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'פנים בפנים': תפיסות דמות האל במדרשים וקשריהן לטקסטים נוצריים

מאת

מנחם קיסטר

לפרופ' יעקב זוסמן

מאיר דרכי

פתיחה

דר'  במכילתא  בדרשה  האל  של  השונות  דמויותיו  בדבר  התפיסות  את  לברר  זה  מאמר  של  עניינו 

חשובות  אלו  דרשות  והאמוראים.  התנאים  בספרות  דר"י( ובמקבילותיה  מכילתא  )להלן:  ישמעאל 

'שתי רשויות',  זו  הקרויה בספרות  עם התפיסה  חז"ל  הפולמוס בספרות  להבנת  גם  וחשובות  לגופן, 

תפיסה שזכתה לדיון מחקרי אינטנסיווי בשנים האחרונות.1 אנסה לשפוך אור חדש על מקורות אלו 

בעזרת טקסטים נוצריים בני תקופתם של האמוראים – ובראשם שיר של אפרם הסורי שיש בו לפי 

דעתי מקור שלא נדון עד כה, ושבעזרתו אפשר להבין את המקורות היהודיים.2 השוואת הטקסטים 

הנוצריים לטקסטים היהודיים מבליטה את קווי הדמיון והשוני בין שתי הדתות, מחדדת תפיסות של 

למקורות  יהודיים  מקורות  בין  היחס  על  מקובעת  לא  למחשבה  ומחייבת  חז"ל,  במחשבת  האלוהות 

נוצריים בתקופה זו. 

תחילה אנתח את הטקסט במכילתא דר"י: את רכיביו ומשמעותם כשלעצמם ובצירופם, את הבעיות   

הפרשניות ואת הרקע הרעיוני האפשרי לכל אחד מן הרכיבים )חלק א(. בהמשך אבחן את המקבילה 

הקרובה לקטע זה במכילתא דר' שמעון בן יוחאי )להלן: מכילתא דרשב"י( ואת המקבילות המאוחרות 

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.

לדיונים בנושא לגופו ראה: סגל )להלן הערה 11(; בויארין )להלן הערות 12, 30(; גושן־גוטשטיין )להלן הערה 30(;   1

שרמר )להלן הערה 11(; שפר, ישו היהודי )להלן הערה 11(. את עיקרו של מאמר זה הרציתי ביום עיון באוניברסיטת 

בר־אילן ב־23.5.2005. על 'שתי רשויות בשמים' במקורות אחרים מספרות חז"ל כתבתי מאמר נוסף, ואני מקווה 

לפרסמו בקרוב. אני מודה לשרגא אסיף על הערותיו לתרגומים מן הסורית )ואין אחריותו עליהם(.

לחלק מן המקורות הנוצריים, בראש ובראשונה לשירי אפרם, הגעתי מעיסוק בהם לגופם; למקורות נוצריים אחרים   2

הגעתי אגב הילוכי או במקרה. לא מן הנמנע שיש בספרות הנוצרית מקבילות נוספות לדרשה ולתוכנּה, ואפשר שלא 

איתרתי את המקורות הקדומים ביותר הרלוונטיים לעניין.
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גוונים  בהן  שיש   – התנחומא  מספרות  וממדרשים  מעה"ד(  )להלן:  הדיברות  עשרת  ממדרש   – יותר 

חדשים בניסוחים וברעיונות. מימרה של אמורא במעה"ד מפנה את הפולמוס כנגד 'ברא דזנותא', כינוי 

הרומז לנוצרים )חלק ב(. מימרה אחרת במדרש זה, העוסקת בריבוי הופעותיו של האל, עשויה להיות 

פיתוח של מדרש תנאי ממכילתא דרשב"י העוסק אף הוא בפניו השונים ובהתגלויותיו השונות של 

האל. אעמוד על מבנה הדרשה במכילתא דרשב"י ועל קשר אפשרי בינה ובין הטקסט במכילתא דר"י 

בין הדרשה שלפנינו לבין מקבילה גנוסטית מן המאה  ג(. בהמשך אבחן דמיון שעלה במחקר  )חלק 

השנייה לסה"נ )חלק ד(. מקבילה מדויקת יותר לדרשה )שלפי ידיעתי לא הובאה עד כה במחקר( יש 

בידינו בשיר של אפרם, ולדעתי בכוחה להאיר את המקורות היהודיים ואת צורתה הקדומה של הדרשה 

)חלק ה(. כותבים נוצרים שלא היו רחוקים הרבה מזמנו של אפרם השתמשו אף הם בדרשה זו, בדרך 

דומה למדרשים יהודיים מאוחרים, והמוטיב המדרשי אינו מיוחד אפוא לאפרם בלבד )חלק ו(. אפרם 

כתב כמה שירים שבהם דן בהתגלויותיו השונות של האל, ומכאן ואילך אדון בזיקה בין רעיונותיו של 

אפרם בשירים אלו הן למימרות אחרות בעניין התגלות האל במעה"ד )חלק ז( הן למימרות של חכמים 

ז-ט(. לבסוף אציג מקבילה מדברי אפרם על דמות  )חלקים  ועד ספרות התנחומא  מספרות התנאים 

האל העשויה לסייע בפתרון חידה פרשנית באשר לשימוש במטבע לשון אחד בשני הקשרים שונים 

בבראשית רבה )חלק י(. ההשוואות בין הדרשות היהודיות לבין אפרם והמקורות הנוצריים הן ממינים 

שונים: יש מהן המשקפות קשר גנטי, ויש מהן המשקפות רעיונות דתיים שיש ביניהם קרבה מסוימת. 

מטרתו של המאמר לעמוד על מורכבות הִקרבה והריחוק בין העולמות היהודי והנוצרי, לחוש בסבך 

הרעיונות והניסוחים וענפיהם המסתעפים.

א. הפסקאות במכילתא דר"י: רכיביהן ורקען המדרשי והרעיוני

בפסקה המופיעה פעמיים במכילתא דר"י אנו קוראים:

מכילתא דר"י, בחודש ה4 מכילתא דר"י, שירה ד3 

'אנכי ה' אלהיך' )שמ' כ 2( 'ה' איש מלחמה'5 )שמ' טו 3(   ]1[

מה נאמר?

לפי שנגלה על הים כגבור עושה מלחמות שנאמר 'ה' איש מלחמה' )שם טו 3(,6 

אוקספורד,  כ"י  לפי  המאמר  ובהמשך  כאן  דר"י  המכילתא  מן  המובאות   .130-129 עמ'  הורוביץ-רבין,  מהדורת   3

Marshall Or. 24 )נויבאואר 151(, בהשלמת קיצורים ולעתים בתיקונים המובאים בהערות. למקום זה  בודליאנה 

ירושלים  הגניזה,  מן  הלכה  מדרשי  קטעי  כהנא,  מ'  ראה:  המכילתא;  של  וחשוב  קדום  ֵמעֹותק  גניזה  קטע  נשמר 

צריך להשלים אולי  '[ מון',  13 שם,  )בשו'  זה אינם מהותיים לעניין הנדון כאן  65. השינויים בקטע  תשס"ה, עמ' 

']כרסון ר[ מיו'(.

מהדורת הורוביץ-רבין, עמ' 220-219.  4

גרסת קטע הגניזה )לעיל הערה 3(: 'ה' איש מלחמה ה' שמו' )וכך גם בהמשך(. העובדה שהפסוק צוטט במלואו אינה   5

מעלה ואינה מורידה הרבה להבנת הדרשה, שהרי יש סופרים המאריכים בציטוט פסוקים ויש סופרים המקצרים בו. 

בקטע  וכך   )219 עמ'  הורוביץ-רבין,  )מהדורת  בחודש  בפרשת  ובפסקה  כאן  היד  בכתבי  כך   – מלחמות'  'עושה   6
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נגלה בסיני7 כזקן מלא רחמים שנ' 'ויראו את אלהי ישראל' וג' )שם כד 10( 

וכשנגאלו מה הוא אומר, 'וכעצם השמים ָלֹטהר' )שם(,8 

ואומר: 'חזה הוית עד די כרסוון רמיו' )דנ' ז 9( וג' 'נהר דינור נגיד' וג' )שם 10( 

שלא ליתן פתחון פה לאומות העולם לומר שתי רשויות הן, אלא  ]2[

'אנכי ה' אלהיך' 'ה' איש מלחמה ה' שמו',   ]3[

אני במצרים אני על הים אני בסיני הוא במצרים >הוא בסיני<9 הוא על הים,    

אני לשעבר אני לעתיד לבא הוא לשעבר הוא לעתיד לבוא,    

אני לעולם הזה אני לעולם הבא הוא בעולם הזה הוא לעולם הבא,   

שנ' 'ראו עתה כי אני אני הוא' )דב' לב 39(,10  ]4[

'עד ִזקנה אני הוא' )יש' מו 4(,

']...[ אני ראשון ואני אחרון )שם מד 6(,

']...[ אני ה' ראשון ואת אחרונים אני הוא' )שם מא 4(.

ניכר שלפנינו יחידת דרשות מורכבת שהותאמה לשני מקומות שונים במכילתא. כפילות זו מעוררת 

)כצ"ל( עבד  גיברא  'ה'  זה:  נאופיטי לפסוק  3(. השווה למילות הדרשה במכילתא את תרגום  )לעיל הערה  הגניזה 

קרביא'. הנוסח בכ"י נאופיטי: 'גוברא', אבל ברור שחילופי וי"ו ויו"ד כמעט אינם הגהה )ואולי אפשר להסבירם גם 

 M. L. Klein, Genizah באופן פונטי, בגלל השכנות לבי"ת(. הנוסח 'גיברא' מתועד בתרגומי ארץ־ישראל )ראה: 

Manuscripts of Palestinian Targum to the Pentateuch, I, Cincinnati 1986, pp. 241, 243(, וכיוצא בו 'גנברא 
 וקרבתנא' בפשיטתא לפסוק זה. הנוסח השומרוני לתורה גורס בפסוק עצמו: 'ה' גיבור במלחמה ה' שמו'. וראה גם: 

166–168 )כולל גם דיון בתרגומים האחרים לפסוק ובמכילתא(. על  ר' וייס, מחקרי מקרא, ירושלים תשמ"א, עמ' 

'איש' = גיבור ראה: מ' כהנא, 'קטעים חדשים מהמכילתא לדברים', תרביץ, נד )תשמ"ה(, עמ' 506, הערה 125; הנ"ל, 

ספרי במדבר: מהדורה מבוארת, ירושלים תשע"א, עמ' 663 והערה 10.

במכילתא בחודש לפי כ"י אוקספורד: 'על הר סיני'.  7

זמן  'כל  זה כצורתו במהלכה של הדרשה. כפי שהציעו, נראה שזה שריד לדרשה ממקום אחר:  קשה להלום פסוק   8

לבנת  כמעשה  רגליו  ותחת  ישראל  אלהי  את  "ויראו  שנ'  עמהם,  משועבדת  שכינה  כביכול  משועבדין,  שישראל 

הורוביץ-רבין,  ]מהדורת  יד  פסחא  דר"י,  )מכילתא  לטהר"'  השמים  "וכעצם  אומר  הוא  מה  וכשנגאלו  הספיר", 

J. Lewy, ‘Ein Wort über die “Mechilta des Rabbi Simons”’, Jahresbericht des jüdisch- 51[(; ראה:  עמ' 

theologischen Seminars, Breslau 1889, p. 9, n. 1, ובעקבותיו הורוביץ ורבין במהדורתם למכילתא בפירושם 
129, 220(. אגב הבאת הפסוק 'ויראו את ה' אלהי ישראל' והפסוק הבא אחריו, 'וכעצם השמים  למקומות אלו )עמ' 

לטהר', הובאה גם לשון הקישור בין הפסוקים מן הדרשה בפרשת פסחא שצוטטה כאן. משפט זה )כנראה אשגרה( 

אינו מצוי במכילתא דרשב"י.

3( וחסרות בשאר עדי הנוסח. אפשר שחלה כאן  המילים 'הוא בסיני' במקום זה קיימות בקטע הגניזה )לעיל הערה   9

השמטה מחמת הדומות בשאר עדי הנוסח. ואולם הנוסח בקטע הגניזה, המקדים את 'סיני' ל'ים', מוקשה. את היעדר 

אלו  שמילים  בהנחה  להסביר  אפשר  בקטע  נכון'  'לא  במקום  מציאותן  ואת  היד  כתבי  ַאר  ִמׁשְּ בסיני'  'הוא  המילים 

הושלמו בקטע זה על גבי נוסח שלא גרס אותן, ונכנסו שלא במקומן. ראה להלן הערה 17.

ובכ"י אוקספורד – משניים הם, כעולה מגרסתו של  'ואומר' שבמהדורת הורוביץ-רבין  'דכתיב',  לשונות הציטוט   10

קטע הגניזה )שם(, והשמטתי אותם. על תופעה זו ראה: מ' כהנא, אקדמות להוצאה חדשה של ספרי במדבר, ירושלים 

תשמ"ב, עמ' 151-150.
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שתי שאלות: האחת – איזה משני המקומות הוא מקומה העיקרי של יחידה זו במכילתא; השנייה – 

מה הקשרן המקורי של הדרשות המרכיבות יחידה זו. השאלה השנייה היא שתעסיק אותי בעיקר כאן 

וגם להלן. 

הדרשה שבה יעסוק עיקר המאמר )קטע 1( הייתה במקורה, לפי דעתי, על הפסוק 'אנכי ה' אלהיך'   

מצרים'?  מארץ  הוצאתיך  )פרשת בחודש(: למה נצרך הקב"ה להציג עצמו 'אנכי ה' אלהיך אשר 

האל התגלה לישראל בסיני בצורה אחרת מבראשונה, והוא היה צריך אפוא לומר במפורש לישראל 

שהוא הוא שהוציאם ממצרים.11 כפי שסברו מקצת החוקרים, מקומו העיקרי של המדרש הוא בדרשת 

'אנכי ה' אלהיך', ומשם הועבר )כרגיל במדרשי התנאים( אל הפסוק השני הנדרש, 'ה' איש מלחמה ה' 

שמו'.12 

אחרי הבאת פסוקי ראיה מן המקרא להתגלויותיו של האל על הים ובסיני )שָאדּון בהם בסמוך(,   

אומר המדרש: 'שלא ליתן פתחון פה לאומות העולם לומר שתי רשויות הן' )קטע 2(. האם מילים אלו 

הן חלק בלתי נפרד מן הדרשה הראשונה, או שמא הן דיבור שנוסף עליה? האם הדרשה הראשונה כּוונה 

כנגד מי שהפריד בין שתי דמויות של התגלות – בין הדמות האלוהית שבים סוף לזו שבסיני? הפרדה 

מעין זו יכלה להיעשות בחוגים יהודיים )או בחוגים שהמשיכו מסורות יהודיות(,13 אבל לא ברור אם 

'והנה  אורבך  לדעת  ו'אלהים'.  'ה'  השמות  בכפל  או  טו  בשמ'  'ה' '  השם  בהכפלת  המדרש  את  לתלות  ניסו  חוקרים   11

בים  והטבעתם  המצרים  של  משפטם  בשעת  שגם  לכך,  רמז  שמו"  ה'  מלחמה  איש  "ה'  בצירוף  הדורש  התנא  מצא 

הוא ה' הרחמן וב"אלהי ישראל" בשעת מתן תורה מצא רמז לרחמים' )א"א אורבך, חז"ל – אמונות ודעות, ירושלים 

 A. F. Segal, Two Powers in Heaven: Early Rabbinic Reports about :תשל"ו, עמ' 399(; נסיון הסבר שונה ראה

Christianity and Gnosticism, Leiden 1977, pp. 39–52. אך ניסיונות אלו אינם מתקבלים על דעתי, אף על פי 
 S. R. Scott, ‘The Binitarian Nature of the Book שהתקבלו על חוקרים שעסקו בסוגיה שלפנינו. ראה למשל: 

of Similitudes’, JSP, 18 (2008), pp. 55–78, esp. pp. 60–61; סקוט מוצא בפסקה שלפנינו את עקבות המיתוס 
הכנעני על האל הזקן, אל, והאל הצעיר, ה' )=בעל(; בדרך זו הלכו גם אחרים. בדין דחה שרמר את הסברה ששמות 

 A. Schremer, ‘Midrash, Theology and History: Two Powers in Heaven האלוהים הם היסוד לדרשה. ראה: 

הרבים  לשון  היא  לדרשה  המוצא  שנקודת  סברו  אחרים   .Revisited’, JSJ, 39 (2008), pp. 243–244 and n. 38
 P. Schäfer, ‘Israel und die Völker der Welt’, FJB, 4 (1976), p. 38; idem, The Jewish Jesus: :אלהיך'. ראה'

זו  How Judaism and Christianity Shaped Each Other, New Jersey 2012, p. 57. ואולם לדעתי אין בהצעה 
צורך: 'אלהים' הוא לשון רבים תמיד, והִּפסקה שלפנינו מתפרשת בנקל כפירוש הנובע מן הצורך של האל להציג את 

עצמו בפני העם המכיר אותו ממצרים: 'אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים'.

 D. Boyarin, ‘Two Powers in Heaven; or: the Making of :נקודה זו הדגיש בדין שרמר )שם(, עמ' 242. ראה גם  12

 a Heresy’, H. Najman and J. H. Newman (eds.), The Idea of Biblical Interpretation: Essays in Honr of 
J. L. Kugel, Leiden 2004, p. 343, n. 40. העברה של דרשות מפסוק לפסוק היא תופעה רגילה במדרשי התנאים.

סגל הזכיר בשני הקשרים שונים בספרו קטע מחכמת שלמה )ובצדק טען שאין ראיה שזו המסורת הספציפית שחכמים   13

שם,  החדשה;  הברית  מן  פסוקים  שאר  )בתוך  יוחנן  מחזון  ופסוקים   )185 עמ'   ,]11 הערה  ]לעיל  סגל  לה;  התנגדו 

עמ' 212–213(. שניהם עשויים להיות רלוונטיים להפרדה בין דמויות אלוהיות מעין זו שבמכילתא. בחכמת שלמה 

 )πολεμιστής( יכול מן השמים מכיסא מלכותך כגיבור מלחמה  ירד דברך הכל  'והנה  מתוארת מכת בכורות כך: 

איום ]...[ ובחרב חדה הביא אתו פקודתך' )יח 15–16, תרגום מ' שטיין בתוך א' כהנא, הספרים החיצונים, תל־אביב 

תרצ"ז, א/ב, עמ' תקי(. ובחזון יוחנן )כנראה בעקבות מקור יהודי( נאמר בתיאור מאורעות אחרית הימים: 'ועשרים 

וארבעה הזקנים ]...[ השתחוו לאלוהים היושב על הכיסא ]...[ וארא את השמים נפתחים והנה סוס לבן והיושב עליו 

נקרא נאמן ]...[ והוא לבוש בלבוש מוֶזה בדם ושמו נקרא דבר האלוהים ]...[ ומפיו יוצאת חרב חדה להכות בה את 

הגויים ]...[ והוא דורך פורת )ληνόν = גת( יין חמת אף האל ריבון העולם' )παντοκράτωρ; יט 4, 11–16; תרגום 
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'אומות  בפי  דווקא  כזאת  אפשרית  הבחנה  עם  מתפלמס   2 קטע  כאלו.  רעיונות  עם  מתמודד   1 קטע 

העולם'. האם הכוונה לנוצרים או לגנוסטיקאים? ספק אם נוצרים או גנוסטיקאים ראו 'שתי רשויות' 

בהתגלות בים סוף ובהר סיני,14 או שמא דרשן – או עורך – הוא שקישר בין שתי ההתגלויות לפולמוס 

עם תורת שתי הרשויות, וקטע 1 כשלעצמו לא בא לצורך פולמוס כלל?15 

קטעים 3 ו־4 לא נוצרו במקום זה, ואין להסיק מהם על האמור בקטעים הקודמים, אלא על מעשה   

העריכה. הקטע הרטורי )קטע 3( הוא דרשה בפני עצמה, ואינו קשור קשר אורגני לדרשות האחרות. 

שונים,16  בהקשרים  חז"ל  בספרות  קיים  וכו'  בסיני'  אני  הים,  על  אני  במצרים,  'אני  הרטורי  המבנה 

וכשלעצמו אין מבנה זה קשור דווקא בבעיית שתי הרשויות, אלא מוטעם בו רעיון נצחיותו של האל 
ונצחיות קשרו לעם ישראל, ואפשר שהדברים לא נוצרו במקומנו שלנו.17

דליטש(. בשני מקורות אלו יש הבחנה ברורה בין האל היושב על כיסא מלכותו ובין דבר אלוהים, ההופך להיות נפרד 

 ממנו, והוא 'איש מלחמה' במצרים )חכמת שלמה( ולעתיד לבוא )חזון יוחנן, על פי יש' סג 3; והשווה להלן עמ' 118(. 

עוד יש להעיר כי לפי פסוק אחד 'וה' הולך לפניהם' בצאתם ממצרים )שמ' יג 21(, ולפי פסוק אחר, בהמשך הסיפור, 

מדובר ב'מלאך ה' הֹהלך לפני מחנה ישראל' )שם יד 19(. לעומת זאת הדמיון לפילון שמצא סגל )שם, עמ' 43( אינו 

אינו  שלדעתי  פירוש  ו'ה' ',  'אלהים'  השמות  היא  לדרשה  המוצא  שנקודת  לפירושו  קשור  והוא  משכנע,  לי  נראה 

רלוונטי לדרשה שלנו; ראה לעיל הערה 11. ראה עוד להלן ליד הערה 69.

 A. Marmorstein, :מרמורשטיין ניסה לקשר זאת אל הפציפיזם של מרקיון, אולם קישור זה נראה לי מאולץ. ראה  14

 ‘The Background of the Haggadah’, HUCA, 6 (1929), pp. 180–181
הדעות  של  חלקית  ידיעה  מתוך  המתפלמס  של  מוצאו  מנקודת  מושמעת  פולמוסית  שטענה  הוא  נדיר  לא  לדעתי   15

שכנגדן מופנה הפולמוס, או מתוך עיוותן, ביודעין ובלא יודעין. עם זאת לא מן הנמנע שהנמען של הפולמוס שלפנינו 

יתברר בעתיד, בלא להיזקק לתירוץ מסוג זה.

ראה: '"ה' איש מלחמה" – הוא נלחם במצ'>>רים<<, "ה' שמו" – הוא נלחם על הים והוא על הירדן והוא על נחלי ארנון'   16

82[; לדעתי עדיף לפסק את הקטע כמוצע כאן,  3 ]מהדורת אפשטיין-מלמד, עמ'  וכו' )מכילתא דרשב"י לשמ' טו 

ושלא כשרמר ]לעיל הערה 11[, עמ' 244, הערה 38( – לכאורה עורך המכילתא דרשב"י דרש את הכפילות 'ה' איש 

מלחמה ה' שמו', ואולם הוא השתמש כאן בתבנית רחבה הכוללת גם את הירדן ואת נחלי ארנון. תבנית זו, שאינה 

קשורה לניגוד בין הופעתו של האל כ'איש מלחמה' לבין הופעה אחרת שלו, שאולה מהקשר אחר, וכפייתה על דרשת 

הכפילות בפסוק זה יצרה חוסר סימטרייה. תבנית דומה מאוד ראה: '"פֹקד" במצרים "יפֹקד" על הים, "פקד" על הים 

"יפקד" במדבר, "פקד" במדבר "יפקד" בנחלי ארנון, "פקד" בעולם הזה "יפקד" בעולם הבא' )מכילתא דרשב"י 

לשמ' יג 19 ]מהדורת אפשטיין-מלמד, עמ' 46[ = מכילתא דר"י, ויהי ]מהדורת הורוביץ-רבין, עמ' 80[( – בדרשה זו 

על 'פֹקד יפֹקד' )בר' נ 25( ניסה מישהו לייפות את התבנית הבסיסית בַסדרו אותה על דרך השרשור; להזכירנו כמה 

גלגולים עוברים על ניסוחים של מקורות עתיקים. עוד כמה מדרשים קדומים ומאוחרים בתבנית דומה ראה: '"אהיה 

אשר אהיה" – לגאולה לשעבר לעתיד לֹבא' )אבות דר' נתן, נו"ב לח ]לפי נוסח כ"י פרמה, פלטינה 2785 )דה רוסי 

 327; ריצ'לר 1540(; מהדורת שכטר, עמ' 101[; השווה: בבלי, ברכות ט ע"ב(; וגם בלא הכפלה: '"אני ה' אלהיכם" – 

אני הוא שעשיתי לכם ניסים במצרים אני הוא שעתיד לעשות לכם כל הניסים הללו' )ספרא, בחוקותי פרשה א, פרק 

ג, ד ]מהדורת וייס, קיא ע"ב[(; '"ויהי לי לישועה" היה לי לשעבר ויהיה לי לעתיד לבא' )מכילתא דר"י, שירה ג 

]מהדורת הורוביץ-רבין, עמ' 126[ = כהנא ]לעיל הערה 3[, עמ' 62(; 'ה' ה' ]אל רחום וחנון[' – אני הוא קודם שיחטא 

יז ע"ב(; 'אני הוא עד שלא נברא העולם,  האדם, אני הוא לאחר שיחטא האדם ויעשה תשובה' )בבלי, ראש השנה 

 אני הוא משנברא העולם, אני הוא בעולם הזה, אני הוא לעולם הבא' )פרקי דר' אליעזר, ראש פרק לד; סדר אליהו 

 C. H. Williams, I am He: The Interpretation of ʾAni Huʾ 130[(. ראה גם:  רבה כד ]מהדורת איש שלום, עמ' 

מן  רבות  הובאו  זה  בספר   ;in Early Jewish and Early Christian Literature, Tübingen 2000, pp. 118–156
השונים  הביטויים  בין  ההבחנה  הצורך  די  בו  חודדה  לא  לדעתי  אולם  רבה,  מחקרית  ספרות  ונסקרה  המקבילות 

והקשריהם ומידת הרלוונטיות שלהם לעניין הנדון כאן. 

להדגשה 'אני במצרים' אין לכאורה מקום בהקשר של דרשה על כפל ההתגלות של האל בים סוף ובהר סיני )על היסוד   17
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כ  )שמ'  'אנכי'  על  לדרשה  מצטרפת   )4 )קטע  ישעיה  ומפרקי  האזינו  משירת  הפסוקים  שרשרת   

וגם  2(.18 הפסוקים משירת האזינו ומפרקי ישעיה השני שימשו הרבה בפולמוס היהודי עם הנצרות 

בפולמוסים פנים־נוצריים בעניין שתי הדמויות של האלוהות. כך אנו קוראים בדיאלוג של אוריגנס, 

זמן לא רב אחרי תקופתו של עורך הדרשה שלפנינו:

אוריגנס אמר: הבן נבדל מן האב, וגם הוא עצמו אל.

הרקליידס אמר: וגם הוא עצמו אל.

?)ἕν( אוריגנס אמר: ושני האלים הופכים ָלאחד

הרקליידס אמר: כן.

אוריגנס אמר: )ובכן( אנחנו מסכימים שיש שני אלים.

הרקליידס אמר: כן. הכוח )δύναμις( אחד הוא.

'אני על הים' ראה לעיל בהערה הקודמת; וראה במקבילה שהובאה בראש ההערה שם(. עיקרה של הדרשה לומר שה' 

)'הוא לשעבר, הוא לעתיד לבוא' – כשם שהיה קודם הגאולה ממצרים  הוא האלוהים קודם הגאולה ואחר הגאולה 

ואחריה: אולי הדרשה העיקרית היא דווקא 'במצרים... על הים...', ראה לעיל הערה 9(, וצורות ההתגלות של האל 

)הנזכרות בקטע 1( אינן מעניינה של דרשה זו.

יש להשוות למכילתא לדברים לפסוק 'ראו עתה כי אני אני הוא ואין אלהים עמדי אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא   18

ואין מידי מציל' )דב' לב 39(, אלא שהנוסח בעייתי. בקטע של המכילתא לדברים הנוסח: '"ראו עתה כי אני אני הוא" 

– הרי זו תשובה לאומר אין מלכות בשמים. משיבין אותו ואומ' לו: "ראו עתה כי אני אני הוא". "ואין אלהים עמדי" – 

הרי זו תשובה לאומר שתי רשויות בשמים. "אני אמית ואחיה" – הרי זו תשובה לאומ' יש מלכות בשמים אלא שאין בו 

כח לא להמית ולא להחיות, לא להרע ולא להיטיב ]...[ ד"א: "ראו עתה כי אני אני הוא" כעניין שנ' "כה אמר ה' מלך 

ישראל וגואלו" וגו' )יש' מד 6( ואומ' "אני ראשון ואת אחרונים אני הוא" )יש' מא 4( ואומ' "אני הוא אני ראשון אף אני 

אחרון" )יש' מח 12(' )מ' כהנא, 'דפים מן המכילתא לדברים פרשות האזינו וזאת הברכה', תרביץ, נז ]תשמ"ח[, עמ' 

192-190(. לעומת זאת בספרי דברים הנוסח: '"ראו עתה כי אני אני הוא" – זו תשובה לאומרים אין רשות בשמים. 

האומר >אין רשות< בשמים משיבין אותו ואו' לו: "ואין אלהים עמדי" או שמא אין יכול לא להחיות ולא להמית לא 

להרע ולא להיטיב ת"ל "ראו עתה ]...[ אני אמית ואחיה" וגו' "כה אמ' ה' מלך ישראל וֹגאלו ה' צבאות אני ראשון ואני 

אחרון" )יש' מד 6(' )כך לפי נוסח הפנים במהדורת כהנא לפסקה זו בספרי דברים; ראה: כהנא ]שם[, עמ' 193-191. 

המילים 'אין רשות' חסרות בנוסח הפנים של כהנא, המיוסד על כתב יד אוקספורד 151 והוא השלימן על פי עדות 

רוב שאר כתבי היד; גרסת מדרש חכמים: 'יש רשות' ]לכאורה 'תיקון' של נוסח מוקשה[; גרסת עדי נוסח משניים: 

')יש( שתי רשויות'; עיין ברישום שם. גם הפסוקים הובאו כאן כנוסחם במהדורת כהנא, כלומר בכתב יד אוקספורד; 

בכתבי יד אחרים מובאים גם פסוקים דומים בהקדמת מונח הקישור 'ואומר'(. הדבר הראשון הניכר לעין בהשוואת 

המכילתא לדברים לדרשה הנדונה כאן במכילתות לשמות הוא שרשרת הפסוקים הדומה, דב' לב 39 ופסוקים מישעיה 

השני. זו גרסת המכילתא לדברים, וגם גרסת כתבי יד של ספרי דברים. הבעיה הטקסטואלית בתחילת הדרשה בספרי 

'ואין אלהים  דברים קשה יותר: נוסח המכילתא ברור למדיי, והוא מלמד שאין 'שתי רשויות בשמים', שהרי כתוב 

 ;13 הערה   191 עמ'  )שם(,  כהנא  השווה:  לקיימו.  דרך  רואה  ואיני  מוקשה,  הספרי  של  נוסחו  זאת  לעומת   עמדי'. 

י' מוניקנדם, '"אני אמית ואחיה מחצתי ואני ארפא" )דב' לב 39(: לגלגולה של טענה בפולמוס על תחיית המתים', 

תרביץ, עו )תשס"ח(, עמ' 334. כהנא העמיד על יתרונן של גרסאות המכילתא לדברים על מקבילותיהן בספרי. ראה 

סיכום מחקריו: מ' כהנא, המכילתות לפרשת עמלק: לראשוניותה של המסורת במכילתא דר"י בהשוואה למקבילתה 

במכילתא דרשב"י, ירושלים תשנ"ט, עמ' 379-378. לדעתי בקטעי אגדה שניהם בבחינת עדי נוסח של טקסט אחד. 

ראה: מ' קיסטר, 'מסורות אגדה וגלגוליהן', תרביץ, ס )תשנ"א(, עמ' 192–193, ובמיוחד הערות 33, 34; בין לדעת 

כהנא בין לדעתי נשתבש כאן ככל הנראה הנוסח בספרי. מכל מקום יש בידינו מקבילה תנאית מעניינת ליחידה שלנו 

במכילתות: התמודדות עם השיטה ששתי רשויות בשמים וציטוט דב' לב 39 ושרשרת פסוקים.
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זה  בדבר  לטפל  יש  אלים,  שני  שיש  האמירה  מן  נפגעים  שאֵחינו19  מאחר  אבל  אמר:   אוריגנס 

]כאן בא הסבר תאולוגי-פרשני על ה'שניים' וה'אחד' ועל היחס בין האב לבן[

ובכן איך אומרים כתבי הקודש דברים כמו 'ְלפַני לא נוצר )ἐγένετο( אל >אֵחר< ואחַרי לא יהיה' 

39 ]בנוסח המסורה: 'אני אני הוא ואין אלהים  10(, ו'אני הוא, ואין אל מבלעדי' )דב' לב  )יש' מג 

עמדי'[(?20 בדברים האלה עלינו לא לחשוב על האחד ]=האחדות[ כאל ]אדון[ הכול בטהרתו 

חוץ מכריסטוס ולא21 כריסטוס מחוץ לאל, אלא כך נאמר שהוא, כדברי ישו, 'אני ואבי אחד 
אנחנו' )יוחנן י 30(.22

על ניסוחו של אוריגנס בדיאלוג זה ובמקומות אחרים 'יש שני אלים' עמד אלן סגל.23 לענייננו חשוב 

 .39 לב  דב'  כגון  זה,  בהקשר  הובאו  ואשר  האל,  בייחוד  המדברים  בדיאלוג  הפסוקים  צרור  במיוחד 

פסוקים אלו ודומיהם הובאו בידי מי שלא היו מוכנים )או התקשו( לקבל ניסוחים מעין אלו של אוריגנס. 

אפיפניוס הביא בשם הנוצרים תלמידי ַסֶּבְליוס )הקרויים מונרכיסטים( את הפסוקים 'שמע ישראל ה' 

אלהינו ה' אחד' )דב' ו 4(, ']...[ אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אלהים' )יש' מד 6, הפסוק שלפנינו( 

ו'לא יהיה בך אל זר ולא תשתחוה לאל נכר. אנכי ה' אלהיך המעלך מארץ מצרים' )תה' פא 10-9(.24 

וזכאי,25  ויכוח אתנסיוס  יהודי-נוצרי,  נגד הנצרות בוויכוח  יהודית  פסוקים אלו הובאו גם כהאשמה 

ותשובתו של אתנסיוס הנוצרי הייתה: 'גם המשיח כלול באמור בכתובים על האל, ואין שני אלים'.26 

הטענות מן הכתובים בהקשר הפנים־נוצרי היו גם על לשונם של יהודים, לעתים בצירוף הפסוקים 

הללו עם הפסוק 'אנכי ה' אלהיך' )משמות או מתהלים(. במדרש מאוחר קושרו המילים הפותחות את 

6, שכאילו הגיב על טענתו הנוצרית של אוריגנס: '"אנכי ה'  עשרת הדיברות עם דרשה על יש' מד 

אלהיך"- אמר ר' אבהו: ]...[ "אני ראשון" – שאין לי אב, "ואני אחרון" – שאין לי אח,27 "ומבלעדי אין 

הם הנוצרים המאזינים לוויכוח בין אוריגנס להרקליידס.  19

תן דעתך שבניסוח ביוונית פסוק זה דומה ביותר ִלפסוקים בישעיה השני )למשל יש' מה 5 בתרגום השבעים(.  20

נראים  בכללם  הדברים  אבל  כראוי,  להשלימו  הצליחו  לא  והמהדירים  היווני,  בטקסט  פגם  הנראה  ככל  יש  כאן   21 

מובנים.

 J. Scherer, Entertien d’Origène avec Héraclide: Introduction, texte, traduction et notes (SC, 67), Paris  22

 Origen, Treatise on the Passover and Dialogue of Origen with ראה:  לאנגלית  תרגום   .1960, pp. 56–62
 Heraclides and His Fellow Bishops on the Father, the Son, and the Soul, trans. R. J. Daly (ACW, 54),
 E. Früchtel, Origenes: Das Gespräch mit Heraklides :תרגום גרמני ופירוש רחב .New York 1992, pp. 58–60

(BGL, 5), Stuttgart 1974, pp. 28–29, 52–55
סגל )לעיל הערה 11(, עמ' 231. המשפט שהביא מן הדיאלוג הוא ממקום אחר, סמוך לזה שציטטתי כאן.  23

 Epiphanius, Panarion, 62.2.3 (ed. K. Holl, II [GCS, 31], Leipzig 1922, pp. 390–391)  24

 F. C. Conybeare, The Dialogues of Athanasius and Zacchaeus and of Timothy and Aquila, Oxford 1898,  25

 ‘an anti-Jewish controversy on these points preceded the patripassionist or monarchian :והערתו ,pp. 1–2
אחרים  )ובוויכוחים  וזכאי  אתנסיוס  בוויכוח  רבות  טענות  של  שמקורן  סברו  אחריו  וחוקרים  קוניביר   .opinion’
בין נוצרים ליהודים( במסורת ויכוחים קדומה בין יהודים לנוצרים, ואולי אפילו בדיאלוג האבוד בין יאסון היהודי 

.lvii-li 'לפפיסקוס הנוצרי. ראה למשל בהקדמתו של קוניביר לספרו, עמ

קוניביר )שם(, עמ' 2.  26

 ,)11 הערה  )לעיל  היהודי  ישו  שפר,  ראה:   .8 ד  בקה'  בפסוק  שהופיע  מפני  רק  כאן  נדרש  ש'אח'  אמנם  אפשר   27 
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אלהים" – שאין לי בן'.28 ואיש הכנסייה הסורי אפרהט )המאה הרביעית לסה"נ( פתח את דיונו בטענת 

היהודים נגד אמונת הנוצרים בישו בפסוק 'אני אני הוא האל ואין אחר חוץ ממני' )דב' לב 39 ]'אני אני 

הוא ואין אלהים עמדי'[(.29 אפשר אפוא ששרשרת הפסוקים שבסוף הדרשה במכילתא כּוונה נגד טענות 

נוצריות, שיכלו להיות מקושרות )לפחות בשלב העריכה של המכילתא( לסברות הכרוכות בתפיסה 

ביניטארית נוצרית של האלוהות.30 הטענה 'שתי רשויות הן' בקטע 1 משקפת ככל הנראה תפיסה של 

שני כוחות אלוהיים שאין ביניהם ניגוד;31 לא כך הדבר בדרשתו של ר' נתן על 'אנכי ה' אלהיך' )מיד 

ה'  "אנכי  ואמר  הב"ה  הן, שכשעמד  רשויות  שתי  למינין, שאומרים  'מכאן תשובה  לאחר דרשתנו(, 

אלהיך", מי עמד ומיחה כנגדו?'32 – על אף קווי הדמיון בין דרשת ר' נתן ובין דרשתנו,33 הטענה 'שתי 

 רשויות הן' בדרשת ר' נתן משקפת כנראה שיטה שיש בה תחרות בין שני ישים אלוהיים מנוגדים,34 
כלומר היא כּוונה נגד גנוסטיקאים,35 כפי שכבר הוצע.36

עמ' 156; אבל לפי דבריו בעמ' 14 שם 'אח' הוא חלק משושלת קיסרית, וזה רחוק, לדעתי. ואולם השווה את דבריו 

של אפיפניוס )נגד תלמידי סבליוס( שרוח הקודש אינו אח לאל־האב או לבן שבשילוש )אפיפניוס 62.4.1 ]מהדורת 

הול )לעיל הערה 24[, עמ' 392(.

שמות רבה כט, ה )זה אחד ממדרשי תנחומא(.   28

Aphrahat, The Homilies of Aphraates, the Persian Sage, 17.1, ed. W. Wright, London 1869, p. 332  29

עם  גם  )אולי  נוצרים  עם  פולמוס  על  מצביע  אלא  בלבד,  פסוקים  אוֶסף  אינו  הנראה  ככל  המכילתא  של  הטקסט   30

גנוסטיקאים? ראה בסמוך( המוכר לנו גם ממקורות חוץ־תלמודיים. לטענה שהפסקאות בעניין שתי הרשויות אינן 

 A. Goshen-Gottstein, ‘Jewish-Christian Relations and Rabbinic Literature – :משקפות פולמוס של ממש ראה

 Shifting Scholarly and Relational Paradigms: The Case of the Two Powers’, M. Poorthuis, J. Schwartz and
 J. Turner (eds.), Interaction between Judaism and Christianity in History, Religion, Art and Literature,
Leiden 2009 (JCPS, 17), pp. 15–43, esp. pp. 29–43. טענה זו בעייתית בעיניי )להלן ִנראה שהטענה נגד 'אומות 
העולם' במכילתא הובנה כטענה אנטי־נוצרית כבר בספרות האמוראים(. אמנם לעתים קרובות הידיעות על היריב 

דלות, ההשקפות המיוחסות לו אינן בהכרח נכונות )ואולי לא כוונו להיות בדוקות ונכונות(, ובמובן זה גם בפולמוס 

זה וגם בפולמוסים אחרים יש יריב מדומיין, והפולמוס כצורתו שלפנינו כמובן אינו בבחינת ויכוח פנים אל פנים. 

השווה לדברי גושן־גוטשטיין )שם(, עמ' 35–36, 40–41. במאמר זה אני מקווה להראות שהיה פולמוס עם הנצרות, 

 D. Boyarin, ‘Beyond Judaisms: Metatron :אבל הוא היה מורכב ביותר הן מצד היהדות הן מצד הנצרות. השווה גם

 and the Divine Polymorphy of Ancient Judaism’, JSJ, 41 (2010), pp. 336–337
סגל )לעיל הערה 11(, עמ' 57; שרמר )לעיל הערה 11(, עמ' 251.  31

)מהדורת   2 כ  לשמ'  דרשב"י  מכילתא  ראה:  במפורש,  בהם  נקובים  אינם  הפולמוס  שנמעני  אחרים,  לניסוחים   32

בשם   ,)206 עמ'  הורוביץ-רבין,  )מהדורת  א  בחודש  דר"י,  מכילתא  שמעון;  ר'  בשם   ,)146 עמ'   אפשטיין-מלמד, 

ר' יוסי; מכילתא דרשב"י לשמ' יט 1 )מהדורת אפשטיין-מלמד, עמ' 137(. מן המקבילות אנו למדים שפסוקים אלו 

הם מגוף דרשתו של ר' נתן )שלא כדברי שפר, ישו היהודי ]לעיל הערה 11[, עמ' 62(.

מבנה שתי הדרשות דומה: )1( 'אנכי ה' אלהיך'; )2( 'תשובה למינים האומרים שתי רשויות הן'; )3( פסוק)ים( מישעיה   33

ואין עוד'(. לאור המבנה  ה'  'אני  19, אמורות המילים  יש' מה  )לפני הפסוק המובא,  השני הקשור)ים( בייחוד האל 

המקביל, אולי אפשר לראות בשתיהן פיתוח של דרשה קדומה.

'מי עמד ומיחה' מכוון לכוח אלוהי שלא מיחה בידו של האל שאמר 'אנכי ה' אלהיך' וכו'. ראה עוד בהערה הבאה.   34

לדברי שפר 'לפי טיעונו של ר' נתן ניתנה לעמים האפשרות למחות נגד הצהרתו של האל שהוא האל האחד והיחיד 

לא רק של ישראל, אלא גם של כל העמים, אבל הם היו פחדנים ולא העזו לנצל את ההזדמנות' ולכן 'ַאל להם להעמיד 

פנים שהתנגדו לכך תמיד'; ראה: שפר, ישו היהודי )לעיל הערה 11(, עמ' 62. ברם הצעתו תמוהה לדעתי; הרי, כפי 

שהוא מעיר )שם, עמ' 284 הערה 11(, אין מדובר כאן באומות העולם אלא במינים.

כבר הצביעו על מקבילות בכמה כתבים גנוסטיים, שעל פיהם הדמיורגוס אמר לַאַחר שהתחיל לברוא את העולם: 'אני   35
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הדרשה שבקטע 1 במכילתא וגלגוליה עומדים במרכזו של מאמר זה. נעיין אפוא בבעיותיה הפרשניות 

של דרשה זו. הדרשה מדברת אמנם בשתי התגלויות, על הים ובהר סיני, אבל פסוקי הראיה המובאים 

בה תמוהים, וחוקרים ומעיינים התקשו בהם:37 לא ברור מדוע האל בסיני מתואר כזקן38 )וגם לא מובן 

 מאליו איך נלמד מן האמור בשמ' כד 10 שהוא 'מלא רחמים'39(, ולא ברור מה פשר הציטוט מדנ' ז 10-9, 

 )10 ואיך קשור תיאור האל בדניאל להתגלויותיו הקודמות.40 אפשר לטעון שהפסוקים משמות )כד 

ומדניאל )ז 9( משלימים זה את זה,41 ואולם עדיין רב הנסתר: לא שמ' כד ולא דנ' ז מתאימים במיוחד 

לתיאור האל כ'מלא רחמים'; ומכל מקום ראוי לשים לב שבמקרא האל מתואר כ'זקן' דווקא בדנ' ז 9 

ולא בשמ' כד 10. שאלה אחרת היא אם יש לתלות הרבה במילים 'נהר דינור נגיד ונפיק מן קדמוהי' 

ואולם לדעתי המשמעויות  10 חלק מן המסר של הדרשה,42  10(. היו שראו בציטוטו של פסוק  )שם 

אל ואין מבלעדי', ובתגובה על כך אמרה לו ישות אלוהית נעלה ממנו שטעות בידו; כלומר לפי המקורות הגנוסטיים 

כוח אלוהי מיחה על דברי האל הבורא ואלוהי היהודים, וכבר סברו שזו תשובה למסורת היהודית שבדברי ר' נתן. 

 N. A. Dahl, ‘The Arrogant Archon and the Lewd Sophia: Jewish Elements in Gnostic Revolt’,  ראה: 

B. Layton (ed.), The Rediscovery of Gnosticism, Leiden 1981, pp. 689–712, esp. p. 691, n. 5; סגל )לעיל 
הערה 11(, עמ' 57–59 )בהיסוס(, 252–253. לפי גרסתו של אירנאיוס דברי הרהב של הדמיורגוס היו 'אני אל קנא ואין 

 Irénée de Lyon, :מבלעדיי', הרכבה של שמ' כ 4 ויש' מד 21 או דומיו )כגון יש' מה 18; וראה לעיל הערה 33(. ראה

 .Contre les hérésies, 1.29.4 (ed. A. Rousseau and L. Doutreleau, II [SC, 264], Paris 2008, pp. 362–365)
שמא שלפנינו צרור פסוקים 'מונותאיסטיים' שהופנו כלפי הגנוסטיקאים, וזכו לתגובה גנוסטית? 

השווה: סגל )לעיל הערה 11(, עמ' 56 )בהיסוס(; בויארין )לעיל הערה 12(, עמ' 342–351, במיוחד עמ' 342, הערה 39;   36 

דרכי שונה מדרכם. שפר סבור שגם ר' נתן אינו מדבר בשני ישים אלוהיים נבדלים ועוינים. ראה: שפר, ישו היהודי 

)לעיל הערה 11(, עמ' 63.

ראה למשל: י"ב לאוטרבך, 'מביאורי המכילתא', נ"ה טורטשינר ואחרים )עורכים(, ספר קלוזנר, תל־אביב תרצ"ז,   37

עמ' 184–188, במיוחד עמ' 185, הערה 4 ועמ' 187, הערה 9; ואין דבריו מסתברים. ראה גם: י' הנשקה, שמחת הרגל 

בתלמודם של תנאים, ירושלים תשס"ז, עמ' 176, הערה 63 )אני מודה למנחם כהנא שהעמידני על דיון זה(.

הצעתם של לאוטרבך ושל שרמר שהמילים 'ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר' )שמ' כד 10( נדרשות כאן על ׂשיבתו   38

ראה:  רגליו'.  'תחת  המילים  מן  הופרדה  'לבנת'  שהמילה  להניח  לי  קשה  רחוקה;  לי  נראית  לובן,  לשון  האל,  של 

לאוטרבך )לעיל הערה 37(; שרמר )לעיל הערה 11(, עמ' 246–247. הצעתו של שפר שהעורך השתמש בדרשה על 

'לבנת הספיר' כדי להוכיח שהאל זקן משום שהוא נזקק להדום לרגליו ]שפר, ישו היהודי )לעיל הערה 11([, עמ' 60( 

אינה נראית לי משום שהדום רגליו של אל )או של מלך( נתפס כחלק מן הכס המלכותי ולא כסימן לזקנה.

בשמ' כד היו שלמדו זאת מן הפסוק 'ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו' )שם 11(. מידת הרחמים של האל אכן מופיעה   39

זו  נזכרו במכילתא. על שיטותיהם – השונות  6(, אבל פסוקים אלו לא  19; לד  ומודגשת בהתגלות בסיני )שם לג 

מזו – של אורבך ושל סגל בעניין מרכזיותם של שמות האלוהות בפסוקים המצוטטים ראה לעיל הערה 11; וראה את 

 .S. J. D. Cohen, AJSR, 10 (1985), pp. 114–117, esp. pp. 116–117 :הסתייגותו של כהן בביקורתו על ספרו של סגל 

שפר מסיק שההוכחה לכך שהאל בשמ' כד 10 מלא רחמים היא שהוא הורה לשים לפניו לֵבנה כדי לזכור את שעבודם 

של בניו; ראה: שפר, ישו היהודי )לעיל הערה 11(, עמ' 60. אבל בדרך כלל שותפות זו של האל בצערם של ישראל 

אינה מכונה 'רחמים', וכאמור יש פסוקים מתאימים יותר מן הפסוק הזה, ורחמי האל מוזכרים בהם בפירוש.

יש להדגיש שמבחינת הניסוח במכילתא אין זו התגלות שלישית, אלא הפסוק בדניאל קשור להתגלות בסיני.  40

11(, עמ' 40 )כאפשרות(;  J. Goldin, The Song at the Sea, New York 1990, p. 127; סגל )לעיל הערה  ראה:   41

ויליאמס )לעיל הערה 16(, עמ' 122, 124; שרמר )לעיל הערה 11(, עמ' 247.

ראה למשל: גולדין )שם(, עמ' 128; סגל )שם(, עמ' 46-34. שפר מציע בהיסוס רב שדנ' ז 10 מצוטט כדי ללמד שהאל   42
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שביקשו לתלות בהבאתו של פסוק זה מפוקפקות, ואפשר שאין הוא אלא המשך הציטוט של פסוק 9 

ותו לא.

סגל ודניאל בויארין, שפרשנויותיהם לקטע שונות זו מזו, הניחו שמרכז הכובד של הדרשה ושל   

הפולמוס המשוקע בה הוא בפסוק הָיֵתר, הפסוק מדניאל.43 בעיה פרשנית מטרידה למן העת העתיקה 

היא לשון הרבים 'עד די כרסָון רמיו', אף על פי שהיושב הוא אחד, האל, 'ועתיק יומין יתב' )פסוק 9(. 

מצד פשט הפסוקים ספק אם יש כאן בעיה.44 לצרכינו כאן די לומר שאחת השיטות הקדומות הייתה 

13. לפי פרשנות נוצרית 'בר אנש'  ז  שעל כיסא אחר, ליד 'עתיק יומין', ישב 'בר אנש' הנזכר בדנ' 

הוא כריסטוס, ו'עתיק יומין' הוא דמות האל־האב. לדעת סגל ובויארין ההבחנה הזאת בין 'עתיק יומין' 

13-9 היא מרכז הכובד של הדרשה כולה. ההתגלות הצעירה של האל עומדת  ז  לבין 'בר אנש' בדנ' 

כאן מול התגלותו כזקן: דמות האב מול דמות הבן. ברם גם אם נניח שמרכז הכובד של הדרשה מצוי 

בפרט אחר, שלא נזכר בה )הוא דמותו של 'בר אנש' בפסוק 13, שלא צוטט במפורש(, עדיין נשארת 

הדרשה מוקשה, ולפי פירוש זה לא נתבארו פרטים סתומים אחרים בדרשה, ובראשם תיאור התגלות 

האל בסיני כ'זקן מלא רחמים'.45 

רים ב. המקבילות במכילתא דרשב"י, במעה"ד ובמדרשים אח

כאן  אדּון  להכביד,  לא  כדי  דרשב"י.  במכילתא  דר"י  למכילתא  קרובה  מקבילה  בידינו  יש  כרגיל 

רק בדברים החשובים ביותר לענייננו לפי דעתי; את פרטי הנוסח של המקבילה במכילתא דרשב"י 

אביא בנספח א. הקטע מצוי במכילתא דרשב"י לשמ' טו 46.3 הדרשות שלאחריו דומות )אך לא זהות( 

לאלו שבמכילתא דר"י. גם במכילתא דרשב"י הדרשה מציבה את ההתגלות בים ואת ההתגלות בסיני 

בלשון דומה, אבל בכמה שינויים ראויים לציון: האל נגלה על הים 'כבחור עושה מלחמה' )זו המילה 

המשמשת, ולא 'גיבור'(,47 ובסיני 'כזקן מלא רחמים', או 'זקן' סתם או 'זקן עטוף' )הנוסחים מתפצלים 

בזקנותו נזקק למשרתים רבים, ודוחה אותה; ראה: שפר, ישו היהודי )לעיל הערה 11(, עמ' 61.

לשון  מול  להדגיש  הדרשה  מטרת  סגל  לדעת   .344-343 עמ'   ,)12 הערה  )לעיל  בויארין   ;52  ,40 עמ'  )שם(,  סגל   43

)שם,  בויארין  בצדק  דחהו  וכבר  התירוץ,  מן  חלק  וזה  'קדמוהי',  של  היחיד  לשון  את  'כרסון'  המילה  של   הרבים 

עמ' 342 הערה 39(. לטענת בויארין הפסוק בדניאל, ובו שתי הדמויות, מציג את הבעיה, ושמ' כ 2 מיישב אותה, ולפי 

זה יש להניח שהדרשן סבר ש'בר אנש' הוא דמות אלוהית, וזו אכן שיטת בויארין. סגל חזר בכמה מאמרים מאוחרים 

 idem, ‘“Two Powers in Heaven” and Early Christian Trinitarian :על עיקר פרשנותו לקטע הנדון; ראה למשל

 Thinking’, S. T. Davies, D. Kendall and G. O’collins (eds.), The Trinity: An Interdisciplinary Symposium
on the Trinity, Oxford 1999, pp. 73–95

בפרשנותו של פסוק זה במקורות יהודיים ונוצריים אני דן במאמר אחר )לעיל הערה 2(.  44

בין הדוחים ביאור זה לדרשה: כהן )לעיל הערה 39(; ולאחרונה שרמר )לעיל הערה 11(, עמ' 245–248. בויארין טוען   45

שפסוק 13 הושמט ’as an enactment of the suppression of this view‘; ראה: בויארין )לעיל הערה 30(, עמ' 339.

מהדורת אפשטיין-מלמד, עמ' 81. לעיל הצעתי שמקומה העיקרי של הדרשה הוא על שמ' כ 2.  46

 Z. Weissman, ‘The Nature and Background of ראה:  בצבא.  היוצאים  הם  הבחורים  שכן  'בחור',  הוא  'גיבור'   47

BAHUR in the Old Testament’, VT, 31 (1981), pp. 441–450. אבל לעניין הדרשה הנדונה כאן הניסוח 'גיבור' 
עדיף )ראה לעיל הערה 6(. 
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כלומר  סדינים',48  'עטוף  להורות,  שנסמך  למי  שהכוונה  מדגישה  עטוף'  'זקן  הגרסה  בגרסאותיהם(. 

'יושב בישיבה' כנגד 'עושה מלחמה'.49 זה אפוא ניסוח דומה לזה שבתלמוד הבבלי: 'כאן בישיבה כאן 

בישיבה אלא זקן ואין לך נאה במלחמה אלא בחור' )חגיגה יד ע"א(. פסוק  במלחמה: אין לך נאה 

הראיה משמ' כד לא הובא כלל, ופסוק הראיה היחיד להתגלות בסיני הוא 'חזה הוית עד די כרסון רמיו' 

וגו' )דנ' ז 9(. האם יש כאן הבדל בגוני המדרש,50 כלום במכילתא דרשב"י נשמר כאן נוסח מקורי, או 

שמא אין זה אלא עיבוד משני של המסורת במכילתא דר"י?51 לשון אחר, האם הפסוק משמ' כד היה 

לידי  שהגיעה  כפי  הקדומה  במסורת  היה  לא  שמא  או  דרשב"י,  במכילתא  ונשחק  הקדומה  במסורת 

מכילתא דרשב"י? ואיך יתפרש הטקסט במכילתא דרשב"י, שבו הפסוק בדניאל הוא הראיה להתגלות 

בסיני? שאלות אלו יקבלו משמעות חדשה בהמשך )להלן עמ' 123-121(.

במדרש אמוראי, 'מדרש עשרת הדיברות',52 ששּוקע בפסיקתא רבתי, יש כמה מקבילות חשובות.   

מימרות רבות מן היחידה הפותחת את מעה"ד יידונו גם בהמשך המאמר, וכדי שהקורא יוכל להתרשם 

מן המכלול המדרשי שבו נתונות המימרות הבאתי אותו בנספח ב.

מקושרות  והן   ,)4 ה  )דב'  עמכם'  ה'  ִּדבר  בפנים  'פנים  במילים  המדרשי  המכלול  נתלה  במעה"ד   

לדרשות על המילים 'אנכי ה' אלהיך' )שם 6(.53 הפסוק 'פנים בפנים דבר ה' עמכם' נעשה מפתח להבנת 

ריבוי פניו של האל המונותאיסטי ושל ההצהרה 'אנכי ה' אלהיך', וריבוי זה מתפרש בצורות שונות. 

להלן )עמ' 117( אטען שלא מן הנמנע שדרשה זו מיוסדת על דרשה תנאית. 

מקבילה קרובה לדרשה שבמכילתות היא המימרה המיוחסת במעה"ד לר' לוי )נספח ב, קטע 7(:  

בדמויות הרבה נדמה הקב"ה לישראל: לזה עומד ולזה יושב, לזה בחור ולזה זקן. כיצד? כשנגלה 

הב"ה על ים סוף לעשות מלחמתן של בניו ולהָּפרע מן המצריים לא נראה להם אלא כבחור, שאין 

מלחמה נאה ֵלָעׂשֹות אלא על ידי בחור, שנאמר 'ה' איש מלחמה ה' שמו' )שמ' טו 3(, וכשנגלה 

הב"ה על הר סיני ליתן תורה לישראל לא נראה להם אלא כזקן, שאין תורה נאה יוצאת אלא מפי 

12( וכן דניאל אומר  זקן, מה טעם, *דכתיב* 'בישישים חכמה ובאורך ימים תבונה' )איוב יב 
'חזה הוית עד די כרסוון *רמיו* ועתיק יומין יתיב )דנ' ז 9(.54

אבות דר' נתן, נו"א כה )מהדורת שכטר, עמ' 82( = נו"ב לג )שם, עמ' 73(; קהלת רבה א, ז; פסיקתא דרב כהנא, כי   48

תשא ז )מהדורת מנדלבוים, עמ' 28(; תנחומא הנדפס, צו ב. וראה גם: י"נ אפשטיין, מבואות לספרות האמוראים, 

ירושלים תשכ"ב, עמ' 609.

כך גולדין )לעיל הערה 41(, עמ' 128.  49

כך סגל )לעיל הערה 11(, עמ' 41.  50

בויארין )לעיל הערה 12(; שרמר )לעיל הערה 11(. על מְשִניות ניסוחיו של חיבור זה )בדרך כלל( לעומת הניסוחים   51

 .376-370 387-201, בעיקר עמ'  18(, עמ'  )לעיל הערה  שבמכילתא דר"י ראה: כהנא, המכילתות לפרשת עמלק 

ואולם גם אם זה הקו הכללי במכילתא דרשב"י, הדעת נותנת שמדי פעם נשמרו בה ניסוחים ראשוניים של המסורת 

העולים על אלו שבמכילתא דר"י, ודוגמאות לכך הביא כהנא )שם(, עמ' 365. 

על קדמותו של מדרש זה למדתי לפני שנים רבות ממורי פרופ' יעקב זוסמן, שעסק בו הרבה.  52

כלומר למקבילה בספר דברים לאותו מקרא שנדרש במכילתא דר"י )שמ' כ 2(.  53

ניסוח דומה יש במדרש שיר השירים זוטא: '"ראשו כתם פז >>קֻוצותיו תלתלים שֹחרות כעורב"<< )שה"ש ה 11( – זה   54

מלך מלכי המלכים שנראה לישראל ברוב דמיונות שנגלה עליהם על הים לעשות מלחמה נגלה כבחור מפני שבחור 
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ההבחנה היא בין בחור לזקן, בין אל 'עושה מלחמה' לנותן תורה, ואין כאן ציטוט של שמ' כד 10; בכל 

9 )שהוא פסוק הראיה במכילתא דרשב"י(  ז  אלו דומה הניסוח כאן לניסוח במכילתא דרשב"י.55 דנ' 

הובא לכאן בלשון הקישור הרופפת 'וכן דניאל אומר'. יש להדגיש שדברי ר' לוי משרטטים עיקרון 

כללי: 'בדמויות הרבה נדמה הקב"ה לישראל'. אף נאמר במפורש שהדמויות שהאל נראה בהן הן אלו 

הראויות בעולמם של בני האדם, 'שאין מלחמה נאה לעשות אלא על ידי בחור', בדומה לאמור בבבלי: 

'אין לך נאה בישיבה אלא זקן ואין לך נאה במלחמה אלא בחור' )חגיגה יד ע"א(.

ההנחה שדמויותיו של האל משתנות לפי מעשיהם של בני האדם אמורה במפורש באחת המקבילות   

למדרש שלפנינו, בתנחומא )ומכאן בהוספות לפסיקתא דרב כהנא56(:

בים  נראה להם  נראה להם*,  *היה  ודבר57  וכל דבר  ועסק  כל עסק  לפי  בר בא:  חייא  ר'  אמר 

כגיבור עשה מלחמותיהם של ישראל, נראה להם בסיני כסופר שהוא מלמד תורה ועומד ביראה, 

נראה להם בימי דניאל כזקן מלמד תורה ]![, שכך נאה לתורה להיות יוצאה מפני זקנים, נראה 

דור, 'מראהו כלבנון בחור כארזים' )שה"ש ה 15(.58  של  מעשיהם  להם בחור בימי שלמה, לפי 

לולא היה לנו להתיירא מלקשור מקור בחברו, אפשר היה לומר שמימרה זו היא המשך תגובתו של ר' 

חייא בר אבא במעה"ד )נספח ב, קטעים 7א, 8א(, המעניקה למימרות כתובת מפורשת:

אמר ר' חייא בר בא: אם יאמר לך ברא דזנותא תרין אלהין אנון, אמור ליה: אנא הוא דימא ואנא 

הוא דסיני.

'ברא דזנותא' – או 'ברא דזניתא', בן זונה – הוא האומר שני אלוהות הם. כינוי זה מכוון לנוצרים,59 

3(, ובמתן תורה כזקן שאין ד"ת נאים לצאת אלא מפי זקן,  נאה למלחמה, שנ' "ה' איש מלחמה ה' שמו" )שמ' טו 

 ואומר "לבושיה כתלג חיוור" )דנ' ז 9(' )אגדת שיר השירים, מהדורת שכטר, נספח, עמ' 87(. האסמכתא משה"ש ה 11 

באה גם בבבלי, חגיגה יד ע"א. פייטן קדום השתמש בפסוק סמוך: 'ְּכַעִּתיק יֹוִמין ְוַצח ִנְדָמה ָלֶהם' )ר' אלעזר בירבי 

קליר, קדושתאות ליום מתן תורה, מהדורת ש' אליצור, ירושלים תש"ס, עמ' 132; וראה גם: שם, עמ' 156(, כלומר 

כזקן וגם כבחור )'דודי צח ואדום', שה"ש ה 10; והשווה גם פירוש רש"י למקום(, ומקבילות אחרות )להלן הערה 58 

13( השתמשו בשה"ש ה 15. ללשון אגדת שיר השירים ראה גם: 'שהוא מדמה להם בדמיונות הרבה שנאמר  ועמ' 

141(, וראה גם  11(' )קהלת זוטא ח, א, מהדורת בובר, עמ'  ">>ואנכי חזון הרביתי<< וביד הנביאים אדמה" )הו' יב 

להלן הערה 99.

מכאן נראה שאת היעדר שמ' כד 10 ממכילתא דרשב"י יש לייחס לתקופת התלמוד, ולא למעתיקים מאוחרים.   55

מנדלבוים כתב במהדורתו כי 'החלקים שנמצאים רק בכ"י א צ עמ' 224-213 הם תוספות מתוך התנחומא פרשת יתרו'   56

)עמ' 213(, אבל המעיין בעמודים אלו אינו רואה שום הבדל ושום סימן היכר לכך שתוספת לפנינו. הקטע שלפנינו 

הוא חלק מתוספת זו, ואכן הוא מצוי בתנחומא בובר, יתרו טז )מהדורת בובר, עמ' 79(. חוקרים רבים טעו בזה, וייחסו 

את הקטע שלפנינו לפסיקתא דרב כהנא, הקדום באופן ניכר למדרש תנחומא. מכאן אזהרה למהדירים לסמן בצורה 

ברורה ממצאים טקסטואליים העלולים לתת מכשול לפני עיוור.

אולי צריך להיות: 'לפי עסק כל דבר ודבר', ונוסחה קצרה זו הורחבה, על שני איבריה.  57

נראה לי שהנוסח שנשתמר בפסיקתא דרב כהנא )עמ' 223( טוב יותר, ולכן הצגתי אותו בפנים.  58

עצם ההאשמה שישו נולד מזנות ידועה היטב. אף יש בידינו עדויות על שימוש יהודי בכינוי 'ברא דזנותא' לישו.   59

 W. Horbury, ‘Tertullian on the Jews in the Light of ראה:  מטרטוליינוס.  שומעים  אנו  לישו  זה  כינוי  על 

 De Spectaculis XXX.5–6’, idem, Jews and Christians in Contact and Controversy, Edinburgh 1998, 
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כסברתם הנכונה של חוקרים רבים.60 נמצאנו למדים שבמקור אמוראי, במימרה שהובאה בשם אמורא, 

נתפסה הדרשה שלפנינו קודם כול כפולמוס אנטי־נוצרי. הכרה זו חשובה לדיון שבהמשך.

כאמור דברי ר' חייא בר אבא בתנחומא 'היה נראה להם ]...[ לפי מעשיהם של דור' יכולים להצטרף   

יפה אל מימרתו של חכם זה במעה"ד. לו היינו מצרפים אותם, היינו צריכים לומר שחכם זה העמיד 

במפורש את התפיסה המודאלית של ההתגלות האלוהית כנגד תפיסה ביניטארית של המינים. לחלופין 

אפשר היה לומר שדרשה זו בתנחומא אינה אלא עיבוד של המקורות הקדומים, ובמיוחד של דברי ר' 

לוי שהבאתי זה עתה ממעה"ד )היא הדרשה שעליה הגיב ר' חייא בר אבא(. מכל מקום הניסוח בדרשת 

התנחומא חשוב במיוחד, שכן יש כאן אחת ההתבטאויות הברורות והמפורשות ביותר שהצורות שהאל 

לובש תלויות לא באל עצמו אלא במתבונן, בזמנו ובמעשיו. האם יש כאן ניסוח מאוחר־ביחס של רעיון 

קדום? לא בהכרח, שכן להלן ִנְרֶאה מקבילה קרובה בת תקופת האמוראים.

התרגום המאוחר לשיר השירים לפסוק 'מראהו כלבנון בחור כארזים' )שה"ש ה 15( כרך את המדרש   

שבתנחומא עם הניסוח 'מלא רחמים' מן המכילתא ועם דמותו של האל כאיש מלחמות לעתיד לבוא:

כתלג  ישראל  דבית  חוביהון  ומחוור  רחמים[  מלא  ]=זקן  כסבא  עלייהון  רחמין  מתמלי  ואיהו 

ומתעתד למעבד נצחן וקרבין בעממיא דעברין על מימריה כעולם גיבר וחסין כגלמשין. 

התרגום פירש 'מראהו כלבנון' – זקן, 'בחור כארזים' – צעיר. כאן מדובר בגבורה לעתיד לבוא: 'ה' 

כגיבור יצא' )יש' מב 13(, וכנגד זה 'לבוֵׁשּה כתלג ִחָּור' )דנ' ז 9( נתפרש לשון כפרה.

 ג. בין מרֶאה ודמות: פני האל והתגלויותיו במעה"ד 

רת במכילתא דרשב"י וִבדרשה אח  

ב,  )נספח  לוי  ר'  האמורא  בדברי  נעיין  במקצת.  אחרים  לכיוונים  מובילות  במעה"ד  אחרות   דרשות 

קטע 8(:

pp. 176–179 )אני מודה לד"ר סימון גת'רקול מאוניברסיטת קיימברידג' שהפנה את תשומת לבי למחקר זה(. וכך 
)ממזר;  זנות  בן  ולמשיח  זונה  )למרים(  לה  קוראים  )היהודים(  היו  כך  'משום  הגנזים':  'מערת  הסורי  נאמר בטקסט 

 A. S-M. Ri, La Caverne des tresors : les deux recensions syriaques (CSCO, ראה:  גורא'(';  'בר  בסורית: 

SSyr, 207), Leuven 1987, pp. 335–337 ;486. נראה לי שברקע הדברים בחיבור זה עומדות שתי טענות יהודיות 
שונות: האחת שייחוסו של יוסף אינו רלוונטי לייחוסה של מרים, והאחרת שמרים זנתה; ובעל החיבור הסורי עירב 

ביניהן(. השאלה אם כך כונה רק ישו עצמו, או שמא כונו כך, על דרך ההרחבה, גם המאמינים בו )ראה הורברי בהערה 

הבאה( – אינה מעלה ואינה מורידה.

 E. R. Wolfson, Through :ראה: פסיקתא רבתי, מהדורת איש שלום, דף קא ע"א, הערה לא; ולאחרונה בין השאר  60

 a Speculum that Shines: Vision and Imagination in Medieval Jewish Mysticism, Princeton 1994, p. 39; 
 W. Horbury, ‘Rabbinic Perceptions of Christianity and the History of Roman Palestine’, M. Goodman and
Ph. Alexander, Rabbinic Texts and the History of Late-Roman Palestine, Oxford 2010, pp. 371–372; שפר, 

ישו היהודי )לעיל הערה 11(, עמ' 157.
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בפנים הרבה נגלה להם הב"ה לישראל בסיני: בפנים זעופות, בפנים הדופות, בפנים מוריקות, 

בפנים שמחות, בפנים משחקות, בפנים מסבירות. כיצד? בשעה שהיה מראה להם פורענותם 

של רשעים היה מראה להם בפנים זעופות, בפנים הדופות, בפנים מוריקות, וכשהיה מראה להם 

בפנים  משחקות,  בפנים  בפנים שמחות,  להם  מראה  היה  לֹבא  צדיקים לעתיד  של  שכרן  מתן 

מסבירות. 

ניסוח זה דומה למדיי למדרש במכילתא דרשב"י לשמ' כ 5. הטקסט של מדרש זה לא שרד למרבה 

הצער בשום עד נוסח ישיר, וכך נאמר בנוסח שהציע עזרא ציון מלמד, נוסח שהוא הרכבה )סבירה 
לדעתי( של ציטטה אצל טודרוס אבולעפיה )ספרד, המאה השלוש עשרה( עם טקסט ממדרש הגדול:61

>'אנכי ה' אלהיך' )שמ' כ 5( 

מלמד שראו פנים שעתידות לשלם שכר לצדיקים לעתיד לֹבא.    ]1[

כתלג  'לבושיה  אומר:  אחד  כתוב  הרבה.  בלשונות  אותו  משמעין  שהנביאים  וכלפי    ]2[

חיוור' )דנ' ז 9( וכתוב אחד אומ' 'מדוע אדום ללבושך' )יש' סג 2(, וכי תעלה על דעתך 

אמ'   .)1 א  )יח'  אלוהים'  'ואראה מראות  ביחזקאל  נאמר  לפיכך  ֹראים?  הם  שלפי שעה 

להם: הרבה ראיות ראיתי עד שזכיתי להקביל פני שכינה<.62 

'אנכי ה' אלהיך אל קנא' )שמ' כ 5( – מלמד שראו פנים עתידות ליפרע מן הרשעים לעתיד    ]3[

לבוא.63 

קטעים 1 ו־3 משקפים דרשה עיקרית אחת: 'מלמד שראו פנים שעתידות לשלם שכר לצדיקים לעתיד 

לבא, מלמד שראו פנים עתידות ליפרע מן הרשעים לעתיד לבוא'. דרשה זו פותחה אפוא בפי ר' לוי 

במעה"ד סביב המילים 'פנים בפנים' בדב' ה 4. מעתה אפשר להציע שעל מקרא זה נתייסד גם המדרש 

ההיבטים  שני   .)6-4 ה  )דב'  אלהיך'  ה'  אנכי   ]...[ עמכם  ה'  ִּדבר  בפנים  'פנים  דרשב"י:  במכילתא 

'ה' אלהיך'   של האל – המשלם שכר והנפרע – נלמדו אמנם בדרשות בספרות התנאים מן הכפילות 

)שמ' כ 5(,64 ובדרשות אחרות גם מן המילה 'אלהיך' בלא הכפילות,65 אבל האזכור הבולט של 'פנים' 

מדרש הגדול לשמ' כ 5 )על המילים 'כי אנכי ה' אלהיך אל קנא'( )מהדורת מרגליות, עמ' תו(. הטקסט שהבאתי כאן   61

בסוגריים מזווים נשמר רק אצל טודרוס. מחסרונו של המשפט 'מלמד שראו פנים שעתידות לשלם שכר לצדיקים 

לעתיד לבא' אפשר להסיק שבטקסט של מדרש הגדול חלה השמטה מחמת הדומות, שכן משפט זה עומד כנגד 'מלמד 

שראו פנים עתידות ליפרע מן הרשעים לעתיד לבוא' )המקוים במדרש הגדול(.

טודרוס אבולעפיה, שער הרזים, מהדורת מ' קושניר־אורון, ירושלים תשמ"ט, עמ' 95 = הנ"ל, אוצר הכבוד, ורשה   62

תרל"ט, יבמות א, דף כה ע"א. ב'שער הרזים' המובאה תחומה בסופה בסימון 'ע>>ד<< כ>>אן<<'.

147(. על הרכבו של הטקסט המצוטט כאן ראה לעיל  5 )מהדורת אפשטיין-מלמד, עמ'  מכילתא דרשב"י לשמ' כ   63

הערה 61.

כיוצא בזה אנו מוצאים הרבה במדרשי ההלכה על 'אני ה' אלהיכם' – 'אני עתיד לשלם שכר, "אני ה' אלהיכם" – אני   64

ותולדותיו: מ' קיסטר, עיונים  זה  וראה על מטבע   ;]129 )ספרי במדבר קטז ]מהדורת הורוביץ, עמ'  עתיד ליפרע' 

באבות דר' נתן: נוסח, עריכה ופרשנות, ירושלים תשנ"ח, עמ' 167, הערה 254(.

)מכילתא דר"י, בחודש ד  ונאמן לשלם שכר'  דיין ליפרע  דיין,  – אין אלהים אלא  '"וידבר אלהים"  השווה למשל:   65



117'פנים בפנים': תפיסות דמות האל במדרשים וקשריהן לטקסטים נוצריים           ]15

בשני חלקיה של הדרשה כאן יוסבר היטב אם במקורה הייתה זו דרשה על פסוקי ספר דברים. כיוצא 

בזה אנו קוראים בדרשה אחרת )כנראה ממכילתא דרשב"י(: 'אני שנפרע על ידי כך ואני שמשלם שכר 

על ידי כך, וכן הוא אומר "פנים בפנים דבר ה' עמכם"'.66 הניסוח שבפי ר' לוי במעה"ד מפתח ומדגיש 

את האמור במכילתא דרשב"י: ההתגלויות השונות של האל בסיני משקפות היבטים שונים ביחסו אל 

האדם. 

עצם כפל הפנים של האל הוא רעיון עתיק, ומי שיאזין היטב יוכל לשמוע אותו כבר בסרך היחד –    

לכה  חסדיו  פני  'וישא  אליך':  פניו  ה'  'ישא  המילים  על  בפרפרזה  נאמר,  אל'  גורל  ל'אנשי  בברכות 

לשלום עולמים' )טור ב, שו' 4(, ובקללות ל'אנשי גורל בליעל' נאמר, בניגוד מכוון לברכת כוהנים: 

'ישא פני אפו לנקמתכה' )שם, שו' 9(. מידות הדין והרחמים של האלוהות נתפסות כאן ככפל בפניו של 
האל: ה' מפנה את פני רחמיו אל הצדיקים, ואת פני כעסו וזעמו הוא מפנה אל הרשעים.67

המסורת שבפי ר' לוי )נספח ב, קטע 8( משנה לגמרי את מובנה במסורת המיוחסת לר' חנינא בר פפא   

)שם, קטע 12(: '"פנים בפנים" – פנים אימה למקרא, פנים בינוניות למשנה, פנים מסבירות לתלמוד, 

פנים משחקות לאגדה'. בניגוד לדרשה המיוחסת לר' לוי, אין מדובר כאן בהיבטים של האלוהות במובן 

'פנים  מסבירות',  )'פנים  שהלשון  אף  האלוהיים.  הכתבים  של  בהיבטים  אלא  המילה,  של  המדויק 

משחקות'( לא נשתנתה הרבה, העניין נשתנה, שכן לא הרי 'פנים אימה' בדברי ר' לוי – מה נוראים פני 
אימתו של האל! – כ'פנים אימה' בדברי ר' חנינא בר פפא, שעניינו דידקטי בלבד.68

בין שני  טודרוס אבולעפיה.  בציטוטו של  רק  לעיין בפסקה ממכילתא דרשב"י שנשתמרה  נחזור   

חלקי הדרשה על הפנים העתידות לשלם שכר טוב לצדיקים וליפרע מן הרשעים נתחבה דרשה אחרת, 

]מהדורת הורוביץ־רבין, עמ' 218[(. לפי זה הלימוד על הפורענות מן הרשעים אינו מסוף הציטטה במדרש הגדול, מן 

המילים 'אל קנא', אלא בעיקר מן המילה הקודמת להם, 'אלהיך'.

146(, על פי מדרש הגדול )שמות, מהדורת מרגליות,  1 )מהדורת אפשטיין-מלמד, עמ'  מכילתא דרשב"י לשמ' כ   66 

עמ' שצח(.

תפיסות דומות של הדין והרחמים באלוהות מוכרות גם מְּכתבים אחרים בקומראן. השווה למשל: 'ונכבד אל באורך   67

אפיו ]וגד[ ול הואה ברוב חמת ]רוחו. נהדר[ הואה בהמון רחמיו ונורא הואה בנקמת אפו' )4Q301, קטע 3 ]א' קימרון, 

ם  ָלּ ּכִ ולא  'ועם רשעים לא שפטם   ;)]142 )תשס"ג(, עמ'  א  יהודה', מגילות,  'לתקנת המהדורות של מגילות מדבר 

 בחרונו ולא יעף כל חרוני חמתו ובאש קנאת>>ו<< לא שפטם, שפטם ברוב רחמו ]...[ והרבה רחמו' )4Q434, קטע 1, 

 M. Weinfeld and D. Seely, ‘Barkhi Nafshia’, E. Chazon et al., Qumran Cave 4, XX:[  7-5 שו'  א,  טור 

Poetical and Liturgical Texts, Part 2 (DJD, 29), Oxford 1999, p. 270[( – גם כאן חרון אף לרשעים ורחמים 
 ʻDivine Attributes and Heavenly Figuresʼ, in: Proceedings of the 14th לצדיקים. )אני מרחיב בזה במאמרי: 

Orion Conference ]בהכנה[.
'כשאדם מלמד לבנו תורה חייב ללמדו ביראה' )תנחומא בובר, יתרו יז ]מהדורת בובר, עמ' 79[(. לנוסחו של מאמר   68

זה ראה גם פיוטו של ר' אלעזר בירבי קליר )לעיל הערה 54(, והערת המהדירה שם. מן הראוי להעיר שהפייטן אומר: 

ֲהדּופֹות  ]ָּפִנים...[   / ְלַהְראֹוֵתיֶהם  ְּבָפִנים  ָּפִנים   / ֵמֶהם.  ְוֶאָחד  ֶאָחד  ָּכל  ִעם  "ָאֹנִכי"  ְמַדֵּבר   / ָלֶהם  ִנְרָאה  ַהְרֵּבה  'ּוָפִנים 

]צ"ל:  ְּבֵאיָמה  ְּבָפִנים   / ְלעֹוֵׂשיֶהם  ּוַמְסִּבירֹות  ָׂשחֹוקֹו]ת[  ְׂשֵמיחֹות  ְּבָפִנים   / ְלמֹוֲאֵסיֶהם  ומ>ו<ריקות![  ]צ"ל:  ומדיקות 

נוסחאות  וחילופי   ,132-131 עמ'  )שם,  וכו'  ָלֶהם'  ִנְדָמה  ְוַצח  יֹוִמין  ְּבַעִּתיק   ]...[ ִליּמּוֵדיֶהם  ְלִמְקָרא  אימה[   בפנים 

)בצירוף מימרות  וכמה מימרות דומות אך שונות למדיי בעניינן המוכרות ממעה"ד  – צורפו כאן כמה   )292 בעמ' 

שאינן לפנינו, ראה לעיל הערה 54(. 
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שהיא רבת עניין )קטע 2(.69 אמנם דרשה תחובה זו אינה מזכירה את פניו של האל, והיא עוסקת רק 

קשורה  שהיא  כנראה  סבר  כאן  אותה  ששילב  מי  לפחות  אולם  הנביאים,  של  הראייה  ובסוגי  בלבושו 

ִחָּור'  כתלג  'לבוֵׁשּה  בדניאל  הפסוק  זה  מול  זה  מעומתים   2 בקטע  האל.  של  השונות  פניו   לעניין 

באפי'  עמים  ואבוס   ]...[ לבדי  דרכתי  פורה   ]...[ ללבושך  ָאֹדם  'מדוע  בישעיה  והפסוק   )9 ז   )דנ' 

6-2(,70 המתאר את האל בעל המלחמות.71 הדרשה שלפנינו אינה עוסקת בהתגלות על הים  )יש' סג 

כנגד ההתגלות בסיני כמו בקטע 1 במכילתא דר"י )נקודת המוצא לדיון(, אבל גם בה עומדים זה מול 

זה דמות האל המתוארת בדנ' ז 9 ודמות של אל לוחם מעין זו שבשמ' טו 72.3 מקומו של הפסוק בדניאל 

מרכזי כאן הרבה יותר מאשר בדרשה שבמכילתא דר"י. קטע 1 במכילתא דר"י עוסק בהופעותיו של 

זאת בדרשה  זה חסר בדרשה שלפנינו; לעומת  ויסוד  האל באירועים היסטוריים שבהם התגלה האל, 

שלפנינו מודגש הניגוד החזותי בין דימויי האלוהות בפי הנביאים. את קטע 1 במכילתא דר"י אפשר היה 

לפרש שהאל לבש באמת צורות שונות בהופעות שונות שלו בפני המין האנושי, ואילו הדרשה שלפנינו 

)לפחות בניסוח שהגיע לידינו, כאמור מכלי שני( מדגישה במפורש את חוסר ההשתנות של האל: 'וכי 

תעלה על דעתך שלפי שעה הם ראים?' – לשון זו מטעימה שהתאופניות של הנביאים אינן אלא רִאיות 

ממשיים. אמנם בעל הדרשה הניח  אלוהיים  אנושיות רבות של מהות אחת, לא בהכרח לבושים 

כנראה שאפשר 'להקביל פני שכינה', ולמדרגה זו הגיע לדעתו יחזקאל בסופו של דבר, לאחר רִאּיֹות 

אחרות, חלקיות.73 הנביאים מתארים באופן שונה )לעתים סותר( את דמותו של האל, משום שהם ראו 

חבל שבדרשה זו אנו תלויים בעד נוסח אחד, משני, ואי אפשר להיות בטוחים שהמעתיקים והמוסרים מסרו בנאמנות   69

אות באות את הדרשה המקורית, העוסקת בנושא תאולוגי רגיש. לפי דברי פרופ' מנחם כהנא )בתשובה על שאלתי( 

אפשר לסמוך עקרונית על ציטוטיו של טודרוס אבולעפיה. לדרשה הנדונה סגנון ייחודי. הלשון הדומה לכאורה, 'כלפי 

שאמרה תורה ]או: שנאמר; שנתנה תורה[ ... יכול ]או: הרי[ ...' )בבלי, פסחים ח ע"ב; סוכה ג ע"א; זבחים צא ע"ב; 

31-26[(, אף היא רחוקה למדיי, שכן כאן אין ציטטה אחת בתחילת  1336, שו'  ירושלמי, מכות ב, ה ]לא ע"ד; טור 

הדברים, ואין מונח קבוע כגון 'יכול' בסופם )אלא הביטוי 'וכי תעלה על דעתך'(.

השווה למובא לעיל הערה 13 מחזון יוחנן יט 15.  70

ראה מה שהערתי לעיל הערה 13 על טיפולו של חזון יוחנן יט 16-11 ְּבפסוק זה מישעיה: דמות אלוהית – הלוגוס –   71

מופרדת כאן מן האל היושב על כיסאו )שהכתוב שם, פסוק 4, אינו מתאר אותו(.

ראה לעיל עמ' 107-106, הערה 13.  72

השאלה היא למה הכוונה במילות הדרשה 'לפיכך נאמר ביחזקאל "ואראה מראות אלוהים" )יח' א 1( אמ' להם: הרבה   73

ראיות ראיתי עד שזכיתי להקביל פני שכינה'. אני משער שלא רק לשון הרבים של המילה 'מראות' פעל כאן, אלא 

גם סגנונו של יחזקאל: 'כמראה אבן ספיר דמות כסא ועל דמות הכסא דמות כמראה אדם ]...[ כמראה אש וֹנגה לו 

סביב כמראה הקשת אשר יהיה בענן ביום גשם כן מראה הנגה סביב הוא מראה דמות כבוד ה' וֶאראה ואּפל על פני' 

28-26( – אכן רִאיות רבות ראה יחזקאל עד שראה את 'מראה כבוד ה' ', שהוא 'הקבלת פני שכינה' במדרש.  )יח' א 

ַּכמרֶאה  ראיתי  המרֶאה אשר  וְכמרֵאה  מכֹבדו  האירה  והארץ   ]...[ בא  ישראל  אלהי  כבוד  'והנה  הפסוק  גם  ואולי 

ַּכמרֶאה אשר ראיתי אל נהר כבר ואּפל אל פני' )שם מג 3-2, שבסופו  אשר ראיתי ְּבֹבאי ְלַׁשֵחת את העיר וַמראות 

1(; השווה: ויקרא רבה א, יד )מהדורת מרגליות, עמ' לא(. אף על פי שכיוון זה נראה לי, אין בידי לפי  נרמז יח' א 

היכולת  חוסר  את  מדגישים  תאודורט,  ועד  אירנאיוס  למן  הכנסייה,  אבות  חז"ל.  מספרות  לנכונותו  הוכחה  שעה 

 A. R. Christman, ‘What did Ezekiel See?’: :לראות את האל עצמו באמצעות שימוש לשון זה של יחזקאל. ראה

 Christian Exegesis of Ezekiel’s Vision of the Chariot from Irenaeus to Gregory the Great (Bible in Ancient
Christianity, 4), Leiden 2005, pp. 63–98, esp. pp. 67, 70, 75, 86, 92. מסקנתי מסקירה זו שהקווים הכלליים, 
חדשה  ומשמעות  חדשה  רלוונטיות  שקיבלו  אלא  שנים,  מאות  במשך  בעיקרם  נשתנו  לא  והתאולוגיים,  הפרשניים 



119'פנים בפנים': תפיסות דמות האל במדרשים וקשריהן לטקסטים נוצריים   ]17

מופעים שונים של אלוהותו, שהיא כשלעצמה אינה משתנה מעידן לעידן ומשעה לשעה.74 מאחר שזו 

תחיבה טקסטואלית )לפי הטקסט שהגיע לידינו(, קשה לדעת אל נכון מה זמנה של דרשה זו. ההטעמה 
שהקב"ה נגלה בדמויות שונות זו מזו מופיעה כאמור במעה"ד )לעיל עמ' 114-113(.75

יוחנן: בין פסקה במכילתא לטקסט גנוסטי ד. האפוקריפון של 

מקבילה  למצוא  ביקש  סטרומזה  גדליה  חז"ל.  בספרות  המכילתא  לדרשת  במקבילות  דנתי  כאן  עד 

חיצונית לדרשה זו בספרות הגנוסטית. הוא טען שלדרשה שלפנינו יש מקבילה קרובה ב'אפוקריפון 

של יוחנן',76 חיבור גנוסטי )של תלמידי ולנטינוס(, כנראה מן המאה השנייה לסה"נ )כלומר בקירוב 

ורסיות,  בשתי  נמסר  זה  מקור  קופטי.  בנוסח  לידינו  שהגיע  במכילתא(,  התנאי  המקור  של  זמנו  בן 

ששרדו במקוטע בנקודה המעניינת אותנו כאן.77 לפי שתיהן יוחנן תהה מדוע נשלח המושיע לעולם 

בידי האב, ומה היחס בין העולם )aion( הזה לעולם הנצחי, והוא נענה בהתגלות. לפי אחת הוורסיות78 

אני  'אני האחד אשר אתכם תמיד:  ליוחנן:  והוסבר  זקן,  וזה הפך לאיש  איש צעיר,  לו  נגלה  תחילה 

ואת העתיד להיות'. מלמדים את  ובאתי ללמדך את ההווה את שהיה   ]...[ הבן  אני  אני האם,  האב, 

יוחנן שהאחד הוא יחיד, הוא המושל היחיד שאין מעליו, שאין דבר לפניו, והוא נצחי. הטקסט הקופטי 

כרוך בבעיות קשות: שחזור הטקסט, תרגום, היחס בין טקסטים נבדלים ומקוטעים וקביעת ההקשר 

התרבותי.79 כיוון שלצערי איני יכול לחוות דעה כלשהי בעניינים נכבדים אלו, אמנע מלדון בהם. האל 

כאשר עמדו בפני הפרשן אתגרים חדשים ופולמוסים עם דעות אחרות. כדברים האלו אפשר לומר גם על ספרות חז"ל. 

ראה עוד: להלן הערות 100, 104, 107.

אבל, לפי דוגמתו של יחזקאל, ההתגלויות יכולות להשתנות גם אצל נביא אחד.  74

ולא  'בחזוין  נאופיטי:  – תרגום   )8 יב  )במ'  בחיֹדת'  ולא  'ומרֶאה  שמא אפשר לקשר לכאן תרגומים ארמיים למילים   75

המילה  ]כתיב  רבים?  צורת  להיות  צריך  'דמותא'  בפשיטתא  שגם  )אפשר  בדמותא'  ולא  'בחזוא  פשיטתא:  בדמוין'; 

זהה בצּורת יחיד ובצורת רבים לַמֵעט סימן ֶהבחן של שתי נקודות מעל האות[ במהדורה הביקורתית של הפשיטתא 

 .)]A. P. Hayman (ed.), Vetus Testamentum Syriaca: Numbers, Leiden 1991, p. 41 :לא נרשמו חילופים. ראה

לכאורה מסורת תרגומית זו, המשותפת לפשיטתא ולתרגומים יהודיים, תופסת את 'דמויותיו' של האל כצורה שבה 

רואים אותו נביאים. אבל על פרשנות זו יש להקשות מן ההקשר בתרגום נאופיטי לפסוקים 8-6 שם, והדברים צריכים 

עיון רב.

 G. G. Stroumsa, ‘Polymorphie divine et transformations d’un mythologème: l“Apocryphon de Jeanˮ et ses  76

sources’, VC, 35 (1981), pp. 412–434
 M. Waldstein and F. Wisse, The Apocryphon of John: Synopsis of Nag :לסינופסיס הוורסיות של החיבור ראה  77

Hammadi Codices II, 1; III, 1; and IV, q with BG 8502,2 (NGMS, 33), Leiden 1995, pp. 14–23. ראה גם: 
K. L. King, The Secret Revelation of John, Cambridge, Mass. 2006, pp. 26–29

BG 20, 21, 3–5 )מהדורת ולדשטיין-ויסה ]שם[, עמ' 16(. הוורסיה השנייה כרוכה בבעיות תרגום והשלמת קיטועים.   78

ראה דיונו של סטרומזה )לעיל הערה 75( ובמאמרים הנזכרים בהערה הבאה.

 K. L. King, ‘“In Your Midst as a Child” – “In the Form of an Old Man”: Images of Aging and Immortality in  79

 Ancient Christianity’, T. K. Seim and J. Økland, Metamorphoses: Resurrection, Body, and Transformative
Practices in Early Christianity, Berlin 2009, pp. 69–92 )אני מודה לפרופ' אריאל שישה־הלוי ולפרופ' קינג על 
 Z. Pleše, שהפנו את תשומת לבי למאמרה(. פירושה והשלמותיה של קינג לפסקה שלפנינו ממשיכים את הקו של

 Poetics of the Gnostic Universe: Narrative and Cosmology in the Apocryphon of John, Leiden 2006, 
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)או: כריסטוס( מתגלם בדמויות אנושיות שונות: בחור וזקן, שהן רק פנים שונות באחדותו של האל. 

סטרומזה הצביע על הִקרבה ללשון דרשתנו בבבלי, חגיגה יד ע"א,80 ולפי סברתו יש בטקסט פירוש 

ברוח נוצרית למיתולוגומנון יהודי קדום.

אולי כדאי להוסיף שלפנינו לא רק ניגוד בין ישות אלוהית צעירה לישות אלוהית זקנה )לפי ורסיה   

אחת של האפוקריפון(, בדומה לאמור במכילתא דר"י, אלא גם האמור בסמוך באפוקריפון – בעניין 

היחס בין העולם הזה לעולם הבא – נראה דומה לאמור בסמוך במכילתא דר"י: 'אני לעולם הזה אני 

לעולם הבא'; ההדגשה שלא היה אל לפניו, ושהוא נצחי מזכירה את הפסוקים המובאים במכילתא 'אני 

ראשון ואני אחרון' )יש' מד 6(; 'אני הוא, לפני לא נוצר אל ואחרי לא יהיה' )שם מג 10(. האם דמיון זה 

מקרה הוא, או שלפנינו יחידות דומות? יהא הדבר כאשר יהא, עצם ההשוואה מלמדת שחוגים שבעיני 

חז"ל היו בוודאי נחשבים למאמינים בשתי רשויות, היו שותפים לניסוחים שאינם רחוקים כלל מאלו 
המשתקפים במכילתא. זה כשלעצמו מאלף.81

ורי ומשמעותה : מקבילה לדרשה אצל אפרם הס ם' וא לוח וא זקן, לקרב ה לדין ה ' ה. 

אני  הגנוסטי,  העולם  מן  לדרשתנו  שהוצעה  והמקבילה  התלמודי  בחומר  הפנימיים  הבירורים  לאחר 

בא לעיקר ענייני: מקבילה חשובה לדרשתנו, שלא הוער עליה עד כה, מצויה בשיר של אפרם הסורי 

)המאה הרביעית לסה"נ(, בן תקופתם של האמוראים. שיר זה ושיריו האחרים של אפרם בעניינים אלו 

חשובים, לפי דעתי, גם לביאורה של המסורת במכילתא וגם לביאורן של מסורות במעה"ד. שירו של 

אפרם הוא חלק ממחזור שיריו 'על האמונה'. שירים אחרים, דומים במהלכם הרעיוני )במחזור שירים זה 

pp. 28–40; ראה: קינג )שם(, עמ' 75, הערה 29. שלא כסטרומזה, ְּפֶלֶׁשה רואה בפסקה זו פיתוח של מסורת יוונית־
פילוסופית ולא של מסורות יהודיות. 

את  להקביל  קל  זו  ולגרסה  הדרשה,  שבנוסחי  הקדום  הוא  חגיגה  בבבלי  שהנוסח  מניח   )76 הערה  )לעיל  סטרומזה   80

האמור באפוקריפון של יוחנן.

אחד  לכל  וכזקן,  כצעיר  )הנראה  ישו  של  פולימורפיה  הקרוי  הנוצרי  המוטיב  לכאן  קשור  מידה  באיזו  היא  שאלה   81

לפי עניינו(. סטרומזה דן במאמרו גם במוטיב זה וראה בו פיתוח אחר של אותה תפיסה תאולוגית יהודית. במעשי 

השליחים האפוקריפיים )מן המאה השנייה והשלישית לסה"נ( יש כמה פסקאות שבהן ישו נגלה באופנים שונים – 

כילד, כנער, כזקן – ואף אחת מהופעות אלו אינה מהותו. לסיכום המוטיב במעשי השליחים האפוקריפיים ולדיון 

 P. J. Lalleman, ‘Polymorphy of Christ’, J. N. Bremmer (ed.), The Apocryphal Acts :בהצעות בדבר מוצאו ראה

 of John, Kampen 1995, pp. 97–118. ללמן הציע שמוטיב זה הוא תוצאה של פרשנות פנים־נוצרית, דוֵקטיסטית, 
לדמותו של ישו )כלומר שרק נדמה בגוף(. סטרומזה הזכיר גם תפיסות תאולוגיות של אבות הכנסייה )אירנאיוס, 

כגון  שונות,  לישויות  ואף  שונים,  גילים  בני  כגון  שונים,  לאנשים  שונות  בצורות  ישו  הופיע  שלפיהן  אוריגנס( 

 H. de Lubac, Aspects of במיוחד:  ראה  שם  שהוזכרה  הספרות  ומן   ;417 עמ'  )שם(,  סטרומזה  ראה:  מלאכים. 

 J. A. McGuckin, ‘The Changing Forms of Jesus’, L. Lies :וכן ראה ;Buddhism, London 1953, pp. 87–123
Origeniana Quarta, Innsbruck and Wien 1987, pp. 215–222 ,(.ed). כל אלו דומים מבחינה פנומנולוגית לנושא 
האלוהות  של  פולימורפיות  נוצרית  בתפיסות  אעסוק  הבא  בסעיף  במחלוקת.  שנוי  הגנטי  קשרם  אבל  כאן,  הנדון 

)לאו דווקא של ישו לאחר האינקרנציה שלו בגוף אדם( ושל ראיית האלוהות )תאופניה( לפי יכולותיהם השונות של 

הנביאים. תפיסות אלו, כפי שאנסה להראות, קרובות מאוד לתפיסות היהודיות, גם מבחינה טקסטואלית, ומן הראוי 

לבחון אם יש קשר ביניהן לתפיסות הפולימורפיה של ישו שנדונו במחקר.
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ובמחזורים אחרים(, מתווים את גישתו של אפרם, ודומה שהם כוונו נגד אויביו המרים: הן נגד קטרוגם 

של תלמידי מרקיון על אלוהי הברית הישנה הן נגד חקירותיהם של הנאו־אריאנים באלוהות, שאפרם 
התנגד להם בכל מאודו.82

וכך נאמר בשיר זה:83  

הרי את דמותנו שלנו לבש ולא לבש, / פשט ולא פשט, כשהיה לבוש בה – היה עירום ממנה, /   .3 

 ְלָבָׁשּה לעזר )לנו( ופשָטּה בשינוי )דמויותיו(: / כאשר פשט ולבש כל דמות / לימד שלא זו 

היא דמות ישותו, / ]משום[ שנסתרת )כסיא( היא ישותו – צר אותה בנגלות.

מלחמה  ואיש  חלוץ  כגיבור  היה  וכן   / יומין  ועתיק  כזקן  היה  אחד  במקום    .4

לוחם. / במקום אחד רץ  הוא  לקרב  זקן,  הוא  / לדין   84 וקרבתנא(: חליצא  )גנברא 

היה כאטי, / במקום אחד עייף היה, במקום אחד ישן היה, / במקום אחד היה נזקק. / בכל 

תחבולה התאמץ לרכוש אותנו ]...[

)הציפור(  וזו   / אותה,  ומלמד  מסתתר  הראי  מאחורי   / לציפור  הדיבור  את  המלמד  זה  ואף    .6

כאשר היא פונה בכיוונו של הדיבור ההוא / – את דמותה לפני עיניה היא מוצאת / וסבורה 

שחברתה מדברת עמה. / דמותו התקן לפניך ]או: דמותו התקין לפניה[, שבאמצעותה תלמד 

את דיבורו ]...[

גיבור, / דמות )זה( שכתוב ששכב או דמות זה  דמות  או  היא  זקן  דמות  דמותו  הרי    .8

 שאינו ישן, / דמות זה שכתוב שעייף או זה שלא ייגע. / ב)כך ש( קשר והתיר – עזר ללמדנו. / 

לבנת ספיר הצטמצם ועמד עליה, / התרחב מלוא השמים כאשר הכול בשֳָׁעלו היה.

הוא הראה שהוא במקום אחד והראה שהוא בכל מקום, / סברנו שבמקום אחד הוא, והנה הפך    .9

למלוא הכול ]...[

להודיענו רצה שני דברים: שהוא היה ולא הוא היה. / עשה לו )לעצמו( באהבתו פני עבדיו,   .11
שיביטו בו.85

 E. Beck, Des Heiligen Ephraem des Syrer Hymnen de fide [CSCO, 154; SSyr, 73],(  XXXVI על האמונה   82

אמורה   15 וסטרופה  לאריאנים(,  קבוע  )רמז  החקירות  מן  מזהיר  אפרם   4 בסטרופה   .)Louvain 1955, pp. 89–93
כנראה נגד תלמידי מרקיון וטענתם שאלוהי הברית הישנה רוצה בזבחים. השווה לפולמוס אנטי־מרקיוניסטי מובהק 

 E. Beck, Des Heiligen Ephraem des Syrer( 9-7 בעיקר סטרופות ,XXXVI בשיר אחר של אפרם: נגד המינויות

XXX )שם,   Hymnen Contra Haereses [CSCO, 170; SSyr, 76], Louvain 1957, esp. pp. 145–146(; וכן שם 
 S. P. Brock, Saint Ephrem the Syrian Hymns on Paradise, New York 1990, pp. 44–49 :עמ' 123-120(. וראה

הְסָפרות הערביות מציינות כאן, ובציטוטי שיריו של אפרם בהמשך המאמר, את מספרי הסטרופות בשירים. תן דעתך   83

לכך שלעתים דילגתי בתרגומי על סטרופות וחלקי סטרופות. הבאתי כאן יותר מן הנחוץ לדיון הן כדי להאיר את 

מחשבתו ודרך הילוכו של אפרם הן משום שלהלן יידונו מקבילות נוספות בשיר זה, וסבורני שטוב להציג במכלולם 

ראה:  אפרם.  של  הדתית  שיטתו  של  מובהק  כמייצג  השיר  מן  חלקים  הביא  ברוק  להם.  שאדרש  אפרם  דברי  את 

 S. P. Brock, The Luminous Eye: The Spiritual World Vision of saint Ephrem, ברוק )שם(; וביתר הרחבה: 

Kalamazoo, Mich. 1992, pp. 25–27, 60–66
בסורית 'גנברא וקרבתנא', זהו תרגום הפשיטתא ל'איש מלחמה' בשמ' טו 3.  84

על האמונה XXXI )מהדורת בק ]לעיל הערה 82, עמ' 107-106(. בסטרופות הקודמות האל מתואר כלובש 'ֵׁשמות'   85
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4 יש מקבילה מדויקת לדרשה שאנו עוסקים בה. אפרם משווה בדיוק את אותם הפסוקים  בסטרופה 

11-9 נאמר: 'חזה הוית עד די כרסון רמיו ועתיק יומין יתב, לבושה  ז  שבהם עסקה המכילתא. בדנ' 

כתלג חור ושער ראשה כעמר נקא ]...[ דינא יתב וספרין פתיחו', ובשמ' טו 3 נאמר 'ה' איש מלחמה 

הוא שבכל אחת משתי  לוחם'. פתרונו של אפרם  הוא  זקן, לקרב  הוא  'לדין  ה' שמו'. אפרם מתרץ: 

ההתגלויות הללו התגלתה פעילות אחרת של האל – פעילות הנזכרת מפורשות בכל אחד מן הכתובים 

)'איש ]גיבור[ מלחמה', 'דין'( – ועל כן צויר האל בצורות אנושיות שונות. יש לתת את הדעת למעמדה 

המיוחד של הדרשה בשירו של אפרם: שאר הניגודים בתיאורי האל נאמרים בקצרה בשיר הזה, ורק 

בעניין שמ' טו 3 ודנ' ז 9 הרחיב אפרם והסביר את הקשרן ה'תפקודי' המובהק של ההתגלויות השונות 

בברית הישנה, ונראה שהוא שאב זאת ממסורת מגובשת. מסורת זו לא יכלה לצמוח על מצע יווני,86 

ֶׁשֵּכן האל הוא 'גיבור מלחמה' בנוסח העברי ובפשיטתא לשמ' טו 3, אבל לא בתרגום השבעים. 

במפורש  הנזכרת  ה'מלחמה',  ובין  בדניאל,  במפורש  הנזכר  ה'דין',  בין  הניגוד  ברור  אפרם  אצל   

בספר שמות. מסורתו של אפרם אינה אלא עוד צורה של המסורת הידועה לנו היטב ממקורות יהודיים, 

ולדעתי זו פחות או יותר צורתה המקורית. קביעה זו אינה נובעת מקדמות זמנו של אפרם – שהרי הוא 

היה בן תקופת האמוראים, ומאוחר לזמנן של המכילתות – אלא מכך שמסורתו פשוטה ויפה, ומובנת, 

משום שבאופן טבעי מול 'איש מלחמה' עומד בה הזקן השופט הנזכר במפורש בדניאל. הניגוד הבסיסי 

בין שמ' טו 3 לדנ' ז 9 מאפשר להבין את מקור הבעיה בהכללתו של פסוק זה בדרשות חז"ל. במכילתא 

דר"י נדחק הפסוק מדניאל, וכנגד שמ' טו 3 הועמד שמ' כד 10; במכילתא דרשב"י אמנם עומד כנגד 

'נגלה )עליהן( בסיני',  ָהרָאיה למילים  זה מובא משום מה כפסוק  9, אלא שפסוק  ז  3 – דנ'  שמ' טו 

ולא מובן מה עניין דניאל אצל הר סיני. אפשר לתרץ תמיהות אלו אם נניח שבמסורת הקדומה עמדו 

זה מול זה שמ' טו 3 ודנ' ז 9 )כמו אצל אפרם(, ושמסורת זו הועברה לפירוש הפסוק 'אנכי ה' אלהיך 

אשר הוצאתיך מארץ מצרים', כלומר אלוהי סיני הוא האל שנגלה בים סוף בצאת ישראל ממצרים. 

 9 ז  דנ'  ובדחיקת  המכילתות  בשתי  'סיני'  בהוספת  הניכר  החספוס  את  להסביר  יכולה  כזאת  העברה 

למעמדו המשני בדרשה כפי שהיא במכילתא דר"י. לפי הצעה זו מתקבל על הדעת שמכילתא דרשב"י 

האל  לרִאיית  רָאָיה  ְּפסוק  ביקשו  הרחיבה:  דר"י  מכילתא  ואילו  הדרשה,87  של  למקורה  יותר  קרובה 

בסיני ומצאוהו בשמ' כד 88.10 אפשר שהדרשן במכילתא דר"י חש צורך להכניס לדרשה את הניגוד 

שבין המידות האלוהיות המוָּכרות, דין ורחמים, ומול 'איש מלחמה' העמיד 'מלא רחמים',89 גם כאשר 

אנושיים, כדי שיוכל להיות עם בני האדם.

אף על פי שגם אצל הסופרים הסורים הקלסיים יש פירושים השואבים מטקסטים יווניים )במישרין או בעקיפין(, ואין   86

כאן המקום להאריך.

אני ער לכך שבמכילתא דרשב"י הדרשה שלפנינו היא על שמ' טו 3.  87

ושמא גם הסמכת הכיסא שבדניאל להדום שבשמ' כד 10 השפיעה )בפרטים אדון במקום אחר(. נראה שלכך כיוון גם   88

שפר, ישו היהודי )לעיל הערה 11(, עמ' 286, הערה 12.

ושמא התיאור 'זקן מלא רחמים' קשור לפסוק בדניאל, שכן הייתה מסורת קדומה ש'עתיק יומין' יהיה מלא רחמים   89

במשפטו )'כי הבחיר יעמוד לפני אדון הרוחות ]...[ והוא ידין את הנסתרות ]...[ ואדון הרוחות ירחמם כי רבים רחמיו' 

]חנוך א מט 2 - נ 3[(; הייתכן שהיה מי שקרא את דניאל לאור מסורת זו?
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זו, ככל הצעת שחזור של מסורת  הדברים לא נבעו מן הכתובים )או מן הדרשה המקורית(.90 הצעה 

ואולם נראה לי שמכל מקום אפשר להשתכנע בראשוניותה של  והמניעים לגלגוליה, השערה היא. 

המסורת המשתקפת בשיר של אפרם.

בניסוחו של אפרם 'לדין הוא זקן, לקרב הוא לוחם' )ובהקשר של דברי אפרם בשיר זה בכלל( מודגש   

שהתגלויות האל הן לפי פעולתו הראויה של בשר ודם. דברים אלו הם מעין האמור בפי ר' לוי במעה"ד 

זקן', ובמימרה  יוצאת אלא מפי  ]...[ שאין תורה נאה  ידי בחור  'שאין מלחמה נאה לעשות אלא על 

המקבילה בבבלי: 'אין לך נאה בישיבה אלא זקן ואין לך נאה במלחמה אלא בחור' )חגיגה יד ע"א(.

למרבה הפלא בכל המקבילות הרבות שבספרות התלמודית למסורת שלפנינו, דמות הזקן שבדניאל   

'דין',  המילה  את  הקדומים  המדרשיים  במקורות  מצאתי  לא  'דין'.  במילה  ישירות  מתאפיינת  אינה 

והנה בפיוט מאוחר מאשכנז  דווקא במשפט.  המופיעה בפסוק בדניאל, או את הרעיון שמדובר כאן 

)מיוחס לר' יהודה החסיד, סוף המאה השתים עשרה(, שבו זכתה הדרשה שלפנינו )באחד מניסוחיה( 

לעיצוב פיוטי, נאמר: 'ִהְמִׁשילּוָך ְּבֹרב ֶחְזיֹונֹות, ִהְּנָך ֶאָחד ְּבָכל ִּדְמיֹונֹות.91 ַוֶּיֱחזּו ְּבָך ִזְקָנה ּוַבֲחרּות, ּוְׂשַער 

ָיָדיו לֹו ָרב'.92 כלום  ְקָרב, ְּכִאיׁש ִמְלָחמֹות  ְּביֹום  ּוַבֲחרּות  ִּדין  ְּביֹום  ְקָנה  ֹראְשָך ְּבֵׂשיָבה ְוַׁשֲחרּות: ִז

לי,  ידוע  שאינו  מדרשי  מקור  לפניו  היה  הפייטן  לפני  שהיו  המדרשיים  המקורות  שאר  שבין  ייתכן 

ושהיה קרוב בסגנונו ובעניינו למדרש שעמד לפני אפרם?

צעיר  היה  הוא  האמוראים;  בתקופת   ,)373-306 )בערך  לסה"נ  הרביעית  במאה  חי  אפרם  נזכור:   

בכמה עשרות שנים בלבד מחייא בר אבא, שבשמו הודגש במעה"ד הפולמוס האנטי־נוצרי בהקשר 

שביסוד  האחדות   – עצמם  אלו  דברים  והנה  היא אנטי־נוצרית.  במכילתא  הדרשה  שגם  ואפשר  זה. 

התגלויותיו השונות של האל – מצויים לפנינו בשיר נוצרי, ולא כמוטיב בלבד אלא במקבילה קרובה 

ההתגלות  התאופניה,  בתורת  בניין  אבן  זו  דרשה  שימשה  אפרם  אצל  ומדרשית.  מילולית  מבחינה 

האלוהית לנביאים. בהגותו של אפרם זו הֹוכחה לכך שלא האל עצמו נגלה לנביאים בדמות הגוף, אלא 

שהאל בהתגלותו לנביאים נגלה לאנושות בפנים שונות, המשקפות היבטים שונים של אלוהותו הבלתי 

ַלֵּבן,  האב  בין  להבחנה  מקום  אין   – המדרשיים־היהודיים  בנוסחים  גם  ולדעתי   – זה  בנוסח   מושגת. 

יומין' בדניאל. נמצא אפוא  'עתיק  יומין' ל'בר אנש'. את הדרשה מעסיק רק האל, שהוא  'עתיק  בין 

שבן זמנם של המקורות היהודיים השתמש במסורת יהודית לשם היגד תאולוגי נוצרי מורכב על מהות 

האלוהות וההתגלויות האלוהית.

ולשחזור  האמוראים  ובמדרשי  במכילתות  הדרשה  לניתוח  לדעתי  מסייעת  אפרם  אצל  המקבילה   

מסייעת  הזאת  המקבילה   .11-9 ז  לדנ'  נכבד  מקום  בו  שיוחד  היהודית,  הדרשה  של  המקורי  הנוסח 

8, כדוגמה לצמצום האל במקום קטן אחד, בסמיכות  10 – נזכר גם בשיר של אפרם, בסטרופה  פסוק זה – שמ' כד   90

לניגוד שבין שמ' טו 3 לדנ' ז 9. הייתכן שפסוק זה שינה את הקשרו המקורי בדרשה? ואולם בזה אנו נכנסים לעולמן 

של השערות שאין דרך לאששן לפי שעה.

למקורו המדרשי של ניסוח זה ראה לעיל הערה 54.  91

א"מ הברמן, שירי הייחוד והכבוד, ירושלים תש"ח, עמ' מח. ברור שמחבר השיר השתמש במקורות המדרשיים לשם   92

פרשנות פילוסופית להתגלויות האנתרופומורפיסטיות של האל.
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של  זמנם  בנות  יותר,  ושיטתיות  יותר  מפורשות  תאולוגיות  אמירות  של  בראי  מדרשים  לראות  גם 

אמוראים. מקבילה זו מחייבת אותנו להרהר ביחס הנפתל שבין שאילה בין־דתית לפולמוס בין־דתי 

עלינו לראות  כלום  יהודיים.  סורית, שהושפע הרבה ממדרשים  כותב  נוצרי  היה  ופנים־דתי. אפרם 

מקבילה זו כהשפעה יחידה במינה ומבודדת על אב כנסייה זה? בדיקה מדוקדקת יותר תעלה שלא כך 

הדבר.

ודיות ו. מקבילות נוצריות ומקבילותיהן היה

זו  במימרה  הרחבה  ביתר  לדון  כדי   )7 קטע  ב,  )נספח  במעה"ד  לוי  ר'  של  דרשתו  אל  שוב  נחזור 

ובמקבילותיה וכדי לענות על השאלה האחרונה שהצגתי:

זקן.  ולזה  בחור  לזה  יושב,  ולזה  עומד  לזה  לישראל,  הקב"ה  נדמה  הרבה  בדמויות  לוי:  א"ר 

כיצד? כשנגלה הב"ה על ים סוף לעשות מלחמתן של בניו ולִהָּפרע מן המצריים לא נראה להם 

ה' שמו'  איש מלחמה  'ה'  בחור, שנאמר  ידי  על  ֵלָעׂשֹות אלא  נאה  שאין מלחמה  כבחור,   אלא 

)שמ' טו 3(, וכשנגלה הב"ה על הר סיני ליתן תורה לישראל לא נראה להם אלא כזקן, שאין תורה 

נאה יוצאת אלא מפי זקן, מה טעם, *דכתיב* 'בישישים חכמה ובאורך ימים תבונה' )איוב יב 12( 

וכן דניאל אומר 'חזה הוית עד די כרסוון *רמיו* ועתיק יומין יתיב' )דנ' ז 9(.

כאן מפורש כאמור שהדמויות האלוהיות הנגלות לישראל נגלות לפי הראוי לבשר ודם, אבל אין הן 

משקפות את מהותו האִמתית של האל.

את  זו  לצד  זו  מוצאים  אנו  לסה"נ(,  החמישית  )המאה  הקדוש'  גרגוריוס  'תורת  ארמני,  בחיבור   

ההבחנה התפקודית בין התגלויות האל בדנ' ז 9 ובשמ' טו 3, וכן אזכור כללי של ההתגלויות האלוהיות 

זקן'  ולזה  בחור  לזה  יושב,  ולזה  עומד  'לזה  כמו  ממש  ביניהן,  הניגוד  סיבת  שתובהר  בלי  השונות, 
במעה"ד. וכך נאמר בחיבור זה:93

כבר  המשפט,  כס  על  כשופט  יומין  עתיק  את  רואה  ואחר  כמצביא,95  במרכבה94  נראה  לאחד 

אנש הבא עם ענני שמים.96 אחר ראה אותו כאדם על המזבח, כמו שנאמר 'ראיתי את ה' נצב על 

אני מודה מקרב לב לפרופ' מיכאל סטון על שתרגם בעבורי את הקטע מארמנית והבהיר לי את הסתומות בארמנית.   93

 The Teaching of Saint Gregory: An Early Armenian Catechism,Revised Edition, ראה:  לאנגלית  תרגום 

translation and Commentary by R. W. Thomson, New Rochelle, N.Y. 2001, §§319–320, pp. 61–62. על 
קשרו של ספר זה לנצרות הסורית )כולל פירושי אפרם( וליוחנן כריסוסטומוס ראה במבוא, עמ' 43, 49.

אולי יש להשוות לחב' ג 15 ולמדרשים על הפסוק, כגון מכילתא דר"י ויהי ו )מהדורת הורוביץ-רבין, עמ' 112(.  94

התרגום הארמני לשמ' טו 3 גורס 'ְמַׁשבר מלחמות' בעקבות תרגום השבעים. גם כאן אין אפוא מסורת ארמנית ולא   95

מסורת יוונית.

לדברי פרופ' סטון 'עתיק יומין' ו'בר אנש' מזוהים זה בזה )בעקבות הנוסח בתרגום השבעים הקורא בדניאל ז 14 )'עד   96

עתיק יומיא מטה'( ὡς במקום ἕως, כלומר: בר אנש הוא כעתיק יומיא(; ואולם זיהוי זה שולי בקטע. קרבת הדברים 

בקטע זה לשירו של אפרם מלמדת אף היא שעיקר הראיה מן הניגוד שבין שמ' טו 3 לדנ' ז 9.
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המזבח' )עמ' ט 1(. האין אתה רואה כי אף על פי שהוא נראה כאדם הוכר כאדון? ואֵחר ראה אותו 

בהופעה מופלאה עוד יותר: 'ראיתי את ה' יושב על כיסא רם, וקבוצת שרפים בעלי שש כנפים 

2-1(.97 מכאן יש להבין את כל אלו כאלוהיים, כמו שהאל עשה לאברהם  ו  )יש'  מסביב לאדון' 

חזיונות תכופים ולאין מספר ולכל זרעו. זאת גם אמר הנביא בשם ה': 'ואנכי חזון הרביתי וביד 

הנביאים ֶאָּדמה' )הו' יב 11, תרגום השבעים(.

הרי לנו כאן – לצד 'איש מלחמה' ו'שופט' – 'נצב )על המזבח(' ו'יושב )על כיסא רם(', כמו במעה"ד. 

דמיון מובהק ְלקטע זה אפשר למצוא במדרש אגדת בראשית98 )שגם בו יש חשיבות רבה להו' יב 11 99(:

'חזון ישעיהו בן אמוץ' )יש' א 1(

'ודברתי על הנביאים ואנכי חזון הרביתי' וגו' >>'וביד הנביאים אדמה'<< )הו' יב 11( – 

אמר הקב"ה: וודאי 'ודברתי על הנביאים', אלא 'אנכי חזון הרביתי', שכולם אין נבואתו של זה 

דומה לזה. והאיך? 

עמוס ראה אותי עומד שנאמר 'ראיתי את ה' נצב על המזבח' וגו' )עמ' ט 1(, ישעיה ראה אותי יושב 

שנאמר 'ראיתי את ה' יושב על כסא' וגו' )יש' ו 1(;

משה ראה אותי כגבור שנאמר 'ה' איש מלחמה' )שמ' טו 3(, דניאל ראה אותי כזקן שנאמר 'ושער 

ראשיה כעמר נקי' )דנ' ז 9(;
לכך נאמר 'וביד הנביאים אדמה' )הו' יב 11(.100

פסוקים  זה של  דומה.102 אשכול  והמסר שלהם  הפסוקים בשני הטקסטים מושלמת,101  בין  ההתאמה 

לשון הכתוב העברי: 'ואראה את ה' ֹישב על כסא רם וִנשא ושוליו מלאים את ההיכל שרפים ֹעמדים ממעל לו שש   97

כנפים שש כנפים לאחד'.

'אגדת  קהלני,  ע'  בזה  שהציע  מה  לאחרונה  ראה  לסה"נ(  התשיעית  )המאה  בראשית  אגדת  החיבור  של  זמנו  על   98

בראשית: מבוא, הצעה למהדורה ביקורתית וענייני תוכן ומבנה', עבודת דוקטור, האוניברסיטה העברית בירושלים 

של  לזמנם  ולא  העריכה,  לזמן  אלא  מכוון  אינו  לחיבור  תאריך  שכל  מאליו  מובן   .309-308 עמ'  בעיקר  תשס"ד, 

מקורות החיבור.

13( – כמה דומיות נדֵמתי לכם: בים  לשילוב הפסוק מהושע בהקשר שלפנינו ראה גם: '"ומה אדמה לך" )איכה ב   99

כגיבר עושה מלחמה כמו שכתוב "ה' איש מלחמה", כן בסיני נדמתי כזקן מלמד תורה >>שכן נאה תורה<< כשהיא 

נדמיתי  לא  הק':  להם  אמר  לך".  אדמה  "ומה  הוי  לחופתו,  נכנס  כחתן  לכם  נדמיתי  ובמשכן  הזקנים,  מפי  יוצאה 

 ,)11 לנביאים דומיות הרבה שיאמר ליך וחזרי ביך? כמו שכתב "ואנכי חזון הרביתי וביד הנביאים אדמה" )הו' יב 

לא נראיתי להם חזיונות הרבה?' )פסיקתא רבתי לג ]מהדורת איש שלום, דף קנה ע"ב[; מובא כאן לפי ההעתקה 

ב'מאגרים', לפי כ"י פרמה, פלטינה 3122 ]דה רוסי 1240; ריצ'לר 701[(, וראה לעיל הערה 54.

100  אגדת בראשית יד )מהדורת בובר, עמ' 30(.

נוסח המסורה מנקד 'ֲאַדֶּמה', אבל ראה בהערה הבאה. סביר מאוד שהמדרש – וגם קהלת זוטא ח, א, ואולי גם ויקרא   101

רבה א, יד )מהדורת מרגליות, עמ' לא( – קראו את המילה 'אדמה' כעתיד של בניין נפעל, כגרסת תרגום השבעים 

60[, עמ' 38(. קישורו של מקרא זה אל אופן ראייתם של הנביאים לא נבע  והפשיטתא )ראה וולפסון ]לעיל הערה 

שעשוי  כפי  א,  ביח'  המשמשת   ,ὁμοίωμα היוונית  המילה  לבין   ὡμοιώθην היוונית  המילה  בין  הדמיון  מן  אפוא 

לעלות מעיון בחיבורים הנוצריים לבדם, כסברת כריסטמן )לעיל הערה 72(, עמ' 66-65 והערה 10.

במדרש אגדת בראשית נאמר עוד בהמשך: 'כשנגלה הקב"ה על אברהם בחזון נגלה עליו ]...[ שנאמר "אחר הדברים   102

האלה וגו' במחזה לאמור" )בר' טו 1(, אמר לו הקב"ה: מתירא את שנראיתי לך בחזון, חייך שאיני מראה לבניך אלא 
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המתארים התגלות בא בהקשר תאולוגי דומה בכמה חיבורים בני התקופה, כגון אצל יוהנס כריסוסטומוס 

)המאה הרביעית לסה"נ(:

18(? מה  )יוחנן א  )οὐδεὶς( מעולם'  'את האלוהים לא ראה איש  יוחנן, מה אתה אומר  אמור לי, 

נעשה לנביאים האומרים שראו את האל? ישעיהו אומר 'ראיתי את ה' ֹישב על כסא רם ונשא' 

)יש' ו 1(, וכן דניאל 'חזית עד די כרסון רמיו ועתיק יומין יתב' )דנ' ז 9(, ומצד אחר מיכה )אומר(: 

ה'  את  'ראיתי  אומר:  נביא  ושוב   ,)19 כב  )מל"א  כסאו'  על  ֹישב  ישראל  אלוהי  ה'  את  'ראיתי 

1(, ואפשר להביא עוד עדויות רבות כאלו, ואיך יוחנן אומר 'את  נצב על המזבח ]...[' )עמ' ט 

ַהָּנחּות  היה על דרך ההידמות אל  ]...[ מכך שכל אחד מהם  האלוהים לא ראה איש מעולם'? 

)συγκατάβασις(, ברור שאת המהות הטהורה שלו לא ראה איש. הרי האל פשוט, בלתי מורכב 

וחסר דמות )ἀσχημάτιστος(, וכל אלה ראו דמויות )σχήματα( שונות. והרי כך הוא עצמו אמר 

וביד  חזון103 הרביתי  'אני  ראו את המהות המדויקת:  לא  ומוכיח שהם  נביא אחר, מבהיר  ביד 
הנביאים ֶאָּדמה' )הו' יב 11, תרגום השבעים(.104

עינינו הרואות שמראי מקומות רבים דומים בשלושת המקורות, אולם משמעותם במערכת הדתית של 

כל אחד מן הדרשנים, בשיטתו הדתית ובפולמוסיו עם חוגים אחרים, מיוחדת לכל מקור ומקור )אם 

כי בבסיס כולם עומדת מגמה תאולוגית דומה(. אצל יוחנן כריסוסטומוס הדברים אמורים נגד טענות 

נאו־אריאניות, במגמה לשלול ידיעה כלשהי של מהות האל וצורתו.105 מתקבל על הדעת שגם כמה 

מטענותיו של אפרם ּכ ּוונו נגד האריאנים או הנאו־אריאנים )או לפחות גם נגדם(.106 מאלף לראות את 

ונוצריים בעלי  יהודיים  זה בהקשרים שונים בטקסטים  השימוש המשתנה שנעשה במכלול תאולוגי 

מגמות תאולוגיות שונות ומגוונות. 
כיוצא בדבר אמר תאודורט )המאה החמישית לסה"נ( בפירושו לדנ' ז 107:9  

בחזון האיך אני פורע משונאיהם ]...[ אל תתירא שנגלתי לך בחזון, "אל תירא אברם"' )אגדת בראשית יד ]מהדורת 

נאמר  הקדוש'  גרגוריוס  ב'תורת  שעליו.  להפטרה   ,1 טו  בר'  הסדר,  את  קושרת  היחידה  וכל   ,)]32-31 עמ'  בובר, 

המשפט העמום 'האל עשה לאברהם חזיונות תכופים ולאין מספר ולכל זרעו'. האם אפשר שהדמיון בין אגדת בראשית 

ובין החיבור הנוצרי אינו מוגבל ליחידה מדרשית אחת אלא נוגע אף לעריכת הדברים ולצירופם במקור כלשהו שלפני 

אגדת בראשית? צריך עיון גדול.

בתרגום השבעים: 'חזונות'. המילה 'חזון' הובנה גם במדרשים היהודיים כשם עצם קיבוצי )ולא כשם עצם יחיד לחזון   103

אחד(, ולכן לא שיניתי כאן את תרגום הפסוק.

 Jean Chrysostom, Sur l’incompréhensibilité de Dieu [Homélies( כריסוסטומוס, על היות האל בלתי מושג ד  104

אינו בראייה הפיזית, אלא בעצם  I–V] [SC, 28 bis], Paris 2000, pp. 242–244(. עניינו של כריסוסטומוס כאן 
 V. Lossky, The Vision of God 2, Leighton Buzzard, :ידיעת מהות האל, כפי שהוא מבהיר מיד בהמשך. ראה גם

Bedfordshire 1973, pp. 77–79
כריסטמן )לעיל הערה 72(, עמ' 98-77. דומני שהחומר היהודי והנוצרי הנדון במאמר זה מעניק פרספקטיבה נוספת   105

לקביעת הרקע התאולוגי של הקביעות הנוצריות. ראה עוד להלן הערה 107.

ראה לעיל הערה 82.  106

לפסקה זו הפנה אותי מר סרגיי מינוב.  107
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 )σχηματίζει( דמויות  לובש  הוא  רבות  פעמים  לקביעה בטבעו,  ניתן  בלתי  שהאל  פי  על  אף 

בחזונות כפי שהוא רוצה. אפשר לראות שהוא נגלה באופן אחר לאברהם, באופן אחר למשה, 

בהתגלויות,  ההבדל  את  רואה  אתה  וכאשר  ליחזקאל.  אחר  באופן  וכן  לישעיהו  אחר  באופן 

'אני חזון  )πολύμορφον(, שמע אותו אומר ביד הושע:  אל תניח שהאלוהות היא רבת צורות 

הרביתי וביד הנביאים ֶאָּדמה'.108 

המקורות האחרונים אומרים דברים דומים, אולם בשירו של אפרם וגם ב'תורת גרגוריוס הקדוש' מצוי 

בהקשר זה גם הניגוד בין דנ' ז 9 ושמ' טו 3. הניגוד בין פסוקים אלו נדון בהקשר תאולוגי דומה גם 
בחיבורו של אזניק מקולב, מחבר ארמני מן המאה החמישית לסה"נ )כמאה שנה לאחר אפרם(:109

ריבוי היראויות)יו(  בָנטלֹו צורה למען  ולעתים כצעיר  יומין  נראה כעתיק  והוא עצמו לעתים 

לבני  היתרה  אהבתו  את  גילה  לעבדיו,  גם  עצמו  הוא  בהופיעו  זו,  ובדרך  חמודות.110  לאיש 
אדם.111

הזמן  אותו  בת  הקדוש',  גרגוריוס  'תורת  עם  שבמעה"ד  המדרש  השוואת  זה,  בסעיף  הדיון  לסיכום 

בקירוב, מלמדת על קרבה יתרה בניסוח. הניסוח באגדת בראשית כמעט זהה לזה שב'תורת גרגוריוס 

הקדוש', ונראה ששני חיבורים אלו עיבדו מקור אחד. אין בדרשה זו שום יסוד נוצרי, ומסתבר שמקורה 

יהודי. החיבור היהודי עוזר אפוא להבין את מבנהו של הטיעון הנוצרי, ועצם ההקבלה מחייבת להקדים 
את זמנו של הקטע באגדת בראשית, חיבור שעריכתו מאוחרת.112

הטקסטים הנוצריים שסקרתי כאן מראים איך עובדו צרורות של פסוקי ראיה מן המקרא, ודומה   

אינם פרי השפעה  היהודיים לשירו של אפרם  בין המקורות  שהם מלמדים שקווי הדמיון המובהקים 

ייחודית על אב כנסייה זה. אנו נוכחים לדעת שדרשות דומות בעניין זה משתקפות בצורות שונות גם 

בחיבורים נוצריים אחרים. בחיבורים אלו הדיון שלפנינו הוא חלק משיטות תאולוגיות סדורות בדבר 

מובנות. המקור באגדת בראשית  ובלתי  היהודיים עמומות  התגלויות האל. מקבילותיהם בטקסטים 

 Theodoret of Cyrus, Commentary on Daniel, ed. & trans. R. C. Hill,( 9 פירוש תאודורט לדניאל, על דנ' ז   108

73(, עמ' 95-88. החומר היהודי  Atlanta 2006, pp. 186–187(. על הרקע התאולוגי ראה: כריסטמן )לעיל הערה 
והנוצרי הנדון כאן מלמד לפי הבנתי שהמפתח לפרשנות התאולוגית של תאודורט ושל אחרים אינו כריכת יח' א עם 

הו' יב 11 כטענת כריסטמן )שם(, עמ' 94.

לו.  ותודתי   ,)67 1914, עמ'  )לפי מהדורת טיביליסי  גם כאן מפרופ' סטון  את התרגום לעברית מארמנית קיבלתי   109

התרגום נבדל מן התרגום לאנגלית )ראה להלן ההערה הבאה(. 

המתרגמים לצרפתית ולאנגלית )להלן ההערה הבאה( העירו שהלשון הארמנית רומזת לדנ' י 10, ופרופ' סטון מאשר   110

זאת. לכאורה אפוא הודגשו כאן רִאּיֹות שונות של האל שנגלו לדניאל. האם הכוונה ל'עתיק יומין' הזקן ול'בר אנש' 

המסורת  את  ממשיך  זה  שקטע  נראה  מקום  מכל  כצעיר.  האל  של  להתגלותו  מקור  ציינו  לא  המהדירים  הצעיר? 

התאולוגית בדבר התגלויותיו השונות של האל לנביאים, מסורת המתועדת במובאות הקודמות.

 Eznik of Kolb, On God, trans. M. J. Blanchard and R. D. Young, Leuven 1998, 118, :תרגום לאנגלית ראה  111

 Eznik de Kolb, De Deo, ed. and trans. L. Mariès and Ch. Mercier (PO, 28, 4), :תרגום לצרפתית ראה .p. 89
Paris 1959, p. 590

ראה לעיל הערות 100, 101.  112
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קצר מכדי להסיק ממנו איך בדיוק הבין ופירש הדרשן את שינוי ההתגלויות. המשפט הקצר של ר' לוי 

במעה"ד שפתחתי בו את הדיון בסעיף זה מפורש מעט יותר, אבל אף הוא קצר ועמום למדיי. חשוב 

ולא מעט מחמת הניסוח הקצר והתמציתי – מובנם  לראות עד כמה נסתר מאתנו – מסיבות שונות, 

התאולוגי של מדרשי חז"ל.

ז. בפנים זעופות, בפנים משחקות: דרשות ר' לוי ואפרם

כמה מימרות בעניין ריבוי פניו של האל ביחס לעצמותו מיוחסות לר' לוי במעה"ד:

אמ' ר' לוי: יש לך ללמד מדרך הארץ ויש לך ללמד מאיקונין במעשה. יש לך ללמד מדרך   –

הארץ – בנוהג שבעולם קול אחד נכנס לתוך עשר אזנים, שמא עשרה קולות נכנסין לתוך 

ואחד  אחד  בכל  ולהביט   ]...[ כאחת  כלן  שומע  הוא  בריה  כל  תפלות  אם  ומה  אחת?  אוזן 

מישראל ולומ' לו 'אנכי ה' אלהיך', על אחת כמה וכמה )נספח ב, קטע 2(.

אמר ר' לוי: בדמויות הרבה נדמה הקב"ה לישראל, לזה עומד ולזה יושב, לזה בחור ולזה זקן   –

]...[ )שם, קטע 7(.113 

אמר ר' לוי: בפנים הרבה נגלה להם הב"ה לישראל בסיני: בפנים זעופות ]...[ בפנים שמחות   –

)שם, קטע 8(. 

על אלו יש להוסיף עוד דרשה האמורה בשם ר' לוי בשמות רבה:

חזר ר' לוי ופירשה. אמר להם ]=למינים[ :114 'השמע עם קול אלהים' – כיצד? אילו היה כתוב 

'קול ה' בכחו' לא היה העולם יכול לעמוד, אלא 'קול ה' בכח' של כל אחד ואחד, הבחורים לפי 

הרבה  קולות  ששמעתם  בשביל  כחן והזקנים לפי כחן והקטנים לפי כחן. אמר הקב"ה: לא 

יודעים שאני הוא ה' אלהיך,  בשמים, אלא תהיו  יש  הרבה  אלוהות  שמא  סבורין  תהיו 

'אנכי ה' אלהיך'.115 

7 ו־8 במעה"ד עוסקים בפנים השונות של ההתגלות האלוהית, לפי הנסיבות האנושיות של  קטעים 

8 אולי בעקבות מכילתא דרשב"י,  מקבלי ההתגלות )קטע 7 בעקבות הדרשה העיקרית שלנו; קטע 

וניסוחו תמוה, אבל בעזרת המקבילות  2 לפרטיו,  116(. קשה מאוד לפרש את קטע  ראה לעיל עמ' 

זו וריאציה על קטע 1 במכילתא דר"י ומקבילתו במכילתא דרשב"י; ראה לעיל עמ' 113.  113

דיאלוג קטוע של המינים עם ר' שמלאי נזכר קודם לכן. טענתם היא: 'אלוהות הרבה יש בעולם', ונימוקם: 'שהרי   114

33(. בתנחומא שמות כה הדרשה היא על פסוק דומה, 'כי מי כל בשר אשר  כתיב "השמע עם קול אלהים"' )דב' ד 

22(, כלומר על לשון הריבוי של 'חיים' )ולא 'אלהים חי'(. מסורת זו נראית מקורית  שמע קול אלהים חיים' )דב' ה 

יותר. השווה לוויכוח בין ר' שמלאי למינים על 'אלהים קרובים' )דב' ד 7(: ירושלמי, ברכות ט, א )יג ע"א; טור 66, 

שו' 21-17(.

שמות רבה כט, א-ב.  115
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אפשר לעמוד על כוונת הדרשה ולאשש את הסברה שדרשה זו ניזוקה במסירתה. הלימוד מן האיקונין 

הוא אימוץ הדרשה המיוחסת לר' יוחנן: 'האיקונין הזאת אלף בני אדם מביטין בה, כל אחד ואחד מהם 

אומר בי היא מבטת, כך הקב"ה מביט בכל אחד ואחד ואומר לו "אנכי ה' אלהיך"' )נספח ב, קטע 1(; 

הלימוד 'מדרך ארץ' הוא עיבוד של דרשה תנאית:

מדת בשר ודם אינו יכול לומר שני דברים כאחת אבל הקב"ה אמר עשרת הדברים כאחת שנאמר 

1(, מדת בשר ודם אינו יכול לשמוע משני  'וידבר אלהים את כל הדברים האלה לאמר' )שמ' כ 

בני אדם כשהן צועקין כאחת, אבל הקב"ה אפילו כל באי העולם באין וצועקין לפניו הוא שומע 
צעקתם, שנ' 'שומע תפלה עדיך כל בשר יבואו' )תה' סה 3(.116

הדרשה של ר' לוי בקטע 2 מוסבת על המילים 'אנכי ה' אלהיך'.117 כוונת דברי ר' יוחנן להדגיש את 

הדיבור בלשון יחיד 'אלהיך': האיקונין נראה כמביט )והאל מביט( בכל אחד ואחד, גם כאשר הם עומדים 

האנושית  להשגה  מעבר  שהוא  בקול  הדיברות  עשרת  ניתנו  איך  להסביר  המכילתא  כוונת  בציבור; 

המילולית. ואילו העניין העולה מצירופם של אלו בדרשה המיוחסת לר' לוי הוא: אף על פי שעשרת 

האלוהות, יש קול אישי  לבין  ואחד  אחד  כל  בין  אישי  יחס  הדיברות ניתנו במעמד ציבורי, יש 

ששומע כל אחד ואחד, וקול זה אינו קול האל לפי אִמתת הווייתו )שהיא בלתי מושגת( אלא הקול של 

אלוהותו, הקול שאותו יכול היחיד לשמוע; ובדרשה שבפי ר' לוי בשמות רבה נאמר שכל יחיד ויחיד 

שומע לפי כוחו, כשם שכל יחיד ויחיד רואה את האלוהות באופן הנכון לו. אכן צירוף הדרשות בשמות 

רבה מראה בעליל את הִקרבה בין המימרות המדרשיות העוסקות בקול ה' ובדמותו.

האם מימרות אלו משקפות את שיטתו של ר' לוי? על אף הקוהרנטיות של המימרות, קשה לקבוע   

יוסי בר' חנינא.118 מימרות  בדבר מסמרות. הדרשה משמות רבה מיוחסת במקבילות לחכם אחר, ר' 

משנות את עניינן תוך כדי מסירה, ואף ההקשר שבו הן מובאות ְמַׁשֶּנה את משמעותן, כפי שראינו זה 

עתה.

לידי  שבאה  אחת,  שיטה  הייתה  לוי  שלר'  נכון  אל  לטעון  קשה  התלמודית  הספרות  מתוך  אם  גם   

מקבילות  למצוא  אפשר  אלו  ממימרות  שלכמה  להעיר  יש  לו,  המיוחסות  הפזורות  במימרות  ביטוי 

בשירי אפרם, ואצל אפרם הן מבטאות השקפה תאולוגית עקיבה. נוסף על מה שראינו לעיל )עמ' 121( 

מדברי אפרם על הצורות השונות שבהן נגלתה האלוהות, אנו קוראים במקום אחר:

מכילתא דר"י, שירתא ח )מהדורת הורוביץ-רבין, עמ' 143(.  116

רק העורך של מעה"ד הסמיך דברים אלו למילים 'פנים בפנים'.  117

'בחודש השלישי'  56( בפסיקתא דרב כהנא  )לעיל הערה  ראה בתוספת שחדרה לפסיקתא דרב כהנא מן התנחומא   118

 M. Kister, ‘Allegorical Interpretations of זה:  מקור  של  בתוכנו  דיון  וראה   .)213 עמ'  מנדלבוים,  )מהדורת 

 Biblical Narratives in Rabbinic Literature, Philo, and Origen: Some Case Studies’, G. A. Anderson, 
 D. Satran and R. C. Clements (eds.), New Approaches to the Study of Biblical Interpretation in Judaism of

the Second Temple Period and in Early Christianity, Leiden 2012, pp. 168–170



מנחם קיסטר 13028[

דמויות שמתאימות לאנושות יצאו מאוצר אדון הכול: / לפי הזמן והעניין )סוערנא( עשה הוא 

דמות שיעזור בה: / לעתים ַזַעף, לעתים ִׂשמחה )חויחותא( / לעתים אימה, לעתים ניחותא,119 / 
בעוד הוא שווה ]תמיד[ למהותו / באורחותיו ִעָּמנּו120 השתנה.121

דברים אלו קרובים עד מאוד בניסוחם לדברי ר' לוי במעה"ד: 'בפנים הרבה נגלה להם הב"ה לישראל 

בפנים  משחקות  בפנים  שמחות,  בפנים  מוריקות,  בפנים  הדופות,  בפנים  זעופות,  בפנים  בסיני: 

מסבירות ]...[ פנים אימה, פנים בינוניות, פנים מסבירות, פנים משחקות' )נספח ב, קטע 8(.122 שורות 

 )114 )לעיל עמ'  שראינו  הנדונות. כפי  המסורות  של  אחר  לפיתוח  גם  מאוד  קרובות  אפרם  של  אלו 

בא: לפי  בר  חייא  ר'  העניין והזמן: 'אמר  לפי  האל משתנות  של  נאמר במפורש שדמויותיו  בתנחומא 

כל עסק ועסק וכל דבר ודבר123 *היה נראה להם* ]...[ בימי דניאל ]...[ בימי שלמה, לפי מעשיהם 

של דור'. כפי שאמרתי לעיל, לכאורה אפשר היה לראות בניסוח זה התרסה נגד שיטה נוצרית בהבנת 

האלוהות, שכן ר' חייא בר אבא הוא בעל המימרה האנטי־נוצרית החריפה במעה"ד )נספח ב, קטעים 

7א, 8א(;124 והנה כדברים האלו ממש – 'לפי הזמן והעניין' – מצאנו הן במדרשים הן בפי אפרם הנוצרי! 

אפרם לא פירש כנגד מי דבריו אמורים )שיר זה כוון נגד תלמידי מרקיון, כפי שמעידה סטרופה 15 בו, 
אבל אין בכך כדי לקבוע בוודאות שגם דברים אלו הופנו נגד קבוצה זו(.125

ות האלוהית וידיעת המה ח. מטפורת הראי 

עד כאן עסקתי במקבילה המובהקת ביותר בין הדרשה שבמכילתא דר"י ומקבילותיה ובין אפרם וכותבים 

נוצרים אחרים. בשיר שהובא לעיל )עמ' 122-121( יש עוד רעיונות תאולוגיים המתקשרים לרעיונות 

בספרות חז"ל ועשויים להאיר אותם. בסטרופה 6 שם הקביל אפרם את עניין ראיית דמות האל אל הראי. 

מאלף  של  בשפתו  לדבר  לומדת  וכך  ציפור,  מולה  רואה  הציפור  למדיי:  מורכבת  זה  בשיר  המטפורה 

הציפורים הנחבא מעבר לראי. ואולם מטפורת הראי מרכזית בשיריו של אפרם, לאו דווקא בהקשר זה,126 

והיא הושפעה כנראה גם ממטפורת הראי אצל פאולוס.127 בשיר אחר, ֶׁשַאף בו מופיעה מטפורת הראי, 

אפרם אומר שהאל גדל וקטן לפי צרכיו של האדם ואינו משתנה כשלעצמו – הוא חלש עם החלש, אוכל 

עם האוכל, נראה זקן )הוא מבאר בזה את 'עתיק יומין' בדנ' ז 9( ואינו זקן; ולענייננו הוא אומר:

או: מנוחה, שקט, שלווה )בסורית: 'בהילותא'(.   119

א[ דלותן.
ֵ
בסורית: בנמוסה ]או: בנמוס  120

על האמונה XXVI, סטרופה 8 )מהדורת בק ]לעיל הערה 82[, עמ' 91(.  121

ראה לעיל עמ' 116.  122

ראה לעיל הערה 57.  123

ראה לעיל עמ' 115.  124

כלום הניגוד בין אימתו של האל לבין הנחת שלו קשור לניגוד הבסיסי שמצאו תלמידי מרקיון בין האל של הברית   125

הישנה לאל של הברית החדשה?

E. Beck, ‘Das Bild vom Spiegel bei Ephräm’, Orientalia Christiana Periodica, 19 (1953), pp. 5–24 :ראה  126

האיגרת השנייה אל הקורינתים ג 15 )וראה להלן הערה 135(.  127
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טבעה של הישות )האלוהית( מעולם לא קטן וגדל ]...[ שכולו מילא את הכול: אין אתר   .14

בתוכו שייכנס אליו, ולא ֶרַוח חוץ ממנו שֵיצא אליו, ובכן היכן יתרחב או יגדל או היכן יצטמצם 

או יקטן? 15. רצונה הזה של הישות )האלוהית( לא היה יריב שלה ]...[ שמח הוא רצונה בה 
עצמה, שמעולם לא קטן או גדל.128

הזה שבטבע כשלעצמו ישותו בלא שינוי – אתנו הוא בעל השתנות, כאשר הוא  הרי אם הראי   .16

]...[ לנו אנחנו  ]...[ מבחוץ הוא ]=הראי[ נעטף בדמויותינו  לובש כולו את צורות האנושות 

בצלמנו הוא נראה.129 

מטפורה דומה של ראי שדמות האל משנה בה את מראה לפי טיבו של הראי, בלא שיחול שום שינוי באל 

עצמו אלא לפי רצונו של האל, מצויה בפיו של ר' מאיר, לפי מסורת בבראשית רבה:

ואת  השמים  'הלוא את  ]...[ אמר לו: איפשר אותו שכתוב בו  כותי אחד שאל את ר' מאיר 

מלא<<' )יר' כג 24( היה מדבר עם משה מבין שני בדי הארון? אמר לו: הבא  וגו' >>אני  הארץ 

לי מראות גדולות, הביא לו מראות גדולות, אמר לו: ראה בובייה שלך בהן, ראה אותה גדולה, 

הבא לי מראות קטנות, הביא מראות קטנות, ראה שם בוביא שלך, אמ' לו: ראה הבובייה שלך 

בהן, ראה אותה קטנה. אמר לו: מה אם אתה שאתה בשר ודם משנה עצמך בכל מה שתרצה, 

רוצה 'הלא את השמים  מי שאמר והיה העולם על אחת כמה ואחת כמה אתמהא, הווי כשהוא 
רוצה היה מדבר עם משה מבין שני בדי הארון.130 ואת הארץ אני מלא', וכשהוא 

שאצל  לדברים  רב  דמיון  הדומה  עמוקה,  תאולוגית  שיטה  של  עקבותיה  את  במדרש  לראות  אפשר 

בין המהות לרצון(. גם כאן עלול קורא  )הבחנה  וגם במינוח  אפרם גם בהצגת הבעיה, גם בפתרונה 

המדרש שלא להבחין בעומק התאולוגי מחמת הקיצור, ההקשר הסיפורי והימנעות מדיבור מופשט. 

השכינה, לפי מימרה זו של ר' מאיר, אינה אלא בבואה משתנה של קיומו האחד והבלתי משתנה של 

האל, ובבואה זו יכולה להצטמצם ולהתרחב. וכך אמר בבירור אפרם בשיר הראשון שהבאתי לעיל: 

האל יכול להיות בכל מקום, 'מלוא השמים', ויכול להצטמצם במקום קטן אחד – 'לבנת הספיר' – כדי 
להודיע שטבעו מעבר לכך.131

ראי  על  מדובר  רבה  בבראשית  בעוד  הנדונים:  המקורות  בין  חשוב  הבדל  להטעים  ראוי  אולם   

צורתו  את  בה  רואה  האלוהית  שהאדם בהתבוננו באספקלריה  אפרם  אצל  מודגש  האל,  את  המשקף 

שלו, צורת אדם שהאל לובש בחסדו ובאהבתו. זה מוטיב מרכזי למדיי בתפיסתו התאולוגית של אפרם.

גם במעה"ד אנו מוצאים דימוי לראי בדברי 'רבנין' אנונימיים שדרשו את המילים 'פנים בפנים'   

דברים אלו מתבארים בשיר אחר: 'טבעו של האל מעולם לא גדל ולא קטן, קטן ברצונו וגדל ברצונו. גדילה שאין   128

לטבעו יש לרצונו' )נגד המינויות XXXVI, 6 ]מהדורת בק ]לעיל הערה 82[, עמ' 145[(.

נגד המינויות XXXII, סטרופות 7-4, 16-11 )מהדורת בק ]לעיל הערה 82[, עמ' 131-127(.  129

.ebr. 30 בראשית רבה ד, ד )מהדורת תיאודור-אלבק, עמ' 28-27(; הטקסט לפי כ"י וטיקן, הספרייה האפוסטולית  130

)לעיל הערה XXXI ,)82, בסמוך למטפורת הראי; ראה לעיל עמ' 121, סטרופות 9-6. אפרם, על האמונה   131
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 132.)6 קטע  ב,  )נספח  בפנים"'  "פנים  כך  צד,  מכל  פנים  ומראה  במראות  מחופה  שהוא  'לבית  כך: 

4( התפרש שהדיבור בין האל לאדם לובש את  נראה לי שהפסוק 'פנים בפנים ִּדבר ה' עמכם' )דב' ה 

צורת הראי ומשקף לאדם את האלוהי בדמות האנושית הראויה לו )בדומה למטפורה של אפרם(, כמו 

במימרות אחרות במדרש זה )נספח ב, קטעים 1, 2, 7, 8(.133 כך מתבקש בעצם לפרש מן הביטוי 'פנים 

בפנים', כלומר פני האדם הם ממש נוכח פני האל,134 ומטפורת הראי יכולה להצטרף לכאן בנקל, ודומה 

שפרשנות קדומה היא. ושמא השפיע אף הפסוק הדומה 'פה אל פה אדבר בו ומרֶאה ]ְקרא: ומרָאה[ ולא 

בחיֹדת' )במ' יב 8(.135 במקרה זה )שלא כבדרשה שנדונה לעיל בחלקים ה-ז( איני טוען שיש קשר גנטי 

בין אפרם ובין המקורות היהודיים, ועם זאת דומה שהשוואת המקורות מועילה להבנה חדשה ומדויקת 

יותר של הטקסטים היהודיים הקצרים והאניגמטיים.

בני אדם בשל  לפניהם של  פניו  דימה את  נאמר שהאל  לעיל  בשיר הראשון של אפרם שהבאתי   

'אהבתו', והכוונה לאהבתו לבני אדם.136 כיוצא בזה, וביתר פירוש, אמר אזניק מקולב:

ברצותו להיראות לקדושיו, הוא התגלה לא בצורה אחרת אלא רק בצורת אדם שעשה בצלמו. 

ואין זה לחינם, אלא כדי שַיְרֶאה את אהבתו היתרה שיש לו לאדם.137 

ָלָאמור  אלו  דברים  להשוות  מעניין  לאדם'.138  היתרה  אהבתו  את  'גילה  שהאל  אזניק  אמר  ובסמוך 

במכילתא דר"י )בסמוך לדרשה שהבאתי ממסכתא דשירה(:

לפי כ"י רומא, קזנטנזה 3324 )סצ'רדוטה 66(. קטע זה חסר בדילוג מחמת הדומות בדפוס במהדורת איש שלום. לפני   132

כן יש מימרה סתומה של ר' יוסי בי ר' בון: 'לטורנוס הזה שהוא מראה פנים בכל צד. כך "פנים בפנים דבר ה' עמכם"'. 

מ' גידמן פירש בהערות בסוף מהדורת איש שלום את המילה 'מורנס' )כך הגרסה שם( ראי, אבל הצעה זו בעייתית 

מכל צד.

סביר פחות לדעתי לפרש את המשפט הקצר שבמדרש ש'פנים בפנים' הן הפנים השונות של האלוהות שהשתקפו   133

במראות השונות )מעין מדרשו של ר' מאיר(.

כך אומר ר' יהושע בן לוי: 'פנים כנגד פנים' )נספח ב, קטע 14(, כלומר פני האדם ממש כנגד פני האל. מיד בהמשכו   134

של קטע זה בא הביאור הנועז: 'חדא מתרתי: או הגבוה ]=האל[ השפיל עצמו או הנמוך ]=האדם[ הגביה את עצמו'. 

)ראה גם  יודעים שהגבוה השפיל את עצמו'  סיני" אנו  ה' על הר  "וירד  'מן מה דכתו'  לוי:  בן  ר' חנין  תשובתו של 

במקבילה, תנחומא, כי תשא כז(, מצמצמת את נועזותה המופלגת של המטפורה הקודמת. אפרם משתמש במטפורה 

זו בתעוזה רבה יותר, שכן לטעמו אין כאן 'חדא מתרתי', אלא מהלך פרדוקסלי: 'רכנה ]גדולת האל[ אל הילד, כדי 

 ,)82 )לעיל הערה  בק  ]מהדורת   3 XXXII, סטרופה  המינויות  )נגד  אל המרום'  ]=בני האדם[  קנייניה   להעלות את 

עמ' 127[( – כך אפרם מסכם את מטפורת הראי. וראה לשיר זה לעיל עמ' 131 והערה 128.

כך פירש לדעתי פאולוס, האיגרת השנייה אל הקורינתים ג 18 )אבל יארכו הדברים מלנמק אותם כאן(. אני מקווה   135

לדון בפירוט בפסקה זו באיגרת פאולוס וברקעה המדרשי.

דומה  רעיון   .122 עמ'  לעיל  וראה   ;)107 עמ'   ,]82 הערה  ]לעיל  בק  )מהדורת   11 סטרופה   ,XXXI האמונה  על   136

 Irénée de Lyon, Contre les hérésies, 4.20.5 (L. Doutreleau, :במקצת לזה של אפרם מצוי כבר אצל אירנאיוס 

B. Hemmerdinger et al. [eds.] [SC, 100.2], p. 639; אהבתו של האל נתונה לנבחרים, אנשים שהאל בחר שיוכלו 
לראותו, אף על פי שהוא אינו נראה; ראה: לוסקי )לעיל הערה 104(, עמ' 32.

אני מודה  גם כאן   .)589 88, תרגום לצרפתית, עמ'  )תרגום לאנגלית, עמ'   118  ,)111 )לעיל הערה  אזניק מקולב   137

לפרופ' סטון על תרגומו מן הארמנית )מהדורת טיביליסי 1914, עמ' 66(.

בפסקה שצוטטה לעיל בעמ' 127.  138
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133'פנים בפנים': תפיסות דמות האל במדרשים וקשריהן לטקסטים נוצריים

'ה' איש מלחמה' )שמ' טו 3( – איפשר לומר כן? והלא כבר נאמר 'את השמים ואת הארץ אני מלא' 

)יר' כג 24( וכתיב 'וקרא זה אל זה ואמר >>...מֹלא כל הארץ כבודו'<< )יש' ו 3(, וכתיב 'והנה כבוד 

ה'  מלחמה  איש  2(! ומה ת"ל 'ה'  )יח' מג  אלהי ישראל בא וגו' >>...והארץ האירה מכֹבדו'<< 

חיבתכם ומפני קדושתכם אקדש שמי בכם, שנאמר 'כי אל אנכי ולא איש וג'  מפני  שמו'? 

בקרבך קדוש' – אקדש שמי בכם.139 

איך יכול האל, המלא את השמים ואת הארץ, להיקרא 'איש'? אם נבודד את המילים 'מפני חיבתכם' 

נמצא שניסוח זה דומה עד מאוד לניסוחיהם של אפרם ושל אזניק מקולב. חיבתו של האל לבני האדם 

ואילו בטקסטים הנוצריים מדובר במין האנושי  דווקא כלפי האנשים שבישראל  אמורה במכילתא 

כולו )אם כי היו שהדגישו שנציגיו הם נבחרי האל(.140 הבדל זה נוסף על ההבדל המהותי: הטקסטים 

היהודיים, שלא כמו אלו הנוצריים, לא קשרו את הופעותיו של האל ְּבאינקרנציה שלו.

במכילתא,  אחר  ממקום  ואחת  הספרא  מן  אחת  קרובות,  מקבילות  שתי  יש  במכילתא  זו  לדרשה   

שמהן עולה ש'מפני חיבתכם' הוא אכן עיקר הדרשה:

24( – ראה חיבתן של  )יר' כג  1.  הכבוד שנאמר בו 'הלא את השמים ואת הארץ אני מלא נֻאם ה' ' 

ישראל עד איכן גרמה לכבוד הזה המרובה141 כלידחק ליראות מדבר מעל הכפורת מבין שני 
הכרובים.142

כלומר לא שכבוד האל נדחק, ולא שדיבר מעל הכפורת מבין שני הכרובים, אלא שנראה כמדבר והיה 

כנדחק בין הכרובים143 ומצמצם את עצמו )ראה סטרופות 9-8 בשירו של אפרם, לעיל עמ' 121(, מפני 

חיבתן של ישראל. מקבילה זו מסייעת לסברה שגרעין הדרשה במכילתא היה: '"ה' איש מלחמה" – 

איפשר לומר כן? והלא כבר נאמר "את השמים ואת הארץ אני מלא" ]...[ ומה ת"ל "ה' איש מלחמה"? 

מפני חבתכם'. על זה נוספו המילים 'ומפני קדושתכם' וכו' ושינו את משמעותם של הדברים.

'וה' הולך לפניהם יומם' )שמ' יג 21( איפשר לומר כן? והלא כבר נאמר 'הלא את השמים ואת הארץ   .2

 אני מלא נֻאם ה' ' )יר' כג 24( ואומר 'וקרא זה אל זה ואמר' וג' >>...מֹלא כל הארץ כבודו'<< )יש' ו 3( 

מכילתא דר"י, מסכתא דשירה ד, מהדורת הורוביץ-רבין, עמ' 131.  139

כשיטתו של אירנאיוס )ראה לעיל הערה 136.  140

;41-40 עמ'   ,)60 הערה  )לעיל  וולפסון  ראה:  רבא'  'יקרא  על  ה';  כבוד  רבא',  'יקרא   = המרובה'  'הכבוד   141 

 G. G. Scholem, Jewish Gnosticism, Merkabah Mysticism, and Talmudic Tradition, New York 1965, p. 68;
M. Kister, ‘Notes on Some New Texts from Qumran’, JJS, 44 (1993), p. 28

ספרא, נדבה פרשה א, פרק ב )מהדורת פינקלשטין, עמ' 18-17(.  142

מבין  והדיבור  מלא'  אני  הארץ  ואת  השמים  'את  הפסוק  בין  בניגוד  שעסקה  מאיר,  ר'  בשם  במימרה  לעיל  דנתי   143

והפתרון  זה  131. פתרון  יישבה את הניגוד בעזרת מטפורת הראי. ראה לעיל עמ'  ר' מאיר  הכרובים. מימרתו של 

שבספרא שייכים לאותו עולם מחשבתי, כפי שמוכח מתוכם, וכפי שעולה גם מן ההשוואה עם אפרם.
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'והנה כבוד אלהי ישראל וג' >>...והארץ האירה מכֹבדו'<< )יח' מג 2( ומה תלמוד לומר "וה' הולך 

לפניהם יומם >>...בעמוד אש להאיר להם<<" )שמ' יג 21('? 

בניו מחשיכין אצלו,  והיה  ומחשיך  בימה  על  דן  אנטונינוס המלך פעמים שהוא  אומר:  רבי 

מאחר שנפטר מן הבימה היה נוטל את הפנס ויאר לפני בנו >והיו גדולי מלכות קרובין אצלו 

לי  שאין  מפני  לא  לאו,  להם:  אומר  והוא  לבניך,  ונאיר  הפנס  את  נוטלין  אנו  לו:  ואומרים 

מי שיטול את הפנס ויאיר144 לפני בניי<,145 אלא הרי אני מודיע לכם חיבתן של בני שתהיו 

נוהגין  העולם שיהו  אומות  כל  לפני  ישראל  חיבתן של  הק'  הודיע  כך  בכבוד,  נוהגים עמם 

עמהם בכבוד.146 

מימרתו של רבי עונה על השאלה איך ייתכן שהאל עצמו הוא שהלך לפני בני ישראל. אולם הניסוח 

שבשאלה לדיוקו, ובפרט כאשר קוראים אותו יחד עם שתי השאלות האחרות שבמקבילות שהבאתי 

– שנאמר עליו  לומר שהאל  ייתכן בכלל  איך  והספרא(, מעלה שאלה אחרת:  )מן המכילתא  לעיל 

בנביאים שהוא מלוא העולם ומאיר לכול – 'הולך לפני' ישראל ומאיר להם? לפי המקבילות נראה 

שהתשובה על שאלה זו הייתה: 'להודיע חיבתם של ישראל' או כיוצא בזה, כלומר האל מתבטא כך 

כדי ללמד על חיבתו לישראל;147 ולפי זה דבריו של רבי במכילתא הם הרחבה של הדרשה בכיוון 

אחר. 

שמ'  על  )מכילתא  הדרשות  שלוש  בין  גנטי  יחס  שיש  נראה  כולם  המקורות  של  הזה  הבירור  מן   

'מפני  21(, ושעיקר עניינם לומר שהופעותיו השונות של האל הן  יג  3, ספרא, מכילתא על שמ'  טז 

חיבתן של ישראל'. רעיון זה דומה בניסוחו ומקביל במידה מסוימת בעניינו לרעיון הנוצרי התולה את 

האנתרופומורפיזם המיוחס לאל בחיבת האל לאדם.

יומין ט. לבושו של עתיק 

ויש דמיון רב ביניהם לבין המהלך התאולוגי שלו בשירים  9 גם בשירים אחרים,  ז  אפרם עסק בדנ' 

נושא  הייתה  ִזקנתו,  ובעיקר  יומין',  'עתיק  של  שדמותו  עוד  למדים  אנו  אלו  משירים  שהובאו. 

'נגד  שיריו  סדרת  מתוך  שניהם  דומה,  שעניינם  שירים  בשני  אפרם  של  דבריו  ואלו  לפולמוס.148 

המינויות':

בכ"י אוקספורד: 'ויאור'.  144

בכ"י אוקספורד יש כאן דילוג, כנראה מחמת הדומות.  145

מכילתא דר"י, ויהי )מהדורת הורוביץ-רבין, עמ' 82(.  146

למהלך פרשני דומה לפירוש ירידת האל )בר' יא 5( אצל פילון ובספרות חז"ל ראה: פילון, על בלילת הלשונות,   147

141-134; תנחומא בובר, ֹנח כח )מהדורת בובר, עמ' 56(.

בהקשר זה ארחיב את הדיבור במאמרי )לעיל הערה 1(.  148
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שיר לב:

הרי בעוד הראי הוא ישות שאין )בה( ִזקנה / מקבל תוכו את דמות הִזקנה / בסוד הגדולה    .4

שראה דניאל / מרֶאה ִזקנה / מפני שנזדלזל המלך כנער: / מלך המלכים לבש את הִזקנה / 

כמו זקן מכובד דן את הרשעים שנזדלזלו בחטא.

ישות )האל( שאינה מזקינה לבשה את הִזקנה / כדי ללמד במשלים על בנה וחביבה. בפני    .5

)פרצוף( זקנתו הראה את אבהותו / כדי להודיע שֶילד לו, / בר אנש שראה דניאל שעמד 

לפני עתיק יומין ]...[

 / )האל(  גדולת  על  )כביכול(  / שרוב תמורות עברו  אף מטעים,  הכופרים הטועים  ָׁשמעו    .10

וסברו שכמו קולות שאולים שנאמרו )בעניינה( / כך גם פעולותיה )של הישות האלוהית( 
כי אוזניהם הוטרדו / מן הקולות הברוכים של הנביאים ]...[ 149

שיר לו:

]...[ הרי מתעטף הבורא בכל הדמויות ]...[ / לדמויות הבורא התנכרו, לדמויות הנכרי    .9

היו קרובים ]...[

על אדוננו )=ישו( שהתעטף מלבושים ואיברים / אמרו )הכופרים( שדמויות שאולות הראה,    .12

על עתיק יומין שנראה ב)בגדים( לבנים / קבעו שכך הוא באמת. / את הרוחני עשו )=טענו 
שהוא( גופני, / את הגופני עשו )=טענו שהוא( מזויף.150

שני השירים הם פולמוס עם תלמידי מרקיון.151 לדברי אפרם דווקא את האנתרופומורפיזמים המיוחסים 

את  ואילו  האלוהות,  עצם  את  כלל  משקף  שאינו  וכמבע  כמשלים  להבין  יש  הנביאים  בדברי  לאל 

הופעתו האנושית של ישו יש להבין כהופעה אנושית במלוא מובן המילה. בשיר הראשון נרמז שיריביו 

על  עברו  תמורות  שנזדקן )'שרוב  סברו  וכנראה   ,)5 סטרופה  לב,  זקן )שיר  שהבורא  סברו  אפרם  של 

יתב,  יומין  )'ועתיק  יומין'  'עתיק  של  הלבנים  בבגדיו  שעסקו  עולה  השני  השיר  ומן  ]האל['(;  גדולת 

 לבוֵׁשּה כתלג ִחָּור ושער ראֵׁשּה כעמר נֵקא' ]דנ' ז 9[(, ופירשו אותם כפשוטם )שיר לו, סטרופה 12(. 

והנה עיסוק שלילי כזה בבגדיו הלבנים של 'עתיק יומין' מצוי אף במדרש, וגם שם הוא מצורף להאשמת 

האל כזקן. כך נאמר בדרשה השייכת, בצורתה שלפנינו, לספרות התנחומא:

תדברו  תרבו  'אל  שנאמר  בגאוה,  עליו  שבאו  מאלו  שִּיָּפרע  יומין  עתיק  שנקרא  הקב"ה  ישב 

א"ל  לבוש,  בפורפירא שהוא  אותו  גינו  3(.152 משל למלך שהבריונים שלו  ב  )שמ"א  גבוהה' 

נגד המינויות XXXII )מהדורת בק ]לעיל הערה 82[, עמ' 131-127(.  149

שם XXXVI )שם, עמ' 147-146(.  150

אולם  נתפרש,  לא  היריב  של  שמו  לו  בשיר  כאן(.  הובאה  שלא   ,1 )סטרופה  מרקיון  עם  גלוי  פולמוס  הוא  לב  שיר   151

9( אין ספק שהוא כיוון לענות )לפחות בעיקר( על 'האשמות' של  'הנכרי' )סטרופה  ובין  'הבורא'  לאור הניגוד בין 

מרקיוניסטים כלפי האל הבורא, שהם העמידוהו בניגוד לאל הבלתי נודע, הנכרי.

והשווה: '"תאלמנה שפתי שקר ]...[ הדוברות על צדיק עתק" )תה' לא 19( על צדיק חי העולמים דברים שהעתיק   152

מבריותיו, "בגאוה" )שם( אתמהא בשביל להתגאות ולאמר אני דורש במעשה בראשית "ובוז" )שם( אתמהא מבזה 
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כך  מכם,  ונפרע  מחליפּה  שאני  חייכם  לבוש  שאני  בפורפירא  ועסקתם  הכל  הנחתם  המלך: 

ה'  'הוגעתם  זקן אלא שיגע במעשיהם, כד"א153  יומין לא שהוא  אלו הרשעים שנגעו בעתיק 

בדבריכם' )מל' ב 17(, א'>>מר<< ל'>>הם<< אני מחליפה שנאמר 'מדוע אדום ללבושך' )יש' סג 2(, 

ופורע מכם שנאמר 'ה' כגבור יצא כאיש מלחמות יעיר קנאה' )יש' מב 13(.154 

הדרשה יוצאת נגד מי שמזלזלים באלוהי ישראל ומגנים אותו, באים עליו בגאווה, לכאורה מתוך עיסוק 

בדמות האל במקרא )'גינו אותו בפורפירא שהוא לבוש'(, ודרשה זו מתאימה מאוד נגד גנוסטיקאים. 

ולבגדים  זקן'(155  שהוא  'לא  מגיב  המדרש  זקנותו )ועליו  על  הוא  המדרש  מתמודד  שאתו  לאל  הגינוי 

שהוא לובש )'עסקתם בפורפירא שאני לבוש?'(. מול תיאורו של האל הזקן ניצב כאן האל הצעיר ואיש 
המלחמה הנלחם באויביו כמקדם.156

: ם מדמים צורה ליוצרה' 'גדול כוחן שלנביאים שה י. 

ביטוי כפול בבראשית רבה לאור שיר של אפרם  

לעיל )עמ' 130( הובאה סטרופה מתוך שיר של אפרם. התבוננות בסטרופות שלפניה ואחריה עשויה 

להאיר מימרות קצרות בספרות חז"ל. וכך נאמר בשיר:

ְלַדמות את ישות)ו( לבריות / שאדם יסבור )כך( – טעות גדולה היא: / ְּבמקום ש)יש( ֶּפה אוזניים    .7

ועיניים – / זו הרכבה שיש בה חולשה ]...[ 

על כבודי אתמהא' )בראשית רבה א, ה ]מהדורת תיאודור-אלבק, עמ' 3[(. שמא הכוונה לחוגים דומים, ושמא ואולי 

שולבה בעיקרּה של הדרשה שלפנינו בשמות רבה גם דרשה על תה' לא 19 )'עתק' = עתיק יומין?(.

 Opp. Add. שיגע', 'כד"א' – כך כ"י ירושלים, אוסף בניהו )לשעבר ששון 920(, ובדומה כ"י אוקספורד, בודליאנה'  153

fol. 3 )נויבאואר 147(. את הנוסח 'שנגעו בעתיק יומין' )בדפוס( אפשר שצריך לתקן, ולגרוס: 'ֶשִּיְּגעּו לעתיק יומין' 
)בניין פיעל של השורש יג"ע, מקביל לבניין הפעיל בפסוק המצוטט בסמוך, מל' ב 17(.

שמות רבה ל, יח.  154

האמירה:  את  המן  בפי  המאוחר  המדרש  ׂשם  כך  פגנים.  בפי  מצויה  הייתה  נזדקן  היהודים  שאלוהי  ההאשמה  עצם   155

'אלוה שִטבע פרעה בים ועשה לישראל נסים וגבורות ששמעתם – כבר הוא זקן ואינו יכול לעשות כלום, שכבר עלה 

הזקין'  וגבורתו שכבר  והיכן ּכחו  בין האומות,  וִפזרן  והגלה את ישראל  והחריב ביתו, ושרף את היכלו,  נבוכדנצר 

)אסתר רבה ז, יג(. וכבר השוו לכאן את הטענה הפגנית בדבר חולשתו של אלוהי היהודים: 'חסר כוח ויכולת שהוא 

 G. H. Rendall, Minucius Felix[ 4 ,יחד עם עמו שבויים בידי בני האדם הרומאים' )מינוקיוס פליקס, אוקטביוס י

London 1931, p. 340 ,(LCL)[(. מדרשי הַתָּנאים התמודדו עם טענה זו: 'יש גבור במדינה וכחו עליו בן ארבעים 
שנה אינו דומה לבן חמישים ולא בן חמישים דומה לבן ששים ולא בן ששים לבן שבעים אלא כל שהוא הולך כוחו 

מתמעט אבל מי שאמר והיה העולם אינו כן' )מכילתא דר"י, שירה ד ]מהדורת הורוביץ-רבין, עמ' 130[, על הפסוק 

'ה' איש מלחמה' ]שמ' טו 3[(. וראה: שרמר )לעיל הערה 11(. האם אפשר שלפנינו ִקנטּור פגני אנטי־יהודי על אלוהי 

היהודים שנזדקן, שלבש צורת פולמוס דתי מרקיוניסטי?

עצם הניגוד בין לבושו הלבן של 'עתיק יומין' בדנ' ז 9 ובין הפסוק 'מדוע אֹדם ללבושך' )יש' סג 2( מופיע גם במדרש   156

במכילתא דרשב"י )לעיל עמ' 116(, וכאן נוסף עליו הפסוק 'ה' כגבור יצא כאיש מלחמות יעיר קנאה' )יש' מב 13(, 

המזכיר כל כך את הפסוק בשמ' טו 3 )אלא שהוא אמור לא על העבר אלא לעתיד לבוא(.
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8.  דמויות שמתאימות לאנושות / יצאו מאוצר אדון הכול / לפי הזמן וההתנהגות ]...[157

9.  הרי משה כאשר מלמד היה את העם, / בדמויותינו ִמלל את גדולתו, / ביטל אותן בכך שאמר: / 

'לא ראיתם דמות מתוך האש' / – הרי שַהִּנְכֶסה לא לבש דמות בהר סיני / שמא יצייר אותו העם 

בסממנים ]=צבעים[, / הקנה לעצמו צלם ופנים )פרצופא( / אצל משה, כדי שָיצּור158 אותו בתוך 

לבו.

וכמו שעזר ולא הראה / פנים וֶצלם בהר סיני, / כדי שלא ייתן עילה לעבודת אלילים / שָּתצּור   .10

ונרגיש  יופיו,  / שַיראה לנו את  )בכך( ששוב לבש דמיון פנים  ָעַזר   / אותו בטעות לבני אדם, 
ביופיו. / )בכך( שלא הראה – מנע טעות, / ו)בכך( שהראה – היה ַמְרֶּבה עזרה.159

בבראשית רבה נאמר:

אמר ר' יודן: גדול כוחן שלנביאים שמדמין את הצורה ליוצרה, 'ואשמע את קול אדם בין אולי' 

16(, אמר ר' יודן בר' סימון: אית לן קרייא אוחרן דמחוור יתר מן דין, 'ועל דמות הכסא  )דנ' ח 
דמות כמראה אדם' וגו' )יח' א 26(160

היו  פירושים.  בכמה  התפרשה  ליוצרה'  הצורה  את  שמדמין  שלנביאים  כוחן  'גדול  זו,  קצרה  מימרה 
שראו בה הרחקה של ההגשמה, והיו שראו בה עדות לממד גופני של האל.161

צורה  'מדמים  זרה  עבודה  שעובדי  המימרה  לוי  לר'  מיוחסת  רבה  בבראשית  אחר  במקום  והנה   

בפי  אמנם   – אמורות  ליוצרה'  צורה  'לַדמות  המילים  הפליאה  למרבה  לנוטעה'.162  נטיעה  ליוצרה, 

אמוראים שונים – הן על עבודה זרה )כמובן על דרך הגנאי( הן על מראה הנבואה. כפילות זו עשויה 

יש  זה עתה: לדעתו מצד אחד  להתבאר לאור הצגת הדברים הדיאלקטית בשירו של אפרם שצוטט 

להרחיק את ציורו של האל בדמות עבודת אלילים )בסממנים(, 'לַדמות את הישות לבריות', ומצד אחר 

ההתגלויות למשה ולנביאים עוזרות לבני האדם לראות לנגד עיניהם תמונות שונות )בלב( המקרבות 

את האל אליהם, אבל רק מבחינת התפיסה האנושית ולא מבחינת המהות האלוהית. הדגשה זו היא יסוד 

בסטרופה זו דנתי לעיל, עמ' 130.  157

' שָּתצּור אותו בטעות לבני אדם'(, וכאן הופכת לצורת האל בלב  לשון צר צורה, האמורה בצלמים )השווה להלן:   158

המאמין. והשווה: על האמונה XXXI, סטרופה 3 )לעיל עמ' 121(.

על האמונה XXVI )מהדורת בק ]לעיל הערה 82[, עמ' 91-90(.  159

לא  לגופה,  בה  לדון  יש  המסורת  פירוש  לצורך   .)256-255 עמ'  תיאודור-אלבק,  )מהדורת  א  כז,  רבה  בראשית   160

במסגרתה בבראשית רבה ולא במקבילות המדרשיות.

ירושלים תשמ"ג,  יהדות,  והנוצרית', הנ"ל, פנים של  'צלם אלוהים בתיאולוגיה היהודית  ראה למשל: א' אלטמן,   161 

עמ' 15; י' לורברבוים, צלם אלהים: הלכה ואגדה, ירושלים ותל אביב תשס"ד, עמ' 64-57, ושם על מחקרים קודמים; 

 M. A. Fishbane, ‘Some Forms of Divine Appearance in Ancient Jewish Thought’, J. Neusner et al. (eds.),
 From Ancient Israel to Modern Judaism: Intellect in Quest of Understanding: Essays in Honor of Marvin

Fox, II, Atlanta, Ga. 1989, pp. 261-270; וולפסון )לעיל הערה 60(, עמ' 38-37.
בראשית רבה כד, א )מהדורת תיאודור-אלבק, עמ' 230(.  162
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מוסד בשיטתו של אפרם )כפי שראינו שוב ושוב במאמר זה(.163 הייתכן שגם כפילותו של מטבע הלשון 

'לדמות צורה ליוצרה' במדרש משקפת מהלך תאולוגי דומה )לא בהכרח זהה!( שקישר באופן דיאלקטי 

את דימוי הבריות לאל באלילות מחד גיסא ובמראה הנבואה מאידך גיסא?

וף דבר ס

מאמר זה, שהוקדש לתפיסת הופעותיו השונות ודמויותיו השונות של האל,164 נע בין ניתוחם הפנימי 

נוצריות  מקבילות  בעיקר  חיצוניות,  עדויות  לבין   – והרעיונות  העריכה  הטקסט,   – המדרשים  של 

על  במכילתא  דרשה  עמדו  המאמר  ביסוד  חז"ל.  מימרות  את  חדש  באור  המאירות  שונים(  )מסוגים 

למדים  שאנו  שלה  חדש  ונוסח  חז"ל,  בספרות  ומקבילותיה  וכזקן  מלחמה  כאיש  האל  של  התגלותו 

משיר של אפרם, שהוא נוסח אחר של הדרשה היהודית. נוסח זה פשוט יותר, ולדעתי ראשוני יותר, 

הקדומים  התהוותה  שלבי  את  לשחזר  לנסות  מאפשר  והוא  כה,  עד  לרשותנו  שעמדו  המקבילות  מן 

של הדרשה היהודית ולהאיר את מוקדה הפרשני: עימות בין שמ' טו 3 לדנ' ז 10-9. מקבילה אחרת, 

בטקסט 'תורת גרגוריוס הקדוש', נתנה בידינו מפתח לראות את קדמותו של קטע מן החיבור המאוחר 

אגדת בראשית.

עניינים אלו – שאין לזלזל בהם כלל – פותחים פתח לשאלות גדולות ועקרוניות בדבר האינטראקציה   

בין שתי הדתות: היהדות והנצרות. רעיון דתי ודרשה משמשים חכמים יהודים בפולמוסם עם הנצרות 

ועם הרעיון הביניטארי )או הטריניטארי( שבמרכזה, בשעה שאותה דרשה משמשת כותבים נוצרים 

בני הזמן להגדרת אמונתם שלהם ולפולמוס פנים־נוצרי. מצב פרדוקסלי זה – שאינו יחיד במינו – 

העשירה  היהודית  במורשה  הכרוך  לנצרות בתקופת התלמוד,  היהדות  בין  המורכב  ליחס  עדות  הוא 

של הנצרות, במגע בין שתי הדתות ובצורכיהן הפולמוסיים. בעניינים אחרים שנדונו במאמר )למשל 

אהבת האל לישראל או למין האנושי בכללו, התגלות האל כאדם( ניכר שהדמיון והשוני בין המקורות 

היהודיים לאלו הנוצריים מעורבים זה בזה; גם כאשר יש יסוד יהודי לרעיון, הוא מקבל צורה חדשה 

הניסוחים  בין  והשוני  הדמיון  גנטי,  קשר  להוכיח  קשה  כאשר  גם  נוצרי.  בהקשר  חדשה  ומשמעות 

בספרות היהודית ובספרות הנוצרית חשובים להבנת המחשבה הדתית של כל אחת משתי הדתות ויחסן 

אין  עיניים:  מאיר  הגנוסטית  מקבילתה  ובין  היהודית  הדרשה  בין  בניסוח  הבולט  הדמיון  אף  לזו.  זו 

בו לגשר על התהום שבין שתי השיטות הדתיות, אבל יש בו להראות את כוחם של ניסוחים דומים 

בשיטות כה שונות. ואנו עומדים ותוהים: מה בין הניסוח הדומה להקשרים השונים כל כך בתוך כל 

אחת ממערכות החשיבה הדתיות?

מעניין להזכיר שגם במדרש קהלת זוטא )ח, א(, במקבילה לדברי חז"ל שהובאו לעיל, נאמר )לאחר ציטוט הפסוקים   163

דנ' ח 16 ויח' א 26(: 'שהוא מדמה להם בדמיונות הרבה שנאמר "וביד הנביאים אדמה" )הו' יב 11('. לניסוח זה יש אח 

במדרש שיר השירים זוטא ובמעה"ד, ראה לעיל הערה 54. וכבר דן במקבילות אלו וולפסון )לעיל הערה 60(, עמ' 38.

ראה: וביהדות  בנצרות  האנושית(  היכולת  לפי  המשתנות  האל  )מצוֹות  ודומיהם  אלו  רעיונות  של  רחבה  לסקירה   164 

S. D. Benin, The Footprint of God: Divine Accomodation in Jewish and Christian Thought, Albany 1993
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והדינמי בין הטקסט לקונטקסט,  מן הפרט באנו אפוא אל שאלות כלליות: הכרת היחס המורכב   

וסוגיו השונים של הפולמוס.  בין הניסוח לתוכן, בין דו־שיח ושיתוף לבין חוסר היכרות והתעלמות 

קבוצות,  ובין  רעיונות  בין  כוללים  וליחסים  מקיפות  דתיות  לתפיסות  קשורים  כאן  שנדונו  הפרטים 

ועל כן אין לגשת אליהם במבודד ולא כאל נתונים סטטיים. לא תיוג וקונסטרוקציות יאים להם אלא 

תחושת הזרימה הרב־כיוונית בין דתות וקבוצות והטקסטים שנוצרו בהן.

החומר שנדון במאמר זה מעלה תפיסות תאולוגיות מעודנות בספרות המדרש בדבר התגלויות האל   

והתאופניות של הנביאים. מן הניתוח הפנימי למדנו למשל על גלגולי תפיסות של פני האל: מפניו 

של האל כפי שהוא מתגלה לבריותיו – בפנים של אימה ובפנים שוחקות – עברה המסורת אל פנים 

שונות בסוגות שונות של כתבי הקודש. מקבילה מכתבי קומראן מלמדת שהתפיסה בדבר פנים של 

זה ראינו כי לרבים מן הרכיבים של  דין ופנים של רחמים לאל – קדומה היא. בכמה מסעיפי מאמר 

מדרש עשרת הדברות יש מקבילות בכתביו של אפרם, שהיה בקירוב בן זמנם של החכמים שהשתתפו 

במדרש זה. כצפוי אפרם הביע עצמו בצורה רחבה יותר, מופשטת יותר ותאולוגית־שיטתית יותר מזו 

של המדרשים המקבילים. ברור שאין לקרוא את כל דיוקיו של אפרם ואת כל מודעותו התאולוגית 

)שהיא חוליה בחשיבה תאולוגית נוצרית( לתוך המקבילות המדרשיות; ובכל זאת ברבים מן המקרים 

הדיון השיטתי והרחב בחומר הנוצרי מאיר באור יקרות מדרשים שלא נתבארו כל צורכם, אם מחמת 

והחידתי של הניסוח, אם מחמת הניסוחים הקונקרטיים האופייניים לדרשות חז"ל,  הקיצור המופלג 

ואם משום התעמעמות כלשהי של הניסוחים והטקסטים בתהליכי המסירה. השתדלתי לחשוף משהו 

ממחשבתם הדתית של חכמי המדרש ולשרטט פרק בתורת האלוהות של חז"ל: מּודעּות להתגלויות 

השונות שנגלה בהן האל לאדם ויכולת ההשגה של האל הבלתי מושג.

  ]37
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נספח א

השוואת נוסחי מכילתא דרשב"י

מכילתא דרשב"י
כ"י ניו יורק, פריז ומנצ'סטר165

מכילתא דרשב"י
166 T-S 132 'כ"י קיימברידג

מדרש הגדול שמות167

'ה' איש מלחמה ה' שמו' 

לפי שכשנגלה ה ]קב"ה על[ 

ה ]י[ ם נראה להן כבחור עושה 
מלחמה 'ה' שמו'168

כזקן  סיני  ב[  נגלה ]עליהן 

הוזית'  חזה  ' רחמים169  מלא 

וגומ' )דנ' ז 9( 

שלא ליתן פתחון פה לומר שתי 

רשויות יש בשמים, אלא 'ה' איש 

מלחמה ה' שמו' 

'ה' איש מלחמה' 

לפי שכשניגלה הק' על הים 

ניראה להן כבחור עושה מל' שנ' 

'ה' איש מלח' ', 

חזה  ' שנ'  כזקן  בסיני  ניגלה 

הוית עד די כורסון רמיו ועתיק 

יומין יתיב לבושיה כתלג חיור 

שער ראשיה כעמר נקי...'

וכל כך למה? שלא ליתן פתחון 

פה לאומות העו' לומר שתי 

רשיות בשמים אלא 'ה' איש 

מלחמה ה' שמו'

'ה' איש מלחמה ה' שמו'

לפי שכשנגלה הקב"ה על הים 

נראה להם כבחור עושה מלחמה 

שנ' 'ה' איש מלחמה' 

כזקן  בסיני  עליהן  ונגלה 

חזה  ' שנאמר  כענין  עטוף170 

הוית עד די כרסוון רמיו ועתיק 

יומין יתיב לבושיה כתלג חיור 

ושער רישיה כעמר נקי'

יכול שהן שתי רשויות ת"ל 'ה' 

שמו'

מהדורת אפשטיין-מלמד, עמ' 81. הקריאה המעודכנת ביותר )בפרטים( ראה: כהנא )לעיל הערה 3(, עמ' 172. נוסח   165

דומה מובא בספר 'מראות הצובאות', שהעיר עליו אפשטיין בהשלמותיו למכילתא דרשב"י: 'ובמכילתא דר' שמעון 

בן יוחאי: "ה' איש מלחמה ה' שמו" לפי שכשנגלה הקב"ה על הים נראה להם כבחור עושה מלחמה הה"ד "ה' שמו", 

נגלה להם בסיני כזקן מלא רחמים, שלא ליתן פתחון פה לומ' שתי רשויות יש בשמים אלא "ה' איש מלחמה ה' שמו"' 

)D. C. Matt, The Book of Mirrors: Sefer Marʾot ha-Zoveʾot, Chico, Calif. 1982, p. *164 ]אני מודה לפרופ' 

מנחם כהנא שהפנה אותי למקור זה[; וראה: מהדורת אפשטיין-מלמד, עמ' 251(; במובאה זו חסר הפסוק מדניאל, 

אם משום שהוקשה למישהו עניינו כאן ואם מחמת דילוג־קיצור פשוט.

מהדורת אפשטיין-מלמד, עמ' 233. ראה דברי מלמד במבוא למכילתא דרשב"י במהדורה שם, עמ' מב-מד.  166

מהדורת מרגליות, עמ' רצה. לנוסח מכילתא דרשב"י המשתקף במדרש הגדול ראה: כהנא, המכילתות לפרשת עמלק   167

)לעיל הערה 18(, עמ' 132.

צריך להיות: 'כבחור עושה מלחמה >>שנ' 'ה' איש מלחמה<< ה' שמו', ונשמט מחמת הדומות.  168

כך גרס טודרוס אבולעפיה. ראה: שער הרזים )לעיל הערה 62(, עמ' 94, בשם מכילתא דרשב"י = הנ"ל, אוצר הכבוד   169

)לעיל הערה 62(.

כך גרס כנראה הרמב"ם: 'משה רבינו עצמו ראהו על הים כגבור עושה מלחמה ובסיני כשליח צבור עטוף' )הלכות   170

יסודי התורה א, ט(. נראה שהוא גרס אפוא 'כזקן עטוף', ופירש 'זקן' כאן כשליח ציבור לפי האגדות שהקב"ה נגלה 

יז  השנה  ראש  )בבלי,  תפילה'  סדר  למשה  לו  והראה  צבור  כשליח  הקב"ה  שנתעטף  'מלמד  ציבור:  כשליח  למשה 

 ע"ב(; וראה גם: סדר אליהו זוטא ה )מהדורת איש שלום, עמ' 42(. שני המקורות האחרונים הובאו בידי גולדין )לעיל 

הערה 41(, עמ' 128, בשמו ובשם י' טברסקי.
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נספח ב

קטע ממדרש עשרת הדיברות171
'פנים בפנים ִּדבר ה' עמכם' )דב' ה 4(

אמר ר' יוחנן: האיקונין הזאת אלף בני אדם מביטין בה, כל אחד ואחד מהם אומ' בי היא מבטת,   ]1[

כך הקב"ה מביט בכל אחד ואחד ואו' לו 'אנכי ה' אלהיך'.

אמ' ר' לוי: יש לך ללֹמד מדרך הארץ ויש לך ללמד מאיקונין במעשה. יש לך ללֹמד מדרך הארץ –   ]2[ 

בנוהג שבעולם קול אחד נכנס לתוך עשר אזנים, שמא עשרה קולות נכנסין לתוך אוזן אחת? 

ומה אם ְּתִפלות כל בריה הוא שומע ֻּכלן כאחת – 'שומע תפיל' ' ]=תפילות[ אינו אומר כן, אלא 

'שומע תפילה עדיך כל בשר יבאו' )תה' סה 3( – ולהביט בכל אחד ואחד מישראל ולומ' לו 'אנכי 

ה' אלהיך' על אחת כמה וכמה. 

אמר ר' פנחס בשם ר' יהושע בן לוי: לִגבור שהוא מפלפל בזיינו ומראה פנים בכל צד, כך 'פנים   ]3[

בפנים דבר ה' עמכם'.

אמ' ר' יוסי בי ר' בון: לטורנוס הזה שהוא מראה פנים בכל צד. כך 'פנים בפנים דבר ה' עמכם'.  ]4[

אמ' ריש לקיש: לחתיכה של פסיפס שהוא מראה פנים מכל צד 'פנים בפנים דבר ה' עמכם'.  ]5[

ורבנין אמרין: לבית שהוא מחופה במראות ומראה פנים מכל צד כך פנים בפנים.  ]6[

א"ר לוי: בדמויות הרבה נדמה הקב"ה לישראל, לזה עומד ולזה יושב, לזה בחור ולזה זקן. כיצד?   ]7[

אלא  להם  נראה  לא  מן המצריים  ולִהָּפרע  בניו  סוף לעשות מלחמתן של  ים  על  הב"ה  כשנגלה 

כבחור, שאין מלחמה נאה ֵלָעׂשֹות אלא על ידי בחור, שנאמר 'ה' איש מלחמה ה' שמו' )שמ' טו 3(, 

וכשנגלה הב"ה על הר סיני ליתן תורה לישראל לא נראה להם אלא כזקן, שאין תורה נאה יוצאת 

אלא מפי זקן, מה טעם, *דכתיב* 'בישישים חכמה ובאורך ימים תבונה' )איוב יב 12( וכן דניאל 

אומר 'חזה הוית עד די כרסוון *רמיו* ועתיק יומין יתיב )דנ' ז 9(. 

אמ' ר' חייא בר אבא: אם יאמר לך ברא דזנותא תרין אלהין אנון, אמור ליה: אנא הוא דימא ואנא  ]7א[ 

הוא דסיני.

הדופות,  בפנים  זעופות,  בפנים  בסיני:  לישראל  הב"ה  להם  נגלה  הרבה  בפנים  לוי:  ר'  אמ'   ]8[

כיצד? בשעה שהיה מראה  בפנים מוריקות, בפנים שמחות, בפנים משחקות בפנים מסבירות. 

להם פורענותם של רשעים היה מראה להם בפנים זעופו'>>ת<< בפני'>>ם<< הדופו'>>ת<< בפנים 

בפנים  להם  מראה  היה  לֹבא  לעתיד  צדיקים  של  שכרן  מתן  להם  מראה  וכשהיה  מוריקו'>>ת<< 

שמחו'>>ת<< בפני'>>ם<< מַׂשֲחקות בפנים מסבירות. 

אמ' ר' חייא בר אבא: אם יאמר לך ברא דזנותא תרין אלהין אנון, אמור לו: 'פנים בפנים דברו  ]8א[ 

אלהים' אינו אומ' כן, אלא 'דבר ה' עמכם'.

פסיקתא רבתי כא )מהדורת איש שלום, דף ק ע"א - קב ע"א(. לפי כ"י רומא, קזנטנזה 3324 )סצ'רדוטה 66(. אני מודה   171

למורי פרופ' זוסמן על שנתן בידי את הסינופסיס שעשה לפרשה זו במעה"ד.

  ]39
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ר' זכאי דשאב בשם ר' שמואל בן נחמן: בשעה שעמדו ישר' על הר סיני ואמרו 'כל אשר דבר   ]9[

זיו מזיו השכינה של מעלה.  7(. באותה שעה *ניתן* להם  ה' נעש'>>ה<< ונש'>>מע<< )שמ' כד 

ומה טעמיה, דכת' 'ויצא לך שם בגוים ביופיך כי כל'>>ול<< הוא בה'>>דרי<< אש'>>ר<< שמ'>>תי 

עליך<<' וג' )יח' טז 14(

אמ' ר' תנחום בן חנילאי: ִאלו ִנתנה תורה חתוכה לא היתה עמידת רגל למורה שיורה, שאם טמא   ]10[

יש מטמאי' כיוצא בו ואם טהור יש מטהרין כיוצא בו. 

אמ' ר' ינאי: תורה שנתן הב"ה למשה נתנה לו ארבעים ותשע פנים טהור וארבעים ותשע פנים   ]11[

טמא ]...[ 

אמ' ר' חננא בר פפא 'פנים בפנים' – פנים אימ'>>ה<< למקרא פנים בינוניות למשנה פנים מסבירות   ]12[

לתלמוד פנים משחקות לאגדה.

ר' מנחמא בשם ר' יעקב בן תראי: 'כמים הפנים לפנים' )מש' כז 19( – יש לך אדם שהרב רוצה   ]13[

ללֵמד ותלמיד אינו רוצה ללֹמד, תלמיד רוצה ללֹמד *והרב* אינו רוצה ללֵמד, ברם הכה הרב רוצה 

ללמד תלמיד רוצה ללמוד.

אמ' ר' יהושע בן לוי: פנים כנגד פנים. חדא מתרתי: או הגבוה השפיל עצמו או הנמוך הגביה   ]14[

את עצמו. אלא אמ' ר' חנין בן לוי: מן מה דכתו'>>ב<< 'וירד ה' על הר סיני' אנו יודעים שהגבוה 

השפיל את עצמו.

40[




