
חכםעמוס

מקראשלמדרשולהבנת

א

:ל"חזאמרו

"פשוטומדייוצאמקראאין"
(א"ע,סג,שבת)

פהשבעלהתורהחכמישלהתעסקותםשרוב,ל"חזדבריאצלשמצוימילכלוידועגלויכןפיעלואף

תודעתעלהמקראשהשפיעשההשפעה,הדבריםנשתלשלוומכאן,בפשוטוולאמקראשלבמדרשוהיה

שגוריםהעםבפי.הפשטמצינורותולאהמדרשמצינורותבעיקרזרמה,לדורותחייוועלישראלעם

אם,יתמרמרווגםשיתמהו,המיתממיםאו,התמימיםורבים,המדרשיתבמשמעותרכיםפסוקים

שתירקנביא,העםבתודעתשנקבעהרעיוןמןבתכליתשונהרעיוןמביעמקראשלשפשוטו,להםיאמרו

,מאלפותדוגמאות

ביד,כביכול,כתובהתורהלישראלונתןמלאכיםרבבותעםהופיעה"שהקב,הנשגבהפיוטיהדימוי
מהרהופיע,למומשעירוזרח,באמסיני'ה",משהבברכתהכתובעלמיוסדאששלובאותיותימינו

ואולם.(זהלפסוקי"ורשאונקלוסראה;ב,ג"ל,דברים)"למואשדתמימינוקדשמרבבתואתה,פארן

מרבבתואתת":אשעלולאתורהעללא)מלאכיםעללאמדבראינומקראשלשפשוטו,ברורהדבר

אחתתיבה)"אשדתמימינו"קדשמריבת="קדשרבבת"הנקראהמקוםמכיווןבא:פירושו-"קדש

.הפסגהלאשדות(מדרום=)מימיןהופיע,פירושו-(בכתיב

אולשבח)המתארתלססמההפך,(יד,ה"מ,תהלים)"פנימהמלךבתכבודהכל"הכתוב:בזהכיוצא

לפי,ישראלבנותעלהמוטלהצניעותמשטראת(הדבריםאתהמצטטיםשלהשונותהעמדותלפי,לגנאי
הואאלא,הזהבענייןכללעוסקאינומקראשלפשוטו,באמתאבל.ההלכהבפסיקתהמחמיריםדעת

עם,החופהאלאו,המלךהיכלאלפנימההכלהאתמכניסיםשבה,מלכותיתחתונהשלתהלוכהמתאר

.(הזהבמזמורלתהליםבפירושיםראה)הנישואיןמתנותכל=הכבודהכל

והערצהכבודשליחסעלהאמוןהאישאתבמבוכהלהביאעשויותאלומעיןדרשותשלדוגמאות

לאגוסיכולואינו,"האנושיהשכלמשכו",נבוכיםמורהבפתיחתם"הרמבכדברי,זהועם,ל"חזלדברי
בהגדרתלדיוןכאןנכנסיםאנואיןהכתובשלהפשוטההמשמעותהואשהמדגיש,ולכונוןשכלואת

מןיוצאיםאנו.הזההמאמרממסגרתויחרוגמאודיארךזהשדיוןמפני,הדרשלעומתהפשטשלמהותו

,כוונתנואתיבינוהזההמאמרקוראי,דרשומהופשטמהוהגדרנושלאפיעלשאף,המוצדקתההנחה

.בזאתלנוודי.להפךוכןדרשאלאזהאיןכי,יטעןוהקורא,כפשטנגדירנושאנופירושיהאולא

ב

נגדמחאההביעוואף,למדרשהפשטשביןהיחסבשאלתלפעמיםהתלבטובעצמםל"חזשגםמצאנו

ואחתהאגדהמדרשמתחוםאחת,בלבדדוגמאותשתינביאהפעםגם.המדרשבדרךהמופרזהשימוש

:ההלכהמדרשמתחום

הפסוקעלמדרשיפירושלפניושהציעוהדרשניםאתקשותביקרזעירא'שר,מצאנוהאגדהבתחום

 הוצאת תבונות
מכללת הרצוג 

www.herzog.ac.il



,'גפרק,מעשרות,ירושלמיראה;יא,ו"ע,תהילים)"תחגרחמתשארית,תודךאדםחמתוכי,הסתום

.(ב"ע,יבדף,חהלכה

נוציא'ובגזבת'דורששאתהמפניוכי":עקיבא'לראמרישמעאל'שר,מצאנוההלכהמדרשובתחום

מחללתהיאאביהאתלזנותתחלכיכהןאישובת"-ט,א"כ,שבויקראלפסוקהכוונה)"'לשריפהזו

הכוהןבתשגם,לדרשה'ובת'וכתוב,ו"ויבלא'בת'לכתובדישהיה,עקיבא'רודרש."תשרףבאש

הארוסהאתרקבשריפהדגיםהיינו,ו"ויבלא'בת'כתובהיהואילו.בשריפהדינה-שזינתההנשואה

זהמאמר.ישמעאל'לרנראיתזודרשהואיןעקיבא'רדרשתהיאזאתכל.הנשואהאתלאאבל,שזינתה

.(ב"ע,נא,בסנהדריןהוא

ג

:מגפרק,שלישיחלק,"נבוכיםמורה"בוכתוב

ענייןביאורצדעלאמרוטשפט,ידמההאחדהחלק:חלקיםלשניבדרשותאדםבניונחלקו"

שאין,נגלהמבוארשהואאחר,לשחוקויחשבם,אווזםמבזההואהשניוהחלק,ההואהפסוק

ויחשובולשמרםמחשבתולפידרשותלאמת'ונתגברנלחםהראשוןוהחלק.הפסוקענייןזה

משתיאחתהבינהולא.המקובליםהדיניםכמשפטהדרשותושמשפט,הפסוקענייןשהם

עלעניינם('ודאי'שלההפך='ספק'מלשון)יספקלאאשר,השירמליצתצדעלשהם,הכיתות

שיעשוכמה-הכולאותרועושיםוהיוההואבזמןההואהדרךוהתפרסם.שכלבעל

'אזנךעללךונהיהויתד',קפרא.בווזני':ל"חזאמרו.השירמזמריהמשוררים

,'אוזניך'אלאאזנך'תקריאל-(ב"ועא"ע,ה,בכתובותהיאוהדרשה;יד,ג"דבריםכ)

אצל,התנאזהאס,חמיהואני.אוזנו-בתוןאצבעוייונן,מגונהדבראדםישמעשאס,מלמד

הואושהיתד,המצווהזאתכוונתהיאושזאת,הפסוקזהבפירושיחשובכן,הסכליםאלו

מליצתהיאאבל.;זויחשובשלםששכלוממיאחד,חושבאיני;האוזנייםהםואזנך,האצבע

אסורכן,מגונהדברלומרשאסורכמוכי,והוא.טובהמידהעלבההזהיר,מאודנאהשיר

אלאכךונקריאל'!במדרשותשיאמרכלמהוכן.השירהמשלצדעללפסוקזהוסמך.לשמעו

מורה"הספרשלהעיקריהנושאמןסטיתי:כלומר)הכוונהמןיצאתיוכבר,עניינוזהו-'כך

שכלבעלכלאליהיצטרך,תועלתשהואאלא,(שות.הדושל;,זבענייןלדוןועברתי,"נבוכים

'קראים'לבניגוד,ל"חזבדבריהמאמינים:משמע'רבנים'כאן)הדבתםהתזרהמאנשי

."(עליהםמלגלגיםואףעליהםהחולקים

להגדירםיששוודאיואנשים.ימינועדקיימותלמדרשהיחסבענייןם"הרמבשהזכירהכיתותשתי

להביןם"הרמב;ושלבפתרונורוחנחתמצאולא'הרבניםהתורהמאנשישכלבעל'או,'שלםישכלו'מי'

.מאודנאהשירכמליצתהמדרשדבריאת

האורתודוכסיםבנים-הומגדולי,באמבערגערהלוידוביצחקהרבשל'באמתקורא'בספרומצאנו

)הותאר,צילוםמהדורת,א"תרלשנת,דמייןפראנקפורט,באמודניוראספר)הקודמתבמאהבגרמניה

אומנם)מהםהסתייג,ם"הרמבדבריאת(7-3עמידים)בהקדמתושהביא,(א"תשל,ירושלים,קדט

אל'טלמדרשותהלכותל"חזו-,שלס,אוחזתכעטיםשמצאנו,עיניהם,והקשה,(כבזדיראתשלכלשין

דרךעיבעלמאאסמכתא-רשה-והן,אחרממקורנובעתשההלכה,לומרנוחההרעתואין.'תקרי

-התורהעלעזראאבןשלפירושוממפרשיאחד-וידאלמאישתריבשטהביאועוד.השירמליצת

כוזבאדרך-(יז,ד"כ,במדבר)'מיעקבעוכבדרך'"-עקיבא'רדרשתמןם"הרמבברי-זכעדטענה

דרךעלזודרשהעקיבא'רשאמר,לורנרואין,(א"ע,כאדף,ההלכה,'דפרק,תענית,ירושלמי)"מיעקב

שהואבווהודה,דוובא-בישלכריולנישאיהיה,הדרשהעלעקיבא'רסמךשהרי,בלבד,השירמליצת

שלהדרשהשגם,לומרונהססהיהלאם"שהרמב,וכמדומה,מפריעותאינןאלוטענותאומנם.המשיח
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,כוזבאברשלבמשיחיותועקיבא'רהאמיןהדרשהמחמתולא.השירמליצתדרךעלהיאעקיבא'ר

.הזאתהדהתהאתעקיבא'רדרש,כוזבאברשלבמשיחיותועקיבא'רשלאמונתומחמת:להפךאלא

,ם"הרמבלדעת,הן'תקריאל'מןהלכתיותמסקנותהמוציאותהדרשותשכל,בעינינווברור

נלמדותהןשבאמתאו:אחרמקורן-האמורותהדרשותעלהנסמכותוההלכות,בלבדאסמכתאות

ם"הרמבבדבריעיין)סופריםמדבריתקנותשהןאו,מסינילמשההלכהשהןאו,אחריםמפסוקים
חכמישגדולי,והעובדה.השניי('כלל'ב:קאפחיוסףהרבשלתרגומוולפי)'שורש'בשלוהמצוותבספר

הסימניםאחדהיא,ם"הרמבשלמחשבתומדרךנוחהדעתםאין-האחרוניםשבדורותהרבנים
ברשללדרשהנותן'באמתקורא'שבעלהפירושהואלכךמובהקוסימן.'ומתמעטיםהולכיםשהדורות

אתנביא.הדבריםשלאמתותםעלמבוססאלא,'השירמליצת'דרךעלאינושלדעתו,פירוש,קפרא

לצאתכללזקוקיםהיולאהמןאוכלי:(49בעמוד)בלשונומאודהאריךשהואמשום,בקצרהפירושו

עלשהתלוננו,רשעיםגםשםהיו).הגמוריםהצדיקיםרקזכוהזהלנסאבל.(ב"ע,עה,יגמאעיין)הול
והסכימוהאלההדבריםאתששמעו,האנשיםואותם.(ה,א"כ,במדבר)"הקלקלהלחם"לווקראוהמן

שמצוות,נמצא."-אזנןעללךתהיהויתד":המצווהניתנהולהט,למחנהחוץלצאתוהוצרכונענשו,להנס

'אזנך'ונקריאל":קפראברדרשתכוונתוזו.באוזןשנשמעורעיםדבריםעלעונשבתורתניתנההיתד

של'תקריאל'לדרשותהזהבספרהניתניםלפירושיםאחתדוגמהרקהואזהפירוש.'"אוזניך'אלא

שבדורוהשלמיםהיראיםישראלחכמימגדוליהיההספרשמחבר,וכללכלללפקפקאין,והנה.ל"חז

עיוןדבריבתורתאלא,בעלמאוחידודיםהברקותשלדרשותבתורתלאהדבריםאתכתבוהוא.ההוא

אמונישלומישלרוחםהלךולפי.עליהםהמלעיגיםמידיהמדרשחכמיכבודאתלהצילהבאים,עמוקים

.המדרשכוונתלעומקהיורדאמתיכפירושהדעתעללהתקבלעשוייםהדבריםהיוההואשבדורישראל

כביאורלהיראותעשוייםהדבריםאיןובדורנו.רוחםוהלךהדורותשנשתנומלאבפהלומרעלינווחובה

,נוסיףהבהרהלשם.ביותרוהשלמיםהיראיםשלדעתםעללאאפילו,המדרשדברישלאמתי
ברוראבל.'תקריאל'שלדרשהמןשירהכדבריהמדרשאתלתפוסלשיטתודוגמההביאם"שהרמב

יש-'תקריאל'עלנסמכיםשאינם,אחריטמדרשיםוגס,בלבדדוגמהשזו,ם"הרמבדבריהקשרמכל
ברוראבל.'תקריאל'מדרשיבביאוררקעוסק"באמתקורא"הספרוכן.שירהכדברי,לדעתו,להבינם

דרשהכלהבנתמןמסתייגהואכך,כשירה'תקריאל'דרשותהבנתמןמסתייגשהואשכשם,הדבר

.כשירהשהיא

אותהולבחון,שירהכדבריהמדרשיםאתהרואה,ם"הרמבשלהבנתובדרךולעייןלשובאפואעלינו

יתרההתעמקותמצריךשאינו,ענייןבשירהראהם"שהרמב,להניחאפשר.שבדורנוהרוחהלכילאור

כנגד"נבוכיםמורה"בהראשוןהחלקשלהשניבפרקם"הרמבשלהקשהתוכחתו,לדברוזכר.בהבנתו

עלהשירשהבנת,לנוברור,בדורנוואולם.השיריםמןבשירמעייןשהואכדרךהתורהבספרשמעייןמי
בכבודזלזולשלשמץאפילובהאיןלשירההמדרשדבריוהשוואת,מאודרבשכלימאמץדורשתבורייה

.מאודרמהלמעלהערכוהעלאתמשוםבהיש,להפךאלא,המדרש

מדויקותהגדרותבמתןנעסוקלאכן,'מדרש'ול'פשט'למדויקותהגדרותבמתןעסקנושלאכשם

לזהזהמקביליםהאלהשהמושגים,קובעיםאנו,ם"הרמבמדברישקלטנוהרמזולפי.ולשירהלפרוזה
בדבריולהביעמשתדלהמחבר,כללבדרך,שבה,בפרוזההואעיקרו-הפשט:זהאתזהומשלימים

,מהותהמעצם,השירהואילו.בבירורהדבריםאתיביןהשומעאושהקוראובדרך,שלםאחדרעיון

שאותואלא,עודולא.ושוניםרביםלענייניםרמיזותוקטעירמיזותהמעלהבדרךדבריהאתמנסחת

אחרתופעם;מטויסבענייןולהיזכר,מסויםרגשהשירהמתוךלחושאחתפעםעשויבעצמוהקורא

בשירהלחושעשוייםשוניםשאנשיםוכמהכמהאחתועל.הראשוןלרגשהפוךרגשלחושהואעשוי
בנהאיחורעלהבוכה,סיסראאםתיאור:למוריסידועהדוגמהנביא.לזהזהומנוגדיםשוניםרגשות

שלאמו,המרשעתשללאידהושמחהנקמהרגשותלעוררעשוי(כח,'ה,שופטים,דבורהבשירת)לשוב
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לבנההמתגעגעתהרחמנייההאםשלבצערהוהשתתפותחמלהרגשותלעוררגםעשויהואאבל,הרשע

,לזמרישהמוסריתהבחינהומן.השירהכיוונהולשניהם,הםאמתהאלההדבריםושני.עליוובוכה

היאכרוכה-מצווהמלחמתהיאואפילו.שבמלחמההאכזריהצדאתלפנינוחושפתשהשירה

הטובביצר:יצריךבשני-'וגו'ואהבת'"וגם"לשמהעבירהגדולה"בבחינתוזה)גדולותבעבירות

והחמלה,(כז-כד,'ה,שופטים)ברכהוגוררמשובחלמעשההופךיעלשלהבגידהמעשהוכך.("הרעוביצר

.לאידלשמחההופכתהשכולההאםעל

ד

,דברים)כולההתורהלכלמכוונת"הזאתהשירהאתלכםכתבו"שהמצווה,הבינול"חז,והנה

:(אהלכה,'זפרק,תורהספרבהלכות)ם"הרמבופירש.(ב"ע,כא,סנהדרין,יט,א"ל

."פרשיותפרשיותהתורהאתכותביןשאיןלפי,זושירהבהשישתורהלכםכתבו"

.מיוחדתמעלההשירהבעצםרואהשאינה,לעיללהשרמזנו,לעמדהמתאיםם"הרמבשלזהפירוש

)לשונווזה,כתבהנזכרהפסוקעל'דברהעמק'בפירושוב"הנציואולם

טבעבהישכורחךעלאלא'שירהשלבלשוןנכתבהלאוהלוא,'שירה'התורהקראת)ולמה"

הענייןאיןדבשיר.פרוזימסיפורהשירהמליצתדמשונה,מביןלכלכידוע,השירהוסגולות

,הסיפורלזהכיווןהחרוזשזההצדמןהערותלעשותוצריך,פרוזיבסיפורכמויפהמבואר

.הדיוטשלאפילו,השירטבעהואכךאלא,'דרוש'מיקריולא.הסיפורלזהכיווןהחרוזוזה

ודקדוקההשירלשוןאורלומתוק,זומליצהלידישהביאענייןבטיבשיודעדמי,עודומושכל

בההסיפורשאין,התורהטבעהואוכך.הענייןבתכונתאביבלושאיןמלאישיותרהרבה

הואכךאלא,דרושנקראולא.הלשוןודקדוקיופירושיםהערותלעשותישאלא,יפהמבואר

."המקראפשט

.התורהשלולחשיבותהלמעלתהרומזולמדרשיהלתורה"שירה"שהכינוי,מדבריווהעולה

ה

,'דרוש'מיקריולא"-אומרהוא:ב"הנצישלמדרכושונה,בהללכתמבקשיםשאנוהדרךואולם

,הדיוטשלאפילוהשירטבעהואכך,אמת:אומריםואנו."הדיוטשלאפילו,השירטבעהואכךאלא

נכתבהשלאקובעב"הנצי:ועוד.ומעלתושבחווהוא,'דרוש'מלאבפהלהיקראהואראויכןפיעלואף

שיש,נאמר,פרוזהללשוןשירהלשוןביןמהמדויקתהגדרההגדרנושלא,ואנו,שירהבלשוןהתורה

הםממנהרביםוחלקים,שירהללשוןקרובהבלשוןכתובהשהתורה,לומרבחינותוכמהמכמהמקום

שלהמעלהלהישהתורהשכל,הואוודאי.כפרוזהנראיםהםחוץשכלפיפיעלואף,ממששירהלשון

רביםורשמיםדבריםזכריבוולעורר,טבעולפיוקוראקוראכלעללהשפיעעשויהשהיא,השירה

עצםאתשתבטלומבלי,לסמליםהממשייםהדבריםאתהופכתשהיא,השירהשלמדרכהועוד.ושונים

,מצוותיהשלואףסיפוריהשלמעלתם:התורהאףוכן.ומעלתהסגולתהוזאת,הדבריםשלממשותם

בשבילחשיבותםשלפעמים,רביםרמזיםטעוניםגםהם,ומצוויםמתאריםשהםהממשויותעלשנוסף

עמלקשפרשתהנכבדהמקום.בהעוסקיםשהםהממשויותמןוכמהכמהפיגדולההתורהלומד

שחיהקדוםהנודדהשבטאותועמלקאיןהעםשבתודעת,היאסיבתו,ובאגדהבהלכהתופסתשבתורה

עםהעםבתודעתעמלקזההאלא,המיםבמקורותהשליטהעלישראלבניעםונלחםבמדבר

.ישראלוצורריהמקדשמחריבי,הרשעהמלכויותלכללסמלשהפכו,רומי=אדום=עשו
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שלמצומצםמספרעלרקחלהכפשוטההמצווה:היתדעלקפראברדרשתאתגםלבארישוכך

להפיקחייב,זמןובכלמקוםוביגל,מישראלאדםשכל,ולימדהדרשןובא.מיוחדיםובתנאיםאנשים

טמאותהפרשותשיששכשם,מקורותבכמההמצוי,מוסרירעיוןפיעלוהוא.ממנהמוסרילקח

האיברמןהיוצאותטמאותהפרשותישכן,האדםגוףשלהתחתוןשבחלקוהאיבריםמןהיוצאות

אתלכסותמצווהשהאדםוכמו.הפהמןהיוצאיםהרעיםהדיבוריםוהם,הגוףשלהעליוןשבחלקו

שלושבחו.אוזניואלהנכנסהרעהדיבוראתלכסותמצווההואכן,האדמהאלהנכנס,הטמאהדבר

עלנופלובלשוןובמליםבביטוייםרמזיםגםיש,הדבריםמתוכןהעולההרמזשמלבד,הואהמדרש

.אוזניך="אזנך";'רעדיבור'="רעדבר":כגון.לשון

פיעלמצטטיםאנו)לשונהוזה,ב"ע,עח,בתראבבבאהמובאתהדרשהאתגםנבארזובשיטה

,ומסדהדבירהוצאת,בזלחברתמיסוד,אפשטיין.נ.יבעריכת-אברמסוןשרגאשלמהדורתו

:(1958,ירושלים

:יונתןרביאמרנחמניבןשמואלרביאמר"

המושליםאלו-'המשלים''(כז,א"כ,במדבר)'וגו'המשליםיאמרוכןעל':דכתיבמאי

עברהושכרשכרהכנגדמצווההפסד:עולםשלחשבונוונחשבבואו-'חשבוןבאו';ביצרם

;הבאלעולםותיכונןהזהבעולםתיבנה-כןעושהאתהאם-'ותכונןתבנה';הפסדהכנגד

כי''אחריוכתיבמה,נאהסייחהאחרשמהלךזהכעיירעצמואדםמשיםאם-'סיחוןעיר'
מקריתלהבה',מחשביןשאינןאתותאכלממחשביןאשתצא-'וגו'מחשבוןיצאהאש

כעייר,יצרואחרהמהלךזה-'מואבעראכלה',שיתיןשנקראוצדיקיםמקריית-'סיחן

בושישאדםכל:מרדאמר,הרוחגסיאלו-'ארנןבמותבעלי';נאהסייחהאחרשמהלךזה

שלחשבונואבד-'חשבוןאבד';רםאין:רשעאמר-'ונירם',בגיהנוםנופלהרוחגסות

'נפחעד(א"ע,עטדף)ונשים';דיןשיבואעדהמתן:הואברוךהקדושאמר-'דיבןעד';עולם

עד:להואמרי,נשמתןשתדאיבעד-'מידבאעד';ניפוחצריכהשאינהאששתבואעד-

"דבעימאידעביד

מהדורת"יעקבעין"ראה)שבתלמודהאגדותמפרשיוגםהתלמודמפרשיעסקוזהמדרשבביאור

שלהאמתיתהכוונהאתמביעהזהשהמדרש,להוכיחשהשתדלו,מהםויש.(ג"תרמ,וילנא,ראם

הלךלזוקרובהובדרך.אליגוריהאלאאינםסיחוןעלוכיבושיםמלחמהעלשהדיבורים:כלומר,הכתוב

א"הרשבדעת,זאתלעומת."אורתורה"הקרוילפירושבנספח,לתורהבפירושוס"מלביהרבגם
בלשונותהפסוקיםאללהסמיכםהאלהבדרשותחכמיםכוונת"ש,(שם"יעקבעין"ב'הכותב'הביאה)

שלדעתוכנגדמכרעתראיהויש."כןהפסוקלפרשכללכוונתםשהייתהולא,זיכרונםתשכחשלא

בתרגוםנמצאיונתןר"אנחמניברשמואל'רשישבמדרשולפירושמאודקרובשפירוש,והיא.א"הרשב

מפיישראלשבארץהכנסיותבבתינאמרשהיההתרגוםהוא,לתורה"עוזיאלבןיונתןתרגום"המכונה

הכנסיותבבתינאמרשהיה,"אונקלוסתרגום"במקום,בציבורהתורהקריאתבשעתהמתורגמן

הואפניםכלעלאבל,ארוכותדרשותבוומשלבהכתובאתמרחיבשהואהזההתרגוםשלדרכו.שבבבל

להיותהמתרגםחייבכןועל.פסוקלאחרפסוקבציבורהתורהקריאתאתמלווהשאמירתותרגום

עללהקלבשבילרקהכתובעלשנסמכודרשותלהביאיכולואינו.שבכתובהמליםלמשמעותצמוד

אתלהוכיחכדי,הכתובבלשוןדחוקותקושיותלהמציאצורךלנואיןואולם.א"הרשבכדעתהזיכרון

כיוונו'משלים'הכי,סברווהמתורגמןשהדרשן,להניחצורךלנואיןואף.שבמדרשהפירושאמתות

ענייןלהבנתהנכונהלדרךהרמזאת.לראשונהמפיהםהדבריםשיצאובשעהשבמדרשלפירושים
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:לשונווזה,'דכתיבמאי'ה"ד,שם,בתראלבבאם"הרשבשלבפירושומצאנוהזההמדרש

מואבבמלךסיחוןשכשנלחם,מיירידקראכשטיה-'המשליםיאמרוכןעל'דכתיבמאי"
פרשה,ומיהו.למואבסיחוןשינצח,וחביריובלעטנתנבאו,מידוארצוכלאתויקחהראשון

:כתיבכברהרי,בסיחוןטהרוומואבדעמון,להשמיענואס,זהלכתובצריךדמה,היאיתירה

."רבנומשהכתבהלדרשההלכך,יותרצ"וא'הראשוןמואבבמלךנלחםהוא)'

,מסויםלצורךלשעתםשנאמרו,ושיריםמשליםיש:והוא,גדולכלללומדיםאנו)דבריפיתוחמתוך)

,בטלולאהשיריםאבל.בכולהדבריםנאמרושלשמוהראשוןוהצורך,הזמניםונשתנוהשניםוחלפו

שאומריפיעלואף,הדוראותוצורךכפי,חדשיםענייניםבהםותלו,ולשננםלהעותיקםהוסיפואלא
,ס"הכשבלפי)הראשונים;'משלים'ה:שלנו,ובנידון,הענייניםלאותםכללכיוונולאלראשונההשירים

איןענייננולעצםאבל;תנחומאבמדרשהואוכן,'ובעורבלעם'כתובלפסוקנוי"ברש;'וחביריובלעם'
מאומותקדמוניםמשוררים='משלים'שהם,הואהעיקר;'המשלים'שלהמדויקלזיהויחשיבות

ידבריהםאתאמרו(העולס
.גדולרושםשעשהמאורעזההיהההואבדור).במואבסיחוןמלחוזתל"

בידילפניםשהיו,במקומותלהתנחלזכותלהםקנוזהידיעלכי,בומעונייניםישראלבניהיוובייחוד

."בסיחוןטהרוומואבעמון":ל"חזבלשון.מסיחוןכבשוםוישראל,ממואבכבשםוסיחון,המואבים

אתקצתלשנותלעצמנומרשיםאנוובזאת)משהבתורתהזההמשלשנכתב,העיקריהטעםגםוזה

הלומדיםמצאולא,והתרגומיםהמדרשבעלידורות,האחרוניםבדורותואולם.(ם"הרשבשלשיטתו

וביןמואבביןהמדויקהגבולעלבוויכוחיםולאבמואבסיחוןשלבמלחמותיולא,ענייןהנגורהאת

מואבואףעם.הלבמןנשכחוכבר,בהןשנעשוהאכזריותומעשיהגבורותכלעל,ההןהמלחמות.אל-ישג

מואבביןהמפרידהגבולעללוויכוחמעשיתמשמעותכלהייתהולא,העולסמןועברטמע)ככר

שמיטהלעניין,הזההגבוללקביעתמסוימתחשיבותיש,ההלכהשמבחינת,ייתכןכיואס.לישראל

ם"הרשבכדברי,המושליםדבריכלאתלהביאצורךאיןבלבדזהלשםהרי,בזהוכיוצאומעשרות

"מכםהוארקדברלאכי",הואגדולוכלל,לדורותבתורהנכתבווהדבריםוהואיל.לעילשהבאנו
והדבר.הדוראותוצורךלפיהדבריםאתלדרושודורדורשבכללדרשניםצורךיש,(מז,ב"ל,דברים)

הקוראאצללעוררעשוייםשלשונותיה,הואהשירהשמטבע,לעילשהזכרנומהפיעל,להיעשותניתן

מקורותשלסוגיםשלושהניכרים,'המשליםיאמרוכןעל'שלובדרשה.ושוניםרביםוזכרונותרמזים

:רמזיםהעלאתשל

שלהנפשיהמאבק-המוסרבעליובפי.וטכסיסיהבמלחמההעוסקהענייןעצםמן-האחדהסוג

המתאריםקדומיםושירים.ומדינותמלכיםצבאותביןלמלחמהמשולהרעליצרהטוביצרביןהאדם
וטכסיסי.אדםשלבנפשווהנטיותהתאוותמלחמתעל,וטבעםטיבםמעצם,להידרשניתנים,מלחמות

המגבירהאדםלטכסיסיכסמלורש-וזזשלבמחשבתונתפסיםמואבעםבמלחמתוסיחוןשלהמלחמה

.הרעהיצרעלהטובהיצראת

בעליגםשפירושו,"המשלים":כגון.מליםשלהמשמעותבדוהואהרמזיםמקורותשלהשניהסוג

האפשרותאתגםלצרףישזהואל.'שליטים'הפירושעדיףהמדרשולצורך.השליטיםוגםהמשליט

.רםאין="וגירם":כגון.לשוןעלנופלולשון'נוטריקון'לדרוש

בדרשהחשובחלקלהםישזהמסוגמדרשים.והאנשיםהמקומותשמותמדרשהואהשלישיוהסוג
וכן,נאהסייחהאחרשמהלךעייר-'סיחוןעיר';עולםשלחשבונו-'חשבון':בהעוסקיםשאנו

:א"ע,ז,מגיטיןמאמרכאןנביאל"חזבעיניהשמותמדרשישלהמשמעותאתלהביןכדי.הלאה

:יל'א?(כב,ו"ט,יהושע)'ועדעדהודימונהקינה':דכתיבמאי:אשילרבנתןברהונארבל"א"

?חשיבקאי"דאדמתוותאידענאלאאנאאטו:ל"א.קחשיבישראלדארץ(ערים=)מתוותא

עדעדישוכן-ודומםחברועלקנאהלושישכל:טעמאבהאמרמארגיזאגביהארבאלא

הווהאי:ל"א,מי)הכי(לא,שם,ושם'וסנסנהומדמנהצקלג'מעתהאלא:ל"א.דיןלועושה
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vat.130ותיקןי"מכתתצלום,גיטין,בבלי . Ebr (ההלמודבדפוסי,א"ע,ז)
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מיכל,הכיבהאמרחוזאהמביאחארב.טעמאבהאמרהווההכאארגיזאמביגביהארב

."דיןלועושהבסנהשוכן,ודומםחברועללגימהצעקתלושיש

מצאשלאאלא,ישראלשבארץהעריםאתמונהבמקורושהכתוב,היטבידעשהדרשן,מכאןהעולה

הואהמדויקמקומןוקביעת,האלההעריסרובשלמקומןשכח)כברבדורושהרי,זובידיעהסיפוקואת

ספראתהלומדכלשללכואלשתדברמשמעותמבקשוהדרשן.בארכיאולוגיההעוסקיםשלעניינם

שמותאלא,סתםשמותלאהעריםבשמותרואההדרשןכןועל.מוסרילקחממנולהפיקומבקש,יהושע

כתוביםמןמוציאהואוכך.ונחמהישועהולהבטחותטובותלמידותהרומזתמשמעותלהםשיש

נפלאותואביטהעיניגל":ואומרתהמתפללתהנפשצימאוןאתלרוותחייםמים,לכאורה,'יבשים'
,שמותהרבההמכיל,הימיםדבריספראתלדרוששהרבוהטעםגםוהוא.(יח,ט"קי,תהלים)"מתורתך

א,רבאויקרא)"לידרשאלאהימיםדבריספרניתןלא":ואמרו

"
;מרגליותבמהדורתחעמודריש,ג

.(הנזכרהעמודובראששםהקודםהעמודשבסוףוביאוריםבהערותוראה

לכוונהגמורבניגודכעומדיםהנראים,ואגדותמדרשיםהרבהלבאראפשרזושבדרך,בעינינונראה

עלבהםמרוביםוהחריפותשהחידוד,מפולפליםלפירושיםלהזדקקמבליוזאת.הכתוביםשלהמקורית

סתרי"ומכילים"הסוד"דרךעלאמוריםאלומעיןשמדרשים,הרווחלתירוץלהזדקקמבליוגם,האמת

."תורה

הטעוניםמדרשיםויש,זודרךלפיהמדרשיםבביאורלגמרשישמהכלאתכאןמיצינושלא,ודאי
לשוב,ה"אי,מקוויםואנו.ההלכהמדרשישלביאורםבדרךלדוןישובייחוד,להסברםאחרתגישה

.אחרתבפעםאלובענייניםולעסוק

ז

ואילו,שירההואשהמדרש,אומרם"הרמב.שונותגישותכאןשערבבנו,לטעוןיוכלבדברינוהמעיין

הגישותשתיאתצירפנושאכן,עוניםאנוזוטענהעל.השירההיאהיאהכתובהשהתורה,אומריב"הנצ

.המדרששירתשל-שירהשלמבועגםוהיא,שירהעצמההיאהכתובההתורהולפיה,אחתלשיטה

שבעלוהתורהשבכתבהתורה:בשלמותההתורהאתכוללתשירההיאשהתורההקביעה:אחרבלשון

.(שבכתבהתורהאתהדורשת)פה

העולםאתה"הקבבראלא":ל"חזמאמראתלהביאראוי,שירההיאשהתורה,התפיסהולעצם

,אטור,408עמוד,"מדרשיםאוצר"בנמצא;ף"אלבאותעקיבאדרביביתאאלפא)"שירהבשבילאלא

.(12עמוד,גחדר,"המדרשבית"וב
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