
  ?עולם הבא מן המקרא

  

  מבואהערת 

הבא" כמעט ואינו נזכר במקרא, אך מעניין שגם התנגדות לו -עולם"מבט ראשון מראה לנו ש

הבא" -לגנאי, פרט למקומות בודדים "עולם מקראאינה קיימת. אמונות אליליות רבות מוזכרות ב

יה היטב שהרי אוסר מכיר את הבע מקראאיננו, לא לשבח ולא לגנאי. יש כאן שתיקה, למרות שה

אפשר להעלות על - ? איזו הוא, מגנה ומבקר את השאלה והדרישה למתים. מה פשט השתקה

על ההשקפה  ֶרַנן, ארנסט , נוסחין". גיבובי הדבריםימענ-הדעת שנושא כזה יהיה בחינת "בלתי

ק אשר בשבילה, כביכול, קיים רק העולם הזה, מבוטלים הם לאור עיון מעמי המשמימה, השמית

המונה נוצרית האספקלריא דברים אלה מתחברים ל, וכמו כן בציביליזציה שמית כלשהי. מקראב

, לעומת מרכזיות העולם הבא בברית החדשה. המקראהזהיות" של - "העולם את היהדות בגין

ברור שלפנינו אבסורד, שהרי העולם הבא הנוצרי יונק מאמונות הבית השני. אלא שמעיקרא 

אם נרצה דוגמאות נוכל "העמק שאלה או היש שבמקרא. לראות את  י אפשר שלאפרכא. א

נאספים לעמיהם, נפש  מקראהגבה למעלה": קרח ועדתו בשאול ואליהו בשמים, גיבורי ה

להים אחר - נבא שוב, משורר ספר תהילים מחכה שייקח אותו האישמואל חוזרת ארצה כדי לה

, חשב עם העובדה שאמונה בעולם הבאעלינו להתעל כל פנים, כבוד, ואלישע מחייה מתים. 

על המקורות . מקראייםהתפתחה בחיק היהדות המקורית על בסיס רעיונות  נניח שהיא מאוחרת,

 וי התפתחותה של אמונה זו,ובהמשך העבודה יתוארו קהאלו רוצה אני לעמוד בעבודה זו. אכן 

עברית קמאית שהיו בה , אסכטולוגיה  ים"הלגיטימיותיהן המקראיים "ומקור או אמונות אלו,

חלק אורגני  עליה היא מבוססת, מהווה אמונה בעולם הבא, אסכטולוגיה זאת והעולם-חיי

אמנם  אך תרצו היא חלק של התורה שבעל פה הישראלית הבסיסית. בתורה, ויונקת מיסודותיה.

 ננסהשאמונה קמאית אותה פרטיה התפתחו בתקופה מאוחרת, אך בעיקרה  כבר היתה קיימת ב

  אסכטולוגיה זאת משפיעה בצורה מכרעת של עולמם של חז"ל. לשחזר. כאן

האלמות, כדוגמת הנידון  סוגייתמחקר חדש של ל מחייבת אותנותשובה מלאה לשאלה זו 

. ו, או בשם חקירה לא ממצה של העדים הישניםשהובאעדים חדשים המבקש שיוחזר דינו בשל 

נת אם לא לערער וקנית, הרי העבודה הזאת מתכוואכן אם נדונה כבר שאלה זו בצורה כמעט פס

על פסק הדין, לפחות להרהר אחריו. מתכונותיה של תזה, שכוחה יפה יותר ביצירת בעיות 

סיון היא להתוות הנחות יסוד למחקר ימאשר בפתרונן, ותיזה זו בכלל. עם שאלותיה ובעיותיה, נ

  נוסף כולל ומעמיק יותר.

  



  והשאול העדן- חלק א: גן

  עדןה - גן

העדן, ומקומו -בהבנת ספור גןהמפתח להבנת האסכטולוגיה המקראית הראשונית נמצא 

החטא. עם הרע  את קשר. פרשה זו מתכונת להסביר את הופעת הרע בתבל, ורואה אכן במקרא

לפני זה נאמר  .שבתה ההרמוניה הקוסמית הראשונה, והופיע הרע בבריאהוואמנם עקב העונש ה

 חטא זההעונש על . , ועתה התגלה בעקבות עץ הדעת, טוב ורעדוטוב מאעל העולם כי הנה הוא 

 קיימתהאם  העדן, ובעקבותיו אי האכילה מפרי עץ החיים, כלומר המוות.- היה גירוש מגן

העדן? ברצוננו לענות בחיוב. ההשתחררות מהרע היא הגאולה, ורעיון -אפשרות של שיבה לגן

  אבוד. עדןצריך האדם לעמוד שוב באותו  שיבה זו, אחריה-הגאולה מתבסס על תשובה

טולוגי קדום. הוכיח את זה בצורה משכנעת יחזקאל קויפמן בדיוניו על כים היה רעיון אסיק

נולוגיה הקלאסית ואחרית הימים בספר תהלים, בהם גם קבע את טעות התפיסה הישנה של הכר

הלים לפני הנבואה ספר תבשל חלקים חשובים . קויפמן מקדים את זמנם של בקורת המקרא

טולוגיים, שאינם נובעים מתורת הנביאים כשמבדילה כהקלאסית. יש בתהלים רעיונות אס

טולוגיה של ספר כשהרעיון הנבואי הוא בעיקרו לאומי בעוד שהאס הביניהם בעיקר העובד

רוצה אני לטעון . , איפיון עליו נחזור מאוחר יותרית היחיד וגאולתויתהלים דנה בעיקר בבע

למרות הקשיים עליהם מצביע יחזקאל , שיבה לגן העדסכטולוגיה הקמאית דיברה על מעין שהא

שציורים מסוימים של גן העדן עומדים מאחורי תיאורי . ברור לי שניתן להיווכח בקלות קויפמן

טולוגיה המקראית הרי כאחרית הימים, אף בדברי הנביאים. לפי זה דרך התפתחותה של האס

בדיוק התהליך היה "מבעית הרבים לבעית היחיד". הגורסת  הקלאסיתהיא שונה מהסכימה 

ית" העם, המעידים יהגאולה האישית הקדומה נכנסו אלמנטים רבים לחזון "תח ומשאלת ךהפו

שיהוו יבים עיקריים, טעדן. להלן כמה מו-שובו לגןאחרית ליחיד:  – קודם על קיום חזון

   :קדומההטולוגיה כאסהנקים מליסודות המצויים אצל הנביאים היומאות וגד

 גם באחרית הימים מעין ונחל יצאו מירושלים, מבית ה'. .את הגן הוהנחל המשק אד העדן] 1[

משתמש  יאוהיה ביום ההוא... ומעין מבית ה' יצא והשקה את "נחל השטים". הנב,: , חיואל ד

: "והיה ביום ד, חי ריהזכ העדן.-אור גןיבת צויוהשקה" המ –כאן באותו צירוף מילים "יצא 

: "והנה מים יוצאים מתחת מפתן הבית..." יב- זקאל מז איח ההוא יצאו מים חיים מירושלים..."

 העדני של אלה, בצורה המורה על מקורמטעים במיוחד את ערכם ומהותם של מים חזקאל י

התחדשות  עלכאן  הנביא מדבר. "וחי כל אשר יבוא שמה הנחל"התיאור: המים מרפאים 

: דבר הרמוז אולי גם בישעיהו יב, גתיו המרפאות והמחיות של העדן לעתיד לבוא, תכונו

  1ושאבתם מים בששון ממעיני הישועה.
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, נהר פרת (שם חתכונותיו הגועשות של מול  ח ההלכים לאט,ומי השילנראה שגם האלגוריה על 

חלים זה מול זה העמדת הנ) שהנביא מנבא על צמצומו (יא, טו), קשורה עם המודל העדני. ז-ו

במיקומו של יתקשר היא בעלת משמעות לאומית. בהמשך העבודה יתבאר ששינוי משמעות זה 

וקיום מקור אחד לארבעת הנחלים, אינו מתאים אף לא לגיאוגרפיה  תיאור הגן הקמאי. גן העדן

 באיזו נקודה מרכזיתיוצאים ממעיין המצוי ארבעת הנחלים כפי שהייתה ידועה במזרח הקדום. 

גן העדן החדש יקום ? וחידקל), שמא ארץ ישראל תבין מצרים (גיחון ופישון) למסופוטמיה (פר

אך (או ירד) בארץ ישראל הנמצאת עתה בין החטא לגאולה המשנים שניהם את טבע הארץ. 

"ונחל עדניך : )לו, ט(לים תהב כנאמר, 2בינתיים אנו עוסקים באסכטולוגיה אישית טהורה

  תשקם". 

(לא  כל עץ מאכל לא יבול עלהו ולא יתם פריו לחדשיו יבכר: )מז, ב(זקאל יחלפי : הגןעצי . ]2[

כי מימיו מן המקדש המה יוצאים והיו פריו למאכל ועלהו לתרופה". לעצים  שנים אלא חודשים)

בהרחבה . כפי שניווכח מוטיב זה יתפתח בהמשך, ויופיע החיים-אלה הרבה מתכונות עץ

  בספרים החיצוניים. 

העדן הוא -: הרעיון החשוב ביותר שהגיע לתורת הנביאים מאמונת השיבה לגןשלוםה. ]3[

 , וכמובן בין האדם לחיותאלא גם בין החיות אדם,-לא רק בין בניהשורר שם כמובן השלום, 

ה", ש. החיות יפסיקו לטרוף, ותעלם גם סמל הטרגדיה, האיבה בין הנחש לבין "זרע האולטבע

), "אע"פ שהנחש עיהו יא, חחד פתן ועל מארת צפעוני גמול ידו הדה" (ישכי "ושעשע יונק על 

  3.סה, כה)עצמו לא יגאל "ונחש עפר לחמו" (יש' 

נא, , "השם מדברה כעדן וערבתה כגן ה'" (יש' שפע ברכה ופריון. אחרית הימים היא תקופת ]4[

  )ג

  4עדן חדש שנוצר.-, מעין גן, מעין אור גנוז לצדיקים לעתיד לבואשמים וארץ חדשים. יצירת ]5[

עדן -), בגן' ט, גריתור ליצר האדם אחרי המבול (בוו. הבשר הותר כאיסור אכילת הבשר. ]6[

(שם  , שאגב הם אף לא משחיתים את העץ' לאדם אך ורק את פירות העצים למאכלה  נתןעצמו 

  ).יא ז; סה, כטבן" (יש' ת). בגאולה העתידה "ואריה כבקר יאכל ל-, כטא
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ברור שבגאולה העתידה, תהיה גם חזרה למצב שלפני תוצאות החטאים האחרים: המבול ודור  3
 סדום ירפאו באחרית הימים (יח' מז, ח)- הפלגה. גם תוצאות חטא

עדן חדש שנוצר יתכן -אור גנוז לצדיקים לעתיד לבוא, מעין גן יצירת שמים וארץ חדשים, מעין 4
והרעיון הזה של האור הגנוז לצדיקים הוא גם מובנם הראשון של המליצה שבכמה מקומות על ה' 
כאור שמש (תה' פד, יא; לו, י). גם להפסוקים הסמוכים לזה האחרון יש כנראה הוראה 

 אסכטולוגית).
 



שלפני בלבול השפות: "כי אז אהפוך  שפה אחת. בגאולה העתידה יש גם החזרה למצב של ]7[

הראה בצדק ) י-, טפוצי יובלון מנחתי" (צפ' ג-אל עמים שפה ברורה מעבר לנהרי כוש עתרי בת

גם חטאים אחרים כחטא  על הקשר של השם המוזר הזה עם תפוצת העמים מבבל.קאסוטו 

  המבול וחטא סדום יתוקנו.

  ).יא, טמהארץ. "ומלאה הארץ דעה כמים לים מכסים". (יש'  מחיקת האלילות. ]8[

  

גם  המקראיתטולוגיה כפעם האס-את השאלה האם לא הכניסה אי עיון במוטיבים אלה מעורר

התשובה לדעתי חיובית. ? עדן-שאחרי החזרה לגן ימים- ת לתוך אותו אחריתואת רעיון האלמו

  ינו. קיים במקורותזה אכן רעיון 

  

  השיבה לגן עדן

האדם ישוב אליו ואז יחיה חיי עדן". -הוא "גן (החיובי) הבא-לא לחנם שמו המסורתי של עולם

יחד עם המוטיבים אחרים  המקראיתכטולוגיה באסבמובלע מת ייתה קייאמונה כזאת העולם. 

עיהו בישכזה מצוי  מעין רמז .מקראפורי הגן, המבצבצים ועולים לפעמים בספרי הימתוך ס

המנבא הארכת ימים כמעט לאין גבול. אך עדות ברורה לאמונה זו נשארה בספרות  )סה (פרק

להלן הן מתוך ממנה (המובאות  הקדומיםהרעיונות ה גם שרידים אחרים מתוך ר, ששמהחיצונית

  ).רים החיצונים" בעריכת אברהם כהנא"הספ

רפא יביקש אדם לה כאשר חלה את חליו אשר ימות ממנומסופר שב"ספר אדם וחוה" 

ב): "אל תיגע בתפילה על העץ אשר יזל בו יג, ( לשת בנונאמר או אז מהעלים של עץ החיים. 

השמן לסוך את אדם אביך כי לא ינתן לך עתה כי אם לקץ הימים", וקצת להלן: "אז יקום כל 

והיה בשר מימי אדם ועד היום הגדול ההוא והיה לעם קדוש, ואז תנתן להם כל שמחת גן עדן 

ם בתוכם" (שם ג, ד) ביתר דיוק מסכם הספר את כל תורת אחרית הימים במלים האלה: להי-א

ן לא תטעם ממנו ולא תחיה לעולם כי עתה תלחם את המלחמה אשר שם בך האויב אך ע"למ

ת וביום התקומה אקים אותך ואז ינתן ועדן ונשמרת מכל דבר רע וזכרת את יום המו-בצאתך מגן

, שבאחרית שה) מדובר במפורח) גם בחנוך א' (פרק כ- , גחיית לעולם". (שם כחלך מעץ החיים ו

ההר "מעץ החיים: הראשונים  יופרדו צדיקים מרשעים, יאכלו בו הימים, אחרי יום הדין הגדול

ים הוא כסאו אשר ישב עליו הקדוש והגדול... לה-הגבוה הזה אשר ראית אשר ראשו ככסא א

הזה, לא יוכל לגעת בו כל בשר בלי רשות עד יום  םועץ הבושברדתו לפקוד את הארץ בחסד. 

פרע והביא תכליתו לעולם ואז ינתן לצדיקים וענוים... מפריו ינתנו חיים יהדין הגדול אחרי אשר 



ובחירים וצפונה אל מקום קדוש אל עבר בית ה' מלך העולם ישתל. אז יגילו בשמחה ויעלזו 

   5.... והאריכו ימים על הארץ"ודשבק

ותה אותה כעין יואמונה עתיקה, שקדמה לנבואה הספרותית ושל שלפנינונראים הדברים אכן, 

עמוס מתפלמס כבר על יום ה', לפי נבואתו לא יהיו בו אותן התכונות של  ית.רמסורת אסוט

? ראשוניתטולוגיה כהתיאור העממי. מה הוא אותו יום ה' של התיאור העממי? מהי אותה אס

 השראההאמונה קדומה נובעת  הותו רעיון של שיבה לגן העדן. מאותאלדעתי, מדובר על 

לנביאים לפירושם הלאומי. בעתיד עתידה הנבואה להתפרש, כאילו דרש על דרש, ותוחזר 

  העטרה ליושנה.

גית. היא וטולוגיה הקדומה מיתולכת. אין האסואפשרי זהר משגיאותילה עלינו שומהאלא ש

תכונה של יצורים המורדים בו או  . הרע איננו אל, הוא רקלא תוצאה ממלחמה של ה' נגד הרע

ים איננו נלחם עם הרע, לה-האיצחון האל על אויביו. נ איננההגאולה שאינם שומעים בקולו. 

עולם בהוא רק שופט אותו, אפילו אם משפט זה מתואר בציורים שלפעמים קשורים הם 

להים אינו -בגופן של רעיונות המקרא. אאינם מוסיפים או גורעים מאומה . ציורים אלה המיתום

ושגו חיי העולם: "יחיו מתיך נבלתי יקומון יות, ובזה ולה את המכינלחם נגד השטן, הוא רק 

) "בלע המות לנצח כו, כהקיצו ורננו שכני עפר, כי טל אורות מלך וארץ רפאים תפיל" (יש' 

  ).כה, חומחה ה' דמעה מעל כל פנים" (שם 

הרע מקורו בחטא,  .הופיע אכן יותר כביטול הרע, מאשר כתיאודיצאה רעיון אחרית הימים

ליונו של יזהו כ. יתמו החטאיםייעלם, כאשר  הוא לפיכךה המקורית. בריאתוכנית הולא היה ב

כשם  .מקורו בחטא גם הואשברע הקוסמי,  הקשורהרע הקוסמי, וגם סופו של סבל האדם 

סוח יי הרע הלאומי וסבל העמים הביא איתו את נלוישבתקופה מאוחרת יותר, תקופת המלוכה ג

האמונה בגאולה הלאומית ובשלום בין העמים, כך הרע הקוסמי, שהוא הוא גם האישי, גרר 

העדן, -ה של אמונת ישראל את האמונה בגאולה הקוסמית, בשיבה אל גןיאחריו מראשית ימ

  הטוב הצפון לצדיקים.

  

                                                 
) עץ החיים שיתן כל חודש פריו, גם פה רואים 2ון יוחנן הנוצרי (כב, רעיון זה עבר מכאן גם לחז 5

 אנו על הזהוי עצי נבואת יחזקאל עם עץ החיים.
  



  השאול

הבנה שלמה של הבעיה  , שהרין העדן ולדון במושג השאולמעתה עלינו לעצור בתיאורנו את ג

היפותזה שתאפשר את להעלות למוקד חשוב זה. בדיוני עליו ארשה לעצמי מצריכה פניה גם 

  .במהותה ספקולטיביתהדיון, למרות הכרתי שהיא 

מה גורלה של הנפש בזמן הביניים, בין החטא והשיבה. כאן נגלה לפנינו חשיבותו של 

מקום ריאלי, כארץ החיים למעלה, כך השאול בארץ תחתיות, אולם אפשרויות ינו השאול. לפנ

קשה . להים-, ואפילו בעבודת האדועד למא בו, מוגבלות הןהשוכנות הנפשות  הפעולה מצד

, אולם אולי אפשר לאחר המוות שאולקיום האנושי במשמעות ה אתלתאר ולחשוב בדיוק 

הוא סטטי, אין בו משום פעולה ואין בו משום  בשאול הקיום. ללא חיים םלהגדיר אותו כקיו

אם העולם הזה הוא עולם המעשים הרי השאול הוא המקום  .או משום עולהוגז סכנה, משום ר

עולה של הנפש, אשר אם כי קיימת היא גם פהגוף כלי  המקראבו ינוחו יגיעי כח, בהשקפת 

   .בלעדיו, איננה יכולה לפעול מאומה לבדה

להסביר שבשאול אחדים ניסו וקרים חנפש בשאול? מה צורתה ומהותה? מה מצבה של ה

, מיני העתקים של המתים שאינם נפשותיהם, אולם עיון בכתובים מראה 6קימות רק רפליקות

יחס לקדמונים יל ,ביודעים או בלא יודעים ,רגילים אנו .בושאכן נפש המת עצמה נמצאת 

סודות גוף ונפש, ומנקודת מבט זו שופטים אנו ות הפרדת שני יובמהרואה  מחשבה דואליסטית

יותר  .שונה היא ביסודה מזו האנושית במקראשהסטרוקטורה . אולם, ייתכן 7המקראגם את 

. כמו הנר בו יש שעווה, פתיל מאשר לנד מלא רוח, דמיון מוכר וידוע, דומה האדם לנר דולק

לא די בקיומו של לא די  .משני יסודות אלא משלושהואש, כך גם האדם, מורכב אולי לא 

שה' נופח  , אולי במינוח אחר,חיים-הפתיל, אלא שצריך להדליק אותו, וזו פעולתו של רוח

  בקרבו של האדם, כדי שהוא יהיה ל"נפש חיה".

 ,ית שנתנה בו, ומכאן שהנפשלה- ליון הפתיל הנר הזה כבה, אלא מאפיסת האש האילא מכ

היא חיה, פעמים היא מתה, כאשר אין בה רוח חיים פעמים  ,שהיא האינדיבידואליות האנושית

חומר", אבל הרי אלה הם רק משכנות, ואכן יש - האדם הרי הוא הנפש, השוכן ב"בתי. יותר

הצרפתית היתה החזרת נפש הילד -המתים של בן- והנפש עוזבת את ביתה וחוזרת אליו, תחית

נקבע ביציאת  מוותוהרגע של ה), כב-יז, כא(מ"א : "ותשב נפש הילד על קרבו ויחי" אל קרבו

יותר מאשר עזיבת הגוף גרידא, כי הרי לא האדם בלבד מת,  מוות). אולם יש בלה, יחהנפש (בר' 

), "וישאל את נפשו למות" (מ"א טז, לאלא גם הנפש מתה, "תמות נפשי עם פלשתים" (שופ' 

לפרש כאן "נפשי" כשם , ואע"פ שניתן יט, י) ) "תמת נפשי מות ישרים" (במד', חיונה ד יט, ד;
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 מקראמאידך מראה ה 8טה.והדמות הציורית משמעה כפשייתכן ונרדף ל"אני עצמי" או כדומה, 

) הנותן להן חופש ומחסה לה-אסורים (ראה מ"ב ד, לד-בשאול כבבית שהנפשות נמצאות

סוגר אותן ללא אפשרות פעולה כלשהי, אפילו אולם ) ולח-לזומהזולת (איוב ג'  עולם החייםמ

העתיד  סודותפשיות מהגוף נגלים ולפני הנפשות החייתכן ואם עולם ומלואו לפתע נגלה להם. 

חלל ואם אף אסור לשאול בהן ולדרוש אליהן, אין ביכולת ידיעה וחכמה זו ולזמן מעבר ל

ת סוף ואין המו . אכן במושג השאול של העולם העתיק,להציל אותן מהמאסר המעיק עליהן

אפס, אלא משהו במהותו שלילי, אין וות וים הם משהו חיובי, אין המאם החי .אדלחיים גרי

מלך רע לו משועבדים המתים ואותם הוא כאילו הוא ות, ותנים לממשלה של המירוחות המתים נ

   .רועה

  

  "מוות"יש שלטון ביום ה

ת, על וים על המוהל-מספורי אליהו נובעת מסקנה תיאולוגית בעלת חשיבות יתירה: שלטון הא

   ול. לא היה קים מושג כזה בדתות הפאגניות.השא

בעולם הפאגאני, בו האלים הם בהגבלות מסוימות בני אך לא רק המתים משועבדים בשאול. 

וא על השאול, שהאין האלים שולטים , הםמשלטון השאול עליאלמוות והם חופשיים 

חן  ימצאושר ות לאולפעמים להעניק אלמכולים האלים אם אמנם י .של אל אחר"טריטוריה" 

בשאול  .אינו בידםלהחיות מתים, שהרי המפתח  יםיכול היו, כדוגמת אותנפישתים, לא יהםבעינ

, גישה כזו פירושה במסגרת היהדות פגיעה במונותיאיזם, ובעיקר יםהאדם חפשי משלטון האל

כשם שאין גבולות  ., שמים, ארץ ושאול, בתור בורא הכלל-חלט של האוברעיון השלטון המ

אמנם פסוקים  .פשים" מיד ה'וכך אין "המתים חל, -חו של האוישראל מגבילות את כ ארץ

אסור להוציא מהן מסקנות תיאולוגיות, יד ה' מגיעה לשאול: "אם אך , זאתכאילו מורים שונים 

 להים-) ושלטון הא, איחתרו בשאול משם ידי תקחם ואם יעלו השמים משם אורידם" (עמ' ט

ר לה' המה, אלא גם בשאול כי: "אם אסק שמים שם אתה ואציעה שאול רק בשמים אש אינואכן 

שאלה או הגבה למעלה"  קמציע ישעיהו לשאול אות מהשאול "העמ ךכ .)ט, חכקהנך". (תה' 

). ו, יאוכן משלי ט כט, ו" (איוב ן) היות ובעצם "ערום שאול נגדו ואין כסות לאבדו(יש' ז, יא

הוא בעל  להים-אאת אותו הרעיון בלבוש "הנס",  ספורי אליהו ואלישע מלמדים אותנו

  מפתחותיו של שערי השאול.

                                                 
מראה לנו שהנשמה   –משמעיים - אם כי הם אינם חד –וניים מקראיים הסתכלות במטבעות לש 8

לוה באפי" -והנפש ניתנו לאדם, בעוד שהרוח של ה' הוא, כי הוא הנותן חיים "נשמתי בי ורוח א
(איוב כז, ג), "כי רוח מלפני יעטוף ונשמות אני עשיתי" (יש' נז, טז) אפילו אם לפעמים נחשבים 

הנפש": "וחי נפשך" (מ"ב ד, ל, ורבים במקרא), -ם את המושג "חייהם כשמות נרדפים. השוו ג
 כמו כן "וחיתה נפשך" (ירמ' לח, יז).

 
  



ים על הארץ, ארץ ישראל היא הל- כפי שנאמר דומה המצב הזה במידה מסוימת לשלטון הא

הוא יוצר הארץ כולה, ואכן עונשם של ישראל הוא הגלות, הגירוש  להים-אארץ ה' למרות שה

וגירוש היהודים מארץ הקודש, הכבוד, -תה של השכינהמלפני ה', חורבן בית המקדש, הסתלקו

ישראל, כביכול -בניבגלות משועבדים  אשר ישועבדו תחת עול מלכים זרים בארצות הגלות.

. אין אלהי עמים, אולי שרים, שרים בלבד. י הארץ כולההל-תחת אלהים אחרים, אולם ה' הוא א

, 'מוות'ל 'המוות'מג לאישיות, ממוש לפעמים ת, שהפךוהשאול נמצא תחת שלטונו של המו

התקיים כאן הפרדוכס . בעל משמעות אחרת ך במקרא סמלהפ ,ות שונותמיתולוגי דמויותשכ

לא , האליליותהנביאים, המרוחקים כבר מכל ההשקפות דווקא עליו השפיע בנו יעקב, ש

ו ואכן נשתנה כאן גם מהות שכבר אינם אלא מטבע שחוקה. שתמש בסמלים אלה,מפחדים מלה

הוא מלאך, גלגולו הראשון  מקראב 'מות'ממש של מות, שהיה מתחרהו הגדול ושונאו של בעל. 

ח, מות (איוב יול ורועה אותם, "מלך בלהות" הוא אשר שולט על נפשות השא מוותשל מלאך ה

האדם - את בני לכלוא), "מות", תפקידו יג) ו"בכור מות" אוכל את אבריו של המת (שם יד

ם תפקידו ין בתפקידו להביא את בני האדם לשאול, אם אף "מתאוה" הוא לקיאולם אי 9בשאול,

  ).טז-טו ,באמונה (משלי ל

שלא הפכו לאחד  ,מוותקיימת אכן הפרדה נכרת בין פעולות השטן לבין פעולות ה מקראב

הזהות הזאת היא אשר שמרה את סימבוליקה -איבאמרתו המאוחרת של ריש לקיש. אלא 

השטן וכן כל המשחיתים הרי הם שליחי ה'  הדואליסטי.יאולוגי התמהמדרון  המקראית

המענישים את האדם, ואשר חובלים באדם עקב חטאיו, ובעונש אחרון שולחים אותו שאולה, 

-אזו היא משמעות הפסוקים השוללים מהמתים את התפילה או ראית ה 10עין גלות מלפני ה'.מל

ים ומהוות ומחולי, וורוב בתפילות להצלה מממופיעים הם על פי  .)קטו, יז ועוד (תה' להים

) השוללים ד, יב; כא, כא(י ב) ובאיוט, יאמנם יש פסוקים בקהלת (. עין תגובה למהות השאולמ

ן אינם אלא טענות מקויפ קעיר בצדהלכאורה כל ידיעה, חכמה או הרגשה מהמתים, אולם כפי ש

א כח) אולם ,ש ;לד ,יח ;יש' ידנפש המת יכולה לדעת או לעשות הרבה דברים ( 11פולמוסיות

  , כי גורשה מלפניו, כי ה' נזף בה ונכלמה.להים- אאינה מהללת את ה

  

  

                                                 
פרט למקום אחד מפוקפק (הושע יג, יד), סיבת המחלה אינה רוח רעה אלא החטא גגד ה', (שמ'  9

כרך ב' י"א  כו; במ' יב י"ב, וכו'). על מות ושטן, ובעית הדואליזם ראה י. קויפמן תה"ה-טו, כה
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  ואחרים). 18, יש' ל"ח 17וכדו' תה' ק"ט  13"היספר בקבר חסדיך אמונתך באבדון" (תה' פ"ח  10
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  מקוה ישראל ה'

כ"גלות" והרחקה. צדק יחזקאל קויפמן  מוותיתכן וגם מהות הטומאה עצמה קשורה עם מהות ה

"כ יש בה . ואעפ, ומבחינה זאת היא שונה מהתרבויות האליליותכשהראה שאין בטומאה סכנה

הטמא, וכל אדם  .שטןלת ובין המו . תופעה זו קשורה בהבחנהלהים-א-כאילו שלטון זר, של לא

תוצאות הטומאה, מורחק מבית המקדש, ולפעמים גם זו או אחרת נפגע, ואף נתקל בשבמידה 

 המקורות הטומאה במובנ .יםהל- של הא ונוכחותו ממחנה ישראל, גם הוא מקום התגלותו

, עטיו של נחש בלשון חז"ל. ה שונה) הן הן תוצאות החטא הקמאיתא ע"ז שטומאכני (להוציטה

הנידה והלידה חפשית", בדומה לשאול עצמו), -המצורע (שמושבו הוא "ביתות, והמכך 

הרחקה, גירוש מעם היא . התוצאה החטאהורחקו מעם ה', בהיותם תוצאה מהמלוות דם, 

עת ימים, תסגר שבעת ימים מחוץ למחנה" (במד' הקודש: "ואביה ירק ירק בפניה הלא תכלם שב

  )יב, יד

 יד , יג;טו טו, יג; יד, ה, טו) חיים" (וי'-ב"מיםטבילות חמורות נעשות העובדה שגם נת ימעני

, כיצירתה של האדמה בטבילה משום חיים חדשים, או יצירה מחדש אכן ). בנידון זה ישה, טו

ם במבול, בעקבות חטא האדם. חיים חדשים בעולם המכוסה מים, העתיד להתכסות שוב במי

כאן משתלבים שוב המוטיבים, חזרה לראות או להיראות את פני ה'. חזרה לקודש, המתבטאים ב

המתים, השלב -תיהרת העולם באחרית הימים מביא גם הוא לרעיון של תחיטוהמוטיב של 

יבא דורש ש"מקוה שר' עק, כלוי זה, הטהרה הטוטאלית מופיע במחשבת התנאיםיהאחרון של ג

וה האחרונה של האדם ווהופך את המלה הרומזת על התק ,ישראל" הוא ה' המטהר את ישראל

  .גם בעולמנו אנו חלטתולמילה הרומזת על טהרתו המ

  

  שכר ועונש בשאול

אינה קרו את השארות הנפש יכספר השולל מע מקראההדוגמטית הרואה את שהגישה ברור 

 .עולם הזה בלבד הרי הם טעות מאונס או מרצוןהמכיר בהשמית" הדיבורים על ה"גישה נכונה. 

 12ֶרַנן בשל השקפתו "הגזענית" בדבר השארות הנפש,ארנסט יחזקאל קויפמן המתפלמס עם 

מטעם אחר. הסיבה לחסרון אמונה זו נעוץ אם כי התווה רנן, קרובה לזו שממשיך בעצמו בדרך 

ל לא יכול -הא ,סגורה משני הצדדיםהדרך  ,ריולהים לאדם. לפי דב-בחיץ הקים בין א ,לדבריו

                                                 
 בהערה. 544תה"ה כרך ב'  12

  



הפך אל באפותיאוזה יהיה לרדת שאולה כדי לגאול את האדם, וגם האדם לא יכול היה לה

  .13אלילית בתחום אמונת היחוד. קשה לי להסכים לנתוח זה

, אך שאלה אחת 14ישראל על השאול,-אין ביכולתי כאן להיכנס לתיאור מלא של השקפת בני

יא לא. ההתשובה המתבקשת ת מוזכרת. האם תתכן אמונה בשכר ועונש בשאול? חייבת להיו

נתפס בעולם  השאולהמתייחסות לשאלה. לדעתי, להוסיף כמה הערות ואף על פי כן, עלינו 

הרבים  תבסס על הנסיונות הספיריטיסטיים, שהוא הלשער. ניתן נתון מדעימעין כהעתיק 

בקווים  .לומות, ביניהם חלומות מעין נבואיים, ואף על חותוצאותיהםשבתקופה העתיקה 

כפי ששיערתי  לאמונות בבליות ויווניות. השאול ה התפיסה העממית העברית שלמקבילכללים, 

מציאות מסוג שונה, כאילו הנפש מאובנת מחוץ לזמן. בהמתים קיימים אך לא חיים, לעיל, 

אי אן הסבל הענקי של כומ ות,ונעצרה עם המ בחיים, התקדמות האדם, פעילותו, התפתחותו

חיים, - לשבוע פני ה' בגן עדן, במקדש, בארץ ,בחייםשתענוג העליון האפשרות להגיע ל

אין שם שמחה כי אין ה' מאיר פניו לנפש המת, אשר נמצא בנזיפה, מכאן שהאפשרות  .יםוקרחה

הוא עונש ות ות המתים, המיגיע בתחייאכן הפתרון . ל"שכר" איננו שם בשאול כי אם מחוצה לו

לכל חטא, ? כן, ותיקון גאל מהעונש? האם קיימת תשובהיעל החטא, האם יכול האדם לה

גם גאולה מהחטא, והרי היא תחיית . תתכן אפילו לאותו החטא הקמאי של אדם הראשוןו

-יותר מאשר הוא עונש, הרי הוא כפרה לחטא, ואפילו חייבי מיתות בית מקראהמתים, העונש ב

 –, כי אם בשובו המתכי הקב"ה לא יחפוץ במות הרשע, ואפילו במותו של  דין זכאים לכפרה,

רי לפנינו וה. אף בשאול קיימת אמונה לגאולה, לה' הגואל מן השאול, מדרכו וחיה –של המת 

-המתים שיקומו יזכו לחייו הדרך לחיי הנצח מתחילה עם גאולה מהשאול תחיית המתים.

  העולם. 

  

  לבושי המת

שומרים על תכונות מסוימות מחייהם נראה שהם נוי, אולם איך? יללא שהמת קיים בשאול 

איזבל מתאפרת לדעתי ). , ידואיכשהו על מלבושם: "איש זקן עלה והוא עטה מעיל". (ש"א כח

בשאול: "ואיזבל שמעה ותשם בפוך עיניה ותיטב את  בצורה נאה לשהותלפני מותה כדי 

ש"ולא מצאו בה כי אם הגלגלת והרגלים וכפות יתה ינשה הוואכן ע ,), לראשה..." (מ"ב ט

), האדם נשאר בשאול באותה צורה שהוא מת, או אולי באותה צורה שאפיינה לההידים" (שם 

                                                 
- בדברי התלמוד אנו מוצאים את הרעיון שהעליה השמימה אינה פוגעת בטרנסצדנציה הא 13

ר' יוסי: "מעולם לא ירדה שכינה למטה ולא עלו משה ואליהו למרום שנא' להית. כך אומר 
  השמים שמים לה' וגו'" והכתיב "ויעל אליהו בסערה השמים?" למטה מעשרה". (סוכה ה').

עיין "החיים והמתים" בתה"ה כרך ב' י"ז וכן באנציקלופדיה המקראית כרך ד' ערך מות  14
 וביבליוגרפיה המוזכרת שם.

  



, ), כלומר יגונו, לחהשוה שם מב לה ,יעקב אומר "כי ארד אל בני אבל שאולה" (בר' לז את חייו.

תה כבר יהזאת מביאה א ההעובד אכן. מעבר למוותוה אותו גם שמה, ויל הממלא את נפשו,

כדין, גורל הבנים, הזכרת המת וכו',  15רעיון מסוים של שכר ועונש אף בשאול, שהרי הקבורה

חושבני שיש כמה מקומות אשר  .כפי שנובע מפסוקים רבים מוותמשפיעים על הנפש שאחר ה

ות ואחר המרשת מראים על הסבל הבא מהחטא, והרי זו כבר אמונה בשכר ועונש שלובצורה מפ

דוד  .. זה מתרחש באופן ברור כאשר העולם הזה מתנהג לפי עקרונות של שכר ועונשממש

האדם העושה משפט, עושה  בכרי, כדי שבשאול ימשיך ויסבול.ה להעניש את שבע בן ווטמצ

ן ועושה משפט שמה? כן, כי כאשר פוקד הוא עו להים-אגם משפט בשאול, אולם האם גם ה

רחל  .יהבנים סבל ממשם של זוכר חסד לאלפים, הרי ההורים סובלים בסבלאבות על בנים, או 

כאשר  )טז ,מנחם אותה "ויש תקוה לאחריתך" (שם להים- ), אולם א, ידמבכה על בניה (יר' לא

והוא (פרק לב),  . הדבר מגיע לשיאו בספר יחזקאל. יחזקאל רואה לפניו את השאולבניה ישובו

. זוהי קביעה על קיומם של מותו מנסיבותת גורל האדם בשאול מפריד במקום מסוים לחלוטין א

שכר ועונש בשאול. שם שוכבים "הערלים חללי חרב... שם אשור וכל קהלה... שם עילם וכל 

המונה...". הם שוכבים "כלם חללים הנפלים בחרב...  כי נתן חתיתם בארץ חיים וישאו כלמתם 

ה'". דני - נאם אאולם "והשכב בתוך ערלים... ונה, את יורדי בור". פרעה מאמין שגורלו יהיה ש

 אכן,. בהתנהגותו האישית בחייומצב האדם בשאול מתנתקת מהצורה בה הוא מת, היא תלויה 

העולם -התיאודיצאה. גם אבוד חיי, ורה מפורשתעל כל פנים בצחסר,  ברוב המקומות כמעט

ת יאינם באים בתשובה לבעי ותוקון על ידי הגאולה מהמיוגם הגורל בשאול הבאים לידי ת

שאותו העולם הוא הנותן תשובה ופתרון לבעיות  יודגשדוק הדין. רק בתקופה יותר מאוחרת יצ

כמה מהספרים חיצוניים נאמנים לדעתי בעדותם ושומרים מסורות קדומות, מה  .צדיק ורע לו

עיונות שקשה להגיד למשל על ספרים אחרים אשר כדוגמת "חכמת שלמה" המכילים בתוכם ר

המראים את השפעתה של הפילוסופיה היונית, על כל פנים את לשונה. הספרים השומרים על 

המסורת הקדומה, מתארים את השאול בדמות המקראית (חנוך א, כב למשל) אך בתוספת 

חשובה. בשאול מעינות מים מאירים לצדיקים, היות והשאול עשוי מדורים מדורים, ומאותו 

  העדן, אם יעברו את הדין הגדול והנורא.-לגןהשאול יגאלו ויחזרו 

  

  הגאולה

העברית טולוגיה חלק של האסכ הואכאים בדין מהשאול הניח שהוצאת נפשות המתים הזניתן ל

סוחה הקולע ביותר הוא "ה' ממית ומחיה מוריד שאול יונ מקראאחת חוזרת ב קביעההקדומה. 

                                                 
המת על ידי אלישע במותו מוכיחה, לא ישכן אדם אחר יחד עם אלישע באותו קבר, כי  והחית 15

. יש קשר מסוים בין 1לא קדוש כמוהו הוא, ולפיכך קם המת (מ"ב יג, כא), והשווה גם עמוס ב' 
 רעיונות אלו לבין רצון האבות להקבר בארץ הקודש, וכו'. 

 



אחרים), ואפילו אם נניח  קומות שונים, ד ומתה' ל, לט; השוה גם דב' לב, ו, ויעל" (ש"א ב

לי, הצלה ושבמקרים אלה עומדים אנו בפני מליצה גרידא שתכנה דברים אחרים, כמו רפוי מח

ת ומצרה, וכו', הרי אם אנו משווים את המליצה הזאת לאחרת "כל באיה לא ישובון" ומסכנת מו

הנחתנו   16מה משמעותה?לי זאת, לעובדה מסוימת, אילו מתייחסתלמשל, נראה שגם הראשונה 

, להים-אהיא שעזיבת הנפש לשאול, השולט על המתים, היא אשר לא נותנת לאדם לראות את 

ים פרשה וולפיכך מתפלל הוא לשובע שמחות את פניו לנצח, כפי שנראה, פסוקים אלה מהו

  הישראלית הקמאית. טולוגית, חלק של האמונה כאס

  

  תקווהה

חיים: שכינתו לבטח של הבשר, אי עזיבה של הנפש לשאול, כמה מוטיבים מתאחדים כאן עם ה

ראות את פני ה' ולשבוע שמחות אתו, הנועם בימינו של ה', והנצח, הקומבינציה הזאת חוזרת 

  בהרבה מזמורים לדוגמא:

  חיים שאל ממך נתת לו, אורך ימים עולם ועד...

  37כי תשיתהו ברכות לעד, תחדהו בשמחה את פניך (מזמור כ"א) 

  לית משאול נפשי ותאזרני שמחה... (מזמור ל')הע

  אל אבושה לעולם...

  רשעים ידמו לשאול. (הצדיקים) תסתירם בסתר פניך (מזמור ל"א)

  כי טוב חסדך מחיים... בי תמכה ימינך... (מזמור ס"ג)

הגואל משחת חייכי...המעטרכי חסד ורחמים... המשביע בטוב עדיך תתחדש כנשר נעורייכי... 

  "ג)(מזמור ק

- בפרקים אלה מופיעים כמה מושגים אחרים שיתכן וקבלו גם הם הוראה אסכטולוגית. ארץ

החיים, שמסמל במזמורים אחדים את החיים שלפני המוות, מקבל באופן פרדוקסאלית את 

", או תקווההוראת החיים שלאחר המוות. מילה שבודאי יש לה הוראה אסכטולוגית היא "

הוראה שתחזור אצל רבי עקיבא. תקווה ואחרית מתייחסים לסופו המלח, - 'מקווה' במגילות ים

של האדם: "כי אם יש אחרית ותקותך לא תכרת" (משלי כג יח; כד, יד). 'תקוה' מופיעה פעמים 

מספר בקשר עם מתים, בדברי יחזקאל וירמיהו: בחזון העצמות היבשות (יחז' לז, יא: ואבדה 

לא, טז: ויש תקוה לאחריתך). יתכן והנביאים  תקותנו נגזרנו לנו) ובנחמת רחל (ירמי'

 – תקווהמשתמשים כאן במטבעות לשון שהיו שגורות בספרות החכמה בקשר למתים. אותה 

היא האמונה שהקב"ה עתיד לקיים לישני עפר, בלשון חז"ל. התחיה,  –אם פירוש זה נכון 

תר מחיים (תה' סג, ד). והפדיה ממוות, והקירבה אל ה', הם מרכיבים של  אותו החסד שטוב יו
                                                 

 השוה גם הושע ו, ב.  16
  



הטקסטים הלועזיים  39השערה הזאת מוצאת סמוכים בספרים הגנוזים ובמגילות ים המלח.

ג, ד: "ואם למראה [עיני] אנשים יענשו, תקותם  בחכמת שלמהשומרים על מושג התקווה. כך 

עולם בברית  ָמות ְמֵלאה" וכן במקבים ב (ז, לו): כי אחינו הסובלים עינויים קצרים קבלו חיי-ַאל

להים"; ושוב בפרק ג, יח: "לא תהיה להם תקוה ונחמה ביום משפט". מקובל להניח שספר - הא

'חכמת שלמה' מתייחס להשארות הנפש. אולם לפעמים נראים ביטויים הניתנים להתפרש 

ח: "ולעת פקודתם יזהירו וכניצוצות בקש יטוסו, -כמתייחסת לתחיית המתים, כך שם בפסוקים ז

וים וימשלו בעמים ועליהם ימלוך ה' לעולם ועד". המונח "פקידה" שאחרי המוות, ישפטו ג

  להים, נראים כמתייחסים דווקא לתחיית המתים. -והחיים הנצחיים עם הא

(קד, ד): "קוו ואל תעזבו את תקותכם"... (וראו  בחנוך א'לאחרית הימים נאמרה גם  תקווה

 תקווהנולדה האמונה ביום הדין הבא ונוסדה הא' נז, ב: "ואז  בחזון ברוך. שם פסוק ב')

חזון ב עולם".-"והיתה לכם תקות :6להתחדש העולם ונטע היעוד לחיים הבאים אחרי כן"; ע"ח 

  עולם התבשרנו...  תקווהה' קב: וכי  עזרא

  גם במגילות ים המלח קשורה ה"תקוה" או ה"מקוה" עם האמונה בתחית המתים.

: אודכה ה' כי פדיתה נפשי משחת ומשאול אבדון העליתני לרום 19-22ג מגילת ההודיות: 

: 6עולם: ואתה לכה במישור לאין חקר ואדעה כי יש מקוה לאשר יצרתה מעפר לסוד עולם.   ו' 

: מקור צדקה ומקוה 6י"א  מגילת הסרכים:ב ואדעה כי יש מקוה לשבי פשע ועוזבי חטאה.

קוה עם עדת קדושים אשר יהנו לנצח מזיו השכינה, והם בכל הפסוקים האלה קשור המ גבורה...

לאור  הוא גם תוכן הסוד המלוה אותה, סוד העתיד לבוא. תקווהאסכטולוגיים בעליל, תוכן ה

ואכן היא 17 40במקרא  תקווהפסוקים אלה ניתן לשאול האם אין פירוש זה הולם גם את המונח 

  החסד עם המתים.

את המשל לנמשל, ונבין  ךהוא יונה במעי הדגה, נהפו הדוגמא הבולטת ביותר לנפש בשאול

את גורלה של הנפש, במועקת השאול, רחוקה מעולם החיים ומה', שנזף בה, ואכן "ארץ רפאים 

את נפש החסיד  להים- איקח ) בדיוק כמו שהדג הקיא את יונה, , כתפיל גם היא" (יש' כו

, ושמה ), טזיד שאול" (תהלים מטיפדה נפשי מ להים-אמהשאול, יגאל אותה מעבדותה, "אך 

עפר, התחייה, כי יש אפילו תקווה -יצרור בצרור החיים, ותחיה לנצח. זו, התקווה של ישני

  18לאחרית האדם, לאחר המוות.

  

                                                 
. הספר לא Die unsterblichkeitelehre des weisheitsbuches 1938קרס: וראה על כך אצל בי 17

  היה תחת ידי.

 כז. -אולי זהו גם מובן הפסוקים באיוב יט, כה 18
  



  לשמים ה יעליהחלק ב': 

  עליית אליהו

להים יפדה נפשי מיד שאול" האומנם מדובר כאן המליצה? האומנם מדובר כאן על -"אך א

מתים? לדעתי קיימת מסורת נוספת המתייחסת לאלמוות ועליה רוצה אני לדון בחלק תחיית ה

עלייתו של י כאן יהיה מאורע המתואר בספר מלכים, לדיוננקודת המוצא  השני של עבודתי זאת.

אליהו השמימה. חייו של הנביא ושל תלמידו הגדול, אלישע, מלאים מעשים הרומזים לשלטון 

דיהם נמסרו כמעט כל המפתחות: פקידת עקרות, הורדת גשמים ואף על הטבע ועל חוקיו. בי

החיית מתים, בחייהם ואף לאחר מותם. אולם הניצחון על הטבע מוצא את ביטויו המושלם 

". מאורע זה מעמיד אותנו בפני מוותביותר, ביום הסתלקותו של אליהו: "יש שלטון ביום ה

 מעיןה בודד של אפותיאוזה ישראלית עיון" רציני. האם אנו עומדים בפני מקר- "צריך

האפותיאוזה האלילית שהפכה רבים ממלכי אומות העולם לאלים, או שמא בפני סוג מסוים של 

   19אלמוות?

אדם אשר רצו לעלות -יבים קדומים על בניטעל קיומם של מוהחוקרים כבר הצביעו 

חנה (לפי נוסח  זה זו מתבססת בעיקר על הפסוק בשירתתי 20.אקט מלחמתימעין במה, שמיה

, ועל שורת מקבילות המראות כולן על , י)הכתיב): "ה' יחתו מריביו עליו בשמים ירעם" (ש"א ב

"ואתה אמרת בלבבך יד: -, יגדכה, ובעיקר י-, כדלזי; - ט תוכן דומה המסתתר בהן: יש' ח

ב מועד בירכתי צפון, אעלה על במתי ע-אל ארים כסאי ואשב בהר-השמים אעלה ממעל לכוכבי

"כי תעלה בבל השמים וכי  א, נג:וכן יר' נ ,אדמה לעליון, אך אל שאול תורד אל ירכתי בור"

  תבצר מרום עזה מאתי יבואו לה נאום ה'".

באותו מוטיב קדום של עליה לשמים היה אלמנט מעבר להתרסה ולמלחמתיות, יתכן שהאם י

, חסומההעדן -הדרך לגןאם  21ות?ויה לשמים? שמא כדי להשיג את האלמילשם מה העל ?נוסף

                                                 
חז"ל לימדו אותנו שלגורל דומה במידת מה זכו גם אחרים:  שבעה נכנסו בחייהם לגן עדן אלו  19

י מנין הנכנסים לגן עדן... (מסכת כלה הם שרח דכתיב אנכי שלומי אמוני ישראל אני שהשלמת
פרק שלישי) וכן במסכת דרך ארץ זוטא פרק ראשון: "ט' נכנסו בחייהם בג"ע ואלו הן חנוך בן ירד 
ואליהו ומשיח ואליעזר עבד אברהם וחירם מלך צור ועבד מלך הכושי ויעבץ בנו של רבי יהודה 

  הושע בן לוי. הנשיא ובתיה בת פרעה וסרח בת אשר ויש אומרים אף ר' י

כבר הרמב"ן מזכיר את עלייתו של אליהו הנביא השמימה כהוכחה לתחיית המתים ומהותו 
"והעוזבים כל עניני העולם הזה ואינם משגיחים עליו כאילו אינם בעלי גוף וכל כוונתם 
ומחשבתם בבוראם בלבד כאשר היה הענין באליהו בהדבק נפשם בשם הנכבד וחיו לעד בגופם 

ראה בכתוב באליהו ובידוע ממנו בקבלה וכמו שבא במדרשים בחנוך ובבני עוה"ב ובנפשם כנ
העומדים בתחיית המתים"... המלים האלה נאמרים בפירוש לפסוק "וחי בהם" שבויקרא (יח, ה) 

  "כי הלשון יכלול מיני חיים כולם כפי הראוי לכל אחד ואחד".

  .115 -112ר, עמ' ד"ר משה מיקס, שריך אגדה על עליה בשמים, ספר ניג 20

ז רואים אנו את הקשר בין החיים בשמים והאלמות: "ואתם מקדם הייתם בני -מחנוך א' טו, ו 21
רוח חיים חיי נצח ובני אלמות לכל דורות העולם ועל כן לא "דעת" לכם נשים כי כבני רוח בשמים 

 משכנם בשמים".
  



חנוך זוכה ועולה השמימה, חנוך  .סיון בודדיסיון לפרוץ אותה, ואין זה נימעין נייתכן ולפנינו 

לוקח אותו אליו, הוא רק "איננו", כי כאליהו אחריו יחיה בשמים, דור הפלגה  להים-אלא מת, 

עליה ממש, ואם מנסה לעלות השמימה, חז"ל פירשו את הכתובים בספר בראשית, במובן של 

על  אירוניאפילו פשט הכתוב יתכן והוא שונה, המסקנות אינן משתנות, הספור הוא מעין מדרש 

המשמעות המקורית של השם: "שער האל", הופכת למשמעות של דופי (מקום בו  .השם "בבל"

טוי "וראשו מגיע השמימה", יאת השפות) ומשמעות מקורית זו, וכמובן כן הב להים-אבלל ה

סיון לעלות ימצביעים גם הם על אותו נ ם חפשי של השם הבבלי שניתן למגדלא תרגושהו

  שמים, המוזכר בספרי הנביאים.ל

מגדל בבל, ראשו מגיע כיטזה המקראית למגדל בבל הרי הוא סולמו של יעקב. שלא טהאנס

 ). מה משמעותיח), ואכן מכריז אז יעקב שזה "שער השמים" (שם כח, יבהשמימה ממש (בר' 

חלומו של יעקב? רואה הוא אותו לפני יציאתו את הארץ, ובחלום נודע לו שהארץ הזאת 

, להים- אאל, מכריז הוא על קדושת א"י כולה, שהיא היא בית -קדושה, אף אם החזון היה בבית

, הארץ אשר עיני ה' בה להים-אעדן, המקום בו התהלך ה- אלא מעין גן להים-אואין בית ה

  ה.מרשית שנה ועד אחרית

ישראל, - עדן עם ארץ-הגןובו זיהוי עדן, -כאן אנו עומדים בפני מעין "דרש" ראשון על הגן

הקמאית  בתפיסהעדן היה -הוי זה לא נעשה ישירות כי אם על ידי אלמנט שני:הר ה'. גןיאלא שז

), היכן? קאסוסו מראה בצדק, שהתורה , יד, טז(יחז' כח 29ים"הל- על הר ה': "בהר קדש א

תו בעולם שונה מעולמנו אנו, אשר השתנה בגלל החטא, אולם האם לא קיים גם רת אוימצי

, שער השמים, ההר אשר ה' יבחר, להים-אבעולם הזה שאחרי החטא, הר ה'? כן, הוא בית ה

בעקידת יצחק, באותו "הר ה' המקום שבשבילו לוקח אברם מארם נהרים, וקדושתו הוכרזה 

אמנם השמים שמים לה',  .לומו, ארץ אשר היא בית ה'יעקב בח חוזהאת קדושת הארץ  יראה".

בחר על פי ה', הר ה' היה הר סיני יכאן: שער השמים אשר י להים-אולם יש ד' אמות לא

ה והנגיעה אסורות, כשם יהעדן, שם וכאן העלי-להר סיני היו בעצם כמה מתכונות גןלשעתה. 

לעלות אל אל יהרסו  והעםר סיני "עדן אשר היא העליה להר ה', סגורה, כך גם בה-שהדרך לגן

ישראל נבחרת -). אולם אם הר סיני היה הר ה' ארעי, הרי ארץכד ,טה' פן יפרץ בם" (שמות י

קבע, ובעיקר נבחר מקום השכינה, הר ה' בירושלים, "ירכתי ציון" הר ה' הקמאי -בחירת

הר סיני הנוסע ת בבחינהמשכן היה ובשלב ביניים, במדבר,  22והמסתורי, הפך להיות הר הבית.

המשכן גם מהדמות -להסיק שיש במקדשמדברים אלה ניתן  .עם בני ישראל במסעיהם

ח) (יחז' כ העדן-האבנים הטובות שבגןפרט אחד ילמד על הכלל. העדן. -והסימבוליקה של גן

המקדש על כל פנים,  .יתכן ועובדה זו היא מקרית לחלוטין כימופיעות בחשן הכהן הגדול, אם 

ות. והמ, כלומר צחון על הטומאהיקרו מקום החיים, ומקום הטהרה, והטהרה פירושה נהיה בעי

                                                 
  השוה יש' יד, יג לתה' מח, ג. 22



ם הכרובים הסוככים ושומרים על יהעדן מופיע-מעניינת גם הקבלה נוספת, גם במקדש גם בגן

יאציות האלה צהחים, במשכן על לוחות הברית, התורה. האם האסו-האוצר, בגן עדן על עץ

ים וספרות החכמה שמרו על שני היסודות האלה. המקדש כהר ה' ? כן, ספר תהלבמקראקיימות 

  והתורה כעץ החיים. 23הקמאי,

  

  חיים היא למחזיקים בה- עץ

לה ימכאן עברה הוראת המ 24.את המשך החייםמציין הפעל "חיה" בעקרו, יותר ממצב החיים, 

נו להבינם גורלם של הרבה פעלים שמיים, אשר קשה ל –. גורלו '"חיה" להבראה ממחלה, וכדו

הם יותר ש, המקבילים אירופי-הפעלים ההודו למשמעותבמובנם האמיתי, אחרי שהורגלנו 

זה, ישמש הפעל "היה", שיותר מאשר את "ההויה"  בסטטיים מאשר בעברית, דוגמא יפה למצ

  25מסמן הוא את ה"התהוות".

יחנני ה' וחי " ב, כב:ש ב"וחי" בהורת "וימשיך לחיות" מוצאים אנו למשל בש"ב יומיאת הש

"כי לא יראני האדם בשמות לג, כ: הילד" (בנגוד להתחלת הפסוק בו "חי משמש כשם עצם), 

, ב, לח ה; ירמ' כא, ט;-ט, די, כא; ה ;, מבדב' ד ט;-כא חאחרים (במד'  וחי". וכן במקומות

יאכל העדן שמא -מגן האדם גורש). , לו וכן לה"וחי אחיך עמך" (וי' כהכך גם הביטוי: ). ועוד

אכילה אחת לא תספיק, חיי נצח אפשריים בגן עדן ). , כבים "ואכל וחי לעולם" (בר' גימעץ הח

החיים היה בתוך -בגלל הגירוש מהגן, שהרי עץנגרם ת והמואם אדם יתמיד לאכול מעץ החיים. 

העדן למען לא יאכל, או -הדעת גורש מגן- כאשר אכל האדם מעץ. עולם-הגן, והוא אשר נתן חיי

  החיים ויחיה לעולם. -מעץ ימשיך לאכוללא 

 .שכןמקראיות קובעות מליצות  26?אחרי הגירוש האם קיימת דרך להשגת אותם חיי עולם

טוי זה יבבמקרא.  בצורתו הבולטת ביותר חוזר פעמים  מספרוד עולם מופיע ע-הצירוף חיי

) , ב" (דניאל יבבנבואת דניאל על תחית המתים: "אלה לחיי עולם ואלה לחרפות לדראון עולם

                                                 
שמים: "ה' בהיכל קדשו, ה' בשמים כסאו" (תה' יא ב, וכן ב, כ). להים ב-היכל קדשו של הא 23

ואולי להגיע למדרגה מסוימת יותר מאשר סתם לעלות להר הבית, אולי הר ה', הוא הר ה' ממש. 
מכאן המובן של הפסוק: "מי יעלה בהר ה' ומי יקום במקום קדשו" (תה' כד, ב). כאן מדובר על 

ות. הביטויים "מי האיש החפץ חיים" (לד, יג), ובעיקר: "מי עלייה ממש. המגיע לו זוכה לאלמו
יגור באהליך מי ישכן בהר קדשך" (טו, ב), נראים כמדברים על זכויותיו של האדם כדי שיעמוד 
 במשפט, "ומי יעמד לפניך" (טו, ח), על "מי זה האיש ירא ה'" (כה, יב) נאמר ש"נפשו בטוב תלין". 

ננו ברכה, אלא קללה: רק על חרבך תשאר בחיים וכך פירוש מכאן ש"ועל חרבך תחיה" אי 24
"אשר יעשה אתם האדם וחי בהם" איננו צווי אלא הבטחה, האדם אשר  5הפסוק בויקרא י"ח 

יקיים את התורה ישיג את החיים, או ביתר דיוק את המשך החיים, חיי שעה או חיי עולם? חז"ל 
 .25הבינו במשמעות השניה פסוק זה, וראה הערה 

  , על פועל זה במחשבה היונית והתנכית.Bomanראה על זה מחקריו של  25

אונקלוס תרגם את הפסוק "אשר יעשה אותם האדם וחי בהם" (ויקרא יח, ה): "ויחי בהון  26
 בחיי עלמא" ובת"י: "ויחי בהון בחיי עלמא וחלקיה עם צדיקיא".

  



חכמה ה. עם התורה או החכמהים הנגזרים ממנו אולם כמה וכמה פעמים קשור בטוי זה, או בטוי

), , ידמשלי יג , י;) מקור החיים (תה' לו, יג), דרך חיים (שם והרי היא ארחות חיים (משלי ב, יט

ה מסויימת, עולם? בלי ספק שהוראה כזאת התקבלה בתקופ-האם יש בחיים אלה גם הוראת חיי

עצמו?  במקראגם  מצויההאם הוראה זו . ובדברי חז"ל החיצוניתשהרי היא נמצאת בספרות 

) "כי שם צוה ה' את הברכה חיים עד העולם", , גקלג 'נראה שכן, ופסוק אחד מוכיחו (תה

דורש את משמעות ברכת החיים שבתורה, המזמור במסגרת  לפסוק הזה כאילו אופי של "דרש",

פירוש זה ויתכן העולם. -אלא את חייהשעה שבהסתכלות ראשונה, -לא את חיי, יםחיורואה ב

"עץ חיים היא למחזיקים וראשון להם: בספרות החכמה, רבים הבנה אחרת על פסוקים אפשר מ

-התורה היא היא עץ, כלומר שכפשוטהדווקא להבין מליצה זו . ייתכן ויש ), יחבה" (משלי ג

) "פרי צדיק , לאבמקומות אחרים, כמו למשל (משלי יוונת הכתוב החיים האבוד, יתכן שזה גם כ

   הוראתו אליגורית)., יב ג(אפילו אם במשלי י חיים"-עץ

במשלי טו, . כך יכול לקבל הוראה אסכטולוגית, כדרך לחיי עולםחיים" -גם הצירוף "ארח

 ,(שם יד, לב)כד: "ארח חיים למעלה למשכיל למען סור משאול מטה, כי "וחוסה במותו צדיק" 

 טולוגיתכאספעם אחת המשמעות העל כל פנים,  : "בארח צדקה חיים".יותר ובמלים מפורשות

"לכן שמח לבי ויגל כבודי, אף בשרי ישכן לבטח, כי : )יא-, טברורה (תה' טז של 'אורח חיים'

, לא תתן חסידך לראות שחת, תודיעני אורח חיים, שובע שמחות את 27לא תעזב נפשי לשאול

  . יך... נעימות בימינך נצח"פנ

  

                                                 
 אב ונפשו עליו תאבל".השוה עם הנאמר בספר איוב (יד, כב): "אך בשרו עליו וכ 27

  



  חלק ג: גורלה של אמונה 

עולם איננו מקרה או -וחיי האלמוותהתחשב עם הנקודות שהועלו כאן, אפשר לקבוע שרעיון 

בודד במחשבה המקראית, כי אם שימש נקודה התחלתית במחשבה ובתיאולוגיה  מוטיב

מודלים שונים, האחד אלא שבעצם מדובר כאן על שני  כולה. מקראית-המקראית והבתר

  הגאולה האסכטולוגית מהשאול, והשני העלייה לשמים, לגן עדן שמימי, אחרי המוות.

דוגמת , לאומי ועולמידגם לחזון אישי והפכה אותו להלוגי וטכאסהרעיון ההנבואה לקחה את 

התורה עצמה עשה את הצעד הראשון, כאשר הראתה  .חזון העצמות היבשות של יחזקאל

קיבל עכשיו צורה חדשה, ברית בין עם להים, -אן אדם לירתה עם הבריאה בשהברית שנכ

השכר הוא  המחודשת,העדן וחיי העולם, בברית -ישראל לה', בברית הראשונה השכר היה גן

 היא התורה את דבריה באותם המלים בהם הלאומיים. מתוך כך מסיימת ארץ ישראל, והחיים

 )., טוים ואת הטוב ואת המות ואת הרע" (דב' להתחילה: "ראה נתתי לפניך היום את החי

החיים: "לא בשמים היא", -פושים אחרי סםינשמעים כאילו רומזים לחבפרשה זו, הפסוקים 

התורה אכן ירדה מהשמים, מהר ה' אליו עלה משה, ואותה התורה אוצרת בתוכה את האפשרות 

  , ולחיות חיי עולם.מוותנצל מהילה

כך יש ייתכן ו .לאדם מקודם בין טוב לרע. הרע בלתי ידוע היהה תה בחיריהעדן לא הי- בגן

הדעת והתוצאות שאכילה כזו גרמה. אחרי האכילה ידע -לפרש את משמעות האכילה מעץ

בגן העדן  .יתה קיימת קודם הבחירה בין הטוב והרעילא השה יהאדם גם את הרע. כך נוצרה בעי

נוצר ערבוב ע האדם את הרע, ויתירה מכך, . עם האכילה ידעמדה לפניו בחירת הבחירה כביכול

אכן . איזה פרי לאכול לבדוקצטרך הוא . מעתה יהטוב והרע, כאילו התערבבו הפירות באילןבין 

: "זכה נעשית לו מוותגם עץ החיים ערבב פירותיו, אין יותר עץ החיים, מעתה יהיה עץ החיים וה

פח: ועוד) התורה היא דרך החיים, היא סם חיים לא זכה נעשית לו סם מיתה" (מגילה יח. שבת 

הכרובים שבגן נשמרים על ידי הכרובים, הלוחות הסמל הברית, הם שני . החיים ממש-היא עץ

הקטעים המדברים על המצוות הקשורות עם קדושה וטומאה וטהרה, רואות במקדש את עדן. 

, ומקום ישראל, המקדש עצמו היה מקום החיים-בני בקרב להים-אהסמל לשכינתו של ה

  אשר טרם הובררה בצורה מספקת. מוותהטהרה, יש כאן מחשבה שלמה על החיים וה

קא בארץ ישראל, בארץ וקבר דויההלכה המקראית מקפידה על הקבורה, ורבים רוצים לה

הקודש, מכאן שלפי המקרא פעולות מסוימות יכולות להיות בעלות תוצאות לגבי הקיום 

מחייבים לדעתי הקשורים עם עתיד הנשמות בשאול, ינו שנשארו בידהפרטים  .תושלאחר המו

כרת תקבלת הפירוש המסורתי, "הכרת בעולם הזה, אף דש גם על מושג ה"כרת", ואולי ודיון מח

גוד מדויק ינ ביטוי זההאם אין  .נאמר: "ונכרתה מעמיה" תעל הנפש החטא .לעולם הבא"



מדובר כאן, יש יותר ההחיים עליו מושג בנראה ש שוב 28המסורתי "ויאסף אל עמיו". לביטוי

בספר יחזקאל,  , כאמור לעיל,המביאה אותנו לידי רמז נוסף נמצא הדוגמ .מאשר חיי שעה

 –אותו נביא  .ות כעונשוהמטעים את ערך האחריות הפרטית על החטא, ומובן החיים והמ

אים מדבר על הורדתם לשאול של החוט –המשתמש במקום אחר בתחיית המתים כסמל לאומי 

אישית, לעונש בלתי האחריות גם בפרק זה על השאול, לעיקרון המגיע וה. יחזקאל בעלי הגאו

פרעה ישכב בשאול עם חללי חרב ועם הערלים,  .בחיים עם האדםתלוי במקרים אשר ארעו 

רבו תהיה תחת ראשו" כלומר שלא ימות חלל במלחמה. חאעפ"י שהוא עצמו נמול, ואעפ"י "ש

 .)יז ,בולפיכך יענש ב"ארץ החיים" (יח' לתן את "חתיתו בארץ החיים", סיבת העונש היא שנ

ות, אולם הנביא מטעים כאן והמילה, עליה יש עונש כרת, הרי היא מפתח לאושר שלאחר המ

השאול מנותק כאן לחלוטין מאופני  ערלת הלב חמורה מערלת הבשר, ובה חטא פרעה.ש

  הים. ל- המוות, והופך להיות תלוי המוסר ויראת הא

  

  הנבואה והאסקטולוגיה האישית

וככה  אותה,מים ופתחה הדגישה בה צדדים מסוי ,טולוגי הקמאיכהנבואה יצאה מהרעיון האס

טולוגיה הנבואית טולוגית חדשה. אפשר לסכם אולי את יסודות האסככגילתה לפנינו מסכת אס

  בכמה עקרים, המבדילים בין השקפתה להשקפת ספר תהלים למשל:

וריזציה של יום ה': יום ה', הפך להיות סמל ליום הדין שאיננו האחרון, לחרבן, לעונש, האלג] 1[

את המחשבה  הנבואיתתפיסה הסטוריות, וכו'. עם זאת, לא שללה יבעיות או הטסטרופות טלק

 על יום הדין האחרון.

ה כריהנקודה הזאת מצ . הבהרתסטוריהיסטוריזציה של יום ה': יום ה' הפך למאורע בהיהה] 2[

 .טולוגית בישראל ובעמיםכעיון נוסף, כי היא היא מבדילה בין גישות שונות במחשבה האס

האם אנו קשורים עם העתיד לבוא, על ידי גשר זמני או האם לפנינו עולם אחר לגמרי? הנביאים 

 ., פוליטיות וחברתיותסטורי ומכאן תוצאות מרחיקות לכתידברו על יום הדין כמאורע ה

. המוסריים באומות העולם המוסרי: החטאים המכריעים במשפט האחרון הם העיקרון] 3[

יהיו שכר ועונש סטי. ליהעקרון האוניברסבישראל מתווספים החטאים שבין אדם למקום. מכאן 

 התורה הישראליתעל  –ואינם מצווים  – אינם מקיימיםעל פעולתם, למרות ש העמיםגורלם של 

 מצוותיה.ו

                                                 
שמא השארת השם גם היא קשורה עם התחייה. יותר מאשר בצדדים הליגליים הקשורים עם  28

שמו" בישראל. האם אין כאן קשר עם רשימת -מחית-הנחלה, מצביעה מצוות היבום על "אי
 שמות הזכאים בספר החיים?

  



באותן נבואות שנשארו בידינו בולטת המסגרת הלאומית של רעיון המסגרת הלאומית: ] 4[

  והוא ייהפך בהדרגה למוקד הגאולה.הלאומי הפך עיקר,  הסבלאחרית הימים, 

של  קשה לשפוט מכאן על מה שאין בידינו, אולם ניתן להסיק מקטעים שונים שלידה

ר שעבורנו הוא בבחינת דב תה קיימת גם אמונה בשכר ועונש פרטי,ייה האסכטולוגיה הלאומית

בו האסכטולוגיות מתמזגות. מלאכי בנדון זה חשוב עד למאוד ספר מלאכי,  תורה שבעל פה.

הנביא  .), ידבצע כי שמרנו משמרתו" (ג ים ומהלה-מדבר נגד אלה הטוענים: "שוא עבוד א

וחושבי  כרון בו נרשמים יראי ה'יקיים ספר ז .ליום ה' "סגולה"מבטיח שכל אותם צדיקים יהיו 

באותה . לעמו חלילה ממנו ביקש משה להימחק אם הקב"ה לא יסלחשזה וודאי אותו ספר , שמו

(ג, כג): "הנה אנכי שלח לכם את אליה הנביא לפני  אליהו הנביאה התייחסות למופיע נבואה

ודאי שחזרתו של אליהו הנביא  ?תפקידומה בוא יום ה' הגדול והנורא". למה דווקא אליהו? 

אליהו הוא הסופר הרושם את המעשים . מצד שני נראה ששאליהו לא מת, העם העובדקשורה 

ית המתים י), והוא הוא הממונה על תח, טזהאדם: "ויכתב ספר זיכרון" (שם-החשובים של בני

 ., או כמסורת קדומהחדש של הנביא ין הזה אפשר לראות כדרש כתוביםיאת הבנ .לעתיד לבוא

פירוש על בתקופה מוקדמת כאחרונה, אם אף יתכן שנבנתה נראית יותר הסברה הבעיני 

בהתפתחותה המאוחרת סגרה הנבואה את המעגל שהיא  .הכתובים, בתוך עולמה של הנבואה

 קמאית. טולוגיה אישית כהימים על סמך אס-בהתחלתה יצרה את מושג אחרית .עצמה יצרה

כלל . לדעתי, פעל כאן שי ופרטיון יותר איועצמה נתנה למאורעות יום ה' גהיא בשלבה האחרון 

, הקובע שההוראה הראשונה של מושג, ה"פשט" חוזר לפעמים המחשבתיתבהתפתחות חשוב 

  , או אלגוריזציה של האלגוריה.דרש"ש על רדבצורה של "

  

  תהלים וספרות החכמה

 להים- אהרעיון שה בהםפותח לים רבים מורים על המובן השני של האלמוות, תהספר מזמורי 

הנפש תעלה השמימה, אחר  .אחר כבוד , ויקח את נפשואת נפש הצדיק מידי השאול יפדה

, שלא כאליהו וחנוך אשר עלו שמה בחייהם, ואכן יתכן שאף המזמורים המדבירם על מוותה

אל הר ה' בהוראתו  , כאמור לעיל,האדם "אשר יעלה בהר ה' ויקום במקום קדשו", רומזים

לזכאי, אלא שהזכאי חיי עולם  בטיחהמוגם היא  רה והחכמה,היא התו עץ החיים .טולוגיתכהאס

  הוא המשכיל, החכם, היודע את החכמה והנוהג לפי דבריה.

  

  השתיקה

רמזו נאמר רבות.  םעל פשר שתיקתולמרות הכל הכתובים צועקים ושותקים בעת ובעונה אחת. 

, התורה שוקטת גם אולם .ידיעה או התנגדות כסיבת השתיקה- הטוענות על אי על הגישותלעיל 



בכיוון ההפוך. שלא כמלחמה נגד הדרישה אל המתים, אין מלחמה נגד אמונת האלמוות. 

תשובות אלה צודקות במידה 29במסורת הקלאסית היהודית ניתנו תשובות רבות לשאלה זו.

ודאי השפיע על שתיקת  30מסוימת, אך רק אם הן מניחות את מציאותה של מסורת לא כתובה.

 ויתם של אליהיוב בעלשהוכחה מכריעה נמצאת  .ירוש אלילי לדבריהפבפני המקרא הפחד 

עם מטטרון. מאוחר יותר  וזיהויוובייחוד במעמדו של חנוך בספרות החיצונית,  וחנוך השמימה,

בייחוד ת אדם והלאלה תסכנהאפותיאוזה,  סכנתו סכנות רבות, ארבגם בסיפור על מות משה, 

ודאי שזה גם עיקרו להעלמת כל התורה  .הדרישה למתים, וכו' מלך, סכנת עבודת המתים, סכנת

העדן פתח -יפור גןסהמוצעת כאן רואה ב התזה ייתה קיימת.הזו בתור תורה נסתרת, שאכן ה

לכת, לפיה ת קיטענה מרחבכך יש מצוות הטומאה. ר נסתר לקיום בלהבנת מטרת התורה, והס

המקרא  אולם בעיקרה ידע 31קרא "דרש".ילה תתניכבר התורה מבינה חלקים מעצמה, בצורה שנ

, שנכנסו חיים ועל פי שני עדים יקום דבר, קרח ואליה. על גורל הנפש בפרט התורהבכלל, ו

  ות. ולאותם עולמות להם יגיע האדם רק לאחר המ

במזרח שסים אחרים ו, משירי העלילה הכנעניים על ענת, בעל ומות, וממיתשמעלילות גלגלמ

ות העסיקה את נפשו של העולם העתיק, אם אמנם הספור על והמ יתיכן בענראה עד הי ,התיכון

ת כשלעצמה ות המוומותו ותחושתו של בעל הוא מיתולוגיזציה של תהליכי הטבע, הרי טבעי

נת בעיניו של האדם הקדמון, יתה חשובה ומענייגם היא משתקפת בהם, ואכן הבעיה הזאת הי

ה העובדה שהתורה מקדימה את סיפורה הראשון על דון זיבנ לא פחות מאשר בעולם המודרני.

ות אותו וזו. אולם אעפ"כ אין לאלמגינות" ית מוכיחה גם היא "התענוהאדם להסבר הופעת המו

שהבעיה שנפתרה ע"י האמונה  התלויה בעובדלכך יבה סה .משקל כמו למשל ביהדות המאוחרת

הבכורה בתקופה המאוחרת,  , מזו שקיבלה אתתה, כפי שהוסבר לעיל, אחרתיבעולם הבא הי

למשל בנבואת מלאכי, ובספרות החיצונית המאוחרת. המקרא התעניין בעובדת המוות, 

החשיבות העקרונית הרבה שלאמונה בטרגדיה האישית בעולם שאמור היה להיות 'טוב מאוד'. 

ית הצדק כי "שכר יבעבעובדה שהיא התייחסת לתלויה בתקופות המאוחרות יותר, בעוה"ב, 

ה התחלתית חדשה, כי אמונה זאת הפכה לנקוד סכנהתעורר ת. כאן אי עלמא ליכא"הה במצו

תורה דואליסטית  .לבריחת האדם מהעולם הזה, שאותה בצעו כתות יהודיות מסוימות והנצרות

                                                 
מוליד את החשד שגם שם,  הבא בספרים החיצוניים-השמוש במונח תקווה, והדבור על עולם 29

הבא מהות היסטורית מסוימת, והיה "סוד", (השוה חשמונאים ב' כב, ברוך ב' -היה לתורת עולם
עולם', ו'פלאות' בן סירא ג, כא. והשוה תה' -פא ד, חנוך א' לח ד; נח' ה וגם השמוש בשמות 'סוד
  פח, יא, ובבלי ב"מ פ"ה ע"ב: מאן גלו רזיא בעלמא).

 .157-142שטם: "מות משה" תרביץ שנה כ"ז עמ' ראה ש"א לוינ 30

דוגמא אחרת של הבנה "דרשנית" כזאת היא נבואתו של דניאל אחרית הימים המתבססת  31
) "ויצאו וראו בפגרי האנשים הפשעים בי כי 24כנראה על הפסוקים האחרונים של ישעיהו (ס"ו 

א כמפרט את המקרא נכתבו תולעתם לא תמות ואשם לא תכבה והיו דראון לכל בשר", על המקר
, 41-44בזמן האחרון דברים הרבה, וקדם להם סגל בכרך על פרשנות המקרא,  וויס דו"ד ח"א 

 ודברי קאסוטו על "עין תחת עין".
  



. הרע הפיסילבשר את ההתגברות על ון והעדן התכ-רעיון חשיבה לגן .תה מקראיתיזו לא הי

  . ריסונה במיוחד לתקן את הרע המולוגיה המאוחרת התכסכטוהא

ת הטוב והרע, יולוגיה האישית לא נוצרה עקב תיאודיצאה, לא באה לפתור את בעיכטהאס

סגרת מופיעה במהתיאודיצאה  .לא נולדה כתוצאה מדיוניו של איוב וכתשובה לשאלותיוו

ולוגיה ט. האסכהעםגורלו של ת ופולה בבעיילנושא האישי, אחרי ט, החוזרת אחר כך הנבואה

שאלת קיומו של תרון לינולדה עם רעיונותיה היסודיים של תורת ישראל, כפ הקמאיתהאישית 

פדות  . התשובה היא תפיסה ראשונית של גאולה,רע בעולם שהוא מעשה ידיו של הקב"ה

המבול, -החטאים הקמאיים, כחטא דור הפלגה, חטא דורמתוצאות ואף יו, מתוצאותמהחטא ו

יבלע מן כחד, האין יאויין, ות יוהמ .מאי, חטאו של אדם הראשון, ה"אדם"החטא הקמכל שכן, ו

העדן בתשובה, באחרית הימים, ואז יאכלו מעץ החיים וחיו -האדם יחזרו לגן-הארץ, כי בני

  40לעולם.

  

  דברי מבוא לפרקי ההמשך. –ההשקפה החז"לית 

נכית, ואכן, יש ? זאת שאלה מכריעה אכן בהסטוריה התמוותהאדם להגיע לאליכול האם 

במקרא שני מודלים של אלמוות. את האחד ניתן לראות כמבוסס על רעיון השאול, את השני על 

  העלייה לשמים. 

אין השאול אלא הגירוש וההרחקה מלפני ה', הקמאי של אדם וחווה.  השאול נוצר בחטא

אך נפשו המרחיקים את האדם מהקודש, הן מקור הטומאה  ,ות כיתר תוצאות החטאויכך המפל

מידי באחרית הימים גאולה, כך גם נפש המת תפדה  תבואכשם שלאחר הגלות . של האדם תגאל

אך יש, ולפי השקפת המקרא גם  אם תצא זכאית בדין, תחזור ותחיה באותו עולם הבא. .השאול

נם עצמו לא נמחק ההבדל בין יאף בגיה. בינתים, נפש האדם לא עזובה לחלוטין בשאול

ים, גורל המת נקבעת בצורה טכנית על ידי פעולות מעשים שלו בחייו, ושל הצדיקים והרשע

לפי זכויותיו של המת, הצדק רודף  , הכלאך אותם המעשים נעשים או לא נעשים 47משפחתו,

סוח האחרון של אמונה זו בקבעו שאף יאחרי האדם אף לאחר מותו, ויחזקאל מנסח את הנ

לעולם הוא מאסר,   – אך אותו שאול .נפשו של רשע מעשים ופעולות אלה לא יועילו כלום עם

, תקווהקיים, היא האחרית, אולם המקרא מדבר גם על  מוותה .לגאולה –והנפש בשאול מחכה 

יחיה שוב  .העדן בגאולה האחרונה-שלא אבדה על החזרת גן תקווהלחיים ולמתים, ה תקווה

  האדם, ביום ה' הגדול והנורא.

דרך לפרוץ הרבה פעמים מנסה האדם העלייה לשמים.  המודל השני, הוא המודל של

עולם. בני אדם מנסים, אך -כמו בעלילות גלגמש. הם מחפשים שם את המפתח לחיי השמימה,

עולים בשמים אך שלא בהצלחה, אולם דרך כזו קיימת, מה יעשה האדם וחי? היכן  נכשלים. 



ים יקים את הל-א .למחזיקים בה החיים-החיים? המצוות הרי הן הדרך, והתורה היא היא עץ-עץ

הוא המקום לא במעמקים, בשאול. העדן, -גןשוכן אותו הר ה' בו בגן העדן בהר ה' כבימי קדם, ו

-. אך הגןלנצח מוותאשר יבחר ה', והמקום הוא הקודש, ארץ החיים, מקום הטהרה בו יבולע ה

לשאול. לפי מודל זה עדן הוא עתה בשמים, וודאי לא בשאול. ה' יפדה את אוהביו מלהיכנס 

אלא שהוא ואיתו בודדים נכנסו בחיים. האחרים, יזכו לכך רק  רק ראשון... הואאליהו אינו יחיד, 

  אחרי מותם. 

מצד אחד הם מתנגשים. לכאורה אלא ש ,בעולמם של חז"ל חיים ביחד שני המודלים
רי חיים השקפה שהמוות אינו אלא עלייה להר ה', אחאורבת הטומאה, מצד שני מצויה ה

 לא. אולי ואולייש כאן סתירה, שהם ניסיון שבעקבותיו מתגלה באדם קורטוב של קדושה. 
עוברים את המסלול הראשון. בינוניים ים זוכים לתקווה של המודל השני, בעוד שההצדיק

 הסתירה הזאת הביאה לאינטואיציה מופלאה, שהצדיקים אינם מטמאיםעל כל פנים, 
   ת עמוקה. , דבר שגרם למחלוקבמותם


