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ברוך יעקב שורץ

חתן  למקרא,  אמריטוס  פרופסור  הרן,  מנחם 

פרס ישראל במקרא וחבר האקדמיה הלאומית 

בניסן  כ"ח  ליום  אור  לעולמו  הלך  למדעים, 

היה  הרן   .90 בגיל   )16.4.2015( תשע"ה 

מבכירי חוקרי המקרא בישראל בכל הזמנים, 

הקיפו  וֶהשגיו  שידיעותיו  בעולם  ומהיחידים 

את כל תחומי המקצוע.

תחת  המועצות  בברית  נולד  הרן  מנחם 

משטר הדיכוי של סטלין. אביו שכר לו מורה 

לאחר  בסתר.  ותנ"ך  עברית  שלימדֹו  פרטי 

רחב  מגוון  למד  הרן  ארצה,  המשפחה  עליית 

עד  היהדות,  מדעי  בתחום  מקצועות  של 

שהחליט להקדיש את כוחותיו למקרא. הוא שירת במלחמת השחרור כקצין מטה בחיל 

האוויר וכקצין מודיעין.

את עבודת הדוקטור עשה מנחם הרן בהדרכת יחזקאל קויפמן ע"ה, שהשפיע רבות 

במסלול  התקדם  הוא  עליו.  מלחלוק  גם  הרן  נמנע  שלא  אף   – המדעית  עבודתו  על 

יחזקאל  של  שמו  על  בקתדרה  לפרופסור  נתמנה  תשכ"ח  ובשנת  הרגיל,  האקדמי 

קויפמן.

מנחם הרן חקר את היסודות של דת ישראל ותרבותו בתקופת המקרא ואת דרכה 

והתהוותה של הספרות המקראית. מאות מחקריו, שפורסמו בעברית, אנגלית, גרמנית 

של  ותרומתו להקמתם  העולם,  וברחבי  בארץ  באוניברסיטאות  וצרפתית, הרצאותיו 

חוגי המקרא בתל אביב, חיפה ובאר שבע, הפכוהו למורם של אלפי תלמידים ומאות 

בכירות  במשרות  כיום  משמשים  תלמידיו  ותלמידי  תלמידיו  ובחו"ל.  בארץ  חוקרים 

בארץ ובעולם.
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התהליכים  חקירת  השני,  חייו  במפעל  הרן  מנחם  החל  לגמלאות  שפרש  לאחר 

ההיסטוריים הכרוכים בכתיבת ספרי המקרא: מלאכת הסופר ועשיית הספר והמגילה, 

חיבורם של כ"ד הספרים, איסופם, התקדשותם, ודרכי מסירתם במשך הדורות. הרן שקד 

על מפעל זה ולא הרפה ממנו עדי יום מותו. נוסף על סדרה ארוכה של מאמרים בעברית 

 – המקראית  'האסּוָּפה  המונומנטלי  ספרו  של  כרכים  ארבעה  לאור  יצאו   ובאנגלית, 

ימי הביניים'. הכרך  ושינויי הצורה עד מוצאי  ימי בית שני  סוף  תהליכי הגיבוש עד 

האחרון הופיע רק חודשים מספר לפני פטירתו.

וידע נרחב בכל כ"ד הספרים, על כל מורכבותם הספרותית  רק חוקר בעל מעוף 

כך  כל  לפרויקט  לגשת  היה  מסוגל  וחקירתם,  פרשנותם  תולדות  כל  ועל  והרעיונית 

מסועף ומאתגר. לשם כך הרן צירף את המומחיות שרכש בנעוריו אל הידיעות הענפות 

שקנה בזקנתו. בין השאר הוא פיתח גישה חדשה לחלוטין לסוגיית הקנוניזציה, וביסס 

אותה בראיות מוצקות מן הצד הספרותי, הפלאוגרפי וההיסטורי.

מנחם הרן היה מורה מחונן ושיעוריו היו בנויים למופת. תלמידים בארץ ובתפוצות 

משכנעת  בצורה  להעביר  ומיכולתו  ידיעותיו  מעומק  הוקסמו  כמה  עד  מספרים 

ובדידקטיקה מדודה את עיקרי הגישה הביקורתית למקרא ואת תורתו שלו. הרן הנחה 

באופן  תלמידיו  היו  שלא  כאלה  ביניהם  דרכו,  את  הממשיכים  רבים  מחקר  תלמידי 

פורמלי. למעשה, כל לומדי המקרא בארץ היו תלמידיו, והוא יחסר לכולנו. יהי זכרו 

ברוך.
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