
תיקון הפורענות במסירת המקרא

מאת

אלכסנדר רופא

פנו  הם  לפיכך  ולפרשנים.  לקוראים  לסופרים,  הפריעו  ישראל  נגד  חורבן  ונבואות  קשים  ביטויים 

לכך  דוגמה  הכתובים;  בדרשת  הדבר  נעשה  בתלמוד  )א(  הפורענות.  את  לתקן  כדי  שונות  לשיטות 

יש בדרשה על עמוס ה 2, הנתונה בבבלי, ברכות ד ע"ב. )ב( הליטורגייה היהודית, אם מצאה מבעים 

 קשים בסוף ספר מקראי, נהגה לחזור על הפסוק שלפני האחרון; כך נהגה בקריאת ישעיה סו, מלאכי ג 

ואיכה ה. )ג( עורכי ספרים מקראיים השתדלו לסיים את הכתבים בדברי נחמה; כך נעשה בספרי מלכים, 

ירמיה ודברי הימים ובנבואות הושע וחגי. אם לא נמצאו במקור נבואות נחמה, סיפקו העורכים נבואות 

הראשון,  ממקומו  הועבר   10–1 ל  דב'  וצפניה.  מיכה  עמוס,  יואל,  בספרים  למשל   – משניות  נחמה 

)ד(   .27–21 כט  שבדב'  האימים  נבואת  על  להשיב  כדי  הנוכחי  מקומו  אל   ,68 כח  דב'  אחרי  שהיה 

 תחיבות ששירתו את אותה מגמה מצויות לקראת סוף התוכחה בויקרא כו ונפוצות בדברי ירמיה )ד 27; 

הוא   14–13 טו  שיר'  שיער  אפילו  גייגר  אברהם   .28–27 מו  28א;  14ב,  מד   ;11–10 ל   ;18  ,10 ה 

8ב ממתן  ט  3–4, מתוך כוונה להעביר את העונש מישראל אל אויביו. עמ'  יז  יר'  ניסוח מחודש של 

39 מגביל את תקופת השפלת 'זרע דוד'. )ה( בתחום  8א. מל"א יא  את הפורענות שהובעה שם בפס' 

הנוסח ניכרת אותה מגמה במל"א ט 8. גרסה ראשונית 'לעיין', שציטטה את מי' ג 12 או את יר' כו 18, 

תוקנה ל'עליון'. וכן קללתו העצמית של דוד בשמ"א כה 22, לפי תרגום השבעים כ"י B, רוככה בנוסח 

המסורה על ידי שילוב התיבה 'ֹאיבי'.

פרופ' )אמריטוס( אלכסנדר רופא, החוג למקרא, האוניברסיטה העברית בירושלים, הר הצופים, ירושלים 9190501

roifer@mscc.huji.ac.il
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על נוסח קדום מן הגניזה של אגדה אחת בבבלי ועל שלבי התפתחותה

מאת

יונתן פיינטוך

המאמר עוסק באגדת רב אדא בר אבא בבבלי, בבא בתרא כב ע"א. במרבית עדי הנוסח זוהי אגדה 

אדא  רב  של  פגיעתו  סביב  נעים  שכולם  חכמים,  של  והצהרות  סיפורים  ממספר  המורכבת  ארוכה 

נוסח  מצוי  קדום  מזרחי  גניזה  בקטע  ברם  זו.  התנהגותו  בעקבות  ומותו  שונים  חכמים  של  בכבודם 

קצר של האגדה. המחבר בוחן במאמר זה את שלבי ההתפתחות של נוסח אגדת רב אדא בר אבא על פי 

הממצאים הטקסטואליים בעדי הנוסח השונים, ובייחוד על סמך העדות העולה מקטע הגניזה הנזכר, 

ששופך אור חדש על תולדות נוסח האגדה. בחלקו האחרון של המאמר נדונות בקצרה ההשלכות של 

הממצאים הטקסטואליים על תיארוכם של המונחים סיומא וריש כלה, שמציינים מוסדות או תפקידים 

בישיבות בבל, ושמופיעים בחלק מנוסחיה של אגדת רב אדא בר אבא.

ד”ר יונתן פיינטוך, המחלקה ללימודי יסוד ביהדות, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 5290002

tani700@gmail.com
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קינות לעשרה בטבת ולשבעה עשר בתמוז

מאת

אבי שמידמן

בברכה  קינות  לומר  הקדומות  ישראליות  הארץ  הקהילות  נהגו  באב  שבתשעה  הוא  המפורסמות  מן 

הארבע עשרה של העמידה )ברכת ירושלים(. עד עכשיו מקובל היה במחקר שמנהג זה נהג בתשעה 

באב בלבד. אולם במחקר הנוכחי מוצגים ממצאים חדשים מן הגניזה הקהירית המתעדים אמירת קינות 

מאמר  לאור  במיוחד  חשובה  זו  תגלית  בתמוז.  עשר  ובשבעה  בטבת  בעשרה  נוספים:  צומות  בשני 

הכירו  לא  הקדומים  ישראלים  הארץ  שהפייטנים  הציעה  ושבו  אליצור,  שולמית  לאחרונה  שפרסמה 

את סוגת הסליחות. עד לאחרונה הניחו החוקרים שבצומות הקלים נהגו הקהילות הארץ ישראליות 

לומר סליחות בברכה השישית של העמידה )ברכת 'סלח לנו'(. אך אם, כטענת אליצור, סוגה זו לא 

הייתה מוכרת בארץ ישראל הקדומה, כיצד יכלו הפייטנים להרחיב את היריעה בענייני דיומא בצומות 

הסליחות  לחדירת  שקדמה  שבתקופה  להציע  אפשר  זה  במאמר  המוצגים  הממצאים  פי  על  הקלים? 

לפייטנות הארץ ישראלית נהגו הפייטנים להרחיב בקינות בברכת ירושלים, בדומה למנהגם בתשעה 

באב.

ד”ר אבי שמידמן, המחלקה לספרות עם ישראל, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן 5290002

avi.shmidman@biu.ac.il
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ערוני' – מלכויות וגזרותיהן בפיוטי איטליה הקדומים Õעיר וחותנו ס Õֹש'

מאת

אברהם פרנקל

בפיוטים  משתקפות  שהן  כפי  וגזרותיהן  שונות  מלכויות  של  תמונה  לצייר  ניסיון  נעשה  זה  במאמר 

איטלקיים שנתחברו במאות התשיעית, העשירית והאחת עשרה. יש להבדיל בין פיוטי דרום איטליה, 

שהייתה ביזנטית באותה תקופה, ואשר יהודיה היו נתונים ללחץ דתי ולכיבושים מוסלמיים תכופים, 

לבין פיוטי צפון איטליה, שיהודיה סבלו באותה תקופה מזעזועים ומרדיפות פחות מאחיהם שבדרום. 

גם עצם חלוקתה של איטליה לממלכות נוצריות שונות וכיבושי המוסלמים בדרום הארץ משתקפים 

בכמה פיוטים. נראה שאפשר לאפיין כמה יצירות פייטניות בעלות גוון היסטורי וסימני לשון ותוכן 

מיוחדים כיצירות איטלקיות קדומות. המורשת הפייטנית האיטלקית מושווית לעתים לזו של אשכנז 

וצרפת, אשר ירשו מאיטליה פיוטים רבים.

אברהם פרנקל, רחוב ספיר 14, נוף איילון, ד”נ שמשון 99785

avrahamf@gmail.com
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'רוב הטועים במלכות הם טועים': עבודת השכינה בקבלה המוקדמת

מאת

צחי וייס

בחיבורים רבים של ספרות הקבלה המוקדמת נלווה לתיאור דמותה של הנוכחות האלוהית היהודית 

זה עמדה ההנחה  ביסוד חשש  או מאמונה בשתי רשויות.  הנשית, השכינה, חשש מקיצוץ בנטיעות 

שהדגשת היסוד העצמאי בדמותה של השכינה עלולה להוביל לפגיעה ביסוד המונותאיסטי. מטרת 

ראלי־ בחשש  אלא  המקובלים  לפני  שעלה  תאורטי־ספרותי  בחשש  מדובר  אין  כי  להראות  המאמר 

היסטורי המשקף מתח תאולוגי שמתוכו ובתוכו נכתבו חלקים מספרות הקבלה המוקדמת. האפשרות 

שחששם של מקובלים מקיצוץ בנטיעות נבע גם ממתח תאולוגי בן זמנם עשויה לענות על שאלות 

והן: מדוע הפיצו המקובלים את  הנקשרות לעיצוב דמותה של השכינה בספרות הקבלה המוקדמת, 

 האמונה בשכינה – שתפקידה כנוכחות אלוהית נשית גם אם לא הם המציאוהו לא היה מפותח עד ימיהם – 

בשעה שהביעו חשש ברור כל כך מאמונה זו? וכן מדוע לצד תיאור נרחב של דמותה של השכינה, קבעו 

כמה מהמקובלים כי השכינה איננה נוכחות אלוהית של ממש, ואין לה דבר משל עצמה? המחבר מבקש 

ביקשו  גם  אלא  נשית  אלוהית  כנוכחות  השכינה  דמות  את  פיתחו  רק  לא  רבים  להראות שמקובלים 

לשלוט בתפיסות תאולוגיות ומיתיות שנקשרו לדמותה, ושהתפתחו מחוץ לחוגיהם או בשוליהם.

 ד"ר צחי וייס, המחלקה לספרות, ללשון ולאמנויות, האוניברסיטה הפתוחה, דרך האוניברסיטה 1, ת.ד 808, 

weisstzahi@gmail.com  4353701 רעננה
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'והנה בקהלת מהביל הכל ובשיר השירים היפוך מזה':
לדרכו של ר' שמחה בונים מפשיסחה

מאת

ציפי קויפמן

ייחודית  ודימויים פנים חסידיים ומחקריים. היא נתפסת כחסידות  לחסידות פשיסחה מגוון תיאורים 

 ורדיקלית בעלת מגוון מאפיינים, כגון: חסידות אליטיסטית, למדנית, רציונלית, בה מושם דגש בלעדי 

על פנימיות ואותנטיות, ונדחקים כמעט לחלוטין מרכיבים קבליים ובכללם מאגיה ועשיית מופתים.

ומפרק  פשיסחה  חסידות  של  הדימויים  מכלול  את  הבוחן  דקונסטרוקטיבי  מהלך  הוצע  לאחרונה 

אותם אחד לאחד בטענה כי מדובר במסכת דימויים שנבעו ממגוון אינטרסים של משכילים, חסידים 

וחוקרים אשר הזינו אלו את אלו, ללא בסיס איתן במקורות ראשוניים הנוגעים לחסידות פשיסחה.

המאמר הנוכחי מציע מהלך רקונסטרוקטיבי המחלץ מתוך המקורות הראשוניים והאמינים יותר 

תמונה של חסידות פשיסחה בהנהגת ר' שמחה בונם, תוך עמידה על המרכיבים הקבליים והמיסטיים 

שבבסיס שיטתו הדתית – שנעדרו מהמחקר עד כה – בדגש על 'מידת אין' והדרכים המעשיות שהורה 

ר' שמחה בונם לחסידיו להשגתה.

ד"ר ציפי קויפמן, המחלקה למחשבת ישראל, אוניברסיטת בר־אילן, רמת גן 5290002

tsippik@gmail.com


