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חיבור התורה ונביאים ראשונים – הצעה חדשה ממזרח אירופה

יאיר שגב

Bartosz Adamczewski, Retelling the Law: Genesis, Exodus-Numbers, and Samuel-Kings as Sequential 
Hypertextual Reworkings of Deuteronomy (European Studies in Theology, Philosophy and History of 
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המקרא  חקר  של  ההתעניינות  במוקד  נמצאת  ראשונים  נביאים  וספרי  התורה  של  התהוותם 

הביקורתי מראשיתו. מסקנות המחקר והנחותיו באשר למוצאם ואופן חיבורם של אלו נתערערו 

 W. M. L. de-Wette,( דה־וטה  של  עבודתו  בעקבות  כ'.  מאה  של  השבעים  משנות  החל  מאוד 

 Dissertatio citica qua Deuteronomium diversum a prioribus Pentateuchi libris, alius

מקום  דברים  ספר  תפס   ,)cuiusdam recentioris autoris opus esse demonstratur, Jena 1805

וספרי  התורה  של  התהוותם  בשחזור  ארכימדית'  כ'נקודה  פעם  לא  והוגדר  זו  בסוגיה  מרכזי 

נביאים ראשונים. אולם במחקר הקלסי ספר דברים נתפש כנקודת מעבר מהיצירות הקדומות 

שנתחברו בעם ישראל אל החיבורים המאוחרים יותר, ובראשם ספרי נביאים ראשונים והספרות 

הכוהנית, ואילו בעשורים האחרונים ספר דברים הולך ונתפש דווקא כאחד החיבורים המקיפים 

המוקדמים בתורה ובנביאים ראשונים. סוגיית היחס בין ספר דברים ליצירות הסובבות אותו היא 

אפוא סוגיית מפתח בשאלת התהוות המגבש בראשית–מלכים. הספר שלפנינו מבקש להעלות 

תרומה לדיון בנושא, ולהציע ניתוח חדש של היחס בין המגבשים הספרותיים השונים.

מחבר הספר, ברטוש אדמצבסקי )Bartosz Adamczewski(, הוא איש דת וחוקר מהאוניבר־

רוב   .)Cardinal Stefan Wyszński University( בוורשה  וישניצקי  סיטה על שם החשמן סטפן 

עבודותיו עד כה עסקו במגילות מקומראן ובברית החדשה. האפשרות להקיש משני תחומים 

אלו על אופן חיבורם של ספרי המקרא ומלאכת הסופרים המקראיים לא נעלמה מעיני המחקר.1 

בנוגע לברית החדשה, יוזכר כאן מאמרו של מור )Moore(, שבו השווה בין חיבור התורה ממקורותיה   1
 G. F. Moore, ̒ Tatianʼs Diatessaron :לחיבור הדיאטסרון בידי טטיאנוס מהבשורות שבברית החדשה
and the Analysis of the Pentateuchʼ, JBL 9 (1890), pp. 201‒215. אשר לחיבורים מקומראן, 
תהליך  בין  בהשוואה  באריכות  דנה  שבו  המקדש,  מגילת  על   )Zahn( זאן של  החדש  ספרה  יצוין 
 M. M. Zahn, Rethinking Rewritten המקראיים:  הסופרים  של  עבודתם  לשיטות  המגילה  חיבור 
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לאור הרקע המחקרי של מחבר הספר שלפנינו, מעניין לגלות מה העלה בנושא. כמו כן ראוי 

לציין שהספר שלפנינו הוא תוצר של חקר המקרא המתהווה מחדש במזרח אירופה לאחר נפילת 

תום  עם  ורק  ובגרורותיה,  לשעבר  המועצות  בברית  מאוד  הוגבל  המקרא  חקר  הברזל.  מסך 

המלחמה הקרה הפכו הלימוד והשיח עם המחקר בשאר העולם לאפשריים.2 יוצא אפוא שמלבד 

האקדמי  הרקע  מבחינת  גם  עכשווי  מחקרי  משיח  חלק  הוא  שלפנינו  הספר  המחקר,  מושא 

וההיסטורי לפרסומו.

את  לשחזר  מבקש  הוא  ושיטתה.  עבודתו  מטרת  את  בפנינו  שוטח  המחבר  הספר  בפתיחת 

עקבותיו של עיבוד 'היפר־טקסטואלי עוקב' )Sequential Hypertextual Reworking(, שהתרחש 

ספר  בין  הזיקות  על  קודמים  מחקרים  על  בהתבסס  ראשונים.  נביאים  ובספרי  בתורה  לדעתו 

ולקבוע את  וחוקיו לבין סיפורי בראשית, מציע המחבר לבחון את מהות הזיקות הללו  דברים 

כיווני ההשפעה הספרותיים. דבר זה הוא מבקש לעשות באמצעות חקירה אינטר־טקסטואלית, 

זיקה ספרותית בין טקסטים וקביעת כיוונה;  יחסית לזיהוי  )א( קני מידה אמינים   שמאפייניה: 

תעודות  או  הארכאולוגי  הממצא  )דוגמת  לטקסט  זרים  חיצוניים  משיקולים  התעלמות  )ב( 

בעת  ומסירתם  טקסטים  עיבוד  כרוכים  היו  שבהם  בתהליכים  הכרה  )ג(  למקרא(;  חיצוניות 

פשטניים  מהסברים  הימנעות  )ד(  קדומות(;  ותעודות  במסורות  שימוש  )דוגמת  העתיקה 

המבוססים על הנחות יסוד תאורטיות )כמו השערת התעודות(; )ה( הימנעות משחזורים פשטניים 

 Scripture: Composition and Exegesis in the 4QReworked Pentateuch Manuscripts 
(STDJ 95), Leiden and Boston, MA 2011

של  לעולם האקדמי  האחורית  כניסה מהדלת  והבלשנות השמית פתח  לעתים שימשו האשורולוגיה   2
מדע המקרא. בין החוקרים שפעלו בברה"מ לשעבר ראוי להזכיר כאן את מיכאל הלצר, שלימד גם 
באוניברסיטת חיפה, ואת יואל ויינברג זכרם לברכה. על הלצר ראו הספדו של אורי דרומי, 'תכונות 
 .http://www.haaretz.co.il/news/education/1.1212317 :16.07.2010 ,נדירות באקדמיה', הארץ
לאנגלית: המתורגמים  מאמריו  לאסופת  בהקדמה  ראו  כללי  באופן  בברה"מ  והמחקר  ויינברג   על 
 D. L. Smith-Christopher, ʻTranslatorʼs Forewordʼ, J. Weinberg, The Citizen-Temple
 P. E. Dion, ʻThe דיון:  וכן אצל   ;Community (JSOTSup. 151), Sheffield 1992, pp. 10‒16
 Civic-and-Temple Community of Persian Period Judea: Neglected Insights from Eastern
Europeʼ, JNES 50 (1991), pp. 281‒287. מצב שונה במידת־מה נפל בחלקן של אחדות מגרורותיה 
למשטר  שקדמה  בתקופה  עוד  היו  נעוצים  המקרא  חקר  שורשי  שבהן  ורשה,  בברית  ברה"מ  של 
פעלו  שבה  גרמניה,  מזרח  של  הדמוקרטית  הרפובליקה  כאן  תוזכר  ובראשונה  בראש  הקומוניסטי. 
חוקרים בעלי שם דוגמת אוטו אייספלדט )Otto Eissfeldt( ואלפרד יפסן )Alfred Jepsen(. בפולין 
הקתולית קיומו של המחקר התאפשר בין השאר בזכות יציאתם של פרחי כמורה להכשרה ברומא. בין 
)Alfred Cholewinski(, שהתפרסם במחקרו על ספר הקדושה:  חולווינסקי  כאן אלפרד  יוזכר  אלו 
A. Cholewinski, Heiligkeitgesetz und Deuteronomium (AnBib 66), Rome 1976. אני מודה 
למורי, פרופ' אלכסנדר רופא, שחלק עמי מידיעותיו העשירות בנושא. על המאמצים להחיות ולשקם 
את המחקר במזרח אירופה ניתן לקרוא עוד בדף של פרויקט Bibliotheca Biblica, שנועד לקדם את 
http:// ג'נבה:  ולימודי התאולוגיה במזרח אירופה, באתר האינטרנט של אוניברסיטת  חקר המקרא 

www.unige.ch/theologie/bibliothecabiblica/history.html
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של הרקע ההיסטורי והמושב בחיים של הכתובים המקראיים )למשל מתוך קריאה לא ביקורתית 

של תיאורים 'היסטוריים' במקרא( )עמ' 17–20(.

לאחר שקבע לעצמו את העקרונות הללו, המחבר ממשיך ומפרט את הקריטריונים לזיהוי 

קשר תולדי )או 'היפר־טקסטואלי' כלשונו( בין טקסטים. לדבריו, קריטריון בסיסי הוא זהות 

בסדר התמטי. דהיינו, קיומה של זהות בסדר הנושאים הנידונים בשתי יצירות נפרדות מצביע 

על האפשרות שיצירה אחת התבססה על השנייה ועיבדה אותה, תוך שהיא שומרת בתוכה על 

יש להוסיף שיתוף של רעיונות  זה  היצירה המעובדת. על קריטריון בסיסי  הסדר הפנימי של 

משקל  ניתן  היצירות  בשתי  דומה  או  משותפת  ללשון  דווקא  היצירות.  שתי  בין  ומוטיבים 

רבים  ויצירתיות  לחופש  דווקא  זה  יש לצפות בתהליך  מצומצם בתהליך, שכן לדעת המחבר 

מצד הסופרים הקדומים, ואין לצפות אפוא לקרבה מילולית או כמעט מילולית בין היצירות. 

דווקא קני מידה 'חופשיים' יחסית אלו מאפשרים, לדעת המחבר, לזהות זיקות פחות ברורות 

בין כתובים נפרדים.

כאבני בוחן לאישור השחזור מציע המחבר עקרונות אלה: )א( נגישות – האם ניתן כלל לטעון 

שהיצירה המעובדת הייתה בהישג ידו של המעבד? )ב( אנלוגיה – כלומר קיומן של דוגמאות 

נוספות לאותו התהליך ביצירות אחרות של העולמות הספרותיים השונים; )ג( הצטברות – קיום 

להניח  דיו  רחב  בסיס  מספקת  שהצטברותן  הכתובים,  בין  שונות  מגע  נקודות  של  יחסי  שפע 

יחס תולדי בין היצירות; )ד( ייחודיות ושונות – השתמרותם של קווים ייחודיים לאותם קטעים 

הכתובים  בין  הספרותית  הזיקה   – בהירות  )ה(  השונות;  ביצירות  בזה  זה  כתלויים  החשודים 

מסייעת להבהיר אותם )עמ' 20–21(.

מכאן המחבר עובר לשלב האחרון של קביעת כיוון ההשפעה הספרותית. גם בעניין זה הוא 

)כמו  שונים  מרכיבים  של  שילוב  )א(  טקסטים:  בין  יחס  בבדיקת  מידה  אמות  של  שורה  מציב 

ביטויים  מונחים,  של  הופעתם  )ב(  ומגוונות;  אחרות  ביצירות  שקיימים  וביטויים(  מוטיבים 

וניסוחים שקיימים רק בטקסט המעובד, ומופיעים בקטעים החשודים כלקוחים ממנו; )ג( קיומם 

של קשיים וחספוסים בטקסט החשוד כמעבד, שמופיעים גם בקטע החשוד כמעובד, אך בו הם 

משתלבים באופן הגיוני וחלק; )ד( הנחה שהישענות על טקסט שקיים לפנינו עדיפה על הנחת 

קיומה של תעודה משוערת פרי שחזורי חוקרים )עמ' 21–22(. המחבר מסכם את המבוא בהצהרה 

שספר זה אינו מתיימר להביא ניתוח מקיף ומלא של כל החומש וספרי נביאים ראשונים, אלא רק 

להציג ראיות אפשריות לעיבוד 'היפר־טקסטואלי' בספרים אלו.

בכל אחת מהסוגיות שהעלה במבוא המחבר נשען על בחנים שנקבעו, נוסחו והודגמו כבר 

במה  בפרט  המחבר,  שהעמיד  שהבחנים  מהרושם  להימנע  לי  קשה  זאת,  למרות  אחרים.  בידי 

בין  שקיים  אף  נדמה  ומוצק.  עמוק  לבסיס  חותרים  ולא  שטחיים  הזיקות,  זיהוי  לעצם  שנוגע 

הבחנים הללו מתח בסיסי: אמנם יש העדפה ל'הישענות על טקסט קיים על פני הנחת קיומה 

של תעודה משוערת', ואולם בה בעת העיסוק בטקסט עצמו, דהיינו בסגנון שלו )מינוח אופייני, 

ודגמים ספרותיים( ובמציאות ובתפישות המשתקפות ממנו, תופס מקום שולי  תחביר, מבנים 
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בניתוח שמציג המחבר בהשוואה לבחנים שפתוחים יותר לפרשנות כמו מסרים ומשמעות. כפי 

שיתברר, זו גם הבעיה העיקרית והמהותית של ספר זה.

ספר  בין  'היפר־טקסטואלית'  זיקה  על  להצביע  בניסיון  דווקא  נפתח  בספר  הראשון  הדיון 

שכן  יחזקאל,  ספר  של  עיבוד  למעשה  הוא  דברים  ספר  המחבר  לדעת  דברים.  לספר  יחזקאל 

מוטיבים ונושאים רבים בספר דברים באים בסדר זהה לסדרם בספר יחזקאל )עמ' 25(. לדבריו 

מצג הפתיחה של ספר דברים )דב' א 1–5( דומה מאוד לשלושת הפרקים הראשונים ביחזקאל. 

כמו כן שני הספרים נפתחים בתיאור של התגלות במדבר, ובנכר, מעבר לנהר )הירדן ונהר ְּכָבר( 

תוך ציון תאריך מדויק בפתיחת הדברים )השוו דב' א 3 ליח' א 1(. נוסף על כך בשני הספרים 

הנביא מכונה בתארים דומים )'בן אדם' ביחזקאל; 'משה' = 'בן', 'ילוד' במצרית, בספר דברים( 

)עמ' 26–27(.

הבעיות בשיטתו של המחקר שלפנינו בולטות לעין כבר בסעיף הראשון של הדיון. ראשית, 

1–5, חמישה פסוקים  אין יחס מאוזן בין היקף הקטע המעובד )יח' א–ג( לקטע המעבד )דב' א 

השפה,  אילוצי  פרי  למדי,  מקרי  מעניין  המחבר  הצביע  שעליו  הדמיון  את  שיהפוך  בלבד!(, 

של  הדיון  כל  את  הופכת  זו  דיספרופורציה  ספרותית.  ושאילה  השפעה  של  סבירה  לאפשרות 

אדמצבסקי להשערה הנשענת על בסיס רעוע. כמו כן אין כל התייחסות להסברים אחרים לקווי 

ספרותי־תאולוגי  ממוטיב  דווקא  לבוא  עשויה  התגלות  כמקום  במדבר  הבחירה  הללו.  הדמיון 

נפוץ של מקום מבודד וטהור שבו האל נגלה לבני אדם. הסבר שכזה עשוי לדחות את האפשרות 

שמדובר בהשפעה של כתוב אחד על משנהו.

המחבר עובר מפסוקי הפתיחה של דברים לתיאור מסעם של ישראל מחורב לערבות מואב 

זה, לשיטת המחבר, הוא עיבוד המתבסס על הפרקים הבאים בספר  1(. גם קטע  6 – ב  א  )דב' 

 )8–6 א  )דב'  האלוהית  ההתגלות  התרחשה  שבו  ההר  עזיבת  של  המוטיב  למשל  כך  יחזקאל. 

 לקוח מתיאור עזיבת כבוד ה' את הר הבית )יח' י, יא 22–27( וייסוד מערכת המשפט בידי משה 

כרוך  זה  עניין   .)28–27 )עמ'   11–9 יא  ביחזקאל  ישראל  ענישת  מתיאור  לקוח   )18–9 א  )דב' 

גם במה שנדמה כשיבוש של תיאור השתלשלות האירועים בדברים שנפל בידי המחבר. הלה 

מתייחס לפסוקים 9–46 בדברים א כיחידה אחת שבה האל שפט את בני ישראל החוטאים מחוץ 

לגבולות הארץ המבוטחת. כך גם מתאפשר בידו לטעון שהרעיון כולו מבוסס על תיאור הענשתם 

של ישראל מחוץ לארצם ביחזקאל יא 8–12. אלא שהקטע בדברים מורכב מכמה יחידות נפרדות 

המתארות תחנות במסעם של בני ישראל, שהחלוקה ביניהן באה בעזרת השורשים נס"ע ופנ"ה 

)כך בדברים א 7, 19, ]41[, ב 1(. כל אחת מהיחידות מתארת אירוע נפרד מתחנה שונה במסעם 

של ישראל. לפיכך הפרשנות המוגשת לפתחנו היא בגדר 'סרסהו ודרשהו', שכן כינון מערכת 

המשפט בדברים א 9–18 אינו קשור בפרשת המרגלים ובעונשם של ישראל, המתוארים אחריו, 

מתעלם  המחבר  כי  ניכר  זה,  קושי  מלבד  ביחזקאל.  הכתובים  עם  להשוואה  מקום  אין  ולכן 

לחלוטין מההבדלים התוכניים והרעיוניים בין הכתובים שהוא מנתח. קשה מאוד לראות כיצד 

מאוד  עד  האנתרופומורפי  מהתיאור  דווקא  שאול  בדברים  ההתגלות  אתר  עזיבת  של  המוטיב 
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של עזיבת כבוד ה' את המקדש ביחזקאל י–יא, שהרי ספר דברים והספרות הקשורה בו יוצאים 

בחריפות נגד תיאורים והשקפות כאלו )כך למשל בדברים ד 12–24(.

המזרחי  הירדן  בעבר  היושבים  לעמים  ישראל  בין  המפגש  לתיאור  עובר   המחבר 

2–23(. לדעתו קטע זה מבוסס על נבואות יחזקאל על הגויים )יח' כה, לה(. בעניין זה  )דב' ב 

הענקים  תיאור  לדבריו  הקודמים.  בסעיפים  מאשר  פחות  עוד  טענתו  את  לבסס  טורח  המחבר 

זה  באזור  קדם'  'בני  של  היאחזותם  תיאור  על  מבוסס   )11–10 ב  )דב'  הירדן  בעבר   שהתהלכו 

)יח' כה 4, 10(. גם כאן ניכר הבסיס הרעוע שעליו נשען המחבר, שכן בתיאור בדברים ישראל 

]מואב   19  ,9 ]אדום[,   8  ,5 ב  דב'  )כך  ועמון  מואב  אדום,  בני  עם  מלהתעמת  נמנעים  דווקא 

הנושאים,  בסדר  שוויון  של  העיקרון  כן  כמו  האמורי.  מלך  בסיחון  דווקא  ונלחמים  ועמון[(, 

שהמחבר הדגיש כל כך במבוא, אינו מתקיים כאן. בנבואות יחזקאל על הגויים מובאת תחילה 

ואילו בתיאור המסע   3,)14–12  ,8 )כה  ואדום   )11–8 )כה  1–7( מואב  )כה  בני עמון  נבואה על 

לערבות מואב נזכרת תחילה אדום )דב' ב 2–8( ורק אחרי כן מואב )ב 9( ועמון )ב 18–19(. יוצא 
אפוא כי גם עקרון הסדר התמטי, שחשוב כל כך לשיטת המחבר, אינו מתקיים כאן.4

הספר ממשיך בדיון ברוח זו בכתובים בדברים וביחזקאל )עמ' 28–31(. ראוי היה שבדיון זה, 

המשמש מעין הדגמה לשיטת הספר כולה, תובא גם התייחסות מעמיקה לשאלת כיוון ההשפעה 

הספרותית )אם נאמץ לרגע את ההנחה שזו אכן קיימת בקטעים הנידונים(, בפרט אחרי שיוחדה 

זולת אזכור כללי של הכרת  אין כמעט עיסוק בסוגיה,  לעניין התייחסות במבוא לספר. אולם 

 .)1 הערה  ובפרט   25 )עמ'  הנבואית  הספרות  ולשאר  ליחזקאל  דברים  ספר  בין  בזיקה  המחקר 

לבסוף המחבר מגיע למסקנה הבלתי משכנעת שספר דברים התחבר בימי שיבת ציון סביב שנת 

500 לפסה"נ. מחבר ספר דברים שילב בכתיבתו את רעיונותיהם של נביאי בית ראשון והגלות 

על ברית עולם בין ישראל לאלוהיו יחד עם השקפותיו המונותאיסטיות של ישעיהו השני. שילוב 
זה משתקף כעת בפרקי הפתיחה והסיום של ספר דברים )עמ' 32–33(.5

בהמשך הספר מובאים דיונים ו'ניתוחים' מעין אלו שראינו, ואשר איני מוצא טעם להלאות 

אלו מלבד הנבואה על אדום ביחזקאל לה, שהמחבר אמנם מפנה אליה, אך אינו טורח כלל לדון בה   3
ובזיקתה האפשרית לספר דברים.

אני מסופק גם באשר לאפשרות שקיים כאן מבנה כיאסטי, שעשוי להצביע על השפעת טקסט אחד   4
על משנהו )'כלל זיידל'(, זאת בשל הימצאותו של רווח גדול למדי בכתובים בין בני מואב לעמונים, 
שבו הכתוב מתייחס לֵאמים והרפאים שישבו בעבר הירדן. התייחסות זו מלווה גם ב'דילוג' אחורה אל 
בני אדום, כשבדב' ב 12 מציין הכתוב שהֹחרים ישבו בהר שעיר לפני בני עשו. יוצא אפוא כי הכתוב 
בדברים לא מבוסס בהכרח על סדר הכתוב ביחזקאל, אלא שני המקורות מתבססים על הסדר הגאוגרפי 

של ישיבת עמי עבר הירדן: אדום בדרום, מואב במרכז ועמון בצפון.
תמונה  הספר.  לתיארוך  הקשור  בכל  יב–כו  שבדב'  החוקים  מקובץ  לחלוטין  מתעלם  אדמצבסקי   5
ההרים  '"אל  ועקנין,  נ"ש  ועקנין:  מציג  בדברים  החוקים  לקובץ  יחזקאל  ספר  בין  היחס  של  הפוכה 
אכל": משמעותו של הביטוי ואופן יצירתו', ש' יונה )עורך(, אור למאיר: מחקרים במקרא, בלשונות 
השמיות, בספרות חז"ל ובתרבויות עתיקות מוגשים למאיר גרובר במלאות לו שישים וחמש שנה, 

באר שבע תש"ע, עמ' 119–133.
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בהם את הקורא. חלק ניכר מוקדש לניסיון להוכיח כי ספר בראשית הינו עיבוד של ספר דברים 

שמואל  ולספרי   )223–183 )עמ'  התורה  חומשי  לשאר  המחבר  פונה  כן  אחרי   .)181–35 )עמ' 

ומלכים )עמ' 225–280(. המחבר חותם את הספר בתיאור כללי של האופן שבו התהוו לשיטתו 

המחבר  חיבר  לפסה"נ   500 שנת  סביב  )א(  שלבים:  בשלושה  ראשונים  נביאים  וספרי  התורה 

הישראלי )הצפוני( של ספר דברים את ספרו בעבדו את ספר יחזקאל ובשלבו עמו את אמונת 

התורה  חומשי  שאר  חוברו  לפסה"נ   400 שנת  סביב  )ב(  השני;  ישעיהו  אצל  המופיעה  הייחוד 

וספרי יהושע ושופטים תוך עיבוד של ספר דברים. אלו יצרו היסטוריה של עם ישראל מהבריאה 

שולב  ובהם  ומלכים,  שמואל  ספרי  חוברו  לפסה"נ   300 שנת  סביב  )ג(  שילה;  מקדש  ימי  ועד 

בדבר  וההשקפה  רות  מגילת  של  הפרו־דוידית  האידאולוגיה  עם  יחד  דברים  ספר  של  עיבוד 

מקדש אחד ושושלת אחת )עמ' 281–282(.6 בשלב מאוחר עוד יותר חובר ספר דברי הימים.

לתיאור זה מוסיף המחבר שורה של 'מסקנות': הוא דוחה במחי יד מאתים שנות מחקר ומבטל 

)עמ'  והכתיבה המשנה־תורתית בתורה  הכוהנית  בין הכתיבה  וההבחנה  את השערת התעודות 

282, והשוו לעמ' 38(. על אלו הוא מוסיף מסקנות הנודפות ריח פוליטי ותאולוגי, שאין מקומן 

חיבור  אינה  התורה  תאולוגיים(:  מדיונים  )להבדיל  המקרא  של  ספרותית־היסטורית  בחקירה 

התורה  את  אימצו  הנוצרים  הן  היהודים  הן  )צפוני?(.  "ישראלי'  אלא  יהודאי?(  )ר"ל  'יהודי' 

ליהודים  אל  לפיכך  )'הישראלים'(.  שלה  המקוריים  המחברים  ממשיכי  ואינם  מאוחר  בשלב 

)וכן לנוצרים( לחוש עצמם חייבים לשלוט בגדה המערבית, שהייתה מקום מושבו של 'ישראל 

ההיסטורי'. מחברי בראשית–במדבר, שבאו מקרב 'ישראל ההיסטורי', דחו את השקפות משנה־

תורה בדבר מלחמת קודש, כשעיבדו את ספר דברים ברצף בראשית–במדבר. לשיטת המחברים 

הללו ייתכן דו־קיום בין ישראל לבין כנענים ישרי דרך. לדברי המחבר מסקנה זו תקפה לגבי 
הסכסוך הנוכחי על הארץ ולגבי היחסים בין הדתות המונותאיסטיות בכלל )עמ' 282–283(.7

בלשון   )Intertextuality( 'אינטר־טקסטואליות'  שונים,  מקראיים  כתובים  בין  הזיקות  חקר 

המחבר, הוא תחום שזוכה לעניין רב במחקר בשנים האחרונות.8 הספר שלפנינו מבקש להעלות 

לדחיית תיארוך מינימליסטי זה )אף שאדמצבסקי כמעט שאינו מפנה למחקרים בולטים מזרם זה( ראו   6
 B. Halpern, ʻErasing History: The Minimalist Assault on Ancient Israelʼ, BRev 11,6 למשל

(1995), pp. 26‒35, 47
 ʻThe Pentateuch is not a Jewish work, at least in the sense that it was not :וכך דברי המחבר  7
 written by the Jews […] Only later was the Pentateuch adopted by the Jews […] For this
 reason, Modern Jews […] do not have to feel obliged by the Torah to take possession of
 the so-called West-Bank, which constitutes the main part of the territory of the historical
'מדינת ישראל  דן,  יוסף  כזו שראינו כאן מצוי אצל  'מכבסות מילים'  דיון מעניין על   .Israel […]ʼ

כתופעה תיאולוגית', תכלת 15 )תשס"ג(, עמ' 71–88.
ראו באחרונה למשל בעבודותיהם מעוררות ההשראה של ברנרד לוינסון וג'פרי סטאקרט על מסירת   8
 B. M. Levinson, Legal Revision and Religious במקרא:  החוק  וקבצי  המשפטית  הספרות 
 Renewal in Ancient Israel, NY 2008; J. Stackert, Rewriting the Torah: Literary Revision

in Deuteronomy and the Holiness Legislation, Tübingen 2007
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תרומה בסוגיה, אך מובא בו דיון שטחי ושגוי מתודולוגית, ועל כן הוא רחוק מלהיות בעל ערך. 

מעל הכול צורמת העובדה שמאתיים שנות מחקר נדחו במחי יד, בין שהקורא משוכנע בהשערת 

התעודות הקלסית בין שלא. נדמה שהמחבר התעלם מאבני היסוד של מדע המקרא, מרוב להט 
להציג תאוריה חדשה. התעלמות זו כנראה היא מקור הכשל של המחקר שלפנינו.9

המחבר אמנם מצהיר בפתיחת הספר שאין באפשרותו להקיף את כל ספרות המחקר הרלוונטית )וזו   9
23(. אולם עובדה מדהימה  אכן עצומה(, ולכן התייחס בעבודתו למספר מצומצם של מחקרים )עמ' 
היא שמעט מאוד פריטים מהביבליוגרפיה שבסוף הספר פורסמו קודם לשני העשורים האחרונים, ורק 

ארבעה )!( פורסמו לפני 1970.




