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 סקירות היסטוריות בתנ"ך

ה ר ִיְשָרֵאל ְבֵני ַמְסֵעי ֵאלֶּ ץ ָיְצאּו ֲאשֶּ רֶּ ה ְבַיד ְלִצְבֹאָתם ִמְצַרִים ֵמאֶּ ש ֵמַרְעְמֵסס ַוִיְסעּו ... ְוַאֲהֹרן ֹמשֶּ  ָהִראשֹון ַבֹחדֶּ

ש יֹום ָעָשר ַבֲחִמָשה ַסחהַ  ִמָמֳחַרת ָהִראשֹון ַלֹחדֶּ  ַוִיְסעּו...  ַהִמְדָבָרה ַהָים ְבתֹוְך ַוַיַעְברּו ַהִחיֹרת ִמְפֵני ַוִיְסעּו...   פֶּ

ץ ִבְקֵצה ָהָהר ְבֹהר ַוַיֲחנּו ִמָקֵדש ַוִיְסעּו ... ִסין ְבִמְדַבר ַוַיֲחנּו סּוף ִמַים רֶּ ל ַהֹכֵהן ַאֲהֹרן ַוַיַעל :ֱאדֹום אֶּ  ַעל ָהָהר ֹהר אֶּ

 1.)במדבר פרק לג( :ְיֵרחֹו ַיְרֵדן ַעל מֹוָאב ְבַעְרֹבת ַוַיֲחנּו ָהֲעָבִרים ֵמָהֵרי ַוִיְסעּו...  ָשם ַוָיָמת' ה יפִ 

  , חלק ג פרק נמורה הנבוכיםרמב"ם 

תועלת בידיעתם, לומר הצורך להזכיר המסעים גדול מאד. כי הנסים והאותות הנעשות היו אמיתיות לכל 

בעתיד יהיו דברים בשמועה ויכזיבם השומע. ומאותות התורה ונפלאותיה העצומות עמידת ישראל רואיהם, אך 

במדבר ארבעים שנה ומציאת המן בכל יום, והם מקומות רחוקות מן הישוב ואינן טבעיות לבני אדם לא מקום 

ה(. וכל אלה אותות זרע ותאנה וגפן ורימון. ואמרה התורה "לחם לא אכלתם ויין ושכר לא שתיתם" )דברים כט 

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 

יה שם חריש וקציר, או יש שם עשבים וצמחים המדברות אשר ישכנו שם בני ערב היום, או מקומות אשר יה

זק ילמאכל בני אדם ושיהיה במקומות ההם בורות מים. על כן הרחיק מלבות בני אדם המחשבות האלה, וח

אלה האותות כולם בזיכרון המסעות, כדי שיראו אותם הדורות הבאים וידעו האותות הגדולות איך עמדו בני 

 2.אדם במקומות ההם ארבעים שנה

 ֹ רַוי עַ  אמֶּ ל ְיהֹושֻׁ ר ִיְשָרֵאל ֱאֹלֵהי 'ה ָאַמר ֹכה ָהָעם ָכל אֶּ ם ָיְשבּו ַהָנָהר ְבֵעבֶּ ַרח ֵמעֹוָלם ֲאבֹוֵתיכֶּ  ַוֲאִבי ַאְבָרָהם ֲאִבי תֶּ

ַקח :ֲאֵחִרים ֱאֹלִהים ַוַיַעְבדּו ָנחֹור ת ָואֶּ ם אֶּ ת ֲאִביכֶּ ר ַאְבָרָהם אֶּ ץ ָכלבְ  אֹותֹו ָואֹוֵלְך ַהָנָהר ֵמֵעבֶּ רֶּ ֵתן...  ְכָנַען אֶּ  ָואֶּ

ת ְלִיְצָחק ת ַיֲעֹקב אֶּ ְשַלח...  ֵעָשו ְואֶּ ת ָואֶּ ה אֶּ ת ֹמשֶּ ת ָואֹוִציא...  ַאֲהֹרן ְואֶּ ם אֶּ  ַוִיְרְדפּו ַהָיָמה ַוָתֹבאּו ִמִמְצַרִים ֲאבֹוֵתיכֶּ

ם ַאֲחֵרי ִמְצַרִים ב ֲאבֹוֵתיכֶּ כֶּ ת ַעְברּוַוַת ...  סּוף ַים ּוְבָפָרִשים ְברֶּ ל ַוָתֹבאּו ַהַיְרֵדן אֶּ ם ַוִיָלֲחמּו ְיִריחֹו אֶּ  ְיִריחֹו ַבֲעֵלי ָבכֶּ

ֵתן...  ם ָואֶּ ץ ָלכֶּ רֶּ ר אֶּ ר ְוָעִרים ָבּה ָיַגְעָת  לֹא ֲאשֶּ ם לֹא ֲאשֶּ ם ַוֵתְשבּו ְבִניתֶּ ר ְוֵזיִתים ְכָרִמים ָבהֶּ ם לֹא ֲאשֶּ ם ְנַטְעתֶּ  ַאתֶּ

ם ַבֲחרּו...  ֹאְכִלים ת ַהיֹום ָלכֶּ ת ִאם ַתֲעֹבדּון ִמי אֶּ ר ֱאֹלִהים אֶּ ם ָעְבדּו ֲאשֶּ ר ֲאבֹוֵתיכֶּ ר ֲאשֶּ ת ְוִאם ַהָנָהר ֵמֵעבֶּ  ֱאֹלֵהי אֶּ

ר ָהֱאֹמִרי ם ֲאשֶּ ת ַנֲעֹבד ּוֵביִתי ְוָאֹנִכי ְבַאְרָצם ֹיְשִבים ַאתֶּ  3.)יהושע פרק כד( :'ה אֶּ

   קיט מזמור( בובר) תהלים מדרש

 החיים דרך שונא שהוא למי שונא ה"הקב כך(, יג ח משלי) "רע שנאת' ה יראת: "שלמה אמר. "נאתיש סעפים"

 שפורש מי כל ?סעפים מהו', וגו סעפים נאמר לכך, שונא אני שונא שאתה מה כל :דוד ל"א .הרע דרך והולך
                                                      

כורת מקומית" לדור הבנים , או שמא רק "תזראשונה כפי שנראה בהמשך(לא " )סקירה היסטוריתיכולה להיחשב "האם פרשתנו  1
אלה לארץ ישראל? האם כבר כאן יש פרספקטיבה היסטורית ראויה? ראה דברינו ערב הכניסה ארבעים שנות נדודים במדבר בתום 
יציאת מצרים נזכרת בפירוט רב )פסוקים ג, ד(, קריעת ל אירועים שמוזכרים ואינם מוזכרים כאן: בפרשה זו. שם גם הצבענו ע מסעי

אולי משום שבאמת אין זו סקירה היסטורית, אלא "תזכורת מקומית", מה ים סוף אגב אורחא )פסוק ח( ומעמד הר סיני בכלל לא! 
את "הסיפור הגדול". כך או כך, מצאנו מקום להתגדר בו,  גם שפרשה זו היא חלק מספר במדבר ומחמישה חומשי תורה המספרים

 בעקבות פרשתנו, לצאת למסע של סקירות היסטוריות נוספות בתנ"ך. ופשוט שלא נוכל להקיף את כולן.
 תרגום, דברי רמב"ם אלה מובאים בהרחבה בפירוש רמב"ן לתורה, במדבר לג א )ואינני יודע מקור נוסח זה, אם הוא של אבן תיבון 2

שהרי מורה נבוכים נכתב במקור בערבית(. עכ"פ, דברים אלה של רמב"ם מחזקים את הכללת פרשתנו או אחר, של רמב"ן עצמו, 
בסדרת "הנאומים ההיסטוריים" בתנ"ך. הסיבה לכתיבת קורות העתים, אומר רמב"ם, היא "חיזוק הזיכרון" בדורות הבאים שברבות 

 שמדובר בהיסטוריה ניסית וייחודית.כאן מין בהיסטוריה הרחוקה, בפרט הזמן עשויים "להכזיב בשמועה" ולא להא
דברי יהושע בכל המובאות מהמקרא להלן מומלץ מאד לקרוא את המקור בשלמותו ולא לסמוך על הציטוטים החלקיים שהבאנו.  3

מספר במדבר לספר יהושע  אלה בערוב ימיו ודאי יכולים להיחשב סקירה היסטורית מקיפה יותר ממה שמצאנו עד כה. בקפיצה
א( שאולי יכולה להיחשב למעין "סקירה היסטורית", הגם שהיא ודילגנו על פרשת הביכורים בספר דברים )פרק כו, פרשת כי תב

 ִמְצַרְיָמה דַוֵירֶ  יָאבִ  ֹאֵבד ֲאַרִמי ֱאֹלֶהיָך' ה ִלְפֵני ְוָאַמְרתָ  ְוָעִניתָ ארץ והתנחלות: "ת קבע בממוקדת בהשוואה של ארעיות וגלות מול ישיב
 :ּוְבֹמְפִתים ּוְבֹאתֹות ָגֹדל ּוְבֹמָרא טּוָיהנְ  ּוִבְזֹרעַ  ֲחָזָקה ְבָיד ִמִמְצַרִים' ה ַויֹוִצֵאנּו...  ָוָרב ָעצּום ָגדֹול ְלגֹוי ָשם ַוְיִהי ְמָעט ִבְמֵתי ָשם ַוָיָגר

ים הוא הכללתם ". המשותף לדברי יהושע ולפרשת הביכורּוְדָבש ָחָלב ָזַבת ֶאֶרץ ַהֹזאת ָהָאֶרץ ֶאת ָלנּו ַוִיֶתן ַהֶזה ַהָמקֹום ֶאל ַוְיִבֵאנּו
אילו אירועים מזכיר יהושע ואילו לא, נמצא שהאבות, כולל שורשיהם ב"עבר הנהר", יציאת  בחןבהגדה של פסח! ועכ"פ, אם נ

לא מוזכר? מעמד הר סיני. ודבר זה הוא שוב ם מוזכרת! ומי מצרים וכיבוש הארץ מוזכרים בפרוטרוט. אפילו פרשת בלק ובלע
תימה בפרט כאן, כאשר יהושע חותם את דבריו בהצבת בחירה בין עבודת ה' ובין עבודת האלילים שעבדו אבותינו בעבר הנהר 

 ובמצרים.

http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%9c%d7%94-%d7%9e%d7%a1%d7%a2%d7%99
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%9c%d7%94-%d7%9e%d7%a1%d7%a2%d7%99
http://www.mayim.org.il/?parasha=%d7%90%d7%9c%d7%94-%d7%9e%d7%a1%d7%a2%d7%99
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 וכן 5.סעפים לומר רוצה(, ו לא יחזקאל) "השמים עוף כל קננו בסעפותיון הוא אומר: "וכ 4.ה"הקב של מדרכיו

. ראשים בשני החבל תאחזו לא :אמר(, כא יח א מלכים) "הסעיפים שתי על פוסחים אתם מתי עד" :אמר אליהו

 6(.טו כד יהושע) " 'וגו תעבדון מי את היום לכם בחרו"

ר ל ְשמּוֵאל ַויֹאמֶּ ר 'ה ָהָעם אֶּ ת ָעָשה ֲאשֶּ ה אֶּ ת ֹמשֶּ ר ַאֲהֹרן ְואֶּ ֱעָלה ַוֲאשֶּ ת הֶּ ם אֶּ ץ ֲאֹבֵתיכֶּ רֶּ ר...  ִמְצָרִים ֵמאֶּ  ָבא ַכֲאשֶּ

ם ַוִיְזֲעקּו ִמְצָרִים ַיֲעֹקב ל ֲאבֹוֵתיכֶּ ת 'ה ַוִיְשַלח 'ה אֶּ ה אֶּ ת ֹמשֶּ ת ַויֹוִציאּו ַאֲהֹרן ְואֶּ ם אֶּ  ַוֹיִשבּום ִמִמְצַרִים ֲאֹבֵתיכֶּ

ה ַבָמקֹום ת ַוִיְשְכחּו :ַהזֶּ ם 'ה אֶּ ְך ּוְבַיד ְפִלְשִתים ּוְבַיד ָחצֹור ְצָבא ַשר ִסיְסָרא ְבַיד ֹאָתם רַוִיְמכֹ  ֱאֹלֵהיהֶּ לֶּ  מֹוָאב מֶּ

ת 'ה ַוִיְשַלח...  ָבם ַוִיָלֲחמּו ַבַעל אֶּ ת ְירֻׁ ת ְבָדן ְואֶּ ת ִיְפָתח ְואֶּ  7.)שמואל א פרק יב( :...  ְשמּוֵאל ְואֶּ

  דסימן  א פרשה רבה קהלת

ֹּאַמר ַאל"  אדא' ר בשם לה ואמרי כהנא בר אבא' ר" )קהלת ז י(. ֵמֵאֶלה טֹוִבים ָהיּו ָהִראשִֹּנים ֶשַהָיִמים ָהָיה ֶמה ת

 אילו, לפניו קורא הייתי קיים עקיבא' ר היה אילו :תאמר שלא .שהלך כדור שבא דור בעיניך יהיה :חוניא בר

 וחכמים שהלך כדור ,שבימיך וחכם בימיך שבא דור ,אלא .לפניהם שונה הייתי קיימין יוחנן' ור זירא' ר היו

: וכתיב, (יב א שמואל)"  'וגו אהרן ואת משה את עשה אשר' ה: "כתיב :יוחנן ר"א .לפניך שהיו הראשונים

 :וכתיב, כמשמעו יפתח, שמשון זה בדן, גדעון זה ירובעל". שמואל ואת יפתח ואת בדן ואת ירובעל את' ה ישלח"ו

 ,עולם גדולי שלשה עם עולם קלי שלשה הכתוב לָק שָ  .(ט"צ תהלים)ו" שמ קוראיב ושמואל בכהניו ואהרן משה"

 של דינו כבית שמשון של דינו ובית, משה של דינו כבית ה"הקב לפני וחשוב גדול ירובעל של דינו שבית ללמדך

 קל אהו אפילו הציבור על פרנס שנתמנה מי שכל ללמדך .שמואל של דינו כבית יפתח של דינו ובית, אהרן

 יהיה אשר השופט ואל הלוים הכהנים אל ובאתמר: "שנא, הראשונים שבאבירים כאביר הוא הרי שבקלים

 אשר השופט ואל" ל"ת מה ?מניין בדורך שאינו שופט ,שבדורך שופט אלא לי אין .(ז"י דברים)" ההם בימים

. וכן הוא אומר: אשוניםהר בימים שהיה כשופט בזמנו הוא הרי שבדורך שהשופט מלמד, "ההם בימים יהיה

 8."מאלה טובים היו הראשונים שהימים היה מה תאמר אל"

ר ִנְפְלאֹוָתיו ִזְכרּו...  ֲעִלילֹוָתיו ָבַעִמים הֹוִדיעּו ִבְשמֹו ִקְראּו 'הלַ  הֹודּו ר ... ִפיו ּוִמְשְפֵטי ֹמְפָתיו ָעָשה ֲאשֶּ  ָכַרת ֲאשֶּ

ת ץ ַעל ָרָעב ַוִיְקָרא ... ָבּה ְוָגִרים ִכְמַעט ִמְסָפר ְמֵתי ִבְהיֹוָתם ... קְלִיְשחָ  ּוְשבּוָעתֹו ַאְבָרָהם אֶּ ם ַמֵטה ָכל ָהָארֶּ חֶּ  לֶּ

ם ָשַלח: ָשָבר ד ִאיש ִלְפֵניהֶּ בֶּ ה ָשַלח :ַבֲעָבָדיו ְלִהְתַנֵכל ַעמֹו ִלְשנֹא ִלָבם ָהַפְך ... יֹוֵסף ִנְמַכר ְלעֶּ ר ַאֲהֹרן ַעְבדֹו ֹמשֶּ  ֲאשֶּ

                                                      
 ובוחר בסעיף, בנתיב אחר. 4
סף למילה "סעפים". אולי שמה שטוב בטבע, שהעץ מתפתח לא ברור מה הוא רוצה ללמוד ממקור זה ביחזקאל, מעבר למקור נו 5

נראה לענפים וענפי ענפים שכל אחד הולך בכיוון אחר ועוף השמים מוצא לו כל אחד את ענפו וסעיפו שלו, לא נכון בעבודת ה'. 
 שאפשר לפתח נושא זה לענפים וסעיפים רבים )ספר העיקרים( ולא נאריך כאן.

ל הדורש מהעם להחליט לכאן או לכאן: "עד מתי אתם פוסחים על שתי הסעיפים! אם ה' האלהים לכו הרבה לפני אליהו בהר הכרמ 6
, עושה זאת יהושע! והוא גם מוכן, שלא כמשה רבו, שכל עם ישראל ילך בדרך של ע"ז ורק הוא וביתו אחריו ואם הבעל לכו אחריו"

?(. וכבר נגענו בקצה המזלג בדרישה להכרעה ולעקביות, סיכולוגיאו שמא רק תרגיל פ יישארו נאמנים לה' )"אני את נפשי הצלתי"
בתשעה  פתיחתא לאיכה רבהבפרשת כי תשא וכן  על השיתוףמול ההשלמה עם "עבודה בשיתוף" במספר מקומות. ראה דברינו 

ששיתוף הוא דבר  ,, שם משמע בדומה לדברים כאן""שהיו מרמים לקב"ה :למגילת רות בימי שפוט השופטיםלעומת דברינו  ,באב
על נושא זה ניתן לדרוש עוד ועוד, מה שמעניין כאן הוא שכל הנאום ההיסטורי  .פסול וחובה להכריע גם במחיר ניתוק חלק מהעם

. ובליל הסדר אין אנו קוראים נאום זה עד סופו ולא על המשך דרכו שע הוא על מנת להביא את העם לקבלת החלטה ברורהשל יהו
בכדי. ראה איך "עבר הנהר" חוזר בסוף דברי יהושע באפשרות שהעם יחזור לעבודת האלילים של אבות האבות לפני שבניהם 

 )האבות( בחרו בדרך ה'.
 ָשם ּוְנַחֵדש ַהִגְלָגל ְוֵנְלָכה ְלכּו" בחרנו לציין הוא דברי שמואל אל העם במעמד "חידוש המלוכה" של שאול:הנאום ההיסטורי השני ש 7

 ַוֲאִני ֶכםִאְת  ִהָנם ּוָבַני ָוַשְבִתי ָזַקְנִתי ַוֲאִני" )שמואל א יא יד(. בדומה ליהושע, גם כאן, הסתלקותו של שמואל מההנהגה )"ַהְמלּוָכה
יאת היסטורית. האירועים המצוינים כאן הם: האבות )יעקב(, יצה"(, היא העילה לסקירה ַהֶזה ַהיֹום ַעד ִמְנֻעַרי ִלְפֵניֶכם ַהַלְכִתיִהְת 

בקפיצה מספר יהושע  מצרים ותקופת השופטים. שוב, בולט מי ומה לא מוזכר: מעמד הר סיני והברית, תקופת המדבר ויהושע.
שירת דבורה )שופטים פרק ה( שדווקא שם מוזכר מעמד הר סיני, אם לא בפירוש המקרא כפשוטו, ודאי על  דילגנולספר שמואל 

 ָנָטפּו ָשַמִים ַגם ָרָעָשה ֶאֶרץ ֱאדֹום ִמְשֵדה ְבַצְעְדָך ִמֵשִעיר ְבֵצאְתָך 'ה(: "עפ"י המדרשים )מכילתא יתרו, ספרי דברים שמג ורבים אחרים
 ק יא.ואולי גם על נאום יפתח בשופטים פר ".ִיְשָרֵאל ֱאֹלֵהי 'ה ִמְפֵני ִסיַני ֶזה 'ה ִמְפֵני ָנְזלּו ָהִרים :ָמִים פּוָנטְ  ָעִבים ַגם

מבט היסטורי אל העבר יכול לבוא מנקודת מבט "מלמטה למעלה", בהערצה גדולה לדורות הקודמים, "פעם היו דברים אחרת" וכו',  8
נו כבני אדם וכו' ", "הולך הדור ופוחת" )ראה סוף מסכת סוטה(. אך יכול להיות גם מבט ישר של שווים "אם ראשונים כמלאכים א

שעומדים על אותו מישור ובאותה קומה. אם לא בהשוואה אבסולוטית, לפחות בהשוואה יחסית ובסמכות הנתונה לאותו הדור. 
רים אשר נשלחו ע"י הקב"ה להנהיג את העם. בלשון דומה בסקירתו ההיסטורית, מזכיר שמואל את עצמו ביחד עם שופטים אח

לשליחות של הקב"ה את משה ואהרון להוציא את העם ממצרים. זו ראייה היסטורית מעניינת שפניה אל ההווה ואל העתיד בראש 
אילו מאורעות ב זה יכול אולי להסביר ימורם ובלי רגשי נחיתות. וכך יהיה, אומר שמואל, עם המלך אשר שאלתם ובחרתם. מוט

 בחר שמואל להזכיר ואילו לא )ראה הערה קודמת(. ועדיין צריך עיון.

http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3
http://www.mayim.org.il/?parasha=%D7%A2%D7%9C-%D7%94%D7%A9%D7%99%D7%AA%D7%95%D7%A3
http://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%aa%d7%90-%d7%93%d7%90%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%a8%d7%91%d7%94-1-1
http://www.mayim.org.il/?holiday=%d7%a4%d7%aa%d7%99%d7%97%d7%aa%d7%90-%d7%93%d7%90%d7%99%d7%9b%d7%94-%d7%a8%d7%91%d7%94-1-1
http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%99-%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%98-%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D
http://www.mayim.org.il/?holiday=%D7%91%D7%99%D7%9E%D7%99-%D7%A9%D7%A4%D7%95%D7%98-%D7%94%D7%A9%D7%95%D7%A4%D7%98%D7%99%D7%9D


 תשס"ח מסעיפרשת 

 
 4מתוך  3עמ' 

 

 

ת ָהַפְך ... בֹו ָבַחר ם אֶּ ת ְלָדם ֵמיֵמיהֶּ ת ַוָימֶּ ם ַפְחָדם ָנַפל ִכי ְבֵצאָתם ִמְצַרִים ָשַמח ... ְדָגָתם אֶּ ם ַוִיֵתן...  ֲעֵליהֶּ  ָלהֶּ

ִמים ַוֲעַמל ּגֹוִים ַאְרצֹות  :ִייָרשּו ְלאֻׁ

יָך ִהְשִכילּו לֹא ְבִמְצַרִים ֲאבֹוֵתינּו ֹ  ִנְפְלאֹותֶּ ת ָזְכרּו אל יָך ֹרב אֶּ  ַבִמְדָבר ַתֲאָוה ַוִיְתַאּוּו ... סּוף ְבַים ָים ַעל ַוַיְמרּו ֲחָסדֶּ

ל ַיֲעשּו... ִביִשימֹון ֵאל ַוְיַנּסּו ת ַוָיִמירּו :ְלַמֵּסָכה ַוִיְשַתֲחוּו ְבֹחֵרב ֵעגֶּ ב ֹאֵכל שֹור ְבַתְבִנית ְכבֹוָדם אֶּ  ַוִיְמֲאסּו ... ֵעשֶּ

ץ רֶּ ְמָדה ְבאֶּ ֱאִמינּו לֹא חֶּ  ַהַמֵּגָפה ַוֵתָעַצר ַוְיַפֵלל ִפיְנָחס ַוַיֲעֹמד ... ֵמִתים ִזְבֵחי ַויֹאְכלּו ְפעֹור ְלַבַעל ַוִיָצְמדּו ... ִלְדָברֹו הֶּ

ם ַבַצר ַוַיְרא: ַבֲעֹוָנם ַוָיֹמכּו ַבֲעָצָתם ַיְמרּו ְוֵהָמה ַיִציֵלם ַרבֹות ְפָעִמים ... ת ְבָשְמעֹו ָלהֶּ ם ַוִיְזֹכר: ִרָנָתם אֶּ  ְבִריתֹו ָלהֶּ

 9)תהלים פרקים קה, קו(. :ֲחָסָדיו ְכֹרב ַוִיָנֵחם

ָך 'ה הּוא ַאָתה ת ָעִשיָת  ַאָתה ְלַבדֶּ ץ ְצָבָאם ְוָכל ַהָשַמִים ְשֵמי ַהָשַמִים אֶּ ר ְוָכל ָהָארֶּ יהָ  ֲאשֶּ ר ְוָכל ַהַיִמים ָעלֶּ ם ֲאשֶּ  ָבהֶּ

ת ְמַחיֶּה ְוַאָתה ר ָהֱאֹלִהים 'ה הּוא ַאָתה :ִמְשַתֲחִוים ְלָך ַהָשַמִים ּוְצָבא כָֻׁלם אֶּ  ֵמאּור ְוהֹוֵצאתֹו ְבַאְבָרם ָבַחְרָת  ֲאשֶּ

ת ּוָמָצאָת  :ַאְבָרָהם ְשמֹו ְוַשְמָת  ַכְשִדים ֱאָמן ְלָבבֹו אֶּ יָך נֶּ ת ָלֵתת ַהְבִרית ִעמֹו ְוָכרֹות ְלָפנֶּ ץ אֶּ רֶּ  ָהֱאֹמִרי ַהִחִתי ַהְכַנֲעִני אֶּ

ם ְלַזְרעֹו ָלֵתת ְוַהִּגְרָּגִשי ְוַהְיבּוִסי ְוַהְפִרִזי ת ַוָתקֶּ יָך אֶּ א :ָאָתה ַצִדיק ִכי ְדָברֶּ ת ַוֵתרֶּ ת ְבִמְצָרִים ֲאֹבֵתינּו ֳעִני אֶּ  ַזֲעָקָתם ְואֶּ

ם ָבַקְעָת  םְוַהיָ  ... סּוף ַים ַעל ָשַמְעָת  ת ַבַיָבָשה ַהָים ְבתֹוְך ַוַיַעְברּו ִלְפֵניהֶּ ם ְואֶּ ן ְכמֹו ִבְמצֹוֹלת ִהְשַלְכָת  ֹרְדֵפיהֶּ בֶּ  אֶּ

ם ְוַדֵבר ָיַרְדָת  ִסיַני ַהר ְוַעל...  ַעִזים ְבַמִים ם ַוִתֵתן ִמָשָמִים ִעָמהֶּ ת ְותֹורֹות ְיָשִרים ִמְשָפִטים ָלהֶּ  ּוִמְצֹות ִקיםחֻׁ  ֱאמֶּ

ם ... טֹוִבים חֶּ ם ָנַתָתה ִמָשַמִים ְולֶּ ַלע ּוַמִים ִלְרָעָבם ָלהֶּ ם הֹוֵצאָת  ִמּסֶּ ר ִלְצָמָאם ָלהֶּ ם ַותֹאמֶּ ת ָלבֹוא ָלהֶּ שֶּ ת ָלרֶּ  אֶּ

ץ ר ָהָארֶּ ת ָנָשאָת  ֲאשֶּ ם ָלֵתת ָיְדָך אֶּ ת ַוִייְרשּו ַהָבִנים ַוָיֹבאּו...  ָלהֶּ ץ אֶּ ם ַנעַוַתכְ  ָהָארֶּ ת ִלְפֵניהֶּ ץ ֹיְשֵבי אֶּ  ַוִיְלְכדּו...  ָהָארֶּ

רֹות ָעִרים  ַוַיְמרּו...  ָלֹרב ַמֲאָכל ְוֵעץ ְוֵזיִתים ְכָרִמים ֲחצּוִבים ֹברֹות טּוב ָכל ְמֵלִאים ָבִתים ַוִייְרשּו ְשֵמָנה ַוֲאָדָמה ְבצֻׁ

ת ַוַיְשִלכּו ָבְך ַוִיְמְרדּו ם ְבַיד ַוִתְתֵנם ... ַגָּום ֵריַאחֲ  תֹוָרְתָך אֶּ ם ַוָיֵצרּו ָצֵריהֶּ יָך ִיְצֲעקּו ָצָרָתם ּוְבֵעת ָלהֶּ  ִמָשַמִים ְוַאָתה ֵאלֶּ

יָך ִתְשָמע ם ִתֵתן ָהַרִבים ּוְכַרֲחמֶּ ם ִמַיד ְויֹוִשיעּום מֹוִשיִעים ָלהֶּ יָך... ָצֵריהֶּ ֹ  ָכָלה ֲעִשיָתם לֹא ָהַרִבים ּוְבַרֲחמֶּ  אְול

ד ַהְבִרית שֹוֵמר ְוַהנֹוָרא ַהִּגבֹור ַהָּגדֹול ָהֵאל ֱאֹלֵהינּו ְוַעָתה :ָאָתה ְוַרחּום ַחנּון ֵאל ִכי ֲעַזְבָתם סֶּ יָך ִיְמַעט ַאל ְוַהחֶּ  ְלָפנֶּ

ר ַהְתָלָאה ָכל ֵאת ָך ּוְלָכל ֹבֵתינּוְוַלאֲ  ְוִלְנִביֵאנּו ּוְלֹכֲהֵנינּו ְלָשֵרינּו ִלְמָלֵכינּו ְמָצַאְתנּו ֲאשֶּ  ַהיֹום ַעד ַאשּור ַמְלֵכי ִמיֵמי ַעמֶּ

ה  10)נחמיה פרק ט(. :ַהזֶּ

  טסימן  יב פרשה רבה בראשית

 של בזכותו ,11באברהם –" בהבראם: "קרחה בן יהושע רבי אמר"אלה תולדות השמים והארץ בהבראם". 

את השמים, שמי  עשית אתה ,לבדך' ה אהו אתה: "קרחה בן יהושע רביזו של  על מרוא עזריה בי. ראברהם

 ?מה בשביל הזה 12וסהאונק כל -( ט נחמיה)" בהם אשר וכלוכל אשר עליה, הימים  השמים וכל צבאם, הארץ

ומצאת את לבבו  אברהם שמו ושמת כשדים מאור והוצאתו באברם בחרת אשר האלהים' ה הוא אתה" בשביל

 הרים, "ליעלים הגבוהים הרים: "אלא ,כאן בוכת אין "יעליםה הגבוהים בהרים" :יודןמר ר' אנאמן לפניך". 

השפן הזה מתחבא תחת הנקיקים מפני  –" לשפנים מחסה סלעים... " היעלים בשביל ?נבראו למה הגבוהים

                                                      
ת במיוחד את יציאת מצרים ותקופת המדבר. קו, אשר סוקר-בספר תהלים יש מספר סקירות היסטוריות. הבאנו את זו שבפרקים קה 9

ריעת ים סוף ובתקופת הנדודים במדבר: וכבר קדמה לה בסדר הפרקים הסקירה בפרק עח המתמקדת גם היא במכות מצרים, ק
 ָבִנים ַאֲחרֹון דֹור ֵיְדעּו ְלַמַען ... ֶדםקֶ  ִמִני ִחידֹות ַאִביָעה ִפי ְבָמָשל ֶאְפְתָחה :ִפי ְלִאְמֵרי ָאְזְנֶכם ַהּטּו תֹוָרִתי ַעִמי ַהֲאִזיָנה ְלָאָסף ַמְשִכיל"

 ַבִמְדָבר ֻצִרים ְיַבַקע ... ֵנד ְכמוֹ  ַמִים ַוַיֶצב םַוַיֲעִבירֵ  ָים ָבַקע :ֹצַען ְשֵדה ִמְצַרִים ְבֶאֶרץ ֶפֶלא ָעָשה ֲאבֹוָתם ֶנֶגד...  ִלְבֵניֶהם ִויַסְפרּו ָיֻקמּו ִיָּוֵלדּו
 ְבָבמֹוָתם ַוַיְכִעיסּוהּו...  ְיִמינוֹ  ָקְנָתה ֶזה רהַ  ָקְדשוֹ  ְגבּול ֶאל ֵאםַוְיִבי ... ָלמוֹ  ָנַתן ָשַמִים ּוְדַגן ֶלֱאֹכל ָמן ֲעֵליֶהם ַוַיְמֵטר ... ַרָבה ִכְתֹהמֹות ַוַיְשְק 

ה' כי טוב כי לעולם ". נקודת המבט בתהילים היא התודה לקב"ה: "הודו לָבָאָדם ִשֵכן ֹאֶהל ִשלוֹ  ִמְשַכן ַוִיֹּטש...  ַיְקִניאּוהּו ּוִבְפִסיֵליֶהם
ישמיע כל תהילתו" וכפיות הטובה של מי שלא הכיר בניסים ונפלאות אלה. ואגב קפיצות, בין ספר שמואל חסדו. מי ימלל גבורות ה' 

לספר תהלים נראה שאין שום "סקירות היסטוריות", בכל דברי הנביאים, אחרונים כראשונים! יש שמנסים למצוא "עקבות" של 
שלמה לבניין הבית. כמו כן הכנות דוד ו -כב, כח, כט יז, פרקים א  דברי הימיםאזכורים היסטוריים למשל בשמואל ב פרק ז וכן ב

אמת אין בכל אלה סקירות של ממש ובודאי שהם פחותים אך ב .זכריה בתחילת הספרכן ו ,כ-יש שמצביעים על יחזקאל פרקים טז ו
פילה )שחרית בפתיחה א שנצמד בסידור הת דברי הימיםפרק כט ב באופן משמעותי מהמקורות הראשיים שהבאנו. ומכולם זכה

  .לקריעת ים סוף שירת הים( לסקירה של פרקים כב, כח, כט
החל מהאבות, דרך גלות  :אפשר לומר שסקירה זו של נחמיה היא המקיפה והכוללת מכולן ומזכירה את ההיסטוריה כמעט במלואה 10

קטיבה של תחילת בית שני, אכן נראים הדברים שירת דבורה( והגלות. בפרספברמז במצרים, קריעת ים סוף, מתן תורה! )שראינו רק 
 במילואותם.

 משחק של חילופי אותיות. 11
 הטורח, המאמץ, אולי גם התוצאה: המאסה האדירה של היקום. 12
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 אברהם של זכותו בשביל ,עולמו את ה"הקב ברא טמא דבר בשביל ומה. יאכלנו שלא פורח שהוא בשעההעוף 

 13!וכמה כמה אחת על
 

  ת שלוםשב

 חזק חזק ונתחזק 

 מחלקי המים

סימן )ולפיכך ציינו  לכל מי שרוצה את אוסף כל המקורות שמצאנו, חלקם לא ברור שאכן שייכים לנושא מים אחרונים:

פרק לב שירת הים, נאום משה בספר במדבר טו שמות פרק הרשימה: , להלן , אבל הביאונום "לחומרה"? לידם(שאלה 

יהושע פרק )?(,  וזאת הברכהברכת משה בפרשת , שם בפרט פרשת הביכורים כולו, )?(, ספר דבריםלבני גד ובני ראובן 

שופטים פרק יא נאום יפתח למלך עמון, , נאום הפרידה של שמואל א פרק יבשמואל , שופטים פרק ה שירת דבורה, כד

טז, כ )?(, ספר זכריה בתחילתו )?(, ספר תהלים  , יחזקאל: פרקים)?( דוד ושלמה – יזדברי הימים א פרק ז, פרק שמואל ב 

ק ט!, ספר דברי הימים כולו. ומי שמכיר מקור נוסף שנשמט מאיתנו, אנא ימהר להודיענו ויבוא קו, נחמיה פר-עו? עח, קה

 על שכרו מן השמים.

                                                      
הדרשן עומד אמנם בספר בראשית ומבקש לבאר את הפסוק "אלה תולדות השמים והארץ בהבראם", בפרט את המילה "בהבראם"  13

ספר נחמיה. אגב כך הוא מפנה את תשומת לבנו שהסקירה ההיסטורית של נחמיה, מלבד שהיא מקיפה וכוללת ולשם כך הוא נזקק ל
כפי שכבר הערנו, היא גם מתחילה בבריאת העולם. וכל זאת בשביל להגיע לאברהם. סיפורי התורה והמקרא אינם מדע ואינם 

יעלים ושיש שפנים המתחבאים בינות לסלעים. זה עניין ם היסטוריה. בעל ספר תהלים לא מספר לנו שיש הרים ועליהם מקפצי
למדע ולמחקר האנושי. התורה והמקרא מצביעים תמיד על המטרה ועל התכלית. מה מטרת ההרים והסלעים? לספק מחסה ליעלים 

 יתוֹ בֵ  ְוֶאת ָבָניו ֶאת ְיַצֶּוה רֲאשֶ  ְלַמַען ְיַדְעִתיו ִכיולשפנים. ומה מטרת הבריאה כולה? שיבוא אברהם ויעשה בה משפט וצדקה וחסד: "
העתים  יט(. זו המטרה והתכלית של כל הבריאה ושל כל קורות יח פרק בראשיתוכו' " ) ּוִמְשָפט ְצָדָקה ַלֲעשֹות' ה ֶדֶרְך ְוָשְמרּו ַאֲחָריו

ת והכוללת של נחמיה בפתח בית חז"ל שדרשוהו ופירשוהו. לא בכדי, אומר המדרש, דווקא הסקירה המקפבעיני בעיני המקרא ו
 ?מה בשביל הזה וסהאונק כלשני, בהשקפה הסוקרת את תולדות האבות ובית ראשון, פותחת, שלא כקודמותיה, בבריאת העולם. "

 ומצאת את לבבו נאמן לפניך". אברהם שמו ושמת כשדים מאור והוצאתו באברם בחרת אשר האלהים' ה הוא אתה" בשביל


