מלכות האלוהים .באותו מעמד על ההר ,ממש לפני עלייתו השמיימה ,פנו
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ִשׂ ָראֵל?"
ָשׁיב אֶת ַה ַמּלְכוּת ְלי ְ
התלמידים אל אדוניהם בשאלה ישירה" :אֲדוֹנֵנוַּ ,האִם ַבּזְּמַן ַהזֶּה תּ ִ
)פסוק  .(6הן מלכתחילה הם הניחו שזה מה שהיה בדעתו לעשות ,לכן כאשר הוא נצלב בידי
הרומאים לא היה שיעור למפח נפשם! כול תקוותיהם גוועו עמו .מה רבה הייתה ,אפוא ,הפתעת
התלמידים כאשר ישוע קם לתחייה כעבור שלושה ימים .תקוותיהם ניצתו מחדש ומכאן נבעה גם
ִשׂ ָראֵל?"
ָשׁיב אֶת ַה ַמּלְכוּת ְלי ְ
שאלתם" ,אֲדוֹנֵנוַּ ,האִם ַבּזְּמַן ַהזֶּה תּ ִ
אם התלמידים שאלו את ישוע על השבת המלכות לישראל ,הרי שמן הסתם מלכות זו התקיימה
בקרב עם ישראל בזמן כלשהו" .אולם היכן ומתי? איך היא נראתה? ומדוע דווקא בישראל?" היו
כמה מן השאלות שצצו במוחי .נושא השבת המלכות לא הרפה ממני ,שכן בעבר הנחתי שהמלכות
תיכון רק בשובו של ישוע .אולם ככול שהמשכתי לעיין בתשובתו לתלמידיו כך חל שינוי ביחסי
לנושאָ .ענָה ָלהֶם" :לֹא ָלכֶם ָל ַדעַת ִעתִּים וּזְ ַמנִּים ֶשׁ ָקּבַע הָאָב ְבּ ַסמְכוּתוֹ ֶשׁלּוֲֹ .אבָל בְּבוֹא ֲעלֵיכֶם רוּ ַח
הַקֹּדֶשׁ ְתּ ַקבְּלוּ כֹּ ַח וְ ִתהְיוּ ֵעדַי הֵן בּ ָ
ִירוּשׁ ַליִם וְהֵן ְבּכָל יְהוּדָה וְשׁוֹמְרוֹן ,עַד ְקצֵה הָאָרֶץ" )מעשי
השליחים א'  .(7,8מה שבלט במיוחד בתשובתו של ישוע היה אזכור העדים" .עדים למה?"
הקשיתי .האם הכוונה לכך שהתלמידים אמורים להיות עדים להשבת המלכות לישראל? אם זו
אמנם התשובה ,הרי שהיו לי עוד שאלות רבות ,שלא לדבר על כך שהיה עלי להתייחס ביתר כובד
ראש לציוויַ ,בּקְּשׁוּ ְתּ ִחלָּה ֶאת ַמלְכוּתוֹ וְאֶת ִצ ְדקָתו ]של אלוהים[ )מתי ו'  .(33ובנוסף ,הייתי חייב
להבין את הקשר בין מלכות אלוהים לבין שיקומו של עם ישראל בימינו.
רוב בני האדם ,ובכללם גם אני ,טרודים בעיקר בהוויות העולם הזה כאשר בראש מעייניהם
עומדים צורכיהם הבסיסיים כמו מזון ,משקה ,כסות ומחסה .ישוע ,לעומת זאת ,הכריז שאלו הם
דווקא הדברים עליהם אין עלינו לתת את הדעתָ ,לכֵן אַל ִתּ ְדאֲגוּ לְיוֹם ָמחָר )מתי ו'  .(34ישוע כה
הרבה להדגיש את הצורך לדרוש את מלכות האלוהים ,עד כי הוא תבע מתלמידיו שיתמקדו אך
ורק בה .אחרי ככלות הכול ,האם לא הייתה זו אחת מן הסיבות העיקריות שלשמן הוא בא? הן
המלאך גבריאל שהופיע לפני אמו של ישוע ,מרים ,ניבאִ " :הנֵּה ַתּ ֲהרִי וְ ֵת ְלדִי בֵּן ,וְ ִת ְק ְראִי ְשׁמוֹ יֵשׁוּ ַע.
הוּא גָּדוֹל יְִהיֶה וּבֶן־ ֶעלְיוֹן יִָקּרֵא ,וַיהוה אֱלֹהִים יִתֵּן לוֹ אֶת ִכּסֵּא ָדּוִד אָבִיו; וְיִמְלֹ ְך עַל בֵּית יַעֲקֹב
לְעוֹלָם וְאֵין קֵץ ְל ַמלְכוּתו" )לוקס א'  31-33הדגשה שלי(ֹ.
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הבה נשוב כעת להר הזיתים ,שם ענה ישוע לשאלת תלמידיו )מעשי השליחים א'  (6והטעים:
"בְּבוֹא ֲעלֵיכֶם רוּ ַח הַקֹּדֶשׁ ְתּ ַקבְּלוּ כֹּ ַח) " ...פסוק  .(8מאין יגיע כוח זה ומה ייעודו? הכוח יגיע
בְּבוֹא ...רוּ ַח הַקֹּדֶשׁ .מה טמון בדבריו אלו של ישוע אודות המלכות? באיגרת אל הרומים ,בהיותו
וּשׁ ִתיָּה
נתון תחת השראתה של אותה רוח ,קבע השליח שאול ,כִּי ַמלְכוּת אֱלֹהִים אֵינָהּ ֲאכִילָה ְ
ְשׁלוֹם ו ִ
]בחוזרו על דברי ישוע[ֶ ,אלָּא ֶצדֶק ו ָ
ְשׂ ְמחָה בְּרוּ ַח הַקֹּדֶשׁ )פרק י"ד  17הדגשה שלי( .מכאן
שמלכות אלוהים מגיעה בבוא רוח הקודש ,בעוד חבורותיו של ישוע ודמו ,שניגר למען הסליחה
על חטא ,הם המאפשרים לרוח אלוהים )דהיינו למלכות( לחדור ללבותיהם של הבריות לאחר
ניתוק כה ממושך מהאל וממלכותו ,ניתוק שהחל בעת שאבותינו הקדמונים גורשו מגן העדן.
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פרק ג'

הצאן האובדות אשר לבית ישראל
איך ,אם כן ,הופך את התלמיד המלא ברוח הקודש לעד להשבת המלכות לישראל? הרי בעת
הנדונה היה רוב רובו של עם ישראל מפוזר זה מכבר בין הגויים כשהוא נטול זהות ,וכדברי הנביא
הושע הפך ללֹא ַעמִּי )הושע א'  .(9בתקופה המדוברת היה עם ישראל מורכב בעיקר מבני
השבטים יהודה ,לוי ובנימין בעוד הארץ ,שכונתה "פלשתינה" ,הייתה נתונה תחת שלטון רומי.
אולם הייתכן שכשישוע שלח את חסידיו ,השליחים ,לעשות תלמידים בכול העולם ולהביא אליהם
את רוח הקודש באמצעות הברית החדשה הוא בעצם התכוון בדרך זו לאתר את הַצֹּאן הָאוֹבְדוֹת
ֲשׁר ְלבֵית י ְ
ִשׂ ָר ֵאל ,אשר לטענתו הוא לא נשלח אלא אליהן )מתי ט"ו  ?(24האם לא היו אלו נידחי
אֶ
ישראל )ישעיהו י"א  (12שנועדו ,באמצעות הברית החדשה ,לקבל את הרוח וכך להעיד על השבת
המלכות לישראל? )עיין ישעיהו מ"ד  ,3ירמיהו ל"א  ,31יחזקאל ל"ז .(27
ִשׂ ָראֵל
לפי הנאמר בישעיהו מ"ט  ,6תפקידו של עבד ה' הוא ְל ָהקִים אֶתִ -שׁ ְבטֵי יַעֲקֹב ,וּנְצוּרֵי י ְ
ְלה ִ
ָשׁיב" .אולם לא זו בלבד שמוטל עליו לאספם להחזירם ולהקימם ,יתרה מזאת ,כאשר משימה זו
תושלם ,ורק אז ,הוא יהיה לְאוֹר גּוֹיִם וישועתו תגיע עַדְ -קצֵה הָאָרֶץ .הישועה הגורפת תלויה ,אם
כן ,בהתגשמות החלק הראשון של הנבואה .כמובן שבעת שישוע נכח עלי אדמות נבואה זו לא
התממשה .אולם לאחר שאלוהים הקימו לתחייה ורוממו בכבוד ,הייתה באפשרותו של ישוע
להעניק את רוח הקודש לקומץ חסידיו ולייפות את כוחם למלא את התפקיד שנועד ל"עבד ה'".
האם אלו הם ה"מעשים הגדולים יותר" )ממעשיו שלו( אותם הוא ייעד לתלמידיו ושעליהם הוא
התנבא? )עיין יוחנן י"ד  .(12הייתכן וב"מעשים" אלו הכוונה לתקומה של כול בית ישראל מקברו
שב"בקעת העצמות היבשות'"? )עיין יחזקאל ל"ז .(1-14
על מועד תחילתו של תהליך הגאולה מוסיף הנביא מיכה ,שחזה את מוצא המשיח ומקום הולדתו
)עיין מיכה ה'  ,(1את הדברים הבאיםָ :לכֵן יִ ְתּנֵם ,עַד-עֵת יוֹ ֵלדָה יָָלדָה; וְיֶתֶר ֶאחָיו ,יְשׁוּבוּן עַלְ -בּנֵי
ִשׂ ָראֵל )ה' הדגשה שלי .(2בהקשר זה הפועל יתנם מתכוון לאלו שה' ויתר עליהם ושאותם הוא
יְ
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השליך מנגד .אלו הם הנקראים גם לא עמי .יחד עם זאת ,בנשימה אחת הם גם מכונים כאן ֵאחיו
של זה העתיד להיוולד .ה"ויתור" עליהם אמור היה להימשך ,אם כן ,רק עד מועד אותה לידה
חשובה שבעקבותיה יתר האחים יתחילו לשוב לעמם וזהותם .מכאן שבצאת שליחיו של ישוע
ִשׂ ָר ֵאל " -יתר האחים"  -ולדוג את מי
ֲשׁר ְלבֵית י ְ
לעולם ,הם יצאו לתור אחר הַצֹּאן הָאוֹבְדוֹת א ֶ
שעליהם נאמר ,וידגו לרוב בקרב ארץ ויהיו מלוא הגויים )בראשית מ"ח  ;16,19נושא עליו נרחיב
את הדיבור בפרקי ההמשך(.
מעבר לכך ,בעת שראשי הכוהנים והפרושים כינסו את הסנהדרין כדי להחליט מה ייעשה בישוע,
אמר קיפא הכהן הגדול שכיהן באותה שנה" :אֵין אַתֶּם יוֹ ְדעִים כְּלוּם ,אַף אֵינְכֶם ְמבִינִים ֶשׁ ְכּדַאי לָנוּ כִּי
אִישׁ ֶאחָד יָמוּת ְבּעַד ָהעָם וְלֹא תֹּאבַד כָּל ָה ֻאמָּה ֻכּלָּהּ" ]עם יהודה ונספחיו באותה עת[ )יוחנן י"א
49,50ב’( .על כך הוסיף מחבר הבשורה את הדברים הבאים :לֹא ִמלִּבּוֹ אָמַר זֹאתֶ ,אלָּא ֶשׁ ִבּהְיוֹתוֹ
כֹּהֵן גָּדוֹל בְּאוֹתָהּ ָשׁנָה ִה ְתנַבֵּא כִּי יֵשׁוּ ַע ָעתִיד לָמוּת ְבּעַד ָה ֻאמָּה; וְלֹא רַק ְבּעַד ָה ֻאמָּהֶ ,אלָּא גַּם ְכּדֵי
ֶשׁיְַּקבֵּץ ְל ֶאחָד אֶת נְפוּצוֹת ְבּנֵי־ ָהאֱלֹהִים )פסוקים  51,52הדגשות שלי( .מי הן נפוצות בני
האלוהים? את מי זרה ופיזר אלוהי ישראל ,ובנשימה אחת כינה בני אל חי? )עיין הושע ב' .(1
יוחנן מסכם את הקטע בתיאור סמלי ונבואי כאחדָ :ל ֵכן לֹא הוֹסִיף יֵשׁוּ ַע ְל ִה ְת ַה ֵלּ ְך ְבּגָלוּי בִּיהוּדָה.
הוּא ָה ַל ְך מ ָ
ִשּׁם אֶל אֵזוֹר קָרוֹב ַל ִמּ ְדבָּרְ ,לעִיר ַהנִּ ְקרֵאת ֶא ְפ ַריִם ,וְגָר ָשׁם עִם ַתּ ְלמִידָיו )יוחנן י"א 54
ֲשׁר אֵינָן
הדגשות שלי( .על אותו חלק אחר של העם אומר ישוע עצמו" :גַּם צֹאן ֲאחֵרוֹת יֵשׁ לִי ,א ֶ
ִשׁ ַמ ְענָה וְיְִהיֶה ֵעדֶר ֶאחָד וְרוֹעֶה ֶאחָד" )יוחנן י'
מִן ַה ִמּ ְכלָא ַהזֶּהָ .עלַי ְל ַהנְהִיג גַּם אוֹתָן .הֵן אֶת קוֹלִי תּ ְ
 ,16עיין כמו כן יחזקאל ל"ז  ,22,24מיכה ב' .(12,13
ִשׂ ָראֵל? לפי
ֲשׁר ְלבֵית י ְ
מדוע הקפיד ישוע להדגיש שהוא לא נשלח ֶאלָּא אֶל הַצֹּאן הָאוֹבְדוֹת א ֶ
הכתוב בספר במדבר י"ח  15יש לפדות כול בכור .מכאן שבטרם יוכל אלוהים לפדות את
האנושות כולה הוא חייב לפדות קודם כול את האומה אותה הוא מכנה " ְבּנִי בְכֹרִי” .כלל זה הוא
אחד מקווי היסוד של עיקרון הגאולה ,כיוון שכָּל ַה ְבּרִיאָה נֶ ֱאנַחַת וְסוֹ ֶבלֶת ו ְמ ַצפָּה ְבּכִסּוּפִים ְל ִה ְתגַּלּוּת
של אותם ראשוני הפדויים )אל הרומים ח'  .(19,22מה נדרש בעבר לצורך מימוש תהליך זה ,ומה
יידרש לשם השלמתו בעתיד  -אלו הם הנושאים העיקריים בהם נדון בספר זה.
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פרק ד'

מלכות כול עולמים
ֲשׂי ָך; וַ ֲחסִידֶי ָך ,יְָברְכוּכָה .כְּבוֹד ַמלְכוּ ְת ָך
ֲשׂיו .יוֹדוּ ָך יְהוָה ,כָּלַ -מע ֶ
טוֹב-יְהוָה לַכֹּל; וְַר ֲחמָיו עַל-כָּלַ -מע ָ
יֹאמֵרוּ וּגְבוּ ָר ְת ָך יְַדבֵּרוּ .לְהוֹדִי ַעִ ,ל ְבנֵי הָאָדָם--גְּבוּרֹתָיו; וּכְבוֹד ֲהדַר ַמלְכוּתוַֹ .מלְכוּ ְת ָךַ ,מלְכוּת ָכּל-
ְשׁ ְל ְתּ ָךְ ,בּכָל-דּוֹר וָדֹר )תהילים קמ"ה .(9-13
עֹ ָלמִים; וּ ֶממ ַ
בעקבות קריאת פסוקים אלו צצו במוחי מספר שאלות" :מי או מה הם אותם מעשים אשר רחמי ה'
עליהם? מי הם החסידים אשר יברכוהו ואת וגבורתו ,ויודיעו לבני אדם את הדר כבוד מלכותו
וידברו בגבורותיו?" כמה מן התשובות לשאלות אלו החלו להתבהר בעודי קורא את פרק כ"ט
בישעיהוָ :לכֵן ,כֹּה-אָמַר יְהוָה אֶל-בֵּית יַעֲקֹב ,א ֶ
ֲשׁר ָפּדָה ,אֶת-אַ ְב ָרהָם" :לֹאַ -עתָּה יֵבוֹשׁ יַעֲקֹב,
ֲשׂה יָדַיְ ,בּ ִקרְבּוֹ--יְַקדִּישׁוּ ְשׁמִי; וְ ִה ְקדִּישׁוּ אֶת-קְדוֹשׁ יַעֲקֹב,
וְלֹא ַעתָּה ָפּנָיו יֱֶחוָרוּ .כִּי ִברְאֹתוֹ יְָלדָיו ַמע ֵ
וְאֶת-אֱלֹהֵי י ְ
ִשׂ ָראֵל יֲַערִיצוּ .וְיָדְעוּ תֹעֵי-רוּ ַח ,בִּינָה; וְרוֹגְנִים ,יְִלמְדוֶּ -לקַח" )פסוקים  22-24הדגשה
שלי(.
מן הדברים הללו הסקתי כי פדויי אברהם וילדי יעקב הם מעשי ידי ה' .ילדי יעקב הם נושאי שמו
המעידים עליו ועל כבוד והדר מלכותו לבני אדם .ברם ,המשכתי לשאול" :מי הם תועי הרוח
והרוגנים שילמדו לקח?" גם שאלה זו תזכה למענה במועד המיועד ,אולם הפסוק אשר ריתק את
תשומת ליבי היה פסוק  13בפרק הנדון בתהילים )קמ"ה(ַ :מלְכוּתְך כָּל-עֹ ָלמִים; וּ ֶמ ְמ ַשׁ ְל ְתּ ָךְ ,בּכָל-
דּוֹר וָדֹר )הדגשה שלי( .אם ממשלת ה' מתקיימת בכול דור ודור ,מדוע הקשו התלמידים בשואלם
את ישוע בנוגע להשבת המלכות לישראל? תהיתי .האם אלוהים הודח אי פעם ממעמדו זה בקרב
עם ישראל? האם העם הטיל ספק בריבונותו בזמן כלשהו?
ָשׁר ְבּעֵינָיו יַע ֶ
ֲשׂה )שופטים י"ז  ,(6הקים
לאחר שנים רבות בהן התקיים בישראל מצב בו אִישׁ ַהיּ ָ
אלוהים את שמואל הנביא .ברם ,כעבור זמן מה הביע הלה את מחאתו בפני אלוהיו שכן העם לא
היה מוכן להישמע לו ,דחה את סמכותו ודרש שהנביא ימליך עליהם מלך" .לא אותך מאסו ,כי אם
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ֲשׁר-יֹאמְרוּ
את מלכותי" ,ענה אלוהים לנביאו שחש דחוי על ידי העםְ " .שׁמַע בְּקוֹל ָהעָם ,לְכֹל א ֶ
ֵאלֶי ָך :כִּי-אֹתִי ָמאֲסוּ ִממְּלֹךְ ֲעלֵיהֶם" )שמואל א' ח'  7הדגשה שלי(.
הפועל מלוך הבהב לנגד עיניי .שלטונו של ה' על בית יעקב הוא-הוא הדבר שהעיד יותר מכל על
התקיימותה של מלכותו עלי אדמות .אולם כשהעם בחר מלכים בשר ודם ,כגון שאול ,דוד ושלמה,
הוא למעשה דחה את מלכות אלוהיו .יחד עם זאת ,להפתעתי הרבה גיליתי כי נאמר על דוד ושלמה
ִשׁמְעוּ
ֵשׁב ְשׁלֹמֹה עַלִ -כּסֵּא יְהוָה ְל ֶמ ֶל ְךַ ,תּחַתָ -דּוִיד אָבִיו--וַיְַּצלַח; וַיּ ְ
שהללו ישבו על כס האלוהים :וַיּ ֶ
ִשׂ ָראֵל )דברי הימים א' כ"ט  .(23וכך ,גם לאחר שלבו של עם ישראל גס בשלטון
ֵאלָיו כָּל-י ְ
אלוהים ובמלכותו ,לא חדלו עקרונות מלכות זו להתקיים חרף העובדה שהיו אלו בני אנוש אשר
איישו את כס המלכות.
כשאני מצויד במידע זה המשכתי בהרהוריי" :אם מלכות ה' הייתה קיימת בכול דור ודור ,הרי שמן
הסתם הייתה כבר בדור הראשון!" נטלתי את ספר התנ"ך שלי ,דפדפתי אחורנית והגעתי אל הפרק
הראשון בספר בראשית .בו זמנית פניתי אל הקדוש-ברוך-הוא בבקשה שילמדני .כך החילותי
פוסע בנתיב בו אני מהלך ,גם עכשיו ,בעת כתיבת שורות אלו.
הפצרתו הנחרצת של ישועַ " :בּקְּשׁוּ ְתּ ִחלָּה אֶת ַמלְכוּתוֹ וְאֶת ִצ ְדקָתו ]של אלוהים[ ,וְכָל ֵאלֶּה יִוָּסְפוּ
ָלכֶם ",חייבת לעורר בנו חיל ורעדה ולגרום לנו להיענות לה בכול לב .הבה נתפלל ,אם כן ,יחד
ָשׁי ַחֲ ,אבִי ַהכָּבוֹד ,יִתֵּן ָלנו רוּ ַח ֶשׁל ָח ְכמָה וְ ִה ְתגַּלּוּת
עם השליח שאולֶ " :שׁאֱלֹהֵי אֲדוֹנֵנוּ יֵשׁוּ ַע ַהמּ ִ
ֶשׁניטִיב ָל ַדעַת אוֹתוֹ ,וְיָאִיר עֵינֵי ְלבַבנו ָל ַדעַת ַמהִי ַה ִתּ ְקוָה ַהצְּפוּנָה ִבּ ְקרִיאָתוֹ ,מָה ֲעתִירַת כָּבוֹד נַ ֲחלָתוֹ
ְבּ ֶקרֶב ַהקּ ִ
ֲשׁר
ְדוֹשׁים ,וּמַה נֲַּעלָה גְּ ֻד ַלּת גְּבוּרָתוֹ הַשּׁוֹ ַפעַת ָעלֵינוַּ ,ה ַמּ ֲאמִינִיםְ ,כּ ִמדַּת פֹּעַל כֹּחוֹ ֶהעָצוּם א ֶ
ַשּׁ ַמיִם" )איגרת אל האפסים ,א' – 17
ְהוֹשׁיבוֹ אוֹתוֹ לִימִינוֹ בּ ָ
ָשׁי ַח ַבּ ֲהקִימוֹ אוֹתוֹ ִמבֵּין ַה ֵמּתִים וּב ִ
ָפּעַל ַבּמּ ִ
 ,20שינויים שלי( .אמן.
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פרק ה'

"רדו"
כשפניתי לפרק א' בספר בראשית החילותי קורא בעיון רב ,כשאני מקדיש את מלוא תשומת הלב
לכול מלה ופסוק .אולם יותר מכול הייתה זו מלה אחת אשר שפכה אור בהיר על נתיב תהיותיי:
וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים" ,נַע ֶ
ַשּׁ ַמיִם ,וּ ַב ְבּ ֵהמָה וּ ְבכָל-
ֲשׂה אָדָם ְבּ ַצ ְלמֵנוּ ִכּדְמוּתֵנוּ; וְיִרְדּוּ ִב ְדגַת ַהיָּם וּבְעוֹף ה ָ
הָאָרֶץ ,וּ ְבכָלָ -ה ֶרמֶשׂ ,הָרֹמֵשׂ עַל-הָאָרֶץ" )בראשית א'  ,26הדגשה שלי(.
"לרדות" ,כמובן! הן מלכות אלוהים ,שלטונו וריבונותו התקיימו מבראשית ...עם אדם וחוה!
אלוהים האציל על האדם ואשתו את הסמכות לשלוט ולשרת את כול החי אשר הוא ברא בימים
החמישי והשישי .בהמשך ,בפסוק  ,28מופיעה אותה מלה עצמה ,וַיְָב ֶר ְך אֹתָם ,אֱלֹהִים ,וַיֹּאמֶר
ָלהֶם אֱלֹהִים "פְּרוּ וּרְבוּ וּ ִמלְאוּ אֶת-הָאָרֶץ ,וְ ִכב ֻ
ַשּׁ ַמיִם ,וּ ְבכָלַ -חיָּה,
ְשׁ ָה; וּרְדוּ ִבּ ְדגַת ַהיָּם ,וּבְעוֹף ה ָ
ֶשׂת עַל-הָאָרֶץ" )הדגשה שלי( .תגלית זו גרמה לי לפרץ של שמחה.
הָרֹמ ֶ
בתוך כך ,בעודו מעביר סמכות לאדם )זכר ונקבה( לא וויתר הבורא על ריבונותו שלו :וַיִּקַּח יְהוָה
אֱלֹהִים ,אֶת-הָאָדָם; וַיַּנִּחֵהוּ ְבגַןֵ -עדֶןְ ,ל ָע ְבדָהּ וּל ָ
ְשׁ ְמרָהּ )בראשית ב'  ,15הדגשה שלי( .מכאן ,שעל
האדם הוטל תפקיד כפול ,להיות "עבד" ו"שומר" בגן העדנים שבו "הונח" .תפקידים אלו חייבו
את האדם ואשתו "להתהלך עם אלוהים" ,כלומר לקיים קשר קרוב עמו על מנת שיוכלו לשמש
מוליכי החיים והאור אשר קיבלו ממנו ולהעבירם לבריאתו .עם זאת חשוב לציין שתפקיד זה לא
כלל מרות על זולתם .מעמד שלטוני זה היה שמור למלך ולריבון הכול ,דהיינו לאלוהים בלבד.
בשל העובדה שאלוהים נפח באדם את נשמת חייו שלו ,כול ניסיון של האדם לשלוט בבני מינו
מהווה מעין ניסיון השתלטות על אלוהים עצמו .על מנת להנהיג ולשרת את יתר הברואים הוטלה
על האיש והאישה המשרה הכפולה של מלך-משרת וכהן-שומר במלכות אלוהים.
מערכת זו ,של מלכות וכהונה ,המתקיימת במלכות אלוהים ואשר במסגרתה היה על האנושות
לפעול ,מוגדרת וקרויה על שמה של דמות העתידה להופיע מאוחר יותר – כהן לאל עליון בשם
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מלכיצדק )עיין בראשית י"ד  .(18מלכיצדק זה ,המתואר כמלך וכהן )באיגרת אל העברים ז'(
מגלם מצב אידיאלי שבו ,בהיעדר חטא ,חוברים שני התפקידים יחדיו .ואכן ,בטרם חטאו תיפקדו
האדם ואשתו כ"תואמי מלכיצדק".
הרמוניה זו ,המגולמת על ידי מלכיצדק ,הייתה יכולה להתקיים רק בתנאי שהאדם היה מקפיד
לשמור ,מתוך ציות מלא ,על מערכת יחסיו עם אלוהיו .אולם כאשר לא עלה בידיו למלא אחר
ההוראות שקיבל מבוראו ,הוא נשא בתוצאות הקלקול שחל במרקם היחסים הללו .אולם האל,
שמלכתחילה הביא בחשבון את החולשה המובנית בטבע האדם ואת כול הנובע ממנה ,הכין מבעוד
מועד ,טרם נכונו מוסדות עולם ,דרך לשקם את יחסיו עם האנושות .תכליתה של תוכנית זו הייתה
לסכל מרי ולמגר את שלטון השטן שקנה לו שבת בקרב האנושות .על תוכנית זו מרמזים דברי
אָשׁית בֵּינְָך וּבֵין
אלוהים המופנים אל הנחש שפיתה את האישה ובעקיפין גם את אישה" :וְאֵיבָה ִ
ָהאשה ,וּבֵין זְַר ֲע ָך ,וּבֵין זְַרעָהּ :הוּא יְשׁוּ ְפ ָך רֹאשׁ ,וְאַתָּה תְּשׁוּפֶנּוּ ָעקֵב" )בראשית ג' .(15
אלוהים היה נחוש מאז ומתמיד להביא לידיעת האנושות את עובדת היותו נאמן למלא אחר כול
מוצא פיו .זה הינו עיקרון מכונן הבא לידי ביטוי כבר במעשה הבריאה :ויאמר אלוהים ...ויהי...
ה' מכריז בצורה שאינה משתמעת לשתי פנים כי הוא שֹׁקֵד ...עַל ]דברו[ ַלעֲשֹׂתוֹ )ירמיהו א' ,(12
וכי הוא יקיים וימלא את כול הנאמר מעולם בפי כול נביאיו הקדושים )עיין מעשי השליחים ג'
 .(21מכאן שקיימת ערובה ,המגובה על ידי נאמנות אלוהים ,לכך שבמלוא העת תתגשם בשלמותה
תוכנית הגאולה שנקבעה מראשית.
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פרק ו'

בראשית
)בראשית פרק א'(

הבה נפנה כעת לבחון את תהליך הבריאה ,המוכיח גם הוא את עקביות אלוהים ודבקותו בדברו.
דבר אלוהים ומלכותו מבטאים את הווייתו ולכן כל מוצא פיו חייב להתקיים ולהתממש ,שכן
ֲשׁר ֶא ְהיֶה )שמות ג'  .(14ברוח אלוהים מתגלמת העוצמה המוציאה
הבורא מכנה את עצמו ֶא ְהיֶה א ֶ
את דבריו מהכוח אל הפועל .התחקות אחר עקביותו של אלוהים תתרום להבנתנו את תוכנית
הגאולה ,כפי שהיא באה לידי ביטוי בתהליך הבריאה .לדבר זה תהיה השפעה מכרעת על אמונתנו
בבריתות אלוהים ,בהבטחותיו ,ובנבואות המתועדות בהמשך כתבי הקודש.
מלות הפתיחה של דבר האלוהיםְ ,בּר ִ
ַשּׁ ַמיִם ,וְאֵת הָאָרֶץ )בראשית א' ,(1
ֵאשׁית ָבּרָא אֱלֹהִים אֵת ה ָ
ַשּׁ ַמיִם וְהָאָרֶץ ,וְכָלְ -צבָאָם.
מהוות הצהרת כוונות ,שכן בפסוק הראשון בפרק ב' נאמר :וַיְכֻלּוּ ה ָ
סדרת האירועים שהתרחשה בין שני הפסוקים הללו כללה את הבריאה ,תהליכיה וסדריה עד
ֲשׁר
ַשּׁבִיעִיְ ,מלַאכְתּוֹ א ֶ
להשלמתה ביום השישי ,שכן על היום השביעי נאמר :וַיְכַל אֱלֹהִים בַּיּוֹם ה ְ
עָ
ָשׂה )בראשית ב' .(2
ֲשׁר ע ָ
ַשּׁבִיעִיִ ,מכָּלְ -מלַאכְתּוֹ א ֶ
ִשׁבֹּת בַּיּוֹם ה ְ
ָשׂה; וַיּ ְ
בבראשית א'  2כתוב :וְהָאָרֶץָ ,היְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ ....מכאן שתהליך הבריאה החל מתרחש במקום
הנקרא ארץ שבאותה עת הייתה נתונה במצב של תוהו ובוהו .רק ביום השלישי של התממשות דבר
האלוהים תחול בה התמורה שתביאה למצב הדומה יותר לזה אותו אנו מכירים.
ְחֹשׁ ְך ,עַלְ -פּנֵי תְהוֹם – מה היה טיבו של החושך ששרר על פני התהום באותה עת ,ומאיפה הוא
 ...ו ֶ
נבע? בנקודה כלשהי בטרם הבריאה ולפני קיומו של הזמן התאווה מלאך זוהר )השווה ,במקביל
את ה"נחש" לברק ה"נחושת"( ,בשם הילל בן שחר ,לשררה וחמד לעצמו את כס שלטונו של
בורא עולם .חטא המרי של מלאך זה עורר עליו את חמת אלוהים ,ועל כן הוא פונה אליו בדברים
הבאים :אֵי ְך נַָפ ְל ָתּ מ ָ
ִשּׁ ַמיִם ,הֵילֵל בֶּןָ -שׁחַר) !...ישעיהו י"ד  .(12משגורש ממקום משכנו השמימי
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ניטל ממנו אורו וגם מן היצורים שמרדו עמו )עיין איגרת פטרוס ב' ב'  .(4הילל בן שחר וחבר
מרעיו הושלכו כעת לשאול )עיין ישעיהו י"ד  ;15לוקס י'  (18הנמצא במחוז החשיכה הרוחנית
והמתואר במונח תוהו ובוהו.
בורא עולם ברא את ה"מתחם" הרוחני המכונה חושך )עיין ישעיהו מ"ה  (7למען מטרה ספציפית.
להיפוך שבין אור לחושך נודעה חשיבות מרובה והכרחית בתוכניתו ,כיוון שהחושך יהפוך לאמצעי
דרכו ייתן ה' ביטוי לדברו ואף ישתמש בו כדי להתגלות לבני אנוש .עיקרון "אור מן החושך"
ו"חיים מן המוות" נמצא תמיד בלב תוכנית הגאולה .וכך ,רוח אלוהים היא שריחפה מעל התחום
המכונה "מים" ,תחום שכלל את איזור החושך שהיה נתון עכשיו תחת שלטונו של הילל בן שחר.
יחד עם זאת ,נוכחות רוח אלוהים מעל איזור זה מוכיחה בעליל כי על אף התנאים החדשים שנוצרו
ריבונותו לא נפגמה כהוא זה.
וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים" ,יְהִי אוֹר"; וַיְהִי-אוֹר )בראשית א'  .(3כול מה שנבע מאלוהים ונוצר באמצעות
דברו חשף טפח מטבעו .עיקרון זה חל גם על האור .לא היה זה אור טבעי ,כיוון שגרמי השמיים
עדין לא נבראו .תחת זאת ,באור זה התגלמה מעין תמצית טבע הבורא .הן באור האלוהי נגלים
החיים בצורתם הנאצלת ביותר ובו טמונה ,כאמור ,הוויית הבורא .כמו כן נכללים בו כול המצוות,
החוקים והמשפטים להם כפוף סדר מלכות האלוהים ,כפי שהדבר בא לידי ביטוי באור התורה
)ומכאן ביטויים כגון "תורה אורה"( .בהיות האלוהים התגלמות האור ,התחייבה פעולה של הפרדת
האור מן החושך .אלמלא כן היה החושך נבלע באור .הפרדה זו תחול רק ביום השני לבריאה.
המילים ,וַיְהִיֶ -ערֶב וַיְהִי-בֹקֶר חותמות את פעולות האלוהים בכל אחד משלבי הבריאה .יש לתת את
הדעת על כך כי בפסוק  3נקרא ה"יום" הראשון ,יום אחד ,ולא "ראשון" .כאמור ,לפני בריאת
גרמי השמים "יום" לא היווה יחידת זמן .המונח "יום" מוכיח ,אם כן ,כי מדובר באור רוחני
)וַיְִּקרָא אֱלֹהִים לָאוֹר יוֹם ,פסוק  ,(5כאשר השימוש ב"אחד" ולא ב"ראשון" מצביע על הבורא
עצמו ,שהוא "אחד"  -י ה ו ה אחד  -ובו מתקיימת השלמות וכול מכלול החיוניות .וכך ,אלוהים
עצמו ,באורו ו" ֶא ָח ִדיוּתוֹ" הוא-הוא היסוד ,התשתית והמקור לכול מה שיבוא בהמשך תהליך
הבריאה.
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פרק ז'

הימים השני והשלישי
)בראשית פרק א'(

ביום הבריאה שני ,וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים" ,יְהִי ָרקִי ַע בְּתוֹ ְך ַה ָמּיִם ",וִיהִי ַמ ְבדִּיל ,בֵּין ַמיִם ָל ָמיִם ....וַיְִּקרָא
אֱלֹהִים ָל ָרקִי ַעָ " ,שׁ ָמיִם" )בראשית א'  8 ,6הדגשה שלי( .תן דעתך על העובדה שלא נאמר כאן
שאלוהים הפריד את המים מן היבשה ,אלא שהוא הבדיל "בין מים למים" .אלוהים חצץ בין המים
שמעליהם ריחפו אורו ורוחו ,לבין המים שמעליהם שרתה החשיכה.
לרקיע שאלוהים ברא ביום השני הוא לא העניק ערך נצחי ,לכן לא נחתמה בריאתו במילים "כי
טוב" .תפקידו היה להבדיל בין שני תחומי הרוח עד ליום בו תושלם תוכנית הגאולה ואז ,כפי
שקבעו הנביא ישעיהו והשליח יוחנן :וְנָמַקּוּ כָּלְ -צבָא ה ָ
ַשּׁ ָמיִם; וְכָלְ -צבָאָם יִבּוֹל-
ַשּׁ ַמיִם ,וְנָגֹלּוּ ַכ ֵסּפֶר ה ָ
ֲשׁר
ַשׁ ִליכָה אֶת ַפּגֶּי ָה ַכּא ֶ
ַשּׁ ַמיִם נָפְלוּ אַ ְרצָהִ ,כּ ְת ֵאנָה ַהמּ ְ
 ִכּנְבֹל ָעלֶה ִמגֶּפֶן ,וּכְנֹ ֶבלֶת ִמ ְתּ ֵאנָה; כּוֹ ְכבֵי ה ָהִיא ִמ ַטּ ְל ֶטלֶת בְּרוּ ַח ֲחזָקָה; ה ָ
ַשּׁ ַמיִם נָסוֹגוּ ִכּ ְמגִלָּה נִגְ ֶללֶת; כָּל הַר וְאִי נֶֶעתְקוּ ִממְּקוֹמָם )ישעיהו ל"ד ,4
ספר ההתגלות ו' .(13,14
בנקודה זו בתהליך הבריאה קיימים ,אם כן ,שלושה "מרחבים" או רקיעים נפרדים (1 :מרחב
עליון ,רקיע שלישי )עיין איגרת אל הקורינתיים ב' י"ב  ,(2שהוא מקום משכנו של אל עליון
ותחום האור;  (2מרחב אמצעי ,שהוא הרקיע )רקיע שני( ,ו (3-המרחב התחתון ,או המקום בו
שרר "חושך על פני תהום" ,איזור שלאחר היום השלישי ייקרא ארץ ,על האטמוספרה המקיפה
אותה ומקווי המים שלה שייקראו ימים .אילו היה עולה בידינו להשקיף ממרחקים ,היינו מבחינים
עד מה זעיר הוא שטח ה"חשיכה" בהשוואה ליקום האדיר בו מתקיימים הרקיע השני והשלישי.
התבוננות כזו הייתה מאפשרת לנו להעריך כראוי את עליונות הבורא ואת שליטתו המוחלטת על
בריאתו.
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ביום השלישי לבריאה חלה התממשות חשובה ביותר של דבר האלוהים ,וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים" ,יִקָּווּ
ָשׁה"; וַיְהִי-כֵן .וַיְִּקרָא אֱלֹהִים ַליַּבּ ָ
ַשּׁ ַמיִם אֶל-מָקוֹם ֶאחָד ,וְ ֵת ָראֶהַ ,היַּבּ ָ
ַה ַמּיִם ִמ ַתּחַת ה ָ
ָשׁה " ֶארֶץ",
וּ ְל ִמ ְקוֵה ַה ַמּיִם ָקרָא "ימִּים"; וַיַּרְא אֱלֹהִים ,כִּי-טוֹב )בראשית א'  .(9,10הבורא כינס את המים
שמתחת לשמיים ,אותם מים שמעליהם שררה החשיכה ,חשף את היבשה ויצר את הימים .נאמר
שהמים "נקוו" אל מקום אחד .הפועל "נקוו" )שורש קו"ה( מרמז על ה"תקווה" העתידה לפקוד
אותו מרחב נטול חיים רוחניים ואור שנקרא ארץ ,כפי שגם ניתן ללמוד מן ההכרזה וַיַּרְא אֱלֹהִים
כִּי-טוֹב .השליח שאול מרמז על פסוק זה באיגרתו אל טיטוס שם הוא מזכיר את ה ִת ְקוָה ְל ַחיֵּי עוֹלָם
ֲשׁר אֵינוֹ ְמ ַכזֵּב ִ -ה ְבטִי ַח ִל ְפנֵי עִתּוֹת עוֹלָם )א'  2הדגשות שלי(.
ֲשׁר ָהאֱלֹהִים  -א ֶ
אֶ
בורא-כול בחר דווקא במחוז זה של חשיכה רוחנית ,על כול מה שהוא ברא בו ,כמקום בו הוא
יחשוף את עצמו ואת תכונותיו .אור אינו יכול להיראות באור ,אלא רק באמצעות מה שמנוגד לו.
אילו ניתן היה לכבות את כול האורות ,כולל את האור הטבעי ,הייתה משתררת מיד חשיכה
מוחלטת בכול .אולם בבקוע האור ,חוזרות קרניו מכל גוף וחפץ נתון .לכן ,כול מה שהעין רואה
אינם אלא הגוונים או הצבעים של קרני האור הסמויות ,החוזרות מכל עצם ועצם .כך ניתן לקבוע,
לכאורה באופן פרדוקסאלי ,שכול הנראה בעין הוא לאמיתו של דבר בלתי נראה.
ספר הספרים מתאר עיקרון זה במילים הבאותֶ " :בּאֱמוּנָה נָבִין כִּי הָעוֹ ָלמִים הוּכְנוּ ִבּ ְדבַר אֱלֹהִים,
בְּאֹפֶן ֶשׁ ַהנִּ ְראֶה נִ ְת ַהוָּה מִן ַה ִבּ ְלתִּי נִ ְראֶה" )איגרת אל העברים י"א " ;(3וְאֵין אָנוּ צוֹפִים אֶל ַה ְדּ ָברִים
ַהנִּ ְראִיםֶ ,אלָּא אֶל א ֶ
ְשׁעָה הֵםֲ ,אבָל ַה ִבּ ְלתִּי נִ ְראִים – לְעוֹ ָלמִים"
ֲשׁר אֵינָם נִ ְראִים; כִּי ַה ְדּ ָברִים ַהנִּ ְראִים ל ָ
)איגרת אל הקורינתיים ב' ד' " ;(18הֲלֹא ַעצְמוּתוֹ ַהנְֶּע ֶלמֶת ]שאינה נראית בעין[ ,הִיא כֹּחוֹ
ַהנִּ ְצחִי וֵאלֹהוּתוֹ ,נִ ְראֵית ְבּבֵרוּר מֵאָז ְבּרִיאַת הָעוֹלָם ִבּהְיוֹתָהּ נִ ְת ֶפּסֶת בַּשֵֹכֶל ְבּ ֶא ְמצָעוּת ַה ְדּ ָברִים
ֶשׁנְִּברְאוּ) "...איגרת אל הרומים א' .(20
לפני תום היום השלישי אלוהים בורא דשא ,עשב ועצים שיניבו פירות ,כשכול אחד מהם מתאפיין
בזרע ייחודי .באיזה אופן התקיימו צמחים אלו ,שכן ללא אור השמש ,שעדיין לא נבראה ,אין
הצומח מסוגל להתקיים? נתון זה מביא אותנו למסקנה שבבוראו את הצמחייה השונה והמגוונת
אלוהים ברא אותה בצורת זרעים.
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כמו כול חקלאי מיומן ,גם אלוהים יודע איך ייראה הצמח הבוגר שכן זרעו מכיל את כול התכונות
והמאפיינים של הדשא ,הצמח ,או העץ שינבוט מכול זרע נתון .למרות היות הזרע שונה לחלוטין
מהצמח הבוגר ,בנופלו ובשוקעו באדמה ובקבלו את כמות המים לה הוא זקוק ,הוא יגדל ויהיה זהה
ַשּׂדֶה ֶטרֶם יְִהיֶה בָאָרֶץ,
לאביו .על קיומו של סדר זה נרמז בבראשית פרק ב' פסוק  :5וְכֹל ִשׂי ַח ה ָ
ֵשׂב ה ָ
וְכָל-ע ֶ
ַשּׂדֶהֶ ,טרֶם יְִצמָחִ :כּי לֹא ִה ְמטִיר יְהוָה אֱלֹהִים עַל-הָאָרֶץ ,וְאָדָם אַיִן ַלעֲבֹד אֶת-
ָה ֲא ָדמָה .מובן שכול צמח ,בטרם הוא בוקע מן האדמה ,מתחיל את קיומו כזרע .את "עיקרון
הזרע" נבחן מקרוב בפרק ט'.
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פרק ח'

הימים הרביעי ,החמישי והשישי
)בראשית פרק א'(

כשאלוהים ברא את הרקיע ביום השני ,כפי שראינו בפרק הקודם ,הוא לא הכריז עליו כטוב.
לעומת זאת על גרמי השמיים ,השמש ,הירח והכוכבים ,אותם ברא ביום הרביעי ,נאמר ,וַיַּרְא
אֱלֹהִים ,כִּי-טוֹב .אלוהים קבע כי המאור הגדול ימשול ביום ,והמאור הקטן והכוכבים יהיו
לממשלת הלילה .גרמי השמיים הללו נבראו כדי להמחיש את הסדר האלוהי וגם כדי לסמן
מועדים ,ימים ושנים )עיין בראשית א' .(14-18
הבה נבחן ,לדוגמא ,את ההבטחה לאבות שזרעם  -עם ישראל  -יהיה ככוכבי השמיים .הייתכן
שבהבטחה זו הייתה יותר מאשר התייחסות מספרית ,וכי היא מרמזת על כך שאורו של עם ישראל
יאיר בממשלת החושך? כמו כן ,כמו בכוכבים ,כך גם בעם ישראל נתן הבורא סימנים שכן כמוהם
גם העם עתיד לשמש לאות וסמן בלוח הזמנים שלו .אחד מחלומותיו של יוסף ,בו הוא ראה את
משפחתו כשמש ,ירח וכוכבים ,מהווה דוגמא נוספת לאופן בו דימויים אלו מוצגים בכתובים )עיין
בראשית ל"ז  .(9גם ישוע נקרא כוכב השחר )ההתגלות כ"ב  ,(16בהיותו בעל מעמד ייחודי בין
"כוכבי יעקב" )עיין במדבר כ"ד .(17
מידי יום ביומו מופגנת המציאות הרוחנית שמקורה בבורא .לדוגמא ,במשך היום לא ניתן לראות
את הכוכבים והירח ,שכן הם נבלעים בתוך האור החזק יותר של המאור הגדול ,ממש כפי שהם
ָשׁי ַח
פני הדברים בחייהם של גאולי ה' עליהם נאמרַ ..." :חיֵּיכֶם צְפוּנִים ]חבויים ,נסתרים[ עִם ַהמּ ִ
בֵּאלֹהִים" )איגרת אל הקולסים ג'  3הדגשה שלי( .יש בזאת משום המחשה למצב שישרור כאשר
יחלוף "עידן הלילה" ,בעת שיום הגאולה יאיר במלואו שעה שהאב יממשו באמצעות בנו ככתוב:
"לֹא-יְִהיֶהָ -לּ ְך עוֹד ה ֶ
ַשּׁמֶשׁ לְאוֹר יוֹמָם ,וּלְנֹגַהּ ַהיֵָּר ַח לֹא-יָאִיר ָל ְך; וְ ָהיָהָ -ל ְך יְהוָה לְאוֹר עוֹלָם,
ְשׁ ְך ,וִי ֵר ֵח ְך לֹא יֵאָסֵף :כִּי יְהוָה יִ ְהיֶהָ -לּ ְך לְאוֹר עוֹ ָל ְם"...
וֵאלֹ ַהיְִך ְל ִתפְאַ ְר ֵתּ ְך .לֹא-יָבוֹא עוֹד ִשׁמ ֵ
)ישעיהו ס'  ;19,20עיין ההתגלות כ"א .(23
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תהליך הבריאה שכידוע התקיים והתממש באמצעות דבר ה' ,הוליד רצף של צורות חיים .למרות
שדבר האל הגיח ממחוז האור ,הוא לבש צורה וחיים במים או ביבשה ,מחוזות שהיו נתונים,
כאמור ,בחשיכה רוחנית .כמו בעולם הצומח ,כך עכשיו גם בעולם החי; כול אחד מן הזוחלים
והעופות ניחן בייחוד משלו ,המעיד על היבט כזה או אחר של הבורא ותכונותיו.
לפי תוכנית האלוהים היה על כול אחד מן המינים לפרות ולרבות ולמלא את התבל .תנאי הסביבה
האידיאלים אפשרו תהליכי רבייה ,גדילה והתפתחות מושלמים .אף על פי כן ,כול אחד מן המינים
היה זקוק לשלטונו ופיקוחו המתמיד של אלוהים .וכך ,סיים הבורא את היום החמישי בערב
ובבוקר נוספים ,שנחתמו במילים וַיַּרְא אֱלֹהִים ,כִּי-טוֹב.
ביום השישי ברא אלוהים צורת חיים מפותחת יותר; נפש חיה שניחנה באינסטינקטים ויכולות
למידה ,באמצעות אילוף וריסון על ידי בני מין אחר אשר עדיין לא נבראו .האחרונים נועדו להיות
גולת הכותרת של הבריאה .שלא כמו היצורים המתרבים על ידי הטלת ביצים ,אלו שנבראו ביום
השישי נועדו לשאת את ולדותיהם בגופם .עובדה זו תפחית את יכולת ההתרבות שלהם .כמו כן,
הישרדותם של יצורים אלו תחייב קיומה של מערכת אקולוגית מתוחכמת יותר מזו שלה היו
כפופים הברואים שנבראו עד כה.
וכך ,אלוהים הכין את התשתית למען נזר הבריאה .המין שייברא עכשיו ייתן ביטוי לטבעו
ולמהותו ועליו תוטל האחריות להעניק שמות ליצורים שנבראו לפניו ,לנהל,לפקח ולמשול על
הבריאה ובעיקר לשרתה.
וַיֹּאמֶר אֱלֹהִים" ,נַע ֶ
ַשּׁ ַמיִם ,וּ ַב ְבּ ֵהמָה וּ ְבכָל-
ֲשׂה אָדָם ְבּ ַצ ְלמֵנוּ ִכּדְמוּתֵנוּ; וְיִרְדּוּ ִב ְדגַת ַהיָּם וּבְעוֹף ה ָ
הָאָרֶץ ,וּ ְבכָלָ -ה ֶרמֶשׂ ,הָרֹמֵשׂ עַל-הָאָרֶץ" )בראשית א'  26הדגשה שלי( .וַיִּיצֶר יְהוָה אֱלֹהִים אֶת-
ִשׁמַת ַחיִּים; וַיְהִי הָאָדָםְ ,לנֶפֶשׁ ַחיָּה )בראשית ב' .(7
הָאָדָםָ ,עפָר מִןָ -ה ֲא ָדמָה ,וַיִּפַּח בְּאַפָּיו ,נ ְ
כפי שהבחנו זה עתה ,ה' אלוהים ברא את האדם עפר מן האדמה .האדמה ועפרה נוצרו מתוך
ה"מים הרוחניים" במתחם בו שלטה החשיכה הרוחנית .האדם נועד להיות כלי או "צינור" שדרכו
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יעברו תכונות אלוהיות שיאפשרו לו לרדות ,למשול ולהשליט סדר על פני האדמה כדי לרסן כול
אפשרות של כאוס ומרי .במילים אחרות ,האדם הוסמך להיות בא כוחו של הבורא כדי לכונן את
מלכותו עלי אדמות ,כפי שהיא מתקיימת בשמיים .אולם משום שהאדם נברא מחומר טבעי ,ארצי
וגשמי ,הייתה בו חולשה מובנית אשר עתידה לתת את אותותיה ביום מן הימים .השליח שאול
ְשׁה ...נִזְרַע גּוּף
מתאר מצב זה במילים הבאות... :נִּזְרַע ְבּ ַמצָּב ֶשׁל ִכּלָּיוֹן ...נִזְרַע ְבּקָלוֹן ...נִזְרַע ְבּ ֻחל ָ
נַפ ִ
ְשׁי) ...אל הקורנתים א' ט"ו  .(42-44יחד עם זאת ,אדם ארצי זה ניחן במרכיב מסתורי שיסודו
ֲשׂה אָדָם ְבּ ַצ ְלמֵנוּ ִכּדְמוּתֵנוּ" .כיצד יכול האדם
באלוהים .על מרכיב זה מרמז אלוהים במילים" ,נַע ֶ
)זכר ונקבה( להידמות לאלוהים ,ויחד עם זאת להיות גשמי וארצי? כיצד מסוגל יצור שנברא
מחומר שמקורו בחשיכה לתת ביטוי לאור? בזאת נעסוק בפרק הבא.
כפי שכבר נוכחנו לדעת ,בימי הבריאה הקודמים אלוהים שקד על דברו; לעשות ,להשלים ,לבצע,
לקיים ולסיים את כול מה שהוא קבע ותכנן .כול מוצא פיו התקיים .ואפילו עכשיו ,בדורנו אנו,
שומה עלינו להתייחס למציאות חיינו מתוך נקודת מוצא זו .המשיחה ,כוח ההנעה המכריע הטמון
בדבר האלוהים ,היא הקובעת את מהלך חייו של מי שדבר אלוהים חל עליו .השפעתה לא חדלה
להתקיים גם בחיי צאצאיהם של כול מי שעליהם היא נחה ,עד אשר יתממשו כול דברי אלוהים
והבטחותיו.
לְדֹר וָדֹר אֱמוּנָ ֶת ָך; כּוֹנַנְ ָתּ ֶארֶץ ,וַ ַתּעֲמֹד )תהילים קי"ט .(90
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פרק ט'

עיקרון הזרע
)בראשית פרק א'  26עד פרק ב' (7

האל שהוא רוח ,ה"דבר" ,התגלמות ה"חיים והאור" המגלה עצמו באמצעות בריאתו ,הכריז כי
הוא ברא את האדם בצלמו וכדמותו .אולם באיזה אופן משקף בן-אנוש את צלמו ודמותו של
הבורא?
איך יכול היה האלוהים לייחס לאדם הגשמי והארצי את צלמו ודמותו? על מנת להבין סוגיה זו
עלינו לפנות לפרשנותו של אחד משליחי המשיח :וְכֵן כָּתוּב עַל אָדָם ָהרִאשׁוֹן" :וַיְהִי הָאָדָם ְלנֶפֶשׁ
ַחיָּה"ֲ ,אבָל אָדָם הָאַחֲרוֹן  -לְרוּ ַח ְמ ַחיָּה .לֹא הָרוּ ָחנִי הוּא ָהרִאשׁוֹןֶ ,אלָּא ַהנַּפ ִ
ְשׁי ]הארצי ,הגשמי[,
ַשּׁ ַמיִם הוּא )איגרת אל
ַשּׁנִי מִן ה ָ
וְאַ ֲחרֵי כֵן הָרוּ ָחנִי .הָאָדָם ָהרִאשׁוֹן הוּא ָעפָר מִן ָה ֲא ָדמָה; הָאָדָם ה ֵ
הקורינתים א' ט"ו .(45-47
אלוהים יצר את האדם מן העפר ונפח בו נשמת חיים ,וכך היה האדם לנפש חיה .האדם הוא היחיד
מבין כול הברואים אשר בו נפח אלוהים את חייו שלו )דהיינו את "הרוח"( .אולם חיי האלוהים
באדם הצטמצמו לכדי זרע רדום שנועד להמתין למועד שבו ייטמן באדמה ,על מנת לשוב ולבצבץ
ממנה ,לצמוח ולחיות כ"בריאה חדשה" )עיין איגרת אל הקורינתים ב' ה'  ,17איגרת אל הגלטים
ו'  .(15על כן מתאר שאול השליח את האדם הארצי כזרע שנזרעֲ " ,אבָל אֵי ְך יָקוּמוּ ַה ֵמּתִים?"
יְ
ֲשׁר
ִשׁאַל ֶאחָדְ " ,בּאֵיזֶה גּוּף הֵם יָבוֹאוּ?" "אַתָּה ַה ָסּכָל ,הֵן מַה ֶשּׁ ִתּזְרַע לֹא יְִחיֶה ֶאלָּא אִם יָמוּתַ .כּא ֶ
אַתָּה זוֹ ֵר ַע אֵינְָך זוֹ ֵר ַע אֶת הַגּוּף ֶשׁיְִּת ַהוֶּהֶ ,אלָּא גַּ ְרגִּיר ]זרע[ עָרוֹם ֶשׁל ִחטָּה ,אוֹ זֶרַע אַחֵר .וֵאלֹהִים
נוֹתֵן לוֹ גּוּף ִכּרְצוֹן אֱלֹהִים ,וּ ְלכָל זֶרַע אֶת גּוּפוֹ הוּא" )איגרת אל הקורינתיים א' ט"ו .(35-38
בפסוקים אלו טמון מה שאני מכנה עיקרון הזרע :ה' אלוהים נותן לזרע גוף כרצונו ,כפי שהוא קבע.
לאחר מכן הוא זורע את הזרע ,שנופל ,נטמן באדמה ומת .אולם כשמשקים זרע זה הוא חוזר
לחיים ,אם כי בצורה שונה לחלוטין .הזרע נובט לאחר שקליפתו החיצונית מתמוססת ונגוזה ,ולכן
כשהוא בוקע מן האדמה ומגיע לכלל בשלות הוא הופך זהה לצמח המקורי ,כשהוא בצלמו
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ובדמותו .כזה הוא גם חלקו הגשמי והארצי של האדם ,שאינו אלא כקליפת הזרע בעוד הגרעין
הפנימי של חיי הרוח ,לאחר שייגאל מתוצאות החטא הקדמון ,יעלה מן העפר ,ובעקבות
"ההשקיה" שמן הרוח יגדל ויהיה זהה ל"צמח האב" ,דהינו לבורא.
הציווי שציווה אלוהים את האדם ,לפרות ולרבות ולמלא את הארץ ,לא נועד אך ורק לשם
התרבות "הזרע החיצון" )הצד הגשמי של האדם( .הבורא ביקש גם להפיץ את החיים הפנימיים,
את חיי הרוח שלו אותם הוא הטמין באדם )אם כי בשלב זה כאמור במתכונתם העוברית( .תוכנית
הבורא הייתה מאז ומתמיד להתגלות לפני ברואיו ,כשהוא עושה זאת בחסות ובאמצעות החשיכה
ששימשה אותו דווקא בשל היותה מנוגדת לחלוטין לאופיו .באופן דומה גם זרע שנזרע חייב
להיטמן באדמה ולהיות חבוי בחשיכה .החושך הוא הכרחי כדי לספק תנאי מחייה בשלבים
הראשונים של התפתחות הזרע )כשדבר זה נכון כמובן גם לגבי העובר האנושי( .החושך הרוחני,
כמו הטבעי ,שרת אם כן את מטרות אלוהים .הנה מה שהוא עצמו אומר בעניין זה :יוֹצֵר אוֹר וּבוֹרֵא
עֹשׂה כָלֵ -אלֶּה" )ישעיהו מ"ה .(7
עֹשׂה ָשׁלוֹם וּבוֹרֵא רָע; " ֲאנִי יְהוָהֶ ,
חֹשׁ ְךֶ ,
ֶ
שאול משתמש בדימוי נוסף כדי לתאר תופעה זו של ה"חיים המוסווים" ,וכך הוא פוסקֲ " :אבָל
ֲאנַחְנוּ ֻכּלָּנוּ ְבּ ָפנִים ְמגֻלִּים רוֹאִים ְבּ ַמרְאָה אֶת כְּבוֹד יהוה וְנֶ ְה ָפּכִים לְאוֹתוֹ ֶצלֶםִ ,מכָּבוֹד אֶל כָּבוֹד ,כְּמוֹ ִמיַּד
יהוה – הָרוּ ַח" )איגרת אל הקורינתיים ב' ג'  .(18ביוונית של שפת המקור המלה "נהפכים" היא
"מטמורפו" .כידוע ,המושג מטרמופוזה מתאר את התהליך שעובר על הזחל בעת שהוא הופך
לגולם ,ממנו בוקע אחר כך הפרפר .כשאנו מתבוננים בזחל )האדם הגשמי( האם אנו מסוגלים
להבחין בפרפר )האדם כבריאה חדשה( הטמון בפנים?
הרוח שאלוהים נפח באדם היא זו שהעניקה לנפשו את צלמו ודמותו של הבורא .הבה נעיין מקרוב
בשתי המילים הללו .במלה צלם חבוי גם צל שהוא צורה חסרת נפח ומימדים ,שכול קיומה בא לה
כתוצאה מנוכחות של עצם החוסם את האור ומשליך את צילו על גבי שטח נתון .הקשר של
אלוהים לאדם שיצר מקביל ,אם כן ,לקשר הקיים בין גוף תלת-מימדי לצילו .מעניין שצלם
מתייחס פעמים רבות גם לעבודת אלילים )עיין ,לדוגמא ,דניאל ג'  .(1-18בהיותו האדם נטול
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תפארת או תהילה משל עצמו ,הוא משקף את צלמם ודמותם של מושאי סגידתו )עיין איגרת אל
הרומים א'  ,23-25ההתגלות י"ד  ,(9בין אם מדובר באלוהים או בצלמי האלילים.
המלה השנייה ,דמות ,נעוצה בשורש "דם" .בשל שהחיים הם בנפש )דהיינו בדם  -מקור החיים -
עיין ויקרא י"ז  ,(11הרי שממנה נובע גם טבעם .כול עוד הייתה רוחו של האדם מחוברת לרוח
אלוהים היה הראשון נתון ב"צל האל" שאת אופיו הוא שיקף .אולם ברגע שהוא מרד ,בנוטלו
מפרי עץ הדעת טוב ורע ,רוח אלוהים ששרתה בפנימיותו הסתלקה ממנו .במצב זה השתלטה על
האדם השפעת מלכות השטן .הפחד ,השקר ודומיהם קנו להם באחת אחיזה על האיש והאישה וזאת
ללא כול הדרכה או לימוד מוקדם .במעידתם נתנו בני הזוג ביטוי מיידי לטבע החדש שחדר לתוכם.
חיי האדם ,כלומר נפשו ,לקו חיש מהר בזוהמה שמקורה בחושך הרוחני ,במילים אחרות,
ְשׁם ֶשׁעַל־יְדֵי
ב"חטא" .שאול השליח מתאר עיקרון תורה זה בכותבו למאמינים ברומיְ :לפִי ָכ ְך ,כּ ֵ
אָדָם ֶאחָד בָּא ַה ֵחטְא לָעוֹלָם ,וְֵעקֶב ַה ֵחטְא בָּא ַה ָמּוֶתָ ,כּ ְך ָעבַר ַה ָמּוֶת ְלכָל ְבּנֵי אָדָם) ...איגרת אל
הרומים ה' .(12
וכך ,בשל חטאו ומרידתו של האדם בבוראו חל פירוד ביניהם .פירוד זה ,בין אל קדוש לבין האדם
היה צפוי שכן בהיות האדם עשוי מעפר הארץ ,כנזכר ,היו חולשה ,כליון וקלון מוטבעים בו מעצם
בריאתו )עוד טרם חטא( .נתונים אלו הם שגרמו ,בסופו של דבר ,לחטא ולניתוק הטראגי בין
האדם לאלוהים .יחד עם זאת ,ה' ,שידע מלכתחילה שכך ייראו פני הדברים ,לקח בחשבון
התרחשות בלתי נמנעת זו .תוכנית הגאולה היוותה ,אפוא ,חלק בלתי נפרד מסדר היום האלוהי עוד
בטרם ברא את האדם )עיין איגרת פטרוס א' א' .(18-20
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פרק י'

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

במשלו ,הלקוח מעולם הצומח ,מכריז השליח שאול שקיים סדר מסוים בתהליך הגאולהֶ :שׁכֵּן כְּמוֹ
ָשׁי ַח;
ָשׁיח הַכֹּל יָחְיוּ .אַ ְך כָּל ֶאחָד ְכּ ִסדְרוָֹ :הרִאשׁוֹן הוּא ַהמּ ִ
ֶשׁבְּאָדָם ]הזרע[ הַכֹּל ֵמתִיםָ ,כּ ְך גַּם ַבּמּ ִ
ָשׁי ַח )איגרת אל הקורינתיים א' ט"ו .(22,23
ַשּׁיָּכִים ַלמּ ִ
אַ ֲחרֵי כֵן ,בְּבוֹאו ]בהתגלותו[ֹ ,ה ַ
כפי שראינו בפרק הקודם ,בעקבות האכילה מ"עץ הדעת טוב ורע" החל האדם משקף את תכונותיו
של עץ זה ,שפרותיו פירות מוות .עד מהרה השתמש האדם במעמדו הרם ,כמלך וככהן ,על מנת
לנצל את הבריאה למען צרכיו שלו .מכאן ואילך השפעתו של האדם על סביבתו ,וכול מה שהוא
הנחיל לה התאפיין בסממני מוות .בהיותו עבד למלכות החטא והמוות ,החלו כול הכפופים לו
לחוות יחד עמו ייסורים ,יזע ותלאות .מדוע ,אם כן ,בהכירו את החולשות והמרדנות המובנות
באדם ,הטיל עליו האל אחריות כה כבדה ומעמד כה נכבד? הן מנקודת מבט אנושית גרידא אין זו
אלא סכלות.
אף על פי כן" ,סכלות" הבורא עולה בחוכמתה על חוכמתו של אל העולם החשוך הזה )עיין איגרת
אל הקורינתיים א' א'  .(25כנאמר לעיל ,בהצפינו את רוחו וחייו ב"מסווה" עפר ,שהתמזג היטב
עם חשכת העולם ,היטיב אלוהים להסתיר את גץ החיים .אולם בעת הזריעה ייפול הזרע לאדמה
וקליפתו תנשור .בשלב זה ישתחרר אורו הפנימי והוא ישוב להפגין את טבעו האמיתי ,את הטבע
האלוהי שבו .זה הַסּוֹד ֶשׁ ָהיָה צָפוּן מֵעוֹ ָלמִים וּמִדּוֹרוֹת וְַעתָּה נִגְלָה ִלק ָ
ְדוֹשׁיו .אָכֵן ָלכֶם ָרצָה אֱלֹהִים
ָשׁי ַח ְבּ ִק ְר ְבּכֶםַ ,ה ִתּ ְקוָה אֶל
עֹשׁר ִתּ ְפ ֶארֶת הַסּוֹד ַהזֶּה ְבּ ֶקרֶב הַגּוֹיִם ,וְהוּא] :רוח[ ַהמּ ִ
לְהוֹדִי ַע מַהוּ ֶ
ֲשׁר יָכוֹל ְל ַחזֵּק ֶא ְתכֶם ְלפִי בְּשׂוֹ ָרתִי וְ ַה ְכ ָרזַת יֵשׁוּ ַע
ַהכָּבוֹד")איגרת אל הקולסים א'  .(26,27וְהוּא א ֶ
ַהמּ ִ
ָשׁי ַח ְ -לפִי ִה ְתגַּלּוּת הַסּוֹד ֶשׁ ָהיָה כָּמוּס ְבּעִתּוֹת עוֹלָם ,אַ ְך ָכּעֵתִ ,בּ ְפ ֻקדַּת אֱלֹהֵי עוֹלָם ,נִ ְתגַּלָּה עַל־יְדֵי
ֲשׁר לוֹ ְלבַדּוֹ
כְּתוּבִים נְבוּ ִאיִּים וּ ֻפ ְרסַם ְלכָל הַגּוֹיִם ְכּדֵי ַל ֲהבִיאָם לִידֵי צִיּוּת ֶשׁ ָבּאֱמוּנָה ָ -האֱלֹהִים א ֶ
ַה ָח ְכמָה ,לוֹ ַהכָּבוֹד ְבּיֵשׁוּ ַע ַהמּ ִ
ָשׁי ַח לְעוֹ ְלמֵי עוֹ ָלמִים .אָמֵן )איגרת אל הרומים ט"ז .(25-27
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כפי שראינו לעיל ,שאול מדגיש שבתהליך התקומה מתקיים סדר אלוהיֶ :שׁכֵּן כְּמוֹ ֶשׁבְּאָדָם הַכֹּל
ָשׁיח הַכֹּל יָחְיוּ .אַ ְך כָּל ֶאחָד ְכּ ִסדְרוֹ) ...איגרת אל הקורינתיים א' ט"ו 22,23
ֵמתִיםָ ,כּ ְך גַּם ַבּמּ ִ
הדגשה שלי( .יעקב השליח ,בכותבו לשנים עשר שבטי ישראל ,מכנה אותם "ביכורי" הסדר
הרוחני ,אך הסמוי ,הזה" :הוּא ִכּרְצוֹנוֹ הוֹלִיד אוֹתָנוּ ִבּ ְדבַר ָה ֱאמֶתְ ,ל ַמעַן נִ ְהיֶה בִּכּוּרֵי יְצִירָיו
]בריאתו[" )איגרת יעקב א'  .(18מדוע פונה יעקב אל שנים עשר השבטים וקובע שדווקא הם פרי
הביכורים של סדר חדש זה? מדוע נבחרו בני יעקב ויועדו למטרה זו? מדוע מכנה אלוהים את
ֵאשׁית תְּבוּאָתֹה? )עיין שמות ד'  ,22ירמיהו ב'  .(3משום מה הוא מכריז גם
ישראל בנו בכורו ור ִ
על אפרים כעל בכורו? )עיין ירמיהו ל"א  .(9מה עומד מאחורי שיטת הבכורה-ביכורים המופקדת
על תהליך הגאולה ועל מלכות האלוהים עלי אדמות? כדי להבין סדר זה יהיה עלינו להמשיך
ולבחון את הכתוב בתורה ,בעיקר בספר בראשית .שכן מה שהתרחש בקנה מידה זעיר במהלך
התקופה הנסקרת בספר בראשית ,הפך בימינו למציאות חובקת עולם שמעולם לא חדלה להיות
כפופה לדבר האלוהים ולשליטתו.
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פרק י"א

ביכורים
)בראשית פרק ד'(

בעודנו בוחנים בקפידה את קורותיה של מלכות אלוהים והשבתה לעם ישראל ,נמצא שגורם
הביכורים/בכורים ילווה אותנו לאורך כול הדרך .עיקרון חשוב זה של ביכורים/בכורים מוטבע
במשפחת האדם למן ההתחלה .הכתובים מגוללים בפנינו את סיפורם של קין והבל ,אשר בהגיעם
לפרקם הביאו מנחות לה' .בשל היותו איכר הביא קין לאלוהים מפרי אדמתו )פסוק  .(3לעומתו
הבל ,הרועה ,נטל מבכורי צאנו והעלה אותם כקורבן לבורא )פסוק  .(4אלוהים דחה את מנחתו
של קין ,בעוד שהוא שעה לזו של הבל .קין נפגע מאד וחמתו בערה להשחית ,ומכיוון שלא הצליח
להתמודד עם הפיתוי שהעמיד בפניו החטא ,הוא הרחיק לכת ואף רצח את אחיו .אירוע זה מעלה
מספר שאלות .מדוע דחה אלוהים את מנחתו של קין וקיבל את מנחת הבל? מה גרם לקין להגיב
כפי שהגיב ,ואחרי שנדחה להפוך לצורר אחיו? ומדוע שאלו האלוהים" ,אֵי ֶהבֶל אָחִיך" ,בעוד
שברור שאין דבר הנסתר מעיני ה'? על שום מה נקט קין במגננה כה בוטה בהטיחו בפני בורא
עולם" ,הֲשֹׁמֵר אָחִי אָנֹכִי) ? ...פסוק .(9
כשניסיתי למצוא תשובות לשאלות אלו על ידי עיון במצוות התורה ,במשפטיה ובחוקיה ,גיליתי
מספר פסוקים מעניינים השופכים אור על הסיבה שבגללה דחה אלוהים את מנחת קין ,וקיבל
ִשׂ ָר ֵאל--בָּאָדָם,
דווקא את זו של הבל .בשמות י"ג  2נאמרַ " :קדֶּשׁ-לִי כָל-בְּכוֹר ֶפּטֶר כָּלֶ -רחֶםִ ,בּ ְבנֵי י ְ
ֵאשׁית בִּכּוּרֵי אַ ְד ָמ ְת ָךָ ,תּבִיא בֵּית יְהוָה אֱלֹהֶי ָך) ...שמות כ"ג .(19
וּ ַב ְבּ ֵהמָה :לִי הוּא" .ובהמשך :ר ִ
כבר הדגשנו שהציווי שלפיו כול הבכורים והביכורים שייכים לה' מהווה מרכיב עיקרי לפיו
מתנהל עיקרון הבכורה.
ישנם הגורסים שבשל היות קין עובד אדמה ,שקוללה בעקבות החטא ,דחה ה' את מנחתו .אולם
האם היה זה משום הצדק שקין ייתן את הדין על היותו איכר? ואם קללת האדמה הייתה הסיבה
לדחיית מנחתו ,מדוע קיים ציווי התורה שציטטנו זה עתה? דברי התורה הללו מבהירים מדוע
אלוהים לא יכול היה לשעות למנחת קין .עיון מדוקדק יותר בבראשית ד'  3חושף את העובדה
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שקין מנע מאלוהים את ביכורי אדמתו .התנהגות זו לא עלתה בקנה אחד עם דרישות אלוהים,
ובשל כך החטא כבר הקדים לרבוץ לפתחו ,כשתוצאתו הייתה קשה ומרה .בהיות קין הבכור
השייך לבוראו ,נכונו לו זכויות אשר היו חייבות לעמוד במבחן הציות למצוותיו הקדושות של
אלוהיו.
שלא כאחיו ,הבל נהג בהתאם לצדקה האלוהית; לא רק שהוא הביא מבכורות צאנו ,אלא גם
מחלביהן )השומן( )פסוק  .(4אלוהים קיבל ,אפוא ,את מנחת הבל אשר לא מנע ממנו את המגיע
לו .אולם מדוע הבעיר הדבר את חמתו של קין במידה כה רבה? ויתר על כן ,מדוע הוא הפנה את
כעסו כלפי אחיו? לתשובות לשאלות אלו חשיבות מכרעת בהבנת בעיה הצצה חדשות לבקרים
בקרב המשפחות המתוארות בכתבי הקודש ,בעיה שלא חדלה להתקיים עד ימינו אנו.
קין קם על אחיו והרגו כאשר השניים היו בשדה .אלוהים הקדים להזהיר את קין שאם הוא לא
יתנער מן הקנאה והשנאה שרחש לאחיו ,הרי שהחטא הרובץ לפתחו מחכה לרגע המתאים כדי
להסתער עליו .אולם לא רק דחיית מנחתו היא שגרמה לקין לנהוג כפי שנהג .כעסו נבע מכך
שחרף היותו הבכור ,משכשל במילוי חובותיו כלפי אלוהיו ואדונו ובני משפחתו עמדו זכויותיו ,מן
הסתם ,לעבור לאחיו.
לבסוף ,כשאלוהים העמיד בפני קין את האתגר הקשה ביותר במבחן הזכאות לבכורה ,שעה שהוא
בירר עימו מה עלה בגורל אחיו השיב קין בעזות מצח ,תוך כדי הפגנת זלזול באחריות שהייתה
מוטלת עליו .ברור שאילו הוא היה נאמן לתפקידו כבן הבכור ,היה קין מביע דאגה ונוהג באחריות
כלפי אחיו ,ובוודאי שלא היה הורגו.
בכך שמנע מאלוהים את פירות הביכורים נפל קין קורבן לגאווה ,אנוכיות וחמדנות .יחד עם זאת,
כשאלוהים הזהירו ניתנה לו הזדמנות לחזור בתשובה .אך בשל שקין בחר להתעלם מאזהרה זו,
הוא נסחף בעוצמתו של החטא והפך לקורבנו .רוחות של דחייה ,קנאה ,נקמה וזעם הציפו אותו
ולבסוף הביאוהו ליטול את חיי אחיו .דוגמא זו ,של הבכור המאבד את מעמדו לטובת אח צעיר
ממנו ,מדגימה את העיקרון שהבכורה ניטלה מן ה"אדם הראשון" וניתנה ל"אדם השני" .הָאָדָם
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ַשּׁ ַמיִם הוּא )איגרת אל הקורינתיים א' ט"ו
ַשּׁנִי ]ישוע[ מִן ה ָ
ָהרִאשׁוֹן הוּא ָעפָר מִן ָה ֲא ָדמָה; הָאָדָם ה ֵ
.(47
עכשיו ,כשקין חדל לתפקד כבכור והבל כבר לא היה בין החיים ,לא נותר איש אשר יכול היה
לשאת באחריות לעתיד משפחתו של אדם ולשמש לה גואל .חווה ילדה ,אפוא ,בן נוסף בשם שת.
וכך ,בעקבות לידתו של זה יוצאת לדרך שושלת הבכורים ,בהתאם לסדר ולמתכונת מלכות
אלוהים כפי שהיא באה לידי ביטוי במשפחת האדם.
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פרק י"ב

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

פרק ה' בספר בראשית מכיל את רשימת שושלת האבות ,מאדם עד נוח .מדוע טרח אלוהים לתעד
את שמותיהם? הסיבה ,כאמור ,נעוצה בכך שבהיותם שייכים לאלוהים שמו הוטבע בהם לצורך
יישום תהליך הגאולה )עיין במדבר ו'  ,27דברים כ"ח  ,10דברי הימים ב' ז'  .(14האבות הללו
מרכיבים את שושלת ה"בכורים" .ממשמעות שמותיהם מצטיירת התמונה הנבואית הבאה:
האדם )אָדָם( הושתת ) ֵשׁת( במצב אנוש )אֱנוֹשׁ( ,ועל כך יש לקונן )קֵינָן( .אולם מהלל אל
) ַמ ֲה ַל ְלאֵל( ירד )יֶרֶד( ויחנוך )חֲנוֹ ְך( ,במוות שישלח )מ ֶ
ְתוּשׁלַח( את בואו של המלך הנסתר ) ֶל ֶמ ְך,
סיכול אותיות "מלך"( ואת הנחמה והמנוחה )נֹ ַח( .וכך ,כבר מתחילת קיומו של המין האנושי
מרמז הבורא על תוכנית הגאולה העתידית.
כול אחד מאבות האנושות ,בהיותו בכור ,בין אם מלידה או מתוקף קבלת התפקיד בשל הדחת אח
אחר ,היה בעל מעמד של שר/נשיא/נגיד לפי מתכונת מלכות האלוהים .מכאן שכול אחד מהם היה
שייך לאלוהים .כמו כן ,על כול אחד מן הבכורים הללו הייתה נסוכה סמכות ומשיחה בדומה לזו
של זקן עדה ,או גואל משפחה המממש את ייעודו בעקבות מות אב המשפחה .אולם בגלל הטבע
החוטא בו ניחנו ושאותו ירשו מהאדם הראשון ,לא היה איש מהם ראוי לרשת את מלכות האלוהים
בשלמותה ולהפיק את מלוא התועלת ממעמדו כנשיא/משרת ,שכן כול אחד בעצמו היה זקוק
לגואל .למעשה ,מן הכתוב בספר יהושע כ"ד  14אנו למדים כי אבות אלו עבדו אלילים בעבר
הנהר .אף על פי כן ,הזכות לבכורה הייתה עדיין נתונה בידיהם .נוח ובנו שם היו האחרונים
לשושלת האבות בתקופת טרום המבול ,במהלכה דן אלוהים את האנושות ואת העולם בו התקיימה
לכיליון.
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נוח בטח באלוהים וציית לו .אילו נוח לא היה צדיק יותר מבני דורו )עיין בראשית ו'  ,(9גם הוא
לא היה נמצא כשיר למעמד הבכורה .אולם העובדה שְנֹ ַח ָמצָא חֵן ְבּעֵינֵי יְהוָה )בראשית ו' (8
הבטיחה את המשך קיומו וקיום משפחתו .יש לתת את הדעת על כך שעל מנת לשמר את המין
האנושי אלוהים בחר בשושלת הבכורים .מובן שלאחר המבול היה נוח היורש החוקי היחיד של
ההבטחות והברכות שהבורא העניק בשעתו לאדם ,דהיינו פריון ,ריבוי ,מילוי הארץ ושליטה על
כול חי )עיין בראשית ט' .(1,2
עם תום המבול כורת אלוהים ברית עם ברואיו באמצעות הקשת בענן .לאות זה חשיבות מרובה
מכיוון שהאדם נמשל להבל ,או לאד ,המופיע על פני האדמה )עיין תהילים ל"ט  ,6איגרת יעקב ד'
 ,(14אולם כשקרני השמש הבלתי נראות נפגשות עם טיפות המים הזעירות הן מאירות את יופיו
של האור ואת עושר גווניו .על אחת כמה וכמה ישתקף בעתיד יפי אלוהים והדרו ,שיזרח
באמצעותנו ,כלי צדקתו ,כאשר בה בעת ייחשפו גם סגולותיו ותכונותיו הנעלות.
לפי הכתוב ,בעת שנולדו שלושת בניו היה נוח בן חמש מאות שנה )עיין בראשית ה'  .(32בשל
ניסוח זה יש הסוברים שהבנים נולדו כשלישיה .אולם גם אם סברה זו נכונה ,הרי שרק אחד מהם
יכול היה להגיח ראשון מן הרחם .בגלל העובדה ששמו של שם מופיע ראשון סביר להניח שהוא
היה הבכור .גם הדברים שנוח הכריז לגבי עתיד צאצאיו מוכיחים זאת )עיין בראשית ט' .(25-27
דבריו של נוח בנוגע לבניו נאמרו בתגובה לאפיזודה מוזרה ומעוררת תמיהה שהתרחשה במשפחה.
נוח ,ששתל גפן ונהנה מפירותיה )מן היין יש לומר( יתר על המידה ,התערטל בהיותו בגילופין.
אולם בשעה שבניו שם ויפת הקפידו שלא להתבונן במערומי אביהם ,הרי שעל חם נאמר וַיַּרְא חָם,
ֲאבִי ְכנַעַן ,אֵת ֶע ְרוַת אָבִיו )בראשית ט'  ,(22בעוד אחיו כיסו את אביהם כדי לא לביישו.
בעקבות מעשהו הנקלה של חם קולל בנו הרביעי  -כנען  -ונדון להיות "עבד עבדים" .יהיה זה
תחום מושבו של האחרון אליו יוליך ה' את אברם ,ויועיד אזור זה גם לבכורו  -יצחק .בנושא זה
נרחיב את הדיבור בהמשך.
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מעמדו של שם כבכור הבנים מוסיף להתחוור לנו בברכת אביו לבניו :וַיֹּאמֶר ]נח[" ,אָרוּר
ְכּנָעַןֶ :עבֶד ֲע ָבדִים יְִהיֶה ְל ֶאחָיו ".וַיֹּאמֶר" ,בָּרוּ ְך יְהוָה אֱלֹהֵי ֵשׁם; וִיהִי ְכנַעַןֶ ,עבֶד לָמוֹ .יְַפ ְתּ אֱלֹהִים
ְליֶפֶת ,וְי ְ
ִשׁכֹּן בְּאָ ֳהלֵיֵ -שׁם; וִיהִי ְכנַעַןֶ ,עבֶד לָמוֹ" )בראשית ט'  .(25-27מתוך ברכה קצרה זו
מבצבצות כמה עובדות תורניות חשובות ביותר .עלינו לעמוד על עובדות אלו כבר בפתח הדברים,
שכן מה שנחזה בברכה זו בצורה "עוברית" הופך בימינו לעובדות מוגמרות.
ְשׁ ְל ְתּ ָךְ ,בּכָל-
כפי שכבר נוכחנו לדעת ,על מלכות אלוהים נאמרַ " :מלְכוּ ְת ָךַ ,מלְכוּת כָּל-עֹ ָלמִים; וּ ֶממ ַ
דּוֹר וָדֹר" )תהילים קמ"ה  .(13אלוהים כונן ,אפוא ,את סדר מלכותו גם במשפחת נוח ובכורו שם.
יש לשים לב לעובדה שכנען כונה "עבד עבדים" .מי הם העבדים אותם הוא עתיד לעבוד? בשל
שגם אחיו שם ויפת נועדו להיות עבדים ,התשובה לכך היא ברורה; כנען אמור להיות עבדם של
יפת ושם באוהלו של האחרון .אזכור ה"אוהל" מצביע על כך ששם הינו ראש האחים .אולם עבדו
של מי הוא שם? התשובה לשאלה זו מחזירה אותנו למעמד הבכורה .כבעל מעמד זה יהיה על שם
לשרת את אביו ואת אדוניו ,דהיינו את אלוהים .שם הפך עכשיו לשר-נשיא המשפחה ,כשרווחתה
מוטלת על כתפיו; הוא היה לשומר אחיו ולגואל .האלוהים הטביע את חותם שמו בשם ,כיוון ששם
היה שייך לו ,ועל כן נוח ברך והודה ל"אלוהי שם" .בנקודת זמן זו אלוהים הוא ששלט במשפחה
באמצעות נוח ,אולם לפתע צצה בעיה...
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פרק י"ג

מלכות אחרת
)בראשית פרק י' פרק י"א(

בני נוח ,כאביהם ,נולדו בצלמו ודמותו של אדם ושל שת בנו )עיין בראשית ה'  ,(3ועל כן ניחנו
בטבע זהה לזה של אבותיהם .בהיותו הבכור והגואל ,הייתה לשם הזכות לרשת את מעמדו של
אביו .במידה ומישהו משארי בשרו יאבד את רכושו ,ירושתו ,או יהיה חשוך צאצאים יהיה עליו
לגאול את אשר אבד ,או את מה שלא זכה למימוש .על שם נאמר שהוא היה ֲאבִי כָּלְ -בּנֵיֵ -עבֶר
)בראשית י'  .(21מכאן שמושג ה"אבהות" הוא רחב יותר מאשר אבהות ביולוגית גרידא .בגלל
עקרונות הגאולה ,לאבהות המקראית מספר השלכות והיא מוגדרת על ידי פרמטרים חוקיים ,כפי
שניווכח בהמשך.
בדור השלישי אירעה במשפחתו של נוח חריגה מסדר הבכורה והגאולה .המקור לבעיה היה נמרוד
 נכדו הבכור של חם ,בנו של בכורו ,כוש .העובדה שאביו העניק לו שם זה מצביעה על כוונותלבו ותכונותיו .משם זה ניתן ללמוד על אופיים של האב ושל בנו .ובכן ,נגד מי או מה מרד נמרוד?
על נמרוד כתוב שהיה גִּבּוֹר ַציִד ִל ְפנֵי יְהוָה; עַל-כֵּן ,יֵאָמַרְ " ,כּנִמְרֹד גִּבּוֹר ַציִד ִל ְפנֵי יְהוָה" )בראשית
י'  .(9מאחר ועובדי האלילים היו נוהגים להפיס את אליליהם באמצעים שונים ,כולל מנחות צייד
)לשם השוואה עיין ויקרא כ"א  ,(6,8,17,21,22סבר נמרוד שעליו לנהוג כך גם כלפי ה' ו"לבוא
לפניו" )עיין שמות כ"ח  ,35כ"ט  ,11ל"ד  .(23,34בהיותו "גיבור צייד" היה נמרוד ,מן הסתם,
בעל יכולת הנהגה ,תכסיסנות ,תכנון ,ארגון ופעולה .הבכורים הנבחרים היו לעתים תכופות
רועים ,שעה שהצייד מסמל את הניגוד לבכור הנבחר והנאמן .התכונות בהן ניחן נמרוד דרבנו
ֵאשׁית
אותו להתקומם נגד סדר מלכות אלוהים ולהקים מלכות משלו ,מלכות שעליה נאמר :וַ ְתּהִי ר ִ
ַמ ְמ ַלכְתּוֹ ָבּבֶל ,וְ ֶא ֶר ְך וְאַכַּד וְַכ ְלנֵהְ ,בּ ֶארֶץ ִשׁנְעָר )בראשית י'  .(10ואילו על נתיני נמרוד כתוב,
ֲשׂה-לָּנוּ ֵשׁם :פֶּן-נָפוּץ עַלְ -פּנֵי כָל-הָאָרֶץ"
ַשּׁ ַמיִם ,וְנַע ֶ
וַיֹּאמְרוּ " ָהבָה נְִבנֶה-לָּנוּ עִיר ,וּ ִמגְדָּל וְרֹאשׁוֹ ב ָ
)בראשית י"א  .(4אנו מבחינים כאן בייסודה של מלכות חלופית למלכות אלוהים ,מלכות
שתחילתה בעיר הראשונה )לבד מזו שהוקמה על ידי קין (  -בבל שבארץ שנער.
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מה הייתה מטרת ההתכנסות ובניית העיר בעלת המגדל הגבוה? מה הניע את נמרוד לכונן מלכות
משלו ,ומדוע התאוו נתיניה "לעשות שם" לעצמם? אין זה מן הנמנע שנמרוד צאצאו של חם ,על
מורשתו הרוחנית ,התקנא במעמד הבכורה הפטריארכאלי של דודו שם ובן דודו עבר ,שעמדו
בראש המשפחה .הצנע לכת ועבודת אלוהים לא עמדו בראש מעיניו .ישות רוחנית שטנית מצאה
בו בכור תואם קין .האדם אמור היה לשמש ככלי להבעת הטבע האלוהי לשם כינונה של מלכות
אלוהים עלי אדמות .יחד עם זאת ,גם לשטן יכולת לנצל בני אדם ,כפי שכבר ראינו ,למען ישמשו
אמצעיי ביטוי למלכות שלו .וכך ,ממש כמו קין ,גם נמרוד ושותפיו לקחו חלק בחיזוק מלכות
האויב בשורות האנושות ובמתן ביטוי למאפייניה ,דהיינו ל"טוב ורע" דרך "תאוות העיניים"
)המגדל(" ,תאוות הבשרים" )עיר( ו"גאוות הקיום" )לעשות שם לעצמם() ,עיין איגרת יוחנן א' ב'
.(16
בנייה מסיבית ובעלת מימדים נדרשה כדי לאשש ,להצדיק ולתת ביטוי למלכות ה"אחרת" .דברי ה'
לנוח ובני משפחתו היו "פְּרוּ וּרְבוּ ,וּ ִמלְאוּ אֶת-הָאָרֶץ" )בראשית ט'  .(1ואילו נמרוד עשה את
ההיפך הגמור; הוא כינס סביבו אנשים במגמת ריכוזיות ,וכך לא הניח להם לקיים את מצוות
אלוהים.
כמו במלכות אלוהים ,גם במלכות המורדת התקיים מנגנון של מלכות וכהונה .אולם במקום
שהמכהנים במשרות אלו יעמדו לרשות האלוהים וזולתם ,הם ניצלו את משרותיהם ויצרו סולם
מעמדות פוליטי ודתי בתוך מסגרות ממסדיות .תחת לעבוד את האלוהים ,מערכת זו הייתה
משועבדת לעבודת האדם .כאמור ,האל לא העניק לאדם סמכות לשלוט על בני מינו ,כי אם לשרת
איש את אחיו .תפקידי המלך והכהן ,כפי שהם באו לידי ביטוי במלכותו של נמרוד נועדו ,לעומת
זאת ,להאדיר את שמם של נושאי המשרות והתארים.
אלוהים שפט את המלכות שניסתה לעקוף את מרותו ,כשהתוצאה הייתה בלילת השפה .כך סוכלו
מטרות ההתאגדות וההתכנסות כאשר מ ָ
ִשּׁם ֱהפִיצָם יְהוָה עַלְ -פּנֵי כָּל-הָאָרֶץ )בראשית י"א .(9
בעקבות התקוממות זו החלו לצוץ העמים השונים ,כשמערכות השלטון והדת שלהם המשיכו
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להיצמד לדפוסים שנקבעו על ידי מלכות נמרוד .בד בבד ,שלטון אלוהים ,מלכותו וממשלתו
באמצעות שושלת הבכורים ,לא חדלו להתקיים אף הם.
בדור הבא ,בימיו של פלג ,חרץ אלוהים דין על מלכות נמרוד בפלגו את נתיניה ובהפיצם עַלְ -פּנֵי
כָּל-הָאָרֶץ )בראשית י'  ,25י"א  .(9יש לתת את הדעת על כך שעוד טרם נולדו אברהם ,יצחק
ויעקב הניח הקדוש-ברוך-הוא בפעולה זו את התשתית לתוכניתו מרחיקת הלכת ,ככתוב :זְכֹר
יְמוֹת עוֹלָם ,בִּינוּ ְשׁנוֹת דֹּר-וָדֹר; ְשׁאַל אָבִי ָך וְיַגֵּ ְד ָך ,זְֵקנֶי ָך וְיֹאמְרוּ ָל ְךְ .בּ ַהנְחֵל ֶעלְיוֹן גּוֹיִםְ ,בּ ַה ְפרִידוֹ
ִשׂ ָראֵל כִּי ֵחלֶק יְהוָה ,עַמּוֹ :יַעֲקֹבֶ ,חבֶל נַ ֲחלָתוֹ )דברים
ְבּנֵי אָדָם; יַצֵּב ְגּבֻלֹת ַעמִּיםְ ,ל ִמ ְספַּר ְבּנֵי י ְ
ל"ב  7-9הדגשות שלי(.
כאמור ,אלוהים שפט את בני דורו של נמרוד ואת עריהם בימיו של פלג )אשר חי בדור שאחרי
עבר ,שהיה בן דודו של נמרוד ובן תקופתו( ,כשהוא עורך את ההפרדה והחלוקה בהתאם למספר
העתידי של בני ישראל זמן רב לפני קיומם .מן הנרמז בפסוק שזה עתה קראנו ,וממה שיתגלה
בהמשך ,ניתן להסיק שעם ישראל עתיד היה להיות "עמו של אלוהים" ולעמוד בראש העמים .עם
זה נועד לשרת את האנושות ולהיות שומר אחיו .מה ייחד את שנים עשר שבטי ישראל ויסמיך
אותם להיות עם הסגולה של הבורא ולעמוד בראש העמים האחרים ,בעוד ההיסטוריה תוכיח שאין
הם טובים מכול היתר? על מנת לענות על שאלה זו נצטרך לפנות לפרק י"ב בבראשית ,שם
מתואר שלב חשוב ביותר בכינון תוכנית מלכות אלוהים ושלטונו ,ובהשתתת סמכותו עלי אדמות.
פרק זה נפתח בדברים שאלוהים הפנה לאדם בשם אברם.
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פרק י"ד

אברם
)בראשית פרק י"ב(

ֶשׂ ָך לְגוֹי
ֲשׁר אַ ְר ֶא ָךּ .וְ ֶאע ְ
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל-אַ ְברָםֶ " ,ל ְךְ -ל ָך מֵאַ ְר ְצ ָך וּמִמּוֹ ַל ְד ְתּ ָך וּ ִמבֵּית אָבִי ָך ,אֶל-הָאָרֶץ א ֶ
גָּדוֹל ,וַ ֲא ָב ֶר ְכ ָך ,וַ ֲאגַ ְדּלָה ְשׁ ֶמ ָך; וֶ ְהיֵה ְבּ ָרכָה" )בראשית י"ב .(1,2
עשרים דורות של בכורים חלפו להם והנה ה' פוקד איש אחד ,אברם ,ומבטיח לו שהוא יעשה ממנו
גוי גדול .מדוע ייחד ה' בכור זה בדורו ,ועל שום מה הוא העניק את ההבטחה דווקא לו?
כפי שכבר נוכחנו לדעת ,בתקופתם של נמרוד ,עבר ופלג נפוצו צאצאי נוח לארבע כנפות הארץ
ִשׁפְּחֹת ְבּנֵי-נֹ ַח לְתוֹלְדֹתָם ,בְּגוֹיֵהֶם; וּ ֵמ ֵאלֶּה נְִפרְדוּ
וכתוצאה מכך החלו להיווצר עמים שוניםֵ .אלֶּה מ ְ
הַגּוֹיִם בָּאָרֶץ--אַחַר ַהמַּבּוּל )בראשית י'  .(32בעקבות הנהגתו של נמרוד ,פשו בקרב העמים הללו
דפוסי שלטון חלופיים ומנוגדים לאלה של מלכות אלוהים .מערכת הגמונית זו הייתה מורכבת
מסולם היררכי של מלוכה וכהונה .מאידך ,בעת לידתו של אברם חיו עדיין עשרה בנים משושלת
הבכורים של מלכות אלוהים ,שבראשם עמד נוח )זקן הבכורים( .אולם לא רק נוח ,אלא גם
האחרים כבר היו מופלגים בשנים ועתידים היו ללכת לעולמם במהלך הדור הקרוב .בנוסף לכך,
בשל שאוכלוסיית העולם גדלה איש אחד )בכור( לא יכול היה להמשיך ולמשול באנושות.
מכאן שבמלכות האלוהים עלי אדמות הייתה חייבת לחול תמורה .בדור העשרים של שושלת
הבכורים אלוהים בחר ,אפוא ,באברם והכריז שמחלציו של זה יצא עם .איזה מין עם יהיה זה?
"עם בכור" שבניו יהיו שייכים לבוראם ,וכול קיומם יהיה למענו .עם סגולה ,עם צדיק שבניו
מלכים-משרתים ,עם נבחר ,ממלכת כוהנים וגוי קדוש )עיין שמות י"ט  ,6איגרת פטרוס א' ב' .(9
עם אשר ייעודו יהיה להעתיר כבוד על הבורא להודיע ולהפיץ את תהילתו .עם אשר יהיה לברכה
ליתר העמים )עיין בראשית י"ב  ,2,3זכריה ח'  .(13עם זה יעיד על נאמנות אלוהים להבטחות
שייתן ולבריתות שיכרות עם אבותיו.
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אלוהים קבע כי מאפייני הבכורה יתגלמו בלאום אותו הוא התעתד להקים ,כפי שהם התקיימו
במשפחות אדם ונוח .לאום זה יהיה פורה ,ירבה וימלא את הארץ .כעבדי אל עליון עתידים בני עם
זה לעמוד ,בשלב מאוחר יותר ,בראש האנושות ולשלוט בכול מה שאלוהים הנחיל לאדם .ברם,
בשל היותם בעלי תכונות כשל אביהם הקדמון ,יזדקקו גם הם לגואל .לכן ,על אף שהם עתידים
להיות אומת הבכורים הנבחרים ,לא יצליחו בני עם זה למצות את ייעודם כגואלים עד שיבוא
משיח גואל אשר ימלא את כול הצדקה עבורם ,יכפר על חטאיהם וישיבם לחיק האלוהים
ובריתותיו .כך יכונן בחיר האלוהים את מלכותו עליהם ובאמצעותם.
הבה נשוב להבטחות שאלוהים נתן לאברם ולזרעו :וַיֵָּרא יְהוָה אֶל-אַ ְברָם וַיֹּאמֶרְ " ,לזְַר ֲע ָך ֶאתֵּן אֶת-
הָאָרֶץ הַזֹּאת" )בראשית י"ב  .(7על אברם הוטל לעזוב את מולדתו ובית אביו בחרן על מנת
שההבטחה להפכו לעם תוכל להתממש .אולם הארץ אליה נשלח ,ואשר אמורה הייתה להינתן לעם
שיצא מחלציו ,הייתה מיושבת על ידי בני כנען ,בנו המקולל של חם .איך זה שנחלה שהייתה
בחזקתו של עם אחד תוכל לעבור לידיו של עם אחר?
על פי התורה ,בהיות הכנענים "עבדי עבדים" לא הייתה להם זכות לבעלות על הארץ ,שכן מעצם
הגדרת מעמדו עבד איננו בעל רכוש .הארץ הייתה ,אם כן" ,זמינה" ,כאשר ייעודם של בני כנען
היה לשרת ב"אוהלו" של אחר ,דהיינו בארץ הנמצאת בבעלותו של עם אחר .לאברם ובכורו,
לעומת זאת ,ניתנה הזכות לגאול את הארץ ולגור בה .אולם גם מאברם ומצאצאיו נמנעה בעלות
מוחלטת על ארץ ,שכן גם הם נועדו להיות עבדים ...לאל עליון :לַיהוָה ,הָאָרֶץ וּמְלוֹאָהּ; ֵתּבֵל,
ְתוֹשׁבִים אַתֶּם ִע ָמּדִי
ְיֹשׁבֵי בָהּ )תהילים כ"ד  .(1וְהָאָרֶץ לֹא ִת ָמּכֵר ִל ְצ ִמתֻת--כִּי-לִי הָאָרֶץ :כִּי-גֵרִים ו ָ
ו ְ
)ויקרא כ"ה  .(23שטר הקניין נמצא תמיד בידי ה' ורק הוא יכול להחליט למי למוסרו בהתאם
לתנאים שקבע בריבונותו )עיין ויקרא י"ח  ,25-28במיוחד פסוק .(27
כאמור ,העמים הופרדו בימיו של פלג וגבולותיהם נקבעו לפי "מספר בני ישראל" )העתידיים(,
בעוד שהשלטון והמרות של מלכות האלוהים עלי אדמות עתידים היו להימסר לידי בכורו של
הזרע המובטח לאברם .אולם מי יהיה "זרע" זה ,שכן אברם ושרי אשתו היו חשוכי בנים?
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פרק ט"ו

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

בטרם ייוולד הבן המובטח ייחשף אברם לשורה של ניסיונות ומבחנים על מנת להימצא נאמן
וכשיר לתפקידו כבכור-גואל .לאחר שעזבו אברם ,אביו ויתר בני המשפחה את אור כשדים בדרכם
לכנען ,הם התיישבו בחרן ,צפונית ליעדם .תרח היה בן  145שנה כאשר אלוהים קרא לבנו לעזוב
אותו ואת המשפחה וללכת לארץ הבלתי נודעת .כפי שכבר ראינו לעיל ,אלוהים פנה לאברם בן
ֲשׁר
השבעים וחמש במילים הבאותֶ “ :ל ְךְ -ל ָך מֵאַ ְר ְצ ָך וּמִמּוֹ ַל ְד ְתּ ָך וּ ִמבֵּית אָבִי ָך ,אֶל-הָאָרֶץ א ֶ
אַ ְר ֶא ָךּ .וְ ֶאע ְ
ֶשׂ ָך לְגוֹי גָּדוֹל ,וַ ֲא ָב ֶר ְכ ָך ,וַ ֲאגַ ְדּלָה ְשׁ ֶמ ָך; וֶ ְהיֵה ְבּ ָרכָה .וַ ֲא ָב ְרכָה ְמ ָב ְרכֶי ָך ,וּ ְמ ַק ֶלּ ְל ָך ,אָאֹר;
וְנְִברְכוּ ְב ָך כֹּל מ ְ
ִשׁפְּחֹת ָה ֲא ָדמָה” )בראשית י"ב  .(1-3אולם לפני שבכור האלוהים שם פעמיו
למקום אליו נצטווה ללכת ,היה עליו ,בתוקף תפקידו במשפחה לקחת חסות על לוט ,בנו של אחיו
הרן אשר נפטר באור כשדים ,ועל הרכוש שהאחרון הוריש לבנו .רק בעשותו כן יכול היה אברם
לצאת לארץ המובטחת כשהוא נוטל עמו את אחיינו.
מכאן ואילך מעביר ה' את אברם ,בזה אחר זה ,סדרת ניסיונות כשהוא בוחן את נאמנות עבדו
למשרת הנשיא-המשרת-הכהן והגואל הבכור .בהיותו שומר אחיו הוכיח אברהם בראש ובראשונה
שהוא אכן ממלא במסירות את תפקידו כ"עבד ה'".
כאשר אברם ,משפחתו הקטנה והפמליה מגיעים לפאתי שכם בלב הארץ ,נראה אליו אלוהים
בשנית ואומר לוְ " :לזְַר ֲע ָך ֶאתֵּן אֶת-הָאָרֶץ הַזֹּאת) "...בראשית י"ב  .(7אברם ,כראוי לכהן ,מקים
את המזבח הראשון לה' בארץ שזה עתה ניתנה לזרעו .בשלב זה מבטיח ה' את הארץ לצאצאי
אברם העתידים להפוך לעם ,ולא לאברם עצמו .אולם על אף ההבטחות שרי אשת אברם עדין
נותרה בעקרותה ,והתקווה שהיא תלד אי פעם כמעט נגוזה.
לאחר שהות קצרה בשכם עוברת המשפחה לבית אל ,שם מקים אברם מזבח נוסף .שוב אנו רואים
את הבכור ממלא את מטלותיו ככהן ,כאשר מן הסתם הוא אף הביא לאלוהיו מביכורי אדמתו
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וצאנו .תוך זמן קצר ממתן ההבטחה כי זרעו יירש את ארץ כנען ,מאלץ רעב כבד את אברם לרדת
מצרימה .בשימו את מבטחו באל עליון ,הוא סבר לתומו שהארץ שניתנה לו ולזרעו היא ארץ
אשר תוכל לכלכל אותו ואת הסמוכים על שולחנו .לכן ,לנוכח הנסיבות ,קרוב לוודאי שאברם היה
מופתע ואולי אף מאוכזב.
אולם בזאת לא תמו צרותיו של אבי האומה לעתיד לבוא .נהפוך הוא ,הם רק רבו והלכו .לקראת
בואו למצריים גבר חששו שפרעה יחמוד את אשתו היפה ואותו יחסל .על כן הוא ביקש משרי
שתציג עצמה כאחותו ,דבר שאמנם היה בו גרעין של אמת אך לא הייתה זו כמובן האמת לאמיתה
)עיין בראשית כ'  .(12במבחן אמונה זה נכשל עבד האלוהים ודווקא שרי היא זו שהתעלתה מעל
עצמה ,בנכונותה להקריב את חייה כדי להציל את חיי בעלה וזאת מתוך צייתנות מוחלטת .וכך לא
רק שאלוהים שמר על תומתה ,הוא גם חילץ אותה מיד פרעה ואף גרם לאחרון לברך את בעלה
בשולחו אותו ברכוש רב .למרבה הפליאה ,פרעה לא האשים את אברם בצרות אליהן נקלעו,
בעטיו ,עמו וארצו!
מאוחר יותר אברם שב לבית אל ,אל האזור בו הקים את המזבח הראשון בכניסתו לארץ )עיין
בראשית י"ג  .(3,4האם אירוע זה הינו בבחינת חיזוי נבואי לאשר עתיד להתרחש ביום מן הימים?
עתיד שבו ,על אף ההבטחות ,ייאלצו צאצאי אברם לרדת מצרימה ,גם כן בשל רעב .אולם בעת
שיצאו משם יהיה זה ברכוש גדול )ממש כאברם( ,כשבסופו של דבר הם ישובו ל"בית אל",
דהיינו לארץ המובטחת.
כשלוט מגיע לפרקו מעביר לו דודו ,כגואל המשפחה ,את הרכוש שהלה ירש מאביו .בשלב זה
אברם מאפשר לאחיינו לבחור את הנחלה הראויה ביותר בעיניו .לוט בחר מן המיטב שהיה לעולם
להציע .מעניין שלוט מכונה כאן "אחי אברם" )עיין בראשית י"ד ,(14 ,16 ,דבר המציג היבט נוסף
של עיקרון הזרע ,שלפיו חיי האב גלומים בצאצאיו.
לאחר שאברם פעל כמצופה ממנו ,פנה אליו אלוהים פעם נוספת ,כשהוא חוזר על הבטחותיו
ֲשׁר-אַתָּה ָשׁם--צָפֹנָה וָנֶגְבָּה ,וֵָק ְדמָה
הקודמות ואף מוסיף עליהןָ " :שׂא נָא עֵינֶי ָך וּ ְראֵה ,מִןַ -המָּקוֹם א ֶ
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ְשׂ ְמתִּי אֶת-זְַר ֲע ָך ַכּ ֲעפַר
ֲשׁר-אַתָּה רֹאֶהְ ,ל ָך ֶא ְתּנֶנָּה ,וּ ְלזְַר ֲע ָך ,עַד-עוֹלָם .ו ַ
וָיָמָּה .כִּי אֶת-כָּל-הָאָרֶץ א ֶ
הָאָרֶץ :א ֶ
ֲשׁר אִם-יוּכַל אִישׁ ִלמְנוֹת אֶתֲ -עפַר הָאָרֶץ--גַּם-זְַר ֲע ָך ,יִָמּנֶה .קוּם ִה ְת ַה ֵלּ ְך בָּאָרֶץ ,לְאָ ְרכָּהּ
וּ ְל ָר ְחבָּהּ :כִּי ְל ָך ֶא ְתּנֶנָּה" )בראשית י"ג  .(14 – 17אף על פי שאברם נתן ללוט את האפשרות
לבחור את הטובה שבנחלות ,אלוהים לא רק מפצה את בכורו ,אלא אף מבטיח לו נחלה מכל עבר
וצד .כך מקבל אברם למעשה גם את השייך ללוט .שלא כמו בהבטחה הראשונה לזרעו ,הפעם
אלוהים מבטיח נחלה גם לאברם עצמו.
בהבטחה זו ממשיל אלוהים את זרע אברם לעפר הארץ ,דימוי שאינו רק כמותי .יש בו גם תיאור
של אופיו הגשמי והארצי של הזרע .והנה ,למרות שהבטחה רודפת הבטחה ,עד כה הוא הקדוש-
ברוך-הוא לא כרת ברית עם בחירו .ברית כזו חייבת להיחתם בדם ,אבל חתימת הברית לא
תתרחש לפני שאלוהים יעביר את אברם בטבילות אש ניסיון החיים.
בעקבות הפרידה מלוט ,מעביר אברם את אוהלו לאלוני ממרא אשר בחברון ומקים שם מזבח
שלישי לה' .תוך זמן מה פורצת באזור מלחמה ,בין חמישה מלכים אשר מרדו במלך עילם ,לו היו
כפופים עד אז .מלך עילם ,כדרלעומר ,הקים קואליציה עם שלושה מלכים אחרים ,ויחד הם ניסו
לדכא את המרד .אחד המורדים היה מלך סדום ,אשר הובס יחד עם המורדים האחרים .לוט,
שהשתקע בעיר זו ,נלקח בשבי יחד עם משפחתו ונכסיו .אין ספק שאירועי הקרבות לא נעלמו
מעיני אברם ,אולם הוא עצמו לא לקח בהם חלק.
ברם ,כשנודע לאברם שאחיינו נשבה הוא יצא לפדות את השבויים ולהשיב את הגזל ,כראוי
לבכור ולגואל המשפחה .לא זו בלבד שאברם הצליח לפדות את לוט ולהשיב את רכושו ,הוא גם
החזיר את נכסי חמשת המלכים המקומיים .האם אין בתמונה זו משום תחזית ליום בו הגואל
הקרוב של ישראל ישיב לארץ את כול נפוצות עמו ונדחיו ,על רכושם ונכסיהם ,ובו זמנית יושיע
את האנושות כולה? )עיין מתי י"ג .(44
לאחר השבת השלל ניסה מלך סדום לעשות עסקה עם אברם .אולם גואל זה הכיר את צדקת
התורה ודרכיה ,ועל כן סרב להצעה המפתה של המלך .מן התיאור בפרק י"ד עולה שבמהלך
50

הניסיון לעריכת העסקה ,או אף קודם לכן ,בצאת מלך סדום לקדם את פני אברם ,מופיעה לפתע
דמות נוספת  -מלכיצדק מלך שלם.
בשל היות אברם שומר אחיו ובעקבות נכונותו להקריב את חייו על מנת לשחרר את קרובו מידי
האויב ,הוא נמצא ראוי לתפקיד הגואל המושיע שיועד לבכורה .מסיבה זו שולח אלוהים את מלך
שלם הכהן לאל עליון ,עם לחם ויין ,לברך את אברם .וַיְָב ְרכֵהוּ ,וַיֹּאמַר" :בָּרוּ ְך אַ ְברָם ְלאֵל ֶעלְיוֹן,
קֹנֵה ָשׁ ַמיִם וָאָרֶץ .וּבָרוּ ְך אֵל ֶעלְיוֹן ,א ֶ
ֲשׂר מִכֹּל )בראשית י"ד
ֲשׁרִ -מגֵּן ָצרֶי ָך ְבּיֶָד ָך"; וַיִּתֶּן-לוֹ ַמע ֵ
 . (19,20שלא כמו קין ,אברם נתן לאלוהים את המגיע לו ,ובכך נמצא ראוי לברית.
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פרק ט"ז

הברית
)בראשית פרק ט"ו(

בעקבות הברכות שהעטיר המלך-הכהן לאל עליון על אברם ,בא אליו ה' בחזון ואמר" :אַל-תִּירָא
אַ ְברָם ,אָנֹכִי ָמגֵן ָל ְךְ --שׂ ָכ ְר ָך ַה ְרבֵּה מְאֹד" )בראשית ט"ו  .(1כלומר" :אל תניח לפחד לשלוט בך,
בטח בי ,שכן אני מגן עליך ואגשים את כול אשר הבטחתי לך" .במילים אלו מחזק אלוהים את
יסודות האמונה של בכורו ,כדי שהלה יוכל למלא את תפקידו כראוי .האלוהים ,האהיה אשר אהיה,
שוקד על דברו ועל הבטחותיו ונאמן להגשימן ,כשהוא עושה זאת לא באמצעות מערכות דתיות או
פוליטיות ,כי אם באמצעות כינון יחסים המושתתים על אמונה.
ֶשׂק ֱאלִי ֶעזֶר"
ֶשׁק ֵבּיתִי ,הוּא ַדּמּ ֶ
וַיֹּאמֶר אַ ְברָם" ,אֲדֹנָי יְהוִה ַמהִ -תּתֶּן-לִי ,וְאָנֹכִי הוֹ ֵל ְך ֲערִירִי; וּבֶן-מ ֶ
)בראשית ט"ו  .(2לאחר כול המבחנים והניסיונות ,ובעקבות הברכה של מלכיצדק ,ניתן היה
לצפות שאברם יהיה חדור תקווה .אולם לא כך היה הדבר .העובדה שהוא ואשתו היו עדיין
ערירים המשיכה לטרוד את מנוחתו ,והפיתרון היחידי שהוא ראה לנגד עיניו היה יורש בדמות
עבדו ,נאמן ביתו ,דמשק אליעזר .רעיון זה זכה לתגובה מיידית והחלטית מפי הקדוש-ברוך-הוא:
"לֹא יִיר ְ
ָשׁ ָך ".וַיּוֹצֵא אֹתוֹ הַחוּצָה ,וַיֹּאמֶר " ַהבֶּט-נָא
ֲשׁר יֵצֵא ִמ ֵמּעֶי ָך ,הוּא יִיר ֶ
ָשׁ ָך זֶה :כִּי-אִם א ֶ
הָ
ַשּׁ ַמיְמָה וּסְפֹר הַכּוֹ ָכבִיםִ --אם-תּוּכַל ִלסְפֹּר אֹתָם"; וַיֹּאמֶר לוֹ" ,כֹּה יְִהיֶה זְַר ֶע ָך" )בראשית ט"ו
.(4,5
הצאצא המובטח ייצא אפוא מחלציו של אברם .אולם בעוד שבפעם הקודמת הבטיח אלוהים
לאברם שזרעו יהיה "כעפר הארץ" ,הרי שהפעם נוסף הדימוי של כוכבים .יש בזאת משום רמז לא
רק לכך שהם יהיו רבים במספר ,אלא גם לעובדה שזרע ההבטחה ,כמו הכוכבים ,יהיה סמן של
אותות ומועדים ,יאיר את חשכת העולם הזה ואף ישמש בתפקיד מנהיגותי בתוך המערכת הקיימת.
למרות זאת ,לנוכח עקרותה של שרי אבדה לאברם כול תקווה שאשתו תלד אי פעם .כול שנותר
בידיו היה לדבוק בעיקרון שחרף המצב יעמוד ה' בדיבורו ויקיים את הבטחתו .לפנינו דוגמא של
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אמונה הפועלת בחיי אדם הנקרא על ידי אלוהים ,עוד בטרם נולד ,לשמש בתפקיד של בכור-גואל,
ואשר בהמשך יהיה אביה של אומה שונה וייחודית; אומה שלבניה תהיה אמונה דומה לזו של
אביהם.
סוד זה שהוצפן בברית ,דהיינו שאלוהים ירבה את הזרע ,יפיצהו ויטמינו בקרב עמים רבים ,נגלה
לאחר שנים רבות מאד לאחד משליחי המשיחָ :לכֵן עַל־יְדֵי אֱמוּנָהְ ,כּדֵי ֶשׁכָּל זֶה יְִהיֶה ְבּ ֶחסֶד
וְ ַה ַה ְב ָטחָה תָּחוּל עַל כָּל ַה ֶצּ ֱא ָצאִים ]במקור – "זרע"[ ,לֹא רַק עַל ְבּנֵי הַתּוֹרָה ]היהודים[ֶ ,אלָּא גַּם עַל
שׁהוּא אָב ְל ֻכלָּנוּ )רומים ד'  16הדגשות שלי( .תן דעתך על העובדה שבטקסט
ְבּנֵי אֱמוּנַת אַ ְב ָרהָםֶ ,
זה אין אברהם מכונה "אב רוחני" אלא אב ,פשוטו כמשמעו ,של כול מי שניחן ביכולת להאמין
לבשורת אלוהים .כך מעיד זרעו של אברהם על הבטחת אלוהים ונאמנותו למימוש בריתותיו.
באיגרתו אל הגלטיים חוזר שאול על רעיון זה :וְאִם אַתֶּם ַשׁיָּכִים ַלמּ ִ
ָשׁי ַחֲ ,אזַי זֶרַע אַ ְב ָרהָם אַתֶּם
ְשׁים עַל־פִּי ַה ַה ְב ָטחָה )אל הגלטיים ג'  .(29היותנו במשיח ושייכותנו לו נובעת מ"האמונה"
וְיוֹר ִ
שירשנו מאבינו הקדום .אמונה זו היא סימן לידה המזהה אותנו כבני זרע ההבטחה שנתן אלוהים
לאברם ולזרעו.
אלוהים עונה לשאלתו של אברם )המצוטטת למעלה מבראשית ט"ו  ,(2בהוציאו אותו החוצה
ְשׁ ֶב ָה לּוֹ ְצ ָדקָה )ט"ו
כשהוא מראה לו את הכוכבים .בנקודה זה נאמר כי אברם ֶה ֱאמִן בַּיהוָה; וַיַּח ְ
.(6
הבה נבחן מקרוב את אשר אומר ה' לאברם בנוגע לארץ ,תוך כדי כך שהוא מזכיר לו שהיה זה
הוא שהוציאו מאור כשדים .על אף שאבי אברם ,תרח ,עזב את אור כשדים כדי ללכת לכנען,
רוצה ריבון עולם שאברם יכיר בעובדה שהוא-הוא מדריכו ,מנתב דרכו והאחראי לנסיבות חייו.
ִשׁתָּהּ"
ַשׂדִּיםָ --לתֶת ְל ָך אֶת-הָאָרֶץ הַזֹּאת ְלר ְ
ֲשׁר הוֹצֵאתִי ָך מֵאוּר כּ ְ
וַיֹּאמֶרֵ ,אלָיוֲ " ,אנִי יְהוָה ,א ֶ
ָשׁנָּה" )בראשית ט"ו  .(7,8שאלת אברם ,שבאה בעקבות
וַיֹּאמַר" :אֲדֹנָי יְהוִהַ ,בּמָּה ֵאדַע כִּי אִיר ֶ
הדברים שאמר לו אלוהים קודם לכן ,זוכה למענה מעניין ומיוחד .לתשובה זו היבט נבואי והיא
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ֶשׁת ,וְאַיִל
ְשׁלּ ֶ
ֶשׁת ,וְעֵז מ ֻ
ְשׁלּ ֶ
מהווה גושפנקא ואישור להבטחות ה' .וַיֹּאמֶר ֵאלָיוְ " ,קחָה לִי ֶעגְלָה מ ֻ
ְשׁלָּשׁ; וְתֹר ,וְגוֹזָל" )בראשית ט"ו .(9
מֻ
לאחר יום מעייף במיוחד ,שבו עשה את כול שהיה לאל ידו על מנת לקיים את ציוויי אלוהים וכן
לגרש את העיטים שעטו על הפגרים ,ירד הערב על אבי האמונה והאומה העתידית והוא שקע
בתרדמה .אולם שינה זו לא נעמה לנביא הזקן ,שכן היא כללה חזיון מעורר אימה באשר לעתיד
זרעו אשר יהיה נתון בעבדות בארץ לא להם ,וַיְהִי ה ֶ
ַשּׁמֶשׁ לָבוֹא ,וְ ַת ְר ֵדּמָה נְָפלָה עַל-אַ ְברָם; וְ ִהנֵּה
ֲשׁכָה גְדֹלָה נֹ ֶפלֶת ָעלָיו )בראשית ט"ו  .(12וכך שמע אברם את הנבואה שיצאה מפי
אֵימָה ח ֵ
אלוהיו ..." :יָדֹ ַע ֵתּדַע כִּי-גֵר יְִהיֶה זְַר ֲע ָך ְבּ ֶארֶץ לֹא ָלהֶם ,וֲַעבָדוּם ,וְעִנּוּ אֹתָם--אַ ְר ַבּע מֵאוֹת
ֲשׁר יַעֲבֹדוּ ,דָּן אָנֹכִי; וְאַ ֲחרֵי-כֵן יֵצְאוִּ ,בּ ְרכֻשׁ גָּדוֹל" )פסוקים .(13,14,
ָשׁנָה .וְגַם אֶת-הַגּוֹי א ֶ
לפתע הופיע בין גזרי הפגרים עמוד )תנור( עשן ולפיד אש .קשה לדעת אם אברם ישן במהלך
החיזיון ,או שהיה ער .אולם כך או אחרת ,היה זה אל שדי גואל-אברם שעבר בין הגזרים,
ובמעשהו זה אשרר וחתם את הברית .בה בשעה גילה אלוהים לאברם את עתידו של הזרע
ַשּׁמֶשׁ
המובטח ,כולל את הישועה שתהיה מנת חלקו כעבור מאות שנים של עבדות במצרים .וַיְהִי ה ֶ
ֲשׁר ָעבַר בֵּין ַהגְּזָרִים ָה ֵאלֶּה )בראשית ט"ו  .(17וכך
ָשׁן ,וְַלפִּיד ֵאשׁ ,א ֶ
בָּאָה ,וֲַע ָלטָה ָהיָה; וְ ִהנֵּה תַנּוּר ע ָ
אנו קוראים בשמות י"ג  21על יציאת מצריים" :וַיהוָה הֹ ֵל ְך ִל ְפנֵיהֶם יוֹמָם ְבּעַמּוּד ָענָןַ ,לנְחֹתָם
ַה ֶדּ ֶר ְך ,וְַליְלָה ְבּעַמּוּד אֵשְׁ ,ל ָהאִיר ָלהֶםָ --ל ֶלכֶת ,יוֹמָם וָָליְלָה".
לאחר שאלוהים עבר בין הבתרים הוא חזר על הבטחה קודמת ,כשהוא מוסיף פרטים על הארץ
המובטחת אותה עתידים לרשת צאצאי אברםְ " :לזְַר ֲע ָך נָ ַתתִּי אֶת-הָאָרֶץ הַזֹּאתִ ,מנְּהַר ִמ ְצ ַריִם עַד-
ַהנָּהָר ַהגָּדֹל נְהַרְ -פּרָת .אֶתַ -ה ֵקּינִי ,וְאֶתַ -ה ְקּנִזִּי ,וְאֵת ַה ַקּדְמֹנִי .וְאֶתַ -ה ִחתִּי וְאֶתַ -ה ְפּ ִרזִּי ,וְאֶת-
ָה ְר ָפאִים .וְאֶתָ -האֱמֹרִי ,וְאֶתַ -ה ְכּנֲַענִי ,וְאֶתַ -הגִּ ְרגּ ִ
ָשׁי ,וְאֶתַ -היְבוּסִי" )בראשית ט"ו  .(18-21יש לציין
שהדברים הללו נאמרים בזמן עבר ,כאילו הארץ הייתה כבר בידי בניו של אברם .אולם לאור
העובדות ,איך ניתן היה להצהיר הצהרה מעין זו? ובכן ,בשל היות הצאצאים חלק בלתי נפרד מחיי
אביהם הרי שכול מעשה שהאחרון מבצע ,כול הבטחה וכול דבר אחר שהוא מקבל בשם צאצאיו
או עבורם ,הם בחזקת פעולה מוגמרת עוד לפני התגשמותה.
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ְשׂיבָה טוֹבָה" )בראשית ט"ו  .(15למרות גילו המופלג
ְשׁלוֹםִ :תּ ָקּבֵר בּ ֵ
"וְאַתָּה תָּבוֹא אֶל-אֲבֹתֶי ָך בּ ָ
של אברם ,אלוהים מבטיח לו שנכונו לו עוד שנות חיים רבות .אולם עכשיו ,בעקבות ההבטחה
שזרעו יירש את הארץ ,עובדת היות אברם חשוך צאצאים מקבלת משנה תוקף.
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פרק י"ז
רעיה ופילגש
)בראשית פרק ט"ז(

ככול שנקף הזמן החריפו הסתירות בחייהם של אברם ושרי .מחד ,חלק מהבטחות האלוהים
התגשמו והלכו בקצב מהיר למדי ומאידך ,החשובה והמרכזית מכול ההבטחות – זו של בן –
התרחקה מידי יום .לא די ששרי הייתה עקרה במהלך כול חייה לצידו של אברם ,עכשיו היא גם
עברה את גיל הפוריות .בשל מצוקתה ביקשה שרי להביא לעולם צאצא באמצעות אמתה ,שכן
מנהגי הזמן והמקום אפשרו זאת .נראה שאברם הצדיק כלל לא העלה בדעתו ברירה כזו ,עד
שאשתו הגתה את הרעיון .קשה לשער מה חש אברם לנוכח ההצעה .האם הוא האמין שאלוהים
בחר לקיים את הבטחתו בדרך זו? מן הסתם ,אכן כן.
וכך הגר ,שפחתה של שרי ,ילדה לאברם את צאצאו הראשון .לבכורים ,כאמור ,זכות הנהגה
מיוחדת במשפחה ועל כן המצב שהתהווה כעת צפן בחובו בעיתיות רבה ,אם לא בהווה אז וודאי
בעתיד .ואכן ,תוך זמן קצר החלו לצוץ קשיים .בשעת הריונה החלה הגר מתנשאת על גבירתה,
ואף בזה לה .שרי תלתה את האשמה באברם אשר לא מחה ,והסמיך את רעייתו לטפל בשפחתה
כפי שהיא מצאה לנכון )עיין בראשית ט"ז .(5,6
יחסה הנוקשה של שרי להגר הביא את האחרונה להימלט מפניה .על אף שהוולד שברחמה של הגר
לא היה בן ההבטחה ,כלל אלוהים גם אותו בתוכניתו ושלח מלאך לאמו התועה במדבר ובפיו מסר
עבורה" :שׁוּבִי אֶל-גְּ ִב ְר ֵתּ ְך וְ ִה ְת ַענִּי ַתּחַת יָדֶי ָה" )בראשית ט"ז  .(9ה' ציווה על הגר להיכנע לשרי
ולציית לה .האם התפתחות זו מהווה שלב נוסף בכינון הסדר האלוהי במשפחת אברם? אם אכן כן,
הרי שכול קריאת תגר שעשויה לצוץ בעתיד בצורת קנאה ,צרות עין ומחלוקת תיתקל בתגובת
האלוהים שחתם על הבטחתו במלוא סמכותו.

56

הבורא מברך את בנה של הגר ,אשר באמצעותו עתידות להתגשם כמה מהבטחותיו לאברם בנוגע
ָשׂר
לריבוי זרעו כעפר הארץ ,וכך הוא מצהירַ " :ה ְרבָּה אַ ְרבֶּה אֶת-זְַר ֵע ְך ,וְלֹא יִָסּפֵר ,מֵרֹבְ ...שׁנֵים-ע ָ
נִ
ְשׂיאִם יוֹלִיד ,וּנְ ַתתִּיו לְגוֹי גָּדוֹל" )בראשית ט"ז  ,10י"ז  .(20ילד זה יהיה בעל תכונות ייחודיות
ומזג יוצא דופן ,מזג השונה בתכלית מזה של הגואל הקרוב ,והנה תיאורו" :הוּא יְִהיֶה ֶפּרֶא אָדָם--
ִשׁכֹּן" )בראשית ט"ז .(12
יָדוֹ בַכֹּל ,וְיַד כֹּל בּוֹ; וְעַלְ -פּנֵי כָלֶ -אחָיו י ְ
כחוק ,הכרזות ה' והבטחותיו ליחיד מטביעות את חותמן לא רק עליו ,כי אם ממשיכות להתעצם עד
אשר הן מקיפות קבוצות אנושיות ומהלכים היסטוריים בטווח הרחוק .דבר זה בוודאי נכון גם לגבי
ישמעאל וצאצאיו ,כולל בימינו אנו .וכך ,הדפוס המכונן שנקבע על ידי אלוהים כאן בבראשית,
הוא שהעניק חיים לזרע זה והקנה לו את טבעו הייחודי .טבע זה עתיד לבוא לידי ביטוי בכול מקום
בו יימצאו צאצאי הזרע ותחת כול מעטה תרבותי או חברתי שיעטו.
אברם היה בן שמונים ושש כאשר הגר ילדה את ישמעאל .האם ובנה המשיכו לחסות בצל קורת
האב .נדמה היה שהנה המצב מתייצב .אולם יום אחד הופיע ה' פעם נוספת בפני אברם.
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פרק י"ח

חותמת הברית
)בראשית פרק י"ז(

ֵשׁע ָשׁנִים; וַיֵּרָא יְהוָה אֶל-אַ ְברָם ,וַיֹּאמֶר ֵאלָיו " ֲאנִי-אֵל ַשׁ ַדּי— ִה ְת ַהלֵּך
ִשׁעִים ָשׁנָה וְת ַ
וַיְהִי אַ ְברָם בֶּן-תּ ְ
ְל ָפנַי ,וֶ ְהיֵה ָתמִים .וְ ֶא ְתּנָה ְברִיתִי בֵּינִי וּבֵינֶָך; וְאַ ְרבֶּה אוֹ ְת ָך ִבּמְאֹד מְאֹד ".וַיִּפֹּל אַ ְברָם עַלָ -פּנָיו; וַיְַדבֵּר
אִתּוֹ אֱלֹהִים לֵאמֹרֲ " ,אנִי ִהנֵּה ְברִיתִי ִא ָתּ ְך; וְ ָהיִי ָת לְאַב הֲמוֹן גּוֹיִם ...וְ ִה ְפ ֵרתִי אֹ ְת ָך ִבּמְאֹד מְאֹד,
וּנְ ַתתִּי ָך לְגוֹיִם; וּ ְמ ָלכִים ִמ ְמּ ָך יֵצֵאוּ .וַ ֲהקִמֹתִי אֶתְ -בּרִיתִי בֵּינִי וּבֵינֶָך ,וּבֵין זְַר ֲע ָך אַ ֲחרֶי ָך לְדֹרֹתָםִ --ל ְברִית
עוֹלָם ִלהְיוֹת ְל ָך לֵאלֹהִים ,וּ ְלזְַר ֲע ָך אַ ֲחרֶיך")בראשית י"ז .(1-4, 6,7
בחלוף שלוש עשרה שנה למן היום בו הגיח לעולם בנו ישמעאל ,חש אברם שההבטחות שניתנו לו
וכך גם רכושו יעברו מן הסתם לבן זה .אולם אלוהים ,מצדו ,לא חדל להמשיך ולהכשיר את בכורו
 את אברם  -אותו הוא חזר ובחן .זאת ועוד .להבטחה הקודמת התלווה עכשיו היבט נוסף .בפעםהראשונה בה נגלה אלוהים בפני אברם הוא הבטיח לו שהוא עתיד להפוך ל"גוי" .אולם עכשיו
מועיד אלוהים את אברם להיות אב להמון גויים .לא זו בלבד שזרעו יהיה כעפר הארץ וככוכבי
השמיים; תוכנית האלוהים ,כפי שהיא נפרשת עכשיו ,כוללת גם את התרבותו של הזרע כך שיותר
מאומה אחת תצמח ממנו.
לנוכח דברי אלוהים היה אברם כה נסער עד כי הוא נפל על פניו .בשל העובדה שאברם הוכיח את
ֲשׁר תּ ְ
נאמנותו לאלוהים ,תיחתם הברית בדמו שלו" .זֹאת ְבּרִיתִי א ֶ
ִשׁמְרוּ ,בֵּינִי וּבֵינֵיכֶם ,וּבֵין זְַר ֲע ָך
ְשׂר ָע ְר ַל ְתכֶם; וְ ָהיָה לְאוֹת ְבּרִית בֵּינִי וּ ֵבינֵיכֶם .וּבֶןְ -שׁמֹנַת
אַ ֲחרֶי ָך :הִמּוֹל ָלכֶם כָּל-זָָכר .וּנְ ַמ ְלתֶּם אֵת בּ ַ
ְשׂ ְרכֶםִ ,ל ְברִית עוֹלָם" )בראשית י"ז - 13
יָמִים יִמּוֹל ָלכֶם כָּל-זָכָר—לְדֹרֹתֵיכֶם ...וְ ָהיְתָה ְברִיתִי ִבּב ַ
.(10
העובדה שהברית נחתמת בבשרו של אברם ושל כול אחד מצאצאיו מוכיחה שעל אף היותה
מנוהלת ממרומים ,בידו הרמה של הבורא ,היא תבוא לידי ביטוי במציאות ארצית-גשמית ועל ידי
בשר ודם .יתר על כן ,לחתימת ברית זו נלוו גם שינויי שמות" :וְלֹא-יִָקּרֵא עוֹד אֶתִ -שׁ ְמ ָך אַ ְברָם;
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וְ ָהיָה ִשׁ ְמ ָך אַ ְב ָרהָם ,כִּי אַב-הֲמוֹן גּוֹיִם נְ ַת ִתּי ָך" )בראשית י"ז  .(5ה"איכר הגדול" עתיד ליטול את חיי
אברהם ,דהיינו את זרעו ,ולהטמינו בכול האומות ,השבטים ,השפות והלאומים .בזרע זה תוטבע
גם האמונה המאפיינת את האב הקדום .הנביא הושע חזה את היום הגדול של זריעת האל באומרו:
ֲשׁר לֹא-יִמַּד וְלֹא יִָסּפֵר ...וְעָלוּ מִן-הָאָרֶץ :כִּי גָדוֹל יוֹם
ִשׂ ָר ֵאל ְכּחוֹל ַהיָּם ,א ֶ
"וְ ָהיָה ִמ ְספַּר ְבּנֵי-י ְ
יִזְְרעֶאל" )הושע ב' .(1,2
בטרם הספיק אברהם להרים את ראשו ,בעודו מאזין לדברי ההבטחה האדירה וברכותיה ,דומה
שלפתע השתנה טון דיבורו של אלוהיו ונעשה משועשע משהו" :באשר לאשתך ,לֹאִ -ת ְקרָא ֶאת-
ְשׁמָהּ ָשׂרָי :כִּי ָשׂרָה ְשׁמָהּ .וּ ֵב ַר ְכתִּי אֹתָהּ ,וְגַם נָ ַתתִּי ִמ ֶמּנָּה ְל ָך בֵּן; וּ ֵב ַר ְכתִּי ָה וְ ָהיְתָה לְגוֹיִםַ ,מ ְלכֵי ַעמִּים
ִמ ֶמּנָּה יִהְיוּ ".וַיִּפֹּל אַ ְב ָרהָם עַלָ -פּנָיו וַיְִּצחָק ]בשנית[; וַיֹּאמֶר ְבּלִבּוַֹ " ,ה ְלּבֶן מֵאָהָ -שׁנָה יִוָּלֵד ,וְאִםָ -שׂרָה
ִשׁ ָמעֵאל יְִחיֶה ְל ָפנֶי ָך ".וַיֹּאמֶר
ִשׁעִים ָשׁנָה ֵתּלֵד ".וַיֹּאמֶר אַ ְב ָרהָם ֶאלָ -האֱלֹהִים" :לוּ י ְ
ֲהבַת-תּ ְ
ִשׁ ְתּ ָך יֹ ֶלדֶת ְל ָך בֵּן ,וְָקרָא ָת אֶתְ -שׁמוֹ יְִצחָק; וַ ֲהקִמֹתִי אֶתְ -בּרִיתִי אִתּוֹ ִל ְברִית
אֱלֹהִיםֲ " ,אבָל ָשׂרָה א ְ
עוֹלָםְ ,לזַרְעוֹ אַ ֲחרָיו" )בראשית י"ז .(15-19
שומה היה על אלוהים להמשיך את שושלת אברהם ולהעניק את הברכות לבחיריו .אולם מכיוון
שעד כה עשרים בכורי השושלת נולדו בלידה רגילה ,הסיק אברהם שכך אמור להיוולד גם יורשו.
מסיבה זו הוא הניח שמעמד ראש המשפחה ,ה"נשיאות" ,יינתן ליוצא חלציו הראשון ,לישמעאל.
על כן הוא עונה לאלוהים" ,לוּ י ְ
ִשׁ ָמעֵאל יְִחיֶה ְל ָפנֶי ָך ".אולם רק בחיר אלוהים שנועד לתפקיד ראוי
ומסוגל "לחיות לפני ה'" .אליעזר מדמשק לא היה כשיר ,ואף לא ישמעאל .כעבור שנים רבות
ִישׁי יְִקמֵנוּ ,וְנִ ְחיֶה
ַשּׁל ִ
יכריז על עצמו עם ישראל/אפרים את הדברים הבאים" :יְַחיֵּנוּ מִיֹּ ָמיִם; בַּיּוֹם ה ְ
ְל ָפנָיו" )הושע ו' .(2
הברית שאלוהים כרת עם אברם ,כשהוא הסתייע בשרה ,לא הייתה דבר של מה בכך .אלוהים
התחייב עליה בשמו ,ולכן שינה גם את שמות בני הזוג שהיו בני הברית; אברם הפך לאבר-ה-ם
ושרי לשר-ה .תוספת האות הא מצביעה לעתים על שם אלוהים עצמו שכן הא מופיעה פעמיים
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בי' ה' ו' ה' כמו גם ב-יה .מכאן שכינון הברית וקיומה לא יהיו תלויים באדם ,כי אם בנאמנותו של
הבורא  -יה  -אשר יזמה ,הכריז עליה ,ולכן גם יקיימה .לברית זו עתידה להיות השפעה מכרעת
על ההיסטוריה האנושית כולה.
אלוהים הוא שהעמיד את שושלת הבכורה והגאולה ,שושלת שעתידה לרשת את הבטחות הברית.
אולם על מנת שהזרע יוכל לנבוט ולבקוע מרחם נטול חיים ,היה צורך בהתערבות נוספת שלו.
ואכן ,גם בעתיד יהיה זה פיקוחו הנאמן והמסור אשר יבטיח שהבטחות הברית תיושמנה
ותתגשמנה במלואן .גיחתו אל העולם ,אם כן ,של הבן המובטח אופיינה בהתערבות אלוהית כה
אדירה ,שלכמותה לא זכה אף בן אנוש אחר )לבד מישוע( .לידתו של ילד זה הייתה ניסית ומהווה
עדות ל"חיים הנובעים מן המוות" ,עיקרון שהינו ממאפייני הגאולה.
בשל צחוקו של אברהם בעקבות דברים ה"תמוהים" ששח לו בורא עולם ,הוא נצטווה לקרוא לבנו
"יצחק" ,שכן באמצעותו ובאמצעות צאצאיו יתברר לכול שהצחוק האחרון שמור לה') ...עיין
תהילים ב'(.
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פרק י"ט

הבן המובטח
)בראשית פרק י"ח  -פרק כ'(

ִשׂ ָראֵל הֵם .גַּם לֹא מִשּׁוּם הֱיוֹתָם
ִשׂ ָראֵל י ְ
ֲשׁר ִמיּ ְ
לֹא ְכּאִלּוּ ְדּבַר אֱלֹהִים ָשׁב רֵיקָםֲ .הרֵי לֹא כָּל א ֶ
ָשׂר הֵם ָבּנִים
ֶצ ֱא ָצאֵי אַ ְב ָרהָם הַכֹּל ָבּנִיםֶ ,אלָּא ְ " -בּיְִצחָק יִָקּרֵא ְל ָך זָרַע ".כְּלוֹמַר ,לֹא ְבּנֵי ַהבּ ָ
ְשׁבִים ַלזֶּרַע .הֵן זֶה ְדּבַר ַה ַה ְב ָטחָה" :לַמּוֹעֵד אָשׁוּב ֵאלֶי ָך ָכּעֵת ַחיָּה
לֵאלֹהִיםֶ ,אלָּא ְבּנֵי ַה ַה ְב ָטחָה נֶח ָ
וּל ָ
ְשׂרָה בֵן" )איגרת אל הרומים ט'  6 - 9הדגשה שלי(.

כדי להמשיך ולעקוב אחר שושלת הבכורים והמעבר מבכור יחיד לאומת בכורים ,מן הראוי
שנערוך הבחנה בין תוכנית אלוהים שתכליתה ישועת האנושות ,לבין התיקון שתכליתו השבתה
וכינונה של מלכות אלוהים ,על כול מערכותיה ,בעולמנו .יחד עם זאת יש לציין ששתי התוכניות
הללו אינן נפרדות זו מזו ,אלא משולבות האחת ברעותה .עלינו להקפיד ,כמו כן ,שלא לטעות
ב"בן המובטח" ולראות בו את ישוע ,כפי שעושים לא אחת .שאול מכריז ומצטט בצורה שאינה
משתמעת לשתי פנים שהבן הוא בנה של שרה.
ה' פוקד את אברהם כשהוא עושה זאת במעטה בשר ודם ובלוויית שתי דמויות נוספות .במהלך
הביקור הוא חוזר על ההבטחה להולדתו של הבן .העובדה שאלוהים הואיל להופיע בפניו בדרך זו
בוודאי תרמה לחיזוקה של אמונת אברהם .אך אם לא היה די בזאת ,הבורא אף נקב במועד מדויק
בו עתיד הבן להיוולד ,ואף הוסיף שהולדתו תהיה כמוה כנוכחותו ,או ביאתו ,שלו עצמו :וַיֹּאמֶר,
ִשׁ ֶתּ ָך" )בראשית י"ח  10הדגשה שלי( .אין ספק
ְשׂרָה א ְ
"שׁוֹב אָשׁוּב ֵא ֶלי ָך ָכּעֵת ַחיָּה ,וְ ִהנֵּה-בֵן ל ָ
שלידת בנם של אברהם ושרה עתידה להיות נס לא קטן! אלוהים הוא שעמד להפיק חיים מרחמה
הבלתי פעיל של שרה .אברהם ואשתו אמנם צחקו למשמע הדברים ,אולם לידתו המיועדת של
בנם הייתה לחלוטין תלויה בבורא וביכולתה של רוחו ליצור חיים ולקיימם בתגובה לאמונתו של
איש אחד  -אבינו אברהם .בהתייחסו ליצחק ,להולדתו הניסית ולמשמעותה הרוחנית של לידה זו
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ְשׁיָּה ]יצחק[ עַל־פִּי
ָשׂר ,וְאִילוּ בֵּן ַה ָחפ ִ
אומר השליח שאול" :אַ ְך בֵּן הָאָמָה ]ישמעאל[ נוֹלַד ְלפִי ַהבּ ָ
ְשׁם ֶשׁאָז ָר ַדף ַהבֵּן ֶשׁנּוֹלָד ְלפִי ַהבּ ָ
ַה ַה ְב ָטחָה ...וּכ ֵ
ְשׁו " )איגרת
ָשׂר אֶת ַהבֵּן ֶשׁנּוֹלָד ְלפִי הָרוּ ַח ,כֵּן גַּם ַעכ ָ
אל הגלטיים ד' .(23,29
ה' הכריז בפני אברהם כי שרה תלד את הבן המובטח כעבור שנה .ואכן שנה זו הייתה מיוחדת
ושונה מכול שנה אחרת! זמן קצר לאחר הדברים הללו חרבו הערים סדום ועמורה .הדלקות
והאוויר רווי הגופרית אילצו את אברהם ,שהתגורר באותה עת סמוך מאד לשתי הערים הללו
שעלו עכשיו בלהבות ,להעתיק את מקום מגוריו לגרר )השוכנת בין קדש לשור( .נראה
שלאברהם ,גואל המשפחה ,לא היה כול מידע על גורלו של אחיינו לוט ובני משפחתו ,אף שאפשר
והמשא ומתן שהוא ניהל עם אלוהים בעניין זה נטע בלבו בטחון שהבורא ייחלץ לעזרת בני
משפחתו )עיין בראשית י"ח  ,(23-32דבר אשר אמנם קרה .בעקבות מילוטם של לוט ובני
משפחתו מהערים שחרבו ,נוספו שני בכורים למשפחתו של תרח  -מואב ועמון )עיין בראשית
י"ט  .(31-38במרוצת השנים ,כשצאצאיהם של השניים הללו יהפכו לשני עמים ,הם עתידים
לחבור למספר בכורים אחרים )שנולדו לפי הבשר( על מנת לנסות ולהכחיד את ישראל ,עם
הבכורה של אלוהים )עיין מזמור פ"ג(.
בגרר מסר אבי האמונה את אשתו לידי איש אחר ,המלך המקומי – אבימלך .מעשה זה נבע מתוך
אותה סיבה עצמה שהניעה אותו למוסרה לפרעה; הוא ביקש להציל את חייו .אולם כמו במקרה
הקודם כן גם עתה ,אלוהים לימד את אבימלך את הלקח שהיה מנת חלקו של פרעה .וכך ,כשה'
מופיע בפני מלך גרר בחלום ,הוא מזהירו לבל ימשיך להחזיק באשת אברהם פן ייספו הוא ובני
ביתו .על הדברים הללו הוסיף אלוהים ויידע את אבימלך שאברהם הוא נביאו )עיין בראשית כ'
 .(7בנקודה זו מתברר ששרה אמנם הייתה אחותו למחצה של אברהם )מאב אחד ,עיין בראשית
כ'  .(12האירוע כולו הסתיים בכך שאבימלך ברך את אברהם בהעניקו לו צאן ,בקר ,עבדים
ושפחות ,כפי שהקדים ועשה גם פרעה.
התנאים להופעתו של הבן המובטח הלכו ובשלו; אביו היה כעת בעל נכסים רבים ונהנה מהסכם
לשכנות טובה מידי השליט המקומי )אבימלך( .כשהם דרים בשלווה ובביטחון ,ציפו בני המשפחה
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להולדתו המופלאה של הילד אשר לזרעו עתידה להיות השפעה רבת פנים על האנושות כולה.
בשלב מאוחר יותר בחייהם של בני הזרע האמור מבטא השליח שאול את השגותיו שלו בעניינם:
ְכּפִי ֶשׁכָּתוּב" :כִּי אַב־הֲמוֹן גּוֹיִם נְ ַתתִּי ָך" ְ -לעֵינֵי אֱלֹהִים א ֶ
ֲשׁר בּוֹ ֶה ֱאמִיןָ ,האֱלֹהִים ַה ְמ ַחיֶּה אֶת ַה ֵמּתִים
ְשׁם ְדּ ָברִים בְּעוֹד אֵינָם ְבּנִ ְמצָא ]יצחק[ .וּ ְבאֵין ִסבָּה ְל ִת ְקוָה הוּא ֶה ֱאמִין וְִקוָּה כִּי יְִהיֶה
וְהַקּוֹרֵא בּ ֵ
לְאַב־הֲמוֹן גּוֹיִםְ ,כּפִי ֶשׁנֶּ ֱאמַר" :כֹּה יִ ְהיֶה זְַר ֶע ָך" )איגרת אל הרומים ד'  .(17,18הדברים הללו
מאירים את הבטחת הריבוי הנכללת בברית אותה החל ה' להגשים מתוך רחמה העקר והמת של
ְשׁם ְדּ ָברִים בְּעוֹד אֵינָם ְבּנִ ְמצָא.
שרה ,כשהוא קּוֹרֵא בּ ֵ
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פרק כ'

הצבת הבכור על מכונו
)בראשית פרק כ"א(

בעקבות לידת הבן המובטח הטביע בו אביו את אות הברית ביום השמיני ,כפי שצווה .לעובדת
היות יצחק הראשון שנימול ביום השמיני לחייו משמעות רבה .לא זו בלבד שאות המילה הייתה
ונשארה הוכחה ניצחת לעקביות אלוהים ונאמנותו לבריתו ,עצם ביצוע המילה ב"יום השמיני" –
סמל להתחלה חדשה – מציין את השלב הבא בתוכנית הגאולה.
כפי שכבר נוכחנו לדעת ,רוח אלוהים הייתה "פעילה" בהתעברותה של שרה .זאת ועוד; יצחק
הוגדר על ידי אלוהים כבנו יחידו של אברהם )עיין בראשית כ"ב  ,(2ומכאן שרק הוא עתיד להיות
היורש החוקי של ההבטחה הגלומה בברית .להבטחה זו חשיבות רבה ,כפי שניתן ללמוד מדבריו
של השליח שאולֲ " :הרֵי ַה ַה ְב ָטחָה כִּי יִירַשׁ אֶת הָעוֹלָם ]קוסמוס[ לֹא נִ ְתּנָה לְאַ ְב ָרהָם אוֹ ְלזַרְעוֹ
עַל־ ְס ַמ ְך תּוֹרָהֶ ,אלָּא עַל־ ְס ַמ ְך ְצ ָדקָה ֶשׁהִשִֹיג ֶבּאֱמוּנָה" )איגרת אל הרומים ד'  13הדגשה שלי( .על
הדברים הללו נרחיב את הדיבור בפרק אחר.
כאשר יצחק נגמל ,ערך אביו משתה גדול לרגל האירוע .בתוך כך הבחינה שרה שבנה של הגר
לועג לרך הנולד ונזכרה ביחסה של השפחה כלפיה ,בעת שזו הרתה לאברהם .שרה פעלה
במהירות ,שכן היא הבינה שכול עוד ישמעאל חי תחת אותה קורת גג עלולה הקנאה להעבירו על
דעתו ולגרום לו לפגוע ביצחק על מנת לזכות בזכויות הכורה .הגר ,לעומתה ,תכננה שבנה יירש
את רכושו הרב של אביו כמו גם את מעמדו .בהיותה מודעת להסתבכות ההולכת ונרקמת ,פנתה
שרה בשנית לבעלה ודיברה על ליבו שיגרש את השפחה ובנה )עיין בראשית כ"א .(9,10
בעוד אברהם מהרהר בנושא ,כשלבו כבד עליו ,הוא שמע את קול האלוהים האומר לו" :אַל-יֵרַע
ְבּעֵינֶי ָך עַלַ -הנַּעַר וְעַלֲ -א ָמ ֶת ָך--כֹּל א ֶ
ֲשׁר תֹּאמַר ֵאלֶי ָך ָשׂרָהְ ,שׁמַע בְּקֹלָהּ :כִּי ְביְִצחָק יִָקּרֵא ְל ָך
ֲשׂימֶנּוּ :כִּי זְַר ֲע ָך הוּא" )בראשית כ"א  .(12,13וכך ,למרות
זָרַע .וְגַם אֶת-בֶּן-הָאָמָה לְגוֹי א ִ
ההתחייבות האלוהית שישמעאל יהיה לגוי ,על פי ההבטחה חייב היה אביו של עם הברית להיות
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פרי בטנה של שרה .אף על פי כן ,בהיות ישמעאל יוצא חלציו של אברהם לא הניח אלוהים להגר
לעזבו למות במדבר ,שכן הוא הבטיח ,כאמור ,שבנה יהיה לגוי ועוד יותר מכך ,לגוי גדול )עיין
בראשית כ"א .(18
לאחר שהגר וישמעאל עזבו את מעונו ,התיישב אברהם בארץ פלשתים ועשה שם חיל .לאברהם
אף נודעה השפעה לא מעטה על סביבתו .אבימלך ,המלך המקומי ,ושר צבאו פיכול הכירו במעמדו
של אברהם והבחינו בכך שהוא "חביב האלוהים" .אבימלך מצא לנכון ,אפוא ,לנקוט משנה זהירות
ביחסיו עם אברהם וביקש לערוך עמו הסכם דו צדדי )בראשית כ"א .(22-24
סוף כול סוף הגיע אברהם לשלווה ולנחלה ,כשעכשיו הוא יכול להתענג על משפחתו ועל השפע
שהיה מנת חלקו .דומה שעידן הניסיונות היה מאחוריו ,וכי כעת כל שעליו לעשות הוא לחזות
בהתפתחות בנו ,להושיבו בחיקו ולחזור ולספר לו את סיפור שושלת הבכורה; כיצד קרא לו
האלוהים לעזוב את בית אביו ולשים פעמיו לארץ המובטחת .אברהם מן הסתם חזר שוב ושוב
באוזני בנו על הפרטים ,מבלי לגרוע אף אחד מהם ,כשהוא מתאר את נדודיו בארץ וכיצד נגלה
אליו האלוהים פנים אל פנים ובחלומות .כידוע ,הוא אף הקפיד ללמד את בנו את תורת ה' ,כיצד
יש להלך לפניו ואת כול הכרוך במצוות הבן הבכור )עיין בראשית י"ח  .(19לכן כאשר פנה ה' אל
אברהם בדרישה לקבל את השייך לו ,לא הפתיע הדבר את אבי האומה הישיש.
בטרם נפנה לפרק הבא ,הבה נחזור על העובדה שיצחק הוא-הוא הבן המובטח .הוא זה שעליו
יחולו ההבטחות שנכללו בברית שאלוהים כרת עם אביו .הוא זה שנועד להיות אבי האומה
הנבחרת ,אשר בניה יהיו בעלי אמונה דומה לזו של אברהם .כנזכר לעיל ,שנים רבות לאחר מכן
מגולל שאול השליח את סיפורם של בני האמונה הללו ,כשהוא מסביר שאלוהים טמן חלקים
מצאצאי העם הנבחר ,אוצר הסגולה שלו ,בקרב עמים רבים )עיין איגרת אל הרומים ד' .(16-18
משלו של ישוע על האוצר הטמון בשדה אף הוא נוגע בנושא זה )מתי י"ג .(44
אין כאן מקום לטעות – מדובר בבן שנולד בדרך ניסית ושנקרא ממוות אלי חיים ,על מנת
שההבטחה שניתנה לאברהם ושרה במסגרת הברית תוכל להתממש .וכך ,בני האמונה מוצאם מאב
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ְשׁי יְהוָה; ַהבִּיטוּ אֶל-צוּר ֻח ַצּ ְבתֶּם,
אחד – אברהם – ומאם אחת – שרהִ .שׁמְעוּ ֵאלַי רֹ ְדפֵי ֶצדֶקְ ,מ ַבק ֵ
וְאֶלַ -מ ֶקּבֶת בּוֹר נֻ ַקּ ְרתֶּםַ .הבִּיטוּ אֶל-אַ ְב ָרהָם ֲאבִיכֶם ,וְאֶלָ -שׂרָה תְּחוֹ ֶל ְלכֶם :כִּיֶ -אחָד ְקרָאתִיו ,וַ ֲא ָב ְרכֵהוּ
וְאַ ְרבֵּהוּ )ישעיהו נ"א .(1,2
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פרק כ"א

מבחן הציות האולטימטיבי
)בראשית פרק כ"ב(

כעבדו של אל עליון הכיר אברהם את קול אלוהיו .כאשר הוא שמע קול זה קורא שוב בשמו הוא
הגיב ללא היסוס .אולם בפעם הזו קול הדממה הדקה הדהד באוזניו כרעם ביום בהיר" :אַ ְב ָרהָם",
ֲשׁר-אָ ַה ְב ָתּ ,אֶת-יְִצחָק ,וְֶל ְךְ -ל ָך אֶלֶ -ארֶץ
וַיֹּאמֶר " ִהנֵּנִי ".וַיֹּאמֶר "קַח-נָא אֶתִ -בּנְָך אֶת-יְחִי ְד ָך א ֶ
הַמֹּ ִריָּה; וְ ַה ֲעלֵהוּ ָשׁם לְעֹלָה ,עַל אַחַד ֶה ָהרִים א ֶ
ֲשׁר אֹמַר ֵאלֶי ָך" )בראשית כ"ב  .(1,2דרישה
מדהימה לכול הדעות! אולם אברהם ,האב האוהב והמסור ,ידע בעומק בלבו שכול בכור המבקש
לזכות בהבטחותיו הנעלות ביותר של ריבון עולם חייב להפגין צייתנות מוחלטת .הוא גם היה ער
לעובדה שמתוקף בכורתו של יצחק ,לו עצמו לא הייתה בעלות על בנו ולכן לא ערער על הדברים
ששמע זה עתה .בפנייתו לאברהם מתייחס אלוהים ליצחק כאל בנו יחידו ,ובכך הוא מדגיש שרק
יצחק מוגדר כ"זרע המובטח" .ניסיון חייו של אברהם הוכיח לו שבורא העולם הוא גואל המקים
לתחייה מתים מקברם כפי שהוא עשה ,דרך משל ,ברחמה של אשתו הקשישה והעקרה.
בהמשך אנו צופים באבי האומה כשהוא רותם את חמורו בשעת בוקר מוקדמת ויוצא לדרך ,לעבר
מקום אליו הוא צווה ללכת .כעבור שלושה ימים ,בראותו את המקום ממרחק נפרד אברהם
מנעריו .כשהוא פוקד עליהם לחכות עד שובם ,שלו ושל בנו ,מפגין אברהם ביטחון מלא באלוהיו.
ָשׂם עַל-יְִצחָק בְּנוֹ ,וַיִּקַּח ְבּיָדוֹ אֶתָ -האֵשׁ וְאֶתַ -ה ַמּ ֲא ֶכלֶת; וַיֵּלְכוּ ְשׁנֵיהֶם,
וַיִּקַּח אַ ְב ָרהָם אֶתֲ -עצֵי הָעֹלָה ,וַיּ ֶ
יְַחדָּו )בראשית כ"ב  .(6למרות זאת ,בעת שהאב והבן פסעו זה לצד זה חישב לבו של אברהם
להישבר בקרבו .והנה ,השקט המעיק שאפף את השניים נקטע לפתע כשיצחק פנה אל אביו
ַשּׂה לְעֹלָה"
בשאלה ...וַיֹּאמֶר "אָבִי ",וַיֹּאמֶרִ " ,הנֶּנִּי ְבנִי"; וַיֹּאמֶרִ " ,הנֵּה ָה ֵאשׁ וְ ָה ֵעצִים ,וְאַיֵּה ה ֶ
)פסוק  .(7התשובה לשאלת בנו האהוב של אברהם לא איחרה לבוא .היא נבעה מפיו של נביא
ַשּׂה לְעֹלָהְ ,בּנִי) "...פסוק .(8
שבע ניסיון המכיר את אלוהיו" :אֱלֹהִים יְִראֶה-לּוֹ ה ֶ
הבה נתבונן בכמה מן הפריטים המרכיבים את התמונה שלפנינו :החמור ,העצים לעולה שנישאו על
גבו של הבן היחיד  -הקורבן המיועד להקרבה וזאת במקום שיוחד לכך .האם היה אירוע זה ,על
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סממניו ,מעין חזרה גנראלית או חיזיון נבואי המצביע על מה שיתרחש אי שם בעתיד הרחוק
כאשר ה' ימסור את בנו יחידו ,השה אשר יעלה לירושלים רכוב על גבי חמור ושמאוחר יותר אף
יישא קורת עץ עליה יוקרב כקורבן כול הזמנים על הר שיועד לכך?
כול שנות ההכשרה והלימוד שהיו מנת חלקו של יצחק הוכיחו עכשיו את עצמן; הוא היה מוכן
לקבל על עצמו את רצון אביו ואת מצוות אביו שבשמיים )עיין בראשית כ"ו  5וי"ח  19שם נאמר
כי אברהם שמר את משמרות ,מצוות ,חוקות ותורות ה' ,וכי הוא ציווה את בניו ואת בני ביתו
לעשות כן( .כשהשניים הגיעו למקום המיועד ,הקים אברהם מזבח ,עקד את בנו והניח אותו על גבי
העצים .מיד לאחר מכן הוא לפת בידו את המאכלת והניף אותה בעוצמה .כשהוא נחוש לעשות את
ִשׁלַח יְָד ָך
רצון אדונו ,שמע אברהם לפתע קול מן השמיים קורא בשמו" :אַ ְב ָרהָם ,אַ ְב ָרהָם ...אַל-תּ ְ
ָשׂ ְכ ָתּ אֶתִ -בּנְָך אֶת-יְחִי ְד ָך
אֶלַ -הנַּעַר ,וְאַלַ -תּעַשׂ לוֹ ְמאוּמָה :כִּי ַעתָּה יַָד ְעתִּי כִּי-יְרֵא אֱלֹהִים אַתָּה ,וְלֹא ח ַ
ִמ ֶמּנִּי" )בראשית כ"ב 11 ,12ב'( .בעקבות הקול שהפר את הדממה התנער אברהם ,וכמי ששב זה
עתה ממקדש שמיימי הסיר באחת את בנו מן המזבח .החיבוק האמיץ ,שהפגיש עכשיו את האב
והבן ,עלה על כול מגע קודם שהתרחש בעבר בין השניים הללו .חרדתו של יצחק נמוגה תחת
ההשפעה המרגיעה של אהבת אביו .ובהיות אברהם עצמו נתון בחיבוקו המאמץ והאוהב של אביו
שבשמיים הזמן כאילו קפא ועמד מלכת – היה זה רגע שהפך לנצח.
רחש מבין השיחים גרם לאב ולבן להתעשת ולהפנות את ראשם .לעיניהם נגלה איל שהסתבך
בקרניו בצמחייה העבותה .השניים אחזו בהתלהבות את בעל החיים הגדול והקריבו אותו תחת
"איל אברהם"  -הוא יצחק  -שנועד להיות אבי עדרו הנבחר של רב-הרועים.
.
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פרק כ"ב

בחיפוש אחר כלה
)בראשית פרק כ"ד(

היה זה יום עגמומי בו קברו אברהם ובנו את האישה והאם האהובה ,שרה ,במערת המכפלה
הסמוכה לקריית ארבע ,הלוא היא חברון .אנשי המקום ,החיתים ,אשר חלקו כבוד לאברהם
וכינוהו אֲדֹנִי ,נ ִ
ְשׂיא אֱלֹהִים )עיין בראשית כ"ג  ,(6ניאותו למכור לו את השדה והמערה אשר בה
הוא חפץ לקבור את אשתו .אולם אוהל המנוחה לא עמד זמן רב בשיממונו .אברהם מיהר לשלוח
את עבדו הנאמן ,זקן ביתו ,על מנת למצוא אישה לבנו מקרב בני משפחת אחיו נחור שבארם
נהריים.
בשל העובדה שיצחק נועד להיות אביה של אומת הבכורים ,היה אביו חדור הכרה שגם אשת בנו
חייבת להיות בת לאותה משפחה .אברהם הבטיח לעבדו שהאלוהים הוא שישלח את מלאכו לפניו
ויזמן לו את האישה הראויה .לפני פרידתם ,סמך העבד את ידו על ירך אברהם )השריר רב הכוח
ביותר בגוף האדם( ,כאות לכך שהוא יהיה בא כוחו הנאמן של אדונו וימלא את רצונו .בהגיעו
ליעדו ,סמוך לבאר המקומית ,שטח העבד את בקשותיו בפני הקדוש-ברוך-הוא באמצעות "מבחן
הגיזה" )עיין שופטים ו'  .(36-40העבד ביקש שאחד מסימני ההיכר של הנערה תהיה נכונותה
לשרת ללא סייג ,כאשר היא תשאב מים לא רק עבורו ,כי אם גם לגמליו .עבד אברהם לא שיער,
כמובן ,שה' אכן הכין את הכלה היעודה מבעוד מועד .כלה זו הייתה רבקה ,בת בתואל בן מילכה,
אשת נחור אחי אברהם – עלמה יפת מראה ונדיבת לב אשר בה בחר אלוהים למען בנו יחידו של
אברהם.
בעתיד יתברר כי על אף יופייה ואופייה ,שהיו ללא פגם ורבב ,רבקה ,כמו שרה בשעתה ,היא
עקרה ,חרף העובדה שבעת שעמדה לעזוב את בית אביה ,בלוויית עבד אברהם ,שילחוה קרוביה
כשבפיהם המילים הבאות" :אֲחֹתֵנוּ ,אַ ְתּ ֲהיִי לְאַ ְלפֵי ְר ָבבָה; וְיִירַשׁ זְַר ֵע ְך אֵת ַשׁעַר שֹׂנְאָיו" )בראשית
כ"ד  .(60במרוצת הזמן יתעוררו ספקות באשר לאפשרות שברכת ריבוי זו אכן תתקיים ברבקה.
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אולם עכשיו ,כשהיא משאירה מאחור את קרוביה וביתה בדרכה לארץ זרה ולפגישה הרת גורל
עם חתן מסתורי ,המשיכו מילים רבות עוצמה אלו להדהד באוזניה.
בטרם נפנה הלאה ,עלינו לתת את הדעת על דברי העבד למשפחתה של רבקה" :וַיהוָה ֵבּ ַר ְך אֶת-
וּשׁפָחֹת ,וּגְ ַמלִּים וַחֲמֹרִים .וַ ֵתּלֶד ָשׂרָה
אֲדֹנִי מְאֹד--וַיִּגְדָּל; וַיִּתֶּן-לוֹ צֹאן וּ ָבקָר ,וְֶכסֶף וְזָהָב ,וֲַע ָבדִם ְ
ֵא ֶשׁת אֲדֹנִי בֵן לַאדֹנִי אַ ֲחרֵי זְִקנָתָהּ; וַיִּתֶּן-לוֹ אֶת-כָּל-א ֶ
ֲשׁר-לוֹ" )בראשית כ"ד  35,36הדגשה שלי(.
מדברים אלו ניתן ללמוד שיצחק עתיד לקבל את הירושה בשלמותה .זכויות הבכורה לא יתחלקו.
יצחק הוא זה שיכהן כאב המשפחה וישמש נשיא-משרת במלכות אלוהים .הוא הבכור שימשיך את
שושלת האבות של אומת הבכורים שהובטחה לאברהם ,הבטחה שבאה לידי ביטוי בברית שה' כרת
עם האחרון.
בשובנו לארץ הנגב אנו פוגשים ביצחק ,הפוסע בשדה בערוב היום כשלפתע הוא מבחין בשיירת
גמלים .בנושאו את מבטו מעלה ,צדה עינו את מבטה של העלמה הישובה על גב אחד הגמלים .גם
מעיניה של זו לא נעלמה דמותו של ההלך ,וממרום מושבה היא השפילה אליו מבט .המבטים
המצטלבים הרטיטו את הלבבות .חיש מהר ירד הערב ונראה שהפגישה הצפויה עם אבי החתן לא
מסתייעת .לאחר ששמע את קורות העבד בחיפושיו אחר הכלה ,וַיְִב ֶא ָה יְִצחָק הָאֹ ֱהלָה ָשׂרָה אִמּוֹ,
וַיִּקַּח אֶתִ -ר ְבקָה וַ ְתּהִי-לוֹ ְלאשה ,וַיֱֶּא ָה ֶב ָה; וַיִּנָּחֵם יְִצחָק אַ ֲחרֵי אִמּוֹ )בראשית כ"ד  .(67בעת שיצחק
נגמל ערך אביו משתה רב משתתפים .אולם ,עכשיו ,בהיכנסו בברית הנישואים נעשה הדבר
בצנעה ובהשקט .ייתכן ובני המשפחה היו שרויים עדיין באבל על הסתלקותה של האם והרעייה -
שרה.
אברהם עצמו לא המתין זמן רב ולקח לו לאישה את קטורה אשר ילדה לו שישה בנים .גם בנוגע
לצאצאים אלו ,כמו בהקשר לישמעאל ,אין המקרא משאיר מקום לספק באשר לזהות היורש
החוקי :וַיִּתֵּן אַ ְב ָרהָם אֶת-כָּל-א ֶ
ֲשׁר לְאַ ְב ָרהָם ,נָתַן אַ ְב ָרהָם ַמתָּנֹת;
ְשׁים א ֶ
ֲשׁר-לוְֹ ,ליְִצחָק .וְִל ְבנֵי ַהפִּי ַלג ִ
וַיְ ַשׁ ְלּחֵם ֵמעַל יְִצחָק בְּנוֹ בְּעוֹדֶנּוּ חַיֵ ,ק ְדמָה ,אֶלֶ -ארֶץ ֶקדֶם )בראשית כ"ה .(5,6
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פרק כ"ג

התאומים
)בראשית פרק כ"ה  19-34ופרק כ"ז(

יצחק היה בן ארבעים בנושאו את רבקה .אולם כאשר עשרים שנה מאוחר יותר היו השניים עדיין
ערירים ,החלה דאגה מכרסמת בלבו .בכור אברהם נאלץ להכיר בעובדה שאשתו עקרה .הוא החל,
אפוא ,להעתיר בעד רבקה ולחלות את פני האלוהים למענה .מכאן ואילך לא עבר זמן רב עד
שהגואל התערב ,והחיה בשנית רחם שהיה עד אז נטול חיים!
רבקה התעברה וכעבור זמן מה גילתה שהיא נושאית בקרבה תאומים .בכרסה של האם לעתיד
התחולל מאבק ,מעין התמודדות בין השניים .וכשהיא לא יכלה לשאת זאת עוד היא פנתה בשאלה
וּשׁנֵי
לאלוהים .תוצאות ה"אולטרה סאונד" הנבואי תוארו במילים הבאותְ " :שׁנֵי גֹיִים ְבּ ִב ְטנֵ ְךְ ,
ְל ֻאמִּים ִמ ֵמּ ַעיְִך יִָפּרֵדוּ; וּלְאֹם ִמלְאֹם יֱֶאמָץ ,וְרַב יַעֲבֹד ָצעִיר" )בראשית כ"ה  .(23איזה בלבול
ומבוכה בכול מה שאמור להיות סדר אלוהי! "על מה מדובר פה? מה זאת אומרת שהבוגר ,הבכור,
יעבוד את הצעיר?" אם אמנם כאלו יהיו פני הדברים ,הרי שעל יצחק יהיה להתמודד עם אתגר לא
פשוט!
בימינו אין נותנים בדרך כלל את הדעת על רגישויות ותחושות העובר בעודו ברחם .אולם נראה
שלבניה של רבקה הייתה תובנה מובנית בכול הקשור לסדר הגיחה אל העולם ,סדר שהוא בעל
חשיבות בדפוסי ההנהגה המשפחתיים .וכך ,כבר בשלב זה התחוללה מחלוקת בין האחים שהתחרו
ביניהם בזכות על הבכורה .לבסוף ניצח החזק מבין השניים שהיה הראשון לבקוע מן הרחם ,בעוד
אחיו אוחז בעקבו .אולם עובדת היותו הראשון להיוולד לא בהכרח שיחקה לטובת העולל השעיר
והאדמוני ,מכיוון שדבר האלוהים החורץ גורלות הוא שעתיד לקבוע גם את גורלו שלו.
אלוהים ,כאמור ,הודיע לרבקה מראש כי שני בניה יהיו לשני גויים ,שני לאומים ,כשלכול אחד
מהם נועד עתיד שונה .בשלב זה ,בשל היותו הראשון להיוולד ,היה עשו בעל מעמד הבכורה
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וההנהגה ,בלא שהיה בהכרח ראוי לכך .יתרונו על אחיו היה בכוחו הפיזי .עשו גבר על יעקב ועל
כן הוא זכה במעמד הנכסף .יעקב ,לעומת זאת ,אחז בעקב אחיו ומכאן משמעות שמו.
כאמור ,עוד טרם היוולדם ייצג כול אחד מן האחים אומה נפרדת .לעובדה זו משנה חשיבות בהבנת
תוכנית אלוהים והברית שהוא כרת עם סבם של השניים ,ברית שמימושה המשיך באמצעות אמם
ואביהם של התאומים .וכך מסביר זאת השליח שאול" :וְלֹא זוֹ ִבּ ְלבַדֶ ,אלָּא גַּם ִר ְבקָה ִבּהְיוֹתָהּ ָהרָה
ְלאִישׁ ֶאחָדְ ,ליְִצחָק אָבִינוְּ ,בּ ֶטרֶם נוֹלְדוּ ָבּנֶי ָה וּ ְב ֶטרֶם עָשׂוּ טוֹב אוֹ רַע נֶ ֱאמַר לָהּ "וְרַב יַעֲבֹד ָצעִיר"ְ ,כּדֵי
ֲשׂים ֶאלָּא ְלפִי ְקרִיאָתוֹ ֶשׁל הַקּוֹרֵא -
ֻשׁ ֶתּתֶת עַל ְבּחִירָה ,לֹא מִתּוֹ ְך ַמע ִ
ֶשׁתִּכּוֹן תוכנית אֱלֹהִים ַהמּ ְ
ֵשׂו ָשׂנֵאתִי" )איגרת אל הרומים ט'  ,10-13מלאכי א' 2,3
ַכּכָּתוּב" :וָאֹהַב אֶת־יַעֲקֹב ,וְאֶת־ע ָ
הדגשה שלי( .אם נאמוד את הדברים הללו על פי קנה מידה אנושי גרידא הם עלולים להישמע
קשים ובלתי הוגנים .אך בשל שנסיבות החיים מכוונות על ידי האלוהים ודברו ,יהיו גם
ההתפתחויות העתידיות בחיי שני האחים כפופות למרותו ולרצונו של ריבון העולמים )עיין אל
הרומים ט' .(14-18
יש לקחת בחשבון ,כמו כן ,את העובדה שעשו לא היה הבכור הנבחר ,כיון שבכורתו באה לו
אוטומאטית מתוקף היותו הראשון לצאת מן הרחם .אולם על מנת לקיים את הבחירה ,והפעם של
יעקב ,היה אלוהים חייב לגרום לעשו לוותר לאחיו על בכורתו ועל תפקיד הנשיאות המשפחתית.
בשל שעשו הקדים להיוולד זכה יעקב בבכורה על ידי בחירת אלוהים ולא כדרך הטבע.
התפתחויות אלו ,תחת פיקוחו ושלטונו של הקדוש-ברוך-הוא לא היו זרות למשפחת יצחק .שלא
בדומה לאפשרויות בפני בני האדם ,עבור אלוהים אין דבר שהוא בגדר בלתי אפשרי  -והנה עוד
סיפור שמוכיח זאת...
בוקר אחד השכים צייד המשפחה – עשו – לצאת כדי לתור אחר "טרף" .לחרדתו ביום זה לא
האירה לו ההצלחה פנים .יתרה מזאת ,בהגיעו לביתו ,עייף ויגע ,היה נדמה לו כי הנה קיצו קרב.
איתרע הגורל ,הנתון ומכוון בידי מי שבידיו הנסיבות והעיתים ,שאחיו יעקב עמד מחוץ לאוהל
אמו כשהוא בוחש בסיר מלא במרק עדשים מהביל .יעקב לא היסס אף לרגע ,וחיש מהר סגר
עסקה עם אחיו .עשו ,שסבר שהנה הוא הולך למות ,לא ראה כול תועלת במעמד נשיא המשפחה.
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על כן הוא הסכים להמיר את בכורתו בנזיד עדשים .מנגד ,אם לא ימות הוא בטח בכך שברבות
הימים אביו הזקן יסמוך עליו את ימינו ,כנהוג ,וכך הוא יזכה במנה הכפולה שהיא מנת חלקו של
הבן הבכור .ביודעו שאביו מבכר אותו על פני אחיו ,לא העלה עשו בדעתו אף לרגע שברכת ימינו
של האב תוענק ליעקב .אולם עשו לא העריך נכונה את המצב ,שכן כאשר לאחד מהאחים מעמד
נשיא המשפחה ולשני המנה הכפולה ,איש מהם אינו יכול לתפקד כנשיא גואל של המשפחה.

1

פיצול הבכורה עלול ,אם כן ,להיות הרה אסון ,על אחת כמה וכמה כשמדובר במשפחה או אומה
השייכת לבורא למען מטרת שיקום הבריאה וגאולתה .בדומה לקין ,אשר חמד לעצמו את
הביכורים וכתוצאה מכך ניטלה ממנו בכורתו ,כך היה גם עשו ,אשר ויתר על בכורתו בלא לתת
את הדעת על התוצאות )עיין איגרת אל העברים י"ב .(16,17
כשיצחק הזקן התכונן להעניק את ברכת המנה הכפולה לעשו היה ברור לרבקה שמן ההכרח שהיא
תינתן ליעקב ,שכן היא זכרה את נבואת האלוהים בעודה הרה .בה בעת לא היה ברצונה שהבכורה
תתפצל עקב כך .מכאן ניתן להסיק שהיא ידעה על העסקה שנערכה זה מכבר בין בניה ,דבר שאך
חיזק את דעתה שיעקב חייב לזכות בברכה .אם המשפחה לא התמהמהה לרגע וקראה לאלתר לבנה
יעקב .האם והבן נועצו יחדיו כשהם זוממים מחטף מסוכן שתכליתו השגת הברכה .אם ניסיון זה
ייכשל הוא עלול להסתיים בקללה .אולם רבקה דבקה במשימתה .היא הייתה זקוקה לגואל משפחה
ועל כן הסתכנה בתוכנית מפוקפקת ,שהצלחתה הייתה תלויה בריבונות אלוהים ובמעורבותו.
ֲשׁר ֲאנִי ְמ ַצוָּה
וזו לשון הסיפור ,הנפתח בדבריה של רבקה לבנה" :וְַעתָּה ְבנִיְ ,שׁמַע בְּקֹלִיַ --לא ֶ
ֲשׁר
ֱשׂה אֹתָם ַמ ְט ַעמִּים לְאָבִי ָךַ ,כּא ֶ
ִשּׁם ְשׁנֵי גְּ ָדיֵי ִעזִּים טֹבִים; וְ ֶאע ֶ
אֹ ָת ְךֶ .ל ְך-נָא אֶל-הַצֹּאן ,וְקַח-לִי מ ָ
אָהֵב .וְ ֵהבֵא ָת לְאָבִי ָך ,וְאָכָלַ ,בּ ֲעבֻר א ֶ
ֲשׁר יְָב ֶר ְכ ָך ִל ְפנֵי מוֹתוֹ ".וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב אֶלִ -ר ְבקָה אִמּוֹ" :הֵן
ֻשּׁנִי אָבִי ,וְ ָהיִיתִי ְבעֵינָיו ִכּ ְמ ַת ְע ֵתּ ַע; וְ ֵהבֵאתִי ָעלַי ְק ָללָה,
ֵשׂו אָחִי אִישׁ ָשׂעִר ,וְאָנֹכִי אִישׁ ָחלָק .אוּלַי יְמ ֵ
עָ
וְלֹא ְב ָרכָה ".וַתֹּאמֶר לוֹ אִמּוָֹ " ,עלַי ִק ְל ָל ְת ָך ְבּנִי; אַ ְך ְשׁמַע בְּקֹלִי וְֵל ְך קַח-לִי ".וַיֵֶּל ְך ,וַיִּקַּח ,וַיָּבֵא
ְלאִמּוֹ; וַ ַתּעַשׂ אִמּוֹ ַמ ְט ַעמִּיםַ ,כּא ֶ
ֲשׁר
ֵשׂו ְבּנָהּ ַהגָּדֹלַ ,ה ֲחמֻדֹת א ֶ
ֲשׁר אָהֵב אָבִיו .וַ ִתּקַּח ִר ְבקָה אֶתִ -בּגְדֵי ע ָ

1ה'מנה הכפולה' – ברכת יד ימין שנותן האב לפני מותו לבן שנבחר בשל נאמנותו ,כשהוא מוריש לו מנה כפולה מנכסיו
על מנת שהמקבל יוכל לגאול בן משפחה שנשבה ,איבד את נכסיו ,או לפדות רכוש שאבד למשפחה בנסיבות כאלו או
אחרות.
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ִישׁה עַל-יָדָיו--וְעַל ֶח ְלקַת
ִאתָּהּ ַבּ ָבּיִת; וַ ַתּ ְלבֵּשׁ אֶת-יַעֲקֹב ְבּנָהּ ַה ָקּטָן .וְאֵת עֹרֹת גְּ ָדיֵי ָה ִעזִּים ִה ְלבּ ָ
ַצוָּארָיו )בראשית כ"ז .(8-16
בשעה שיעקב שהה בנוכחות אביו ,כשהוא מנסה להונות אותו ,עצרה רבקה את נשימתה והתפללה
שההתחזות תעלה יפה .לאחר הניצחון שנחל יצא יעקב אל אמו .קרוב לוודאי שהשניים פיזזו
וכרכרו משמחה .אולם שמחה זו הייתה קצרת מועד ,שכן עשו חזר הביתה עם הציד .למה
שיתרחש עכשיו נכונה השפעה על עתיד המשפחה לאורך ימים ושנים ,עד זמננו אנו .שני
האחים/העמים עתידים היו להתמודד עם אותם קשיים עצמם אשר דורות רבים לפני כן היו לרועץ
לצמד האחים קין והבל.
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פרק כ"ד

יצחק מאציל ברכות
)בראשית פרק כ"ז  -פרק כ"ח (8

באוזניו של יעקב עדיין הצטלצלה הברכה הנבואית שאביו האציל עליו זה עתה ,הברכה המכילה
ִשׁ ַמנֵּי הָאָרֶץ--
ַשּׁ ַמיִם ,וּמ ְ
את ה"פי שניים" שהם מנת חלקו של הבכור" :וְיִתֶּןְ -ל ָך ָהאֱלֹהִים ִמטַּל ה ָ
ִשׁ ַתּחֲווּ ְל ָך ְבּנֵי ִא ֶמּ ָך;
ִשׁ ַתּחֲווּ ְל ָך ְל ֻאמִּיםֱ --הוֵה גְבִיר לְאַ ֶחי ָך ,וְי ְ
וְרֹב ָדּגָן ,וְתִירֹשׁ .יַַעבְדוּ ָך ַעמִּים וְי ְ
אֹ ְררֶי ָך אָרוּר ,וּ ְמ ָב ְרכֶי ָך בָּרוּ ְך" )בראשית כ"ז  .(28,29אולם בטרם הצליח לעכל את כול אשר
אירע ,הופיע אחיו ,הטוען לירושה ,כשבידו המטעמים שהכין לאביו .עשו הגיע כשהוא חדור
תקווה וציפייה לקבל את ברכת הבכור על כול העושר ,החומרי והאחר ,המשתמע ממנה .נראה
שהוא כלל לא זכר ולא לקח בחשבון את העובדה שבעבר הוא בז לאותה בכורה עצמה .כמה
נרעשים היו האב והבן כשגילו שיצחק סמך זה עתה את ימינו על יעקב ,שאחיו הגדירו כ"עוקב"!
יצחק ,שלא היה מודע כמובן לעסקה שנערכה בין בניו ,נחרד חרדה גדולה )עיין בראשית כ"ז (33
לנוכח האפשרות שתפקיד כה חשוב יתחלק בין שני בניו.
עשו ,מצידו ,מיהר להבהיר פרט זה ,אם כי באופן חלקי ובלתי מדויק ,בקוראוֲ " :הכִי ָקרָא ְשׁמוֹ
יַעֲקֹב ,וַיְַּע ְק ֵבנִי זֶה ַפ ֲע ַמיִם--אֶת-בְּכֹ ָרתִי ָלקָח ,וְ ִהנֵּה ַעתָּה ָלקַח ִבּ ְר ָכתִי" )בראשית כ"ז  .(36עשו
התחנן עכשיו בדמעות למען יזכה בברכה דומה ,אולם אביו ,שהכיר היטב את התקנות ,ידע שלא
ניתן לשכפלה או להעבירה מן האחד אל האחר .ושוב עלינו לזכור שעשו הפגין בוז כלפי הבכורה,
בעוד שבעיני אלוהים היא הייתה מקודשת ורבת חשיבות.
בפרשנות לדברים הללו ,המצויה באחד מספרי הברית החדשה ,פונה הכותב באיגרתו אל העברים
ומזהיר את בני אמונת אברהם לא להקל ראש בייעודם הקדוש והנעלה ולא לכפור בעיקר ,כפי
שעשה עשו אשר למען מנת מזון מכר את בכורתו .התוצאה הייתה שהיא נמסרה לאחר ואי אפשר
היה לו לחזור בתשובה ,אף כי הוא ביקש זאת בדמעות ובתחינות )עיין איגרת אל העברים י"ב
.(16,17
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בהאזינו להפצרות בנו המזועזע נכמרו רחמי יצחק על עשו ,ובהיותו נתון תחת השראת רוח
ַשּׁ ַמיִם ֵמעָל .וְעַלַ -ח ְר ְבּ ָך ִת ְחיֶה ,וְאֶת-
מוֹשׁ ֶב ָך ,וּ ִמטַּל ה ָ
ִשׁ ַמנֵּי הָאָרֶץ יְִהיֶה ָ
אלוהים הוא התנבאִ " :הנֵּה מ ְ
ֲשׁר ָתּרִיד ,וּ ָפ ַר ְק ָתּ עֻלּוֹ ֵמעַל ַצוָּא ֶר ָך" )בראשית כ"ז  .(39,40תגובת עשו
אָחִי ָך ַתּעֲבֹד; וְ ָהיָה ַכּא ֶ
ִשׂטֹם
לנבואה זו תהפוך בעתיד לתכונה מכוננת ומובנית באופיים ובתולדותיהם של יוצאי חלציו :וַיּ ְ
ֵשׂו ְבּלִבּוֹ" ,יְִקרְבוּ יְמֵי ֵאבֶל אָבִי ,וְאַ ַה ְרגָה אֶת-
ֲשׁר ֵבּרְכוֹ אָבִיו; וַיֹּאמֶר ע ָ
ֵשׂו אֶת-יַעֲקֹב עַלַ -ה ְבּ ָרכָה א ֶ
עָ
יַעֲקֹב אָחִי" )בראשית כ"ז  .(41מרקם היחסים בין האחים הפך עכשיו רצוף קנאה ,שנאה וכוונות
רצח.
לאוזני רבקה הגיעו שמועות בדבר המזימות שעשו רוחש נגד אחיו ,ועל כן היא דחקה בבנה האהוב
לציית לה פעם נוספת ולנוס אל אחיה לבן היושב בחרן .אם האומה קיוותה כי כעסו ושנאתו של
עשו ישככו במהרה ,אולם לאלוהים היו כוונות אחרות כלפי בחירו .כשבידיו מלוא זכויות הבכור
השייך לשושלת הבכורים במלכות אלוהים ,התכונן יעקב לשים את פעמיו לערש מולדתה של
המשפחה שאחד מבניה ,סבו אברהם ,היה הראשון שנקרא על ידי אלוהים לנטוש את כול המוכר
לו וללכת לארץ זרה .הבה נזכור כי ברכת המנה הכפולה שנפלה עכשיו בחלקו של יעקב,
באמצעות סמיכת יד ימינו של אביו )עיין בראשית כ"ז  ,(28,29הייתה יותר מאשר ברכה אישית;
תוכנה עתיד לחול על עם שלם ,צאצאי יעקב .כנשיא )המנהיג( העתידי של המשפחה וכבעל ברכת
המנה הכפולה ,נחה עכשיו על יעקב ה"משיחה" שהפכה לחלק בלתי נפרד מהווייתו .יחד עם זאת,
קיום ההבטחות והתממשות הנבואות יצריכו את פיקוחו ,ריבונותו ונאמנותו של אל עולם ,אלוהי
אברהם ויצחק.
רבקה מן הסתם גלתה לבסוף את אוזנו של בעלה באשר לכול השתלשלות האירועים ,כולל גם את
אשר אמר לה האלוהים בעת שעדיין נשאה את הבנים ברחמה .יצחק קיבל את דברי אשתו ,שכן
הוא קרא לבנו ובירכו בשנית ,מתוך אמונה ותחת ההשראה בה ניחן כאבי המשפחה" :וְאֵל ַשׁדַּי
ִשׁ ְתּ ָך
יְָב ֵר ְך אֹ ְת ָך ,וְיְַפ ְר ָך וְיְַר ֶבּ ָך; וְ ָהיִי ָת ִל ְקהַל ַעמִּים .וְיִתֶּןְ -ל ָך אֶתִ -בּ ְרכַּת אַ ְב ָרהָםְ ,ל ָך וּ ְלזְַר ֲע ָך ִא ָתּ ְךְ --לר ְ
ֲשׁר-נָתַן אֱלֹהִים לְאַ ְב ָרהָם" )בראשית כ"ח  .(3,4בתוך כך הורה יצחק לבנו לבל
אֶתֶ -ארֶץ ְמגֻרֶי ָך ,א ֶ
ייקח אישה מבנות כנען ,אלא רק מבין קרוביו.
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כל אותו הזמן המשיך עשו לעמוד בכעסו ובתסכולו .הוא הבין כי כול עוד אביהם חי לא יעלה בידו
לבצע את זממו נגד אחיו .אחרי ששמע כי יצחק ציווה על יעקב שלא לשאת אישה מבנות כנען,
עלה בדעתו לנסות ולרצות את הוריו על ידי התקשרות לאחת מבנות ישמעאל ,שכן נשותיו
החיתיות היו לצנינים בעיניהם )עיין בראשית כ"ח .(8,9
בחיבוק ובעיניים דומעות נפרדו רבקה ויצחק לשלום מיעקב .כשנבחן את הפרק הבא בסיפור חייו
של אבי האומה נשוב להיווכח שכול אחד מפרטיו מאיר על סדר מלכות אלוהים; על סמכותו
השיפוטית של ה' ודרכי יישום מלכותו ,ועל נאמנותו ויכולתו האינסופית לשקוד על דברו על מנת
לקיימו.
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פרק כ"ה

אהבה ממבט ראשון
)בראשית פרק כ"ח (10-22

המסע אך החל ויעקב נאלץ לעצור למנוחת לילה באזור ההררי אליו הגיע ,כשהוא מניח
למראשותיו אחת מאבני המקום .במהלך הלילה הוא חלם חלום ,וְ ִהנֵּה ֻסלָּם ֻמצָּב אַ ְרצָה ,וְרֹאשׁוֹ
ַמגִּי ַע ה ָ
ַשּׁ ָמיְָמה; וְ ִהנֵּה ַמ ְל ֲאכֵי אֱלֹהִים עֹלִים וְיֹ ְרדִים בּוֹ .וְ ִהנֵּה יְהוָה נִצָּב ָעלָיו וַיֹּאמַרֲ " ,אנִי יְהוָה
אֱלֹהֵי אַ ְב ָרהָם אָ ִבי ָך ,וֵאלֹהֵי יְִצחָק; הָאָרֶץ א ֶ
ֲשׁר אַתָּה שֹׁכֵב ָעלֶי ָהְ --ל ָך ֶא ְתּנֶנָּה ,וּ ְלזְַר ֶע ָך .וְ ָהיָה זְַר ֲע ָך
ִשׁפְּחֹת ָה ֲא ָדמָה ,וּ ְבזְַר ֶע ָך .וְ ִהנֵּה
ַכּ ֲעפַר הָאָרֶץ ,וּ ָפ ַר ְצ ָתּ יָמָּה וֵָק ְדמָה וְצָפֹנָה וָנֶגְבָּה; וְנִ ְברְכוּ ְב ָך כָּל-מ ְ
אָנֹכִי ִע ָמּ ְךְ ,
ֲשׁר אִם-
ֲשׁרֵ -תּ ֵל ְך וַ ֲה ִשׁבֹתִי ָך אֶלָ -ה ֲא ָדמָה הַזֹּאת :כִּי לֹא ֶא ֱעזְָב ָך ,עַד א ֶ
וּשׁ ַמ ְרתִּי ָך בְּכֹל א ֶ
ָשׂיתִי אֵת א ֶ
עִ
ֲשׁרִ -דּ ַבּ ְרתִּי ָל ְך" )בראשית כ"ח .(12-15
כשהוא התעורר משנתו ,נרעש ונדהם ,הכריז יעקב על המקום כעל "שער השמיים" וקרא לו "בית
אל" )עיין פסוקים  .(17,19אכן ,בהבטחה הנבואית שניתנה לו ולזרעו הייתה גלומה תקווה גדולה!
ריבון העולמים ,אלוהי אבותיו ,הבטיח לשומרו ולהשיבו לביתו .לא זו בלבד ,אלא שגם מראה
המלאכים היורדים מן האלוהים והבאים לקראתו ,הלוך ושוב וחוזר חלילה ,כמי שנועדו לשמור
ולסוכך עליו ,להדריכו ולהוציא אל הפועל את משימות האלוהים בכול הנוגע לחייו ולעתידו ,היווה
נקודת זינוק מרשימה ומבטיחה למסעו!
משקם על רגליו העמיד יעקב את האבן ששימשה לו ככר ,וסך אותה בשמן .יעקב העז לפנות
ֲשׁר אָנֹכִי הוֹ ֵל ְך,
וּשׁ ָמ ַרנִי ַבּ ֶדּרֶך ַהזֶּה א ֶ
לאלוהי השמיים בדרכו האופיינית" :אִם-יְִהיֶה אֱלֹהִים ִע ָמּדִיְ ,
ְשׁלוֹם אֶל-בֵּית אָבִי; וְ ָהיָה יְהוָה לִי לֵאלֹהִים .וְ ָה ֶאבֶן
ְשׁ ְבתִּי ב ָ
וְנָתַן-לִי ֶלחֶם ֶלאֱכֹל וּ ֶבגֶד ִללְבֹּשׁ .ו ַ
ַשּׂרֶנּוּ ָל ְך" )בראשית כ"ח
ַשּׂר ֲאע ְ
ֲשׁר ִתּתֶּן-לִי ,ע ֵ
ֲשׁרַ -שׂ ְמתִּי ַמ ֵצּבָה--יְִהיֶה בֵּית אֱלֹהִים; וְכֹל א ֶ
הַזֹּאת ,א ֶ
.(20-22
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מן ה"עסקה" שבחיר האלוהים עשה עם אלוהי אבותיו ,בהבטיחו להחזיר לו מעשר מכול מה שהוא
יואיל להעניק לו ,אנו למדים שיעקב עדיין שמר על האינטרסים שלו ולא הבין את מהות ייעודו
ותפקידו כבכור וגואל.
אלוהים לא השתהה ומיהר להציג בפני יעקב את כלתו המיועדת .בהגיע ההלך לבאר מכוסה,
בקרבת מקום מגורי קרוביו ,הופיעה הנערה עם צאנה והוצגה בפניו כבת דודו אחי אמו – לבן.
הייתה זו אהבה ממבט ראשון .לפני שנים שאבה אמו מים מן הבאר ,שייתכן ואף הייתה אותה באר
עצמה ,עבור עבד סבו וגמליו ,עכשיו החזיר יעקב טובה תחת טובה בהסירו את האבן הכבדה מן
הבאר ובהשקותו את צאן הרחלה ששבתה את ליבו.
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פרק כ"ו

"קומבינות"
)בראשית פרק כ"ט  -פרק ל"א (13

בפרק זה בחייו של הבכור הנבחר הוא מתוודע לדודו וחמיו לעתיד – לבן .לאחר כחודש של
"חופשת עבודה פעילה" מעלה לבן בפני יעקב את סוגיית השכר .יעקב ,מצידו ,מציע עסקת
חליפין; עבודה תמורת ידה של בתו .ואכן יעקב היה מוכן לשרת את לבן שבע שנים תמורת בתו
הצעירה ,אך העניינים לא התפתחו כפי שהוא ציפה .הבחור עמד ללמוד דבר או שניים בנוגע
למנהגי המקום )אליבא דגרסת לבן( .והנה ,בתום שבע שנות העמל הגיע מועד החתונה .במהלך
המשתה הובאה הכלה בפני החתן הנרגש .החגיגות נמשכו עד השעות הקטנות של הלילה ,ואז הגיע
מועד ההתייחדות .החתן והכלה סרו לאוהלם .אולם עם בוקר ציפתה ליעקב הפתעה מרעישה; לבן
נתן לאחיינו את אחותה הבוגרת של רחל ,את לאה .החתן הטרי היה שרוי בהלם ,וזאת על אף
העובדה שהתחזות לא הייתה זרה לו כלל ועיקר!
יעקב לבטח לא התמהמה לרגע ושם פעמיו אל חמיו ,כשהוא תובע לקבל הסבר על אשר התחולל
ָשׂה כֵן ִבּמְקוֹמֵנוָּ --לתֵת ַה ְצּעִירָה ִל ְפנֵי ַה ְבּכִירָה"
זה עתה .בלא להניד עפעף ענה לו לבן כי "לֹא-יֵע ֶ
)בראשית כ"ט  .(26ובהיותו איש עסקים ממולח ,הציע לבן ליעקב לשרתו שבע שנים נוספות
למען ידה של רחל .יעקב כה אהב את העלמה עד כי הוא קיבל את ההצעה .למרות ההתחייבות
ארוכת הטווח ,לבן נתן את רחל ליעקב כעבור שבוע מיום התייחדותו עם אחותה .ברם ,נישואים
ִשּׁה אֶל-אֲחֹתָהּ לֹא ִתקָּחִ :ל ְצרֹר ְלגַלּוֹת
כאלו הם בניגוד לאיסור המופיע מפורשות בתורה :וְא ָ
ֶע ְרוָתָהּ ָעלֶי ָה— ְבּ ַחיֶּי ָה )ויקרא י"ח .(18
לא חלף זמן רב ולאה חשה שלב בעלה גס בה .נאמר שבשל כך פתח ה' את רחמה ועל כן היא ילדה
ליעקב את בכורו ,ראובן .בהמשך היא הוסיפה ללדת שלושה בנים נוספים )שמעון ,לוי ויהודה(,
בעוד אחותה רחל נותרה עקרה ,כשעינה צרה בלאה הוולדנית .במצוקתה הציבה רחל מעין
אולטימאטום ליעקב ,והכריזה שאם הוא לא יעניק לה בנים היא תלך לעולמה .בכך הביאה רחל על
עצמה קללה.
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יעקב הגיב בכעס והתריס נגד אשתו שאין הוא אלוהים ,ולכן אין בכוחו לפתוח את רחמה .כמו
שרה ,גם רחל נתנה לבעלה את אמתה )בלהה( שילדה ליעקב בן נוסף – דן ,ובהמשך גם את
נפתלי .הולדת הבנים העניקה לרחל תחושת עליונות על אחותה ,ועל כן לאה ,שלא חדלה
להתחרות באחותה על אהבת יעקב ,נתנה לו את אמתה שלה ,זילפה .זו הרתה וילדה ליעקב שני
בנים נוספים ,להם קראה לאה גד ואשר .לאה ,שעדיין לא שקטה ונחה מן המרוץ על לב בעלה
הסכימה למכור לאחותה את הדודאים שבנה ראובן מצא בשדה ,וזאת על מנת לזכות במפגש לילי
עם יעקב .היא קיוותה שאם תלד לו ילדים נוספים הוא יתרצה לה לבסוף .ואכן אלוהים נתן ללאה
עוד שני בנים ,יששכר וזבולון ,ובת בשם דינה.
במרוצת הזמן נעתר אלוהים לתחינות רחל ופתח את ריחמה .היא הרתה וילדה את בכורה יוסף,
מיד אחרי שהסתיימו שבע שנות ההתחייבות של יעקב כלפי לבן .בשל התחייבות זו ,במהלך ארבע
עשר שנות השהייה בצל קורת חמיו היו רכושו של יעקב ,ואף צאצאיו ונשותיו שייכים לחותנו.
אבל עכשיו ,עם תום תקופת ההתחייבות ,הפועל השכיר היה חופשי לצאת לדרכו .וכך ,יוסף ,בנה
בכורה של רחל נולד אל תוך נסיבות חדשות .התרוממות רוח אחזה ביעקב לנוכח לידה זו ,והוא
החל להתכונן לשוב למולדתו .לבן ,לעומת זאת ,סרב לאפשר ליעקב ולבנותיו ,נכדיו ועדריהם
לעזוב .ברוב חמדנותו הוא החל נושא ונותן עם יעקב פעם נוספת על שכרו .אולם הפעם גבר יעקב
על חמיו הערמומי ,וזאת בעקבות חלום שבו הראה לו אלוהים כיצד להרבות את ראשי צאנו )עיין
בראשית ל"א  ,(7-12עד כדי כך שבמשך תקופה זו הוא כמעט ורושש כליל את חמיו .גיסיו של
יעקב ,בני לבן ,התייחסו בשאט נפש לבן דודם-גיסם שהתעשר לכאורה על חשבונם.
באותו חלום ,בו הופיע ה' בפני יעקב ,הוא שב והזכיר לו שהוא ,ה' ,הנו אלוהי בית אל )המקום בו
יעקב "סגר" עמו עסקה( וכי הגיעה העת לחזור לשם .עכשיו יהיה עליו לחבל תחבולה שתאפשר
לו לעזוב את מקום שבתו הנוכחי ,אך לא בלי ההון שצבר .מצבו של יעקב לא היה פשוט כלל.
אנשי המקום שביקש לעזוב עיינו אותו ומנגד ,במקום אליו רצה להגיע חיכה לו אחיו עשו ,שעל
אף הזמן שחלף עלול עדיין להיות מסוכן כתמיד.
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יעקב עזב את ביתו בגפו ,ואילו עתה ,בשובו ,תתלווה אליו משפחתו הגדולה .אלוהים אכן הזדרז
למלא את ההבטחות לריבוי זרעם של האבות.
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פרק כ"ז

בדרך הביתה
)בראשית פרק ל"א  - 22פרק ל"ב (13

יעקב שיער בנפשו שיצליח לחמוק מבית לבן דרך ה"דלת האחורית" ומשם ימשיך לארץ ישראל.
אולם כשהשמועה גונבה לאוזני לבן ,שחתנו נטל את משפחתו ואת העדרים ונמלט ,הוא החל דולק
אחריו .יתר על כן ,כשהוא הבחין שיחד עם החבורה נעלמו גם תרפיו חמתו בערה בו שבעתיים.
ללבן הייתה ,אפוא ,יותר מאשר עילה למריבה עם חתנו-אחיינו.
ִשּׁמֶר ְל ָך פֶּןְ -תּ ַדבֵּר עִם-יַעֲקֹב--מִטּוֹב
על אף שאלוהים הופיע בחלום בפני לבן כשהוא מתריע בו" ,ה ָ
עַד-רָע" )בראשית ל"א  ,(24הרי כשדרכי הרודף והנרדף הצטלבו לבן לא ויתר על מה שבעיניו
היו דרישות מוצדקות .הוא תבע לערוך חיפוש יסודי במחנה הנמלטים ,וזאת על מנת למצוא את
תרפיו שאבדו .לבן כלל לא שיער בנפשו שבתו רחל החביאה אותם תחת כר הגמל עליו ישבה בלא
לקום ,בתואנה כי דרך נשים לה .כאשר לבן לא הרפה והמשיך לנבור בחפציו חש יעקב ,שמעשה
אשתו נעלם מעיניו ,שחמיו נוהג בו שוב בחוסר הגינות .ואכן ,אלמלא אלוהי אבותיו היה יעקב
נותר בחוסר כול בעקבות פעולות לבן ,שהתריס וטען להצדקתוַ " :הבָּנוֹת בְּנֹתַי וְ ַה ָבּנִים ָבּנַי וְהַצֹּאן
צֹאנִי ,וְכֹל א ֶ
ֲשׁר יָלָדוּ"
ֱשׂה ָל ֵאלֶּה הַיּוֹם אוֹ ִל ְבנֵיהֶן א ֶ
ֲשׁר-אַתָּה רֹאֶה לִי-הוּא; וְִלבְנֹתַי מָהֶ -אע ֶ
)בראשית ל"א .(43
לבן היה חסר עכבות ונקיפות מצפון ביחסו לחתנו ,אותו הוא שב והונה .לפי עדותו של האחרון,
במהלך עשרים שנות עבודתו אצל לבן החליף הלה את משכורתו "עשרת מונים" )עיין בראשית
ל"א  .(7,41יחד עם זאת ,אלוהים שמר בקנאות על עבדו וגרם לו לשגשג ,לעיתים אפילו על
חשבון מעבידו .כדי שבכורו של אלוהים יהיה חופשי מכול התחייבות לחמיו היה צורך לזמן ,ולו
רק לזמן קצר ,את השניים .ואכן אלוהי יעקב אפשר למפגש כזה להיערך .ללבן ניתנה ההזדמנות
לשלח את בני משפחתו בברכת הדרך ולוותר אחת ולתמיד על בנותיו ועל הרכוש שיעקב עשה
בזמן שהותו עמו )עיין בראשית ל"ב .(1
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הזהרת אלוהים ללבן גרמה לאחרון להבין שיעקב עתיד להיות עתיר כוח ורב השפעה ,ועל כן הוא
ביקש להגיע עמו להסכם לפיו יכבדו השניים איש את חיי רעהו ורכושו .כעד להסכם הם העמידו
מצבה וגל אבנים שיעקב כינה "גלעד" ,באומרו" :עֵד ַהגַּל ַהזֶּה ,וְֵעדָה ַה ַמּ ֵצּבָה :אִם-אָנִי לֹאֶ -אעֱבֹר
ֵאלֶי ָך אֶתַ -הגַּל ַהזֶּה ,וְאִם-אַתָּה לֹאַ -תעֲבֹר ֵאלַי אֶתַ -הגַּל ַהזֶּה וְאֶתַ -ה ַמּ ֵצּבָה הַזֹּאת ְל ָרעָה" )בראשית
ל"א  .(52יעקב ,כבכור בעל מעמד הכהונה ,חתם על ההסכם בזובחו לאלוהי אביו ,כאשר לאחר
מכן קינחו השניים ב"ארוחה עסקית" .למחרת נתן לבן את ברכתו הסופית לפירוד מבנותיו ונכדיו
בנשקם לשלום.
בנושמו לרווחה ,עכשיו אחרי שכול הסוגיות עם חמיו באו על תיקונן ,המשיך יעקב בדרכו יחד עם
הפמליה כולה כשלפתע פגעו בו מלאכי אלוהים )בראשית ל"ב  .(2האם היו אלו המלאכים שעלו
וירדו על הסולם אותו ראה כעשרים שנה קודם לכן? )עיין בראשית כ"ח  .(12יעקב כינה את
חבורת המלאכים מחנה אלוהים ולמקום עצמו קרא מחנים )מחנה כפול ,או שני מחנות( ,כשהוא מן
הסתם מתכוון למחנה שלו ולזה של המלאכים .מיד נראה כיצד רעיון שני המחנות ינחה אותו
במפגשו עם עשו ,שכן בטרם ייתקל באחיו יחלק יעקב את מחנהו לשניים .בנוסף ,מתבקשת פה
השאלה אם יש בשני המחנות הללו משום רמז לעתידה של משפחת יעקב בימים רחוקים יותר,
במועד בו היא תתפצל לשני מחנות או בתים?
יעקב ,שכעס אחיו ושנאתו אליו בעבר לא נשכחו מעמו ,ביקש עכשיו להודיע לעשו על שיבתו
באמצעות שליחים נושאי מנחות ודורונות .הללו חזרו כשבידיהם דיווח מדאיג  -עשו בא לקראתו,
מלווה בארבע מאות איש .יעקב היה חייב לפעול עתה במהירות .על כן הוא פיצל את משפחתו
בהתאם להעדפת הלב ,כשהוא מבקש להגן קודם כול על אשתו האהובה ובנה יוסף .יעקב ,בדרך
האופיינית לו ,נימק את מעשהו בכך שאם עשו יפגע במחנה הראשון ,הרי שלשני תהיה הזדמנות
להימלט.
יחד עם זאת ,אחי עשו ,שבשלב זה כבר הכיר טוב יותר את אלוהי אבותיו ,הזכיר לבוראו שהוא זה
אשר הניע אותו לא מכבר לעזוב את בית לבן ולשוב לאוהלי אביו .יעקב התחנן עכשיו בקורטוב
של ענווה לאלוהיו" :אֱלֹהֵי אָבִי אַ ְב ָרהָם ,וֵאלֹהֵי אָ ִבי יְִצחָק :יְהוָה הָאֹמֵר ֵאלַי' ,שׁוּב לְאַ ְר ְצ ָך
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ָשׂי ָת אֶתַ -ע ְב ֶדּ ָך :כִּי ְב ַמ ְקלִי
ֲשׁר ע ִ
וּלְמוֹ ַל ְד ְתּ ָך--וְאֵיטִיבָה ִע ָמּ ְך '.קָטֹנְתִּי מִכֹּל ַה ֲח ָסדִים וּ ִמכָּלָ -ה ֱאמֶת א ֶ
ָע ַב ְרתִּי אֶתַ -היְַּרדֵּן ַהזֶּה ,וְַעתָּה ָהיִיתִי ל ְ
ֵשׂו :כִּי-יָרֵא אָנֹכִי אֹתוֹ-
ִשׁנֵי ַמחֲנוֹתַ .הצִּי ֵלנִי נָא ִמיַּד אָחִיִ ,מיַּד ע ָ
פֶּן-יָבוֹא וְ ִה ַכּנִי ,אֵם עַלָ -בּנִים" )בראשית ל"ב  .(10-12יעקב עמד ,כמו כן ,על ההבטחה שאלוהיםֲשׁר לֹא-יִָסּפֵר
ְשׂ ְמתִּי אֶת-זְַר ֲע ָך ְכּחוֹל ַהיָּם ,א ֶ
העניק לו בעת עוזבו את בית הוריו" :וְאַתָּה אָ ַמ ְר ָתּ' ...ו ַ
מֵרֹב'" )בראשית ל"ב .(13
סוף כל סוף מגלה יעקב התנהגות ראויה לבן בכור ,הער להיותו עבד ה' שרכושו שייך לאלוהיו.
ולמרות בעלותו על מכלול זכויות הבכורה אין הוא מתנשא או מפגין גאווה .בדברים שהוא שם
בפי שליחיו לעשו ,הוא אפילו מכנה את עצמו עבדו של אחיו )עיין ל"ב  .(5כשהוא מכיר בחשיבות
התפקיד שהופקד בידיו ,ובמקום שיש לתפקיד זה בתוכנית הגאולה של אלוהים ,הוא מצהיר
ָשׂי ָת אֶתַ -ע ְב ֶדּ ָך"...
ֲשׁר ע ִ
במפגיע" :קָטֹנְתִּי מִכֹּל ַה ֲח ָסדִים ,וּ ִמכָּלָ -ה ֱאמֶת א ֶ
יחד עם זאת ,בהיות יעקב בעל חולשות אנושיות ככול אדם הפעולות בהן נקט בניסיון לפייס את
אחיו נבעו גם מן הפחד שאחז בו .אלוהים ,לעומת זאת ,בדאגתו לעתיד יעקב גרם לעשו לשגשג
בעת העדרו של אחיו .עשו ,שהוסיף להרמונו ,כפי שצוין לעיל ,את אחת מבנות ישמעאל דודו,
עקר לעבר השני של הירדן .קרוב לוודאי שאביו יצחק עודד אותו להתיישב באזור זה כדי למנוע
התלקחות עתידית בעת העברת הירושה לבכור החוקי.
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פרק כ"ח

ההיאבקות
)בראשית פרק ל"ב (25-33

בלילה שקדם למפגש המאיים ,וַיִּוָּתֵר יַעֲקֹב ְלבַדּוֹ )בראשית ל"ב  (25כשהוא דורש את פני אלוהי
אבותיו .בשהותו סמוך למעבר היבוק היה הבכור-השב-לביתו במצב נואש .העתיד נראה עגום ואף
מאיים .לאוזנו הגיעה ,כאמור ,השמועה שעשו אחיו שאותו ניסה להפיס )עיין בראשית ל"ב 14-
 (22בא לקראתו כשעמו חייל רב .יעקב הצטרך לסיוע משמיים ,מאלוהי אבותיו.
לפתע הוא הבחין בצלו של איש .מיד לאחר מכן הוא מצא עצמו בהיאבקות בלתי צפויה .לא הייתה
זאת ,כידוע ,ההתגוששות הראשונה בחייו .הן עוד ברחם אמו נאבקו הוא ואחיו התאום .יעקב
התעשת חיש מהר ונלחם בחוזקה ביריבו ,כשהוא לופת בו בלא להרפות .נראה שלבן תחרותו לא
הייתה ברירה אלא להכריע את יעקב .וכך נאמר על האיש :וַיִּגַּעְ ,בּכַף-יְרֵכוֹ; וַ ֵתּקַע כַּף-יֶֶר ְך יַעֲקֹב,
ְבּהֵאָבְקוֹ עִמּוֹ )בראשית ל"ב  .(26אולם הנגיעה בכף ירכו של יעקב לא הייתה אקראית .בכור ה'
היה חייב להגיר את אונו על גדת היבוק )מלשון בק"ק – לרוקן ,וגם אבק( שם הוא נאבק במהלך
ה"לילה" ,על מנת שב"אור היום" הוא לא יוסיף להסתמך על כוחו שלו ,אלא על זה אשר ברכו.
בהיותנו צאצאי יעקב שזכו לגאולה ,חייבים גם אנו להיות ערים לעובדה ש ַה ַלּיְלָה חוֹלֵף וְהַיּוֹם ָקרֵב.
ַחֹשׁ ְך וְנְִלבַּשׁ אֶת ִשׁרְיוֹן הָאוֹר )איגרת אל הרומים י"ג  ,(12וכי רק
ֲשׂי ה ֶ
עַל כֵּן נָסִירָה ֵמ ָעלֵינוּ אֶת ַמע ֵ
ְשׁה תּ ְ
ֻשׁלַם גְּבוּ ָר ִתנו" )איגרת אל הקורינתים ב' י"ב  9תיקון שלי(.
ַבּ ֻחל ָ
בבוקר ,בהפציע השחר ,המתאבק שלקה בנכות עדיין אחז בבן תחרותו ,בעוד האחרון דרש ממנו
ַשּׁחַר .יעקב ,אשר העריך את המצב במהרה ,השיב" :לֹא א ַ
לשולחו כִּי ָעלָה ה ָ
ֲשׁ ֵלּ ֲח ָך ,כִּי אִם-
ֵבּ ַר ְכ ָתּנִי" )פסוק  .(27האיש הסתייג מבקשת יעקב ,כיוון שלפי ההסכם המקורי היה האחרון אמור
לחזור לבית אל על מנת לקבלה )עיין בראשית כ"ח  .(15למרות זאת ,יעקב התעקש וסרב לשחרר
את האיש .וַיֹּאמֶר ֵאלָיו" ,מַהְ -שּׁ ֶמ ָך"; וַיֹּאמֶר" ,יַעֲקֹב" .וַיֹּאמֶר" ,לֹא יַעֲקֹב יֵאָמֵר עוֹד ִשׁ ְמ ָך--כִּי,
ָשׁים ,וַתּוּכָל" )בראשית ל"ב  .(28,29האיש העניק
ִשׂ ָראֵל :כִּיָ -שׂרִי ָת עִם-אֱלֹהִים וְעִםֲ -אנ ִ
אִם-י ְ
עכשיו לעבד ה' את ברכת זהותו האמיתית ,אשר הייתה יותר מאשר שם גרידא .בשם זה היה משום
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תואר ומעמד שניתן גם לאבותיו של יעקב .הוא שוב לא יהיה "עוקב" )בבחינת מי שהולך בעקבות
ָשׁים וניצח )פסוק .(29
אחרים( ,כי אם ישראל ,השר ששרה והתמודד במאבקו עִם-אֱלֹהִים וְעִםֲ -אנ ִ
שׁ ֶמ ָך"  ,וַיֹּאמֶרָ " ,ל ָמּה
יחד עם זאת ,בעל הברכה עדיין לא בא על סיפוקו ועל כן הגיבַ " :הגִּידָה-נָּא ְ
ִשׁמִי) " ...פסוק  30הדגשה שלי(.
ִשׁאַל ל ְ
זֶּה תּ ְ
מיהו האיש אותו יעקב מכנה מאוחר יותר אלוהים ,כשלמקום המאבק עצמו הוא קורא ְפּנִיאֵל" :כִּי-
ְשׁי"? )בראשית ל"ב  .(31בפעם הקודמת בה העניק יעקב
ָראִיתִי אֱלֹהִים ָפּנִים אֶלָ -פּנִים ,וַ ִתּנָּצֵל נַפ ִ
שם למקום מסוים ,היה זה באתר בו הוא ראה את אלוהים עומד מעל סולם אשר עליו מלאכים
עולים ויורדים ,ועל כן קרא למקום "בית אל" )עיין בראשית כ"ח  .(19האם קיים קשר בין שני
האירועים והמקומות בהם התרחשו? האם קשר כזה שופך אור על זהותו של ה"איש" ממנו ביקש
יעקב שיברכו? עשרים שנה קודם לכן ,בבית אל ,גילה אלוהים את עצמו ואת שמו ליעקב בחלום
)בראשית כ"ח  .(13שאלתו הנוכחית של יעקב לזהותו של האיש לא הצריכה ,אם כן ,תשובה .מה
באמת רצה יעקב? יעקב ביקש את הברכה ,זו הנלווית להבטחת הברית שאותה העניק לו בשעתו
אלוהי אברהם .יעקב קיבל את שמו החדש ,אך הברכה הנכספת תצטרך להמתין עד שהוא ישוב
לבית אל .במקום זה יחתום אלוהים על כול ההבטחות אותן הוא נתן עד כה לעבדו.
בהיותו סמוך ובטוח שהכול "תחת שליטה" יוכל עכשיו יעקב/ישראל לפגוש את אחיו כשרוח של
ענווה שורה עליו .אלוהים שיכך ,כמו כן ,לפחות זמנית ,את כעסו של עשו .כמה נוגע ללב תיאור
המפגש בין שני האחים המתרצים האחד אל רעהו! כשהם חבוקים בוכים השניים איש על כתפי
אחיו )עיין בראשית ל"ג  .(4עשו מזמין את יעקב להצטרף אליו .ייתכן שהוא ראה בזאת הזדמנות
להכניס את יעקב תחת קורתו וסמכותו ,אולם יעקב מסרב בזוכרו את דברי ה' אליו" :שׁוּב אֶלֶ -ארֶץ
אֲבוֹ ֶתי ָך וּלְמוֹ ַל ְד ֶתּ ָך; וְ ֶא ְהיֶה ִע ָמּ ְך" )בראשית ל"א .(3
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פרק כ"ט

משכם לבית אל
)בראשית פרק ל"ג  -פרק ל"ה (15

לאחר ההיתקלות עם "האיש" ובעקבות ההתפייסות עם עשו ,חצה יעקב את הירדן לעבר עמק
תרצה; עורק תחבורה ראשי שהובילו ממזרח לעבר נחלתו .דרך עמק זה הוא הגיע לעיר שכם
השוכנת בין שני הרים ,הר גריזים – שעתיד להיקרא הר הברכה ,והר עיבל – שיכונה הר הקללה
)לאחר יציאת מצרים( .שנים רבות קודם לכן שימש עמק תרצה שער כניסה לאברם ושרי בהגיעם
לארץ המובטחת .באזור זה רכש יעקב חלקת אדמה ראשונה מאת חמור אבי שכם החיווי .הבה
נבחן את המפגש בין שתי המשפחות הללו ,מפגש הממחיש את הדרך בה ישתית אלוהים את
שלטונו בארץ.
ליעקב ,או ישראל ,ששמו החדש מצביע על מעמדו כשר השולט לצד האלוהים ,נכון כעת מפגש
עם שר אחר .יושבי הארץ לא הכירו ביעקב כבעל מעמד כלשהו ,ולו עצמו לא היה כול עניין
להצהיר על כך בפניהם .במהלך עשרים שנות הכשרתו בחרן הוא למד ענווה לפני אלוהים ואדם.
יתר על כן ,מאבקו עם האיש אף תרם להעצמת שפלות רוחו ,כפי שקורה לכול מי שרואה את
אלוהים "פנים אל פנים".
בנו של חמור ,שכם ,כונה נשיא הארץ )בראשית ל"ד  .(2העניין שהוא גילה בדינה ,בת לאה ,לא
היה בהכרח אהבה ממבט ראשון ,שכן מעשיו של שכם ,שטימא את הנערה באלצה לשכב עמו,
אינם מעידים דווקא על אהבה .מובן שלאחר מעשה זה אי אפשר היה לעבור לסדר היום )עיין
דברים כ"ב  .(20-29מה גם ששכם למעשה חטף את דינה )עיין בראשית ל"ד  .(26בסיפור זה רב
הנסתר על הגלוי; האירוע מגלם את המאבק על השליטה )הרוחנית והפיזית( בכנען.
אלוהים אמנם התחייב לקיים את ההבטחות שנתן לאברהם וליצחק ,אך כול עוד היה חבל ארץ זה
נתון תחת שלטונו של נשיא כנעני/חיווי הייתה התכתשות בין שני הבכורים בלתי נמנעת .הנסיבות
שנוצרו עכשיו אפשרו את החלפת השלטון הנוכחי בזה של נשיא האלוהים .כעסם של אחי דינה
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בער מששמעו כיצד אחותם הושפלה .אולם חובת הנקמה הייתה מוטלת על הבכור ,ראובן .הוא,
משום מה ,לא נקט בכול פעולה .על כן שמעון ולוי ,שהיו הבאים בתור ,לקחו על עצמם לבצע את
המעשה המתבקש .אולם בעשותם כן ,הם הפקיעו את מעמד אביהם ואחיהם הבכור בלא שהוסמכו
לכך .השניים הללו פעלו מתוך דחף רגשות עז של כעס וחמה ועל כן הם איבדו את זכותם למעמד
הבכורה במשפחה ,מעמד שעשוי היה לעבור לאחד מהם כאשר בשלב מאוחר יותר ידיח אביהם את
ראובן ממעמדו.
אולם לא זו בלבד שליעקב נגרמה עוגמת נפש בעקבות מעשי בניו שרימו ,טבחו ובזזו את תושבי
העיר שכם .הוא חשש ,כמו כן ,שבעקבות מעשים אלו יהיו בני משפחתו חשופים לסכנה מידי
תושבי הארץ האחרים .ברם ,אלוהים הטיל את מוראו על עמי הסביבה ששמעו על אשר אירע
בעירו של שכם ,וכך ליעקב ומשפחתו לא אונה כול רע )עיין בראשית ל"ה  .(5בדרך זו חיזק
אלוהים ,שלב אחר שלב ,את אחיזתו של יעקב בארץ.
לאחר הדברים הללו שלח אלוהים את עבדו לבית אל .יעקב ,שיחסיו עם אלוהים עמדו עכשיו
בסימן תמורה ,ידע שבטרם יוכל למלא את הציווי ,שכלל בניית מזבח ,יהיה על כול בני ביתו
להסיר מעליהם את אלוהי הנכר ולהיטהר בגופם ובבגדיהם )עיין בראשית ל"ה  ,(2שכן הוא עמד
לקיים את הנדר שנדר לאלוהי אבותיו בעת מפגשם הראשון )עיין בראשית כ"ח .(20,21
לאחר שהמשפחה הגיעה לבית אל ובתום מילוי הציווי להקים את המזבח אנו מדווחים שדבורה,
מינקת רבקה ,נפטרה ונקברה מתחת לבית אל ,תחת עץ אלון )עיין בראשית ל"ה  .(8לכאורה יש
משהו תמוה בפיסת מידע זו ,במיוחד לאור העובדה שמותן של רבקה ולאה אינו זוכה לאזכור .אם
כן מהי הסיבה לכך שהכתובים מוצאים לנכון לציין את מותה של המינקת? כדי להבין את התפקיד
שהיה לדבורה בחייהם של רבקה ויעקב ,ואת הקשר של מותה למתרחש בהווה הבה נחזור מעט
אחורנית.
ממש בטרם עזבה רבקה את בית אביה עם מינקתה דבורה ונערותיה )עיין בראשית כ"ד  (59כדי
להצטרף לחתן שהמתין לה ,ברכוה כידוע קרוביה בדברים הבאים" :אֲחֹתֵנוּ ,אַ ְתּ ֲהיִי לְאַ ְלפֵי ְר ָב ָבה;
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וְיִירַשׁ זְַר ֵע ְך אֵת ַשׁעַר שֹׂנְאָיו" )בראשית כ"ד  .(60עכשיו הלכה לעולמה דבורה המינקת ,שהייתה
עדה להשמעת הדברים הללו ,ומאוחר יותר חזתה בתחילת התגשמותם ואף לקחה בהם חלק פעיל,
שכן לא מן הנמנע שהיא טיפלה גם ביעקב ועשו ואולי אף הניקה אותם .רב היה האבל על
הסתלקותה ,עד כדי כך שהמקום בו נקברה נקרא אלון בכות .מותה סימן שינוי; מישהו אחר עמד
עכשיו למלא את תפקידה...
כאשר ה' התגלה בפני יעקב ,עשרים שנה קודם לכן ,הוא אמר לוֲ " :אנִי יְהוָה אֱלֹהֵי אַ ְב ָרהָם אָבִי ָך,
וֵאלֹהֵי יְִצחָק" )בראשית כ"ח  .(13לעומת זאת ,מיד אחרי קבורת דבורה "מציג" ה' את עצמו בפני
יעקב פעם נוספת ,אולם עכשיו כאל שדי וממשיךְ " ,פּרֵה וּ ְרבֵה--גּוֹי וּ ְקהַל גּוֹיִם יְִהיֶה ִמ ֶמּ ָךּ"
)בראשית ל"ה  .(11בזה טמון ההבדל המאפשר עכשיו מעבר ממערכת יחסים אחת ,בין האיש
יעקב לבין אלוהיו ,למערכת יחסים חדשה ושונה בין מי שהנו נציגו של עם וקהל גויים לבין ריבון
העולם .בהשתמשו במונח "שדי" קובע אלוהים שהוא זה אשר יהווה מעתה ואילך את מקור
העוצמה והאספקה ב"מקומה" של המינקת .הוא שיגרום לעם הבכורים הנבחר לפרות ולרבות
ולהפוך לגוי ולקהל גויים ,והוא זה שיקיים את דברו ליעקב כי " ְמ ָלכִים ֵמ ֲח ָלצֶי ָך יֵצֵאו" )המשך
פסוק .(11
בציווי " וּ ְרבֵה" מהדהדת הברכה ,המצוטטת למעלה ,שליוותה את רבקה בלכתה מבית אביה.
אלוהים חוזר בעקביות אל הברית שבה כלולות ההבטחות של ארץ ,מעמד הבכורה וריבוי מספרי;
ברית שהוא כרת עם אברהם ובהמשך עם יצחק ועכשיו עם יעקב ,ואשר עליה הוא הכריז גם בפני
שרה ורבקה .אלוהים הפגין את מלכותו באמצעות הברית שהוא כרת עם האבות והברכות שהוא
העתיר עליהם ,דבר אותו הוא ממשיך לעשות גם בימינו על מנת לכונן את מלכותו עלי אדמות.
לאחר שזכה בברכת אלוהים שחתמה את ההבטחה ,העמיד יעקב אבן )"מצבה"( ,נסך עליה נסך
ויצק עליה שמן .הייתכן שהייתה זו האבן אותה הציב ומשח כשהיה בדרכו לחרן? )בראשית כ"ח
 .(18לאחר שמילא את תפקידו ככהן עזב יעקב את המקום המקודש ושם פעמיו דרומה ,לעבר
אוהל אביו שבקריית ארבע )חברון(.
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פרק ל'

בן יד הימין
)בראשית פרק ל"ה (16-21

אירוע בית אל ממחיש את דפוסי מלכות אלוהים ,כשיעקב משמש כנשיא וכהן המתהלך לפני
אלוהיו .עלינו לחזור ולזכור כי יעקב לא חי ופעל למען עצמו בלבד .הוא לא ניצב כיחיד לפני
האלוהים; יעקב ייצג את ממלכת הכוהנים והעם היחיד והמיוחד )"גוי קדוש"( ,שנועד לחיות לפני
האלוהים ולהתקיים למענו.
במסע מבית אל ,במרחק מה מאפרת סמוך לבית לחם ,תקפו את רחל צירי לידה .וכך ,בהיותה על
אם הדרך ילדה רחל את הבן היחיד שנולד בארץ האבות .לידתו של הבן גבתה מאמו את המחיר
היקר מכול ,רחל נפטרה במהלך הלידה אך לא לפני שכינתה את בנה בשם בן-אוני .יעקב ,לעומת
זאת ,קרא לו בנימין .בן זקונים זה היה היחיד מבין אחיו ששמו הוענק לו על ידי אביו .לנוכח מותה
של רחל בצעירותה לא ניתן להתעלם מן העובדה שיעקב לקחה לאישה למרות הציווי בוויקרא י"ח
 ,18האוסר על גבר לשאת שתי אחיות בו זמנית .רחל ,כמו כן ,הביאה על עצמה קללה בעודה
חשוכת בנים )עיין בראשית ל'  .(1יתר על כן ,בתו של לבן לא בחלה בשימוש בתרפים ,בגנבה
ובשקר )עיין פרק ל"א .(34,35
השם בנימין" ,בן יד הימין" ,ניתן לרך הנולד מתוך כוונה מאד מסוימת; אביו היה מעוניין להעניק
את ברכת ידו הימנית )"המנה הכפולה"( לילדיה של רחל .וכך ,אם יאונה דבר מה ליוסף ,אחיו
יוכל לתפוס את מקומו.
כשבט ,ביצעו בני בנימין את המעשה הנתעב הידוע כ"פילגש בגבעה" )עיין שופטים פרקים י"ט –
כ"א( .העובדה שהם כמעט ונמחקו כליל גרמה לבני שבט זה למשבר ושפלות רוח מסוימת אשר
האצילה עליהם ,יותר מאשר על בני השבטים האחים" ,משיחה" של פיוס ותיווך כפי שניתן ללמוד
מהרשימה שלפנינו:
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•

נחלת שבט בנימין שכנה בין נחלותיהם של שני הבכורים – יהודה ואפרים.

כשהנסיבות הצריכו זאת מילאו בני שבט זה תפקיד של גישור וחיבור בין שני היריבים.
•

עוד בטרם היווצרות השבט ,הייתה זו נוכחותו של בנימין שגרמה ליוסף לחשוף את

זהותו לאחיו )עיין בראשית מ"ג  ,16,29,30מ"ה .(14 ,1-3
•

שאול ,המלך משבט בנימין ,איחד את העם המפולג )עיין שמואל א' י"א  ,(7אם כי לא

לאורך זמן.
•

לאחר מרד אבשלום ,שמעי בן גרא ,איש ימיני ,חצה בלוויית אלף איש מבני שבטו את

הירדן על מנת לבקש את סליחתו של דוד ולהשיבו למלכות )עיין שמואל ב' י"ט .(17-21
•

מרדכי" ,יהודי" משבט בנימין ,יחד עם בת דודו-אחייניתו אסתר ,מנע את הכחדתו של

העם היהודי באימפריה הפרסית .בעקבות פעולותיו של מרדכי חוסלו המן העמלקי וזרעו )דבר
שהוטל בשעתו על שאול המלך שכשל במשימתו ,עיין שמואל א' ט"ו  .(2,3,9עקב כך הצטרפו
 התייהדו  -רבים מעמי הארץ לבית ישראל )עיין אסתר ח'  ,(17כאשר בעיני בני עמו היהמרדכי ...רָצוּי לְרֹב ֶאחָיו--דֹּרֵשׁ טוֹב ְלעַמּוֹ ,וְדֹבֵר ָשׁלוֹם ְלכָל-זַרְעוֹ )אסתר י'  .(3ההשפעה
שנודעה לו ,יחסו לבני עמו ונטילתו את אסתר היתומה תחת חסותו הופכים את מרדכי לדמות
של גואל בכור.
•

היה זה הרב שאול משבט בנימין אשר הרחיק לכת בהביאו את בשורת מלכות אלוהים

ומשיחו לגלויות שם שכנו צאצאי שבטי ישראל ,וזאת למען ישובו אל ברית אבותיהם )עיין
איגרת אל הרומים י"א .(1,25,26
לאחר שקבר את אשתו האהובה בבית לחם ,הגיע יעקב סוף כול סוף לבית נעוריו שם הוא פגש את
אביו הישיש .יעקב שייחל להציג את בני משפחתו בפני יצחק ,עשה זאת עתה ,למגינת לבו ,ללא
חל אהובתו .לבו של יצחק עלה על גדותיו לנוכח המפגש עם בכורו הנבחר וצאצאיו ,העתידים
להגשים את ההבטחות שאלוהים נתן לו לפני שנים כה רבות.
יצחק היה בן מאה ושמונים כשהלך לעולמו .שני בניו קברוהו לצד אביו ,אברהם ,בקרית ארבע.
בעקבות מות אביו ,היה עכשיו יעקב הבכור היחיד בעל מלוא זכויות הבכורה בשושלת הבכורים
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)שכן כול יתר הבכורים בשושלת זו הלכו לעולמם( .הוא היה הבכור העשרים ושניים מאדם.
בהיות יעקב נציג שלטון אלוהים במשפחת נוח ,היה הוא שמשל כעת בכיפת "אוהל שם" .יש
לזכור ,עם זאת ,שיעקב לא עמד בפני עצמו – בנוסף להיותו נציג אלוהים ,הוא גם ייצג את עם
הבכורים לעתיד לבוא .בינתיים המשיך השלום לשרור בין יעקב ועשו ,כאשר האחרון לא ערער
על מעמדו של אחיו כיורש הברית וההבטחות.
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פרק ל"א

סכסוכים במשפחה
)בראשית פרק ל"ז(

יעקב התיישב בנחלתו ,בארץ מגורי אביו ,ומן הסתם ייחל וציפה לחיי משפחה יציבים ותקינים.
אולם לא כך היה הדבר .אותות מבשרי רעה החלו מסתמנים בעת שהוא העניק לבנו יוסף לבוש
יקר ערך .הדבר עורר את חשדם של בניו האחרים שמא אביהם מכשיר את חביבו ,בכור רחל,
לקראת מעמד מיוחד במשפחה .חשדות האחים לא היו נטולי בסיס ,שכן "כתונת פסים" נחשבה
ללבוש מלכות )עיין שמואל ב' י"ג  ,(18ומן הסתם בעליו של בגד כזה נועד למנהיגות .בני יעקב,
לעומת זאת ,ראו רק בראובן את הבכור הראוי למעמד זה .אין ספק שגם ללאה היו השגות משלה
בנושא .זאת ועוד .יוסף ,שעזר לאחיו ,בני הפילגשות ,ברעיית הצאן היה מביא לא אחת את דיבתם
רעה לאביהם )עיין בראשית ל"ז  .(2ההתלקחות אכן לא איחרה לבוא .לא היה שיעור לצרות העין
והקנאה שהאחים רחשו כלפי יוסף ,אשר הלכו וגברו עד שהפכו לעוינות ומשטמה גלויה.
וכאילו לא היה די בכול אלה כדי לפגום במערכת היחסים המשפחתית ,הגדיל יוסף לעשות בתארו
בפני קרוביו את חלומותיו .הצעיר הנלהב לא יכול היה לעמוד בפני הפיתוי ,וסיפר למאזיניו כי
בחלומותיו נראו אביו ,אמו )החורגת( ואחיו משתחווים לו .טינת האחים לא ידעה גבול והפכה כעת
לשנאה ותאוות רצח .הם אך חיכו לרגע המתאים כדי להיפטר מה"מטרד" .המאבק שאפיין את קין
והבל ,ישמעאל ויצחק ,יעקב ועשו צץ שוב במשפחת אלוהים .מריבות וסכסוכים מעין אלו עומדים
תמיד בחזית בחירת היורש החוקי .אך למרות המצב המסובך ,עתיד המשפחה היה נתון בידי
האלוהים אשר נשבע כי לעולם לא יחזור בו ממחויבותו לברית שכרת עם אברהם ומהבטחתו
להקים עם בכורה נבחר מבן ההבטחה – מיצחק.
בהיותו בן שבע עשרה ,נשלח יוסף מטעם אביו לדרוש בשלום אחיו שרעו את הצאן .ושוב אנו
נוכחים לדעת כי יעקב התכוון להעמיד את יוסף בראש המשפחה .בבוא יוסף לדותן ,המקום בו רעו
אחיו ,היה כבר מנוי וגמור עמם לחסלו .אולם ראובן ,בהיותו הבכור האחראי לרווחת אחיו ,השפיע
על היתר להשליך את יוסף תחת זאת לבור ריק .בינו לבין עצמו תכנן ראובן לחלץ את אחיו
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מהבור מאוחר יותר ,ולהשיבו לאביו .אולם בשעה שראובן הסתלק מן המקום ,זימן ריבון עולם
שיירת סוחרים שהיו בדרכם למצריים .בראותו אותם הבזיק רעיון במוחו של יהודה והוא החליט
שאל להם ליטול את חיי יוסף ,אלא למוסרו לסוחרים ובאותה הזדמנות גם לשלשל כמה מעות
לכיס .וכך ,תמורת עשרים שקלי כסף יוסף נמכר ,הובא למצריים ושם נקנה על ידי פוטיפר ,אחד
משרי פרעה.
כשראובן שב וגילה לתדהמתו שהבור ריק אחז אותו פחד והוא קרע את בגדיו .הוא הבין באחת
שסיכויו לזכות בעתיד בברכת יד הימין ,וכך להפוך לגואל המשפחה ,קטנו מאד .ברגע שיעקב
ישמע שהוא לא הצליח להגן על אחיו תתערער לחלוטין אמינותו בעיני אביו ,והוא לבטח ייטול
ממנו גם את תפקידו הנוכחי של בכור-נשיא ויעבירו לאחר .וכך אנו שומעים אותו קורא בייאושו,
"וַ ֲאנִי אָנָה ֲאנִי-בָא" )בראשית ל"ז  .(30הייתה זאת עוד "נקודה" לרעתו של ראובן ,כיוון שאחרי
מות רחל הוא חילל את יצועי אביו בשוכבו עם בלהה פילגש יעקב )עיין בראשית ל"ה  .(22ראובן
מעל באמון אביו וכשל במילוי תפקידו כבכור ,שכן מעמד הבכורה מחייב נאמנות מוחלטת לרצון
האב בכול ענייני המשפחה ,ובתוך כך אחריות בכל הנוגע ליראת שמיים ויושרה.
האחים ניצבו כעת בפני דילמה .מה הם יאמרו לאביהם? והנה העלה מישהו את הרעיון שיטבלו את
כותנתו של יוסף ,אותה הם הפשיטו מעליו בטרם השליכוהו אל הבור ,בדם של תיש ויציגוה בפני
אביהם כהוכחה לכך שבנו נטרף על ידי חיה .על אף הרשעות והזדוניות שבמעשה זה ,אי אפשר
שלא להבחין כאן במקבילה נבואית לסצנה עתידית ,סצנה בה יוכתם בגד "שה האלוהים" בדמו
שלו למען עם ישראל ולמען כול יתר אומות העולם.
לאחר ששמע את הבשורה הטראגית סרב יעקב להתנחם ,ביגונו הוא ביקש את נפשו למות .בנו
יהודה חש בכובד האחריות למצבו של אביו ,וכה רבה הייתה האשמה שרבצה על מצפונו עד כי
הוא עקר מן הבית ועבר להתגורר סמוך לרעהו חירה העדולמי )עיין בראשית ל"ח  1,שם נאמר,
"וַיְהִי ָבּעֵת ַההִוא ,וַיֵּרֶד יְהוּדָה ֵמאֵת ֶאחָיו" ,הדגשה שלי(.
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פרק ל"ב

לקחו של יהודה
)בראשית פרק ל"ח(

ה' ,אשר כבר קבע את עתידו של בנה הרביעי של לאה ששלושת אחיו הבוגרים ממנו הוכיחו
עצמם כבלתי מתאימים בעליל למלא את שליחות הבכור ,הועיד לו עכשיו מסע חינוכי כראוי
למועמד לתפקיד הנשיאות המשפחתית .כפי שנראה בהמשך ,ליהודה נכון שיעור בציות מוחלט
להלכות הצדק האלוהי האמורות להנחות את מנהיג המשפחה.
יהודה נשא אישה כנענית וזו ילדה לו שלושה בנים .במעשה זה עבר יהודה ,כמו עשו בשעתו ,על
איסור נישואי תערובת .בהגיע בכורו ער לפרקו ,השיאו אביו לתמר .אולם ער היה רַע ְבּעֵינֵי יְהוָה
ועל כן הוא המיתו בטרם נולד לו בן יורש .יהודה ,שהכיר את תקנות הגאולה )עיין דברים כ"ה 5-
 ,(10דרש מבנו השני ,אונן ,לשאת לאישה את תמר כלתו ולהקים זרע לאחיו המת .אולם אונן,
שבשל מות אחיו הפך עכשיו לגואל המשפחה ומועמד לזכות ב"מנה הכפולה" ,ידע שהקמת זרע
לאחיו עלולה לשלול ממנו את הזכויות הללו שיעברו לבנו )כשהאחרון ייחשב לבנו של אחיו
הנפטר( .וכך ,כשהגאווה והחמדנות מעבירות אותו על דעתו ,שיחת אונן את זרעו ארצה והפר
בזאת את חוקי ה' .בשל כך נטל ריבון העולם גם את חיי בנו השני של יהודה.
אולם ליהודה היה בן נוסף ,שלה ,אשר טרם הגיע לבגרות .יהודה שילח את תמר לבית הוריה,
כשהוא מבטיח לה להשיאה לבנו כשיגיע לגיל המתאים .אולם אבי שלה ירא שמא גורלו של בן
זקוניו יהיה כגורל שני אחיו ,ועל כן הוא לא התכוון לעמוד בדיבורו )עיין בראשית ל"ח .(11
בזאת ויתר יהודה למעשה על הקמת צאצא בהתאם לעיקרון הגאולה .הוא הניח ,מן הסתם ,שבבוא
היום בנו הצעיר יירש את מעמד הבכורה והגאולה ממנו .אולם כול עוד אשתו של ער הייתה בחיים
אי אפשר היה לו להתחמק מהלכות הייבום ,2ועל כן ליהודה נכון היה לקח שלא יסולא בפז.

 2בהתאם לחוק הייבום ,אחיו של מי שנפטר ללא צאצאים חייב לשאת את אלמנת אחיו .אם לנפטר אין אח ,קרוב/גואל
אחר מבני המשפחה חייב לשאתה כדי להקים זרע למת ,כפי שהדבר בא לידי ביטוי בסיפור רות ובועז )עיין רות ג' -12
ד' .(17
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תמר ,שצייתה לחמיה ,המתינה ימים רבים בבית אביה ,אך לשווא .והנה יום אחד הגיעה לאוזניה
שמועה כי יהודה ,שאשתו מתה עליו בינתיים ,נמצא בדרכו לתמנע לגז הכבשים .היא מיהרה
להחליף את בגדי אלמנותה ,עטפה עצמה בצעיף שכיסה את פניה והתיישבה בשער העיר .מעניינת,
ובוודאי לא מקרית היא העובדה ששם שער זה היה "עיניים" .סמוך ל"עיניים" ,ותחת עינו הפקוחה
של בורא עולם עמד להתחולל אירוע שבו יהודה נראה "שם עין" על ה"קדשה" בעלת העיניים
המצועפות.
ה' ,כאמור ,לא נטש את יהודה ,המנהיג העתידי של עמו הנבחר .לצורך המשכת שושלת הבכורים
במשפחת אלוהים היה יהודה חייב להביא לעולם יורש חוקי .תמר ,שהבינה את העקרונות הללו,
הייתה נכונה להקריב את חייה למען מלכות אלוהים כמו שרה ורבקה לפניה ,אשר לא חששו לסכן
את חייהן למען בעליהן .הקרבה מעין זו הייתה תכונה שנדרשה מאמהות הבכורים-הגואלים לבית
מלכותו של ה' .תמר הייתה לחלוטין ערה לסיכון שהיא לקחה על עצמה ,ועל כן נקטה משנה
זהירות .ה"קדשה הקדושה" נטלה מחמיה יותר מערבון אחד .בהתאם לדרישתה ,הותיר אצלה
יהודה את חותמו ,פתילו ומטהו.
כעבור שלושה חודשים גונבה השמועה לאוזני יהודה שכלתו הרתה .בסוברו שהריון זה הוא
תוצאה של זנות ,מיהר יהודה לחרוץ את גורלה של תמר" :הוֹצִיאוּ ָה וְת ָ
ִשּׂרֵף" )בראשית ל"ח (24
הוא קבע בהחלטיות .אך כאשר תמר הציגה בפניו את הפריטים שהעידו על צדקתה ,הודה יהודה
ְשׁלָה ְבנִי" )בראשית ל"ח  .(26יהודה למד
בפני כולָ " :צ ְדקָה ]תמר[ ִמ ֶמּנִּי כִּי-עַל-כֵּן לֹא-נְ ַתתִּי ָה ל ֵ
את לקחו והיה עליו להרכין ראש בענווה בפני ה' ובפני כלתו .בעתיד יעמוד לו לקח זה ,כשהוא
ייטול את מוסרות שלטון מלכות אלוהים במשפחתו .בהיותו נאמן למצווה בנוגע לאי קיום מגע
מיני בין חותן וכלתו ,לא חזר יהודה על מעשה זה )עיין ויקרא י"ח .(15
אם כי אין כול תיעוד על משפחתה של תמר ,ניתן להניח שיהודה השיא את בכורו לקרובת משפחה
ולא למישהי מבנות המקום ,כפי שמוכיח הפרט הבא .כשהוא סבר כי תמר חייבת לבוא על עונשה
בשל מעשה זנות ,לכאורה ,ביקש יהודה להעלותה על מוקד ולא לסקלה כמקובל .לפי התורה
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עונשה של בת משפחת כוהנים הנמצאה נואפת הוא שריפה )עיין ויקרא כ"א  .(9עד כה היו כול
האמהות האחרות של הבכורים גם הן בנות למשפחה זו ,ועל כן סביר שדבר זה נכון גם לגבי תמר.
כפי שכבר הבחנו ,יהודה עצמו ,בלוקחו אישה כנענית ,הפר עיקרון זה .היה זה אפוא חטא המרד
של יהודה אשר הביא גם על בניו נטיות מרדניות.
תמר התמקמה באוהלו של יהודה וילדה שני בנים ,כלומר תאומים .ה' ניחם את יהודה ופיצה אותו
על אובדן שני בניו הראשונים .בזמן לידתם של התאומים התרחש אירוע בלתי שגרתי .ידו של
האחד בקעה לפתע מן הרחם .המיילדת קשרה על ידו חוט שני .אולם התינוק אסף את ידו ,והיה זה
דווקא אחיו שנולד ראשון .לבכור קראו פרץ ולאחיו זרח .פעם אחר פעם אנו רואים את הדפוס בו
הבן השני גובר על מי שאמור להיות הבכור ותופס את מקומו ,כדברי ישועָ " ,כּכָה יִהְיוּ הָאַחֲרוֹנִים
רִאשׁוֹנִים וְ ָהרִאשׁוֹנִים אַחֲרוֹנִים" )מתי כ'  .(16גם כאן ,כמו בסיפורם של עשו האדמוני ויעקב ,היה
המיועד לבכורה  -זרח  -מסומן בצבע האדום .אחיו ,פרץ ,נקרא כך על שום האופן בו נולד .במיכה
ב'  13מתואר המנהיג המוביל את העדר ,זה שעתיד להיות צאצאו של פרץ ,כפֹּרֵץ העולה ִל ְפנֵיהֶם.
העובדה שפרץ "העניק חיים" ,דרך משל ,לער בנו המת של יהודה מהווה דוגמא נוספת לעיקרון
התחייה מן המתים .דפוס מפתח זה בסדר מלכות אלוהים ממשיך לבוא לידי ביטוי ולהתממש שוב
ושוב בתוכנית הגאולה של הבורא.

98

פרק ל"ג

הכשרתו של יוסף
)בראשית פרק ל"ט  -פרק מ'(

בשעה שיהודה למד מכלתו לקח בנטילת אחריות בהתאם לסדר האלוהי ,היה גם יוסף נתון ב"בבית
המדרש להכשרת גואלים" של ה' .המיומנות הראשונה שהוקנתה לו הייתה יכולת התמודדות עם
דחייה ,בגידתם האכזרית של אחיו ,ומכירה כפולה לעבדות; בתחילה על ידי אחיו ואחר כך
במצריים ,שם הוא הפך ,כזכור ,לעבד בביתו של שר הטבחים של פרעה.
אולם למרבה הפלא ובניגוד למציאות הכה נוקשה ,קובע הכתוב" :וַיְהִי יְהוָה אֶת-יוֹסֵף "...עובדה זו
לא נסתרה מעיני פוטיפר ,אדונו ,עליו נאמר בהקשר זה" :וַיַּרְא אֲדֹנָיו כִּי יְהוָה ִאתּוֹ; וְכֹל א ֶ
ֲשׁר-הוּא
עֹשׂה יְהוָה ַמ ְצלִי ַח ְבּיָדו"ֹ )בראשית ל"ט  .(2,3איך זה שעל אף הנסיבות הקשות אשר נקלע אליהן
ֶ
נאמר על יוסף שה' אתו? האם הדבר מצביע על כך שהעלם הצעיר ,חייו ועתידו ,היו בידי אלוהים?
שכן בשל היותו אחד משני בכוריו של יעקב ,היה יוסף שייך לאלוהים ונועד להגשים את יעדי
הגאולה .מעיני יוסף לא נעלמה עובדת תפקידו הייחודי והדרישות שהתלוו אליו ,על אף שאחד
מהציוויים הנוגעים למלכות אלוהים ימנע ממנו ,למעשה ,לזכות ישירות בבכורה )נושא זה יוסבר
בהמשך ,בפרק ל"ח( .יוסף היה ער ,כמו כן ,לכך שהוא חייב להפגין נאמנות מוחלטת לאביו ,ואף
לאדונו .בהיותו "משרת לצדקה" הוא זכה בברכת ה' אשר שפעה על כול בני משק אדונו.
יחד עם זאת ,החיים בבית פוטיפר לא התנהלו על מי מנוחות .על הבחור הצעיר היה להתמודד עם
אתגר לא קל .יוסף הנאה והנבון מצא חן בעיניה של אשת אדונו ,אשר לא חדלה לתבוע ממנו כי
יקיים עמה יחסיי אישות .יוסף ,לעומת זאת ,המשיך לדבוק באלוהיו ובהוראות אביו )ה"תורה
שבעל פה" דאז( ,ולא התפשר כהוא זה על עקרונות הנאמנות והציות .יראת השמיים של יוסף
הבעירה את חמתה של אשת פוטיפר ,ועל כן היא טפלה על העבד העברי אשמה של ניסיון אונס.
לצורך כך היא הסתייעה בעדי שקר מוסתים ובראייה כוזבת בצורת בגדו של יוסף ,בגד אשר בו
היא אחזה ושנשאר בידה כשהעלם נמלט ממנה .אחרי שהיא סיימה "לתפור תיק" ליוסף ,היא
הביאה את הדבר בפני בעלה .פוטיפר השליך את יוסף לכלא המלכותי לאלתר .כידוע ,אלוהים
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המשיך להיות עם יוסף ,בכל ניסיונותיו ,כשהוא מדריך אותו בדרכי צדק ובציות לעקרונות התורה.
נתיב חייו של יוסף ,כמו גם התנהגותו ,חוברים לכדי תמונה נבואית המרמזת על דמות המשיח
וחייו עלי אדמות .בחיי יוסף התקיימה גם בבואה נבואית של בית יוסף/ישראל ,אשר עתיד להיות
בגלות בנכר ,יתבולל ויאבד את זהותו עד לבלי הכר )אם כי בניגוד לאבא-רבא בגין ענישה על
חטא( .בד בבד ,במקום גלותם עתידים רבים מצאצאי יוסף להגיע ,כמוהו ,למעמד של שררה
וכבוד.
בשפל הנוכחי שפקד את יוסף ,כשהוא נתון בכלא ,לא ניתן היה לחזות שאסיר זה עתיד להיות
מושל עתיר כוח וגואל שכול בני משפחתו ייקודו בפניו .אולם ה' המשיך לברך את העבד העברי.
שר בית הסוהר נהג בו בנדיבות ,ואף הפקיד בידו אחריות על האסירים האחרים .כך השתמש
אלוהים בבית האסורים ובשלילת החירות בממלכת פרעה כאמצעי הסוואה זמניים של הגואל ,בא
כוחו .במהלך התקופה בה ריצה יוסף את עונשו הוכנסו לכלא שר המשקים ושר האופים של
המלך .כשהשניים הללו חלמו חלומות אשר הצביעו על אשר נכון להם בעתיד ,הצליח יוסף אשר
ידע כי לֵאלֹהִים ִפּתְרֹנִים )בראשית מ'  (8לפענח את החלומות.
כאשר אלוהים הביא לכלל מימוש את חלומו של כול אחד משרי פרעה הכלואים ,דהיינו את
תלייתו של שר האופים והשבתו לכנו של שר המשקים ,ביקש יוסף את האחרון כי יזכרהו בפני
פרעה .אולם כיוון שגורלו של יוסף נשלט בידי ריבון עולם שכח שר המשקים את יוסף ,שכן עדיין
לא הגיע המועד המיועד להתגשמות השלב הבא בחייו .רק לאחר שפרעה עצמו חלם שני חלומות
מטרידים ביותר ,שאיש מכוהניו ,חרטומיו ויועציו לא הצליח לפענח ,ראה אלוהים לנכון לגרום
לשר המשקים להיזכר בנער העברי וביכולותיו לפתור חלומות .וכך הועלה שמו של יוסף בפני
המלך המודאג.
פרעה לא השתהה ופקד שיביאו בפניו ללא איחור את פותר החלומות .חיש מהר הריצו מן הכלא
את האסיר ,שמיהר להתגלח ולהחליף בגדים ,והביאוהו למשכן פרעה .על אף שפרעה הבחין
ביכולתו של יוסף ,העבד שזה עתה שוחרר לא ניצל את ההזדמנות כקרש קפיצה לעלייה לגדולה,
וענה בענווה מוחלטתִ " :בּ ְל ָעדָי אֱלֹהִים יֲַענֶה אֶתְ -שׁלוֹם ַפּרְעֹה" )בראשית מ"א .(16
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כבכור וגואל מטעם ה' במשפחת נוח ,עמד יוסף לזכות עכשיו במעמד רם ב"אוהלו" של בנו השני
של חם ,מצריים ,על מנת שיעלה בידו להכין אמצעיי ישועה עבור אחיו .מרירות או גאווה לא
הצליחו ,ולו לרגע ,למצוא מסילות ללבו של עבד ה' .על כן נמצא כר פעולה נרחב לחכמה ,לדקות
הבחנה וליכולת ניהולית בנפשו של הצעיר העברי ,אשר עמד להפוך לאיש החשוב ביותר במצרים,
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
זרעם/צאצאיהם וייעודם.
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פרק ל"ד

התגשמותו של חלום
)בראשית פרק מ"א  -פרק מ"ב(

חלומותיהם של שר המשקים ,שר האופים ועכשיו גם חלום פרעה ,הגיעו לכלל מימוש בדיוק כפי
שאלוהים קבע .יחד עם זאת ,דווקא חלומותיו של יוסף לא התגשמו עדיין .אולם עכשיו עמדה
מצריים להפוך לבמה עליה יצאו לפועל חלומותיו של מי שהפך למשנה למלך .אלוהים שלח את
יוסף לפני המחנה ,כמקדם את תוכניתו הגדולה להרבות את הזרע )או החיים( של האבות ולהקים
לעצמו עם.
כמושל מצרים וכמי שעתיד להיות גואלם הקרוב של בני משפחתו ,היה עכשיו יוסף במעמד
שאפשר לאלוהים להשתמש בו ככלי שרת לא רק למען קרוביו ,אלא גם עבור העם המצרי .זמן
קצר לאחר שפרעה מינה אותו לתפקידו הרם ,הוא השיאו לבתו של כהן )פגאני( חשוב בממלכה.
כפי שניווכח בהמשך ,גם קשר זה תאם באורח נבואי את עתידו של בית יוסף.
אשת יוסף ילדה לו שני בנים ,והללו גרמו נחת ואושר לאביהם .שמותיהם של השניים מגלמים
ומנבאים את גורלה של המשפחה העברית .הבן הראשון שהאלוהים העניק לעבדו נקרא מנשה,
ַשּׁנִי אֱלֹהִים אֶת-כָּלֲ -ע ָמלִי ,וְאֵת כָּל-בֵּית אָבִי" )בראשית מ"א " .(51מנשה"
שכן לדברי אביו" :כִּי-נ ַ
משורש נש"ה פירושו שכחה .זמן מה לאחר מכן ילדה אסנת בן שני שאותו כינה אביו ,אפרים -
"כִּיִ -ה ְפ ַרנִי אֱלֹהִים ְבּ ֶארֶץ ָענְיִי" )פסוק  .(52השם "אפרים" ,על הכפילות שבו ,מצביע על פריון
כפול ומכופל .בעתיד יהווה שם זה תזכורת לנאמנות אלוהים לקיים את הבטחות הריבוי והפריון,
הבטחה שהוא נתן לאבותיו של יוסף.
כפי שכבר צוין ,תפקיד הגואל כלל לא רק הנהגה כי אם גם כהונה .על כן לעובדה שאמם של בני
יוסף הייתה בת לכהן נודעה משמעות נבואית .היות חותנו של יוסף כהן עובד אלילים תאמה
בהחלט את עתיד צאצאיו ,שכן עבודה זרה עתידה לאפיין את כול מלכי בית ישראל )בית
יוסף/אפרים( אשר ינהיגו בדרך זו גם את נתיניהם .מסיבה זו ידון ה' את ממלכתם לכליה ,תושביה
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יגורשו מארצם ויפוצו בארצות נכר .בהמשך ההיסטוריה הם גם יממשו את השם "מנשה",
כשזהותם תיעלם ותישכח מהם .הם יהיו כ"בן האובד" אשר בז לירושתו וכתוצאה מכך מצא עצמו
הרחק מבית אביו )עיין בשורת לוקס ט"ו .(11-16
אולם דווקא בהיותם במצב זה של שכחה ,ימשיך אלוהים להרבותם ולהפרותם )כראוי לשם
"אפרים"( בכול פזורותיהם .בנוסף ,על אף מצבם הירוד והניתוק מאלוהים הם לא יחדלו להיות
רבי השפעה ,וכך הם יגרמו גם לבני עמים אחרים לשרך את דרכם ,כפי שמעידה הקריאה
ִשׂ ָראֵל"
ְשׁבָה י ְ
לאפרים ,שתישמע בעתיד" :הָלֹ ְך וְָקרָא ָת אֶתַ -ה ְדּ ָברִים ָה ֵאלֶּה צָפוֹנָה ,וְאָ ַמ ְר ָתּ שׁוּבָה מ ֻ
נְאֻם-יְהוָה—"לוֹא-אַפִּיל ָפּנַי ָבּכֶם :כִּיָ -חסִיד ֲאנִי" נְאֻם-יְהוָה" .לֹא אֶטּוֹר לְעוֹלָם .אַ ְך ְדּעִי ]הכירי[
ָשׁ ַע ְתּ; וַ ְתּ ַפזְּרִי אֶתְ -דּ ָר ַכיְִך ַלזָּרִיםַ ,תּחַת כָּל-עֵץ ַר ֲענָן ,וּבְקוֹלִי לֹאְ -שׁ ַמ ְעתֶּם",
עֲוֹנְֵך ,כִּי בַּיהוָה אֱלֹ ַהיְִך פּ ָ
נְאֻם-יְהוָה )ירמיהו ג'  12,13הדגשה שלי( .ושוב ,כמו ה"בן האובד" ,בשלב מסוים בהיסטוריה
יתעוררו המורדים ויחזרו לבית אבא ,שם הם יפגשו גם באחיהם הבוגר )עיין בשורת לוקס ט"ו
.(18-20
הבה נשוב ליעקב ובני משפחתו .התנאים הבשילו כעת לשלב הבא בתוכנית אלוהים .שבע שנות
השובע שפרעה ראה בחלומו הסתיימו ,ושבע שנות הרעב החלו לתת את אותותיהן בכול האזור,
כולל בכנען – מקום מושבה של משפחת יוסף .הבה נעיין בדברים שאמר יעקב לבניו טרם שלחם
להביא מזון ממצרייםָ " :למָּה ִתּ ְתרָאוּ ]כלומר 'למה אתם מתבוננים זה בזה'?[" וַיֹּאמֶר—" ִהנֵּה
ִשּׁם ,וְנִ ְחיֶה וְלֹא נָמוּת" )בראשית מ"ב 1,2
ְשׁבְרוּ-לָנוּ מ ָ
ָשׁ ַמ ְעתִּי כִּי יֶשֶׁ -שׁבֶר ְבּ ִמ ְצ ָריִם; רְדוָּ -שׁמָּה ו ִ
הדגשה שלי(" .לחיות ולא למות" הוא תיאור של מה שנמצא בתחום האחריות של גואל המשפחה.
וכך ,אלוהים מוודא שבכור "תואם-אברהם" יימצא במקום הנכון ויהיה בעל יכולת לספק את
המחיה הדרושה .האל מעולם לא חזר בו מתוכניתו ,ואף לא שינה את מושאי בחירתו .הוא השתית
את דברו בספר בראשית ,ותהיה אשר תהיה הצומת בה אנו מוצאים את עצמנו בדברי ימיה של
משפחת נוח ,שם ,אברהם או ישראל ,דבר אלוהים והבטחותיו עומדים על מכונם ,שרירים
וקיימים .הוא ממשיך לשקוד על דברו לעשותו ,כשתוך כדי כך הוא מתמקד בבכורו.
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בפקודת יעקב יורדים עשרה מבניו ,בהנהגת ראובן ,למצריים כדי לקנות תבואה .מיד בבואם הם
פוגשים במפקח על המכירה ,הלא הוא יוסף אחיהם הלבוש בבגדי שרד כראוי לתפקידו .האחים
כמובן לא זיהוהו ,אולם הוא הכירם מיד .הפגישה הפתאומית עוררה ביוסף את זיכרון החלומות
שחלם בשכבר הימים ,כמו גם את היחס לו זכה מאת אחיו .בחלומו הראשון ראה יוסף את אחיו
כאלומות חיטה המשתחוות לאלומתו הזקופה .והנה ,עתה ,שנים מאוחר יותר ,קדו אחיו בפניו
בדומה למראה שראה בחלום ,כשהם מבקשים לקנות  ...חיטה.
יוסף ,כמי שניחן בחכמה ממעל ,הבין שנקרתה בידיו הזדמנות להעמיד את אחיו במבחן ולהביאם
לידי חרטה ,שכן אלוהים הציבו בעמדה שאפשרה לו לחרוץ את דינם על מעשי העבר .בדרך זו
מימש יוסף היבט נוסף של תפקיד הגואל ,אף שלכאורה נראה היה כאילו הוא משתעתע באחיו ,או
אפילו מתעלל בהם .והדבר שהיה כך היה :בסיימם את המשימה שלשמה ירדו מצרימה ,כשהם
מתכוננים לצאת לדרך ,הכריז השר המצרי שאם בעתיד ירצו לשוב ולקנות מזון יהיה עליהם
להביא את אחיהם הצעיר )אשר על אודות קיומו הם סיפרו לו במהלך שיחתם אתו( .כדי לוודא
שהם אמנם יעשו כן ,לקח ה"מצרי" בן ערובה – את שמעון אחיהם .מדוע בחר יוסף לכלוא את
שמעון ,ולא את ראובן ,או אחד מהאחים האחרים? ובכן ,כשיוסף נמכר על ידי אחיו בעת
היעדרותו של ראובן ,היה זה האח מספר שניים ,שמעון ,אשר היה חייב ליטול על עצמו את
האחריות על חיי אחיו הצעיר .כיוון ששמעון כשל ולא פעל בהתאם לעקרונות הגאולה ,היה יוסף
חייב עכשיו לחרוץ את דינו .האם צרתו של אחיהם בהווה ,תצליח לעורר בהם את זיכרון העוול
שגרמו לאחיהם האחר? האם ינקוף אותם מצפונם ואשמתם תתעורר בקרבם? וַיֹּאמְרוּ אִישׁ אֶל-
ֲשׁר ָראִינוּ ָצרַת נַפְשׁוֹ ְבּ ִה ְת ַחנְנוֹ ֵאלֵינוּ ,וְלֹא ָשׁ ָמעְנוּ; עַל-כֵּן
ֲשׁמִים ֲאנַחְנוּ עַל-אָחִינוּ ,א ֶ
אָחִיוֲ " ,אבָל א ֵ
בָּאָה ֵאלֵינוּ ַה ָצּרָה הַזֹּאת" )בראשית מ"ב  .(21האחים לא ידעו כמובן כי יוסף שותף להסתודדותם.
הוא ,מצדו ,לא התכוון לקצר את תהליך החרטה ,ההודאה וההכרה שאלוהים הוא הגומל להם
כמעשיהם.
ממש בטרם עמדו לעזוב ,נקט יוסף בתעלול נוסף שהעמיד את האחים במצב מביך .פחד אחז את
בני יעקב משהבחינו שכספם מונח ב"פי אמתחותיהם" .בחיל וברעדה הם דמיינו את המחיר שיהיה
ָשׂה אֱלֹהִים לָנוּ"
עליהם לשלם ,אולם גם הפעם הם הכירו בכך שיד אלוהים בדבר" .מַה-זֹּאת ע ָ
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)בראשית מ"ב  ,(28הם זעקו .וכך ,בעוד שקודם לכן הם הכריזו בפה מלא על היותם ֵכּנִים
)בראשית מ"ב  ,(11הרי שעכשיו היה "פי האמתחות" בהן נמצא הכסף ,עד לחוסר כנותם.
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החלפת ההנהגה
)בראשית פרק מ"ב  - 24פרק מ"ג (15

בשוב האחים לביתם ,דרש יעקב מראובן הסבר לאשר התרחש במצריים .האב הקשיש התרעם על
בניו שגילו לשליט המצרי הקשוח את עובדת קיומו של אחיהם הנוסף ,שבלעדיו לא יוכלו עכשיו
לשוב ולקנות מזון ,ומה עוד שבשל כך גם בנו שמעון נקלע לצרה .יעקב הוסיף ונזף בבניו על
היותם אשמים לא רק במותו של יוסף ,אלא עכשיו גם במעצרו של שמעון .כיצד יוכל האב הקשיש
להמשיך לבטוח בבניו ,ובמיוחד בראובן ,בעת שיידרש לשלוח את בנימין בבת-עינו למצריים?
בהמשך ,ישא וייתן ראובן עם אביו כדי לשכנעו להפקיד בידיו את האחריות לחיי בנו היקר.
ישראל היה מאוכזב קשות מבנה הבכור של לאה ,אשר שוב ושוב הוכיח את עצמו כבלתי ראוי
ומתאים להנהיג את המשפחה .הוא נכשל בהנהגת אחיו ואף לא טרח לנקום את מעשה הנבלה
שבוצע באחותו .לאחר מכן הוא ,כאמור ,טימא את יצועי יעקב בשוכבו עם פילגש אביו )עיין
ויקרא י"ח  .(8ניסיונו האחרון של ראובן להציל את מעמדו ויוקרתו בעיני יעקב נשא אופי של
מיקח וממכר ,כשהוא מגדיש את הסאה בהציעו לאביו כערובה את שני בניו ,במידה וייכשל
במשימה להשיב את בנימין .כך הגיעה לקיצה מנהיגותו של ראובן כגואל העתידי של המשפחה,
ובתוך כך שלל יעקב באחת את האפשרות שבנו האהוב ירד מצרימה" :לֹא-יֵרֵד ְבּנִי ִע ָמּכֶם :כִּי-
ֲשׁר ֵתּלְכוּ-בָהּ ,וְהוֹ ַר ְדתֶּם אֶתֵ -שׂי ָבתִי ְבּיָגוֹן ְשׁאוֹלָה"
ִשׁאָר ,וּ ְקרָאָהוּ אָסוֹן ַבּ ֶדּ ֶר ְך א ֶ
אָחִיו מֵת וְהוּא ְלבַדּוֹ נ ְ
)בראשית מ"ב  .(38הבה נזכור כי תפקיד גואל המשפחה הוא להעניק חיים ולשומרם ,ולא לגרום
מות ושכול.
הרעב הכבד נתן את אותותיו בארץ; האספקה שהביאו האחים ממצריים אזלה והיה צורך לחדש
את המלאי .בנפש יעקב התחולל מאבק אדיר .הוא היה חייב לשלוח את בניו בשנית למצריים אולם
מי ינהיג עכשיו את המשפחה ,ובידי מי הוא יוכל להפקיד את בנימין? כאשר לא נותרה ברירה,
אלא לרדת ל"ארץ השובע" ,טרח יהודה ,ששב לבית אביו מגלותו )כשם שגם צאצאיו ,לפי נבואת
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משה בדברים ל"ג  ,7עתידים ל"בוא"/לחזור אל אחיהם( ,להזכיר לאביו שמושל אותה ארץ לא
יאפשר להם לראות את פניו אלא אם כן אחיהם הצעיר יהיה נוכח .יעקב עדיין לא השלים עם
הרעיון שבניו נהגו בכסילות כשחשפו בפני המושל המצרי רב העוצמה פרטים אודות משפחתם.
הוא חיכה ,אפוא ,עד לרגע האחרון ,שכן הוא לא העז למסור את בנימין בידי ראובן .אולם
כשיהודה הציג את עמדותיו בנדון ,וביקש מאביו לאפשר לו לקחת את בנימין תחת חסותו היה על
יעקב לשקול את האפשרות החדשה .השווה את הצעת ראובן לזו שיהודה מביע עכשיו בפני יעקב:
" ִשׁ ְלחָה ַהנַּעַר ִאתִּי--וְנָקוּמָה וְנֵֵלכָה; וְנִ ְחיֶה וְלֹא נָמוּת ,גַּםֲ -אנַחְנוּ גַם-אַתָּה גַּםַ -טפֵּנוּ .אָנֹכִי ֶא ֶע ְרבֶנּוּ--
ִמיָּדִי ְתּ ַבק ֶ
ְשׁנּוּ :אִם-לֹא ֲהבִיאֹתִיו ֵאלֶי ָך וְ ִה ַצּגְתִּיו ְל ָפנֶי ָך ,וְ ָחטָאתִי ְל ָך כָּלַ -היָּמִים" )בראשית מ"ג .(8,9
עכשיו ,לאור ההתפתחות שחלה ,יכול היה יעקב לשלוח את בנימין בלב שלם .הוא זיהה ביהודה
תכונות של גואל ומנהיג שכן הוא היה נכון למסור את חייו למען אחיו" :אִם-לֹא ֲהבִיאֹתִיו ֵאלֶי ָך
וְ ִה ַצּגְתִּיו ְל ָפנֶי ָך ,וְ ָחטָאתִי ְל ָך כָּלַ -היָּמִים "...בעקבות הלקח שלימדה אותו כלתו היה יהודה ערוך לרגע
זה .בהיותו בגלות הוא למד נאמנות וציות לחוקיה והלכותיה של תורת אלוהים .כלתו ,אשר לא
חסה על חייה שלה למען מלכות אלוהים עוררה בו את מצפונו ,רגשות חרטה ומוכנות ללמוד לקח.
בטרם יצאו למסעם ,ברך יעקב את יהודה ואת יתר בניו" :וְאֵל ַשׁ ַדּי יִתֵּן ָלכֶם ַר ֲחמִים ִל ְפנֵי ָהאִישׁ,
וִ
ֲשׁר ָשׁכֹ ְלתִּי ָשׁ ָכ ְלתִּי" )בראשית מ"ג .(14
ְשׁלַּח ָלכֶם אֶתֲ -אחִיכֶם אַחֵר ,וְאֶתִ -בּנְיָמִין; וַ ֲאנִיַ ,כּא ֶ
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מפגש בלתי נשכח
)בראשית פרק מ"ג  15-44ופרק מ"ד(

המסע למצרים לא היה קל .חשש ופחד ליוו את בני יעקב במהלך הדרך; מה יקרה אם המושל
המצרי לא יסתפק בכסף שאותו הם משיבים לו כעת ,או במתנות שהם נושאים ומעל לכל ,מה
יעלה בגורלו של בנה היחיד של רחל שזיכרונה היה עדיין כה יקר לאביהם?
בהגיע האחים לייעודם הם מצאו עצמם ממתינים להחלטת המושל המצרי .כשיוסף הבחין בבנימין
הוא הודיע למשרתו שהחבורה תסעד על שולחנו ,והטיל עליו להתכונן לאירוע .ההזמנה לבית
המושל הבהילה את האחים; מחשבות ממחשבות שונות הטרידו את מנוחתם..." :עַלְ -דּבַר ַה ֶכּסֶף
ַשּׁב בְּאַ ְמתְּחֹתֵינוּ ַבּ ְתּ ִחלָּה ֲאנַחְנוּ מוּ ָבאִיםְ --ל ִהתְגֹּלֵל ָעלֵינוּ וּ ְל ִה ְתנַפֵּל ָעלֵינוּ ,וְָל ַקחַת אֹתָנוּ ַל ֲע ָבדִים
הָ
וְאֶת-חֲמֹרֵינוּ" )בראשית מ"ג .(18
כשהם עומדים על סף הבית ,ניסו בני יעקב להתגונן בפני משרתו של יוסף" :בִּי אֲדֹנִי; יָרֹד יַָרדְנוּ
ִשׁבָּר-אֹכֶל .וַיְהִי כִּי-בָאנוּ אֶלַ -המָּלוֹן וַנְִּפ ְתּחָה אֶת-אַ ְמתְּחֹתֵינוּ ,וְ ִהנֵּה ֶכסֶף-אִישׁ ְבּפִי אַ ְמ ַתּחְתּוֹ,
ַבּ ְתּ ִחלָּה ל ְ
ִשׁקָלוֹ; וַנּ ֶ
ַכּ ְספֵּנוּ ְבּמ ְ
ִשׁבָּר-אֹכֶל; לֹא יַָדעְנוּ מִיָ -שׂם ַכּ ְספֵּנוּ
ָשׁב אֹתוֹ ְבּיָדֵנוּ .וְֶכסֶף אַחֵר הוֹ ַרדְנוּ ְביָדֵנוּ ,ל ְ
בְּאַ ְמתְּחֹתֵינוּ" )בראשית מ"ג  .(20-22המשרת היה בוודאי משועשע למדי לנוכח מראה העברים
הנרעשים הללו ,שמשלח ידם כרועי צאן היה בו די כדי לעורר בוז .מן הסתם הוא סבר שכזו היא
גם דעת אדונו .יחד עם זאת ,העבד ניסה לשכך את רוחם באומרו שאלוהיהם הוא שבחר להעניק
להם את מתנת הכסף ,והוסיף על כך שבשעתו הוא קיבל הנחיות מפורשות להשיב להם את כספם.
בהיכנס האחים לבית המושל רחצו עבדיו את רגליהם והאביסו את חמוריהם ,ובה בעת העמידו
בפניהם את אחיהם שמעון .כשיוסף ניכנס לחדר קדו לו אחיו קידה עמוקה ומסרו לו את מנחתם.
זו הייתה הפעם השנייה שהם השתחוו לפני יוסף ,ושוב התגשם החלום שחלם שנים רבות קודם
לכן.
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בעומדו כך לפני אחיו ,כשלנגד עיניו אחיו בנימין שנצמד מן הסתם ליהודה ,אחזה את יוסף
התרגשות גדולה; כשכוחו לא עמד לו עוד ,הוא מיהר לצאת את החדר כדי לתת פורקן לרגשותיו
ודמעותיו .לאחר ששטף את פניו ותיקן את הופעתו ,חזר יוסף ופקד להגיש את הארוחה .כשהאחים
נוכחו לדעת כי הושיבו אותם סביב השולחן בהתאם לגילם לא היה גבול לחששם ותימהונם ,מה גם
שמנת המזון שהונחה לפני בנימין הייתה משום מה גדולה פי חמש מזו שקיבלו כול השאר.
בתום הסעודה שלח יוסף את עבדיו למלא את אמתחות האחים במזון ,וגם הפעם השיב להם את
כספם .הוא ציווה ,כמו כן ,על עבדו להניח את גביע הכסף שלו באמתחת הצעיר .למחרת ,בשעת
בוקר מוקדמת ,יצאו האחים לדרכם .הם אך עזבו את העיר ,כשהמשרת המוכר הדביק את
שיירתם .האיש האשים אותם בהשבת רעה תחת טובה שכן ,לדבריו ,הם נטלו מאדונו את גביע
הכסף שלו .האחים הנדהמים החלו מתגוננים .אולם יהודה ,שהיה בטוח לחלוטין בצדקתם ,הכריז
שמי שבאמתחתו יימצא הגביע ייתן את הדין בחייו ,בעוד היתר יהיו עבדים לאדונו .העבד הסכים.
כשנערך חיפוש בכליהם נמצא הכסף .אולם כשהגביע התגלה בשקו של בנימין הלם אחז את יהודה
שמן הסתם אף החיוור כסיד .המילים נעתקו מפיו – הן העדות הייתה מונחת לפניהם כשהוא עצמו
חרץ את הדין ,כפי שעשה לפני שנים רבות כול כך כשהחליט על מכירת אחיו...
בשובם לבית אדון הארץ ציפו האחים שחירותם תינטל מהם ,או שמא ,בלא שהיו מודעים לכך,
סימן אירוע זה דווקא את תחילת שחרורם ...מאשמה ופחד? הם השתחוו שוב לפני "שופטם" אשר
דרש כי ינמקו את מעשיהם .יהודה ,ששימש פרקליט הגנה ,עמד לפני מי שעתיד לחרוץ את גורלם
ופתח בנאום ממושך ,אולם לא לפני שהוא השמיע הכרזה שחשיבותה עבור המאזין הייתה הרבה
מעבר למה שיהודה יכול היה להעלות בדעתו ..." :מַה-נֹּאמַר לַאדֹנִי ,מַה-נְַּדבֵּר ,וּמַה-נִּ ְצ ַטדָּק;
ָהאֱלֹהִים ָמצָא אֶתֲ -עוֹן ֲע ָבדֶי ָך) "...בראשית מ"ד  ,16הדגשה שלי( .יהודה המשיך ,כשהוא
מפרט את סדר האירועים:
"וַתֹּאמֶר אֶלֲ -ע ָבדֶי ָךִ ' ,אם-לֹא יֵרֵד ֲאחִיכֶם ַהקָּטֹן ִא ְתּכֶם--לֹא תֹסִפוּן ִלרְאוֹת ָפּנָי' .וַיְהִי כִּי ָעלִינוּ אֶל-
ַע ְב ְדּ ָך אָבִי; וַנַּגֶּד-לוֹ—אֵת ִדּ ְברֵי אֲדֹנִי .וַיֹּאמֶר אָבִינוֻּ ' :שׁבוִּ ,שׁבְרוּ-לָנוּ ְמעַט-אֹכֶל' .וַנֹּאמֶר' ,לֹא
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נוּכַל ָל ֶרדֶת :אִם-יֵשׁ אָחִינוּ ַהקָּטֹן ִאתָּנוּ ,וְיַָרדְנוּ--כִּי-לֹא נוּכַל ִלרְאוֹת ְפּנֵי ָהאִישׁ ,וְאָחִינוּ ַהקָּטֹן אֵינֶנּוּ
ִשׁתִּי .וַיֵּצֵא ָה ֶאחָד ֵמ ִאתִּי ,וָאֹמַר,
ִאתָּנוּ' .וַיֹּאמֶר ַע ְב ְדּ ָך אָבִי ֵאלֵינוּ' :אַתֶּם יְַד ְעתֶּם כִּי ְשׁנַיִם יְָלדָהִ -לּי א ְ
אַ ְך טָרֹף טֹרָף; וְלֹא ְראִיתִיו עַדֵ -הנָּה .וּ ְל ַק ְחתֶּם גַּם-אֶת-זֶה ֵמעִם ָפּנַי ,וְָקרָהוּ אָסוֹן--וְהוֹ ַר ְדתֶּם אֶת-
ֵשׂי ָבתִי ְבּ ָר ָעה ְשׁאֹלָה' .וְַעתָּה ,כְּבֹאִי אֶלַ -ע ְב ְדּ ָך אָבִי ,וְ ַהנַּעַר אֵינֶנּוּ ִאתָּנוּ; וְנַפְשׁוֹ קְשׁוּרָה ְבנַפְשׁוֹ .וְ ָהיָה
ִכּרְאוֹתוֹ כִּי-אֵין ַהנַּעַר--וָמֵת; וְהוֹרִידוּ ֲע ָבדֶי ָך אֶתֵ -שׂיבַת ַע ְב ְדּ ָך אָבִינוּ ְבּיָגוֹןְ --שׁאֹלָהִ .כּי ַע ְב ְדּ ָך ָערַב אֶת-
ֵשׁב-נָא ַע ְב ְדּ ָך
ַהנַּעַר ֵמעִם אָבִי לֵאמֹר' :אִם-לֹא ֲאבִיאֶנּוּ ֵאלֶי ָך' ,וְ ָחטָאתִי לְאָבִי כָּלַ -היָּמִים .וְַעתָּה ,י ֶ
ַתּחַת ַהנַּעַרֶ --עבֶד לַאדֹנִי; וְ ַהנַּעַר יַעַל עִםֶ -אחָיו .כִּי-אֵי ְך ֶא ֱעלֶה אֶל-אָבִי ,וְ ַהנַּעַר אֵינֶנּוּ ִא ִתּי :פֶּן ֶא ְראֶה
ָברָע א ֶ
ֲשׁר יְִמצָא אֶת-אָבִי" )בראשית מ"ד .(23-34
שוב מפגין יהודה תכונות המאפיינות גואל אמיתי ,כשהוא מבקש למסור את חייו תחת חיי אחיו.
במשך אלפי שנה חוברו ספרים ומאמרים רבים שדנו בסיפורי בראשית אלו ,אולם עלינו לחזור
ולהדגיש שהצמדותינו לפרטים מסוימים והדגשתם על פני אחרים נועדה על מנת להתחקות באופן
ספציפי אחר הסדר במלכות אלוהים ,מתוך ידיעה שמטרת האל היא להקים לו עם כוהנים וגוי
קדוש.
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פרק ל"ז

יוסף חושף את זהותו
)בראשית פרק מ"ה  -פרק מ"ו(

כשהוא מאזין לנאום ההגנה של אחיו ,גאה לב יוסף על גדותיו והקשה עליו להמשיך ולהעמיד
פנים .אהבתו לאביו ולאחיו לא ידעה גבולות .לפתע הוא פקד על המשרתים לעזוב את החדר,
ובעוד האחים המבולבלים נעים באי נוחות נשמע לפתע הקולֲ " ,אנִי יוֹסֵף ,הַעוֹד אָבִי חָי" .חבורת
העברים הנרעשת לא ידעה את נפשה מרוב תדהמה .בעל הדברים רמז לשומעיו להתקרב אליו.
הייתכן כי ברגע זה ביקש יוסף לרכוש את אמון אחיו ,והוכיח להם כי כמותם גם הוא נימול? אם
אמנם כאלה היו פני הדברים ,היש בזאת משום תחזית על העשוי להתרחש בעתיד ,כאשר בית
יוסף אשר עקבותיו נעלמו במשך אלפי שנה ,ישוב ויתגלה באמצעות לב שוחר תורה שנימול
בברית חדשה?
יוסף פונה לאחיו הנסערים במילות כיבושין" :וְַעתָּה אַלֵ -תּ ָעצְבוּ וְאַל-יִחַר ְבּעֵינֵיכֶם כִּיְ -מ ַכ ְרתֶּם אֹתִי
ִשׁ ָל ֵחנִי אֱלֹהִים ִל ְפנֵיכֶם לָשׂוּם ָלכֶם ְשׁ ֵא ִרית בָּאָרֶץ,
ֵהנָּה :כִּי ְל ִמ ְחיָה ְשׁ ָל ַחנִי אֱלֹהִים ִל ְפנֵיכֶם ...וַיּ ְ
וּ ְל ַהחֲיוֹת ָלכֶם ִל ְפלֵיטָה גְּדֹלָה" )בראשית מ"ה  .(5,7אכן דברי גואל אמת!
הרעב היה צפוי להימשך חמש שנים נוספות .על כן יוסף הורה לאחיו לשוב לביתם וליטול את
אביהם ובני משפחותיהם על מנת לחזור למצריים .מיד לאחר הדברים הללו הוא פנה לבנימין.
השניים התחבקו ובכו איש על כתפי אחיו שעה ארוכה .בהמשך ,עבר יוסף מאח לאח כשהוא
מחבק כול אחד וגואה בבכי .מה רבה הייתה השמחה וכמה דמעות אושר נשפכו ביום ההוא בו
נמצא האח האובד ,אשר למרבה הפליאה התגלה גם כמושיע וגואל!
כשהשמועה )וההמולה( על בוא אחי יוסף הגיעה לאוזני פרעה ,הוא קרא לצופנת פענח והציע
לספק עגלות וציוד לדרך כדי להביא את משפחתו לאזור הפורה ביותר בארץ מצריים .יוסף העניק
חליפת בגדים לכול אחד מאחיו ,אבל כמנהגו לבנימין הוא נתן חמש חליפות ושלוש מאות מטילי
כסף.
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בצאת האחים לדרכם ,עם האספקה שהעניק להם פרעה ,פקד עליהם יוסף בצורה חד משמעית
להזדרז להגיע אל אביהם כשבפיהם מסר מאת בכורה של אהובתו רחל :כֹּה אָמַר ִבּנְָך יוֹסֵףָ " ,שׂ ַמנִי
גֹּשׁן ,וְ ָהיִי ָת קָרוֹב ֵאלַי--אַתָּה ,וּ ָבנֶי ָך
ָשׁ ְב ָתּ ְב ֶארֶץֶ -
אֱלֹהִים לְאָדוֹן ְלכָלִ -מ ְצ ָריִם; ְרדָה ֵאלַי ,אַלַ -תּעֲמֹד .וְי ַ
וּ ְבנֵי ָבנֶי ָך; וְצֹאנְָך וּ ְב ָק ְר ָך ,וְכָל-א ֶ
ֲשׁרָ -ל ְך .וְִכ ְל ַכּ ְלתִּי אֹ ְת ָך ָשׁם ,כִּי-עוֹד ָחמֵשׁ ָשׁנִים ָרעָב ,פֶּןִ -תּוָּרֵשׁ
ֲשׁרָ -ל ְך" )בראשית מ"ה .(9-11
אַתָּה וּבֵי ְת ָך וְכָל-א ֶ
ואכן ,בהגיעם לביתם מיהרו האחד עשר לבשר לאביהם האבל שבנו יוסף עדיין חי .ועוד יותר
מכך ,יוסף זה שנחשב כמת הוא עכשיו מן האישים רבי ההשפעה ביותר עלי אדמות .הדברים
המרעישים הממו את יעקב ,שהטיל ספק בנכונותם .אולם כאשר הוא שמע את המשך הסיפור וחזה
בעיניו בשיירת העגלות הרתומות לעשרה חמורים והעמוסות חיטה ,ועוד עשר הרתומות לאתונות
ומלאות לחם וציוד נוסף ,הוא החל נותן אימון בדברי בניו .וַ ְתּחִי רוּ ַח יַעֲקֹב ֲאבִיהֶם .וַיֹּאמֶר
ִשׂ ָראֵל" ,רַב עוֹד-יוֹסֵף ְבּנִי חָי; ֵא ְלכָה וְ ֶא ְראֶנּוּ ְבּ ֶטרֶם אָמוּת" )בראשית מ"ה 27-28ב'(.
יְ
ניתן היה לצפות שיוסף לא היה משתהה אף לרגע ,ובעצמו היה עולה על הכרכרה המהירה ביותר
שהייתה בהישג ידו ומגיע בדהרה לבית אביו .אולם בהיותו עבד אל עליון וגם משרת פרעה ,היה
יוסף מחויב למעמדו ולתפקידו כגואל ומושיע .מה שעמד לנגד עיניו היו מחויבויותיו ,ולאו דווקא
רחשי לבו ,כנים ומוצדקים ככל שיהיו .בד בבד הוא ערך את כול הסידורים הנחוצים לרווחת בני
משפחתו ,והסדיר את האמצעים והתנאים הדרושים לשובם.
שנים רבות חלפו מאז דיבר האלוהים עם יעקב .אולם כעת היה הישיש זקוק לדברי נחמה ועידוד
שישככו את פחדיו .אלוהי יעקב הופיע בפניו בחזיון לילה ,כשהוא פונה לבכורו האהוב פעם
נוספת" :יַעֲקֹב יַעֲקֹב;" וַיֹּאמֶרִ " ,הנֵּנִי ".וַיֹּאמֶר" ,אָנֹכִי ָהאֵל אֱלֹהֵי אָבִי ָך; אַל-תִּירָא ֵמ ְרדָה
ָשׁית יָדוֹ
ֲשׂי ְמ ָך ָשׁם .אָנֹכִי ֵארֵד ִע ְמּ ָך ִמ ְצ ַריְמָה ,וְאָנֹ ִכי אַ ַע ְל ָך גַם-עָלֹה; וְיוֹסֵף י ִ
ִמ ְצ ַריְמָה ,כִּי-לְגוֹי גָּדוֹל א ִ
עַל-עֵינֶי ָך" )בראשית מ"ו .(2-4
עבור יעקב הירידה למצריים ,כדי לפגוש שם את בנו שאבד לו במשך שנים כה רבות ,נדמתה
כנצח .אולם סוף כול סוף הגיע היום בו לב האב התאחד עם בנו ,ולב הבן עם אביו .יוסף וישראל
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התחבקו ובכו שעה ארוכה האחד על צוואר השני .גם בימינו אנו חוזים בחידוש הקשר עם האבות,
קשר שהיה מנותק עידן ועידנים ,שכן רוח אלוהים גורמת לבנים להשיב את ליבם ולהפנותו אל
אבותיהם הקדמונים ,אברהם ,יצחק ויעקב )עיין מלאכי ג' .(24
יוסף חזר לפרעה והודיע לו שבני משפחתו הגיעו ,וכי חמישה מאחיו וגם אביו נלווים אליו .לפני
הצגתם בפני מלך מצריים הזהיר יוסף את קרוביו לבל יסגירו את עובדת היותם רועים ,שכן משלח
יד זה היה ,כאמור למעלה ,בזוי בעיני המצרים .אולם בעת שפרעה הפנה אליהם את השאלה לא
עלה שקר על בדל שפתותיהם ,וכך התוודו ישראל ובניו בפני פרעה כי הם ,כמו אבותיהם לפניהם,
כולם רועי צאן .יחסם השלילי של המצרים כלפי רעיית צאן פעל בסופו של דבר לטובת האורחים
העברים ,שכן למארחים היה עניין לבודדם .וכך ,קיבלה משפחתו של יוסף מקום יישוב מרוחק,
אשר מנע מהם להיטמע ולהיחשף למנהגי המקום ותושביו ,ולעבודה הזרה שרווחה אצלם .לפני
עוזבם את ארמון פרעה הציג יוסף את אביו לפני המלך .יעקב הזקן לא חסך את ברכתו ממי שנטה
עכשיו חסד לו ולבניו.
וכך ,ברשותו של פרעה התיישבה המשפחה העברית בגושן ,אחד האזורים הברוכים ביותר
במצריים .אלוהים זרע את זרע ישראל בארץ זרה ופורייה ,על מנת שיוכלו להתרבות ולהפוך
לאומה אותה הוא הבטיח בברית לאבות .כפי שראינו ,ברכת הפריון משום מה מתגשמת תמיד
מחוץ לארץ ישראל .האם זו הדרך והדפוס בהם משתמש אלוהים על מנת להפוך את אברהם
)באמצעות צאצאיו( לברכה רבת היקף וליורש העולם? )עיין בראשית י"ב  ,2,3איגרת אל
הרומים ד' .(13
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פרק ל"ח

יעקב המשפטן
)בראשית פרק מ"ח (1-14

יעקב ובני משפחתו התיישבו בארץ גושן .תחת חסות בכור רחל האהוב שדאג לכול מחסורו ,נהנה
יעקב במהלך שבע עשרה השנים הבאות מהברכות שאל שדי העתיר עליו .אולם בהגיעו לגיל מאה
ושבעים שנה כוחו לא עמד לו עוד .כבכור אלוהים ,ידע יעקב שטרם ישיב את נשמתו לבורא יש
עליו לבחור את גואל המשפחה ,לסמוך את ימינו עליו ולהעניק לו את ברכת המנה הכפולה.
ברם ,המצב לא היה פשוט כלל ועיקר .בהיותו כפוף למצוות אלוהיו לא יכול היה יעקב להנחיל את
זכויות הבכורה ליוסף שכן בדברים כ"א  15-17נאמר :כִּיִ -ת ְהיֶיןָ ְלאִישׁ ְשׁתֵּי נ ִ
ָשׁים ,הָאַחַת אֲהוּבָה
ַשּׂנִיאָה .וְ ָהיָה בְּיוֹם ַהנְחִילוֹ ֶאת-
ַשּׂנוּאָה; וְ ָהיָה ַהבֵּן ַהבְּכֹר ל ְ
וְהָאַחַת ְשׂנוּאָה ,וְיָלְדוּ-לוֹ ָבנִיםָ ,האֲהוּבָה וְה ְ
ָבּנָיו ,אֵת א ֶ
ַשּׂנוּאָהַ ,הבְּכֹר .כִּי אֶתַ -ה ְבּכֹר
ֲשׁר-יְִהיֶה לוֹ--לֹא יוּכַל ְל ַבכֵּר אֶת-בֶּןָ -האֲהוּבָה עַלְ -פּנֵי בֶן-ה ְ
ִשׁפַּט ַהבְּכֹרָה.
ֵאשׁית אֹנוֹ ,לוֹ מ ְ
ֲשׁר-יִָמּצֵא לוֹ :כִּי-הוּא ר ִ
ַשּׂנוּאָה יַכִּיר ָלתֶת לוֹ פִּי ְשׁנַיִם בְּכֹל א ֶ
בֶּן-ה ְ

יעקב הכיר בכך שרק אחד מבני לאה זכאי לברכה .מדרך הטבע הייתה הבכורה אמורה להיות בידי
ראובן .אולם כפי שכבר נוכחנו לדעת )בפרקנו ל"ה( ,סר חינו של ראובן בעיני אביו ,מה שאפשר
ליהודה לתפוס את מקומו כמנהיג המשפחה .על כן ניתן היה לצפות שיהודה הוא שיקבל את ברכת
ה"פי שניים" שעמדה עכשיו על הפרק ,ולא יוסף ,שעל אף היותו בכור אמו לא היה בכור אביו.
אולם אבי האומה הישיש היה בדעה אחרת .בהיותו משפטן ממולח ביצע יעקב את אחד המהלכים
המבריקים ביותר בכול הכרוניקה המקראית ,אך לא לפני שהוא שטח בפני יוסף אהוב נפשו את
כול פרטי הברכות אשר אלוהיו הנאמן האציל עליו ,כחלק מזכות הבכורה שנפלה בחלקו שלו:
"...אֵל ַשׁדַּי נִרְאָהֵ -אלַי בְּלוּז ְבּ ֶארֶץ ְכּנָעַן; וַיְָב ֶר ְך אֹתִי .וַיֹּאמֶר ֵאלַיִ " ,הנְנִי ַמ ְפ ְר ָך וְ ִה ְרבִּי ִת ָך ,וּנְ ַתתִּי ָך
ִל ְקהַל ַעמִּים; וְנָ ַתתִּי אֶת-הָאָרֶץ הַזֹּאת ְלזְַר ֲע ָך אַ ֲחרֶי ָךֲ --א ֻחזַּת עוֹלָם" )בראשית מ"ח  .(3,4בסיימו,
קבע יעקב כי שני הנערים שניצבו לצד בנו ,נכדיו בני יוסף ,הם עכשיו בניו שלו .במילים אחרות,
יעקב אימץ את בני יוסף.
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הבה נעקוב אחר המהלכים בהם נקט יעקב לכול פרטיהם" :וְַעתָּה ְשׁנֵיָ -בנֶי ָך הַנּוֹ ָלדִים ְל ָך ְבּ ֶארֶץ
ִמ ְצ ַריִם ,עַד-בֹּאִי ֵאלֶי ָך ִמ ְצ ַריְמָה--לִי-הֵםֶ :א ְפ ַריִם וּ ְמנַ ֶשּׁהִ --כּרְאוּבֵן ו ִ
ְשׁמְעוֹן יִהְיוּ-לִי" )פסוק  5הדגשה
שלי( .יעקב מקדים להזכיר את אפרים ,בנו השני של יוסף ,לפני הבכור ומכאן שאפרים הוא
שיתפוס עכשיו את מקומו ומעמדו של ראובן .יהודה אמנם קיבל את תפקיד ההנהגה ,שעה שראובן
איבד את מעמדו ,אולם הוא לא זכה ב"מנה הכפולה" ,שכאמור ניתנת סמוך למות האב .באמצעות
פעולת אימוץ יכול היה עכשיו אפרים לזכות בה .במקומו של בנו השני ,שמעון ,יעקב הציב את
מנשה .ייתכן שהיה זה מהלך שנועד לצורך גיבוי ,במידה ודבר מה יקרה לאפרים .יוסף ,לעומת
זאת ,עדיין לא ירד לסוף דעתו של אביו ,כפי שניווכח בהמשך.
יש לתת את הדעת על העובדה שלמרות שבסיפור זה נעשה שימוש בשם יעקב ,כאשר הטקסט
עוסק בהאצלת הברכה על יוסף ובניו נקרא יעקב בשם ישראל .השם ישראל מופיע שבע פעמים
בפרק הנדון )מ"ח( .היה זה ישראל אשר שאל את יוסף בנוגע לזהותם של העומדים לצידו ,על אף
שהוא הכירם במהלך שבע עשרה השנים האחרונות .אולם חשיבותה של הברכה שהייתה בדעתו
להעניק הצריכה הקפדה מקסימאלית על כול ההליכים החוקיים בהתאם לעקרונות מלכות אלוהים,
בעיקר לנוכח עובדת ראייתו הלקויה .בזיכרונו עלתה תמונת אביו אשר במעמד דומה ניסה לפני
שנים רבות לזהות ,ללא הצלחה ,את העומד לפניו .יוסף אישר בפני ישראל כי הנערים הללו הם
אכן הבנים שאלוהים העניק לו במצריים.
חשיבות מעמד הבכורה לא נעלמה מעיני יוסף ,ועל כן הוא העמיד את מנשה לשמאלו ,מול אביו,
על מנת שישראל יניח את ימינו על ראש נכדו הבכור .הוא עדיין לא הבחין בכך שאביו אימץ את
בניו ושהיה בדעתו להעניק את ברכת הבכורה לאפרים ,שאותו הוא "העביר" מבית רחל לבית לאה
)כשדבר זה נכון כמובן גם לגבי מנשה(.
הפעולה הבאה של ישראל הייתה לשכל את ידיו ולהניח את הימנית על ראש אפרים .יוסף הנבוך
מחה על פעולות אביו ,אולם ישראל המשיך בשלו ,שכן כול מעשיו היו מתוכננים מראש בקפידה.
ִשׁלַח י ְ
וכך אנו ממשיכים לקרוא :וַיּ ְ
ָשׁת עַל-רֹאשׁ ֶא ְפ ַריִם ,וְהוּא ַה ָצּעִיר ,וְאֶת-
ִשׂ ָראֵל אֶת-יְמִינוֹ וַיּ ֶ
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ַשּׁהַ ,הבְּכוֹר )פסוק  .(14שנים רבות לאחר מכן
ַשּׁהִ :שׂכֵּל אֶת-יָדָיו ,כִּי ְמנ ֶ
ְשׂמֹאלוֹ עַל-רֹאשׁ ְמנ ֶ
ִשׂ ָראֵל לְאָב ,וְ ֶא ְפ ַריִם בְּכֹרִי הוּא"
יעניק אלוהים תוקף לברכה זו ויאשררה במילים" :כִּיָ -היִיתִי ְלי ְ
)ירמיהו ל"א  .(9הכתוב אינו מפרש את העדפת אפרים הצעיר על פני מנשה הבוגר .אולי היה זה
בשל שמו הנבואי ,שכן יעקב הכיר ששם זה מעיד על כך שבאמצעותו תתמלא הבטחת ההתרבות
שאותה קיבלו הוא ואבותיו אברהם ויצחק מאת האלוהים .על כול פנים ,תהא הסיבה אשר תהא,
בבחירת הצעיר לברכת יד הימין המשיך יעקב את הדפוס המלווה אותנו כול העת.

בברכו את

יוסף באמצעות שני בניו הוא העניק לבנו מאשתו האהובה רחל מנה כפולה ,תרי משמע .וכך,
מעתה ואילך יהיה יוסף הבן היחיד שייוצג על ידי שני שבטים )עיין פסוק .(22
בשלב מאוחר בהרבה בהיסטוריה נמצא שמעשי יעקב מקבלים אישור על ידי הכתוב בספר דברי
הימים ,שם מודגשים התפקידים הספציפיים שהוענקו לבני יוסף מחד ,וליהודה מאידך :וּ ְבנֵי רְאוּבֵן
ִשׂ ָראֵל; וְלֹא ְל ִה ְתיַחֵשׂ
ִשׂ ָראֵל ,כִּי הוּא ַהבְּכוֹר--וּ ְב ַחלְּלוֹ יְצוּעֵי אָבִיו ,נִ ְתּנָה בְּכֹרָתוֹ ִל ְבנֵי יוֹסֵף בֶּן-י ְ
בְּכוֹר-י ְ
ַלבְּכֹרָה .כִּי יְהוּדָה גָּבַר ְבּ ֶאחָיו ,וּ ְלנָגִיד ִממֶּנּוּ; וְ ַהבְּכֹרָה ,לְיוֹסֵף )דברי הימים א' ה' .(1,2
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פרק ל"ט

יעקב מאציל את ברכות הבכורה
)בראשית פרק מ"ח  - 15פרק מ"ט (28

ֲשׁר ִה ְת ַהלְּכוּ
אחרי שסמך את ידיו על הבנים ,אותם אימץ זה עתה ,המשיך ישראלָ " :האֱלֹהִים א ֶ
אֲבֹתַי ְל ָפנָיו ,אַ ְב ָרהָם וְיְִצחָקָ --האֱלֹהִים הָרֹעֶה אֹתִי מֵעוֹדִי עַד-הַיּוֹם ַהזֶּהַ .ה ַמּלְאָ ְך הַגֹּאֵל אֹתִי ִמכָּל-
ְשׁם אֲבֹתַי אַ ְב ָרהָם וְיְִצחָק; וְיִדְגּוּ לָרֹב ְבּ ֶקרֶב
רָע ,יְָב ֵר ְך אֶתַ -הנְָּערִים וְיִָקּרֵא ָבהֶם ְשׁמִי ]ישראל[ ,ו ֵ
הָאָרֶץ" )בראשית מ"ח .(15,16

"וְיִָקּרֵא ָבהֶם ְשׁמִי" .כיוון שבהקשר זה יעקב נקרא בשם "ישראל" ,כפי שראינו למעלה ,ומאחר
שבשם זה הוא בירך את יוסף ובניו ,הרי ששם זה יהיה מעכשיו טבוע בהם .בעתיד ,כאשר ה' יפנה
לשני העמים ,או לשני הבתים  -אפרים ויהודה  -הוא יכנה את בית אפרים )ואת יתר השבטים
שיחברו אליו( – "ישראל" .אף על פי כן ,לעתים גם בית יהודה מכונה בשם "ישראל" )עיין
ישעיהו ח'  14לדוגמא( ,ובעיקר נכון הדבר בספרי הברית החדשה ,שכן בתקופה זו רוב השבטים
האחרים )שבטי הצפון( כבר נטמעו והתבוללו בין הגויים.
ישראל היה ערוך כעת לברך את אפרים בברכת ה"מנה הכפולה" ,אולם בעקבות פעולתו זו הוא
עמד לפצל את מעמד הבכורה .הן יהודה נבחר זה מכבר למנהיגות והיה נשיא המשפחה .אולם
בהניחו את ימינו על בנו של יוסף ,גרם ישראל לכך שאיש מבין שני הבכורים לא יוכל לשמש
גואל המשפחה .מעשה תמוה זה אינו ניתן להבנה ,אלא רק לאור העתיד הנבואי של האומה ,עתיד
שאלוהים קבע עבור "יעקב – הגוי הנבחר".
אולם כאן עלינו לשאול ,כאשר רק לשניים מן השבטים נמסרו תפקידי ההנהגה איך זה שהעם כולו
עתיד להיות "ממלכת כוהנים וגוי קדוש"? בתשובה לשאלה זו טמון ההסבר לפילוג של ממלכת
ישראל העתידית לשני בתים .כשזה יתרחש יהפכו כול שבטי הצפון ל"בית אפרים" בהסתפחם
אליו ,בעוד שבני בנימין ולוי )בעיקר( יהיו חלק מבית יהודה .כך כול קבוצה תיקח חלק בתפקיד
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ובגורל שיועד לאחד משני הבכורים .נחיצותה של חלוקה זו נעוצה בחטא המובנה שבגללו אסר
אלוהים שמלכות וכהונה ישמשו בידיה של ישות אחת )לשם דוגמא עיין דברי הימים ב' כ"ו 16-
.(18

הבה נשוב למעמד האצלת הברכה שהסתיימה במילים" ,וְיִדְגּוּ לָרֹב ְבּ ֶקרֶב הָאָרֶץ" .הברכה
מסתכמת בפועל הייחודי "וידגו" ,שאינו מופיע בשום מקום אחר במקרא ואין בו למעשה שימוש
בשפה העברית .נראה שפועל זה הומצא במיוחד למען ברכה נבואית זו .כאשר בתקופה מאוחרת
בהרבה יקרא המשיח לתלמידיו להיות "דייגי אדם" )עיין מתי ד'  ,(19מי יהיו אותם "דגי אדם"
אליהם הוא עתיד לשולחם?
לאחר מחלוקת מסוימת בין האב והבן ,התנבא ישראל על שני נכדיו .על מנשה הוא הכריז כעל
"עם" – גוף יחיד .כשמצרפים את המשמעות הנבואית של השם מנשה לברכה שזה עתה ניתנה לו
ניתן להסיק שבתור ה"עם" האחד )עם ישראל ,ובמיוחד צאצאי ממלכת ישראל הצפונית( הם
ישכחו )נשיה = שכחה( את זהותם .לעומת זאת הברכה שקיבל אפרים הועידה אותו להיות "מלוא
הגויים" )בראשית מ"ח  ,(17-19ועל כן צאצאים אלו של יעקב ויוסף ירבו ויפרו )פר"ה – שורש
אפרים( ויהפכו לעמים ,דהיינו גויים רבים עד כדי היותם "מלוא הגויים" .לבסוף ,בימים רחוקים,
ה' יגלה את אהבתו ,חמלתו ורחמיו כלפי חלק זה של העם )וכמובן גם כלפי יהודה( באמצעות
ברית חדשה )עיין ירמיהו ל"א  .(2,3,10,12,13כך ,העם אשר עתיד לשכוח את זהותו
והשתייכותו לאברהם ,יצחק וישראל ישוב יום אחד לאבותיו אלו )עיין מלאכי ג'  (24וייזכר
בתורה ,שהיא המסמך המתאר ומגדיר את מורשתו ,ייעודו ,שורשיו ועתידו ,כמו גם את זהותו כמי
ששייך לה'.
שאול ,השליח לגויים ,פנה אל מכותביו בצטטו מהברכה דלעיל" :הֵן אַחַי ,אֵינֶנִּי רוֹצֶה ֶשׁיֵָּעלֵם ִמכֶּם
הַסּוֹד ַהזֶּה ]"קהות הלב" של ישראל[ ,פֶּן ִתּהְיוּ ֲח ָכמִים ְבּעֵינֵיכֶם :קֵהוּת לֵב אָ ֲחזָה בְּמיִדַּת מָה אֶת
ָשׁע) "...,איגרת אל הרומים י"א 25,26
ִשׂ ָראֵל יִוּ ַ
ֲשׁר יִָכּנֵס מְלוֹא הַגּוֹיִם .וְָכ ְך כָּל י ְ
ִשׂ ָראֵל ,עַד א ֶ
יְ
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הדגשה שלי( .מה הקשר בין "כול ישראל" ל"מלוא הגויים"? פענוח תעלומה זו קשור ישירות
לברכת יעקב את אפרים.
האם הבורא מרמז בזאת שהוא אל הדבק בעקביות בבריתות שכרת עם האבות ,בהם הוא הטמיע
את דברו? "כֵּן יְִהיֶה ְד ָברִי א ֶ
ֲשׁר ָח ַפ ְצתִּי,
ָשׂה אֶת-א ֶ
ֲשׁר יֵצֵא ִמפִּי ,לֹא-יָשׁוּב ֵאלַי רֵיקָם :כִּי אִם-ע ָ
ֲשׁר ְשׁ ַל ְחתִּיו" )ישעיהו נ"ה " .(11כִּי ֲאנִי יְהוָה ,לֹא ָשׁנִיתִי ]לא השתניתי[; וְאַתֶּם ְבּנֵי-
וְ ִה ְצלִי ַח א ֶ
יַעֲקֹב לֹא ְכלִיתֶם" )מלאכי ג'  .(6האם המפתח לחשיפתם של המוני בית אפרים מצוי בהקשר של
"ברית חדשה" ,דהיינו אלה שקיבלו עליהם ברית זו ,עליה מכריז הנביא ירמיהו? שאול מאשר זאת
בקובעוָ " :לכֵן עַל־יְדֵי אֱמוּנָהְ ,כּדֵי ֶשׁכָּל זֶה יְִהיֶה ְבּ ֶחסֶד וְ ַה ַה ְב ָטחָה תָּחוּל עַל כָּל ַה ֶצּ ֱא ָצאִים ]זרע[ ,לֹא
רַק עַל ְבּנֵי הַתּוֹרָה ]בית יהודה אשר לא השליך את התורה מנגד[ֶ ,אלָּא גַּם עַל ְבּנֵי אֱמוּנַת אַ ְב ָרהָם,
ֶשׁהוּא אָב ְל ֻכלָּנוּ" )איגרת אל הרומים ד'  16הדגשות שלי( .יש לשים לב לעובדה ששאול אינו
מכנה את אברהם אב "רוחני" או "מאמץ" .במקום אחר מבהיר השליח את נושא האמונה בקובעו:
ֶשׁ ...לֹא ְלכָל ְבּנֵי אָדָם ָהאֱמוּנָה ]בהא הידיעה[ )איגרת אל התסלוניקים ב' ג'  ,(2כשהוא מתכוון
לאמונה שהייתה לאבינו אברהם )כפי שהבחנו זה עתה מן הציטוט באיגרת אל הרומים ד'  .(16בל
נטעה ונבלבל בין אמונה זו למתנת האמונה שבאה בעקבות ההתמלאות ברוח הקודש )עיין איגרת
אל הקורינתים א י"ב .(9
מהלכו הבא של יעקב היה לכנס את בניו ולברך כול אחד מהם בנפרד .כפי שכבר ראינו ,ליהודה
ניתנה ההנהגה ,או מעמד הנגיד במסגרת זכויות הבכור ,שכן אחיו הבוגרים ממנו נפסלו בשל אי
ציותם לציוויי התורה ,בעוד שיהודה הוכיח את עצמו ראוי .על כן קבע אביו שהוא ינהיג את
המשפחה .לפי דברי יעקב ,עתידים אחי יהודה להשתחוות לפניו ,לציית למרותו ,כיוון שבכפו יהיה
נתון שבט מחוקקים ועל כן עליו תהיה מוטלת האחריות למימוש דברי התורה )עיין בראשית מ"ט
.(8,10
ברכת יעקב ליוסף מתמקדת בנושא הפריון )"אפרים"( ,ובכך תתגשם הבטחת הריבוי שניתנה
לאבות .יוסף יבורך במשנה ברכות ,וביניהן אוצרות תבל ובעמדת כוח וסמכות מחוץ לארץ ישראל
)עיין בראשית מ"ט .(22,25,26
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בברכתו ליוסף אומר יעקב את הדברים הבאיםִ " :בּרְכֹת אָבִי ָך גָּבְרוּ עַלִ -בּרְכֹת הוֹרַיִ ...תּ ְהיֶיןָ
לְרֹאשׁ יוֹסֵף ,וּ ְל ָקדְקֹד נְזִיר ֶאחָיו" )בראשית מ"ט  26הדגשה שלי( .ה"נזירות" שיעקב הועיד
באופן סמלי לבנו מהווה גם סוג של כהונה ,האם לכך התכוון ישראל כשהכריז שברכתו כאבי יוסף
עולה אף על ברכות אבותיו ,אברהם ויצחק?
בהושע פרק ד' נרמז על עתידו של אותו חלק של האומה המכונה ישראל/אפרים )בנפרד מיהודה,
עיין פסוק 15א'( .וכך מכריז אלוהים )בפסוק 6א' של אותו פרק(" :כִּי-אַתָּה ַה ַדּעַת מָאַ ְס ָתּ,
ואמאסאך )וְ ֶאמְאָ ְס ָך( ִמ ַכּהֵן לִי" .גם בפרק ה' פסוקים  1-5בהקשר בו נזכרים "הכוהנים"
ההתייחסות היא לבית ישראל .וכך ,כאשר בית ישראל/אפרים יכה על חטא הוא יוכל ליטול בעתיד
את תפקיד הכהונה דמוית כהונת מלכיצדק ,תפקיד המיועד לו.
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פרק מ'

יעקב מובא לקבורה
)בראשית פרק מ"ט  - 29פרק נ' (

כשיעקב סיים לברך את בניו הוא פקד עליהם לקוברו עם אבותיו במערת המכפלה אשר בארץ
כנען .אכן הייתה זו פרידה מרגשת בין יעקב לבניו ,אותם זכה לברך כול אחד בתורו! מעמד זה
הגיע לשיאו בעת חילופי המבטים בין יעקב לבין יקירו ,אליו נכסף שנים כה רבות ואשר עכשיו
היה האחרון להיפרד מאביו .וכך ,בהשיבו את נשמתו לבוראו היה זה יוסף אשר נשק לו ובדמעות
הניח ידיו על עיניו ,ממש כפי שהבטיח לו אלוהים שנים קודם לכן )עיין בראשית מ"ו .(4
בהתאם למנהגי המצרים דאג יוסף לכך שגופת אביו תיחנט .בתום תהליך החניטה בין שבעים
הימים יצא לעבר כנען מסע ההלוויה רב המשתתפים .בטרם נכנסו לארץ חנתה השיירה מזרחית
לירדן ,כאשר המספד על מות יעקב נמשך שבעת ימים .מימדי האירוע ,שנשא אופי מצרי ,היו כה
גדולים עד כי בני המקום הכנענים כינו את האתר "אבל מצריים" .אולם האם היו כול האבלים
מצרים? יש לזכור שיוסף העניק לאחיו חליפות שמלות )עיין בראשית מ"ה  (22ועל כן לא ניתן
היה להבדיל בינם לבין בני מצריים .כמו הכנענים דאז ,כך גם בימינו ישנם רבים המתייחסים
לצאצאי יוסף כאל זרים ונוכרים ואינם מוכנים לאפשר להם )עדיין( לשוב לשורות עם ישראל.
לאחר קיום מצוות אביהם ,שבו בני יעקב לגושן .תוך זמן קצר החלו האחים לחשוש מפני אחיהם,
אדון מצריים רב ההשפעה ועל כן הם פנו אליו בתחינה כי יסלח להם על מעשיהם .יוסף ,עבד ה',
שב ומפגין תכונות של גואל המשפחה הראוי למעמדו ואומר לאחיו" :כִּי ֲה ַתחַת אֱלֹהִים ,אָנִי .וְאַתֶּם
ֲשׁבָהּ לְטֹבָהְ ,ל ַמעַן עֲשֹׂה כַּיּוֹם ַהזֶּהְ ,ל ַהחֲיֹת עַם-רָב .וְַעתָּה ,אַל-תִּירָאוּ-
ֲח ַשׁ ְבתֶּם ָעלַי ָרעָה; אֱלֹהִים ח ָ
אָנֹכִי ֲא ַכ ְלכֵּל ֶא ְתכֶם ,וְאֶתַ -ט ְפּכֶם"; וַיְנַחֵם אוֹתָם ,וַיְַדבֵּר עַלִ -לבָּם )בראשית נ' .(19-21יוסף עצמו זכה לראות את צאצאי אפרים עד הדור השלישי .אולם כאשר נולדו ילדי מכיר ,בכורו
של מנשה ,הוא נקט בפעולה יוצאת דופן .על ניניו אלו נאמר שהם נולדו עַלִ -בּ ְרכֵּי יוֹסֵף )פסוק
 .(23כפי שכבר ראינו לעיל ,מנשה ,בכורו של יוסף ,אומץ על ידי יעקב )תחת בנה השני של
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לאה( ,כפי שאפרים הושם במקומו של ראובן .לאחר אמצו אותם אמר ישראל ליוסף" :וּמוֹ ַל ְד ְתּ ָך
ֲשׁר-הוֹ ַל ְד ָתּ אַ ֲחרֵיהֶםְ ,ל ָך יִהְיוּ" )בראשית מ"ח  .(6דהיינו" ,כול הילדים שייוולדו לך ,נוסף לשניים
אֶ
הללו ,יהיו שלך" .סביר להניח שליוסף ,שלמעשה איבד לאביו את בכורו ואת בנו השני ,לא היו
בנים נוספים וגם אם היו כאלה הרי שלא הוא בחר להדיח את מנשה מבכורתו .כך או אחרת ,המצב
שנוצר הותיר את יוסף ללא יורש-בכור חוקי .על כן כשאשת מכיר ,נכדו ,כרעה ללדת היא עשתה
זאת על ברכי יוסף ,כאות לכך שילדים אלו שייכים לסבא-רבא שלהם .אמו של יוסף ,רחל ,נקטה
גם היא באמצעי זה של אימוץ שנים רבות קודם לכן .וַתֹּאמֶרִ " ,הנֵּה ֲא ָמ ִתי ִב ְלהָה בֹּא ֵאלֶי ָה; וְ ֵתלֵד
עַלִ -בּ ְרכַּי ,וְ ִא ָבּנֶה גַם-אָנֹכִי ִמ ֶמּנָּה" )בראשית ל'  .(3כך הבטיח יוסף שגם לו יהיה יורש חוקי.
יוסף הלך לעולמו כשהוא בן מאה ועשר .לפני מותו הוא דרש מאחיו שיבטיחו לו חגיגית כי
בצאתם ממצריים הם יינטלו עמם את גופתו לקבורה בארץ ישראל .יוסף ,כמו אביו ,נחנט והושם
בארון .בהגיע העת שבו העצמות היבשות של יוסף לנחלתן ,ובעתיד יקומו לתחייה ב"בקעת
העצמות היבשות" גם עצמות צאצאיו יחד עם כול בית ישראל.
הייתכן שגופות האחים האחרים נחנטו גם הן והונחו במבנים זמניים דמויי סוכות? כשלוש מאות
שנה מאוחר יותר ,בצאת בני ישראל ממצריים הם עצרו במקום הנקרא סוכות ,משם הם נטלו את
שרידיו של יוסף )עיין שמות י"ג  .(19,20לא מן הנמנע ששרידיהם של האבות האחרים גם הם
נטמנו שם ובעת זו נלקחו למען ייקברו בארץ האבות .מעניין שבאזור בנימין ,מערבית ליריחו,
נמצא מקום שהערבים מכנים עד היום קובור בני אישראיל .ייתכן וזה המקום בו נטמנו העצמות
שבני ישראל נשאו עמם וקברום עם הגיעם לארץ ישראל.
כשמוסיפים לרשימת האבות את שני בני יעקב ,יוסף ויהודה ,ניתן למנות עכשיו כ"ד זקנים )בכורי
אלוהים הגואלים( היושבים סביב הכס )עיין ההתגלות ד'  .(4והרי רשימת שושלות הבכורים
השייכים לאלוהים :אדם ,שת ,אנוש ,קינן ,מהללאל ,ירד ,חנוך ,מתושלח ,למך ,נוח ,שם,
ארפכשד ,שלח ,עבר ,פלג ,רעו ,שרוג ,נחור ,תרח ,אברם ,יצחק ,יעקב ,יהודה ויוסף .סך הכול
עשרים וארבעה זקנים .יש לשים לב לעובדה שאיש מהם לא היה ראוי ליטול את הספר שהיה מונח
לימין הבורא ולהתיר את חותמיו )עיין ההתגלות ה'  .(3,4בתהילים מ"ט  8,9אנו קוראים :אָח--
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ְשׁם וְ ָחדַל לְעוֹלָם .שומה הייתה ,אפוא,
לֹא פָדֹה יְִפדֶּה אִישׁ; לֹא-יִתֵּן לֵאלֹהִים ָכּפְרוֹ .וְיֵקַר ִפּדְיוֹן נַפ ָ
על אלוהים לספק ברבות הימים גואל משלו ,אשר בין היתר יוכל ליטול את הספר מידיו.
מכאן ואילך לא נפגוש עוד בכורים כיחידים ,כי אם את צאצאיהם – שבטי ישראל שיחד מהווים
את אומת הבכורים שהובטחה בברית שאלוהים כרת עם האבות .הוא הוריד למצריים את העברים
ושם העניק להם את הפורייה שבאדמות ,ברך והפרה אותם.
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פרק מ"א

מושיע לבית לוי
)שמות פרק ב'  -פרק ד'(

במשך שנים רבות נהנה "עם יעקב" משגשוג ושפע בארץ גושן .הדפוס שאפיין את חייו של יעקב,
שהתעשר והתרבה מחוץ לארץ המובטחת ,התגשם גם בחיי צאצאיו אשר הלכו והתעצמו בארץ
חם .ברם ,בשלב מסוים החלה האוכלוסייה המקומית לחוש שנשקפת לה סכנה ממספרם הגדל ורב
של העברים שחיו בקרבה.
בכרות אלוהים את בריתו עם אברהם הוא הכריז שזרעו של אבי האומה יהיה ככוכבים לרוב,
ואולם יבוא יום אשר בו יהיה זרע זה נתון בעלטה ותחת שעבוד )עיין בראשית ט"ו .(12,13
חשיכה זו מתייחסת לא רק למצב הפיזי הקשה של העבדות במצריים ,כי אם גם לאפלה רוחנית
ועבדות לחטא ,למוות ולעולם )עיין איגרת אל הרומים ה'  .(12ביהושע כ"ד  14וביחזקאל כ' 5
ואילך אכן מצויים תיאורים של מצבם הרוחני הירוד של בני ישראל בעת גלות מצריים.
כשעידן זה עמד להסתיים הפכה עבדות העם העברי קשה מנשוא .הניסיונות לחסל את השייכים
לאלוהים ולאבדם ,והסבל שנגרם להם בשל כך היוו ערובה לכך שתגובה )משמיים( בוא תבוא.
בתום ארבע מאות שנות גלות היה מנוי וגמור עם אלוהים לגאול ,להושיע ולמלט את עמו מבית
העבדים של פרעה ולהוכיח ל"עולם" הוכחה ניצחת שהוא עומד בדיבורו וכי הוא אֱלֹהֵי אַ ְב ָרהָם
יְִצחָק וְיַעֲקֹב.
לצורך יישום תוכנית-העל שלו לקח על עצמו מלך ישראל להכשיר מנהיג שיוציא את העם ,שטרם
התגבש ,מעבדות ויושיבו למולדתו .וכך ,במלוא העיתים הקים אלוהים את משה ,אשר הוקדש
למען מטרה זו מיום הולדתו .הדברים הנאמרים על הנביא ירמיהו תואמים גם את הנועד להיות
ַשׁתִּי ָך :נָבִיא ...נְ ַתתִּי ָך"
מושיעו של עם ישראלְ " :בּ ֶטרֶם ֶא ָצּרְך ַב ֶבּטֶן יְַד ְעתִּי ָך ,וּ ְב ֶטרֶם ֵתּצֵא ֵמ ֶרחֶם ִה ְקדּ ְ
)ירמיהו א'  .(5אולם משה לא היה רק נביא .תפקידו היה חשוב פי כמה .משה הוא שהושיע את
העם וחילץ אותו מעבדות .הוא הנהיג את בני ישראל במשך ארבעים שנה במדבר בדרך אל הארץ
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המובטחת .הוא זה אשר הפך חבורת עבדים לעם .ומעל לכול ,משה זכה לשהות בנוכחות הגבורה
בשני פרקי זמן בני ארבעים יום כול אחד ,כשבמהלכם קיבל את התורה והוראות להקמת המשכן.
יתר על כן ,בעקבות חטא עגל הזהב הפגין שליח האלוהים תכונות של גואל מובהק כשפנה אל
ֲשׁר ָכּ ָת ְב ָתּ" )עיין
ִשּׂא ַחטָּאתָם; וְאִם-אַיִןְ --מ ֵחנִי נָאִ ,מ ִסּ ְפ ְר ָך א ֶ
ריבונו במילים הבאות" :וְַעתָּה ,אִם-תּ ָ
שמות ל"ב  32הדגשה שלי(.
משה בן עמרם ויוכבד נולד למשפחה משבט לוי ,כאשר בתוקף צווי פרעה היה נתון בסכנת מוות
מיד עם לידתו .לפיכך הוא הוטמן בתיבת גומא שהונחה בין קני סוף בשפת היאור ,נמשה על ידי
בת פרעה ,טופל על ידי אמו וגדל בארמון המלך .שנים אחר כך משה לקח על עצמו לעשות צדק,
ועל כן הרג נוגש מצרי שהתנכל לאחד מאחיו העבריים .כשנודע לו שהדבר פורסם ברבים הוא
נמלט למדבר מדיין .במקום זה נשא משה לאישה את בתו של הכהן המקומי ,הפך לרועה צאן
ולאב .סדרת אירועים כזו יש בה די והותר לחיי אדם אחד ,ונראה שגם משה סבר כך.
אולם יום אחד ,במסגרת לוח הזמנים והתוכניות של הבורא" ,נתקל" הפליט העברי באלוהי אבותיו
אשר דיבר אליו מתוך שיח )הסנה( אשר בער ולא אוכל .הקול שלח את בן לוי זה חזרה למצריים,
כשהוא מצוּוֶה לפנות לפרעה בדרישה לשחרר את העם ולהוציאו מבית העבדים .אולם לאור
הסמכות והמעמד הגלומים במעמד הבכור-הגואל ,נושא אחריו אנחנו מתחקים ,נראית בחירת בן
לוי לתפקיד זה ,ולא מישהו מיהודה או אפרים ,מוזרה למדי.
הבה "נלווה" ,אם כן ,את אבי אבותיו של משה ,את לוי בן יעקב החל מדברי הברכה הנבואיים
אשר בהם בירכו אביו ,ועד לימי המדבר ותפקידו של השבט שמוצאו מבן זה .נטיותיו לכעס
ואלימות )כמו גם של אחיו שמעון( שבאו לידי ביטוי במקרה שכם ודינה ,כשהוא ואחיו נטלו את
תפקיד אחיהם הבכור ראובן ,גרמו ליעקב לומר עליהם את הדברים הבאיםֲ " :א ַח ְלּקֵם ְבּיַעֲקֹב,
ִשׂ ָראֵל" )בראשית מ"ט  .(7מעניין שכאשר מאוחר יותר ,בעת שתפקיד הכהונה הוטל על
וַ ֲאפִיצֵם ְבּי ְ
שבט לוי ,הצריך הדבר התפזרותם בין השבטים האחרים .וכך ,הפכה הענישה לברכה )עבור לוי
ועם ישראל כולו( .אפשר וחמתו המהירה של לוי ,תכונה שכה הרגיזה את אביו ,היא גם מה
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שאפשרה לבני שבט זה להגיב במהירות לקריאתו של משה בעקבות חטא עגל הזהב" :מִי לַיהוָה
ֵאלָי"; וַיֵּאָסְפוּ ֵאלָיו כָּלְ -בּנֵי ֵלוִי )שמות ל"ב  ,(26ולהוציא לפועל בחרב את משפט ה' על העם.
כתוצאה מכך ,וַיֹּאמֶר ֶ
מֹשׁהִ " ,מלְאוּ יְֶדכֶם ]אתם ,הלויים[ הַיּוֹם לַיהוָה ,כִּי אִישׁ ִבּבְנוֹ וּבְאָחִיו--וְָלתֵת
ֲעלֵיכֶם הַיּוֹם ְבּ ָרכָה" )שמות ל"ב .(29

בשלב מאוחר יותר פונה אלוהים למשה בעניין הלויים ,באומרוַ " :ה ְקרֵב אֶתַ -מטֵּה ֵלוִי וְ ַה ֲע ַמ ְד ָתּ
ִשׂ ָראֵלַ ,תּחַת כָּל-בְּכוֹר
ְשׁרְתוּ אֹתוֹ ...וַ ֲאנִי ִהנֵּה ָל ַק ְחתִּי אֶתַ -ה ְלוִיִּם מִתּוֹ ְך ְבּנֵי י ְ
אֹתוֹ ִל ְפנֵי אַהֲרֹן הַכֹּהֵן; ו ֵ
ַשׁתִּי
ִשׂ ָראֵל; וְהָיוּ לִי ַה ְלוִיִּם .כִּי לִי כָּל-בְּכוֹר--בְּיוֹם הַכֹּתִי כָל-בְּכוֹר ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם ִה ְקדּ ְ
ֶפּטֶר ֶרחֶם ִמ ְבּנֵי י ְ
ִשׂ ָראֵל" )במדבר ג'  .(6,12,13אנו מבחינים כאן קשר מעניין בין הלויים לבין בכורי
לִי כָל-בְּכוֹר ְבּי ְ
ישראל .הבכורים ,כידוע ,היו שייכים מאז ומתמיד לה' ,כול שכן עכשיו ,אחרי שאלוהים גאל אותם
במהלך אותו לילה גורלי בו מתו כול בכורי מצריים )עיין שמות י"ב  .(12אבל אז מכריז אלוהים
שבני לוי הם שימלאו עכשיו את תפקיד הבכורים במישור הלאומי .יש לציין שכוהנים נזכרים
בתיאור של בני ישראל העומדים למרגלות ההר ,עוד טרם הענקת תפקיד זה לאהרון ובניו )עיין
שמות י"ט  .(22כוהנים אלו היו מן הסתם זקני ובכורי בתי האב והשבטים.
מהשורש לו"ה ניתן להבין שאלוהים "לווה" את בני לוי כדי לסייע לאחיהם הבוגר ,אהרון,
בשירותו במשכן .אולם לפי התקנות האלוהיות ,לפני שיוכלו למלא את תפקידם זה היה עליהם
"ללוות" חלק מזכויות בכורי ישראל .מכיוון שעל הבכורים היו מוטלים תפקידים רבים בקרב
משפחותיהם ,בבתי האב ובמסגרות השבטיות ,היה גיוסם לכהונת המשכן במשרה מלאה גורע
מיכולתם למלא את תפקידיהם האחרים .וכך ,הולווה חלק שנים עשר מן העם כדי לשמש
כבכורים .נשוב ונדגיש; הלווים לא קיבלו את מלוא זכויות הבכורים .רק הבכור מביניהם ,אהרון
וצאצאיו ,נועדו לשמש ככהן כשהיתר משרתים אותם ומסייעים בידם.
במעמד הבכורה של הלויים יש גם משום רמז לפעולת הכפרה של הכהן הגדול לעתיד לבוא -
ִשׂ ָראֵלַ ,לעֲבֹד אֶת-
המשיח .וכך אנו קוראים" :וָ ֶא ְתּנָה אֶתַ -ה ְלוִיִּם נְ ֻתנִים לְאַהֲרֹן וּ ְל ָבנָיו ,מִתּוֹ ְך ְבּנֵי י ְ
עֲבֹדַת ְבּנֵי-י ְ
ִשׂ ָראֵל) "...במדבר ח'  19הדגשה שלי(.
ִשׂ ָראֵל בְּאֹהֶל מוֹעֵד ,וּ ְל ַכפֵּר עַלְ -בּנֵי י ְ
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ברם ,תפקיד הכהונה שהיה מסור בידי מקצת בני לוי לא נועד להתקיים לעד ,כי אם רק עד למועד
בו אלוהים יציג פיתרון קבע לבעיית החטא .ריבון עולם תכנן לעשות זאת באמצעות ברית חדשה
)עיין ירמיהו ל"א  (31-35אשר תפתח עידן של כהונה מלכותית לפי מתכונת מלכיצדק )עיין
איגרת אל העברים ז'  .(11-27בממלכת כוהנים )עתידית( זו תיקח חלק אומת הבכורים כולה,
שבניה יהיו בבחינת כוהנים-מלכים ובראשם יעמוד הכהן הגדול ומלך המלכים  -ישוע משיחם
)עיין ההתגלות י"ז  .(14עדות לכך שהלויים לא שימשו תחליף גורף לבנים הבכורים מהווה
העובדה שאלוהים ציווה על בני ישראל לפדות כול בכור אדם )עיין במדבר י"ח .(15,16
בהקשר זה מעניינת ההתייחסות הייחודית לפטר )בכור( החמור ,שחייב להיפדות בשה שאם לא כן
יש לעורפו )עיין שמות ל"ד  .(20בדומה להקשרה של המלה "אדם" ל"אדמה" ,ה"חמור" מקורו
ב"חומר" ,ועל כן הוא מהווה מעין בבואה לאדם ולמוצאו הגשמי .המשיח-השה הרכוב על חמור
ממחיש ,על כן ,את ההכרח שבגאולת עם הבכורים )שאחריהם ייגאלו ,כמובן ,כול היתר(.
על אף הנאמר לעיל על תפקידם הזמני של הלויים ,מן הדין שניתן את הדעת על העובדה שלבית
לוי ניתנה הבטחה דומה לזו שניתנה לבית דוד ,הבטחה המעוגנת בהמשכיות קיומם של סדרי עולם
וגרמי השמיים )עיין ירמיהו ל"ג  .20-22על תפקידם בעידן מאוחר יותר ,עיין יחזקאל פרק מ"ד(.
נראה ,אפוא ,שבעוד שלפני קיום הכהונה המלכותית של כול עם ישראל לווה אלוהים לתקופה
מוגבלת את הכוהנים מבית אהרון ואת הלווים האחרים לעבודת הקודש ,הרי שבעידן הכהונה שעל
פי מלכיצדק הם ישמשו בתפקיד "ליווי" .הבה נדגיש שכהונה זו תהיה בתוקף רק אחרי תהליך
ָשׁב ְמ ָצרֵף וּ ְמ ַטהֵרֶ ,כּסֶף ,וְ ִטהַר אֶתְ -בּנֵי-
טיהור וצריפה שנכון להם בעתיד ,כמתואר במלאכי ג' " :3וְי ַ
ִישׁי ִמנְחָהִ ,בּ ְצ ָדקָה".
ֵלוִי וְזִקַּק אֹתָםַ ,כּזָּהָב וְַכ ָכּסֶף; וְהָיוּ ,לַיהוָהַ ,מגּ ֵ
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פרק מ"ב

הכנות למלחמה
)שמות פרק מ' ,במדבר פרק ט'  -פרק י"א(

אחרי שה' הוציא את עמו ממצריים בידו החזקה ובזרועו הנטויה הוא כונן לאלתר את מערכות
שלטון מלכותו בקרב מחנה ישראל .אולם יש לתת את הדעת על כך שבראש ובראשונה יהיה זה
ֲשׁר
הוא עצמו אשר יהווה את ההתגלמות והמענה לכול צורך שיתעורר במהלך המסעֶ " .א ְהיֶה א ֶ
ֶא ְהיֶה" אמר הסנה הבוער לשליח האלוהים .מיד לאחר מכן התגלתה עוצמתו באמצעות מטה משה,
בעמוד הענן שליווה את בני ישראל יומם ובעמוד האש בלילה .הוא היה הרוח אשר קרעה את ים
סוף ,הסיטה את המים והעבירה את בני ישראל בתוכו בחרבה .הוא היה המן ,המים מן הצור וגם
הצור עצמו .הוא היה האש ותמרות העשן שעל ההר במעמד מתן תורה .הוא גם היה הקולות
והברקים ,האצבע שחרטה את עשר הדברים על האבן .הוא העניק לעמו תורה מושלמת שכללה
חוקים ,ציוויים ,משפטים ועדות לחיי הקהילה ,כמו גם עבור היחיד והמשפחה .הבורא הריבון הוא
שעיצב עבור יוצאי מצריים את זהותם כעם הבכורים .אבל מעל לכל ,בשל העובדה שהעם הנבחר,
כמו כלל האנושות ,לא היה חף מעוון וחטא סיפק לו ה' משכן בו יקבל מחילה וכפרה .במקום זה
יבואו לידי ביטוי אהבת אלוהים ,רחמיו ,ויכולת הסליחה האינסופית שלו .אולם ללא נוכחות
ה"שכינה" במבנה ארעי ונייד זה שהוקם במדבר ,הוא היה נטול כול ערך ומשמעות .אלוהים הנחה
את משה בהקמת המשכן שהיווה ,כמו כן ,גם ביטוי מוחשי למציאות אלוהית שעתידה להתגלות
אלפי שנה מאוחר יותר באמצעות בן האלוהים – משיחנו )עיין איגרת אל העברים פרק ט'(.
עם האלוהים שהה באזור הר חורב במשך כשנה ,בעוד האמנים עוסקים בדקדקנות מופלגת ביצירת
כול פריט וחלק מחלקי המשכן .ואז הגיע היום בו משה הניח במקומה את הפיסה האחרונה .וַיְהִי
מֹשׁה אֶתַ -המּ ְ
ִשׁכָּן .וַיָּקֶם ֶ
ַשּׁנִיתְ --בּ ֶאחָד לַחֹדֶשׁ :הוּקַם ַהמּ ְ
ַשּׁנָה ה ֵ
בַּחֹדֶשׁ ָהרִאשׁוֹן ,בּ ָ
ִשׁכָּן ,וַיִּתֵּן אֶת-
ִשׁכָּן ,וַיָּ ֶשׂם
ָשׁיו ,וַיִּתֵּן אֶתְ -בּרִיחָיו; וַיָּקֶם אֶת-עַמּוּדָיו .וַיִּפְרֹשׂ אֶת-הָאֹהֶל עַלַ -המּ ְ
ָשׂם אֶתְ -קר ָ
ֲא ָדנָיו ,וַיּ ֶ
ִשׁכָּן
מֹשׁה ...וַיָּקֶם אֶתֶ -ה ָחצֵר ָסבִיב ַלמּ ְ
ֲשׁר ִצוָּה יְהוָה אֶתֶ -
אֶתִ -מ ְכסֵה הָאֹהֶל ָעלָיו ִמ ְל ָמ ְעלָהַ --כּא ֶ
וְַל ִמּזְֵבּ ַח ,וַיִּתֵּן אֶתָ -מ ַס ְך ַשׁעַר ֶה ָחצֵר) ...שמות מ'  .(17-19,33וַיְהִי ְבּיוֹם כַּלּוֹת ֶ
מֹשׁה ְל ָהקִים אֶת-
ְשׁחֵם ,וַיְַקדֵּשׁ אֹתָם
ְשׁח אֹתוֹ וַיְַקדֵּשׁ אֹתוֹ וְאֶת-כָּלֵ -כּלָיו ,וְאֶתַ -ה ִמּזְֵבּ ַח ,וְאֶת-כָּלֵ -כּלָיו; וַיִּמ ָ
ִשׁכָּן ,וַיִּמ ַ
ַהמּ ְ
128

מֹשׁה אֶתַ -ה ְמּלָאכָה .וַיְכַס ֶה ָענָן אֶת-אֹהֶל מוֹ ֵעד; וּכְבוֹד יְהוָה ָמלֵא אֶת-
)במדבר ז'  .(1וַיְכַל ֶ
ִשׁכָּן .וְלֹא-יָכֹל ֶ
ַהמּ ְ
ִשׁכָּן
מֹשׁה לָבוֹא אֶל-אֹהֶל מוֹ ֵעד--כִּיָ -שׁכַן ָעלָיו ֶה ָענָן; וּכְבוֹד יְהוָה ָמלֵא אֶתַ -המּ ְ
)שמות מ' 33-35ב'(.
ְשׂיאֵי ַהמַּטֹּת ,הֵם הָעֹ ְמדִים עַל-
ָאשׁי בֵּית אֲבֹתָם :הֵם נ ִ
ִשׂ ָראֵל ר ֵ
ְשׂיאֵי י ְ
לאחר מכן הקריבו נ ִ
ַה ְפּ ֻקדִים .וַיָּבִיאוּ אֶתָ -ק ְר ָבּנָם ִל ְפנֵי יְהוָה )במדבר ז' 3א'  (2,היה זה יום מיוחד וחגיגי עבור משה,
אהרון והעם כולו! את הקורבנות הראשונים הביאו ראשי השבטים )מן הסתם הבכורים( לפי סדר
מסוים  -שבט אחד בכול יום )עיין במדבר ז'  .(11ביום הראשון )שקרוב לוודאי היה היום השני
בחודש הראשון ,בשנה השנייה לצאתם ממצריים( היה זה ראש שבט יהודה אשר בא אל הלויים
כשהקורבן בידו .ביום המחרת בא נציג שבט יששכר ,ביום השלישי זבולון ,ראובן ברביעי ואז
שמעון ,גד ,אפרים ,מנשה ,בנימין ,דן ואשר ,ולבסוף ,ביום השנים עשר ,נפתלי .קורבנותיו של
השבט השנים עשר הובאו ביום השלושה עשר בחודש הראשון .ה' הוסיף לדבר אל משה ,כשהוא
ָשׂר-יוֹם בַּחֹדֶשׁ ַהזֶּה בֵּין ָה ַע ְר ַבּיִם ַתּעֲשׂוּ אֹתוֹ—
מזכיר לו את חשיבות יום המחרת" :בְּאַ ְר ָבּעָה ע ָ
בְּמֹעֲדוֹ ]את הפסח[; ְכּכָל-חֻקֹּתָיו וּ ְככָל-מ ְ
ִשׂ ָראֵל ַלעֲשֹׂת
מֹשׁה אֶלְ -בּנֵי י ְ
ִשׁ ָפּטָיוַ ,תּעֲשׂוּ אֹתוֹ ".וַיְַד ֵבּר ֶ
ֲשׁר
ָשׂר יוֹם לַחֹדֶשׁ ,בֵּין ָה ַע ְר ַבּיִםְ --בּ ִמ ְדבַּר סִינָי :כְּכֹל א ֶ
ַה ָפּסַח .וַיַּעֲשׂוּ אֶתַ -ה ֶפּסַח ָבּרִאשׁוֹן בְּאַ ְר ָבּעָה ע ָ
מֹשׁהֵ --כּן עָשׂוּ ְבּנֵי י ְ
ִצוָּה יְהוָה אֶתֶ -
ִשׂ ָראֵל )במדבר ט' .(3-5
ברם ,לא כולם יכלו לקחת חלק בחג ,שכן לא היו טהורים )כלומר היו נגועים בחוליים למיניהם,
באו במגע עם גוויות מתים וכדומה( .בעקבות פנייה לאלוהיו ,קיבל משה את ההוראה הבאה לגבי
כול מי שאינו יכול לשמור את הפסח במועדוִ " :אישׁ אִישׁ כִּי-יְִהיֶהָ -טמֵא ָלנֶפֶשׁ אוֹ ְב ֶדרֶך רְחֹקָה ָלכֶם,
ָשׂר יוֹם ,בֵּין ָה ַע ְר ַבּיִם--יַעֲשׂוּ אֹתוֹ :עַל-
ַשּׁנִי בְּאַ ְר ָבּעָה ע ָ
ָשׂה ֶפסַח לַיהוָה .בַּחֹדֶשׁ ה ֵ
אוֹ לְדֹרֹתֵיכֶם ,וְע ָ
ִשׁבְּרוּ-בוֹ; ְכּכָלֻ -חקַּת ַה ֶפּסַח ,יַעֲשׂוּ
ַשׁאִירוּ ִממֶּנּוּ ַעד-בֹּקֶר ,וְֶעצֶם לֹא י ְ
מַצּוֹת וּמְרֹרִים יֹא ְכלֻהוּ .לֹא-י ְ
אֹתוֹ" )במדבר ט' .(10-12
"וְ ָהאִישׁ א ֶ
ֲשׁר-הוּא טָהוֹר וּ ְב ֶד ֶר ְך לֹאָ -היָה ,וְ ָחדַל ַלעֲשׂוֹת ַה ֶפּ ַסח--וְנְִכ ְרתָה ַהנֶּפֶשׁ ַההִוא ֵמ ַעמֶּי ָה :כִּי
ִשּׂא ָהאִישׁ הַהוּא .וְכִי-יָגוּר ִא ְתּכֶם גֵּר ,וְע ָ
ָק ְרבַּן יְהוָה לֹא ִה ְקרִיב ְבּמֹעֲדוֶֹ --חטְאוֹ י ָ
ָשׂה ֶפסַח לַיהוָה--
ֲשׂהֻ :חקָּה אַחַת יְִהיֶה ָלכֶם ,וְַלגֵּר וּ ְל ֶאזְרַח הָאָרֶץ" )במדבר ט' .(13,14
ִשׁפָּטוֹ ,כֵּן יַע ֶ
ְכּ ֻחקַּת ַה ֶפּסַח וּ ְכמ ְ
ה' מדגיש את חשיבותו של המועד ואת התוצאות החמורות בהן יישא כול מי שלא ישמור את
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הפסח ,כולל במהלך השהייה במדבר .בלא שיקיימו את הפסח אי אפשר היה להמשיך הלאה,
ובודאי שלא לצאת למלחמה ולצעוד לעבר הנחלה המובטחת.
אחרי שחגגו את הפסח כהלכתו ,הודיע ה' ביום הראשון של החודש השני בשנה השנייה לצאתם
ממצריים על כוונותיו קבל עם ועדה .ראשית הוא הורה על משה לפקוד את כול הגברים הכשירים
למלחמה ,מגיל עשרים ועד חמישים )עיין במדבר א'  .(1,2אחר כך היה על השבטים להתפקד
סביב המשכן ,בסדר זהה לזה שבו הביאו ראשי השבטים את קורבנותיהם ללווים.
ה' המשיך להנחותם .הפעם הוא פקד עליהם ליצור שתי חצוצרות כסף והסביר את ייעודן .מטרת
כלים אלו הייתה רב-תכליתית :לקבץ את העם לפני ה' ,לאסוף את ראשי השבטים ,להודיע על
יציאה לדרך )במדבר( ,לתקיעה בחגים ובראשי חודשים ,ובטרם יציאה לקרב )עיין במדבר י' 1-
 .(10רק שנתיים קודם לכן בחר ה' שלא להניח לעמו לעבור בארץ פלשתים ,שכן הם לא היו
ערוכים למלחמה .למרות זאת ,כבר אז ,בתחילת מסעם ,הם הותקפו על ידי עמלק והיה צורך
להתגונן .יהושע ועוד מספר גברים שנבחרו למשימה זו אכן ביצעוה )עיין שמות י"ז  .(8-10אולם
כעת היה המצב שונה .תחת מגננה ,אלוהים עמד להוביל את עמו במתקפה לצורך השתלטות על
הארץ המובטחת.
היה זה לבטח מראה מרהיב כאשר ביום העשרים בחודש השני ,לאחר הפסח השני ,עלה הענן
בפעם הראשונה מעל המשכן .צבאו האדיר של ה'  -על כול דגליו ונסיו המתנופפים  -כשהכוהנים
נושאים את המשכן בראש ומאחוריו שבט יהודה  -החל לעשות דרכו לעבר ייעודו! אין ספק שניתן
היה לשמוע את קולו של משה מהדהד עד קצה המחנה כשהוא קורא" :קוּמָה יְהוָה ,וְיָפֻצוּ אֹיְבֶי ָך,
ְשׂנְאֶי ָךִ ,מ ָפּנֶי ָך!" )במדבר י'  .(35הציפיות היו רבות ביום ההוא ,שעה שהעם יצא למסעו בן
וְיָנֻסוּ מ ַ
שלושת הימים .אולם תחת מעטה ההתרגשות רחש חשש מפני האויב העלום ששלט בארץ אליה
הם היו צריכים להיכנס ושאותה הם אמורים היו לרשת.
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פרק מ"ג

ספק ,חוסר אמונה ומרי
)במדבר פרק י"א – פרק י"ב וי"ד ,דברים פרק א'(

אלוהים ,כאמור ,נתן הוראות מפורשות להיערכות של צבא ישראל )עיין במדבר י'  .(13-28מחנה
יהודה צריך היה לעמוד בראש ,ובעקבותיו מחנה יששכר וזבולון )שמנו יחדיו  186,400חיילים(.
בני לוי ,גרשון ומררי ,אשר עליהם הוטל לשאת את המשכן ,היו הבאים בתור .אחריהם ראובן
שמעון וגד )אשר מספרם הכולל היה  .(151,450אחרי כן בני לוי ,ממשפחת קהת ,עם כלי הקודש
ְשׁרְתוּ ָבּהֶם; וְ ַה ָמּ ָס ְך--וְכֹל עֲבֹדָתוֹ )במדבר
ֲשׁר י ָ
ַשּׁ ְלחָן וְ ַהמְּנֹרָה וְ ַה ִמּזְבְּחֹת ,וּ ְכלֵי הַקֹּדֶשׁ א ֶ
ָהאָרֹן וְה ֻ
ג'  .(31אחריהם בתור היו אפרים ,מנשה ובנימין )שמספרם הכולל היה  108,100אנשי צבא(.
במאסף היו דן ,אשר ונפתלי ) 157,600סך הכול( .היה זה צבא בן  603,550פקודים אשר פסע
במדבר ,כאשר בראש הוביל עמוד הענן ביום ועמוד אש בלילה .אכן מראה מרשים ביותר!
אולם חזות המחנה הדרוך לא שיקפה את שהתרחש בקרבו .משה עצמו לא היה סמוך ובטוח
ביכולתו של אלוהים להובילם ,ועל כן הוא התחנן בפני חובב בן רעואל שישמש להם ל"עיניים"
)עיין במדבר י'  .(31אך היות והכהן המדייני בחר שלא לעשות כן ,הציב משה את הארון ,בניגוד
להוראות ה' ,בראש מחנה יהודה לָתוּר ָלהֶם מְנוּחָה )במדבר י'  ,(33תחת שיהיה עם משפחת
הקהתים ויתר פריטי הקודש .הייתה זו רק החוליה הראשונה בשרשרת של מרידות שהלכו
והחריפו.
במחנה נשמעו טרוניות ומענות .רק הפגעתו של משה היא שמנעה מאש האלוהים ,שהתלקחה
בקצה המחנה ,לכלות את העם )עיין במדבר י"א  .(1בשלב הבא תאוות האספסוף לבשר הדביקה
גם את בני ישראל ,כשהללו נזכרו בערגה במטעמים שהיו מנת חלקם במצריים .טענות וטרוניות
רווחו אמנם כול העת ,אולם כעת התשוקה לבשר הייתה כה עזה עד כי היא האפילה על רעבונם
לדגים ,לקישואים ,לאבטיחים ,לבצלים ולשומים אותם הם אכלו לכאורה בארץ גלותם .עכשיו רק
בשר יכול היה לספק אותם .אלוהים האכילם את המן )שמתואר "כזרע הגד"( ,וממנו הם הכינו את
לחמם במהלך שנה ויותר .אבל עכשיו היה המן לזרה בעיניהם .וכך העם הוסיף למרר בבכי ,איש
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באוהלו ,מתוך געגוע לארץ שביו .ביודעו שמעשי בני ישראל רעים בעיני ה' ,נפגע משה באופן
אישי .על כן גם הוא קבל בפני אלוהים ...על משאו שהיה כה רב מנשוא עד כי הוא ביקש את נפשו
למות )עיין במדבר י"א .(15
אלוהים ,מצדו ,הגיב לקטנות אמונתו של משה בתוכחהֲ " :היַד יְהוָה ִתּ ְקצָר; ַעתָּה ִת ְראֶה ֲהיְִק ְר ָך
ְד ָברִי ,אִם-לֹא" )פסוק  .(23יחד עם זאת ,ה' פקד על משה ליטול שבעים מזקני העם ולקרבם
לאוהל מועד ,שם הוא העניק להם מן הרוח ששרתה על עבדו ,ועכשיו גם הם התנבאו .אפשר
שבנבואתם הם חזו את אספקת הבשר לשלושים הימים הבאים )עיין פסוקים  .(17-19, 25רוח
הנבואה צלחה על שניים נוספים ,אף על פי שהם נשארו מאחור ,במחנה ,ולא התקרבו למשכן.
למרות זאת אלוהים לא מנע מהם את הרוח )עיין פסוקים  .(26,27בתוך כך לקח על עצמו יהושע
להזהיר את משה בנוגע לשני הנביאים הללו .משה ,שהושפל דיו על ידי אלוהי ישראל שהוכיח לו
שהיכולת הנבואית היא תוצאה של משיחת הרוח ומקורה אינו ביכולת אנושית או במעמד נכבד
כזה או אחר ,פנה עכשיו לעוזרו בטון סרקסטיַ " ,ה ְמ ַקנֵּא אַתָּה לִי?" )פסוק  .(29וכשהוא משנה את
נימת קולו ,הוא מיד הוסיף ..." :וּמִי יִתֵּן כָּלַ -עם יְהוָה נְבִיאִים--כִּי-יִתֵּן יְהוָה אֶת-רוּחוֹ ֲעלֵיהֶם" )פסוק
ִשׁתּוֹקְקוּ ְל ַמתָּנוֹת
 .(29דברים אלו מהדהדים בקריאה שיצאה מפי שאול השליחִ " :רדְפוּ אַ ֲהבָה וְה ְ
ַשׁמִי ַע ַל ֲאנ ִ
רוּ ָחנִיּוֹת ,וּ ְב ִעקָּר ֶשׁ ִתּ ְתנְַבּאוַּ ...ה ִמּ ְתנַבֵּא מ ְ
ָשׁים ְדּ ָברִים ֶשׁ ַתּ ְכלִיתָם ִלבְנוֹת ,לְעוֹדֵד וּ ְלנַחֵם"
ֲשׂה אֲדֹנָי יְהוִה
)איגרת אל הקורינתיים א' י"ד  .(1,3גם הנביא עמוס מכריז" :כִּי ]הרי[ לֹא יַע ֶ
ָדּבָר ,כִּי אִם-גָּלָה סוֹדוֹ אֶלֲ -ע ָבדָיו ַהנְּבִיאִים" )עמוס ג' .(7
כדי לקיים את ההבטחה )והנבואה( לאספקת בשר ,השיב אלוהי ישראל רוח אשר הטילה על
הקרקע פגרי שלווים שנערמו לגובה של כמטר אחד לערך ,כאשר השטח שהם כיסו השתרע על
פני שלושת ימי הליכה מן המחנה .לשון אחר ,אלוהים העניק לישראל בבת אחת כמות בשר
שהספיקה לצריכת חודש שלם .הסירחון שהפיץ הבשר לאחר יום או יומיים בשמש המדברית היה
לבטח מחריד! מכאן ,שכאשר בני ישראל נטלו מן הבשר הוא כבר לא היה כשר ,אפילו לא למגע
)עיין ויקרא כ"ב  .(8כתוצאה מכך התפשטה מגפה במחנה .יש לציין כי לא הייתה זו הפעם
הראשונה בה אלוהים סיפק לעם בשר שלווים; הוא עשה זאת כבר פעם אחת ,בין הערביים ,עוד
בחודש השני ליציאתם ממצריים )עיין שמות ט"ז .(13
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רוח המרי המשיכה לפשות בקרב העם והיא נתנה את ביטויה בדברי קנאה שהשמיעו אהרון ומרים
ְמֹשׁה ִדּבֶּר יְהוָה--הֲלֹא גַּם-בָּנוּ ִדבֵּר" )במדבר
כלפי אחיהם על רוח הנבואה שניתנה לוֲ " .הרַק אַ ְך-בּ ֶ
י"ב  ,(2הם טענו .נוסף לכך העיזה מרים למתוח ביקורת על משה בשל נישואיו לאישה שחומת
עור .לאחים הממורמרים אמר האלוהים ,באופן שלא השתמע לשתי פנים ,שמשה אינו רק נביא,
אלא שאתו הוא מדבר "פֶּה אֶל-פֶּה ...וּ ַמ ְראֶה וְלֹא ְבחִידֹת" )פסוק  .(8ושוב ,הצדק חייב היה
להיעשות ,ועל כן מרים לקתה בצרעת למשך שבעה ימים.
בהגיעם לפתחה של הארץ ,לקדש ברנע ,פקד משה על העם וצבאוְ " :ראֵה נָתַן יְהוָה אֱלֹהֶי ָך ְל ָפנֶי ָך-
אֶת-הָאָרֶץֲ :עלֵה רֵשַׁ ,כּא ֲֶשׁר ִדּבֶּר יְהוָה אֱלֹהֵי אֲבֹתֶי ָך ָל ְך--אַל-תִּירָא ,וְאַלֵ -תּחָת" )דברים א' .(21
אבל צבא ישראל לא היה נכון להתקדם .העם תבע ממשה כי קודם לכן ישלח חוליית סיור וביון
לארץ המובטחת .על כן ,ברשות אלוהים ,נבחרו שנים עשר ראשי שבטים שנשלחו למשימה למשך
ארבעים יום .כששבה המשלחת איששו עשרה מחבריה את חששות העם בנוגע לארץ וליושביה,
ַשּׁ ָמיִם; וְגַםְ -בּנֵי ֲענָקִים ָראִינוּ ָשׁם" )פסוק
בקובעם" ... :עַם גָּדוֹל וָרָם ִממֶּנּוָּ ,ערִים גְּדֹלֹת וּבְצוּרֹת בּ ָ
.(28
החשש מפני האמורי גרם לבני ישראל לחזור בם מהמבצע הצבאי המתוכנן .אולם מה שהביא
ְשׂנְאַת יְהוָה אֹתָנוּ הוֹצִיאָנוּ ֵמ ֶארֶץ
להתדרדרות חמורה עוד יותר היו תלונותיהם נגד האלוהים ..." :בּ ִ
ִמ ְצ ָריִםָ --לתֵת אֹתָנוּ ְבּיַד ָהאֱמֹרִיְ ,לה ְ
ַשׁמִידֵנוּ" ".וְָלמָה יְהוָה ֵמבִיא אֹתָנוּ אֶל-הָאָרֶץ הַזֹּאתִ ,לנְפֹּל
ָשׁינוּ וְ ַטפֵּנוּ ,יִהְיוּ ָלבַז)) "...דברים א'  ,27במדבר י"ד  .(3כאשר יהושע וכלב ניסו לעודד
ַבּ ֶחרֶב--נ ֵ
את העם לגבור על פחדיו ולהיכנס ל"ארץ הצבי" תחת חסותו של אלוהי אבותיהם ,הם כמעט
ונרגמו באבנים )עיין במדבר י"ד  .(6-10יתרה מזאת ,בני ישראל אף ביקשו להעמיד בראשם
מנהיג חלופי שישיבם למצריים.
היה זה הקש ששבר את גב הגמל .מרדנותם הבלתי פוסקת ודרכיהם העקלקלות גרמו לבסוף לה'
לפסוח על אותו דור ,כולל משה ,ולחרוץ את דינם לארבעים שנות נדודים במדבר .הפסיקה ניתנה,
למעשה ,במו פיהם כשבעקבות דברי הבלע של עשרת המרגלים הם קראו כאיש אחד" :לוַּ -מתְנוּ
ְבּ ֶארֶץ ִמ ְצ ַריִם ,אוֹ ַבּ ִמּ ְדבָּר ַהזֶּה לוָּ -מתְנוּ" )במדבר י"ד  .(2כעת רק יהושע וכלב ,המרגלים הנאמנים
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אשר ראו בטוב הארץ ושמו מבטחם בהדרכת אלוהים ובהנהגתו ,הם העתידים להיכנס לארץ
ולרשתה יחד עם כול מי שבאותה עת היו מתחת לגיל צבא )עיין דברים א'  .(35-39וכך חרץ
אלוהים את הדין" :וְאַתֶּם ,פְּנוּ ָלכֶם; וּסְעוּ ַה ִמּ ְד ָבּרָה ֶדּ ֶר ְך יַם-סוּף" )דברים א' " .(40וּ ְבנֵיכֶם יִהְיוּ
ָשׂאוּ אֶת-זְנוּתֵיכֶם--עַד-תֹּם ִפּגְרֵיכֶם ַבּ ִמּ ְדבָּר" )במדבר י"ד .(33
רֹעִים ַבּ ִמּ ְד ָבּר ,אַ ְר ָבּעִים ָשׁנָה וְנ ְ
בשומעם את הדברים החמורים הללו ניסו בני ישראל לחזור בם ולהיכנס לארץ על אף הכול; ללא
משה ,ללא ארון הברית ובעיקר כשפני אלוהים לא הולכים עמם .כמובן שהם הובסו באחת על ידי
האויב .חרטתם המעושה לא הייתה יותר מאשר התמרדות במעטה של התחסדות .מַה ֶשּׁ ָקּרָה ָלהֶם
ֲשׁר ִקצֵּי הָעוֹ ָלמִים ִהגִּיעוּ ֵאלֵינוּ )איגרת אל
ָהיָה ֶלקַח ְל ֻדגְמָה וְזֶה נְִכתַּב ְכּ ֵדי ְל ַהזְהִיר אוֹתָנוֲּ ,אנַחְנוּ א ֶ
הקורינתיים א' י'  11הדגשה שלי( .וכך קרה שצבא ישראל ,על  603,550אנשיו )לבד מיהושע
או כלב( עתיד היה למצוא את מותו במדבר בלא שאיש ממנו יירש את נחלתו או אפילו יזין בה את
עיניו...
בעקבות הקשיים שפקדו את העם כתוצאה ממריו ,ניתן היה להניח שעכשיו יפנו בני ישראל לבדק
בית ,יערכו חשבון נפש ויחזרו בתשובה בנפש חפצה .אולם תחת זאת פעפעה מתחת לפני השטח
תסיסה נוספת ,שמקורה היה באי נחת .שלושה ממנהיגי שבט ראובן ,אשר מן הסתם לא שכחו את
העובדה שאביהם הקדום איבד את בכורתו ,וכן מאתים וחמישים נשיאים אשר זכויות הבכורה
שלהם הופקעו ,לפחות באופן חלקי ,ועברו ללויים ,נשאו את נס המרד .התוצאות הנוראיות לא
הסתיימו רק במותם הדרמטי של דתן ואבירם ,קורח ובני עדתו אלא גם בהיספותם באש של אותם
נשיאים )עיין במדבר פרק ט"ז( .אולם אף בזאת לא היה די כדי לעורר בעם חרדה ויראת ה' .עוד
מֹשׁה וְעַל-אַהֲרֹן,
ִשׂ ָראֵלִ ,מ ָמּ ֳחרָת ,עַלֶ -
בטרם חלפה לה יממה אחת וכבר נאמר ,וַיִּלֹּנוּ כָּלֲ -עדַת ְבּנֵי-י ְ
לֵאמֹר" :אַתֶּם ֲה ִמתֶּם ,אֶת-עַם יְהוָה" )במדבר י"ז  .(6עזות מצח זו הסתיימה במגפה אשר חיסלה
 14,700איש .המגיפה הקטלנית הגיעה לקיצה רק בהתערבות אהרון ,אשר כיפר על העדה בנושאו
מחתת קטורת ואש שנטל מהמזבח ,אתן הוא רץ בקרב הקהל )עיין פסוקים .(11-15
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אויבי העם
בגלל המרידות התכופות ,המרירות וחוסר האמונה נאלץ ה' ,כאמור ,להטות את העם מהדרך
המובילה אל נחלתו .בשל חוסר צייתנותם והספקות שהתגלעו בקרבם שלח אותם אלוהיהם חזרה
ֲשׁר הוֹלִי ְכ ָך יְהוָה אֱלֹהֶי ָך זֶה אַ ְר ָבּעִים ָשׁנָה--
אל המדבר בנמקו זאת במילים" :וְזַָכ ְר ָתּ אֶת-כָּלַ -ה ֶדּ ֶר ְך א ֶ
ֲשׁר ִבּ ְל ָב ְב ָך ֲהת ְ
ַבּ ִמּ ְדבָּרְ :ל ַמעַן עַנֹּ ְת ָך ְלנַסֹּ ְת ָךָ ,ל ַדעַת אֶת-א ֶ
ִשׁמֹר ִמצְוֹתָו--אִם-לֹא" )דברים ח' .(2
לאלוהים היה ברור לחלוטין שעמו לא יוכל לעמוד באמות המידה שהוא קבע ,שכן הטבע המולד
שהוא ירש מאביו הקדמון )אדם( וההשפעה של המלכות הרוחנית הנגדית לא יניחו לו לציית
למלכו .גם כאשר העם יגיע אל ארצו ,ואפילו אחרי שאלוהים ישפיע עליהם מטובה לא היה כול
ספק שהם יפנו לאלוהים אחרים ,יעבדו אותם ויפרו את הברית )עיין דברים ל"א .(20
לנוכח נטיות אלו שחלשו על בני ישראל ,נראה בעליל שהמסוכן שבאויבים שכן בקרבם .החטא
שלט בעוצמה כה רבה עד כי היווה חלק בלתי נפרד מהווייתם ,בלא שהיה ביכולתם לדכאו .אף
על פי כן ,אלוהים העניק לעמו את המשכן ,כסמל הממחיש חזותית מציאות רוחנית שמימית .הוא
גם נתן להם את הכוהנים לבית אהרון ,שתפקידם היה ליישם את כול הנדרש לשם כפרה על חטא.
אלוהים היה מחויב לבריתותיו ולדברו .למרות מצבו הרוחני הירוד של עמו הוא היה מלכם ,כמו
שהם היו עמו .הוא מעולם לא חזר בו מכוונתו לתת לישראל את ארץ אבותיו ולהפוך עם זה לעדו
הנאמן ,לממלכת כוהנים ולגוי קדוש.
אולם לבד מהאויב ששכן מבית ,היו לעם ישראל גם אויבים מבחוץ .זמן קצר לאחר צאתם
ממצריים הם הותקפו על ידי בני דודם העמלקים שירשו מאביהם עשו את הטינה ,השנאה ותאוות
הרצח שהלה רחש כלפי אחיו יעקב .עשו שאיבד את זכויות הבכורה ,הכוללות הנהגת המשפחה
ובעלות על הארץ המובטחת ,טיפח את עלבונו והורישו לצאצאיו .הזכויות שאלוהים העניק לעם
ישראל )שלטון ונחלה( עמדו במרכז מערכות היחסים ,או הסכסוכים ,שהתקיימו מאז ומתמיד בין
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העם ושכניו .באשר לעמלק ,אלוהים הכריז שהוא ימחה את זכרו מתחת לשמיים ,וכי מלחמה לו
בעמלק בכול דור )עיין שמות י"ז .(14,16
בלי שנתעכב על כול אחת מן התגרות וההתכתשויות אליהן נקלעו בני ישראל במדבר ,די לקבוע
שמה שעבר על אבותינו בקנה מידה קטן ,היו אירועים שהקדימו את מה שהתפתח במרוצת הדורות
לסדרות של סכסוכים בקנה מידה מלא .מזמור פ"ג מתמצת מצב מתמשך זה אשר תחילתו )ברמה
הלאומית( במדבר ,והוא נמשך עד ימינו אנו .המחבר מפרט את רשימת העמים העוינים את
ָשׂאוּ
ְשׂנְאֶי ָך נ ְ
ישראל ,ואת המניע שלהם ללחום בעמו של אלוהים .כִּיִ -הנֵּה אוֹיְבֶי ָך יֶ ֱהמָיוּן; וּמ ַ
רֹאשׁ .עַלַ -ע ְמּ ָך יֲַערִימוּ סוֹד; וְיְִתיָעֲצוּ עַל-צְפוּנֶי ָך .אָמְרוּ—'לְכוּ ,וְנַ ְכחִידֵם מִגּוֹי;

שׁ ם-
וְלֹא-יִזָּכֵר ֵ

יְ
ִשׁ ְמעֵאלִים; מוֹאָב וְ ַהגְרִים .גְּבָל
ִשׂ ָראֵל עוֹד '.כִּי נוֹעֲצוּ לֵב יְַח ָדּו; ָעלֶי ָך ְבּרִית יִכְרֹתוּ .אָ ֳהלֵי אֱדוֹם ,וְי ְ
ֶשׁת ,עִםְ -
וְעַמּוֹן ,וֲַע ָמלֵק; ְפּל ֶ
יֹשׁבֵי צוֹר .גַּם-אַשּׁוּר נְִלוָה ִעמָּם; הָיוּ זְרוֹ ַע ִל ְבנֵי-לוֹט ֶסלָה )מזמור פ"ג
 3-9הדגשות שלי( .בין האויבים הללו נמצאים גם קרובי משפחה של עם ישראל ,כאשר רובם גם
הם בנים בכורים .הבכורה היוותה תמיד את צירו של מעגל האיבה ,הקנאה והעוינות .אולם
אלוהים הוא שהציב על מכונו את בכורו ,יעקב-ישראל ,ומה שהוא קבע אינו ניתן לשנוי ,גם לא
כאשר עמו סוטה מדרך הישר.
לאחר ארבעים שנות הנהגה פוליטית של בית לוי ,בראשות משה ,עמד אלוהים להשיב סמכות
לשבטים להם הוא העניק את זכות הבכורה במשפחה .יהושע משבט אפרים וכלב משבט יהודה
נבחרו על ידיו כדי להוביל את העם לארץ המובטחת .השנים הללו היו המרגלים היחידים
שאמונתם וביטחונם באלוהי ישראל עמדו להם .הם לא פקפקו בנאמנותו ובהבטחותיו שהארץ אכן
תיכבש ותינתן לעמו .לפנינו דוגמא ,אם כי בזעיר אנפין ,לאחדות בין אפרים ויהודה כשהם פועלים
בסמכות בכורה משותפת ,שעה שה' הולך לפניהם כדי להוציא לפועל ולהגשים את תוכניותיו )עיין
ישעיהו י"א  ,11-14זכריה ט' .(13
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לאלוהים פתרונים ...לחוסר משמעת
)דברים פרק ט'  -פרק י' ,פרק ל' ,פרק ל"א(

תוך כדי מעקב אחר מחדלי בני ישראל ותוצאות כישלונותיהם במילוי הנדרש מהם ,ניתן להבחין
במרכיב חדש המתחיל להשתרג כחוט השני במארג ה"חטא ועונשו" .לאט לאט ובהדרגה נחשף
המענה של אלוהים לבעיית החטא הכרונית.
לפני הכניסה לארץ המובטחת מוצגת ספירת מלאי המפרטת את ההתקוממויות הרבות של העם,
ומעידה על כך שרק פעולה אחת תבטיח שבעתיד הם יהיו מסוגלים לציית  -הלוא היא "מילת
הלב" .מושג זה מוצג לראשונה בספר דברים" :וּ ַמ ְלתֶּם אֵת ָע ְרלַת ְל ַב ְבכֶם; וְָע ְר ְפּכֶם--לֹא ַתקְשׁוּ עוֹד"
ְשׂ ְמתֶּם אֶתְ -דּ ָברַי ֵאלֶּה
)דברים י'  .(16תיאור נוסף של הלב הכנוע והנימול נמצא בפרק הבא" :ו ַ
ְשׁכֶם" )דברים י"א 18א' הדגשות שלי( .ה' מצביע על כך שבידיו מצוי הפיתרון
עַלְ -ל ַב ְבכֶם ועַל-נַפ ְ
לבעייתם המתמשכת .בפרק ל' ,בו הוא חוזה את העתיד להתרחש ,הוא ממשיך להרחיב את
הדיבור בנושא זה כשהוא אפילו מדגיש את המונחים הפצה ודחייה )המרמזים על יהודה ש"יופץ"
ועל אפרים ש"יידחה" ,כאשר לאחר ימים רבים הם ישובו להתאחד .עיין ישעיהו י"א .(12
באותם ימים רחוקים לא זו בלבד שה' ישיב את האובדים אל חיקו ואל ארצו ,הוא אף יעשה יותר
מכך" :וּמָל יְהוָה אֱלֹהֶי ָך אֶתְ -ל ָב ְב ָך ,וְאֶתְ -לבַב זְַר ֶע ָך :לְאַ ֲהבָה אֶת-יְהוָה אֱלֹהֶי ָךְ ,בּכָלְ -ל ָב ְב ָך וּ ְבכָל-
נַפ ְ
ְשׁ ָךְ --ל ַמעַן ַחיֶּי ָך" )דברים ל'  ,6עיין גם ירמיהו ל"א  .(31-34באופן זה תבוא לידי ביטוי
הקדושה האמורה לאפיין את עם אלוהים ואת מלכותו ,ככתוב" :אֶת-יְהוָה ֶה ֱא ַמ ְר ָתּ הַיּוֹם ִלהְיוֹת ְל ָך
ִשׁמֹ ַע בְּקֹלוֹ .וַיהוָה ֶה ֱאמִי ְר ָך הַיּוֹם
ִשׁ ָפּטָיו--וְל ְ
ִשׁמֹר ֻחקָּיו וּ ִמצְוֹתָיו וּמ ְ
לֵאלֹהִים וְָל ֶלכֶת ִבּ ְד ָרכָיו ,וְל ְ
ִלהְיוֹת לוֹ ְלעַם ְסגֻלָּהַ ,כּ ֲא ֶשׁר ִדּבֶּרָ -ל ְך; וְל ְ
ָשׂה,
ֲשׁר ע ָ
ִשׁמֹר כָּלִ -מצְוֹתָיו .וּ ְל ִת ְתּ ָך ֶעלְיוֹן עַל כָּל-הַגּוֹיִם א ֶ
ֲשׁר ִדּבֵּר" )דברים כ"ו .(17-19
ְשׁם וּ ְל ִתפְאָרֶת; וְִלהְיֹ ְת ָך עַם-קָדֹשׁ לַיהוָה אֱלֹהֶי ָךַ ,כּא ֶ
ִל ְת ִהלָּה ,וּל ֵ
הגם שבשלב הנוכחי בחיי העם דברים אלו הם עדיין בבחינת חזון למועד ,הרי שהמגיד אחרית
מראשית יכול כבר עכשיו לברך על המוגמר ,שכן בעיתותיו-הוא הם יתגשמו במלואם.
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עכשיו ,לאחר שאלוהים בריבונותו קבע חד משמעית את עתיד עם ישראל ,נשמע קול אנושי
במחנה .היה זה משה .אולם הפעם הוא אינו דובר בשם אלוהיו ,כי אם אך ורק בשם עצמו בהיותו
מודע לתמורה ההולכת וקרבה .בעתיד הנראה לעין לא רק שהוא יחדל להנהיג את עם ישראל ,אלא
שאף לארץ הוא לא ייכנס .בתוך כך משה מחזק את ידי העם בתקיפות ובבטחה ,כשהוא מתחייב
בפניהם שנאמנותו של אלוהיהם אינה ניתנת לערעורִ " :חזְקוּ וְ ִאמְצוּ אַל-תִּירְאוּ וְאַלַ -תּ ַערְצוּ ִמ ְפּנֵיהֶם
]האויבים[ :כִּי יְהוָה אֱלֹהֶי ָך הוּא הַהֹ ֵל ְך ִע ָמּ ְך--לֹא יְַר ְפּ ָך ,וְלֹא יַַעזְבֶךּ"ָ )דברים ל"א .(6
הדברים הנחרצים הללו ,המתארים בפני העם את כוונות אלוהים ואת מחויבותו לברית שהוא כרת
עמו ,מאששים את ההבטחה שניתנה מוקדם יותר" :וְיַָד ְע ָתּ הַיּוֹם כִּי יְהוָה אֱלֹהֶי ָך הוּא-הָעֹבֵר ְל ָפנֶי ָך
אֵשׁ אֹ ְכלָה--הוּא י ְ
ֲשׁר ִדּבֶּר
ַשׁתָּם וְ ַה ֲא ַב ְדתָּם ַמהֵרַ ,כּא ֶ
ַשׁמִידֵם ]את האויבים[ וְהוּא יְַכנִיעֵם ְל ָפנֶי ָך; וְהוֹר ְ
יְהוָה ָל ְך" )דברים ט' .(3
ברם ,למען לא תיווצר אי-הבנה כלשהי ולמען לא השאר ספק באשר למניעיו של אלוהים במסגרת
תוכניותיו וכוונותיו לגבי בני ישראל ,הוא מציג בהחלטיות את נקודת מבטו בעניין זה" :לֹא
ִישׁם
ִשׁעַת הַגּוֹיִם ָה ֵאלֶּה יְהוָה אֱלֹהֶי ָך מוֹר ָ
ֶשׁת אֶת-אַ ְרצָם :כִּי ְבּר ְ
ְיֹשׁר ְל ָב ְב ָך אַתָּה בָא ָלר ֶ
ְב ִצ ְד ָק ְת ָך וּב ֶ
ִשׁבַּע יְהוָה ַלאֲבֹתֶי ָך ,לְאַ ְב ָרהָם ְליְִצחָק וּ ְליַעֲקֹב" )דברים ט' .(5
ֲשׁר נ ְ
ִמ ָפּנֶי ָך ,וּ ְל ַמעַן ָהקִים אֶתַ -ה ָדּבָר א ֶ
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פרק מ"ו

עם ישראל מואס במלכו
ממש כשם שיעקב ברך את בניו טרם מותו ,כך מברך משה איש האלוהים את כול אחד משבטי
ישראל לפני הסתלקותו .שירת האזינו )דברים ל"ב  (1-43ומספר דברים קצרים )בדברים ל"ג
 (1-5מהווים פתיח כבד משקל לברכה הנבואית המוקדשת לכל שבט ושבט.
שירת האזינו נועדה בעיקרה לשמש ראיה לבגידתה העתידית של ישראל ...." :כִּי יַָד ְעתִּי אֶת-יִצְרוֹ,
ִשׁ ַבּ ְעתִּי" )דברים ל"א 21ב'( .משה אף מגייס
ֲשׁר נ ְ
עֹשׂה הַיּוֹםְ ,בּ ֶטרֶם ֲאבִיאֶנּוּ אֶל-הָאָרֶץ א ֶ
ֲשׁר הוּא ֶ
אֶ
את גרמי השמיים )עיין דברים ל"א 28ב' ,ל"ב  (1שיעידו על מערכת יחסי ישראל עם אלוהיו -
בעבר ,בהווה ובעתיד  -וכן על תוכניות אלוהים למען עמו ,וזאת על אף נטיות לבם .הכרזת משה:
ָאשׁי עָם ,יַחַד ִשׁ ְבטֵי י ְ
ִישׁרוּן ֶמ ֶל ְך ְבּ ִהתְאַסֵּף ר ֵ
"וַיְהִי ב ֻ
ִשׂ ָראֵל" )דברים ל"ג  ,(5מציגה עיקרון נצחי
שלפיו שליטו העליון של עם ישראל מתגלה במלוא עוצמתו כאשר יעקב ,ה"עוקב" העקמומי,
מתיישר ובה בעת כול שבטי ישראל מתאחדים תחת הנהגת רועם ומלכם )עיין יחזקאל ל"ז
.(24,25
אחרי מות משה ,פוקד אלוהים על יהושע לחצות את הירדן אל הארץ אותה הוא הבטיח לתת לבני
ישראל .ושוב נשלחים מרגלים .הפעם הם רק שניים ,אולי בשל שבפעם הקודמת הוכח כי רק שני
עדים היו נאמנים לדווח דיווח אמת .מרגלים אלו שבים ובידם דין וחשבון חיובי ,ולפיו
האוכלוסייה המקומית חוששת חשש רב מפני הפלישה של שבטי ישראל .וכך נסללה הדרך בפני
ישראל להיכנס אל הארץ ולכובשה .כשאלוהי צבאות מובילם עם ארון הברית בראש וכשמי הירדן
נסוגים עד למקום בשם "אדם" ,עוברים בני ישראל בחרבה.
אולם למרבה הצער צעדת ניצחון זו אינה בהכרח סימן לבאות ,וזאת על אף הקריסה המופלאה של
חומות יריחו .עם ישראל לא השכיל להשלים את כיבוש הארץ ,למרות שאלוהים עמד בהבטחות
ֵשׁבוּ
ִשׁבַּע ָלתֵת ַלאֲבוֹתָם; וַיִּרָשׁוּ ָה ,וַיּ ְ
ֲשׁר נ ְ
ִשׂ ָראֵל אֶת-כָּל-הָאָרֶץ א ֶ
אותן הוא נתן ליהושע :וַיִֵּתּן יְהוָה ְלי ְ
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ִשׁבַּע ַלאֲבוֹתָם; וְלֹאָ -עמַד אִישׁ ִבּ ְפנֵיהֶם ִמכָּל-אֹיְבֵיהֶם--אֵת
ֲשׁר-נ ְ
בָהּ .וַיָּנַח יְהוָה ָלהֶם ִמ ָסּבִיב ,כְּכֹל א ֶ
ֲשׁרִ -דּ ֶבּר יְהוָה אֶל-בֵּית
כָּל-אֹיְבֵיהֶם נָתַן יְהוָה ְבּיָדָם .לֹא-נָפַל ָדּבָר--מִכֹּל ַה ָדּבָר הַטּוֹב א ֶ
ִשׂ ָראֵל :הַכֹּל בָּא )יהושע כ"א  .(43-45אלוהים ,מצידו ,יצר תנאים שיבטיחו את התגשמות כול
יְ
ִשׁמַע לֹא
הנאמר לעיל עבור עמו .העם ,לעומת זאת ,לא הצליח לקחת את מה שניתן לו ַ ...ה ָדּבָר ֶשׁנּ ְ
הוֹעִיל ָלהֶם מִשּׁוּם ֶשׁלֹּא ִה ְת ַמזֵּג עִם אֱמוּנָה ְבּ ֶקרֶב הַשּׁוֹ ְמעִים )איגרת אל העברים ד' .(2
בסוף חייו של יהושע אנו קוראים את הדברים המצערים הבאים :וְגַם כָּל-הַדּוֹר הַהוּא נֶ ֶאסְפוּ אֶל-
ִשׂ ָראֵל
ָשׂה ְלי ְ
ֲשׁר ע ָ
ֲשׂה א ֶ
ֲשׁר לֹא-יָדְעוּ אֶת-יְהוָה ,וְגַם אֶתַ -ה ַמּע ֶ
אֲבוֹתָיו; וַיָּקָם דּוֹר אַחֵר אַ ֲחרֵיהֶם א ֶ
)שופטים ב'  .(10הקרבות עדיין לא שככו ,גם כשישוע בן נון הלך לעולמו .ספר שופטים פותח,
אפוא ,בציווי אלוהים שעל יהודה ,כנהוג ,לעמוד בראש הקרב נגד הכנענים )עיין שופטים א' .(1,2
ברם ,סיפורי הקרבות של כול אחד מן השבטים מסתיימים בפסוק החוזר "ואת ה ...לא הורישו
בני"....
תמונת המצב הניבטת לנגד עינינו היא זו של עם הכושל שוב ושוב בעבודת אלוהים ,ואף מרחיק
לכת בפנותו לעבודת זרה .לכן אלוהים מוסר את עמו הבוגד בידי העממים השכנים והללו חוזרים
ותוקפים אותו .וכך ,בכול עת שנשקף איום העם זועק לישועה ואלוהים ממציא להם מושיע .תוך
זמן קצר העם מסרח דרכו פעם נוספת וכתוצאה מכך שבות לפקוד אותו צרות ,ושוב הוא מרים
ֲשׂה
ָשׁר ְבּעֵינָיו יַע ֶ
ִשׂ ָר ֵאל :אִישׁ ַהיּ ָ
קול צעקה לאלוהים וחוזר חלילה .המיליםַ ,בּיָּמִים ָההֵם אֵין ֶמ ֶל ְך ְבּי ְ
מיטיבות לתאר את פני הדברים ואת הלך הרוח ששלט בקרב עם ישראל .מכאן אנו למדים שהעם
חלק על שלטונו של אלוהים ,על אף שהוא הוכיח עצמו פעמים אינספור כבעל יכולת מופלגת
להנהיגו ללא סיוע חיצוני ,ולעיתים גם באמצעות ייפוי כוחם של מנהיגי השבטים ,השופטים וכן
הכוהנים מבית אהרון .דחיית מנגנוני שלטון אלו תמיד מפנה את מקומה לאי סדרים ולכאוס.
כדי לאפשר לעם לחוות את עקרונות שלטונו באמצעות כלי נאמן ,בחר אלוהים בשמואל משבט
לוי )עיין דברי הימים א' ו'  .(18-23לשמואל ,אשר אלוהים קראו מבטן ,היה מעמד מיוחד בקרב
עמו .בחיר אלוהים זה פעל לא רק ככהן ,אלא שימש גם שופט בפועל .כהונת שמואל החלה רק
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כאשר בית עלי חדל להתקיים כשבניו של האחרון ,חופני ופנחס ,מעלו באמון והעם הובס קשות
על ידי הפלשתים ,שאף שבו את ארון הברית.
שמואל היה בעל רקע מעניין במיוחד .לאביו היו שתי נשים ,שרק אחת מהן ,כצפוי ,הייתה אהובה.
חנה הייתה עקרה בעוד שצרתה הייתה וולדנית .הייתה זו חנה אשר קיבלה מבעלה "מנה אחת
אפיים" )עיין שמואל א' א'  ,(5והיא זו אשר בסופו של דבר ילדה את שמואל .המתח בין שתי
הנשים היה רב ,ואופיין בחיכוכים וביריבות בדומה לסיפור שתי נשותיו של יעקב .ואמנם,
בסיפורם של יעקב ורחל נמצא קווים מקבילים לאלו של הורי שמואל.
שמואל שפט את ישראל כשהוא סבב במסלול בית אל  -גלגל  -מצפה .תקופתו אופיינה בשיבת
העם לעבודת ה' ונטישת עבודת האלילים ,ביניהם גם העשתרות .שמואל סייע לעם להטות את ליבו
לה' ,ומסיבה זו הצליחו בני ישראל להנחיל תבוסה לפלשתים )עיין שמואל א' ז'  .(10אולם היות
ובניו של שמואל לא הלכו בדרכו ובדרכי אלוהים הוביל הדבר ,עוד במהלך תקופת כהונתו,
להחלטה הרת גורל ששינתה את פני האומה ועתידה ללא היכר .כפי שכבר נוכחנו לדעת בפרק ד'
של ספרנו ,העם דרש מלך ככול הגויים בסוברו שזו הדרך האחת והיחידה להגיע לשלווה ולנחלה.
פנייה זו העציבה מאד את הרואה הישיש נאמן-האלוהים ,שראה בזאת את דחיית הנהגתו .אולם
אלוהים סיבר את אוזנו של עבדו והודיע לו שבו )באלוהים( הם מאסו .וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶלְ -שׁמוּאֵל,
ֲשׁר-יֹאמְרוּ ֵאלֶי ָך :כִּי לֹא אֹ ְת ָך מָאָסוּ ,כִּי-אֹתִי ָמאֲסוּ ִממְּלֹ ְך ֲעלֵיהֶם"
" ְשׁמַע בְּקוֹל ָהעָם לְכֹל א ֶ
)שמואל א' ח'  7הדגשה שלי( .בטרם בחר העם במלך ,הזהירם שמואל מפני התוצאות שעלולות
להיות למהלך מעין זה )עיין שמואל א' ח'  .(11-18בנוסף ,יש לשים לב לעובדה שמלכי ישראל
עתידים היו לשבת על כס אלוהים עצמו :וַיּ ֶ
ֵשׁב ְשׁלֹמֹה עַלִ -כּסֵּא יְהוָה ְל ֶמלֶך ַתּחַתָ -דּוִיד אָבִיו )דברי
הימים א' כ"ט  :23הדגשה שלי(.
תביעת העם למלך מלווה בשימוש בפועל ל"שאול" )למשל שמואל א' ח'  ,10י"ב .(13,17,19
לאור זאת מעניין שמלכה הראשון של ישראל נקרא "שאול" ,איש ימיני גבוה ונאה אשר נבחר
להנהיג את עם ה' .ההטיה "לשאול" משמעותה ,כמובן ,היא גם "ללוות" .האם יש במשמעות
הכפולה של שמו של שאול משום רמז לכך שהתגשמות משאלות שאינן בהתאם לרצון אלוהים
נדונה ,בהכרח ,להתקיים לאורך זמן "שאול" בלבד?
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מעניין שהיה זה דווקא שבט בנימין ,ששכן בין יהודה ואפרים ,אשר העניק לעם ישראל את מלכו
הראשון אשר טרם הכתרתו קיבל באופן נבואי שתי כיכרות לחם )עיין שמואל א' י'  .(4אף על פי
כן תפקיד המלוכה עדיין היה בחזקתו של שבט יהודה ,בעוד שבידי שבט אפרים הייתה ה"מנה
הכפולה" .וכך ,הניסיון להעמיד את שבט בנימין בתפקיד של מאחד העם לא החזיק מעמד זמן רב.
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פרק מ"ז

מחלוקת בין שני המחנות
)שמואל א' פרק ט"ז ,שמואל ב' פרק ג' – פרק ח' ,פרק י"א – פרק י"ג ,פרק ט"ו – פרק כ'(

בעקבות מחדליו של שאול בהנהגת האומה ,פנה אלוהים לשושלת המלכותית של שבט יהודה כדי
לאתר את המלך הבא שיאייש את כיסאו .פירוט אילן היוחסין אשר צמח מיהודה מצוי בספר רות
שם נזכר בועז )צאצאו של פרץ בכור יהודה( אבי עובד ,שהביא לעולם את ישי אשר הוליד את
בחיר האלוהים .שמואל  -השופט ,הנביא והחוזה נשלח בתוקף תפקידו ככהן למשפחתו של ישי
שהתגוררה באזור בית לחם ,כדי להתחקות אחר המועמד הראוי ביותר לתפקיד הרם )עיין שמואל
א' ט"ז  .(1לאחר שאלוהים לא הצביע על איש מבני ישי אותם בחן שמואל ,שאל האחרון את האב
אם יש לו בנים נוספים .בהיסוס-מה הזכיר ישי את צעיר בניו ,רועה הצאן .בהתייצב העלם אל מול
הנביא הזקן העידו שמיים וארץ על מעורבותו של אלוהים בתהליך הבחירה .לבו של דוד נהה
מנוער אחר אלוהי ישראל ,ועל כן הוא נבחר לשבת על "כס אלוהים".
אין פלא שגם עכשיו ,כמו בעבר ,לא היה זה דווקא הבכור הביולוגי שהתאים לייעוד הבכיר .חיי
האב עוברים לכול בניו ,וכך האב )או ,לחילופין ,ה'( יכול להעניק את זכויות הבכורה לנאמן
שבצאצאיו .היה זה ,אפוא ,דוד ,הבן השמיני ,שנבחר על ידי האל .יתר על כן ,בבוחרו למלך בן
לשבט יהודה נתן אלוהים ביטוי מובהק לייעוד שהוא קבע עבור שבט זה.
חלקו השני של העם ,דהיינו בית ישראל ,לא ראה בעין יפה בחירה זו ,ולכן בנו של שאול – איש
בושת  -המשיך לשמש כמלכם במשך שנתיים ימים .בשבע שנות מלכותו הראשונות מלך דוד על
יהודה ,בעוד המחלוקת בקרב שני חלקי העם לא חדלה )עיין שמואל ב' ג' 1א'( ,אבלָ ...דוִד הֹ ֵל ְך
וְ ָחזֵק ,וּבֵית ָשׁאוּל הֹ ְלכִים וְַדלִּים )פסוק 1ב( .בעקבות עריקתו של אבנר שר צבא שאול לצד דוד,
הזמינו זקני ישראל את מלך יהודה למלוך גם עליהם )עיין שמואל ב' ג' .(17-21
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לאחר איחודו מחדש של עם ישראל כבש דוד את ירושלים ,בנה אותה והפכה לבירת הממלכה
המאוחדת .דוד המשיך להוביל את העם במבצעים צבאיים מוצלחים ,כשהוא מרחיב את גבולות
הארץ המובטחת .אולם מלך ישראל לא הסתפק בזאת; הוא נשא עיניו גם לעניינים רוחניים .לאחר
שהניח את התשתית הפיזית )סביב המצודה אותה הפך לעיר דוד( ,הוא גמר אומר להביא את ארון
הברית ועמו את שכינת האלוהים לירושלים .אלוהים ,מצידו ,כרת ברית עם בחירו )עיין שמואל ב'
ז'  4ואילך(.
בד בבד נראה שהצלחותיו הצבאיות של דוד עוררו את גאוותו ויצריו וגרמו לו לחוש כול-יכול ,מה
שהוביל לפרשה המבישה של בת שבע .אלוהים גער בדוד ,פסק שקללת החרב לא תסור מביתו,
ובנוסף הכריז כי נשותיו תינתנה בפומבי לאחר וכי בכורה של בת שבע לא יחיה )עיין שמואל ב'
י"ב  .(10-12התגשמות הדברים הללו לא אחרה לבוא .בעקבות רוח התאווה ,שקנתה לה עכשיו
שבת בבית דוד ,התגלעו תוך זמן קצר גם תופעות כמו גילוי עריות ,פריצות ,רצח ומרד .אונס
אמנון את אחותו תמר גרם לאחיהם אבשלום לנקום באמנון ולרוצחו .כך התהווה קרע בין דוד
לאבשלום אשר הוביל למרידתו של האחרון באביו .כיוון שרוב בית ישראל נטה אחר אבשלום
היה העם שסוע בשנית.
כידוע ,דוד ברח מבנו ומצא מחסה מעבר לירדן ,במקום ששמו "מחניים" .במקום זה ישב המלך
המודח מבלי להחזיר מלחמה שערה נגד בנו .אולם גם לאחר שאבשלום חוסל והמרד דוכא דוד לא
שב משום מה לירושלים לתבוע את כס המלוכה .מדוע?
הצבא שהצטרף לאבשלום היה מורכב ברובו משבטי הצפון ,אשר לאחר מות מנהיגם ותבוסתם נסו
איש לאוהלו .ימים אלו אופיינו באי שקט ומתיחות גורפת בין השבטים .שבטי ישראל משחו את
אבשלום למלך תחת אביו ,ועכשיו כשהוא כבר לא היה בין החיים הם נותרו נבוכים )ראה שמואל
ב' י"ט  .(10-11כעת הם תכננו את שיבת המלך ,אשר נגדו הם התקוממו ב"גדול" ,אולם כיצד
יעלה בידם להתייצב מולו?
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למרבה הפליאה דוד ,שדבר התוכניות הללו הגיע לאוזניו ,לא מש ,כאמור ,ממקומו .ייתכן שאם
נרד לסוף דעתו של דוד ונבין את מניעיו נגלה מדוע המשיח ,מלך ישראל ובן דוד ,מתעכב גם הוא,
לכאורה ,בשערי "מחניים" במדבר שמעבר לירדן ואינו שב למלוך בירושלים .יכול להיות
שציפיותיו דומות לציפיות דוד ,אשר שלח את שני הכוהנים ,צדוק ואביתר ,להזמין את קרוביו
ָשׁיב אֶתַ -ה ֶמּלֶך"
ְשׂרִי אַתֶּם; וְָל ָמּה ִתהְיוּ אַחֲרֹנִים ְלה ִ
משבט יהודה בקובעו" :אַחַי אַתֶּםַ ,ע ְצמִי וּב ָ
)שמואל ב' י"ט  .(12,13הדברים הללו הטו את ליבם של בני יהודה אל מלכם )פסוק  ,(15ולוואי
ובית יהודה בימינו היה מגיב באופן דומה כלפי בן דוד אדונו ,ומזמינו לשוב לירושלים!
בשלב זה זקני יהודה שלחו אמנם דבר כדי להשיב את המלך ,אבל האחרון התקרב רק עד גדת
הירדן ולא יסף ,שכן הוא חיכה לבני שבטו לרדת אל הגלגל ולפגוש אותו שם .ואכן ,לבסוף ,הם
עשו זאת כאיש אחד .גלגל היה המקום בו נערכה ברית המילה כשבני ישראל נכנסו לארץ
המובטחת ,ושם נגולה מהם חרפת מצריים )עיין יהושע ה'  .(2,9האם המשיח מצפה שלא זו בלבד
ְשׂ ִרו )עיין ישעיהו י"א  ,1לוקס א'  ,31,32איגרת אל הרומים
שבית יהודה יכיר בכך שהוא ַע ְצ ִמו וּב ָ
א'  ,3איגרת טימותיאוס ב' ב'  ,(8אלא אף שהוא )בית יהודה ,כמו כול ישראל( זקוק לברית
שבלב ,ברית אשר תסיר ממנו את חרפת מצריים הרוחנית )שהיא טומאת העולם(?
שבטי ישראל היו חייבים להכיר במעמדו המלכותי של שבט יהודה ,ששבט המחוקקים "בין רגליו"
והנהגת המשפחה נתונה בידיו ולהיעתר למנהיגותו .דוד הבין שאם רק חלק אחד מן העם יקבל את
העובדה שאלוהים הטיל עליו את מישרת הנהגת העם לא תוכל הממלכה )המפוצלת( להמשיך
להתקיים .הייתכן שעד שתיכון אחדות בין יהודה וישראל/אפרים ,כשהם ייאותו לחיות איש לצד
רעהו בענווה ,תוך כדי חזרה בתשובה והתרצות איש אל אחיו תחת סמכות שלטון אלוהים ובהתאם
ַשּׁ ַמיִם עַד עֵת
ֲשׁר ָצרִי ְך ֶשׁיְַּקבְּלוּ אוֹתוֹ ה ָ
לסדרי מלכותו – ייאלץ המשיח להמתין ,כנאמר לגביו :א ֶ
ְדוֹשׁים? )מעשי השליחים ג' 21
ֲשׁבַת הַכֹּל ְלתִקּוּנוָֹ ,דּבָר ֶשׁאֱלֹהִים ִדּבֵּר מֵעוֹלָם ְבּפִי נְבִיאָיו ַהקּ ִ
הָ
הדגשה שלי( .כדאי כמו כן לתת את הדעת על הנאמר ביחזקאל ל"ז  15ואילך ,שם מצויה אחת
מהנבואות החשובות העוסקת בנושא זה ,ומצפה להגשמתה.
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ברם ,ממש לפני שהמשלחת מיהודה הצליחה להגיע אל המלך ,הופיעה קבוצה נוספת .שמעי בן
גרא מבית שאול ,איש אשר קילל את המלך וידה בו אבנים כשהאחרון היה בשיא שפלותו )עיין
שמואל ב' ט"ז  5ואילך( ,הכה עכשיו על חטא והגיע עם אלף איש מבני שבטו כשהוא חוצה את
הירדן לפני המלך )עיין שמואל ב' י"ט  .(17-21שמעי פונה אל המלך ומביע חרטה בשם שבטו
וגם בשם "כול בית יוסף" .דוד סלח לשמעי ואף התפייס עם בנו הנכה של שאול ,מפיבושת.
בינתיים הוסיפו להגיע למקום גם אחרים מבני ישראל ,במספרים גדלים והולכים ,בציפייה לחזות
במלך ופמלייתו בשעת חצייתם את הירדן .המריבות הפנימיות אמנם הגיעו עכשיו לקיצן ,אולם
הבאים הפנו את כעסם כלפי בני שבט יהודה .כשהאחרונים ליוו את המלך בחצותו את הנהר
בעבעה קנאתם של בני ישראל על פני השטח .וְ ִהנֵּה כָּל-אִישׁ י ְ
ִשׂ ָראֵל ָבּאִים אֶלַ -ה ֶמּ ֶל ְך; וַיֹּאמְרוּ אֶל-
ְשׁי ָדוִד עִמּוֹ?"
ַה ֶמּ ֶל ְך "מַדּוּ ַע גְּנָבוּ ָך אַחֵינוּ אִישׁ יְהוּדָה ,וַיֲַּעבִרוּ אֶתַ -ה ֶמּ ֶל ְך וְאֶת-בֵּיתוֹ אֶתַ -היְַּרדֵּן וְכָל-אַנ ֵ
)שמואל ב' י"ט  .(42ברוב צדקנותם ,שכחו בני ישראל שאך עתה הם מרדו במלך ועל כן הם
המשיכו לרטון" :זה לא הוגן ,הרי אנחנו הגינו מלכתחילה את רעיון השבת המלך לביתו".
בנסיבות אחרות ייתכן וטיעוניהם היו נשמעים סבירים ,אולם בשל רגשי הנחיתות שלקו בהם ,הם
תבעו יחס מיוחד והכרה ללא כול הצדקה .כשניסיונותיהם לקבל את "המגיע להם" לא עלו יפה,
הם הגיבו בפרץ של זעם.
כיצד נהגו בני יהודה בעקבות המתקפה הרגשית הזו? " ...כִּי-קָרוֹב ַה ֶמּ ֶל ְך ֵאלַי ,וְָלמָּה זֶּה ָחרָה ְל ָך
ִשּׂא לָנוּ" )שמואל ב' י"ט  ,(43הם השיבו .האם
ִשּׂאת נ ָ
עַלַ -ה ָדּבָר ַהזֶּה :הֶאָכוֹל אָ ַכלְנוּ מִןַ -ה ֶמּ ֶל ְך ,אִם-נ ֵ
יש בדברים הללו של בני יהודה משום מענה תכליתי לטענת בני ישראל המסכנים ,שאחיהם
היהודים תמיד מצליחים להערים עליהם? ואמנם ,ביחסו של המלך לבני שבטו לא ניכרה כול
העדפה ,אך גאוותם הפגועה של בני ישראל הולידה קנאה וכעס שצפו ועלו על פני השטח...
כשהם עדיין מבולבלים מתשובת אחיהם ,עשו בני ישראל את הצעד הבא בניסיון כושל להישמע
ֶשׂר-יָדוֹת ]עשרה חלקים[ לִי ַב ֶמּ ֶל ְך וְגַםְ -בּ ָדוִד
ִשׂ ָראֵל אֶת-אִישׁ יְהוּדָה וַיֹּאמֶר" ,ע ֶ
ענייניים :וַיַּעַן אִישׁ-י ְ
ֲאנִי ִמ ְמּ ָך ,וּמַדּוּ ַע ֱהקִלֹּ ַתנִי?" )שמואל ב' "ט  .(44בשלב מסוים ,ייתכן ובמהלך שבע שנות שלטונו
של דוד בממלכת יהודה ,נקבע היחס המספרי של אחד לעשר.
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ֶשׂר-יָדוֹת לִי ַב ֶמּ ֶל ְך … אז מה?! זה לא בדיוק מעניין את יהודה ,שכן הוא מסוגל לקחת את שתי
עֶ
המניות שלו ולהכפיל אותן במאה זמן רב לפני שאחיו אפילו יחלום על השקעה :וַיִּקֶשׁ ְדּבַר-אִישׁ
יְהוּדָה ִמ ְדּבַר אִישׁ י ְ
ִשׂ ָראֵל )פסוק  .(44על אף הויכוח המר לבסוף גברה שאגת הארי .דהיינו ,דברי
אנשי יהודה היו קשים וחמורים מדברי בני ישראל ,מה שהותיר באחרונים משקע של תסכול,
חשש וייאוש.
כשהמלך לא הגיב לטענות ישראל ולתחושותיהם ,אִישׁ ְבּ ִליַּעַלְ ,
וּשׁמוֹ ֶשׁבַע בֶּןִ -בּ ְכרִי--אִישׁ יְמִינִי...
ִשׂ ָראֵל ".וַיַּעַל
ִשׁי--אִישׁ לְאֹ ָהלָיו ,י ְ
]תקע[ ַבּשֹּׁפָר וַיֹּאמֶר "אֵין-לָנוּ ֵחלֶק ְבּ ָדוִד וְלֹא נַ ֲחלָה-לָנוּ ְבּבֶן-י ַ
כָּל-אִישׁ י ְ
ִשׂ ָראֵל מֵאַ ֲחרֵי ָדוִד ,אַ ֲחרֵי ֶשׁבַע בֶּןִ -בּ ְכרִי )שמואל ב' כ' 2א' .(1,תוך זמן קצר התלקחו
מחדש המאבקים .אלמלא התערבותה של "אישה חכמה" )ששמה אינו נזכר( מאבל בית מעכה ,היו
האירועים עלולים להתפשט ולהתלקח לכדי מלחמה מקיפה )עיין שמואל ב' כ'  16ואילך(.
בסופו של יום דוד הצליח ללכד את כול השבטים תחת שלטונו .אולם עשרת השבטים עדיין
המשיכו לקנא בשבט יהודה .האחרון ,מצידו ,לא חדל לנטור להם איבה .המתח בין שני מחנות אלו
התחדד במהלך תקופת מלכות שלמה ,אם כי בתקופה זו אין כמעט כול התייחסות לנושא "שני
הבתים" .תחת זאת ,רוב ההתייחסויות הן ל"כול ישראל" .אף על פי כן ,קיימת עדות על פירוד בין
ִשׂ ָראֵל ָל ֶבטַח ,אִישׁ ַתּחַת גַּ ְפנוֹ וְ ַתחַת ְתּ ֵאנָתוִֹ ,מדָּן וְעַדְ -בּאֵר ָשׁבַע--
ֵשׁב יְהוּדָה וְי ְ
שני חלקי ישראל :וַיּ ֶ
כֹּל ,יְמֵי ְשׁלֹמֹה )מלכים א' ה'  .(5מה שהבדיל בין שני חלקי עם ישראל בימי שלמה הייתה
עובדת דיכויו של בית יוסף .היה זה ירבעם משבט אפרים ,שאף מונה על ידי שלמה כאחראי על
עובדי הכפייה ,אשר בסופו של דבר הרים את נס המרד )עיין מלכים א' י"א .(28,26
בשל העובדה ששלמה היה נגוע בעבודה זרה פקד אלוהים על אחד מנביאיו ,אחיה ,להכריז על
חלוקת הממלכה ולהעביר רשמית עשרה שבטים לידי ירבעם )עיין מלכים א' י"א .(31,32
כשהשמועה הגיעה לאוזני שלמה הוא ביקש להרוג את המורד ,שנמלט למצריים ובה נשאר עד
מותו של המלך .בשוב ירבעם לארץ התקיימה ההבטחה שאלוהים נתן לו ,אולם לא לפני משא
ומתן עם רחבעם ,בנו של שלמה .אירוע זה מאפשר הצצה לחיים כפי שהם נראו בתקופת
שלמה .ירבעם ובני שבטים נוספים פנו למלך יהודה הצעיר בשכם ,וביקשו ממנו להקל מעליהם
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את העול שהטיל אביו .אולם רחבעם מיאן לעשות זאת באומרו" :וְַעתָּה ,אָבִי ֶה ְע ִמיס ֲעלֵיכֶם עֹל
ָכּבֵד ,וַ ֲאנִי אוֹסִיף עַלֻ -ע ְלּכֶם; אָבִי יִסַּר ֶא ְתכֶם בַּשּׁוֹטִים ,וַ ֲאנִיֲ ,איַסֵּר ֶא ְתכֶם ָבּ ַע ְק ַרבִּים" )מלכים א' י"ב
ָשׁבוּ ָהעָם אֶתַ -ה ֶמּ ֶל ְך ָדּבָר לֵאמֹר,
ִשׂ ָראֵל כִּי לֹאָ -שׁמַע ַה ֶמּ ֶל ְך ֲא ֵלהֶם ,וַיּ ִ
 11הדגשות שלי( .וַיַּרְא כָּל-י ְ
ִשׂ ָראֵלַ ,עתָּה
ִשׁי לְאֹ ָהלֶי ָך י ְ
דברים דומים למה שנאמר בעבר" :מַה-לָּנוּ ֵחלֶק ְבּ ָדוִד וְלֹא-נַ ֲחלָה ְבּבֶן-י ַ
ְראֵה בֵי ְת ָך ָדּוִד" וַיֵֶּל ְך יִ ְשׂ ָראֵל לְאֹ ָהלָיו )מלכים א' י"ב  .16עיין גם שמואל ב' כ'  .(1כך עלה ירבעם
לכס מלכות בית ישראל .רק בית יהודה ,שבט בנימין ואלו מבית ישראל שהתגוררו בנחלת יהודה
)בעיקר לויים( נותרו נאמנים לבית דוד )עיין מלכים א' י"ב  ,20דברי הימים ב' י'  ,17י"א
.(13,14,16
ברם ,רחבעם לא היה מוכן להודות במפלתו ,ועל כן הוא תכנן מתקפה על ישראל בשיתוף עם בני
בריתו ,שבט בנימין .באמצעות שמעיה איש האלוהים נודע למלך כי הדבר אינו עולה בקנה אחד
ִשׂ ָראֵל ,שׁוּבוּ אִישׁ ְלבֵיתוֹ--כִּי
עם התוכנית שהתווה ה' " :לֹאַ -תעֲלוּ וְלֹאִ -ת ָלּחֲמוּן עִםֲ -אחֵיכֶם ְבּנֵי-י ְ
ֵמ ִאתִּי נִ ְהיָה ַה ָדּבָר]הפירוד[ ַהזֶּה" )מלכים א' י"ב  24הדגשה שלי( .לפנינו ,אפוא ,תחילתו
הרשמית של הקרע שחל בין צאצאי אברהם ,יצחק ויעקב והיווצרותן של שתי ממלכות ואומות
שונות ונפרדות זו מזו  -ישראל ויהודה ,פילוג שאושר על ידי אלוהים בכבודו ובעצמו.

148

פרק מ"ח

חטאת ירבעם
)מלכים א' פרק י"ב ופרק י"ד(

עכשיו ,למרות פיצולו של בית יעקב )ישראל ויהודה( לשתי ממלכות ולשני עמים ,יוסיפו דבר
האלוהים ורצונו לשלוט בייעודם ,על אף עוונותיהם ודרכיהם העקלקלות .בפנותנו לדברי
הנביאים ,עלינו להבחין בין מה שנאמר באופן ייחודי לכול אחד מחלקי העם ,ומאידך לדברים
העוסקים בשתי הקבוצות גם יחד.
ההשפעה הראשונית והמתמשכת שהייתה למלך ישראל הראשון ,לירבעם ,על ממלכת הצפון היא
רבת משמעות שכן הוא השתית דפוסי מרי ,עבודת אלילים ובגידה באלוהי ישראל .לא זו בלבד
שהוא החטיא את ישראל בהעמידו צלמים ,עליהם הוא הכריז כעל "אלוהי ישראל" ,הוא גם
התנתק לחלוטין מיהודה ,ירושלים והמקדש .בבטלו את תורת משה ,הוא כונן כהונה משלו
ומועדים שונים מאלו שנקבעו על ידי אלוהים )עיין מלכים א' י"ב .(25-33
על אף שירבעם מלך עשרים ושתיים שנים בלבד ,מורשתו הוטמעה בממלכת ישראל .בפי אלוהים
חוזר הצירוף המילים "חטאת ירבעם" יותר מפעם אחת ,ומהווה סיבה עיקרית לדין שהוא חרץ על
העם והארץ ,ולקללות שהיו מנת חלקם .את "חטאת ירבעם" ניתן לסכם בביטוי אחד – תיאולוגית
ההמרה ,שכן הוא המיר את כול מרכיבי מלכות האלוהים בתחליפים מעשי ידי אדם.
אלוהים שלח את הנביא הישיש והעיוור ,אחיה ,להביא את הבשורה הקשה והמרה למלך ולעם.
היה זה אותו נביא עצמו אשר מוקדם יותר העביר באורח סמלי לירבעם את השלטון על עשרת
השבטים ,תוך כדי קריעת בגדו לשנים עשר חלקים שמהם הוא נתן לו עשרה )עיין מלכים א' י"א
ֲשׂה-
ֲשׁר-הָיוּ ְל ָפנֶי ָך; וַ ֵתּ ֶל ְך וַ ַתּע ֶ
 .(30אולם דבריו הנוכחיים היו שונים מאד" :וַ ָתּרַע ַלעֲשׂוֹת מִכֹּל א ֶ
ִשׁ ַל ְכ ָתּ אַ ֲחרֵי גַוֶָּךָ .לכֵןִ ,הנְנִי ֵמבִיא ָרעָה אֶל-בֵּית יָָר ְבעָם,
ְלּ ָך אֱלֹהִים ֲא ֵחרִים וּ ַמסֵּכוֹת ְל ַה ְכעִי ֵסנִי ,וְאֹתִי ה ְ
וְ ִה ְכ ַרתִּי ְליָָר ְבעָם מ ְ
ֲשׁר יְַבעֵר ַהגָּלָל
ִשׂ ָראֵל; וּ ִב ַע ְרתִּי אַ ֲחרֵי בֵית-יָָר ְבעָםַ ,כּא ֶ
ַשׁתִּין ְבּקִיר ,עָצוּר וְעָזוּב ְבּי ְ
ִשׂ ָראֵלַ ,כּא ֶ
עַד-תֻּמּוֹ ...וְ ִהכָּה יְהוָה אֶת-י ְ
ִשׂ ָראֵל ֵמעַל ָה ֲא ָדמָה הַטּוֹבָה
ֲשׁר יָנוּד ַה ָקּנֶה ַבּ ַמּיִם ,וְנָתַשׁ אֶת-י ְ
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ֲשׁרֵיהֶםַ --מ ְכעִיסִים אֶת-
ֲשׁר עָשׂוּ אֶת-א ֵ
ֲשׁר נָתַן ַלאֲבוֹתֵיהֶם ,וְזֵרָם ֵמ ֵעבֶר ַלנָּהָר :יַעַן ,א ֶ
הַזֹּאת א ֶ
יְהוָה ".וְיִתֵּן אֶת-י ְ
ֲשׁר ֶה ֱחטִיא
ֲשׁר ָחטָא וַא ֶ
ִשׂ ָראֵל ]כלומר ,יוותר על ישראל[ ִ --בּגְלַל חַטֹּאות יָָר ְבעָם א ֶ
ִשׂ ָראֵל )מלכים א' י"ד .(9,10 ,15,16
אֶת-י ְ
לא הייתה זו הפעם הראשונה בה שלח אלוהים נביא לשאת תוכחה מעין זו .בטרם כניסת בני
ֲשׁר ָעזְבוּ
ישראל לארץ חזה משה מציאות דומה שתתקיים בקרב העם ,כמו גם את סיבותיה :עַל א ֶ
אֶתְ -בּרִית יְהוָה אֱלֹהֵי אֲבֹתָםֲ :א ֶשׁר ָכּרַת ִעמָּם ,בְּהוֹצִיאוֹ אֹתָם ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם .וַיֵּלְכוּ וַיַַּעבְדוּ אֱלֹהִים
ֲשׁר לֹא-יְדָעוּם ,וְלֹא ָחלַק ָלהֶם .וַיִּחַר-אַף יְהוָה בָּאָרֶץ ַההִוא
ִשׁ ַתּחֲווּ ָלהֶם :אֱלֹהִים א ֶ
ֲא ֵחרִים ,וַיּ ְ
ְשׁם יְהוָה ֵמעַל אַ ְד ָמתָם ,בְּאַף וּ ְב ֵחמָה וּ ְב ֶקצֶף
ְל ָה ִביא ָעלֶי ָה אֶת-כָּלַ -ה ְקּ ָללָה ַהכְּתוּבָה ַבּ ֵסּפֶר ַהזֶּה .וַיִּתּ ֵ
ַשׁ ִלכֵם אֶלֶ -ארֶץ אַ ֶחרֶת ,כַּיּוֹם ַהזֶּה )דברים כ"ט .(24-27
גָּדוֹל; וַיּ ְ
הסכסוכים שנתגלעו לעיתים תכופות בין שתי ממלכות ישראל אפיינו את מערכת יחסיהם במהלך
תקופת שלטונו של ירבעם )אשר שמו מצביע על "מריבה" בעם ואולם גם על "ריבויו"( ,ואף
לאחר מכן .בשל קנאת שבט אפרים את יהודה היה הוא אויבה המר ביותר .מאוחר יותר ,עתיד
הנביא ישעיהו להתנבא שאחד מסימני האיחוד הצפוי ,באחרית הימים ,בין שתי הממלכות תהיה
התפוגגותה של קנאה זו .תמורה זו תגרום לכך שאויבי יהודה ייכרתו או ייכחדו )עיין ישעיהו י"א
.(13
למרות הנטייה הנוראית לפורקן חוק ועול בבית ישראל/אפרים ,אלוהים לא חזר בו מהבטחת
הריבוי הגלומה בברית שהוא כרת עם אבותיהם ,אברהם ,יצחק ,יעקב ויוסף .דבר אלוהים הינו
חלק בלתי נפרד מחייו של זרע האבות ,על אף העובדה כי ניתן להגדיר את הצאצאים כמי ש ִהכִּירוּ
ְשׁ ְך ִלבָּם
אֶת־ ָהאֱלֹהִים ]אך[ לֹא־ ִכ ְבּדֻהוּ כֵאלֹהִים  ...כִּי אִם־ ָהלְכוּ אַ ֲחרֵי ַה ֶהבֶל בְּמוֹעֲצוֹתֵיהֶם וַיֶּח ַ
ַהנְִּבעָר )איגרת אל הרומים א'  21תרגום דליץ'( .כפי שכבר נוכחנו לדעת בפרקים הראשונים ,ה'
הסתיר את יעדיו תחת מעטה חשיכה עד הגיע מועד הסרת הלוט מעל תוכניותיו .הדבר נכון גם
כשמדובר ביחסי שתי ממלכות ישראל ומצבן .גם כאן הסווה אלוהים את המטרות שהוא ייעד לבית
יוסף תחת מעטה חטא ועוון ,עד אשר הוא עצמו יחסל את האחראי ל"עוצמת החטא וכוחו" .כשזה
ֵחֹשׁ ְך אֶל אוֹרוֹ ַהנְִּפלָא )איגרת פטרוס א' ב' .(9
יקרה יעביר ה' את עם ישראל מ ֶ
150

כול מלכי ישראל ,ללא יוצא מן הכלל ,הלכו בדרכיו של ירבעם בעשותם את הרע .הצמד המוכר
מכול הוא אחאב ואיזבל ,כאשר נביאי הבעל שהאחרונה העסיקה נוספו למשוואה .באותם ימים
שלח אלוהים שניים מבחירי נביאיו – אליהו ואלישע – לממלכת ישראל .טרם בואו של ישוע
הקדים האל לשלוח ,ברוחו של אליהו ,את יוחנן המטביל כדי להטות את לב האבות על בניהם
)עיין לוקס א'  .(17אולם ,לפני "בוא יום ה' הגדול והנורא" הוא עתיד לשלוח את אותה רוח
ו"משיחה" של אליהו כדי להניע את לב הבנים של עם ישראל כולו אל האבות – אברהם ,יצחק
ֲשׁר
מֹשׁה ַע ְבדִּי ,א ֶ
ויעקב )עיין מלאכי ג'  ,(24ולדרבן אותם לציית לדברים הבאים" :זִכְרוּ תּוֹרַת ֶ
ִשׁ ָפּטִים" )פסוק .(22
ִשׂ ָראֵלֻ ,חקִּים וּמ ְ
ִצוִּיתִי אוֹתוֹ בְחֹרֵב עַל-כָּל-י ְ
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פרק מ"ט

משפט ונבואה
ִשׂ ָראֵל וְאֶת-כָּל-בֵּית יְהוּדָה",
ֲשׁר יְִדבַּק ָהאֵזוֹר אֶלָ -מ ְתנֵי-אִישׁ ,כֵּן ִה ְד ַבּ ְקתִּי ֵאלַי אֶת-כָּל-בֵּית י ְ
"כִּי ַכּא ֶ
שׁמֵעוּ" )ירמיהו י"ג  ,11הדגשה שלי(.
ְשׁם וְִל ְת ִהלָּה וּ ְל ִתפְאָרֶת; וְלֹא ָ
נְאֻם-יְהוָהִ " ,להְיוֹת לִי ְלעָם וּל ֵ
בעוד ישראל הלכה בדרכי ירבעם וחטאיו ,גם יהודה לא הייתה חפה מעוון ,ככתוב :וַיַּעַשׂ יְהוּדָה
ֲשׁר ָחטָאוּ .וַיִּבְנוּ גַםֵ -המָּה ָלהֶם
ֲשׁר עָשׂוּ אֲבֹתָם ְבּחַטֹּאתָם א ֶ
ָהרַעְ ,בּעֵינֵי יְהוָה; וַיְַקנְאוּ אֹתוֹ מִכֹּל א ֶ
בָּמוֹת וּ ַמצֵּבוֹת וַ ֲא ֵשׁרִים עַל כָּל-גִּ ְבעָה גְבֹהָה וְ ַתחַת כָּל-עֵץ ַר ֲענָן )מלכים א' י"ד .(22,23
הנביא יחזקאל מציב זו לצד זו את שתי ערי המלוכה של עם ישראל – שומרון וירושלים –
וממשיל אותן לשתי אחיות ,כשכול אחת מהן מייצגת חלק אחד של העם .את שומרון הוא משווה
לסדום ,אולם הוא מסכם את דבריו בקובעו שחטאי ירושלים גברו פי כמה על חטאי שומרון .ואלו
המילים אותן מטיח הנביא בפני ירושלים" :וְשֹׁמְרוֹן ַכּ ֲחצִי חַטֹּא ַתיְִך לֹא ָחטָאָה; וַ ַתּ ְרבִּי אֶת-
ָשׂית" )יחזקאל ט"ז .(51
ֲשׁר ע ִ
תּוֹעֲבוֹ ַתיְִך ֵמ ֵהנָּה ,וַ ְתּ ַצ ְדּקִי אֶת-אחותך ְבּכָל-תּוֹעֲבֹ ַתיְִך א ֶ
אם חטאי יהודה רבו מאלו של ישראל ,מדוע היא לא הועמדה לדין בדומה לאחותה? מאחר
ואלוהים קבע שעתיד כל אחת מן הממלכות הללו יהיה שונה מזה של חברתה ,הרי שאי אפשר היה
שתוצאות חטאיה של יהודה יהיו זהות לאלו של שומרון .על יהודה היה ללמוד לקח שנועד רק לה.
ההבדלים הללו נועדו ,כמו כן ,להבהיר חד משמעית שמדובר בשתי ישויות שונות ונפרדות.
ההפרדה שהתחוללה בבית יעקב לא נבעה רק מסיבות חוקיות )התפצלות מעמד וזכויות הבכור
בגלל החטא המובנה( ,כפי שכבר הזכרנו בפרקים קודמים ,אלא גם בגלל שבסופו של דבר שתי
אבני השוהם ,שתי ככרות לחם התנופה ,שני הבתים ,שתי האחיות ,שני הגויים ,שתי הארצות ,שני
העצים ,שתי הממלכות ,שני הזיתים ,שני בני היצהר ושתי המנורות )עיין שמות כ"ח  ,9ויקרא כ"ג
 ,17ישעיהו ח'  ,14ירמיהו ג'  ,6-10יחזקאל ל"ה  ,10ל"ז  ,22 ,19זכריה ד' ,3,11,12, 14
ההתגלות י"א  (4עתידים להיות שני העדים המעידים על נאמנותו ,חסדו ואהבתו של אלוהים
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כשיחד הם ישירו את שירת משה ואת שירת השה )עיין ישעיהו מ"ג  ,10,12מ"ד  ,8ההתגלות ט"ו
.(3
הבה נעיין בכמה מן התיאורים של תוצאות חטא בית ישראל/אפרים ,תיאורים המנבאים ,בו זמנית,
גם את ייעודו של בית זה .ה' שולח את הנביא הושע לעמו שסרח ואשר אותו הוא משווה לזונה
בשם גומר .מעניין לציין שגומר היה גם שמו של בכור יפת )עיין בראשית י'  .(2הנביא יחזקאל
מזכיר גם הוא את גומר ,כאחד העמים העתיד לפלוש לארץ ישראל מן הצפון הרחוק במלחמת גוג
ומגוג שתתרחש באחרית הימים ,לאחר שיהודה ואפרים יתאחדו ויחיו בשלווה בארצם )עיין
יחזקאל ל"ח  .(1-8,11אולם אלפי שנה קודם לכן ,ימצא עצמו בית אפרים בארץ גומר ,מקום
לשם יגלוהו האשורים בשנת  722לפנה"ס .במקום זה הוא יתבולל בין העמים המקומיים ויאבד
את זהותו ,כפי שחוזה הנביא הושע )עיין שם ח'  .(8,9אולם החל משלב זה בני אפרים יחלו
לרבות ולפרות ויקיימו את ייעודם ,בהתאם לשמם הנבואי.
ה' מצווה על הושע לשאת לאישה את הזונה שאמורה להיות אם שלושת ילדיו .שמות הילדים
נקבעו מראש ,שכן הם מצביעים על עתיד בעליהם .שמו של הבכור הוא יזרעאל .שם זה סימל את
הבטחת אלוהים להרבות את זרע האבות ,במסגרת הברית שהוא כרת עמם .אולם "זריעה" זו
הצביעה ,בו זמנית ,גם עם על החרבת הממלכה ,על פיזור העם והגלייתו .באופן מיידי יותר
התייחס עונש זריית העם ואובדן הממלכה לבית יהוא ,אשר בטרם נטל את מוסרות שלטון ממלכת
הצפון שפך ביזרעאל את דמו של מלך יהודה אחזיה )עיין מלכים ב' ט'  ,27הושע א'  ,(4צאצא דוד
ומשיח ה'.
ֶשּׂא
ִשׂ ָראֵל--כִּי-נָשֹׂא א ָ
אחרי לידת יזרעאל נולדה לא-רוחמה" ,כִּי לֹא אוֹסִיף עוֹד ֲא ַרחֵם אֶת-בֵּית י ְ
ָלהֶם" )הושע א'  .(6ושוב ,משמעות שם זה מציינת גם היא את גורלה ,הזמני ,של ממלכת ישראל.
יחד עם זאת ,אלוהים מניח את היסוד שיהפוך בעתיד את בית אפרים לכלי חמלה באמצעות ברית
חדשה )עיין איגרת אל הרומים י"א  .(31על אשר עלה בגורלם של צאצאי בית אפרים אנו למדים
מציטוטי נבואות אלו של הושע על ידי השליחים שאול וכיפא ,באיגרותיהם לתושבי התפוצות
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השונות ,דבר המצביע גם על זהות אותם מכותבים )עיין איגרת אל הרומים ט'  ,25,26איגרת
פטרוס א' ב' .(10
הושע ,שעושה הבחנה ברורה בין היעוד הייחודי של כול אחת משתי ממלכות ישראל ,פונה עכשיו
לבית יהודה" :וְאֶת-בֵּית יְהוּדָה ֲא ַרחֵם ,ו ַ
ֶשׁת וּ ְב ֶחרֶב
אוֹשׁיעֵם ְבּק ֶ
ְהוֹשׁ ְעתִּים ַבּיהוָה אֱלֹהֵיהֶם; וְלֹא ִ
וּ ְב ִמ ְל ָחמָה ,בְּסוּסִים ,וּ ְב ָפר ִ
ָשׁים" )הושע א'  .(7זהותו של בית יהודה ונספחיו מן השבטים האחרים
תישמר .הוא עתיד להפוך ל"עם היהודי".
גומר יולדת בן נוסף שמכונה לא-עמי" ,כִּי אַתֶּם לֹא ַעמִּי ,וְאָנֹכִי לֹאֶ -א ְהיֶה ָלכֶם" )הושע א' ,9
איגרת פטרוס א' ב 10א'( .מילים אלו מציינות את העובדה כי אלוהים כרת את ענפי עץ הזית של
יעקב )עיין ירמיהו י"א  .(16,17מעתה ואילך פלג "שכוח אל" זה של עם ישראל יהיה מנותק
משורשיו ומכול קשר לאומה ולאבות .בדרך זו הם יהפכו לזית הבר )עיין איגרת אל הרומים י"א
ִשׂ ָראֵל וְנְָכרִים ִל ְברִיתוֹת ַה ַה ְב ָטחָהְ ,מ ֻח ְסּרֵי ִתּ ְקוָה וּלְלֹא אֱלֹהִים בָּעוֹלָם )איגרת
 ,(17יהיו זָרִים ַל ֲעדַת י ְ
אל האפסיים ב'  .(12וכך ,לא זו בלבד שאלוהים איבד את בני ממלכת אפרים ,באש קנאתו הוא אף
הבעירם עד שהפכו לאפר .אולי אין זה מקרה שבשם אפרים מצוי גם שם העצם "אפר" .זאת ועוד.
רוח מדברית ,מעם ה' ,מפזרת את האפר ,בעיקר צפונה ומערבה )עיין ירמיהו ג'  ,12ל"א  ,8הושע
י"א  ,(10עד שאפרים נטמע ומתבולל בעמים )עיין הושע ז'  .(8למרות זאת ,הניצוץ שהותיר
אלוהים ב"אפר" ,באמצעות דברו הנצחי ,ישוב ויתלקח ויהפוך ללהבה יוקדת ככתוב ,וְ ָהיָה בֵית-
יַעֲקֹב אֵשׁ וּבֵית יוֹסֵף ֶל ָהבָה) ...עובדיה א'  .(18להבה זו תבער באש יקרות ,שכן ה' הבטיח
לישראל פאר תחת אפר )עיין ישעיהו ס"א .(3
אך בשלב הנוכחי ,על אף ההבטחות ,היה המצב עגום ביותר .העונשים והמכות שהוטלו על אפרים
ְשׁם יָבֵשְׁ ,פּרִי )בַל(-
היו כה חמורים עד כי נראה שהוא עלול להיכחד לחלוטיןֻ :הכָּה ֶא ְפ ַריִםָ --שׁר ָ
יַעֲשׂוּן; גַּם כִּי יֵלֵדוּן ,וְ ֵה ַמתִּי ַמ ֲח ַמדֵּי ִב ְטנָם )הושע ט'  .(16מה גדול הפער בין מצב זה לבין העתיד,
הטומן בחובו התרבות ופריון! אך ממש כפי שהבחנו בפרק הקודם ,בו הסקנו שאלוהים מסווה
מידי פעם את מטרותיו בחסות החשיכה והחטא ,גם כאן נראה שהוא מסתיר את כוונותיו בדרך זו.
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ברם ,אין בדבריו הקשים של הושע סוף פסוק .הנביא חוזה תיקון ושיקום מלא לעם ישראל .כמו
נביאי ישראל האחרים ,גם הוא מצביע על "תקוות ישראל" ועל נאמנות אלוהים לבריתו :וְ ָהיָה
ִשׂ ָראֵל ְכּחוֹל ַהיָּם ,א ֶ
ִמ ְספַּר ְבּנֵי-י ְ
ֲשׁר-יֵאָמֵר ָלהֶם" ,לֹאַ -עמִּי
ֲשׁר לֹא-יִמַּד וְלֹא יִָסּפֵר; וְ ָהיָה ִבּמְקוֹם א ֶ
אַתֶּם" ,יֵאָמֵר ָלהֶםְ " ,בּנֵי אֵל-חָי" .וְנִ ְקבְּצוּ ְבּנֵי-יְהוּדָה וּ ְבנֵי-י ְ
ְשׂמוּ ָלהֶם רֹאשׁ ֶאחָד ,וְעָלוּ
ִשׂ ָראֵל יְַחדָּו ,ו ָ
מִן-הָאָרֶץ :כִּי גָדוֹל יוֹם יִזְְרעֶאל )הושע ב'  .(1,2מאות שנים לאחר מכן ,הנביא זכריה מאשר את
ָשׁבו )י' .(9
המילים הללו בהכריזו :וְ ֶאזְָרעֵםָ ,בּ ַעמִּים ,וּ ַב ֶמּ ְר ַחקִּים ,יִזְכְּרוּנִי; וְחָיוּ אֶתְ -בּנֵיהֶם ,ו ָ
כיצד נצליח לזהות את מידת "גדולתו" של "יום יזרעאל" ,ואת תוצאותיו ,אם לא באמצעות
התבואה שהניב הזרע שנזרע ונזרה על ידי אלוהים? יוחנן המטביל מתאר את ישוע אוחז בקלשון
המזרה ,כשהוא מנקה את הגורן ומכינו לאיסוף התבואה שנזרעה על ידי אביו )עיין מתי ג' ,(12
אולם לא לפני שהוא מנכש ושורף את העשבים השוטים )מתי י"ג .(24-30
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פרק נ'

לב העניין

הרקע לאירועים המתוארים בשני הפרקים הקודמים )שעסקו בחטאי העם ובתוצאותיהם( ,הוצג,
למעשה ,כבר על ידי משה .טרם הכנס העם לארץ המובטחת ,נשא המנהיג הקשיש בפני צאן
מרעיתו דברים קשים באומרו כי אלוהים לֹא-נָתַן] ...להם[ לֵב ָל ַדעַת ,וְעֵינַיִם ִלרְאוֹת וְאָזְנַיִם ל ְ
ִשׁמֹ ַע,
עַד ,הַיּוֹם ַהזֶּה )דברים כ"ט  .(3משה המשיך וניבא שגם בעת שהעם יתיישב בארץ הוא יוסיף
להפר את הברית ,ועל כן הוא לא יחזיק מעמד בנחלה שה' אלוהיו מעניק לו .אלוהים ,מצדו ,ייאלץ
להשליך את העם מן הארץ ולפזרו בין הגויים )כנאמר בפרק הקודם( .אך למרות התחזית
העגמומית ,משה לא הותיר את העם בחוסר תקווה מוחלט .הוא הבטיח להם שבמועד מאוחר יותר
הם ישובו לאלוהים בכול ליבם ,ויצייתו לו )עיין דברים ד'  .(29-30גם הנביא ירמיהו הביע רעיון
דומה:
ִשׁכְּנֹתָיו ֲא ַרחֵם; וְנְִבנְתָה עִיר עַלִ -תּלָּהּ ,וְאַרְמוֹן עַל-
כֹּה אָמַר יְהוָהִ " ,הנְנִיָ -שׁב ְשׁבוּת אָ ֳהלֵי יַעֲקוֹב ,וּמ ְ
ֵשׁב .וְיָצָא ֵמהֶם תּוֹדָה וְקוֹל מ ַ
ִשׁפָּטוֹ י ֵ
מְ
ְשׂ ֲחקִים; וְ ִה ְר ִבּתִים וְלֹא יְִמעָטוּ ,וְ ִה ְכ ַבּ ְדתִּים וְלֹא יְִצעָרוּ...
וִ ְהיִיתֶם לִי ְלעָם; וְאָנֹכִי ֶא ְהיֶה ָלכֶם לֵאלֹהִים "...לֹא יָשׁוּב חֲרוֹן אַף-יְהוָה ,עַד-עֲשֹׂתוֹ וְעַדֲ -הקִימוֹ
ְמזִמּוֹת לִבּוֹ; בְּאַ ֲחרִית ַהיָּמִים ִתּתְבּוֹנְנוּ בָהּ )ירמיהו ל'  18,19,22,24הדגשה שלי( .אנו מבחינים כאן
בלב האוהב ורב-החמלה של אלוהים כלפי בנו יעקב .הוא יקיים את הבטחותיו ואת כול אשר הוא
הועיד לאבותינו ,ולנו צאצאיהם ,על אף שבשל עוונותיהם היה אלוהים מחויב להשליכם מעל פניו,
כמצוין בתורה .יחד עם זאת ,הוא מנצל בד בבד את הנסיבות הללו כדי להגשים את מטרותיו.
כאמור ,ה' קבע שעמו יהפוך להמון גויים ולקהל עמים )במיוחד באמצעות בני אפרים( ,ושהתרבות
זו תתרחש בעת התבוללותו בין העמים .בתוך כך ,הפצת העם לא נועדה רק לצורך התרבות.
ביחזקאל נאמר" :וַ ֲהפִיצוֹתִי אוֹ ָת ְך בַּגּוֹיִם וְזֵרִיתִי ְך ָבּ ֲארָצוֹת; וַ ֲהתִמֹּתִי ֻטמְאָ ֵת ְך ִמ ֵמּ ְך" ]אהפוך טומאתך
לתום – לטוהר[ )שם ,כ"ב  15הדגשה שלי( .ה' גמר אומר ,אפוא ,שבמהלך שהותו ופיזורו של עם
ישראל בין העמים הוא יטוהר מטומאתו ,על מנת שמערכת יחסיו עם בניו הסוררים תשוקם כליל.

156

שוב ושוב גוער אלוהים בעמו ,מייסרם ומענישם ,אך ללא הועיל .מה יגרום ,אם כן ,לניסיון
התיקון הנוכחי להצליח? אלוהים רומז ,באמצעות משה ,על דרך פעולתו באחרית הימים ,פעולה
שתבטיח כי מערכת יחסיו עם עמו תושתת על תמורה שתחול בלבם ,דבר שגם יאפשר להם לשוב
לארצם" :וּמָל יְהוָה אֱלֹהֶי ָך אֶתְ -ל ָב ְב ָך ,וְאֶתְ -לבַב זְַר ֶע ָך לְאַ ֲהבָה אֶת-יְהוָה אֱלֹהֶי ָךְ ,בּכָלְ -ל ָב ְב ָך וּ ְבכָל
ְשׁךְ .ל ַמעַןַ .חיֶּי ָך").דברים.ל' . ...................................................................................(6
נַפ ְ
יש להודות שבלב הסוגיה נמצא מצבו הלקוי של לב האדם ,ועם ישראל אינו שונה משאר אומות
העולם .עוד לפני ימיו של נוח ,וגם בהמשך ,הצביע אלוהים על כך שיצר לב האדם רע מנעוריו
)עיין בראשית ו'  ,5ח'  .(21לעיתים בני ישראל עצמם זעקו לה' לנוכח מצב ליבם ,וכך אנו
ְשׁי ַח ִלבֵּנוּ ִמיִּרְאָ ֶת ָך; שׁוּב ְל ַמעַן ֲע ָבדֶי ָךִ ,שׁ ְבטֵי נַ ֲח ָל ֶת ָך"
קוראיםָ " :למָּה ַת ְתעֵנוּ יְהוָה ִמ ְדּ ָרכֶי ָךַ ,תּק ִ
)ישעיהו ס"ג  .(17אף על פי כן ,עתידו של עם ישראל מוגדר ומובטח ללא עוררין .בעניין זה
אלוהים מכריז" :וְָל ַק ְחתִּי ֶא ְתכֶם מִן-הַגּוֹיִם ,וְִק ַבּ ְצתִּי ֶא ְתכֶם ִמכָּלָ -ה ֲארָצוֹת; וְ ֵהבֵאתִי ֶא ְתכֶם אֶל-אַ ְד ַמ ְתכֶם
וְזַָר ְקתִּי ֲעלֵיכֶם ַמיִם טְהוֹרִים ,וּ ְט ַה ְרתֶּם מִכֹּל ֻטמְאוֹתֵיכֶם וּ ִמכָּל-גִּלּוּלֵיכֶם ֲא ַטהֵר ֶא ְתכֶם .וְנָ ַתתִּי ָלכֶם לֵב
ָחדָשׁ ,וְרוּ ַח ֲחד ָ
ָשׂר .וְאֶת-רוּחִי
ְשׂ ְרכֶם ,וְנָ ַתתִּי ָלכֶם ֵלב בּ ָ
ָשׁה ֶאתֵּן ְבּ ִק ְר ְבּכֶם; וַ ֲהסִרֹתִי אֶת-לֵב ָה ֶאבֶן ִמבּ ַ
ִשׁ ָפּטַי תּ ְ
ֲשׁרְ -בּ ֻחקַּי ֵתּלֵכוּ ,וּמ ְ
ָשׂיתִי אֵת א ֶ
ֶאתֵּן ְבּ ִק ְר ְבּכֶם; וְע ִ
ֲשׁר נָ ַת ִתּי
ִישׁ ְבתֶּם בָּאָרֶץ א ֶ
ִשׁמְרוּ ,וֲַע ִשׂיתֶם .ו ַ
ַלאֲבֹתֵיכֶם; וִ ְהיִיתֶם לִי ְלעָם ,וְאָנֹכִי ֶא ְהיֶה ָלכֶם לֵאלֹהִים" )יחזקאל ל"ו .(24-28
וכך ,בנשימה אחת אלוהים הופך על פיו את הכישלון האנושי הרה האסון .ובכול זאת נקשה
ונשאל ,כיצד תתחולל התמורה בלב העם כדי שיוכל לקיים את דרישות אלוהים ,כפי שהן מוצגות
בתורתו הקדושה?
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פרק נ"א

לקראת ברית חדשה
על מנת לענות על השאלה שהצגנו זה עתה ,עלינו להמשיך ולעקוב אחר תוכניתו האסטרטגית של
אלוהים כפי שהיא מוצגת על ידי הנביאים .אהבתו חסרת הפניות של אלוהים וחסדו עומדים כול
העת בלב תוכניתו ,כשהחסד מהווה בסיס לכול הבטחותיו לאברהם ולבריתות שהוא כרת עמו ועם
צאצאיו.
בתקופה שבין הגליית ישראל והפצתו ) 722לפנה"ס לערך( והגליית יהודה )  586לפנה"ס( ,הקים
אלוהים את הנביאים ירמיהו ויחזקאל .כדוברי אלוהים הם שטחו בפני שני בתי ישראל ,באופן
שאינו משתמע לשתי פנים ,את הסיבות לתסבוכת אליה נקלעו )וזאת על אף העובדה שבעת זו בית
ישראל כבר סולק מן הארץ( .יחד עם זאת ,שני הנביאים הללו פרטו גם את התוכנית לעתידה של
ישראל וגאולתה.
בדברו עם זקני ישראל ,ששהו עכשיו "מעבר לנהר" ,הזכיר להם יחזקאל את עברם שאופיין במרי
ובהפניית עורף לאלוהים ,ומנגד הוא תאר בפניהם את תגובות אלוהים כלפיהם בכול אחת מאותן
ֲשׁר נוֹ ַד ְעתִּי ֲאלֵיהֶם
ֲשׁרֵ -המָּה בְתוֹכָם--א ֶ
פעמים" :וָאַעַשׂ ְל ַמעַן ְשׁמִיְ ,ל ִב ְלתִּי ֵהחֵל ְלעֵינֵי הַגּוֹיִם א ֶ
ְלעֵינֵיהֶם) "...יחזקאל כ'  .(9עוד בימים הקדומים שלפני הכניסה לארץ כנען ,ה' הכריז שאין הוא
מביא אותם לשם למענם או בשל צדקתם ,כי אם למען שמו ,שכן הם עם מרדן וקשה עורף )עיין
דברים ט'  .(5-7למרות זאת ,אלוהים בחר בהם להיות עדיו לפני העמים האחרים ,כדברי מזמורי
ְשׁ ְמ ָך תֵּן כָּבוֹד--
ַיּוֹשׁיעֵם ְל ַמעַן ְשׁמוֹ לְהוֹדִי ַע אֶת-גְּבוּרָתוֹ ...לֹא לָנוּ יְהוָה ,לֹא-לָנוּ :כִּי-ל ִ
תהילים :ו ִ
עַלַ -ח ְס ְדּ ָך ,עַלֲ -א ִמ ֶתּ ָךָ .למָּה יֹאמְרוּ הַגּוֹיִם" :אַיֵּה-נָא אֱלֹהֵיהֶם" )תהילים ק"ו  ,8קט"ו .(1,2
על אף שאלוהים דחה וסילק את שני חלקי עם ישראל ממולדתם ,הוא עדיין המשיך לפקוח עין
עליהם שכן הוא לא זנח את בריתותיו והבטחותיו לאבותיהם .זאת ועוד .למרות שהעם כשל בקיום
ציווי התורה ,אלוהים עצמו לא נטש מעולם את החוקים ,המצוות והמשפטים שעל פיהם מושתתת
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מלכותו ,וכאמור לא ויתר על עמו ועל ייעודו של עם זה .טבעו של אלוהים ומחויבותו לדברו
מבטיחים שתוכניתו הדינאמית תצא לפועל ,וזאת אפילו לנוכח החטא המובנה באופיו של עם
ישראל.
לאורך כול הדרך אנו מבחינים בבחירת ישראל ובייעודו כעם הבכורים .את יחסו כלפי עם ישראל
מגדיר אלוהים בהכרזה רדיקאלית ביותר :כֹּה אָמַר יְהוָה ,נֹתֵן ֶשׁמֶשׁ לְאוֹר יוֹמָם ,חֻקֹּת יֵָר ַח וְכוֹ ָכבִים
לְאוֹר ָליְלָה; רֹגַע ַהיָּם וַיֶּהֱמוּ גַלָּיו ,יְהוָה ְצבָאוֹת ְשׁמוֹ" .אִם-יָמֻשׁוּ ַה ֻחקִּים ָה ֵאלֶּה ִמ ְלּ ָפנַי"--נְאֻם-יְהוָה;
ִשׁבְּתוּ ִמהְיוֹת גּוֹי ְל ָפנַי--כָּלַ -היָּמִים ".כֹּה אָמַר יְהוָה" ,אִם-יִמַּדּוּ ָשׁ ַמיִם ִמ ְל ַמ ְעלָה
ִשׂ ָראֵל י ְ
"גַּם זֶרַע י ְ
ֲשׁר עָשׂוּ"--נְאֻם-יְהוָה )ירמיהו
ִשׂ ָראֵל ,עַל-כָּל-א ֶ
וְיֵָחקְרוּ מוֹ ְסדֵיֶ -ארֶץ ְל ָמטָּה :גַּםֲ -אנִי ֶאמְאַס ְבּכָל-זֶרַע י ְ
ל"א  .(35-37לנוכח הדברים הללו ,התוכנית לתמורה הגורפת בלבבות שעוותו על ידי החטא
ואשר התנגדו מאז ומתמיד לאלוהים ,דרכיו ותוכניותיו ,תוכל לקרום עור וגידים רק כשאלוהים
עצמו יפעיל אותה.
פה נכנסת לתמונה ברית חדשה .ברית זו שונה מן הברית שנכרתה בסיני ,אשר הייתה מותנית
בתנאים מסוימים וביכולת של ישראל לבחור בצדקת אלוהים באמצעות תורה הכתובה על גבי
לוחות אבן .ההסכם החדש ,לעומת זאת ,לחלוטין תלוי ברחמי אלוהים וביכולתו להסיר את הטבע
המורד והחוטא מן הלב ,כשהוא מעניק סליחה אחת ולתמיד .הנביא ירמיהו תיעד את התנאים של
ִשׂ ָראֵל וְאֶת-בֵּית יְהוּדָהְ --בּרִית
ההסכם החדשִ " :הנֵּה יָמִים ָבּאִים ",נְאֻם-יְהוָה; "וְָכ ַרתִּי ,אֶת-בֵּית י ְ
ֲחד ָ
ֲשׁרֵ -המָּה
ֲשׁר ָכּ ַרתִּי אֶת-אֲבוֹתָם ,בְּיוֹם ֶה ֱחזִיקִי ְביָדָם ,לְהוֹצִיאָם ֵמ ֶארֶץ ִמ ְצ ָריִם :א ֶ
ָשׁה .לֹא ַכ ְבּרִית א ֶ
ִשׂ ָראֵל
ֲשׁר ֶאכְרֹת אֶת-בֵּית י ְ
ֵהפֵרוּ אֶתְ -בּרִיתִי ,וְאָנֹכִי ָבּ ַע ְלתִּי בָם"--נְאֻם-יְהוָה" .כי זֹאת ַה ְבּרִית א ֶ
אַ ֲחרֵי ַהיָּמִים ָההֵם ",נְאֻם-יְהוָה" ,נָ ַתתִּי אֶת-תּוֹ ָרתִי ְבּ ִק ְרבָּם ,וְעַלִ -לבָּם ֶא ְכ ְתּ ֶבנָּה; וְ ָהיִיתִי ָלהֶם לֵאלֹהִים,
וְ ֵהמָּה יִהְיוִּ -לי ְלעָם ...כִּי ֶא ְסלַח ַלעֲוֹנָם ,וּ ְל ַחטָּאתָם לֹא ֶאזְכָּר-עוֹד" )ירמיהו ל"א  .(31-34אכן
הבטחה קיצונית ביותר! באופן זה התורה ,על מצוותיה וחוקיה ,לא תהווה עוד אתגר בלתי מושג;
התורה היא העומדת בלב הברית החדשה ,שכן לבם החדש של מי שהינם צד בברית זו הופך מעצם
טבעו ללב תואם-תורה.
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למרבה הפליאה ,הכרזה זו של ברית חדשה נעשתה בימים שמלכות ישראל כבר הייתה בגלות,
ומלכות יהודה עמדה גם היא בפני הגליה .עיתוי זה ,שהוא תמוה לכאורה ,אינו מקרי .הוא בא
להעיד על אמינותה של הברית ולהבטיח שאלוהים עצמו יוציאה אל הפועל ,על אף הנסיבות.
אלוהים הבטיח שהוא יקים נביא כמשה )עיין דברים י"ח  .(15,18כפי שנוכחנו לדעת ,משה
הנקרא "עבד ה'" ,הושיע את העם מעבדות במצרים .נראה שעכשיו הגיעה העת למושיע נוסף,
גואל ,אשר יחלץ את עם ישראל מעבדותו לחטא וליצר הרע .גואל זה חייב להיות בכור וקרוב
משפחה אשר יהיה בעל תכונות הנדרשות לצורך מילוי משימה זו .יתרה מזאת ,יהיה עליו למלא
את התפקיד של מלך-כהן ממש כמו מלכיצדק )"מלך צדיק"( ,ולשם כך עליו להיות חף מחטא
ועוון.
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פרק נ"ב

גואל קרוב
כדי לשמר את מערכת החוקים לה כפופה גאולת האנושות ואת עקרונות מלכות אלוהים במשפחת
נוח ,היה אלוהים חייב להציב גואל קרוב ממשפחת הבכורים-המנהיגים .אברהם היה הנשיא הבכור
העשרים במספר בשושלת זו ,אחריו באו יצחק ו"עמו הנבחר של האלוהים" – יעקב .כפי שכבר
ראינו ,במשפחת יעקב קיבל יהודה את התפקיד המלכותי .דוד ,צאצאו של יהודה ,שירת את
אלוהים לא רק כמלך ,אלא גם ככהן עוטה אפוד )עיין דברי הימים א' ט"ו  .(27מזמורי התהילים
מעידים על מערכת היחסים המיוחדת שהייתה לדוד עם אלוהיו .דוד משמש ,על כן ,כאב טיפוס
נבואי לדמות המשיח הגואל ,המופקד על שתי המשרות.

שנים רבות לאחר מכן ,בתקופת הפילוג בממלכת ישראל וגם בהמשך )לאחר הדחת בית ישראל,
ואפילו בזמן הגליית בית יהודה( ,חזו נביאי ה' את תוכניתו העתידית לגאולת נחלתו  -בית יעקב.
באמצעות נביאים אלו הכריז ה' שהוא יקים לדוד צמח צדיק ,מלך אשר ימלוך ,ישגשג וישלוט
בתבל בצדקה ובצדק .בימיו של מלך זה יהודה תיוושע וישראל תשכון לבטח .מלך זה ייקרא ,יְהוָה
ִצ ְדקֵנוּ )עיין ירמיהו כ"ג .(5,6
כיון שהאדם הוא חוטא מעצם טבעו ,הרי שאיש אינו מסוגל להתהדר בצדקה כזו של אלוהים )עיין
תהילים י"ד  .(1-3הדמות המתוארת מזרע דוד חייבת ,אם כך ,להיות בעלת טבע אלוהי .אולם
כיצד תוכל להתקיים שניות מעין זו? מוצאה של הדמות המדוברת אינו יכול להיות מאדם .עליה
יהיה לבוא ,או להיוולד ,ממקור חיים שונה ...וטהור .יחד עם זאת ,בהיותו נועד להיות הגואל
הקרוב של עם ישראל )הרבה לפני שהוא ימלוך על העם( ,יהיה עליו להיות קשור בדרך כלשהי
לזרע ישראל ,וכאמור באופן ספציפי יותר לשבט יהודה ולמשפחת דוד .כך ,רק לבן משפחה מבית
יעקב ,אשר חייו ודמו אינם מוכתמים בטומאת החטא תהיה היכולת לכפר על חטא ,להסיר את
היצר הרע הטבוע בנפש האדם וברוחו ולרצותו לאלוהיו.
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עוד במדבר ,לפני התגבשותו של העם ,קבע אלוהים והכריז על האמצעים שיידרשו כדי לכפר
ָשׂר ַבּדָּם הִוא ,וַ ֲאנִי נְ ַתתִּיו ָלכֶם עַלַ -ה ִמּזְֵבּ ַח ְל ַכפֵּר עַל-נַפְשֹׁתֵיכֶם"
ולסלוח על החטא" :כִּי נֶפֶשׁ ַהבּ ָ
)ויקרא י"ז  .(11אולם כידוע ,תוקף דם קורבנות הבהמות היה זמני בלבד ,מכיוון שהאחרונות אינן
שוות בערכן לאדם לו הן שימשו ככפרה )עיין איגרת אל העברים ט'  .(12-28יחד עם זאת ,נאמר
ְשׁם וְ ָחדַל לְעוֹלָם) .תהילים
כי אָח--לֹא פָדֹה יְִפדֶּה אִישׁ; לֹא-יִתֵּן לֵאלֹהִים ָכּפְרוֹ .וְיֵקַרִ ,פּדְיוֹן נַפ ָ
מ"ט  .(8-9כול ניסיון אנושי לכפר על חטאו של אחר נדון לכליה .באילו אמצעים ,אם כן ,תושג
כפרה אפקטיבית וארוכת טווח?
על מנת שיהיה לעם ישראל גואל-קרוב ובעל צדקת אלוהים המתבקשת ,אלוהים עצמו חייב
להמציא צאצא זה .יחד עם זאת ,אותו גואל יהיה חייב להיות בן אנוש המשתייך למשפחת הבכורים
מבית דוד אשר בשבט יהודה שבבית יעקב .מכאן ,שהיה צורך ב"כלי" אנושי " -זרע האישה"
)עיין בראשית ג'  (15כדי להביאו לעולם .זה אכן בדיוק מה שקרה כאשר אלוהים העניק לעולם
את בנו יחידו באמצעות עלמה בשם מרים .אנו רואים פה את מעורבות אלוהים ברחמה של אישה,
כשם שהוא התערב גם ברחמיהן של שרה ורבקה .העלמה שנבחרה זכתה לביקור על ידי מלאך,
כשבפיו המסר הבאִ " :הנֵּה ַתּ ֲהרִי וְ ֵת ְלדִי בֵּן ,וְ ִת ְק ְראִי ְשׁמוֹ יֵשׁוּ ַע .הוּא גָּדוֹל יְִהיֶה וּבֶן־ ֶעלְיוֹן יִָקּרֵא ,וַיהוה
אֱלֹהִים יִתֵּן לוֹ אֶת ִכּסֵּא ָדּוִד אָבִיו; וְיִמְלֹ ְך עַל בֵּית יַעֲקֹב ְלעוֹלָם וְאֵין קֵץ ְל ַמלְכוּתוֹ" .אָ ְמרָה ִמ ְריָם אֶל
ֵשׁיב ַה ַמּלְאָ ְך וְאָמַר" :רוּ ַח הַקֹּדֶשׁ תָּבוֹא
ַה ַמּלְאָ ְך" ,אֵי ְך יְִהיֶה ַה ָדּבָר ַהזֶּהֲ ,הרֵי אֵינֶנִּי יוֹ ַדעַת אִישׁ?" ה ִ
ָע ַליְִך וּגְבוּרַת ֶעלְיוֹן ָתּצֵל ָע ַליְִךָ .לכֵן קָדוֹשׁ יִָקּרֵא ַהיִּלוֹד ,בֶּן־אֱלֹהִים" )לוקס א' .(31-35
יוסף ,ארוסה של מרים אשר מאוחר יותר הפך לבעלה ,היה ממשפחת דוד )עיין מתי א' .(1-16
הוא אימץ את בן האלוהים כשנשא את מרים לאישה .כך צורף הילד באורח חוקי לבית דוד
ולשושלתו ,והיה כשר לשמש כגואלם הקרוב.
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פרק נ"ג

הכהונה חוזרת לבן הבכור
עד כה עומדות כול פעולות אלוהים בקנה אחד עם דרישותיו החוקיות על מנת להשיב הכול על
תיקונו ,כפי שהוא עצמו הכריז מאז ומתמיד באמצעות נביאיו )עיין מעשי השליחים ג' .(19-21
תיאור חיי ישוע וכהונתו בארבעת הבשורות של כתבי הברית החדשה מחזק עובדה זו .בדומה לכך,
גם ישוע הצהיר כי הוא לא בא לבטל את התורה ,כי אם לקיימה )עיין מתי ה' .(17,18
ישוע נולד בבית לחם יהודה ,בהתאם לתחזיתו של הנביא מיכה )עיין מיכה ה'  ,1מתי ב'  ,1יוחנן ז'
 .(42הוא נמול ביום השמיני ובתום חודש ימים לטהרת אימו לקחוהו הוריו לבית המקדש להציגו
ולפדותו )עיין ויקרא י"ב  ,2-4במדבר י"ח  ,15לוקס ב'  .(22-24שני נביאים ,שמעון וחנה,
שנכחו במקדש הכירו בכך שילד זה נועד להיות מושיע ישראל וגואלו )עיין לוקס ב' .(25-38
בהיותו בן שתים עשרה נמצא ישוע בבית המקדש ,כשהוא בא בדברים עם חכמי תורה )עיין לוקס
ב'  .(46,47ההסבר שהוא העניק להוריו ,שחרדו לשלומו ,מלמד רבות על הנער הצעירָ " :למָּה
ֲשׁר לְאָבִי?" )לוקס ב'  .(49אם כן ,עוד בהיותו רך
ַשׂתֶּם אוֹתִי? ַהאִם לֹא יְַד ְעתֶּם כִּי ָעלַי ִלהְיוֹת ַבּא ֶ
ִחפּ ְ
בשנים היה ישוע ער לעובדת היותו שייך לאביו שבשמיים ,כמו גם לייעודו ולסיבת נוכחותו עלי
אדמות.
בתוך כך ,על אף בואו לעולמנו כשר-בכור )עיין מעשי השליחים ג'  (15ומלך לעתיד ,את תפקידו
ככהן לא יכול היה ישוע למלא עד הגיעו לגיל שלושים )עיין במדבר ד'  .(3איחוד שתי המשרות
)שר/מלך וכהן( נחזה על ידי הנביא זכריהִ :הנֵּה-אִישׁ ֶצמַח ְשׁמוֹ ,וּ ִמ ַתּ ְחתָּיו יְִצמָח ,וּ ָבנָה ,אֶת-הֵיכַל
ָשׁל ,עַלִ -כּסְאוֹ; וְ ָהיָה כֹהֵן ,עַלִ -כּסְאוֹ,
ָשׁב וּמ ַ
ִשּׂא הוֹד ,וְי ַ
יְהוָה .יג וְהוּא יְִבנֶה אֶת-הֵיכַל יְהוָה ,וְהוּא-י ָ
וֲַעצַת ָשׁלוֹםִ ,תּ ְהיֶה בֵּין ְשׁנֵיהֶם ]כס המלך ומשרת הכהן[ )זכריה ו' .(12,13
לפני הולדת יוחנן )העתיד להיקרא ה"מטביל"( ,בן בכור למשפחת כוהנים ,ביקרה מרים ההרה את
אמו שהייתה קרובתה ואשר כמו שרה התעברה בגיל מבוגר כאשר אלוהים חולל נס ברחמה )עיין
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לוקס א'  .(7,13בעת הביקור חשה אם יוחנן שתינוקה רוקד ברחמה )עיין לוקס א'  .(41בדומה
לאירוע שפקד את רבקה בעת שהאחרונה נשאה ברחמה את יעקב ועשו ,גם את המקרה שלפנינו
לא ניתן להסביר באמצעות היגיון אנושי גרידא .זמן מה לפני שאלישבע התעברה שלח ה' מלאך
לבעלה זכריה ,שעה שהאחרון מילא את תפקידו בבית המקדש .בין יתר הדברים הנבואיים
שהצהיר המלאך על הבן שטרם נולד ,הוא הודיע לזכריה שבנו "יֵֵל ְך ...בְּרוּ ַח ֵא ִליָּהוּ וּגְבוּרָתוֹ,
ְלה ִ
ָשׁיב לֵב אָבוֹת ]אברהם ,יצחק ויעקב[ עַל ָבּנִים" )לוקס א'  ,17מלאכי ג'  .(24דברים אלו
מהווים מענה לנאמר בישעיהו פרק ס"ג ,שם כתוב כי אברהם וישראל אינם מכירים או מזהים את
צאצאיהם )פסוק  .(16יש לתת את הדעת על כך שיוחנן לא אמור היה להשיב לֵב ָבּנִים עַל-אֲבוֹתָם,
שהוא חלקה השני של נבואה זו ,כפי שנחזתה בפי הנביא מלאכי .חלק זה של הנבואה עדיין לא
התגשם ,אולם לכשזה יקרה ,יתרחש הדבר בהשראת רוח וגבורה הדומות לאלו שנחו על אליהו.
יוחנן החל בכהונתו כמטביל בגיל שלושים ,כשישה חודשים לפני שישוע הופיע לפניו על גדת
הירדן )עיין לוקס ג'  .(23בהגיע ישוע ,שהיה צעיר מבן דודו במספר חודשים ,קידם אותו יוחנן
במיליםִ " :הנֵּה ֵשׂה ָהאֱלֹהִים) "...יוחנן א'  .(29מה הניע את ישוע ללכת אל יוחנן ,שלא שש
להטבילו ,ולבקשו שיעשה כן? למה התכוון ישוע שטען לגבי טבילה זו ..." ,כִּי מִן ָהרָאוּי ֶשׁנְּ ַקיֵּם אֶת
ַה ֶצּדֶק כֻּלּוֹ" )מתי ג' ) (15צדק שהיה על שניהם למלא(? אילו ממצוות התורה מצריכה רחצה
במים ,שעה שלא מדובר בחטא ,שכן ישוע היה חף מכול חטא ועוון? איזו רחצה יש בה משום קיום
צדק התורה? מצוות ה' למשה ,בכול הנוגע לרחצת אהרון ובניו לפני תחילת כהונתם )עיין ויקרא
ח'  ,(6מסייעות לנו להבין את משמעות האירוע שהתרחש על גדת הירדן .כדי לתפקד ככהן היה
ישוע חייב לרחוץ ולהימשח כאהרון ובניו.

3

בעקבות פעולה זו הוסמך ישוע לקבל את המשיחה הרוחנית ,אשר ייחדה אותו לתפקיד כהן גדול
בבית יעקב )עיין מתי ג'  .(16ה' עצמו העניק את אישורו למעשה חוקי זה בהכריזו" ,זֶה ְבּנִי אֲהוּבִי

3בימי בית שני הכוהנים טבלו במקוואות או במאגרי מים טבעיים ,שלא בדומה לרחצה הסמלית יותר
שהתרחשה במדבר.
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ֲשׁר בּוֹ ָח ַפ ְצתִּי" )פסוק  .(17כעת היה ישוע כהן תואם-כמלכיצדק .שאול מרחיב את הדיבור על
אֶ
ָשׁי ַח לֹא נָטַל ְל ַעצְמוֹ אֶת ַהכָּבוֹד ִלהְיוֹת
חשיבותו של תפקיד זה באיגרתו אל העברים" :כֵּן גַּם ַהמּ ִ
כֹּהֵן גָּדוֹלֶ ,אלָּא ִקבֵּל זֹאת ֵמאֵת הָאוֹמֵר ֵאלָיוְ " ,בּנִי אַתָּהֲ ,אנִי הַיּוֹם יְִל ְדתִּי ָך"; כְּמוֹ ֶשׁגַּם ְבּמָקוֹם אַחֵר
הוּא אוֹמֵר" ,אַתָּה־כֹהֵן לְעוֹלָם עַל־ ִדּ ְב ָרתִי ַמ ְלכִּי־ ֶצ ֶדק" )ה' .(5,6
לא זו בלבד שישוע היה השה לעולה ,הוא גם שימש ככהן המעלה לעולה את קורבנו .שאול מוסיף
ִשׁכָּן גָּדוֹל
ָשׁי ַח ,בְּבוֹאוֹ ִלהְיוֹת כֹּהֵן גָּדוֹל לַטּוֹבוֹת ָה ֲעתִידוֹתָ ,עבַר ְבּמ ְ
להסביר זאת באומרוֲ " :אבָל ַהמּ ִ
ֻשׁלָם יוֹתֵר ֶשׁאֵינוֹ ַמע ֵ
וּמ ְ
ֲשׂה יַָדיִם  -כְּלוֹמַרֶ ,שׁאֵינוֹ ַשׁיְָּך ַל ְבּרִיאָה הַזֹּאת וּ ְבדָמוֹ הוּא ,וְלֹא ְבּדַם ְשׂעִירִים
וֲַעגָלִים ,נְִכנַס אַחַת וּ ְל ָתמִיד אֶל הַקֹּדֶשׁ וְהִשִֹיג פְּדוּת עוֹ ָלמִים; ֶשׁכֵּן אִם דַּם ָפּרִים ְ
וּשׂעִירִים וְ ֵאפֶר
ָשׁי ַח
ַה ָפּרָהְ ,בּ ִהזְָּרקָם עַל ַה ְטּ ֵמאִים ,יְַקדְּשׁוּ עַד ְכּדֵי ְל ַטהֵר אֶת הַגּוּף ,עַל אַחַת ַכּמָּה וְַכמָּה דָּמוֹ ֶשׁל ַהמּ ִ
ֲשׂי ָמוֶת ְכּדֵי ֶשׁנַּעֲבֹד
ֲשׁר ִה ְקרִיב ַעצְמוֹ לֵאלֹהִים בְּרוּ ַח עוֹ ָלמִים וּבְלֹא מוּם  -יְַטהֵר אֶת ַמצְפּוּנֵנוּ ִמ ַמּע ֵ
אֶ
ֲשׁר
ְשׁעִים א ֶ
ָשׁה ,וְעַל־יְדֵי ָכּ ְך  -מֵאַחַר ֶשׁמֵּת ִלפְדוֹת מִן ַהפּ ָ
אֶת אֱלֹהִים ַחיִּיםָ .לכֵן הוּא ְמ ַתוְֵּך ִל ְברִית ֲחד ָ
נַעֲשׂוּ בִּימֵי ַה ְבּרִית ָהרִאשׁוֹנָה  -יְַקבְּלוּ ַהמְקֹ ָראִים אֶת נַ ֲחלַת עוֹלָם ַה ֻמּ ְב ַטחַת" )איגרת אל העברים ט'
) .(11-15פרק ז' באיגרת אל העברים מוסיף להרחיב את הדיבור על השינוי שחל בכהונה(.
על אף שהבכורים היו מאז ומתמיד שייכים לאלוהים ,מקבלת עובדה זו משנה תוקף כאשר נוכחים
לדעת שבתמורה לבכורי מצריים נטל לעצמו אלוהים את השייכים לו ,את בכורי ישראל .אירוע זה
התרחש רק לאחר שדמו של שה שחוט הפריד בין הגורל שנפל בחלקם של בכורי מצריים לבין זה
של ישראל ,אשר נושעו על ידי אלוהים )עיין שמות י"ב  .(12,13דמו של שה האלוהים ,ישוע,
מילא תפקיד מקביל לזה של השה במצריים וניתן ,אפוא ,ראשית כול למען הצלתם וישועתם של
הבכורים השייכים לאלוהים – הווי אומר עם ישראל.
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ישוע ושלטון המלכות
זמן קצר לאחר טבילתו של ישוע במי הירדן הובילה אותו רוח אלוהים למדבר ,שם היה עליו
להתמודד עם שר העולם הזה הממונה על מחוז החשכה הרוחנית )עיין לוקס ד'  .(1-13התמודדות
זו הייתה הראשונה בסדרת התמודדויות שהתרחשו במהלך שהותו של ישוע עלי אדמות .שלושת
המלכודות הראשונות שהשטן טמן לבן האלוהים לא היו שונות מאלו בהן הוא לכד את חווה
)ואדם( בגן העדן .ניסיונותיו ללכוד את ישוע כללו פיתוי לתאוות בשרים ,תאוות עיניים וגאווה
)עיין לוקס ד'  ,3,5-7,9איגרת יוחנן א' ב'  .(16ברם ,ישוע היה חייב לציית לאביו בכול מובן .הוא
ידע שאפילו שיתוף פעולה מזערי ביותר עם החטא יפסול אותו מלהיות שה הקורבן התמים
והמושלם .הוא הבין ,כמו כן ,שכדי לזכות במנה הכפולה של הנחלה שנועדה לו נדרשה צייתנות
מוחלטת.
התמודדותו של ישוע הוכתרה בהצלחה ,וכך הוא שב לביתו בנצרת .בשבת הוא סר לבית הכנסת,
ַשּׂר ֲענָוִים,
ָשׁח יְהוָה אֹתִי ְלב ֵ
שם הוא קרא בציבור מתוך ספר ישעיהו" :רוּ ַח אֲדֹנָי יְהוִהָ ,עלָי--יַעַן מ ַ
ִשׁבוּיִם דְּרוֹר ,וְַלאֲסוּרִים ְפּקַח-קוֹ ַח .לקְרֹא ְשׁנַת-רָצוֹן לַיהוָה"
ִשׁ ְבּרֵי-לֵבִ ,לקְרֹא ל ְ
ְשׁ ָל ַחנִי ַלחֲבֹשׁ ְלנ ְ
)ישעיהו ס"א 2א ,1-לוקס ד'  .(18,19בטרם התיישב ,הוסיף ישוע משפט תמוה למדי" ,הַיּוֹם
נִ ְת ַמלֵּא ַהכָּתוּב ַהזֶּה בְּאָזְנֵיכֶם" )לוקס ד' .(21
ואכן ישוע הגשים את הדברים הללו ,כאשר הוא יצא בגבורת אלוהים לגרש שדים ,לרפא חולים,
פסחים ועיוורים ,להקים מתים ובמלה להשקיט סערה .כשהמנהיגים הדתיים הביעו את תדהמתם
על כך שמאן דהו הרשה לאיש מסוים לשאת את משכבו ביום השבת ,השיב להם האיש שנרפא
משיתוקו כי ישוע הוא שהנחהו לעשות כן .כמאמינים בהווה עלינו להתייחס בכובד ראש לתשובתו
של ישוע בעניין זה" :אָמֵן אָמֵן ֲאנִי אוֹמֵר ָלכֶםַ ,הבֵּן אֵינֶנּוּ יָכוֹל ַלעֲשׂוֹת ָדּבָר ִמלִּבּוֹ זוּ ָלתִי מַה ֶשּׁהוּא
עוֹשׂה כָּמוֹהוּ" )יוחנן ה'  .(19ישוע היה
עוֹשׂה הָאָב ־זֹאת גַּם ַהבֵּן ֶ
עוֹשׂה .כָּל מַה ֶשּׁ ֶ
רוֹאֶה אֶת הָאָב ֶ

166

תמיד מודע לעובדה שחיי אלוהים ורוחו הם הפועלים בו כדי ליזום ולבצע פעולות בהתאם לרצון
אביו )עיין יוחנן י"ד .(10
אולם הסיבה העיקרית שלשמה שלח אלוהים את בנו יחידו למשפחת יעקב ,הייתה כדי לכונן
מחדש את מלכותו עלי אדמות .על מנת להוציא לפועל תוכנית זו היה צורך בכפרת דמו של קורבן,
וזאת בשל מרותו של השטן על האנושות ששימשה כלי ביטוי לטבעו ה"טוב והרע" ,כשהתוצאה
היא מוות .ישוע ,לעומת זאת ,בא כאמור כגואל קרוב כדי להעניק חיים על ידי ציות מוחלט לרצון
אביו ,כשהוא ממלא עד תום את דרישות התורה בכול נוגע לתקנות הגאולה והכפרה.
השטן ,כמו גם תלמידי ישוע ,היה משוכנע שיש בלבו של ישוע לכונן את מלכותו בעודו בעולמנו.
ועל כן ,כיוון שלא עלה בידו לפתות את ישוע לחטוא ,עשה השטן ככול שביכולתו על מנת לחסל
את ישוע ,כשהוא רותם למטרה זו את המערכות הפוליטיות והדתיות שהיו כפופות לו ולמלכותו.
אולם ,שלא בטובם ,שיחקו כול הגורמים הללו לידי אלוהים וכך קידמו במשותף את תוכניתו
להקים את מלכותו ולכוננה בגבורה וסמכות .שאול מציין עובדה זו באיגרתו אל הקורינתיים:
" ֲאנַחְנוּ דּוֹ ְברִים אֶת ָח ְכמַת אֱלֹהִים ַהנִּ ְס ֶתּרֶתַ ,ה ָח ְכמָה ֶשׁ ָהיְתָה גְּנוּזָה וַא ֶ
ֲשׁר ִל ְפנֵי הָעוֹ ָלמִים יְָעדָהּ אֱלֹהִים
ִשּׁלִּיטֵי הָעוֹלָם ַהזֶּה לֹא יְָדעָהֶּ ,שׁכֵּן אִלּוּ יְדָעוּ ָה לֹא הָיוּ צוֹ ְלבִים אֶת אֲדוֹן
ְל ִתפְאַ ְרתֵּנוּ - ,וְאִישׁ מ ַ
ַהכָּבוֹד" )איגרת אל הקורינתיים א' ב'  7,8הדגשה שלי(.
בשעה שישוע היה על הצלב צפו בו כול הרשויות ושררות העולם הרוחני הסמוי .ה' "הזמינם
לחזות" במשפט בו הוא דן לכף חובה את השטן ומלכותו .וכך ,האחרון וכול חבר מרעיו ,השדים
ְשׁיטוֹ אֶת ָע ְצמַת
והרוחות השרים למרותו ,יצאו בידיים ריקות ,במפח נפש ובתבוסה מרה :וּ ְב ַהפ ִ
ָשׁיּוֹת וְהַשְֹרָרוֹתִ ,הצִּיגָן ְל ַר ֲאוָה ְבּ ַתהֲלוּכַת נִ ְצחוֹנוֹ ,נִצָּחוֹן ֶשׁהִשִֹיג בּוֹ ]בצלב ,כלומר במותו של
ָהר ֻ
ישוע[ )איגרת אל הקולסים ב'  .(15פעולה חוקית יחידה זו שימשה את ה' כדי לרצות לעצמו את
האנושות ,וזאת באמצעות סליחה וכפרה על החטא )עיין איגרת אל הקורינתיים ב' ה' ,14-19
איגרת אל העברים ב'  .(17על ידי כך ניתן היה לרוח הקודש ,דהיינו למלכות אלוהים שהיא
צדקה ,שלום ושמחה )עיין איגרת אל הרומים י"ד  ,(17לשכון עכשיו ברוחם ובלבותם של בני
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אדם .אף על פי כן ,יש לקחת בחשבון את הסדר שנקבע על ידי אלוהים )סדר אחריו התחקינו
במהלך ספר זה(  ,סדר שנקבע על ידי גורם הבכורה.
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המוכרים ,המיועדים ,הקרואים והנבחרים
הבכורים ,או לחלופין הביכורים ,הם הנבחרים הנדרשים להיות נאמנים לאלוהים .על השייכים
למגזר זה נאמר שאלוהים יודע ]מכיר מקרוב[ אותם ,שכן הוא הבדילם מן היתר ונטלם לעצמו.
וכך ,כשאלוהים פונה לישראל הוא אומר להם" :רַק ֶא ְתכֶם יַָד ְעתִּי מִכֹּל מ ְ
ִשׁפְּחוֹת ָה ֲא ָדמָה) "...עמוס
ג' 2א(.
כשמחברי ספרי הברית החדשה ,שכתביהם מהווים התגלויות ופרשנויות לנאמר בתנ"ך ,עוסקים
בעם אלוהים הם מגדירים את בני אומה זו כמי ש"נודעו מקדם ,יועדו ,נקראו ונבחרו"ֶ .שׁ ֵכּן אֶת
ֵאלֶּה ֶשׁ ִהכִּיר ִמ ֶקּדֶם ,אוֹתָם גַּם יָעַד ְל ִהדַּמּוֹת ְל ֶצלֶם בְּנוֹ ...וְאֶת ֵאלֶּה ֶשׁיָּעַדָ ,להֶם גַּם ָקרָא; וְאֶת ַהקְּרוּאִים
גַּם ִה ְצדִּיק; וְאֶת ַה ֻמּ ְצ ָדּקִים אַף ֵפּאֵר ִבּכְבוֹדוֹ )איגרת אל הרומים ח'  .(29,30למאמינים באפסוס כותב
ָשׁי ַחְ ,כּ ֵחפֶץ רְצוֹנוֹ ...וּבוֹ נוֹ ֲעדָה לָנוּ
השליח שאול" :הוּא יָעַד אוֹתָנוּ ִלהְיוֹת לוֹ ְל ָבנִים עַל־יְדֵי יֵשׁוּ ַע ַהמּ ִ
נַ ֲחלָה ,כִּי נְִב ַחרְנוּ מֵרֹאשׁ ְלפִי תוכניתוֹ ֶשׁל הַפּוֹעֵל בַּכֹּל ְבּ ֶה ְתאֵם ְל ַמח ֶ
ֲשׁבֶת רְצוֹנו"ֹ )איגרת אל
האפסים א' .(5,11
המובאה התנכית הבאה מצוטטת מספר פעמים על ידי מחברי ספרי הברית החדשה :וְ ָהיָה ִבּמְקוֹם
אֶ
ֲשׁר-יֵאָמֵר ָלהֶם ]ישראל[" ,לֹאַ -עמִּי אַתֶּם" ,יֵאָמֵר ָלהֶםְ " ,בּנֵי אֵל-חָי" )הושע ב' 1ב' הדגשה שלי,
עיין גם הושע ב'  ,25איגרת אל הרומים ט'  ,25-26איגרת פטרוס א' ב'  .(10לרקע נבואה זו קובע
השליח שאול שכָּל ַה ְבּרִיאָה ְמ ַצפָּה ְבּכִסּוּפִים ְל ִה ְתגַּלּוּת ה ָבּנִים־לֵאלֹהִים )איגרת אל הרומים ח' 19
הדגשה שלי(.
המונחים שהזכרנו לעיל והמתארים את עם אלוהים ,מעוגנים בבריתות שה' כרת עם עם ישראל
ובהבטחות שהוא נתן לו .כעירבון למימוש הבריתות וההבטחות ,נשבע אלוהים בעצמו וכיוון שאין
הוא יכול לשקר הרי שהוא חייב לקיים ולמלא אותן עד תום :לֹא אִישׁ אֵל וִי ַכזֵּב ,וּבֶן-אָדָם וְיְִתנֶ ָחם;
ֲשׁר ָרצָה אֱלֹהִים ְל ַהרְאוֹת ְבּיֶתֶר
ֲשׂה ,וְִדבֶּר וְלֹא יְקִי ֶמנָּה )במדבר כ"ג  .(19וְַכא ֶ
הַהוּא אָמַר וְלֹא יַע ֶ
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ִשׁבוּעָה .בְּאֹפֶן זֶה ,עַל־ ְס ַמ ְך ְשׁנֵי ְדּ ָברִים
ְשׁנּוּיִ ,ה ְת ַחיֵּב בּ ְ
ְשׁי ַה ַה ְב ָטחָה כִּי ַכּוָּנָתוֹ אֵינָהּ נִ ֶתּנֶת ל ִ
תֹּקֶף לְיוֹר ֵ
ִשׁ ַתּנִּים ֶשׁ ָחלִילָה לֵאלֹהִים ל ַ
ִבּ ְלתִּי מ ְ
ְשׁקֵּר ָבּהֶםֲ ,אנַחְנוּ ַהנִּ ְמ ָל ִטים נִתְעוֹדֵד מְאֹד ֶלאֱחֹז ַבּ ִתּ ְקוָה ַה ֻמּנַּחַת
ְל ָפנֵינוּ )איגרת אל העברים ו'  17,18הדגשה שלי( .מי הם יורשי ההבטחה הנזכרים כאן? ברור
שאלו הם מכותבי האיגרת – העברים – דהיינו כול בית ישראל.
בכתבי הקודש – התנ"ך והברית החדשה – נמצא לא אחת הכינוי "קדושים" ,כאשר הכוונה היא
ְדֹשׁים ,כִּי קָדוֹשׁ
לעם אלוהים .אמנם בהקשרים מסוימים הכוונה היא לדרגת טוהר )"וִ ְהיִיתֶם לִי ק ִ
ֲאנִי יְהוָה" ,ויקרא כ' 26א'( ,אולם בפעמים אחרות הדבר מרמז על הבכורים או הביכורים,
כשהכוונה היא לאלו שהופרשו מן היתר .לאחר שאלוהים הוציא את בני ישראל ממצריים,
ְדֹשׁיו )דברים ל"ג  .(3על
לדוגמא ,אומר משה ,בדברו על האלוהים :אַף חֹבֵב ַעמִּים ,ומוסיף :כָּל-ק ָ
כן אני מהין לקבוע שפעמים רבות הביטוי "קדושים" מתייחס לעמו הנבחר של אלוהים  -ישראל -
הן בתנ"ך והן בכתבי הברית החדשה .באחרונים )בכתבי השליחים( ,אותם קדושים-בכורים
מייצגים גם את ביכורי הבריאה החדשה במשיח ,שכן הם חוו את התגשמות ההבטחה ,שהיא
משיחת רוח ה' באמצעות האמונה בדם הברית החדשה )עיין לדוגמא איגרת אל האפסים א'
.(7,13,14
על כן בכול דור אלו מבני זרע אברהם" ,אנשי האמונה" )עיין איגרת אל הרומים ד'  ,16אל
הגלטיים ג'  ,(29כלומר אלו שבחסד ה' נפתחו אוזניהם לבשורה וקיבלוה באמונה ,מהווים את
ביכורי הבריאה החדשה במשיח .השליח יעקב מאשר זאת בפנותו לשנים עשר השבטים ,כשהוא
מכריז" :הוּא ִכּרְצוֹנוֹ הוֹלִיד אוֹתָנוּ ִבּ ְדבַר ָה ֱאמֶתְ ,ל ַמעַן נִ ְהיֶה בִּכּוּרֵי יְצִירָיו" )איגרת יעקב א' .(1,18
ָשׁי ַח ]באמונה זהה לזו של אביו אברהם[ הוּא ְבּרִיאָה
שאול מציין אף הוא" :עַל כֵּן מִי ֶשׁנִּ ְמצָא ַבּמּ ִ
ֲחד ָ
ְשׁנוֹת ָעבְרוּ; ִהנֵּה נִהְיוּ ֲחדָשׁוֹת" )איגרת אל הקורינתיים ב' ה' .(17
ָשׁהַ .הי ָ
בתורה ובנביאים מגולל אלוהים את התוכנית שרקם לפי רצונו .מאחר שהשליחים כתבו את
דבריהם בעקבות כינון "סדר הבריאה החדשה" על ידי ישוע ,הרי שפרשנותם לטקסטים התנכיים
מועצמת על ידי עובדה מכוננת זו .באיגרתו הראשונה אל הקורינתיים ,מרחיב שאול את הדיבור
על הסדר האלוהי בתהליך התחייה :וּמֵאַחַר ֶשׁ ַה ָמּוֶת בָּא עַל־יְדֵי אָדָם ,גַּם ְתּ ִחיַּת ַה ֵמּתִים הִיא עַל־יְדֵי
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ָשׁיח הַכֹּל יָחְיוּ .אַ ְך כָּל ֶאחָד ְכּ ִסדְרוָֹ :הרִאשׁוֹן הוּא
אָדָם; ֶשׁכֵּן כְּמוֹ ֶשׁבְּאָדָם הַכֹּל ֵמתִיםָ ,כּ ְך גַּם ַבּמּ ִ
ַשּׁיָּכִים ַלמּ ִ
ָשׁי ַח; אַ ֲחרֵי כֵן ,בְּבוֹאוֹ ]בנוכחותו – ביוונית ,הנוכחות הסמויה[ ,ה ַ
ַהמּ ִ
ָשׁי ַח )פרק ט"ו 21-
 23הדגשה שלי( 4.אנחנו היינו מתים בעוונותינו ובחטאינו ,אולם עכשיו הוקמנו מן המתים
ִשׁבוּ אֶת ַע ְצ ְמכֶם
באמצעות נוכחותו )הנסתרת( של המשיח ורוח קודשוְ " .בּ ֶד ֶר ְך זֹאת גַּם אַתֶּם ח ְ
ֵמתִים ְלגַבֵּי ַה ֵח ְטא ,אַ ְך ַחיִּים לֵאלֹהִים ַבּמּ ִ
ָשׁי ַח יֵשׁוּ ַע ...וְאַל ִתּ ְמסְרוּ אֶת אֵי ְברֵיכֶם ַל ֵחטְא ְכּ ֵכלִים ֶשׁל
ָשׁים ַחיִּים ֶשׁהוּקְמוּ מִן ַה ֵמּתִים ,וְאֶת אֵי ְברֵיכֶם ִתּ ְמסְרוּ
ֶשׁעֶ ,אלָּא ִמסְרוּ אֶת ַע ְצ ְמכֶם לֵאלֹהִים ַכּ ֲאנ ִ
רַ
לֵאלֹהִים ְכּ ֵכלִים ֶשׁל ֶצדֶק" )איגרת אל הרומים ו' .(11,13
ִשׂ ָראֵל; וְ ָהיִיתִי ָלהֶם
אלוהים הבטיח לעם ישראל שהוא ישכון בתוכו ,כנאמרָ " ,שׁ ַכנְתִּי בְּתוֹ ְך ְבּנֵי י ְ
ֲשׁר
לֵאלֹהִים )שמות כ"ט  .(45וַיֹּאמֶר ֵאלַי" ,בֶּן-אָדָם אֶת-מְקוֹם ִכּ ְסאִי וְאֶת-מְקוֹם כַּפּוֹת ַרגְלַי ,א ֶ
אְ
ְשׁי) "...יחזקאל מ"ג .(7
ִשׂ ָראֵל ֵשׁם ָקד ִ
ִשׂ ָראֵל לְעוֹלָם; וְלֹא יְ ַטמְּאוּ עוֹד בֵּית-י ְ
ֶשׁכָּןָ -שׁם בְּתוֹ ְך ְבּנֵי-י ְ
שאול הבין שהנבואות הללו עתידות למצוא את מימושן בקרב עם ישראל באמצעות ברית חדשה
ְשׁ ַכנְתִּי בְּתוֹכָם";
שתיחתם בדמו של גואל קרוב :הֵן ֲאנַחְנוּ הֵיכַל אֱלֹ ִהים ַחיִּיםְ ,כּפִי ֶשׁאָמַר אֱלֹהִים" :ו ָ
"וְ ִה ְת ַה ַלּ ְכתִּי בְּתוֹ ֲככֶם"; "וְ ָהיִיתִי ָלהֶם לֵאלֹהִים וְ ֵהמָה יִהְיוּ לִי ְלעָם" )איגרת אל הקורינתיים ב' ו' .(16
על פי זכריה ו'  12,13ה"צמח" – המשיח – הוא שאמור להקים את היכל ה' ,כשהכוונה היא לבית
יעקב המשוקם )עיין גם לוקס א'  .(31-33וכך ,תקומת העם שהיה נתון בקברו במשך אלפי שנה
)עיין יחזקאל ל"ז  (1-14מהווה ההתגלמות של "חיים מן המוות" ,רעיון שהוא אחד ממאפייניה
העיקריים של הגאולה.
בחייו של מי שנגאל יש לאמת יסוד זו ערך מוסף .עדות לתכונותיה של ה"בריאה החדשה"
שנבראה מחדש בצלמו ובדמותו של גואלה ,באה לידי ביטוי ,לדוגמא ,באישיותו של השליח שאול,
ָשׁי ַח ְל ַמעַן אַחַי,
כמו גם במורשתו .נכונותו של שאול התרסי ,משבט בנימין " ִלהְיוֹת ְמנֻדֶּה מִן ַהמּ ִ

 4השימוש ב"ראשון" תואם את ה"ראשית" )כשהכוונה לראשית העומר( בויקרא כ"ג ) 10וכך גם בארמית של
הפשיטתא שם כתוב "רשיתא"( .מכאן שישוע הוא "עומר ראשית הקציר" שמונף "לרצונכם" – כלומר על מנת שנהיה
רצויים" .בבואו" – "פרוסיה" ביוונית ,היא נוכחות נסתרת .וכך ,כאשר התלמידים התמלאו ברוח הקודש בשבועות,
ביום החמישים ,שהוא יום אחרי סיום ספירת העומר ,חדרה נוכחותו של ישוע אליהם )'הסתתרה' בתוכם( ,וכך הפכו הם
לביכורים )כיכרות לחם התנופה שנאפות עם חמץ ,עיין ויקרא כ"ג .(17
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ְשׂרִי" )איגרת אל הרומים ט'  ,(3מוכיחה שתכונתו העיקרית של הגואל
ֶשׁהֵם ְבּנֵי ַעמִּיַ ,ע ְצמִי וּב ָ
הפכה עכשיו לחלק בלתי נפרד ממארג אישיותו של השליח .חיי ישוע חדרו לישותו יחד עם
נכונותו של גואלו ,עמו הוא הזדהה לחלוטין ,למסור את חייו על מנת שאחרים יזכו בחיים .עיקרון
נוֹשׂאִים אָנוּ בַּגּוּף אֶת מוֹת יֵשׁוּ ַעְ ,כּדֵי ֶשׁגַּם ַחיֵּי
זה הפך לחלק מרכזי בתורתו של שאול ... :וְ ָתמִיד ְ
יֵשׁוּ ַע יְִתגַּלּוּ בְּגוּפֵנוּ; כִּי ֲאנַחְנוּ ַה ַחיִּים נִ ְמ ָסרִים ָתּמִיד ַל ָמּוֶת ַבּעֲבוּר יֵשׁוּ ַעְ ,כּדֵי ֶשׁגַּם ַחיֵּי יֵשׁוּ ַע יְִתגַּלּוּ
ְשׂרֵנוּ בֶּן־ ַהתְּמוּתָהְ .לפִי ָכ ְך בָּנוּ פּוֹעֵל ַה ָמּוֶת  ,וּ ָבכֶם – ַה ַחיִּים )איגרת אל הקורינתיים ב' ד' 10-12
ִבּב ָ
הדגשה שלי(.
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פרק נ"ו

ישוע מעוטר בכבוד והדר
)ספר ההתגלות פרק ה'(

במוסרו את חייו למען אחיו הפגין גואלנו הקרוב ,ישוע ,את נאמנותו המוחלטת לרצון אביו
שבשמיים ובכך קיים את התנאי האחרון שנידרש ממנו .על כן שלושה ימים לאחר קבורתו ,הוא
קם מן המתים לחיים חדשים בגבורת רוח ה' .מרים המגדלית הייתה הראשונה לפוגשו בגן הקבר
ביום הראשון בשבוע ,מיד עם צאת השבת .ברם ,כשהיא ניסתה לגעת בו הגיב ישוע באופן תמוה:
"אַל ִתּגְּעִי ִבּי ,כִּי ֲע ַדיִן לֹא ָעלִיתִי אֶל הָאָב ,אוּלָם ְלכִי אֶל אַחַי וְ ַהגִּידִי ָלהֶםֲ " :אנִי עוֹלֶה אֶל אָבִי
וַ ֲאבִיכֶם ,אֶל אֱלֹהַי וֵאלֹהֵיכֶם" )יוחנן כ'  .(17מדוע אסר ישוע על מרים לגעת בו ,בעוד שבו ביום
נגעו בו אחרים? ולמה התכוון ישוע במסר אשר הוא ביקש להעביר לאחיו באמצעותה? מה
התרחש באותם רגעים בגן הקבר?
ִשׂ ָראֵל ,וְאָ ַמ ְר ָתּ ֲא ֵלהֶם" ,כִּי-
כדי לפתור את התעלומה הבה נפנה לאחת ממצות התורהַ :דּבֵּר אֶלְ -בּנֵי י ְ
ֵאשׁית ְקצִי ְרכֶם ,אֶל-
ֲשׁר ֲאנִי נֹתֵן ָלכֶם ,וּ ְק ַצ ְרתֶּם אֶתְ -קצִירָהּ--וַ ֲהבֵאתֶם אֶת-עֹמֶר ר ִ
תָבֹאוּ אֶל-הָאָרֶץ א ֶ
ַשּׁבָּת יְנִי ֶפנּוּ הַכֹּהֵן" )ויקרא ,כ"ג 10,11
הַכֹּהֵן .וְ ֵהנִיף אֶת-הָעֹמֶר ִל ְפנֵי יְהוָהִ ,לרְצֹנְכֶם; ִמ ָמּ ֳחרַת ה ַ
הדגשה שלי( .ישוע היה חייב לבוא לפני האב כעומר ראשית הקציר של הבריאה החדשה ,ועד אז
איש לא יכול היה לגעת בו )עיין הערת שוליים בפרק הקודם( .זו הייתה מן הסתם הנקודה בזמן,
ובנצח ,אשר בה התקיימה התרצותנו לאלוהים בהתאם לדרישות התורה .אולם בזאת לא תם עדיין
תפקידו של ישוע עלי אדמות .בקומו מן המתים הוא שב לפרק זמן בן ארבעים יום אשר בו התראה
עם מספר רב של אנשים ,כמו גם עם תלמידיו ,עמם דן במלכות אלוהים )עיין מעשי השליחים א'
.(3
הדברים אשר ישוע אמר לתלמידיו במהלך אותם ארבעים ימים אינם מתועדים ,אולם הנושאים
אשר נדונו גרמו לתלמידים להציג בפני אדונם את שאלתם האחרונה" :אֲדוֹנֵנוַּ ,האִם ַבּזְּמַן ַהזֶּה
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ִשׂ ָראֵל?" )מעשי השליחים א'  .(6המלכות עליה שאלוהו התלמידים הייתה ,מן
ָשׁיב אֶת ַה ַמּלְכוּת ְלי ְ
תִּ
הסתם ,אותה מלכות אשר אודותיה נסבו דבריו בעת הנדונה )דהיינו "מלכות אלוהים"( .הבה נעיין
בתשובת ישוע לתלמידים ,כיוון שלדברים אלו משמעות רבה גם עבורנו" :לֹא ָלכֶם ָל ַדעַת ִעתִּים
וּזְ ַמנִּים ֶשׁ ָקּבַע הָאָב ְבּ ַסמְכוּתוֹ ֶשׁלּוֲֹ .אבָל בְּבוֹא ֲעלֵיכֶם רוּ ַח הַקֹּדֶשׁ ְתּ ַקבְּלוּ כֹּ ַח וְ ִתהְיוּ ֵעדַי ) "...פסוקים
 .(7,8האם ישוע התכוון לכך שתלמידיו-שליחיו עתידים היו להיות העדים הראשונים להשבת
המלכות לישראל?
בנוסף ,הורה ישוע על התלמידים המופתעים להמתין בירושלים עד אשר יקבלו את שהאב הבטיח,
הבטחה עליה הוא שוחח עמם עוד קודם לכן )עיין מעשי השליחים א'  ,4,5יוחנן י"ד  ,16,26ט"ו
 .(26אך בטרם הייתה להם אפשרות להמשיך ולהקשות על רבם ,הוא נעלם בענן .לאן הוא נשא
פעמיו? ישוע ,כאמור ,פקד על תלמידיו לחכות בירושלים ,שכן נותרו עוד עשרה ימים לפני מלאת
שבעת השבועות של חג שבועות-ביכורים ,המועד שנקבע מראש ל"קבלת" רוח הקודש המובטחת.
ִשׁ ְלחָה רוּ ַח
אולם ,קבלת הרוח לא התאפשרה לפני הכתרת ישוע בכבוד ,ככתוב ... :עוֹד לֹא נ ְ
הַקֹּדֶשׁ ,כִּי יֵשׁוּ ַע ֶטרֶם נִ ְת ָפּאֵר ַבּכָּבוֹד )יוחנן ז' 39ב' הדגשה שלי( .מתי נתפאר ישוע בכבוד?
איפה מצוי התיעוד לכך? את התשובה אנו עשויים למצוא בחזון יוחנן המתואר בספר ההתגלות.
האם הרוח גילתה ליוחנן את אשר התרחש לאחר שישוע נגוז בענן?
לפני שיוחנן מתאר את חזונו ,נאמר שהוא היה שרוי בהשראת הרוח )ההתגלות א'  .(10פירושו
של דבר שהמראות אותם ראה לא היו מוגבלים על ידי מימד הזמן .בחזונו חזה השליח באלוהי
צבאות ,ישוב על כס הגבורה כשהוא חולש בסמכותו על שמים וארץ ואוחז בימינו ספר שאיש
בשמיים ,בארץ ומתחת לארץ לא נמצא ראוי לפותחו ולהתיר את שבעת חותמיו )עיין ההתגלות ד'-
ה'  .(3בעקבות ההכרזה ,שלפיה איש לא היה ראוי לפתוח ספר חשוב זה ,כולל עשרים וארבעת
הזקנים שהסבו סביב לכס עטור ההוד וההדר ,נפל יוחנן על פניו ומירר בבכי )עיין ההתגלות ה' .(4
אז פנה אליו אחד הזקנים והורה לו לחדול מבכיו ,שכן נמצא מנצח שראוי היה ליטול את הספר

174

מידו של אלוהים ולהתיר את חותמיו  -האריה משבט יהודה ,שורש דוד )עיין פסוק  .(5אולם
כאשר יוחנן נשא את עיניו לא היה זה אריה שעמד מולו ,כי אם שה כמו טבוח )עיין פסוק .(6

5

ישוע ,שה האלוהים ,היה בדרכו אל ימין אביו כדי ליטול ממנו את הספר .ארבעת החיות ועשרים
וארבעת הזקנים נפלו על פניהם לפניו ושרו שיר חדש .אליהם הצטרפו רבבות רבות ואלפי אלפים
עֹשׁר וְ ָח ְכמָה וְכֹ ַח וִיקָר וְכָבוֹד וּ ְב ָרכָה"
אשר קראו בקול גדול" :רָאוּי הַשֶֹה ֶשׁנִּזְבַּח ְל ַקבֵּל גְּבוּרָהֶ ,
)ההתגלות ה'  .(12האם היה זה המעמד אשר בו רומם האב את בנו לימינו ,ובו העניק לו כול
עוצמה וסמכות? אם אמנם כן ,אזי היה זה המועד בו ישוע יכול היה לשגר את רוח הקודש לכול מי
שהאמינו בו ,ממש כפי שהבטיח לתלמידיו בסעודת הסדר האחרונה בירושליםֲ " :אבָל ֲאנִי ,אֶת
ֶשׁלַח
ָה ֱאמֶת ֲאנִי אוֹמֵר ָלכֶם :מוּטָב ָלכֶם ֶשׁ ֵא ֵל ְךִ .אם לֹא ֵא ֵל ְךַ ,ה ְמנַחֵם לֹא יָבוֹא ֲאלֵיכֶם; וְאִם ֵא ֵל ְך ,א ְ
ִשׁפָּט; עַל ֵחטְאִ ,מ ְפּנֵי ֶשׁאֵינָם
ֲשׁר יָבוֹא יוֹכִי ַח אֶת הָעוֹלָם עַל ֵחטְא וְַעל ֶצדֶק וְעַל מ ְ
אוֹתוֹ ֲאלֵיכֶםַ .כּא ֶ
ִשׁפַּט ַשׂר הָעוֹלָם
ִשׁפָּט ,כִּי נ ְ
ַמ ֲאמִינִים בִּי; עַל ֶצדֶק ,כִּי ֵא ֵל ְך אֶל אָבִי וְלֹא תּוֹ ִסיפוּ ִלרְאוֹת אוֹתִי; עַל מ ְ
ַהזֶּה" )יוחנן ט"ז  .(7-11בדרך זו התכוון ישוע המעוטר כבוד לשקם את בית יעקב ,ולהקים את
מלכותו הנצחית בסיוע רוח הקודש בהתאם לנבואה שניתנה טרם הולדתו )עיין ישעיהו ט' ,5,6
לוקס א' .(31-33

5

על פי תיאור הספר או המגילה ניתן להניח שמדובר ב"ספר המקנה" שהיה תמיד בעל שני חלקים .החלק הראשון גולל
ונחתם )ה"ספר החתום"( ,ואילו בחלק השני צוינו בראשי פרקים בלבד הפרטים שהופיעו בחלק החתום .חלק זה של
הספר נותר גלוי לעיני כל.
בחלק הראשון נהגו לתעד את פרטי ההסכם ,החוזה או הרכוש ,והוא כלל את חתימותיהם של הנוגעים בדבר ואת שמות
העדים ,כפי שנמצא למשל בירמיהו ל"ב  .6-16חלק זה ,כאמור ,היה מגולל וחתום כשתוכנו היה חסוי והותר רק למי
שהיו קשורים ישירות בעסקה או בחוזה שהכיל .על כן הוא נקרא ה"ספר החתום".
ה"ספר הגלוי" היה החלק הפתוח .בו נרשם תקציר תכולת הספר החתום ,כאשר במקרה המתואר בירמיהו מדובר
בקניית או "גאולת" קניין משפחתי.
יש בכך משום רמז לתכולת "הספר" שאת חותמותיו רק ישוע יכול היה לפתוח .מכאן ניתן להסיק שמדובר ב"ספר
מקנה" – ספר גאולה ,כאשר הקניין המפורט בו הוא קניינו של אביו .ישוע ,כגואל המשפחה הקרוב ,היה היחיד שיכול
היה לגאול את הקניין ולהשיבו לאביו.
בנוסף ,על מגילת הספר הנדון נאמר שהיא הייתה כתובה "מפנים ומאחור" ,כמו גם על לוחות הברית הראשונות שמשה
הוריד מהר חורב )שמות ל"ב  .(15מכיוון שלתיאור אותן לוחות נוספה עובדת היותן כתובות "באצבע אלוהים" )שמות
ל"א  ,(18קרוב לוודאי שדבר זה נכון גם לגבי מגילת הספר הנזכרת לעיל.
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בנוסף לכך ,חשובה לא פחות היא העובדה שבעת שהאב פאר את ישוע בכבודו הקנה הדבר לישוע
יכולת להעניק למאמינים חיי עולם ,כפי שהוא עצמו התבטא בתפילתו המכונה תפילת הכהן הגדול:
"אָבִי ,בָּאָה ה ָ
ַשּׁעָהָ .פּאֵר נָא אֶת ִבּנְָך ַבּכָּבוֹד ְל ַמעַן יְָפאֵר ַהבֵּן אוֹ ְת ָך; ְל ַמעַן יִתֵּן ַחיֵּי עוֹלָם ְלכָל מִי ֶשׁנָּ ַת ָתּ
ָשׂר" )יוחנן י"ז .(1,2
לוְֹ ,כּפִי ַה ַסּמְכוּת ֶשׁנָּ ַת ָתּ לוֹ עַל כָּל בּ ָ
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פרק נ"ז

חידוש המלכות ...בלב
ישוע ,שתפס את מקומו לימין אלוהים בעודו אוחז בידו במגילת הספר ,היה ערוך עכשיו להמשיך
ולקיים את תפקידו כגואל הקרוב ורועה ישראל .כפי שראינו זה עתה ,ישוע הודיע לתלמידיו כי
יהיה עליו לעוזבם ,אולם הבטיח לשוב )עיין גם יוחנן י"ד 28א'( .בד בבד הוא גם הבטיח לשלוח
את רוח הקודש ,המנחם )יוחנן י"ד  ,16,26ט"ו  ,26ט"ז  .(7בגרסה הארמית של טקסט זה ,תחת
מנחם אנו מוצאים מונח ארמי הנמצא גם בדניאל ד'  24ואשר מתורגם גם שם כפדות ,או לפי
מתרגם הטקסט הארמי של הברית החדשה ,מסיר הקללה 6.כלומר גואל .כמו כן ,ישוע מתאר עצמו
כאמת )עיין יוחנן י"ד  ,(6בעוד הוא מכנה את הרוח שישלח ,רוח האמת )פסוק  .(17בהתייחסותו
של ישוע לרוח כבעלת סגולות זהות לשלו ,הוא מצביע למעשה על כך שביאתה לא תהיה אלא
שיבתו שלו עצמו ,אם כי ב"מצב צבירה" שונה )כלומר באמצעות הרוח( .מאוחר יותר ,הציב
שאול אתגר בפני קהילת המאמינים בקורינתוס" :נַסּוּ אֶת ַע ְצ ְמכֶם אִם עוֹ ְמדִים אַתֶּם ָבּאֱמוּנָהַ ,בּחֲנוּ אֶת
שׁהָאָדוֹן יֵשׁוּ ַע ְבּ ִק ְר ְבּכֶם?!" )אל הקורינתיים ב' י"ג
ַע ְצ ְמכֶם; אוֹ ֶשׁמָּא אַתֶּם ַע ְצ ְמכֶם אֵינְכֶם ַמ ְבחִינִים ֶ
 5הדגשה שלי(.
ביום חג השבועות ,כאשר הרוח צלחה על התלמידים ,הם הצליחו להבין את מהות הבטחתו של
ישוע לבוא או לשוב אליהם )כשלא מדובר כאן בשיבתו העתידית בענני השמיים( .שיבה זו לא
הייתה מוגבלת לתקופה בת ארבעים הימים כמו זו שלאחר התחייה .הייתה זו שיבה לצמיתות,
ממש כפי שהוא הבטיח לתלמידיו כשאמר להםִ " :הנֵּה ִא ְתּכֶם ֲאנִי כָּל ַהיָּמִים עַד קֵץ הָעוֹלָם" )מתי
כ"ח  .(20בְּיוֹם מְלֹאת ִשׁ ְבעַת ה ָ
ַשּׁבוּעוֹת )חג השבועות-ביכורים( הופיעו לשונות אש על ראשי
התלמידים ,והם היו נתונים תחת השפעת הרוח ש"נשבה" מעליהם בעוצמה .אכן ,ישוע קיים
עכשיו את אשר חזה יוחנן המטביל שאמר עליו" :הוּא יְַטבִּיל ֶא ְתכֶם בְּרוּ ַח הַקֹּדֶשׁ וּ ְבאֵשׁ" )מתי ג'
 .(11זאת ועוד .בוא הרוח היווה גם את התגשמות דברי ישוע עצמו" :בַּיּוֹם הַהוּא ֵתּדְעוּ ֶשׁ ֲאנִי בְּאָבִי
וְאַתֶּם בִּי וַ ֲאנִי ָבּכֶם" )יוחנן י"ד .(20
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בואו זה של ישוע ,בגבורת הרוח ,היווה מענה לשאלת התלמידים ,אותה שאלה ששאלוהו עוד
ִשׂ ָראֵל?" )מעשי השליחים א'
ָשׁיב אֶת ַה ַמּלְכוּת ְלי ְ
בהיותם על הר הזיתים" :אֲדוֹנֵנוַּ ,ה ִאם ַבּזְּמַן ַהזֶּה תּ ִ
 .(6הן ישוע הגדיר את מלכות אלוהים באומרו עליהַ " :מלְכוּת אֱלֹהִים אֵינֶנָּה בָּאָה ְבּנִגְלוֹת .אַף לֹא
יֹאמְרוּ ' ִהנֵּה פֹּה' אוֹ ' ִהנֵּה ָשׁם הִיא' ,כִּי ִהנֵּה ַמלְכוּת אֱלֹהִים ְבּ ִק ְר ְבּכֶם הִיא" )לוקס י"ז .(20,21
ְשׂ ְמחָה בְּרוּ ַח הַקֹּדֶשׁ )איגרת
ְשׁלוֹם ו ִ
וּשׁ ִתיָּהֶ ,אלָּא ֶצדֶק ו ָ
שאול הכריז ,ש ַמלְכוּת אֱלֹהִים אֵינָהּ ֲאכִילָה ְ
אל הרומים י"ד  17הדגשה שלי( .וכך ,המלכות שהיא מהות טבע האלוהים וחייו כפי שהללו באים
לידי ביטוי בבנו ,תוכל עכשיו לשכון ולמלוך בלבבותיהם של מי שנקראו ,נבחרו ונועדו להיות
ממלכת כוהנים ,ושבעתיד יכהנו וימלכו הלכה למעשה כגוי קדוש )עיין איגרת פטרוס א' ב'  .(9זו
הדרך בה החלה מלכות האלוהים ,בשלביה הראשוניים ,לשוב לישראל כשישוע מולך על בית
יעקב כמלך המלכים )עיין ההתגלות י"ז  (14וככוהן הגדול של ישראל )עיין איגרת אל העברים ח'
 - (1תפקידים אותם הוא לא חדל למלא מאז ועד ימינו אנו.
כשישוע עמד ליטול את מגילת הספר מידי הגבורה ,שרו עשרים וארבעת הזקנים והחיות שיר
ִשׁ ַח ְט ָתּ
המאשש את מעמדו בקרב עמו" :רָאוּי אַתָּה ָל ַקחַת אֶת ַה ֵסּפֶר וְִלפְתֹּ ַח אֶת חוֹ ָתמָיו ,כִּי אַתָּה נ ְ
ָשׂי ָת אוֹתָם ַמ ְמ ֶלכֶת כֹּ ֲהנִים לֵאלֹהֵינוּ,
וּ ְב ָד ְמ ָך ָקנִי ָת לֵאלֹהִים ִמ ְבּנֵי כָּל ֵשׁבֶט וְלָשׁוֹןִ ,מכָּל עַם וְ ֻאמָּה; וְע ִ
וְיְִמלְכוּ עַל הָאָרֶץ" )ההתגלות ה'  9,10הדגשה שלי( .זאת על אף העובדה כי באותה תקופה היו
מרבית בני ישראל ויהודה פזורים בין העמים ,השבטים והלשונות )עיין יחזקאל ל"ד  ,6ל"ו ,(19
כשהם חסרי זהות .אף על פי כן ,ההבטחה להפוך לממלכת כוהנים אליה מתייחס השיר ,לא איבדה
את תוקפה.
ְשׁלוֹם ָלכֶם ֵמאֵת
בפנייתו של יוחנן לשבע הקהילות באסיה הקטנה ניתן להבחין ברעיון דומהֶ :חסֶד ו ָ
ָשׁי ַח ָהעֵד ַהנֶּ ֱאמָן ,בְּכוֹר ַה ֵמּתִים
ֲשׁר ִל ְפנֵי ִכּסְאוֹ ,וּ ֵמאֵת יֵשׁוּ ַע ַהמּ ִ
הַהוֶֹה וְ ָהיָה וְיָבוֹא ,וּ ֵמאֵת ֶשׁבַע הָרוּחוֹת א ֶ
וְֶעלְיוֹן ְל ַמ ְלכֵי הָאָרֶץ .לָאוֹהֵב אוֹתָנוּ א ֶ
ָשׂה אוֹתָנוּ ַמ ְמ ֶלכֶת כֹּ ֲהנִים
ֲשׁר ְבּדָמוֹ ִשׁ ְחרֵר אוֹתָנוּ ֵמ ֲח ָטאֵינוּ וְע ָ
לֵאלֹהִים אָבִיו ,לוֹ ַהכָּבוֹד וְ ַהגְּבוּרָה לְעוֹ ְלמֵי עוֹ ָלמִים .אָמֵן )ההתגלות א'  4-6הדגשה שלי(.
אלוהים התכוון מאז ומעולם להשיב את שלטונו לישראל עם הבכורים ,ולעשות זאת בארץ
המובטחת .בימינו מתרחש תהליך שיקום זה באופן גשמי וגם רוחני ,עם הקמתה של מדינת ישראל
מחד ,וכינונה של מלכות אלוהים בלבותיהם של רבים מבני ישראל מאידך .ישוע אמר לתלמידיו:
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" ַבּקְּשׁוּ אֶת ַמלְכוּתוֹ ,וְכָל ֵאלֶּה יִוָּסְפוּ ָלכֶם ...כִּי ְלרָצוֹן ָהיָה ִמ ִלּ ְפנֵי ֲאבִיכֶם ָלתֵת ָלכֶם אֶת ַה ַמּלְכוּת" )לוקס
י"ב  .(31,32יש לזכור שאלוהים מאז ומתמיד ראה בישראל את עם בכורו ,כפי שמעידים דבריו
ִשׂ ָראֵל" )שמות ד'  .(22מאוחר יותר הוא פנה אל העם,
לפרעה באמצעות משהְ " :בּנִי בְכֹרִי י ְ
באומרו" :וְאַתֶּם ִתּהְיוּ-לִי ַמ ְמ ֶלכֶת כֹּ ֲהנִים ,וְגוֹי קָדוֹשׁ" )שמות י"ט 6א'( .אולם ההגשמה המלאה לא
יכלה להתרחש מבלי שאלוהים יחלץ קודם כול את עם ישראל מן המלכות הנגדית ,דבר אשר הוא
ַחֹשׁ ְך
ִשּׁלְטוֹן ה ֶ
הגשים באמצעות הכפרה שניתנה בדם בנו ישוע ,הגואל הקרוב :הֵן הָאָב ִהצִּילָנוּ מ ִ
וְ ֶה ֱעבִירָנוּ אֶל ַמלְכוּת בְּנוֹ אֲהוּבוֹ א ֶ
ֲשׁר בּוֹ לָנוּ ַהפְּדוּתְ ,סלִיחַת ַה ֲח ָטאִים )איגרת אל הקולסים א' 13,14
הדגשה שלי(.
כפי שראינו בפרקים הראשונים העוסקים בבריאה ) ,(6-9עולם זה על כול מרכביו נברא מתוך
ה"מים הרוחניים" שבתחום החשיכה .איזור זה נקרא שאול ,ואליו הושלכו מן השמיים השטן וכל
חבר מרעיו .במקום זה קצב אלוהים לזמן מוגבל את מרותו ושלטונו של זה שפעם כונה הילל בן
ַשּׁלְטוֹן ִבּ ְספֵירַת ַהבֵּינַיִם )איגרת אל האפסים ב' .(2
ֲשׁר לוֹ ה ִ
שחר ,ואשר עכשיו מוגדר כשֹר א ֶ
כמובן שאופייה של מלכות זו שונה בתכלית מזה של מלכות אלוהים .במהלך ספר זה עקבנו אחר
תוכנית אלוהים לגאול את העולם ולהשיבו אליו באמצעות גואל קרוב ועם הבכורים ,הקרואים,
הנבחרים ,והידועים מקדם – ישראל.
עם בואו לקיצו של העידן שאלוהים הועיד לצורך תהליך התיקון ,עתיד המאבק להחריף בכל פן
והיבט .השטן לא ינוצח וסמכותו לא תקרוס אלא אם כן ישוע ימלוך בצדק ,בשלום ובשמחה בקרב
עם ישראל המאוחד .על כן מן הצורך להכיר ולהבין את המציאות הרוחנית של ה"עולם הזה"
ֶשׁכַת הָעוֹלָם ַהזֶּה ,עִם
מוֹשׁלֵי ח ְ
וּשׂרָרוֹת ,עִם ְ
ָשׁיּוֹת ְ
ָשׂר־וָדָם ִמ ְל ָחמָה לָנוֶּ ,אלָּא עִם ר ֻ
משום שלֹא עִם בּ ָ
כֹּחוֹת רוּ ָחנִיִּים ָרעִים בּ ָ
ַשּׁ ַמיִם )איגרת אל האפסים ו' .(12
טבעו של חושך רוחני זה מוצא לו ביטוי באמצעות בני אדם ,כשעובדה זו נכונה במיוחד ברמה
הלאומית .לכן אלו שערים לזהותם ,על כול מרכיביה ,חייבים להבין שהקרב חייב להסתיים
בניצחון ברמת הפרט ,המשפחה ,הקהילה ובסופו של דבר בעם עצמו .ועל אף שהתהליך יגבה מהם
פציעה או כאב ,כפי שאירע גם למשיחם ,הרי שרגלם ,או עקבם ,ימחצו את ראש הנחש ובכך
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ִשּׁה ,וּבֵין זְַר ֲע ָך,
אָשׁית ,בֵּינְָך וּבֵין ָהא ָ
יתגשם הנאמר בבראשית ג'  ,15שם קובע אלוהים" :וְאֵיבָה ִ
וּבֵין זְַרעָהּ :הוּא יְשׁוּ ְפ ָך רֹאשׁ ,וְאַתָּה תְּשׁוּפֶנּוּ ָעקֵב" )הדגשה שלי( .כבר הדגשנו את הקשר בין
"יעקב" ל"עקב".
התממשותה של הצהרה מסתורית זו ,בנוגע לשטן ,חלה שנים רבות לאחר מכן ,כאשר ברית חדשה
נחתמה עם בית יעקב )עין ירמיהו ל"א  ,31מתי כ"ו  ,28מרקוס י"ד  ,24לוקס כ"ב  ,20איגרת אל
הקורינתים א' י"א  .(25ברית זו התגשמה באמצעות ישוע ,בכור אלוהים ,שנולד מזרע האישה
)עיין בראשית ג'  ,15מתי א'  (23בבית יעקב ,ואשר חתם אותה בדמו ובחבורותיו .כאשר
המיועדים להיות בני ברית זו ייקחו חלק פעיל בתיקון המובטח ,יביא הדבר לאיחודם עם אלוהים
ואיש עם אחיו .כך הם יהפכו לבית יעקב המאוחד שיפאר את ניצחון גואלו על השטן ,ובה בעת
ַשּׁלוֹם יְַכרִי ַע ִבּ ְמ ֵהרָה אֶת
ימחצו גם הם בעקבם את השטן ויגשימו את דברי השליח שאול :וֵאלֹהֵי ה ָ
הַשָֹטָן ַתּחַת ַרגְלֵיכֶם" )איגרת אל הרומים ט"ז .(20
שאול הוסיף לחדד את עובדת נוכחותו של אלוהים ומלכותו בקרב עמו בקובעוְ " :בּרַם הָאוֹצָר ַהזֶּה
ִשׂגָּב ֵמאֵת אֱלֹהִים וְלֹא ִמיָּדֵינוּ אָנוּ" )איגרת אל הקורינתים
נָתוּן לָנוּ ִבּ ְכלֵי ֶחרֶסְ ,כּדֵי ֶשׁיְִּהיֶה הַכֹּ ַח ַהנּ ְ
ב' ד'  .(7הרוח שקנתה לה שבת בנפש המאמין פועלת ממש כמו ישוע עצמו עת שהוא התהלך עלי
אדמות ,מתוך ציות לתורת אלוהים הקדושה ותוך כדי יישום הבטחת הברית החדשה עם בית
ישראל ,אשר לפיה אלוהים נתן את תורתו ְבּ ִק ְרבָּם ,וְעַלִ -לבָּם ֶא ְכ ְתּ ֶבנָּה) ...ירמיהו ל"א  .(33הנביא
ֲשׁרְ -בּ ֻחקַּי ֵתּלֵכוּ,
ָשׂיתִי ,אֵת א ֶ
יחזקאל מאשר את הדברים הללו באומרו" :וְאֶת-רוּחִיֶ ,אתֵּן ְבּ ִק ְר ְבּכֶם; וְע ִ
ֲשׂיתֶם" )יחזקאל ל"ו .(27
ִשׁמְרוּ ,וַע ִ
ִשׁ ָפּטַי תּ ְ
וּמ ְ
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פרק נ"ח

מבט חטוף לעבר העתיד
ברור שאין כוונתנו לסקור לרוחב ולעומק את נושא ה"עתיד" ,כפי שהוא מוצג בכתבי הקודש ,על
כול האפשרויות הטמונות בו ועם הפרשנויות הרבות הניתנות לו .תחת זאת ,בדברים הבאים
נתעכב בקצרה בפרשות דרכים עיקריות ,שעניינן סוגיית הגאולה והשבת מלכות אלוהים לעם
ישראל.

פרק י' בספר זכריה מהווה סיכום ,בראשי פרקים ,של תוכנית כינונן המחודש ואיחודן של יהודה
וישראל ומזכיר אירועים נלווים ,אשר חלקם מתרחשים ממש לנגד עינינו ,בעוד אחרים מהווים
עובדה מוגמרת או עתידים להתממש בעתיד .בהתאם לתיאור זה עם/עץ יהודה )עיין יחזקאל ל"ז
 (16הוא הראשון שאלוהים פוקדו והופכו לסוס מלחמה רב עוצמה .יהודה מספק גם את אבן
הפינה ,את יתדות האהל וקשת המלחמה .ואמנם ,אבן הפינה – המשיח  -מוצאו על פי הבשר היה
כמובן מיהודה .בעצם ההתיישבות המחודשת בארץ ישראל הניח יהודה אבן פינה נוספת ,ואף
הציב את יתדות האהל ומתח את יריעותיו )הגבולות ,עיין ישעיהו נ"ד  ,(2אם כי עדיין לא באופן
סופי.
קשת המלחמה )זכריה ט'  (13מהווה את אחד ממאפייני מדינת היהודים ,מדינת ישראל .עוצמתה
הצבאית של המדינה אכן מאשרת את הכתוב כאן )זכריה י'( .לעומת זאת ,על "יוסף" נאמר בטקסט
זה כי הוא "ייוושע" ובעקבות זאת הוא יושב ברחמים ,כאילו מעולם לא ניזנח )עיין פסוק .(6
ואמנם בני הציבור הגדול המגלים כעת את זהותם הישראלית ואת שורשיהם העבריים ,העשרה
האוחזים ב"בגד איש יהודי" )זכריה ח'  ,(23נוטים להגדיר את עצמם כ"נושעים" .בהמשך פרק
זה ,אנו מבחינים כי יוסף/ישראל ,שכמו יהודה מכונה גם הוא "גיבור" )זכריה י'  ,(7עתיד
להתקבץ ולשוב בהמוניו מהגלויות הרבות בהן נפוץ בעת שישמע את שריקתו המיוחדת של
רועהו .אולם שיבה זו לא תתרחש לפני שבני אפרים הללו יספקו על ירכם כאות לחזרה בתשובה
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על חטאי נעוריהם )עיין ירמיהו ל"א  ,(18,19ובטרם יתרצו לחלוטין לאחיהם מבית יהודה )עיין
ישעיהו י"א .(13
התפקיד שנועד לשני חלקי עם ישראל בזירה הבינלאומית מצטייר מן הכתוב בישעיהו י"א ,כאשר
בתור "נפוצות יהודה" ו"נידחי אפרים" הם מהווים "נס ]אות וסמל[ לגויים" .ביחד הם עתידים
לכבוש את אותם חלקי ארץ אשר עדיין לא שוחררו .בעת זו הם יעברו ב"ים הצרה" ,אולם יתגברו
בזכות עוצמת אלוהיהם )עיין זכריה י'  .(11,12שכם אל שכם הם ינהלו קרבות ב"כתף פלשתים
ימה" ,כמו גם עם "בני קדם ,אדום ,מואב ועמון" ,וכן ב"לשון ים מצרים" )עיין ישעיהו י" .(14,15
כפי שכבר ראינו לעיל ,בעוד שיהודה היא "קשת המלחמה" ,הרי שאפרים הוא החיצים )עיין
זכריה ט'  .(13דברים דומים נאמרים גם על ידי הנביא יואל ,בתארו את "גיבורי" ישראל )עיין
יואל ד'  (9האוסרים מלחמה על ה"גויים מסביב" )פסוקים  (11,12שעה שהללו נשפטים על ידי ה'
כי חילקו את ארצו )ד'  .(2אין ספק כי חלוקת ארץ ישראל ממשיכה להיות עובדה קיימת מזה
עשרות שנים ואף יותר.
במלחמה זו נכון לירושלים תפקיד מרכזי והיא תהיה ל"סף רעל" ו"אבן מעמסה לכול העמים" )עיין
יואל ד'  ,1זכריה י"ב  .(2,3נבואות אלו קורמות עור וגידים ממש בעת כתיבת שורות אלו.
הקהילה הבינלאומית משקיעה מאמצים בלתי נדלים על מנת שההרים ,הגבעות ,האפיקים והגאיות
ָשׁה הָייְתָה
הנמצאים בשליטת העם היהודי יימסרו לידי האויב ,המלעיז" :הֶאָח; וּבָמוֹת עוֹלָם לְמוֹר ָ
ִשׂ ָראֵל עוֹד" )תהילים פ"ג  .(5אף
לָּנוּ" )יחזקאל ל"ו  (2ו--" -לְכוּ ,וְנְַכחִידֵם מִגּוֹי; וְלֹא-יִזָּכֵר ֵשׁם-י ְ
על פי כן ,המלחמה העתידית והבלתי נמנעת תסתיים בניצחון ישראל ,כאמור ,בשל התערבותו של
אלוהים למען עמו )עיין יואל ד'  ,16זכריה י'  ,12י"ב  .(3-9יחד עם זאת ,אלוהים מכריז על
יוֹשׁב
ְשׁ ַפ ְכתִּי עַל-בֵּית ָדּוִיד וְעַל ֵ
כוונותיו כלפי יהודה וירושלים ,כוונות שהוא יישם באותם ימים" :ו ָ
ְרוּשׁלִַם רוּ ַח חֵן וְ ַתחֲנוּנִים ,וְ ִהבִּיטוּ ֵאלַי ,אֵת ֲא ֶשׁרָ -דּקָרוּ; וְ ָספְדוּ ָעלָיו ְכּ ִמ ְס ֵפּד עַלַ -היָּחִיד ,וְ ָהמֵר ָעלָיו
י ָ
ְכּ ָהמֵר עַלַ -הבְּכוֹר" )זכריה י"ב .(10
הכתובים שופעים תיאורים מזהירים על השיבה לארץ ועל התקבצות העדרים ,על רועיהם
הנאמנים .רועים אלו רועים את הצאן ב"דעה ובהשכל" ,ועל כן ה' מכנה אותם "רועים כליבי"
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)ירמיהו ג'  .(15כה אדיר יהיה מפעל קיבוץ העם ושיבתו ,עד כי ארון ה' לא ייזכר עוד ,ואפילו
יציאת מצריים תישכח )עיין ירמיהו ג'  ,16כ"ג  .(7,8לבבות השבים ,שהברית החדשה שנכרתה
באמצעות המשיח כבר הטביעה בהם את זהותם המחודשת ואת תורת ה' ,נשטפים עכשיו ב"מים
טהורים" ועל כן מעתה הם יוכלו לתת ביטוי מלא לזהות חדשה ומחודשת זו )עיין ירמיהו ל"א ,33
יחזקאל ל"ו  ,(26,27כשחטאיהם ייסלחו ויישכחו )עיין ירמיהו ל"א  ,34נ'  .(20כך מכשיר אותם
ה' להיות ל"עץ האחד בידו" בארץ ישראל )יחזקאל ל"ז  ,(17,19לנוכח לעגו ועזות מצחו של
האויב )עיין יחזקאל ל"ה-ל"ו .(5
הארץ תהיה גם היא נכונה לקבל את העם המאוחד ,תחת הנהגתו של הרועה הגדול )עיין יחזקאל
ל"ד  ,23,24ל"ז  ,24-28הושע ב'  ,(2שבּוֹא יָבוֹא בְּאוֹתוֹ אֹפֶן ֶשׁ ְראִיתֶם אוֹתוֹ עוֹלֶה ל ָ
ַשּׁ ַמיִם )מעשה
השליחים א'  .(11בשעתו ישוע נישא מן האדמה בענן ,ובעתיד הוא ישוב בענני כבוד .על כך נאמר
בישעיהו :וּ ָברָא יְהוָה עַל כָּל-מְכוֹן הַר-צִיּוֹן וְעַלִ -מ ְק ָר ֶא ָהָ ,ענָן יוֹמָם וְע ָ
ָשׁן ,וְנֹגַהּ אֵשׁ ֶל ָהבָהָ ,ליְלָה :כִּי
עַל-כָּל-כָּבוֹדֻ ,חפָּה )ד'  .(5אם מדובר כאן ב"ענן העדים" )עיין איגרת אל העברים י"ב  (1המלאים
באש הרוח ,הייתכן שהוא "עשוי" מגאולי יעקב? וּ ְבהַר צִיּוֹן ִתּ ְהיֶה ְפלֵיטָה ,וְ ָהיָה קֹדֶשׁ; וְיָרְשׁוּ בֵּית
ֵשׂו ְלקַשׁ ,וְָדלְקוּ ָבהֶם ,וַ ֲאכָלוּם;
ָשׁיהֶם .וְ ָהיָה בֵית-יַעֲקֹב אֵשׁ וּבֵית יוֹסֵף ֶל ָהבָה ,וּבֵית ע ָ
יַעֲקֹב ,אֵת מוֹר ֵ
וְלֹא-יְִהיֶה ָשׂרִיד ְלבֵית ע ָ
ֵשׂו ,כִּי יְהוָה ִדּבֵּר )עובדיה פסוקים .(17,18
עכשיו יהיה מקדש ה' נכון בקרב בני עמו ,שלאחר שהביסו את אויביהם וכבשו מחדש את נחלתם
ימלאו את תפקידם כ"גואלים" וכמושיעים ,בצלמו ובדמותו של גואלם הקרוב ומושיעם .בעקבות
עלייתם להר ציון )לשפוט את הר עשו( תהיה לה' המלוכה! )עובדיה פסוק  .(21ישראל עם
הבכורה יתפוס את המקום המיועד לו כממלכת כוהנים )עיין איגרת פטרוס א' ב'  ,(9וכבני אלוהים
)עיין הושע ב'  (1אשר להופעתם נכספת הבריאה כולה )עיין איגרת אל הרומים ח' .(19,21
בעקבות היחסים המתוקנים עם האלוהים ,יהיו דומים בני ישראל הללו במשהו לאדם וחווה טרם
חטאו .במצב זה יש ביכולתם להשפיע חיים על הבריאה שכה ציפתה להתגלותם ,וכך אנו קוראים:
וְ ָהיָה בַּיּוֹם הַהוּאֶ ,א ֱענֶה נְאֻם-יְהוָהֶ --א ֱענֶה אֶת-ה ָ
ַשּׁ ָמיִם; וְהֵם ,יַעֲנוּ אֶת-הָאָרֶץ .וְהָאָ ֶרץ ַתּ ֲענֶה אֶתַ -ה ָדּגָן
וְאֶתַ -התִּירוֹשׁ וְאֶתַ -היְִּצהָר; וְהֵם יַעֲנוּ אֶת-יִזְְרעֶאל )הושע ב' ִ .(23,24הנֵּה יָמִים ָבּאִים ,נְאֻם-יְהוָה ,וְנִגַּשׁ
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ְמֹשׁ ְך ַהזָּרַע; וְ ִהטִּיפוּ ֶה ָהרִים ָעסִיס ,וְכָלַ -הגְּבָעוֹת ִתּתְמוֹגַגְנָה )עמוס ט'
חוֹרֵשׁ בַּקֹּצֵר ,וְדֹ ֵר ְך ֲענָבִים בּ ֵ
 .(13יָצִיץ וּ ָפרַח י ְ
ִשׂ ָראֵל; וּ ָמלְאוּ ְפנֵיֵ -תבֵל ,תְּנוּבָה )ישעיהו כ"ז .(6
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סוף דבר
ככל שיהיו הרעיונות והמושגים בהם עסקנו בספר זה רחוקים וזרים לתקופתנו ,הרי שמי שמקפיד
לעקוב אחר התפתחויות היסטוריות ,בעיקר אלו שהתרחשו במאת השנים האחרונות ,יגלה
שהמונחים הללו שלכאורה עבר זמנם ,הם למעשה הדפוסים המניעים את האירועים המהותיים
והמכוננים .במילים אחרות ,תהליכים אלוהיים תמידיים ,אך סמויים מעין ,הם אלו המפעילים את
המתרחש על בימת ההיסטוריה ,וכול זאת למען בחירי אלוהים ולמען עתיד האנושות כולה .מה
שנזרע בתחילה ,מעולם לא נעקר .להיפך ,דווקא בימינו הוא מתחיל להבשיל .ההיסטוריה חושפת
כול העת את ה"אהיה אשר אהיה" ,על חוכמתו המופלגת ,יכולתו הבלתי מוגבלת ונוכחותו
הגורפת .לכן ,שומה על כול הנקראים על שמו  -י ה ו ה )יה-הווה – ההווה הנצחי והחי ,החולש על
ההווה וממלא אותו(  -לשאת שם זה באופן הראוי לתכונותיו של מי שעל שמו הם נקראים.
איש מאיתנו אינו יכול לנתק את עצמו מתוכנית אלוהים .אולם בידינו הברירה ,אם לקחת בה חלק
מתוך בחירה מושכלת ומודעת ,או להישאר אדישים ובלתי מזדהים ...כך או אחרת ,את הרכבת
הזו לא ניתן לעצור .היא יצאה זה מכבר ליעד שנקבע לה מזמן.
ַשּׁ ַמיִם ,ו ָ
ַשּׁלֶג מִן-ה ָ
ֶשׁם וְה ֶ
ֲשׁר יֵרֵד ַהגּ ֶ
כִּי ַכּא ֶ
ְשׁמָּה לֹא יָשׁוּב--כִּי אִםִ -ה ְרוָה אֶת-הָאָרֶץ ,וְהוֹלִידָהּ
ֲשׁר יֵצֵא ִמפִּי ,לֹא-יָשׁוּב ֵאלַי רֵיקָם :כִּי אִם-
וְ ִה ְצמִיחָהּ; וְנָתַן זֶרַע לַזֹּ ֵר ַע ,וְֶלחֶם לָאֹכֵל ,כֵּן יְִהיֶה ְד ָברִי א ֶ
עָ
ֲשׁר ְשׁ ַל ְחתִּיו )ישעיהו נ"ה .(9-11
ֲשׁר ָח ַפ ְצתִּי ,וְ ִה ְצלִי ַח א ֶ
ָשׂה אֶת-א ֶ
אבא ,אנא פקח עינינו למען נחזה במתרחש -
בתחיית עץ הזית האהוב שעתה מתחדש.
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קריאת אזהרה!
כיוון שלה' ידועה הראשית מן האחרית ,ובהיותו האלף והתו הוא שב ומזהיר אותנו" :זִכְרוּ ,תּוֹרַת
ִשׂ ָראֵלֻ ,חקִּים וּמ ְ
ֲשׁר ִצוִּיתִי אוֹתוֹ בְחֹרֵב עַל-כָּל-י ְ
מֹשׁה ַע ְבדִּי א ֶ
ֶ
ִשׁ ָפּטִיםִ .הנֵּה אָנֹכִי שֹׁ ֵל ַח ָלכֶם ,אֵת
ֵשׁיב לֵב-אָבוֹת עַלָ -בּנִים ,וְלֵב ָבּנִים עַל-אֲבוֹתָם--
ֵא ִליָּה ַהנָּבִיאִ --ל ְפנֵי בּוֹא יוֹם יְהוָהַ ,הגָּדוֹל וְהַנּוֹרָא .וְה ִ
פֶּן-אָבוֹא וְ ִהכֵּיתִי אֶת-הָאָרֶץ ֵחרֶם" )מלאכי ג'  .(22-24מכאן ,שבעקבות שכחת התורה ואי שיבה אל
ה"אבות" יטיל ה' "חרם" על הארץ.
בפרק הראשון של ספר חבקוק מופיעה המלה "חרם" שלוש פעמים כרשת ציידים ,תוך כדי תיאור
קבוצה אנושית מסוימת על כול מעלליה" :כִּיִ -הנְנִי ֵמקִים אֶתַ -הכּ ְ
ַשׂדִּים  ,הַגּוֹי ַהמַּר וְ ַהנִּ ְמהָר; הַהוֹ ֵל ְך
וּשׂאֵתוֹ יֵצֵא .וְקַלּוּ ִמנְּ ֵמרִים
ִשׁפָּטוֹ ְ
ִשׁ ָכּנוֹת לֹּא-לוֹ .אָיֹם וְנוֹרָא הוּא; ִממֶּנּוּ מ ְ
ֶשׁת מ ְ
ְל ֶמ ְר ֲחבֵיֶ -ארֶץָ ,לר ֶ
סוּסָיו ,וְ ַחדּוּ ִמזְּ ֵאבֵי ֶערֶב ...כֻּלֹּה ְל ָחמָס יָבוֹא ...וַיֶּאֱסֹף כַּחוֹל ֶשׁבִי .וְהוּא ַבּ ְמּ ָלכִים יְִת ַקלָּס ,וְרֹזְנִים
ִשׂחָק לוֹ; הוּא ְלכָלִ -מ ְבצָר י ְ
מְ
ְאָשׁם :זוּ כֹחוֹ
ִשׂחָק ,וַיִּצְבֹּר ָעפָר וַיְִּל ְכּדָהּ .אָז ָחלַף רוּ ַח וַיַּעֲבֹר ,ו ֵ
מֹשׁל בּוֹ .כֻּלֹּה ְבּ ַחכָּה ֵה ֲעלָה--יְגֹרֵהוּ ב ֶחרְמו,
ֲשׂה אָדָם ִכּ ְדגֵי ַהיָּםְ --כּ ֶרמֶשׂ ,לֹאֵ -
לֵאלֹהוֹ ...וַ ַתּע ֶ
וְיַאַ ְספֵהוּ ְבּ ִמ ְכ ַמרְתּוֹ; עַל-כֵּן ,י ְ
ִשׂמַח וְיָגִיל .עַל-כֵּן יְזֵַבּ ַח ְל ֶחרְמו ,וִי ַקטֵּר ְל ִמ ְכ ַמרְתּוֹ :כִּי ָב ֵהמָּה ָשׁמֵן
ֶחלְקוֹ ,וּ ַמ ֲאכָלוֹ ְבּרִאָהַ .העַל כֵּן יָרִיק ֶחרְמו; וְ ָתמִיד ַלהֲרֹג גּוֹיִם לֹא יַחְמוֹל" )חבקוק א' 6-11 ,14-17
הדגשות שלי; עיין כמו כן מיכה ז'  2בו נעשה שימוש ב"חרם" במובן של רשת ציידים(.
באופן דומה אנו קוראים גם בירמיהוִ " :הנְנִי שֹׁ ֵל ַח לדוגים ) ְל ַדיָּגִים( ַרבִּים" ,נְאֻם-יְהוָה—"וְדִיגוּם;
ֶשׁלַח ְל ַרבִּים ַציָּדִים ,וְצָדוּם ֵמעַל כָּל-הַר וּ ֵמעַל כָּל-גִּ ְבעָה ,וּ ִמנְּקִיקֵי ַה ְסּ ָלעִים" )ט"ז .(16
וְאַ ֲחרֵי-כֵן ,א ְ
הסיבה שבגללה אלוהים שולח את הציידים הללו היא משום שבני עמו ,בין אם מדובר ביהודים
בישראל ,דתיים מחד וחילונים מאידך ,ובין אם ב"מאמינים" ,יהיו אלו "נוצרים" או "משיחיים"
למיניהם ,אינם נענים לתורת משה כלשונה וככתבה .הראשונים – דהיינו היהודים הדתיים –
שינוה כמעט עד לבלי היכר ,החילוניים פשוט מתעלמים ממנה ,בעוד שלנוצרים נאמר כי "אינם
יותר תחת יד התורה ".ואילו אותם יהודים משיחיים שדבקים בה בצורה כזו או אחרת מפנים עורף
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באופן בוטה לאחיהם בני ה'בית האחר' ,ובהתייחסם אליהם כאל "גויים" הם מעודדים אותם
להמשיך בדרכיהם הפגאניות .מכאן שדבריו הנוקבים של הנביא מלאכי )ויתר הנביאים( אינם
זוכים לאוזן קשבת .השהות בתוך מערכות ממסד דתיות מונעת מן החלק האחד של עמו של
אלוהים מידע על מושיעו ,ומן האגף השני מידע על זהותו כעם פדויי ה' .בה בעת הרוח שצלחה
בשעתה על אליהו ועל יוחנן המטביל מבקשת להשיב בימינו את לב הבנים ,הפזורים בעולם כולו,
לאבותיהם הקדמונים ואל התורה על מנת שקללת ה"חרם" – רשת הציידים – המאיימת על העולם
כולו ,לא תפגע בהם-בנו.
נראה שאלוהים דורש מאיתנו להתייחס בכובד ראש ל"נס" אשר אותו הוא מניף לנגד עינינו
ָשׂא נֵס לַגּוֹיִם ,מהו נס זה? ובכן ,הנס  -הדגל  -הוא פעולת האלוהים,
ולפעול בהתאם ,ככתוב :וְנ ָ
האוסף את נְִדחֵי י ְ
ִשׂ ָראֵל; וּנְפֻצוֹת יְהוּדָה יְַק ֵבּץ ,מֵאַ ְרבַּע ַכּנְפוֹת הָאָרֶץ...

וְהָיוּ ָה ֵעצִים ]יהודה

ֲשׁרִ -תּכְתֹּב ֲעלֵיהֶםְ ,בּיְָד ָךְ --לעֵינֵיהֶם  -לנגד עינינו-
ויוסף/אפרים ,כלומר הניסים אותם הוא מניף[ א ֶ
אנו )ישעיהו י"א  ,12יחזקאל ל"ז  15-20הדגשה שלי(.
ברם ,פעולת שיקום הזהות יוותרו עלומות ובלתי אפקטיביות בחייהם של מי שמנותקים ממפת
הדרכים של התורה ,ועל כן הם עלולים למעוד בקלות וליפול ברשת )חרם( הציידים.
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