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הקדמה
הויכוחים הניטשים בחברה הישראלית כיום ,אין הם מנותקים
מהמתחולל בתנ"ך .סיפור יוסף ואחיו לא תם .1ההסטוריה והעמים
החליטו לקרוא לנו בעידן החדש בשם ישראל .וכך גם אנו .ישראל
בתנ"ך עוסק בעם הקרוי ישראל ,בניו של ישראל אבינו .ישראל הוא
ביטוי.לעיתים הוא סתמי (כל ישראל) ולעיתים בניגוד ליהודה (ישראל
ולא יהודה) .הספר שלפניכם נטוע היטב בהבנה שמשפחת יעקוב לא
לחינם נוצרה בצורה "מסובכת"  .יעקוב נשא ארבע נשים  ,שהן ארבע
אחיות למעשה .משפחת ישראל אינה אלא מיקרוקוסמוס של האנושות
כולה .שבעים נפש .שבעים אומות .הרוצה להבין את האנושות צריך
ללמוד את ישראל ,ולהיפך .
עוד מבוסס ספר זה על התובנה העתיקה של חכמינו "נבואה שנצרכה
לדורות נכתבה"  ,שכן כל דברי התנ"ך אינם עומדים רק בפני עצמם
כסיפור  ,עמוק ככל שיהיה .סיפורי התנ"ך הם התוכנית האלוקית
לתיקון עולם והשראת שכינה ,דרך כל הסיפורים שמתגלגלים בדמויות
שהולכות ונתקנות מחטא אבינו האדם הראשון תיקון אחר תיקון.2

 1בעבר ערכנו דיון עם פרופ' יהודה אייזנברג באוניברסיטת בר אילן במסגרת השתלמות מורים .נשאלה השאלה
מהו הספר הדראמטי ביותר בתנ"ך  .התשובה היתה ללא ספק ספר שמואל .ובפרט שמואל ב .כן ,יותר מסיפורי
התורה .זה גם לטעמי זה כך .אולם לאחר דיון ומחשבה שניה ושלישית התשובה שהגיע מהקהל היתה "יוסף
ואחיו" .אני מסכים גם לזה .עם כל הדרמאטיות שבספר שמואל ,העוסק במלחמות דוד ,דוד וגולית ,דוד ויהונתן,
יואב בן צרויה ומעלליו ,מרד אבשלום ושיבת דוד למלוכה .עדיין סיפור יוסף ואחיו מוביל .והשאלה מדוע .
התשובה לעניות דעתי היא שסיפור יוסף ואחיו אוביקטיבית מרתק ביותר .העלילה ארוכה ומפותלת ורב שלבית,
מתפרסת על כמה פרשות .אך לא די בזה .הוא פשוט לא תם .הוא נמשך בדורנו .נסתפק בדוגמא מתוך דברי
הגר"א בספר "קול התור" .שם מסביר הגר"א שכשהגאלה תגיע בפועל יהיו אנשים שלא יכירו בה  .פשוט
יתכחשו .מנין ? הגר"א תולה עצמו בפסוק "ויכר וסף את אחיו והם לא הכירוהו" .בפשטות יוסף זו הציונות של
ימינו שהכירה את בניה ,אך חלק מבניה פשוט לא הכיר בה .
 2דוגמא בלבד להמחשה היא לבן הארמי  ,שהתגלגל בנבל הכרמלי( .שים לב לגלגול האותיות)
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החברה הישראלית היהודית כיום מורכבת בעיקר מעולים .שכבות
שכבות של עולים ,שלב אחר שלב .נוצר כאן תמהיל שיש לעמוד עליו.
כפי שכתבנו בהקדמה  ,אין ה"שבטים" של ימינו מנותקים משבטי
התנ"ך .אלא שאחרי גלות ארוכה קשה מאוד למתוח קוים ברורים .יש
היודעים למתוח קוים אנתרופולוגיים ויש קוים סוציולוגים  .יש גם
"בחינות" או ספירות ,כלומר הפונקציה הרוחנית שממלא כל שבט .אני
רוצה לעסוק בשלושת הקוים ובפרט באחרון ,שהעיסוק בו ננטש .עם
תחיית האומה בארצה יש להחיות את לימוד הסוד המשקף נאמנה את
מצבנו.
לש ֵּבר את אוזן הקורא אדגים כאן דוגמית העוסקת בתורת הסוד :
כדי ַֹ
שבט דן בתנ"ך מופיע אחרון או כמעט אחרון כמעט בכל הרשימות. 3
עליית האתיופים בדורנו ,אחרי עליות רבות מאירופה  ,ממזרח
וממערב ,דומה לזה .זה יכול להיות סיפור אנתרופולוגי  ,אך לא

בהכרח ,העיקר שהוא ממלא פונקציה וזאת.
העיסוק בשבטים  -ביולוגי או פונקציונאלי? 4
זוהי סוגיא רחבה ועמוקה ,ומכיון שאני מתכוון בספרי זה למתוח קוי
דמיון בין שבטי התנ"ך לישראלים כיום  ,אסביר את דבריי ,המבוססים
על ספרות קודמת.

 3אכן זו מהותו של דן .אחרון ואחורי .יש לכך הרבה ראיות .נביא כאן קודים בלבד  :ויפול רוכבו אחור .חושים
בן אחר .עובדי אלוקים אחרים .ונשתדל להרחיב בשבט עצמו.
 4על הענין הפונקציונאלי ראה לקמן בפרק העוסק בבנימין (בנימין הוא פונקציה/ממלא מקום יוסף)
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כשאנו דנים באדם פרטי ובמישור ההלכתי אנו דנים דיון ביולוגי ,מי
האב  .מי האם  .וכן בענין כהן לוי וישראל .וכדומה .אבל כשאדם
מתגייר הוא כבר "מדלג" על עניני ביולוגיה ועוסק בשינוי זהות.
זה באדם פרטי .אך בעמים  ,שבטים וציבורים הענין שונה  ,מורכב
ומסובך יותר .יש מישור ביולוגי כמובן ,אבל ככל שעובר הזמן,
המישור הביולוגי הולך ומסתבך ,אין גזע טהור" ,בא סנחריב ובלבל
את האומות" .האומות מתערבבות זו בזו .יש דתות שונות וגזעים
שונים בכל דת .ומה עם היהודים ? תסבוכת גלות .התבוללות ומה לא ?

מה עושים ? איך יודעים מיהו יהודי  .מיהו עמוני מיהו מואבי .מיהו
גוג .מיהו עמלק? מהי ומיהי איראן ,מצרים  ,גרמניה ועוד .ולענין ספרנו
 :מי משבט יהודה .מי לוי .מי המשיח.
אין פתרון קסם  .הענין מורכב ומסובך וגדול מאיתנו .זהו ענין לנביאים.
עד כדי כך שהנביא האחרון הבטיח ש"יהיה בסדר"  ,כי אליהו הנביא
יבוא לפני הגאולה ויעשה בידוק וזיקוק של שבטי ישראל .בספר מלאכי
פרק ג ":וישב מצרף ומטהר כסף וטהר את בני לוי וזיקק אתם כזהב
וככסף והיו לה' מגישי מנחה בצדקה":
אולם יש לפנינו אוצר  -תורת הסוד .היא מדברת על פרמטרים נוספים
שאינם ביולוגים ,אלא הם כעין פונקציה  ,כמו גלגול ,עיבור ,ניצוץ .ויש
שמתבצע בנפש ,ברוח בנשמה  ,בחיה וביחידה .הרבה אופנים ודרגות .
למשל אין אנו יודעים מיהם שבעת עמי כנען אבל מקובלים הבינו
ששבעת עמי כנען התגלגלו בשבעת צבאות ערב שקמו עלינו ותקפו
אותנו בתש"ח.
אין יודעים מיהו עמלק אבל תודעת הקולקטיב בישראל מצביעה על
גרמניה והשואה בדור הקודם ,ועל איראן בדור הזה .הם ממלאות
פונקציה של עמלק  .זה מה שחשוב  .וזו האמת הנראית לעין.
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כך לענין השבטים  .אין יודעים מי זה מי ,אבל יש פונקציות וזהויות
דומות לצד ביולוגיה וספרי יוחסין שעם ישראל עשה לעצמו בגלות.
מקובל לומר שתמצית עם ישראל בארץ ישראל הוא המשולש לוי
יהודה ובנימין .כלומר מלכות בני לאה לצד מלכות בני רחל ושבט לוי
מחבר .זהו המינימום לקיום עם ישראל .נכון  ,יש נציגות ביולוגית מכל
השבטים שהרי ירמיהו הלך להחזיר את השבטים והצליח להחזיר מעט
מהם( .ירמיה ג ועיין רש"י)
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פרק א :מה הם השבטים

5

נפתח בפסוקים העוסקים בלידת השבטים

בראשית פרק כט -ל

ת־ר ְח ָמָ֑ה וְ ָר ֵּחַּ֖ל עֲ ָק ָ ִּֽרה׃ לב וַֹ תַֹ ַַֹּ֤הר
י־שנו ָ ָ֣אה לֵּ ָ֔ ָאה וַֹ ִּיפְ תַֹ ַּ֖ח אֶ ַֹ
וַֹ ַֹ ַּ֤י ְרא יְ הוָ ֙ה ִּ ִּֽכ ְ
י־ר ָ ַּ֤אה יְ הוָ ֙ה ְב ָענ ִּ ְָ֔יי ִּכ ָ֥י
לֵּ ָא ֙ה וַֹ תֵָּ֣לֶ ד ָ֔ ֵּבן וַֹ ִּת ְק ָ ָ֥רא ְש ַּ֖מו ְראו ֵּב ָ֑ן ִּ ָ֣כי ָ ִּֽא ְמ ָ ָ֗רה ִּ ִּֽכ ָ
י־ש ַֹ ַּ֤מע יְ הוָ ֙ה ִּ ִּֽכי־
אמר ִּ ִּֽכ ָ
ישִּֽי׃ לג וַֹ תַֹ ַָֹ֣הר עו ֮ד וַֹ תֵָּ֣לֶ ד ֵּבן וַֹ ָ֗ת ֶ
ת ַּ֖ה ֶ ִּֽיאֱ ָהבַֹ ָ֥נִּי ִּא ִּ
ַֹע ָ
ת־זָ֑ה וַֹ ִּת ְק ָ ָ֥רא ְש ַּ֖מו ִּש ְמ ִּֽעון׃ לד וַֹ תַֹ ַָֹ֣הר עו ֮ד
ן־לַּ֖י גַֹם־אֶ ֶ
ְשנו ָ ָ֣אה ָא ָ֔נ ִּכי וַֹ ִּי ֶת ִּ
יש ֙י אֵּ ַָֹ֔לי ִּ ִּֽכי־יָ ַֹל ְָ֥ד ִּתי ַּ֖לו ְשל ָשָ֣ה
אמר ַֹעתַָּ֤ה ַֹה ַַֹּ֨פ ַֹע ֙ם יִּ ָלֶ ַּ֤וה ִּא ִּ
וַֹ תֵָּ֣לֶ ד ֵּבן וַֹ ָ֗ת ֶ
בָ ִּנָ֑ים ַֹע ֵּ
אמ ֙ר ַֹה ַַֹּ֨פ ַֹע ֙ם
א־ש ַּ֖מו לֵּ ִּ ִּֽוי׃ לה וַֹ ַַֹּ֨ת ַֹהר ע֜ וד וַֹ תֵָּ֣לֶ ד ֵָּ֗בן וַֹ ַּ֨ת ֶ
ל־כ ָ֥ן ָק ָ ִּֽר ְ
ל־כן ָ ִּֽק ְראָ ָ֥ה ְש ַּ֖מו יְ הו ָ ָ֑דה ַֹ ִּֽו ַֹתעֲ ַּ֖מד ִּמ ֶ ִּֽל ֶדת׃
הוה ַֹע ֵּ ֵּ֛
או ֶ ָ֣דה אֶ ת־יְ ָָ֔
אמר ֶ ִּֽאל־
א וַֹ תֵּ ֶָ֣רא ָר ָ֗ ֵּחל ִּ ָ֣כי ַּ֤לא ָ ִּֽי ְל ָד ֙ה ְ ַֹ ִּֽליעֲ ָ֔קב וַֹ ְת ַֹקֵּנָ֥א ָר ֵּחַּ֖ל ַֹ ִּֽבאֲ חתָ ָ֑ה וַֹ ַּ֤ת ֶ
ה־לי בָ ִּנָ֔ים וְ ִּאם־אַֹ ַּ֖יִּ ן ֵּמתָ ָ֥ה ָא ִּֽנ ִּכי׃ ב וַֹ ִּ ִּֽיחַֹ ר־אַֹ ָ֥ף ַֹ ִּֽיעֲ ַּ֖קב ְב ָר ֵּחָ֑ל
יַֹ עֲ ק ֙ב ָ ִּֽהבָ ִּ ָ֣
אמר ִּ ֵּ
ה ֵּ֛נה
י־ב ֶטן׃ ג וַֹ ֹּ֕ת ֶ
ר־מנָ֥ע ִּמ ֵּמ ְַּ֖ך ְפ ִּר ָ ִּֽ
ָ֗אמר הֲ תַַֹּ֤חַֹ ת אֱ ל ִּהי ֙ם ָא ָ֔נ ִּכי אֲ ֶש ָ ַֹ
וַֹ י ֶ
ַֹם־אנכִּ ַּ֖י
בנָ֥ה ג ָ ִּֽ
ל־ב ְר ָ֔ ַֹכי וְ ִּא ָ ֶ
ָ֑יה וְ ֵּתלֵּ ֙ד ַֹע ִּ
אֲ ָמתִּ ָ֥י ִּב ְלהָ ַּ֖ה ָ֣בא אֵּ ֶל ָ
ַּ֖יה
ת־ב ְלהָ ָ֥ה ִּשפְ חָ תָ ַּ֖ה ְל ִּא ָָ֑שה וַֹ ָי ָ֥בא אֵּ ֶל ָ
ן־לו אֶ ִּ
ִּמ ֶ ִּֽמנָה׃ ד וַֹ ִּת ֶת ֵּ֛
אמר ָרחֵּ ֙ל ָ ַֹד ָ֣ננִּי אֱ ל ִָּ֔הים וְ ַֹג ֙ם
ַֹ ִּֽיעֲ ִּֽקב׃ ה וַֹ תַֹ ַָֹ֣הר ִּב ְל ָ֔ ָהה וַֹ תֵּ ָ֥לֶ ד ְ ַֹ ִּֽליעֲ ַּ֖קב ֵּ ִּֽבן׃ ו וַֹ ַּ֤ת ֶ
ל־כן ָ ִּֽק ְראָ ָ֥ה ְש ַּ֖מו ָ ִּֽדן׃ ז וַֹ תַֹ ַָֹ֣הר ָ֔עוד וַֹ ֵֹּּ֕תלֶ ד
ן־לַּ֖י ֵּב ָ֑ן ַֹע ֵּ ֵּ֛
ָש ַֹ ָ֣מע ְבק ִּ ָ֔לי וַֹ ִּי ֶת ִּ
אמר ָר ָ֗ ֵּחל נַֹפְ תו ֵַּּ֨לי אֱ ל ִּ ִ֧הים ׀
שנַּ֖י ְ ַֹ ִּֽליעֲ ִּֽקב׃ ח וַֹ ָ֣ת ֶ
ִּב ְלהָ ַּ֖ה ִּשפְ ַֹ ָ֣חת ָר ֵּחָ֑ל ֵּב ָ֥ן ֵּ ִּ
נִּפְ תַֹ ְֵּ֛ל ִּתי ִּעם־אֲ חתִּ ַּ֖י גַֹם־יָ ָ֑כ ְל ִּתי וַֹ ִּת ְק ָ ָ֥רא ְש ַּ֖מו נַֹפְ ָת ִּ ִּֽלי׃ ט וַֹ תֵּ ֶָ֣רא לֵּ ָ֔ ָאה ִּכ ָ֥י
ָ ִּֽע ְמ ָ ַּ֖דה ִּמ ֶל ֶָ֑דת וַֹ ִּת ַֹקח֙ אֶ ת־זִּ ְלָ ָ֣פה ִּשפְ חָ ָָ֔תה וַֹ ִּתתֵָּ֥ן אתֵָּ֛ה ְ ַֹ ִּֽליעֲ ַּ֖קב
(בא
אמר לֵּ אָ ַּ֖ה בגד ָ ָ֣
ְל ִּא ִּֽ ָשה׃ י וַֹ ֵָּ֗תלֶ ד זִּ ְלָ ֵּ֛פה ִּשפְ ַֹחָ֥ת לֵּ אָ ַּ֖ה ְ ַֹ ִּֽליעֲ ָ֥קב ֵּ ִּֽבן׃ יא וַֹ ָ֥ת ֶ
 5לאורך כל המחקר בספר אני רוצה להטמיע בלב הלומד את הידיעה כי לידת השבטים היתה באופן זוגי ובסדר
זה  :רביעיה ראשונה ללאה – ראובן שמעון לוי יהודה  .דן נפתלי לבלהה .גד ואשר לזלפה .יששכר זבולון ללאה.
ולבסוף יוסף ובנימין לרחל .ידיעה זו יכולה להבהיר כמה וכמה ענינים במהלך לימוד נושא גדול זה.
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שנַּ֖י
ת־ש ַּ֖מו ָ ִּֽגד׃ יב וַֹ ֵָּ֗תלֶ ד זִּ ְל ָפ ֙ה ִּשפְ ַֹ ָ֣חת לֵּ ָ֔ ָאה ֵּב ָ֥ן ֵּ ִּ
ְ
ָגָ֑ד) וַֹ ִּת ְק ָרָ֥א אֶ
ת־ש ַּ֖מו
ְ
אמר לֵּ ָ֔ ָאה ְב ָא ְש ִּ ֹּ֕רי ִּכ ָ֥י ִּא ְש ַּ֖רונִּי ָבנָ֑ות וַֹ ִּת ְק ָ ָ֥רא אֶ
ְ ַֹ ִּֽליעֲ ִּֽקב׃ יג וַֹ ָ֣ת ֶ
יר־ח ִּ ָ֗טים וַֹ ִּי ְמ ָ ַּ֤צא ִּֽדו ָד ִּאי ֙ם ַֹב ָש ֶ ָ֔דה וַֹ ָי ֵּ ָ֣בא
ימי ְק ִּצ ִּ
ָא ֵּשִּֽר׃ יד וַֹ ֵּיַּ֨לֶ ְך ְראו ֵּ֜בן ִּב ֵּ ָ֣
ִּי־נא ִּ ָ֔לי ִּמ ִּֽדו ָד ֵּא ַּ֖י
אמר ָרחֵּ ֙ל אֶ ל־לֵּ ָ֔ ָאה ְתנ ָ ָ֣
א ָָ֔תם אֶ ל־לֵּ אָ ַּ֖ה ִּא ָ֑מו וַֹ ַּ֤ת ֶ
ְ ֵּ
ת־דו ָד ֵּא ַּ֖י ְבִּנָ֑י
ישי וְ ָל ַֹ ֹּ֕קחַֹ ת ַֹגָ֥ם אֶ ִּֽ
ת־א ִָּ֔
אמר ָָ֗לה ַֹה ְמ ַֹע ֙ט ַֹק ְחתֵּ ְָ֣ך אֶ ִּ
ב ִּֽנ ְך׃ טו וַֹ ָ֣ת ֶ
אמר ָר ָ֗ ֵּחל ָלכֵּ ֙ן יִּ ְש ַֹ ַּ֤כב ִּע ָמ ְ ֙ך ַֹה ַָֹ֔ליְ ָלה תַֹ ַּ֖חַֹ ת ִּֽדו ָד ֵּא ָ֥י ְבֵּ ִּֽנ ְך׃ טז וַֹ ָי ַּ֨בא ַֹ ִּֽיעֲ ָ֣קב
וַֹ ָ֣ת ֶ
אמ ֙ר אֵּ ַֹ ָ֣לי ָת ָ֔בוא ִִּּ֚כי ָש ָ֣כר
אתו וַֹ ַּ֨ת ֶ
ן־ה ָש ֶד ֮ה ָבעֶ ֶרב֒ וַֹ ֵּת ֵַּּ֨צא לֵּ ָ֜אה ִּל ְק ָר ָ֗
ִּמ ַֹ
ְשכַֹ ְר ִָּ֔ת ָ
בנָ֑י וַֹ ִּי ְש ַֹכ ָ֥ב ִּע ָמַּ֖ה ַֹב ַֹלָ֥יְ ָלה ִּֽהוא׃ יז וַֹ ִּי ְש ַֹמָ֥ע אֱ להִּ ַּ֖ים אֶ ל־
יך ְב ִּֽדו ָד ֵּא ַּ֖י ְ ִּ
אמר לֵּ ָָ֗אה ָנתַַֹּ֤ן אֱ ל ִּהי ֙ם ְשכָ ִּ ָ֔רי
ישִּֽי׃ יח וַֹ ָ֣ת ֶ
לֵּ אָ ָ֑ה וַֹ תַֹ ֵַֹּ֛הר וַֹ תֵּ ָ֥לֶ ד ְ ַֹ ִּֽליעֲ ַּ֖קב ֵּב ָ֥ן ח ֲִּמ ִּ
ת ַַֹּ֤הר עו ֙ד לֵּ ָ֔ ָאה
שכר׃ יט וַֹ ַֹ
יש ָ֑י וַֹ ִּת ְק ָרָ֥א ְש ַּ֖מו יִּ ָש ָ ִּֽ
אֲ ֶשר־ ָנתַֹ ִָּ֥תי ִּשפְ חָ תִּ ַּ֖י ְל ִּא ִּ
אמר לֵּ ָָ֗אה זְ בָ ַֹ ַּ֨דנִּי אֱ להִּ ָ֥ים ׀ א ִּת ֮י ֵּ ָ֣זבֶ ד טוב֒
ן־ש ִּ ַּ֖שי ְ ַֹ ִּֽליעֲ ִּֽקב׃ כ וַֹ ָ֣ת ֶ
וַֹ תֵּ ָ֥לֶ ד ֵּב ִּ
ת־ש ַּ֖מו
ְ
ישי ִּ ִּֽכי־יָ ַֹל ְָ֥ד ִּתי ַּ֖לו ִּש ָָ֣שה בָ ִּנָ֑ים וַֹ ִּת ְק ָ ָ֥רא אֶ
ַֹה ַַֹּ֨פ ַֹע ֙ם יִּ זְ ְב ֵּ ָ֣לנִּי ִּא ִָּ֔
ת־ש ָמַּ֖ה ִּד ָ ִּֽינה׃ כב וַֹ ִּיזְ ָ֥כר אֱ להִּ ַּ֖ים
ְ
זְ בֻ ִּֽלון׃ כא וְ ַֹא ַֹחַּ֖ר ָ ָ֣י ְל ָדה ַֹב ָ֑ת וַֹ ִּת ְק ָ ָ֥רא אֶ
ת ַּ֖ ַֹהר וַֹ תֵָּ֣לֶ ד ֵּב ָ֑ן
ת־ר ְח ָ ִּֽמה׃ כג וַֹ ַֹ
יה אֱ ל ִָּ֔הים וַֹ ִּיפְ תַֹ ַּ֖ח אֶ ַֹ
ת־ר ֵּחָ֑ל וַֹ ִּי ְש ַֹ ַּ֤מע אֵּ ֶַּ֨ל ָ ֙
אֶ ָ
אמר י ֵּ ִ֧סף
ת־ש ֵּ֛מו יו ֵּסַּ֖ף לֵּ ָ֑
ְ
אמר ָא ַֹסָ֥ף אֱ להִּ ַּ֖ים אֶ ת־חֶ ְר ָפתִִּּֽי׃ כד וַֹ ִּת ְק ָ ִ֧רא אֶ
וַֹ ֹּ֕ת ֶ
הוה ִּלַּ֖י ֵּב ָ֥ן ַֹא ֵּ ִּֽחר׃
יְ ָ ֵּ֛

בראשית לה ,טז

ת־האָ ֶַּ֖רץ ָלבָ֣ וא אֶ פְ ָ ָ֑ר ָתה וַֹ ֵּ
ת ָ֥לֶ ד ָר ֵּחַּ֖ל
י־עוד ִּכ ְב ַֹר ָ
עו ִּמ ֵּ ָ֣בית ָ֔ ֵּאל ַֹ ִּֽויְ ִּה ָ֥
וַֹ ִּי ְס ֙
אמר ָ ַּ֤לה ַֹה ְמיַֹ ֶַּ֨ל ֶדת֙ ַֹאל־
וַֹ ְת ַֹקָ֥ש ְב ִּל ְדתִָּֽה׃ יז וַֹ יְ הִּ ָ֥י ְב ַֹה ְקשתָ ַּ֖ה ְב ִּל ְדתָ ָ֑ה וַֹ ַּ֨ת ֶ
ַֹם־זָ֥ה ָל ְַּ֖ך ֵּ ִּֽבן׃ יח וַֹ יְ ִּ ִ֞הי ְב ֵּ ַּ֤צאת נַֹפְ ָש ֙ה ִּ ָ֣כי ָ֔ ֵּמ ָתה וַֹ ִּת ְק ָרָ֥א ְש ַּ֖מו
תִּ ְָ֣יר ִָּ֔אי ִּ ִּֽכי־ג ֶ
ן־אונָ֑י וְ ָאבִּ ַּ֖יו ָ ִּֽק ָרא־ ָ֥לו ִּבנְיָ ִּ ִּֽמין׃ יט וַֹ תָ ַָּ֖מת ָר ֵּחָ֑ל וַֹ ִּת ָקבֵּ ֙ר ְב ֶ ָ֣ד ֶר ְך אֶ פְ ָ ָ֔ר ָתה
ֶב ִּ
הִּ ַּ֖וא ֵּב ָ֥ית ָ ִּֽלחֶ ם׃
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עיון לאור הפסוקים

סדר לידת השבטים מהותי ביותר ויש לו פרשנות רבה ומסועפת .אנו
נאחז דרכנו ונסביר בפשטות  :לאה יולדת ארבעה בנים ואז עומדת
מלדת  ,פירושו של דבר שעם לידת יהודה יכולה היתה המשפחה
להיות מושלמת .6לאה יולדת שליש מהשבטים ומסיימת תפקידה .רק
בשלב זה נכנסת רחל לתמונה ומקנאה .היא ממציאה רעיון חדש ישן.
ללדת בן ברחמה של שפחתה .זה אינו רעיון חדש זה רעיון של שרה
אימנו.
ל־שפְ חָ ִּ ָ֔תי
ל־א ְב ָ ָ֗רם ִּהנֵּה־ ָנִ֞א עֲ צָ ַֹ ַּ֤ר ִּני יְ הוָ ֙ה ִּמ ָ֔ ֶל ֶדת בא־ ָנ ֙א אֶ ִּ
אמר ָש ַֹ ֜רי אֶ ַֹ
ב וַֹ ַּ֨ת ֶ
ת־א ְב ָ ָ֗רם
או ַֹלָ֥י ִּא ָבֶנַּ֖ה ִּמ ֵּמָ֑נָה וַֹ ִּי ְש ַֹמָ֥ע ַֹא ְב ָ ַּ֖רם ְל ָ֥קול ָש ָ ִּֽרי ׃ ג וַֹ ִּת ַֹ ִ֞קח ָש ַֹ ָ֣רי ֵּ ִּֽא ֶש ַֹ
ת־הָ ַּ֤גר ַֹה ִּמ ְצ ִּרית֙ ִּשפְ חָ ָָ֔תה ִּמ ֵּק ֙ץ ֶ ָ֣ע ֶשר ָש ִָּ֔נים ְל ֶש ָ֥בֶ ת ַֹא ְב ָ ַּ֖רם ְב ֶ ָ֣א ֶרץ ְכָנ ַָֹ֑ען
אֶ ָ
יש ַּ֖ה ָ֥לו ְל ִּא ִּֽ ָשה ׃
וַֹ ִּתתֵָּ֥ן אתֵָּ֛ה ְל ַֹא ְב ָרָ֥ם ִּא ָ

אמר ִּ ֵּ
ַֹם־אנכִּ ַּ֖י
בנָ֥ה ג ָ ִּֽ
ל־ב ְר ָ֔ ַֹכי וְ ִּא ָ ֶ
ָ֑יה וְ ֵּתלֵּ ֙ד ַֹע ִּ
ה ֵּ֛נה אֲ ָמתִּ ָ֥י ִּב ְלהָ ַּ֖ה ָ֣בא אֵּ ֶל ָ
וַֹ ֹּ֕ת ֶ
ִּמ ֶ ִּֽמנָה׃
ממעשה זה יוולדו דן ונפתלי .אל לנו להמעיט בערך מהלך זה .רחל
היא המובילה ,הא תחנך היא תממן לימודים וכו ,והעיקר היא תקרא
בשם .היא תאמר שהקב"ה דן אותה ,בלהה כמעט לא צד בענין .שם
הוא כלי  .כלי הוא מלכות .מבחינת רחל דן הוא הילד הראשון שלה
בעולם .נראה בהמשך התנ"ך שיש קשר בין דן לבנימין .אח"כ נולד
נפתלי.

אם כן ,שישה מהלכים בלידת השבטים:
א .לאה יולדת ארבעה .ראובן שמעון לוי יהודה.
ב .רחל מכניסה את בלהה ונולדו דן ונפתלי
6

כתבי האר"י שער הגלגולים.
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ג.
ד.
ה.
ו.

לאה עושה כמעשה רחל ומכניסה את זלפה .נולדו גד ואשר
ראובן מוצא דודאים  .לאה חוזרת ללדת  .יששכר וזבולן נולדים
רחל יולדת את יוסף
רחל יולדת את בנימין בארץ ישראל

הפרשה לעיל היא הראשונה והמכוננת ביותר בהבנת שבטי ישראל.7
אפשר להבחין בכמה תופעות בקטע לעיל .ראשית השבטים באים
בזוגות .ראובן שמעון לוי יהודה .בלהה דן ונפתלי .זלפה גד ואשר .ושוב
לאה יששכר זבולן .ובסיום רחל יוסף ובנימין אמנם בהפרשי זמן ומקום
אך עדיין זוג
שנית סדר היולדות  .לאה .בלהה .זלפה .לאה .רחל
השלישית והמענינת ביותר :לאה יולדת  ,מפסיקה ,וחוזרת ללדת
בעקבות פרשית הדודאים שנכנסת באמצע.

נחזור ללאה .מדוע לא ילדה את ששת בניה ברצף .מה קרה ?
לפי הפשט הכל מובן ,לאה התעכבה מללדת .בינתיים לקחה שפחתה
זלפה וילדה גד ואשר.כדי ללדת שוב בעצמה היא היתה זקוקה למהלך
שיניע הכל מהתחלה .מהלך זה הצליח דרך ראובן ,מי שאחראי שאימו
תמשיך להיות אהובה "ראובן ...כי עתה יאהבני" .מהלך הדודאים של
ראובן מתניע מחדש את גדילת המשפחה .זהו באופן כללי.8

 7יש ללמוד כאן כל פרט  .מי נולד .מתי .מי קרא שם .בין מי למי נמצא .מה מספרו .למה נקרא שמו כך .מסיבה
אחת  .או שתי סיבות .לא אוכל להקיף כאן הכל .אבל חלק ננסה .ואחר כל זה יש לנסות להשליך על דורנו סדר
נצחי ואלוקי זה .והדברים מגיעים עד לרמת האותיות ויותר.
 8ברור לכל בר דעת שהדברים עמוקים עד מאוד ומשליכים לתולדות עמנו

