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רבי דוד קמחי )רד"ק, 1160–1235( חי ופעל בנרבונה שבפרובנס. מקום מושבו, בצומת 

שבין המורשת הפילולוגית, הפילוסופית והפרשנית הספרדית לבין המורשת הפרשנית 

הצרפתית, השפיע השפעה מכרעת על תחומי עיסוקו בכלל ועל דרך פירושו בפרט.1 

כממשיכּה של המסורת הספרדית עסק רד"ק בחקר הלשון וכתב את ספר המכלול, ובו 

סיכם וערך את הידע הלשוני שהצטבר עד לזמנו. גם בפירושיו המשיך רד"ק במסורת 

פרשנות הפשט הספרדית, ואף עסק מעט בכתיבה פילוסופית.2 מאידך גיסא, בדומה 

לפרשני צפון צרפת, היה בקי רד"ק בתלמוד ובספרות המדרש, ואף שילב בפירושיו 

מדרשים רבים וכן פולמוס אנטי נוצרי. שני הפרשנים המייצגים יותר מכול את שתי 

פירושיו  את  כתב  עת  עיניו  לנגד  עמדו  וראב"ע,  רש"י  השונות,  הפירוש  אסכולות 

לתורה ולנביאים.

הפרשנים  בין  היה  שרד"ק  והעובדה  הפירוש,  של  יחסית  הרבים  כתבי־היד 

הראשונים שפירושם לתורה ולנביאים הודפס, מלמדים על הפופולריות של פרשן זה. 

הפרשנות  בחקר  לו  הראוי  המקום  את  כבש  לא  רד"ק  של  פירושו  כי  נדמה  זאת  עם 

16( סבור כי  משה הלברטל )על דרך האמת: הרמב"ן ויצירתה של מסורת, ירושלים תשס"ו, עמ'   1

ייחודו של רמב"ן נובע מכך ש'הרמב"ן גיבש את הגותו בפירוש התורה מתוך פולמוס והסכמה עם 

ההוגים המרכזיים של ההגות היהודים של המאות האחת עשרה והשתים עשרה – רש"י אבן עזרא 

והרמב"ם. כל אחת מהדמויות האלה מייצגת זרם נפרד ומיוחד בעולם היהודי בימי הביניים. כינוסם 

של הזרמים המגוונים האלה תחת קורת גג אחת מייחד את דרכו של הרמב"ן ]...['. דומתני כי דבריו 

יפים במידה רבה גם באשר לדרך פירושו של רד"ק.

רד"ק כתב שני פירושים אלגוריים: פירוש למעשה מרכבה ופירוש למעשה בראשית. בפירושים   2

וכמובן  ראב"ע  רס"ג,  קודמיו:  מכתבי  המושפעות  הפילוסופיות  תפיסותיו  ביטוי  לידי  באות  אלו 

רמב"ם.
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דיונים קצרים במבואות  ומחקריו של תלמג',  והעשרים. ספרו  במאות התשע עשרה 

הביניים  ימי  פרשני  על  מונוגרפיות  במסגרת  ואזכורו  ספריו  של  המדעיות  להוצאות 

מהווים כמעט את סך פירות המחקר של הפירוש במאות אלו. מתחילת המאה הנוכחית 

והולכת.  גוברת  במאפייניו  המחקרית  וההתעניינות  לפירוש,  בהתייחסות  שינוי  חל 

ומגוונים של הפירוש. ספרה של  זו תורמת רבות לביאור היבטים שונים  התעניינות 

גרינהויז שיידון להלן מייצג מגמה זו, והוא בין השאר מקור ביבליוגרפי עדכני למחקר 

העוסק ברד"ק.

המאפיין הבולט של פירוש רד"ק שהוזכר לעיל – שילובן של שתי אסכולות פירוש 

החוקרים המעוניינים  בפני  ניכר  קושי  מציב   – אחת  גג  קורת  תחת  לזו  זו  המנוגדות 

להבין את דרכו הפרשנית. חוקרים אחדים סברו שרד"ק הוא פרשן אקלקטי, שסיכם 

וערך את קודמיו.3 יש שטענו כי רד"ק ניסה ליצור סינתזה בפירושיו, אם כי הם התקשו 
להגדיר מה טיבה של סינתזה זו.4

ספרה של גרינהויז הוא הספר הראשון, ובוודאי המחקר המקיף ביותר שנעשה עד 

כה, המנסה להבין את פשר השילוב בין פשט למדרשי חז"ל שנעשה בפירוש. לדברי 

בין  רד"ק  משלב  אופן  באיזה  שאלות:  שתי  על  לענות  היא  הספר  מגמת  המחברת 

יוצא  בפירושיו,  להביא מדרשים  ייתכן שרד"ק, המרבה  וכיצד  בפירוש,  ודרש  פשט 

במקרים רבים כנגד מדרשי חז"ל )עמ' 10(. הספר מחולק לשישה פרקים, המקיפים את 

הנושא מזוויות שונות. להלן אסקור את עיקרי הדברים המובאים בכל אחד מן הפרקים 

ואתייחס לטענות המרכזיות המוצגות בספר.

המבוא כולל סקירה קצרה של הדעות המקובלות במחקר באשר להתפתחות  פרק 

וביוגרפי הקשור  וכן רקע היסטורי  פרשנות הפשט בספרד, בצפון צרפת ובפרובנס, 

 ברד"ק. כבר בפרק זה מציגה המחברת את מה שהיא רואה כחידוש המרכזי של מחקרה – 

סוברת  הפשט,  לפרשנות  העדפה  גילה  שרד"ק  הסוברים  החוקרים,  לרוב  בניגוד 

גרינהויז שמדרשי חז"ל הם מרכיב חשוב בפירוש ושווה ערך לפשט. במהלך הספר היא 

תחזור על רעיון זה ותפתח אותו.

המופיעות  המתודולוגיות  ההערות  ולהבהרת  לניתוח  מיוחד  הראשון  הפרק 

א' גייגר, 'תולדות הרד"ק', בתוך: הנ"ל, קבוצת מאמרים בשפת עברית, ברסלאו 1885, עמ' 30;   3

מ"צ סגל, פרשנות המקרא, ירושלים תשי"ב, עמ' פח.

 A. Grossman, ʽBible, Exegesis and Study’, EJ, IV, Jerusalem 1972, p. 893; J. Baker  4

 and E. W. Nicholson, The Commentary of Rabbi David Kimhi on Psalms CXX-CL
 (University of Cambridge Oriental Publications 22), Cambridge 1973, p. xiii; E. L.
 Greenstein, ‘Medieval Bible Commentaries’, in: B. W. Holtz (ed.), Back to the

 Sources: Reading the Classic Jewish Texts, New York 1984, pp. 253-254
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במבואות השונים שכתב רד"ק לפירושו. בין השאר מציעה גרינהויז בפרק זה ניתוח 

הוא  שבו  לנביאים ראשונים,  רד"ק  של  הקדמתו  את  ומעמיק לקטע שמסיים  מפורט 

מצהיר כי בכוונתו להשתמש במדרש באופן זה: 'וגם אביא דברי רבותינו ז'ל במקומות 

לאהבי  הדרשות  קצת  אביא  כן  גם  פנים.  כל  על  ולקבלתם  לפירושם  צריכים  שאנו 

הדרש'. גרינהויז, כמו חוקרים אחרים, מתמקדת במשפטי הסיום של ההקדמה בלבד. 

רד"ק  של  יחסו  להבנת  רבות  לתרום  עשויה  במלואה  להקדמה  שהתייחסות  דומתני 

למדרש. בהמשך אשוב ואתייחס לנקודה זו.

גרינהויז  יחיד.  כפירוש  מדרש  רד"ק  מביא  שבהם  במקרים  עוסק  השני  הפרק 

את  אציין  כדוגמה  יחיד.  כפירוש  המופיעים  למדרשים  אחדים  מאפיינים  מציעה 

המקרים שבהם הפשט אינו עולה בקנה אחד עם ההלכה המקובלת, ואילו מדרש חז"ל 

מיישב בין השניים. את הפרק מלווה גרינהויז בדוגמות רבות.

השלישי ותחילתו של הפרק הרביעי עוסקים בפירושים שבהם מציג רד"ק  הפרק 

פירוש פשט ובצדו פירוש שמקורו במדרש חז"ל; גרינהויז מכנה פירושים אלו קוטביים 

או דיכוטומיים )polarized, dichotomous comments). במונח 'פירוש קוטבי' מכוונת 

גרינהויז לפירוש המכיל למעשה שני פירושים, פשט ומדרש, המתייחסים לאותן מילים 

באותם  ביותר  הנפוץ  לדעתה  הוא  הקוטבי  הפירוש  מבנה  בטקסט.5  עניין  לאותו  או 

בפירושים  תמיד,  לא  כי  אם  כלל,  בדרך  ומדרש.  פשט  רד"ק  משלב  שבהם  מקרים 

המתודולוגיה  מן  בעיקרון  השונה  דרשנית  מתודולוגיה  על  מבוסס  המדרש  זה  ממין 

הפשטנית. פעמים רבות רד"ק אינו מביע את העדפתו לאחד מן הפירושים.

רואה  היא  שאותה  למסקנה  המחברת  את  מוביל  הקוטבי  במבנה  השימוש  ריבוי 

בסמוך  הרבים  המדרשים  ציטוט  מגמת  לדבריה,  במחקרה.  המרכזי  כחידוש  כאמור 

לפירוש הפשט היא להפנות את תשומת לבו של הקורא להבחנה המתודולוגית שבין 

את  לאמן  המעוניין  בלבד,  מורה  ברד"ק  לראות  אין  לדעתה  זאת,  עם  לדרש.  הפשט 

שרד"ק  להסיק  אין  כן  כמו  שונות.  פירוש  שיטות  בין  מתודולוגית  בהבחנה  קוראיו 

מעדיף את מתודת הפשט על פני המדרש. רד"ק חש שמעשה הפירוש שלם רק כאשר 

הוא מציג בפני קהל קוראיו אפשרויות שונות לביאור הטקסט )עמ' 58(.

במקביל להצגת עמדתה מתייחסת גרינהויז גם לעמדתם של חוקרים שונים בשאלת 

 השילוב בין הפשט לדרש, במבוא )עמ' 7–9( ובהערת שוליים בפרק השלישי )הערה 10(.6 

והוא  קמין,  טבעה  זה  כינוי  כפול'.  'פירוש  בכינוי  אלו  פירושים  מלכנות  המחברת  נמנעת  בצדק   5

או  הלשון  המשמעות,  מן  נובע  שאינו  מדרש  ולאחריו  פשט  משולב  שבהם  רש"י  בפירושי  אמור 

ההקשר. בשונה מן ה'פירוש הכפול' של רש"י, עשוי הפירוש הקוטבי לדברי גרינהויז להציע פירוש 

פשט ולאחריו פירוש שמקורו במדרש אך אופיו אינו מדרשי.

יש להצטער על כך שדיון חשוב זה לא נעשה בגוף הפרק.  6
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מבין העמדות שאליהן מתייחסת המחברת ברצוני להתייחס לעמדת כהן, המצוטט גם 

הוא בהערה. כמו גרינהויז, כהן סובר שהצמדת המדרש לפשט מסייעת לרד"ק לחדד 

את ההבחנה המתודולוגית בין פשט לדרש. עם זאת, בניגוד לעמדתה של גרינהויז, 

לדעת כהן מעדיף רד"ק בבירור את פירוש הפשט. חידוד ההבחנה המתודולוגית נעשה 

לדעתו על מנת להבהיר לקהל הקוראים על מה נסמכת מתודת הפשט, ובכך להכשיר 

את פירוש הפשט שאינו נשען על סמכות המסורת.7 

לנביאים  פירושו  בפתח  רד"ק  של  בקביעותיו  להסתייע  עשויה  כהן  של  הנחתו 

בתורה  החכמים  'קבלת  שבין  במתח  רד"ק  עוסק  ההקדמה  בפתח  בדבריו  ראשונים. 

המוסברת  ה'',  'יראת  כי  מצהיר  רד"ק  המחקר'.  חכמת  היא  וה"חכמה"  פה,  שבעל 

כ'התורה והמצוה ודברי הנביאים וקבלת החכמים בתורה שבעל פה', היא תנאי הכרחי 

לחכמה. דומתני כי דברים אלו, המופיעים כמבוא לפירוש, משקפים את הצורך של 

'חכמה'.  בכינוי  רומז  הוא  זה  ולפשט  מקרא,  בפשט  לעיסוק  לגיטימציה  במתן  רד"ק 

עיסוק זה לגיטימי בעיניו בתנאי שהוא מבוסס על 'קבלת חכמים בתורה שבעל פה'. 

רד"ק  עשוי  לפשט  בסמוך  מדרש  בהבאת  כי  להציע  ניתן  כהן,  של  לדבריו  בהמשך 

בביסוס  כהן,  כדברי  ראשית,  דרכים:  בשתי  מציע  שהוא  הפשט  לפירוש  להועיל 

וכבוד לפרשנות  יחס של הערכה  ובביאור דרך הפירוש הפשטנית, ושנית – בהבעת 

המדרש. בשני המקרים מגמת הציטוט של המדרש היא הכשרתו וביסוסו של פירוש 

הפשט. טענתה של המחברת כי המדרש מקבל מעמד שווה בפירוש אינה מוכחת דיה 

לדעתי.

עוד אומר כי המחברת טוענת שרד"ק מייצג את האינטגרציה המושלמת בין מסורת 

מעמד  מעניק  שהפרשן  בעובדה  לדעתה  ביטוי  לידי  באה  זו  אינטגרציה  לחידוש. 

שווה לשתי מתודות פירוש ולשתי מסקנות פרשניות שונות ואף סותרות. דומתני כי 

בקבלתן של שתי עמדות פרשניות סותרות לא נוצרת אינטגרציה. ההנחה שהפרשן 

מאמץ בפירוש במידה שווה שתי דעות סותרות יוצרת את הרושם שהוא מצוי במצב 
של 'סכיזופרניה אינטלקטואלית'.8

בפרק הרביעי עוסקת גרינהויז בפירושים שהיא מכנה דואליים. הפירוש הדואלי 

מן  שבשונה  אלא  מדרש,  ובצדו  פשט  פירוש  הפרשן  מציב  שבו  פירוש  כן  גם  הוא 

הפירוש הקוטבי, במקרה זה המדרש אינו מכוון לאותו עניין שבו עוסק הפשט. מגמת 

 M. Cohen, ‘The Qimhi Family’, in: M. Sæbø (ed.), Hebrew Bible / Old Testament:  7

The History of Its Interpretation, I,2, Göttingen 2000, p. 400
M. Saperstein, Decoding the Rabbis: A Thirteenth- וראו:  זה,  כך מגדיר ספרסטין מצב   8

 Century Commentary on the Aggadah (Harvard Judaic Monographs 3), Cambridge,
MA 1980, pp. 11-12
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המדרש בפירושים אלו היא לשרת מטרה משנית כלשהי של הפרשן, ונראה לדעתה כי 

אליהם מכוון רד"ק כאשר הוא אומר שיביא מדרש 'לאוהבי הדרש'. גרינהויז מדגימה 

בהקשר זה בין השאר מדרשים התורמים ערך רעיוני מוסף לפירוש הפשט ומדרשים 

המסייעים בביסוס פירוש הפשט המוצע על ידי רד"ק ובהרחבתו.

למרות  לדבריה,  ומעניינת.  חשובה  עובדה  על  המחברת  מצביעה  הפרק  בהמשך 

ההיכרות האפשרית של רד"ק עם פרשנות הרואה במדרש ביטוי לרעיונות פילוסופיים, 

בוחר רד"ק להבין את המדרשים כמשמעם. גרינהויז מציגה הסברים אפשריים שונים 
לתופעה אך אינה מכריעה ביניהם.9

החמישי מתרכזת גרינהויז בסקירת המקרים שבהם משמיע רד"ק ביקורת  בפרק 

 כנגד פירוש המדרש. היא מציינת שתי סיבות עיקריות לדחיית מדרש על ידי רד"ק – 

בהיות  קשורה  והשנייה  הכתובים,  למשמעות  המדרש  של  התאמתו  חוסר  היא  האחת 

תמיד  לא  כי   )104 )עמ'  בצדק  מודה  גרינהויז  וההיגיון.  הסבירות  את  נוגד  המדרש 

במידה  הדומה  המחברת,  מתייחסת  שאליה  נוספת  הבחנה  השניים.  בין  להבחין  ניתן 

רבה לקודמתה, היא ההבחנה בין דחיית תוכנו של המדרש לדחיית המתודה שהובילה 

אינה חד־ בין השניים  נראה שהיכולת להבחין  זה  גם במקרה  בו.  למסקנה המועלית 

משמעית.

הפרק חושף את הקורא בפני מגוון רב של דוגמות. המחברת מציעה הסבר נקודתי 

לביקורת על המדרש בכל אחד מן הפירושים, עם זאת ניכר קושי בניסוח כללים ברורים 

המגדירים אילו מדרשים דוחה רד"ק ואילו הוא מקבל. נראה כי גרינהויז מודעת לקושי 

זה, ובדברי הסיכום שלה היא אומרת כי רד"ק הוא איש של ניגודים )עמ' 146(. קביעה 

זו מותירה למעשה על כנן את ההתייחסויות הסותרות למדרש שבפירוש רד"ק.

והערה נוספת: גרינהויז מציגה בפרק החמישי את כל הדוגמות שלהן היא נחשפה 

במהלך עבודתה, ובהן יוצא רד"ק מפורשות כנגד המדרש. היא אינה מתייחסת למקרים 

שבהם בפירוש הפשט של רד"ק יש למעשה התייחסות מרומזת לדרשת חכמים המופיעה 

ברש"י. יש לומר שגם פולמוס סמוי עם המדרש ראוי להתייחסות במסגרת בדיקת יחסו 

של רד"ק למדרש. למצער היה על המחברת לציין שנוסף על המקרים שבהם הביקורת 

מובאת במפורש בפירוש, ישנם פירושים שבהם הביקורת רמוזה בלבד.

בפרק השישי עוסקת גרינהויז ביחסו של רד"ק למדרש ההלכה. לראשונה במחקר 

פירושו  במסגרת  רד"ק,  מציע  שבהן  רבות  דוגמות  זה  בפרק  מרוכזות  ברד"ק  העוסק 

לנביאים, פירוש לא הלכתי או פירוש אנטי הלכתי לחוק המופיע בתורה. לדבריה רד"ק 

הלכתיות. מסקנתה  לסוגיות  מדרשית  אנטי  פרשנות  בגלוי  להציע  והעז  לכת  הרחיק 

מוטב היה אילו הביאה המחברת דיון חשוב זה בפרקי המבוא לספר.  9
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למדרש  מיחסו  עקרונית  שונה  אינו  הלכה  למדרש  רד"ק  של  יחסו  כי  היא  החדשנית 

האגדה. מכיוון שבידנו רק פירושו של רד"ק לבראשית )ונראה כי רד"ק לא פירש את 

שאר ספרי התורה) יש לדעתי לסייג מסקנה זו. דומתני כי עלינו להודות שאיננו יכולים 

לשער כיצד היה נוהג רד"ק לו היה מפרש את חוקי המקרא 'על אתר'. דומה שהספר 

לפחות  ונוכל  לסיפור,  פשט  פירושי  להציע  בבואו  רד"ק  שנוקט  לזהירות  מכוון  כולו 

להציע שאולי היה נוהג זהירות גם בפרשנות החוק.

* * *

עד כאן סקרתי את פרקי הספר, וברצוני להוסיף הערות אחדות כלליות באשר לנאמר 

בו.

המדרשי  הקורפוס  בשאלת  לדון  היה  כדאי  בספר  המוצגת  התמונה  להשלמת   *

שעמד בפני רד"ק ובשאלת השיקולים שהנחו אותו בבחירת מדרש זה ולא אחר 

רש"י(.  בפירוש  מופיע  אינו  בפירוש  המופיע  המדרש  שבהם  במקרים  )בעיקר 

מצוטט  המדרש  אם   – לקורא  המדרש  מוגש  שבו  האופן  גם  להתייחסות  ראוי 

בשלמותו, בחלקו או שמא הוא מתומצת בלשונו של הפרשן.

בפירוש  המופיע  למדרש  רד"ק  של  יחסו  את  המחברת  בודקת  הספר  במהלך   *

בעיקר בהתבסס על התאמתו של המדרש למשמעות הכתובים. דומתני שבבואנו 

להעריך את המניע לציטוט מדרש בפירוש או לדחייתו עלינו לשלב גם שיקולים 

נוספים שעמדו לפני הפרשן ובהם: סוגיות ערכיות ודתיות שהעסיקוהו;10 הנחות 
פילוסופיות שאימץ;11 ומתודות מדרשיות שאימץ בפירושו.12

הפסוקים )ראו:  מן  העולות  ומוסריות  הגותיות  מסקנות  ה'תועלות' –  בשאלת  לעסוק  הרבה  רד"ק   10

י' צייטקין, 'מאפייני פרשנות המקרא ביצירותיהם של פרשני הפשט בני האסכולה המיימונית של 

פרובנס במאות ה-13–14', עבודת דוקטור, אוניברסיטת בר אילן, תשע"א, עמ' 265–269(. עובדה 

זו עשויה להסביר הכללתם של מדרשים העוסקים בתועלת המוסרית בפירוש.

הפירוש שלהלן הוא דוגמה לכך: בשמואל א ג 9–10 מצווה עלי על שמואל לענות לקול הדובר אליו   11

במילים 'דבר ה' כי ֹׁשמע עבדך' )שם, 9( אך שמואל עונה 'דבר כי ֹׁשמע עבדך' )שם, 10( ומשמיט 

את שם האל. עקרונית דוחה רד"ק פירושים המתבססים על שינויים במבנה החזרה )ראו לדוגמה 

פירושו לבר' כד 39; וכן א' סיידלר, 'חיי הנפש של גיבורי הסיפור המקראי בפרשנות רד"ק', בית 

הסבר  לו  ומציע  לשינוי  מתייחס  הוא  זה  במקרה  זאת  עם   .)102–101 עמ'  ]תשע"ב[,  נז,1  מקרא 

בעודו דוחה את דרשת חכמים. רד"ק מפרש: 'דבר כי שומע עבדך – ולא אמר "ה' " כמו שאמר 

כי  צו,יג(,  )ראה תנח'  בו דרש  ויש  ירא עדיין מהזכיר השם במראה הנבואה.  כי  )לעיל, ט(,  עלי 

חשש עדיין שמא קול שד הוא; וזה רחוק'. לדברי גרינהויז )עמ' 108( קשורה דחיית המדרש בחוסר 

במקרה  המדרש  דחיית  כי  להציע  ברצוני  הפסוקים.  מניתוח  העולות  למסקנות  הפירוש  התאמת 

זה מבוססת על הנחה פילוסופית. במורה נבוכים מתייחס רמב"ם לעיקרון שהוא מכנה 'מיסודות 
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למתודה  הן  'דרש'  במילה  השתמש  שרד"ק  העובדה  כי  מסיקה  גרינהויז   *12

שהערכתו  מלמדת  במדרש,  שמקורם  הפשט  בדרך  לפירושים  הן  המדרשית 

עמדו  ויפת  טויטו   .)31 )עמ'  שווה  והמדרשי,  הפשטי  הפירוש,  סוגי  לשני 

יסודיים,  פרשניים  במונחים  מדייק  אינו  שרשב"ם  העובדה  על  במחקריהם 

בו –  לדייק  שישתדל  מצפים  שהיינו  במקום  דווקא  בולט  'הדבר  טויטו   ולדברי 

ולהסיק  למהר  אין  רד"ק  בפירושי  שגם  דומתני  המתודולוגיים'.13  בהיגדיו 

במונח  בשימוש  עקיבות  כחוסר  שנראה  ממה  לכת  מרחיקות  ענייניות  מסקנות 

מתודולוגי.

במהלך הספר מרבה גרינהויז להתייחס להשוואה בין רד"ק לפרשני הפשט בצפון   *

צרפת שקדמו לו, ובראשם רבי יוסף קרא ורשב"ם. גרינהויז אינה עוסקת בשאלת 

ההיכרות האפשרית של רד"ק עם פירושו של רבי יוסף קרא. בפרק השישי היא 

דנה בשאלת ההיכרות של רד"ק עם פירוש רשב"ם מבלי להתייחס למסקנתו של 
יעקבס כי פירושו של רשב"ם לא היה מונח לפני רד"ק בשלמותו.14

בפרק החמישי דנה המחברת במקרים שבהם דוחה רד"ק את המדרש תוך שהוא   *

מוסיף את המילה 'פשט' ומנמק את הדחייה בחוסר התאמתו של המדרש לפשט. 

בהערת שוליים )הערה 67) מעירה גרינהויז שהמונח פשט עצמו נתון לפרשנויות 

פשט  המונח  נפש. הבהרת  משאת  היא  רד"ק  של  בלשונו  המונח  והבנת  רבות, 

בפירוש רד"ק, והבנת תפיסתו באשר לשאלה מה נכלל במושג זה, עשויה ללא 

ספק להיות השלמה חשובה למחקרה של גרינהויז, 'ואידך זיל גמור...'.

של  ספרה  לפנינו.  המונח  הספר  של  מחשיבותו  לגרוע  באות  אינן  הללו  ההערות 

המרכזיים  האתגרים  אחד  את  עצמתו  במלוא  בפנינו  חושף  הוא,  כן  כשמו  גרינהויז, 

התורה', ועל פיו: 'כל מה שרואה הנביא במראה הנבואה הוא אמת ודאית בעיני הנביא. בשום אופן 

לא יטיל ספק במשהו ממנו' )מ' שורץ, מורה נבוכים: לרבינו משה בן מימון, ב, תל אביב תשס"ג, 

או  האל  דבר  אכן  הוא  האל  דבר  אם  בשאלה  משוכנע  אינו  ששמואל  האפשרות   .)507–506 עמ' 

זו היא העומדת בבסיס  קולו של שד סותרת עיקרון מרכזי זה. כאמור ייתכן שתובנה פילוסופית 

התנגדותו של רד"ק לדברי המדרש.

העולמי  הקונגרס  דברי  רד"ק',  של  הפשט  פרשנות  על  מדרשיות  'השפעות  כהן,  מ'  בעיקר:  ראו   12

 ,(7 הערה  )לעיל  קמחי  משפחת  הנ"ל,  וכן   ;150–143 עמ'  )תשנ"ד),  11,א  היהדות    למדעי 

עמ' 403–406.

א' טויטו, 'הפשטות המתחדשים בכל יום': עיונים בפירושו של רשב"ם לתורה, רמת גן תשס"ג, עמ'   13

99. ראו גם: ש' יפת, 'פירוש הרשב"ם על מגלת קהלת', תרביץ מד )תשל"ה(, עמ' 86.

הקדום כ  והמזרח  המקרא  לחקר  שנתון  לתורה?',  רשב"ם  פירוש  את  רד"ק  הכיר  'האם  יעקבס,  י'   14

)תש"ע), עמ' 117–135.
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שעמדו בפני רד"ק – אתגר התמודדותו של הפשטן עם מסורת חכמים. כל אחד משני 

זה. בקווים  עיניו בחר להתמודד אחרת עם אתגר  לנגד  הפרשנים העיקריים שעמדו 

כלליים מאוד ניתן לומר שרש"י בחר לבסס את פירושו על המדרש, ואילו ראב"ע בחר 

לבסס את פירוש על אדני הפשט. כפי שמיטיבה המחברת להראות – בחירתו של רד"ק 

מורכבת, ומבחינות מסוימות אף משוכללת יותר. התזה המרכזית שמציעה גרינהויז, 

ועל פיה רד"ק מעניק מעמד שווה לשתי מתודות הפירוש, עומדת למבחן הקורא. בין 

חשוב  נדבך  ספק  ללא  מהווה  גרינהויז  של  ספרה  אותה,  שנדחה  ובין  זו  תזה  שנקבל 

בחקר פירושו של רד"ק.


