יואל בן-נון

פרקי תנ"ך 929
חתימת התנ"ך
מדוע נחתם התנ"ך?
מדוע לא המשיכו לכתוב ספרי 'חזון ונבואות'?
מדוע לא המשיכו לכתוב מזמורים ומשלים ,ומגילות?
התשובה הראשונית היא ,שאמנם המשיכו וכתבו עוד ועוד במכלולי היצירה המקראית,
אלא שחכמי ישראל בימי בית שני החליטו לנעול את השערים ,ולא לקדש עוד ועוד ספרים
– אף היו ויכוחים על גניזת אחדים מהספרים שכבר נתקדשו ,ורק בדור 'יבנה' ,דור אחד
לפני עריכת המשנה ,תמו הוויכוחים על מכלול ספרי המקרא (משנה ידיים ,פרק ג').
האם כל היהודים קיבלו את ההכרעות האלה?
בימי בית שני ,בהחלט לא! – כיתות בית שני ויצירתן הספרותית העשירה ,עמדו במוקד
הוויכוחים המפלגים את היהודים המאמינים ביותר.
בימי המשנה והתלמוד ,בהחלט כן! – הפילוג והעימות בין יהדות לנצרות ,נעל את הוויכוח
על חתימת התנ"ך! מי שלא קיבל את ההכרעה מצא את עצמו בחיק הנצרות.
מה התחולל במאבקים האלה על נעילת שערי התנ"ך?
הנבואה הישראלית ,מיציאת מצרים ,הייתה כרוכה לבלי הפרד ,עם העצמאות הישראלית
אפילו בממדים המוגבלים שנותרו ,מהחורבן עד שיבת ציון אל בית שני ,כל עוד היה אופק
ממשי של בית דוד כמושל ביהודה .מרגע ששקעה שמשו של זרובבל [בן פדיה] בן שאלתיאל
[בן יהויכין ,בן יהויקים ,בן יאשיהו] מבית דוד ,שקעה גם שמשם של הנביאים חגי וזכריה ,והופיע
מלאכי כחותם הנבואה יחד עם עזרא הכהן-הסופר" ,ונביאים מסרוה [את התורה] לאנשי
הכנסת הגדולה" (אבות א' ,א) ,חכמי הבית השני.
לא נעלמו אנשי חזון – נעלמו שרידיה האחרונים של העצמאות הישראלית ,ובעולמה של
קהילה יהודית שורדת בעבדות בארץ ,תחת מלכי פרס (נחמיה ט' ,לו-לז) התחולל המעבר
ההיסטורי מעם עצמאי לקהילות ,ומהנביאים אל החכמים.
אלה שלא הסכימו ,המשיכו לייצר חזיונות של מיסטיקה יהודית 1,שדי להם בעולמם של
יחידים וקבוצות ,ואינן זקוקות בהכרח לעם ישראל עצמאי ,ולהנהגה ממלכתית; אבל הפער
העמוק בין תורה ונבואה ,לבין מיסטיקה לא ניתן לגישור (עד היום!).
דוגמה ראשונה ,ספר 'חנוך' –
חנוך הצדיק ומתושלח בנו ,וגם למך ונח המופלאים ,קדמו לאברהם ,ואין להם כל
זיקה מיוחדת לבני ישראל!

 1מיסטיקה יהודית יש גם בדניאל ,מתוך מבט של תדהמה על המלכויות הרעות שריבון העולם השליט בעולם,
אבל דניאל (ט' ,א-כ) התפלל בצום ובווידוי ,למען ישועת "ירושל ִַם ועמך".

הצדיקים המעטים והמוני הרשעים הם תופעה אוניברסאלית;
גם המוני מלאכים (שלכולם יש שמות) ,עלולים לחטוא עם "בנות האדם" ,ולהחריב את
העולם ,בעוד הצדיקים הם היחידים שיכולים להציל ביום המשפט הגדול והנורא;
אחד מראשי המלאכים הראה לחנוך הצדיק את סודות הבריאה ,את מרכבות
השמש והירח וסודות הכוכבים ,את לוח השנה 'האמיתי' ( 364יום ,המתחלקים בדיוק ל-
 ,)7ואת כל הכתוב על 'לוחות השמים' ,עם סודות המשפט לעת קץ.
הספר הזה ודומיו נשאר מחוץ לתנ"ך ,רק מפני שחכמי ישראל נעלו את שערי התנ"ך!
דוגמה שנייה ,ספר היובלים –
ה' קרא למשה להר סיני כדי להראות לו את התורה 'האמיתית' הכתובה על 'לוחות
השמים' ,ומשם גם לוח השנה 'האמיתי' 364 ,יום המתחלקים ל;7-
את ספר בראשית צריך להשלים בלוח מלא ומדויק של ימים ושנים ,שמיטין ויובלות,
לפי הכתוב על ' לוחות השמים'; חוקי הטהרה שבתורה ניתנו עוד בגן העדן ,ונח
כבר חגג את חג הביכורים ,לפי התורה 'האמיתית' ,שגם האבות ידעו אותה וחיו
לפיה – יש תאריך מדויק לכל סיפורי האבות;
חכמי ישראל טעו בתורה ,בהלכות שבת המוחלטות ,ובלוח השנה 'האמיתי' ,ולכן
כל חגי ישראל הנהוגים הם טעות וטומאה ,והם מטמאים גם את המקדש; מי שיודע
את התורה 'האמיתית' צריך להתרחק מכל הטומאות הללו; הלכות החכמים מלאות
טעויות של 'קולות' ,ובשבת למשל ,כל טלטול אסור מן התורה ,כמו כל מלחמה,
ויחסי אישות;
מתן תורה למשה בא לגלות מחדש את התורה 'האמיתית והשלמה'.
הספר הזה גרם לפילוג דתי עמוק ביהודה בימי בית שני ,ולפרישת אנשי 'היחד' מירושלים,
מהמקדש 'הטמא' ,מחכמי ישראל ומרוב העם – עקבות הפילוג נמצאו במגילות קומראן,
כמו' :סרך היחד'' ,מגילת המקדש'' ,מקצת מעשי התורה'' ,פשר חבקוק' ,ועוד הרבה;
כל אלה נשארו מחוץ לתנ"ך ,כי חכמי ישראל נעלו את השערים!
הוכחה ברורה מצויה במסורת של 'ביתא ישראל' מאתיופיה 2,שקיבלו מאבות אבותיהם
את 'האורית' ואת ספרי הקודש ,מתרגום השבעים ,שנהג ביהדות מצרים מימי בית שני
(ותורגם לגעז) – שם לא ננעלו השערים ,והספרים 'החיצוניים' ,כולל 'חנוך' ו'היובלים' ,הם
חלק בלתי נפרד מספרי הקודש; לכן היה שם רצף מלא של 'ספרי קודש' אל ספרי הכנסיה
הנוצרית!
'ביתא ישראל' נאלצו לחתוך את ספרי הנצרות מכתבי הקודש ,שנהגו בכנסיה האתיופית.

 2ראו ספרי זכור ושמור – טבע והיסטוריה נפגשים בשבת ובלוח החגים (אלון שבות תשע"ה) פרק ' ,13לוח
השנה והחגים בקהילות 'ביתא ישראל' ,במיוחד הערות  ,65 ,41 ,40ו.68-

יהודי ארץ ישראל וכל שאר הגלויות עמדו מול הכנסיה הנוצרית ,עם תנ"ך שננעל על ידי
החכמים ,בעוד מועד ,אלא שגם הם לא יכלו להדפיס ספרי תנ"ך בלי אישור הכנסיה ,ובלי
סימוני הפרקים –  – 929זכר להישרדות היהודית בגלויות.
תנ"ך עצמאי ישראלי הודפס רק אחרי 'אלפיים שנה' ,במדינת ישראל העצמאית –
ברוך השם!

*
יוצר כל,
אשר חננתני דעת בעולמך ,במעמקי תורתך ,בדברי נביאיך ,ובכתבי קודשך,
ללמד תנ"ך לכל אוהביו ,ממדינת ישראל העצמאית שנתת לנו בארץ התנ"ך –
בלב מלא תודה על הזכות והחובה למלא שליחותך שטבעת בי ,מתוך
נאמנות למידות האמת והיושר ,שחתמת בנפשנו,
הנני חותם בזה את מסע פרקי התנ"ך ,בתודה ובברכה מלפניך ,גם לכל אשר סייעוני,
ולכל משפחתי ,תלמידי ותלמידותי.

אנא ה' ,זכני

נא להמשיך ולגלות נפלאות בתורתך ,ללמוד וללמד ,לשמור ולעשות ולקיים,
מתוך בריאות ושמחה ,כדי לזכות ולראות בקידוש שמך הגדול ,לעיני כל אפסי ארץ.

