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על התגלות ועל מתן תורה
שרגא בראון

חג השבועות אינו חג מתן תורה. כמה שנהפוך 
בפרשיות, בכתובים ובמסורת – בחג השבועות 
לא ניתנה התורה; כן ניתנו הדיברות, כן קיבלו 
התורה  ואת  ה'  מלכות  את  ישראל  עליהם 
שהוא עתיד לתת כשהתחייבו "כל אשר דבר 

ה' נעשה" – אך התורה עדיין לא ניתנה. 
אם כן מהו - חג השבועות? חג השבועות הוא 

חג ההתגלות.  
מעמד הר סיני הוא האירוע היחידי בהיסטוריה 

בו אלוהים נגלה לעם וחתם עמו ברית.
אלו  כמו  השני,  הבית  ביהדות  שונים  זרמים 
המתבטאים בספר היובלים ובמגילות קומראן, 
וברית  התגלות  כחג  השבועות  חג  את  עיצבו 
הם  הוא.  ברוך  הקדוש  לבין  האדם  בני  שבין 
עוברים  בו  חג   – הְשבועות"  "חג  לחג:  קראו 
העתיקה  ההתחייבות  את  ומשחזרים  ה'  לפני 
שבין עם ישראל ואלוקיו. אולם, הזרם המרכזי 
כחג  השבועות  חג  את  לעצב  בחר  חז"ל  של 
מתן תורה. בכך, החליטו החכמים לדחוק את 
עולמם  את  ולהשתית  הערפל  אל  האלוהים 
ונועז  ניסוח תמציתי  הדתי על מדרש התורה. 
את  המשכתב  במדרש  מופיע  זו  מגמה  של 

הסיבה לבניית המשכן:    

משל למלך שהיה לו בת יחידה. בא אחד מן 
המלכים ונטלה. ביקש לילך לו לארצו וליטול 
לאשתו. אמר  לו: בתי שנתתי לך יחידית היא, 
לך אל תטלה  לומר  יכול,  איני  לפרוש ממנה 
טובה  זו  אלא  אשתך,  שהיא  לפי  יכול  איני 
עשה לי שכל מקום שאתה הולך קיטון  אחד 
עשה לי שאדור אצלכם שאיני יכול להניח את 

בתי.
נתתי  לישראל:  הוא  ברוך  הקדוש  אמר  כך   
יכול,  איני  הימנה  לפרוש  התורה.  את  לכם 
בכל  אלא  יכול  איני  תטלוה  אל   לכם  לומר 
מקום שאתם הולכים בית אחד עשו לי שאדור 

בתוכו שנאמר ועשו לי מקדש 
)ש"ר לג, "ויקחו לי תרומה"(

של  הגדולה  שאהבתם  הרי  המשל,  פי  על 
עם  קשריהם  על  האפילה  לתורה  ישראל 
דרכו  התווך  המדיום,  היא  התורה  אלוהים. 

המקדש  גדולתו.  במלא  האלוהים  מתגלה 
והאל השוכן בו מוגלים ממרכז המחנה לקיטון 
ישראל עם  אחד, כסרח עודף לנישואים של 
בלהט  נישואיו  את  חוגג  הצעיר  הזוג  התורה. 
וההשפעה  הרעות  ביחסי  והתשוקה,  האהבה 
מעבר  הזקן'  ל'אב  נזקק  ואינו  ההדדית 

לנוסטלגיה.
 חז"ל העמידו תלמידים הרבה והורישו תפישה 
זו לדורות. חג ההתגלות הפך לחג מתן תורה, 
קדוש  גוי  כהנים,  ממלכת  הפך  היהודי  העם 
ה' ל"עם הספר". האל נדחק לקיטון צר  ועם 
והעיסוק בדמותו נותר בידי פייטנים, יודעי ח"ן 

ופילוסופים.  
אחר  החיפוש  את  חידשו  הביניים  ימי  הוגי   
עם  מתמודדת  ביניימית  הימי  ההגות  האל. 
קושי חדש: דמות האל המקראית אינה הולמת 
החלו  הם  זמנם.  בת  המחשבה  הישגי  את 
לפתח דגמים מורכבים ביותר לתיאור הישות 
הלוי  יהודה  ר'  בולט  ביניהם  אולם,  האלוהית. 
ב"ספר  התגלות".  של  ב"תיאולוגיה  בדבקותו 
ההתגלות  את  מעמיד  הלוי  יהודה  ר'  הכוזרי" 
לאמונה  כבסיס  סיני  הר  ההיסטורית במעמד 
יש מאמינים  היום  ניתנת לערעור. עד  שאינה 
ומבססים  הכוזרי  בעקבות  ההולכים  רבים 
את יחסם עם האל על ההתגלות ההיא, שאין 

להטיל בה ספק. 
אולם, המעיין בפיוטיו של ריה"ל יגלה שחוויותיו 

האמוניות האישיות לא הסתמכו על הוכחות 
שמו  את  הנושא  בפיוט  כוזר.  למלך  "החבר" 

באקרוסטיכון כותב ריה"ל:
יחלו פני אל חי  חסידיו וישאלו / 

חסדיו ואל מלקוש רצונו ייחלו.
הכי רחמיו קרבו והוא רם ונעלה / 

וכן מעשיו רבו וגדלו ונעלו.
ונלאו ראות אורו בעינם וחפשו / 

לבבם וראו אור כבודו ונבהלו.
דבריו ומלכותו עליהם יקבלו / 

ויתהללו בשמו ולשמו יהללו.
הדרו ותפארתו יחוו וישמעו /

 ובנעים גרוניהם גבורות ימללו.
המאמינים  את  מתאר  ריה"ל  הראשון  בבית 
בבית  לה.  ומייחלים  בהתגלות  החפצים 

השני הוא מתאר את כישלון התיאולוגיה של 
האל  שבין  הרב  במרחק  הנעוץ  ההתגלות, 
מציג  השלישי  הבית  ברואיו.  לבין  המסתתר 
מצב אמוני של ייאוש מן ההתגלות. ההתגלות 
הרחוק  בעבר  האמונה  בבסיס  עמדה  אולי 
אינה  היא  זמננו  בני  המאמינים  עבור  אך 
אפשרית. אולם מכאן והלאה מציל ריה"ל את 
המאמין  ההתגלות.  ואת  אלוקים  עם  הקשר 
כי  מגלה  ונפשו,  רוחו  אל  פנימה,  המסתכל 
האל שוכן בתוכו. לגילוי זה השפעה מעצבת 
בהתגלות  הצורך  את  ההופכת  האישיות  על 

חיצונית למיותרת.
כך במתח שבין ההתגלות לבין התורה ובחיפוש 

זהות עדכנית אנו נכנסים לחג השבועות.
חג התגלות ומתן תורה שמח לכולנו!

המשך בעמוד 4

המשך מעמוד 1
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עת לדרוש - גליון 11, פרשת במדבר, שבועות התשס,,ז

אירועים קרובים 
בנאמני תורה ועבודה:

ראשון  ביום  יתקיים   שבועות  לקראת  לימוד  ערב   .1
"תיקון ליל שבועות - הבנייה של  )20.5( בנושא  ג' סיוון 
 21:00 בשעה  יתקיים  הערב  כהאן.  יובל  מרצה:  זיכרון" 
בקהילת "איחוד עולם", בית כנסת "איחוד שיבת ציון"  

רח'  בן יהודה 86 תל אביב )מול השופרסל(. 
2. תיקון ליל שבועות של תנועת נאמני תורה ועבודה 
 03:00  -  22:30 השעות  בין  שבועות  בליל  יתקיים 
יתקיים  הלימוד  בקעה.  השיוויוני  המניין  בשיתוף 
במתנ"ס בקעה, רח' יששכר 3 בירושלים. בין המרצים: 
ד"ר מיכה גודמן, ד"ר רונית עירשי, ד"ר משה מאיר, מר 

שמואל הר, גב' אילת וידר, ד"ר בן רייס.  
צאת  לכבוד  ערב   - קוק"  והרב  הלכה  "פמיניזם,   .3
רוזנק.  אבינועם  וד"ר  רוס,  תמר  פרופ'  של  ספריהם 
כהאן,  יובל  ובהנחיית  המחברים  בהשתתפות  הערב, 

יתקיים ברמת אפעל בשיתוף ארגון "בינה". 

מדויק  תאריך  הספר.  שבוע  לקראת  יערך  הערב 
יפורסם בהמשך.

4. נאמני תורה ועבודה פועלת לקידום שטר לנישואין 
בצדק ובמשפט, בשיתוף מרכז צדק לנשים, במטרה 
למנוע בעיות עגינות וסרבנות גט. חתמו על העצומה 
www. לתמיכה בשטר באתר האינטרנט של התנועה

toravoda.org.il ובדוכני התנועה ברחבי הארץ. 
מתנדבים  דרושים  ועבודה  תורה  נאמני  לתנועת   .5  
לתפעול דוכנים ברחבי הארץ. הדוכנים נועדו להעלות 
מודעות לבעיית העגינות וסרבנות הגט, להחתים על 
ובמשפט  בצדק  לנישואין  השטר  לקידום  העצומה 

ולאסוף תרומות למיזם שמלת הטלאים. 

לפרטים נוספים על פעילויות בתנועה בקרו באתר 
התנועה www.toravoda.org.il או פנו למשרד 

התנועה בטלפון 02-561176



ראיון עם חנן אשל   בין אמת להיסטוריה   

תמר אלעד-אפלבום

"ספסל בשדרה 
הוא לא בית " 
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על  סוער  ויכוח  מתנהל  האחרונות  בשנים 
מבחינה  התנ"כיים  הסיפורים  אמיתות  שאלת 
פרופ'  בפני  השאלות  את  העלנו  היסטורית. 

אשל, אחד מהארכיאולוגים הבכירים בארץ.

הינה  ארכיאולוגית  שחקירה  חושב  אתה  הם 
היסטורית  אמת  על  להצביע  ויכולה  מדעית 

בוודאות?
מספקים  אנחנו  אמת,  קורא  אתה  למה  תלוי 
שהתרחש  במה  דנים  שבעזרתם  נתונים 
האם  לבדוק  מסוגלים  אנחנו  במציאות. 
שישנם  או  צודקים  היסטוריים  מסמכים 
השקפת  בעלי  נרטיבים  שמתארים  מקורות 
או  בעיות  פותרים  ואנחנו  מסוימות  עולם 
מחלוקות שישנן בין אותם מקורות.  אבל קשה 
ממצאים  ידי  על  רק  היה  מה  לקבוע  מאוד 
ארכיאולוגיים ולכן יש כל -כך הרבה מחלוקות 

בין החוקרים.

עולם  השקפת  בין  קשר  קיים  לדעתך  האם 
לבין גילויים ארכיאולוגיים?

כל אחד מביא את השקפת עולמו, את אישיותו, 
אפשר  ואי  למחקר  דעותיו  ואת  עברו,  את 
להתנער מכך. לכן יש הבדלים כה גדולים בין 
האוניברסיטאות השונות. נוצר דו שיח ברור בין 
שהוא  הממצאים  לבין  החוקר  של  חייו  אורח 

מסיק ואי אפשר להתחמק מזה.
חוקרים  מכיר  לא  אני  הזה,  שיח  הדו  למרות 
חילוניים  חוקרים  או  בשאלה  שחזרו  דתיים 
ארכיאולוגי.  גילוי  בגלל  בתשובה  שחזרו 
להיפך, אני חושב שהחקירה תורמת ומעשירה 
את זהותם של החוקרים ומחזקת את תפיסת 

עולמם.

בשנים האחרונות יצאו ספרים רבים המנסים 
אמיתותם  ואת  התנ"ך  סיפורי  את  לבקר 

ההיסטורית, מה דעתך על מגמה זו?
חרוץ  להיות  מספיק  לא  שכיום  להבין  צריך 
מדעי  של  בתחום  לפעול  מנת  על  ומוכשר 
הדרכים  ואחת  וכסף  תקציב  צריך  הרוח. 
לגייס משאבים היא על ידי פרסום. יש אנשים 
שמנסים להגיע לכותרות על ידי שחיטת פרות 
קדושות. ניתן לראות דוגמא טובה לכך בטענה 
אני  בתלפיות.  ישו  של  עצמותיו  את  שמצאו 
שמנסים  בעובדה  נעוץ  גדול  שחלק  מאמין 
לתפוס כותרות. אני חושב שהארכיאולוגיה לא 

תורמת לדיון בנושא הזה. התנ"ך הינו ברובו ספר 
תיאולוגי שעוסק בשאלה של מדוע ולא באיך. 
כשעוסקים במלחמות או באירועים היסטוריים, 
רק  להכחיש  או  לאשר  יכולה  הארכיאולוגיה 
שימצאו  לצפות  צריך  ולא  שוליים  דברים 
שמצפים  חושב  אני  אלו.  למאורעות  הוכחות 
מהארכיאולוגיה ליותר מידי. אולי חוסר צניעות 
היא הבעיה השנייה בניסיון להוכיח או להכחיש 
נוטים  חוקרים  לפעמים  התנ"ך.  סיפורי  את 
על  ולאשר  בידם  שיש  בממצאים  להפריז 

בסיסם תיאוריות גדולות.

הארכיאולוג  של  שתפקידו  חושב  אתה  מה 
בחברה?

ושל  הארץ  של  בעבר  עוסק  הארכיאולוג 
להבין  לאנשים  עוזרים  ואנחנו  היהודי  העם 
בצורה ברורה יותר את המעבר והקשר בניהם. 
להראות  היא  שלנו  שהמשימה  חושב  אני 
ומסובכת  מורכבת  יותר  הרבה  שהמציאות 
ממה שהראה במבט ראשון, ובכך לעזור להבין 

בצורה טובה יותר את העבר היהודי.
לזה  זה  דומים  אדם  שבני  חושב  אני  בנוסף, 
וחוזרים במידה רבה על טעויות העבר. אני לא 
מאמין  אני  אבל  מעגלית,  שההיסטוריה  חושב 
לעבר  שדומים  תהליכים  עוברים  שאנחנו 

ושצריך ללמוד מכך.

או  למצוא  אותך  ריגש  הכי  ממצא  איזה 
לגלות?

שכללה  פיסות ממגילה  קניתי  כשנתיים  לפני 
את ספר ויקרא, מתקופת מרד בר כוכבא )שנת 
135 אחה"ס(, וזה היה ממש מדהים, החוויה של 
בפסח  בו  שקראו  תורה  ספר  פיסת  להחזיק 
לפני קצת פחות מ-2000 שנה, וללמוד ממנה, 

היא מרגשת מאוד.

האם יש לך מסר שאתה רוצה להעביר לחברה 
הדתית? 

את  בידינו  שיש  והתחושה  ההיפרדות  מגמת 
כל השאלות ואת כל התשובות מזכירה לי את 
אולי  אותי.  מפחיד  וזה  שני  בית  בימי  הכיתות 
אני קצת רגיש בגלל שאני עסוק מאוד בחקר 
של אותה תקופה אבל אני רואה נקודות דמיון 
יביאו  והמחלוקות  שהפילוג  חשש   ויש  רבות 

אותנו לחורבן.

לנו  אורבת  במדבר  חומש  בפתיחת  כבר 
בפרשה  מופיעה  המילה  "בית".  המילה 
הראשונה לחומש אולי יותר פעמים מבכל 
שהרי  פלא,  זה  אין  בתורה.  אחרת  פרשה 
חומש במדבר הוא כולו מסע געגועים אל 
מסעי(  פרשת  )סוף  שסיומו  מסע  הבית. 
בערים לשבתם של לויים ואף של רוצחים, 

ואפילו בנחלה לבנות צלפחד.  
ראשיתו של המסע אל הבית במפקד. כל 
ישראל )מבני עשרים שנה ומעלה( נספרים 
בקפידה, כהכנת המחנה אל המסע. מהות 
המפקד, כפי שעומד על כך הרש"ר הירש, 
נציגי  לב  אל  ההכרה  תחדור  ש"כך  היא 
אלא  גרידא,  רעיון  איננו  שהכלל  הציבור, 
כל  של  הממשית  בכלליות  רק  קיים  הוא 
חבר  שהוא  יחיד,  כל  גם  יכיר  וכך  חבריו, 
למנין".  עמו  המצטרף  הכלל,  של  חשוב 
העם  מקבל  הבית,  אל  מסעו  בתחילת 
נפקד  וכך  הכלל,  של  טיבו  בהבנת  שיעור 

כולו – למעט שבט לוי. 
נפקדים  בקדש,  המשרתים  לוי,  שבט  בני 
כנושאי  בנפרד.  חייהם  את  וחיים  בנפרד 
את  המקדישים  האלהים,  בית  של  כליו 
חייהם לעבודת ה', אין להם נחלה אלא בו 
)רמב"ם הלכות שמיטה ויובל פי"ג יב-יג(. כך 
יוצא ששבט זה מלמד אותנו על המערכת 
חסרי  סביב  בישראל  שנבנתה  התומכת 
הנחלה. פקידה ייחודית, תרומות ומעשרות, 
ערים המוקדשות ללוויים – כל אלה נועדו 
הלוויים  של  השליחות  חיי  את  לאפשר 
את  שירת  אשר  המנגנון  שאותו  )מעניין 
המשרתים בקודש שירת גם דלי אמצעים 
ואנשים מוכי גורל( - כמה הקפדה בחסרי 

הנחלה.
מעון  הוא  'בית'  המילונאית  ההגדרה  לפי 
ומחסה לאדם. עמנואל לוינס טען שהבית 
לסף  מעבר  הסובייקט,  אל  המבואה  הוא 
ההזדמנות  לנו  מחכה  אדם  של  דלתו 
לפגוש בעולמו של היחיד. וכך יוצא, שאדם 
המובילה  מבואה  בלי  אדם  הוא  בית  בלי 
ִנים,  פָּ ובלי  ִנים  פְּ בלי  פנימיותו.  אל  אותנו 
אנשים  אובייקט.  הוא  בית,  חסר  אדם 
בימינו,  אובייקטים שכאלה אנחנו מכירים. 
רחוב",  "דרי  ביצירתיות  אותם  המכנים  יש 
רשות  להיות  הרבים  רשות  יכולה  כאילו 
הפרט ליחידי סגולה. ולא היא, רחוב הוא לא 

מעון ומחסה, ספסל בשדרה הוא לא בית. 
שאדם  מהפחד  להתרחק  מעדיפים  כולנו 
חסרי  ללוויים  בניגוד  בנו.  מעלה  בית  בלי 
הנחלה של פרשת במדבר, למחוסרי הבית 
של זמננו לא מיוחסת שליחות אלהית ואין 
וכך  סביבם.  אפקטיבית  תומכת  מערכת 
סביבנו חיים ומתים אנשים לא פקודים, בני 

בלי בית ובלי שם.  
ניישם  אולי  זו,  קריאת הפרשה בשבת  עם 
באחד  ישראל  בני  שקיבלו  השיעור  את 
לחודש השני בשנה השנית לצאתם מארץ 
חסרי  את  מיוחד  באופן  ונפקוד  מצרים, 

הנחלה שבתוכנו. 
מספר חסרי הבית בארץ מוערך בכאלפיים. 
"הרפואה"  הרפואית  ההסתדרות  מביטאון 
עולה שמחצית מחסרי הבית גרים באזור תל 
אביב, רבע מהם בירושלים והשאר פזורים 
ובצפון. בכל כמה שנים מתחלפת  באילת 
בארץ אוכלוסיית חסרי הבית. פעם היו אלה 
היום  קרב,  הלומי  כך  אחר  השואה,  ניצולי 
עובדים  ואתיופיה,  מרוסיה  חדשים  עולים 
זרים שנזרקים מעבודתם וערביי השטחים. 
80% מחסרי הבית בימינו הם עולי מדינות 
שנות  עשר  בעלי  מרביתם  העמים,  חבר 
לימוד לפחות. 5% מהם קבצנים, 15% מהם 
משנה  יורד  הבית  חסרי  של  גילם  נשים. 
לשנה. בשנה שעברה נפטרו בתל אביב 30 
אנשים חסרי בית. מה יש לומר? לוינס צדק, 
בית הוא מבואה לסובייקט, כשאנחנו רואים 
חסר בית איננו רואים פנים, חסרי הבית של 

זמננו אינם נראים ואפילו אינם נפקדים.
מורשת ישראל מצויה כולה במסע ובכמיהה 
בתורה,  הראשונה  האות  האחד.  הבית  אל 
המילה הראשונה בתורה, עונשו של הרוצח 
הבית  במקום,  הראשונה  הפגיעה  הראשון, 
והמדרשיות,  הכנסת  בתי  והשני,  הראשון 
אותנו  מכוונים  אלה  כל   – הלאומי  והבית 

לשוב ולעיין ביסודות בתינו. 
בפתחו של חומש הפקודים, המלמד אותנו 
הוא  הבית  אל  במסע  הראשון  הצעד  כי 
אנחנו  גם  שנדע  לעצמנו  נאחל  בפקידה, 
ולפקוד את כל האדם החי בקרבנו.  לשוב 
נאחל לעצמנו שלא תרפה מאיתנו עוצמת 
עד  מנוח  נמצא  ולא  הבית,  אל  הכמיהה 
נחלה  זמננו  נמצא לחסרי הבית של  אשר 

ושם בתוך עמם.

סיפורי חכמים:
תלמידי המגיד מזלוטשוב שאלו לרבם:

את  אבינו  אברהם  שקיים  נאמר,  "בגמרא 
והרי  כל התורה כולה. האיך אפשר הדבר, 

התורה עדיין לא ניתנה?"
"אין מן הנחוץ", אמר, "אלא לאהוב את ה'. 
שיש  מבחין  ואתה  משהו,  אתה  רוצה  אם 

יודע  ההוה  אהבתך,  את  למעט  כדי  בזה 
ואתה  משהו,  אתה  רוצה  אם  הוא;  שחטא 
מבחין שיש בזה כדי להרבות את אהבתך, 
נהג  כך  ה'.  ברצון  כרוך  שרצונך  יודע  הווה 

אברהם."

תנועת נאמני תורה ועבודה מבקשת להביע את תמיכתה ביוזמה המתגבשת של ח"כ 
זבולון אורלב, הרב ישראל רוזן ורבנים נוספים, לפתרון מוסכם לסוגיית השבת, 
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לפרסום בעלון או 
שיתוף פעולה אחר 

ניתן לפנות 
ליותם ברום: 

054-7566101

אנשים הרואים חשיבות במפעל זה ומוכנים 
לתרום ממרצם, מזמנם וכן לחלוק עמנו 

בהשגותיהם ובהגיגיהם מוזמנים בשמחה 
ליצור קשר עם משרדי התנועה.

neemaney@toravoda.org.il
 משרדי התנועה: 02-5611761


