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פרשת מסעי

סקירות היסטוריות בתנ"ך
ֹשה וְ ַאהֲ רֹן  ...וַיִ ְסעּו מֵ ַרעְ ְמ ֵסס בַ ח ֶֹּדש ָה ִראשֹון
ִש ָר ֵאל אֲ שֶּ ר יָצְ אּו מֵ ֶּא ֶּרץ ִמצְ ַריִם לְצִ בְ א ָֹתם בְ יַד מ ֶּ
ֵאלֶּה מַ ְסעֵ י בְ נֵי י ְ
בַ חֲ ִמשָ ה עָ שָ ר יֹום ַלחֹדֶּ ש הָ ִראשֹון ִממָ חֳ ַרת הַ פֶּסַ ח ַ ...וי ְִסעּו ִמפְ נֵי ַה ִחירֹת ַויַעַ ְברּו ְבתֹוְך ַהיָם ַה ִמ ְדבָ ָרה  ...וַיִ ְסעּו
ִמיַם סּוף ַויַחֲ נּו בְ ִמ ְדבַ ר ִסין ַ ...ו ִי ְסעּו ִמ ָקדֵ ש ַויַחֲ נּו בְ הֹר הָ הָ ר בִ ְקצֵ ה ֶּא ֶּרץ אֱ דֹוםַ :ויַעַ ל ַאהֲ רֹן ַהכ ֵֹהן ֶּאל הֹר ָה ָהר עַ ל
1
מֹואב עַ ל י ְַר ֵדן ְי ֵרחֹו( :במדבר פרק לג).
פִ י ה' ַויָמָ ת שָ ם ַ ...ו ִי ְסעּו מֵ הָ ֵרי הָ עֲבָ ִרים ַויַחֲ נּו בְ עַ ְרבֹת ָ
רמב"ם מורה הנבוכים ,חלק ג פרק נ
תועלת בידיעתם ,לומר הצורך להזכיר המסעים גדול מאד .כי הנסים והאותות הנעשות היו אמיתיות לכל
רואיהם ,אך בעתיד יהיו דברים בשמועה ויכזיבם השומע .ומאותות התורה ונפלאותיה העצומות עמידת ישראל
במדבר ארבעים שנה ומציאת המן בכל יום ,והם מקומות רחוקות מן הישוב ואינן טבעיות לבני אדם לא מקום
זרע ותאנה וגפן ורימון .ואמרה התורה "לחם לא אכלתם ויין ושכר לא שתיתם" (דברים כט ה) .וכל אלה אותות
הם במעשה נס נראות לעין .וכאשר ידע הבורא יתברך כי יעבור על אלה האותות מה שיעבור על דברי הימים,
לא יאמינו השומעים בהם ,ויחשבו כי עמידתם במדבר הזה היה קרוב מן הישוב מקום אשר בני אדם שם ,כמו
המדברות אשר ישכנו שם בני ערב היום ,או מקומות אשר יהיה שם חריש וקציר ,או יש שם עשבים וצמחים
למאכל בני אדם ושיהיה במקומות ההם בורות מים .על כן הרחיק מלבות בני אדם המחשבות האלה ,וחיזק
אלה האותות כולם בזיכרון המסעות ,כדי שיראו אותם הדורות הבאים וידעו האותות הגדולות איך עמדו בני
אדם במקומות ההם ארבעים שנה2.
בֹותיכֶּם ֵמעֹולָ ם ֶּת ַרח אֲ ִבי ַא ְב ָר ָהם וַאֲ ִבי
וַי ֹאמֶּ ר יְהֹושֻׁ עַ ֶּאל כָל ָהעָ ם כֹה ָאמַ ר ה' אֱ ֹלהֵ י יִ ְש ָר ֵאל בְ עֵ בֶּ ר הַ נָהָ ר י ְָשבּו אֲ ֵ
וָא ֵתן
ֹלהים אֲ חֵ ִרים :ו ֶָּא ַקח ֶּאת אֲ בִ יכֶּם ֶּאת ַאבְ ָרהָ ם מֵ עֵ בֶּ ר ַהנ ָָהר וָאֹולְֵך אֹותֹו ְבכָל ֶּא ֶּרץ כְ נָעַ ן ֶּ ...
נָחֹור ַויַעַ בְ דּו אֱ ִ
בֹותיכֶּם ִמ ִמ ְצ ַריִם ו ַָתבֹאּו ַהי ָָמה וַיִ ְר ְדפּו
לְיִצְ חָ ק ֶּאת ַי ֲעקֹב וְ ֶּאת עֵ שָ ו  ...ו ֶָּא ְשלַח ֶּאת מֹשֶּ ה וְ ֶּאת ַאהֲ רֹן  ...וָאֹוצִ יא ֶּאת אֲ ֵ
בֹותיכֶּם בְ ֶּרכֶּ ב ּובְ פ ָָר ִשים יַם סּוף  ...ו ַַתעַ בְ רּו ֶּאת הַ י ְַר ֵדן ו ַָתבֹאּו ֶּאל י ְִריחֹו וַ יִלָחֲ מּו בָ כֶּ ם בַ עֲלֵי יְ ִריחֹו
ִמצְ ַריִם ַאחֲ ֵרי אֲ ֵ
ֵיתים אֲ ֶּשר ל ֹא נְ ַטעְ ֶּתם ַא ֶּתם
יתם ו ֵַת ְשבּו בָ ֶּהם כְ ָר ִמים וְ ז ִ
וָא ֵתן ָלכֶּם ֶּא ֶּרץ אֲ שֶּ ר ל ֹא ָיגַעְ ָת בָ ּה וְ עָ ִרים אֲ שֶּ ר ל ֹא בְ ִנ ֶּ
ֶּ ...
ֹלהי
בֹותיכֶּם אֲ ֶּשר ֵמעֵ בֶּ ר ַהנ ָָהר וְ ִאם ֶּאת אֱ ֵ
ֹלהים אֲ שֶּ ר עָ ְבדּו אֲ ֵ
אֹכְ לִים  ...בַ חֲ רּו ָלכֶּם הַ יֹום ֶּאת ִמי ַת ֲעבֹדּון ִאם ֶּאת אֱ ִ
את ה'( :יהושע פרק כד)3.
יתי ַנ ֲעבֹד ֶּ
הָ אֱ מ ִֹרי אֲ שֶּ ר ַא ֶּתם י ְֹש ִבים ְב ַא ְרצָ ם וְ ָאנֹכִ י ּובֵ ִ
מדרש תהלים (בובר) מזמור קיט
"סעפים שנאתי" .אמר שלמה" :יראת ה' שנאת רע" (משלי ח יג) ,כך הקב"ה שונא למי שהוא שונא דרך החיים
והולך דרך הרע .א"ל דוד :כל מה שאתה שונא אני שונא ,לכך נאמר סעפים וגו' ,מהו סעפים? כל מי שפורש
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האם פרשתנו יכולה להיחשב "סקירה היסטורית" (לא ראשונה כפי שנראה בהמשך) ,או שמא רק "תזכורת מקומית" לדור הבנים
בתום ארבעים שנות נדודים במדבר ערב הכניסה לארץ ישראל? האם כבר כאן יש פרספקטיבה היסטורית ראויה? ראה דברינו אלה
מסעי בפרשה זו .שם גם הצבענו על אירועים שמוזכרים ואינם מוזכרים כאן :יציאת מצרים נזכרת בפירוט רב (פסוקים ג ,ד) ,קריעת
ים סוף אגב אורחא (פסוק ח) ומעמד הר סיני בכלל לא! אולי משום שבאמת אין זו סקירה היסטורית ,אלא "תזכורת מקומית" ,מה
גם שפרשה זו היא חלק מספר במדבר ומחמישה חומשי תורה המספרים את "הסיפור הגדול" .כך או כך ,מצאנו מקום להתגדר בו,
בעקבות פרשתנו ,לצאת למסע של סקירות היסטוריות נוספות בתנ"ך .ופשוט שלא נוכל להקיף את כולן.
דברי רמב"ם אלה מובאים בהרחבה בפירוש רמב"ן לתורה ,במדבר לג א (ואינני יודע מקור נוסח זה ,אם הוא של אבן תיבון ,תרגום
של רמב"ן עצמו ,או אחר ,שהרי מורה נבוכים נכתב במקור בערבית) .עכ"פ ,דברים אלה של רמב"ם מחזקים את הכללת פרשתנו
בסדרת "הנאומים ההיסטוריים" בתנ"ך .הסיבה לכתיבת קורות העתים ,אומר רמב"ם ,היא "חיזוק הזיכרון" בדורות הבאים שברבות
הזמן עשויים "להכזיב בשמועה" ולא להאמין בהיסטוריה הרחוקה ,בפרט כאן שמדובר בהיסטוריה ניסית וייחודית.
בכל המובאות מהמקרא להלן מומלץ מאד לקרוא את המקור בשלמותו ולא לסמוך על הציטוטים החלקיים שהבאנו .דברי יהושע
אלה בערוב ימיו ודאי יכולים להיחשב סקירה היסטורית מקיפה יותר ממה שמצאנו עד כה .בקפיצה מספר במדבר לספר יהושע
דילגנו על פרשת הביכורים בספר דברים (פרק כו ,פרשת כי תבוא) שאולי יכולה להיחשב למעין "סקירה היסטורית" ,הגם שהיא
ָאבי וַ י ֵֶרד ִמ ְצ ַריְמָ ה
ית וְ ָאמַ ְר ָת לִ ְפנֵי ה' אֱ ֹלהֶ יָך אֲ ַר ִמי אֹבֵ ד ִ
ממוקדת בהשוואה של ארעיות וגלות מול ישיבת קבע בארץ והתנחלות" :וְ עָ נִ ָ
ּובמֹ ְפ ִתים:
ּובאֹ תוֹת ְ
ּובמֹ ָרא ָגדֹל ְ
ּובזְ רֹעַ נְ טּויָה ְ
וַ ָיגָר ָשם ִב ְמ ֵתי ְמעָ ט וַ י ְִהי ָשם לְ גוֹי גָדוֹל עָ צּום וָ ָרב  ...וַ יו ִֹצאֵ נּו ה' ִמ ִמ ְצ ַריִם ְביָד חֲ ז ָָקה ִ
ָארץ הַ זֹאת אֶ ֶרץ זָבַ ת חָ לָב ְּודבָ ש" .המשותף לדברי יהושע ולפרשת הביכורים הוא הכללתם
וַ י ְִבאֵ נּו אֶ ל הַ מָ קוֹם הַ זֶה וַ י ִֶתן לָנּו אֶ ת הָ ֶ
בהגדה של פסח! ועכ"פ ,אם נבחן אילו אירועים מזכיר יהושע ואילו לא ,נמצא שהאבות ,כולל שורשיהם ב"עבר הנהר" ,יציאת
מצרים וכיבוש הארץ מוזכרים בפרוטרוט .אפילו פרשת בלק ובלעם מוזכרת! ומי שוב לא מוזכר? מעמד הר סיני .ודבר זה הוא
תימה בפרט כאן ,כאשר יהושע חותם את דבריו בהצבת בחירה בין עבודת ה' ובין עבודת האלילים שעבדו אבותינו בעבר הנהר
ובמצרים.
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מדרכיו של הקב"ה 4.וכן הוא אומר" :בסעפותיו קננו כל עוף השמים" (יחזקאל לא ו) ,רוצה לומר סעפים 5.וכן
אליהו אמר" :עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים" (מלכים א יח כא) ,אמר :לא תאחזו החבל בשני ראשים.
"בחרו לכם היום את מי תעבדון וגו' " (יהושע כד טו)6.
מּואל ֶּאל הָ עָ ם ה' אֲ שֶּ ר עָ שָ ה ֶּאת מֹשֶּ ה וְ ֶּאת ַאהֲ רֹן וַאֲ שֶּ ר ֶּה ֱעלָה ֶּאת אֲ ב ֵֹתיכֶּם ֵמ ֶּא ֶּרץ ִמ ְצ ָריִם  ...כַאֲ ֶּשר בָ א
וַי ֹאמֶּ ר ְש ֵ
ַיֹוציאּו ֶּאת אֲ ב ֵֹתיכֶּם ִמ ִמ ְצ ַריִ ם וַ י ִֹשבּום
ִשלַ ח ה' ֶּאת מֹשֶּ ה וְ ֶּאת ַאהֲ רֹן ו ִ
בֹותיכֶּם ֶּאל ה' ַוי ְ
ַי ֲעקֹב ִמצְ ָר ִים ַויִזְ עֲקּו אֲ ֵ
מֹואב
ּוביַד ֶּמלְֶּך ָ
ִש ִתים ְ
ּוביַד פְ ל ְ
יס ָרא ַשר ְצבָ א ָחצֹור ְ
ִשכְ חּו ֶּאת ה' אֱ ֹלהֵ יהֶּ ם ַוי ְִמ ֹכר א ָֹתם בְ יַד ִס ְ
בַ מָ קֹום הַ זֶּה :וַ י ְ
מּואל ( : ...שמואל א פרק יב)7.
ִשלַח ה' ֶּאת יְרֻׁ בַ עַ ל וְ ֶּאת בְ דָ ן וְ ֶּאת ִיפְ ָתח וְ ֶּאת ְש ֵ
וַ יִלָחֲ מּו בָ ם ַ ...וי ְ
קהלת רבה פרשה א סימן ד
שנִים הָ יּו טֹובִ ים מֵ ֵאלֶ ה" (קהלת ז י) .ר' אבא בר כהנא ואמרי לה בשם ר' אדא
" ַאל ת ֹּאמַ ר ֶמה ָהיָה שֶ הַ י ִָמים הָ ִרא ֹּ
בר חוניא :יהיה בעיניך דור שבא כדור שהלך .שלא תאמר :אילו היה ר' עקיבא קיים הייתי קורא לפניו ,אילו
היו ר' זירא ור' יוחנן קיימין הייתי שונה לפניהם .אלא ,דור שבא בימיך וחכם שבימיך ,כדור שהלך וחכמים
הראשונים שהיו לפניך .א"ר יוחנן :כתיב" :ה' אשר עשה את משה ואת אהרן וגו' " (שמואל א יב) ,וכתיב:
"וישלח ה' את ירובעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל" .ירובעל זה גדעון ,בדן זה שמשון ,יפתח כמשמעו ,וכתיב:
"משה ואהרן בכהניו ושמואל בקוראי שמו" (תהלים צ"ט) .שָ ָקל הכתוב שלשה קלי עולם עם שלשה גדולי עולם,
ללמדך שבית דינו של ירובעל גדול וחשוב לפני הקב"ה כבית דינו של משה ,ובית דינו של שמשון כבית דינו של
אהרן ,ובית דינו של יפתח כבית דינו של שמואל .ללמדך שכל מי שנתמנה פרנס על הציבור אפילו הוא קל
שבקלים הרי הוא כאביר שבאבירים הראשונים ,שנאמר" :ובאת אל הכהנים הלוים ואל השופט אשר יהיה
בימים ההם" (דברים י"ז) .אין לי אלא שופט שבדורך ,שופט שאינו בדורך מניין? מה ת"ל "ואל השופט אשר
יהיה בימים ההם" ,מלמד שהשופט שבדורך הרי הוא בזמנו כשופט שהיה בימים הראשונים .וכן הוא אומר:
"אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלה"8.
כָרת
ּומ ְשפְ ֵטי פִ יו  ...אֲ ֶּשר ַ
ְאֹותיו אֲ ֶּשר עָ ָשה מֹפְ ָתיו ִ
ילֹותיו  ...זִ כְ רּו נִ פְ ל ָ
ָ
הֹודיעּו בָ עַ ִמים עֲלִ
הֹודּו ַלה' ִק ְראּו בִ ְשמֹו ִ
לֶּחם
ַיִק ָרא ָרעָ ב עַ ל ָה ָא ֶּרץ כָל ַמ ֵטה ֶּ
יֹותם ְמ ֵתי ִמ ְספָר כִ ְמעַ ט וְ ג ִָרים בָ ּה  ...ו ְ
ִשחָ ק  ...בִ ְה ָ
ּושבּועָ תֹו ְלי ְ
ֶּאת ַאבְ ָרהָ ם ְ
ֹשה עַ ְבדֹו ַאהֲ רֹן אֲ ֶּשר
שָ בָ ר :שָ לַח ִלפְ נֵיהֶּ ם ִאיש לְעֶּ בֶּ ד נ ְִמכַר יֹוסֵ ף  ...הָ פְַך לִבָ ם לִ ְשנ ֹא עַ מֹו ל ְִה ְת ַנכֵל בַ עֲבָ ָדיוָ :שלַ ח מ ֶּ
 4ובוחר בסעיף ,בנתיב אחר.
 5לא ברור מה הוא רוצה ללמוד ממקור זה ביחזקאל ,מעבר למקור נו סף למילה "סעפים" .אולי שמה שטוב בטבע ,שהעץ מתפתח
לענפים וענפי ענפים שכל אחד הולך בכיוון אחר ועוף השמים מוצא לו כל אחד את ענפו וסעיפו שלו ,לא נכון בעבודת ה' .נראה
שאפשר לפתח נושא זה לענפים וסעיפים רבים (ספר העיקרים) ולא נאריך כאן.
 6הרבה לפני אליהו בהר הכרמ ל הדורש מהעם להחליט לכאן או לכאן" :עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים! אם ה' האלהים לכו
אחריו ואם הבעל לכו אחריו" ,עושה זאת יהושע! והוא גם מוכן ,שלא כמשה רבו ,שכל עם ישראל ילך בדרך של ע"ז ורק הוא וביתו
יישארו נאמנים לה' ("אני את נפשי הצלתי" או שמא רק תרגיל פסיכולוגי ?) .וכבר נגענו בקצה המזלג בדרישה להכרעה ולעקביות,
מול ההשלמה עם "עבודה בשיתוף" במספר מקומות .ראה דברינו על השיתוף בפרשת כי תשא וכן פתיחתא לאיכה רבה בתשעה
באב ,לעומת דברינו בימי שפוט השופטים למגילת רות" :שהיו מרמים לקב"ה" ,שם משמע בדומה לדברים כאן ,ששיתוף הוא דבר
פסול וחובה להכריע גם במחיר ניתוק חלק מהעם .על נושא זה ניתן לדרוש עוד ועוד ,מה שמעניין כאן הוא שכל הנאום ההיסטורי
של יהושע הוא על מנת להביא את העם לקבלת החלטה ברורה על המשך דרכו .ובליל הסדר אין אנו קוראים נאום זה עד סופו ולא
בכדי .ראה איך "עבר הנהר" חוזר בסוף דברי יהושע באפשרות שהעם יחזור לעבודת האלילים של אבות האבות לפני שבניהם
(האבות) בחרו בדרך ה'.
 7הנאום ההיסטורי השני שבחרנו לציין הוא דברי שמואל אל העם במעמד "חידוש המלוכה" של שאול" :לְ כּו וְ נֵלְ כָה הַ גִ לְ גָל ּונְ חַ דֵ ש ָשם
הַ ְמלּוכָה " (שמואל א יא יד) .בדומה ליהושע ,גם כאן ,הסתלקותו של שמואל מההנהגה ("וַ אֲ נִ י ז ַָקנְ ִתי וָ ַש ְב ִתי ּובָ נַי ִהנָם ִא ְתכֶם וַ אֲ נִ י
ִה ְתהַ לַכְ ִתי לִ ְפנֵיכֶם ִמנְ עֻ ַרי עַ ד הַ יוֹם הַ זֶה") ,היא העילה לסקירה ה היסטורית .האירועים המצוינים כאן הם :האבות (יעקב) ,יציאת
מצרים ותקופת השופטים .שוב ,בולט מי ומה לא מוזכר :מעמד הר סיני והברית ,תקופת המדבר ויהושע .בקפיצה מספר יהושע
לספר שמואל דילגנו על שירת דבורה (שופטים פרק ה) שדווקא שם מוזכר מעמד הר סיני ,אם לא בפירוש המקרא כפשוטו ,ודאי
אתָך ִמ ֵש ִעיר ְבצַ ְע ְדָך ִמ ְשדֵ ה אֱ דוֹם אֶ ֶרץ ָרעָ ָשה גַם ָשמַ יִ ם נ ָָטפּו
עפ"י המדרשים (מכילתא יתרו ,ספרי דברים שמג ורבים אחרים)" :ה' ְבצֵ ְ
גַם עָ ִבים נ ְָטפּו מָ יִם :הָ ִרים נָזְ לּו ִמ ְפנֵי ה' זֶה ִסינַי ִמ ְפנֵי ה' אֱ ֹלהֵ י י ְִש ָראֵ ל" .ואולי גם על נאום יפתח בשופטים פרק יא.
 8מבט היסטורי אל העבר יכול לבוא מנקודת מבט "מלמטה למעלה" ,בהערצה גדולה לדורות הקודמים" ,פעם היו דברים אחרת" וכו',
"אם ראשונים כמלאכים א נו כבני אדם וכו' "" ,הולך הדור ופוחת" (ראה סוף מסכת סוטה) .אך יכול להיות גם מבט ישר של שווים
שעומדים על אותו מישור ובאותה קומה .אם לא בהשוואה אבסולוטית ,לפחות בהשוואה יחסית ובסמכות הנתונה לאותו הדור.
בסקירתו ההיסטורית ,מזכיר שמואל את עצמו ביחד עם שופטים אח רים אשר נשלחו ע"י הקב"ה להנהיג את העם .בלשון דומה
לשליחות של הקב"ה את משה ואהרון להוציא את העם ממצרים .זו ראייה היסטורית מעניינת שפניה אל ההווה ואל העתיד בראש
מורם ובלי רגשי נחיתות .וכך יהיה ,אומר שמואל ,עם המלך אשר שאלתם ובחרתם .מוטיב זה יכול אולי להסביר אילו מאורעות
בחר שמואל להזכיר ואילו לא (ראה הערה קודמת) .ועדיין צריך עיון.

עמ'  2מתוך 4

פרשת מסעי

תשס"ח

לָהם
וַיִתן ֶּ
ֵיהם ֵ ...
אתם כִ י ָנפַל פ ְַח ָדם ֲעל ֶּ
בָ חַ ר בֹו  ...הָ פְַך ֶּאת מֵ ימֵ יהֶּ ם לְדָ ם ַויָמֶּ ת ֶּאת ְדג ָָתם  ...שָ מַ ח ִמצְ ַריִם ְבצֵ ָ
ירשּו:
ַא ְרצֹות ּגֹויִם ַועֲמַ ל לְאֻׁ ִמים ִי ָ
ַיִת ַאּוּו ַתאֲ וָה בַ ִמ ְדבָ ר
ְאֹותיָך ל ֹא זָ כְ רּו ֶּאת רֹב חֲ סָ דֶּ יָך ַוי ְַמרּו עַ ל יָם ְביַם סּוף  ...ו ְ
בֹותינּו בְ ִמצְ ַריִם ל ֹא ִה ְשכִ ילּו ִנפְ ל ֶּ
אֲ ֵ
ַיִמאֲ סּו
אכֵל עֵ ֶּשב  ...ו ְ
בֹודם ְב ַת ְבנִית שֹור ֹ
ִש ַתחֲ וּו לְמַ ּסֵ כָהַ :וי ִָמירּו ֶּאת כְ ָ
ישימֹון ַ ...יעֲשּו עֵ גֶּל בְ ח ֵֹרב וַ י ְ
וַיְ נַּסּו ֵאל בִ ִ
וַתעָ צַ ר ַה ַמּגֵפָה
בְ ֶּא ֶּרץ חֶּ ְמדָ ה ל ֹא הֶּ אֱ ִמינּו ל ְִדבָ רֹו ַ ...ו ִיצָ ְמדּו לְבַ עַ ל פְ עֹור וַי ֹאכְ לּו זִ בְ חֵ י ֵמ ִתים ַ ...ו ַי ֲעמֹד פִ ינְ ָחס ַו ְי ַפלֵל ֵ
לָהם ְב ִריתֹו
 ...פְ עָ ִמים ַרבֹות יַצִ ילֵם וְ הֵ ָמה י ְַמרּו בַ עֲצָ ָתם ַו ָימֹכּו בַ עֲֹונָםַ :וי ְַרא בַ צַ ר ל ֶָּהם ְב ָש ְמעֹו ֶּאת ִרנ ָָתם :וַ יִזְ כֹר ֶּ
9
וַ ִינָחֵ ם כְ רֹב חֲ סָ דָ יו( :תהלים פרקים קה ,קו).
יה ַהי ִַמים וְ כָ ל אֲ ֶּשר בָ ֶּהם
ית ֶּאת ַהשָ מַ יִם ְשמֵ י ַהשָ מַ יִם וְ כָל צְ בָ ָאם ָה ָא ֶּרץ וְ ָכל אֲ ֶּשר עָ ֶּל ָ
ַא ָתה הּוא ה' לְבַ דֶּ ָך ַא ָתה עָ ִש ָ
ֹלהים אֲ ֶּשר בָ ַח ְר ָת ְב ַא ְב ָרם וְ הֹוצֵ אתֹו ֵמאּור
וְ ַא ָתה ְמחַ יֶּה ֶּאת ֻׁכלָם ּוצְ בָ א הַ שָ מַ יִם ְלָך ִמ ְש ַתחֲ וִ יםַ :א ָתה הּוא ה' ָהאֱ ִ
את ֶּאת לְבָ בֹו נֶּאֱ מָ ן ְל ָפנֶּיָך וְ ָכרֹות עִ מֹו ַה ְב ִרית ל ֵָתת ֶּאת ֶּא ֶּרץ ַהכְ ַנ ֲענִי ַה ִח ִתי ָהאֱ מ ִֹרי
כַש ִדים וְ שַ ְמ ָת ְשמֹו ַאבְ ָרהָ םּ :ומָ צָ ָ
ְ
ָשי ָל ֵתת ְלז ְַרעֹו ו ַָת ֶּקם ֶּאת ְדבָ ֶּריָך כִ י צַ ִדיק ָא ָתה :ו ֵַת ֶּרא ֶּאת ֳענִי אֲ ב ֵֹתינּו ְב ִמ ְצ ָריִ ם וְ ֶּאת זַ ע ֲָק ָתם
ְבּוסי וְ הַ ּגִ ְרּג ִ
וְ הַ פְ ִרזִ י וְ הַ י ִ
ֵיהם ִה ְשלַכְ ָת ִב ְמצֹוֹלת כְ מֹו ֶּאבֶּ ן
שָ מַ עְ ָת עַ ל יַם סּוף  ...וְ הַ ָים בָ ַקעְ ָת ִלפְ נֵיהֶּ ם ַויַעַ בְ רּו בְ תֹוְך הַ יָם בַ יַבָ ָשה וְ ֶּאת ר ְֹדפ ֶּ
ּומ ְצֹות
ְש ִרים וְ תֹורֹות אֱ ֶּמת חֻׁ ִקים ִ
בְ מַ יִ ם עַ זִ ים  ...וְ עַ ל הַ ר ִסינַי י ַָר ְד ָת וְ דַ בֵ ר עִ מָ הֶּ ם ִמשָ מָ יִם ו ִַת ֵתן לָהֶּ ם ִמ ְשפ ִָטים י ָ
לָר ֶּשת ֶּאת
ֹאמר ל ֶָּהם לָבֹוא ֶּ
את ל ֶָּהם ל ְִצ ָמ ָאם וַת ֶּ
טֹובִ ים  ...וְ לֶּחֶּ ם ִמשָ מַ יִם נ ַָת ָתה לָהֶּ ם ל ְִרעָ בָ ם ּומַ יִם ִמּסֶּ לַ ע הֹוצֵ ָ
ֵיהם ֶּאת י ְֹשבֵ י ָה ָא ֶּרץ  ...וַיִלְ כְ דּו
ִירשּו ֶּאת ָה ָא ֶּרץ ו ַַתכְ נַע ִלפְ נ ֶּ
את ֶּאת י ְָדָך לָ ֵתת לָהֶּ ם ַ ...ו ָיבֹאּו הַ בָ נִים ַוי ְ
הָ ָא ֶּרץ אֲ שֶּ ר נָשָ ָ
ֵיתים וְ עֵ ץ ַמאֲ כָל לָ רֹב  ...וַ י ְַמרּו
צּובים כְ ָר ִמים וְ ז ִ
ִירשּו בָ ִתים ְמלֵ ִאים כָל טּוב בֹרֹות חֲ ִ
עָ ִרים בְ צֻׁרֹות וַאֲ דָ מָ ה ְשמֵ נָה ַוי ְ
ּובעֵ ת צָ ָר ָתם י ְִצעֲקּו ֵאלֶּיָך וְ ַא ָתה ִמ ָש ַמיִ ם
תֹור ְתָך ַאחֲ ֵרי ַגּוָם  ...ו ִַת ְתנֵם בְ יַד צָ ֵריהֶּ ם ַויָצֵ רּו ל ֶָּהם ְ
וַיִמ ְרדּו בָ ְך ַוי ְַש ִלכּו ֶּאת ָ
ְ
יתם כָלָה וְ ל ֹא
ּוב ַרחֲ ֶּמיָך ָה ַר ִבים ל ֹא ע ֲִש ָ
יהם ְ ...
יֹושיעּום ִמיַד צָ ֵר ֶּ
מֹושיעִ ים וְ ִ
ִ
ִת ְשמָ ע ּוכְ ַרחֲ מֶּ יָך הָ ַרבִ ים ִת ֵתן לָהֶּ ם
יִמעַ ט לְ פָ נֶּיָך
שֹומר ַה ְב ִרית וְ ַה ֶּח ֶּסד ַאל ְ
ֵ
נֹורא
עֲזַבְ ָתם כִ י ֵאל ַחנּון וְ ַרחּום ָא ָתה :וְ עַ ָתה אֱ ֹלהֵ ינּו הָ ֵאל הַ ּגָדֹול הַ ּגִ בֹור וְ ַה ָ
ימי ַמ ְלכֵי ַאשּור עַ ד ַהיֹום
יאנּו וְ לַאֲ ב ֵֹתינּו ּו ְלכָל עַ ֶּמָך ִמ ֵ
ֵאת כָל הַ ְתל ָָאה אֲ שֶּ ר ְמצָ ַא ְתנּו ל ְִמ ָלכֵינּו לְשָ ֵרינּו ּו ְלכֹהֲ נֵינּו וְ לִ נְבִ ֵ
הַ זֶּה( :נחמיה פרק ט)10 .
בראשית רבה פרשה יב סימן ט
"אלה תולדות השמים והארץ בהבראם" .אמר רבי יהושע בן קרחה" :בהבראם" – באברהם ,11בזכותו של
אברהם .רבי עזריה אומר על זו של רבי יהושע בן קרחה" :אתה הוא ה' לבדך ,אתה עשית את השמים ,שמי
השמים וכל צבאם ,הארץ וכל אשר עליה ,הימים וכל אשר בהם" (נחמיה ט)  -כל האונקוס 12הזה בשביל מה?
בשביל "אתה הוא ה' האלהים אשר בחרת באברם והוצאתו מאור כשדים ושמת שמו אברהם ומצאת את לבבו
נאמן לפניך" .אמר ר' יודן" :בהרים הגבוהים היעלים" אין כתוב כאן ,אלא" :הרים הגבוהים ליעלים" ,הרים
הגבוהים למה נבראו? בשביל היעלים " ...סלעים מחסה לשפנים" – השפן הזה מתחבא תחת הנקיקים מפני

 9בספר תהלים יש מספר סקירות היסטוריות .הבאנו את זו שבפרקים קה-קו ,אשר סוקרת במיוחד את יציאת מצרים ותקופת המדבר.
וכבר קדמה לה בסדר הפרקים הסקירה בפרק עח המתמקדת גם היא במכות מצרים ,קריעת ים סוף ובתקופת הנדודים במדבר:
"מַ ְשכִ יל לְ ָאסָ ף הַ אֲ זִ ינָה עַ ִמי תו ָֹר ִתי הַ ּטּו ָאזְ נְ כֶם לְ ִא ְמ ֵרי ִפי :אֶ ְפ ְתחָ ה ְב ָמ ָשל ִפי אַ ִביעָ ה ִחידוֹת ִמנִ י ֶקדֶ ם  ...לְ מַ עַ ן י ְֵדעּו דוֹר ַאחֲ רוֹן בָ נִ ים
יִּוָ לֵדּו יָקֻ מּו וִ יסַ ְפרּו לִ ְבנֵיהֶ ם ֶ ...נגֶד אֲ בו ָֹתם עָ ָשה פֶ לֶא ְבאֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִם ְשדֵ ה צֹעַ ן :בָ ַקע יָם וַ יַעֲ ִב ֵירם וַ יַצֶ ב מַ יִ ם כְ מ ֹו נֵד  ...יְבַ ַקע צֻ ִרים בַ ִמ ְדבָ ר
וַ י ְַש ְק כִ ְתהֹמוֹת ַרבָ ה  ...וַ י ְַמטֵ ר עֲ לֵיהֶ ם מָ ן לֶאֱ כֹל ְּודגַן ָשמַ יִם נ ַָתן לָמ ֹו  ...וַ י ְִביאֵ ם אֶ ל גְ בּול ָק ְדש ֹו הַ ר זֶה ָקנְ ָתה י ְִמינ ֹו  ...וַ יַכְ ִעיסּוהּו ְבבָ מו ָֹתם
ָאדם" .נקודת המבט בתהילים היא התודה לקב"ה" :הודו לה' כי טוב כי לעולם
ּוב ְפ ִסילֵיהֶ ם י ְַקנִ יאּוהּו  ...וַ ִיּטֹש ִמ ְשכַן ִשל ֹו אֹהֶ ל ִשכֵן בָ ָ
ִ
חסדו .מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל תהילתו" וכפיות הטובה של מי שלא הכיר בניסים ונפלאות אלה .ואגב קפיצות ,בין ספר שמואל
לספר תהלים נראה שאין שום "סקירות היסטוריות" ,בכל דברי הנביאים ,אחרונים כראשונים! יש שמנסים למצוא "עקבות" של
אזכורים היסטוריים למשל בשמואל ב פרק ז וכן בדברי הימים א פרקים יז ,כב ,כח ,כט  -הכנות דוד ושלמה לבניין הבית .כמו כן
יש שמצביעים על יחזקאל פרקים טז ו-כ ,וכן זכריה בתחילת הספר .אך באמת אין בכל אלה סקירות של ממש ובודאי שהם פחותים
באופן משמעותי מהמקורות הראשיים שהבאנו .ומכולם זכה פרק כט בדברי הימים א שנצמד בסידור התפילה (שחרית בפתיחה
לקריעת ים סוף שירת הים) לסקירה של פרקים כב ,כח ,כט.
 10אפשר לומר שסקירה זו של נחמיה היא המקיפה והכוללת מכולן ומזכירה את ההיסטוריה כמעט במלואה :החל מהאבות ,דרך גלות
מצרים ,קריעת ים סוף ,מתן תורה! (שראינו רק ברמז בשירת דבורה) והגלות .בפרספקטיבה של תחילת בית שני ,אכן נראים הדברים
במילואותם.
 11משחק של חילופי אותיות.
 12הטורח ,המאמץ ,אולי גם התוצאה :המאסה האדירה של היקום.
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פרשת מסעי

תשס"ח

העוף בשעה שהוא פורח שלא יאכלנו .ומה בשביל דבר טמא ברא הקב"ה את עולמו ,בשביל זכותו של אברהם
על אחת כמה וכמה!13
שבת שלום
חזק חזק ונתחזק
מחלקי המים
מים אחרונים :לכל מי שרוצה את אוסף כל המקורות שמצאנו ,חלקם לא ברור שאכן שייכים לנושא (ולפיכך ציינו סימן
שאלה ? לידם) ,אבל הביאונום "לחומרה" ,להלן הרשימה :שמות פרק טו שירת הים ,נאום משה בספר במדבר פרק לב
לבני גד ובני ראובן (?) ,ספר דברים כולו ,פרשת הביכורים שם בפרט ,ברכת משה בפרשת וזאת הברכה (?) ,יהושע פרק
כד ,שופטים פרק ה שירת דבורה ,שמואל א פרק יב נאום הפרידה של שמואל ,שופטים פרק יא נאום יפתח למלך עמון,
שמואל ב פרק ז ,דברי הימים א פרק יז – דוד ושלמה (?) ,יחזקאל :פרקים טז ,כ (?) ,ספר זכריה בתחילתו (?) ,ספר תהלים
עו? עח ,קה-קו ,נחמיה פרק ט! ,ספר דברי הימים כולו .ומי שמכיר מקור נוסף שנשמט מאיתנו ,אנא ימהר להודיענו ויבוא
על שכרו מן השמים.

 13הדרשן עומד אמנם בספר בראשית ומבקש לבאר את הפסוק "אלה תולדות השמים והארץ בהבראם" ,בפרט את המילה "בהבראם"
ולשם כך הוא נזקק ל ספר נחמיה .אגב כך הוא מפנה את תשומת לבנו שהסקירה ההיסטורית של נחמיה ,מלבד שהיא מקיפה וכוללת
כפי שכבר הערנו ,היא גם מתחילה בבריאת העולם .וכל זאת בשביל להגיע לאברהם .סיפורי התורה והמקרא אינם מדע ואינם
היסטוריה .בעל ספר תהלים לא מספר לנו שיש הרים ועליהם מקפצים יעלים ושיש שפנים המתחבאים בינות לסלעים .זה עניין
למדע ולמחקר האנושי .התורה והמקרא מצביעים תמיד על המטרה ועל התכלית .מה מטרת ההרים והסלעים? לספק מחסה ליעלים
ולשפנים .ומה מטרת הבריאה כולה? שיבוא אברהם ויעשה בה משפט וצדקה וחסד" :כִ י ְי ַד ְע ִתיו לְ ַמעַ ן אֲ ֶשר ְיצַ ֶּוה אֶ ת בָ נָיו וְ אֶ ת בֵ ית ֹו
ּומ ְשפָ ט וכו' " (בראשית פרק יח יט) .זו המטרה והתכלית של כל הבריאה ושל כל קורות העתים
ַאחֲ ָריו וְ ָש ְמרּו דֶ ֶרְך ה' לַעֲ שוֹת ְצ ָד ָקה ִ
בעיני המקרא ובעיני חז"ל שדרשוהו ופירשוהו .לא בכדי ,אומר המדרש ,דווקא הסקירה המקפת והכוללת של נחמיה בפתח בית
שני ,בהשקפה הסוקרת את תולדות האבות ובית ראשון ,פותחת ,שלא כקודמותיה ,בבריאת העולם" .כל האונקוס הזה בשביל מה?
בשביל "אתה הוא ה' האלהים אשר בחרת באברם והוצאתו מאור כשדים ושמת שמו אברהם ומצאת את לבבו נאמן לפניך".
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