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שוב לעניין שתי רשויות במכילתא

מאת

דניאל בויארין

לכבוד רבי יעקב זוסמן נ"י

תורתו שבכתב ושבעל פה הייתה

נר לרגלי מאז ומתמיד

טעמים.  משלושה  זאת  עושה  אני  בעבר.1  שפירשתיו  המכילתא  מן  לקטע  שוב  אדרש  זה  במאמר 

ראשית, היו שדחו את פירושי ויש לי להשיב על קושיותיהם. שנית, תוך כדי עיון נתחדשו לי חידושים 

באשר לפרטי הטקסט אשר לא נאמרו עד היום בשום מקום. ושלישית, ברצוני להבהיר את החשיבות 

הרבה של הקטע עצמו. 

א. מרכבת המדרש

ה' יי איש מלחמה יי שמו )שמ' טו 3( למה נאמ'. ]לפי שנגלה ע[ ל הים כגבור עושה מלחמות שנ' 

יי ]איש מלחמה[ נגלה בסיני כזקן מלא רחמים שנ' ]ויראו את אלהי י[ שראל וגו' )שם כד 10(. 

וכשניגאלו מהו או' וכעצם ]השמים לטהר[ )שם(. 

הוגשו למערכת באופן  דומה,  ושל מנחם קיסטר, העוסקים בנושא  בויארין  דניאל  הערת המערכת: המאמרים של   *

בלתי תלוי ואין בדברי האחד התייחסות למאמרו הנוכחי של רעהו.

רצוני להודות בראש ובראשונה לידידי פרופ' ישי רוזן־צבי על רוב טרחתו ועצתו בהכנת מאמר זה, ולידידי פרופ'   *

אהרן שמש, שקרא טיוטה אף הוא והעיר הערות חשובות. כמו כן אני מודה לאהרן ולרעייתו שולמית שמש על אירוחם 

אותי בביקוריי הרבים בירושלים, ולאחרונה בעת כתיבת המאמר דנן. אני חפץ להודות גם לפרופ' עזן ידין־ישראל 

ולפרופ' דינה שטיין, שקראו טיוטה והעירו הערות מועילות. תודתי נתונה גם למר עמית גבריהו, ששיפר את לשון 

וגם הוסיף הערות חשובות לעצם העניין. ואחרון אחרון אני חב תודה מיוחדת לפרופ' מנחם כהנא, אשר  המאמר, 

שכנעני לשנות את מבנה המאמר וחלק מטענותיו – וצדק! מובן שרק אני אחראי לפגמים שבמאמר.

ד' בויארין, '"מי שאמר והיה העולם": על הלוגוס ודחייתו, פרק בהיווצרות הדת של חז"ל', י' לוינסון, י' אלבוים,   1 

וג' חזן־רוקם )עורכים(, היגיון ליונה; היבטים חדשים בחקר ספרות המדרש, האגדה והפיוט: קובץ מחקרים לכבודו 

של פרופסור יונה פרנקל במלאות לו שבעים וחמש שנים, ירושלים תשס"ז, עמ' 164-151; ובאנגלית, בצורה אחרת: 

 D. Boyarin, ‘Two Powers in Heaven: or, The Making of a Heresy’, H. Najman and J. H. Newman (eds.),
The Idea of Biblical Interpretation: Essays in Honor of James L. Kugel, Leiden 2003, pp. 331-370
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ואו' חזה הווית עד די כרסוון רמיו ]ועתיק יומין ית[ יב לבושה כיתלג חיור וגו' נהר דינור ]וגו' 

יקו[ ומון )דנ' ז 10-9(. 

שלא ליתן פיתחון פה לאומות ]העול' לומר ש[ תי רשויות: אלא יי איש מלחמה ]יי שמו. 

הוא במצ[ ר' הוא בסיני הו על הים. הו לשעבר ]הו לעתיד לב[ א. הו בעו' הזה הו לעולם הבא. 

אמר  כה   .)4 מו  )יש'  וגו'  הוא  אני  זקנה  עד   .)39 לב  )דב'  וגו'  הו  אני  אני[  כי  ]עתה  ראו   שנ' 

וא[ ת  ]ראשן  יי  אני  )שם(.  וגו'  ראשן  אני  הוא.  אני   )6 מד  )שם  וגו'  וגואלו  ישראל[  מלך  ]יי 
אחרנים אני הוא )שם מא 4(.2

ביטוי  אודות  על  שואלת  והיא  ישמעאל,  ר'  דבי  למדרשים  אופיינית  נאמר',  'למה  הפותחת,  השאלה 

הנראה לכאורה מיותר )'יי שמו' בפרשת שירתא, 'אשר הוצאתיך מארץ מצרים' בפרשת בֹחדש(. אחרי 

כן באות שלוש דוגמאות של זוגות פסוקים שמהם לכאורה היו הטועים יכולים לחזק את אמונתם בשתי 

רשויות בשמים, ולבסוף חוזרת המכילתא לפסוק המוצא ומסבירה שהוא נצרך כדי למנוע את הטעות. 

בקטע זה כמה קשיים: כיצד הפסוק 'ויראו את אלהי ישראל' )שמ' כד 10( מוכיח שהיה הקב"ה 'זקן   

מלא רחמים'? ומה פשר המילים 'וכשנגאלו' ואילך? ומה טיבה של הראיה מספר דניאל? 

מניין לנו ש'ויראו את אלהי ישראל' מורה על זקנותו של הקב"ה? ידידי עדיאל שרמר ניסה לגזור   

את זקנותו של ה' מן הלובן של 'לבנת הספיר'. לפי פירושו 'כמעשה לבנת הספיר' מוסב גם על ראשו 

של הקב"ה כביכול ולא רק על 'תחת רגליו'.3 לעניות דעתי פירוש זה דחוק מאוד, מאחר שהוא דורש 

השמים  וכעצם  הספיר  לבנת  כמעשה  רגליו,  ותחת  ישראל  אלהי  את  'ויראו  פּוסק:  כאילו  הפסוק  את 

כפי  רגליו',  'הדום  היא  הספיר'  ש'לבנת  לחלופין  הציע  שפר  פטר  בעליל.  דחוק  זה  ופיסוק  לֹטהר', 

שראוהו  מוכח  רגליים,  להדום  נזקקים  זקנים  רק  שלדבריו  מכיוון  אתר.  על  יונתן  בתרגום  שנאמר 

פטרבורג,  סנקט  גניזה  קטע  פי  על  הנוסח   .)129 עמ'  הורוביץ-רבין,  )מהדורת  ד  שירתא  ישמעאל,  דר'  מכילתא   2

הגניזה,  מן  ההלכה  מדרשי  קטעי  כהנא,  מ"י  אצל:  העתקתו  ראו   ,215.2 אנטונין  הרוסית,  הלאומית  הספרייה 

 Marshall Or. 24 ירושלים תשס"ה, עמ' 65. השלמת הקרחות בסוגריים מרובעים על פי כ"י אוקספורד, בודליאנה

 )נויבאואר 151(. לשלמות היריעה אביא את המקבילה המדויקת כמעט למדרש זה ממכילתא דר' ישמעאל, בחדש ה 

)שם, עמ' 219(, הציטטה על פי כ"י אוקספורד בהשלמת קיצורי מילים בטוחים. התוספות בסוגריים מזווים הן שלי:

מלחמה  איש  יי  שנאמר  מלחמות.  עושה  כגבור  הים  על  שנגלה  לפי  נאמר.  למה   –  )2 כ  )שמ'  אלהיך  יי  אנכי    

)שם טו 3(. נגלה על הר סיני כזקן מלא רחמים. שנאמר ויראו את אלהי ישראל וג' )שם כד 10(. וכשנגאלו מהו אומר 

וכעצם השמים לטהר )שם(. ואומר חזה הוית עד די כרסוון רמיו וג' )דנ' ז 9(. נהר דינור נגיד וג' )שם 10(. שלא ליתן 

פתחון פה לאומות העולם לומר שתי רשויות הן. 

אלא אנכי יי אלהיך >אשר הוצאתיך מארץ מצרים< – אני במצרים אני על הים אני בסיני. אני לשעבר אני לעתיד   

לבא. אני בעולם הזה אני לעולם הבא. שנאמר ראו עתה כי אני אני הוא וגו' )דב' לב 39( ואומר עד זקנה אני הוא וג' 

)יש' מו 4( ואומר כה אמר יי מלך ישראל וגאלו יי צבאות אני ראשון וג' )שם מד 6( ואומר אני אחרון ואת אחרונים אני 

הוא )שם מא 4(. 

ר' נתן אומר מיכן תשובה למינין שהיו או' שתי רשויות הן.   

וג'  דברתי  בסתר  לא  נאמר  כבר  והלא  הדבר  היה  במטמוניות  תאמר  אם  כנגדו.  ומיחה  עמד  מי   – אלהיך  יי  אנכי    

)שם מו 19(. 

 A. Schremer, ‘Midrash, Theology, and History: Two Powers in Heaven Revisited’, Journal for the Study  3

of Judaism, 39, 2 (2008), p. 247
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 זקן.4 אך ידוע שלמלכים ואנשי שררה היה הדום אף שלא היו זקנים. ו־θρόνος, המתרגם את 'כרסוון' 

שבדנ' ז 9, הוא כיסא עם שרפרף. אם כן השרפרף היה ממהות הכורסה, ולא פריט שנוסף עבור זקנים. 

אי אפשר אפוא לראות בשרפרף הוכחה שהקב"ה נגלה כזקן. פתרון מסתבר לקושיה זו הציע זה כבר 

אלן סיגל, אשר הבין שאין הראיה מן הדמות עצמה כי אם מהתנהגותה,5 מן התיאור 'ואל אצילי ישראל 

לא שלח ידו' )שמ' כד 11(.6 אצילי בני ישראל ראו את הקב"ה, ואף שכרגיל 'לא יראני האדם וחי', כאן 

הוא נמלא רחמים ולא הזיקם. מאחר שגילה רחמים הרי הוא כזקן )'מלא רחמים'(, ולא כאיש מלחמה 

קצר אף, שהוא כרגיל בחור. התנא הזכיר את ראשית הפסוק אך כוונתו הייתה לראיה מן הפסוק הבא.7 

משועבדים  היו  כאשר  רק  שנתקיימה  הספיר'  'לבנת  על  המדרש  מן  היא  שהראיה  אחרת  אפשרות 

ושכינה משועבדת עמהם, ובכך מורה על רחמיו, הציע ר' יהודה נג'אר ב'שבות יהודה' ]ליוורנו תע[ על 

אתר, ואף פירוש זה מתקבל על הדעת. עד כאן תשובה על הקושיה הראשונה. 

בצלאל  יעקב  מלבד  יותר.  קשה  לטהר',  השמים  וכעצם  אומר  מהו  'וכשנגאלו  הדברים  פשר   

המילים  את  למחוק  והעדיפו  כך  על  להשיב  ניסו  לא  החדשים  המפרשים  של  מוחץ  רוב  לויטרבך,8 

ממה  היינו  יד',  פ'  דב[  פסחא,  בא ]היינו  מלעיל  לשון  'אשגרת  שזו  הציע  הורוביץ  חיים  הבעייתיות. 

שכתוב שם: 'וכן את מוצא שכל זמן שישראל משועבדים שכינה משועבדת עמהם שנ' ויראו את אלהי 

ישראל ותחת רגליו וג' וכשנגאלו מה הוא אומר וכעצם השמים לטהר ואומר בכל צרתם לו צר'.9 אך 

טקסט  העתיקו  כאשר  למקום  ממקום  נגרר  לשון  אפשרית.  בלתי  כמעט  והיא  נראית  אינה  זו  הצעה 

 P. Schäfer, The Jewish Jesus: How Judaism and Christianity Shaped Each Other, Princeton, N.J. 2012,  4

pp. 58-62
 A. F. Segal, Two Powers in Heaven: Early Rabbinic Reports About Christianity and Gnosticism (Studies  5

in Judaism in Late Antiquity, 25), Leiden 1977, p. 44. איני מקבל כלל את תשובתו של שרמר על פירוש נאה 
 ‘But the midrash’s claim is not that God was merciful, but rather that He appeared as an old man full :זה

’of mercy. הלא אף ההוכחה שהופיע כבחור הייתה מ'יי איש מלחמה', כלומר מתכונתו ולא ממראהו )וכן הבין לנכון 
אף י"ב הכהן לויטרבאך, 'מביאורי המכילתא', נ"ה טורטשינר ואחרים )עורכים(, ספר קלוזנר: מאסף למדע ולספרות 

יפה, מוגש לפרופסור יוסף קלוזנר ליובל הששים, תל אביב תרצ"ז, עמ' 185(. כמו שלא הזכיר בפסוק את בחרותו 

של הקב"ה במפורש אלא רק את היותו חייל ונגזרה מכך צעירות הופעתו, כך נגזרה זקנותו מרחמיו.

 ‘Upon the nobles or elders of Israel :ג'ון וסלי, הפרשן המתודיסט בן המאה השבע עשרה, תפס יפה את המשמעות  6

 he laid not his hand. Though they were men, the splendour of his glory did not overwhelm them, but it
 was so moderated (Job 36:9), and they were so strengthened (Dan 10:19), that they were able to bear it:
 nay, though they were sinful men, and obnoxious to God’s justice, yet he did not lay his avenging hand
 upon them, as they feared he would. When we consider what a consuming fire God is, and what stubble
 we are before him, we shall have reason to say, in all our approaches to him, It is of the Lord’s mercies we
 are not consumed. They saw God, and did eat and drink; They had not only their lives preserved, but their
 vigour, courage, and comfort; it cast no damp upon their joy, but rather increased it. They feasted upon
 the sacrifice before God, in token of their chearful [sic!] consent to the covenant, their grateful acceptance
 of the benefits of it, and their communion with God in pursuance of that covenant’ (J. Wesley, Wesley's

Notes on the Bible, ed. G. R. Schoenhals, Grand Rapids, Mich. 1987, ad loc.)
ושמא עצם העובדה שראו את אלוהי ישראל, כבר מעידה שהוא נמלא עליהם רחמים.  7

לויטרבך )לעיל הערה 5(, עמ' 186.  8

כך גם שרמר )לעיל הערה 3(, עמ' 240. שרמר ייחס הגהה זו לישראל לוי בשלהי המאה התשע עשרה.  9
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לטעון  אפשר  אי  אך  החדש.  במקום  עניין  שאינו  חומר  עוד  הרצוי  הטקסט  עם  וגררו  מקום  מאותו 

לאשגרה ביחידה שאין שום סיבה להעתיקה מעיקרה, ואילו את הפסוק 'ויראו' בלבד לא היה כמובן כל 

כפי שלמדנו בשיעוריו של מורנו הדגול שאול ליברמן, אין למחוק נגד  צורך להעתיקו משם. ועוד, 

כל הספרים, ויש לשבת כמליצתו 'שבעה נקיים' בפתרון סתרי התורה ותעלומותיה. מצווה זו חמורה 

ביותר כאן, שכן כך הגרסה בשתי המקבילות במכילתא כאחת, לרבות קטע הגניזה המעולה שהובא 

בתחילת דבריי. ממילא אם העתיקו מפסחא, לדעת העתיקו, ואין אנו רשאין להיפטר ממנו בלא כלום.

דומה שהפתרון נמצא ברש"י על התורה )שמ' כ 2(:  

מצרים. דבר אחר לפי שנגלה בים כגבור מלחמה, ונגלה כאן כזקן  מארץ  הוצאתיך  אשר 

מלא רחמים, שנאמר 'ויראו את אלהי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר' )שמ' כד 10(, 

משתנה  ואני  הואיל  משנגאלו,  )שם(,  השמים'  'וכעצם  השעבוד,  בשעת  לפניו  היתה  זו 

הן, אנכי הוא אשר הוצאתיך ממצרים ועל הים.  רשויות  שתי  תאמרו  אל  במראות 

המכילתא  שדרשת  היטב  שהבין  נראה  ישמעאל.  דר'  המכילתא  את  כאן  פירש  שרש"י  בעיניי  קרוב 

הכיסא  שמראה  ולומר  וכו',  מוצא'  את  'וכן  יד,  דפסחא  במכילתא  להשתמש  רצתה  ובֹחדש  דשירתא 

נוספת  דוגמה  הוא  וגו'  ישראל'  אלהי  את  'ויראו  כן  ואם  הגאולה.  לאחר  ממראהו  שונה  הגאולה  לפני 

לפסוק שיכול להצביע על שתי רשויות. פירוש נכון זה הוא המפתח להבנת המדרש כאן: שינוי מראה 

מכאן  יוצא  הן.  רשויות  ששתי  הטוענים  מן  הנשקפת  לסכנה  ראיה  עוד  הוא  הקב"ה  של  רגליו'  'תחת 

ששמ' כד 10 הובא כראיה שהקב"ה נגלה כ'זקן מלא רחמים'. לאחר מכן העלו את שאלת שני מראות 

הכיסא, ושאלה זו אמנם הועתקה כנראה מפסחא )אלא ששם היא לא הובאה כפתחון פה, כי לא עסקו 

מפסחא  זה  פסוק  הועתק  אכן  אם  תחילה.10  במחשבה  אם  כי  גררא,  אגב  לא  אך  רשויות(,  בשתי  שם 

'לבנת  שבין  להפך: הסתירה  אלא  )אשגרה',  מדי  יותר  הועתק  שלא  בלבד  זו  לא  ולשירתא,  לבֹחדש 

הספיר' ברישא ל'כעצם השמים לטהר' בסיפא לא הועתקה דיה, כפי שהוא בפירוש שם וכדוגמה נוספת 

לפתחון פה, כפירוש רש"י. 

ראיה נוספת לפירוש זה משתמעת מספר 'והזהיר': 'וכשנגלה על הר סיני נגלה כמעשה לבנת הספיר   

על שם "בחומר ובלבנים", וכשנגאלו, "כעצם השמים לטהר", וכת' "חזה הוית עד די כרסוון רמיו נהר 

דינור נגד ונפק", ושלא יתן פתחון פה לאומות העולם לומר שתי רשויות הן'.11 זאת ועוד, כפי שהעירני 

ידידי מנחם כהנא, השעבוד בתחילת הפסוק משתמע במפורש מספרי במדבר פד.12 

'הוא בסיני הוא במצרים הוא על הים', תואמת  והכי נמי מסתברא. אחת התשובות בסוף הדרשה,   

ואף אם אין ראיה לדבר, זכר לדבר בנוסח כ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית ebr. 299 ובכ"י מינכן, ספריית המדינה   10

hebr. 117 למכילתא דר' ישמעאל. בנוסח זה נוספו האותיות 'ות' רג' ' בסוף הדרשה, ובכך רמז שהדרשה  הבוורית 

מוסבת על חלק זה של הפסוק. 

 ;)650 45(. וראו גם: ירושלמי, סוכה ד, ג )נד ע"ג; טור  והזהיר, יתרו )מהדורת י"מ פריימן, לייפציג תרל"ג, עמ'   11

ויקרא רבה כג, ח )מהדורת מרגליות, עמ' תקלז(.

מהדורת כהנא, עמ' 209, שו' 44 – עמ' 210, שו' 45, וראו פירושו: שם, עמ' 584.  12
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במדויק לניגוד בין השעבוד לגאולה במראה הכיסא. המדרש השווה בין הופעותיו בשלושה מקומות, 

כלומר על כורחנו יש כאן יותר מהשוואה אחת. אדרבה, נראה שהוא נקט לשון זו בגלל לשון הפסוק 

הדרשה  לכך  ובהקבלה  משפט,  באותו  במצרים  וחתם  בסיני  פתח  כלומר  הוצאתיך',  'אנכי ]...[ אשר 

פותחת במצרים וחותמת בסיני באותו משפט. כך השיב הדרשן כאחת על שתי הראיות ששתי רשויות 

)'אני  כביכול  במראהו  השינוי  על  והן  הים'(  על  אני  במצרים  )'אני  הכיסא  במראה  השינוי  על  הן  הן, 

על הים אני בסיני'(. ובכן המדרש השיב יפה על שאלתו 'יי שמו / אשר הוצאתיך מארץ מצרים, למה 

נאמר', שלא בא הפסוק הזה אלא ללמדנו 'אני במצרים אני על הים'. כלומר בשעה שנתגלה להם על 

הים היה מראה המרכבה שונה ממראּה קודם, ואף על פי כן אני ה' אשר הוצאתיך.

הראיה  למדרש  מאוחרות  במקבילות  אמנם  בדרשתנו.  מדניאל  הפסוק  של  מקומו  לשאלת  אשר   

מדניאל פשוטה מתיאור זקנת מראה הקב"ה בדנ' ז 9 )וראו דיון להלן(. אולם במכילתא דר' ישמעאל 

הראיה שהקב"ה הוא כזקן מלא רחמים היא מן הפסוק ומן ההקשר בשמות, ולא מדניאל, ואילו הפסוק 

קטע  מנוסח  מוכח  כך  מפסוק 9.  רק  אינה  מדניאל  הציטטה  ועוד,  זאת  'ואומר'.  בלשון  נוסף  מדניאל 

הגניזה, בחיר עדי הנוסח של המכילתא שצוטט לעיל, שהמשיך את הציטטה עד 'יקומון' שבפסוק 10, 

יתב'  יומין  'עתיק  המילים  את  לצטט  היה  די  והרי  אחרים.  בעדים  'וגו' '  בלשון  כנרמז  יותר  אף  ואולי 

הכול  בסך  הביא  המדרש  שפר,  של  פירושו  לפי  הבא?  לפסוק  גם  להפנות  לדרשן  ומדוע  שבפסוק 9, 

שלוש ראיות לפתחון הפה של אומות העולם: שמ' טו 3 לאיש המלחמה, ושמ' כד 10 ודנ' ז 9 )ואידך זיל 

 ‘This ingenious suggestion, :מחוק( לזקן. ובזה השבתי כמדומני על קושייתו־תמיהתו של שרמר

 however, requires us to assume that the midrash refers to a verse it does not actually cite In

a sense, then, instead of reading the midrash, Boyarin in fact re-writes it’ (Dan 7:13)13

שפר  של  פירושו  מגמת  ישמעאל.14  דר'  במכילתא  זה  פירושי  על  שפר  גם  ערער  שרמר  בעקבות   

להוכיח שאין כאן ויכוח עם נוצרים כלל ועיקר, מאחר שעל פי תפיסתו אין עקבות לפולמוס מעין זה 

לפני הבבלי, וכל הדומה לנצרות בבבלי, הן מצד החיקוי הן מצד הפולמוס, הוא פרי השפעת הנצרות 

אחר  באופן  המכילתא  את  פירש  הוא  לפיכך  ישראל.  מארץ  מורשה  ולא  בבל,  אמוראי  על  היישר 

מפירושי הנזכר. אולם שפר לא דק בפירושו שהקושיה שבתחילת המדרש מוסבת על הסתירה לכאורה 

בין 'אלהיך' )ברבים( לבין 'הוצאתיך' ביחיד, ואיננה כבכל מקום אחר במכילתא דר' ישמעאל ובספרי 

התשובה  בהבנת  גם  התקשה  זאת  בעקבות  נאמר'.15  'למה  בכללו:  בפסוק  הצורך  על  קושיה  במדבר 

 ‘the problem goes deeper’ :וכתב

שרמר )לעיל הערה 3(, עמ' 245.  13

שפר )לעיל הערה 4(, עמ' 62-57.  14

נראה   .241 3(, עמ'  )לעיל הערה  ראו: שרמר  חוקרים שטעו בהבנת המדרש.  והביא שורה של  נכון,  פירש  שרמר   15

ששרמר  אומר  אורחא  אגב  לבו.  אל  ייתן  והחי  תלמוד,  חוקר  היה  לא  מהם  אחד  שאף  הוא  להם  המשותף  שהמכנה 

לא צדק בטענתו שלויטרבך לא הבין את המכילתא בשירתא בכתבו שהקושיה היא מ'יי שמו' שבסיפא של הפסוק: 

 ‘Since, however, the midrashic question, “Why is this said”, never points to a difficulty within a single
 verse, but always a difficulty which emerges (in the author’s view) from another place in Scripture
 (for which the verse commented on is presented as the solution,) Lauterbach’s interpretation cannot be
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כל  עקרוני  הדבר  אין  אך  בשלישייה,  השני  לפסוק  באשר  שפר  של  פירושו  את  דחיתי  כבר  לעיל   

המילים  מן  פשוטה  הוכחה  היא  זו  מובאה  פירושו  לפי  המובאה מדניאל.  פירוש  כמו  העניין  לעצם  כך 

'עתיק יומין' ומהתיאור הנלווה של סיבתו כביכול, שאכן הקב"ה הופיע לפעמים כזקן. כדי לפרנס את 

פירושו התעלם שפר לגמרי מן המילים 'כשנגאלו וכו' ' וכתב במפורש שהמובאה מדניאל אחרי פסוק 

9 אינה לשום צורך )’And actually verse 10 is superfluous‘(.16 אך איננו יכולים למחוק את הפסוק 

של  ההופעות  לשתי  כּוונה  מדניאל  שהראיה  דנא  קדמת  דמן  בדעתי  עומד  אני  לכן  שפר.  של  כעצתו 

הדמות האלוהית שם, עתיק היומין בחד כורסא, ובר אנש באידך כורסא, כלשון ר"י נג'אר בפירושו 

למסכתא בֹחדש: 'דדניאל עצמו ראה מראות משונין'.17 ובכך, לא רק בכוח כי אם בפועל, ניתן פתחון 

פה לאומרים ששתי רשויות הן, לולא למדנו 'יי שמו' ו'אני יי אלהיך אשר הוצאתיך' שהוא הוא בעולם 
הזה ולעתיד לבוא.18

וכאן עלי לפרש את דבריי ולהוסיף על גרסתי הקודמת, שלא העמקתי בה די הצורך. אין עיקר פתחון   

הפה מ'כבר אנש' בפסוק 13, כפי שחשבתי, כי אם מריבוי הכורסאות הנאמר במפורש בפסוק המובא, 

אפשרות  על  כאמור  הייתה  היא  שאף  לה,  הקודמת  של  המשכה  היא  זו  וקושיה  רמיו',  כרסוון  די  'עד 

מוטעית של דעה שיש יותר מכיסא כבוד אחד! זו גם הסיבה שקושיה שלישית זו מובאת בלשון 'ואומר', 

כלומר עוד פתחון פה הקשור בכיסא הכבוד. ברם אי אפשר להסתפק בזה, שהרי כפי שאמרתי אין בכך 

להסביר מדוע המשיך הדרשן וציטט את הפסוק הבא אחריו. בעיניי לא רחוק להניח שבעל המדרש רמז 

’accepted )שרמר ]שם[, עמ' 242(. כפי הנראה לא ירד שרמר לסוף דעתו של לויטרבך, שדווקא הבין היטב את מבנה 
המדרש. הקושיה 'למה נאמר' מוסבת על 'יי שמו', והתירוץ לקושיה זו בשירתא הוא שלולא דברים אלו, היה ניתן 

פתחון פה לאומות העולם עקב הסתירות הנזכרות, היינו בדיוק אותו מבנה שמצינו במסכתא בֹחדש! ונראה שצדק 

הנשקה בקביעתו שלויטרבך טעה בסברתו שמן 'יי איש מלחמה' לבדו ניתן פתחון פה – מאחר ששם הויה עצמו כינוי 

ירושלים  הרגל בתלמודם של התנאים,  ד' הנשקה, שמחת  )ראו:  כד  זה משמ'  לעניין  כלל  ראיה  ושאין   – לרחמים 

תשס"ז, עמ' 176. תודתי נתונה למנחם כהנא שהסב את תשומת לבי למקום זה(. הנשקה צדק גם בטענתו שאין מכאן 

דוגמה וראיה לאפשרות של 'שנאמר' כתחילת עניין: 'שנאמר' מצביע על 'ויראו' כראיה לרחמיו של הקב"ה, ראיה 

שאינה נובעת ממראה הכיסא, הנדרש אחר כך על ידי שינוי לאחר הגאולה. אבל פירושו של הנשקה עצמו, שהדרשן 

דרש את צירוף הפסוקים משמ' כד ומדניאל להוכיח שהקב"ה מופיע כזקן, לוקה בחסר. פירושו מבוסס על הלובן 

 של לבנת הספיר כדעתו של שרמר שכבר דחיתי לעיל. הנשקה גם לא הסביר את 'וכשנגאלו' ואת הציטטה היתרה 

מדנ' ז 10 )אמנם ייתכן שלא ירדתי לסוף דעתו של הנשקה, שדבריו נכתבו כצפנת פענח(. הבעיה שלויטרבך ניסה 

לפתרה היא שהפסוק 'ויראו' וגו' משמש כנראה פעמיים, הן כראיה שהקב"ה מופיע מלא רחמים, והן כראיה שמראה 

הכיסא אף הוא השתנה משעת שעבוד לשעת גאולה. 

שפר )לעיל הערה 4(, עמ' 61. דומני כי החולשות הקשות בפירושו של שפר אינן מצדיקות את הביטחון הגמור שהוא   16

מפגין בדחיית פירושי. יתרה מזו, חוששני כי לעתים לא ירד לסוף דעתי. כך למשל הוא הקשה שלפי שיטתי הפסוק 

המרמז על בן האדם היה צריך להיות מצוטט לפני הפסוק על עתיק היומין, סיפא לפני רישא, כאילו בעל המדרש אסף 

את כל הדוגמאות לבחרות ואחר כך את כל הדוגמאות לזקנות, ולא, כפי שפירשתי, בנה שלוש אנטיתזות. 

יהודה נג'אר, שבות יהודה, ליוורנו תע, עמ' עג.  17

אכן אף שפר הודה שלפי פירושו רוב הציטטה מיותרת, וזו ודאי חולשה לעומת פירוש המפרנס את הציטטה. פעמים   18

רבות בעל המדרש ציטט פחות מדי לצרכיו ועיקר חסר מן הציטטה, אך לא שמענו כמדומני את ההפך, שהמשיך 

הדרשן בציטטה סתם, לאחר שהביא את עיקר הדברים ואפילו הפסוק הבא ואף בתוספת וגו' )ברוב עדי הנוסח ככולם(. 

לשיטה זו לא ברור גם מדוע ציטט בעל המכילתא כלל ועיקר את ה'כרסוון' אלא לרמוז שיש מכאן פתחון פה. הווי 

אומר שכיוון לדרוש אף את ההמשך הזה. 
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אך  אנש'.  'כבר  היינו  השני,  בכיסא  היושבת  הדמות  של  זיהויה  לכאורה  נגלה  שבו  סופה,  עד  לפרשה 

החכמים לא רצו להזכיר פסוק זה, כדי לא לתת פתחון פה, ולכן הוא רק נרמז ב'וגו' ', ואפילו רמז זה נמחק 

לגמרי במדרשים מאוחרים. זו דרכם של חז"ל שלא לפרש, וכך לא לתת פרסום לדעות המינים, להבדיל 

מאבות הכנסייה, שהביאו את דעות הרטיות, ואפילו טקסטים הרטיים, בפרוטרוט ובאריכות.

ואף שאין ראיה לדבר זכר לדבר בטקסטים יהודיים שונים במאה הראשונה לסה"נ שבאמת דרשו   

כך את הפסוקים בדנ' ז 13-9 לעניין שתי רשויות, החל בספר עזרא הרביעי ובמשלי חנוך שבספר חנוך 

וכלה באוונגליונים. מתקבל על הדעת שבעלי המדרש הכירו או הרגישו ב'סכנה' זו וניסו להדחיקה, 

הרבה יותר משסביר להניח שהם הביאו את הפסוקים ששימשו בסיס ליהודים שהאמינו בשתי רשויות 

ופשוט התעלמו מעובדה זו. לפי פירוש זה הדרשה במכילתא בנויה על בסיס שלוש אנטיתזות כביכול 

לטוהר,  השמים  וכעצם  הספיר  כלבנת  הכורסה  מראה  מרחם,  וזקן  מלחמה  הקב"ה: איש  של  בדמותו 

ושתי כורסאות בדניאל. הסתירה השנייה הובאה לפה אמנם ממסכתא דפסחא, אך לא בטעות או אגב 

גררא אלא במחשבה תחילה. כך הפך הפסוק בדניאל מסתם ראיה שהקב"ה הופיע כזקן לעוד סתירה 

בין זקנה לבחרות בהופעתו, לא רק כפשוטם של דברים בספר דניאל עצמו, אלא גם כפי שהבינו את 

הדברים קבוצות שונות של יהודים, לרבות אותם יהודים אשר יצרו את ספרי האוונגליון, שבהם כידוע 

ורדיקליזציה:  החרפה  כאן  יש  ודוק,  דדניאל.  אנש'  'בר  הוא  הלא  האדם',  'בן  האיש  אותו  של  כינויו 

מגילויים שונים של אותו אל לשני מראות זה לצד זה, לאל זקן ולאל צעיר.

שתי  פה: הראשון,  פתחוני  שלושה  שיש  והראיתי  היטב  המכילתא  לשון  את  פרנסתי  שבכך  דומה   

הגאולה  לפני  הכיסא  מראות  שני  השני,  רחמים;  מלא  וכדיין  מלחמה  כאיש  הקב"ה,  של  ההופעות 

ואחריה; והשלישי, כפל הרשויות לכאורה בדנ' ז המרומז בריבוי הכיסאות. את כולם דחה הדרשן על 

ידי 'יי שמו' או 'אנכי יי אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים'; הוא במצרים, הוא על הים, הוא בסיני; 

הוא בעולם הזה, הוא לעולם הבא. ואף כי אין הנחתום מעיד על עיסתו, מותר לו לאכלה. 

ראיה נוספת לפירושי ממקור שלכאורה אינו אלא ראיה לסתור, מצינו בפסיקתא דרב כהנא:  

לפי שנראה להן הקדוש ברוך הוא בים כגיבור עושה מלחמה, ונראה להם בסיני כסופר מלמד 

תנאה,19 ונראה להם בימי דניאל כזקן מלמד תורה, נראה להם בימי שלמה בחור. 

אמ' להן הקדוש ברוך הוא לא בשביל שאתם רואים אותי בדמוייות הרבה, אלא אני הוא שבים, 
אני הוא שבסיני, אנכי יי אלהיך.20

מדרש זה, המבוסס כנראה על מדרש המכילתא או על מדרש תנאי דומה לו, הביא את הפסוק מדניאל 

משיר  המובאה  תוספת  אולם  לסתור.  כראיה  לכאורה  נראה  הוא  ולכן  כזקן,  ההתגלות  על  להוכיח  רק 

שלפי  הבין  לא  הפסיקתא  שבעל  מורה  לטהר'  השמיים  כעצם  'כשנגאלו  הלשון  חסרון  לצד  השירים 

שבעל  ייתכן  בהחלט  להשערתי  גופם.  דניאל  מפסוקי  נובע  בדניאל  הדמויות  ריבוי  התנאים  מדרש 

עמית גבריהו העירני כי 'תנאה' הוא גלוסה ארמית למילים 'סופר מלמד', ומשמעו: תנא שונה משניות; שמא כדי   19

לבדל אותו מזקן מלמד תורה. 

פסיקתא דרב כהנא, הֹחדש כד )מהדורת מנדלבוים, עמ' 223(.  20
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החסר  את  למלא  מנת  על  שלמה  לימי  ההפניה  את  והוסיף  בדניאל  הזה  הפירוש  את  הדחיק  הפסיקתא 

במבנה המדרש, הצורך עוד אנטיתיזה פה. ואף בבבלי שיובא להלן קול אחד ייצר במפורש את ההנגדה 

בין דניאל לשיר השירים, בניגוד לברייתא בבבלי, שהעלתה את הבעיה בדניאל גופו, וכמדומני אפוא 
שהזמן גרם ולא המקום.21

שמעון  דר'  למכילתא  כוונתי  ישמעאל.  דר'  המכילתא  על  מבוסס  הנראה  שככל  מדרש  עוד  קיים   

בר יוחאי לשירתא ,שכן כבר הוכיח כהנא שבפרשות אגדיות מכילתא דר' שמעון בר יוחאי היא עיבוד 

של אותו מדרש קדום משותף שנשתמר – בדרך כלל בצורה מקורית וראשונית יותר – במכילתא דר' 

ישמעאל.22 קטע זה מראה עד כמה מוכנים היו עורכי מדרשים מאוחרים, ובייחוד המכילתא דר' שמעון 

בר יוחאי, לעוות את מקורם )או שמא את קוצר הבנתם את מקורם(. ושם מצינו:

ד"א יי איש מלחמה }איש{ >יי< שמו – }לפני{23 >לפי< שכשנגלה ה ]קב"ה[ על ה ]י[ ם נראה להן 

כבחור עושה מלחמה יי שמו נגלה ]עליהן ב[ סיני כזקן מלא רחמים חזה הוית וגומ'. שלא ליתן 

פתחון פה לומר שתי רשויות יש בשמים אלא יי איש מלחמה יי שמו. יי איש מלחמה הוא נלחם 

במצ'. יי שמו הוא ]נלחם ע[ ל הים והוא על הירדן והוא על נחלי ארנון הוא ב ]עול[ ם הזה והוא 

לעולם הבא הוא לשעבר והוא לעתיד לבוא שנ' ראו עתה כי אני אני הוא וגומ' אני יי ראשון 
וגומ' אני יי >אני< ראשון אף אני אחרון.24

ואמנם מדרש זה פותר לכאורה את הבעיות במכילתא דר' ישמעאל, אולם קשה להלמו, שכן לא ברור 

כיצד הוא דרש את התיבות 'יי שמו', כקושיה או כתירוץ. המדרש פוסח על שני סעיפים. מן הרישא 

שהן  יוצא  הסיפא  מן  ואילו  הקב"ה,  של  לכאורה  זהות  כפל  של  לבעיה  גורמות  אלו  שתיבות  נראה 

התירוץ לפתחון הפה, כפי שנמצא במכילתא דר' ישמעאל. לכאורה בעל המדרש הבין את כל הפסוק 

'יי איש מלחמה יי שמו' כמעיד על הופעתו של הקב"ה כגיבור עושה מלחמה, כלומר כחלק מן הקושיה 

)פתחון הפה(, ולא כתירוצּה כפי שהוא במכילתא דר' ישמעאל. ברם בהמשך הובא אותו פסוק להשיב 

על הקושיה של שתי רשויות. אם כן הפסוק שימש תחילה חלק מן הקושיה, ובהמשך – כתירוצּה, ואין 

קטגור נעשה סנגור. זאת ועוד, אם הפסוק בשמות כולו מעיד על בחרותו של הקב"ה, נותר רק חזון 

דניאל לפרנס את הופעתו כביכול כזקן מלא רחמים בסיני, ומה עניין דניאל אצל הר סיני? שרמר ניסה 

פירוש  זה  הוא.25  סיני  הר  מעמד  חזון  כולו  ז  בפרק  דניאל  חזון  שלדידם  בטענה  זו  שאלה  על  להשיב 

מבריק אבל לא משכנע לעניות דעתי. וגם אם הוא צודק בכך, הקושיה הראשונה עומדת בעינה ואי 
אפשר לפתרה על ידי מחיקות בטקסט.26

וראו עוד מסורת בפסיקתא רבתי להלן הערה 36.  21

מ"י כהנא, המכילתות לפרשת עמלק, ירושלים תשנ"ט. וראו גם: שרמר )לעיל הערה 3(, עמ' 244, הערה 38.   22

 17 2[ בהערה לשורה  ]לעיל הערה  )כדברי כהנא  ל'יי'  ביני שיטי  ותוקן  'איש' פה מחוק  וגם  ידי הסופר,  מחוק על   23 

בעמ' 172(. 

מהדורת אפשטיין-מלמד עמ' 81. הטקסט על פי כהנא )שם(, עמ' 172.  24

שרמר )לעיל הערה 3(, עמ' 247.  25

בנספחות למהדורת אפשטיין-מלמד, עמ' 233, נדפס קטע גניזה אחר וזה לשונו:  26
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נראה כי אפשר להסביר את היווצרותו של הטקסט במכילתא דר' שמעון בר יוחאי מתוך אי הבנה   

של מכילתא דר' ישמעאל. שלא כדעת שרמר, אני סבור שבמקבילה בשירתא במכילתא דר' ישמעאל 

הדרשה מסודרת ותקנית לחלוטין.27 כאמור הדרשן במכילתא דר' ישמעאל שאל על הצורך ב'יי שמו' 

זו.  סיפא  לולא  לטעות  היינו  עלולים  שמהם  אחרים  מקומות  בהבאת  כדרכו  וענה  הפסוק,  של  בסיפא 

דפוס מדרשי זה שגור מאוד בקטעי ההלכה של המדרשים מדבי ר' ישמעאל )מכילתא דר' ישמעאל, 

שמעון  דר'  מכילתא  כמו  עקיבא,  ר'  מדבי  במדרשים  נמצא  ואינו  לדברים(,  ומכילתא  במדבר  ספרי 

שלו  האגדי  במקור  זה  דפוס  פגש  יוחאי  בר  שמעון  דר'  המכילתא  שעורך  בשעה  כי  ייתכן  יוחאי.  בר 

אותו  עיוות  ולכן  לו(,  נהיר  היה  לא  שמא  )או  עליו  מקובל  היה  לא  הדפוס  ישמעאל(,  דר'  )המכילתא 

לפתחון  הגורמים  אחד  שהוא  כלומר  טו,  משמ'  הפסוק  על  היא  שהקושיה  סבר  הוא  כול  קודם  לגמרי. 

הפה )ולא היא לפי מכילתא דר' ישמעאל, ששם פסוק זה הוא כאמור התשובה על פתחון הפה(, ולכן 

מחק את הקושיה האִמתית משמ' כד, הקשה להבנה ממילא.28 ברם נותר לו 'יי שמו' כחלק מן התירוץ 

)כלומר כמעיד שהשם הוא אחד בכל מופעיו(, ולא הרגיש בסתירה שנוצרה כך. מדיון זה עולה אפוא 

שאי אפשר להשתמש במכילתא דר' שמעון בר יוחאי כאן כראיה לפירוש אחר במכילתא דר' ישמעאל, 

שהפסוקים מדניאל הובאו להעיד על הופעתו של הקב"ה כזקן בסיני ותו לא.

ב. דניאל בבבל

לפי פירושי במכילתא דר' ישמעאל מובן היטב למה נאמר גם 'הו לשעבר הו לעתיד לבא הו בעולם הזה 

הו לעולם הבא', שהרי ללא הסיפא בדניאל, שבו ניתן לבר אנש שלטן באחרית הימים, וכפי שהובן 

במפורש באוונגליון, עתיד לבוא ועולם הבא מאן דכר שמייהו? ואף אם השאלה הרטורית הזאת מוקצנת 

יתר על המידה, סבורני שפירוש זה חזק יותר מהפירוש המקובל הרואה בכל אלה מליצות להסביר את 

כזקן  בסיני  ניגלה  מלח'  איש  יי  שנ'  מל'  עושה  כבחור  להן  ניראה  הים  על  הק'  שכשניגלה  לפי   – מלחמה  איש  יי    

שנ' חזה הוית עד די כורסון רמיו ועתיק יומין יתיב לבושיה כתלג חיור שער ראשיה כעמר נקי כורסוייה שביבין די 

נור וגלגלהי נור דליק. וכל כך למה שלא ליתן פתחון פה לאומות העו' לומר שתי רשיות יש בשמים. אלא יי איש 

מלחמה יי שמו. יי א' מל' הו נלחם במצ' יי שמו הוא במצ' והוא על הים והוא על הירדן והוא על נחלי ארנון. הוא בעו' 

הזה והא לעו' הבה הוא לשעבר והוא שעתיד ]...[ 

נוסח זה אכן פותר את הבעיות אשר העליתי בפנים. ברם עדיין קשה לי ההנחה שהבינו שחזון דניאל בהר סיני מקומו.   

לכן אני סבור שמדרש זה הועתק ממכילתא דר' ישמעאל ו'שופר', ושהנוסח ה'משופר' שבקטע זה הוא עיבוד של נוסח 

מכילתא דר' שמעון בר יוחאי המצוי בקטעים האחרים )אולם אין הרבה תלוי בנקודה אחרונה זו(. הוא הדין לעד נוסף 

מימי הביניים, הגורס: 'ובמכילתא דר' שמעון בן יוחאי יי איש מלחמה יי שמו לפי שכשנגלה הקב"ה על הים נראה 

להם כבחור עושה מלחמה הה"ד יי שמו נגלה להם בסיני כזקן מלא רחמים שלא ליתן פתחון פה לומר שתי רשויות יש 

בשמים אלא יי איש מלחמה יי שמו' )דוד בר' יהודה החסיד, מראות הצובאות, מהדורת ד' מט, צ'יקו 1982, עמ' 164; 

הציטטה נזכרה בהשלמותיו של מלמד למהדורת מכילתא דר' שמעון בר יוחאי, עמ' 251(. ואמנם לא צוטט כאן הפסוק 

מדניאל וממילא הבעיה איננה, ברם הסתירה באשר לתפקיד 'יי שמו' בדרשה בעינה עומדת, ואי אפשר למחוק בכל 

הספרים!

שרמר )לעיל הערה 3(, עמ' 242; וראו לעיל הערה 22.   27

כלומר הוא נהג כמו החוקרים החדשים שפשוט מחקו קטע זה!  28
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ריבוי המופעים של 'אני'. זאת ועוד, בהמשך הפרק בדניאל נאמר במפורש שעתיק יומין מעביר 'שלטן 

ויקר ומלכו' ל'בר אנש' )ז 14(. 'שלטן' בארמית אינו אלא רשות בעברית. ומכאן שתי רשויות בשמים, 

ἐξουσία אשר ניתן לבר אנש,  29(, כאשר מדובר על ה  ז  וכך הובן גם באוונגליון )ראו למשל: מתי 

זו שימשה את תרגום השבעים ל'שלטן' שבדניאל. קשה להניח שבעל  ותיבה  היינו לישוע המשיח, 

המכילתא דרש 'שלא ליתן פיתחון פה לאומות העול' לומר שתי רשויות', הזכיר במפורש את ההקשר 

בדניאל, ושכח שבדניאל ניתנה רשות לגוף שני בשמים, וזאת גם אם האוונגליון כלל לא היה מוכר לו. 

היו יהודים לא־נוצרים שקראו כך את דנ' ז, לִמזער בעלי האפוקליפסות עזרא הרביעי וחנוך. קשה לי 

אפוא להימלט מהמסקנה, לפחות בדרך השערה קרובה, שאכן בעל מדרשנו חשב על דעות אלו והבדיל 

בין דעות 'אורתודוקסיות' לדעתם של חז"ל לבין דעות שהיו זרות להם, ושרצו להוציאן.

דר'  למכילתא  חשובה  רעיונית  מקבילה  קיימת  אזי  קבילה,  ישמעאל  דר'  במכילתא  קריאתי  אם   

ישמעאל בבבלי חגיגה. לא אאריך כאן יתר על המידה בעניין זה, שכבר כתבתי עליו, אך חשוב לציינו 

בבבלי  הסוגיה  לשון  וזה  המכילתא.  לצד  מקומו  את  לגמרי  הכחישו  אחרונים  שחוקרים  כיוון  שוב 

חגיגה:

כתוב אחד או' לבושיה כתלג חיור ושער רישיה כעמר נקא וכת' קווצתיו תלתלים שחורות  ]א[ 

כעורב. לא קשיא כאן בישיבה כאן במלחמה שאין לך נאה בישיבה יתר מזקן ואין לך נאה 

במלחמה יתר מבחור.

עד  הוית  חזה  אומר  אחד  וכתוב  דליק  נור  גלגלוהי  דינור  שביבין  כרסייה  או'  אחד  כתוב  ]ב[ 

כרסוון רמיו ועתיק יומין יתיב. לא קשיא אחד לו ואחד לדוד. דתניא עד די כרסון רמיו אחד 

לו ואחד לדוד דברי ר' עקיבא. אמ' לו ר' יוסי הגלילי עקיבא עד מתי אתה }או'{ עושה שכינה 

חול אלא אחד לדין ואחד לצדקה. קבלה מיניה או לא קבלה מיניה. תא שמע דתניא אחד 

לדין ואחד לצדקה דברי ר' עקיבא. אמ' לו ר' אלעזר בן עזריה עקיבא מה לך אצל הגדה כלה 

מדברו'. לך לך אצל נגעים ואהילות. אחד לכסא ואחד לשרפרף כסא לישב עליו שרפרף 

להדום רגליו >>שנאמר כה אמר ייי השמים כסאי והארץ הדום רגלי<<.29 

שתי  שנושא  להבין  שלא  קשה  דעתי  לעניות  אולם  לכאורה.  נראה  שהוא  כפי  פשוט  אינו  זה  טקסט 

זו  הרשויות )במשמעו הכללי ביותר( עומד כאן על הפרק כפי שהוא נמצא במכילתא. אלא שסוגיה 

עוסקת במפורש בפסוקים מדניאל, ואף נוסף בה פסוק משיר השירים, המצביע על קשר עם הפסיקתא 

דרב כהנא אשר נדונה לעיל.

שני שערים בסוגיה. בראשון סתירה לכאורה בין תיאור הקב"ה כזקן בדניאל לבין תיאורו כבחור   

הבחרות,  לבין  לדין,  המתאימה  הזקנה,  בין  השינוי  על  בהצבעה  תורצה  זו  סתירה  השירים.  בשיר 

המתאימה למלחמה. אף שהדבר לא נאמר במפורש, קשה להניח שלא עמד כאן ברקע החשש שיבינו 

hebr. 6, לפי העתקת 'מאגרים'. ומכאן  בבלי, חגיגה יד ע"א. הציטטה על פי כ"י מינכן, ספריית המדינה הבוורית   29

ברור שהצורה 'כלך' הנמצאת בספרים אינה אלא ֵאיליזיה של 'כלה לך'.
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שמדובר בשתי ישויות בשמים, אם לא בשתי רשויות ממש. פירוש זה אך מתחזק בשער השני בסוגיה. 

זה הוצגו הדברים כאילו מדובר בסתירה פורמלית בין פסוקים, הבעיה העומדת על  אף שגם בשער 

הפרק היא בעיה תאולוגית מפורשת ולא פרשנית או פורמלית בלבד. ולראיה, שני הדוברים התנאים, 

ר' עקיבא ור' יוסי הגלילי, קיבלו כנראה את ההנחה ששתי הכורסאות מיועדות לדמויות אלוהיות.

הסיבה היחידה לכאורה שגרמה לר' עקיבא לשייך את הכורסה השנייה לדוד המלך היא זיהוי יושב   

עם  ולכן  המשיח  עם  זוהה  משנית,  אלוהית  דמות  כאמור  שהוא  אנש,  בר  כלומר  כמשיח.  זה  כורסה 

דוד המלך. אך נפקד כאן מקומו, בדיוק כפי שהוא נפקד במכילתא. כאשר הקשה ר' יוסי הגלילי על 

ר' עקיבא, הוא הקשה דווקא 'עד מתי את עושה שכינה חול'? מכאן אנו למדים שני דברים. ראשית, 

שלדעתו היושב על הכורסה השנייה הוא ישות אלוהית המכונה שכינה. שנית, שהוא הבין שר' עקיבא 

זיהה את הישות האלוהית הזאת עם דמות אנושית, היינו עם המשיח, דוד המלך. 'עד מתי את עושה 

שכינה חול' פירושו: עד מתי תסכים עם אלו הטוענים שהמשיח הוא דמות חצי אלוהית וחצי אנושית!30 

השקפה מעין זו עומדת ברקע הנאמר למשל באוונגליון: 'האתה זה המשיח? אהיה; ותחזו את בן האדם 

יושב לימינו של הגבורה ובא בענני השמים' )מרקוס יד 61(. מצינו רעיון זה במפורש גם אצל יהודי 

התקופה הקודמת קמעא לחז"ל בספר עזרא הרביעי, שנאמר בו שבן האדם הבא מן השמים, ושסוגדים 

לו עלי אדמות, הוא בן דוד.31 על פי הברייתא אשר לפיה לכאורה )כדברי הסתם( ר' עקיבא חזר בו, 

 אין ספק שר' עקיבא לא רק קיבל את הדחייה של דעתו בידי ר' יוסי הגלילי, אלא – כמתחייב מכך – 

יהודים  שיש  האפשרות  את  למצער  העלו  אכן  אלו  תנאים  שני  דבריו.  בהבנת  חברו  עם  הסכים  גם 

המאמינים בשתי ישויות, ושמא המשיח גופו אף הוא דמות אלוהית )כדעה שהוצגה בידי הסתם ונדחתה 

בברייתא, אך כנראה לא על ידי הסתם!(. זאת ועוד, אף שאיני סבור שאפשר ללמוד מכאן על דעותיהם 

של ר' עקיבא ור' יוסי הגלילי ההיסטוריים, חוסר ההתאמה בין הסתם לברייתא שעליו הצבעתי עשוי 

אולי להעיד שהברייתא קדומה מן הסוגיה, ושמא )וכאן אף סביר להניח( ברייתא ארץ ישראלית יש 

כאן. 

אין פלא אפוא שר' אליעזר בן עזריה דחה את הדעה שיש שתי כורסאות לדין ולרחמים, כי דעה זו   

)ודעותיהם בדבר האב הקפדן  היא פתחון פה למאמינים אחרים בשתי רשויות: ספק נוצרים רגילים 

לעומת הבן הוותרן(, ספק נוצרים גנוסטיקאים שראו באל של 'הברית הישנה' אל רע.32 תירוצו הוא 

בכך  ולשרפרף.  למושב  היינו  בלבד,  ומאוחדת  אחת  אלוהית  לדמות  שייכות  הכורסאות  שתי  שאכן 

ביטל התנא מכול וכול את המשמעות החתרנית של הפסוק.

יהודים  בקרב  רווחת,  אף  ואולי  קיימת,  הייתה  שכאמור  דעה  אפוא  ייצגה  עקיבא'  'ר'  של  דעתו   

וראו גם: סיגל )לעיל הערה 5(, עמ' 47.  30

 A. Yarbro Collins and J. J. Collins, King and Messiah as Son of God: Divine, :עזרא הרביעי יב 33. ראו גם  31

 Human, and Angelic Messianic Figures in Biblical and Related Literature, Grand Rapids, Mich. 2008, 
p. 207

אפשר להביא בחשבון גם פרסים שהאמינו באל טוב ובאל רע, וייתכן שהתיאור של כיסא אחד לדין ואחד לרחמים   32

נראה קרוב מדי לדעות אלו. 
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בשלהי תקופת הבית; מעדותה של הברייתא אנו למדים שלדעה זו היו מהלכים גם לאחר מכן. כסייעתא 

למילתא אביא עוד מאמר מן הבבלי:

ואמר ר' אלכסנדרי. ר' יהושוע בן לוי רמי כתיב וארו עם ענני שמיא כבר אנש אתי )דנ' ז 13( 

וכת' עני ורכב על חמור )זכ' ט 9(. זכו עם ענני שמיא לא זכו עני ורכב על חמור.33 

הודה  אכן  שפר  ישראל.  לעם  כסמל  ולא  המשיח  על  כמורה  במפורש  נדרש  בדניאל  אנש'  'בר  כאן 

שבבבלי אי אפשר להימנע מן המסקנה שהמדרש דן בפסוקים הנוגעים לבר אנש אף כאשר לא ציטט 

אותם במפורש, אך דחה דעה זו מכול וכול באשר למכילתא. וזה לשונו:

As I said above, the sugya expounds Daniel 7:9, but there is a conspicuous 

lack of reference to the ‘Son of Man’ of Daniel 7:13f.; yet here, unlike in the 

Mekhilta, the reference to David makes sense only if we include the Son of 

Man.34 

ברייתא  שנא  מאי  כן  ואם  לעיל.35  שטענתי  כפי  זו,  בדרך  רק  למעשה  מובנת  המכילתא  אף  ברם 

במכילתא ומאי שנא ברייתא בבבלי.

ג. מאי נפקא מינה? המדרש והמעשה

במאמרו היצירתי הציע שרמר פירוש חדש לגמרי למושג שתי רשויות בשמים. לפי פירושו אין המושג 

שתי רשויות קשור כלל ועיקר בכפירה מבחינתם של חז"ל, אלא הוא תגובה על חשש מהשתלטות 

של עצבות ודיכאון על כלל ישראל לאחר הכיבוש הרומי והמפלה בביתר. לדעתו בעקבות מאורעות 

אלו סברו יהודים רבים שאין ביכולתו או ברצונו של הקב"ה להגן על עמו ולהנחיל להם ניצחון, ולכן 

סנהדרין צח ע"א, לפי כ"י ירושלים, יד הרב הרצוג 1.  33

שפר )לעיל הערה 4(, עמ' 73.  34

קיים עוד מדרש מאוחר יותר המקשר בין דניאל לבין טענות נוצריות כמעט מפורשות בדבר שתי אלוהויות, בפסיקתא   35

רבתי כא – עשרת הדיברות פרשה קמייתא: 

אמר ר' לוי בדמיות הרבה נדמה הק' ישראל לזה עומד לזה יושב לזה בחור לזה זקן. כיצד כשנגלה הק' על ים סוף   

לעשות מלחמתן של בניו ולהפרע מן המצריים לא נראה אלא כבחור, שאין מלחמה נאה לעשות אלא על >>ידי<< 

בחור, שנאמר יי איש מלחמה ה' שמו )שמ' טו 3(. וכשנגלה הק' על הר סיני ליתן תורה לישראל לא נראה אלא כזקן, 

שאין תורה נאה יוצאת אלא מפי זקן, מאי טעמא, דכתיב בישישים חכמה ובארך ימים תבונה )איוב יב 12(. וכן דניאל 

אומר חזה הוות עד די כרסוון רמיו ועתיק יומין יתיב )דנ' ז 9(. אמר ר' חייא בר אבא אם יאמר לך ברה דזנותה תרין 

אלהיך אינון, 

אמור ליה >אנא< הוא דימא ואנא הוא דסיני.   

הציטטה על פי כ"י פרמה, פלטינה 3122 )דה רוסי 1240; ריצ'לר 701( בהעתקת 'מאגרים'. ומעין זה גם בשיר השירים   

זוטא ה, יא )לפי מאגרים(. הרמז לבן זנות מעיד כמעט במפורש שמדובר פה בכריסטולוגיה, ונוסף על כך יוחסה לו 

האמירה שיש שני אלוהים, אך כמובן אין בכל זה להשפיע למפרע על פירוש המדרשים הקדומים יותר.



99שוב לעניין שתי רשויות במכילתא           ]13

הגיעו למסקנה שאכן קיימות שתי רשויות או יותר, או שמא אף לא רשות אחת בשמים.36 אינני רואה 

צורך להכחיש את פירושו של שרמר לספרי דברים, שאכן נוטה לכיוון זה. אך כפי שהוא עצמו דרש 

שלא נשרבב טקסט בטקסט, אף אני דורש כן. כפי שאין להניח מראש שהבבלי דומה דווקא למכילתא 

מראש  להניח  סיבה  שום  אין  כך  לעיל(,  כאמור  דומה,  באמת  שהוא  סבורני  כאן  כי  )אם  זה  בעניין 

שמכילתא דר' ישמעאל זהה לספרי דברים רק מפני ששניהם נקראים, בלשוננו, תנאיים. בקביעה זו 

אני חולק במפורש על שרמר, שכתב:

 Many of the scholarly treatments of the topic take the first occurrence of the 

theme in the Mekhilta de-Rabbi Ishmael as their starting point. As I view the 

tradition in the Sifre to Deuteronomy (and its very close parallel in the Mekhilta 

to Deuteronomy) as the key source for a proper understanding of Two Powers, 

I shall begin the discussion with this tradition.37

לדעתי יש להשיב על כמה מהנחותיו של שרמר באשר לטקסט בספרי, אך מכל מקום ברי שאין מכאן 

ראיה לפירוש המכילתא, שהיא כאמור מדרש שונה לגמרי.38 

המשותף לשרמר ושפר הוא ששניהם דחו מכול וכול את הנוכחות הקריטית של שתי הכורסאות   

ושל בן האדם כמי שיושב על הכורסה השנייה במכילתא. הטעמתי לעיל את הקשיים בפירושיהם. עתה 

ברצוני להצביע על הנפקא מינה בין קבלת פירושי – למצער כפירוש אפשרי וקביל – לבין פירושם, 

המתעלם לגמרי אפילו מריבוי הכרסוון, שהוזכר במפורש במכילתא. בד בבד אני מודה שבמחקריי 

הקודמים הדגשתי יתר על המידה את הקשרים בין יהודים לנוצרים ואת שאיפתם להיפרד אלו מאלו 

בלא לשים לב במידה הראויה להקשר של האימפריה,39 אך וידוי חטא זה אינו מורה היתר לחטוא בכיוון 

ההפוך!

אם כנים דבריי באשר לפירוש הדרשה במכילתא נובעות מכאן מסקנות חשובות, והחשובה ביותר   

בעיניי היא שמושג בן האדם הלקוח מדניאל ככינוי לרשות שנייה ומשיחית בשמים היה מוכר לבעל 

המכילתא דר' ישמעאל. לדעתי כשם שטעות היא להשליך אחורה מן הבבלי אל מקורות ארץ ישראל 

הקדומים ממנו ולפרשם על פיו, כך קשה להניח מראש שאין קשר בין ארץ ישראל לבבל. מפירושי 

במכילתא משתמע שכבר בימי בעל המכילתא ובמקומו – שעד היום הזה לא נתבררו לאשורם – התנהל 

שרמר )לעיל הערה 3(, עמ' 232.  36

שם, עמ' 234.  37

השוו את דבריו של שרמר )שם(, עמ' 239. והוא הדין לציטטה מר' נתן בהמשך מכילתא דר' ישמעאל לבֹחדש. אמנם   38

נראה משם שלדעתו של ר' נתן מדובר בשתי רשויות יריבות, אך מתוך כך מוכח שלא כן סבר תנא קמא של המכילתא, 

אשר אמר במפורש 'אני הוא במצריים, אני הוא על הים' וכו', ואין בדברים אלה רמז לשתי רשויות עוינות זו לזו!

של בעריכתם   Border Lines: The Partition of Judaeo-Christianity ספרי  על  ביקורת  מאמרי  מקבץ  ראו   39 

 V. Burrus, R. Kalmin, H. Lapin and J. Marcus, ‘Boyarin’s Work: A Critical Assessment’, Henoch, 28
 D. Boyarin, ‘Twenty-Four Refutations: Continuing the Conversations’, :(2006); וראו את תגובתי, pp. 7-30

ibid., pp. 30-45
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ומתן רציני בין חכמים לבין מי שטענו ששתי רשויות בשמים, ושסמכו את יתדותיהם בחלקן   משא 

בדנ' ז. כאמור בדבר זה אין תמה, שכן אנו יודעים היטב על בעלי עמדה זו מספרי חנוך ועזרא הרביעי 

ומן האוונגליון. איני טוען למשא ומתן פנים אל פנים )אף שייתכן שהיה כזה(, אלא לשיח שהתנהל בינם 

לבין עצמם בין כותלי בית המדרש על מנת לדחות דעות אלו, כפי שסבר סיגל. התיקון העיקרי שאני 

מציע לדברי סיגל הוא שדעות אלו לא היו דעות זרות שפלשו מן החוץ, כי אם דעות שרווחו בישראל 

 – היהודים  של  והדעות  האמונות  את  לשיטתם  לטהר  ניסו  וחז"ל  קודמים,  בדורות  ישראל   ובארץ 

היינו  העולם,  אומות  לבין  בינם  ברור  גבול  להתוות  וגם   – דבר40  של  בסופו  הצליח  לא  אשר  ניסיון 

הנוצרים, במאות השלישית והרביעית, וביותר לאחר שנתפסה המלכות למינות. מאבק זה נולד בארץ 

ישראל ונמשך בבבל ובבבלי.41 כל מקרה ומקרה בתולדות הדעות בישראל טעון בדיקה לגופם של 

הקשרים בין מוקדם למאוחר, בין מערב למזרח, בין חוץ לפנים.

אפשר לומר שקריאת המדרש בכובד ראש היא העומדת על הפרק. מאז ומתמיד סברתי שמדרש   

המובע  האל  רצון  ועם  הקדוש  הטקסט  משמעות  עם  רצינית  התמודדות  אם  כי  בעלמא  ְדרּוש  אינו 

בתורה שבכתב. כאמור לדעתי אי אפשר להבין מדרש בעזרת דילוג על קטעים או בטענה שהם חסרי 

'ואם ריק הוא –  משמעות. כמו כן אין להידרש לתזה של אשגרה בלא סיבה הגיונית להיווצרותה. 

יהיו מקרים שבהם נשאיר דברים בצריך עיון, אבל העיון  יודעים לדרוש'. כמובן  מכם, שאין אתם 

נצרך. ומכל מקום פירוש המפרנס את רוב פרטי הטקסט ככולם עדיף מפירוש המסביר אותו באופן 

חלקי.42 

התורה  מקבלי־מפרשי  בזירת  יריביהם  לבין  בינם  קיומי  מאבק  מתוך  נאמרו  התנאים  דרשות   

למיניהם, ואין דבר רציני וחשוב מזה. שרמר בדיונו בשאלת שתי רשויות הניח שסיגל ואנכי אחריו 

 ‘an כדבריו   – פילוסופית  באסכולה  מאבק  המינים  עם  או  העולם  אומות  עם  זו  במחלוקת  ראינו 

 expression of a theological stance embraced by a specific group, a “philosophical school”

’as it were – ומחלוקת שיצאה מוויכוח על כמה פסוקים.43 בתיאורו את המחלוקת כתאולוגית בלבד, 

ביקש שרמר לתאר את דעתנו כאילו זהו ויכוח תאורטי, אקדמי, ואפילו כדבריו 'נוצרי', שהרי כידוע 

הנוצרים הם אלו שתאולוגיה חשובה להם. לחלופין הציע שרמר הסבר 'היסטורי', שעל פיו מאבקם של 

חכמים נגד שתי רשויות בשמים וכן הפולמוס הנפוץ פחות עם הטוענים שאין רשות כלל בשמים או 

שיש רשויות רבות, היה מענה לייאוש שנבע מניצחונה של רומי על ישראל ותשובה לטוענים שניצחון 

זה מעיד שהקב"ה נטש את ישראל. אך תשובה זו גופה היא טענה תאולוגית בדבר מהות האלוהות. 

 M. Idel, Ben: Sonship and Jewish Mysticism (Kogod Library of Judaic Studies), London and וראו:   40 

New York 2007
שפר משוכנע שבארץ ישראל לא היה עניין רב בנוצרים ובנצרות, ושרוב ההתעסקות בעניינם נובעת מן הבבלים   41

והבבלי. ואף על פי שאני תמים דעים עמו שבבבל היה עניין רב בנוצרים ובנצרות ושהתנהל שם שיח וסיג עמם הרבה 

יותר משהיינו רגילים להניח עד כה, סבורני שדעתו מופרזת ומוגזמת. הדוגמה שנדונה במאמר זה מצביעה על קיומה 

של מחשבה אפולוגטית כבר במדרש ההלכה, והיא נמשכה אל הבבלי והמשיכה להתפתח שם.

כדברי לויטרבך )לעיל הערה 5(, עמ' 184.  42

שרמר )לעיל הערה 3(, עמ' 231.  43
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אין מדובר בשאלה אקדמית או תאורטית כשאלות של תאולוגים מקצועיים, כי אם ְּבאות למאבקים 

על לגיטימציה, על כוח ועל רצון להדריך ולקחת חלק במאבקים כנים ביותר על ענייני פירוש ודעות. 

ואלו היו מאבקים היסטוריים למופת. אין מדובר פה על הגנת ה'מונותאיסמוס', כי אם על יצירת עולם 

רוחני־קיומי לעם ישראל בנסיבות היסטוריות מסוימות )לרבות אותן נסיבות שעליהן הצביע שרמר(. 

אני מדגיש שוב כי שלא כסיגל אינני טוען ולא טענתי מעולם שחז"ל התגוננו מפני קבוצת יריבים 

כקבוצה  גיבוש  בתהליך  נתונים  היו  שחז"ל  אלא  אלה,44  יריבים  לזהות  ושעלינו  מבחוץ,  מוגדרת 

ועסקו בבידול קבוצתם מקבוצות אחרות בסביבתם ואפילו בתוכם, כנרמז בסיפור על ר' עקיבא לעיל. 

הם עשו זאת בין היתר על ידי הרחקת אמונות ודעות שהיו מקובלות מקדמת דנא בישראל וקביעה 

שהדעות הללו שייכות לאחרים, למשל לנוצרים, בלבד. לשיטתי אותן מחשבות או דעות על האלוהות 

כי אם נחלה דתית בישראל מימים  זו או אחרת  היו סטיות חדשות שעלו על דעת קבוצת מינים  לא 

ימימה. מאבקם של חז"ל בדעות אלו ויצירת זהותם העצמית בעזרת מאבק זה דומים אפוא למאבקם 

של הנביאים בדעות אשר קדמו להם בישראל כמו בכנען, לא פחות ולא יותר. אם זו אינה היסטוריה, 

קשה לי להבין היסטוריה היכן היא נמצאת ומהי. 

כך תיאר שרמר – באופן מוטעה ומטעה – את דעתי.  44




