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   רשת הגאולה פ 
  רי גייגר א

היהבמסור גםודית,  ת  של   ובעקבותיה  בתפיסה 
המאמינים,  הוהי למרחב   "גאולה"המושג  דים  שייך 

להיסטוריה  מיוחד  ובאופן  של ההיסטוריה הלאומית,  
ישראל.  של   תהליך    "גאולה"עם  בורא היא  שבו 
הא  ם,עול גם  ישראל, -שהוא  עם  של  המיוחד  ל 

בדרך   ההיסטורימתערב  במהלך  מנת   הכלשהי  על 
להעלות אותו  לעיתים אף  ו,  צרהלהושיע את עמו מ

תח המעלהמשאול  לרום  מצבו   ,תיות  את  ולשנות 
כלכלית,   מדינית,  בחינות:  מיני  )מכל  ניכרת  במידה 

ב נחפש  אם  ועוד(.  המושג תרשמרוחנית  את  ת 
ההיהאש  ,נמצא  "גאולה" שק ירועים  יבלו  סטוריים 

התהליך    ,'ולת מצריםגא'את התואר הזה הם בעיקר  
 ,ת בית שני(ידה' )סופה של גלומכונה 'הגאולה העתה
בראשית ימי    בבל  ה מגלותגאולהגם  חותה  במידה פו

 הבית השני. 
השורש    ,אולם של  המופעים  אחר  נתור  אם 

 אמנםנגלה תמונה שונה במידה ניכרת.    ג.א.ל. בתנ"ך
הב עם   המושג  נביאיםספרי  תמיד  נקשר  'גאולה' 

בהקשר  נזכר  המושג הזה  תורה  אך ב  ,גאולת ישראל
בכל המקומות האחרים   1. בשני מקומותרק    הלאומי

לע  שונים.  הם  הדומם ההקשרים  מעולם  הם  יתים 
מעשר    –; פדיון של דבר מקודש  )גאולת בית או שדה

הקדש בני    ,(או  של  מעולמם  הם  הם  הוכאשר  אדם 
לחייתמיד   הקשורים  האדם  של  או  פרטים  ישועה   :

ִתי ִמכׇּל ָרע)"  אדםהצלה של   ֵאל אֹּ ַהגֹּ  'בר  –"  ַהַמְלָאְך 
גמח:טז( דם  ,  שנרצח  אולת  של  של אדם  או שחרור 

 עבד מעבדותו.
  22המופעים של השורש ג.א.ל. בתורה,   35מתוך  

בפרש "ו  נותכתובים  רובם  "תיבחוקובפרשת   .
בהקשר   ובתיםכתובים  שדות  מכירת  ומה  דבו  ,של 

מישראל לעבד, והשאר קשורים  אדם  של    המכירלכך  
ם. נראה שאם יש  בפעולת הפדיון של דברים מקודשי

ת הגאולה',  וה שניתן לכנות אותן 'פרשבתור  פרשות
מדובר בשתי הפרשות האלה. בדברים הבאים נעמוד 

של  יומשמעוהעל   בהקשרים    "גאולה"מושג  הת 
  ן ביניהשקיים  כך  על    ותמעיד הה,  ונים שלו בתורהש

הלאומית.  מכנה משותף לגאולה  נעבור   ונבין  ,משם 
כת גם  מופיע  הזה  המושג  של  מדוע  אותם יאור 

 ת עם ישראל.תולדומאירועים 

 
במחלק  * מלמד  גייגר  ארי    כללית וריה  להיסט  הד"ר 

בר ישראל 'ובמכללות  אילן  -באוניברסיטת    ' אורות 
 .'שאנן 'ו

 . שמ' ו:ו; טו:יג(לגאולת מצרים )  כמובן,  ,הכוונה   1

העניין הראשון בפרשה שבו מוזכרת גאולה הוא 
ל ֶאֶרץ ֲאֻחַזְתֶכם ְגֻאָלה ִתְתנּו לָ שנת היובל: " "  ָאֶרץּוְבכֹּ

כה: ניתן  כד(.  )וי'  היובל  שנת  'שנת  את  בשם  לכנות 
 'שנת שיבה'. אולי ' או בהתשו

הו היובל  שנת  של  ביותר  הבולט  א  המאפיין 
דברי של  החזרה  למקהשיבה,  הראשון,  ם  ומם 

שבים   העבדים  שייכים:  הם  שאליה  לסביבה 
והשדות   הבתים  לבעליהם    –למשפחותיהם, 

דיוק   ליתר  או  שהחזיקו    למשפחות  –המקוריים, 
רת חיבור  ובל יוצשנת הי  2מקדמת דנא. נחלה  בהם כ
ולמשפחתומחוד לנחלתו  האדם  בין  במקרים    ש 

נ הזה  החיבור  עקושבהם  כלכלית:  תק  מצוקה  ב 
במסגרת מכירה של בית נלקחה ממנו    הלחנהכאשר  

שדה )=ניתוק בהיבט הקנייני(, או כאשר הוא  של  או  
ש הנחלה  זה  את  שנעזב  )=ניתכיוון  לעבד  וק  מכר 

לבית אדוניו    העבד לא ישתחרר מהכבילותפיזי(. אם  
י לא  למשפחהוא  לא  )וגם  לנחלתו  לשוב    תווכל 
וכ(המורחבת ישאר בחזקת מי שקנה  י אם השדה    ן,, 

ה ואות לא  ו,  לבעלייא  הימים.    ושוב  מכאן  משכבר 
הסרת   היא  הכבלים  התרת  ,  החסמיםש'גאולה' 

  , ובין האדם לנחלתשמונעים את החיבור המחודש  ש
של העבד  פדיון של הנחלה או  :כיםדרהבאחת משתי 
הי שנת  מ  ,בלולפני  בחינם  שלהם  יציאה  זה ידי  או 
אותם שנת  ,שקנה  הגיעה  לא    יובלה  אם  עדיין  והם 

 3.נפדו
רה נוסף שבו אדם מתנתק מנחלתו מתרחש מק

במצב   מת.  הוא  אין  כאשר  ניתוק ב  מדובררגיל 
שנתפסים    ,מוחלט אדם,  אותו  של  בניו  שכן 

ממשיכ  ווכנציגי  וכממשיכי מותו,  לאחר  ים בעולם 
מסוים  אדם  ש  אם קרהה.  את הקשר שלו עם הנחל

הקשר הזה    לכאורה נחרץ גורלו של  –מת בלא בנים  
כ  להתנתק מ לעד.  הייבום,  אן  של  הפתרון  גיע 

ר  שמטרתו להמשיך את הקשר באופן מלאכותי, כאש
המת   של  אחיו  עם  האלמנה  מנישואי  שייוולד  הבן 

ַעל ֵשם ָאִחיוָיקּו" )דב' כה:ו(ַהֵמת  ם  ייכנס   ,ומרכל  ." 
כאילו היה בנו הביולוגי. לפי דברינו, אין זה    תחתיו

 
 מא; כז:כד.  כח,-כז  יג, וי' כה:י,ראו   2
נחלת  שהתפיסה    3 על  לשמור  יש  בהלפיה  חזקת  אבות 

לסרב   היזרעאלי  לנבות  שגרמה  זו  היא  המשפחה 
 א(. "כו )מל"א  של אחאב שימכור לו את כרמ  תולבקש
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שבמג שבסיפור  של  מקרה  הייבום  מעשה  רות  ילת 
 4. "גאולה"נקרא בשם רות 

כאמור, גם פעולת הפדיון של נכס או של חפץ 
הסיבה שה 'גאולה'.  נקראת  המקדש  לבית  וקדש 

הדבר שהוקדש    ת הפדיון משיבה אתברורה: גם פעול
ה מקומו  שבים    . ראשוןאל  הבית  או  בהיבט  השדה 

החפץ    )הטמאה(  והבהמה  ,לבעליהםהקנייני   או 
קנייני לאדם בט הובהי  ,היבט הפיזי לנחלתם שבים ב

 שהקדיש אותם.
דם'מהי   נקראת  ו  'גאולת  היא   ? "גאולה"מדוע 

 מה פשר החיבור המפתיע הזה בין 'דם' ל'גאולה'? ו
רצח  מדברתהתורה    כאשר  ,לעיתים היא   ,על 

יוצא  הציורי של דמו של הנרצח  ת בתיאור המשתמש
באדמה ונספג  וכך  .מגופו  הבל,  של  במקרה  גם    כך 
ערי מקלט.  יפי    על  5בפרשת  גואל תכן שכאשר  יזה, 

ו  הדם ברוצח  הרצחבכך  נוקם  מעשה  את    , מתקן 
אל תוך  ארצה  את הדם שנשפך    "מחזירהוא "  יכולכב

 גופו של הנרצח.
  רוש שלאם הפילגאולה הלאומית.    כאן נעבורמ

מה  "גאולה" הראשון,  למצבו  דבר  של  חזרה    י הוא 
 לאומי?המשמעות של המושג הזה בהקשר ה

מצבג יש  עם  בחיי  שם  מתנתק  ים  הוא  בהם 
שבהן  מנחלתו דרכים  באותן  לקרות    הדבר  עלול  , 

נאלץ לגלות לאדם הפרטי: בהיבט הפיזי, כאשר הוא  
מבית שנעקר  עבד  )כמו  או    ומאדמתו  אדונו(,  לבית 

ארצו    הקנייניבהיבט   על  הריבונות  העם    –של  אם 
ל  אך מאבד את עצמאותו ונשלט ענשאר על אדמתו  

 .ידי עם אחר
בטבור קשור  הגאולה  שתהליך  לכך  הסיבה  ו  זו 

ישראל.   לארץ  גלתה  לשיבה  יעקב  שמשפחת  לאחר 
למצרים וירדה  תקופה    ,מארצה  שם  שהתה  היא 

לשוב   מיהרה  ולא  מסוים,  הביתארוכה  בשלב  ה. 
כבר ילו המצרים לשעבד את עם ישראל,  כאשר התח

  לשוב כדי  כעת,  .  האפשרות לעשות זאתנשללה ממנו  
 .להשתחרר מהשעבוד למצרים  ה חייבהייהוא  לארץ  
מצרים  יצ  ואכן, רבות  מוזכרת  יאת  בצמוד פעמים 

החל מברית    –חזרת עם ישראל לארצו  הבטחה על  ל
הצווא דרך  הבתרים  ויוסףיע   של  ותבין  לפני    קב 

שמשה    ת הגאולהלבשורהתגלות בסנה ול  ועד  ,מותם
ישראל.  מבשר מצרים    לזקני  בדרך יציאת  נתפסת 

שיוב כאמצל  כל העיקרית שהיאעי  קבלת    יל למטרה 
נ  ,התורה גםאולם  אותה  לראות  אמצעי כ  יתן 

ישראל  פשרשאִ  ישראל  לעם  לארץ  עבד לשוב  כמו   ,
 6. תונחלשמשתחרר ביובל כדי לשוב למשפחתו ול

 
ג.א.ל.    4 שהשורש  מהעובדה  להתעלם   22  חוזרקשה 

במ )בלבד!(  פרקים  בשלושה  רות  פעמים    –גילת 
 ."בחוקותי "-" בהר"רשות  ים שלו בפמופעכמספר ה

ָאחִׂ " 5 ֵמי  דְּ ל  קוֹּ יָת  ָעשִׂ ֶמה  אֶמר  ן ַויֹּ מִׂ ֵאַלי  ים  ֲעקִׂ צֹּ יָך 
ן ָהֲאָדָמה ֲאֶשר פָ   .ָהֲאָדָמה ַעָתה ָארּור ָאָתה מִׂ ָתה ֶאת  וְּ צְּ

ָיֶדָך מִׂ יָך  ֵמי ָאחִׂ דְּ ֶאת  ָלַקַחת  יָה  ד:י   "פִׂ ָלָאֶרץ  "יא(;  -)בר'  וְּ
ַלדָ  ֻכַפר  יְּ אֲ ֹלא  ֻשפַ ם  כוֹּ ֶשר  שֹּפְּ ַדם  בְּ ם  אִׂ י  כִׂ ָבּה  )במ'    "ְך 

 לה:לג(. 
, טבע והיסטוריה  ושמור זכור  : יואל בן נון,  ועל כך, רא    6

, אלון שבות תשע"ה, עמ'  ובלוח החגים נפגשים בשבת  
141-128. 

שבה        בתקופה  שגם  להעיר,  המקום  עם  ישב  כאן 
ע  ,ארץבישראל   את  איבד  הכיבוש  אך  עם  צמאותו 

לארץ   החזרה  של   גםולט  בעניין  בתיאורים 
נביאים אחרונים בספרי  העתידה  בכדי   .הגאולה  לא 

המושג   כהיפובהקשרו  )  "ולהגא"נתפס    כה הלאומי( 
ללא  גאולה  אין  הנביאים,  דברי  פי  על  הגלות.  של 

עם    ,שיבה ישוב  כאשר  רק  תתרחש  ישראל  וגאולת 
 7ישראל לאדמתו.

עם  את    בוחניםכאשר   במאות ישרקורות  אל 
האחרונות הגאולה    השנים  מושג  של  בלאור  עולמו 

ניתן   כלל    תהליך הגאולהש  ראותלהיחיד,  הלאומית 
שנ התחואת  שלגי  גאמים  מוזכרת  בשנת  ביהם  ולה 

עבד   של  שחרור  היובל(:  שעד  בשנים  )או  היובל 
גם    ,ומאדוני שרכש    המהקונ  ההנחלשחרור  אך 

למעשה  .האות מדובר  הלאומית  בשני   בגאולה 
  : אלא בשני שלבים  ,שלא התרחשו בבת אחת  יביםרכ

לאמנציפציה   יהודים  זכו  כאשר  הראשון,  בשלב 
הם  זכויות,  מהשעבהשתחר  ולשוויון  לעמים    ודרו 

, הותר להם לעזוב את בית האדוןמש  כעת,וחרים.  א
הבעיה הייתה    8. הראשון של גאולתם  שלבהתקיים ה 

ם אלא ג  ,שלא רק גופו של עם ישראל היה משועבד
וכך, למרות שהוא    ים.בידי זרנתונה  שהייתה    תונחל

היה יכול ללכת לדרכו, לעם ישראל לא הייתה נחלה 
ה שאליה   לשיכול  כקולקטיה  שחוב  חיים  יב  י 

שגם נחלת אבותיו תיגאל. היה צורך  עצמאיים. עדיין  
רק עם קבלת ההיתר מהאומות לשוב לארץ ולהקים 

מדינה שהתנגדמי  הכיבושלאחר  ו  ,בה  האומות  ו די 
  שבה והנחלה    , ב השנישלהתממש גם ה   ,להיתר הזה

 לבעליה.
בתודעה של ראשי התנועה    גםרתק לראות שמ

)הח הייתה  ילוניהציונית  ההבנה  ת(   בדברחקוקה 
ההכרחיים   שלהתנאים  הגאולה.   לקיום  כך    תהליך 

להקים מדינה    תםדרישלא התפשרו על  הם  לדוגמה,  
.  ום אחר שהוצע להםולא במק  ארץ ישראלב  דווקא

רכישתבנוסף,   של  ישראל    אדמות  למיזם  הם בארץ 
 . "גאולת הארץ"קראו 

 

 הנשיא  מופץ בסיוע קרן הדף השבועי
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שבוע  די מ את הדף בלו ולקזבת ות לכתוניתן לפנ

 דוא"ל.  ב
 ןבר איל סיטתאוניבר -הדף השבועי   

 שת העלון מור על קדולשיש 
 

 שמעון    עורך: ד"ר צבי 
 רחל הכהן שיף : לשון ורכת  ע 

 
הוה על  ארומי,  על  'גאולה'  חלם  נשאר  אמנם  הוא   .

מתו נלקחה ממנו  אך אד ,אדמתו ולא היה צריך להיגאל
 ואותה היה צריך לגאול מידי כובשיה.

החזרה לארץ אינה הגאולה עצמה אלא השלב הראשון    7
מ עולה  כך  התהליך.  ל תיאור  של  פרק  בדב'    ' הגאולה 
 לח(.-גמה יח' לו:טזובספרי הנביאים )ראו לדו

שהתהליך  לציש    8 רביין  זמן  נמשך  הוא   .הזה  בתחילה 
-18אירופה )מאות  התרחש במספר קטן של מדינות ב

למרק  ו  ,(17 בהדרגה  התפשט  כך  אחרות.  אחר  דינות 
בעשורים   רק  הסתיים  הזה  התהליך  למעשה, 
העמים  חבר  יהודי  של  השחרור  עם  האחרונים, 

 מהמשטר הסובייטי.
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