
 פרשת במדבר / שלום רוזנברג

 ובשם ישראל יכנה

 

ְוָהָיה ופותחת בפסוק בו מהדהדת פרשתנו: "( כב -א ' נלקחה מפרק ב' בהושע )במדברהפטרת '

ד ְולֹא ִיָסֵפר ר לֹא ִימַּ ָים ֲאשֶׁ ר ְבֵני ִיְשָרֵאל ְכחֹול הַּ ". לפנינו חזון העתיד לעם שאבדותיו רבו ִמְספַּ

להקב"ה.  ישראל פיוס בין עם חידוש הברית, ות. עתיד זה בא בעקבותבעקבות מלחמות איומ

, הקשר שבין עם ישראל להקב"ה נתפס לפי הדגם של זה כבמקומות מקראיים רבים ברית

הושע אישה במצוות הקב"ה, נושא . דרמטיתברית הנישואין. בהושע מתואר קשר זה בצורה 

. יולדת לו, או שמא הם בני זנונים? ובתהחשודה על התנהגות נלוזה. היא יולדת שני בנים 

ִמי' ו'לֹא ֻרָחָמהלהם שמות סמליים: 'יזרעאל', 'נותן הקב"ה  '. חזון העתיד מסתיים לֹא עַּ

ִמישמות:  "בשינוי ה ם עַּ ֲאֵחיכֶׁ ם ֻרָחָמה - - ִאְמרּו לַּ ֲאחֹוֵתיכֶׁ , במעבר לגאולה מעין זה". שינוי ְולַּ

ר ִפי וְ ד(: "-גם הנביא ישעיהו )מג, בבישר  ּנּו ה'ֹקָרא ָלְך ֵשם ָחָדש ֲאשֶׁ בֶׁ לֹא " ]יקבע אותו{... ִיקֳּ

ְרֵצְך ְבעּוָלה ִכי ְפִצי ָבּה ּוְלאַּ ְרֵצְך לֹא ֵיָאֵמר עֹוד ְשָמָמה ִכי ָלְך ִיָקֵרא חֶׁ ָחֵפץ  ֵיָאֵמר ָלְך עֹוד ֲעזּוָבה ּוְלאַּ

 ..." ָבְך ה'

זכור לי מילדותי כמוהו . אלה יםי נביאהעומד ברקע דבר הקיומי את המצב לשערניתן 

מצד אחד שמות גנאי והיתול בהם אנו מכונים: במרחקים לכאורה בטוחים. , בשנות השואה

ֲעֹקב ְוִיְשָרֵאל ְלִגּדּוִפים" ם יַּ ֵחרֶׁ ְתָנה לַּ ִמי' :מצד שני, בריחהישעיה מג, כח( " )ְואֶׁ פשוטו כ'. לֹא עַּ

, שקבעו את אופייה של בנים למקוםים להיקרא שאינם ראויחוטאים העל זה  ביטוי מצביע

 . לבורחים, רמז למשנים את שמם, משמעות נוספת במילים. אולם כלולה מלכות ישראל

, אני זוכר את הבדיחות האנטישמיות שסיפרו לי בני כיתתי בבית הספר ְוִיְשָרֵאל ְלִגּדּוִפים

דים שהסתירו את זהותם כדי הממשלתי בו למדתי אז. לא אשכח את אותה בדיחה על ציד יהו

להימלט מההשמדה. זהותם האמיתית נחשפה בהתחכמויות מצחיקות המבטאות את צורת 

הדיבור הזרה של המהגרים היהודים, כמו למשל מבטאו של אבי ז"ל. אלו ברחו כדי להציל 

 מנבאזה  איום קיומי מצבהגאולה מעל את חייהם, אחרים כי היהדות נתפסה להם כקללה. 

ר " בו יבוא יום .מד, ה(ו )ישעיה ה יֹאמַּ ֲעֹקב ,ָאִני לה'זֶׁ ה ִיְקָרא ְבֵשם יַּ ה... ְוזֶׁ ּנֶׁ ". ּוְבֵשם ִיְשָרֵאל ְיכַּ

 שמותינו ייגאלו. 

העל חשיבות הביטוי ' ּנֶׁ . , נ"ד(צדקת הצדיק)רבי צדוק הכהן מלובלין עמד ' ּוְבֵשם ִיְשָרֵאל ְיכַּ

ּנֶׁהשם ישראל כמו שנאמר...  ר' צדוק כותב שם: "עיקר היהדות בקריאת ". ּוְבֵשם ִיְשָרֵאל ְיכַּ

"ש]אם[ לא יהיה לו רק ]כלומר אלא[ מעלה זו שמכונה בשם : מינימום היהדות', כלומר 'עיקר

הוא  ההמרהש"גם אצל ההמון" האינטואיטיבית  תהתפיסה הפופולארי". מכאן ישראל, די

 לשמור, המתיימרות, או השומרותת לדתות מונותיאיסטיו ההמרה , אףהפשע האיום ביותר

ואני  ,מהעבירות הקשות ביותר כטרגדיה גדולה יותר המרת דת נתפסתעל עיקרי המוסר. 



: "המרת שם ישראל לבד, ר' צדוק בצורה רדיקלית מתנסחאתיאיזם. גדולה יותר מה –אוסיף 

וה את ה'שמע , והוא מלוהגיור שיאו שלהוא  'ֵשם ִיְשָרֵאל'זה שקול ככל התורה כולה". 

מכאן ההסבר 'שם ישראל' עובר מאבות לבנים, אך הוא מאיר גם את הגיור. על  !ישראל'

יוצא דופן, עליו ניתן להביא דוגמאות שונות בהיסטוריה היהודית, גיור של לתופעה של גיור 

"גר שנתגייר בין האומות, ומביא חטאת" על עבירות שהוא לא ידע כלל שהן עבירות, כמו 

מוכיח את דבריו גם מספר הושע עצמו )ד, יז(: רבי צדוק ירת שבת )שבת סח ע"ב(. למשל שמ

ְפָרִים" ִבים אֶׁ ח לֹו - - ֲחבּור ֲעצַּ ּנַּ ". פסוק זה מלמד אותנו על משמעות יהדותה של מלכות הַּ

ישראל "וכן דורות הראשונים היו עובדים עבודה זרה ומכל מקום שם ישראל לא המירו, ועל 

ְפָרִיםזה נאמר  ִבים אֶׁ ח לֹו - -ֲחבּור ֲעצַּ ּנַּ , שהם בחיבור אומה אחת ולא נתפרדו להתחבר עם הַּ

 הגויים ולהיות בכללם". הם שמרו עדיין על זהותם היהודית.

צולם  'צדקת הצדיקהספר 'מעניין! כתבי ר' צדוק קובצו במהדורת צילום בחמישה כרכים. 

ה, ומוסיף: "אות "ג לסעיף נ"נ ץ הטקסט מסעיףקופ 15(. בעמ' 1913ממהדורת לובלין תרע"ג )

 1968-ב חדשהשהושמט הודפס במהדורה נ"ד  סעיף. , זהו הסעיף שאליו התייחסנוד חסר""נ

האומנם? כדי לענות . נועז מדינשמע  סעיף זה. תחת השם "צדקת הצדיק המלא" על פי כתב יד

ית, תנא דבי אליהו אחד הספרים המופלאים ביותר בספרות החז"ללשאלה זאת ניעזר ב

שני , רבי :ואמר לי: "נאמר של אליהו הנביא מסתוריים. באחד הגילויים ה)תדב"א רבה, יד(

אבל איני יודע איזה  ;דברים יש בעולם ואני אוהבם בלבבי אהבה גמורה ואלו הן תורה וישראל

: (כב ,בני דרכן של בני אדם אומרים התורה קדמה שנאמר )משלי ח: "אמרתי לו ".מהם קודם

ְרכֹו"ה'  ש ִיְשָרֵאל "אבל אני אומר ישראל קדמו שנאמר )ירמיה ב( " ...ָקָנִני ֵראִשית ּדַּ  לה'ֹקדֶׁ

בדלת ת אחדות ישראל, רבחיבורם נוצשתי דלתות ליהדות, תורה וישראל. ". ֵראִשית ְתבּוָאֹתה

ִמי תחיית עמנו. מתחדשת 'ישראל'  ם עַּ ֲאֵחיכֶׁ , את קבל את התשובההיא הקריאה ל ִאְמרּו לַּ

ּנֶׁההביטוי . לציונות, ואולי גם זהות היהודיתהחזרה לתודעת ה הוא היסוד  ּוְבֵשם ִיְשָרֵאל ְיכַּ

, מחויבות היהודיתהבסיס לראו בו גם את  במשך הדורות מקורות היהדות, כשזולזהות 

 . שמעבר למינימוםל'שמע ישראל' ול'והיה אם שמוע' 

יודע מי צדק, התפיסה האינטואיטיבית של רבים, או אליהו  שתי דלתות ליהדות. אינני

ניתן לומר שבעקבות קיומן של שתי דלתות,יצרה ההגות היהודית שני זרמים הנביא. אולם, 

הגותיים. כמובן שההבדלים בין הרמב"ם ורבי יהודה הלוי רומזים לכך. אולם הקיום היהודי 

על כי אינו ביקר את פראנץ רוזנצווייג העצים את הדברים. ליאו שטראוס בעולם המודרני 

"אורטודוקסי" היות והגותו מתחילה לא בהתגלות אלא בקיומו של עם ישראל. ניתן להתווכח 

על טענה זו, אך היא מראה שאכן 'שם ישראל' היא נקודת מוצא חשובה להרבה יהודים שלא 

פשריות. וכבר אמר נכנעו, שלא רצו לברוח אלא להתנגד ולהילחם בעל הצורות והחזיתות הא

 אמיל פקנהיים שההתנגדות היא אחד המושגים שהשואה לימדת אותנו. 



. בימי השואה הפרדוכסים משתלטיםהנה, 'שם ישראל' מבטא את הזהות היהודית. אך 

. , וודאי לעת עתהאפשריתהזדהות זו אפשרות להזדהות עם האויב. עתה ליהודי לא הייתה 

לא לעמדות שבתוכנו  מבקשי נפשנו. כוונתיהמזדהים עם ל יהודים והנה נשמעים קולות ש

-האנטיעם האנטישמיות החדשה, למזדהים עם כוונתי  המבקרות את החלטותנו הפוליטיות.

, אף את מדינההקים את עצם זכותנו ל , לא את מעשינו, אלאהרדיקלית השוללתישראליות 

. לים להישפט כפושעי מלחמההשולחים את בנינו החייעצם הגדרתנו הלאומית. כוונתי לאלה 

ְבֵשם המדבר המכריז: רמקול ומגבר מצוד מקרופון ואף ליהודים אלה ! שטניה פרדוכסהוהנה 

ה ּנֶׁ ִמי לֹא ִהְתבֹוָנן". ִיְשָרֵאל ְיכַּ , את הם אינם מבינים את הנזק שהם גורמים, ג( ישעיה א" )עַּ

, )ירמיהו ד, כב(" ָבִנים ְסָכִלים... ִמיִכי ֱאִויל עַּ : ", את הרשע שהם משרתיםאיפה ואיפהה פשעי

ִמי"בנים? הושע לא היה בטוח בכך:  ם לֹא עַּ תֶׁ : השבוע פטרת האולי מנחמת אותנו ". ִכי אַּ

ם ְבֵני ֵא " נחמת וזאת  המקראטעיתי בהבנת  ושמאבשעת מבחן הם יחזרו.  ,"ל ָחי-ֵיָאֵמר ָלהֶׁ

 שווא.


