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ÌÎÁ ÒÂÓÚÏ ,עמודי�586, ז"אלו� שבות תשס . 

 

ÒÂÓÚÏ ‰¯Â˘˙ עשיר ומגוו� של 
 מאמרי� במקרא ופרשנותו ובתחומי� 27 הוא קוב

הקוב
 נער� בידי נח . 'תבונות'שיצא לאור בהוצאת , המוקדש לעמוס חכ�, משיקי�

ומשתתפי� בו , אשר ויוס� עופר�בשיתו� ע� משה בר, בנו של עמוס חכ�, חכ�

. חלק נכבד מה� מאנשי בית מדרשנו במכללת הרצוג, אנשי תורה ומחקר ידועי�

החלק ). יימס קוגל'ג(נו� ויעקב כדורי �יואל ב�, משה ארנד: חברי� נוספי� במערכת

קורות חייו של עמוס  – המעניי� ביותר בקוב
 הוא הסיפור האנושי המיוחד במינו

עמוס חכ� נפגע בילדותו מתאונה . המסופרי� על ידו בגו� ראשו� בסו� הספר, חכ�

שהשפיעה על יכולת התנועה והדיבור שלו וסווג על ידי עצמו ועל ידי אחרי� 

� ורכש השכלה כללית בכוחות עצמו מתו� תאוות "בתנבמש� שני� הגה . 'מוגבל'כ

גוריו� היה אירוע יוקרתי לאומי ובינלאומי ממדרגה �שבימי דוד ב�, �"חידו� התנ. דעת

כישרונותיו . 'אלו� העול�'חש� אותו פתאו� כבקי שהוא ג� עמק� וכ, ראשונה

 .� ובפרשנותו"הוא הקי� משפחה וזכה למקו� של כבוד בחקר התנ, הוכרו

). ט"נפטר בראשית תשס(כבר איננו אתנו , משה ארנד' פרופ, חד העורכי�א

יכול להיחשב ) 421�428' עמ(' חקר המקרא והוראתו במוסד אקדמי יהודי'מאמרו 

והתלבט , � ומחקר"הוראת תנ, כאיש ששילב חינו�, בצדק מעי� סיכו� של דרכו שלו

יליד ,  הרחב של ארנדבמאמר ניכרי� אופקו. לא מעט בשאלה אי� משלבי� ביניה�

גרמניה בעל ההשכלה האירופית שהועשרה בלימודי יהדות ואקדמיה באר
 ישראל 

בגרמנית , בצרפתית, באנגלית, בערבית, מצאתי במאמר ציטוטי� בעברית(

. יחד ע� חרדתו שלא לפרו
 את גדרות האמונה והמסורת הפרשנית, !)ובלטינית

ואכ� בתחילת מאמרו , יבובי
אפשר לראות בארנד ב� האסכולה של נחמה ל

)
. 'מורתנו'ובסופו הוא מזכיר אותה בתואר , )המבוסס על ערב זיכרו� לנחמה ליבובי

 – והאופייניות מאוד – ארשה לעצמי להתפלמס מעט ע� השורות האחרונות

לא , שהייתה פרופסור לחינו�, והנה נאמר עליה: "כתב ארנד. במאמרו של ארנד

 
, בספר רב כמות ורב איכות זה הניב הארות והערות רבות מכדי אורכו של מאמר אחדעיוני  *

 .ÌÈ„‚Ó ואחת כא� בÂ��Â˘Ïאחת תתפרס� ב, ולכ� פיצלתי את הדברי� לשתי סקירות
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עד , הפליאה לעשות בהוראתו!) רק(אלא רק , ירתושכ� לא עסקה בחק, �"לתנ

מקרא �פרש�. ל הזמי� אותה לכתוב את פירוש התורה הדרוש לדורנו"אורב� ז' שפרופ

 !".אתמהה? דגול אינו חוקר אקדמי

הבעיה אינה . לחינו� ולא למקרא' נראה לי שבצדק ראו בנחמה פרופ, כשלעצמי

אבל ! ר רוח ועצמה דידקטיתמי כנחמה מורת מורי� בעלת שא – של שאר רוח

נחמה הייתה פרשנית של פרשני� וכמעט לא . חוקרת מקרא היא באמת לא הייתה

 היא אפילו הסתייגה 1.'בארכאולוגיה וכו, בהיסטוריה, שלחה את ידה בפילולוגיה

סיפרה לי בבת צחוק שני סיפורי� ע� , בשיחה היחידה שהייתה לי ע� נחמה. מה�

אני זוכרת שאחי לקח : "סיפור ראשו�. ו המחשבה שלהמוסר השכל המשקפי� את ק

! לא הרגשתי כלו�. כא� ענתות של ירמיהו הנביא: אותי לכפר עלוב למראה ואמר לי

בכלל אי� שו� משמעות ואי� שו� . רציתי רק להסתלק מש� כמה שיותר מהר

משפט זה נאמר [חשיבות לכ� שרגלי� דורכות במקו� שבו דרכו האבות או הנביאי� 

יש ]. ישעיהו ליבובי
, אינטונציה ובהדגשות שהיו בדר� כלל טיפוסיי� לאחיהב

כא� הייתה : כגו�, א� יש בו כדי להסביר משהו במקרא, לביקור כזה חשיבות מסוימת

בלא זה חבל להתייגע בשוטטות . כא� העי וכא� הוחבא האורב של יהושע, בית אל

, �"והמורה לתנ,  תיכו� אחדהוזמנתי לבית ספר: "סיפור שני". במקומות כאלה

חילק לתלמידי� צילו� של נעל שנמצאה , בניסיו� להציג תדמית של איש מלומד

ואביו� בעבור "מה התכוו� עמוס הנביא באמרו באשור והסביר שנעל זו מדגימה לנו ְל

. אי� שו� קשר בי� הנעל הזאת לבי� נבואת עמוס, ידידי: אמרתי לו). ו', ב" (נעלי�

 !".קח את תלמידי� לדיזנגו�,  לדעת על מה דיבר עמוסא� אתה רוצה

 .לחינו� – כ� מדברת פרופסורית כריזמטית

 :להל� אסקור חלק ממאמרי הספר ואעיר את הערותיי

È '¯ÙÂÚ' ,"È˙‰‚‰ ÏÎ‰" – ˘¯ ˘Â¯ÈÙ ˙Â¯Â„‰Ó ÏÚ" Ï‡˜ÊÁÈ ¯ÙÒ· ˘„˜Ó‰ È˜¯ÙÏ È

 ˙‡Â·�ÏÂ"ÌÈ˘�‡‰ ˙˘ÂÏ˘"' ,ÓÚ '29-60 

אחרי שתי ' בלשי'יש כא� מעקב .  הוא החלק השלישיהחלק המרתק במאמר זה

בשתיה� יש ). ד"יחזקאל י(דניאל ואיוב , י לפרשת נח"מהדורות שונות של פירוש רש

האטרקציה היא . אבל שתיה� שונות זו מזו לגמרי, עומק פרשני עצמאי דמוי מדרש

 
לא נהוג שאד� יקבל תואר : "שנית� לה' פרופסור לחינו�'נחמה עצמה הצדיקה את התואר  .1

ולא מה , כול� בשטח הוראת המקרא... לי עד היו�וכל הפרסומי� ש, כזה בשני מקצועות

הוא ' פרופסור בחינו�'וכ� התואר ... 'מחקר טהור'שקוראי� באוניברסיטאות כל העול� 

תל אביב , ÓÁ� :ıÈ·Â·ÈÏ ‰ÓÁ� Ï˘ ‰ÈÈÁ ¯ÂÙÈÒ‰, דויטש' ח" (א� בכלל – מוצדק בהחלט

ביתר (' מלמד' איני אלא אני: "י כתבה"כשהוזמנה להרצות בכנס על חקר רש). 185' עמ, 2008

אבל כל זה הוא רחוק ... י"י כפי שהורונו מפרשי רש"המפרשת את דברי רש) מלמדת – דיוק

ולא את ... לא את הלעזי�, ג� לא את תקופתו, מעול� לא חקרתי כתבי יד. י"מחקר רש

 ).186' עמ, ש�..." (הריאליה
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 עופר מראה באופ�. בכ� שאחת המהדורות בנויה בעליל על נוסח שגוי במקרא

שפירש תחילה על פי ספר , י עצמו"משכנע ששני הטקסטי� ה� יצירה של רש

 .פירש אחר כ� את הכול מחדש, וכשהגיע לידו ספר מדויק, שחסרו בו שני פסוקי�

Ó 'Â˙·Ò' ,·Ó¯ ˘Â¯ÈÙ· ÌÈ˜ÂÒÙ ¯„Ò ÈÂ�È˘"‰¯Â˙Ï Ô ,'ÓÚ '147-212 

היבט הרעיו� הבסיסי של המאמר מעניי� מ� ההיבט הפרשני ויותר מכ� מ� ה

אני ).  עמודי�66( דוגמות בפירוט רב ויצא ארו� מדי 29המאמר פירט . הטקסטואלי

סבתו . ואני משער שכ� עשו ג� קוראי� אחרי�, הסתפקתי בקריאת דוגמות נבחרות

ברוב . � בפירושיו את סדר הפסוקי�"מראה שבעשרי� ותשעה מקומות שינה רמב

� וגרמו "תודיי� שהנחו את רמבהמקרי� האלו אפשר למצוא שיקולי� פרשניי� ומ

הנקודה המרתקת מבחינתי היא . סבתו מפרט אות� אחד לאחד. לשינוי הסדר

בשמונה כתבי יד ובשלושה . �"המעקב אחרי ההוצאות השונות של פירוש רמב

ומכא� , עדות הנוסח זהה בכל הדוגמות) מ� המאה החמש עשרה(דפוסי� ראשוני� 

ככל : נוצרת חוקיות מדהימה, מכא� ואיל�. �"שכ� יצא הפירוש מתחת ידו של רמב

� "שהתאימו את פירוש רמב' תיקוני�'כ� מתרבי� בה ה, שהוצאה היא משובחת יותר

 מתו� 21נותרו , ט"וינה תרי, נטר' מהד, ÂÏÂ„‚ ˙Â‡¯˜Ó˙ב. לסדר הנכו� של הכתובי�

 ז"� ווילנא תרפ" ורשה תרÂÏÂ„‚ ˙Â‡¯˜Ó˙ב.  חריגות מקוריות מסדר הכתובי�29

 שרדו רק ‰Î˙¯ ושל ˙ÌÈÈÁ ˙¯Âובמהדורות המדעיות של ,  מקרי� כאלו8נשארו רק 

יש בזה כדי להזהירנו מפני . במהדורת שעוועל רק מקרה אחד שרד. שלושה

לעתי� ידענות� של המהדירי� היא . הסתמכות עיוורת על מהדורות מדעיות

 2.בעוכריה�

Á '˜‡Ó' ,Ï‡�·¯·‡ Ï˘ ÂÈ�ÈÚ· :Ï·ÊÈ‡Â ·‡Á‡ , Ì¯Î„¯ÙÒ ˘Â¯È‚Â ˙Â·� ,'ÓÚ '257-268 

אולי משו� . אברבנאל ראה באחאב ובאיזבל בבואה של פרננד ואיזבל: עיקר המאמר

הערות לפרטי� . כ� הוא מחמיר ביחסו אל אחאב יותר מ� המפרשי� האחרי�

 :אחדי�

א� ', כל ישראל יש לה� חלק לעול� הבא'המשנה קובעת כי : "2בהערה  .1

". ומציינת חוטאי� קשי� שאי� לה� חלק לעול� הבאבהמשכה היא מסתייגת 

) א"י מ"סנהדרי� פ" (כל ישראל יש לה� חלק לעול� הבא"יש לציי� שהפסקה 

 
... תורה שבידינו יש בו כדי להפתיעתיאור זה של נוסח ה: "השווה לדברי הרב מרדכי ברויאר .2

 מתאימה לכתיב המסורה כמעט – ובלבד שאינה מהדורה מדעית –כל מהדורה של החומש 

למקרה ). 88' עמ, ז"ירושלי� תשל, Ó‰ Ï˘ Ï·Â˜Ó‰ ÁÒÂ�‰Â ‰·Âˆ Ì¯‡ ¯˙Î˜¯‡" (בכל מקו�

ויי� עיר בספר יהושע ותחומי ממלכתו של יאשיהו תל, 'דומה ראה בדברי הסיכו� למאמרי

, ב"ירושלי� תשנ,  בÈÂ¯· ÈÎ„¯Ó ·¯Ï Ï·ÂÈ‰ ¯ÙÒ‡¯, )עור�(אשר �בר' מ: בתו�', בקוצו של דלת

 .619�620' עמ
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כתב יד , כתב יד קויפמ�(אינה מופיעה בנוסחות מדויקות וקדומות של המשנה 

, ÓÏ˘ ˙ÓÎÁ‰(ל "וכ� כתב מהרש) יהוס�' מלאכת שלמה בש� ר' קיימברידג

 ).�"י הנדפס הוא לראב"פירוש רש(י " בש� רש)א"סנהדרי� צ ע

כ� הוא בשני כתבי . הוא נוסח נכו�" ב� זימרא)". "?ב� זימרא(יוסי ' ר: "6בהערה  .2

 .60 וכתב יד וטיק� 30היד הטובי� כתב יד וטיק� 

 .התנכר� אינו סביר מבחינה לשונית�חילו� התמכר�: 16להערה  .3

È 'Ô·-ÔÂ�' , ˙Â¯·È„‰ ˙¯˘Ú–˘Ú ÌÈ�˘ ÔÈÂÂ‡Ï‰ ¯ ,'ÓÚ '271-290 

מומחה להעלות , איש בעל שאר רוח, נו��יואל ב�' המאמר הוא מאמר טיפוסי לר

דווקא , שאלות יסוד ולגלות הבנות חדשות ופשוטות שלא חשבנו עליה� קוד�

הכתיבה באה לעול� אחרי שני� רבות של , כהרגלו. בטקסטי� שהכול דשי� בה�

וג� בחדר האוכל ובתחנת , י� מקשיבי�בי� חבר, תורה שבעל פה בשיעורי�

זה קרוב לעשרי� שנה שאני : "'מדעית'לשונו קולחת וחורגת מכתיבה . האוטובוס

, פשוטי� ואנשי ציבור, וכבר שאלתי חכמי� וראשי ישיבות... שואל רבי� וטובי�

 ראש –לבד זה מצאתי : "ובהערה, "ואחד מאל� לא מצאתי... מרנ� ותלמידיהו�

 ".ושתי בנות צעירות מתל אביב שפשוט ספרו וידעו... ישיבה אחד

לא מעט סטיות מהנושא העיקרי והתפרסות : עוד מאפיי� טיפוסי, ויחד ע� זה

 . הפוגעי� בחדותו של ההיגד העיקרי, להרבה נושאי משנה

וכש� ,  לאווי�12התגלית העיקרית במאמר זה היא שיש בעשרת הדיברות 

כ� הלאווי� מחולקי� , � של חמישה חמישהשעשרת הדיברות מחולקי� לשני חלקי

נו� מראה שהתבנית �ב�"). לא תחמֹד"וכדי לשמור על התבנית הוכפל (לשישה שישה 

ויש לה משמעות סמלית של , של שישה כנגד שישה שה� שני� עשר נפוצה בתורה

ויש חכמה מיוחדת בשילוב� , עשרה ושני� עשר ה� שני סוגי� של שלמות. שלמות

ג� בבריאת העול� מצאנו תבנית דומה של שישה ימי בריאה .  עמוע�' בברית ה

 .ועשרה מאמרות

חמשת הדיברות הראשוני� ה� ארוכי� ויש בה� הנמקה והסברה של : ועוד

הוא " אלהי�' ה"הצירו� . בעוד שהלוח השני לשונו קצרה ופסקנית, עיקרי האמונה

. � אחת בכל דיברפע, הוא חוזר כא� חמש פעמי�. צירו� המפתח בלוח הראשו�

פסוק הפתיחה ופסוק הסיו� של הלוח הראשו� מקבילי� זה לזה ומשלימי� זה את 

 : זה

 ).א', שמות כ( ֲעָבִדי� ִמֵ�ית ִמְצַרִי� ֵמֶאֶר� ה�ֵצאִתיָ	 ֲאֶ�ר ֱאלֶֹהיָ	 'ה �נִֹכי

 ).יא, ש�( ָלְ	 נֵֹת! ֱאלֶֹהיָ	' ה ֲאֶ�ר ָהֲאָדָמה ַעל ָיֶמיָ	 ַיֲאִרכ"! ְלַמַע!

: למשה בסנה' והוא מקביל להתגלות ה, שילוב של שניה� יחד הוא תמצית הכול

וארד להצילו מיד מצרי� ולהעלֹתו מ� האר
 הִהוא אל אר
 טובה ... אנכי אלהי אבי�"

 ).ח', ש� ג" (ורחבה אל אר
 זבת חלב ודבש
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 :כמה הערות קטנות

 .א"ב ומגילה כב ע" עצרי� להיות תענית כז, ב"במקו� ברכות יב ע: 4בהערה  .1

א� אנחנו סופרי� את . לשאלת עשרת המאמרות יש פתרו� פשוט: 5להערה  .2

קושיית התלמוד , לפיכ�. בפרשת הבריאה נקבל בדיוק עשר" ויאמר"היקרויות 

ותירוצי� , תמוהי�" בראשית נמי מאמר הוא"והתירו
 " הני תשעה הוו"

או , )נו��כנרמז אצל ב�(האד� כגו� שאי� למנות שני מאמרות בבריאת , דחוקי�

, )א"ה מ"אבות פ, ‡"·‡È¯Â ‰‚¯" (הוא ציווי אל ברכה"של פרו ורבו " ויאמר"ש

". בראשית נמי מאמר הוא"אי� בכוח� ליצור קושיה שתניב את התירו
 הדחוק 

ויבר� "נאמר ) כח', בראשית א(לפי נוסח תרגו� השבעי� ג� ביו� השישי , ואול�

נראה . כמו ביו� החמישי, ")ויאמר לה� אלהי�"א ול" (Ó‡Ï¯אֹת� אלהי� 

ואילו אמוראי בבל גרסו , יוחנ� גרסו בפסוקי� כגרסת המסורה' שהתנאי� ור

 3.ולכ� הקשו ותירצו בדוחק, כא� כגרסת השבעי�

'  עמ4,בנדויד' למורכבות הסגנו� במקרא כדאי להפנות לספרו של א: 29להערה  .3

13�59. 

דאי להוסי� שזו היא המילה הרגילה לכינוי הגו� הפרוד כ, "אנכי"לעניי� : ש� .4

 5.ל העירו על כ�"וחז, )ỉnk(בגו� ראשו� ג� במצרית 

È 'ÒÈÈ¯' , Ú˘Â‰È ÔÈ·"‰˘Ó ˙¯˘Ó " ‰˘ÓÏ"‰ „·Ú'"' ,ÓÚ '291-314 

אמנות 'שנושאה , המאמר מבוסס על פרק בעבודה לש� קבלת התואר דוקטור

בעיו� ספרותי פנימי בתורה וביהושע את מטרת המאמר לעג� . 'העריכה בספר יהושע

אוי לה לאותה בושה , פני משה כפני חמה פני יהושע כפני לבנה: "ל"הקביעה של חז

לשני השבטי� וחצי : בסו� המאמר נקודת חידוש מעניינת". אוי לה לאותה כלימה

קרקעי בי� �השבט יש בספר יהושע מעמד סמוי רב חשיבות של כעי� בריח תת

בכל נקודת מפתח ה� .  מעטפת לספר כולו– בלשונו של רייס ,פרשיות הספר

): בעקבות פולזי�(רייס מסביר . "'משה עבד ה"ותמיד מודגש בזיקה אליה� , נזכרי�

ועמידת� ', הסיבה למעמד� המועד� היא זיקת� למשה איש האלוהי� עבד ה

 .בהתחייבות כלפיו מעלה אות� למעמד של שבטי� המסמלי� ציות ומסירות

 :ר כא� על שתי אמירות במאמר זה שנראו תמוהות בעיניאעי

 
ומוסי� , המונה תשעה מאמרות חו� מויאמר של פרו ורבו', אליעזר פרק ג' ועיי� ג� פרקי דר .3

. 5הערה נו� ב�כפי ההצעה השלישית של ב�, "אלהי� לא טוב היות האד� לבדו' ויאמר ה"

י הועלתה כבר "� אבל לא לרש"מתאי� לרמב" בראשית נמי מאמר הוא"יואל ש' טענתו של ר

 .א"ראש השנה לב ע, א"בחידושי אגדות למהרש

 .ז"תל אביב תשכ, ÌÈÓÎÁ ÔÂ˘ÏÂ ‡¯˜Ó ÔÂ˘Ï, בנדויד' א .4

 .ומקבילות ש�, 223' מנדלבוי� עמ' מהד, פסיקתא דרב כהנא בחדש השלישי פסקא יב כד .5
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זוהי ). כז', יהושע ו(' את יהושע ויהי שמעו בכל האר
' ויהי ה': "304' בעמ .א

, כ� כותב רייס". האמירה האחרונה בספר המרוממת את מעמדו של יהושע

סיפור אחד חורג מ� ההתפתחות : "27ובאותו עמוד הוא רוש� בהערה 

מתוארת דמותו של ) 'יהושע י(בסיפור המלחמה במלכי הדרו� . המתוארת כא�

הנסי� היחודיי� שנעשו במלחמה זו נזקפו לזכותו של ... יהושע בשיא תפארתה

' ולא היה כיו� ההוא לפניו ולאחריו לשמֹע ה'... בסופרלטיבי� ייחודיי�... יהושע

 פסוקי� 43(ו� הוא פרק אר' הרי פרק י. יש כא� שטר ושוברו בצדו...". 'בקול איש

ומאחר שהשתכנענו שכולו טבוע בחות� גדלותו , ) של הספר כולו�1/15שה� כ

אי� כא� איזו , א� כ�, שאינו מוצג כא� כמי שעומד בצלו של משה, של יהושע

 .חריגה קטנה מ� התהלי� אלא ִפרכה לקביעה שהוצגה במאמר

יחס לשניי� א� בספר במדבר קיימת נימה ביקורתית ב: "בסו� המאמר נאמר .ב

הרי שלכל , וחצי השבטי� עד כדי האשמת� בבגידה ובהתרפות בנוסח המרגלי�

לעניות דעתי פרק . קשה לי להשתכנע בכ�). 314' עמ" (אלה אי� רמז בספר יהושע

בשני הפרקי� . ב"ב ביהושע הוא ב� זוג מובהק וא� קיצוני יותר של במדבר ל"כ

בני גד וראוב� מואשמי� . �שורר מתח עצו� ובשניה� המתח מסתיי� בהסכ

ביהושע המתח חמור . וכא� בהמש� עוו� פעור, בבמדבר בהמש� עוו� המרגלי�

, ביהושע מגייסי� את כל הע� לעלות עליה� לצבא. יותר מאשר בבמדבר

מה המעל הזה אשר מעלת� באלהי ' כה אמרו כל עדת ה: "השיחה את� פותחת

מנשה נשבעי� שבועה חמורה שאי� גד ו, ובני ראוב�, )טז, ב"יהושע כ" (ישראל

אל ' א� במרד וא� במעל בה... 'אל אלהי� ה' אל אלהי� ה: "לה אח במקרא

 )!כב, ש�" (תושיענו היו� הזה

„ 'ı¯ÂÂ˘' ,"ıÂÁ‰ Ì‰ÈÏ‡ ‡≈̂ÂÈÂ Â˘‚ÏÈÙ· ˘È‡‰ ˜ÊÁÈÂ"' ,ÓÚ '315-325 

 שוור
 הוא מהחוקרי� המוכשרי� והמובילי� בחקר ההיסטוריה של' דניאל ר' פרופ

הוא פרס� ) רשימת מאמרי� במדעי היהדות(י "לפי המאגר של רמב. ימי הבית השני

בדקתי .  באנגלית ובגרמנית ואחד ברוסית79,  מאמרי� מחקריי� בעברית50עד כה 

מלבד ,  מאמריו א� לא מאמר אחד העוסק בפרשנות המקרא130ומצאתי שאי� בי� 

מכא� שזכות ).  שוור
 אחרי ייחסוהו בטעות לדני"שמאספי רמב(המאמר הנוכחי 

 להיות הבמה הראשונה והיחידה בינתיי� למאמר ˙˘ÒÂÓÚÏ ‰¯Âמיוחדת היא לספר 

שוור
 מנתח את . המאמר הוא מעניי� ומקורי. של פרשנות מקראית מפרי עטו

" האיש"ש, הפרשה בדקדקנות ומעלה אפשרות שלא הועלתה בפרשנות לפניו

לא היה האיש הלוי ) כה, ט"שופטי� י(שהוציא את הפילגש אל האספסו� בגבעה 

אבל הכתוב " האיש"שני האנשי� נקראי� בפרשה . אלא בעל הבית הזק� מהר אפרי�

מקפיד בדר� כלל להוסי� מילה מבארת לתואר הסתמי הזה בכל מקו� שיש בו ספק 

חו
 מ� הפסוק שלנו שבו , )וכיוצא בזה" האיש בעל הבית", "האיש האורח("בהבנה 
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, שוור
 מביא שלושה נימוקי� לטובת התאוריה שלו. ללא ביאור נוס�" האיש"כתוב 

ואחר כ� הוא מאכזב את הקורא ומסיק שבסופו של דבר יש להעדי� את הפירוש 

בסופו של המאמר הוא לא גונז לגמרי את . המקובל בגלל שלושה נימוקי� הפוכי�

ז שלאמתו אלא מעלה אפשרות שהכתוב נקט בכוונה לשו� מעומעמת לרמו, חידושו

שכל הדמויות הפועלות הגיעו כבר לשפל ", של דבר כל המעורבי� בפרשה אשמי�

ובי� מי , לפנינו הברירה בי� מי שהציע להפקיר שתי נשי� מכא�", )324' עמ" (המדרגה

 ).ש�" (שהתנהג כלפי פילגשו באטימות וא� התעלל בגוויתה כדי לעשות שימוש בה

, לעניות דעתי. והתאכזבתי מ� המסקנות, ינהניתי מ� החריפות שברעיו� היסוד

כותב המאמר כופה בסו� דבריו השקפות של המאה העשרי� או העשרי� ואחת על 

כל הקורא בפרשה ומנסה להבי� , לדעתי. עול� שונה בהחלט של מושגי� וערכי�

הוא . אותה מתו� עצמה חייב להסכי� שהאיש הזק� בעל הבית הוא דמות חיובית

וסיכ� את , ות על איש זר שלא על מנת לקבל שו� טובת הנאהנחל
 להג� במסיר

. ט מובילה לאותה מסקנה"ג� ההקבלה לפרשה בבראשית י. עצמו ואת בתו לש� כ�

פעולתו של לוט . ט"ט נבח� לוט באותו מבח� ופעל כמו הזק� בשופטי� י"בבראשית י

ג� . דו�גילתה שהוא עדיי� שיי� לבית אברה� והצילה אותו מגורל� של אנשי ס

אלא עשה מעשה שמטרתו לזעזע " התעלל בגוויה כדי לעשות בה שימוש"הלוי לא 

הזק� הוא בעל , בתפיסה המקראית הקדומה. את הע� ולגייסו לבער את הרע מקרבו

ומשכב זכר הוא תועבה שבשעת הדחק , הבית על בתו והלוי הוא אדוניה של פילגשו

 .של אונס אישהמותר ואולי א� צרי� למנוע אותה א� במחיר 

הטיעו� השלישי של שוור
 לטובת הפרשנות המקובלת : הערה מ� ההיבט הלשוני

 ÊÁÈÂ˜"ושוב , )כה, ט"שופטי� י" ( האיש בפילגשוÊÁÈÂ˜"היה הקבלת הפועל 

לא אתעכב כא� ). ו', ש� כ" ( בפילגשיÂ‡ֹÊÁ«"לעומת דברי האיש ) כט, ש�" (בפילגשו


ה זו יש הבדל קבוע בי� לשו� הדיבור שבמקרא אציי� שבמיל. על הפרשנות של שוור

ובכל פע� ', אחז'בכל ציטוט של דיבור ישיר משמש הפועל . לבי� הלשו� הספרותית

אי� להסיק מחילו� זה שו� ,  על כ�6.'החזיק'שהמספר המקראי מדבר משמש הפועל 

 . מסקנה הנוגעת לתוכנו הפנימי של הפרק

� 'ÌÎÁ' ,ÌÏÂÚ „Ú ÍÂ¯·Â È˜� –ÂÚÓ˘ÓÏ „Â„ È¯ÂÙÈÒ· ÌÈÓ„‰ ˙ÂÎÈÙ˘ ·ÈËÂÓ Ï˘ Â˙ ,'

ÓÚ '327-340 

במאמר זה מצאתי אמירות קרובות לרעיונות שהכרתי מילדותי משולחנו של אבי 

, בעיקר ההדגשה שדוד עמד כל ימיו מול האשמה, ל"יהודה אליצור ז' פרופ, מורי

 ואיש איש הדמי� "–שהייתה נפוצה בע� והיה לה מקו� ג� בתו� לבו של דוד עצמו 

מעשי� ומחדלי� שלו ושל הסובבי� אותו מוסברי� מתו� ). ז, ז"ב ט"שמ" (הבליעל

ולא תהיה זאת : "וגדולתה של אביגיל היא בכ� שנגעה בנקודה פנימית זו, ראייה זו
 
 .14�15' עמ, א, )4הערה , לעיל(בנדויד ' א: ראה .6
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נח חכ� לא הכיר ). לא, ה"א כ"שמ" (ל� לפוקה ולמכשול לב לאדני ולשפ� ד� חנ�

 1הערה : ונקודה ספציפית. וו� לדעתו וכי7,את מאמריו של אבי בנושאי� אלו

במאמרו של חכ� עוסקת בנער העמלקי שהביא לדוד את הנזר והאצעדה של שאול 

בהערה זו מוצגת למעשה סתירה שההערה מבליעה אותה בעזרת . משדה הקרב

בי� רצונו של הנער לבשר לדוד על מות שאול כדי לזכות בגמול , ניסוחי� מחליקי�

ל הציע "אבי ז). י', ב א"שמ" (כי ידעתי כי לא יחיה אחרי ִנפלו"לבי� הצטדקותו , טוב

 8.פתרו� מקורי לסתירה זו ולקשיי� אחרי� באותה פרשה

È 'ÔÓÒÂ¯‚' ,ÒÂÓÚ ¯ÙÒÏ ÌÏ˘ È˙Â¯ÙÒ ‰�·Ó ˘È Ì‡‰ ,'?ÓÚ '341-363 

שיש בספר נבואותיו של עמוס מבנה כיאסטי , מאמר זה מראה כנראה לראשונה

בנויי� על שבעה זוגות הסובבי� סביב ציר מרכזי אחד ה,  חלקי�15משוכלל של 

אלא ששבע הצלעות הראשונות ה� , )המראות והעימות ע� אמציה כוה� בית אל(

וכאילו לא באו אלא להיות כעי� , ואילו השבע האחרונות ה� קצרות, נבואות ארוכות

 .הד חוזר ומחדד לנבואות הראשונות הארוכות

ולפי מסורת הקריאה אנו ,  נפו
 בנבואות עמוס"'אדני ה"הצירו� : הערה לשונית

יש להבחי� מבחינה תוכנית בי� צירו� ". אדני אלהי�"קוראי� מתקופה קדומה למדי 

). 'במיוחד בבראשית ב(� "המופיע במקומות אחרי� בתנ" אלהי�' ה"זה לבי� הצירו� 

�טז, ז"יא "השווה דה(� "הקריאה השווה של שני הצירופי� גרמה לחילופי� כבר בתנ

אדוני : במגילת ישעיהו א'; אדני ה: ה', ישעיהו נ(ובקומרא� ) יט�יח', א ז"יז מול שמ

הנה עיני אדני אלהי� בממלכה : "350' בעמ. וכ� קרה ג� במאמר שלפנינו). אלוהי�

  "'אדני ה: " כראוי359' בעמ". אלהי�' הנה ימי� באי� נא� ה: "352' בעמ, "החטאה

)×7.( 

Ú '˘È¯Ù' ,Ó"ÀÚ�Â˙Â "Ï"Â¯Ê�" –Ï˜ ÌÈÏÈ‰˙· Ô˙ÂÚÓ˘ÓÂ ˙Â¯ÊÁ "· ,'ÓÚ '365-377 

המצטיי� בשימוש מושכל בספרות מחקרית , ב"במאמר זה עיו� מלומד בתהילי� קל

היבט לשוני מעניי� שהוצג במאמר הוא החזרה המרובה על שורשי . ופרשנית רחבה

ומדגישי� ) 23הערה ; כבמקומות אחרי� במקרא(ב המעורבי� זה בזה כא� "ב ויש"שו

שהיא ) יב'  פס– "ג� בניה� עדי עד ישבו לכסא ל�("את ישיבת בית דוד בירושלי� 

מצאתי עניי� ג� ). יד'  פס– "פה אשב כי אותיה("בירושלי� ' בבואה לישיבת ה

ב מועצ� על ידי צלילי� "המראה שתוכ� מזמור קל, בהבחנה שבסו� המאמר

 ניכרת אליטרציה של ע ושל זוג בחצי הראשו� של המזמור. החוזרי� על עצמ�

 
לעניי� דברי אביגיל והשוואת� ; 43�45' עמ, ב" תשי, ידÌÈÈ�ÁÓ, 'איש הדמי�, 'אליצור' י .7

Ï‡¯˘È , אליצור' י: ראה) 329�330' עמ, חכ�' אצל נ(לדברי שמעי ולהרגשתו הפנימית של דוד 

‡¯˜Ó‰Â ,319�324' עמ, ס" ג� תשרמת. 

 .121�129' עמ, )7הערה , לעיל (Ó‰Â Ï‡¯˘È˜¯‡, אליצור' י .8
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שנת לעיני , אעלה על ערש יצועי, שמענוה, לעיני, נשבע, ענותו(נ �העיצורי� ע ו

רנ� (ר �ובחצי האחרו� מובלטי� נ ו,  של דוד�ÀÚÂ˙Âהמעצימי� את , )לעפעפי תנומה

כ� ממחיש היגוי הפרק את הזרימה . �Â¯Êהמעצימי� את , )ערכתי נר, קר� לדוד, ירננו

 .ינית והרעיונית שבוהעני

˘ '¯ÂˆÈÏ‡' , Â‡ ˘Â�‡ ÈÏÏÚÓ"˘Â„˜ ˙ÏÈÏÚ"? –·˜‰ Ï˘ ˙�ÂÂÎÓ‰ Â„È ÏÚ " ¯ÂÙÈÒ· ‰

ÛÒÂÈ ˙¯ÈÎÓ ,'ÓÚ '405-419 

מילת המפתח במאמר . אחזור כא� על תור� המאמר בתוספת דגש לשוני שחסר בו

מעשה : אחת חיובית. מילה שיש לה בעברית המקראית שלוש הוראות', עלילה'היא 

מתייחסות תמיד למעשי (ושתיי� שליליות , )'מתייחסת תמיד למעשי ה(ב ונשגב ר

ל הסוג "בלשו� חז. האשמה כוזבת, תואנה. ב; מעשה רע ונפשע. א): בני אד�

 .השלישי נפו
 והשניי� הראשוני� כמעט שאינ� קיימי�

הדרש� פותח בדר� כלל בפסוק מ� , הנוהגת במדרשי�' פתיחות'לפי שיטת ה

את פרשת יוס� ואחיו נהגו .  דורש אותו ומקשר אותו אל הפרשה שבתורה,הכתובי�

לכו וראו מפעלות אלהי� נורא : "ה, ו"הדרשני� באופ� מסורתי לפתוח בתהילי� ס

, ולבנות את הדרשה סביב הרעיו� המרכזי בפרשת יוס� ואחיו, "עלילה על בני אד�

ה בדר� כלל בשימושה ה� השתמשו במקרה ז' עלילה'במילה . הנסתרות' פעולות ה

יוצאת דופ� ונועזת היא דרכו של . שלא היה בשימוש חי בלשונ�, הראשו� המקראי

ובכ� , ל"שמשתמש במילה לפי שימושה השלישי הקיי� בלשו� חז, מדרש תנחומא

שכביכול שיחק בגיבורי המקרא ועשה אות� , ה"הופ� את הפסוק לקובלנה על הקב

 הפיוטי� האר
 ישראליי� 9.יסטוריות שלובניגוד לרצונ� שחקני� בדרמות הה

אבל ה� מאופייני� בזיקה חזקה ללשו� , הקדומי� ה� בני זמנ� של המדרשי�

, אולי משו� כ� ה� נוטי� להמשי� את הקו העדי� של שאר המדרשי�. המקראית

 .ולא את הקו העוקצני של התנחומא

Á 'Ï˘‡' , ˙‡Â·� ÏÚ ÌÈÒÒÂ·Ó‰ ÌÈ·Â˘ÈÁ490Ï‡È�„ ¯ÙÒ·˘ ‰�˘‰  ÌÈ¯Â·ÈÁ È�˘· 

Ô‡¯ÓÂ˜· Â‡ˆÓ�˘ ,'ÓÚ '429-444 

 : שתי הערות

ל בנבואת ירמיהו על שבעי� השנה של "בחלק הראשו� במאמר זה ד� חנ� אשל ז .א

) בעקבות תדמור ולויכטר(גלות בבל ועל האפשרויות השונות לפרשה ורואה בה 

ל דובר על "כדאי להוסי� שג� בספרות חז". נבואה שהגשימה את עצמה"

 .א"מגילה יט ע: ראה. שרויות שונות לחשב את שבעי� השנהאפ

 
בסו� הקוב� ', על מאמר תלמודי שהוגה – "ממני יצאו כבושי�", 'פוקס' ראה מאמרו של ע .9

 .הסובב סביב הבעייתיות התאולוגית שבאמירה זו, )521�531' עמ(
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 390Q4מבחינה פליאוגרפית דימנט קבעה שתארי� העתקתו של : "16בהערה  .ב

דומני שאי� בידי הפֵלאוגרפי� יכולת לקבוע קביעות ". ס" לפנה�20 ל30הוא בי� 

יותר נכו� . אפשר לתאר� חרסי� מתקופת זמרי מל� ישראל�כש� שאי, כאלה

 .מר שמבחינה פֵלאוגרפית אי� מניעה לתאר� את המגילה לשני� אלולו

Ú 'Ò˜ÂÙ' ,"ÌÈ˘Â·Î Â‡ˆÈ È�ÓÓ" – ‰‚Â‰˘ È„ÂÓÏ˙ ¯Ó‡Ó ÏÚ ,'ÓÚ '521-531 

' אמר האמורא ר) כו, ח"בראשית ל" (ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני"על הפסוק 

). ב"ה י עסוט; ב"מכות כג ע" (ממני יצאו כבושי�: יצתה בת קול ואמרה: "אלעזר

' אמר ר: "ומפנה למקבילה בבראשית רבה, אנוסי�" = כבושי�: "עוזיאל פוקס מפרש

ויט אליה על ... ה מלא� שהוא ממונה על התאוה"וזימ� לו הקב, ביקש לעבור: יוחנ�

ק לפסוק זה מובאת תשובת גאו� שנשאל " והנה בפירוש רד10".כורחו שלא בטובתו

ממ� יצאו )... אלא(לא כ� אנו גורסי� בישיבה : "והשיב" מהו ממני יצאו כבושי�"

שבנוסח הגאו� " ממ�"ל" ממני"החלפת ...". ואיכא דגריס יצאו כובשי�... כבושי�

. שבכתוב" צדקה ממני"כיוו� שהדרשה מיוסדת על , אינה יכולה לשק� נוסח מקורי

הרעיו� שבני אד� חוטאי� עושי� . פוקס סובר שיש כא� תיקו� שרקעו תאולוגי

בעל כורח� הוא רעיו� מסוכ� מבחינה אמונתית ויש בו כדי לתת ' � את רצו� הבעצ

, "ממ� יצאו כבושי�"על כ� החליפו בישיבה הבבלית ל, הכשר לעברייני�

או א� , "דקא כביש ודחיק חד לחבריה", ה� שני התאומי� שבבטנה" כבושי�"כש

ונכבשה האר
 '' כדכתי, שבט יהודה דכובשי� את האר
 "–" ממ� יצאו כובשי�"ל

, משיקולי� שוני� משער פוקס שהגאו� הנזכר כא� הוא רב האיי גאו�. "'לפניכ�

שיש סיבה לשייכ� ג� כ� (ומקביל את המקרה שלנו לשני היגדי� גאוניי� נועזי� 

שבה� הגאו� דוחה בפירוש אמירות של חכמי התלמוד שאינ� עולות , )לרב האיי

עוד הוא מצטט תשובת גאו� שגרסה . בקנה אחד ע� עקרו� הבחירה החופשית

הלא ' 'דכ, הכל צפו�: "ופירשה"  והרשות נתונהˆÔÂÙהכל "ט "ג מי"במסכת אבות פ

 .תיקו� נוסח אידאולוגי, לדעת פוקס, ג� כא�. "'הוא כמוס עמדי

הוא ביטוי " ממני יצאו כבושי�"נקודת התורפה שבתיאוריה זו היא העובדה ש

המצוטטי� (נת� בעל הערו� ' י וג� ר"שג� רשעובדה היא . קשה מבחינה פרשנית

וא� על פי שאחרי בקשת , פירשו את הביטוי שלא כפי שנתפרש במאמר) במאמר

אי� תימה בכ� שבישיבת הגאוני� , מחילת� נראה שיש להעדי� את פירושו של פוקס

, ג� ת� דעת�. נוצר נוסח אחר המנסה להתמודד ע� הביטוי הקשה בדרכי� אחרות

רב האיי גאו� בעוצ� סמכותו לא חשש , י� האחרי� שהובאו במאמרשבשני המקר

לפרש� כפשוט� ללא כחל , להתמודד פני� אל פני� מול תורת� של האמוראי�

ושרק ולדחות את דבריה� במילי� מפורשות תו� הדגשה מפורשת של הנימוק 

 ?ולמה לו להסתתר במקרה שלנו מאחורי נוסחות, האמונתי

 
 .1042' אלבק עמ�תיאודור' מהד, ת רבה פרשה פה חבראשי .10
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ר עוזיאל פוקס הוא מטובי "שד, ל מסורת נוסח התלמודמ� ההיבט ש, מכל מקו�

אזהרה מפני העדפה  – חשובי� במיוחד הדברי� שהודגשו בחתימת המאמר, חוקריה

לעתי� ספרי ספרד ואשכנז נאמני� יותר מספרי . אוטומטית של נוסחות הגאוני�

 .שבה� חלו ידיי� דעתניות, הגאוני�

 


