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

מאת

מנחם קיסטר

המאמר עוסק בתפיסות של דמויותיו השונות של האל בדרשה במכילתא דר' ישמעאל ובמקבילותיה 

)בהר  וכזקן מלא רחמים  )בים סוף(  נגָלה כגיבור עושה מלחמות  בספרות התנאים והאמוראים: האל 

סיני(, אולם אלו שני מופעים של אותו אל, ולא 'שתי רשויות הן' כדעת המינים.

המחבר מנתח את הדרשה: את הרכבה ורקעה התוכני, את משמעות המקבילות ואת גוני הניסוחים 

והרעיונות שבהן. לפחות בתקופת האמוראים )ואולי כבר במכילתא( הופנתה דרשה זו נגד הנוצרים. 

ובין  הנדונה  הדרשה  בין  הדמיון  את  בוחן  הוא  חיצוניים.  במקורות  לדרשה  במקבילות  דן  המחבר 

מספק  לסה"נ(  הרביעית  )המאה  הסורי  אפרם  של  שיר  לסה"נ.  השנייה  המאה  מן  גנוסטית  מקבילה 

מקבילה מפתיעה שיש בכוחה להאיר את המקורות היהודיים ואת צורתה הקדומה של הדרשה. כותבים 

דומה  זו בדרך  היו רחוקים הרבה מזמנו של אפרם השתמשו אף הם ברעיון של דרשה  נוצרים שלא 

למדרשים יהודיים מאוחרים, והמוטיב המדרשי אינו מיוחד אפוא לאפרם בלבד. 

בהמשך נדונה הזיקה בין רעיונותיו של אפרם בשירים אחרים שעניינם התגלויותיו השונות של 

האל ובין מימרות בעניין התגלות האל בחיבורים אמוראיים )מדרש עשרת הדיברות שבפסיקתא רבתי; 

בראשית רבה( ובספרות התנחומא. יש שהשוואה בין הדרשות היהודיות ובין שירי אפרם והמקורות 

ויש שההשוואה מעלה רעיונות דתיים קרובים )כגון  הנוצריים האחרים  חושפת מסורות משותפות, 

או   – לאדם  האל  של  חיבתו  הדגשת  לאדם;  האל  התגלות  את  המסבירה  כמטפורה  בראי  השימוש 

לישראל – כהסבר לאנתרופומורפיזמים(. השוואות אלו מאירות באור יקרות מדרשים שלא נתבארו 

והקונקרטיים  החידתיים  הניסוחים  מחמת  אם  הניסוח,  של  המופלג  הקיצור  מחמת  אם  צורכם,  כל 

האופייניים לדרשות חז"ל ואם משום התעמעמות כלשהי של הניסוחים והטקסטים בתהליכי המסירה. 

המאמר מנסה 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.

מן המאמר עולה מורכבות הִקרבה והריחוק בין העולם היהודי לנוצרי, וכן היחס המורכב והדינמי 

בין טקסט לקונטקסט, בין ניסוח לתוכן, בין שאילה לפולמוס.
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