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יחכים  לפניכם  הבא  שהכרך  תקווה  אני  המצרי.1  החכם  אומר  חכם'  שנולד  אדם  'אין 

את מי שיבחר לעיין בו וללמוד ממנו, 'אשרי אדם מצא חכמה' )מש' ג 13(. המאמרים 

הבאים בכרך מחולקים על פי תכנם לשלושה שערים.

'צורתו  פרנקל,  דוד  של  מאמרו  מאמרים.  חמישה  הפעם  באים  המקרא  בשער   

הסופית של סיפור אונס דינה לאור ביקורת הנוסח והעריכה', משלב הבחנות חדשות 

מתחום ביקורת הנוסח וביקורת העריכה בתוך הדיון על הסיפור השלם ומגמתו. הניתוח 

מראה איך העורך יצר סיפור חדש על סמך פרשנות יצירתית של מקור קדום יחסית 

5–7. נראה כי הסיפור מאוחר מאוד ומושפע מן הספרות  לאור הנאמר בבראשית מט 

נועד  הסיפור  המחבר,  לדעת  יחד.  גם  והדויטרונומיסטית  הדויטרונומית  הכוהנית, 

נישואין עם האוכלוסייה המקומית בארץ.  נגד  לספק הסבר לחוקי התורה העתידיים 

אולם הסיפור  אימון,  וכמסוכנים שאין לתת בהם  אנשי המקום מתוארים כמושחתים 

צבאית  להרפתקנות  להיסחף  אסור  הסיפור  פי  על  ולוי.  שמעון  במעשה  תומך  אינו 

מסוכנת שמבוססת על רגשי נקם, אך גם ראוי להיזהר מנוכרים המביעים עניין במיזוג 

עם ישראל.

לה' במאמרו  שבח  קטע  של  תהליכי התהוותו  אחר  מבקש להתחקות  מזרחי  נועם   

 'ממימרת חכמה להמנון תהילה: הנוסח, הלשון וההתהוות הספרותית של ירמיה י 12–13'. 

לב  תשומת  תוך  הפסוקים,  של  ולשוני  טקסטואלי  ספרותי,  ניתוח  על  מתבסס  הוא 

ובין תרגום  מיוחדת להבדלי הנוסח בין העדים השונים – ובמיוחד בין נוסח המסורה 

שהיו  כתובים  שני  מונחים  השבח  פסקת  ביסוד  לדעתו,   .4QJerb והמגילה  השבעים 

במקורם עצמאיים ונפרדים לגמרי זה מזה. פסוק 12 – בצירוף טור הנתון כעת בראש 

נילי שופק ככותרת לספרה בהוצאת מוסד  זה מִספרות החכמה הדידקטית המצרית בחרה  בפתגם   1

הספרים  ביקורות  במדור  באה  זה  ספר  על  ביקורת  המקראית(.  האנציקלופדיה  )ספריית  ביאליק 

בכרך.
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פסוק 13 – מוצאו בספרות החכמה. פסוק 13 )בעיקרו( נלקח אולי מתוך מזמור תודה 

על תום בצורת. שני הכתובים אוחו בשלב מוקדם, ורק בהמשך גלגוליהם שובצו בתוך 

היחידה הנבואית, וזאת בשלב מתקדם יחסית של התגבשותה.

ומול  'מזמור קמב – מבנה ומשמעות: המשורר מול אלוהיו, מול אויביו  במאמרה   

עדתו' מאפיינת מרים סקלרץ את הסוגה הספרותית של המזמור ואת מבנהו. בניגוד 

מוצאת  במחקר,  כלל  בדרך  המוטעמים  שלו  והקונבנציונאליות  המזמור  לפשטות 

סקלרץ כי מזמור זה הינו בעל מבנה משוכלל וייחודי, שאין לו מקבילה בקינות היחיד 

והוא משקף את הלך  זה מבטא את משמעותו המיוחדת של המזמור,  האחרות. מבנה 

נפשו הייחודית של המשורר ואת מצוקתו הפרטית.

עוסק  איוב'  בספר  משמעות  וכפל  דרמטית  'אירוניה  משל  ש'  נפתלי  של  מאמרו   

כפל־משמעות,  של  מיוחד  סוג  איוב,  ספר  את  המאפיינת  ספרותית  תופעה  בזיהוי 

 שאותו הוא מכנה 'ניסוח ִּפיפיות' – ניסוח שני ביטויים מנוגדים באמצעות רצף פונטי – 

איוב  בין  בדיאלוגים  פיפיות  ניסוחי  משל,  לטענת  ויחיד.  אחד   – גרפי  גם  ולעיתים 

מתלכדות  הטכניקות  ושתי  מפתח,  בקטעי  דרמטית  אירוניה  עם  משולבים  לֵרעיו 

כדי לשמש במשולב עיקרון מארגן בספר, המאפשר לשני מובנים סותרים להתקיים 

במקביל – האחד מנקודת המבט המוגבלת של אחת או יותר מן הדמויות, והשני מזווית 

הראייה הרחבה יותר של הקורא. לדוגמה, בשאלתו הרטורית של אליפז: 'הלא יראתך 

כסלתך תקוותך ותם דרכיך' )איוב ד 6( המילה 'כסלה' מציינת הן 'ביטחון' הן 'איוולת, 

ותום  תקוותך  'יראתך,  המנוגדים:  המובנים  בשני  מתפרש  כולו  והמשפט  טיפשות', 

דרכיך הם/היו ִּכְסָלְתָך/ְּכִסֻלְתָך'.

הרבים  צורות  העלוך:  אשר  אלוהיך  'אלה  המקרא  שער  את  החותם  במאמר   

ברוכי־אונא  אמיתי  בוחן  הישראלית'  הפולחנית  והקריאה  'אלהים'  לשם  המתייחסות 

'אלוהיך', שומר את  הוא  'העלוך', שנושאו  את האפשרות שצורת הרבים של הפועל 

הנוסח המקורי של הקריאה הפולחנית הישראלית, בניגוד לתפיסה המקובלת, לפיה 

הוא תוצאה של שיבוש מכוון של צורות יחיד מקוריות, שנועד להציג את כל מעשה 

העגל כעבודת אלילים. לצורך כך נבחנים כל המקרים במקרא שבהם חלקי המשפט 

המותאמים לרבים של המילה 'אלהים' המכוונת לאלוהי ישראל. ברוכי־אונא מסיק כי 

הקריאה הפולחנית 'אלה )או: הנה( אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים' לקוחה 

הפולחן  ייסוד  של  הן  במדבר  העגל  מעשה  סיפור  של  הן  המשוער  החיובי  המקור  מן 

בממלכת ישראל.

גולני  ג'  שירה  של  המאמר  מאמרים.  שני  מכיל  הקדום'  והמזרח  'המקרא  שער   

12(: הִמפקד וזיקתו למגפה במקרא על  '")ולא( יהיה בהם נגף בפֹקד ֹאתם" )שמות ל 

ִמפקד של בני  כי  רקע המזרח הקדום' דן בכתובים מקראיים המשקפים את התפיסה 
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11–16 ושמואל ב כד(. הזיקה בין הִמפקד  ל  ישראל טומן בחובו סכנת מגפה )שמות 

והמגפה נבחנת לאור כתובים נוספים מן המקרא ומן המזרח הקדום, החל ממארי של 

האלף השני לפסה"נ. במסגרת עולם המחשבה של המזרח הקדום משמש המקרא עדות 

חטא שעונשו  בסיסית,  פעולה מנהלתית  בִמפקד,  הרואה  יחידה לתפיסה התאולוגית 

פורענות מוות. גולני סוקרת את התשובות שהועלו במחקר לייחודה של זיקה זו, אך 

מותירה לבסוף את השאלה בדבר הסיבה לדעה שהמפקד טומן בחובו סכנת מוות בלא 

מענה.

במאמר השני בשער זה: 'השבת האימפריה לקדמותה: מסע המלחמה של סרגון ב׳   

ניתוח היסטורי של אירועי שנתו  למערב בשנת 720/19 לפסה״נ', עורך מרדכי כוגן 

השנייה של סרגון ב' לאור כתובות חדשות שנתפרסמו בעשור האחרון. צבא אשור לא 

הצליח להדוף את העילמים שבאו לתמוך במרדך בלאדן והלה המשיך למשול בבבל. 

שנכבשה  שומרון,  היתה  שותפיו  ובין  מחמת,  ְאִד  ַיאּובִּ עמד  במערב  המורדים  בראש 

שנתיים קודם לכן על ידי שלמנאסר ה׳, אך טרם סופחה לאשור כפחווה. שאלת עמדתה 

של ממלכת יהודה ביחס למרד נתונה במחלוקת. לאחר דיון באחד הכינויים של סרגון, 

ה״מכניע את יהודה״, מציע המחבר שחזקיהו נקט במדיניות המאופיינת בתנודתיות, 

וייתכן שבשנת 721 ביקש עצמאות ליהודה.

'שנוא  קופליוביץ',  דויד  של  מאמרו  מאמרים.  חמישה  הפרשנות  תולדות  בשער   

על רוב אחיו: תפקידו הטיפולוגי של הנביא ירמיהו בספר "תולדות מלחמת היהודים 

ברומאים"' פותח שער זה. המאמר בוחן את השפעתו הטיפולוגית של ירמיהו על חיבורו 

של יוספוס "תולדות מלחמת היהודים ברומאים". הדמיון בין ירמיהו לדמויות אחדות 

משותפים,  במוטיבים  מתבטא  באריס,  בן  וזכריה  חנניה  בן  ישוע  ביניהן  זה,  בחיבור 

ושחרורו  ירושלים  הגיבור על־ידי תושבי  רדיפת  הנחרבת,  ירושלים  על  הקינה  כגון 

אספסיאנוס  בפני  והופעתו  הרומי  בשבי  נפילתו  בתיאור  זר.  שליט  על־ידי  ממעצר 

השווה יוספוס את עצמו לירמיהו באופן סמוי. באמצעות השוואה זו הצדיק יוספוס את 

בחירתו. ההישענות על ירמיהו גם סייעה למחבר להסביר את תבוסת היהודים במלחמה 

ולאשש את הטענה, כי תבוסה זו הייתה בלתי נמנעת.

במאות  צרפת  צפון  בפרשנות  הסיפורי"  '"המשל  במאמרו  בודק  יעקבס  יהונתן   

אחת עשרה והשתים עשרה )ר' יוסף קרא; ר' יוסף בכור שור; ר' אליעזר בלגנצי(' את 

השימוש ב'משל הסיפורי' בבית המדרש של פרשני המקרא בצפון צרפת במאות האחת 

המופיעים  המקוריים  למשלים  מאפיינים  ארבעה  מזהה  הוא  עשרה.  והשתים  עשרה 

משמרים  הם  המקראי;  הטקסט  בביאור  לסייע  ומטרתם  תמציתיים  הם  בפירושים: 

את הצורה הקלאסית של משלי חז"ל שקדמו להם במאות שנים; בדרך כלל המשלים 

תפקיד  הרמנויטי;  משל  יוצר  לנמשל  המשל  שבין  הפער  רחוקות  לעתים  רטוריים, 
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המשלים לבאר ולא להסתיר, ולהם נמשל אחד בלבד. יעקבס מציע שהרקע התרבותי 

שממנו צמחו המשלים מורכב מהשפעה חזקה של הספרות המדרשית הקדומה, זיקה 

לתרבות הנוצרית שבה מרובים קבצי משלים בתקופה זו, השפעת התרבות היהודית־

מוסלמית שגם בה נפוץ המשל מאד, והשפעת דמותו של רש"י על תלמידיו.

יצחק גוטליב וסטיוארט ונינג משווים במאמרם: 'רופרט מדויץ והפרשנות היהודית   

על סיפור יוסף' בין פרשנות רופרט מדויץ )1075–1129(, נזיר בנדיקטי שכתב פירוש 

שבאו  צרפת  צפון  ופרשני  רש"י  של  פרשנותם  לבין  המקרא,  לספרי  במיוחד  ארוך 

על  מבוססות  וֵאחיו  יוסף  סיפור  בנושא  רופרט  של  הערות  שלוש  לטענתם,  אחריו. 

הנראה  ככל  גרמו  שלו  אחרים  פירושים  שלושה  ואילו  לו,  שקדמה  יהודית  פרשנות 

לפרשנות יהודית מאוחרת יותר, שהגיבה לדבריו או לפרשנות נוצרית דומה. תגובות 

לתורה,  רמב"ן  ובפירוש  לתורה  בכור שור  יוסף  רבי  פירוש  בתוך  מוצאים  הם  כאלה 

שנכתבו אחרי זמנו של רופרט. מסקנתם היא שמעבר של פירושים מקהילה לקהילה 

אכן התרחש כחלק מן המגע החברתי שהתקיים בין יהודים ונוצרים.

פירוש  נוסח  לבירור  יהודה"  "מנחת  החיבור  'תרומת  במאמרו  עוסק  כסלו  איתמר   

לתורה  בפירושים  הפירוש  של  עקיפים  נוסח  עדי  לאתר  בניסיון  לתורה'  רשב"ם 

המצטטים ביאורים מפירוש רשב"ם לתורה. עד נוסח חשוב מסוג זה הוא החיבור 'מנחת 

יהודה' על ענפיו השונים, המצטט לא מעט מביאורי רשב"ם באופן מילולי ויכול לסייע 

לשפר את הנוסח של פירוש רשב"ם לתורה.

חיון,  יוסף  לרבי  משנה'  'מגיד  החיבור  של  ביקורתית  מהדורה  חותמת  השער  את   

בצירוף הערות נוסח, הערות מבארות ומבוא מאת יוחנן קאפח. חיבור זה הוא תשובה 

 של הרב יוסף חיון לשאלה ששלח אברבנאל לחכמי דורו בשאלת כתיבת ספר דברים – 

בקצרה  עומד  למהדורה  המבוא  העצמאית.  יצירתו  פרי  שהוא  או  למשה  הוכתב  אם 

אברבנאל  ובין  שבינו  היחסים  על  חיון,  יוסף  רבי  של  הפרשנית  שיטתו  מאפייני  על 

המשתקפים בחיבור זה ועל תפוצתו והשפעתו של החיבור.

קלאי  זכריה  בתחומם,  שם  ובעלי  ותיקים  חוקרים  משני  נפרדנו  החולפת  בשנה   

חייהם  את  הסוקרים  הספדים  טובה;  בשיבה  לעולמם  שהלכו  ז"ל  דותן  וטרודה  ז"ל 

ומפעלם המחקרי פותחים את הכרך. לאחר שהכרך היה בדפוס נודע לנו גם דבר מותם 

המצער ממחלה קשה של ציפי טלשיר, ותוך זמן קצר אחר כך של דודיק טלשיר, ואנו 

משתתפים בצער המשפחה. חבל על דאבדין ולא משתכחין.

לבסוף, כמו תמיד אני מבקשת להודות לכל העוסקים במלאכת הכתיבה וההוצאה   

ותודות  זו,  בבמה  מחקרם  את  לפרסם  שבוחרים  לכותבים  תודות  הכרך.  של  לאור 

בפרסום  לסייע  כדי  ומזמנם  ממרצם  ותורמים  כתף  המטים  ולקרייניות  לקריינים 

המחקרים. תודות למכון למדעי היהדות על שם מנדל באוניברסיטה העברית ולשתי 
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הקרנות המממנות את הוצאתו לאור של השנתון, 'קרן פרי לחקר המקרא' ו'הקרן על 

הלשון  לעורכת  המנוסה,  המפיק  שפיצר  לדניאל  תודות  גוריון'.  בן  ודוד  פולה  שם 

רונאלה מרדלר וליעקב דולגופולסקי, שערך את רשימת הפרסומים החדשים. כל אלה 

יבואו על הברכה.

ירושלים

כסלו תשע"ז 
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