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כרכים כב-כג של 'מחקרי ירושלים במחשבת ישראל' ששמם '"דברים חדשים עתיקים": 
היהודית  במחשבה  וריטואל  אמונה  והלכה,  פילוסופיה  ופולמוס,  מיסטיקה  מיתוס, 
דור החוקרים  עניינם המחקרי של  ברובם המכריע את תחומי  לדורותיה', משקפים 
שצמח בעשור האחרון של המאה העשרים ובעשור הראשון של המאה העשרים ואחת. 
כרכים אלה פותחים בדיון בקטבים המיתיים והריטואליים המנוגדים שכנגדם נערכה 
עבודת יום הכיפורים בשעה שמחברי מגילות מדבר יהודה עזבו את המקדש המחולל 
בירושלים במאה השנייה לפני ספה"נ, ומסתיימים בדיון במחלוקת הכרוכה בעלייה 
להר הבית בימינו, כשאין מקדש בירושלים אך לא מעטים מייחלים לבניינו המחודש 
ומפגינים עמדה זו באמצעות הריטואל השנוי במחלוקת של 'העלייה להר' שבו עמד 
צפויות של רצף  קודש הקדשים. שני הכרכים, המלמדים על משמעויות בלתי  פעם 
ותמורה, מסודרים על פי סדר כרונולוגי לאורך תקופה של כ2200 שנים. הספר מחולק 
לארבעה שערים המתייחסים לשלהי העת העתיקה )מיתוס, מיסטיקה ומדרש(, לימי 
חסידות  )פראנקיזם,  החדשה  לעת  פילוסופיה(,  הקבלה,  ראשית  )קראים,  הביניים 
וקבלה, מחלוקות פנים חסידיות(, ולפרק הזמן שבין שלהי המאה התשע עשרה לסוף 
המאה העשרים שבו פגשה המסורת בעולם המודרני )בעלי הלכה ופוסקים, מקובלים 
המבקשים  רבניים  וחוגים  המודרני  העולם  עם  המתמודדים  רבנים  אלהים,  ומבקשי 

לחדש את העבר המקראי באמצעות חידוש ריטואלים עתיקים(.
מטבע הדברים כל אחד מעשרים המשתתפים בכרכים אלה דן בתחום אחר של 
המחשבה היהודית הנוגע בפרק היסטורי מוגדר, אולם דומה שניתן לאפיין כמה קווים 
בולטים המאפיינים את תחומי עיסוקם של כל הכותבים. הקו הבולט בשער הראשון, 
ומביטוייו  המקראי  הסיפור  מהרחבת  היונק  המיתוס  של  המשמעות  רב  מקומו  הוא 
הריטואליים בשעה של פולמוס ושל מחלוקת. המיתוס התעצם בספרות הבתר–מקראית 
שנמצאה במגילות מדבר יהודה, שם סיפורים על מלאכי קודש בראשות 'שר אורים' ועל 
עירים חוטאים בראשות ה'שר עזזאל' משרתים את המאבק בין 'בני צדק' ל'בני עוול' 
ובין 'בני אור' ל'בני חושך'. המיתוס על עולם המלאכים הקדושים והטהורים, הוא עולם 
המרכבה 'מעון קודש קדשים', לעומת עולם המלאכים החוטאים והטמאים, הוא מקום 
'שחת עולמים', שהיה קשור במקורו למחלוקות נוקבות בין בית צדוק המודח לבית 
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חשמונאי שתפס את מקומו בכוח הזרוע, התפתח לכיוונים חדשים אחרי חורבן בית שני 
בספרות ההיכלות, במדרש חכמים ובמדרשי גאולה. התפתחות זו אירעה תוך וויתור 
המיסטיים,  בהיבטיו  והעמקה  המיתוס  של  הפנים–יהודיים  הפולמוסיים  היבטיו  על 
העל–זמניים והמשיחיים, הכוללים שבעה היכלות עליונים בעולם המרכבה המנציחים 
את עבודת הקודש מן העבר, הנשמרת בידי המלאכים בהווה נצחי, לצד עלייתו של 
'היכל קן צפור', הוא היכלו של משיח המופקד על הנקמה ועל הגאולה השמורות בחיק 
העתיד. המיתוס על עולם המלאכים בשבעה היכלות עליונים, לצד המיתוס על המשיח 
הנוקם היושב ב'היכל קן צפור' ועל תולדות השושלת המשיחית מימי סדום ועד עת קץ 
הימים, הגיע לשיאו בגלגולים שונים במיסטיקה של הזוהר אשר הפכה יסודות מיסטיים 

עתיקים למדרש מיתי–משיחי חדש. 
קו שני הבולט בדיונים השונים בשלהי העת העתיקה ובימי הביניים הוא הדיאלוג 
הבין–דתי הסמוי עם הספרות הנוצרית–היוונית והארמית–הסורית, והפולמוס הבין–דתי 
הגלוי שבו דנים בוויכוחים בין הנצרות הסורית, הנכתבת בלשון הארמית, למסורת 
היהודית, הנכתבת בעברית, בדבר הלשון ששימשה בבריאת העולם. דיאלוג ופולמוס 
על  לרבנים  הקראים  בין  בוויכוח  גם  נמצא  וסמכות  קדושה  בכורה,  בדבר  דומים 
ידי  ועל טווח סמכותם של עקרונות פרשניים מעשי  המידות שהתורה נדרשת בהם 
אדם. במחצית השנייה של ימי הביניים מסתמן הדיאלוג של הוגים יהודיים עם המסורת 
הפילוסופית האריסטוטלית בעולם המוסלמי, מחד גיסא, ובולטת הביקורת אודות המדע 
האריסטוטלי שהעלו הוגים יהודים, מאידך גיסא. זירת הדיון היא מדעית לכאורה אולם 
למסקנות שעלו מתפיסת המדע האריסטוטלי בימי הביניים נודעה משמעות מכרעת 
ביחס להשקפת העולם הדתית של יהודים, נוצרים ומוסלמים ולוויכוחים הבין–דתיים 

שנלוו אליה.
קו שלישי אופייני, הבולט בשער השלישי, הוא הפולמוס והמחלוקת בתוך העולם 
היהודי שהתפצל בראשית העת החדשה בין מוקדי הזדהות שונים, קבליים, משיחיים, 
שבתאיים וחסידיים, שחרגו בצורות שונות מגבולות ההלכה ומהנורמות שהיו מקובלות 
הוגים  של  רחב  מגוון  שכללו  אלה,  למחדשים  המשותף  המכנה  המסורתי.  בעולם 
ומנהיגים מתונים וקיצוניים אשר נבדלו זה מזה באופן מהותי, היה טמון בעובדה שלא 
ראו עוד בהלכה מקור סמכות בלעדי במציאות המרה של הקיום בגלות. על כן הוסיפו 
עליה מחשבה מיסטית קבלית ומיתוס משיחי אשר צמחו והתפתחו בעקבות טראומות 

היסטוריות לאורך האלף השני, וקשרו באופן מקורי בין העבר, ההווה והעתיד. 
בין מקורות סמכות שונים  הוא המפגש הטעון  קו אחרון, הבולט בשער הרביעי, 
בתרבות  יסוד  ערכי  ובין  וקבלה(  )הלכה  המודרני  האורתודוקסי  היהודי  בעולם 
הליברלית )חירות, שוויון זכויות ַלשונים, מעמד האישה, סמכות המדע, אינדיבידואליזם 
וזכויות הפרט(, שהפך למפגש בלתי נמנע בתמורות העתים שהקהילה היהודית נחשפה 
אליהן בגלות, בתפוצה ובהקמת מדינת ישראל, מרצונה או בעל כורחה. מפגש טעון 
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הציונות,  התגבשות  הגירה,  וגלי  פוגרומים  פרעות,  שכללה  בתקופה  שהתרחש  זה 
שתי מלחמות עולם, שואה, פליטות, עלייה ותקומה, כלל התנגשויות, חילוקי דעות 
ועמדות מקוטבות שהעלו יצירה הלכתית חדשה ורפלקסיה מטה–הלכתית שהתמודדה 
עם אתגרים חדשים. משברי הקיום בין השואה לתקומה ובין חורבן העולם המסורתי 
התפוצה  של  קיומה  והבטחת  הציונית  המציאות  כינון  עם  החופשי,  בעולם  וחידושו 
היהודית, העלו ציפיות משיחיות עזות–ביטוי לצד תפיסות פונדמנטליסטיות המבקשות 
לצד  וכפירה  אמונה  בשאלות  עמוקות  תהיות  העלו  ואף  עתיקים,  מיתוסים  לחדש 
חידוש העניין בהקמת המקדש ובכינון מחודש של ממדים שונים של העולם המקראי. 
של  במשזר  להווה  העבר  בין  הקושרות  אלה,  מפליגות  תמורות  של  שונים  היבטים 
זיכרונות ומסורות, מצוות והלכות, מיתוס ומיסטיקה, פולמוס והתפצלות, הגות ופירוש, 

פילוסופיה וספרות, נידונים בשער זה.
כוהנים, מיסטיקנים  'שלהי העת העתיקה:  בשער הראשון של הקובץ, שכותרתו: 
אלמונים, חכמים ובעלי מדרש', ארבעה מאמרים העוסקים בחקר מיתוסים כסיפורים 
מכוננים, מרחיבי יצירה ופורצי גבולות, המצויים בנקודת המפגש שבין הארצי לאלוהי 
וביחסי הגומלין בין המעשה הארצי להכרעה האלוהית מעבר לגבולות הזמן והמקום. 
מפתנם  שעל  והריטואליים  הסמליים  המיתיים,  הקטבים  בשני  עוסקת  אליאור  רחל 
נערכה עבודת יום הכיפורים על פי מגילות מדבר יהודה, שנכתבו בעיקרן בתקופה 
המיתוס  הטרוטופיים:  מיתוסים  שני  של  במקומם  עוסק  הדיון  ומחלוקת.  משבר  של 
הראשון מספר על מלאכי הקודש בעולם המרכבה, בגן עדן, 'מעל לארץ', במקום טהרה 
וקדושה, מקור החיים, המיוצג בקודש הקודשים, בתחומו של 'שר אורים', אליו נכנס 
הכהן הגדול בעבודת יום הכיפורים, ואילו המיתוס השני מספר על המלאכים החוטאים 
הנודעים בשם עירים, המצויים בעולמם של בני שחת הכלואים 'מתחת לארץ', במקום 
הטומאה והמוות, במדבר, ב'ארץ גזרה', בהנהגתו של מלאך החושך, השר עזאזל, לשם 
הלך 'איש עתי' ביום הכיפורים עם השעיר לעזאזל. שני המיתוסים המפורטים במקורות 
שונים ומיוסדים על הרחבת הסיפור המקראי ועל פירוש הריטואלים הייחודיים ליום 
הכיפורים הרמוזים והמפורשים בו, מניחים מקום להשערה שהיו חלק ממחזה דרמטי–
סקראלי שנקרא בציבור במועד זה, בשעה שהמקדש בירושלים נחשב כמחולל והכוהן 

הגדול מבית חשמונאי ששירת בו נקרא 'הכהן הרשע'.
היווני שהתחבר במאות הראשונות לספה"נ  וחוה'  ב'ספר אדם  דפנה ארבל דנה 
ושתרגומו מצוי ב'ספרים החיצונים', ובוחנת את ההיבטים יוצאי הדופן בדמותה של 
ולא  העולם השמימי  רזי  לגילוי  וכראויה  במרכבה  כצופה  זה  בחיבור  המוצגת  חוה, 
בהקשר  עוסק  הדיון  העתיקה.  העת  שלהי  בספרות  כמקובל  וכנענשת  כחוטאת  רק 
המיסטי של מסורת המרכבה המיוסדת על חזון יחזקאל ובמשמעות ייחוסה של חוה 
למסורת מקודשת זו, שקודם לכן נקשרה רק באנשי מופת יחידי סגולה. צחי וייס דן 
במיתוס של האותיות הבוראות בחיבור הנוצרי–היווני 'המסתורין של האותיות היוניות' 
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בהשוואה לתפיסת האותיות ב'ספר יצירה'. הדיון עוסק הן בקדושתה ובבכורתה של 
הלשון הארמית הסורית בכתביהם של מחברים נוצרים בני הכנסייה הארמית הסורית 
בשאלת  והן  הבריאה,  כלשון  העברית  הלשון  של  ראשוניותה  נגד  הנוקב  ובפולמוס 
מקום חיבורו וזמנו של 'ספר יצירה', הטוען כידוע שהעולם נברא ב'כ"ב אותיות יסוד 
ובעשר ספירות בלימה'. רות קרא–איבנוב קניאל דנה בגלגוליהם של מיתוסים חתרניים 
הקשורים בלידת משיח בן דוד ובמשמעות מוצאו מהכאוס והטראומה הכרוכים בחורבן 
סדום ובחטאי גילוי העריות של לוט ובנותיו. הדיון העוסק ב'זרע שבא ממקום אחר', 
כמפורש במדרש 'בראשית רבה' על חטאי בנות לוט וכמבואר ב'ספר הזוהר' על פרשה 
זו, מוקדש לגלגוליה המיתיים של השושלת המשיחית שמוצאה מאבות ואמהות שחטאו 
ראייה  שעניינה  בעבירה'  הבאה  ב'מצווה  קשורות  ותולדותיה  עריות  גילוי  בחטאי 
נחתם  העיון  העתיד.  הבטחת  למען  בהווה  גבולות  פריצת  המתירה  ראות,  מרחיקת 
בבחינת ההבדל המהותי בין המסורת המדרשית למדרש הזוהרי בדרך טיפולם בפריצת 

הגבולות הקשורה בשושלת המשיחית. 
בשער השני שכותרתו: 'קראים, מקובלים אלמונים, פילוסופים, אנשי מדע ומומרים' 
חמישה מאמרים העוסקים בפולמוסים ובנקודות מפנה ביצירה היהודית. אבירם רביצקי 
מפרסם תרגום עברי פרי עטו של פירושו הערבי של החכם הקראי יעקב אל קרקסאני 
בן המחצית הראשונה של המאה העשירית לברייתא דרבי ישמעאל ולמידות שהתורה 
נדרשת בהן הנזכרות בחיבור זה. הדיון עוסק במגמות הפולמוסיות והביקורתיות של 
הרבני,  העולם  של  והפרשניות  הדרשניות  היסוד  הנחות  נגד  היוצא  הקראי  המחבר 
הבאות בחיבור זה לידי ביטוי מפורט. אלון דהן דן ב'ספר הבהיר' שזהות מחברו או 
מחבריו ומקום חיבורו אינם ידועים. חיבור אלמוני זה שנכתב בלשון מדרש המצרפת 
יסודות מיתיים ומיסטיים, הציג לראשונה במאה השתים עשרה אלוהות כפולת פנים 
הכוללת אל מאציל ושכינה נאצלת. השכינה המתוארת כבת מלך וכאור נאצל, מכונה 
חכמה, צדק, שלום, רחמים, נצח ואמת, והיא מוצגת כישות המצויה בעת ובעונה אחת 
בשמים ובארץ שמעמדה בעולם האלוהי תלוי בקיום המצוות של בני ישראל. לאור 
הדיון בטעמי המצוות הקשורים בשכינה, מציע המחבר בחינה מחודשת של העמדה 
זו  היא  ההלכה האשכנזית  לטענתו  הבהיר.  לספר  מזרחי  מוצא  המייחסת  המחקרית 
המשפיעה באופן בולט על מערכת הסמלים המתארת את המאציל והנאצלת בספר 

הבהיר.
חלקו השני של השער השני עוסק בפילוסופיה היהודית בימי הביניים. ההתמודדות 
ותנועה,  זמן  מקום,  של  בשאלות  שלו  היסוד  תפיסות  ועם  האריסטוטלי  המדע  עם 
הנוצרים,  המלומדים  את  העסיקה  וריק,  חומר  מורכבים,  ועצמים  איכויות  יסודות, 
את ההוגים המוסלמים ואת הפילוסופים היהודיים במחצית השנייה של ימי הביניים. 
כתביהם של אבן סינא, אבן רשד, אלגזלי, אלפאראבי וויליאם איש אוקהם, דונס סקוטוס 
ואבנר מבורגוס, שדנו בפילוסופיה האריסטוטלית ובהנחותיה המדעיות, היו ידועים 
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מרכזי  לצד תחום  לדיון מעמיק  ונושא  מקור השראה  להם  ושמשו  היהודים  להוגים 
דן בתפיסת הנבואה של משה רבנו בכתבי  חן  וביקורת. אלכסנדר אבן  פולמוס  של 
הרמב"ם לאור תפיסותיו האריסטוטליות ולאור הזדהותו עם משה כמנהיג וכמחוקק. 
הדיון המקיף בייחודה של נבואת משה כולל גם את המשתמע מתפיסתו העצמית של 
הרמב"ם כמשה שני; אסתי איזנמן דנה בעמדתו של ר' משה בן יהודה בעל החיבור 
האנציקלופדי 'אהבה בתענוגים' בשאלות איכות היסודות, הרכבם ומיזוגם, ומבארת את 
טיבו של הדיאלוג שהמחבר מנהל עם המסורת הפילוסופית הקודמת לו. שלום צדיק 
דן בהשפעתו המכרעת של הרב המומר אבנר מבורגוס )נפטר 1347( על הנחות היסוד 
הביקורתיות של ר' חסדאי קרשקש )נפטר 1411( ביחס למקום, לזמן ולתנועה ומבאר 

את יסודות ביקורתו על המדע האריסטוטלי.
בשער השלישי שכותרתו: 'העת החדשה: שבתאים וחסידים, מחלוקות ופולמוסים', 
בשבתאות  הקבלית–המשיחית  המסורת  של  בגלגוליה  העוסקים  מאמרים,  שישה 
ובחסידות. הדיון מרחיב על הוויכוחים הנוקבים שנקשרו בתנועות אלה שחלקו על 
בלעדיות סמכות הדעת של בעלי ההלכה וזכו להיענות ציבורית רחבה. פאבל מצ'ייקו 
דן ביחסו של השבתאי יעקב פראנק בן המאה השמונה עשרה לסינקרטיזם הדתי בכלל 
ולצלב הנוצרי בפרט ויוצא כנגד העמדה המחקרית המקובלת הרואה בשבתאות רצף 
אחיד משבתי צבי ועד יעקב פרנק. לטענתו הפער הכרונולוגי וההבדל התרבותי בין 
המומרים לאסלאם בשלהי המאה השבע עשרה וראשית המאה השמונה עשרה באימפריה 
העות'מאנית )הדונמה(, לבין המומרים לנצרות במחצית המאה השמונה עשרה בפולין 
גישה  מחייב  עקרונית,  סינקרטיסטית  בעמדה  שהחזיקו  )הפראנקיסטים(  הקתולית 
הדיאלקטי  האמונה  במושג  דנה  אורנט  לאה  אלה.  תנועות  לשתי  שונה  מתודולוגית 
והפרדוקסאלי של ר' נחמן מברסלב בספרו 'ליקוטי מוהר"ן', הכולל התמודדות מקורית 
עם אנטינומיות וספקנות מצד אחד ותפיסה מוסרית מורכבת המחויבת לעולם של תורה 
ומצוות, מצד שני. צבי מרק דן ב'ספר הנשרף' של ר' נחמן מברסלב ובהתגלויות המיסטיות 
 שנרשמו בו, שהיוו יסוד לכמה דרשות ב'ליקוטי מוהר"ן'. הדיון מאיר את הפולמוסים של 
ר' נחמן עם מתנגדיו במחנה החסידי באור חדש, בזיקה לוויכוח על מידת הגילוי והכיסוי 
במחלוקת  השנויה  לטענתו  וביחס  הנשרף',  ב'ספר  המתועדת  המיסטית  מעלתו  של 
בדבר מקור השראה שמימי–מלאכי שרק הוא לבדו זכה לו, בעולם החסידי שהיו בו 
טוענים נוספים לגילויים עליונים. רבקה דביר–גולדברג מאירה את דיוקנו של צדיק 
חסידי נשכח, ר' צבי יהודה מרוזדול, ממשפחת צדיקי זידיטשוב–קומרנא, באמצעות 
סיפוריו. צדיק זה שכיהן כרב בגליציה במחצית המאה התשע עשרה, הרבה להתלבט 
בדבר מקומו בהנהגה הצדיקית, והדיון בתורתו ובסיפוריו מאיר זוויות לא ידועות על 
החסידות בגליציה. גדי שגיב מעיין בתורות של צדיקי חסידות צ'רנוביל שבאוקראינה 
במאה התשע עשרה ודן במשמעות של 'תיקון פגם הברית' בזיקה לכינון תורת צדיק 
ייחודית ולגיבושה של עדה חסידית מובחנת סביב פרקטיקה סגפנית, שנהגה להלכה 
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ולמעשה אצל חסידי צ'רנוביל. דוד אסף דן במחלוקת פנים–חסידית מרה העוסקת בבנו 
של ר' ישראל מרוז'ין, הצדיק דב בער מליאובה, שנטש את החסידות ופנה להשכלה 
בין  עשרה  התשע  המאה  של  האחרון  בשליש  שהתחוללה  זו  מחלוקת   .1869 בשנת 
שתי חצרות חסידיות מרכזיות, צאנז וסדיגורה, הניבה יצירה ספרותית ענפה ומגוונת 

הנסקרת במאמר ביבליוגראפי זה. 
בשער הרביעי שכותרתו: 'משלהי המאה התשע עשרה ועד שלהי המאה העשרים: 
ההתמודדות הרבנית עם המציאות המודרנית — הלכה, אמונה, מיסטיקה וריטואל', 
חמישה מאמרים המוקדשים להיבטים שונים של המפגש הטעון בין מקורות הסמכות 
נחשפה אליהן במפגשה  היהודית  המסורתיים למקורות התוקף החדשים שהקהילה 
והקמת  עם העולם החופשי שצמח בעקבות שתי מלחמות העולם, טראומת השואה 

המדינה.
הכהן  מאיר  ישראל  ר'  של  בעולמו  להלכה  קבלה  בין  במפגש  דן  בראון   בנימין 
)1933-1839(, בעל הפירוש הנודע לשו"ע או"ח, הידוע בשם 'משנה ברורה', המכונה 
על שם ספרו 'חפץ חיים'. הדיון ממחיש את הטענה שפסיקתו של ה'חפץ חיים' מבטאת 
מגמה מצמצמת בכל הנוגע לאפשרות קליטתן העכשווית של נורמות קבליות אל תוך 
ההלכה. המחבר דן בתמורה המתודולוגית המתבקשת מהאפשרויות החדשות העומדות 
בפני ציבור הלומדים בעידן החיפוש הממוחשב במאגרי ספרות הפסיקה ובהשפעתן 
על ניתוח עמדותיו של הפוסק. שרגא בר–און חוקר את עומק הפסימיות ועומק האמונה 
בן   ,)1942-1871( צייטלין  הלל  והפובליציסט,  המיסטיקן  הסופר,  הדעות,  הוגה  של 
ובספרות  היהודית  בספרות  הרחבה  קריאתו  בעקבות  שהיטלטל  חב"דית  למשפחה 
העולם וכתוצאה מניסיון חייו בין הפוגרומים ושתי מלחמות העולם, בין אמונה לכפירה 
ובין ספקנות לתעיה. הדיון המתמקד בצייטלין, המוגדר כ'מבקש אלוהים' או כצמא לאל 
חי, ובחיבורו 'צימאון' המשקף עמדה זו, כולל עיון במקומה של בקשת אלהים בספרות 
העברית בדור התחייה, בכלל, ובהשפעתה של הספרות הרוסית והאירופית על תודעה 
היהודי–הרוסי  מוקדשת להשפעתו הרבה של מבקר הספרות  לב  זו, בפרט. תשומת 
לב שסטוב. בר–און מאתגר את ההשקפות המקובלות על הביוגרפיה האינטלקטואלית 
רבת התהפוכות של צייטלין ומאיר מחדש את עולמו המיוסר של מחפש אלהים זה 
שהתמודד עם תחושות עזות של תעייה, אמונה וכפירה לאורך כל ימי חייו עד שנספה 

בשואה.
אליהו  בכתבי הרב  ומדע  בין קבלה  עוסקת בשילוב המפתיע  בר–בטלהיים  לילך 
מרדכי הלוי ולקובסקי )1962-1873(, תלמידו של ה'חפץ חיים', שנודע כפוסק ואיש 
הלכה שהצטרף להנהגה הרבנית בארץ ישראל כשעלה בשנת 1934 לירושלים. בתקופה 
זו פרסם הרב ולקובסקי חוברת בשם 'חכמת האמת והמדע' אשר דנה בסוד הצמצום 
הלוריאני על פי קבלת סרוק ובה צירף רעיונות מדעיים פופולריים על אטומים, חומר 
ואנרגיה, לתורת הצמצום הלוריאנית על פי פירושיה בקבלת ליטא. בחיבורו יצר הרב 
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צירוף מקורי בין קבלה, פילוסופיה ומדע שלא היה לו המשך. אבינועם רוזנק מצביע 
במאמרו על ייחודו של הרב אליעזר ברקוביץ )1992-1908(, שהיה מבכירי תלמידיו 
של הרב יעקב יחיאל ויינברג )1966-1885(, בעל שו"ת 'שרידי אש', במפגשו עם העולם 
המודרני. המחקר דן בעמדתו הליברלית של רב אורתודוקסי–מודרני זה, שהתמודד עם 
המוסר החילוני לעומת המוסר הנגזר מן ההלכה וההתגלות, וביקש לתת ביטוי בפסיקה 
ההלכתית לעולם הידע המתחדש ולשינויים רבי המשמעות שהתחוללו בעולם החופשי. 
הדיון מעמת את עמדתו של הרב ברקוביץ בסוגית מעמדה של האישה בעולם המודרני 
מזה, שנקטו בעמדה  סולובייצ'יק  יוסף דב  ושל הרב  מזה  קוק  עם עמדתם של הרב 
הפוכה בשאלת היחס לזכויות נשים לאור תמורות ההווה. שרינה חן דנה בהשקפת 
עולמם של רבנים בני זמננו הנמנים עם חוג 'רבנים למען המקדש', חוגי 'מכון המקדש', 
'פעילי המקדש' ומועצת רבני יש"ע, הטוענים בעקבות איחוד ירושלים ב'מלחמת ששת 
הימים' שחובת העלייה להר הבית כמצוות עשה חלה על כלל הציבור האמוני בזמננו. 
השקפה זו, המיוסדת על אמונה בקדושתו הנצחית של מקום המקדש, התגבשה תוך 
פולמוס ומחלוקת עם עמדת הרבנות הראשית, שאסרה על הכניסה להר הבית בשל 
אותם  לשמור  הנמנע  שמן  וטהרה,  טומאה  בדיני  יתרה  הקפדה  המחייבת  קדושתו, 
בתקופתנו. הדיון עוסק במשמעותו השנויה במחלוקת של ציווי 'מורא מקדש' שנסמך 
לו עונש כרת, ובביאור משמעות הפולמוס על חובת העלייה להר הבית בדורנו. עליה 
זו שנויה במחלוקת הן בשל משמעותה החתרנית הנוגעת לשינוי זהותו המוסלמית של 
ההר בהווה ובהחזרתו לקדושתו היהודית בעבר, והן בשל האיסור הגורף המתייחס 
לעלייה להר מטעמים הלכתיים ופוליטיים שמטילים חוגים רבניים שונים. דיון טעון 
זה הוא הרקע לניתוח המשמעויות הגלויות והמרומזות של טקס ההליכה סביב להר, 
המכונה 'עלייה אל ההר' שמהותו שנויה במחלוקת בין המצדדים לאוסרים מטעמים 
בין–דתיות  וחברתיות,  דתיות  במחלוקות  השזורות  אלה  סוגיות  ופוליטיים.  הלכתיים 
ופוליטיות, קשורות בעמדות הלכתיות סותרות ובהשקפות חולקות בשאלת משמעות 

קדושת הר הבית בעבר ובהווה.
אני מבקשת להביע תודה לד"ר יונתן מאיר שסייע בשלבים הראשונים של כינוס 
המאמרים, ולדנה רייך עורכת הלשון על עבודתה המסורה בהתקנת המאמרים לדפוס. 
תודה מיוחדת אני חבה לדניאל שפיצר ששקד במסירות ובאורך רוח על הפקת הכרכים 
מידיעותיו  בהם  ושיקע  לדפוס,  להבאתם  ועד  והשלמתם  המאמרים  התקנת  משלב 

הרבות ומטוב טעמו. 

רחל אליאור 
החוג למחשבת ישראל

האוניברסיטה העברית בירושלים
שבועות תשע"א 
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רחל אליאור

תוך שימוש במלה בחיי היום יום שלנו, אנו שוכחים 
שהמלים אינן אלא קטעים של סיפורים קדמונים 

ונצחיים ושאנו בונים את בתינו, בדומה לברברים, 
משברי הפסלים וצלמי האלילים. מושגינו והגדרותינו 

המפוכחים ביותר הם היפעלויות רחוקות של 
מיתוסים וסיפורים קדומים. אין אפילו פירור אחד 

 מתוך האידיאות שלנו שאינו מתייחס על מיתולוגיה — 
שלא היה אי–אז מיתולוגיה משונת צורה, חבולה, 

כזאת שלאחר גלגול.1

א. מבוא

הזיכרון היהודי מורכב משכבות ורבדים שנצברו לאטם לאורך פרק זמן ארוך של למעלה 
משלושת אלפים שנה. חלקו אבד בתהום הנשייה ובתמורות העתים, חלקו שרד בשפה 
על ביטוייה הכתובים והחקוקים באבן, חלקו נשכח, חלקו הושכח, וחלקו שרד בספרות 
העברית והארמית הקדומה ששרידיה הגיעו לידינו ממקורות שונים מן העת העתיקה ועד 
ימינו. בספרות ששרדה מן האלף הראשון לפני הספירה, על שלושת מכלוליה — זה הידוע 
כאסופה המקראית, זה המוכר כמגילות מדבר יהודה וזה המכונה ספרים חיצונים, שנכתבו 
כולם בעברית ובארמית מימי בית ראשון ועד חורבן בית שני — מצויים שרידי זיכרונות 

עתיקים השזורים אלה באלה במשזרים נשכחים ומעוררי תהייה.
דומה שאין צריך לומר שכל אחד מהחיבורים המרכיבים מכלולים אלה הוא בעל 
צביון ייחודי וקול מובחן המשקף חוג מסוים, לשון מיוחדת ותקופה מוגדרת שהותירו 

ברונו שולץ, 'מיתיזציה של המציאות', הנ"ל, חנויות קינמון, בית המרפא בסימן שעון החול, תל אביב   1
תשמ"ו, עמ' 272.

]'דברים חדשים עתיקים': מיתוס, מיסטיקה ופולמוס, פילוסופיה והלכה, אמונה וריטואל במחשבה היהודית לדורותיה, א 
)מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כב ]תשע"א[(, עמ' 52-3[
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חורבן  לפני  שונות  בקהילות  השונים שהתחברו  במכלולים  עיון  אולם  ייחודי.  חותם 
בית שני והאזנה קשובה לקולות העולים מהם, לזיכרונות המשוקעים בהם ולמרחבים 
בין  מורכבים  גומלין  קשרי  על  מלמד  בהם,  המהדהדים  והלשוניים  האסוציאטיביים 
החיבורים השונים. קשרים אלה יוצרים מחוזות זיכרון החורגים מתחומו של היחיד אל 
עבר תפיסת עולם היסטורית ועולם מושגים קיבוצי, המושתתים על רשתות משמעות 
תרבותית ויצירה דתית משותפת. על מחוז זיכרון אחד, הקשור במיתוס ובמיסטיקה, 
שונות  ספרותיות  במסורות  מצויים  ששרידיו  ובמלאכים,  בכהונה  ובמקדש,  בפולחן 
מלפני הספירה, 'המקדדות, מתמצתות ומעגנות זיכרון תרבותי', כדבריו של ההיסטוריון 
הצרפתי פייר נורה )Pierre Nora(, אני מבקשת להתחקות, בזיקה ליסודותיו העתיקים 

של יום הכיפורים.2
יום הכיפורים נזכר כמועד השישי ברשימת שבעת מועדי ה' החלים בשבעת חודשי 
השנה הראשונים על פי הלוח המקראי, שראשיתו נזכרת בקצרה בספר שמות יב 2, 
מתוארכת  ברשימה  נמנים  אלה  32-26. מועדים   ,4 כג  ויקרא  בספר  מפורט  ועניינו 
ועד  פסח,  המועדים,  מחזור  את  הפותח  המועד  חל  שבו  הראשון,  החודש  ממחצית 
למחצית החודש השביעי שבו חל המועד השביעי החותם את מועדי ה', חג הסוכות 
)ויקרא כג 44-4(. המועד השישי בין שבעת מועדי ה' מכונה יום הכיפורים ושבת שבתון 
)שם, כג 32-26(, וקרבנות היום מפורטים בספר במדבר )כט 11-7(. פרטי עבודת היום, 
העתי',  'האיש  ובידי שליחו,  הקודשים במקדש,  בקודש  הגדול  הכוהן  בידי  שנערכה 
שהשלים את מצוות היום בארץ גזרה במדבר, מתוארים בהרחבה בפרק טז של ספר 
ויקרא. תכליתו של מועד זה ותכלית עבודת היום, הכפרה וההיטהרות מחטא, מפורטות 
בסיום תיאור עבודת הכוהן הגדול ועבודת האיש העתי: 'כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר 
אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו. שבת שבתון היא לכם ועיניתם את נפשותיכם 
חקת עולם ]...[ וכפר את מקדש הקדש ואת אהל מעד ואת המזבח יכפר ועל הכהנים 
ועל כל עם הקהל יכפר. והיתה זאת לכם לחקת עולם לכפר על בני ישראל מכל חטאתם 

אחת בשנה' )שם, טז 34-30(.3 

למשמעותם של 'מחוזות הזיכרון' ולעניין הקידוד, התמצות והעיגון של זיכרון לאומי–תרבותי ראו:   2 
פ' נורה, 'בין זיכרון להיסטוריה: על הבעיה של המקום', זמנים, 45 )1993(, עמ' 19-4.

על יום הכיפורים במקרא, על ההשקפה הכוהנית המצויה בבסיסו ועל מקומו בהשוואה לטקסי כפרה   3
 J. Milgrom, Leviticus :של מקדשים במזרח הקדמון המתועדים בספרות האכדית ראו דיון מקיף
 1–16: A New Translation with Introduction and Commentary (Anchor Bible, 5), New York
pp. 42–51, 1009–1084 ,1991. מילגרום קובע במבוא לספרו את תאריך חיבורו של ספר ויקרא 
 M. Haran, :ואת המקור הכוהני העומד בבסיסו לימי בית ראשון, וזו גם דעתו של מנחם הרן, ראו
Temples and Temple Service in Ancient Israel, Oxford 1978, pp. 1–12, 146–148. ראו: ד"צ 
'הכפרה הכללית של  טז:  )פירוש על פרק  ירושלים תשי"ג, עמ' רצח-שיט  א,  ויקרא,  הופמן, ספר 
המקדש'(. לעיון מחקרי מקיף על המסורת המקראית של יום כיפור ועל מקבילותיה במגילות מדבר 
יהודה, בספרות החיצונית ובספרות ההלניסטית, ועל התפתחויותיה המאוחרות בראשית הנצרות 

2]
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הזהב  למזבח  בזיקה  שמות,  בספר  לראשונה  זה  מועד  נזכר  המקראית  באסופה 
בקודש הקודשים, שם נזכרת הכפרה הנערכת פעם בשנה בידי הכוהן הגדול, המוגדרת 
אף היא כקודש קודשים: 'וכפר אהרון על קרנותיו אחת בשנה מדם חטאת הכפרים 
אחת בשנה יכפר עליו לדורותיכם קדש קדשים הוא לה'' )שמ' ל 10(. ככל הנראה הזיית 
הדם על הכפורת טיהרה את המקדש מטומאת בני ישראל, מפשעיהם ומחטאתם, וטקס 
שילוח השעיר לעזאזל למדבר, כשעוונות בני ישראל על ראשו, כיפר על חטאי העדה 
ופשעיה וטיהר אותה מעוונותיה. כמה מהקשריהם העתיקים והלא ידועים של טקסים 

אלה נדונים בחיבורים שנמצאו בין מגילות מדבר יהודה. 
הספירה  לפני  השנייה  המאה  במחצית  כוהניים  בחוגים  שנכתב  היובלים,  בספר 
ונמצא במקורו העברי בין מגילות מדבר יהודה בקומראן, מסופרים ונכתבים מחדש 
המחודשת  העריכה  סיני.  מעמד  ועד  מהבריאה  שמות,  מספר  וחלק  בראשית  ספר 
נעשתה בזיקה למסגרת כרונולוגית שביעונית, המחלקת את ההיסטוריה לשבתות שנים 
וליובלים, או ליחידות של שבע שנים ו–49 שנים. הסיפור מסופר תוך כדי הבהרת פרטי 
לוח השנה וקביעת מועדים מדויקים לסיפורי בראשית הכוללים יום, חודש, שמיטה 
ויובל.4 סיפורי בראשית נקשרים בספר היובלים לשבעת מועדי ה' ומעלים זיכרונות 
לא ידועים שעיגונם ההיסטורי, הנקשר במועד החג, בעשור לחודש השביעי, מתרחש 
בפרקים שונים ב–49 היובלים שקדמו למעמד סיני. זאת לעומת המסורת המקראית 
בספר שמות הכורכת את שבעת המועדים ביציאת מצרים, בדור המדבר ובמעמד סיני, 

ללא זיקה לסיפורי ספר בראשית. 
יום הכיפורים נזכר בספר היובלים בשני הקשרים שאינם מצויים במסורת המקראית: 
הראשון הוא סיפור בני אלוהים ובנות האדם המקדים את סיפור המבול )בר' ו 4-1(. 
וארץ נקשר בספר חנוך בחטא  בין שמים  זה על חטא פריצת הגבולות  נודע  סיפור 

 D. Stökl Ben Ezra, The Impact of Yom Kippur on Early Christianity: The Day of ראו: 
 .Atonement from Second-Temple Judaism to the Fifth Century, Tübingen 2003, pp. 13–145
להתפתחותו ההיסטורית של יום הכיפורים בתקופת המשנה והתלמוד השוו: י' תבורי, מועדי ישראל 
בתקופת המשנה והתלמוד, ירושלים תשנ"ז, עמ' 306-259. עוד עיינו: ש' לוינשטאם, יום הכיפורים, 

אנציקלופדיה מקראית, ג, ירושלים תשי"ח, טורים 600-595.
ספר היובלים, תרגם מ' גולדמאן, א' כהנא, הספרים החיצונים, א, תל אביב תש"ך, עמ' רטז-שיג.   4
 J. C. VanderKam, The Book of Jubilees, 2 vols. (Corpus Scriptorum :על ספר היובלים ראו
Christianorum Orientalium, 510–511: Scriptores Aethiopici, 87–88), Leuven 1989; והשוו: 
 O. F. Wintermute, Jubilees, J. H. Charlesworth (ed.), The Old Testament Pseudepigrapha,
 M. Albani, J. Frey and A. Lange (eds), Studies in :2. עוד ראו, Garden City 1985, pp. 35–142
 A. Jaubert, ‘Le Calendrier :על הלוח בספר היובלים ראו .the Book of Jubilees, Tübingen 1997
 des Jubilés et de la Secte de Qumrân’, Vetus Testamentum, 3 (1953), pp. 250–264; 
 J. C. VanderKam, Calendars in the Dead Sea Scrolls: Measuring Time, London and 
ירושלים  ודעות,  אמונות  עריכה,  המקרא,  שכתוב  היובלים:  ספר  סיגל,  מ'   ;New York 1998

תשס"ח.
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העירים שקשרו קשר נגד בוראם, ומופיע בספר היובלים כסיפור מלאכי אלוהים שפרצו 
את גבולות הבריאה המפרידים בין דרי שמים ליושבי הארץ, השחיתו דרכם, חיללו את 
הקודש ופרצו שלא כדין את הגבולות בין בני מוות לבני אלמוות. בני אלוהים, המכונים 
במסורות השונות עירים או מלאכים, ומנהיגיהם הנקראים שמחזי ועזזאל, חטאו בשעה 
שירדו משמים לארץ, לקחו בשרירות לבם נשים בנות אנוש, והולידו ענקים המכונים 
גיבורים או נפילים. הענקים שנולדו מייחוד אסור בין בני אלמוות לבנות מוות, צמחו 
לממדים מפלצתיים. בשל רעבונם של ענקים אלה שנולדו מחוץ לגדר הטבע, ולפיכך 
אין בטבע מזון מוכן עבורם, הם מילאו את הארץ חמס וגרמו לבוא המבול, הנתפס 
כעונש על חטאים שאין להם כפרה )ספר היובלים ה 21-1(. בסיום הסיפור המבאר את 
משמעות קשירת הקשר נגד סדרי האל ואת חילול הקודש שבפריצת הגבולות בין שמים 
וארץ, את ההשחתה הבלתי נמנעת הכרוכה בעבירה על הציווי האלוהי המיוסד על 
הפרדה ותחימת תחומים, ואת תוצאותיה הרות האסון, עולה לראשונה רעיון התשובה 

הכרוך ביום הכיפורים: 

ועל בני ישראל נכתב וקוים אם ישובו אליו בצדק יעזב כל חטאתם ונשא לכל 
עוונם:5 קוים ונכתב כי ירחם על כל השבים מכל מגוריהם פעם בכל שנה. וכל 
אשר השחיתו את דרכיהם ועצתם לפני המבול לא נשא להם פנים רק לנח 
לבדו כי נשא אליו פניו בעבור בניו אשר הצילם ממי המבול בעבורו כי צדיק לבו 

בכל דרכיו כמצווה עליו ולא עבר על כל אשר צווהו ה' )ספר היובלים ה 19-17(.

ספר היובלים קובע כי משפט האל בארץ אשר התרחש בעבר הרחוק בזיקה לחטאי 
העירים 'וכל אשר השחיתו את דרכיהם', שמילאו את הארץ חמס וגרמו לעונש המבול, 
קשור למשפט יום הכיפורים בעתיד ביחס לחטאי בני ישראל, היכולים להינצל מעונש 
על חטאיהם ועל רשעתם על ידי חזרה בתשובה ושמירת דרכי הצדק. הזיקה בין חטאי 
המלאכים לבין עונש המבול על חטאים שאין להם כפרה, וזיקתם ליום זיכרון שנתי שבו 
נוהגים להזכיר את החטאים שהביאו לחורבן הארץ, לחזור בתשובה ולזכות לכפרה 
ונשיאת עוון, עולה במסורות שונות קדומות ומאוחרות הקשורות ליום הכיפורים, כפי 
בכינון הדגם של  מצוות,  נח, הקשורה בשמירת  להלן בהרחבה. צדקתו של  שנראה 
 נישואים בתוך המשפחה, בספירת ימי הלוח, בשבועה ובברית, בהצלה מעונש המבול 

משפט זה מתייחס לדברי ירמיהו )לו 3( הקשורים בתשובה: 'אולי ישמעו בית יהודה את כל הרעה   5
ולחטאתם'. דברי  נם  � לעו אשר אנכי חֹשב לעשות להם למען ישובו איש מדרכו הרעה וסלחתי 
הפרק:  ככתוב שם בהמשך  צום  ביום  נריה  בן  ברוך  בידי  נקראים  ירמיהו  בידי  הנאמרים  אלהים 
'וקראת במגלה אשר כתבת מפי את דברי ה' באזני העם בית ה' ביום צום וגם באזני כל יהודה הבאים 
מעריהם תקראם. אולי תפל תחנתם לפני ה' וישבו איש מדרכו הרעה כי גדול האף והחמה אשר 
דבר ה' אל העם הזה' )שם, לו 7-6(. השוו: 'חי אני, נאם אדני ה', אם אחפץ במות הרשע, כי אם בשוב 

רשע מדרכו וחיה' )יח' לג 11(.
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ובראשיתו של חג השבועות, נדונה אף היא בספרות זו בהקשרים שונים בזיקה למסורת 
הלוח הכוהני, הקשור בחישוב ימי המבול שטיהר את הארץ.6

ההקשר השני שבו נזכר יום הכיפורים בספר היובלים, בדרך השונה מנוסח המסורה, 
הוא חטא מכירת יוסף. חטא זה מוצג כחטא משותף של בני יעקב שלא כיפרו על חטאם 
הנורא )'ויתנכלו אליו ויעשו לו בערמה להמיתו וישובו וימכרהו לסוחרים ישמעאלים', 
היובלים לד 11(, ולא באו על עונשם. על כן חטא זה שחוטאיו לא נענשו מחייב זיכרון 
לדורות וכפרה כללית של צאצאי החוטאים, שהיו ראויים למיתה על פי החוק המקראי: 
 'וגונב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת' )שמ' כא 16(. הסיפור בנוסח ספר היובלים 
)לד 18-10( קושר בין חטא מכירת יוסף בידי אחיו: 'ובני יעקב שחטו שעיר עזים ויטבלו 
', לבין  את כתונת יוסף בדמו וישלחו אל יעקב אביהם ויהי בעשירי לחודש השביעי
הכפרה המתחייבת ממנו, שהוטלה על בני ישראל לדורותיהם במועד זה )שם, לד 18(. 
הכפרה קשורה בזיכרון החטא, שבעטיו יש להתענות מדי שנה, הן בכתונת אותה לובש 
הכוהן הגדול כחלק מבגדי הקודש המתבקשים בעבודת היום )וי' טז 4( הן בשעירי עזים 
לחטאת הקשורים בעבודת יום הכיפורים )שם, 10-5(. סיפור חטא מכירת יוסף מסופר 
בהרחבה גם ב'צוואות בני יעקב' או 'צוואות השבטים', שהתחברו במאות האחרונות 
לפני הספירה בחוגים כוהניים הקרובים למחברי ספר היובלים, נמצאו בחלקן בין מגילות 

לנח, שעליו נאמר: 'והוא האריך ימים בארץ מבני האדם בעבור צדקו כי תמים היה בצדקו' )היובלים   6
י 17(, מוקדשות מסורות שונות בספרות הכוהנית של 'בית צדוק ואנשי בריתם', הקשורות במקומו 
בשושלת הכוהנית בין חנוך, מתושלח, למך, אבותיו ומלכיצדק בן אחיו )היובלים ז 38; חנוך ב מג(. 
גבולות,  פריצת  של  מחטא  היטהרות  לסיפור  המקראי  המבול  סיפור  את  מרחיבות  הללו  המסורות 
בזיקה ללוח המקודש הקשור בכינון גבולות )חנוך א סד-סז, קו; היובלים ה-ז(. על נח והמבול בקומראן 
 M. Bernstein, ‘Noah and the Flood at Qumran’, D. W. Parry and :ובספרות העת העתיקה ראו 
 E. Ulrich (eds.), The Provo International Conference on the Dead Sea Scrolls: Technological
 Innovations, New Texts, and Reformulated Issues (STDJ, 30), Leiden 1999, pp. 199–231; 
 D. Dimant, ‘Noah in Early Jewish Literature’, M. E. Stone and T. A. Bergren (eds.), Biblical
 Figures Outside the Bible, Harrisburg 1998, pp. 123–150; F. García-Martínez, Qumran and
 Apocalyptic (STDJ, 9), Leiden 1992, pp. 24–44; idem, ‘Interpretation of the Flood in the
 Dead Sea Scrolls’, F. García-Martínez and G. P. Luttikhuizen (eds.), Interpretations of
the Flood, (TBN, 1), Leiden 1998, pp. 86–108; על חישוב לוח השנה המקודש המסופר בזיקה 
לתאריכי המבול ולמסורת חג השבועות ראו: ר' אליאור, מקדש ומרכבה, כוהנים ומלאכים, היכל 
 M. Zipor, ‘The Flood  ;148-144 עמ'  ירושלים תשס"ג,  היהודית הקדומה,  במיסטיקה  והיכלות 
 Chronology: Too Many an Incident’, Dead Sea Discoveries, 4 (1997), pp. 207–210; idem,
 ‘4Q252 and the Flood Chronology of Genesis 7–8: A Text-critical Solution’, Dead Sea
Discoveries, 2 (1995), pp. 83–91; כ' ורמן, 'עיצוב מאורעות דור המבול בספר היובלים', תרביץ, סד 
)תשנ"ה(, עמ' 202-183. לכרונולוגיה של המבול בתורה השוו: מ"ד קאסוטו, פירוש על ספר בראשית, 
מנוח ועד אברהם, ירושלים תשל"ד, עמ' 32-29. קאסוטו, שהביא מקבילות עתיקות לסיפור המבול 
וצירף דיונים מאלפים על הלוח העולים מסיפור זה, כתב את חיבורו לפני שנתפרסמו מגילות מדבר 

יהודה המייחסות עצמן לכוהנים בני צדוק ואנשי בריתם, הכוללות מסורות רבות עניין בדבר המבול.
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מדבר יהודה ונשמרו בתרגומים בספרים החיצוניים. במאות הראשונות לספירה מסופר 
הסיפור הקושר בין מכירת יוסף ליום הכיפורים בספר 'היכלות רבתי', המספר על מות 
עשרת הרוגי מלכות ככפרה על חטא מכירת יוסף בידי עשרת אחיו, ומצוי בנוסחים 
שונים ב'מדרש עשרת הרוגי מלכות', בפיוט 'אלה אזכרה' הנקרא בתפילת מוסף ביום 

הכיפורים, ובדיון ביום הכיפורים במדרש 'פרקי דרבי אליעזר' כפי שנראה להלן.7
בספר שמות ובספר ויקרא הכפרה המכוונת למחות את הטומאה, הנוצרת כתוצאה 
מפשעים הממיטים מוות, היא מעשה פולחני, הנעשה פעם בשנה, בידי הכוהן הגדול, 
המכפר על חטאי העדה כולה. ספר היובלים, לעומת זאת, רואה את העלאת הקטורת 
ישראל  על  ככפרה  הכוהנים  בידי  שבת  מדי  הנערכת  הקבועה  הקרבנות   ועבודת 
יוסף.  יום צום ומספד ביום הכיפורים לזכר חטא מכירת  נ 11-10(, ותובע  )היובלים 
הריטואל הכוהני המתואר בספר ויקרא איננו מתייחס לחטא מסוים או לסיפור מפורש 
על עוון מסוים, אלא מכפר על מכלול החטאים שהאדם מועד אליהם בכל זמן ובכל 

מקום.8
זיכרון  מחוזות  היום  בעבודת  מחבר  טז(  )בפרק  ויקרא  בספר  המפורט  הריטואל 
מיתיים ומיסטיים, ומישורים על–זמניים ועל–מקומיים שונים. ריטואל מורכב זה מקדד, 
מתמצת ומעגן זיכרון פולחני דו–כיווני, המורכב משורה של פעולות דרמטיות הנושאות 
משמעות סמלית של טיהור וקידוש, אזכור וכפרה, סליחה וריצוי. פעולות פולחניות אלה 
נערכות זו אחר זו פעם בשנה בשני מתחמים הטרוטופיים,9 המשקפים בהתאמה את 

על ההשתלשלות הספרותית וההיסטורית של הקשר בין חטא מכירת יוסף ליום הכיפורים — החל   7
בספר היובלים לד, עבור בספרות ההיכלות, שם נקשרת מכירת יוסף למסורת עשרת הרוגי מלכות 
 P. Schäfer, M. Schlüter and G. von Mutius [eds.], Synopse zur Hekhalot( בספר היכלות רבתי
Literatur, Tübingen 1981, §§ 108–109(, המשך במדרש שיר השירים רבה, במדרש עשרת הרוגי 
 מלכות )=מדרש אלה אזכרה( )א' ילינק, בית המדרש, ב, דפוס צילום ירושלים תשכ"ז, עמ 65-64; 
י' אייזנשטיין, אוצר מדרשים, ב, ניו יורק 1915 ]תל אביב תשכ"ט[, עמ' 449-440( ובפיוט 'אלה אזכרה' 
 הנאמר סמוך לסדר העבודה ביום הכיפורים )ראו להלן הערה 30(, וכלה בפרקי דרבי אליעזר, לח — 
 G. Reeg, Die Geschichte von den Zehn Martyrern, Tübingen 1985; R. S. Boustan, ראו: 
 From Martyr to Mystic: Rabbinic Martyrology and the Making of Merkavah Mysticism
Tübingen 2005, pp. 81–99 ,(Texts and Studies in Ancient Judaism, 112); מטעם זה כינו יהודי 
אתיופיה את יום הכיפורים 'חג יוסף', ראו: א"ז אשכולי, הפלשים: ביבליוגרפיה, ירושלים תרצ"ז, עמ' 63. 
על הזיקה לספרות ההיכלות ראו: י' דן, 'התהוותו ומגמותיו של מעשה עשרת הרוגי מלכות', ע' פליישר 
)עורך(, מחקרי ספרות מוגשים לשמעון הלקין, ירושלים תשל"ג, עמ' 22-15; ונוסח 'סיפור מה שאירע 
לעשר הרוגי מלכות עבור מכירת יוסף' במאמרה של מיכל אורון, 'נוסחים מקבילים של סיפור עשרת 
הרוגי המלכות ושל ספר היכלות רבתי', אשל באר שבע, ב )תש"ם(, עמ' 96-81 . לסקירה מעודכנת 
מ' הרשלר,  14-8; השוו:  )שם(, עמ'  סיפור עשרת הרוגי מלכות ראו: בוסתן  נוסחי  על  של המחקר 
'מדרש עשרת הרוגי מלכות', סיני, עא )תשל"ב(, עמ' ריח-רכח; א"א אורבך, חז"ל: פרקי אמונות ודעות, 

ירושלים תשמ"ו, עמ 464-462; א' ולנר, עשרת הרוגי מלכות במדרש ובפיוט, ירושלים תשס"ה.
M. Hengel, The Atonement, London 1981 :על הכפרה ראו: מילגרום )לעיל הערה 3(; ועיינו  8

ייחודי מכונן משמעות, שפוגשים בו בתחום חברתי–תרבותי מסוים,  מתחם הטרוטופי הוא מרחב   9
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תחום הטהרה ומקור החיים, מזה, ותחום הטומאה ושלטון המוות, מזה, ונבדלים מכל 
שאר המקומות במידת ריחוקם מהשגה אנושית רגילה הנמצאת בתחום הנראה. המתחם 
האחד מצוי במקום המקודש, החורג בהווייתו הנסתרת מגבולות הזמן והמקום. מקום 
זה קשור למקור החיים האלוהי, לטהרה, לנצחיות ולמחזורי הבריאה והפריון, ונודע 
— מקום הכרובים, שאליו נכנס הכוהן  כקודש הקודשים, כדביר ומקום הכפורת 
הגדול פעם אחת בשנה ביום הכיפורים. המתחם השני שהזיכרונות הקשורים בו 
חורגים אף הם מגבולות הזמן והמקום, מצוי במקום המקולל הקשור למוות, לטומאה, 
גזרה, ישימון ומקום עזאזל,  לשממה, לכאוס ולכיליון. מקום זה נודע כמדבר וארץ 
לעזאזל הנושא עליו את החטא  העתי' הנוטל עמו את השעיר  ואליו יוצא 'האיש 

והטומאה )וי' טז 10, 22-21, 27-26(.10 
ובמתחם  מקודש  במתחם  המתרחשים  מנוגדים  מהלכים  בשני  מותנית  הכפרה 
ובהיטהרות של הכוהן הגדול, בטבילה  מקולל: המהלך הראשון מותנה בהתקדשות 
ביום  בשנה  פעם  הקודשים  לקודש  כניסתו  את  המקדימים  קודש,  בגדי  ובלבישת 
'האיש העתי' היוצא לתחום עזאזל,  הכיפורים. המהלך השני מותנה בהיטמאות של 
למדבר, פעם בשנה, ביום הכיפורים. המתחם המקודש, שבו מתחולל המהלך הראשון, 
הוא מקום שהמוות אינו שולט בו והכניסה אליו אסורה על כל אדם, מלבד הכוהן הגדול 
ביום הכיפורים. מקום מקודש זה קשור בגילוי האל, בגן עדן מקור החיים, בכרובים 
הדבקים זה בזה, בקדושה וטהרה, בכפורת ובקטורת ובזיכרון הכוהני;11 המתחם השני 
שבו מתרחשת הכפרה קשור בהיטמאות במגע עם המוות, בסילוק הטומאה והחטא, 

 אשר תפקודו שונה בעליל משל כל מרחב אחר או מנוגד לו לחלוטין, ועם זאת הוא נמצא במרכזו. 
ראו: מ' פוקו, הטרוטופיה, תל אביב תשס"ה, עמ' 56. 

על טהרה וטומאה כהקבלה ניגודית המסמנת חיים ומוות ראו: מילגרום )לעיל הערה 3(, עמ' 46.   10 
 E. Qimron( 13-9 על הכפורת ראו: שמ' כה 22-20; מל"א ח 7-6, 11; מגילת המקדש, ז, שורות 
 [ed.], The Temple Scroll: A Critical Edition with Extensive Reconstructions, Beer Sheva
and Jerusalem 1996, p. 16(; והשוו: בבלי, יומא נד ע"א-ע"ב. על החטאים הנישאים על השעיר 
 L. Grabbe, ‘The :לעזאזל ראו: שטקל–בן–עזרא )לעיל הערה 3(, עמ' 103. על השעיר לעזאזל ראו
 .Scapegoat Tradition: A Study in Early Jewish Interpretation’, JSJ, 18 (1987), pp. 152–167
על הקשר בין שילוח שעיר למדבר לבין השר המושל במקומות החורבן עיינו פירושו המיתי–מיסטי 
של הרמב"ן לפסוק 'וגורל אחד לעזאזל' )וי' טז 8(, פירושי התורה לרבינו משה בן נחמן, מהדורת ח"ד 

שעוועל, ב, ירושלים תש"ך, עמ' פח-צא.
על הזיקה בין המקדש לגן עדן ראו: ל' מזור, 'הקשר הדו כיווני בין גן עדן למקדש', שנתון לחקר   11
 M. Himmelfarb, ‘The Temple המקרא והמזרח הקדום, יג, ירושלים תשס"ב, עמ' 42-5; השוו: 
 and the Garden of Eden in Ezekiel, The Book of Watchers and the Wisdom of Ben Sira’,
 J. Scott and P. Simpson-Housely (eds.), Sacred Places and Profane Spaces: Essays in 
 the Geography of Judaism, Christianity and Islam, New York 1991, pp. 63–78; idem,
 Ascent to Heaven in Jewish & Christian Apocalypses, New York and Oxford 1993, 
pp. 29–46; ר' אליאור )לעיל הערה 6(, עמ' 87-67; הנ"ל , 'גן עדן קדש קדשים ומשכן ה' הוא', הנ"ל 

)עורכת(, גן בעדן מקדם, מסורות גן עדן בישראל ובעמים, ירושלים תש"ע, עמ' 141-105.
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זו  לעזאזל. היטמאות  'האיש העתי', המשלח את השעיר  גזרה של  וביציאה אל ארץ 
כרוכה בדרמה מיתית ובזיכרון מעשי רשע הקשורים בעירים ובעריות, בעזאזל וברוחות 
בליעל, בפריצת גבולות ובזיווגים אסורים, ברוחות רעות ובמלאכי חבל, במלאך חושך 
ובשר משטמה, המהווים זיכרון מיתולוגי והמחשה מיסטית דרמטית לרשעה ולשחת, 
לטומאה ולעוונות, לפשעים ולחטאים הקשורים בחטא העירים. בראשם של חטאים אלה 
המפורטים בסיפור חטא העירים וקשורים במפורט למיתוס עזאזל נזכרים חטאי ייהרג 
ואל יעבור: גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. זיכרון עתיק זה בדבר הטומאה, 
וחבר מרעיו, מפורט  עזאזל  ובמעשיו של  העירים  והחמס, שראשיתם בחטא  השחת 
בספרי חנוך ובספר היובלים, בצוואות השבטים, בברית דמשק ובמגילות מדבר יהודה, 

בפשר חבקוק, באפוקריפון ירמיהו, באפוקליפסה של אברהם ובמקורות נוספים.12 
הכפרה, שעניינה טיהור מטומאה, מחטא, מעוון ומפשע, מחמס, מזנות, מעריות, 
משפיכות דמים, משרירות לב ומשחת, המאיימים על הקודש ועל החיים, ושתכליתה 
ריטואליות  פעולות  של  משורה  מורכבת  אלוהי,  אף  בחרון  הארץ  מחיית  את  למנוע 
המתייחסות כאמור לשני מתחמים. חלקן הראשון, הנעשה בידי הכוהן הגדול הטובל 
ומטהר, מופנה למקום החורג מגבולות הזמן והמקום, לתחום שלמוות אין שליטה בו 
שכן הוא 'משכן ה'' מקור החיים. מקום זה, העומד במוקד הזיכרון הכוהני, משקף את 
המרחב הנעלה והמקודש המצוי במרכז הנעלם של סביבתו ומנוגד לה גם יחד, מקום 
הנודע כקודש הקודשים, ככפורת, כמקום הכרובים, כ'גן עדן קודש קודשים' וכ'תבנית 
המרכבה'. הכוהן הגדול נכנס מבעד למסך הקטורת אל קודש הקודשים הקשור בקשר 
מיסטי ל'גן עדן הנמצא בין החלוף ואי החלוף'.13 ספר היובלים מציין במפורש את הקשר 
בין 'גן עדן קודש קודשים' לבין קודש הקודשים הארצי, 'טבור הארץ', המצוי במסורת 
זו על הר ציון, ואומר על מקומות ההתגלות האלוהיים: 'וידע כי גן עדן קדש קדשים 
ומשכן ה' הוא והר סיני תוך המדבר והר ציון תוך טבור הארץ, שלשתם זה מול זה 

לקדושה נבראו'.14

ראו: חנוך א ו-טז; יט 3-1; לט 2-1; נד 5; סד 4-2; סה 11-6; סט 12-1; קו 15-13; היובלים ה 11-1;   12 
ז 26-21; ח 3; חנוך ב ד 61-1; ז 13-1; צוואות השבטים והמגילות ידונו להלן.

'וגן עדן הוא בין החלוף ואי החלוף' )חנוך ב ה 4(. על המקום המקודש שאליו נכנס הכוהן הגדול   13
ביום הכיפורים, ראו: וי' טז 18-12, והשוו: שמ' כה ודה"א כח 18. ראו ביאורו של מילגרום )לעיל 
הערה 3(, על וי' טז 18-12 )עמ' 1037-1024(. על מקומו של קודש הקודשים במסורת המיסטית בעת 
העתיקה בזיקה לכרובים ולמרכבה ראו: ר' אליאור )לעיל הערה 6(, עמ' 21-20, 37, 87-72, ובמפתח 
וחוה, תרגם  ראו: ספר אדם  עדן במיתוס הכוהני  בגן  על מקור הקטורת  'קודש הקודשים'.   בערך 
מ' ַהק, כט 7-3 )מהדורת כהנא, א, עמ' יג(; חנוך א, פרקים כד-לב )מהדורת כהנא ]תרגמו א' כהנא 
וי' פייטלוביץ[, עמ' מב-מה(; היובלים ג 27, טז 24. במסעו השמימי של חנוך נזכרים שבעה סממני 
הקטורת: לבונה, מור, שרף, קינמון, צרי, חלבנה ואהלות. השוו: ספר אדם וחוה כט 7-1; אליאור )שם(, 

עמ' 80, 102-101, 134. 
היובלים ח 19. השוו: שם ג 12: 'הבאנוה אל גן עדן כי קדוש הוא מכל האדמה וכל עץ אשר נטע בו   14
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חלקן השני של פעולות ריטואליות אלה הנערכות בעשור לחודש השביעי, בשיתוף 
עם 'איש עתי', מופנה ל'ארץ גזרה', למדבר, מקום 'עזאזל' ורוחי בליעל, הקשור למקור 
המוות והטומאה, לחמס ולשחת, לשרירות הלב, לזיכרון הכיליון והקללה. עובדה זו 
עולה בבירור מחובת ההיטהרות החמורה המוטלת על משלח השעיר לעזאזל בחזרתו 
מהמדבר ליישוב )וי' טז 22-21; 27-26(. כך מתברר גם ממסורות הקשורות למלאכים 
הנודעים  אלה  יהודה,  מדבר  מגילות  בלשון  עזזאל,  או  עזאזל  ולמנהיגם  החוטאים 
וכרוחות הטומאה האסורים בחשכת המדבר, המפורטות בספרי  כעירים המקוללים 

חנוך והיובלים ובמגילות מדבר יהודה.15
מעיון בספרות זו, המרחיבה את הטקסט המקראי, עולה שהטהרה קשורה לבריאה 
ולעולם הדיבור, לתחום הנשלט, המייצג את הקדושה, הכפוף לחישוב ולָמחזור; לגבולות 
איסור והיתר; לספר, מספר וסיפור; לחוק ומשפט, צדק וברית. הטומאה, מנגד, קשורה 
לתוהו ולעולם הדממה, לתחום חסר השליטה, המייצג את הכאוס, את העדר הגבולות 
והעדר החוק; את ההוויה נטולת הלשון, המספר, החישוב והָמחזור; את המציאות מפירת 
 הברית ופורעת החוק. האנשתם המיתית, המיסטית והריטואלית של הטהרה והטומאה — 
הקדושה והחמס, החיים והמוות, הצדק ושרירות הלב, החסד והרשע בדמות מלאכי 
אור  גורל  חושך,  ושר  אורים  חוטאים, שר  ועירים  קודש  כרובי  חבל,  ומלאכי  קודש 
וגורל חושך, מלכיצדק ומלכירשע, כוהן צדק וכוהן רשע, המייצגים בהתאמה את כל 
אחד משני התחומים בעולם דואליסטי של בני אור ובני חושך — מאפיינת את הספרות 
הכוהנית שנמצאה במגילות מדבר יהודה ואת המסורות שנודעו קודם לכן בתרגומן 

בספרים החיצוניים ונמצאו בלשונן המקורית במגילות. 

 J. D. Levenson, Sinai and Zion: An Entry into the :קדוש'. על הגן הקדוש וההר הקדוש ראו
Jewish Bible, Minneapolis 1985, pp. 128–131. והשוו: ר' אליאור, '"והר ציון תוך טבור הארץ": 
על משמעותו המשתנה של הקודש', ארץ ישראל, מחקרים בידיעת הארץ ועתיקותיה, כח )ספר טדי 
קולק(, ירושלים תשס"ח, עמ' 13-1. ראו הגדרתה של מרי דגלס: 'קדושה היא אחדות, שלמות, תקינות, 
 ,2004 אביב  תל  וטאבו,  זיהום  המושגים  של  ניתוח  וסכנה:  טוהר  דגלס,  מ'  והמין',  היחיד   כלילות 

עמ' 78.
'עיר' בארמית — 'מלאך': 'עיר וקדיש מן שמיא נחית' )דנ' ד 10(; 'בגזרת עירין פתגמא ומאמר קדישין   15
שאלתא' )דנ' ד 14(. על העירים, המכונים באנגלית watchers, ראו לעיל הערה 11 וראו דיון להלן. 
 J. M. Baumgarten, ‘266. 4QDamascus Documenta’, J. M. Baumgarten (ed.), Qumran :השוו
 Cave 4.XIII: The Damascus Document (4Q266–272) (DJD, XVIII), Oxford 1996, Frg. 2 ii,
 line 18, p. 37; L. Stuckenbruck, ‘203. 4QEnochGiantsa ar’, S. J. Pfann, P. S. Alexander, et
 al. (eds.), in consultation with J. VanderKam and M. Brady, Qumran Cave 4.XXVI: Cryptic
 Texts and Miscellanea, Part 1 (DJD, XXXVI), Oxford 2000, Frg 7a, p. 20; J. VanderKam
 and J. T. Milik, ‘227. 4QPseudo-Jubileesc’, H. Attridge et al. (eds.), in consultation with 
 J. VanderKam, Qumran Cave 4.VIII: Parabiblical Texts, Part 1 (DJD, XIII), Oxford 
Frg. 2, p. 173 ,1994. וראו: שיר הייחוד ליום ד: ''עיר וקדיש שת סביביו סתר' )על פי דנ' ד 10. ראו: 
מחזור לימים נוראים לפי מנהגי בני אשכנז לכל ענפיהם — מוגה, מעובד ומבואר בידי ד' גולדשמידט, 

ב: יום כפור, ירושלים תש"ל, עמ' 69(.
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קרוב לוודאי שמציאות ספרותית דו–קוטבית זו המעלה זיכרונות ודימויים מיתיים 
עתיקים, קשורה לעובדה שרבים מכתבים אלה התחברו בזמן שמחבריהם התרחקו 
מהמקדש בירושלים, משום שראו אותו כטמא ומחולל בשל הלוח המשובש שנהג בו, 
והשלטון  לפסה"נ(   175( הסלווקי  הכיבוש  מאז  בו  שכיהנה  הייחוס  חסרת  והכהונה 
החשמונאי )37-152 לפסה"נ(.16 על פי הזיכרון הכוהני הכתוב ועל פי לשון המיתוס 
בין תחום הטומאה, החמס,  עליו, שיאו של המאבק  ועולם הדימויים שהוא מושתת 
החטא, הקללה והכיליון הממית לבין תחום הטהרה, הקדושה, המצווה, הברכה ונצחיות 

החיים, מיוצג בעבודת יום הכיפורים. 
הניצחון במאבק המיתי והריטואלי הנערך ביום הכיפורים בין החיים למוות, בין 
הטהרה לטומאה, בין הקדושה לחמס ובין הברכה לקללה, מותנה בעינוי הנפש של 
העדה המתקדשת ומשָעה לחלוטין את חיי היומיום, הזוכרת את פשעיה בעבר ובהווה, 

לעדויות לתפיסת המקדש כטמא ומחולל במחצית המאה השנייה לפני הספירה ראו: '"ואשר אמר   16
מדמי קריה וחמס ארץ" ]חבקוק ב 8[ פשרו הקריה היא ירושלים אשר פעל בה הכוהן הרשע מעשי 
תועבות ויטמא את מקדש אל', פשר חבקוק יב 9-8, 18; ח, 13-8 )ב' ניצן, מגילת פשר חבקוק, תל 
אביב תשמ"ו, עמ' 177, 194(. השוו: 'מקצת מעשה התורה: 'ואתם יודעים שפרשנו מרוב העם ומכול 
 E. Qimron and J. Strugnell (eds.), Qumran :4(. ראוQ397, Frgs. 14–21, lines 7–11( 'טומאתם
Cave 4.V: Miqṣat Ma‘aše ha-Torah (DJD, X), Oxford 1994, p. 58; אליאור )לעיל הערה 6(, 
עמ' 15-12, 35-34. תיאור מקוטע במגילות, בחיבור הנקרא אפוקריפון ירמיהו, מתאר את טומאת 
המקדש והפרת הברית בזמנם של הכותבים, בצביון של נבואה לעתיד, הנאמרת בפי האל בסיום ימי 
בית ראשון )586 לפסה"נ(. הנבואה מתייחסת למהלך הזמן שעד מחצית ימי בית שני, 'ומתום הדור 
ההוא ביובל השביעי לחרבן הארץ ישכחו חוק ומועד ושבת וברית ויפרו הכול ויעשו הרע בעיני 
והסתרתי פני מהמה ונתתים ביד אויביהם והסגרתים לחרב והשארתי מהם פליטים למען אשר לא 
ִיכלו בחמתי ובהסתר פני מהם ומשלו בהמה מלאכי המשטמות ומ]אסתים ישובו[ ויעשו את הרע 
בעיני ויתהלכו בשרירות לבם ]...[ ואת ביתי ומזבחי ואת מקדש הקדש ]...[ כי אלה יבואו עליהם 
ותהי ממשלת בליעל בהם להסגירם לחרב שבוע שנים. וביובל ההוא יהיו מפרים את כול חוקותי 
ואת כול מצותי אשר אצוה אותם ואשלח ביד עבדי הנביאים ויחלו להריב אלה באלה שנים שבעים 
המשטמות ומשלו בהם ולא ידעו ולא  מיום הפר האלה והברית אשר יפרו ונתתים ביד מלאכי 
יבינו כי קצפתי עליהם במועלם אשר עזבוני ויעשו הרע בעיני ובאשר לא חפצתי בחרו להתגבר להון 
ולבצע ולחמס ואיש אשר לרעהו יגזולו ויעשוקו איש את רעהו את מקדשי יטמאו ואת שבתותי 
 F. García-Martínez and ;'יחללו ואת מועדי ישכחו ובבני נכר יחללו את זרעם כוהניהם יחמסו
 E. J. C. Tigchelaar (eds.), The Dead Sea Scrolls Study Edition, 1, Leiden-New York-Köln
 D. Dimant, ‘390. 4QApocryphon :והשוו .)DSSSE ,1997 )להלן: גרסיה–מרטינז וטיכלאר, p. 784
 of Jeremiah Ce’, D. Dimant and J. Strugnell (eds.), Qumran Cave 4.XXI: Parabiblical
Texts, Part 4: Pseudo-Prophetic Texts (DJD, XXX), Oxford 2000, pp. 237, 244–245. עיינו: 
174-173 לדיון בהקשר ההיסטורי המתייחס למשבר חילופי הכהונה והדחת בית צדוק.  שם, עמ' 
אפוקריפון ירמיהו דומה לפשר חבקוק, האומר: 'פשרו על כוהני ירושלים האחרונים אשר יקבוצו הון 
ובצע משלל העמים'. בדף הקודם נאמרים הדברים במפורש על הכוהן הרשע שנודע בכך שחילל את 
יום הכיפורים על פי הלוח הכוהני: 'פשרו על הכוהן הרשע ]...[ וכאשר משל בישראל רם לבו ויעזוב 
את אל ויבגוד בחוקים בעבור הון ויגזול ויקבוץ הון אנשי חמס אשר מרדו באל ]...[ ודרכי תועבות פעל 

בכל נדת טומאתמה'. ראו: גרסיה–מרטינז וטיכלאר, DSSSE )שם(, עמ' 18-16.
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לקודש  הנכנס  הגדול  הכוהן  בידי  הנערכת  בכפרה  מחטאיה;  ושבה  עליהם  מתענה 
הקודשים, מחוז החיים הנצחיים, שסכנה רבה כרוכה בכניסה אליו, ובהליכה לארץ 
גזירה של האיש העתי, ההולך לתחום המוות והחורבן, לזיכרון השחת והחמס, שסכנה 
רבה טמונה בו. כפרה זו מותנית באחדות פולחנית מקודשת של מקום מקודש, קודש 
הקודשים, דביר קודש, מקום הכפורת ומרכבת הכרובים, מקום גילוי האל, שם נערכת 
הכפרה בידי הכוהן הגדול;17 מועד מקודש, יום הכיפורים, מקרא קודש, שבת שבתון 
בחודש השביעי, בעשור לחודש, ביום שישי;18 וריטואל מקודש, הנערך בידי כהונה 
שראשיתה בדור השביעי לדורות האדם, בשושלת חנוך ומלכיצדק, והמשכה בכהונה 
במקדש.19  הכפרה  על  לבדה  המופקדת  קודשים',  קודש  אהרון  מ'זרע  הגדולה 
מאז חורבן בית ראשון בשנת 586 לפסה"נ לא היה מקום מקודש שכלל את מרכבת 
הכרובים, הידועה בשם כפורת, בצביונו המקראי במשכן או במקדש, וממילא נדרשו 
חלופות ריטואליות, מיסטיות, מיתיות, ליטורגיות וטקסטואליות. מן המאה השנייה לפני 
הספירה, מעת הכיבוש הסלווקי והמהפכה החשמונאית, שבה עברה הכהונה הגדולה 
מבית צדוק לבית חשמונאי בכוחו של בית סלווקוס )מקבים א י 21-2, יא 57, יד 39-38(, 
עמדה הכהונה הגדולה בסימן פילוג ומחלוקת בין שני בתי הכהונה, ועבודת הקודש של 
יום הכיפורים במקדש טהור או מחולל הייתה שנויה במחלוקת נוקבת אף היא, כמפורט 

בפשר חבקוק.
לתיאור הכפרה, המוטלת על הכוהן הגדול ומוגדרת כמטרתו המפורשת של מועד 
זה, נוספה הוראת עינוי הנפש, החלה כידוע על העדה כולה. לצד ההשבתה, הנתבעת 

שמ' ל 10; וי' טז 18-12. כאמור מיקומו של קודש הקודשים איננו חד–משמעי, לפחות בעיני אלה   17
הסבורים שהמקדש טמא ומחולל, כמובא לעיל בהערה 16. השוו: ספר היובלים המצוטט לעיל, ליד 

הערה 14.
וי' כג 32-27. השוו לוויכוח על מועד יום הכיפורים בפשר חבקוק: 'פשרו על הכהן הרשע אשר רדף   18
אחר מורה הצדק לבלעו בכעס חמתו אבית גלותו ובקץ מועד מנוחת יום הכיפורים הופיע אליהם 
 ,]16 ]לעיל הערה  ניצן  8-4, מהדורת  11, שורות  )דף   לבלעם ולהכשילם ביום צום שבת מנוחתם' 

עמ' 190(, וראו דיון להלן.
הריטואל במרחב המקודש כלל קטורת קודש קודשים, היטהרות, טבילה ובגדי קודש )שמ' ל 38-34;   19
וי' טז 3, 13-12(, לבד משחיטת השעיר והזאת דמו, וידוי ותפילה. זהות הכוהן הגדול שנויה במחלוקת 
זה, כעולה  ייחוס מקראי  'זרע אהרון קודש קודשים' — לבני חשמונאי, הנעדרים  בין בני צדוק — 
מ'פשר חבקוק', לפחות מן המאה השנייה לפני הספירה. מיקום הקטרת הקטורת ביום הכיפורים, 
מחוץ לקודש הקודשים או בתוכו, שנוי גם הוא במחלוקת, כידוע מדברי הפרושים לצדוקים. השושלת 
הכוהנית המתקיימת בציר האנכי של הזמן — מחנוך בן ירד מייסד הכהונה ועד לכוהן הגדול מבני 
צדוק במאה השנייה לפני הספירה — מבטאת קשרי דם קבועים מראש בבחירה אלוהית, הקשורים 
במיקום קבוע ובזיקה בלעדית למרחב מקודש. רק לבית צדוק, זרע אהרן קודש קודשים, נועד מעמד 
 ;41-27 ה  )ראו: דה"א  פי המסורת המקראית המונה את שושלת הכהונה הגדולה  על  זה   מקודש 
עז' ז 5-1; ראשיתה של מסורת בית צדוק בימי דוד כמתואר בשמ"ב ח 17; טו 25-24(; על ייחודו של 
בית צדוק ראו: ר' אליאור, זיכרון ונשייה: סודן של מגילות מדבר יהודה, ירושלים ותל אביב תשס"ט, 

עמ' 130-115.
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בכל מועדי ה', נוספת אזהרה חמורה שאיננה מצויה ביחס לאף אחד מששת מועדי ה' 
האחרים: 'כי כל הנפש אשר לא ְּתֻעֶּנה בעצם היום הזה ונכרתה מעמיה: וכל הנפש אשר 
תעשה כל מלאכה בעצם היום הזה והאבדתי את הנפש ההוא מקרב עמה: כל מלאכה 
את  ועניתם  לכם  הוא  בכל משבתיכם: שבת שבתון  לדרתיכם  עולם  חקת  תעשו  לא 
נפשתיכם בתשעה לחודש בערב מערב עד ערב תשבתו שבתכם' )וי' כג 32-29(. שלא 
כבכל המועדים האחרים, שבהם מצוות החג חלה בשווה על כלל המחויבים במצווה, 
ביום הכיפורים עיקרו הריטואלי של החג, הנערך לנוכח קודש הקודשים, מופקד בידי 
הכוהן הגדול. הוא לבדו מכפר על העדה כולה במהלך פולחני מורכב, המתרחש בתחום 
24 שעות, המתייחס  בן  ואילו העדה השובתת מענה את נפשה בצום  נראה.  הבלתי 

לזיכרון חטאי העבר ולפשעי ההווה המחללים את הקודש. 
בפעלים  הכיפורים  ביום  הגדול  הכוהן  עבודת  מתוארת   )34-1 )טז  ויקרא  בספר 
השמורים לעבודת הכוהנים במשכן ובמקדש: הקריב, כיפר, שחט, טיהר וקידש. עבודת 
הקרבנות כמכלול מחזורי נצחי קבוע מראש מציינת את חילופי מחזורי הזמן בסדר קבוע 
מחושב מראש, המחלק את הזמן לשבע חלוקות חוזרות ונשנות, נצחיות ונספרות: ימים, 
שבתות, חודשים, שנים, מועדים, שמיטות ויובלים. אולם הכפרה, הטהרה והקידוש, 
הכניסה לקודש הקודשים אחרי שורה של טבילות, לבישת בגדי קודש והעלאת הקטורת 

על מזבח הזהב, מיוחדים ליום כיפורים לבדו.
למרות המימדים הפולחניים הייחודיים הכרוכים במסורת הכוהנית בכלל ובמסורת 
מועד  מציין  איננו  איננו מסתבר מאליו, שכן  הכיפורים  יום  בפרט,  הגדולה  הכהונה 
היסטורי החקוק בזיכרון העם ואיננו חלק משלושת הרגלים, מעונות השנה וממחזורי 
היבולים, או ממסורת היסטורית ראויה לציון. על פי המסורת המקראית, הכפרה איננה 
נקשרת לחטא מסוים, לאירוע היסטורי או לזיכרון ספרותי. הכפרה הכרוכה בעינוי גוף 
ונפש, שהיא מהות מצוות החג החלה על הכלל, והעונש החמור הכרוך באי–שמירת 
מצווה זו, המצוין בביטוי היחידאי: 'והאבדתי את הנפש ההוא מקרב עמה' )וי' כג 30(, 
העלו את השאלה בדבר מהותו הנעלמת של החטא שעליו מכפרים וטיבו הגלוי והנסתר 
של העונש הכרוך בו. דומה שהעדר המסגרת ההיסטורית–הסיפורית ליום הכיפורים, 
ושינוי הנסיבות ההיסטוריות החל מחורבן בית ראשון וכלה בחילול בית שני, אף הניע 
הכיפורים,  יום  של  הקמאיים  ביסודותיו  לחקור  חזון  ובעלי  ראות  מעמיקי  מספרים 
ולהעלות מנבכי הזיכרון והדמיון מסורות עתיקות מרומזות ומפורשות המצביעות על 
הקשרים מיתולוגיים ומיסטיים בדבר חטא נורא ועונש כבד, כפרה וקדושה, טומאה 

וטהרה, מוות וחיים, הקשורים למועד זה. 
יום  העתיקים  שברבדיו  ההשערה  את  להעלות  אבקש  להלן  המובאים  בדברים 
הנצחי  המאבק  של  דרמטית–סקראלית–ליטורגית  המחזה  של  מועד  היה  הכיפורים 
בין החיים למוות, בין הקודש לחמס, בין הצדק לרשע, בין המזרע למדבר, בין גן עדן 
בין הטהרה לטומאה,  בין המקודש למחולל,  בין דרכי תום לדרכי בליעל,  לצלמוות, 
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סיפוריים  בפרקים  נוסחה  שעלילתו  זה,  מאבק  הברית.  להפרת  הברית  שמירת  בין 
שונים המצויים ברקע המהלך הריטואלי, מצביע בצורה מורכבת על יחסי הגומלין בין 
שמירת הברית והחוק, המשפט והצדק, הדעת והאמת, המושתתים על מחזורי הלוח 
השביעוניים–המקודשים–המשביתים שנודעו משמים כמועדי ה', 'מקראי ק�דש', 'מועדי 
דרור', המתנים את קיום הברית ונצחיותה, נשמרים בידי המלאכים ומופקדים בידי 
האדם המצווה על שמירת הברית הנצחית המקודשת, לבין שמירת מחזורי הבריאה 
'מרכבות  המכונים  המלאכים,  בידי  המופקדים  לעין,  הנראים  הנצחיים  הרבעוניים 
יום הכיפורים  ולהפך, מסורות  ומתנים את רציפות החיים.   )3 )חנוך א עה  השמים' 
גזרה עם השעיר לעזאזל, מיטיבות לבטא את  הקשורות בהליכת האיש העתי לארץ 
יחסי הגומלין בין הפרת החוק, שיבוש הלוח, פגימה בשלמות המקודשת של הברית, 
לעזאזל  למשטמה,  לבליעל,  חושך,  גורל  לרוחות  הקשורה  הטבע,  מחזורי  והשחתת 
ולמלאכי חבל, לעירים ולעריות, לעוול, לרשע ולשרירות לב, הפוגעים ברציפות החיים 

ובמחזורי הפולחן המקודשים ומחוללים חורבן, צלמוות וישימון. 
המחזה עתיק הימים המומחז ביום הכיפורים, הקשור בהעלאת יסודות מיתיים של 
לעזאזל  שילוח השעיר  ושל  מזה,  הקודשים,  לקודש  הגדול  הכוהן  של  הכניסה  טקס 
לארץ גזרה, מזה, מעלה זיכרונות קמאיים ומימדים מיתולוגיים של מאבק, המואנשים 
בדמויות מיתיות ומיסטיות. על מאבק זה שהתרחש בקדמת דנא, בראשית דורות האדם, 
אפשר לומר את דבריו המאלפים של ההיסטוריון הרומי סלוסטיוס )35-86 לפסה"נ( על 

המיתולוגיה: 'דברים אלה לא אירעו מעולם ובכל זאת הם קיימים תמיד'.20

ב. שלוש מסורות בדבר יום הכיפורים

בקומראן  ונמצאה  הספירה,  לפני  האחרונות  במאות  שהתחברה  הכוהנית  בספרות 
החיצונית,  בספרות  המקבילה  ובמסורת  ובארמית;  בעברית  יהודה  מדבר  במגילות 
שנכתבה במאות האחרונות לפני חורבן המקדש בשעה של פילוג ומחלוקת על המקום 
המקודש, הזמן המקודש והפולחן המקודש, ומצויה בידינו בתרגומים שונים, קשור יום 
הכיפורים בשלוש מסורות שונות. מסורות אלה מבארות בהרחבה את מהות הפשע 
ואת מהות העונש, הכפרה על חטא,  בו, מזה,  ואת הטומאה הכרוכה  וסיפור החטא 

ומשמעות ההיטהרות, מזה.
המסורת הראשונה מתייחסת לחטא קיבוצי של שיבוש הגבולות בין שמים לארץ 
שאירע בעידן המיתולוגי שלפני המבול, בדור השישי לדורות האדם, בזמן שבו הגבולות 
 בין שמים וארץ טרם נחסמו. החטא קשור בבני אלוהים שירדו משמים לארץ בשעה 

סלוסטיוס, על האלים ועל העולם, מצוטט בספרו של ר' קאלאסו, נישואי קדמוס והרמוניה, תל אביב   20
תשנ"ט, עמ' 1.
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שחמדו את בנות האדם, האסורות עליהם מעצם היותם בני אלמוות טהורים הפרושים 
כלאיים,  האוסרים  האלוהיים  החוקים  בשל  גם  עליהם  ואסורות  ורבייה,  מפרייה 
שעטנז ועירוב תחומים המאיים על המשכיות הפריון, למען שמירת נצחיות הבריאה 
ומחזוריותה. עוד היו בנות האדם אסורות על בני אלוהים בשל גבולות הטאבו המצויים 
בתשתית החברה האנושית, האוסרת על מגע מיני בין מין למי שאינו בן מינו בחוקי 

העריות ואוסרת לקיחה שרירותית בכוח היצר.21 
את  10(, שפרצו  ד  )דניאל  עירים  בארמית  המכונים  אלוהים,  בני  של  הירידה 
קונם  נגד  קשר  וקשרו  לבם',  'בשרירות  שהלכו  בשעה  לארץ  שמים  בין  הגבולות 
בהנהגת עזזאל ושמחזה )=שם ראה(, בשעה שערבבו בין בני רוח לבני בשר וטמאו 
את הארץ, הייתה כרוכה בשלושת יסודות החטא: בראייה אסורה שעוררה חמדה 
ופריצות והובילה לקשירת קשר ולכניעה לעולם החושים והיצר )ראה בארמית = חזה(; 
בחטאי עריות שהיו כרוכים בזיווג האסור של מין בשאינו מינו המביא לשיבוש סדרי 
הטבע; ובעבירה על החוק האלוהי, הצדק והמוסר, המשתקפת בלקיחה בשרירות 
'מכל אשר בחרו'.22 חטאי העירים, שערבבו את ההבחנות  לב, המתוארת בביטוי 

'"מלאכים שחטאו" במגילות  על המסורות השונות על אודות המלאכים החוטאים ראו: ד' דימנט,   21
מדבר יהודה ובספרים החיצוניים הקרובים להם', עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, 
האוניברסיטה  דוקטור,  עבודת  הבית השני,  בימי  ישראל  א' אשל, האמונה בשדים בארץ  תשל"ד; 
העברית בירושלים, תשנ"ט, עמ' 58-15, וביבליוגרפיה קודמת שם. על הפרשנויות השונות של הביטוי 
'בני אלהים' ראו: מ"ד קאסוטו, מאדם ועד נוח: פירוש על ספר בראשית, ירושלים תשל"ד, עמ' 200; 
 דימנט, שם, עמ' 16-7; אשל, שם, עמ' 23-16. על תפקידם בספרי חנוך והיובלים ובמגילות ראו: 
 .141-117 עמ'   ,)6 הערה  )לעיל  אליאור   ;J. T. Milik, The Books of Enoch, Oxford 1976 
 G. W. E. Nickelsburg, Apocalyptic and Myth in I Enoch 6–11: Jewish Literature between
the Bible and the Mishnah, Philadelphia 1981, pp. 383–406. על הגרסאות השונות של סיפור 
המלאכים הנופלים ראו: קאסוטו, שם, עמ' 200-185. על ההקשר ההיסטורי של הסיפור המחודש 
 D. Suter, ‘Fallen Angel, Fallen Priest: The Problem of Family Purity in :של בראשית ו ראו 
 I Enoch 6–16’, Hebrew Union College Annual, 50 (1979), pp. 115–135; P. Hanson,
 ‘Rebellion in Heaven, Azazel and Euhemeristic Heroes in I Enoch 6–11’, Journal of
Biblical Literature, 96 (1977), pp. 195–233. לסקירה מחקרית מעודכנת המסכמת כמה מן הדעות 
המרכזיות על הקשרו הפולמוסי של הסיפור ראו: שטקל–בן–עזרא )לעיל הערה 3(, עמ' 94-85. וראו 
 A. Yoshiko Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity, :לאחרונה
)פרקים  המשלים  ספר  במקום  חנוך,  ספר  של  המקורי  שבנוסח  טוען  מיליק   .Cambridge 2005 
לז-עא(, היה חיבור המכונה 'ספר הענקים' או 'ספרא דגבריא' )Book of Giants(. קטעים ארמיים 
אלה העוסקים בסיפור העירים היורדים להזדווג עם בנות האדם וללמד אותן ידע אסור התפרסמו 

בספרו )שם, עמ' 60-59, 302(; והשוו ביקורתה של דימנט )שם(, עמ' 21-16.
על חטאי העריות של העירים ראו: דימנט )שם(, עמ' 44-30. על הביטוי 'שרירות לב' כייצוג לרוע   22
ולאי–הליכה בדרכי האל, ראו: דב' כט 18, והשוו: יר' ג 17; ז 24; ט 13-12. ראו: דימנט )שם(, עמ' 39. 
בכל הפעמים שביטוי זה נזכר במקרא, הקשרו הוא עזיבת אלוהים בשל הליכה אחרי אלוהים אחרים 
ונטישת חובת הזיכרון והעדות המוטלת על אלה שלקחו חלק בשבועה ובברית )תה' פג 16-15(. הליכה 
בשרירות לב היא היפוכו של 'זכור ושמור', שכן נטישת הברית נקשרת לשיכחת העבר והפניית עורף 
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וההפרדות שביסוד הבריאה, גרמו להשחתת הארץ והביאו למצב כאוטי, המוגדר 
בביטוי 'ומלאה הארץ חמס'. 

מקורה של מסורת זו, העוסקת בחטא קיבוצי של בני אלוהים, נרמז בספר בראשית 
בסיפור הפותח בפסוק 'ויראו בני האלהים את בנות האדם כי טובות הנה ויקחו להם 
' )ו 2(. הסיפור מסתיים בקללה האלוהית ובעונש הקיבוצי  בחרו אשר  מכל  נשים 
חמס  שמלאה  הארץ  על  שהושת  בעונש  אמורים  הדברים  המבול.  בסיפור  המסופר 
כתוצאה מזיווגים אסורים אלה, שראשיתם בראייה העוברת על לא תחמוד ובלקיחה 
אסורה הפורצת את גבולות הטאבו, ואחריתם בהולדת מפלצות החורגות מסדרי הטבע 
והורגות את כל הסובב כדי לשבור את רעבונן, שכן אין מזון המוכן בטבע לאלה שנולדו 

שלא כדרך הטבע.23 
הקשר המפורש של סיפור חטא קדום זה ליום הכיפורים, מעוגן בשמו של מנהיגם 
של בני האלוהים המורדים, עזאזל, הנמסר במסורת ספר העירים.24 חיבור זה, שזמן 
כתיבתו מיוחס למאה השלישית או לראשית המאה השנייה לפני הספירה, מצוי ב–36 
הפרקים הראשונים של ספר חנוך הראשון, שחלקים ממנו נמצאו במקורם הארמי בין 
החיצוניים.25  הספרים  באסופת  לעברית  בתרגום  מצוי  הוא  כן  יהודה.  מדבר  מגילות 
ועל המבול שנגרם בשל תוצאותיו מצויות בספר  מסורות מקבילות על חטא העירים 

לשבועות ולנסיבות שהברית עוגנה בהן. בביטוי טעון זה משתמשים בכל כתבי הכהונה המתבדלת 
של הכוהנים לבית צדוק כדי לתאר את חטאי העירים ואת דרכי יריביהם, ואף את הבגידה במחויבות 
הפרט לחבורת היחד. ראו: סרך היחד 1, 7; 2, 26; 5, 5-4; 7, 24-23 )י' ליכט, מגילת הסרכים ממגילות 
מדבר יהודה, ירושלים תשכ"ה, עמ' 60, 77, 124, 166(; הודיה ח 4, 15 )י' ליכט, מגילת ההודיות, 
ממגילות מדבר יהודה, ירושלים תשי"ז, עמ' 93(; הביטוי הניגודי הוא 'להתהלך תמים בכל דרכיו' 
 E. Qimron, ‘The Text of the CDC’, The Damascus Document ;16-15 ברית דמשק, ב, שורות(

)Reconsidered, ed. M. Broshi, Jerusalem 1992, p. 13
ראו: היובלים ה, ב.  23

 G. W. E. Nickelsburg, I Enoch 1: A Commentary :המילה עזאזל נכתבת במגילות באיות עזזאל. ראו  24
on the Book of I Enoch, Chapters 1–36, 81–108, Minneapolis 2001. על ההיסטוריה המחקרית 
 המתייחסת לקשר בין עזאזל, סיפור העירים ויום הכיפורים ראו: שטקל–בן–עזרא )לעיל הערה 3(, 
 M. Black .24-16 'עמ' 90-85. על ספר העירים ומקומו בספר חנוך השוו: דימנט )לעיל הערה 21(, עמ
 (ed.), The Book of Enoch or I Enoch: A New English Edition with Commentary and Texual

Notes, Leiden 1985
4[(, א, עמ' כט-מז. השוו לנוסחיו האתיופיים והיווניים  ראו: חנוך א )מהדורת כהנא ]לעיל הערה   25
 M. Stone, ‘The Book of Enoch and Judaism in the Third של ספר חנוך ולתרגומם האנגלי 
Century B.C.E’, Catholic Biblical Quarterly, 40 (1978), pp. 479–492; ניקלסבורג, חנוך א 
)שם(, פרקים 36-1, 108-81; בלאק, ספר חנוך )שם(. מקורו הארמי של הספר בקטעים שנמצאו 
בקומראן נדפס בידי מיליק )לעיל הערה 21(. בשנת 2000 נתפרסמו קטעים שונים של ספרות חנוך 
 L. Stuckenbruck, E. J. C Tigchelaar, and F. García Martínez,( קומראן  במערות  שנמצאו 
 ‘203. 4QEnochGiantsa ar’, S. J. Pfann, P. S. Alexander, et al. [eds.], in consultation with 
J. VanderKam and M. Brady, Qumran Cave 4.XXVI: Cryptic Texts and Miscellanea, Part 1 

)[DJD, XXXVI], Oxford 2000, pp. 3–171

[15



רחל אליאור

]18[

היובלים ובספר חנוך השני, בצוואות השבטים ובמגילות מדבר יהודה.26 עזאזל, שמו של 
מנהיג המלאכים המורדים, קשור למסורת שילוח השעיר לעזאזל כחלק ממצוות החג 
המתוארת בפרק טז בספר ויקרא. שילוח השעיר לעזאזל לארץ גזרה, המתואר בספר 
ויקרא )טז 22-21(, אינו כולל ביאור או הקשר. ואילו ספר העירים )חנוך א, פרקים א-לו( 
מציע הסבר מיתי מורכב למהלך ריטואלי זה המתרחש בתחום המדבר, המוות והנשייה. 
עזאזל מתפרש לא פעם בטעות כשם מקום, כפי שמלמדת המסורת הפרשנית המאוחרת 
על מושג זה )ספרא, אחרי מות, ב; בבלי, יומא סז ע"ב(, אולם לאמתו של דבר במסורות 
הקדומות מלפני הספירה, ובכמה מסורות אחרי החורבן, אין זה רק שם סתמי של מקום 
עז וקשה במדבר. זהו שמו של המקום שבו כבול עזאזל, מלאך בן אלמוות, מנהיג העירים 
המורדים, שנאסר במדבר, בחושך, בארץ גזרה )גזורה ממקום יישוב, מושבת עונשין(. 
אין הוא יכול לשוב לשמים, משום שנטמא במגע עם בנות האדם, ואין דרך לענשו בעונש 
מוות כשאר השותפים למעשי דור המבול, שכן הוא איננו בן מוות בהיותו נמנה עם 'בני 

אלהים'. 
עזאזל הוא מקום מושבו של השר עזאזל )כשם ש'ָהֶדס–השאול' הוא מקום מושב 
אל השאול, הדס, במיתולוגיה היוונית(, ומקום מושבם של צאצאיו, 'רוחי גורל בליעל', 
'מלאכי חבל' ו'מלאכי המשטמות', עד ליום הדין הגדול. עזאזל ושותפיו לגורל דומים 
לאסירים בני האלמוות שנכלאו בַטרַטרוס )חלק מהדס, השאול( במיתולוגיה היוונית 
להענישם  אפשר  שאי  אלמוות  בני  מורדים  של  האדמה  בבטן  עונשם  על  המספרת 

בהוצאה להורג.
יום הכיפורים, המועד השישי במחזור המועדים, הנחוג ביום שישי, שבת שבתון, 
בעשור לחודש השביעי, מתייחס לזיכרון החטא קולקטיבי שאירע בדור השישי לדורות 
האדם, על פי עדותו של חנוך בן ירד, בן הדור השביעי, חטא הכרוך בשיבוש גבולות 
שבין שמים לארץ, בעריות, בעבודה זרה ובשפיכות דמים, ובתוצאותיו הרות האסון, 
החמס ההשחתה, הקללה והמבול. בספר חנוך, המפרט את נסיבות החטא ומשמעותו, 

מלחמת בני אור בבני חושך ]13[, 12-11 )י' ידין, מלחמת בני אור בבני חושך, ממגילות ים המלח,   26
 ‘4Q266 Damascus Documenta’, Frg. 2 ii, ,ירושלים תשט"ו, עמ' 336(; ברית דמשק, )באומגרטן
 B. Nitzan, ‘286. 4Q Berakhota’,( חנוך א סג 1; סרך הברכות ;)לעיל הערה 15[, עמ' 37[ lines 13–21
 Frg. 7a, Col. II, b.c.d., E. Eshel et al. [eds.], in consultation with J. VanderKam and M.
 Brady, Qumran Cave 4.VI: Poetical and Liturgical Texts, Part 1 [DJD, XI], Oxford 1998,
p. 27(; סרך היחד 3, 19 - 4, 14 )ליכט, מגילת הסרכים ]לעיל הערה 22[, עמ' 98-91(; ָונדרקאם ומיליק, 
’4QPseudo-Jubileesc .227‘ פרגמנט 2 )לעיל הערה 15(, עמ' 173. על 4Q252, טור 1, פרגמנט 1, 2, 
שורות 22-1, וטור 2, שורות 5-1 ראו: גרסיה–מרטינז וטיכלאר, DSSSE, א, עמ' 550-502. ראו עוד: 
 G. Brooke, ‘252. 4QCommentary on Genesis A’, Col I, Frg. 1,2, lines 1–19, G. Brooke et
 al. (eds.), in consultation with J. VanderKam, Qumran Cave 4.XVII: Parabiblical Texts, 
 Part 3 (DJD, XXII), Oxford 1996, pp. 193–194; Col. II, Frg. 1, 3, lines 1–5, ibid., p. 198;

 idem, 254a. 4QCommentary on Genesis D, Frg. 3, lines 1–2, ibid, p. 235
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בחושך,  האדמה,  במעמקי  במדבר,  מאסר  החוטאים:  של  הדו–שלבי  עונשם  מתואר 
מתחת לסלעים חדים, קבורים בחייהם, בשלב הראשון הכפוף לחוקי הטבע; ושריפה 
באש ביום הדין, החורג מגדרי הטבע, בשלב השני. לשני עונשים אלה בעבר ובעתיד 

נלווית חובת זיכרון כתוב של חטאי עזאזל שגרמו לעונש המבול, בהווה:

ועוד אמר ה' אל רפאל אסור את עזזאל ידיו ורגליו והשלכתו אל החשך ועשית 
פתח אל המדבר אשר בדודאל והשלכתו שמה. ושמת עליו סלעים קשים וחדים 
וישב שם עד עולם וכסית את פניו לבל יראה אור. וביום הדין  וכסיתו בחשך 
 ]...[ המלאכים  השחיתו  אשר  הארץ  את  ורפאת  האש.  תוך  אל  ישלך  הגדול 
ותשחת כל הארץ בלמד מעשי עזזאל וכתבת עליו את כל החטא )חנוך א י 8-4; 

השוו שם, נד 6-5(.27

מלאך הפנים בספר היובלים מספר גם הוא על עונשם הנורא של המלאכים החוטאים 
הקבורים בחייהם בחשכת המדבר. בסיום תיאור ההשחתה והחמס בארץ, שהסבו חטאי 
המלאכים, הוא מתאר את עונש המאסר שנגזר עליהם במעמקי האדמה: 'ועל מלאכיו 
אשר שלח לארץ קצף מאד להסירם מכל ממשלתם ויצוונו לאסרם במעמקי האדמה 
והנם אסורים בהם לבדם' )היובלים ה 6(. ספר חנוך השני מתאר אף הוא את עונשם 
של המלאכים החוטאים: 'וה' גזר עליהם ]להיות[ תחת הארץ לעולם עד בלתי שמים 
וארץ' )חנוך ב ז 11(. הניגוד המהותי בין מתחמים הטרוטופיים מנוגדים אלה, הראשון 
גזרה, והשני  המתייחס למלאכים החוטאים הטמאים, הכלואים 'תחת הארץ', בארץ 
עדן מ'על לארץ', הוא המודגש  המתייחס למלאכי הקודש הטהורים בשמים או בגן 
כאן. הטומאה, הקשורה לעירים החוטאים האסורים, הכבולים בחושך מתחת לארץ 
בעולם המתים, בשל פשעם משטמתם ורשעתם; והטהרה, הקשורה למלאכי הקודש, 
שוכני אור המרומים, בעולם חיי הנצח הנודע כעולם המרכבה, המגלם את הקדושה, 
המשפט והצדק, הם שני הקטבים הסימבוליים, המיתיים והריטואליים שעל מפתנם 

נערכת עבודת יום הכיפורים.
ו, רמז מד( המשמרת את זיכרון המיתוס  במסורת מאוחרת בילקוט שמעוני )בר' 
הקדום ואת זיקתו ליום הכיפורים, בסיום הדיון בחטאי שמחזאי ]שמחזה[ ועזאזל בדורות 
שקדמו למבול, מתעצמת ההבחנה בין שני החוטאים: 'שמחזי חזר בתשובה ותלה עצמו 
בין שמים לארץ, ראשו למטה ורגליו למעלה ועדיין הוא תלוי בתשובה. עזאזל לא חזר 
 בתשובה והוא עומד בקלקולו להסית בני אדם לדבר עבירה בבגדי צבעונין של נשים. 

כל  ראיתם  לא  כי  לנפשותיכם  מאד  'ונשמרתם  ראו:  אלוהים  בחוקי  לפגיעה  וזיקתו  שחת  לענין   27
 תמונה ביום דיבר ה' אליכם בחרב מתוך האש, פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל' 
)דב' ד 16-15(. במסורת הנוצרית מצויה התייחסות מקבילה לעונש דו–שלבי זה בברית החדשה: 
'הן אלהים לא חס על המלאכים החטאים אשר הורידם לבאר שחת ויסגירם במשמר ובאופל עד יום 

המשפט' )האיגרת השנייה לפטרוס ב 4(.
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על  שיכפר  לה'  אחד  גורל  הכפורים  ביום  קרבנות  מקריבין  ישראל  היו  ולכך 
ישראל, וגורל אחד לעזאזל שיסבול עונותיהם של ישראל והוא עזאזל שבתורה'.28

המסורת השנייה משלוש מסורות יום הכיפורים לפני הספירה מתייחסת לחטא 
משותף של בני אנוש שפרצו את גבולות הברית, קשרו קשר לחטוא במשותף, התאכזרו 
איש לרעהו ובגדו במחויבות האנושית הראשונית של אדם להוריו ולאחיו. הדברים 
אמורים בחטא נורא באכזריותו הקשור בהתנכלות, במרמה ובשפיכות דמים, שהתרחש 
בחוג המשפחה וגרם מוות וייסורי גוף ונפש בזדון, המחייבים כפרה ועינוי נפש. חטא זה 
הוא חטא מכירת יוסף בידי אחיו )בר' לז 36-12(, שעל פי ספר היובלים אירע בעשור 
לחודש השביעי, מועד יום הכיפורים: 'ויתנכלו אליו ויעשו לו בעורמה להמיתו וישובו 
וימכרהו לסוחרים ישמעאלים ]...[ ובני יעקב שחטו שעיר עזים ויטבלו את כתונת יוסף 
' )היובלים לד 12-11(.  בדמו וישלחו אל יעקב אביהם ויהי בעשירי לחדש השביעי
הכתוב מרחיב על אבלו הכבד של יעקב, שסירב להתנחם על מות בנו שנטרף בידי חיה 
רעה, כדברי אחיו המתנכלים, המתאכזרים דוברי השקר, ומוסיף מידע שאינו מצוי 
במקרא על מות בתו דינה במועד זה בשל יגונה העמוק על מות אחיה, ועל מותה של 

בלהה באותו יום, בשל אבלה הכבד על מות בן גבירתה.
סיפור מכירת יוסף נחתם בספר היובלים במשפט דרמטי ההופך את המאורע הקשה 
של ההתאכזרות, הבגידה, השקר ושפיכות הדמים, ליום זיכרון ותענית המתרחש מדי שנה 
במועד החטא. שעיר העזים הנשחט, הנזכר כמי שבדמו רימו את האב השכול המתאבל 
מרה על מות בנו )בר' לז 31(, וגרם למותן בלא עת של דינה ובלהה, נקשר לשעיר העזים 
שבדמו מכפרים: 'על כן הוקם על בני ישראל לענות נפשם בעשרה לחדש השביעי 
בבוא היום אשר בו יבכו את יוסף אצל יעקב אביו לכפר בו עליו בשעיר עזים בעשרה 
בעבור  אביהם  כי העציבו את רחמי  בעבור חטאותיהם  פעם בשנה  השביעי  לחדש 
יוסף בנו. ויושם היום ההוא להתעצב בו בעבור חטאותיהם ובעבור כל פשעם ובעבור כל 

שגגותיהם לטהר נפשם ביום ההוא פעם בשנה' )היובלים לד 19-18(.

בכתב היד של ילקוט שמעוני כתוב 'שעיר אחד' במקום שבטקסט לעיל נדפס 'גורל אחד' או 'איל אחד'   28
כמצוי בדפוסים שונים )ילקוט שמעוני, שלוניקי רפ"א; דפוס צילום ירושלים תש"ס, עמ' 154; השוו: 
'שמחזאי ועזאל', א' ילינק, בית המדרש, ד )דפוס צילום: ירושלים תשכ"ז(, עמ' 128. גם ב'פרקי דרבי 
אליעזר' עזאזל מוצג כגיבור הקשור במיתוס דואליסטי של יום הכיפורים: 'לפיכך נותנים לו ]לעזאזל[ 
שוחד ביום הכיפורים, שלא לבטל קרבן של ישראל, שנאמר גורל אחד לה' וגורל אחד לעזאזל. גורלו 
של הקדוש ברוך הוא קרבן עולה. וגורלו של עזאזל שעיר חטאת וכל עונותיהם של ישראל עליו שנאמר 
ונשא השעיר עליו את כל עונותם' )פדר"א, מו(, וראו: שם, פרק לח. והשוו: פרקי דרבי אליעזר, כ"י 
רח"מ הורוביץ )'כפי שערך והכין לדפוס ... ולא זכה להוציא עבודה זו לאור' — צילום כתב היד המקורי 
של המחבר(, ירושלים תשל"ב, עמ' 169-168. על חילופי הנוסח וההגהות לטקסט מוקשה זה בפרקי 
דרבי אליעזר ובילקוט שמעוני ראו: י' פיינטוך, 'שני שעירי יום הכיפורים', א' בזק )עורך(, וביום צום 
כיפור ייחתמון, קובץ מאמרים על יום הכיפורים, אלון שבות תשס"ה, עמ' 76. הכתיב עזזאל, עזאל 

ועזאזל מתחלף במסורות השונות לפני הספירה ואחריה, ראו: פיינטוך, שם, עמ' 75, הערות 8-6.
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ספר היובלים קושר את שבעת מועדי ה' עם פרשות שונות מספר בראשית, שאותן 
הוא מספר מחדש בזיקה למועד המקראי של החג וליום קבוע שבו הוא נשמר על פי 
תאריך קבוע. על פי ספר היובלים, המאורע שביסוד יום הכיפורים מופיע בימי האבות, 
לפני דור המדבר. בספר ויקרא מצווים בני ישראל לשמור את יום התענית באיום כרת 
ללא נימוק וללא הקשר, ואילו בספר היובלים, המספר מחדש את סיפורי ספר בראשית, 
נקשר מועד זה לימי יעקב ובניו. שם מתואר החטא המשותף, שהתרחש בעשור לחודש 
השביעי, שחוטאיו לא נענשו, שבגינו הפך מועד זה ליום זיכרון משותף שבו מכפרים 
ומתענים צאצאיהם של החוטאים שלא נענשו, על החטא שלא חטאו. הפעלים הנזכרים 
ו'לטהר'; ושמות העצם 'חטא'  'לענות', 'לכפר',  בסיפור מכירת יוסף בספר היובלים: 
ו'פשע', הם הפעלים והשמות הקשורים למצוות המועד ולעבודת הכוהן הגדול בספר 
שמות ובספר ויקרא. אליהם נוספת בספר היובלים ההוראה הייחודית של מידה כנגד 
מידה — כנגד חטאיהם הכבדים של בני יעקב שהעציבו במזיד את אביהם, רימו אותו, 
התנכלו להמית את בנו, מכרו את בנו וגנבו את דעתו, עינו אותו והסבו לו סבל רב 
מנשוא כשהתאבל על בנו שנטרף, ועל קרובותיו שמתו בעטיו של הצער על מות יוסף; 
על בני בניהם, להתעצב ביום זיכרון זה, להתענות, לטהר את נפשותיהם ולכפר על 
חטאם מאז ועד עולם. במקרא לא מסופר על עונשם של בני יעקב החוטאים, שעל פי 
פשט החוק המקראי בדבר 'גונב איש ומכרו מות יומת' )שמ' כא 16( היו חייבי מיתה — 
עובדה שהעלתה שורה של שאלות נוקבות על גמול וצדק, שכר ועונש לאורך הדורות. 
ספר צוואת השבטים שהתחבר במחצית המאה השנייה לפני הספירה, וחלקים ממנו 
נמצאו בין מגילות מדבר יהודה, מרבה לדון במכירת יוסף, החטא שחוטאיו לא נענשו 
לכאורה על פי מסורת המקרא. כל אחד מבני יעקב האומר את דברו האחרון או את 
צוואתו על ערש דווי נותן דין וחשבון הן על יחסו ללוי, אבי הכהונה, המגלם את דרכי 
והרשע  יוסף, מעשה המגלם את דרכי העוול  הן על חלקו במכירת  והצדק,  המשפט 
)צוואת זבולון ב-ד; צוואת גד א 8 - ב 4(. המסורת המאוחרת שהתחברה באלף הראשון 
לספירה השלימה פער זה בין החטא ועונשו וקשרה את החטא האכזרי נטול העונש של 
עשרת אחי יוסף, לעונשם האכזרי של עשרת הרוגי מלכות, שלא חטאו ונהרגו על קידוש 
ור' ישמעאל.29 הרוגי מלכות אלה, שחלקם הוצא להורג  ר' עקיבא  השם בדורם של 
ביום הכיפורים, נהרגו במיתות אכזריות בידי הרומאים בזיקה למרד בר כוכבא במאה 
השנייה לספירה, אולם המסורת הפכה אותם מנרצחים שנפלו קרבן לעריצותם של בני 

עוולה, למקדשי השם שהועלו לקרבן, כדי לכפר במותם על חטא זולתם.30 

על פי אחד מנוסחי סיפור עשרת הרוגי מלכות, על חכמים שנתפסו בשל חטא מכירת יוסף, ר' עקיבא   29
נהרג ביום הכיפורים: 'כשהגיע ערב יום הכיפורים ]...[ אותו היום היה ר' עקיבא ]...[ הוציאוהו להורגו 
]לעיל  )ריג  שמים'  מלכות  עול  עליו  מקבל  היה  והוא  ברזל  של  במסרקות  בשרו  מסרקין  והיו   ]...[ 

הערה 7[, עמ' 70-69(.
על עשרת הרוגי מלכות בספרות ההיכלות ראו: היכלות רבתי )סינופסיס לספרות ההיכלות ]לעיל   30
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ספר היובלים מציין — בדומה לספר בראשית — שבני יעקב טבלו את כתונת יוסף 
בדמו של שעיר העזים ושלחוה אל יעקב אביהם. אולם לדברי מחבר הספר שלושת 
גיבורי המסורת הכוהנית בספרות זו, לוי, יהודה ובנימין, לא לקחו חלק בחטא, שכן לא 
יצאו עם אחיהם אלא נותרו בבית במועד האירוע, בעשור לחדש השביעי )היובלים 
לד 3(. שלושת האחים, לוי, יהודה ובנימין, נזכרים בפתיחת 'מגילת מלחמת בני אור 
בבני חושך' כנציגי בני אור, בני הצדק, הלוחמים בבני חושך, בני העוול, במלחמה בת 
שבעה שלבים.31 לכל אורכו של ספר 'צוואות השבטים', שהתחבר במאות האחרונות 
לפני הספירה, נזכרים לוי ויהודה כגיבורים הנבחרים שיש לציית להנהגתם בכהונה 

ובמלוכה, בניגוד לשאר אחיהם החוטאים שלא כיפרו על חטאם.32 

 הערה 7[, סעיפים 121-107, 198(; בבלי, מנחות כט ע"א; מדרש אלה אזכרה, ילינק )לעיל הערה 7(, ב, 
עמ' 17, 24-23, 72-64; ו )דפוס צילום ירושלים תשכ"ז(, עמ' 19-17; הפיוט 'אלה אזכרה' המספר 
יוסף נאמר בנוסח אשכנז ביום הכיפורים בתפילת  את סיפור עשרת הרוגי מלכות וסיפור מכירת 
 ,]15 הערה  ]לעיל  כפור  יום  ב:  הנוראים,  לימים  מחזור  )גולדשמידט,  העבודה  לסדר  סמוך   מוסף 
עמ' 574-568(. הפיוט 'אלה אזכרה' פותח בחטא מכירת יוסף, שממנו התגלגל עונשם של עשרת הרוגי 
מלכות שנלכדו בידי הקיסר כעונש על מכירת יוסף: 'וקרא לעשרה חכמים גדולים ]...[ דינו משפט זה 
לאשורו ]...[ כי ימצא איש גונב נפש מאחיו מבני ישראל ]...[ גם איה אבותיכם אשר אחיהם מכרוהו 
לארחת ישמעאלים סחרוהו / ובעד נעלים נתנוהו ]...[ ואתם קבלו דין שמים עליכם / כי מימי אבותיכם 
לא נמצא ככם / ואם היו בחיים הייתי דנם לפניכם / ואתם תשאו עון אבותיכם'. השוו: מדרש משלי, 
פרק א )מהדורת ב' ויסוצקי ]ניו יורק תש"ן[ עמ 14(: 'אמר ר' יהושע בן לוי לא נמשכו עשרה הרוגי 
מלכות אלא בחטא מכירתו של יוסף'; מדרש תהלים ט, יג )מהדורת שלמה בובר )דפוס צילום ירושלים 
תשל"ז(, עמ' 44ב - 45א(, ועיינו: מ' הירשמן, 'על קידוש השם בעת העתיקה והשתקפותו בפיוט אלה 
אזכרה', י' אלמן, א"פ הלבני וצ"א שטיינפלד )עורכים(, נטיעות לדוד: ספר היובל לפרופ' דוד הלבני, 
ירושלים תשס"ה, עמ' עא. במסורת ההיכלות הפך העונש שהוטל בידי הקיסר על הרוגי מלכות, שלא 
חטאו, בשל חטא אחי יוסף, שחטאו ולא נענשו, לקידוש השם שכלל קרבן אדם וכפרה שתקרב את 
חורבנה של רומי. ראו במדרש 'מה יום הכיפורים מכפר אף מיתתן של צדיקים מכפרת' )ויקרא רבה 
כ, יב ]מהדורת מרגליות, ניו יורק וירושלים תשנ"ג, עמ' תעב[ השוו: 'אמר לו ]ר' ישמעאל למטטרון[ 
ומה זה לפניך? א"ל מזבח, א"ל וכי קרבן ומזבח יש למעלה, א"ל כל מה שיש למטה יש למעלה ]...[ ומה 
אתם מקריבים עליו, וכי יש לכם פרים אילים וכבשים? א"ל אין לנו לא אילים ולא פרים וכבשים אלא 
נשמותיהם של צדיקים אנו מקריבים עליו לפני הקב"ה. כיון ששמע ר' ישמעאל ]...[ את דברי מטטרון 
ירד לארץ ומצא את חבריו בתענית ובתפילה. אמרו לו מה בידיך? אמר להם לכו ורחצו והטהרו ולבשו 
תכריכין שלכם שגזרה זו מלפני הקב"ה )מעשה עשרה הרוגי מלכות, נוסח ב ]ילינק, ו )דפוס צילום: 
ירושלים תשכ"ז(, עמ' 22[(. ראו המחקרים הנזכרים לעיל בהערה 7, ובייחוד בוסתן )שם(, עמ' 85 ואילך. 
 עוד ראו: מ"ד הר, 'הרוגי מלכות', האנציקלופדיה העברית, טו )ירושלים תשכ"ד(, טורים 210-208; 
 idem, ‘Persecutions and Martyrdom in Hadrian’s Days’, Scripta Hierosolymitana, XXIII
pp. 85–125 ,(1972); א' אופנהיימר, 'קדושת החיים וחירוף הנפש בעקבות מרד בר כוכבא', י' גפני 
וא' רביצקי )עורכים(, קדושת החיים וחירוף הנפש: קובץ מאמרים לזכרו של אמיר יקותיאל, ירושלים 

תשנ"ג, עמ' 98-85.
'וזה ]ספר סרך[ המלחמה. ראשית משלוח יד בני אור להחל בגורל בני חושך בחיל בליעל ]...[ בני   31
 לוי ובני יהודה ובני בנימין גולת המדבר ילחמו בם'. ראו: י' ידין, מלחמת בני אור בבני חושך )לעיל 

הערה 26(, עמ' 254.
צוואות השבטים, בתרגום י' אוסטירזיצר, מצויות במהדורת הספרים החיצונים שערך כהנא )לעיל   32
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נדון בהרחבה בספר צוואת השבטים,  יוסף שנקשר ביום הכיפורים  חטא מכירת 
בצוואת שמעון, בצוואת זבולון, בצוואת גד, בצוואת דן ובצוואת בנימין. שם מתואר 
החטא בפי החוטאים שלקחו בו חלק ומתוארות בפירוט בגוף ראשון יחיד האכזריות, 
 הרשעות, השנאה והקנאה שהיו כרוכות בו. בני יעקב המספרים מבחינים ערב מותם 
בין דרכי אור ודרכי חושך, ומפצירים בבניהם לא לחזור על חטאיהם. החוטאים מייחסים 
בליעל, לרוחות תעתועים,  את חטאם לרצון בליעל, לכוחו של בליעל או לרוחות 
לשטן ולרוח השנאה, ומרחיבים במעשים הנוראים שהיו כרוכים בחטא מכירת יוסף. 
רמיזה  אלא  אינו  החיצונית,  ובספרות  במגילות  השונים  בהקשריו  שבליעל,  דומה 
יכולים  שאינם  לאדמה  מתחת  חיים  הקבורים  החוטאים  האלמוות  בני  של  לתחומם 
לעלות. בליעל )בל יעלה( הוא האנשה של מכלול האיסורים והעבירות המשחיתים את 
הקודש, פוגעים בטהרת החיים, וממיטים שפיכות דמים ומוות שעליהם נדרשים לכפר 
ביום הכיפורים. חטאים אלה קשורים בטומאה ובדרכי חושך, ברצח, בזנות, בשקר, 
בקנאה, בזעם ודומיהם. דברי לוי לבניו מיטיבים לבטא זאת: 'ועתה בני שמעו כולכם 
בחרו לכם את האור או את החושך את תורת ה' או את מעשי בליעל' )צואת לוי יט 1(. 
ייתכן שסיפור החטא הטעון כפרה, המתרחש בתחום המוגן לכאורה של המשפחה, 
מופנה כלקח לדורות ביחס לכלל החטאים והעֵברות המתרחשים במזיד, בגלוי ובסתר, 
במסגרת המשפחה. המשפחה אמורה להיות מרחב אוהב המעניק מחסה ומקלט לכל 
בניה ובנותיה, אולם פרשת מכירת יוסף מיטיבה להמחיש כיצד היא הופכת למקום 
המסוכן ביותר. חטאים אלה, הנעשים בסתר, ברשות הפרט, וכרוכים באונס, בכפייה, 
בשנאה ובנקמה, בזדון ובשפיכות דמים, פעמים רבות אינם באים על עונשם, אולם הם 
טעונים עינוי נפש וכפרה, כנרמז במימרה 'יום כיפורים על העריות מכפר' )בבלי, יומא 
סז ע"ב(. דומה שמסורת חטאי בני יעקב, הקשורים ליום הכיפורים בספרות הכהונה 
זו מעבירה את  זה. ספרות  הזיכרון הקשור במועד   שנמצאה בקומראן, מרחיבה את 
כובד המשקל לחוטאים, המכפרים על עוונות ההווה ופשעי העבר בתענית, באבל ובצום. 
זיכרון חטא מכירת יוסף בידי אחיו שפשטו את כותנתו, שמתכפר בעבודת יום הכיפורים, 
מצוי בסדר העבודה הארץ ישראלי הקדום 'אז באין כל' הנקרא במועד זה. שם נאמר 
 בתיאור בגדי הכוהן הגדול הלובש כתונת בד מכפרת בין בגדי הקודש המיוחדים לחג: 

4Q214( ובקטעי   ,4Q213( לוי נמצאה במקורה הארמי בקומראן  4(, עמ' קמב-רטו. צוואת  הערה 
 M. E. Stone and J. C. Greenfield, ‘Aramaic Levi Documents’, :גניזה. למהדורת המגילות ראו
 G. J. Brooke et al. (eds.), in consultation with J. VanderKam, Qumran Cave 4.XVII:
Parabiblical Texts, Part 3 (DJD, XXII), Oxford 1996, pp. 1–72. בחירת לוי נזכרת בספר 
היובלים, בצוואת לוי ובסדר העבודה בתפילת מוסף ליום הכיפורים: 'שמת על לוי לוית חן וחסד / 
ומכל אחיו כתר לו עטרת / עמרם נבחר מזרע לוי / אהרון קדוש יי משרשיו קידשת / ]...[ וקדושתו 
לימים  מחזור  )גולדשמידט,  כוננת'  'אתה  שמתו',  לישראל  כפרה  כלי   ]...[  / עוונותינו   מכפרת 

הנוראים, ב: יום כפור ]לעיל הערה 15[, עמ' יט-כ(. על סדר העבודה ראו להלן הערה 84.
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'קשר אחים על כתונת / ירצה בכותנתו / לפרוש כנף / לפושטי כתונת'.33 רעיון דומה, 
הקושר בין בגדי הכוהן הגדול בעבודת יום הכיפורים לבין הזיכרון המרומז בהם הקשור 
בחטא שהתרחש בעשור לחודש השביעי, נגדו של יוסף שהיה לבוש כתונת פסים, נמצא 
בסדר העבודה שחיבר הפייטן הכוהן יוסי בן יוסי המכונה 'אזכיר גבורות אלוה': 'ַעלמּות 
 קומה / ימלא בכתונת / כפולה משובצת / עד פסי יד // עֹון בית יעקב / ]יֻכ[פר בזאת / 
מוכרי צדיק / על כתונת פסים'.34 מקורות אלה יוצרים קשר מובהק של מידה כנגד 
מידה בין 'עון בית יעקב', מכירת יוסף וטבילת כתונת הפסים, סמל האהבה, בדם השעיר 
בידי אחיו, אחוזי הקנאה והשנאה, לבין מלאכת הכוהן הגדול ביום הכיפורים, 'יכפר 
בזאת', וקושרים במפורש בין כתונת האחים קושרי הקשר: 'קשר אחים על כתונת', 
לבין כתונת הכוהן שנאמר עליה 'ירצה בכתנתו'. הקשר בין שעיר העזים שבדמו טבלו 
האחים את כתונת הפסים של אחיהם הנמכר לעבדות, לבין השעיר הקשור בעבודת יום 

הכיפורים, נזכר בסדרי העבודה ובתרגום המיוחס ליונתן.
במערך  שנקשרו  הספירה  לפני  הכיפורים  יום  מסורות  בין  השלישית  המסורת 
הטקסי של עבודת היום ונשתקעו בתהום הנשייה, קשורה למיתוס על–זמני של כוהנים 
ומלאכים, הכרוך ביום הכיפורים שבת שבתון, בחודש השביעי, בשנת היובל. מיתוס 
זה קשור לסיפור עתיק על מייסדי הכהונה הגדולה בדורות הראשונים לבריאת האדם, 
מהדור השביעי דורו של חנוך בן ירד35 ועד לדור ה–11, דורו של מלכי–צדק. המייסדים 
הללו, שתורתם הונחלה בספרים שנלמדו מהמלאכים, קודמים למסורת הכהונה של שבט 
לוי ובני אהרן. עניינה של מסורת זו — המגשרת בין מיתוס המתרחש בגן עדן, בקודש 
הקודשים השמימי, לבין היסטוריה המתרחשת בהר ציון, מקום קודש הקודשים הארצי 
–צדק כהן לאל עליון. מלכי–צדק הוא בן נינו של חנוך  במסורת הכוהנית — הוא במלכי

בן ירד מייסד הכהונה, ובן אחיו של נח בן למך, גיבור סיפור המבול ומסורת הלוח.36

י' יהלום, אז באין כול: סדר העבודה הארץ–ישראלי הקדום ליום הכיפורים, ירושלים תשנ"ז ]כג. שבח   33
כהונה[, שורות 554-553, עמ' 124.

א' מירסקי )מהדיר(, פיוטי יוסי בן יוסי, מהדורה שנייה מורחבת ומתוקנת, ירושלים תשנ"א, עמ' 155,   34
שורות 160-159.

על חנוך ראו: חנוך א, חנוך ב והיובלים, פרק ד, פרק י, יז; והמחקרים הנזכרים לעיל בהערה 25.   35
 J. VanderKam, Enoch a Man for all Generations, Columbia, South Carolina ראו:  עוד 
1995; ר' אליאור, '"חנוך בחרתה מבני אדם": חנוך סופר הצדק והספרייה של "הכוהנים בני צדוק", 
 מסורת הכהונה, ספריית המגילות והמאבק על הדעת, העדות, הכתיבה והזיכרון', ר' אליאור ופ' שפר 
 ,2005 טיבינגן  דן,  יוסף  לפרופ'  היובל  ספר  היהודית:  במחשבה  יצירה  ועל  בריאה  על   )עורכים(, 
 עמ' 64-15. נוסח געז של ספר חנוך הראשון שתורגם מארמית לגעז, תורגם לעברית בידי א' כהנא 
וי"נ פיטלוביץ בשנות העשרים וראה אור בספרים החיצוניים )מהדורת כהנא ]לעיל הערה 4[(. עוד 

ראו: קאסוטו )לעיל הערה 21(, עמ' 196-193.
בתרגום השבעים לתהלים קי 3 יש חילופי נוסח המצביעים על הולדתו הפלאית של מלכי–צדק. על   36
מלכי–צדק ראו: חנוך ב כג 45-37; אל העברים 7, 3-1. על נוח ראו: היובלים ו; י 17-13. וראו להלן 

הערות 40-37.
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מלכי–צדק בן ניר, הדור ה–11 לדורות האדם, הנמנה עם גיבורי המסורת הכוהנית 
של שושלת בני צדוק ושל בעלי ספרות חנוך, מתואר במקרא בלשון מרומזת כדמות 
–צדק מלך שלם  כוהנית מיסטית יוצאת דופן, החורגת מגבולות הזמן והמקום: 'ומלכי
הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון; ויברכהו ויאמר ברוך אברם לאל עליון קנה שמים 
וארץ וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידיך ויתן לו מעשר מכל' )בר' יד 20-18(; ספר 
תהלים מקדיש מזמור לכוהן מלכי–צדק שבו מתוארת הווייתו החורגת מגבולות הזמן 
והמקום ותיאורו נכרך במזמור נקמה באויבים שבו הופך הכוהן המכפר הנצחי, לכוהן 
לוחם החורג מגבולות הזמן והמקום, הנוקם בכוח האל: 'נשבע ה' ולא ינחם אתה כהן 
–צדק' )תה' קי 4(.37 כוהן נצחי לוחם זה שדיוקנו משורטט  לעולם על דברתי מלכי
בתהלים קי, ייזכר להלן במגילת מלכי צדק ממגילות מדבר יהודה. בספר חנוך השני, 
שייתכן שהתחבר בחוגי מקדש חוניו במצרים במאה הראשונה לספה"נ )שם פעל ענף 
של כוהני בית צדוק, בין השנים 171 לפסה"נ ו–73 לסה"נ, אחרי רצח הכוהן הגדול חוניו 
השלישי, בידי שליח של הכוהן המתייוון מנלאוס, בשנת 171 לפסה"נ ותפיסת הכהונה 
בידי בית חשמונאי בשנת 152 לפסה"נ(, מתואר מלכי–צדק כארכיטיפ של הכוהן הגדול 
ואעמידהו  יעדתיו  –צדק  מלכי לעולם  הכהנים  כהן  להיות  'כי  המקודש:  במקום 
להיות ראש הכוהנים כאשר היו לפנים ]...[ ומלכי–צדק ההוא יהיה כהן ומלך במקום 
ארונה לאמר בטבור הארץ ]...[' )חנוך ב כג 45-37(.38 מסורות כוהניות בספר חנוך 
השני זיהו בין 'מקום ארונה', הקשור ליסוד המקדש בימי דוד )שמ"ב כד 25-16; דה"א 
כא 15, 30-18(, לבין 'טבור הארץ' והר ציון 'משכן הקודש', המצוי מול 'גן עדן קודש 
קודשים ומשכן ה' הוא' )היובלים ח 19(; ובין שושלת הכהונה שראשיתה בחנוך בן ירד, 

שנלקח לשמים ביום א' בניסן ממקום ארונה )חנוך ב יט 2; כ 1(.
במגילות מלכי צדק מתואר הן כדמות אלוהית — 'ואלוהיך הואה מלכי צדק' )מגילת 
מלכי צדק(, הן כדמות כוהנית מיתית ומיסטית, והוא קשור להר ציון. ספר חנוך הראשון, 
ספר חנוך השני וספר היובלים מכנים את הר ציון טבור הארץ ורואים בו את מקום 
מזבח העולה הקשור לסיפור העקדה )היובלים יח 8-7, 13-12( ואת המקום שבו ייבנה 
המקדש: 'כי ארבעה מקומות בארץ ליי הם: גן עדן והר הבקר )בו( וההר אשר אתה 
עומד עליו היום הר סיני והר ציון יתקדש בבריאה חדשה לקדשת הארץ על כן 
תקדש הארץ מכל חטאה ומכל טמאתה לדרות עולם' )היובלים ד 26(; 'כי גן עדן קדש 
קדשים ומשכן ה' הוא והר סיני תוך המדבר והר ציון תוך טבור הארץ, שלשתם 

 D. Rooke, Zadok’s Heirs: The Role and ראו:  במקרא  למלכי–צדק  שונים  הקשרים  על   37
Development of the High Priesthood in Ancient Israel, Oxford 2000, pp. 80–103; וראו 

המחקרים על מלכי–צדק להלן בהערה 41.
על מלכי–צדק בבית שני בזיקה ליום הכיפורים ראו: שטקל–בן–עזרא )לעיל הערה 3(, עמ' 91-90; על   38
 A. Orlov, ‘Melchizedek Tradition of 2 (Slavonic) Enoch’, JSJ, :מלכיצדק בספר חנוך השני ראו

pp. 23–38 ,(2000) 31; ועיינו להלן בהערות 40-39.
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זה מול זה לקדושה נבראו' )היובלים ח 19(; 'עד אשר יבנה מקדשי בתוכם לעולמי 
עולמים ונראה ה' לעין כל וידעו הכל כי אני אלהי ישראל ואבי כל בני יעקב ומלך בהר 
ציון לעולם ועד והיתה ציון וירושלים קדש ]...[ עד אשר יברא מקדש ה' בירושלים 
' )היובלים א 29-17(.39 על פי מסורת זו, המקדש — שבו נערכה עבודת יום  בהר ציון
הכיפורים בידי הכוהן הגדול בן דמותו של מלכי–צדק 'כהן לעולם' — עמד על 'הר ציון' 

)הר הבית, לא ההר המכונה היום בשם זה(.
מלאכית–כוהנית  לישות  השונות  במסורות  המתפצלת   — מלכי–צדק  של  דמותו 
הניצבת בראש צבאות בני אור ומנצחת בכוח האל את האויב ניצחון מוחץ, ולזהות 
כוהנית המייסדת שושלת כהונה נצחית הקשורה בהר ציון — מתייחדת בכך שמלכי–
צדק מחבר בין העבר המיתי של הדורות הראשונים של שושלת הכהונה לעתיד המיסטי 
של הכהונה הנצחית, ובין מקום קדוש שמימי שאליו נלקח למקום מקודש ארצי שבו 
ישרת בעתיד ושם ינצח את האויב ויביא דרור בארץ. מלכי–צדק מתואר בספר חנוך 
השני כמי שנלקח לגן עדן למשמרת בדור המבול: 'ויאמר ה' אל מיכאל רד על הארץ אל 
–צדק נערי אשר אתו ושמת אותו בגן  ניר הכהן ]אביו של מלכי–צדק[ ולקחת את מלכי
עדן למשמרת' )חנוך ב כג 52-51(; 'ושמתיו בגן עדן והיה שם עד עולם' )שם, כג 59(. 
מלכי–צדק שוהה בגן עדן, מחוץ לגבולות הזמן והמקום האנושיים, עד לחידוש הכהונה 
–צדק מלך שלם: 'ויהי בשלם סכו ומעונתו  בעיר שלם שצאצאיה ישתלשלו ממלכי

' )תה' עו 3(. בציון
ב'מגילת מלכי צדק', שנמצאה בקומראן בין מגילות מדבר יהודה, מתוארת הווייתו 
האלוהית–המלאכית של מלכי צדק ושל המזדהים עמו, 'בני אור אנשי גורל מלכי צדק' 
ו'מלכי צדק וצבאיו עם קדושי אל', המזכירים את בני אור ממגילת מלחמת בני אור בבני 
חושך, המונהגים בידי לוי, יהודה ובנימין, שלושת האחים שלא חטאו במכירת יוסף. 
אל', ה'אומר  בעדת  כהן  צדק  כאמור לעיל,40 מלכי צדק, המכונה בקומראן 'מלכי 
הצדק המה מקימי הברית' )שם(, הוא  לציון מלך אלוהיך ציון היא עדת כול בני 
זה המגשר בין העבר הכוהני המיתולוגי בדור שקודם למבול )הוא נלקח לשמים כדי 
להינצל מהמבול(, לבין העתיד הכוהני, שנקשר באחרית הימים, בחידוש הכהונה על הר 

ציון, בנקמה בבני בליעל אויבי הצדק ובניצחון בני אור וכוהני הצדק. 

מקומה המודגש של ירושלים בפתיחת ספר היובלים, במגילה החיצונית לבראשית ובמזמורי תהלים   39
שנמצאו בקומראן, עומד בניגוד בולט להעדרה מן החומש. ההדגשה על הר ציון כמקום המקדש 
נעדרת אף היא מן החומש. במסורת חז"ל הר המוריה מחליף את הר ציון, אולם במגילות ובחיבורים 
שנכתבו לפני הספירה הר ציון הוא מקום המקדש. מלכי צדק מלך שלם קשור לירושלים, להר ציון 

ולכהונה. ראו: ר' אליאור )לעיל הערה 14(.
 F. Garcίa-Martίnez, E. J. C. Tigchelaar, and A. S. van der Woude, ‘13. 11QMelchizedek’,  40
 eidem (eds.), Qumran Cave 11.II (11Q2–18, 11Q20–31) (DJD, XXIII), Oxford 1998, Col.

II, Frgs. 1, 2i, 3i, 4, lines 8–9, p. 225
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במגילת מלכי צדק מקומראן נקשר מלכי צדק למאבק המתחולל ביום הכיפורים 
בין כוחות הטהרה החיים, הקדושה, המשפט והצדק לכוחות הטומאה, הכליון, העוול, 
החמס והאבדון. מאבק זה קשור בשנת היובל, בחוקי צדק, בקריאת דרור בארץ וביום 
הדין. מלכי–צדק השמימי, המהווה אולי ארכיטיפ לבן דמותו של הכוהן הגדול הארצי, 
נאבק במערכה ידועה מראש בחוטאים המוגדרים כ'רוחי גורל בליעל', אלה שנזכרו 
לעיל כמחוללי חטא מכירת יוסף, ונזכרים בתפילת משה בספר היובלים כניגוד ליושר 
ולצדק: 'יעלו נא רחמיך אדוני על עמך ובראת להם נפש ישרה, ורוח בליעל אל ימשל 
בהם להשטין עליהם לפניך ולהטותם מכל דרך הצדק למען יאבדו מפניך' )היובלים 
א 20(. בראשם של רוחי בליעל אלה ניצב מלכי רשע הגיבור המנוגד למלכי צדק, 
שידון להלן. רוחי בליעל, הנזכרים לעיל בספרות חנוך, בסרך היחד ובצוואת השבטים 
כאחראיים לכל החטאים שעליהם מכפרים ביום הכיפורים, הם פרי הזיווגים האסורים 
בין בני אלוהים לבנות האדם בדור שקדם למבול. המלחמה בין רוחות הדעת, האמת, 
הדרור והצדק ומלאכי האור בהנהגת מלכי צדק, מזה, לבין רוחי בליעל ומלאכי משטמה, 
רוחות טמאים ומשעבדים, וגורל חושך, בהנהגת מלכי רשע, מזה, נערכת בזיקה ליום 
הכיפורים בשנת היובל, כמפורש במגילת מלכי צדק. דומה שהמאבק קשור לשלב האחרון 
והדרור, הנכספים  על מהות הצדק, המשפט, החירות  ובני חושך  אור  בני  במלחמת 
והרחוקים, המיוסדים על החוק האלוהי הנצחי ועל המחזור השביעוני המקודש של 
מועדי דרור, לעומת העוול, הכפייה והשעבוד, הרוֹוחים והשולטים, והמיוסדים על חוק 
אנושי, חוק בליעל, שהושת בכוח הזרוע ושיבש את המחזוריות השביעונית המקודשת 
של מועדי דרור. את הגאולה הצפויה בראשות מלכי–צדק וגורל בני אור תקדים נקמה 

נוראה בכוחות הבליעל ובגורל חושך:

ואשר אמר בשנת היובל ]הזואת תשובו איש אל אחוזתו ועליו אמר וז[ה ]דבר 
השמטה[ ]...[ פשרו לאחרית הימים על השבויים ]...[ והמה נחל]ת מלכי צ[דק 
אשר ישיבמה אליהמה וקרא להמה דרור לעזוב להמה ]משא [כול עוונותיהמה. 
ו]כן יהי[ה הדבר הזה בשבוע היובל הראישון אחר תש]עה ה[יובלים וי]ום הכפ[
ורים ה]וא[ה ס]וף [ה]יו[בל העשירי לכפר בו על כול בני ]אור ו[אנש]י [גורל מל]כי 
[צדק ] [ עלי]המ[ה ]...[ לפ]י [כ]ול עש[ותמה כיא הואה הקץ לשנת הרצון למלכי 
צדק ולצב]איו ע[ם קדושי אל לממשלת משפט כאשר כתוב עליו בשירי דויד 
אשר אמר אלוהים ]נ[צב בע]דת אל [בקורב אלוהים ישפוט ]...[ ואשר א]מר עד 
מתי ת[שפוטו עוול ופני רשע]י[ם תש]או ס[לה פשרו על בליעל ועל רוחי גורלו 
אש]ר [ ים בסו]רמ[ה מחוקי אל ל]הרשיע[ ומלכי צדק יקום נקם משפטי אל 
וביום ההואה יצ[יל]מה מיד[ בליעל ומיד כול ר]וחי גורלו[ ובעזרו כול אלי ]הצדק 
וה[ואה א]שר...[כול בני אל והפ] הזואת הואה יום ה]שלום א[שר אמר]    ביד ישע[
יה הנביא אשר אמר ]מה [ נאוו על הרים רגל]י[ מבש]ר מ[שמיע שלום מב]שר טוב 
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משמיע ישוע[ה ]...[ ]א[ומר לצי[ון מלך אלוהיך ציון ה]יאה[ ]עדת כול בני הצדק 
המה[ מקימ]י[ הברית הסרים מלכת ]בד[רך העם ואל]ו[היך הואה ]מלכי צדק 

אשר יצי[ל]מה מי[ד בליעל ואשר אמר והעברתמה שו]פר ב[כול הארץ.41

השמטה, המוכרזת בשנה השביעית, והיובל, המוכרז אחרי ספירת שבע שבתות שנים, 
המעידים על ויתור על ריבונות אנושית במחזוריות שביעונית מקודשת של מועדי דרור, 
השומרים על הערך המקודש של החירות והשביתה משעבוד, קשורים במקרא ביום 
הכיפורים בחודש השביעי )וי' כה 5-4, 13-8(. בקומראן נקשר מלכי צדק העומד בראש 
גורל בני אור למצוות היובל ולמועדי דרור, ולמאבק בין צדק לעוול, בין חירות לשעבוד, 
בין משפט צדק לשלטון עוול, והוא קשור במסורת המקראית המצווה על הכרזת היובל 
ביום הכיפורים וקריאת דרור בארץ )וי' כה 10(. מגילת מלכי צדק מקומראן מוסיפה 
ברוח מזמור תהלים קי, הכולל תיאור נקמה נוראה הקשורה למלכי צדק 'כהן לעולם', 
את 'ומלכי צדק יקום נקם משפטי אל וביום ההוא יצילמה מיד בליעל ומיד כול 
גורלו ובעזרו כול אלי הצדק'. כמה מסורות שוזרות בין החג בחודש השביעי,  רוחי 
המכונה שבת שבתון, לבין שבת הארץ, שמיטה, בשנה השביעית, המכונה גם היא 
שבת שבתון )וי' כה 4(. שני אלה קשורים גם לשבת שבתון הארץ, יובל )היובלים נ 2(, 
כמועדי כפרה. מכל מקום ברור ממגילת מלכי צדק שהמאבק מתחולל בשמים ובארץ 
בין 'גורל מלכי צדק' המייצג את התשובה, הצדק, המשפט והדרור, לבין גורל בליעל, 
נכתב  זו  ספרות  רובה של  כאמור,  לב.  ושרירות  עוול, רשעה, שעבוד, חטא  המייצג 
בידי כוהני בית צדוק המודחים ו'אנשי בריתם', שהאמינו בקדושת מחזור מועדי דרור 
המוכרז במקדש ונשמר בידי הכהונה הגדולה ו–24 משמרות הכהונה. הם ואנשי בריתם 
ציפו להשבת הסדר האלוהי על כנו בעזרת מלאכי הצדק השומרים אף הם את הסדר 

האלוהי של מחזורי צדק ושוויון הנמנה בשבתות שמיטות ויובלים.
במגילה המכונה 'דברי משה',42 הטקסט המקוטע עד מאוד ומורכב מפירורים וגזרים, 
מתחיל בתיאור שנת השמטה )דב' טו 2-1, 10-9; לא 10( ועובר ליום הכיפורים. על פי 
שחזור המהדיר המצוין בסוגרים, שהוא רק אפשרות שאיננה מתחייבת מתוכן הכתוב, 

 J. T. Milik, ‘Milki-sedeq et Milki-resha‘ dans les anciens ;)226-224 'שם, שורות 25-1 )שם, עמ  41
 ecrits juifs et chretiens’, Journal for the Study of Judaism in the Persian, Hellenistic
and Roman Period, 23 (1972), pp. 95–144. על שופר היובל השוו: ידין, מלחמת בני אור בבני 
 P. J. Kobelski, :חושך )לעיל הערה 26(. על מלכי צדק בקומראן וגלגוליו באיגרת אל העברים ראו
 Melchizedek and Melchiresha (CBQ.MS, 10), Washington 1981, pp. 49–129; J. Davila,
 ‘Melchizedek: King, Priest and God’, D. Breslaur (ed.), The Seductivness of Jewish Myth:

Challenge and Response?, Albany 1997, pp. 217–234; רּוק )לעיל הערה 37(, עמ' 103-80.
 D. Barthélemy and J. T. Milik, 1Q22, Cols. III and IV: ‘22. Dires de Moïse’, eidem (eds.),  42
Qumran Cave 1 (DJD, 1), Oxford 1955, pp. 91–97 (at pp. 94–95; גרסיה–מרטינז וטיכלאר, 

DSSSE, א, עמ' 62-58.
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הטקסט נקשר למאורע שאירע בדור המדבר בעשור לחודש השביעי ולעבודת הכוהן 
הגדול: 

טור 3:

]מקץ שבע שנ[ים את שבת ]הארץ תעשה ]...[ ותקרא שמטה לאלוהי אלוהיכם 
]...[ כי בשנ]ה[ ]הזאת יברככם אלו[הים ]לכפר לכם[ את עוונ]ותיכם[ ]...[בשנה ]...[
לחודש ]...[ ביום הזה ]... כי ה[יו שטים ]במדבר אבו[תיכם עד יום ]עש[ור לחודש 
}ה][ ה ביום עשר לחודש{ ]כול עבודה ת[אסר וביום ע]שר ל[חודש יכופר ]...[ 

לחודש ויקחו...

טור 4:

ובעדת אלים ]ובסוד קד[ושים וב]..[הם ]בעד בני ישר[אל ובעד הא]רץ[ ]ו[לקח 
מן ]דמו וי[שפך בארץ...]ויכ[ופר להם בו ]וידבר[ מושה ]לאמור[ תעשו ]...[ ]...[

ם חוקו]ת עול[ם לדורות]יכם ...[ וביום ]...[ יקח ה]...[ בני ישראל ]וכו[ל אשר ]...[ 
שמם לכ]ול[ ]...[ים לשנה ]...[ הנפש אשר ה]ואה[ ]...[ על ספר ]... [אני הכוהן ]...[ 

וסמך את יד]יו ...[ את כל אלה ]...[ ובשנה ה]...[ האלה ]...[ מן שני הש]עירים.43 

הטקסט המורכב משלושים קטעים בקירוב קרוע ומקוטע עד מאוד ומן הנמנע לבאר את 
ההקשר המדויק של הכפרה ויום הכיפורים הנדונים בו. אולם מבעד לקיטוע דומה שיש 
הקשר על–היסטורי, הקשור בקדושי אל, בעדת אלים ובסוד קדושים, בדומה לקדושי 
אל ואלי הצדק הנזכרים במגילת מלכי צדק. ייתכן שלצדו נרמז הקשר היסטורי שנעלם 
מאתנו, הקשור בכפרה ובכיפורים בחודש השביעי, בשנה השביעית ובשנת היובל אחרי 

שבע שביעיות שנים.
שלוש המסורות השונות שנדונו לעיל מעוגנות בעולם קוטבי–תבניתי של תקבולת 
והנגדה, שבו ערכים מופשטים כאמת וצדק, תום לב, יושר, ברית וקדושה, תשובה 
ועברה, נקשרים לעולמות  ובליעל, חטא  והיפוכם עוול ורשעה, חמס, שחת  וכפרה; 
ייחודיים  עליונים מקוטבים. בשני הקטבים מצויים כוחות בלתי נראים בעלי שמות 
מוסריים  ערכים  מופשטים,  מושגים  המצרפים  בהם,  נכרכים  עתיקים  שסיפורים 
וגילויים טבעיים המניעים את פעולות בני האדם. המיתוסים הקשורים בהם מעמיקים 
את המשמעות של ניגודים תבניתיים אלה ומגלים את המרחב האסוציאטיבי המכונן 
את ערכי היסוד ואת האידאלים המוסריים שהחברה מושתתת עליהם, על ידי הבהרת 
הסכנה הנוראה הטמונה בניגודם. יום המאבק המכריע בשמים ובארץ בין גורל מלכי 
צדק, 'קדושי אל', 'עדת אלים סוד קדושים' ובני אור, השומרים בשבועה ובברית את 

 J. Strugnell, ‘Moses-Pseudepigrapha at Qumran: 4Q375, 4Q376 :ראו: שם, עמ' 62-60, ועיינו  43
 and Similar Works’, L. H. Schiffman (ed.), Archeology and History in the Dead Sea

Scrolls, Sheffield 1990, pp. 221–256
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דרכי צדק ופועלים בתום לב, מזה, לבין גורל מלכי רשע, רוחי גורל בליעל, מלאכי 
ופועלים ב'דרכי עוול' בתחומו של  'ההולכים בשרירות לבם'  בליעל, מלאכי חושך, 
]...[ לכפר בו על כל בני אור ואנשי גורל מלכי  הכיפורים  'יום  עזאזל, מזה, הוא 
צדק', כעולה ממגילת מלכי צדק שנמצאה בקומראן, המרחיבה את היריעה המיתית 

והמיסטית של יום הכיפורים. 
בני  ועל  צדק  מלכי  גורל  על  המוסבות  והברכה  ההיטהרות  הכפרה,  של  היפוכה 
אור שומרי ברית אל, ההולכים בדרכי צדק, הן האלות, המארות והקללות המוסבות 
על מלכי רשע ובני חושך המשחיתים, הסרים ממצוות האל, והולכים בדרכי בליעל. 
נוסח הקללה שנמצא בקומראן הוא היפוכה של ברכת כוהנים, הממחישה בבהירות את 
ההבדל בין הקודש, הטהרה והברכה, לבין הטומאה, החמס והקללה. ביום הכיפורים, 
בנוסח המקובל אחרי החורבן, מתקיימות חמש תפילות, וברכת הכוהנים נאמרת ארבע 
פעמים )משנה, תענית ד, א; ירושלמי, ברכות ד, א )ז ע"א(; בבלי, תענית כו ע"ב(. אולם, 
דומה שביום הכיפורים בעת העתיקה נאמרו גם כמה וכמה קללות המופנות לבני חושך 
ולמנהיגם מלכי רשע, במקביל לברכות המופנות לבני אור ולמנהיגם מלכי צדק, כפי 

שעולה ממגילות מדבר יהודה: 

ויבדילהו אל לרעה מתוך בני האור בהסוגו מאחוריו והוסיפו ואמרו ארור אתה 
מלכי רשע בכול מחשבות יצר אשמתכה יתנכה אל לזעוה ביד נוקמי נקם, לוא 
יחונכה אל בקוראכה, ישא פני אפו לכה לזעמה, ולוא יהיה לכה שלום בפי כול 
אוחזי אבות. ארור אתה לאין ש]א[רית וזעום אתה לאין פליטה, וארורים עושי 

מחשבות רשעתמה ומקימי מזמתכה בלבבמה לזום על ברית אל.44

הביטוי 'אין פליטה' הנזכר לעיל, הנזכר במקרא ביחס לעונש אלוהי לחוטאים שלא 
ייוותר להם זרע ושארית )עז' ט 14(, מתייחס במגילות לעונשם של המלאכים החוטאים, 
ונזכר מספר פעמים בסיפור העירים, למשל במגילת ברית דמשק: 'וֵחמה גדולה בלהבי 
ופליטה לסוררי דרך ומתעבי חוק'.45 כך גם  שארית  אש בכל מלאכי חבל לאין 
בספר חנוך הראשון: 'כי הארץ תכחד וכל היושבים עליה; ולא תהי להם פליטה 
לעולם על הורותם להם את הנסתרות והם נדונו' )חנוך א סה 6, 11-10(. ניסוח זה 
מצביע על הקישור לחטאו של עזאזל וליום הכיפורים ועל עונשם של אלה שלקחו 

 B. Nitzan, ‘280. 4QCurses’, E. השוו:   .636 עמ'   ,)1998( ב   ,DSSSE וטיכלאר,  גרסיה–מרטינז   44
 Chazon et al. (eds.), in cooperation with J. VanderKam and M. Brady, Qumran Cave 4.XX:
Poetical and Liturgical Texts, Part 2 (DJD, XXIX), 1999, p. 5. ייתכן שהקללות נאמרו ביום 
כיפור וייתכן שנאמרו במועד חידוש הברית בחג השבועות, וראו להלן. ראו: מיליק )לעיל הערה 41(, 

M. Lehmann, ‘Yom Kippur in Qumran’, RQ, 3 (1961/1962), pp. 117–124 ;144-95 'עמ
 J. M. Baumgarten and J. T. M. Milik (eds.), Qumran Cave 4.XIII: The Damascus  45 

Document (4Q266–273) (DJD, XVIII), Frg 2 ii, lines 5–6, p. 36
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חלק בחטא פריצת הגבולות ועל הכרתת תולדותיהם. המשמעות השנייה של פליטה, 
מלשון מקום מפלט לשארית הפליטה או מקום ההצלה והישועה האלוהית לשריד 
ופליט, קשורה במקרא בהר ציון, ב'ציון הר קדשי', מקום המקדש )יואל ג 5; ד 17-16; 

עו' א 17, 21(.
בדברים הבאים ארחיב את הדיון על הראשונה משלוש המסורות הנזכרות לעיל, 
המלמדות על פניו השונים של הזיכרון הריטואלי שנקשר ביום הכיפורים כיום זיכרון 
למאבק המיתי בין כוחות החיים, הקדושה הטהרה, המשפט והצדק בראשות מלכי צדק, 
לכוחות הכיליון, הטומאה, השרירות, החמס והרשע בראשות מלכי רשע. יתר על כן, 
אבקש לטעון שהסיפור, המעלה נקודות מבט בלתי צפויות, הוא זירת המאבק המתחולל 

בין קבוצות שונות בזיקה לזיכרון מקודש, לזמן מקודש ולמקום מקודש. 
כל אחד משבעת מועדי ה' הנזכרים במקרא הוא אתר מּועד למאבק וצומת להתנגשות 
בלתי נמנעת, שכן הגמוניות שונות שחגגו את המועדים העדיפו לזכור דברים שונים, 
להישען על מקורות סמכות שונים, להציע הקשר שונה למחוזות הזיכרון, ולהטעין את 
המועד המקודש בערכים בעלי חשיבות עקרונית, המקדדים זיכרון מסוים שהוא עיקר 
מהותו של המועד, לדעת הכותבים. במידה לא פחותה כותבים שונים במהלך העתים 
ביקשו לדחוק לשוליים, למחוק, לצנזר ולהשכיח מסורות שאינן עולות בקנה אחד עם 
עולם הערכים החדש, אשר לו הם מבקשים להעניק תוקף וסמכות בשעה שאת קודמו 

הם מעדיפים למחוק ולהשכיח. 
הדבר בולט במסורות הנוגעות לחג השבועות, לראש השנה וליום הכיפורים. מקוצר 
היריעה לא ארחיב כאן. אציין רק דוגמה אחת למאבק הזה, הקשורה במועד שבו חל יום 
הכיפורים. המסורת הכוהנית האוחזת בלוח השמש מלפני הספירה, שראשיתו בחודש 
2( ומקדשת את הר ציון כהר הקודש, כמקום מזבח העולה וסיפור  יב  האביב )שמ' 
העקדה )במחצית החודש הראשון, במועד פסח )היובלים יז טו-יז, יח א-יד( והמקדש 
)שם, א כח-כט(, קובעת שיום הכיפורים, שבת שבתון, יחול תמיד ביום שישי, 
בעשור לחודש השביעי )תשרי(, על פי לוח קבוע מחושב מראש של ארבע תקופות 
בנות 91 ימים כל אחת, המתחילות כל אחת דרך קבע ביום רביעי בחודשים הראשון, 
הרביעי, השביעי והעשירי )א' בניסן, א' בתמוז, א' בתשרי, א' בטבת(, ומסתיימות תמיד 
ביום שלישי' ה–31 בחודשים השלישי )סיון(, השישי )אלול(, התשיעי )כסלו( והשנים 
עשר )אדר(. ואילו מסורת חז"ל, האוחזת בלוח הירח המתחיל בסתיו, אשר נקבע אחרי 
החורבן )משנה, ראש השנה ב ט(, ומקדשת את הר המוריה כמקום העקדה בראש 
)בבלי, ראש השנה טז ע"א( וכמקום המקדש, תקדש את החודש על פי לוח  השנה 
משתנה של חודשים, המבוסס על ראייה, שבו ראש השנה לעולם לא יהיה ביום רביעי, 

כדי שיום כיפור לעולם לא יחול ביום שישי.46

לדיון רחב בנושא ראו: אליאור )לעיל הערה 19(, עמ' 168-143, 267-231.  46
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יום כיפור על העריות מכפר' )בבלי, יומא סז ע"ב( ג. '

מסורת החטא הארכיטיפי שנזכר לעיל, הקשור למעשיו של עזאזל, ונודע כפרשת 
או המלאכים  כסיפור מלאכי חבלה  או  העירים  ובנות האדם, כחטא  אלוהים  בני 
הנופלים, מבארת את חטאי דור המבול שמילאו את הארץ חמס ושפיכות דמים, 
בני הדור העשירי לדורות האדם שלא שבו  ואת הרקע לקללה שהוטלה על כלל 
וחורבן במי המבול  מחטאיהם. מסורת חטא העירים מתארת את עונשם בכיליון 
בזיקה לפריצת גבולות בין שמים וארץ, לפריצת גבולות הטאבו, להליכה בשרירות 

לב ולשיבוש סדרי הבריאה.
האלהים את  ספר בראשית מספר בקצרה את הרקע לקללת המבול: 'ויראו בני 
בנות האדם כי טובות הנה ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו ]...[ הנפילים היו בארץ 
בימים ההם, וגם אחרי כן אשר יבאו בני האלהים אל בנות האדם וילדו להם, המה 
הגבורים אשר מעולם אנשי השם. וירא ה' כי רבה רעת האדם בארץ ]...[ וינחם ה' כי 
עשה את האדם בארץ ]...[ ויאמר ה' אמחה את האדם אשר בראתי מעל פני האדמה' 

)בר' ו 7-2(.
פרשה עמומה זו של פריצת גבולות, שניכר שגרסתה בנוסח המסורה מקוטעת,47 
המגילות  בספריית  רבות  מורחבות  בגרסאות  רווחת  טפחיים,  ומכסה  טפח  מגלה 
הכוהנית שנמצאה בקומראן במדבר יהודה.48 מסורות אלה, המבארות את מוצא הרע 
ואת קיומו הנצחי במימדים שונים בזיכרון ובריטואל, בהקבלה הפוכה לנצחיות הטוב 
הן  וניגוד.  דואליות של תקבולת  לפני הספירה בעולם שכונן  כולן  האלוהי, התחברו 
ספר  שבהן,  שהראשונה  שונות,  חטיבות  חמש  הכולל  הראשון  חנוך  בספר  מצויות 
העירים )חנוך א פרקים ו-לו(, מוקדשת בעיקרה לפרשה זו; בספר היובלים, בפרקים 
חנוך השני; בסרך היחד, בברית  ו-כ; בצוואות השבטים בפרקים שונים; בספר  ד-ז 

דמשק ובמגילות מקוטעות מקומראן. 
יום  למסורת  ומרומזים  עמומים  שונים  בהקשרים  הקשורות  אלה,  במסורות 
הכיפורים, מתואר מעשה בני האלוהים הנרמז בבראשית כמעשה חטא שהתחולל בדור 
השישי לדורות האדם, דורו של ירד בן מהללאל )בר' ה 18-15(. המעשה האסור נעשה 
במזיד ומתואר כחטא שראשיתו מרד נגד האל הנעשה תוך מודעות שלמה לעוון ולפשע 
רבים,  חטאים  של  ואחריתו השתלשלות  אסורים;  עריות  זיווגי  המשכו  בו;  הכרוכים 

ראו: קאסוטו )לעיל הערה 21(, עמ' 206-199, והשוו: מ' צפור, תרגום השבעים לספר בראשית, רמת   47
גן תשס"ו, עמ' 125-124. תרגום השבעים מתרגם בני האל. צפור מביא את הצעות מהדירי תרגום 
השבעים לבני אלהים: בני האל, מלאכי האל — נוסח המצוי בחנוך א ו 2; היובלים ד 5; וקדמוניות א 

73, ושם הפניות למכלול התרגומים.
ראו: דימנט )לעיל הערה 21(; אליאור )לעיל הערה 6(, עמ' 139-117.  48
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הקשורים בגילוי עריות, בעבודה זרה ובשפיכות דמים, המביאים כליה על העולם.49 
ראשיתה של הפרשה, המסתיימת במבול המטהר את הארץ שנטמאה ומלאה חמס, 
מתוארת בספר חנוך בנוסח המעלה על הדעת הקראה של סיפור מעשה הכתוב לכמה 

קולות:

ויהי כי רבו בני האדם בימים ההם ובנות יפות ונאות יולדו להם. ויראו אותן 
השמים ויחמדו אותן וידבר איש אל רעהו לכה נבחרה לנו  בני  המלאכים 
נשים מבנות האדם ונולידה לנו בנים. ויאמר אליהם שמחזאי והוא נשיאם יראתי 
פן תמאנו לעשות את הדבר הזה והייתי אני לבדי נושא העוון הגדול. ויענוהו 
כולם ויאמרו השבע נשבע כולנו והתקשרנו בחרם כולנו בינותינו לבלתי סור מן 
העצה הזאת ובה נעשה את המעשה הזה. אז נשבעו כולם יחד ויתקשרו ביניהם 
בחרם. ויהיו כלם מאתים מלאך וירדו בימי ירד על ראש הר חרמון ויקראו להר 
חרמון כי בו נשבעו והחרימו ביניהם. ואלה שמות נשיאיהם שמחזי והוא הגדול 

שבהם... כוכביאל...דניאל...ברקיאל, עזאל )חנוך א ו 7-1(.50 

'בני  כללי  בשם  בראשית  בספר  מכונים  משותף,  חטא  לשם  הנקבצים  אלו,  מלאכים 
האלוהים' )ו 4-2(, ובספר חנוך ובספר היובלים הם נקראים בשם 'עירים' — שם שמקורו 
ארמי )דנ' ד 10(. במסורת הכוהנית מלפני הספירה הם מכונים בשמות פרטיים. שני 
שמות מנהיגי המרד שקשרו קשר לחטוא שבים ונזכרים במסורות השונות: עזאזל או 
עזזאל )חנוך א ח 1( ושמחזי )שם, ו 7(. גיבור סיפור חטא העירים, המוצג כסיפור מרד נגד 
החוק האלוהי של הפרדה בין בני אלמוות לבני מוות, וכקשר נגד חוקי הטאבו הקובעים 
בעבודת  ונקשר  עזזאל,  או  עזאזל  בשם  חנוך  בספר  כאמור  נקרא  אסורים,  יחסים 
השעיר המשתלח לעזאזל בידי הכוהן הגדול ביום הכיפורים, כמתואר בספר ויקרא 
טז.51 במסורת המקבילה במגילת המקדש נאמר: 'ובא אל השעיר החי והתודה על רואשו 
את כול עוונות בני ישראל עם כול אשמתמה לכול חטאתמה ונתנמה על רואש השעיר 
 ושלחו לעזזאל המדבר ביד איש עתי' )מגילת המקדש, עמוד XXVI, שורות 13-10, 
נזכרים  הקושרים,  מרעיו  וחבר  עזזאל   .)40 עמ'   ,]10 הערה  ]לעיל  קימרון  מהדורת 
במגילות במקוטע ביחס לעוולה ורשעה בקטע המכונה )על פי מילות הפתיחה( 'פשר על 
הקצים': 'פשר על עזזאל והמלאכים אש]ר באו אל בנות האדם[ ]וי[לדו להם ִגּבֹרים ועל 

עזזאל ]...[ ]לאהבת[ עולה ולהנחיל רשעה כל ק]צו...[ משפטים ומשפט סוד'.52 

על הזיקה בין חטאי 'יהרג ואל יעבור' לבין סיפור העירים ראו: דימנט )שם(, עמ' 51-49.  49
השוו: חנוך ב, תרגם א' כהנא, ז 10-5 )מהדורת כהנא ]לעיל הערה 4[(, עמ' קיב; ילקוט שמעוני ו, רמז   50

מד, מביא גלגולים מאוחרים של מסורת מפורטת בעניין זה.
על ההיסטוריה המחקרית של הזיקה בין עזאזל בספר חנוך לבין השעיר לעזאזל בספר ויקרא ראו:   51

שטקל–בן–עזרא )לעיל הערה 3(, עמ' 90-85.
 J. M. Alegro, ‘180. The Ages of Creation’, 4Q180, Frg. 1, lines 7–10, idem with ראו:   52 
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מסורת נוספת בדבר עזאזל מצויה בספר חנוך הראשון. שם מצטרף ידע הבשרים 
האסור על בני אלמוות בשל הטומאה הכרוכה בו, לידע השמימי האסור, מסתרי עולם 
או רזי עולם, שאותו מגלים המלאכים לבני האדם, וגורמים לחמס בארץ. גם כאן הסיפור 
נשמע כדיאלוג המיועד להקראה: 'אתה ראית את אשר עשה עזזאל אשר ִלמד את כל 
החמס על הארץ ויגל מסתרי עולם אשר נעשו בשמים ]ואשר לדעת[ שאפו בני אדם. 
ושמחזי אשר לו נתת את הכח למשל בחבריו אשר עמו. וילכו יחדו אל בנות האדם 
ַּטְּמאּו ויגלו להן כל החטאים. והנשים ילדו את  ִּי על הארץ וישכבו עמהן עם הנשים ַו

הגיבורים ותמלא כל הארץ דם וחמס' )חנוך א ט 9-6(.
ספר היובלים מפרש את הקשר המרומז בין הזנות, הטומאה, שפיכת הדם והחמס 
לבין עונש המבול: 'כי על שלשה אלה היה המבול על הארץ כי בגלל הזנות אשר זנו 
העירים ממצות נשיאם ]אחרי בנות האדם[ ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו ויעשו 
ראשית הטמאה. ויולידו בנים את הנפילים ולא דמו כלם ]זה לזה[ ויאכלו איש את 
אחיו ]...[ וכלם התמכרו לעשות חמס ולשפך דם רב ותמלא הארץ חמס ]...[ וימח ה' 
את הכול מעל פני האדמה בעבור רע מעשיהם ובעבור הדם אשר נשפך בתוך הארץ' 

)היובלים ז 26-21(. 
כאמור, סיפור זה ידוע בגרסאות שונות ומוכר כחטא העירים, והוא קשור בקריאת 
פרשת העריות בתפילת מנחה ביום הכיפורים הנזכרת בתלמוד הבבלי: 'ובמנחה קורין 
בעריות' )מגילה, לא ע"א(; 'ביום הכפורים ]...[ במנחה בעריות' )שם, י ע"ב(. פרשת 
העריות )וי' יח(, הנקראת במנחה של יום הכיפורים, אחרי שבבוקר קוראים על שעיר 
 לעזאזל בפרשה זו )וי' טז(, נקשרת במסכת יומא עם דברי תנא דבי רבי ישמעאל: 'עזאזל — 
ועזאל' )בבלי, יומא סז ע"ב(. עוזא, עזא ועזאל הם גלגול  שמכפר על מעשה עוזא 
שמותיהם של שמחזי ועזזאל, והם מופיעים בספרות ההיכלות בספר חנוך השלישי 
כמי שלימדו כשפים בימי דור אנוש ומחו על עליית בני אדם השמימה, והם אף נזכרים 
נזכר  משמו,  מובאת  זו  שמסורת  אלישע,  בן  ישמעאל  רבי  רבה.53  דברים  במדרש 

A. A. Anderson (eds.), Qumran Cave 4.I (4Q158–4Q186 (DJD, V), p. 78 )גרסיה–מרטינז 
וטיכלאר, DSSSE, א, עמ' 372-371(. בקטע מקביל הנוסח הוא: '[ האדם וילדו להמה גבור]ים[ / את 
 idem, ‘4Q181’, Frg. 2, line 1, ibid.,( 'ישראל בשבעים השביע ל] / אוהבי עולה ומנחילי אשמה 
p. 80(. על חילופי הנוסח עזזאל ועזאזל ראו: פיינטוך )לעיל הערה 28(, עמ' 75. בספר חנוך א, פרקים 
ח-י, כתוב עזזאל וכך גם במגילת המקדש, מהדורת י' ידין, ירושלים תשל"ח, ב, עמ' 85-83; מהדורת 
קמרון )לעיל הערה 10(, עמ' 40. כך הכתיב גם בכתבי יד מעולים של חז"ל, כגון כ"י וטיקן 66 של תורת 
כוהנים וכ"י תימני למסכת יומא. בירושלמי כ"י לידן שני הכתיבים עזאזל ועזזאל מתחלפים. בתרגום 
 הפשיטתא לתורה מופיע הכתיב עזזאיל. במהדורת כהנא )לעיל הערה 4( של חנוך א כתוב: עזזאל 
עזאל  תשכ"ז(:  אביב  )תל  א  חזיונות,  החיצונים,  הספרים  הרטום,  א"ש  ובמהדורת  לב-לה(,   )עמ' 
)עמ' 21-19(. מכל מקום במגילות, המתעדות את הנוסח הקדום, שמייחס לבעל שם זה זיקה לבני 

אלוהים ולמלאכים שבסיומת שמם מצוי אל, הכתיב הוא עזזאל.
ראו: ספר חנוך השלישי, סינופסיס לספרות ההיכלות )לעיל הערה 7(, סעיפים 8-5. מדרש דברים   53
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במסורת ההיכלות ובמסורת חז"ל ככוהן גדול, ובכמה מהן הוא מתואר כקשור בעבודת 
יום הכיפורים.

בביאורו של רש"י על אתר נרמזות מסורות עתיקות בסוגיה זו הנשענות על המדרש 
וקשורות בבראשית פרק ו: 'עוזא ועזאל — שני מלאכי חבלה שירדו לארץ בימי נעמה 
אחות תובל קין ועליהם נאמר "ויראו בני האלהים את בנות האדם" )בר' ו 2( כלומר, 
על העריות מכפר'. המושג עריות בהקשרו המקראי מתייחס ליחסי מין אסורים בין 
קרובי דם, המוגדרים כערווה, מצד אחד )וי' יח 16-6(, ובין שוני מין, הרחוקים זה מזה 
ואסורים בקרבה, המוגדרים כטומאה, מצד שני )וי' יח 24-23(. חטא העירים שראשיתו 
לקיחת נשים בנות אדם בשרירות לב בידי בני אלוהים שאינם בני מינן, מבלי להתחשב 
בגבולות איסורי העריות וגבולות הטאבו, מוגדר לעיל בפסוק: 'ויקחו להם נשים מכל 

אשר בחרו ויעשו ראשית הטמאה' )לעיל(.
המבול השמיד את התוצאות הרות האסון של השרירות, הטומאה, החמס והרשע 
בעולמם של בני מוות, אולם לא יכול היה להשמיד את מחוללי החטא שירדו מעולמם 
במגעם  נטמאו  שכן  בשמים,  למקומם  לשוב  יכולים  היו  לא  אלה  האלמוות.  בני  של 
עם בנות האדם, איבדו את קדושתם וחטאו לבוראם, ואף נמנע מהם להישאר בארץ 
המיושבת בשל חטאם ועונשם. על כן הם מצויים במרחב הטרוטופי, הרחוק ממקום 
יישוב, הקרוי במקרא 'ארץ גזרה', שהוא מקומו של עזאזל/עזזאל, האסור וכבול מתחת 
לסלעים חדים במדבר, בחושך, עם חבר מרעיו )חנוך א י 5-4, 15-11(. כזכור, 'ארץ 
גזרה', מקום עזאזל, הוא המקום שאליו היה הולך האיש העתי עם השעיר לעזאזל, פעם 

בשנה ביום הכיפורים )וי' טז 22(.
מתוארים  הם  לארץ.  משמים  עמו  היורדים  המורדים,  העירים  ראש  הוא  עזאזל 
בספר חנוך כחוטאים במזיד, הגורמים לחטאי עריות, לשפיכות דמים ולעבודה זרה 
המפורטים במסורות שונות. בספר חנוך מתוארת השתלשלות החטאים, שראשיתה 
בפריצת גבולות בין שמים וארץ, בין בני אלמוות ובני מוות, ובזיווגי עריות של מין 
נמנע להולדת בריות מפלצתיות במימדיהן,  מינו, שהביאה באופן בלתי  במין שאינו 
שאין להן מזון מוכן מן הטבע, שכן הן חורגות מסדרי הטבע ומאיימות על הגבולות 

רבה בסוף פרשת זאת הברכה מביא את המסורת הבאה: 'אמרה נשמתו של משה רבנו לפניו רבש"ע 
מאצל שכינתך ממרום ירדו שני מלאכים עזא ועזאל וחמדו בנות ארצות והשחיתו דרכם על הארץ 
עד שתלית אותן בין הארץ לרקיע'. למעבר מסורות עזזאל/עזאזל מחנוך הראשון, הארמי, שנמצא 
 A. Y. Reed, :בקומראן, למסורות עוזא, עזא ועזאל בחנוך השלישי, העברי, בספרות ההיכלות, ראו
 ‘From Asael and Semihazah to Uzza, Azzah and Azael: 3 Enoch 5 and Jewish Reception
History of 1 Enoch’, Jewish Studies Quarterly, 8 (2001), pp. 105–136. רבי ישמעאל כוהן גדול 
היודע את השם המפורש, נזכר במסורות שונות כקשור בעבודת יום הכיפורים ובמסורות על עוזא 
ועזאל. ראו: בבלי, ברכות ז ע"א; היכלות רבתי, סינופסיס לספרות ההיכלות, שם, סעיף 152; ספר חנוך 
השלישי )שם(, סעיפים 6, 8. עוד ראו הקינה 'אלה אזכרה' על עשרת הרוגי מלכות, הנאמרת כסליחה 

ביום הכיפורים: גולדשמידט )לעיל הערה 30(.
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שבין אדם לחיה. יצורים אלה מכונים במסורות השונות נפילים, ענקים או גיבורים, והם 
קשורים במסורות מתרבויות שונות על טיטאנים קניבאליים המחוללים אבדון.54 הרעב 
של היצורים המפלצתיים שנולדו מחוץ לדרך הטבע, שאין עבורם מזון מוכן בטבע, גרם 
לקניבליזם, לאכילת בשר מן החי ולשתיית דם, והביא למצב שבו מלאה הארץ חמס 

ועלתה שוועת בני האדם השמימה. השתלשלות הדברים מתוארת כדלקמן:

ויקחו להם הם וכל האחרים עמהם נשים ויבחרו להם איש אחת אחת ויחלו לבא 
אליהן וידבקו בהן וילמדון קסמים וכשפים ויורון לכרות שרשים וצמחים. והן 
הרו ותלדנה גבורים גדולים שלשת אלפי אמה גבהם. אשר אכלו את כל יגיע בני 
האדם וכאשר לא יכלו עוד בני האדם לכלכלם ויהפכו הגבורים נגדם ויאכלו 
את בני האדם. ויחלו לחטא בעוף ובחיה ובשרץ ובדגה ולאכל איש בשר רעהו 

ולשתות את דמו. אז האשימה הארץ את בני החמס )חנוך א ז 6-1(.55

ספר היובלים מפרט את ההיקף העצום של שפיכות הדמים ושיבוש סדרי הבריאה 
בעטיים של הנפילים הרעבים האוכלים איש את בשר רעהו: 'ויולידו בנים את הנפילים 
]...[ ויאכלו איש את אחיו ויהרג ירבח את נפיל ונפיל הרג את עליו ועליו הרג בן אדם 
ובני אדם איש את רעהו. וכלם התמכרו לעשות חמס ולשפוך דם רב ותמלא הארץ 
חמס. ואחר כל אלה החיה הבהמה והעוף והרמש והשרץ על האדמה וישפך דם רב 
על הארץ ]...[ וימח ה' את הכול מעל פני האדמה בעבור רע מעשיהם ובעבור הדם 

אשר נשפך בתוך הארץ' )היובלים ז 25-22(.
היצורים המפלצתיים, החורגים מסדר הבריאה ומן המיון המקובל של עולם החי, 
שנולדו כתוצאה מפריצת הגבולות בין בני אלמוות לבנות מוות, משיבוש סדרי הטבע 
ובנות האדם, הם שגרמו  שנגרם בשל כך וכתוצאה מהזיווג האסור בין בני אלוהים 
לקללת המבול כעונש לבני האדם שחטאו, ולמאסר במעמקי האדמה כעונש לבני אלוהים 
שפשעו. הם מתוארים בספר צוואות השבטים בזיקה לרשעת אנשי סדום החוטאים 
ששיבשו את סדרי החברה, ובעטיים חרבה הארץ: 'לבל ]תהיו[ כאנשי סדום אשר המירו 
את דרכם; ככה השחיתו גם הנפילים56 את דרכם אשר קיללם ה' בעת המבול וישם 

ראו: צפור )לעיל הערה 47(, עמ' 126, וביבליוגרפיה שם. אשל )לעיל הערה 21(, עמ' 34-15. השוו:   54 
ל' גינצברג, אגדות היהודים, ז, רמת גן תשל"ה, עמ' 102-100; קאסוטו )לעיל הערה 21(, עמ' 206-199.

תרגום השבעים מתרגם את הפסוק 'ותשחת הארץ לפני האלהים ותמלא הארץ חמס' )בר' ו 11( כך:   55
 'ונשחתה הארץ נוכח האל, ונמלאה הארץ אי צדק'. לתרגום ולדיון במושג חמס ראו: צפור )שם(, 

עמ' 130-129.
יוסף בן מתתיהו מביא מסורת מקבילה בסוף המאה הראשונה לספירה: 'כי מלאכי אלהים רבים נזדקקו   56
לנשים והולידו בנים שחצנים ]...[ ואמנם לפי המסורת עשו אלו מעשים הדומים למעשי השחצנות של 
73(. למסורות ההלנים השוו: הסיודוס, מעשים  הגיגנטים שעליהם מספרים ההלנים' )קדמוניות א 
וימים, תיאוגוניה )ירושלים תשט"ז(, המזכיר את הנפילים הגיגנטים כגזע ענקים שנולדו מדמו של 
אורנוס שנטף על גאיה, האדמה, אחרי שאורנוס סורס בידי קרונוס בנו. הנפילים מבוארים בתרגום 
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בגללם את הארץ שממה מיושביה וכל הצומח בה' )צוואת נפתלי ג 5-4(. הזיקה לחטאי 
סדום מבוססת על דברי ספר היובלים, שם מסכם המחבר את חטאי הענקים ואומר: 
'ויאמר להם את משפט הענקים ומשפט סדום כאשר נשפטו בגלל רעתם ובגלל הזנות 

והֻטמאה השחיתם ביניהם' )היובלים כ 5(.
ספר היובלים, שנמצא בקומראן במקורו העברי, מתאר את תוצאותיו הרות האסון 
של הזיווג בין מין לבין מי שאינו מינו, שהוא ראשית סיפור העירים, ואת המציאות 
טומאה  ושרירות הלב, המכונה חמס  הגבולות, הפריצות  הנוצרת כתוצאה משיבוש 
ותועבה: ']להמה בנים ואלה הנ[פ]יל[ים וירב ]חמס בארץ וכול בשר השחית[ ]דרכו 
מאדם עד[ בהמה ועד ח]יה ועד עוף ועד כול הרומש על הארץ[ ]וכולם ה[שחיתו דרכם 

וח]וקתם ויחלו לאכול איש את[ ]רעהו וירב חמס בארץ'.57
הדור שבו מתרחש חטא העירים המטמא את הארץ הוא הדור השישי, דורו של 
ירד בן מהללאל, שבנו חנוך מייסד הכהונה, המהווה דמות ארכיטיפית לכוהן הגדול, 
מספר את הסיפור בספר חנוך כעד וכסופר צדק. נוסח הסיפור העוסק בחטא, בטומאה 
וטהרה, מעלה מקום להשערה זהירה שאולי היה נקרא בקול רם ביום הכיפורים הקשור 
': 'בימי  בפסוק 'כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם מכל חטאתיכם לפני ה' תטהרו
ירד אבי עברו ]מלאכים[ ממלאכי השמים את דבר ה'. ויחטאו ויעברו חוק וידבקו 
ויולידו על הארץ גבורים58 לא  ויולידו מהן בנים.  ויחטאו אתן וישאו מהן  בנשים 
ברוח כי אם בבשר ומשפט גדול יהיה על הארץ והארץ תָטהר מכל טמאה' )חנוך א 

קו 13 ]17[(.

המיוחס ליונתן על בר' ו 4 בצורה משובשת המחליפה את הבנים באבותיהם: 'שמחזי ועזאל הינון די 
נפלון מן שמיא', ובצורה המערבת תיקון ושיבוש בפי רש"י שתיארם אל נכון כ'ענקים מבני שמחזאי 
ועזאל שנפלו מן השמים בימי דור אנוש'. אולם רש"י טעה בזמנם בשל מסורת ההיכלות הקושרת 
אותם לדור אנוש. הנפילים, פרי הזיווג בין בני אלוהים ובנות האדם, נולדו בדורו של ירד בן מהלאל 
)השישי בדורות האדם( ולא בדור אנוש )השלישי(. שמות אלה, שמחזאי ועזאזל, מקורם כאמור בספר 
חנוך, המבאר את סיפור בני האלוהים שירדו מן השמים בשל רצונם לחטוא, ולא משום שנפלו, והוא 
קורא להם עירים כקבוצה ומפרט את שמותיהם. שמות בניהם, הנפילים, מפורטים בספר היובלים 
'נפלו', שלא ברור על מי הוא מוסב, קשורה למושג  כמובא לעיל. דומה שהבחירה בפועל העומד 
נפילים שאותו מבאר רש"י, אולם המקרא מדייק ונוקב בשורה של פעלים יוצאים כדי לתאר את 
מעשה בני אלוהים: 'ויראו ]...[ ויקחו ]...[ בחרו', כדי להטיל עליהם את האחריות המלאה להשתלשלות 
הדברים שראשיתה בפריצת גבולות בין שמים וארץ ואחריתה בהשחתת הארץ, בכיליונה במבול 
 ובעונשם של בני השמים הנקברים בתחתיות האדמה. על הנפילים ראו: קאסוטו )לעיל הערה 21(, 
עמ' 204-203; על בני אלוהים ראו: שם, עמ' 206-199. למסורות שונות על הנפילים ראו: גינצברג 

)לעיל הערה 54(, ז, עמ' 102-100.
 F. García Martínez, E. J. C. Tigchelaar, and A. S. van der Woude, ‘12.  ;40 הערה  לעיל   57
 11QJubilees’, Frg. 7, lines 1–4, eidem (eds.), Qumran Cave 11.II (11Q2–18, 11Q20–31)

Oxford 1998, p. 215 ,(DJD, XXIII). והשוו: חנוך א ז 6-1.
גיבורים, נפילים וענקים הם מושגים מתחלפים במסורות אלה, וכולם מתארים את פרי הזיווג האסור   58

בין רוח לבשר, בין בני אלהים לבנות האדם, שהשחית את הארץ.
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ספר חנוך מתאר, בנוסח של סיפור מעשה המסופר בפי גיבור הסיפור, את המעבר 
מהיצורים המיתולוגיים מן העבר שחטאו והחטיאו, לרוחות הרעות, המכשילות את בני 
האדם בהווה ומכוננות את תחום הרע. רוחות רעות אלה מכונות גם 'הרוחות הטמאים', 

והן כפופות למרות השר משטמה, כמתואר בספר היובלים )י 8-1(:

רעות יקראו על הארץ ועל  ועתה הגבורים אשר נולדו מרוח ובשר רוחות 
ומעירין  נולדו  ]מאנשים[  כי  יצאו מגויותיהם  יהי משכנם. רוחות רעות  הארץ 
מתנפלים  משחיתים  מדכאים  ]מענים[  הגבורים  ורוחות   ]...[ תחילתם  קדישין 
]כי אם  יאכלו אכל  ועושים עמל, הם לא  ומעשי הרס על הארץ  עושים רעות 
ירעבו[ ויצמאו ויביאו כשלון. והרוחות ההן תתנשאנה על בני האדם ועל הנשים 

כי על כן מהם יצאו )חנוך א טו 12-8(. 

הדור שבו מסופרים חטאי הזיווגים האסורים — שהיו מבוססים על לקיחה בכוח הזרוע, 
וגרמו באופן בלתי נמנע טומאה, זנות, שפיכות דמים וחמס — בידי עד שמיעה, המנבא 
ירד, השביעי בדורות האדם,  בן  את בוא המבול בעקבותיהם, הוא דורו של חנוך 
שעליו נאמר 'ויתהלך חנוך את האלהים ואיננו כי לקח אתו אלהים' )בר' ה 24(. חנוך, 
המגלם את הארכיטיפ הכוהני של דעת שמימית על הזמן המקודש והקטרת קטורת 
על  כעד  העתיקה  העת  בספרות  נודע   ,)25-23  ,21-18 ד  )היובלים  מקודש  במקום 
מעשי העירים 'ויעד על העירים אשר חטאו עם בנות האנשים כי החלו לשכב עם בנות 
הארץ להטמא ויעד חנוך על כולם' )היובלים ד 22(, ונודע כעד וכסופר צדק )חנוך א 
טו 1(, שהצטיין בתומתו ובצדקתו, בחכמתו ובקרבתו לאל ולמלאכים. הוא אף נודע 
כבעל מסורת לוח השבתות והתקופות וכמייסד המסורת הכתובה הזוכרת את דברי 
האל והמלאכים ואת 'מה שהיה ומה שעתיד להיות', המצויה בתשתית הסדר הכוהני 
)היובלים ד 25-16(.59 הכוהן יהושע בן סירא, שכתב בראשית המאה השנייה לפסה"נ, 
מתאר את ייחודו הנצחי של מייסד הכהונה, בפסוק: 'חנוך ]נמצ[א תמים והתהלך עם ה' 
 ונלקח אות דעת לדור ודור' )בן סירא מד 19(.60 זיקתו הייחודית לאל ומעמדו המקודש 

על חנוך ועל זהותו ככוהן וכסופר צדק ראו: אליאור )להלן בהערה 60(, והמקורות הנזכרים להלן   59
בהערות 60, 61. 

 ,)11 הערה  )לעיל  עדן  לגן  עלייה  הימלפרב,  ראו:  הגדול  הכוהן  לדמות  חנוך  בין  הזיקה  על   60 
 P. S. Alexander, ‘3 Enoch’, J. H. Charlsworth (ed.), The Old Testament :עמ' 25-23; ועיינו
 Pseudepigrapha, Garden City 1983, vol. 1, pp. 223–316, esp. pp. 227, 265; L. Schiffman
 and M. D. Swartz, Hebrew and Aramaic Incantation Texts from the Cairo Geniza,
 Sheffield 1992, pp. 145–147, 151; R. Elior, ‘From Earthly Temple to Heavenly Shrines:
 Prayer and Sacred Song in the Hekhalot Literature and its Relation to Temple Traditions’,
 Jewish Studies Quarterly, 4 (1997), pp. 228–229; N. Deutsch, Guardians of the Gate:

Angelic Vice Regency in Late Antiquity, Leiden 1999, p. 34
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של חנוך הוגדרו בפסוק הלקוח מסדר עבודה עתיק ליום הכיפורים שנמצא בקומראן: 
'חנוך בחרתה מבני אדם'.61 

הארץ  מן  נלקח  הגדול,  הכוהן  לדמות  ארכיטיפ  שונות  במסורות  המהווה  חנוך, 
לשמים, כדי לראות את התבנית השמימית של המקום המקודש וכדי ללמוד את התבנית 
השמימית של הזמן המקודש. חנוך ראה את קודש הקודשים השמימי שבו נגלו לו כרובי 
אש או מראה כרובים )חנוך א יד 25-8(, ונשמע לו קול אלוהי כשהוא נופל על פניו )שם, 
יד 24(. זאת בדומה לכוהן הגדול הנכנס למקום הכפורת לנוכח הכרובים ביום הכיפורים 
ומצפה להתגלות אלוהית נשמעת ובלתי נראית מבעד לענן הקטורת. חנוך נלקח לשמים 
)היובלים  מראש  והמחושב  הקבוע  והשבתות  התקופות  לוח  מסורת  את  ללמוד   כדי 
ד 18-17(, הקשור בעדות, תעודה ומועד, במשפט ובצדק, בטהרה וקדושה, או כדי להעיד 
על המקום המקודש ועל הזמן המקודש המצויים בתשתית הריטואל הכוהני המקודש 
)חנוך א, פרקים עב-פב(. דומה שסיפורו של חנוך 'סופר הצדק' ש'התהלך את האלוהים' 
בתום לב ונלקח אל האלהים )בר' ה 24-22( הוא סיפור המסופר בהיפוך לסיפור העירים, 
2(. הוא הורה לבני אדם את  ו  'מכל אשר בחרו' )שם,  ולקחו  שהלכו בשרירות לבם 
תשתית דרכי הצדק הקשורות בזמן מקודש ובמקום מקודש, והם הורו לבני אדם מעשי 
רשע, שחת, חמס ופשע שמבוססים על פריצת גדרי המקום והזמן המקודשים. על פי 
ספר העירים, הפותח את ספר חנוך בתבנית סיפורית בידי דוברים מתחלפים המזכירים 
קולות במחזה, התבקש חנוך על ידי מלאכי אלוהים להודיע למלאכים החוטאים את 
דינם. הסיפור הערוך כמחזה לקולות מתחלפים מתחיל בקולו של מספר נעלם וממשיך 
בקולו של חנוך הצדיק הנשלח להודיע לעירים החוטאים חטאים שאין להם כפרה, את 

גזר דינם:62 

לפני הדברים האלה נעלם חנוך ואיש מבני האדם לא ידע איפה נעלם ואיו ומה 
היה לו. וכל מעשיו היו עם העירים וימיו היו עם הקדושים. ואני חנוך ברכתי את 
הסופר ויאמרו אלי:  ה' הגדול מלך העולמים והנה העירים קראו אלי חנוך 
חנוך אתה סופר הצדק לכה והודעת לעירי השמים אשר עזבו שמי מעלה את 
ַּטְּמאּו בנשים ויעשו כמעשה בני האדם ויקחו להם  ִּי ַו המקום הקדוש לעולם 
נשים השחת השחיתו הרבה על הארץ: ולא יהי להם שלום וסליחת חטא. ותחת 
ָׂשְמָחם בבניהם ברצח אהוביהם יראו ועל הכחד בניהם יקוננו והתפללו לנצח 

ורחמים ושלום לא יהיו להם )חנוך א יב 6-1(.

 M. Kister, ‘5Q13 and the Avodah: A Historical Survey and its Significance’, Dead Sea  61
Discoveries, 8, 2 (2001), pp. 136–148 (137)

ראו: חנוך א, פרקים ו-י, יב-יג.  62
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דינם של המלאכים נחרץ עוד קודם, כשעלתה שוועת הארץ לשמים, בדורו של ירד 
אבי חנוך )חנוך א, פרק י(. אולם כאן מצטרפות שתי העלילות של חנוך סופר הצדק 
ושל העירים מחוללי העוול. שני הסיפורים העתיקים, הנרמזים בקצרה בפרקים ה-ו 
של ספר בראשית באופן בלתי תלוי, קשורים בקשרי תקבולת והנגדה זה בזה. חנוך, 
'אות דעת לדור ודור', העד 'סופר הצדק' מביא הלוח, המלמד את הידע המקודש של 
דרכי צדק, ומכונן מחזורי העדות והמועדים, מייסד הכהונה, היושב בגן עדן ומקטיר 
קטורת )היובלים ד 24-23(, בדומה לכוהן הגדול, זה המייצג את כוחות האור, הדעת 
והצדק, והמעיד על מעשי העירים )היובלים ד 22(, פונה לעזזאל המייצג את כוחות 
החושך, הרשעה, החמס, הכיליון, המוות והעוול, ומכריז בפניו את הדין שנגזר עליו 
'חנוך בחרתה מבני  כזכור,  עליו  חנוך, שנאמר  במשפט השמימי. דברי התוכחה של 
בני  מכל  והנענש  'המקולל  בפרפרזה שהוא  לומר  למנהיג החוטאים, שאפשר  אדם', 
אלהים', נשמעים כהיפוכה של ברכת כוהנים המבטיחה אור, חסד ברכה, שלום וסליחה: 
'וילך חנוך ויאמר אל עזזאל: לא יהי לך שלום, דין קשה יצא לאסרך. ולא תהי לך חנינה 
ושאלת ]רחמים[ על החמס אשר הורית ועל כל מעשי הרשע והפשע והחטא אשר 

הראית לאנשים' )חנוך א יג 2-1(.
בירושלים  עזיבת המקדש  אחרי  צדוק  לבית  הכוהנים  בידי  היחד, שנכתב  בסרך 
במחצית המאה השנייה לפני הספירה, יש עניין רב בכפרת עוונות ובהיטהרות מעוונות 
ופשעים בשעה שכפרת המקדש אינה בת השגה. הפועל לכפר נזכר לעתים תכופות 
ברכת  של  מפורש  היפוך  שהוא  קללה,  נוסח  מצוי  בחיבור  וקללה.63  לברכה  בזיקה 
כוהנים, הנזכרת בו בפסקה הקודמת, הכוללת את המושגים הנקשרים לחנוך: שכל, 
דעת, שלום, צדק ותום לב.64 נוסח הקללה רב הרושם מהדהד את קללת מלכי רשע 
הנזכרת לעיל, ומזכיר את דברי חנוך לעזאזל, ואת סיפור העירים ועונשם הקשור לשעיר 
בליעל, מפירי  לעזאזל. בסרך היחד נאמרות קללות אלה בפי הלוויים לאנשי גורל 
וצלמוות, בנוסח דרמטי רב רושם המעלה על הדעת  יושבי חושך  הברית הטמאים, 

מחזה תאטרלי מקודש שיש בו תפקידים קבועים וטקסט קבוע:

והלויים מקללים את כול אנשי גורל בליעל וענו ואמרו: 
ארור אתה בכול מעשי רשע אשמתכה 

יתנכה אל זעוה ביד כול נוקמי נקם 

ראו: ליכט, מגילת הסרכים )לעיל הערה 22(, עמ' 76-75, 79-78.  63
'והכוהנים מברכים את כול אנשי גורל אל  ראו: נוסח ברכת כוהנים המופנית ליחיד בסרך היחד:   64
 ההולכים תמים בכל דרכיו ואומרים: יברככה בכול טוב / וישמורכה מכול רע ויאר לבכה בשכל חיים / 
]שם[,  הסרכים  מגילת  )ליכט,  עולמים'  לשלום  לכה  חסדיו  פני  וישא   / עולמים  בדעת   ויחונכה 
וטיכלאר,  גרסיה–מרטינז  לכלל:  המופנה  מקומראן  כוהנים  ברכת  נוסח  את  וראו   .)69-68  עמ' 

DSSSE, ב, עמ' 642.
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ויפקוד אחריכה כלה ביד כול משלמי גמולים.
ארור אתה לאין רחמים בחושך מעשיכה

וזעום אתה באפלת אש עולמים. 
לוא יחונכה אל בקוראכה 
ולוא יסלח לכפר עווניך 
ישא פני אפו לנקמתכה 

ולוא יהיה לכה שלום 
בפי כול אוחזי אבות.

וכול העוברים בברית אומרים אחר המברכים והמקללים אמן ואמן.65

חנוך  בדברי  לעיל  הנזכרים  לאנשים',  הראית  אשר  והחטא  והפשע  הרשע  'מעשי 
לעזאזל, קשורים במסורת זו לטענה מפורטת בדבר המלאכים שירדו משמים לארץ, 
אשר לימדו את בני האדם לחשל כלי נשק, הגורמים לשפיכות דמים; לימדו את בנות 
האדם את סוד עשיית התכשיטים ואת מסתרי דרכי ההתייפות, הגורמים לפיתוי, לזימה, 
לזנות ולעריות; ולימדו ידע על אודות צמחים הקשור לכישוף, וידע על ראיית כוכבים 
ומזלות, הקשור לעבודה זרה.66 כל אלה, חטאי 'יהרג ואל יעבור', נכרכו במעבר מידע 
מלאכי שנרכש בחטא, שראשיתו בראייה )'ויראו בני האלהים את בנות האדם כי טֹבת 
הנה' ]בר' ו 2[(, לידע בשרים אסור, שנלקח בשרירות לב )'ויקחו להם נשים מכל אשר 

בחרו' ]שם[(, שגרר לידת מפלצות וגרם לרשעה וזימה שהביאו לכיליון:

ועזזאל לימד את בני האדם לעשות חרבות ומאכלות ומגנים ושריונות ויודיעם 
את מחצבות האדמה ומלאכת מחשבתן וצמידים ועדיים ומעשה הפוך וליפות 
את גבות העיניים וכל האבנים היקרות וכל צבעי רקמתיים. ותהי רשעה רבה 
ויעשו זמה ויתעו וישחתו בכל דרכיהם. שמחזי לימד כשפים וכרת שרשים, 
ארמרס התר כשפים, ברקיאל חזות בכוכבים, כוכביאל מערכת הכוכבים ותמיאל 
הירח. ויהי כאשר גוועו בני האדם ויזעקו  ראות בכוכבים וסהריאל תקופת 

ותעל שועתם השמימה )חנוך א ח 4-1(. 

עונשם של העירים החוטאים בחטא הכרוך בראייה אסורה, מתואר בהרחבה בספר 
בדודאל,67 שהוא המקביל לארץ גזרה  אשר  חנוך בזיקה למקום המכונה המדבר 

סרך היחד, 2, שורות 10-5 )ליכט, מגילת הסרכים ]לעיל הערה 22[, עמ' 70-69(. ראוי להשוות קללות   65
אלה לקללות בדב' כח 24-15 המוסבות על בני אדם חוטאים ומבארות את מצב העניינים העתיד 

להתרחש כאשר יסיר האל את ברכתו מאלה הסרים ממצוותיו ומפרים את בריתו.
)לעיל  קאסוטו  עיינו:  ישראל,  בדת  האל  למשרתי  והפכו  האלילית  בדת  אלוהויות  היו  הכוכבים   66 

הערה 21(, עמ' 201; והשוו: א' רופא, האמונה במלאכים במקרא, ירושלים תשל"ט.
חנוך א י 8-4; ראו לעיל ליד הערה 27.  67
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במדבר )וי' טז 22(, שם נשללת הראייה מהחוטאים השוכנים באפלה במעבה האדמה, 
כעונש נצחי, לשם משולח 'השעיר אשר עלה עליו הגורל לעזאזל ]...[ לשלח אתו לעזאזל 
חדודי, שאליו מובל  בית  של  המדברה' )שם, 10(. מקום זה נזכר במשנה כמדבר 
השעיר לעזאזל ביום הכיפורים )משנה, יומא ו, ח; בבלי, יומא סח ע"ב(.68 הסיפור מסופר 
בתקבולת והנגדה העולים מן המאבק בין אור וחושך, בין צדקה לחמס, בין תום לרשעה, 
בין מזרע למדבר, בין שמיעה לראייה, בין קדושה וצדקה לטומאה ותאווה, בין רפואה 
להשחתה ובין מלאכי קודש עושי דברו של האל )בהם אוריאל, רפאל, מיכאל, מלאך 
הפנים, מלכי צדק(, אשר לימדו את חנוך את חלוקת לוח השמש המקודש, הקבוע 
והמחושב מראש, הקשור לדעת, אמת וצדק ולמחזורים שביעוניים של שבתות ומועדי 
דרור המבטיחים חיים, הנודעים למשמע אוזן מהאל והמלאכים ונמסרים בנוסח כתוב 
מקודש, לבין המלאכים החוטאים שמרדו באל )בהם עזזאל, שמחזי ]=שם חזה )ראה([, 
סהריאל, מלאך משטמה, רוחות התאוה, רוחי בליעל, מלכי רשע(, שנכשלו בראייה 
אסורה שהביאה לפריצת גבולות ומילאה את הארץ חמס. העירים החוטאים לימדו את 
בני האדם את לוח הירח, המיוסד על ראייה אנושית משתנה ותצפית המועדת לשגגה, 
המשבש את מחזורי הטבע וגורם לכיליון. בעלילה דרמטית זו האל פוקד על המלאכים 
וצלמוות,  אפלה  החוטאים במעמקי האדמה במקום  לאסור את המלאכים  הקדושים 

במקום הנודע מטקסי יום הכיפורים כמדבר שהשעיר לעזאזל משולח אליו:

ועוד אמר ה' אל רפאל אסר את עזזאל ידיו ורגליו והשלכתו אל החשך ועשית 
עליו סלעים קשים  ושמת  והשלכתו שמה.  בדודאל  אשר  פתח אל המדבר 
וחדים וכיסתו בחשך וישב שם עד עולם וכסית את פניו לבל יראה אור וביום 
המלאכים  השחיתו  אשר  הארץ  את  ורפאת  האש.  תוך  אל  ישלך  הגדול  הדין 
ובשרת רפואת הארץ כי ירפא לארץ ולא יכחדו כל בני האדם מפני כל הרזים 
אשר גלו העירים. ותשחת כל הארץ בלמד מעשי עזזאל וכתבת עליו את כל 
החטא ]...[ ויאמר ה' אל מיכאל לך ואסרת את שמחזי ורעיו אשר עמו שהתחברו 
אל נשים ויטמאו אתן בטמאתן. ]...[ והשמדת את כל רוחות התאוה ואת בני 
העירים יען אשר עשו חמס לבני האדם. ובערת את כל החמס מעל פני הארץ 
וכל מעשה רע יסוף והופיע נטע הצדקה והישר והיה מעשה הצדקה והישר 

לברכת עולם ונטעו בשמחה )חנוך א י 16-4(.

 ,)1 נו  יש'   ;19 יח  )בר'  והיושר, הקשור לביטוי המקראי צדקה ומשפט  נטע הצדקה 
ולדברי ירמיהו 'אצמיח לדוד צמח צדקה' )יר' לג 15( ולנבואת הנחמה של הנביא יואל 
המדבר על 'המורה לצדקה' )יואל ב 23(, וקשור למורה הצדק ולכוהן הצדק במגילות 
וקשור  ובחמס,  בזנות  בטומאה,  עזאזל הקשור בחטא,  ניגודו של  הוא  יהודה,  מדבר 

ראו: שטקל–בן–עזרא )לעיל הערה 3(, עמ' 31, 88.  68
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שנמצאה  דמשק',  'ברית  מגילת  רשע.  ובמלכי  חושך  בגורל  משטמה,  בשר  בבליעל, 
בקומראן, מביאה נוסח נוסף של מעשה העירים, שעשוי היה לשמש כקריאה פומבית, 
שאולי נערכה ביום הכיפורים. נוסח זה מציב את הניגודים המקבילים שעליהם מושתת 
האתוס הכוהני, מזכיר את תמימות הלב הקשורה בחנוך 'סופר הצדק' שעליו נאמר: 
'ויתהלך חנוך את האלהים ואיננו כי לקח אותו אלהים' )בר' ה 24(, הלוא הוא השביעי 
ונלקח אות דעת  ]נמצ[א תמים והתהלך עם ה'  'חנוך  בדורות האדם שעליו נאמר: 
לדור ודור' )בן סירא מד 19(, ובנוח העשירי בדורות האדם שעליו נאמר: 'איש צדיק 
תמים היה בדורותיו את האלהים התהלך נח' )שם, ו 9(, לעומת שרירות הלב הנקשרת 
בעירי השמים שעליהם נאמר 'ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו' )בר' ו 2(, וחוזר על 

ההתראה שנקראת בפרהסיה של החטא ועונשו:

ועתה בנים שמעו ]אלי[ ואגלה עיניכם לראות ולהבין במעשי אל ולבחור ]את[ 
לתור  ולא  ]דרכיו  בכול  ]ת[מים  להתהלך[  שנא;  באשר  ולמאוס  ]רצה  אשר 
חיל נכש]לו בם מלפנים ועד הנה  במחשבות יצר אשמה ועיני זנות כי[ גבורי 
בלכתם בשרירות לבם נפלו[ עירי ה]שמים בה נאחזו אשר לא שמרו מצות 
אל ובניהם אשר כארזים גבהם[ וכהרים ]גוויותיהם, כי נפלו כל בשר אשר היה 
בחרבה כי גוע ויהיו כלא ה]יו בעשותם את רצונם ולא שמרו את מצוות עושיהם 

עד אשר חרה[ אפו ]בם בה תעו בני[ נוח ]ומשפחותיהם בה הם נכרתים[.69 

בקטע הסמוך לקטע שהובא לעיל מברית דמשק נזכרת הכפרה המתחייבת ממעשה זה 
ומתוארת ההנגדה בין משרתי האל המכפרים לשבי פשע )בני העדה השבים בתשובה 
וההולכים בדרכם( לבין מלאכי חבל סוררי דרך ומתעבי חוק שלא תהיה להם שארית 
ופלטה: 'הם ישרתוהו ארך אפים עמו ורוב סליחות לכפר בעד שבי פשע ]וכח וגבורה 
וֵחמה גדולה בלהבי אש בכל מלאכי חבל[ לאין שארית ופליטה >לסוררי דרך ומתעבי 

חוק< כי לא בחר אל בם'.70
בשירת  השבתות  מחזורי  את  המציינות  בקומראן  שנמצאו  השבת  עולת  בשירות 
קודש, מצויה לשון דומה בשירת השבת הראשונה. שירה זו מושרת בשבת הראשונה 
של כל רבעון: ברבעון הראשון, המתחיל ביום רביעי הראשון לראשון, א' בניסן, תחול 
ביום רביעי, הראשון לשביעי,  וברבעון השלישי המתחיל  בימי המילואים,71  זו  שבת 
א' בתשרי, תהיה זו השבת שבין ראש השנה ליום הכיפורים החלה בד' בתשרי. כמה 

ii, שורות 21-13, עמ' 37.   2 באומגרטן ומיליק, ברית דמשק )4Q266( )לעיל הערה 15(, פרגמנט   69
למקבילה שלמה של קטע זה, מלבד שבע המילים האחרונות, ראו בנוסח הגניזה של ברית דמשק, ב, 

שורות 21-14 )מהדורת קימרון ]לעיל הערה 22[, עמ' 16-13(.
לעיל הערה 45.  70

'מילואים וכיפורים', תרביץ, ס )תשנ'א(,  וי' קנוהל,  על הזיקה בין מילואים וכיפורים ראו: ש' נאה   71 
עמ' 44-17.
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משורותיה של השירה עוסקות בטהרה, בכפרה ובתשובה המאפיינות את יום הכיפורים: 
'וחוקי קודשים חרת למו, בם יתקדשו כול קדושי עד ויטהרו טהורי אור לגמול כול נעוי 

דרך ויכפרו רצונו בעד כול שבי פשע'.72
בראייה דרמטית–סקרלית, טקסי יום הכיפורים ממחיזים את המיתוס הקדום בדבר 
המאבק של הצדק והמשפט, הקדושה והטהרה, המצווה והתום, הברית והמחזוריות 
הנצחית של סדרי הבריאה, מול הפשע, הטומאה והעוול, השרירות, החטא והחמס, 
קיומה. המאבק  ומאיימים על  זו  נצחית  והכאוס המשבשים מחזוריות  הפרת הברית 
ייצוג כוחות הטהרה, הקדושה, המחזוריות והחיים מול כוחות הטומאה  בין  מתנהל 
הכיליון, הכאוס והמוות. דומה שהכוהן הגדול הנכנס פנימה אל קודש הקודשים, אל 
מול כנפי הכרובים הקושרים בין גן עדן השמימי למקור החיים הארצי, ברגע השיא 
של טקס הפולחן ביום הכיפורים, בעשור בחודש השביעי, הוא בן דמותו של חנוך בן 
ירד, השביעי בדורות האדם, מייסד הכהונה, שנלקח השמימה כדי לראות את התבנית 
השמימית של המקום המקודש, הקשור במרכבת הכרובים, ושל הזמן המקודש המחולק 
אש  בכרובי  צפה  כאמור  חנוך  ושנים.  חודשים  לימים,  ויובלים,  שמיטות  לשבתות, 
בשמים )חנוך א יד 25-8( ולמד מפי המלאכים את שבועות היובלים ושבתות השנה, ימי 
השנים ומחזורי החדשים )היובלים ד 18(. הוא נלקח לשמים כדי ללמוד את מחזוריות 
הזמן השביעונית הנשמעת, המשביתה במחזורים נצחיים המכונה 'מועדי דרור', ומתנה 
את דרכי הצדק של שומרי הברית, ואת מחזוריות הזמן הרבעונית הנראית המכונה 
'מרכבות השמים', המנציחה את עונות השנה, את מחזורי הבריאה ואת נצחיות החיים. 
חנוך שב לארץ כדי להעיד על שנגלה לו על אודות המקום המקודש השמימי )מרכבת 
הימים,  החדשים,  השבתות,  )לוח  המקודש  והזמן  קודשים(  קודש  עדן  גן  הכרובים; 
השנים, השמיטות והיובלים(, כדי לייסד את המסורת הכוהנית שראשיתה בהקטרת 
מחזורי קטורת קבועים במקדש, על פי הלוח שהביא חנוך משמים. חנוך הוא ראשון 
מקטירי הקטורת בגן עדן והוא מלמד מסורת זו הקשורה בהעלאת קרבנות במקדש 
1; חנוך  1; צג 2-1; קח  לבנו מתושלח, מייסד הכהונה בארץ )חנוך א פב 2-1; צב 
ב כ; כא 27-1; כג(. מסורת זו מיוסדת על מחזורי השבתה הנשמרים בידי המלאכים 
בשמים )היובלים ב 3-1; 21-17; ו 18(, ומעוגנים בברית עם בני אנוש מאז ימיהם של 
חנוך ונוח )היובלים ד 18; ו 18-15( ועל פולחן המציין מחזוריות מקודשת זו במקום 
מקודש שבו עמדה מרכבת הכרובים בקודש הקודשים, מגנה על החיים, מול הכוחות 
המאיימים עליהם בדמות פשעם של מפרי ברית, חוטאים 'סוררי דרך ומתעבי חוק', 
בכוח ההבחנה בין טהרה וטומאה, קדושה וחמס, צדק ושרירות לב, 'חוקי קודשים' 

 C. Newsom, Songs of the Sabbath Sacrifice: A Critical Edition (Harvard Semitic ראו:   72
Studies, 27), Atlanta, Georgia 1985, 4Q400, frag. 1, lines 15–16, p. 89. שירות עולת השבת 
מתארות את ההיכל השמימי ואת הדביר שבו משרתים המלאכים. על השירות ראו: ב' ניצן, תפילת 

קומראן ושירתה, ירושלים תשנ"ז, עמ' 238-207; אליאור )לעיל הערה 6(, עמ' 211-174.
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ודרכי שחת, 'משפטי התורה' ו'נדת טומאתמה', המתנה את התשובה ואת הכפרה, ואת 
נצחון כוחות החיים על כוחות מוות.

כדי להמחיש את עוצמת המאבק בין שני קטבים אלה אביא תיאור הלקוח ממגילת 
הברכות שנמצאה בין מגילות מדבר יהודה, שם מתואר טקס דרמטי של קללה, הנאמר 
בפי הלוויים באוזני עצת היחד במועד שאיננו מפורש. ייתכן שהמדובר בחג השבועות 
בזיקה לחידוש הברית הנשמרת בידי המלאכים מזמן הבריאה ועד זמנו של נח )היובלים 
ו 18(, הכרוך במגילות בטקס מעבר בברית המלווה בברכות לשומרי הברית, ובקללות 
למפרי הברית.73 חג השבועות, על פי מסורת המגילות הידועה מספר היובלים פרק 
ו, נחוג לראשונה בידי נח בברית שנכרתה עם תום המבול, שבו נכחדו תולדות מעשי 
)היובלים  בתיבה  נח  ישב  שבה  ימים   364 בת  שנה  בתום  העירים,  חטא  של   החמס 
ו 32-30(. עם זאת, ייתכן שטקס זה קשור גם ביום הכיפורים, המעלה כאמור לעיל, את 
זכר הניגוד שבין רשעת העירים החוטאים ומנהיגיהם עזאזל, משטמה, בליעל, שר חושך, 
מלאך השחת ומלכי רשע, וההולכים בדרכם, דרך העוול ושרירות הלב, המכונים 'גורל 
בני חושך' ומנהיגם הארצי מכונה 'כהן הרשע', לבין צדקת המלאכים ושותפיהם 'בני 
אור', ומנהיגם מלכי צדק ובני בריתו שר אורים וחנוך בן  בני  'גורל  הצדק' אנשי 
ירד, וההולכים בדרכם, בדרך הצדק ותום הלב, בראשות מנהיגם הארצי 'כהן הצדק'. 
הטקס הדרמטי של אמירה פומבית של הקללות, הנראה כחלק ממחזה סקרלי שהועלה 
ביום הכיפורים, מתואר במגילת הברכות שההדירה בלהה ניצן, במונחים הייחודיים 

הקשורים לסיפור העירים, שאותם הדגשתי במקורות שנדונו לעיל לאורך כל הדיון:

עצת היחד יומרו כולמה ביחד אמן אמן       ואחר יזעמ]ו[ את בליעל
ואת כול גורל אשמתו וענו ואמרו ארור ]ב[ליעל ב]מ[חשבת משטמתו

וזעום הוא במשרת אשמתו וארורים כול רו]חי גו[רלו במחשבת רשעמה
וזעומים המה במחשבות נדת ]ט[מאתמה כיא] המה גור[ל חושך ופקודתמה

לַשַחת עולמים אמן אמן      וארור הרש]ע בכול קצי[ ממשלותיו וזעומים
כול בני בלי]על[ בכול עונות מעמדמה עד תוממה ]לעד אמן אמן[

ו]הוסיפו ואמרו ארור אתה מלא[ך השחת ורו]ח האב[דון בכו]ל[ מחשבות יצר
א]שמתכה ובכול מזמות תוע[בה ועצת רשע]תכה וז[עום אתה במ]מש[לת

]עולתכה ובמשרת רשעתכה ואשמתכ[ה עם כול ג]אולי שאו[ל וע]ם חרפות שח[ת
 ]ועם כל[מות כלה ל]אין שארית בלוא סלי[חות באף עברת אל ]לכול עדי עולמי[ם    

      אמן אמן
]וארורים כ[ול עוש]י מחשבות רשע[תמה ומקימי מזמתמה ]בלבבמה לזום[

]על ברית א[ל  ועל דברי חוזי אמתו ולהמיר את משפ]טי התורה[.74

על חג השבועות במסורת הכוהנית במגילות מדבר יהודה ראו: אליאור )שם(, עמ' 173-142.  73
’B. Nitzan, ‘4Q286, אשל ואחרים )לעיל הערה 26(, פרגמנט 7a, טור II, שורות 12-1, עמ' 28-27.   74 
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מקבילות לטקס קללה זה, המיוסד על טקס הקללה בהר עיבל )דב' כז 26-13(, נמצא 
במעמד המעבר בברית בסרך היחד, שבו 'הלויים מקללים את כול אנשי גורל בליעל', 
'וכול העוברים בברית אומרים אחר המברכים והמקללים אמן ואמן',75 ובמעמד הקללה 
במגילת 'מלחמת בני אור בבני חושך' המשקף את הקוטביות בין גורל חושך, המייצג 
את הרשעה והטומאה, החמס ושרירות הלב, לגורל אור, המייצג את הקדושה והטהרה, 
שמירת הברית, החוק והצדק: 'וארור בליעל במחשבת משטמה וזעום הואה במשרת 
נדת  עבודת  בכול  המה  וזעומים  רשעם  במחשבת  גורלו  רוחי  כול  וארורים  אשמתו 
]...[ ואתה עשיתה בליעל  וגורל אל לאור עולמים  חושך  גורל  טמאתם כיא המה 
רוחי  וכול  ולהאשים  להרשיע  ובעצתו  ממשלתו  ובחושך  מלאך משטמה  לשחת, 
חושך יתהלכו ואליו תשוקתמה יחד'.76 'גורל אל לאור  בחוקי  חבל  גורלו מלאכי 
עולמים' ו'גורל חושך' או גורל בליעל 'במחשבת רשעם', מזכירים את הביטוי המקראי 
המתייחס לעבודת יום הכיפורים הקשורה לשני השעירים: 'גורל אחד לה' וגורל אחד 

לעזאזל' )וי' טז 8(.
וגורל חושך,  גורלו, כמלכי רשע  ורוחי  ומיסטיות כבליעל  מיתיות  לא רק דמויות 
הקללה  גם  זו  'ארור'.  הנוראה  בקללה  מקוללות  השחת,  ומלאך  משטמה  כעזזאל, 
המוטחת לעומת בני אנוש שאינם שומרים את הציווי האלוהי או אלה ההולכים בדרכי 
בליעל 'עושי מחשבת רשעתמה'. בטקסט מקוטע בעל אופי נומינוזי דרמטי, המתאר 
את מעמד סיני בנוסח לא נודע, נתחמים הגבולות בין ברוך לארור, או בין אלה השבים 
בתשובה ושומרים את מצוות ה', הזוכים לכפרה ולהיטהרות מבטיחת חיים, לבין אלה 
ההולכים בשרירות לבם ומפרים את מצוות האל ונותרים בטומאת חטאי היהרג ואל 

יעבור הכרוכה במוות:

האיש אשר לוא יעמוד וישמור ויעשה לכול ]מצוות יהוה[ בפי מושה  ארור 
משיחו וללכת אחר יהוה אלוהי אבותינו המ]צוה[ לנו מהר סיני. וידבר עם קהל 
ישראל פנים עם אל פנים כאשר ידבר איש עם רעהו וכאשר ]יראה איש אור[ 
הראנו באש בעורה ממעלה משמים ועל הארץ עמד על ההר להודיע כיא אין 
אלוה מבלעדיו ואין צור כמוהו וכל הקהל ענו ורעדודיה אחזתם מלפני כבוד 

אלוהים ומקולות הפלא ויעמודו מרחוק.77

וטיכלאר,  )גרסיה–מרטינז   57 עמ'  שם,   ,11-1 שורות   ,6 פרגמנט   ,‘4Q287’ ראו:  מקביל   לנוסח 
DSSSE, ב, עמ' 646(, והשוו: ניצן )לעיל הערה 72(, עמ' 103-87. בשורה הרביעית מלמטה במקום 
שבו קראה המהדירה 'ג]אולי שאו[ל' דומה שיש לקרוא על פי ההקשר ק]ללות שאו[ל. השוו: ליכט, 

מגילת הסרכים )לעיל הערה 22(, עמ' 73-70. 
סרך היחד 2, 5, 10 )מהדורת ליכט ]שם[, עמ' 69, 70(.  75

מלחמת בני אור בבני חושך ]13[, 6-4, 12-10 )מהדורת ידין ]לעיל הערה 26[, עמ' 336-334(.  76
 J. VanderKam and M. Brady, ‘377. 4QApocryphal Pentateuch B’, D. M. Gropp (ed.),  77 
 Wadi Daliyeh, II: The Samaria Papyri from Wadi Daliyeh; and M. Bernstein, M. Brady, 
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מסרך היחד עולה בבירור שהכפרה המעניינת את הכוהנים מנהיגי עדת היחד איננה 
כוהן  הוא  ואילך  לפסה"נ   175 שמשנת  הגדול,  הכוהן  בידי  הנעשית  המקדש  כפרת 
מתייוון נטול ייחוס מקודש על פי המסורת המקראית, ומשנת 152 לפסה"נ הוא כוהן 
חשמונאי אוזורפטור, הנקרא במגילות כוהן הרשע או הכוהן הרשע.78 כוהני בית צדוק 
שכתביהם נמצאו בקומראן מתמקדים בכפרה בעד הארץ המוטלת על עצת היחד, 
שהיא עדה בעלת הנהגה כוהנית המגדירה עצמה כ'בית קודש לישראל וסוד קודש 
קודשים לאהרון', המנסחת את תנאי הכפרה לכלל ולפרט: 'ובתכון העת בהיות אלה 
בישראל נכונה עצת היחד באמת למטעת עולם, בית קודש לישראל וסוד קודש קודשים 
לאהרון, עדי אמת למשפט ובחירי רצון לכפר בעד הארץ ולהשב לרשעים גמולם'.79 
הקשורים  וההיטהרות,  ההתקדשות  הכפרה,  תנאי  על  בפירוט  מלמד  החיבור 
בשמירת הברית, בהליכה בדרכי האל ובנאמנות בלתי מתפשרת לשמירת מועדי ה' 
על מחזוריותם השביעונית הנצחית. הדברים מכוונים אל היחיד ומלמדים על החלפת 
לעדת  מוסרית התלויה בהשתייכות  בהיטהרות  הפולחנית התלויה במקדש,  הכפרה 

קודש, ההולכת בדרכי אל ושומרת על מועדי תעודותיו: 

כי ברוח עצת אמת אל דרכי איש יכופרו כול עוונותיו להביט באור החיים וברוח 
קדושה ליחד באמתו יטהר מכול עוונותיו וברוח יושר וענוה תכופר חטאתו 
ובענות נפשו לכול חוקי אל יטהר בשרו להזות במי נדה ולהתקדש במי דוכו 
ויכין פעמיו ללכת תמים בכול דרכי אל כאשר צוה למועדי תעודותיו 
ולוא לסור ימין ושמאל ואין לצעוד על אחד מכול דבריו אז ירצה בכפורי ניחוח 

לפני אל והיתה לו לברית יחד עולמים.80

 J. Charlesworth et al. (eds.), in consultation with J. VanderKam and M. Brady, Qumran
 Cave 4.XXVIII: Miscellanea, Part 2 (DJD, XXVIII), Oxford 2001, Frg 2 ii, lines 4–10, 

p. 213. דומה שהנוסח הנכון צריך להיות 'וידבר עם קהל ישראל פנים אל פנים'.
מחבר ספר 'מזמורי שלמה' — שהיה ככל הנראה כוהן שנמנה עם נאמני הסדר המקראי השומר את   78
המלוכה לשבט יהודה ואת הכהונה הגדולה לבני צדוק, 'זרע אהרון קודש קודשים', ולפיכך נמנה 
עם מתנגדי בית חשמונאי, שאנשיו מונו לכהונה הגדולה בידי המלכים הסלווקים ונטלו לעצמם את 
המלוכה במחצית המאה השנייה לפסה"נ — מתאר בלשון בוטה את לקיחת המלוכה בכוח הזרוע 
בתקופה זו: 'אתה יי בחרת בדוד למלך על ישראל / ואתה נשבעת לו על זרעו עד עולם / כי לא תכרת 
/ אשר לא הבטחת למו  וידיחונו  עלינו  ויתנפלו   / עלינו חטאים  ובעונותינו קמו   / לפניך  ממלכתו 
המה לקחו בחזקה / ולא קדשו שמך הנכבד / וישימו ]בראשם[ הוד מלכות בגבהם / ויחריבו את 
 כסא דוד בשאון תרועה'. מזמורי שלמה, תרגם מ' שטיין, יז, ד-ו )מהדורת כהנא ]לעיל הערה 4[, א, 
עמ' תנז(. בניגוד למציאות הכאוטית המתוארת במזמורי שלמה, מצב הדברים הראוי, המתאר את 
הסדר המקראי המקודש, מיוצג בדברי הכוהן יהושע בן סירא: 'הודו למצמיח קרן לבית דוד כי לעולם 
חסדו; הודו לבוחר בבני צדוק לכהן כי לעולם חסדו' )ספר בן סירא נא, כח-כט ]מהדורת מ"צ סגל, 

ירושלים תשי"ג, עמ' שנה[(.
סרך היחד )מהדורת ליכט, מגילת הסרכים ]לעיל הערה 22[, עמ' 179(. עיינו בדברי המהדיר.  79

שם, עמ' 80-79. עיינו בהסברי המהדיר.  80
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אלה שאינם נאמנים לדרך זו ולתנאיה, הולכים בשרירות לבם וסרים מהברית המיוסדת 
על הלוח המקודש בן 364 הימים ו–52 השבתות, לוח האותות והחודשים, השבועות, 
היובלים, השנים ושבתות השנה, שהביא חנוך בן ירד מייסד הכהונה משמים )היובלים 
לקדושה  לטהרה,  יזכו  שלא  קשה  בלשון  הדברים  בראשית  מוזהרים   —  )18-17 ד 
ולכפרה, המבטיחות את נצחיות הברית וברכת החיים. ברכה זו קשורה במים המטהרים 
של  במחיצתם  לחיות  יזכו  לא  חטאיהם  על  ומכפרים  שבים  שאינם  ואלה  לסוגיהם, 
מלאכים ובקרבתם של גורל בני אור, החיים לאור משפטי צדק שנשמעו משמים, אלא 
יישארו בטומאתם ובחטאם הכרוכים בראייה אסורה ובחטאי היצר, הגוזרים באופן 
בלתי נמנע את קללת השחת והמוות, הקשורה בישימון בחרבה ובמדבר, וייענשו בחיים 
וזעומים הקשורים לעולם העירים החוטאים והענושים הכלואים במדבר עם  אפלים 

מנהיגם עזזאל, עיוורים וסמויי עיניים: 

וכול המואס לבוא בברית אל ללכת בשרירות לב לוא יתחשב ביחד אמתו כי 
געלה נפשו ביסודי דעת משפטי צדק לוא חזק למשוב חיו ועם ישרים לא יתחשב 
]...[ וחושך יביט לדרכי אור בעין תמימים לוא יתחשב לוא יזכה בכפורים ולא 
יטהר במי נדה ולא יתקדש בימים ונהרות ולא יטהר בכול מי רחץ, טמא טמא 

יהיה כול ימי מואסו במשפטי אל לבלתי התיסר ביחד עצתו'.81 

ד. אחרית דבר

מקודש  מועד  היה  וראש השנה,  העומר  הנף  לחג השבועות,  בדומה  הכיפורים,  יום 
ושנוי במחלוקת בין חוגים יהודיים שונים במאות האחרונות לפני חורבן בית שני. הן 
מועד החג הן הזיכרון המהווה את תשתיתו הריטואלית והן מהות הכפרה חרגו מהקשר 
מוסכם אחד או מתמימות דעים של היהודים אנשי הקהילות השונות שנחלקו בעמדתם 
לגבי זמן מקודש, מקום מקודש, פולחן מקודש וזיכרון מקודש. חלק ניכר ממסורות יום 
הכיפורים שדנתי בהן לעיל התחבר בחוגים כוהניים המזדהים בשם 'הכוהנים בני צדוק 
ואנשי בריתם', שהתבדלו מהמקדש בירושלים מאז שנתפס בימי אנטיוכוס אפיפאנס 
בידי כוהנים מתייוונים )159-175 לפסה"נ( והתבדלו מן ההנהגה הכוהנית החשמונאית 
ששירתה בו בתוקפו של מינוי של מלכי בית סלווקוס.82 חוגים כוהניים אלה ראו את 
עצמם בני אור תמימי דרך השומרים על לוח מועדי דרור המעוגן בלוח שמשי קבוע בן 

שם, עמ' 79-77. לביטוי 'טמא טמא יהיה' השוו הגדרת המצורע בוי' יג 46-45.  81
על מינויו של יונתן בן מתתיה לכוהן גדול ולמושל בידי המלכים סלווקיים, ראו: מקבים א י 66-62   82
)מהדורת אוריאל רפפורט, ירושלים תשס"ד, עמ' 263(; שם, יא 27-26 )שם, עמ' 273(; שם, שם 57-
 58 )שם, עמ' 280-279(. על דמטריוס ש'קיים לו ]לשמעון, אחיו של יונתן[ את הכהונה הגדולה', ראו: 

שם, יד 38 )שם, עמ' 321(.
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364 ימים, שראשיתו ביום רביעי בחודש האביב, א' ניסן, ואת יריביהם ראו כבני חושך 
ההולכים בשרירות לבם ומשנים את לוח השבתות והמועדים על פי תצפית משתנה 
בירח בשנה בת 354 ימים שאין לה יום קבוע ותאריך קבוע )היובלים ו 38-32(. כוהני 
בית צדוק ואנשי בריתם, שומרי לוח השבתות השמשי, לוח 'מועדי דרור' ו'מרכבות 
השמים' )חנוך א עה 3(, שהקפידו על הברית ועל דרכי צדק, כונו מאוחר יותר בידי 

מתנגדיהם בשם צדוקים, ומסורותיהם נדחקו לתהום הנשייה. 
מסורת בית צדוק, שהתחברה בשעה שהמקדש נחשב בעיניה טמא ומחּולל )מימי 
 הכוהנים המתייוונים 159-175 לפסה"נ( ומימי הכוהנים החשמונאים בין השנים 37-152 
לפסה"נ(, נדחקה הן מן הזיכרון החשמונאי שנגדו נאבקה במשך מאה ועשרים שנה, הן 
מן הזיכרון הפרושי שהתנגד למסורת בית צדוק לאחר החורבן, בשעה שביקש לכונן 
סדר חדש, לוח חדש וזיכרון חדש. ר' עקיבא, ששמו נקשר בסיפור מועד יום הכיפורים 
זה!( שהיו שנויים  נזכר בתורה בשם  )חג שאינו  ומועד ראש השנה בחודש השביעי 
במחלוקת בין רבן גמליאל לרבי יהושע בן חנניה )משנה, ראש השנה ב, ט(, ושמו נקשר 
בשינוי הלוח ללוח ירחי משתנה הנקבע בידי בית דין על פי עדי ראייה )בבלי, ראש 
השנה כה ע"א(, הגדיר את ספרי הכוהנים לבית צדוק, המחזיקים בלוח שמשי קבוע 
חיצוניים  ומחושב מראש, המיוסד על דברי המלאכים לחנוך בן ירד, בשם ספרים 
ואסר לקרוא בהם )משנה, סנהדרין י, א(. ר' עקיבא אף סיפר את סיפור 'ארבעה נכנסו 
השבתות  לוח  מסורת  בעל  חנוך–מטטרון  הכהונה,  מייסד  בהלקאת  העוסק  לפרדס' 
השמשי בן 364 הימים, ובהדחתו ממקומו בגן עדן )בבלי, חגיגה יד ע"ב - טו ע"א(. אולם 
ספרים אלה, הקודמים במאות שנים לדורו של ר' עקיבא, מייצגים זיכרון עתיק ימים 
ומציאות היסטורית ותרבותית מאלפת, הרואה עצמה כממשיכה את העולם המקראי 
וכנאמנה למסורת הכוהנית הנמצאת בתשתיתו. חוגים כוהניים אלה הוסיפו את מסורת 
חנוך והמלאכים הקשורים במסורת הכהונה, הנאמנה לדרכי צדק ותום לב, ונלחמת 
בדרכי עוול ושרירות לב ומעניקה כפרה ביום הכיפורים לתמימי דרך שומרי מצוות ה' 

ושומרי השבתות והמועדים לפי לוח קבוע מראש, השבים מחטאם. 
המסורות השונות מלפני הספירה על טומאה וטהרה, הקשורות בהתאמה לחטא 
העירים בדור השישי לבריאת האדם ולעליית חנוך לשמים בדור השביעי, ללוח הירח 
וללוח השמש, לראייה אסורה הגוררת חטא והשחתת הארץ, ולשמיעה ממקור מקודש, 
הגוררת דרכי צדק ומועדי דרור, לבני חושך החיים על פי לוח הירח, שנלמד בימי חטא 
העירים, מאז הכיבוש הסלווקי בשנת 175 לפסה"נ ולאורך התקופה החשמונאית, ולבני 
אור, החיים על פי לוח השבתות השמשי, שנלמד בימי חנוך ומלכי צדק, והונחל שנית בימי 
משה ואהרון, כאמור בפתיחת ספר היובלים, וקשורות בהתאמה למלכי רשע ולמלכי 
צדק, לעזאזל ולאוריאל, ולמאבק היסטורי בין כוהן צדק לכוהן רשע ביום הכיפורים, 
כמתואר בפשר חבקוק, וקשורות לחטא נורא, לעונש מחריד, לתשובה ולכפרה, במישור 
מיתי ובמישור ההיסטורי, מגלות זיכרון חלופי ותפיסות שונות של יום הכיפורים מאלה 
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שנקבעו בזיכרון המשותף שעוצב במסורת חכמים אחרי החורבן )משנה, יומא(. שרידים 
ממסורות אלה, הקשורים לסיפור חטא ירידת העירים בהנהגת עזאזל ושמחזי לארץ 
ולסיפור עליית חנוך לשמים, ואף קשורים לחטא מכירת יוסף וליום הכיפורים מזה, 
ולחנוך מייסד הכהונה וליום הכיפורים מזה, שבו ועלו בספרות ההיכלות שהתחברה 
חנוך  בהיכלות השמימיים, שבהם  שונות  כוהניות  מסורות  והמשיכה  החורבן,  אחרי 
בן ירד משרת ככוהן גדול בשם מטטרון ומעיד על סיפור העירים באזני ר' ישמעאל 
כהן הגדול.83 בספרות ההיכלות, בדומה למסורת סדר העבודה ליום הכיפורים, נזכר 
הרוגי מלכות, שמצא  בסיפור עשרת  אחיו,  בידי  יוסף  מכירת  גם חטא  לעיל  כאמור 
את מקומו בהיכלות רבתי ובמסורת הפיוט הנקרא ביום הכיפורים, הנודע בשם 'אלה 
אזכרה'. סיפור זה הפך לחלק ממסורת יורדי המרכבה ומספרות מקדשי השם, שבה 
ניצחונו הרוחני של הנרדף, הנאמן לדרכי הצדק ולחשבון על–היסטורי הקשור בעולם 
המלאכים ובהיכלות עליונים, עולה לאין ערוך על עוצמתו הארצית של הרודף, הנוהג 
בדרכי רשע ואינו ער לטווח העל–היסטורי של הצדק ולחשבונה הארוך של ההיסטוריה 

המקודשת. 
לדמות  לוי,  שבט  לבחירת  הקשורים  הכיפורים,  יום  ממסורות  אחרים  חלקים 
הכוהן הגדול ולזיקתו למסורת חנוך ולמסורת הבריתות, מצאו את מקומם במסורת 
סדר העבודה ליום הכיפורים.84 כאמור לעיל בסדר עבודה עתיק שנמצא בין מגילות 
קומראן נאמר: 'חנוך בחרתה מבני אדם'. דמות חנוך–מטטרון המשרת ככוהן גדול 
בהיכל השמימי ביום הכיפורים בזיקה למסורות שביעוניות שונות, מתועדת בלשון 
המיסטית85  בספרות  כוהני,  שצביונה  התרגום  בספרות  המדרש,  בספרות  רמזים 
את  המאדירות  מסורות  כנגד  אולם,  העתיקה.86  העת  בשלהי  המאגית  ובספרות 
חנוך ואת חיי הנצח שזכה להם בעולמות עליונים, עלתה בספרות חכמים מסורת 
שבו  היום  השביעי,  בחודש  בראשון  השנה,  בראש  נהרג  שחנוך  הקובעת  עוינת 

ראו: ר' אליאור, 'בין ההיכל הארצי להיכלות השמימיים; התפילה ושירת הקודש בספרות ההיכלות   83
)לעיל  שטקל–בן–עזרא   ;380-341 עמ'  )תשנ"ה(,  סד  תרביץ,  במקדש',  הקשורות  למסורות  וזיקתן 
הערה 3(, עמ' 141-134. בהיכלות זוטרתי מתועדת חוויה מיסטית של עלייה למרכבה הקשורה ביום 
הכיפורים. ראו: סינופסיס לספרות ההיכלות )לעיל הערה 7(, סעיף 424. על עדותו על העירים ראו: 

ספר חנוך השלישי, סינופסיס )שם(, סעיפים 8-6.
שחזור  שהוא  הכיפורים,  יום  של  מוסף  בתפילת  הנקרא  העבודה  סדר  המכונה  הקדום  הפיוט  על   84
דרמטי של עבודת הכוהן הגדול במקדש, ראו: גולדשמידט, מחזור לימים הנוראים, ב: יום כפור ]לעיל 
הערה 15[, עמ' יח-כה; צ' מלאכי, סדר העבודה ליום הכיפורים, אופיו מקורותיו והתפתחותו בשירה 
פרקים  שיח:  בנועם  הנ"ל,  תשל"ד;  בירושלים,  העברית  האוניברסיטה  דוקטור,  עבודת  העברית, 

מתולדות ספרותנו, לוד 1983, עמ' 113-46; יהלום, אז באין כול )לעיל הערה 33(.
ראו: סינופסיס לספרות ההיכלות )לעיל הערה 7(, סעיפים 390-389, 399-398.  85

ראו השבעה מהגניזה: 'אשבעית עליך מטטרון אהוב וחביב מכל בני מרומא עבד נאמן לאלוהי ישראל   86
 כוהן גדול ראש הכוהנים שיש לך שבעים שמות ושמך כשם רבך', שיפמן ושורץ )לעיל הערה 60(, 

עמ' 147-145.
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מתחיל הלוח הירחי שחידשו חכמים אחרי החורבן )ראו: בראשית רבה, כה ותרגום 
אונקלוס לבר' ה 24( ומשכיחה את המסורת שקבעה שחנוך נלקח לשמים בראשון 
בחודש הראשון, ביום שפתח את לוח השבתות השמשי המתועד במגילות. קיימות 
מנהגי  את  המתארות  הגאונים,  מתקופת  תהייה  מעוררות  מוסלמיות  מסורות  אף 
היהודים, וקושרות את חנוך–מטטרון ליום הכיפורים ולזכרו של המקדש החרב.87 
קודש הקודשים, הקשור לגן עדן, שאליו נכנס הכוהן הגדול ביום הכיפורים, מתואר 
בספרות המיסטית המאוחרת שהתחברה בימי הביניים בתיאורים רבי יופי ואומרי 
סוד, המדגימים את החיל והרעדה, 'המיסטריום טרמנדום'88 או את ה'רעדודיה'89 
עדן,  גן  של  דוגמתו  הוא  ולפנים  לפני   ]...[ אבא  רבי  'אמר  הקודש:  עם  שבמגע 
וכשנכנס הכוהן לשם נכנס בנשמה ולא בגוף. באימה ביראה ברתת בזיע בנקיות 
בטהרה והכרובים עומדים שם שוערים כדוגמת אותם הכרובים העומדים בשערי גן 
עדן. זכה הכוהן — נכנס שם בשלום, לא זכה — מבין שני הכרובים יוצא להב וישרף 
והכרובים  הגדול  הכוהן  רק  לא  ע"ב(.90  לד  בראשית,  חדש,  )זוהר  בפנים'  וימות 
מצויה  שראשיתה  הכיפורים,  יום  על  הגבולות  חוצת  המיסטית  במסורת  נזכרים 
בן סירא, שנכתבו בראשית המאה השנייה לפסה"נ, כשכוהני בית  בדברי הכוהן 
צדוק כיהנו בקודש: 'מה נהדר בהשגיחו מאהל, ובצאתו מבית הפרוכת. ככוכב אור 
מבין עבים' )בן סירא נ 7-6(,91 ובברכות לכוהן הגדול בסרך הברכות, הפותחות 
בלשון נשגבת: 'ואתה כמלאך פנים במעון קודש / וכבוד אלוהים לפניכה / ותפארתו 
עליך תהיה סביב / משרת בהיכל מלכות / ומפיל גורל עם מלאכי פנים / ועצת יחד 
עם קדושים ל]מט[עת עולם / ולכל קצי נצח',92 אלא גם דמויותיהם של עזזאל ובליעל 
מצויות בספרות המדרש ובספרות הקבלה בגלגולים שונים רבי משמעות שקצרה 

ראו דברי ההוגה המוסלמי מקורדובה אחמד אבן חזם )Ibn Hazm, 1064-994 לספה"נ( מחבר ספר   87
הפולמוס המוסלמי הראשון המתפלמס נגד היהודים ותורתם ב'ספר ההבחנות בין הדתות, הדעות 
הם  'וכן   :)224-223 עמ'   ,1902 קהיר  א,  ואל–נחל[,  ואלאהוא  אלמלל  פי  אלפצל  )]כתאב  והכתות' 
אומרים בחגם החל בעשרה בחודש אוקטובר, הוא תשרין אלאוול, וכשהם מביעים את כעסם ורוגזם 
על אללה יתעלה על אשר הזניחם ולא נתן להם את המגיע להם ממנו — הם אומרים, קללת אללה 
עליהם: שמטטרון — ופירושו האל הקטן, כדי לבזות ולהשפיל את רבונם יתעלה — יקום ביום הזה, 
ימרוט שערו ויאמר: "אוי לי כי החרבתי את ביתי והפכתי בני ליתומים, קומתי שחה ולא איישרנה 
עד שאבנה את ביתי]...['. להקשר ההיסטורי של הדברים ראו: ח' שמש, '"אלרד עלא אבן אלנגרילה" 
מאת מחמד אבן חזם', ח' לצרוס–יפה )עורכת(, סופרים מוסלמים על יהודים ויהדות: היהודים בקרב 

שכניהם המוסלמים, ירושלים תשנ"ו, עמ' 113. 
ר' אוטו, הקדושה: על הלא רציונלי באידיאת האל ויחסו לרציונלי, ירושלים תשנ"ט, עמ' 18-17.  88

ראו לעיל הערה 77.  89
י' תשבי, משנת הזוהר, ב, ירושלים תשכ"א, עמ' רד; והשוו: זוהר, ח"ג, סז ע"א.  90

ספר בן סירא )לעיל הערה 78(, ירושלים תשל"ב, עמ' שמא, ועיינו שם התיאור הרחב של הכוהן   91
הגדול.

סרך הברכות, דף 4, שורות 26-25 )מהדורת ליכט, מגילת הסרכים ]לעיל הערה 22[, עמ' 285-284(.  92
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היריעה מלדון בהם. אולם דומה שניתן לומר על שרידים נשכחים אלה של ייצוגי 
החיים והמוות, הקדושה והטומאה, הכפרה והשחת, הנצח והכיליון, הסדר האלוהי 
והכוחות הכאוטיים המאיימים עליו להחריבו, המבליחים מן העבר במגילות גנוזות 

ובכתבי יד נשכחים, את דבריו המהדהדים של תומס מאן:

עמוקה היא באר העבר, האין עלינו לכנותה באר ללא תחתית? אכן ללא תחתית 
היא אם ואולי רק אם עבר פירושו רק עברה של המהות האנושית ]...[ ככל שנעמיק 
להטיל את משקלות האומדן, ככל שנחדור ונידחק למעמקי העולם התחתון של 
העבר, כן נגלה שיסודותיה המוקדמים ביותר של האנושות, תולדותיה ותרבותה, 

עמוקים הם לאין חקר.93

תומס מן, יוסף ואחיו, תרגם מגרמנית מרדכי אבי–שאול, תל אביב 1988, עמ' 1.  93
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המראות שנגלו לחוה — מרכבה של אש, טקסים שמימיים וסודות אלוהיים: 
על עיצוב דמות חוה ב'ספר אדם וחוה' היווני לב 3 - לד 1

דפנה ארבל

ותבט אל השמים ותרא והנה רכב אש בא על ארבעה 
נשרים מאירים לא יוכל ילוד אשה להגיד הדרם ]...[ 

וארא ]...[ מחתות זהב ושלוש כפות וכל המלאכים 
ולבונה ]בידיהם[ וענן הקטורת עלה ויכס את הרקיעים 

]...[ ואני חוה ראיתי שתי ]תמונות[ פלאים גדולות 
ונוראות עומדות לפני ה]...[

)ספר אדם וחוה היווני לג 1 - לד 1(

במקביל לחיבורי אדם וחוה חיצוניים אחרים, 'ספר אדם וחוה' היווני מכיל מסורות 
מפותחות העוסקות בדמותם של אדם וחוה ובקורותיהם לאחר הגירוש מגן עדן.1 כצפוי, 

מ' הק, הספרים  וחוה', תרגום  'ספר אדם  וחוה השייכים לספרים החיצוניים ראו:  על ספרי אדם   1
 G. A. Anderson, M. E. החיצוניים, מהדורת א' כהנא, תל אביב תש"ך, כרך ראשון, עמ' א-יח; 
 ,(Stone, and J. Tromp (eds.), Literature on Adam and Eve: Collected Essays (SVTP, 15 
 Leiden–Boston–Köln 2000; G. A. Anderson and M. E. Stone, A Synopsis of
 the Books of Adam and Eve2 (SBLEJL, 17), Atlanta, GA 1999; M. de Jonge and 
 J. Tromp, The Life of Adam and Eve and Related Literature (GAP), Sheffield 1977;
M. E. Stone, A History of the Literature of Adam and Eve (SBLEJL, 3) Atlanta 1992. על 
 D. A. Bertrand, La vie grecque d'Adam et Eve: Introduction, :ספר אדם וחוה' היווני ראו'
 texte, traduction et commentaire (Recherches Intertestamentaires, 1), Paris 1987; 
 J. Dochhorn, Die Apokalypse des Mose: Text, Übersetzung, Kommentar (TSAJ, 106),
 Tübingen 2005; M. D. Eldridge, Dying Adam with his Multiethnic Family (SVTP, 16);
 Leiden-Boston-Köln 2001; M. de Jonge, ‘The Literary Development of the Life of
 Adam and Eve’, Anderson, Stone, and Tromp (eds.), ibid., pp. 239–249; de Jonge and
 Tromp, ibid., pp. 18–20, 31–35, 45–55; M. D. Johnson, ‘Life of Adam and Eve’, OTP, 2, 
 pp. 249–295; J. R. Levison, Portraits of Adam in Early Judaism: From Sirach to 2 Baruch
 (JSPSup, 1), Sheffield 1988; idem, Texts in Transition: The Greek Life of Adam and Eve
 (Early Judaism and Its Literature, 16), Atlanta, GA 2001; M. Nagel, La vie grecque
 d'Adam et d'Eve, Apocalypse de Moise, III, Lille 1974; J. L. Sharpe, ‘Prolegomena to the

]'דברים חדשים עתיקים': מיתוס, מיסטיקה ופולמוס, פילוסופיה והלכה, אמונה וריטואל במחשבה היהודית לדורותיה, א 
)מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כב ]תשע"א[(, עמ' 73-53[



דפנה ארבל

]54[

במסורות אלו תופסת חוה, האישה הראשונה, מקום מרכזי. תיאורים רבים מציגים את 
חוה כדמות מורדת )ז 3-1, ט 2, י 2, יט 3(, כנאשמת עיקרית בחטא הקדמון )ז 1, יד 2, 
כא 6( וככוח מדיח המרחיק את אדם מהאל )כא 5-3(. כמו כן בתיאורים רבים מודגשת 
ייצריותה המינית החוטאת של חוה, והיא מואשמת בהמטת חטא תאוות בשרים אסורה 
על האנושות כולה )יט 3, כא 5-3, כה 3(. הצגה זו של חוה אינה יוצאת דופן. מסורות 
פרשניות יהודיות ונוצריות רבות שהתגבשו בעת העתיקה מכילות תיאורים מקבילים 
וכמגלמת  והחושים  הגוף  לעולם  כקשורה  כטמאה,  כנחותה,  חוה  דמות  של  ודומים 

מיניות חוטאת ובלתי מרוסנת.2
היווני  וחוה'  אדם  ב'ספר  חוה  בתיאורי  עסקו  האחרונה  בעת  שונים  מחקרים 
את  מאפיינת  ומחטיאה  כחוטאת  חוה  ההנחה שהצגת  על  והסתמכו  ובהשלכותיהם, 
ועורכיו.3  מחבריו  של  והבלעדית  העקרונית  עמדתם  את  ומשקפת  בכללותו,   החיבור 
במאמר זה ברצוני להציע עמדה אחרת. במהלך הדיון בכוונתי להתבונן מחדש בתיאורים, 
לדלות פרטים מעומעמים ולהתמקד ברמיזות המשוקעות בחיבור זה, וכך להפנות את 
תשומת הלב לקיומן המובלע של תפיסות חלופיות הנוגעות לחוה. תפיסות אלו מהדהדות 
ברמות שונות ב'ספר אדם וחוה' היווני ומהוות חלק משמעותי מהמכלול האידאולוגי–
בקטע  משתקפת  חוה  של  אלטרנטיבית  להצגה  מייצגת  דוגמה  בו.  המשתקף  תרבותי 

 Establishment of the Critical Text of the Apocalypse of Moses’, Ph.D. dissertation, Duke
 University, 1969; A. M. Sweet, ‘A Religio-Historical Study of the Greek “Life of Adam
 and Eve”’, Ph.D. dissertation, University of Notre Dame, 1993; J. Tromp, The Life of Adam
 and Eve in Greek: A Critical Edition (Pseudepigrapha in Veteris Testamenti graece, 6),

Leiden 2005
לדוגמה מני רבות ראו: את דברי בן סירא: 'מאשה תחילת עוון ובגללה גווענו יחד' )כה 24 ]ספר   2
ירושלים תשי"ט, עמ' קמו[(. חוקרים שונים מקשרים קביעה  )מהדורת מ"צ סגל,  בן–סירא השלם 
 W. C. Trenchard, Ben Sira’s View of Women: ולתוצאותיו. ראו:  כנוגעת לחטאה של חוה   זו 
 J. R. Levison, ‘Is Eve to Blame? :לדעה שונה ראו .A Literary Analysis, Chico, CA 1982, p. 8
A Contextual Analysis of Sirach 25:24’, CBQ, 47. 4 (1985), pp. 617–623. השוו לכמה הצהרות 
בספרות חז"ל המציגות את חוה כדמות בעלת טבע נחות הקשור לתחום השטני. למשל: 'אמר רבי 
חנינא בנו של רב אידי: כיון שנבראת חוה — נברא שטן עמה' )בראשית רבה, יז ]מהדורת תיאודור-
אלבק, עמ' 181[(; 'בשעה שבא נחש על חוה, הטיל בה זוהמה]...[' )עבודה זרה כב ע"ב(. השוו למקורות 
נוצריים כגון האיגרת הראשונה אל טימותיוס )ב 14( המיוחסת לפאולוס: 'אדם לא נפתה אלא האשה 
שמעה לקול המפתה ובאה לידי עברה'. ראו דבריהם של אבות כנסייה כמו טרטוליאנוס, אמברוזיוס, 
 E. A. Clark (ed.), Women in the אירנאוס, אוגוסטינוס המובאים במחקרה של אליזבת קלרק: 

Early Church (Message of the Fathers of the Church, 13), Wilmington 1983, pp. 29–31
 S. L. Greiner, ‘Did Eve fall or was she pushed?’, Bible Review 15, 4 (1999), ראו למשל:   3 
 pp. 16–23, 50–51; T. Frymer-Kensky, In the Wake of the Goddesses: Women, Culture, and
 the Biblical Transformation of Pagan Myth, New York 1992, p. 77; B. Prusak, ‘Women:
 Seductive Siren and Source of Sin? Pseudepigraphical Myth and Christian Origins’, 

R. R. Ruether (ed.), Religion and Sexism, New York 1974, p. 9
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סיפורי קצר הנכלל ב'ספר אדם וחוה' היווני לג 1 - לד 1. קטע זה לא רק שאינו משייך 
יוצאת דופן, וכראויה  את חוה לתחומי חטא שונים, אלא מעצב אותה כדמות חיובית 
במרום  מלאכים  שעורכים  בטקסים  לחזות   ,)2 )לג  מרהיבים  מרכבה  בחזיונות   לצפות 
)לג 4( ולקחת חלק בסודות אלוהיים ובפלאים כמוסים )לד 1(. לפי שעה תיאור חשוב זה 
לא זכה לתשומת לב מחקרית מרובה. בדברים הבאים אני מבקשת לדון במשמעויותיו 

ובהשלכותיו של התיאור האמור, ולעמוד על ממדים מספר הקשורים זה בזה.
תחילה אראה שהתיאור יוצא הדופן של חזיונות חוה אינו מבודד, אלא מעוגן במסורת 
ספרותית–תרבותית רחבה ומוכרת. התיאור נארג על פי דגמי תיאור מקובלים, נשען על 
רעיונות ידועים ושזור מוטיבים טעונים, וצפנים תרבותיים קבועים המופיעים במספר 
ומספרות  קומראן  מספרות  האפוקליפטית–אפוקריפית,  מהספרות  מקורות  של  רב 
עליונים,  מראות  ראיית  שלפיה  משותפת  תפיסה  מציגים  אלה  מקורות  ההיכלות. 
הקשורים למרכבת האל, לטקסי מלאכים שמימיים ולסודות אלוהיים, אינה נגישה לרוב 
בני האדם אלא מיוחדת לדמויות מופת אידאליות כגון אבות–עולם קדמונים, נביאים, 
אלה  מדמויות  אחת  כל  ומיסטיקנים.  חוזים  קדושות,  קהילות  בני  כוהנים,  סופרים, 
להבחין  ניתן  זאת  למרות  המיוחד.  ותפקידה  פי הקשרה  על  שונה,  באופן  מאופיינת 
במאפיינים משותפים הקשורים לדמויות אלה, המוצגות כבעלות מעמד נכבד, סמכות 
עליונה ויכולת רוחנית יוצאת דופן.4 אציע שעל ידי שימוש בדגמי תיאור מוכרים ועל 
ידי הצגת חוה כצופה בחזיונות אלוהיים, קטע זה מעצב את האישה הראשונה בזיקה 
לדמויות מופת ידועות, ויוצר קשר אסוציאטיווי–אנלוגי בינה לבין דמויות אלה. על ידי 
כך, באופן עקיף, 'ספר אדם וחוה' לג 1 - לד 1 מציג תפיסה חלופית המכוננת את זהותה 
של חוה בצורה מהפכנית, המאפיינת אותה לא כחוטאת אלא כדמות ראויה, כבעלת 
יכולת רוחנית וכזכאית להשראה אלוהית. לסיום אדון במתח בין מסורות חוה החוטאת 
המשתקפות ב'ספר אדם וחוה' היווני ובין תפיסות חלופיות הבאות לביטוי ב'ספר אדם 
וחוה' לג 1 - לד 1, ואעלה השערות הנוגעות הן למשמעויותיו האידאולוגיות–התרבותיות 

של תיאור מהפכני זה הן למשמעויותיו המגדריות.

1 1 - לד  א. חזיונות חוה — 'ספר אדם וחוה' היווני לג 

'ספר אדם וחוה' היווני שייך לקבוצת חיבורים שאותם הגדיר מיכאל סטון כ'ספרי אדם 
וחוה הראשוניים'.5 חיבורים אלה נסמכים על סיפור אדם וחוה בבראשית ב-ד, ועל 
סיפורו מחדש, תוך אריגת מסורות חדשות לתוך הסיפור הידוע, הקשורות הן לחטא 

אידאליים  דגמים  על  שעמדו  קולינס  וג'ון  ניקלסברג  ג'ורג'  של  במחקרם  חשובות  הבחנות  ראו:   4
 G. W. E. Nickelsburg and J. J. Collins הקדומה:  היהודית  בספרות  מופת  דמויות  המעצבים 

(eds.), Ideal Figures in Ancient Judaism, Chico, CA 1980
על ספרי אדם וחוה ראשוניים ומשניים ראו: סטון )לעיל הערה 1(, עמ' 3.  5
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הראשון הן לקורות אדם וחוה לאחר הגירוש מגן עדן. במחקרו האחרון אישש יוהנס 
טרומפ טענה שהוצגה זה כבר על ידי חוקרים, ולפיה חיבורי אדם וחוה התחברו במקורם 
ביוונית במהלך שלוש המאות הראשונות לספירה.6 חיבורים אלו התגבשו בגרסאות 
מרובות ונזילות בכתבי יד מרובים, תורגמו לשפות אחרות והתפשטו בעולם העתיק בין 
המאות השלישית לשביעית לספירה ביוונית, בלטינית, בארמנית, בגאורגית, בסלאבית 
כנסייתית עתיקה ובאתיופית קלאסית. דעות החוקרים חלוקות בנוגע למקורותיו ולזהות 
מחבריו של החיבור. יש הטוענים שמקורו יהודי ויש המעגנים אותו בחוגים נוצריים.7 
מחקרים אחרים מפנים את תשומת הלב להקשרו התרבותי הסינקרטיסטי של ספר אדם 
וחוה היווני, הקשור לתרבויות יהודיות נוצריות ו'פגאניות', להתהוותו בחוגים שאינם 
ולעיסוקו בשאלות שונות שאינן בעלות משמעות דתית אלא  מתמקדים בדבר האל, 
מצביעות על עניין בנושאים הקשורים לחיי יום–יום ולבעיות אנושיות קונוונציונליות.8 
ניתן לחלק את 'ספר אדם וחוה' לשש יחידות סיפוריות רחבות כדלקמן: 1. הקדמה, 
סיפור קין והבל והולדת שת )א1 - ה 1(; 2. אדם על מיטת חוליו )ה1 - ו 3(; 3. סיפור 
החטא על פי אדם )ז1 - ח 2(; 4. מסעם של חוה ושת לגן עדן בחיפוש אחרי שמן המרפא 
)ט1 - יד 2(; 5. סיפור החטא על פי חוה )יד 3 - ל(; 6. מות אדם וחוה )לא-מג(. כל יחידה 
שעומד  חוה,  חזיונות  תיאור  באלה.  אלה  הקשורים  נושאים  בכמה  עוסקת  סיפורית 
 במרכז מאמר זה, כלול בקטע העוסק במות אדם ובהתרחשויות שאירעו לאחר פטירתו 
)לא-מג(.9 התיאור מציג את חוה כמתפללת בעבור אדם, נופלת על פניה ומתוודה על 
מ'תחום  מרוממה  רגליה,  על  מקימה  האנושות'  'מלאך  המכונה  עליון  מלאך  חטאה. 
הארציות' ומראה לה את נשמתו של אדם העולה למרום. בהקשר זה מתוארת חוה 
אש  מרכבת  רואה  חוה   .1 מרהיבות:  נומינוזיות  חזיוניות  התגלויות  בשלוש  כחוזה 

על ספרי אדם וחוה השונים, כתבי היד המכילים אותם, זמן חיבורם, זהות מחברם, קשריהם ההדדיים,   6
תרגומם וההיסטוריה של מחקרם ראו: סטון )לעיל הערה 1(, עמ' 70-66, 121-84; אנדרסון וסטון 
)לעיל הערה 1(, עמ' 13-12; אלדריג' )לעיל הערה 1(, עמ' 30-20. על 'ספר אדם וחוה' היווני ראו: 

טרומפ )לעיל הערה 1(, עמ' 107-103.
לדעות שונות ראו: סטון )לעיל הערה 1(; ג'ונסון )לעיל הערה 1(, עמ' 252; דוכהורן )לעיל הערה 1(;   7
 M. de Jonge, ;78-65 'אלדריג' )לעיל הערה 1(, עמ' 264-233; דה יונג וטרומפ )לעיל הערה 1(, עמ
 The Christian Origin of the Greek Life of Adam and Eve‘‘, אנדרסון, סטון וטרומפ )לעיל 

הערה 1(, עמ' 363-347.
 J. R. Levison, ‘The Primacy of Pain and Disease ;225-137 'ראו: אלדריג' )לעיל הערה 1(, עמ  8
 in the Greek Life of Adam and Eve’, ZNW, 94 (2003), pp. 1–16; J. Tromp, ‘Literary and
 Exegetical Issues in the Story of Adam’s Death and Burial (GLAE, 31–42)’, R. Frishman
 (ed.), The Book of Genesis in Jewish and Oriental Christian Interpretation: A Collection
 of Essays, Löwen 1997, pp. 25–41; idem, ‘The Story of Our Lives: The “qz”-Text of the
 “Life of Adam and Eve”, the Apostle Paul, and the Jewish-Christian Oral Tradition

Concerning Adam and Eve’, NTS, 50 (2004), pp. 205–223
על תיאור הקטע הקשור למות אדם ב'ספר אדם וחוה' היווני ראו: טרומפ )לעיל הערה 8(.  9
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שמימית נשאת על ארבעה נשרים מאירים שאין כל ילוד אישה יכול לראותם; 2. חוה 
חוזה  חוה   .3 השמימי;  במקדש  מלאכים  שעורכים  קטורת  הקרבת  בטקסי  מתבוננת 

בסודות ורזים נוראים לפני האלוהים:

[Chap. 32: 3–4] ἔτι εὐχομένης τῆς Εὔας, ἰδοὺ ἦλθεν πρὸς αὐτὴν 
ὁ ἄγγελος τῆς ἀνθρωπότητος, καὶ ἀνέστησεν αὐτὴν λέγων· 
ἀνάστα, Εὔα, ἐκ τῆς μετανοίας σου. ἰδοὺ γὰρ ὁ Ἀδὰμ ὁ ἀνήρ 
σου ἐξῆλθεν ἀπὸ τοῦ σώματος αὐτοῦ. ἀνάστα καὶ ἴδε τὸ πνεῦμα 
αὐτοῦ ἀναφερόμενον εἰς τὸν ποιήσαντα αὐτὸν τοῦ ἀπαντῆσαι 
αὐτῷ.
[Chap. 33, 1–5] ἀναστᾶσα δὲ Εὓα ἐπέβαλεν τὴν χεῖρα αὐτῆς εἰς 
τὸ πρόσωπον αὐτῆς, καὶ ἀτένισασα εἰς τὸν οὐρανόν εἶδεν 
ἅρμα φωτὸς ἐρχόμενον ὑπὸ τεσσάρων ἀετῶν λαμπρῶν ὧν οὐκ 
ἦν δυνατόν τινα γεννηθῆναι ἀπὸ κοιλίας, ἤ εἰπεῖν τὴν δόξαν 
αὐτῶν, ἤ ἰδεῖν τὸ πρόσωπον αὐτῶν καὶ ἀγγέλους προσάγοντας 
τὸ ἅρμα. ὅτε δὲ ἦλθον ὅπου ἔκειτο ὁ πατὴρ ὑμῶν Ἀδάμ, ἔστη τὸ 
ἅρμα καὶ τὰ σεραφὶμ ἀνὰ μέσον τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ ἅρματος. 
εἶδον δὲ ἐγὼ θυμιατήρια χρυσᾶ καὶ τρεῖς φιάλας, καὶ ἰδοὺ 
πάντες οἱ ἄγγελοι μετὰ λίβανον καὶ τὰ θυμιατήρια ἦλθον ἐν 
σπουδῇ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ ἐνεφύσουν αὐτά, καὶ ἡ ἀτμὶς 
τοῦ θυμιάματος ἐκάλυψεν τὰ στερεώματα. καὶ προσέπεσαν οἱ 
ἄγγελοι τῷ θεῷ βοῶντες καὶ λέγοντες· Ἰαὴλ, ἅγιε, συγχώρησον, 
ὅτι εἰκών σου ἐστὶν καὶ ποίημα τῶν χειρῶν σου τῶν ἁγίων.
[Chap. 34:1–2] εἶδον ἐγὼ Εὔα δύο μεγάλα καὶ φοβερὰ μυστήρια 
ἐνώπιον τοῦ θεοῦ. καὶ ἔκλαυσα ἐκ τοῦ φόβου…10 

]תרגום:[

]פרק לב 4-3[ וחוה עודנה כֹרעת ומתפללת והנה מלאך ה' בדמות–איש בא אליה 

ויקיֶמָה ויאמר: קומי חוה מתשובתך כי הנה ]נשמת[ אדם אישך יוצאת מגויתו 
קומי וראי את נשמתו עולה אל עוָׂשּה.

]פרק לג 5-1[ ותקם חוה ותמח בידה את דמעתה מעל פניה. ותבט אל השמים ותרא 

והנה רכב אש בא על ארבעה נשרים מאירים, לא יוכל ילוד אישה להגיד הדרם 
ולראות את פניהם ומלאכים הולכים לפני הרכב. וכאשר באו אל המקום אשר 
אדם אביכם שוכב שם, עמד הרכב, והשרפים בין אביכם ובין הרכב. וארא ]והנה[ 

מהדורת טרומפ )לעיל הערה 1(, עמ' 163-160.  10

[5



דפנה ארבל

]58[

לקחו את המחתות  ]בידיהם[  ולבונה  וכל–המלאכים  כפות  ושלש  זהב  מחתות 
ויבואו בחפזון אל המזבח ויפחו עליהן, וענן הקטורת ]עלה[ ויכס את הרקיעים. 
ויפלו המלאכים וישתחוו לאל ויקראו ויאמרו: יה אל קדוש סלח ]לאדם[ כי צלמך 

הוא ומעשה ידיך.
]פרק לד 2-1[ ואני חוה ראיתי שתי ]תמונות[ פלאים גדולות ונוראות עומדות לפני 

יי. ואבך מפחד ]...[11 

התיאור מתפתח ומספר על מראות וחזיונות נוספים המתגלים בפני חוה ובפני בנה, 
שת. בדברים הבאים לא אדון בתיאורים אלה אלא אתרכז אך ורק בתיאור המצוטט 
לעיל, שכן תיאור זה מתמקד באופן בלעדי בדמות חוה, ומציג אותה כגיבורה העיקרית 

של ההתרחשות וכצופה יחידה בשלושה מראות עליונים מרכזיים.
התיאור המובא מקמץ בפרטים ואינו מספק הסברים הנוגעים למהות החזיונות, 
למשמעותם, לפירושם ולהקשרם הרעיוני. חוקרים שדנו בקטע זה התמקדו בעיקר 
בשני נושאים הקשורים הן למרכבה הן לעבודת המלאכים, והציעו פירושים מעניינים 
תמונת  את  השווה  למשל,  אלדריג',  מיכאל  בחזיונות.  הנזכרים  לתיאורים  הנוגעים 
המרכבה ב'ספר אדם וחוה' היווני לתיאורים במקורות הלניסטיים שונים המעידים 
על תפיסה שלפיה לאחר המוות נישאת הנשמה למרום בדרכים שונות: בידי רוחות, 
אלוהי רוחות, נשרים, פניקסים, סוסים מכונפים ומרכבות שמש.12 באופן דומה הציגה 
אן–מרי סוויט את המרכבה ככלי רכב הנושא את נשמתו של אדם למרום. בנוסף טענה 
סוויט שעל פי תיאור זה וידויה של חוה החוטאת אכן התקבל במרום, ולכן היא מוצגת 
כרשאית לצפות מרכבה.13 טימו אסקולה הדגיש את המימד הטקסי בתיאור החזיונות 
המרמז, לדעתו, על תהליך ריטואלי של וידוי חטאים לפני כיסא הכבוד.14 ג'ון לויסון 
התמקד בתיאור עבודת המלאכים במקדש השמימי, וניתח את חשיבותה.15 מרינוס 
דה יונג ויוהנס טרומפ דנו גם הם בעבודת המלאכים בהקשר לשאלת מקורו של 'ספר 
אדם וחוה' היווני. הם טענו שאזכור הקרבת קטורת ובשמים קשור לתיאורים דומים 
זה.16  יהודיים, ומכאן הסיקו שהדבר מעיד על מקורו היהודי של חיבור  במקורות 
מנוגדת שלפיה תיאור טקסי המלאכים מלמד על תפיסה  ניר הציעה עמדה  רבקה 
נוצרית הקשורה לסליחה המדגישה, לדעתה, את מקורו הנוצרי של 'ספר אדם וחוה' 

מהדורת הק )מהדורת כהנא ]לעיל הערה 1[(, עמ' יד.  11
אלדריג' )לעיל הערה 1(, עמ' 44-43.  12
ראו: סוויט )לעיל הערה 1(, עמ' 156.  13

 T. Eskola, Messiah and the Throne: Jewish Merkabah Mysticism and Early Christian :ראו  14
Exaltation Discourse (WUNT, 2, 142), Tübingen 2001, p. 112

לויסון )לעיל הערה 1(, עמ' 171.   15
דה יונג וטרומפ )לעיל הערה 1(, עמ' 70-69; ברטרנד )לעיל הערה 1(, עמ' 36.  16
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היווני.17 הבחנות אלה עוסקות בממדים חשובים הנוגעים לתיאור המיוחד ב'ספר אדם 
וחוה' לג 1 - לד 1. למרות זאת דומה שהן אינן מתמודדות עם כמה שאלות מרכזיות 
למשמעותם  בזה,  זה  שלובים  אלו  חזיונות  שלושה  שבו  לאופן  הנוגעות  ומהותיות 
הכוללת ולדרך שבה תיאור ראיית החזונות תורם לעיצוב דמותה של חוה במערכת 
הרעיונית הכוללת המשתקפת ב'ספר אדם וחוה'. בדברים הבאים אני מבקשת לעמוד 

על ממדים חשובים אלה ולדון השלכותיהם.
נדמה לי שאין לפקפק ששלושת החזיונות המיוחסים לחוה, דהיינו מראות מרכבה, 
עתיר  אינטגרלי  בקשר  בזה  זה  קשורים  אלוהיים,  וסודות  שמימיים  מלאכים  טקסי 
ברור  אינטרטקסטואלי  הד  טבוע  ובלשונם  החזיונות  בתיאורי  מכך,  יתרה  משמעות. 
המזכיר מוטיבים בעלי נוסח ידוע, המופיעים במגוון רב של חיבורים למן שלהי ימי 
במגילות  שנשמרו  בחיבורים  האפוקליפטית–האפוקריפית,  בספרות  כגון  שני,  בית 
יהודה ובספרות ההיכלות. כפי שמעידות דוגמאות רבות, מקורות הטרוגניים  מדבר 
אלו בנויים לעתים קרובות על פי דגם תאורי מוכר, שלפיו חזיונות אלוהיים מסוג זה 
הגבוה,  מעמדם  להדגשת  השאר  בין  ומשמשים  אידאליות  מופת  לדמויות  מיוחסים 
סמכותם העליונה ודרגתם הרוחנית היוצאת דופן.18 לדעתי, על ידי שימוש עקיף במאגר 
מוטיבים מוכרים וטעונים אלו, הקטע הנדון בפרק לג 1 - לד 1 מוסיף לתיאור הקצר 
והפשוט של חוה משמעות אינטרטקסטואלית חדשה ורחבה יותר. באופן עקיף יוצר 
תיאור זה קשר אסוציאטיבי בין חוה לבין דמויות מופת מוכרות ומאפיין אותה, במקביל 

אליהם, כדמות בעלת מעמד רוחני גבוה, יכולת חזיונית ומעמד סמכותי עליון.
אין בידינו פרטים מדויקים ומאוששים בנוגע לזמן חיבורו המדויק של 'ספר אדם 
וחוה' היווני, לזהות מחבריו ולהקשרו התאולוגי והתרבותי, ועל כן אין בידינו להוכיח 
ניתן  זאת  זה לבין מקורות אחרים. למרות  ודאיים בין חיבור  את קיומם של קשרים 
להצביע על זיקה גלויה או מובלעת בין תיאורי חזיונות חוה ב'ספר אדם וחוה' היווני, 
לבין תיאורים נוסחאיים המופיעים במקורות שונים שצמחו בעולם הסינקרטיסטי הרחב 
שבו התגבש, וחלקם היו מן הסתם ידועים למחבריו ולקהל שומעיו.19 כפי שיודגם להלן, 
מקורות שונים, שלהם אינטרסים מגוונים, משתמשים לעתים קרובות במאגר תיאורים 

 R. Nir, ‘The Aromatic Fragrances of Paradise in the Greek Life of Adam and Eve and the  17
Christian Origin of the Composition’, NT, 46 (2004), pp. 32–34

על דמויות מופת בספרות היהודית הקדומה ראו: ניקלסבורג וקולינס )לעיל הערה 4(.  18
 W. E. G.Nickelsburg, ‘Some Related ראו:  וחוה' למקורות אחרים  'ספר אדם  בין  על קשרים   19
 Traditions in the Apocalypse of Adam, the Books of Adam and Eve, and 1 Enoch’, 
 B. Layton (ed.), The Rediscovery of Gnosticism: Proceedings of the International
 Conference on Gnosticism at Yale, New Haven, CT, I (1978), pp. 28–31; II (1981), 
 pp. 515–539; M. E. Stone, ‘The Fall of Satan and Adam’s Penance: Three Notes on the
 Books of Adam and Eve’, JTS, 44 (1993), pp. 143–156; G. A. Anderson, ‘The Exaltation of

’Adam and the Fall of Satan, אנדרסון, סטון וטרומפ )לעיל הערה 1(, עמ' 110-83.
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בעלי נוסח דומה הנוגע לצפייה במרכבה, בטקסי מלאכים ובסודות אלוהיים. בדברים 
ומטרת הדוגמאות  זו אינה סקירה שיטתית מקיפה,  הבאים אציג דוגמאות מייצגות. 

להעיד על שכיחותם של תיאורים מסוג זה ועל הזיקה בינם לבין תיאורי חזיונות חוה.

1. ראיית המרכבה
הנביא  חזונו של  בזיקה לתיאור  זה התפתח  מוטיב  מוטיב המרכבה.  נפתח בבדיקת 
יחזקאל שהוגלה מירושלים בשלהי ימי בית ראשון. חשוב לציין שהמונח מרכבה אינו 
מוזכר במפורש בנוסח המסורה של יחזקאל פרק א. למרות זאת מקורות מאוחרים יותר, 
כגון כתבי בן סירא מראשית המאה השנייה לפסה"נ, תרגום השבעים ליחזקאל מג 3 
)'יחזקאל השני'(, משתמשים במונח מרכבה בעברית  חזון המרכבה מקומראן  ונוסח 
או ביוונית )ἅρμα( במשמעויות דומות.20 בנוסף, ראוי לשים לב להתפתחות מסורת 
המרכבה שבמהלכה התקשרו דימויי מרכבת האור הנישאת על ארבע חיות, המתוארת 
ביחזקאל פרק א, לדימויים אחרים הקשורים למרכבה, לכרובים, לכיסא מלכותו של 
האל ולמרחב העולם השמימי, כפי שמתארים מקורות כגון יחזקאל ג, י, מג, ישעיהו 
ו ודניאל ז. דימויים מקובצים אלו עיצבו דגם מרכזי למסורות מרכבה מאוחרות יותר, 
כפי שמעידים מקורות שונים כגון צוואת לוי הארמי, 'יחזקאל השני', ספר העירים וספר 
המשלים הנכללים בספר חנוך האתיופי, ספר היובלים, צוואת אברהם, צוואת יצחק, 
צוואת איוב, הטרגדיה 'יציאת מצרים' של יחזקאל הטראגיקן, חזון אחרית הימים של 
אברהם, ספר סולם יעקב, ספרות אדם וחוה וספר עזרא הרביעי.21 חיבורים מגוונים 

בהקשר זה אין ברצוני לדון בשאלה הנוגעת לאופיים של החזיונות אלא להתייחס להצגתם הנורמטיבית   20
 D. Merkur, ‘The :ולאופן תיאורם. לדעות הנוגעות לחוויות מיסטיות המשתקפות בתיאורים ראו
 Visionary Practices of Jewish Apocalyptists’, L. B. Boyer and S. A. Grolnick (ed.), The
 Psychoanalytic Study of Society, 14, Hillsdale, NJ 1989, pp. 119–148; C. Rowland, The
 Open Heaven: A Study of Apocalyptic in Judaism and Early Christianity, London 1982,
 pp. 215–234; M. E. Stone, Fourth Ezra: A Commentary on the Book of Fourth Ezra
 (Hermeneia – A Critical and Historical Commentary on the Bible), Minneapolis 1990,
 M. Himmelfarb, Ascent to :לדעות המדגישות את אופיים הספרותי של התיאורים ראו .pp. 31–33

Heaven in Jewish and Christian Apocalypses, New York 1992, pp. 95–114
על מוטיב המרכבה במקורות שונים ועל משמעויותיו המגוונות ראו: ר' אליאור, מקדש ומרכבה, כוהנים   21
ומלאכים, היכל והיכלות במיסטיקה היהודית הקדומה, ירושלים תשס"ג, עמ' 87-1, 277-241; הנ"ל, 
זיכרון ונשייה: סודן של מגילות מדבר יהודה, ירושלים תשס"ט, עמ' 130-124, 196-187; אסקולה 
)לעיל הערה 14(, עמ' 123-1; הימלפרב )לעיל הערה 20(, עמ' 11-10, 17-16, 31, 65-64, 100; רולנד 
 V. D. Arbel, Beholders of Divine Secrets: Mysticism and Myth .98-95 'לעיל הערה 20(, עמ(
 in the Hekhalot and Merkavah Literature, Albany, NY 2003, pp. 8, 18, 23–29, 115–116; 
 J. M. Baumgarten, ‘The Qumran Sabbath Shirot and Rabbinic Merkabah Traditions’, 
 RevQ, 49–52 (1988), pp. 199–213; J. R. Davila, ‘The Dead Sea Scrolls and Merkavah
 Mysticism’, T. H. Lim (ed.), The Dead Sea Scrolls in Their Historical Context, Edinburgh
 2000, pp. 249–264; idem, Liturgical Works (Eerdmans Commentaries on the Dead Sea
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פי הקשרו,  על  כל מקור  למסורת המרכבה,  שונים הקשורים  אלה מדגישים ממדים 
צביונו ועניינו המיוחד. למרות זאת ניתן להבחין בבירור שמקורות רבים מתייחסים 
למספר מאפייני יסוד מובהקים וקבועים, החוזרים על עצמם בווריאציות וספקולציות 
מורכבות: א. המרכבה מצטיירת הן ככלי רכב של האל שבו הוא מסייר ונע ממקום 
למקום, הן ככיסאו העליון המוצב במרום, הן כמציאות קוסמית מרהיבה; ב. המרכבה 
מתאפיינת על ידי שורה של דימויים מקבילים המתייחסים לאיכותה הקשורה באור 
או באש, ליפעתה הנשגבת הבלתי נתפסת, לגלגליה ואופניה, לארבע החיות הנושאות 
אותה, כל אחת בעלת פנים אחרות — אדם, אריה, שור ונשר — ולכרובים המכונפים 
המוצבים בשני צדדיה; ג. עצם ראיית המרכבה מתוארת במונחים חופפים כגון ראייה, 
צפייה והתבוננות הכרוכים בחוויה זו. כמו כן נחשבת ראיית המרכבה לנשגבת מיכולתם 
של רוב בני האדם, ומיוחסת אך ורק לדמויות מופת הנזכרות לשבח, כגון אבות עולם 

קדמונים, נביאים, כוהנים, סופרים, חוזים ובני קהילות קדושות.
להלן דוגמאות מספר המלמדות על שכיחותם של רכיבי יסוד אלו. כאמור, ספר 
יחזקאל המקראי מתייחס למראות מרכבה, לארבע חיות מכונפות בעלות פני אדם, 
אריה, שור ונשר, לאופנים 'כעין תרשיש', ל'מראה החשמל', ולמראה 'דמות הכסא 
שעליו דמות כמראה אדם', המתגלים בחזון יוצא דופן בפני יחזקאל הנביא הגולה 
השבת,  עולת  שירות  סרך  כגון  מקומראן,  ליטורגיים  חיבורים   .)12-1 א,  )יחזקאל 
ושירת  מרום  מלאכי  של  השמימית  עבודתם  תיאורי  במסגרת  למרכבה  מתייחסים 
הקודש שהם לוקחים בה חלק. בשירות אלה מופיעים דימויים מוכרים המתייחסים 
 לכרובים, למלאכים, לגלגלים, לתבנית כיסאו של האל ולהווייתה 'האורית' ו'האשית' 

 Scrolls, 6), Grand Rapids, MI 2000, pp. 87–90; D. Dimant and J. Strugnell, ‘The Merkabah
 Vision in Second Ezekiel (4Q385 4)’, RevQ, 55 (1990), pp. 331–348; I. Gruenwald,
 Apocalyptic and Merkavah Mysticism (AGJU, 14) , Leiden 1980; D. J. Halperin, The Faces
 of the Chariot: Early Jewish Responses to Ezekiel’s Vision (TSAJ, 16), Tübingen 1988; 
 R. Elior, The Three Temples: On the Emergence of Jewish Mysticism, Oxford 2004, pp. 63–81; 
 C. R. A. Morray-Jones, ‘Transformational Mysticism in the Apocalyptic-Merkabah
 Tradition’, JJS, 43 (1992), pp. 1–31; B. Nitzan, ‘Harmonic and Mystical Characteristics in
 Poetic and Liturgical Writings from Qumran’, JQR, 85 (1994), pp. 163–183; C. A. Newsom, 
 ‘Merkabah Exegesis in the Qumran Sabbath Shirot’, JJS, 38 (1987), pp. 11–30; P. Schäfer,
 The Hidden and Manifest God: Some Themes in Early Jewish Mysticism, Albany 1992;
 G. Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism, Jerusalem 1941, pp. 40–79; idem,
 Jewish Gnosticism, Merkavah Mysticism and Talmudic Tradition, New York 1960; 
L. H. Schiffman, ‘Merkavah Speculation at Qumran: The 4Q Serekh Shirot ‘Olat ha-
 Shabbat’, J. Reinharz and D. Swetschinski (eds.) Mystics, Philosophers, and Politicians:
 Essays in Jewish Intellectual History in Honor of A. Altmann, Durham, NC 1982, pp. 15–47; 
 E. R. Wolfson, Through A Speculum that Shines: Vision and Imagination in Medieval

Jewish Mysticism, Princeton 1994, pp. 12–13
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של המרכבה הנומינוזית הנעה במרום, כפי שמשקפות השורות הבאות משיר עולת 
השבת השתים עשרה:

למש]כיל שיר עולת[ הש]ב[ת שתים עשרה ]בעשרים ואחד לחודש השלישי, הללו 
לאלהי שני פ[לא ורוממ]ו[הו °°° הכבוד במשכ]ן אלהי[ דעת יפולו לפניו ה]כרו[
בים וב]ר[כו בהרומם קול דממת אלהים ]נשמע[ והמון רנה ברום כנפיהם, קול 
]והו[ד  הכרובים  לרקיעי  כסא מרכבה מברכים ממעל  תבנית  אלהים,  ]דממ[ת 
רקיע האור ירננו מתחת מושב כבודו, ובלכת האופנים ישובו מלאכי קודש ויצא 

מבין ]ג[לגלי כבודו כמראי אש רוחות קודש קודשים.22

מראה זה אינו נגיש לכול אלא מיוחד לבני קהילת קומראן הרואים עצמם כטהורים, 
כזכים, כבעלי מעמד רוחני גבוה, כשותפים למלאכים בעבודת הקודש בשבת וכראויים 
להיכלל בליטורגיה השמימית ולצפות במרכבה בשיתוף בני עליונים.23 ספר העירים 
)חנוך א 36-1( מכיל מסורות חנוך מוקדמות המייחסות את ראיית המרכבה לחנוך בן 
ירד, המאופיין כשביעי בדורות האדם, ככהן נבחר וכסופר צדק, הראשון מבני האדם 

שנלקח לעולמות עליונים וחזר לארץ והעיד על אשר ראה. 
התיאור הבא, המוצג כעדותו הישירה של חנוך על מראה עיניו, נותן ביטוי לתמונת 
המרכבה, המצטיירת כאן ככס מלכותו המרומם והזוהר של האל, שאין יכולת להתבונן 

בו בשל נשגבותו:

 4Q405, 20 ii 21–22 (C. Newsom, Songs of the Sabbath Sacrifice: A Critical Edition  22
)Harvard Semitic Studies, 27), Atlanta, GA 1985, p. 303(, שורות 10-6.

)לעיל  ומרכבה  מקדש  אליאור,  ראו:  השבת  עולת  שירות  ובסרך  קומראן  בכתבי  המרכבה  על   23 
הערה 21(, עמ' 93-67; הנ"ל, זיכרון ונשייה )לעיל הערה 21(, עמ' 198-188; הנ"ל, שלושת המקדשים 
)לעיל הערה 21(, עמ' 81-78; הלפרין )לעיל הערה 21(, עמ' 55-49; ב' ניצן, תפילת קומראן ושירתה, 
 ירושלים תשנ"ז, עמ' 237-232; הנ"ל, מאפיינים )לעיל הערה 21(, עמ' 183-163; שיפמן )לעיל הערה 21(, 
 J. M. Baumgarten, ‘The Qumran Sabbath Shirot and Rabbinic Merkavah  ;47-15 עמ' 
 Traditions’, RQ, 13 (1988), pp. 199–213; J. R. Davila, ‘The Dead Sea Scrolls and Merkavah
 Mysticism’, T. H. Lim (ed.), The Dead Sea Scrolls in Their Historical Context, Edinburgh
 2000, pp. 249–264; idem, Liturgical Works (Eerdmans Commentaries on the Dead Sea
 Scrolls, 6), Grand Rapids, MI 2000, pp. 87–90; D. Dimant and J. Strugnell, ‘The Merkabah
Vision in Second Ezekiel (4Q385 4)’, RQ, 13 (1988), pp. 331–348; ניוסום )לעיל הערה 21(, 
 2-1 ו,  ישראל,  ירושלים במחשבת  וכתבי קומראן' מחקרי  'ספרות ההיכלות  י' שיפמן,   ;30-11 עמ' 
 G. Scholem, Jewish )הכנס הבינלאומי לתולדות המיסטיקה היהודית, 1 ]תשמ"ז[(, עמ' 150-121; 
 Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Talmudic Tradition2, New York 1965 (1960), p. 128;
 J. M. Scott, ‘Throne-Chariot Mysticism in Qumran and Paul’, C. A. Evans and P. W. Flint
 .(eds.), Eschatology, Messianism, and the Dead Sea Scrolls, Grand Rapids 1997, p. 104 
כפי שהראה הלפרין רוב החיבורים שיש בהם חזון מרכבה סוטים הרבה או מעט מחזון המרכבה של 

יחזקאל. ראו: הלפרין, שם, עמ' 71.
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]מראה[  ושם  זרח  כשמש  וסביבו  כבדולח  מראהו  רם  כסא  שם  וארא  ואביט 
כרובים. ומתחת לכסא יצאו נהרות אש לוהטת עד אין יכולת להביט והכבוד 
הגדול ישב עליו ומעילו הזהיר משמש והלבין מכל שלג כל מלאך לא יכול לבוא 

ולא יכול לראות את פני הכבוד וההדר וכל בשר לא יכול לראותו ]...[.24

מסורות חנוך מאוחרות יותר בספר המשלים )=חנוך א, פרקים לז-עא( מציגות תיאור 
דומה של מרכבת האל המוקפת שרפים, כרובים ואופנים אשר התגלתה לחנוך, נבחר 
האל )חנוך א לא 7-5, לט 8-6, 25, עא 3-1(. גם ספר חנוך הסלאבי )חנוך ב( מספר על 
חזון מרכבה שהתגלה לחנוך המרומם )כב 2(.25 מקורות שונים מתארים את האבות, 
אברהם יצחק ויעקב, כחוזי מרכבות שמימיות. ספר חזון אחרית הימים של אברהם, 
הקודש,  חיות  בידי  הנישאת  האל  במרכבת  כחוזה  הנאמן  אברהם  את  מציג  למשל, 
וכמתאר את גלגלי המרכבה ואת האור והאש העוטפים אותה )יח 13-12(.26 ספר צוואת 
יצחק מצייר את יצחק הצדיק כצופה באל הנישא במרכבת שרפים מוקפת בצבאות 
שמימיים )ו 27-26(.27 ספר סולם יעקב מספר על חזונו של יעקב הרואה מרכבה זוהרת, 
כרובים בעלי ארבע פנים, ושרפים מכונפים השרים ומשבחים את האל )ב 15-7(.28 

חנוך א יד 22-18 )מהדורת כהנא-פייטלוביץ, עמ' לז(. על ספר חנוך הראשון ראו: ספר חנוך א,   24
יד  יט-קא. המובאה: חנוך א  1[, עמ'  ]לעיל הערה  וי' פייטלוביץ )מהדורת כהנא  א' כהנא  תרגום 
 M. Black (in consultation with J. C. VanderKam), The Book of לז(;  עמ  שם,   ,22-18
 Enoch or 1 Enoch: A New English Edition (SVTP, 7), Leiden 1985; M. A. Knibb
 (in consultation with E. Ullendorff), The Ethiopic Book of Enoch: A New Edition
 in the Light of the Aramaic Dead Sea Fragments, Oxford 1978; E. Isaac, ‘1 (Ethiopic
ראו:  חנוך  חזיונות  על   .Apocalypse of) Enoch’, OTP, 1, pp. 5–89, esp. pp. 29–50
 ,)21 הערה  )לעיל  ונשייה  זיכרון  הנ"ל,   ;116-94 עמ'   ,)21 הערה  )לעיל  ומרכבה  מקדש   אליאור, 
 G. W. E. Nickelsburg, ‘Enoch, Levi, and;  9 20(, עמ'  )לעיל הערה  196-169; הימלפרב  עמ' 

Peter: Recipients of Revelation in Upper Galilee’, JBL, 100 (1981), pp. 575–600
 ,]1 הערה  ]לעיל  כהנא  )מהדורת  כהנא  א'  תרגום  ב,  חנוך  ספר  ראו:  הסלאבי  חנוך  ספר  על   25 
 F. I. Andersen, ‘2 (Slavonic Apocalypse of) Enoch’, OTP, 1, pp. 92–221; עמ' קב-קמא(; 
 A. Orlov, The Enoch-Metatron Tradition, Tübingen 2005, pp. 148–150; idem, ‘Titles of

Enoch-Metatron in 2 Enoch’, JSP, 18 (1998), pp. 71–86
 R. Rubinkiewicz, ;66-61 'על ספר חזון אחרית הימים של אברהם ראו: הימלפרב )לעיל הערה 20(, עמ  26
 ‘The Apocalypse of Abraham’, OTP, 1, pp. 689–705; A. Kulik, Retroverting Slavonic
 Pseudepigrapha: Towards the Original of the Apocalypse of Abraham (SBL Text
 Critical Studies, 3), Atlanta 2004; C. Rowland, ‘The Parting of the Ways: The Evidence
 of Jewish and Christian Apocalyptic and Mystical Material’, J. D. G. Dunn (ed.), Jews
 and Christians: The Parting of the Ways, A.D. 70 to 135: the Second Durham-Tübingen
 Research Symposium on Earliest Christianity and Judaism, Durham, September, 1989

(WUNT, 66), Tübingen 1992, pp. 213–237, esp. pp. 219–222
W. F. Stinespring, ‘Testament of Isaac’, OTP, 1, pp. 906–911 :על ספר צוואת יצחק ראו  27

 H. G. Hunt, ‘The Ladder of Jacob’, :על ספר סולם יעקב ועל מסורות חזיוניות המשתקפות בו ראו  28
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מסורות מאוחרות יותר המצויות בספרות ההיכלות והמרכבה מייחסות ראיית מראות 
מרכבה לדמויות מופת כגון חנוך, לדמויות היסטוריות הקשורות בפרדס ובכהונה כגון 
כשואפים  המוצגים  הנבחרים,  המרכבה  יורדי  חוג  ולבני  ישמעאל  ורבי  עקיבא  רבי 
ל'צפות במרכבה', ל'ראות מלך בכסאו' ו'להסתכל בצפיית מרכבה', ומתוארים כחוזים 

בפמליא השמימית, בחיות קודש, באופנים, בכרובים ובמלאכים הסובבים אותה.29 
לאור דוגמאות אלו אדון כעת ב'ספר אדם וחוה' היווני לג 1 - לד 1, ובאופן שקטע זה 

מצייר את חזון המרכבה שהתגלה לחוה:

ותבט אל השמים ותרא והנה רכב אש בא על ארבעה נשרים מאירים לא יוכל 
ילוד אשה להגיד הדרם ולראות את פניהם ומלאכים הולכים לפני הרכב וכאשר 
באו אל המקום אשר אדם אביכם שוכב שם עמד הרכב והשרפים בין אביכם ובין 

הרכב )שם, לג 3-2 ]עמ' יד(.

תיאור זה עשיר בדימויים, במונחים, בניבים ובמוטיבים שגורים הקשורים למורשת 
 )ἅρμα=( המונח מרכבה )מסורות מרכבה מוכרות, ובהם הדוגמאות שנזכרו לעיל: )א
רבים  במקורות  מופיע  כאמור,  זה,  טעון  מונח  פעמים.  כמה  חוזר  לחוה  שנתגלה 
המתארים חזיונות מרכבה הנחשפים אך ורק בפני אנשי סגולה. )ב( מודגשים בקטע 
שורה של מאפייני תשתית טיפוסיים הקשורים למרכבה, כגון איכותה האורית והאשית, 
יפעתה הבלתי נתפסת, המלאכים והשרפים המלווים אותה וארבע החיות הנושאות 
אותה. התיאור אינו משתמש במוטיב החיות בכללותו באופן זהה ליחזקאל א, ואינו 
מזכיר את כל ארבעת פניהם — פני אדם, אריה, שור ונשר. למרות זאת דומה שלתמונת 
ארבעת הנשרים הנושאים את המרכבה זיקה לתיאור ביחזקאל והיא משמרת באופן 
המאפיינים  הנשר  ולפני  המרכבה  חיות  לארבע  הקשורות  נוסחאיות  תבניות  חלקי 
אותם.30 )ג( 'ספר אדם וחוה' היווני לג 1 - לד 1 מדגיש את נשגבותה של המרכבה שאין 
בני אדם יכולים להתבונן בה בדרך כלל. התיאור מציין במפורש שמראה זה התגלה 
לחוה, והמילה ἰδού חוזרת ומדגישה את רעיון הצפייה החזיונית. הקטע הנדון אינו 
מספק פרטים ישירים הנוגעים למעמדה העליון של חוה. למרות זאת, להערכתי, תיאור 

 OTP, 2, pp. 401–411; A. Orlov, ‘The Face as the Heavenly Counterpart of the Visionary
 in the Slavonic Ladder of Jacob’, C. A. Evans (ed.), Of Scribes and Sages: Early Jewish
 Interpretation and Transmission of Scripture, (Studies in Scripture in Early Judaism and

Christianity, 9), London 2004, vol. 2, pp. 59–76
 P. Schäfer et al., Synopse zur Hekhalot-Literatur :על ראיית מרכבה בספרות ההיכלות ראו  29

(TSAJ, 2), Tubingen 1981, §§1, 81, 93, 198, 259, 335, 403, 545, 554, 557, 579, 592, 688
השוו למקורות אחרים המתארים נשרים כחיות המרכבה: 'אמר ר' ישמעאל: אותה שעה היו נשרי   30
המרכבה ואופני להבה ושרפי אש ]...[' שפר ואחרים )שם(, סעיף 3(. לדיונו של דוד הלפרין המצביע 
)לעיל  הלפרין  ראו:  יחזקאל  בחזון  המוזכרות  החיות  לארבע  הקשורות  תיאוריות  וריאציות   על 

הערה 21(, עמ' 101.
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וזכאית לצפות במראות  זה מציג, באמירה עקיפה, את חוה כדמות ראויה  מתומצת 
מרכבה אלוהיים, בדומה לאנשי מופת יחידי סגולה אחרים. זאת על ידי העמדתה בזיקה 
תרבותיות  לדמויות  הן  ידועות,  תרבותיות  לתשתיות  הן  ברורה  אינטרטקסטואלית 
מוכרות. במילים אחרות, לדעתי, 'ספר אדם וחוה' היווני לג 1 - לד 1 אינו מציג תיאור 
סתמי, אלא משתמש במודל ראיית המרכבה כדי להציג עמדה עקרונית הנוגעת לחוה 

ולמעמדה.

2. ראיית טקסי פולחן שמימיים
מוטיב חשוב נוסף המופיע ב'ספר אדם וחוה' היווני לג 1 - לד 1 קשור לראיית המקדש 
השמימי ולצפייה בטקסים מלאכיים המתנהלים במרום. מקורות רבים בעת העתיקה 
משקפים מסורות הקשורות לעבודת הקודש של המלאכים ולהעלאת הקטורת הנערכת 
במרום. כפי שהראו חוקרים, אחד הנושאים החשובים הבא לביטוי במסורות אלה הוא 
אפשרות הצפייה בריטואלים השמימיים, השמורה למספר מועט של בני עלייה.31 חברי 
קהילת קומראן, למשל, ראו עצמם כחוזים בעבודת המלאכים וכשותפים לבאי מעלה 
בהעלאת שירות ובתפילות לאל. כפי שהציעה קרול ניוסם, מהדירת שירות עולת השבת, 
התיאור המקוטע בשיר עולת השבת השלוש עשרה: 'לזבחי קודשים ] [ ריח מנחותם 
ור]י[ח נסכיהם', מרמז על עולת השבת השירית המוקרבת במרומים ומוגשת לאל על ידי 
כהונת מלאכים, שאתם יצרו חברי קהילת קומראן קשר ליטורגי, וראו עצמם כחוזים 
משתתפים בפולחנם.32 בעלי ספר העירים מציגים אף הם את חזון חנוך שבמהלכו הוא 
צופה במקדש השמימי: 'בית גדול והוא בנוי אבני בדולח', וחוזה בבני פמליה שמימית 
)יד, 24-12(. באופן דומה, במסורות העולות  המשרתים את האל לפני כיסא הכבוד 
מספר החלומות, צוואת לוי, ומספר היובלים חנוך חוזה בנעשה במקדש השמימי, כפי 
שהראתה מרתה הימלפרב. כך למשל בספר היובלים מתואר טקס של הקרבת קטורת 
'ריח ניחוח קטרת לבונה וחלבנה ונכאת ונרד ]...[', הנערך על ידי אדם הראשון בצאתו 
מגן עדן )ג 27(, וכן מוצג חנוך ככהן המכונן טקסי הקרבת ניחוחות במקדש השמימי 

על פולחן מלאכים במקדש העליון ראו: אליאור, מקדש ומרכבה )לעיל הערה 21(, עמ' 134, 190;   31
העליון  במקדש  מלאכים  טקסי  ראיית  על   .213-212 עמ'   ,)21 הערה  )לעיל  ונשייה  זיכרון   הנ"ל, 
 idem, ‘Earthly Sacrifice and Heavenly Incense: ;36-33 'ראו: הימלפרב )לעיל הערה 20(, עמ
 The Law of the Priesthood in Aramaic Levi and Jubilees’, R. S. Boustan and A. Y. Reed
 (eds.), Heavenly Realms and Earthly Realities in Late Antique Religions, Cambridge
 2004, pp. 103–122; idem, A Kingdom of Priests: Ancestry and Merit in Ancient Judaism

Philadelphia, 2006, p. 56
 C. Newsom, The Song of the Sabbath Sacrifice: A Critical Edition (Harvard Semitic :ראו  32
 Studies, 27), Atlanta 1985, pp. 39–72; idem, ‘Exegesis in the Qumran Sabbath Shirot’,
JJS, 38 (1987), pp. 11–30; אליאור, זיכרון ונשייה )לעיל הערה 21(, עמ' 213; ניצן, תפילת קומראן 

)לעיל הערה 23(, עמ' 219-217. 
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)ד 25(.33 גם חזון יוחנן בברית החדשה מייחס ראיית טקסי הקרבת ניחוחות עליונים 
במקדש העליון לדמות מרכזית כיוחנן המטביל, ומתארו כמעיד על המתרחש בעולם 

המלאכים:

אחר  מלאך  ויבא   ]...[ האלהים  לפני  עמדו  אשר  המלאכים  את–שבעת  וארא 
ויגש אל–המזבח ומחתת זהב בידו ותנתן לו קטרת הרבה לתתה עם–תפלות כל 
הקדשים על מזבח הזהב אשר לפני הכסא. ויעל עשן הקטרת עם–תפלות הקדשים 
מיד המלאך לפני אלהים: ויקח המלאך את המחתה וימלאה אש מעל–המזבח 
וישלך על–הארץ ויהי קולות ורעמים וברקים ורעש ]...[ )חזון יוחנן, תרגם דליטש, ח 
5-2. השוו: שם, ה 8-7: ויבא ויקח את הספר מימין הישב על הכסא ויהי בקחתו את הספר ויפלו 

לפני השה ארבע החיות ועשרים וארבעה הזקנים ואיש איש כנור בידו וקערות זהב מלאות קטרת 

אשר הנה תפלות הקדושים(.

הכוהן  לוי,  את  ומציגה  דומה  מסורת  6-5, מעלה  ג  לוי,  צוואת  הגרסה הארוכה של 
ריח  ומביאים  לפני האל  בפולחן מלאכים המשרתים  כחוזה  בידי המלאכים,  הנבחר 

ניחוח ו'קרבן ללא דם' כדי לכפר על חטאי הצדיקים:

]5[ ואחרי השמים האלה כל   ]...[ ]ג 1[ ועתה שמע אודות השמים אשר הראית 

 ]6[ המלאכים הגדולים המשרתים והמכפרים לפני ה' על כל שגגות הצדיקים. 
והמה יביאו לה' ריח ניחוח למנחה וקרבן ללא דם.34

לדעתי, 'ספר אדם וחוה' משתמש בדגם דומה, כפי שמלמד הקטע הבא המציג את חוה 
כמעידה על שראו עיניה:

וארא ]והנה[ מחתות זהב ושלוש כפות וכל המלאכים ולבונה ]בידיהם[ לקחו את 
המחתות ויבואו בחיפזון אל המזבח. ויפחו עליהן וענן הקטורת עלה ויכס את 
הרקיעים, ויפלו המלאכים וישתחוו לאל ויקראו ויאמרו יה אל קדוש סלח ]לאדם[ 

כי צלמך הוא ומעשה ידיך )לג 4 - 5 ]עמ' יד[(.

דומה שקשה להטיל ספק בכך שחוה מתוארת כאן, באופן יוצא דופן, כצופה ישירה 
בפולחן שמימי של העלאת הקטורת, הנערך על ידי המלאכים בשמים כדי לכפר על 

ראו: הימלפרב, ממלכת כוהנים )לעיל הערה 31(, עמ' 56. השוו מסורות הנוגעות להקרבת ניחוחות   33
במקדש העליון: התלמוד הבבלי מציג את מיכאל המלאך הגדול מקריב קרבנות בזבול הוא הרקיע 
 הרביעי )בבלי, חגיגה יב ע"ב(. מסכת ברכות מציגה את רבי ישמעאל כמקטיר קטורת בקודש הקודשים. 
ספר היכלות רבתי מספרות ההיכלות והמרכבה משקף מסורת דומה המתארת את חזונו של רבי 

ישמעאל המוצג ככהן עליון המקריב על המזבח השמימי של האל.
ספר צוואת השבטים, צוואת לוי, ג 1, 6-5 )תרגם י' אוסטירזיצר, מהדורת כהנא ]לעיל הערה 1[,   34 

עמ' קס-קסא.
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שגגותיו של אדם. בדומה לחזון יוחנן, התיאור מתייחס לפולחן מלאכים הנערך במרום 
הקשורים  קטורת,  ועשן  זהב  מחתות  כגון  מיוחדים,  פרטים  ומזכיר  הכבוד  כס  לפני 
לפולחן המקדש הארצי ולבן דמותו השמימי. כמו כן, בדומה לתיאור קורבן ניחוחות 
הנועד לכפר על שגגות צדיקים המצוי בצוואת לוי, התיאור ב'ספר אדם וחוה' מתייחס 
לקורבן ניחוחות שנועד לכפר על חטאו של אדם, אשר בו צפתה חוה. גם בקטע זה אין 
אנו מוצאים ניסיון לאפיין את חוה בצורה ישירה. עם זאת, באופן עקיף, התיאור מציג 
את חוה כדמות מעוררת הערכה הראויה להתעלות מהמישור הארצי ולצפות בטקסים 
ידי מלאכים שמימיים בהיכלות עליונים, זאת למשל במקביל לדמויות  שנערכים על 
המוצגות כדמויות מופת במרחב התרבותי שבו התגבש 'ספר אדם וחוה'. למשל: חברי 
כת מדבר יהודה הטהורים, המצטרפים למלאכים בשירת עולת השבת; חנוך הנבחר 

הרואה חזון מרכבה; ודמויות אחרות, כלוי וכיוחנן המטביל החוזים במלאכים.

3. צפייה בסודות אלוהיים
משוקע  זה  מוטיב  גם  אלוהיים.  בסודות  לצפייה  קשור  נעסוק  שבו  האחרון  המוטיב 
במקורות שונים המתייחסים למגוון רחב של צפונות אלוהיות כגון סודות קוסמולוגיים 
למסתורין  פולחן;  למחזורי  למועדים,  השנה,  ללוחות  הקשורים  רזים  ואסטרונומיים; 
הקשורים למעשה בראשית, למעשה מרכבה, לאחרית הימים, לצפונות התורה, לשמות 
האל, לפרטי העולם העליון ולמכלול של 'דברים מתגלים'.35 בהקשרו של מאמר זה אין 
הסודות,  בתוכן  הקשורים  השונים  הרכיבים  של  מדוקדקת  בבדיקה  לעסוק  בכוונתי 
מגדירים  במונחים  או  תיאורם,  מאחורי  העומדים  הרעיוניים–התאולוגים  במניעים 
מקבילים כגון רזים, סודות, נפלאות ומסתורין המוזכרים במקורות ספציפיים.36 לעומת 

 M. E. Stone, ‘Lists of Revealed :'בלשונו של מיכאל סטון במאמרו החשוב הנוגע ל'דברים מתגלים  35
 Things in the Apocalyptic Literature’, F. M. Cross, W. E. Lemke, and P. D. Miller (eds.),
 Magnalia Dei: The Mighty Acts of God: Essays on the Bible and Archaeology in Memory

of G. Ernest Wright, New York 1976, pp. 414–452
על מסורות שונות הנוגעות לסודות ולרזים בהקשרים שונים ראו: מ' בר אילן, 'עולמם הסודי של אנשי   36
קומראן וחכמים', שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום, יא )תשנ"ז(, עמ' 301-285; הימלפרב )לעיל 
הערה 20(, עמ' 94-72, 114-110; אליאור, שלושת המקדשים )לעיל הערה 21(, עמ' 229-218; סטון 
 D. Arbel, ‘Divine Secrets and ;14-9 'לעיל הערה 35(, עמ' 452-414; רולנד )לעיל הערה 20(, עמ(
 Divination in 3 Enoch’, A. DeConick (ed.), Paradise Now: Essays on Early Jewish and
 Christian Mysticism, Atlanta, GA 2007, pp. 355–379; M. N. A. Bockmuehl, Revelation
 and Mystery in Ancient Judaism and Pauline Christianity (WUNT, 2, 136), Tübingen
 1990; R. E. Brown, The Semitic Background of the Term ‘Mystery’ in the New Testament
 (Biblical Series, 21), Philadelphia 1968; J. J. Collins, ‘The Mysteries of God: Creation
 and Eschatology in 4QInstruction and the Wisdom of Solomon’, F. García-Martínez
 (ed.), Wisdom and Apocalypticism in the Dead Sea Scrolls and in the Biblical Tradition,
 Leuven 2003, pp. 287–305; T. Elgvin, ‘The Mystery to Come: Early Essene Theology of
 Revelation’, F. H. Cryer and T. L. Thompson (eds.), Qumran between the Old and New
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זאת, ברצוני להדגיש את קיומה של תפיסה רווחת חוזרת ונשנית, שידע שמימי או אלוהי, 
הנחשב לכמוס ונסתר מבני אנוש רגילים, מתגלה ונחשף בפני בני אנוש בודדים ויחידי 

סגולה, בתנאים יוצאי דופן.
מקורות שונים מציגים את בני קהילת קומראן כיחידי סגולה שזכו בהתגלות מסורת 
סודות אלוהית. כך, למשל, מגילת פשר חבקוק מתארת את מנהיג הקהילה הראשון 
כבחיר ונקי מכל עוון אשר לו גילה האל את רזיו: 'פשרו על מורה הצדק אשר הודיעו 
אל את כול רזי דברי עבדיו הנביאים' )פשר חבקוק ז 5-4(. על פי מגילת ההודיות, 
הכותב המייצג את בני הקהילה )בחירי צדק( נתפס כראוי לגילוי סודות: 'ותשימני נס 
לבחירי צדק ומליץ דעת ברזי פלא' )מגילת ההודיות, דף 2, שורה 13(. כך בהתפללו 
בעל ההודיות מודה לאלוהיו ומדגיש: 'כי הודעתני סוד אמת וברזי פלאכה השכלתני'.37 
תפיסה דומה מופיעה במגילת הסרכים, בברית דמשק ובמגילת מלחמת בני אור בבני 
על  המעידות  מימרות  רווחות  אלה  'בחיבורים  אליאור:  רחל  שהראתה  כפי  חושך, 
התגלות אלוהית נמשכת, כגון: "כי הודעתני ברזי פלאכה ובסוד פלאכה הגברת עמדי", 

"ורזי נפלאותיכה במרומיכה", "אלה ידעתי מבינתכה כיא גליתה אוזני לרזי פלא"'.38
מסורות חנוך מספרות על חנוך, בן האנוש היחיד והמיוחד, אשר נלקח למרומים 
ולמד סודות ורזים נעלמים.39 בקטעים מספרות חנוך שנמצא בקומראן מוצג חנוך 
כיודע רזים. ספר המשלים מתאר את חנוך כמעיד: 'ואחרי אשר ראיתי את מסתרי 
השמים ]...[ ראיתי שם את משכנות הבחירים ]...[ ושם ראו עיני מסתרי הברק והרעם 
ומסתרי הרוחות ]...[ ומסתרי העבים ]...[' )חנוך א מא 4-3(. ספר המשלים נב 2-1 

מציג תמונה דומה:

אחרי הימים ההם במקום אשר בו ראיתי את כל חזיונות הנסתרות, כי העליתי 
בסערה ויביאוני לצד מערב ראו שם עיני את כל סתרי השמים.40

ספר חנוך השני מכיל תפיסה מקבילה ומציג את חנוך כבן אנוש אשר לו גילה האל 
סודות כמוסים אשר לא נחשפו אפילו בפני מלאכיו: 'ואני ]האל[ בראשונה אודיעך את 
כל אשר בראתי ]...[ כי גם למלאכי לא הודעתי רזי' )יא 4(. חזון עזרא )עזרא הרביעי( 
מציג את עזרא כאדם יוצא דופן אשר האל גילה לו את רזיו )יד 1(.41 בספר חזון ברוך 

 Testaments (JSOTSup, 290; CIS, 6), Sheffield 1998, pp. 115–150; M. J. Goff, Discerning
Wisdom: The Sapiential Literature of the Dead Sea Scrolls, Leiden 2007, pp. 30–79

ראו: ב' ניצן, מגילת פשר חבקוק, ירושלים תשמ"ו, עמ' 171; אליאור, מקדש ומרכבה )לעיל הערה 21(,   37
עמ' 226-221.

ראו: אליאור, מקדש ומרכבה )לעיל הערה 21(, עמ' 224.  38
על מסורת סוד בחנוך א ו-ב ראו: אליאור, זיכרון ונשייה )לעיל הערה 21(, עמ' 219-169; אורלוב,   39

חנוך-מטטרון )לעיל הערה 25(, עמ' 48-40, 104-101, 200-188.
מהדורת כהנא-פייטלוביץ, עמ' נג. השוו: חנוך מא 1; מג 3; מו 3; מח 1; מט 1.   40

 M. E. Stone, ‘On Reading ;148-119 'על גילוי רזים בספר עזרא ראו: מרקיור )לעיל הערה 20(, עמ  41
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הראשון, ברוך בן נריה, הסופר של הנביא ירמיהו, מתואר כחוזה נסתרות הרואה מראות 
כמוסים וסודות עליונים לאחר חורבן ירושלים:

ויעש שדי ברוב רחמיו ועליון ברוב חסדיו, ויגל לי דבר לנחמני, ויראני מראה לבל 
אתעצב עוד, ויודיעני סוד הזמנים ובוא העיתים הראני )פא 4(.42 

גם ספר חנוך השלישי, הנכלל בספרות ההיכלות, משתמש במוטיב גילוי סודות ומשייך 
ראיית סודות ורזים לחנוך–מטטרון, מלאך שר הפנים המרומם:

גילה לי ה]קדוש[ ב]רוך[ ה]וא[ כל סתרי תורה וכל רזי חכמה וכל עמוקי תמימה, 
וכל מחשבות לבבות של בריות, וכל רזי עולם וכל סתרי בראשית גלוי לפני כדרך 
שגלוי לפני יוצר בראשית וצפיתי מאד להסתכל ברזי עמוקה ובסוד מופלאה ]...[ 

ואין דבר במרום ובעומק עולם נעלם ממנו ]...[43 

כמו בדוגמאות האחרות שהצגתי, גם מסורות אלה אינן אחידות אלא קשורות לתפיסות 
מן  להתעלם  קשה  זאת,  למרות  והתגלותם.  עליונים  סודות  אודות  על  טווח  רחבות 
של  דומה  בדגם  ומשתמשים  חוזרים  שונים  במקורות  המעוגנים  שתיאורים  העובדה 
חשיפת סודות ורזים אלוהיים אך ורק בפני מספר מועט של בני אנוש נבחרים, הנחשבים 

בעיני הכותבים כראויים לתהילה ולהוקרה.
אדם  ב'ספר  חוה  של  המרתק  התיאור  את  ונבחן  נשוב  אלו  תיאורים  של  לאורם 
על תמונות  חוה המספרת  הישירה של  כעדותה  מוצג  זה  לקוני  תיאור  היווני.  וחוה' 
שנלוותה  הפחד  תחושת  ועל  האל,  פני  במרומים  בפניה  שהתגלו  פלאיים  וסודות 
להתגלות נומינוזית זו: 'ואני חוה ראיתי שתי ]תמונות[ פלאים גדולות ונוראות עומדות 
לפני ה' ואבך מפחד ]...[' )לד, 2-1 ]עמ' יד[(. אין ספק שקטע סתום זה אינו מפרט את 
מהות הסודות שהתגלו לחוה לפני האל. כמן כן אין הוא מנמק את הסיבות שהביאו 
להתגלותם. להערכתי, עניינים אלה אינם מהותיים בהקשר זה. אלא שגם כאן יש מקום 
להניח שהתיאור שואב ממאגר תרבותי מוכר ומשתמש במודל נורמטיבי תרבותי כדי 

להציע דמיון עקיף בין דמותה של חוה לדמויות מופת ידועות.
בהקשר זה מעניין לתת את הדעת לפרט משמעותי נוסף המתייחס לתגובתה של 
חוה ומדגיש את אלמנט הפחד ואת הבכי המתלווים להתגלות החזון. גם כאן ניתן לזהות 
ובכי המתלווים לצפייה במראות אלוהיים.44  נוסחאיים של פחד  הדים של תיאורים 

 an Apocalypse’, J. J. Collins and J. H. Charlesworth (eds.), Mysteries and Revelations:
Apocalyptic Studies since the Uppsala Colloquium (JSPSup, 9), Sheffield 1991, pp. 65–78

מהדורת כהנא, עמ' תד. על חזון ברוך ראו: כהנא )לעיל הערה 24(, עמ' שנ-תז.  42
ראו: שפר ואחרים )לעיל הערה 29(, פסקה 14.  43

)לעיל  הימלפרב  ראו:  אלוהיים  במראות  לצפייה  המתלווים  ובכי  פחד  של  נוסחאיים  לתיאורים   44 
הערה 20(, עמ' 16, 107; ניקלסבורג )לעיל הערה 24(, עמ' 581-580.
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לדוגמה, כפי שהראתה מרתה הימלפרב, ספר העירים מתאר את תגובת חנוך למראה 
היכלות שמימיים ומבטא בפירוש את יסוד הפחד שנלווה לחוויה זו: 'פחד כסני ורעד 
אחזני ועד אני מתחלחל ורועד ואפול על פני ואראה מראה' )יד 11(. בצורה דומה ספר 
החלומות מזכיר את מוטיב הבכי,ומציג את חנוך כמעיד: 'זה המראה אשר ראיתי בשנתי 
ואיקץ ואברך את אדון הצדק ואתן לו שבח, אחר בכיתי בכי גדול ודמעותיי לא חדלו עד 
אשר לא יכולתי נשוא עוד' )צ 41-40(. גם תיאורים בחנוך ב מתייחסים לפחד שנלווה 
לחזיונות חנוך, וכך גם תיאורים בחנוך ג, המציירים את חנוך כאחוז חיל ורעדה בשעה 
שמלאך שר הפנים חושף בפניו סודות עליונים ומלאכי עליון נותנים בו את עיניהם: 'מיד 

נרתעתי ונזדעזעתי ונפלתי מעמדי ונרדמתי מפני זוהר דמות עיניהם ]...['.45
לסיכום, עד כה הראיתי ש'ספר אדם וחוה' לג 1 - לד 1 מציג את חוה בצורה מפתיעה 
כדמות החוזה במרכבה, צופה בטקסי מלאכים שמימיים ורואה סודות אלוהיים. כמו כן 
עמדתי על כך שתיאורים אלו עומדים בזיקה ברורה לדגמי תיאור שכיחים, המופיעים 
ומספרות  קומראן  מגוונים מהספרות האפוקליפטית–אפוקריפית, מספרות  במקורות 
אידאליות.  מופת  לדמויות  ורק  אך  דומות  אלוהיות  התגלויות  המייחסים  ההיכלות, 
כפי שהצעתי, הקטע המתייחס לחזיונות חוה אינו בגדר תיאור סתמי אלא באמצעות 
רמיזות טעונות, מונחים מוכרים ודגמים נוסחאיים קבועים, הנוגעים לחזיונות אלוהיים 
המתגלים לאנשי מופת, נעשה מאמץ מגמתי ליצור קשר אסוציאטיבי אנלוגי בין חוה 
לבין דמיות אלו, וכך להציגה, במקביל אליהן, כדמות ראויה בעלת יכולת רוחנית עליונה 

ומעמד מרומם.

ב. חזיונות חוה — מסורות חלופיות והקשרים רעיוניים 

לסיום אדון בקצרה בעניין נוסף הקשור לעולם הרעיוני העומד מאחורי תיאור מהפכני 
זה. בדברים הבאים אבחן ממדים אלו בהקשר ל'מסורות חוה' שונות המעוגנות בעולם 
התרבותי–חברתי שבו התגבש 'ספר אדם וחוה' היווני. כידוע, מסורות פרשניות רבות 
בעת העתיקה הקדישו מקום מרכזי לסיפור אדם וחוה המקראי ולמשמעויותיו. מסורות 
פרשניות אלו נחקרו מפרספקטיבות שונות, כולל מעמדות מבט פמיניסטית שהצביעו 
על ממדים פטריארכליים החוזרים על עצמם פעמים רבות הן במסורות יהודיות הן 
לאור  וחוה המקראי  אדם  סיפור  את  פרשו  אלו  מסורות  רווחות.  נוצריות  במסורות 
טבע  לרוח,  גוף  בין  לגברים,  נשים  בין  השאר,  בין  המבחינות,  דיכוטומיות  תפיסות 
לתרבות, בין תחום הטמא לתחום הטהור ובין נחיתות נשית לעליונות גברית. מקורות 
שהטמיעו תפיסות אלו הציגו את דמות חוה כנחותה, כמזוהה עם עולם הגוף, החושים, 
הדחפים, היצרים והטומאה, לעומת אדם שהוצג לעתים קרובות כעליון וכמזוהה עם 

שפר ואחרים )לעיל הערה 29(, פסקה 2.  45
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עולם הרוח, התרבות, התבונה והקודש. רבות נכתב על תפיסות דיכוטומיות אלה ואין 
כאן מקום להאריך בדברים.46 

בהקשרו של מאמר זה חשוב לדון בקצרה בדרך שבה תפיסות יסוד סטריאוטיפיות 
פטריארכליות דומות מצאו ביטוי ב'ספר אדם וחוה' היווני. חשוב להבחין שהתיאור 
ב'ספר אדם וחוה' לג 1 - לד 1 אינו משקף את מכלול התפיסות המתייחסות לחוה בחיבור 
זה. בהכללה ניתן לקבוע שהטון הכללי הבא לביטוי ב'ספר אדם וחוה' היווני מציג את 
חוה כנאשמת העיקרית בחטא הקדמון. כמה תמונות מרכזיות מתעכבות במיוחד על 
הווייתה הגופנית החוטאת של חוה, ומדגישות את משיכתה הבלתי ניתנת לריסון לעולם 
החושים היצרי ולתאוות הבשרים. לדוגמה, 'ספר אדם וחוה' כה מקשר את החטא בגן 
עדן לדחפים חוטאים שהניעו את חוה להפר את הצו האלוהי ולטעום מהפרי האסור. 
ממד זה בא לידי ביטוי בתיאור העונש שנגזר על חוה בידי האל, המזכיר את הימשכותה 

של חוה לחטאת הבשרים:

ויאמר כי שמעת ]בקול[ הנחש ותמרי את מצותי יהיו לך חבלים  ויפן ה' אלי 
ומכאובים גדולים מנשוא, בחיל ורעדה תלדי בנים ובשעה אחת תקריבי ללדת 
ותקפדי חייך מרוב צער ומכאובים. והתוודית ואמרת ה' הצילני עתה, ולא אפנה 
עוד לחטאת בשרים. ולכן כדברך אשפטך באיבה אשר שם האויב בך ואל אשר 

תשוקתך והוא ימשל בך )כה ]עמ' יא-יב[(. 

יסודות  זה, בדומה למסורות אחרות מהעת העתיקה, נשען על  חשוב לציין שתיאור 
ג, אך מפתח אותם בכיוון אחר. כפי שהראו חוקרים, התיאור  השאובים מבראשית 
התיאור  מזאת,  יתרה  בשרים.47  לתאוות  חוה  של  חטאה  את  קושר  אינו  המקראי 

יהודיים  במקורות  המצויות  מרכזיות  דוגמאות  על  ומצביעים  זה  בנושא  עוסקים  חשובים  מחקרים   46
 ונוצריים, המעידות על תפיסות עקרוניות של חוה החוטאת. ראו: ר' אליאור, '"נוכחות נפקדות", "טבע 
בדת  בלשון–הקודש,  נשים  של  והיעדרן  נוכחותן  לשאלת  עיניים":  לה  שאין  יפה  ו"עלמה  דומם" 
 G. Anderson, ‘Celibacy or היהודית ובמציאות הישראלית', אלפיים, 20 )תש"ס(, עמ' 270-214; 
 Consummation in the Garden? Reflections on Early Jewish and Christian Interpretations of
 the Garden of Eden’, HTR, 82 (1989), pp. 121–148; J. Baskin, Midrashic Women: Formations
 of the Feminine in Rabbinic Literature, Hanover–London 2002, p. 161; E. Clark, ‘Women,
 Gender, and the Study of Christian History’, Church History, 70 (2001), pp. 395–426; idem,
 St. Augustine on Marriage and Sexuality, Washington, D.C. 1996; S. S. Lanser, ‘(Feminist)
 Criticism in the Garden: Inferring Genesis 2–3’, Semeia, 41 (1988), pp. 67–84; P. J. Milne,
 ‘The Patriarchal Stamp of Scripture: The Implications of Structuralist Analyses for
 Feminist Hermeneutics’, A. Brenner (ed.), A Feminist Companion to Genesis, Sheffield
 1993, pp. 146–172; R. Kimelman, ‘The Seduction of Eve and the Exegetical Politics of
 Gender’, Biblical Interpretation, 4 (1996), pp. 1–39; D. W. Rooke, ‘Feminist Criticism of the

Old Testament: Why Bother?’, Feminist Theology, 15, 2 (2007), pp. 160–174
ראו:  יצרית  ומיניות  לפיתוי  ולא  האל  פי  להמריית  הקשור  ב-ג,  בבראשית  חוה  של  חטאה  על   47 
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בבראשית מציג את יסוד התשוקה לא כסיבה שהניעה את חוה להפר את הצו האלוהי 
אלא כתוצאה של מעשה זה, כפי שמעידים הפסוקים הבאים: 'אל האשה אמר: הרבה 
ארבה עצבונך והרונך. בעצב תלדי בנים ואל אישך תשוקתך והוא ימשל בך' )בראשית 

ג 17-16(.
לעומת זאת, התיאור ב'ספר אדם וחוה' המצוטט לעיל מציג את התשוקה כקשורה 
להמרת  שהביאה  היצרית  הבשרים  לתאוות  מנטייתה  וכנובעת  חוה,  של  למיניותה 

מצוות האל.
גרסה  ומציע  וחוה' מדגיש את מוטיב התשוקה האסורה,  ב'ספר אדם  נוסף  קטע 
ולמיניות  המשלבת את חטא אכילת הפרי האסור עם חטא הקשור לתאוות בשרים 
חוטאת. חוה מספרת בגוף ראשון על חטא גן העדן, על פגישתה עם הנחש ועל האירוע 

הגורלי שבו המרתה את פי האל:

]…[ ובהשביעו אותי ויגש )הנחש( ]אל העץ[ ויעל עליו ויטל בפרי אשר נתן לאכול 
את זוהמתו, את התאווה, כי התאווה ראשית כל חטאת היא )יט 3 ]עמ' י[(. 

גם כאן ניתן להבחין באופן שבו אורג התיאור מחדש את מסורת החטא, ומשלב בסיפור 
המקראי אלמנטים נוספים הנוגעים הן לאופיו של הפרי האסור הן לחטאה של חוה. 
זה הפרי האסור אינו מתקשר לעץ הדעת הנחמד  קריאה מדוקדקת מראה שבקטע 
להשכיל, אלא מוצג כפרי אשר בו נתן הנחש/שטן את זוהמתו,48 המזוהה עם התאווה 

 G. von Rad, Genesis: A  ;143-140  ,127  ,121-120 עמ'   ,)3 הערה  )לעיל  פריימר-קנסקי 
 Commentary, London 1972, p. 75; C. Meyers, Discovering Eve: Ancient Israelite Women
 in Context, New York–Oxford 1988, pp. 72–79, 87; C. Westerman, Genesis 1–11: A
 Commentary, Minneapolis 1984, pp. 53, 275–278; M. Bal, Lethal Love: Feminist Literary
 Readings of Biblical Love Stories, Bloomington 1987, pp. 104–130; P. A. Bird, ‘Genesis
 3 in Modern Biblical Scholarship’, eadem, Missing Persons and Mistaken Identities:
 Women and Gender in Ancient Israel, Minneapolis 1997, 174–193; C. M. Carmichael,
 ‘The Paradise Myth: Interpreting Without Jewish and Christian Spectacles’, P. Morris
 and D. Sawyer (eds.), A Walk in the Garden: Biblical Iconographical and Literary Images
 of Eve (JSOTSS, 136), Sheffield 1992, pp. 47–63; I. Pardes, Countertraditions in the Bible: 
 A Feminist Approach, Cambridge, MA 1992, pp. 39–59; P. Trible, God and the Rhetoric
 of Sexuality, Philadelphia 1978, pp. 72–143; J. Barr, The Garden of Eden and the Hope of

Immortality, Minneapolis 1993, p. ix
לתיאורים המקשרים את דמות הנחש לדמות השטן ב'ספר אדם וחוה' היווני ראו: ב 4; ז 2; טו 1;   48 
 VLAE 11.3, :כה 4; כח 3. השוו לתיאורים דומים ב'ספר אדם וחוה' הראשוניים בתרגומים אחרים
אנדרסון  ראו:  כך  על  לדיונים   .39.1: Arm. 17.1, 20.2, 28.3; Geo. 17.1, 7.2, 28.3, 39.1, 39.2
 G. A. Anderson, ‘Ezekiel ;156-143 'לעיל הערה 19(, עמ' 85-83; סטון )לעיל הערה 19(, עמ(
’the Fall of Satan, and the Adam Books ,28, אנדרסון, סטון וטרומפ )לעיל הערה 1( עמ' 141; 
 A. S. Piñero, ‘Angels and Demons in the Greek Life of Adam and Eve’, JSJ, 24 (1993), 

pp. 191–214
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החוטאת )επιθυμία(. בנוסף, רומז התיאור על יחסים גופניים אסורים בין חוה לבין 
הנחש, שבמהלכם אכלה חוה את פרי הזוהמה/תאווה, והפכה לזו שהמיטה על האנושות 
את היצריות האסורה, המוצגת כמדיחה את בני האדם מדרך הישר ומן המימד האלוהי.49 
אין להטיל ספק בכך שתפיסות אלו, המקשרות את חוה לתחום הגוף והיצרים, הנתפסים 
 כחוטאים וכשטניים, אינן עולות בקנה אחד עם התיאור המצוי ב'ספר אדם וחוה' לג 1 - לד 1 

שהוצג לעיל. כיצד אפשר להבין את יחסי הגומלין בין שתי תפיסות אלו?
כפי שהראיתי במקום אחר, 'ספר אדם וחוה' היווני איננו טקסט חד–קולי המשקף 
תפיסה אחידה הנוגעת לדמות חוה ולתפקידה.50 חיבור זה, המורכב ממסורות שונות, 
הן  חוה,  אודות  על  הן עמדות פרשניות שמרניות  הכוללות  מנוגדות  משקף תפיסות 
עמדות שאינן מתיישבות בהכרח עם מגמות אלו. בהקשר זה ברצוני לעמוד על משמעותו 
1. לדעתי, תיאור  1 - לד  האידאולוגית של תיאור חזיונות חוה ב'ספר אדם וחוה' לג 
זה מונע לא רק מהצורך לספר סיפור, אלא גם מהצורך להעביר מסרים אידאולוגים, 
לערער מערך תפיסות פרשניות מקובל ולהציע עמדות חלופיות. כך, בניגוד לתפיסה 
זה,  בחיבור  לביטוי  הבאה  ולגופה,  ליצריה  חוטאת המשועבדת  דמות  בחוה  הרואה 
הקטע ב'ספר אדם וחוה' לג 1 - לד 1 מרחיק אותה ממאפיינים מקובלים אלו. יתרה מכך, 
תיאור חזיונות חוה מציג עמדה חלופית הרואה בחוה דמות מוערכת וראויה, בעלת 

יכולת רוחנית חזיונית הקשורה לתחום הקודש והאלוהות.
 במילים אחרות, דומה ש'ספר אדם וחוה' לג 1 - לד 1 מציג מודל חלופי, חתרני או 
והמחטיאה,  החוטאת  חוה  אודות  על  מקובל  הגמוני  למודל  בניגוד  המעוצב  משלים, 
שהתגבש בחוגים יהודיים נוצריים פרשניים, ובא לביטוי ב'ספר אדם וחוה'. לפיכך, 'ספר 
אדם וחוה' היווני בכללותו מאפשר הצצה יוצאת דופן למגוון מסורות ודעות סותרות על 
אודות חוה שייתכן שהתקיימו במקביל בעת העתיקה. להערכתי, העמדה המשתקפת 
בתיאור חזיונות חוה ב'ספר אדם וחוה' לג 1 - לד 1 אינה משוחררת מהשקפות בינריות 
ובין תחום הטמא לתחום הקדוש, ובהתאם  גוף לרוח  בנות התקופה, המבחינות בין 
מציבות השקפת עולם דו–קוטבית ומגבילה. אלא שכאן, בניגוד לפרשניות סטריאוטיפיות 
נפוצות, חוה אינה מוצגת כנחותה וכמשועבדת לתחום היצרים, הגוף והטומאה, אלא 

מאופיינת, באופן מתריס, כדמות עליונה הקשורה לתחום האלוהות, הרוח והקדושה. 

על חטאה של חוה המתקשר למיניות חוטאת ב'ספר אדם וחוה' היווני ראו: לויסון )לעיל הערה 1(,   49 
עמ' 169.

 D. Arbel, ‘Traditions of Sin and Virtue: Competing Representations of Eve in the ראו:   50
 Greek Life of Adam and Eve’, D. Arbel, D. Neufeld, and R. J. Cousland (eds.), And So
 They Went Out: The Lives of Adam and Eve as Cultural Transformative Story, New York
 ,)8 )לעיל הערה  ומחלה  לויסון, כאב  היווני ראו:  וחוה'  'ספר אדם   p. 7–24 ,2011. על התגבשות 
עמ' 16-1; טרומפ, ענייני ספרות ופרשנות )לעיל הערה 8(, עמ' 41-25; הנ"ל, סיפור חיינו )לעיל 

הערה 8(, עמ' 223-205.
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הערות קצרות על הקשרו הסורי של ספר יצירה

צחי וייס

רבים  במקורות  למצוא  ניתן  לספירה  השביעית  המאה  לראשית  השנייה  המאה  בין 
במנותק  בודדות,  כיחידות  האלפבית  באותיות  מפותח  עיסוק  יהודיים  שאינם 
ונעלם,  זה  עיסוק  הלך  זו  תקופה  לאחר  שלהן.  הנורמטיבית  הלשונית  מהפונקציה 

מסיבות המצריכות בירור מקיף, וזכה לעדנה מחודשת במאה התשיעית ואילך.
מיסטיות  מניפולציות  על  גם  כמו  אותיות  בענייני  דיונים  אודות  על  עדויות 
למצוא,  ניתן  יהודיים  שאינם  במקורות  אליהן  הנקשרות  מאגיות  ואימפליקציות 
בתקופה זו, במגוון רב של הקשרים; יווניים, גנוסטיים, נאו–פיתגוראיים, נאו–פלטוניים, 
מדלפי',1   E 'האות  על  פלוטרכוס  של  דבריו  למשל  הם  כך  ונוצריים.  שומרוניים 
השימוש באותיות ב'פרשנות לחלומות' של ארטמידורוס,2 דבריו של אירנאוס מליון 
על הגנוסטיקאי מרקוס,3 כמה מהכתבים שנמצאו בספרייה בנאג' חאמדי,4 מקורות 

מחקר זה הוא עיבוד של נספח מעבודה לשם קבלת התואר דוקטור לפילוסופיה שנכתבה בהדרכת   *
למאמר  עובד  המחקר  בירושלים.  העברית  באוניברסיטה  דיקמן  עמינדב  וד"ר  אידל  משה  פרופ' 
בתמיכת מרכז שלם בירושלים ונכתב בין כתליו. אני מבקש להודות לידידי יקיר פז על העזרה הרבה 
שהושיט לי בכתיבת המאמר ועל תרגום המקורות מיוונית, וכן לד"ר ברוריה ביטון–אשקלוני ולפרופ' 

גדעון בוהק על אשר קראו את טיוטת המאמר והעירו עליו הערות מועילות.
Plutarch, ‘The E at Delphi’, Moralia IV, trans. by F. C. Babbitt, London 1969, pp. 194–253  1

 Artemidorus, The Interpretation of Dreams, trans. by R. J. White, New Jersey 1975, II 70  2
(pp. 134–138); III 28 (p. 165); III 34 (pp. 166–167); IV 24 (p. 196)

,St. Irenaeus of Lyons, Against the Heresies, trans. by D. J. Unger, 1, New York 1992  3 
 F. Dornseiff, Das Alphabet :15–14 §§. לדיון מקיף ביותר בדבריו של אירנאוס ראו (pp. 59–71)
in Mystik und Magie2, Leipzig-Berlin 1925, pp. 126–133. על ההקבלות בין דבריו של אירנאוס 
ובין דברים של אבות הכנסייה היפוליטוס מרומא ואפיפניוס מסלין ראו: א' קטרר, 'אותיות דרבי עקיבא 
ובנצרות',  ביהדות  שונים  זרמים  עם  וקשריו  רעיונותיו  מגמתו,  זה,  מדרש  של  מהותו  א-ב(:  )נוסח 
 עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשנ"ה, א, עמ' 220-215; וכן ראו את הערותיו של 

ד"ג' אונגר בתרגומו לאירנאוס, שם הוא מפרט בכל עניין ועניין את מקבילות )עמ' 71-59(.
כך למשל בחיבור המכונה, על פי המילים הפותחות אותו, 'בשורת האמת' נאמר כי האב התגלה   4
לאיונים באמצעות אותיות, שאינן הברות או עיצורים כדי שלא יהיה ניתן לקרוא בהן ולחשוב על 
מסומן כלשהו אשר מטבעו הנו דבר טיפשי; אלה היו אותיות מושלמות לגמרי — כמו מחשבה שלמה 

]'דברים חדשים עתיקים': מיתוס, מיסטיקה ופולמוס, פילוסופיה והלכה, אמונה וריטואל במחשבה היהודית לדורותיה, א 
)מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כב ]תשע"א[(, עמ' 89-75[
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בחוגים  שרווח  באותיות  העיסוק  נגד  הסורי  יאמבליכוס  של  דבריו  מנדעיים,5 
מפנופוליס,  זוסימוס  המצרי  האלכימאי  של  ספרו  ונאו–פלטוניים,6  נאו–פיתגוראיים 
שחי בין שלהי המאה השלישית לראשית המאה הרביעית, 'על האות אומגה',7 דברי 
לברית  החיצוניים  בספרים  המוזכרים  האלפבית  אותיות  מיסתורי  אודות  על  שבח 
החדשה ודברי פרשנות הנוגעים לאותיות האלפבית שנכתבו על ידי אבות כנסייה,8 

 The Gospel of Truth :או ספר שלם, ובאמצעותן יכלו האיונים להכיר את האב ולחזות בחכמתו. ראו
 ([1, 3] I, 16, 31 43, 24) ed. G. W. MacRae), I, 23, lines 1–18 (The Nag Hammadi Library
 in English: trans. by members of the Coptic Gnostic Library Project, New York 1977,
 B. Bitton-Ashkelony & A. Kofsky, The Monastic School of :על פסקה זו ראו .(pp. 40–41
 Gaza, Leiden 2006, p. 123; D. Frankfurter, Religion in Roman Egypt: Assimilation and
 E. R. Wolfson, Resistance, Princeton 1998, pp. 255–254(. על חיבור זה ומגמותיו ראו גם: 
 ‘Inscribed in the Book of the Living; Gospel of Truth and Jewish Christology’, Journal
for the Study of Judaism, 38 (2007), pp. 234–271. דיון נוסף וארוך מתקיים בחיבור המכונה 
'מארסאנס' )Marsanes(, שם מתוארות האותיות העיצוריות, ההברתיות וההברתיות למחצה ויחסן 
 Marsanes ([X, 1] 1, 1–68, 18)’ (intr. and tr. by B. A. Pearson), 26, lines 19–34, 20’( לאיונים 
בספרות  באותיות  העיסוק  על  עוד   .)424-421 עמ'   ,]4 הערה  ]לעיל  נאג–חמאדי  של   )הספרייה 
 P. Cox-Miller, ‘In the Praise of Nonsense’, A. H. Armstrong (ed.), Classical ראו:  זו 

Mediterranean Spirituality, New York 1989, pp. 481–505
 Alf Trisar Suilaia: A Thousand and Twelve Questions, trans. by E. S. Drower, :ראו למשל  5
 Berlin 1960, pp. 110, 181; The Scroll of Exalted Kingship, J. J. Buckley (ed. & trans.),
 E. S. Drower, The Secret Adam: A Study :על מקורות אלה ראו .Stanford, CA 1993, p. 59
 of Nasoraean Gnosis, Oxford 1960, pp. 17–20; D. Cohn-Sherbok, ‘The Alphabet in
 Mandaean and Jewish Gnosticism’, Religion, 11 (1981), pp. 227–234; N. Deutsch,
Guardians of the Gate: Angelic vice Regency in Late Antiquity, Leiden 1999, pp. 99–107

 Proclus, Commentaire sur le Timée, traduction et notes par A. J. Festugière, III, Paris  6
pp. 318–322) 277.26–274.10 ,1967). על מקור זה ראו: ש' סמבורסקי, 'מקורו ומשמעותו של המונח 
 S. Gersh, From Iamblichus to Eriugena: An גימטריה', תרביץ, מה )תשל"ו(, עמ' 271-268; 
 Investigation of the Prehistory and Evolution of the Pseudo-Dionysian Tradition, Leiden
 1978, pp. 289–304; N. Janowitz, Icons of Power: Ritual Practices in Late Antiquity,

Pennsylvania 2002, pp. 57–61
 Zosimos of Panopolis, On the Letter Omega, ed. & trans., H. M. Jackson, Montana 1978,  7

I (pp. 16–17); IX (pp. 28–29)
אגדה זו רווחה ככל הנראה במקורות נוצריים וגנוסטיים במאות הראשונות לספירה, אשר עדויות לה   8
 The Gospel of Pseudo-Matthew, trans. by A. Walker,’( בשינויים קלים ניתן למצוא בפסיודו–מתי
 Apocryphal Gospels, Acts, and Revelations [Ante Nicene Christian Library: Translations
 of the Writings of the Fathers Down to AD 325, ed. by A. Robert & J. Donaldson, 16],
Edinburgh 1873, pp. 16–52(, בשני הנוסחים של 'הבשורה על פי תומה' )שם, עמ' 99-78( ובחיבור 
המכונה 'תולדות חיי ישו' בערבית )שם, עמ' 122(, מתואר ניסיונו של מורה ללמד את הנער הצעיר 
ישו את אותיות האלפבית. האגדה מספרת כי ישו, התלמיד המוכשר, סירב לשתף פעולה עם המורה, 
והסביר זאת באומרו כי הוא אינו מוכן ללמוד מאדם שאינו יודע בעצמו את משמעות האותיות; כיצד 
יוכל אדם שאינו יודע את משמעות האות הראשונה ללמד את שאר האותיות, תהה. כדי להוכיח את 
כנותו וידיעותיו הוא אף הציע כי המורה ילמדו את האות אל"ף והוא בתמורה ילמדו את האות בי"ת 
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כתביו האניגמטיים של פאכומיוס מן המאה הרביעית,9 וחיבור נוצרי ביוונית המכונה 
לספירה  השישית  המאה  בסביבות  שנכתב  היווניות',  האותיות  של  'המיסתורין 

ומקורותיו אינם ברורים לגמרי.10
חלק ניכר מהמקורות הלא–יהודיים שדנו באותיות היה אמנם ידוע בעולם המחקר 
מספרו של פ' דורנזייף, 'האלפבית במיסטיקה ובמאגיה',11 אך חוקרים מתחום מדעי 
היהדות מיעטו להזכיר את שלל המקורות המובאים בספרו, וגם בצטטם ממנו הם עשו 
זאת לרוב למטרות מוגדרות ובשימוש מוגבל מאוד.12 לדברים אלה ראוי להוסיף כי 

וכן יעשו באשר לשאר האותיות. אלא שהמורה הנבוך לא ידע מהן המשמעויות המסתתרות מאחורי 
האותיות — והודה כי הוא אינו ראוי ללמד את ישו בעל החכמה האלוהית. על אגדה זו ראו: קטרר 
 M. Gaster, The ;121 'לעיל הערה 3(, עמ' 215-208; ביטון–אשקלוני וקופסקי )לעיל הערה 4(, עמ(
Titled Bible: A Model Codex of the Pentateuch, London 1929, pp. 21–23. על מקורותיו של 
הסיפור ראו: B. McNeil, ‘Jesus and the Alphabet’, JTS, 27 (1976), pp. 126–128. מפאת הריבוי 
של אבות הכנסייה שעסקו בנושא אפנה רק לספרות המחקר המאגדת את דבריהם, וראו על כך: 
 A. Darmesteter, ‘Un Alphabet Hébreu Anglais au XIV ;28-26 'דורנזייף )לעיל הערה 3(, עמ
Siècle’, Revue des Études Juives, 4 (1882), pp. 259–268; ח' מרחביה, התלמוד בראי הנצרות: 
היחס לספרות ישראל שלאחר המקרא בעולם הנוצרי בימי הביניים )1248-500(, ירושלים תשל"א, 
עמ' 31-30. סקירה מקיפה במיוחד של הנושא מצויה בעבודת הדוקטורט של אליאן קטרר )לעיל 

הערה 3(, עמ' 257-222.
 Pachomian Koinonia III: Instructions, Letters and other Writings of Saint Pachomius  9
and his Disciples, trans. by A. Veilleux, Michigan 1982, pp. 51–83. על מכתבים אלה ראו: 
 ;J. E. Goehring, Ascetics, Society, and the Desert, Harrisburg 1999, pp. 214, 221–224 
 P. Rousseau, Pachomius: The Making of a Community in Fourth-Century Egypt, Berkeley
 1985, p. 38; H. Chadwick, ‘Pachomios and the Idea of Sanctity’, S. Hackel (ed.), The
Byzantine Saint, California 1981, p. 24; ביטון–אשקלוני וקופסקי )לעיל הערה 4(, עמ' 113-112. 
על תקופתו של החיבור ראו את המבוא לתרגום הטקסט מיוונית, שפורסם לאחרונה בידי קורדולה   10
 Der Traktat ‘Von Mysterium der Buchstaben’, C. Bandt )ed. & trans.(, Berlin 2007, :בנדט
Les Mystères des Lettres Grecques; d'après un Manuscript Copte- השוו  וכן   ;pp. 4–8
 J. Ducker, The Alphabetic :על הספר ראו ;Arabe, A. Hebbelynck (ed. & trans), Lovain 1902
 Labyrinth: the Letters in History and Imagination, London 1999, pp. 89–91; G. Stroumsa,
 ‘A Zoroastrian Origin to the Sefirot?’, Irano-Judaica, III, Jerusalem 1994, p. 19; K. Samir,
 .‘Mysteries of Greek Letters’, Coptic Encyclopedia, 6 (New York 1991), pp. 1749–1750
 E. C. Amélineau, ‘Les Traités Gnostiques d’Oxford’ (deuxième זמנו של הספר ראו:  על 
article), Revue de l'Histoire de Religions, 21 (1890), pp. 266–276; ביטון–אשקלוני וקופסקי 

)לעיל הערה 4(, עמ' 124, הערה 75. 
ראו לעיל הערה 3.  11

ויוונות בארץ ישראל )מהדורה שנייה מתוקנת, ירושלים תשמ"ד,  יוונית  כך למשל: שאול ליברמן,   12 
עמ' 212-202(; אפרים אלימלך אורבך בערך 'גימטרייה' באנציקלופדיה העברית )ירושלים תשכ"ט, 
טורים 685-683(; יונה פרנקל, דרכי האגדה והמדרש, גבעתיים תשנ"א, א, עמ' 132, הערה 1. על 
הפנייה למקורות לא–יהודיים במחקר ספר יצירה ראו בנספח למאמרו הראשון של ס' וסרסטרום על 
 S. M. Wasserstrom, ‘Sefer Yesira and Early :הסביבה המוסלמית שבהקשרה התחבר ספר יצירה

Islam: Reappraisal’, The Journal of Jewish Thought and Philosophy, 3 (1993), pp. 29–30
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מיום פרסום המהדורה השנייה של ספרו של דורנזייף עלו במחקר מספר נוסף של 
מקורות; כך הם למשל המקורות המנדעיים שהביאה לראשונה א"ס דראור,13 מקורות 
שומרוניים העוסקים באותיות, שבהם דן לראשונה מ' גאסטר,14 מקורות מכתביו של 
)Barsanuphius( שחי במאה השישית לספירה שבהם דנו  הנזיר העזתי ברסנופיוס 
ברוריה ביטון–אשקלוני ואריה קופסקי15 וההוראות הפדגוגיות של הנזיר מסיני יוהאנס 

קלימכוס שחי במאות השישית והשביעית.16
הכרת המקורות הלא–יהודיים שעוסקים באותיות תועלת כפולה לה. ראשית, היא 
מלמדת על הקונטקסט התרבותי שבו התנהלו דיוני האותיות המוכרים מטקסטים 
יהודיים  חיבורים  לתארך  בניסיון  לתועלת  להיות  עשויה  היא  שנית,  עבריים. 
זמן חיבורם והקשרם ההיסטורי לוט  העוסקים באופן אקסקלוסיבי באותיות, אשר 
בערפל, ובמיוחד אמורים הדברים לגבי שני החיבורים 'אותיות דר' עקיבא, נוסח ב', 

ו'ספר יצירה'. 
לאחרונה טענתי כי ניתן להבחין בשלהי העת העתיקה בין שלוש מסורות על אודות 
בריאת העולם מאותיות; הראשונה סוברת שהעולם נברא מאותיות שם הוויה, השנייה 
גנוסטית  מסורת  היא  והשלישית  אותיות  ושתיים  מעשרים  נברא  שהעולם  סוברת 
המייחסת תפקיד מרכזי לעשרים וארבע אותיות בתהליך הבריאה, אם כי היא אינה 
טוענת בברור שהעולם נברא מאותיות אלה.17 במאמר זה ובאמצעות עיון ב'מיסתורין 
לראשונה  הצביע  יצירה'  'ספר  ובין  בינו  הקשר  על  אשר   — היווניות'  האותיות  של 
אודות  על  המסורת  של  מקורה  כי  להראות  אבקש   — סטרומזה18  גדליהו  ובקצרה 
בריאת העולם מעשרים ושתיים האותיות, המשותפת ל'ספר יצירה' ול'מיסתורין של 

האותיות היווניות', הוא ככל הנראה באזור צפון סוריה.
אפשריים  להקשרים  הלב  תשומת  את  הפנו  מעטים  לא  חוקרים  השנים  במהלך 
בין 'ספר יצירה' ובין חוגים חברתיים וכתבים שמקורם בערים בצפון סוריה, שבהם 
במאמר  טען,  אף  וסרסטרום  ס"מ  שונות.19  מסיבות  וזאת  הסורית,  הארמית  קודשה 

על המקורות המנדעיים ראו לעיל הערה 5.   13
M. Gaster, The Samaritans, London 1923, pp. 79–80  14

על כך ראו: קטרר )לעיל הערה 3(, עמ' 252; ביטון–אשקלוני וקופסקי )לעיל הערה 4(, עמ' 129-108.  15
 J. Climacus, The Ladder of the Divine Ascent, trans. by N. Russel & C. Luibheid, New  16

York 1982, p. 232; וראו על כך גם: ביטון–אשקלוני וקופסקי )לעיל הערה 4(, עמ' 114-113. 
צ' וייס, 'שלוש מסורות לבריאת העולם מאותיות', קבלה, 17 )2008(, עמ' 200-169.  17

לעיל הערה 10.   18
על כך ראו: מ"צ סגל, יסודי הפונטיקה העברית: חקירה בִהברון העברי ותולדותיו, ירושלים תרפ"ח,   19
עמ' 99. מקורות נוספים בעניין זה ראו: שם, הערה 1. עוד על כך ראו: נ' אלוני, 'השיטה האנאגרמטית 
של המילונות העברית ב'ספר יצירה', טמירין, א )תשל"ב(, עמ' מט. ראו גם את השערתו של שלמה 
 S. Pines, ‘Point of Similarity( פינס בדבר עיסוק דקדוקי דומה לזה של ספר יצירה באזור סוריה
 Between The Exposition of The Doctrine of The Sefirot in The Sefer Yesira and a Text of

4]
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יצירה'  'ספר  יצירה' בשנת 1993, כי השפעת הנצרות הסורית על  'ספר  שפרסם על 
זה  במאמר  חשובים.20  ממצאים  להעלות  ועשויה  קפדני  באופן  להיבדק  צריכה 
יצירה' אבקש  'ספר  ובאמצעות ההשוואה בין המסותרין של האותיות היווניות לבין 

לחזק גישות מחקריות אלה ולהוסיף טענות שטרם נדונו במחקר. 
כי  להדגיש  אבקש  המרכזיות  הטענות  את  אשטח  בטרם  ועוד  הדברים  בפתח 
בין  או פולמוסיות,  ישירות, עקיפות  בידינו הקבלות מועטות בלבד,  יש  באופן כללי 
שנכתבו  ספרותיות  יצירות  לבין  יצירה'  ב'ספר  ביטוי  לידי  הבאים  והסגנון  התכנים 
בשלהי העת העתיקה. 'ספר יצירה', כידוע, אינו מצטט, מזכיר או מתעמת עם חיבור 
נרחב  באופן  מפנה  אינו  הוא  המקרא  לפסוקי  ואף  התרבותית,  מסביבתו  כלשהו 
בנוסחיו המוקדמים.21 עובדות אלה הן גורם עיקרי לחוסר הוודאות המחקרית בכל 
הנוגע להקשרו התרבותי של 'ספר יצירה' ולתקופת חיבורו. בהסתמך על הנחת היסוד 
שלמרות שתיקתו לטקסט יש קונטקסט, לא נותר בידנו אלא לנסות ולבחון בדרכים 
עוקפות, באמצעות חיבורים אחרים בעלי מכנה משותף עם 'ספר יצירה', מהו ההקשר 

החברתי שעשוי לעמוד ביסוד כמה מטענותיו של חיבור אניגמטי וחמקמק זה.

★ ★ ★

הנם,  מאותיות  העולם  בריאת  אודות  על  היווניות'  האותיות  של  'המיסתורין  דברי 
ככל הידוע לנו היום, הקרובים ביותר לאלה של 'ספר יצירה' מבין מסורות הבריאה 
המוכרות משלהי העת העתיקה. למרות זאת, ההשוואה בין 'ספר יצירה' ובין עדויותיו 
של חיבור זה בנוגע לקיומן של מסורות סוריות הדנות באותיות אינה אמורה להעיד 
על אב נוסח אחד לשני החיבורים אלא, כאמור, לשרטט את האקלים התרבותי שבו 
רווחת  הייתה  אותיות  ושתיים  מעשרים  דווקא  העולם  בריאת  אודות  על  המסורת 
ולבשה פעמים רבות אופי טכני–מספרי. מטרתו של המאמר הנוכחי, על כן, אינה אלא 
להפנות את תשומת הלב המחקרית באמצעות כמה הערות קצרות אל ֶהקשר תרבותי 

שטוב יהיה אם יילקח בחשבון במסגרת מחקר עתידי של 'ספר יצירה'.
'המיסתורין של האותיות היווניות' שונה במסגרתו הספרותית ובגישתו אל אותיות 
החדשה,  הדו–לשונית  שמהדורתו  היקף  רחב  חיבור  זהו  יצירה'.  מ'ספר  האלפבית 
היוונית–גרמנית, מונה למעלה ממאה עמודים, והוא נדרש בחלקיו השונים למגוון רחב 
של נושאים הנקשרים לאותיות האלפבית. ברם, בין הנושאים שאליהם נדרש חיבור 

 The Pseudo-Clementine Homilies’, Proceedings of The Israel Academy of Science and
Humanities, VII, 3 [1989], p. 113( ואת השערתו של יהודה ליבס המובאת בסוף ִספרו 'תורת 
היצירה של ספר יצירה' על חיבורו של ספר יצירה באיזור ארם נהרים )י' ליבס, תורת היצירה של 

ספר יצירה, ירושלים ותל אביב תשס"א, עמ' 241-239(.
וסרסטרום )לעיל הערה 12(, עמ' 15.  20

ראו למשל: י' דן, 'לתפיסת המספר בספר יצירה', דעת, 34 )תשנ"ה(, עמ' 15-5.   21
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בראשית  יצירה'.  ל'ספר  ובסגנונן  ברוחן  המקבילות  טענות  כמה  גם  למצוא  ניתן  זה 
'המיסתורין של האותיות היווניות' בעל החיבור טוען כי ביוונית ישנן עשרים ושתיים 
בהמשך  ובסורית.  בעברית  האותיות  למספר  בדומה  וארבע!(  עשרים  )ולא  אותיות 
הוא טוען כי המילה 'סטואיֵכיון' ביוונית )στοιχείον( משמשת לציון אותיות, משום 
ביוונית,  לה  שיש  אחרות  בגלל משמעויות  ולא  יסודות22  היא  שאחת ממשמעויותיה 
וקושר עניין זה לתיאור בריאת העולם בבראשית א, תוך שהוא מציין כי לכל יסוד 
הן  האלפבית  אותיות  לדבריו,  נוקב.  אינו  שבשמה  אות  אחראית  הייתה  בבריאה 
יסוד המכילות בתוך עצמן את הדגמים של האלמנטים הנבראים ומשמשות  יחידות 

מודל לבריאתם:

ראשית, האותיות הללו נקראות στοιχεῖα, לא משום שהן משלימות איזושהי 
אלא  האמינו,  היוונים  של  הריקים  שהחכמים  כפי  וסדר,   )στοῖχoς( שורה 
היסודות  של  והצורות  הדגמים  את  ומתוות  בעצמן  בתוך  מכילות  שהן  משום 
ואחרת  צורת השמים  את  מכילה  מהן  אחת  העולם.  ברואי  של   )στοιχείων(
מתווה את הדגם של הארץ והמים, ואחרת של החושך והתהום, ואחרת משהו 
אחר. ושוב, אחת מציינת צורה של אור, ואחרת של התגלות הארץ ושל נסיגת 
עושה  צורת העץ  ואחת את  נושאת את הדגם של הדשא,  ושוב, אחת  המים. 
הפרי, ואחרת מציגה את בוהק המאורות, ואחרת מתווה בתוך עצמה את השמש 

והירח, ואחרת מציינת את נתינתם בשמים.23

נסבות  היווניות'  'המיסתורין של האותיות  ובין  יצירה'  'ספר  בין  ההקבלות הקיימות 
ביסוד  עומדות  אותיות  ושתיים  עשרים  כי  הטענה  ראשית,  מוקדים:  שלושה  סביב 
העולם הנברא, וכך למשל מובאים הדברים ב'מיסתורין של האותיות היווניות', במקור 

המתבסס על הפרק השני מספר היובלים:

בכל  האל  עשה  אשר  היצירות   22 של  המספר  לפי  אותיות  ושתים  עשרים  יש 
הבריאה, ואלה הם הדברים הבאים: אודות 22 היצירות אשר עשה האל: א. השמים 
הראשונים והגבוהים ביותר, ב. הארץ אשר מתחת לתהום ]...[ כב. האדם. ראה את 

22 היצירות של האל. בגלל זה מונים היהודים 22 ספרים של ]הברית[ הישנה.24

ג' שלום, ייתכן בעקבות דבריו של דורנזייף )]לעיל הערה 3[, עמ' 17-14(, טען כי הביטוי המופיע   22
בספר יצירה — 'אותיות יסוד' — הוא תרגום של מילה יוונית זו. עוד על מושג זה ועל הקשרו לאותיות 
 G. Delling, ‘στοιχείον’, Theological Dictionary of the New Testament, Stuttgart ראו: 
)לעיל  קוקס–מילר   ;122-121 עמ'   ,)4 )לעיל הערה  וקופסקי  ביטון–אשקלוני   ;1971, pp. 670-687

הערה 4(, עמ' 499-496.
המיסתורין של האותיות היווניות )לעיל הערה 10(, עמ' 106, סעיף 1.   23

שם, עמ' 108, סעיף 3. על התיאור ביובלים ראו: ספר היובלים, ב 15-2 )תרגם מ' גולדמן, מהדורת   24
כהנא, תל אביב תש"ך, עמ' רכב-רכג(. על ההשוואה בין חשיבות המספר שלושים ושתיים המורכבת 
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יצירה'  ב'ספר  כך  משנה.  למספרי  האותיות  לחלוקת  נוגעת  השניה  ההקבלה 
היווניות'  האותיות  של  ב'מיסתורין  ואילו  ו–12,   7  ,3 למספרים  האותיות  מחולקות 
בהתאמה לחלוקה בין מספר אותיות הניקוד לעיצורים ביוונית )בהנחה שביוונית ישנן 
רק 22 אותיות( מחולקות האותיות למספרים 7 ו–15. עניינה של ההקבלה השלישית 
נברא מאותיות. שני החיבורים  כי העולם  ונוגע למשמעות הטענה  יותר  הוא מהותי 
חלוקות  של  למספרן  או  הכולל  האותיות  למספר  שיעלו  מקבילות  למצוא  מבקשים 
האותיות.25  של  הלשונית  המשמעות  הזנחת  במחיר  גם  וזאת  האותיות,  של  המשנה 
פרימורדיאליים  למספרים  עדות  הן  האלפבית  אותיות  החיבורים  בשני  אחר,  לשון 

שעומדים ביסוד העולם הנברא, ומספרים אלה הם העיקר.
ללמוד מכותרתו,  כפי שניתן  לכאורה,  היווניות' משבח  'המיסתורין של האותיות 
את האותיות היווניות, אולם עניינו האמיתי הוא באותיות עבריות וארמיות, ועל כן 
הוא מצדד בעמדה שהעולם נברא בעשרים ושתיים אותיות כמניינן בעברית ובארמית. 
אכן בחיבור אנו מוצאים דברי שבח וסיפורים מיתיים רבים הנקשרים בעיקר באותיות 
המכונות 'סוריות'. כך אנו מוצאים במהלך הדברים על אודות צורת האותיות כי: 'אך 
לא רק בצורה אלא גם בשמות שלהן בשפה הסורית — האותיות הללו מגלות בבירור 
את המיסתורין של כריסטוס'.26 באופן מפורש יותר, בחיבור מתואר מיתוס שעל פיו 
האותיות הסוריות הנן אלוהיות. בסגנונו האקלקטי, 'המיסתורין של האותיות היווניות', 
נוטל מיתוס ששורשיו במזרח הקדום27 — ועניינו ספרים שהטמינו הקדמונים באדמה 
קודם למבול ובהם היה מפורט הידע האנושי שנצבר עד תקופה זו, ולאחר המבול הם 
נמצאו — ומשלבו במיתוס היווני על קדמוס שהביא את הכתב ליוון.28 לדבריו, האל 

ראו:  מרקה'  'תיבת  השומרוני  ובחיבור  יצירה  בספר  היובלים,  בספר  ועשר  ושתיים   מעשרים 
 N. Séd, ‘Le Memar Samaritain: Le Sefer Yesira et les Trente-Deux Sentiers de la Sagesse’,
Revue de l'Histoire des Religions, 170 (1966), pp. 159–184; צ' וייס, 'תפיסת האותיות בחיבור 
השומרוני "תיבת מרקה" ומקבילותיה בספרות חז"ל ובספר יצירה', מדעי היהדות, 43 )תשס"ה-
תשס"ו(, עמ' 128, הערה 109. ראוי לציין כי אדפטציה דומה של פרק ב מספר היובלים לבריאת 
העולם מעשרים ושתיים האותיות עולה גם במדרש תדשא, ועל כך ראו: 'מדרש תדשא' ]סוף פרק ו[, 

א' ילינק, בית המדרש )מהדורה שלישית(, כרך ג, דפוס צילום ירושלים תשכ"ז, עמ' 169.
ראו למשל: המיסתורין של האותיות היווניות )לעיל הערה 10(, עמ' 114, סעיף 5.   25

שם, עמ' 142, סעיף 17.   26
כפי שהראה גינצבורג במאמרו על המבול של האש: ל' גינצבורג, על הלכה ואגדה: מחקר ומסה,   27

ירושלים תש"ך, עמ' 219-205.
המקורות המצטטים את סיפור הבאת האותיות על ידי קדמוס ליוון הם רבים מאוד וראו על כך למשל   28
את דבריו של הרודוטוס: 'הפיניקים האלה, שבאו יחד עם קאדמוס ]...[ הביאו אתם עם התיישבותם 
בארץ הזו ידע רב מאוד ליוונים, ובמיוחד את אותיות האלפבית, שלדעתי לא היו ידועות ליוונים 
קודם לכן; בתחילה השתמשו באותן אותיות כמו כל הפיניקים, אך עם חלוף הזמן שינו גם את ההגייה 
וגם את צורת האותיות' )הרודוטוס, היסטוריה ה 58 ]תרגמו ב' שימרון ור' צלניק–אברמוביץ, תל 
 אביב 1998, עמ' 297(. דיונים מסכמים על תפיסות הכתב ביוון ראו למשל: דורנזייף )לעיל הערה 3(, 
 D. Frankfurter, ‘The Magic of Writing and Writing of Magic: The Power of the ;10-5 'עמ
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כתב את האותיות הסוריות על לוח אבן והטמינו בקרקע, קדמוס מצא את לוח האבן, 
שאותיות החקוקות בו הן שורש כל ידע, והפיצו בפלשתינה ובקרב הפניקים:

הלשון הזו של הסורים ו–22 אותיותיה היו בקרב בני האדם עד בניית המגדל 
של  הצורות  כך  אחר  נחקקו  הסוריות  האותיות  בעקבות  הלשונות.  וחלוקת 
האותיות שלנו — לא בידי אדם ולא באמצעות בני אדם, אלא בידו ובאצבעו 
לוחות החוק. את הלוח הזה מצאו  של האל — בלוח אבן כלשהו, בדיוק כמו 
לאחר המבול היוונים בני הלוויה של זה המכונה קדמוס. ומתוך ]לוח[ זה נודעה 
Palaestina prima של  אחר כך ההוראה שלהן ]של האותיות[ ב]פרובינציה[ 

פניקיה.29

דברים על מקוריותן וראשוניותן של האותיות הסוריות באים לידי ביטוי גם בפרשנות 
שמות  על  מלמד  שהמחבר  בשעה  בספר  רבות  פעמים  העולה  עצמן,  האותיות  על 
האותיות בשפה הסורית: 'אות זו מכונה בשפה סורית "פי" ומתרגמת כ"פה"'.30 כדי 
להבהיר מדוע אפוא עוסק הספר באותיות היווניות — המרכיבות גם את לשונו של 
הספר — המחבר טוען כי ישנה הקבלה בין האותיות היווניות לסוריות: 'הקשב היטב 
כיצד היווני מבטא ]את השמות של האותיות היווניות[ באופן זהה ל–14 השמות של 

האותיות הסוריות'. 31
קריאה ב'מיסתורין של האותיות היווניות' מלמדת אפוא כי בשפה הסורית דיבר 
אבן  לוחות  על  הסוריות  האותיות  את  בידיו  חקק  האל  וכי  הראשון  אדם  עם  האל 
יוונית  שנכתב  חיבור  של  בעיניו  אלה  אותיות  של  חשיבותן  על  ומצביעה  קדושים, 
ודן באותיות היווניות. אמנם נכון לציין כי 'המיסתורין של האותיות היווניות' מביא 
מקומיות  הן  אלה  שמסורות  אלא  העבריות,  האותיות  אודות  על  מסורות  כמה  גם 
וקצרות, ובשונה מהמסורות על אודות האותיות הסוריות הן אינן נושאות אופי מיתי. 
'המיסתורין של האותיות היווניות' הוא ספר אקלקטי ומרבית המסורות המובאות בו 
חיצוניות לחיבור ואינן פרי המצאתו המקורית של המחבר. בנושא הבריאה מאותיות 
שהרי  דבריו,  למטרות  ֵשמית,   — חיצונית  מסורת  מתאים  החיבור  שבעל  ספק  אין 
הוא טוען שהעולם נברא מעשרים ושתיים אותיות )כמניינן בעברית ובארמית(, ולא 
מכל  היווניות.  האותיות  את מספר  למנות  בימיו  היה  כפי שמקובל  וארבע  מעשרים 
אלה ניתן להניח שטענתו של החיבור כי העולם נברא מעשרים ושתיים אותיות היא 
סורית במקורה וכל שנותר לנו להראות הוא שהמילים 'הלשון הסורית' או 'האותיות 

 Word in Egyptian and Greek Traditions’, Helios, 21 (1994), pp. 195–196; D. Diringer, The
Alphabet: A Key to the History of Mankind, New York 1948, pp. 450–453

המיסתורין של האותיות היווניות )לעיל הערה 10(, עמ' 148, סעיף 19.   29
שם, עמ' 140, סעיף 17.   30
שם, עמ' 170, סעיף 32.  31
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הסוריות', שבהן משתמש החיבור, מכוונות לשפה הארמית הסורית ולא לדיאלקטים 
ארמיים אחרים, שגם הם כונו 'סוריים' בכתבים משלהי העת העתיקה. 

מ' רובין במאמרה על הפולמוס סביב לשון הקודש בשלהי העת העתיקה,32 הראתה 
השפה  את  וקידשו  שביכרו  היחידים  הנוצריים  המקורות  כי  ומשכנע  נרחב  באופן 
זו מספקת כדי  פני העברית היו משל אבות הכנסייה הסוריים. עובדה  הארמית על 
נוצרי שנכתב ביוונית חוזר פעם אחר פעם הרעיון שהשפה  לטעון שכאשר בחיבור 
הסורית היא שפתו של האל, החיבור מושפע ממסורות שהובאו בכתביהם של אבות 
הכנסייה הסוריים. נוסף על כך ובאופן ממוקד יותר, נוכל לומר כי מקבילות מדויקות 
למסורת שהובאה ב'מיסתורין של האותיות היווניות' — ועל פיה: 'לשון הזו של הסורים 
ו–22 אותיותיה היו בקרב בני האדם עד בניית המגדל וחלוקת הלשונות'33 — מובאת 
שנכתבו  טקסטים  במגוון  למשל  כך  הסוריים.  הכנסייה  מאבות  כמה  של  בכתביהם 
מהמאה השישית ואילך עולות טענות דומות המיוחסות לעתים לאפרם הסורי34 )אף 
היא  בסוריה  המדוברת  הארמית  הלשון  ולפיהן  להן(,  עדות  אין  הלה  של  שבכתביו 
הלשון שבה נברא העולם ובה דובר עד תקופת מגדל בבל. דברים ברוח זו אנו מוצאים 
בחיבור המיוחס בטעות לאפרם הסורי המכונה מערת אוצרות )מערת גזא(, שנכתב 
ככל הנראה בסביבות המאה השישית לספירה, ובו נאמר כי עד תקופת מגדל בבל 
ניתן  רוח  באותה  מסוימים.35  קדמונים  לחשוב  כפי שטעו  עברית,  ולא  סורית  דיברו 
תיאודור  דוגמת  והתשיעית,  בני המאה השמינית  סוריים  מקרא  פרשני  אצל  למצוא 
בר קוני36 ואישודד ממרב,37 כי השפה הארמית הסורית היא זו שדוברה עד תקופת 
יותר  מגדל בבל. שני האחרונים מדגישים עוד כי הארמית הסורית, היא האותנטית 
בהשוואה לניבים ארמיים אחרים דוגמת הארמית של בני בבל, ולכן לא הארמית היא 
השפה הקדומה אלא דווקא הארמית הסורית שבה הם כותבים ומשוחחים. העדפת 
מדוע  להסביר  האחרונים  הפרשנים  את  חייבה  העברית  פני  על  הארמית  השפה 
העברים שהחזיקו בכתובים, דיברו עברית. ההסבר המוצע על ידיהם בהקשר זה הוא 

 M. Rubin, ‘The Language of Creation or the Primordial Language: A Case of Polemics in  32
 Antiquity’, Journal of Jewish Studies, 49 (1998), pp. 321–328; J. Kugel, Traditions of the Bible: 

A Guide to the Bible as it was at the Start of the Common Era, Cambridge 1998, p. 236
ראו לעיל הערה 29.   33

רובין )לעיל הערה 32(, עמ' 323.  34
 R. Su-Min, Le Caverne des Trésors – les Deux Recensions Syriaques, Louvain 1987,  35 

pp. 70–72
 Theodorus Bar Koni, Livre des Scolies, R. Hespel & R. Draguet (ed. & trans.), Louvain  36

1982, pp. 126–127
 Commntaire d'Isho'dad de Merv sur l'Ancien Testament, I Genesis, J. M. Vosté & C. Van  37
Den Eynde (ed. & trans.), Louvain 1955, pp. 146–148. על מקורות נוספים שבהם עולות טענות 

דומות ראו: רובין )לעיל הערה 32(. 
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כי שפתו של אברהם, שנולד בסביבה דוברת ארמית ודיבר שפה זו בילדותו, התבוללה 
בכנענית המקומית עם הגיעו לארץ ישראל. כהוכחה הפרשנים מצביעים על הקרבה 
ועל  העברית  של  מחצבתה  צור  על  לטענתם,  המלמדת,   — והעברית  הארמית  בין 
העובדה שמפגשים מקראיים כגון אלה שנערכו בין יהושע לגבעונים או בין המרגלים 
זו של אבות  טענה  כי  עולה המסקנה  ללא מתורגמנים. ממקורות אלה  נערכו  לרחב 
הכניסה הסוריים מקבילה לטענה המובאת ב'מיסתורין של האותיות היווניות', מתוך 
כך נוכל לומר כי כוונת הביטויים 'הלשון הסורית' או 'האותיות הסוריות', המשמשים 
את בעל 'המיסתורין של האותיות היווניות', מכוונים ללשון הארמית הנוהגת בקרב 
דוברי הארמית הסורית, ואין המדובר בדיאלקטים אחרים. 'המיסתורין של האותיות 
היווניות' מעיד על טיבה של השפה ה'סורית' מזווית חשובה נוספת, והיא ההפרדה 
הסורית  הלשון  ובין  מזה,  העבריות  והאותיות  העברית  הלשון  בין  החיבור  שנוקט 
זו מלמדת כי כוונת הדברים אינה ללשון הארמית  והאותיות הסוריות מזה. הפרדה 
אלא  אשוריים  המכונים  בגופנים  והנכתבת  ישראל  בארץ  היהודים  בפי  המדוברת 

ללשון בעלת גופנים שונים. 
הסוריים  הכנסייה  אבות  של  מפיהם  שהוזכרו  לאלה  בהרבה  מוקדמת  מסורת 
האחרונים מלמדת על קיומו של מיתוס המניח שהאותיות הסוריות והלשון הסורית היו 
אותיות לשונו של האל. מסורת זו מובאת על ידי אוסביוס, בישוף קיסריה, במסגרת 
של  דבריו  בעברית.38  ולמשמעותן  האלפבית  אותיות  לשמות  מעניק  שהוא  פרשנות 
אוסביוס על אודות האותיות מופיעים במסגרת מאמרים שמטרתם להוכיח כי היוונים 

שאלו ידע מעמים אחרים ובמיוחד מהעברים:

את  מהמצרים  לקחו  הם  מדעים,  אחרים  מ]עמים[  בהעתיקם  הרי 
מ]עמים[  אחרים  דברים  וכן  האסטרולוגיה,  את  ומהכלדיים  הגיאומטריה 
אחרים. אולם שום דבר אצל האחרים לא היה טוב כמו שאחדים מביניהם 

מצאו אצל העברים.39

בהמשך למגמה זו אוסביוס מראה כי גם את האותיות לא המציאו היוונים אלא שאלו 
אותן מעמים אחרים. במסגרת זו הוא מביא שתי מסורות. על פי הראשונה, המוכרת 
לנו היטב ממגוון רחב של מקורות,40 קדמוס שהיה פניקי הוא שהביא את האותיות 
ליוונים. המסורת השנייה, שהסורים היו אלה שהנחילו לעולם את האותיות, מוכרת 
 פחות וההקשר האפולוגטי שבמסגרתו היא נאמרת מלמד על הצורך לנמק אותה, ואגב 

 Eusebius, Preparation for the Gospel, X, chapters IV–V (trans. by E. H. Hamilton,  38
Eugene 2002, pp. 505–507)

שם, ספר עשירי, פרק רביעי )שם, עמ' 505(.   39
ראו: לעיל הערה 28.   40
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כך גם על הפופולריות שלה. בפירושו אוסביוס מנסה להוכיח כי 'פניקים' ו'סורים' הם 
כינויים לעברים, אשר מהם הגיעו האותיות אל היוונים: 

היסודות  את  וכן  המשותפות,  האותיות  את  ליוונים  שהכיר  אפוא  הראשון 
כן  ועל  במוצאו,  פניקי  היה  הנו קדמוס, אשר  הראשונים עצמם של הדקדוק, 
אחדים מהקדמונים כינו את האותיות פניקיות. ישנם האומרים שסורים המציאו 
ראשונים את האותיות. אולם סורים עשויים להיות גם עברים, אשר התגוררו 
בארץ הסמוכה לפניקיה, והיא עצמה כונתה פעם פניקיה, ומאוחר יותר יודיאה, 

ובזמננו פלשטינה.41

הידע  מקור  הם  העברים  כי  להוכיח  ומטרתה  ברורה,  אוסביוס  של  דבריו  מגמת 
לצד  כי  העובדה  חשיפת  מעניינת  לענייננו  זאת,  עם  היוונים.  של  המשמעותי 
המסורות המוכרת היטב על אודות קדמוס והפניקים התקיימו גם מסורות אחרות 
שטענו למקורן הסורי של האותיות. נראה כי כחלק ממגמה זו התאים אוסביוס את 
המסורת הראשונה לעברים כאשר טען שפניקיה אינה אלא פלשטינה ושהסורים 

הם היהודים.
לסיכום הדברים עד כה, ניתן לומר כי 'המיסתורין של האותיות היווניות' מציג שתי 
מסורות שאותן, לדבריו, הוא שאב ממקורות סוריים. הראשונה היא שהעולם נברא 
בלילת  עד  דובר  שבה  הקדמונה  שהשפה  היא  והשנייה  אותיות,  ושתיים  מעשרים 
הלשונות במגדל בבל היא הארמית הסורית. דומה כי אף שאין אנו מוצאים מקבילות 
מלאות  מקבילות  מוצאים  אנו  הרי  'המיסתורין'  בעל  של  הראשונה  לטענתו  סוריות 
טענתו  את  שאב  'המיסתורין'  בעל  שאם  היא  הדברים  משמעות  השנייה.  לטענתו 
את  גם  הנראה שאב  ככל  הוא  סוריים,  גן העדן הארמית ממקורות  אודות שפת  על 
מסורות בריאת העולם מאותיות ממקורות קרובים, ואין סיבה לחשוב שהוא בדה את 
הדברים מלבו וטען כי מסורת זו היא סורית במקורה. חיזוק להבנה זו עולה מדבריו 
של אוסביוס על אודות קיומה של אגדה מפורסמת המספרת שהכתב הראשון בעולם 
'המיסתורין של האותיות  זו מקבילה לדברי  היה מורכב מהאותיות הסוריות. אגדה 
קדושים  לוחות  בחקיקת  האל  את  ששימש  הראשון,  הכתב  כי  שמציין  היווניות' 

שהוטמנו בקרקע בתקופת המבול היה, הכתב הארמי הסורי. 
סוריות  היו מסורות  אכן  כי  ומתוך בקשה להראות  לדברים האחרונים,  כנספח 
יצירה',  ל'ספר  ובסגנון  ברוח  הקרובות  האלפבית  אותיות  את  מאוד  המחשיבות 
בידנו,42 ברצוני להפנות את תשומת הלב לקטע  נמצאות  להן  עדויות חלקיות  ורק 

אוסביוס, ספר עשירי, פרק חמישי )שם ]לעיל הערה 38[, עמ' 507-506(.  41
 ,)3 )לעיל הערה  ראו: קטרר  סוריים  לאותיות האלפבית בכתבים  נוספות  על התייחסויות קצרות   42 

עמ' 257-253.
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על  אשר  הלידה,  הימנונות  לקובץ  המשתייך  הסורי,  לאפרם  המיוחס43  מהמנון 
קרבתו ל'ספר יצירה' הצביעו בעבר א' וולפסון44 וא' קטרר.45 ההמנון מרעיף דברי 
שבח רבים על האות יו"ד שבה מתחיל שמם של ישו, יוחנן ויוסף, וכן על האות מ"ם 
את  אף  מהלל  ההימנון  כן  כמו  'משיח'.  המילה  ואת  מריה  של  שמה  את  הפותחת 
המספר עשר, הערך הגימטרי של האות יו"ד, ואת המספר שש, המתוארים שניהם 
כמספרים מושלמים. עוד מספר ההמנון כי שני מספרים אלה, המאפיינים את ישו, 
בעולם  ישו  של  הנסתר  תפקידו  על  מעידים  והם  בעולם,  חשוב  תפקיד  ממלאים 
הנברא. הטענה בדבר תפקידם של העשר והשש מתבססת בהמנון, בין השאר, על 
שתי דוגמאות: הראשונה היא שיטת הספירה העשרונית המוגבלת במספריה אך לא 
ביכולתה לספור, והשנייה היא שהחלל מורכב מששה כיוונים בלבד — מעלה ומטה 

וארבע הרוחות אך אינו מוגבל במרחביו: 

וכפי שלספירה / עשר דרגות יש לה בלבד / ששה צדדים יש לבריאה / הרום 
והעומק וארבעת הכיוונים שמלאים ממך.46

השיטה  בין  משווה  אשר  יצירה',  'ספר  המופיעה  בתוכנה  המקבילה  בפסקה  עיון 
העשרונית ובין ממדי החלל, עשוי ללמד על הדמיון הרב בין שני המקורות:

עשר ספירות בלימה ומידתן עשר שאין להן סוף עומק ראשית ועומק אחרית 
עומק טוב ועומק רע עומק רום ועומק תחת עומק מזרח ועומק מערב עומק צפון 

ועומק דרום ואדון יחיד אל מלך נאמן מושל בכולן ממעון קודשו ועד עדי עד.47

ראוי להצביע על שתי נקודות דמיון עיקריות בין 'ספר יצירה' ובין ההמנון הסורי: 
ראשית, התימות הנדונות — שלושה אובייקטים, חשיבותו של המספר עשר, שלושת 
התימות  הופעת  סדר  גם  שנית,  האל.  של  ומעמדו  קצוותיהם  ששת  על  הממדים 
החלל  בממדי  המשכו  העשרונית,  הספירה  בשיטת  תחילתו   — זהה  בפסקאות 
וסופו באל. אשר על כן ניתן לומר כי דמיון מובהק שכזה חורג מגבולתיו של דמיון 

 Ephrem the Syrian: Hymns, trans. by K. E. McVey, :על בעיית האותנטיות של ההמנון ראו  43
New York 1989, p. 29

 E. R. Wolfson, ‘The Tree that is All; Jewish-Christian Roots of a Kabbalistic Symbol in  44
Sefer ha-Bahir’, JJTP, 3 (1993), pp. 31–76, esp. p. 37, n. 16

קטרר )לעיל הערה 3(, עמ' 256, הערה 194.   45
 Des Heiligen Ephraem des Syrers Hymnen de Nativitate (Epiphania) (OSCO, 186  46
נוספים המכילים את  E. Beck (ed. & trans.), Louvain 1959, p. 139 ,([SS, 84]. על מקורות 
האינפורמציה שבחלקה השני של הפסקה )ששת הכיוונים והאל הממלא אותם או נמצא במרכזם( 

ראו: ליבס )לעיל הערה 19(, עמ' 212. 
 Sefer Yesira, Edition, Translation and Text-Critical Commentary by A. P. Hayman,  47

Tübingen 2004, § 7 (Geniza fragment C), p. 76
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סטרוקטורלי,48 ומעיד על השפעה הדדית או על השפעה של מקור שלישי, טקסטואלי 
או אורלי, על שני החיבורים שלפנינו. דומה עוד כי ההמנון הסורי מחזיק נוסח ערוך 
פחות מזה של 'ספר יצירה', המתבטא בכך שהן החלל הן השיטה העשרונית שומרים 
על מספרם הטבעי במסגרת ההשוואה בין היסודיות שבספירה העשרונית והיסודיות 
שבממדי החלל. בניגוד לכך, ב'ספר יצירה' אנו עדים למהלך בעל אופי מניפולטיבי49 
אשר במסגרתו מספרם של ממדי החלל )שישה( צורף למספריהם של שני ממדים 
נוספים — ממד הזמן )ראשית ואחרית( והממד הערכי )טוב ורע(, כדי להתאים את 

הדברים לעיקר עניינו של 'ספר יצירה', שהוא המספר עשר.

*

במאמר שייחד ל'ספר יצירה' ולשאלת הזכרתו בפיוט של הקליר, טען עזרא פליישר כי 
'ספר יצירה' התחבר ככל הנראה מעט קודם לתקופתו של רס"ג, ואין טעם להקדימו 

מעבר לכך:

האלף–בית,  לאותיות  גדולה  הערצה  מפגינה  הספר  של  הקוסמוגונית  משנתו 
מימי  יותר  כזאת  בהערצה  הבולטים  ימים  קדם  בימי  ישראל  בתולדות  ואין 
רב סעדיה. הקדמה מופלגת של הספר לימים הללו מפקיעה אותו מן ההקשר 
יכולה  גדולה  יצירה  אומנם  טבעי.  באופן  בו  כלול  כנראה  שהוא  התרבותי 
להקדים את זמנה ולהיות מופלגת ממנו הפלגה גדולה אבל קשה להניח זאת 

בלא סמך אמיתי.50 

דבריו של פליישר נסמכים על שתי ההנחות: ראשית, דיוני אותיות היו פופולריים בימי 
רס"ג, ושנית, 'ספר יצירה' חובר בהקשר יהודי מוכר. ברם, בראשית הדברים ראינו כי 

י' ליבס, בעקבות ש' פינס וג' סטרומזה, עומד על הדמיון הסטרוקטוראלי בין מגוון מקורות המתארים   48
את ששת כיווני ההתפשטות ואת האל )או השבת( כמצויים באמצעיתם. ראו: ליבס )לעיל הערה 19(, 

עמ' 212.
מניפולציה זו אינה מפתיעה, והיא נובעת, לעניות דעתי, משתי סיבות: הראשונה היא נכונותו של ספר   49
יצירה להכפיף תופעות המתוארות בו למספרים שמעניינים אותו, כך שלעתים אותה תופעה תתואר 
במניין מספרי שונה. דוגמה לכך אנו מוצאים בפרק השלישי של ספר יצירה העוסק במספר שבע; 
במקור זה, ובשונה מהפסקה שלפנינו — שאינה מונה את האל במסגרת עשרת האיברים המתוארים 
בה — נמנה היכלו של האל יחד עם ששת ממדי החלל, והם יחדיו עולים למספר שבע: 'שבע כפולות 
]...[ מכוון שש צלעות לששה סדרים והיכל קדוש מוכן באמצע' )ספר יצירה ]הימן[, סעיף 38, קטע 
גניזה A )עמ' 131-130(. הסיבה השנייה: ספר יצירה מחלק, כידוע, את היש לשלושה תחומים: עולם, 
נפש ושנה. המספר עשר, הנמצא בפסקה הנדונה, מחולק גם הוא לאותם ממדים וכולל את 'ראשית' 
ו'אחרית' כממדים של זמן )שנה(, 'טוב' ו'רע' כממדים ערכיים )נפש(, וששת הכיוונים כממדים פיזיים 
)עולם(. על כל פנים, ולענייננו, ניתן להיווכח כי ככל הנראה ספר יצירה נוטל פסקה המוכרת בסביבתו 

ומתאים אותה לשיטתו.
ע' פליישר, 'לקדמוניות ספר–יצירה: על העדות הקילירית ומסביבה', תרביץ, עא )תשס"ב(, עמ' 424.  50
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הנחתו הראשונה של פליישר בדבר התקופה המאוחרת בה רבתה הפופולריות של 
צמח  יצירה'  'ספר  כי  והמובלעת  השנייה  הנחתו  וכי  נכונה,  אינה  באותיות  העיסוק 

בחוגים יהודיים מוכרים אינה וודאית51.
טענתו הראשונה של פליישר בדבר הפופולריות המאוחרת של ספרות האותיות 
נאו– נאו–פיתגוראיים,  בחוגים  שהתקיים  באותיות  האינטנסיבי  מהעיסוק  מתעלמת 
פלטוניים, גנוסטיים, שומרוניים ונוצריים בין המאה השנייה לספירה לראשית המאה 

השביעית לספירה. 
כלשהם  רבניים  לחוגים  יצירה'  'ספר  בייחוס  הקושי  עיקר  השנייה,  טענתו  לגבי 
נובע מכך ש'ספר יצירה' מחזיק בשיטת בריאה שונה מזו המוכרת במקורות רבניים.52 
חז"ל  בספרות  בבירור  העוָלה  הוויה,  שם  מאותיות  העולם  בבריאת  לאמונה  בניגוד 
פשוטות',53  'שלוש  הן  הוויה  שם  אותיות  כי  סובר  יצירה'  'ספר  ההיכלות,  ובספרות 
המשנה  חלוקות  על  האותיות  ושתיים  עשרים  של  במעמדן  מרוכזים  מעייניו  ועיקר 
שלהן בתהליך הבריאה. לאור זאת ניתן להסיק כי אין טעם לחפש מקורות השפעה 
'ספר  שכן  היום,  לנו  המוכרים  קנוניים  יהודיים  בטקסטים  יצירה'  ל'ספר  ומקבילות 
יצירה' נוקט בבירור שיטה קוסמוגונית שונה מהם. עם זאת, דווקא בזרמים אחרים 
מסורות  מוצאים  אנו  הסורים,  אצל  הנראה  וככל  אצל השומרונים54  רבניים,  שאינם 

דומות. 
זה שני נושאים אשר האחד  זה על גב  יצירה' בנויים  'ספר  בשאלת תיארוכו של 
זה שומה עלינו להבהיר ולחדד את  הוא בסיס לחברו. ראשית, בבואנו לדון בנושא 
וזאת כדי לבסס עמדה באשר להקשרו  ותכניו העיקריים של החיבור,  הבנת מהותו 
ההיסטורי. שנית, יש להעמיק בסוגיית אופן עריכתו, שכן יצירה דינמית ורבת נוסחים 
כ'ספר יצירה' אינה מסוג החיבורים שיצאו מיד כותב או עורך אחד, אלא היא מארג 

טקסטואלי שהתפתח במשך מאות שנים.
היא התקופה המוקדמת  ומה  זה לבחון מהו האקלים התרבותי  ביקשתי במאמר 
ביותר שבהם עולה הרעיון המרכזי המובע ב'ספר יצירה' — היינו הטענה כי העולם 
ב'מיסתורין  מקבילה  טענה  של  הימצאותה  לפיכך,  אותיות.  ושתיים  מעשרים  נברא 

על כך כתב בצורה ברורה מאוד לאחרונה פיטר היימן בהקדמתו למהדורה שהוציא לספר יצירה,   51
יצירה:  לספר  מציע  שהוא  המשוחזר  לנוסח  בהתייחסו  גרינוולד,  איתמר  שכתב  לדברים  ובהמשך 
’There is little on the surface which is Jewish in our “earliest recoverable text” of S.Y‘ )ספר 
 I. Gruenwald, ‘Some Critical Notes יצירה ]מהדורת היימן, לעיל הערה 47[, עמ' 34(; והשוו גם
 on the First Part of Sefer Yezira’, REJ, 82 (1973), p. 477; כן השוו וסרסטרום )לעיל הערה 12(, 

עמ' 19.
וייס )לעיל הערה 17(, עמ' 193-185.  52

ספר יצירה )מהדורת היימן, לעיל הערה 47(, סעיף 15 )עמ' 89(.  53
 231 עמ'  ירושלים תשמ"ח,  בן–חיים,  ז'  מהדורת  שומרוניים,  מדרשים  אסופת  והיא  מרקה:  תיבת   54

)173ב - 174א, שורות 37-29(.
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היו  יצירה'  ל'ספר  המקבילים  רעיונות  כי  אותנו  מלמדת  היווניות'  האותיות  של 
בנמצא לכל המאוחר במאה השישית לספירה. הטענות המיתיות הנקשרות לאותיות 
מעשרים  העולם  בריאת  בדבר  הטענה  מקור  כי  מלמדות  זה  יווני  בחיבור  הסוריות 
כי  נניח  אם  נטעה  לא  זאת,  לאור  סוריה.  בצפון  הנראה,  ככל  הוא,  אותיות  ושתיים 
כשם ש'המיסתורין של האותיות היווניות' התאים טענה זו לאותיות היווניות, גם 'ספר 
יצירה' התאים באופן פשוט הרבה יותר את הטענות האלה לשפתו — השפה העברית 
המונה ממילא עשרים ושתיים אותיות, אלא ש'ספר יצירה', בשונה מ'המיסתורין של 
האותיות היווניות', אינו נוהג לצטט את מקורותיו. מסקנה זו עשויה גם להסביר מדוע 
'ספר יצירה' אינו מתייחס לאותיות הסופיות ואינו מציין כי מבחינת צורתן האותיות 

העבריות עולות למספר עשרים ושבע.

[15





'זרע שבא ממקום אחר' — גלגול מעשה בנות לוט:
מקרא, חז"ל, זוהר

רות קרא–איוונוב קניאל

במאמר זה אבקש להעלות שתי שאלות. השאלה הראשונה נוגעת לסדום. מהו הסוד 
האמהות  יוצאות  שמשם  בסדום,  בה  יש  מה  המשיח?  נולד  שממנה  בסדום,  הטמון 
הקדומות והראשונות של שושלת בית דוד, הן בנותיו של לוט, הלוטות בערפל המקום 

ובעיתוי המסתורי שבו הן מגיחות להיסטוריה? וכדברי חז"ל:

בנותיך הנמצאות' ]...[ רבי טוביה בר' יצחק  'קום קח את אשתך ואת שתי 
אמר שתי מציאות, רות המואביה ונעמה העמונית, אמר ר' יצחק 'מצאתי דוד 

עבדי' איכן מצאתיו בסֹדֹם.1 

שנייה,  שאלה  גם  להעלות  ברצוני  מיתית,  בעיקרה  שהיא  הראשונה  השאלה  לצד 
פואטית: מהו השינוי שמתרחש בדרשות חז"ל כאשר הן מגיעות אל הדרשות הזוהריות? 
לאורך  אלה  מדרשים  של  המעבר  בשלבי  לבחון  שניתן  המיתופואטי  התהליך  מהו 
הדורות, בתוכנם ובצורתם? מצד אחד 'הזוהר כרנסנס', ומצד שני 'הזוהר כמהפכה', 
וכפי שהזוהר עצמו אומר בשעת חידוש 'הא אורייתא אתהדרת לעתיקותא' ]הרי התורה 
עתיקין  מילין  ש'מחדשין  כמי  עצמם  את  מגדירים  הדרשנים  ואף  לעתיקותה[,  שבה 
בכל יומא' ]מחדשים דברים עתיקים בכל יום[.2 על כן אנסה גם אני, באמצעות תיאור 

המאמר מתבסס על הרצאה שהוצגה בקונגרס העולמי ה–15 למדעי היהדות, ירושלים, אב תשס"ט.   *
תודתי למוריי ולחבריי על הדיונים המפרים בהיבטיה השונים של הסוגיה, בראש ובראשונה למוריי, 
מנחי הדוקטורט: יהודה ליבס, מנחם הירשמן ואילנה פרדס. לעמיתיי ועמיתותיי במכון שלום הרטמן: 
מלילה הלנר–אשד, ביטי רואי, חנה פנחסי, אורית אבנרי, אביטל דוידוביץ', ישי–רוזן צבי ודרור ינון. 

וכן לאברהם לידר, תחיה פרומן והלל בן–ששון על הערותיהם המעשירות.
בראשית רבה נ, י )מהדורת תאודור-אלבק, עמ' 528(, והשוו: שם מ, ד )שם, עמ' 392-391(. כדברי   1
הפסוק: 'וכמו השחר עלה ויאיצו המלאכים בלוט לאמר קום קח את אשתך ואת שתי בנֹתיך הנמצאֹת 
פן תספה בֲעֹון העיר' )בר' יט 15(, ו'מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו' )תהלים פט 21(. על 

מציאת דוד בסדום ראו גם: בבלי, יבמות יז ע"א.
זוהר ח"ב קמז ע"א, ח"ג קצז ע"ב. ראו: ד' מאט, 'מתניתא דילן — טכניקה של חידוש בספר הזוהר',   2 

]'דברים חדשים עתיקים': מיתוס, מיסטיקה ופולמוס, פילוסופיה והלכה, אמונה וריטואל במחשבה היהודית לדורותיה, א 
)מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כב ]תשע"א[(, עמ' 119-91[
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הולדת המשיח מסדום והעיון בדרשות חז"ל ובדרשות הזוהר על סוגיה זו, להשיב תורה 
לעתיקותה ו'לחדש מילין עתיקין'.

המשיח מתואר בבראשית רבה כ'זרע שבא ממקום אחר':

'לכה נשקה את אבינו יין' וגו' ר' תנחומא משום ]רבי[ שמואל 'ונחיה מאבינו ]זרע' 
זרע' אותו[  ]'ונחיה מאבינו  ]כאן,[ אלא  אין כתיב  בן  ונחיה מאבינו[ 

זרע שהוא בא ממקום אחר, ואי זה, זה מלך המשיח.3 

דרשה דומה נזכרת במספר מקומות אף על הולדת שת, ובשני המקרים מדובר בתנאים 
יוצאי דופן, הכורכים פלא ומצוקה, ובראשיתו של עולם חדש המצמיח לידה משיחית.4 

י' דן )עורך(, ספר הזהר ודורו, דברי הכנס הבינלאומי השלישי לתולדות המיסטיקה היהודית )מחקרי 
 ירושלים במחשבת ישראל, ח(, ירושלים תשמ"ט, עמ' 145-123. על הזוהר כרנסנס וכמהפכה ראו: 
י' ליבס, 'הזוהר כרנסנס', דעת, 46 )תשס"א(, עמ' 11-5. על תפיסת ספרות התיקונים כמהפכה אל מול 
הספרות הזוהרית ראו: הנ"ל, 'הזוהר והתיקונים: מרנסנס למהפכה', ר' מרוז )עורכת(, חידושי זוהר 
)תעודה, כא-כב(, תל אביב תשס"ז, עמ' 301-251. על גלגולם של המיתוסים מספרות חז"ל לספרות 
'De Natura Dei — על המיתוס היהודי וגילגולו', מ' אורון וע' גולדרייך  הזוהרית ראו גם: הנ"ל, 
)עורכים(, משואות: מחקרים בספרות הקבלה ובמחשבת ישראל מוקדשים לזכרו של פרופ' אפרים 

גוטליב, ירושלים תשנ"ד, עמ' 297-243. 
'לכה  בראשית רבה נא, ח )מהדורת תאודור-אלבק, עמ' 537(. על פי חילופי הנוסח בכתבי היד:   3
)כוזית(' ]=כאן מופיעה מילה אשר  שמואל  )רבי(  משום  תנחומא  ר'   ' יין אבינו  את  נשקה 
הטרידה חוקרים רבים, בשל מקורה הלא מבורר. בכ"י ו נאמר ר' שמואל "טוית", בכ"י ע הנוסח הוא 
"כוזית", ואילו בכ"י ל נכתב רק ר' שמואל. כדברי קוהוט: "כינוי שם היא, ובנוסחאות שלנו מילת 
כזית חסרה", ראו: הערוך, ח"י קוהוט, חלק ב, עמ' 8. אלבק בהערותיו מציין כי בדרשה על שת מופיע 
ר' שמואל כוזית, ואילו אצלנו ברבים מכתבי היד )א, ג, כ( מדובר בר' שמואל בר נחמן, ראו הערות 
אלבק לבראשית רבה נא, ח )עמ' 537([. 'ונחיה מאבינו זרע' ונחיה מאבינו בן אין כתיב כאן 
אלא ונחיה מאבינו זרע אותו זרע שהוא בא ממקום אחר )אחד( ]=כ"י ל אחד, ובכל כתבי 
היד האחרים הנוסח הוא 'אחר'. כאן הולך אלבק שלא כדרכו וסוטה מכ"י ל[. ואי זה זה מלך )ה(
משיח ]=כ"י ל מלך המשיח, כ"י ו המלך המשיח, וייתכן שיש כאן עדות למתח שבין תפיסות משיחיות 

שונות, ובין המלך האחד, הוא דוד, או המשיח העתידי שיקום מצאצאיו[. 
הדרשה על הולדת שת מייצגת מסורת משיחית אלטרנטיבית. על פי בר' ד 25: 'וידע אדם עוד את אשתו   4
ותלד בן ותקרא את שמו שת כי ָׁשת לי אלהים זרע אחר תחת הבל כי הרגו קין'. ואומר המדרש: 'ותקרא 
את שמו שת כי שת לי אלהים זרע אחר וגו' רבי תנחומא בשם רבי שמואל )טוית/כוזית( אמר נסתכלה 
אותו זרע שהוא בא ממקום אחר ואי זה, זה מלך המשיח'. לדעת אלבק, מקורה של הדרשה במעשה 
בנות לוט והיא הועתקה להולדת שת, ואילו לדעת לרנר מקורה של הדרשה בהולדת שת והיא הועתקה 
למעשה בנות לוט ולאחר מכן לרות רבה, מתוך ההקשר המשיחי. ראו: רות רבה ז, טז, על בנות לוט, 
ושם ח, א, על שת. ראו עוד: רות זוטא ד, שמעוני בראשית יט, ועיינו מקבילות נוספות בדיונו של אלבק 
על בראשית רבה כג, כה )עמ' 226(, וכן במבוא לבראשית רבה )שם, עמ' 8( ובהשלמות; וכן: רות רבה 
ח, א )מהדורת מ"ב לרנר, עמ' 84-83(. דעתו של לרנר יש לה על מה לסמוך שהרי קיים קשר עמוק 
בין שת לבין המשיח, כפי שמעיד גדליה סטרומזה במחקריו על אודות הזרם הגנוסטי, ה'שתיאנים' )בני 
 G. Stroumsa, Another Seed: Studies in Gnostic Mythology, Leiden 1984, pp. 73–77, .)שת
וטהרת המין,  עריות  בענייני  15-1. השתיאנים הקפידו מאוד  עמ'  ובדברי המבוא, שם,   ,169–174
ולידתו של שת מתוארת במונחים נסיים, כיוון שאין בה התערבות מינית המשוקעת בחטא. 'המקום 
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מהו אם כן, אותו 'זרע שבא ממקום אחר'? ראשית, אציע כי הזרע האחר וה'מקום 
רבים  הקדיש  ליבס  יהודה  המשיחיות.  הדרשות  של  היצירתי  המרחב  הם  האחר' 
ממאמריו לחקר המיתוס כסיפור מכונן המצוי על נקודת המפגש שבין הארצי לאלוהי, 
והמאפשר מגע בין האדם הפרטי לאל, מתוך אמונה ביכולתו של האדם להשפיע וגם 
לקבל שפע ממעל.5 ניתן לומר כי המשיח הוא ה'דמות המיתית' המובהקת ביותר, אשר 
מגלמת את נקודת המפגש שבין שמים לארץ, ובין העבר להווה ולעתיד. על המשיח, 
החל במקרא דרך ספרות חז"ל וכלה בספרות הזוהרית,6 הטילו עולמות של כמיהה 
והשלמה,  האופטימלית  התיקון  תפיסת  משתקפת  המשיחיות  הדרשות  דרך  ודמיון. 
והפנטזיות של הדרשנים לגבי השאלה 'מהי גאולה'. בדרשות אלה ניתן לדבר על המשיח 
בצורה משחקית וכמו נאיבית, המתעצמת לנוכח המציאות הקשה והכאובה, ואף ניתן 
ליצור את הדמות המשיחית שוב ושוב ב'מרחב הביניים הפוטנציאלי', היצירתי והילדי. 

המשיח מייצר את המקום הדרשני שכמעט הכול אפשרי בו.7

 האחר' שממנו נולד המשיח לפי השתיאנים הוא צינור השתן, ובפירוש זה נקטו גם בשבתאות. ראו: 
י' ליבס, 'כתבים חדשים בקבלה שבתאית מחוגו של ר' יהונתן איבשיץ, "פירוש ספרא דצניעותא", סוד 
האמונה השבתאית: קובץ מאמרים, ירושלים תשנ"ה, עמ' 191-190. הדים לקדושתו וייחודו של שת 
ניתן למצוא בפרקי דרבי אליעזר כא, המתאר את קין כבן הנחש, את הבל כבן אדם, ואילו שת יוצא 
דופן ואלוהי. רעיון זה נרמז גם במדרש תנחומא יתרו י, הכורך באמצעות ה'שלישי החביב' את שת ואת 
שלמה. הדיוק הלשוני מראה קרבה גדולה בין ה'זרע אחר' לבן הולדת שת, אלא שמגמה רעיונית יכולה 
לצדד במקורה של הדרשה כמוסבת על בנות לוט. לעומת זאת בתרגומים לבראשית יט 32, אונקלוס, 
נאופיטי ויונתן אומרים: 'ונקיים מאבונא בנין', ואינם מתייחסים לדיוק נוסחן של בנות לוט שהמדרש 

שלפנינו עומד עליו.
אציין רק חלק קטן מהמחקרים המוקדשים לסוגיה. י' ליבס, 'המשיח של הזוהר: לדמותו המשיחית   5
של ר' שמעון בר יוחאי', ש' ראם )עורך(, הרעיון המשיחי בישראל: יום עיון לרגל מלאת שמונים שנה 
לגרשם שלום, ירושלים תשמ"ב, עמ' 236-87; הנ"ל, 'מיתוס לעומת סמל בזוהר ובקבלת האר"י', אשל 
באר שבע, ד )תשנ"ו(, עמ' 209-192; הנ"ל, 'פרקים במילון ספר הזוהר', עבודה לשם קבלת התואר 
דוקטור לפילוסופיה' האוניברסיטה העברית בירושלים תשל"ז, ערך 'אדם', עמ' 87-28; הנ"ל, 'זוהר 

וארוס', אלפיים, 9 )תשנ"ד(, עמ' 119-67.
עודד ישראלי טען כי הזוהר הוא 'המדרש האחרון' הבנוי על דגם הדרשה החז"לית. בהנחה שאנו   6
לעיון  להרחיב  כמובן  היה  ניתן  הזוהרית.  בספרות  עתה  לעת  מסתכם  עיוננו  זו,  אבחנה  מקבלים 
בדרשות החסידיות העוסקות בדמותו של המשיח לבית דוד וצמיחתו מסדום. ראו לדוגמה פיתוחים 
מרתקים לעניין זה אצל ר' צדוק הכהן מלובלין, תקנת השבים, ירושלים תשס"ב, וכן אצל הרמח"ל, 
ספר קנאת ה' צבאות, ווארשא תרמ"ח; ובחסידות איז'ביצה, מי השילוח, בני ברק 1990. ראו: ע' 

ישראלי, פרשנות הסוד וסוד הפרשנות, לוס אנג'לס תשס"ה, עמ' 272.
 A. B. Kovelman, Between על המדרש כמשחק ראו: י' היינמן, דרכי האגדה, ירושלים תשי"ד; וכן אצל  7
חז"ל  מדרשות  המדרשית:  'המציאות  גרינוולד,  א'   ;Alexandria and Jerusalem, Leiden 2005
לדרשות המקובלים', דן )לעיל הערה 2(, עמ' 298-255; על מרחב הביניים הפוטנציאלי והמשחקי, ראו: 
ד' ויניקוט, עצמי אמיתי, עצמי כוזב, תל אביב 2009; הנ"ל, משחק ומציאות, תל אביב 1996. ראו גם: 
י' הויזינגה, האדם המשחק, ירושלים תשכ"ו. קריאות קרנבליות במדרשי חז"ל ברוחו של בחטין ראו 

 D. Boyarin, Socrates and the Fat Rabbies, Chicago 2009 :בספרו החדש של ד' בויארין
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בדרשה  מפותח  זה  רעיון  האל'.8  כ'בן  ובכתובים  נביאים  בפרקי  מתואר  המשיח 
החז"לית שלפנינו ומצביע על מוצאו הנסי של הגואל. ברצוני להציע כי במיתוס היהודי 
המשיח מייצג את מכלול תפקידיהם של 'האלים' בתרבויות המזרח הקדום ובמיתולוגיות 
אחרות.9 כדמות אנושית מצד אחד, וכדמות אלוהית מצד שני, העלילות המשיחיות 
במקרא ובדרשנות לדורותיה, ממלאות את הפונקציות התאומכית והתאוגונית, שהרי 
מסמלת  הדורות  לאורך  החוזרת  הופעתו  מסוים,  במובן  ומת.  לוחם  נולד,  המשיח 
חייו  ונצחיותה.10 לאורך  זאת בשל המשכיותה של השושלת היהודאית  את תחייתו, 
מפלצות  של  למלחמותיהן  בדומה  ובאויביו,  ביצרו  איתנים,  בקרבות  המשיח  נאבק 
הים האכדיות והאשוריות. זאת ועוד, משפחתו של המשיח נבנית מתוך עיקרון חוזר 
של מעשי גילוי עריות וחציית גבולות מיניים, הנעשים על ידי אמהות השושלת אשר 

סיפוריהן מופיעים בזה אחר זה במקרא.11 
נועזות בולטות בכל  הפנטזיה והמשחקיות הדרשנית, לצד חילוץ מגמות הצדקה 
כוונתי לאמהות בית דוד:  הדרשות העוסקות בדמותה המיתית של האם המשיחית. 
רות, תמר ובנות לוט — החוזרות על מעשים של פיתוי למען הצלתן ולמען הצלת עמן. 

כך למשל כנאמר בתהלים ב 7: 'אספרה אל חק ה' אמר אלי בני אתה אני היום ילִדתיך'. על עניין זה   8
 אני עומדת בהרחבה בנספח של עבודת הדוקטור: 'אמהות ופתיינות במיתוס הולדת משיח בן דוד — 
 M. Hengel, The Son of :מקרא, חז"ל, זוהר', האוניברסיטה העברית בירושלים, ]2010[. וכן ראו
 God: The Origin of Christology and the History of Jewish-Hellenistic Religion, London
 1976; I. Knohl, The Divine Symphony: The Bible Many Voices, Philadelphia 2003,
גן תשס"ח,  י' לורברבוים, מלך אביון, רמת  ירושלים תשס"ז;   pp. 87–98; הנ"ל, אמונות המקרא, 
עמ' M. Idel, Ben: Sonship and Jewish Mysticism, London 2007 ;39-19; מ' שניידר, 'בן יהואל 

ושר שלום', קבלה, כא )2010(, עמ' 254-143.
בסוגיה זו ראו: טענותיו הנחרצות של י' קויפמן, תולדות האמונה הישראלית, ירושלים תשי"ד, א,   9
עמ' 457-456; ב, עמ' 181-178, וכלשונו: 'אין "תולדה" לאל, אין חמדה, לידה, פריה, גדול, מיתה וכו' 
אין שום מידה מיתולוגית בו', שם, עמ' 245-244. כנגד ראו: י' קנוהל, אמונות המקרא )שם(, בדברי 
 M. Halbertal and :המבוא, וכן עמ' 40-62, וכן העיון בסוגיית המיתוס אל מול עמדותיו של קויפמן

A. Margalilit, Idolatry, Cambridge, London 1992, pp. 67–83
עניין זה טמון בפרדוקסליות של המונח 'משיח בן דוד', המתייחס מחד גיסא לדוד עצמו כמשיח   10
ומאידך גיסא לבנו העתידי, וכן לבניו ולאבותיו לדורותיהם. ראו זוהר ח"ב קד ע"א-ע"ב, פרשת סבא 
דמשפטים, על אודות תפיסת יהודה כמשיח המתגלם בכל דמויות צאצאיו: בועז, איבצן, עובד ועוד. 
על קימת דוד לתחייה על פי דרשת התלמוד הירושלמי ראו: י' ליבס, 'מצמיח קרן ישוע', מחקרי 
ירושלים במחשבת ישראל, ג, ג )תשמ"ד(, עמ' 336-334; וראו: בבלי, ר"ה כה ע"א, סנהדרין צח ע"ב, 

ירושלמי, ברכות ב, ג )ה ע"א; עמ' 18(.
ראו: בר' יט; בר' לח; רות ד; על האינטרטקסטואליות של מגילת רות המחברת סיפורים אלה, ומדגישה   11
את החזרתיות והמעגליות הטמונה בטרנסגרסיות המיניות של אמהות בית דוד, ראו בפרק הראשון של 
עבודת הדוקטור שלי )לעיל הערה 8(. וכן ראו: י' זקוביץ', 'בין תמונת הגורן במגילת רות למעשה בנות 
לוט', שנתון למקרא ולחקר המזרח הקדום, ג )תשל"ט(, עמ' 437-425; ע' שטיינזלץ, נשים במקרא, תל 
 H. Fisch, ‘Ruth and the Structure of the Covenant History’, Vetus ;64-58 'אביב 1984, עמ

Testamentum, 32 (1982), pp. 425–437

4]
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וההשגחה האלוהית  גיבורות אלו אנו עדים להדגשת היוזמה הנשית  בסיפוריהן של 
החיובית המלווה את המעשה, שעיקר תכליתו הולדת הבן הגואל.12 במאמר זה אתמקד 
בסיפור מוצאה הקדום של משפחת המשיח, הוא סיפור הולדת מואב ועמון על ידי בנות 

לוט — האמהות הקדומות של שושלת בית דוד. 

בנות לוט — סיפור ראשוני, כאוס ותיקון

האניגמטיות  היבטים:  כמה  בו  למנות  שניתן  מכשף,  כוח  טמון  סדום  בסיפור 
שבהתרחשות, העשן המכסה את הארץ לצד המערה המכסה על המתרחש בה, היין 
והשיבה למצב עץ הדעת שבו הטוב שלוב ברע, הלידה המפתיעה והמהירה של שני 
צאצאים, שמהם כמה דורות לאחר מכן תיוולד רות המואביה, וממנה יגיח דוד, וממנו, 
משיח בן דוד. כך נוצר אחד הסיפורים הקיצוניים והמפתיעים במקרא, ובעלי השפעה 
עצומה על המרחב המיתי — המפגיש בין שמים וארץ בכדי ליילד משיח. בנוסף לכך, 

אציע כי מדובר כאן ב'סיפור ראשוני' ובסיפור המניע לפעולה.  
כאשר מתבוננים בשושלת בית דוד לדורותיה, מסופה אל תחילתה, אנו רואים כי 
בנות לוט כמו מעוררות ודוחפות את שאר אמהות השושלת להיחלץ ולעשות מעשה, 
ללדת ילד משיחי ולתקן את בית דוד, בית עם ישראל, שהוא הבית הפרטי שלהן. כל 
בין העולמות.  וכפשוטו,  ומוות —  בין חיים  בין פנים לחוץ,  זאת כשהן עצמן תלויות 
הרקע לאותה התעוררות הוא הכאוס והלא–נודע: המצב הפרום של סדום וגיבורותיה, 
ביקור  אביהן,  ידי  על  לאונס  הפוטנציאלי  שילוחן  והחרדה,  האימה  העשן,  החורבן, 
המלאכים, ההצלה החפוזה, הרגעים הנסיים ואבידת אמן — במוות בלתי רגיל ומעורר 
אימה כשהיא הופכת לנציב מלח.13 כל אלה יוצרים תמונה לימינלית וכאוטית של עולם 

 E. Fuchs, :על הפן הדכאני והמבנה הפטריארכלי הטמון בהבניית דמותה של אם הגיבור במקרא ראו  12
 ‘The Literary Characterization of Mothers and Sexual Politics in the Hebrew Bible’, 
 A. Y. Collins (ed.), Feminist Perspectives on Biblical Scholarship, Chico, CA 1985, 
pp. 117–136. קריאה אחרת, המדגישה את ההיבט הנשי החתרני העולה ממכלול עלילות השושלת, 
 C. E. Fonrobert, ‘The Handmaid, the Trickster and the Birth of the Messiah: A Critical :ראו
 Appraisal of the Feminist Valorization of Midrash Aggada’, C. Bakhos (ed.), Current
 Trends in the Study of Midrash (Supplement to the Journal for the Study of Judaism, 106),
Leiden 2006, pp. 245–275. לשיטת פונרוברט העלילה המקראית מאפיינת אמנם 'סצנה גברית' 
אלא שבמדרשי חז"ל התמונה מתהפכת והדמויות הופכות לגיבורות השושלת המשיחית באמצעות 

תחבולות ומעשי ערמה הזוכים להצדקה אלוהית.
מיכל בן–נפתלי כותבת באומץ מרשים את קולה של סדום, ושל הבנות שבתוכה, מסע הנפתח באבידת   13
האם: 'ואני יודעת שהמלח הוא בסופו של דבר פרי בחירתך, כמו לכדת וגיבשת את דמעות הבנות כולן, 
עיניים שלא חדלו מלבכות או גושי דמעות שנעצרו באבם, כי המלח הוא תמיד בפינו, גם במתיקות, 
כך...  לו כל  ושנזקקת  ואינך אטומה אלא רק לכאורה, שקופה במצב הצבירה הזה שאסרו עלייך 
לכרות עמך בדיעבד את הברית היחידה שבאפשר, ברית בין בנות. ברית שעוברת דרך התקשרות 
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מתפורר לחלקיו כדי להיארג מחדש. סיפור סדום, אולי יותר מכל סיפור מקראי אחר, 
משיב את העולם לתוהו, ולזיכרון העולמות שהקב"ה ברא והחריב בטרם קם העולם 

הזה.14 

וה' המטיר על סדם ועל עמרה גפרית ואש מאת ה' מן השמים. ויהפֹך את הערים 
האל ואת כל הככר ואת כל יׁשבי הערים וצמח האדמה. ותבט אשתו מאחריו 
ותהי נציב מלח. ]...[ וישקף על פני סדם ועמרה ועל כל פני ארץ הככר וירא והנה 

עלה קיטֹר הארץ כקיטֹר הכבשן )בר' יט 27-24(.

הכיליון וקיטור הכבשן מהדהדים כמובן כיליון נוסף מאיים לא פחות, קוסמי ותשתיתי: 
הכוחות  שני  פעולת  אחת,  תמונה  של  פנים  בשתי  כאן  שמדובר  לומר  ניתן  המבול. 
שהיו  זקן'  אבינו  הצעירה  אל  הבכירה  'ותאמר  חז"ל:  וכדברי  ואש,  מים  הסטיכיים: 
סבורות שנתכלה העולם כדור המבול'.15 לוי גינזבורג דן במוטיב שני המבולים 
זה הראשון, הפעם בצורת  בני הדור להרס חוזר בעקבות  ובהמתנת  בעולם העתיק, 
'מבול של אש'.16 לאור ציפיית ההכחדה לומדים חז"ל, כמו יוספוס, אוריגנס ואחרים, כי 
בנות לוט האמינו שאכן התכלה העולם ו'אין איש בארץ' לבוא עליהן 'כדרך כל הארץ', 

ובכך גייסו הצדקה רעיונית ומוסרית למעשה הפיתוי.17

הדיבור לאבן, מצבה, כי מול האם כולנו נציבי מלח, מול האם כולנו שותקות ]...[ לבוא למקום שבו 
המילים הקוצפות ביותר והמפויסות ביותר נאמרות רק לאל, שבו אמיתות חייבות להיאמר, שבו אין 
אבחנה ברורה בין הרס עצמי לצמיחה' )מ' בן–נפתלי, ספר ילדות, תל אביב 2006, עמ' 21-20, 47(; 
ועל המעשה: 'אני יודעת שמה שעלום קשור בצבע ובגילוי ובכיסוי, בשמות וביכולת לכנות בשם. אני 
יודעת שהוא לוט. אני יודעת שיש בו חטא שחטאתי וחטא שחטאו בי ]...[ כאן מול המחוות הנואשות 
גם:  וראו   .)49  ,35  ביותר, השוללות ביותר, אני תוהה אם כל המחלות הן מחלות בית' )שם, עמ' 
 R. Tsoffar, ‘The Trauma of Otherness and Hunger, Ruth and Lot’s Daughters’, Women in

Judaism, 5 (2007), pp. 1–13
ראו לדוגמה: בראשית רבה ג, ז )מהדורת תאודור-אלבק, עמ' 23(.  14

בראשית רבה נא, ח )מהדורת תאודור-אלבק, עמ' 537(.  15
ל' גינזבורג, 'מבול של אש', הנ"ל, על הלכה ואגדה, תל אביב 1960, עמ' 219-205.  16

גינזבורג דן בזיקה המיתית המרתקת של שני הכיליונות, שעליהם ידעו מיישבי העולם הראשונים,   17
ולאחר המבול ציפו לבוא האש אשר תשמיד את העולם באופן סופי. בדומה לחז"ל הקושרים בין 
המבול, האש והמים, ומצדיקים כך את בנות לוט, אומר יוסף בן מתתיהו: 'והבתולות חשבו שנכחד כל 
המין האנושי וטיכסו עצה להתקרב אל אביהן בסתר, וכן עשו שלא יכלה העם, ונולדו להן בנים' )יוסף 
בן מתיתיהו, קדמוניות היהודים א יא, ה, תרגום: א' שליט, ירושלים ותל אביב 1967, עמ' 22(. אוריגנס 
מצדיק גם הוא את בנות לוט באמצעות הקישור למבול של נוח, ואת לוט בגלל שכרותו. בדבריו הוא 
מפתח משל אלגורי שבו לוט מייצג את החוק/התורה, אשתו מייצגת את בני ישראל הנכנעים לתאוות 
הגוף ואילו הבנות את המכשלה שכוונתה טובה אך תוצאותיה שליליות. לפיו בנות לוט ביטלו את 
הצד הרוחני של אביהן על ידי שיכורו ביין, ולכן נותר בו רק הכוח הפיזי והגשמי )של המצוות והחוק( 
ומתוכו פעל. ברמה האלגורית יש בדבריו ביקורת המוכרת לנו מתפיסותיו של פאולוס לגבי המצוות 
לעומת הרוח, אלא שאת רמת הפשט של הסיפור מנתב אוריגינס להצדקתן של בנות לוט. הוא מצביע 
על גלגולו של קשר זה אצל יוסף בן מתתיהו ובספר אדם וחוה, וטוען שחז"ל הם המקור של הדרשה. 
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לצד ההצדקה יש להדגיש: זהו המעשה הקיצוני והחמור ביותר על מנעד איסורי 
העריות, מכל סיפורי שושלת בית דוד. בניגוד לאיסורים החלקיים ולספק–חטאי–עריות 
המופיעים בשאר סיפורי אמהות השושלת,18 כאן מדובר בעריות שבין הורים וילדים, 

אב ושתי בנותיו, אחיות זו לזו.19 
נוסיף לרשימת הקצוות הרדיקליים הקיימים בסיפור את השאלה האתנית: כיצד 
ייתכן שבנות לוט, שתי הנשים הזרות, אמהות העמים העוינים והמקוללים,20 מעצבות 
את לב הריבונות היהודית? מדוע גיבורות אלה נבחרו ליצור את התבנית הראשונית, 
הקובעת את גורל העם היהודי, לא רק במובן היסטורי אלא אף במובן מיתי ונצחי החוזר 

על עצמו? 
של  ולזרותן  המיני  לחטא  המשיחי  הסיפור  בין  המפגש  קריסטבה,  ג'וליה  לדברי 

הנשים המבצעות אותו יוצרים את הפתיחות ל'אחר' המייחדת את בית דוד ומלכותו: 

Foreignness and incest were thus at the foundation of David's 
sovereignty. The biblical narrative suggests that being chosen is paid 
and deserved by the possibility of transgressing strict obedience and 
taking the risk of deviation – provided the latter is subordinated to a 
global design [...] that sovereignty opens up [...] to the dynamics of a 
constant, inquisitive, and hospitable questioning, eager for the other 
and for the self as the other.21

 Origen, Homilies on Genesis and Exodus (The Fathers of the Church, 71), trans. by :ראו
R. E. Heine, Washington 1990, pp. 112–120, זאת בניגוד למסורת המתוארת בספר היובלים שם 
היוזמה היא של לוט ועל כן האשמתו נחרצת: 'ואת לוט הציל כי זכר ה' את אברהם ויוציאהו מתוך 
ההפיכה: ויעש הוא ובנותיו חטא בארץ אשר לא היה כמוהו מימי אדם עד ימיו כי שכב האיש עם 
בנותיו: והנה צווה ונחרת על כל זרעו בלוחות השמים להכריתם ולעשות משפטם כמשפט סדום וכי 

לא ישאר לו כל זרע אדם ביום הדין' )יובלים טז, ז-ט ]מהדורת כהנא, תרגם מ' גולדמן, עמ' רנה(.
רחל ולאה הן שתי אחיות אשר נישאו לאיש אחד, תמר אמנם מפתה באיסור, אך את חמיה ולא את   18
אביה, ואילו רות היא ספק אסורה בשל היותה מסורה לגואל 'הקרוב' ובשל מואביותה )בטרם חודשה 
ההלכה בתפיסה הדרשנית, כנאמר במשנה, יבמות ח, ג( ראו עיון מעמיק בסוגיית העריות בספרות 

הקבלית: מ' אידל, 'פירושים לסוד העריות בראשית הקבלה', קבלה, 12 )תשס"ד(, עמ' 199-89.
ראו: ש"א ליונשטם, 'עריות', אנציקלופדיה מקראית, ו, ירושלים תשל"ב, עמ' 390-388. יש לציין כי   19
לא קיים במקרא איסור מפורש הנוגע לאב ובנותיו, אלא הדבר נלמד מקל וחומר האוסר על יחסים 
עם הנכדה המופיע בויקרא יח 10, וראו על כך: שם, עמ' 389, וכדברי ב' שוורץ: 'אומנם אפשר ללמוד 
לוין  )ב"א  תחילה'  בכוונה  נשמטו  שהן  להניח  קשה  אך  אסורות,  אלה  שנשים  אחרים,  מאיסורים 

)עורך(, ויקרא ]אנציקלופדיה עולם התנ"ך )מהדורה חדשה([, תל אביב 1993, עמ' 122(.
ראו: דב' כג 5-4.  20

 R. M. Schwartz, גם:  וראו   ;J. Kristeva, Strangers to Ourselves, New York 1991, p. 75  21
 ‘Adultery in the House of David’, A. Bach (ed.), Women in the Hebrew Bible, New York

1999, pp. 343–347
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ואכן, בית דוד נבנה ממעשים טרנסגרסיביים חוזרים של נשים זרות, אשר מבורכות 
בסיום מגילת רות והופכות לחוליה מרכזית בשושלת המלוכה היהודאית והמשיחית. 
התקבלותן של הגיבורות הזרות לתוך הקנון המקראי מעידה על קבלת ה'אחר', ונדמה 
לי שהיא יכולה לסייע לנו בהבנת דרשת חז"ל על אודות ה'זרע שבא ממקום אחר'. 
דרשה זו רומזת כי הזרע שבא ממקום אחר, מכשיר הן את מעשי הפיתוי האסורים והן 

את אחרותן של הנשים המבצעות מעשים אלה.
תהו  'לא  שנאמר  ורביה,  לפריה  אלא  העולם  נברא  לא  'והלא  החז"לית  האמירה 
בראּה, לשבת יצרּה',22 מתגלה בסיפורן של בנות לוט בכל הפרדוקסליות שלה. לפנינו 
לידה הצומחת מתוך חורבן ומעשה שראשיתו באיסור ובזעקה, 'ויאמר ה' זעקת סדם 
 ועמרה כי רבה ]...[ ארדה נא ואראה הכצעקתה הבאה אלי עשו — כלה, ואם לא — 
אדעה' )בר' יח 21(. זוהי בריאה הנוצרת על סף החיים והמוות, ואשר סופה בבניית 

אילן משיחי מפואר.

’Primal Scene‘ והסיפור הראשוני

לפרויד הייתה אינטואיציה מרתקת בשעה שמיקד את הדרמה הפרטית והפסיכולוגית 
בסצנה הראשונית/הראשיתית )primal scene(.23 ברגע בו הילד מגלה את טיב היחסים 
בין הוריו ואת אופן היווצרותו, כאשר הוא מתבונן ממשית או דמיונית בזיווג שביניהם. 
עוצמת רגע הגילוי מעוררת בו חרדה יחד עם קונפליקטים אחרים: הדאגה לאם, גילוי 
המיניות שלו עצמו, התסביך האדיפלי ויחסו המורכב לאב הכולל אהבה ושנאה, הרצון 

לדעת–ולא–לדעת בו זמנית. 
ל'סצנה הראשונית'  סדום  בחורבן  עדים  אנו  והקוסמית,  המיתית  ברמה  להבנתי, 
של הסיפור המיתי הגדול של העם היהודי: ראשיתה של הביוגרפיה המשיחית, 
התמונה  מופיעה  סדום  במערת  הראשונות.  הבוחרות  האמהֹות  של  הלידה  ותמונת 
הארכיטיפית והקדומה של שתי נשים הבוחרות להרות לאביהן. מתוך החורבן, ההרס 
והחרדה, בנות לוט מגייסות כוחות לפתות ולשכר, להתעבר, לדבר ולשכנע. הן חוזרות 
פעמיים על אותן המילים, ולאחר שני הלילות, הן יולדות שני בנים ומכנות אותם בשמות 
עמון ומואב, המדגישים את הידוע ואת הלא–ידוע, המכוסה והמגולה, שבאותו מעשה:

משנה, גיטין ד, ה.  22
על ה'סצנה הראשונית' ראו: ז' פרויד, מיניות ואהבה, תרגם ד' זינגר, תל אביב תשס"ג, עמ' 128-118;   23 
הנ"ל, פירוש החלום, תרגמה ר' גינזבורג, תל אביב תשס"ח, עמ' 46, 175-167; הנ"ל, איש העכברושים, 
תרגמה מ' קראוס, צפת תשס"ד; ראו ניתוח של מונח זה בשדה היצירתי והאמנותי: ה' בלום, חרדת 
ויניקוט )לעיל   ההשפעה, תל אביב 2008, עמ' 74-56; וכמחלוקת על הנחות היסוד של פרויד — 
הערה 7(, עמ' 177-167. ראו עוד: ג' קריסטבה, 'זמן נשים', דרכים לחשיבה פמיניסטית, א, רעננה 

2007, עמ' 185-184.
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עמו כי ירא לשבת בצוער וישב  בנֹתיו  ושתי  בהר  ויעל לוט מצוער וישב 
בנֹתיו. ותאמר הבכירה אל הצעירה אבינו זקן ואיש אין  ושתי  הוא  במערה 
בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ. לכה נשקה את אבינו יין ונשכבה עמו ונחיה 
מאבינו זרע. ותשקיןָ את אביהן יין בלילה הוא ותבֹא הבכירה ותשכב את אביה 

ולא ידע בשכבה ובקומה )בר' יט 33-30(.
ויהי ממחרת ותאמר הבכירה אל הצעירה הן שכבתי אמש את אבי נשקנו יין גם 
הלילה ובֹאי שכבי עמו ונחיה מאבינו זרע. ותשקיןָ גם בלילה ההוא את אביהן 

יין ותקם הצעירה ותשכב עמו ולא ידע בשכבה ובֻקמה. )שם, 35-34(.

שאלת החירות

המעשה הכפול של בנות לוט נעשה בלית ברירה ועל סף הכיליון, עניין המעצים את 
מורכבותו. מחד גיסא, לפנינו בחירה המצטרפת לדגם האמהות היוזמות של בית דוד, 
ולחתרנותן המינית, כדברי דוד ביאל על בנות לוט: 'כמו במגילת רות, גם כאן הנשים 
הן המבטיחות את המשך הקיום, בהפרן את המוסכמות: וכמו במגילת רות, גם כאן 
 התחבולה המינית כרוכה בפיתוי'.24 מאידך גיסא, תיאור האימה בסדום, יחד עם ההצעה 
שלוט מציע לאנשי העיר לאנוס את בנותיו, מעלות בחריפות יתרה את שאלת החירות, 

ובפרט החירות הנשית: 

טרם ישכבו ואנשי העיר אנשי סדם נסבו על הבית מנער ועד זקן כל העם מקצה. 
ויקראו אל לוט ויאמרו לו איה האנשים אשר באו אליך הלילה הוציאם אלינו 
אחי  נא  ונדעה אתם. ויצא אלהם לוט הפתחה והדלת סגר אחריו. ויאמר אל 
אתהן  נא  אוציאה  איש  ידעו  לא  אשר  בנות  שתי  לי  נא  הנה  תרעו.  
אליכם ועשו להן כטוב בעיניכם רק לאנשים האל אל תעשו דבר כי על 

כן באו בצל קרתי )בר' יט 8-4(.

פיתוי האב במערה יכול להתפרש כ'מידה כנגד מידה' אשר נוקטות בנות לוט כנקמה 
עם  סדום.  לאנשי  לוט  של  המחרידה  להצעתו  וכתגובה  אביהן,  ידי  על  הפקרתן  על 
זאת, במעשה הפיתוי ניכרת הפנמת ההתנהגות של האב וִמנהגיה הקשים של העיר, 
כדרך הפעולה היחידה האפשרית לשתי הבנות. מהניסיון הפסיכואנליטי והפמיניסטי 
בטיפול בנפגעות אלימות ותקיפה מינית אנו לומדים כי נשים הנתונות במערכות דיכוי 
 והתעללות נוהגות להפנים התנהגויות אלה ולשחזרן, כיוון שזוהי דרך הביטוי היחידה 
המוכרת להן.25 ייתכן שזוהי הסיבה שמיד לאחר חורבן סדום, האמירה הראשונה של בת 

ד' ביאל, ארוס והיהודים, תל אביב 1994, עמ' 27.  24
על הדיכוי הטמון בגילוי העריות ושעתוקו לאורך הדורות ראו: ג"ל הרמן, טראומה והחלמה, תל אביב   25
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לוט הבכורה היא 'איש אין בארץ לבוא עלינו כדרך כל הארץ' )בר' יט 31(. התמקדותן 
של בנות לוט בתחום המיני, כפיפותן לפרוורסיה ולאימה הקשורה בה, וכן דמות האב 
המסוגל לשכב עם בנותיו — מעידות על השפעותיה הקשות של סדום על הניצולים 

ממנה. נראה כי באופן עמוק איש לא יכול 'לשרוד' מסדום.26   
והעוצמה שלהן. בנות לוט  נפגשות האחרית והראשית על הכאוטיות  זה  בסיפור 
משוכנעות כי הקיץ הקץ ועל כן עוסקות בִהתרבות נואשת ובלידת ילד. הכמיהה ליצירת 
ראשית מחודשת מאפיינת תגובות אנושיות למצבים קטסטרופליים, שבהם אדם עד 
למצב של כיליון או חֹווה אותו על בשרו.27 השואה המרחפת מעל הסיפור ועוצמתה של 
הלידה הנסית משייכים את המעשה למיתוס המשיחי וליסודותיו המפותלים, המיניים 

והאנרכיים.28
'הסיפור הראשוני' של סדום, מתרחש ב'מקום אחר' ועוסק באופן הבריאה 'האחר' של 
הצאצא המשיחי, בזכות היוזמה הנשית והפתיינית של בנות לוט. זרע זה מכונה באגדת 
בראשית 'זרע תרומה', מונח המצביע על החסד והנדיבות הטמונים במעשה.29 החסד מצד 
אחד משמעו גילוי עריות, ומצד שני זוהי אותה תרומה המאפשרת לעולם להתקיים.30 כל 
אלה זוכים להצדקה מובהקת וחוזרת בדרשות חכמים. היין הוא 'מעין עולם הבא' ולשם 

כך הוא מוכן ומזומן במערה, למען אותו זרע שבא ממקום פלאי ואחר:

'ותשקן את אביהן יין' וגו' נקוד על וי"ו ]עליו[ של 'ובקומה' שבשכבה לא ידע, 
בקומה ידע. 'ויהי ממחרת ותאמר הבכירה אל הצעירה' וגו' מנין היה להם יין 
במערה, אלא ממה שהיין מרובה להן היו מביאין ]כונסין[ אותו במערות. א"ר 
יהודה בר סימון: נעשה להם מעין דוגמא ]דיגמה[ של עולם הבא, היך 

מה דאת אמר )יואל ג( 'והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס'.31

1994; א' ריץ', ילוד אשה, תל אביב 1989; ד' אברמוביץ', המלך ערום: גילוי עריות במבט פמיניסטי, 
תל אביב 2004.

על הטראומה של סדום והרעב הקמאי של עמון ומואב, הבא על תיקונו במעשה רות המואביה, ראו:   26
צופר )לעיל הערה 13(, עמ' 13-1.

משטרים  יוצאי  השואה,  ניצולי  של  בזיכרונותיהם  עוסקת  הרמן   .)25 הערה  )לעיל  הרמן  ראו:   27
טוטליטריים ונשים שעברו התעללות, וטוענת כי נשים אלה, כמו נפגעים אחרים בגופם, נוטות לשמר 

ולשחזר התנהגויות אלה, הנובעות מקיפאון רגע מטראומה והפיכתו למציאות מתמשכת. 
ראו: ג' שלום, 'להבנת הרעיון המשיחי בישראל', הנ"ל, דברים בגו, תל אביב תשל"ו, עמ' 190-155.  28

ראו: אגדת בראשית )מהדורת בובר(, קרקוב תרס"ג, פרק כה.  29
בוי' כ 17 מעשה עריות שבין אח לאחותו מכונה חסד, וכך ניתן להבין גם את הנאמר בתהלים פט 3:   30
'כי אמרתי עולם חסד יָּבנה שמים ָּתִכן אמונתך בהם'. ראו: ספרא, קדושים יא; בבלי, סנהדרין נח ע"ב; 
ירושלמי, יבמות יא, א )יא ע"ד; עמ' 881(. על מובניו הרב משמעיים של החסד מכאן כנדיבות ומכאן 
כהמטת קלון וחרפה ראו: ר' נתן בן יחיאל, ספר הערוך השלם, מהדורת ח"י קוהוט, תל אביב תשל"ו, 
חלק 6, עמ' 266; שם, חלק 3, עמ' 453-452 לערכים 'חסד' ו'עריות'. ראו עוד: א' אבן שושן, המילון 

החדש, ירושלים תשכ"ט, א, עמ' 412; מ' זהרי, עולם חסד יבנה, ירושלים 2007.
בראשית רבה נא, ח )מהדורת תאודור-אלבק, עמ' 538-537(.  31
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בדרשה אחרת, המפתחת את רעיון הנקודה שעל הוי"ו, חז"ל מצדיקים באופן מובהק 
את בנות לוט ומכנים את מעשה הפיתוי והשיחה שביניהן 'דבר מצווה')!(, זאת לצד 

גינויו החמור של לוט:

תנא משום רבי יוסי בר רב חוני: למה נקוד על וי"ו )בר' יט 33( 'ובקומה של 
ליה  הוה  ומאי  ידע.  בקומה  אבל  ידע,  לא  שבשכבה  לומר,  בכירה'? 
איבעי  לא  אחרינא  דלפניא  מינה,  נפקא  הוה!  דהוה  מאי  למיעבד?! 
למישתי חמרא ]...[ א"ר חייא בר אבין א"ר יהושע בן קרחה: לעולם יקדים 
 — לצעירה  בכירה  שקדמתה  אחת  לילה  שבשכר  מצוה,  לדבר  אדם 

זכתה וקדמה ארבעה דורות בישראל )למלכות(.32

יש שיראו בדברי חז"ל מהפכה פרשנית לסיפור בעל אופי דואלי במקרא, ויש שיזהו את 
מגמת ההצדקה כטמונה בסיפור המקראי עצמו.33 מעניין לציין כי בניגוד למעשיהן של 
תמר ושל רות, אשר זכו להצדקה ולהתייחסות נרחבת, בחקר המקרא בכלל, ובקריאות 
הפמיניסטיות והספרותיות בפרט,34 לבנות לוט הוקדשה התייחסות מחקרית מועטת 
זאת למרות ההצדקה הנועזת שלהן מצד חז"ל, ולמרות היותן האמהות הקדומות של 

השושלת.35

בבלי, נזיר כג ע"א-ע"ב. וראו המקבילה בבבלי, הוריות י ע"ב, וכאן יש להעלות כאמור את תהייתו   32
על  דבריו של אלבק  ראו  עמו',  ואין דעתו  לומר שיבעול אדם  'שאי אפשר  היירונימוס  היפה של 

בראשית רבה נא, ט )עמ' 538(. 
על האופי האטיולוגי של הסיפור ראו דברי דרייבר וספייזר, המזהים כאן מעשייה הבאה להשמיץ את   33
 E. A. Speiser, Genesis (The Anchor Bible), New .הולדת עמון ומואב ולהבדיל בינם לבין ישראל
 York 1979, pp. 144–146; S. R. Driver, The Book of Genesis (Westminster Commentaries),

London 1904, pp. 202–205
כך למשל בולטת ההתייחסות לגיבורות אלה ולא לאמהותיהן הקדומות במחקריהן של עתליה   34
 M. Bal, Lethal Love: Feminist( מיקה באל ,)ברנר )ע' ברנר, אהבת רות, קרית טבעון תשמ"ח
פיליס   ,)Literary Readings of Biblical Love Stories, Bloomington 1987, pp. 68–103
טריבל )P. Trible, God and the Rhetoric of Sexuality, Philadelphia 1985(, אילנה פרדס 
)א' פרדס, הבריאה לפי חווה: גישה ספרותית פמיניסטית למקרא, תל אביב 1996(, אסתר פוקס 
 E. Fuchs, ‘Sexual Politics in the Biblical Narrative’, Journal for the Study of the(
Old Testament, 310 [2000], pp. 44–110( ואחרות. לעומת זאת במחקריהם של יאיר זקוביץ 
ואביגדור שנאן בולטת ההנגדה בין דמותה החסודה של רות לבין תמר הנשפטת באופן חלקי 
ולבין בנות לוט הנתפסות כחוטאות גמורות. את סיפור סדום רואים מחקרים אלה כמסורת אנטי 
יהודאית שנועדה להכפיש את המוצא של בית דוד. ראו: י' זקוביץ וא' שנאן, מעשה יהודה ותמר, 
י' זקוביץ, 'בין תמונת הגורן במגילת רות למעשה בנות לוט',  ירושלים תשנ"ב, עמ' 228-219; 
למשיח,  מרועה  דוד —  הנ"ל,   ;33-28 עמ'  )תשל"ט(,  ג  ולחקר המזרח הקדום,  למקרא  שנתון 

ירושלים תשנ"ו, עמ' 35-24.
השירה.  גם  וכך  הדורות,  לאורך  הסיפור  ייצוגי  את  פיתחה  אשר  הפלסטית  לאמנות  בניגוד  זאת   35
T. Frymer- וכן   ;)13 הערה  )לעיל  צופר  ראו:  בסיפור  בהרחבה  העוסקים  דופן  יוצאי  למחקרים 
 Kensky, Reading the Women of the Bible, New York 2002, pp. 257–263; W. A. Gage, ‘Ruth
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עמון ומואב — יחסים מפוצלים

ראשיתה של העוינות כלפי עמון ומואב טמונה בפרידת לוט מאברהם 'ולתאווה יבקש 
נפרד', ובשל בחירתו בסדום מלאת הרשע והזימה כמקום מגוריו.36 העמדה האתנית 
השלילית מתעצמת בעת הנדודים במדבר לנוכח שני העמים היושבים בעבר הירדן 
ולנוכח החטאים המיניים של בנות מואב עם בני ישראל בערבות מואב. גם דמויותיהם 
של בלק ועגלון, מלכי מואב, תורמות למתיחות, והיא מצטרפת למכלול המגעים בין 

ישראל לבין צאצאי בנות לוט. 
נדמה כי המסורת החיובית העוסקת במניעים המוצדקים של בנות לוט והעובדה 
המכריעה כי מוצאה של רות ממואב, נותרת מסורת כמעט מנותקת, אשר אינה מכסה 
על פשעי שתי האומות והשנאה כלפיהן. שנאה זו נותרת חתומה לדורות, באמצעות 
הדרישה לנתק שושלתי ולהטלת טאבו על קשרי נישואין והולדה עמם, כקללה הרובצת 

אל תוך הנצח: 

לא יבֹא עמוני ומואבי בקהל ה' גם דור עשירי לא יבֹא להם בקהל ה' עד עולם. 
על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים בדרך בצאתכם ממצרים ואשר שכר 

עליך את בלעם בן בעור מפתור ארם נהרים לקללך )דב' כג 5-4(.

 דומה שההלכה המתעצבת ביחס לעמון ומואב משקפת את הפיצול הקיים במקרא — 
ובגרעין  המשותף  בשורש  הכרה  מכאן;  אהבה  ואף  וזיקה  מכאן,  ואיום  גינוי  שנאה, 
עולם' מכאן. הדרך לשמר  'עד  והתרחקות  והתכחשות  החיובי שנזרע בסדום מכאן, 
פיצול זה היא מרתקת ומפתיעה: חז"ל מתעקשים על הבחנה מגדרית בין הנשים לבין 
הגברים יוצאי שתי האומות: 'עמוני ומואבי, אסורים, ואסורן אסור עולם, אבל 

37 נקבותיהם ֻמתרות מיד'.
ניתן לכאורה לטעון כי ההבחנה בין הנקבות לזכרים נעשתה בזכות בנות לוט ורות, 
הנשים הצדיקות, זאת לעומת הגברים החוטאים והמחטיאים לאורך ההיסטוריה, אלא 
שנשות מואב חטאו והחטיאו גם הן בימי המדבר. לדעתי, הפיצול המגדרי, בדומה לפילוג 
שיוצר הילד ביחס לאביו ואמו אל מול ה'סצנה הראשונית', הוא אופן ההתמודדות של 
חז"ל עם מורכבות היחסים שראשיתם בסדום. הצדקת האם והדאגה כלפיה לעומת 

 upon the Threshing Floor and the Sin of Gibeah: Biblical-Theological Study, Westminster
 Theological Journal, 51 (1989), pp. 369–375

על סוגיה זו ראו: בראשית רבה מא, ז )מהדורת תאודור-אלבק, עמ' 394-393(; בבלי, נזיר כג ע"א;   36
תנחומא, וירא יב; אגדת בראשית פרק כה; על מסורות שליליות הנוגעות ללוט בספרות הבית השני, 
 J. Kugel, Traditions of the Bible, Cambridge 1998, :בספרות החיצונית ובראשית הנצרות ראו

pp. 328–336
משנה, יבמות ח, ג.  37
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העימות עם האב מאפיינים תבנית אדיפלית מוכרת ופיתוח מנגנון הגנה כנגד החרדה 
הקדומה. המנגנון הכפול מהדהד את המקום הכאוטי והלא–נודע, המאיים והמוכר גם 
יחד, ששורשיו בסדום. משם נחתם הדפוס המורכב כלפי מואב ועמון, שפירושו קירוב 
הנשים והאמהות, והרחקת הגברים והאבות — עניין המשקף את הברית הנסתרת שבין 
האל לאמהות המשיחיות, החוזרת בכל סיפורי השושלת. דפוס זה מאפשר את קיומו 

של ה'זרע שבא ממקום אחר', זר וקרוב בו זמנית. 
כעת נפנה אל השאלה השנייה: מה מתרחש במעבר מדרשות חז"ל הנועזות לדרשה 

הזוהרית העוסקת במעשה בנות לוט? 

המדרש הזוהרי — זוהר וירא קט ע"א - קיא ע"ב

ויעל לוט מצוער וישב בהר ושתי בנותיו עמו וגו'. מאי טעמא, בגין דחמא דהוה   .1
קריב לסדום ואסתלק מתמן. רבי יצחק פתח: ]איוב לז 12[ 'והוא מסיבות מתהפך 
בתחבולותיו לפעלם', קב"ה מסבב סבובין דעלמא ואייתי קומרין טהירין למעבד 
עביד  בתחבולותיו,   — ובמה  אחרא.  בגוונא  לון  ועביד  לון  מהפך  ולבתר  עובדוי, 
תחבולין ומסבב סבובין לאפכא לון, ולאו כאינון קדמאי. 'לפעלם', בגין פעלם דבני 
נשא, כמה דאינון עבדין עובדין הכי מהפך לון, 'כל אשר יצום על פני תבל ארצה', 
בגין דעובדין דבני נשא מהפך לאינון מסבות, בכל מה דאיהו פקיד לון על פני תבל 
וגו'. רבי אלעזר אמר: והוא מסבות מתהפך, הקב"ה מסבב סבובין ואייתי עובדין 
בעלמא לאתקיימא, ולבתר דחשיבו בני נשא דיתקיימון אינון עובדין, קב"ה מהפך 

לון לאינון עובדין מכמה דהוו בקדמיתא' בתחבולותיו, בתחבולתו כתיב. 

]תרגום[  

'ויעל לוט מצוער וישב בהר ושתי בנותיו עמו'. מה הטעם? בגלל שראה שהיה קרוב לסדום   .1
ועלה משם. רבי יצחק פתח: 'והוא מסבות מתהפך בתחבוֹלָתו לפעלם כל אשר יצֵום על פני 
תבל ארצה' ]איוב לז 12[. הקב"ה מסבב סיבובי העולם, ומביא כיסויי אורות לעשות מעשיו, 
ואחר כך מהפך אותם ועושה אותם בגון אחר. ובמה, 'בתחבולותיו'. עושה תחבולות ומסבב 
סיבובים להפוך אותם, ולא כאלה הראשונים. 'לפעלם', בגלל פעלם של בני האדם, כמו שאלה 
עושים מעשים, כך מהפך אותם. 'כל אשר יצום על פני תבל ארצה'. מפני מעשי בני האדם, 
מהפך אלה מסיבות, בכל מה שהוא מצוה להם על פני תבל וגו'. רבי אלעזר אמר, והוא מסיבות 
מתהפך, הקב"ה מסבב סיבובים ומביא מעשים בעולם להתקיים, ולאחר שחושבים בני אדם 
שיתקיימו אלה המעשים, הקב"ה מהפך את אלה המעשים מכמו שהיו בתחילה. 'בתחבולותיו', 

בתחבולתו כתוב. 
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זוהר וירא קט ע"א - קיא ע"ב

קמיה, חשיב  טיקלא אסתחרת  דההיא  בעוד  דחרסא,  מאנין  דעביד  אומנא  כהאי   .2
דא  מאנא  מהפך  עביד,  אחרא  כגוונא  למעבד  חשיב  עביד,  דא  כגוונא  למעבד 
קמיה. כך קב"ה מהפך עובדוי  אסתחרת  טיקלא  דההוא  בגין  דא,  למאנא 
דאיהו עביד, בתחבולתו חסר יו"ד, ומאן איהו דא בי דינא דלתתא דאיהו טקלא 
דאסתחרת קמיה, ועל דא מהפך מאנין ממאנא דא למאנא אחרא וכל דא כפי פעלם 
דבני נשא. אי מטיבין בני נשא עובדיהון, ההוא טקלא דסחרא, אסחרת לון לימינא. 
וכדין אתעבידו עובדין בעלמא לאוטבא לון כדקא יאות, וטיקלא אסחרת תדיר ולא 
שכיך בההוא סטרא דימינא, ועלמא מתגלגלא ביה. אתו בני נשא לאבאשא תחבולתו, 
דאסחר תדיר והוה קיימא באסחרותא דימינא, קב"ה אסחר ליה בסטרא דשמאלא, 
ומהפך מסבות ומאנין דהוו בקדמיתא לההוא סטר שמאלא, וכדין טקלא אסחרת 
סטרא,  לההוא  אסחר  וטקלא  נשא,  לבני  לון  לאבאשא  בעלמא  עובדין  ואתעבידו 
עד דבני נשא תייבין לאוטבא עובדיהון. וטקלא קיימא בעובדין דבני נשא, ועל דא 

בתחבולתו — לפעלם, ולא קיימא תדיר. 
]...[ תא חזי, לוט נפקו מניה ומבנתיה תרין אומין מתפרשן ואתקשרו בההוא סטרא   .3
כלא  דיתעביד  גלגולין בעלמא,  ומגלגל  ועל דא קב"ה מסבב סבובין  לון,  דאתחזי 
כדקא יאות, ויתקשר כלא באתריה. תא חזי, יאות הוה ליה ללוט דקב"ה יפיק מניה 
ומבנתיה )ומאתתיה(38 תרין אומין אלין, אלא בגין לאתקשרא באתרייהו דאתחזי 
להו. ואתעבידו מגו יינא וההוא יינא אזדמן להון במערתא ההיא ליליא, ודא הוא רזא 

דאתעבידו ]בר' ט 21[, כמה דאת אמר 'וישת מן היין וישכר' והא אתמר ואוקמוה. 
תא חזי, מואב ועמון אינון קראן לון שמהן, מואב מאב, רבי יוסי אמר, בכירה בחציפו   .4
אמרה מואב מאבא הוא, והצעירה גם היא ילדה בן ותקרא שמו בן עמי, בצניעו 
אמרה בן עמי, בר עמי, ולא אמרה ממאן הוה. תא חזי בקדמיתא כתיב 'ולא ידע 
בשכבה ובקומה' בוא"ו, ונקוד על וא"ו, בגין דסיועא דעילא הוה אשתכח 
בההוא עובדא דזמין מלכא משיחא לנפקא מניה. ובגין כך אשתלים הכא 
בוא"ו, ובאחרא כתיב ובקמה חסר וי"ו, בגין דלא נפק מינה חולקא לקב"ה כהאי 

אחרא, ועל דא כתיב בהאי אחרא קשישא 'ובקומה' בוא"ו מלא ונקוד עלה. 

'מבנתיה' — על פי דפוס מנטובה, וכך גם בכתב היד של ר' משה קורדובירו )ראו: אור יקר, ה, פרשת   38
וירא, עמ' מ(. בדפוס קרימונה נכתב אמנם 'מאשתו', אך נראה, כפי שהאיר בפני יהודה ליבס, כי 

מדובר בטעות משום שגרת הלשון.
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זוהר וירא קט ע"א - קיא ע"ב ]תרגום[

כאותו אומן שעושה כלי החרס. בעוד שאותו גלגל ]הטיקלא[ מסתובב לפניו, חושב לעשות   .2
כצורה זאת — עושה, חושב לעשות אחרת — עושה. מהפך כלי זה לכלי זה, בגלל שאותו 
הגלגל ]הטיקלא[ מסתובב לפניו. כך הקב"ה מהפך מעשיו שהוא עושה. בתחבולתו, חסר 
יו"ד, ומי הוא, זה בית דין של מטה, שהוא טיקלא המסתחררת לפניו. ולכן מהפך כלים, מכלי 
זה לכלי אחר. וכל זה כפי פעלם של בני האדם. אם מיטיבים בני אדם מעשיהם, אותו גלגל 
ואז נעשים מעשים בעולם להיטיב להם כיאות.  ]הטיקלא[ שמסתובב, מסובב אותם לימין, 
והגלגל מסתובב תדיר ולא שוכך, באותו הצד הימני, והעולם מתגלגל בו. באו בני האדם להרע, 
תחבולתו שסובבת תדיר והיתה קיימת בצד הימני, הקב"ה מסובב אותה לצד השמאלי, ומהפך 
מסיבות וכלים שהיו בתחילה לאותו צד שמאל. ואז הגלגל מסתובב, ונעשים מעשים בעולם 
להרע להם לבני האדם. והגלגל מסובב לאותו הצד, עד שבני אדם שבים להיטיב מעשיהם. 
וראה,  בוא  קיים תדיר.  ולא  'בתחבולתו לפעלם',  זה  ועל  בני האדם.  והגלגל עומד במעשי 
הקב"ה גורם סיבובים ומעשים בעולם, כדי לעשות הכל כיאות, והכל יוצא מעיקר ושורש 

שלמעלה.
]...[ בוא וראה, לוט יצאו ממנו ומבנותיו שתי אומות נבדלות. והתקשרו באותו הצד שהיה   .3
כיאות,  הכל  שיעשה  בעולם,  גלגולים  ומגלגל  סיבובים  מסבב  הקב"ה  זה  ועל  להם.  ראוי 
ויתקשר הכל במקומו. בוא וראה, ראוי היה ללוט שהקב"ה יוציא ממנו ומבנותיו ]ומאשתו[ 
שתי אומות אלה, אלא כדי להתקשר במקומן שהיה ראוי להן. ונעשו מתוך יין. ואותו היין 
והרי  וישכר',  היין  מן  'וישת  סוד שנעשו כד"א  וזה הוא   נזדמן להן במערה באותו הלילה, 

נאמר, והעמידוהו.
בוא וראה, מואב ועמון הן קראו להם שמות, מואב — מאב. רבי יוסי אמר בכירה בחוצפה   .4
אמרה מואב, מאבא הוא. 'והצעירה גם היא ילדה בן ותקרא שמו בן עמי', בן עמי, ולא אמרה 
ונקוד על הוא"ו.  ובקּומה בוא"ו,  ידע בשכבה  ולא  וראה, בראשונה כתוב  ממי היה. בוא 
מפני שסיוע עליון היה נמצא באותו מעשה, שעתיד המלך המשיח לצאת ממנו. 
ומשום כך נשלם כאן בוא"ו. ובאחרת כתוב ובקמה חסר וא"ו, מפני שלא יצא ממנה 
חלק להקב"ה כזאת האחרת, ועל כן כתוב בזו האחרת הגדולה ובקּומה בוא"ו מלא, ונקוד 

עליה.
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ושלמה  מלכא  דוד  מינה  לאוקמא  קב"ה  דזמין  ידע  רבי שמעון אמר: לא   .5
 ]14 ג  ]רות  ברות  דכתיב  ובקומה,  תו  משיחא.  ומלכא  מלכין  שאר  וכל 
קימה,   לה  הוה  יומא  ובההוא   ,' וגו  ' רעהו את  איש  יכיר  בטרם  'ותקם 
כל  מנה  ואתקם  נחלתו,  על  המת  שם  להקים  בעז,  עמה  אתחבר  ודאי 
הני מלכין, וכל עלויא דישראל. ולא ידע בשכבה, דכתיב 'ותשכב מרגלותיו עד 
', ובגין כך  ' וגו הבקר', ובקומה, דכתיב 'ותקם בטרם יכיר איש את רעהו

ובקומה נקוד וא"ו.

]תרגום[  

וכל  ושלמה  דוד המלך  ממנה  להעמיד  הקב"ה  ידע', שעתיד  רבי שמעון אמר 'לא   .5
שאר מלכים ומלך המשיח. עוד 'ובקומה', כמו שכתוב ברות 'ותשכב מרגלותיו עד הבקר 
שודאי  תקומה,  לה  היתה  יום  ובאותו   ]14 ג  ]רות  רעהו'  את  איש  יכיר  ותקם בטרם 
וכל  מלכים  אלה  כל  ממנה  והעמיד  נחלתו,  על  המת  שם  להקים  בעז  עמה  התחבר 
העילויין של ישראל. 'ולא ידע בשכבה' שכתוב 'ותשכב מרגלותיו עד הבקר'. 'ובקומה', שכתוב 

'ותקם בטרם יכיר איש את רעהו' וגו'. ומשום כך ובקומה נקוד על הוא"ו. 

ממדרש חכמים לדרשה הזוהרית

דרשת בנות לוט הזוהרית מסתיימת ברות ובדוד המלך ושבה מהן אל בנות לוט, ולבורא 
העולם, שהסיוע שלו טמון באותו המעשה: 'בגין דסיועא דעילא הוה אשתכח בההוא 
וגלגולי  עובדא דזמין מלכא משיחא לנפקא מניה'. תמונת לידתו של המשיח מסדום 
שושלת בית דוד ואמהותיה, הופכות כאן לסוד הקשור במערך גלגלים קוסמי, שבו יש 
טיקלא פלאית המשקפת את הנהגת העולם כולו, ואת המעברים שבין ממד החסד וממד 
הדין, מאזני הצדק ומאזני המרמה.39 בנות לוט מסמלות את דרכי ההשגחה על העולם, 

והן בחינת פרט יוצא דופן ומסתורי, המייצג את הכלל השמימי הרחב.

אין כאן מקום להרחיב על מובניה העשירים של הטיקלא. ראו דבריו של ליבס: 'טיקלא — מילה זו   39
מביעה ציור מעניין, ובו טמון רעיון מיתי עמוק בעניין הנהגת הקב"ה את עולמו. טיקלא היא בית הדין 
שבו נחתך גורל העולם לשבט או לחסד, ודרך פעולתה מתוארת בשתי צורות: לעתים גלגל ולעתים 
מאזניים. מצד אחד היא גלגל הקדרים ובאמצעותה הקב"ה "מסבב את הסיבות", וכל העולם בידו 
"כחומר ביד היוצר" ]...[ שוקלת טיקלא את הנשמות קודם בואן לעולם, וגוזרת עליהן את הטוב או 
הרע לפי מעשי הדור. אף היא שוקלת את הנשמות זכר ונקבה ומקדימה את זיווגן בעולם הזה' )ליבס, 
פרקים במילון ספר הזוהר ]לעיל הערה 5[, עמ' 13(. וראו: ישראלי )לעיל הערה 6(, עמ' 31, 129-112, 
185, ועוד. עיון בהיבטיה הנשיים של הטיקלא ומשמעויותיה המשיחיות לאור מעשה בנות לוט ופרשת 
סבא דמשפטים, ראו במאמרי 'סודה המשיחי והנשי של הטיקלא הזוהרית', ד' אברמס )עורך(, דברי 

הכנס לחקר הזוהר בפראטו 2009, קבלה, כג )2010( עמ' 304-249.
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מהו אם כן המהלך ה'חדש העתיק' של הזוהר ביחס לחז"ל? אנסה להציע ארבע 
את  מעצים  ובכך  החז"לית,  לדרשה  ביחס  מפעיל  שהזוהר  דרשניות  פרקטיקות 
רעיונותיה ואף מהפך את משמעותה. יש לציין כי הצורה והתוכן, המסגרת הפואטית 
והמהלך הדרשני, שלובים בדרשות הזוהריות אלה באלה, כפי שהראו יהודה ליבס, 
מיכל אורון, מלילה הלנר–אשד ואחרים במחקריהם.40 על כן אבחן את אופני זיקתם 
כי המדרשים שלפנינו היו  ניכר  לוט.  יחד בגוף הדרשות העוסקות בבנות  והופעתם 
ובראשונה  בראש  תפקידם  את  ראו  הם  וכי  הזוהרית,  הדרשה  מחברי  לפני  מונחים 
כ'שֹוֵלי הפנינים' ו'מלקטי השושנים' של הדרשה החז"לית, וכמי שמזקקים את מהותה 

ואת לבה.41 

המיתיות וה'סיפור הגדול':   .1
הגאולה, כוחות הטוב וכוחות הרע  

דרשת הזוהר בנויה על עקרונות הסינון, הדיוק, העיבוי וההרחבה של הדרשה החז"לית. 
הזוהר יודע מה הוא אוהב, מה עיקר ומה טפל, לשיטתו, בדרשת חז"ל. תמונת הזרע 
ומוארת מלמעלה.  כאן לתמונה אדירת ממדים, המכּוונת  שבא ממקום אחר הופכת 
מעשה בנות לוט מתואר כמעשה תאורגי סבוך המּונע על ידי כוונה חיובית הכרוכה 
במעשה חטא.42 כאשר המעשה נפגש ברצון העליון ובתכנית ההשגחה העליונה, הוא 

על ייחודה של הפואטיקה הזוהרית והשילוב שבין המסגרת הסיפורית למישור הדרשני בזוהר ראו:   40
י' ליבס, המשיח של הזוהר )לעיל הערה 5(, בייחוד עמ' 104-103; עוד ראו: הנ"ל, זוהר וארוס )לעיל 
הערה 5(, עמ' 119-67. על תוכנן של הדרשות לאור החוויה המיסטית של חבורת הזוהר, וכוחה לעורר 
את הלומד, ראו: מ' הלנר–אשד, ונהר יוצא מעדן, תל אביב 2005; עוד על זיקת המסגרת הסיפורית 
לתוכן הדרשות ראו: מ' אורון, 'מאמנות הדרוש של בעל הזוהר', דן )לעיל הערה 2(, עמ' 310-299; 
הנ"ל, '"שימני כחותם על לבך": עיונים בפואטיקה של בעל הזוהר בפרשת "סבא דמשפטים"', אורון 
וגולדרייך )לעיל הערה 2(, עמ' 24-1. על 'המקבץ האפי' ו'החטיבה האפית' שבזוהר והשלכותיהן 
על סוגיות של עריכה ראו: ר' מרוז: '"ואני לא הייתי שם?!" קובלנותיו של רשב"י על פי סיפור זוהרי 
סיפורים  בשני  דיון  מיתוס:  של  'רקימתו  הנ"ל,   ;193-163 עמ'  )תשס"ב(,  עא  תרביץ,  בלתי ידוע', 
 בזוהר', ח' קרייסל )עורך(, לימוד ודעת במחשבה יהודית, באר שבע תשס"ו, עמ' 205-167; כן ראו:
 P. Giller, Reading the Zohar: The Sacred Text of the Kabbalah, New York 2001, 

pp. 35–68
זוהר ח"א קט ע"א - קיא ע"א, מהדורת  זהר',  'ניצוצי  ר' מרגליות,  את מקורות הדרשה ראו אצל   41 
ר' מרגליות, ירושלים תש"ס, עמ' 221-217; בניסיון לחשוף את מדרשי חז"ל המונחים בפני מחברי 
הדרשה הזוהרית, אני צועדת בעקבות מחקריו הרבים של יהודה ליבס )לעיל הערה 5(; עוד על תכניה 
וצורותיה של הדרשה הזוהרית לעומת זו החז"לית ראו: גרינוולד )לעיל הערה 7(; הלנר–אשד )שם(, 
עמ' 236-222; ישראלי )לעיל הערה 6(; הנ"ל, 'מעשה נדב ואביהו בספר הזוהר', ח' קרייסל, ב' הוס 
 וא' ארליך )עורכים(, סמכות רוחנית: מאבקים על כוח תרבותי בהגות היהודית, באר שבע 2009, 

עמ' 101-83.
על ההשפעה התאורגית על העולמות העליונים וכוחן ועצמתן של הפעולות האנושיות ראו: מ' אידל,   42

קבלה: היבטים חדשים, תל אביב 1993. 
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יוצר תהליכים של תיקון בעולם העליון ובעולם התחתון. מחד גיסא, מעשי האדם הם 
שמכוננים את המציאות ומטים את תנועת הגלגלים, ומאידך גיסא התחבולה והתכנית 

האלוהית הן שמכוונות את כל המעשים ותוצאותיהם:

'כל  לון,  בגין פעלם דבני נשא, כמה דאינון עבדין עובדין הכי מהפך  לפעלם, 
אשר יצום על פני תבל ארצה', בגין דעובדין דבני נשא מהפך לאינון מסבות ]...[ 
פעלם  כפי  דא  וכל  אחרא  למאנא  דא  ממאנא  מאנין  מהפך  דא  ועל 
 דבני נשא ]...[ וטקלא קיימא בעובדין דבני נשא, ועל דא בתחבולתו — לפעלם 

)זוהר, וירא, ח"א קט ע"ב(.

הדיאלקטיקה של הדרשה, לצד השיפוט האלוהי, מאירה את השפעתם המכרעת של בני 
האדם על הטיקלא )היא בית הדין של מטה( ואף על העולם העליון. המתח בין השניים 
עולה כבר מפסוק הפתיחתא של הדרשה הזוהרית: 'והוא מסבות מתהפך בתחבוֹלָתו 
לפעלם כל אשר יצֵום על פני תבל ארצה',43 ובדרשה הוא מסתכם בצמד האוקסימורני 

'בתחבולתו — לפעלם'.
ערכיות  חוקיות,  שאלות  מול  אל  במאבק  מחולץ  חז"ל  שאצל  מה  כי  לומר  ניתן 
וחינוכיות,44 במכות פטיש ומתוך עשן הכבשן של סדום, הופך כאן לנושא הגדול של 
הזוהר. זוהי הדרמה הגדולה: האופן שבו הגלגלים מהפכים את הרע לטוב, האופן שבו 
הנשים והגברים והמציאות כולה הם כלים בידי האומן: 'כאומנא דא — מהפך מאנא 
דא למאנא דא'. הדרשה מצביעה על כך שסוד העריות וסוד הגאולה כרוכים זה בזה.45 
שניהם גילויים של חסד מתפרץ ושל יצירתיות, המתחילים מתוך הכאוס, הסטרא אחרא 
והחטא, הנראים על פניו ככוחות ה'רע', אך מתגלים דווקא ככוחות המביאים לתיקון.46 
 כשם שהבריאה כרוכה במעשה של עריות, שהרי העולם מתחיל מיסוד ושורש אחד, 

איוב לז 12.  43
של  השונים  מהיבטיה  חז"ל,  דרשות  בעריכת  מנחה  כקו  ודידקטיים  חוקיים  ערכיים,  שיקולים  על   44
הסוגיה, ראו במחקריהם של א"א אורבך, חז"ל — אמונות ודעות, ירושלים תשמ"ג; י' היינימן, אגדות 
ותולדותיהן, ירושלים 1974; י' פרנקל, דרכי האגדה והמדרש, גבעתיים 1991; מ' הלברטל, מהפכות 

פרשניות בהתהוותן, ירושלים 1997; א' שנאן, עולמה של ספרות האגדה, תל אביב 1987.
על פיתוח סוגיה זו בעולם השבתאי והפרנקיסטי נכתבו מחקרים רבים ומקיפים ואציין רק מקצתם:   45
ג' שלום, 'מצוה הבאה בעבירה', הנ"ל, מחקרים ומקורות לתולדות השבתאות וגלגוליה, ירושלים 
תשל"ד, עמ' 67-9; הנ"ל, להבנת הרעיון המשיחי בישראל )לעיל הערה 28(; י' ליבס, 'המשיחיות 
מאמרי  שאר  גם  )ראו   19-9 עמ'  תשנ"ה,  ירושלים  השבתאית,  האמונה  סוד  הנ"ל,  השבתאית', 
הקובץ(; ר' אליאור )עורכת(, החלום ושברו — התנועה השבתאית ושלוחותיה, א-ב )מחקרי ירושלים 
במחשבת ישראל, טז-יז(, ירושלים תשס"א. על היבטים נשיים ומקומן של הנשים בעולם השבתאי, 
ראו מאמרה המקיף של ע' רפפורט–אלברט, 'על מעמד הנשים בשבתאות', שם, א, עמ' 327-143. על 
עיבוד רעיונות שבתאיים לתורות חסידיות דיאלקטיות ראו: ר' אליאור, תורת האלוהות בדור השני 

של חסידות חב"ד, ירושלים תשמ"ב, עמ' 288-244.
ראו משמעויותיו הרבות של המונח חסד, והדרשות על סוגיה זו, לעיל בהערה 30.  46
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כך הגאולה חוזרת אל המצב הסגור וה'אחד' על ידי לידת המשיח המחבר את המעגל 
הראשית והאחרית.47

2. רעיון התיקון מותנה בזיווג ובמעשה נשי דווקא

באמצעות דרשת הקשר שבין המילים החוזרות "ותקם" "ותשכב", — אשר אינה קיימת 
לוט  בנות  מעשה  לבין  לגורן  רות  הליכת  שבין  הדמיון  מתוך  מתבקשת  אך  בחז"ל, 

במערה48 — אומר הזוהר כי לאמהות הקדומות כמו לבת העתידית, היתה תקומה:

]...[ ותבֹא הבכירה ותשכב את אביה ולא ידע בשכבה ובקומה )בר' יט 33(. 
ותשכב מרגלותיו עד הבקר ותקם בטרם יכיר איש את רעהו ]...[ )רות ג 14(.

מזיקת המעשים של שתי הנשים אלה לאלה ומן הפעלים המתארים אותם לומד הזוהר 
פתורה  והלא  המסתורית  הגורן  תמונת  מול  אל  המואביה:  לרות  אף  הנוגע  חידוש 
במקרא, ובניגוד מהפכני לכל הקריאות החז"ליות הטוענות כי בועז התגבר על יצרו 

באותו הלילה,49 הזוהר בוחר בדרשתנו על בנות לוט באפשרות קריאה אחרת: 

בתרבויות שונות מוטיב העריות וחריגֹות מיניות אחרות עומדים בתשתיתן של תפיסות בריאה ושל   47
אוטופיות משיחיות. ראו: א' אור, 'מר ממוות: האשה', סטודיו, 32 )1992(, עמ' 7-6. מן העולם היווני 
זיווגי אלים ובנות אדם, אלא  מוכרים מיתוסים רבים המושתתים על רעיון העריות ומיתוסים של 
שבמיתולוגיה היוונית הם אינם מאורגנים באופן כרונולוגי, ולא מסמלים אחרית וראשית, כיוון שאין 
להם מקור יחיד ורציף. ריבוי הגרסאות והמקורות מחזק דווקא את התפיסה המעגלית, כיוון שבכל 
סיפור ומיתוס ישנו יסוד של ערבוב אסור, בין אלים ובני אדם, בין בני המשפחה, ובין טוב ורע. עיינו: 
 R. Herbert Jennings, A Handbook of Greek Mythology: Including its Extension to Rome,
זיווגים   London 2001; K. Kerenyi, The Gods of the Greeks, London 1951. במזרח הקדום 
אסורים וערבוב האלים עם בני האדם מתוארים כחלק ממאבקי האלים והולדתם, ראו: י' רנן, אלות 
וגיבורים, תל אביב תשס"א, עמ' 114-110, וכן: ש' שפרה, י' קליין, בימים הרחוקים ההם: אנתולוגיה 
משירת המזרח הקדום, תל אביב 1996, עמ' 38-31. גם במיתולוגיה המצרית מדובר בזיווג בין אח 
ואחותו, איזיס ואוזיריס, שעל שמם נבנתה העיר פילדלפיה )שפירושה אהבת אחים(. ראו על כך: 
פרדס )לעיל הערה 34(, עמ' 73-70, והפניות ביבליוגרפיות שם; שוורץ )לעיל הערה 19(, עמ' 121. עוד 
על מרכזיותו של מוטיב העריות במיתוסים של אחרית וגאולה ראו: ג' שלום, בעקבות משיח: אוסף 

מקורות מראשית התפתחות האמונה השבתאית, ירושלים תש"ד.
בדרשה מרתקת משווים חז"ל בין מעשה רות, בנות לוט ובנות מואב בשיטים, אלא שהמשא והמתן   48
החז"לי מתמקד בשאלת הגינוי וההצדקה ובאבחנה הלא מוכרעת מי מבין הנזכרות ברשימה פעלו 
'לשם שמים' ומי 'לשם זנות'. ראו: בראשית רבה נא, י )מהדורת תאודור-אלבק, עמ' 540-539(, והדיון 
בשאלת האשמה, האירוניה וההתמרה בסעיף הבא. חז"ל מתמקדים בביטוי 'ותרד הגורן', זאת לעומת 

הזוהר המפתח את עניין השכיבה המביאה אל התקומה.
כך למשל בבלי, סנהדרין יט ע"ב; ויקרא רבה כג, יא )מהדורת מרגליות, עמ' תקמג-תקמה(; ספרי   49
במדבר פח )מהדורת הורוביץ, עמ' 88(; רות רבה ו, ח )מהדורת לרנר, עמ' 174(; רות זוטא )מהדורת 
בובר( ג. על תפיסת היצר בדרשה זו ראו: י' רוזן–צבי, 'דברה תורה כנגד יצר הרע: דבי ר' ישמעאל 

ומקורו של יצר הרע', תרביץ, עו )תשס"ז(, עמ' 50-48. 
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יומא הוה לה קימה, ודאי אתחבר עמה בעז, להקים שם המת  ובההוא 
על נחלתו, ואתקם מנה כל הני מלכין, וכל עלויא דישראל )זוהר, וירא, ח"א קי 

ע"ב(.

מעשה  את  המהדהדת  המשיחית,  לתקומה  הביאה  הלילה  באותו  לגורן  רות  הליכת 
אמהותיה. קימה ותקומה אלה, על משמעויותיהן הארוטיות והמיסטיות היא עובדה, 
של  ולהשגחתו  הנשית  ליוזמה  הודות  מתאפשרת  התקומה  'ודאי'.  התרחשה  אשר 
לוט הבכירה  בת  בתיקון מעשה  לדורותיה, תחילה  חוזרת  ואף  על המעשה,  הקב"ה 
ולאחר מכן בחיבור שבין בועז לרות. בכישוריו המיתופואטיים מזמן הזוהר את הנשים 
בזיווגיהן את עיקר  וכך תולה  ל'פנים שלמות',  יחדיו מעבר לפערי הדורות, ומצרפן 
כוונה,  וישנה  מפגש  מתרחש  אם  לשיטתו  שהרי  והאלוהיים,50  האנושיים  התיקונים 
תהיה גאולה ויהיה תיקון. שתי הנשים המתינו עד תום הלילה, וכלשון חז"ל 'העולם 
זכו לקום, ולשתיהן הייתה, ותהיה לעד, תקומה.  הזה שכולו לילה',51 ועל כן שתיהן 
הצדקת בנות לוט משלימה אם כן מעגל ספרותי ומיתי נוסף, המתאר הצדקה נשית של 
כל אמהות שושלת המשיח, מהאמהות הקדומות ועד לסבתו של דוד. גם בהקשר זה 
נפגשים התוכן והצורה, שהרי אמנות הדרשה היא היא אמנות הזיווג. היכולת לחבר 
רעיונות זה לזה במובן העמוק מתגלה בדרשה שלפנינו כיכולתו המופלאה של אותו 

אומן עליון, המהפך כלים ומצמיח מהם טוב, חדש ומבורר.

3. אירוניה המצמיחה התמרה

ספר הזוהר משתמש במבנים החז"ליים המוכרים ומשנה אותם מתוכם. בשפה הזוהרית 
ניתן לדייק ולומר כי הזוהר 'מתלבש' בדרשה החז"לית, מתחפש אליה — ומהפך אותה 
באמצעות השימוש בכליה ובצורותיה שלה.52 כך לדוגמה עושה הדרשה שלפנינו על 
ידי השימוש בפתיחתא כמו–חז"לית, בפסוק מאיוב לז העוסק בסוד ההיפוך ובתחבולה 
האנושית והאלוהית. לאחר מכן הדבר מתרחש במבנה הדומה לעריכת דרשת חז"ל 
לכאורה:  דומה  ארגוני  עיקרון  על  בנויות  נא. שתי הדרשות  פרשה  רבה,  בבראשית 
אזכור הלידה המשיחית והפיתוי האימהי, סוד היין, מעשה העיבור, שאלת הנקודה על 

על תפיסת הזיווג כתיקון העליון ראו: ליבס, זוהר וארוס )לעיל הערה 5(; הנ"ל, המשיח של הזוהר   50
 C. Mopsik, Sex of גם:  ראו  ועוד;   ,)5 הערה  )לעיל  סמל  לעומת  מיתוס  הנ"ל,   ;)5 הערה  )לעיל 
 ;the Soul: The Vicissitudes of Sexual Difference in the Kabbalah, Los Angeles 2005 

ד' אברמס, הגוף האלוהי הנשי בקבלה, ירושלים תשס"ה. 
רות רבה ו, ד.  51

ישראלי,  ע'   ;)5 הערה  )לעיל  וארוס  זוהר  ליבס,  ראו:  בזוהר  והאירוניה  ההתחפשות  מוטיב  על   52 
)לעיל הערה 6(. עוד על השעשוע והארוטיות בדרשנות הזוהרית ראו: הלנר–אשד )לעיל הערה 40(. 
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הוא"ו ועוד. אלא שבסעיף זה מתגלים כמה שינויים מופלגים. חז"ל אומרים במדרש: 
'"ותשקן את אביהן יין" וגו' נקוד על וי"ו של "ובקומה" שבשכבה לא ידע, בקומה ידע'. 

ואילו הזוהר מהפך כליל את מסקנותיהם של חז"ל:

תא חזי בקדמיתא כתיב 'ולא ידע בשכבה ובקומה' בוא"ו, ונקוד על וא"ו, בגין 
דסיועא דעילא הוה אשתכח בההוא עובדא דזמין מלכא משיחא לנפקא מניה. 
ובגין כך אשתלים הכא בוא"ו, ובאחרא כתיב ובקמה חסר וי"ו, בגין דלא נפק 
מינה חולקא לקב"ה כהאי אחרא, ועל דא כתיב בהאי אחרא קשישא 'ובקומה' 
מינה  דזמין קב"ה לאוקמא  ידע  לא  רבי שמעון אמר:  ונקוד עלה.  בוא"ו מלא 
דוד מלכא ושלמה וכל שאר מלכין ומלכא משיחא ]...[ ולא ידע בשכבה, דכתיב 
'ותשכב מרגלותיו עד הבקר', ובקומה, דכתיב 'ותקם בטרם יכיר איש את רעהו' 

וגו', ובגין כך ובקומה נקוד וא"ו.

' 'נקוד על הוא"ו

דרשת הוי"ו מופיעה פעמים מספר במדרש ובתלמוד, ומטרתה גינויו החריף של לוט.53 
לעומת זאת, האשמתו של האב כלל איננה מעניינת את הדרשן הזוהרי. להפך, נראה 
שהוא כמעט בז לשאלה זו. על ידי השימוש האירוני בלשון החז"לית וסוגיית ה'נקוד על 
הוא"ו' הדרשן הזוהרי מצביע על הסיוע העליון הטמון במעשה הבת הבכורה, אשר 
ממנה יצאו דוד ומשיח בן דוד. לניקוד על הוי"ו מתווספות בדרשה משמעויות מיסטיות 
הקשורות בעולם הספירות,54 זאת לצד הערעור על דברי חז"ל. בניגוד להדגשה החז"לית 

ראו: בבלי, נזיר כג ע"א-ע"ב; בבלי, הוריות י ע"ב; בראשית רבה נא, ח )מהדורת תאודור-אלבק,   53 
עמ' 538-537(. ראו מקבילות נוספות בהערותיו של אלבק שם. 

האות וא"ו מקפלת בתוכה את רעיון האצילות, היא מזוהה עם הזכר האלוהי ומייצגת לרוב את ספירת   54
תפארת. בראשית הדרשה אנו מוצאים בדומה לכך אות נוספת משם הויה, כאשר הזוהר דן במעבר 
ובהבדל שבין 'תחבולתו' לבין 'תחבולותיו'. שם האות יו"ד מייצגת את המלכות ואת בית הדין של 
מטה בתיאור הטיקלא והשגחתה ותנועתה הפלאית. כאשר הטיקלא )המיוצגת כאן על ידי הנקודה 
החסרה, האות יו"ד 'בתחבולתו חסר יו"ד, ומאן איהו? דא בי דינא דלתתא דאיהו טקלא 
קמיה'( אוחזת בספירת הת"ת )היא האות וי"ו( — אזי המצב מתוקן. ונראה כי הדגש  דאסתחרת 
על הוי"ו מצביע בראש ובראשונה על השגחתו של העמודא דאמצעיתא על המעשה וסיועו לזווג 
המתרחש בעולם התחתון. סיוע זה נדרש כדי להשלים את מה שחסר בבית הדין של מטה, כל מה 
שנפגם בשל מעשי בני האדם וחטאיהם. על האות וי"ו כספירת תפארת המזוהה בין היתר עם הבן 
המשיחי, ראו: א' וולפסון, 'דימוי אנתרופומורפי וסימבוליקה של האותיות בספר הזוהר', דן )לעיל 
הערה 2(, עמ' 172, הערה 112. רעיון הדגש על הוי"ו כנקודה המצויה מעל העמוד האמצעי )כחולם 
או כחיריק מונף( מפותח בספרות תיקוני הזוהר וברעיא מהימנא, הן כבחינת ספירת כתר, הן כהנפת 
העטרה ועלייתה של המלכות, בחינת המכונות תגא וזרקא. על תופעת האותיות המנוקדות במקרא, 
ראו: ע' טוב, ביקורת נוסח המקרא, ירושלים תש"ן, עמ' 45-44. וכלשונו: 'גם אם לכתחילה ציינו 
נקודות אלו את מחיקת האותיות, במסורה בכל זאת פורשו בתור אותיות מסופקות'. לדעת אלבק, 
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את חציפות הבת הבכורה וצניעות הצעירה בפירוש שמות הבנים, עמון המּוסווה אל 
מול מואב הנגלה והבזוי, הזוהר מדגיש כי המשיח נולד דווקא מהבת מהבכורה, ולא 
מהצעירה, כיוון שלא 'נקוד על הוא"ו' שלה.55 מטרתו של הזוהר להלל את מי שסידר כך 
את תנועת הגלגלים והטיקלות כדי שיתרחש המעשה הבראשיתי במערה, ולשבח את זו 

אשר הקדימה למעשה,56 וכלשונו: 'סיוע דלעילא הוה בהאי עובדא'. 
הזוהר משיב את הדרמה מהארץ לשמים, ולרגע כביכול מסיר מהאדם את האחריות, 
אלא שמיד לאחר מכן הוא מחדש חידוש פסיכולוגי ומיסטי מרתק, הקשור בזיקה שבין 
העולמות. כביכול פונה הדרשה הזוהרית אל חז"ל ואומרת: השמים והארץ משתקפים 
אהדדי. העיסוק בגנותו של לוט אינו פורה ואינו מקדם את הבנת הסוד המשיחי, הכורך 
מעשה חטא עם תיקון וגאולה. על כן, במקום לחפש מיהו ה'אשם', עלינו ליצור דרשה 
משמעותית וחדשה מתוך הכאוס והכאב של סדום. ואכן, דרשת הזוהר עוסקת בשבח 
וחשיפת  לוט  ולא בהאשמת  והצטרף לכוונתן,  גדולתן  ובשבח האל שראה את  הנשים 
כוונותיו הרעות. ברמה המיתופואטית הדרשה משבחת ומעצימה את דברי חז"ל העוסקים 

ב'זרע שבא ממקום אחר', ומעדיפה אותם על פני הדרשה העוסקת בצידוקים ובגינויים.
אני מוצאת בשימוש היצירתי של הזוהר באירוניה ובהתמרה, דמיון למעשה בנות 
לוט בחורבן סדום. זו לידה מתוך הכאוס, פרימה שמאפשרת הירקמות, קימה לתחייה, 
'ותקם בטרם יכיר איש את רעהו', יצירה המושתת על ראיית הלא–נודע, ועל יסודותיה 

הרכים של ההבנה הקדומה.

מעין עולם הבא

דוגמה נוספת לחדשנות הזוהרית שיש בה ערעור מסוים לצד פיתוח גרעין חז"לי, ניתן 
לזהות ביחס למוטיב היין. נדמה כי לזוהר ברור כי המערה, היין, הליל והשכרות הם כלי 

לא את הוי"ו לבדה יש לנקד אלא את המילה כולה, 'שהנקוד עוקר המלה כמאן דליכא', והוא מבאר 
מדוע בגרסת הדפוסים רק הוי"ו נוקדה ואומר שמעולה הנוסח בתלמוד וברש"י ובכ"י ל 'נקוד עליו 
', שיש למחוק את המילה כולה, ולא כגרסת המקבילות באבות דרבי נתן, במדבר  כלומר נקוד כולו
רבה ואחרים. ראו: הערותיו של אלבק על בראשית רבה נא, ח )עמ' 538(. בדרשה הזוהרית שלפנינו 
נראה כי האות וי"ו נדרשת פעמיים, כפי שהאיר בפני אברהם לידר: לראשונה בדרשה על בנות לוט 
'ובטרם'  שמקורה בדברי חז"ל, ושנית לאור הוי"ו המיותרת לכאורה אצל רות בכתיב של המילה 
)רות ג 14(. באמצעות שתי אותיות הוי"ו, מפתח הזוהר את קשרי הנשים ואת השגחת הקב"ה וסיועו 

למעשיהן. 
ראו: זוהר, וירא, ח"א קי ע"ב, ובסעיף 4 בדרשה הזוהרית לעיל.  55

יש לציין שרוח נועזת דומה, המבכירה את הבת הראשונה, טמונה בנאמר בסיום הסוגיה במסכתות   56
נזיר והוריות, אלא שהזוהר מרחיב את דברי העידוד ומתעלם מהגינוי של לוט בדרשות חז"ל: 'א"ר 
חייא בר אבין א"ר יהושע בן קרחה: לעולם יקדים אדם לדבר מצוה, שבשכר לילה אחת שקדמתה 
בכירה לצעירה — זכתה וקדמה ארבעה דורות בישראל ]למלכות[' בבלי, נזיר כג ע"ב, וראו מאמרי 

'גדולה עבירה לשמה: פיתוי נשי וסוד הכוונה ב'דבר עבירה' ובדבר מצוה' ]בהכנה[.
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עץ הדעת המאפשרים מעבר בין כוחות הדין לכוחות החסד, ותנאים הכרחיים להבאת 
הגאולה. אלא שבניגוד לחז"ל, עבור הזוהר הם אינם רק 'כדיגמה' היוונית, ורק 'מעין 
עולם הבא' — אלא הם 'הממש שבממש', בגופא וברוחא.57 בניגוד לאבחנת הזמן של 
חז"ל, בין ההווה, העבר והעתיד, הזוהר מאפשר לעצמו בדרכו המיתית לחבר את כל 
העיתות יחד. אצל חז"ל נאמר: 'והיה ביום ההוא יטפו ההרים עסיס', ואילו עבור בעל 
הזוהר התיקון מתרחש כל הזמן, והגאולה היא עכשיו וברגע זה, וסוד היווצרות המשיח 

מתוך היין מתואר אף הוא בהווה:

יאות הוה ליה ללוט דקב"ה יפיק מניה ומבנתיה )ומאתתיה(58 תרין אומין אלין, 
יינא  יינא וההוא  אלא בגין לאתקשרא באתרייהו דאתחזי להו. ואתעבידו מגו 
אזדמן להון במערתא ההיא ליליא, ודא הוא רזא דאתעבידו ]בר' ט 21(, כמה דאת 

אמר 'וישת מן היין וישכר'.

בניגוד למעשה נח וחטאי צאצאיו בעקבות שתיית היין, כאן היין מקשר את צאצאי 
בנות לוט ואביהן 'במקום המיועד להם'. ובדומה לסוד היין מתבהר סוד הלידה, כמינוח 
המתואר בלשון הווה. כמו היין, הזרע כל הזמן 'בא ממקום אחר', באמצעות תנועת 

הטיקלא ובאמצעות הדרשה שממשיכה להחלם ולהרקם.
לסיום, הסעיף האחרון בניתוח שכלולו של מדרש חכמים אל דרשות הזוהר יעסוק 

בשאלת השמות ובדרשת השם.

4. דרשת השם, וכלשון המקובלים 
59 'כל התורה שמו של הקב"ה'  

בעקבות התיאור המקראי חז"ל מציירים מציאות בדיונית ופלאית של זרע שבא ממקום 
אחר. במרכז הסיפור לידה ניסית שהכול בה כפול: האב מכוסה ונגלה, הבנות הן כפולות, 

על האבחנה שבין ה'גופא' ל'רוחא' ראו: ליבס, מיתוס לעומת סמל )לעיל הערה 5(; הנ"ל, פרקים   57
במילון )לעיל הערה 5(, הערך 'אדם', עמ' 87-28.

ראו לעיל הערה 38.  58
בזוהר ח"ב פז ע"א, התורה מתוארת כשמותיו של הקב"ה. ואף אצל ר' יוסף ג'קטיליה התורה כולה   59
נתפסת כביאור שם האל: 'ויש לך להתבונן היאך הכינויים תלויין בשמות הקודש, ושמות הקודש 
ותבין  יתברך,  יהו"ה  כי כל התורה היא כמו פירוש לשם  זה, תבין  וכשתבין  יהו"ה.  כלולים בשם 
סוד תורת יהו"ה באמת, תורת יהו"ה בודאי' )ר' יוסף ג'קטיליה, שערי אורה, מהדורת בן–שלמה, 
ירושלים תשמ"א, כרך א, עמ' 201(. על מקורה הקדום של מסורת זו בקבלת גירונה, אצל הרמב"ן 
ובראשית הקבלה ראו: א' אפטרמן, כוונת המברך, לוס אנג'לס תשס"ד, עמ' 44, הערה 34. על השם 
 ;176-174 5(, עמ'  )לעיל הערה  המפורש החתום בגופו של האדם, ראו: ליבס, מילון ספר הזוהר 
 E. Wolfson, Language, Eros, Being, New York 2005, p. 39; idem, ALEF, MEM, TAU,
Kabbalistic Musings on Time, Truth and Death, London 2006. על זיקת האותיות לבריאת 

הגופים ואיבריהם ראו: הנ"ל )לעיל הערה 54(, עמ' 181-147. 
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הלשון כפולה, הזרע והבנים כפולים, המערה וההר, שני הלילות והיין המופיע שוב 
ושוב, עד כי נדמה שהמציאות כולה נכפלת ומשתקפת עוד ועוד, בסיפור–בתוך–סיפור 
'mise in abyme'. אף דרשת השמות של הבנים היא כפולה וזוכה להתייחסות נרחבת 
אצל חז"ל. הדרשה מציעה שני פתרונות לשם 'מואב'. תחילה נדרש השם כמוסב על 

האב לוט ועל הפן הבזוי שבמעשה:

'ותלד הבכירה בן' רבי יודן משם ר' אייבו הבכירה ע"י שביזתה כבוד אביה 
וקראה שמו מואב, מאב, אמר הכתוב ]דב' ב 9[ 'אל תצר את מואב ואל תתגר 
בם מלחמה'. מלחמה אי אתה עושה עמהן, אבל אתה מפתק הנהרות שלהן, שורף 
גדישים שלהן באש. אבל הצעירה על ידי שחסתה על כבוד אביה ואמרה 'ותקרא 
שמו בן עמי', בן מי שהיה עמי. אמר הכתוב 'אל תצורם ואל תתגר בהם כל עיקר' 

]דב' ב 19[.

לאחר מכן חז"ל מציעים פירוש אחר לגמרי לשם 'מואב':

אמר ר"י ב"ר סימון בנותיו של לוט הולכות לעבור עבירה ונתפקדו באיזה זכות? 
בזכות מואב מי אב שנאמר באברהם 'כי אב המון גוים נתתיך' ]בר' יז 5[.60 

לוט עובר בדרשת השמות המתקה על ידי הזיקה לאברהם קרובו הצדיק, הוא 'אב 
נטועים בעולם  גויים'. אלא ששני השמות, כמו הגיבורים האנושיים בסיפור,  המון 
הארצי. כאן, לדעתי, הזוהר מחדש חידוש עצום באמצעות הקישור בין רות לבת לוט 
הבכורה, ודורש באופן שלישי את השם 'מואב'. על ידי חיבור שתי הדמויות הנשיות 
לרעיון ה'זרע שבא ממקום אחר', הזוהר אומר כי המשיח הוא זה–שבא–מהאב–העליון, 
הוא אלוהים. אין מדובר כאן בדגם לידת הבתולין אלא להפך, במאמץ כפול המשתף 
את האב, האם ואת רוח הקודש.61 כאן העיבור והלידה מתרחשים בשמים ובארץ, 
ודרשת השם משקפת את המשמעיות המרובדות ואת הכרעותיו היצירתיות של הדרשן 
הזוהרי ביחס לדרשות שהיו לפניו.62 באמצעות הדרשה המתמשכת והמתפתחת על 

ראו: בראשית רבה נא, יא )מהדורת תאודור-אלבק, עמ' 541(.  60
כנאמר בבבלי, קידושין ל ע"ב: 'שלושה שותפין הן באדם הקב"ה ואביו ואמו'. במקום אחר בכוונתי   61
עולה  שהוא  כפי  הנוצרי  הגואל  של  ועיבורו  הולדתו  תיאור  שבין  וההשוואה  העיון  את  להרחיב 

מהבשורות על פי מתי ולוקס, לבין תיאורי הלידה של המשיח לבית דוד.
וכתיבת  ומשיחי,  פלאי  גוף  בהקשרנו  חדש,  גוף  כלידת  כמוה  והשמות  האותיות  דרשת  שהרי   62
 הדרשה כמוה כמתן הזרע שמקיים את הוולד. ראו: וולפסון, דימוי אנתרופומורפי )לעיל הערה 54(, 
עמ' 158-157. עניין נוסף שניתן להעלות כשאלה העוסקת במעבר מדרשות חז"ל לזוהר נוגע לא רק 
לשם המוצפן בתכניה של הדרשה ובמשמעות השם 'מואב', אלא לשמות הדורשים. בזוהר הדרשה 
יוסי אמר, בכירה בחציפו אמרה מואב מאבא  'רבי  יוסי:  ר'  על חציפות הבת הבכורה באה בשם 
הוא, והצעירה גם היא ילדה בן', לעומת זאת בחז"ל, ר' יוסי אומר את הדרשה העוסקת ב'נקוד על 
הוא"ו'. ואילו דרשת הבכורה ה'חצופה', נאמרת בבראשית רבה בשם ר' יודן, ואילו בתלמוד הדיון על 
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אודות ה'זרע בא ממקום אחר', נוצרת מציאות של גאולה, בסיוע האב העליון והאם 
הארצית החוזרת ועושה מעשה, דור אחר דור. 

דברים חדשים או עתיקים? אותה הדרשה או 
'דרשה שבאה ממקום אחר'?

המשורר ת"ס אליוט אומר בסיום הקוורטטים: 'מה שאנו מכנים התחלה הוא לעתים 
הסוף. להגיע לסוף משמע להתחיל מההתחלה. הסוף הוא הנקודה שמתחילים ממנה'.63 
פעם  ובכל  הקדמונית',  'הסצנה  אל  הראשית,  אל  לשוב  המיתוס,  של  דרכו  היא  וכך 

לצמוח מתוכה באופן אחר.
את דברינו פתחנו בעיון בסדום כ'סיפור ראשוני' המאיים והמכונן של השושלת 
את  העלינו  והתיקון.  הבחירה  אל  הכאוס  מתוך  הצומחות  לוט  ובבנות  המשיחית, 
השאלה האם ניתן להימלט מדפוסיה של סדום, והאם ניתן לדבר על חירות אנושית 

ונשית במצבים הלימינליים של החיים. 
את  המפגישה  מחשבה,  מעוררת  עזה,  מפחידה,  ראשית  היא  סדום  אחד  מצד 
הביוגרפיה העברית הקדומה עם המקום המסתורי, הלא–נודע, הלא–מפוענח. הכאוס 
תיקון  כי  המלמד  הנבחר,  המקום  היא  סדום  שני  ומצד  והלאומי.  העולמי  הפרטי, 

אפשרי. 
במעבר מהסיפור הראשוני אל דרשות חז"ל ואל דרשות הזוהר ראינו כי הקו הדרשני 
קובע בעקביות כי בנות לוט הן צדיקות, ועל כן זוכות ל'זרע שבא ממקום אחר', ונעשית 
להם המערה 'מעין עולם הבא' והיין שב אל עץ הדעת, ודוד המלך המשיחי נמצא על 
כן דווקא בסדום, ונולד דווקא מתוך מעשה של גילוי עריות. חז"ל היו אלה שקבעו 
מתוך הכרעה חוקית רדיקלית ומתוך מאבק הטוב ברע, כי לידת המשיח כרוכה בחטא 

ובמעשה של עריות, וכי אמהות המשיח הן השאור המתסיס את העיסה.64
ואזי מגיעה הדרשה הזוהרית המדברת מתוך פיהם של חז"ל, מתלבשת בדרשותיהם 
ומחדשת מתוכן, תוך שהיא מעצימה את מה שנראה לה העיקר מתוך ים אמירותיהם של 
 חז"ל. נותרת השאלה האם לפנינו עדות לרנסנס או למהפכה ממשית, תוכנית, צורנית 

השוואת הבנות וצדיקותן מובאות בשם ר' חייא בר אבא. ניתן לומר שלפנינו טעות מקרית, הנובעת 
ליצור  כי מדובר בשיבוש מכוון שנועד  ייתכן  זאת  מהעתקה לא מדויקת של שם הדורש. לעומת 

ערבוביה בין דרשות חז"ל, ואולי להקשות על מציאת מקורות השראתו.
 T. S. Eliot, ‘Four Quartets’, idem, Collected Poems 1909-1962, London 1963, p. 221  63

)תרגום חופשי(.
ראו: בבלי, ברכות יז ע"א. על סוגיה זו לאור השושלת היהודאית ראו: י' קנוהל, ריבוי פנים באמונת   64

הייחוד: זרמים ותפיסות ביהדות העת העתיקה, תל אביב 1996, עמ' 33-29. 
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ותודעתית? האם יש כאן הצמחת מבנה חדש והקרסת הישן או שמא עמידת ננסים על 
כתפי ענקים? האם חז"ל 'היו יכולים לומר את הדרשות הזוהריות הללו?'65 

יהודה ליבס מתמקד בתודעה העצמית של מחברי הזוהר אשר ראו עצמם כמחדשים 
מסורת עתיקה, ומקימים לתחייה עולם שהמיתיות שלו נדחקה לכמה מאות שנים, מימי 

חז"ל ועד לתקופתם: 

עניינו של גוף הזוהר הוא בעיניי רנסנס של היהדות ]...[ רנסנס פירושו החייאה 
של תרבות עתיקה, והזוהר נוקט דרך זו כלפי תקופת התנאים, תור הזהב של חיות 
הדת. על בימת הזוהר קמים לתחייה לא רק דמויות התנא רשב"י וחבריו, אלא 
גם הדת בעצמה, שהפכה, לפי תודעתו, במאות השנים שחלפו מאז מות רשב"י 
המקורי, ליבשה ולגליסטית, כמצוות אנשים מלומדה. גוף הזוהר אינו שולל את 
היהדות שלפניו, אלא מנסה לחדור מבעד לקליפתה ולמצוא שם את השכבות 
העמוקות והזוהרות. הוא מבקר את בעלי הפשט, אך בביקורת קונסטרוקטיבית, 
שהיא ניסיון לפקוח את עיניהם לראות גם את השכבות העמוקות יותר. יחסו של 
גוף הזוהר למסורת, ואף למציאות בכללה, חיובי הוא בעיקרו, והוא רחוק מכל 

כיתתיות.66

כ'מהפכה',  הזוהר  תיקוני  ספרות  את  מתאר  הוא  כ'רנסנס',  הזוהר  תפיסת  מול  אל 
המופנית כלפי חכמי ההלכה, העשירים ושאר אויבים מחוץ ומבית:

כנגד זאת, בספרות תיקוני זוהר מזהה אני לא רנסנס אלא מהפכה. לא חדירה 
לעומק העולם המסורתי והעלאת היסודות החיוניים שבו, אלא בקשה להחרבת 
העולם הישן עד היסוד ]...[ יסוד המחלוקת אינו בתוכן הדברים אלא בדרך ההשגה 
וההבעה, ובתודעה העצמית. בעל תיקוני זוהר נוקט בסגנון מיסטי–אסוציאטיבי, 
ומתנגד לדרך הדיון הדיסקורסיבית, השכלתנית–וכחנית של החכמים, 
שלדעתו הגיעה שעתה לעבור מן העולם עם בואו הוא, החכם השופע, שגואל את 
הדיון ההלכתי מן המחלוקות והדינים. הוא נעלה מן המחלוקות גם משום 

שהוא כולל באישיותו את כל צדדיהן.67 

לאור ניתוח הדרשות העוסקות בבנות לוט, ברצוני לשוב ולהקשות בשאלה: האם יחסו 
של הזוהר אל ספרות חז"ל אינו מהפכני הרבה יותר מכל חידושיו של בעל התיקונים? 
האם אין בדרכי דרישתו של הזוהר — התוכניות והצורניות — שינוי תודעה פרשני 
ודרשני עמוק המופנה כלפי מוריו התנאים והאמוראים, המרת ערכי היסוד שלהם, 

תודתי לביטי רואי על ניסוח שאלה זו.  65
ליבס, הזוהר והתיקונים )לעיל הערה 2(, עמ' 291.  66

שם, עמ' 294.  67
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ואף הטפה מסוימת תוך פיתוח תמונת עולם חדשנית, יצירתית ופנורמית, עד שלא ניתן 
להכיר את דברי חז"ל המצויים בתשתיתם?68

שאלה זו מתייחסת גם להיבטים תוכניים קריטיים, כגון היחס המהפכני של הזוהר 
לרעיון הגאולה, הדיאלקטיקה ואחדות ההפכים ביחסי הטוב והרע, קבלת מעשי אמהות 

בית דוד ללא עוררין וללא תהיות מוסריות או חיפוש דרכי הצדקה. 
כך לדוגמה האופן שבו דרשת ה'נקוד על הוא"ו', אשר מעידה אצל חז"ל על פגם 
אנושי, חטאו של לוט וזימתו, מסמלת בזוהר את הסיוע העליון שהיה למעשה בנות לוט 
למען לידת המשיח. הדגש על הוי"ו עובר בזוהר מהמישור האנושי, שומר החוק או 
פורע החוק, אל עולם הספירות, והופך למעשה מיסטי שבו מעורב שם הויה. השפה 
הטיקלאית שהזוהר מפתח מתקיימת מעבר למושגים של טוב ורע, אסור ומותר, ומייצרת 
חירות פואטית והשראתית המשקפת את הקשר הדינמי שבין העולם העליון לעולם 
התחתון.69 הכוחות האלוהיים והאנושיים פועלים בדרשה זו אלה לצד אלה, ה'עמודא 
דאמצעיתא' מטביע את חותמו בכדי לסייע למעשי הפיתוי הנשיים, וכך מתגלה תנועת 

הטיקלא המנהלת בתחבולתה את דרכי הנהגת העולם.
הדיון  ל'דרך  המתנגדת  זוהרית  כתיבה  על  הן  אף  מעידות  אלה  דרשות  כי  לי  נדמה 
יחסו של הזוהר לסוגיות שבחנו —  וכי  הדיסקורסיבית, השכלתנית–וכחנית של החכמים', 
ה'נקוד על הוא"ו', זיקת רות לבנות לוט, היין, הלילה והמערה, הטיקלא הפלאית והנהגת 
השמים והארץ — יחסו אל אלה משקף את האופנים המגוונים שבהם הדרשן–המיסטיקאי, 
כל  את  באישיותו  כולל  שהוא  משום  גם  המחלוקות  מן  'נעלה  זוהר  תיקוני  לבעל  בדומה 

צדדיהן'.
הזוהרית  והספרות  התיקונים  ספרות  בעלי  בין  דמיון  מוצאת  אני  זה  בהקשר 
כדרשנים  העצמית,  תודעתם  ולאור  ומיסטיות  קיומיות  שאלות  עם  בהתמודדותם 
ובצרותיהן,  הדרשות  בתכני  כך  אינסופית.  ופואטית  מיתית  חירות  בעלי  וכפרשנים 
לאורך  המשתכללות  האמנותיות  בפרקטיקות  המבע,  באמצעי  העשיר  בשימוש  וכך 

הדרשות, ובשפה העוברת כאן טרנספורמציה, והופכת לבריה חדשה.
לעומת זאת, בדרשות חז"ל שנבחנו כאן ובאחרות70 אני מזהה מאבק עז המתנהל 

אין כוונתי לאפשרות זיהוי הדרשות שדברי הזוהר מתבססים עליהן אלא לחשיפת המהלך היצירתי   68
והנועז, המטפורי, הממשי והנפשי המגבש את הדרשה הזוהרית לכדי השלמתה. ברי כי ליבס דן ביחס 

הכבוד שחשים חכמי הזוהר לחכמי חז"ל ובהיבטים שמרניים שאכן קיימים באופני דיבורם.
 ,)42 הערה  )לעיל  אידל  ראו:  לשקפה  הסימבולית  והיכולת  הספירות  עולם  של  הדינמיות  על   69 
עמ' 249-244. הדיון באופייה הייחודי של החירות הדרשנית בעולמם של המקובלים זכה להמשגה 
המתפעל  הכוח  ועל  והמיתיים,  המיסטיים  האקסטטיים,  ההיבטים  על  פדיה.  חביבה  של  מרתקת 
הפועם במקובל הדורש והדבק באלוהות ראו: ח' פדיה, 'אחוזים בדיבור: לבירורו של הדפוס הנבואי 

מתפעל אצל ראשוני המקובלים', תרביץ, סה )תשנ"ו(, עמ' 565-636.
עיון דומה אני עורכת במקום אחר, בשאלת חילוץ ההצדקה והמאבק הנומי והאנטינומי של חז"ל אל   70

מול הקביעה 'גדולה עבירה לשמה'.
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מוסריות,  חינוכיות,  וכן שאלות  זהות,  ובירורי  כיתתיּות  אי–ודאות,  עולמות של  מול 
דידקטיות וערכיות קשות. היצירתיות הנדרשת מחז"ל היא אחרת, ותודעתם העצמית 
נפגשת שוב ושוב בשאלות קיומיות מסדר אחר. שאלות אלה גורמות למדרשי חז"ל 
לעמוד מול הגדרת הטוב והרע, ועל כן להפרידם לרוב זה מזה. חז"ל נוקטים בעמדה 
המבחינה בין השאור לעיסה ובוררת אותם, אף במקומות שהדיאלקטיקה, אי–הבהירות 
כי עולמם של חכמים,  נדמה  כן — בדרך ההכללה —  והסוד משוועים להישמר. על 
דווקא לאור החדשנות והנועזות של דרשותיו, מצוי בפער עמוק מול עולמות החירות 

התודעתית ומול היצירתיות המיסטית של ימי הביניים.71
חוקרים שונים עסקו בתמורות ובתהליכים המאפיינים את המעבר ממדרשי חז"ל 
לדרשות הזוהריות, אך טרם מוצתה שאלה מורכבת זו הנוגעת לייחודו של המדרש 

הזוהרי.72 
שאלה זו נותרת לא פתורה עד תומה, מחכה לגאולתה, ולמציאתה בסדום. כמשל 
ובהשאלה משדה המחשבה הפסיכואנליטי, ברצוני להציע כי ניתן לראות את מדרשי 
חז"ל כשלב שבו הדרשנּות היהודית לומדת לראשונה לדבר. התורה כולה היא מעין 
'רשת סמיוטית', ותשתית האורגת מגעים וחושים, וחז"ל לומדים לדובב את הראשוניות 
חסרת המילים, ואת הזיכרונות הקדומים.73 על בסיס אבחנותיהם החותכות, ועל כתפי 

ראו דברי ליבס, הזוהר והתיקונים, )לעיל הערה 2, עמ' 294(: 'גם את סגנון התיקונים אפשר לראות   71
אך כצעד נוסף של מי שהלך כברת דרך עם גוף הזוהר, אף שלצעד זה תוצאות מופלגות. גם בגוף 
הזוהר מצוי יסוד מיסטי ויצירתי, אך בשונה מן האסוציאטיביות של תיקוני זוהר, דרשות גוף הזוהר 
המדרש  ברוח  בהן  מעוגנים  הקבלה  וחידושי  ורעיונית,  ספרותית  בשלמות  מצטיינות 
'. נדמה לי שלצד דברים אלה ניתן להציג מודלים נוספים של  העתיק והמיתוס היהודי הקלאסי
היחסים שבין הזוהר לבין התיקונים, הן תוך חשיפת השלמות המסתתרת בגוף דרשות התיקונים, הן 

לאור המקומות שבהם נחשפת לעתים הכאוטיּות של דרשות הזוהר, ואף של דרשות חז"ל. 
ראו: א' גוטליב, מחקרים בספרות הקבלה, תל אביב תשל"ו, עמ' 214-163, שם הוא עוסק ב'מאמרי   72
המתניתין והתוספתא שבזהר'. ראו: מאט )לעיל הערה 2(; ישראלי )לעיל הערה 6(. כיצד ניתן לפרש 
את תיאור תודעתם העצמית של מחברי הזוהר כדורשים 'דברים חדשים עתיקים' — מחד גיסא כמי 
שיוצרים 'יש מאין' ומתיימרים להיות ממשיכים, ומאידך גיסא כמי שכל לשונם ושפתם נבנית על 
בסיס הדברים העתיקים הקיימים. ייתכן שכפי שהציע עודד ישראלי )שם( החידוש המהפכני והמרכזי 
הטמון בזוהר הוא הרעיון שמדובר ב'מדרש האחרון', ועל כן הזוהר עושה כל מה שביכולתו כדי 
להצמיח את הדרשה הנפלאה והמשוכללת ביותר, מתוך מאמץ המודע לסופיותו. שאלת המודעות, 
האישית היצירתית והפרשנית היא קריטית וַמבחינה בין מקובלי הזוהר לבין היצירה המיתית של 
חז"ל, הנעדרת פעמים רבות מודעות זו, כפי שהראה ליבס במחקריו, למשל: משיח של הזוהר )לעיל 
הערה 5(; זוהר וארוס )לעיל הערה 5(; ועוד. הלנר–אשד בספרה 'ונהר יוצא מעדן' )לעיל הערה 40( 
דנה בהיבטים שונים של יצירת הזוהר שבזוהר, ומצביעה על יכולתם של הדרשנים להתענג על יצירת 
הדרשה, להאיר, לפתוח, ולהוציא את הפסוקים מפשוטם — להתעורר למה שטמון בהם ובאמצעותם. 
יכולת זו המגיעה אל החוויה המיסטית ואל ההתעלות הפרטית והחברתית. מחקר זה תרם לי רבות 

בהבנת פן נוסף, אישי וחווייתי, השזור בתודעתם העצמית של בעלי חבורת הזוהר.
על העולם הסמיוטי האמהי וכוחה של ה'ּכֹוָרה' ראו: ז' קריסטבה, כוחות האימה: מסה על הבזות,   73
תרגם נ' ברוך, תל אביב 2005; הנ"ל, שמש שחורה, תרגמה ק' שמש, תל אביב 2006. על חוק האב 
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ההגדרות הלשוניות הברורות, העמדת הטוב כנגד לרע, המותר כנגד האסור, ומעבר 
ל'חוק האב' — מגיע הזוהר, ומתוך האותיות והמילים של חז"ל — יוצר שירה חדשה.

ובהשאלה מהקשר עיוננו ניתן לומר כי הספרות הזוהרית — הנשית והארוטית — 
מפתה ובאה אל 'אביה', הוא המדרש החז"לי, כדי ללדת מזיווגם יחד דרשה חדשה, 

המושכת שפע סודי מן המקור הגבוה והאינסופי. 

סיכום

ובעקבותיהם בעלי  חז"ל  כוודאי.  מגלגול המיתוס לאורך הדורות דבר אחד מסתבר 
בזכות  משיח  נולד  סדום  של  והכאוטית  המאיימת  הראשית  מתוך  כיצד  ראו  הזוהר 
אמהותיו ומעשיהן. דרשנים אלה ביקשו לדבר על הקשר המסתורי הזה, מתוך אמונה 
כי מהמקום הכואב והפרום יכול לצמוח תיקון. המדרש החז"לי והמדרש הזוהרי, למרות 
ההבדלים העצומים ביניהם, מעוררים בעיני הערכה רבה משום שלא חששו מהזרע 
ש'בא ממקום אחר', ולא פחדו להיכנס לתוך תוכה של סדום, ומשם לשאת את עיניהם 
ל'פתח שכל העיניים תלויות בו', כמו תמר, רות ובנות לוט, ולהיעזר בסיוע העליון, זה 

שבא ממקום אחר. 

והמבנה הלשוני ראו: ד' אפרתי וי' ישראלי, הפילוסופיה והפסיכואנליזה של ז'אק לאקאן, תל אביב 
.2007
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שער שני

ימי הביניים

קראים, מקובלים אלמונים, פילוסופים,

אנשי מדע ומומרים





פירושו הביקורתי של יעקוב אלקרקסאני 
לעקרונות הדרשה התלמודית: 

תרגום עברי ל'כתאב אלאנואר ואלמראקב', חלק ד, פרקים ט-כא,
עם מבוא והערות

אבירם רביצקי

עיקרו של מאמר זה הוא תרגום עברי של פירושו הערבי של יעקוב אלקרקסאני, החכם 
הקראי בן המחצית הראשונה של המאה העשירית, לברייתא דר' ישמעאל. הברייתא 
מופיעה בתחילת ה'ספרא'1 ובה נמנות שלוש עשרה המידות שהתורה נדרשת בהן. 
פירושו של קרקסאני לברייתא מהווה את הפרקים התשיעי עד העשרים ואחד שבחלק 
הרביעי של ספרו: 'כתאב אלאנואר ואלמראקב' )'ספר המאורות והִמְצפים'(.2 בפירושו 
של קרקסאני יש עניין מכמה צדדים, ובדברי מבוא קצרים אלה אעמוד על כמה מן 

הנקודות המעניינות שבו.

דרכו של קרקסאני בפירושו

בפסקה הראשונה של כל פרק מן הפרקים שבהם דן קרקסאני במידות הוא מבאר את 
ישמעאל. בביאורו קרקסאני מתרגם חלקים  דר'  בעניינן בברייתא  הדברים שהובאו 
כך  או  כך  פרפרסטי.  בסגנון  הדברים  את  הוא מעבד  ולעתים  לערבית  הברייתא  מן 
יש בעצם הבאת דברי חז"ל משום ביאור לדרך שבה הוא מבין את דברי חז"ל ואת 

ברצוני להודות לפרופסורים זאב הרוי, שרה סטרומזה ודניאל לסקר, וכמו כן למר עֹפר אפרתי ולד"ר   *
אורי מלמד, על הערותיהם המועילות והמאירות. במיוחד ברצוני להודות לפרופ' חגי בן–שמאי על 

הזמן שהקדיש לי לליבון סוגיות הקשורות במאמר זה.
מהדורת  רב,  דבי  ספרא  ע"א;  ע"א - ג  א  דף   ,1862 וויען  ווייס,  א"ה  מהדורת  רב,  דבי  ספרא   1 
ירושלים  11-3; ספרא דבי רב, מהדורת א' שושנה, א,  יורק תשמ"ג, עמ'  ניו  ב,  א"א פינקלשטין, 

וקליבלנד תשנ"א, עמ' 14-1.
 Ya‘qūb al-Qirqisānī, Kitāb al-Anwār w al-Marāqib, edited by L. Nemoy, vol. 2, New :ראו  2

York 1940, pp. 365–385

]'דברים חדשים עתיקים': מיתוס, מיסטיקה ופולמוס, פילוסופיה והלכה, אמונה וריטואל במחשבה היהודית לדורותיה, א 
)מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כב ]תשע"א[(, עמ' 157-123[
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פירושם.3 בפסקאות הבאות לאחר מכן קרקסאני מעביר את דברי חז"ל בשבט הביקורת 
העיונית. לעתים הוא תומך בעיקרון המתודולוגי שהנחה את חז"ל )המידה הפרשנית 
לעתים  הנידון.  לעיקרון  ישמעאל  דר'  בברייתא  בדוגמה שהובאה  וגם  או ההיסקית( 
הוא מקבל רק אחד מהם, ולעתים הוא דוחה את שניהם יחד. הדיון בדרך כלל רצוף 
במשא ומתן למדני המבוסס על ניתוח הלכתי של פסוקים ומשמעויותיהם, אך ניכר 
שהעיקרון המרכזי המנחה את קרקסאני בביקורתו על דברי חז"ל הוא ההיגיון — הן 
ההיגיון ההלכתי–המשפטי הן ההיגיון הפרשני–ההרמנויטי — עובדה העולה בקנה אחד 

עם דרכו הפרשנית והעיונית הכללית של קרקסאני.4
עיסוקו של חכם קראי כקרקסאני בספרות חז"ל אינו מתמיה. פנייה של חכמים 
בדניאל  כבר  התחילה  וביקורתית  פולמוסית  מגמה  מתוך  חז"ל  לספרות  קראים 
אלקומסי. בדרך שבה דן קרקסאני בברייתא דר' ישמעאל יש גם כדי לאשר את הקשר 
היסוד הפולמוסי  לבין  חז"ל  בימי הביניים בספרות  שבין בקיאות החכמים הקראים 

האנטי–רבני שניכר בספרות הקראית.5

ראו:  חשיבתן  ועל  הקראית  בספרות  חז"ליים  טקסטים  של  לערבית  המתורגמות  המובאות  על   3 
ע' תירוש–בקר, 'לשון חכמים הנמסרות בספרות הקראים', עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית 
ב,  ראו: שם,  ישמעאל  דר'  לברייתא  בכמה ממובאותיו של קרקסאני  )לדיון  א  בירושלים, תש"ס, 
עמ' 454-447(; הנ"ל, 'תרגומיהם של המלומדים הקראים יעקוב אלקרקסאני, יוסף אלבציר וישועה 
העברית,  בלשון  לשון: מחקרים  )עורכים(, שערי  ואחרים  ממן  א'  מן המשנה',  לקטעים  יהודה  בן 
בארמית ובלשונות היהודים, מוגשים למשה בר–אשר, ירושלים תשס"ח, עמ' 466-435; הנ"ל, 'יסודות 
ומובאות מלשון חז"ל ביצירה הקראית', מ' בר–אשר )עורך(, פרקים בעברית לתקופותיה: אסופת 

זיכרון לשושנה בהט )=אסופות ומבואות בלשון, ב(, ירושלים תשנ"ז, עמ' 172-155.
על גישתו השכלתנית של קרקסאני ראו: ח' בן–שמאי, 'שיטות המחשבה הדתית של אבו יוסף יעקוב   4
 אלקרקסאני ויפת בן עלי', עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשל"ח, א, עמ' 35-8; 
 D. J. Lasker, ‘Karaite Attitudes Towards Religion and Science’, G. Freudenthal, 
 J.–P. Rothschild, G. Dahan (eds.), Torah et Science: Perspectives Historiques et
 Théoriques, Études Offertes à Charles Touati (Collection de la Revue des études juives,
 idem, From Judah Hadasi to Elijah Bashyatchi: השוו   ;22), Paris 2001, pp. 122–123
Studies in Late Medieval Karaite Philosophy, Leiden and Boston 2008, pp. 18–22. דברי 
קרקסאני על חובת העיון השכלי והצורך בשימוש בהיקש נסקרו בחלק השני של מאמרו של ג'ורג' 
 G. Vajda, ‘Études sur Qirqisānī’, REJ, 107 (1946–1947), :ויידה על הגותו של קרקסאני, ראו
pp. 52–98. על עקרונות הפרשנות של קרקסאני למקרא ראו: ג' כאן, 'דעות אלקרקסאני על טקסט 
 ;80-69 עמ'  )תשנ"ח(,  יד  תעודה,  הקוראן',  טקסט  כלפי  מקבילות  מוסלמיות  ועמדות   המקרא 
 H. Hirschfeld, Qirqisāni Studies, London 1918, pp. 22–31; Leon Nemoy, Karaite

Anthology, New Haven and London 1952, pp. 53–68
בזמנם של ענן ובנימין איננו מוצאים פולמוס נגד הרבניים או נגד התלמוד. פולמוס זה מתחיל בכתביו   5
של דניאל אלקומסי, כלומר בסוף המאה התשיעית, והוא ניכר בספרות הקראית שלאחריו. הדגשת 
הפולמוס נגד הרבניים וספרותם הביאה את הקראים להיות בקיאים בספרות הרבנית — התלמודית 
'הפרשן הקראי וסביבתו הרבנית', דברי הקונגרס  ולהגיב אליה. ראו: ח' בן–שמאי,  והמדרשית — 
העולמי התשיעי למדעי היהדות תשמ"ה: ישיבות מרכזיות, מקרא ומזרח קדמון, ירושלים תשמ"ח, 
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מדברי כמה חוקרים משתמעת הטענה שלפיה יש לראות את ההתעניינות הרבה 
של חכמי ישראל הרבניים לדורותיהם במידות שהתורה נדרשת בהן, כסעיף בפולמוס 
האנטי–קראי.6 כפי שטענתי במקום אחר, טענה זו אינה נכונה. היא מבוססת על ההנחה 
שלפיה הרבנים הזדקקו לעקרונות של פרשנות והיסק כדי לייחס את מסורתם ההלכתית 
אל הכתובים, בעוד הקראים, אשר נדרשו אך ורק למשמעותן הפשוטה של המקראות, 
לא הזדקקו לעקרונות מסוג זה. התעניינות במידות שהתורה נדרשת בהן משקפת, על 
פי הנחה זו, עמדה רבנית ובד בבד דחייה של העמדה הקראית. אולם הנחה זו מוטעית. 
חכמי הקראים לא החזיקו בכל הזמנים בעמדות סקריפטורליסטיות.7 יתרה מזו, היות 
נדרשת  שהתורה  שהמידות  והיות  הקראית8  במחשבה  מרכזי  מקום  תפס  שההיקש 
בהן יכולות להיתפס כעקרונות של היקש, גם לחכמי הקראים הייתה סיבה להתעניין 
במידות שהתורה נדרשת בהן. ואמנם, המידות שהתורה נדרשת בהן העסיקו גם את 
חשובי חכמי הקראים. נוסף על קרקסאני, שבחן ופירש את המידות, אפשר למנות גם 
את יהודה הדסי, את אליהו בשייצי בעל 'אדרת אליהו', את נינו משה בשייצי ואחרים.9

 עמ' 56-53, וראו עוד: ח"ה בן–ששון, פרקים בתולדות היהודים בימי הביניים, תל אביב תשכ"ב, 
 עמ' 171-156; ש' בארון, היסטוריה חברתית ודתית של עם ישראל, ו, רמת גן תשל"ג, עמ' 164; והשוו: 
 H. Ben-Shammai, ‘The Karaite Controversy: Scripture and Tradition in Early Karaism’,
 B. Lewis and F. Neiwöhner (eds.), Religionsgespräche im Mittelalter, Wiesbaden 1992,
)לעיל  חכמים  לשון  תירוש–בקר,  עוד:  ראו  הרבנית  בספות  הקראים  של  לעיסוקם   .pp. 11–26 

הערה 3(, עמ' 9-7.
ראו: נ' אלוני, 'דוד אבן ביליה ויצירותיו', י' ורפל )עורך(, ארשת: ספר שנה של אגוד סופרים דתיים,   6
 A. Freimann, ;)ירושלים תש"ד, עמ' שפב )=הנ"ל, מספרות ימי הביניים, ירושלים תש"ה, עמ' יח
 ‘Die hebräischen Kommentare zu den 13 Middot des Rabbi Ismael’, S. Krauss (ed.),

Festschrift Adolf Schwarz, Berlin and Wien 1917, p. 109
 D. Frank, ‘The Limits of Karaite Scripturalism: Problems in Narrative Exegesis’, ראו:   7
 M. M. Bar-Asher et al. (eds.), A Word Fitly Spoken: Studies in Medieval Exegesis of
 the Hebrew Bible and the Qur’ān Presented to Haggai Ben-Shammai, Jerusalem 2007, 

pp. 41–82; בן–שמאי, הוויכוח הקראי )לעיל הערה 5(; בארון )לעיל הערה 5(, עמ' 166.
הלגיטימיות של ההיקש הייתה אחת מאבני המחלוקת שבין הקראים לרבניים. ראו בעניין זה: י' פאור,   8
עיונים במשנה תורה לרמב"ם: ספר המדע, ירושלים תשל"ח, עמ' 98-74; מ' צוקר, 'מפירושו של רס"ג 
לתורה', סורא, ב )תשט"ו-תשט"ז(, עמ' 355-313; הנ"ל, 'קטעים מכתאב תחציל אלשראיע אלסמעיה' 
 לרס"ג', תרביץ, מא )תשל"ב(, עמ' 410-373; א"ש הלקין, 'מפתיחת רב סעדיה גאון לפרוש התורה', 
קמז-קנז.  קכט-קלה,  עמ'  עברי,  חלק  תש"ו,  נוירק  גינצבורג,  ללוי  היובל  ספר  )עורך(,  מארכס  א' 
וראו עוד: י"א דוד, ידיעת דבר האל: טעות, היקש, זיכרון ומסירה בספרות הגאונים וחכמי ספרד 

הראשונים, עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים, תשס"ה, עמ' 164-85. 
1836, דף ס ע"א-ע"ב; אליהו בשייצי, אדרת אליהו: ספר  גוזלוו  יהודה הדסי, אשכל הכפר,  ראו:   9
המצוות של היהודים הקראים, רמלה)?( תשכ"ו, הקדמה, עמ' 4; משה בשייצי, ספר מטה אלהים, 
מהדורת י' אלגמיל, רמלה תשס"א, עמ' 62-45. חכמים קראים מאוחרים יותר שדנו בעקרונות ההיקש 
ובמידות דרש, הושפעו מדבריו של בעל 'האדרת' ראו למשל: שלמה בן אהֹרן הטרוקי, אפריון עשה 
לו, מהדורת י' אלגמיל, רמלה תש"ס, א, עמ' 111-108; שלמה בן אפידה הכהן, יריעות שלמה, רמלה 
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מדבריו של קרקסאני עולה שההיקש הנעשה בתחום ההלכה וההיקש בתחום 
גם  קרקסאני  דן  ההלכתי,  בהיקש  הדיון  בהקשר  להם.  אחד  בסיס   — המדע 
באפיסטמולוגיה כללית, כלומר בעקרונות הידיעה וההיסק בתחומם של המציאות 
והמדע.10 דרך זו דומה לדרכו של בן דורו של קרקסאני — הקראי יפת בן עלי — והיא 
היוותה אחת מנקודות המחלוקת שבין יפת ובין רב סעדיה גאון )רס"ג(. רס"ג טען 
ושל קרקסאני,  יפת  לדעתם של  בניגוד  לדעתו,  בין התחומים.  קטגורית  להבחנה 
לו. כך הגן רס"ג על  יש להיקש תוקף, בתחום ההלכה אין  בעוד שבתחום המדע 
עקרון היסוד של המחשבה הרבנית והוא שימור הנחיצות במסורת תורה שבעל פה 

המגולמת בספרות התלמודית, מפני השכלתנות הקראית.11 

–פירושו של קרקסאני למונחי המידות תרגומו

בתרגומיו של קרקסאני למונחי המידות אפשר למצוא מניה וביה גם פירוש והסבר 
להם. למשל, בפתיחת דבריו על מידת גזרה שווה הוא אומר: 'משמעות ]דבר[ זה: משפט 
שווה )قضّية مستِوية('. מן ההקשר נראה שקרקסאני הבין את המונח 'גזרה' במובן של 
משפט, חוק או פסק דין. הבנה זו דומה למסקנתו של שאול ליברמן במחקרו הידוע על 
מדרשי הכתובים בהלכה. לדעת ליברמן, המונח 'גזרה שווה' הוא ביטוי עברי למונח 
ששימש את הרטורים ההלניים: σύγκρισις πρòς ἴσον )השוואה אל השווה(. המילה 
גזרה 'מובנה בלשון המקרא ובלשון החכמים כאחת: decision, החלטה, פסק–דין. היא 
תואמת ל–σύγκρισις היוונית, decretum, שבה מתרגמים השבעים "משפט"'.12 אולם 
בניגוד לדעת ליברמן שלפיה לא הייתה הגזרה שווה לימוד המבוסס על מילים שוות 
או דומות אלא 'אנאלוגיה פשוטה, השוואת דברים שווים',13 קרקסאני סובר, על בסיס 
ניתוח הדוגמה שניתנה בברייתא למידת גזרה שווה, שמידה זו משווה את דיניהם של 
מקרים שהבסיס המשותף להם הוא מילולי גרדא. זוהי הסיבה לכך שקרקסאני דוחה 

את תקפותה של מידה זו.
הסבר.  בבחינת  הוא  אחד'  מכתוב  אב  'מבנין  למידת  קרקסאני  של  תרגומו  גם 
קרקסאני אומר בפתיחת דבריו על מידה זו: 'משמעות ]דבר[ זה לדעתם:14 מיסוד קבוע 

ומתודולוגיה  לוגיקה אריסטוטלית  זה: אבירם רביצקי,  וראו עוד בעניין   .121-116 ב, עמ'  תשמ"ו, 
תלמודית: על יישומה של הלוגיקה האריסטוטלית בפירושי המידות שהתורה נדרשת בהן, ירושלים 

תש"ע, עמ' 3-2.
ראו: כתאב אלאנואר, חלק 4, פרקים 4-3 )מהדורת נמוי ]לעיל הערה 2[, ב, עמ' 354-351(.  10

לניתוח עמדת רס"ג ויפת בשאלה זו ראו: אבירם רביצקי, 'רב סעדיה גאון על הלוגיקה של ההיקש   11
ההלכתי ועל גבולותיו', מסורה ליוסף, ו )תשס"ט(, עמ' 332-319; הנ"ל )לעיל הערה 9(, עמ' 49-26.

ש' ליברמן, יוונית ויוונות בארץ ישראל, ירושלים תשכ"ג, עמ' 194-193.  12
שם, עמ' 195.  13

לדעת הרבניים, חז"ל.  14
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מפסוק אחד )من أصٍل موضوٍع من نصٍّ واحٍد('.15 השימוש במונח 'אצל' לתרגום המונח 'בניין 
אב',16 יש בו כדי הסבר שבניין אב הוא בסיס להיקש. הצמד 'אצול' ו'פרוע' — 'יסודות' 
)או 'שורשים'(, ו'ענפים' — מקובלים גם בספרות הערבית וגם בספרות היהודית בימי 
הביניים לציון היחס שבין הדין המלמד ובין הדין הנלמד. הדין המלמד הוא יסוד )או 
שורש( והוא מצמיח, על פי הדימוי האורגני, ענפים, והצמחה זו נעשית באמצעות יישום 

עקרונות היסק הלכתיים.17 
לדבריו:  דומה.  בהן השתמש בלשון  נדרשת  למידות שהתורה  בפירושו  רס"ג  גם 
'מבנין אב וכתוב אחד — הוא עיקר ידוע מפסוק אחד )מבנין אב מכתב אחד — שרחה 
אצל מעלום מן איה ואחדה('.18 אך אין ללמוד מכך על תלות יתרה של פירוש קרקסאני 

אפשר גם לתרגם: משורש מונח מפסוק אחד. כיוצא בדבר תרגומו–הסברו למידת 'מבנין אב משני   15
من  موضوٍع  أصٍل  )من  פסוקים  משני  קבוע  מיסוד  לדעתם:  זה  ]דבר[  'משמעות  אומר:  הוא  כתובים'. 

نّصي('.
נראה שבמונח أصل קרקסאני מתרגם את הצמד 'בניין אב', ואילו ה–موضوع הוא הסבר ל'מפסוק אחד'   16
ולא חלק מן התרגום המילולי ל'בניין אב'. על הקושי בהבחנה בין תרגום מילולי לפרפרזה שיש בה 

פירוש ראו: תירוש–בקר, תרגומיהם )לעיל הערה 3(, עמ' 436.
ראו למשל דברי מחמד בן עלי אבו אלחסן אלבצרי אלמעתזלי, כתאב אלמעתמד פי אצול אלפקה,   17
מהדורת מ' חמידאללה, דמשק 1965, ב, עמ' 1032: 'והשורש )واألصل(, ]הוא[ מה שקדם הידע בדינו, 
ואם תרצה תאמר: הוא אשר עובר דינו אל זולתו. והענף )والفرع(, הוא אשר מתאחר הידע בדינו, ואם 
תרצה תאמר: הוא אשר עובר אליו דין זולתו'. וראו עוד: מחמד בן אדריס אלשאפעי, כתאב אלאם, 
בולאק )קהיר( 1325)ה(, כרך שביעי, עמ' 274; אבן קתיבה אבי מחמד עבדאללה בן מסלם, תאויל 
מח'תלף אלחדית', קהיר 1326)ה(, עמ' 70. לדוגמה לשימוש במונחים אלה על ידי גאונים וחכמים 
ימי ביניימים אחרים ראו: אבירם רביצקי, 'הרמב"ם ואלפאראבי על התפתחות ההלכה', אביעזר 
רביצקי וא' רוזנק )עורכים(, עיונים חדשים בפילוסופיה של ההלכה, ירושלים תשס"ח, עמ' 215, 

הערה 13.
כיוצא בדבר אומר רס"ג: 'בנין אב משני כתובים — ופי']רושו[ עיקר ידוע )אצל מעלו]ם[( משני כתובים'.   18
ראו: ש"ז שכטר, 'פירוש י"ג מידות מרב סעדיה גאון', בית תלמוד, ד )תרמ"ה(, עמ' 240-239. התרגום 
העברי שנדפס על ידי שכטר ושצוטט כאן נעשה על ידי נחום הקטן, והוא התפרסם גם במקומות 
אחרים. ראו: י' מיללער, ספר הירושות לרס"ג עם יתר המכתבים בדברי ההלכה )ספרי רס"ג, חלק 
ט(, פאריס תרנ"ז, עמ' 33-13, 83-73; ר' ח"י עהרענרייך, פירוש שלש עשרה מדות שהתורה נדרשת 
בהן שפירש מרנא ורבנא רבינו סעדיה הגאון זצ"ל, קלוזענבורג תרפ"ב, ועוד. למקור הערבי המצוטט 
כאן ראו: כ"י סנט פטרבורג, הספרייה הלאומית, Evr, Arab II, 2769 )סרט 61464(, דף 3א-ב. קטע 
 זה זוהה בקטלוג המכון לתצלומי כתבי יד עבריים כפירושו הערבי של רס"ג למידות. משה צוקר 
יורק,  ניו  כ"י  הוא  הקטע  למידות.  רס"ג  של  הערבי  כפירושו  גניזה  קטע  של  עמודים   8  זיהה 
בהמ"ל JTS, ENA, 1194 ,7864 )סרט 33280(. לדבריו, פירוש רס"ג למידות הוא חלק מפירוש רס"ג 
לתחילת ויקרא, ראו: מ' צוקר, על תרגום רס"ג לתורה, ניו יורק תשי"ט, עמ' 382-381, הערה 104, 
וראו עוד: שם, עמ' 72, הערה 214; עמ' 337, הערה 43; עמ' 339, הערה 47; והשוו: הנ"ל, קטעים 
מכתאב תחציל )לעיל הערה 8(, מבוא, עמ' 374. צבי שטמפפר מסר לי כי לפי בדיקתו, הקטע שבכתב 
יד סנט פטרבורג, הספרייה הלאומית הנ"ל, הוא אכן לרס"ג, אולם העמודים שבכתב יד ניו יורק, אוסף 
אדלר הנ"ל, אינם לרס"ג אלא לר' דוד בן סעדיה. תודתי נתונה לד"ר שטמפפר על דבריו. על נכונות 
ייחוסו של הפירוש הנדון לרס"ג הביא שכטר )שם, עמ' 237-236( כמה ראיות והוסיף עליהן מילר 
)שם, הקדמה, עמ' 24-23(. לראיות נוספות ראו עוד: מ' כהנא, 'קווים לתולדות התפתחותה של מידת 
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למידות שהתורה נדרשת בהן, בזה של רס"ג. קרקסאני אמנם משתמש גם בדוגמאות 
שהביא רס"ג למידות19 אך הוא אינו עוקב אחר דברי רס"ג, לא בדוגמאות שנתן רס"ג 
לברייתא  נצמד  קרקסאני  המידות.20  את  רס"ג  חילק  שבו  באופן  ולא  עצמן  למידות 

שבתחילת ה'ספרא' ולדוגמאות שנדונו בה. 
יש גם עניין בתרגומו של קרקסאני למונח 'לטעון טען', שבמידת 'כל דבר שהיה בכלל, 
יצא לטעון טען אחר שהוא כעיניינו' )וכן במידה הבאה: 'שלא כעיניינו'(.21 קרקסאני 
אומר: 'משמעות ]דבר[ זה: כל דבר שהוא בכלל, ויוצא כדי לשאת משא )ليحمل حمًل('. 
קרקסאני בוודאי קרא: לטעון טוַען )או: ליטען טעון(, וִתרגמֹו מילולית מלשון נשיאת 
משא, מעין הכתוב ) בר' מה, 17(: 'טענו את בעירכם'. ר' אברהם בן דוד )הראב"ד( 
בפירושו ל'ספרא' אומר: 'פירוש "טען אחר שהוא כענינו" — פרט אחד שיש בו מקצת 
הענין הראשון'.22 נראה שהוא פירש 'לטעון טען' — לפרוט פרט. קרקסאני בתרגומו 
בוודאי לא התכוון לפרש כך את הדברים. במסורות הנוסח של הברייתא דר' ישמעאל 
אנו מוצאים גם נוסח אחר: 'לטעום טעם'.23 לדעת אליעזר א' פינקלשטין הנוסח האחר 
הוא הנכון ומקור הנוסח 'לטעון טען' הוא בחילוף המצוי שבין מ"ם סופית לנו"ן סופית. 
לדעתו, פירוש הביטוי 'לטעום טעם' הוא: 'לתת צו'.24 אפשר שקרקסאני מכוון בתרגומו 
למשמעות דומה. מתרגומו המילולי של קרקסאני אפשר אולי ללמוד שהוא פירש את 
הביטוי 'טען' במובן של דבר הנאמר או טענה שנטענה, ושמא ה–حمل שבדבריו צריך 

להתפרש בדומה ל–محمول הדקדוקי — הנשוא הנאמר.

ביקורתו של קרקסאני על המידות שהתורה נדרשת בהן

בביקורתו על המידות שהתורה נדרשת בהן בא לידי ביטוי אחד מן העקרונות היסודיים 
של משנתו ההגותית והפרשנית של קרקסאני. לדבריו: 'החכם, יתפאר ויתעלה ]=האל[, 
כבר ברא את השכלים )العقوَل( וׂשמם קנה מידה )معياًرا( לכל הדברים'.25 השכל הוא 

כלל ופרט בתקופת התנאים', א' אדרעי ואחרים )עורכים(, מחקרים בתלמוד ובמדרש: ספר זיכרון 
לתרצה ליפשיץ, ירושלים תשס"ה, עמ' 175, הערה 7.

ראו להלן הערות 55, 57.  19
ראו להלן הערה 104.   20

ראו: ספרא, מהדורת פינקלשטין )לעיל הערה 1(, ב, עמ' 7.  21
ספרא, מהדורת שושנה )לעיל הערה 1(, עמ' 43.  22

ראו: ספרא, מהדורת שושנה )שם(, עמ' 10, הערות 18, 19; ספרא דבי רב, מהדורת מ' איש שלום,   23
ברעסלויא תרע"ה, עמ' 22, בביאור המהדיר.

בפירושו ל'טעם' כ'צו' פינקלשטין מסתמך על יונה ג, 7: 'מטעם המלך וגדליו'. הוא טוען עוד כי המילה   24
'טעם' נגזרת מן הארמית, תוך שהוא מפנה לדנ' ה, 2; ו, 27, ולעזרא ד, 19. ראו: ספרא, מהדורת 

פינקלשטין )לעיל הערה 1(, ד, ניו יורק תש"ן, עמ' 5.
כתאב אלאנואר, חלק 2, פרק 11, פסקה 12, מהדורת נמוי )לעיל הערה 2(, א, עמ' 108. על מקורותיה   25
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גם קנה המידה שהביא את קרקסאני לבחינה רציונלית ושקולה של דרכם של חכמי 
המשנה.

מסקנתו של קרקסאני בנוגע לתקפות המידות שהתורה נדרשת בהן, מובעת בסיום 
פירושו. לדבריו:

ואשר הוסקה לנו נכונותו משלושה עשר הפרקים אשר זכרום26 — שישה פרקים. 
אחד מהם הפרק הראשון אשר הוא קל וחומר, והשלישי אשר הוא מבנין אב 
מכתוב אחד, וחלק מן הפרק הרביעי ]=צריך לומר: החמישי[ — הוא מפרט וכלל, 
והפרק השישי ]=צריך לומר: השביעי[, ואף אם יש בו ספק, והוא מכלל שצריך 
לפרט וכו', ושני הפרקים האחרונים ]=דבר למד מעניינו ודבר למד מסופו; שני 

כתובים המכחישים זה את זה[.

את כל שאר המידות קרקסאני דוחה. כדוגמה לדרכו הביקורתית של קרקסאני אנתח 
את הדרך שבה הוא דוחה את מידת גזרה שווה. ביקורתו של קרקסאני על מידת גזרה 
שווה מתרכזת בשני מוקדים. הראשון הוא הדוגמה שניתנה למידה זו בברייתא דר' 
 ישמעאל: 'נאמר בשומר שכר )שמ' כב, 10(: "אם לא שלח ידו" ונאמר בשומר חינם 
)שם, 7(: "אם לא שלח ידו". מה שומר שכר שנא']מר[ בו "אם לא שלח ידו" — פטר בו 
את היורשין, אף שומר חינם שנאמר בו "אם לא שלח ידו" — יפטור בו את היורשין'.27 
דברי קרקסאני על ברייתא זו מבוססים על ההבנה כי פטור היורשים )מדין שבועה 
בשומר שכר( נלמד מהפסוק 'אם לא שלח ידו', כאילו לומר: ידו — ולא יד היורשים. 
לפי הבנה זו, פטור היורשים נאמר לכשעצמו גם במקרה של שומר חינם, ואם כן אין 
כאן כל גזירה של דין משומר שכר לשומר חינם. כדבריו: 'ואינם אלא שני פסוקים ושתי 

הודעות'.28 
בעיה זו שקרקסאני הצביע עליה עמדה גם בפני הפרשנים המסורתיים של הברייתא 
דר' ישמעאל. הראב"ד למשל פירש שפטור היורשים נלמד מן הפסוק )שמ' כב, 10(: 
'שבועת ה' תהיה בין שניהם', כלומר 'בין שניהם' — ולא בין היורשים.29 הלך מחשבה 
דומה נמצא גם בפירוש ר' מאיר הלוי אבולעפיה )הרמ"ה(30 ובפירושים רבניים נוספים. 

ההלניים של אמירה זו ועל תפקידה הפרשני אצל קרקסאני ראו: ב' קיאזה, 'השטה הפרשנית של אבו 
יוסף יעקוב אלקרקסאני', מ"מ בר–אשר ואחרים )עורכים(, דבר דבור על אופניו: מחקרים בפרשנות 

המקרא והקוראן בימי הביניים מוגשים לחגי בן–שמאי, ירושלים תשס"ז, עמ' 289-288.
הרבניים, חז"ל.  26

ספרא, מהדורת פינקלשטין )לעיל הערה 1(, ב, עמ' 4.  27
כנראה שקרקסאני סובר שמידת גזרה שווה אינה תקפה, לא משום שאין לקבל את עקרון האנלוגיה   28
המשפטית בין מקרים בעלי מכנה משותף, אלא משום שחז"ל לא ראו במידת גזרה שווה עיקרון 

אנלוגיה שכזה. זאת, אף שאת עצם המונח 'גזרה שווה' נראה שקרקסאני פירש כסוג של אנלוגיה.
הראב"ד הפנה לבבלי, שבועות )מז ע"א(, ראו: ספרא, מהדורת שושנה )לעיל הערה 1(, עמ' 23.  29

ראו: ספרא, מהדורת שושנה )שם(, עמ' 53.  30
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אפשר לראות בדברי הראב"ד מעין תשובה לשאלה ששאל קרקסאני ובמובן זה ניכר 
שהברייתא כפי שנמסרה ב'ספרא' — מוקשית. קרקסאני השתמש בקושי כדי לדחות 
את דברי חז"ל ואילו הראב"ד ואחרים ניסו לתרץ את דברי חז"ל. דוגמה זו מראה את 

הבדלי הגישה לטקסטים התלמודיים שבין החכמים הקראים לבין חבריהם הרבניים.
המוקד השני שבו מתרכזת ביקורתו של קרקסאני על מידת גזרה שווה הוא העיקרון 
של החלת דין שניתן במקרה אחד על מקרה אחר על סמך דמיון מילולי בין המקרים. 
הזה.  בזמן  בטלה  מת  שטומאת  שווה  בגזרה  שלמד  ענן,  דעת  את  דוחה  קרקסאני 
 לדברי ענן, כפי שהביאם קרקסאני: 'הואיל והקרבנות אשר נאמר בהם "זאת התורה" 
)וי' ז, 37( — בטלים בגלות, טומאת מת אשר נאמר בה כגון זה )במ' יט, 14( — בטלה גם 
כן'.31 קרקסאני מביא את דברי אלו שהתנגדו ל'חברי ענן' ואמרו שלפי שיטת ענן גם 
דיני איסור והיתר בטלים בזמן הזה שהרי כתוב בהם )וי' יא, 46(: 'זאת תורת הבהמה 
והעוף', וגם דיני הזב שכתוב בהם )שם טו, 32(: 'זאת תורת הזב' — שתי מסקנות שאין 
לקבלן.32 למעשה, קרקסאני מצביע על היסוד האנרכיסטי המצוי במידת גזרה שווה, 
שהרי השוואת מילים כיסוד לפעולת ההיקש עלולה להוביל לתוהו ובוהו הלכתי. יסוד 
זה הוכר כבר על ידי חכמי התלמוד ורוסן על ידם באמצעות העיקרון: 'אין אדם דן גזרה 

שווה מעצמו'.33
אב משני  'מבניין  מידת  את  נוקבת.  המידות  על שאר  קרקסאני  ביקורתו של  גם 
כתובים' הוא דוחה מכיוון שהוא מזהה אותה, על בסיס ניתוח הדוגמה שהובאה לה 
בברייתא, עם מידת גזרה שווה. בביקורתו למידת כלל ופרט, קרקסאני דוחה לא את 
עצם העיקרון הדרשני שלפיו 'הכתוב לעתים מפרש את הכלל באמצעות פרט' כלשונו, 
אלא רק את הדוגמה שניתנה בברייתא למידה זו, כלומר את דרך פרשנותם של חז"ל 
כעיניינו'  אחר שהוא  טען  לטעון  יצא  בכלל,  דבר שהיה  'כל  המידות  את  למקראות. 

לעמדה זו של ענן ראו: א"א הרכבי, השריד והפליט מספרי המצות הראשונים לבני מקרא לענן הנשיא,   31
בנימין נהאונדי ודניאל אלקומסי, ס"ט פטרבורג תרס"ג, עמ' 134, סעיף ט. דעת ענן הובאה בשמו 
גם על ידי קראים מאוחרים יותר. ראו למשל: אהרן בן אליה, ספר המצוות הגדול: גן עדן, רמלה)?( 
תשל"ג, עניין טמאה וטהרה, פרק יב, דף קכז ע"א-ע"ב; בשייצי, אדרת אליהו )לעיל הערה 9(, עניין 
טמאה וטהרה, פרק יט, דף קכו ע"ב, וראו עוד: לוי בן יפת הלוי, ספר המצוות, אשדוד תשס"ד, ד, 
הדבור בטומאת החיים הדוברים, שער יז, עמ' 239, אולם הנימוקים שהובאו במקורות אלה שונים 

מאלו שמביא כאן קרקסאני בשם ענן. וראו עוד: הרכבי )שם(, עמ' 130, הערה 12.
לפי משה בשייצי, ענן אמנם סבר שגם תורת הזב בטלה בזמן הזה: 'ואמר רב ענן ראש הגליות ז"ל:   32
כתיב הכא "זאת התורה לכל נגע הצרע']ת[", "זאת התורה לעולה למנחה" )וי' ז, 37( ]...[ וכתי']ב[ הכא 
"זאת תורת הזב" )וי' טו, 32(. מה עולה ומנחה ושלמי']ם[ ונגעי צרעת — אין אנו עושים עתה בגלות, 
ונתבטלו אף טמאת מת וזב, נתבטלו בגלות ואין אנו חיבים בשמירתם'. בשייצי, מטה אלהים )לעיל 

הערה 9(, עמ' 48.
בבלי, פסחים סו ע"א ומקבילות. לניתוח משמעותו של עיקרון זה בתהליך התפתחותה של מידת גזרה   33
שווה, ראו: י"ד גילת, 'להשתלשלותה של הגזירה שווה', הנ"ל, פרקים בהשתלשלות הלכה, רמת גן 

תשנ"ב, עמ' 373-365.
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ו'כל דבר שהיה בכלל, יצא לטעון טען אחר שלא כעיניינו'34 קרקסאני דוחה מנימוקים 
שונים ובהם שחז"ל, כלשונו: 'לא ביארו את שני העניינים מה הם, אשר אחד מהם דומה 
לעניין הנושא, והאחר אשר לא דומה לעניין הנושא אותו'. כלומר ההבחנה שבין שתי 
המידות, וממילא גם הבסיס הפרשני היוצר את ההבדל ביניהן, אינם מובנים. את מידת 
'כל דבר שהיה בכלל, יצא לידון בדבר חדש'35 קרקסאני דוחה בנימוק שציווי בנושא 
מסוים, המוסף על ציווי קודם באותו נושא, אינו מבטל את הציווי הקודם, וממילא אין 
צורך שהתורה תחזור ותאשש את הציווי הראשון. זאת, בניגוד למה שלדעתו המידה 

הדרשנית מלמדת. 
ביקורתו של קרקסאני על הברייתא דר' ישמעאל יכולה לשמש גם חכם רבני–תלמודי 
אם זה ינסה לתת את דעתו לשאלות שהועלו על ידי קרקסאני ודרכן לעמוד על כוונת 
הברייתא. אתן דוגמה לעניין זה. המידה השמינית )לפי מניינו של קרקסאני( היא מידת 
'כל דבר שהיה בכלל, יצא מן הכלל — לא ללמד על עצמו יצא אלא ללמד על הכלל כולו 
יצא'.36 לשון הסכוליון שבברייתא דר' ישמעאל למידה זו היא: 'כיצד. )וי' ז, 20( "והנפש 
אשר תאכל בשר מזבח השלמים אש']ר[ לייי וטומאתו עליו — ונכרתה". והלא )כל(37 
שלמים בכלל כל הקדשים היו, וכשיצאו מן הכלל ללמד, לא ללמד על עצמן יצאו, אלא 
ללמד על הכלל כולו, לומר לך: מה שלמין מיוחדין קדשין שקדושתן קדושת מזבח, אף 

אין לי אלא דבר שקדושתו קדושת מזבח'.38
על ברייתא זו קרקסאני אומר כך:

הפרק הזה הוא פרק נבוב שלא יילמד ממנו דבר כלל. ומה שאמרוהו בו, אין זאת 
אלא שהוא נכלל בקל וחומר. שכן הואיל ואמר הכתוב )וי' ז, 20(: 'והנפש אשר 
וזולתה  והחטאת  מיתה,  זה39  ]דבר[  עושה  וִחייב  מזבח השלמים',  תאכל בשר 

ספרא, מהדורת פינקלשטין )לעיל הערה 1(, ב, עמ' 7.  34
שם, עמ' 8.  35
שם, עמ' 7.  36

מילה מוקשית זו, שסומנה בסוגריים עגולים למחיקה במהדורה הביקורתית של פינקלשטין )שם(,   37
הספרות  של  היד  שבכתבי  והייחודיים  הקדומים  מן  שהוא   ,Ebr. 31 וטיקן  כ"י  בספרא,  נמצאת 
התלמודית. על פי אפרט חילופי הנוסחאות שבמהדורת פינקלשטין, המילה חסרה בכל עדי הנוסח 
האחרים ל'ספרא' )ראו: ספרא, מהדורת פינקלשטין ]לעיל הערה 1[, ג, עמ' 21, שורה 26(. מתרגומו 
של קרקסאני ברור שבנוסח ה'ספרא' שעמד לפניו המילה הופיעה. הוא מתרגם: 'אמרּו: האם לא כל 
השלמים )جميع ال שלמים( נכללים בכלל הקדשים )في جملة ال קדשים(?!'. כתיבתו של כתב יד וטיקן 
הנ"ל נסתיימה בשנת 1073, ומקורו, לפי השערת פינקלשטין, במצרים )ראו: א"א פינקלשטין, מבוא 
לתורת כהנים על פי כתב יד רומי ]אססמאני מספר 66[, ניו יורק תשי"ז, עמ' א(. מסתבר שכמה 
היו מצויות במאה העשירית בבבל או בסביבתה — אזור  זה  יד  מנוסחאותיו הייחודיות של כתב 
פעילותו של קרקסאני וזמנו. לנוסח כתב היד ראו: תורת כהנים )ספרא(, כתב יד וטיקן 31, מהדורת 

פקסימיליה, ירושלים תשל"ב, דף 1א.
ספרא, מהדורת פינקלשטין )לעיל הערה 1(, ב, עמ' 7.  38

כלומר אוכל שלמים בטומאה.  39
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חמורה מן השלמים, ]הרי שבנוגע[ לכהן אם הוא אוכל חטאת כשהוא טמא — 
יותר ראוי שייהרג. ואין בזה אלא זה.40

קרקסאני הבין מדברי ה'ספרא' שכוונת מידה זו לומר שכשם שהתורה מחייבת מיתה 
את האוכל שלמים בטומאה, כך היא מחייבת מיתה את האוכל בשר קרבנות אחרים 
נכון, אבל לא מטעם המידה הנדונה אלא מטעם מידת קל  זה  דין  בטומאה. לדעתו, 

וחומר. 
ביקורתו של קרקסאני מובנת אם גורסים בנוסח הברייתא כגרסה שהובאה כאן, 
היא גרסת רוב עדי הנוסח של ה'ספרא'. אולם ברייתא זו, שעליה העביר קרקסאני את 
חצי ביקורתו, הובאה גם בבבלי, יבמות ז ע"א, ושם היא נוסחה כך: 'כיצד. "והנפש אשר 
תאכל בשר מזבח השלמים וטומאתו עליו". והלא שלמים בכלל קדשים היו, ולמה יצאו, 
להקיש אליהן ולומר לך: מה שלמים מיוחדים — קדשי מזבח, אף כל — קדשי מזבח. 
יצאו קדשי בדק הבית'.41 בין שאר שינויי הנוסח שבין גרסת ה'ספרא' ובין גרסת הבבלי 
בולטת ההוספה: 'יצאו קדשי בדק הבית' שבבבלי. לפי התלמוד, בניגוד להבנתו של 
קרקסאני, עיקר כוונת הברייתא אינו לומר שמְשלמים אנו לומדים כי האוכל בטומאה 
בשר שאר קרבנות — חייב מיתה. עיקר כוונתה הוא כי האוכל בטומאה בשר קדשי 
בדק הבית42 — פטור ממיתה. פירוש זה לברייתא מסיר ממנה דברי ביקורת ותמיהה 
מסוג אלו שהעלה קרקסאני, ואמנם בדפוסים הראשונים של ה'ספרא' )דפוס קושטא 
רפ"ג בערך, ודפוס ויניציאה ש"ה-ש"ו( ומשם ברוב דפוסי ה'ספרא', נכנסה התוספת 
ללשון ה'ספרא' עצמו.43 גם הפרשנים המסורתיים של ה'ספרא' ביארו את הברייתא 
על פי הדרך שזו הובנה בתלמוד.44 ביקורתו של קרקסאני מעמידה אותנו על העובדה 
כי הברייתא, כפי שהובאה ב'ספרא', ניתנת להתפרש בדרך שונה מזו שבה היא הובנה 
בבבלי, ובעקבות דבריו עולה השאלה האם אמנם יש לפרש את דברי ה'ספרא' לאור 

הבבלי, או שמא כוונת הדברים ללא התוספת: 'יצאו קדשי בדק הבית' — שונה?

כלומר אין בטיעון חז"ל אלא קל וחומר.  40
כך בדפוסים, והשוו: בבלי, כריתות ב ע"ב, וראו עוד: רש"י לבבלי, שבועות ז ע"א, ד"ה 'אחת לכלל'.  41

כגון שהקדיש בשר לדמיו, כלומר שיימכר ויקנו בדמיו צרכי בדק הבית. ראו פירוש הרמ"ה לברייתא   42
דר' ישמעאל, בתוך ספרא, מהדורת שושנה )לעיל הערה 1(, עמ' 62.

ייתכן שהתוספת הופיעה גם בנוסח ה'ספרא' שעמד לפני כמה מן הראשונים. לחילופי הנוסח בעניין   43
ראו: ספרא, מהדורת פינקלשטין )לעיל הערה 1(, ג, עמ' 23, שורה 6.

ראו למשל: פירוש הרמ"ה, בתוך ספרא, מהדרת שושנה )לעיל הערה 1(, עמ' 62; פירוש רבינו הלל,   44
בתוך ספרא דבי רב עם פירוש רבינו הלל ב"ר אליקים מארץ יוון, מהדורת ש' קולידיצקי, ירושלים 

תשכ"א, א, עמ' ה.
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על תרגום פירושו הביקורתי של קרקסאני

בכמה מן הדיונים ההלכתיים שבדברי קרקסאני, שהיה נראה לי שיש בהם עניין מיוחד, 
השתדלתי להפנות את הקורא לספרות הקראית המאוחרת יותר והזמינה יותר לקורא 
העברי, כמו גם לספרות הרבנית הרלוונטית, עד כמה שידי מגעת. כמו כן הערתי על 
משמעותם של מונחים שונים שקרקסאני משתמש בהם, שנראה היה לי שיש בהם עניין. 
משה בשייצי בפירושו למידות שהתורה נדרשת בהן מצטט מדי פעם מדבריו של 'רב 
יוסף הרואה' או 'רב יוסף המאור' )הכוונה ליוסף אלבציר( על המידות, וציטוטיו הם 

תרגום או עיבוד עברי של דברי קרקסאני.45 בהערותיי הפניתי גם אל ציטוטים אלה.
היסוד לתרגום זה הוא הטקסט הערבי כפי שנקבע במהדורתו של לאון נמוי. 

מפתח הסימנים שבתרגום: 
תחילת עמוד במהדורת נמוי. מספר העמוד יופיע בצד התרגום;    =   |

מראה מקום לפסוקים;    =   )  (
תוספת להקלת הקריאה אלא אם יצוין שההוספה במקור;    =   ]  [

הערת פירוש להקלת ההבנה.    =   ]  =[
המילים שהובאו במקור בעברית מודפסות בגופן דויד כפי שנכתבו במקור. 

בדקתי עד מקום שידי מגעת אך לא עלה בידי למצוא היכן פירש יוסף אלבציר את המידות שהתורה   45
נדרשת בהן. כראה שמשה בשייצי ייחס בטעות את דברי קרקסאני לאלבציר, ולעת עתה קשה לקבוע 
מסמרות בדבר. אני מודה לד"ר דוד סקליר על התכתבותו עמי בנושא זה. על נטייתם של חכמים 
 M. Steinschneider, Arabische Literatur der Juden, :קראים לבלבל בין קרקסאני ואלבציר ראו
 Frankfurt a.M. 1902, p. 79, no. 43; S. Poznanski, The Karaite Literary Opponents of
 I. D. B. Markon and L. Nemoy, ‘Ba� sīr, Joseph :וראו עוד ;Saadiah Gaon, London 1908, p. 46

ben Abraham’, Encyclopaedia Judaica, Jerusalem 1971, vol. 4, p. 301
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פירושו של יעקוב אלקרקסאני לי"ג המידות 
שבהן התורה נדרשת

)תרגום לעברית(

הבה נזכור כעת את שלושה עשר הפרקים אשר קבעום הרבניים ליסודות כדי להסיק46 
את ידיעת התורה.

הפרק התשיעי
ב]עניין[ קל וחֹמר והוא הראשון מהשלושה עשר

הוא  הרי  בקל,  מחויב  ]הדבר[  אם  בכך:  כוונתם  והחמור.  הקל  זה:47  ]דבר[  משמעות 
'ואביה   :)14 יב,  )במ'  זאת בכך שאמרו: הכתוב48 אומר  והדגימו  יותר.  בחמור מחויב 
יֹרק יַרק בפניה הלא תכלם שבעת ימים'. ואם מי שכעס אביה ]עליה[ — מחויבת 
להתבייש49 שבעה ימים, הרי מי שכעס ]עליו[50 הבורא יתגדל ויתפאר — יותר ראוי 
ויותר מתאים ]שיתבייש[. והפרק הזה נכון, איתן, אין בו דופי. וכבר ציטטנו את דברי מי 

שרצה להטיל דופי בו, והוא שורשו, וביארנו את קלקול דבריו.51 

الستخراج. מילולית: כדי להוציא. המונח 'אסתכ'ראג'' משמש בהוראת היסק הלכתי, אצל משפטנים   46
ופילוסופים בימי הביניים. נראה שלדעת קרקסאני 'להסיק את הידיעה' הוא הדבר שהתכוונו אליו 
חז"ל במונח 'נדרשת'. כפי שאפשר ללמוד מהמשך פירושו, אין הכוונה דווקא להסקת ידע חדש מתוך 
תקדימים הלכתיים אלא גם לפרשנות הכתובים. אכן, יש מן המידות שהן עקרונות היסקיים ויש מהן 
שהן עקרונות פרשניים. והשוו: כתאב אלאנואר, חלק 2, פרק 10, סעיף 22; פרק 11, סעיפים 9-8, 
מהדורת נמוי )לעיל הערה 2(, א, עמ' 99-98, 106-105. לשימוש במונח 'אסתכ'ראג'' בהוראת היסק 
 M. Mahdi (ed.), Alfarabi’s Book of Religion and Related Texts, Beirut :הלכתי ראו למשל
p. 50 ,1968; הקדמות הרמב"ם למשנה, מהדורת י' שילת, ירושלים תשנ"ב, עמ' שלה )תרגום עברי, 
שם, עמ' לו-לז(. לניתוח ההיבטים ההיסקיים והפרשניים של המידות ראו: מ' מילזיינר, הקדמה לתורת 
 G. Stemberger, Introduction ;71-38 'הפרשנות בתלמוד, תרגום מ' הוברמן, ירושלים תשמ"ו, עמ
 ;to the Talmud and Midrash, 2nd edition, trans. M. Bockmuehl, Edinburgh 1996, pp. 20–22 
והתיאוריה הפרשנית  'ספר המצוות לרמב"ם, הארכיטקטורה של ההלכה  מ' הלברטל,  וראו עוד: 

שלה', תרביץ, נט )תש"ן(, עמ' 480-457.
معنى ذلك. המונח 'מענא' שימש הן את המדקדקים הן את הפילוסופים הערבים בימי הביניים לציון   47
המשמעות שבלשון, ואף כאן הוא משמש במובן של הוראת המילים, של משמעותן. למובנים השונים 
 C. H. M. :שניתנו למונח 'מענא' בדקדוק הערבי ובפילוסופיה הערבית, ולמקורותיהם היוונים, ראו

Versteegh, Greek Elements in Arabic Linguistic Thinking, Leiden 1977, pp. 184–190
الكتاب. מילולית: הספר, והכוונה: התורה.  48

تستحيى. נמוי מעיר על הנוסח: تخزى כלומר תיכלם, תושפל.  49
ההוספה במקור.  50

ראו: כתאב אלאנואר, חלק 2, פרק 9, סעיף 15, ופרק 10, סעיף 22, מהדורת נמוי )לעיל הערה 2(, א,   51
עמ' 86, 99-98. קרקסאני דן שם בעמדת רס"ג שלפיה אין להשתמש בקל וחומר. הוא מבקר את רס"ג 
באומרו שקל וחומר היא אחת מן המידות שהתורה נדרשת בהן ואם כן היא בעלת תוקף גם על פי 
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2. וממה שנכלל בפרק הזה ]הוא[ חיוב הכתוב את מי שנגע במשכב נדה, שירחץ 
ויכבס את בגדיו. ואם מחייב ]הכתוב[ זאת ממשכבה ]של הנידה[ אשר נטמא ממנה, מי 
שנגע בה עצמה — יותר ראוי שירחץ ויכבס את בגדיו. וכגון זה: שאם בת הבת אסורה, 
הבת אשר היא יותר קרובה — יותר ראוי שתהיה אסורה.52 וכמו כן: אם הנישואין עם 
האם ועם האחות ועם שאר הקרובות אסורים, הפריצות עימן — יותר ראוי שתהיה 

אסורה.
3. וִחייב ]הכתוב[ את מי ששלחה ידה אל מבושי גבר כדי להציל את אישּה ממנו, 
שתיקצץ ידה. ואם ]דבר[ זה כך הוא, הרי מי ששלחה את ידה אליהם בלא סיבה — יותר 
ראוי שתיקצץ ידה. ]ואמר[53 )שמ' כא, 10(: 'אם אחרת יקח לו, שארה' וכו'. ואם ]דבר[ 
זה חובה עליו54 עם נישואי אחרת, הרי כאשר לא | נשא אחרת — יותר ראוי שייחויב 
ב]דבר[ זה.55 ]ואמר[56 )שם כג, 4(: 'כי תפגע שור אויבך'. ומי שאינו אויב — יותר ראוי 

לנהוג בו כך.57 וכגון זה בכתוב הרבה.58

המסורת הרבנית — זו של רס"ג. לדברי קרקסאני שם, עמ' 99-98: 'לּו היה עולה בידי אלפיומי מה 
שקבעֹו ]בעניין[ הפרק הזה אשר הוא החמור והקל, כי אז היה בו הפרכת שורשו )نقض أصله( ויציאה 
ממסורתו )عن مذهبه('. לפי זה, נראה שכוונת 'והוא שורשו' שבטקסט לפנינו היא שמידת קל וחומר 
 היא שורש ממסורתו של רס"ג. על ביקורתו של קרקסאני בעניין זה ראו: הלקין )לעיל הערה 8(, 
עמ' קלב, הערה 19, וראו עוד: צוקר, מפירושו של רס"ג )לעיל הערה 8(, עמ' 324, הערה 36; הנ"ל, 

קטעים מכתאב תחציל אלשראיע )לעיל הערה 8(, עמ' 379-374.
משה בשייצי הביא טיעון זה בשם ענן, ראו: בשייצי, מטה אלהים )לעיל הערה 9(, עמ' 47: 'וכן אמר   52
רב ענן שזה האופן ]=מידת קל וחומר[ אמתי, ממה שאמר הכתו']ב[ )וי' יח, 10(: "ערות בת בנך או בת 
בתך" ]...[ ואם בת הבת אסורה, והיא קלה מהבת, כ"ש הבת עצמה, שהיא יותר חמורה מבתה'. וראו 
עוד: הרכבי, השריד והפליט )לעיל הערה 31(, עמ' 166, הערה 9. אליהו בשייצי הביא את הטיעון בשם 

רבינו ישועה, ראו: בשייצי, אדרת אליהו )לעיל הערה 9(, סדר עריות, פרק ג, דף קלט ע"ב. 
ההוספה במקור.  53

על איש הנושא שתי נשים לא לגרוע שארה כסותה ועונתה.  54
דוגמה זו אינה נמצאת במקורות חז"ל אולם היא הובאה על ידי רס"ג בפירושו למידות שהתורה   55
נדרשת בהן, ראו: שכטר )לעיל הערה 18(, עמ' 238-237: 'צוה הקב"ה לאדם שנשא שתי נשים, שחייב 
בשלושה תנאים הכתובים בתורה, והם: שאר כסות ועונה, שנ' )שמ' כא, 10(: "אם אחרת יקח לו — 
שארה, כסותה ועונתה לא יגרע". זה נאמר בשביל שתי נשים, ולא פירש לנו משפט האישה האחת. 
זה יש לנו ללמוד מקל וחומר: מה שתי נשים, שהדבר עליו יותר כבד סיפוק שתים מסיפוק אחת, ק"ו 

לאשתו היחידה שהוא קל עליו יותר, שחייב באלו התנאים המפורשים למעלה'.
ההוספה במקור.  56

לו  'והדומה   :238 עמ'   ,)18 )לעיל הערה  ראו: שכטר  למידות.  רס"ג  לקוחה מפירוש  זו  דוגמה  גם   57 
)שמ' כג, 4(: "כי תראה שור אויבך או חמורו תועה, השב תשיבנו לו" ]בפסוק: כי תפגע[. לא אמר 
לנו הכתוב אלא של אויב. זה יש לנו ללמוד: ומה של אויב הקפידה תורה עליו וחייב להשיב אבידתו, 

ק"ו לאוהבו'.
רס"ג נתן דוגמאות נוספות למידת קל וחומר, המבוססות על עיון ישיר בכתובים, אך לא את אלו   58
שנתן כאן קרקסאני. על מניית טיעוני קל וחומר הנמצאים בכתוב ראו כבר בראשית רבה, מהדורת 
ואילו  עצמו  בכתוב  משמשים  הטיעונים  שם  אך   ,1146-1145 עמ'  תרס"ג,  ברלין  תיאודור-אלבק, 

הטיעונים שהובאו על ידי רס"ג וקרקסאני הם טיעונים הגיוניים המבוססים על הכתוב.
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הפרק העשירי
ב]עניין[ גזרה שוה והוא השני מהשלושה עשר

 כוונתם בו: שכאשר נמצאת במצווה מילה או דיבור, 
משמעות ]דבר[ זה: משפט שווה.59

ומצווה זו מתייחסת60 אל עניין כלשהו, אחר כך נמצאה מילה כגון זו ודיבור כגון זה 
במצווה אחרת, מחויב בה כמו שמחויב במצווה האחרת.61 אמרּו:62 וזה כגון מה שנֶאמר 
בשומר שכר )שמ' כב, 10(: 'אם לא שלח ידו', ומה שנֶאמר בשומר חנם )שם, 7(: 'אם 
לא שלח ידו'. אמרּו: מה שמחויב בשומר שכר אשר נאמר בו: 'אם לא שלח ידו', 
כלומר שהוציא ופטר63 ממנו ]=מדינו[ את היורשים, אמרּו: כך שומר חינם, הואיל ואמר 

בו: 'אם לא שלח ידו' — פטר ממנו את היורשים.
2. והבן, ייטיבך האל, את מיני הקלקול שיש בפרק הזה. ]הראשון[,64 קובעם ששתי 
המצוות האלה חלו על שני שומרים, אחד מהם בשכר והאחר בחינם. וזה בלתי מוסכם 
והמשמעות בו אינה מה שסברו, וזה באופן שנבארהו במקומו.65 והשני, אומרם ששומר 
שכר אכן פטר ]הכתוב[ ממנו ]=מדינו[ את היורשים. וזה מה שאין זכר לו בכתוב,66 שכן 
]דבר[ זה רק נודע בדבריו בכתוב )שמ' כב, 10(: 'אם לא שלח ידו', ואין זו גזרה שוה 
מכיוון שהראיה67 אשר הורה עליה הראשון, כבר באה ]ראיה[ דומה לה בשני.68 ואם 

למשמעות תרגום זה של 'גזרה שווה' ראו לעיל במבוא.  59
َتُؤول. אפשר לתרגם גם: מגיעה, או: שבה. קרקסאני משתמש גם במונח راجًعا — חוזר, פונה — בהוראה   60

קרובה )ראו למשל להלן הערה 105(. כלומר שהציווי מתייחס, פונה, חוזר או שב לעניין כלשהו.
األُخرى. נמוי מעיר שיש לקרוא: األُولى כלומר: הראשונה.  61

הרבניים, חז"ל.  62
.excluded :خّص. מילולית: ִייחד. נמוי מסביר  63

מילולית: ִמזה.  64
על דיני השומרים ראו: כתאב אלאנואר, חלק 6, פרקים 89-88, מהדורת נמוי )לעיל הערה 2(, ג,   65 
עמ' 764-761. רס"ג התייחס בספר הפיקדון שלו לעניין שעליו הקשה קרקסאני, וניסה לבסס את 
פרשנות חז"ל לדיני השומרים שבתורה כנגד העמדה הקראית. ראו על כך: י' ברודי, רב סעדיה גאון, 

ירושלים תשס"ז, עמ' 143, 163-162.
في النّص. הכוונה בכתוב כפי שהוא מנוסח וללא תוספות פירוש.  66

الدليل. בלוגיקה ובאפיסטמולוגיה של הכלאם המונח 'דליל' אינו מציין הוכחה לוגית מסוג הסילוגיזם   67
או האינדוקציה. הוא מציין סימן או אינדיקציה להכרה מסוימת. למשל, מציאות העשן היא דליל 
למציאות האש. בהקשר הדברים כאן, הפסוק 'אם לא שלח ידו' הוא דליל לפטור היורשים משבועה. 
 J. van Ess, ‘The על משמעות הדליל בהגות הכלאמית ועל המקורות ההלניים של המונח ראו: 
 Logical Structure of Islamic Theology’, G. E. von Grunebaum (ed.), Logic in Classical
 ;Islamic Culture (=First Giorgio della Vida Conference), Wiesbaden 1970, pp. 26–28 
 S. van den Bergh, ‘Dalīl’, EI, new edition, Leiden and London 1965, vol. 2, pp. :וראו עוד

101–102
כלומר הראיה לפטור היורשים — הפסוק 'אם לא שלח ידו' — שבמקרה הראשון )שומר שכר(, נמצאת   68

ראיה דומה לה במקרה השני — שומר חינם, שגם בו נאמר 'אם לא שלח ידו'.
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]דבר[ זה כך הוא, אין זה היסק69 ולא הקשה,70 ואינם אלא שני פסוקים ושתי הודעות.71 
שאם לא כן, האם רשאים אנו לומר שכאשר אמר | ]הכתוב[ בערוות האם )וי' יח, 7(: 'לא 
תגלה' ואמר בערוות הדודה72 גם כן )שם, 12(: 'לא תגלה', שזו גזרה שוה?! והשלישי, 
שאם לא לומדים ]דבר[ זה מדבריו 'אם לא שלח ידו', ורק לומדים שהוא פטר את 
היורשים בראיה אחרת, איזו היא ]אפוא[ הראיה אשר לומדים דבר זה ממנה?! ואמנם 

מחויב להזכירה ]במפורש[ וחד–משמעית.
3. ואשר לענן, הרי הוא נסמך על הפרק הזה וׂשמֹו ראיה על ביטול טומאת מת בזמן 
ואמר  למנחה',  לעולה  'זאת התורה   :)37 ז,  )וי'   הזה. שכן הוא אמר, שהכתוב אמר 
)שם יד, 54(: 'זאת התורה לכל נגע הצרעת', ואמר )במ' יט, 14(: 'זאת התורה אדם כי 

ימות באהל'. אמר ]ענן[: הואיל והקרבנות אשר נאמר בהם 'זאת התורה' — בטלים 
בגלות, טומאת מת אשר נאמר בה כגון זה — בטלה גם כן. והוא ]=ענן[, כבר עלתה בידו 

ההקדמה — והיא ביטול הקרבנות — או בהסכמה73 או בהכרח, והתבסס עליו.74 
4. ואשר אמרֹו אינו מבוסס ואינו נכון. וכבר הקשו על75 חברי ענן ב]עניין[ המאמר 
הזה76 בכך שֶנאמר להם שהכתוב אמר גם כן )וי' ו, 7(: 'זאת77 תורת המנחה' )שם ז, 11(: 
'זאת78 תורת זבח השלמים' )שם ו, 18(: 'זאת תורת החטאת', ואמר )שם טו, 32(: 'זאת 
תורת הזב', ואמר )שם יא, 46(: 'זאת תורת הבהמה והעוף' — וזה בסימני ההיתר 
של הבהמות, והאיסור, ושמות העוף האסור.79 וִאמרו80 גם כן שהואיל ואמר ]הכתוב[ 
בקרבנות 'זאת תורת' — והם בטלים בזמן הזה, הזב גם כן בטל בזמן הזה, מכיוון שאמר 
 בו כגון זה.81 וכמו כן אין צורך להתיר אכילת דבר מהבהמות, כגון הצבי ומה שדומה לו, 

استخراًجا. ראו לעיל הערה 46.  69
قياًسا. המונח משמש כאן כמונח נרדף ל–استخراًجا ושיעור הדברים: הרי בשומר חינם נאמר בפני עצמו   70

'אם לא שלח ידו' — כלומר פטור היורשים — ואם כן אין כאן היסק מדין אחד לחברו.
وإِخباران. נמוי מעיר על הנוסח: َواِجَبان, כלומר שני פסוקים מחויבים.  71

العّمة. הדודה מצד האב, שעליה מדובר בפסוק.  72
باإلجماع. האג'מאע — אחד מיסודות הלכה המוסלמית — תפס מקום חשוב במשנתו ההלכתית של   73

קרקסאני. ראו על כך כאן )לעיל הערה 4(, עמ' 80-73.
כלומר התבסס על הביטול כדי להוכיח שגם טומאת מת בטלה בזמן הזה.  74

ُعورَِض. מילולית: נּוגדו ]חברי ענן[ )בסביל(.  75
כלומר בעניין מאמרו של ענן.  76

בוי' שם: וזאת.  77
כנ"ל בהערה הקודמת.  78

ואם כן עולה שדיני איסור והיתר בטלים גם כן — מסקנה שאין לקבלה.  79
כך טענו נגד חברי ענן.  80

והרי אין לקבל גם מסקנה זו.  81
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ולא דבר מן העוף בזמן הזה, מכיוון שאמר בו: 'זאת תורת'.82 ולא מצאו ]חברי ענן[ 
ב]דבר[ זה הכרעה. והפרק הזה אינו נכון ולא יילקח ממנו מופת.83

| הפרק האחד עשר
ב]עניין[ אומרם: מבנין אב מכתוב אחד

מהשלושה  השלישי  והוא  אחד,84  מפסוק  קבוע  מיסוד  לדעתם:  זה  ]דבר[  משמעות 
עשר פרקים. הם סברו למשל שאנו כבר ידענו שהמשכב — דרכו אינה דרך המושב, 
ולא המושב דוגמת המשכב. אמרו: והמידה המשווה85 בין שניהם, ששניהם עשויים 
למנוחת האדם לבדו, לא זולתו,86 והזב מטמאו ברובו להיות87 האדם מיטמא ממנו במגע 
ובנשיאה ובטומאת הבגדים גם כן. והיות שכך, ו]היות[ שהמרכב אין זה דינו, כלומר 
שהוא ]=המרכב[ לא רק שנעשה למנוחת האדם בלבד אלא ]גם[ לחפצים אחרים, וזה 
כמו האוכף88 אשר נישאים עליו המשאות, בטל ]הוא[ שמחויב ממנו מה שמחויב מן 

המשכב והמושב.
2. והפרק הזה הוא פרק מופלא, נזקק להתבוננות מעמיקה. ודומה שהאומר אותו 
כבר נהג בו דרך מדרכי האמת. ואשר יחזקֹו לדעתי, אותו שהוא דומה לו, הוא שהכתוב 
בכל דיני הטומאה קבע את דרך המשכב ודרך המושב דרך אחת,89 ושניהם כאחד 
אפשר להיסמך עליהם. ואם נשווה להם כל מה שאפשר להיסמך עליו, מחויב שמה 

שעומד עליו הטמא, כגון הזב ומה שדומה לו — דרכו דרך המשכב והמושב.

הכוונה היא שהיות שנאמר באיסורי הבהמות והעוף 'זאת תורת', איסורים אלו בטלים בזמן הזה מכוח   82
הגזרה השווה, ואין צורך להתירם באופן מיוחד.

ُبرْهان. המונח משמש בספרות הלוגיקה בהוראת הוכחה הגיונית חותכת, וייתכן שכך הדבר גם כאן.   83
ראו למשל: )I. Efros, ‘Maimonides’ Arabic Treatise on Logic’, PAAJR, 34 (1966, חלק ערבי, 

עמ' כב.
למשמעות תרגומו זה של קרקסאני למונח 'בנין אב' ראו לעיל במבוא.  84

القياس امُلسوِّى. המונח בא כתרגום של 'והצד השווה' שבברייתא דר' ישמעאל, ראו: ספרא, פינקלשטין   85
)לעיל הערה 1(, ב, עמ' 5. נראה שקרקסאני הבין את 'הצד השווה' כתכונה כלשהי הנמצאת בנושאים 
ההלכתיים והמשמשת יסוד להשוואתם ההלכתית. אמנם אפשר לתרגם את לשון קרקסאני לעברית 
גם: ההיקש המשווה, או: שיקול הדעת המשווה, ואולי אפשר לדקדק, לפי תרגום זה, שקרקסאני הבין 

את 'הצד השווה' כתוצאה של פעילות ההשוואה ההלכתית שבין הנושאים הנדונים.
כלומר שרק אדם נח עליהם, ולא חפצים.  86

الن. הדברים משקפים את משמעות הברייתא: 'הזב מטמא אותו ברובו לטמא אדם במגע ובמשא'   87
)ספרא, מהדורת פינקלשטין ]לעיל הערה 1[, ב, עמ' 5(. כלומר שהזב מטמא את המשכב והמושב 

לעניין זה שהאדם הנוגע במשכב ובמושב נטמא ומטמא את בגדיו.
اإلكاف. וראו להלן הערות 94, 95.  88

השוו: בשייצי, מטה אלהים )לעיל הערה 9(, עמ' 50: 'וגם האמור ]=צריך לומר: המאור[ הגדול הסכים   89
בזה, ואחר ]צריך לומר: ואמר[ בספרו: "וזה האופן קרוב, שרוב משפטי הטמאה נתנו בדרך המשכב 

והמושב דרך א']חד["'. ואלו הם דברי קרקסאני.
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ואולם90 אנו ראינו שהכתוב, באחד המקרים, אומר בניגוד לכך. וזה, אודות מי שנכנס 
לבית מצורע, והם דבריו )וי' יד, 46(: 'והבא אל הבית כל ימי הסגיר אותו — יטמא'. 
 הרי שהטיל על מי שנכנס — טומאת גופו, ולא הוטל עליו כיבוס בגדיו. אחר כך אמר 
)שם, 47(: 'והשוכב בבית יכבס את בגדיו'. הרי שהטיל על מי שישן בו שיכבס את 

בגדיו. ולּו הייתה דרך העומד כדרך הישן91 כי אז מחויב גם כן מי שנכנס אליו לכבס את 
בגדיו, מכיוון שמן הנמנע שייכנס אליו אלא כשהוא עומד ]ו[הולך.92

יתרה מזו, מחויב שלפי מה שהזכיר מקודם בעל ]דעה זו[,93 שיהיה המרכב בשני 
אופנים: מה שממנו עשוי למרכב בני האדם בלבד כגון המנשא,94 | תהיה דרכו דרך 
 אשר לעיתים 

המשכב והמושב. ומה שממנו עשוי לשני העניינים כאחד כמו האוכף,95
ירכבו עליו בני האדם ולעיתים יינשאו עליו המשאות, דינו שונה מזה, ותהיה דרכו מה 
שנזכר. וזה מה שנרָאה לי בפרק הזה לשעה זו, ומי שקורא אותו96 מחויב להעסיק בו 

את מחשבתו כיאות.

הפרק השניים עשר
ב]עניין[ מבנין אב משני כתובים

משמעות ]דבר[ זה לדעתם: מיסוד קבוע משני פסוקים. וזה, שהם סברו שאין פרשת97 
הנרות כפרשת שלוח טמאים ולא פרשת שלוח טמאים כפרשת הנרות. והמידה המשווה 
ביניהם ששניהם נזכרו באומרו )וי' כד, 2; במ' ה, 2(: 'צו'. ועוד, הרי נאמר באחד מהם שהוא 

עומד לדורות, כלומר ההדלקה, כך האחר אשר נאמר בו: 'צו', עומד לדורות. 
מן הפגמים. אחד מהם — הואיל  בו  ומה שיש  2. לא אדע מה אומר בפרק הזה 
והוא98 דומה למה שאמרוהו בגזרה שוה. יתר על כן, הוא זהה לו, אין בו תוספת ולא 

בפסקה זו קרקסאני עומד להעיר הערת הסתייגות מן ההקבלה המלאה שבין משכב ומושב.  90
בפסוק דובר על הבא אל הבית, כלומר שנכנס אליו, ובפסוק אחר דובר על השוכב בבית. קרקסאני   91
מראה שאי אפשר לומר שדין העומד )וכנראה קרקסאני מבין שהבית במקרה זה משמש כעין מושב 
טמא( שווה לדין השוכב, או הישן )שבו הבית, כך נראה, משמש כמשכב טמא(, שאם כן, דין הנכנס אל 

הבית ודין הישן בו צריכים להיות שווים — הפך מה שכתוב בתורה.
כלומר הנכנס אל הבית עושה פעולת מעבר ואם כן הוא הולך, והוא אינו יכול ללכת אלא כשהוא   92
במצב עמידה על רגליו, בניגוד למצב שכיבה. מכאן ברור שיש הבחנות הלכתיות בין השוכב, מצד 

אחד, ובין העומד או היושב, מצד שני, ולא לכל העניינים שבהלכה שווים דיני המושב והמשכב.
הכוונה למי שהשווה דין משכב ומושב הזב, עניין שנדון לפני דין בית מצורע.  93

السرج. מדובר באוכף המשמש לרכיבת אדם בלבד.  94
اإلكاف. מדובר באוכף המשמש לרכיבת אדם ונשיאת משאות גם יחד.  95

כלומר מי שקורא את מה שנראה לי, או מי שקורא את הפרק הזה.  96
قّصة. מילולית: סיפור. המונח בא כתרגום של 'פרשה' שבברייתא דר' ישמעאל והשתמשתי בלשון   97

הברייתא. ראו: ספרא, מהדורת פינקלשטין )לעיל הערה 1(, ב, עמ' 5.
כלומר הפרק הזה.  98
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חיסרון,99 מלבד שהם ביטאוהו בביטוי אחר שהוא פגום יותר מן ]הביטוי[ ההוא.100 
והשני, מה שנזכר בו הדורות בנרות. שאם התכוונו בכך שהיא ]=ההדלקה[ נצחית, הרי 
זה בלתי אפשרי שתהיה ההדלקה נצחית, מכיוון שהיא ]מתקיימת[ רק בבית המקדש, 
ובית המקדש אינו נצחי כי אם חרב. והשלישי, אם אומרו 'צו' ]הוא[ סיבה לנצחיות, הרי 
מחויב שיהיו הקרבנות נצחיים, מכיוון שאמר בהם ]הכתוב[ )במ' כח, 2(: 'צו את בני 

ישראל ואמרת אליהם את קרבני לחמי לִאַשי'. 
ואיני יודע מה הביא את אומרו ]של פרק זה[ לכך. ולעתים תוקף אותי בפרק הזה 
הספק, עד שהאשמתי101 את עצמי בו102 בכך שאמרתי: אולי איני יודע מה שאמרּו. אלא 

שהעניין בו ברור, לא דמיוני.103

| הפרק השלושה עשר
ב]עניין[ מכלל ופרט104

מכללי ופרטי. וזה, שהם סברו ]שהוא[ כגון מה שנאמר )וי' א, 2(: 'אדם כי יקריב מכם 
 קרבן לה' מן הבהמה' — וזה כללי. אחר כך אמר )שם, שם(: 'מן הבקר ומן הצאן' — 
וזה פרטי. אמרּו: אין בכלל אלא מה שבפרט. משמעות ]דבר[ זה: שכל מה שצּווה בציווי 
הבהמה',  'מן  ואמר:  הואיל  פונה105 אל הפרט. שכן  ציוויו  פורט —  כך  ואחר  כללי 
משמעו הִנגלה106 כללי לכל הבהמות, כאילו הוא מטעה לחשוב שהקרבן יכול להיות 

עמדת קרקסאני הובאה על ידי משה בשייצי בשם יוסף אלבציר: 'אמר רב יוסף המאור הגדול ז"ל:   99
"ולא נצטרך אנחנו בזה, כי כל זה נכלל בגזרה שוה, וכן הוא בעצמו לא פחות ולא יתר"'. בשייצי, מטה 

אלהים )לעיל הערה 9(, עמ' 51.
מהביטוי 'גזרה שווה'.  100
אפשר גם: שחשדתי.  101

בעניין הפרק הזה.  102
כוונת קרקסאני לומר כי ייתכן שהוא אינו מבין למה התכוונו הרבניים )חז"ל( בפרק זה, אך בסופו של   103

דבר מסקנתו היא שהעניין ברור ואינו חסר מובן — דמיוני.
קרקסאני כולל בפרק זה גם את מידת כלל ופרט וגם את מידת פרט וכלל. זוהי גם שיטת מניית המידות   104
של רס"ג, ראו: שכטר )לעיל הערה 18(, עמ' 240. אמנם במקומות אחרים קרקסאני אינו הולך אחרי 
רס"ג בשיטת מניית המידות. כך, רס"ג מונה את מידת מבניין אב וכתוב אחד ואת מידת מבניין אב 
ושני כתובים תחת סעיף אחד ואילו קרקסאני מונה אותן בשני פרקים. רס"ג מונה את מידת דבר למד 
מעניינו ואת מידת דבר למד מסופו כשתי מידות ואילו קרקסאני מונה אותן בפרק אחד. וראו להלן 

הערה 230.
راجًعا. אפשר לתרגם גם: חוזר, או: מתייחס.  105

ظاهر ذلك. מילולית: ִנגלה ]דבר[ זה. על פי דרכם של ר' שמואל אבן תיבון ואחרים אפשר היה לתרגם   106
גם: פשטֹו, אולם היות והוראת המונח 'פשט' היא מורכבת ולא חד–משמעית העדפתי שלא להשתמש 
בו. לתרגומו של אבן תיבון ראו למשל: ר' משה בן מימון, מורה הנבוכים, מהדורת י' אבן שמואל, 
 ירושלים תשמ"ב, עמ' ד: 'פשטי התורה', המהווה תרגום ל'ט'ואהר אלשריעה''. למקור הערבי ראו: 

ר' משה בן מימון, דלאלה' אלחאירין, מהדורת ש' מונק וי' יואל, ירושלים תרצ"א, עמ' 2.
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מכולן. והואיל והוסיף באומרו: 'מן הבקר' ו'מן הצאן', לימד שהקרבן מיוחד מן הצאן 
והבקר, לא משאר הבהמות. 

וכיוצא בזה פרט וכלל. משמעות ]דבר[ זה: פרטי וכללי, כלומר שאם קודם הפרט 
ואחר כך מוסיף ]הכתוב[ כלל — הציווי פונה אל הכלל. וזה כגון מה שנאמר )שמ' כב, 9(: 
'כי יתן איש אל רעהו חמור, או שור, או שה' — וזה פירוט107 לשלושת אלה. אחר 
כך אמר אחריו )שם, שם(: 'וכל בהמה לשמור' — וזה כלל. הרי שהציווי פונה אל הכלל, 

והנה ]דבר[ זה108 חל בכל הבהמות. 
2. אשר למאמר הראשון שהוא בכלל ופרט, הרי שהוא אמנם מאומת באופן מה. 
כלומר שהכתוב לעתים מפרש את הכלל באמצעות פרט, וזה באופן שנבאר.109 אולם 
]הדבר[ אשר הביאו הם110 ראיה ממנו — אינו ראיה, בגלל שהכתוב בדבריו )וי' א, 2(: 'מן 
הבהמה', לא קבע ]דבר[ זה כחיוב כללי ואחר כך פרטֹו בדבריו )שם, שם(: 'מן הבקר'. 
ואין זה אלא ש]הכתוב[ התכוון ]לומר[ בכך: אם יהיה קרבנכם מן הבהמות — שיהיה 
מן הבקר והצאן, לא מזולתם, מכיוון שהוא אומר אחר ביאורו למה שייעשה בבקר ומה 
שייעשה בצאן )שם, 14(: 'ואם מן העוף', כלומר אם יהיה מן העוף — שיהיה מן התורים 
ומבני היונה, לא מזולתם, כמו שאמר בבהמות: 'מן הבקר והצאן יהיה קרבנכם'. ואין 

זה כפי מה שדימו הם.
3. ובנוגע לדבר שהוא כפי מה שהם אמרו, הרי הוא כגון מה שנאמר )דב' טו, 19(: 
| 'כל בכור אשר יולד בבקרך ובצאנך' — וזה כללי לכל הבכורות מהבקר והצאן. 
והואיל ואמר )שם, שם(: 'הזָכר', פירט ]דבר[ זה בזכרים מבלעדי הנקבות, והפרט הוא 
הכלל  בהזכרת  כן  גם  זה  ]דבר[  יהיה  ולעיתים  ִעמו.  שפירושו  מה  וזה  הכלל,  פירוש 
שנאמר  מה  כגון  וזה  אחר.  במקום  פרט  באמצעות  יפרשֹו  כך  ואחר  ]אחד[,   במקום 
'כלאים' ]הוא[ כלל שיטעה לחשוב שכל  'ובגד כלאים שעטנז'. ואומרו:   :)19 )וי' יט, 

שני מינים — אסורים: מפשתן עם כותנה, או צמר עם משי. והואיל ואמר במקום אחר 
)דב' כב, 11(: 'צמר ופשתים' — פירש מה שאמרֹו בראשונה, באמצעות הפרט אשר הוא 

הצמר והפשתן. ולא אסר הפשתן עם הכותנה ולא הצמר עם המשי.111 אבל אם יתערב 
עם הצמר סוג אחר של שיער ועם הפשתן סוג אחר של צמחים, כמו הכותנה — הרי שלא 

כאן המקום לדון בכך, ונדון בכך בדברים על איסור לבישת השעטנז.112

تخصيص. אפשר לתרגם גם: ייחוד, כלומר ספציפיקציה.  107
דין השומר.  108

ראו להלן בסעיף 3. לדיון נרחב בפירוש הכלל באמצעות פרט ראו: כתאב אלאנואר, חלק 4, פרק 39,   109
מהדורת נמוי )לעיל הערה 2(, ג, עמ' 561-559.

הרבניים, חז"ל.  110
דוגמה זו למידת כלל ופרט הובאה גם על ידי רס"ג, ראו: שכטר )לעיל הערה 18(, עמ' 240.  111

לדיון באיסור השעטנז ראו: כתאב אלאנואר, חלק 12, פרק 39, מהדורת נמוי )לעיל הערה 2(, ה,   112 
עמ' 1257-1255. קרקסאני מחזיק כאן בעמדה דומה לעמדה הרבנית, שלפיה איסור השעטנז אינו 
 אלא בעירוב של צמר ופשתן. ראו: משנה, כלאיים ט, א. על איסור השעטנז בהלכה הקראית ראו עוד: 
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ודומה למה שאמרנוהו גם כן בכלל ובפרט, אומרו )וי' ג, 17(: 'כל ֵחלב וכל דם לא 
תאכלו', אשר ַיטעה משמעו הִנגלה לחשוב שכל חלב אסור מחיית הבר וכדומה, וכמו 
כן כל דם, עד ]שאפילו[ דם הדגים ]אסור[. והואיל ואמר )שם, ז, 23(: 'כל חלב שור וכשב 
ועז לא תאכלו', זהו פירושו למה שאסרֹו בראשונה, ושהוא התכוון לחלב הבקר והצאן, 
לא לזולתו. וכמו כן הואיל ואמר )שם, 26(: 'וכל דם לא תאכלו', ואמר )שם, שם(: 'לעוף 

ולבהמה' — לימד שהדם האסור הוא דם הבהמות והעופות, לא דם הדגים.113
4. וכבר דחתה קבוצה מחברינו את המאמר הזה, ו]אנשיה[ סברו, שאם הכתוב אוסר 
דבר באמירה כללית ואחר כך אוסרֹו במקום אחר באמירה פרטית — אין דבר זה ראיה 
לכך שיתר ]הדברים[ אשר לא נכללו בפרט114 — מותרים, אלא האיסור שחל על הכלל 
זקוק שיתירֹו ]הכתוב[ בפסוק ]מפורש[ או בהיקש. וזה כגון אומר שיאמר: לא תאכל דבר 
מן הפרי. ושוב יאמר, לאחר זאת: לא תאכל הרימון והתפוח והשזיף.115 ואומרו: לא תאכל 
הרימון והתפוח והשזיף, לאחר אומרו שלא תאכל הפרי — לא יורה על היתר החבוש 
והאגס וכדומה, מכיוון שעם אומרו: לא תאכל הרימון ]וכו'[ לא אמר: אכול פרי מלבד 
הרימון ]וכו'[.116 כיוצא בזה, כאשר אומר ]הכתוב[ )וי' | ג, 17(: 'כל חלב וכל דם', אמנם 
 הוא אוסר כל מה שחל עליו השם הזה,117 ולא הותר דבר מזה ]=מחלב ודם[ באומרו 
)שם, ז, 23(: 'כל חלב שור וכשב' מכיוון שזה,118 לא חל עמו היתר ]מפורש[, ויּותר רק 

בעניין אחר, כגון מה שנאמר )בר' מה, 18(: 'וִאכלו את חלב הארץ' וכגון מה שנאמר 
)תהלים קמז, 14(: 'חלב חטים ישביעך'.

5. וֶנאמר למי שאמר זאת, שזה אשר טענת אותו מדברי אומר שיאמר: לא תאכל 
כל פרי, אחר כך יאמר: לא תאכל הרימון והשזיף והתפוח, ושזה לא מחייב היתר של 
פרי שאינו הרימון ]והשזיף והתפוח[ — הרי ]דבר[ זה לא יאמרֹו חכם אם לא שיש בו 

6-5, משם עולה שדעת ענן היא שאיסור השעטנז  31(, עמ'  )לעיל הערה  והפליט  הרכבי, השריד 
חל על עירוב של הבא מן הצומח עם הבא מן החי, וראו עוד: שם, עמ' 154, סעיף יא; אשכל הכפר 
א,  פרק  ח"ג,  כלאים,  עניין   ,)9 הערה  )ליל  אליהו  אדרת  בשייצי,  ע"א;  צב  דף   ,)9 הערה   )לעיל 

דף קצט ע"ב-ע"ג.
הדוגמאות בעניין איסור החלב ובעניין דין השעטנז הובאו, כמעט כלשונו של קרקסאני, על ידי משה   113
בשייצי בשם יוסף אלבציר. ראו: בשייצי, מטה אלהים )לעיל הערה 9(, עמ' 52-51. וראו עוד להלן פרק 

עשרים, סעיף 3.
כלומר שאר הפרטים שבכלל, שלא נזכרו בפרט שפורט במקום האחר.  114

להלן ברור שהטקסט מתייחס ל–رمان )רימון( כיחיד. ראו: מהדורת נמוי )לעיל הערה 2(, עמ' 372,   115
שורה 11. משום כך תרגמתי כבר כאן את רשימת הפירות בצורת היחיד, אף שאפשר לתרגמה גם 
לרימון מסוים  ולא  למיני הפירות  להבין את הרשימה כמתייחסת  יש  בצורת הרבים. מכל מקום, 

כלשהו או תפוח מסוים כלשהו, וכן השזיף ושאר המינים הנזכרים.
כלומר שבאומרו לא תאכל הרימון וכו' לא הוסיף: כל פרי מלבד הרימון וכו' מותר, ולכן אין הפירוט   116

מסייג את היקף הכלל האוסר.
השם: חלב, והשם: דם.  117

כלומר האיסור המפורט: 'כל חלב שור וכשב'.  118
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משמעות ]נסתרת[, או מה שאמרנוהו שהוא מתכוון שדברי ]שנאמרו[ לָך בראשונה: לא 
תאכל דבר מן הפרי — אין זה אלא שהתכוונתי בו: ]מין[ כזה ו]מין[ כזה,119 לא זולתו. 
ולא היה אומרו: לא תאכל הרימון והתפוח והשזיף, אחר דבריו: לא תאכל הפרי, מאמר 
לחינם, שאין צורך בו. והחכם לא יעשה ]דבר[ לחינם. אחרת, הרי לּו אמר לֹו המושל120 
בשעת שמיעתו ]=של המושל[ את המאמר האחרון: שאתה כבר ציוויתני בראשונה שלא 
אוכל דבר מן הפרי, והרימון הרי הוא מן הפרי והוא נכלל במה שכבר אסרתני ממנו. 
ומהו זה שהתכוונת במאמר הזה השני, ומה עניין הפירוט?! האם יהיה למאמר הזה מנוס 

מתשובה?!
באומרו  ושהכתוב  מחויב,  ]שהוא[  שאמרתֹו  שזה  כן,  גם  לו  ֶנאמר  כך  אחר   .6 
)וי' ז, 23(: 'כל חלב שור וכשב' — לא הותר ממנו121 חלב חיית הבר — אם כן ראינו 

מַניין הותר?! ולא נמצאה לכך ראיה.122 ו]מה שאמר[ יצריכֹו גם כן לאסור את דם הדגים, 
בניגוד לעמדת כלל האומה, מכיוון שמאמר הכתוב )שם, ג, 17(: 'כל חלב וכל דם' ]הוא[ 
כוללני.123 אולם מה שטען אותו בתהלים )קמז, 14(: 'חלב חטים' מבטל את מאמרו124 
ומחויב שאומרו 'כל חלב' אינו כללי. וכמו כן אומרו )דב' לב, 14(: 'ודם ענב תשתה חמר' 

מבטל את מאמרו,125 אם אומרו 'וכל דם' כללי. 
ונשלים את הדיבור על כל פרק מ]עניין[ זה במקומו,126 מכיוון שהמקום הזה אינו 
סובל יותר ממה שאמרנוהו. וכן גם מה שיְשאלו אודותיו מן השאלות אשר יטעו לחשוב 
ובקציר  'בחריש   :)21 לד,  )שמ'  כגון מה שנאמר  ופרט,  ניגוד לדברינו127 בכלל   ]שיש[ 
| תשבת' וכגון )וי' כ, 10(: 'אשר ינאף את אשת איש אשר ינאף את אשת רעהו', 

ועוד, שהרי נשיב על כל שאלה במקומה.128
7. נחזור עתה אל מאמר הרבניים בפרק הזה ונאמר שעם מה שאמנם ארע להם בו מן 
 השיפוט הנכון באופן מסוים, הרי אנו כבר גילינו את דעתנו שהראיה אשר הביאוה — 

כלומר הרימון והשזיף והתפוח.  119
امل�مور. אפשר לתרגם גם: המנהל, או: המפקח.  120

ממאמר הכתוב.  121
כלומר לא נמצאה להיתר חלב חיית הבר ראיה )دليال(, ראו לעיל, הערה 67. על היתר חלב החיה ועל   122

הבסיס הפרשני שלו ראו: בשייצי, אדרת אליהו )לעיל הערה 9(, עניין שחיטה, פרק יח, דף קיב ע"ג.
קי  דף  יז,  פרק  )שם(,  אליהו  אדרת  בשייצי,  ראו:  אסור.  הדגים  דם  גם  בשייצי  אליהו  לפי  אמנם   123 

ע"ב-ע"ג. 
את מאמר הכתוב: 'כל חלב'.  124
את מאמר הכתוב: 'וכל דם'.  125

על איסור הדם והחלב ראו: כתאב אלאנואר, חלק 12, פרקים 11-10, מהדורת נמוי )לעיל הערה 2(,   126
ה, עמ' 1203-1198.

נמוי מעיר על הנוסח: למה שאמרנו.  127
לדיון בשאלות אודות כלל ופרט ובבעיות העולות משמ' לד, 21, ראו: כתאב אלאנואר, חלק 5, פרק   128
19, מהדורת נמוי )לעיל הערה 2(, ג, עמ' 561-559. לבעיות העולות מוי' כ, 10 ראו: שם, חלק 6, פרק 

65, סעיפים 3-2, מהדורת נמוי )שם(, עמ' 717.
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אינה ראיה, ועם זאת, הרי הם גם לא השלימו את מה שנחוץ בו ]=בפרק הזה[, כי אם 
כבר ביטלוהו ממקום אחר. שכן הם טענו בעריות כגון מה שאמרוהו בכלל ופרט, וסברו 
שהכתוב אמר )וי' יח, 6(: 'איש איש אל כל שאר בשרו', והרי זה מאמר כללי שייאסר 
ממנו כלל הקרובות. אמרּו: הואיל ופירט מהן אחרי זה אחת עשרה עריות — מה שאסור 
]הוא[ האחת עשרה האלה, לא שאר הקרובות. אחר כך ביטלו זאת בכך שקבעו ]את שאר 
הקרובות[ באיסור התשע אשר הקדמנו זכרן, אשר סברו שהן שניות.129 ואם יטען טוען 
שהתשע האלה נלמדו בשמיעה, כוונתי לאומרם: תורה בפה ]=תורה שבעל פה[, והאחת 
עשרה האלה ]הם[ פסוקים ]מפורשים[, ו]אם כן[ זה אשר חייבת אותם — לא מחייבם.130 
נֹאמר: מזה בעצמו יחייבם מה שחייבנום. שכן היות והפסוק לא הזכיר ַבאיסור אלא את 
האחת עשרה האלה, וסברו הם, שהואיל ופירטן ]הכתוב[ לאחר הכלל, מחויב שאין כאן 
ערווה נוספת אסורה מלבדן בראיה זו. והואיל וסברו שישנן כאן ערוות נוספות אסורות, 
יש במאמר סתירה131 ונתקלקל היסוד132 אשר סברו שהוא יסוד שיילקח ממנו ידע, 

מכיוון שחיסרוהו133 ולא הייטיבו להשלימו.
8. ואם יאמר אומר: הרי אתה כבר טענת בפרט וכלל, כגון מה שטענו ]הם[. ומה 
תעשה אתה כאשר מחייב אותך ב]עניין[ העריות האלה כגון מה שחייבת אותם, באוסרך 
את בת האח ובת האחות וכדומה?!134 נֹאמר: כבר אמרנו שמאמרם ב]עניין[ זה מחוסר 

כלומר אשר סברו הרבניים )חז"ל( שהן שניות. לדיון בשניות, ראו: כתאב אלאנואר, חלק 2, פרק 11,   129
סעיפים 9, 11, מהדורת נמוי )שם(, א, עמ' 108-106. על איסור העריות הנחשבות 'שניות' כלומר 
שאיסורם אינו מדאורייתא אלא מדרבנן, ראו: משנה, יבמות ב, ד, ובבלי, יבמות כא ע"א. לניגוח 
9(, סדר עריות,  )לעיל הערה   העמדה הרבנית באמצעות השניות ראו עוד: בשייצי, אדרת אליהו 

פרק ד, דף קמא ע"א.
כך יאמר לי הטוען, כלומר מה שהקשית עליהם איך הם טוענים שיש רק אחת עשרה עריות ועם זאת   130
הם מוסיפים עוד תשע — אינו קושי, שהרי האחת עשרה כתובים במפורש ואילו התשע — מקורן 
במסורת. בהלכה הרבנית השניות אסורות מדרבנן וייתכן שבדברי קרקסאני נרמזת הבחנה דומה, 

כלומר בין אחת עשרה העריות שאיסורן מדאורייתא ובין תשע השניות שאיסורן מדרבנן.
י' בלאו,  القوُل. לתופעת התחלפות הבניינים החוזרים ראו:  اْنَتَقَض  القوُل. תרגמתי במשמעות  َتناَقَضَ   131

דקדוק הערבית–היהודית של ימי–הביניים, ירושלים תשכ"ב, עמ' 77, סעיף 78.
כלומר העיקרון של 'כלל ופרט'.  132

َبَتُروه. כוונת הדברים היא שהיה על חז"ל להסביר עד כמה יישום מידת 'כלל ופרט' הוא יישום מוחלט   133
שאין ממנו חריגה, כלומר היה עליהם לפרט את התנאים וההסתעפויות של המידה הנדונה. להלן 
בפרק העשרים, סעיף 3, ובפרק העשרים ואחד, סעיף 3, קרקסאני מעביר על דברי חז"ל ביקורת 

דומה.
דף   ,)9 הערה  )לעיל  הכפר  אשכל  למשל:  ראו  הקראית  בהלכה  האחות  ובת  האח  בת  איסור  על   134
 קיו ע"ב בשם דניאל. במקורות הרבניים נשיאת בת האחות נחשבת מצווה )ראו למשל: תוספתא, 
קידושין א, ד; בבלי, יבמות סב ע"ב(. הרמב"ם פוסק: 'ומצות חכמים שישא אדם בת אחותו, והוא הדין 
לבת אחיו, שנאמר: "ומבשרך לא תתעלם"'. מסתבר שהוסיף 'בת אחיו' — אף שלא נזכרה במקורות 
התלמודיים, ולדעת רש"י ואחרים אין בנישואיה כל מצווה — כדי להוציא מלבם של הקראים. וראו עוד 

דבריו המאלפים של ש' ליברמן, תוספתא כפשוטה, חלק ח: נשים, ניו יורק וירושלים תשנ"ו, עמ' 915.



פירושו הביקורתי של יעקב אלקרקסאני לעקרונות הדרשה התלמודית

]145[

[23

ושהוא זקוק להשלמה, ואין זה מקום השלמתו. ונזכיר זאת לאחר מכן, במאמר בעריות, 
ונעֵנה על מה שהקשה עלינו ב]עניין[ עריות במקומו.135 | וְלמה שאמרנוהו בכלל ופרט 
וְלמה שגינינו עליו136 את אלו שחלקו עלינו בו ]=בנושא כלל ופרט[ — מכיוון שמאמרם 

מחייב את השווא — ]יש[ פרק אחר שנזכירו לאחר מכן.137
9. ואשר למאמר ב]עניין[ מפרט וכלל, הרי שגם המאמר בו — כמו שאמרּו138 — 
אינו מצד מה שדימו אלא מצד מה שציין ]הכתוב[ במפורש139 באומרו )דב' יד, 6(: 'וכל 
בהמה'. וציון כלל הבהמות אינו מצד שהוא כלל אחרי פרט. וזה דומה לדברי אומר 
שיאמר לאדם: אם יביא אליך אדם ]היום, או[140 מחר, או אחריו, או בזמן אחר, את 
איגרתי — שלם את שכרו.141 והוא אמר בראשונה: היום, או מחר, או לאחריו. אחר כך 
הכליל את דברֹו באומרו: או בזמן אחר, ודברו זה שינה את דברו ]שנאמר[ בראשונה: 
 ]היום, או[142 מחר, או אחריו, ודברו השיג את הזמן כולו. ודומה לזה בכתוב, אומרו 
)דב' יד, 4(: 'זאת הבהמה אשר תאכלו שור שה כשבים', והזכיר עשרה פרטים של 

בעלי חיים — וזה פרט. אחר כך אמר )שם, 6(: 'וכל בהמה מפרסת פרסה ושֹסעת 
שסע' — וזה כלל. והתיר עם העשרה את כל מה שהייתה דרכו — דרכם,143 בכתוב 
]מפורש[. וכגון זה מה שנאמר )שם כג, 20(: 'לא תשיך לאחיך נשך כסף נשך אֹכל' — וזה 

פרט. ואומרו )שם, שם(: 'כל דבר', ]הוא[ כלל הכתוב ]במפורש[.

הפרק הארבעה עשר
ב]עניין[ אומרם: מכלל ופרט וכלל

מכללי ופרטי וכללי — הרי הציווי פונה אל האמצע אשר הוא הפרט, אף שארע בין שני 
כללים. וזה לדעתם144 כגון מה שנאמר )דב' יד, 26(: 'ונתתה הכסף בכל אשר תאוה 
נפשך' — וזה כלל. אחר כך אמר )שם, שם(: 'בבקר ובצאן וביין ובשכר' — וזה פרט. אחר 
כך אמר )שם, שם(: 'ובכל אשר | תשאלך נפשך' — וחזר אל הכלל. והציווי הזה לדעתם 

ראו: כתאב אלאנואר, חלק 11, פרק 28, סעיפים 11-9, מהדורת נמוי )לעיל הערה 2(, ה, עמ' 1168-1167.  135
أنكرناه. כלומר העניין שגינינו )ואפשר גם: הוכחנו, מלשון תוכחה( עליו את בר–הפלוגתא שלנו בנושא   136

כלל ופרט. 
ראו להלן הפרק הארבעה עשר.  137

הרבניים, חז"ל.  138
نّص عليه. כלומר כתב באופן ברור שאינו נזקק לתוספת פירוש והבהרה.  139

ההוספה במקור.  140
ف�قضى ]=ف�قِض[ حاجَتُه. מילולית: מלא את רצונו. להארכת התנועה הסופית הקצרה של צורות ציווי,   141

ראו: בלאו )לעיל הערה 131(, עמ' 91, סעיף 111.
ההוספה במקור.  142

כלומר כל בעל חיים מפריס פרסה ושוסע שסע.  143
לדעת הרבניים, חז"ל.  144
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פונה אל הפרט אשר הוא כתוב ]בפירוש[:145 בבקר ובצאן וביין בשכר, לא זולתו.146
2. המאמר הזה גם כן נפסד מכיוון שיחייב שהוא ]=הכתוב[ יאסור לקנות ממנו147 
פירות, וזה בלתי אפשרי.148 ואם יטען טוען שהם149 לא התכוונו לאיסור הפירות אשר 
דרכם שייאכלו כמו שייאכל הבשר וכמו שיישתה המשקה, הואיל והכל מזון, ואין זה אלא 
שהתכוונו למה שלא היה ממין זה — אותו שלא ייאכל ויישתה, כגון הבגדים והכלים ומה 
שדומה לזה. נֹאמר: כבר בטל היסוד הקבוע150 אשר סברו שממנו יּוסק הידע,151 הואיל 
וכבר נכלל בהיגד הכולל אשר פירוטו הוא הבשר והמשקה152 דבר אחר ]=פירות[, ובֵטל 
שיהיה153 ליסוד שיושווה אליו זולתו.154 ואם הבגדים והכלים אמנם יצאו ממנו,155 אין 

זאת אלא שנודע דבר זה בראיה אחרת, לא מעצם המאמר הזה.156
3. וממה שגם כן יפריך את המאמר157 הזה, ]הוא[ דברי הכתוב )שמ' כב, 8(: 'על כל 
 דבר פשע' — וזה כלל. אחר כך אמר )שם, שם(: 'על שור על חמור על שה על ׂשלמה' — 
 וזה פרט. אחר כך חזר אל הכלל ואמר )שם, שם(: 'על כל אבדה' — ואין הציווי פונה 
אל מה שפרטֹו, אלא אל הכלל אשר הוא 'על כל אבדה'.158 וכגון ]זה[159 מה שנאמר 
)וי' כד, 19(: 'ואיש כי יתן מום בעמיתו' — וזה כללי לכל המומים אשר יעשה האדם 

النّص. כלומר כתוב באופן ברור.  145
כלומר לא זולת הפרט. קרקסאני מבין את מידת 'כלל ופרט וכלל' כמידת 'כלל ופרט' — שבשתיהן   146
הציווי פונה אל הפרט בלבד. אולם לפי הבנת התלמוד ואף לפי מה שנראה מניסוח ה'ספרא' עצמו, 
הציווי פונה אל הפרטים שהם מעין הפרט, ולא רק אל הפרטים שנתפרשו בפרט עצמו. ראו: ספרא, 
מהדורת פינקלשטין )לעיל הערה 1(, ב, עמ' 6 )'מה פרט מפורש דבר שהוא ולד בולדות הארץ, אף 

אין לי אלא ולד בולדות הארץ'(; והשוו: בבלי, עירובין כז ע"ב.
כלומר מכסף מעשר שני.  147

אכן, גם לפי ההלכה הרבנית אפשר לקנות פירות מכסף מעשר שני, שלא כפי שהבין קרקסאני מן   148
הברייתא. ראו: משנה, מעשר שני ב, א.

הרבניים, חז"ל.  149
כלומר העיקרון של 'מכלל ופרט וכלל'.  150

العلم. הכוונה לידע ההלכתי אודות משמעות הציווי — מה מותר לקנות בכסף מעשר שני ומה אסור.  151
אפשר לתרגם גם: הואיל וכבר נכלל בהיתר המפורט אשר הוא הבשר והמשקה.  152

כלומר שיהיה ההיגד הכולל, או ההיתר.  153
כלומר לא ייתכן שמה שנכלל בכלל )בשר ומשקה( ישמש כדוגמה לדברים שמותר לקנותם בכסף   154
מעשר שני. וראו לעיל הערה 146, שזוהי ההבנה הרבנית–התלמודית למידה זו — שמה שלא נאמר 
בפירוש בפרט מושווה אל הפרט ומקבל את דינו, וכעין מה שטען הטוען לעיל סעיף 2. לא ברור מדוע 

קרקסאני דוחה הבנה זו.
יצאו מן הכלל, כלומר שהם לא נכללו בו.  155

כלומר אין זאת אלא שנודע שאסור לקנות כלים ובגדים מכסף מעשר שני בראיה אחרת ולא מן   156
העיקרון של 'מכלל ופרט וכלל'.

נמוי מעיר על הנוסח: הפרק.  157
אם כן, ברור שיש מקרים של כלל ופרט וכלל שבהם משמעות הטקסט מראה שהציווי הוא כללי ואינו   158

פונה אל הפרט.
ההוספה במקור.  159
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בעמיתו. אחר כך אמר )שם, 20(: 'שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן' — 
וזה פרטי לחלק מהאיברים. אחר כך חזר אל הכלל ואמר )שם, שם(: 'כאשר יתן מום 
באדם'. ולּו היה העניין160 כמו שאמרוהו,161 לא היה מחויב ]דבר[ זה162 אלא במה שזכרֹו 
בלבד.163 ו]הדין[ אינו כך, אלא ]דין[ זה מחויב בכל האיברים וחלקי הגוף, ]גם אלו[ אשר 

לא זכרם.

הפרק החמישה עשר
| ב]עניין[ אומרם: מכלל שהוא צריך לפרט ופרט שהוא צריך לכלל

משמעות ]דבר[ זה: מכללי שזקוק אל הפרטי ופרטי שזקוק אל הכללי. זה כגון מה שנאמר 
)שמ' יג, 2(: 'קדש לי כל בכור'. אמרּו: המשמעות164 מחייבת שהנקבה נכללת במאמר 

]הכתוב[. והואיל ואמר )שם יג, 12(: 'זכר'165 — הּוצאה הנקבה. אולם המשמעות מחייבת 
שהוא ]=הזכר[, אף אם כבר נולדה לפניו נקבה ]הרי הוא גם כן בכור[,166 ]לכך נאמר: 
'פטר כל רחם'[.167 ודבריו )שם, 2(: 'פטר כל רחם' לא התירו שיהיה הבכור אלא מה 
שֵייצא מהרחם, אולם המשמעות מחייבת שיהיה ]בכור[168 אף אם יצא לפניו דופָן,169 
כלומר שלא תעמוד האישה בלידתה ונתבקע צדה והוצא ]הוולד[ ממנו ]=מצדה[. והואיל 
ואמר 'בכור' — לא התיר שיהיה ]בכור[ אלא ראשון היילודים על כל פנים.170 וזה הוא 

הכלל שזקוק לפרט והפרט שזקוק לכלל.
2. אשר למאמר הכתוב )שמ' יג, 2(: 'כל בכור' — הרי שבחיי, מחויב ממנו שהנקבה 
כלולה בו לּו לא ייחס אותו ]הכתוב[ במקום אחר לזכר בלבד. ואשר לדבריהם שגם 

األمر. אפשר גם: הציווי.  160
הרבניים, חז"ל.  161

כלומר ענישת האדם המטיל מום בחברו.  162
הכוונה לשבר, עין ושן.  163

מהדורת  ספרא,  ראו:  שבברייתא.  'משמע'  העברי:  המונח  בעקבות  בא  שהמונח  ייתכן  املسموع.   164
פינקלשטין )לעיל הערה 1(, ב, עמ' 6: 'יכול אף הנקבה במשמע'.

בשמ' שם נאמר: 'הזכרים לה''. כנראה שהברייתא מפנה לדברים טו, 19: 'הזכר תקדיש לה'', וראו עוד:   165
בבלי, בכורות יט ע"א.

ההוספה במקור.  166
כלומר הנקבה הוצאה מלהיחשב בכור אך יש לה עדיין תפקיד בדיני בכורות — שאם היא נולדה   167
ראשונה, הזכר שיוולד אחריה כבר לא ייחשב לבכור. ללא הוספה זו נשמע כאילו גם במסגרת דרשת 
ספרא,  ראו:  ישמעאל.  דר'  לברייתא  מנוגד  והדבר  בכור,  נחשב  נקבה  לאחר  שנולד  זכר  הכתוב, 

מהדורת פינקלשטין )לעיל הערה 1(, ב, עמ' 6.
ההוספה במקור.  168

בלשון חכמים: 'יוצא דופן', כלומר הנולד בניתוח קיסרי.  169
כלומר יוצא הדופן אינו יכול להיות בכור, אך עדיין יש לו תפקיד בדיני בכורות — שאם יצא ולד מן   170

הדופן, ואחריו זכר פטר את הרחם, הזכר שהוא פטר רחם כבר לא יכול להיחשב בכור.
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 מחויב ממנו171 שאף אם כבר נולדה לפניו172 נקבה הרי הוא גם כן בכור, עד שאמר 
)שם, שם(: 'פטר כל רחם' — הרי הם דברים מורכבים שזקוקים לפירוש. שכן הבכור 

]הוא[ בשני אופנים: בכור מן האב והוא ראשית און, ובכור לאם אשר הוא פטר רחם. 
ואם הם סברו כך, רצוני לומר שהואיל ואמר הכתוב )שם, שם(: 'קדש לי כל בכור', 
משמעותו מחייבת את הבכור אשר הוא ראשית און ואף אם האישה כבר ילדה לפניו 
או נקבה, או זכר, או כמה ילדים. והואיל ואמר: 'פטר כל רחם' — ]דבר[ זה173 פונה 
אליו ]=לפטר רחם[, לא לזולתו — הרי שאלו דברים נכונים. אולם אומרם 'אף אם כבר 
נולדה לפניו נקבה' — יש בו ספק, מכיוון שאם כוונתם | מה שאמרנו בראשית און, 
אם כן מה כוונת הזכרתם לידת הנקבה ולא זולתה?! ואין דרך הנקבה האחת בזה, ודרך 
הזכר, וחבורה מן הזכרים והנקבות, אלא דרך אחת. האלוהים! אלא אם הניסוח174 לא 
מדויק. ואשר למה שאמרוהו בדופן, הרי הוא דבר שלא נדע האם יש לו קיום ]ממשי[ 
או לא,175 ואם יש לו קיום אזי הדברים ]הם[ כפי מה שאמרום וכפי מה שנרֶאה לי. והנה 

הפרק הזה נכון.

הפרק השישה עשר
ב]עניין[ אומרם: כל דבר שהיה בכלל ]יצא מן הכלל[,176

והוא הפרק השמיני מן השלושה עשר

משמעות ]דבר[ זה: כל דבר ועניין177 שנכלל בכלל ונאמר בסך–כל הדברים,178 ויוצא מן 
הכלל ללמד עניין, הרי שלא יצא רק ללמד עניין אודות עצמו בלבד, אלא ללמד עניין 

ממאמר הכתוב.  171
כלומר לפני הבכור.  172

כלומר משמעות הכתוב.  173
العبارة. הכוונה שצורת ההתבטאות של חז"ל הייתה לא מדויקת, ומה שהיה להם לומר הוא: אף אם   174

כבר נולד לפניו ולד )בלי להבחין את מינו(.
אפשר שקרקסאני מתכוון כי הוא אינו מכיר את המציאות של ניתוח קיסרי, אך אפשר גם שכוונתו   175
היא שקשה לדעת האם ייתכן שאישה תלד בניתוח קיסרי, תמשיך לחיות, ותלד אחר כך ולד שהוא 
פטר רחם. דברי קרקסאני הובאו על ידי משה בשייצי בשם יוסף אלבציר: 'ואמר המאור ז"ל: "נכון 
הוא, אבל מה שאמרו ביוצא דפן, לא נדע אם אמת הוא, ואם הוא מה שאמר בזה האופן, ומה שנתברר 

לי שזה אופן נכון הוא"'. בשייצי, מטה אלהים )לעיל הערה 9(, עמ' 53.
ההוספה במקור.  176

كل أمر ومعنًى. אפשר לתרגם גם: כל ציווי ועניין. ייתכן שקרקסאני בחר מונח ערבי דו–משמעי לתרגום   177
המונח העברי 'דבר' שבברייתא, מכיוון שהבין את המונח העברי באופן דו–משמעי: נושא הלכתי 
וציווי. אולם מסמיכות أمر ל–معنًى נראה שהכוונה למונחים נרדפים, ומשום כך תרגמתי כאן ובהמשך: 

דבר, ולא: ציווי.
في العموم — תרגמתי: בכלל, ואילו في اجلملة — תרגמתי: בסך–כל הדברים. שני המונחים הערביים   178

משמשים כאן כנרדפים וכך גם יש להבין את התרגום.
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על כל הכלל הזה. משל למה הדבר דומה? לאומרו )וי' ז, 20(: 'והנפש אשר תאכל בשר 
מזבח השלמים אשר לה''. אמרּו: האם לא כל179 השלמים נכללים בכלל הקדשים?! 
והוצאו מכלל הקדשים, לא כדי שיַלמדו עניין אודות עצמם, אלא כדי שיַלמדו אודות 
כל הכלל. אמרּו: הואיל והשלמים, יסוד קדושתם — קדושת המזבח כך אין לנו אלא מה 

שהייתה קדושתו קדושת המזבח.
2. הפרק הזה הוא פרק נבוב שלא יילמד ממנו דבר כלל. ומה שאמרוהו בו, אין זאת 
אלא שהוא נכלל בקל וחומר. שכן הואיל ואמר הכתוב )וי' ז, 20(: 'והנפש אשר תאכל 
בשר מזבח השלמים', וִחייב עושה ]דבר[ זה180 מיתה, והחטאת וזולתה חמורה מן 
ראוי  יותר   — חטאת כשהוא טמא  אוכל  הוא  אם  לכהן181  ]הרי שבנוגע[  השלמים, 
שייהרג. ואין בזה אלא זה.182 ומה עניין ההפרזה | בדברים האלה, שהוא לא יצא ללמד 
דבר על עצמו אלא ללמד דבר על כל הכלל הזה?! והאין אמירה זו אלא אמירה מופרכת 
שאין בה צורך?! מכיוון שאם בהוצאתו לימד על כל הכלל, הרי בהכרח שבהשארתו 
עם הכלל יותר ראוי שיַלמד, ָולא, ]יַלמד[183 באמצעות פנייה אל מה שאמרנוהו מן הקל 

והחמור.

הפרק השבעה עשר
ב]עניין[ אומרם: כל דבר שהיה בכלל, יצא לטען טען אחר שהוא כענינו

 אחר — משמעות 
משמעות ]דבר[ זה: כל דבר שהוא בכלל, ויוצא כדי לשאת משא184

]דבר[ זה: כדי לשאת עניין אחר — והוא דומה לעניינו, הרי שלא הייתה יציאתו אלא 
להקל, לא להחמיר. זה כגון )וי' יג, 18(: 'ובשר כי יהיה בו בעורו שחין ונרפא', ואומרו 
)שם, 24(: 'או בשר כי יהיה בעורו מכוַת אש'. אמרּו: האם לא היו השחין והמכווה 

כלולים בכלל הנגעים?! והוצאו שניהם כדי לשאת עניין אחר שהוא כעין ענייניהם. ולא 
הוצאו אלא כדי להקל, לא להחמיר. וההיקל הזה הוא שלא ייראה, כלומר שלא יידֹונּו 

במחיה, וגם שלא יידֹונּו אלא בשבוע אחד.

למשמעותה של מילה מוקשית זו ראו לעיל במבוא.  179
כלומר אוכל שלמים בטומאה.  180

מילולית: חובה גם כן על הכהן.  181
כלומר אין בטיעון חז"ל אלא קל וחומר. משה בשייצי אומר בהקשר זה: 'ורב יוסף הרואה אמר שזה   182
האופן ]=מידת כל דבר שהיה בכלל )...( ללמד על הכלל כולו יצא[ הוא בכלל קל וחומר. ומה שאמר 
אינו יכול אצלי, כי זה האופן הוא זולת אופן קל וחומר'. בשייצי, מטה אלהים )לעיל הערה 9(, עמ' 54. 
נראה שבשייצי לא הבחין שכוונת הדברים המקורית היא ביקורת על הדוגמה שהובאה בברייתא דר' 

ישמעאל ולא על עצם העיקרון הדרשני, ומשום כך חלק על הדברים.
ההוספה במקור.  183

למשמעות תרגום זה של קרקסאני למונח 'לטען טען' ראו לעיל במבוא.  184
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2. הפרק הזה, חובה להתנות בהזכרתו.185 מכיוון שלּו היה העניין בו כפי מה שזכרּו, 
הייתה דרך שאר הדברים אשר יוציא אותם הכתוב מן הכלל — או במקום הציווי או 
במקום אחר — כמו זה.186 ודברם במחיה — הרי איני יודע מה כוונתם בו. שאם כיוונו 
לאומרו )וי' יג, 10(: 'ומחית בשר חי', הרי שהמאמר הזה לא נאמר בשני הדברים יחד 
]=שחין ומכווה[, אלא נאמר רק בדבר השני אשר הוא )שם, 24(: 'מכוַת אש', שהרי נאמר 
בו )שם, שם(: 'והיתה מחית המכוָה'. ואומרו 'מחית' — התכוון בו מכת הכוויה, כגון 
)במ' לד, 11(: 'ומחה על כתף ים כנרת' — ויכה, ו]דבר[ זה | מִגזרה ארמית.187 ומה ]הדבר[ 

אשר בזה מן ההחמרה וההיקל?!188
3. ואשר לאומרם ששניהם לא יידֹונּו אלא בשבוע אחד ושזה היקל, הרי שהוא קרוב 
יותר להיות החמרה מלהיות היקל. מכיוון שמה שלא נידון בטומאה החמורה, אשר היא 
הצרעת הגמורה, אלא בפרק זמן ארוך — הרי עניינו189 יותר קל ממה שנידון ב]דבר[ זה 
]=בצרעת הגמורה[ בפרק הזמן הקצר. ושני העניינים האלה אשר הם שחין ומכוַת אש, 
הואיל ונידונו בטומאה הגמורה החמורה בשבוע הראשון ולא יזדקקו לרִאייה נוספת190 

והסגר שבוע שני, מחויב שעניין שניהם יותר חמור. ובַטל הפרק הזה.

בטקסט: هذا الباب يجب ان يستثنى من ذكره. כלומר פרק זה חריג, יוצא מן הכלל ואין ללמוד ממנו. ואולי   185
אפשר לתרגם: חובה לפטור מלהזכירו. נמוי מציע, בסימן שאלה, לקרוא: يستغنى ותרגומו: הפרק הזה, 
מחויב שאין צורך להזכירו. בשייצי מוסר בשם אלבציר את דברי קרקסאני כך: 'זה האופן יחויב מזכרו 
]...['. בשייצי, מטה אלהים )לעיל הערה 9(, עמ' 54. בנוסח שעמד בבסיס דבריו נשמטו אפוא המילים: 

ان يستثنى.
הכוונה היא שאם נקבל את העיקרון הפרשני שבמידה זו הרי כל דבר שהוצא מן הכלל שהיה בו   186
נצטרך לדונו לקולא. כאן, לגבי שחין ומכווה, ההקלה נאמרת במפורש בפסוקים אך אין לדון מכאן 
על כל מקום אחר שבו התורה מוציאה דבר מכללו. ביקורת זו הובאה בשם יוסף אלבציר על ידי משה 

בשייצי. ראו: בשייצי, מטה אלהים )שם(, עמ' 54.
من أشتقاق األرمانى. הכוונה היא שהמילה המקראית מחה, שפירושה הכה, היא ממוצא אטימולוגי ארמי.   187
פירוש הפועל הארמי מחא הוא הכה. שורה זו נמסרה על ידי משה בשייצי בשם יוסף אלבציר כך: 'וזה 
מגזרת המתרגם', ראו: בשייצי, מטה אלהים )שם(, עמ' 55. כוונת הדברים סתומה אלא אם כן הרמז 

הוא לשפת התרגום הארמי לתורה.
בניגוד לקרקסאני, חז"ל לא פירשו את המונח 'מחיה' מלשון מכה, אלא מלשון חי, כלומר 'שנהפך   188
מקצת הלובן שבתוך השאת למראה בשר' )רש"י לוי' יג, 10(. לשיטה זו, מחיה — כלומר סימן של 

התרפאות — היא סימן טומאה בנגעים, חוץ מבנגעי שחין ומכווה. ראו: משנה, נגעים א, ג. 
אפשר לתרגם גם: ציוויו.  189
כלומר לראייה של הכהן.  190
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הפרק השמונה עשר
ב]עניין[ אומרם: כל דבר שהיה בכלל וכו', ואומרם: 

שלא כענינו יצא להקל ולהחמיר

משמעות ]דבר[ זה: כל דבר שהוא בכלל, ויוצא מן הכלל ומסך–כל הדברים כדי לשאת 
עניין אחר והוא אינו כעניינו, הרי שאינו יוצא אלא191 כדי להחמיר וכדי להקל יחד. וזה 
כגון )וי' יג, 29(: 'ואיש192 כי יהיה בו נגע בראש או בזקן'. אמרּו: האם אין הראש והזקן 
מכלל עור הגוף?! ולא הוצאו אלא כדי לשאת עניין אחר והוא אינו כעניינם — להקל 
וההחמרה היא שיידונו בשיער  יידונו בשיער הלבן,  וההיקל — שלא  יחד.  ולהחמיר 

הצהוב.
כענינו',  'שלא  ואמרו בפרק הזה:  כענינו'  'שהוא  זה:  2. אמרּו בפרק אשר לפני 
והבחינו בין שניהם בכך שזה נשא עניין אחר דומה לעניינו, וזה | נשא עניין אחר שהוא 
לא כעניינו. אבל לא ביארו את שני העניינים מה הם, אשר אחד מהם דומה לעניין הנושא, 
והאחר אשר לא דומה לעניין הנושא אותו. והם193 כבר אמרו ב]פרק[ הראשון שהשחין 
והמכווה נכללים בכלל הנגעים, ואמרו ב]פרק[ השני שהראש והזקן כלולים בכלל עור 
הגוף. אחר כך זכרו בראשון שהוא כך194 רק כדי להקל, ובשני שהוא רק כדי להקל 
ולהחמיר יחד, מבלי שיְזכרו את שני העניינם הנעלמים.195 וזה דומה למה שהקדמנו 
והזכרנו מן ההוצאות מהכלל והפירוטים אשר הכתוב משתמש בהם כדי להורות בהם 
ריבוִיים, ]ו[לא השתמש בהם ]הכתוב[ ב]מקרים[ אחרים, לא כדי שיהיו ]=אותן ההוצאות 
מהכלל ואותם הפירוטים[ שורשים שיסיק מהם השוואות196 ל]מקרים[ אחרים. ואולי 

אם תחפש בכל התורה במה דומים שני הפרקים האלה — לא תמצא זאת.
3. והתבונן במתיימרים להיות מומחים ובמתפלספים שביניהם, אשר לדעתם הם 
מובנן.197  דיוק  ב]הבנת[  להם  שמסייע  מה  ]וזה[  המשמעויות  בהסקת  העמיקו  כבר 
ואין תמהוני רב יותר אלא מקבוצה מחברינו אשר סוברים שהספר הזה שמקובצים 
הנכבד שבספרים  מן  ]הוא[  כהנים',  'תורת  כוונתי  בו השלושה עשר פרקים האלו, 
אומר:  כשהוא  אחד  יום  מהם  אחד  שמעתי  שאני  עד  שבהם,198  העניינים   ומדוקדק 

فامنا خرج. הכוונה היא שהדבר יוצא כדי להחמיר וכדי להקל.  191
בכתוב: 'ואיש או אשה'.  192

הרבניים, חז"ל.  193
כלומר שהוא יצא מן הכלל.  194

כלומר את העניין הדומה לעניין הנושא, ואת העניין שאינו דומה לעניין הנושא.  195
مقايس. אפשר לתרגם גם: היקשים, או: מידות.  196

ובדרישת הכתובים הן  הכוונה היא שלדעת הרבניים, ההתעמקות וההפלגה בהסקת המשמעויות   197
שמאפשרות לחז"ל לרדת לעומק מובנן של משמעויות הכתובים.

יחס של חשיבות מיוחדת ל'ספרא' נמצא גם בספרות הרבנית. ראו למשל דברי התוספות לבבלי,   198
ברכות יח ע"ב ד"ה 'סיפרא': 'סיפרא דברי רב ]...[ שהוא חמור שבספרים'.
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'מי שמבין את "תורת כהנים" ויודע דרכיו, לא נעלם ממנו דבר מענייני התורה', איני 
יודע אם אמר 'מענייני המצוות'.199 ומה שאני חושב ]הוא[, שאוֵמר דבר זה אמרֹו רק כדי 
לגרום לשומעים לחשוב שהוא כבר ָהראה סוד מסודות החכמה שלא ָהראה עליו אף 

אחד. והאל הוא העוזר בכל המצבים ואליו נתפלל שיאיר לנו את האמת.

הפרק התשעה עשר
ב]עניין[ אומרם: כל דבר שהיה בכלל יצא לידון בדבר | חדש, וכו'

משמעות ]דבר[ זה: כל דבר שהוא בכלל ובסך–כל הדברים שיוצא להיות נידון בעניין 
חדש, הרי אין אתה יכול להשיבו אל סך–כולו וכללו עד שישיבו הכתוב אל סך–כולו 
וכללו בפירוש ובלשון ברורה. וזה כגון מה שנאמר )וי' יד, 13(: 'ושחט את הכבש במקום 
אשר ישחט את החטאת ואת העולה במקום הֹקדש'. אמרּו: האם לא אמר כבר 
)שם ז, 7(: 'כחטאת כאשם תורה אחת להם'?! אולם הוא200 הּוצא להיות נידון בדבר 

חדש, כלומר מה שציווהו לשים על בוהן היד והרגל ועל האוזן הימנית, והרי לא נוכל 
להטיל עליו מתן ]דמים[ למזבח עד שיטיל זאת עליו הכתוב, והוא אומרו )שם יד, 13(: 'כי 
כחטאת האשם הוא לכהן', והשיבֹו אל כללו וסך–כולו בפסוק מפורש ולשון ברורה. 

וכמו שהחטאת טעונה מתן ]דמים[ למזבח כך האשם טעון מתן ]דמים[ למזבח.
2. האם לא תראה, ייטיבך האל, מה יש בפרק הזה מן הגנות והבטלּות,201 כאשר 
 הכתוב כבר פסק בכך ׁשקבע את דרך האשם כדרך החטאת, שהכל לכהן, באומרו 
)וי' ז, 7(: 'תורה אחת להם', אחר כך בא אל חלק מן האשם או אל כולו וציווה בדבר 

ממנו ]=מן האשם[ — ממה שהוא עימו — כלומר השמן, שייעשה בו דבר מן הדברים 
ממה שלא הזכירֹו בחטאת.202 ומַניין מחויב שיתבטל התנאי והחיוב הראשון, אשר הוא 
הציווי שהכל לכהן ושחלק אחד ממנו ]=מן האשם[ הוא חלק המזבח,203 עד שיאמר 
הכתוב ברורות דבר זה שנית?! והאין זה מאמר שיש לבכות עליו?!204 ולפי דבריהם, 

קרקסאני מסתפק בציטוט דברי אותו חכם — האם הוא אמר: 'מענייני התורה', או: 'מענייני המצוות'.   199
מכל מקום, לדעת אותו חכם, אם אדם למד את ה'ספרא' היטב אזי כל אותם העניינים ההלכתיים 
שהכתוב לא אמרם בפירוש נגלים לפניו. אם בעל דעה זו היה קראי, כפי שאפשר אולי ללמוד מדברי 
קרקסאני )'קבוצה מחברינו'(, הדבר מלמד עד כמה עמוקה הייתה חדירת מקצת הספרות הרבנית 
להשכלה הקראית, ובייחוד ה'ספרא'. וראו עוד: תירוש–בקר, לשון חכמים )לעיל הערה 3(, א, עמ' 72, 
כי המובאות הרבות ביותר מספרות חז"ל בספרות הקראית )שנותחה על ידי המחברת(, הן מן המשנה 

)292 מובאות( ולאחר מכן — מן ה'ספרא' )120 מובאות(.
כלומר אשם המצורע.  200

إحالة. אבסורד.  201
על הדינים המיוחדים החלים על השמן הבא עם אשם מצורע, ראו: וי' יד, 18-15.  202

הכוונה לדם האשם הניתן על המזבח.  203
القول. מילולית: חום עין מן המאמר. הכוונה שמדובר במאמר מצער, מאמר אומלל.  سخنة عٍي من   204
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הרי  לכהן'  הוא  האשם  כחטאת  'כי   :)13 יד,  )וי'  בשנית  ]הכתוב[  אמר  שאילולא 
 שמאמרו הראשון )שם ז, 7(: 'כחטאת כאשם תורה אחת להם' היה מאמר נבוב — 
]אכן[ אין צורך בו ולא לומדים205 ממנו דבר, הואיל ובמה שחייבהו באותו | שייעשה 
בשמן כבר התבטל ]החיוב[ לתת את האשם לכהן ולתת למזבח את חלקו ממנו ]=מדם 
האשם[, ורק חויב ב]דבר[ זה206 במאמר השני אשר הוא אומרו: 'כי כחטאת האשם 

הוא לכהן', והרי די בזה.207

הפרק העשרים
ב]עניין[ אומרם: דבר למד מענינו, דבר למד מסופו

משמעות ]דבר[ זה: דבר שלומד מעניינו ודבר שלומד מסופו. זה כגון )וי' יג, 40(: 'ואיש כי 
ימרט ראשו'. משמעו הנגלה יטעה לחשוב ש]דין[ זה ]הוא[ בכל אופן, ושכל מה שהוא 
כך הרי שאין עליו טומאה. והואיל ואמר )שם, 42(: 'וכי יהיה בקרחת או בגבחת' וגומר, 
לטומאות  ואשר  יהיה טהור מטומאת הנתקים בלבד.  רק  נודע מעצם העניין שהוא 

אחרות הרי שהן דבקות בו וחלות עליו.
ואשר למה שלומד מסופו, הרי הוא כגון מה שנאמר )שם יד, 34(: 'ונתתי נגע צרעת 
בבית ארץ אחוזתכם'. ומשמעותו208 מחייבת ש]דין[ זה אמנם חל בכל בית. והואיל 
ואמר בסוף הפרשה )שם, 45(: 'ונתץ את הבית, את אבניו ואת עציו', לימַדנו שהבית 

אשר דבק בו ]דבר[ זה ]=נגע הצרעת[, הוא אשר יש בו אבן ועץ ועפר, לא זולתו.
2. זה פרק נכון אין דופי בו. ואשר למה שאמרוהו במה שלומד מעניינו — הרי שאינו 
זקוק לתוספת פירוש, הואיל ו]הדבר[ ברור ברוב הציוויים. ואשר למה שלומד מסופו — 
הרי שהוא דומה לדברי הכתוב )במ' ל, 4(: 'ואשה כי תדר נדר לה'' וכל הפרשה, שהרי 
משמעות ]דבר[ זה תטעה לחשוב שלגבר ]יש יכולת[ להפר כל מה שנודרתו אשתו ובתו. 
והואיל ואמר בסוף הפרשה )שם, 14(: 'כל נדר וכל שבועת אסר לענות נפש' — לימד 

בזה ש]דין[ זה209 שייך רק בצום אשר תידרֹו, לא בזולתו.

לדברי קרקסאני, כשם שברור שהציוויים המיוחדים החלים על שמן הבא עם אשם מצורע אינם 
גורעים מן הציוויים החלים על האשם עצמו, כך ברור שהציוויים המיוחדים החלים על דם אשם 

מצורע אינם גורעים מן הציוויים החלים על האשם עצמו.
ُيَفاد. מילולית: נלמד )בסביל(.  205

בנתינת האשם לכהן ובמתן דמים למזבח.  206
כלומר די בפסוק השני: 'כי כחטאת האשם הוא לכהן', שממנו נלמד כי האשם ניתן לכהן ודמו נזרק על   207

המזבח, ואם כן אין צורך בפסוק הראשון: 'כחטאת כאשם תורה אחת להם' ולא לומדים ממנו דבר.
فمسموعه. ראו לעיל הערה 164, וראו: ספרא, מהדורת פינקלשטין )לעיל הערה 1(, ב, עמ' 9.  208

כלומר דין הפרת הנדר.  209
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3. אולם הפרק הזה — ואף על פי שמה שאמרוהו210 בו נכון — הרי הוא פרק מחוסר 
שזקוק לתוספת דברים. והם, שיש כאן גם כן עניינים שאינם נלמדים לא מעצם העניין 
ולא | מסופו, אלא ממקום אחר. וזה דומה למה שנאמר בכלל ופרט אשר הוא אלעמום 
ואלכ'צוץ.211 וזה כגון מה שנאמר )וי' יט, 19(: 'ובגד כלאים שעטנז'. משמעותו תטעה 
לחשוב שהוא יאסור כל שני מינים — מפשתן עם כותנה, ומצמר עם משי. והואיל ואמר 
במקום אחר )דב' כב, 11(: 'צמר ופשתים', לימד שהָאסור הוא הצמחים עם צמר של בעלי 
חיים. וכגון זה מה שנאמר )וי' ג, 17(: 'כל ֵחלב וכל דם לא תאכלו'. משמעותו תטעה 
לחשוב ]שמדובר ב[איסור כל חלב מן הבהמות וחיית הבר. והואיל ואמר במקום אחר 
)שם ז, 25(: 'מן הבהמה אשר יקריב ממנה', ואמר גם כן )שם, 23(: 'כל חלב שור וכשב 

ועז' — נודע שהוא ]=החלב[ ייאסר רק מהשלושה האלה, לא מזולתם. וכן גם אומרו: 
'וכל דם' — תטעה משמעותו לחשוב שהוא ]=הדם[ אסור מכל בעל חיים, עד ]שאפילו[ 
מן הדגים גם כן ]אסור[. והואיל ואמר במקום אחר )שם, 26(: 'לעוף ולבהמה', נודע מזה 

שייאסר רק הדם מן הבהמות והעוף, לא ]מן[ הדגים.
כגון מה שנאמר  וזה  כלומר ההיגיון.212  פן אחר שיוודע ממנו,  ]יש[  זה  ולדבר   .4 
)דב' כג, 25(: 'כי תבוא בכרם רעך', )שם, 26(: 'כי תבוא בקמת רעך'. וזה יטעה לחשוב 

שמותר לכל מי שנכנס לכרם של אדם ובוסתנו לאכול מה שירצה. ולכן ההיגיון אסר 
את זה — הואיל ועלול לקרות עימו חסרון לאחד החלשים, וזה כמו שהזכרנו מקודם 
מ]עניין[ שאם יש לאדם יבול של כרם, אחר כך עוברת בו שיירה ונכנסים בו כולם עד 
אחד ואוכלים את כולו213 — נודע מזה ]=מן ההיגיון[ שהוא ]=הכתוב[ רק התכוון לפוֵעל 

אשר יעבוד בכרם, להתיר לו לאכול — הוא לבדו, לא לזולתו.214

הרבניים, חז"ל.  210
המונחים 'כלל ופרט' שנכתבו בעברית מתורגמים לערבית.  211

املعقول. הדבר ההגיוני המושג בשכל. הכוונה כאן דומה למה שבלשון התלמוד מכונה 'סברא'. על   212
הסברא בהלכה הרבנית ראו: א"א אורבך, ההלכה: מקורותיה והתפתחותה, גבעתיים 1984, עמ' 105; 

מ' אלון, המשפט העברי: תולדותיו, מקורותיו, עקרונותיו, ירושלים תשנ"ח, א, עמ' 828-805.
כלומר את כל היבול. ראו: כתאב אלאנואר, חלק 2, פרק 11, סעיף 10, מהדורת נמוי )לעיל הערה 2(,   213
א, עמ' 107-106. הכוונה שאם היה מותר לכל אדם שנכנס לכרם רעהו לאכול מן היבול, עלול היה 
להיות מצב שבו חבורת אנשים נכנסת לכרם של אדם וכל אחד אוכל מן היבול עד שנגרם נזק לבעל 
הכרם. משום כך ההיגיון אומר שיש לפרש את הפסוק כמדבר על פועל בלבד. גם לפי ההלכה הרבנית 
הפסוק עוסק בפועל בלבד. ראו: ספרי דברים, פיסקא רסו-רסז, מהדורת א"א פינקלשטין, ניו יורק 

תשכ"ט, עמ' 287-286; משנה, בבא מציעא ז, ב.
נמוי מעיר על הנוסח: בשיורשה לאכול, לא זולתו.  214
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הפרק האחד ועשרים
ב]עניין[ אומרם: משני פסוקים215 כתובים מכחישים | זה את זה,

והוא אחרון שלושה עשר הפרקים

משמעות ]דבר[ זה: ששני פסוקים או שני מאמרים שמשמעיהם הנגלים מטעים לחשוב 
שהם סותרים, הרי שיבוא מאמר שלישי וְיָישב את הסתירה ויסירּה מאיתם. וזה כגון 
 מה שנאמר )שמ' יט, 20(: 'וירד ה' על הר סיני אל ראש ההר', ואומר במקום אחר 
)שם כ, 22(: 'אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם', והמאמר השלישי המיישב 

ולימד שהבורא,  ליסרך'.  קולו  'מן השמים השמיעך את   :)36 ד,  )דב'  הוא אומרו 
תתגדל תהילתו, הביא את השמיים והורידם אל ראש ההר ודיבר מהם. וכן הוא אומר216 

)שם כב, 10(: 'ויט שמים וירד'.

2. הפרק הזה גם כן נכון בעצמו, מלבד שהראיה אשר הביאוה היא ראיה חלושה. 
וכבר היה ]ראוי[ להם להביא ]ראיה[ ממה שהוא יותר חזק ממנה,217 ולטעון ב]עניין[ 
ונאמר  ומצות',  'צלי אש   :)8 יב,  )שמ'  כגון מה שנאמר בפסח  וזה  כן.218  גם  המצוות 
לחשוב שהם  יטעו  האלה  הפסוקים  ושני  ואכלת'.  'ובשלת   :)7 טז,  )דב'  אחר  במקום 
 סותרים. והמאמר השלישי אשר הסיר מאיתם את הסתירה ]הוא[ אומרו במסורת219 
)דה"ב לה 13(: 'ויבשלו הפסח באש כמשפט, והקדשים בשלו בסירות ובדודים'. 

ולימַדנו מזה שמילת בישול חלה על הבישול והצלייה יחדיו, ושהצלוי הוא הפסח עצמו, 
והמבושל — מה שהוא משאר ]סוגי[ הקדשים. וכגון זה נאמר )שמ' יב 5(: 'מן הכבשים 
'וזבחת פסח לה' אלהיך צאן   :)2 )דב' טז  ומן העזים תקחו', ונאמר במקום אחר 

ובקר'. והתשובה בזה דומה לתשובה שב]עניין ה[ראשון אשר לפניו.220

 Evr, Arab הלאומית,  הספרייה  פטרבורג,  סנט  בכ"י  השמטה.  בטקסט  ישנה  שאולי  מעיר  נמוי   215
]=המילה מסומנת בכתב היד למחיקה[ פסוקים  'משני )פשקו(  298ב:  59917(, דף  II, 1087 )סרט 
כולו  זה )הקטע  זה'. תודתי לד"ר צבי שטמפפר שהפנה את תשומת לבי לקטע  זה את  מכחישים 
מצוי שם, דף 297א - 298ב(, ולקטע נוסף המשלים את הראשון, שיחד הם מקבילים למהדורת נמוי, 
 עמ' 381, שורה 7, עד עמ' 385, שורה 3. הקטע הנוסף הוא כ"י סנט פטרבורג, הספרייה הלאומית, 

Evr, Arab II, 1038 )סרט 59487(, דף 193א - 194ב.
מילולית: לאומרו. אפשר לתרגם גם: שנאמר. וראו: ספרא, מהדורת פינקלשטין )לעיל הערה 1(, ב, עמ' 9.  216

מהראיה שהביאו.  217
שהרי הדוגמה שהביאו חז"ל היא מתחום האגדה ולא מתחום ההלכה — המצוות.  218

في اخلبر. המונח משמש בספרות המוסלמית לציון חדית', כלומר מסורת מוסלמית, אך גם בספרות   219
 התלמודית דברי נביאים וכתובים נקראים 'דברי קבלה' או 'קבלה' )ראו למשל משנה, תענית ב, א(, 
המקובלת  ללשון  כתרגום  להתפרש  יכול  קרקסאני  משתמש  שבו  הערבי  המונח  מסורת.  כלומר 
הקראית  לשיטה  מתאים  הלכתי  עניין  בירור  לצורך  הימים  מדברי  בפסוק  שימוש  חז"ל.  בספרות 
שלפיה כל התנ"ך, ולא רק התורה, משמש בדיון ההלכתי, בעוד בספרות התלמודית–הרבנית נושא 
זה אינו חד–משמעי. ראו על כך: א"א אורבך, 'הלכה ונבואה', תרביץ, יח )תש"ז(, עמ' 19-12 )=הנ"ל, 

מעולמם של חכמים, ירושלים תשמ"ח, עמ' 39-32(.
כלומר שהצאן הוא לפסח, והבקר הוא לקרבן חגיגה, אף שמילת פסח חלה במובן מורחב גם על   220
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3. ודרכם221 גם בפרק הזה כדרכם בפרק אשר לפניו, כלומר שהם חיסרוהו ולא 
מיצוהו.222 שכן לא כל מה שבכתוב — מאותו שיטעה לחשוב ]שיש בו[ סתירה — יש 
לו פסוק מפורש שמתיר223 את סתירתו, אלא כבר תיפטר הסתירה באופן אחר, כמו 

הפירוש224 וההיסק, | עם שימוש במה שיחייבהו גם כן ההיגיון.
בלשון  שהוא  מה  ]בכתובים[,  סתירה  ]שיש[  לחשוב  שיטעה  במה  יהיה  ולעתים 
ברורה, ו]לעתים[ — מה שהוא בעניין.225 ואשר למה שהוא בלשון ברורה, הרי הוא 
כגון מה שנאמר בשבת )שמ' כ 10(: 'לא תעשה כל מלאכה', ונאמר )במ' כח 10(: 'עולת 
שבת בשבתו'. והעולה אינה בהכרח מלאכה, אולם כבר חלו בה מלאכות מספר, 
מלאכת   — וההפשטה  השוחט,  מלאכת   — והשחיטה  הואיל  צנאִאע,226  לומר  רצוני 
המפשיט, וכמו כן השרטוט וההבערה227 וכדומה. ואשר לזה אשר הוא בעניין, הרי 
שהוא כגון מה שנאמר )וי' יב 3(: 'וביום השמיני ימול בשר ערלתו', )שם יד 9(: 'והיה 
גלחּו  ולא:  השבת,  ביום  מולּו  בו:  ציווה  לא  שערו'.  כל  את  יגלח  השביעי  ביום 
ביום השבת, כמו שאמר: 'עולת שבת בשבתו', אלא ִחייב זאת בשמיני. אמנם ארעו 
]עניינים[ רבים שנזכרם  ]=המילה והתגלחת[ בחלק מן הזמנים בשבת. ולכך דומים 
במקומותיהם, ונזכור חלקם בחלק מן הפרקים אשר נביאם במאמר הזה, וזאת במה 

שִיְדחה חלק מן המצוות חלק אחר.228
4. ואשר הוסקה לנו נכונותו משלושה עשר הפרקים אשר זכרום229 — שישה פרקים. 
 אחד מהם הפרק הראשון אשר הוא קל וחומר, והשלישי אשר הוא מבנין אב מכתוב 

קרבן חגיגה. פירשתי את הדברים על פי הירושלמי, פסחים לג ע"א: 'על זה עלה הלל מבבל: כתוב 
 אחד אומר: "וזבח']ת[ פסח ליי אלהיך צאן ובקר" וכת']וב[ אחד או']מר[: "מן הכבשי']ם[ ומן העזים 
תקחו". הא כיצד? צאן לפסח וצאן ובקר לחגיגה'. והשוו: מכילתא דר' ישמעאל, מסכתא דפסחא, בא, 

פרשה ד, מהדורת האראוויטץ-רבין, פרנקפורט ענ"מ תרצ"א, עמ' 14-13.
של הרבניים, חז"ל.  221

כלומר הם לא עמדו על כל התנאים וההסתעפויות של המידה הנדונה.  222
נמוי מעיר על הנוסח: שמסיר.  223

التفسير. כלומר פירוש המוציא את הכתוב ממשמעותו הראשונית ומעניק לו משמעות אחרת, עמוקה   224
יותר.

מילולית: וממנו מה שהוא בעניין. باملعنى. ראו לעיל הערה 47. כאן הכוונה לסתירה שאינה מפורשת   225
אלא מובלעת בתכני הציוויים.

המילה מלאכות שנכתבה בעברית, מתורגמת כאן לערבית.  226
על מלאכת השוחט והמפשיט, המשרטט והמבעיר, ראו: משנה, שבת ז, ב. לסיכום אבות מלאכות   227

שבת, ראו: כתאב אלאנואר, חלק 4, פרק 40, מהדורת נמוי )לעיל הערה 2(, ג, עמ' 562-561.
על דחיית חלק מן המצוות חלק אחר, ראו: כתאב אלאנואר, חלק 4, פרק 37, מהדורת נמוי )לעיל   228 

הערה 2(, ג, עמ' 416-412.
כלומר הרבניים, חז"ל. נמוי מעיר על הנוסח: זכרנום.  229
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אחד, וחלק מן הפרק הרביעי ]=צריך לומר: החמישי[230 — הוא מפרט וכלל, והפרק 
השישי ]=צריך לומר: השביעי[231 ואף אם יש בו ספק, והוא מכלל שצריך לפרט וכו', 

ושני הפרקים האחרונים. ונשוב כעת לזכור את שאר הפרקים אשר נצטרך להביאם.

שהרי לפי מניינו של קרקסאני הפרק הרביעי הוא 'מבניין אב משני כתובים' — מידה שאת תקפותה   230
הוא דחה. ושמא הוא מתייחס כאן לשיטת מניית מידות הדומה לשיטת רס"ג, המונה את מידת פרט 

וכלל כמידה הרביעית.
שהרי לפי מניינו של קרקסאני מידת מכלל שצריך לפרט וכו' היא המידה השביעית.  231





חשיפת פניה של השכינה ברובד ההלכתי של ספר הבהיר
וגילוי מוטיבים אשכנזיים במסורת הפסיקה בו

אלון דהן

ונתגלתה  לאירופה  שהגיעה  מזרחית  מסורת  מייצג  הבהיר1  שספר  במחקר  מקובל 
בסביבות המאה השתים עשרה באזור פרובנס.2 עיונים במערך הסימבולי של הבהיר, 

מרגליות,  ראובן  הן מהדורת  העיקריות  ושתי מהדורותיו  בעבר,  רבות  פעמים  נדפס  ספר הבהיר   1
תשנ"ד.  אנגלס  לוס  אברמס,  דניאל  ומהדורת  מרגליות(  מהדורת  הבהיר,  )להלן  תשנ"ד  ירושלים 
מהדורת מרגליות היא מהדורה אקלקטית שנוסחה הורכב מארבעה כתבי יד שהמחבר לא ציין את 
שמם. למרות הבעייתיות, מהדורה זו היא הנפוצה ביותר ונוספו עליה הערות מאת המחבר בשם 'אור 
בהיר' ופירוש קבלי אנונימי, בשם 'אור הגנוז', שזוהה על ידי גרשם שלום כפירושו של רבי מאיר אבן 
סהולה, אם כי הקריטריונים לזיהוי זה אינם ברורים עד תום )ג' שלום, ראשית הקבלה וספר הבהיר, 
בעריכת ר' ש"ץ, ירושלים תשכ"ט, עמ' 101(. המהדורה העיקרית השנייה היא, כאמור, מהדורתו של 
דניאל אברמס, לוס אנג'לס תשנ"ד, אשר נסמכת על נוסח כתב יד מינכן 209, ונוספו עליה חילופי נוסח 
מכתב יד וטיקן אוסף ברבריני 110. בנוסף צירף אברמס חומר רב ערך למהדורה, כגון העתקת נוסח 
הבהיר מדפוס קרימונה של הזוהר, רשימת חיבורים בדפוס ובכתבי יד שהבהיר נזכר בהם, רשימת 
מחקרים ומבוא מפורט הסוקר את התפתחות המחקר, התהוות הנוסח וכללי הכנת המהדורה )להלן 
הבהיר, מהדורת אברמס(. לצד שתי המהדורות הללו קיימת מהדורתו הגרמנית של גרשם שלום 
ונדפסה שוב במהדורת צילום   1923 )כעבודת הדוקטור שלו( בלייפציג בשנת  שנדפסה לראשונה 
 G. Scholem, Das Buch Bahir: ein Schriftdenkmal aus der Frühzeit :1970 בדרמשטדט בשנת
 der Kabbala auf Grund der kritischen Neuausgabe von Gerhard Scholem, Darmstadt
 A. Kaplan, The Bahir – Illumination,( והפירוש של הרב קפלן  וכן התרגום לאנגלית   ,1970
Boston, MA/York Beach, ME 1989(. בהסתמך על נוסח מרגליות נתפרסם לאחרונה ספר הבהיר 
עם פירוש 'רחש לבי' לר' יעקב דרחי, ירושלים תשס"ח. פירוש זה נוטה לבאר את מאמרי הבהיר על פי 
הקבלה ובעיקר בהתאמה עם הזוהר, ונוסף עליו חיבור בשם 'ביאורי הכינויים' לאותו מחבר. במאמר 

זה אצטט בעיקר על פי מהדורת מרגליות, אלא אם כן יצוין בפירוש אחרת.
שלום ערך השוואות רבות בין סמלי הבהיר לכתבים גנוסטיים שנתגלו במצרים, עיינו: ג' שלום, ראשית   2
הקבלה, )לעיל הערה 1(, עמ' 147-128, 161, 165, 175 ועוד; שלום חזר על השקפתו זו במקומות 
 G. Scholem, Origins of the Kabbalah, R. J. Werblowsky (ed.), Princeton 1990, :רבים, ראו
pp. 66, 72, 81, 83; על הערביזמים בבהיר ראו: שם, עמ' 56, הערה 12. עניין התגלותו של המיתוס 
הגנוסטי המזרחי דווקא בפרובנס במאה השתים עשרה נראה בעיני שלום כחידה. ראו: שלום, ראשית 
הקבלה )לעיל הערה 1(, עמ' 143. כן ראו: ר' מרוז, 'אור בהיר הוא במזרח': על זמנו ומקומו של מקצתו 

]'דברים חדשים עתיקים': מיתוס, מיסטיקה ופולמוס, פילוסופיה והלכה, אמונה וריטואל במחשבה היהודית לדורותיה, א 
)מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כב ]תשע"א[(, עמ' 180-159[
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אשר פּורש בטעות כביטוי ספרותי ראשון לקבלת הספירות, לצד ההשפעות הערביות, 
הובילו את רוב החוקרים למסקנה שלפנינו חיבור המייצג מסורת מזרחית מובהקת.

הבהיר,3  של  ההלכתיים  מקורותיו  את  מלבחון  נמנעו  החוקרים  מרבית  ואולם 
זו, המשתלבת  מובהקת.4 ממסורת  פסיקה אשכנזית  בבירור מסורת  עולה  שמחלקם 
באופן מלא במערך הסימבולי העשיר המאפיין את הספר, ניתן ללמוד כי לבהיר מגוון 
לאמור,  הללו,  הטענות  שתי  מגוונת.  אקלקטית  מסורת  מייצג  הוא  ולפיכך  מקורות, 
השילוב של פרקי ההלכה במערך הסימבולי המתאר את התאולוגיה של בעל הבהיר, 
מחודש  עיון  מחייבות  בבהיר,  הפסיקה  מסורת  מניתוח  העולה  האשכנזית  וההטיה 

בחיבורנו בכלים חדשים שהצעתי במקום אחר.

שיטת הסינונימים ובחינת פרקי ההלכה לאורה בבהיר

הכלי המחקרי שהצעתי בהזדמנות אחרת,5 נשען על שני יסודות עיקריים: הראשון — 
מיפוי מלא וכולל של כל הסמלים בבהיר ובחינת מופעיהם החוזרים בהקשרים השונים 
לאורך הספר. השני — הגדרה מחודשת של אופי הסמלים הללו ומשמעותם, תוך הנחה 
שספר הבהיר מייצג מבנה מחשבתי הרמטי שלא הושפע מן הספרים שנתחברו לאחר 
זמנו. הנחה זו נראית פשוטה, ואולם היא נדחתה לחלוטין ממחקרי הבהיר הרבים. רוב 
החוקרים הניחו כי ספר הבהיר מייצג, באופן ראשוני וגולמי, את עולמה העשיר של 
קבלת הספירות התאוסופית, ולפיכך נתקבלה בהסכמה הנטייה לפרש את סמלי הבהיר 
לאור כתבי המקובלים המאוחרים לו.6 נטייה מחקרית זו נתבססה עוד לאור העובדה 

של ספר הבהיר, דעת, 49 )תשס"ב(, עמ' 180-137.
כבר במבוא לספרו 'קבלה: היבטים חדשים' משה אידל מתאר סוגות ספרותיות בתחומה של הקבלה,   3
שהראשונה בהן היא ספרות טעמי המצוות והספרות ההלכתית. נושא זה היה מן המרכזיים והחשובים 
ביותר לרוב המקובלים, והוקדשו לו חיבורים רבים. מכאן מובנת חשיבות המחקר בחלקים ההלכתיים 
של ספרות הסוד, וראו: מ' אידל, קבלה: היבטים חדשים, ירושלים ותל אביב תשנ"ג, עמ' 13-11; יעקב 
כ"ץ עסק אף הוא בחקר ההלכה שבקבלה ובהקשריה ומשמעויותיה החברתיות, ראו: י' כ"ץ, הלכה 
וקבלה: מחקרים בתולדות דת ישראל על מדוריה וזיקתה החברתית, ירושלים תשמ"ד. את השגותיי 
על דברי כ"ץ בנוגע לרובד ההלכתי של ספר הבהיר ראו בהמשך; משה חלמיש הקדיש מחקר נוסף 
ורחב היקף לביטויים ההלכתיים המשוקעים בספרות הסוד ולמשמעותם, ראו: מ' חלמיש, הקבלה 
בתפילה, בהלכה ובמנהג, רמת גן תש"ס. לפחות בדיון אחד, העוסק באגידת ארבעת המינים, התייחס 
חלמיש לדברי הבהיר בנידון, ואולם בשונה מן הדרך המוצעת כאן ובכפוף להיגיון קבלת הספירות, 

ואתייחס אל הדברים בהמשך.
בזמנו הציע ישראל משה תא–שמע הצעה דומה ביחס לחלק הנגלה שבספר הזוהר, ראו: י"מ תא–שמע,   4
הנגלה שבנסתר: לחקר שקיעי ההלכה בספר הזוהר, תל אביב תשס"א. וראו דברי ביקורת על ספר זה: 

י' ליבס, 'הזהר כספר הלכה', תרביץ, סד )תשנ"ה(, עמ' 605-581.
ראו: א' דהן, 'שיח הסמלים בבהיר: תורת הסינונימים במדרש ר' נחוניא בן הקנה', עבודת מוסמך,   5

האוניברסיטה העברית בירושלים, תשס"ג.
תובנות שעולות מחיבורים מאוחרים,  זו, של שחזור מבנים מחשבתיים קדומים באמצעות  שיטה   6
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[3

שאכן רוב רובם של סמלי הבהיר שימשו בכתבי המקובלים כסמלים לספירות ולרבדים 
השונים במבנה האלוהות המורכב שנתגלה להם. ומכאן מובן כיצד הדמיון הסימבולי 

הפך למכשלה הרמנויטית. 
הניתוק המוצע כאן, בין הבהיר לבין החיבורים המאוחרים לו, מחייב עיון מחודש 
מטבע  קבלית  בלתי  חדשה,  משמעות  של  נביעה  ואיתור  בבהיר,  הסמלים  במערך 
הדברים, לכל סמלי הבהיר מתוך הבהיר עצמו. מהפך זה בתפיסה נובע מן העובדה 
שאף שאנו אכן מכירים בכך שהבהיר הוריש לבאים אחריו את כל עושר הסמלים 
המצוי בו, הרי אלה יצקו אל תוך הסמלים שירשו מבנים מחשבתיים שונים לחלוטין מזה 
הנמצא בבהיר. ואם אכן נכונה הנחה זו, הרי מחויבים אנו לתור אחר משמעות פנימית, 
צנועה יותר וקרובה יותר לפשט הטקסט, מן המשמעויות החיצוניות הקבליות שנכפו 

עליו לאורך השנים. 
כאמור, שיטה כזו נתחדשה לי7 כאשר בחנתי בחינה מדוקדקת את סמלי הבהיר 
במופעיהם השונים לאורך החיבור כולו, והקשתי את המופעים השונים אלה על אלה. 
התמונה שנתגלתה לעיניי הייתה מרתקת: הבהיר נוהג לקבוע זהות סינונימית בין רבים 
מסמליו, כך שגודש הסמלים אינו מלמד על ריבוי דומה של מסומלים דווקא. לשון 
אחר, הבהיר משתמש בריבוי סמליו כדי לתאר מערך תאולוגי שאינו כה מורכב כדרכי 
הביטוי המתארות אותו. אין יחס דומה בין סמלים למסומלים, ולמעשה, תיעוד המערך 
הסינונימי חשף שתי שלשלאות ארוכות של סמלים סינונימיים המבטאים במורכבות 
רטורית רבה, אלוהות כפולת פנים, המכילה את המאציל העליון — האור — ומתחתיו 
את תחומה הנאצל של השכינה — היא הל"ב או הכבוד. תיאור זה שולל לחלוטין את 
התפיסה הפלירומטית שייחסה לבהיר אמונה בעשרה איאונים, או ספירות, וכשלעצמו 
הוא מקרב את הבהיר לעולם המחשבתי של חסידי אשכנז שדגלו בתורת הכבוד הנאצל, 
אשר הושפעה מתורת הכבוד הנברא של רס"ג. תורת אלוהות זו מקרבת את הבהיר אף 
היא, לצד מסורת הפסיקה, לעולמם המחשבתי של חסידי אשכנז, הן מבחינה הלכתית 
הן מבחינה תאולוגית, והיא מצויה בצורות דומות בכתביהם של הוגים מבני משפחת 

קלונימוס, ר' יהודה בן שמואל החסיד, ר' אלעזר מוורמס ואחרים.
יתר על כן, ביחס לרובד ההלכתי שבבהיר נתבררו לי שני עיקרים: ראשית, ההלכות 

מחקרי  ככלי  בה  בשימוש  תמיכה  הביע  אף  והוא  הרקונסטרוקציה',  'שיטת  אידל  ידי  על  כונתה 
מרכזי וחשוב, ראו: אידל )לעיל הערה 3(, עמ' 52-50. אני סבור כי מלבד היסוד הספקולטיווי הטמון 
בשיטה זו, שעליו עמד אידל שם, טמונה בה גם סכנת אובדן הקשר עם הטקסט הנתון וממילא גם 
אובדן היכולת לבארו כראוי, שכן תובנות הנובעות מטקסטים מאוחרים, ומורכבות במעין כלאיים 
והן  הנחקר,  הטקסט  של  יותר  טובה  להבנה  בהכרח  תורמות  אינן  קדומים,  טקסטים  על  ושעטנז 
עלולות להביא לכפייה של משמעות חיצונית על הטקסט הנחקר. שלום עצמו מצא בספר הבהיר את 
המבנים המחשבתיים המאוחרים של קבלת צפת, ותובנותיו זהות לגמרי לתובנות שניתן למצוא אצל 

המקובלים שפירשו את הבהיר על פי השקפתם ומסכת אמונותיהם. 
ראו: דהן )לעיל הערה 5(, עמ' 11-2.  7
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ועקביות  'אמנם, שיטה  כי:  כ"ץ באמרו  יעקב  נבחרו באקראי, כפי שהציע  בבהיר לא 
בבחירת המצוות ודאי כי אין כאן, שכן רק מקצת מצוות הנוהגות בחיי המעשה שנויות 
כאן; אחרות, מרכזיות, כגון מצוות היום של חג הפסח, ראש השנה ויום הכיפורים, נפקד 
מקומן'.8 דומה שכ"ץ טעה בעניין זה שכן שיטה ודאי יש כאן. ראשית, כל ההלכות שבעל 
יותר,  מאוחר  שנקשרה,  ברטוריקה  מתוארות  כשהן  במקורות  נזכרות  בהן  דן  הבהיר 
בבהיר לשלשלת הסמלים הסינונימיים המבטאת את תחומה הנאצל של השכינה. שנית, 
לגבי אופייה של ההלכה בבהיר, הרי במקומות שבהם ניתן לחשוף מסורת פסיקה, מסורת 

זו היא אשכנזית מובהקת. 
עניין זה איננו מנותק כמובן מן המבנה התאולוגי של בעל הבהיר, שכן לפחות במקרה 
אחד מתורצת מסורת הפסיקה האשכנזית לאורה של התאולוגיה הבהירית, כך שההלכה 
אינטגרלי  חלק  אם  כי  לעומתי,  מזרחי,  חיבור  של  בעיבורו  זר  נטע  איננה  האשכנזית 

המשתלב הן ברובד ההלכתי הן ברובד התאולוגי של חיבורנו.

'שכינה שורה ביניהם ושרויה במעשיהם בחיקו של הקב"ה'

כאמור, סמלי ההלכה בבהיר הם–הם סמלי השכינה בבהיר, והדבר יוצר זהות מלאה 
בין גופה של השכינה לבין הרובד הפרקטי של התורה המתקיים במעשיהם של ישראל. 
כל ההלכות בבהיר קשורות בשכינה, על ידי זהות סימבולית היוצרת זהות מהותית בין 
השכינה לבין ההלכה. יתר על כן, קיומה של השכינה ויחסיה עם בעלה, המאציל העליון, 
תלויים בהיענות עם ישראל לקיום הלכתי מוקפד.9 גוף השכינה זהה עם הישות האלוהית 
הנאצלת מן הרובד העליון באלוהות, אך בד בבד זהה היא עם מעשיהם של עם ישראל 
ועם ההלכה המרכיבה את גופה. הבהיר קובע זהות ברורה בין ההלכה, כולל הקיום 
המעשי שלה, לבין השכינה בדבריו הבאים: 'כשהם ]ישראל[ צדיקים וטובים, שכינה 
שורה ביניהם ושרויה במעשיהם בחיקו של הקב"ה ומפרה אותם ומרבה אותם'.10 אותה 
שכינה השורה במעשיהם של ישראל טמונה בחיקו של הקב"ה והיא–היא תחומו הנאצל 
לשכינה.  הוא  אף  הזהה  האילן,  את  מפרה  המצוות  קיום  הנזכר  בסעיף  הקב"ה.  של 
באותה רוח הבהיר מדגיש כי: ']...[ אלא כל זמן שאדם עושה משפט חכמת אלהים בקרבו 
]...['.11 החכמה זהה שם לבת המלך שנישאה לבנו, שלמה, והיא שכינת האל המצויה 

בקרב האדם המקיים את ההלכה. 

כ"ץ )לעיל הערה 3(, עמ' 15.  8
לפי יוסף דן: 'ב"ספר הבהיר" הוקנה לעם ישראל מעמד של כוח המשפיע על דמותו ומעמדו של עולם   9
האלוהות ומעצב אותו', י' דן, 'הקבלה האשכנזית: עיון נוסף', מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, ו 

)תשמ"ז(, עמ' 139-138.
הבהיר, סי' קיט )מהדורת מרגליות, עמ' נג(.  10

שם, סי' סה )עמ' כט(.  11
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מסימן קיט הנזכר עולה עוד כי השכינה יונקת את חיותה מקיום המצוות של ישראל 
ומן המאציל העליון כאחת, ולפיכך האילן צומח משני כיוונים בו זמנית: מלמעלה למטה, 
על ידי השפע השופע אליה ממאצילה הזהה עם האור, ומלמטה למעלה, על ידי השפע 
העולה אליה מקיום המצוות של ישראל. הבהיר מדגיש עניין זה בכך שהוא מייחס את 
המעיין כמקור הגידול של האילן, הזהה לשכינה: ']...[ אף הקב"ה על ידי המים מרבה 
כוחות האילן ]...[ והיינו נשמות הצדיקים שפורחין מן המעיין אל הצנור הגדול,12 ועולה 
ודבק באילן'.13 כלומר צמיחה מלמעלה למטה. מיד אחר כך הוא קובע כי מקור הצמיחה 
של האילן הוא הפוך, והוא זהה עם המעשים הטובים של ישראל ועם השכינה, כעולה 
מן הציטוט הראשון שהובא לעיל. תפיסה זו, המלמדת על אילן השכינה הצומח משני 
'כגון מאי?  זמנית, מסבירה את דבריו העמומים של הבהיר בסימן פא:  בו  הכיוונים 
כגון שרש דשי"ן, דומיא דשרש האילן, ושורש כל האילן הוא מעוקם, ושי"ן בתרא מאי 
עבידתיה? ללמדך שאם תקח ענף ותטעהו שוב ישוב שרש ]...['.14 השורש של האילן, 
סמוך  מלמעלה,  האילן  בראשית  נמצא  צורתה,  בגלל  כנראה  שי"ן,  האות  עם  הזהה 
לאות האחרונה, ואולם ענפי האילן ניתנים לשתילה מחודשת, הפוכה, והם מצמיחים 
שורשים. האות אל"ף זהה בבהיר למאציל העליון ולמעיין המשקה את האילן, ואילו 
האות שי"ן קרובה מטבע הדברים אל המציאות ואל האות האחרונה, ומכאן ההסבר: 
'ללמדך שאם תקח ענף, ותטעהו שוב — ישוב שרש'. כלומר האילן יכול לצמוח בשני 
כיוונים, הן מהשורש מעלה והן מהענפים מטה, כששותלים ענף הוא שב ומצמיח עץ גם 
אם נקטף מראש האילן.15 יש לשער שבעל הבהיר מכוון כאן גם לנרמז במילה 'שרש' 

בכתיב חסר, הניתנת לקריאה בשני הכיוונים.
על כל פנים, הבהיר מצביע על הזהות הקיימת בין ההלכה לשכינה בשורה ארוכה 
של מקומות, ועל כן אין להתפלא שכל ההלכות המוזכרות בו מתאפיינות בכך שהן 

מסומלות בסמלים שנמצאו כולם, על פי שיטת הסינונימים, כסמלי השכינה.

על סמל ה'צינור' ראו: ג' שלום, פרקי יסוד בהבנת הקבלה וסמליה, ירושלים תשמ"א, עמ' 224-220.   12
שלום מזהה שם את ה'צינור' עם ספירת 'יסוד' הזהה ל'צדיק' וכן זהה היא לפי דבריו לסמל 'כל'. על פי 
שיטת הסינונימים, לעומת זאת, הצדיק הוא המאציל העליון, ואילו הסמל 'כל' הוא השכינה הנמצאת 
תחתיו, כעולה מסי' כב )עמ' יא(, שם הוא האילן שנקרא 'כל', ובסי' עח )עמ' לד( הסמל 'כל' מופיע 
כבתו של אברהם הזהה לשכינה. שלום תר אחר משמעות סמלי הבהיר בטקסטים חיצוניים, קבליים, 

ולכן דבריו אינם מתיישבים עם פשט הפירוש הפנימי שהבהיר נותן לסמליו.
הבהיר, סי' קיט )מהדורת מרגליות, עמ' נג(.  13

שם, סי' פא )עמ' לה-לו(. נראה שסימן זה שייך מבחינת הסדר והתוכן לסימן קיח )עמ' נג(.  14
השוו: י' דן, על הקדושה: דת, מוסר ומיסטיקה ביהדות ובדתות אחרות, ירושלים תשנ"ח, עמ' 102.  15
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תפילין, כיסא, חכמה

דוגמה לזהות שבין ההלכה לשכינה ניתן למצוא בשתי דרשות שבהן מדבר הבהיר על 
כיסא הכבוד ועל התפילין באותו אופן. בסימן לז מופיע המשל הבא: ']...[ אמר להם: 
למה הדבר דומה? למלך שהיה לו כסא, לפעמים לוקח אותו בזרועו ולפעמים על ראשו, 
אמרו לו: למה? לפי שהוא נאה וחס לישב עליו ]...['.16 סימן זה קשור באופן ברור לדרשת 
התפילין בבהיר, שממנה עולה כי ה'כיסא' הוא ה'תפילין', והבהיר אף קושרם בפירוש 
בדרשה אחת, שהיא ככל הנראה המשכה המקורי של הדרשה הראשונה, בסימן קנב: 

אמרת כסאו, והא אמרינן: זה כתרו של הקב"ה, כדאמרינן: בשלושה כתרים נכתרו 
ישראל, כתר כהונה, וכתר מלכות וכתר תורה על גביהם. משל למה הדבר דומה? 
למלך שהיה לו כלי נאה ומבושם, ואוהבו מאוד, לפעמים שמו בראשו — והיינו 
תפילין שבראש, לפעמים נוטלו בזרועו בקשר תפילין של זרוע, לפעמים משאילו 

לבנו לשבת עמו, לפעמים נקרא כסאו, כי בזרועו נושאו כקמיע, כעין כסא.17

דברי הבהיר כאן מצביעים על זהות ברורה בין הכיסא לבין התפילין. זאת ועוד, הבהיר 
מצביע על אותו כיסא/תפילין כעל החפץ שאותו הוא מקדיש לבנו בהשאלה, וקביעה 
זו מחזירה אותנו לשורה של סימנים שמהם עולה בבירור כי בן המלך בבהיר מקבל 
לכיסא  השכינה  בין  הזהות  השכינה.18  היא  הנאצלת  בתו  האל,  חכמת  את  במתנה 
ולתפילין מתהדקת כאשר בוחנים את עניינו של הכיסא בבהיר. לבד מן הרמז שניתן 
לנו כאן, שהמלך משאיל לבנו את הכיסא הזהה לתפילין, בדיוק כשם שהוא משאיל או 
משיא את בתו לבנו הזהה לחכמה/שכינה, הבהיר כורך את הכיסא עם החכמה/שכינה 

בפירוש, באמרו:

ומאי ניהו ארץ19 שנחצבה ממנו שמים והוא כסאו של הקב"ה, והוא אבן יקרה, 
תכלת  נשתנה  מה  מאיר20  ר'  דאמר  בציצית,  תכלת  וכנגדה  החכמה  ים  והוא 
מכל מיני צבעונין מפני שהתכלת דומה לים וים דומה לרקיע ורקיע דומה לכסא 
הכבוד שנאמר ]שמ' כד 10[ ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת 

הספיר וכעצם השמים לטהר, ואומר ]יח' א 26[ כמראה אבן הספיר דמות כסא.21

הבהיר, סי' לז )מהדורת מרגליות, עמ' יז(.  16
שם, סי' קנב )עמ' סו(. עוד ראו: דן )לעיל הערה 15(, עמ' 103; שלום, ראשית הקבלה )לעיל הערה 1(,   17

עמ' 25-24.
הבהיר, סוף סי' ג )מהדורת מרגליות, עמ' ד(; סי' סג-סה )עמ' כח-כט(; ועוד.  18

הארץ זהה בבהיר לשכינה ולכבוד, וראו להן הערה 33.  19
וראו: בבלי, מנחות מג ע"ב; ראו גם: ה"ג ענעלאו )מהדיר(, ספר משנת ר' אליעזר: הנקרא מדרש   20

שלשים ושתים מידות, ניו יורק תרצ"ד )דפוס צילום ירושלים תש"ל(, עמ' 266-263.
הבהיר, סי' צו )מהדורת מרגליות, עמ' מב(. וראו: דהן )לעיל הערה 5(, עמ' 90.  21
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לתכלת  הזהה  החכמה'  'ים  והיא  היקרה  האבן  היא  והארץ  הארץ  הוא  הכיסא 
שבציצית.22 ה'אבן היקרה' חוזרת בסימן קצ כזהה בפירוש עם המצוות23: ']...[ מלמד 
שלקח הקב"ה מזיווה אחד מאלפים ובנה ממנה אבן יקרה נאה ומקושטת וכלל בה כל 
המצוות ]...['.24 ואילו בסימן קצו הבהיר מגלה כי המצוות כלולות בשכינה: ']...[ ומאי 
ניהו תורה דאמרת? היינו כלה שמקושטת ומעוטרת ומוכללת בכל המצוות, והיא אוצר 
התורה,25 והיא ארוסתו של הקדוש ברוך הוא ]...['.26 מכאן שאבן המצוות היא הכלה 
הכלולה מהמצוות והיא השכינה. שורת הזהויות הללו מחזקת את הקשר הנחשף בין 
הכיסא לתפילין ובין התפילין לשכינה/חכמה/האבן היקרה והתכלת שבציצית, וממילא 
היא מבססת הן את הזהות שבין התפילין לשכינה והן את הזהות שבין כל פרטי המצוות 
לשכינה. תיאור זה זוכה לביסוס נוסף במקום אחר שבו הבהיר מתייחס לכיסא: 'ששי, 
כסא הכבוד המעוטר המוכלל המהולל המאושר, הוא בית העולם הבא, ומקומו בחכמה 
דכתיב ]בר' א 3[ ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור'.27 כיסא הכבוד נכלל בחכמה, היא 
השכינה, ומכאן שמצוות תפילין/כיסא מגלה את השכינה המצויה במעשיהם של ישראל 

ובחיקו של הקב"ה כאחד, כפי שהעלינו מסימן קיט לעיל.

ציצית, לולב, לב וכבוד

הסוד  תורות  כלל  אינטגרציה של  כללית המאפשרת  מעין מסגרת  הוא  ספר הבהיר 
אנפין,  רבת  כישות  כאן  מתגלה  השכינה  אחד.  פרשני  עיקרון  ידי  על  לו  המוכרות 
טרמינולוגית  התאמה  מחייב  זה  אופייה  חליפות.  צורות  ולפשוט  ללבוש  המסוגלת 
מתגוונת שתאפשר לקורא בבהיר לגלות את השכינה בכל הטקסטים המשתלבים בו, 
ולכן לעתים היא האילן, ולעתים היא דמות האדם משיעור קומה, לעתים היא ההלכה 
והתורה ולעתים היא הנסיכה והכבוד ועוד. אחד הסמלים הקשורים עם הנסיכה, בת 

 E. R. Wolfson, ‘Hebraic and Hellenic Conceptions :על הזהות בין הסמלים שבהם עסקינן ראו  22
 idem, ‘Images :כן ראו .of Wisdom in Sefer ha-Bahir’, Poetics Today, 19 (1998), p. 164, n. 43
 of God’s Feet: Some Observations on the Divine Body in Judaism’, H. Eilberg-Schwartz
 (ed.), People of the Body: Jews and Judaism From an Embodied Perspective, New York

.1992, p. 161
 ‘The precious stone that adorns the daughter or the bride becomes a :על זהות זו שלום אומר  23
 symbol of herself, in whose rays “all the commandments are contained” [...] The beautiful,
 preciously wrought gem of this passage becomes in section 137 the Torah, the adorned

’and crowned bride betrothed to God )שלום ]לעיל הערה 2[, עמ' 174(.
הבהיר, סי' קצ )מהדורת מרגליות, עמ' פה(.  24

והשוו: שלום )לעיל הערה 12(, עמ' 50, והערה 36 שם. שלום מזהה את אוצר התורה עם ספירת   25
מלכות, העשירית.

הבהיר, סי' קצו )מהדורת מרגליות, עמ' צ(.  26
שם, סי' קמו )עמ' סד(.  27
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האור, ועם הכבוד האלוהי הוא הלב — ל"ב נתיבות פלאות החכמה של ספר יצירה. לעיל 
ראינו כיצד החכמה זהה עם השכינה, ובסימן סג הבהיר קושר את בת המלך, היא האם, 

הבת והאחות, עם ל"ב הנתיבות:

ומאי לבו, א"ל א"כ ]אמר לו אם כן[ בן זומא מבחוץ ואתה עמו, לב הוא שלשים 
ושתים והיו סתומים ובהם נברא העולם, מאי ל"ב, א"ל ל"ב נתיבות, משל למלך 
שהיה בחדרי חדרים ומנין החדרים ל"ב, ולכל חדר יש לו נתיב, נאה למלך זה 
להכנס הכל בחדרו על דרך נתיביו, אמרת לא, נאה לו לגלות פניניו ומשבצותיו 
ומצפוניו וגנזיו וחמודותיו, אמרת לא, מה עשה נגע בבת וכלל בה כל הנתיבות 
ובמלבושה, והרוצה להכנס בפנים יסתכל הנה, ונשאה למלך גם נתנה לו במתנה, 
לפעמים קורא אותה באהבתו בה אחותי כי ממקום אחד היו, ולפעמים קורא 

אותה בתו כי בתו היא, ולפעמים קורא אותה אמי.28

ל"ב הנתיבות מתוארים הן בספר יצירה הן בספר בהיר ככוח שבו נברא העולם. כאן 
כי הקב"ה כלל אותם הנתיבות בבת המלך, היא אשתו הזהה לתורה,  הבהיר מגלה 
כפי שראינו בדיון הקודם. הזיהוי בין ל"ב הנתיבות לבין התורה כבר נעשה במדרשים 
קדומים יחסית, כגון מדרש ל"ב מידות, שבו נאמר שהתורה והל"ב חד הם משום שהאות 
'לעיני כל ישראל' —  'ב'ראשית' — והאות האחרונה בתורה —   הראשונה בתורה — 

מרכיבות יחדיו את המילה ל"ב. 
עוד מוסיף לנו הבהיר תובנה חשובה ועקרונית, אשר ביטוייה ניכרים בהקשרים 
רבים בחיבורנו: אין היררכיה בין הבת, האחות והאם, ומדובר כאן בישות אחת כעולה 
מן הסיפא של הדברים. במובלע ניתן לראות כי אין היררכיה גם בין בן המלך למלך 
עצמו, שכן בדיון הקודם ראינו כי חתנה של השכינה הוא הקב"ה, ותיאור זה חוזר גם 
כאן. לעומת זאת, בכמה מקומות נראה שבן המלך הוא חתן השכינה.29 על פי האמור 
כאן, הבת, האם והאחות אינן אלא ישות אחת ויחידה, ולאור העובדה שהן המלך הן 
בנו מתוארים כנושאי אותה פונקציה — מלך ובעל השכינה — ניתן בנקל לקבוע זהות 
מהותית ביניהם. זהות זו נתבססה על ידי באריכות על סמך עיון בסמלי המלך ובנו,30 
ואין מקום להאריך בה כאן. על כל פנים, מכלל הדברים עולה בבירור שהשכינה, הכבוד 

ול"ב הנתיבות חד המה.

שם, סי' סג )עמ' כח-כט(.  28
ראו: שם, סוף סי' ג )עמ' ד(, סי' נד )עמ' כה( — שבו, בראשיתו, בן המלך מתחתן עם הבת ובסופו דווקא   29
האב מתחבר עמה דרך החלון; המלך הוא החתן בסי' סג )עמ' כח(, ומיד אחר כך )בסי' סה ]עמ' כט[( 
הבן שלמה הוא החתן; בסי' עו )עמ' לג(, המלך הוא הבעל של השכינה; בסי' קנו )עמ' סז( שוב בן המלך 

הוא החתן, ועוד. וראו בהרחבה: דהן )לעיל הערה 5(, עמ' 27-24.
ראו לעיל הערה 5.  30
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מבחינת הדיון המוצע כאן בפרקי ההלכה בבהיר, הדבר נושא משמעות מרחיקת 
לכת. ראינו כי השכינה מתגלה במעשיהם של ישראל, והראינו על סמך הדיון במצוות 
תפילין כיצד הבהיר מזהה את השכינה/כיסא הכבוד/חכמה עם מצוות התפילין. כאן, סמל 
 הל"ב הזהה לשכינה ולכבוד, בין היתר בגלל הגימטרייה המשותפת — לב=32=כבוד31 — 
מתגלה בשתי הלכות חשובות: ציצית ולולב, ובשתי ההלכות, הדבר מתבקש וברור. 

בסי' צב-צג קוראים אנו את הדברים הבאים על הציצית:

ועוד אמר מאי טעמא אנו מטילין תכלת בציצית, ומאי טעמא שלשים ושתים, 
משל למה"ד למלך שהיה לו גן נאה ולו ל"ב נתיבות ושם שומר עליהם והודיע 
לו לבדו אותן הנתיבות, א"ל שומרם ולך בהם בכל יום ובכל זמן שתדרכם שלום 
לך, ומה עשה אותו השומר, שם שומרים עליהם, אמר אם אני אהיה לבדי באלה 
הנתיבות אי אפשר לשומר אחד לקיים כל אלה הנתיבות, ועוד כי יאמרו העולם 
כילי הוא מלך זה לכך שם שומר זה שומרים אחרים לכל הנתיבות, אלה הם 
ל"ב נתיבות. ומ"ט דתכלת, אמר השומר שמא יאמרו השומרים האלה הגן שלנו 
הוא, נתן להם סימן, ואמר להם ראו זה סימן של מלך שהוא שלו הגן הזה ואלה 
הנתיבות הוא תקנם ואינם שלי, והנה חותמו, משל למה"ד למלך ובתו שהיו להם 
עבדים ובקשו לילך למרחוק פחדו מאימת המלך נתן להם המלך סימנו, פחדו מן 
הבת, נתנה להם סימן, אמרו מעתה בשני סימנים אלה ]תה' קכא 7[ ה' ישמרך מכל 

רע ישמור את נפשך.32

דברי הבהיר כאן פותחים בדיון בשני מאפיינים עיקריים בציצית: הראשון הוא התכלת 
המוטלת בציצית, וכבר ראינו כי הבהיר קושר את התכלת בפירוש עם כיסא הכבוד 
והשכינה בסי' צו: 'ומאי ניהו ארץ?33 ]...[ ]ו[הוא כסאו של הקב"ה והוא אבן יקרה והוא 
ים החכמה וכנגדה תכלת בציצית ]...['.34 המאפיין השני הוא ל"ב הנתיבות הגנוזות בכלה 
ובשכינה. כאן הקישור מתבקש מפני שבציצית ישנם ל"ב חוטים, שמונה חוטים בכל 
כנף וארבע כנפות. הן התכלת הן ל"ב החוטים נתפסים כסימן גשמי לשכינה המתגלה 
בפרטי המצוות: התכלת כסימן לים החכמה ולכיסא הכבוד שזוהה לעיל עם התפילין, 
ואילו ל"ב הנתיבות/חוטים כביטוי של השכינה הכלולה מל"ב הנתיבות ולכבוד הזהה 
ניתן לבאר את המשך דברי הבהיר על אודות  לה העולה בגימטרייה — ל"ב. מכאן 
 השומרים: הקב"ה כלל את ל"ב הנתיבות ואת המצוות בשכינה, ומסר אותם לשומר — 

כאמור בבהיר, מהדורת מרגליות, סי' קלד )עמ' נח(: 'כבוד ולב הרי הם אחד'. בסימנים קלא ואילך   31
ברור שהכבוד הוא בת המלך שבאה מן האור, והדברים נדרשים על נוסח הקדושה בתפילה.

שם, סי' צא-צב )עמ' לט(. וראו: דן )לעיל הערה 15(, עמ' 263.  32
הארץ נזכרת בבהיר כזהה עם הכבוד בפירוש, בסי' קל )עמ' נז(. ומאחר והכבוד והלב חד המה כעולה   33

מסי' קלד )עמ' נח(, הרי שהארץ, הכבוד והשכינה — חד המה.
הבהיר, סי' צו )מהדורת מרגליות, עמ' מג(, והדברים נשענים על האמור בבבלי, מנחות מג ע"ב.  34
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עם ישראל. השומר העמיד שומרים אחרים, הם הסימנים המזכירים לו את מציאות 
השכינה בכל מצווה ומצווה — תכלת ול"ב חוטים. עניין זה עולה מדברי הבהיר בסי' 
צב-צג: ']...[ לכך שם שומרים אחרים ]...[ אלה הם ל"ב נתיבות. ומאי טעמא דתכלת? 
אמר השומר שמא יאמרו השומרים האלה הגן שלנו הוא, נתן להם סימן ואמר להם 
ראו: זה הסימן של מלך שהוא שלו הגן הזה ואלה הנתיבות — הוא תקנם ולא אני ]...['. 
השומרים כפופים לשכינה המתגלה בתורה ואל להם להתגדל עליה. הגן בספרות חז"ל 
מסמל את נ"ג פרשיות התורה בד"כ. בבהיר הוא זהה עם התורה והמצוות ועם האבן 
היקרה הכלולה מן המצוות, כעולה מן הגימטרייה — גן=אבן. זהות זו מתבררת גם מן 

העובדה של"ב הנתיבות כלולים בגן ובשכינה/תורה כאחד. 
הקב"ה מבקש מעם ישראל לקיים את המצוות ולגלות בהן את פניה של השכינה 
המבצבצת מתוכן בשלל סמליה. הסימנים הטמונים בכל מצווה ומצווה מסייעים אף 
הם בשמירתן, מתוך שמזכירים הם למקיים המצווה את חשיבות הליכתו בדרך התורה 
והמצוות, שפירושה: הנכחת השכינה במציאות התחתונה והרחבת חלות השגחת האל 
עליה באמצעות השכינה המתגלה במצוות; וכן, העצמת כוחם של השכינה ושל מאצילה 
העליון35 על ידי קיום השכינה וגילוייה בתוך המצוות המעשיות. השכינה המסומלת 
בל"ב חוזרת ומתגלה במצוות הלולב בשני אופנים: ']...[ ומה לולב זה כתיב לו לב אף לב 
מסור לו, ומה לב, זה שלשים ושתים נתיבות פליאות חכמה בו אף בכל נתיב מהן צורה 
שומרת דכתיב ]בר' ג 24[ לשמור את דרך עץ החיים ]...['.36 כאן בונה הבהיר את דרשתו 
על פירוק תיבת לולב לשתי תיבות, שפירושן: 'לב מסור לו'. הל"ב הוא השכינה המסורה 
למאציל העליון — האור שממנו היא הגיעה, ומכאן שהמבנה התאולוגי כפול הפנים 
העולה מניתוח הסמלים הסינונימים בבהיר מתגלה בשלמות בלולב. ואולם, לצד הסבר 
זה, מצוי עוד הסבר הקשור בציור המפורט של האילן בסי' צה. כאן מופיע האילן הנקרא 
כל בתיאורו המפורט ביותר בבהיר, כשהוא בנוי משנים עשר גבולי אלכסון ']...[ ובכל 
אלו האלכסונים יש כנגדם פקידים ]...['.37 האילן מחולק לשלוש קומות הנקראים: תלי, 
גלגל ולב, ובכל קומה מתגלים אותם י"ב פקידים, ומכאן שסך כל הפקידים, המתגלים 
בשלוש קומות כפול י"ב עולים ל"ו. ואולם אז קובע הבהיר כי אותם כוחות מתגלים 
']...[ וכלם אינם יותר  בכל קומה מן הקומות והם כולם מסורים ללב, היינו לשכינה: 

קונו?  עם  יתחסד  'ובמה  פג(:  עמ'  מרגליות,  )מהדורת  קפה  סי'  הבהיר,  מדברי  בפירוש  עולה  כך   35
בתלמוד תורה, שכל הלומד תורה גומל חסד לקונו, דכתיב: רוכב שמים בעזרך ]דב' לג 26[, הוי אומר: 
כשאתם לומדים תורה לשמה אזי אתם עוזרים לי ואני רוכב שמים ]...['. הפסוק נקרא כאן הפוך מן 
הפשט, שמשמעו 'רוכב שמים בעזרך', היינו יעזור לך האדם. ואילו כאן 'רוכב שמים' נעזר בך, על ידי 
לימוד התורה הוא מתעלה ומתעצם. וכן מסתבר מסי' צז, מהסיפה של סי' קיט, מסוף סי' קמז, מסוף 

סי' קצו ועוד.
הבהיר, סי' צח )מהדורת מרגליות, עמ' מג(.  36

שם, סי' צה )עמ' מא(.  37
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מל"ו צורות וכלם נשלמו בל"ב ]...['.38 עניינו של האילן נידון על ידי באריכות במקום 
אחר,39 ומתברר כי גנוזות בו מסורות נוספות על המלאכים, ע"ב שמות האל ועוד. ואולם 
לענייננו חשובים שלושה סמלים עיקריים: הסמל הראשון הוא האילן כולו, המכונה 
'כל'.40 הסמל השני הוא השכינה המכונה בבהיר 'כל',41 והזהה לאילן על סמך הזהות 
הטרמינולוגית המתארת את שניהם.42 זאת ועוד, רואים אנו שהבהיר כולל את 'הצורות' 
באילן, ואולם הצורות חוזרות בכמה וכמה הקשרים נוספים בבהיר ותמיד בתחומה של 
השכינה, למשל בסי' קמג מתגלות הצורות בתורה הזהה לחכמה, אשר כבר ראינו כי 
היא השכינה. הסמל השלישי הוא הל"ב, שאליו התייחסתי לעיל באריכות. כאן הוא 
מתואר כישות הכוללת את כל ל"ו הצורות הטמונות באילן, ומכאן שהלולב מגלה את 
פניה המורכבות של השכינה בציורה המפורט ביותר בבהיר: ל"ו צורות המחולקות 
לשלוש קומות — תלי, גלגל ולב — והמסורות לל"ב הנתיבות הגנוזות בשכינה הנקראת 
כל, היא האילן הנקרא כל, ומכאן הסברו של הבהיר בסי' קא: ']...[ מה לולב דאמרינן? 
אלא: ל"ו מסור לל"ב, והאיך? א"ל: שלשה שרים הם: תלי וגלגל ולב, וכל אחד ואחד י"ב, 

מנין ל"ו שבהם נתקיים העולם ]...['.43

אתרוג, 'תרומת כל', פדיון בכור, האדם העליון ושילוח הקן

בזיקה ברורה לאמור עד כה, ובהתאמה לקריטריון הבורר היחידי של הבהיר בהלכה, 
קרי: התגלות סמל מסמלי השכינה בכל הלכה והלכה, דן הבהיר גם באתרוג, השייך 
האתרוג  את  הבהיר  קושר  כאן  גם  לעיל.  הוסבר  שעניינו  ללולב,  הדברים  מטבע 
המופיע  העליון,  האדם  הוא  הראשון  הסמל  סמלים.  בשני  שימוש  תוך  השכינה  עם 
כאנדרוגינוס אלוהי שבצלמו נברא האדם והעולם, והשני הוא הסמל 'כל', שנזכר לעיל, 
ואשר בבהיר הוא השכינה כעולה מסי' עח, בתו של אברהם שנקראה כבר על ידי חז"ל 
'בכל',44 והוא גם האילן הנקרא 'כל' בסי' כב. עניינו של האתרוג מופיע בכמה וכמה 
סימנים בבהיר, ובהם הוא נקשר עם הסמל הזה )'כל' או 'הדר הכל'( באופן שדרך פרט 

שם, שם )עמ' מב(.  38
דהן )לעיל הערה 5(, עמ' 85-73.  39

שם, סי' כב )עמ' יא(.  40
שם, סי' עח )עמ' לד(, ועוד.  41

לפי הבהיר, זהות סימבולית בין שני מסומלים המתוארים באותו סמל קובעת זהות מהותית, משום   42
שהשם איננו דבר נוסף על הנקרא בשם כי אם זהה עמו באופן מהותי: 'וכל אשר יקרא לו האדם נפש 
חיה — הוא שמו ]בר' כ 19[, כלומר הוא גופו הוי כך, ומנלן דשמו גופו הוי? דכתיב: זכר צדיק לברכה 
ושם רשעים ירקב ]מש' י 7[, אטו שמו ירקב אלא גופו, הכי נמי — גופו' )הבהיר, סי' פ ]מהדורת 

מרגליות, עמ' לה[(. וראו: דהן )לעיל הערה 5(, עמ' 25-24.
הבהיר, סי' קא )מהדורת מרגליות, עמ' מד(. וראו: דן )לעיל הערה 15(, עמ' 264.  43

בבלי, בבא בתרא טז ע"ב.  44
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הלכתי זה, הקשור בדיון הקודם שהוקדש ללולב, מוצאים אנו שוב את פניה של השכינה 
הנקראת 'כל' בסי' קעב-קעה:

]...[ ואתרוג מאי הוי נקבה והיינו דכתיב ]וי' כג 40[ פרי עץ הדר, כפת תמרים, 
מאי פרי עץ הדר, כדמתרגמינן פרי אילנא אתרוגין ולולבין. מאי הדר, היינו הדר 
הכל, והיינו הדר דשיר השירים דאמר בהו ]שה"ש ו 10[ מי זאת הנשקפה כמו שחר 
יפה כלבנה ברה כחמה איומה כנדגלות, והיינו על שם נקבה, ועל שמה נלקחה 
נקבה מאדם שאי אפשר להתקיים עולם התחתון בלא נקבה, ומ"ט אתקריאת 
נקבה על שם שנקביה רחבים, ויש לה נקבים יתרים על האיש, ומאי ניהו, נקבי 
שדים ורחם ובית קבול. ומאי ניהו שאמרת שיר השירים דהוא הדר, אין הדר הוא 
לכל ספרי הקודש, דאמר ר' יוחנן כל הספרים קדושים וכל התורה קודש ושיר 
השירים קודש קדשים, ומאי ניהו קדש קדשים, אלא קודש שהוא לקדשים, ומה 
הם הקדשים, אלו שהם כנגד שש קצוות שבאדם, וקודש הוי להו קודש לכולהו. 
ומאי ניהו קודש, זה אתרוג שהוא הדר הכל, ולמה נקרא שמו הדר, אל תקרי הדר 
אלא הדר, זה אתרוג שהוא נפרד מאגד לולב ואין מצות לולב קיימת אלא בו, והוא 

גם כן אגוד עם הכל שעם כל אחד הוא ועם כולן יחד הוא.45

הבהיר מסביר כי האתרוג הוא הממד הנקבי באלוהות,46 וכדי למנוע ספקות באשר 
לאיזו נקבה הוא מתייחס, הבהיר משתמש אגב ביאור תיבת 'הדר', המתייחס לציווי 
על האתרוג בתורה, בסמל 'כל': 'מאי הדר? היינו הדר הכל', והיא הנקבה המתגלה 
]...[ שאי אפשר להתקיים עולם התחתון בלא  נקבה  'והיינו על שם  בשיר השירים 
נקבה'. תיאור זה של הרעיה הנחשקת משיר השירים מתאים לחלוטין למאפייניה של 
השכינה במסורת הבהיר, לפיהם את כל מלאכת ההשגחה על המציאות התחתונה, 
השכר והעונש וכו' מוציאה לפועל השכינה, הזהה כאן באופן ברור עם הסמל 'כל', עם 
הרעייה משיר השירים ועם האתרוג. הבהיר מתייחס כאן למעמדו של שיר השירים 
במעין תקבולת ל'אדם העליון' המתואר בכמה אופנים בבהיר. שיר השירים הוא 'קדש 
קדשים', ואילו הקודשים הללו נתפסים כששת הקצוות המחלקים את האדם העליון.47 
קישור זה מגלה בפנינו את הזיקה של סמלי הבהיר לטרמינולוגיה של ספר יצירה 

הבהיר, סי' קעב-קעה )מהדורת מרגליות, עמ' עה-עו(.  45
ראו: א' פרבר, 'תפיסת המרכבה בתורת הסוד במאה ה–י"ג, סוד האגוז ותולדותיו', עבודת דוקטור,   46
האוניברסיטה העברית בירושלים, תשמ"ז, עמ' 615 ואילך, הערה 261; כן ראו: וולפסון, קונספציות 
)לעיל הערה 22(, עמ' 167-166, והערה 48 שם; לכללות עניין ארבעת המינים ראו: חלמיש )לעיל 

הערה 3(, עמ' 618-613.
הבהיר מגלה לנו בסי' ל )מהדורת מרגליות, עמ' טו( כי ששת הקצוות מחלקים את העולם, ומכאן   47
כפי  לו' קצוות, הזהה לשכינה,  זהה לעולם העליון המחולק  לו' קצוות,  שהאדם העליון, המחולק 

שיתבאר בהמשך.
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ויוצא  דרשני  אומר  כאן  הנדרש  הריבוי  ולכאורה  קומה,  שיעור  של  ולסימבוליקה 
לסתור את דברינו. ואולם עיון בחלוקות השונות המחלקות את האדם העליון בבהיר 
כפולת  אלוהות  לתמונת  אותנו  ומחזיר  בעיה,  כל  בלא  המדומה  הריבוי  את  פותר 
פנים, והאדם העליון על שלל חלוקותיו איננו אלא ביטוי של השכינה האחת. בהקשר 
בפרי התמר, שממנו  ומתגלה  כאנדרוגינוס,  הבנוי  העליון,  האדם  חוזר  כאן  הנידון 
נלקח הלולב, בסי' קצח. קישור זה מקרב אותנו לשכינה המתגלה בלולב, כפי שהעלנו 
בדיון הקודם. ואולם זיקה זו בין האנתרופוס האנדרוגיני מתרחבת כשמעיינים בכל 
מופעי האדם העליון בבהיר. בסי' פב האדם העליון ובת זוגו מופיעים בחלוקה לו' 

קצוות, המקבילים לששת ימי בראשית:

ומאי איברים שבע שיש באדם, דכתיב ]בר' ט 6[ כי בצלם אלהים עשה את האדם, 
וכתיב ]שם א, 27[ בצלם אלהים ברא אותו, בכל איבריו ובכל חלקיו, והא אמרינן ו' 
למה הוא דומה לעוטה אור כשלמה ]תה' קד 2[, דהא ו' אינו אלא שש קצות, א"ל 
ברית מילה וזוגו של אדם חשבינן חד ושתי ידיו שלשה, ראשו וגופו חמשה שתי 
שוקיו שבעה, וכנגדן כוחותם בשמים דכתיב ]קה' ז 14[ גם את זה לעומת זה עשה 
האלהים, והיינו ימים ]שמ' לא 17[ כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ, 

ולא אמר בששת ימים מלמד כי כל יום ויום יש לו כחו.48

והוא מתגלה בחלוקה  ונקבה,  זכר  האדם העליון מתואר כאן כאיחוד אנדרוגיני של 
לשישה קצוות המקבילים לששת ימי הבריאה, שהם איברי השכינה. ההסבר שבסיפא: 
'כי ששת ימים ]...[ ולא בששת ימים', בא להבהיר כי הימים הם איברי השכינה, בדיוק 
כמו הארץ והשמים בבהיר. ומכאן הקריאה היא: 'כי ששת ימים עשה ה' ]והם[ שמים 
באדם,  שיש  איברים  לשבעה  בחלוקה  כאן  קצוות משולבת  לשישה  החלוקה  וארץ'. 
ונראה כי הבהיר איננו מתכוון כלל למה שיוחס לו על ידי מקובלים וחוקרים: כלומר, 
אין הכוונה כאן לספירות הבניין של הקבלה המאוחרת מחסד ועד מלכות, כי אם לישות 
אחת המתגלה כאנדרוגינוס אלוהי ואשר ניתן לחלקה בכמה אופנים לכמה חלוקות. 
מגלה  הבהיר  קסח, שבו  בסי'  לדמות האדם  הבהיר  חוזר  כאשר  זו מתבססת  טענה 

חלוקה לשמונה, ומשלבּה בחלוקה לשבעה חלקים:

ומאי ניהו שאמרת שמיני, מפני שבו נתחלו השמונה ובו נשלמו השמונה לחשבון, 
אך הוא בפעולה הוי שביעי, ומאי נינהו שנתחלו בן שמונת ימים דברית מילה 
ושמונה הם אינם אלא שבע, ומאי טעמא אמר קב"ה שמונה, מפני שהם שמונה 
קצוות שיש באדם. ומאי נינהו יד ימין ושמאל רגל ימין ושמאל ראש וגוף וברית 
מכריע ואשתו שהיא זוגו דכתיב ]בר' ב 24[ ודבק באשתו והיו לבשר אחד הרי 

הבהיר, סי' פב )מהדורת מרגליות, עמ' לו(.  48
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שמונה, ואלו הם שמונה ימי מילה כנגדן, ותמניא אלין לא הוי אלא שבעה דגוף 
וברית חד הוו, הרי שמונה.49

כאן מתרחבות האפשרויות, כאמור, ואותו אדם עליון מתגלה בחלוקה נוספת לשמונה 
חלקים, ואולם כבר בסמוך חוזר הבהיר לחלוקה השביעונית, לשבעה בנים ולשבעה 
איברים שיש בו באדם, העומדים כנגד שבע הצורות הקדושות של הקב"ה.50 הצורות 

שנקבעו בפירוש בתורה ובחכמה הזהות בבהיר לשכינה בסי' קמג.
כדי להבין מה עניינו של אותו אדם עליון יש צורך להקדים ולהבהיר כי הבהיר 
המילים  אלהים'.  'בצלם   :27 א,  לבר'  דמות האדם  על  דרשותיו  בכל  כמעט  מתייחס 
הללו בבהיר הפכו בסמיכותן לשם עצם המתגלה בכמה וכמה אופנים. הראשון והחשוב 

שבהם מופיע בסי' ח:

ועוד למה הוסיף הקב"ה ה"א באברהם יותר משאר אותיות אלא כדי שיזכו כל 
אבריו של אדם לחיי עולם הבא שהוא נמשל ליום, כביכול בו נשלם הבנין דכתיב 
]בר' ט 6[ כי בצלם אלהים עשה את האדם, ואברהם בגמטריא רמ"ח כמנין אבריו 

של אדם.51

אברהם  עם  זהה  הוא   .248 בגימטרייה  העולה  אלהים'  'בצלם  נקרא  העליון,  האדם 
 הממונה על מידת החסד בבהיר, כעולה מסי' קלה, והעולה בגימטרייה אף הוא — 52.248 
 מידתו של אברהם מכונה בבהיר 'רחם', כעולה מסי' עו-עז, ואף היא עולה בגימטרייה 248. 
ומניין מצוות עשה שבתורה, אשר כבר הראינו את זיקתם המובהקת לשכינה עולה 
אף הוא — 53.248 המצוות ניתנו במניין המיוחד הזה, משום שעל פי חז"ל זה מספר 
ש'בצלם  מכאן  כולם.  האדם  איברי  את  לזכות  נועדו  והמצוות  אדם,  של  איבריו 
אלהים'=אברהם=מניין איבריו של אדם=מניין מצוות עשה שבתורה=רחם=248. האדם 
נברא בצלמה של השכינה המכונה כאן 'בצלם אלהים' ברמ"ח איברים, והוא מתקדש 
נוספה לנו חלוקה  והנה  באותה שכינה המתגלה בשלל סמליה ברמ"ח מצוות עשה. 
נוספת של האדם העליון, לרמ"ח חלקים/מצוות/איברים, אך החלוקה הזאת מצטמצמת 

ונבלעת בדרשת האות בי"ת בסי' יד-טו, שבה נאמר:

למה ב' סתומה מכל צד ופתוחה מלפניה ללמדך שהוא בית לעולם והיינו דקב"ה 
מקומו של עולם ואין העולם מקומו, ואל תקרא ב' אלא בית הדא היא דכתיב 

שם, סי' קסח )עמ' עג(.  49
שם, סי' קעא-קעב )עמ' עד-עה(.  50

שם, סי' ח )עמ' ו(.  51
וכן הוא בתרגום יהונתן בן עוזיאל לבראשית א 27, וכן הוא בבבלי, נדרים לב ע"ב.  52

בבלי, מכות כג ע"ב.  53
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ב' דומה? לאדם שנוצר  ולמה  ]יתכונן[.  ובתבונה  בית  יבנה  3[ בחכמה  כד  ]מש' 

בחכמה שסתום מכל צד ופתוח מלפניו והאל"ף פתוחה מלאחריו, לומר זה זנב 
הב' שפתוחה מלאחריו, שאלמלא כן לא יתקיים האדם כך אלמלא בית בזנבה של 

א' לא יתקיים העולם.54

הדיון באות בי"ת מגלה לנו שני דברים מעניינים. ראשית הבי"ת יונקת את חיותה מן 
האות אל"ף שהיא מקורה, המאציל העליון, ולפיכך היא השכינה העומדת מתחתיו. 
שנית, השימוש בסמלים 'אדם' ו'עולם' בהתייחס לאות בי"ת מתחלף כאן ובמקומות 
נוספים, כגון סי' ל, שבו העולם מתחלק לו' קצוות ולא האדם כפי שראינו לעיל. ומכאן 
ש'העולם', המוכר בספרות ימי הביניים כ'אדם גדול', הוא 'האדם' המוכר בספרות זו 
כ'עולם קטן'. זאת ועוד, הבהיר קושר כאן את האות בי"ת ואת האדם לחכמה, והדבר 
מחזיר אותנו לדברי 'הבהיר' בסי' ג, ומהם עולה כי האות בי"ת היא ברכה, והברכה 
היא התורה, והתורה היא החכמה, והחכמה היא ראשית, וכל הסמלים הללו מבטאים 
את השכינה כמובן מן המשל המובא שם 'למלך שהשיא את בתו לבנו'. מכאן שהאות 
בי"ת היא השכינה שבצלמה נברא האדם העליון, והיא הנקראת 'כל' הזהה עם האתרוג, 
פרי עץ הדר המכונה בבהיר 'כל', בסי' קעב-קעה, והמתדמה בסימבוליקה המורכבת 
הנגלית לנגד עינינו לאנתרופוס העליון כנדון למעלה. הסמל 'כל' חוזר ומתגלה לצד 
כמה סמלי שכינה נוספים, בדיון במצוות תרומה השזור בדיון במצוות שילוח הקן, פדיון 

בכור,55 ובאזכור חג הסוכות המופיע בסי' קג-קה בדברים הבאים:

ד"א ויקחו לי תרומה, ויקחו לקדש תרומה שהיא יו"ד והוא עשירי ומנלן דעשירי 
 קדש דכתיב ]וי' כז 32[ העשירי יהיה קדש לה', ומאי ניהו קדש, דכתיב ]יח' מד 30[ 
וראשית כל בכורי כל וכל תרומת כל וגו', וכתיב ]תה' קיא 10[ ראשית חכמה יראת 
ה', אל תקרי יראת ה' אלא ויראת ה'. שאלו תלמידיו את ר' אליעזר רבינו מאי 
דכתיב ]שמ' יג 2[ קדש לי כל בכור, וכי הוי הקב"ה בכור, א"ל אין קדש לי כל 
בכור אלא שני בקודש, ונקרא על שם ישראל דכתיב ]שמ' ד 22[ בני בכורי ישראל, 
כביכול עמהם היה בשעת שעבוד, והיינו דכתיב ]שם ד 23[ שלח את בני ויעבדני, 
ולא בכורי, אמר ר' רחומאי מאי דכתיב ]דב' כב 7[ שלח תשלח את האם ואת הבנים 
תקח לך, ולא אמר שלח תשלח את האב, אלא שלח תשלח את האם בכבוד אותה 
שנקראת אם העולם שנאמר ]מש' ב 3[ כי אם לבינה תקרא. ומאי ואת הבנים תקח 
לך ]דב' כב 7[, ר' רחומאי אומר אותם בנים שגדלה, ומאי ניהו שבעת ימי בראשית 
ושבעת ימי הסוכות, והיינו שבעת ימי השבוע שהם שבעה, איכא בנייהו שהם 
יותר קודש דכתיב בהם ]וי' כג 37[ מקראי קודש, והיינו א"כ עצרת דהוא מקרא 

הבהיר, סי' יד-טו )מהדורת מרגליות, עמ' ח-ט(.  54
רמב"ם, משנה תורה, ספר זרעים, הלכות ביכורים, פרק יא.  55
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קודש ]שם 36[, א"ל אין, אבל זה אחד וזה שנים דכתיב ]שם 35[ ביום הראשון מקרא 
קודש וביום השביעי מקרא קודש ]שמ' יב 16[, אמר ליה מאי טעמא הוי עצרת אחד, 
מפני שבו ניתנה תורה לישראל וכשנבראת התורה ראשית היה הקב"ה שליט 
בעולמו עמה יחידי דכתיב ]תה' קיא 10[ ראשית חכמה יראת ה', אמר הואיל וכן 
קדושתך תהיה לך לבדך, ומאי ניהו סוכות, א"ל בי"ת, דכתיב ]מש' כד 3[ בחכמה 
יבנה בית, ומנלן דסוכות הוי בית דכתיב ]בר' לג 17[ ויעקב נסע סכותה ויבן לו בית 

ולמקנהו עשה סוכות על כן קרא שם המקום סוכות.56

דברי הבהיר סתומים הם במקום אחד ומתבארים באריכות במקום אחר. אם נתבונן 
מתגלה  מהן  ואחת  אחת  בכל  כי  נגלה  המצוטט  בקטע  המעורבות  ההלכות  בגודש 
השכינה, והן כולן מסבירות האחת את רעותה. הבהיר פותח במצוות תרומה כשהוא 
קושר מצווה זו לאות יו"ד ול'עשירי' שהוא 'קודש'. גם האתרוג הוגדר לעיל כ'קודש' 
ושם הדבר סימל את ממדי האנתרופוס האנדרוגיני ואת גוף השכינה שבצלמה נברא 
האדם. כאן הבהיר מבהיר את הכינוי 'קודש' בפסוק מיחזקאל: 'וראשית כל בכורי כל 
וכל תרומת כל' )מד 30(, ומקיש אותו על הפסוק מתהלים: 'ראשית חכמה יראת ה'' 
)קיא 10(. בחינה מדוקדקת של המילים המרכיבות את הפסוקים הללו בבהיר מעלה 
כעולה משורת הסינונימים  היא השכינה  'חכמה'  היא  'ראשית'  תמונה ברורה למדי: 
המתארת את בת המלך בסי' ג. הסמל 'כל' מתאר אף הוא את השכינה כעולה מסי' עח, 
והוא האילן הנקרא 'כל' בסי' כב. שני הסמלים הללו מתגלים במצוות תרומה המהווה 
אף היא ביטוי מעשי לשכינה השורה בהלכות התורה. הפסוק מתהלים תואם את רוח 
דברינו על אודות אלוהות כפולת פנים, והוא מוסבר כך: 'ראשית' היא 'חכמה' )סי' ג(, 
אשר נבעה בדרך ההאצלה מבחינת 'יראת ה'' שאותה מגדיר הבהיר בסי' קצ בהאי 
לישנא: 'ומאי ניהו יראת ה'?, האור הראשון ]...['.57 כלומר יראת ה' היא לא תכונה כי אם 
שם עצם המסמל את המאציל העליון, האור, מקורה של השכינה. גם מצוות פדיון בכור, 
הנזכרת בהמשך הציטוט דלעיל, מרמזת לנו על גילוי השכינה שבה נאמר 'קדש לי כל 
בכור' ]שמ' יג 2[, ושאלת הבהיר מוסברת רק לנוכח העובדה שהקב"ה מתגלה בהלכות 
התורה באמצעות נוכחות השכינה בהן: 'וכי הוי הקב"ה בכור?', כלומר האם הקב"ה 

הבהיר, סי' קג-קה )מהדורת מרגליות, עמ' מה-מו(.  56
שם, סי' קצ )עמ' פה(. עוד ראו: סי' ג )עמ' ד(, ו )עמ' ה(, קג )עמ' מה(, קה )עמ' מו(, קמב )עמ' סג(, קפו   57
)עמ' פג(, קפז )עמ' פג(, קפח )עמ' פד(, שבהם פסוק זה מתאר את בת המלך — 'ראשית' היא 'חכמה', 
היא גם השכינה, שבאה מן האור — 'יראת ה'' היא 'האור' בסי' קצ )עמ' פה(, וזה בדיוק התיאור בסי' 
קלא-קלג )עמ' נז-נח( בכ"י ליידן 32, שנעתק בידי גב' נעמי פרקל, מצינו נוסח קצת שונה: 'ומאי ניהו 
יראת ייי' זו, היינו האוצר הראשון ]...['. כ"י זה מורכב משתי העתקות שונות, וחלקו השני מכיל כמה 
נוסחאות ייחודיות ומעניינות ביותר. אם נסתמך על נוסח ליידן, הרי הכוונה חוזרת לאמור בסימנים ט 
)עמ' ו-ז(, נב )עמ' כג-כד( על אודות מלך שהיו לו שני אוצרות, ובשני הסימנים פירושם שונה. על כל 

פנים, האוצר הראשון הוא המאציל העליון ואילו האוצר השני הוא האור הנאצל.

16]



חשיפת פניה של השכינה ברובד ההלכתי של ספר הבהיר

]175[

נקרא בכור, כשם אותה מצווה, והמענה ברור: 'אין — קדש לי כל בכור', כלומר כן. 
הבכור נקרא גם על שם ישראל משום שהשכינה גלתה ִעם ישראל בכל הגלויות, כעולה 
מדברי הבהיר כאן 'עמהם היה בשעת שיעבוד', והם כנראה נשענים על דברי הגמרא 
בבבלי, מגילה כט ע"א, שלפיהם לכל מקום שגלו ישראל ליוותה אותם השכינה. את 
מצוות פדיון הבכור הבהיר קושר עם 'שני בקודש', כלומר עם השכינה השנייה למאציל 
העליון — הוא האור.58 דרך הלימוד האסוציאטיבית קושרת כאן בין המאורע ההיסטורי, 
שחוותה השכינה עם ישראל, לבין מצוות שילוח הקן, וזאת בהסתמך על דברי משה 
לפרעה: 'שלח את בני ויעבדוני' ]שמ' ד 27[. המילה 'שלח' מופיעה גם בציווי 'שלח 
תשלח את האם ואת הבנים תקח לך' ]דב' כב 7[. ואכן, גם במצוות שילוח הקן מוצאים 
אנו את דמותה של השכינה, והפעם בדמותה של אם המופיעה בבהיר בכמה וכמה 
מקומות.59 הבהיר מחבר בין הבנים ממצוות שילוח הקן לשבעת ימי השבוע ולשבעת 
ימי חג הסוכות, וכפי שראינו לעיל החלוקה השביעונית של השבוע מקבילה לחלוקה 
וכן לחלוקה השביעונית של האנתרופוס האנדרוגיני המסמל  ילדים,  הדומה לשבעה 
את השכינה.60 מצוות הסוכות קשורה לשכינה באופן נוסף, כדברי הבהיר בסיפא של 
סי' קה: 'ומאי ניהו סוכות? א"ל בית, דכתיב: בחכמה יבנה בית ]מש' כד 3['. הדימוי של 
השכינה לבית חוזר בכמה וכמה מקומות, למשל בסי' ד, שבו קושר הבהיר את סמל 
הברכה עם הברך ועם בית המלך, ובסי' העוקב מוזכר 'מלך שרצה לבנות פלטרין שלו' 
ועוד. בנוסף, הפסוק מגלה כי הבית בנוי בתחומה של חכמה, היא השכינה בבהיר — 
'בחכמה יבנה בית', ומכאן שגם במצוות סוכות אנו מגלים את פניה של השכינה כבכל 

המצוות.
הנה כי כן, שוב מתברר כי הבחירה במצוות המסוימות הללו בבהיר נבעה מצורך 
הרמנויטי דוחק, שנועד לגלות את השכינה בשלל סמליה בתוך הקיום הפרקטי של 
התורה והמצוות. בכל המצוות הנידונות בבהיר מוצאים אנו שימוש מקורי, אם תנ"כי 
ומכאן  ואם חז"לי, במילים ושמות ההופכים בבהיר לסמלים מובהקים של השכינה, 
שהעיקרון הבורר, שעל פיו בחר הבהיר לדון דווקא במצוות הללו ולא באחרות, לא היה 

אקראי כפי שטען יעקב כ"ץ, כי אם מחושב וניתן לזיהוי.

הדברים קשורים כנראה בסי' קמב )עמ' סג(, שם נאמר כי החכמה היא השנייה, והוא אשר אמרנו שכן   58
החכמה היא השכינה בבהיר והיא שנייה למאציל העליון.

הבהיר, סי' עו )מהדורת מרגליות, עמ' לג(, סוף סי' סג )עמ' כט(, ועוד.  59
שם, סי' קסח )עמ' עג(, קעא-קעב )עמ' עד-עה(, קעד )עמ' עו( ועוד. שבעת הילדים הם שבעת איברי   60
האדם מסי' קעא-קעב )עמ' עד-עה(, ושם חוזרים הדברים לדרשת 'בצלם אלהים' העולה בגימטרייה 
248, כאברהם, כרחם — האם המייסרת מסי' עז )עמ' לג-לד(, כרמ"ח מצוות עשה ועוד, והדברים 

נתבארו לעיל במצוות אתרוג באריכות.
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יחסי האל עם השכינה תלויים בקיום ההלכה

בשלל  בהלכה  המתגלה  השכינה  איברי  הם  המצוות  מעשי  כי  נראה  הדברים  מרוח 
סמלים שונים ומשונים, ומובן כיצד יחסי השכינה עם הקב"ה תלויים באופן מוחלט 
במחויבות ההלכתית של ישראל. עניין זה חוזר בבהיר בכמה וכמה סעיפים, שמהם ניתן 

ללמוד שיחסי האל עם שכינתו תלויים בעם ישראל ובקיום ההלכה על ידו:

]...[ משל למה"ד למלך שהיתה לו אשה נאה והעמיד ממנה בנים, וחיבבם וגדלם 
ויצאו לתרבות רעה שנאם ושנא אמם, חזרה אמם אליהם ואמרה בני למה אתם 
עושים כך שאביכם שונא אותי ואתכם, עד שנחמו וחזרו לעשות רצון אביהם, 

ראה אביהם כך, אהבם כבתחילה וזכר אמם ]...[.61

אי–ציות להלכה על ידי ישראל גורם לקב"ה לכעוס על השכינה, ואולם עם זיהוי השכינה 
עם רובד ההלכה מובן מדוע הא בהא תליא, שכן השכינה/ההלכה מסתלקת מן המציאות 
כאשר ישראל ממרים את רצון האל הבא לידי ביטוי בהלכה, היא השכינה. הבריאה 
הופכת שכוחת אל כאשר ישראל אינם מקיימים מצוות, ושליטת האל בעולם, באמצעות 
השכינה/ באמצעות  בעקיפין,  במציאות  שולט  שהאל  מאחר  נעלמת.  השכינה/הלכה 
הלכה, אין לו על מי להלין אלא על זוגתו, וכך מתערערים היחסים בין האל לאם הילדים, 
כשישראל   ]...[' קצו:  סימן  בסוף  הבהיר  דברי  מתבררים  מכאן  השכינה/הלכה.  היא 
עוסקים בתורה לשמה היא ארוסתו של הקב"ה,62 ובזמן שהיא ארוסתו של הקב"ה היא 
מורשה לישראל'.63 התורה, הזהה כאן לכלתו של הקב"ה, מתגלה בקיום המצוות של 

ישראל, וקיום המצוות של ישראל משפר את יחסי האל עם ארוסתו, השכינה/תורה.

'חי העולמים' ומסורת הפסיקה האשכנזית בבהיר

זיהוי של מסורת  הצד השני של הבירור המוצע כאן מכוון לבחינה קצרה, שתכליתה 
מחשבה  של  תוצר  הנו  שהבהיר  ההנחה  מקובלת  במחקר  בבהיר.  המתגלה  הפסיקה 
מזרחית, אשר זרמה ונתגלתה בפרובנס בסביבות המאות האחת עשרה והשתים עשרה, 
ואולם בחינה של מסורת הפסיקה בבהיר מגלה הטיה אשכנזית מובהקת, הקשורה באופן 
ברור לתאולוגיה כפולת הפנים של הבהיר. בסי' קפג  -  ריש קפד נאמרו הדברים הבאים: 

מאי טע' אמרינן: על כל מה שברא חי עולמים, ולא אמרינן: מה שבראת? אלא 
אנו מברכין להקב"ה ]ה[משפיע חכמתו בו לחי העולמים ]זה[ והוא נותן הכל. 

הבהיר, סי' עו )מהדורת מרגליות, עמ' לג(.  61
ראו: בבלי, ברכות נז ע"א, ד"ה 'הבא על נערה מאורסה'.  62

הבהיר, סי' קצו )מהדורת מרגליות, עמ' צ(.  63
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ומאי טע': אשר קדשנו במצוותיו וצונו, ולא אמרי': קדשתנו וצויתנו? מלמד שחי 
העולמים ]זה[ כלולים בו כל המצות כלם, וברחמיו עלינו נותנם לנו כדי לקדשנו 

בהם ואולי נזכה ]...[.64

לדרשתו.  החזל"י  הבסיס  את  בנקל  לראות  ניתן  הבהיר,  בדברי  ראשוני  עיון  מתוך 
במשנה בברכות המופיעה בבבלי מד ע"א נאמרו הדברים הבאים: ']...[ השותה מים 
לצמאו מברך — "שהכל נהיה בדברו". ר' טרפון אומר: בורא נפשות רבות וחסרונן 
]...[', ונוסח הברכה במלואו כפי שהוא מופיע — בשינויים זניחים — בסידורי התפילה, 
הוא כדלקמן: 'ברוך אתה יי' אלהינו מלך העולם, בורא נפשות רבות וחסרונן על כל 
מה שברא, להחיות בהם נפש כל חי, ברוך חי העולמים'. הנוסח 'על כל מה שברא' הוא 
נוסח אשכנזי.65 הנוסח הספרדי הוא 'על כל מה שבראת'. הנוסח האשכנזי מייחס את 
הבריאה 'לחי עולמים' וממנו עולה כי חי עולמים איננו ה' המופיע בראשית הברכה, 
ואילו הנוסח 'על כל שבראת מייחס את הבריאה לה' שבראשית הברכה, וממנו עולה 

כי ה' ו'חי העולמים' חד המה. 
הבהיר, כך נראה, דורש את דרשתו בהתאמה מוחלטת עם היגיון הפסיקה האשכנזי, 
כדלקמן. על אופן היווצרות נוסח הברכה ניתן ללמוד מן האמור בשולחן ערוך ובנושאי 
כליו על אודות ברכה זו. בשולחן ערוך אורח חיים סי' רד, סעיף ז, נאמר: 'השותה מים 
לצמאו מברך שהכל ולאחריו בורא נפשות רבות ]...['. ושם, סי' רז, סעיף א, נאמר: 'פירות 

שם, סי' קפג - ריש סי' קפד )עמ' פ(; מהדורת אברמס, עמ' 209(. המוסגר בסוגריים מרובעים הובא   64
בנוסח כ"י מינכן בין השיטין.

כן הוא בנוסח הירושלמי שבהמשך, והוא חוזר ומופיע בבבלי, ברכות לז ע"א. הנוסח התימני קרוב   65
]...[ מלך העולם, בורא נפשות רבות על כל מה שברא חי  לנוסח האשכנזי, ולפיו יש לומר: 'בא"י 
חסר  זה  בנוסח  רלד(.  עמ'  תשי"ב,  ירושלים  א,  קפאח,  י'  )מהדורת  ציון  שיבת  סידור,   העולמים', 
'וחסרונן' וחסרה החתימה 'ברוך חי העולמים'. ונראה לי כי לא הוא נוסח הבהיר, מהסיבות הבאות: 
ראשית, לא ידוע לנו על עדי נוסח תימניים לבהיר, מה שמלמד על מיעוט העיסוק בו בתימן. עניין 
זה בולט לנוכח העובדה שרבים מאוד הם עדי הנוסח האשכנזיים של הבהיר, עובדה המלמדת על 
התאולוגיה  על  נשען  בתימן  שנקבע  הנוסח  שנית,  במזרח;  ולא  דווקא  באשכנז  שלו  הפופולריות 
בפתח,  ולא  בצירה,  העולמים'  'ֵחי  לניקוד  המוקדשים  בדיונים  בולטים  והדברים  הרמב"מית, 
כדעת הרמב"ם ובניגוד לדעת הרמב"ן: סידור, שיבת ציון )שם, עמ' יא(. וכן עיינו: בהפניה הבאה 
האלוהית  האימננטיות  את  לשלול  בא  בצירה  הניקוד  להלן.  זו  בהערה  לרמב"ם  המשנה  לפירוש 
המפכה במציאות — מחיה העולם ולא חיי העולם. השקפה זו שוללת את השקפת הבהיר בנידון, 
ומן התאולוגיה הזאת ניתן להניח במידה רבה של ביטחון כי הנוסח התימני נקבע על ידי חכמים 
שהיו ללא ספק שוללים את הקבלה בכלל ואת התאולוגיה של הבהיר בפרט משום פגיעה בייחוד 
ואיסור שיתוף. בנוסף אין חתימה 'ברוך חי העולמים', ונראה כי 'חי העולמים' של נוסח תימן הוא 
האל האחד והיחיד הנזכר בראשית הברכה. לפיכך לא נראה שהנוסח התימני, המושפע מן הרמב"ם, 
קשור באופן כלשהו לתאולוגיה הכפולה של הבהיר, ומכאן שהפסיקה בבהיר בעניין זה היא אשכנזית 
בלבד. וראו: משנה עם פירוש הרמב"ם, ברכות, פרק ששי, עמ' מד-מה )מהדורת י' קפאח, ירושלים 

תשנ"ה, והערה 8 שם(.
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האילן חוץ מחמשת המינים וכל פירות אדמה וירקות וכל דבר שאין גידולו מן הארץ, 
ברכה אחרונה שלהם: בורא נפשות רבות ]...[ וברכה זו חותם בה בלא שם שיחתום כך: 
ברוך חי העולמים'. בטורי זהב מגן דוד, ד"ה 'ברוך חי העולמים', ר' דוד הלוי מלבוב 
מתייחס לכך שבבבלי, ברכות הנ"ל, חסרה לשון חתימת הברכה, ויסודה בירושלמי, 
ברכות פ"ו ה"א )י ע"א(, שבו נאמר: 'ר' כשהיה אוכל בשר או ביצה היה אומר: אשר 
ברא נפשות רבות להחיות בהן נפש כל חי, בא"י ]ברוך אתה ה'[ חי העולמים'. מתוך 
ברכתו של רבי ניתן להבין כי ה' ו'חי העולמים' חד הם, שכן חותם הוא את ברכתו 
בנוסח המוכר 'ברוך אתה ה' — חי העולמים', כך ש'חי עולמים' וה' אינם אלא ישות 
אחת ויחידה. ואולם בטורי זהב הנ"ל נאמר כי מאחר שבבבלי לא מוזכר 'חי העולמים' 
וכן אין בנוסח הבבלי חתימה, הרי השכינו חכמים שלום בין הבבלי לירושלמי וקבעו 
כלשונו של הטורי זהב כי: 'הטעם ]שחותמים בברוך חי העולמים[ שבגמרא דידן ]...[ 
לית בה חתימה כלל. ובירושלמי ]...[ יש ברוך אתה ה' חי עולמים, ועל כן חותמים בלא 
שם'. ומרגע שנקבע שלא חותמים בשם, הרי קל היה לקרוא את נוסח הברכה כאילו 
מדברת היא בשתי ישויות: 'חי העולמים' שבסיפא הוא השכינה, ומעליו — 'ברוך אתה 

ה'' המאציל העליון. 
ישויות  שתי  למעשה  קיימות  כי  ללמוד  ניתן  ממנו  הברכה,  לנוסח  שואל  הבהיר 
אליהן היא מכוונת. את ראשית דבריו פותח הוא בתמיהה, מדוע אנו מברכים את 'חי 
העולמים' על כל מה 'שברא', כנוסח הירושלמי בברכות פ"ו ה"א והבבלי בברכות לז 
ע"א, והוא נוסח אשכנז, ולא מברכים את ה' בפנייה ישירה, ברוח ראשית הברכה 'ברוך 
אתה וכו''? או 'על כל מה שבראת', כנוסח הספרדים, והבהיר משיב על כך לפי דרכו, 
ש'אנו מברכין להקב"ה המשפיע חכמתו לחי העולמים ]זה[ והוא נותן הכל'.66 כלומר, ה' 
שבלשון הברכה: 'ברוך אתה ה' ]...[', איננו חי עולמים שבסוף הברכה, והדבר מתחייב 
מן הנוסח האשכנזי 'על כל מה שברא', שכן על פי הנוסח הספרדי 'על כל שבראת' 
נוצרת זהות בין חי עולמים שבסוף לבין ה' שבראשית הברכה. המשמעות היא שהבהיר 
מחייב את נוסח הפסיקה האשכנזי, כצורך הנובע מן התאולוגיה שלו, שפורשת לפנינו 
אלוהות כפולת פנים: כלומר המאציל העליון, האור שממנו באה המטרוניתא בסי' קלב, 
משפיע 'חכמתו' ל'חי העולמים', היא חכמת המשפט של שלמה מסי' סה, והיא בת המלך 
שניתנה לו לאישה.67 וממשיך הבהיר ומסביר כי ב'חי העולמים' 'השפיע' הקב"ה את 

חכמתו, וחי עולמים זה משפיע את 'הכל'. 
הכל היא השכינה מסי' עח, הזהה לאילן הנזכר בסי' כב תחת השם 'כל'. אילן זה 
מתואר שם כמכיל 'כל' והוא מפרנס את ה'כל' בדיוק כמו 'חי עולמים' כאן. עוד נאמר 

וראו: הבהיר )מהדורת י' דרחי ]לעיל הערה 1[, בפירוש רחש לבי, עמ' רלז(.  66
שלום זיהה את הצדיק עם חי העולמים, ואף קבע באותה רוח כי: 'מקומן המיסטי של כל המצוות הוא   67
בצדיק העליון, בחי העולמים', אך בה בעת הוא קשר את חי העולמים לשכינה מבלי לתת את הדעת 

על הסתירה שבכך, וראו: שלום )לעיל הערה 12(, עמ' 220, 221, וסוף הערה 23 שם.
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בסי' כב כי 'אני כשנטעתי אילן זה להשתעשע בו כל העולם, ורקעתי בו הכל וקראתי 
 שמו כל שהכל תלוי בו והכל ממנו יוצא והכל צריכין לו ]...['.68 באותה רוח עולה 
מסי' קפג, כאמור, כי לאחר שהקב"ה משפיע חכמתו ל'חי העולמים' נותן האחרון 
את ה'כל'. זאת ועוד, הזהות של 'חי העולמים' עם השכינה נובעת גם מן העובדה 
בדיוק  ועוד,  קצ  קצו,  מסי'  כעולה  כולן,  המצוות  את  בגוף השכינה  גנז  שהקב"ה 
כשם שכאן מן הרישא של סי' קפד עולה כי 'מלמד שחי העולמים ]זה[ כלולים בו כל 

המצות כלם ]...['. 
התאולוגיה כפולת הפנים של הבהיר מתגלה בכל ברכות הנהנים: 'ברוך אתה )!( 
ה' ]...[', ולאחר מכן 'אשר קדשנו במצוותיו', ושאלת הבהיר ביחס לנוסח זה מובנת 
רק לנוכח התאולוגיה כפולת הפנים: ']...[ ומאי טע': אשר קדשנו במצוותיו וצונו, 
ולא אמרי': קדשתנו וצויתנו? ]...['. כלומר אנחנו פותחים בברכה בלשון נוכח 'ברוך 
אתה' אבל זונחים לשון זו בהמשך ולא אומרים 'אשר קדשתנו', אלא 'אשר קדשנו', 
משמע לא 'אתה ]...[ קדשתנו', כי אם 'ברוך אתה ]...[', אבל השכינה או הכבוד הוא 
אשר 'קדשנו במצוותיו', והסיבה נעוצה בעובדה שהמצוות שנתקדשנו בהן גנוזות 
לישות  מכוונות  ומכאן שכל הברכות  הנזכר בראש הברכה,  ולא בקב"ה  בשכינה 

כפולת פנים זו.
מכלל הדברים מתגבשת שרשרת זהויות ברורה בין 'חי העולמים' לתורה, לחכמה, 
'חי  הזיהוי של  ולבת המלך.  ל'כל'  'כל'  ובה בעת הוא משפיע  'כל',69  לאילן ששמו 
'בת המלך' עולה יפה עם הפונקציות המיוחסות  העולמים' עם תחומה הנאצל של 
לו בסי' קפג, בעיקר כ'נותן הכל' וכמכיל את המצוות, כלומר כאותו מדיום ממצע, 
אותו האציל הקב"ה כדי שינהיג את דרי מטה בחסד וברחמים, על פי חוקי התורה 
לטיב  בהתאמה  מתבצעת  האמורה  השיפוטית  העשייה  כל  זאת  ועם  בו,  הכלולים 
המעשים הנעשים על ידי ישראל בשומרם את המצוות, או לחלופין בהמרותם את 
פי האל. על כל פנים, קיום המצוות מכוון לאותה מהות נאצלת, ולכן הלשון הכפולה 
בברכה, שממנה ניתן להבין — ברוח דברי הבהיר — כי אנו מברכים את ה' שהאציל 
ואשר  לזכות לחיי עולם הבא,  נוכל  'חי העולמים', הזהה לתורה שבאמצעותה  את 
משפיע מטובו על הכל.70 וכל האמור תלוי דווקא במסורת הפסיקה האשכנזית, מה 

הבהיר, סי' כב )מהדורת מרגליות, עמ' יא; מהדורת אברמס, עמ' 125(.  68
 ‘The life of the worlds is the productive and :שלום זיהה אף הוא את חי העולמים עם 'כל' באומרו  69
 preservative power that is directed from this place to the worlds. That is why it is called
’[...] ”the all” or “all“ )שלום ]לעיל הערה 2[, עמ' 157(. שלום מזהה שם גם את חי העולמים עם 
התורה, וזיהויים אלה הולמים את דברינו היטב. והשוו גם לדברי וולפסון, הרואה בו את הדמיורגוס, 
 E. R. Wolfson, ‘The Tree That is All:) ?וקושר את הדברים לאופיו האנדרוגיני של המשיח — ישו
 Jewish-Christian Roots of a Kabbalistic Symbol in Sefer ha-Bahir’, idem, Along the Path:

)Studies in Kabbalistic Myth, Symbolism and Hermeneutics, New York 1995, p. 80
 E. R. Wolfson, ‘Female Imaging of :לעניין העולם הבא והשייכות שלו לעיסוק בתורה בבהיר ראו  70
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שמעלה את הצורך בבחינה מחודשת של מקורות הבהיר, אשר חלקם מזרחיים וחלקם 
אשכנזיים מובהקים, ומטבע הדברים קשה לדבר כאן על אודות מסורת שהיא כולה 

אחת. 

 the Torah: From Literary Metaphor to Religious Symbol’, J. Neusner (ed.), From Ancient
 Israel to Modern Judaism, Intellect in Quest of Understanding: Essays in Honor of

Marvin Fox, II, Atlanta 1989, p. 290
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'במרָאה אליו אתודע בחלום אדבר בו: 
לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא' — על נבואת משה

בכתבי הרמב"ם ועל הרמב"ם כמשה שני

אלכסנדר אבן–חן

הרמב"ם קובע בצורה מפורשת ב'מורה נבוכים': 'לנבואת משה רבנו לא אתייחס בפרקים 
אלה באף מלה, לא במפורש ולא ברמז, כי לדעתי השם נביא נאמר על משה ועל זולתו 
בסיפוק' )מו"נ ב, לה ]עמ' 182[(.1 על אף הצהרה ברורה זו יש ב'מורה נבוכים' התייחסויות 
לנבואת משה הן במפורש, הן ברמז,2 הדנות בטיבה, במעמדה ובמהותה. הצהרת הרמב"ם 
שלא יעסוק בנבואת משה ב'מורה' מופיעה לאחר הפניית הקורא לדיון מפורש בסוגיה זו 
בפירושו למשנה וב'משנה תורה'. בהסתמך על הנאמר בכתבים אלה יהיה בידי הקורא 
להבין את הערותיו, לרוב קצרות ותמציתיות, על נבואת משה שב'מורה'. מאמר זה יבקש 
לבחון את כתבי הרמב"ם בדרך של קריאה צמודה וקפדנית המאפשרת לעמוד על תכסיסי 
הכתיבה שלו, שבהם נעזר כדי להסתיר את תפיסותיו על נבואת משה מחד גיסא, ולרמוז 
מה היא תפיסתו ה'אמיתית' מאידך גיסא. אבקש לטעון שאין הבדל מהותי3 בין נבואת 

כל המובאות מ'מורה נבוכים' לרמב"ם לקוחות ממהדורת מיכאל שורץ: מורה נבוכים לרבנו משה   1
בן מימון, תרגם מערבית והוסיף הערות, נספחים ומפתחות: מיכאל שורץ, א-ב, תל אביב תשס"ג 
)מספור העמודים עוקב לשני הכרכים(. ציון המובאות לפי עמודי מהדורה זו בא בסוגריים לאחר 

הציון המקובל.
 L. Strauss, ‘How to Begin to Study the Guide of The Perplexed’, Moses :על 'סתירה' זו ראו  2
 Maimonides, The Guide of The Perplexed, translated and with an Introduction and Notes
by S. Pines, Introductory Essay by L. Strauss, Chicago 1978, pp. XXXVI–XXXVII. ראו 

גם: י' בקר, משנתו הפילוסופית של הרמב"ם, תל אביב תשט"ז, עמ' כג.
בהתייחסה להבחנה בין אספקלריה מאירה, המאפיינת את נבואת משה, לבין האספקלריה שאינה   3
מאירה, המאפיינת את נבואת שאר הנביאים, טוענת חנה כשר שהאספקלריות אינן נבדלות בהגדרתן 
ובמהותן, 'שתיהן מעבירות את תבנית הגוף ומראהו, ושתיהן משנות את ממדיו ומיקומו. שתיהן עשויות 
מחומר שקוף, וההבדל הוא במידת שקיפותו. משמע: ההבדל בין משה לבין שאר הנביאים איננו מהותי 
אלא דרגתי. ראו: ח' כשר, 'פירושי הרמב"ם לסיפור נקרת–הצור', דעת, 35 )תשנ"ה(, עמ' 34-32. אף 
חיים קרייסל מציין שנבואת משה היא שלב עליון של שלמות ואומר שהרמב"ם סבור 'שמן הנמנע 
שתופעה כשלמות משה תחזור על עצמה בהסטוריה'. ראו: ח' קרייסל, 'חכם ונביא במשנת הרמב"ם', 

]'דברים חדשים עתיקים': מיתוס, מיסטיקה ופולמוס, פילוסופיה והלכה, אמונה וריטואל במחשבה היהודית לדורותיה, א 
)מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כב ]תשע"א[(, עמ' 214-181[
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משה לבין נבואת שאר הנביאים,4 ושהמעלה המייחדת את נבואת משה איננה מעלה 
יוצאת דופן אלא היא המעלה השנייה ממעלות הנבואה המוצגות ב'מורה'  נבואית 
)מו"נ ב, מה(. במטרה לבסס טענות אלה נבחן את כתביו המוקדמים5 של הרמב"ם 
זה מכבר על ההבדלים שבין  ופרשנים רבים הצביעו  נבוכים'. חוקרים  'מורה  ואת 
'מורה נבוכים' לבין שני החיבורים שקדמו לו בהצגת הנבואה בכלל ובהצגת נבואת 
בין  רעיונית  על הרציפות הקיימת מבחינה  זה מבקש להצביע  משה בפרט. מאמר 

חיבורים אלה.
הרמב"ם הציג ארבעה הבדלים המבחינים את נבואת משה מנבואת שאר הנביאים,6 
אולם קשה לקבל הבדלים אלה כמשקפים את דעתו האמיתית של הרמב"ם מכמה סיבות: 
לא חסרות דוגמאות שמהן משתמע שגם בנבואת משה ניכרת השפעת הכוח המדמה7; 
בכתבי  הנבואה8;  מראה  של  בחוויה  מתרחשות  משה  של  הנבואיות  מהחוויות  חלק 

אשל אברהם, ג )תשמ"ו(, עמ' 7-6, הערה 23. איני בטוח אם ניתן להכריע אם מסקנה זו נכונה, כי 
בארמון המתואר על ידי הרמב"ם )מו"נ ג, נא( ודאי מצויים אריסטו, אלפאראבי וחכמים נוספים. 

 J. Macy, ‘Prophecy in al-Farabi and Maimonides: The Imaginative and :על סוגיה זו ראו  4
 Rational Faculties’, Maimonides and Philosophy, Dordrecht-Boston-Lancaster 1986, 
p. 187; H. Kreisel, Maimonides’ Political Thought, New York 1999, p. 14. על השפעת ההוגים 
הערבים על תפיסת הנבואה והפילוסופיה המדינית של הרמב"ם ראו: ש' פינס, 'המקורות הפילוסופים 
של "מורה נבוכים"', בין מחשבת ישראל למחשבת העמים: מחקרים בתולדות הפילוסופיה היהודית, 
ירושלים תשל"ז; א' אבן–חן, 'תורת התארים החיובים של הרמב"ם — שכל, משכיל ומושכל, צורת 
העולם, סיבה פועלת, שכל נקנה ]...[ נפש הגלגל? ]...[ נפש העולם?', דעת, 63 )תשס"ח(, עמ' 75-49. 
 S. Pines, ‘Maimonides’ Halachic Works and the Guide of the Perplexed’, S. Pines and 

Y. Yovel (eds.), Maimonides and Philosophy, Jerusalem 1985, p. 6
 W. Z. Harvey, ‘The Mishneh Torah as a Key :על היחס בין 'מורה נבוכים' לבין 'משנה תורה' ראו  5

to the Secrets of the Guide’, Me'ah She arim, Jerusalem 2001, p. 14
ארבעת ההבדלים מופיעים בהקדמות לפירוש המשנה, הקדמה לפרק חלק, היסוד השביעי )משה בן   6
מימון, הקדמות לפירוש המשנה — הקדמה למשנה, שמונה פרקים, מהדורת מ"ד רבינוביץ ]רמב"ם 
לעם, יח[, ירושלים תשכ"א, עמ' קמ-קמד(; וכן: ספר המדע, הלכות יסודי התורה ז, ו )משנה תורה, 
הוא היד החזקה, ניקד וערך מ"ד רבינוביץ, ספר א: ספר המדע, הלכות יסודי התורה, מפורש ע"י ש"ת 
רובינשטיין ]רמב"ם לעם, ב[, ירושלים תשנ"ג, עמ' לז-לח(. על ההבדלים בין משה לשאר הנביאים ראו: 
 A. J. Reines, ‘Maimonides Concept of Mosaic Prophecy’, Hebrew Union College Annual,
 H. A.Wolfson, ‘Hallevi  ;167 עמ'   ,)3 הערה  )לעיל  קרייסל   ;XL–XLI (1969–1970), p. 329
 and Maimonides on Prophecy’, Jewish Quarterly Review, XXXIII (1942–1943), p. 71; 
 M. Kellner, ‘Maimonides and Gersonides on Mosaic Prophecy’, Speculum, 53 (1977),
pp. 66–73; י' לוינגר, הרמב"ם כפילוסוף ופוסק, ירושלים תש"ן, עמ' 29. כשר מנתחת בפרוטרוט 
את התייחסויות הרמב"ם לפסוקים המורים על הבחנה בין נבואת משה לבין נבואת שאר הנביאים 

ומציעה להבחין בין הבחנה 'כמותית' לבין הבחנה 'איכותית', ראו: כשר )לעיל הערה 3(, עמ' 32.
 H. A. Wolfson, ‘Maimonides on the Internal ראו:  המדמה  הכוח  של  השונים  המובנים  על   7

Senses’, Jewish Quarterly Review, XXV, 4 (1935), pp. 446–450
ראו: ש' רוזנברג, 'פרשנות המקרא ב"מורה נבוכים"', מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, א )תשמ"א(,   8

עמ' 110.



'במרָאה אליו אתודע בחלום אדבר בו': לא כן עבדי משה בכל ביתי נאמן הוא'

]183[

[3

הרמב"ם מצויים תיאורים גלויים למדי לחוויות רגשיות שהביאו לירידה במעלותיה של 
נבואת משה; הטענה שמשה זוכה להתנבא 'בכל עת שירצה'9 אינה מדויקת. במאמר זה 

אנסה לבסס טענות אלה.
יש גם להעיר שבמהלך הדיון אתייחס ל'כללי הציטוט' המנחים את הרמב"ם, שכן 
הפסוקים המצוטטים משקפים את רצונו של הרמב"ם לרמוז לקוראיו המשכילים על 
'לא לצטט', שכן  יש לשים לב במיוחד לכללים המנחים את הרמב"ם מה  תפיסותיו. 

תפיסתו בולטת במיוחד כשבוחנים אילו פסוקים בחר לא לצטט.10

על ההקבלה בין כתבי הרמב"ם המוקדמים לבין 'מורה נבוכים'

המוצגות  הגדרות  בין  להבחין  וניתן  לנבואה  שונות  הגדרות  בכתביו  מציג  הרמב"ם 
בכתביו המוקדמים לבין אלה המוצגות ב'מורה נבוכים'. נבחין בין שני מקבצים בכתבים 
המוקדמים שמוצגות בהם תפיסות שונות על הנבואה בכלל ועל נבואת משה בפרט: 
כתבים מוקדמים א — פירוש המשנה, סנהדרין י )=פרק חלק(, היסוד השישי; פירוש 
המשנה, הקדמה למסכת אבות א; משנה תורה, הלכות יסודי התורה ז, א - ה, ז. כתבים 
מוקדמים ב — פירוש המשנה, סנהדרין י )=פרק חלק(, היסוד השביעי; משנה תורה, 

הלכות יסודי התורה ז, ו.
ב'כתבים מוקדמים א' מוצגת הנבואה בדרך המקבילה לתפיסת הפילוסוף שב'מורה' 
)מו"נ ב, לב( ולהגדרת הנבואה המוצגת ב'מורה' בפרקים הדנים בנבואה ובהתקדמות 
שכלית לקראת האל )א, נד; ב, לו; ב, מה; ג, נא(. ב'כתבים מוקדמים ב' מוצגת הנבואה 
נבואת  בין  ההבדל  לב(, שם  ב,  )מו"נ  שב'מורה'  'תורתנו'  לתפיסת  המקבילה  בדרך 
משה לבין נבואת שאר הנביאים מוצג כמהותי. בתחילת חקירה זו יש לציין שהרמב"ם 
נוהג, ללא ספק בכוונה, להביא הגדרות מסוימות על הנבואה מבלי לומר שהן חלות 
גם על נבואת משה. אולם הצלבת הגדרות אלה לדברים הנאמרים במקום אחר בכתבי 

הרמב"ם מבהירה שאכן אלה חלות גם על נבואת משה.

1. הגדרות הנבואה בכתבים המוקדמים ונבואת משה
תורת הנפש המוצגת בהקדמה למסכת אבות תשמש 'מפתח' בפענוח תפיסת הרמב"ם 
בסוגית ייחודה של נבואת משה, משום שתורת נפש זו עומדת גם בבסיס 'מורה נבוכים'. 
הרמב"ם טוען שה'חלק השכלי' של הנפש 'הוא הכח הנמצא לאדם, אשר בו ישכיל, ובו 
תהיה ההשתכלות, ובו יקנה החכמות ובו יבדיל בין המגונה והנאה מן הפעולות. ואלו 

ראו: ריינס )לעיל הערה 6(, עמ' 339. פינס מצביע על חשיבות הדעת האינטואיטיבית. ראו: פינס,   9
המקורות הפילוסופיים של 'מורה נבוכים' )לעיל הערה 4(, עמ' 147. 

השוו: ח' כשר, '"מורה נבוכים" — יצירת מופת או כתבי קודש?', מ' חלמיש )עורך(, דעת הרמב"ם:   10
ילקוט מאמרים בחקר משנת הרמב"ם, רמת גן תשס"ד, עמ' 243-233.
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הפעולות: מהן — מעשי, ומהן עיוני'.11 הרמב"ם מבהיר שב'מעשי' הוא מתכוון לכוח 
התבוני המאפשר לאדם 'לעשות' את מה שעלה ברצונו. מתמיהה העובדה, כפי שציין 
קרייסל, שהרמב"ם אינו מזכיר, במפורש, את המונח 'שכל מעשי' אף שברור שלכך 
במיוחד  בולטת  המעשי'  ה'שכל  אל  מפורשת  התייחסות  של  העדרה  מתכוון.12  הוא 
בהתייחסות הרמב"ם לנבואת משה, כי מפעלו הנבואי–החוקתי של משה לא יכול היה 

להיווצר ללא הפעלת השכל המעשי.13
'חלק'  לפרק  הרמב"ם  הקדמת  של  השישי  ביסוד  המוצגת  הנבואה  להגדרת 
זו  נבואה  בהגדרת  משה.  נבואת  הצגת  לפני  מוצגת  שהיא  משום  רבה  חשיבות 
בולטת הקרבה בינה לבין תפיסת הנבואה הפילוסופית, כפי שהיא מוצגת בפרק 
לב שבחלק השני של 'מורה נבוכים'. הנבואה מוצגת בהקדמה כשלמות טבעית. 
הרמב"ם מבהיר זאת: 'והיסוד הששי — הנבואה. והוא: שידע אדם, שזה מין האדם 
ונפשותיהן  גדולה,  ושלמות  וזכות מאד  ימצא בהם בעלי טבעים ממדות מעולות 
נכונות עד שהן מקבלות צורת השכל. אחר כן ידבק אותו השכל האנושי "בשכל 
הפועל" ונאצל ממנו עליו אצילות נכבדה — ואלה הם הנביאים, וזו היא הנבואה, 
הפועל'.  'לדבוק בשכל  זכה  רק משה  אלה שלא  ענינה'.14 משתמע מדברים  וזהו 
ש'מאציל'  ה'אצילות'  את  לקבל  אחרים  ולנביאים  למשה16  אפשרה  זו  'דבקות'15 
השכל הפועל. הרמב"ם מוסיף בהקדמה לפירושו למסכת אבות )='שמונה פרקים'(: 
'ודע, שכל נביא לא נתנבא אלא אחר שיהיו לו כל המעלות השכליות, ורב מעלות 
המדות והחזקות שבהן'.17 אף אם נקשה, כמו שעשה שפינוזה,18 ונטען שהרמב"ם 
הפריז כשטען כאן של'כל' נביא יהיו 'כל' המעלות השכליות. עדיין, דברי הרמב"ם 

פירוש המשנה, הקדמה למסכת אבות )מהדורת מ"ד רבינוביץ ]לעיל הערה 6[, עמ' קס-קסא(. יש   11
לשים לב לכך שיכולת שכלית זו מקבילה להבחנה שמציע הרמב"ם בין הערכים 'אמת-שקר' לבין 
הערכים 'טוב-רע' )מו"נ א, ב(. לכן ניתן לומר שהחטא של האדם הראשון איננו ידיעת 'טוב' ו'רע' אלא 

ידיעת הטוב והרע בלבד!
ראו: קרייסל )לעיל הערה 4(, עמ' 63.  12

שם, שם.  13
פירוש המשנה, הקדמה לפרק חלק ח )מהדורת מ"ד רבינוביץ ]לעיל הערה 6[, עמ' קלט-קמ(. ראו   14
 עוד: א' עברי, 'דמות משה במחשבת הרמב"ם', ב: הגות וחדשנות, אביעזר רביצקי )עורך(, הרמב"ם — 

שמרנות, מקוריות, מהפכנות, ירושלים תשס"ט, עמ' 490.
הרמב"ם  על  השפיע  שאלפאראבי  להניח  סביר  'התאחדות'.  למונח  מקביל  כאן  'דבקות'  המונח   15
בתפיסה זו. אף שכמו שפינס מציין אלפאראבי אומר דברים שונים ואפילו סותרים בענייו זה. ראו: 

פינס, המקורות הפילוסופיים של 'מורה נבוכים' )לעיל הערה 4(, עמ' 134-133. 
 H. A. Davidson, ‘Maimonides on Metaphysical Knowledge’, Maimonidean Studies, 3 :ראו  16 

p. 98 ,(1993–1992)
פירוש המשנה, הקדמה למסכת אבות )'שמונה פרקים'(, הפרק השביעי )מהדורת מ"ד רבינוביץ ]לעיל   17

הערה 6[, עמ' קצו-קצז.
ראו: ב' שפינוזה, מאמר תאולוגי–מדיני, תרגמֹו והוסיף קצת הערות ח' וירשובסקי, ירושלים תשכ"ב,   18

עמ' 5, 13; כשר )לעיל הערה 3(, עמ' 47; קרייסל )לעיל הערה 4(, עמ' 80. 
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חשובים כי גם כאן אין הבחנה 'מהותית' בין נבואת משה לבין נבואת שאר הנביאים. 
משה ושאר הנביאים מתקדמים במעלות הנבואה בהפעלת אותם כוחות נפש. עם 
זאת, יש מקום לשאול למה הרמב"ם מחליט להציג הגדרה זו של נבואה. הרי ברור 
ושלמות  המדמה  הכוח  שלמות  דרגות  מהשגת  רחוקים  הנביאים  שרוב  לרמב"ם 
הנביא  הוא  מי  לבחון  לקורא  תגרום  זו  מעוררת–תמיהה  הגדרה  הצגת  התבונה. 
הרמב"ם  שכוונת  יסיק  שהקורא  להניח  וסביר  כזו,  בצורה  מוגדר  להיות  שעשוי 
למשה, שכן הגדרה זו חלה, בצורה מלאה, רק על נבואת משה. הרמב"ם ביקש כאן 
לרמוז לקוראיו שזו ייחודה של נבואת משה.19 יש להוסיף שמתיאור זה של הנבואה 
משתמע שנבואת משה איננה 'נס'20 כי היא תלויה רק ברצונו וביכולתו של משה.21 
במובן זה יש להבין את הקביעה שמשה, לעומת שאר הנביאים, 'שומע' את דבר 

ה' על פי רצונו. 
לאחר הגדרת נבואה זו מציג הרמב"ם, ביסוד השביעי, את נבואת משה: 'נבואת משה 
רבנו, עליו השלום, — והוא שנאמין, כי הוא אביהם של כל הנביאים אשר היו מלפניו 
בין  ואשר קמו מאחריו; כלם הם תחתיו במעלה'22 משתמע מדברים אלה שההבדל 
נבואת משה לנבואת שאר הנביאים הוא 'כמותי' ולא 'איכותי'. זאת, משום שה'מעלות' 
שהרמב"ם מתייחס אליהן כאן הן דרגות ההשגה השכלית אשר משה ושאר הנביאים 
מתקדמים בהן. עניין זה בולט כשהרמב"ם אומר: 'במעמד הר סיני, אף–על–פי שהכול 
ראו את האש הגדולה ושמעו את הקולות המבעיתים והמחרידים על דרך הנס, לא 
נבואה('  של  )שונות  בדרגות  זאת  וגם  ראויים,  שהיו  מי  אלא  נבואה  למדרגת   הגיעו 
)מו"נ ב, לב ]עמ' 376[(. הרמב"ם מונה את העולים על פי מעלת שלמותם — משה, אהרן, 
נדב, אביהוא ושבעים הזקנים מתקדמים באותו ציר התקדמות. כך יכול הרמב"ם לערוך 

את ההשוואה הכמותית. 

 H. Kasher, ‘Is There an Early Stratum in The Guide of The Perplexed’, Maimonidean :השוו  19
Studies, 3 (1992–1993), p. 112; קרייסל )לעיל הערה 4(, עמ' 86.

היהדות,  גוטמן, הפילוסופיה של  י"י  ראו:  כ'נס'.  נבואת משה  ייחודה של  להציג את  ביקש  גוטמן   20
ירושלים תשי'א, עמ' 160; הנ"ל, 'תורת האלהים של הרמב"ם', הנ"ל, דת ומדע, ירושלים תשל"ט, 
עמ' 115. על ביקורתו של בקר לתפיסה זו ראו: בקר )לעיל הערה 2(. לדעתי, אלוהי הרמב"ם איננו, 
כפי שגוטמן טען, בעל כוח בלתי מוגבל ואיננו מחולל 'נסים' החורגים מחוקי הטבע. ראו: אבן–חן 
 ‘[...] all phenomena are to be understood )לעיל הערה 4(. זאב הרוי טוען שלדעת הרמב"ם: 
 W. Z. Harvey, ‘A Third Approach :ראו .in accordance with “the nature of what exists”
 to Maimonides’ Cosmogony-Prophetology Puzzle’, Harvard Theological Review, 74, 3

p. 300 ,(1981). לכן הרמב"ם סבור שהנבואה היא תופעה טבעית ולא נס החורג מחוקי הטבע.
 S. Atlas, ‘Moses in Maimonides, Spinoza  ;335 עמ'   ,)6 הערה  )לעיל  ריינס  ראו:  כך  על   21
 ;and Solomon Maimon’, Hebrew Union College Annual, XXV (1954), pp. 376–377 
 H. A. Wolfson, ‘Hallevi and Maimonides on Prophecy’, The Jewish Quarterly Review,

XXXIII (1942–1943), p. 79
פירוש המשנה, הקדמה לפרק חלק, היסוד השביעי )מהדורת מ"ד רבינוביץ ]לעיל הערה 6[, עמ' קמ(.  22
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הרמב"ם מבהיר שבציר ההתקדמות התבונית23 משה הגיע למעלת 'מלאך' — 'וכי 
הוא, עליו השלום, הגיעה התעלותו מן האנושות עד שהשיג המעלה המלאכותית ונכלל 
במעלת המלאכים'.24 'מלאך' כאן פירושו הכוח המדמה. הכוח המדמה הוא האמצעי 
שדרכו מגיע השפע הנבואי לנביאים, ומשה מוצג כאן כמי שזכה להגיע לקבלת השפע 
הנבואי ללא תיווך הכוח המדמה. חשוב לציין שהרמב"ם התייחס בפסקה זו לביטול 
הכוחות הדמיוניים וההשגות החושיות כתנאי להשגת הדרגה המלאכית. התרגיל הלוגי 
הפשוט, שהרמב"ם ודאי מודע לו, מאפשר להסיק את המסקנה שכשמשה 'ירד' מן ההר, 
ה'כוחות הדמיוניים' חוזרים לפעולה, ו'מתבטלת' ההבחנה בין נבואת משה לבין נבואת 
שאר הנביאים ומשה 'איבד' את המעלה המלאכית.25 משמעות המונח 'ביטול' איננה 
'מחיקה' אלא 'החלשה'. אם 'החלשת' כוחות אלה היא אשר אפשרה את ה'דיבור' ללא 

תיווכו של 'מלאך', אז כשמשה ֵירד מן ההר ייפסק שיח 'ישיר' זה. 

2. הגדרות הנבואה ב'מורה נבוכים' ונבואת משה
הרמב"ם מצהיר, כאמור, ב'מורה נבוכים' שלא יתייחס לנבואת משה 'באף מלה, לא 
במפורש ולא ברמז' )מו"נ ב, לה ]עמ' 382[(. עם זאת, לפני הצהרה זו אומר הרמב"ם 
דברים המעלים חשד באשר לכוונותיו בהצהרה חדה ודוגמתית זו. בפרק לד הרמב"ם 
רואה לנכון לצטט ולדרוש פסוק שלכתחילה מורה על כך שגם בנבואת משה מלאך הוא 
אשר מתגלה: 'הנה אנכי שֹלח מלאך לפניך לשמרך בדרְך ולהביאך אל המקום אשר 
הכנֹתי' )שמ' כג 20(. בהמשך אותו הפרק, שהרמב"ם מקפיד לא לצטט, נאמר: 'כי אם 
שמוע תשמע בֹקלו ]של המלאך![ ועשית כל אשר אדבר ]...[' )שם, 22(. על ידי הפניית 
הקורא לפרק זה בשמות הרמב"ם רומז, בצורה גלויה למדי, שאף משה 'שומע' קולו של 

מלאך.
המונח 'מלאך' נושא כמה משמעויות, והרמב"ם מנצל זאת כדי להסוות את תפיסתו 
על נבואת משה. לדוגמה, הרמב"ם מקפיד לציין 'אפילו תחילת נבואתו של משה רבנו 
היתה במלאך: וירא אליו מלאך ה' בלבת אש' )מו"נ ג, מה ]עמ' 602[(. ניתן להניח שרק 
בשלב ראשוני זה 'התגלה' בפני משה מלאך. אולם באותו פרק הרמב"ם טוען גם: 'ידוע 
שהיסוד של אמונה בנבואה קודם לאמונה בתורה. לולא היה נביא לא היתה תורה. 
אל הנביא אין ההתגלות באה אלא באמצעות המלאך: "ויקרא מלאך ה" ]בר' כב 15[; 

השוו: קרייסל )לעיל הערה 3(, עמ' 167.  23
פירוש המשנה, הקדמה לפרק חלק, היסוד השביעי )מהדורת מ"ד רבינוביץ ]לעיל הערה 6[, עמ' קמ(.   24 
גם על משה.  פינס, בעקבות התפיסה שהציג במאמריו האחרונים, סבר שמגבלות התבונה חלות 
לדבריו, להדגשת ייחודה של נבואת משה היו מניעים תאולוגיים. ראו: פינס, המקורות הפילוסופיים 
 של 'מורה נבוכים' )לעיל הערה 4(, עמ' 7. ביקורת על גישה זו של פינס מצויה במאמרי )לעיל הערה 4(. 

ראו: גם דוידזון )לעיל הערה 16(, עמ' 67.
השוו: בקר )לעיל הערה 2(, עמ' פז.  25
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"ויאמר לה מלאך ה" ]שם, טז 9, 10, 11[. וזה רב מספור' )שם ]שם[(. הפסוקים המצוטטים 
אינם מתייחסים באופן ישיר לנבואת משה. אולם מניסוח פסקה זו משתמע שההתגלות 
שמשה זכה לה התרחשה באמצעות מלאך. הרמב"ם מבהיר ש'תורה' משקפת את מה 
ש'מלאך' מסר לנביא והוא מודע לכך שמשמעות המונח 'תורה' היא, בראש ובראשונה, 

תורת משה. אסוציאציה זו מתבקשת גם כי פרק זה ב'מורה' מתמקד במצוות.
הרמב"ם מבהיר 'לעולם אין אתה מוצא מעשה שעושה אותו האל אלא על–ידי מלאך. 
יודע אתה שמלאך משמעותו שליח וכל המבצע צו הוא מלאך' )מו"נ ב, ו ]עמ' 279[(. 
לענייננו חשוב לציין שהמילה 'שליח', כפי שמבהיר מיכאל שורץ, 'משמשת במיוחד 
לדרגת  להגיע  זכה  טען שמשה  להניח שכשהרמב"ם  סביר  לכן,  נביא–שלוח'.26  לציון 
מלאך כוונתו הייתה לא רק שהגיע לדרגת ידיעה המאפשרת לו 'לדבוק' בשכל הפועל 
אלא גם ששלמות אינטלקטואלית זו באה לידי ביטוי גם בפעילותו הנבואית.27 בפעילות 

נבואית זו משה עצמו הוא מלאך ה'.
הרמב"ם מפנה את קוראיו לפסוק רב משמעות: 'שהאל אמר למשה במעמד הר סיני: 
נביא אקים להם ]מקרב אחיהם כמוך, ונתתי דברי בפיו וִדבר אליהם את כל אשר אצֶונּו[ 
)דב' יח 18(' )מו"נ ב לד ]עמ' 381[(. מהמשך הפסוק, שהרמב"ם אינו מביא, משתמע 
שאין הבדל בין נבואת משה לבין נבואת שאר הנביאים. נאמר כאן במפורש שאלוהים 
אומר למשה שהוא 'יקים' נביא לעם ישראל 'כמוך'. אין להתפלא שהרמב"ם מסיים את 
פרק לד בטענה הברורה: 'גם בזאת ניתן העיקר שלא פסקתי מלהבהירו, והוא שלכל 
נביא זולת משה רבנו באה ההתגלות על–ידי מלאך, ודע זאת אפוא' )שם ]שם[(. קביעה זו 
עומדת בסתירה למה שנאמר ונרמז לפני כן. סביר בעיניי להניח שבכך לא חרג הרמב"ם 

מהדרך שהוא אימץ כדי להסתיר את תפיסותיו גם במקומות אחרים ב'מורה'.28
הרמב"ם מקנה לכוח המדמה מקום מרכזי כגורם המבדיל בין נבואת משה לנבואת 
שאר  נבואת  לעומת  כ'תבונית',  גלויה  בצורה  מוצגת  משה  נבואת  הנביאים.  שאר 
הנביאים המוצגת, גם היא בצורה גלויה, כנבואה שיש בה תפקיד מרכזי לכוח המדמה 
המדמה  הכוח  של  תפקידו  הדגשת  ידי  שעל  מציין  מייסי  ג'פרי  מה(.  לו - לח,  )מו"נ 
הרמב"ם מבקש להדגיש את תפקידה הפוליטי של הנבואה.29 אף אם טענה זו נכונה, 
יש עדיין מקום להעיר שתפיסה זו מניחה שמשה 'בוחר' לעשות שימוש בכוח המדמה 

ראו: מורה נבוכים ב, ו )עמ' 279, הערה 8(. השוו: רוזנברג )לעיל הערה 8(, עמ' 113.  26
ראו: ריינס )לעיל הערה 6(, עמ' 327; ש' קליין–ברסלבי, 'פירושו הראשון של הרמב"ם לסיפור גן–  27

העדן', פירושי הרמב"ם לסיפורים על אדם בפרשת בראשית, ירושלים תשמ"ז, עמ' 137.
תפיסת  את  המייצגת  אליהו,  תפיסת  הצגת  לאחר  איוב.  לספר  הרמב"ם  פרשנות  את  למשל  ראו   28
הרמב"ם על ההשגחה, הרמב"ם ממהר לסייג את עצמו וטוען: 'כיצד אפוא נבקש שהנהגתו יתעלה 
אותם והשגחתו עליהם ידמו להנהגתנו את מה שאנו מנהיגים ולהשגחתנו על מה שאנו משגיחים 
ג, כג  )מו"נ   ']...[ זה ולהאמין שדבר לא נסתר מפניו יתעלה   עליו? אלא חובה לעצור אצל שיעור 

]עמ' 503[(.
מייסי )לעיל הערה 4(, עמ' 195.  29
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כדי להנהיג. אולם, במקרים רבים הכוח המדמה משפיע על נבואת משה ללא 'בחירה' 
מודעת, כי משה 'יורד' למעלה נבואית המקבילה לזו של שאר הנביאים. 

לז בחלק השני של ה'מורה' הרמב"ם מציע הגדרה המתייחסת אל כוחות  בפרק 
הנפש של הנביא וטוען שהמייחד את הנביאים הוא השימוש הן בכוח המדמה הן בכוח 
המדבר.30 הגדרה זו זכתה לפרשנויות מעניינות בידי הפרשנים הקלאסים והמודרנים 
בעל  משה  בין  ההבחנה  את  לקבל  מוכן  אינו  אברבנאל  למשל,  נבוכים'.  'מורה  של 
לדבריו,  המדמה.31  הכוח  ידי  על  המושפעים  הנביאים  שאר  לבין  התבונית  הנבואה 
פסוקים רבים מצביעים על תפקידו המרכזי של הכוח המדמה גם לגבי משה עצמו. 
לדעתי, אין ספק שהרמב"ם עצמו היה מודע לכך שהבחנתו הגלויה גורפת מדי ואינה 
עומדת במבחן. למעשה הרמב"ם עצמו מביא דוגמאות של נביאים שבפעולתם עושים 
שימוש בכוח המדבר.32 מעניין שבהמשך, כשהרמב"ם מבקש להסביר מה מייחד את 
הנביאים ה'אמיתים', הוא מצטט את הפסוק: 'ונִבא לבב ָחכמה' )תה' צ 12( )מו"נ ב, לח 
]עמ' 393[(. אף כאן הרמב"ם אינו מציין שהנאמר תקף גם לגבי נבואת משה. הפסוק 
'תפלה  למשה:  הנאמר  בייחוס  מתחיל  לצטט,  לא  הרמב"ם  שבחר  במזמור,  הראשון 
למשה איש האלהים ]...[' )תה' צ 1(. אף כאן הרמב"ם מתייחס לנבואת משה על ידי 
ציטוט שבאופן עקיף מבהיר זאת לקוראיו, ולמעשה הוא מבקש להדגים את היחס הראוי 
בין הכוח המדמה לבין הכוח המדבר אצל הנביאים ה'אמיתים', ומשה משמש דוגמה 

לנביא 'אמיתי'. 
ה'מורה' מציג הרמב"ם תפיסה המקבילה, כאמור  לב של חלקו השני של  בפרק 
לעיל, לנאמר ב'כתבים המוקדמים א'. אלא, שתפיסה זו היא דעת הפילוסופים. על פי 
תפיסה זו, נבואה היא שיאו של תהליך השתלמות. האדם השלם עשוי להגיע לנבואה 
על האדם  'תורתנו',  לפי תפיסת  זאת,  לעומת  ולהשכלתו.  לנתוניו הטבעיים  בהתאם 
לעבור תהליך של השתלמות כמו בתפיסה הפילוסופית, אבל 'אפשר שלא יתנבא וזה 
על פי חפץ אלהי' )עמ' 374(. ההתערבות האלוהית, כפי שמוצגת כאן, היא על דרך 
והתבוניים  הגופניים  הנתונים  לו  שיש  מאדם  למנוע  עלול  אלוהים  כלומר,  השלילה; 

להגיע לנבואה.
יש סיבות רבות להטיל ספק בכך שתפיסה גלויה זו משקפת את דעתו האמיתית של 
הרמב"ם. לעניין השגת הנבואה חשובה ההערה הביקורתית של אפודי, כי אכן הדוגמה 

 L., V. Berman, ;186 'הרמב"ם מציג כאן את תפיסת אלפאראבי. ראו: מייסי )לעיל הערה 4(, עמ  30
‘Maimonides, the Disciple of Alfarabi’, Israel Oriental Studies, 4 (1974), p. 160

ראו: פירוש אברבנאל למורה נבוכים ב, לו )ספר מורה נבוכים לרב האלהי רבינו משה בן מימון   31
הספרדי ז"ל ...שלשה פירושים ... אפודי, שם טוב, ן' קרשקש, והרביעי ... רבינו דון יצחק אברבנאל 

]הדפוס צילום, ירושלים תש"ך[, דף פ ע"א-ע"ב(.
שטראוס סבור שלדעת הרמב"ם קיימת אפשרות שנביא יגיע להישגים תבוניים גבוהים מאלה של   32

.xxxiii 'משה. ראו: שטראוס )לעיל הערה 2(, עמ
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שבחר הרמב"ם כדי להוכיח תפיסה זו למעשה מערערת אותה. לברוך בן נריה נאמר: 
'ואתה תבקש לך גֹדלות אל תבקש' )יר' מה 5-4(, כלומר ברוך בן נריה לא זכה לנבואה 

כי לא היה מוכן לכך ולא משום שאלוהים התערב ומנע זאת ממנו. 
במשל הארמון הרמב"ם מתאר את הנביא: 'המפעילים את מחשבתם, לאחר שהגיעו 
ממה  ונמנעים  ויתרומם,  יתגדל  האל  כלפי  כל–כולם  ונוטים  במטפיזיקה,  לשלמות, 
עליו  ראיות  להביא מהם  בנמצאים  להתבונן  פעולות ׂשכלם  כל  את  ומפנים  שזולתו, 
]יתעלה[ כדי שֵידעו את הנהגתו אותם בכל אופן אפשרי — הם הניצבים במושב המלך, 
וזאת היא דרגת הנביאים' )מו"נ ג, נא ]עמ' 657[(. יש לשים לב לכך שהנביא אינו זוכה 
למעלת ידיעה גבוהה מזו של החכם. הנביא נבדל מהחכם בכך שלאחר שהשיג ידיעה 
בתחומי הפיזיקה והמטפיזיקה, הוא מקדיש עצמו להסקת מסקנות מעשיות מחכמות 
לכך מצויה  דוגמה מצוינת  ובכך מסוגל לחקות את דרכי ההנהגה האלוהית.33  אלה 
קרבנות.   — זרה  בעבודה  שמקורם  מנהגים  עם  להשלים  שנדרש  במשה  הדן  בפרק 
הרמב"ם טוען שאם נתבונן 'במעשים האלוהיים, כלומר, המעשים הטבעיים' יתברר 
לנו שבעולם הטבעי אין אפשרות של 'שינוי' מידי, דהיינו במציאות תהליכי ה'שינוי' 
מתרחשים באופן הדרגתי. בעקבות חוקיות אלוהית–טבעית זו הרמב"ם טוען שלא ניתן 
היה לבטל את עבודת הקרבנות של העם הרגיל בכך, אלא שהקרבנות צריכים להיות 

מופנים אל אלוהים.34 
משה לא יכול היה לנהוג אחרת. הרמב"ם מסביר: 'טבעו זה מחייב למי שהגיע לו 
שיעור נוסף זה של שפע, שיקרא את בני–האדם )אל האמת( בהכרח, בין אם יקבלו 
ממנו ובין אם לא יקבלו ממנו, אפילו ייפגע בגופו' )מו"נ ב, לז ]עמ' 391[(. עוצמת השפע 
ואת משה לחקות את דרכי ההנהגה  זו שהביאה את הנביאים בכלל,  היא  המתקבל 

האלוהית.35 
של  זו  בהגדרה  א'.  המוקדמים  ב'כתבים  לנאמר  מקבילה  הנבואה  של  זו  הגדרה 
נבואה בולטת הדרישה למעלה תבונית גבוהה כתנאי להשגת מעלת הנבואה. לא מוזכר 
בהגדרה זו תפקידו של הכוח המדמה וגם לא האפשרות שאלוהים ימנע מאדם שהכין 
עצמו לנבואה להגיע לנבואה. אף הגדרה זו של נבואה הולמת את התפיסה שהוצגה 
לב  ב,  )מו"נ  תורתנו'  'דעת  את  הולמת  ואינה  הפילוסופים'  כ'דעת  הרמב"ם  ידי   על 
על  שופע  הזה  השכלי  'השפע  שכאשר  טען  שהרמב"ם  לציין  יש  בנוסף,   .)]374 ]עמ' 
 הכוח המדבר בלבד', הדבר מעיד על 'פגם' בכוח המדמה או על 'מיעוט הדבר השופע' 

השוו: קרייסל )לעיל הערה 3(, עמ' 153-151.  33
 W. Z. Harvey, ‘Les Sacrifices, La Priere et l’etude chez Maimonide’, Revue des ראו:   34

Etudes Juives, 154,1–2 (1995), pp. 101–102; קרייסל )לעיל הערה 4(, עמ' 23. 
מעלתו  חברה  ומייסד  מחוקק  גם  'שהוא  שפילוסוף  סבורים  והרמב"ם  שאלפאראבי  מציין  פינס   35
'מורה נבוכים'  כפילוסוף גדולה ממעלת רוב הפילוסופים'. ראו: פינס, המקורות הפילוסופיים של 

)לעיל הערה 4(, עמ' 134. 
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)מו"נ ב, לז ]עמ' 389[(.36 במילים אחרות, המצב האידאלי הוא שהשפע האלוהי ייקלט 
על ידי שני הכוחות, ולכן מתחזקת הסברה שבנבואת משה פעילים שני הכוחות.37 

מה  מּכל  והימנעותו  הגדולה  הׂשגתו  מתוך  שמגיע  מי  מהם  'יש  מוסיף:  הרמב"ם 
שזולת האל יתעלה לידי כך שנאמר עליו "ויהי ָשם ִעם ה'" ]שמ' לד 25[, שואל ונענה, 
מדבר ודיבור מופנה אליו באותו מעמד קדוש. מרוב שמחתו במה שהשיג "לחם לא אכל 
ומים לא שתה" ]שם[, שכן השכל התחזק עד כדי שהושבת כל כוח גס בגוף ]...[' )מו"נ ג, 
נא ]עמ' 657[(. מי שזכה למעלה המתוארת כאן הוא משה. אולם, יש מקום לשאול למה 
הרמב"ם אינו מזכיר את משה בצורה מפורשת? כל הקורא את ה'מורה' יודע שהפסוקים 
המצוטטים מתייחסים אל משה. סביר להניח שהסיבה היא שהרמב"ם מבקש לרמוז 
שלא רק משה מסוגל להגיע למעלה זו. הפסוקים הם דוגמה למעלה שאליה מחויב להגיע 

כל חכם השואף לשלמות. 
הזיקה בין הכוח המדבר לבין הכוח המדמה בנבואת משה מתברר גם מפרשנות 
הרמב"ם למונח 'כרוב', כי הרמב"ם מבהיר 'שהשכל קרוי כרוב' )מו"נ ב, ו ]עמ' 281[(.38 
הרמב"ם מבקש להבהיר כוונתו ומצטט את מדרש קהלת האומר: 'בשעה שאדם ישן 
נפשו אומרת למלאך ומלאך לכרוב'.39 הרמב"ם עצמו מציין שאף הכוח המדמה מכונה 
השכל  שהם  היא  הכרובים'  'שני  את  לפרש  הסבירה  שהדרך  סבור  ריינס  'מלאך'.40 
הפועל והשכל של משה.41 יש להוסיף שכדי 'לשלוט' נדרש 'שיתוף פעולה' בין השכל 
העיוני, השכל המעשי והכוח המדמה.42 עניין זה תקף גם לגבי משה. אולם, יש להבחין 
בין המקרים שבהם משה נעזר בכוח המדמה כדי להמחיש ולשלוט בהמון, לבין מקרים 

שבהם הכוח המדמה של משה ממלא תפקיד מכריע בקבלת השפע האלוהי.
שני  בין  שכן  נוספת,  משמעות  הכרובים  מבין  ומתנבא  כעומד  משה  של  לדימוי 
הכרובים עמדה הכפורת )שמ' כה 19-17(, לפיכך משה הוא הכפורת ב'משכן'.43 אלגוריה 

ראו: קרייסל )לעיל הערה 3(, עמ' 149.   36
ראו: מייסי )לעיל הערה 4(, עמ' 190.   37

ראו: וולפסון )לעיל הערה 6(, עמ' 445.  38
קהלת רבה י 20. השוו: רוזנברג )לעיל הערה 8(, עמ' 109.  39

כבר שם טוב ואפודי ביקשו לפרש את דברי הרמב"ם כמתארים את היחסים שבין הכוח המדמה   40
לכוח השכלי העיוני, בפירושם למו"נ ב, ו. שלום רוזנברג קובע ש'משל המלאך המתגלה והמגלה אינו 
 אלא פרסוניפיקאציה של האמצעי דרכו מתגלית הנבואה, דהיינו הכח המדמה'. ראו: רוזנברג )לעיל 

הערה 8(, עמ' 109.
ראו: ריינס )לעיל הערה 6(, עמ' 331.   41
ראו: קרייסל )לעיל הערה 4(, עמ' 77.  42

43  זאב הרוי העיר לי שיש מקום להשוות עניין זה להתייחסות הרמב"ם למדרש חז"ל על 'צלע המשכן' 
)מו"נ ב, ל(. הרמב"ם מבקש להבהיר שאדם וחוה הם למעשה ישות אחת, כי 'צלע' הוא 'צד'. אדם 
וחוה מסמלים שני צדדים — החומר והצורה. השאלה הנשאלת היא: אם משה הוא המשכן, האם ניתן 
לטעון שמשה מקביל גם לאדם. ומצד שני, חוה = צלע המשכן. כספי העיר: 'שתוף אדם. הוא שם אדם 
הראשון לפי הנסתר בדעת המורה על משה רבנו, כי הוא האדם הראשון שנמצא בעולם ]...[' )י' כספי, 
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זו עולה בקנה אחד עם התפקיד שממלא משה מול עמו. תורת משה משקפת את קליטתו 
של השפע האלוהי, כאמור לעיל, על ידי הכוח השכלי, הכוח המדמה והשכל המעשי של 
משה. יש להבהיר ש'דיבור' אלוהי, כפי שטוען קרייסל, הוא מליצה המבקשת להצביע 
על קבלת השפע האלוהי. הרמב"ם אינו סבור שאלהים 'בחר' אדם מסוים ומסר לו מסר 
מסוים. השפע נאצל באופן נצחי באין בה מסרים מיוחדים הנמסרים לאדם פרטי זה 

או אחר.44 

רוח הקודש — המעלה הייחודית של משה

לדברי הרמב"ם, על אדם לעבור כמה שלבים כדי לזכות ב'רוח הקודש'. שומה עליו 
והעמקה תבוניים. אדם אשר  לעיון  ולהקדיש עצמו  לפרוש מפיתויי העולם החומרי 
הקדושות  הצורות  באותן  להבין  הכסא  תחת  קשורה  למעלה  תמיד  פנויה  'דעתו 
הטהורות ומסתכל בחכמתו של הקב"ה כולה מצורה ראשונה עד טבור הארץ ויודע 
מהן גדלו מיד רוח הקודש שורה עליו'.45 ה'מעלה' המוצגת כאן, בספר השייך למה 
שכונה לעיל 'כתבים מוקדמים א', היא תבונית והשגתה תלויה ב'כח דעתו' של האדם 
ה'נבואה'  והשגת  הקודש'  'רוח  השגת  כן,  אם  חומריים.  מפיתויים  לפרוש  וביכולתו 
הן הישג תבוני.46 לכן, השגת הנבואה תלויה רק ברצונו וביכולתו של האדם. תפיסה 

משכיות הכסף, על מו"נ א, יד ]עמ' 30[ )פרנקפורט דמיין תר"ח . אם חטא האדם הראשון היה כניעתו 
לתאוות הגוף, הרי משה בהר סיני מסמל את ההתגברות על תאוות הגוף ודבקות בשכל. לכן, ניתן 
להתייחס אל משה כאל מי שהצליח לממש את החזרה למעלה התבונית הנעלה של האדם הראשון 

לפני החטא.
ראו: קרייסל )לעיל הערה 4(, עמ' 12.   44

משנה תורה, הלכות יסודי התורה ז, א )מהדורת מ"ד רבינוביץ ]לעיל הערה 6[, עמ' לה(. יפה הרטום   45
טענה שהלכות יסודי התורה ז, א מתייחס למשה בלבד, שכן תכונות הנביא המתוארות כאן הולמות 
רק את נבואת משה. ללא ספק, התכונות הנבואיות המתוארות כאן הולמות בצורה מלאה במיוחד 
את נבואת משה, אבל הרמב"ם מתייחס בהלכה ראשונה זו לתופעת הנבואה. סביר בעיניי להניח 
שהרמב"ם מציג כאן את היעדים שהנביא צריך לשאוף להגיע אליהם, ויעדים אלה אכן הושגו בצורה 
המלאה ביותר על ידי משה. אולם, סביר יותר להניח כי הנאמר מתייחס לכלל הנביאים, שכן הניסוח 
של הרמב"ם אינו מתייחס רק לנבואת משה, וזאת לפי תחילת הלכה זו שבה הרמב"ם טוען: 'מיסודי 
התורה לידע שהאל מנבא את בני האדם ]...['. ראו: י' הרטום, ביאור לפרק השביעי להלכות יסודי 

התורה לרמב"ם, עבודת מוסמך, אוניברסיטת תל אביב, תשמ"ד, עמ' 82.
שאלה מעניינת נשאלתי על ידי הרוי: האם קיימת הקבלה בין הדרכים שבהן חז"ל והרמב"ם מפרשים   46
את המונח רוח הקודש? עיון רציני בשאלה זו מצריך מחקר רחב כשלעצמו, אבל נדמה שיש טעם 
להתייחס בקצרה לשאלה. הרמב"ם מתייחס, במו"נ א, כד, לשימוש שעושה ישעיה במונח רוח הקודש: 
'והמה מרו וִעצבו את רוח קדשו ויהפך להם לאויב הוא נלחם בם' )יש' סג 10(. הרמב"ם מביא פסוק זה 
בפרק המבקש לטעון ש'עצב' הוא שם משותף. לעומת הרמב"ם, ניתן לטעון שהדימוי האלוהי העולה 
מקריאת דברי ישעיה הוא מיתי למדי. הרמב"ם מתרחק מדימויים מיתיים מסוג זה. מעניינת במיוחד 
העובדה שהרמב"ם בחר לא לצטט את המשך הפסוקים בדברי ישעיה: 'ויזּכֹר ימי עולם משה עמו איה 
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לב  ב,  )מו"נ  לשיטתנו'  ויסוד  תורתנו  כ'דעת  ב'מורה'  המוצגת  לתפיסה  מנוגדת   זו 
רק  תלויה  הקודש'  'רוח  ספק שהשגת  מותיר  אינו  הניסוח של הרמב"ם   .)]374 ]עמ' 
ביכולתו, ברצונו ובחכמתו של האדם. הגדרות אלה מקבילות לתיאור המעלה שאליה 
הגיע משה בתשובה לבקשתו 'הודיעני נא את דרכך' )שמ' לג 13(. שכן, בתשובה לבקשה 
זו אלוהים 'הציג לפניו את הנמצאים כולם, שעליהם נאמר: "וירא אלהים את כל אשר 
עשה והנה טוב מאד" )בר' א 31(. ב"הציג לפניו" כוונתי שהשיג את טבעם והתקשרותם 
זה בזה, כך שהוא ידע את הנהגתו ]של האל[ אותם, כיצד היא בכלל ובפרט' )מו"נ א, נד 
]עמ' 131[(. ב'משנה תורה' השגת מעלה זו כונתה השגת 'רוח הקודש', וב'מורה' מדובר 
השלכות  בעלת  בידיעה  מדובר  המקורות  בשני  האלוהיים.  הפעולה  תארי  בידיעת 
מעשיות, כי זו הידיעה המאפשרת למשה להנהיג את עמו.47 המונח 'רוח הקודש' משמש 
ב'מורה' לתיאור המעלה השנייה של מעלות הנבואה )מו"נ ב, מה(, ומעלה זו מאפיינת 
והנאמר בכמה  א'  ב'כתבים המוקדמים  פי הנאמר  נבואת משה. על  ייחודה של  את 
העיונית  הידיעה  את  לממש  היכולת  הוא  משה  נבואת  של  ייחודה  ב'מורה',  פרקים 
זו, שעל פי דבריו אינה מעלה  המופשטת לידיעה מעשית. הרמב"ם מבהיר שמעלה 
נבואית של ממש, ליוותה את משה עד סוף ימיו )מו"נ ב, מה(. הרמב"ם אינו מהסס 
לקבוע שעשייה 'מעשית' זו היא מצווה — 'צונו להדמות בו ית' לפי יכלתנו והוא אמרו 

והלכת בדרכיו'.48
לבקשת משה: 'הודעני נא את דרֶכָך' )שמ' לג 13(, ענה אלוהים: 'אני אעביר כל טובי 
על פניך' )שם, 9(. הרמב"ם מבהיר שמשמעות 'כל טובי' היא שאלהים 'הציג' בפני משה 
'את הנמצאים כולם'. משה 'השיג את טבעם ]של כל הנמצאים[ והתקשרותם זה בזה, 
כך שהוא ידע את הנהגתו ]של האל[ אותם, כיצד היא בכלל ובפרט. אל עניין זה הצביע 
באומרו: בכל ביתי נאמן הוא )במ' יב 7(. כלומר, הוא הבין את מציאות עולמי כולו הבנה 

הַּמֲעֵלם מים את ֹרעי צאנו איה הׂשם בִקרבו את רוח קדשו: מוליך לימין משה זרוע תפארתו בוקע מים 
מפניהם לעשות לו ֵשם עולם' )יש' סג 12-11(. בפסוקים אלה ישעיה קושר את משה ואת רוח הקודש. 
משה מוצג כמוליך ומבצע את רצון רוח הקודש. אני משער שהרמב"ם בוחר לא לצטט פסוקים אלה 
בגלל הרוח המיתית שבהם. אולם, הדבר תמוה כי יכול היה לפרשם בדרך ההולמת את השקפותיו, 
במיוחד כי כבר חז"ל פירשו את דברי ישעיה בדרך שבה היסודות המיתיים מאבדים מעוצמתם. 
למשל, במדרש תנחומא נאמר: 'ויבאו שני המלאכים סדומה זש"ה והמה מרו ועצבו רוח קדשו ויהפך 
להם לאויב הוא נלחם בם )יש' סג 10( א"ר ירמיה בר אלעזר חמשים ושתים שנה הקב"ה מעיד באנשי 
סדום ומזעזע עליהם את ההרים כדי שיעשו תשובה ]...[' )תנחומא, וירא י(. במדרש זה אין עוד רוח 

של מאבקים מיתים. 
 M. Galston, ;23 ראו: ריינס )לעיל הערה 6(, עמ' 344-343; קרייסל )לעיל הערה 3(, עמ' 7-6, הערה  47
 ‘The Purpose of the Law according to Maimonides’, J. A. Buijs (ed.), Maimonides: 
A Collection of Critical Essays, Notre Name, Indiana 1988, p. 227. על השוואה בין הרמב"ם 
 ,)4 הערה  )לעיל  נבוכים'  'מורה  של  הפילוסופיים  המקורות  פינס,  ראו:  זו  בסוגיה  אבן–רשד   לבין 

עמ' 160.
ספר המצוות, מצוות עשה ח. ראו: פינס, שם, עמ' 132, 162.  48
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אמיתית בת–קיימא' )מו"נ א, נד ]עמ' 131[(. ידיעה עיונית49 זו היא אשר מאפשרת למשה 
להנהיג את עמו,50 כלומר שלמות השכל העיוני מאפשרת לשכל המעשי להציג בפני 
העם תורה המאפשרת השגת תיקון הגוף ותיקון הנפש )מו"נ ג, כז(. המעלה הגבוהה 
והמיוחדת של משה המתוארת כאן היא המעלה המתוארת גם במשל הארמון )מו"נ ג, 
נא(. משה הגיע אל המעלה התבונית הגבוהה ביותר וכן היה בעל היכולת הנבואית של 

ההנהגה המדינית. 
השפע האלוהי אשר התקבל על ידי השכל העיוני, השכל המעשי והכוח המדמה הוא 
אשר הניע את משה לחוקק תורה לעמו. במובן זה ניתן לומר שעבור הרמב"ם התורה 
 היא אלוהית ואנושית. משה, בעל האישיות המיוחדת והמטען התרבותי–רוחני המיוחד, 
 ‘The Mosaic experience :הוא הצינור שדרכו השפע האלוהי התגשם בתורה. ריינס טען
ה'התגלות'  בין  מבחין  ריינס   51.was twofold: prophetic and subprophetic ]…[’ 
התבונית שזכה לה משה לבין 'תרגום' ידיעה עיונית זו לחיי המעשה.52 לכן, ריינס טוען 
שמהות התורה היא אלוהית, משום שהיא משקפת את הדרכים שבהן אלוהים מנהיג 
את העולם )מו"נ א, נד(.53 בעוד התורה, מצוותיה וסיפוריה הם 'אנושיים' ומשקפים 
את רצונו של משה ליישם את דרכי ההנהגה האלוהיים. לצורך הנהגת העם נזקק משה, 
כאמור לעיל, להשתמש בשכל המעשי ובכוח המדמה. זאת משום שהשכל העיוני הדבק 
בשכל הפועל משיג מושכלות מופשטות בלבד.54 בניסוח של הרוי: 'התברר כי הרמב"ם 
הגדיר  האחרון  המדיני.  הפילוסוף  הרמב"ם  של  המבצעת  הזרוע  היה  ההלכה  פוסק 
מהו החוק האלוהי, והראשון פעל להתאים את תורת משה להגדרה זו'.55 יש להעיר 
שהואיל ומשה עובר שלבים שונים ומשתנים במעלותיו הנבואיות אין מקום להבחנה 
חדה וברורה בין הפן הנבואי–אלוהי לתרגום המעשי, שכן הכוח המדמה והשכל המעשי, 

כפי שנראה להלן, פעילים אף במעמד הר סיני.56 
בכוחותיו  שימוש  יעשה  לא  שהאדם  ייתכן  לא  ב'מורה',  הנאמר  פי  על  בנוסף, 
הגופניים, והכוח המדמה הוא אחד מכוחות אלה, בעודו חי בעולם הזה. הרמב"ם מבהיר 
ככל  'אבל  הגוף:  מות  עם  אליה  להגיע  עשוי  את המעלה שאדם  זאת כשהוא מתאר 
שנחלשים כוחות הגוף ואש התאוות דועכת, מתחזק השכל ומתפשט אורו ומזדככת 

ראו: כשר )לעיל הערה 3(, עמ' 55.  49
תפיסה זו מצויה גם אצל אלפאראבי. ראו: מייסי )לעיל הערה 4(, עמ' 186.  50

ראו: ריינס )לעיל הערה 6(, עמ' 348.  51
ראו: ריינס )שם(, עמ' 358-354; ז' הרוי, 'על חובת ההתבוננות הפילוסופית )אעתבאד(', תרביץ, נח   52

)תשמ"ט(, עמ' 83; קליין–ברסלבי )לעיל הערה 27(, עמ' 137.
ראו: ז' הרוי, 'בין פילוסופיה מדינית להלכה במשנת הרמב"ם', עיון, כט )תש"ם(, עמ' 209.   53

 T. Rudavsky, ‘Maimonides and Averroes on God’s Knowledge of Possibles’, Daat, :השוו  54
13 (1984), pp. xxvi–xliv

ראו: הרוי )לעיל הערה 53(, עמ' 209.  55
ראו: קליין–ברסלבי )לעיל הערה 27(, עמ' 89.  56
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למוות,  ומתקרב  בא–בימים  השלם  כאשר  והיה  במה שהשיג.  ו)האדם( שמח  השגתו 
גדלה השגה זאת מאוד. והשמחה בהשגה זאת והחשק אל המושכל גדלים מאוד עד 
שהנפש עוזבת את הגוף אז, בשעת אותו עונג' )מו"נ ג, נא ]עמ' 665[(. לכן לא ניתן לטעון 
שבנבואת משה לא הייתה לכוח המדמה השפעה, כי רק המוות עשוי לשחרר אדם 

מהכוח המדמה.57
אמנם, משה מוצג כנביא–מנהיג שהגיע לדרגה הגבוהה ביותר, אבל בהלכות יסודי 
עליו  'ובעת שתנוח  המלך:  את שאול  כדוגמה  מציג  הרמב"ם  לה[,  ]עמ'  א  ז,  התורה 
הרוח תתערב נפשו במעלת המלאכים הנקראים אישים ויהפך לאיש אחר ויבין בדעתו 
שאינו כמות שהיה אלא שנתעלה על מעלת שאר בני אדם החכמים. כמו שנאמר בשאול 
והתנבית עמם ונהפכת לאיש אחר'. יש בפסקה זו לפחות שני עניינים הדורשים תשומת 
לב. נאמר כאן שכשיזכה אדם שישרה עליו 'רוח הקודש' הוא יימצא במעלת המלאכים, 
ומכך משתמע שלא רק משה יכול להגיע למעלה זו. כדי להבהיר זאת הרמב"ם מביא 
כדוגמה את שאול. דוגמה זו מיועדת לא רק להדגיש שלא רק משה זכה ב'רוח הקודש' 

אלא גם להדגיש את התפקיד הפוליטי–חברתי של הזוכה ב'רוח' זו.
שמטרת  המבהיר  לפסוק  השלישי,  השורש  המצוות,  בספר  מתייחס,  הרמב"ם 
שמטרת  לו  המבהיר  האלוהי  הקול  את  'שומע'  משה  'מעשית'.  היא  להר  ה'עלייה' 
ואתנה לך את  והיה שם  ה' אל משה עלה אלי ההרה  'ויאמר  העלייה היא כפולה: 
ֻלחֹת האבן והתורה והמצוה אשר כתבתי להוֹרתם' )שמ' כד 12(.58 בחוויה נבואית 
זו 'מתגלה' למשה שעליו 'לעלות' — להגיע למעלה נבואית הגבוהה שבה 'תינתן' לו 
התורה. מטרה כפולה זו, הכורכת יחדיו עיון ומעשה, היא המייחדת את נבואת משה 

בעיני הרמב"ם.
שאלות  המעלה  בדרך  הקודש  לרוח  המקדש',  כלי  ב'הלכות  מתייחס,  הרמב"ם 
נוספות. הרמב"ם כותב: ']...[ ומיד רוח הקודש לובשת את הכוהן, ומביט בחושן, ורואה 
במראה הנבואה, עלה או לא תעלה — באותיות שבולטות מן החושן כנגד פניו. ואומר לו 
עלה, או לא תעלה'.59 הניסוח כאן מעניק משמעות נוספת למתרחש בנפש ששורה עליה 
רוח הקודש. ראשית, הדוגמה מבהירה שוב שלא רק משה זכה בחוויה מעין זו. שנית, 
ברור שהמתרחש בנפשו של הכוהן בהביטו בחושן איננו ביטוי של הכוח המדבר בלבד. 
סביר שדברי הכוהן משקפים שילוב של כמה כוחות נפש, ויש לכוח המדמה תפקיד 
מכריע בחוויה זו. סביר שאף תובנה זו עמדה לנגד עיני הרמב"ם בעת שניתח את נבואת 

השוו: פינס, המקורות הפילוסופיים של 'מורה נבוכים' )לעיל הערה 4(, עמ' 134.   57
על ה'קול' האלוהי ה'מדבר' עם משה ראו: ח' קרייסל, 'קול ה' בפרשנות הפילוסופית של ימי הביניים',   58

דעת, 16 )תשמ"ו(, עמ' 26-25. כן ראו: קרייסל )לעיל הערה 4(, עמ' 36-32. 
משנה תורה, ספר העבודה, הלכות כלי המקדש י, יא )משנה תורה, הוא היד החזקה לרבינו משה   59 
בן מימון, ספר עבודה, מפורש על–ידי ש"ד מנדלסון, ז' זק"ש, מ' רייך, ערך מ"י ליב זק"ש ]רמב"ם 

לעם, ו[, עמ' קיא-קיב(.
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משה. לכן ייתכן שכשנאמר שמשה הגיע לדרגה שבה 'שורה עליו' רוח הקודש אין כוונת 
הרמב"ם לחוויה שבה רק הכוח המדבר הוא המשפיע. 

על עליונותה וייחודה של נבואת משה — האבות ומשה

ההשוואה בין מעלתם הנבואית של האבות לבין זו של משה מתבקשת, כי הרמב"ם 
מוביל את הקורא לערוך השוואה זו במקומות נוספים לאלה שכבר התייחסנו אליהם,60 

למשל:

ומשה  זרה  עבודה  נגד  הרעיוני  המאבק  את  התחיל  שאברהם  טוען  הרמב"ם   .1
'השלים' את המשימה )מו"נ ג, כט ]עמ' 524[(. המלחמה נגד עבודה זרה של שני 

הנביאים ניזונה ממסקנות הידיעה העיונית שהשיגו. 
שלושת האבות מוצגים כמי שביקשו, כמשה אחריהם, לאחד עיון ומעשה )מו"נ   .2
ג, מג ]עמ' 598[(. שלמות תבונית ומוסרית אפשרה לאבות, כפי שאפשרה למשה, 

להנהיג ולחנך. 
הרמב"ם מבקש להדגיש את ייחודה של נבואת משה וטוען: 'איני אומר על דרגה   .3
זאת שהיא דרגת הנביאים כולם, אלא אומר שזאת דרגת משה רבנו' )מו"נ ג, נא 
]עמ' 661[(. אולם, בהמשך הפרק הוא טוען: 'ונאמר עליו ]על משה[: ויהי שם 
עם ה' ]שמ' לד 28[, ונאמר לו: ואתה פה עמד עמדי ]דב' ה 28[, כמו שהבהרנו 
משמעות פסוקים אלה, זאת גם דרגת האבות שקרבתם אליו יתעלה הגיעה עד 
באשר  כי   ]...[ בהשגתו  שכליהם  והתאחדות   ]...[ בם  לעולם  נודע  ששמו  כדי 
לארבעה אלה, האבות ומשה רבנו, התברר שהתאחדו עם האל, כלומר השיגוהו 
ואהבוהו' )שם ]שם[(.61 הרמב"ם טוען כאן שמבחינה עיונית הגיעו האבות ומשה 

לדרגה העליונה שהיא ההתאחדות עם האל.62 

השוו: ז' הרוי, 'כפירתה של מרים הנביאה ביסוד השביעי של הרמב"ם', א' ארליך, ח' קרייסל, ד' לסקר   60
)עורכים(, על פי הבאר — מחקרים בהגות יהודית ובמחשבת ההלכה, באר שבע תשס"ח, עמ' 192-191.

הרוי הפנה את תשומת לבי להערה שהעירה לו חנה כשר על הנאמר בפרק זה של ה'מורה'. הרוי   61
פירש את הפרק פרשנות רחבה, שלפיה הרמב"ם מציג בפרק זה דרגה משותפת לאבות ולמשה, 
כפי שפירשתי לעיל בגוף המאמר. כשר העירה שמוקדם יותר בפרק קיבל הפסוק: 'ויהי ׁשם ִעם ה' 
ארבעים יום וארבעים לילה לחם לא אכל ומים לא שתה וִיכתֹב על הֻלחֹת את דברי הברית עשרת 
הדברים' )שמ' לד 28( פרשנות מצמצמת. אכן, הרמב"ם מפרש את הפסוק מוקדם יותר כמתייחס 
למשה בלבד. לי נדמה שבכך לא חרג הרמב"ם מדרכו לחשוף את תפיסתו על מעמדה של נבואת משה 

מצד אחד ולהסתיר תפיסה זו מצד שני. ראו: הרוי )לעיל הערה 60(, עמ' 192, הערה 25.
ייחודית ואין שנייה לה לבין הפסקאות שמהן  הרוי התייחס לסתירה שבין הטענה שנבואת משה   62
משתמע שהאבות, אהרן ומרים, השיגו מעלה נבואית דומה לזו של משה. לדבריו: 'ההשוואות של 
הרמב"ם בין האבות ואהרן ומרים לבין משה רבנו נותרות תמוהות. הסתירות בהשוואות אלו רומזות 

לסודות בתורת הנבואה של "מורה נבוכים"'. ראו: הרוי )שם(, עמ' 194. 
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שלמות  דרגת  לאותה  הגיעו  ומשה  שהאבות  מפורשת  בצורה  אומר  הרמב"ם   .4
בתחום העיוני: 'לדעתי זאת ראיה שעשו ]האבות ומשה[ מעשים אלה באיבריהם 
בלבד בשעה ששכליהם לא פסקו מהיות לפניו יתעלה. כן נראה לי שמה שִחייב 
את הישארותם של ארבעה אלה בתכלית השלמות אצל האל, כשהשגחתו עליהם 
מתמדת, אפילו כאשר עסקו בריבוי הממון ]...[' )מו"נ ג, נא ]עמ' 662(. יש לשים 
לב שהרמב"ם טוען כאן שההשגחה האלוהית על האבות ועל משה 'מתמדת', 

כלומר אף האבות זכו למעלה שמשה זכה לה! 
הרמב"ם אומר גם דברים הפוכים: 'אך שאדם יטען לנבואה מכיוון שהאל דיבר   .5
אליו ושלח אותו — זה לא נשמע מעולם לפני משה רבנו. ואל יטעה אותך מה 
שנאמר על אודות האבות שנזכר שהאל דיבר אליהם ונגלה אליהם, כי אין אתה 
מוצא אופן זה של נבואה כדי שהם יָזמנו את בני–האדם או ידריכו את זולתם, 
 באופן שיאמר אברהם, או יצחק, או יעקב, או מי שקדם להם ]...[' )מו"נ א, סג 
]עמ' 163(. סביר להניח שבדברים אלה רצונו להדגיש באופן דוגמטי את עליונותה 
של נבואת משה. אולם, לא נאמר כאן שהאבות לא הגיעו לדרגת שלמות מקבילה 
לזו של משה אלא שהם הציגו עצמם בפני הבריות בצורה שונה מזו של משה. 
לעומת האבות, משה הציג עצמו בצורה המדגישה את היותו נציג אלהים: 'שאדם 
יטען לנבואה מכיוון שהאל דיבר אליו ושלח אותו — זה לא נשמע מעולם לפני 
משה רבנו' )שם ]שם[(. נדמה, שכוונת הרמב"ם לטעון שמשה השכיל להבין שכדי 
להצליח במשימתו עליו להקנות סמכות אלוהית לתורתו ולעצמו. משה יישם את 
התורה התאולוגית–מדינית שאליה הרמב"ם מתייחס כשהוא טוען שיש בתורה 
מלבד 'דעות נכונות' גם 'אמונות מסוימות שהאמונה בהן הכרחית לשם תקינות 
המצבים המדיניים' )מו"נ ג, כח ]עמ' 518[(. לעומת האבות, משה הצליח לבנות 

תורה המצליחה לבסס את סמכותה ולהשלים את המשימה שהחלו האבות.

על החוויה הנבואית עצמה — מראה הנבואה ונבואת משה

במספר מקומות בפירוש המשנה הרמב"ם מתייחס לנבואת משה כאל נבואה שהתרחשה 
במצב של מראה הנבואה. ישנה בעייתיות בהנחה שגם בנבואת משה למראה הנבואה 
יש תפקיד חשוב בשלבים רבים בחייו, כי אין ספק שדברי רוזנברג על מראה הנבואה 
מתארים סכנה זו במדויק. לדבריו: 'הואיל ובמחזה הנבואה מעורב הדמיון, מבחינה זו 
תיתכן טעות בנבואה, לפי שהדמיון מתלבש בצורות אינדיבידואליות'.63 אמנם רוזנברג 
מציין שם ש'כך העניין בכל הנביאים, פרט למשה'. אולם, הואיל ובנבואת משה הכוח 

רוזנברג )לעיל הערה 8(, עמ' 149.  63
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המדמה משפיע בכל חזיונותיו הנבואיות, אפילו במעמד הר סיני )אף אם זו השפעה 
חלשה יחסית, היא עדיין קיימת(, קיימת האפשרות שגם בנבואת משה ישנן 'טעויות'. 

בהתייחסו לעקדת יצחק הרמב"ם מעיר: 

יחשוב  שלא  בהתגלות,  אליהם  שבא  מה  את  כאמת  מקבלים   הנביאים 
מישהו שמכיוון שזה בחלום ובמראה, כמו שהבהרנו, ובאמצעות הכוח המדמה, 
 יש שלא יהיה מה שהם שומעים או מה שמוצג להם ודאי )להם( או שיתערב בו 
דמיון–שווא כלשהו. לכן רצה להודיענו שּכל מה שרואה הנביא במראה הנבואה 
הוא אמת ודאית בעיני הנביא. בשום אופן לא יטיל ספק במשהו ממנו. דינו 
בעיניו כדין הדברים המציאותיים כולם המוׂשגים בחוש או בשכל )מו"נ ג, כד 

]עמ' 507[(.

מבחינתו של הנביא, מה ש'התגלה' לו בחזון הוא אמת. אין זו אמת שניתנת להוכחה 
זו  התבונה.  דרכי  באמצעות  לשכנע  הנביא  של  ביכולתו  ואין  דיסקורסיבית  בצורה 
אמת שמקורה החוויה הפרטית של הנביא ומי שלא חווה חוויה זו עשוי לא להשתכנע 

ב'אמיתותה'. סביר מאוד להניח שכך תופס הרמב"ם גם את נבואת משה.
לצטט  לעצמו  מאפשר  הרמב"ם  הנבואה,  איננו  לדיון  העומד  כשהנושא  דווקא 
פסוקים המייחסים למשה את מראה הנבואה. אמנם, ב'משנה תורה', ב'הלכות יסודי 
הנביאים.64  שאר  לנבואת  משה  נבואת  בין  ההבדלים  את  מונה  הרמב"ם  התורה', 
אולם, הרמב"ם מתייחס לנבואת משה גם בקבצים הלכתיים נוספים ב'משנה תורה'. 
סביר להניח שהאופי המעשי–הלכתי של 'משנה תורה' הביא את הרמב"ם להעמיק 
ולהציג בצורה גלויה יותר את תפקידו של השכל המעשי ואת יחסו של כוח תבוני זה 
לכוח המדמה. לכן מצויות ב'משנה תורה' דוגמאות המבהירות שמרבית נבואות משה, 
כנבואת שאר הנביאים, התרחשו במראה הנבואה. אצביע על דוגמאות נוספות לכך 
שהרמב"ם מציין במפורש שנבואת משה, לפני ואחרי 'עלייתו' להר סיני, התרחשה 

ב'מראה הנבואה':

'שהרי אמר ה' למשה ככל אשר אני מראה אותך תבנית המשכן ואת תבנית כל כליו   .1
זה, והפסוק  9(.65 אמנם, הרמב"ם אינו מוסיף ביאור לפסוק  וכן תעשו' )שמ' כה 
מודע  ודאי  הרמב"ם  אבל  הלכתית,  לפסיקה  אסמכתה  הרמב"ם  בידי  משמש 

להשלכות הפסוק על מעמדה ועל טיבה של נבואת משה. 
בהתייחסות נוספת לחוויה נבואית מסוג זה הרמב"ם מוסיף: 'אמר ה' למשה ככל   .2
אשר אני מראה אותך וכו' וכן תעשו. רצה בזה שכל מקדש שיעשה כמו זה תהיה 

משנה תורה, הלכות יסודי התורה, פרק ז, הלכה ו )מהדורת מ"ד רבינוביץ ]לעיל הערה 6[, עמ' לז-לח(.  64
פירוש המשנה, סדר נזיקין, סנהדרין א, ה )משנה עם פירוש רבינו משה בן מימון, תירגם מערבית על   65

פי כתב היד המקורי והוסיף מבוא והערות יוסף בכה"ר דוד קאפח, ירושלים תשכ"ה, עמ' קד(.
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עשייתו'.66 הרמב"ם רואה כאן לנכון לצטט מדרש שבו משה 'רואה' בחוויית מראה 
הנבואה כיצד מקדש אמור 'להראות'. ניתן היה לטעון שהואיל והמדובר בחיבור 
שאיננו 'עיוני' הרמב"ם מנסח את דבריו בצורה שקהל קוראיו ה'פשוטים' מסוגלים 
להבין. אולם, הנחה זו אינה סבירה, שכן הרמב"ם לא טוען כאן, כפי שהוא עושה 
ב'מורה', בצורה חדה וגלויה שנבואת משה לא התרחשה במראה הנבואה. סביר 
כפי  למדי,  גלויה  בצורה  לומר  מוכן  עדיין  היה  תורה' הרמב"ם  להניח שב'משנה 
שנראה להלן, שבשלבים שונים בחייו הנבואים של משה החוויה הנבואית התרחשה 

במראה הנבואה. 
בהלכות קדוש החודש הרמב"ם טוען: 'חדשי השנה הם חדשי הלבנה, שנאמר עולת   .3
2[, כך  יב  ]שמ'  ונאמר החדש הזה לכם ראש חדשים   ]14 ]במ' כח  חדש בחדשו 
אמרו חכמים הראה לו הקב"ה למשה באצבע דמות לבנה ואמר כזה ראה וקדש'.67 
הרמב"ם טוען גם כאן, בצורה מפורשת, שמשה התנבא במראה הנבואה. הואיל 
והציווי לקדש את החודש ניתן בראשונה בפרשת בא, ניתן לטעון שמשה התנבא 
במראה הנבואה לפני עלייתו להר סיני. סביר להניח שבדרך זו יש לפרש פסוקים 
מקבילים בתורה, למשל: 'וזה מעשה המנֹרה מקשה זהב עד ירכה עד פרחה מקשה 
הוא כמראה אשר הראה ה' את משה כן עשה את המנֹרה' )במ' ח 4(. פסוק זה מורה 
על כך שמשה ראה במראה הנבואה את צורת המנֹרה והוא אשר מוסר לבצלאל את 

ההוראות לביצוע. אירוע זה מתרחש אחרי מעמד הר סיני.
בהלכות יסודי התורה הרמב"ם מתייחס לביטויים אנתרופומורפים שבתורה, כגון:   .4
'ותחת רגליו' )שמ' כד 10(; 'כתובים באצבע אלהים' )שמ' לא 18( ועוד. ברשימה 
זו הרמב"ם מונה גם את משה וטוען: 'משה רבינו עצמו ראהו על הים כגבור עושה 
מלחמה, ובסיני כשליח צבור עטוף, לומר שאין לו דמות וצורה, אלא הכל במראה 
הנבואה ובמחזה ]...['.68 אף כאן הרמב"ם סבור שנבואת משה מתרחשת במראה 
הנבואה. עיון במקור המדרש השני שאליו מתייחס הרמב"ם, על אלוהים המתואר 
כ'שליח צבור עטוף', עשוי להבהיר פרט נוסף על נבואת משה. שם נאמר: '"ויעבר ה' 
על פניו ויקרא" ]שמ' לד 6[, אמר רבי יוחנן: אלמלא מקרא כתוב אי אפשר לאומרו, 
מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח צבור, והראה לו למשה סדר תפלה. אמר 
לו: כל זמן שישראל חוטאין — יעשו לפני כסדר הזה, ואני מוחל להם'.69 הפסוק 
הנדרש במדרש זה מתאר אירוע שהתרחש לאחר חטא עגל הזהב, ולענייננו — חוויה 

פירוש המשנה, סדר נזיקין, שבועות ב, ב )משנה עם פירוש רבינו משה בן מימון, תירגם מערבית על   66
פי כתב היד המקורי והוסיף מבוא והערות יוסף בכה"ר דוד קאפח, ירושלים תשכ"ה, עמ' קסט(.

משנה תורה, הלכות קדוש החדש, פרק א, הלכה א )משנה תורה היא היד החזקה לרבנו משה בן   67
מימון, מהדורה מנוקדת עם פירוש לעם, ירושלים תשי"ז, עמ' תקכב(.

משנה תורה, הלכות יסודי התורה א, ט )מהדורת מ"ד רבינוביץ ]לעיל הערה 6[, עמ' ו(.  68
בבלי, ראש השנה יז ע"ב.  69
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נבואית של משה שהתרחשה במראה הנבואה, לאחר שמשה כבר הגיע לשיא דרגת 
נבואתו בהר סיני. במילים אחרות, משה מתנבא ב'מראה הנבואה' גם לאחר מעמד 

הר סיני.
'כי ה' אלהיך אש אכלה הוא אל קנא' )דב' ד 24(.  משה מזהיר את העם ואומר:   .5
'ומהו זה שהנביאים אומרים  הרמב"ם מתייחס לפסוק זה בהלכות יסודי התורה: 
שראו המלאך אש ובעל כנפים, הכל במראה הנבואה ודרך חידה'.70 ניתן היה לומר 
שמשה השתמש בדימוי זה של אלהים במטרה להרשים את העם, ומשה עצמו לא 
'ראה' את אלוהים כ'אש'. אולם, הלכה זו פותחת בשאלה המתייחסת למה שאכן 
ראו הנביאים, והרמב"ם מבהיר שמה שראו התרחש במראה הנבואה. בהקשר זה 
הרמב"ם מביא כדוגמה את דברי משה. מכאן, שיש סבירות רבה להנחה שמשה 
'ראה' את אלוהים כ'אש' האוכלת את אויביה במצב של מראה הנבואה. אף חוויה 
כן,  זו מתרחשת הרבה אחרי חוויית ההתגלות הנבואית שבהר סיני. אם  נבואית 
מתחזקת ההשערה שאחרי ה'ירידה' מההר נבואת משה אינה שונה מזו של שאר 
הנביאים, והכוח המדמה פעיל ומשפיע שוב על קליטתו ועיצובו של השפע האלוהי.71 
גם דימוי ה'אש' משמש את הרמב"ם להסבר המעלה הנבואית של משה בתחילת 

דרכו כשראה את הסנה הבוער.72

ב'מורה נבוכים' טוען הרמב"ם: 'מעמד ]הר סיני[ זה היה גם מראה נבואה ]...[' )מו"נ 
א, מו(.73 כאן הרמב"ם מביע תפיסה מהפכנית, כי 'מראה הנבואה', כפי שהוא מסביר 
ב'מורה' )ב, מא; ג, כד(, מתרחש בתודעתו של הנביא. לכן, משמעות דברי הרמב"ם היא 
שמעמד הר סיני התרחש בנפשו של משה, אולי גם בנפשם של אחרים, ולא במציאות 

הממשית וההיסטורית שמחוץ לתודעתו! 

פנים אל פנים — מלאך הכוח המדמה

החוקרים חלוקים בדעותיהם על המשמעות שמייחס הרמב"ם לפסוק 'וִדבר ה' אל משה 
פנים אל פנים' )שמ' לג 11(. צבי הארי וולפסון טוען שמשה נבדל משאר הנביאים בכך 

משנה תורה, הלכות יסודי התורה ב, ד )מהדורת מ"ד רבינוביץ ]לעיל הערה 6[, עמ' י(.  70
ניסוח זה מניח שהנאמר ב'מורה נבוכים' )ב, לו( עומד ביסוד תפיסת הנבואה המוצגת על ידי הרמב"ם   71

ב'משנה תורה'.
ראו: רוזנברג )לעיל הערה 8(, עמ' 114.   72

השוו: כשר )לעיל הערה 3(, עמ' 50. כשר מצביעה על כך שטיעון זה של הרמב"ם אינו עולה בקנה   73
אחד עם טענתו שאין השפעה לכוח המדמה בנבואת משה. רוזנברג טוען: 'מהו מעמדו ותפקידו של 
אותו מלאך הפותח את ההתגלות? אם כי נאמרו דעות שונות בדבר, נראו שכוונתו של הרמב"ם לכח 

המדמה'. ראו: רוזנברג )לעיל הערה 8(, עמ' 114.
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שהוא זוכה לקשר ישיר עם אלוהים, וכך יש להבין את 'פנים אל פנים'.74 חיים קרייסל 
מתנגד לעמדה זו. לדעתו, יש להבין את נבואת משה כביטוי ליכולתו התבונית לקבל את 
השפע המגיע מן השכל הפועל. קרייסל מציע להבין את 'פנים בפנים' כך: בלי מלאך, בלי 
הכוח המדמה.75 בניסוח של אלפרד עברי 'משה נעשה למעין שכל טהור, ובתור שכזה 
הוא התקשר עם אלהים כשכל אל שכל'.76 מאמר זה מבקש לטעון, כפי שנאמר לעיל, 
שהרמב"ם סבור שנבואת משה היא פועל יוצא של קבלת השפע האלוהי על ידי הכוח 

המדבר, אבל גם על ידי הכוח המדמה והשכל המעשי.
הרמב"ם מפרש את הפסוק 'פנים בפנים דבר ה' עמכם' )דב' ה 4(, ואת הפסוק 'ודבר 
ה' אל משה פנים אל פנים' )שמ' לג 11( יחדיו. לדבריו, משמעות המילה 'פנים' היא 
'בנוכחות' והוא מבהיר: 'נוכחות אל נוכחות בלי אמצעי' )מו"נ א, לז ]עמ' 88[(, כלומר 
ה' דיבר עם משה ועם עם ישראל בלי 'אמצעי'. הרמב"ם אינו מבחין כאן בין משמעות 
שני הפסוקים, אדרבה הוא מייחס להם משמעות זהה. הניסוחים 'פנים בפנים' ו'פנים 
אל פנים' נאמרו 'על דרך המליצה' ומורים על 'צורת פנייה'. בפסקה קצרה זו הרמב"ם 
מבטל את אחד המאפיינים המרכזיים בהבחנה שהציג כשניסח את ארבעת ההבדלים 
בין נבואת משה לבין נבואת שאר הנביאים. אף בעניין זה יש חשיבות לפסוקים שבחר 
הרמב"ם לא לצטט, כי מתוך עיון במקרא מתברר שלא רק משה זכה לחוויה ייחודית 
של קשר 'פנים אל פנים' עם אלוהים. השימוש בנוסח 'פנים אל פנים' מתאר גם חוויה 
נבואית שחווה יעקב: 'ויקרא יעקב שם המקום פניאל כי ראיתי אלהים פנים אל פנים 

וִתנצל נפשי' )בר' לב 30(.
העובדה שהרמב"ם טוען בסוף הצגת המעלה האחת עשרה: 'שהוצאנו את משה 
רבנו מן הכלל' )מו"נ ב, מב ]עמ' 414[( מעוררת חשד. הרמב"ם מודע לכך שקוראיו 
ותלמידיו יניחו שהנאמר עד כה מתייחס גם לנבואת משה', לכן הוא מעיר הערה זו. 
וכי אפשר שלא כך יניחו? הרי הרמב"ם הוביל בכוונה את הקורא להניח הנחה זו. יש 
להוסיף שבמסכת סוטה יג ע"ב נאמר: 'ויעל משה מערבות מואב אל הר נבו77 ותניא 
שתים עשרה מעלות היו שם ופסען משה בפסיעה אחת'.78 סביר להניח שדברים אלה 
הובאו בחשבון על ידי הרמב"ם כשהציע את החלוקה למעלות ב'מורה' )ב, מה(. במקור 
את  כמי שעבר  במפורש  מוצג  ומשה  מעלות,  שיש שתים עשרה  במפורש  נאמר  זה 

והרמב"ם על הנבואה', הנ"ל, המחשבה היהודית בימי הביניים: מסות  'ריה"ל  וולפסון,  ראו: צ"ה   74
ומחקרים, תרגם מ' מייזליש, ירושלים תשל"ח, עמ' 276.

קרייסל )לעיל הערה 4(, עמ' 80. וכן ראו: הנ"ל )לעיל הערה 58(, עמ' 32.  75
ראו: עברי )לעיל הערה 14(, עמ' 490.  76

העובדה שמוזכר כאן הר נבו ולא הר סיני אינה צריכה לערער את עצם העניין. ייתכן שהרמב"ם רומז   77
שרק בהר נבו הגיע משה למעלה הגבוהה של שלמותו האישית, ובהר סיני אנו עדים ל'התגלות' מסוג 

אחר — התגלות המיועדת לעם. הר נבו משקף נבואה 'פרטית' והר סיני נבואה 'ציבורית'.
מדרש זה מצוי גם בילקוט שמעוני, דברים לא, תתקמ.   78
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כל המעלות ב'פסיעה אחת' והגיע למעלה השתים עשרה! קשה להניח שהרמב"ם לא 
הכיר מסורת זו, שהרי הוא מצטט ממסכת סוטה ומתייחס אליה פעמים רבות ב'מורה 
נבוכים'.79 אין ספק שזו דוגמה נוספת לדרך שבה הרמב"ם רומז על תפיסותיו על ידי 
ציטוט חלקי של מקור או על ידי העדר ציטוט של מקור הקשור אל הנושא שבו הוא 
יש לשים לב  ולחשוף את תפיסת הרמב"ם.  דן. הקורא מתבקש להשלים את החסר 
שהמתרחש על הר נבו משקף את הרגעים האחרונים בחיי משה: 'עלה אל הר הֲעָברים 
הזה הר נבו אשר בארץ מואב אשר על פני יֵרחֹו וראה את ארץ כנען אשר אני נֹתן לבני 
ישראל לאֻחזה: וֻמת בהר אשר אתה עֹלה שמה וֵהאסף אל עמיך כאשר מת אהרן אחיך 
ּבהֹר ההר ויאסף אל עמיו' ]דב' לב 50-49[. הרמב"ם מבקש לרמוז שרק במותו הגיע 
משה למעלה השתים עשרה, שהרי רק במותו זכה לדבקות עם השכל הפועל הבאה לידי 
ביטוי בדימוי של מוות בנשיקה )מו"נ ג, נא ]עמ' 665[(.80 אם זו כוונתו, הרי הרמב"ם 
טוען שבחייו יכול היה משה להגיע 'רק' למעלה האחת עשרה! ואם כן, הרי מעלותיו 
הנבואיות השונות של משה בחייו ניתנות להסבר על ידי אחת עשרה מעלות הנבואה 

שבפרק מה, בחלק השני של ה'מורה'.
הרמב"ם טוען עוד: 'ודע שכל מי שאומר עליו הכתוב שמלאך דיבר אתו, או בא 
אליו דיבור מאת האל, הרי זה לא היה בשום פנים אלא בחלום או במראה הנבואה' 
)מו"נ ב, מא ]עמ' 400[(. קביעה זו מוציאה לכאורה את משה מהדיון, שהרי נבואתו של 
משה מתוארת כנבואה מסוג אחר, כנבואה שהתרחשה בהקיץ הודות לאופייה התבוני, 
לעומת נבואת שאר הנביאים שנסמכו בעיקר על כוחם המדמה, אלא שהמשך הקריאה 
במקרא  הנבואה  את  הקורא  בפני  מציג  הרמב"ם  שונה.  תמונה  בפנינו  מציג  בפרק 
בארבע צורות שונות. כוונתו למטבעות לשון שבהם מתוארת הנבואה, וב'צורות' אלה 
תיווכו של המלאך והמצב בו התרחשה החוויה הנבואית, חלום או מראה הנבואה, 
הופך לפחות ופחות מפורש. לענייננו חשוב לציין שלכל אחת מצורות אלה הרמב"ם 
מביא דוגמאות מהמקרא, ובדיקת מטבעות הלשון שבפסוקים המובאים להדגים את 
הצורות הראשונה, השנייה והרביעית מקבילים למטבעות לשון המתארים את נבואת 

משה במקרא.

למשל במו"נ א, ב הרמב"ם מצטט את משנת סוטה ט, ו; במו"נ ג, יז את סוטה א, ז; במו"נ ג, מז את   79
סוטה כג ע"ב; במו"נ א, סא מצטט הרמב"ם את סוטה לח ע"א; במו"נ ג, מ את סוטה מז ע"ב.

קרייסל מעיר: 'נראה שיש גם לפרש את החוויה של חשק, המתוארת בסוף אותו פרק, כרמז ברור   80
לדבקות. הנביאים מצליחים במידת מה לשחרר את שכלם מגופם ולהשיג את מהות השכל, על ידי כך 
הם מגיעים להזדהות חלקית ]...[ לרבות המקרה של משה רבן הנביאים, ההזדהות אינה מוחלטת'. ראו: 
קרייסל )לעיל הערה 3(, עמ' 155. לקביעה זו השלכות חשובות להתייחסויות השונות של הרמב"ם 
לנבואת משה כפי שמוצגות במאמר זה, שכן לכתחילה אין ביכולתו של משה להשיג מעלה שכלית 
'טהורה'. יעקב בלידשטיין משווה בין המשמעות המטפיזית שמקנה הרמב"ם למוות בנשיקה לבין 

מדרשי חז"ל העוסקים בסוגיה זו. ראו: י' בלידשטיין, עצב נבו, אלון שבות תשס"ח, עמ' 163-162.
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על הצורה הראשונה הרמב"ם מעיר שלעתים הנביא מציין בצורה מפורשת שדבר 
הנבואה הגיע אליו על ידי מלאך או במראה הנבואה. כדוגמה לצורה זו מביא הרמב"ם 
את הפסוקים — 'ויאמר אלי מלאך האלהים בחלום' )בר' לא 11(; 'ויאמר אלהים לישראל 
במראות הלילה' )בר' מו 2(; 'ויבא אלהים אל בלעם' )במ' כב 9(; 'ויאמר אלהים אל 
בלעם' )במ' כב 12(. בשני הפסוקים הראשונים נאמר במפורש שהנבואה התרחשה 
במצב של חלום או של מראה הנבואה. בשני הפסוקים האחרונים המתייחסים לנבואתו 
של בלעם לא נאמר באופן מפורש באיזו דרך הגיעה הנבואה אליו. אמנם, מן ההקשר 
אומר  בלעם   — הלילה  בשעות  התרחש  לבלעם  אלוהים  בין  שהשיח  עולה  הסיפורי 
'ויאמר אליהם לינו פה הלילה והשיבתי אתכם דבר כאשר  לזקני מואב ולזקני מדין 
'ויקם בלעם בבקר  8(. לאחר ההתגלות הלילית נאמר  ]...[' )במ' כב  ידבר יהוה אלי 
]...[' )במ' כב 13(. דבר זה מאפשר לרמב"ם להביא את מקרה בלעם כדוגמה לצורה 
מדגים  הרמב"ם  שבאמצעותו  הלשון  מטבע  בין  הבדל  קיים  הנבואה.  של  הראשונה 
את נבואתו של בלעם לבין זה אשר מדגים את הצורה הרביעית של לשונות הנבואה. 
דהיינו, לגבי בלעם נאמר 'ויאמר אלהים', ובדוגמאות של הצורה הרביעית נאמר 'ויאמר 
יהוה'. הקפדה זו שהקפיד הרמב"ם מיועדת, ככל הנראה, להדגיש שבצורה הראשונה 
של מטבע הלשון של הנבואה מתברר יותר שהמסר האלוהי הגיע אל הנביא ממלאך. 
הרמב"ם כבר הצביע על השימוש האפשרי של המונח 'אלהים' כדי לציין מלאך בפרקים 
שקדמו לפרקי הנבואה. אמנם, לגבי משה אנו מוצאים את מטבע הלשון 'ויאמר אלהים' 
בפסוקים שונים, אבל לא נאמר בהם באופן מפורש שהתרחשו במצב של חלום או של 
וישכם משה  ֻלחֹת אבנים כראשֹנים  'ויפסֹל שני  מראה הנבואה. אולם, כאשר נאמר: 
בבקר ויעל אל הר סיני כאשר צוה ה' אֹתו ויקח בידו שני ֻלחֹת אבנים' )שמ' לד 4(, 
יש מקום לשאול האם לדעת הרמב"ם מאורע זה מתאר התגלות שהתרחשה בשעות 

הלילה, בשעות החלום, בהשפעת הכוח המדמה.
בצורה השנייה של תיאורי הנבואה הנביא יזכיר שקיבל את המסר האלוהי באמצעות 
לכך  כדוגמאות  הנבואה.  במראה  או  בחלום  התרחש  יזכיר שהדבר  לא  אבל  מלאך, 
הרמב"ם מביא פסוקים רבים. למשל, 'ויאמר אלהים אל יעקב קום עלה בית אל' )בר' 
לה 1( ו'וידבר אלהים אל נח' )בר' ו 13(. בולט כאן, כפי שצוין לעיל, ש'אלוהים' מציין 
כאן מלאך. פסוקים שונים, המתארים את נבואת משה, עושים שימוש במטבע הלשון 
'ויאמר אלהים אל משה אהיה אשר אהיה ויאמר כה תאמר  'ויאמר אלהים'. למשל: 
לבני ישראל אהיה שלחני אליכם' )שמ' ג 14(. ההקשר הסיפורי של פסוק זה תומך 
בפרשנות שמדובר במלאך הפונה אל משה — בתחילת הסיפור אנו קוראים 'וירא מלאך 
יהוה אליו בלבת אש מתוך הסנה ]...[' )שמ' ג 2(. במהלך סיפור זה מתחלפים השמות 
'אלהים' ו'יהוה'. למשל, 'וירא יהוה כי סר לראות ויקרא אליו אלהים מתוך הסנה ויאמר 
חילופי  4(. סביר להניח שהרמב"ם היה מסביר את  ג  )שמ'  הנני'  ויאמר  משה משה 
השמות כמעברים ממעלת נבואה אחת למעלת נבואה גבוהה ממנה, או לחלופין כמעבר 
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ממעלת נבואה גבוהה למעלת נבואה נמוכה ממנה. על אפשרות הניידות ממעלת נבואה 
אחת לרעותה הצביע הרמב"ם מפורשות בהקדמתו להצגת מעלות הנבואה ב'מורה' 
אין  בו, פרק מא של החלק השני של ה'מורה',  )ב, מה(. אמנם בפרק שאנו עוסקים 
המדובר במעלות הנבואה אלא בשפת הנביאים המתארת את החוויה הנבואית. שפת 
הנביאים משקפת את המעלה הנבואית של הנביא ועניין זה נכון גם לגבי נבואת משה. 
הפסוק שהבאתי לעיל, שמ' ג 14, והפסוק שלאחריו 'ויאמר עוד אלהים אל משה...', הם 
היחידים העושים שימוש באופן ברור במטבע הלשון 'ויאמר אלהים למשה'. בפסוקים 
נוספים השם אלוהים והשם המפורש מופיעים זה לצד זה, וסביר להניח ששמות אלה, 

לחוד וביחד, משקפים מעלות שונות בנבואת משה.
בצורה הרביעית אין אזכור מפורש של המלאך המתווך בין האדם לאלוהים, ואין 
מוזכר במפורש אם הנבואה התרחשה במצב של חלום או במצב של מראה בזמן קבלת 
המסר האלוהי. הרמב"ם מציין כדוגמה מטבעות לשון רבים המייחסים לה' במישרין את 
הנמסר לנביא. למשל, 'ויאמר יהוה אל אברם לך לך' )בר' יב 1(. נוסח מעין זה נאמר 
לגבי משה במקומות רבים. למשל, 'ויאמר יהוה אל משה' )שמ' ד 4(; 'ויאמר יהוה לו 
עוד' )שמ' ד 6(; 'ויאמר יהוה אליו' )שמ' ד 11(; 'ויאמר יהוה אל משה' )שמ' ד 19, 21(. 
נוסח זה נאמר גם לגבי אהרן )שמ' ד 27(. אף מטבעות לשון נוספים שהרמב"ם מביא 

כדוגמה לצורה הרביעית נאמרים לגבי משה במקומות רבים. 
הרב קאפח במהדורתו העיר על הצירוף 'ויאמר ה' אלי': 'במשה נאמר בלשון זה 
בתורה אחת עשרה פעמים. ובוודאי שכוונת רבנו רק ליתר הנביאים ]...[' )מו"נ ב, מא 
]מהדורת קאפח, עמוד רנז[. הרב קאפח יוצא מתוך הנחה שהרמב"ם אכן מבחין הבחנה 
מהותית בין נבואת משה לבין נבואת שאר הנביאים. לכן הוא טוען שבמטבעות הלשון 
המתארים את הצורות השונות של הנבואה הרמב"ם מתאר רק את שאר הנביאים ולא 

את משה. לדעתי, הרמב"ם התכוון גם לנבואת משה. 
מבדיקת מטבעות הלשון המתייחסים לנבואת משה עולה שניתן לסווג חלק גדול 
להניח  סביר  ידי הרמב"ם.  על  פי המפתח המוצג  על  הנבואיות של משה  מהחוויות 
שהרמב"ם מתייחס לחוויה נבואית, שבה מתואר אלוהים כ'מדבר' עם משה, כאל חוויה 
המשקפת את השפעת הכוח המדמה. רק בחוויות הנבואה המתרחשות בחלום יכול 
היה להתרחש 'שיח' בין האדם לבין אלוהים, ולדברי הרמב"ם: 'האם ייתכן שנביא גם 
יראה במראה הנבואה כאילו האל פונה אליו בדברים? זה אינו סביר, לדעתי. כוח פעולת 
המדמה אינו מגיע לזאת' )מו"נ ב, מה ]עמ' 422[(. השאלה המתבקשת היא האם קביעה 
זו איננה תקפה לגבי פסוקים רבים שבהם מתואר 'שיח' בין ה'/אלוהים לבין משה.81 
סביר שחלק מהפסוקים המתארים 'שיח' בין אלוהים לבין משה התרחשו, כפי שנראה 

להלן כשנתייחס ל'נפילת' משה על 'פניו', בחלום. 

ראו: קרייסל )לעיל הערה 58(, עמ' 36-32.  81
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תאולוגית,  מבחינה  ביותר  הבעייתיות  כך  ומשום  ביותר,  הנועזות  הטענות  אחת 
זאת לקוראיו:  ה'מורה'. הרמב"ם מבהיר  מוצגת בפרק האחרון של החלק השני של 
'לאחר הכנה זאת שמע את אשר אבהיר בפרק זה והתבונן בו התבוננות מיוחדת, יתרה 
על התבוננותך בשאר פרקי ספר זה' )מו"נ ב, מח ]עמ' 422[(. אכן, לפרק זה משמעות 
ההבחנה  הנבואה.  סוגיית  להבנת  ובמיוחד  ב'מורה',  רבות  סוגיות  להבנת  עצומה 
'רחוקות' מאפשרת לרמב"ם להתרחק  'קרובות' לבין סיבות  המוצגת כאן בין סיבות 
בצורה קיצונית מתפיסות תאולוגיות מסורתיות על הנבואה ועל נבואת משה. הרמב"ם 
טוען: 'יש שמושמטות בדברי הנביאים אותן סיבות אמצעיות כולן, ומעשה פרטי מחודש 
מיוחס לאל, ונאמר שהוא יתעלה עשה אותו' )שם ]שם[(. על פי דברים אלה ניתן לפרש 
כל פסוק המייחס זיקה ישירה אל האלוהות בדרך המבטלת אפשרות זיקה ישירה זו. 
הרמב"ם טוען שיש להבין שכשנאמר שהאל 'עשה', 'ציווה', 'אמר', אין דברים אמורים 
בפנייה ישירה של אלוהים )מו"נ ב, מח(. אלוהים אינו הסיבה הקרובה והישירה למה 
שמתרחש, אף שכך הנביאים מציגים זאת בדבריהם.82 אין ספק שדברים אלה חלים 
גם על נבואת משה. דבר זה ניכר במיוחד כשהרמב"ם טוען כאן שזוהי הדרך לפרש 
פסוקים שבהם הנביא טוען שכך 'ציווה' אלוהים. מה שלא ברור בדברים אלה הוא האם 
הנביא מודע לכך. סביר להניח שלא, כי לדעת הרמב"ם הרצון האלוהי 'מתגלה' בחוויה 
נבואית ה'מעוצבת' בהשפעת הכוח המדמה. לכן הנביאים אינם 'מודעים' להיות אלוהים 
סיבה ראשונה ורחוקה. אולם, הרמב"ם מודע לכך, וכך מבקש מקוראיו להבין את דברי 
הנביאים. השאלה המתעוררת היא האם הרמב"ם סבור שגם משה היה מודע לכך? אם 
נדייק יותר, כפי שוודאי הרמב"ם היה דורש, יש לשאול: האם משה היה בכל חוויותיו 
זו תלויה  הנבואיות מודע לכך? סביר להניח שהרמב"ם היה טוען שתשובה לשאלה 
בהבנת המעלה הנבואית שאליה הגיע משה, משום שאף בחייו הנבואיים של משה ניתן 

להבחין בין תקופות שונות. 

תקופות שונות בנבואת משה — עליות וירידות במעלה הנבואית

כשהרמב"ם מציג את מעלות הנבואה הוא רואה לנכון לציין שייתכן שנביא יחווה חוויה 
נבואית במעלה אחת, ובזמן אחר במעלה נבואית אחרת. מהדוגמאות על נבואת אברהם 
מתברר שהמעבר ממעלה אחת לאחרת יכול להתרחש במהלך אותה חוויה נבואית. 
זו. הרמב"ם מתייחס לתחילת דרכו  נבואת משה חלה הבחנה  סביר להניח שגם על 

הנבואית של משה וטוען: 

'כל ישראל עדים לו ]למשה[ אחר מעמד הר סיני, ואינו צריך לעשות להם אות. וזהו 

השוו: קרייסל )שם(, עמ' 33.  82
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שאמר לו הקב"ה בתחילת נבואתו בעת שנתן לו האותות לעשותן במצרים ואמר 
לו ושמעו לקולך, ידע משה רבינו שהמאמין על פי האותות יש בלבבו דופי ]...['.83 

הרמב"ם טוען כאן שנבואת משה הייתה 'בתחילתה' פרק זמן לא מבוטל לאחר 'מראה 
הנבואה' של הסנה הבוער, ונשאלת השאלה האם העלייה במעלת הנבואה התרחשה 
לטעון,  ניתן  לעיל  שהבאתי  הדוגמאות  על  בהסתמך  מצרים?  יציאת  אחרי  או  לפני 
במידה רבה של סבירות, שנבואת משה ביציאת מצרים עצמה עדיין מתרחשת במראה 
הנבואה. יתרה מזו, אפילו בהר סיני עצמו, בטרם 'עלייתו' להר, החוויות הנבואיות של 
עצמו  הנבואית של משה  להניח שהחוויה  וסביר  הנבואה,  במראה  משה מתרחשות 

התרחשה במראה הנבואה גם אחרי מעמד הר סיני.
המונחים 'עלייה' ו'ירידה' מתפרשים, על ידי הרמב"ם, כמורים על 'עלייה' ו'ירידה' 
תבונית )מו"נ א, ה(. הרמב"ם מבקש להדגיש ש'ירידתו' של משה שונה מ'ירידת' שאר 
הנביאים. הרמב"ם מסתמך על הפסוק: 'לך אמור להם שובו לכם לאוהליכם. ואתה, פה 

עמוד עימדי' )דב' ה 27-26(, וטוען: 

הא למדת שכל הנביאים, כשהנבואה מסתלקת, חוזרים לאוהלם, שהוא צורכי 
הגוף כולן כשאר העם; לפיכך אינן פורשין מנשותיהן. ומשה רבנו לא חזר לאוהלו 
ונקשרה דעתו בצור  ומן הדומה לה,  הראשון; לפיכך פירש מן האישה לעולם 

העולמים, ולא נסתלק ההוד מעליו לעולם וקרן עור פניו, ונתקדש כמלאכים.84 

למונח 'ירידה', לדעת הרמב"ם, יש כאמור משמעות של ירידה במעלת ההשגה השכלית 
)מו"נ א, י(. אף אם יש בירידת משה מן ההר משום ירידה במעלת השגתו השכלית 
את האלוהים, עדיין לא ירד עד כדי יצירת תלות מחודשת בגופניות. משה נוהג כנזיר 
לעולם'.  האשה  מן  'פירש  הוא  ולכן  הגופניים,  היצרים  השפעות  את  למנוע  המבקש 
נזירות זו מאפשרת למשה לשמר, במידה מסוימת, את אשר תבונתו השיגה על פסגת 
ההר.85 כאשר יבקש משה שוב לשמוע את הקול האלוהי יהיה עליו להיכנס אל ה'אוהל' 

המיוחד שבו יוכל להתבודד ו'לשמוע'.86 
 כשירד משה מן ההר 'קרן עור פניו'. לדימוי זה מתייחס הרמב"ם גם ב'מורה' ומבהיר 

שיש להבין שהפסוק מורה על עוצמת האור התבוני המאפיינת את נבואת משה:

משנה תורה, הלכות יסודי התורה ח, ב )מהדורת מ"ד רבינוביץ ]לעיל הערה 6[, עמ' מ(.  83
משנה תורה, הלכות יסודי התורה ז, ו )מהדורת מ"ד רבינוביץ ]לעיל הערה 6[, עמ' לז-לח(  84

 H. Kreisel, ‘Ascetism in the Thought of R. Bahya Ibn ראו:  'נזירות' במשנת הרמב"ם  על   85
’Paquda and Maimonides, חלמיש )לעיל הערה 10(, חלק אנגלי, עמ' *85-*102. וכן מאמרי 'יצר 

וסגפנות', א' קידר )עורך(, שיחות עם יצר הרע, תל אביב 2007, עמ' 78-63.
כשר העירה שהמשמעות המטפורית של 'ונצבת על הצור' הוא מקום בהר אשר בו הייתה ה'התבודדות'   86

והתאפשרה 'השגת השלמות'. ראו: כשר )לעיל הערה 3(, עמ' 43. עוד ראו: מו"נ א, ח, טז.
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יש בינינו מי שהברק מבריק לו פעם אחר פעם עד שהוא כביכול תמיד בתוך אור 
שאינו פוסק, כך שהלילה הופך לו ליום. זו היא דרגת גדול הנביאים אשר נאמר 
 לו: ואתה פה עמד עמדי ]דב' ה 28[, ונאמר עליו: כי קרן עור פניו ]בדברו אתו[ 

]שמ' לד 29[ )מו"נ, פתיחה ]עמ' 13-12[(.87 

דימוי ה'ברקים', כפי שמציין דוידזון, הוא מטפורה ל'אור' שמקורו השכל הפועל המאיר 
את תבונת האדם.88 'אורו' של השכל הפועל הוא ה'אצילות' שהרמב"ם התייחס אליה 

בפירוש המשנה.89 
שמדובר  אלא  חלוקה,90  ללא  רצוף  הוא  התבוני  שה'אור'  טוען  איננו  הרמב"ם 
בסדרה של 'ברקים'.91 בין 'ברק' אחד לבין ה'ברק' ה'מבריק' אחריו יש קטעי 'לילה'. 
בגלל תדירותם העצומה של הברקים נדמה שבנבואת משה אין כלל 'לילה'. אולם, גם 
בנבואת משה יש רגעי חושך בין הברקים, והרמב"ם רומז שקטעי ה'חושך' התרחבו 
בתקופות מסוימות בחייו של משה. המרחק בין ברק לברק גדל ועוצמת האור התבוני 
של נבואת משה יורדת בהתאם. אבן עזרא טוען, בפירושו לפסוק 'וידבר ה' אל משה 
1(, שהפסוק שבו נאמר כי ה'דיבור' התרחש  ]...[' )במ' א  במדבר סיני באהל מועד 
'במדבר סיני', מטרתו היא 'להודיע כי לא עלה משה אל הר סיני אחר היות הכבוד באהל 
מועד'.92 הואיל והרמב"ם מייחס למונחים 'עלייה' ו'ירידה' משמעות של התקדמות או 
נסיגה במעלה התבונית, סביר שהוא מסכים עם דברי אבן עזרא, ולכך יש השלכות 
על טיבה, על מהותה ועל מעמדה של נבואת משה. משה לא חזר עוד לדרגה הנבואית 

פינס מעיר: 'לדעת אבן–באג"ה, בעלי הדעת האינטואיטיבית הם הפילוסופים, ואריסטו דוגמה עליונה   87
להם. ואילו אצל הרמב"ם משה רבנו הוא האדם היחיד שהוא "באור תדיר", היינו מחונן אינטויטיבית 
שלמה'. פינס גם טוען שקוראי הרמב"ם ודאי יזהו את רואי–הברקים עם הסוג העליון של הפילוסופים, 
ולא עם הנביאים. ראו: פינס, המקורות הפילוסופיים של 'מורה נבוכים' )לעיל הערה 4(, עמ' 148-147.

דוידזון )לעיל הערה 16(, עמ' 68, 88.   88
פירוש המשנה, הקדמה לפרק חלק ח )מהדורת מ"ד רבינוביץ ]לעיל הערה 6[, עמ' קמ.  89

קרייסל סבור שהנביאים 'משיגים את האמת באופן אינטואיטיבי, אך בבהירות שכלית בלתי–מושלמת'.   90
הברקים מסמלים השגה חלקית של האמת האלוהית. שכלם של הנביאים זקוק לכוח המדמה להשגת 
אמיתות אלוהיות–חלקיות אלה. לא כך משה, כי לדבריו: 'רק לגבי נבואת משה היה העדר השפע אל 
הכח המדמה תוצאה מהגעתו אל מדרגת השלמות בה שכלו לא היה זקוק כלל לשירות הכח המדמה'. 
ראו: קרייסל )לעיל הערה 3(, עמ' 168. אף אטלס סבור, לעומת הנאמר במאמר זה, שאין המדובר 

בידיעה שהושגה בדרך דיסקורסיבית. ראו: אטלס )לעיל הערה 21(, עמ' 378. 
הרוי מעיר: 'הקטע מ"מורה נבוכים" מתון יותר ומיתי פחות מן הקטעים המקבילים בהקדמה לפרק   91
חלק ובהלכות יסודי תורה; לא נאמר בו שמשה נעשה "שכל בלבד" ו"נתקדש כמלאכים", אלא נאמר 
שהסודות המדעיים העמוקים אינם ידועים בשלמותם לאיש )כלומר אפילו לא למשה(. וכן לא נאמר 
בו שמשה היה באור תדיר, אלא היה "כאילו" באור תדיר'. ראו: הרוי )לעיל הערה 60(, עמ' 191-190. 

כן ראו: ריינס )לעיל הערה 6(, עמ' 340.
פירוש אבן עזרא לבמדבר א 1.  92
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העיונית שאליה הגיע בהר.93 מעניין שהרמב"ם רואה לנכון לציין 'שיום מעמד הר סיני 
היה יום של עננים, ערפל ומעט גשם' )מו"נ ג, ט(. מטרת דימוי זה היא להצביע על 
ה'חציצה החומרית' המונעת את קבלת השפע האלוהי. משה מצליח להתעלות מעל 
'חציצה חומרית' זאת, אבל משמעות הירידה מן ההר היא התעצמות 'חציצה חומרית' 

זו מחדש.94
מעניין שגם בעניין זה הרמב"ם משווה את המתרחש בנבואת משה עם המתרחש 

בחזיונות הנבואיים של יעקב. לדבריו:

מה מושלם דברו עולים ויורדים: העליה לפני הירידה, כי אחרי העליה וההגעה 
אל שלב ידוע של הסולם, תבוא הירידה עם הצו שקיבל להנהיג את אנשי הארץ 
וללמדם. דבר זה מכנים בשם ירידה, כפי שביארנו. אחזור אפוא אל מטרתנו, 
שנצב עליו הוא קבוע ומתמיד וקיים ולא עמידה זקופה של גוף. במשמעות זאת 
נאמר: ונצבת על הצור ]שמ' לג 21[. התברר לך אפוא כי נצב ועמד פירושם אחד 
 בהקשר זה. שהרי אמר: הנני עמד לפניך שם על הצור בחרב ]שמ' יז 6[ )מו"נ א, טו 

]עמ' 50-49[(.

וירידות  עליות  מסמלות  הסולם  בדימוי  והירידות  שהעליות  כאן  מדגיש  הרמב"ם 
במעלות התבונה והנבואה, והוא קושר חוויות אלה של יעקב לפסוקים המתייחסים 
למשה.95 יעקב, במקביל לדרך שבה הרמב"ם מציג את נבואת משה במשל הארמון, 
'יורד' כדי להנהיג, להדריך ולחנך. הרמב"ם מדגיש שיש חשיבות רבה לניסוח במקרא 
לפני  להתרחש  חייבת  ה'עלייה'   .)12 כח  )בר'  בו'  ויֹרדים  עֹלים  אלהים  ש'מלאכי 
ה'ירידה', לכן נאמר עולים ויורדים. יעקב ומשה יורדים רק לאחר ש'עלו'. רק לאחר 
שהתעלו מבחינה תבונית הם מסוגלים 'לרדת' כדי להנהיג. הירידה מוצגת כצו, כי 
הרמב"ם סבור, כפי שראינו לעיל, שהזוכה לקבל שפע אלוהי רב חווה חוויה רבת 
זו  חוויית מחויבות  בכך.  זכו  על אלה שלא  ולהשפיע  עוצמה של מחויבות להדריך 

משותפת ליעקב ולמשה. 
כשר,  הצור'.96  'נקרת  על  משה  של  לעמידתו  מקומות  בכמה  מתייחס  הרמב"ם 
השלב– את  רק  'כוללת  זו:  שראייה  טוענת  אלוהים,  של  ל'ראיית–אחור'  בהתייחסה 
קיימת  ודאות מתמשכת, שכן  אינה מקנה לאדם  היא  והחד–פעמי.  ההכרתי הראשון 
אפשרות של טשטוש מסוים בעתיד ]...['. עוד היא מוסיפה שהשגה זו: 'הייתה יפה רק 

השוו: ריינס )לעיל הערה 6(, עמ' 344.  93
השוו: כשר )לעיל הערה 3(, עמ' 33.  94

אף קליין–ברסלבי סבורה שקיימת הקבלה. ראו: ש' קליין–ברסלבי, 'פירוש הרמב"ם לחלום הסולם של   95
יעקב', בר–אילן, כב-כג )תשמ"ח(, עמ' 348. ראו גם: א' אייזנמן, 'מעמד הר סיני במשנתו של הרמב"ם', 

איגוד, א )תשס"ח(, עמ' 364. 
ראו: כשר )לעיל הערה 3(.  96
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לשעתה בשל מוגבלותו האנושית ]של משה['.97 האם באותו 'שלב–הכרתי ראשון' נבואת 
משה שונה באופן מהותי מנבואת שאר הנביאים? נדמה שלא, כי אף בשלב העליון הכוח 
המדמה ושאר כוחות הנפש עודם פעילים. בעניין זה חשוב להתייחס לדברי רוזנטל, 
המובאים על ידי לוינגר, ומהם עולה שאין אפשרות שהמטען התרבותי ורצונותיו של 
משה לא היו פעילים גם בשלב העליון של התעלותו התבונית: 'רבנו נשאר בעל הלכה 
אף בשעה שהוא מצייר את המושכלות בנפשו'.98 דעת רוזנטל סבירה, שכן משה לא היה 

יכול 'להתנתק' מרצונו להנהיג את עמו בשום שלב.99

השפעתם השלילית של הרגשות

הרמב"ם טוען שאחד ההבדלים בין נבואת משה לבין נבואת שאר הנביאים הוא שמשה 
אולם,  ו'מתמוגגים'.  'נבהלים'  'יראים',  הנביאים  ושאר  ורעדה'  'רתת'  ללא  מתנבא 
האלוהים'  אל  מהביט  ירא  כי  פניו,  משה  'ויסתר  הפסוק:  את  ומביא  מעיר   הרמב"ם 
)שמות ג 6( )מו"נ א, ה ]עמ' 38[(. ניתן כמובן לטעון שהרמב"ם עצמו טוען שמדובר 
ב'תחילת' דרכו הנבואית של משה. אולם, אין זה המקרה היחיד שבו הרמב"ם מייחס 
גם לחוויה רגשית השפעה על נבואת משה. כשהרמב"ם מונה בפירושו למסכת אבות 
את 'פחיתויות המידות' — הוא מסביר, בעקיפין, מה היו הסיבות שגרמו לירידת המעלה 
ובין  האדם  בין  המבדילות  מחיצות  הן   — כלן  הפחיתויות  'ואלו  משה:  של   הנבואית 
השם–יתברך'.100 בין הפחיתויות מונה הרמב"ם את 'הרוגז והכעס'; ומשה 'כעס' ו'רגז' 

שם, עמ' 36.  97
י' לוינגר, 'ההלכה והשלמות האישית לפי הרמב"ם', חלמיש )לעיל הערה 10(, עמ' 341.  98

הרמב"ם.  בעיני  משה  נבואת  לגבי  אף  נכונים  המיסטית  החוויה  על  וולפסון  אליוט  שדברי  נדמה   99
 ‘The interpretative framework of a mystic’s particular religion shapes his :לדברי וולפסון
 or her experience at the phenomenal level and not merely in the description or narrative
 E. R. Wolfson, Through a Speculum that Shines: Vision :ראו .account of the experience’
and Imagination in Medieval Jewish Mysticism, Princeton 1994, p. 54. הרקע התרבותי של 
המיסטיקאי, על פי תפיסה זו, משפיע על עצם החוויה עצמה, לא רק בשלב השני, בשלב 'תרגומה' 
של החוויה לעולם המושגים והדימויים של המיסטיקאי, אלא גם בשלב הראשוני של החוויה עצמה. 
עמדה דומה הביעה גם רחל אליאור: 'העיון וההעמקה במשמעותה של התופעה המיסטית מחייבים 
את פענוחה בהקשר תרבותי מסוים שבתוכו נוצרה, ובו ורק בו יש לה משמעות. מיסטיקה קשורה 
בדבר  מיתולוגיים  ובזכרונות  בסיפורים  תשתית,  בחוויות  קודש,  בכתבי  ובדת,  בתרבות  בלשון, 
ראשית הדברים ואחריתם. היא מעוגנת במסורת ספרותית ופולחנית, במושגי קדושה וחולין, ובמארג 
]...[ דמיוניות, נפשיות ולשוניות, המכוננות זהות תרבותית. מכלול  אסוציאציות רוחניות, סמליות 
מושגי זה קשור מעצם הווייתו לנסיבות היסטוריות מובחנות של תרבות ודת מסוימות, החולקות עבר 
 משותף ]...[ אלה שנודעת להם משמעות רק בהקשרים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים ייחודיים' 
)ר' אליאור, 'פניה השונות של החירות, עיונים במיסטיקה יהודית', אלפיים, 15 ]תשנ"ח[, עמ' 119-9, 

בעמ' 18(. לדעתי, הבחנה זו תקפה בניתוח הנבואה בעיני הרמב"ם. 
פירוש המשנה, הקדמה למסכת אבות ]=שמונה פרקים[, ז 8 )מהדורת מ"ד רבינוביץ ]לעיל הערה 6[,   100

עמ' קצו.
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פעמים רבות בגלל התנהגות ה'עם קשה ערף' שהיה עליו להנהיג.101 הרמב"ם גם מצביע 
על מקרה נוסף שבו משה לא הצליח לשמור על 'שביל הזהב' ואיבד את עשתונותיו:

לצד אחד משני הקצוות במעלה ממעלות  הוא שנטה  עליו השלום,  וחטאו, 
נא המורים'  'שמעו  אל הכעס באמרו,  נטה  והיא הסבלנות, כאשר   המדות, 
]במ' כ 10[, דקדק ה' עליו, שיהיה איש כמוהו כועס בפני קהל ישראל במקום 
שאין ראוי בו הכעס' )פירוש המשנה, הקדמה למסכת אבות ]'שמונה פרקים'[, 

ד ]עמ' רמ[(.

חמור  סיני. משה חטא חטא  הר  זה התרחש אחר מעמד  מאורע  לב שאף  לשים  יש 
כלפי עצמו, כלפי אלוהיו וכלפי עמו. הואיל ו'פחיתויות' אלה הן 'מחיצות', היו 'מחיצות' 
ש'הבדילו' בין משה לבין אלוהים. משה עבר את המחיצות וכאן המחיצות קמות מחדש. 
על 'ירידה' זו הרמב"ם מצביע באופן עקבי בכל כתביו בצורה גלויה למדי. בעניין זה 
הרמב"ם בוחר בדוגמה מעניינת כדי להבהיר את דרך השפעת הרגשות על יכולתו של 
אדם להגיע למעלת הנבואה. הרמב"ם מצטט מאמר חז"ל שבו נאמר: 'כל הכועס אם 
נביא הוא נבואתו מסתלקת ממנו',102 אך אינו מצטט את המשך דברי חז"ל המתייחסים 
במפורש לירידה בדרגת החכמה של משה. בהמשך נאמר שרבי יהודה אמר 'אם חכם 
הוא חכמתו מסתלקת ממנו'. רב יהודה מבקש ללמוד זאת מהלל שהכעס גרם לו 'לשכוח' 
'אם חכם הוא חכמתו מסתלקת ממנו  זאת ממשה:  הלכה; ריש לקיש מבקש ללמוד 
ממשה דכתיב ויקצף משה על פקודי החיל ]...['. לכעס השפעה שלילית על חכמתו של 
משה ועל יכולתו להנהיג את העם.103 ברור למה הרמב"ם בחר לא להמשיך ולהבהיר 
בצורה מלאה יותר פסקה זו ממסכת פסחים. המניע של הרמב"ם שאינו נסתר כל כך 
בוחר  לב, כאמור, לא רק מה  יש לשים  נבואת משה.  הוא להאדיר את מעמדה של 

הרמב"ם לצטט, אלא גם מה הוא בוחר לא לצטט.
בנפשו של משה התרחש תהליך. הרמב"ם טוען 'מרוב שמחתו במה שהשיג לחם 
ממאכל  ה'פרישות'   .)]657 ]עמ'  נא  ג,  )מו"נ   )28 לד  )שמ'  שתה'  לא  ומים  אכל  לא 
ושתייה המתוארת כאן היא תוצאה של 'שמחה'104 ומיד לאחר 'פרישות' של ארבעים 
יום וארבעים לילה נאמר 'ויכתֹב על הֻּלחֹת את דברי הברית עשרת הדברים'. החוויה 
הרגשית של שמחה היא ללא ספק חיובית בעיני הרמב"ם והיא עומדת בניגוד לחוויה 

הרגשית השלילית שתתרחש, כפי שנראה להלן, בעת הירידה מן ההר.

יש לשים לב גם להתייחסות הרמב"ם לכעס של משה בנושא מי המריבה )שם, ד ]שם[(. ראו: כשר   101
)לעיל הערה 3(, עמ' 37.

בבלי, פסחים סו ע"ב. הרמב"ם מתייחס למסורת זו בהלכות דעות ב, הלכה ג.  102
השוו: כשר )לעיל הערה 3(, עמ' 44.  103

ההתגלות  של  תוצאה  אלא  האלוהית  להתגלות  הכנה  אינה  הרמב"ם[  ]של  'לדידו  הרוי:  לדברי   104
האלוהית'. ראו: ז' הרוי )לעיל הערה 60(, עמ' 186.
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הרמב"ם מתאר את חוויית המעבר מ'התגלות' )'השגת'( החכמה האלוהית העיונית 
הדברות  ששתי  טוען  הרמב"ם  הדברות.  עשרת   — המעשית  לחכמה  תרגומה  אל 
כל אדם  ידי  על  ומדגיש שהן עשויות להתקבל  בעיון האנושי',  'מושגות  הראשונות 
משכיל, בעוד שאר הדברות 'הם ממין המפורסמות והמקובלות' )מו"נ ב, לג ]עמ' 378[(. 
משתמע מכך שמה שמייחד את נבואת משה הוא דווקא, כאמור לעיל, התרגום המעשי 
של המושכלות שהשיג באמצעות העיון התבוני )מו"נ ב, לג(. לכן ניתן לומר שגם כאן 
נבואת משה מצויה במעלה השנייה של מעלות הנבואה. זו הדרגה שבה 'רוח הקודש' 
כנבואה  ניתן לתאר אותה  ולפיכך  עליו מביאה אותו לפעול למען הציבור,  ששורה 
'ציבורית', וזאת לעומת חוויות נבואיות שונות שעיקרן הוא התקדמותו הפרטית של 
ובכוחו המדמה למען  משה במעלות הנבואה.105 משה עושה שימוש בשכל המעשי 
זו  תרגום  פעולת  האם  היא  שוב  שנשאלת  השאלה  והמקובלות.  המפורסמות  מתן 
יוצא של בחירה, כלומר האם יש כאן שני שלבים? בשלב הראשון משה  היא פועל 
משיג את המושכלות ובשלב השני הוא בוחר 'לתרגם' אותם באמצעות שכלו המעשי 
וכוחו המדמה. קשה לקבל הבחנה חדה מסוג זה, כי משה מצוי במערבולת של חוויות 
נבואיות כשהגבולות בין חוויה לחוויה אינם ברורים. הרי, כשמשה יורד מן ההר הוא 
רוגז וזועם על העם שסטה מן הדרך. בשלב שהוא אמור היה 'לתרגם' את אשר השיג 
כדי להנהיג את עמו הוא חווה חוויה רגשית שוודאי השפיעה, בעיני הרמב"ם, על 

מעלתו הנבואית.
זה  ואין  משה,  נבואת  של  הסיום  נקודת  על  מצביע  הרמב"ם  נבוכים'  ב'מורה 
מקרי שהוא עושה זאת על ידי השוואה בין יעקב לבין משה. בשני המקרים הירידה 
נגרמת בפגיעה במעלה של הכוח המדמה. בפרק שבו הרמב"ם מסביר את תפקידם 
של הכוח המדבר והכוח המדמה בהשגת הנבואה הוא טוען שהשפע האלוהי, המגיע 
על  מכן  ולאחר  הכוח המדבר  ידי  על  נקלט תחילה  הפועל,  לנביא באמצעות השכל 
ידי הכוח המדמה. שלמות שני כוחות אלה מוצגת כתנאי להשגת הנבואה, ולקראת 
סוף הפרק הרמב"ם מוסיף: 'יודע אתה שכל כוח גופני יקהה, ייחלש ויתרופף לעתים, 
ויהיה תקין בפעם אחרת. והנה הכוח המדמה הזה הוא כוח גופני בלי ספק. לכן מוצא 
אתה שנבואתם של הנביאים בטלה בשעת היגון או הכעס או כיוצא בהם. יודע אתה 
לו  ב,  )מו"נ  עצלות'  מתוך  ולא  עצבות  מתוך  לא  שורה  הנבואה  אין  דבריהם:   את 
]עמ' 388[(. לאחר הגדרת הכוח המדמה ככוח גופני שייתכנו לגביו, כמו לגבי כל כוח 
גופני אחר, מצבים של תפקוד תקין ומצבים של חולשה ותפקוד לקוי, הרמב"ם מביא 
הדוגמה  מהן.106  אחת  היא  משה  נבואת  הקורא  ולהפתעת  זה,  לעניין  דוגמאות  שתי 
הראשונה היא יעקב — לדברי הרמב"ם, לאחר העלמו של יוסף 'לא באה התגלות במשך 

קרייסל )לעיל הערה 4(, עמ' 27.  105
וולפסון )לעיל הערה 6(, עמ' 456.  106
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כל ימי יגונו, מכיוון שכוחו המדמה היה טרוד באובדן יוסף' )מו"נ ב, לו ]שם[(; הדוגמה 
השנייה היא משה והרמב"ם טוען: 'ולמשה עליו השלום לא באה התגלות כפי שהייתה 
נוהגת לבוא לו לפני משבר המרגלים עד אשר כלה דור המדבר כולו, מכיוון שקשה 
עליו עניינם בשל גודל פשעם' )מו"נ ב, לו ]שם[(.107 מקריאת דברים אלה משתמע שגם 
בנבואת משה היה תפקיד לכוח המדמה, שהרי נבואת משה מהווה כאן דוגמה לפגיעה 
הנגרמת למעלת הנבואה בעקבות היחלשות הכוח המדמה. הרמב"ם מודע לבעייתיות 
שבפרשנות גלויה זו, ולכן מצמיד לדוגמה הסתייגות האומרת: 'זאת אף–על–פי שלכוח 
המדמה לא היה מקום בנבואתו, עליו השלום, אלא שפע השכל עליו בלי תיווכו' )שם 
]שם[(. הערה זו היא מסוג ההסתייגויות שאליהן התייחסתי לעיל, שמטרתן להסוות את 
דעתו ה'אמיתית' של הרמב"ם. אם נבואת משה שונה באופן מהותי ואין לכוח המדמה 
תפקיד בה, לשם מה הביא אותה הרמב"ם כאן כדוגמה? נדמה שאכן יש לכוח המדמה 
תפקיד בנבואת משה ולכן הרמב"ם מביא אותה, יחד עם נבואת יעקב, כדוגמה לירידה 
אפשרית במעלת הנבואה בעת היגון והכעס. נדמה שהסתייגות הרמב"ם מיועדת לחזק 
את העמדה הגלויה של הרמב"ם ב'מורה נבוכים', זו הטוענת להבדל מהותי בין נבואת 
משה לבין נבואת שאר הנביאים. בעניין זה מעיר אפודי: 'וזה הדבר צריך שיעלם לפיכך 
אמר הרב ואין זה ענין הפרק'.108 אולי 'צריך שיעלם' אבל קריאת כתבי הרמב"ם מקשה 

על 'היעלמות' זו.
יתרה מזו, בדוגמה שהרמב"ם בחר לצטט, בפירוש למשנה וב'מורה', באשר למורא 
ולחרדה שממנה 'סובל' דניאל מוזכרים מונחים ודימויים המצויים גם בתיאורי נבואת 
משה. בספר דניאל נאמר: 'וכשמעי את קול דבריו ואני הייתי נרדם על פני ופני ארצה' 

)דנ' י 9(. אף על משה נאמר בפסוקים אחדים שחווה חוויה של 'נפילה':

'ויּפֹל משה ואהרן על פניהם לפני כל קהל עדת בני ישראל' )במ' יד 5(.  .1
'וישמע משה ויפל על פניו' )במ' טז 4(.  .2

ויבֹא משה ואהרן מפני הקהל אל פתח אהל מועד ויפלו על פניהם וירא כבוד ה'   .3
אליהם. וידבר ה' אל משה לאמר ]...[' )במ' כ 6-7(.

ויפלו על פניהם ויאמרו אל אלהי הרוחֹת לכל בשר האיש אחד יחטא ועל כל   .4
העדה תקצֹף. וידבר ה' אל משה לאמר ]...[' )במ' טז 23-22(.

לפי הנאמר בפסוקים אלה,  סיני.  המסופר בפסוקים אלה מתרחש לאחר מעמד הר 
4(; 'כבוד ה' מתגלה למשה   ,3  ,1 משה ואהרן חווים אותה חוויה נבואית )דוגמאות 
ולאהרן )3(; משה ואהרן מגיעים לחוויה נבואית לאחר חוויה קשה שבה העם מתמרד 

ריינס מציין: ’Moses, free of the imagination suffered none of these disabilities [...]‘. ראו:   107
ריינס )לעיל הערה 6(, עמ' 329. לדעתי, הדוגמה דלעיל מפריכה טענה זו.

אפודי, פירוש למורה נבוכים ב, לו )ספר מורה נבוכים ]לעיל הערה 31[, דף עט ע"א(.  108
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והם חפצים בתמיכה והדרכה אלוהית )1, 2(; משה ואהרן מבקשים להניא את אלוהים 
מגזירה קשה על עם ישראל )4(. הרמב"ם מתעלם מפסוקים אלה בצורה עקבית. אין 
בין  ה'מהותית'  שההבחנה  עולה  אלה  מפסוקים  שכן  מכוונת,  זו  ש'התעלמות'  ספק 
של  הנבואית  החוויה  את  וברורה.  חדה  איננה  הנביאים  שאר  לנבואת  משה  נבואת 
דניאל הרמב"ם לא היסס לתאר כחוויה הנעה בין מראה הנבואה לבין חוויה נבואית 
המתרחשת בחלום )מו"נ ב, מא(. חוויית ה'נפילה' של דניאל היא חוויה של תרדמה. 
אף משה חווה חוויות נבואיות של 'נפילה', כלומר גם הוא חווה חוויות נבואיות בחלום 

כחלק גדול מהנביאים )מו"נ ב, מה(.

סיכום

קיימת רציפות רעיונית בין הכתבים המוקדמים לבין ה'מורה' בסוגיית הנבואה.   .1
)שבהם  א'  מוקדמים  'כתבים  שכיניתי  ההולמים,  ב'מורה'  חלקים  בין  הזיקה 
מוצגת ההבחנה בין נבואת משה לבין נבואת שאר הנביאים כהבחנה כמותית( 
לבין מה שכיניתי 'כתבים מוקדמים ב' )שבהם מוצגת ההבחנה כהבחנה מהותית( 
אינה זיקה מקרית. היא משקפת את רצונו של הרמב"ם לגלות את השקפותיו 
מצד אחד, ולהסתירן מצד שני. מגמה זו כבר קיימת בכתביו המוקדמים. ניתן, 
כמובן, להקשות ולומר שבהלכות יסודי התורה לא ניסה הרמב"ם להסתיר את 
האריסטוטלית  המטפיזיקה  ידיעת  את  הפך  ואפילו  האריסטוטליות  תפיסותיו 
למצווה! נדמה שמה שהרשה לעצמו הרמב"ם בהלכות יסודי התורה לא הרשה 
לעצמו במה שנוגע לנבואת משה. אני מניח שהרמב"ם סבור היה שהצגה גלויה 
של תפיסותיו על נבואת משה עלולה הייתה לערער את מחויבותם של רבים 

לתורת משה, משום שהייתה נתפסת כאנושית, אנושית מדי.
נבואת משה אינה שונה באופן מהותי מנבואת שאר הנביאים. תהליך ההתקדמות   .2

התבונית–חווייתית משותף למשה ולשאר הנביאים.
נבואת משה איננה נבואה 'שכלית' טהורה, כי אין ביכולת השכל האנושי לקלוט   .3
את השפע האלוהי השכלי בצורה טהורה. אף משה, כשאר הנביאים, מקבל את 

השפע האלוהי על ידי ה'כח המדבר' וה'כח המדמה'.
מעלת רוח הקודש היא המאפיינת את ייחודה של נבואת משה. משה הוא נביא–  .4

מחוקק.
ידי שכלו  על  'מתרגם' את השפע האלוהי שהתקבל  ה'מעשי' של משה  שכלו   .5
'העיוני' של משה. ייתכן שישנן תורות 'אלוהיות' )השואפות להביא את האדם 
בצורה  זאת  לעשות  השכיל  משה  אבל  נוספות,  הנפש(  ותיקון  הגוף  לתיקון 

מוצלחת במיוחד. 
העיונית  במעלתו  מצוי  כשמשה  'נכתבות'  אינן  ואמונותיה  מצוותיה  התורה,   .6

העליונה, אלא במעלת רוח הקודש שאיננה למעשה מעלה נבואית של ממש.
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במעמד הר סיני עצמו מתרחשות עליות וירידות במעלות הנבואה של משה. הרי   .7
המתואר הוא תהליך של קריעת מחיצות. ארבעים יום השקיע משה בהתרחקות 
מפיתויי החומר. ייתכן שביום האחרון של תהליך זה הוא הגיע למעלה העליונה 
וכמעט לא הייתה לכוחות הגופניים ולכוחות ה'דמיוניים' השפעה עליו, אבל בימים 
שקדמו לכך, ביום השלושים ותשעה, ביום השלושים ושמונה וכו' ודאי הייתה 
לכך השפעה חזקה יותר. בימים שלאחר הירידה מההר אנו עדים להתחזקותם של 
כוחות אלה מחדש. על פסגת ההר הצליח משה להחליש את הכוחות ה'דמיוניים', 
אבל כוחות אלה עדיין קיימים, והם ודאי חזרו לפעול כשמשה ירד מן ההר, כפי 

שהיו פעילים לפני העלייה להר.
בנבואת משה ישנן עליות וירידות. רוב החוויות הנבואיות מתרחשות במעלות   .8

נבואה נמוכות מזו שהושגה במעמד הר סיני.
יש חשיבות מרבית לאישיותו, למטענו התרבותי, לתקוותיו, לרצונותיו ולחרדותיו   .9

של משה בדרך שבה המושכלות והתובנות 'מצטיירות' בשכלו העיוני והמעשי.
10. חלק ניכר מנבואותיו של משה התרחשו במראה הנבואה, לכן ייתכנו בהן 'טעויות'. 
אולם, מבחינתו של משה אלה 'אמיתויות' הנשענות על תובנות חווייתיות שהוא 

אינו יכול להטיל בהן ספק.
11. יש צורך להרחיב את מחקר הדרכים המחוכמות שבהן הרמב"ם שותל רמזים 

באמצעות ציטוט מקורות. 

אחרית דבר

בהן  שהאמונה  מסוימות  'אמונות  ישנן  נכונות'  'דעות  לצד  שבתורה  טוען  הרמב"ם 
הכרחית לשם תקינות המצבים המדיניים, כגון שאנו מאמינים שהוא יתעלה יחרה אפו 
על מי שהמרה את פיו, ולכן חייבים לפחד, לירא ולהיזהר מן העבירה' )מו"נ ג, כח ]עמ' 
518[(. הרמב"ם מיישם שיטה זו ב'מורה נבוכים' ומאדיר את נבואת משה, כי זו 'אמונה 
הכרחית' לביצור מעמדה של תורת משה. אולם, הוא אינו מסתפק בכך ורומז לקוראיו 
כיצד יש להבין את השלבים השונים שבחייו הנבואים של משה. לצורך זה יש חשיבות 
לתיאור מעלתו המיוחדת של משה כמעלת רוח הקודש, שבזכותה הוא ממלא תפקיד 
זו של משה.  של מנהיג, מדריך ומחנך.109 סביר להניח שהרמב"ם מזדהה עם דמות 
'ומפני זה נערתי חצני, אני משה בן מימון  לא לשווא כתב בהקדמה ל'משנה תורה': 
הספרדי, ונשענתי על הצור, ברוך הוא, ובינותי בכל אלו הספרים, וראיתי לחבר דברים 
המתבררים מכל אלו החיבורים...'. הרמב"ם נשען על הצור במקביל למשה שניצב על 

ראו: קרייסל )לעיל הערה 4(, עמ' 81-80.  109
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הצור )שמ' לג, כא(,110 והוא מצהיר כאן בצורה גלויה שהוא זכה למעלה שמשה זכה 
לה. ומעלה זו היא מעלת רוח הקודש, והיא איפשרה לו למסור עצמו לתפקידי מנהיגות. 
והמפעל  נא(,  ג,  )מו"נ  הארמון  שבמשל  משה  נבואת  לתיאור  מקבילה  זו  התמסרות 
ההלכתי העצום של 'משנה תורה' הוא ביטוי לכך. התודעה שמפעלו המנהיגותי מקביל 
לזה של משה בא לידי ביטוי בצורה חריפה כשהרמב"ם טוען בהמשך ההקדמה ל'משנה 

תורה':
כללו של דבר, כדי שלא יהא אדם צריך לחיבור אחר בעולם, בדין מדיני ישראל, 
אלא יהא חיבור זה מקבץ לתורה שבעל פה כולה, עם התקנות והמנהגות והגזירות, 
שנעשו מימות משה רבינו ועד חבור הגמרא, וכמו שפירשו לנו הגאונים בכל 
חיבוריהם שחיברו אחר הגמרא: לפיכך קראתי שם חיבור זה משנה תורה, לפי 
שאדם קורא בתורה שבכתב תחלה, ואחר כך קורא בזה ויודע ממנו תורה שבעל 

פה כולה, ואינו צריך לקרות ספר אחר ביניהם.111 

רק אדם הרואה את עצמו כממשיכו של משה יכול היה לכתוב דברים נועזים אלה.112 
הרמב"ם רואה את עצמו כמי שזכה גם במעלה השנייה והייחודית של משה — מעלת 

רוח הקודש.113

הרוי מעיר: 'מכל מקום, הדבר צריך להיות ברור לכל המעיין בכתביו ההלכתיים של הרמב"ם כי   110
בשום אופן הוא לא ראה את עצמו כמתקנו של משה רבנו אלא כשותפו, כממשיך דרכו, או כממלא 

מקומו'. ראו: הרוי )לעיל הערה 53(, עמ' 210.
עברי מצביע על המניעים של הרמב"ם לקביעה חדה זאת. לדבריו, הרמב"ם 'מודה' שלאחר תום   111
תקופת הגמרא מתחילה תקופה 'המשתרעת על כשבע מאות שנים שבהן אין מסורת הלכתית אחידה, 
ולכן לא ניתן לטעון להסכמה הנדרשת במסורת כדי להבטיח את מהימנותה. הרמב"ם מעוניין אפוא 
לכפות על בני דורו הבנה אחידה של התורה שבעל פה, לנסח אותה מחדש ולשקם את סמכותה'. עברי 
)לעיל הערה 14(, עמ' 492. דברים אלה מחזקים את התפיסה שהרמב"ם ראה את עצמו כממשיכו של 

משה בהנהגת העם. 
ישראל י' יובל מבהיר, מבחינה היסטורית, את הרקע והמניעים שיכלו להביא את הרמב"ם לראות   112
עצמו כ'משה השני'. לדעת יובל, גם אם אין 'הוכחה ברורה לנוכחות השם משה בתודעתו העצמית 
של הרמב"ם, יש עדויות נסיבתיות המצביעות על כך'. לדעתי, ניתוח כתבי הרמב"ם, כפי שביקשתי 
לטעון במאמר זה, מוכיח שהרמב"ם אכן ראה את עצמו כ'משה שני'. יובל גם טוען שמניעים משיחיים 
הביאו את הרמב"ם לחבר 'תורה חדשה' — משנה תורה. אני מסכים עם קביעה זו, אבל רוח משיחית זו 
אינה סותרת את היות הרמב"ם רציונליסט. החזון המשיחי של הרמב"ם יתממש, לדידו, כשההשכלה 
בזה'  זה  בני–אדם  של  פגיעתם  ומתבטלת  והשנאה  האיבה  מסתלקות  האמת  בידיעת  'כי   תשלוט: 
)מו"נ ג, יא(. ראו: י"י יובל, 'משה redivivus: הרמב"ם כ"עוזר למלך" המשיח', ציון, עב )תשס"ז(, 

עמ' 12-11; 28-27.
על ה'דבקות' בין הרמב"ם לבין משה העיר הרוי: 'אעז להציג את העניין כך: אם קיבל משה רבנו את   113
התורה תוך כדי התאחדות )ככל שהדבר אפשרי( עם השכל הפועל, אזי פסק הרמב"ם את הלכות 
התורה גם כן תוך כדי התאחדות )ככל שהדבר אפשרי( עם השכל הפועל, דהיינו, עם משה רבנו!' ראו: 

הרוי )לעיל הערה 53(, עמ' 210.
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מאמר זה ידון בעמדתו המקורית של ר' משה בן יהודה )להלן רמב"י(1 בסוגיה מורכבת 
במדע האריסטוטלי,2 שבמאה הארבע עשרה העסיקה את הסכולסטיקנים הנוצרים, 
ובעקבותיהם, ככל הנראה, גם את הפילוסופים היהודים:3 מה היחס בין היסודות לבין 

עצמים מורכבים, וכיצד מתגבש העצם מתוך היסודות. 

ולמענק  לשנים תשס"ו-תשס"ז  הפתוחה  האוניברסיטה  של  מחקר  למענק  הודות  נכתב  זה  מאמר   *
מחקר של קרן הזיכרון לתרבות יהודית לשנים תשס"ח-תשס"ט.

על רמב"י ראו: א' אייזנמן, 'ספר אהבה בתענוגים, אנציקלופדיה מדעית ויהודית מן המאה הי"ד',   1
הרמב"ם  של  הפילוסופיה  'בין  הנ"ל,  תשס"ב;  בירושלים,  העברית  האוניברסיטה  דוקטור,  עבודת 
לקבלה בספר אהבה בתענוגים', א' אלקיים וד' שוורץ )עורכים(, הרמב"ם בנבכי הסוד: מחווה למשה 

חלמיש, רמת גן תשס"ט, עמ' 70-57.
 A. Maier, An Der Grenze von Scholastik und Naturwissenschaft: :על נושא זה ראו למשל  2
 Die Struktur der matieriellen Substanz, das Problem der Gravitation, die Mathematik
 ‘Die Struktur der materiellen Substantz – Die der Formlatituden2, Rome 1952 )הפרק: 
 eadem,  ;)35-22 עמ'   ,‘Voraussetzungen: (b) Die klassischen Lösungen des Problems
 ‘The Theory of the Elements and the Problem of the Participation in Compound’, On
 the Threshold of Exact Sciences, Philadelphia 1982, pp. 124–142; P. Bogaard, ‘Heaps
 ;or Wholes: Aristotle's Explanation of Compound Bodies’, Isis, 70 (1979), pp. 11–29 
 R. Sorabji, ‘Can Two Bodies Be in the Same Place in the Same Time? Chemical
 Combination from Anaxagoras to Aristotle’, Matter, Space, and Motion: Theories in
 Antiquity and their Sequel, New York 1988, pp. 60–78; J. P. Montada, ‘Aristotle and
 Averroes on “coming to be and passing away”’, Oriens, 35 (1996), pp. 1–34; P. Duhem,
 Mixture and Chemical Combination and Related Essays, Dordrecht 2002, pp. xvi–xviii
 (Introduction), pp. 5–8 (Chapter 1); R. Wood & M. Wiesberg, ‘Interpreting Aristotle on
 Mixture: Problems about Elemental Composition from Philoponus to Copper’, Studies
 in History and Philosophy of Science, 35 (2004), pp. 681–706; A. D. Stone, ‘Avicenna's

 Theory of Primary Mixture’, Arabic Sciences and Philosophy, 18 (2008), pp. 99–119
ראו: ר' גלזנר, ויכוח מדעי פילוסופי במאה הי"ד, ירושלים תשנ"ט, עמ' 64, 68.  3

]'דברים חדשים עתיקים': מיתוס, מיסטיקה ופולמוס, פילוסופיה והלכה, אמונה וריטואל במחשבה היהודית לדורותיה, א 
)מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כב ]תשע"א[(, עמ' 231-215[
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אהבה  שלו,  המקיפה  באנציקלופדיה  מקומות  בשני  בעיקר  זו  בשאלה  דן  רמב"י 
בתענוגים )להלן אב"ת(4 — במאמר השלישי המוקדש לדיון ביסודות, ובמאמר השישי 
המוקדש לדיון במזג, קרי בעצם המורכב. באופן כללי רמב"י הולך בסוגיה זו בעקבות 
אבן רשד, ודוחה את מסקנותיו של אבן סינא. אולם, כפי שנראה, על אף רצונו להיצמד 
לשיטת אבן רשד, שיטה המעלה כמה בעיות חמורות, רמב"י נדרש להתייחס לסוגיה 

באופן שונה ומקורי. 
המאמר  של  הראשון  בחלק  אסביר  זו,  לסוגיה  התייחס  רמב"י  כיצד  לבחון  כדי 
את עקרונות הנושא במסורת האריסטוטלית, תוך הדגשת הדרך שבה רמב"י הכירם 
באמצעות חיבורים שונים: הביאור הארוך לפיזיקה,5 הביאור הבינוני לספר השמים 
והעולם,6 הפירוש הקצר לספר ההויה וההפסד, הפירוש הארוך למטאפיזיקה, הדרושים 
הטבעיים לאבן רשד, כוונות הפילוסופים לאגזאלי עם פירוש הנרבוני והקאנון לאבן 

סינא.7 בחלק השני של המאמר אציג את דעתו של רמב"י ואצביע על ייחודה.

א

הפיזיקה האריסטוטלית מעמידה, כידוע, ארבעה יסודות, שלכל אחד מהם שתי איכויות 
מאפיינות: האש — חום ויובש; האוויר — חום ולחות; המים — קור ולחות; הארץ — קור 
ויובש. על אף שלכל יסוד שתי איכויות, האש בעיקרה חמה, האוויר לח, המים קרים 

משה בן יהודה, אהבה בתענוגים, כ"י סנט פטרבורג, האקדמיה הרוסית, המכון ללימודים מתקדמים, 9   4 
)ס' 69241(. כל ההפניות במאמר תהיינה לפי מספרי העמודים בכ"י סנט פטרבורג, אך הציטוטים יהיו 
על סמך מהדורה מדעית שאני עובדת עליה, המשלבת את כל ארבעת כתבי היד תוך ניסיון לחתור 
לגרסה המקורית על פי ההקשר ועדויות הנוסח של עדי הנוסח האחרים. לפרטים על שאר כתבי היד 

וההבדלים ביניהם ראו: אייזנמן, ספר אהבה בתענוגים )לעיל הערה 1(, עמ' 7-6.
הפילוסופיה  בתולדות  שכיחה  תופעה  אינה  לפיזיקה  הארוך  הפירוש  את  קרא  שרמב"י  העובדה   5
 S. Harvey, ‘Arabic into Hebrew: The Hebrew Translation Movement and the :היהודית, ראו
 Influence of Averroes upon Medieval Jewish Thought’, D. H. Frank & O. Leaman (eds.),
 The Cambridge Companion to Medieval Jewish Philosophy, New York 2003, p. 231; 
 M. Zonta, ‘Aristotle's Physics in Late Medieval Philosophy (14th–15th Centuries) and a

Newly-Identified Commentary by Yehudah Messer Leon’, Micrologus, 9 (2001), p. 205
לא הצלחתי למצוא הוכחה חותכת לכך שרמב"י קרא ספר זה עם פירוש זה, אך סביר להניח כך.  6

ספרים אחרים במסורת זו אינם מצוטטים על ידי רמב"י. כך למשל בכל הנוגע למידת היכרותו של   7
רמב"י עם כתבי אבן סינא יש לזכור ש'אל–נג'את' )הצלת הנפש( תורגם במחצית הראשונה של המאה 
הארבע עשרה על ידי טודרטס טודרטסי, סמוך מאוד לימיו של רמב"י. לא מצאתי ולו ציטוט אחד 
ישיר מספר זה. בדרך כלל רמב"י מצטט את דברי אבן סינא מתוך כתבי אבן רשד, מתוך 'כוונות 
הפילוסופים' או מתוך ה'קאנון', ולפיכך ההיכרות של רמב"י עם ספר זה מוטלת בספק רב. פרט 
 M. Zonta, ‘The Role of Avicenna :לקטעים ספורים הספר 'אל שפא' לא תורגם לעברית כלל, ראו
 and of Islamic “Avicennism” in the 14th century Jewish Debate Around Philosophy and

Religion’, Oriente moderno, 19 (2000), pp. 647–648, ובוודאי שרמב"י לא הכירו. 
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כאשר  למשל  כך  הדרגתי.  באופן  למשנהו,  להשתנות  יכול  אחד  יסוד  יבשה.  והארץ 
האוויר מתקרר )אך לחותו עדיין נשמרת( הוא מתעבה, והופך מאוויר למים. בשלב 

הבא כאשר יסוד המים מאבד אף את לחותו הוא הופך לארץ.8
ייווצר מצב שבו היסוד  תהליך ההפיכה מיסוד ליסוד מוגבל בכמותו: לעולם לא 
בכללותו ייפסד ויהפוך ליסוד אחר, אלא רק חלקים מן היסוד עשויים להפוך ליסוד 
אחר, ואילו שאר החלקים נשארים כפי שהם. לפיכך קיימים בעולם באופן תמידי סך 
הכול ארבעה יסודות.9 התהליך שבו יסוד משתנה ליסוד אחר מתאפשר על ידי כך 
שחלקים מסוימים מיסוד אחד נדחפים כלפי יסוד אחר. רמב"י סובר שתנועת הגלגלים 
דוחפת את יסוד האש וגורמת לחלקים ממנו לזוז אל תוך יסוד האוויר. תנועה זו משפיעה 

על כל ארבעת היסודות וגורמת אף להם לזוז ממקומם הטבעי, ולהתערבב זה בזה.10
כאשר חלקים מיסוד אחד נדחפים כלפי יסוד אחר היסודות מתערבים זה בזה. אולם 
התערבות היסודות זה בזה אינה עירוב גרידא, שכן האיכויות של היסודות פועלות זו 
על זו,11 ועקב כך היסודות משנים זה את זה. כאשר איכות של יסוד אחד מתגברת על 
איכות של היסוד השני )למשל הקור על החום במקרה שיסוד האוויר התערבב ביסוד 
המים(, היסוד משנה את מהותו. אולם, לא כל ערבוב של יסוד במשנהו גורם להיפסדותו 
והפיכתו ליסוד אחר, שהרי בעקבות תנועת הגלגלים מתערבבים זה בזה כל ארבעת 

כי יש להם מצע משותף, הוא החומר  יכול להשתנות לאחר מוכיחה כמובן  העובדה שיסוד אחד   8
 ;H. A. Wolfson, Crescas’ Critique of Aristotle, Cambridge, MA 1929, p. 99 :הראשון. ראו
לעמדתו של רמב"י לגבי מהותו של החומר הראשון ראו מאמרי: 'כחניות החומר הראשון' )בהכנה(.

האלו  יסודות  'ארבעה  ה:  הלכה  רביעי,  פרק  התורה,  יסודי  הלכות  לרמב"ם,  תורה  למשנה  השוו   9
משתנים זה לזה תמיד בכל יום ובכל שעה, מקצתן, לא כל גופן. כיצד? מקצת הארץ הקרובה מן המים 
משתנית ומתפוררת ונעשית מים, וכן מקצת המים הסמוכים לרוח משתנין ומתמסמסין והווין רוח, 
וכן הרוח מקצתו הסמוך לאש משתנה ומתחולל ונעשה אש, וכן האש מקצתה הסמוך לרוח מתחולל 
משתנה ומתכנס ונעשה רוח, וכן הרוח מקצתו הסמוך למים משתנה ומתכנס ונעשה מים, וכן המים 
מקצתו הסמוך לארץ משתנה ומתכנס ונעשה ארץ. ושינוי זה מעט מעט ולפי אורך הימים. ואין כל 
היסוד משתנה עד שיעשה כל המים רוח, או כל הרוח אש, שאי אפשר שיבטל אחד מן היסודות 
הארבעה. אלא מקצת ישתנה מאש לרוח, ומקצת ישתנה מרוח לאש, וכן בין כל אחד וחבירו ימצא 

השינוי בין ארבעתן וחוזרות חלילה לעולם'.
ראו: אב"ת )לעיל הערה 4( חלק א, מאמר שישי, הדבור בהסכמת התורה, פרק א, דף 45ב. והשוו   10
ויהיה  ארבעתן,  יתחברו  ומסביבתו  הגלגל,  בסביבת  יהיה  זה  'ושינוי  ו:  הלכה  שם,  תורה,  למשנה 
וגולם צורה ראויה  גולם  נותן לכל  והאל  ומתכת.  ואבן  ונפש חיה צמח  בני אדם  גולמי  מהן שאר 
לו, על ידי מלאך העשירי, שהיא הצורה הנקראת אישים'. והשוו: מורה הנבוכים א, עב )מהדורת 
מיכאל שורץ, תל אביב תשס"ג, עמ' 197-196(. מדברי הרמב"ם במקומות אלה לא ברור כיצד תנועת 
הגלגל משפיעה על תנועת היסודות, אך ממורה הנבוכים ב, י עולה שגלגלים שונים משפיעים על 
יסודות שונים, ולא כפי שרמב"י מסביר. ראו: ג' פרוידנטל, 'ארבעת הכדורים בשמים של הרמב"ם: 
ארבע הערות )מורה הנבוכים, חלק ב, פרקים ט-י(', א' רביצקי )עורך(, הרמב"ם: שמרנות, מקוריות, 

מהפכנות, ירושלים תשס"ט, עמ' 527-499.
ראו: ווד ווייסברג )לעיל הערה 2(, עמ' 682; גלזנר )לעיל הערה 3(, עמ' 59, הערה 21. והשוו למורה   11

הנבוכים, שם.
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היסודות, וכך פועלים זה על זה יסודות בעלי איכויות הפוכות לגמרי. לפיכך כל עוד 
לא התגברה איכותו של יסוד אחד על איכותם של יסודות אחרים עד לביטולם, הרי 
החומר נמצא במצב של עירוב. מצב זה הוא המזג המאפשר את היווצרותם של כל 
העצמים המורכבים בעולם ההוויה וההפסד, קרי עצמים שאינם יסודות כגון מחצבים 

וצמחים.12
זה  ונמזגים  בזה  זה  היסודות המעורבים  מן  מורכבים  כל העצמים בעולם  כן,  אם 
בזה. תערובת של היסודות, המזג, היא החומר החדש שממנו מתהווים כל העצמים 
בעולם. אולם החומר שנוצר מן המזג של היסודות ושמהווה מצע לעצמים המורכבים 
אינו  מדוע העצם המורכב  להבין  כדי  דבר אחר.  אלא  גרידא,  היסודות  כל  סך  אינו 
סך כל היסודות בלבד, צריך להבחין בין שני סוגי גופים בפיזיקה האריסטוטלית: א. 
גופים מורכבים מחלקים 'מתדמי החלקים', קרי עצמים שכל חלק מהם זהה )רמב"י 
קורא לעצם המורכב בהרכבה זו 'הרכבה מזגית'(; ב. גופים המורכבים מחלקים השונים 
'הרכבה שכונה', כי הרכיבים שוכנים זה ליד זה אך אינם  זה מזה )רמב"י קורא לה 
מתערבבים זה בזה(.13 דוגמה לסוג הראשון הוא בשר בגוף האדם, המורכב מן היסודות, 
ודוגמה לסוג השני היא היד, המורכבת מן העצם, הגידים והבשר. היד אפוא מורכבת 
מעצמים בעלי מהות שונה זו מזו: עצם, גידים ובשר, ואילו הבשר עצמו הוא הומוגני: כל 

חלק שנפריד יהיה זהה לשאר החלקים.14 

ראו הציטוט ממשנה תורה )לעיל הערה 10(.  12
ראו: אב"ת )לעיל הערה 4(, חלק א, מאמר שישי, פרק ראשון, דף 42א: 'ההרכבה תחלק אל הרכבה   13
כיד,  היא  השכונה  ההרכבה  ואמנם,   ]...[ המזגיית.  הרכבה  ואל  עירוביית,  הרכבה  ואל  שכוניית, 
המורכבת מבשר ועצם וגידים, מורכבים הרכבת שכונה, לא זולת זה. והם נמצאים בפועל. ומוחשים 
במורכב בחוש הראות, במה הם פשוטים. ואמנם יורכבו למה שהם מתמששים. ואמנם ביניהם שתי 
תכליות בפועל. וההרכבה העירובית היא כמו המים עם היין. כי חלקיהם מורכבים הרכבה עירוביית. 
ואמנם תקדם לה הרכבת שכונה, כי הם מתמששים קודם, ואחר יתדבקו התדבקות ממוצע ]...[ ואמנם 
לפי אבן רשד אין זה התערבות כי אם שכונה, כי ההתערבות אצלו הוא המזג. וההרכבה ההמזגיית 
היא כמו הבשר, המורכב מהארבעה ליחות. אשר הם הדם, והלבנה, והאדומה, והשחורה. כי אלו 
יורכבו הרכבה המזגיית. ואמנם תקדם לה הרכבת שכונה ועירוביית. כי הם מתדבקים באמת, כי להם 
תכלית משותף במוחלט. ואלו הארבע נפרדים הם במורכב כממוצע, בין הכח הגמור והפועל הגמור, 
כמו שנבאר בג"ה ]בגזרת הצור['. והשוו: פירוש המלים הזרות לר' שמואל אבן תבון, בתוך: ספר 
מורה הנבוכים לרבנו משה בן מימון בתרגומו של ר' שמואל ב"ר יהודה אבן תבון, מהדורת יהודה 
ב"ר שמואל אבן שמואל, ירושלים תשס"א, עמ' 48-47(: 'הרכבה שכנית — ההרכבות מינים רבים 
 האחת — הרכבה בעירוב הנפרדים שהורכב המורכב מהם ובהימזגם עד שתיפסד צורת כל א' מהם — 
מארבע  המורכב  כבשר  או  ודבש,  ומים  מחומץ  ועירוב  מזג  הרכבת  אוקשימ"ל,  ובלעז,  כסנגבי"ן, 
הליחות, הדם והליחה הלבנה ושתי המררות, האדומה והשחורה; והאחרת — הרכבה שכנית, שלא 
יימזגו הנפרדים אך יושם האחד בצד חברו — כבית, על דרך משל, המורכב מאבנים, עצים ורעפים, 
 ,)8 הערה  )לעיל  וולפסון  והשוו:  בהם'.  וכיוצא  התיבה,  וכן  ובשכונתו,  חברו  בצד  אחד  כל   יושם 

עמ' 564, הערה 6.
השוו: ווד ווייסברג )לעיל הערה 2(, עמ' 683-682.  14
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כפי  שנשארו  היסודות  אינם  היסודות,  מן  המורכבים  בעולם,  העצמים  כן,  אם 
בעל  חדש  עצם  של  הווייתו  את  שמאפשר  שלהם  המזג  של  תוצר  הם  אלא  שהם, 
מהות חדשה. באיזה אופן אפוא אפשר לדבר על כך שהיסודות מרכיבים את העצמים 
בעולם: אם בהיווצרות העצם המורכב, היסודות הופכים בעצמם למשהו אחר, קרי 
לחומר חדש שהוא מיזוג של כל היסודות. משמעות הדברים היא שהיסודות נפסדים 
ואינם נמצאים בפועל בעצם, ואם כן, לא יהיה זה נכון לומר שהעצם מורכב מהם! ואכן 
העצם אינו מורכב מהם אלא מדבר אחר, חדש. לעומת זאת, אם היסודות נשארים 
בפועל בעצם המורכב, משמעות הדבר הוא שכל יסוד נמצא בפועל כפי שהוא, וזו 
אינה הרכבה מזגית הומוגנית, אלא הרכבת שכונה, כליית, ובלשונו של רמב"י: 'ואם 
נאמר: היסודות במהותם ואיכותם בנמזג, הם אם בפועל ואם בכח. ואם הם בפועל 
בו — זו היא הרכבת שכונה או עירוב, לא מזג. ואם הם בכח — זה הפסד, לא מזג 

והויה'.15
השאלה העולה אפוא היא באיזו מידה ניתן לומר שהיסודות מרכיבים את העצמים 
של כל עולם ההוויה וההפסד? באיזה אופן הם קיימים במורכב? כדי לענות על שאלה 
זו יש קודם כול לעמוד על מהות היסוד, ולשאול: באיזו מידה מהות זו נשארת בעצם 
המורכב. אפשרות אחת היא שמהות היסוד היא סך האיכויות שלו, כלומר צורת המים 
למשל היא קור ולחות. אפשרות שנייה היא שמהות או צורת היסוד היא דבר אחר, 

ואילו האיכויות רק נגזרות מצורות אלה והן מקרים של היסוד. 
לביסוס האפשרות הראשונה, שמהות או צורת היסוד הם סך כל איכויותיו, ניתן 
לטעון שני טיעונים, אחד פרשני ואחד עקרוני. א. הטענה כי צורת היסוד היא איכויותיו 
נראית כדעת אריסטו המקורית העולה מספר ההוויה וההפסד.16 ב. כאשר האיכויות 
של היסוד נלקחות ממנו הוא מאבד את מהותו )כמו למשל במקרה של התעבות האוויר 
והיהפכותו למים(. הגדרת התכונה עצמית של עצם היא תכונה שבלעדיה אין העצם 

עצם. אם יסוד ללא איכויותיו אינו אותו יסוד, הרי איכויותיו הן צורתו.

השוו: אבן רשד, הביאור הבינוני לספר השמים והעולם )תרגום שלמה בן איוב(, מאמר שלישי, כלל   15
חמישי, המבוקש הראשון, כ"י ברלין 212/2 )ס' 1769(, דף 66ב: 'שהיסוד הוא אשר ראשונה יותכו אליו 
כל המורכבים לסוף בעצם, ולא יותך לדבר אחר, ונחלקו אם הוא נמצא במורכבים בפועל או בכח, 
וזה שההרכבה אם תהיה על צד הקבוץ, כמו שיראוהו רבים מן הקדמונים, יהיה היסוד נמצא במורכב 

בפועל, ואם יהיה על צד הערוב, כמו שיראוהו המשאיים, יהיה נמצא בהם בכח'.
קורלנד,  ש'  שני, מהדורת  תבון(, מאמר  אבן  )תרגום  וההפסד  ההויה  ספר  קיצור  אבן רשד,  ראו:   16
והלחות  והקור  כחות אשר הם החום  'ואולם הארבע   :39-33 114, שורות  עמ'   ,1958 קיימברידג' 
והיובש, הנה עם היותם כחות פועלות ומתפעלות, לא ימצאו נתכים אל דבר ולא קצתם אל קצת, 
כי הנה אין החום מן הקור ולא הקור מהחום ולא הלחות מהיובש ולא היובש מן הלוחות. וגם כן 
אין הלחות מן הקור בראיית מציאות האויר חם ולח, ולא היובש גם כן מן החום בראיית מציאות 
הארץ קרה ויבשה. וכאשר היה כן, והתבאר כי הארבעה הכחות הם יותר פשוטות מכל המתהפכים 

הנמצאים במורכבים, הנה מבואר כי הגשמים הפשוטים אשר ימצאו אלו הכחות צורות להם'.
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ושניים  פרשני  האחד  טיעונים,  שלושה  לטעון  ניתן  השנייה,  האפשרות  לביסוס 
העצם,  מקטגוריית  שונה  קטגוריה  היא  איכות  הקטגוריות,  ספר  לפי  א.  עקרוניים. 
והיא מקרה שלו. לא ייתכן אפוא שהאיכויות של היסודות יתפקדו כהגדרת העצם 
לו  ב.  לעצם.  מקרית המתוספת  כקטגוריה  יתפקדו  הם  במורכבים  ואילו  ביסודות, 
האיכויות, קור, חום, יובש ולחות, היו צורת היסודות, לא היה ניתן, למשל, לחמם 
מים. העובדה שמים יכולים להישאר מים כל עוד לא חוממו יתר על המידה מוכיחה 
כי אין הקור תכונה עצמית שלהם.17 בנוסף, צורה היא תכונה שכלית שאינה מושגת 
ניתנות להשגה חושית )בעיקר מישוש(.18 רמב"י  ואילו האיכויות  ידי החושים,  על 
מציג את שתי האפשרויות הללו כמוקד מחלוקת בין אבן רשד לאלגזאלי )בעקבות 
אבן סינא(, שבה הראשון צידד באפשרות הראשונה, קרי שהאיכות היא צורת היסוד, 

והשני באפשרות השנייה:

דעת  ולפי  היסודות.  בצורות  חלקו  רשד19  בן  והפלוסוף   )!( אבוחמד  החכם 
אבוחמד, החום והיובש הוא מקרה באש, כמו השחרות והלובן בנמצא, והחום 
והלחות מקרים באוויר, והקור והלחות מקרים במים, והקור והיובש מקרים 
בארץ.20 ואמנם המקריות בם נמשך מצורתם.21 וראייתו בזה, כי המים יחוממו 
ויעדר קורם, ואם היה הקור במים צורה בהם, יחוייב שיעדרו המים בהעדר 
הקור מהם. ואמנם ישארו המים כמו שהיו, אם כן הוא מקרה להם. כמו שהדבר 
השחור אם יעדר השחרות ממנו ויגיע ללובן, לא ישתנה הדבר, כי השחרות בו 
מקרה. וגדר המקרה הוא: 'שידומה הוויתו והפסדו מבלי הפסד נושאו'. ועוד, 
כי הצורה הטבעית יחוייב העלמה מהחוש, ואלו האיכויות הם ממוששות.22 

מאייר, סטרוקטורה )לעיל הערה 2(, עמ' 30.  17
סטון )לעיל הערה 2(, עמ' 111-110.   18

ניחן  'פילוסוף', משום שלדעתו אלגזאלי לא  ואילו את אבן רשד  'חכם'  רמב"י מכנה את אלגזאלי   19
בשלמות בשל העובדה שעירב יחד נושאים דתיים ונושאים פילוסופיים. על עניין זה ראו מאמרי: בין 

פילוסופיה לקבלה )לעיל הערה 1(, עמ' 58.
והשוו: אלגזאלי, כוונות הפילוסופים, החלק בטבעיות, מאמר שני, כ"י פריס הספרייה הלאומית 2/956   20
)ס' 32606(, דף 188א: 'ואולם היסודות הנה נטעון בהם שאי אפשר מבלתי שיחלקו אל חם ויבש כאש, 
וחם ולח כאוויר, וקר ויבש כארץ וקר ולח כמים. עוד נטעון שהחום והקור והלחות והיובש מקרים בם 

לא צורות'. 
כידוע, בתולדות הפילוסופיה קיימת אבחנה בין מקרים הנמשכים אחר החומר ובין מקרים הנמשכים   21
אחר הצורה. המקרים הנמשכים אחר הצורה, ומכונים לעתים קרובות 'סגולה', קיימים תמיד, אף 

שאינם מגדירים את העצם. 
התארים  שאלה  השנית  הטענה  אבוחמד:  'אמר  189א:  דף   ,)20 הערה  )לעיל  הפילוסופים  כוונות   22
הארבעה מקרים ואינם צורות, לא כמו שיחשבוה אנשים, לפי שהצורה עצמה לא תקבל התוספת 
והחסרון והיותר חזק והיותר חלוש. ואלה הגשמים יתחלפו בחום והקור, ופעמים מים היה יותר קר 
ממים. ולפי שצורת המים לו היתה היא הקרירות היתה בטלה צורות כחום, והיה אוהב הגבהתו אל 
מקום חם, ולא היתה נשארת אמתת המימיות, אבל היתה נפסדת בהפסד הקור. ואמנם צורת היסוד 
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ואמנם לפי דעת אבן רשד, האיכויות ביסודות הם צורות בהם, והקור במים 
הוא צורה בם.23

על  גם  איכויותיו, תהיה השלכה  זהה עם  היסוד  וצורת  בנושא האם מהות  להכרעה 
שאלת המזג, ועל השאלה באיזו מידה נשארים היסודות במזג: לפי התפיסה שאיכויות 
זו  היסוד הן צורתו — המורכב הוא סך כל איכויותיו לאחר הפעילות של האיכויות 
על זו: כיוון שהאיכויות של היסודות פועלות זו על זו, איכות אחת מקבלת חיסרון על 
ידי כך שהיא מעורבת בניגודה, ואיכות אחרת מקבלת תוספת על ידי כך שהיא פחות 
מעורבת בניגודה, והעצם המורכב הוא התוצאה הסופית של פעילות זו. לפיכך, היסודות 
אמנם אינם נמצאים בפועל במורכב, כיסודות מופרדים זה מזה. המים בעצם המורכב, 
והלחות )שהיו במים( לאחר  למשל, אינם מים בפועל, אלא הם האיכויות של הקור 
השינויים שחלו בהם. היסודות אפוא נמצאים בכוח בעצם המורכב, אך כוח זה הוא 
קרוב לפועל, כי לפחות במקרים מסוימים נוכל להפריד שוב בין רכיביו. בהשקפה זו 

אחז אבן רשד.24
היסודות  לאיכויותיו,  כזהה  היסוד  רואה את מהות  זאת, בתפיסה שאינה  לעומת 
נמצאים במורכב באופן שונה. כיוון שצורת היסוד אינה זהה לאיכויותיו, ניתן לטעון 
שהיסוד וצורתו אינם משתנים, ורק האיכויות המקריות שלו משתנות, וכך מאפשרות 
את המזג שממנו העצם מורכב. המים, למשל, במהותם נשארים בתוך הבשר, אולם 
כאשר משתנה היחס שבין האיכויות המקריות של היסודות, נוצר הבשר, שצורתו אחרת 
מצורת היסודות. בדרך פירוש זו הלך אבן סינא. לדעתו, הצורה העצמית של היסוד 
אינה איכויותיו, ולכן אף שהיסודות קיימים בעצם הממוזג, הצורה של העצם שונה מזו 
של היסודות.25 הבעיה בשיטת אבן סינא היא שהיא מניחה ריבוי צורות במורכב: צורות 

היסודות עם צורת המורכב.26

טבע אחר, רצוני שהיא תכונה וענין בהיולי, לא תושג בעצמה בחושים. ואמנם המושג בחושים כמראה 
והלחות והקור מקרים יסודרו מאותו הטבע'.

אב"ת )לעיל הערה 4(, חלק א, מאמר שלישי, פרק שני, דף 15א.  23
 :)60-54 )שורות   110 דף  16(, המאמר הראשון,  )לעיל הערה  וההפסד  לקיצור ספר ההויה  השוו   24
'הנה אם כן הערוב אמנם הוא שיגיע מכל אחד מן המתערבים כאשר יתערבו, דבר אחד בפועל, 
מתיחד ומשתנה בצורה לכל אחד מן המתערבים, על שכל אחד מן המתערבים נמצא בו בכח הקרובה 
מהם  הטבעיים  המתערבים  הדברים  מעניין  עליו  שהעידו  מה  כפי  הרחוקה,  בכח  לא  הפועל,  מן 
והמלאכותיים. ומן הראיה על כי מציאות הדברים המתערבים במתילד מהם בכח הקרובה, כי בקצתם 
הנה אפשר שיפרדו אחר המזג והערוב, וזה אם בטבע או במלאכה, כענין הקיבה שיבדיל ממיץ החלב 

והגבינה'.
ווד ווייסברג )לעיל הערה 2(, עמ' 690-681.  25

זו הייתה הביקורת העיקרית של הסכולסטיקנים על שיטת אבן סינא. ראו: מאייר, סטרוקטורה )לעיל   26
הערה 2(, עמ' 27; ווד ווייסברג )לעיל הערה 2(. גם רמב"י מביא ביקורת זו כהוכחה ששיטת אבן סינא 

אינה תקפה.
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כאמור, מבחינה פרשנית, דעתו של אבן רשד בנוגע לצורות היסודות נראית כדעה 
העיקרית שאריסטו מציג בספר ההויה וההפסד.27 אולם מעבר לבעיות שעולות מזיהוי 
צורת היסוד עם האיכויות )הבעיות הן כאמור: א. האיכות אינה שייכת לקטגורית העצם; 
ב. אם האיכות הייתה צורת היסוד כיצד ניתן להסביר מדוע ניתן לחמם מים עד גבול 
מסוים; ג. צורה, בניגוד לאיכות אינה ניתנת לחישה(, עולה בעיה נוספת במעבר מן 
היסוד לעצם המורכב: אם האיכות של היסוד, שהיא צורתו, השתנתה במורכב — משום 
שאיכות אחרת פעלה עליה עד ששינתה אותה — פירושו שאיכות אחת קיבלה חיסרון, 
ואיכות אחרת קיבלה תוספת. ואולם, אם האיכות היא צורת היסוד, אזי קטגוריית העצם 
למשל,  )שהרי,  העצם  הגדרת  רעיון  את  נוגד  זה  עניין  וחיסרון.  תוספת  לקבל  יכולה 
נגד  טיעון  מתוסף  לפיכך,  'כיסאית'(.28  פחות  או  יותר  להיות  יכולה  אינה  'כיסאיות' 
לשיטת אבן רשד המזהה את צורת היסוד עם איכויותיו. ואכן, לדעת רמב"י, בעיה זו 
הביאה אפילו את אבן רשד להטיל ספק בשאלה אם אכן האיכויות הן צורת היסודות. 

בלשונו של רמב"י:

ולמה שמציאות היסודות בנמזג הוא ממוצע בין הכח הגמור ובין הפועל הגמור, 
סברו אבן סינא ואבוחמד ורבים מהנמשכים אחריהם, ופקפוק אבן רשד,29 כפי 
בם,  מקרים  הם  ביסודות  האיכיות  כי  האמת,  לפי  ואם  האנשים,  קצת  סברת 
לא צורות.30 והאיכיות ההם הם יסודות למורכב, לא מצד הצורות. כי סברו כי 

אריסטו מדבר על כך שהיסודות נמצאים בעצם המורכב בכוח ולא בפועל ולכן ניתן להחזיר את   27
המורכב ליסודותיו. ראו: ווד ווייסברג )לעיל הערה 2(, עמ' 682. 

מאייר, סטרוקטורה )לעיל הערה 2(, עמ' 32-30; ווד ווייסברג )לעיל הערה 2(, עמ' 692.  28
המונח פקפוק מבטא את הרעיון של רמב"י לפיו אבן רשד אמר את דבריו מתוך אילוץ והסכמה עם   29
עקרונות מפורסמים, אך מתוך הסתייגות ולא מתוך הסכמה פילוסופית. ראו הציטוט מתוך הביאור 

הארוך למטאפיזיקה המצוטט בהערה הבאה.
באב"ת )לעיל הערה 4(, חלק א, מאמר שישי, פרק שלישי, דף 15ב - 16א, מביא רמב"י ציטוט מתוך   30
כ"י  בן שלמה(,  )תרגום שלמה משה  אבן רשד, הפירוש הארוך למה שאחר הטבע, מאמר שמיני 
פריס 887 )ס' 31656(, דף 105א, שממנו עולה שאבן רשד אינו מקבל את הרעיון שהאיכויות הן 
צורת היסוד: 'אמנם אבן רשד בפרישתו במה שאחר הטבע, דבר בצורת היסודות דבור מקביל לזה 
הענין, ונאות לדעת אבוחמד. ואמנם על דרך האמת, דבר שם בם על דרך וצד המפורסם, כי הוא 
נגלה הביטול, כמו שנבאר בג"ה ]בגזרת הצור[, ואביא לשונו: "וזהו עוד אמר: 'אלא שהוא על ענין 
יצטרך כל אחד אל מה שיאות'. ירצה, אלא שכל אחד מאלו ההבדלים הוא נמשך לעצם שיאות לו. 
ולזה יעמדו בגדרים מקום העצמים, אחר שהעצמים אין להם שמות. ובזה ספק אינו מועט. כי כבר 
והלחות  לאש,  החום  כמו  הנמצאות.  לקצת  הבדלים  יהיו  כבר  ההפעליות,  האיכיות  יחשב שקצת 
לאוויר ולמים, והיובש והקור לארץ. וזה שכאשר תדמה דבר מאלו האיכיות, כבר נסתלק יסתלק אותו 
הנמצא, כי כאשר אם סלקנו החום מהאש, יסתלק היותו אש. וזהו אשר יחשב שהוא בחינת העצם. 
וכן נמצא במפרשים הרבה, שיפרשו שהבדלי אלו היסודות הם מאלו האיכויות. אבל יחוייב לזה ענין 
מגונה, והוא שיהיה הדבר מה הוא בעצמו איכות, ובצירוף אל זולתו עצם. והעצם אינו ממה שיאמר 
בהקש אל דבר. ונאמר אנחנו שהדרך אל העמידה על זה, הוא הדרך אשר הלך בה ארסטו, בחקירה 
מהפשוטים והמורכבים. וזה שאם היה חום באש הבדל עצמיי, הנה יהיו המורכבים גדרים, וזה שהחום 
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אחר שהצורה העצמית עצם, והעצם לא יקבל הפחות והיתר, ובבחינת ההמזגה 
תקבל הפחות והיתר, אם כן האיכיות הם מקריים בם, והם הנמזגים, לא הצורה. 

והמקרה יקבל הפחות והיתר.31

בעיית התוספת והחיסרון בצורות קיימת, אם כי במידה פחותה, גם בשיטת אבן סינא, 
שהרי גם לשיטתו צריך להסביר מהי התקררות. אולם שיטתו בנוגע לצורת היסודות 
קלה יותר לפתרון משום שניתן לטעון שהתקררות היא ערבוב של חם וקר, וכך נולד 
והחום הממוצע. כאשר החום הממוצע נמצא בעצם המורכב, בעצם  הקור הממוצע 
קיים חום פחות מן החום המקורי. על פי הסבר זה, החום אינו הופך לקור, אלא נוצר 
דבר חדש: חום ממוצע. אם כך, לפי שיטה זו, בשעת המיזוג של היסודות )שאינם זהים 
בצורתם לאיכויותיהם אלא הם בעלי צורה שונה מהאיכויות(, היסודות אינם משתנים 
את  סינא, מאפשר  אבן  לפי  זה,  שינוי  אחרת( משתנה.  איכות  )או  קורם  מידת  אבל 

היווצרותה של צורה חדשה על המזג של היסודות, והתהוות העצם המורכב.
לעומת זאת, על פי שיטת אבן רשד, האיכויות מזוהות עם צורת היסודות, ולא ניתן 
לומר במקרה זה שהיסודות התקררו, משום שמשפט זה משמעו שהיסודות הפכו לדבר 
להוות את מצעו של העצם  עוד  יכולים  אינם  נפסדו הם  ואם הם  נפסדו.  קרי  אחר, 

המורכב.32 

הוא מורכב מעצם ואיכות. או יהיו המורכבים מהעצמים והמקרים, אחד בפועל שנים בכח. הנה מכאן 
יראה שהחום אי אפשר שיהיה הבדל עצמיי, ושיסולק האש בהסתלקו, לא ראשונה ולא בעצמות, אבל 
באמצעות הסתלק צורת האש. שכמו שכאשר נסתלק צורת הצחוק נסתלק האדם, אבל לא ראשונה, 
אבל באמצעות הסתלק הדבור. ואלו היה החום בדבר עצם ובדבר מקרה, הנה נאמר בשתוף השם. 
רצוני, כאשר יאמר שם הנמצא על העצם ועל המקרה. ואמנם יקרה למקרה האחד בעצמו, שיהיה 
נמצא מה מיוחד בו, ויעמוד בגדרו תמורת הצורה, ויהיה בנמצא אחד בלתי מיוחד בעצמותו בצורתו, 
ולא יתלבש בצורה, כמו מה שיקרה לחום באש ובדברים בעלי נפש. וראוי שתדע שפועל צורת האש, 
אשר יחוייב לה חום אשר בתכלית, הוא התנועה אל מעלה. הנה החום מן האש, אמנם הוא כמו החתוך 

מן הסכין, ופועל היד מן היד, לא כמו הלובן מן הלבן". ע"כ'.
והשוו: אבן רשד, הביאור  43א - 43ב.  א, מאמר שישי, פרק שני, דף  4(, חלק  )לעיל הערה  אב"ת   31
האמצעי לספר ההויה וההפסד )תרגום קלונימוס בן קלונימוס(, מאמר שני, כלל שלישי פרק ראשון, 
מהדורת ש' קורלנד, קיימברידג' 1958, דף 81 )שורות 90-83(: 'וזה הספק אמנם יחוייב למי שיאמר 
כי חדוש הגשמים המורכבים מהיסודות יהיה על צד השינוי, אלו היו הבדלי היסודות הראשונים, כמו 
החם והקר, לא יקבלו הפחות והחסרון. שאלו היה הענין כן, היה מחוייב שיהיה כל שינוי נמצא להם 
לא יגיע ממנו אלא אחד מהם או ההיולי, אלו היה איפשר בו ההבדל. ואמנם כאשר אמרנו שהחם 
והקר כבר יהיו במוחלט ויהיו מוסיפים וחוסרים, הנה אנחנו נאמר שאשר יחודש אינו חם במוחלט 
ולא קר במוחלט, ולא דבר הוא גם כן בכח חם ולא קר, אבל נאמר שהוא חם וקר יחד על צד מה 
שיאמר זה בממוצעים, חם בהצטרף אל הקר המוחלט אשר בתכלית, וקר בהצטרף אל החם המוחלט 

אשר בתכלית'.
אבן רשד טען שאף על פי שבדרך כלל צורות אינן יכולות לקבל תוספת וחיסרון, עיקרון זה שונה   32
מאייר,  ראו:  מקריות.  וצורות  עצמיות  צורות  בין  ממוצעות  הן  היסודות  צורות  היסודות.  בצורת 

סטרוקטורה )לעיל הערה 2(, עמ' 29; ווד ווייסברג )לעיל הערה 2(, עמ' 692.
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כתלמיד נאמן של אבן רשד, רמב"י מאמץ את שיטתו הן לגבי צורת היסוד, הן לגבי 
מעמדן בעצם המורכב. הוא הודף את טענות אבן סינא ומנסה להראות מדוע שיטת אבן 
רשד נכונה. אולם כדי לפתור את הבעיות העולות מן השיטה הוא יוצר פתרונות חדשניים 
שלא ניתן למצוא להם מקור בכתבי אבן רשד. פתרונותיו הייחודיים של רמב"י סוטים 
אפוא משיטת אבן רשד, מבלי לחזור לעקרונות של אבן סינא, וייתכן שהם משקפים 
את הוויכוחים שהתקיימו בעולם הסכולסטי בנוגע לשאלות אלה, ומהווים הד להם. 
השאלה מהי צורת היסודות, וכיצד היסודות נשמרים בעצם, ובעיקר הבעיה האחרונה 
בנוגע לקבלת התוספת והחיסרון בעצם המורכב העסיקה את הסכולסטיקנים בעיקר 
 intensio et remissio’ זו ידועה בשם:  במאות השלוש עשרה והארבע עשרה. בעיה 
formarum‘, ולפיה, כאמור, כאשר איכות אחת הופכת להיות איכות אחרת, משמעות 
הדבר שהאיכות האחרת קיבלה תוספת איכותית, ודבר זה אינו אפשרי. אמנם דבר 
קר יכול להיות קר יותר, אבל 'קור' אינו יכול להיות 'יותר קור'. לכן אם העצם מורכב 

מאיכויות, והן–הן צורות היסודות, כיצד ייתכן שהן מקבלות תוספת או חיסרון? 
נפנה אפוא לראות את דעתו של רמב"י בסוגיות הללו, ואת הפתרונות הייחודיים 

שהוא מציע. 

ב

רמב"י נחלץ להגן על שיטת אבן רשד המזהה את היסודות עם האיכויות, למרות הבעיות 
שעולות מזיהוי זה:

והתשובה על אבוחמד, כי המים קרים בעצמותם, אם יעדר קורם ולא נשתנתה 
המים, אז היתה מחוייבת מחשבת אבוחמד. ואין זה אמתי. כי אין זה העדר, כי 
אם העלם והכנס הקור משטחי המים החיצוניים, אל פנים. ואם היה הקור נעדר 
מפנים כמבחוץ, יחוייב שישתנו ויפסדו בכללם. ואמנם, הקור אשר הוא בעומק 
בחלקי המים, הוא הצורה, והקור אשר הוא בשטחי המים, מהחלקים אשר הוא 
ממושש, הוא מקרה עצמותי. כי מהקור אשר הוא בעומק חלקי המים, יתפשט 
והקור המתפשט החיצוני הוא מקרי.  קור בשטחיות החיצוני מהחלקים ההם, 
ולזה פעם יראה וימושש בטבעו, ופעם יעלם במכריח. ואמנם הקור אשר הוא 
בעומקם, אשר הוא צורה טבעית למים, הוא בלתי מורגש ובלתי ממושש, כי כן 

משפט הצורה הטבעית. והקש על השאר מהם.33 

לטענת רמב"י יש להבחין בין המים אשר בעומק חלקי המים ובין המים אשר בחלק 
החיצוני. בעוד במים הפנימיים האיכויות הן צורת היסוד, ובגלל זה הן גם אינן ניתנות 

אב"ת )לעיל הערה 4(, חלק א, מאמר שלישי, פרק שני, דף 15א - 15ב.  33
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מן  הנגזר  מקרה  קרי  בלבד,  עצמותי  מקרה  הם  החיצוניים  המים  חושנית,  לתפיסה 
הצורה. 

התפיסה שהאיכויות הן צורת היסודות, ולמרות זאת ניתן לחמם מים, גוררת את 
רמב"י להחזיק בתפיסה מעניינת, וככל הנראה אף היא מקורית, ביחס למורכבות יחסית 
בתוך היסודות. לפי תפיסה זו, כל יסוד נחלק לשלושה חלקים, וכל חלק פשוט וצלול 
ביחס לחלקיו האחרים, שבהם נעשה העירוב והמיזוג של היסודות זה בזה. כך, החלק 
הפנימי ביותר של יסוד הארץ הוא פשוט ביחס לשני חלקיו העליונים. החלק האמצעי 
של המים פשוט ביחס לשני חלקיו החיצוניים, המתרכבים עם יסודות הארץ והאוויר 
שגובלים בהם. בדומה לכך, החלק האמצעי של יסוד האוויר פשוט ביחס לשני חלקיו 
החיצוניים, ואילו החלק המקיף ביותר של יסוד האש הוא הפשוט ביחס לשני חלקיו 

הפנימיים:34

ראו: אב"ת )לעיל הערה 4(, חלק א, מאמר שלישי, פרק רביעי, דף 16ב - 17א. תפיסות דומות, אם כי   34
לא זהות ניתן למצוא בכמה מקורות. אלגזאלי למשל מזכיר שני יסודות, הארץ והאוויר, שבחלקים 
מסוימים מהם מתקיים עירוב. לפי תפיסה זו יסוד הארץ נחלק לשלושה חלקים, בחלק הפנימי ביותר 
קיים עפר נקי, באמצעי חלק דמוי טיט, ובחלק העליון עירוב של עפר ואוויר. יסוד האוויר לעומת זאת 
נחלק לארבעה חלקים: חלק קרוב לעפר שבו מתערבים האוויר והלחות עם חום שמחזירה הארץ מן 
השמש, מעליו חלק שבו מתערב האוויר בלחות ללא חום, מעליו אוויר נקי ומעליו חלק שבו מתערב 
האש ונוצר עשן. ראו: כוונות הפילוסופים )לעיל הערה 20(, החלק הטבעי, המאמר ביסודות )דף 
193ב - 194א(. רעיון קרוב ניתן למצוא גם בשער השמים לר' גרשום בן שלמה, רעדעלהיים תקס"א, 
דף א ע"ב. עם זאת, ההבדלים בין גישתו של רמב"י ובין גישתם של אלגזאלי ושל גרשום בן שלמה 
ניכרים היטב. ראשית, אצל רמב"י נשמרת החלוקה המשולשת של כל היסודות, אפילו באלה שאינם 
ר'  יסוד אחר משני צדדיו, ושבהם החלוקה המשולשת מיותרת, לכאורה. שנית, אצל  גובלים עם 
גרשום בן שלמה קיימת מגמה להראות את ההדרגתיות שבתוך היסודות עצמם, מן החום לקור, ומן 
הזך לעכור, בהתאמה, מגמה שלא קיימת אצל רמב"י. רמב"י מעוניין לשמר חלקים פשוטים בעומק 
חלקי היסוד, ששם איכות היסוד היא צורה, אל מול חלקים מורכבים, ששם האיכויות הן מקריות ושם 

מתרחשת ההתמזגות של היסודות.
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אולם, הטענה שצורת המים היא רק בחלקים הפנימיים פותרת שתי בעיות בלבד: כיצד 
ניתן לחמם מים, ומדוע איכויות היסודות הן הצורות ועם זאת לא ניתנות לחישה. אולם 
טענה זו אינה פותרת את הבעיה כיצד חום וקור, השייכים לקטגורית האיכות, יכולים 
להיות בקטגוריית העצם. כדי להבין עניין זה כדאי להקדים ולראות כיצד רמב"י פותר 
את השאלה כיצד האיכות מקבלת יתרון וחיסרון במזג, אם האיכות מוגדרת כצורת 
היסוד, שהרי למעשה שתי הבעיות כרוכות זו בזו ונובעות מהגדרת האיכות של היסוד 
ואם  העצם,  קטגוריית  תחת  להיכנס  יכולה  אינה  האיכות  קטגוריית  היסוד:  כצורת 
ויתרון. לטענת רמב"י,  אזי העצם היה מקבל חיסרון  זאת הייתה האיכות עצם,  בכל 
בעיית החיסרון והיתרון בצורות אינה דורשת נסיגה מן העיקרון שצורת היסוד זהה 

עם איכויותיו:

והיתר.  יקבל הפחות  לא  והעצם  הוא שהצורה עצם,  אליהם: האמת  התשובה 
ואמנם כפי בחינת ההמזגה, תקבל הפחות והיתר. וזה, כי אם היתה צורת היסוד 
האחד נשארת בהמזגה, למה שהיה בפועל, ואמנם לא היתה ביניהם, כי אם פחות 
ויתר. כי היה על דרך משל חום היסוד, במהו נפרד חום בפועל, בלתי קר כלל. 
וחום הנמזג הוא חום בפועל, בלי קור. ואמנם הוא פחות בכמות או יתר. אז היה 
אמת מאמר אבוחמד והנמשכים אחריו ופקפוק אבן רשד. ואמנם צורת היסוד 
במהו בפועל, והוא החום בפועל, הוא איכות אחד בפועל וצורה אחת. והאיכות 
הנמצא בנמזג, במהו נמזג, הוא איכות אחר, וצורה אחרת, כי הוא מורכב מהם. 
כי הצורה אשר ביסוד במהו נפרד, הוא איכות בפועל ובמוחלט. וצורת הנמזג 
במהו נמזג, הוא איכות מורכב מן האיכיות הנפרדים, וממוצע ביניהם, בין הכח 
הגמור והפועל הגמור, ואינו במוחלט. אם כן אינה הצורה ההיא בעצמה, ואמנם 
היא צורה אחרת זולתה, מורכבת מארבע הצורות הנפרדות. ואם כן לא יתחייב 

בזה מה שאמר אבוחמד בסברתו.35

טענתו של רמב"י שאם היסודות היו נשארים בפועל בעצם המורכב, ועם זאת העצם 
המורכב הוא יותר קר או יותר חם מן היסודות, אכן הייתה נוצרת סתירה ומתעוררת 
בעיה פילוסופית. אולם כיוון שהיסודות אינם נמצאים בפועל בעצם המורכב, אלא רק 
בכוח )כוח שהוא כאמור קרוב לפועל, כי ניתן להחזיר את המורכב ליסודותיו(, יוצא 
שהחום והקור של היסודות אינו אותו חום וקור של העצם המורכב. בעוד ביסוד החום 
הוא 'איכות אחד בפועל וצורה אחת', כלומר צורת היסוד היא–היא איכותו, הרי בעצם 
המורכב החום הוא איכות בלבד, ולכן גם צורתו שונה לחלוטין מצורת היסודות. בעוד 
הצורה של היסודות היא איכויותיו, צורת העצם המורכב היא איכויות מורכבות )למשל 

חום ממוצע(, ולכן היא )צורת העצם המורכב( שונה לחלוטין מצורת היסוד.

אב"ת )לעיל הערה 4(, חלק א, מאמר שישי, פרק שני, דף 43א - 43ב.  35
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הבעיה בטיעון זה היא כיצד יכולות האיכויות להיות ביסודות צורות, ולעומת זאת 
להיות במזג איכות? מאמר העצם אינו יכול להיות גם מאמר האיך. בעיה זו, כפי שראינו, 
כבר עלתה מהגדרת היסוד כסך איכויותיו, שהרי איכות, מטבעה, אמורה להיות שייכת 
למאמר האיך ולא למאמר העצם. האיכות אינה יכולה להיות פעם עצם )ביסוד( ופעם 
איכות )בעצם המורכב(. בנוסף, אם האיכות היא עצם ביסוד, ואיכות במורכב, נצטרך 

לומר שמהות העצם המורכב מורכבת מצורה ומאיכות גם יחד. 
כפי שנראה בהמשך, רמב"י טוען, בניגוד למסורת האריסטוטלית ערבית–יהודית, 
שדבר אחד יכול לשמש גם כעצם וגם כאיכות. אמנם, עמדה זו מובאת אצל פורפיריוס,36 
תלמידו של פלוטינוס, אך במסורת הפילוסופית האריסטוטלית היא נדחתה, ואבן סינא 
אף מזכירה ומתנגד לה נחרצות בספרו אל–שפא.37 כיוון שרמב"י לא הכיר ספר זה של 
אבן סינא, וגם כמעט אינו מזכיר את דעתו של אבן סינא בנושא, לא נראה שהוא הכיר 

דעה זו ישירות,38 או באמצעות טיעוני הנגד של אבן סינא.

 F. A. J. de Haas, John Philoponus New Definition of Prime Matter: Aspects of its Background  36
 in Neoplatonism and the Ancient Commentary Tradition, Leiden 1997, pp. 180–250; 
 A. D. Stone, ‘Simplicius and Avicenna on the Essential Corporeity of Material Substance’,
 R. Wisnovesky (ed.), Aspects of Avicenna (Princeton Papers: Interdisciplinary Journal of

Princeton 2001, pp. 87–88 ,(Middle East Studies, 9; הנ"ל )לעיל הערה 2(, עמ' 104.
ראו: סטון )לעיל הערה 2(, עמ' 88.   37

דעתו של פורפיריוס בספר המבוא )Isagoge( נכללה במסורת הערבית באורגנון האריסטוטלי. לפיכך   38
גם אלפראבי וגם אבן רשד מתמצתים את עיקרי טענותיו של פורפיריוס, אך אינם מזכירים את דעתו 
בחיבור:  נמצא  בשמו  מוזכר  שפורפיריוס  היחיד  המקום  עצמותי.  למקרה  עצם  שבין  ליחס  בנוגע 
'ופורפריוס הצורי בספר  ס' 1898, דף 8ב:  אלפראבי, קיצור מכל מלאכת ההגיון, כ"י פריס 1/898, 
המבוא יקרא המקרים: הנפרדים ]כלומר מקרה שניתן לחשוב עליו ללא נושאו[ אשר יעשו בהכרח–
 כוללים, והבלתי נפרדים ]כלומר מקרים שלא ניתן לחשוב עליהם ללא הנושא, כמו החום מהאש[ — 
מבדילים מאמרים. ויקראו המובדלים על ההחלט והם אשר יכירו בין המינים בעצמותיהם, סגולות 
הסגולות, וכבר יקראו גם כן הבדלים עצמיים והבדלים מהותיים'. ספק אם רמב"י הכיר חיבור זה של 
אלפראבי ובכל מקרה אין בציטטה זו פירוט של דעת פורפיריוס. גם בתמצות של ה'מבוא' לפורפיריוס 
ב'קיצור מלאכת ההיגיון' לאבן רשד )שאת תרגומו על ידי אבן מכיר יש להניח שרמב"י קרא(, דעתו של 
פורפיריוס בנידון אינה נזכרת. אבן רשד טוען אמנם בדיונו ב'מאמרות' שקטגוריית המראה מביעה את 
מהות הלובן, אך אינו טוען בעקבות כך שלמראה יש מעמד של עצם ביחס למקרה הלובן. ראו: אבן רשד, 
כל מלאכת הגיון לאריסטו, בהעתקת יעקב בן מכיר אבן תיבון, ריווא דטרינטו 1559, עמ' ו: 'והכללים שני 
מקרים, מין יודע מכל נושא, אשר ינשא עליהם נשיאות טבעי עצמותו ומהותו. דמיון זה, החי הנה הוא 
יודיע מכל נושאיו אשר הוא האדם והסוס וראובן ושמעון עצמותו ומהותו, הנאות שיענה בו בתשובת 
מה הוא בכל אחד מהם. וזהו כלל העצם. ומין יודיע מנושאיהם עצמיהם מה הם, ומנושאים אחרים 
דברים יוצאים ממהותם, דמיון זה המראה, הנה הוא יודיע מהלבן והשחור מהותו, ויודיע מדברים 
אחרים דברים יוצאים ממהותו כאשר לוקח בשמו הנגזר וינשא על עצם מהעצמים, כאמרינו: הגשם 
בעל מראה, ואלו הם כללי המקרים'. המקום היחיד שבו נזכר הנושא הוא כאמור באל–שפא, אך טורדוס 
טורדוסי בלקוטים בחכמת ההגיון, הנצוח והפיסיקה מהפילוסופים היוונים המאוחרים והערביים, כ"י 
לונדון, הספרייה הבריטית, קטלוג מרגליות 1/890 )ס' 6094(, דף 8 והלאה מתרגם רק את המאמר 

הראשון מהאופן הראשון מן הכלל הראשון של ספר ה'מבוא', ושם לא נזכרת דעתו של פורפיריוס.
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רמב"י טוען שהעובדה שהאיכות ביסוד היא צורה ובמזג היא איכות אינה מחייבת 
את המסקנה שהעצם המורכב מורכב מתכונה שהיא גם עצם וגם מקרה, משום שלדעתו 

אין זו הרכבה אמיתית:

כי ההרכבה האמיתית הוא שיהיה נמצא מה חוץ לנפש, מורכב משני חלקים 
פשוטים נמצאים חוץ לנפש, לא מבחינות שכליות. ואם היה הרכבה באמת, כבר 
ימצא ענין מה מורכב מעצם ואיכות או מעצם ומקרה, כמראה אשר הוא איכותיי 
בעצמותו, ויחלק אל עצם ומקרה. כי כשינשא המראה על הלובן הוא עצם, כי 
הוא מעמידו ונכנס בגדרו. וכשינשא על גשם מה אז הוא מקרה, כי הוא נמצא בו 

לא עליו.39

לטענת רמב"י, תכונה יכולה לשמש פעם כעצם ופעם כמקרה, וזה אינו מחייב הרכבה 
בתכונה זו, כיוון שאין זו באמת הרכבה, כי הרכבה היא חיבור בין שני עצמים הקיימים 
בנפרד בפועל קודם הרכבתם. אולם לא כך קורה בתכונה המשמשת פעם כעצם ופעם 
כמקרה, שהרי לא מדובר בישויות מטפיזיות אלא באבחנות שכליות בלבד. בשל כך 
אנו יכולים לומר על המראה שהוא מהות הלובן וצורתו, אף שמראה שייך לקטגוריית 
האיכות, כי התכונה העצמית מגדירה את הדבר, בעוד תכונה מקרית נמצאת בדבר אך 

אינה מגדירה אותו. המושגים 'עצם' ו'מקרה' הם מושגים יחסיים בלבד.
מדברים אלה עולה תפיסתו של רמב"י בנוגע לקטגוריות: כיוון שאין הקטגוריות 
אלא אבחנות שכליות, לא ניתן להבחין בין תכונה עצמית לתכונה מקרית, אלא לפי 
האופן שבו הן באות לתאר את העצם. אם תכונה מתארת מהות, ואין זה משנה אם 
היא מתארת מהות של עצם או מהות של תכונה, אזי מדובר בתכונה עצמותית. אם 
קטגוריית העצם מתוארת על ידי קטגוריה מקרית, כמו במקרה של המראה על הלובן, 
רמב"י מכנה אותו כ'איכותיי בעצמותו',40 או במקרה של הקור המתאר את צורת יסוד 
העצם.41 לדעת רמב"י, החום או הקור, כקטגוריות איכויותיות, אינם מחייבים שיהיו 

אב"ת )לעיל הערה 4(, חלק א, מאמר שלישי, פרק שלישי, דף 16א.  39
עמדה זו באה לידי ביטוי גם בהגדרת האדם על ידי הדיבור הפנימי. ראו: אב"ת )לעיל הערה 4(, שם,   40
דף 15ב: 'ואמנם מה שאמר מענין המגונה באמרו: "והוא שיהיה הדבר מה הוא בעצמו איכות, ובצירוף 
אל זולתו עצם, והעצם אינו ממה שיאמר בהקש אל דבר" וכו', המציאות יעיד על אמתתו. וזה כי גדר 
האיכות הוא התכונות, אשר ישאל באישים איך הם. והדבור הפנימי אשר הוא הבדל עצמי באדם הוא 

איכות. כי הוא נשאל באיך הוא'.
עמדה זו באה לידי ביטוי גם בהגדרת 'המרחקיות הבלתי מוגבל' שהיא ההגדרה שנותן רמב"י, בעקבות   41
'ויהיה  אבן רשד, לצורת הגשם. ראו: אב"ת )לעיל הערה 4(, חלק א, מאמר שני, פרק שני, דף 11א: 
כי  עצם.  מקרה  ואין  מקרה  שהיא  פי  על  ואף  גשמית,  צורה  ההגבלה  מבחינת  המופשט  המרחקיות 
המרחקיות הזה המופשט מבחינת ההגבלה במהו מופשט הוא צורה ועצם למרחקיות המוגבל במהו 
מוגבל. כמו שהמראה במהו מראה הוא צורה ועצם ללובן מה במהו לובן, ואף על פי ששניהם מקרים 
ממאמר האיכות. וכן המזג הוא עצם וצורה לבריאות ולחולי, ואף על פי שכלם מקרה עצמותיי איכותיי'. 
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צורה או מקרה. האם הדבר הוא צורה או מקרה תלויים בתפקיד שלהם בהגדרת העצם 
או בהגדרת המקרה וביחסים ביניהם. למשל, הקור שבעומק חלקי המים הוא צורה 
למים. ככזה, הוא הסבה הפועלת ויוצרת את החום המקרי הן של החלקים החיצונים 
של המים והן של המזג, ולכן רק חום זה הוא 'מקרה עצמותי'.42 אולם הקור עצמו אינו 

עצם או מקרה לכשעצמו. רמב"י מוסיף לכך שתי דוגמאות:

יוכרח היותו צורה  ואין החום במהו חום, מופשט מנושא מצד השכלתו, לא 
לדבר אליו או מקרי לו, והוא בלתי מורכב ושנים, כי אם אחד ופשוט. ואם מצד 
ושנים,  ומורכב  ועצם או מקרה  או בלתי העמידו, הוא צורה  נושאו  העמידו 
וזהו זולת עצמותו. וכבר ימצא ענין מה עצמותי לדבר הפועל והוא מקרי לדבר 
המקבלו או בהפך. ואמנם הראשון בתנועה השמיימיית, אשר היא עצמותית 
לגלגל, כי בה ישלם מציאותם, כי אם ינוח הגלגל כהרף עין יפסד עצמותו. והיא 
ואמנם  והתנועה השפלה היא מקרית לגרם השפל.  סבת התנועות השפלות, 
השני הוא כחום השמיימיי, כי הוא מקרה להם לא עצמותיי. כי אין בעצמותם 
חום ולא נמשך מצורתם, כי אינם מטבע האיכיות. והוא צורה לבעל חיים, כי 
חומו השמיימיי הוא עצמותי לו, כי הוא מהוו לא מקרי בו, כי הוא בלתי מפסידו. 
ועוד, כי הנפש החיונית היא חום שמיימי, אם כן הוא צורה ועצם לחי. והחום 
במים הוא מקרי בם. אם כן ימצא חום מה זולת החום מהאש, כי הוא צורה 
ועצם לנמצא מה. וימצא חום מה הוא מקרי לנמצא מה. וימצא ענין מה הוא 
איכות בעצמו, והוא עצם בבחינה מה, ומקרי בבחינה מה. אם כן, מה נניח כי 
החום באש והוא צורה ועצם לו, ואם הוא איכות בעצמו. והחום המסובב ממנו 
הוא מקרי לנמצא מה, זולת האש, המקבל ממנו החום, אחר שאינו החום עצמו 
מעומק חלקי האש מכל צד. ואמנם הוא זולתו. ואמנם הוא בבחינת העליליות, 

ואם הוא אחד עמו במהו חום מופשט מחומר.43

ראו: אב"ת )לעיל הערה 4(, חלק א, מאמר שלישי, פרק שלישי, דף 16א: 'ואם תאמר: איך ימצא ענין   42
מה צורה לנמצא מה, ואותו הענין הוא מקרה לנמצא, כחום אשר הוא צורה לאש, והוא אשר בעומק 
חלקיו, והוא מקרי לו, והוא אשר בחיצוניות חלקיו, או אשר ימצא ממנו במורכב מהפשוט? וזה היה 
אמתי אם היה החום, אשר בעומק חלקי האש במהו בם, והאש הוא אחד בעצמו מכל צד עם החום, 
אשר ימצא בחיצוניות חלקי האש או במורכב ממנו. ואמנם אינו אחד. כי החום אשר בעומק חלקי 
האש, במהו מוטבע בהם, הוא סבה ופועל החום אשר יתפשט בחלקיו החיצוניים, או אשר ימצא 
והתפעלות מחודש מהחום אשר בעומק האש במהו אש.  בהתמזגות המורכב בכללו, הוא מסובב 
זולתיים הם שני חומים: האחד הוא סבה ופועלו מחדש, והשני הוא מסובב ומחודש.  ולמה שהם 
והסבה הפועלת והמחדשת היא צורה לגשם ההוא במהו גשם מה. כי הצורה היא צורה לנמצא, במה 
היא מוטבעת בנמצא מה, אשר היא צורה לו. והמסובב המחודש הוא מקרה לנמצא מה, אשר קבלו 

מהפועל, במה הנמצא ההוא המקבל הוא בלתי מועמד מצד החום המגיע אליו'. 
אב"ת )לעיל הערה 4(, שם, דף 16א - 16ב.  43
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העצם יכול להיות מוגדר הן על ידי קטגוריית העצם, הן על ידי קטגוריה אחרת 
)איכות במקרה שלנו(. הקטגוריה נחשבת עצם, אף שהיא לקוחה מקטגוריית האיכות, 
אם היא צורת הדבר והיא פועלת את כל המקרים הנובעים ממנה. תנועה,44 למשל, 
בהיותה מתארת את הגלגל היא עצמותית לו. אולם בתארה את תנועות עולם השפל 

היא מקרה. 
אין כאן המקום לדון בפירוט בעמדתו של רמב"י בנוגע ללוגיקה של הקטגוריות 
המסורת  מן  שונה  בתפיסה  מחזיק  שרמב"י  לראות  ניתן  אולם  ולמשמעותן,45 
האריסטוטלית גם בנוגע למעמדן של הקטגוריות. הוא מבדיל בין תכונה עצמית של 
הדבר, כאשר היא סיבת התכונה, ובין סיבה מקרית, כאשר אינה סיבת התכונה, ואינו 
רואה בקטגוריות חלוקה נוקשה המבטאת תיאור אובייקטיבי של המציאות. נראה שיש 
בדבריו הד לוויכוח הסכולסטי על מעמדן של הקטגוריות, שהוביל ללידת ניצניה של 
התפיסה הנומינלית בשיטתו של דונס סקוטס ולפריחתה בכתביו של אוקהם במאה 

הארבע עשרה.
רמב"י מביא שני טיעונים נגד שיטת אבן סינא. אם צורת היסוד )שאינה זהה עם 
איכויותיו( נשארת במזג, משמעות הדבר היא שבעצם המורכב קיימות שתי צורות: 
צורת היסודות וצורת המורכב. ייתכן אפילו שבעצם המורכב יהיו ארבע צורות, שהרי 
כל צורות היסודות נשמרות על פי שיטת אבן סינא בעצם המורכב. בנוסף, אם איכות 
העצם המורכב אינה זהה לאיכיותיו, יוצא שאיכות היסוד מתקיימת בנפרד מצורתו, 
שהרי ביסוד האיכות נגזרת מצורתו, אך במורכב הצורה מתקיימת ללא שתיגזר מכך 

איכות כלשהי:

ואם היה זה, היו שתי צורות או ארבע בנושא אחד. או היתה הצורה מופשטת 
מאיכות, אשר הוא מקרה, אם מורכב ואם נפרד, והיתה עומדת בעצמה מופשטת. 
או שיהיה לנו בנמזג יסוד בפועל הגמור. וכל זה נמנע. וזה, כי החלק החם והיבש 
 בפועל, במהו נפרד, הוא בעצמו יקבל הקור והלחות בהמזגה, במהו נמזג. ויחוייב, 

הדיון לאיזו קטגוריה שייכת התנועה הוא מורכב, והוא חורג מדיונו של מאמר זה.  44
בכוונתי לדון בנושא בפירוט במקום אחר. עיקר הדיון של רמב"י בנושא הוא בחלק המטפיזי של   45
החיבור, שם הוא חוזר על הטענה שכל קטגוריה מוגדרת על פי מעמדה ולא באופן מוחלט. ראו: 
לו  נמצא  'כל  87ב:  דף  ב, מאמר ראשון, הדיבור השני, פרק ראשון,  4(, חלק  )לעיל הערה  אב"ת 
עצמות בעצמו, בלי צירוף אל זולתו. והעצמות יחלק לעצמיי ומקריי. והעצמיי הוא בצירוף אל זולתו, 
והוא בהעמידו נושאו, כחי לאדם, וזה בעצם השני, לא הראשון. והמקרי הוא בצירוף אל זולתו, והוא 
בהצטרכו למציאותו אל נושא יעמוד בעצמו. ואמנם לא יעמיד נושאו, כלבן בבגד ובשלג. ואם הלובן 
בשלג הוא מקרה דבק, לא יפרד, כי אמנם יובן השלג בלי הבנת הלובן, ואמנם הלובן והשחרות הם 
בעצמותם עצמויות, כחי והצמח. ואמנם החי הצמח הם עצמותיים והלובן והשחרות הם 
מקריים. ותבין ההבדל בין אמרנו עצמות, ובין אמרנו עצמותי'. בהקשר זה כדאי לציין שרמב"י אינו 

קורא לקטגוריות מאמרות אלא מהויות. ייתכן ששם זה משקף את עמדתו. 
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שתהיה צורת היסוד הקר והלח בחלק עצמו, אשר בו צורת היסוד הקר והלח. 
ותהיה שתי צורות בפועל במשכן אחד ובזמן אחד. וזה בטל.46

בנוסף, על פי שיטת אבן סינא, יוצא שהיסוד שיש בו צורה אחת פשוטה הוא בעל איכות 
מורכבת. אולם כיוון שמצורה פשוטה לא ייתכן שתצא איכות מורכבת, מוכח כי שיטת 

אבן סינא אינה תקפה:

בפועל,  פשוטה  מה,  צורה  תמצא  כבר  זה  לפי  כי  עוד,  להקשות  יש  ואמנם 
מופשטת מאיכות פשוט בפועל, אך עם איכות מורכב ממוזג. וזהו בטל. כי מצורה 
פשוטה בפועל, איכות פשוט בפועל. ולפי זה תהיה צורה מה פשוטה בפועל, עם 
איכות מורכב ממוזג בפועל, ערומה מאיכות פשוט בפועל. וזה שקר, ונגד שרשי 

הפילוסוף.47

תוך  אבן רשד,  ואלגזאלי, מקבל את עמדת  סינא  אבן  אפוא את שיטת  דוחה  רמב"י 
מציאת פתרונות ייחודיים לבעיות העולות ממנה.

סיכום

בשאלת היסודות ומזיגתם בעצם המורכב רמב"י אוחז בשיטת אבן רשד תוך פרשנות 
מקורית הסוטה ממקורה. לדעתו, איכויות היסוד זהות עם צורתו, כפי שעולה משיטת 
אבן רשד, אולם צורה זו שוכנת רק בעומק חלקי היסוד, ולא בחלקיו הקרובים ליסוד 
השכן. בחלקים אלה מתקיימת מזיגה תמידית המאפשרת הוויה של העצמים המורכבים 
בעולם. לפיכך, בכל יסוד קיימות שלוש שכבות, אשר רק אחת מהן היא פשוטה וצלולה 
ובה צורת היסוד זהה לאיכויותיו. בעצם המורכב היסודות ממשיכים להתקיים רק בכוח, 
ולא בפועל. כיוון שהיסודות מוגדרים על פי האיכויות שלהם, איכויות אלה נשמרות 
במורכב אך מקבלות חיסרון ויתרון. במובן זה היסודות נמצאים בעצם המורכב בכוח 
קרוב לפועל, שהרי האיכויות עצמן נשמרות, אך לא באותה המידה. מהתייחסותו של 
רמב"י לשאלה כיצד איכויות יכולות לקבל תוספת וחיסרון עולה שהוא אחז בתורה 
רואה  אינה  זו  תורה  לרלטיביזם.  ומתקרבת  האריסטוטלי,  מהראליזם  הסוטה  לוגית 
בהגדרות של העצם והצורה ישויות מופשטות, אלא אבחנות שכליות המתארות זווית 
שונה של הסתכלות על העצמים בעולם. משום כך הן ניתנות להגמשה ולמעבר בין 

קטגוריות שונות, כולל קטגוריית העצם.

אב"ת )לעיל הערה 4(, חלק א, מאמר שישי, פרק שלישי, דף 44א.  46
שם, שם.  47
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הגדרת המקום אצל אבנר מבורגוס ורבי חסדאי קרשקש

שלום צדיק

הגדרת המקום והגדרת התנועה הן מן הנושאים החשובים של כל תיאוריה מדעית.1 גם 
בביקורת השיטתית של ר' חסדאי קרשקש )רח"ק, 1410-1340( על המדע האריסטוטלי 
יש מקום מרכזי לביקורתו על נושאים אלה. במאמר זה אנסה לטעון שביקורת זו של 
רח"ק הושפעה מן ההגדרות שהציע המומר אבנר מבורגוס )1348-1270( בספרו המדעי 

האבוד: התפלספות החדש.2

אני מודה לפרופ' דניאל י' לסקר, פרופ' זאב הרוי, פרופ' גד פרוידנטל, פרופ' רות גלזנר ולפרופ' צבי   *
לאנגרמן על הערותיהם למאמר זה. תודה מיוחדת למר עופר אליאור על הערותיו ועל עזרתו הרבה 

בהשגת המקורות השונים לכתיבת המאמר.
 P. Duhem, Le système du עיינו:  הנוצרית(  בהגות  )בעיקר  הביניים  בימי  המקום  הגדרת  על   1
 monde: Histoire des doctrines cosmologiques de Platon à Copernic, tome 7: La physique
 parisienne au XIVe siècle, Paris 1956, pp. 158–303; E. Grant, Much Ado about Nothing:
 Theories of Space and Vacuum from the Middle Ages to the Scientific Revolution,
 Cambridge 1981, pp. 5–24; idem, ‘The Concept of Ubi in medieval Discussion of Place’,
Manuscripta, 20 (1976), pp. 71–80. על הגדרת המקום בפילוסופיה היהודית של ימי הביניים 

עיינו: י' אפרת, הפילוסופיה היהודית בימי הביניים, ירושלים תשכ"ה, עמ' 81-9. 
על ספרו האבוד של אבנר עיינו בתחילת ספרו של פולקר )תלמידו לשעבר ובר–פלוגתה בהמשך(   2
'תשובה לאפיקורוס', כתב יד פרמה 533/1 )2440(, מכון לתצלומי כתבי יד של האוניברסיטה העברית, 
סרט מספר 13444, עמ' 6ב. פולקר מבקר שם את אבנר על כך שהציג בספר 'התפלספות חדשה' דעות 
מדעיות מוטעות )ובהן קיום הריק(. יצחק בער מצטט התייחסות זו במהדורה הספרדית של ספרו על 
 Y. Baer, Historia de los judios en la Espana cristiana; traducida :היהודים בספרד הנוצרית
del hebreo por Jose Luis Lacave, Madrid 1981, p. 260. סאנז דלה מצה ויקיוסו מצטט את בער, 
 C. N. Sainz de la Maza Vicioso,( ומפנה להתייחסות נוספת של אבנר לביקורת של פולקר עליו
 ‘Alphonso de Valladolid: Edición y estudio del manuscrito “LAT 6423” de la Biblioteca
 Apostolica Vaticana’, Ph.D thesis, Universidad complutense de Madrid 2, Madrid 1989,
אליו בכמה מקומות.  הוא מתייחס  אך  הזה,  p. 190(. אבנר איננו מצטט במפורש את שם הספר 
 J. L. Hecht. ‘The Polemical Exchange between Isaac Pollegar and Abner( 'ב'תשובה למחרף
 of Burgos/ Alfonso of Valladolid according to Parma MS 2440’. PhD dissertation, New
York University, New York 1993, עמ' 62ב - 63א(, שם הוא מכנה את הספר 'ספר ההתפלספות', 

וב'מורה הצדק' )Mostrador de justicia Opaden 1996–1997(, כרך שני, עמ' 93.

]'דברים חדשים עתיקים': מיתוס, מיסטיקה ופולמוס, פילוסופיה והלכה, אמונה וריטואל במחשבה היהודית לדורותיה, א 
)מחקרי ירושלים במחשבת ישראל, כב ]תשע"א[(, עמ' 245-233[
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במחקר קודם3 הראיתי שככל הנראה רח"ק הושפע מספר זה של אבנר בנושא הגדרת 
החומר, וזאת נוסף להשפעתו הידועה של אבנר על תורת הבחירה של רח"ק.4 שם טענתי 
שהפרדת החומר מן התכונות המוכחות שלו בפיזיקה האריסטוטלית )המשקל, המקום 
ועוד( בביקורת של רח"ק על אריסטו, מקורה בשילוב הגדרתו של אבנר לחומר )שהיא 

.)Ockham( עם זו של ויליאם איש אוקהם )ההשפעה המכרעת
בחלק הראשון של מאמר זה נראה את הדרך שבה תיאר אבנר את המקום בספרו 'מורה 
צדק' ואת הקשר שבין מקום לתנועה ב'ספר מישר עקוב'.5 בחלק השני נעיין בביקורתו 

של רח"ק על אריסטו בנוגע להגדרת המקום ולקשר שבין מקום לתנועה.

ש' צדיק, 'ביקורת המדע האריסטוטלי של רבי חסדאי קרשקש וספרו האבוד של אבנר מבורגוס',   3
תרביץ, עז )תשס"ט(, עמ' 156-133. 

יצחק בער היה החוקר הראשון שהצביע על הקשר בין גישתו הדטרמיניסטית של אבנר לזו של רח"ק   4
)י' בער, 'ספר מנחת קנאות של אבנר מבורגוש והשפעתו על חסדאי קרשקש', תרביץ, יא ]ת"ש[, 
עמ' 206-188(. אביעזר רביצקי הוכיח שארבעת הפרקים הראשונים של כלל ה במאמר השני של 
'אור השם' )עמ' רה-ריח ]כל המובאות מחיבור זה הן על פי מהדורת שלמה פישר, ספר אור השם, 
ירושלים תש"ן[( מושפעים מאוד מאבנר, וטען כי שני הפרקים האחרים בכלל זה )עמ' ריט-רכה( הם 
הרובד הקדום של הספר 'אור השם', שהשפעתו של אבנר אינה מורגשת בו )א' רביצקי 'התפתחות 
השקפותיו של ר' חסדאי קרשקש בשאלת חופש הרצון' )תרביץ נא ]תשמ"ב[, עמ' 457-445; הנ"ל, 
דרשת הפסח לר' חסדאי קרשקש ומחקרים במשנתו הפילוסופית ]ירושלים תשמ"ט[, עמ' 60-34(. 
זאב הרוי הקשה על גישתו של רביצקי בנוגע לסדר הכתיבה. לדעתו אין זה סביר שהפרק החמישי 
והפרק השישי, המבוססים על 'דרשת הפסח' ושבהם ניכרת השפעתו של דונס סקוטוס על רח"ק, הם 
רובד קדום לשאר הפרקים, שבהם הושפע רח"ק מאבנר. זאת כיוון שכל יהודי שהתחיל בלימודי 
הפילוסופיה בתקופתו של רח"ק היה מודע לפולמוס סביב העמדה הדטרמיניסטית של אבנר, וזאת 
בשעה שספריו של דונס סקוטוס היו כתובים לטינית קשה במיוחד, ולכן ככל הנראה הם השפיעו על 
רח"ק רק לאחר מכן. לדעת הרוי בוודאי לא נכללו פרקים אלה במהדורה הראשונה של 'אור השם', על 
פי כתב היד הראשון של הספר, אך ייתכן שנכתבו ב'דרשת הפסח' ונוספו אחר כך לספרו המרכזי של 
הרח"ק, כדעת רביצקי )ז' הרוי, 'הוצאה ראשונה של דרשה לר' חסדאי קרשקש', תרביץ נח )תשמ"ט(, 
עמ' 535-531( אך פרופ' דניאל לסקר העירני כי על טענתו של הרוי ניתן להקשות, כי כלל אין זה 
ברור שכל יהודי משכיל בספרד ידע בתחילת לימודו על גישתו וספריו של אבנר, שהרי רבי שם טוב 
אבן שפרוט, שחיבר ב–1385 את 'אבן הבוחן', מעיד על עצמו כי קיבל את ספריו של אבנר רק לאחר 
סיום המהדורה הראשונה של ספרו, ולכן הוסיף ביקורת על שיטתו של אבנר במהדורות המאוחרות 
יותר. על חסדאי אבן שפרוט עיינו: ד' שוורץ וד' פרימר, הגות בצל אימה: דמותו, כתביו והגותו של 
ר' שם טוב אבן שפרוט, ירושלים תשנ"ב. על הוספותיו של אבן שפרוט לספרו בעקבות גילוי כתבי 
אבנר עיינו: שם, עמ' 37-28. בכוונתי לערוך בע"ה השוואה יסודית בין הגותו של רח"ק להגותו של 
אבנר מבורגוס בעבודת הדוקטורט שאני כותב על הדטרמיניזם והשילוש בהגותו של אבנר מבורגוס, 
בהנחיית פרופ' דניאל לסקר מאוניברסיטת בן–גוריון בנגב. בעבודה זו אשווה בין דעותיהם של שני 
הוגים אלה בנושא הגדרת האל כמקומו של העולם. במאמר זה אסתפק בניתוח גישותיהם ל'מקום' 

במובן הפיזיקלי של המילה.
 ,M. Gluskina, Meyasher 'Aqob, Moscow 1983 :על ייחוסו של 'ספר מישר עקוב' לאבנר ראו  5 
אבנר  הוא  לאלפונסו,  עקוב"  מישר  "ספר  על  הערות  'שתי  פרוידנטל,  ג'  )רוסית(;   pp. 132, 136
מבורגוס', קרית ספר, סג )תש"ן-תשנ"א(, עמ' 986-984. מכוון שספרו המדעי המרכזי של אבנר אבד 

אנו צריכים להתבסס על דיוניו המדעיים במקומות אחרים כדי לנסות ולשחזר אותו. 
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א. מקום ותנועה אצל אבנר

בסוף דיונו על המיסה,6 שבו ניתק את תכונות החומר )והגוף( של אריסטו מן החומר 
עצמו, הגדיר אבנר את המקום:

[...] E que la dimenssion, que es el logar del cuerpo, segund los antigos, 
lo pueden provar que es, segund ellos tienen, quantidat sinple e 
despojada e linpia de todos los cuerpos movibles, sinon que es logar 
para ellos. E aun, si porfiares otrosi en esto a dezir que Aristotiles e 
los otros postrimeros provaron que non puede ser aquella dimenssion, 
podert-an dezir que aquellas sus pruvas non son confirmdas con 
pruvas ciertas, en que non aya dubda, mas son rrazones que son 
llamadas abondables, en que a muchas dubdas fuertes, como lo 
provamos en otro libro, que non es aqui su logar de provar.7

תרגום:
]...[ ושהרוחק שהוא מקום הגוף, לפי הקדמונים, וניתן להוכיח שהוא כפי שהם 
החזיקו, )הוא( כמות פשוט ערום וזך מכל הגופים המתנועעים, אלא שהוא מקום 
בזכותם. ואפילו אם אתה עוד עומד על דבריך בזה שאריסטו ושאר הקדמונים 
הוכיחו שלא יתכן )קיום( הרוחק הזה, נוכל לומר שהוכחותיו אלה לא יאושרו בראיות 
ודאיות, שאין בהן ספק, אלא הן סיבות )הוכחות( שנקראות מספיקות8 בזה שיש בהן 

ספקות חזקים רבים, כפי שהוכחנו בספר אחר, ולא כאן המקום להוכיח זאת.

כאן הביא אבנר הגדרות למושגים 'מקום' ו'רוחק' )ממדים בלשון מודרנית(, והן שונות 
לחלוטין מאלה של אריסטו. אצל אריסטו הוגדר המקום 'תכליות הגשמים'9 )בלשון 

הדיון במיסה מצוי ב'מורה הצדק', כרך ב, עמ' 93-90; ניתחתי חלקים ממנו במאמרי הנזכר )לעיל   6
הערה 3(.

שם, כרך ב, עמ' 93.  7
הכוונה, כנראה, שהוכחות אלה מלאות קשיים.  8

'אור השם' )לעיל הערה 4(, מאמר א, כלל א, פרק א, עמ' כ. על המקור של הגדרה זו אצל אריסטו ואצל   9
 P. M. M. Duhem, Le système du monde: :שאר המחברים האריסטוטליים של ימי הביניים עיינו
 Histoire des doctrines cosmologiques de Platon à Copernic, tome 1: La cosmologie
hellénique, pp. 197–205; אפרת )לעיל הערה 1( עמ' 21-17. על הגדרת המקום והמקום הטבעי 
 M. Jammer, Concepts of Space: The History of Theories of Space in אצל אריסטו עיינו: 
Physics, New York 1953, pp. 15–20. על גישתם של אריסטו ואבן רושד עיינו: ר' גלזנר, ויכוח 
מדעי פילוסופי במאה הי"ד, ירושלים תשנ"ט, עמ' 39-30. בהמשך המבוא )עמ' 44-39( מתארת 
גלזנר את דעותיהם של הרלב"ג ושל ידעיה הפניני. אף ששני ההוגים מציגים עמדות מקוריות ביחס 
לתנועה ולמקום, אין קשר ברור בין עמדותיהם לבין דעותיהם השונות מאוד של אבנר ושל רח"ק. 
 H. A. Wolfson, Crescas’ :למחקר המרכזי הדן בביקורתו של רח"ק על המדע האריסטוטלי ראו
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מתכליות  יותר  דבר  אינם  'וזה שהרחקים  רושד:  אבן  של  האמצעי  לביאור  התרגום 
הגשמים'(,10 כלומר השטח הפנימי של הגוף המקיף, העוטף את הגוף המוקף. על פי 
הגדרה זו, לא ייתכן מקום ללא גשם ]=matter[, מפני שהוא לא יהיה תכלית של דבר. 
נוסף על כך, לשיטת אריסטו אין ריק.11 לפיכך כל הממדים הם ממדים של גשמים משום 
שאין דבר שאפשר למדוד זולתם, וכן משום שמימד צריך להיות מדידה של דבר ממשי. 

לכן, על פי אריסטו, קיים חיבור מוחלט בין הגשם, בין המימד ובין המקום.12
'כמות  לעומת אריסטו, אבנר הבחין בין הגשם לבין המימד. לדעתו, המימד הוא 
פשוט ערום וזך מכל הגופים המתנועעים'. משמעות הגדרה זו היא שהמימד איננו קשור 
לגוף.13 על פי אבנר, הממדים הם מדידות לעצמן, ואין שום קשר ביניהם לבין מה שנמצא 

 Critique of Aristotle's Physics in Jewish and Arabic Philosophy, Cambridge. Mass. 1929,
 R. Sorabji, Matter, Space :על הקשר בין המקום לחומר אצל אריסטו ראו .pp. 43–46, 344–345

and Motion: Theories in Antiquity and their Sequel, New York 1988, pp. 17–20
על כך עיינו: אריסטו, פיזיקה, ספר ו, פרק 8. הגדרת אבן רושד מובאת בביאור האמצעי לפיזיקה   10
של אריסטו, שם, ספר ד, פרק 2. וולפסון ])לעיל הערה 9(, עמ' 344[ מציין את ההבדלים בין המקור 

באריסטו לבין הביאור האמצעי של אבן רושד.
על שלילת הריק אצל אריסטו ראו: וולפסון )לעיל הערה 9(, עמ' 54-51, 148-138, 344-337; גרנט,   11
9(, עמ' 197-189. פייל מסכם את  1(, עמ' 8-5; דוהם, א )לעיל הערה  מהומה רבה )לעיל הערה 
 A. Pyle, Atomism( הגישות השונות בעניין הריק בעת העתיקה, והוא דן בשלילת הריק אצל אריסטו
 and its Critics: Problem Areas Associated with the Devlopment of the Atomic Theory of
64-49 בהתאמה(. בהמשך   ,82-41 Matter from Democritus to Newton, Bristol 1997, עמ' 
הספר הוא גם עוסק בגישות השונות לנושא בימי הביניים )עמ' 287-232( ובעת החדשה עד עידן 

ניוטון )עמ' 507-437(.
יש לציין כי הגדרת המקום של אריסטו ושלילת הריק היו מקובלות גם על אבן סינא. לדעתו, אין קיים   12
כלל ריק, ובנוסף, כל המרחב מוכרח להיות מלא בחומר )אף שאצלו המימד איננו חלק ממהות הגוף, 
אלא סוג של מקרה הכרחי הקיים בכל גוף(. על הגדרת המקום ועל שלילת הריק אצל אבן סינא ראו: 
 .Livre des directives et remarques, trans. A. M. Goichon, Paris 1951, pp. 274, 287–288 
הספרייה   — פריס  יד  כתב  הנפש,  הצלת  ספר  של  לעברית  בתרגום  גם  עיינו  אלה  נושאים  בשני 

הלאומית, HEB 1023, דף 99 ע"א עד דף 102 ע"א.
גישה זו קרובה לגישתו של יוחנן המדקדק )ושל הוגים אחרים בעת העתיקה(, אף שלפי שיטתו, אין   13
קיום ממשי לריק. על המקורות העיקריים העוסקים בשיטתו של יוחנן המדקדק בעניין הריק עיינו: 
 Philoponus, Corollaries on Place and Void [with Simplicius – Against Philoponus on
 ;the Eternity of the World], trans. by D. Furley and C. Wildberg, London 1991, pp. 49–73
ובהקדמה של סורבג'י )לעיל הערה 9(, עמ' 12-9; על המקורות הדנים בהגדרת המקום אצלו עיינו: 
שם, עמ' 48-15. על הגדרת החלל עיינו: ָימר )לעיל הערה 9(, עמ' 55-52. יש לציין שיוחנן המדקדק 
איננו עורך את ההבחנה שעורכים אבנר ורח"ק בין מקום בפועל למקום בכוח )שם, עמ' 17-16, 
ובהערה 5(. ועיינו גם: שם, עמ' 73-49, על המקורות העוסקים בריק אצל יוחנן המדקדק. עוד על יוחנן 
 המדקדק ועל שיטתו בעניין הריק ראו: דוהם, ז )לעיל הערה 1(, עמ' 321-313; פייל )לעיל, הערה 11(, 
זו  לגישה  מה  במידת  הדומות  אפיקורסים  הוגים  של  עמדותיהם  את  אף  מסכם  פייל   .76-74 עמ' 
)שם, בעמ' 74-64(. על השפעתו של יוחנן המדקדק על אל–רזי עיינו: ָימר, שם, עמ' 90-89. הוגים 
אחרים מקרב הסטואה )ובהם קלמנס מאלכסנדריה( טענו אף הם שהריק הוא ממדים פנויים המחכים 
לגוף, אך חשבו שאין ריק בעולם כלל, אלא ישנו ריק אין–סופי המצוי מעבר לגבולות העולם. על 

4]
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בתוכם )ואם אין דבר בתוכם, הרי הם מודדים את הריק(.14 אולם הגדרת המקום לפי 
אבנר עדיין קשורה לגוף: המקום הוא ממדים שגוף ממלא אותם, והגוף הוא שהופך את 

הממדים למקום. 
עתה נפנה לדבריו של אבנר ב'ספר מישר עקוב'. בסוף השער השלישי, העוסק 

 D. Furley, ;23-22 'שיטתם עיינו: פייל, שם, עמ' 81-79; דוהם )שם(, עמ' 313-308; ָימר, שם, עמ
 ‘Summary of Philoponus’ Corollaries on Place and Void’, R. Sorabji (ed.), Philoponus
and the Rejection of Aristotelian Science, New York 1987, pp. 130–139, ובספר זה ראו גם: 
D. Sedley, ‘Philoponus’ Conception of Space’, pp. 140–153. אפרת )לעיל הערה 1( סבר כי זו 
דעתו של אפלטון, אף שבימי הביניים הושפעו ההוגים היהודים )וככל הנראה גם הנכרים( מדבריו 
של אריסטו, שלפיהם אף אפלטון קושר את החלל בחומר. לעומתו ָימר מבין כי דעתו של אפלטון אכן 
מתאימה לפירושיהם של אריסטו ושל ההוגים השונים בימי הביניים )שם, עמ' 14-12(. על שיטתו 
 ,)9 )לעיל הערה  17-11; סורבג'י  ועל הוויכוח המחקרי סביבה ראו: אפרת, שם, עמ'   של אפלטון 
עמ' 36-32 )הוא מסכים עם אפרת בנוגע לדעתו של אפלטון עצמו(. בימי הביניים היו כמה פילוסופים 
לא אריסטוטליים, ובהם הפילוסוף היהודי אבו אל–ברכאת אל–בגדאדי, שטענו כי הממדים עצמאיים 
 S. Pines, ‘Philosophy, Mathematics and the Concepts of Space in the :מן הגוף. ראו על כך
 Middle Age’, Y. Elkana (ed.), The Interaction Between Science and Philosophy, Atlantic
Higlands. New Jersey 1974, pp. 84–87. חלק מהוגי הכלם תמכו בהגדרת המקום כממדים ובקיום 
 A. Dhanani, The Physical Theory of Kalām. Atoms, Space and Void הריק, על כך עיינו: 
in Basrian Mu’tazilī Cosmology, Leiden 1994, pp. 62–88. גרנט סבר כי דעה כזו כמעט לא 
]לעיל  )גרנט, מהומה רבה  רושד  ואבן  בגלל סמכותם של אריסטו  הנוצרית  קיימת בהגות   הייתה 
הערה 1[, עמ' 23-21(. גרנט ציין שרח"ק היה יוצא מן הכלל בתמיכתו בגישה זו, וכפי שנראה להלן, 
הוא הושפע מאבנר בנושא זה. גם פייל )שם, עמ' 246-244(, מציין שרח"ק היה הנציג היחיד של 
עמדה דומה לזו של יוחנן המדקדק בכל ימי הביניים. גישה נוצרית קרובה במידת מה הייתה זו של 
ניקולס בונה, המבדיל בין המקום הפיזי למקום המתמטי. הוא סבר כי המקום המתמטי זהה לממדים 
תמיד, בלי כל קשר למה שממלא אותם, ואילו המקום הפיזי הוא הדבר המכיל את העצם שהוא 
משמש לו מקום. )על גישתו למקום עיינו: דוהם )שם(, עמ' 268-259.( ההבדל המהותי בין גישתו 
של בונה לזו של אבנר ושל רח"ק הוא שלדעתם הגוף הפיזי נמצא במקום שלדעת בונה הוא המקום 
המתמטי. על הקשר בין המתמטיקה לפיזיקה ולמטפיזיקה אצל אריסטו ואצל ממשיכיו עיינו: דוהם, 

א )לעיל הערה 9(, עמ' 150-134.
נוסף על האמונה בריק המשתמעת מן הקטע שצוטט לעיל, קבע פולקר כי אבנר אכן כתב בספרו   14
'ההתפלספות החדשה' כי קיים ריק; עיינו על כך בתחילת מאמרי )לעיל הערה 1(. בשער הראשון 
של 'ספר מישר עקוב' )לעיל הערה 5(, עמ' 94א - 102ב( לימד אבנר סנגוריה על שיטת אפלטון )ככל 
הנראה פלוטינוס( בעד הריק והאטומים, אולם לא הביע את דעתו האישית אלא קבע שיש לדון 
בנושא במקום אחר )שם, עמ' 98ב(. עוד הוגה יהודי שתמך בקיום של ריק בין גופים שונים היה ידעיה 
הפניני, אך למרות זאת הוא המשיך להגדיר את המקום כמו אריסטו. על גישתו של ידעיה הפניני ראו: 
 R. Glasner, ‘Yeda'aya ha-Penini’s Unusual Conception of ;44-43 'גלזנר )לעיל הערה 9(, עמ 
Void’, Science in Context, 10 (1997), pp. 453–470. יש לציין שאבנר היה ככל הנראה אחד 
הפילוסופים היהודים–הרבניים היחידים שהאמינו בריק )ככל הנראה, כתב אבנר את ספרו במדעי 
הטבע עוד בהיותו יהודי(. לדעת אפרת אפשר ללמוד מן הרעיונות האטומיסטיים של ראב"ע שגם 
הוא דגל בקיום הריק )קביעה זו מתבססת על ייחוס הספר 'ערוגת החכמה ופרדס המזימה' לראב"ע, 
ייחוס שאיננו מקובל כיום. ראו אפרת ]לעיל הערה 1[, עמ' 54[(. על האמונה בריק בהגות היהודית 

של ימי הביניים עיינו: אפרת, שם, עמ' 63-54. 
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ב'סגולות השיעורים ישרי הקווים והשטחים המועילות',15 הביא אבנר את הסגולה 
)האפשרות  הישירה  בתנועה  ההידבקות  אפשרות  את  להוכיח  שמטרתה  ה–לג,16 
שתנועות ישרות מנוגדות יחליפו האחת את רעותה בלי רגע של מנוחה ביניהן(.17 

בסוף סגולה זו ביקר אבנר את דעת אריסטו בנוגע לתנועת הגופים ממקום למקום: 

]...[ הנה מ)צ(אנו התנועה הישירה הנזכ' מ)ב(לי שום השקט בין הל)יכ(ה ושיבה 
ונ)רא(ה מזה שהסבה בהשקט הנמצא בין שתי תנועות המתהפכות אינה הקצה 
והתכלית המצויה בפעל במרחק שהתנועה עליו כמו שחשב ארסטוט' והנמשכים 
שישקוט  כדי  המתנועע  מפעל  היתה  לא  והתכלית  הקצה  לפי שאותה  לדעתו 
ברשומה אבל היא רשומה במרחק ואפשר שיעבור עליה הגוף המתנועע מצד 

שהוא מתנועע מבלי שישקוט בה ]...[.18

לדעת אריסטו, אחת הסיבות לכך שיש צורך בעצירה כלשהי בין שתי תנועות מנוגדות 
היא שהתנועה מוגדרת כשואפת לסופה.19 לדוגמה, העצם השואף אל מקום שלמעלה 
ממנו — עולה. עצם זה צריך למצות את עלייתו בכך שהוא מגיע למקום העליון שאליו 
שאף להגיע בתנועתו כלפי מעלה, ורק לאחר מכן הוא יכול להתחיל בירידה. לדעת 
אריסטו, אילו הייתה אפשרות שהתנועות יהיו דבוקות זו לזו, אזי היה קיים רגע אחד 
שבו העצם יורד ועולה בו זמנית, והעצמים לעולם לא היו ממצים את עלייתם או את 
ירידתם. כמו כן, לשיטת הפילוסוף, יש למקום תפקיד מרכזי בתנועה, משום שלכל גוף 
יש מקום טבעי המושך אותו, או רצון להידמות למקום שבו הוא נמצא או שאליו הוא 

שואף על פי איכויותיו.20

ספר מישר עקוב )לעיל הערה 5(, עמ' 114ב.  15
שם, עמ' 126ב, 127א.  16

אבנר לא התכוון להתווכח עם גישתם של חלק מהוגי הכלאם, שטענו כי למעשה כל תנועה מורכבת   17
מתנועות שוות וממנוחות, ההופכות אותה למהירה יותר או לִאטית יותר. גישה זו נבעה מתפיסתם 
שהחומר והזמן עשויים חלקיקים שאינם ניתנים לחלוקה. עיינו על גישה זו: מורה נבוכים, א, פרק 
 M. Schawrz, :עג, ההקדמה השלישית. על ההוגים המעטים בכלאם שהחזיקו בדעה מעין זו עיינו
 ‘Who Were Maimonides’ Mutakallimūn? Some Remarks on Guide of the Perplexed Part
 1 Chap. 73’, Maimonidean Studies, 2 (1992), pp. 159–209; vol. 3 (1992–1993 [publ.1995]),

pp. 143–172
ספר מישר עקוב )לעיל הערה 5(, עמ' 127א. בהמשך הוסיף אבנר כי קל וחומר שהתנועה לא תעצור,   18
אפילו לא לרגע, אם היא קשורה לתנועה הסיבובית של הכוכבים. הוא גם הביא אסמכתה מאבו עלי בן 
רצ'ואן, שטען כי לא תמיד יש עצירה בין שתי תנועות מתנגדות וכי העצירה, אם היא קיימת, מתבצעת 

כדי לאפשר לכוח המניע לנוח. 
על דעת אריסטו בנושא הזה עיינו: אור השם )לעיל הערה 4(, מאמר א, כלל א, פרק יג; וולפסון )לעיל   19
הערה 9(, עמ' 279-272, 623-614; אריסטו, פיזיקה )לעיל הערה 10(, ספר ח, פרקים 8-7. בתרגום 
העברי לביאור האמצעי של הפיזיקה )ספר ח, פרק 2( אבן רושד מתאר את עמדת אריסטו במילים 

אלה: 'כי מהמגונה שיאמר שהוית ההוה מדובק בהפסדו מבלתי שיהיה ביניהם זמן'. 
על כך עיינו: דוהם, א )לעיל הערה 9(, עמ' 190-189. גלזנר )]לעיל הערה 9[, עמ' 85-80( מתארת   20
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בפסקה זו מ'ספר מישר עקוב' ביטל אבנר את הקשר בין התנועה לבין המקום. לדעתו, 
כל המקומות שווים ואינם אלא ממדים הממולאים בידי גופים. לפיכך המקום העליון 
שהגוף העולה מגיע אליו אינו יכול להיות סיבת עלייתו של הגוף אלא הוא 'רשומה 
במרחק', קרי אין בו שום ייחוד פרט להיותו ממדים כלשהם. לכן אין כל סיבה שהגוף 
יעצור בו, ואפילו לרגע; הוא יכול לעבור דרכו, כפי שהוא יכול לעבור דרך כל הממדים 

האחרים, ולהמשיך בתנועתו )להמשיך לעלות או לשנות כיוון ולרדת(.
בפסקה הראשונה ב'מורה צדק' ביטל אבנר את הקשר בין המימד לגוף )ולמקום(, 
וכאן הוא ביטל גם את הקשר בין התנועה למקום. לדעתו, גופים אינם מתנועעים כיוון 
שהם שואפים למקום כלשהו, שבו הם צריכים לנוח לפני שהם ממשיכים לנוע; ככל 
הנראה, הם מתנועעים עקב משחקים מסוימים בין כוחות שונים,21 ובלי כל קשר למקום 
מסוים. גוף הנזרק כלפי מעלה עולה, ואם פתאום יתחיל לרדת מטה בגלל מכה נגדית, 
יהיה זה ללא שום רגע של מנוחה בין שתי התנועות.22 אנו רואים כאן שאבנר ביטל את 

את שתי סיבות התנועה אל המקום הטבעי אצל אריסטו, אבן רושד והפניני: 1. המקום מושך את 
הגוף אליו; 2. הגוף מידמה אל מקומו ושואף להגיע אליו, בהתאם לאיכויותיו. כמובן, השאיפה לסוף 
התנועה איננה נחלתה הבלעדית של התנועה הטבעית, אלא היא קיימת גם בתנועה ההכרחית; ההבדל 
הוא שבתנועה הטבעית הגוף שואף להגיע למקומו הטבעי ולנוח, בעוד בתנועה הכרחית )לדוגמה: 
התנועה כלפי מעלה של אבן שנזרקה בכיוון זה( הגוף 'שואף' להגיע למיצוי תנועתו המוכרחת, ורק 

לאחר מיצויה של תנועה זו הוא שואף לחזור למקומו הטבעי ולנוע בכיוון ההפוך.
בתקופתו של אבנר, בסביבות 1320, התחיל בורידן את ביקורתו הנוקבת על הסיבה התכליתית של   21
אריסטו. לשיטתו, אין כלל סיבות תכליתיות, והדברים מּונעים על ידי כוחותיהם הטבעיים, ולא על ידי 
שאיפה לדבר כלשהו. הואיל ואבנר כתב, ככל הנראה, את ספרו המדעי קודם התנצרותו — שהייתה 
ב–1321 — אין זה סביר שהושפע מגישתו של בורידן, ואכן, אין אצלו ביקורת נוקבת על העיקרון 
הכללי של הסיבה התכליתית, אלא רק על הגדרת המקום הטבעי. על ההסברים השונים של אבן 
 A. Maier, Metaphysische סינא, אבן רושד והסכולסטיקאים הנוצרים לסיבה התכליתית עיינו: 
על   .Hintergründe der Spätscholastischen Naturphilosophie, Roma 1955, pp. 273–299
ביקורתו של בורידן ועל הפולמוס סביבה עיינו: שם, עמ' 335-300. כפי שנראה, גם רח"ק ביקר 
את מושג המקום הטבעי, ולא את עקרון הסיבה התכליתית בכללותו; עם זאת, השפעתו של בורידן 
על רח"ק טעונה בדיקה מעמיקה יותר, החורגת מגבולותיו של מאמר זה. בערך באותן השנים ביקר 
הרלב"ג אף הוא את הגדרת המקום הטבעי אצל אריסטו )על כך עיינו: שם, עמ' 43-39, 89-85(. 
גלזנר )לעיל הערה 9, עמ' 24-22( קובעת שהוויכוח בין הרלב"ג לפניני התרחש לא לפני אמצע שנות 
העשרים של המאה הארבע עשרה. הרלב"ג, בדומה לאבנר, סבר כי אין למקום השפעה ייחודית על 
תנועות הגוף, וכי הן תוצאה של יחסי כוחות שונים בין הגופים השונים, ולפיכך המקום הטבעי של 
הגוף הוא המקום שבו הוא צריך לנוח על פי מאזן הכוחות בינו לבין שאר הגופים )לשאלת ההשפעות 
ההדדיות האפשריות בין אבנר והרלב"ג בכוונתי להקדיש מחקר מקיף(. יש לציין כי למרות הדמיון 
הרב בין שיטותיהם של הרלב"ג ושל אבנר בהסבר התנועה ובביקורת תפקידו של המקום הטבעי אצל 

אריסטו, המשיך הרלב"ג להחזיק בהגדרת המקום של אריסטו, ולא אחז בזו של אבנר.
אבנר עסק גם בנושא המקום הטבעי )ספר מישר עקוב ]לעיל הערה 5[, עמ' 98א-ב(. שם הוא טען שגופים   22
זזים למעלה ולמטה בגלל גודלם ובגלל מספר האטומים המרכיבים אותם. אך אי אפשר ללמוד מטענה 
זו על דעותיו של אבנר, משום שהוא הדגיש כי דבריו הם סנגוריה על שיטת אפלטון כנגד הביקורת של 

אריסטו, וכי שאלת האטומים תידון במקום אחר )אולי בספרו האבוד, 'ההתפלספות החדשה'(. 
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שני ההסברים של אריסטו למשיכת הגוף אל מקומו הטבעי:23 1. אין כוח למקום למשוך 
את הגוף אליו; 2. מקומות שונים אינם מאופיינים באיכויות שונות )כיוון שכל המקומות 

שווים, והם ממדים בלבד(, ולכן אין לגוף סיבה לנוע אל מקום מסוים.

ב. מקום ותנועה אצל ר' חסדאי קרשקש

עתה נראה את גישתו של רח"ק. תחילה נעיין בהגדרה של המקום, שלפיה יש הפרדה בין 
הממדים לבין המקום.24 לאחר שרח"ק ביטל את ארבע ההוכחות של אריסטו להימנעות 
מציאות הריק,25 הוא הציג את דעתו שקיומם של ממדים אין–סופיים נבדלים מחויב 

לטענת אריסטו, שכן הפילוסוף קבע כי לא קיים חומר אין–סופי:

הנה כבר התבאר, שאין בכל מה שאמר דבר ראוי לשום לב עליו, בביטול ֹרַחק 
נבדל. והוא מה שִכַונּו לבארו. 

וכבר יראה שמציאותו מחויב, לפי סברת האומרים בהימנעות מציאות גשם בב"ת. 
וזה שהוא מחויב שלא יהיה חוץ לעולם גשם, ואם אין שם גשם הנה אין שם מילוי. 
ואם אין שם מילוי, מי ייתן ואדע מה זה אשר ימנעהו לקבל רחקים גשמיים. והנה 
רחקים נבדלים עניינם המקום הפנוי לקבל רחקי גשם. ואמרנו 'המקום הפנוי', 
למה שיראה, שהמקום האמיתי לגשם, הוא הפנוי השווה לגשם, אשר יטרידנו 

הגשם, כמו שנבאר במקומו בגזרת הצור ]...[.26

בקטע זה קבע רח"ק שאריסטו לא הביא הוכחות מספיקות להימנעות של מימד אין–סופי 
שאינו קשור בגשם. יתר על כן, רח"ק טען שמציאותו של מימד נבדל כזה הכרחית לדעת 
אריסטו. מחד גיסא, הפילוסוף סבר כי העולם סופי, ולפיכך צריך שדבר כלשהו יימצא 
מחוץ לו ויגביל אותו.27 מאידך גיסא, אריסטו סבר כי מציאות גשם אין–סופי נמנעת. 

על ביטול כוחו והשפעתו של המקום הטבעי אצל יוחנן המדקדק עיינו: פילופונוס, על המקום ועל   23
הריק )לעיל הערה 13(, עמ' 45-42.

על הגדרת המקום אצל רח"ק עיינו: וולפסון )לעיל הערה 9(, עמ' 50-46.  24
על הוכחות אלה של אריסטו עיינו: שם, עמ' 54-51, 150-138, 347-335; על ביטול ההוכחות האלה   25
 עיינו: שם, עמ' 55-54, 187-180, 417-391; על בעיית הריקות אצל רח"ק ראו: אפרת )לעיל הערה 1(, 
 ,Z. Harvey, Physics and Metaphysics in Hasdai Crescas, Amsterdam 1998  עמ' 62-58; 
9(, עמ' 80-74. בהפרכת  ָימר )לעיל הערה  pp. 3–13; על מושג המקום והחלל אצל רח"ק עיינו: 
ההוכחה הרביעית של אריסטו הבדיל רח"ק בין הגשם לממדיו וקבע שהממדים הנבדלים מן החומר 

אינם צריכים למקום )על כך עיינו: צדיק ]לעיל הערה 1[(.
אור השם )לעיל הערה 4(, מאמר א, כלל ב, פרק א, העיון הראשון )עמ' סד-סה(. על קטע זה ראו:   26
וולפסון )לעיל הערה 9(, עמ' 189-186, 418-417. בהמשך הוכיח רח"ק כי אפשר למדוד את הפנוי 

וכי קיים פנוי מחוץ לעולם לדעת הקובעים שלא קיים גוף אין–סופי. 
על השאלה 'מה מגביל את העולם אם הוא סופי?' ועל המחלוקת בימי הביניים בנושא זה ראו: גרנט,   27

מהומה רבה )לעיל הערה 1(, עמ' 135-104.
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הדבר המגביל את העולם אינו יכול אפוא להיות גשם, שהרי אין גשם אין–סופי, ומכאן 
שהעולם מוגבל על ידי מדדים שאינם מודדים שום גשם )משמעות אמירה זו היא, ככל 
הנראה, שהם מודדים את הריק( — שכן לולא מדדים שכאלה, לא היה העולם נמצא 

במקום על פי הגדרתו של אריסטו.28
בהמשך הציג רח"ק את הגדרתו למושגים 'מקום' ו'רחקים נבדלים'. לדעתו 'רחקים 
נבדלים' הם המקום הפנוי לקבל את ממדי הגשם, קרי יש ממדים שאינם ממולאים בגשם 
ומוכנים לכך שהגשם יבוא לתוכם. לאחר מכן הביא רח"ק את הגדרתו הראשונה למקום: 
'הוא הפנוי השווה לגשם, אשר יטרידנו הגשם'. מכאן שגם לדעתו הגדרת המקום מצריכה 
את הימצאותו של גשם כלשהו שהוא ישמש לו מקום, מפני שאם אין שם גשם, התנאי של 
מילוי הממדים בגשם איננו מתקיים. למילה 'מקום', שבה השתמש רח"ק בהגדרת הממדים 
הנבדלים, אין אותה המשמעות שיש למילה 'מקום' שהוא הביא לאחר מכן. זאת כיוון 
שבהגדרת הממדים הנבדלים אי אפשר לדבר על מקום ממש, כי אין גשם הממלא אותו. 
לכן המילה 'מקום' בהגדרת הממדים הנבדלים מתארת את המקום בכוח, קרי ממדים 

שיכולים להפוך למקום בתנאי שיבוא בתוכם גשם.29
חשוב להדגיש שהגדרתו של רח"ק למקום כוללת גם את הגדרת המקום בכוח. המקום 
בפועל הוא הפנוי השווה לגשם כאשר גשם ממלא אותו, והמקום בכוח הוא הפנוי המוכן 
לקבל גשם, אך עדיין אין בתוכו גשם. אין בהגדרה זו כל תלות בין המקום לעצמים 
המקיפים אותו משום שלדעת רח"ק כל מימד מוקף בממדים אחרים תמיד, ואינו צריך 
לגשם אחר שיקיף אותו. לדוגמה, עצם המעופף בריק: אין עצמים המקיפים אותו, אך 
למרות זאת הוא נמצא במקום על פי הגדרה זו כיוון שהוא ממלא ממדים המוכנים לקבל 

אותו. 

ברור שאריסטו לא היה מקבל את הטענה הזאת, משום שהריק נמנע לדעתו )בעזרת ההוכחה שאין   28
ריק הוא הוכיח שלא קיים רוחק אין–סופי(. אך למרות זאת, רח"ק הדגיש שלא ניהל מערכה על הדרוש 

משום שכבר ביטל את הוכחות אריסטו בעניין. 
גם וולפסון )]לעיל הערה 9[, עמ' 417-416( קבע שהשימוש במילה 'מקום' לריק איננו מצביע על   29
חוסר הבחנה ביניהם. לדעתו, המילה הראשונה מסמלת ריק שיכול להפוך למקום במלוא מובן המילה 
בתנאי שייכנס לתוכו גשם. וולפסון הביא )שם( גם את המקור לגישה זו אצל אריסטו. הנריקוס מגאנט 
טען שמקום שהיה בו גוף כגון חבית מלאה יין — לּו ביטל האל את אותו הגוף, היו נשארים במקום 
ממדים בכוח. כיוון שממדים אלה נטולים חומר, הם אינם ממדים של ממש )לדעתו רק חומר אפשר 
למדוד(; אך היות שבכל זאת יש מרחק מה בין דופנות החבית, לדעת הנריקוס יש להגדירו 'מרחק 
 A. Koyré, :בכוח'. זאת משום שהוא איננו מלא חומר, אך חומר יכול להיכנס לתוכו. על גישה זו עיינו
 ‘Le vide et l’espace infini au XIV siécle’, Archive d’histoire doctrinale et litteraire du
moyen-age, 24 (1949), pp. 64–66. יש לציין כי גישה זו שונה מגישתם של אבנר ורח"ק כיוון 
גוף  של  בהימצאותו  תלויה  כמקום  הגדרתם  ורק  גוף,  בלא  גם  בפועל  קיימים  הממדים  שלדעתם 
בתוכם. רוג'ר בקון הגדיר את המקום כגבול הגוף המקיף, כמו אריסטו; השוו את ההגדרה הזאת 
להגדרת השטח של הגוף המוקף. כמו אבנר ורח"ק הוא הגדיר את השטח המוקף 'מקום בכוח' עד 

שיבוא גוף וימלא אותו. על גישתו של בקון למקום עיינו: דוהם, ז )לעיל הערה 1(, עמ' 197-193. 
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ראינו אפוא שיש הקבלה בין גישתו של רח"ק לבין גישתו של אבנר גם בנוגע להגדרת 
המקום, שכן שני ההוגים רואים את המקום בכוח כממדים העומדים בריק, שאין גוף 
כלשהו הממלא אותם. מקום זה יוצא מן הכוח אל הפועל ונהיה מקום של ממש אך ורק 
כשגוף נכנס לתוך הממדים האלה. אריסטו וחלק ניכר מן הפילוסופים שהלכו בדרכו 
החזיקו בגישה שהמקום הוא 'התכלית המקיף בגשם'.30 הגדרה זו שונה אף היא מן 
ההגדרה האחרת של רח"ק: 'הרחקים העומדים בין תכליות המקיף'.31 כמו כן, כיוון 
שאריסטו וממשיכיו שללו את קיום הריק, לא היה אצלם מקום להבדל בין מקום בכוח 
למקום בפועל, משום שעל פי שיטתם, כל הממדים מלאים בכל זמן נתון. בניגוד לכך, 
הגדרתם של אבנר ורח"ק למקום בכוח ובפועל בלבד לא הייתה נפוצה בקרב הוגים 
שהכיר רח"ק, ובדרך כלל הוזכרה כדי לדחותה.32 לעומת זאת אבנר, שהרח"ק בוודאי 
הכירו, תמך בגישה זו, ואף סביר שהוא הקדיש לה מקום בחיבורו 'ההתפלספות החדשה', 
שבו תמך במציאות הריק. לפיכך, לדעתי, ניתן להסיק שגם בנוגע להגדרת המקום אחד 

המקורות המרכזיים של רח"ק היה ספרו האבוד של אבנר מבורגוס.

ג. ביקורתו של רח"ק על תפקיד המקום בתנועה אצל אריסטו

נעיין עתה בביקורת של רח"ק על הקשר שעשה אריסטו בין התנועה לבין תכליתה. 
ההקדמה השלוש עשרה שהביא הרמב"ם היא 'שאי אפשר שיהיה דבר ממיני השינוי, 
מתדבק, אלא תנועה העתק בלבד והסיבובית ממנה'. כפי שראינו, אחת ההוכחות שהביא 
אריסטו33 התבססה על כך שכל תנועה מוגדרת על פי סופה, ולכן העצם הנע צריך לנוח 

כחלק מן הדעות של אריסטו הזכיר רח"ק את הגישה הזאת ב'אור השם' )לעיל הערה 4(, מאמר א,   30
כלל א, פרק א )עמ' כב(. על הקטע הזה עיינו: וולפסון )לעיל הערה 9(, עמ' 157-154, 362-356. הוא 

הביא שם מקצת דבריהם של אבן רושד, הרלב"ג והנרבוני, שדחו גישה זו. 
רח"ק תמך בגישה זו ב'אור השם' )לעיל הערה 4(, מאמר א, כלל ב, פרק א )עמ' סז(. על הקטע הזה   31
עיינו: וולפסון )שם(, עמ' 195-194, 443-441. חשוב לציין שאוקהם המשיך עם ההגדרה של אריסטו. 
 Ockham, Expositio super ;70-69 'על הגדרת המקום של אוקהם עיינו: ָימר )לעיל הערה 9(, עמ
 physicam Aristotelis, New York 1973, Liber IV, chaps. 1–10; Ockham, Brevis summa
 libri physicorum, New York 1984, Liber I, chaps. 1–2; Ockham, Quaestiones in libros
 physicorum Aristotelis, New York 1984, pp. 72–79; ובמחקריהם של דוהם, ז )לעיל הערה 1(, 
 L. Baudry, Lexique philosophique de Guillaume d’Ockham, Paris 1958,  ;249-235 עמ' 
 pp. 138–140; A. Goddu, The Physics of William of Ockham, Leiden 1984, pp. 112–121;
 idem, ‘Ockham’s Philosophy of Nature’, P. V. Spade (ed.), The Cambridge Companion to
 Ockham, Indiana 1999, pp. 157–159; G. Leff, William of Ockham – The Metamorphosis of

Scholastic Discours, Manchester 1975, p. 596
כפי שראינו, אבו אל–ברכאת אל–בגדאדי תמך בגישה זו, אך הסבירות שרח"ק הכיר את חיבוריו   32

נמוכה ביותר. 
על ההוכחות האלה עיינו לעיל הערה 11.  33
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בנקודה הסופית כדי למצות את תנועתו בכיוון מסוים לפני שיתחיל לנוע בכיוון הנגדי. 
רח"ק ביטל את ההוכחה הזאת34 בפרק התשיעי של כלל ב במאמר א: 

והנה כאשר ידקדקו טענות אריסטו בזה, יראה שהם דימויים לבד והזיות. וזה, 
שהשחור כאשר יתנועע אל הלובן, ואם היה שלא ינוח בלובן, אבל ישתחרר, הנה לא 
 יחויב שיתלבן וישתחרר יחד, אלא בשתי בחינות. שהוא, במה שיתלבן ראשונה — 
יצדק עליו שיתלבן, ובמה שיתנועע אח"כ אל השחרות — יצדק עליו שישתחרר. 

ולא יקרה מזה ביטול.35

כאן אנחנו רואים שרח"ק, כמו אבנר, קבע שאין צורך בכל מנוחה בין שני שינויים36 
מנוגדים. לדעת אריסטו, העצם הנע צריך לנוח בנקודה הסופית כדי למצות את תנועתו, 
וזאת כיוון שיש חשיבות למקום הסופי שאליו התנועה צריכה להגיע. כלומר אריסטו 
סבר כי לפני שהעצם מתחיל לרדת, עליו להגיע לשיא גובהו. כל זמן שהעצם עולה הוא 
עדיין לא הגיע לשיא גובהו, ולפיכך איננו יכול להתחיל לרדת. לדוגמה: אם עצם עולה 
בזמן T, באותו הזמן הוא איננו נמצא בגובה X, שהוא שיא גובהו, משום שהוא עולה. לכן 
אם אותו העצם יתחיל לרדת בזמן T+1, הוא לעולם לא יגיע לגובה X על פי הגדרתו של 

אריסטו, כיוון שאפילו בתחילת הירידה לא יגיע העצם לגובהו המרבי.
לעומת זאת, אצל רח"ק, כמו אצל אבנר, אין חשיבות לגובהו המרבי של עצם. אם 
יותר,  נמוך  כבר  הוא  בזמן השני   ,T+1 בזמן  ויורד   T בזמן  מסוים  לגובה  עולה  עצם 
ומתברר למפרע שהוא הגיע לגובה X כשהוא היה בסוף תהליך העלייה.37 מצב כזה 
אינו אפשרי לדעת אריסטו משום שלהבנתו המקום הסופי הוא רכיב מכריע בהגדרת 
התנועה, ולפיכך עצם איננו יכול להיות בתנועה מחד גיסא ובמקומה הסופי של אותה 
תנועה מאידך גיסא. לעומת אריסטו, אצל רח"ק ואבנר התנועה היא משחק בין הכוחות 
המשפיעים על הגוף ומניעים אותו במרחב, ולפיכך אין כל משמעות פעילה למרחבים 

השונים שבהם היא מתבצעת.38 
להימנעות  ביטל את תקפותן של ארבע ההוכחות האריסטוטליות  לאחר שרח"ק 

 H. A. Davidson, :על ביקורתו של רח"ק על ההוכחה של אריסטו לקיום האל על בסיס התנועה עיינו  34
 Proofs for Eternity, Creation and the Existence of God in Medieval Islamic and Jewish

Philosophy, New York 1987, pp. 249–275
אור השם )לעיל הערה 4(, מאמר א, כלל ב, פרק ט )עמ' פג(. על הקטע הזה עיינו: וולפסון )לעיל   35 
הערה 9(, עמ' 281-278, 727-623. בהמשך הביא רח"ק הוכחה נוספת מן התנועה הישרה. אם עצם 

קטן עולה לאט ונופל עליו הר, אזי מיד יתחיל הקטן לרדת, שאם לא כן היה ההר עומד עליו.
היות שבהקדמת הרמב"ם כלולות התנועות )מלבד התנועה הסיבובית( עם שאר השינויים, אפשר   36
להסיק כי בהביאו דוגמה לשינוי מסוים מתכוון בעצם רח"ק לכל שינוי שהוא, ובכלל זה שינוי מקום 

)תנועה(.
בתנאי שתנועתו לינארית.  37

כמובן בתנאי שאין כוחות התלויים במרחבים מסוימים.   38
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הריק, המבוססות על הגדרת המקום, הוא קבע בבירור שאין חשיבות למקום בתנועת 
העצמים: 

ואמנם, כשהנחנו הפנוי הוא המקום, הוא מסכים לכל המתנועעים, תנועה ישרה 
או סיבובית, ולכל חלקיהם, מבלי שלא נבקש להם האותות.39 

כאן למעשה קבע רח"ק שבהגדירו את המקום כפנוי הוא ביטל את תפקיד המקום 
כאחת הסיבות לתנועה.40 לדעת רח"ק, המקום חסר כל משמעות כלפי התנועה. למעשה 
הוא מדידה המרחפת בריק, ואין הוא אלא חלל ריק המוכן לקבל גוף כלשהו הבא 
אליו בגלל משחק כוחות, שבו אין לו כל תפקיד. המקום אינו מטרת התנועה ואף לא 

אחת הסיבות לה.
מקרב ההוגים הנוצרים שסביר להניח שרח"ק הכירם, גם אוקהם ביטל את תפקיד 
המקום הטבעי כאחת הסיבות לתנועה של גוף — אף על פי שהוא החזיק בהגדרתו של 
אריסטו למקום. לטענתו, התנועות הטבעיות נוצרות בעקבות משחקי הכוחות בין הגופים 

השונים, והמקומות אינם ממלאים בהם שום תפקיד.41

ד. סיכום

ראינו שככל הנראה הושפע רח"ק מאבנר מבורגוס בשני עניינים נוספים, בביטול הקשר 
שבין הגוף למימד )בנקודה זו דעתו של רח"ק שונה גם מדעתו של אוקהם(, ובביטול 
הקשר שבין המקום לבין התנועה )כאן השפעתו של אבנר התמזגה עם זו של אוקהם(.42 
שני העניינים האלה, נוסף על ניתוק החומר מן התכונות שייחס לו אריסטו,43 שופכים 
אור על אחד המהלכים הבולטים של ביקורת הרח"ק על הפיזיקה האריסטוטלית. פיזיקה 
זו אפשרה להבין את מכלול התהליכים הפיזיים בעזרת מערכת אחידה של מושגים 

אור השם' )לעיל הערה 4(, מאמר א, כלל ב, פרק א, העיון השני )עמ' סט(. על הקטע הזה עיינו: וולפסון   39
)לעיל הערה 9(, עמ' 199-198, 456-455. על המושג 'אותות' עיינו: שם, עמ' 447-446. 

 without our having to’ נבקש להם האותות':  'מבלי שלא  )שם( את המילים  וולפסון  כך תרגם   40
postulate for them any affinity‘. ראו על כך גם: שם, עמ' 456, הערה 76. על התנגדותו של רח"ק 

למושג 'מקום טבעי' עיינו: אפרת )לעיל הערה 1(, עמ' 63-62. 
על הגדרת המקום הטבעי אצל אוקהם ראו: גודו, הפיזיקה של אוקהם )לעיל הערה 31(, עמ' 126-122.  41

סביר להניח שבנושאים אלה הושפעה הגותו של רח"ק גם מעמדותיהם המדעיות של הוגים נוצרים בני   42
המאות הארבע עשרה והחמש עשרה. השוואת ביקורתו המדעית של רח"ק לזו של כלל הפילוסופים 
הנוצרים הללו מחייבת מחקר מקיף, החורג מגבולות מאמר זה. יתרה מזו, גם אם קיימות נקודות 
משותפות בביקורתם המדעית של הוגים אלה ובביקורתו של רח"ק, מסתבר יותר שהוא רכש עמדות 
אלה מאבנר, שספריו כתובים עברית, ואשר השפעתו על רח"ק בנושאים אחרים כבר הוכחה. כתבי 
אבנר הם אפוא ההשפעה הדומיננטית על רח"ק גם בנושאים אלה, והגותם של פילוסופים נוצרים 

אחרים נצטרפה אליה לכל היותר.
זאת הסקתי במאמר אחר, ראו: צדיק )לעיל הערה 1(.  43
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וסימנים, והקשרים בין חלקיה השונים חיזקו אותה במידה מסוימת. אבנר ולאחריו 
רח"ק פירקו חלק ניכר מן הקשרים האלה, ובכך פגעו באחד ההישגים המרכזיים של 

הפיזיקה האריסטוטלית.
בספרו 'ההתפלספות החדשה' עסק אבנר בנושאים מדעיים, וככל הנראה ספר זה 
כלל חידושים רבים שהשפיעו על רח"ק. מעניין שהספר לא שרד, וספק אם השפיע על 
הוגים אחרים מלבד רח"ק. נראה שיהודים חששו ללמוד )ובוודאי להעתיק( את ספריו של 
המומר המפורסם מבורגוס,44 ונוצרים לא מצאו עניין בספרים הכתובים עברית שנכתבו 
לפני התנצרותו.45 מסתבר אפוא שרח"ק היה היחיד שידע לבור את הבר מן התבן: מחד 
גיסא לאמץ חלק מביקורתו של המומר מבורגוס על המדע האריסטוטלי, ומאידך גיסא 
להשתמש בה להעמקת המחשבה היהודית ולביקורת על הפילוסופיה, שלדעת רח"ק 

הייתה נטע זר במחשבה זו.46

על כך יכולה להעיד העובדה שמכל אחד מספריו העיוניים שרד רק עותק אחד: 'מורה צדק', 'מנחת   44
קנאות' וחלק מ'ספר החוק' נשתמרו רק בספרדית; 'ספר תשובות למחרף' והאיגרות נשתמרו בעותק 
אחד בעברית ובעותק אחד בספרדית; חלק מ'ספר מישר עקוב' שרד גם הוא בעברית, אך לא ברור 
אם המעתיק ידע שהוא פרי רוחו של אבנר מבורגוס )לפי הכתוב בספר, המחבר הוא אלפונסו(. על 
 S. Gershenzon, ‘A Study of Teshuvot La-Meharef by :ספריו ששרדו ועל אלה שנעלמו עיינו
 ,Abner of Burgos’, PhD Thesis, The Jewish Theological Seminary of New York, 1984 
 pp. 19–26; J. L. Hecht, ‘The polemical Exchange between Isaac Pollegar and Abner of
 Burgos/Alfonso of Valladolid according to Parma MS 2440’, PhD Thesis, New York
University 1993, pp. 31–35; R. W. Szpiech, ‘From Testimonia to Testimony: Thirteenth-
 Century Anti-Jewish Polemic and the Moreh Zedek/Mostrador de Justicia of Abner of
 ;Burgos/Alfonso of Valladolid’, PhD Thesis Yale University, New Haven 2006, pp. 235–329 

סאינז )לעיל הערה 2(, עמ' 228-197.
גרשנזון )שם, עמ' 19(, הכט )שם, עמ' 31( וספיץ )שם, עמ' 585(, הניחו שאת 'ההתפלספות החדשה'   45
כתב אבנר עוד כשהיה יהודי. העובדה שספריו האחרים תורגמו לספרדית מצביעה על כך שהנוצרים 
ראו ברב שהתנצר מקור לפולמוס אנטי–יהודי. אבנר תרגם בעצמו לספרדית חלק מספריו, או לפחות 
ערך את תרגומם, לבקשתה של דונה בלאנקה מפורטוגל )על הקשר בין אבנר לבינה עיינו: סאינז 
]לעיל הערה 2[, עמ' 168-166(. אך אין רמז לכך שהם ידעו משהו על ביקורתו על המדע האריסטוטלי. 
)שם(,  הכט   ;29-26 עמ'  שם,  גרשנזון,  ראו:  הנצרות  ועל  היהדות  על  אבנר  של  השפעתו   בעניין 
עמ' 49-35; סאינז )שם(, עמ' 266-246; ספיץ )שם(, עמ' 350-329. חוקרים אלה לא דנו כלל בהשפעות 

של גישתו המדעית.
בנושא הגדרת המקום השפיע רח"ק על תלמידו ר' יוסף אלבו: הוא המשיך להגדיר את המקום 'הפנוי   46
והריקות שיכנס בו הגשם' וביקר את הגדרתו של אריסטו בדרך דומה לזו של רח"ק. חשוב לציין 
שאלבו המשיך גם את ההבחנה של אבנר ורח"ק בין מקום בפועל למקום בכוח. בתחילת דיונו על 
המקום הוא הגדיר אותו 'דבר המקיף בגשמים ומגביל אותם, ומה שאינו גשם לא יאמר עליו שהוא 
במקום'. מהשוואה בין הגדרה זו להגדרה שראינו לעיל אפשר לראות שלדעת אלבו 'מקום' הוא רק 
חומר הנמצא בתוך חלל, , מחד גיסא, אך ומאידך גיסא 'מקום' הוא החלל עצמו. לפיכך אפשר להסיק 
שלדעתו המקום בפועל הוא רק מקומו של גוף מסוים, ואילו המקום בכוח הוא כל חלל באשר הוא. 
על כך עיינו: וולפסון )לעיל הערה 9(, עמ' 449-448; ָימר )לעיל הערה 9(, עמ' 76-75. גישתו של אלבו 

למקום הובאה ב'ספר העיקרים', המאמר השני, פרק יז.
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