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 תודה  בעתה

 !רכי נפשי את ה'ב

 

עבודה זו לא הייתה מגיעה לסיומה לולא עוזרים ותומכים שבטוב ליבם 

שמחו לתרום מנסיונם ומתבונתם. הוריי משה ומסודי גרסון וסבי מימון פינטו ז"ל 

, אולם להם צריך להודות בראש ובראשונה על כך שאף על בשמחתי איתיאינם 

 וני לאהבת תורה וחכמה.  נכיחדים פשוטים, הם פי שהיו יהו

, ראש המחלקה לתרגום וחקר ברצוני להודות לפרופ' אלדעה וייצמן

פתחה בפניי את שערי השפה אשר  ,התרגום ומנחתי. פרופ' אלדעה וייצמן

עברו באופן -גוריון -יחד עם דר' פנינה שוקרון מאוניברסיטת בן, והמשמעות

 דה. יסודי על החלק הלשוני של העבו

פרופ' אפרים מאיר, אשר האיר על הצד התיאולוגי מנחי ל ותלהודברצוני 

של העבודה, ושמאור פניו וראייתו הרחבה ועידודו סייעו לי בעבודתי. אני מברך 

 הוולונטרית והמשמעותיתפרופ' חננאל מאק, במיוחד על תרומתו את מקרב לב 

 מידיתתה ונכונות ועלבמיקוד הנושא, על הערותיו בתחום הפרשנות היהודית 

 על הכתוב בעבודה זו היא עליי בלבד.ריות המלאה . כמובן האחלסייע

. היקרה , מנחתי במסטרהוא לי להודות לפרופ' פרנסין קופמןרב לעונג 

חיבבה עליי את נושא התרגום בכלל ואת תרגום היודאיקה וההבראיקה   היא

 לאורזו,  על עבודהלא עברה שהיא על פי אף ו . עבורי היא דגם של חוקר,בפרט

 תודה גם לפרופ' מרים שלזינגרמהדהדים בתוכה. הם ו הכערנהיא דבריה 

 .לקהרי המחמולו

נשיא לסטודנטים מצטיינים זיכה אותי באדיבותו במלגה, לגות המפעל מ

יישר  –אשר אפשרה לי לרתום את כל כוחותיי ללימוד ולמחקר אינטנסיביים 

 כוח גדול לתורמים.

לי וילדיי נסיה, שי, ומתם של יקיריי אשתי שוקשה להכיל במילים את תר

עמל ליום  ו כל יום שלכלפיי, והפכלניים טל, צבי ואוריה, אשר תמכו בי והיו סב

 מלא בחסד. 
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 תקציר

 פרשנות המקראמשחר הנצרות ועד היום, שרויות הנצרות והיהדות בעימות על 

באותן המילים את הבסיס פרשנות זו מאפשרת לבני שתי הדתות לראות  .העברי

 היריבה מאידךסר השחר שבאמונה , ואת ההוכחה לחוגיסא לאמונתם מחד

למוסיים של והפוהלשוניים  ,את המרכיבים הטקסטואליים, התרגומיים. גיסא

שני ותרגומי הממוקד לבפרשני, נו מבקשים לחקור, מהיבט עימות היסטורי זה א

  במקור.

 של  צרפת בגבולות הבולטים משיאיו לאחד הגיע זה אלפיים-בן פולמוס

 הישגיה משום' ב"הי המאה של הרנסנס' וילכינ שזכתה בתקופה, היום

היהודיות, ויצרה אקלים ים. חיוניות זו לא פסחה על קהילותיה אינטלקטואליה

ט המקרא. פריחת ההשכלה דתי המבוסס על פש-שיח בין-של למדנות ודו

 ופוחתת של הנצרות כלפי היהודים. לוותה בלהט דתי, ובמידת סובלנות הולכת

 –שם, בשריפת כתביהם י ברדיפת יהודים ובגירוקנאות זו באה לידי ביטו

ון הטענות התיאולוגיות ובמאמצים מוגברים לשכנעם להתנצר באמצעות עיג

 בראיות מקראיות. 

-טה אהוולגר על ראי הנוצרי התבסס בעיקבימי הביניים הידע המק

מתאפיין זה הירונימוס. תרגום המקרא העברי  לשמו ללטינית למקרא תרגו

 ספר בראשיתתרגום בהבאה לידי ביטוי במיוחד  ,שלוהגבוהה באדקוואטיות 

בעת ההיא התרגום הנפוץ,  היותבהשעומד במוקד עבודתנו. כמו כן, 

 – הנוצריתהאמת העברית  לה ביותר אתבנאמנות הגדו ףשקוהמ האוטוריטטיבי

ים והלשוניים למת את האתגרים התיאולוגיבמידה מסוימת הוולגאטה מג

 הודים.  שכנגדם התמודדו הי

, פרובנסמו צרפת-מצפוןיהודים  פשט מול אתגרים אלו, נרתמו פרשני

 לשוניות תובנות מציגים, עתיקים מבארות מימיהם את ינקו כי שאף

אנו מתמקדים בפרשנותם של רש"י, רשב"ם, רד"ק . מודרניות וטקסטואליות

 של בעולם חיו אלו שפרשנים משום כי טועניםו –פר בראשית וחזקוני לס

. השעה תגרילא יעיל לשוני מענההם היו מסוגלים לתת , ותרגום לשון, סטיםקט



 אסכולה כאל אליהם מתייחסים אנו, ביניהם שמצאנו הרבים הדמיון קווי משום

 הודיתי פרשנות' )ב"יצי פרשנות' אותה מכנים אנו הנוחות למען אשר ,אחת

 יניים(. בה מיי של" רפתית"צ

ב בין פרשנות דיאלוג המרומז בפרשנות יצי" עבודה זו מהווה ניסיון לשחזר

רת שימוש בכלים מתורת זו לבין הוולגאטה והפרשנות הנוצרית למקרא. בעז

בתנ"ך מרכיבים שתורגמו בוולגאטה התרגום ומהבלשנות, היא מסייעת לזהות 

, זמננו-בנות ניותותיאוריות לשות יצי"ב לאור ברוח הנצרות. כמו כן, ניתוח פרשנ

מודרנית, והן  תיבלשנות יצי"ב ניצנים של תודעה לזהות בפרשנמסייעות הן 

אף מצד אחד לפרש את ושה – יק סמוי'לחשוף בשיח זה תכונות של 'תעת

ן, ומצד שני לקעקע באופן חרישי ובחריפות את המקרא על פי נורמות הלשו

ח הקודים של התעתיק הסמוי דורש פנייה למקורות האמונה הנוצרית. פיצו

פו בשיח ההגמוני הנוצרי של התקופה, וכן ל הנצרות, שהשתקהפרשניים ש

 עימות בין פרשנות יצי"ב לבין השיח המסורתי וההרגלי היהודי.

קרא היהודית והנוצרית למקרא עוסקת בפרשנות המעבודה זו אמנם 

פייה, ואפיון זה בא לידי ביטוי ית באותחומ-בראולם היא  –ובתרגום הוולגאטה 

מבוא הה המבואי. על אף גודלו אין גם בחלק המחקרי של העבודה וגם בחלק

אלא בבחינת הצצה אל התחומים השונים שבה עוסקת עבודתנו. מבוא זה כולל 

והנצרות הממוקד בפרשנות למקרא, וכן רקע  מבט על תהליך היפרדות היהדות

סוף ימי הביניים; סקירה של תרגומיו  לקראת הדתות להתעמקות הקרע בין

ת בתהליך תרגום הברית הישנה, במניעים השונים של הירונימוס והתבוננו

לחיבורה ובהשלכות שהיו לתרגום זה; צפייה באפיונים המתודולוגיים של פרשני 

של כלים לשוניים, שסייעו לנו להפיק תובנות לשוניות יצי"ב; והצגה חלקית 

כלים חדישים אלו נידונים במסגרת המחקר הלשוני בן  . מקצתיצי"ב מפרשנות

רך בהם מצביע על מודעות פרשני יצי"ב לסוגיות בלשניות שאינן זמננו, ועצם הצו

 מתחום הבלשנות הקלאסית.

ן שביניהם החלק המחקרי של העבודה כולל שלושה פרקים: הראשו

לישי וח, השם עד נעוסק במעשה בריאת השמים והארץ, השני בתולדות האד

-מכיל תתי כל פרקמתמקד בדמויותיהם של אברהם, יצחק, יעקב, יוסף ויהודה. 

בפסקה אחת או שתיים מתוך  ותהמתמקד ותמחקרי ותיחיד יםמהוו, הפרקים

בצד המקור  , אשר ידוע כי פרשנותן הייתה שנויה במחלוקת.ספר בראשית

משחזרים את  ן, אנוהראשו דיונים: בדיון כוללות שלושהאלו ם יחידות תרגווה



עיונות , אשר ממנו ינק הירונימוס את הרהספרים של המתרגם-ארון

התיאולוגיים, שמצאו את מקומם בוולגאטה. חלק זה כולל באופן טיפוסי 

 המקראי אזכורים מהברית החדשה ומכתבי אבות הכנסייה שרלבנטיים לקטע

שמציב טקסט  וגייםתיאול-באתגרים הלשונייםהדיון השני מתמקד . וניתוחם

ת הישנה מאחר והירונימוס ראה בתרגומו המחודש של הברי. ובתרגומם המקור

דרך לחשוף סודות הן המשך למסורת תרגום המקרא והן  מהמקור העברי

משמעותיים הנחנו שנמצא הבדלים  –כריסטולוגיים שלסברתו לא גילו קודמיו 

יא קורפוס של לטינה, שה-וסנוצרית בין הוולגאטה לבין הווט-מבחינה תיאולוגית

מש כמילון בפני , וששיתרגומים ללטינית של המקרא שחובר לפני הוולגאטה

 . את תצפיותינו אנו מחזקים באמצעות עיון בתרגום השבעים )בתרגום(הירונימוס

ן המתרגם. בדיון השלישי, ובכך, אנו למעשה משחזרים במקצת את שולח –

. הוא כולל תיאולוגיים-ם הלשונייםתשובות פרשני יצי"ב לאתגרימוצגות 

יימות בפרשנות יצי"ב, ודיון פירושים והערות המתמקדות בתובנות הלשוניות שק

פרשני המתמקד בהיבטים הפולמוסיים של פרשנות יצי"ב, אשר קוראת -מטא

 ד שיח התקופה. תגר גם כנגד הפרשנות הנוצרית וגם כנג



 

 

 

משחר הנצרות ועד עצם היום הזה, שרויות הנצרות והיהדות בעימות על פרשנות 

פרשנות זו מאפשרת לבני שתי הדתות לראות באותן המילים את הבסיס  .המקרא

נתם מחד, ואת ההוכחה לחוסר השחר שבאמונה היריבה מאידך. בנוסף לאמו

, שהרי יםותרבותי יםתרגומי ים לשוניים,היבטעתיק זה  לפולמוסיסטוריים ההו יהיבטל

 כבר מתחילת הנצרות נדחה התנ"ך בשפת המקור מפני תרגומיו. 

 בגבולות ג"והי ב"הי במאות הבולטים משיאיו לאחד הגיע זה היסטורי פולמוס

: חשובים יהודיים מרכזים שני בה פעלו השעה שבאותה ידוע אשר, היום של צרפת

 של האסכול הגשגש אלו מרכזים שניב. בפרובאנס והשני תפצר-בצפון האחד

 פרשנות  שהציבה לאתגרים לשוני מענה לתת למטרה לה שמה אשר, פשט פרשנות

 פרשנויות בין שמצאנו הרבים הדמיון קווי מפאת. היהודים בפני הנוצרית המקרא

 נים כמ אנו הנוחות למען אשר, אחת אסכולה כאל אליהן מתייחסים אנו, אלו יהודיות

 יניים(. בה מיי של רפתיתצ הודיתי פרשנות' )ב"יצי פרשנות' אותה

 של הפולמוסיים בכתביהם הוולגטה תרגום ביקורתעסקנו ב סטרעבודת המב

מוטציות "; והתמקדנו ברותיהםציבי 'מודרניות' תרגום תובנותוב הביניים-מימי הקמחים

עבודת חבה של הר היאה זו עבוד 1., אשר עליהן המביעו הקמחיםהנקודתיות"

את פרשנותם של רש"י, רשב"ם, רד"ק וחזקוני לספר ים מנתחבעבודה זו אנו  המסטר,

זהים בדבריהם ניצנים של מודעות , וממודרניות לאור תיאוריות בלשניותבראשית 

קורת בלשנית של בי. כמו כן, אנו מתייחסים אל קורפוס פרשני זה כאל תיבלשנ

  .נה תיאולוגיתמע מתרגום זה מבחיתש, הקוראת תיגר על המהוולגאטה

הקדומה פירשה קטע  הפרשנות הנוצריתאת האופן שבו ים יגאנו מצלאחר ש

מקראי מסוים, אנו מסמנים את המילים שעל פירושן או תרגומן בוולגאטה חלקו 

בין תרגומן בוולגאטה לתרגומן  פרשני יצי"ב בין במודע ובין שלא במודע. אנו משווים

 
 :הביניים-מימי הקמחים של הפולמוסיים ביהםבכת הוולגטה תרגום ביקורת)תשס"ד(  גרסון יעקב 1
 אילן. -, אוניברסיטת בר'מודרניות' תרגום ובנותת
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להבלטת המסר  תוך הצבעה על תרומתו הייחודית של הירונימוס בווטוס לטינה,

הכריסטולוגי שהוא סבר שהן טומנות בחובן. לאחר מכן, אנו בוחנים את תגובות 

פרשנות יצי"ב לאתגרים התיאולוגיים שמציבה הוולגאטה בעיני היהודים, תוך 

 יים והפולמוסיים.יה הלשונהיבטהתמקדות ב

 רשנותם לפוג בין תר

שפירושו 'המקובל', נקדים ונאמר שבכל עבודתנו אנו משתמשים במונח 'וולגאטה' 

גום הברית הישנה והברית החדשה ללטינית המתייחסת לתר – 2במשמעות שלו היום

הוא בן המאה הוולגאטה ש תרגוםשנערך בידי הירונימוס. בעבודתנו אנו משווים בין 

ומחקר זה  –שחוברה ברובה במאה הי"ב  תידיהופרשנות הרביעית לספירה לבין 

מעלה בעיות מתודולוגיות מגוונות, ובין הקושיות העולות עומדות השאלות מדוע ואם 

מותר להשוות בין טקסטים שכשמונה מאות שנה מפרידים בזמן חיבורם, שכתובים 

 בשפות שונות ובמדיומים שונים.

במעמדו של הירונימוס  לות אלו נענה בהרחבה במבואנו, ותשובתם טמונהלשא

ובהיות הוולגאטה תרגום אקסגטי. להמחשת דברינו, נציין כאן  –בימי הביניים כפרשן 

רק את מה שאמר על הירונימוס הרברט מבושהאם, בין הבולטים שבפרשנים 

 Modernus ille synagogue alumnus, totius litterature"הנוצרים של ימי הביניים: 

fundamentum, pater Ieronymus"   תרגום שלי: "האב הירונימוס, תלמידה החדש של(

)שם( אומרת על  Smalley. כמו כן, (Smalley 1978:22-23)הסינגוגה, בסיס כל הידע"( 

. "St. Jerome gave the medieval scholar his text and his learned apparatus"אודותיו: 

זיר "המקרא נמצא בכל מקום", של הנ בחייו Dahan (2000:200)לא זו בלבד שכדברי 

אלא שהמקרא, קרי הוולגאטה, הוא טקסט אשר על פיו נכתבו כל  –בשכבו ובקומו 

החיבורים התיאולוגיים של התקופה. יתר על כן, גם אם אנשים לא הכירו קטעים 

שה מפי הכומר, ובהשראתה מהוולגאטה על פה, הרי שמעו את הוולגאטה בדר

( עד 230-231ירות אמנות שעיטרו את הכנסיות. לדידו )שם:צינכתבו מחזות ונוצרו 

למאה הי"ג הירונימוס היווה גם אשנב ימי הביניים לעבר הפרשנות היהודית, קרי 

 פרשנות חז"ל.

 
 ולא את תרגום הירונימוס.  –לטינה -בעת העתיקה 'וולגאטה' ציין את הוטוס 2
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לא זו בלבד שהוולגאטה היא טקסט פרשני, כי אם בכל הזמנים תרגום ופרשנות 

שניהם  Bühler (2002:56-74)כדבריו של והסיבה לכך היא ש –המרה -בנינתפסו כ

מסייעים בפענוח כוונות המחבר ומטרותיו התקשורתיות, על ידי ניסוח מחודש של 

; שפתי-פרשנות תרגום תוךרואה בJakobson (1971:260-266 ). טקסט המקור

Gadamer (1993:387;תופס את התרגום כסוג מסוים של פרשנות ) אילוו Zelechow 

  .ם כאל פרשנותוגמתייחס אל התר (1993:122-139)

תרגומי התנ"ך מחד גיסא, בעבר: למעשה תפיסות דומות לאלו היו רווחות גם 

לארמית, שנערכו בערך באותה העת שחוברה הוולגאטה, תיפקדו בעולם היהודי 

ולצרפתית  ואף רש"י מתייחס לתרגומים לארמית – (Alexander 1988:247)כפירושים 

ההלכה שיכול אדם  פירוש רש"י, נפסקה םמאידך גיסא, כשהתפרס. כאל פירושים

לצאת ידי חובת קריאה 'שניים מקרא אחד תרגום', בלימוד פירוש רש"י במקום תרגום 

ואם כן, הפירוש מילא את מקומו של התרגום.  –( 49אונקלוס )ארנד תשס"ו:

כפירוש, את התרגום אף הוא תפס  מעלה כיהירונימוס התבוננות בפירושיו של 

 או פירושים מקראיים,סמכתא לדבריו תרגומים יווניים עתיקים מביא כא אירושיו הוובפ

אמנם הפירוש מאפשר כביכול יותר מקום . (Hayward 1995:30) כמעט ללא אבחנה

אולם בדרך כלל מתרגמים מושפעים מהשקפת עולם,  –להבעת דעה מצד הפרשן 

 . (Bosseaux 2004:107)ק של המקור בשפה אחרת, כי אם פירוש ותרגום אינו העת

לא זו בלבד שאין בעיה להתייחס אל התרגום  בהמשך עבודתנו, יתברר לנו כי

נו הכרחי להתייחס אליהם כך, שכן עבודתבוהפרשנות כאל פעילויות שקולות, כי אם 

, ובלעדי זאת –לתרגום מחייב פנייה למקורות פרשניים לשם השוואתו במקור עיון כל 

קשה גם לרדת . (26 'עמ)על כך ראה  רולעמוד על משמעות המקבכלל קשה 

)על כך ראה  לעומקה של הוולגאטה מבלי לדעת על איזה רקע פרשני היא צמחה

הפרשנות היא  שכן מטבעהפנייה למקורות פרשניים אליה וקוץ בה,  ,םאול(. 52 'עמ

ופירושיו  התנ"ך תרגומימשום ריבוי  במיוחדית. בעבודתנו בעיה זו חריפה סובייקטיב

 בעבודתנו.  קריטיעניין  יפאאובחירת קורפוס מתאים היא  –רבות ה יהםגרסותו

 סקורפוה 

 ואת – גאטהללטינית על פי הוול ספר בראשית, ותרגומוהקורפוס שלנו כולל את 
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אנו לצורך הדיון פירושיהם של רש"י, רשב"ם, רד"ק וחזקוני לספר בראשית. כמו כן, 

ובוטוס  3רגמו בתרגום השבעיםותשבו קטעי המקרא הנדונים באופן גם מעיינים 

 פוס הראשוני.אולם אין אנו רואים בהם חלק מהקור 4,לטינה

שניתן.  ימים בגירסת דפוס מהימנה ככליקהסתמכנו על פירושים ותרגומים ה

מהדורת 'מקראות גדולות הכתר' של ב מקורוהטקסט המקראי בעברית לאור זאת, 

 
( הנו תרגום התנ"ך  Septuaginta'תרגום השבעים' )בלטינית  Tov 188)-(1988:161על פי  3

במשך  ו ,לפנה"ס מאה השלישית החל מההראשון שחובר. הוא נכתב ביוונית באלכסנדריה 
התעורר בשל קיום פזורה יהודית גדולה דוברת יוונית באגן   כמאתיים שנה. הצורך בתרגום זה 

הים התיכון, אשר זיקתה ללשון הקודש הלכה ונחלשה. על פי המסורת, תלמי השני מלך  
מצרים, הזמין את התרגום משבעים ושנים חכמים, אשר סיימו את מלאכתם בשבעים ושניים  

תרגומים שיקפו היטב את המקור,  ון שלא נמצאו הבדלים בין הגרסות השונות, ושהיום. כיו
רווחה הסברה שהתרגום נעשה בהשראה אלוהית ושמתרגמיו נביאים. על פי פילון הטקסטים 

  אחים', כלומר לשווים מבחינת קדושתם למקור. -בעברית וביוונית קיבלו מעמד של 'טקסטים
פה נפוצה  רם להופעת הנצרות ולהפצתה. בהיותה היוונית שתרגום זה נפוץ בעולם הנוכרי ות

בקרב הנוצרים, בתחילת דרכה היווה תרגום השבעים קורפוס כתבי הקודש הנוצרי, וציטוטי 
 המקרא שבברית החדשה מקורם ממנו.  

ככל הנראה מסיבות תיאולוגיות, החל מהמאה הראשונה לפה"ס החלו להופיע עיבודים של  
נקראים עיבודיהם   ם זהה כמעט עם נוסח המסורה. בכינוי 'השלושה'תרגום השבעים, שמצע 

דיוק מקראות הנוצרים,  -בעקבות טענת היהודים בדבר אישל עקילס, סימכוס ותיאודוטיון. 
במאה השלישית החליט   –ובעקבות הפערים העמוקים שנחשפו בין גרסאות תרגום השבעים 

פוס שנקרא 'הקספלה'. חיבור זה מכיל שש  אוריגנס לערוך את התרגומים ליוונית, לכדי קור
. התרגום  3. תעתוק נוסח זה בכתב יווני 2. נוסח עברי של המקרא בכתב עברי 1ת: עמודו

. תרגום השבעים ערוך  5. התרגום ליוונית של סימכוס 4האטימולוגי ליוונית מאת עקילס הגר 
מיוחד, וההשמטות  ומתוקן על פי סדר הפסוקים בנוסח העברי: ההוספות סומנו בסימון 

. תרגום תיאודוטיון. יצירה זו הראתה כי  6ון וסומנו בסימון אחר מולאו על פי תרגום תיאודוטי
יש ממש בטענות היהודים בדבר חוסר הדיוק של תרגום השבעים. אולם ערכה הגדול בכך  
שהיא סללה את דרכו של הירונימוס בתרגום הוולגאטה, שכן היא סיפקה לו אופציות תרגום  

ם הנוצרי של הביבליה, אשר שימשו נר  שונות, ובעיקר קבעה את נורמות העריכה והתרגו
 לרגליו של הירונימוס ושל מתרגמי הביבליה שבאו אחריו.

אחיד של תרגומים ללטינית של תרגום  -)'לטינית עתיקה'( היא קורפוס לא 'Vetus Latina'-ה 4
. חיבורים אלו שקדמו לוולגאטה,  (Gribomont 1976:527-530)השבעים ושל הברית החדשה 

אנשי כנסייה, במשך מאות שנים, בדרך כלל בשולי האימפריה הרומית. חוסר   התחברו בידי
האחידות של קורפוס זה נובעת מהחופש שנטלו לעצמם המתרגמים ובהעתקות לא קפדניות  

(Brown 1992:99) כן שפתם   ועל –. תרגומים מילוליים אלו כתובים לעיתים בלטינית מדוברת
 .  ינטרפרנציות לשוניות ממקור יווני או עברידלה ואף שגויה. כמו כן, רבות בהם א

,  'Alleluia'כמו למשל:  –העשירו את הלטינית במילים עבריות ויווניות השפעות זרות אלו 
'amen' מילים יווניות שלא היו טעונות מבחינה תיאולוגית, קיבלו משמעות נוצרית  כן. כמו ,

. גם  'apostolus' ,'baptisma' ,'angelus' ,'ecclesia' ,'evangelizare'כמו למשל,  –מובהקת 
למשל: המילה  כמו  –מסוימות קיבלו משמעות נוצרית מובהקת  מילים לטיניותב

'testamentum'  'וקיבלה משמעות של 'ברית', אשר שמשמעה 'צוואה-'peccatum'   שמשמעה
וגיה  לטינה נוצרה טרמינול בווטוס. (Kedar 1988:312)קיבלה משמעות של 'חטא' ו'שגיאה' 

ולא זו בלבד שמשתקפת בה הפרשנות הנוצרית, אלא שתרגומים אלו   –לטינית נוצרית 
 נפרד מהתיאולוגיה הנוצרית ומהתפילה הנוצרית.  -השתרשו, והפכו לחלק בלתי
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כתר ארם צובה שחזור של תש"ס(, אשר מבוססת על -אילן )תשנ"ז-הוצאת בר

המקרא, ועל המהדורה  שלהיד -שנחשב לנוסח המשובח והמדויק ביותר של כתבי

לצד הטקסט המקראי העברי  5ות שנדפסה בוונציה.לוהראשונה של מקראות גד

מאת הירונימוס,  6עומדת הוולגאטה שהיא התרגום ללטינית לברית הישנה

  7.(1926)במהדורתה הביקורתית הבנדיקטינית 

מהדורה מדעית של הפירושים היהודיים לספר בראשית שאנו בוחנים בעבודה 

אילן' -לות הכתר' של הוצאת ברודזו, משלימה את הקורפוס הטקסטואלי: 'מקראות ג

ואנו  – שאנו מביאיםפירושיהם של רש"י, רשב"ם ורד"ק הם המקור ל תש"ס(-)תשנ"ז

 מהדורות אלופירושו של חזקוני. ל במהדורת הרב שעוועל )תשמ"ב(עושים שימוש 

ן מביאות חילופי גרסות. מלבד , אולם אינת על מיטב כתבי היד העתיקיםומתבסס

 המקומות במקרא. אנו צמודים לנוסחים אלו, כולל בציון מראי  םבפיסוק הפירושי

"פירוש רש"י לתורה ארוג כולו במארג של פשט  -אומר ש כהן )תשנ"ז:יא(

 .מגוונים קדומים ולמעשה כל פירושי יצי"ב מתבססים על מקורות – ומדרשי חז"ל"

על פי  –ם ההוספנו במידת האפשר את מראי המקום של"י של רשלנוסחי הפירושים 

בניגוד לפירושי רש"י "רש"י השלם" מיסודו של מכון האר"י פישל. -המצויין ב

 רד"קשל  יהםשל בירור מקורותיסודית טרם נעשתה עבודה שמקורותיהם ידועים, 

ושל המדרש בפירושי  רש"יפירושי המיוחדת של חשיבות המפאת . רשב"ם וחזקוני

בין רש"י מחד גיסא, לבין ה ירסימטהחוסר ת א קיהעמאלא למנוס לא היה  ,רש"י

השתדלנו לצרף לפירושי יצי"ב את מראי בכל זאת, שאר הפרשנים מאידך גיסא. 

מורה '-עליהם הם מסתמכים, אם זה מהמדרש ואם זה מאנו משערים שהמקומות ש

 
דורת יסוד  מה מקראות גדולות 'הכתר', ספר בראשית חלק א' )תשנ"ז( וחלק ב' )תש"ס(: 5

עתיקים, נוסח המסורה המדויק של המקרא עם  פי כתבי יד -חדשה, ההדרה מדעית על
פי ’כתר ארם צובה’. ונלווים אליו: תרגומים ארמיים על פי  -מסורה גדולה ומסורה קטנה על

נוסחתם של כתבי יד תימניים; פירושים מאת רש"י, רשב"ם, ר’ אברהם אבן עזרא, ר’ אברהם  
"ג; ’עין המסורה’: באור ומראי  ה אחרת, רמב"ן, רד"ק, ר’ יוסף בכור שור, רלבשיט -אבן עזרא 

-מקומות לכל הערות המסורה של ’כתר ארם צובה’. מהדיר ועורך מדעי: מנחם כהן. רמת
 אילן. -אוניברסיטת בר גן:

  –ולא 'תנ"ך' או 'מקרא עברי' 'ברית הישנה'  ים בהקשר הנוצרי השתדלנו להשתמש במונח 6
 ערים הקיימים ביניהם מבחינת התוכן והתפיסה.  משום הפ 

7 Biblia Sacra iuxta latinam vulgatam versionem ad codicum fidem, iussu Pii PP. XI, Pii PP. 
XII, Ioannis XXIII, Pauli VI, Ioannis Pauli PP. II, cura et studio monachorum Abbatiae 
Pontificiae Sancti Hieronymi in Urbe Ordinis Sancti Benedicti edita. Textus ex 
interpretatione Sancti Hieronymi. Roma: Libreria Editrice Vaticana, 1926–1995.  
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המדרשים שעליהם )ברד"ק דברים אלו אמורים(. חלק ניכר מ ' לרמב"םנבוכים

על פי והעיון במדרשים אלו נעשה  –אשית רבה רבמסתמכים פרשני יצי"ב מקורם ב

דבריי על רמב"ם מתבססים על מהדורתו המשובחת של מהדורת תיאודור ואלבק. 

 מיכאל שוורץ למורה נבוכים לרמב"ם.

 

לצערנו, היה עלינו להסתפק בתרגומים לתרגום השבעים: התרגום העברי מאת 

  Harlמה לצרפתית של וג)תשס"ו( )'תרגום השבעים לספר בראשית'(, ותר צפור

(1986 )('La Bible d'Alexandrie') את הוולגאטה אנו משווים למהדורה הביקורתית של .

באזכורינו לברית  Gryson (1954-1951.)8 , בעריכתו המחודשת שלvetus Latina-ה

 )תשס"ה(. החדשה, אנו משתמשים בתרגום לעברית מאת דליטש 

'ספר -בעיקר ב –ית ולמוסית היהודפהנתמך גם בספרות על הפולמוס  נודיו

לר' יוסף קמחי 'בספר הברית' -, וBerger (1996)ניצחון ישן' בעריכתו הביקורתית של 

 .)תשל"ד( בעריכת תלמג'

 ונוסחים תרגומים , מקור

ת דווקא, היה שאף על פי שהמסורה היא אולי השיקול הראשון לבחירת ספר בראשי

היא שימרה נוסח אחד של ספר  –ר יחסית של שימור טקסט המקור חומפעל מא

בראשית באופן הנאמן ביותר מזמנים שקדמו לנצרות, וסברה זו אוששה עם גילוי 

( סבור כי קרוב 1988:176) Kedarאמנם . (Wenham 1987:XXIV-XXV)המגילות הגנוזות 

ביותר לנוסח  המח המקרא אשר עמד מול הירונימוס הוא נוסח הדונוסשלוודאי 

, כלומר של ם אדקווטיותרגהוולגאטה מציגה פנים של המסורה, אולם לא תמיד 

"תרגום אשר מצרין בלשון היעד את היחסים של טקסט המקור, בלי שנפגעת 

הגבלנו גם מסיבה זו (. לפיכך, 1975:43זהר -אבן) המערכת הלשונית של לשון היעד"

 
8 Vetus Latina Nach Pierre Sabatier neu gesammelt und herausgegeben von der Erzabtei 
Beuron unter der Leitung von Roger Gryson, Band 2: Genesis, hrsg. von Bonifatius 
Fischer: Genesis 1:1–9:14 (1951), Genesis 9:14-27:23 (1952), Genesis 27:23–43:22 
(1953). Genesis 43:22-50:26 (1954). 

 

 שיקולים בבחירת הקורפוס  
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 –הוא אדקווטי ביותר ולגאטה לבראשית והאת הדיון לספר בראשית, משום שתרגום 

 יותר לפשט, ולפיכך נוח להשוותו לפירושים פשטיים יהודיים. בכלומר קרוב 

החלטתנו להתמקד בספר בראשית דווקא נבעה גם מכך שהירונימוס כתב 

)'סוגיות  'Quaestiones Hebraicae in Genesim'לספר בראשית מעין פירוש ששמו הוא 

'פירוש' זה נכתב לפני -(. אף על פי שQHGלהלן  –' תיעבריות בספר בראש

הוולגאטה, הוא משלים ומרחיב את התמונה המתקבלת מהוולגאטה, שכן הירונימוס 

תרגומו. כמו כן, נעשה מחקר מקיף העומדים גם ביסוד מביא בו שיקולים והנמקות 

 Haywarth ,ןוכ – Kamesar (1993)-ו Brown (1992:195-201), על ידי QHG-על אודות ה

 . לעבודתנו ותשתורמ( תירגם ספר זה לאנגלית, והוסיף לו הערות והארות 1995)

כיוון שבתרגומו למקרא הירונימוס התבסס גם על תרגום השבעים, שיקול נוסף 

השבעים -ם תרגום עברי לתרגוםושהנחה אותנו בבחירת ספר בראשית דווקא הוא קי

ותרגומה לצרפתית לעברית של צפור  םמלספר בראשית, מאת צפור )תשס"ו(. תרגו

( מלווים בהסברים מאירים המתייחסים גם לתרגומים העתיקים 1986) Harlשל 

 vetus-היווניים האחרים שהיו לנגד עיניו של הירונימוס. תרגומים מיוונית אלו, וכן ה

Latinaדינקותא של -וולגאטה, והיווה גירסא, שהוא התרגום ללטינית שקדם ל

של הירונימוס, שכן הם סייעו לו  'שולחן המתרגם'-מהווים חלק מ – הירונימוס

  9במהלך עבודתו התרגומית, ועמדו מאחורי החלטותיו התרגומיות.

 –ראוי לציין כי קיימים נוסחים רבים ביותר של הוולגאטה ושל הווטוס לטינה 

ף וגסחים שנראו בעיני מגיהיהם, כראויים להיכלל באנחנו התייחסנו אך ורק לנו

 התרגומים שהופיעו במאה העשרים. 

 קורפוס פירושי יצי"ב

, ושיהיו פולמוסיולשוני בעלי ערך  יםפירושמרכזי נקבע שיכללו בדיון  ןכקריטריו

מטעם זה מראש הגבלנו את חיפושינו לפרשני פשט שחיו קדומים ככל האפשר. 

פולמוס הונוצרי. היות -הן בכלל התעורר הפולמוס היהודיבארצות נוצריות, שב

פרשנים ספרדים  ינוי שאר ארצות אירופה, דחנוצרי הגיע לשיאו בצרפת לפנ-היהודי

 
הקדומים על שיקוליו התרגומיים של הירונימוס בתרגום היוומים על השפעת התרגומים  9

 QHG (Hayward 1995:30) : "…For both the Septuagint, and-המילה 'בראשית' הוא אומר ב 
Symmachus and Theodotion, translated it as 'In the beginning'; and in the Hebrew is written 
'breshit', which Aquila understands as 'In the chapter', and not 'baben', which would mean 

'In the Son'".    
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אשר למרות שבפירושיהם התפלמסו עם הנוצרים חשובים כמו אבן עזרא ורמב"ן, 

ן זיקה בין לשוא ראינו בפירושיהם כי באופן עקבי הם עורכים ל –ועסקו בענייני לשון 

)בער:תש"י,  אנסבתנו אפוא לפרשני צרפת ופרוואפולמוס. ספרות המחקר כיוונה ל

Talmage:1967 .)בתהליך הסריקה גילינו , טויטו:תשמ"ב, גרוסמן:תשס"ג ועוד רבים

וסוגיות אלו טרם נדונו במחקר.  –חזקוני משלב בדבריו עניינים לשוניים ופולמוסיים כי 

ב"ן שלא מובאת מרעזרא ו-חזקוני מהווים חלון לעבר פרשנות אבן כמו כן, פירושיו של

פירושיהם של רש"י, רשב"ם, רד"ק בסוף תהליך הסריקה החלטנו להתמקד בכאן. 

. קבענו מערכת של קריטריונים חדשה להכללת פירוש: שיהיה קדום כמה וחזקוני

לו אפיונים של  יהיואו ש ,בו מהחידוש לעומת הפירושים שנכתבו לפניו שיותר, שיהיה

 . מיודופירוש וינהיר את כוונות ק-על

הודיים ירשנים פדה זו "פרשני יצי"ב" )שאנו מכנים בעבופרשנים הקבוצת 

 יהאל, ולא נהוג במחקר להתייחס בעליל הטרוגנית יניים( היאבמי הישל ם' יירפתצ"

במחקר על פרשנות הפשט היהודית נהוג לערוך הבחנה כאל אסכולה אחת. אדרבא, 

הם נציגיה שרש"י, רשב"ם וחזקוני ו) צרפת-צפון'צרפת' שפעלה בחדה בין אסכולת 

הוא נציגה שרד"ק אנס' שפעלה בדרום צרפת )ופרובת 'לבין אסכול –דה זו( בעבו

. הסיבות העיקריות לכך הן שמבחינה מדינית, (86)שוורצפוקס תשל"ג:היחידי כאן( 

 צרפת-פוןצ, יהדות בפועלרק לקראת אמצע המאה הי"ג התאחדו שני מחוזות אלו. 

אנס' אשר שורשיה עתיקים פרובואילו יהדות ' –הדות 'אשכנז' ליקה זחקיימת זיקה 

, הושפעה מיהדות 'ספרד', שניהלה דיאלוג תשנ"ב(:שמע-תא, תשמ"ה :בנדיקט)

 . תרבותי פורה עם העולם המוסלמי

רשנים פ"פרשני יצי"ב" )מכנים משותפים בין מספר קיימים , מבחינתנו אף על פי

, הם חיו למן המאה הי"א ועד למאה הי"גראשית : יניים(בהמי ישל ם' יירפתצ"הודיים י

(. שנית, אמנם הטריטוריה שבה 16 'עמהיא תקופה בעלת אפיונים ספציפיים )ראה ש

-'צרפת' ולקום טרם הייתה בהנהגה מדינית אחת, אולם פרשני צרפת עתידה הייתה 

בבחירת דווקא אם כן, והושפעו זה מזה.  םקיימו קשרים הדוקים ביניה 'אנס'פרוב

שום יתרון, שכן ניתן לתחם את פועלם מבחינה היסטורית פרשנים אלו יש מ

לא י יצי"ב מתאפיינים בכך שפרשנבנוסף למכנים המשותפים שהזכרנו,  וגיאוגראפית.

השתמשו בכלים רטוריים היו אנשי לשון וטקסטים, אלא ניזונו האחד מהשני, רק ש

 ובמילים אחרות בעולם של-תרבותי -לשוני ורב-חיו בעולם רבדומים,  ופרשניים
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קיימות ראיות סבירות שהם הכירו היטב את שחיו בסביבה נוכרית דומה, תרגום, 

היו מונעים נוצרית, -היו מחלוצי הפרשנות הפולמוסית האנטיהנצרות ואת תרבותה, 

הסיקו מסקנות  אפוא מפתיעולא  – ממניעים דומים )הגנת היהדות מפני הנצרות(

ך, החלטנו לדון לשוניות וטקסטואליות בעלות משמעות תיאולוגית דומה. לפיכ

-'פרשני-בפרשנים אלו כאל קבוצה אחת, ולמניעת סרבול אנו מכנים את פרשנינו 

המילה 'צרפתיים' נמצאת  –יצי"ב': 'פרשנים יהודיים 'צרפתיים' של ימי הביניים' 

 צרפת. -רות המחקר לכנות כך רק את פרשני צפוןבספ נהוגכידוע במירכאות משום ש

 נוצרי על המקרא-סטוריה של הפולמוס היהודיהפרהי

על נוצרי -אמנם עבודתנו עוסקת בסוגיות לשוניות ותרגומיות של העימות היהודי

אולם לצורך ההתעמקות בסוגיות אלו חשוב לחשוף מפניו האחרות של  –המקרא 

 ,ברית החדשהבכבר רישומו ניכר , ועימות זה הוא עימות היסטורי 10רכב זה.ומעימות 

 ,Limor & Stroumsa:1996, Reuther:1974) כתבי אבות הכנסייהמוד ובבתל

Setzer:1994) .מורשת פולמוסית פרי אולם הוא בלבד,  לכאורה הוא בן אלפיים שנה

ישראל -עם נ"ך התעמתתהכבר בתקופת : (Dahan 1990:555-582) עתיקה הרבה יותר

ת מציגה פנים של היווני הופיפילוסכן גם ה, ורעיוני-ימונהאלילים על רקע א-עם עובדי

עימות רעיוני. במילים אחרות, גם לנצרות וגם ליהדות מורשת אידיאולוגית. ראוי לציין 

אידיאולוגיה היא תופעה שמתאפיינת בכינון  Thompson (1984:4)כי על פי הגדרת 

אשר באה לידי ביטוי  מיסטיפיקציהויחסים אלו מאוששים באמצעות  – טהיליחסי ש

, הצגת ערכים אלו כטבעיים בעלי המאההשקפות וערכים הנוחים לבעידוד 

תיגר, הדרת צורות חשיבה  הםואוניברסאליים, הכפשת רעיונות העלולים לקרא עלי

 . (15:איגלטון תשס"ו) יריבות, וטשטוש המציאות החברתית בהתאם לצורך

ני. הוא לשו היבטנוצרי -יו האידיאולוגיים וההיסטוריים לעימות היהודיהיבטבצד 

משמעות, משום -רבכבר ביסוד השפה העברית טמונה בעיה של נובע מכך ש

בית העברי בנוי בעיקר -קיימת בה באופן טבעי, בשל היות האלףהומוגראפיה שה

 
להתבונן  היא נוצרית נגד היהדות ספרות הפולמוס ההקפה של אולי דרך לאמוד את  10

  .Schreckenberg  (1988)בביליוגרפיה הכרונולוגית שערך

 
 רקע היסטורי לעבודה 
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, מראש, נ"ך אינו מפוסקתה. לפיכך, ומשום ש(27-28)ירקוני תשס"ד:מעיצורים 

 . הבנה-משמעות ולאי-המקרא פתוח לדו

קרא החמירה בעיית הבנת הטקסט המקראי: כשם שכל עם התיישנות המ

דרש פירוש או תרגום התנ"ך , כן תהליך פרשני וטקסט מתקופה אחרת מפעיל מטבע

לשם הבנתו. יתרה מזאת, עוד היצירה המקראית המשיכה בהתהוותה, וכבר העם 

ועזרא נאלץ להסתייע  –( 7-9י לא הבין את שפת התנ"ך )רפל תשמ"ה:דוהיה

ישראל מארצו במאה -יג, יג:כד(. כמו כן, בין גירוש עם-)נחמיה ח:בב'מבינים' 

ירקוני בהיגוי )מפליגים שינויים שפה העברית חלו ב, שיבת ציוןהשישית לפנה"ס ל

. שנויים (73-82)שם: רי( ובתחב83-84המילים )שם:-(, בכתיב, באוצר29-52:ס"דשת

  נוצרי.-היהודי הבנות אלו קשר ישיר לפולמוס-הבנות, ולאי-אלו יצרו אי

לא זו בלבד שחלו שינויים לשוניים בשפה העברית בעקבות מגעה עם הארמית 

רעיוניים, תפיסתיים ובקרב דובריה חלו שנויים השפה הדומיננטית של האזור, כי אם -

יתרה מזאת, . (Kugel 1998:3)מדיניות ודתיות ת, ויתחברשנבעו מתמורות חברתיות, 

השתנתה,  מקרא. גם מולדת הוכן התערבו בו נוכרים, לציון שבהעם רק מיעוט מ

האשורים, הבבלים, הפרסים, היוונים, הרומיים, הטביעו בה את חותמתם, -וכובשיה 

אם  תהעברית חדלה להיות שפושינו את מוסדותיה ואת דפוסי החשיבה של דובריה. 

א ובמקומה, השתלטו  הארמית והיוונית. הבעיות בפרשנות המקר –עבור יהודים 

עוד יותר החל מהמאה השלישית לפנה"ס עם התפשטות התרבות  מירוהח

ההלניסטית, שאז התפשטו דפוסי חשיבה שהיו זרים במרחב השמי. יתר על כן, 

 –לון מאלכסנדריה יפהתעורר הצורך בתרגום התנ"ך ליוונית ובפירושו ביוונית בידי 

שגילו עניין מוגבר  הגוייםלמען הפזורה היהודית שחיה בעולם ההלניסטי, ולמען 

ואגב כך חדרו  –במקרא. כלומר, התעורר הצורך בסיגול התנ"ך לקהלי יעד חדשים 

 בפרשנות המקרא רעיונות פילוסופיים. 

גם חז"ל  םהצורך בתרגום למקרא לא ייחד את החוגים ההלניסטיים דווקא, כי א

ו על כן, הם פסקהבינו את חשיבות התרגום למען לא יאבד המסר האלוהי. 

שהקריאה בתורה תלווה בתרגום )שנאן תשנ"ג(, ונקבעה ההלכה: "לעולם ישלים 

אדם פרשיותיו עם הציבור, שניים מקרא ואחד תרגום". הצורך בהלכה זו נבע מכך, 

פרשנות הייתה הפנייה ל ,ןשבקרב היהודים תחילה, ובקרב הנוכרים לאחר מכ

-הבנת הפרוטולוהר צים אלו טקסט-מטא היות המקרא ותרגומו להכרחית. בשל
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בתרבות  קיבל מעמד של בכורהתרגום המקרא טקסט שטמן בחובו את דבר האל, 

תרגום השבעים נתפס כתאום לטקסט המקור,  היעד: על פי איגרת אריסטיאס

 ידי היהודים, תודות לפרשנות. ונחמיה ח' מתאר את גילוי התורה מחדש על

האגדה המסופרת ה מכפי שעול–תפיסת המקור ותרגום כטקסטים תאומים 

איגרת אריסטיאס יש עמה תמימות, שכן מעצם טבעו תרגום הוא תהליך שכרוך ב

ים שחוברו למקרא היו תרגוממטבע הדברים ה. (Benjamin 1996:69-70)בהתמרה 

ברי חז"ל על שינויים שהכניסו השבעים אגב דמ : למשל,רחוקים מלהיות חסרי פניות

ויים אלו היו מכוונים, לעיתים נבעו מסיבות תרגום התורה ליוונית עולה כי שינ

 ,Tov 1984:65)תיאולוגיות, ועל פי רוב מניעם היה לבל יובן המקרא שלא כהלכה 

Kaufmann:1990:215) יתר על כן, על פי .Kaufmann (1995התפתח שיח רבני על ,) 

והרי מוסד התרגום לארמית קשור למפעלו  –למקרא אופיו של התרגום 'היהודי' 

(. יתר על כן, תרגום 19דתי של עזרא ויותר מזה של חז"ל )שנאן תשנ"ג:-פרותיהס

(, הוא 71-78אלו: הוא מבטא 'מגמות חינוכיות' )רפל תשמ"ה:ת ודע ףקאונקלוס מש

טות היו מעוניינות שיפיקו יל(, כלומר ללקחים שהא92-131מתייחס להלכה )שם:

ולדוגמה הוא , (26-62)שם:מהטקסט. כמו כן, הוא בעל מניע וערך תיאולוגיים 

( מרמז 19(. בדברים הבאים שנאן )תשנ"ג:28-34משתדל להרחיק את ההגשמה )שם:

 לממדם המניפולטיבי של התרגומים הארמיים: 

אך חכמים ראו את ספר הספרים מורה דרך ומדריך לדורות. 

-של עםנויים מפליגים שאירעו במציאות ההיסטורית והתרבותית יש

ו טיפול חדש ומחודש במקרא, על ידי הרקתו מכלי ישראל ]...[ דרש

לכלי לא רק במישור הלשון, אלא גם ובעיקר במישור התכנים. על ידי 

תרגומו הקנו חכמים משמעות מתחדשת לספר העתיק והקדוש ושמרו 

ה כספר היפה לכל עת. התרגום רבעל מעמדו החי והמפעיל בח

י המיתרגם הבלתי מילולי גם איפשר להם לשזור בטקסט המקרא

דברי הטפה, קריאות הזהרה או מילות עידוד, תוך התייחסות מפורשת 

 או עקיפה לשאלות שהזמן גרמן.

אגב התרגום והפרשנות חדרו למקרא מערכות  מדברי רפל ושנאן עולה כי

 עליהם לא הייתה הסכמה בין קוראיםשר טואלי, אקאבעלי אופי ערכים ואמונות 

את כוונת המחבר )"...אלא גם ובעיקר במישור  שונים, וספק אם שיקפו יםמרקע
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)"על ידי . רעיונות אלו קיבלו את סמכותם מתוקף זיקתם לאתוס המקראי התכנים"(

תרגומו הקנו חכמים משמעות מתחדשת לספר העתיק והקדוש ושמרו על מעמדו החי 

( 2006:195יצרו מה שמכנה איגלטון )פעיל בחברה כספר היפה לכל עת"(. הם מהו

)"לשזור בטקסט המקראי המיתרגם דברי  –' פעות שיחיות וסמיוטיות חדשותתו'

הטפה, קריאות הזהרה או מילות עידוד, תוך התייחסות מפורשת או עקיפה לשאלות 

 שהזמן גרמן."(. 

 ונות מעולם המושגים של חז"ל, כןיעכשם שנכנסו לתרגום שהזכרנו לעיל ר

ולמשל בתרגום  –ת אמונת ישראל נכנסו בתרגומי המקרא רעיונות שלא שיקפו א

השבעים לספר ישעיה, קיים נופך מיסטי שאינו קיים במקור, וניכרות בו אמונותיו של 

. רעיונות מעין אלו היוו הקרקע שבו צמחה הנצרות, (Seeligman 1948:95)המתרגם 

 מקומם בברית החדשה ובכתבי אבות הכנסייה.  תאומצאו 

יות מושפע על ידי סביבתו הנוכרית. יתר גם בהמשך דרכו, המשיך המקרא לה

על כן, דבריו של אוגוסטינוס המובאים להלן מרמזים לכך שבמקרא לא ייתכן שיהיו 

ובהימצא עמדות כאלו, הרי הן  –מובעות עמדות אשר מתנגשות עם האמונה הנוצרית 

 קרא:ח נובעות מפרשנות לקויה של המרכבה

Now Scripture enjoins nothing except charity, and condemns 

nothing except lust, and in that way fashions the lives of men. In 

the same way, if an erroneous opinion has taken possession of the 

mind, men think that whatever Scripture asserts contrary to this 

must be figurative. Now Scripture asserts nothing but the catholic 

faith, in regard to things past, future, and present. Augustine, 'On 

Christian Doctrine', 3.15. 

ביותר  יקיםתעעל המקרא נוצרי -העימות היהודימדיוננו עולה אפוא כי שורשי 

פרשניים לשוניים, עניינים  הםכרוכים בו – הופעת הנצרותלואף קודמים 

יתרה מזאת, בהיות הכנסייה יונקת את הלגיטימיות שלה מן השליחים, ואידיאולוגיים. 

ת רעיונית, כלומר לידיעה אשר קיבלו את תורתם מישו עצמו, היא טוענת לטוטליו

 (.  99מור תשנ"ג א':ילבלעדית של האמת ולהגדרתה של האמת )

  בין היהודים לנוצרים עד למאה הי"ב
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אגב דיוננו בפרשנות הנוצרית נדון גם ברקע ההיסטורי לפולמוס היהודי נוצרי בזמן 

, הראותדת מיסיונרית, מנקודת הנצרות בהיותה חיבור הברית החדשה. ראוי לציין כי 

נראה כי הוא בא לדי ך שמובה – הויכוח האידיאולוגי עם השקפות אחרות הוא מהותי

בהקשר אף  ביטוי פורה מבחינת הנצרות, בויכוחיה עם המינות, הפילוסופיה והגנוזה.

נפרד מההוויה -מהווה חלק בלתיהוא הוא בלתי נמנע, וויכוח זה היהודי הספציפי 

הוא מלווה בדילמות, שכן מצד אחד, היהודים  .(Dahan 1990:555-582)הנוצרית 

ועל כן לראויים לענישה. מצד שני, עם ישראל נתפס כראוי  ,לנתפסים כרוצחי הא

שישו היה, בזכות נאמנותו העובדה ההיסטורית גנה משום יכולתו להעיד על לה

ישועה -הוא בר 11:25-26למקראות המנבאים את בוא ישו, ומשום שעל פי רומאיים 

. (Simon 1964:87-124) ('parousia')רותו מהווה סימן ותנאי לשובו של ישו והתנצ

הלכה למעשה הפסוקים ברומאיים הכתיבו את יחסה של הכנסייה כלפי היהודים, 

ובנטייה שלא מחד, קשה כלפי היהודים נושמבחינה היסטורית מתאפיין ביחס 

לאים של הכנסייה, . הם גם היוו העילה למאמציה הבלתי נמאידך להשמידם פיזית

(. מאמצים אלו הוכתרו 40-59:להביא את היהודים לטבילה )בלומנקרנץ תשל"ג

  (.25תשכ"ב: ששון-יהודיות בימי הביניים )בןבהצלחה רבה ודלדלו את הקהילות ה

כשם שהיהדות היוותה עבור הנצרות אתגר תיאולוגי, כן הנצרות היוותה עבור 

( הנצרות חייבה את היהדות לנקוט 2002:X) Segalהיהדות אתגר תיאולוגי. לדידו של 

  Neusnerדידו של'אורתודוקסיה'. ל-'אורתופרקסיה' ל-, ולהפוך מתועמדות תיאולוגי

תהליך זה צבר תאוצה במאה הרביעית לספירה, מסיבות היסטוריות  (1986:15-25)

הן  אשר בהן נדון בהן בקצרה אגב דיוננו בוולגאטה, ועיקרן –שעליהן הוא עומד 

)שם( המאה הרביעית  ניצחונה של הנצרות ושפלותה של היהדות באותו הזמן. לדידו

וחשיבות מאה  –ות וגם עבור הנצרות יכולה להיחשב למאה הראשונה גם עבור היהד

זו באה לידי ביטוי בשגשוג ספרות קנונית רבנית ונוצרית: די אם נציין שהוולגאטה 

וכי זהו הזמן שבו הוחל במלאכת עריכת  –ה וכתבי אוגוסטינוס נכתבו באותה התקופ

  Neusnerרשים החשובים כגון בראשית רבה, אשר לטענת דמהגמרא, ונכתבו בה ה

 ( זהו חיבור שמטרתו העיקרית היא להגיב לאתגר הנוצרי. 1985)

עקב חוסר מסוגלותם של היהודים להתבונן באמת הרוחנית, אוגוסטינוס אמנם, 

ר בידם מראה, אשר אינה משקפת עבורם דבר )כהן 'עיוורים' אש-תיאר אותם כ

לאחר המאה הרביעית קיימות עדויות שהפולמוס התיאולוגי איבד  ,אולם. (9תשס"ג:
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( פרשנותו של אוגוסטינוס עיצבה את 64על פי כהן )תשס"ב:במקצת מחריפותו: 

רה דימוי היהודי בחברה הנוכרית, ותרומתו ליחסים שבין היהודים לנוצרים ניכרת בהכ

ת, במיקוד ירבצורך המובהק ביהודים הפזורים ומשועבדים כדין בחברה הנוצ

יהודי בפרשנות הברית הישנה, בהכוונת הפולמוס לקהלים -הפולמוס הנוצרי האנטי

 נוצריים ופגאניים ולא לקהלים יהודיים, ובחוסר התעניינות ביהדות הבתר מקראית.

פי השיח המקראי יישק דבר, היווה משום היות ימי הביניים תור של אמונה שבו על 

ור יהודים ונוצרים, עיצב את זהותם ת קיומית עבנעו ותרגומיו משנותהמקרא, פרש

העניק לגיטימיות למעשים ללא ולוהי לאירועים היסטוריים -כקולקטיב, נתן תוקף א

 (. 134תקדים )סטאו תשנ"ז:

הברית הישנה,  יחד עם זאת, מאז ומתמיד הנצרות גילתה יחס אמביוולנטי כלפי

)ראה  היהודייםרות משורשיה צנשאף להתנערות הש, אשר מקורו במשנתו של מרקיון

רחיב את (. משום כך, ומשום חשש הכנסייה שהקריאה בברית הישנה ת30 'עמ

בלבד ימי הביניים הוגבלה תפוצתה לחוגי הכנסייה רות והמינות, בהגתופעת 

( המקרא בימי הביניים מציג 1999:455) Lawtonועל פי  – (43)בלומנקרנץ תשל"ג:

מצד אחד, בודדים הם עותקי המקרא במלואו הוא סמוי אך מצוי בכל מקום. ס: קופרד

אין הטקסט המקראי מופיע לבד כי אם מתלווה אליו  בדרך כלל, . מצד שני))שם

  Lefèvre. (Dahan 1999:9)את פרשנות הירונימוס גם גדול, הכולל אפרטוס פרשני 

מיוחס להונוריוס ה, 'Elucidarium' לשקיום של חיבורים מהסוג מציין  (1954:103-104)

קף עמדות תיאולוגיות שהיו נפוצות בתחילת המאה הי"ב, שימש יש : חיבור זהמאוטון

והיה חיבור בעל תפוצה רחבה שתורגם רבות לכל  כמורה נבוכים עבור פרחי כמורה

האמנות המקרא נמצא בכל מקום: ( 17)שם: Dahan של לדידושפות אירופה. 

מילאה היוותה אמצעי ההנגשה של המקרא,  ראה מקראיתשהשברובה נעשתה ב

בין אמצעי ההנגשה  .האליטות )שם(ה את רתישים ואידיאולוגיו ים חינוכייםתפקיד

 – ('Biblia Pauperum')הוא מונה את המקראות המאויירים לרבות מקראות 'לעניים' 

עט בהם וממדפים, אשר החומר הכתוב המקראות אלו היו מורכבים פן טיפוסי ובאו

ולצידה  –ובמרכזם הייתה מתוארת סצנה מהברית החדשה  היה בשפת המקום,

 . (Avril:1987) סצנות מהברית הישנה המתארות הטרמה של הסצנה המרכזית

נ"ך משום היות התהמקרא מילא תפקיד אידיאולוגי גם בויכוח עם היהדות: 

הי"ג, נסב הויכוח  האהמצע המשותף של היהודים והנוצרים, מתחילת הנצרות ועד למ
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למטרות לפיכך, הישנה. -ל הבריתדתי על המקראות המשותפים, כלומר ע-הבין

קטעי המקרא המכילים  ('Testimonia')קבצים של 'עדויות' , חוברו פולמוסיות

ת יחסה המסויג של הנצרות כלפי . הווה אומר, למרו(Berger 1996:11)הרלוונטיים 

.  ראוי תפקיד אידיאולוגי חשוב ביותר הישנה הברית מילאההמקראות העבריים, 

הדגם הספרותי של 'העדויות' היווה השראה לספרות הויכוח היהודית, לציין כי 

'ניצחון ישן', הפסוקים השנויים במחלוקת ערוכים על פי סדר ספרי התנ"ך -ולמשל ב

 יה להשיב לטענות הנוצריות. קיום סוגה ספרותית זו מהווה אפואכדי שנוח יה –

 הוכחה טובה ביותר שהתנ"ך עמד במוקד הויכוחים.

נוצרי על המקרא ענייני לשון היוו תמיד נושא שבליבה, בין אם -בפולמוס היהודי

. טענה (Dahan 1990:475-487)או לא הובנו המילים במשמען המילולי  הובנו

ת החדשה היא שיהודים דבקים באות, והרי 'האות ממית והרוח שנשמעת כבר בברי

ה שנטען תדיר כי היא מילהכלפי  אתזהגישה ה(. אולם 3:6' )קורינטיים ב' הימחי

: 'לכל הדברים אשר דיברתי 6:63משתקפת גם ביוחנן דווקא  טיפוסית ליהודים

ולחוסר אליכם רוח הם וחיים'. מילים היוו אפוא אסמכתא לאמיתות דת מסוימת 

הפרשנים הנוצרים של ימי  השחר של הדת השנייה. יתר על כן, היה עניין גדול בקרב

היהודים  עבורמאמינים', כלומר -לאה'עבור המילים  אומרותהביניים לדעת מה 

(Copeland-Klepper 2007:61-81) של רצון לבנות גשר מהעה ונה. סקרנות זו לא

נבעה מנימוקים כי אם  מילות המקרא, תבאמצעובין נוצרים ליהודים סולידאריות 

דפוסים , הייתה מלווה ב(Smalley 1978:330, Dahan 1997:343)תיאולוגיים טהורים 

 , (Goodwin: 2006) של השתלטות על נכסים תרבותיים יהודיים בידי פרשנים נוצרים

. אם כן, (Dahan 1990:336) דתי-הסלמה בעימות הביןב ה לה חלק חשובמעשה הילו

י. הוא נוגע נוזהו עימות לש –נוצרי עימות אידיאולוגי -היות העימות היהודי בצד

, ולשאלה אם כן או לא ניתן למשמעות המשתנה שנוצקה לאותן המילים המקראיות

 לזהות בין שיטי פסוקי התנ"ך את ישו ותורתו. 

בויכוחים כבחייהם הדתיים השוטפים, היהודים דבקו בגרסה העברית של 

 תאאם חוברו תרגומים יהודיים של התנ"ך, מעולם לא המיר התרגום  ואף –התנ"ך 

דתי על -. אם כן, לכאורה, משחר הנצרות בויכוח הבין(Alexander 1988:248)המקור 

הביבליה עמד הנוצרי בעמדה של חולשה, משום שהמלחמה הטקסטואלית 

ה, במקראותיו העבריות. אולם למעש –התרחשה כביכול במגרש הביתי היהודי 
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ועד  –המקור  בברית החדשה ובכתבי אבות הכנסייה מצוטט תרגום השבעים ולא

נחשב אשר , ר על מעמדו של תרגום השבעיםוערענשמע להופעת הוולגאטה לא 

. אם כן, כבר מראשית דרכו (Horbury 1988:727-788) לקדוש אולי יותר מהמקור

ויכוח תרגומי המשקף  הויכוח הלשוני על המקראות המשותפים הראה אפוא פנים של

 פערים תרבותיים. 

נוצרי בימי הביניים -מוס היהודית לא מעטות על הפולויאף על פי שקיימות עדו

( בתולדות היחסים בין הכנסייה 58-59המוקדמים, לסברת בלומנקרנץ )תשל"ג: 

והיהודים, להוציא פה ושם כמה תקופות שפל, בשום זמן אחר לא היו היחסים בין 

ם וימתינות היחסים בין העדות באה לידי ביטוי בקכה חלקים יחסית. שתי העדות 

וגרים אלו תרמו לידע שהיה ליהודים על אודות הנצרות  –גרות לצד התנצרות 

(Blumenkranz 1966:264-282) . הממדים הקטנים של העיר בימי הביניים, וכן התפקיד

קיום סביר בין -רו דוהביניים ובכלכלתה אפש-החיוני שמילאו היהודים בחברת ימי

מסורת  וכן . כמו כן, חולשת הכנסייה(Dahan 1990:87)יהודים ונוצרים בימי הביניים 

של מערכת יחסים טובה בין השלטון החילוני לבין היהודים שהחלה עוד בימי 

כל אלו הטו את הכף לטובת  –האימפריה הרומית ונמשכה עד לימיו של קרל הגדול 

. יחסים אלו הקרינו על (Blumenkranz 1966:264-282, Constable 1996:2) היהודים

על מי מנוחות. יתרה מזאת, הידיעה כבר מימי ס הדתי, אשר התנהל לפיכך ומהפול

שבידיהם מדויקת, חוסר מקרא ושגרסת ה מקראותיהםהירונימוס שהיהודים בקיאים ב

ת החדשה של הטקסט המקראי, ריבוי הציטוטים הסותרים של התנ"ך בברי ובהירות

, אי שהן הכילו העתקהה טעויות ,רסות הביבליהיובכתבי אבות הכנסייה, ריבוי ג

 –יכולת הנוצרים לבחון בעצמם את המקור משום חוסר ידיעתם את השפה העברית 

כל אלו הביאו את גדולי התיאולוגים הנוצרים של ימי הביניים לשאול בעצתם של 

, גראבויס Hailperin 1943:133-154רבנים יהודים בשאלות של פרשנות מקרא )

  (.97-116תש"ל:

 מהמאה הי"בלנוצרים  ם בין היהודי

במאות הי"ב והי"ג חלה תפנית ביחסים בין הדתות, בעקבות התעוררות התודעה 

 כנסייהה לאחר תקופה ארוכה של שחיקה במעמד, והכנסייה התעצמותהלאומית ו

 ה של ת זו באה לידי ביטוי בעליי. התעצמו(Rapp:1971)בעיני מאמיניה ויריבותיה 

( מוסד זה 1998) Kaelberועל פי  –ושל הנזירות  כושר ההשפעה של חצר האפיפיור
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 Moore (1987:146)על פי  אימץ לעצמו דפוסים של ארגון מונחה אידיאולוגיה.

 –השלטון החילוני והאליטות התרבותיות  ,הכנסייה התהוותה מעין קואליציה של

 איגלטון. במונחיו של על כל החברה םט את סדר יומלהשליאשר ביקשה 

הדתיים המשותפים של הרוב  םעל ידי הצגת ערכיהדבר זה נעשה  ,(15תשס"ו:)

כטבעיים, אוניברסאליים ומחויבי המציאות, הכפשת רעיונות העלולים לקרא עליה 

דברים . (Moore 1987:146)לרבות את היהדות – תיגר, והדרת צורות חשיבה יריבות

יות, המשפטיות נובגיבוי מלא של המערכות השלטאלו גרמו להתהוות 'חברה רודפת', 

 . (5)שם: והדתיות

 אמצעמ כבר לזהות היה ניתן, לנצרות ותיהדה בין ביחסים המשבר ניצני את

צפון צרפת ב, בעיקר באדמת צרפת: (Simonsohn 1991:295-296) א"הי המאה

צלב,  קורא לצאת למסע השני אורבנוס האפיפיורבה  בקלרמון ועידהמתקיימת 

שם  י, כבצרפת כשנה נשאר אורבנוס. צרפתיים פיםושבי היו משתתפיה רביתואשר מ

 בודאן, בויון-דה-גודפרואה: צרפתיים היו המסעות ראשיא אוזן קשבת. הוא מצ

יצאו גם בדרום צרפת . מבלואה ואטיין מנורמנדיה רוברט, וורמנדואה-דה הוג, מבולון

היו י רקאמנם כאן האויב העי .וכחדתוה אשר, האלביגזיםהמינים נגד מסעות הצלב, 

היה היותם כופרים, יהודים משותף להם ולהאבל  –, ואילו כאן היו מינים למיםהמוס

-אנטיהמסבירה את המניע עובדה זו  על הדרך אף היהודים סבלו ממסעות הצלב.ו

' של ימי הביניים(. המשותף הסמוי של פרשנות יצי"ב )פרשנות יהודית 'צרפתיתי נוצר

כן , ו(Jordan:1989) בצרפת לשלטון הקפטינגים ייתלע לבין זה משבר בין זיקה קיימת

מסעות הצלב והתפתחות בתי הדין של האיהנקוויזיציה. עליית ההשכלה הנוצרית 

( מסמנים מפנה 533-556)דוראנט תשכ"ה: 1095-1291לארץ ישראל שיצאו בין השנים 

 לש. הראשון שבהם אירע בערוב ימיו (Dahan 1990:87)שלילי ביחסים בין הדתות 

 (. 89)קליינברג תשנ"ה:וככל שהם נמשכו, כן משבר זה הלך והחריף  –רש"י 

הצלב יצאו מאדמת צרפת או השתתפו בהם מלכי -אף על פי שמרבית מסעי

צרפת ואצולתה, הנזק בנפש וברכוש שהסבו הצלבנים לקהילות היהודיות בגבולות 

ניכרת מרה חה, חלה יחד עם זאתצרפת לא היה רב כבשאר הקהילות היהודיות. 

ויותר הם הואשמו בפגיעה בקודשי הנצרות,  : יותר(Baron 1965:5-55)במצב היהודים 

והפיצו עליהם עלילות דם. חוקקו חוקים ותקנות שמטרתם הייתה להקשות על 

היהודים מבחינה כלכלית וחברתית, והחלו הגירושים הראשונים. החלטות הוועידה 
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יהודיים -נתנו גושפנקא כנסייתית לחוקים אנטי (1215הכנסייתית הרביעית של לטרנו )

בכך שהן קראו לחייב יהודים לשאת טלאי מיוחד על בגדיהם, לאסור על  –אלו 

יהודים למלא תפקיד ציבורי, ללוות בריבית, או להיראות בציבור בחגים הנוצריים 

(Schroeder 1937:236-296) 1215-הרביעית שהתקיימה בלטרנו ת עידו. בעקבות ,

מוסד זה מחק כל סממן של  אולם, –כדי למגר את האיום הקטרי  אינקוויזיציהה המק

את מעמד היהודים לזה של  השוותהסובלנות כלפי יהודים: באופן הדרגתי היא 

הוגברו המאמצים להעביר כמו כן, המינים, שנתפסו על ידה כמוקצים מחמת מיאוס. 

המרה נתפס על היהודים ככה ה ראתג. (Berger 1986:576-591)את היהודים על דתם 

יו מוכנים לעלות המוקד בעטיו, ועורר תגובות בלתי רציונאליות מאיים עד כי יהודים ה

 ה שלהעלייה בכוחשפלות מעמדם של היהודים ולמרות . )יובל:תש"ס(במיוחד 

פעם, -י"ג ואילך לא רק ששנאו את היהודים יותר מאי-הכנסייה, מאמצע המאה ה

ת המרות הדת ההמוניוההרג, חמורים שהופעלו נגדם, ה םיהחוקאלא שלמרות 

 . (Agus 1969:341-357)פחדו מפניהם  –הגירושים ו

בדיוק באותו זמן פרחה התרבות,  התהוות של 'חברה רודפת'מעניין שחרף 

ותקופה זו  –בעקבות תחיית המסחר וארגונה המחודש של החברה הפיאודאלית 

. מעניין עוד יותר הוא שחרף (Haskins: 1927)מכונה 'הרנסנס של המאה הי"ב' 

הרוח התרבותיים של התקופה. עיקר סממני הרנסנס -היהודים נהנו ממשבי הרדיפות,

מסעי הצלב  Benson & Constable (1991:XXVI)ניכרו מצפון לנהר הלואר. לדידם של 

ת יפחשאפשרו את תרמו תרומה מכרעת להלך התרבותי של התקופה, משום שהם 

ב מחדש את ות המעודנות של המזרח: במאה הי"ב גילה המערלתרבוי המערב

הפילוסופיה היוונית שהערבים שמרו על גחלתה. כמו כן, בספרד נוצר מפגש פורה 

תפקיד עמד על  Villanueva (1994:123-145)-ו –בין התרבויות המוסלמית והנוצרית 

בעקבות רדיפות ש ןכיוו .יהודים כמתווכים תרבותייםהמתרגמים שמילאו החשוב ה

רד בעיקר לפרובאנס השכנה, ויהודים אלו תרמו מספלגלות יהודים  נאלצוהמוסלמים 

. הווה אומר, (Twersky 1968:185-207)תרומה אינטלקטואלית משמעותית לארץ זו 

סביב המאה הי"ב, בגבולות צרפת של היום, התהוו תנאים אשר נתנו גוון 

. להלך רוח זה הייתה השפעה מכרעת על ''תור האמונה-אינטלקטואלי מובהק ל

תית והדתית. הוא גם השפיע על היהדות, ובעיני החוקרים הוא מסביר העשייה התרבו
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 טויטו, 473ז:תשנ" גרוסמןאת השגשוג האינטלקטואלי שידעה היהדות במאות אלו )

 (.11:תשס"ג

השינוי המנטאלי שחולל הלך הרוח של התקופה גרם להתפתחות מואצת של 

בלעדית של  מעטכ הומכיוון שההשכלה הייתה נחל –ת ההשכלה הגבוהה ודמוס

אולפנא -. בערים קמו בתיהרנסנסאנשי הדת, יצאה הכנסייה נשכרת מהלך הרוח 

-סנטובפריס נפתחו שלושה מוסדות השכלה כאלו, במנזרים  – תהקתדראלומטעם 

, אשר וןבראוניברסיטת לסוה גם בפריס נפתחדם. -ג'נביאב ונוטר-ויקטור, סנט

גם תיאולוגיה, שהיא מדע שהתפתח למדו מלבד רפואה ומשפטים,  הבפקולטות של

בין הדת הנוצרית לפילוסופיה היוונית, שזה עתה נתגלתה שהתאפשר מפגש הודות ל

)אריתמטיקה, גיאומטריה, אסטרונומיה ומוזיקה( נתנו  'quadrivium'-מחדש. לימודי ה

כלפי הדת וכלפי הטקסט המקראי. לימודי  תלגיטימציה לגישה מדעית ורציונאלי

)דקדוק,  'trivium'-להתפתחות ה נתנו דחיפה, השירה, והחוק הרומי הפילוסופיה

דיאלקטיקה ורטוריקה(, ולהתעניינות מוגברת בשפות שבהן נכתבו המקראות 

 אולפנא ללימוד שפות אלו-בתי נפתחו בעקבות זאתהנוצריות: לטינית, יוונית ועברית. 

('studia linguarum') – אולפנא אלו, לרבות ה-ולימים בתי-'studium hebraicum' הסבו ,

את שימושם ושימשו ללימוד שפות לצרכים מיסיונריים, ושרתו בעיקר את בני מסדר 

 Cortabarría) אינקוויזיציהה עמדו בראש מוסדהדומיניקאני שהתמחו בהמרות הדת ו

 יפה חזקה להתפתחות השפותחד. ההתעוררות הלשונית נתנה (1969:71-92

 . (Zumthor: 1954)בשפות אלו ותית חילונית ודתית ספרליצירה והאירופיות, 

אם כן, במאה הי"ב חלה עלייה ניכרת בהתעניינות בכל ענייני הלשון וגם 

גיעה הש, נוצריתמקראית אקלים לשוני זה עודד את התפתחות פרשנות . בתרגום

 Dahan)נוספת, אך עתה קיבלה תאוצה גיתניבתוקפה הקרולכבר  לאיזשהו שיא

מתברר כי למרות קיומם של תרגומי מקרא בלטינית וביוונית, לפני  .(1999:75-120

אמצעי במקרא בקרב הנוצרים היה -שהתפתח הלך רוח רנסנסי זה, הידע הבלתי

( בעוד שעד למאה הי"א איש הדת הנוצרית 1978:83) Smalleyקלוש למדי: כדברי 

המאה הי"ב קם החל מ –'מתאבל' )המירכאות במקור( -נזיר מתפלל ו היהטיפוסי ה

תחתיו דגם איש דת נוצרי, המסור ללימוד מקראות, והמוכן אף להשקיע בלימודם 

 בעברית. גם לענייננו ביוונית ובשפת המקור, כלומר 
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במאות אלו הגישה הרציונאלית יחסית כלפי הטקסט המקראי, וכן הסקרנות 

של אפשרו התפתחות  –שהפכה ללגיטימית בעידן של רנסנס  האינטלקטואלית

  Smalley .(Dahan 1990:289-308) דיאלוג בין האליטות הדתיות היהודית והנוצרית

וככל הנראה,  – צרפת-שהדיאלוג היה פורה במיוחד בצפון תההרא( 1978:149-172)

בני זמנם, הכירו  עם פרשני פשט יהודים קיימו דיאלוגויקטור שבפריס -נזירי מנזר סנט

-ביהם. למשל בפירוש נוצרי לשיר השירים בןבכת הרש"י, וציטטו אות ותפרשנאת 

עיקרו בסיגול פירוש רש"י לנוסח הוולגאטה ולעולמם התרבותי "התקופה, ניכר בו כי 

פירוש רשב"ם מ (.:ז)קמין וסולטמן תשמ"ט "של בעלי חינוך לטיני ואמונה נוצרית

)שמות כ:יג(: כל רציחה הריגה ' 'לא תרצח"נוצרים:  עולה שהוא הכיר מלומדים

בחינם היא ]...[ תשובה למינים, והודו לי. ואף על פי שיש בספריהם 'אני אמית 

. בני משפחת קמחי קיבלו כינוי "הם לא דקדקו 'תרצח-לא'ואחיה,' בלשון לטין של 

 Vallicrosa) שלימדו נוצרים עברית בזכות העובדה )'מורה' בלטינית( 'Maestre'של 

חרות מצביעות על מגעים אינטנסיביים בין . עדויות אלו כמו רבות א(1968:141-146

האליטות הדתיות. מפגש זה הביא לכך שפרשן נוצרי דגול כמו ניקולה דה לירה 

יטמיע את הפרשנות היהודית, בעיקר את זאת של רש"י לתוך חיבורו הפרשני רב 

 .Postillae' (Hailperin 1943:133-154)'-ה –ההשפעה 

שיטות מהם , ולמדו לשכניהם הנוצרים דענראה שבדיאלוג זה תרמו היהודים י

, ( עמד על דמיון בין שיטות הלימוד בישיבה ובמנזר141וסטאו )תשנ"ז: –עיבוד ידע 

בעוד שלפני כן החיבורים . אשר באה לידי ביטוי במינוח מקביל ללימוד המקרא

בין החיבורים דמיון מזמן רש"י קיים  –הידועים  היהודיים דמו בתצורתם למדרשים

מבנם, אופן עריכתם ובשיטת הצגת הדברים, וניכרות בהם ודים והנוצרים בנוגע להיה

השפעת הסכולסטיקה. מישור דמיון נוסף הוא בזיקת שתי פרשנויות המקרא לעיתים 

ם ירשל המקרא. כשם שהנוצ ('sensus litteralis')לפשט, כלומר לבסיס הלשוני 

כן  – )'ratio et auctoritas')על ההיגיון ועל כתבי הקודש  הסתמכו בפירושיהם

. גם כאן וגם כאן (Blumenkranz 1960:217)התפתחה בפרשנות היהודית גישה דומה 

'שבע שאלות -נועדה לשכנע על ידי מתן מענה לשניכר השימוש בכללי הרטוריקה, 

, (quomodo), כיצד? (ubi), היכן?  (quando), מתי?(que), מה? (quid)היסוד':  מי? 

  .(Jsseling 1976:30) (quibus auxillis), באמצעות מה?  (cur)מדוע?
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-באה לצורך גילוי 'האמיתותמקרא בת ועמקהתה Cohen (1982:131-136)על פי 

 106, שהוא מושג שמשתמש בו הירונימוס באיגרת  (’Hebraica veritas‘)העברית'

מקה זו מונה במקור העברי של הברית הישנה. לדידו )שם( העטשומציין את האמת 

קירבה בין שואותה השכלתנות , יהודיםונוצרים גרמה להרחבת הפערים בין 

ולדוגמה, רמונדוס  – (592-613)שם: המאמינים היא שבסופו של דבר הרחיקה ביניהם

ים, כתב ינהגדולים שקמו בימי הבי (הבראיסטיםהעברית )-אמנימרטינוס שנמנה בין 

)פגיון האמונה(, המתבסס על  'Pugio fidei'י ארסי ביותר בשם חיבור פולמוס

 . ובעיקר על ספרות חז"ל הפרשנות היהודית למקרא

תיאולוגיים -הסכולסטיקה שהזרימה דם חדש בנצרות, הציעה כלים מתודיים

 יאשר שימשו לחיבור טקסטים, ניתוחם ופירושם. שיטה זו שאפה להוכיח את עיקר

וסופיות היוונית. היא יושמה על הנצרות על ידי ראיות שכליות, מבית היוצר של הפיל

המקרא, ואפשרה לחכמי הדת הנוצרים לחבר מסות תיאולוגיות חשובות. תהליך 

מהפכני זה, הביא בסופו של דבר את הנצרות לקבוע סטנדרטים בתחומים רבים, 

. מגמות אלו חיזקו את מעמד םילניסוח מדויק של עקרונות שהתגבשו במשך אלף שנ

הם סייעו לה לגבש עמדות חריפות כלפי אלו שלא נמנו בין הכנסייה, לרבות בכך ש

מאמיניה. אם כן, פתיחת הצוהר לעבר העולם העתיק העברי והיווני העמיק את לימוד 

 . )שם( דווקא הטיב ליחסים בין היהודים לנוצרים-המקראות, באופן שלאו

י מהמאה הי"א יכול היה להתחיל להתפתח ויכוח עניינ קרמדברים אלו עולה ש

אף על פי שההתעניינות בשפה העברית לא חדלה על המקרא בין נוצרים ליהודים. 

( עולה כי במאה הי"ג, חדל המקרא להיות 125-144מפונקנשטיין )תשכ"ח:מאז, 

ת, ישנוצרי נבעה לדידו משתי סיבות: רא-במוקד הויכוח. תמורה זו בויכוח היהודי

די ההוגים הנוצרים, סיפקה הפילוסופיה היוונית שזה עתה נתגלתה מחדש על י

טעונים נגד היהדות המבוססים על ההיגיון. שנית, במאה הי"ג הנוצרים ם מתפלמסיל

שאין התנ"ך הספר המקודש היחידי עבור עלתה המודעות לכך נוצרים בקרב ה

המביע תחילה כספר  – דומועל כן מוקד הויכוח עבר מהמקרא אל התל, היהודים

המשך כספר שממנו ניתן לדלות ראיות על אלוהותו של מינות, וברעיונות שיש בהם 

 –. אם כן, עיקר הפולמוס הרציני סביב התנ"ך, התרחש במאות הי"ב והי"ג )שם( ישו

וכיוון שנושא המקרא הפך לרלבנטי לשיח התקופה, זאת אולי הסיבה שבמאות אלו 

טו טוי, 475ז:)גרוסמן תשנ"היהודית בדרך הפשט לתנ"ך  תנכתבה מיטב הפרשנו
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(. מכל מקום, זאת אחת הסיבות שבעבודתנו, אנו 305-328, פרץ תש"ס:34:תשס"ג

 מתרכזים ביצירה הפרשנית שנכתבה במאות הי"ב והי"ג דווקא.

דתי אינטלקטואלי פורה ביותר -כשם שבצרפת התקיימו כל התנאים למפגש בין

 חד עם אנגליהכן צרפת הייתה מן המדינות הראשונות )י –ולשוני  יגובעל אופי תיאולו

( שסימנו ליהודים שמקומם לא בה. תהליך הדרגתי זה נמשך כשלוש שקדמה לה

של   40-; עבר הסלמה בשנות ה1096-מאות שנה: הוא החל במסע הצלב הראשון ב

אירע  , בה1306הגיע לשיאו בשנת ומשפט התלמוד ושריפתו;  בזמןהמאה הי"ג, 

בודתנו אנו מתמקדים בתקופה זו, אף . על כן, בעצרפת-גירוש הגדול של יהודי צפוןה

, שבה בוצע הגירוש האחרון של יהודים 1498בא לסיומו בשנת על פי שהוא 

 .  (Dahan 1990:36-41)מפרובאנס 

תולדות יהודי צרפת בימי הביניים הם תולדותם סברה רווחת במחקר היא ש

לדון  נהוג (, ולפיכך86צרפת )שוורצפוקס תשל"ג: לות השונות שיובדוכסויות וברוזנ

שתי ישויות נפרדות. אולם ידוע שהקשרים בין  אלצרפת ופרובאנס כ-ביהדות צפון

(. כמו כן, בשתי 557-563:זהקהילות היו כל העת הדוקים ביותר )גרוסמן תשנ"

הרנסנסי של  חהקהילות התקיימו תנאים דומים: גם אלו וגם אלו נהנו מהלך הרו

ונראה שתנאי חיים דומים  – וצרי מאידךנ-התקופה מחד, וסבלו מהפולמוס היהודי

אפוא . אנו הניבו יצירה המציגה קווים דומים, אשר עליהם נעמוד בהמשך מבואנו

 אתגרה משוםצרפת כאל ישות אחת, -מתייחסים ליהדות פרובאנס ויהדות צפון

מסע  ראוי לציין כי לאחרנות הנוצרים. עטמתן תשובות ל- משותף שמולו התייצבוה

שהביא בסופו של דבר להשתלטות מלכי ( 1209-1229)ינים האלביגזים הצלב נגד המ

רבים מההבדלים שהיו קיימים בין יהדות  ו עוד יותרטשטשהיצרפת על פרובאנס, 

 צרפת.-פרובאנס ליהדות צפון

טויה המובהק יבנוצרי באה לידי -גם כאן וגם כאן, תופעת הפולמוס היהודי

 תה ממילא התרגום הנפוץ ביותר של הביבליהביותר בויכוחים. היות והוולגאטה היי

הפכה  –, והיות ויצאו לה מוניטין של תרגום הצמוד למקור בכל העולם הנוצרי

 :Grabois 1975)הוולגאטה לתרגום שעליו הסתמכו הנוצרים בויכוחיהם עם היהודים 

למוד( אומר הנזיר ארנולדו נה )שעסק בעיקר בתול: ולמשל, בויכוח ברצ(613-634

פירש )=תרגם( 'ימים' בכאן שהם 'ימי  הירונימוסגורה לרמב"ן: 'ראו כי ס-דה



 

23 
 

(. אם כן, בבסיס הויכוחים עמדו זה מול זה מקור 91' )אייזנשטיין תרפ"ח:…העם'

 . תיבין התנ"ך היהודי לבין הברית הישנה הנוצרית בנוסח הוולגאטה הלטינ –ותרגום 

ונים הקשורים בצורה זו או סביב פרשנות המקרא עלו אגב הויכוחים נושאים ש

דוגמת השילוש, ביאת  מו למשלנושאים תיאולוגיים כאחרת לפרשנות זו: כגון 

נושאים ו ;(Dahan 1990:473-510)המשיח, הפולחן הנוצרי, השבת והמצוות 

צרי, ביקורת על שמירה ונאקטואליים כגון אורח החיים של היהודים לעומת זה של ה

)רוזנטל  וקדושים רה, ביקורת על הערצת פסליםעל הרווקות בקרב אנשי הכמו

 (. 349-354תשכ"ט:

ם של הפרשנים יחסבמאה הי"ב חלה הרעה ב, Timmer (1989:309-321)ל פי ע

ובדבריו הוא מתבסס על כתבי רופרט מדויץ  – הנוצרים כלפי הפרשנות היהודית

ת המקרא על פרשנופולמוס בלדידו,  ן הנוצרי בן המאה הי"ב.שר(, הפ1070-1129)

מול פרשנות הפשט היהודית.  פרשנות הנוצרית הטיפולוגית והאלגוריתה העמד

בניגוד לאוגוסטינוס שדימה את הפרשנות היהודית למקרא להסתכלות עיוור לדבריו, 

איום  בעצם קיומםאנשים בעלי מום, המהווים יהודים ראה ב רופרט –במראה 

למסר  םהתכחשותמשום  ,ישועהאידיאולוגי על ההגמוניה של הכנסייה כמעניקה 

 שהוא האמין אף על פי. שם חרף הידיעה הברורה על קיומו הברית הישנההנוצרי של 

הוא התייחס אל סירוב  –מוצדקת התכחשות היהודים של מקרא,  ושעל פי פשוט

ת והטיפולוגית של ת האלגוריונהמופק מהפרשהכריסטולוגי הכיר במסר היהודים ל

ים גויהעיני מ חביאהמכוון להנפשע מעשה כאל ורון, כי אם לא כאל סתם עיוהמקרא 

היא אות התעקשותם של היהודים האמין שהוא כי אף את המסר הנוצרי של התנ"ך. 

אשר כבר בעבר גרם לנישול  – מעשה שטן מסוכן הלאחרית הימים, הוא ראה ב

כי אם לא רק באושיות הכנסייה באופן אנוש ו עשוי לפגוע ישהיהודים מנחלתם, ועכ

 . וגם בנוצרים כלומר גם ביהודים- באחרית הימיםגם 

( 21 'עמדתי )ראה -עמדנו על התמורות שחלו במשך השנים בתוכני הויכוח הבין

הויכוח  םיבימי הביניים המוקדמבעוד ש: ותמורות בצורתגם חלו בנוסף אליהן  –

חדרים, בחצר ובשוק ובעצם -ש בחדריצרי התאפיין בספונטאניות והתרחנו-היהודי

מהמאה הי"א הרי  –בכל מקום, וכל אחד יכול היה לראות את עצמו משתתף בויכוח 

. יתרה (Dahan 1990:339-360)מיסיונרי ם הואילך הם תוכננו בקפידה, משום תפקיד

את אמונת המתווכחים הנוצרים,  רעמזאת, מחשש שערמומיות היהודים תער
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ויכוחים הותרה רק לכמרים בכירים הבקיאים בברית הישנה הפעילה ב ההשתתפות

ובתכסיסי הרטוריקה. בויכוחים הפומביים, השתתפו השמנא והסלתא של שתי 

בויכוח ולמשל,  – הדתות: מהעבר האחד עמדו גדולי הרבנים וראשי הקהילה היהודית

ח התוספות, ובויכו-השתתף ר' יחיאל מפריס שהוא מבעלי 1240-פריס שהתקיים ב

יהודים מומרים  עמדו – צמרת הכנסייהבנוסף לברצלונה השתתף הרמב"ן. ממולם 

בעלות נקודות תורפה אם בכך שהצביעו על , יםויכוחב מפתחו תפקיד מילאאשר 

אם בכך שמשום בקיאותם בהלכות היהודים במקרא ובתלמוד, וחשיבות תיאולוגית 

  .(Dahan 1990:249) שכנע יהודים להמיר את דתםלו לכי

במקביל לשינוי בזהות המשתתפים, חל שינוי במידת חירות הביטוי שממנה נהנו 

מתחילת הנצרות ועד לגזירות תתנ"ו העדויות מספרות שהיהודים בעוד שהיהודים: 

וג לגהרשו לעצמם להתבטא בתקיפות או בלאף ו ,השתתפו בויכוחים מרצונם החופשי

הי"ב ואילך היהודים השתתפו הרי מהמאה  – (Blumenkranz:1960)כלפי הנצרות 

( 243-254בן ששון )תשל"ז:כמו כן, . (Dahan 1990:350-361)בויכוחים בעל כורחם 

שבעוד יכול היה הנוצרי לומר כל מה שעל ליבו, ליהודי הותר רק להתגונן.  מטעים

. משפט שהתנהל על פי ריטואל של ויכוח כי אםויכוח,  תקייםלמעשה לא הלדבריו, 

כתב בעברית לא הושמע לנוצרים, ומה שהושמע היה מסויג, ומה מה שנלדידו, 

או לא האמינו, "כה  נעלבו, שנאמר אפילו בנחישות לא נשמע, ואם שמעו גיחכו

. (254משוכנעים היו הנוצרים שהפסוק הבודד בברית הישנה שייך לישו" )שם:

 לוג, שהרי על היהודים הוטלה החובה להשתתףה למונויה'דיאלוג' -למעשה ה

בדרשות מפי כמרים מומרים. אף על פי שליהודים היו תשובות טובות לכל טענות 

'בין אם בא הנוצרי בסכין או בנימוק שבהגיון, המציאות העמידה שאלות 'הנוצרים, 

 . (253)שם: ''ליהודים

נחקרו לא  יניים בצרפתבההפולמוסיים שבפרשנות היהודית של ימי  הצדדים

 ,זגרוסמן:תשנ"גרוסמן:תשמ"ה, קמין:תשנ"ב,  ,Rosenthal:1960בער:תש"י, )מעט 

כתבים אלו  (. אולי ההוכחה הטובה ביותר לפולמוסיותTouitou:1990טויטו:תשס"ג, 

ועל כן  –תפסה את הספרות הרבנית כספרות חתרנית  אינקוויזיציהשהנעוצה בכך 

(.  90-104כה קשות מאימת הצנזורה )גבריהו תשמ"ט: ההפרשנות היהודית סבל

נגד הנצרות עמדות ובדה זו מסבירה מדוע כה נדיר למצוא פירושים המבטאים בגלוי ע

, שם נמצאו אינקוויזיציהומוסדותיה. פולמוסיות זו ככל הנראה 'ברחה' אל מרתפי ה
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רושים, יפ. היא ברחה בעיקר אל המשתמע מה)שם( גרסות פולמוסיות של הפירושים

ונים שהבאנו כאן לא ברור אם הספרות בעבודה זו. לאור הנתושם אנו מחפשים אותה 

הרבנית הפולמוסית שחוברה בימי הביניים נועדה דווקא לתת מענה לטענות הנוצרים. 

ייתכן שהיא נכתבה שלא במודע, ושהפרשנים שחו כפי תומם. נראה כי כל מטרתה 

את אלו שהיו צריכים לעמוד בפרץ. מכל מקום,  עהייתה לחזק ברכיים כושלות, ולשכנ

אשר כשהאקורדים הצורמים שלה  –הווה עדות אילמת לויכוחים סוערים ביותר היא מ

 נדמו, הצביע הדבר על ריקון צרפת מיהודיה. 

 יהדות צרפת גירוש, ערב 1300( בשנת 16על פי הנתונים שמביא סטאו )תשנ"ז:

, בעיקר באזורים 20000בה  חיו 1490-ואילו ב –יהודים  100000, חיו בצרפת (1306)

. למעשה, בפני היהודים החסרים במאזן הדמוגראפי שטרם סופחו לממלכת צרפת

הזה עמדה הבחירה בין שלוש גזירות: מוות, המרת דת או הגליה. כנגד המרות הדת 

מגעים  –החברה הנוכרית  םעקמה פרשנות הפשט היהודית, אשר תארנו את מגעיה 

ויב, שיטות לערער את שכנועו, ובעיקר לחזק באמונתם אשר העניקו לה ידע על הא

. אם כן אנו רואים בספרות זו כמו גם בנטילת עמדו מול האיום הנוצרייהודים אשר 

 – מקל הנדודים מעשים אידיאולוגיים והצבעה ברגלים נגד האידיאולוגיה הנוצרית

  רית?דיאולוגיה נוציאאולם מהי אותה 

 של ניקאה 'אני מאמין'-ה 

והרי גם  –? נבדלות הפרשנויות היהודית והנוצרית במסקנותיהן התיאולוגיותבמה 

שאלה זו מזמינה עיון בפרוגראמה  יהודים וגם נוצרים מאמינים בתנ"ך/בברית הישנה.

י שבו "כלומר אחרי תקופת רש –תיאולוגית. ביהדות, עד לתקופת הרמב"ם -רעיונית

(. 382ל על הכול )קלנר תשנ"ג:אנו עוסקים כאן, לא התגבש מצע רעיוני המקוב

, ('Credo') אמונה-ים נוסחים רבים של הצהרותלעומת זאת, אף על פי שבנצרות קיימ

, משעה שחובר 'אני מאמין של ניקאה' נחשב למכנה המשותף של מרבית הנוצרים-ה

. קרדו זה נוסח (Holland 1969:248-261) במאה הרביעית לספירה ועד עצם היום הזה

סה"נ, בוועידה הכנסייתית של ניקיאה, שהתכנסה לפי בקשת הקיסר ל 325בשנת 

בכדי לסמן את הקו המפריד שבין הנצרות לבין כיתותיה המיניות,  –קונסטנטינוס 

ואושר שוב ושוב בועידות כלקדון וקונסטנטינופול. הירונימוס שנולד כעשרים שנה 

ת קונסטנטינופול, ידת ניקאה, הכיר אותו היטב שהרי הוא השתתף בועידעואחרי 

 
 נוצרית למקרא הפרשנות מושגים ב
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וסביר להניח כי רעיונותיו שהיוו את  –הושפע מאוד מרוחה, עמל לקידום מטרותיה 

(. דוגמות  1992:195-201Brownעולמו הרוחני, ליווהו בתהליך יצירת הוולגאטה )

וא שהן מהוות מעין של דבר ה , ופירושו'mysterium absolutum'ניקאה הן בבחינת 

 :(10להלן הקרדו )קליינברג תשנ"ה:אקסיומות תיאולוגיות. 

יכול, אשר ברא את כל הנראה ואת כל -אב כל-אני מאמין באל אחד 

ישו המשיח, בן האלוהים, יחיד לאביו, ממהותו -הבלתי נראה. ובאדון אחד 

ולא נברא,  אמת, נולד-אמת מאלוהי-של האב, אל מאל, אור מאור, אלוהי

בארץ ובשמים. הוא ירד  שעל ידיו נעשה כל אשר –זהה במהותו לאב 

ולמען ישועתנו ירד. התגשם בבשר ונעשה  –משמים למעננו, בני האדם 

אדם בבשרה של מרים הבתולה. נצלב למעננו, סבל ונקבר. וביום השלישי 

 דקם לתחייה, ועל פי הכתוב, עלה השמיימה. יושב לימינו של האב, ועתי

מאמין ברוח  עד, ולשפוט את החיים ואת המתים. אני-לשוב לעולמי

הקודש, אשר מקורו באב ובבן, שהוא אדון ומעניק חיים. יחד עם האב 

והבן, מוערצת כמוהם, ודברה מפי הנביאים. אני מאמין בכנסייה אחת, 

-קדושה, קתולית ואפוסטולית. אני מחכה לתחיית המתים ולחיי העולם

 הבא. אמן.

אחת, ולו שלוש  רג )שם( מסביר שעל פי 'ניקאה' קיים אל בעל מהותבננקלי

הקודש. בין מסכות אלו לא -נפרדות: האב, הבן )=ישו( ורוח (’personae‘)מסיכות 

קיימים יחסים כרונולוגיים, היררכיים או של מסובב ומסובב. אלוהות זו בראה שני 

ועולם נראה,  –ם כמו האל ודשקועולמות: עולם בלתי נראה, שהוא עולם המלאכים, 

אך הילל בן שחר, הוא לוציפר. לא זו בלבד שעל פי שנברא בעקבות מרידת המל

'ניקאה' ישו הוא אל ומשיח, אלא שלמען מאמיניו הוא אימץ לעצמו אפיונים אנושיים 

ם הוא התגשם בבשר, נולד מבתולה, להושיעבשביל . וחי חיי אדם מלאים ככל אדם

 , עלה השמיימה וישוב לשפוט את החיים ואת המתים. הינצלב, מת, קם לתחי

'אני מאמין -מאמין של ניקאה' -( הסיפא של 'האני75לדברי מנשה )תשס"ו: 

בכנסייה אחת, קדושה, קתולית ואפוסטולית', שימש בסיס למסד האידיאולוגי של 

 ת הכנסייה. לדבריה המילה 'אחת' מציינת את בלעדיות הכנסייה בתיווך בין העולמו

 extra ecclesiam nulla'י האמרה ועקרון זה עומד מאחור –אדמות -הגבוהים לחיים עלי

salus' ('אין ישועה מחוץ לכנסייה' .) יתר על כן, על פיBauer (1971)  גישה זו משקפת
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כלומר,  – הכנסייה היא 'קדושה'סובלני של הכסייה כלפי המינות. -את יחסה הלא

מקדשת את חייו של המאמין על ידי היא שנית  היא מסוגלת לטעות,ראשית אין 

מלידתו ועד למותו. המילה 'קתולית'  ותוא יםמלוושניקה את הסקרמנטים מעשהיא 

שפירושה ביוונית הוא 'אוניברסאלית', מצביעה על מגמותיה המיסיונריות של 

הכנסייה, ועל כך שעקרונותיה חייבים להישמר בכל מקום, תמיד ועל ידי כולם. 

רת הכנסייה, העברת מסו שרשרתשליחותית( קובעת את =אפוסטולית' )'המילה 

ומסתיימת עם אחרון האפיפיורים. שמתחילה עם הנביאים המאוזכרים בברית הישנה 

לרבות הברית הישנה. –כתבי הכנסייה מפורשים את האופן שבו מנגנון זה קובע 

לעדה הקדושה.  למעשה, מכלול רעיונות אלו ושמירתם קובע את השתייכות המאמין

הכוהנים', 'הגוי -היא 'ממלכת, ישראל-הכנסייה אינה עוד עדה החיה לצד כנסת

 ('verus Israel')'עם ישראל האמיתי'  – 'חדש'עם ישראל ה, הקדוש', 'כנסת ישראל'

(Pelikan 1971:12-26)  . 

בגרעין העבודה נצביע על האופן שבו עורכי הברית החדשה וכתבי אבות 

 טמיע והבליטקה בין דוגמות אלו לברית הישנה, ועל האופן שבו היזהכנסייה גילו 

ובמילים אחרות כיצד דוגמות ניקאה באות  –ן הירונימוס בתרגומו לברית הישנה אות

לידי ביטוי בקטעים מתוך הוולגאטה שאנו בודקים. מעיון בספרות הפולמוס היהודית 

 –ודים יצאו נגדו היזה מתמצת כמעט כל מה שהמתפלמסים המאמין -אניעולה ש

 ם באה לידי ביטוי בפרשנות יצי"ב. פרשנים אלוה נראה כיצד עמדתובגרעין העבוד

נוסחת , לרבות עם המאוזכרים בקרדוהבאים הנושאים רבים מ עם לא השלימו

האלוהות הנוצרית )שלוש אלוהויות שהם אחד(; עם סממניה האנושיים של האלוהות 

ומותו; עם הדיכוטומיה של האל סבלו  ; עםהללידת אל מאישה בתו ; עםהנוצרית

העולם בשני שלבים: שלב בריאת העולם הבלתי נראה, ושלב בריאת שבבריאת 

אינם מאוזכרים כלל אשר העולם הנראה; עם העדר המשקל שיש למעשים הטובים, 

לאמונה כמפתח לישועה, לעומת זאת; עם  נועדש מרכזימקום ה; עם הבקרדו

 הימגמות; עם ה על עצמה כמוסד בעל אוטוריטה פרשניתייהתפקידים שנטלה הכנס

על ידה מה שכונה  –'כנסת ישראל'  ; ועם ניכוס הכנסייה לעצמה של מושגמיסיונריות

 'עם ישראל האמיתי'.

 המפנה בפרשנות המקרא

הרי ישו  –מדוע וכיצד נוצרו הבדלים תפיסתיים בין הדת היהודית לדת הנוצרית? 

 



 

28 
 

כתביה ישו בעצמו קיים את מרבית מצוות היהדות, ולפחות מ ,ותלמידיו היו יהודים

 Baeckלסברת  .הראשונים של הברית החדשה ידוע שבשורתו הייתה מופנית ליהודים

יותר מכל אדם אחר, פאולוס היהודי הפרושי, שחי Maccoby- (1987 )ו (1958:139-168)

: הוא הנוצרית האופייה של הקהילבלשינוי עמוק  גרםשזה הלניסטי הוא הבעולם 

ו את הדרך. פילון ראה ביהדות תורה פילוסופית בדומה לפילון, שסלל ל – לגוייםפנה 

, עלה (Amir 1988:448)ובסיוען של דרכי הפירוש האלגורי שנוצרו בתורת הסטואה  –

בידו להכניס לתורה תוכן פילוסופי, שניתן להבינו "רק מתוך מיקדמות יווניות" )גוטמן 

  (.  29תשי"א:

ניסה בדומה לפילון יבם, בכדי למצוא מסילות לל (31תשנ"ה:)קליינברג על פי 

ועל כן, הוא השתמש  –הפילוסופים קרב את המקרא לעולמם של לפאולוס 

בנימוקים לוגיים והתמקד באל כבורא עולם. פאולוס לא צידד בביטול הזיקה לכתבי 

 ביןהוא יצר את האבחנה  ,ישראל באופן ספציפי-הקודש, וכיוון שאלו מתייחסים לעם

טען שהגויים המאמינים בישו ו – ישראל שברוח'-ם'ע לביןישראל שבבשר' -'עם

ישראל האמיתי. בנוסף לכך, כיוון -כלומר את עם, ישראל שברוח-מהווים את עם

שפאולוס העריך שיקשה לגויים לקיים את המצוות, הוא טען שבעידן ישו את המצוות 

נן. פאולוס גם חידש בטענתו שהחטא, הסבל והמוות ושיש לקיים כרוחן, ולא כל

הם מנת חלקו של האדם, באים עליו בעטיו של החטא הקדמון שחטא האדם ש

יהיו גם ורק בישו נמצא למין האנושי תיקון לחטא זה. לענייננו, אלו  –הראשון 

 יצי"ב. יפרשנשכנגדם קמו ו ,בוולגאטההנרמזים מהרעיונות 

תקרבות לעולם הנוכרי, במאות ( למרות ניסיונות הה40לדברי קליינברג )תשנה:

הראשונות לספירה, הנצרות סבלה משתי נקודת תורפה: היא הייתה דת חדשה 

אלא דת , פילוסופית-וכמו היהדות היא הייתה דת לא – בעולם שהחשיב את העתיק

 Pelikanלדידו של . (Danielou: 1961)בעולם שהחשיב את הפילוסופיה  היסטורית

כהמשך  עצמהצגת על הבעיה הראשונה התגברה הנצרות הקדומה בה (1971:12)

, יומין הקיימות בהן-כמגשימה נבואות וציפיות עתיקותהיהודית והאלילית, ת יותרבוה

(, הראויות הכנה לבשורה) 'praeparatio evangelica'אל כיהן מסורותכלפי התייחסות ו

הבעיה  .(Pelikan 1971:12)גולן יסלהשמדה מהרגע שהוטמעו במערכת הנוצרית תוך 

ישו ששורשיו היו נעוצים בהוויה של היהדות  מו שלרגם את עולהשנייה הצריכה לת

רומי )שם(. לענייננו: לא זו -ישראלית למונחים האפלטוניים של העולם היווני-הארץ
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בלבד שהנצרות נולדה בחיקה של היהדות, וירשה באופן טבעי את כתביה, אלא 

למקובלים גם ן לשמר כתבים אלו כשלה. יחד עם זאת, בכדי להפכם יישהיה לה ענ

השקפות העולם לולפרשם בהתאם  –על הגויים, היא הייתה צריכה להתמירם 

 אלילי. רווחות בעולם הה

מפעל זה של בניית גשר בין תרבויות אשר ניצניו ניכרים באיגרות פאולוס, נמשך 

(: אלו ניסו להראות 41תשנ"ה:רג בנ)קלי 11על ידי אבות הכנסייה האפולוגטיים

פים הפגאניים למעשה הכירו את הנצרות, כי משה וישו היו בכתביהם שהפילוסו

וכי הנצרות היא למעשה הפילוסופיה הטהורה ביותר. תהליך זה הצריך  –פילוסופים 

אימוץ מונחים ורעיונות השייכים לעולם הפילוסופי ההלניסטי, ויציקת תכנים חדשים 

פילוסופיה ה ינוחהם מושגים השייכים למ, המושגים 'שילוש' ו'לוגוס' ל: למשבהם

(. מושגים  1990:911-917Wright)והם עברו הטמעה בתיאולוגיה הנוצרית  –היוונית 

חדרו לפרשנות המקראית הנוצרית, עיצבו את רוחה של אלו להוויית המקרא זרים 

 י יצי"ב.נש, נשלל בסיסם המקראי בידי פרולעניינינו - הוולגאטה

האתגר נאלצה להתמודד עם  ה הפילוסופיה, הנצרותגבנוסף לאתגר שהצי

הכתות הגנוסטיות הרבות שרווחו בעולם ההלניסטי )רוקח:תשנ"א(: שהציבו בפניה 

כתות אלו האמינו בעקרון חלוקת העולם לטוב ולרע, ושאפו לגאולה רוחנית 

מטבע באמצעות מעשים טובים.  ח"ן, ולא-באמצעות מידע מיסטי המצוי רק בידי יודעי

 Pearson)פיעה על האופן שהם פירשו את המקרא הדברים השקפת עולמם הש

יהדות חדרו השפעות גנוסטיות, אולם מכיוון שבנצרות הוגדר לגם . (1989:635

השפיעה הגנוזה על הנצרות הרבה יותר מאשר על  –המונותיאיזם ביתר גמישות 

 
הכנסייה מהווים חוליה חשובה בשרשרת העברת בשורת ישו  -( אבות1960) Crossעל פי  11

של הנצרות, כשהנוצרים היוו  החלו לפעול בתקופה המכוננת  אבות הכנסייהושליחיו. לדבריו, 
וקשה היה להבדילם מהיהודים. הם   ,פת ומפוצלת באימפריה הרומיתקבוצה שולית, נרד

העלו על הכתב מסורות קדומות ותחמו את הגבולות הראשוניים של הנצרות הנורמטיבית,  
קבעו את מוסדותיה, מיסדו את תפילותיה, החלו את תהליך קביעת קנון הברית החדשה,  

 את הנתק בין הנצרות ליהדות הלכה למעשה.   ויצרו
( לבין אלו שפעלו אחריה. עם  325וג להבחין בין אבות הכנסייה שקדמו לועידת ניקאה )נה

הראשונים נמנים 'האבות האפוסטוליים' שהכירו את השליחים או את מקורביהם. אחריהם  
בין פרשנות המקרא.  סינתזה בין הפילוסופיה היוונית ל ערכו באו 'האבות האפולוגטיים' ש
.  , והמינים עבודת האלילים , מוסיים המכוונים נגד היהדות, הגנוזהאבות אלו חיברו כתבים פול

המגמה האפולוגטית המשיכה לבוא לידי ביטוי גם לאחר ועידת ניקאה, אלא שבנוסף אליה  
ת  התקיימה מגמה של ניסוח יסודות הנצרות וביסוסם. מבין אבות הכנסייה לדורותיהם קיימ

הנוצרית ומכונים 'הדוקטורים של הכנסייה'   קבוצה נבחרת של אישים שעיצבו את הדוקטרינה 
 וביניהם נמנה הירונימוס. –



 

30 
 

הנצרות גם נאלצה להתמודד עם כתות המינים  (.73-76היהדות )סטרומזה תשנ"ג:

 –מצו עקרונות אליליים וגנוסטיים י:  כתות אלו א(Ehrman: 2003)שטו בה הרבות שפ

ולימים, כל קבוצה תרמה משלה לעולם המושגים הנוצרי, תוך דחייתה מהקונצנזוס. 

בין הרעיונות שהנצרות שאבה מכתות המסתורין הגנוסטיות, ושעמדו בסתירה 

לו: הגאולה האישית הנורמטיבית ניתן למנות את הרעיונות הל-ת ההלכתיתודליה

ובכלל, העדפת אידיאות מופשטות על פני מעשים,  –באמצעות אמונה ולא מעשים 

תפיסת ההתעסקות בהבלי העולם הזה כמעכבת את הגאולה, ייחוס תכונה של רוע 

ידיאל דתי, וכן קבלת אכלחיים החומריים לרבות למיניות, תפיסת הפרישות והנזירות 

דיוניסוס, פרספונה וכדו'.  נים האליליים שליים בפולחשק –מיתוס מות האל ותחייתו 

בבואם לפרש את הברית הישנה רעיונות אלו היו צריכים להילקח בחשבון על ידי 

הם מובעים כבר בברית החדשה, לאורם נכתב תרגום הברית , ההוגים הנוצריים

 .רשנות יצי"בם בפיל, ונשלהישנה שבוולגאטה

הרעיונות היהודיים שבנצרות המשיכו לעורר  למרות ההשפעות הנוכריות הרבות,

יהודים. כמו כן, נפוצה הסברה כי שחרור הנצרות -התנגדות קשה בקרב הלא

ויצמצם ברחבי הקיסרות הרומית  מקשריה עם היהדות יאיץ את התפשטות הנצרות

יכול להיות מרקיון, אשר הכריז כי ישו אינו  עאת רדיפת הנוצרים. על רקע זה הופיבה 

לוהי היהודים, הקנאי, החומרני והשקרן, המסוגל לומר שבריאתו טובה -ל אבנו ש

ועל כן הוא קרא להכיר בישו כאל השמימי הטוב. בכדי  –לנוכח הרוע השורר בה 

לנתק הלכה למעשה כל קשר בין הנצרות ליהדות, הוא דרש להוציא את התנ"ך 

נטנוס אף הוא אילץ . מו(Hoffmann 1987:129-191)ספרי הקודש הנוצריים  מרשימת

משמעית כלפי כתביה, שכן בישוף זה הכריז על עצמו -את הנצרות לקבוע עמדה חד

 ושלל כל חשיבות נבואית למקרא.  –כבעל רוח הקודש וכנביא 

האתגרים הקשים שהציבו מרקיון ומונטנוס חייבו את הנצרות לקבוע קאנון 

ם: כנגד המונטאנים הנצרות אי, והיוו הכוח המניע ליצירת הביבליה שמוכרת היורקמ

קבעה שתם ונשלם עידן הנבואה, ורק כתבים מסוימים טומנים בחובם את המסר 

האלוהי לכל הדורות, והסמכות לפרשם נתונה לידי פרשנים שקיבלו סמיכה 

ם יהוו קאנון הכנסייה: יבהמיוחסת לישו. ואילו כנגד אתגר המרקיוניזם נקבע אלו כת

הנוצרי, שכן בלעדיה היה אובד לנצרות את עוגנה  הברית הישנה נכנסה לקאנון

ערוצי כתוצאה מכך,  שהרי הברית הישנה כה שזורה בתוך הברית החדשה. –העתיק 
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. כמשקל נגד צורפו (Graetz 1854/1930:384-416)הדיאלוג עם היהודים נותרו פתוחים 

המקראי . הקנון , כגון איגרות פאולוסהנוכרי לקנון הנוצרי כתבים הפונים לקהל

הנוצרי משקף למעשה את מאזן הכוחות בנצרות באותה התקופה )קלינברג 

בצד יסודות , מובהקים וקיימים בו יסודות מונותיאיסטים יהודיים –( 45-46תשנ"ה:

 פילוסופיים וגנוסטיים. 

ה בקנה אחד עם עולם לוכיצד מהברית הישנה הופקה פרשנות, אשר אינה ע

פאולוס , כולל מחברי הברית החדשה היו יהודים מרבית הרי –המושגים היהודי? 

יתרה מכך, לא זו בלבד  Baeck 1958:139.12)-(168נחשב למייסד הנצרות בפועל ש

פאולוס לעבריים עשירה בהקשרים תנכיים ויהודיים, כי אם גם כתביו  איגרתש

יתר על כן, . (Ellis 1988:691)ברית הישנה ל םירעשירים באזכוהמופנים לגויים 

שנות הנוצרית הקדומה אינה שונה מהותית בשיטותיה מהפרשנות היהודית בת הפר

פועלו, מותו לאור  ההבדל בין הפרשנויות טמון בכך, שהתנ"ך פורש מחדש – זמנה

המרחק התפיסתי בין המקרא לעולם (. מודגש במקור-שם ) ותחייתו של ישו המשיח

ורך לגלות בין שיטי הנוצריים בפני הצ כרי העמיד אפוא את פרשני המקראונה

(, ולהציג 1,6הטקסט המקראי את הלוגוס )=המילה( שהתגשם והיה לבשר )יוחנן 

. את הרעיונות הנוצריים כנובעים באופן טבעי מהתנ"ך ומהווים דרך לגיטימית לפירושו

 .פרשנות יצי"ב זה קמה , וכנגדוולגאטה לברית הישנהכך הם גם מוצגים ב

הפרשנות המקראית היהודית של ימי בית שני ושל בין שרבים הדמיון הקווי על 

כבר עמד חז"ל לבין הפרשנות הכריסטולוגית בברית החדשה ובכתבי אבות הכנסייה 

Ginzberg (1909-1938). פה, אף בכתבי הנצרות הקדומה -בדומה לתורה שבעל

פסוקי תנ"ך, אשר אינם תמיד מדויקים או מלאים,  למובאים פרפראזות או ציטוטים ש

אווירת הצביע על  Stone (1984:435)רושם הוא כי הם נכתבו מתוך הזיכרון. וה

ניכרת גם בפרשנות האפוקליפטית שהמסתורין המאפיינת את הברית החדשה 

( מציין שבברית החדשה קיים שימוש דומה 88מאק )תשנ"ג:היהודית של ימי בית שני. 

אלי לסיפור הפשרים של כת מדבר יהודה, שעיקרה במתן פשר אקטו תטלשי

בין מדרשי ש( עמדו על הדמיון 2006:11-133) Visotzkyהירשמן )תשנ"ב( וכן המקראי. 

 
להחזיק בתקווה, בארך אפיים,   –פאולוס אומר: 'וכל אשר נכתב מקדם נכתב למוסר לנו  12

, אשר  (, 'כל זאת מצאתם למופת ותכתב למוסר לנו15:4ובתנחומות הכתובים' )רומאיים 
 (.  10:11' הגיעו אלינו קיצי הימים' )קורינתיים א
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מתאפיינת , אשר חז"ל לבין כתבי אבות הכנסייה בתוכן ובגישה הפרשנית למקרא

 . הטקסטואלי בהוצאת דברים מהקשרם

נוצרית הקדומה ההתייחסות ודית, אף בפרשנות ההיכמו במסורת הפרשנית ה

סוקים אלו היא על פי הפשט, הרמז )=משמעות אלגורית(, הדרש )=משמעות אל פ

דוגמה שממחישה היטב מביא קאסיאנוס  טרופולוגית( והסוד )=משמעות אנאגוגית(.

: , וכיצד הם יושמו בהקשר הפרשני הנוצריאת ההבדלים שבין רובדי משמעות אלו

–דית, על פי האלגוריה היסטורי המילה 'ירושלים' מצביעה על העיר היהוה הנבבמו

על נפש –על עיר האלוהים, על פי הטרופולוגיה –על הכנסייה, על פי האנאגוגיה 

שימוש בכלים ההרמנויטיים של הילל ושל ה אבות הכנסייה ניכרפרשנות ב 13האדם.

הנצרות ירשה מהיהדות את כי  מדברינו עולה אפוא 14.(Ellis 1988:699)ר' ישמעאל 

ת ביותר וכן קורפוס עשיר של פירושים, לעיתים בעלי וונמגו דרכי פירוש, המקרא

 . מגמות סותרות, ואשר מקצתם עלו בקנה אחד עם תפיסות נוצריות

ממנגנוני הפרשנות השונים שהראנו נועד מהמסורות ואו יותר  תהשימוש באח

, ובמילים 'סימפוניים'-והברית החדשה כ בסופו של דבר להציג את הברית הישנה

. למעשה, (Kugel & Greer 1986:126-155) ים בקול כריסטולוגי אחדכמדבר אחרות

כמתרגם המשותף של הברית הישנה ושל הברית החדשה, הירונימוס היה מודע 

ובדרכו תרם  –למגמה של הבלטת המשותף בין הבריתות, בקרב אבות הכנסייה 

 בין הברית הישנה לברית החדשה נוצרה באמצעות שלושה  למגמה זו. זיקה זו

הצגת האירועים המתוארים אשר עדות להם מצויה כבר בברית החדשה:  –מנגנונים 

כריסטולוגי לכתוב -אלגורימתן פירוש  15,ה מקראיתנבואבברית החדשה כמגשימים 

 תיהצבעה על דמיון בין אישים אירועים או חפצים, הקיים בין הבראו  16במקרא,

 17החדשה לברית הישנה )=טיפולוגיה(.

 
13 Cassianus, "Collationes", 14:8. 

וחומר', 'גזרה שווה', 'בניין אב מכתוב אחד', 'בניין אב משני כתובים', 'כלל ופרט',  -'קל 14
 'כיוצא בו ממקום אחר', וכן 'דבר הלמד מעניינו'.  

לב,   -ת נבואת יואל ב:כחוגשמתמתארים את ה 21-2:17השליחים -לדוגמה: פסוקי מעשי 15
 את ישעיה ז:יד. - 1:22י, ומתי "ם קתהיליאת - 12:35-36וס מרק

למשל,  אלגוריה היא סיפור בעל שני רובדי משמעות: האחד מילולי, והשני סמלי.  16
פאולוס רואה בשרה ויצחק דמויות המסמלות את הכנסייה וישו, ובהגר   4:21-5:1בגלאטיים 
 דמויות המסמלות את העם היהודי.   וישמעאל 

טיפולוגית מתבססת על דמיון בין הברית הישנה לברית החדשה באירועים או  התפיסה ה 17
בברית החדשה  מתואר ארע כך וכך, כן ש מתואר  בברית הישנהשאנשים. היא גורסת שכשם 
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קבע יסודות ההרמנויטיים חדשים בפרשנות הנוצרית, סנדריה מאלכאוריגנס 

והבחין בעיקר בין משמעותו המילולית וההיסטורית של הטקסט לבין משמעותו 

. אבחנה זו (Harl 1983:103)כוללת את האלגוריה ואת הטיפולוגיה שהרוחנית, 

יריבות: אסכולת הנוצריות הפרשניות האסכולות הי תשאת הפער בין ה עמיקה

)שם(, אסכולת  Harlפי ל ע. (Horbury 1988:727-788)לכסנדריה ואסכולת אנטיוכיה א

אלכסנדריה ינקה מהמסורת המטפיזית של אפלטון ותלמידו פילון, ונציגה המובהק 

גש דהההיסטורי של הטקסט, ושמה את  ממדהוא אוריגנס. פרשנות זו מתעלמת מה

א שמה את הדגש על הפשט, ף על פי שאסכולה זו לזמנית. א-על משמעותו העל

יו המילוליים של הטקסט, לרבות של טקסט המקור. ממדאוריגנס לא התעלם מ

 18'אמת העברית'.-נהפוך הוא: הוא הראשון מבין אבות הכנסייה אשר נתן את דעתו ל

עבריות ויווניות, וכן  תוהוא ערך את ההקספלה, שכוללת את התנ"ך העברי באותי

 של הירונימוס. התרגומית כלומר, הוא פילס את דרכו  –ארבעה תרגומיו ליוונית 

שינקה מהריאליזם האריסטוטלי, קרובה ברוחה לפרשנות  כיהיוטאסכולת אנ

ובעיקר על לשון הטקסט  –הפשט היהודית. היא שמה את הדגש על הטיפולוגיה 

שיוחסה לרובד המילולי של הטקסט, ולמרות  ורקעו ההיסטורי. למרות החשיבות

באנטיוכיה, לא התעורר עניין  –אוגראפית והתרבותית לארץ ישראל קרבתה הגי

 Brownמיוחד בנוסח העברי של המקרא, והעיסוק במקרא התמקד בתרגום השבעים. 

האסכולה האלכסנדרונית חז"ל ושל חניכן של כהירונימוס מתאר את  (1992:199)

 ת אסכולור, ממחז"ל הוא למד על חשיבות טקסט המק, : לדידויוכיתטנוהאסכולה הא

יה הוא ינק את אלכסנדר תאסכולמ ה הוא למד את גישתו לפשט, ואילו יוכיטאנ

-בתבניות לטיניותהוא יצק פרשנותו ואת תוצר  –גישתו האלגורית כלפי הטקסט 

 .(Braverman 1978:2-3)קלאסיות 

 
ות  בעתיד בשעה שישוב ישו לכונן מלכ תרחשו של ישו, וכן כך וכך יימיארע כך וכך בש

כת האנלוגיה מהווה ערובה לצדקת הברית  . אפשרות ערי(’parousia‘)שמים עלי אדמות 
( מציין שבניגוד לספרים המיתולוגיים  1947) Hebertהחדשה ונותנת לגיטימציה לתחזיותיה. 

על פי   –הקלאסיים, אין הברית הישנה מציגה רק את מעשי האל בנקודת זמן בעבר בלבד 
נת על תקופת  ימת בה פרספקטיבה כפולה על העתיד: היא מתבונהתפיסה הטיפולוגית, קי

ישו, והיא מתבוננת על אחרית הימים. מטרת הטקסט שעליו בנויה הטיפולוגיה היא אפוא  
וגמה טובה לפרשנות  ד להבנות את האמונה במעשיו הגדולים לעתיד לבוא ולבשר אותם. 

גדול הדמיון בינו  , ש1:46-55 טיפולוגית בברית החדשה מהווה המגניפיקט של מריה בלוקס
 ח. -בשמואל א' ב:א תפילת חנה לבין

18 Williams (85  ,2006:73  .מציג את אימוץ מושג האמת העברית כפלגיאט של הירונימוס ) 
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לספירה  347נולד בשנת  Sophronius Eusebius Hieronymus ,St. Jerome –רונימוס יה

והלך לעולמו  – בכפר קטן בשם סטרידון שנמצא בפרובינציה הרומית של איליריה

ישראל. הירונימוס חי אפוא בשלהי העת העתיקה, -לחם בארץ-בבית 420בשנת 

בפני קריסה, שתהליך  בשעה שהאימפריה הרומית עמדה –בתקופת האמוראים 

ה של הכנסייה היה ת, שמוקד השפעבנסיקהו התנצרותה למעשה היה בתחילתו

קונסטנטינופול, וששפת הנצרות הייתה בעיקר יוונית. הוא נודע בעיקר בזכות תרגומו 

 –ללטינית של הביבליה, שהוא עיקר עניינה של עבודתנו. אולם פועלו רחב יותר מכך 

טרסים לו התרגומי הנרחב והמגוון לבין עשייתו למען האינעוולא ניתן להפריד בין פ

של הכנסייה ורעיונותיה, כלומר למען האידיאולוגיה של הכנסייה. בזכות תרומתו 

לנצרות ששיעורה מושווה לזו של אוגוסטינוס, הירונימוס נמנה בין אבות הכנסייה 

   .Brown 1992:11)הבודדים שזכו בתואר של 'דוקטור של הכנסייה' )

ים, שגידלוהו כאדם משכיל. מאיגרות הירונימוס עולה שהוריו היו נוצרים אמיד

הוא רכש  זה אצל הדקדקן דונטוס. אצללהשתלם לרומא  והושלחם בהגיעו לפרקו, ה

חלק מהכישורים החיוניים למתרגם בעל שיעור קומה כשלו, כלומר שליטה בשלוש 

. (Lampe 1969:88)ה, והגראמטיקה קי'(: הדיאלקטיקה, הרטורtriviaאומנויות השפה )'

 Braverman)את השכלתו הקלאסית, אשר שמעה יצאה למרחקים    רחיבהברומא הוא  

בפילוסופיה ובשירה, , וכללה ידע נרחב בספרות החולין הלטינית והיוונית, (1978:2-3

 .McDermott) (1982:372 וכן ידע במתמטיקה, באסטרונומיה, במוסיקה ובמדעי הטבע

, והוכיח אותו על הירונימוס מציין שלאחר שישו הופיע אצלו בחלום 22 תבאיגר

גמלה בליבו ההחלטה  –קיקרו -כך שאין הוא נוהג כנוצרי הראוי לשמו כי אם כאיש

לחדול מעיסוקיו בספרות החולין, ולגלות לאנטיוכיה ללמוד את יסודות הפרשנות 

שיפר  שרתו כמתרגם,כההוא המשיך את  באנטיוכיה, 18הנוצרית. על פי איגרת 

החדשה, וכן למד את -היוונית היא שפת הבריתבאופן ניכר את ידיעותיו בשפה 

, למודי העברית הללו 125יסודות הלשון העברית מפי מורים יהודיים. כדבריו באיגרת 

כלומר, לימודים אלו פתחו בפניו  – "לקטוף פירות מתוקים מזרעי הלענה"אפשרו לו 

 יים, שהיו עד אז נחלתם הבלעדית של היהודים. רבאת אוצרות המקרא הע

 הירונימוס  

 חייו של הירונימוס
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ר שחי כנזיר במדבר והוסמך לכמורה באנטיוכיה, הוא השתתף בועידת לאח

במטרה לאכוף את 'האני הראשון קונסטנטינופול, שכונסה על ידי הקיסר תיאודוזיוס 

מאמין' של ניקאה. בעקבות מפגשו עם צמרת הכנסייה היוונית ועם חצר הקיסר 

, על ידי גישור בין גמלה בליבו ההחלטה להשפיע על מהלכיה של הכנסייה ,יהביזנט

היווני. לפיכך, בשובו לרומא, כמזכיר האפיפיור דמסוס, -הלטיני לבין המזרח-המערב

הוא עסק רבות בקשריה של הכנסייה הלטינית עם הכנסייה היוונית. כבקי בשפה 

ת ממיטב היצירה הנוצרית ינהיוונית, הוא נתבקש על ידי האפיפיור לתרגם ללטי

לכדי גרסה אחת הנאמנה למקור היווני, את התרגומים הכתובה ביוונית, ולערוך 

 הלטיניים הרבים שהיו קיימים לברית החדשה. 

עריכת תרגום הברית החדשה פתחה אצלו את הרצון לערוך או לתרגם מחדש 

  'veritas hebraica'את התרגומים בלטינית של הברית הישנה, על פי מה שמכונה 

משלא זכה להתמנות לאפיפיור  19העברי. )'האמת העברית'(, כלומר על פי המקור

לאחר מות דמסוס, הוא שב לאנטיוכיה לזמן קצר במטרה לשפר את ידיעותיו 

בעברית, ובסופו של דבר השתקע בארץ ישראל. במנזר שהקים בבית לחם הוא עסק 

ות יהודית, והתמסר למלאכת תרגום נשעד סוף ימיו בהעמקת ידיעותיו בעברית ובפר

 ולפירושה. -ית ללטינית הברית הישנה מעבר

 פועלו של הירונימוס

נמנה בין התיאורטיקנים נחשב לפטרון המתרגמים, ואף על פי שהוא הירונימוס 

שהוא מהמתרגמים הדגולים והפוריים שקמו , ו(Venuti 2004:4)תרגום השל הבולטים 

מלאכתו התרגומית טרם זכתה להיחקר בידי  –ים נמואולי בכל הז בעת העתיקה

איש מעשה, ותרם לעיצוב דמותה החברתית גם . הירונימוס היה תרגום כדבעי חוקרי

הוא בכך ש – von Campenhausen) 1964:129והדתית של אירופה למשך מאות שנים )

 יאבנוש השתתף באופן פעיל בדיונים הסוערים שהתקיימו בזמנו בין כתלי הכנסייה

 בהם. ו, ובהחלטות שהתקבלמינות, דוגמת השילוש והנזירותה

Rebenich (2002:42 מתאר את הירונימוס כאדם המכור לעבודתו הלמדנית )

ישן לא  נווכבעל אמביציה גבוהה. הוא מביא עדויות לכך שאמרו על הירונימוס שאי

-וה, ובואביום ולא בלילה, וקורא או כותב כל העת. שקדנותו הביאה אותו לידי ג

 
 מנוקד לא אהמקר מהיות היתר בין הנובעים, ריתהעב האמת פני בויר על דנועמ המסטר תודעבב 19

 .(ד"תשס: גרסון) כפויה או מגוונת ותנשרפל פתח לפיכך הנותניםו, מפוסק ולא
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פילוסופ, רטוריקן, "על עצמו שהוא: עיד מהוא  'נגד רופינוסהשלישית אפולוגיה '

. ידיעת שפות אלו "לשוני-דקדקן, דיאלקטיקן, מומחה לעברית, יוונית ולטינית ותלת

למעשה פתחה בפניו את כל הספרות שנכתבה בשפות אלו, כלומר את מה שהיינו 

ת המערבית'. בזכות כישוריו כמתרגם ועורך ובמכנים היום 'נכסי צאן ברזל של התר

נימוס למתווך בין תרבויות: בין התרבות העברית המקראית והיהודית, היה הירו

לבין המערב הנוצרי הלטיני מאידך  –והתרבות היוונית הפילוסופית והנוצרית מחד 

(Rebenich 2002:IX)ה נש. דומה כי בכדי להציג כראוי את תרגום הירונימוס לברית הי

יש לעמוד על קוויה הכללים של  שהוא נושא עבודתנו, ואת המפנה שתרגום זה מייצג,

 שאר יצירתו התרגומית והלא תרגומית. 

 יצירתו הלא תרגומית של הירונימוס

תרגומית של הירונימוס כוללת את תכתובתו עם שועי הכנסייה ועם -יצירתו הלא

עמוד לעומק פרק זה לא נבמסגרת  .מפרנסיו, את המבואות ליצירותיו ואת דרשותיו

 –העיסוק בה מלווה את עבודתנו לכל אורכה כן ממילא נת זו, שעל אופי יצירה מגוו

 ועל כן נסתפק עתה בתיאור קוויה הכלליים בלבד. 

-כאדם שהיה מעורה בנעשה מאחורי הקלעים של הכנסייה, ביצירתו הלא

יומה של הכנסייה בזמנו: חיזוק  רדתרגומית הירונימוס נתן ביטוי לסוגיות שעמדו על ס

הנזירות, 'האני מאמין' של ניקאה, יחסי כנסיות המזרח והמערב, כוחה, האדרת שמה, 

וכן המלחמות שניהלה הכנסייה נגד המינות הנוצרית, האלילות, הפילוסופיה 

ניתן להתרשם ממנה לא זו בלבד שהיא בעלת ערך ביוגראפי חשוב אלא שוהיהדות. 

צרית הדתי, על ידיעותיו הרחבות בספרות הקלאסית הנו להטו ו, עלופיעל א

והיהודית, על מעורבותו הרבה במתרחש בעולם הנוצרי ועל יחסיו המורכבים עם 

. בכתבים אלו ניכרת תרומתו האידיאולוגית (Brown 1992:195-201)צמרת הכנסייה 

ס מתפלמ סוהירונימ מקצתםוב –הייחודית של הירונימוס בביסוס הדוגמה הנוצרית 

לבידיוס: על בתוליה התמידיים של מריה עם אויבי הכנסייה. לדוגמה: החיבור 'נגד ה

ישו הייתה בתולה לפני לידתו של ישו, -הקדושה' נכתב במטרה להוכיח שמרים אם

תוך כדי לידתו ולאחריה. המסה 'נגד יוביניאנוס' דנה ברווקות ובנזירות כאורח החיים 

היה חלק בהשגת יעדיהם, ולאחר שנכתבו קיבלה מריה  ולהנוצרי הרצוי. לחיבוים א

מעמד של קדושה, והנזירות הפכה למעמד החברתי הדומיננטי בחברה האירופית 

(Hritzu:1965, Hunter:2007) . 
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לעיון באגרות הירונימוס ובמבואות לתרגומיו תועלת רבה בחקר תרגומיו וחקר 

 רב חוקרי התרגוםקבבמיוחד  מפורסמת 53 איגרתאמנם התרגום בכלל: 

(Venuti:2004) עוסקות בתרגוםאף הן  106-ו 65, 36, 34, 32, 29, 28, אולם איגרות .

יים נגד רופינוס הם מעניינים במיוחד, שכן גם הירונימוס וגם טגוהכתבים האפול

תרגומיות אלו ניתן -ו מתרגמים דגולים, וחלקו האחד על השני. ביצירות לאהירופינוס 

נתקל מלאכת התרגום בעיני הירונימוס, מהבעיות שבהן הוא  תלהתרשם מחשיבו

בזמן התרגום ושעוררו תרגומיו, וכן מאישיותו החזקה. הבנת אישיותו מאפשרת להבין 

כיצד הצליח לבצע את מפעלו התרגומי העצום בתנאים הפיזיים העוינים שהיו קיימים 

צנזוס הכנסייתי, נובארץ ישראל, בניגוד לדעת הממסד הכנסייתי, מבלי לצאת מהק

 . (Worth 1992:50)הלטיני ותוך השלטת תרגומו במרחב הנוצרי 

הכתבים אשר אינם דנים ישירות בסוגיות של תרגום, רלבנטיים מקצת גם 

עולה כי עיון בספרות זו מאפשר להציץ לתוך  Brown ((1992:195-201-לתרגום: מ

תנת מענה לרבות מהשאלות ונעולמו הפנימי ולתוך העולם שבו הוא חי. לגבינו היא 

 (Bourdieu: 1984)מאפשרת בעיקר לשחזר את 'ההביטוס' המתעוררות סביב תרגומו, ו

אשר  – של הירונימוס, כלומר את פרטי המרחב החברתי, התרבותי והדתי שבו הוא חי

למעשה כפה עליו מערכת כללים, שבסופו של דבר תרמה לעיצוב אישיותו 

בנוגע לתרגום הברית הישנה, היצירה הלא  מיו.וגעל תר ההשפיעוהתנהגותו ו

(, להכיר 25-68ית מאפשרת לדעת באלו תנאים נעשה תרגום זה )ניימן תשנ"ז:תרגומ

(, לתהות על עומק ידיעותיו ביהדות 70-122את המקורות היהודיים של יצירתו )שם:

( ולהבין חלק מהשיקולים שלו בתרגום הברית הישנה ישירות 130-191)שם:

 ית. רבמהע

-בהוא תלותו ונימוס של היר ה הלא תרגומיתביצירעניין נוסף הבולט 

'patronage' אשר כהגדרת  –חסות( -)נותניLefevere (1992:1-10)  פיקוח הזהו מנגנון

הקובע על ידי הפעלת סמכות רוחנית וחברתית, מי יקבל מימון וכבוד וייקר. כיוון 

והוא הרבה לכתוב עליהם, כתבים אלו  ,סשעניינים אלו העסיקו ביותר את הירונימו

 .חלק משיקוליו התרגומייםמסבירים אפוא 

 ימוס מהיווניתנתרגומי הירו

 חוזרים על עצמםשאנו סבורים כי ביצירות המוצגות להלן קיימים דפוסים משותפים 

ותסייע  ,קל על זיהויים אגב תיאור היצירותתההצבעה עליהם מראש ודומה כי  –
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פיינים ו על הוולגאטה. דפוסים אלו מאבין את הרקע לממצאינהלבסופו של דבר 

תרגומים, אנתולוגיות,  Lefevere (1992:1-10)למיניהן, ועל פי  יצירות משוכתבות

כולם יכולים להיחשב לשכתובים.  – , ביקורות ופרשנויותהיסטוריוגרפיה, עריכות

הסוגות  למזמנת מפגש עם כשאנו מציגים להלן למעשה יצירת הירונימוס 

. לדידו ולטים של תרגום ושכתובובכולן קיימים מרכיבים ב – יות הללוהספרות

)שם( תהליך התקבלותן של יצירה משוכתבת אינו אקראי, והוא תלוי   Lefevereשל

'האידיאולוגיה' -הכוח' וופואטיקה. מושגי '( 9 'עמ)ראה בצירוף של כוח, אידיאולוגיה 

(, אשר בכדי לרצות את מניעיו האידיאולוגיים, ובכדי 37 'עמקשורים לפטרונג' )ראה 

, נאלצים המשכתבים בין מרצון ובין שלא מרצון – לשכנע את הקוראים בצדקת דרכו

Ben-Ari (2000:43 ). כהגדרת (Hermans 1985:11)ציה של יצירות מקור לולעשות מניפ

כל התערבות  נחשבתמניפולציה אידיאולוגית באמצעות תרגום )או שכתוב( כ

טקסטואלית אשר אינה נובעת מאילוצי הטקסט, והיא בעלת ערך שכנועי ואופי דתי, 

המקצועי וכולל את  ןפוליטי או תרבותי. המושג 'פואטיקה' לעומת זאת, מתייחס לפ

המחבר, וכן את המושג שיש לו על אודות  האמצעים הספרותיים העומדים בפני

 . (Lefevere 1992:26)תפקיד הספרות במערכת החברתית הכוללת 

'חיי אישים  אתן ביניהו, מספר יצירות ביוגרפיות תרגם/הירונימוס שכתב

ר, הבישוף של פי הזמנת דקסט לעיצירה זו נכתבה  ('De viri illustribus') מפורסמים'

עולה כי חיבור ברוח דומה נכתב  ליצירה זו מבואהטרונג'. מהמייצג את הפ –טולדו 

 מכיר בעובדהכלומר, בחיבור זה הירונימוס  –נוצרי על ידי אישים שונים -בעולם היווני

 יצירה זוהיווני. -בעולם הנוצריהקיימים כי הוא השתמש בז'אנר ספרותי ובתכנים 

ים מפטרוס השליח ועד אישים נוצרי 135יצירותיהם של  י שלתמציתתיאור לת לוכ

אליו. מעניין לציין כי מקצת האישים הלטיניים המאוזכרים באנתולוגיה זו כלל לא 

-מרבית האישים החשובים הם נוצרים, והטביעו את רישומם על ספרות הכנסייה

. בעובדה שבתמצית זו כלל (סיווניים, ושניים מהם הם אף יהודים )פילון ויוספו

. בהקדמה של הירונימוס כדי ללמוד על בטחונו העצמיהירונימוס את עצמו, יש ב

סברת עובדי ללחיבור זה הירונימוס מודה כי הוא נכתב במטרה להראות כי אין שחר 

ידע; ובכדי שיחדלו -האלילים כי אין בין שורות הכנסייה פילוסופים, נואמים או אנשי

יאולוגיים ם אידמניעימ זה נכתבכלומר, חיבור  –צרות בפשטנות נהלהאשים את 

ברורים. דומה כי יותר ממה שיצירה זו מציירת תמונה על עושרה האינטלקטואלי של 
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צעירותה.  ביעה עללטינית בזמנו של הירונימוס, היא מצכתובה בהיצירה הנוצרית ה

לה עשה רק החמלשספרות זו  הסברה הרווחתדברים אלו עולים בקנה אחד עם 

לי הקיסרות הרומית, וכי 'הספרות הנוצרית להתהוות כמאה שנה לפני הירונימוס בשו

הלטינית מהווה המשך ליצירה האלילית: יש בה כמה כישרונות, ובין גאוניה נמנה 

. למעשה בימיו של de Labriolle) (2003:10זמנו של הירונימוס -שהוא בן – אוגוסטינוס'

רית יקר היצירה הנוצפריחת הספרות הנוצרית הלטינית, וע ההירונימוס, רק החל

שנכתבה עד אז הייתה כתובה ביוונית, ואפילו רומא עצמה הייתה עיר הלניסטית. 

 'חיי אישים מפורסמים' להירונימוס מציגה פן פולמוסי-במילים אחרות, לא זו בלבד ש

טרם הוולגאטה,  רוולמעשה גם חיב-כי אם עולה ממנה שבזמן חיבורה  אלילי(-)אנטי

. בהמשך נצביע על עוד יצירות, מד הגמוניהגיעה הספרות הנוצרית הלטינית למע

תרגום הברית הישנה מהעברית מצביעות על כך ש 'חיי אישים מפורסמים'אשר כמו 

 צמח על רקע צעירותה של הספרות הלטינית הנוצרית. 

ו האחרות של יתדפוס החיקוי ממקור יווני חוזר על עצמו גם ברבות מיצירו

הוא  ))'על פירוש השמות העבריים' 'De nominibus hebraicis'הירונימוס. למשל, 

נכתב על פי דגם של יצירה דומה , והוא פירוש אטימולוגי לשמות הפרטיים בתנ"ך

מהווה  חיבור זהבקשת לופוליאנוס וולריאנוס )הפטרונג'(. למאת פילון האלכסנדרוני, 

 ’De situ et nominibus locorum hebraicorum‘את החיבור  חלק מטרילוגיה, הכוללת

. כשמה יצירה זו עוסקת בשמות אתרים ('על מקומם ושמותם של אתרים עבריים')

אזביוס. היצירה השלישית ל ’Onomasticon‘-הוהיא נכתבה על פי דגם  –מקראיים 

ת בספר וי'סוגיות עבר) 'Quaestiones Hebraicae in Genesim' בטרילוגיה היא:

, הירונימוס ”QHG“ומכונה בה  בודתנואשית'(: בחיבור זה שהעיון בו מלווה את עבר

 Kamesar-ו –בעיקר בט האטימולוגי ימלבן סוגיות לשוניות בספר בראשית, מהה

( עמדו על חלקן של הפרשנות היהודית, של הפרשנות 1995) Haywarth( וכן 1993)

 בגיבוש הרעיונות שבספר זה.  טהנוצרית הקדומה בכלל, והיוונית בפר

( טרילוגיה זו נכתבה בכדי לשמש כמעין הערות 2002:93) Rebenichלדידו של 

מהתרגום, שוליים לתרגום הברית הישנה, ונועדה להשלים את הפערים הנובעים 

ר לפני ותרגום השמות הפרטיים. אף על פי שיצירות אלו חוברו כעש-מאיובכלל זה 

ינו ולפנ –שלימים את התרגום בראשית, הרי פירושים אלו מ תרגום הוולגאטה לספר

מצויים אפוא מרכיבים של תרגום בקורתי של ספר בראשית, ורעיון זה הוא חדשני 
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בעולם התרגום. ראוי בהקשר זה להצביע על כך שלאחר שתרגם הירונימוס את 

י שוולמעשה טרילוגיה זו פותחת סדרה של פיר –הברית הישנה, הוא ניגש לפרשה 

 מקרא. הירונימוס ל

יא שכתוב 'תולדות הכנסייה' מאת אסביוס, יצירה תרגומית חשובה נוספת ה

שנעשה על פי הזמנת ויקנטיוס. במקורה יצירה היסטורית זו נכתבה מנקודת מבטה 

של הכנסייה היוונית, ופורסת את תולדות האנושות מתקופת המקרא ועד לימיו של 

בכדי להראות שהברית  –למטרות פולמוסיות  האסביוס. כבר במקורה היא נכתב

הנצרות קדמו למיתולוגיה היוונית. הירונימוס העבריים של מקורות הי הישנה, קר

וערך אותה לכדי חיבור  –השמיט פרטים מיצירת אסביוס והוסיף פרטים אחרים 

היסטורי, שכולל בנוסף למה שכתב אסביוס, מידע רב על אודות תולדות הנצרות 

ת הדת הנוצרית. ותולדות הקיסרות הרומית בטרם קיבלה זאת על עצמה א ,הלטינית

במבוא ליצירה זו משווה הירונימוס את עצמו למתרגמי התנ"ך ביוונית, אשר שיכתבו 

את תרגום השבעים ויצרו בכך יצירות בעלות ערך משל עצמן. הוא מסביר ששיכתוב 

שרלבנטי ר ביצירה זו, סחיצירת אסביוס נדרש בכדי להשלים את המידע החיוני ה

ירה זו הירונימוס מציג אירועים שהתרחשו למין ייסודה בעיניו לנצרות הלטינית. ביצ

 יםאללי-של רומא האלילית. לכאורה קיימת סתירה בין זה לבין החוקים האנטי

שחוקקו בידי תיאודוזיוס בימיו של הירונימוס, אשר סללו את הדרך להפיכת הדת 

, ככל . אם כן(Williams & Friell 1994:119-133)הרומית  היהנוצרית לדת האימפר

זה נכתב בכדי ליצור סולידאריות בין דוברי הלטינית אידיאולוגי הנראה חיבור 

נוצריים, ובכדי לצייר את הכנסייה כיורשת הלגיטימית וכמחליפה של -הנוצריים והלא

 האימפריה הרומית האלילית. 

אוריגנס,  ו הכתובה ביוונית שלו ליצירתימתרגומים חשובים נוספים הם תרגו

מפתח העורך סינתזה בין -, שהוא חיבור('De principii') על היסודות''שחיבר את 

ותרם רבות לעיצוב הדוגמה  –האמונה הנוצרית לבין הפילוסופיה האפלטונית 

הדין, הבחירה החופשית, -האלוהות, הבריאה, האדם, הישועה, יום נושאיהנוצרית ב

לתרגום חיבור זה, . בנוסף (Trigg:1983)בין הטוב לרע והפרשנות למקרא  המאבק

מדרשותיו של אוריגנס. כיוון שאוריגנס נחשד במינות  הירונימוס תרגם מבחר

וכן במבואות  61 איגרתבימיו של הירונימוס, ב ווהפולמוס על כתביו הגיע לשיא

בי אוריגנס אשר ם מכתגרשהוא תילהסביר הירונימוס  קפידלתרגומיו ליצירות אלו מ
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כלומר ברור  –כתבים אלו על פי רוחה של הכנסייה אינם נגועים במינות, או ערך 

  Hansonהיו אידיאולוגיים. על פי  ם לשכתוב יצירה זומניעיהמדברים אלו ש

, אף על פי שהירונימוס שאב רבים מרעיונותיו אצל אוריגנס, הוא לא (1899:260-270)

תבטא ה 84ובאיגרת  –נגוע במינות אוריגנס ל יסודות'-'על-שכך נמנע מלהצביע על 

מקוריים כביכול בכתביו הש( טוען 2006:195) Williams. בחריפות יתרה כלפיו

והוא מאשים –מבלי לציין את מקורם  מאת אוריגנסרעיונות ל ושאהרבה להירונימוס 

בהמשך(.  )שעליו נעמוד 'אמת העברית'-בפלגיאט אף של רעיון ההצמדות ל ותוא

מתייחס כאל הירונימוס  הוגי הנצרות,, שהוא מגדולי יצירת אוריגנסאל  גםר, כלומ

 –ומנכס אותו לעצמו  מבחינה אידיאולוגיתלו את המתאים חומר גלם, ממנו הוא בורר 

 . או ליתר דיוק מנכס אותו לכנסייה

שהגהות הירונימוס  ווטוס לטינה, ועל כךעמדנו על הבעיות שהציבה ה

(. 4 'עמהערות ב הנימוס ליצור את הוולגאטה )ראים אלו הניעו את הירומולתרג

עריכות אלו כוללות תרגומים ללטינית של הברית החדשה או לפחות את הבשורות, 

ושל ספר תהילים על פי תרגום השבעים. אף על פי שמפעל זה היה חלקי, הוא 

 .הבשורות הוזמנה על ידי האפיפיור בכבודו ובעצמו תנחשב ליוקרתי: ראשית, עריכ

הווטוס 'הרומית' של  עריכת הירונימוס לגרסהנית, התפילה הנוצרית מתבססת על ש

גרסתו עריכה בידי הירונימוס של לתהילים, ובקאנון הוולגאטה נכללה  לטינה

 י. הגהות אלו נתבקשו משום שריבו(Metzger 1962:763)'הגאלית' של תרגום זה 

ו על העמידה בפני טענות לטינה, הקש-סות הוטוסהגרסות, ושפתן המשובשת של גר

אשר כל אחד  –היוונית -דוברי-הנוצרים, והנוצרים-האלילים, היהודים, המינים-עובדי

. מצב זה אילץ את אנשי הכנסייה מטעמיו ערער על סמכותה של הכנסייה הלטינית

אלו עוררו גיחוך מצד היהודים ושכנע  לפנות ליהודים בכדי להתיר ספקות, ופניות

שיקולים כי אין כל שחר בנצרות. אם כן, עצם קיום מפעל זה נבע מאותם עוד יותר 

 .אידיאולוגיים, ומשאיפה לחזק את הכנסייה הלטינית

 התרגומים מהיווניתאפיוני 

קיימים אפיונים 'פואטיים' קבועים, אשר באים לידי ביטוי  היצגנואם כן, ביצירות ש

למרות זיקה זאת, על פי יקה כלשהי של יצירות אלו לספרות שנכתבה ביוונית. זב

ולא זו  –(, יצירות אלו שייכות אך ורק לתרבות היעד 1985:19) Touryהפרדיגמה של 

בלבד שסגנונם הלטיני משובח, אלא שהמניפולציה של המקור כה חזקה עד כי 
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ית המקור. כמו כן, במרב תבהן, קשה בכלל להכיר אשקטעים מסוימים לפחות בב

יעות האצבע של הפטרונג', ובעריכת תרגומי הברית היצירות ניתן להצביע על טב

ם ידו עוצמגודל החדשה של הווטוס לטינה הפטרון הוא האפיפיור בכבודו ובעצמו. 

שינוי הקיצוני שארע ביחסו של ב התרשם על ידי התבוננותהפטרונג' ניתן ל של

דעות הוגה  ריגנס, שהיה מקביל לשינוי יחס הכנסייה כלפיואהירונימוס כלפי יצירת 

ניתן להצביע בבירור על האידיאולוגיה ועל מאבקי בנוסף לכך,  .(Kelly 1975:198) זה

להניח כי היה להם חלק  סביר אפואו –הכוח המהווים את הרקע לחיבורם 

 במניפולציה של יצירת המקור. 

, קיים במרביתן מרכיב תרגומי צגנויהלמרות השוני הסגנוני שבין היצירות ש

זוהר -או כהגדרת אבן –נות יצירות אלו 'תרגומים חופשיים' ברור, המאפשר לכ

תרגומים' או 'תרגומים אקוויוולנטיים'. סגנונם של -למחצה', 'מעין-( 'תרגומים1977:5)

קורפוס עבודתנו, שניתן -תרגומים אלו עומד בניגוד גמור לוולגאטה לספר בראשית 

( לעילא ולעילא. מדיוננו עולה אפוא שלפני 6 'עמותו 'תרגום אדקוואטי' )ראה נכל

שניגש לתרגם באופן אדקווטי את הברית הישנה, תרגום הירונימוס התאפיין בקבילות 

, כלומר –( , על ההבחנות שהוא עורך בין קבילות לאדקוואטיות1980:75)ראה טורי 

של טקסט א חש מחויב להצרין בלטינית את היחסים הירונימוס ל ובתרגומים אל

המקור. קבילות התרגומים באה לידי ביטוי בהעברה ללטינית של תכנים ודגמים 

ולא זו בלבד  –היעד -נוצרית, תוך התאמתם לתרבות-ממיטב הספרות היוונית

 שקיימות בתרגומים הוספות והשמטות, כי אם קיימת רקונטקסטואליזציה של

, הירונימוס משבח סוג זה 57לרבות באיגרת - התכנים. יתרה מזאת, ברבים מכתביו

 ולפיכך, השינוי בסגנון התרגום בתרגומיו לברית הישנה אומר דרשני.  –של תרגום 

שהירונימוס היה מודע שעוסקת בתרגומיו לאוריגנס, עולה  84מאיגרת 

איגרת זו הוא פורס את בולבעייתיות שקיימת בתרגום האדקווטי ובתרגום הקביל, 

התרגום כמין מלאכת . הוא מתאר את מאז ומתמיד םמירגבה שרויים המתהדילמה 

מעולם לא יוכל תרגום להעביר את כל משמעויות המקור לשיטתו סדום, שכן -מיטת

מילולי מאפשר התרגום ה אין מצד אחד. לדידו הסיבה לכך היא שולא את סגנונו

  מצד שני תרגום שאינו מילוליאילו רהוטה, ו הרבצוהטקסט להעביר את משמעות 

עד שניגש לתרגם את הברית הישנה, בתרגומיו הירונימוס נהג . מקוראת ה מעוות

(  1977:40-44זוהר אומר )-אבןלמעשה כמתרגם הפועל על פי נורמות התרגום. 
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 –הקשר תרבותי -שהשאלה 'מהי יצירה מתורגמת?' היא שאלה שתשובתה תלוית

פשי אינו שנתם של הוגי התרגום הלטיניים מראה כי התרגום החומבוהתבוננות 

 מאפיין את הירונימוס דווקא. 

, בעולם הרומי התקיים מצב של היררכיה Folena (Copeland 1991:11)על פי 

כבכירה מהשפה  השפה היוונית תפיסתבחשיבות השפות, אשר בא לידי ביטוי ב

ישית השתמשה האליטה הרומית לש. לפיכך, לא זו בלבד שעד למאה ההלטינית

כי אם יצירות יווניות רבות תורגמו או עברו חיקוי.  –כלה פה היוונית כשפת ההשבש

יחד עם זאת, המתרגמים הלטיניים לא התיימרו לחקות באופן מושלם את המקור, כי 

ובה בעת להתנער  –אם שאפו לשמר את ערכיה הספרותיים של יוון הקלאסית 

ה לידי חתור תחתיה. החתירה תחת אושיות התרבות היוונית באלו היווניתשפעה המה

 – (Copeland 1991:42)כלומר כללי השפה והסגנון הלטיני - 'latinitas'-ביטוי בשימור ה

 .(Robinson 1997:53)למקור על חשבון הנאמנות 

Copeland (1991:42 מצביעה על תרגומו ללטינית של קיקרו לנאומי דמוסטינס )

)הדרך  'De optimo genere oratorum'-התרגום הרומי. לדידה, בשל ל מודל עכהיווני 

מסביר קיקרו כי הוא תירגם את הנאומים הללו שלא כדרך המתרגם הטובה לנאום( 

ועל כן, הוא לא תרגם אותם באופן  –הנאמן למקור, כי אם כדרך נואם מעולה 

בכללי שפת היעד. יתרה  מילולי, כי אם הסתפק בשימור הרטוריקה של המקור, ודבק

ציוס עולה כי ברומא להיות מתרגם נאמן למקור נתפס להור 'Ars poetica' -מזאת, מ

 במרכז ההפואטיקה הלטינית היא שעמדשימור שניהם  בעיניכדבר מגונה. כלומר 

 Copelandעולה כי הירונימוס הכיר בעובדות אלו. עוד מציינת  57מאיגרת ו –התרגום 

אופן ביקש בואטיוס לתרגם בכש, ות הירונימוסשנה לאחר מ הא( שכשמ52-53)שם:

אילן הגבוה של באדקווטי מיצירתו הפילוסופית של פמפילוס ללטינית, הוא נתלה 

( מסבירה 34)שם: Copelandהירונימוס 'האדקווטי' להצדקת שיטת תרגומו. לאור זאת, 

נים חדשים כתשבעולם הרומי התרגום נתפס כפעולה הרמנויטית, המתירה יציקת 

 בדפוסים קיימים. 

נעשו על פי נורמות התרגום של  היצגנושל הירונימוס שלא זו בלבד שהיצירות 

ימיו, כי אם העובדה שהם נעשו על פי הזמנה של האפיפיור ואנשים חשובים אחרים 

דברי ממצביעה על כך שתרגומים אלו נחשבו לראויים ולפעילות חשובה. אם נשליך 

 הםלסוגיימוס מיו של הירונלומר כי תרגו סביר( לענייננו הרי 1977:40-44זוהר )-אבן
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מצב זה חייב ייבוא , ומשום צעירותה של התרבות הנוצרית הלטינית יםחשובל ונתפס

, אם כןיוונית. -של מידע ושל דפוסים ספרותיים מתוך רפרטואר התרבות הנוצרית

שהיה קיים  ת תרבות יווןורדפוס שאילת אוצ אתהירונימוס  תרגומיו מהיוונית שימרב

הספרות היוונית האלילית, הירונימוס רפרטואר ול מאלא שבמקום לשא –זה מכבר 

 ית. נוצרהספרות היוונית המתוך רפרטואר יצירות שאל 

הסובלנות הרומית כלפי התרגום החופשי מסבירה מדוע במבוא להגהתו 

כמספר עותקי "ס כי ומלטינה, מציין הירוני-וטוסהולבשורות הברית החדשה על פי 

. איננו מכירים עבודות רציניות "גרסאותיההברית החדשה בלטינית, כן מספר 

וטוס לטינה לספרי והבוחנות את מידת האדקווטיות של עריכותיו של הירונימוס ל

הברית החדשה, אולם ידוע שמלאכה זו לא ארכה זמן רב כמו מלאכת תרגום הברית 

הבשורות, עריכת שאר ספרי הברית החדשה הייתה  ויש הסוברים כי מלבד –הישנה 

למרות הבעייתיות שבתרגום החופשי של המקרא, שעליה מצביעה הירונימוס  חפוזה.

עולה כי  53 איגרתשהרי מ –טוס לטינה, מצב זה נסבל בעולם הנוצרי ובעצמו בו

 בין הציטוטיםשקיים בחוסר ההתאמה אפילו כל פסול  הירונימוס ובני דורו לא ראו

. כמו כן, וסח העברישנה בברית החדשה לבין תרגום השבעים והנשל הברית הי

-בדומה לתרגומי קיקרו ששימרו סממנים מתוך נאומי דמוסטינס, כן בתרגומי הווטוס

 . , והיה בכך דיהכריסטולוגילטינה נשמר הסממן 

מהווה  53איגרת לא זו בלבד שהירונימוס נאה קיים, הוא גם נאה דרש, שהרי 

תרגם לא מילים כי אם רגום החופשי. מדבריו עולה כי יש להעדיף להלל על הת שיר

שכן אם שומרים על  –משפטים, לא לתרגם מילה במילה כי אם משמעות במשמעות 

ולדידו, כך נהגו מקדמת  –המילים, אובדת המשמעות. כך הירונימוס אומר שהוא נוהג 

הנוצריים. כדוגמה גמים רתוהן המ ,דנא הן המתרגמים האליליים, הן השליחים

וס מביא את הילריוס המוודא, אשר תרגם דרשות על למתרגם נוצרי טוב, הירונימ

. מגישתו 'וככובש הוא שבה בשפתו את משמעות המקור'"תהילים מהיוונית ללטינית, 

שכמו קיקרו Robinson (1997:55 )כלפי הילריוס, למד של הירונימוס האוהדת 

 יחס אל התרגום כאל תהליך שבו מועברים 'ידע ושלטון'יתההירונימוס והורציוס 

('translation studii et imperii') .כלומר לגיטימיות וכוח , 

על פי הירונימוס, היוצא מן הכלל המלמד על הכלל הוא תרגום המקראות, 

אשר לדבריו אף בסדר מילותיהן טמונים סודות תיאולוגיים. ואולם, ראוי לציין, כי אף 



 

45 
 

י למרות יחסו שהר –הלטיני -גום המקראות ניטש מאבק בעולם הנוצרירתביחס ל

ההבדלים הסמנטיים שבין כי החשדני של אוגוסטינוס כלפי המתרגמים, הוא האמין 

הגרסה העברית למקרא לבין תרגום השבעים הם ביטויים של ההשגחה העליונה, 

דה זו בשל עמ ,ןיתר על כ 20לטינה עולים על המקור.-ושתרגום השבעים וכן הוטוס

שנה ישירות מהעברית. אם כן, מה שהיה הוא נלחם בתרגום הירונימוס לברית הי

ולא זו  –בגדר של נורמה בעולם התרבותי הלטיני האלילי אומץ בעולם הלטיני הנוצרי 

בלבד שבקונטקסט הנוצרי הותר לתרגם תוך התרחקות ניכרת מהמקור, כי אם 

 הישיר.  םוהתרגום המתווך הועדף על פני התרג

Robinson (1997:50מרמז על כך, שבכל זא ) ת קיים הבדל מהותי בין נורמות

התרגום הלטיני האלילי, לבין מה שצריכות להיות נורמות התרגום על פי הירונימוס: 

יש לשמר את ", כי אם ("verbum pro verbo") 'מילה במילה'קיקרו גורס שאין לתרגם 

, ("genus omne verborum vimque servavi") "הסגנון הכללי ואת עוצמת השפה

ואילו הירונימוס גורס שאין לתרגם מילה  –ש לתרגם 'סוגה תחת סוגה' כלומר שי

 sensum exprimere de") 'משמעות במשמעות', כי אם ('verbum pro verbo')במילה 

sensu") מדברים אלו עולה אפוא כי בעוד שקיקרו דגל בתרגום פרגמאטי .

וס דגל בתרגום נטי למקור מבחינת האפקט שיש לו על הקורא, הירונימלוהאקוויו

בתרגום  אםבתרגום חופשי ואם -מסר שבו הועבר האופן הסמנטי הממוקד במסר, ו

 de Labriolle -סברה זו מקבלת חיזוק מ. לא היוותה לגביו גורם מעכב ,אדקווטי

 מטרה פרגמטית זול תמתאר את הספרות הלטינית הנוצרית כמגוייסאשר ( 2003:10)

 כבר מתחילתה.

יום היא למעשה קורפוס של טקסטים כהוולגאטה המוכרת  Kedar (1988:320)י על פ

בלטינית שהם תרגומים, העתקות ועריכות של תרגומים של הברית החדשה ושל 

היא מהווה אנדרטה לעמלו ושקדנותו של הירונימוס, אשר לדידו )שם( הברית הישנה. 

עברית הת הישנה ממרביתן בתרגום הברי –קיע במפעל זה כחמש עשרה שנה שה

וטוס ומקורם בשארמית. קורפוס זה כולל את הספרים הבאים: ספרי הבשורות הומ

היד של הברית החדשה ביוונית לבקשת האפיפיור. שאר -לטינה, ונערכו על פי כתבי

 
20 Augustinus, "De doctrina Christiana", 2.15. 

 
 'וולגאטה'-ה
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וקיים ספק אם  ,ספרי הברית החדשה מהווים עריכה חפוזה של הוטוס לטינה

שלמה', 'מקבים א', 'מקבים ב', -'חכמתל נוסח התרגום שהירונימוס היה עורכם. 

 .טוס לטינהובו ומקור –הספרים החיצוניים של הברית הישנה שנמנים בין - 'ברוך'

( הוא פרי עטו והוא תרגום ישיר מתוך תרגום 'Psalterium Gallicanum'תרגום 'תהילים' )

ברית 'יהודית' תורגמו בתרגום חופשי מהעברית. שאר ספרי ה-'איוב' ו 21השבעים.

מסקירה זו עולה שאף בתרגומיו תורגמו בידי הירונימוס, ישירות מהעברית.  הישנה

הדעה הרווחת לברית הישנה, לא תמיד נהג הירונימוס על פי נורמות האדקוואטיות. 

ם, נביאים, ילהיא כי הירונימוס תרגם את הברית הישנה על פי הסדר הבא: תהי

הימים, משלי, קהלת, שיר השירים, ספרי  , נחמיה, דבריאמלכים, איוב, עזר-שמואל

. על פי רשימה זו, (Gribomont 1976:531)התורה, יהושע, שופטים, רות ואסתר 

שהוא נושא עבודתנו, לקראת סוף מפעלו -הירונימוס תרגם את ספר בראשית 

 רגם מקרא.תמהתרגומי, כלומר כשהגיע לשיא בשלותו כ

 ולחן המתרגםש

לם הירונימוס את הידע שלו בלטינית ובעברית, בפרשנות בתרגומיו לברית הישנה גי

היהודית והנוצרית ואת השכלתו הכללית. שאלה מעניינת היא באלו ספרים הסתייע 

שולחן עבודתו. במבוא לפירושו לקהלת, על עמדו אלו הירונימוס בתרגומו, ו

קורא  הואלדבריו,  –ה שלו בתרגומיו לברית הישנה ודולוגיתממגלה את ההירונימוס 

ובודק אם קיים הבדל בין פרשנות  ,את הטקסט בעברית, בוחן את פרשנותו היהודית

זו לבין מה שעולה מתרגום השבעים. לאחר מכן, הוא בודק את שאר התרגומים 

נה. לטי וטוסוהיווניים, במיוחד את זה של סימכוס, ומתרגם צמוד ככל האפשר ל

לתרגום השבעים ותרגום סימכוס,  , עולה כי בנוסףQHG-מדברי הירונימוס עצמו ב

. על פי (Hayward 1995:30)הירונימוס נעזר גם בתרגום עקילס ובתרגום תיאודוטיון 

 .וטוס לטינהוו, בשולחנו עמדו אפוא ספרים המהווים חלק מההקספלה ומהיתיועדו

שהרי  –מוס עמד העתק מלא של ההקספלה יניחד עם זאת, לא סביר שלרשות הירו

כי הנוסחים העבריים של המקרא, שעמדו לרשות הירונימוס הוגנבו לו מכתביו עולה 

(. ככל הנראה הנוסח העברי של McKenzie 1986:53או הושאלו לו ממקורות שונים )

 
(,   Psalterium Gallicanum'לפני שחיבר את תרגומו לתהילים על פי תרגום השבעים )' 21

ועל פי גירסה זו   – על פי הווטוס לטינה 'Psalterium Romanum'-גרסת ה הירונימוס ערך את 
ישירות  תהלים  ספר אתבנוסף לתרגום זה, הירונימוס תרגם הנוצרית. נערכת התפילה 

 .וולגאטהלא כלול בקנון ה, אשר ('Psalterium iuxta Hebraeos') עברימקור המה
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הברית הישנה שעמד מול עיני הירונימוס היה דומה ביותר למה שהפך לנוסח 

 . (Kedar 1964:176) לחלוטין אולם, לא זהה לו –המסורה 

הם טוס לטינה, שוהותרגומי להקספלה, לרשות הירונימוס עמד קורפוס בנוסף 

לא  על אף דלות שפתם, תרגומיםתרגום השבעים.  לשם ללטינית מיתרגו בדרך כלל

הם למעשה היוו  –היו עוד סתם תרגומים שעמדו בשולחן העבודה של הירונימוס 

 והתפלל, את מזמורינהג ל ם הוא, מהםינקותא' שלו: הוא הכיר בקדושתד-אסרמעין 'ג

 – (Lampe 1969:95)הכיר על פה ושר יחד עם שאר הנזירים במנזר, אף אחרי תרגומו 

. מדברים אלו מובן מדוע בהקדמתו לעריכת תרגומים ועל כן השפיעו על תרגומו

על הצעת גרסה חלופית  ספרי הבשורות אלו, חש הירונימוס את הצורך להתנצל

 טוס לטינה.ולו

 לברית הישנה יעד בוולגאטה  שפת מקור ושפת 

-מילים, לתלת-עמדנו על המסלול הביוגראפי אשר בסופו הפך הירונימוס לאיש

החופשיים לשוני ולמתרגם. בתרגומיו האדקווטיים ביותר מהעברית כמו בתרגומיו 

מאיגרת  :של השפה הלטינית וייחודה חינהמהיוונית, הירונימוס נתן את דעתו לשימור 

אה צורך בבהירות התרגום להגשמת מטרותיו האידיאולוגיות. עולה כי הוא ר 36

ים הפילולוגיים של השפה הלטינית, והצטער על שהיא אובדת היבטבכתביו הוא דן ב

לו בגלות. אף על פי ששפתו אינה שפת היוצרים הרומיים הקלאסיים, תרגומיו פיוטיים 

 Kedar)פורות ובמטהקלאסית במילים נרדפות, במושגים מהמיתולוגיה  םועשירי

. תודות לוולגאטה, שמרה הלטינית על עדנה, מאות שנים אחרי פירוק (1988:314

(. למרות אהבתו את הלטינית, לא היסס הירונימוס לאנוס את 335האימפריה )שם:

במטבעות לשון  ,ם)שם( הוא העשיר את השפה הלטינית במילי Kedarשפתו. לסברת 

 אולם בהמשך התאזרחו –חילה נראו זרים קרוב לודאי תובמושגים עבריים, אשר 

, ובאמצעותם נוצקה הרוח העברית בתוך תבניות לטיניות והטביעה בשפה הלטינית

 את חותמה על כל ענייני האנושות. 

מוס הפגין יחס מיסטי כמעט כלפי השפה העברית, אשר הוא ראה בה יהירונ

הירונימוס כלפי מילות על יחסו המיוחד של . (Barr 1966:281-302)כל השפות  את אם

, שבה הוא מציין כי אף בסדרן טמונים סודות 57כתבי הקודש ניתן ללמוד מאיגרת 

( עמד גם על כך שמחד הירונימוס ניצל כל הזדמנות 1988:330) Kedarכריסטולוגיים. 

מאידך, הוא לא היסס  –לוגית וטדחוקה שנתן הטקסט בכדי לתרגמו בצורה כריס
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גי של קודמיו, אם לא הייתה לו הצדקה לשונית. למשל: הוא לדחות תרגום כריסטולו

)בתולה(, על בסיס העובדה ששורשה  'virgo'תירגם את המילה 'עלמה' )ישעיהו ז:יד( 

)מלשון נעלם(, ושבהקשר הפסוק בישעיהו היא  םהוא ע.ל.של מילה זו הדקדוקי 

מצלול דומה רות כריסטולוגיות. לעומת זאת, אף על פי שמבחינת הטמיכלה לשרת 

)שפירושו הוא 'לסבול'(, ואף על פי שעל פי  'paschein'השורש פ.ס.ח. לשורש היווני 

השורש פ.ס.ח שהמסורת הפרשנית הנוצרית התקדש התרגום של האחד בשני, ו

ס תירוץ זה ומלא ניצל הירוני –בהקשר של קרבן פסח התקשר עם סבלו של ישו 

 ים. בכדי להחדיר את רעיונותיו הכריסטולוגי

אולם, בהנחה  –הצבענו על חוסר האדקווטיות של תרגומי הירונימוס מהיוונית 

 Kedar)המסורה  נוסחל קרוב ביותר שטקסט המוצא שלו לברית הישנה היה

 דו, הרי מתברר כי גם תרגומיו לברית הישנה אינם תמיד אדקווטיים: בע(1964:176

את יהושע, שופטים  –ר למקור ביות יםשתרגום תהלים, בראשית וספרי הנביאים צמוד

. מעניין לציין (Kedar 1988:323-332)בצורה חופשית הירונימוס רות ואסתר תירגם 

שבמבוא לתרגום לספר אסתר הירונימוס מכריז על כך שתרגום זה הנו צמוד ביותר 

מסביר  Kedarיים ביותר שהוא עשה. שפלמקור, אולם בפועל תרגום זה הוא מהחו

יבותו התרגומית בהשתחררות הירונימוס מחרדת המילה, וברכישת )שם( את חוסר עק

צמידותו למקור מעלה -ניסיון כמתרגם. אולם, חוסר מודעותו של הירונימוס לאי

 שאלות על בקיאותו בשפה העברית.

י במחלוקת בין וננושא בקיאותו של הירונימוס בלשון העברית הוא עניין שש

בודתנו, אשר נושאה הוא פרשנות יצי"ב , והוא בעל חשיבות גבוהה בעהחוקרים

( מדגיש שהירונימוס היה ראשון הנוצרים 2007) Graves כביקורת על הוולגאטה.

וממנו עולה תמונה של אדם הבקי בשפה  –שהתמודד עם אתגרי השפה העברית 

, השכיל להפיק יצירה בעלת ערך ןוהעברית, אשר למרות המגבלות שבהן היה נת

כלומר היה  –( טוען שהירונימוס שלט בעברית באופן פסיבי 1975:3-12) Bursteinרב. 

( 11מסוגל להבין טקסטים עבריים, אולם לא שלט בכל רזי השפה. קמין )תשנ"ב:*

Kedar (1988:315-318  )סבורה שסטיותיו מהמקור נובעות משיקולים כריסטולוגיים. 

ן )שם( שהשגיאות טוע . הואבקיאותו של הירונימוס בלשון העבריתבלמדי  משוכנע

וחשוב  – ראויים של המתרגם-והטעויות המיוחסות לו נובעות מתנאי עבודתו הבלתי

. אף על פי שבעבודה אין אנו את מצב הידע בעברית של התקופה ותמשקפמכך, הן 



 

49 
 

אפולוגטית הזאת, אנו -אעוסקים באיכות תרגום הוולגאטה, עם ההערה האחרונה הל

 במחקרנו. מסכימים ומביאים לה תימוכין 

תחושת חוסר ידע  –בין אם הירונימוס ידע עברית על בוריה ובין אם לאו 

. תחושות אלו (Bardy 1934:145-164)בעברית וצימאון לידע בעברית ליווהו כל ימיו 

ד עברית, בכדי ומדרבנו אותו ליצור קשרים עם יהודים בכדי ללבן בעיות לשון ולל

ק את ידיעותיו בהגות חז"ל, ובכדי לספוג להשיג את נוסחיהם לתנ"ך, כדי להעמי

מאיגרות ו –מהם את המרב בתחום הלשון העברית והתרבות וההלכה היהודית 

יתר . (Brown 1992:167-194)הירונימוס עולה כי הוא הכיר היטב את מנהגי היהודים 

 ,sicubi dubitas‘שעה של ספק: ות ליהודים בנפהוא ממליץ ל 112 איגרתעל כן, ב

hebraeos interroga’ –  ובניגוד לסברה המקובלת בימיו, הוא האמין שהנוסח העברי

יהודיות -המצוי בידי היהודים לא זויף על ידם. ראוי לציין כי למרות דעותיו האנטי

(Condamin 1914:1-21) יצר מצב  אהוענייני נוסח המקרא, יהודים בסמך על ה, הוא

. ככל הנראה מעמדות הכוח הנוצרית הברית הישנתוך ההקאנון היהודי לכלל והשבו 

והידע שהעניקו לו ידיעותיו בעברית ובפרשנות יהודית, הוא הרשה לעצמו לתקוף 

בארסיות את היהדות במסותיו, ולהטמין בתרגומו רעיונות כריסטולוגיים, תוך 

 התחשבות מרבית בכללי השפה העברית. 

 הפולמוס על תרגום הוולגאטה

, הירונימוס מלין על הביקורות שספג תרגומו לברית לתרגום ספר איוב ומבואב

, (57 איגרת)הישנה, בראשית דרכו. בצד טענות על מקצועיותו וכישוריו התרגומיים 

על פי הנוסח  תרגום הירונימוס לברית הישנהעלו כנגד הירונימוס טענות תיאולוגיות: 

, היווה קםאשר כנגדו הוא שתרגום השבעים , משום מעשה מהפכניכ סנתפהעברי 

. יתר על כן הוא *(8קמין תשנ"ב:) קורפוס כתבי הקודש הנוצרייםאינטגראלי מ חלק

.  (Kamesar 1993:192)נתפס כמכיל את האמת המקראית הערוכה והמעודכנת 

אפילו במינות, ו סאשים את הירונימומ'נגד הירונימוס' רופינוס -לפיכך, ברור מדוע ב

ום הברית הישנה מהעברית. מההקדמה לתרגום בניסיון לייהד את הנצרות בעצם תרג

תהילים על פי הנוסח העברי, עולה שתרגום זה עורר בעיות של נוסח תפילה, שהרי 

 על ספר תהילים. התפילה הנוצרית מבוססת

 הנמבין מתנגדיו הרציניים של תרגום הברית הישנה ישירות מהעברית, נ

 הוא והירונימוס ניהלו ביניהםשבתכתובת . (Cavallera 1922:297-306) גוסטינוסוא
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משתקפות הסערות שהתחוללו בממסד הכנסייה בעקבות הפצת תרגומי הירונימוס. 

הוא  22מאגרות אלו עולה כי אף על פי שאוגוסטינוס העריך את הירונימוס כתיאולוג,

-, שאותו הוא ראה כשר תרגום השבעיםאמפקפק ביכולתו ליצור תרגום נוצרי יותר 

'gravissima auctoritas' 28 איגרת), וכפרי השראת רוח הקודש והעריכת נביאים 

הציטוטים של הברית הישנה בברית יחס זה נבע מכך שאפילו מאוגוסטינוס(. 

בצד נימוק זה, נראה מאוגוסטינוס(.  82 איגרתהחדשה מקורם בתרגום השבעים )

י הוא מאוגוסטינוס עולה כ 71 איגרתמ מערעור הסדר הקיים: דשאוגוסטינוס חר

. הוא בין הכנסייה היוונית לבין הכנסייה הלטיניתשת הפער שהתרגום ירחיב אחשש 

ראה סתירה בין חוסר הידע בעברית של הכנסייה הלטינית לבין היצמדות לאמת 

יפנו  םיוחשב שפער זה יפעל לרעת הכנסייה הלטינית. הוא חשש שרב –העברית 

את המאמינים. כמו כן, הוא גם חשש ליהודים לליבון בעיות של נוסח, ושאלו יטעו 

ממחלוקות בתוך הכנסייה הלטינית בין הדבקים לתרגום השבעים לבין הדבקים 

 בתרגום החדש. 

מכתבי הירונימוס עולה שככל שהתקדם במלאכת חרף התקפות מתנגדיו, 

בעים הפכה לשלילית יותר: בהקדמתו שההתרגום כן גישתו הגלויה כלפי תרגום 

שהם ראשוני תרגומיו לברית הישנה, הירונימוס מציין שאין  ,המלכיםלתרגומיו לספרי 

להמעיט מערכו של תרגום השבעים, כי אם לתרום את חלקו בהבנת דבר תרגומו בא 

, כל אחד תורם לנצרות המקרא . לדידו, כמו בבניית המקדש, על ידי תרגוםבאל

הנוסחים, ולפנות  . כמו כן, הוא מזמין את הקוראים להשוות ביןו ליבונבכאשר יד

פתיחות לביקורת  בהקדמה זו משתמעתמדבריו ליהודים אם מתגלות אי התאמות. 

 כתרגומים משלימים. תרגום השבעיםואל תרגומו והתייחסות אל 

לעומת זאת, בהקדמתו לספר בראשית, שהופיע כעשור לאחר מכן, הירונימוס 

חר לאגדות שנרקמו אין שכי כי אין השבעים צריכים להיחשב לנביאים, ו ןעוט

מדבריו סביבם, והראייה לכך היא שיוסף בן מתתיהו אינו מאזכר את תרגום השבעים. 

עולה כי אישיותו של מזמין התרגום )המלך תלמי( מטילה ספק בנאמנות התרגום, 

בקנה אחד עם אמונתו  השכן המתרגמים היהודים לא רצו לשקף אמונה שלא עלת

לחשוף סודות תיאולוגיים עמוקים בפני עובד של תלמי באל אחד, וגם לא רצו 

ראויים אלא ליחס אשר לו זוכים שבעים אין האלילים כמוהו. יתרה מזאת, לדידו, 

 
 על אודות הנצרות.  'נגד יוליאניאום' אוגוסטינוס טוען שהירונימוס קרא כל מה שנכתב-ב 22
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סתם מתרגמים. יתרה מזאת, הירונימוס רואה את עצמו כמהימן יותר מאשר השבעים 

'חכם לאחר מעשה': כיוון שהוא יכול , שכן הוא ששחגם לו אלו היו נקיים מכל 

תמך על ידע מפי השליחים על אודות ישו, ראייתו ההיסטורית רחבה יותר משל להס

קודמיו, ועל כן הוא מסוגל לתרגם את הברית הישנה באופן מהימן יותר מהשבעים. 

 תהיא אפוא בין להאמין לנביאים שכתבו את הבריכפי שהוא מציג אותה הדילמה 

דק תכונות של נביאים. ם שלא בצהישנה או להאמין לסתם מתרגמים, ולייחס לה

שכן  –ק מהעברי ייק מהיווני, והיווני מדויימבחינתו, למעשה, הטקסט הלטיני מדו

הטקסט הלטיני מטמיע את הידע הרלבנטי שקיים בנוסח העברי ובתרגום השבעים, 

  .ישול שבואו תוך לקיחה בחשבון את עובדת 

טשו את טשהשבעים ש משתמעת האשמהשעיה ילתרגום  ת הירונימוסמהקדמ

המסרים הכריסטולוגיים שבישעיה, כדי לא לחשוף מרגליות אלו לגויים המשולים 

והוא רואה את עצמו כמגן על הכנסייה מפני התקפות  –בעיניהם לכלבים וחזירים 

ב ונעים לזמר וטאמנם הירונימוס ש טועןהקדמה לתרגום תהילים היהודים. כמו כן ב

ם. ודיהישנוצרי יידע מה להשיב לבעיניו תר ם בכנסייה, אולם חשוב יותהילי מזמורי

מדברים עולה שקיים קשר חזק בין תרגום הברית הישנה על פי המקור העברי לבין 

העריך וגם אוגוסטינוס וגם הירונימוס כל אחד ממניעיו הוא,  –נוצרי -הפולמוס היהודי

ס רצה עליו היהודים: אוגוסטינואייה של מה יאמרו ווית הרזמהוולגאטה תרגום את 

הירונימוס רצה לספק טקסט שייתן תשובה ואילו להימנע משיח ושיג עם יהודים, 

 כריסטולוגית לטענות היהודים.

בפועל, ביחסו לתרגום השבעים קיימים פערים גדולים בין הצהרותיו לבין 

בות רבה גם כלפי התרגום השבעים, יוובסופו של דבר הירונימוס חש מח –תרגומו 

. (Brown 1992:11-112)וטוס לטינה והן לברית החדשה והן ל משום היותו המקור

( מדגיש כי "השיטה האקלקטית הנקוטה בידי 125קופפשטיין )תשמ"ד:-קדר

מעולם הוא לא נגרר כסומא אחרי  –הירונימוס, לא פגעה בעצמאותו כמתרגם 

לאור הוא פרי הכרעתו בין אפשרויות שונות".  אבותיו, וכל אחד מתרגומיו

לנטיות שגילה הירונימוס כלפי תרגום השבעים ולאור מניעיו האידיאולוגיים, האמביוו

ניתן אולי להעלות את ההשערה כי הוא הילך בין הנוסחים על פי מטרותיו 

 אולם השערה זו טעונה הוכחה. –הכריסטולוגיות 

  השפעת הוולגאטה
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לדות כי הוולגאטה הופיעה מאוחר יחסית בתו , אפשר לטעוןהראף על פי שלכאו

התנצר קונסטנטינוס,  312ציין כי רק בשנת ראוי ללסה"נ לערך(,  400הנצרות )בשנת 

ואחריו עוד עלו קיסרים ששבו לאלילות, ואף  –ראשון הקיסרים הרומיים הנוצריים 

של הירונימוס,  , ממש בשיא מפעלו התרגומי392רדפו את הנוצרים. אמנם בשנת 

, הוא נאסר בידי 529אולם רק בשנת  – בוטל הפולחן האלילי בידי תיאודוזיוס

יוסטיניאנוס, כמאה שנה לאחר מותו של הירונימוס. הווי אומר, תרגום הירונימוס 

 נכתב בראשית תהליך התנצרותה של אירופה, וכנראה שהיה לו חלק חשוב בו. 

ובייקון המלומד האנגלי טבע  – מתחרים וי"ב לא קמו ל-החל מהמאה ה

, אשר קודם שמשמעותו 'מהדורה נפוצה' 'Vulgata' את השם לתרגומו של הירונימוס

מרוב  הה מהפגמים שחלו בתנוק במאה הי"ג, הוולגאטה .יוחד לווטוס לטינה

. כמו כן, הטקסט של פריס בעיקר ('Correctoria'עריכה )הבאולפני העתקות, 

וברבות הימים, גם  – (Loewe 1969:102-154)וקים ספהמקראי חולק לפרקים ול

, עד אינקוויזיציהבהוראת הוצאות יהודיות של המקרא אומצה חלוקה זו. בה

, לא ממנה ובודאי שלא לרפורמציה נאסר לערוך תרגומי מקרא לשפות אירופה

, בקונציליום בטרנטה, 1545. בשנת (Riché & Lobrichon 1984:28)מהמקור העברי 

סמכות )'טקסט בעל  'Textus Auctoritate Plenus'הוולגאטה מעמד רשמי של  קיבלה

מלאה'(. משמעות מעמד זה היא שהוולגאטה הפכה לטקסט שעל פיו ניתן לפסוק 

פיו יישק דבר. אף על פי שלאחר הרפורמציה אושר לתרגם את -הלכות ושעל

היא  –ולאחריה  , היא דחתה את כל התרגומים שנעשו לפניהבפיקוח חמור הוולגאטה

וא 'רק' תרגום, נשכחה מתודעת רבים דה שספר זה ההפכה למעין מקור, והעוב

 . (Kaufmann 2003:11-23)מהמאמינים הנוצרים, עד לימינו ממש 

באה לידי ביטוי במנזרים,  –בימי הביניים תודעת המקרא, קרי הוולגאטה 

(. כיוון שניתן היה 97-116בכנסיות, בטירת האציל ובבקתת האיכר )גראבויס תש"ל:

ה רהוטה ונאמן למקור, לימים נוצר סביבו להסתמך על ספר יחיד הכתוב בשפ

דיאלוג תיאולוגי ואינטלקטואלי פורה ביותר, אשר עודד את התפתחות ההשכלה 

(Verger 1984:199-232) . על פיKedar (1988:299-338)  הוולגאטה יכולה להיחשב

ה הרבה ביותר במערב. אולם, מעבר לכך עפליצירת המופת הספרותית בעלת הש

ד את הנוצרים במערב, העצים את כוחם וטשטש את גבולות אירופה ספר שליכזהו 

'כנסייה הקתולית המנצחת' וסייעה בעיצוב דפוסי -המערבית. הוולגאטה ליוותה את ה
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לא זו בלבד החיים של החברה המערבית ותרבותה, ובגיבוש התודעה האירופית. 

ות אחרות, על שפהשפיעה השפות הלטיניות, כי אם התפתחות ה על עיהיא השפש

השייכות לתרבויות שאף רצו להתנתק מהשפעת הכנסייה הלטינית. למשל, כיוון 

ר הוולגאטה היוותה 'גירסא דינקותא', הוא אמנם ביקר את הוולגאטה תשעבור לו

ית די הצורך נועזר בה, שכן הוא לא ידע עברית ויוילה הכורחקשות, אך עמד בפני 

שבכלל פתח את ר, תלו י. אחרת מהמקורישירו ליה לגרמניתבכדי לתרגם את הביב

לשפות רבות, ועבור המתרגמים הקתולים הביבליה תורגמה בפני התרגום,  מקראה

הוולגאטה המשיכה להוות מודל ומקור לביטויים ומטבעות כאחד והפרוטסטנטים 

  .אשר העשירו את שפות היעד – לשון

 היסטורי מבטגאטה בלוהו

אירופה -הנצרות: בסופו של דבר, במזרח ובדרוםלוולגאטה היה חלק חשוב בפילוג 

-המשיכה להתקיים נצרות יוונית הנשענת על תרגום השבעים, ומנותקת ממערב

אירופה הלטינית ששמרה אמונים לוולגאטה. כאשר במאה הט"ו החלו לנשוב רוחות 

ר הגרמני את תסמכותו של האפיפיור, תירגם לו הרפורמציה, כביטוי של מרד כלפי

. , בכדי לסמן את זאתתלטיניוכך עשו שאר הפורשים מהכנסייה ה –לשפתו  הביבליה

באשר ליחסים שבין היהודים לבין הנוצרים, נראה כי תרגום הירונימוס חידד את 

חקירת 'האמת העברית' לאו דווקא קירבה בין  –השאלות שהפנו הצדדים זה לזה 

 ימות בין היהודים לנוצריםסלמה בעות בין הנוצרים ליהודים, ואולי אף גרמה להבבהל

 . (21 'עמ)ראה 

( על אף תרומתו של אוריגנס לקירוב העולם 1993:27) Kamesarלדידו של 

'אמת העברית', עד הירונימוס לא הכירו בחשיבות המקרא העברי. על -הנוצרי ל

אוונגליונים נכתבו בידי דוברי אמנם ניכר כי מקצת ה Lapide & Gollwitzer  (1984:3)פי

, רנסנסה-רויכלין בן ימיאת הברית הישנה ועד להירונימוס עברית, אולם משתרגם 

לא קם כמו הירונימוס בעולם הנוצרי, מבחינת ידיעותיו בעברית. כלומר, מפעל תרגום 

גם מבחינת המגע בין התרבות העברית  ןהמקרא מעברית הוא מפעל יוצא דופ

 ת.לתרבות האירופי

העברי מעוררת למען תרגומו לברית הישנה מהמקור של הירונימוס מלחמתו 

במזרח היווני הסתפקו בתרגום השבעים. מצד אחד  כן, ששאלות רבות על נחיצותה

 ואדרבא, ראינו –נצרות ל הכרחית'אמת העברית' לא הייתה ממש -כלומר החתירה ל
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מצד . (49 'עמעברי )ראה ראה טעם לפגם בתרגום המקרא מהמקור ה כי אוגוסטינוס

ראינו כי  במיוחד: הירונימוס מחיר יקרשני, תרגום הוולגאטה מהמקור העברי דרש מ

הוא עליו היה לשנות מהרגליו התרגומיים ולסטות מנורמות התרגום הנהוגות בזמנו. 

יו וגופו בוגדים בו, כשעינ ,זמןשל לחץ לבצע את מלאכת התרגום ב י הכורחנפעמד ב

, למימון מפעל התרגום פטרונג'אנשים רבים לביצוע משימתו: בבוכשהוא תלוי 

)היו ימים שהיו  לכתיבת הוולגאטה כתבןבביהודים לפענוח הטקסט המקראי ו

שמעולם שפה  ללמוד העליו הי. להירונימוס שישה כתבנים( )מבוא לפירוש יחזקאל(

טין; ובכדי ללמוד שפה זו, הוא עמד בפני הכורח הוא לא הרגיש שהוא שולט בה לחלו

ובצדק מבחינתו )ניימן  (Krauss:1893)להתקרב לעולם היהודי המושמץ כל כך בזמנו 

בכדי להתקרב לאמת יודע'. -וכל זה מעמדה של חולשה, ושל 'לא –( 279תשנ"ז:

נדוד לו של חצר האפיפיור נוחהמוכר והעולם הת א שוטנהעברית הוא היה מוכן ל

 בהתמדה עם התמודדעליו היה לשל אותם הימים.  ישראל-כמו ארץוקשה לארץ זרה 

, תוך התחשבות ממסד הכנסייתיו בתוך ההטיחו כלפיו מתנגדיהחריפות שהביקורות 

ימוס נוכך במיוחד אם לוקחים בחשבון שהירתר מוימקסימאלית בו. המחיר נראה יקר 

 (. 106 איגרת) ראוי להתפלל ממנהשאף סבור היה וטוס לטינה, ווה כלל לא דחה את

אם כן, מדוע הירונימוס היה מוכן לשלם מחיר כבד כל כך? ולשם מה בכלל הוא היה 

 ?על פי המקור העבריישירות הברית הישנה את לתרגם צריך 

לוהים חיים, -א יראה בטקסט העברי דבר עולה שהירונימוס*( 7קמין )תשנ"ב:מ

לפיכך האל. העמוקות של לחדור לכוונות שהעמקת הידע בשפה יש בה בכדי  וסבר

חיבור יחד עם זאת, . שישקף אמיתות אלו נאמנהרצה ליצור תרגום נוצרי  הוא

לסייע ויהודים שכנע ונועד ל –למטרות פולמוסיות ככל הנראה גם הוולגאטה נעשה 

 (. 3:25אפולוגיה נגד רופינוס  ,בפולמוס נגדם )מבוא לתרגום ישעיה

 פרשני יצי"בוים לדמותם של קו

ובפרקנו 'הבהרות  – בעבודתנו אנו עוסקים ברש"י, ברשב"ם, ברד"ק ובחזקוני

מתודולוגיות' עמדנו על הבעייתיות שבדיון משותף בפרשנות מבית מדרשו של רש"י 

במסגרת עבודתנו בפרשנים  לדון והחלטנ .מחד גיסא, ובפרשנות רד"ק מאידך גיסא

אליהם כאל קבוצה אחת נבעה מקיום של מכנים משותפים  אלו דווקא, ולהתייחס

ביצירתם, הנוגעים ישירות לנושא עבודתנו: פרשנותם מעוגנת היטב בלשון וסביר 

 
 ' פרשנות 'יצי"ב
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של מכנה  מומשום קיונוצרי. -להניח שהדיוקים הלשוניים שימשו בפולמוס היהודי

" צרפתשל " פרשנים יהודים" )יצי"ב בעבודה הם מכונים "פרשני, םג גיאוגרפימשותף 

עומדים במרכז עבודתנו, הם שפולמוסיים -היות ונושאים לשונייםי הביניים(. של ימ

פועליהם הכרחיים להבנת שהם ק בהבאת פרטים ה הביוגרפית שלהלן נסתפבסקיר

על רשב"ם ראה  (;ותשס") גרוסמןעיין על רש"י לפרטים נוספים:  –של פרשנים אלו 

-305תש"ס:)ופרץ  Talmage (1968)על רד"ק ראה  (;תשס"ד) , ומרדלר(תשס"ג)טויטו 

ה , והקדמת הרב שעוועל לפירושי התור(91-111תשנ"ב:)פת על חזקוני ראה י (;328

עט מתוך אינם אלא המחיבורים אלו אנו עושים עוול לחוקרים אחרים, ו. לחזקוני

רשימותיהם על פרשני יצי"ב, ויש לעיין גם ב ריםכזהנחוקרים ההמרובה שכתבו 

 .הביבליוגראפיות

, ובנערותו בל שמפניהנולד בטרואה שבח, (1040-1105)רש"י( ) ר' שלמה יצחקי

פעל לחיזוק המרכז הרוחני תו לעיר הולדתו הוא בחזר. ד בישיבות אשכנזולמיצא ל

ולמעשה  –( 46-120שהקימו בה קודמיו, למן תחילת המאה הי"א: )גרוסמן תשנ"ז:

צרפת. בימיו יצא מארץ מולדתו מסע הצלב -אסכולת הפשט של צפון את ייסדהוא 

ואירוע זה הטביע  –אשכנז שבהן למד רש"י בצעירותו הראשון, שהחריב את קהילות 

על פירושו למקרא נרחיב בהמשך, (. 11-42רישומו על יצירתו )גרוסמן תשס"ח: את

והתמציתיים למקרא ולתלמוד, כונה רש"י הבהירים  ויבזכות פירושנציין עתה רק כי 

בקרב ו אפילזכו לתפוצה רבה  ם אלו'פרשנדתא'. לא זו בלבד שעוד בימיו פירושי

מעו של רש"י גם אצל גדולי , אלא שבימי הביניים יצא שספרד והמזרח יהודי

התיאולוגים הנוצריים של זמנו, ולמשל ניקולה דה לירה הטמיע רכיבים מפרשנות 

 . (Hailperin 1943:133-154)ההשפעה -"י בכתביו התיאולוגיים רבישר

, והוא למידו של רש"י( היה נכדו ות?1080-1160ר' שמואל בן מאיר )רשב"ם( )

. הוא חיבר גוניותה-לותו הספרותית מתאפיינת ברבנחשב מגדולי בעלי התוספות. פעי

ק בשם 'דייקות'. ודפירושים למקרא, לתלמוד ולפיוטים, פסקי הלכות, וספר דק

בניגוד לרש"י הוא  אולם, רש"י ו שללתורה מתבסס על פירושו של רשב"ם פירוש

הלכה )טויטו נוגד את רוח ה ושולעיתים פירו ,ובפירושימדרשים לב מיעט לש

יושרו האינטלקטואלי מסביר מדוע למרות תלותו של רשב"ם בפירוש רש"י, . (177שם:

כלפי פירוש זה וכלפי לפעמים כה תוקפני הוא , ובואף על פי שהוא רכש כבוד רב לס

  .(Esh:1966)פרשנים אחרים 
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ובמחקר המועט יחסית  –הי"ג ר' חזקיה בן מנוח )חזקוני( חי באמצע המאה 

דו על הצדדים הלשוניים והפולמוסיים שבפירושו. לא ידוע יו, לא עמשנעשה על אודות

-לאהצרפתיים הו, אך מן הלעזים רבאו מתי והיכן חי מחזה בוודאות מתי נכתב פירוש 

 צרפת, לקראת סוף המאה הי"ג-המצויים ביצירתו סבורים שהוא נכתב בצפוןמעטים 

. אם כן, 1306-, כלומר סמוך לגירוש צרפת הגדול, שאירע ב(91-111ב:)יפת תשנ"

אפשר לומר לעבודתנו אשר  תוענייני תהיסטורימהווה מעין אבן גבול פירוש חזקוני 

דנה בפרשנות שנכתבה בצרפת מתקופת פרעות תתנ"ו ועד לגירוש יהודי  עליה שהיא

בותו לגבינו היא דווקא על אף שספק אם חזקוני מחדש לעומת קודמיו, חשיצרפת. 

 אחריהם. א ליקטמשום שהוא אפיגון ושהו

( נולד בנרבון שבפרובאנס, לשם נמלט אביו 1160-1235ר' דוד קמחי )רד"ק( )

לפני היותו פרשן, רד"ק (. 7:ם )תלמג' תשל"דים המוסלמיאנבשל פרעות הקמספרד, 

מבית מדרשו של בפירושיו. כמו אחיו עובדה זו הטביעה את רישומה ו –היה דקדקן 

. אולי אפילו יותר סנסי של המאה הי"בהרנהוא חי באקלים האינטלקטואלי רש"י 

רדפה את  רשמהם הוא הכיר את העולם הנוצרי, ואת נחת זרועה של האינקויזיציה א

התפלמס עם הנוצרים וכתגובה לכך . הוא (Dahan 1987:37)המינים הקתארים בארצו 

 . (Talmage:1967, 1968) חיבר את פירושיו

 יצי"ב ות פרשנמאפייני 

ניתן למנות )יהדות 'צרפת' של ימי הביניים( ים של פרשני יצי"ב בין המכנים המשותפ

הכתוב על פי מבנהו התחבירי ולי של ליהמובן המ ופירוש, שאת זיקתם החזקה לפשט

הלשוני בפרשנות הפשט באה  ממד(. ההתמקדות ב207והקשרו הענייני )קמין תשמ"ו:

-הוא ההנוצרי  בור המתחיל', אשר המקבילה שלו בעולם הפרשני'די-לידי ביטוי ב

'דיבור המתחיל' מורכב ממילה אחת או מספר מילים מהתנ"ך, שמלוות -'גלוסה'. ה

 א קצר יחסית בדרך כלל. צורת פירוש זו עומדת בניגוד לדרשות חז"ל.והבפירוש ש

ילה בניגוד לפשט, קשה הגדרתו של הדרש: הוא מוגדר )שם( על דרך השל

מנותקים מהפשט, ופירוש  23"לכפירוש שאינו פשטי. יחד עם זאת, לא כל מדרשי חז

 
להסיק ראיות ורמזים לדיני התורה   המדרש הוא ספרות שנכתבה בידי חז"ל אם בכדי 23

)מדרש הלכה( ואם בכדי להפיק לקחים חינוכיים או ערכיים )מדרש אגדה(. ספרות זו מפוזרת  
מהם קדומים שנתחברו בשלהי העת   –בכל כתבי חז"ל, וקיימים גם ליקוטים של מדרשים 

ו מצטיינים  ארץ ישראל, ומהם שנכתבו בימי הביניים בארצות אירופה. מדרשים אלהעתיקה ב
וכתובים בעברית וארמית.   –בשפע משלים, מעשיות, פתגמים, משחקי מילים וגימטריות 
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לעיתים  מדרשי עשוי לסמן את המשמעות ההקשרית, הנגזרת או הנרמזת בכתוב.

הפירוש הדרשני מנותק מההקשר וקשרו לכתוב הוא אסוציאטיבי, וכל תכליתו היא 

או ומוסרית )ארנד  בסיס מקראי למערכת התנהגות משפטית, חברתיתלתת 

 (. 32-37תשס"ו:

הפשט של פרובאנס יונקת ממקורות שונים מאלו של בית  אף על פי שפרשנות

ן בין הפרשנויות הנובעים מכך ששתי וימדרשו של רש"י, קיימים לא מעט קווי דמ

ף על פי שמרבית מקורותינו אסכולות פרשניות אלו ניהלו דיאלוג פורה ביותר. לכן א

 החל מהמאה הי"א,  במידהבצפון צרפת שצמחה ות הפשט שנפרמתייחסים ל

הפשט פרשנות מסוימת דברינו כוחם יפה גם לבית מדרשם של הקמחים בפרובאנס. 

להשתחרר מכבלי פרשנות הדרש )טויטו י מתייחדת בשאיפתה "שמבית מדרשו של ר

 –( 55(, או על כל פנים בניהול דיאלוג בין הפשט לדרש )ארנד תשס"ו:16תשס"ג:

פשוטו' )בבלי שבת  'אין מקרא יוצא מידי-הסברה התלמודית שבה השתרשה ו

קים וספרשנות זו מבוססת על ראיות לשוניות, ומתייחדת בביאור מילים ופסג:עא(. 

ונה לקהל של (. היא פ11-17לפי משמעם הפשוט ולפי ההקשר )טויטו תשס"ג:

בהתייחסות אל לשון 'משכילים' )רשב"ם בר' א:א(, ומציגה מעין מפנה תפיסתי 

שאירע במאה העשרים. מפנה זה בא לידי  המקרא, הדומה במקצת למפנה הלשוני

תייחסות אל המקרא הבביטוי בנכונות להתנער מהעולם המיתי של האגדה מחד, ו

ת כאל ספר הפתוח לקורא רציונאלי מאידך. יחד עם זאת, ראוי לציין כי למרו

תיים, בשום פנים שאיפה זו לא שיקפה שאיפתה להשתחרר מדפוסי הפרשנות המסור

ואף רשב"ם, שהוא אולי הסמן הקיצוני של פרשנות הפשט  –סורת רצון להתנער מהמ

רבותינו ודרשותיהם כנים ואמיתיים הם" )רשב"ם  ירהקפיד לציין בפירושו "כי כל דב

כמו למשל -ך שגם כשהפרשנים היו בלשנים בר' א:א(. דבר זה בא לידי ביטוי בכ

ובפרשנותם הלשון  ו רשב"ם, הם חיברו חיבורים נפרדים לדקדוק ולפרשנות,רד"ק א

 שימשה אמצעי ולא מטרה.

תרבותית בעלת  העתופמציגה פנים של בצפון צרפת שצמחה פרשנות הפשט 

שנה בלבד היא צמחה, חמישים ם, שהרי בפרק זמן של כמאה יסממנים מטאורי

 
מרבית המדרשים הם דברים שהושמעו באוזני העם בבתי המדרשות ובבתי הכנסת. לפרטים  

  Halivniתשל"ד(, שנאן )תשמ"ח(, מאק )תשמ"ט(,  נוספים ראה היינמן )תשי"ה(, היינמן )
 שנ"א(. (, פרנקל )ת1991)
 



 

58 
 

וניותה מעבר לגבולות ה להקרין מחיואולם המשיכ – (17דעכה )טויטו תשס"ג:ופרחה 

קר מושם דגש מיוחד על זיקה שבין פרשנות זו לרקע ההיסטורי . במחזמנה ומיקומה

( 11-45( וטויטו )תשס"ג 473-476:זוגרוסמן )תשנ" –והחברתי המיידי שבו היא חוברה 

נוצרי -עמדו על הזיקה החזקה שקיימת בין תופעה תרבותית זו לבין הפולמוס היהודי

 רנסנס של המאה הי"ב. וה

ינטנסיביות של הלימוד וביסודיותו )גרוסמן באהתאפיין רש"י  שלבית מדרשו 

של הראשונים  התלמידי , ועודד גישה פשטית כלפי המקראות. עם(166:זתשנ"

נמנים ר' יוסף קרא, ר' שמואל בן מאיר )רשב"ם(, ר' יוסף בכור שור אסכולה זו 

מנוח -האחרונים נמנה ר' חזקיהו בר ותלמידיעם ו – )ריב"ש(, ור' אליעזר מבוג'ונסי

לינוק  ו, ניתן למנות את נכונותזרם פרשני זה זקוני(. בין הגורמים לשגשוג)ח

ישראל, -ארץבו לפניו קמל המרכזים היהודיים החשובים שכ לשנית פרשממורשתם ה

לרבות מהמדרשים,  – (130פרובאנס )שם:באיטליה ובספרד, באשכנז, בבבל, ב

דקי ספרד, מים הארמיים למקרא, ממחברות מדקפרשנות הטמונה בתרגומה

כשם כמו כן, . ומגלוסארים שהכילו ביאורים לצרפתית של מילים קשות )לעזים(

היה  הואכן  –"י היה פתוח להשפעת מרכזים יהודיים אחרים שו של רשרדשבית מ

, בית מדרש לבסוף .פתוח לחידושים האינטלקטואליים שהתחדשו בסביבתו הנוכרית

 היהודים באותה השעה.  זה היה ערני לאתגרים שהציבה הנצרות בפני

 םדרך פרשנית משלו, אולם רד"ק יוצא דופן ג היצגנושלכל אחד מהפרשנים 

וכבר עמדנו על  –ים הם מפרשני 'צרפת' בכך שהוא מפרשני 'פרובאנס', ואילו האחר

. (8 'עמ)ראה  נפרדכך שבמחקר נהוג לעסוק בשתי אסכולות פרשניות אלו ב

בעבודתנו אנו מתייחסים לפרשני שתי האסכולות כאל קבוצה אחת, משום שלא זו 

גם זמננו(, אלא -חיו באותו מרחב גיאוגרפי )של צרפת בת בלבד שפרשנים אלו

חברתיים ותרבותיים הם חיו בתקופה היסטורית בעלת אפיונים מהסיבות הבאות: 

קיימו  המקרא; ו בפשטעסק ;ינקו ממסורות פרשניות יהודיות משותפות ;וחדיםימ

ת ואת ורהכירו היטב את הנצ ;(557-565:זגומלין ערים ביניהם )גרוסמן תשנ"-יחסי

נחשפו לעולם הידע  ;(Talmage 1968:323-348, 34-42וסמן תשס"ח:תרבותה )גר

-ינרי:תש"םטקסטים )רש"י: אבהיו אנשי לשון ו ;הנוכרי ולדגמי הפרשנות הנוצרית

הסיקו  ;רשב"ם: 'דייקות', רד"ק: 'מכלול', 'שורשים'(; 3-17תשמ"ה, גמליאל תשס"ג:

-רבחיו בעולם  ;מעות תיאולוגית דומהשממסקנות לשוניות וטקסטואליות בעלות 
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לשוני )רש"י למשל ידע עברית, ארמית, צרפתית וגרמנית( ובפרשנותם השתמשו 

 (;109-123פוזן תשס"א:, Villanueva 1994:123-145, 135-149"ז:ם )בנית תשכמיתרגוב

הגנת היהדות מפני השפעת הנצרות. משום  עמד השיקול של םהפרשניי םהעיימנבין ו

נו עוסקים ובדומיהם, אנו המשותפים הרבים, המצויים בפרשנים שבהם א םיהמכנ

)ראשי  'יצי"ב-ניפרש'אותם  מתייחסים אליהם כאל קבוצה אחת ולשם הנוחות כינינו

 הביניים'(.  תיבות של 'יהודים 'צרפתיים' של ימי

י"ג, פרשנות הפשט של הברית הישנה שהייתה -במאות י"אעמדנו על כך ש

ת של פרשנים יהודים אומצה על ידי פרשנים נוצרים, והיוותה כר עדילבכמעט  נחלה

. לכאורה צפוי (20 'עמ)ראה  דתי בין יהודים לנוצרים-לדיאלוג אינטלקטואליפורה 

 ע רהיה שהתקרבות בגישה הפרשנית אל המקרא תקרב בין הלבבות, אולם בפועל אי

ההפך. עובדה זו אינה מפתיעה שכן מאז ומתמיד המושג 'פשוטו של מקרא' עורר 

אלא עוד חולייה בשרשרת  נוצרי על הפשט אינו-ונראה כי הויכוח היהודי מחלוקות,

ר חוליותיה האחרות הם העימותים בין יהודים אש –של עימותים קשים ביותר 

אים. מן הסתם רפרוף זה מעל רקלשומרונים, בין הצדוקים לפרושים ובין הרבנים ל

 אין פירושו  'פשט'י מלמד כי עברלתולדות העימות על הפשט בתוככי המחנה ה

עיתים אף בחוקר יה בפרשן שמשתמש במילה זו, ול'פשוט', ומשמעות מושג זה תלו

 (. 238-261ן זה )ארנד תשנ"ד:של פרש

הוא  תהסבר לשוני אפשרי לעובדה שפרשנות פשט יכלה ליצור מחלוקות קשו

פילוסופים הו –יקטיביים שלצד הממד האובייקטיבי שקיים בלשון, קיימים ממדים סובי

, שמעניקה זולשונית תופעה של  יה השוניםהיבטעמדו על של זרם השפה ההרגלית 

, המשקפים (Austin 1964:3, 63)ביותר אבחנות וגוני משמעות  אפילו למילים הרגילות

. מכל מקום, תופעה זו פותחת את הטקסט (333את החיים במלוא מורכבותם )שם:

הרמנויטי זה  ממדלמניפולציות פרשניות. אפוא לפרשנויות מגוונות, וחושפת אותו 

עצמו, ולא זו  עולם אין הטקסט המקראי )או כל טקסט אחר( עומד בפנילנובע מכך ש

 Iserאלא שכדברי  –בלבד שהוא מופיע בתוך הקשר שלעיתים קשה לעמוד על טיבו 

( בעת הקריאה נרקמים יחסי גומלין בין הטקסט לבין הקורא, אשר 1980:50-69)

פרושים, הצדוקים, משפיעים על הבנת הנקרא. ואם במקרא עסקינן, הרי הקוראים ה

יצקו בטקסט המקראי משמעויות  –ים וכו' הקראים, הנוצרהרבנים, השומרונים, 

לשוני בכתוב אשר  , אף אם קיים להן רמזשספק אם שיקפו את כוונת המחבר
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ואם  –זו הבחינה ה. פרשנות יצי"ב אינה יוצאת דופן מישב עם אמונתו של הפרשןהתי

 Touitou)'פרשנות מעורבת' -היא מתוארת כ ניקח כדוגמה את פרשנות רש"י, הרי

  – (Rosenthal 1960:115-135)נוצרי ידועה -וכן זיקתה לפולמוס היהודי ,(1995:235

 יצי"ב מעוגנת היטב בלשון, אין היא חסרת פניות.ת ונשפרשעל פי אף , לומרכ

לדידו,  –קנז( ראה בלימוד הפשט התפתחות יהודית פנימית -ליפשיץ )תש"ז:קנו

ד שהיהודים ראו את 'מעולם לא חדל, ומבאר זו חפרוה הדורות'. לא זו בלב הפשט

 עצמם מחויבים לפשוטו של מקרא, כי אם גם בעיני הנוצרים לימוד הפשט נתפס

'ספר הברית' לר' יוסף קמחי )תלמג' -'נכות' יהודית: ב-כמאפיין את היהודים, ואף כ

 ובאופן חומרני ת המקרא כלשונו( אומר המין ליהודי, שהיהודים מבינים א37תשל"ד:

(('ad litera', 'corporaliter' –  ובאופן רוחני הנוצרים מבינים אותו על דרך המשלואילו 

('ad figura', 'ad allegoria', 'spiritualiter') . כן, בכתבים נוצרים, היהודים הדבקים כמו

ים הנובר לכלביםלפיכך נמשלו , ולאשורו נתפסו כלא מבינים את המקראבפשט 

 Dahan) מח העצםחנית המשולה להאמת הרובניגוד לנוצרים התרים אחר  – בעצם

1990:475-481)  . 

קרא הוא השתלשלות מהסב( סבור שהמעבר ללימוד פשט -סגל )תשי"ב:סא

בפרשנות התלמוד בקרב פרשני צרפת. לדידו, מכיוון  טבעית מן העיסוק המרובה

יבות, הוא הצריך גישה צמודה לפשט, שלימוד התלמוד נועד להפיק הלכות מחי

לי והקשרי ושימוש בשכל ישר. לדידו של גרינברג )תשמ"ג( בצד כלומר פירוש מילו

יסוק המוגבר בפיוט פיתח בקרב פרשני יצי"ב עההלימוד האינטנסיבי של התלמוד, 

צרפת, נראה -על פרשני צפון רגישות לשונית גבוהה. על אף שדברים אלו נאמרו

ן, חוקרים ם לפרשני פרובאנס, שאף הם עסקו בפיוט ובתלמוד. אם כשכוחם יפה ג

אלו מרמזים לכך שפרשנות יצי"ב צמחה מתוך תודעה לשונית מפותחת, ומתוך 

זאת אין אולם  –לשוניים מגוונים, שהיו קיימים זה מכבר בעולם היהודי  םישימוש בכל

 הסיבה היחידה להתפתות פרשנות יצי"ב.

צמחה מתוך חשיפת בית מדרשו  סבור שפרשנות יצי"ב (471-473גרוסמן )שם:

ייסדו את הבלשנות העברית, אשר  – רש"י להשפעות חכמי פרובאנס וספרדשל 

בעולם  ושהתפתחהערבית והקוראן  כלפי השפה תרציונאליגישה ההבהשפעת 

( חולק על גרוסמן )שם(, אולם מבחינת תפיסתה, 46-50המוסלמי. טויטו )תשס"ג:
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מכנה ה בקנה אחד עם סברת גרוסמן, שכן גם אנו עומדים על העבודתנו עול

 המשותף הלשוני בין פרשני צפון צרפת ודרומה.

( 11-35טויטו )תשס"ג:ל( 473-475:זגרוסמן )תשנ"קיימת תמימות דעים בין 

צרפת בהלך הרוח -התפתחות פרשנות הפשט בצפון באשר לזיקה שהם מגלים בין

 אקליםהתקיים של צרפת רומה "ב. כיוון שגם בדרנסנס של המאה הילשל התקופה, 

דומה, נראה שניתן להחיל את דבריהם גם על פרשני פרובאנס. טויטו תרבותי 

: "יסודות אלה של פרשנות פעותי שקיים בין התונומצביע על הקשר הלש( 30)שם:

הם ביטויים  –העניינים, היגיון, ודרך המקראות -דקדוק, הקשר, קישור :פשטית

רבה את  של העולם האינטלקטואלי של הרנסנס, ומאפיינים במידה מובהקים

פרשנות המקרא הנוצרית". למעשה, השימוש ביסודות אלו שיקף את הצורך מצד 

 ,'ratio')ובין הטבע וההיגיון  ('auctoritas')ון בין סמכות המסורת זיהפרשנים בא

'secundum physicam') (Blumenkranz 1960:217) – ידי מקרא הוא בא לובפרשנות ה

(. דמיון מתודולוגי זה נוצר 35לית )טויטו תשס"ג:ביטוי בבחינת הכתובים בדרך רציונא

. (20 'עמיהודים ונוצרים )ראה ם ינבעקבות מגעים שהתקיימו ככל הנראה בין פרש

את רוח מגעים אלו הפרו את פרשנות יצי"ב ביסודות רטוריים וסכולסטיים, הפיחו בה 

בלימוד  24'מפנה לשוני' מעין ו(, ויצר30הרנסנס של המאה הי"ב )טויטו תשס"ג:

 .ב(בר' לז: )רשב"ם: "פשטות המתחדשים בכל יום"-שבא לידי ביטוי בהמקראות 

מסבירה בעולם הנוכרי התבוננות בעשייה האינטלקטואלית בזמנו של רשב"ם 

עשייה זו התאפיינה  ."וםפשטות המתחדשים בכל י"תכוון רשב"ם באומרו הלמה 

ובהתעמקות בדקדוק הספקולטיבי  (Robins 1976:80) באינטנסיביות רבה

כלפי הלשון הוא וילהם  ווהוגה הלשון המתקשר ביותר עם גישה ז –והנומינליסטי 

חיבוריהם של הדקדקנים (. שיטה לשונית זו היא פרי שילוב 93מאוקהאם )שם:

הפילוסופית במערכת  הירונימוס( ופריסקיאנוס הרומיים הקלאסיים דונטוס )מורו של

אשר  –( 96(. לחיבורים אלו זיקה חזקה למורשת אריסטו )שם:79)שם: יתהסכולסט

ים והקונבנציונאליים של הלוגיים, הקפדניים, המכאני םשמה את הדגש על המרכיבי

. לדידה )שם(, למרות שגישה זו הזניחה את מרכיביה (Farago 1999:19-20)השפה 

 
מן את תפיסת הבעיות  י( וס1992:371) Rorty'מפנה לשוני' הוא מושג שטבע אותו   24

ושימושו התפשט במחקר ההיסטורי   – הפילוסופיות במונחים של שפה, כאמצעי ייצוג
(Spiegel 2009:1)  . 
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ות לשוניות. ראוי לציין כי עמסתוריים של השפה, היא התוותה דרך יעילה לבחון תופה

 טוטלית. סיהפנייה למדרש פיצתה אצל פרשני יצי"ב על מגרעותיה של השיטה האר

בכל מיני אפוא כי מדיוננו על מקורות זיקת פרשנות יצי"ב לענייני לשון עולה 

של , ובגבולותיה של צרפת בצפונה ובדרומהבימי הביניים ו, דרכים בקרב פרשני יצי"ב

ן אם ננקוט בלשוו –, חלקו ישן וחלקו חדש ידע על הלשוןהצטבר ידע לשוני ו, ימינו

Gadamer (1993:383-395) הפכה לאמצעי עיקרי בחוויה ההרמנויטית עשה הלשוןמל. 

 היבטים לשוניים בפרשנות יצי"ב
 : רבי שמואל בן מאירם"רשב -

שכן רשב"ם, שיטתו הפרשנית של אף על פי שרש"י קדם לרשב"ם נדון תחילה ב

רשנותו של בממדים אחדים מבין הרבים הקיימים בפ מת רשב"ם התמקדבמידה מסוי

על פרשנות הנכד וכך אומר  –ן רב יותר מורכבת יותר, ודורשת עיו ורש"י, אשר לדידנ

  רש"י:סבו 

'ולא יכול לבוא משה אל אהל ועד' )שמות מ:לה(: ואשר שם על ליבו 

, ואל ימוש מהם כי רוב לדבר יוצרנו, אל יזוז מנימוקי זקני רבנו שלמה )רש"י(

ינוי הלשון שמשוטי מקראות, ומייתורם או הלכות ודרשות שבהם קרובים לפ

 וטוב אשר תאחז בזה, וגם מזה אל תניח ידך.  –ם יש ללמוד כול

קרובים לפשוטי מתאר את פירושי רש"י כבעלי זיקה לפשט )"רשב"ם 

והוא מרמז  –" לשון או שינוי לשון ייתור"(, ואת סברותיו כמתבססות על "מקראות

עומק " ' לז:ברבמציע הוא מה שהוא מכנה ב רשב"ם-לכך שהחלופה הפרשנית שהוא

( את 136דברים אלו עולים בקנה אחד עם הגדרת סימון )תשל"ט: ."פשוטו של מקרא

ריגורוזי', ועם העובדה שכשלוש רבעי פירוש רש"י מבוסס על -רש"י כפשטן 'לא

פי שרשב"ם מציג כאן חלופה לפרשנות רש"י, אין  (. אף על20המדרש )קמין תשמ"ו:

"(, כי אם אל יזוז מנימוקי זקני רבנו שלמה"י )"שרורס שפרשנותו טובה מזו של הוא ג

וטוב אשר תאחז בזה, וגם מזה ") אין היא באה אלא להשלים את התמונה הפרשנית

"י, רש את החריפצורה בקר במבפירושיו, רשב"ם לעיתים על אף ש  (."אל תניח ידך

 ברים הבאים: עולה מהדש כפי, רב מתברר כי הוא רחש לו כבוד

וגם רבנו שלמה אבי אמי מאיר עיני ]...[ ז:ב(: קב' )בר' לעי'אלה תולדות 

גולה שפירש תורה נביאים וכתובים נתן לב לפרש פשוטו של מקרא. ואף אני 
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היה לו שמואל ב"ר מאיר חתנו זצ"ל נתווכחתי עמו ולפניו והודה לי שאילו 

 ות המתחדשים בכל יום. פנאי היה צריך לעשות פירושים אחרים לפי הפשט

רשב"ם.  לזמנם של-יו החדשנייםשוריפבכי רש"י גילה עניין  מתברראלו  םירמדב

מרמז לכך כי בסוף ימיו של רש"י  "הפשטות המתחדשים בכל יום"דומה כי ההיגד 

בא לידי ביטוי בגילויים ה זה . מפנאשר עליו הצבענו קודם 'מפנה לשוני'-אירע ה

או  "המשכילים"של  םעמד ככל הנראה על סדר יומ חדשים על אודות הלשון,

, ונדון בכובד ראש על ידי רש"י כבודו )ראה להלן( פילוסופים(=) "השכל-אוהבי"

מציג מפנה זה או תאר (. רשב"ם אינו מ"והודה... התווכחתי עמו ולפניו"ובעצמו )

 ז עליה באותו פירוש:ורשת, אולם הוא רומפרוגראמה פרשנית מפ

דונו ויבינו אוהבי שכל מה שלימ יעקב' )בר' לז:ב(: ישכילו 'אלה תולדות

רבותינו כי אין מקרא יוצא מידי פשוטו. אף כי עיקרה של תורה באה ללמדנו  

ולהודיענו ברמיזת הפשט וההגדות וההלכות והדינין ועל ידי אריכות הלשון ועל ידי 

שלש עשרה מידות ים מידות של ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי וע"י שלשים ושת

ם נתעסקו לנטות אחרי הדרשות שהן והראשונים. מתוך חסידות לאשל ר' ישמע

עיקר ומתוך כך לא הורגלו בעומק פשוטו של מקרא. ולפי שאמרו חכמים אל תרבו 

תלמוד אין לך בניכם בהגיון. וגם אמרו העוסק במקרא מדה ואינה מדה העוסק ב

נן ירכך בפשוטן של מקראות וכדאממדה גדולה מזו ומתוך כך לא הורגלו כל 

מני סרי שנין וגרסינן כולה תלמודא ולא הוה ידענא דאין במסכת שבת הוינא בר ת

 מקרא יוצא מידי פשוטו. 

כי פירושו אינו מתבסס על בדברים אלו ניכר הצורך של רשב"ם להתנצל על 

אין דכי אם על אמרת חז"ל " –שהן לדידו "עיקרה של תורה" ל"ב מידות המדרש, 

מתודולוגיה שלו, ומרמז ההוא מנסח על דרך השלילה את  ."מקרא יוצא מידי פשוטו

", בעומק פשוטו של מקרא"חז"ל, בכוונתו לעסוק מקובל כבר מימי לכך שבניגוד ל

 . "וןלש-ושינויי לשון-ייתוריות" או "לנטות אחרי הדרשולא " – 'היגיון'-ולהרבות ב

מפירושיו  יה שלו על דרך החיוב, אולםאמנם, רשב"ם לא ניסח את המתודולוג

מאיר את הכתוב, משפע כתובים אחרים בעיקר מתוך הפרשה עצמה,  עולה שהוא

(. רשב"ם משתמש במונח 'פשט' 566מקראיים )גרינברג תשמ"ג:-ומתנזר ממקורות חוץ

המקרא' ובמובן של דרך -וש', במובן של 'נוסחבשלושה מובנים שונים: במובן של 'פיר
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דת אותה הקוטביות ומאחורי מובנים אלו עומ – (30ציונאלית )טויטו תשס"ג:פרשנית ר

 המקראי המאפיינת את הפרשנות הסכולסטית, אשר מהעבר האחד רואה בטקסט

'auctoritas'ומהעבר אחד לוקחת בחשבון את ה ,-'ratio' . 

היסודות החדישים  (,30ית של טויטו )תשס"ג:על פי האינטואיציה הבלשנ

הדקדוק, "הם:  "שים בכל יוםהמתחד הפשטות"ייחס רשב"ם באומרו שאליהם מת

. יסודות אלו מהווים בעצם "העניינים, ההיגיון, ודרך המקראות-ההקשר, קישור

 .(28'פירוש', שהוא המובן המילולי )טויטו שם:על ידו נדבכים נוספים למה שנקרא 

הרובד  הוארוש' : 'הפילמה שמתאר טויטו )שם( ותבלשניע הגדרות ו להציברצוננ

תייחס למשמעות המילים ולאופן שבו הן מתחברות יאור הלשוני, ומתההסמנטי של 

למילים אחרות. 'הדקדוק' מתקשר לרובד התחבירי של התיאור באופן קולוקטיבי 

'ההיגיון' -קשר' והלשוני, ומתייחס לסדר המילים במשפט ולצורות המילים. 'הה

ים והפרגמאטיים יטלינגוויס-ים ובעיקר הפסיכולינגוויסטי-מתקשרים לרבדים הסוציו

משים בה ולשפה כפעולה ת, המתייחסים לשימושי השפה, למששל הטקסט

, שהם 'לכידות וקישוריות'מה שמכונה ככל הנראה העניינים' הוא -תקשורתית. 'קישור

המקראות' מתייחס לממדים המבניים -הטקסט. 'דרך-מונחים מתחום דקדוק

עולה כי ברשב"ם מצויים ניצנים  (טויטו )שםאם כן, מדברי ט. של הטקסוהסגנוניים 

מגוונות, ולא רק לעניינים סמנטיים ותחביריים, שהם ות יבלשנשל מודעות לתופעות 

 מתחום עיסוקה של הבלשנות קלאסית.

והטקסטואליות שאיתן ( סקר את התופעות הלשוניות 449-513מלמד )תשל"ח:

שנית מצד לבנו כאינטואיציה תיארשת מה ומאשש א – תמודד בפירושומרשב"ם 

ו. הוא מציין את ריבוי הערותיו הדקדוקיות הסמנטיות והתחביריות של רשב"ם, טויט

(. בצד תופעות אלו שהן מעניינה של הבלשנות 512-513תוך הדגשת נכונותן )שם:

ת רשב"ם למבנה הטקסט ולבעיות העריכה שהוא הקלאסית, הוא מצביע על מודעו

ת, לסתירות ולחזרות נית לכפילויושרנותן משמעות פ רשב"ם(. 511מציג )שם:

ואם כן בפרשנות  –( 512(, 'ויש ופירש פסוק תורה לפי החיים בזמנו' )שם:511)שם:

יו הסמנטיים, ממדהפרגמאטי של הטקסט, בצד  ממדרשב"ם קיימת התייחסות ל

 והמבניים.התחביריים 

 : רבי שלמה יצחקיי"רש -

ועל  –יים של פירוש רש"י ריבות בצדדים הסמנטיים והתחבעבודתנו עוסקת ר
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 ,צרפתייםהבלעזים  יושימושמודעותו של רש"י לעניינים סמנטיים ניתן ללמוד מ

על התכונות הסמנטיות של  חברות המדקדקים הספרדיים.ובמ תרגום אונקלוסב

-תש"םאבינרי )ו )תש"ן(, וארנד (, ליבוביץ378-421)תשל"ח: פירוש רש"י עמדו מלמד

פי פירושי רש"י למקרא  רש"י' שהוא מילון מקיף על תשמ"ה( שערך את 'היכל

אצל , וכן (תשס"ב) קוגוטאצל ו נדונים התחביריים ביצירת רש"י היבטולתלמוד. ה

. (123-138מזהה חשיבה בלשנית אצל רש"י )גמליאל תשס"ט:ש( תשס"ג) גמליאל

על די הצורך לא עמדו ד כה עשהוא בכך בתחומים אלו בכך,  תנוחידושה של עבוד

 נוצרי.-ים אלו בהקשר של הפולמוס היהודיבטיה

שלכאורה רש"י התקנא בידע הלשוני החדיש של רשב"ם, ושראב"ע אף על פי 

בעינינו נראה  –( 248-221הדקדקן לא החשיב את רש"י כאיש פשט )מונדשיין תש"ס:

שמא אפילו יש בהן ניצני , ושגותיו הלשוניות של רש"י נופלות בערכן משלהםין הכי א

(. התבוננות 124יותר ממה שסבור גמליאל )תשס"ט:ות מודרנית, אולי אפילו נשבל

קיימים יסודות פרשנות רש"י מרמזת לכך שברשב"ם של תודולוגיים מגדיו היהב

, אשר מקורם בדרש. על פי רשב"ם הדרש (87 'עמפרגמאטיים לא מעטים )ראה 

ככל הנראה קיימת ו – בר' לז:ב( ,אלה תולדות יעקב'')ראה 'רמיזת הפשט' -מ למדנ

שהוא מושג , 'Grice (1957) 'implicature לבין מה שמכנהזה הקבלה בין מושג 

י ה כפהמילאף על פי שאין חפיפה מלאה בין  'השתמעות'במילה מתורגם בעברית ש

שינוי ייתור ו'-גם נלמד מ הדרש. (87 'עמ)ראה שמשתמש בה גרייס לבין תרגומה 

ככל הנראה קיימת הקבלה ו – 'ולא יכול', שמות מ:לה(מתחיל -ראה דיבור) לשון'ה

  .(Grice:1975)'עקרון שיתוף הפעולה' -מודעות ל זה לביןמושג  בין

אשר   – (512)מלמד תשל"ח:יות אלו בשיטות פרשנמיעט לנקוט רשב"ם כאמור 

, רש"י מכריז על המתודולוגיה בראשית ג:חלו שובפיר .ת הרבה יותר את רש"ימאפיינו

 הפרשנית שלו, אשר אותה הוא מנסח במילים ספורות באופן הבא:

יש מדרשי אגדה רבים, וכבר סידרום רבותינו על מכונם 'וישמעו': 

ואני המפרש לא באתי לפרש אלא לפשוטו  בבראשית רבא ושאר מדרשות.

 ו דבר דבור על אופניו.עמהמיושבת על דבר המקרא ושו שלמקרא ולאגדה

מבחינת הפרשנות היהודית, מסמן הביטוי "דבר דבור על אופניו" מפנה רציני 

ביותר. לצרכים פרשניים, רש"י גורס גישה אל הטקסט המקראי, כאילו זהו שיח אשר 
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את . הכתוב אמנם מכיל (ordinary language)שון ההרגלית עליו חלים כללי הל

ד. לצורך הפרשנות התייחסותו ח"ן בלב-זו נגישה ליודעי תהאמת לאמיתה, אך אין אמ

כל כאל שפה יומיומית, בעלת כללים מוגדרים. כלומר רש"י -אל השפה היא קודם

טקסט מסיר מדרכו מכשולים הנובעים מתפיסה מטפיזית וטרנסצנדנטית כלפי ה

י ביותר לשפה, אולם בהמשך המקראי. מדברים אלו עולה כביכול יחס אובייקטיב

 נראה לא רק לזה מתכוון רש"י. יג ראיות המרמזות שככל הצנ

מכל מקום מעל לרובד אובייקטיבי קיימים רבדים נוספים בפרשנות רש"י 

לברד על פי גהנרמזים בהיגד המתודולוגי, אשר הם פחות אובייקטיביים בטיבם: 

השיב לשאלות העולות ל'יישוב המקרא' מתכוון רש"י -( ב177-186שס"א:)ת

וגם עם קשייו , יםדקדוקיהסמנטיים וה יוקשיכלומר להתמודד עם  :טמהטקס

 . יםהקשריההגיוניים או ה ים,סגנוניה

למה מתכוון רש"י בשימושו במושג 'פשוטו שלמקרא'? יש בין החוקרים אשר 

'פשוטו של -אולם הסברה הרווחת היא ש –ובן המילולי אמרו כי רש"י התכוון למ

טואליות הקיימות התופעות הלשוניות והטקס לכקרא' הוא ביטוי המציין את מ

(: עבור רש"י "פשוטו של מקרא הוא הכתוב עצמו 250בטקסט; וכדברי ארנד )תשנ"ד:

במלוא ההקשר ומבחינת כל הקשרים שבין מרכיביו, כולל המובנים המתחייבים 

 שרים אלו או הנחוצים לקיומם". מק

הפשטן -ר גם רשב"ם שאטיביים פחות או יותר אלו, בנוסף לרבדים אובייק

רש"י מעמיד במוקד פרשנותו את אמנם  ו המתודולוגיבהיגד –מתייחס אליהם  הטהרן

גרינברג )תשמ"ג: כדברי מסמרות במדרש.  הקובע ל , אולם הואפשוטו של מקרא

מכונו  ת' היא האגדה המעמידה כל דיבור במקרא על( "'אגדה המיישב559-567

בכתוב  והמספקת פרטים המשתלבים םיסו, כלומר אגדה הממלאת פערובסי

, אליבא תוהמקשרים את הכתובים לכדי רצף המניח את הדעת". בלשון בלשני

של  'לשוני-החוץ'או  'ילשונ-המטא'דגרינברג )שם( אצל רש"י 'הדרש' אוצר את החלק 

  הפרגמאטי של הטקסט. ממדבנת הרם לה, ותוהטקסט

וכדברי  –יציאה זו מבוקרת  ,יוצא אל מחוץ לטקסט המקראיאף על פי שרש"י 

"המעוניין לעיין -( היגדו המתודולוגי של רש"י פירושו הוא ש503לייבוביץ )תש"ל:

סוגריים אלו מצויים במקור([ לא –במדרשים לשמם, אל יחפשם כאן. ואני ])ו"ו הניגוד 

הוי אומר ולתרץ קשיים".  תי ליישב הדוריםאלא לפשוטו של מקרא ]...[ היינו בא באתי
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גומלין -ודרש, מקיימים ביניהם יחסי-הנקראים גם פשט-ואגדה -י מקראשנות רש"רפב

הדוקים ומורכבים, ועומדים זה לצד זה )'ואני המפרש לא באתי לפרש אלא לפשוטו 

 שלמקרא ולאגדה...'(. 

תוב, אלא גם לאופן שבו הוא כתוב, שם את ליבו למה שכלא זו בלבד שרש"י 

הצביע על כך שהמתודולוגיה  (251:)שםארנד (. 252:דולרלבנטיות שלו )ארנד תשנ"

המדרשית של רש"י מושתתת על הנחות היסוד הבאות: שייתכן יותר מפירוש אחד 

אם  .סר משמעות בתורהוחמוששום דבר אינו מיותר או לכתוב, שהתורה היא אחת, 

דבר היא שרש"י תופס את ה הרי משמעותשל חקר השיח  םנתרגם דברים אלו במונחי

, (91 'עמבעל לכידות )ראה , כ(81 'עמ( )ראה פוליפוניקולי )=-רבסט המקראי כקטה

תפיסתו . (87 'עמ)ראה   Griceשל ''עקרון שיתוף הפעולה-נשמע לשיח הוכ

-את רבמסבירה  , היאת שבפירושיוורבאה לידי ביטוי בסתירש"י  שלפוליפונית ה

כיצד רש"י התפלמס עם הנצרות, ובה בעת גם במקצת והיא מסבירה  –גוניות פירושו 

פרשנים נוצריים דגולים כמו ניקולא דה לירה השתמשו בפירושו לצרכיהם 

שלאחר  מחשת תפיסתו הפוליפונית של רש"י כלפי הטקסט, נצייןהלהפולמוסיים. 

: "כל הפנים הללו במדרש ואינני ים לקהלת ז:יט רש"י כותבשושהוא מביא שישה פיר

יכול ליישב עליהן מקרא של אחריו". החיפוש אחר לכידות הטקסט ניכרת בכל 

 –)בר' לח:א(  פירושו, ולעיתים באה לידי ביטוי באמרה "למה נסמכה פרשה" זו לזו

לעומת  יחידה היא המייחדת את רש"י(, "תפיסת ה82ולדידה של קמין )תשמ"ו:

יטוי לכך שכל תופעה טקסטואלית היא בעלת משמעות עבור מקורותיו". אולי הב

רש"י, מצוי בפירושו לדברים לב:מז: "'כי לא גבר ריק הוא מכם': אין לך דבר ריקן 

 ר". בתורה, שאם תדרשנו שאין בו מתן שכ

שבמקרא, רש"י משתמש לסברת לייבוביץ )תש"ן( בכדי ליישר את ההדורים 

(; ליישוב קשיים 371מבהירים רעיון )שם:קור למשלים הממחישים או מכבמדרש 

(; 384(; למתן משמעות לפרטים 'מיותרים' )שם:374בענייני אמונות ודעות )שם:

(; 395דבר שנאמר )שם:(; להנמקת מעשה או 391לבירור סתירות ואי התאמות )שם:

; ועוד. נראה שכל (401אינם קיימים בטקסט )שם:לגילוי פרטי עלילה וקטעי שיח ש

כלומר,  –אמצעים המסייעים לרש"י להוציא את הטקסט מידי פשוטו אלו הם 

 המשווים לטקסט הקשיח והאובייקטיבי את הסובייקטיביות הראויה בעיני רש"י. 
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ם י ביטוי גם בדרכו בהבאת המדרשיהסובייקטיביות של רש"י באה ליד

הג לא זו בלבד שרש"י אינו נו הם הוא נוקט בגישה מדרשית:ובעיבודם, אשר כלפי

לציין את מקורותיו המדרשיים, כי אם הוא בררני במדרשים שהוא מביא )לייבוביץ 

"משתמש -ו –( 465(, הוא מעמת בין פשוטו של מקרא למדרשו )שם:459תש"ן:

ום, שלו: מעבירם ממקום למק עיניו, ]...[ עושה בהם כבתוךבמדרשים לפי ראות 

עד שיהיו לאחד בידו"  –משנהו וסיף, אף מרכיב מקור על מומשנה את ניסוחם, גורע 

( יחסו של רש"י כלפי 91(. במילים אחרות, כפי שאומר גרוסמן )תשס"ו:457)שם:

 המדרש הוא כאל עיסה, כחומר ביד היוצר. 

שממנה הוא נוטל על פי הווים בידי רש"י עיסה למעשה לא רק המדרשים מ

ומאפשרים  על  –ר בידי רש"י כחומר ביד היוצ כי אם כל מקורותיו משמשים –צרכיו 

( ליצור שלושה סוגים של פירושים: "אלה שהכתוב מכיל אותם 259פי ארנד )תשנ"ד:

. ומחייבם, אלה שהוא סובלם משום שהם מתיישבים עמו, ואלו שהכתוב לא סובלם"

סוג מסוגי הפירוש, ובחר  עוד הוא אומר )שם(: "רש"י לא הדיר עצמו הנאה משום

ים ומתודולוגיים ]...[". לסברת גרוסמן )תשס"ו( מלבד כם לפי עקרונות תיאולוגיותמ

ביאורים לשוניים ובעצם אגב פרשנותו הלשונית, רש"י החדיר בפירושיו את השקפת 

 ו, ערכים חינוכיים ועמדות חברתיות. ישראל וייחוד-עולמו בעניינים כגון עם

י כטקסט אשר אינו מספק "שלו עולה שהמקרא נתפס אצל רמדברי חוקרים א

המדרש מהווה מקור המסייע לו בידי רש"י, ת כל המידע המפורש הנחוץ להבנתו. א

למלאות את הפערים הקיימים בטקסט, ומספק לו את חלקי הפאזל הנחוצים לבניית 

וגם עם השקפת  – הטקסט המקראי המתיישבת עם מילותיו תמונה קוהרנטית של

-חרות, רש"י מכיר מראש בחשיבות המידע החוץא םיבמיל. עולמו במגוון נושאים

 מדרשי או מקראי, להבנתו המלאה והעמוקה של הטקסט המקראי.-לשוני 

( מסכמת את תכונותיו הלשוניות של פשוטו של מקרא על פי 79ן )תשמ"ו:קמי

 : י של הטקסטאצל רש"י אין הפשט מציין בהכרח את מובנו המילול דה,לדיו – רש"י

"כל הפשט מציין את  (,73)שם: יתים הוא אף נוגד לו. כדבריהעל ולםיש וכן, א

בזיקת גומלין,  –המרכיבים:המבנה התחבירי והדקדוקי, המשמע הלשוני והתוכן 

ן עולה רות, מקמיבמילים אחביניהם לבין עצמם וביניהם ובין היחידה בשלמותה". 

רגמאטי, פההטקסט: הסמנטי, התחבירי,  שרש"י מתייחס לכל רובדי המשמעות של
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אמנם דברים אלו אמורים על רש"י אבל ייתכן שכוחם יפה גם לרד"ק וחזקוני, והמבני. 

 אשר אף הם משלבים פשט ומדרש.

לם אמרנו שהביטוי 'דבר דבור על אופניו' מסמן יחס אובייקטיבי כלפי השפה. או

 ים כך. ביטוי זה מקורו במשלאם מתבוננים מאיין לקוח הביטוי מתברר שאין הדברי

ההקבלה: 'תפוחי זהב במשכיות כסף, דבר דבור על  )כה:יא( שבו כתוב על דרך

נזם זהב וחלי כתם, מוכיח חכם על אוזן שומעת' )משלי כה:יא(. אם כן, על  –אופניו 

ל 'מוכיח חכם על אוזן שומעת'. הווה אומר, פי משלי 'דבר דבור על אופניו' עומד מו

הרובד האובייקטיבי מעי המציין מחד אולי את שמ-על אופניו' הוא ביטוי דו 'דבר דבור

'החכם' המוכיח מבקש שתפיק ממנו, או -של הכתוב, ומצד שני הוא מציין מה ש

 במילים אחרות את מה שהאוזן צריכה לשמוע.

 : רבי דוד קמחיק"רד -

אנו -ימינוועל תרומתו לבלשנות העברית עד ל –דקנים משפחה של דקרד"ק נולד ל

חוקרי העברית המקראית מצטטים את דבריו )קדרי  מרביתס, ג'ואון, וויאין עוררין: גזנ

פרשנות לאחר עסוק בלחל (. בניגוד לשאר הפרשנים, רד"ק ה161-164תשנ"ג:

)מערבי  ייםקקדום דנושאיבדנות  ויצירותיו הראשונות –שהתעמק בשפה העברית 

, שבו םיבור בן למעלה ממאתיים עמוד(: "ספר המכלול" הוא חי306-307תש"ס:

על בנייניהם, לפי שיטה הנהוגה עד היום, 'השמות' )=שמות -מסודרים 'הפעלים' 

הוא למעשה מילון מקראי.  'ספר השורשים'עצם( ובסוף 'המילים' )=מילות החיבור(. 

לוגיה הערבית, ותלמידיה היהודים הספרדיים. בספרים אלו, ניכרת השפעת הפילו

ערבית, וגם הארמית עם הלשונות קרובות,  םס את הגדרותיו על השוואה ערד"ק מבס

(, שהיא 'ספרים מדויקים' נו, על המסורה )כלשו. רד"ק התבסס עם לשון חכמים

מערכת ההוראות המשמשות לשמירה על צורת כתיבתו ועל נוסח המקרא )ייבין 

 שהיא טומנת (. יצירת רד"ק התפרסמה בזכות הידע הלשוני הרב 130-159תשכ"ח:

לשוני היא נלמדה על ידי נוצרים ותורגמה ללטינית -סיהפולמו הכובשל ער– בחובה

כבר בימי הביניים. יתר על כן, ברפורמציה טיעוניו הלשוניים שימשו במחלוקות 

 . (Talmage:1967) שהתלקחו בין קתולים ופרוטסטנטים על פרשנות המקרא

להיות איש פשט, מלמד  אף על פי שרקעו הדקדקני הועיד את רד"ק  

את רד"ק כפרשן סינטטי הממזג בדבריו את שיטות קודמיו  גדיר( מ738-777ג:")תשל

זמנו: את מדרשי חז"ל, את התרגומים, את המסורה, את דרכו של רש"י ובית -ובני
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ואת התיאולוגיה פילוסופיה אלית, את הסמדרשו, את הפרשנות המדרשית הפרובנ

קומנטר -ירושו סופרפבשנית הספרדית, ויש הרואים של הרמב"ם, את המסורת הפר

במידה מסוימת רד"ק משמש לגבינו חלון לעבר ק(. -ב"ע )ליפשיץ תשכ"ז:צטשל רא

הפרשנות המקראית הספרדית, אשר לא הובאה בעבודתנו מסיבות מתודולוגיות. 

אלא שהוא בחן, ניפה והוציא  –יקט פירושים "ק לשרד זו בלבדהסברה היא שלא 

גוניות פירושו בעובדה שהוא נולד -מסבירים את רב .ידו פירוש בעל אופי ייחודימתחת 

וחי בדרום צרפת, שהיוותה בימי הביניים צומת תרבויות חשוב. אמנם רד"ק לא הכריז 

ית והגיונית. על מתודולוגיה פרשנית מסוימת, אולם פירושיו מנוסחים בצורה שיטת

פירושים  ענוהג לפרט את הקשיים, מצי רד"ק ,תמציתיים פירושיובניגוד לרש"י ש

תן את דעתו גם וומצביע על הפירוש שנראה לו יותר. רד"ק נאפשריים שונים, 

טקסטואליים ובוחן את הטקסט במבט ביקורתי )מערבי -ים טקסטואליים ומטאהיבטל

ועל נימוקים פסיכולוגיים,  מושכל על קודמיו ו הוא נשען באופןיתובסבר (.316תש"ס:

שמבחינה לשונית,  ם של סברתו מרמזים על כךינים ומדעיים. המקורות המגווהיסטורי

אלא שמה  –המודרנית חדרי הבלשנות מ רביםגם פרשנות רד"ק עוסקת למעשה ב

, אצלו זהו תוצר של מחקר מפותחתבלשנית  שאצל רש"י הוא בגדר של אינטואיציה

 י מעמיק. לשונ

 : רבי חזקיה בר מנוחחזקוני -

שמש מעין פירוש בה"א הידיעה. חזקוני ל ד'חזקוני' נוע-סבורה ש( 110יפת )תשנ"ב:

כסלו . כב(-תשמ"ב:יזנבו ))ריב"ש( ר' יוסף בכור שור של פירושו משפע וה

. לדידה של ( סבור שפירוש חזקוני מהווה עד נוסח לפירוש רשב"ם173-193)תשס"ח:

 ,ישה חומשי תורהלקט נבחר של פירושים לחמ חזקוני הוא למעשה( 92:נ"בשת)יפת 

ש זה אזכורים מדרשיים וכן את עקבותיהם של פרשנים כגון רש"י, בפירו אוניתן למצו

אין חזקוני נוהג  ,רש"יאת דברי מלבד . רשב"ם, ריב"ש, ראב"ע, רד"ק, הג"ן ועוד

 (. 95להביא את הדברים בשם אומרם )שם:

ואולי  –ורשב"ם  קומנטר של רש"י-עניין אותנו משום היותו סופרזקוני מפירוש ח

פרוש חזקוני מהווה לגבינו מעין דלת אחורית שממנה ניתן כמו כן,  .קגם של רד"

ל פרשנים שיצירתם השתבשה או בעלי ערך לשוני ופולמוסי, שלהתבונן על פירושים 

 . ורמב"ן , ריב"שראב"עכגון  – ת בקורפוס עבודתנוכללאינה נאשר אבדה, או 
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 "בים תרגומיים בפרשנות יציהיבט

ה, אולם הוא לא הוכיח את שרש"י הכיר את הוולגאט ( טען320-332בער )תש"י:

הרי הם מועטים הוולגאטה בפרשנות יצי"ב ם של אזכורי. בכלל, אם קיימים טענתו

ספר הן ב –. ביצירות הקמחים מאוזכרת הוולגאטה במפורש , ולא מפורשיםביותר

 לישעיה( והן בפירושי רד"ק 35,43הברית לריק"ם, אביו של רד"ק )תלמג' תשל"ד:

, ולא קיימים אולם כאמור אזכורים אלו מועטים מאוד –( :Talmage 1967)לים ולתהי

, ויפת )תשס"ח( . קיימת סברה כי רשב"ם הכיר את הוולגאטהבפירושי רד"ק לתורה

אולם הראייה . הושפע מהוולגאטה אף הציגה מספר דוגמות מהן עולה שרשב"ם

כותב: בו הוא שמות כ:יג, ל ופירושבם ידע לטינית מצויה היחידה עד עתה שרשב"

 ?[וולגאטה]האם הוא מתכוון ל"תשובה למינים והודו לי, ואף על פי שיש בספריהם 

כמו כן, טויטו  25הם לא דקדקו". –'אני אמית ואחייה' בלשון לטין של 'לא תרצח' 

שר פירושיהם בידי מות לג:יג, לד:י, לד:כט( א( מציין שלושה מקומות )ש175)תשס"ג:

ו טוען )שם( כי בזמן פירושו, תרגום הוולגאטה ים לוולגאטה. לפיכך טויטזמרשב"ם מר

בעבודתנו להכרת הוולגאטה  ותבאומה"ריחף לנגד עיני רוחו של רשב"ם". הראיות 

הן נמצאות לא  ;אלא שהן רבות יותר – על ידי פרשני יצי"ב, הם מהסוג שמביא טויטו

הן מבוססות על  ;לספר בראשית ם פרוסות בכל פרשנות יצי"ברק אצל רשב"ם כי א

הן נבחנו לאור הספרות  ;השוואה בין העולה מהוולגאטה לבין העולה מפרשנות יצי"ב

, כלומר על פי והן נבחנו לאור הפרשנות הנוצרית הקדומההפולמוסית היהודית; 

 . ה וכתבי אבות הכנסייההברית החדש

 החוקרים שהבאנו, לם מוצקות אולי יותר מאלו שעל אף שהראיות שאנו מביאי  

. יחד עם או ידעו לטינית פרשני יצי"ב הכירו את הוולגאטהכי  חיהוכבכדי להן באין 

 של תרגום לשוניים וחיו בעולם -רביו הזאת, אנו סבורים כי כיוון שרש"י, רשב"ם ורד"ק 

אטה מתוך הידע עשויים להסיק את מה שכתוב בוולגהיו , הם ( 289-290א:)יפת תשס"

במקרא ובפרשנות הנוצרית. סברה זאת מתבססת על כך  ,בתרגוםשלהם 

שבפרשנות בית מדרשו של רש"י, ניכר השימוש המוגבר בתרגומים לארמית 

(Bowker:1969:109-123, פוזן תשס"א ,)ובלעזים שמקורם בגלוסרים, שחוברו בידי 

 ,Banitt 1966:21-33)תית של המקרא 'הפותרים' על בסיס הלימוד על פה בצרפ

Weiser 1995:30-42)משפחתו של רד"ק היו-בני ,צרפת-. בניגוד לפרשני צפון 

 
 וצרים תרגמו 'לא תרצח' כאילו כתוב במקור 'לא תהרוג'.רשב"ם מתכוון לומר שהנ 25
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. אסכולה זו קיימה מחלוצי אסכולת התרגום של טולדואביו היה , ומתרגמים ממש

יצירות  מותרגפיפה אחת, וסדנאות תרגום, שבהן מתרגמים יהודים ונוצרים עבדו בכ

ן אפוא שהמגע המתמיד כתיי. (Villanueva 1994:123-145)מהערבית ללטינית מופת 

כן ההכרה העמוקה של טקסט המקור יצרו תנאים שאפשרו ו, מתרגמים נוצריםעם 

 אם לא להכיר את הוולגאטה, אזי לנחש את רוחה אפילו מבלי צורך לעיין בה.

 ת יצי"בים פולמוסיים בפרשנוהיבט

ם נוצריים. יביות שפרשני יצי"ב הכירו כתמתחילת דיוננו ראוי לציין כי אין בידינו רא

הכיר את הנצרות, הרי לא  שהוא הקדום מבין פרשנינו,- סברתנו היא שאם רש"יאולם 

מאה . סברה זו מתבססת על העובדה שדווקא מהכל שכן שממשיכיו הכירו אותה

ות שחלה התגברות של רש"י, קיימות עדויות רבואילך, כלומר בערוב ימיו  הי"ב

אם משום שהתגברות הצימאון לידע  –צרים ונדע תיאולוגי בין היהודים לבהעברת י

עברי מצד האליטות הנוצריות הביאן ליזום מגעים עם רבנים בני תקופתם לצורך 

דתי יצרה הזדמנויות -ן(, ואם משום שההסלמה בפולמוס הבי20 'עמלימוד )ראה 

מצבים של דיאלוג  וואם אגב הויכוחים אשר יצר ע אם זה אגב הדרשותלחילופי יד

 (. 17 'עמ)ראה 

, שכן לכאורה לא היו לרש"י מניעים טובים להתפלמס עם הנצרות בכתביו

מן רק הגזרות הקשות שהיו מנת חלקם של יהדות צרפת החלו להטביע את רישו

 יםמעיטמ( 460וארנד )תש"ן: ליבוביץבערוב ימיו של רש"י. זאת אולי הסיבה ש

חשיבות הממד הפולמוסי ביצירתו הפרשנית של רש"י. אולם רבים חולקים עליהם, מ

במטרה פולמוסית. בער  ומפירושי רש"י חוברחלק ניכר ואף יש הסבורים כי 

כי קיימת זיקה בין יצירת  וסברהחוקרים הראשונים אשר  עם( נמנה 320-332:י)תש"

ם הנוצרים, כי חי בכפיפה אחת ע לא זו בלבד שרש"י. לדידו, רש"י למציאות של זמנו

שביחסים בין היהודים לנוצרים: בימיו חלה עלייה בקנאות  שליליאם הכיר את הצד ה

ו הצלבנים ביהחר ך פרעות אלובמהלו – דתית, אשר הגיעה לשיאה בפרעות תתנ"ו

כן,  יתר על(. 320-332:ימדרש שבו למד רש"י באשכנז )בער תש"ובית ה הקהילה את

מד בנו של גדול חכמי אשכנז, רבנו גרשום מאור ר קודם לכן השתודככל הנראה, 

-126אשר בבית מדרשו למד רש"י )גרוסמן תשנ"ה:, (112)גרוסמן תשמ"א: הגולה

הנצרות בפני  : הווי אומר רש"י הכיר מקרוב את האתגר הרוחני, שהציבה(131

  עות.רפו כחמור אפילו יותר מאשר הוייתכן שאתגר זה נתפס בעיני –היהודים 
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( עמד על מגמתו הפולמוסית של רש"י בפירושיו לנ"ך, 45-59רוזנטל )תשי"ח:

, (97-105)תשמ"ב ספר שמות ואילו טויטו התמקד בעדויות לפולמוסיות פירושי רש"י ל

( אמנם 449-472:2004) Cohen. לסברת (Touitou 1990:159-183)ו -ולספר בראשית א

ציא מכך ראייה שו לתהלים, אולם אין להווררש"י מתפלמס עם הנצרות בפינראה כי 

שהוא מתפלמס עם הנצרות גם בפירושו לתורה. לדידו, אם רש"י רצה בכך, מדוע 

 הוא לא נקט בסגנון הפולמוסי המאפיין את פירושו לתהלים גם בפירושו לתורה? והרי

ושיהם לתורה. דומה כי גם רשב"ם ובכור שור נוקטים בסגנון פולמוסי גם בפיר

בזמן חיבור הפירושים הפולמוסיים לתהלים  לשאלת כהן נתונה במאמר: הבהתשו

ועל כן טון  –נוצרי -ושיר השירים, רש"י היה זקן יותר ונחשף יותר לפולמוס היהודי

ן בטון המאמר בכדי ללמוד על הפירושים חריף יותר בפירושים לנ"ך. אולם, אי

ון ובעצם מתאים בעצמתו תמנם טון פירושי רש"י לתורה פולמוסיות הפירושים. אמ

יחד עם זאת, בעבודתנו התרשמנו כי מבחינת התכנים הפירושים  –אתגרי השעה ל

 מגיבים בצורה חריפה לאתגרי השעה.

אנו נביא כאן , ךאין ספק כי פולמוסיות רש"י בולטת יותר בפירושיו לנ"מכיוון ש

הפולמוסית של  תת רש"י מחובר ביותר למציאואשר ידגימו את היומשם, שתי דוגמות 

נוצרי יכול -רק המומנט המלחיץ של הויכוח היהודיכסברת טואיטו )שם(, , זמנו. למשל

ואל ]יפגוש[ כסיל  –להסביר את פירושו למשלי יז:יב: "'פגוש דוב שכול באיש 

 יפגוש דוב שכול, ואל יפגע בו אחד מן המינים הכסיליםבאיוולתו': טוב לאדם ש

'למה רגשו גויים' )תהלים ב:א( מדגים -תו". פירושו לרוהמסיתים אותו לסור מה' ות

היטב את הכרת רש"י את הפרשנות הנוצרית לברית הישנה, את פולמוסיות פירושיו 

כתוב  ואת נחת הזרוע שהפעילה הצנזורה הנוצרית כלפיהם: בפירוש המצונזר

דוד  משמעו יהיה נכון לפותרו על"רבותינו דרשו את העניין על מלך המשיח, ולפי 

מצונזר כתוב: "רבים מתלמידי ישו דרשו את העניין על -הלא ואילו בפירוש –עצמו" 

מלך המשיח, ולתשובת המינים נכון לפותרו על דוד עצמו". יש להודות, שפירושים 

-( מציין שבפירושים האנטי90-104תשמ"ט:וגבריהו ) –מהסוג הזה הם נדירים 

למוס, ובדרך רים או אפילו נימה של פוצושל רש"י, אין רמז כלשהו לנכריסטולוגיים 

כלל הביקורת מנוסחת בצורה עקיפה ביותר או סמויה. הצורך בניסוח מעורפל נבע 

מהחשש מפני נחת זרועה של הכנסייה, וגם משום שהיה עניין טאקטי לגלות כלפי 

 חמה שערה. אדישות כלפי הנצרות או להתעלם מקיומה, תוך החזרת מלחוץ 
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יו מקורות המידע שהיו לרש"י על הנצרות? רנו היא מה הקחשאלה החשובה למ

מקורות מידע היו כמובן הויכוחים, וכן הדרשות שנישאו מפי כמרים ועל היהודים היה 

ן כי לא כל היחסים בי. אולם ראוי לזכור  (Zink 1984:489-516)להיות נוכחים בהן

את  הודים הכירוישוסביר להניח  –צל הפולמוס היהודים ובין הנוצרים התנהלו ב

עם בניחותא נשא ונתן הנצרות גם שלא מבעד לפולמוס. קיימות עדויות שרש"י 

מהשו"תים של רש"י ומפירושיו מעלה קטן )תשנ"ז( כי . סביבתו הנוכרית )קטן:תשנ"ז(

נתן עם נוצרים באופן אישי, כי אם הכיר מקרוב את לא זו בלבד שרש"י נשא ו

א להכיר את למעשה קשה היה ליהודי של (ששון )תשכ"ב-חנם. על פי בןפול

הנצרות, שהרי היא היוותה חלק חשוב מההווי היומיומי של ימי הביניים. לדבריו, 

הפולחן הנוצרי נעשה בפרהסיה, סממני הדת הנוצרית היו מצויים בכל מקום, 

כן, כיוון שהיהודים . כמו (Garnier 1984:401-428) ת נעשתה בהשראת המקראוהאמנו

יהודים ונוצרים הכירו  –וכיוון שהערים היו קטנות  ו לגור בשכונות מיוחדות,שרטרם נד

 האחד את מנהגיו של השני. 

לשיטתו של אולם,  –כי רש"י התפלמס עם הנוצרים מפורשות אין עדויות 

Berger (1986:589-590)  אם פרשנות יהודית מביעה עמדות המנוגדות לרוחה של

י קשה שלא לראות סת על ספרות נוצרית, והרסבנצרות, יש להניח כי היא מתה

ביצירת רש"י התייחסות פולמוסית כלפי הנצרות. רש"י אמנם לא שטח את מטרותיו 

ברים הפולמוסיות, אך פירושיו שלא עברו עריכה על ידי הצנזורה הנוצרית עשירים בד

 מהיקף השנויים שהכניסה. רינוצ-שלא ניתן להבינם אלא בהקשר הפולמוס היהודי

ניתן להתרשם במיוחד מהשוואה בין כתבי , לתהלים י"ושי רשהצנזורה הנוצרית בפיר

וקיצוצי הצנזורה מהווים ראייה ועדות שפירושי רש"י  – היד לבין הדברים שיצאו בדפוס

  .נתפסו כפולמוסיים

ידע  רש"יככל הנראה ש נים( טוע1975:632) Grabois ( וכן326בער )תש"י:

Berger (1986:589-590  )ממקור ראשון. לדברי ת הנוצרית ונהכיר את הפרשלטינית ו

Rosenthal  (1967:104-105  )קבל את סברת נוטה להוא , ועל מה לסמוךטענה זו אין ל

ים יהודיים שעסקו שמקורות המידע של רש"י על אודות הנצרות היו סביבתו או כתב

   תשנ"ג(.:לימור) יםינבימי הבי נפוץ בין היהודיםש 'ספר תולדות ישו'בנצרות, לרבות 

Touitou (1995:236 סבור שככל הנראה רש"י הכיר את הנצרות דרך כתביה )

 -לצרפתית וה מקראהתרגומי , כמו המתורגמים לצרפתית שהיו נפוצים בזמנו
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'Elucidarium'  'ראה עמ(14ElucidariumElucidarium ייתכן שרש"י היה חשוף .)

שהציגו סצנות  'Biblia Pauperum'למקראות מאויירים נוצריים, למשל מהסוג של 

(. 14מהברית החדשה מלוות בסצנות מהברית הישנות המטרימות אותה )ראה עמ' 

החלו ל הנראה ככים אלו, שמסמכל תלמידיו יכלו להיות חשופיםסביר יותר להניח ש

 ,Berger:1884, Robson 1969:436-451) להופיע לקראת סוף המאה הי"ב בלבד

Avril:1987) .יצי"ב ותפרשנ את תוכןמסביר לעיתים  ים אלומכל מקום, עיון בחיבור .

ם אנו סבורים שלא מן הנמנע שרש"י אול אין לנו על מה לסמוך בדברינו הבאים,

המעט  שהם, מילים בלבד 120-כ חיבור זה הוא בן –מאמין' הנוצרי  הכיר את 'האני

את עיקרי האמונה הנוצרית, ובכל הזמנים נוצרים ידעו  ותבה ומתמצתורמהאת המכיל 

'אני מאמין' הנוצרי אמור -אפוא שההכרה שהלדקלם אותו בעל פה. יש להניח 

קנותיו בכל סמ"ך, הביאה אותו אולי להשתדל לסתור בפירושיו את להשתקף בתנ

 דרך אפשרית.

שמצוטטים רבות  –מדרשי חז"ל כבר בנוצרי קיים -טיפולמוס אנראוי לציין ש

תן וסית של המדרשים ניעיקר אצל רש"י. על החשיבות הפולמבפרשנות יצי"ב, ב

( אשר דלה מהספרות הרבנית 1903) Travers-Herfordלהתרשם מעיון בחיבורו של 

-רת הנצרות פחות או יותר במפורש. מכזהקדומה קטעים רבים שבהם מאו

Marmorstein (1968:VII עולה הטענה מרחיקת הלכת שהגות חז"ל עוצבה על ידי )

ענה המאתגר: . לדידו, בכל דרשת חז"ל יש לחפש את נמיידה האפולוגטתפק

גנוסטיים ופילוסופיים התמזגו בסופו מרכיבים והרי  –הגנוסטי, הנוצרי או הפילוסופי 

 ניקיאנית. -ות הבתררצשל דבר בנ

לעיתים מדרשי חז"ל מציעים פרשנות מקראית המנוגדת ברוחה לפרשנות 

(, אין המדרש בא תמיד לפרש את 11קל )תשנ"ו:הנוצרית, ולעיתים כסברת פרנ

לא הוא בא לבטא בעזרת הטקסט המקראי תכנים חדשים החשובים בעיני המקרא, א

(, לעיתים 272לטענת אורבך )תשט"ז: כריסטולוגי.-הדרשן, במקרה דינן תוכן אנטי

מתבהרת משמעותן המעורפלת של דרשות חז"ל אך ורק כשקוראים אותן לאור 

 נוצרי של המאות השלישית והרביעית לספירה. -ודיולמוס היההפ

שרש"י מתבסס עליו ביותר -( בראשית רבה 1985:XII) Neusnerו של לדיד

ורות שונים שהתחברו בין קמבפירושו לספר בראשית, הוא לקט של מדרשים מ

די נוצרי. השאלה המאה השנייה למאה הרביעית לספירה, בעקבות הפולמוס היהו
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או  אם מה שנראה כפולמוסי בפירושי יצי"ב מקורו במדרש זהשיכולה להישאל ה

הועתק ממנו? איננו מתכוונים להציג תשובה לשאלה זו משום מורכבותה, אולם ראוי 

רבה לבין ימי הביניים שבהם -העתיקה שבה חובר בראשית לציין כבר כאן שבין העת

יות. כמו כן, רפל ות משמעותחוברה פרשנות יצי"ב, גם היהדות וגם הנצרות חלו תמור

המדרשים, וטוען שהעדפת מדרשים אלו על  גוניותם של-( מצביע על רב7)תשנ"ה:

כי לרש"י  ןוראוי לציי –פני מדרשים אחרים עשויה להצביע על מגמתיות מצד רש"י 

כריסטולוגיות, אשר עליהן לא נרחיב את הדיבור -היו מגמות נוספות למגמותיו האנטי

ל ( שאם לשונו של רש"י שונה מלשונו ש7ומר רפל )תשנ"ה:)גרוסמן: תשס"ח(. עוד א

אף כאן בכל  –המדרש, הרי יש בכך בכדי להצביע על תפיסתו העצמאית של רש"י 

-נטיים שבוחר רש"י ניתן לזהות טביעות אצבע אשרנושא. לאור דברים אלו, אם במד

בל על כרימטולוגיות; לא כל שכן, כאשר ברור שרש"י משנה את לשון המדרש ומתק

כן שלרש"י, או לבאים אחריו, היו אנו נטען שיית –כריסטולוגי -ידי כך אפקט אנטי

"ל או זחכריסטולוגיות גם אם הם רק אימצו את טענותיהם של -כוונות פולמוסיות אנטי

 את מקצתן. 

בעיקר על ספר שמות  ,על פולמוסיות רשב"ם ידוע הודות לעבודתו של טויטו

ימת הפרכה שיטתית ומפורטת ( בפירושיו קי169)תשס"ג:ולדידו  –( 48-72)תשמ"ב:

ל התפיסה הנוצרית. למיטב ידיעתנו אין ראיות מחקריות על פולמוסיותו של חזקוני, ש

  .מלבד אלו שאנו מביאים כאן

באשר לרד"ק ראוי לציין כי כמעט כל המחקר על פולמוסיותו מתמקד בעיקר 

אמנם בפרשנותו ד"ק לספר בראשית. מחקר מתייחס לפירושי רהאין , ובספר תהילים

, (ריק"ם)ר' יוסף קמחי ל 'ספר הברית'-מת לוולגאטה, אולם אין התייחסות מפורש

שהרי  –התפלמסו עם הנוצרים  בסביבתו המיידית של רד"קאביו של רד"ק, עולה כי 

שימש דגם ליצירות פולמוסיות שנתחברו בכל זה ספר  (:מבואעל פי תלמג' )תשל"ד

ות חסרת תקדים ואין ספק כי ביצירה זו מפגין ריק"ם בקיא –ה בימה"ב רחבי אירופ

עיוות בין הסברות המועלות בספר, מובאת הטענה שהירונימוס  בתיאולוגיה נוצרית.

 : דעיןויאת המקראות ב

=הירונימוס ]גירונימוש המעתיק , אבל כי אין במקרא כאשר אמרת

בספר כזב ]בידו[ כי  ]...[ הרי דברי שלכם הוא המטעה אתכם ]המתרגם

הוא הרב והוא הקדמון, אינו כן וממנו , והוא האב ו]=ההקספלה[ס אוריג
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תלוי בו, כי נכתב מפי הנביאים  להכוהספר שלכם.  ]=תורגם[נעתק 

וממנו העתיק ובו האמין, זולתי  .ועליו סמך גירונימוש המעתיק ]םיע=השב[

ם והפך שורש מילים מעטים שלא הבינם או היו הפך אמונתו והחליפ

 (44)תלמג' תשל"ד: .האמונה ללענה

( לא זו בלבד שבפירושי רד"ק 1968:323-348) Talmageלדידו של  ציין כיראוי ל

, כי אם גם ידע על אודות חולשותיה תומשתקפת ידיעה מעמיקה של יסודות הנצר

ם ( מציין שחריפות טענות רד"ק כלפי הנוצרי1967:213-235) Talmageהדוקטרינריות: 

דת נוצרים לידי -דבריו הביאו אנשייהודיות כי -הייתה כה רבה עד כי קיימות עדויות לא

 תשהראיות שמביא רד"ק על חוסר השחר של הנצרו( 323)שם:בכי. עוד הוא אומר 

ועם בוא הרפורמציה גם את  ,שימשו את המינים הקטרייםהן היו כה מוצקות עד כי 

  במלחמתם כנגד הקתולים.–הפרוטסטנטים 

שפרשני יצי"ב ידעו לטינית  לסיום דיון זה רק נאמר שאמנם אין לנו ראיות על כך

אולם, הספרות הפולמוסית היהודית מדגימה כמה רחבות היו  –או הכירו את הנצרות 

ישן' מצוטטת הברית  'ניצחון-יעותיהם של היהודים בנצרות ובלטינית, ולמשל בדי

'אני מאמין' -, כמו גם ה(Berger 1996:106-164)החדשה בהרחבה, לעיתים בלטינית 

דומה אם כן, כי יש להניח שפרשנים ומתפלמסים יהודים תיקשרו . (155הנוצרי )שם:

בות לכך הן שמתפלמסים ות וטוברוראיות  – ביניהם והעבירו מידע אחד לשני

'ניצחון ישן' אומר -ופרשנים משתמשים במשפטים דומים ובטיעונים דומים: למשל, ב

ואילו רש"י  –ית' יהודי: "למה לא פתח הקב"ה את תורתו אלא בתיבה 'בראשהמין ל

 .'בראשית'"-פותח את פירושו "ומה הטעם פתח ב

 שניתלבביקורת 
מדברינו עולה כי על אף שיש יסוד להניח שפרשנות יצי"ב מבוססת על ראיות 

טבולה לעיתים גם בביקורת  פרשנות יצי"בלשוניות מוצקות ביותר, אנו משערים ש

על הפרשנות  Goodwin (2006:95-127)ושכטענת  – נוצרי-דיאולוגי ואנטיבעלת אופי אי

. ביקורת זו מוסברת בעובדת היות למוסופשלא ניתן לתחם בין פרשנות ל, הנוצרית

 Scottהיהודים בימי הביניים קבוצת שוליים נרדפת, מתגוננת, נפגעת אך שורדת. 

ומדות בפני סמכותיות ( התמקד באופנים השונים שבהם קבוצות שוליים ע1990)

משותפים לכל קבוצות שהקבוצה השלטת, והגיע למסקנה שקיימים דפוסי התנגדות 

 
 ון, טקסטים ותרגוםלשמושגי יסוד ב
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בין קבוצות אלו לקבוצה השלטת  מכנה את השיח הפתוח המתקיים אוהשוליים. ה

כלפי הקבוצה השלטת 'תעתיק סמוי' את הביקורת המנוסחת -ו –'תעתיק פומבי' 

 .(Scott 1990:XII) ה הפקוחה של זאתשמתקיימת בחדרי חדרים, הרחק מעינ

  –נכתב  , מטרתנו היא איפוא לקרוא מה שמעולם לאvon Hofmannstahlבמילותיו של 

 Spiegel 2009:4 .26)-5(לפצח פירושים מרובי משמעות או ליתר דיוק 

, ומשום היות זהסמוי בשיח ה אולוגיוהאידימחמת מרכזיות הלשון אנו סבורים כי 

את השיח הפרשני  ראוי לנתח –גיה שזורים זה בזה בקשר כה הדוק הלשון והאידיאולו

 Linguistic')ביקורת הבלשנית' '-לתוך התאמת שיטות ומודלים השייכים  של יצי"ב

Criticism') הביקורתי' השיח ניתוח'-ו ('Critical Discourse Analysis', 'CDA') .Wodak 

, בעלת גישות ומטרות ולה אחתאסכשתי קבוצות חוקרים אלו רואה ב( 2001:1-12)

אנו סבורים כי, למרות המרחק המושגי הגדול המפריד בין פרשנות יצי"ב  דומות.

 אידיאולוגיהשפוך אור על הקשר שקיים בין ל ותיכולגישותיהן  –כולות אלו סאל

  .ללשון בפרשנות יצי"ב

הספרותית, אולם היא יונקת את  תצמחה מתוך הביקורהביקורת הבלשנית 

גורסת  היא. Halliday (Fowler 1996:3)בולטת בה השפעתו של ה מהבלשנות, וכוח

הרי הנלמד על  –נו בנוי טקסט ספרותי ממשכיוון שהלשון מהווה חומר הגלם ש

. הביקורת הבלשנית קמה (237)שם:לשון ראוי לשימוש בניתוח טקסט ספרותי ה

טקסטים, ותרומתה  ים אובייקטיביים להשוואתה לספק לביקורת הספרותית כלבמגמ

באה לידי ביטוי בעיגון הביקורת הספרותית במציאות המילולית של הטקסט, 

, בכלים, בשיטות, בגישה פראקטית ויישומית ובמבט כוללני תוובהעשרתה בתיאורי

ה והן ת הן גם בוולגאטמגמות אלו בולטו(. 253ומערכתי על התופעות הלשוניות )שם:

 ובקיאות גדולהגבוהה דרכה, מדגימה רגישות אשר כל אחת ב –בפרשנות יצי"ב 

 .בענייני לשון וטקסט

  –בלבד מילים  ספקית יד שלקפממלאה תהשפה אין  Fowler (1996:30)על פי 

אין , כי Sapir & Whorf  של שערת היחסיותה הואביקורת הבלשנית בעמוד יסוד ו

)שם(  Fowlerשל , לדידו על כן. מבנה תפיסה כי אם, מושגים קיימים תגמייצהשפה 

משפיעה על תהליכים קוגניטיביים, מגבשת ומייצבת מושגים ובונה מאגר ידע  היא

 
  –( מתייחסת לתעתיקים אלו כאל תופעות של 'שבולת' 2009) Derrida ,Spiegelבעקבות  26

 ישראל )שופטים יב:ו(. -שהיא מילה שחלקו על אופן הגייתה בני אפרים ושאר בני
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 Leach)שם( בשם  Fowlerסברה נוספת הנובעת מכך ומובאת על ידי  .זמין לשחלוףש

ידוד תרבותי. דומה כי היא שהמילה, ולו הפשוטה ביותר, היא תוצר של תהליך ק

, למתן משמעויות שונות תלויות תרבות לאותן התנ"ך מהווה דוגמה קלאסית לכך

 מבלי לעוות בהכרח את משמעותן המקורית.  –המילים ממש 

על פי ו ,ממלא שלושה תפקידים תהליך תקשורתי Halliday (1994:30) ללדידו ש

.  (Halliday 1970:142) ןצרכיו עושה האדם שימוש בתפקיד זה או אחר של הלשו

, אשר בא לידי ביטוי בגילום (ideational)י נציאלהרפרתפקיד תפקידים אלו הם ה

שווה לו ומיח שהטקסטואלי, אשר מבנה את התפקיד הלשוני של חוויות הדובר; 

שנושא אופי פרגמאטי  (interpersonal)אישי -ביןהתפקיד הלכידות, קישוריות ומיקוד; ו

וני כלומר לש-ותלוי בידע חוץ ן וקיום קשרים בין הדוברים,כינו מאפשר – וביצועי

בקונטקסט ההיסטורי, החברתי, הנסיבתי והרטורי. תפיסה פונקציונאלית זו מכשירה 

  Fowler (1996:5-6)-, ו(Halliday 1985:29)שונים של הבלשנות  םשאילת כלים מענפי

לפיכך, לדידו ם. שכבשה הבלשנות במאה העשרי שונים חיל אותה על שטחיםה

שתמש בכלים להבקר הבלשני מהל יכובמלאכת פענוח הקודים הלשוניים, 

גמאטיים רפלינגוויסטיים, -לינגוויסטיים, פסיכו-תחביריים, סמנטיים, פונולוגיים, סוציו

אל הבלשנות כאל ארגז כלים אפוא מתייחס )שם(  Fowler. טקסטואליים-או בלשניים

ראוי לציין כי גישתה . ך, ולפי הענייןרוצהפי  ם עלכלי ניתן לדלותממנו ש ,עשיר

עוררה ביקורת הן בקרב אנשי הספרות המואסים  הביקורת הבלשניתלשונית של ה

ניות הכלים הבלשניים שבהם גו-אים ברבורקרב בלשנים הבדרכי הבלשנות, והן ב

.  (Widdowson 1995:157-172), לקטנות לשמה ביקורת הבלשניתנעשה שימוש ב

י"ב, וכמה עשיר, לנו נדגים כמה לקטנית עשויה להיראות פרשנות יצחים שבניתו

 חדשן ורב גווני הוא בעצם ארגז הכלים הלשוני שלה.

התפתח ת הראשוניות, וממנה ויחרגה ממטרותיה הספרות הביקורת הבלשנית

הוא  -CDA( ה2001:352-353) van Dijk. לדידו של (CDA) שיח'הביקורתי של הניתוח ה'

שבו מתממשים תחומי שמטרתו היא לבחון את האופן -רתי רבל שיח ביקוסוג ש

הניצול לרעה של הכוח ויחסי השליטה בחברה. הנחות המוצא של אסכולה זו הן 

שיח, שהשיח הוא פעולה חברתית המכוננת את החברה ואת  שיחסי כוח בנויים על

ות. כלפי גישה זו תון לפרשנהתרבות, שהוא היסטורי ובעל ערך אידיאולוגי, ושהוא נ

בגרסתו של מי ה תותמקדבמיוחד לאור ה, הלטענה בדבר הסובייקטיביות שמועלית 



 

80 
 

של לוגית אוידהאי בהטיה(, אין 2001:96) van Dijkשל  כחלש. לדידו השנתפס בעיני

שכן, משום גודל האחריות שלוקח על  –משום הפחתת ערכה המחקרי ניתוח שיח 

להתאפיין בלמדנות הנובעת מתפיסה  חשיה תי שלביקורהניתוח העצמו המבקר, על 

ית, בהקפדה על כל קוצו של יוד, ברלבנטיות, בסגנון כתיבה קולח תחומ-רב

( אין גישת הביקורת 247)שם: Fowlerכדברי יחד עם זאת, נראה כי ובמובנות. 

כלומר  –סובייקטיבית -הבלשנית סובייקטיבית או אובייקטיבית באופייה כי אם אינטר

מסוים ומבחינתה משקפת קונצנזוס שקיים בקהילה פרשנית, אשר חווה מצב היא 

דברים אלו רלבנטיים במיוחד  הדרכים שבידה לבחינת הידע הן אובייקטיביות.

אולם מה שחשוב עבור  –הוא לכל שלמקרא פנים לכאן ולכאן  עולעבודתנו, שכן יד

 בות ג:יא(.הנוצרי כמו עבור היהודי הוא לא לגלות פנים שלא כהלכה )א

 אתגרי הביקורת הבלשנית

לשנית נובע מכך שהקודים הלשוניים אינם משקפים את המציאות הצורך בביקורת ב

 Fowler)ים את נושאי השיח גלבאופן ניטראלי: הם מפרשים אותה, ומארגנים ומקט

. יתרה מזאת, השיח בעצם מהווה פרקטיקה חברתית המגולמת (1996:40

בהיות השפה מבוססת על מוסכמות, אמנם היא מקלה ו – בפעולותיהם של יחידים

אולם המחיר שגובה הפשטת  ,כאוטית ממנו-הבנת העולם ומציגה תמונה לא על

תפיסתו טוען ש Shklovsky (1965:11-12,). םייועמידות לשנו המציאות הוא קונפורמיזם

יכול לרדת  ואאין ה, ולפיכך מקהה את חושיו ('habitualisation')ההרגלית של האדם 

והוא דווקא יבין את המשמעות , דירהל תופעה לשונית, במיוחד אם היא תלעומקה ש

 למניפולציות משום כך, הוא נחשף. (Fowler 1996:48)שיש עימה דעה קדומה 

 מקובל על הכול, טבעיההרגלי להשיח  את פסות, ואפיינות בציניותלשוניות המת

גר לא רק על השיח ת יצי"ב קריאת תיאנו רואים בפרשנו. (44ונכון בהכרח )שם:

 –נוצרי, כי אם אפילו על השיח ההרגלי הרבני של התקופה ההרגלי ההגמוני ה

ונחפור במקרא, כי האדמה  רובבחינת אומר: הבה נשנה את שיטותינו הפרשניות ונחפ

סורתיות כלפי המקרא מסוגלות יותר לתת מענה מלא בוערת ואין גישותינו המ

 לאתגרי השעה.

ויתרה מזאת, זהו  – ושיח הוא אידיאולוגי במהות, כל Kress (1985:1-7)ת ברלס

ערך לעוצמה שהרי -השוו. הוא (Fowler 1996:17-42) מנוכס בידי השליטיםשכלי 

ה על תהליכים חברתיים, כלכליים, מדיניים, דתיים תודעבאמצעות הע יפלהש ובכוח
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לתחזקו  ,סדר חברתי וכן לכונן, לכפות משמעויות וערכים של מוסד – או תרבותיים

עושה כן על ידי סגירה  שיחה Coward & Ellis (1977:73)לדידם של ולשקפו. 

וע כוזב של בישרירותית של שרשרת הסימון, בהגבלת חירותו של המסמן ובק

למעשה הפרשנות ובעיקר מונוטוניות, היכן שאפשרית פוליפוניה. , וכפיית משמעותו

מצמצמים את משמעות המקור וכופים טבעי הם  באופןשהרי התרגום עושים כן, 

 טוניות היכן שאפשרית פוליפוניה.מונו

ביקורתי של הניתוח קמה אסכולת ה י, ההגמוני והכוחניקול-חדכנגד השיח ה

מטרתה היא , (2006:198בלשון איגלטון ). אם נשתמש (Fairclough 1989:197)ח ישה

תי החקוק בשפה בתוך מבניה לבחון את האותות שמותיר הכוח החבראפוא 

ות של אידיאולוגימטרותיו ה בזיהוילסייע  ,Fowler et al (1979:186)וכדברי  – םהלשוניי

קבלת -, לאיהלשון קורתית כלפייבעמדה סקפטית וזיהוי זה מתאפשר תודות ל. השיח

, לשימוש האידיאולוגי ערנותההשיח ההרגלי כמובן מאליו, ולפעילות למען הגברת 

את מחסנת  קורת הבלשניתהבי. (Fowler 1996:48) בשפה יםתמ-והלא המגמתי

-אמצעות עידוד גישה הרואה בשיח משהו חדש, זר ונטולבבפני השפעות אלו  הקורא

דהביטואליזציה, , לעשות לשיח Fowler  (1996:12)לובמונחיו ש –מיתוס 

שמה לשנית ביקורת הבה  Bakhtinכמו כן, בהשפעתדפמיליאריזציה ודמיסטיפיקציה. 

-ים אחרים, על רבשיחו עם , על הדהודשיחת הדגש על הדיאלקטיות של הא

משמעותו, על המשתמע ממנו, על המילים הפונות לעבר נקודות תצפית אחרות, ועל 

יש בה בכדי הטקסט קוליות -הדגשת רבלדידו, תגובת השומע/קורא.  תהטרמ

את אידיאולוגיה  רתתמש , אשרקוליות שבשפה-להתנגד לקונבנציונאליות, לחד

 ת הללו נדגים אגב ניתוחינו לפרשנות יצי"ב.את התופעו (.150, 42הרשמית )שם:

 Fowlerעל פי  ,בנוסף למרכיבים הלשוניים, הביקורתיים והאידיאולוגיים

(1996a:10) תודעה היסטורית ביקורת הבלשניתקיימת ב ,(historicity)  מפותחת, אשר

היסטוריון המבקר ובדומה ל – יותלתופעות חברתחזקה מזיקתה לדידו אולי אף 

החברה והתרבות,  ה שלמעוניין להבין את הערכים העומדים ביסודהבלשני 

חוקר טקסטים במטרה לחשוף  אולהתחקות אחריהם באופן דיאכרוני. לשם כך, הו

התודעה ג וללמוד לקחים מההיסטוריה. את היחסיות האידיאולוגית של הייצו

שנות יצי"ב והיא באה לידי ביטוי הן בפרביותר ביהדות ובנצרות,  ההיסטורית מפותחת
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וגם אלו וגם זה מרבים לקחת בחשבון אירועים  –והן אצל הירונימוס ובולטת בפירושיו 

 פשר לומר שההיסטוריה עיצבה את תפיסותיהם המקראיות. אוהיסטוריים, 

Fowler (1996:38סבור ש ) ל ה לחשוף את ביטויה הלשוני שנוחדרך

ין אסכולת הביקורת אמנם א וואה בין מסמכים.האידיאולוגיה בשיח היא הש

בין דרכי הבלשנית מתווה יישום שיטותיה על הפרשנות או על התרגום, אולם 

, אשר על ('re-registration')מחדש' -א מונה את 'הרישוםיה ,גיולהטפלול האידיאו

 מבנה לשוני מהקשר אחדמציין העברת מילה או  Carter & Nash  (1983:123)פי

( הראו שאפילו שינוי הקשר, 1999)  Chouliaraki & Fairclough. כמו כן,למשנהו

נוי הקשר. דברים ישוהרי תרגום מטבעו כרוך ב –לכשעצמו מהווה אמצעי מניפולציה 

 עמד על כוחו המניפולטיבי של התרגום שLefevere (1992 )לים בקנה אחד עם אלו עו

של א לידי ביטוי ביצירת תמונה שונה/מעוותת דבריו, בר לאש –הספרותי בכלל 

. השוות מסמכים היא עניין שעובר כחוט (5הסופר, של התקופה או של היצירה )שם:

רונימוס השווה בין תרגומים,  אנו משווים בין הוולגאטה יההשני בעבודתנו: ראינו כי 

 –וח בתקופת חיבורה רשנות יצי"ב, אנו משווים את פרשנות יצי"ב לשיח הרולבין פ

 ת אופן הרישום מחדש של מה שאמרו הקודמים. וכל זה למה? כל זה בכדי לבחון א

Fowler (1996:212-213 סבור כי )ן ובביקורת בלשנית צריכה לקחת בחש

ייצוג המציאות המציאות. לפיכך, של  יותר מגרסה אחת השגה שלה רשהשפה מש

גמת השיח. אולם כשניתן להצביע על מ אין בו בכדי ,ית בדרך מסוימתמקומברמה ה

של שיח; כשקיימת בחירה עקיבה של מילים, סגנון ומבנים  לזהות דפוס קבוע

ת הלשוניות למגמה מסוימת וילשוניים בעלי קונוטציות מסוימות; וכשמצטברות העדו

גם אנו . הטות את דעתו של הקוראגוברת הוודאות כי הטקסט נוצר במטרה ל –

צי"ב: אין אנו אטה והוא הדין לגבי פרשנות יהדין לגבי תרגום הוולג סבורים כך, והוא

מבססים את השערותינו בדבר מניפולציה על ממצאים בודדים, כי אם על סדרה של 

 המצביעים על מגמה מסוימת.  אירועים פרשניים
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 ביקורת השיחניתוח שיטות נבחרות ב

אמצעים ות לזהות מגוונם דרכיבספרות המחקר של ניתוח ביקורת השיח מתוארות 

( מציע שיטה הבוחנת את 1995) Fairclough. (Wodak:2001) טקסטב של מניפולציה

ים דקדוקיים נבערך החווייתי, התקשורתי והסובייקטיבי הטמונים במילים ובמ

 וטקסטואליים. שיטה זו מבוססת על העלאת שאלות, המחדדות את הביקורת

אלו הן מקצת השאלות, אשר הטקסט.  לש לדפמיליאריזציה, וגורמות הבלשנית

ואשר אנו חשים שנשאלות בפרשנות יצי"ב כלפי  – לשאול בחשולדידו )שם( 

: לאיזו סכמה של מעלה המהפרשנות הנוצרית או הוולגאטה, או שפרשנות יצי"ב עצ

סיווג שייכות המילים? האם הן שייכות לשיח מסוים? האם הן טעונות אידיאולוגית? 

? אלו קשרים over-wording)או  (rewordingיתר -מחדש או ניסוח-סוחהאם קיים ני

המשמעותיים מבחינה אידיאולוגית קיימים בין המילים )קולוקטיביות, נרדפות, 

פורמאלית? מהן -האם המילים מסומנות מבחינה פורמאלית או לא ?היפונימיה והיפוך(

מטפורות נמצאות  כנוע? אלוהקונוטציות שהן מעוררות? האם קיימים דפוסי ש

ויה הן מתייחסות? אלו הם התהליכים או ספציפי של החו היבטבשימוש? ולאיזה 

השותפים הדומיננטיים? האם ברור מי מבצע את הפעולה? האם קיים שיום 

(nominalization) – כלומר האם תהליך שלם מכונה בשם? האם המשפט מנוסח

ילה? מה משקפים האפיונים בצורה סבילה או פעילה או על דרך החיוב או השל

מוען ונמען, ובכלל בין המשתתפים בשיח? מהם הדקדוקיים על היחסים שבין 

קיימות  המודוסים )הצהרה, הבעת שאלה, מתן פקודה( הנמצאים בשימוש? האם

פעולות דיבור? מהם כינויי הגוף וכיצד נעשה השימוש בהם? ומה הם האפיונים 

המשפטים? מהם הקשרים הלוגיים שביניהם?  ד מחובריםהמודאליים שבשימוש? כיצ

-ן המשפטים הוא קשר של איחוי או קשר של שעבוד )היוצר קדםהאם הקשר בי

-נמצאים בשימוש לסימון תוך םהנחה שקיימת הפרדה בין חידוש לנתון(? אלו אמצעי

 גוף והה הידיעה(? -הטקסט )כינויי-הטקסט וחוץ

מתמקד באפיון הייצוג  Fairclough (1989) ,van Leeuwen (1996:32-70)-בשונה מ

לכאורה אף כאן, של המהגרים בעיתונות האוסטרלית. אף על פי ש המילולי השלילי

והפרשנות ת הפרשנות הנוצרית וימפאת ה –קיים מרחק גדול בין עבודתנו לעבודתו 

מבוססת במידה רבה על הטיפולוגיה השלילית והחיובית של הדמויות היהודית 
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הייצוג עינינו כי נראה בו–הייצוג השלילי  ,וי לציין את ממצאיו. לדידוהמקראיות, רא

מתבצע באמצעות שינוי התפקיד הדקדוקי  ,החיובי הוא תמונת המראה של זה

, על ידי שימוש בסתמי, במבנים סבילים של המשפט, בכינויי (agent)שמבצע הגורם 

לו אמצעים לשוניים א טיפולוגיה השליליתבזיקה ואף על ידי שימוש במילות יחס. 

ייצוג  ,מהכלל ההוצאה, סיווג, זיהוי, הכלל :ל ידיגורמים להפחתת ערכו של הגורם ע

פי תפקידו(, )הגדרתו על  הפונקציונליזציאו ייצוג,  ההגדר מתן-אי, ולא בחזית ברקע

 ם את מעשיו ומעמדו )מסביל לפעיל או להפך(. הולהקצאת תפקיד שאינו ו

ות ים לשוניים מגוונים לזיהוי כווננית גורסת שימוש בכלציינו שהביקורת הבלש

ולהלן מספר כלים ותיאוריות לשוניות שמיקדו את תשומת ליבנו  –מניפולטיביות 

 נו את פרשנות יצי"ב.חתבפרשנות יצי"ב, ושלאורן ני

 סוגיות סמנטיות ותחביריות

van Dijk (1995ו )-Fowler (1996:35) לאידיאולוגיה,  עמדו על הקשר שבין סמנטיקה

 Sapir עקבותבה. צימבחינת המניפול לקסיקלית היא קריטיתההבחירה ולדידם 

 שההתנייה סבור שהסיבה לכך היא Leach (1964:34) ,Fowler  (1996:35)-ו (1921:17)

 . , כלומר מבנה תפיסה(26)שם: סיווג האירוע תיוגו וייצוגוגורמת ל תרבותיתה

עמד על הפוטנציאל  Halliday (1967 ,)Simpson (1993:86-118)בעקבות 

של רכיבים לשוניים  'ותרהמ'-ב ,(transpositions)'השאים' -מצוי בהמניפולטיבי ש

ערכם הדקדוקי של , ובשינוי ב(transitions)ברכיבים שדומים בחלק מתכונותיהם 

הפיכת או לדוגמה על ידי השימוש בלשון סביל  – (transitivity)רכיבים סמנטיים 

למעשה אפילו השימוש  , או את הנושא לנשוא.(nominalization)עצם -ועל לשםהפ

, משום הקונוטציה השונה שהיא יכולה לעורר מילה נרדפת מחשיד למניפולציהב

(Fairclough 1989:115) . 

בתרגום המקרא הבחירה הלקסיקאלית מושפעת מהאופן שבו המפרש או 

העברי הוא עיצורי, דבר הכתיב ביסודו של שהרי  –המתרגם מנקד את הטקסט 

המשמשות בו אינן מציינות אלא חלק מן התנועות, ואף ואמות הקריאה )אהו"י( 

פן הגיית המילים שאו יפאף על משמעי. -תנועות אלו אין סימונן באמות הקריאה חד

נשמר במסורת שעברה מאב לבן, אין יודעים בוודאות כיצד נהגו המילים המקראיות, 

ייבין )טעמי המקרא הומצאו על ידי חכמי 'המסורה' במאה הח' שהרי הניקוד ו

, ולפעמים אלפי שנים מאות שנים לאחר חיבור הוולגאטהכלומר  – (112תשמ"ט:
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כיצד נפערו פערים בזעיר אנפין דגימה סטר המה עבודתאחרי חיבור המקרא. 

קראיים מ-גי כתוצאה מקריאה שונה של אפיונים לשונייםפרשניים בעלי עניין תיאולו

  .תשס"ד(:גרסון) אלו

מקרא ולשון חז"ל הם שני  בתרגום המקרא קיימת בעיה נוספת, שכן לשון

יים מצב של קש( עולה 1988:29) Kugel-(, ומ15דיאלקטים שונים )קימרון תשס"ד:

( בין שני הדיאלקטים. ההבדלים בין הדיאלקטים באים לידי 'faux-amis'כזב )-דיידי

ידידי הכזב בולטת -ותופעת –( 95בתחביר )קוגוט תשנ"א:המילים ו-ביטוי באוצר

 במיוחד בפעלים. 

 המקראי העברי הפועל -

-ו , 'וְָקַטל', 'ל'ְֹקטי  בפרוזה המקראית קיימות ארבע צורות פועליות עיקריות: 'ָקַטל', '

רכת (. מעI'ויקטל'( )בן נתן תשס"ד:-ל' )וו בפתח( )להלן 'קטל', 'יקטל', 'וקטל', וֹ'וַי ְקט

לומה פועל העברי היא סוגייה שנחקרת כבר כאלף שנה, ובכל זאת נתפסת כתעה

(. לדיון 1982:McFall) ”The Enigma of the Biblical Verb“, הספרכמשתקף בכותרת 

, (Kautsch 1949:114-220, 309-388)בגזניוס בין היתר ו ניתן לעיין בסוגיה ז הצממ

Driver (1892 ,)Blake (1951 ,)Barnes (1965 ,)Hughes (1970:12-24 קימרון ,)

 ועוד. (, בן נתן )תשס"ד( 1-10)תש"ם:

( עמד על השתקפות סוגיית הפועל העברי בפרשנות 30-62קוגוט )תשס"ב:

ועל הפערים הפרשניים שאופן הבנת הפועל יוצר בפרשנות  ,היהודית למקרא

וים בין הפרשנות ודומה כי פערים אלו מתבררים כעמוקים יותר אם משו –היהודית 

תרגום הפועל המקראי  McFall  (1982:36)דידה שלהיהודית ובין הפרשנות הנוצרית. ל

ן כדוגמתו יאלשפה אירופית הציב מאז ומתמיד אתגר עבור מתרגמי המקרא, אשר 

פער בתרגומים לאנגלית של הברית החדשה הכתובה ביוונית. לדידה, הוא מייצג 

(. 184אירופית )שם:-עברית וצורת החשיבה ההודופסיכולוגי בין צורת החשיבה ה

הפרשני והתרגומי נובע מכך שצורת פועל מסוימת בפועל, בדרך כלל, האתגר 

 מגלמת מגוון רחב של משמעויות. 

ל הפועל העברי אשר אינן בגדר של כללים, משום יוצאי עובדות ע להלן מספר

-ב: 'קטל' מציין עבר, 'יקטל' (, על פי רו1הדופן המרובים. כלשונו של קימרון )תש"ם:

(. 1-3עבר )עתיד מהופך( )שם:-'ויקטל' -מהופך(, ו-עתיד )עבר-עתיד, 'וקטל' -הווה

ין צורתן הלשונית ומשמעותן בלאולם, קיים קשר בין מיקום הצורות השונות במשפט 
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(Blau 1993:90-92) ואילו  –: הצורות המהופכות באות בדרך כלל בראש משפט עיקרי

משפטים משועבדים, בתחילת דיבור ישיר או לאחר המילה הפשוטות באות בהצורות 

ואילו חילופי  –'. הצורות המהופכות הבאות בזו אחר זו מציינות רצף פעולות 'לא

, מטעמי סגנון או משום שהפעולות ףרצהפט מורים על קטיעת שמהצורות בתוך 

או פירוש של אירוע או  זמנית, או השנייה לפני הראשונה, או מדווח סיכום-נעשו בו

 (.112-131פירוט שלביו )בן נתן תשס"ד:

, פעולהמשך הל (’aspect‘)רות מציינות גם את התייחסותו של הדובר ארבע הצו

(. פעולה שכבר התרחשה 83, חטב תש"ס: (Hatav:1989להשלמתה או לחזרתה

(‘perfect’) רחשותה (, פעולה בעצם הת2'קטל' )קימרון תש"ם:-מצוינת בדרך כלל ב

(‘imperfect’) וקטל' -'יקטל' ו-'יקטל' )שם(, פעולה נשנית או הרגלית ב-מצוינת ב'

(, 'יקטל' מציין פעולה שעדיין לא התרחשה בעת התרחשות הפעולות 6)שם:

 (.  7)שם:ועוד וארות בסיפור תמה

רצון, כוונה, משאלה, בקשה, זירוז, ציווי,  של הפועל מבטאת (’modus‘)הדרך 

את יחסו כלומר  –, סבירות, נחיצות, חובה, חיזוי, ודאות, תנאי יחולהבטחה, א

)רובינשטיין  בייקטיבי של הדובר אל הפעולה בין כלפי עצמו ובין כלפי זולתוהסו

דרכים פעליות מגוונות להביע מודאליות  (. בעברית המקראית קיימות499-506תשנ"ג:

 (.(Kautsch 1949:313-319'קטל' -ויקטל' וצורות הפועל ', גם וביניהן –

 המקראית' ו"ו'-ה -

ה רבים בעברית המקראית, עד כי עלתה הסברה למילת הקישור 'וו' שימושים כ

. יתר על (Joϋon:2006, Steiner 2000:249)שהיא למעשה חסרת משמעות סמנטית 

(, לעיתים קשה לקבוע את משמעה המקומי במשפט. נציין 1993:106) Blauכן, על פי 

ניתן להצביע על תפקודה כמילת חיבור הרבים ת מקצתם: בין שימושיה כאן רק א

יותה מילת ברירה במשמעות של 'או', וכן את שימושה במשמעות של 'אז' בצד ה

. מדיוננו הקודם ניתן להתרשם מחשיבות (Harman 1997:1036)ובמשמעות של 'עתה' 

זמן והיפוך  בט, מודוס, רצףלציון זמן, הי –'וקטל' -ו כחלק מצורות הפועל 'ויקטל' ו"הו

ת גם לציון רצף רעיוני ולוגי, הנהרה, (. היא משמש220, 160של רצף )בן נתן תשס"ד:

ממלאה אפוא מגוון של  וו. ה(Harman 1997:1036-1038)פירוט, תכלית והדגשה 

בין משפטים, שעבוד,  איחויתפקידים חשובים בתחביר העברי המקראי לרבות 

(, קיימת בעברית המקראית העדפה למבנים 1993:106) Blauפי על . תכלית או ניגוד
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אולם,  –שעבוד(  יחסיטקטיים )-( על פני מבנים היפואוחיםמשפטים מטקטיים )-פרא

 יתבוי משמעיה של המיל(. אם כן, רי107המשפט )שם: תוהוו גורמת לטשטוש משמע

 .(Harman 1997:1036-1038)'וו' יוצר בעיה פרשנית ותרגומית ממדרגה ראשונה 

ידי חוקרים שונים בשמות שונים: מכונה על הפרגמאטיקה עניינה במשתמע, ש

וכן  מעות המבע'שמ' ,'המשמעות בהקשר', 'משמעות הדובר' ,'המשמעות בשימוש'

ען מתכוון בדרך כלל ליותר ממה ביסודה עומדת הסברה שמו. 'משמעות עקיפה'

הקטנה מצליח הנמען לרדת -בתך-ברחלוא אינו מדבר ואף על פי שה – שהוא אומר

אולם בהיותו טקסט עתיק,  –סט גם המקרא מכיל פערים לסוף דעתו. כמו בכל טק

שכה חיוני להבנה פרגמאטית של  רשקשה במיוחד לשחזר מתוך הכתוב את ההק

  ן תמימות דעים בין המאמינים באשר לכוונות אלו.טקסט. כתוצאה מכך, לעיתים אי

 ' הפעולה שיתוף עקרון' -

Grice (1975:45התמקד ב ) כוונת הדובר ומה שמשתמע מבין את  נמעןאופן שבו

ודות לקיום זה ה תאמדבריו )לענייננו כוונת הכתוב(. לסברתו מוען ונמען מבינים זה 

 cooperative')נקרא בפיו: 'עקרון שיתוף הפעולה' ניהם, שהסכם בלתי מודע בי

principle')פועלים באופן משתתפים בשיח שה הסברה מושתת על . הסכם זה

סס על שמירה על ארבעה כללים של שיח, שאותם הוא מבועקרון זה . רציונאלי

, אל תרומתך אינפורמטיבית כנדרש אתה –מנסח )שם( בלשון ציווי: כלל הכמות 

אל תאמר דברים שאתה סבור כי  –כלל האיכות  ;תהא אינפורמטיבית יותר מהנדרש

שיהיו דבריך  –כלל הקשר  ;נכונים או שאין בידך ראיות כי הם נכונים אין הם

לדידו משמעות. -היה ברור, קצר ומסודר, הימנע מערפול ודו –וכלל האופן  ;וונטייםרל

אי ציות תמיד בהתאם לכיוון הכללי של השיח. נשמרים הכללים  )שם( Griceשל 

י או שלא בגלוי, וכתוצאה ים יכול להיעשות במכוון או שלא במכוון, בגלולללכ

של אחד מהכללים נוצרת רק כשקיימת הפרה מכוונת  מסתירה בין הכללים.

ות שיחתית עמ. הפקתה של השת('conversational implicature')'השתמעות שיחתית' 

המוען מאמין שהנמען מזהה את ההפרה. כמו  הדדי.בייחוס כוונות בהכרח תנית מו

יח שהמוען שומר על עיקרון שיתוף הפעולה ושהמוען כן, המוען מאמין שהנמען מנ

 ההפרה.את מצפה שהנמען יזהה 

 
 פרגמאטיקהב סוגיות 
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 המשפט ומשמעות הדובר משמעות -

שלושה רובדי משמעות: ב ןי( מבח1983) Grice (1971:54-70) ,Dascalבעקבות 

למבנים  ים דוברי לשון נתונהחסימישהמשמעות הסטנדרטית  היא 'משמעות המשפט'

היא משמעותם המוסכמת של מבנים לשוניים במבע, כפי  'מבעות המשמע' ;לשוניים

היא  'משמעות הדובר'-ו ;ת מתוך הכרת ההקשר שבתוכו נהגה המבעשהיא מתפרש

ושהמפענח מתבקש לזהות )ויצמן  ר בהקשר נתוןיבהמשמעות שהדובר התכוון להע

או  –משמעות הדובר מוגדרת כישירה אם היא זהה למשמעות המבע  .(21-22תש"ס:

( 22ן )תש"ס:על פי ויצמ .(Dascal:1983)או נוספת עליה  עקיפה אם היא שונה ממנה

ות. פיפענוח יצירה ספרותית כרוך בזיהוי משמעויות מבע ומשמעויות דובר ישירות ועק

אולם, מורכבותו של התהליך נובעת, בין היתר, מריבוי הקולות שקיימים ביצירה 

שת זיהוי "כל הדוברים פענוח משמעות הדובר דורולדידה של ויצמן )שם(  –ית ספרות

יים של קולות סמויים, ייחוס משמעויות דובר לכל אחד הפוטנציאליים, כולל זיהו

. על פי תפיסה זו אפוא, סבורים דסקל "רמהקולות שזוהו, ודימוי משמעות המחב

ל ניתן ליחס ברובד המיקרו, לכ"משמעות הדובר היא המשמעות ש-( ש9וויצמן )תש"ן:

פעולה תקשורתית שמבצעות הדמויות בסיפור. ואילו 'משמעות המחבר' היא 

המשמעות או הכוונה שניתן לייחס ברובד המקרו למארג היחסים בין משמעויות 

(, לא זו 2005:37) Weizman & Dascalפר". יתר על כן, לדידם של סבהדובר השונות ש

ם מסיקים את כלל אם הכי  –על -בלבד שקוראים מסיקים משמעויות ומשמעויות

 (’combination rule‘)ההצטרפות , ואת כלל (’rule of inference‘)פענוח ההשתמעות 

  שבהם יש לעשות שימוש על מנת לרדת לעומק דעתו של המחבר.

 עקיפות דפוסי -

מספק למפענח סיבות אשר מתאפשר הודות להקשר, המשמעות העקיפה זיהוי 

שמעות המבע ן למשמעות המבע או למלשער שהדובר לא התכוומוצקות 

. השלמת תהליך  (Dascal & Weizman:1987, Weizman & Dascal:1991)בלבד

בין משמעות  (mismatch) 'התאמה-אי' םלקיו (cue) 'אות'של  איתורתלוי בהפענוח, 

בין  (gap), או אות לקיום 'פער' נהגההוא לבין הנסיבות שבהן המשוערת המבע 

הפרה גלויה של עקרון שתוף הפעולה הנה אחד האותות . המשמעויות השונות

 'רמזים'חיפוש אחר  אות לקיום פערים גורר אחריוזיהוי עקיפה. האפשריים למשמעות 
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(clues) בר חלופית. פריטי הידע ההקשרי לשער משמעות דו םהקשריים, המאפשרי

ויים שעליו נסמכים האותות לעקיפות, וכן הרמזים למשמעות חלופית עקיפה עש

שון ותפקודיה כלומר הם מצריכים ידע על הל – לשוניים-לשוניים או חוץ-להיות מטא

 . לשונית-ו/או ידע על המציאות החוץ

'ידע -ה מתייחסת למה הראשונרהשלוש רמות: ן ידע זה על פי ניתן למיי

הספציפי', אשר קשור ישירות לנסיבות שבהן נהגה המבע. הרמה השנייה מתייחסת 

כם', שמקורו במוסכמות החברתיות הקשורות במבע. הרמה השלישית 'ידע מוס-ל

, וכולל את 'ידע כללי', המשקף ידיעות כלליות על העולם ועל הלשון-מתייחסת ל

. ביצירה ספרותית, בנוסף לאלו, גם ההקשר הלוהכרת עקרון שיתוף הפע

 ובר טקסט( תורם רמזים הקשריים המסייעים בפענוח כוונות הד-הטקסטואלי )=הקו

 .(Dascal & Weizman:1987 ,Weizman & Dascal:2005, 1990)דסקל וויצמן:

אף על פי שדפוסי העקיפות הם תופעה אוניברסאלית, מימושם הנו תלוי בלשון 

לכך שלא תמיד ניתן לדעת בוודאות אם המבע העקיף היה  את הדעת תוחשוב לת –

, ולעיתים הוא לא מפוענח מכוון או לא, ושמבע עקיף דורש מאמץ גדול מצד מפענחו

 הכרח,ההצורך, ולעיתים ש בהקשר המקראי נראה. (Thomas 1995:119)כהלכה 

ת ונההב-עומדת ביסוד רבות מאיבבניית הבנת הטקסט על סמך ההשתמעות 

, שהרי טבעי שלא תמיד תהיה הסכמה בין הקוראים לנוצריםהקיימות בין היהודים 

  על פתרון ההשתמעות.

 ובחקר הסיפור השיחחקר בסוגיות 
 ונתון חידוש יחסי -

הבחין בין מידע המוצג כחדש או כחשוב יותר למידע בכל שיח )דבור או כתוב( ניתן ל

המידע, ולאחסונו היעיל  עיבודחשובה ל ווהבחנה ז –המוצג כנתון או כחשוב פחות 

תון, . סוגי המידע כונו בפי החוקרים בדרכים שונות: חידוש/נ(Gundel:1999)בתודעה 

וא מידע שהמוען ( 'הנתון' ה1981:225) Princeחדש/ישן, רמה/תמה, חזית/רקע. על פי 

 ר בלשוני או כ-משער שהנמען יודע, משום היותו משותף, מהווה חלק מהרקע החוץ

הובא. לעומת זאת 'החידוש' מוגדר על ידה כידע שנמצא במוקד המשפט, ושהמוען 

ר מקודם. היום רווחת התפיסה שאין יחסי ען אינו יודע אותו, ולא נאממשער שהנמ

( 24אים, כי אם הם מדורגים ודינאמיים )ויצמן תש"ס:החידוש והנתון דיכוטומיים וקפו

, ומידע (inferable)דרך מידע 'הניתן להסקה'  ,(new)וקיים רצף הנע ממידע 'חדש'  –
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( מבחין 1987:25) Chafe. יתר על כן, (Prince:1981) (evoked)'העולה מתוך ההקשר' 

 ינות.של זמשונות ברמות מצוי בין מידע הזמין בתודעה לבין מידע ה

ההבחנה בדרגת חשיבות המידע הנתון נקבעת באמצעים לשוניים, הממלאים 

. אמצעים אלו כוללים: הנגנה )בשיח הדבור(, (Reinhart 1981:53) ןתפקיד של סימו

ולמשל, משפט  –( 80תש"ס:וכן מבנים מורפולוגיים, תחביריים ולקסיקליים )שן 

ן מידע משני בחשיבותו. לדבריו עיקרי מסמן מידע חשוב, ואילו משפט משועבד מסמ

שכן הוא מסייע  ,י( שימוש במבנים לשוניים אלו יכול למלא תפקיד רטור82)שם:

טפל  לשנות את מיקומו של המידע בהררכיית החשיבות, למשל על ידי הפיכת משפט

, ביצירות הספרותיות נעשה שימוש באמצעי זה להטיית לעיקרי או להפך. לדידו

על ידי הנמכת חומר תמתי בעל טעינות סמנטית, והצגת מידע למשל  –נקודת המבט 

 רחית. כההסקה ממידע אחר וכתוצאתו ה-כבר

Clark & Haviland (1977:9) נתון במונחים של עקרון -מפרשים את הרצף חידוש

(, במסגרת החוזה המתקיים בין 1999) Weizmanון בלש .(Grice:1975)שיתוף הפעולה 

ון שיתוף הפעולה, המוען מנסה לבנות את דבריו בהקשר, הדוברים והמבוסס על עקר

שעליו נסמך המידע הנתון.  לדידה,  ןמבדרך המאפשרת לנמען לזהות את הקוד

רה של כלל הכמות של גרייס, לעיתים הנמען תופס את היפוך יחסי חידוש ונתון כהפ

 ומפענח אותה כאימפליקטורה שיחתית. 

 ופיענוחו הטקסט עיבודתהליך  -

-( ו1978) Kintsch & van Dijkשל  (’text processing‘)' תיהלוך הטקסט'פי מודל  על

Van Dijk & Kintsch (1983) ניתן ופיענוחו הטקסט  המסייע להבין את תהליך עיבוד

בין שאת היחסים  ים, המגדיר('microstructures')מיקרו -מבני להבחין בטקסט בין

היחסים הסמנטיים  המגדירים את 'macrostructures')העל )-, לבין מבניהמשפטים

. לדידם הכולל נוארגוהטקסט ו תאת לכידו, ושבין היחידות הגדולות יותר של הטקסט

מאקרו המכוונים -העל היא תהליך מנטאלי הכרוך בשימוש בכללי-)שם( הפקת מבנה

להתייחס להיגדים המשמעותיים, בהתאם לכוונת המחבר והמבנה הרטורי את הקורא 

קסט. כללים אלו מטרתם לנפות את ההיגדים המשמעותיים פחות ולסייע של הט

-macro')על -ם מחיקה, הכללה ובנייה של מבעילבתיהלוך הטקסט. הם כול

proposition') .שמשקף את הרעיון המרכזי , 
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Kintsch & van Dijk שיבות תפיסת המבנה הרטורי של הטקסט ינו את ח)שם( צי

. ('narrative discourses')וסקים בעיקר בשיחים סיפוריים בתיהלוכו. בעבודתנו אנו ע

מתאפיין בהצגת סדרת אירועים שהתרחשו  פורייס( שיח 1983:3) Longacreעל פי 

מקדים בעבר, בדרך כלל על פי סדר כרונולוגי. אירועים אלו קשורים זה לזה, ומת

מבחינת  Quirk et al  (1985:1402)על פי בדמות אחת או יותר או בפעילות מסוימת. 

( או (exposition, settingמבנהו הרטורי, באופן טיפוסי השיח הסיפורי נפתח בהיצג 

. הוא נמשך בהבאת מספר אפיזודות הכוללות (existential clause)במשפט קיומי 

 דה. ולבסוף קו –סיבוך, שיא, התרה 

-הן קדםמפרשנות המקרא עולה כי הלכידות, הקישוריות, יחסי חידוש ונתון, מ

פתח משמעי או ברור מאליו. עובדה זו פותחת -ההנחות, ומבנה הטקסט אינם דבר חד

  לידי ביטוי בפרשנות יצי"ב. ותבאה אידיאולוגיה-שניות שונות תלויותות פרסילתפ

 וקישוריות לכידות -

קישוריות לו ('coherence') לכידותל הודותקסט משמעותי טלהופך רצף משפטים 

('cohesion') הקישוריות'-ש יאמקובלת ה ה. סבר(52תשנ"א: שראלהם מציגים )ש' 

אחדותו הצורנית  היא שאחראית על יצירתקסט וטהמציינת את היחסים שעל פני 

ים מציינת את כלל האמצע קישוריותהHalliday & Hasan (1976 )על פי  )שם(.

נוצרת באמצעים וניים המשמשים לקישור הטקסט. היא לש-הלשוניים והפרא

על ידי כינויי גוף או כינויי רמז, המרמזים  (references)הסמנטיים הבאים: אזכורים 

המרה  ;(cohesive chain)יות ולפנים, ויוצרים יחד עם המאוזכר את ציר הקישור רלאחו

קישור לקסיקלי  ;(ellipsis)מילים -השמטתו א (substitution)של מילה במילה אחרת 

(lexical cohesion) קשרים  באמצעות(connectives) חזרה  ;דרך-המשמשים כתמרורי

 ומילות שיעבוד תחליפים לקסיקליים; גג או-מילולית ונרדפות באמצעות מילות

(conjunctions) על התקדמות בעלילה ועל קשרים זמניים, לוגיים או  ותהמצביע

 הלכידות מתאפשרת במידה)שם(  Halliday & Hasan לסברתיים בין מרכיביה. סיבת

 לקישוריות.רבה תודות 

 ויוצרת אחדות מבחינת הטקסט מציינת את היחסים שבתשתית 'הלכידות'

( הלכידות מהווה את מכלול היחסים בין 1980:93) van Dijk. על פי הגדרת המשמעות

 Reinhartקסט המבטיח רצף של משמעות. הרכיבים הרעיוניים והתוכניים של הט

  (’connectedness‘)סמנטי -ות: קשר רפרנציאלי( מעמידה שלושה תנאים ללכיד1979)
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משנה -בו עשויים להתרכז נושאייבכלומר קיום של נושא מרכזי אחד בלבד, אשר ס

כלומר קשר  (’consistency‘)ו והקשורים בינם לבין עצמם; עקיבות הקשורים אלי

, כלומר קשר בין המשפטים ובין (’relevance‘)יות ין המשפטים; ורלבנטסמנטי ב

 שפטים לנושא.המ

יות תפקודוב מתאפיין בקישוריות קוהרנטיטקסט ( 62-70על פי שראל )תשנ"א:

הנחות -קדםול ו השונים,הקשרי, וכשמתקיימת זיקה בינו לבין רתיתושתק

(presuppositions) י שמוען ונמען חולקים )שם(. העומדות בבסיסו שהן ידע פרגמאט

אינו מתיימר למסור מידע מלא. על ההנחה הוא ששום משפט -סה הלוגי של קדםבסי

שו שבטוחים באמיתותה ורהנחה פרגמאטית, פי-להניח קדם Stalnaker  (1972:387)פי

( התרגום מזמן סטייה 1986:17) Blum-Kulkaם שכך סבורים הנמענים. על פי וסבורי

 לכידות.מהקישוריות וה

 התצפית נקודת -

המבט של הטקסט מבחינה ניתן לבחון את נקודת Uspensky (1937 )על פי 

כעין נקודת  אמרחבית, זמנית, פסיכולוגית ואידיאולוגית. נקודת המבט המרחבית הי

היא קובעת מה יעמוד בחזית או ברקע, קרוב או רחוק, ממוקד או . התצפית של הצייר

קסטואלי זה מתקבל על ידי שימוש במילים קט ט. אפ(58-64)שם: מטושטש

גיאומטריות ובאמצעות סמני מרחב וכיוון. נקודת המבט  ובמטפורות בעלות קונוטציות

ים, תדירותם וסדרם, ומתייחסת גם האירוע את משך ת הקוראהזמנית קובעת בתודע

(. בהקשר המקראי נקודות התצפית 67)שם: לאחור ולתצוגה המקדימה-להבזקים

ום ני הפועל העברי המקראי ומשבית והזמנית נתונות להזחה, לרבות משום אפיוהמרח

 שמילות היחס מציינות לעיתים קרובות גם זמן וגם מקום. 

ו יהיבטמתייחס לשני   (focalization)'מיקוד'ה Genette  (1980:189-192)על פי 

דת הסיפור: האחד הוא הפריט שעליו מתמקד הסיפור. השני מתייחס לנקו של

טו, או ודת מבשהרי או שהמספר מספר סיפור מנק –התצפית שממנה מסופר הסיפור 

שהוא מספר אותו מנקודת מבטו של אדם שלישי, או שהאירועים מתוארים כאילו הם 

ם מחוץ לתודעת הדמויות או מחוץ לתודעת המספר. המיקוד משווה אפוא ישמתרח

מידת מעורבותו של המספר. לענייננו, על פי  –בייקטיביות לסיפור אובייקטיביות או סו

 תפיסת המיקודכן,  לעו –יו היבטקוד בשני במקרא לא תמיד ברור היכן נמצא המי

 בהשקפת עולמו של המתרגם ושל הפרשן.  התלוי
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. וקשה להוכיחה טעונה יותר (Uspensky 1973:8)ודת התצפית האידיאולוגית' קנ'

או בטשטוש המודאליות  צעים מודאלייםנקודת תצפית זו באה לידי ביטוי בעיקר באמ

מחויבות המצופה מהשומע כלפי המבע שהרי המודאליות קובעת את מידת ה –

פועל בעלי אופי -ריאתעזר, ב-)רשות, בקשה או חובה(. היא מגולמת בשפה בפעלי

בשימוש מועט  ,גוף-בכינויי ,שיח-פועל הערכתיים, בסמני-מודאלי, בתארים ובתארי

  בפעלים המביעים רגש, ידע, חשיבה, הערכה וצפייה.ובשימוש , בפעלים יוצאים

 גוםסוגיות בתר

ההבדלים במיפוי הלקסיקלי הקיימים באופן טבעי בין שפות יוצרים בעיות של 

 Sapir לשיטת(. בעיות אלו נובעות בין השאר מכך ש52-60וד תשס"ז:רבתרגום )ויס

נטייה אפוא יוצרים אצלו ו –מבנים תפיסה ( הרגליו השפתיים של האדם 1958:69)

השפה למעשה מכתיבה  Whorf (1956:213-214)לבחירה פרשנית. יתר על כן, על פי 

 לאדם דרך לתפוס את המציאות ולפרשה. 

( 'היסטים' 1977, מכונות בידי טורי )פונקציונאלי מלא ךחריגות משוויון ער

(obligatory shifts) – ם בין השפות, המכונות בניגוד לחריגות שאינן נובעות מהבדלי

בתרגום הן הזחות ובין אם הן  . בין אם החריגות(non-obligatory shifts)הזחות 

,  Levý (1967:1171) הסטים, עצם קיומן נותן פתח למניפולציה. יתר על כן, לסברת

התרגום הוא תהליך של קבלת החלטות המתקבלות על פי שיקולים של רווח והפסד. 

ומית מושפעת מסך ההחלטות התרגומיות הקודמות. לאור לדידו, כל החלטה תרג

שרי של התרחקות הולכת ומתגברת מטקסט המקור, הנובעת זאת, קיים מרכיב אפ

 פרשנית. מהצטברות של החלטות הכרוכות בברירה

Rabin  (1958הבחין בין מחסרים הנוצרים בשל חסרונה של תופעה חוץ )-

למרות קיומו של אותו מסומן. דגוט  לשונית בשפת יעד, ובין מחסרים הנוצרים

ה סוגים של מחסרים סמנטיים: מחסרים )תשל"ח( הרחיב הבחנה זו ומונה ארבע

ים תחביריים. לדידה של רסלקסיקאליים, מחסרים תרבותיים, מחסרים סביבתיים ומח

מהבדלים  שלזינגר )תשנ"ג( תהליך התרגום מלווה בבעיות הנובעות ממחסרים,

משמעות, מהבדלים -ים בלכידות והקישוריות, מהתפתחות של דובקונוטציה, משינוי

אמנם במאמרה היא מתייחסת  –לכאורה -נתון, משגיאות ומשגיאות-ביחסי חידוש

 גם לתרגום בכתב.  הפפה, אולם כוחם י-לתרגום בעל
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בעוד שחוקרים אלו סיווגו את המחסרים על פי גורמיהם, והבחינו בין מחסרים 

ויצמן )בדפוס( מציעה הבחנה  –לשונית -תלויי מציאות חוץלשון ומחסרים -תלויי

  Ogden & Richards-סוסיר )תשס"ה( ו-ן במשמעות. על בסיס דההמבוססת על דיו

ה', ומציעה לראות את 'תפיס-בין 'מסמן', 'מסומן' ו (, היא "מניחה קשר הדוק1923)

סמן המחסרים כנגזרים מהקשר ההדוק בין שלושתם". לדידה )שם( המחסר במ

אינו מכונה )=סימן( בא לידי ביטוי כאשר החפץ או הרעיון קיים בשתי השפות, אך 

בשם באחת משתי השפות משום היעדר מקבילה מילולית, דקדוקית או צורנית. 

חום המסומן )=רפרנט( מתקיים כאשר תופעה או אובייקט קיימים בעולמם תבמחסר 

. מחסר תפיסתי מתקיים כאשר , ולא בקרב דוברי שפה שנייהשל דוברי לשון אחת

עוררים בקרב השומעים תחושות או המסמן והמסומן אמנם קיימים, אולם אין הם מ

לשוני. בנוסף -אמחשבות דומות. מחסר תפיסתי עשוי להיות חוץ לשוני או מט

לשלושה סוגי מחסרים אלו, ויצמן )שם( מונה עוד סוג של מחסר, "המחסר 

 י שהדובר עושה בסימן בסוגה נתונה.גמאטי", שתלוי בשימוש ההרגלהפר

 על פי י המרה בין רכיבים לשוניים.הדרך לפצות על פערים אלו היא על יד

Vinay & Darbelnet (1958) ר, רים: שאילה מהמקועפשבע שיטות למילוי  קיימות

, השונה מהתרגום (’literal translation‘)(, תרגום מילולי ’calque‘במילה ) -תרגום מילה

, ’transposition‘בכללים של שפת היעד, הישא )במילה בכך שהוא מתחשב -מילה

, אקוויוולנציה וסיגול. בין הדרכים (’modulation‘)מחודש(, אפנון -רוך בניסוחשכ

היא מונה את ההנהרה  גר )תשנ"ג( לפיצוי על המחסרים הרפרנציאלייםנישמונה שלז

(explicitation) כניים השונים שמנינו, התרגום ואת ההשמטה. בנוסף לאילוצים הט

ומאילוצים אשר עליהם עמדנו אגב  – שפע מעמדותיו של המתרגם ומההביטוס שלומו

 דיוננו בהירונימוס ובוולגאטה.

תחומיות העבודה, ועל כן -בואי זה משקף את רבפרק מ תחילה,מלככפי שציינו 

ואת אופן  דומה כי חשוב במיוחד לתמצתו: לאחר שהבהרנו את המתודולוגיה שלנו

, צמחנוצרי -יהפולמוס היהודבחירת הקורפוס, תיארנו את הרקע ההיסטורי שבו 

ימי הביניים. לאחר בחינת מושגי יסוד בפרשנות הנוצרית ועבר הסלמה בהתפתח 

ההיסטורי ת הרקע קרא, תארנו את חייו של הירונימוס, אשיותו ופועלו; אמל

מוס ואת התרגום בימיו של הירוניהוולגאטה; ואת נורמות  חוברהבו והתיאולוגי 

נגש לחבר את הוולגאטה. לאחר מכן, בחנו  האפיונים של תרגומי הירונימוס טרם הוא
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את השפעתה, והעלנו השערות  ,םאת תהליך חיבור הוולגאטה, את אפיוניה התרגומיי

. שבגינן היה חשוב להירונימוס לתרגם מחדש את המקרא בדבר הסיבות והמטרות

ני יצי"ב ואת יצירתם, את הרקע התרבותי שבו היא כלליים את פרש תארנו בקווים

ותארנו כמה מאפיינים תרגומיים, לשוניים ופולמוסיים בפרשנות זו.  –צמחה 

פרשנות יצי"ב הביאה אותנו לידי מסקנה שבכדי לרדת  לעהאינטגרציה של ידע זה 

ציעות אסכולות מזווית ביקורתית, בכלים שמ לעומק פרשנות יצי"ב יש לבחון אותה

אסכולות אלו הוא  הביקורת הבלשנית וניתוח הביקורתי של השיח. המשותף לשתי

ות שנעלה שאלות על השיח המבוקר. הביקורת הבלשנית גורסת סששתיהן גור

לשוניים המשמשים וש בכלים לשוניים מגוונים, ובסקירתנו תארנו מספר כלים מיש

גמאטיקה ובחקר השיח. השלמנו ארגז בעבודתנו, שמקורם בסמנטיקה, בתחביר, בפר

משמשים אותנו במיוחד לניתוח תרגום  אשר –כלים זה במושגים מתורת התרגום 

 הוולגאטה לאור פרשנות יצי"ב. 
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( אנו מחלקים את עבודתנו על פי שלוש החטיבות 13בעקבות אדר )תשל"ז:

ונה עוסקת בבריאת העולם; השנייה פותחת הספרותיות של ספר בראשית: הראש

בול; השלישית עוסקת בקורות משפחת אברהם בבריאת האנושות ומסתיימת עם המ

 . םוייסוד המונותיאיז

טיפוסי, כותרת וציון ת מחקר הכוללות באופן ודכל חטיבה מכילה מספר יחי

קבילו '(, ולצידו מFrankruhlהפסוקים שאליה היא מתייחסת, קטע מקור )בגופן '

לנספח בסוף '(. מתחת למקור ולתרגום מופיעה הפנייה Book-Antiquaטה )'בוולגא

 JPS (Jewish Publication-העבודה. בנספח זה הבאנו שני תרגומים לאנגלית: תרגום ה

Society)  ותרגום ה –שמשקף את המסורת היהודית-DRB (Douay Rheims Bible) ,

 ולגאטה. בדרך כלל תרגומים אלו משקפיםתרגום הכנסייה הקתולית שמשקף את הו

ואם כן העיון בהם מומלץ ביותר ומועיל  –ם נאמנה את המסורות שבהן הם נטועי

המקראית, או בפרשנות  תבמיוחד למי שלא בקיא בלטינית המאוחרת, בעברי

ה הלטינית מראי היהודית והנוצרית. מטעמי קריאות, בהערות השוליים מובאים בשפ

 אבות הכנסייה היוונים והלטינים, שמותיהם ושמות מחבריהם.המקום של כתבי 

ולתרגומים, כל יחידה מחקרית כוללת ארבעה דיונים: בדיון בנוסף למקור 

, אשר ממנו ינק הירונימוס של המתרגםרים פסה-ארוןהראשון, אנו משחזרים את 

את הרעיונות התיאולוגיים, שמצאו את מקומם בוולגאטה. חלק זה כולל באופן 

ראי, טיפוסי אזכורים מהברית החדשה ומכתבי אבות הכנסייה שרלבנטיים לקטע המק

 והמקור לסברה אשר שיווה לפרשנות הנוצרית לברית הישנה את ייחודה. 

 

 ' ב חלק

 
 ידה המחקרית היח מבנה
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שמציב טקסט המקור.  תיאולוגיים-האתגרים הלשונייםים גצבדיון השני, מו

הירונימוס, אנו למעשה כיוון שתרגומי הברית הישנה העתיקים היוו מעין מילונים עבור 

 הקספלה את הווטוס לטינה. כלל בנוסף לתרגומי השמשחזרים את שולחן המתרגם, 

-תשובות פרשני יצי"ב לאתגרים הלשונייםבדיון השלישי, מוצגות 

"פירושים  הואשמו ל הפרק . פרק זה כולל שני חלקים: חלקו הראשון שאולוגייםית

יצי"ב )שמובאים בגופן  מתוך פרשנות מכיל ציטוטיםוהוא  ,וממדיהם הלשוניים"

('Guttman Vilna'רכאות מקורותיהם המקראיים וחלק מהמקורות , בהם שזורים במי

וטים אלו מלווים בדיון שממוקד טיהמדרשיים והמיימוניים )ברד"ק דבר זה אמור(. צ

ים היבט"נקרא ל הפרק בצד הלשוני של סברות הפרשנים. חלקו השני ש

הקיימת על הזיקה הישירה  יםעיצבבדיון זה אנו ראשית מ. ם"פולמוסיים בפירושי

המאות הי"ב והי"ג של  ספרות הפולמוסבין לצי"ב לפסוקים הספציפיים בין פרשנות י

המשקף את המסורת  'ספר הברית' לר' יוסף קמחי-ם בינאנו מעייבדרך כלל,  –

וסית של  שמשקף את המסורת הפולמ'ניצחון ישן' -ב, והפולמוסית הפרובנסאלית

פרשני, -דיון מטאאנו עורכים  . לאחר מכן,ינק רש"י חלק מהשקפותיואשכנז שממנה 

ך צור מבליעם הנצרות  ותפלמסהלהצביע על האופן שבו פרשני יצי"ב הן ו יתושמטר

. בשני חלקי אף להזכיר את שמה, ולהציג את המחיר שעליהם היה לשלם לשם כך

ו על הסדר הכרונולוגי שבו נולדו הפרשנים, פרק זה, מטעמי בהירות, לא תמיד שמרנ

רוש הבודד כסדרו או במלואו. בסוף העבודה מובא יד אנו מביאים את הפיולא תמ

הוולגאטה  פרקים ששמם הוא "-ה תתישוסיכום עיקר ממצאינו, וסיכום זה בנוי משל

היבטים ", "תובנות בלשניות בפרשנות יצי"ב, ""לאור פרשנות יצי"ב

 ".נות יצי"בפולמוסיים בפרש
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א:א(, ובכל הזמנים פתיח זה ריתק  ספר בראשית נפתח בבריאת השמים והארץ )בר'

שמים בבראשית )בר' ה תאברי אתמאזכרים היהודים ונוצרים כאחד. ריבוי הפסוקים 

חשוב משמעותם יצרו כר נרחב לפרשנות, אשר היה לה חלק -ורב 27א:א, א:ז, ב:ד(

'ספר הברית' -ו (Berger1996:3) 'נצחון ישן'ספרי הפולמוס מרו. במחלוקות שהם עור

, עולה שפסוקים אלו אוזכרו בויכוחים שהתקיימו בימי הביניים בין (21תשל"ד:תלמג' )

. דבר שאולי מעולם לא היה שנוי במחלוקת, הוא שפסוקים אלו םייהודים לנוצר

ות. לא זו בלבד ועוסקים באלוהות ממש ובפועלה עלי אדמהדת -אוצרים סתרי

אלא שמשום שפסוקים  שפרשנות הפסוקים הללו הפרידה בין יהודים לבין נוצרים,

חנה מהאלו נוגעים ישירות לאלוהות, על פרשנותם נשברו קולמוסים רבים בתוך 

לטרטוליאנוס,  'Adversus Hermogenem'הנוצרי ובתוך המחנה היהודי. למשל, על פי 

 –מיש -ו 'בחומר', ולפיכך טען שהעולם נברא יש'בראשית' פירוש-הרמוגנס סבר ש

המשמעות החמורה שבדבר. לעומת זאת, ביהדות הוגבל  ועל כן נתפס כמין, על כל

ון על השמים, אשר נקטע באופן הבא: 'עד ידהדיון האזוטרי, ובחגיגה יג:ע"א מובא 

ירא: ס-ת לדבר, שכן כתוב בספר בןכאן יש לך רשות לדבר. מכאן ואילך, אין לך רשו

אין  –ן 'במופלא ממך אל תדרוש, ובמכוסה ממך אל תחקור, במה שהורשית התבונ

 לך עסק בנסתרות'. 

הראשונה,  ותכיוון שהבעיות התיאולוגיות בהבנת הפסוקים מופיעות כבר ממיל

החלטנו לפצל את הדיון  –גבוהה  ושעיון בפרשנויות הפסוקים מעלה דחיסות רעיונית

של והפולמוסיים ים הלשוניים היבטשה חלקים, שידונו בח לשלו-בפרשנות בר' א:א

נפרדות. הפרק שלפנינו יעסוק במה שנברא ביום הראשון, הפרק  סוגיות תיאולוגיות

ת ב, ואילו הפרק השלישי ידון בבריא-פי בר' א:א לשלאחריו ידון בזהות הבורא ע

ת ביום השני. בסוף הדיון על מעשה בראשית, מובא פרק הדן בחתימ רקיעה

 ג(.-הבריאה, בשבת )בר' ב:א

 
)בר' א:ז(, 'אלה   הרקיע'את  לוהים-)בר' א:א(, 'ויעש א השמים'לוהים את -'בראשית ברא א 27

 לוהים ארץ ושמים' )בר' ב:ד(.  -שות אוהארץ בהבראם, ביום ע השמיםתולדות 

 

 מעשה בראשית
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ֵרא( א: )א'' בר  יתבְּ א שִׁ רָּ ים-א   בָּ  ֵאת  ֹלהִׁ

ם ַמיִׁ ֵאת ַהשָּ ָאֶרץ וְּ ָאֶרץ( ב. )הָּ הָּ ה  וְּ תָּ יְּ  הָּ

ֹחֶשְך ֹבהּווָּ  ֹתהּו ֵני-ַעל וְּ הֹום פְּ רּוחַ  תְּ -א   וְּ

ים ַרֶחֶפת ֹלהִׁ ֵני-ַעל מְּ ם פְּ יִׁ  ַוֹיאֶמר ( ג. )ַהמָּ

ים-א   י ֹלהִׁ הִׁ י אֹור  יְּ הִׁ א( ד. )אֹור -ַויְּ -א   ַוַירְּ

ים אֹור -ֶאת ֹלהִׁ י הָּ ֵדל ֹובט-כִׁ ים -א   ַוַיבְּ  ֹלהִׁ

אֹור  ֵבין א ( ה. )ַהֹחֶשְך ּוֵבין הָּ רָּ קְּ -א   ַויִׁ

ים ַלֹחֶשְך יֹום אֹור לָּ  ֹלהִׁ א וְּ רָּ ה קָּ לָּ יְּ י לָּ הִׁ -ַויְּ

י ֶעֶרב הִׁ ד. יֹום ֹבֶקר -ַויְּ   ֶאחָּ

Vulg: (1) In principio creavit Deus caelum et 

terram. (2) Terra autem erat inanis et vacua et 

tenebrae super faciem abyssi et spiritus Dei 

ferebatur super aquas. (3) Dixitque Deus 

fiat lux et facta est lux. (4) Et vidit Deus 

lucem quod esset bona et divisit lucem ac 

tenebras. (5) Appellavitque lucem diem et 

tenebras noctem, factumque est vespere et 

mane dies unus. 

 
 (395 עמ')התרגומים לאנגלית ב

 

 מארון הספרים של המתרגם

לוהים את השמים ואת -( עולה כי בר' א:א )'בראשית ברא אHayward (1995:100-מ

במיוחד מתרבות יוון הקלאסית ומשפתה, הארץ'( הוא פסוק שפרשנותו הושפעה 

תרגום השבעים והברית -ם של הנצרות ינשבה חוברו כתביה הקדושים הראשו

ה -מצד אחד הפרשנות הנוצרית לבר' א:א Blowers (1990:240)החדשה. לדידו של 

 אימצה את עקרונות הפילוסופיה האפלטונית, ומצד שני היא הציעה להם חלופה. 

Hayward (1995:100מצביע על עבריים א:א )- ב כעל עיבוד או פירוש

לוהים ]...[ דיבר אלינו לקץ הימין האלה ַעל פי הבן -"הא :כריסטולוגי של בר' א:א

ראוי לציין  כי  –וארץ" -עשה שמים-נחלה בכל, ואשר בו-שר שמהו לבעל]=ישו[, א

. השוואה 'aionas'המילה מילה אחת, במקור היווני, תחת המילים 'שמים וארץ' נמצאת 

ניהם: ראשית, עבריים יבבין בר' א:א לבין עבריים א:א מעלה שני הבדלים עקרוניים 

עומד בפסוק ביוונית של עבריים וארץ בישו. שנית, מה ש-א:א דן בבריאת שמים

. אולם, לא זו בלבד שביוונית קיימות 'aionas''שמים וארץ' הוא המילה -כמקביל ל

רץ' )בתרגום השבעים 'את השמים ואת הארץ' תורגם: 'א-'שמים' ו-מילים מקבילות ל

'ton ouranon kai tel gen' )–  אלא שכדבריHayward ' שם( המילה(aionas פירושה '

'זמנים', כלומר הוראתה רחבה הרבה יותר מזאת של -ו'נצח' ביוונית 'עולמות', 'הוויה', 

 
 יום אחד )בר' א:א(
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ל הברית החדשה 'שמים וארץ'. הפערים הסמנטיים שבין הפסוק בתנ"ך ובין זה ש

וכפי שיעלה  – םלמהווים בבואה של הפערים המושגיים על אודות בריאת העו

 ' מובלע בוולגאטה לבר' א:א. aionasמדיוננו, למעשה המושג של '

 –' מקורו בקוסמוגוניה של אפלטון aionas)שם(, מושג ה ' Haywardלדידו של 

ייה את מעשה הבריאה: אשר לאור משנתו פרשו מחברי הברית החדשה ואבות הכנס

להעתקת ונית של בר' א:א גרמה טלמרכיב של זמן, קריאה אפ 'aionas'כיוון שלמילה 

מיש מהזירה -מאין או יש-הדיון האפלטוני על נצחיות העולם ועל בריאת העולם יש

(. חשוב 161-189, אורבך תשמ"ג:Wolfson 1966:351הפילוסופית לזירה המקראית )

שפעת אפלטון, הבריאה נתפסה כתהליך הכרוך בסידור של מכך עבור דיוננו, בה

לפיכך, בפרשנות , וכתהליך קווי ובעל נקודת התחלה ידועה. (וכאוס )תוהו ובוה

והוא  – מבוסס על סדר המילים בבראשיתנראה כבריאת העולם תהליך  הנוצרית

שראשית נבראו השמים )'בראשית ברא אלוהים את השמים'(; לאחר מכן נבראה 

  28ץ )'...ואת הארץ'(; ולבסוף נברא האור )'ויהי אור'(.האר

הוא נחשב לאבי הקוסמוגוניה הנוצרית, ומהווה  נתפס כמין, סאף כי אוריגנ

החוליה המקשרת בין קוסמולוגיה מבית היוצר של הפילוסופיה היוונית לבין 

 . מאוריגנס עולה כי הוא ראה(Blowers 1990:240)התיאולוגיה של הברית החדשה 

, בלתי ינה תיאור של בריאה בשני שלבים: בשלב הראשון נברא עולם רוח-בבר' א:א

י, משמרדו מקצת נראה ומאוכלס ביצורים רוחניים הקדמונים כמו האל. בשלב השנ

שהוא העולם  – tous aionas'29'המלאכים ובראשם לוציפר, נבראה ממלכת הגופים, ה 

Blowers (1990:240 )(. מדברי 12נ"ה:החומרי, הזמני, הנראה והנחות )קליינברג תש

גנס ונימוס נתן גושפנקא תיאולוגית לתפיסת אוריריזמנו של ה-בן-עולה שאוגוסטינוס 

קוסמוגונית סדורה, -על סדר הבריאה, ועיבד את רעיונותיו לכדי משנה תיאולוגית

הנגישה לקהל דובר הלטינית. הוא ראה בשני פסוקיו הראשונים של ספר בראשית 

שבו היו  ()'הכשרה', תרגום שלי 'conditio'זמני שאותו הוא קורא -של עידן טרום תיאור

-נראה המאוכלס ביצורים רוחניים -השמים אשר היוו את העולם הבלתיקיימים רק 

 
28 Tertullianus, “Adversus Hermogenem”, 20-29. 
29 Origenes, “Homiliae in Genesim”, 1.1. 
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)'הנהגה', תרגום  'administratio'השילוש והמלאכים. לאחר עידן זה בא עידן של 

  30שלי(, שבו נברא העולם החומרי והנראה.

 צד טביעות האצבע של הפילוסופיה האפלטונית, בפרשנות הנוצרית לבריאה,ב

גנוסטית ניכרות גם השפעות גנוסטיות, שאף הן מקורן בעולם ההלניסטי. הגישה ה

התאפיינה בהתייחסות שלילית כלפי בריאת העולם החומרי, וראתה בו מצב של 

, 8:20-21רומיים . על פי (Gruenwald 1981:713)נפילה מהמצב הרוחני הקמאי 

מעבדות הכיליון אל  ררלא מרצונה ]...[ וגם היא תשוחש'נכבשה הבריאה להבל 

וכדברי חזון יוחנן: 'וארא שמים חדשים וארץ חדשה, כי  –לוהים' -הא-וד בניחרות כב

השמים הראשונים והארץ הראשונה עברו'. כלומר, על פי תפיסת הברית החדשה, 

יבוא  , הודות לישו הואהימים-ורק באחרית –ורר בארץ ובהו הבראשיתי עדיין ש-התוהו

אדמות, לבין -חוסר התוחלת של החיים עלי ס מקיסריה מנגיד ביןויעל תיקונו. בזיל

אוגוסטינוס עורך השוואה בין האור שנברא, לבין  31המצב הנשגב שקדם לבריאה.

 וכפשוט וכנגד המניכאיים הוא אומר שלפרש 'ויהי אור' –ישו -האור שנולד מהאל 

מספר  עצמו לעהחוזר  משפט, שהוא 'וירא כי טוב'ו ברידול –מצביע על בערות 

 32לוהים.-מצביע על שביעות רצון מצדו של א אינו, פעמים בבר' א'

 תיאולוגיים ושולחן המתרגם-אתגרים לשוניים 

ית ָבָרא א לוהים את השמים...' הציב עבור פרשני יצי"ב בעיה של -המשפט 'ְבֵראש 

בניגוד  נות לשונית, שהרי למילה 'בראשית' תצורה של סומך שאינו מלווה בנסמך.תקי

זו, ומשפט זה לפרשנות יצי"ב, לא ניכרת בוולגאטה התייחסות לבעיה דקדוקית 

לוהים את -)= 'תחילה ברא א '…in principio creavit Deus caelum et'תורגם: 

-' שונה במהותו מזה של תרגוםהשמים...'(. אין תרגום הוולגאטה למילה 'בראשית

 in principio fecit Deus')לטינה -סוט(, או מזה של הוו55השבעים )צפור תשס"ו:

caelum et…')33משמעות-קיימת דוככל הנראה אונקלוס )'בקדמין'( -. אפילו בתרגום  

 ואמילה זו מציינת 'בזמן קדום'  Grossfeld  (1988:43, 2000:55)ואמנם על פי –

נה יאמסתייגים מסברה זו, ועבורם מילה זו  Drazin & Wagner (2006:3)אולם , 'במזרח'

 
30 Augustinus, "De Genesi ad litteram" 2.8.16, 4.33.51; ‘'De civitate Dei'’, 11:6. 
31 Basileus, "Homeliae in hexaemeron", 1.5. 
32 Augustinus, "De Genesi contra Manichaeos", 1.8.13; "De Genesi ad litteram", 5. 

לוהים את השמים' מתורגם: 'בקדמין ברא ה' את  -אונקלוס 'בראשית ברא א-בתרגום 33
 שמיא'. 
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בלבד שרש"י ופרשני יצי"ב . אם טענתם נכונה הרי לא זו 'בהתחלה'אלא מציינת 

אחריו חולקים על הוולגאטה, כי אם הם חולקים על כמעט כל התרגומים העתיקים 

 של התנ"ך, אם לא על כולם.

ה היא קביעת משמעות -בים הפסוקים בר' א:אבעיה לשונית נוספת שמצי

(. 103 עמ'המרובים המצויים בפסוקים אלו )ראה  הוווים, המלווים את הפעלים

-ו, ניתן ליחס לווים השונים משמע של וו-בהקשר הספציפי של הפסוקים בבר' א:א

ת לקבוע בוודאות את משמעו של היפוך. כמו כן, חוסר היכול-חיבור, כינוי זיקה או וו

( על 1910:12) Skinnerוכדברי  – טהוו משפיע על התפיסה התחבירית של המשפ

אותם הפסוקים: ''בעיות התחביר משפיעות על הבנת כל איבר, ובונות השקפות עולם 

שונות על העליונים''. במקרה שלפנינו, בוולגאטה, כמו בתרגום השבעים, ובווטוס 

'והארץ' שהיא ככל הנראה בעלת משמעות תחבירית, לא תורגמה לטינה, הוו של 

א ה הו-חיבור, כאילו בר' א:א-הוווים הבאים לפני הפעלים תורגמו כווי וואיל –כלל 

לפיכך, מתחביר הפסוקים בוולגאטה משתמע,  34מעקובת של משפטים מחוברים.

שהשמים  כלומר –כמו מטרטוליאנוס, כי סדר הבריאה גלוי והוא כסדר המשפטים 

עולה כי  תאנבראו תחילה, ולאחריהם שאר הנבראים. מפרשנות יצי"ב לעומת ז

 –סדר הבריאה תחביר פסוקים אלו מורכב הרבה יותר, וקשה לעמוד ממנו על 

ופרשנות זו משקפת את הגישה היהודית שאין לחקור את המופלא, כלומר את 

 (. 15האלוהות )ג'ייקובס תשנ"ג:

.   'terra autem erat inanis et vacua'והו' תורגם בוולגאטה'והארץ הייתה תוהו וב

אתגר משום שלא ידועה משמעותו המדויקת של הביטוי המקור מ טפתרגום מש

, משמעותו מתקשרת למושג Koehler & Baumgartner  (1999:1690)ובוהו'. על פי-'תוהו

חלק מפרשני  של ריק: מירמיה משתמע שריק זה הוא ריק פיזי, וכך הבינו מילה זו

ויסודי, המטיל דופי על  ייצי"ב. ישעיה, לעומת זאת, מתייחס אל הריק כאל פגם מוסר

 inanis et'רונימוס, שהרי הביטוי האדם ועל הארץ. כך ככל הנראה הבין אותו הי

vacua' חיים'. לשם ההשוואה, קונוטציות שליליות -ערך, עזוב, חסר-פירושו 'ריק, חסר

 
ים המדוברים כאן הם: 'ורוח  משפט. ה'que'ית ובסופ 'et'בלטינית ו"ו החיבור מצוין במילית   34

 et facta est'), 'ויהי אור' ('dixitque Deus')לוהים' -, 'ויאמר א('et spiritus ferebatur')מרחפת' 
lux')לוהים' -, 'וירא א('et vidit Deus')לוהים' -, 'ויבדל א('et divisit Deus')לוהים'  -, 'ויקרא א

('appellavitque Deus')יהי ערב' , 'ו('factumque est vespere'). 
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ווטוס לטינה, שבה כמו בתרגום השבעים הביטוי מתורגם אלו אינן משתמעות מה

 מתוקנת'(. -נראית ובלתי-)'בלתי  ’invisibilis et inconposita‘ר: תובאופן ניטראלי י

, שהיא העברית שדוברה בסביבתו של מערכת הפועל של עברית חז"ל

ת זמן יים )עבר, הווה ועתיד(, המציינים אדקדוקמתאפיינת בשלושה זמנים  ,הירונימוס

 ן את הזמןייהפועל אינו מצ. לעומת זאת, מערכת הפועל המקראית הפעולה בפועל

ההבדלים מסביר את זה בהבנת תפקיד הפועל במשפט שוני ייתכן ש. (103 עמ')ראה 

ה.י.ה. נתפס כפועל כי הפועל עולה מפרשנות יצי"ב יצי"ב. פרשנות בין הוולגאטה ל

. בדומה היה ואיננו עודהריק היה בארץ שהוא ופירושו של דבר  שלם,מועבר ב

-ולווטוס לטינה, אף בוולגאטה, הפועל 'הייתה' תורגם בעבר לאם השבעים וגלתר

 .עדיין בעינו ריק בארץשהנשלם, ויש בכך אולי משום הבעת עמדה 

 

 תיאולוגיים-תשובות פרשנות יצי"ב לאתגרים הלשוניים 
 שוניים פירושים וממדיהם הל

רש"י חולק על  .עמדנו על כך שעל פי הפרשנות הנוצרית השמים נבראו לפני הכול

הפולמוסי של  היבטוד בדיוננו בסברה זו בפירושו, ולאחר הקדמה שעל טבעה נעמ

  35:המסייע להבהיר את כוונותינושנציגם על פי סדר פרשנותו, רש"י אומר דברים 

 
לוהים': אין המקרא הזה אומר אלא דורשני, כמו  -אשית ברא א'ברלהלן הפירוש כסדרו:  35

שדרשוהו רבותינו )בר"ר' א:א(: בשביל 'התורה' שנקראת 'ראשית דרכו' )משלי ח:כב(,  
א, אות ב'( עד הנה  ובשביל 'ישראל' שנקראו 'ראשית תבואתה' )ירמיהו ב:ג( )אותיות דר' עקיב

: בראשית בריאת שמים וארץ, והארץ  ואם באת לדורשו כפשוטו כך פרשהו מדרש חכמים.
  סדר  להורות המקרא בא ולא לוהים: 'יהי אור!'. -הייתה תוהו ובהו וחושך ]...[ ויאמר א

  ולא ] בראשונה : לכתוב לו  היה , כך להורות בא  שאם  – קדמו [ השמים]= שאלו  לומר , הבריאה
,  שלאחריו הלתיב דבוק שאינו במקרא' ראשית' לך שאין'. וגו השמים את ברא'[ תבראשי'

'  דגנך  ראשית (, 'י:י  ירמיהו ' )ממלכתו ראשית(, 'א:כו  ירמיהו' )יהויקים ממלכת  בראשית : 'כמו
:  לו ודומה '. ְברֹוא בראשית' כמו '' וגו לוהים-א ברא  בראשית ' אומר  אתה כאן  אף  (.ד:יח  דברים)
ב   תחילת'   אל ' ה יאמרו, 'בהושע' ה של דבורו תחילת כמו שהוא(, ב:א  הושע' ) בהושע' ה רד 

  ויש  – אלו " ברא לו הכ בראשית"  : ופירושו ,נבראו להיתח שאלו בא  להורות אמר ת ם וא'. הושע
  ( י:ג איוב' )בטני דלתי סגר לא כי' :כמו אחת תיבה וממעטים לשונם שמקצרים מקראות לך
  אם ' וכמו  ;ישאנו  מי פירש ולא  (, ד:ח ישעיה' )דמשק חיל את  ישא' וכמו ; הסוגר מי פירש ולא
'  אחרית מראשית  מגיד ' וכמו ; בבקרים אדם יחרוש אם  פירש ולא  (,יב:ו  עמוס' ) בבקרים רושיח
  המים  שהרי ,עצמך על  תמה  כן  אם . דבר אחרית  דבר מראשית  מגיד פירש ולא  ( י:מו ישעיה)

  בסידור  המקרא גילה  לא ועדיין – 'המים פני  לע מרחפת להים-א רוח'-ו : כתיב שהרי ,קדמו
  מאש  שהשמים ועוד לארץ המים שקדמו למדת :מתי  המים תאברי כלום והמאוחרים הקודמים

  ברא ' נאמר ולא  .כלום והמאוחרים המוקדמים בסדר המקרא לימד לא כרחך  על .נבראו  ומים
ים והקדים מדת  שבתחלה עלה במחשבה לבראותו במדת הדין וראה שאין העולם מתקי'' ה
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המקרא להורות סדר הבריאה, לומר לוהים': ]...[ ולא בא -'בראשית ברא א

כך, היה לו לכתוב: בראשונה ]ולא  שאם בא להורות –שאלו ]=השמים[ קדמו 

 'בראשית'[ ברא את השמים וגו'. 

אין לדעת האם  .'בהתחלה' ה'בראשית' אין פירושהמילה שכאן רש"י טוען 

-ה ברא א'בראשונ-ראוי להצביע על כך שפירושו מכוון כנגד הוולגאטה דווקא, אולם 

של הפסוק  ('back-translation')לאחור -לוהים את השמים' מהווה מעין תרגום

, בטעות יסודם המתרגמים כךמדברי רש"י משתמע אפוא שתרגומים  36בוולגאטה.

 מהטעם הבא:

'בראשית ברא': ]...[ אין לך 'ראשית' במקרא שאינו דבוק לתיבה שלאחריו, 

ו כו:א(, 'ראשית ממלכתו' )ירמיהו י:י(, כמו: 'בראשית ממלכת יהויקים' )ירמיה

 ...[.]'ראשית דגנך' )דברים יח:ד( 

לוהים' משקף -שהניקוד המסורתי של 'בראשית ָבָרא א טענהמרש"י עולה 

שהרי כדבריו: "אין לך 'ראשית'  –קריאה שאינה עולה בקנה אחד עם כללי הלשון 

רושו של דבר הוא שעל על דרך ההכללה, פי .במקרא שאינו דבוק לתיבה שלאחריו"

'עקרון -ייה שהטקסט ייענה לפצנסמך להיות מלווה בסומך. אצל רש"י קיימת אפוא 

(. באומרו 'אין לך 'ראשית' במקרא שאינו 87 עמ', ראה Grice:1975שיתוף הפעולה' )

ה של כלל דבוק לתיבה שלאחריו', רש"י מצביע אפוא על כך שבר' א:א מדגים הפר

כלומר אי ציות  הכמות )חסר במילה האמורה לבוא אחרי 'בראשית'(, וכלל האופן

ים אלו מובילה את רש"י לכללי השפה העברית )''אין לך במקרא...''(. הפרת כלל

 לידי המסקנה שמובאת כבר בראשית דיונו, שהיא:

 'בראשית ברא': אין המקרא הזה אומר אלא 'דורשני']...[.

חז"ל: 'דרוש אותי', כלומר שמתבקש מהכתוב  אצלמשמעה  37ני'המילה 'דורש

נוספת והיא שעניין מטונימית בימי הביניים מילה זו קיבלה משמעות  .יפירוש מדרש

 
'  ביום עשות ה' אלהים ארץ ושמים' : יב. והיינו דכת(טו:יב  ר"בר) רחמים ושתפה למדת הדין

 (. ד:ב' בר)
מתורגם מתורגם לאחור לשפת המקור. תהליך זה  -לאחור הוא תהליך שבו טקסט-התרגום 36

 מאפשר לאמוד את איכות התרגום, ומידת האקוויוולנציה בינו לבין המקור. 
פוס רומא, אולם  גרסה זו מופיעה בד  –אחרות של פירוש רש"י:  'דרשוני', 'דרשני'  בגרסות  37

 כאמור "מקראות הגדולות הכתר" מתבסס על כתבי יד.
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(. סביר 678מפורשים )כנעני תשכ"ב:-מסוים טעון עיון מעמיק, ומרמז לדברים בלתי

לו אף בפירוש זה שכן כהרג –להניח כי רש"י משתמש במילה זו בשני מובנים אלו 

מסמן תמיד אצלו פנייה 'דרש' וכן השורש (, 58 עמ'רש"י מסתייע במדרשים )ראה 

. על פי הקשרה המקומי דומה כי המילה 'דורשני' מסמנת את העובדה כי למדרש

שהרי אף על פי שסברת רש"י עולה בקנה  –התאמה -עבור רש"י הטקסט מציג אי

 עם כללי הלשון, לא זו בלבד שמסקנת דבריו נוגדת ברוחה לוולגאטה, אלא אחד 

שית' שהיא נוגדת לפרשנות היהודית שבה התקדש המשמע 'בראשונה' למילה 'ברא

עד כי התקבל כמשמעו הקונבנציונאלי והטבעי. כלומר דברי רש"י מצביעים על 

יהודית( לבין עימות אפשרי בין 'משמעות המבע' )שהתקדשה במסורת הפרשנית ה

 'משמעות הדובר' מנקודת ההשקפה של רש"י.  

וה אות לצורך בגישור על פערים, ומרמזת למשמעות שניהם מהו ןהתאמה בי-אי

ודבר זה בא לידי ביטוי  –( 88 עמ'ראה  - & Weizman:1987 Dascalנוספת או עקיפה )

 הרטורי: בתוכנו של פירוש רש"י ואף במבנהו

שדרשוהו  'בראשית ברא': אין המקרא הזה אומר אלא 'דורשני']...[, כמו

 רבותינו: ]...[ ואם באת לפרשו כפשוטו: ]...[.

ויצמן זיהוי אות פותח תהליך פרשני של חיפוש אחר רמזים -על פי מודל דסקל

הקשריים המסייעים בהבנת כוונת הטקסט לאשורה. ניתן לזהות בפירושו של רש"י 

וטו'(. שפישה טקסטואלית הדומה לכך )'כמו שדרשוהו רבותינו', 'ואם באת לפרשו כג

 רשית של המקרא: לשוניים, שמקורם בפרשנות המד-תחילה, רש"י מגייס רמזים חוץ

  'בראשית ברא': אין המקרא הזה אומר אלא דורשני, כמו שדרשוהו רבותינו 

)משלי ח:כב(, ובשביל : בשביל 'התורה' שנקראת 'ראשית דרכו' ()בר"ר' א:א

 .תיות דר' עקיבא, אות ב'( וא)'ישראל' שנקראו 'ראשית תבואתה' )ירמיהו ב:ג( 

סברתו הראשונה של רש"י מתבססת על כך שחז"ל, שהסתמכו על משלי ח:יב, 

במילים אחרות, רש"י מרמז לכך שפירוש אפשרי  38גרסו כי 'ראשית' הוא כינוי לתורה.

לוהים את השמים ואת הארץ' הוא 'באמצעות -א אראשון של המשפט 'בראשית בר

הים את השמים ואת הארץ'. סברתו השנייה של רש"י ול-התורה )=בראשית( ברא א

 
על פי משלי התורה מתגאה ואומרת: 'אני חכמה ]...[ ה' קנני , ראשית דרכו, קדם מפעליו   38

 מאז' )משלי ח:כב(. 
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-'ראשית' הוא כינוי לעם-"ל המסתמך על ירמיהו ב:יג, והיא שמתבססת על מדרש חז

ואם כן, רש"י מרמז לכך שפירוש אפשרי שני של המשפט הוא: 'בעבור  – 39ישראל

לוהים את השמים ואת הארץ'. מבחינת תפיסתם, -שראל )=בראשית( ברא אעם י

ב, -א:אשים מדרשיים אלו רחוקים מאוד מהכתוב ודומים לפירוש שמציג עבריים ורפי

לוהים ברא את העולם בישו )ראה לעיל(, ואין בהם די בכדי -אשר ממנו עולה כי א

 לספק טענות המבוססות על הלשון.

)שם(  Dascal & Weizmanשוטו של מקרא, ובלשון מהמדרש פונה רש"י לפ

מוסכם בין יהודים, מביא  ניים המבוססים אולי על ידעושל-לאחר הבאת רמזים חוץ

 לשוניים למשמעות עקיפה למילים 'בראשית ברא':-רש"י רמזים מטא

'בראשית ברא': ]...[ ויש לך מקראות שמקצרים לשונם, וממעטים תיבה אחת, 

ולא כתב ]במפורש[: 'מגיד  –גיד מראשית אחרית' )ישעיהו מו:י( ]כמו...[ וכמו 'מ

דבר אחרית דבר. אם כן תמה על עצמך: שהרי המים קדמו, שהרי כתיב:  מראשית

רוח אלוהים מרחפת על פני המים', ועדיין לא גילה המקרא בריית המים מתי 'ו

  .הייתה! למדת שקדמו המים לארץ, ועוד שהשמים מאש ומים נבראו!

אה כי השאלה העומדת מאחורי פירוש זה היא אם השמטת הסומך אינה נר

? ('shared knowledge')מכך שהוא בגדר של ידע שהמוען והנמען חולקים  נובעת

רש"י מביא דוגמות רבות בהן ניכר כי אכן המקרא נוהג להשמיט מידע ידוע, וכן 

ל טענה זו כאן, דוגמה מישעיה שבה מופיעה המילה 'ראשית' בלי סומך. רש"י שול

תר את המשך המשפט, וס'ראשית לכל ברא אלוהים את השמים' -שכן לדידו לומר ש

על פני המים )'ורוח אלוהים  לוהים מתגלה לראשונה כשהוא-אשר ממנו עולה כי א

 מרחפת על פני המים'(. 

, רש"י מזהה קיום של אותות למשמעות שונה היצגנואם כן, בתהליך הפרשני ש

לשוניים -לשוניים ומטא-ב בבר' א:א. הוא מסתמך על רמזים חוץמהמקובל לכתו

ה שנות הנוצרית לבר' א:א, כפי שהיא באה לידי ביטוי בתרגומו בוולגאטרפלשלילת ה

 :היצגנוומציע פירוש פשטי לכתוב, שמתווסף לפירושים המדרשיים ש –

 'בראשית': ואם באת לדורשו כפשוטו כך פרשהו: 

 
 תבואתֹה''.   ישראל לה', ראשית -ירמיה ב:ג: 'קודש 39
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-ץ, והארץ הייתה תוהו ובהו וחושך ]...[ ויאמר א"בראשית בריאת שמים ואר

לוהים וגו'' כמו -...[ אף כאן אתה אומר 'בראשית ברא א]לוהים: 'יהי אור!'. 

ר ר ה'בראשית ב ְּ ֶּ תחילת שהוא כמו  ,' בהושע' )הושע א:ב(ֹוא'. ודומה לו: 'תחילת ִדב 

 ויאמר ה' אל הושע'. 'דבורו של ה' בהושע, 

ג. -פן הסביר בעיניו שבו יש לקרוא את פסוקי בר' א:ארש"י מצביע כאן על האו

כך שבמקורו לא היה הטקסט המקראי מנוקד, טוען רש"י כי יש  כנראה בהסתמך על

וקמץ(. אופן ניקוד זה -וחולם ולא בקמץ-'ברוא' )בשווא –המילה 'ברא' לקרוא את 

פרשנים ג השונה מזאת שהייתה קודם לכן בקרב -דורש תפיסה תחבירית של בר' א:א

ה באים זה אחר קסועל פי רש"י עולה אפוא כי בתחילת הפי –יהודים ונוצרים כאחד 

לוהים את -ית ברוא אזה שני משפטים טפלים: הראשון, הוא משפט הזמן 'בראש

השמים ואת הארץ'. השני, הוא משפט טפל בעל שלושה איברים: 'והארץ הייתה תוהו 

פני המים'. בסוף שלושת -והים מרחפת עלל-פני תהום', 'ורוח א-ובהו', 'וחושך על

 א 'ויאמר אלוהים יהי אור'. וההפסוקים נמצא המשפט העיקרי, ש

ג מהווים משפטים -במילים אחרות, בניגוד לוולגאטה, שבה פסוקי בר' א:א

-רש"י מציע קריאה של פסוקים אלו כמשפט מורכב אחד, אשר משפטי –מחוברים 

ההבדלים בתפיסה התחבירית משפיעים על כן, כמו תיאור קודמים למשפט העיקרי. 

בניגוד  :(89 עמ'יחסי החידוש והנתון במשפט )ראה  לעהמבנה ההיררכי של המידע, ו

ממנה עולה שהחידוש נמצא בתחילת המשפט וטמון במילה 'שמים' אשר לוולגאטה, 

ית' שעל משמעותה בהקשר שאת בריאתו רוצים להדגיש, או אפילו במילה 'בראש

משפט ארוך במיוחד,  ףנמצא בסו שוהרי עבור רש"י, החיד –הנוצרי נדון בפרק הבא 

וחידוש זה הוא בריאת האור. יוצא אם כן מכך שהשינוי בניקוד המילה 'ברא' שרש"י 

שלבי, אשר בעקבותיו משתנה הערך התחבירי -מציע גורר אחריו תהליך פרשני רב

ומתחולל שינוי יסודי במשמעות המשפט, אשר נראה כי מיקודו  – של מרכיבי המשפט

. שינוי זה הוא בעל כפי שעולה מהוולגאטה- ולא בתחילתו בסופו נמצא דווקא

 השלכה תיאולוגית, והוא חותר למסקנה המובאת בשני לשונות שונים בפירוש רש"י:

 . ': ולא בא המקרא להורות סדר הבריאה, ולומר שאלו קדמו' ברא   'בראשית 

 ום! ל כ סדר המוקדמים והמאוחרים    : על כורחך לא לימד המקרא ' לוהים -'ורוח א 
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פירוש זה עומד כביכול בסתירה לפירושו הקודם: "למדת שקדמו המים לארץ, 

ועוד שהשמים מאש ומים נבראו!", אשר פותח פתח לחשוב שבריאת המים קדמה 

לשוניות או לכל. מבחינת רש"י אין מנוס אלא להכיר בעובדה שאין ראיות 

ומכאן יש ללמוד  ,משמעי על סדר הבריאה-טקסטואליות איתנות המורות באופן חד

ן טעם בדיון על סדר הבריאה, ואם כן, אי –כי "לא בא המקרא להורות סדר הבריאה" 

. דומה כי גם הקריאה להימנעות מדיון טמונה בומשום הספקולטיביות ההכרחית ש

הבעת עמדה פולמוסית לא פחות מאשר בשאלת תחילת הבריאה, יש בה משום 

 בהבאת פרשנות חלופית לפסוקים.

רי רשב"ם יש משום הבעה דעה הנוגדת את רוח הפרשנות הנוצרית על בדבגם 

וכפי שנראה רשב"ם עושה שימוש במקצת דברי רש"י  –קדימות בריאת השמים 

 כקרש קפיצה לסברותיו:

הראשונים בפסוק זה לוהים': ]...[ עתה אפרש פירושי -'בראשית ברא א

-ים 'בראשונה ברא אשרלהודיע לבני אדם למה לא ראיתי לפרש כמותם: יש מפ

לוהים -קדמו, כדכתיב 'ורוח א אי אפשר לומר כן, שהרי המים –לוהים את השמים' 

 אלא 'בראשית' דבוק הוא ]...[. –מרחפת על פני המים. ועוד שאין כתוב 'בראשונה' 

מים וארץ, הארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני והמפרש ]רש"י[ 'בטרם ברא ש

נמצא שהמים נבראו תחילה, גם זה  –חפת על פני המים רמלוהים -תהום, ורוח א

ה לכתוב 'והארץ הייתה תוהו ובוהו', שמאחר שעדיין לא נבראת, לא הבל. שכן לא הי

 וטו:. היה לו לקראתה 'ארץ' קודם יצירת המים, מאחר שהמים קדמו. אך זהו עיקר פש

ות נשבפסקה הראשונה, רשב"ם משתמש בנימוקים של רש"י בכדי לתקוף פר

אולם, בפסקה השנייה קודמת, ככל הנראה את תרגום אונקלוס או/ו את הוולגאטה. 

 –הוא מסתייג בצורה חריפה ממסקנות רש"י )'גם זה הבל', 'אך זהו עיקר פשוטו'( 

 ר פשוטו של מקרא':ובהמשך פירושו הוא מציג את מה שהוא מכנה 'עיק

לכתוב במפורש[ דבר =אך זהו עיקר פשוטו: לפי דרך המקראות רגיל לפרש ]

כדכתיב: ']...[ שם  –פניו במקום אחר ]=אחרי כן[ שאין צריך בשביל דבר הנזכר ל

אבי כנען' )בר' ט:יח(. אלא מפני שכתוב לפניו: 'ארור כנען' )בר'  חם ויפת, וחם הוא

 תחילה מי כנען, לא היינו יודעין למה קללו נח. ואילו לא פורש  –ט:כה( 
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משה רבנו לפרש לך מה   ת ששת ימים הקדימהכאכל הפרשה הזאת של מל 

שאמר ה' בשעת מתן תורה: 'זכור את יום השבת לקדשו, כי ששת ימים עשה ה' את 

 השמים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי' )שמות כ:ח( ]...[.

על יסוד ההטרמה: "לפי דרך המקראות לבר' א:א מיד את פרשנותו רשב"ם מע

מקום אחר". לסברתו דבר שאין צריך בשביל דבר הנזכר לפניו ב שררגיל לפ

'בראשית ברא...' הוא היגד המטרים היגד חשוב ממנו, שהוא מעמד מתן מצוות 

ששת  ביניהן מצוות השבת. כדבריו: "כל הפרשה הזאת של מלאכת-התורה בהר סיני 

את יום  רימים הקדימה משה רבנו לפרש לך מה שאמר ה' בשעת מתן תורה, 'זכו

 . השבת, כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ' )שמות כ:ח("

מנקודת  ה-בר' א:איש לקרוא את הנחת היסוד של רשב"ם בפירוש זה היא ש

 עמ'ה שיח עם קהל או עם קוראים )רא-המנהל דו 40התצפית של מחבר או מספר,

פר בראשית ואת ספר שמות, הוא משה, שכתב את ס הז(. על פי רשב"ם, מחבר 92

אשר מופנים לעם ישראל )"אמר להם משה לישראל"(. לדידו של רשב"ם מוקד 

אשר  –בתחילתו, בבריאת העולם, כי אם במעמד הר סיני אם כן הטקסט אינו נמצא 

תו הוא התכלית הרטורית של המקרא, ומהווה אירוע השיא בחייהם מנקודת השקפ

ת רשב"ם בעצם שואל: מה עניין בריא ישראל. על יסוד הנחה זו-ל עםשושל משה 

סיני? תשובתו היא שהקשר הוא 'מצוות' שמירת השבת: "כל הפרשה -להר שמים וארץ

שעת הזאת של מלאכת ששת ימים הקדימה משה רבנו לפרש לך מה שאמר ה' ב

 מתן תורה, 'זכור את יום השבת'". 

תוף אורה של כלל הקשר בעקרון שיכל-רשב"ם למעשה מזהה בטקסט הפרה

(. כדי להציע משמעות חלופית שאין עמה הפרה, 87 עמ', ראה Grice:1975הפעולה )

זה הוא שבר' לשוני על מבנה הסיפור המקראי. מידע -הוא נשען על ידע הקשרי מטא

, אשר נשמרת זכר תבסיני, משום היותו הרקע למצוות הש-א:א רלוונטי למעמד הר

בהקשר הגלובאלי של כל  למעשה בראשית. גישה זו, המעמידה את סיפור הבריאה

(, למעשה מקטינה ממשקלם הסגולי של 70חמישה חומשי תורה )טויטו תשמ"ב:

 (.92 עמ'ם אלו לספר שמות )ראה פסוקי בראשית א', ומעתיקה את המיקוד מפסוקי

 
40 Kamin (1986:116עמדה על תרומת הפרשנות הנוצרי )  ת של ימי הביניים, לגישה פרשנית

הלוקחת בחשבון את המחבר. חשוב גם לציין שבניגוד לפרשנות היהודית שבה לא נהוג  
 לאזכר את משה כמחבר התורה, בפרשנות הנוצרית דבר זה היה נפוץ.  
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אם כן, בפירושו לבר' א:א, רשב"ם מציג את מה שהוא רואה כזווית הראייה של 

 סיני. -ישראל במעמד הר-המחבר, הממוקד במסר עיקרי שהוא מתן המצוות לעם

בהו הבראשיתי ו-עמדנו על כך שעל פי הפרשנות נוצרית, באיזשהו מקום התוהו

( 103 עמ'וה נצחי )ראה והעדיין שורר בארץ, ואם כן הפועל 'הייתה' מתפרש כפועל ב

 רשב"ם מציג גישה קוטבית לכך: –

לוהים': ]...[ לכך אמר להם משה לישראל, להודיעם כי דבר -'בראשית ברא א

ים בנוי כמו שאתם רואים אותו הקב"ה אמת: וכי אתם סבורים שהעולם הזה כל הימ

לוהים וגו'", כלומר -שית ברא אארעכשיו, מלא כל טוב? לא היה כן! אלא 'ב

ת שנבראו כבר שמים העליונים והארץ, הן בתחילת בריאת שמים וארץ. כלומר, בע

זמן מרובה הן זמן מועט, אז 'והארץ הייתה תוהו ובוהו' הבנויה כבר הייתה תוהו 

 שום דבר, כדכתיב בירמיה: 'ראיתי את הארץ והנה תהו ובהוהיה בם  ובוהו: שלא

ד:כג(, 'ראיתי ואין אדם' )ד:כה(, 'מעוף השמים ועד בהמה ן אורם' )יאואל השמים ו

 . תהו ובהו: חורבו מאין יושב הלכו' )ט:ט(. וזהו נדדו

אשר פסוקיו מתארים  –כה -ובוהו' על פי ירמיהו ד:כג-רשב"ם מפרש את 'תוהו

-ובהו, שבא לידי ביטוי מוחשי בהיעלמם של יושבי-הארץ כמצב של תוהואת חורבן 

 –לדידו, בניגוד למצב הבראשיתי, עתה העולם 'מלא כל טוב'  41השמים.-ועוף ץאר

ומצויים בו אנשים, עוף, בהמה ואור. יתרה מזאת, על פי רשב"ם התוהו שהיה אז, 

 תוהו ובוהו", "בעת שיקף את מצב בריאתה, כדבריו: "והארץ הבנויה כבר הייתה

(, 12:31נבע מקלקול )יוחנן  אומשתמע מכך שהתוהו ובוהו ל –כבר הייתה"  שנבראו

 חר בריאתה. אשר ארע לא

 בשונה מרשב"ם, חזקוני מפרש את המשפט 'והארץ הייתה...':

'והארץ הייתה תהו ובהו': דבר כתוב על העתיד. קודם שברא הקב"ה את  

 תוהו ובוהו. השמים ואת הארץ, הייתה הארץ 

ילו חזקוני מפרש  או'והארץ כבר הייתה' )עבר(, -רשב"ם מפרש 'והארץ הייתה' 

בין הפירושים מצביעה על תפיסת הפועל 'הייתה' וסתירה זו  –'דבר כתוב על העתיד' 

 
ובוהו, ואל השמים ואין אורם. ]...[ ראיתי והנה  -ץ והנה תוהוכה: 'ראיתי את האר-ירמיהו ד:כג 41
 האדם וכל עוף השמים נדדו'.  אין
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הבנה (. יתר על כן, גם בפירוש חזקוני ישנם רמזים ל103 עמ')ראה  היבטפועל באל כ

 –תיד" עהאספקטואלית של הפועל 'הייתה', שכן מחד הוא אומר "דבר כתוב על 

-י 'הייתה' הוא מה שומצד שני, הוא אומר, "קודם שברא הייתה". לתפיסתו של חזקונ

Prince (1982:453)  מכנה'futurate' שהוא משפט שאף על פי שאין בו סממנים ,

  42שמתוכננים לעתיד.דקדוקיים של עתיד, הוא מצביע על אירועים 

תוך לקיחה בחשבון  ,תאם מחברים את דברי רשב"ם וחזקוני לכדי תמונה אח

הרי מתברר כי משמעות הכתוב היא שבעבר,  היבטאת הסוגיות העיוניות של ה

נבראה הארץ מתוך כוונה אלוהית שבשעת בריאתה, כלומר בעתיד המיידי של 

אליבא דרשב"ם מצב בראשיתי זה  תחילת הבריאה, ישרור בה מצב של תוהו ובוהו.

בת "והעולם מלא כל טוב". כמו כן, אליבא שואיננו עוד, והראייה לכך היא שהארץ מי

לוהים, והוא משקף את -הו, הרי הוא פרי תכנונו של אדחזקוני אם לארץ דופי כלש

'נבואי' זה משקף אם כן מודאליות.  היבטו –כוונת האל )"דבר כתוב על העתיד"( 

ו המשתעות מפירושיהם של רשב"ם וחזקוני סותרות במידה מסוימת את עמדות אל

של הנצרות כלפי הארץ, ומנוגדות לרוחה של הוולגאטה שממנה עשויה  הגישת

 שתמע עמדה שיפוטית כלפי הארץ )ראה לעיל(.לה

 ים פולמוסיים בפירושיםהיבט

ורשב"ם  מגמת פירושי רש"י Kamin (1986:131)אין לשלול את האפשרות שכדברי 

ון בלשני ה שעיאראולם נ 43הייתה להילחם במגמות המיסטיות היהודיות של תקופתם.

בדברי הפרשנים תוך ערנות לפוטנציאל הפולמוסי שלהם והתבוננות בפרשנות 

( שפרשנות זו נועדה לחזק את היהודים 1990:183) Touitouהנוצרית, מחזק את סברת 

'ניצחון ישן' עולה כי -מוסיות 'ספר הברית' ומעיון ביצירות הפולמול האתגר הנוצרי. 

, 22)תלמג' תשל"ג:בימי הביניים בין יהודים לנוצרים  יםכוחיו עוררוה -בר' א:אפסוקי 

(Berger 1996:3-4 . 

 
 Yesterday morning, I'ההיגיון לכאורה:  -היא מדגימה את התופעה באמצעות המשפט חסר  42

was leaving tomorrow on the Midnight Special'  . 
בצרפת נכתבה פרשנות הפשט,  עולה כי באותה השעה ש Scholem (1961:80)-מ 43

'מעשה  -'מעשה בראשית' וב-גה עיון מעמיק בבפרובאנס החלה להתפתח הקבלה, אשר מצי
מרכבה'. 'ספר הבהיר', הספר הקבלי הראשון, שהופיע במאה הי"ב, מכיל רעיונות מספרות  

'ספר היצירה' שהוא חיבור המתאר את תהליך בריאת העולם  -ההיכלות והמרכבה, לרבות מ
אה תורת הסוד של  הגתו על ידי האל. באופן בלתי תלוי, באותה העת בקירוב הגיעה לשיוהנ

 צרפת.-חסידות אשכנז, אשר עשויה הייתה להשפיע על הקהילות היהודיות שבצפון
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ראוי להצביע על כך שלא זו בלבד שהפולמוסיות ניכרת בתוכן הפירושים, כי 

ידי ביטוי במילים אלו: אצל רשב"ם הפולמוסיות באה להפירושים.  סגנוןאם גם ב

אצל רש"י "כל הפרשה הזאת...".  "להודיע לבני אדם למה לא ראיתי לפרש כמותם",

"יש ונציין את הבאים: "ולא בא המקרא",  –מרובים שכנוע ניתן להצביע על דפוסי 

",  -"שאם בא להורות כך, היה לו לכתוב", "אם כן תמה על עצמך", "למדת שלך", 

שקלא וטריא את הגם מילים אלו מאפיינות ". אף על פי ש"על כורחך לא לימד

 מה קשה להבין  –אפוא לעולם בית המדרש  ותבמדרשים, ושייכ ותעמופי ת,התלמודי

ייתכן בפרשנות, אשר צפוי ממנה שתהיה תכליתית, וכביכול נטולת פניות.  ןמקומ

 – לבין נוצרים מילים אלו הן הדים לויכוחים שהתקיימו סביב נושא זה גם בין יהודיםש

ם של ימי הביניים והחלו יחוהעובדה שויכוחים אלו אינם מאפיינים דווקא את הויכו

יש כמו כן,  בימי הביניים.ן מפחיתה מחשיבות תהודהאולי עם שחר הנצרות, אינה 

בין  נועדו ליצור סולידאריותשפירושים אלו  סמןריבוי השימוש בגוף שני מלשער ש

'סולידאריות' היא מצב  Brown & Gilman (1960)על פי ו – הפרשן לקהל היעד שלו

קע משותף ואפיונים וצר בין מוען ונמען בעקבות הכרות, רנהשל זהות עמדות 

 בא לידי ביטוי בשימוש בגוף שני, ובאזכור אפיונים משותפים.; ומשותפים

רש"י היה הנצרות ולא החוגים  בפניו ניצבאתגר שהאולי ראייה טובה לכך ש

יים היהודים טמונה בהקדמתו אשר לדידנו יותר מביעה עמדה פולמוסית האזוטר

 נועדה להוות חלק מפירוש לבר' א:א, והרי דבריו:  רשמא

בראשית': אמר רבי יצחק: 'לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מ 'החודש ' 

הזה לכם' )שמות יב:ב(, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל'! ומה הטעם פתח 

 ? משום 'כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים' )תהילים קיא:וב'בראשית'

חומא ישן יא(. שאם יאמרו אומות העולם לישראל להם: 'ליסטים אתם שכבשתם נ ת ב 

אומרים להם: 'כל הארץ של הקב"ה, הוא בראה ונתנה לאשר  –ארצות שבעה גויים' 

 נו' )בר"ר א:ב(. ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה ל 

י להטעים שזכותו של עם "ש( עמד על כך שבדברים אלו רצה ר40-41טויטו )תשס"ג:

(  103, 61, 37סת על רצון הבורא. גרוסמן )תשס"ח:ישראל מבוס-ישראל על ארץ

נראה 'הגויים' במבוא זה. -הצביע על הערך הפולמוסי שבאזכור 'אומות העולם' ו

 'בראשית'?-מה טעם פתח בדרש תנחומא שואל שפולמוסיות מילים חריפה מכך. מ
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'ניצחון ישן' שואל המין -. בועוד פרשנים וכן חזקוני ,ורש"י בעקבותיו שואל שאלה ז

"למה לא פתח הקב"ה את תורתו אלא בתיבה 'בראשית'?" מה אפוא היה מעניין 

ה? מדוע הפרשנים היהודים לא גילו שביעות רצות התעוררבשאלה זו שהיא כה רבות 

 אליך להתחיל את התורה א'בראשית'? למה רש"י סבר שהיה צר-התחלת התורה במ

? האם באמת זאת היא מצווה ראשונה שנצטוו בה ישראלמהחודש הזה לכם, ש

בבר' א' מצווה האדם על פרייה המצווה הראשונה שעליה נצטוו בני ישראל? והרי 

 – ברית המילהעל  בבר' יז מצווה אברהם, וורבייה, בבר' ב' נרמזת מצוות השבת

 רש"י 'שכח' מצוותייתכן ש םכלו. וקיימות עוד מצוות, כגון אי האכילה מעץ הדעת

פחות  מצוות אלוהאם  ?, ודילג בלי סיבה לספר שמותבראשיתחשובות אלו מספר 

 הר במעמד התורה את להתחיל יותר היה ראוי לא האםחשובות ממצוות החודש? 

והאירועים המתוארים ש על פני כל המצוות עולה מצוות החודאפוא במה  ?סיני

היא  ת החודשמציין שמצווו יונק רש"י פירוש אינו נמשמהמדרש בתורה? והרי אפילו 

 . הראשונה מבין המצוות שניתנו לעם ישראל

דומה כי רש"י נוהג במצוות החודש שמופיעה בספר שמות כמצווה ראשונה 

מיד  ,ישראל-נה שניתנה לכלל עםהמעמד שבו היא ניתנה: זאת המצווה הראשו משום

וניתן  – ישראל-בתחילת התהוותו של עם רמהבכורות, כלו-לאחר שהוכו הגויים במכת

דומה כי אזכור המילה  אפוא לשאול כאן מה עניין בריאת העולם למכת בכורות?

להעתיק את זירת הפירוש ממצרים לאירופה הנוצרית.  רמזת שניתן'גויים' בפירוש זה מ

 כלומרפירוש רש"י עומד בסימן יציאת בני ישראל ממצרים וגאולתם, כי  לנראה בעלי

פירוש זה למרות חריפות טענה זו, אולם ו –עליונותו הפיזית של עם ישראל על הגויים 

 חי.  רש"ימציאות ההיסטורית שבה אינו רלבנטי להקשר הבריאה ועוד פחות ל

 ספר בראשית בסימן מעמיד אתחודש במקרא -אם מועד הציווי על מצוות ראש

יו הגיד לעמו לתת להם שעשל עליונות פיזית של עם ישראל, הרי הפסוק 'כוח מ

בסופה ש – (בר' טו)ברית בין הבתרים  תמהדהדשל תהלים פסוק זה ב. נחלת גויים'

רש"י לא פחות פולמוסית ל ש תותשוב 44.כנען-עמי לאברהם את ארץמבטיח ה' 

 
  עד  מצרים מנהר הזאת הארץ את נתתי לזרעך: לאמור ברית אברם את' ה כרת ההוא ביום' 44

  ואת , הפריזי ואת, החיתי ואת , הקדמוני ואת, הקניזי  את ו, הקיני את – פרת נהר  הגדול  הנהר
  י "רש  אומר(. כא-יח:טו' בר' )היבוסי ואת הגרגשי  ואת, הכנעני אתו , האמורי את ו, הרפאים

  ומואב  אדום  והשלשה גוים  שבעה אלא  להם נתן ולא כאן  יש אומות עשר: הקיני את: "שם
  ידם  משלוח ומואב אדום ' :שנאמר לעתיד ירושה להיות עתידים  וקדמוני קניזי  קיני והם  ועמון
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נחלתם ומסרה לעמו מהגויים את ל ישהקב"ה נמשאלתו, שהרי היא מציגה מצב שבו 

ה ישראל. האירוני-מדבריו שהיהודים כאדוני ארץ כלומר, משתמע –ישראל( -)עם

( דברי רש"י נכתבו על רקע כיבוש ירושלים 1990:171) Touitouשבדבר היא שלסברת 

הארץ משקפת את ההפך מהמציאות -הצגת היהודים כאדוניאם כן, ו –בידי הצלבנים 

 טורית שבה חי רש"י. ההיס

בדבריו  אל לארץ ישראל,רשמבעד לעניין הזיקה ההדוקה שעורך רש"י בין עם י

מביע את  . הוא, והיותו עם סגולהשל עם ישראל מרמז על עליונותו הרוחניתהוא 

הסברה שמעשה בראשית מאוזכר ראשונה חרף העובדה שהוא מציין גם את בריאת 

להשוות עניין מישראל יורש 'נחלת גויים'. -יות עםללמד על ה כדי – "הנוכרי"עולם ה

, שם "דיאלוג עם טריפו היהודי' ליוסטינוס מרטיר חז"ל לבין לבין רש"י, המתבסס ע

אומר הנוצרי: "ועתידים אנו לרשת את הארץ הקדושה עם אברהם, ונחזיק בירושתנו 

, למעשה. (275)רוקח תשס"ה: לעדי עד, בהיותנו ילדי אברהם בזכות אמונתנו הדומה"

סוגיית מתמודדים עם  הלפניו, כמו יוסטינוס מרטיר הנוצרי כולם למעש וחז"לרש"י 

של  המושאל ןבמובבעיקר י, כי עם טריטוריאלה ןבמוברק 'נחלת עם ישראל' לא 

, verus Israel-היותם ה בזכותמהיהודים, הם נחלו הנוצרים  שלסברת – "מורשת"

  .כלומר עם ישראל האמיתי

נוצרי על -סף בפירוש זה הוא שרש"י נוגע כאן בלב הפולמוס היהודיהיבט נו

אשר עולה בברית החדשה  – (39, 25-26 עמ'הברית, -, וכן ספר28 עמ')ראה  תוהמצו

(. חשוב מכך, הוא נוגע 67-70)רוקח תשס"ה: אבות הכנסייה( וגם אצל 3)גלטיים 

י, ונראה אם כן כי דבריו מכוונים לקהל הכולל את כל היהודים  בלב הקונצנזוס היהוד

 גח בחוג יהודי זה או אחר. יתרה מזאת, בהסתמך על המדרש רש"י מעמידנתולא לה

-בסימן שאלה את ערכו האוניברסאלי של סיפור הבריאה )'ומה הטעם פתח ב

רכים שיביע עאלא מצופה ממנו אין 'בראשית'?(, ומעמיד את התורה כספר אשר 

בהעמדת  הישראל. גם רשב"ם בסופו של דבר נוקט בטקטיקה דומ-הייחודיים לעם

 משמעות הבריאה על קיום מצוות השבת. 

 
  בפירושו  ואולם , בבראשית בפסוקים  מופיעה אינה אדום". (יד:יא ישעיה) ' משמעתם עמון ובני
  אומר  י"רש. הנצרות את מסמלת  אדום ל"חז  אצל והרי – אדום הוא הקיני שהעם טוען י"רש
 .וםאד ארצות  את גם  אם כי  כנען ארץ את  רק לא לרשת ישראל עם   שעתיד גם
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אף על פי שכבר במילותיו הראשונות של המבוא ראוי להצביע גם על כך ש

לא הושמט מעולם משתמעת עמדה פולמוסית חריפה, קטע זה היה שקוף לצנזורה ו

, אשר נדגים אותה שוב של רש"י , אנו עדים לנטייתומבואור בכבעל ידה. אם כן, 

ודבר זה אינו  –( בתוך פרשנותו 78)ראה עמ'  'תעתיק סמוי'נת צפשל ה- ךושוב בהמש

אופייני לרש"י בלבד, והוא משותף לכל פרשני יצי"ב. המאפיין התעתיק הסמוי הוא 

במקרה . וא לא התפענח על ידי הקבוצה שכנגדו הוא נאמרהחריף, ה למרות מסרוש

הפוכה "מדינית" לסיטואציה  יםהמתייחס יםבמדרשסווה והמסר זה הנדון, 

 (.16 עמ'היסטורית בה היה נתון עם ישראל בזמנו של רש"י )ראה הלסיטואציה 

המדרשי )בר"ר א:ב( כתוב:  וורפירוש רש"י אומר דרשני, שכן במק גם עיקרו של

ום ראשון, ביום שני ]...[? מפני עכו"ם יב"מה הטעם גילה הקב"ה לישראל מה שנברא 

ורוחו של המדרש היא לומר  –אומה של בזוזים אתם..."  שלא יהיו אומרים לישראל

שהקב"ה מעדיף את עם ישראל ועל כן גילה רק להם את סודות הבריאה. ואולם 

"שלא בא המקרא להורות סדר הבריאה". -טענתו של רש"י היא שראינו כי עיקר 

מדרש פולמוסי, שאת רוחו רש"י הופך מבלי שהוא יאבד מערכו  ונכלומר בפני

כנראה משום שאמנם הפולמוס הדתי נותר בעינו, אולם הסוגיות שעל  –י הפולמוס

  לעמוד מולו.היה הפרק השתנו, או שהצטבר ידע חדש על הנצרות, אשר ראוי 

 Berger) : "נמצא כי ישו לא יוצר בראשית הוא", אומר המאמין'ניצחון ישן'-ב

ראינו בפרק שדן על הפרשנות הנוצרית שאבות הכנסייה יצקו וכמו כן,  – (1996:100

, שהיה ספר Elucidarium-עיון במשמעות כריסטולוגית גדולה לפסוקי בראשית. 

נותר אקטואלי גם  סדר הבריאהנושא  תיאולוגי נוצרי נפוץ בימי הביניים מעלה כמה

 זו  בפרשנות, למעשה. (Lefèvre 1954:108-109)פרשנות הנוצרית של ימי הביניים ב

 במילה רומזמ אשר) ישו עומד בראשו אשר היררכי קוסמי סדר שיקף הפסוקים סדר

, ופמלייתם השמיים ולאחריו( וזאת נראה באופן מפורט בפרק הבא – בראשית

 חיצוניות ו שווא חזיון המסמל הגשמי והאור עליה אשר וכל הארץ ההמדרג ובתחתית

 מדוע כן אם מובןו, י"רש של חוגו על מקובלת הייתה לא זו עולם השקפת .גרידא

 .גלוי אינו הבריאה שסדר הטענה על פעמיים י"רש חוזר המדרש בעקבות

קשה לתהות על הסיבה שבגינה מביא רש"י מדרשים אשר לכאורה עיקר 

ן תיםם רחוקים מעניין הבריאה, כגון מיהו ישראל האמתי והמצוות. לכאורה נמסריה

אומר דרשני:  לטעון שרש"י הביא מדרשים לפי תומו. אולם יחסו של רש"י אל המדרש
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ביותר את הסוגייה  אופן המדוייקב שרתרש"י מתמקד בחלקו של המדרש המ

שלו מסיף לו מילים הוא הופך את סדר המילים של מדרש תנחומא, מוהפולמוסית. 

על המדרשי את עיקר פירושו  ומשנה את מסרו )תנחומא ישן בראשית יא(. הוא בונה

 לא כורחך על"הוא טוען על סמך חגיגה יב:א: הפשטי פירושו מסקנת בר"ר א:ב, אך 

ואולם מסקנת בר"ר היא דווקא  – "כלום והמאוחרים המוקדמים בסדר המקרא לימד

הבריאה לעם ישראל בזכות היותו עם נבחר, ואם כן הוא  גילה את סודותכן שהקב"ה 

-תרים. אותיות דר' עקיבא עורך זיקה בין המילה בראשית לעםוסמשתמש במדרשים 

כנראה מהטעם אולם רש"י אינו מתייחס ליראה,  –ורת ישראל ויראה ישראל, ת

 שהיראה מתקשרת לאמונה, אשר ביכרו אותה הנוצרים על פני המצוות. 

טי של פירושו אומר רש"י: "ואם באת לדורשו כפשוטו כך פרשהו: בחלק הפש

ם: 'יהי לוהי-בריאת שמים וארץ, והארץ הייתה תוהו ובהו וחושך ]...[ ויאמר א "בראשית

  לוהים וגו' כמו 'בראשית ְברֹוא'".-אור!'. ]...[ אף כאן אתה אומר 'בראשית ברא א

א:א למדים שהייתה סברה בקרב אמנם מתרגום ניאופיטי, תרגום הקטעים ומבר"ר 

 לרבות את השמים. אולם,–את העולם  ארלוהים התבונן בתורה, ועל פיה ב-חז"ל שא

לדידנו, פירוש זה לחיבור מדרש זה, אף מלבד העובדה שאין לשלול סיבה פולמוסית 

'תורה -מהפכני מכמה בחינות: ראשית, למיטב ידיעתנו ולפחות על פי מה שעולה מ

קיימים רמזים לכך במדרש, רש"י הוא הראשון שטוען בריש גלי  אף כי 45שלמה',

' 'ראשית' היא הנסמך של המילה 'ברא-'בראשית' פירושה 'בראשונה', וש הלשאין המי

הנקרית בפיו כאילו היא מנוקדת 'ְברֹא'. רש"י מציג אפוא תפיסה פרשנית ההופכת על 

ואולי של  –ג -בר' א:אפיה את מה שהיה ידוע בימיו כיחסי החידוש והנתון של 

 עמ'לאנגלית המובאים ב התחביר המשפט )להדגמת התופעה, השווה התרגומים

(. שנית, המשפט הארוך והמורכב כל כך מבחינה דקדוקית שמציע רש"י כאן, 395

קיבלו מקצת הדקדקנים אבן עזרא ורשב"ם אף כי ו – מעלה שאלות על קבילותו

 ו חשוב מכל, בפירושו. שלישית זה השגות קשות על פירושלהם היו  "י, הרירש סברות

 –יומין לפסוק זה -רת יהודית פרשנית )חגיגה יב:א( ותרגומית עתיקתרש"י קם על מסו

וכן על המסורת הקפדנית כל כך של קריאת הפסוק, הנהוגה בקרב קהילות ישראל 

גם בשפע התגובות, שהוא עורר  מהפכנותו של הפירוש באה לידי ביטויבכל הזמנים. 

ותו, ראו צורך להגיב הפירוש או דחו א תאאשר בין אם קיבלו  –בקרב שאר הפרשנים 

 
 ניכר ממדרשי חז"ל.   פה, וכוללת חלק -'תורה שלמה' היא אנתולוגיה של התורה שבעל 45
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אם כן, אף על פי שבפירוש זה טמונה תשובה לטענות הנוצרים, דומה כי משום עליו. 

שנתפס מחיר  –מהפכנותו ומשום שהיה שנוי מאוד במחלוקת, מחירו היה כבד למדי 

 .נוצרי-ום תמורתו, כלומר תרומתו לפולמוס היהודיכמוצדק מש

כמו הקדמת רש"י אף הם מדגישים את נושא המצוות,  אשר לפירושי רשב"ם,

לא זו בלבד שמשתמע רלבנטי לפרשה. יתר על כן,  אין הואאף על פי שלכאורה 

מהם שסיפור הבריאה כסיפור הייחודי לעם ישראל, אלא שהוא מקשר בין בר' א:א 

והרי בר' א' אינו דן לא בעם ישראל, לא במשה ולא  –סיני -ומעמד הר לבין משה

לוהים את האור כי -'וירא א"תורה. דמותו של משה חוזרת גם בפירוש הבא: -ןתמב

וכן 'ותרא אותו כי טוב הוא' )שמות ב:ב(:  –טוב': נסתכל במראהו, כי יפה הוא 

רשב"ם משווה על המקרא, בהתבסס . "שה ]...[ וראתהו כי טוב ויפה הואנסתכלה במ

ואם רצה יכול היה  – ביותר במקרא ץואולם, הפועל ר.א.ה נפו – בין משה לבין האור

 בהצהרת ניקאה 'אור מאור'-ישו מתואר כראינו שכשם ש. אלא ליטול דוגמה אחרת

 Elucidiarum (Lefèvre 1954:126)-בו אבות הכנסייה )ראה לעיל(, (52)ראה עמ' 

 ולותיועל סג עולהצבי משה הנכיח אתרשב"ם חש בצורך לכן  – על רעיון זה יםחוזר

טויטו )תשמ"ב(  ראוי לציין כיפרשנות בריאת האור. כבר בתחילת ספר בראשית, אגב 

עמד על מגמתו של רשב"ם להבליט בפירושיו את דמותו של משה בפרשנותו לספר 

ה הייתה להילחם בסברה הנוצרית, שתם שמות, ומדבריו עולה כי פרשנות זו מטרת

 (. 165-168)טויטו תשס"ג: ושתפקידה של נבואת משה עם הופעת י

תחילת פירושו רשב"ם מציג שאלה רטורית, כביכול מפי משה: 'וכי אתם ב

ואים אותו עכשיו, מלא כל טוב?' סבורים שהעולם הזה כל הימים בנוי כמו שאתם ר

, השלילית של הנצרות כלפי העולם הנראהעצם השאלה עומדת בניגוד לעמדתה 

סוהר, אשר למטה ממנו קיים רק -כבית Elucidarium (Lefèvre 1954:110)-המתואר ב

יותר מכך, אמנם רשב"ם חי בתקופה של רגיעה יחסית ביחסים בין יהודים הגהנום. 

לנוצרים אולם הוא חי בתקופת של מסעות צלב ושל גזרות, והשאלה היא אם הוא 

 יהודים יענו 'כן' לשאלתו? ציפה ש

,  (Spick 1944:5)יים הנוצרים נינושא שהעסיק את פרשני ימי הב היא בריאהה

יצי"ב לתת עליו את הדעת.  יפרשנ חייב את ו – גרם למחלוקות בין יהודים לנוצרים

 משום כי דומה, הנוצרים לטענות תשובה טמונה ים אלובפירושכי  אף םולא

יתר על כן, . למדי כבד היה םמחיר, במחלוקת מאוד יםוישנ היותם ומשום םמהפכנות



 

118 
 

ביתר חריפות את עלה משמעניקים פירושים אלו, האפשרית  הבתמור ותבוננהת

לא זו בלבד שספק אם מסר פירושים אם התמורה הצדיקה את המחיר: ההשאלה 

הנוצרים, כי אם ספק אם עניינים הרמנויטיים המתפלמסים אלו היה לרוחם של 

 תיידע בעברה , בקרב הנוצריםכי במאה הי"בידוע והרי  – םאותאלו עניינו נפתלים 

פירושים אלו  יתרה מזאת, ספק אם .(Lapide & Gollwitzer 1984:3) למדי םמצומצ ההי

האם מישהו שינה את נוסח קריאת  – היו מקובלים על קהל היעד היהודי שלהם

כום הלשוני ורמת הידע יתר על כן, לא ברור אם רמת התח ם?יההתורה בעקבות

הייתה מצויה אצל כל אחד. קשה  בפרשנות נוצרית הנחוצה להבנת פירושי רש"י אלו

 להעלות על הדעת שאנשים יכלו לזכור בעל פה פירושים כה מורכבים. גם 

האם רש"י ורשב"ם כל מטרת רש"י הייתה להעתיק באופן מעוות מדרשים? האם 

מחיר רש"י לא היה מודע לזמנם? האם  רצו לשקף באופן נאמן את המציאות של

 ם מה שה וכתבהם , ובכל זאת כןד להניח שמאו ר? סביפירושיו, ולתמורתם המסופקת

. דומה כי , וכתביהם התקבלו בכל תפוצות ישראל למרות "מגרעותיהם"וכתב

פירושים אלו סיפקו תשובה לשונית הולמת : םהמחיר הצדיק את תמורת הםבעיני

בקרב היהודים הזרה )דפמיליאריזציה( ובחינה  ועודדה גם כי הם . דומלאתגר הנוצרי

אולי עוררו בכך תגובה של חיסון ו –של הטקסט המקראי, תרגומיו ופירושיו  תיביקורת

 סגולה,-כדנים בהיות עם ישראל עםלהניח כי גם סביר . תנוצרי כלפי הפרשנות

, ולחזק ארצות הצלבהיה בהם בכדי להעלות את המוראל של יהודים ב פירושים אלו

 . את עמידתם בפני הפורענות
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ית (א': )בר א ֵראשִׁ א  בְּ רָּ ים-א  בָּ ֵאת   ֹלהִׁ

ָאֶרץ ֵאת הָּ ם וְּ ַמיִׁ ה   (ב) .ַהשָּ תָּ יְּ ָאֶרץ הָּ הָּ וְּ

ֹחֶשְך ַעל ֹבהּו וְּ הֹום -ֹתהּו וָּ ֵני תְּ רּוחַ פְּ -א  -וְּ

ים  ַרֶחֶפת עַ ֹלהִׁ ם-למְּ יִׁ ֵני ַהמָּ ַוֹיאֶמר ( ג) .פְּ

י אוֹ -א   הִׁ י אֹור ַויְּ הִׁ ים יְּ  .ר ֹלהִׁ

Vulg: (1) In principio creavit Deus caelum 

et terram. (2) Terra autem erat inanis et 

vacua et tenebrae super faciem abyssi et 

spiritus Dei ferebatur super aquas. (3) 

Dixitque Deus fiat lux et facta est lux. 

 (395 'עמ)התרגומים לאנגלית ב

 מארון הספרים של המתרגם

כתיאור של זמן -מילה 'בראשית' , הכריסטולוגיתאחד', נוכחנו כי מבחינה -פרק 'יוםב

ועל פי בסדר זה  –במשמעות של 'בראשונה', מסמנת שקיים סדר ידוע בבריאה 

 QHG-ב. (Hayward 1995:30)אפיונים רוחניים נבראו ראשונים השמים, שהם בעלי 

כי ישו מוצב 'בחזית ספר מוסיף נדבך כריסטולוגי יותר למילה, וטוען ס מוינהירו)שם( 

לישו. כמו כן, כבר מילתו הראשונה של ספר בראשית מרמזת לדידו בראשית', שהרי 

 .שילושלדידו, כבר בשני פסוקיו הראשונים של הספר נרמז ה

אמיניה מו(, 12:29כמו היהדות אף הנצרות היא דת מונותיאיסטית )מרקוס כידוע 

בהעלאת ניכרים מת היהדות מאמינים באל אחד. חידושיה העיקריים של הנצרות לעו

המשיח )רומאיים -רעיון התגשמות האל בבשר, והתגלותו לאנושות באמצעות ישו

-'אדם', כ-החדשה, ישו מופיע ככן בברית , ש(. אולם התמונה אף מורכבת מכך1:17

( 1:4האל' )רומאים -'בן-, כ5:52)השליחים -'משיח' )מעשי-(, כ13:41אדם' )מתי -'בן

 הקודש -האב, הבן ורוח 28:19,46במתי כמו כן, (. 1:1'אל' )יוחנן -'לוגוס' וכ-ולבסוף כ

לראשונה רק  ההוגדר םביניהקיים שההדוק הקשר מהות אולם  –יחדיו  יםמאוזכר

 . (52 'עמ)ראה ב 325דת ניקאה שהתקיימה בשנת בועי

מפנה חשוב ביותר  תהוויהאלהת ישו הWinslow (1990: (544-548לדידו של 

והסימן המובהק להצגת ישו כאל הייתה הצבתו כשותף  –בהתפתחות הדת הנוצרית 

 
: 'ואתם לכו אל כל הגויים ועשו תלמידים וטבלתם אותם לשם האב והבן ורוח  28:19מתי  46

 הקודש'.

 
   ג( -)בר' א:א לוהים-א-חורלוהים ו-, אבראשית
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-שונים: באלבבריאת העולם. שיתוף זה בא לידי ביטוי בברית החדשה באופנים 

אשר בשמים ובארץ,  כתוב 'כי בו )=באמצעות ישו( נבראו כל 1:16-18הקולוסיים 

, ישו מתואר כראשית 3:14בחזון יוחנן  .הנגלות והנסתרות ]...[ כולם בו ולמענו נבראו'

-, ומפסוקים אלו עולה כי א1:2לוהים. אלוהותו של ישו בולטת בעבריים -בריאת א

. , כלומר באמצעות ישו'Logos'-באמצעות ה ('tous aionas')לוהים ברא שמים וארץ 

, ובפסוקים אלו מהדהד בר' את פועלו של ישו בבריאהמתאר  1:1-4 יוחנןלבסוף, 

. (Hayward 1995:100)ם במרכזיותהכירו כבר מראשית הנצרות  ופסוקים אלו – 47א:א

  :(30)שם:אומר  ירונימוסה QHG-בסברה זו כה השתרשה עד כי 

As Tertullian reckons […] most people think that in the Hebrew is 

contained: “in the Son, God created…”. So the verse can be applied to 

Christ more in respect of its intention than following its literal 

translation: to Christ who is proved to be founder of heaven and earth 

both at the very front of Genesis which is the head of all the books, and 

also at the beginning of John’s the Evangelist work . 

צלעו . על מהותה של ציינו את האב ואת הבן, שהם שתי צלעות של השילוש

: אצל פילון 'הרוח' (Norris 1990:866)חלקו בעולם הנוצרי  הקודש-א רוחיה-השלישית 

וכך ניתן להבין מילה זו בהקשר של רומיים  – ('nous')מציינת את השכל האנושי 

'הרוח' היא גופו של -עו דעות ש. אולם, לדידו )שם(, בעולם הנוצרי נשמ7:22-23

( מציין 1990:866) Norris 48הלוגוס, ולמשל טרטוליאנוס נלחם בדעות אלו.

, איריניוס האמין שהאדם רוכש את 'Adversus haereses'-שבהסתמך על רומיים, ב

 לוהים' לאחר טבילתו, אשר מביאה את הגוף ואת הנפש לידי שלימות. -הא-'רוח

פתר את המבוכות שהיו קיימות באשר לאלוהותו של של ניקיאה מאמין -אניה

(, ושלוש -'ousia'ביוונית) אחת 'substantia'זה גורס כי האל הוא בעל מאמין -ישו. אני

'personae' ( ביוונית- ('hypostaseis':49  אלו  פרסונותושלוש  –האב, הבן ורוח הקודש

 
-לוהים, והוא הדבר היה א-בראשית היה הדבר )=לוגוס( והדבר היה את הא': 4-1:1יוחנן  47

עשה  לוהים. כל המעשים נהיו על ידו ואין דבר אשר נ -א היה מראש את האלוהים. הו
 . 'מבלעדיו. בֹו נמצא חיים והחיים הם אור האדם

48 Tertullianus, "Adversus Praxean", 7, 8.  
של מושגים אלו, הותרנו אותם   הבעייתיות התיאולוגית שקיימת בתרגומים המקובלים בשל 49

 .במקור
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הבן הוא מאותה של ניקיאה,  על פי האני מאמין. ('Trinitas')גם יחד נקראות 'השילוש' 

 – ('homoi-ousios'), ואין הוא דומה לו בלבד ('homo-ousios')כמו האב  סובסטנציהה

אין האב סיבת הבן, ואין הוא עולה עליו בחשיבותו. אף על פי שרוח הקודש כמו כן, 

נובעת מהאב ומבן, היא שווה בחשיבותה לשתי הפרסונות האחרות, והיא נפרדת 

הקודש מקורה בקשר האהבה שבין לאב -לאוגוסטינוס, רוח 'De Trinitate' מהן. על פי

 Norris)ממנה ניזונו הנביאים, והיא חוננת לאדם דעת ונותנת מזור למכאוביו  –לבן 

1990:868)  . 

עולה כי הירונימוס התפלמס עם המתנגדים  QHG (1995:100 (Hayward-מ

, 325גמת השילוש נוסחה כבר בשנת לשילוש במחנה הנוצרי. כמו כן, אף על פי שדו

פחות או יותר סופית רק בקרדו של אתנזיוס, על המאמינים הנוצרים היא התקבלה 

 ניסוחהש מאות שנה לאחר לוכשפולמוס, -לאחר מספר ועידות כנסייתיות עתירות

מאמין זה -(. יתר על כן, בכדי למנוע פרצות, לשונו של אניNorris 1990:110)הראשון 

יוחד: כל סעיף מתנה את הישועה בקיומו, וכולל נידויים וחרמות למין תקיפה במ

מאמין של ניקאה, שהתקבלו כחמישים שנה לפני -הסוטה ממנו. אם כן, סעיפי האני

חיבור הוולגאטה היו רחוקים מלייצג את הקונצנזוס הנוצרי בעת חיבורה. דברים אלו 

, הירונימוס מציג כטבעיות, QHG-רלוונטיים לענייננו, לאור העובדה שבוולגאטה וב

עמדות תיאולוגיות שהיו שנויות במחלוקת לפני ואחרי הופעתה, וסביר להניח כי 

 תרגומו נועד לקדם רעיונות שלא היה מקובלים על הכול.

שילוש בנוסף לההשקפה הנוצרית  עולה שעל פיבזיליוס הגדול ומאמברוזיוס מ

, וכוללות אלוהיתא הפמלימה, המהוות חלק תנוספות ואלוהי ותתופעקיימות 

ת העולם ממשלות, מלאכים ושאר יצורים אלוהיים בלתי נראים, אשר קדמו לבריא

 50והיו שותפים בה באופן פעיל.הנראה שהחלה מהיום השני, ו

 ושולחן המתרגם ים תיאולוגי-ים לשוני אתגרים 

 QHG-. ב'in principio'כמו בווטוס לטינה, המילה 'בראשית' מתורגמת בוולגאטה 

(Hayward 1995:30)  שנכתב כעשר שנים לפני תרגום הוולגאטה, הירונימוס מעיד על

כך שקיימת סברה נפוצה בקרב המאמינים שבמקור העברי פירוש המילה 'בראשית' 

)'בבן'(. לדידו של הירונימוס סברה זו מוטעית מיסודה, והשתרשה בעטיה  'in filio'הוא 

 
50 Ambrosius, "Hexaemeron’', 1.5; Basileus: "Homeliae in hexaemeron", 6.1. 
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לה 'בראשית' בתרגום השבעים, בתרגום של הבנה לא מדויקת של תרגום המי

( מסביר כי בתרגומים יווניים אלו 1995:100) Haywardסימכוס, ובתרגום תיאודוטיון. 

, שפירושו 'בתחילה' וגם 'במקור', 'בעקרון', 'בראש',  'en arche''בראשית' תורגם 

ות ( עולה שהפילוסופיה האפלטונית השפיעה על פרשנ1998:63) Kugel-'בתמצית'. מ

והשתרשה הסברה שהעולם נברא בחכמה, כלומר  –התנ"ך הקדומה ועל תרגומו 

( מדגיש שביהדות התורה נתפסה כלוגוס, שאיתו נברא 2004:168-175) Yadinבלוגוס. 

'בן' -ואילו בנצרות המילה 'לוגוס' הפכה למילה נרדפת לישו, ול –העולם )בר"ר א:א( 

(Burney 1926:175) לדידו של .Hayward (1995:101-103)  סברה זו קיבלה חיזוק

 'kephalaion'משום שבתרגום האטימולוגי של עקילס המילה 'בראשית' תורגמה 

שהרי המילה 'ראשית' נגזרת מהמילה 'ראש', והרי הראש  –( 'in capitulo' –)בלטינית 

במילים אחרות, העדר  51הוא משכנו של הלוגוס, והלא ישו נתפס בנצרות כלוגוס.

הבנה של -מנטית מלאה בין המילה 'בראשית' לתרגומיה ביוונית יצרה איחפיפה ס

כריסטולוגית לפסוק -הבנה זו התקדשה, ויצקה משמעות פרו-אי –הטקסט המקראי 

שכיוון  (Hayward 1995:30)משתמע  QHG-הראשון של המקרא. יתר על כן, מ

לבין תרגומיה שהייתה חפיפה סמנטית בין התרגומים ליוונית של המילה 'בראשית' 

ללטינית, גם מהתרגומים ללטינית התקבל הרושם שהמילה 'בראשית' פירושה 'בישו' 

ובמילים אחרות, קריאה של בר' א:א בעיניים נוצריות של תרגומיה היווניים  –

 והלטיניים של המילה 'בראשית', חושפת משמעות כריסטולוגית לפסוק.

 –בין הוולגאטה לווטוס לטינה לוהים' אין הבדל -א-אף בתרגום הביטוי 'רוח

לוהים'(. נציין כי בלטינית -)='נשמת א  'spiritus Dei'ובשני התרגומים ביטוי זה מתורגם

, לבין רוח במובן הרוחני ('ventus'=)קיימת הבחנה לקסיקלית בין רוח במובן של 'גז' 

. (Kedar 1988:317)והירונימוס היה מודע לכך  – ('spiritus'=)והרעיוני של המילה 

, הירונימוס מקפיד לציין כי ביטוי זה אינו מציין את QHG (Hayward 1995:30)-אולם, ב

כלומר את האלוהות ממש. לדידו )שם(, כיוון  –הקודש' -היקום', כי אם את 'רוח-'רוח

הרי היא אל בעצמה. מדברים אלו עולה אפוא שעבור  –שרוח זאת יוצרת חיים 

 Spiritus')הקודש' -לוהים' לבין 'רוח-מוחלטת בין 'רוח א הירונימוס הפרשן קיימת זהות

Sanctus')רוח-לוהים' ב-א-. אף על פי כן, ראוי לציין שהירונימוס נמנע מלתרגם 'רוח'-

הקודש'. אם כן בוולגאטה הירונימוס מרמז לסברותיו התיאולוגיות, ולא מקבע את 

 
 הירושלמי, המילה 'בראשית' מתורגמת 'בחוכמא'.  -ין כי בתרגוםנצי 51
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הקורא מקצת מלאכת  אלא מותיר בידי –סברותיו התיאולוגיות במסמרות המילים 

השלמת הפערים. במהלך עבודתנו נביא עוד דוגמות לתרגומים שבהם נראה כי 

הירונימוס מהלך על חבל דק בין דעותיו הפרשניות האישיות לבין נאמנות 

 (.  21 'עמ'אמת העברית' )ראה -מקסימאלית ל

וסף, שכן בפרשנות הנוצרית הקדומה הוא תיאולוגי נ-בר' א:ג מציב אתגר לשוני

לוהים -מרמז בשני אופנים לריבוי הופעותיה של האלוהות: ראשית, בפסוק זה א

 –לוהים יהי אור'(, והשאלה המתעוררת באופן טבעי היא 'למי?' -'אומר' )'ויאמר א

לוהים' -לוהים לא ברא את האור לבדו. שנית, למילה 'א-ומשתמע משאלה זו שא

( למרות העובדה שאין בברית הישנה 1997:405) Fretheimרבים, ולסברת תצורה של 

בסיס לשילוש, קיים במקרא שפע של מרכיבים שמהם יכול היה להתפתח מושג זה 

לוהים' -בצורה טבעית. אף על פי כן, ראוי לציין כי לאורך כל הוולגאטה המילה 'א

ועובדה זו מצביעה על  –זו  בלשון יחיד, כמו גם הפועל המלווה מילה 'Deus'מתורגמת 

 זהירותו של הירונימוס בתרגומו לבראשית.

מעניין לציין שהמפתח הלשוני לפער הגדול הקיים בין הפרשנות היהודית 

לוהים' טמון -א-'רוח-לוהים' ו-לפרשנות הנוצרית בנוגע לפירוש המילים 'א

ת הנצרות: ישראל עם העולם האלילי, זמן רב לפני הופע-באינטראקציות שהיו לעם

( מציין כי קיימים במקרא יסודות לשוניים מיתולוגיים לרוב. 514וורמברנד )תשכ"ה:

מקראית זו, לבין הציוויים על אמונה באל -לכאורה, קיימת סתירה בין תופעה לשונית

ישראל כשהוא -אחד, ריבוי האזהרות מפני עבודה זרה, והעונשים הכבדים שקיבל עם

ת הטהורה. לדברי וורמברנד )שם( אין קושי ביישוב סטה מהאמונה המונותיאיסטי

ישראל נשא ונתן -הסתירה, שהרי המונותיאיזם העברי צמח מתוך העולם האלילי, ועם

ולפיכך, שפתו הושפעה ממגעיו עם  –אלילים -עם עמי האזור שאף הם היו עובדי

 סביבתו הנוכרית. יתרה מזאת, לא מן הנמנע כי כתבים מהסוג שנמצאו באוגרית

והרי כתבים אלו נכתבו בידי  –ובמסופוטמיה היוו מקור השראה לסופרי המקרא 

אלילים. וורמברנד )שם( מסיק מדברים אלו שלשון המקרא שימרה מנהגים -עובדי

ואמונות שטעמם המיתולוגי המקורי נשכח, והפכו למטבעות לשון ולמטפורות 

לות האידיולקט הדתי ישראל את המונותיאיזם. אדרבא, מי-שחוקות כאשר אימץ עם

בלשון אם ננקוט האלילי המשיכו לשמש בלשון הפולחן המונותיאיסטי. אם כן, 

Dagut (1976, 1987 ככל הנראה החיו קוראי התנ"ך בתרגום את מה שנתפס ,)
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משום שהם חיו בסביבה תרבותית  –כמטפורות שחוקות בעיני קוראי התנ"ך במקור 

 ן האלילי שבמקרא. אלילית, והזדהו באופן טבעי עם המטע

-( ניסה לתת פשר למרכיבים האליליים הפרו514בעוד וורמברנד )תשכ"ה:

( משתדל להסביר כיצד, 1990)  Orlinskiכריסטולוגיים הרבים המצויים בתנ"ך, הרי 

באמצעות הפרשנות והתרגום, חדרו למקרא מושגים שונים מאלו שבדגם 

מהווה דוגמה אלוהים' בידי הנוצרים -וחהמילים 'רהמונותיאיסטי היהודי. לדידו, תרגום 

ככל הנראה המקור  ואשה ,אליליה-ופוטמיסכבר בסיפור המשכן,  – מקראות-עיוותל

כלים בידי אוויר, אשר היוו -תנועות, מסופר על 'רוחות' במובן של מקראילסיפור ה

יתרה מזאת, לדבריו, גם . ת היקוםבתהליך בריא יםמעורבהיו ו ,האלים אנו ומרדוק

הוא . pneuma'זו, ותירגם אותה ' הבין את המילה 'רוח' במשמעות גום השבעיםרת

העניק למילה 'רוח' משמעות התואמת את הפילוסופיה פילון טוען שבפירושו לתורה, 

שהרי כמוהו הוא סבר שלפני התממשותם, החפצים היו קיימים בגדר  –ן אפלטושל 

 –דמה הרוח במשמעות של 'אידיאה' של מושג. לפי תפיסה זו, לרוח במובן של 'גז', ק

)שם(, פילון  Orlinskiובעקבות זאת נוצרה ההבחנה הסמנטית שביניהן. לטענת 

שבאופן שיטתי עשה אלגוריזציה של הסיפור המקראי, בפירושו לתורה פתח את 

כריסטולוגית, שממנה התפתחה ברבות הימים הפרשנות -המקרא לפרשנות פרו

 ה של הוולגאטה.אשר עומדת ביסוד –הנוצרית 

 

 פירושים וממדיהם הלשוניים 

לא מצאנו עדויות לכך שפרשני יצי"ב היו ערים לעובדה שהמילה 'בראשית' פורשה 

לוהים', מסתמנת תגובה לפרשנות -א-'בבן' או 'בישו'. אולם, בפירושיהם לביטוי 'רוח

 הקודש'. חזקוני מפרש:-'רוח לביטוימעות כריסטולוגית ייחסה מששהנוצרית, 

–'ורוח': ארבע רוחות מנשבות בכל יום: מן הבוקר עד חצי היום, רוח מזרחי 

חם ויבש; משם עד חצי הלילה רוח –והוא חם ולח; משם עד הערב, רוח דרומי 

 . שקר ויב–והוא קר ולח; משם עד הבוקר רוח צפוני –מערבי 

 
 תיאולוגיים-תשובות פרשנות יצי"ב לאתגרים הלשוניים 
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בניגוד לפרשנות הנוצרית, חזקוני תופס את המילה 'רוח'  מפירוש זה עולה כי

במשמעה הבסיסי. וכך גם רשב"ם מבין מילה זו, אולם הוא עוסק יותר בפן התפקודי 

 של הרוח בבריאה: 

והוצרך הרוח למה שכתוב לפנינו  –לוהים מנשבת על פני המים' -'ורוח א

בר' א:ט(, כי על ידי הרוח לוהים ייקוו המים אל מקום אחד' )-]=בהמשך[: 'ויאמר א

וישם את הים לחרבה  סוף, שנתראית היבשה ]...[-כמו בבקיעת ים –נקוו המים 

 . )שמות יד:כא(

ההסבר הפרוזאי של רשב"ם כמו זה של חזקוני מתרחקים מהאלגוריה, ומעניין 

שהם עולים בקנה אחד עם הסיפור המסופוטמי של הבריאה )ראה לעיל(, אשר על 

וח תפקיד בריכוז המים, ולא באה להקנות נופך רוחני לבריאה. פיו מילאה הר

לוהים' ניכרת גם -א-ההתרחקות מהמשמעות האלגורית והכריסטולוגית לביטוי 'רוח

אצל רד"ק, אשר בנוסף למתן הסבר רציונאלי הדומה מבחינת עקרונותיו להסבר של 

 לוהים': -רשב"ם שלעיל, מאיר באור שונה את המילה 'א

האל להתנועע -לוהים', בעבור היותו שליח-'א-והים': סמך אותו לל-'ורוח א

 על פני המים וליבשם קצת, כמו שפירש ראב"ע. 

לוהים' לפי שהייתה חזקה, כי כך מנהג הלשון:  -'א-אפשר שסמך אותו לו

לוהים' -לוהים ולה', כמו: 'עיר גדולה לא-כשירצה להגדיל הדבר, סומך אותו לא

יה -אל' )תהילים פ:יא(, 'שלהבת-)תהילים לו:ז(, 'ארזי אל'-)יונה ג:ג(, 'כהררי

  .השירים ח:ו(-)שיר

 לוהים הסובב אותו, המאייך אותו ובנה אותו במים. -לוהים: חפץ הא-רוח א

בפירוש זה רד"ק מביא ראיות לכך שלעתים מילות האלוהות מתפקדות במקרא 

-ח חזקה, ולא את 'רוחאלוהים' מציין רו-ועל פי זה, הביטוי 'רוח –כמגביר סמנטי 

אדם, -הקודש'. מדברי רד"ק משתמע שהוא תופס את המקרא, ככתוב בלשון בני

, שבה עשויים להיות הבדלים גדולים בין (ordinary language)בלשון ההרגלית 

 –המשמעות המילונית למשמעות הדובר, ומשמעות המילה נקבעת על פי שימושה 

-חס להם משמעות של קדושה כגון המילה 'אובמקרה שלפנינו, מונחים שרגילים לי

( כן מפירושיהם של רשב"ם 1991) Orlinskyלוהים' משמשים בה לחול. כמו מדברי 



 

126 
 

-מהווה 'עיוות 'spiritus'-לוהים', עולה כי תרגום המילה 'רוח' ב-א-'רוח-ורד"ק הדנים ב

 . 'abusive over-translation'מכנה  Tomaszkiewicz (2002:171)-מקראות', או אולי מה ש

אולם הוא עושה  –לוהים' -בפירושיו לבר' א', אין רש"י מביא הגדרות למילה 'א

 כן, במסגרת פירושיו לבר' ב:ה:

לוהים': שהוא שליט ושופט על כל. וכן פירוש -לוהים': ה' הוא שמו. 'א-א-'ה'

 .לוהים-מקום לפי פשוטו: ה' שהוא אזה בכל 

'ה'' מסמנים את -לוהים' ו-'א-ו –נרי של 'ה'' לוהים' הוא השם הג-על פי רש"י, 'א

 אותו מסומן. רד"ק מרחיב את דברי רש"י:

לוהים[: שם שופט ומנהיג. ולפי שהוא שם -'בראשית ברא א-לוהים' ]ב-'א

כי מצאנוהו שם לגדולי העם, ושופטיו, ומנהיגיו )שמות  –לרבים, נקרא בלשון רבים 

ה:ג(. ובכל מעשה בראשית לא נזכר שם כב:ח(, ושם למלאכים ולכוכבים )תהילים צ

-לפי שמדבר ביצירת העולם ובהנהגתו, וממנו נדע כי יש א –לוהים' -אחר אלא 'א

לוהים שופטים בארץ )תהילים נח:יב(, ושהעולם נהיה מבורא אחד, בראו בחוכמתו 

כשראה לברא אותו. ובדברי רז"ל: 'כל מקום שכפרו המינים תשובתם בצדן'. 'בראו 

 לוהים' )בר"ר ח:ט(. -אלא 'ברא  א –אין כתיב  לוהים'-א

לוהים' היא: 'שם -על פי פירוש זה הגדרתה המילונית הבסיסית של המילה 'א

-שופט ומנהיג'. מדברי רד"ק עולה כי משמעות המילה התרחבה וכוללת גם 'גדולי

-לוהים' מהווה מילת-כלומר, המילה 'א –העם, ושופטיו, ומנהיגיו, מלאכים וכוכבים' 

גג, הכוללת פריטים רבים, ומעניין שאין רד"ק מונה בין פריטים אלו את המשמע 

עולם מציינת -לוהים' כבורא-המילה 'א מדבריו משתמע כיהנפוץ הדתי של המילה. 

"לפי שמדבר ביצירת העולם ובהנהגתו". לדידו, תצורת הרבים של  –מעתק מטונימי 

נקרא בלשון רבים כי  –'שם לרבים  לוהים' הוא-'א-לוהים' נובעת מכך ש-המילה 'א

מצאנוהו שם לגדולי העם, ושופטיו, ומנהיגיו, למלאכים ולכוכבים'. כמו כן, מדבריו 

לוהים' אין חשיבות סמנטית, שכן בכל מקרה -מתברר כי למעשה לתצורת המילה 'א

 –לוהים בראו' -לוהים ברא', ולא 'א-הנשוא מתאים במין ובמספר לנושא, והרי כתוב 'א

לוהים' היא ברבים מדומה, ואין תצורת הרבים שלה -כאן למד רד"ק שהמילה 'אמ

 לוהויות. -מורה על ריבוי א
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פירושי רד"ק מרחיק לכת מבחינת התפיסות הבלשניות שעומדות בבסיסו: 

ולא  –פירושו מכוון לסברה ששאילת המשמעים הוא משפת החולין לשפת הקודש 

לוהים, לפי שמדבר ביצירת -ם אחר אלא 'אלהפך: "ובכל מעשה בראשית לא נזכר ש

לוהות' משום שזאת הדרך -העולם ובהנהגתו". במילים אחרות, בר' א' נוקט בלשון 'א

וממשמעות זו נגזרה המשמעות המטפורית  –הלשונית הטבעית לסמן 'הנהגה' 

'כוח העליון' -לוהים' ל-'הדתית' של המילה. יתרה מזאת, קביעת השם 'א-המופשטת ו

לוהים שופטים בארץ, -וכדבריו: "וממנו נדע כי יש א –לוהות -להשיג את הא מאפשרת

איפוא בדבריו יש  ושהעולם נהיה מבורא אחד, בראו בחוכמתו כשראה לברא אותו".

לוהות. -מושג מופשט כמו הא תפיסתבכמדיום משום ייחוס תפקיד חשוב ללשון, 

מילות האלוהות ולתצורת  ים הסמנטיים שלהיבטבדומה לרד"ק, אף חזקוני מתייחס ל

 הרבים שלהן:

לוהים' )בר' א:א(: אם יש איש אשר יעלה על לבבו להיפלא בעיניו על  -'א

להינו' וכיוצא בהם, המבוארים בלשון -לוהיך', 'א-לוהים', 'א-לוהי', 'א-לשון 'א

יתבונן האיש וישיב אל לבו פן  –רבים, איכה נכתבו על הקב"ה שהוא אחד ]...[ 

 ש פורה ראש ולענה! יהיה בו שור

כי, דיברות אלוהות, אדנות ובעלות, ייכתבו ליחיד בלשון רבים, כגון: 'כי שם 

לוהים' )בר' לה:ז(, 'האיש אדוני הארץ' )בר' מב:ל(, 'אם בעליו עמו' -נגלו עליו הא

)שמ' כב:יד(. ואל תשיבני מקדושת תיבת 'ה'', לומר שהוא נקרא בלשון רבים, כי 

י אלא ממשקל 'שדי', 'זכאי', 'בנאי', 'כשדאי', 'ארמאי', 'דוי', הוא אינו מגזרתם כ

 'אשמאי' וכו'. 

לוהות יתבאר בלשון רבים גם אצל הקב"ה שהוא אחד  -ואמת הוא: כי א

 .כי מילת 'אלוהים' לשון שלטון הואויחיד, 

לוהים', -חזקוני מצביע כאן על סדרה של מילים עבריות הכוללת את המילים 'א

ואמנם אין 'בעלים' שייכת ללקסיקון הדתי היהודי, אולם דומה  –'בעלים'  'אדוני', וכן

דופן המורה על הכלל. לדידו, למרות תצורת הרבים של -כי הוא מביא אותה כיוצא

מילים אלו, הרי אלו הן מילים ביחיד. מהכלל הוא מסיק על הפרט, ואומר בלשון 

רה של רבים, היא מציינת אל לוהים' תצו-פולמוסית חריפה ביותר כי אף שלמילה 'א

אחד. אשר למילה 'אדוני' חזקוני טוען שהסיומת שלה אופיינית לצורת היחיד של גזרת 
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ל"י, ולשיטתו, לא צריכה להתעורר לגביה השאלה אם היא מסמנת ישות אחת או 

 יותר )"ואל תשיבני מקדושת תיבת 'ה''(. 

 ם': לוהי-'ויאמר א-בהמשך דבריו, חזקוני מתמקד במשתמע מ

חיים -לבו ומחשבתו אמר, שהרי באותו זמן אין בעלי אל :לוהים'-'ויאמר א

מוציא מפיו מה שהוא האדם[ -]=מנהג בנירק הקב"ה לבדו, וכן דרך ארץ אדם 

 עושה, וכן כתוב 'ויתעצב אל לבו' )בר' ו:ו(.

ההנחה שאם -ככל הנראה, חזקוני מתייחס לטיעון הנוצרי המבוסס על קדם

(, משמע שהוא 'אמר למישהו' לוהים'-'ויאמר אלוהים 'אמר' )-הבריאה אכתוב כי לפני 

ועל כן סביר להניח כי הוא אמר לפרסונה אחרת של האלוהות, או למישהו   –

אדם, -ארץ אדם', כלומר כמנהג בני-'דרך-מפמלייתו. חזקוני משיב על טענה זו שכ

דבריו חזקוני מביע לוהים ליווה את מעשיו בדיבור לעצמו. בעקיפין, ב-בבריאה א

עמדה פילוסופית על השפה, ורואה בה דרך למימוש אידיאות ואמצעי להעלותן 

שכן "הלשון נחוצה כדי שהדיבור יובן  – (Merleau-Ponty 1945:203-232)למודעות 

סוסיר -ויצור את מלוא האפקטים שלו, אך הדיבור נחוץ כדי שהלשון תתבסס" )דה

 (. 57תשס"ה:

 דיבור למחשבה מובע בעקיפין כבר אצל רש"י : רעיון הזיקה שבין

שבתחילה עלה במחשבתו לבראותו  –לוהים': ולא נאמר 'ברא ה'' -'ברא א

במידת הדין ראה שאין העולם מתקיים, הקדים מידת רחמים ושיתפה למידת הדין 

 )בר"ר יב:טו(.  

המדרש בב"ר מעוניין ככל הנראה להביע, כנראה כתגובה לטענות גנוסטיות 

ואין  –הדין אחד הם -מצאו את דרכן בנצרות הקדומה, שהאל הרחום והאל בעלש

פיצול באלוהות. רעיון תיאולוגי זה עולה גם מפירושו למשפט 'ויהי ערב, ויהי בקר, יום 

 : אחד' )בר' א:ה(

כמו שכתוב  ,לפי סדר לשון הפרשה היה לו לכתוב 'יום ראשון''יום אחד': "

שהיה הקב"ה יחיד  על שםלמה כתב 'אחד'?  ..רביעי.בשאר הימים: 'שני, שלישי, 

. כך מפורש בבראשית ]כשנבראו השמים[ בעולמו שלא נבראו המלאכים עד יום ב'

  .)בר"ר ג:ח, יא, יב(" רבא
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בעקבות מדרש בב"ר ג:ט, רש"י מבחין בדפוס החוזר על עצמו בבר' א', שבא 

ה: 'ויהי ערב, ויהי בקר, יום לידי ביטוי בסיום כל פסקה במספר המונה של יום הבריא

 –אחד' )מספר יסודי( -שני/שלישי...'. יוצאת מכלל זה היא הפסקה שמסתיימת 'ביום

ראשון' )מספר סודר(. עבורו, סטייה זו מהדפוס המקראי הקבוע מהווה -'יום-ולא ב

(. על פי 88 'עמ)(, אשר מידע עקיף בצידה 87 'עממעין הפרה של כלל האופן )

'ראשון' בא להדגיש שהיום -המדרש, רש"י למד מכך שהשימוש ב 'אחד' ולא ב

לוהים -הראשון לבריאה נבדל משאר הימים בכך שהוא יום 'הֵאחדות', יום שבו א

האחד עמד לבדו, יום שבו לא היה ספק שהתקיים מונותיאיזם בגרסתו היהודית. 

ש"י בפירוש זה היא ככל הנראה לשלול את הסברה הנוצרית שאלוהויות מטרת ר

 לוהים היו נוכחים בשעת הבריאה.-זמניים לא-אחרות או יצורים אלוהיים כלשהם בו

 ים פולמוסיים בפירושיםהיבט

היוו עניין  ב-'ניצחון ישן' עולה כי בר' א:א-מעיון ביצירות הפולמוסיות 'ספר הברית' ו

(, 22)תלמג' תשל"ד: הברית'-'ספר-מ. Berger 1996:3-4)ים לנוצרים )לויכוח בין יהוד

בפיהם מכונה , ההיהודים-לוהי-עולה כי בקרב היהודים השתרשה הסברה כי א

-ואם כן השימוש במונח 'אב' בהקשר של א – 'אב' הנוצרים-שבשמים' מקביל ל-'אבינו

שן נוצרי חשוב כמו ראינו כי פר 'בן',-באשר ל בעיה תיאולוגית.עורר לוהים לא 

-המתפלמס בו – (Hayward 1995:30)'בראשית' פירושו 'בבן' -טרטוליאנוס חשב ש

אולי בעקבות זאת, . (100)שם:אומר: "נמצא כי ישו לא יוצר בראשית הוא" 'ניצחון ישן' 

מביא בשם חז"ל פרשנות המקשרת בין רש"י פרק 'יום אחד' בה"מ 'בראשית ברא', בד

כחכמה, כלומר  שנתפסה אף היא'תורת ישראל' -ישראל' ו-ין 'עםהתיבה 'בראשית' לב

רש"י מגלה אי נוחות כלפי המילה ברור עתה מדוע . אם כן, (Yadin:2004)כלוגוס 

שואל רש"י בכלל . נוצרית-ומדוע סביב מילה זו נוצרה פרשנות אנטי – 'בראשית'

חד עם זאת, י .אדם לבני גלוי להיות אמור ואינו שאלה השאלה למה במבוא "למה 

אף בו משמעות שבלבד, זמן -מרבית פרשני יצי"ב ייחסו למילה זו משמעות של תיאור

 . לווית, אשר עליהן עמדנו בפרק הקודםתיאולוגית נ

עיקר הפרשנות הפולמוסית שהבאנו כאן מתמקדת סביב תצורת הרבים של 

כאן  היצגנוים שלוהים'. מבין הפירוש-א-לוהים' וסביב פירוש הצירוף 'רוח-המילה 'א

כל מקום שכפרו המינים " מציג עמדה פולמוסית מפורשת: רד"קרק פירושו של 

ככל הנראה רד"ק מתבסס על מסורות פולמוסיות עתיקות המובאות . "תשובתם בצדן
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יג( או בבלי )סנהדרין לח:ב(. על מסורות אלו רד"ק -במדרשים בירושלמי )ברכות יב

 ". לוהים'-אלא 'ברא א –לוהים' אין כתיב -או ארנשען גם כשהוא מדקדק ואומר: "ב

-א-פולמוסיות רש"י באה לידי ביטוי באמצעים שהוא נוקט בכדי להדגיש ש

: למעשה הוא משתמש באותם הטיעונים שבהם השתמשו חז"ל לוהים הוא אחד

. בפירושיו מהדהדים הויכוחים שתי רשויות בשמיםהאמונה בבמלחמתם נגד 

דוגמת זה המאוזכר בירושלמי ברכות יב:ד. ראוי לציין  ,יםמינלשהתקיימו בין היהודים 

כי ויכוחים אלו הסעירו גם את הנצרות, והיו העילה לכינוס הועידה הכנסייתית של 

יהודי הודחתה הן את המונותיאיזם בנוסח  –ניקאה, אשר קידשה את דוגמת השילוש 

שתי רשויות בעולם  והן את הדואליזם הגנוסטי אשר התבסס על האמונה כי קיימות

(Travers-Herford 1903:265) .על פי Segal (1977:7 ,) סביב ועידת ניקאה הפכה רק 

אותה  הביניטאריות שאפיונהמבמידה מסוימת טריניטארית והשתחררה דת הנצרות ל

 ה.דרכ בתחילת

בבר"ר מוצגים מספר מדרשים סמוכים המנסים להסביר מדוע יומה הראשון של 

צוין במספרו הסודר, כשאר הימים. רש"י בוחר כאן במדרש בעל הבריאה אינו מ

שהיה הקב"ה יחיד בעולמו שלא  המשמעות התיאולוגית העמוקה ביותר: "על שם

". מדרש זה תוקף את הפרשנות הנוצרית בשני מישורים: נבראו המלאכים עד יום ב'

ת, הם והרי על פי הפרשנות הנוצרי –הוא מדגיש שהמלאכים נבראו ביום השני 

מלווים את בריאת העולם מתחילתה. וחשוב מכך, הוא מדגיש שביום הראשון 

-לבד ולא יחד עם ישויות אלוהיות אחרות )הבן, רוח –לוהים בגפו -לבריאה עמד א

 –לוהים הוא אחד -הקודש או המלאכים(. חשוב לציין כי, רש"י מקפיד להדגיש שא

'ה'', -לוהים' ו-ם השונים: 'אאף על פי שבסיפורי הבריאה הוא מציין את שמות

המיוחסים למידות שונות של האל: מידת הדין ומידת הרחמים. ראוי לומר בהקשר זה 

כי מידות אלו מאוזכרות לראשונה במדרש )מכילתא דבי ר' ישמעאל( על רקע 

 ושימשו להגנת היהדות מפני התקפות המינים.     –פולמוס על קיום שתי רשויות בשמים 

להניח שרש"י ידע מה זה שילוש, הרי בשום מקום בפירושי רש"י אף כי סביר 

לוהים' אף -א-'רוח-נראה שפירושו ל. יתרה מזאת, שהבאנו כאן לא מאוזכר השילוש

לוהים' -א-מציע לביטוי 'רוח הוא. את האמונה ברוח הקודשכלל הוא אינו מערער 

על שלושה  פרשנות רוחנית הקרובה ברוחה לפרשנות הנוצרית, ומסתמך לשם כך

א, מדרש תהילים צג:ה, פרקי דרבי :טו במיוחד )חגיגה מדרשים בעלי רוח מיסטית
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: "כסא הכבוד עומד באוויר על פני המים ומרחף ברוח פיו של הקב"ה אליעזר פד(

ראוי לציין כי אמנם בפירוש  52'אקובטיר' בלשוננו".ובמאמרו כיונה המרחפת על הקן, 

הקודש' במובן היהודי של המילה, אולם -'רוח-לה' או 'שכינ-לזה נראה שרש"י מתכוון 

ומייחס לקב"ה תכונות גופניות: יש לו  –הוא מאניש את הקב"ה ואף מדמה אותו ליונה 

 כיסא שמרחף, והוא מפיח רוח במו פיו. 

הם לוהים -לביסוס טענתו על אחדותו של ארש"י מדרשים שעליהם מתבסס ה

המדרשים ה של 'שתי רשויות בעולם'. גנוסטיים הנלחמים בסבר-מדרשים אנטי

לוהים' אינם מסייעים להלחם בדוגמת -א-שעליהם מתבסס רש"י לפירוש 'רוח

השאלה הנשאלת היא אפוא האם רש"י סתם העתיק מדרשים בעלי השילוש, 

משמעות תיאולוגית שלא היו רלבנטיים לזמנו? אין לשלול את זאת, אולם על פי 

Rudolph (2001:367-376מעול ):( "היא 368ם לא נס ליחה של הגנוזה, ולדבריו )שם

מלווה את הנצרות כמו צל מזמן הולדתה", והשפיעה כל הזמן על אורחותיה. השפעה 

שתי רק זו ניכרת ביותר בברית החדשה, אשר פסוקיה רומזים פעמים רבות שקיימות 

יר את רוח מבלי להזכ –( 1:1, יוחנן 1:1לוהים וישו )ראה עבריים -רשויות בעולם: א

הקודש, כמו כן ההשפעה הדואליסטית הותירה את רישומה גם בתפיסת ישו כאדם 

רש"י משתמש  סביר להניח כיאם כן, ואת זאת, רש"י ככל הנראה ידע.  –וכאל 

המדרשים במטרה שונה במקצת מזאת שהייתה להם מלכתחילה:  במדרשים

הם בהתמודדותו עם משתמש ב הואואילו  –ניקיאניים -מתמודדים עם אתגרים פר

  ניקאניים.-אתגרים פוסט

משתמש באותו סוג של מדרש בכדי להוכיח את אחדותו של  אף על פי שרד"ק

השילוש ולא 'שתי רשויות  ינוהאל, ברור שהוא מודע היטב שהאתגר העכשווי ה

לוהים' בולטת הרציונאליות -א-'רוח-על רקע המיסטיות של פירוש רש"י לבשמים'.  

שמשת כמאייך וכמגביר מ לוהים'-א-בביטוי 'רוחלוהים' -ורו המילה 'אשל רד"ק. עב

מעניין לציין שברציונאליות שלו הוא עולה אך על . סמנטי ולא במשמעה הרגיל

לוהי הנאצל על הנביאים, -אשר מקפיד לציין שזהו "שם השפע השכלי הא –הרמב"ם 

 ואז מתנבאים על ידו ]...[" )מורה נבוכים א:מ(. 

 
 , שבצרפתית, פירושו 'לדגור'.'couver'-הלעז 'אקובטיר' מתקשר כנראה ל 52
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, בניגוד לרמב"ם שממנו הוא מושפע נפקדת לוהים'-מילה 'אבהגדרתו לכמו כן, 

המשמעות הרגילה לגבינו של מילה זו, אשר מופיעה כן אצל הרמב"ם. בעוד שרד"ק 

שם שופט ומנהיג ]...[ גדולי העם, ושופטיו, ומנהיגיו, ושם למלאכים לוהים': -אומר "'א

ף לה' ולמלאכים ולדיינים ומנהיגי לוהים משות-הרי רמב"ם אומר: "שם א –" ולכוכבים

כלומר, דווקא במקומות שבהם היינו מצפים  .המדינות ]...[")מורה נבוכים א:ב(

רציונאליסטית. מרד"ק עולה שהשגת -שייצמד לרמב"ם, רד"ק מציע פרשנות אולטרה

האל מתבצעת על דרך המטונימיה, והאל הוא משול למנהיג. אם כן, בכל מיני דרכים 

-, שבניגוד למה שאולי מקובל לחשוב, למעשה המילה 'אכאןדווקא  סמןרד"ק חפץ ל

 און. -והיא למעשה אינה מסמנת אלא מנהיג רב –לוהים' נטולת משמעות רוחנית 

 םאות, ות בטון מתוןהתיאולוגיאת עמדותיהם  יםמביעורד"ק בעוד שרש"י 

על קדושת "ואל תשיבני אצל חזקוני: במיוחד להתייחסות חריפה  יםזוכ יםנושאה

לוהים' -פלא בעיניו על לשון 'אי"אם יש איש אשר יעלה על לבבו להתיבת 'ה'', וכן 

יתבונן האיש וישיב אל לבו פן יהיה בו שורש פורה  –דוניי', המבוארים בלשון רבים -'א

הוא פירושו הבא פולמוסי מבינים כמה חריפים אלו, על רקע דברים  .ראש ולענה!"

רבע רוחות מנשבות בכל יום: מן הבוקר עד חצי היום, רוח מזרחי 'ורוח': א"של חזקוני: 

חם ויבש; משם עד חצי הלילה רוח –והוא חם ולח; משם עד הערב, רוח דרומי –

פירוש זה ייחשב לאירוני . "קר ויבש–והוא קר ולח; משם עד הבוקר רוח צפוני –מערבי 

 Sperber & Wilsonעל פי Grice (1975 .)-ו Sperber & Wilson (1981) על פי הגדרות

זהה בה הדהוד של אמירה ( אמירה מתפרשת כאירונית אם המפענח מ1981)

ואם היא  – מחשבה אפשרית או נורמות מקובלות מפורשת שיכלה להיאמר,

( הפרת כלל הכמות, דהיינו מסירת 1975) Griceעל פי מתפרשת כביקורת נרמזת. 

זרה על בח. במקרה שלפנינו חתיתעשויה להצביע על השתמעות שי ,מידע רב מדי

משמשת כאות יש משום הפרת כלל הכמות, וכן היא המילה 'רוח' שש פעמים רצופות 

מעות השתלוהים' מצביע על -'רוח א-התיאולוגי בדיון הוהדהוד  – למשמעות עקיפה

אירוניה יש משום ( ב1981) Sperber & Wilsonעל פי  .פירושו של חזקונימ אירונית

-רוח א-שחושבים שוכאן ביקורת על מי  – בעלי המחשבות המהודהדותביקורת על 

 .'לוהים' פירושו 'רוח הקודש

-הפיזימד אל המ יםחזקוני מתייחסגם רשב"ם וגם  ,לוהים'-א-'רוח-בפירושיהם ל

כוחני של האל, ומהם עולה כי הרוח מילאה בעיקר תפקיד טכני וכוחני בבריאה. גם 
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"ק וחזקוני עולה תמונה של אל שגבורתו מלא עולם. לוהים' של רד-'א-מפירושיהם ל

, הנוצרית הווה אומר, פירושי רשב"ם, רד"ק וחזקוני רחוקים מאוד ברוחם מהפרשנות

והם אם  –שבה האלוהות מתקשרת עם רוחניות, עם הלוגוס ועם האל הסובל והנצלב 

א כן חושפים פער תפיסתי עמוק בין היהדות לנצרות הנוגע לדבר שלכאורה הו

 לוהות. -טריביאלי ובסיסי כמו הא

שמשמעיה הבסיסיים של המילה  היאהיום סברה מקובלת )לא על הכל( אמנם 

אולם אין לשלול את  .(306)קאסוטו תשל"ג:ולכוח לוהים' קשורים לחולין -'א

מפליג, וספק אם פירושים אלו  חידושכ תהנראזו רד"ק  תסברהאפשרות שבשעתם, 

, האזוטרי ם על כל פנים לא יכלו לשאת חן לא בעיני החוגה –התקבלו בקרב יהודים 

-'רוח-יתר על כן, הפירושים ל .כלומר בחוג הביתי של רד"ק – המיימוני לא בחוגאף ו

ואשר  –, אשר גם עליו הסתמך פירוש רש"י לו שרוחלוהים' עומדים אפילו בניגוד ל-א

 אנו סבורים כי בפירושיו הוא התפלמס עם הנוצרים.

בעולם שבו באותה העת כותב אנסלם מקטרבורי נשאלת השאלה מדוע אם כן, 

רשב"ם, רד"ק אדם?'( -לוהים הפך לבן-)'מדוע א '?Cur Deus homo'חיבור מהסוג של 

? אמנם למילה 'אדוני' שמשמשת האל כותבים פירושים המבליטים את עוצמתוחזקוני 

והות, אולם עדיין ל-במקרא לציון האלוהות גם, מיוחסות התכונות הרכות של הא

נשאלת השאלה מדוע ראו לנכון לצייר תמונה כה כוחנית של האלוהות? ומדוע פרשני 

את השקפת היסוד של  ומהללא שלוהים' פירושים -א-'רוח-לוהים' ול-'א-ל וייחסיצי"ב 

שאתגרי השעה חייבו כתיבת פירוש אולי התשובה היא היהודי שלהם.  קהל היעד

 .לוהים-, הרואה את ישו האנושי כהתגלמות האל הפסוקלתפיסה ההרגלית ש קוטבי
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תֹוְך -ַוֹיאֶמר א  ( ו) יַע בְּ קִׁ י רָּ הִׁ ים יְּ ֹלהִׁ

ם יִׁ מָּ ם לָּ יל ֵבין ַמיִׁ דִׁ י ַמבְּ יהִׁ ם וִׁ יִׁ ( ז). ַהמָּ

ים-א   ַוַיַעׂש ֵדל ֵבין   ֶאת ֹלהִׁ יַע ַוַיבְּ קִׁ רָּ הָּ

ם  קִׁ ַהַמיִׁ רָּ ַתַחת לָּ ם ֲאֶשר מִׁ יַע ּוֵבין ַהַמיִׁ

יַע  קִׁ רָּ יֲאֶשר ֵמַעל לָּ הִׁ א  (ח) .ֵכן ַויְּ רָּ קְּ ַויִׁ

יעַ -א   קִׁ רָּ ים לָּ י ֹלהִׁ הִׁ ם ַויְּ יִׁ מָּ ֶעֶרב -שָּ

י הִׁ י-ַויְּ  . ֹבֶקר יֹום ֵשנִׁ

Vulg: (6) Dixit quoque Deus: Fiat 

firmamentum in medio aquarum, et dividat 

aquas ab aquis. (7) Et fecit Deus firmamentum 

divisitque aquas quae erant sub firmamento 

ab his quae erant super firmamentum et 

factum est ita. (8) Vocavitque Deus 

firmamentum caelum et factum est vespere 

et mane dies secundus. 

 )395 'עמ)תרגומים לאנגלית ב

 ם של המתרגםמארון הספרי

אחד' עמדנו על תרומתם של אוריגנס ואגוסטינוס אחריו לגיבוש -בפרק 'יום

וציינו כי על פיהם השמים והרקיע מהווים מהויות שונות,  –הקוסמוגוניה הנוצרית 

מנמק  אוריגנסשנבראו זה ביום הראשון או אפילו קדם לבריאה, וזה ביום השני. 

לוהים -רגום השבעים( שבפעם הראשונה אסברה זו בכך שכתוב בברית הישנה )בת

 –עשה את השמים )בר' א:א(, ואילו בפעם השנייה הוא עשה את הרקיע )בר' א:ז( 

על פי אותה  53'רקיע' לא סימנו עבורו אותו מסומן.-ומכך משתמע שהמילים 'שמים' ו

אשר לדידו הוא חומר  ('firmamentum')'רקיע' -הסברה, אגוסטינוס מבחין בין ה

 ('caelum')לבין השמים  –נראים -ד בין הדברים הנראים לבין הדברים הלאשמפרי

בזילוס מקיסריה מביא עוד ראייה  54שבו הדברים הם חסרי גוף, בלתי נראים ורוחניים.

לוהים ברא את כל -מהכתוב על כך שהשמים מרובים, ומצביע על כך שכתוב כי א

ה רקיעים, אשר העליון שביניהם איריניוס מונה שבע 55השמים )ברבים( וארץ )ביחיד(.

  56הוא 'הרקיע השביעי'.

 
53 Origenes, "Homiliae in Genesim", 1.2. 
54 Augustinus, "De Genesi contra Manichaeos", 1.11.17. 
55 Basileus, "Hexaemeron" 2.2-3. 
56 Iraeneus, "Demonstratio apostolica", 12.761. 

 
 ח( -על שמים ורקיע )בר' א:ו
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( לא זו בלבד שמהברית החדשה עולה כי השמים 1990:414-415) Claytonעל פי 

הם רבים בכמותם, כי אם בכלל עולה כי השמים תופסים מקום לאין ערוך חשוב יותר 

מים', אשר ודבר זה בא לידי ביטוי בהיקרויותיה הרבות של המילה 'ש –מאשר בתנ"ך 

לוהים'. לדידו )שם(, -כמו בכתבי המקרא המאוחרים, לעיתים משמעותה היא 'א

בתפיסת השמים בברית החדשה ניכרת ההשפעה ההלניסטית, וכמו במיתולוגיה 

, קורינטיים 4:10ים )אפזיים יררכיהיוונית, השמים מצטיירים כמקיימים ביניהם יחסים ה

המנהלים ביניהם מאבקים אל -מלאכים דמוייבבדמונים ו יםמאוכלסוכ –( 12:2-4ב' 

על פי אמברוזיוס מלאכים ויצורים רוחניים  57(.6:12, אפזיים 8:38רומיים ומלחמות )

 58אלו קדמו לעולם הנראה.

על פי האמונה הנוצרית למתרחש בשמים השפעה חזקה על חיי האדם. 

אשר השפעה זו באה לידי ביטוי בכך שהעולם הנראה נברא מנפולת מלאכים, 

Lucifer (. כמו כן, 12האור'( הסיתם להתמרד נגד האל )קליינברג תשנ"ה:-)='נושא

מהברית החדשה עולה כי לשמים ממד אסכטולוגי, והשמים מתוארים כמקום בו 

וחזון  – (Clayton 1990:414-415)הדין יוכרע מי ייוושע אדם ומי יקום לתחייה -ביום

ואין הוא אלא דוגמה לסוגה ספרותית יוחנן מתאר את זאת באופן מעורר רושם, 

 . (2003: אליאורשהתפתחה גם ביהדות בזמן בית שני )

  תיאולוגיים ושולחן המתרגם-אתגרים לשוניים 

הצבענו על מודעות אבות הכנסייה לבסיס המקראי לסברתם על אודות ריבוי 

ואמונתם התבססה על כמה אפיונים לשוניים: ראשית, למילה 'שמים'  –השמים 

צורה של רבים. שנית, במקרא קיים שימוש בשתי מילים לציון מה שעשוי להיתפס ת

'רקיע'. שלישית, בריאת השמים והרקיע מאוזכרת שלוש -כאותו מסומן: 'שמים' ו

וסביר אפוא להניח שמדובר באירועים שונים. ראוי להוסיף, כי  – 59פעמים בזו אחר זו

לוהים -במשפט 'א-ילה 'ברא' בכך שתרגום השבעים תרגם באותה המילה את המ

 –לוהים את הרקיע' )בר' א:ז( -במשפט 'ויעש א-ברא' )בר' א:א( ואת המילה 'עשה' 

 הוא העמיק את הסברה הפרשנית שקיימים רקיעים רבים. 

 
אך עם אלופים ואלים שליטי ארץ מאפליה   –ודם מלחמה לנו -: 'כי לא עם בשר6:12אפזיים  57

 ומלאכי רעים אשר במרומים'.
58 Ambrosius, "Hexaemeron", 1.5. 

ובבר'  לוהים את הרקיע'; -לוהים את השמים'; בר' א:ז: 'ויעש א-ית ברא אבר' א:א: 'בראש 59
 ב:ד: 'אלה תולדות השמים והארץ בהיבראם'. 
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לטינה -(, בווטוס55-60כמו במקור, אף בתרגום השבעים )צפור תשס"ו:

לטינה, אף בוולגאטה, -מה לווטוס'רקיע'. בדו-ובוולגאטה קיימת אבחנה בין 'שמים' ל

. כמו כן, בוולגאטה, כמו 'firmamentum'ואילו 'רקיע' מתורגם  'caelum''שמים' מתורגם 

. בניגוד לתרגום 'caelum'-יחיד -בשאר התרגומים המילה 'שמים' מתורגמת בלשון

- , לבין 'עשה''creavit'-לטינה, בוולגאטה קיימת אבחנה בין 'ברא' -השבעים ולווטוס

'fecit' אם כן, מבחינת הפרשנות היהודית אופן תרגום מילים אלו שציינו בוולגאטה .

 אינו מעורר כלל בעיה תיאולוגית.

( 67מבחינת תיאולוגית יהודית קיימת בעייתיות בתרגום 'ויהי כן': קוגוט )תשס"ב:

מצביע על כך שאף על פי שהמשפט 'ויהי כן' חוזר על עצמו מספר פעמים, דווקא 

  – 60לוהים קיבל 'אישור' על בריאת הרקיע-קומו בבר' א:ז משתמע ממנו כי אבמי

ולפיכך הוא מערער את הסברה על יחידות האל בזמן בריאת הרקיע. צפור 

( אומר שבתרגום השבעים קיימת מגמה של האחדה, ותמיד מופיע 59-60)תשס"ו:

טושטשה הבעיה ועל כן  –המשפט 'ויהי כן' מיד לאחר כל ציווי וציווי של בריאה 

-בוולגאטה ובווטוס 61התיאולוגית שמציב הפסוק במקור עבור הפרשנות היהודית.

, ולכאורה בכך שתרגומים אלו נצמדו למקור 'factum est ita'לטינה 'ויהי כן' תורגם 

ומשתמע  –בנקודה זו, הותרה על כנה הבעיה התיאולוגית שקיימת במקור 

 הרקיע. לוהים לא ברא לבדו את -מהוולגאטה שא

בר' א:ז מציב אתגר לשוני נוסף, שהוא אולי בעל משקל תיאולוגי גדול יותר, 

לוהים את הרקיע -משום שהוא נוגע לתחביר. לשון הפסוק היא כדלקמן: 'ויעש א

ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע'. כיוון שאין הפועל 

משמעות תחבירית: מבצע הפעולה עשוי -'ויבדל' מלווה בנושא גלוי, מתעוררת דו

 
ראב"ע הפסוקים צריכים ועל פי  – ( מביא את ראב"ע בקשר לדיוננו67קוגוט )תשס"ב: 60

-קרא א להיקרא: 'ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל הרקיע. ויהי כן: וי
 וק הבא. כן' לפס-משייך את 'ויהי ראב"ע. אם כן, 'לוהים לרקיע שמים

, וכיצד היא נפתרה בתרגום  ( מציג בצורה בהירה את הבעיה התיאולוגית59צפור )תשס"ו: 61
סח  בנומסמן מילה מוספת[.  )><מסמן מילה מושמטת, ואילו ) (-)]אצל צפור, . השבעים
ויעש   (. - -רקיע בתוך המים, ויהי מבדיל בין מים למים ) לוהים: 'יהי-כתוב: 'ויאמר א המסורה

( בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע,  -ם את הרקיע, ויבדל )לוהי-א
יום שני'. ואילו במצע   –בוקר -ערב, ויהי-( ויהי- - - -לוהים לרקיע שמים. )-כן. ויקרא א-ויהי

לוהים: 'יהי רקיע בתוך המים, ויהי מבדיל בין מים  -העברי של תרגום השבעים כתוב: 'ויאמר א
לוהים< בין המים אשר מתחת לרקיע  -לוהים את הרקיע, ויבדל >א-<. ויעש אכן-למים >ויהי

-לוהים כי טוב< ויהי-לוהים לרקיע שמים. >וירא א-(. ויקרא א- -ובין המים אשר מעל לרקיע )
 יום שני'. –בוקר -ערב, ויהי
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לוהים' ופירוש זה תומך בפרשנות הנוצרית, או 'הרקיע' ופירוש זה תומך -להיות 'א

'ויבדל' הוא משפט משועבד במשמעות של 'שיבדיל'. -בפרשנות היהודית, הגורסת ש

(, 59-60לטינה ובתרגום השבעים )צפור תשס"ו:-הבהירות אינה קיימת כלל בווטוס-אי

לוהים את -'ויבדל' נושא נפרד, וקיימת בהם הנהרה: 'ויעש א-לפועל השקול ל שבהם

לוהים בין המים...'. בשונה מכך, אמנם בוולגאטה אין ציון מפורש -הרקיע, ויבדיל א

לוהים' הוא הנושא הסמוי של -לטינה, אולם ברור ש'א-של נושא 'ויבדל' כבווטוס

יע הכרעות פרשניות, אשר אינן מבוססות 'ויבדל'. אם כן, אף כאן אין הירונימוס מכר

הוא רק מרמז להן, ומותיר לקורא את מלאכת  –בצורה איתנה בלשון הטקסט 

 השלמת הפערים.

 תיאולוגיים-תשובות פרשנות יצי"ב לאתגרים הלשוניים 
 פירושים ממדיהם הלשוניים 

)ראה  על פי הפרשנות הנוצרית, השמים נבראו ביום הראשון, ואולי אף קדמו לבריאה

(. הפירושים שלפנינו נותנים ביטוי לתפיסותיהם הקוסמולוגיות השונות מכך 100 'עמ

 של פרשני יצי"ב ומוריהם. רש"י מפרש: 

 חיםל, הראשון ביום שמיםה שנבראו פי על שאף', הרקיע יחזק': 'רקיע יהי'

 :שכתב הוא. 'רקיע יהי' באומרו, ה"הקב מגערת( ז-ב:ד ר"בר) קרשו שני[ יום]וב, היו

 יתמהו ' ובשני, ראשון יום כל –( יא:כו איוב' )מגערתו ויתמהו ירופפו שמים עמודי'

  ]...[ .(י:יב ר"בר) עליו המאיים מגערת ועומד שמשתומם כאדם(, שם' )מגערתו

 את  ועשתה: 'כמו עשייתו והיא. (ד:ד ר"בר) עמדו על תקנו :'הרקיע את ויעש'

 (. יב:כא ריםדב' )ניהצפור

אלו מתבססים במידה רבה על בר"ר ד', אשר דן כולו בבריאת רש"י פירושי 

הרקיע, ומעמת בין חז"ל לבין כותי )בר"ר ד:ד(. בפירושים אלו רש"י מצביע על כך 

ואילו בבר' א:ו כתוב  –" שמים ביום הראשוןהנבראו שה מרמזים "-שפסוקי בר' א:א

. רש"י מרמז לכך את הרקיע' ויעש'ואילו בבר' א:ז כתוב:  , רקיע"יהי לוהים פקד "-שא

אלא מהווים מעין רצף  –כסינונימיים  ה.י.ה-שאין לתפוס את הפעלים ב.ר.א, ע.ש.ה, ו

על  ךסתמבה. , על פי דרגת החידוש או הגימור שהם מסמניםעשייהפעלי  של

ים שורשבין את הרכיב המבחין רש"י בוחן מקרא שימושיהם של שורשים אלו ב

, ומגדיר 'מילונית' את משמעיהם העשייה שלשדה הסמנטי משמעות השייכים ל-קרובי
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(Trier 2002:1142-1178) . אצל רד"ק תובנות אלו מנוסחות ביתר בהירות, ומושפעות

 מרמב"ם )מורה נבוכים ג:יג(: 

 בריאתם ותכלית. דבר-מלא בראם': הארץ ואת השמים את לוהים-א ברא'

 יצרתיו, בראתיו ולכבודי, בשמי הנקרא כל: 'הנביא ישעיה אמר וכן[ ]... רצונו הוא

 : שיאמרו', בשמי הנקרא' הוא העולם' כל' אמר(. ז:מג ישעיה) עשיתיו אף

 . ליש מאין הוצאתיו, לומר רוצה – בראתיו אני -         

 . ותכונתו צורתו על העמדתיו': יצרתיו' -         

 .    מזה זה שנפרדים מה פי על, פרטיו תיקנתי ,לומר רוצה': עשיתיו' אף - 

, 'יצר' 'להוציא יש מאין'משילוב דברי רד"ק בדברי רש"י עולה כי 'ברא' משמעו 

. 'עשה' משמעו 'הכשיר'-ו ,'שכלל'היה' משמעו 'משמעו 'להעמיד על צורתו ותכונתו', 

יך על פי רש"י, הבחנות אלו הן בעלות משמעות גדולה בתיארוך השלבים בתהל

 : אשר הוא נושא ששנוי במחלוקת תיאולוגית –בריאת השמים ועיצובם 

 הנגמר שלא לפי? בשני ,'טוב כי' נאמר לא מה-מפני': ]...[ הרקיע מעל'

 אינו נגמר שלא ודבר, בשני בה התחיל והרי: שלישי יום עד המים[ היקוות] מלאכת

 בו כפלו, אחרת המלאכ וגמר והתחיל המים מלאכת גמר ובשלישי – וטובו במלואו

 ואחת (, הרקיע עשיית)  השני מלאכת לגמר אחת :פעמים שתי (ה:א' בר' )טוב כי'

 . (ו:ד ר"בר)  (השלישי) היום למלאכת

לא זאת בלבד שלרש"י חשוב לקבוע מהו מועד בריאת השמים, כי אם הוא 

 על בסיס האטימולוגיה העממית של המילה 'שמים': –קובע מהו הרכבם 

 זה  שערבן – 'ומים אש'-ו', מים שם', 'מים שא'': שמים לרקיע םלוהי-א ויקרא'

 . (א:יב חגיגה, ז:ד ר"בר) שמים מהם ועשה זהב

בניגוד לסברה הנוצרית ששמים קדמו לבריאה, ושהרקיע נברא ביום השני )ראה 

הליך שנמשך (, מפירושים אלו עולה הסברה שבריאת השמים התבצעה בת100 'עמ

לוהים את השמים, בשני 'ויחזק הרקיע', בשלישי -ארבעה ימים: בראשית ברא א

על אודות בריאת המאורות ביום הרביעי, רש"י כותב:  –נגמרה מלאכת היקוות המים 

"'יהי מאורות ברקיע': מיום ראשון נבראו, וברביעי ציוה עליהן לתלות ברקיע...". אם 
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ים אלו על אודות השמים היא שהשמים לא נבראו כן, התמונה שמצטיירת מפירוש

מושלמים. יתר על כן, מהגיזרון העממי של המילה 'שמים' רש"י למד שהשמים 

ואם כן, השמים למעשה מהווים בריאה  –מורכבים ממים, שהם אשר נבראו תחילה 

שניונית. כלומר, דומה כי אצל רש"י קיימת מגמה להצביע על גילם הצעיר יחסית של 

ם, ואולי על מיקומם הדומיננטי פחות בבריאה. יתר על כן, רש"י מסב את השמי

ואילו  –טוב' -לוהים 'כי-יום בריאת הרקיע לא אמר א-תשומת הלב לכך שביום השני 

טוב': פעם בזכות -לוהים פעמים 'כי-ביום שניכרה היבשה, אמר א-ביום השלישי 

בריו רש"י אולי מרמז לכך בריאת הרקיע, ופעם בזכות היראות היבשה. כלומר, בד

 ערך. -לוהים השמים והארץ הם שווי-שהתורה מרמזת שבעיני א

חזקוני מתבסס על מדרש שבו ר' ישמעאל שואל את ר' עקיבא, ושואל מדוע 

והרי ניתן להבין את  –חוזר בר' א:א על המילה 'את' )ברא את השמים ואת הארץ( 

 הפסוק בלעדיה. 

 השמים  את' דכתיב', את' הדין עקיבא' ר תא ישמעאל' ר שאל :'השמים את'

 שתי אומרים היינו, השמים לוהים-א ברא' נאמר אילו ליה אמר? מהו' הארץ ואת

 שהשמים בידוע' הארץ ואת השמים את' שכתב עכשיו(. א:יב חגיגה) המה אלוהויות

 . הנבראים הם והארץ

 התשובה היא שהיידוע המלווה את המילה שמים מצביע על כך שהשמים

מדרש זה מאפשר לחזקוני לתת את דעתו המדוברים בפסוק הם הידועים לנו. 

 לתצורת הרבים של 'שמים':

 –' שמים(: 'א:יב חגיגה) הכתוב  דיבר לנו והנראים הידועים, המבוררים על

  .'רחיים', 'מעיים', 'יםימלקח', 'פנים', 'חיים', 'מים' :דוגמת ,יתפרדו ולא ,רבים לשון

על הכלל הלשוני, ומהכלל הוא חוזר לכלל; ולדידו של  מהפרט חזקוני למד

כן לשון רבים  –', 'רחיים' מעיים', 'יםימלקח', 'פנים', 'חיים', 'מיםחזקוני בדומה למילים '

, כי אם (Joüon & Muraoka 2006:252) של המילה 'שמים' אינה מצביעה על ריבויים

 על כך 'שלא יתפרדו'. 

: כדכתיב, והשפלות התחתית לשון' ארץ'-ו, הוא גובה לשון' שמים' וסתם

 (". יט:א יחזקאל' )הארץ מעל החיות ובהינשא'
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 . הרקיע מעל עכשיו שהוא כמו', היה כן' פירושו :'כן ויהי'

 –שמים' הוא 'מה שנראה שם למעלה' )'לשון גובה הוא'( -'סתם-חזקוני מציין ש

-והשפלות'(. בפירוש ל 'ארץ' שמציין את מה שנמצא למטה )'לשון התחתית-בניגוד ל

, חזקוני מדגיש בשנית שהשמים המדוברים הם השמים 'הנראים'. משתמע 'ויהי כן'

כלומר,  – הסופר המקראי הצביע אל עבר השמים, כשאמר 'ויהי כן'מפירוש זה ש

מסופק על  הןהרפרנט שלואין  תנועה של הצבעה,מילים אלו מביעות עבור חזקוני 

. (Diessel 2004:97-121)מוסק מההקשר כי אם הוא , טידי התוכן הסמנטי של הטקס

יש ש –ודבור  ערוצי: כתוב-אל הטקסט המקראי כאל טקסט רבאפוא חזקוני מתייחס 

. (Birch & Clifton 1995:365-391) תנועותב תוללוות את קריאאינטונציה ולקוראו עם 

ה שהטקסט דופן, היא עולה בקנה אחד עם העובד-יוצאתהיא זו  אף על פי שסברה

 Thomas) המקראי, כמו הטקסטים היוונים הקלאסיים היו בתחילתם טקסטים דבורים

איליאדה כן הו, סיני-על פי המסורת היהודית התורה נאמרה בהרולמשל,  – (1992:1

 לפני שהומרוס העלה אותם על הכתב.  הם אפוסים שסופרו והאודיסיאה

אצל חזקוני,  –ביום רביעי  אוליאפוא לסברת רש"י מלאכת בריאת השמים תמה 

 היא נמשכה עד ליום השישי:

, העולם כל מלא ה" הקב של אורו היה שמים נטיית קודם :(ג:א' בר' )אור יהי'

 שלושה . התהום ובין האור בין חוצצים השמים היו אז כיריעה השמים וכשנטה

: תולדותיהם את ילדו שלשתם. אור, ארץ, שמים: הראשון ביום נבראים דברים

 ביום, אור; ואילנות דשאים- שלישי ביום, ארץ; הרקיע את- השני ביום, מיםהש

: שנאמר כמו השישי ביום השמים בריאת הסתיימה. וכוכבים לבנה, חמה- רביעי

 כגון, יצירתם נתפרסמה שלא דברים כמה ויש –( א:ב' בר' )והארץ השמים ויכלו'

 .בעולם איםרו שאנו דברים רק אלא, וגיהינום מרכבה ומעשה מלאכים

 כגון אחת בבת היצירות כל כלול כאן ':צבאם וכל והארץ השמים ויכלו'

 . וגיהינום מרכבה מעשה מלאכים

קיימת סימטריה בין שלושת הימים הראשונים של הבריאה, לבין חזקוני עבור 

של בר' א': מדבריו  coda' (Labov 1972:363)'-ובר' ב:א הוא ה –שלושת הימים השניים 

כאן כלול  :ויכלו השמים והארץ וכל צבאםול נברא בשישה ימי הבריאה: 'עולה שהכ
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'. למעה עבור חזקוני, 'שמים' הוא מושג שמהווה 'מסגרת כל היצירות בבת אחת

הוא כולל פריטים כגון אור, שמש, ירח, כוכבים,  – (Katz & Fodor 1963:170)סמנטית' 

 ראשון.  והרי ברור מהכתוב שלא כולם נבראו ביום –מלאכים 

רד"ק חוזר על רעיונותיו הבסיסיים של רש"י, תוך שהוא מחדד את העניין 

 הלשוני שבהם:

 יחזק -? רקיע יהי- מהו]...[  !היה כבר והרקיע': רקיע יהי לוהים-א ויאמר'

, הארץ שיבשה עד נתחזק לא והרקיע. ]...[ האור שיקבל בתכונה יהי, כלומר: הרקיע

 . במים היה עצמו שהוא לפי –' המים בתוך' אמרש ומה]...[.  מקום הוא ומצא

 דמה ש( ל:ב נבוכים מורה) ם"ברמב תמה ואני]...[  :'למים מים בין מבדיל ויהי'

 – (ד:א' בר) 62" אלוהים ויבדל: "כתוב שם ,כי. והחושך האור להבדלת זו הבדלה

 ממנו למטה [הימים=] וזה ממנו למעלה [השמים=] זה כי .המבדיל הוא רקיעה וכאן

 '(. למים מים בין מבדיל יהי: 'ו:א' בר)

והלא 'הרקיע  –רד"ק שואל את עצמו מדוע כפל המקרא את בריאת השמים 

וגם אז, הם  –כבר היה'. לדידו, השמים הפכו לראויים לשמם, רק לאחר שנברא האור 

 לא היו במיטבם, "והרקיע לא נתחזק עד שיבשה הארץ". 

פרשני -כותו של רמב"ם. הויכוח הלשוניאין רד"ק מהסס לערער במפורש על סמ

ו: -בר' א:דשיש לרד"ק עם רמב"ם הוא על פירוש המילה 'ויבדל' שמופיעה פעמים ב

לוהים בין האור ובין החושך', ואילו בבר' א:ו כתוב 'יהי רקיע -בבר' א:ד כתוב 'ויבדל א

ירש 'ויהי בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים'. ממורה נבוכים ב:ל עולה כי רמב"ם פ

לוהים'. -כאילו בשני המקרים הנושא הוא 'א - )מבדיל' )בר' א:ו( כמו 'ויבדל' )בר' א:ד

בר' ) ' לוהים בין האור לחושך-א )הגלוי( של 'ויבדל' נושאכנגד זה רד"ק מסביר כי ה

(, הנושא )הסמוי( הוא בר' א:זבמשפט 'ויבדל בין מים' ) ואילו, –לוהים -( הוא אא:ד

, במשמעות של כינוי זיקהה 'וו' של 'ויהי' משמשת כרד"ק , לדידו של כלומר .הרקיע

 (.86 'עמולא כוו החיבור )ראה על כך ב –'אשר' 

 
-ש א'ויע .להים בין האור ובין החשך' )בר' א:ד(-אור כי טוב, ויבדל אלהים את ה-'וירא א 62

להים את הרקיע, ויבדל בין המים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל לרקיע ויהי כן'  
  )בר' א:ז(.
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כקרש קפיצה  –רשב"ם חוזר על מקצת דבריו של רש"י בדה"מ 'בראשית' 

 למסקנות מרחיקות לכת יותר, הנוגדות לסברת רש"י:

 לוהים-א   ברא בראשונה '  המפרשים   יש    :( א: א '  בר ' ) שמיםה   את  ברא   בראשית ' 

 מרחפת לוהים-א -ורוח '  כדכתיב , קדמו  המים שהרי! כן לומר אפשר אי'. השמים את 

 – לבוקרו  ראשון  יום  שנגמר לאחר ': רקיע  יהי  לוהים -א  ויאמר]...[. '  ' המים פני  על 

 – מחוסד ' חסיד , ' ושר מע  שפתרונו ' עשיר'  כמו , פעול  לשון  : 'רקיע '...'. אלוהים ויאמר ' 

  עתה ' ]...[ המים  פני  על  מרחפת: ' כדכתיב, מים  היו העליונים המים עד  הארץ שמן לפי 

 – לדרום  ומצפון , למערב  ממזרח  פרוש  ריקוע  ועשה  , באמצע  ה " הקב  [ המים  את ]  ִחלקן 

 כמו  : (ח : א' בר ' ) שמים לרקיע  לוהים-א  ויקרא']...[  .העליונים  המים בין להבדיל 

 .ה התור   בכל'  שמים'  נקרא [  הרקיע ]=   הוא  כלומר,  ה למעל   שפירשתי 

כלומר הוא נוצר ולא  –על פי רשב"ם, מבחינה דקדוקית, 'רקיע' הוא לשון 'פעול' 

שיפריד בין המים  –לוהים' עשה 'ריקוע' -היה. משורש המילה רקיע, הוא למד כי 'א

הוא נקרא העליונים למים התחתונים. לדידו, השימוש במילה 'רקיע' הוא מקומי, "ו

( מבין את המילה 'רקיע' בדרך דומה 1997:1198) Tsumura ."'שמים' בכל התורה

לרשב"ם, וכדבריו זהו היפונים של 'שמים'. המסקנה העקיפה מדברי רשב"ם היא 

הם נבראו 'לאחר שנגמר יום ראשון  –אפוא שהשמים לא נבראו כלל ביום ראשון 

 'עמלמעלה", ראה כמו שפירשתי רא' )"'בראשית ב-לבוקרו'. רשב"ם מפנה לפירושו ל

אולי כדי להזכיר שבר' א:א, אינו פסוק המוסר מידע שלם, אלא פתיח לפרק  –( 108

 השייך למכלול של ספרים.

 ים פולמוסיים בפירושים היבט

לא מצאנו ראיות ישירות בספרות הפולמוס על כך שנושא 'הרקיע' היווה נושא 

על פניו ולמוס. יחד עם זאת, עיון בפרשנות הנוצרית מסביר לפחות במקצת מדוע לפ

פירושיו של חזקוני על פסוקי . לדוגמה, ח-בר' א:ופרשני יצי"ב ראו קושי בפירוש 

ראוי לציין משום ההדגשים הרבים שבהם. בעיקר 'הרקיע' מותירים רושם של פולמוס 

ו חדש, והוא מרומז במדרשים בחגיגה יב:א אינ על הרקיעיםנוצרי -היהודיפולמוס כי ה

יוצא מכל מקום ההשקפות שנראה שכנגדן חזקוני שמהם יונק חזקוני את טיעוניו. 

מכל מקום, . (14)ראה עמ'  Elucidarium (Lefèvre 1954:106)-במופיעות  בחריפות רבה
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נעזרו בויכוחיהם בטענות  ( עולה שמתפלמסים נוצרים2000 ,2007) Hames-מ

 . ובין הדמויות שהוא מציין הוא מונה את יואכים מפיורי ורמון מלול – אזוטריות

חזקוני נועדו לסתור את  בהם משתמשבמקורם התלמודי הטיעונים המדרשיים ש

אולם חזקוני משתמש באותם הטיעונים בכדי לסתור  –הטענה על ריבוי האלוהויות 

הם רבים, וחלקם אינם נראים. בראשית דבריו, ככל  את הטענה האחרת שהשמים

הנראה מתוך ההכרח שבעברית לא ניתן לדבר על 'שמים' בלשון יחיד, חזקוני מדגיש 

'לא -שלשון הרבים של המילה 'שמים' אינה מצביעה על ריבוים כי אם על כך ש

כלומר שלשון הרבים של 'שמים' היא מדומה. עצם העלאת טיעון זה  –יתפרדו' 

 .צביע על כך שדברים אלו לא היו ברורים מאליהם בסביבתו של חזקונימ

וזאת  –)שם( מבחין בין שמים נראים ובין שמים שאינם נראים Elucidarium -ה

אולי הסיבה שחזקוני מתעכב מאוד על נראות השמים: 'על המבוררים, הידועים, 

 –ים לשון גובה' והנראים לנו דיבר הכתוב', 'כמו שהוא עכשיו מעל הרקיע', 'שמ

ונושא. כמו כן, 'האור', שבפרשנות הנוצרית מצביע על היעדר הערך שבנראה 

קודם ולא מתום היום הראשון: " –ובנברא, מוצג כאילו היה קיים מתחילת הבריאה 

נטיית שמים היה אורו של הקב"ה מלא כל העולם, וכשנטה השמים כיריעה אז היו 

מדברים אלו עולה כי לדידו של חזקוני האור  ."םהשמים חוצצים בין האור ובין התהו

לוהי. ריבוי הטעונים על נראות השמים ועל היותם אחד, החשיבות -מקורו הוא א

כל זה מצביע על המשקל שהיה לנושא זה  –שחזקוני מעניק לאור ולמקורו האלוהי 

-דיבעיניו. אף על פי שדומה כי ככל הנראה לטענות חזקוני היה זיקה לפולמוס היהו

נוצרי. יחד עם זאת, -נוצרי, אין בידינו עדויות לכך שנושא זה היה מרכזי בויכוח היהודי

אור מאור', -אין ספק כי נושא זה מהותי בנצרות: ישו מתואר באני מאמין של ניקאה כ

וכאמור בימי הביניים הקדישו  –הוא ברא את העולם הנראה והעולם הבלתי נראה 

 . (Spicq 1944:5)צרית חשיבות רבה לנושא בחברה הנו

מדוע נושא זה חשוב עבור חזקוני? כמו בשאר הפירושים, גם אצלו מהדהדת 

''לא בא המקרא להורות סדר הבריאה, ולומר שאלו קדמו'' )ראה -טענתו של רש"י ש

שהיא למעשה הטענה המרכזית העומדת בסוגיה התלמודית בחגיגה  –( 107 'עמ

שעומדת במרכז טיעוניו של חזקוני: טענה זו היא שמעשה בראשית ומעשה  יב:א,

מרכבה הנם סודות הטמונים בתורה אשר אינם צריכים להתגלות לכולם: גם רש"י 

אחד'( וגם רמב"ם )מורה נבוכים א:לג(. לעומת זאת, -אומר את זה )ראה פרק 'יום
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דים נקרא 'סתרי תורה': הפרשנות הנוצרית אינה נוהגת באותה החומרה במה שפי יהו

הרי  –למשל, אם על פי הנצרות אין ספק כי המלאכים קדמו לבריאה והשתתפו בה 

כמה דברים שלא נתפרסמה יצירתם, כגון אצל חזקוני, המלאכים למשל הם בין "

על פי  63."מלאכים ומעשה מרכבה וגיהינום, אלא רק דברים שאנו רואים בעולם

כאן כלול כל "-ידוע ש )'לו השמים והארץ וכל צבאםויכחזקוני, רק מתום הבריאה )'

דברים אלו מעוררים אם  "היצירות בבת אחת כגון מלאכים מעשה מרכבה וגיהינום.

כן את השאלה הבאה: כיצד אומר חזקוני שאין לדעת מהמקראות מתי נבראו 

לוהים? והרי על פי הפרשנות הנוצרית ועל פי תורת הסוד -המלאכים וכל פמליית א

ודית פמליא זו ליוותה את בריאת העולם מתחילתה. יתרה מזאת, קיימים לא מעט היה

ועל  –מדרשים המקדימים את בריאתם של המלאכים ליום שני או חמישי )בר"ר א:ג( 

פי פסחים נד:עא, הגהנום נברא לפני הבריאה. אם כן, חזקוני בורר את המדרשים 

 המתיישבים עם סברתו.

שהבאנו מגלה דיאלוג סמוי על זמני בריאת השמים, התבוננות בפרשנות יצי"ב 

ואפיון זה מצביע על חשיבות סוגיה זו: מרש"י  –ועל הסדר שבו התרחשה בריאתם 

עולה שהשמים מורכבים מיסודות שמן הסתם קדמו לשמים, אשר עצם אזכורם 

מצביע כי השמים מהווים בריאה שניונית ולא בריאה ראשונית. יתר על כן, בעוד 

הרי על  –לוהים את השמים' -'בראשית ברא א-ול בבר' א:א מצוין במפורש ששכביכ

פי רש"י רק ביום הרביעי הושלמה מלאכתם עם בריאת המאורות, ועל פי חזקוני רק 

קרי השמים, החלה בכלל -ביום השישי. בדבריו רשב"ם מרמז לכך שבריאת הרקיע 

מדוע קיימת בקרב פרשני רק ביום השני. בעקבות דברים אלו, השאלה הנשאלת היא 

והרי  –יצי"ב מגמה של גרירת זמן בריאת השמים, אשר מגיעה אולי לשיא אצל חזקוני 

 קשה להצביע על מגמה כזו בבר"ר?

לוהים עשה את הרקיע בגערה, ולשון גערה -בעקבות המדרש, רש"י מציין שא

ירופפו  וקיימות עוד מילים בעלות קונוטציה קשה: ''שמים –מופיעה ארבע פעמים 

ויתמהו'', ''כאדם שמשתומם ועומד מגערת המאיים עליו''. השאלה היא מדוע רש"י כה 

שמים זה -מבליט את יחסו הנוקשה של האל כלפי השמים? כיצד עבור חזקוני 'סתם'

 
אזכור בריאת המלאכים כהיותם בחזקת נתון בשעת  -מעניין שאגוסטינוס מסביר את אי 63

כמצביע על הכוונה   םאיזכור-דים מתייחסים אל איבריאת השמים, ושהפרשנים היהו
 ידוע. -גדר של לאשהדברים יישארו ב
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לוהים שוכן -למעלה? וכן, כיצד בפרשנות יצי"ב לא מאוזכר כלל שא-מה שנמצא שם

 ם סברו כך?במרומים? האם רק מיסטיקנים יהודי

יחס זה כלפי השמים אומר דרשני, שכן כמו בנצרות כן ביהדות קיים יחס של 

(.  1384שושן תשנ"ג:-לוהים' )אבן-קדושה כלפי השמים, ולמילה 'שמים' הוראה של 'א

 תאפוא מדוע בעולם המתבונן בשמים בחיל ורעדה, ובונה קתדראלוהיא השאלה 

רש"י ותלמידיו שלא להתייחס כלל  שראשן וצלבן מגיעים השמימה רואים לנכון

לשוכן במרומים, ואף רומזים בכל דרך אפשרית על פחיתות ערכם של השמים. 

התשובה היא שדווקא משום שהנוצרים סברו רק כך, ורצו לכפות את שיחם, פנו 

 הפרשנים לדרך של דפמיליאריזציה, בכדי למצוא ראיות הפוכות לשיח הדומיננטי. 
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Vulg: (1) Igitur perfecti sunt caeli et terra, et 

omnis ornatus eorum. (2) Complevitque Deus 

Die septimo opus suum quod fecerat; et requievit 

die septimo ab universo opere quod patrarat. 

(3) Et benedixit diei septimo, et sanctificavit 

illum, quia in ipso cessaverat ab omni opere 

suo quod creavit Deus ut faceret. 

ֻכּלו( א) ל ַויְּ כָּ ָאֶרץ וְּ הָּ ם וְּ ַמיִׁ ָאם  ַהשָּ בָּ . צְּ

ַכל (ב) י -א   ַויְּ יעִׁ בִׁ ים ַביֹום ַהשְּ ֹלהִׁ

ֹבת ַביֹום  שְּ ה ַויִׁ ׂשָּ תֹו ֲאֶשר עָּ ַלאכְּ מְּ

ה ׂשָּ תֹו ֲאֶשר עָּ ַלאכְּ ל מְּ כָּ י מִׁ יעִׁ בִׁ ( ג) .ַהשְּ

ֶרְך א   בָּ ַקֵדש -ַויְּ י ַויְּ יעִׁ בִׁ ים ֶאת יֹום ַהשְּ ֹלהִׁ

א כִׁ  ֹאתוֹ  רָּ תֹו ֲאֶשר בָּ ַלאכְּ ל מְּ כָּ ַבת מִׁ י בֹו שָּ

ים ַלֲעׂשֹות-א    .ֹלהִׁ

 (396 עמ')תרגומים לאנגלית ב

( החטיבה הספרותית של סיפור הבריאה המתוארת בבר' 13על פי אבישור )תשס"ז:

-רא א'אשר ב-לוהים' )בר' א:א(, ונחתמת ב-א', נפתחת במילים 'בראשית ברא א

ומסגרת זו אינה סממן צורני בלבד המורה על גבולותיה  –לוהים לעשות' )בר' ב:ג( 

תוכני המרמז שהנושא המרכזי של -של היחידה הספרותית, כי אם גם סממן תמטי

 הפרשה הוא הבריאה. 

ג, רעיון השביתה ממלאכה -ביהדות, בצד הממד הקוסמי המקופל בבר' ב:א

אוניברסאלי, -נושיים נשגבים: לשבת ממד חברתיטומן בחובו ערכים חברתיים וא

וביום זה 'לא תעשה כל מלאכה אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך ושורך וחמורך וכל 

בהמתך וגרך אשר בשעריך למען ינוח עבדך ואמתך כמוך' )דברים ה:יד(. כמו כן, 

-לשבת ממד היסטורי ולאומי, 'וזכרת כי עבד היית במצרים ויוציאך ה' משם ביד

ג הם -( סבור כי בר' ב:א13ה...' )שמות כ:טו(. מסיבות אלו, נויבירט )תשל"ט:חזק

מהפסוקים אשר עיצבו את צביונו של עם ישראל, ולדידו ''אין מצווה בתורת ישראל 

 ישראל לשאר אומות כשבת''.-אשר תבדיל בין עם

ראשון, אלא שהכינויים -יוםהשבתון מתקיים ב-לא זו בלבד שבעולם הנוצרי, יום

 Dies'האדון'(, -)'יום 'Dies Domini'הנלווים לה מרמזים על משמעותה בעיני הנוצרים: 

Christi'  המשיח'(, -)'יום'Dies Ecclesiae' הכנסייה'(, וכן -)'יום'Dies Dierum' יום'(-

 (.'Dies Domini':איגרת 2000פאולוס השני -הימים'( )יוחנן

 
 ג( -שבת )בר' ב:א
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 מארון הספרים של המתרגם

שמירת השבת היא ( עולה הרושם כי 5:18, יוחנן 2:28-3:6קוס מרמהברית החדשה )

הקפיד בה, מנקודת הראות של ישו  קיים ספק אםאולי מהמצוות הבודדות אשר 

. אף על פי כן, לדידה של (Swartley 1990:807)זמנו שאתם ישו נשא ונתן -יהודים בני

Harl (1986:99) ריים בשם העובדה שקיימים מספר חיבורים תיאולוגיים נוצ

'Hexamaeron' ימים'(, מצביעה על כך שבכל זאת בנצרות התקדש מושג -)'שישה

בעיקר ממוצא -בתחילת הנצרות המשיכו נוצרים המעשה'. כמו כן, ידוע ש-ימי-'ששת

 (. 13:27)שליחים  יהודי, לשמור את השבת

הפך ליום המשמעותי של  ראשון-יום, המהמאה השנייה ואילךיחד עם זאת, 

Ferguson (1990:873  )וקיימות מספר סיבות לכך.  –עבור מרבית הנוצרים  השבוע

מציין שכבר לפני הופעת הנצרות, פיתחו עובדי האלילים התנגדות כלפי השבת 

ולפיכך היה נוח לקבוע את יום השבת דווקא ביום ראשון, שבו התקיים  –היהודית 

ין הסיבות התיאולוגיות . בצד שיקולים פרגמאטיים אלו, בהפולחן הרומי של השמש

ראשון הוא היום -לשינוי מועד 'השבת', הוא מונה את העובדה שעל פי המסורת, יום

המילה, שבנצרות התפרשה -שבו החלה בריאת העולם, וזהו יום שבו מתקיימת ברית

במובנה הרוחני )שם(. חשוב מכך, בתודעה הנוצרית יום ראשון הוא היום שבו ישו קם 

, הירונימוס מדגיש את 'In die dominica Paschæ'-וב – 64(115:-7לתחייה )מרקוס 

-ראשון' מתקשר לביטוי המקראי 'מחרת-הביטוי 'יוםבתפיסה הנוצרית כמו כן,  65זאת.

:איגרת 2000פאולוס השני -( )יוחנןכא-י:כ"ג)ויקרא  ולרעיון קבלת התורה השבת'

'Dies Domini' )– התגלה ישו לשליחיושבו  אירוערעיון הפנטקוסט, שהוא בו ך וכרו ,

  66הקודש.-רוח הם אתהעניק לו ומסר להם את תורתו,

ם מנאמנוחה', שאסור במלאכה. -כידוע ביהדות השבת מתייחדת בכך שזהו 'יום

 ו של בהמשך חומרת אולםראשון, -תחילה נמנעו הנוצרים מלעסוק במלאכה ביום

 
-יעקב ושלמית ]...[ באו אל -'ויהי כאשר עבר יום השבת ]...[ מרים המגדלית ומרים אם 64

תוך הקבר ותראינה בחור אחד ישב מימין והוא עטה  -הקבר כעלות השמש. ]...[ ותבאנה אל
ישוע הנצרי הנצלב אתן  -תשתוממנה את-אמר אליהן אלשמלה לבנה ותשתוממנה. וי

 .(15:1-7מרקוס ) זה המקום אשר השכיבהו בו'-איננו פה הנהמבקשות הוא קם  
65 Hieromymus, "In die dominica Paschæ”, 2.52. 

השבת' מתקשר לספירת העומר ולחג השבועות הנחוג  -בהקשר היהודי הביטוי 'מחרת 66
-'יום-ואילו בהקשר הנוצרי, הוא מתקשר ל –רת השבת( חמישים יום אחר הפסח )=מח

ו האציל ישו את רוח הקודש לשליחיו, חמישים ימים לאחר שעלה על הצלב  הפנטקוסט' שב
 (. 1)הפסחא( )מעשי שליחים ב:

 



 

148 
 

בכנסייה  ר התכנסות, והוא נשמר באופן חלקי על מנת לאפשאיסור זה הלכה ופחתה

שבת -. יתרה מזאת, שביתה ממלאכה )ביום(Ferguson 1990:873)ות שמיעת דרשו

על או אף ראשון( נתפסה לעתים כדבר מגונה ביותר, המצביע על עצלות -כמו ביום

התייהדות, ואפילו שמירתה על ידי היהודים היוותה בסיס לטענה האנטישמית 

שמירת -מעניין שהבסיס הטקסטואלי לאי. (Bacchiocchi:1977) שהיהודים בטלנים

הירונימוס  QHG (Hayward 1995:31)-וב -השבת על ידי הנוצרים נמצא בבר' ב:ב 

מהכתוב שכן לדידו,  –קורא לנגח את היהודים על שום התרברבותם במנוחת השבת 

האל ש)בר' ב:ב( משתמע 'ויכל אלוהים ביום השביעי את כל מלאכתו אשר עשה' 

 השביעי. ביום עמל 

(, הבסיס הטקסטואלי בברית החדשה ליחס 1962:37-38) Campbellעל פי 

. על פי כתבים 2:5 ברנבס-איגרתוב 4:1-11עבריים המנוחה טמון ב-הנצרות כלפי יום

ובזכות  (א:ידלוהים את היהודים שמרדו בו )תהילים צה:י, ישעיה -אלו משום סלידת א

נא לבוא אל -א בא אל מנוחתו, 'ולכן נשקדהלוהים יום אחר אשר בו הו-קבע א –ישו 

המנוחה ההיא, למען אשר לא יכשל איש והיה ממרה כמוהם' )עבריים 

לוהים נח -למעשה, מפסוק זה עולה שבנצרות 'השבת' נתפסת כיום שבו א (.1:11

בניגוד לעמדה היהודית הגורסת כי האדם הוא  –ממלאכתו, ולא סתם שבת ממנה 

 (. 475או תשנ"ג:שמצווה על המנוחה )וסק

, לבוא אל המנוחה מתקשר לפניית ישו אל 'העמלים 11:28-30על פי מתי 

והטעונים': 'קבלו עליכם עולי ]כלומר האמונה בי[ ]...[ ותמצאו מרגוע לנפשותיכם, כי 

עולי נעים וקל משאי'. בפסוקים אלו מתי עורך אפוא זיקה בין האמונה בישו לבין 

אוריגנס ופסוק זה פורש באופן אלגורי בידי  –הים לו-'הביאה אל מנוחתו' של א

, כולל עול מעול החטאים והמצוות, וממנו למדו כי האמונה בישו פותרת וכריזוסטומוס

 .(Campbell 1962:37-38)שמירת השבת 

ראשון משמעות נוספת המתקשרת להתגלות ישו לתלמידיו חמישים יום -ליום

(. בהתגלות זו, חוזר ישו על נבואת יואל: 2:1השליחים -לאחר עלייתו השמיימה )מעשי

השם -'והיה באחרית הימים ]...[ השמש יהפוך לחושך, והירח לדם לפני בוא יום

(, שהוא ספר 1:10(. יום זה מכונה 'יום האדון' בחזון יוחנן )2:20הגדול והנורא' )שם 

, את תחיית המתים ואת חדשואת בריאתו מ אפוקליפטי המנבא את חורבן העולם

(. בעקבות הברית החדשה, בכתבי אבות הכנסייה 21:5ענישת הרשעים )חזון יוחנן 
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באופן הדוק בישו, קשורה , העתידיתוזמנית -קיבל משמעות עלהאדון' -מושג 'יום

לילה, -ללא-נצח, ביום-בחיי ,הבא-עולםכמזכה את מאמיניו בעולם שכולו טוב, ב

  67.עדן-לגןוארץ המובטחת ובכניסה ל

 תיאולוגיים ושולחן המתרגם-ניים תגרים לשוא 

במוקד  'ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו'כבר בעת העתיקה עמד המשפט 

לוהים עמל ביום -הפולמוס על ביצוע מלאכה בשבת, שכן ממנו עשוי להשתמע שא

, זאת הסיבה לכך שבתלמוד מובאת מספר Tov (1984:65-90)השביעי. לדידו של 

לוהים סיים את -בעים תרגמו באופן שמנהיר שאפעמים מסורת, אשר על פיה הש

השביעי' תורגם -'ביום Harl (1986:99)שישי. יתר על כן, לדידה של -מלאכתו ביום

כלומר  –השישי' בתרגום השבעים, בתרגום השומרוני, ובתרגומים הסוריים -'ביום

בתרגומים עתיקים לתנ"ך, אשר לפחות מקצת קהלם היה נוכרי ואם כן לא היו 

ים משיקולים תיאולוגיים דומים לתרגומים היהודים. יתרה מזאת, קיימות גרסות מונע

ואפשר אולי  –)='שישי'(  'sexto'-לטינה שבהן המילה 'שביעי' מתורגמת -של הווטוס

לשער שמקורן של גרסות אלו בתרגומים יהודיים בלטינית שקדמו לתרגומים 

או כפי שראינו מקודם משקפות (, 205, קאסוטו תשל"ב:Blondheim:1925הנוצריים )

 Harlראשון )ראה לעיל(. -את שלב המעבר בנצרות משמירת השבת לשמירת יום

'ויכל' הוא -מסבירה את הפערים לכאורה בין המקור לתרגומים אלו בכך ש (1986:99)

השישי' היווה למעשה פיצוי -'יום-השביעי' ב-לעבר, ואם כן תרגום 'יום-פועל בעבר

כל מקום, בניגוד לתרגומים העתיקים שציינו, בוולגאטה תורגם למחסר תרגומי. מ

 complevitque Deus die septimo opus': 'ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו'המשפט 

suum' ובוולגאטה הפועל  –לוהים את מלאכתו'( -)'ביום השביעי השלים א'complevit' 

. 'die septimo'גמה מילולית השביעי' תור-)השלים( נטוי בעבר מושלם, והמילה 'יום

שביום  QHG-שמבוטאת בהירונימוס  תבמילים אחרות, הוולגאטה נותנת ביטוי לסבר

 . (Hayward 1995:31)השביעי נעשתה מלאכה בידי האל 

לטינה -)='נח'(, מהווטוס 'requievit'בשל תרגום המילה 'וישבות' במילה 

וסברה זו  –מלעשות )'נח'( לוהים פסק לחלוטין -ומהוולגאטה עשוי להשתמע שא

עולה בקנה אחד עם תפיסת הנצרות את השבת. סברה זו נוגדת את זאת של פרשנות 

 
67 Ephrem, "Commentaries on Genesis", 1.32-33, in Ancient Christian Commentary on 
Scriptures, 1, p.45. 
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יצי"ב המבינה את המילה 'שבת' כחדילה מבריאה, ולא חדילה מעשייה. צפור 

( מסביר שבתרגום השבעים לספר בראשית, לא ניכרת אבחנה 77)תשס"ו:

  Harl (1986:99)-ח, ש.ב.ת וכ.ל.ה. אולם, מלקסיקלית בתרגומים למילים משורש נ.ו.

ניכר שהמתרגמים  68עולה כי כבר בתרגום ספר שמות ולאורך כל תרגום ספרי התנ"ך

-היוונים פיתחו מודעות מוגברת להבדלים הסמנטיים שקיימם בעברית בין 'לנוח' ו

( 'מחסר 319'לשבות', והתייחסו אל השורש ש.ב.ת כאל מה שמכנה שלזינגר )תשנ"ג:

( שאלו המתרגמים 22פרנציאלי'. כפיצוי למחסר זה, לדידו של צפור )תשס"ו:ר

המאוחרים של תרגום השבעים את השורש ש.ב.ת מהעברית, ויצרו בכך ניאולוגיזם 

( 77שהתאזרח בשפה היוונית ובשפות אירופיות רבות אחרות. אליבא דצפור )שם:

ינה לספר בראשית לט-ייתכן שאף בקרב המתרגמים של תרגום השבעים והווטוס

להים -אשר ברא אהייתה מודעות מסוימת למחסר זה, ודבר זה מסביר אולי מדוע '

אשר מרמז למעבר מעולם של בריאה  –' להים לעשות-אהחל אשר ' תורגם 'לעשות

לעולם של עשייה. בניגוד לתרגום השבעים ולווטוס לטינה אין עדות בוולגאטה 

  לפיצוי כלשהו על המחסר הרפרנציאלי.

. על פי 'sanctificavit'בדומה לווטוס לטינה, בוולגאטה המילה 'ויקדש' תורגמה 

Naudé (1997:887בברית החדשה, 'הקדושה' מתקשרת לפועלה הנבואי של רוח )-

הקודש. בניגוד לכך, לסברתו, בברית הישנה 'הקדושה' נתפסת כקשורה לפולחן, 

  Kaufmann (2003:11-29 )לפי , על כןו –למקום ולחפצים, אך אינה מהווה חלק מהם 

הידיעה, למשל: 'לשון הקודש', 'ארון -האאמצעות הקדושה בנהוג בעברית לציין את 

בתרגום לדידה, ההבדלים בתפיסת הקדושה באים לידי ביטוי הקודש', 'ארץ הקודש'. 

, תרגום בלועזית של שכן – ללועזית של ביטויים עבריים המכילים את השורש ק.ד.ש

דברים אימננטיות, למשווה קדושה' -קדוש', 'ארץ-קדושה', 'ארון-'לשון-לו בים אביטוי

 שככל הנראה אינה קיימת במקור.

. על פי  'benedixit'בדומה לווטוס לטינה, בוולגאטה המילה 'ויברך' מתורגמת

Urbrock (1992:756-760 במקרא 'הברכה' היא בתחום השגתו של האדם, מבטאה )

ו לפריון, עושר, ניצחון על אויבים וכו'. לעומת זאת בברית את מאווייו ואת ייחולי

 
68 Tov (1988:162סבור שתרגום השבעים לא תורגם בבת אחת. ראשית תור )  גם ספר

 בראשית, ורק לאחר מספר דורות, ובהדרגה הסתיים מפעל תרגום התנ"ך ליוונית.  
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)מרקוס  (Beatitas)החדשה הברכה מתקשרת לפולחן האווכריסטיה ולחיי נצח 

 (. 22, חזון יוחנן 10:13-16

כפי שנראה בהמשך, לא זו בלבד שאולי אין חפיפה סמנטית מלאה בין המילים 

אלא שבניגוד לוולגאטה  – 'sanctificare'-, ובין 'לקדש' ו'benedicere'-'לברך' ו

מפרשנות יצי"ב עולה הבנה מודלית של פעלים אלו. כמו כן, בדיון זה עלו בעיות 

רבות הקשורות בתרגום הפעלים 'ויכל', 'ויקדש', 'ויברך', 'וישבת' מעברית ליוונית 

וללטינית. ראוי להצביע על כך שמכנם המשותף של פעלים אלו הוא שצורתם היא 

ל', אשר במקרא בדרך כלל בונה רצף נרטיבי, ולעיתים מקנה משמעות 'ויקט

ועל כל פנים,  –( 103 'עממודאלית ואספקטואלית למשפט )קימרון:תש"ם, ראה 

 נראה כי כך גם תפסו אותם רש"י, רד"ק וחזקוני.

 תיאולוגיים-תשובות פרשנות יצי"ב לאתגרים הלשוניים 
 וממדיהם הלשוניים  פירושים

נוצרי, אחד מהאתגרים הפרשניים שהציבו פסוקים -אמרנו שבהקשר הפולמוס היהודי

ורש"י  –לוהים ביצע מלאכה ביום השביעי או לא )ראה לעיל( -אלו הוא האם א

 מתייחס לסוגיה זו בדברים הבאים:

ו לוהים ביום השביעי': ר' שמעון אומר: בשר ודם שאינו יודע עתי-" 'ויכל א

ורגעיו צריך להוסיף מחול אל הקודש, אבל הקב"ה שיודע עתיו ורגעיו נכנס בו 

 כחוט השערה נראה כאילו כלה בו ביום )בר"ר י:ט(. 

באתה מנוחה )=באה  –דבר אחר: מה העולם חסר? מנוחה! באתה שבת 

 שבת, באה מנוחה(, כלתה ונגמרה המלאכה )בר"ר י:ט(." 

כיוון שנראה כי חזקוני  69ל מדרש בבר"ר י:ט,עבשני פירושים אלו רש"י מתבסס 

 בהמשך דברינומיד  משמעותם עלדברי רש"י, נעמוד החלק הראשון של מנהיר את 

אשר , 'מה העולם חסר?'ונתרכז כאן בחלקו השני של הפירוש. מהשאלה  –הבאים 

שואל גניבא במדרש שרש"י מצטט, עולה כי רש"י מבין את הבסיס לטענת הירונימוס 

 
שאל   הואפטרון תרגום השבעים, שאלה שכביכול -מדרש זה שם בפיו של תלמי המלך   69

ם רש"י אינו מביא דברים אלו, אולם הם  את הזקנים: "בכמה ימים ברא הקב"ה עולמו?". אמנ
לוהים  -בדה שהם מראים מודעות לבעיה שקיימת בתרגום 'היכל אמעניינים לא רק בזכות העו

ערך  ותגובתו לתשובה היו ביום השישי', כי אם גם משום שהם מדגימים כי לשאלת תלמי 
 .  ערך שרש"י מעוניין לפתח – פולמוסי
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. ככל הנראה בשאלה זו מהדהדת הים ביצע מלאכה כלשהי ביום השביעילו-שא

', אשר על פי רוב תשובתה מתבססת על .שאלתו הנפוצה של רש"י: 'למה נסמכה..

מדרשי חז"ל, ובאה לפרש ולהדגיש את הקשר המיוחד הרוקם יחדיו את פרשיות 

. הנחת (149:)גוטליב תשס"א כאורה אין ביניהן קשרמרות צמידותן לבתורה, אשר ל

רש"י היא שקיימת רציפות רעיונית ולכידות  שאלתו שלמאחורי  שעומדתהיסוד 

(Halliday & Hasan: 1976 ,van Dijk:1980 – 91 'עמראה ) בטקסט המקראי, ואם כן

 70.ג הוא בריאה ממשית של דברים-המכנה המשותף הנושאי בין בר' א' לבין בר' ב:א

 –מה עוד לא נברא?' בשבת, 'במילים אחרות, המדרש ורש"י בעקבותיו שואלים: 

 יא 'המנוחה'.ה תשובההו

עיון בחזקוני מאפשר לרדת לעומקן של התובנות הלשוניות שטומן בחובו 

 המדרש שמביא רש"י בראשית פירושו: 

, בעוד כלתה בו כל מלאכת בראשית יכ נראהלוהים ביום השביעי': -'ויכל א 

 יום שישי לא נודע שכלתה מלאכתו, או אם יעשה למחרת כלום" )בר"ר י:ט(. ש

ניסוח פירוש זה מפותל במקצת, ודבר זה מצביע אולי על הבנה מודאלית או 

ומפירושו עולה כי לא היה  –אספקטואלית של המבע. חזקוני נוקט בלשון 'נראה כי' 

נראה בבירור כי כלתה  ברור ביום שישי אם הסתיימה המלאכה, ורק ביום השביעי

המלאכה. כלומר, חזקוני תופס את הכתוב כאילו הוא לא בא לציין עובדות כי אם 

(. קריאת פירושו של רש"י לאור דברי חזקוני 103 'עמסברות, קרי מודאליות )ראה 

שבעוד  תפיסה זו באה לידי ביטוי בקביעה –מעלה את תפיסה מודאלית אף במדרש 

, ועל כן, , הרי האדם 'אינו יודע עתיו ורגעיו'בדיוק מתי נכנס שבתלוהים יודע -שא

 כלשון בר"ר, הוא מוסיף מחול לשבת, בכדי לא לחלל את השבת.

 רד"ק מתייחס באופן שונה לסוגיית ביצוע המלאכה ביום השביעי:

ילך אין 'ויכלו השמים והארץ וכל צבאם': ונגמרו כולם ביום השישי ומכאן וא

כל חדש, אלא הדברים שנעשו על ידי מופת! ואף על פי כן בבריאת הדברים 

 בששת ימי בראשית, שם האל בטבעם להניח טבעם או להתחדש ]...[ )בר"ר יא:ו(. 

 
ל דברים בעלי משמעות מושגית ושלא נכללים בבר' א'  בפרקי אבות ה:ח מובאת רשימה ש 70
 .)'בין השמשות'( לקראת תום הבריאה אשר שנבראו  –
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כשהיה היום השביעי, נעשה כל מלאכתו, ולא נשאר לו  –'ויכל ביום השביעי' 

לה מלאכתו, וכילוי המלאכה  לעשות מלאכה ביום השביעי. אם כן ביום השביעי כ

 אינו מלאכה. 

ופירוש 'אשר עשה' רוצה לומר שכל המלאכות אשר עשה בששת ימים כלו 

ביום השביעי, שלא נעשית מלאכה מהם שלא נגמרה, וביום השביעי לא נשאר 

 לעשות בו דבר" )בר"ר י:ט(.

, תו שהעולם נברא בשישה ימיםבחלק הראשון של פירושו, רד"ק מציין את אמונ

אלא שבברואיו "שם האל בטבעם להניח טבעם או  –'ומכאן ואילך אין כל חדש' 

בחלקו השני של לוהים עצמו אינו עוסק עוד במלאכת הבריאה. -להתחדש", אולם א

 דבריוכראשית,  , כפועל באספקט:מבטא תפיסה של 'ויכל' רד"ק , בעיננו,פירושו

לו לעשות מלאכה ביום , ולא נשאר 'כשהיה היום השביעי, נעשה כל מלאכתו

כלומר, לדידו בטקסט המקראי ההתבוננות על 'המצב' היא מזווית הראייה  – 'השביעי

פועל 'כלה' שה מפירושו עולה, שנית. הזמנית של היום השביעי, ולא של היום השישי

 'כילוי המלאכה אינו מלאכה'.  : פרפקטיביבעל אספקט שלכשעצמו הוא פועל הוא 

לוהים בששת -ד"ק, 'אשר עשה' מתייחס לכל מה שעשה אלבסוף, לדידו של ר

-ומכיוון שחזקוני מחדד רעיון זה, ומפנה באופן בולט יותר לפולמוס היהודי –הימים 

 נוצרי, נביא את הדברים מפיו: 

-לוהים לעשות': להיות מנהגם מאותו זמן ואילך -א מכל מלאכתו אשר ברא'

 ריעין ועושים כיוצא בהן. חיים, אילנות ודשא שמז-לעשות, כגון: בעלי

שהשמים והארץ  –דבר אחר: לעשות כל ימות עולם כסדר של ימי בראשית 

 יעשו מנהגם ולא ישנו סדר. 

הקב"ה עושה מלאכה בשבת כשהוא מוריד 'מכאן תשובה למינים שאומרים 

כי כל זה נקבע מששת ימי בראשית שנצטוו לעשות   !וזה הבל'. מטר ומגדל צמחים

 ! )בר"ר יא:ו( ]...[ זו מלאכהואין  .מנהגם

דבר אחר: 'לעשות', כל עשייה האמורה במעשה בראשית עניין תיקון הוא. 

 וכן הפירוש: מכל המלאכות אשר ברא לתקן בה את העולם" )בר"ר יא:ו(.
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 מכל מלאכתו אשר בראבפירושים אלו חזקוני מתמקד במילה 'לעשות' במשפט '

(, יהי רקיע'ז )ראה דה"מ '-ש"י לבר' א:ולוהים לעשות'. בהתבסס על פירושי ר-א

שורש שמציין  עורך אבחנה בין ב.ר.א שהואלמה שמתכוון רד"ק: הוא חזקוני מסביר 

לבין 'ע.ש.ה'  –לוהים בבריאה, אשר באה לסיומה ביום השישי -את פועלו של א

לוהים והברואים, שהיא בחזקת -שהוא שורש אשר מציין את עשייתם היומיומית של א

חזקוני רואה במילה 'לעשות', משפט תכלית אשר מקנה למשפט יקון. כמו כן, של ת

הראשי משמעויות אספקטואליות נוספות, הפעם כלפי העתיד: 'להיות מנהגם מאותו 

, וכן לתקן את 'דר של ימי בראשיתכס-לעשות', 'לעשות כל ימות עולם -זמן ואילך 

 ולא להמשיך לברוא אותו.   –העולם 

דמיון רבים בין פירושי רד"ק וחזקוני למילה 'וישבות', וככל הנראה קיימים קווי 

ומוסיף  –חזקוני הושפע מפירושו של רד"ק, ואולי מצטט אותו בלא לנקוב בשמו 

לדבריו תובנות חשובות. על כן נשלב את דברי חזקוני בתוך דברי רד"ק, לקבלת 

 ם:תמונה קוהרנטית וברורה של האופן שבו נתפסה מילה זו על יד

'וישבות': ממה שבת? מכל מלאכתו! שלא ברא אחר יום השישי דבר )בר"ר  

 –אדם ]חזקוני אומר כאן: שבת -דברה תורה בלשון בני –יא:ט(. ובאומרו 'וישבות' 

 , ' )ישעיהו מ:כח(לא יעף ולא ייגע[, כי אין לפניו יגיעה, כמו שאמר 'ינו לשון מנוחהא

[ )בר"ר לא טורח ברא הוא את עולמואן: בולא ברא העולם ביגיעה ]חזקוני אומר כ

'ויפסק' )רמב"ם מורה נבוכים א:סז(. ]חזקוני משלים פירוש  -יב:י(. פירוש 'וישבות' 

 )איוב לב:א(.וישבתו שלשת האנשים ' ' )יהושע ה:יב(,ת המןומו וישבזה בדוגמות: 'כ

  .[סק מלעשות מלאכהפכי בו  רושו:פי

'שבת' פירושו -שובעה בפרשנות הנוצרית העומדת הנחה שים אלו בבסיס פירוש

ולפירושים אלו רובד סמנטי ורובד  –( לעיל)ראה  , אשר הובעה בפרשנות הנוצרית'נח'

פרגמאטי. ברובד הסמנטי טענת רד"ק וחזקוני היא שש.ב.ת שונה במשמעותו מנ.ו.ח 

ועל פי , 'ויפסק'(-ופירושו הוא פ.ס.ק )'פירוש 'וישבות'  –)"שבת אינו לשון מנוחה"( 

 הם מבליטים את ייחודוכלומר, . הרמב"ם שהשפיע על רד"ק 'לשבות' פירושו 'להניח'

מתרגמי העולם העתיק היו מודעים היטב לקיומו )ראה שהסמנטי של השורש ש.ב.ת, 

שהוא שורש פ.ס.ק לאיפוא לעיל(. לצורך פירוש המילה 'שבת' נזקקים הפרשנים 
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עם הסברה הרווחת שהנרדפות בהגדרתה  בקנה אחד העול וגישה זו – לשון חז"למ

 (. Bloomfield 1935:145, 124סוסיר תשס"ה:-)דההחמורה אינה קיימת בשפה כלל 

עצם העלאת טי לטענת רד"ק וחזקוני בהקשר שלפנינו, באברובד הפרגמ

לוהים' פירושו שהוא 'נח', יש משום הפרה של כלל היחס -'וישבות א-סברה שה

(1975:Grice 87 'עמ, ראה) – לוהים צורך במנוחה, "כי -שכן לא 'רלבנטי' לייחס לא

 & Weizmanאין לפניו יגיעה". פער זה מהווה עבור הפרשנים אות לצורך במילויו )

Dascal:1991 וגורר אחריו חיפוש אחר משמעויות חלופיות למשפט 88 'עמ, ראה )

על ידע  בססיםתממובאים כאן שבות ביום השביעי'. הרמזים למשמעות החלופית 'ויש

לוהים 'לא יעף ולא -המוסכם שאשוני ל-החוץעל הידע ו )המדרש( טקסטואלי-חוץ

'דברה תורה  חז"לכלשון שלשוני המוסכם -כן על הידע המטאו ,ייגע' )ישעיה מ:כח(

לציון עניינים  בלשון מטפוריתשהתורה נוקטת לעיתים  ובמקרה זהכלשון בני אדם', 

 . לוהות-שבא

 'ויקדש' אומר רד"ק: -על 'ויברך' ו

ויום השבת נוסף בטובת הנפש )בר"ר  –'ויברך': הברכה היא תוספת טובה 

יא:א(, שיש לה מנוחה ביום זה מעסקי העולם הזה, ותוכל להתעסק בחכמה 

 סז(. לוהים ]...[ )רמב"ם מורה נבוכים א:-)=בפילוסופיה( ודברי א

ישראל. -'ויקדש': "שהוא קדוש ומובדל משאר הימים לפי ששובתים בו בני

והנה הוא אות בינם ובין האל כי הם קדושים בשמרם את השבת, שהוא עדות על  

חדשו האל  . חידוש העולם ולהודיע לכל העולם כי העולם אינו קדמון אלא מחודש

שאינו שוחה ביום השבת  כי יש דג אחד בים  – יתברך בשישה ימים ושבת בשביעי

 והוא נח כל היום סמוך ליבשה או לסלע? 

כמו בדה"מ 'וישבות', אף כאן רד"ק נותן הגדרות מילוניות למילים, ולאחר מכן 

מפרש את המבע. הוא מגדיר 'ויברך' בעקיפין על ידי שהוא מגדיר מה זה 'ברכה'. 

דרה זו לשבת, ולאחר מכן הוא מקשר הג –לדידו 'ברכה' פירושו 'תוספת טובה' 

'ברכה' שמעניקה השבת, אשר בזכותה מתפנה האדם לעיסוק -ומתייחס ל

לוהים"(. כמו כן, -אינטלקטואלי בפילוסופיה ובדת )"ותוכל להתעסק בחכמה ודברי א

רד"ק מגדיר את המילה ''ויקדש': "שהוא קדוש ומובדל', משום שיהודים שומרים אותה 

לוהים -י לציין כי על פי פירושים אלו אין אולא משום שהוא השרה בה קדושה. ראו –
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ולמעשה אין  –'ויקדש' -משחק תפקיד ראשי בפעולות שמציינים הפעלים 'ויברך' ו

 לוהים' ודומותיה מאוזכרת בפירושים אלו בחלקם ההגדרתי.-המילה 'א

מבחינת סמנטית ניתן למצוא בסיס משותף בין רד"ק לחזקוני בהגדרותיהם 

ם, דומה כי חזקוני מרחיק לכת מרד"ק מבחינה השלכותיהן  לב.ר.ך ולק.ד.ש. אול

 התיאולוגיות של ביאוריו הסמנטיים: 

'ויברך אלוהים את יום השביעי': שבו העולם מלא כל טוב וברכה ושובע 

תתן לו' )דברים טו:יד(. הוא שאנו -לוהים -)בר"ר יא:ג(. דוגמא: 'אשר ברך א

 .וברכתו מכל הימים''אומרים בתפילה: 

סוק שמביא חזקוני כדוגמה לשימוש בשורש ב.ר.ך הוא כדלקמן: 'הענק הפ

לוהיך תיתן לו'. מהדוגמה שמביא -תעניק לו מצאנך ומגורנך ומיקבך, אשר ברכך ה' א

ולא  – 'חומרית 'לגרום שתהיה ברכהעבורו ו פירוש'לברך' -חזקוני משתמע ש

בין 'ויברך אלוהים את יום 'להשרות אושר'. כמו כן, על פי פירוש זה קיים קשר סיבתי 

והראשון נובע מהשני. אם  –השביעי', לבין היות 'העולם מלא כל טוב וברכה ושובע' 

והדגשים אלו באים על חשבון  –כן, חזקוני מדגיש את היסודות החומריים שבשבת 

-האפיונים הרוחניים שקיימים בשבת היהודית, ואפילו הפסיכולוגיים שמוצא רד"ק ב

ויום השבת נוסף בטובת  –לשבת )"הברכה היא תוספת טובה ב.ר.ך בהקשר 

לוהים' מצטייר כמעניק שפע חומרי -הנפש"(. יתר על כן, בפסוק המובא כדוגמה 'א

 ואין הוא משחק תפקיד רוחני.  –בלבד 

 גם בפירוש חזקוני לק.ד.ש לא מובלט היסוד הרוחני שבפועל זה:

מעשיית ו. ]...[ ויקדש אותו ': פירש רש"י שלא היה מן יורד בתווויקדש א'

וביום השביעי 'וכן הוא אומר  .שלא עשה בו מלאכה', כי בו שבת' :מלאכה כדכתיב

  .' )ויקרא כג:ג(שבת שבתון מקרא קודש כל מלאכה לא תעשו

קריאתו לאור רד"ק,  71'ויקדש' מסתמנת השפעתו של רש"י.-בפירוש חזקוני ל

לוהים לא עסק בה -ם, בכך שאמעלה כי השבת הבראשיתית נבדלה משאר הימי

ובמה היא נבדלת היום? כמו שכתוב בספר ויקרא, מצווים לקרוא בתורה  –במלאכה 

 
ברכו במן שכל ימות השבוע ירד להם עומר לגלגולת ובששי לחם   -רש"י: " 'ויברך ויקדש'  71

 משנה. וקדשו במן שלא ירד כלל בשבת".  
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כלומר קדושת השבת קשורה באופן בלתי  –קודש'( ולשבות ממלאכה -)'מקרא

 אמצעי במצוות השבת.

-שומרדמות של אפוא מצטיירת 'לקדש' -רד"ק וחזקוני למילים 'לברך' ומפירושי 

משאר  את השבתותף בהכרח ובאופן מלא בשבת: האדם הוא שמבדיל הש שבת

לוהים -חלקו של א, ואילו – עוסק בה בדברי תורה והגות, ממלאכהבה שובת , הימים

לשיטת חזקוני ורד"ק אין לשבת ברכה וקדושה מצטמצם בהשפעת עושר חומרי. 

תקשרים ודברים אלו מ – קדושה מותנות במעשי האדםהברכה ולכשעצמה, כי אם ה

ש הם פעלים שמשמעם הוא .ד.ך וק.ר.שבמסתבר אפוא . Kaufmann (2003)לדברי 

קונטקסט, ופעלים אלו מבטאים פוטנציאל בבחינת 'אם תעשה כך, תהיה לך -תלוי

, בשורשים ב.ר.ך וק.ד.ש 'sanctificare'-וב 'benedixere'-ניגוד אולי לשבת'. כלומר, ב

 ' שקיים בשורשים אלוההצהרתי' היבטהחית בין ואין תלות הכר –מודאלי  היבטטבוע 

 ו.לבין תוצאותי

  בפירושים פולמוסיים יםהיבט

שבת היה על סדר היום של העולה שנושא  (Berger 1996:6)ישן' -'ניצחון-מ

מצויות  פולמוס זהאולם עדויות ל. ימי הבינייםם של נוצרים וההיהודיהמתפלמסים 

ועל  – ש"י מבסס את פירושיו על בר"ר י:טרכבר בתורה שבעל פה ובברית החדשה. 

 את)ברומי(  שאל, השבעים תרגום פטרון- המלך תלמי שםפי המדרש המובא 

 אולם, שיחה זו מביא אינו י"רש אמנם?". עולמו ה"הקב ברא ימים בכמה: "הזקנים

 בתרגום שקיימת לבעיה מודעות מראה שהיא העובדה בזכות רק לא שיחה זו מעניינת

 תלמי לשאלת כי מדגימה שהיא משום גם אם כי', השישי ביום היםלו-א היכל'

כבר בעת העתיקה, ואם כן מה יש לחדש  פולמוסי ערך היה לתשובה ותגובתו

, הרי יםומופיע במדרש בנושא? התשובה לשאלה זו היא שאף על פי שהדיון הוא ישן

 .ורש"י עושה בו שימוש באופן יצירתי – לא נס לחו

ואף על נוצרי בשאלת השבת, -למרות עתיקות הפולמוס היהודימעניין לציין כי 

ספר ניצחון ישן , ועדויות לו מופיעות בלהתקיים בימי הביניים לא חדלפי שהוא 

אין הוא  – (Dahan 1990:505-506, Berger 1996:6)ובספרות הפולמוס הנוצרית 

מת הפנייה יקישבו חזקוני בפירושים שהבאנו, להוציא פירושו של במפורש מאוזכר 

. אף על פי כן, ניתן לזהות בפירושים אלו רמזים '(''מכאן תשובה למינים')אחת 

ספציפית. רמזים אלו מתאפיינים במילים המאפיינות שיח שכנועי -לפולמוסיות לא
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אשר אופייני לפולמוס, כגון: 'ואף על פי כן' )רד"ק(; 'כי כל זה נקבע...', 'וזה הבל' 

והשלילה שלהם, לדוגמה: 'אין כל חדש', 'אינו לשון מנוחה',  )חזקוני(. בלשון הדחייה

'אין לפניו יגיעה', 'לא בטורח ברא עולמו' )רד"ק(; 'וזה הבל', 'ואין זו מלאכה' )חזקוני(. 

אלם  –את הדיון התלמודי והמדרשי ן המאפיינות ושלכל אלו הן מטבעות אמנם 

 אלות.מקומו בפירוש שמתיימר להיות תמציתי וקולע מעורר ש

מצביעות אף הן על מועלות שאלות בעלות ערך רטורי ופרשנות יצי"ב ב

: 'כי יש דג אחד בים שאינו שוחה בשבת רד"ק, כמו לדוגמה שאלתו של יותפולמוס

-העמדה שאביקורת על ת משתמעזו  השאלמונח כל היום סמוך ליבשה או לסלע?' 

הבסיס המקראי למושג מקעקעת את  . ביקורת זולוהים נח מאז שסיים את הבריאה

 Attardo שלבמונחים  היא הומוריסטית ת רד"קשאל האדון'.-מנוחת-הנוצרי של 'יום

מעבר הפתאומי מתסריט צפוי לתסריט בלתי צפוי ברואה  למשל, שכן הוא (1994)

יסטית. בדוגמה שלפנינו התסריט הקיים והמשכו הצפוי הוא דיון הומוראות למשמעות 

ואילו התסריט המפתיע הוא משל הדג. על פי  –ית השבת ותיאולוגי בסוגיפרשני 

 ההפתעה היא האות להומור.  ,תורה זו

ותשובתה )"מה העולם מהמדרש רש"י גניבא שמביא  ו של'תמימות' שאלתגם 

 :באה מנוחה'"( אומרת דרשני –חסר? מנוחה! באה שבת 

עתיו  לוהים ביום השביעי': ר' שמעון אומר: בשר ודם שאינו יודע-'ויכל א

ורגעיו צריך להוסיף מחול אל הקודש, אבל הקב"ה שיודע עתיו ורגעיו נכנס בו 

 כחוט השערה נראה כאילו כלה בו ביום )בר"ר י:ט(. 

באתה מנוחה )=באה  –דבר אחר: מה העולם חסר? מנוחה! באתה שבת 

 (. , ישבת, באה מנוחה(, כלתה ונגמרה המלאכה )בר"ר י:ט

לוהים סיים את מלאכתו רגע קט -אש הראשון, על פי המדרש המובא בפירו

בטחון ומקבלים את -טווחבניגוד לבני אדם שלוקחים והרי  – לפני סיום היום השישי

לעומת זאת, הפירוש השני . "יודע עתיו ורגעיו"השבת בטרם זמנה, הרי הקב"ה 

באה המנוחה פירושו של "שמההקשר המדרשי : ניתן להבין יותר מהעמומשמעותו 

 הגיוניאולם גם מהפירוש הראשון. מתיישב עם העולה  "כלתה ונגמרה המלאכה ]ואז[

 פירוש זהבמיוחד אם קוראים  – שביום השביעי טרם נבראה המנוחהממנו  להבין

, (296)שפירא תשס"א: יותשנשמסמן  בהתחשב בעובדה שבראשיתו כתוב 'דבר אחר'
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א בו )לאחר ששבת(? "ומה נבר: במפורש בבר"ר י:י כתובבהתחשב בעובדה שכן ו

רלבנטית השאלה אין ברור שלא זו בלבד שמכל מקום, . "שאנן, ונחת, ושלווה והשקט

מחדשת  נהאיגם התשובה ג, אלא ש-להקשר הקוסמי שבו באים הפסוקים בר' ב:א

לכאורה היהודי ידע מתי חלה שהרי  – עבור היהודיממשי דבר בעל ערך תיאולוגי 

ביותר חריפה  לבעיה תיאולוגיתממוקד מענה  ןתנו פירוש השניה. העובדה ששבת

לכך, אולי מרמזת  –הרלבנטית לזמן שבו נכתב הפירוש הטקסט, מ המתעוררת

על  ונענתה כפי שנענתהבמדרש  תו של תלמישאלנשאלה מלכתחילה שלשם כך 

משלב שני  רש"ינראה אפוא ש. רש"י באופן המיוחד שבו עונה להידי המדרשים ו

המסקנה ו אחת פונה לציבור יהודי, מסקנה : במסקנותיהםליל בעשונים המדרשים 

 . פונה לציבור נוכרי השנייה

אצל רד"ק וחזקוני הממד הפולמוסי של השבת זכה להתייחסות אגב ביאוריהם 

השאלה היא במה שונים, אם בכלל, הפעלים 'ויברך' ו למילות הפולחן ב.ר.ך וק.ד.ש. 

? ובמה חסרונה של 'benedixere'-ו ’sanctificare‘'ויקדש' ממקביליהם בלטינית 

והרי אלו וגם אלו פעלים של פולחן הממלאים תפקידים  – 72זו 'העתקה תרבותית'

 , ובמקור ככל הנראה סימנו דברים דומים.דומים בשפה

'ויקדש': שהוא -ו –ראינו כי רד"ק מפרש 'ויברך': 'הברכה היא תוספת טובה' 

התייחסות בפירושים של רד"ק וחזקוני לממד וציינו את מיעוט ה –קדוש ומובדל 

החומרי של  ממדקיימות מסורות חז"ל אשר מדגישות ביתר את ההרוחני של השבת. 

לא ניתנו שבת וימים טובים אלא לאכילה ושתייה" )ירושלמי שבת טו:ג(. השבת: "

הסבור כי אין תפיסה רוחנית ( 457גרין )תשנ"ג:דבריהם גם עולים בקנה אחד עם 

כי גם בלטינית לציין ראוי כמו כן, הוא פרי ההגות המערבית. , ושמושג זה בתנ"ך

'קדש' -בשתי השפות ל: משמעות רוחניתק.ד.ש לב.ר.ך והקלאסית אין למקבילות ל

בלטינית  73)'לברך'( 'benedicere'כמו כן, הפירוש המילולי של ו –'להבדיל'  פירושו

זו בלבד שבמקור ייתכן שלא היו . כלומר, לא הקלאסית הוא 'לומר מילים טובות'

אולם . רוחנית' של הוולגאטה-לפסוקים אלו כוונה רוחנית, אלא שתתכן קריאה 'לא

 
72 'cultural transplantation'  ת שמות בשפת המקור, בשמות בשפתהחלפ של תהליך  הוא-

 . (Hervey & Higgins 1992:29) יות דומותמעוררים אסוציאציות תרבותה היעד
73 Harl (1986:56  עומדת על כך שגם ביוונית משמעה הבסיסי של המילה המקבילה לפועל )

 'לברך' היא 'לומר טובות על מישהו'.
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בלטינית הכנסייתית : אבות הכנסייהאו  הירונימוס ומים הוא לחשוב שכך סברת

 למילים אלו ממד רוחני בלבד. 

נוטציה רוחנית, הם פעלים בעלי קו 'sanctificare'-ו 'benedixere'כשם שבנצרות 

 מדרש נדוןבת: ירוחנ משמעותשורשים ב.ר.ך וק.ד.ש קיבלו החז"ל כבר אצל כן 

'הקשר בין -( אומר ש480ב(. וסקאו )תשנ"ג:-המיסטי של השבת )בר"ר יא:א ממדה

השבת לימות המשיח, מוכיח על מידת הרצינות שבה התייחסה המסורת היהודית 

'מעין עולם הבא', ומייחלים -השבת נתפסת כועל כן,  –לשבת כקטגוריה תיאולוגית' 

גישה רוחנית זו התקיימה אצל חז"ל, 'יום שכולו שבת', ופוחדים לחלל את השבת. -ל

שהייתה לגיטימית ביהדות  גישה אנתרופוצנטרית וחומרית כלפי השבתלצידה של 

ת השבת לשפע א מדוע חזקוני מקשרעל רקע זה תמוה מאז ומתמיד )וסקאו: שם(. 

קודש מאפיינים את -ומוזנח חלקה הרוחני? האם רק שפע מאכלים ומקראי חומרי

לוהים מאוזכר רק כמעניק שפע חומרי בלבד? האם לברך -השבת היהודית? מדוע א

-בעברית פירושו רק לאחל למישהו שיהיה עשיר? לבסוף, האם דבקותו של חזקוני ב

 אלות? היא המענה לכל הש (457תשנ"ג:גרין )'תיאולוגיה' המקראית 

היעדר ההתייחסות למרכיבים כה חשובים של ההגות היהודית, מזמין דומה כי 

כאל חדש ויוצא דופן'  –התייחסות כלפי פסוקי המקרא, 'כלפי הישן, המוכר וההרגלי 

(Tomashevsky 1965:85) . משום חשיבות הממד הרוחני של השבת היהודית, יש

זו, והתנהגות זו נועדה ליצור עוד  לשער כי פרשני יצי"ב כפו על עצמם התייחסות

'שבת' ממד -ולסמן שאם על פי התיאולוגיה הנוצרית ל –גדרות בין היהדות לנצרות 

 רוחני בעיקר, הרי על היהודים לטעון שלא כך עולה מפשוטו של מקרא.
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כשמו חלק זה של עבודתנו דן בפרקים העוסקים בתקופה שבין בריאת אדם למבול. 

( פרקים אלו עומדים בסימן ירידתו של האדם משום 16-38ידו של אדר )תשל"ז:לד

 –לוהים אל מעמד מקולל של עמל ללחמו -חטאו ממעמדו הרם כנברא בצלם א

ובהמשך המקרא, מעמדו יורד עוד ועוד מדחי אל דחי עד לבואו של אברהם. ברויאר 

אה במעבר זה השלמת ( מציג גישה אופטימית יותר לאותם הפרקים, ורו82)תשנ"ט:

בראשית יצירתם, לא עמדו בצביונם, ועדיין -בריאת האדם, וכדבריו: "האיש והאישה 

ואולי גם הגופניות, שהן אופייניות להם היום. -לא היו להם כל התכונות הרוחניות 

שהרי הם היו מתהלכים ערומים בלא בושה, ולא ידעו 'עיצבון'. נמצא שרק אחרי 

ן הושלמה יצירתם. באותה השעה היו איש ואישה לכל דבר: שחטאו וגורשו מגן עד

כאיש ואישה היו מתביישים זה מפני זה ומוכנים לקיים את ייעודם: האישה בצער 

הלידה והאיש בעמל הפרנסה". במילים אחרות, ברויאר )שם( מצביע על המעבר בין 

עת הפרקים כהשלמת בריאת האדם, אשר באה לידי ביטוי בבידול המינים, הופ

המיניות והמלאכה. אם נשלים את רעיונו של ברויאר, הרי נוכל לומר שלאחר גירוש 

אדם מגן עדן ועד לאברהם קיימת תקופת מעבר שמתוארת בתורה כהתפתחות 

ולענייננו, פרקי העבודה הבאים דנים בפסוקים אשר עניינם  –האנושית  ההציוויליזצי

 תולדות האנושות מבריאת אדם ועד למבול.  

כח, בר' ב:ז( וכך גם -סיפור בריאת אדם מובא פעמיים בספר בראשית )בר' א:כו

כח -מתארת את סגנון בר' א:כו (4:)תשל"הבריאת חוה )בר' א:כז, בר' ב:כב(. ליבוביץ 

כשירי ומרומם במיוחד, ומציינת כי פעמיים מצוינת התכונה המבדילה בין האדם 

( 427לוהים וכדמותו'. לדברי דן )תשנ"ג:-: היות אדם נברא 'בצלם אלשאר הנבראים

לוהים' העמיד לפני הוגי הדעות לדורותיהם את אחת הבעיות -א-הצירוף 'צלם

לוהים לאדם -התיאולוגיות הקשות והמעמיקות ביותר הנוגעות ליחסים שבין א

 לוהיו. -ולמעמדו של האדם בעולם לעומת א

 

 מאדם ועד נוח

 
 כח, בר' ב:ז(  -דם )בר' א:כוא
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בר' א' לבין בר' ב' כה משמעותיים, עד כי סברה  הבדלי הסגנון והתוכן בין

שונים בעלי השקפת עולם שונה מקראיים ידי מחברים בשהם חוברו נפוצה היא 

(Skinner 1980:54)כח מציגים את בריאת האדם על -. לדידו )שם( בעוד שבר' א:כו

ולפיכך,  –רקע הוד האל ובריאתו, בר' ב:ז משלים תמונה זו בהצבת האדם במרכז 

(. 56של האנתרופולוגיה המקראית )שם: 'locus classicus'-סוקים אלו מהווים הפ

ובניגוד לפרק  –לדידו, אפילו האל נתפס באורח שונה, המקרב אותו להוויה האנושית 

 לוהים'. להלן מובאים זה אחר זה הפסוקים:  -ולא 'א-לוהים' -א-הקודם, שמו הוא 'ה'

Vulg: (26) Et ait: Faciamus hominem ad imaginem 

et similitudinem nostram; et praesit piscibus 

maris, et volatilibus caeli, et bestiis, 

universaeque terrae, omnique reptile quod 

movetur in terra. (27) Et creavit Deus hominem 

ad imaginem suam; ad imaginem Dei creavit illum, 

masculum et feminam creavit eos.  (28) 

Benedixitque illis Deus et ait: crescite et multi- 

plicamini et replete terram, et subjicite eam, et 

do-minamini piscibus maris, et volatilibus 

caeli, et uni-versis animantibus, quae moventur 

super terram. 

ים-א   ַוֹיאֶמר ( כו: )א' בר   ַנֲעֶׂשה  ֹלהִׁ

ם ֵמנּו ָאדָּ ַצלְּ מּוֵתנּו בְּ דְּ דּו כִׁ רְּ יִׁ ַגת וְּ דְּ  בִׁ

ם עֹוף  ַהיָּ ם ּובְּ ַמיִׁ הֵ  ַהשָּ ל מהּוַבבְּ כָּ  ּובְּ

ָאֶרץ ל הָּ כָּ ֶרֶמׂש ּובְּ ֹרֵמׂש הָּ ָאֶרץ ַעל הָּ  :הָּ

א( כז) רָּ בְּ ים-א   ַויִׁ ם  ֶאת ֹלהִׁ ָאדָּ  הָּ

מוֹ  ַצלְּ ֶצֶלם בְּ ים-א   בְּ א ֹלהִׁ רָּ ר  ֹאתוֹ  בָּ כָּ  זָּ

ה ֵקבָּ א ּונְּ רָּ ם בָּ ֶרְך( כח) :ֹאתָּ בָּ ם  ַויְּ  ֹאתָּ

ים-א   ֶהם ַוֹיאֶמר  ֹלהִׁ ים-א   לָּ רּו ֹלהִׁ  פְּ

בּו אּו ּורְּ לְּ ָאֶרץ ֶאת ּומִׁ ֻשהָּ  הָּ בְּ כִׁ דּו וְּ  ּורְּ

ַגת דְּ ם בִׁ עֹוף ַהיָּ ם ּובְּ ַמיִׁ ל ַהשָּ כָּ ה ּובְּ  ַחיָּ

ֹרֶמֶׂשת ָאֶרץ ַעל הָּ  : הָּ

יֶצר ה( ז' )ב' ר ב ים ֶאת-א  ' ַויִׁ -ֹלהִׁ

ן ר מִׁ פָּ ם עָּ ָאדָּ ה -הָּ מָּ ֲאדָּ ַפח הָּ ַויִׁ

ם   ָאדָּ י הָּ הִׁ ים ַויְּ ַמת ַחיִׁ שְּ יו נִׁ ַאפָּ בְּ

ה ֶנֶפש ַחיָּ   .לְּ

Vulg. (7) Formavit igitur Dominus Deus 

hominem de limo terrae, et inspiravit in faciem eius 

spiraculum vitae, et  factus  est  homo in  animam  

viventem. 

 )394 'עמ)תרגומים לאנגלית ב

 
 כח( -לוהים )בר' א:כו-א-צלם

 
 נפש חיה )בר' ב:ז( 
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כז(, ובעניין הפחת נפש חיה באפו )בר' -לפני שנדון בבריאת גופו של אדם )בר' א:כו

ים א' בתסלוניקיח( מנקודת ההשקפה הנוצרית, ראוי להציג את דברי פאולוס -ב:ז

ברוח, נפש וגוויה  –השלום הוא יקדש אתכם ]...[ וישמרכם מכל רע -לוהי-: 'וא5:23

ושמן של  – באדםיסודיות )=גוף('. מפסוק זה עולה כי פאולוס הבחין בשלוש תכונות 

וכן  ,שפת הוולגאטה-בלטינית  ,שפת הברית החדשה-ביוונית להלן תכונות אלו מובא 

(, ו'רוח' 'psyche' ,'anima' ,'soul'(, 'נפש' )'soma' ,'corpus' ,'body'באנגלית: 'גוף' )

('pneuma' ,'spiritus ,'spirit' על פי .)Torjesen (1990:154 ) 'במקורם ביוונית המושג 'גוף

ברית ציין 'גוויה', ואילו המושג 'נפש' ציין את מה שנעלם מהגוף לאחר מותו. אולם, ב

מטפורית של המשמעות , ויש לו את התיםתחיית המלמתקשר המושג 'גוף' החדשה 

אין תמימות  Norris (1990:866)לדידו של  ת המאמינים' המונהגת על ידי ישו.כנסיי'

בדרך דעים בפרשנות הנוצרית באשר למשמעות המדויקת של המושג 'רוח', אולם 

Norris (1990:862 )על פי . הקודש''-'רוח-וללוהים' -א-'רוח-תקשרת למ זוכלל מילה 

פילוסופיה של אפלטון, אשר הוא בעצמו ירש ישה אנליטית זו כלפי האדם מקורה בג

ראו בגוף דבר נחות והחלו להרהר ברעיון שיים שפעלו ביוון, אחוגים האורפאותה מה

. לדידו, גישה זו השפיעה על הפרשנות הגנוסטית והנוצרית לבר' הנפש-הישארות

 ח. -כז ולבר' ב:ז-א:כו

ל 'אדם' בברית החדשה מגלה יחס אמביוולנטי מצידה התבוננות באזכורים ש

ראש במוצב ו 74,לוהים'-א-מכונה 'בן, כלפי דמותו של אדם: מצד אחד, אדם הראשון

 'typos'-יתרה מזאת, אדם נתפס כ. 3:23-28שושלת היוחסין של ישו המובאת בלוקס 

אזכורים רבית המצד שני, במ 75(.5:6)בלטינית( של ישו )רומיים  'figura')ביוונית( או 

את החטא ואת המוות הבא  למין האנושי וכמורישהאחרים אדם מתואר כחוטא 

ידי אדם אחד בא החטא לעולם, והמוות בעקב החטא כן עבר -: 'ולכן כאשר עלבעטיו

 כמו כן, האדם(. 5:12-14המוות על כל בני האדם מפני אשר כולם חטאו' )רומיים 

, לוקס 8:28שדים הגורמים לו לחולי )מתי מתואר לעיתים קרובות כנשלט על ידי 

מסיתים אותו לדבר עבירה. אלו שדים  ,(De principis 3.2.1)על פי אוריגנס ו – (9:37

 
לוהים'  -א-אדם, בן-שת, בן-אנוש, בן-[ בןעלי ]...-יוסף, בן-'והוא ישוע ]...[ ויחשבהו בן 74

 (.3:23-38)לוקס 
וח התיאולוגי מילה זו מציינת צורה מקורית ומיוחדת של דבר המשמש יסוד ומופת  במינ 75

 . יתרחש בעתידלדבר ש

 
 מארון הספרים של המתרגם
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 –שאמנם בעת בריאתו נועד האדם לגדולות גרס (, פאולוס 1998:101) Dunn לסברת

 חייו חסרי תוחלת, ולא זו בלבד שהאדם חלש  ,חטא הקדמוןב אכזב וכשלמשאולם, 

 לוהים. -ומושחת אלא שאין הוא מסוגל להתחמק מהחטא ומלעבור על דברי א

 של ישו תחיובידמותו הבולטת  ,ברית החדשההשלילית של אדם במול דמותו 

'כי כאשר באדם )=בעטיו של אדם( מתים כולם, כן שמספר פעמים מושווה לאדם: 

, ישו בא בכדי לים אחרותבמי. (15:21קורינתיים א' ) '(Christos)גם יחיו כולם במשיח 

ולמעשה, אדם וישו מצטיירים בברית החדשה  –לתקן את נזקי החטא הקדמון 

האנושות הישנה והחדשה: האדם הראשון, מקורו באדמה, ובחטאו הביא את -כראשי

ואילו ישו, הוא האדם האחרון, האדם החדש, השמימי,  –הסבל ואת המוות לעולם 

מסייע וה(, 15:45-47ם הראשון )קורינתיים א' המתוקן והמתקן את מה שקלקל האד

 (. 6:10-24)אפסיים השדים ועל נטייתו לחטוא לאדם להשתלט על 

בברית החדשה, ישו הוא שנתפס למעשה , Porteous (1962:684-685) על פי

ולא כל אדם. רעיון זה נרמז לראשונה ביוחנן יד:ט, מבלי  ,לוהים-כצלם וכדמות א

המילים 'צלם' או 'דמות': 'הרואה אותי ]ישו[ ראה את ]צלמו שמאוזכרות בו במפורש 

לוהים['. רעיון זה מובע במפורש פעמים רבות בכתבי פאולוס, -ודמותו של[ האב ]א

, ישו 1:3(: בעבריים 1979הנצרות אחרי ישו )פלוסר: -אשר נחשב לחשוב שבמייסדי

-, 'והוא ]ישו[ צלם הא1:15ישותו'; בקולוסיים -כבודו של אלוהים וצלם-'זוהר-מתואר כ

אשר הוא  ('Christos'): ']...[ המשיח 4:4לוהים הנעלם ובכור כל נברא'; בקורינתיים ב' 

לוהים ]...[ הפשיט את עצמו -: 'אף כי היה בדמות הא2:6-8לוהים'; ובפיליפיים -א-צלם

)שם( משער שפאולוס אימץ פירוש של  Porteousאדם'. -וילבש דמות עבד, וידמה לבני

ילון, אשר סבר שאדם המתואר בבר' א' הוא אדם שמיימי, ואילו אדם המתואר בבר' פ

 ב' הוא אדם ארצי. 

פאולוס צעד צעד גדול נוסף בפרשנות לביטוי בכך שהוא Horst (1950 ,)על פי 

לוהים'. לדידו, -'צלם א-לימד שרק באמצעות ישו, כלומר שרק נוצרי, זכאי להיחשב ל

ר בלתי ניתן לגישור בין האמונה היהודית לאמונה הנוצרית, פירוש זה נועד ליצור פע

 '.''אין ישועה מחוץ לכותלי הכנסייה'ומשמעותו אינה שונה בהרבה ממשמעות האמרה 

החיה' -'נפש-הראשון שהוא ה-עורך הבחנה בין האדם 15:45ברוח זו קורינטיים א' 

לומר ישו. על פי מחיה', כ-'נפש-האחרון שהוא ה-המאוזכרת בבר' ב:ו, לבין האדם

 ה שקםפיח ישו על תלמידיו בשעההקודש, ש-מחיה' זו היא רוח-, 'נפש20:22יוחנן 
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לוהים' מתייחס לגוף -א-לסברת אוריגנס, לא ייעלה על דעת שהמושג 'צלם. התחייל

גישה רוחנית זו  76האלמוות.-ולדידו, הוא מתייחס לאדם הפנימי, הבלתי נראה ובן –

ולמעשה הפכה לנחלת  – 77ם' ניכרת גם אצל אמברוזיוסלוהי-א-כלפי המושג 'צלם

 .  (Norris 1990:863)הכלל בעולם הנוצרי 

של פאולוס, ונתן  יואיריניוס פיתח את רעיונות Danielou (1950:21-36)על פי 

ועל  –לוהים שכבר טמונים בברית החדשה -לרעיון הזיקה שבין האדם לא גושפנקא

, Weaver  (1990:48)ולוגיה הנוצרית. על פיכן הוא נחשב לאחד מאבות האנתרופ

מעצם איריניוס תפס את האדם הראשון כיצור שטרם הגיע לבשלותו אך טוב ביסודו 

 בידי צאצאיש איריניוס האמיןהשילוש. על ידי כלומר -לוהים -אהיותו נברא על ידי 

בשל של -נתונה הבחירה חופשית, ותנאי לגדילת האדם ולמעברו מהמצב הלא אדם

. פח באפו נשמת חייםיחיה' )בר' ב:ז( הוא שהאל י-פש' )בר' א:כז( למצב של 'נפש'נ

התכונות של בישו רוכש האדם את  תואמונזכות ובלדידו מעבר זה מותנה בטבילה, 

  78לוהים'.-'צלם א

הרמוניה בין גוף לנפש, אצל האדם שרתה ו לפני חטא, אוגוסטינוסלדידו של 

 מסוגלאין האדם  אבדה לו בעטיו של החטא. היאו, בחירה חופשיתוהייתה לו 

 ''De natura et gratia". על פי חיבורו למעשה לבחור בטוב מעצמו ולחטא הוא מועד

כשבכל זאת בוחר האדם בטוב, הרי זהו ביטוי שעל פי גזירה קדומה הוא סבר ש

(predestinatio) לוהים-הוא נבחר בידי א (Weaver 1990:50-52) הישועה . לסברתו

קלמנט יתר על כן,  79בראשיתית.הישו מציע משקמת למעשה את ההרמוניה ש

לוהים את -כלומר לישו, שאתו ברא א-לוהים' ללוגוס -א-מאלכסנדריה מזהה בין 'צלם

בחזקת של צלם צלמו של למעשה אנוש הם -ויקטורינוס טוען שבני-מריוס 80האדם.

 
76 Origenes, "Homiliae in Genesim", 1.13.  
77 Ambrosius, “Hexaemeron”, 6.8.44-45. 
78 Irenaeus, "Contra Haereses", 5. 
79 Augustinus, “De Genesi ad literam”, 9.3.5. 
80 Clemens Alexandrinus, “Protrepticus”, 10, Ancient Christian Commentary on Scriptures, 
1, p.29. 
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, והאדם נברא יאהי אגוסטינוס השילוש היה שותף במעשה הברפעל  81לוהים.-א

  82.בצלם השילוש

ועל  –לוהים' -א-אם כן, הפרשנות הנוצרית מציגה פירושים שונים לביטוי 'צלם

לוהים המדובר הוא ישו או השילוש, אלא שלעיתים הביטוי -פיה, לא זו בלבד שהא

 ולא אדם באשר הוא אדם.  –בכללותו מציין 'נוצרי' ולעיתים אפילו 'אל' 

 אולוגיים ושולחן המתרגםתי-אתגרים לשוניים 

-המילה 'נעשה' )'נעשה אדם בצלמנו כדמותנו', בר' א:כו( תורגמה בוולגאטה 

'faciamus'  בהווה הפעיל של הקוניוקטיווס(subjunctive) בגוף ראשון רבים ,

-(, לווטוס72בדומה לגרסת תרגום השבעים המצויה )צפור תשס"ו: –)במדברים( 

-'נעביד'(. מהמקור כמו מהתרגום עשוי להשתמע שאאונקלוס )-לטינה, ואף לתרגום

ודבר זה תואם את ההשקפה הנוצרית שהשילוש או  –לוהים לא ברא לבדו את האדם 

פמליית האל היו שותפים לבריאת אדם. הבעיה התיאולוגית הטמונה במשפט הייתה 

ועל פי מדרשי חז"ל, בזמנם הייתה קיימת גרסה של תרגום  –ידועה בימי קדם 

ים, שבה משפט זה תורגם כאילו כתוב 'אעשה אדם', מחשש שלא יובן הפסוק השבע

כהלכה בידי קוראים בעלי רקע אלילי, ויתפרש באופן שאינו תואם את האמונה באל 

גרסה זו לא  83.(Tov 1984:65)אחד בורא שמים וארץ ואת האדם בכלל זה לבדו  

פסוק ותרגומיו אומר וככל הנראה כתגובה לבעיה התיאולוגית שמעורר ה –שרדה 

 רש"י: "יש מקום למינים לרדות".

 ad imaginem et similitudinemתורגם: )בר' א:כו( בוולגאטה 'בצלמנו כדמותנו' 

nostram' )'וכפי שראינו, בפרשנות הנוצרית צירוף זה אינו  – )='בצלמנו ובדמותנו

 ה'צלם' משמעמילה הראוי לציין כי בעברית המקראית,  מסמן אדם כי אם את ישו.

קף תפיסה יביטוי זה שבמקורו ככל הנראה, ו –( 997'פסל' )מאנדלקארן תשל"ב:

, אנתרופומורפית כלפי האלוהות שהייתה נפוצה בקרב אומות המזרח הקדמון

 
81 Marius-Victorinus, "Contra Arius", 1.20, Ancient Christian Commentary on Scriptures, 1, 
p.29. 
82 Augustinus, "De Trinitate", 7.6.12, 12.6.6. 

בשם רבי יונתן: בשעה שהיה כותב משה את התורה, היה כותב   'אמר ר' שמואל בר נחמן 83
! למה  יבונו של עולם מעשה כל יום ויום. כיוון שהגיע לפסוק זה 'נעשה אדם' אמר לפניו: 'ר

 )בראשית רבא ח:ט(.    אתה נותן פתחון פה למינים? אמר לו: 'כתוב! והרוצה לטעות יטעה!'
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היא שדמותו החיצונית של האדם הועתקה מדמותו החיצונית של האל  וומשמעות

  (.22-23:ס"זתשואבישור  ליין)ק

-התיאולוגיות שמעורר הביטוי, קיימת עמימות בצירוף 'בצלמובנוסף לבעיות 

(: "מה בדיוק משמעותו של 'צלם', במה הוא שונה 427וכדברי דן )תשנ"ג: –כדמותו' 

'דמות', ואם זהים השניים, מדוע הכפילות?". כמו כן, אמנם מבחינה סמנטית -מ

של דמיון( בין  'בצלמנו' בכך שהוא מבטא יחס מטונימי )כלומר-'כדמותנו' שונה מ

עובדה היא כי מהתרגומים העתיקים למקרא עולה שהביטוי האדם לאל, אולם 

שלמען ההפשטה נציינן  –'בצלמנו כדמותנו' תורגם בדרכים ששונות מנוסח המסורה 

. לא בכדי קיים מגוון רחב (73)צפור תשס"ו: באופן הבא: 'ב/כ צלמנו )ו( ב/כ דמותנו'

"ף הדמיון עשויה לציין הכפלה, חיקוי, ביטוי, שהרי כשל תרגומים 'קרובים' לאותו 

( 115-126העתקה, זיוף, תחליף, ייצוג, דמיון, דמיון חלקי, אנלוגיה ועוד )סוברן תשנ"ד:

ובאופן אולי מוחשי יותר, כ"ף הדמיון מציינת דמיון מה, דמיון בקרוב, דמיון גמור,  –

מדיונו עולה אפוא שמבחינת  (.110דמיון מדומה, העדר דמיון ו]אפילו[ זהות )שם:

המקור האטימולוגי של המילה 'צלם' ובכלל מבחינה לשונית 'בצלמנו וכדמותנו' הוא 

התרגום, הפרשנות, והתרגום החוזר  –ביטוי שיכול להתיישב עם תפיסות אליליות 

 סייעו ביציקת משמעות כריסטולוגית בביטוי זה.

זה תורגם כאילו כתוב  השבעים ביטוי-( עולה שבתרגום72מצפור )תשס"ו:

-במקור 'כצלמנו וכדמותנו', ואין לשלול קיום מסורות טקסטואליות מקבילות של נוסח

Porteus (1962:684-685  ). על פי (Tov 1988:167)השבעים -המסורה ושל תרגום

השבעים חל מעתק המשמעות אשר הביא בסופו של דבר לתפיסה הנוצרית -בתרגום

לא כל אדם, באשר הוא אדם. מתברר כי המילה 'צלם' ו –לוהים הוא ישו -א-שצלם

והרי אין מילה יוונית זו מציינת אובייקט הדומה  – 'eikon'-תורגמה ביוונית ל

לפרוטוטיפ, כי אם בבואתו המושלמת. במילים אחרות, תרגום השבעים נתן פתח 

בדמות' לוהים'. תרגום המילה '-לוהים' פירושו הוא 'להיות א-'להיות בצלם א-לחשוב ש

הביא למעתק משמעות נוסף, שכן מילה זו נמצאת בשימוש אצל  'homoiosis'-ל

. אם כן, ככל הנראה (Harl 1986:95)אפלטון, בהקשר של התייחדות עם האל 

השבעים עשוי היה להשתמע לדובר היוונית שהביטוי 'בצלמו וכדמותו' -מתרגום

ועל כן תרגום השבעים היווה  – אלוהי ואנושי בעת ובעונה אחד-מתייחס ליצור ביניים 

 הקרקע שבו צמחה הפרשנות הכריסטולוגית לפסוק.



 

168 
 

ובדומה  –מעניין שבוולגאטה לא נשמר דפוס התרגום של תרגום השבעים 

 'ad imaginem et similitudinem nostram'לטינה 'בצלמנו כדמותנו' תורגם: -לווטוס

פי הפרשנות הנוצרית ישו הוא  )='בצלמנו ודמותנו'(. אלא שאם לוקחים בחשבון שעל

-הרי מהוולגאטה עשוי להשתמע שהטקסט מעמיד כשווים את א –לוהים' -א-'צלם

לוהים ברא את -לוהים ואת צלמו, קרי את ישו. יותר מכך, עשוי גם להשתמע שא

 האדם באמצעות ישו. 

 inspiravit in faciem eius spiraculum' תורגם)בר' ב:ז( חיים' -פח באפיו נשמתי'וי

vitae' – אין הירונימוס מתרגם 'נשמתו נשמת חיים'. נציין שפנישפירושו 'השרה ב-

כפי שמתבקש אולי מהפרשנות הנוצרית.  – 'spiritus' חיים' במילה מסומננת כגון

השייכות  'spiraculum')ו   ('inspiravit'שתי מיליםבאולם, הוא משתמש באותו משפט 

, ומכוונות אפקט של לשון נופל על לשוןאשר יוצרות , 'spiritus'המילים של -למשפחת

אולי להבנה 'רוחנית' של הפסוק. אולי ראייה לכך היא שהווטוס לטינה מתרגמת 

נמצא בשימוש בהקשר לנשימה  'inspiravit'-בניגוד לאשר  – 'insufflavit''וייפח' 

 , ואין לו משמעות מושאלת בעלת קונוטציה רוחנית. בלבד פיזיולוגית

לציין  . ראוי'anima vivente'-חיה' תורגם -'נפשו בווטוס לטינה אף בוולגאטה כמ

 Fredricksעל פי  –ובשונה מהלטינית הכנסייתית לטינית הקלאסית דומה לבכי 

או  קונוטציה רוחנית 'anima'-עברית המקראית, אין למילים 'נפש' וב (1997:133)

-חי' או אפילו 'חיה' -שמציין 'אדם גג-טויחיה' הוא בי-הצירוף הכבול 'נפשפסיכולוגית, ו

ואין בינה ובין  –גרידא , יציאת הנפש משמעה מוות פיזי . יתרה מזאתחי'-כלומר 'יצור

מילה זו בתרגומה ביוונית,  1:46לוקס כך כנראה גם הבין  84הנשמות כלום.-עולם

, עוד לפני עברה כמה גלגולי משמעותהיוונית מילה האלא שועבורו 'נפשי' מציין 'אני'. 

בסיסי של המילה ה הלמשמע קרוב האצל הומרוס משמעאמנם : הופעת הנצרות

הרגשות  ןשכמאצל פיטגורס היא קיבלה את המשמעות של 'אולם 'נפש' בעברית, 

 . (Norris 1990:861) והמחשבה'

 תיאולוגיים-תשובות פרשנות יצי"ב לאתגרים הלשוניים 
  הלשוניים וממדיהם פירושים

, ורש"י מציין במפורש משפט 'נעשה אדם'הבעיה התיאולוגית הטמונה ב הצבענו על

 שהוא מודע אליה: 

 
 בר' לה:יח.  –'ויהי בצאת נפשה, כי מתה'  84
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נמלך בהם.  –'נעשה אדם': לפי שאדם בדמות המלאכים, ויתקנאו בו 

[ אף כאן בפמליא שלו נטל רשות. אמר להם: יש העליונים בדמותי )בר"ר …]

ה במעשה בראשית אם אין בתחתונים כך בדמותי, הרי יש קנא –ח:יא, יד:יג( 

אף על פי שלא סייעוהו ביצירתו, יש מקום למינים לרדות  85)ברכות לג:ב(.

ולא כתב  -: 'ויברא את האדם' םמינים כתוב בצדה תותשוב)בר"ר ח:ח(. ]...[ 

 )בר"ר ח:ט(. 'ויבראו' 

כז -בעקבות המדרש פירוש זה מעמיד את הקורא על כך שלכאורה בר' א:כו

' א:כו כתוב 'נעשה אדם' )במדברים(, בבר' א:כז כתוב מציג סתירה: בעוד שבבר

' )בנסתר יחיד(. עבור רש"י הבדל זה מצביע על כך שקודם הים את האדםול-ויברא א'

 ואולם הוא ברא את האדם לבדו.     –לוהים נמלך במלאכים -לבריאה, א

 כז מציג סתירה נוספת לזו שעליה מצביע רש"י:-על פי חזקוני בר' א:כו

כי הבריאה הוא לבדו עשאה, כדכתיב:  –אדם': לא כתיב: 'נברא אדם' 'נעשה 

 'ויברא את האדם' )בר' א:כז(, ואומר: 'האדם אשר בראתי' )בר' ו:ז(. 

על פי חזקוני, הכתוב נוקט בפעלים שונים לציון מה שנוטים לחשוב שזאת אותה 

'ויברא את  הפעולה, שהרי מצד אחד כתוב 'נעשה אדם' )בר' א:כו( ומצד שני כתוב

חזקוני  ככל הנראה בעקבות רש"י )דה"מ 'יהי רקיע'(, בפירוש זההאדם' )בר' א:כז(. 

ע.ש.ה, וכמו רש"י הוא מבחין בין שני -עורך אבחנה סמנטית בין הפעלים ב.ר.א ו

מצבים המתוארים בטקסט: המצב המתואר במבע 'נעשה אדם', והמצב המתואר 

 במשפט 'ויברא את האדם'.

 מדברים של 'נעשה'.לשון לת על ידי רש"י וחזקוני היא מהו פשר השאלה הנשא

נוצרי, מה בא לציין לשון מדברים של 'נעשה' אם לא את השילוש. -ובהקשר היהודי

 תשובת רש"י לשאלה זו היא:

'נעשה אדם': לא נמנע הכתוב מללמד דרך ארץ ומידת ענווה, שיהא הגדול  

(. ואם כתב 'אעשה אדם' לא למדנו נמלך ונוטל רשות מן הקטן )סנהדרין לח:ב

 שיהא מדבר עם בית דינו, אלא לעצמו. 

 
אמנם המושג 'קנאה במעשה בראשית' מצוי שם, אולם מדובר שם על מאבק בין שמים   85

 ועל פי "רש"י השלם" )תשמ"ו:טז(, לא נמצאו מקורות לתשובה לשאלה עקרונית זו.  –וארץ 
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על פי רש"י שמסתמך על המדרש, לשון מדברים של 'נעשה' היא ריבוי של 

צניעות. לדידו, השימוש בלשון זו נועד לרצות את המלאכים: "לפי שאדם בדמות 

 ענווה".ובכדי "ללמד דרך ארץ ומידת  –המלאכים ויתקנאו בו, נמלך בהם" 

 לעומת זאת, תשובת חזקוני לשאלה זו היא:

'ואשמע את קול  -יחיד מדבר בלשון רבים  ,מצינו במקום אחר'נעשה אדם': 

, 'דנא חלמא נאמר ופשריה נאמר ח(:אומר: את מי אשלח ומי ילך לנו' )ישעיהו ו ה'

 קדם מלכא' )דניאל ב:לו(. 

בעברית  כבודי של ריבו( לא קיים 2006:347) Joüon & Muraokaלסברת 

 אולם חזקוני סבור שהוא קיים, והוא מביא עדויות טקסטואלית לכך.  – מקראיתה

פירושו ארוך, והשמטנו ממנו את החלקים  –'נעשה' -רד"ק אף הוא מתייחס ל

 שחופפים לדברי רש"י על המינים: 

 בשאר נבראי מטה אמר: 'תדשא הארץ דשא' לוהים נעשה אדם': -'ויאמר א

האחרון ]=הנברא[ , וכשבא לברוא את המורכב )בר' א:כ( , 'ישרצו המים'()בר' א:יא

, להודיע שכל נבראי נהאחרובלכבודו בראו למעלת האדם ואמר 'נעשה אדם'. ו

 . מטה נבראו בעבורו, ושמהו אדון על כולם

 86ל כי כנגד היסודות "ז-אבי-פרשו אדוני –בלשון רבים ' נעשה'ומה שאמר 

' ישרצו(, 'יא:א' בר' )תדשא'כמו שאמר , ראים ברצון האלשמכוחם יצאו הנב, אמר

כי , נעשה אני ואתם בשיתוף: וכאלו אמר ליסודות(. כו:א' בר' )תוצא(, 'כ:א' בר)

וכן מצאנו בדברי . כמו המלאכים, הגוף יהיה מן היסודות והרוח יהיה עליוני

 . במלאכת שמים וארץ נמלך –רבותינו 

 )מורה נבוכים ב:ו(.  ויש מפרשים כנגד המלאכים אמר

בפירושים שלהלן, רד"ק מתמקד במושא של המשפט 'נעשה אדם', כלומר 

אשר ראינו כי הוא נתפס באופן שלילי בפרשנות  –אנוש -במילה 'אדם' במובן של בן

לוהים הוא זה שבורא את -שבעוד שעל פי הכתוב ארד"ק עומד על כך הנוצרית. 

 
אה חכמה בארבע יסודותיו והם: אש והרוח  'וראשית לכל נברא, יסודות אשר ברא, ומה נפל 86

     (.701שס"ג:ת  עזרא-ומים והעפר' )אבן
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)'תדשא הארץ דשא'(,  דשה את הדשאהארץ היא שמ(, הרי 'נעשה אדם'האדם )

מבחינה דקדוקית משמעות הדבר היא שבניגוד )'ישרצו המים'(.  והמים הם שמשריצים

לוהים בכבודו -לשאר פעלי בריאה, נושאו של הפועל המציין את בריאת אדם הוא א

ואם כן, לבריאת אדם ערך סגולי גבוה. לדידו של רד"ק, העובדה שבריאת  –ובעצמו 

ת אחרונה, מצביעה על כך שאירוע זה עומד במוקד סיפור הבריאה )ראה אדם מובא

 –". יתר על כן, בסיפור בריאת אדם "ולמעלת האדם ולכבודו בראו באחרונה(: 92 'עמ

 .כל נבראי מטה נבראו בעבורו, ושמהו אדון על כולם"האדם בעצמו עומד במוקד: "

נעשה' ולא 'אעשה'? לדידו, "כנגד היסודות אמר, ]...[ וכאלו אמר ומדוע כתוב '

ליסודות: נעשה אני ואתם בשיתוף, כי הגוף יהיה מן היסודות והרוח יהיה עליוני כמו 

המלאכים". כלומר רד"ק מצביע על האדם כממזג בתוכו סגולות חומריות מן 

ם מצביעה אולי על כך היסודות, ורוחניות מהמלאכים. יתר על כן, לדידו לשון הרבי

כלומר לשון הרבים של  –שכל הבריאה, ואולי גם המלאכים היו שותפים בבריאה 

מבחינת רד"ק, מיקום סיפור בריאת אם כן, 'נעשה' מצביעה על לשון קוהורטטיב. 

אדם יחסית לשאר הסיפורים, סדר הזמנים, כינויי הגוף שבהם נעשה שימוש לציון כל 

ספרותיים המעמידים -כל אלו הם אמצעים לשוניים –על בריאה, נושא הפועל, הפו

, ההלל על האדםאת האדם במוקד הבריאה. הם מאפשרים לרד"ק לגמור את 

  כנזר הבריאה. ולהעמיד את זה בקדמת הבמה

 לוהים:-מתייחס לעניין הדמיון שבין האדם לאש"י ר

, כמו י רושםל ידנעשה בחותם כמטבע העשויה ענו'. האדם בדפוס' ':בצלמנו'

  '.תתהפך כחומר חותםשכתוב באיוב לח:יד: '

 " )בר"ר ח:יא(. להבין ולהשכיל 'כדמותנו':

תכוון לדפוס הנמצא בחזקת האל, או שהוא מרש"י נו' בדפוס'-באין לדעת אם 

בעצמו הדפוס שבו נטבע האדם. אולם, גם אם רש"י התכוון לאפשרות השנייה, הרי 

ולא העתק מושלם  –פירושו להיות מעין העתקו  לוהים-יוצא מכך שלהיות 'צלם' של א

הדמיון בין האל  מסיק על רש"י'כדמותנו' -משל המקור, כסברת הפרשנות הנוצרית. 

ולא דמיון פיזי. כלומר עבור רש"י לביטוי -מתמצה בכושר 'להבין ולהשכיל' ש ,לאדם

דם וקיימת חפיפה חלקית בין תכונות הא –'בצלמנו כדמותנו' משמעות מטפורית 

 לתכונות האל.    
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 לוהים: -'דמות' חזקוני מבליט את חשיבות האדם בעיני א-'צלם' ו-בפירושיו ל

'בצלמנו': בצלם המלאכים. 'כדמותנו': כדמות המלאכים. ]...[ כדמות הקב"ה 

 אי אפשר לומר שהרי כתוב: 'ומה דמות תערכו לו' )ישעיה מ:יח( ]...[ 

 ליט על כל התחתונים. כמו שאני שליט עליכם, כן יהיה הוא ש

לוהים': בדמות מלאכים, שהרי דיוקן מלאכים ואדם שווה, וכן -'בצלם א

 לוהים' )בר' ג:ה( ]...[.  -תפרש גבי 'והייתם כא

 שלא הוצרך שישאילו לו אחרים שום צלם.  –'בצלמו': בצלם שלו  

 על  אףו –לוהים ברא אותו בצלם -'בצלם': סרסהו ]הפוך את סדר המילים[: 'א

  האדם נברא בצלם כדי להחשיבו., יות נבראו במאמרברשאר ש פי

'כדמותנו', חזקוני מצביע על עליונותו של -'בצלמנו' ול-במישור אחד, בפירושיו ל

ועל פי פירושים אלו, האדם נברא "בצלם מלאכים", וכמו "שאני  –האדם בבריאה 

י, פירושיו נוגחים שליט עליכם, כן יהיה הוא שליט על כל התחתונים". במישור השנ

בפירושו לדה"מ 'כדמותנו' חזקוני ביסוד האנתרופומורפי המצוי בביטויים שהזכרנו: 

-", "'בצלם אכדמות הקב"ה, אי אפשר לומר"מתייחס לבעיה זו בצורה מפורשת: 

יתר על כן, . לוהים' )בר' ג:ה("-לוהים': בדמות מלאכים", "וכן תפרש גבי 'והייתם כא

נראה שהוא דופן של הפסוק )'סרסהו'(: -ני מעורר לקריאה יוצאתדה"מ 'בצלם' חזקוב

יש לקראו  לוהים ברא אותו'-א-במקום לקרוא את הפסוק 'בצלםמתכוון לומר ש

לוהים ברא אותו'. יוצא אם כן מכך שלדידו של חזקוני הכתוב -לקראו: 'בצלם, א

–למו' מפרש 'בצלוהים. כמו כן, הוא -ולא על א –מדבר על האדם כבעל הצלם 

 ל 'בצלם שאו  'לוהים-א 'בצלם שלפירושו ברור אם 'בצלמו'  מפירושו לא'בצלם שלו', ו

-ניתן להבין שמדובר ב –גם אם הוא מתכוון לאפשרות הראשונה . מכל מקום, 'אדם

 . 'לוהים-האישי של א 'בצלמו-בלוהים' ולא -א צלם שברשות'

ת שמציבה הוולגאטה בעקיפין, בפירוש הבא רד"ק מתמודד עם הבעיה התרגומי

 )='בדמותנו'(: 'ad similitudinem nostram'-בתרגום 'כדמותנו' ב

'בצלמנו': ובי"ת 'בצלמנו' תהייה בי"ת העזר, כלומר: עם צלמנו, שהוא השכל. 

 'נעשה' ונתקין אותו אף על פי שהוא מהאדמה. ]...[ 
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ליות. 'כדמותנו': כלומר, נעשהו בצלמנו כדי שיהיה דומה לנו שישתמש בשכ

הדמיון': שלא יוכל להיות דמותנו ממש שיהיה דומה -'כ"ף-ותהיה כ"ף 'כדמותינו' 

מפני חלק העפר שיש בו, אלא יהיה דומה לדמותנו, שישתמש  –לנו בכל חלקיו 

)מורה נבוכים א:א(. והוא באדמה לפי הכוח שיהיה לו בעודנו גוף, כי אם  בשכליות

 בידו תהיה הבחירה )מורה נבוכים ג:ח(. ירצה יוכל להידמות לנו קצת אלינו כי 

ואילו 'דמותנו' מציין דמיון בין האדם  –לוהים הוא שכלו -עבור רד"ק 'צלמו' של א

הדמיון נועדה להצביע על רמת דמיון -לוהים בנוגע לשימוש בשכלו. לדידו, כף-לא

מפני חלק  –מוגבלת: "שלא יוכל להיות דמותנו ממש, שיהיה דומה לנו בכל חלקיו 

אולם "אם  –העפר שיש בו". בהיותו גוף, באופן טבעי האדם "הוא באדמה לפי הכוח" 

 לוהים, שכן בידו תהיה הבחירה החופשית. -ירצה יוכל להידמות" מעט לא

שם את הדגש חזקוני , ואילו שכליושרו הרד"ק האדם דומה לאל בכעל פי רש"י ו

 על הדמיון בכושר להנהיג:

ו 'בצלמנו כדמותנו' פירושו כגוונינו: כמו שאני שליט 'כדמותנו': ]...[ על כורחנ

עליכם, כן הוא יהיה שליט על כל התחתונים. 'ובכל הארץ': מה הניח הכתוב 

 . ]...[מאורות ,מזלות ,מלאכים ,שדים ,אלא בא להוסיף כל דבר כגון רוחותלהזכיר? 

 לוהים': בצלם דיין ושופט ברא אותו )מורה נבוכים א:ב(. -'בצלם א

 'עמלוהים' )ראה -ירושים אלו חזקוני מנצל את פירושי רש"י ורד"ק למילה 'אבפ

לוהים מכוח שמו הוא שליט על האדם )"עליכם"(, כן האדם -ולדידו, כפי שא –( 126

-"שליט על כל התחתונים". מייתור 'בכל הארץ' )''אלא בא להוסיף''( בכתוב: 'ויאמר א

שה אדם ]...[ וירדו בדגת הים, ובעוף השמים, ובבהמה ובכל הארץ, ובכל לוהים נע

חזקוני למד שלא זו בלבד שהאדם אדון לחיות שמסביבו,  –הרמש הרומש על הארץ' 

אלא שהוא אדון לגורלו )מזלות, מאורות(, אדון למלאכים, וכן אדון לשדים )'הרמש 

טאיו.  אם כן, גם כאן הפרת כלומר הוא אדון גם לנפשו, ולח –הרומש על הארץ'( 

 (, מסמנת עבור חזקוני עקיפות. 87 'עמ)ראה  Griceכלל הכמות של 

גם בפרשנותם לבר' ב:ז, באה לידי ביטוי התפעלות פרשני יצי"ב מן האדם. 

 רש"י מציין:  
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נים, 'וייפח נשמה באפו': עשאו מן התחתונים ומן העליונים: גוף מן התחתו

ונשמה מן העליונים, לפי ש: ביום ראשון, נבראו שמים וארץ; בשני ברא רקיע 

לעליונים; בשלישי הראה יבשה לתחתונים; ברביעי מאורות לעליונים; בחמישי 

הוזקק שישי לבראות בו בעליונים ובתחתונים, ואם לאו  –שרצו המים בתחתונים 

 יש קנאה במעשה בראשית )בר"ר יב:ח(. 

את בר' א' על פי מפתח הרלבנטיות לבריאת השמים כסמן של  רש"י מנתח

רוחניות, ולבריאת הארץ כסמן של חומריות. על פי מפתח זה, לולא היה באדם איזון 

בין חומר לרוח, הייתה מופרת ההרמוניה שביקום: "ואם לאו יש קנאה במעשה 

 בראשית". 

ה שמשותפת לו מתחיל 'כדמותנו' רש"י מתמקד בשכליות האדם, כתכונ-בדבור

 כאן, הוא מאיר על המשותף לאדם ולבהמה, ולמפריד ביניהם: –לוהים -ולא

 ' )מדרש הנעלם בז"ח י:ג(.חיה-נפש'אף בהמה וחיה נקראו  ':לנפש חיה'

" )אונקלוס, וסף בו דעה ודבורושנת)=יותר מכולן( אך זו של אדם חיה שבכולן 

 בר"ר ח:יא(. 

אה לידי ביטוי בכושרו לחשוב ולדבר. לדידו של רש"י שכליותו של האדם ב

לשונית, פירוש זה מעניין משום שרש"י עורך זיקה בין מעמדו הרם -מבחינה פילוסופית

 של האדם בבריאה לבין כושר הדיבור שלו, ובין חשיבה לדיבור.

 חזקוני מפתח את אותו רעיון, ואומר: 

 דשבנפיחתו של הקב"ה שהיא רוח הקו ':יפח באפיו נשמת חייםיו"'

כדי  ?וכל כך למה .הימה שלא נפח בשום אף ברי)מדרש הנעלם בז"ח י:ג(, 

וכן  – הקב"ה ןן דעתו לחוד חידה שיקרא לבריות השמות עצמן שקרא להולכו

הוא השם שקרא לו רוש: פי' )בר' ב:יט(. הוא שמו וכל אשר יקרא לו: 'כתוב

  ."הקב"ה קודם שהביאם לו

 ?"וכל כך למהבהמה ביכולת הדיבור. "מדברי חזקוני עולה שמותר האדם מה

לוהים נתן להם, אלא שהוא -לא זו בלבד שהאדם ניחן לקרא לדברים בשם שא

 לוהים. -מסוגל לכוון לדעת א
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  בפירושים  פולמוסיים  ים היבט

פסוקי אדם מציגים שני נושאים פולמוסיים אשר אין ביניהם קשר: האחד הוא סביב 

סביב טבעו א ואת אדם? השני היברב לוהים-האם גם ישו היה שותף עם אהשאלה 

 locus'( הנושא הראשון היווה 1996:235) Bergerעל פי  אנושי של ישו.-לוהי-אדואלי ה

classicus' ב זכה להתייחסות השני הנושאגם אולם  – נוצרי-של הפולמוס היהודי-

 .(4-5'נצחון ישן' )שם:

שהם באים על רקע של   מצביעה על כך היצגנוש יצי"ב בפירושישהדברים  נימת

דיאלוג. אורכו ומורכבותו של פירוש רד"ק מורים על כך, וכן סמני השיח: 'מכאן', 

' )רש"י(; 'אבל', 'מצינו', 'וראייה לדבר', 'אי אפשר לומר', -'שכן', 'וכי יש', 'אף על פי ש

', 'ואם תומר', 'אלא על כורחנו' )חזקוני(. אצל חזקוני בולטת החזרה על המילה 'מצינו

אשר דווקא מצביעה על נדירות הממצא ועל קלישותו, למשל: "מצינו במקום אחר 

'נעשה אדם' רש"י מתחיל במושא הישיר: -יחיד מדבר לשון רבים". את פירושו ל

"לא נמנע הכתוב "ענוונותו של הקב"ה למדו מכאן", והוא ממשיכו באמירה הרטורית: 

בכדי להעניק חוזק לטיעון מדרשי חלש אולי  – מללמד דרך ארץ ומידת ענווה" )רש"י(

זה. גם אצל רש"י וגם אצל האחרים מצויים משפטי הנגדה או שלילה, מהסוג של 

. )רש"י('ואם כתב ]...[ לא למדנו ש'  או  ולא כתב 'ויבראו'" -"כתוב 'ויברא את האדם' 

 השאלה היא אם כן למה שימשו האמצעים הרטוריים הללו.

רות שפירושי יצי"ב כוונו כנגד יהודים עם גישה כמובן אין לשלול את האפש

פסימית כלפי האדם, ולאו דווקא כנגד נוצרים. אמנם הפולמוס סביב משמעות הביטוי 

, וראשית התנהל עם עובדי אלילים ובהמשך עם חז"ללוהים' נמשך מתקופת -א-'צלם

יס אולם, במקביל לפולמוס זה התנהל פולמוס גם בעולם היהודי: על בס –מינים 

רמב"ם נתן את  ג:ח במורה נבוכים(, ו427לוהים )דן תשנ"ג:-ביטוי זה ייחסו 'מידות' לא

ברסלבי -)קליין 87'לוהים-א-במונח 'צלםטמונות בעיות התיאולוגית שמקצת הדעתו ל

 (. 13-22תשמ"ז:

אולם קיימות מספר ראיות  –קשה אם כן לומר בוודאות כנגד מי נאמרו הדברים 

אלו כוונו כנד האתגר הנוצרי דווקא. ראשית, רש"י ורד"ק המצביעות שפירושים 

 
וכותב:   רבורד"ק שהיה מתלמידיו של הרמב"ם )מורה הנבוכים א:א( משתמש במינוח  87
-הצורה המינית )אופן ביטוי הא –ותהיה הכוונה באומרו 'נעשה אדם בצלמנו כדמותנו' "

 .  "התבנית והתוארלא   -לוהות(, שהיא ההשגה השכלית 
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מעיד על  (Berger 1996:4), 'ניצחון ישן' . שניתבפירושיהם 'מיניםמילה 'מאזכרים את ה

 (:235)שם:  ויכוחים שנושאם היה שיתוף ישו בבריאת האדם

אומרים המינים 'נעשה', שניים משמע והן: האב והבן. תדחהו והשב לו: 

כדבריך. האב אמר לבן: בני תסייעני ונעשה אדם אני ואתה. ומרד באמת הדבר 

לוהים את -דכתיב, 'ויברא א –הבן ולא רצה לעזור לאביו. והאב עשה האדם לבדו 

 האדם', ולא כתוב 'ויבראו'. 

כמו כן, שואל המתפלמס בהקשר לבריאת אדם: "אם הוא אלוה, למה כיסה 

בגלוי וידועים וניכרים כדי שיהיו הכל  ]...[ היה לו לעשות מעשיו ?את עצמו בבשר

או ביתר  –אדם'" -, "בכל מקום אפילו הוא עצמו קרא את עצמו 'בןמאמינים בו"

 . (Berger 1996:4, 118) לוהים הוא למה קרא לעצמו אדם?-"אם אבהירות: 

, מודגם בה כמו הספרות הפולמוסית אף על פי שפרשנות יצי"ב אינה חריפה

: "לכן כאשר 5:12רומיים בין לים בינה )למשל אצל רד"ק( קישביתר גודל הפער 

כן פגע המוות בכל  –החטא עלה בארץ על ידי אדם אחד, והמוות בא לרגלי החטא 

"האל  ':'ספר הברית-ברוחה פרשנות יצי"ב קרובה לבני אדם, באשר כולם חטאו". 

אמנם  (.24יעוות משפט להוריד הצדיקים בגיהינום על חטא אדם?" )תלמג' תשל"ד:

גם הפרשנות הנוצרית מעלה על נס את מידותיו של האדם על רקע של הבריאה, 

אצל  –אולם בעוד שתמיד מושווה מצבו האידיאלי אז, למצבו העגום לאחר חטא 

 פרשני יצי"ב אין אזכור לחטא. 

את אולם דווקא מתייחסים בחיוב כלפי האדם, יצי"ב  יפרשנ תמידאמנם לא 

ם באופן שמחמיא לאדם. ראוי לציין כי במדרשים יפרשמ הםפסוקי בריאת האדם 

ת פנים לכאן ולכאן, ומצביעים עהמצוטטים אין המצב כך, ובמרביתם מתאפיינים בהב

למשל בבר"ר ח:ד שמצוטט לעיל כתוב: "אמר רבי  –על טבעו הדואלי של האדם 

ם ברכיה: 'בשעה שבא הקב"ה לברוא את אדם הראשון, ראה צדיקים ורשעים יוצאי

רשעים יוצאים ממנו; ואם לא אברא אותו, היאך  –ממנו. אמר: אם אני בורא אותו 

צדיקים יוצאים ממנו ...". קיימים גם מדרשים המבליטים את רשעותו של האדם 

ועל פי רמב"ם )מורה נבוכים א:ב(, בשל חטאו נשללה מהאדם  –)סנהדרין לח:ב( 

כלום לא מזונותיו ורוב מעשיו". לוהים השווה אותו "לבהמות ב-השגתו השכלית, וא

האדם יחטא? בספר בראשית את הרמב"ם, ולא ידע שבעוד כמה עמודים רד"ק הכיר 
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מדוע אין נושאים אלו עולים על הפרק בדברי פרשני יצי"ב ובמדרשים שהם מביאים? 

 (:466דוראנט )תשכ"ה: קשה גם שלא לראות את הניגוד שבין פירושים אלו לדברי

יוס הראשון שחרר שניים מעבדיו, ופיו הפיק מרגליות האפיפיור גרגור

על חירותם הטבעית של בני האדם. אלא שהוסיף להעסיק את מאות 

העבדים בנחלות האפיפיורות ואישר חוקים אשר אסרו על העבד להיעשות 

חורין. הכנסייה אמנם הוקיעה את מכירתם -לכומר, או לשאת נוצרייה בת

אך התירה את שעבודם של מוסלמים ושל של שבויים נוצרים למוסלמים, 

בני אירופה שלא קיבלו עליהם את הדת הנוצרית. אלפי סלווים וסרצנים 

שנלקחו שבי חולקו בין מנזרים כעבדים. החוק הקאנוני אמד לפעמים את 

 עושרן של אדמות הכנסייה  על פי מספר העבדים. 

נמשך  ךא –"א ימאה החדל להתקיים בלדידו )שם( באדמות הכנסייה מצב זה 

נהנתה ממצב זה: "איכרי שבאחוזות המלך והאדונים, קיבל גיבוי מצד הכנסייה, 

ם ואת נפשות אדוניהם, חילותיהם, כמריהם ומלכיהם" יהאירופה כלכלו את נפשות

(. "בהסתבכה במערכת הפיאודאלית מצאה את עצמה מוסד כלכלי ולא רק 471)שם:

ערורייה בעיני נוצרים מצניעי לכת, שיחת כל דתי בלבד. נחלותיה, זכויותיה, נעשו ש

 (. 474בפי המינים" )שם:

יו, כלפמול תמונה קודרת זו של האדם בחברת ימי הביניים ויחסה של הכנסייה 

בולטים  –מול הפנים לכאן ולכאן שמציגה הפרשנות היהודית המדרשית והמיימונית 

לוהיו, -בעיני א האקורדים הצורמים שבשירת ההלל של פרשני יצי"ב על האדם

ימי או היהודי של צמית בין הבזמנם של פרשני יצי"ב היה אלות: מה ש נשאלותו

האם יהודים הרגישו שכל הבריאה ? )ראה רש"י, רד"ק וחזקוני(. ךמלאבין ל הביניים

? הימית, השמימית והארצית םעל סביבת משתחווה אליהם? )רד"ק(. האם שלטו

)חזקוני(. האם נעלמה מעיני פרשני יצי"ב,  ?יםלגורלם ולשד ניםאדוהם היו  כלום

שבשל חטאו של אדם בזיעת אפם אוכלים לחם וסובלים? אם כן, יש להניח האמונה 

משולבים בה קרוב לודאי חריפה אשר שבפירושי יצי"ב אלו קיימת ביקורת תיאולוגית 

 גם עניינים חברתיים.
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בבראשית, בבר' א' ובבר' ב'. אולם כמו בריאת אדם, אף בריאת חוה מתוארת פעמיים 

לוהים את האדם -זמנית )'ויברא א-בעוד שבבר' א:כז, נשמע כאילו אדם וחוה נבראו בו

בבר' ב' אין קשר גלוי בין  –לוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם'( -בצלמו בצלם א

בריאת אדם לבריאת חוה, ובריאת חוה שמתוארת אחרי בריאת אדם, באה לפתור את 

( גם אם מהתנ"ך עשוי 28עיית בדידותו של אדם. לדידה של שחר )תשנ"א:ב

להשתמע שהאישה לא נתפסה כשוות זכויות לגבר בחברה המקראית, הרי הוא לא 

( "הארוטיקה המשתמעת 33קורא לקפח את האישה. כמו כן, על פי ביאלה )תשנ"ג:

כן הנביאים משיר השירים, הייתה כשרה למהדרין מנקודת ההשקפה המקראית", ו

 לוהיו.-ישראל לא-ארוטיים בכדי לתאר את היחסים שבין עם םעושים שימוש בדימויי

Vulg: (26) Et ait: Faciamus hominem ad 

imaginem et similitudinem nostram; et praesit 

piscibus maris, et volatilibus caeli, et bestiis, 

universaeque terrae, omnique reptile quod 

movetur in terra. (27) Et creavit Deus hominem 

ad imaginem suam; ad imaginem Dei creavit illum, 

masculum et feminam creavit eos. (28) 

Benedixitque illis Deus et ait: crescite et 

multiplicamini et replete terram, et subjicite 

eam, et dominamini piscibus maris, et 

volatilibus caeli, et universis animantibus, quae 

moventur super terram. 

ים -א   ַוֹיאֶמר ( כו : )א ' בר   ַנֲעֶׂשה  ֹלהִׁ

ם  ֵמנּו  ָאדָּ ַצלְּ מּוֵתנּו  בְּ דְּ דּו  כִׁ רְּ יִׁ ַגת  וְּ דְּ  בִׁ

ם  עֹוף  ַהיָּ ם  ּובְּ ַמיִׁ הֵ  ַהשָּ ל  מה ּוַבבְּ כָּ  ּובְּ

ָאֶרץ  ל  הָּ כָּ ֶרֶמׂש  ּובְּ ֹרֵמׂש  הָּ ָאֶרץ  ַעל  הָּ  .הָּ

א ( כז ) רָּ בְּ ים -א   ַויִׁ ם  ֶאת  ֹלהִׁ ָאדָּ מוֹ  הָּ ַצלְּ  בְּ

ֶצֶלם  ים -א   בְּ א  ֹלהִׁ רָּ ר  ֹאתוֹ  בָּ כָּ ה  זָּ ֵקבָּ  ּונְּ

א  רָּ ם  בָּ ֶרְך ( כח ) .ֹאתָּ בָּ ם  ַויְּ ים -א   ֹאתָּ  ֹלהִׁ

ֶהם  ַוֹיאֶמר  ים -א   לָּ רּו  ֹלהִׁ בּו  פְּ אּו  ּורְּ לְּ  ּומִׁ

ָאֶרץ  ֶאת  ֻשהָּ  הָּ בְּ כִׁ דּו  וְּ ַגת  ּורְּ דְּ ם  בִׁ  ַהיָּ

עֹוף  ם  ּובְּ ַמיִׁ ל  ַהשָּ כָּ ה  ּובְּ ֹרֶמֶׂשת  ַחיָּ  ַעל  הָּ

ָאֶרץ    . הָּ

(178 'מע)תרגומים לאנגלית ב 

 
 חוה

 
 כח( -זכר ונקבה בראם )בר' א:כו
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 כד(-וייבן הצלע לאישה )בר' ב:יח

ים ֹלא-א   'הַוֹיאֶמר ( יח)  טֹוב  -ֹלהִׁ

ַבדֹו ֶאע ֶׂשה ם לְּ ָאדָּ יֹות הָּ ּלֹו ֵעֶזר -ה 

דוֹ  ֶנגְּ ֶצר ה (יט) .כְּ ן  -א   'ַויִׁ ים מִׁ ֹלהִׁ

ל עֹוף  ֵאת כָּ ֶדה וְּ ל ַחַית ַהשָּ ה כָּ מָּ ֲאדָּ הָּ

ם ַויָּ  ַמיִׁ אֹות ַמה  ַהשָּ רְּ ם לִׁ ָאדָּ ֵבא ֶאל הָּ

ם   ָאדָּ א לֹו הָּ רָּ קְּ ֹכל ֲאֶשר יִׁ א לֹו וְּ רָּ קְּ יִׁ

מוֹ  ה הּוא שְּ א  (כ. )ֶנֶפש ַחיָּ רָּ קְּ ַויִׁ

ם ֵשמֹות ָאדָּ ל, הָּ כָּ עֹוף -לְּ ה ּולְּ ֵהמָּ ַהבְּ

ם  ָאדָּ ֶדה ּולְּ ֹכל ַחַית ַהשָּ ם ּולְּ ַמיִׁ ַהשָּ

דוֹ -ֹלא ֶנגְּ א ֵעֶזר כְּ צָּ   'ַוַיֵפל ה( כא. )מָּ

ם -א   ָאדָּ ה ַעל הָּ ֵדמָּ ים ַתרְּ ן ֹלהִׁ ישָּ ַויִׁ

ר  ׂשָּ ֹגר בָּ סְּ יו ַויִׁ ֹעתָּ ַצלְּ ַקח ַאַחת מִׁ ַויִׁ

ֶתנָּה ֶבן ה (כב) .ַתחְּ ים ֶאת  -א   'ַויִׁ ֹלהִׁ

ה   שָּ אִׁ ם לְּ ָאדָּ ן הָּ ַקח מִׁ ע ֲאֶשר לָּ ַהֵצלָּ

ם ָאדָּ ֶאהָּ ֶאל הָּ בִׁ ם ( כג. )ַויְּ ָאדָּ ַוֹיאֶמר הָּ

ר ֹזאת ַהַפַעם ֶעֶצם ֵמֲעצָּ  ׂשָּ ַמי ּובָּ

ֵרא  קָּ ֹזאת יִׁ י לְּ רִׁ ׂשָּ בְּ המִׁ שָּ יש  אִׁ י ֵמאִׁ כִׁ

ה ֹזאת יש  ( כד) .ֻלֳקחָּ ַעל ֵכן ַיֲעזָּב אִׁ

תֹו   שְּ אִׁ ַבק בְּ דָּ מֹו וְּ ֶאת אִׁ יו וְּ ֶאת ָאבִׁ

ד ר ֶאחָּ ׂשָּ בָּ יּו לְּ הָּ   .וְּ

Vulg: (18) Dixit quoque Dominus Deus non est 

bonum esse hominem solum faciamus ei 

adiutorium similem sui. (19) Formatis igitur 

Dominus Deus de humo cunctis animantibus 

terrae et universis volatilibus caeli adduxit ea 

ad Adam ut videret quid vocaret ea omne enim 

quod vocavit Adam animae viventis ipsum est 

nomen eius. (20) Appellavitque Adam 

nominibus suis cuncta animantia et universa 

volatilia caeli et omnes bestias terrae Adam 

vero non inveniebatur adiutor similis eius. (21) 

Inmisit ergo Dominus Deus soporem in Adam 

cumque obdormisset tulit unam de costis eius et 

replevit carnem pro ea. (22) Et aedificavit Dominus 

Deus costam quam tulerat de Adam in mulierem et 

adduxit eam ad Adam.  (23) Dixitque Adam 

hoc nunc os ex ossibus meis et caro de carne 

mea haec vocabitur virago quoniam de viro 

sumpta est. (24) Quam ob rem relinquet homo 

patrem suum et matrem et adherebit uxori suae 

et erunt duo in carne una. 

 ( 397 'עמתרגומים לאנגלית ב)

חז"ל  אף על פי שאין ההצדקה מהכתובים להתייחסות שלילית כלפי האישה, מדרשי

( בימי 23-62ועל פי גרוסמן )תשס"א: –על בריאת חוה אינם נקיים בעמדות מיזוגיניות 

רו גם נקודות חושך. יחד עם זאת, לסברת הביניים במעמד האישה היהודייה ניכ

 

 
 מארון הספרים של המתרגם



 

180 
 

( "המחשבה היהודית גרסה בלי הסתייגות את נחיצותה של 33ביאלה )תשנ"ג:

המיניות בכל הנוגע להמשך הדורות ולפרייה ורבייה. אף על פי שהיא מוצאת קשר 

בין מיניות ליצר הרע היא טוענת לצד של זכות השמור למיניות שהרי כפי שאומר 

א יצר הרע, לא בנה אדם בית, ולא נשא אישה, ולא הוליד בנים, ולא המדרש: אילול

 נשא ונתן )ברר' ט:ז(". לא כן, עולה מהברית החדשה ומכתבי אבות הכנסייה. 

בכתבי הברית החדשה הראשונים, ישו מתואר כמי שמגלה אמפתיה רבה כלפי 

ה שבתחילת (. כמו כן, נרא12:41, מרקוס 7:36הנשים אפילו מהמעמד הנמוך )לוקס 

הנצרות האישה שיחקה תפקיד חשוב ביותר: נשים ליוו את ישו לאורך כל דרכו 

(, הקלו עליו בשעת ייסוריו, היו עדות 8:2-3(, פרנסו אותו )לוקס 15:40)מרקוס 

(, ולאחר מותו מילאו תפקידים מיסיונריים ותפקידי הנהגה 20:1-18לתחייתו )יוחנן 

ין עדות כי ישו התחתן, הקים משפחה או הביא ילדים (. יחד עם זאת, א16:3-5)רומיים 

, אל האלבדרך רציני מכשול מוסד המשפחה ב ראהויתרה מזאת, ישו  –לעולם 

 . 19:10-12, 8:21-22ממתי  לפחות על פי העולה

( או המצווים 3:28בצד פסוקים המבליטים את השוויון בין הזכר לנקבה )גלטיים 

ניים יפסוקים מיזוגבכתבי פאולוס קיימים מספר ( 5:28לאהוב את האישה )אפסיים 

'האישה תלמד דומם בכל הכנעה. ואינני  :2:11-15טימותיוס א' כמו למשל  –במיוחד 

נותן רשות לאישה ללמד, אף לא תתנשא על האיש, אלא תידום. כי אדם נוצר 

בראשונה ואחריו חוה. ואדם נפתה, כי האישה שמעה לקול המשיא ותבוא לידי 

מתבטא בשלילה כלפי הזוגיות: 'ולאנשים אשר נשים אין  7:1-40קורינתיים א'  עברה'.

להם, או לאלמנות הנני אומר להם כי ישבו בגפם כמוני. איש אשר אין לו אישה דואג 

לנשים במיוחד שלא  קורא 7:25א'  לחפצי שמים, איך ייטב בעיני האדון? קורינתיים

ות נתפסת כדבר שראוי להימנע ממנו, מהברית החדשה עולה אפוא שהזוגי להתחתן.

שכן היא מהווה מכשלה בדרך אל הבורא. הזוגיות נסבלת כברירת מחדל, כטריז 

 –( 7:9בפני הזנות, כמצב שבו אין לגבר אפשרות להשתלט על יצריו )קורינתיים א' 

 (. 5:22וגם אז התנאי לכניעת הגבר ליצרו הוא שהאישה תהיה כפופה לו )אפסיים 

ת הכנסייה בולטת אולי אפילו יותר הגישה השלילית כלפי האישה: בכתבי אבו

כלומר כצלם הגבר  –לוהים -אצל אוגוסטינוס האישה נתפסת כצלם צלמו של א

לוהים: 'נעשה לו עזר -(. כריזוסטומוס אומר: "בימים ההם אמר א29)שחר תשנ"א:
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 88ותו האל?"כנגדו'. בזמן הזה אין הוא אומר כך! וכי הזקוק לעזר איש שהושיע א

לוהי היה יפה לשעתו, ובעידן הישועה בטלה חשיבותו, -כלומר, לדידו הציווי הא

Turcan (1990:15-21 )והאישה מהווה למעשה תזכורת כואבת לחטא הקדמון. 

"האם את יודעת שאת שמתאר את תפיסת האישה אצל טרטוליאנוס, מצטט ממנו: 

-נוטשת הראשונה של החוק האעצמך היא חוה? את שער השטן, הבוגדת של העץ, ה

-הא-לוהים, ועקב המוות שהבאת אפילו בן-לוהי. את ניתצת בקלות את דמות הא

אם כן, על פי טרטוליאנוס לא זו בלבד שחוה ובנותיה הביאו  לוהים היה צריך למות".

מדבריו עולה אפוא  –את המוות לעולם, כי אם רובצת עליהן האשמה על צליבת ישו 

 ם רובצת אותה אשמה כמו על היהודים. שלמעשה, על הנשי

אמנם הירונימוס ניהל תכתובת ענפה עם נשים שפרנסו אותו והעריצוהו, ואף 

הקדיש להן חלק ניכר מכתביו ותרגומיו )למשל לפאולה ולאאוסטכיה(. אולם, 

 –בכתביו הוא מבטא עמדות מיזוגיניות קיצוניות: בעיניו חוה אשמה בחטא הקדמון 

 Barrם, צאצאות חוה, נגזר לכפר במעשיהן על חטא זה. מדברי ולפיכך על הנשי

( עולה שתרגומו של הירונימוס הושפע מדעותיו על נשים. היא מביאה 1982:268-273)

ואחת מהשתיים, הדמויות  –דוגמות רבות לתרגום מוטה נגד האישה בוולגאטה 

חוה -כבנותהמקראיות הנשיות מצטיירות כטיפוס של מרים הבתולה, או לחילופין 

הראויות לכל גנאי. יחסו של הירונימוס לנישואין היה שלילי במיוחד: והרי עוד לפני 

שהחל לערוך את הוולגאטה, שימש הירונימוס לשופר המתנגדים למוסד הנישואין 

בחצר האפיפיור ברומא, דגל באורח חיים של פרישות, ונחשב לאחד ממייסדי מוסד 

. ביצירתו על בתוליה התמידיים של מרים (Rebenich 2002:12-20)הנזירות הבולטים 

המבורכת, עורך הירונימוס השוואה בין חיי הנישואין לחיי הפרישות: הוא מתאר את 

תלאות חיי הנישואין, שמתוארים כדרך ללא מוצא, ומעלה על נס את חיי הבתולין 

 שהם לדידו 'פרח הנישואין'. 

ד הכנסייה, התפתחה ( במקביל לעלייה במעמ31לסברת שחר )תשנ"א:

בתרבות המערב גישה קוטבית כלפי האישה: האלהה והשגבה של אם ישו המושיע, 

 
88 Chrysostomos, "Homilies on St John", in Ancient Christian Commentary on Scriptures, I, 
p.64. 
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ומאידך גיסא, עוינות  89מרים הבתולה עד כי היא מסמלת את הכנסייה מחד גיסא;

חוה בשל היותה מקור כל הרע משום חלקה בחטא הקדמון -והנמכה של האישה בת

רות אלא לתקן את חטא חוה. הלכה ולעיתים מתקבל הרושם שלא קמה הנצ –

למעשה, גישה תיאולוגית זו גרמה להערצה של הנזירות, ואילו האישה היודעת חיי 

 (. 31מין, ההרה והיולדת נתפסה כיצור נחות המעורר סלידה )שם:

מדברים אלו מבינים את גודל האתגר שהציבו עבור פרשנים נוצרים, הפסוקים 

 'את הארץולחוה 'פרו ורבו ומילאו ים לאדם אומר על פי פשוטםאשר  –בבר' א' וב' 

 'אמו ודבק באשתו והיו שניהם לבשר אחד-אביו ואת-איש את-בויעז-ש)בר' א:כח(, ו

( מסב את תשומת הלב שבר' א:כח אינו מאוזכר כלל 1989:223) Cohen)בר' ב:כד(. 

 ולוס פאאולם  – 5:31-32אפזיים במצוטט  בר' ב:כאאמנם כמו כן, בברית החדשה. 

מדבריו עולה  '.עדתו המשיח ועל גדול הסוד הזה ואני מדבר עלאומר על פסוק זה: '

כי הוא תפס את הפסוקים הדנים בחוה כחייבים להיקרא באופן אלגורי, וכטומנים 

 ך פסוקים אלושיימפואטייה פיתח רעיון זה, ומ הילריוססוד הקשר שבין ישו לכנסייה. 

עבורו פסוקים אלו פותחים  90(.'sacramenta futuri'-ה'סודות אחרית הימים' )לאוצר 

כריסטוס מוליד/יולד את הכנסייה, רוחץ אותה, מקדש  סידרה של תיאורים בהם

 אותה, קורא לה בשם, בוחר אותה ופודה אותה. 

למרות עמדתה הנוקשה של הכנסייה כלפי הנשים, הנישואין קיבלו מעמד של 

שאף דבר זה היה בעוכרה של מערכת  ייתכן 91(.19:5סקרמנט שבל יופר )מתי 

היחסים שבין המינים, שכן משום קדושתם כבלו הנישואים בני זוג שלא חיו 

בהרמוניה, והאישה שילמה על כך את המחיר. מכל מקום, הפסוק במתי קיבל פירוש 

 אלגורי, אשר הקנה מעמד של ברית נישואין לקשר שבין הנזיר לכנסייה. 

 
כינוייה הרבים של מרים הבתולה משקפים את מידת הערצה שלה היא זוכה: בנוסף   89

-נו במידהאות-שאוהבת-הכנסייה', 'החסד', 'אחותנו', 'זאת-האל', היא 'מולידת-להיותה 'אם
החכמה',  -האל', 'כס-יאים', 'שפחתהנב-והארץ', 'אם-השמים-רבב', 'מלכת-ביותר', 'ללא-הרבה
-הנוצרים', 'מגן -הבריאה', 'סנגוריתנו', 'ישועת-השמים', 'פנינת-הקודש', 'שער-רוח-'מקדש

-הא-השדים', 'קריית-השלום', 'פחד-החוטאים', 'מלכת-החולים', 'מקלט-האמונה', 'ישועת
 החדשה'. -חוה הברית'. היא גם ואולי אף בעיקר '-ם', 'ארוןלוהי

90 Hilarius Pictaviensis, “Tractatus mysteriorum”, 1.  
: 'ואמר על כן יעזב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו שניהם לבשר  6-19:5מתי  91

פרד  להים אל י -אחד. ולזאת אפוא אינם עוד שנים כי אם בשר אחד ולכן את אשר חבר א
 אדם'.
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Louth (2001:37מציין כ ) י הציווי 'פרו ורבו' עורר פולמוס חריף בקרב אבות

הכנסייה: מחד גיסא, אוגוסטינוס למשל ראה את תהליך הפריה ורבייה והנישואין 

מאידך גיסא, רבים היו אבות הכנסייה שחלקו על כך, והעניקו לציווי  92בחיוב;

מילה 'רוח', וה-בבראשית משמעות אלגורית גרידא: אוריגנס פירש את המילה 'זכר' 

וראה בחיבור שביניהן את המקור למחשבות המועילות לשליטה על  –'נפש' -'נקבה' 

גרגוריוס מניסה תפס את הציווי 'פרו ורבו' כציווי על הגדילה, והוא מבחין  93הבריאה.

לדידו, הגדילה הרוחנית היא העדיפה, והיא כרוכה  –בין גדילה גופנית וגדילה רוחנית 

יוס קישר בין פריה לבין התרחבות הכנסייה באמצעות מתוד 94האל.-בדבקות בדרכי

-איגרת בר 95עשיית נפשות והטבלתן לנצרות, ולאו דווקא באמצעות הבאתן לעולם.

נבא מקשרת בין 'פרו ורבו' להמשך הפסוק שבו כתוב: 'ומלאו את הארץ, וכבשוה ורדו 

י לפרות ולרבות ]...['. הוא סבר שמוקד הפסוק אינו מצוי דווקא בתחילתו, כלומר בציוו

כי אם הוא מצוי בסופו, בציווי לכבוש ולשלוט על הארץ שהן מטרות שהכנסייה  –

 .(Cohen 1989:225)אימצה כבר בהיווסדה 

והוצאת הצלע לשם בריאת חוה היא מצב דם תרדמת א טרטוליאנוס עבור

 96הכנסייה.-ייסודאילו לידת חוה מסמנת את ו – ישו על הצלב-למות נבואי, ומשולה

 In') 'בתרדמת אדם ייסד ישו את הכנסייה'-הילריוס ביטא רעיונות אלו באומרו ש

somno Adae Christus generat Ecclesiam'.)97  ,את מהווה שנלקחה מאדם  עהצללדידו

 הממנו נבנתשהוא הלוגוס שקרם עור ובשר ו –( 'גופא-ישו') 'corpus Christi'-ה

דם הצליבה, המרמז לטבילה ומטהר  אדם שנשפך מהוצאת הצלע הוא-. דםהכנסייה

את החוטאים. 'עצם מעצמי' מרמז לתחייה. הפיכה ל 'בשר אחד' פירושה שישו 

 . והכנסייה התאחדו בגוף אחד

ר ותיו ויסגוקח אחת מצלעיוי, מתודיוס קישר בין 'Daniélou (1950:38)לדידו של 

בצדו ויצא דם ' )בר' ב:כא(, לבין 'אך אחד מאנשי הצבא דקרו בחנית בשר תחתנה

 
92 Augustinus, “De Genesi ad literam”, 9.3.5-6.  
93 Origenes, "Homiliae in Genesim", 1.15. 
94 Gregorius of Nyssa, "On the Origin of Man", in Ancient Christian Commentary on 
Scriptures, 1, p. 38. 
95 Methodius, "Symposion he peri hagneias", 3.8.  
96 Tertullianus, "De anima", 11. 
97 Hilarius Pictaviensis, “Tractatus mysteriorum”, 1.   
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וראה בתרדמת אדם והוצאת צלעו הטרמה לצליבה. הוא דימה  –( 19:34ומים' )יוחנן 

  98.לייסורי ישו על הצלב, ת ייסורי אדם בשעת פציעתו לשם הוצאת צלעוא

( רמזו 'עכשיו')= 'nunc' וולגאטה במילהבהמילים 'זאת הפעם' המתורגמות 

והמקור לסברה נמצא  – 99ה בלבדלמיידיות הישועה, ולכך שהיא תלויה בכנסיי

. בפסוק זה מבטיח עדן'-אומר אני לך, כי היום תהיה עמדי בגן 'אמן' : '23:43בלוקס 

ישו לפושע שעומד להיתלות אתו ישועה מיידית, שכן האמין בו. בפרשנות הנוצרית 

שכן יכולים לזכות -הקדומה המיידיות שבישועה קשורה לחוסר הסלקטיביות שלה 

 ת. הישועה הבלעדי תכמעניק את עצמה הכנסייה תתפיסול –כמו צדיקים בה חוטאים 

)='גדלו ורבו'(. תרגום זה  'crescite et multiplicamini'בוולגאטה 'פרו ורבו' מתורגם 

הוראתו הפשוטה של הפועל  )Hostetter (1997:676-680שעל פי  משוםמעורר בעיה 

ואילו הפועל הלטיני  –.ר.ה היא לשאת פרי, להפיץ את הגזע ולתנות אהבים פ

'crescare'  משמעו 'לגדול', 'להתעצם' או 'להתהוות'. אמנם לדידו )שם( בהושע קיים

-( גם מתרגום1986:97) Harlשימוש בפועל פ.ר.ה. במשמעות מושאלת זו, ושעל פי 

טקסט נעשה שימוש -אולם, בקו –' 'לפרות' פירושו 'לגדול-השבעים עשוי להשתמע ש

באותו ביטוי בהקשר של בריאת העופות והשרצים )בר' א:כב(. יתרה מזאת, בצד 

תואם שנוסח דומה לזו של הוולגאטה, מובא ההגרסה העיקרית של הווטוס לטינה, 

 )='הולידו ורבו'( 'nascimi et generate': 'פרו ורבו'מילים ההמשמעות הפשוטה של את 

 יועמדותלאור להירונימוס עמדה ברירה תרגומית שונה מזאת שהוא בחר. ף אם כןו –

יש   , (Barr 1982:268-273) מוסד הנישואיןהמיניות ו כלפיהירונימוס של שליליות ה

כוונה כפולה בתרגומו: ראשית, הוא לא רצה שישתמע הייתו לו ככל הנראה  להניח כי

וא רצה לצעוד צעד לעבר ולרבות. שנית, ה-מהתרגום שהמקרא מצווה לפרות

ורבו ומילאו את הארץ וכבשוה ורדו בדגת הים -'פרו-הפרשנות הנוצרית אשר ראתה ב

צו מיסיונרי להגדיל את כוחה של  –ובעוף השמים ובכל החיה הרומשת על הארץ' 

 . (Cohen 1989:225) הכנסייה ולשלוט בכל חלקי תבל

 
98 Methodius, "Symposion he peri hagneias", 3. 
99 'Salus extra Ecclesiam non est', in Cyprianus, "Epistulae", 73, 21,2.   

 

 תיאולוגיים ושולחן המתרגם-אתגרים לשוניים
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ולווטוס לטינה  (Harl 1986:105)קיים דמיון רב בין הוולגאטה לתרגום השבעים 

אעשה לו עזר  –לוהים: 'לא טוב היות האדם לבדו -בנוגע לתרגום הפסוק 'ויאמר ה' א

  'faciamus'-כנגדו' )בר' ב:יח(. בעוד שבנוסח המסורה כתוב 'אעשה', בוולגאטה כתוב 

מעמיד את האישה ואת הגבר באותו  )שם( תרגום זה Harl. לדידה של )=נעשה(

גם בבריאת אדם נוקטת התורה בלשון 'נעשה'. אולם אין לשלול כי , שהרי מעמד

, עם אדם האלקדומה שגרסה שלפני בריאת חוה נועץ תרגום זה משקף פרשנות 

היא שהגבר השתייך כביכול לצוות ההיגוי של בריאת האישה, הדבר  משמעותו

 ו רם מזה של האישה אפוא. מעמדו

אעשה לו עזר ם בפסוקים שלפנינו: 'הצירוף הכבול 'עזר כנגדו' מופיע פעמיי

  'adiutor similis eius'. הוא תורגם, כ(בר' ב:) 'לא מצא עזר כנגדו'-ו יח(בר' ב:)' כנגדו

שמשמעו 'עזר הדומה לו'. תרגום זה אינו שגוי, אולם הוא משקף ברירה פרשנית אחת 

יחס 'כנגדו', (, בשתי היקרויותיו צירוף ה153מיני שתיים לפחות. לדברי קוגוט )תשס"ב:

בא בסמוך ולאחר שם העצם 'עזר' שהוא משלים מוצרך של 'אעשה' או של 'מצא'. 

הפועל 'כנגדו': -משמעית של תואר-אולם הצירוף 'עזר כנגדו' אינו מכתיב הבנה חד

או נשואו האדוורביאלי של  –הוא עשוי להיות משלימו הבלתי מוצרך של אעשה/מצא 

נה העומק: 'עזר ]היה/ יהיה/ יש[ כנגדו', ונשוא 'עזר' במשפט התשתית השמני שבמב

אדברביאלי זה הוא למעשה משלימו הבלתי מוצרך של פועל הוויה המצוי 

פוטנציאלית ברקע המשפט )היה/יהיה/יש(. על פי מעמדו הדקדוקי 'כנגדו' מקבל 

משמעות של: 'למולו', 'לעומתו' או 'כערכו', 'כדוגמתו'. לכאורה התרגום של הירונימוס 

מנטרל את ההשתמעויות 'השליליות' הקיימות במילה 'נגד'. אולם, צמצום משמעות 

המילה 'כנגד', גוזל מהאישה את מעמדה העצמאי, ומצייר אותה כעוזרת של הגבר 

 דבר שעולה בקנה אחד עם תפיסת האישה אצל פאולוס ואבות הכנסייה.  –גרידא 

צא הפסוק שבו מופיע בפענוח הביטוי הסתייעו פרשני יצי"ב בהקשר שבו נמ

לוהים: לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו'. כידוע -הביטוי: 'ויאמר ה' א

כלך ממנו וומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו כי ביום אהפסוק שבא לפניו הוא: '

להים מן האדמה כל חית -א 'ויצר הוזה שבא אחריו הוא: ' –( יז' )בר' ב:מות תמות

השמים ויבא אל האדם לראות מה יקרא לו וכל אשר יקרא לו  השדה ואת כל עוף

(. אף על פי שלכאורה לא ברור לעין מהו קשרו יט' )בר' ב:האדם נפש חיה הוא שמו

 לפסוקים אלו, פרשני יצי"ב הפיקו תובנות מעניינות מההקשרים הללו.
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-אקח 'וילוהים את אדם בתרדמה, -בבר' ב:כא מתואר כיצד לאחר שהפיל א

ועל פי הפרשנות הנוצרית קיימת זיקה בין פסוק זה לסיפור  –' אחת מצלעתיו לוהים

 רגום אונקלוס(, לת88הצליבה. באופן הדומה לתרגום השבעים )צפור תשס"ו:

. אולם על פי 'tulit unam de costis eius'ולווטוס לטינה, משפט זה תורגם בוולגאטה 

Hamilton (1990:178בעברית המקראית אין למיל ) ה 'צלע' משמע של 'עצם המחברת

פי בעיקרו של דבר משמעה הוא 'צד', כ – ('costis')בין עמוד השדרה לבית החזה' 

 ר רש"י.וסבש

)=מילא בשר  'replevit carnem pro ea': תורגם'ויסגר בשר תחתנה' אטה בוולג

לוהים מילא בבשר את החלל -שאאפוא היא בוולגאטה  משפטה. משמעות תחתיה(

הנוצרי תרגום זה השתלב עם האמונה  הקשרבו – צל אדם מלקיחת הצלעשנוצר א

  Koehler & Baumgartnerאמנם על פי .(incarnation)בהתלבשות האל בבשר 

אולם בצד הוראה זו, 'סגר'  –( 'מלא' היא מההוראות של הפועל 'סגר' 1995:743)

 'פתח'. -פירושו הוא בעיקר ההפך מ

, שמשמעה בלטינית 'aedificavit'וולגאטה בתורגמת מהמילה 'וייבן' )בר' ב:כב( 

נוצרי, בהקשר הכמו כן, . ולא סתם 'בנה'- 'ייסד', 'כונן' ואף 'ברא'הוא 'הקים', 

'aedificare' לפועל זה משמעויות  וכן, –ה כנסייה-היא מילה שמשמשת לציון ייסוד

לעומת זאת, . 'לחזק את האמונה על ידי הטפת מוסר'-מושאלות של 'להוות מופת' ו

 ,'formavit'בווטוס לטינה 'וייבן' תורגם במשלב נמוך יותר ובלשון ניטראלית יותר: 

'fabricatus  est', 'fecit', 'finxit' – .וכך הבינו מילה זו פרשני יצי"ב 

במיוחד במנותק  ב:כג(בר' הביטוי 'זאת הפעם' )קשה להבין את משמעות 

 :ויאמר האדם: 'אה לראשונה את חוהור זהפותח את מאמר אדם כשמההקשר. הוא 

ככל הנראה בעקבות תרגום השבעים )צפור . 'זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי

זה )' 'hoc nunc' הפעם' מתורגם-לטינה, בוולגאטה 'זאת-(, ובדומה לווטוס88תשס"ו:

כלומר הכינוי הרומז הוא בסתמי ולא בנקבה, והוא  – הפעם'(זה היום', 'זה עכשיו', '

מתיישב עם תפיסת האמונה א אינו מתייחס לחוה. בהקשר הנוצרי, תרגום זה אפו

 (. 23:43לוקס ) בישו כמפתח המיידי לישועה

. המילים הלטיניות 'virago'- 'אישה', ואילו 'vir' תורגמה'איש'  בוולגאטה המילה

. אף על פי (Hamilton 1997:538)הן בנות אותה המשפחה, בניגוד למילים העבריות 

הירונימוס מתגאה משמירת המצלול בתרגומו לבר'  QHG (Hayward 1995:32)-שב
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, תרגום זה אינו טבעי ואינו 'אישה'-'לשון נופל על לשון' במילים 'איש' ו-ב:כג הנובע מ

יתר על כן,  .'mulier' ,'femina'-ובווטוס לטינה למשל, מילה זו תורגמה  –מדויק 

מתיישב עם זה תרגום וייתכן ש – ', 'לוחמת'היא: 'גיבורה 'virago'משמעות המילה 

כנסייה הלוחמת הכטיפוס של הכנסייה, ועם אתוס -תפיסת חוה שלפני החטא 

מעניין לציין שכמו הוולגאטה, גם המתרגמים היווניים ראו כמשימה והמנצחת. 

תרגומית להעביר את המצלול שקיים בפסוק: סימכוס יצר ניאולוגיזם: 'אנדרס' לציון 

אנדרוס' -'ליפסיס –וכן, תאודוטיון תרגם 'אישה'  –ל 'אנדרוס' )=איש( הנקבה ש

תלו במצלול את הרעיון ם (. כיוון שפרשנים יהודי88)=לקוחה מאיש( )צפור תשס"ו:

יש  'virago'-שהתורה נכתבה בעברית דווקא, ייתכן שבתרגום המילה 'אישה' במילה 

 משום הבעה פולמוסית. 

  הלשוניים  וממדיהם  פירושים 

 אנו מביאים את פירושי רש"י לבריאת חוה זה בצד זה. 

'זכר ונקבה ברא אותם' )בר' א:כז(: ולהלן הוא אומר 'ויקח אחת מצלעותיו' 

)בר' ב:כא(? מדרש אגדה שנבראו שתי פרצופות בריאה ראשונה, ואחר כל חלקו  

 – שייכאן הודיעך שנבראו שניהם בש  ,ופשוטו של מקראא(. )בר"ר ח:א, ברכות סא:

)בר' ב:כא( )ברייתא דל"ב  ולא פירש לך כיצד ברייתן ופירש לך במקום אחר

 מידות, מידה יג(.

הודיעך "-לדידו של רש"י על פי פשוטו, 'זכר ונקבה ברא אותם' )בר' א:כז( בא ל

ברייתן ופירש לך במקום  ולא פירש לך כיצדוכדבריו, " –" שיישנבראו שניהם בש

 ושם הוא משלים את פירושו:  –" רש"י מתכוון לבר' ב:כא במקום אחר"-". באחר

'מצלעותיו' )בר' ב:כא(: מסטריו, כמו 'ולצלע המשכן' )שמות כו:כ(. זו היא 

 שאמרנו 'שני פרצופין נבראו' )בר"ר ח:א(.

'צלע' -ור שבהתבסס בבר"ר ח:א ועל פי הדוגמה שהוא מביא משמות, רש"י סב

אין פירושו 'עצם המחברת בין עמוד השדרה לבית החזה', כי אם 'צד'. בהסתמך על 

אותו מדרש, לדידו 'זכר ונקבה ברא אותם' )בר' א:כז( מתייחס לבריאת אדם 

' )בר' ב:כא( יקח אחת מצלעותיויוואילו ' –אנדרוגינוס )'שנבראו שני פרצופים'( 

 

 תיאולוגיים-גרים הלשונייםתשובות פרשנות יצי"ב לאת
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ו'(. על פי זה, 'ויסגור בשר תחתנה' חלק ךכר ואחמתייחס לתהליך בידול המינים )'

כי אם כסברת ברכות  –אינו יכול להתפרש 'מילא בשר תחתנה', כסברת הוולגאטה 

 סא:א:

  ." )ברכות סא:א(מקום החתך :'ויסגור'

אם כן, פירוש רש"י מציג תמונה ממעשה לקיחת הצלע שהיא שונה לחלוטין מזו 

וכך נבדלו  –א אדם אחד, והוא פוצל לשניים לוהים בר-של הוולגאטה. על פי רש"י א

המינים. מדבריו לא מתאפשרת הבנה כריסטולוגית של לקיחת הצלע, או רמז 

 לאינקרנציה. 

 זמנית:-חזקוני מחזק את סברת רש"י שאדם וחוה נבראו בו

וראיה  .שהיכלומר נעשה איש ואאומינ"א בלעז.  ' )בר' א:כו(:נעשה אדם'

 . ' )בר' ה:ב(בראםים ביום הויקרא את שמם אד' :לדבר

 :שנאמר – ?'היכן מצינו שחוה נקראת אדם' :אמר רב הונא , ועוד מצינו

)ישעיה מד:יג( )בר"ר כא:ב(, ]...[ ועוד כתיב: 'ונפש אדם  'כתפארת אדם לשבת בית'

 מן הנשים' )במדבר לא:לה(. 

מזאת,  ויתרה –גג שפירושה 'איש ואישה' -'אדם' היא מילת-חזקוני מדגיש כאן ש

 מדבריו עולה שכבר חז"ל הבחינו שלעיתים 'אדם' פירושו 'אישה', ולאו דווקא 'איש'. 

 'אישה':-רש"י מצביע על המצלול הדומה בין 'איש' ו

מכאן שנברא העולם בלשון   –לשון נופל על לשון 'יקרא אישה כי מאיש': 

 . )בר"ר יח:ד( הקודש"

רונימוס שהתנ"ך נכתב בלשון בדבריו רש"י חוזר פחות או יותר על טענת הי

שהתורה נוצרי ייתכן שרש"י ביקש להטעים -קדושה. אולם בהקשר הפולמוס היהודי

את היתרון שיש ליהודים על פני הגויים היהודים ולהדגיש -שפת-הקודש -לשוןניתנה ב

 בהבנת המקראות.

כך בוולגאטה 'אעשה לו עזר כנגדו' תורגם כאילו כתוב: 'נעשה לו עזר כנגדו', ומ

 יכול להשתמע שאדם היה שותף בבריאת חוה. רד"ק מפרש משפט זה כדלהלן:
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, )מורה נבוכים א:סה(  : אמר אל ליבו)בר' ב:יח( '...לוהים אעשה-'ויאמר ה' א

 כל נברא לשעתו.  –'אמירה' -. והאו אמר והאדם שמע

. לוהים' )בר' א:ג(-פירוש זה אולי היווה המקור לפירוש חזקוני לדה"מ 'ויאמר א

אמר אל בפירוש זה, רד"ק מעלה את הסברה שניתן אולי לזהות נמען לפועל 'אמר' )'

ומכיוון שהשימוש במדברים בוולגאטה מרמז לקיום של  –'( והאדם שמע', 'אמר ליבו

-מוען ונמענים, ניתן אולי לראות בפירוש זה מעין מתן הכשר לשימוש הוולגאטה ב

, Grice:1975ליקטורה הקיימת במשפט )'נעשה'. במילים אחרות רד"ק מודע לאימפ

שכן מפירוש  –הוא מקטין ממשקלה  Thomas (1995:78)(. אולם, כלשון 87 'עמראה 

זה עולה שאף אם אדם היה שותף באיזשהו אופן בבריאת חוה, הרי הוא מילא תפקיד 

 ער לאימפליקטורה שבטקסט המקראי: רש"י משני בלבד. גם 

שתי רשויות הן: הקב"ה יחיד : "שלא יאמרו – 'לא טוב היות אדם לבדו'

 . )פרקי דרבי אליעזר יב( "בתחתונים ואין לו זוג]=אדם[ בעליונים ואין לו זוג, וזה 

על פי פירוש זה המבוסס במדרש בריאת האישה נועדה לשבור את הסימטריה 

לבד על הארץ, כמו שהאל  בין העליונים לתחתונים, שבאה לידי ביטוי בהיות הגבר

היות  לנולבדו במרומים. במילים אחרות, 'לא טוב היות אדם לבדו'  פירושו 'לא טוב 

אדם לבדו'. אם כן, פסוק זה אינו משקף את נקודת המבט התועלתנית של אדם ואת 

ועל פי זאת,  –הדאגה שהוא לא יהיה לבד, כי אם משקף את נקודת המבט של האל 

 מחד(. 92 'עממעשה שמניעו הוא קוסמי )על המיקוד ראה בבריאת האישה הוא 

. , ושולל אפוא את השילושלבדוכפועל אל ו של העמדחזק את מ, פירוש זה מגיסא

פקטו של ערעור מעמדו של הגבר כשליט -אולי מצהיר על מצב דה, הוא גיסא מאידך

והביטוי 'שלא יאמרו' לוקח בחשבון אפוא, קיום  –בלעדי בעולם לאחר בריאת האישה 

 שיח הגמוני גברי שאותו מעוניין רש"י להשתיק. 

ואילו בבר' ב:כ כתוב: 'לאדם לא מצא  -'אעשה לו עזר כנגדוכתוב: ' יחבבר' ב:

וסביר להניח שבין שני היגדים אלו קיים קשר סמנטי ולוגי. אולם, בין  –כנגדו' -עזר

ארבעה משפטים, שאינם שייכים לרצף סיפור בריאת חוה ודנים היגדים אלו מפרידים 

ביצירת חיית השדה, בהבאת החיות לאדם, במתן שמות לחיות על ידי אדם. יתרה 

ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף מזאת, אין קשר לוגי בין שני חלקי בר' ב:כ: '
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עקבות המדרש '. בפירוש הבא, בהשמים ולכל חית השדה. ולאדם לא מצא עזר כנגדו

 רש"י ממלא את הפערים בין שני חלקי הפסוק:

זכר ונקבה. אמר: 'לכולם -'לאדם לא מצא עזר': כשהביאן, הביאן כל מין ומין 

 זוג?!' מיד 'ויפל ה' תרדמה על אדם' )בר"ר יז:ד(. -יש בן זוג ולי אין בן

 –'לאדם לא מצא עזר' -הטקסט המקראי מציג 'מדרגה': בר' ב:כ מסתיים ב

'ויפל ה' תרדמה על אדם'. מבחינת רש"י, אין קשר לוגי -הפסוק הבא אחריו פותח בו

 'עמובמילים אחרות אין לכידות בטקסט המקראי בנקודה זו )ראה  –בין המשפטים 

 –(. מצב של היעדר קשר בין משפטים מהווה מבחינת רש"י הפרה של כלל הקשר 91

על הדובר למסור מידע רלוונטי להקשר בשיח. הפרה מעין זו שמצויה  אשר על פיו,

(. רש"י ממלא את 88 'עמראה  -  (Weizman & Dascal:1991כאן ומהווה אות לעקיפות 

לשוני שמקורו מדרשי, המאפשר לו לשחזר את הרציונל לבריאת -הפער במידע חוץ

הים את תסכול אדם מול הגשמת הזוגיות אצל החיות ולא לו-חוה: לדידו, משראה א

הוא פתח בתהליך בריאת חוה. בריאת חוה  –זוג?!'( -אצלו )'לכולם יש בן זוג ולי אין בן

מממש שמצטיירת אפוא כמעשה בלעדי של האל )שהרי כתוב 'אעשה' ולא 'נעשה'(, 

 ותמיהה.  ועל פי המדרש שמביא רש"י, אפילו תביעה –את משאלת הלב של אדם 

בדומה לרש"י אף רד"ק תר אחר הקוהרנטיות בטקסט זה, ומשלים פערים בין 

 הפסוקים שציינו. 

'אעשה לו עזר': ]...[ והמצווה הייתה לאדם, והאדם אמר לאישה אחר 

, והיה דעת הייתה -ה אשר אמר לה אישה, כי בתו והיא קיבלה המצושהובאה אליו. 

תר מאשר לבעלי החיים השפלים )מורה מדבר להם באמצעות השכל שנתן להם יו

 נבוכים א:עב(. 

כי אין לו חברה עם הבהמות )מורה  –לא טוב היות האדם לבדו, בלא חברה 

, שיהיה עוזר כשיצטרך, כמו וטעם 'עזר'נבוכים א:ז(, כי אינו שווה עימהם בבריאה. 

 . ' )קהלת ד:ט(טובים השניים מן האחד' שאמר:

י חלקי פסוק אשר לא קיים ביניהם קשר לוגי בניגוד לרש"י שמחבר בין שנ

בין  –הבולט לעין, רד"ק מקשר בין שני פסוקים סמוכים שאין ביניהם קישוריות גלויה 

ויאמר ה' : 'יח', לבין בר' ב:ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנובר' ב:יז שעיקרו הוא '
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ין הפסוקים '. מהסמיכות באעשה לו עזר כנגדו ,להים לא טוב היות האדם לבדו-א

למד רד"ק שאמנם חוה נושאת באחריות חלקית לחטא )''והמצווה הייתה לאדם''(, 

ה אשר אמר לה ווהיא קיבלה המצואולם בפירוש זה חוה מתוארת כיצור תבוני )''

''(. יתר על כן, היא ניחנת בשכל כמו אדם )''השכל שנתן דעת הייתה-כי בת, אישה

 ''(. להם יותר מאשר לבעלי החיים השפלים

ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמים ולכל חית השדה. בפסוק '

( אין לכידות ברורה בין המשפטים המאוחים כ' )בר' ב:ולאדם לא מצא עזר כנגדו

על פי רד"ק משתמע . ובמילים אחרות לכאורה אין הוא קוהרנטי –המרכיבים אותו 

אולם הוא  –'עזר כנגדו' -שהקשר בין המשפטים הוא שכביכול החיות הוצעו לאדם כ

פסל אותן, "כי אין לו חברה עם הבהמות". מפירוש רד"ק עולה תפיסה של האישה 

דעת', ובניגוד לבהמות שהיו חברתו של אדם לפני בריאת חוה, היא ממלאה -'בת-כ

ומשתמע מהפירוש שהיא שווה לאדם )'כי אין לו חברה  –עבור אדם תפקיד חברתי 

וה עימהם בבריאה'(. כמו כן, היא מסייעת לו לשאת בעול עם הבהמות, כי אינו שו

 '' )קהלת ד:ט(. טובים השניים מן האחדשהרי ''

וכיוון שבפירושו לגמרא, הוא  –רש"י מקשר בין הביטוי 'עזר כנגדו' לזוגיות 

 משלים את הרעיון הטמון בפירושו למקרא, אנו מביאים את שני פירושיו:

 'כנגדו'" )בר"ר יז:ג(. -'עזר', לא זכה -'עזר כנגדו' )בר' ב:יח(: זכה 

 'כנגדו': חלוקה עליו, וסותרת את דבריו )יבמות סג:עא(.

כלומר יש פעמים והאישה מהווה עבור הגבר 'עזר', ויש פעמים בהם האישה היא 

'כנגדו'. ניתן להבין מהפירוש בגמרא שהביטוי להיות האישה 'עזר' הוא שהיא 'כנגדו'. 

לם: " 'כנגדו': פירושו כי האישה צריכה להיות בטבעה הפך הש-וכך מבין תוספות

בעלה". אם כן, פירושים אלו סותרים מאוד את הרוח המיזוגינית והרואה בשלילה את 

 . 7:1-40או קורינתיים א'  2:11-15טימותיוס א' הזוגיות אשר קיימת ב

 אצל רד"ק תרדמת אדם נתפסת כאמצעי למניעת מיאוס האישה בעיניו: 

תרדמה': והפיל האל תרדמה עליו, כדי שלא ירגיש האדם בכאב  'ויפל

כי פעמים רבות  –בקחתו אחת מצלעותיו. והפלת התרדמה אינה מופת או חידוש 
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הייתה מאוסה  –יירדם האדם בשנתו. ורז"ל פרשו, כי אם היה לוקחה ממנו והוא ער 

 :א(.הייתה חביבה עליו )סנהדרין לט –לו. ועכשיו שהביאה לו שלא מדעת 

ראינו כי בפרשנות הנוצרית הקדומה נעשתה הקבלה בין תרדמת אדם לבין מות 

בדברי רד"ק יש משום ערעור על סברה  –ישו על הצלב, והיא נתפסה כסוד תיאולוגי 

אדם היא אירוע שניתן להסבירו באופן רציונאלי: "והפלת -זו. הוא טוען שתרדמת

יירדם האדם בשנתו". מחז"ל הוא  התרדמה אינה מופת או חידוש, כי פעמים רבות

למד כי לולי תרדמת אדם, לקיחת הצלע לשם בריאת חוה הייתה מסבה לו כאב, 

ומכיוון שהצלע נלקחה ממנו ללא כאב, חוה "הייתה  –וגורמת לו למאיסה בחוה 

  Kasher'עקרון האמצעים היעילים' של -חביבה עליו". פרשנות זאת היא כמו נשמעת ל

דגיש את חיוניות השמירה על גבולות הרציונאליות בפרשנות (, אשר מ1982:32)

, mini-max-הפרגמאטית. אחת מאבני היסוד של פרשנות זו מתווה שמירה על עקרון ה

הגורס שבתהליך פרשני יש לבחור את החלופה הפרשנית הדורשת מינימום תשומה 

 מצד המפרש ויחד עם זאת מניבה מקסימום תשואה. 

לעומת זאת,  –ירושו 'ייסד', ומילה זו מרמזת לייסוד הכנסייה בוולגאטה 'וייבן' פ

 רש"י מפרש את 'וייבן' במשמעותו הבסיסית:

לקבל הוולד, כאוצר של חטים  ,כבנין רחבה מלמטה וקצרה מלמעלה -' יבןיו'

)ברכות סא:א(.  שהוא רחב מלמטה וקצר מלמעלה שלא יכביד משאו על קירותיו

שה, כמו: 'ויעש אותו גדעון  ילהיות א :שה'יהאדם[ לא 'וייבן את הצלע ]אשר לקח מן

 ח:כז(.  טיםלהיות אפוד" )שופ -לאפוד' 

', אשר לקח מן האדם'טפל ה משפטההתעלמות ממהדוגמה בשופטים עולה ש

'לבנות אשר אינו 'לבנות את', כי אם  – אהנשו של הארגומנטטיבי ומבנהחושפת את 

פי רש"י המשפט המקראי צריך להיקרא  , שמשמעותו היא 'לעצב'. עלאת... ל...'

ולא 'וייבן את הצלע אשר לקח,  –אפוא: 'וייבן את הצלע אשר לקח מן אדם, לאישה' 

מן אדם לאישה'. כמו כן, בעקבות המדרש, לתיאור מבנה האישה נוקט רש"י בלשון 

ומדבריו המבוססים באותו מדרש משתמע  –'אוצר חיטים' -פיוטית והוא מדמה אותו ל

לגוף האישה למלא את תפקידו בזמן שה נברא באנטומיה שמאפשרת יהא גוףש

 ". רחבה מלמטה וקצרה מלמעלה לקבל הוולדההיריון: "
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אשר מרמז למיידיות 'עכשיו', מתורגם 'זאת הפעם' בה ש אטהבניגוד לוולג

 :סוף!'-רש"י לביטוי זה משמעות הקרובה לביטוי העכשווי 'סוף אצל –הישועה 

ולא נתקררה דעתו עד   –מד שבא אדם על כל בהמה וחיה מל ':זאת הפעם'

  )יבמות סג:א(. שבא על חוה

משמש רש"י הביטוי 'זאת הפעם' דומה כי המילה 'מלמד' מרמזת לכך שעבור 

(, ככל הנראה משום הייתור 88 'עמ, ראה Dascal & Weizman:1987פות )אות לעקי

שבא ור רש"י 'זאת הפעם' מרמז לכך שהיו 'פעמים אחרות' )"שיש בו לכאורה. עב

-, משום שרווחה-אנחת"(, ועתה שנבראה חוה משחרר אדם אדם על כל בהמה

הקשורים על קיום נושאים  מלמדיטוי 'זאת הפעם' ". למעשה, הבנתקררה דעתו"

 Norrick-( ו1979:62) Eco-מה שהשתיקה יפה להם, ושהם בחזקת לאדם, אשר 

לשוני כללי, אשר -תבסס על מידע חוץמרש"י אם כן . 'non-dit'( מכנים 2005:323)

על מוסכם י לשונ-ידע חוץ וכן עלחיות,  וקףמתאר את האדם לפני בריאת האישה מ

. מסקנת פירושו של אדם מיניולו התסכאדם, ומסביר את אודות טבעו המיני של ה

ת חטא התאווה בעולם, שלא גרמה להופעזו בלבד לא בעולם האישה הופעת היא ש

 כי אם הקטינה מהחייתיות שהייתה גלומה באדם ועידנה אותו. 

אולם  –בפרשנות הנוצרית, הציווי על הפריה והרבייה נתפס באופן אלגורי 

 מדברי רד"ק עולה שהוא חלק על כך:

לוהים פרו ורבו': הפריה היא ההולדה, -לוהים ויאמר להם א-'ויברך אותם א

לוהים, -ול. ואף על פי שהיא ברכה, כמו שאומר: 'ויברך אותם אוהרבייה היא הגיד

רבותינו ז"ל סמכו שהיא מצווה לבני אדם )יבמות סה:ב,   –ויאמר להם: פרו ורבו' 

 בר"ר ח:יב, מורה נבוכים ג:מט(. 

. הוא מציין שחז"ל שהפריה היא ההולדה ושהרבייה היא הגידול רד"ק מבהיר

ואולי בדברים אלו הוא מרמז  –על פי שזאת ברכה  תפסו את 'פרו ורבו' כמצווה, אף

לוהים )'ברכה'(, ואינו -לכך, שהפריה והרבייה הם מעשה טבעי ווולונטרי ורצוי בעיני א

 לוהי בלבד. -ציווי א

  בפירושים  פולמוסיים  ים היבט

בין הדברים העולים מקריאת פסוקי בריאת חוה ופירושיהם בולטים לפחות שני 

לא מצאנו בספרות  .בעקבות החטא מעמד האישה עצמהוכן ייה הפריה ורבנושאים: 
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אמרנו הפולמוסית עדות להגבהת מעמד האישה, כמו שקיימת בפרשנות יצי"ב. אמנם 

 –שאוגוסטינוס ראה בחיוב מסוים את הפריה והרבייה, אולם הוא בעצמו היה נזיר 

תרה דרך החיים לוהי על הפריה ורבייה, נו-והנזירות, כלומר אי מילוי אחר הצו הא

קיימות עדויות רבות שהתקיים ו – הנחשבת ביותר בעולם הנוצרי של ימי הביניים

  .(Berger 1996:29, 144) הפריה ורביהפולמוס סביב נושא 

. יתרה לפולמוס בולטים יםרמז קשה למצואעל בריאת האישה  יצי"ב בפירושי

 יות פולמוסמצטיינים בנם חוה אי , פירושיעד כהבניגוד לפירושים שהבאנו מזאת, 

, הרי בדרך כלל פולמוסיות זו אינה הם מביעים פולמוס כנגד הנצרות אםלשונם. 

עשוי ' )רש"י( לקחה : הדה"מ 'יקרא אישה כי מאישמתייחסת ישירות לבריאת האישה

'לא טוב היות אדם -ו ;עמדה על מעמדה הרם של לשון היהודיםבעקיפין ביע אולי לה

אולם גם מטבעות  יחיד בעליונים" ושולל אפוא את השילוש. "הקב"ה-לבדו' מדגיש ש

 'ויפל תרדמה'-לשון אלו ישנים ומופיעים כבר אצל חז"ל. דומה כי פירוש רד"ק ל

שהפלת התרדמה "רד"ק מדגיש מצביע על מגמה פולמוסית ממוקדת, שהרי בפירושו 

ה שבנצרות ", והמופת שככל הנראה הוא מרמז אליו הוא הצליבאינה מופת או חידוש

 . ספק אם אנשים ידעו אותושולל דבר שאולם, רד"ק אולי  –נקשרה עם תרדמת אדם 

על בריאת חוה אינם עקביים בהשקפותיהם המיזוגיניות כמו חז"ל  אמנם מדרשי

הפרשנות הנוצרית הקדומה, אולם אף הם לא התנזרו מלהביע עמדות כאלו )ברכות 

שהתחברה פרשנות יצי"ב, בעולם היהודי  סא:א, נידה לא:ב(. כמו כן, באותה השעה

-16נכתבו חיבורים המנמיכים את האישה ומצביעים על מגרעותיה )גרוסמן תשס"א:

(. אולם אף אם ההתייחסות אל האישה בכתבים היהודים לא הייתה תמיד חיובית, 19

תמיד הפריה והרבייה מצטיירים באופן חיובי בכתבים היהודים של ימי הביניים 

(Cohen 1989:167) הפריה והרבייה נתפסות בדרך כלל כדבר אחד, שהוא בעל :

(, 122(, שהוא הדרך לתיקון העולם וליישובו )שם:196192-מעמד של מצווה )שם:

(, ושאם לא מקיימים אותו עשויים להיתפס 201שהוא הסימן של ברכת האל )שם:

ללה שבעוד (. אם נסכם דיון זה הרי ניתן לומר על דרך ההכ6כמפרי ברית )שם:

שבימי הביניים נכתבים בעולם היהודי גם כתבים המגנים את האישה, הרי בדרך כלל 

היחס אל הפריה ורבייה מצטיין בחיוביותו. התבוננות בפרשנות יצי"ב מעלה תמונה 

שונה במקצת: גם הגישה אל הפריה ורבייה היא חיובית, וגם הגישה אל האישה היא 

 ולהלן נדגים למה כוונתנו.   –רואים את פולמוסיותה חיובית. בתמונה כפולה זו אנו 
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רד"ק מפרש 'פרו ורבו': הפריה היא ההולדה, והרבייה היא הגידול. ואף על פי 

שהיא ברכה ]...[ רז"ל סמכו שהיא מצווה לבני אדם". רד"ק מסתמך על הרמב"ם, 

ה אולם מצד אחד אנו שואלים: האם מטרת פירושו של רד"ק היא להביא הלכות? מ

והרי היהודים ידעו שזו מצווה, בין אם היו  –בכלל היה טעמו לומר שזאת מצווה 

שוביניסטים ומקובלים או לא. שמא רד"ק התכוון לתת הגדרות מילוניות למילים 'פרו' 

'רבו'? מדוע אם כן רד"ק ראה טעם בשימת הדגש על דברים ידועים כל כך? מדוע -ו

 ציה של מילים כה נפוצות? פמיליאריז-במילים אחרות הוא עושה דה

מצד שני, בהקשר המיוחד שבו נאמרו הדברים מותר לשאול: האמנם מילים אלו 

היו כה ברורות מאליהן? האם נמען המילים הללו לא יכול היה להיות הנזיר שעמד 

ורדף יהודים ושכניו הקטארים של רד"ק? והרי הנזירים היו נושא  אינקוויזיציהבראש ה

 י ימי הביניים, כפי שמעיד ניצחון ישן.לשנינה אצל יהוד

להצניע את הביקורת על בפירושים שראינו קיימת מגמה ברורה לא זו בלבד ש

שהאיש  הדגשהאישה, אלא שפרשני יצי"ב מאדירים את שמה של האישה, על ידי ה

חלקו של אדם בבריאת חוה  ה בערךוהאישה נבראו בו זמנית )רש"י, חזקוני(, המעט

האישה )רש"י, חזקוני(, על שכלה )רד"ק(, נשיות על תפארת  ההצבע )רש"י, רד"ק(,

גישה זו היא  ועל נחיצותה הקוסמית )רש"י(, החברתית )רד"ק( והביולוגית )רד"ק(.

עקבית ונמשיך להדגים אותה גם בהמשך עבודתנו, בהקשרים האחרים שבהם 

לדעת אם דברי אין מופיעה חוה. היא מנוגדת לרבים מהמדרשים )ראה בר"ר יז:ח(. 

כוונו כנגד יהודים שוביניסטיים או שבהשפעת הקבלה ראו באישה לא פרשני יצי"ב 

אולם אין לשלול שהם כוונו גם כנגד  –( 16-19)גרוסמן תשס"א:אשמה בחטא אדם 

תוך ביניימית שהדירה את האישה -הפרשנות הנוצרית למקרא, או כנגד החברה הימי

 . )שחר:תשנ"א(ות הנוצריים קבלת לגיטימציה מהכתבים ומהמוסד

להדגמת מגמתיות פרשנות יצי"ב בנושא מעמד האישה נביא רק דוגמה אחת 

מאת רש"י שממחישה את הכבוד שהוא רכש לאישה, אשר עליו כבר הצביע גרוסמן 

(. הדוגמה שאנו מביאים מדגישה שהגבר והאישה נבראו 306-350בהרחבה )תשס"ח:

אנו מביאים אותה שוב, תוך חידוד הצדדים  היא נדונה )שם( אולם –בו זמנית 

 הרלבנטיים לעבודתנו:
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'מצלעותיו' )בר' ב:כא(: מסטריו, כמו 'ולצלע המשכן' )שמות כו:כ(. זו היא 

 שאמרנו 'שני פרצופין נבראו' )בר"ר ח:א(.

'זכר ונקבה ברא אותם' )בר' א:כז(: ולהלן הוא אומר 'ויקח אחת מצלעותיו' 

שנבראו שתי פרצופות בריאה ראשונה, ואחר כל חלקו   )בר' ב:כא(? מדרש אגדה 

 – שייכאן הודיעך שנבראו שניהם בש  ,ופשוטו של מקרא)בר"ר ח:א, ברכות סא:א(. 

)בר' ב:כא( )ברייתא דל"ב  ולא פירש לך כיצד ברייתן ופירש לך במקום אחר

 מידות, מידה יג(.

ולא  –'צד'  היום הולכת ומשתרשת הסברה שבעברית המקראית 'צלע' פירושו

עצם בבית החזה: והקונקורדנציות וספרות המחקר הלשוני מעידים שכך הוא. אולם, 

אף על פי שהמדרש שמביא רש"י תומך בסברה לשונית זו, וכפי שמציין זאת גרוסמן 

( זאת ככל הנראה לא הייתה הסברה המקובלת בימיו של רש"י: תרגום 308)תשס"ח:

ח, -ולסברתם בסיס בבר"ר יז:ו –'צלע' פירושו 'עצם' -אונקלוס ותרגום יונתן סוברים ש

אשר מדרשיו לעיתים נוקטים בלשון קשה ביותר כלפי האישה. כמו כן, אצל רש"י 

 –קיימים לא מעט פירושים כפולים, מדוע הוא מביא פירוש יחידי זה למילה 'צלע' 

לע' בעוד שבמדרש שעליו הוא מתבסס מובאים שני הפירושים ביחד? אם המילה 'צ

כה נפוצה במקרא, מדוע בעקבות אותו המדרש, הדוגמה היחידה שהוא מביא היא 

'ולצלע המשכן' )שמות כו:כ(. האם לא מעניין שבנצרות חווה המתוקנת )מרים 

הבתולה( מסמלת את הכנסייה, כלומר את המשכן הנוצרי? דומה שהדברים אינם 

ביותר, אשר אמנם אולי כבר מקריים, וכי בפירוש זה קיימת אמירה תיאולוגית חזקה 

אולם אין ספק כי רש"י הרבה יותר נחוש בה.  –משתמעת במדרש שמביא רש"י 

אמירה זו, אשר שבה וחוזרת אצל כל פרשני יצי"ב כאן ובהמשך, מקעקעת את 

 הבסיס התנכ"י לתיאולוגיית האישה והמיניות הנוצרית וכל המשתלשל ממנה. 
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ָאֶרץ ֵאּלֶ ( ד) הָּ ם וְּ ַמיִׁ דֹות ַהשָּ ה תֹולְּ

יֹום ֲעׂשֹות ה ָאם בְּ רְּ בָּ הִׁ ים  -א  ' בְּ ֹלהִׁ

ם יִׁ מָּ שָּ ֶדה ( ה: )ֶאֶרץ וְּ יַח ַהשָּ ֹכל ׂשִׁ וְּ

ֶדה  ל ֵעֶׂשב ַהשָּ כָּ ָאֶרץ וְּ ֶיה בָּ הְּ ֶטֶרם יִׁ

יר ה טִׁ מְּ י ֹלא הִׁ ח כִׁ מָּ צְּ -א  ' ֶטֶרם יִׁ

ן ַלֲעֹבד ֶאת   ם ַאיִׁ ָאדָּ ָאֶרץ וְּ ים ַעל הָּ ֹלהִׁ

אֲ  ההָּ מָּ ָאֶרץ ( ו) :דָּ ן הָּ ֵאד ַיֲעֶלה מִׁ וְּ

ה מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ ל פְּ ה ֶאת כָּ קָּ שְּ הִׁ ( ז: )וְּ

יֶצר ה ים ֶאת-א  ' ַויִׁ ר -ֹלהִׁ פָּ ם עָּ ָאדָּ הָּ

ן ים -מִׁ ַמת ַחיִׁ שְּ יו נִׁ ַאפָּ ַפח בְּ ה ַויִׁ מָּ ֲאדָּ הָּ

ה ֶנֶפש ַחיָּ ם לְּ ָאדָּ י הָּ הִׁ ַטע ה (ח) .ַויְּ ' ַויִׁ

ים ַגן-א   ֶקֶדם וַ -להִׁ ֵעֶדן מִׁ ם בְּ ֶׂשם שָּ יָּ

ר -ֶאת ם ֲאֶשר יָּצָּ ָאדָּ ַמח ה( ט) .הָּ ' ַוַיצְּ

ד  -א   מָּ ל ֵעץ ֶנחְּ ה כָּ מָּ ֲאדָּ ן הָּ ים מִׁ ֹלהִׁ

ים  ֵעץ ַהַחיִׁ ל וְּ ַמֲאכָּ טֹוב לְּ ֶאה וְּ ַמרְּ לְּ

ע רָּ ֵעץ ַהַדַעת טֹוב וָּ ן וְּ תֹוְך ַהגָּ  . בְּ

(4) Istae generationes caeli et terrae quando 

creatae sunt in die quo fecit Dominus Deus 

caelum et terram. (5) Et omne virgultum agri 

antequam oreretur in terra omnemque herbam 

regionis priusquam germinaret non enim 

pluerat Dominus Deus super terram et homo 

non erat qui operaretur terram. (6) Sed fons 

ascendebat e terra inrigans universam 

superficiem terrae. (7) Formavit igitur Dominus 

Deus hominem de limo terrae, et inspiravit in 

faciem eius spiraculum vitae,  et  factus  est  

homo in  animam  viventem. (8) Plantaverat 

autem Dominus Deus paradisum voluptatis a 

principio; in quo posuit hominem quem formaverat. 

(9) Produxitque Dominus Deus de humo omne 

lignum pulchrum visu, et ad vescendum suave; 

lignum etiam vitae in medio paradisi, 

lignumque scientiae boni et mali. 

 (396 'עמ)תרגומים לאנגלית ב

( "פרשה שבה משולבים 24ג:כד מהווים, לדברי ויינפלד )תשס"ז:-בר' ב:דהפסוקים 

מעשי הבריאה בתיאור חטאם של אדם וחוה וגירושם מהגן בעדן. אגב כך מובאים 

הסברים לתופעות יסוד בחיי האדם: הדעת שבה חונן האדם מביאה אותו לידי הכרה 

המוות הבלתי נמנע,  עצמית, תחושת הערום ורגש הבושה, היווצרות התא המשפחתי,

יצר הרע המסית לחטא, האיבה שבין הנחש לאדם, צער ההיריון והלידה, ועבודת 

האדמה הקשה והמפרכת". לדידו )שם( במרכז הסיפור עומדת בעיית הכישלון לציית 

 Skinnerאשר בעטיו מגורש אדם מהגן בעדן. על פי  –לוהים, כלומר החטא -לדבר א

 
 ג:כד( -גן עדן )בר' ב:ד
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ו מקבילות במיתולוגיות המזרח הקדום, מתאפיין בסגנונו אשר ל-( סיפור זה 1980:52)

הספרותי העשיר ובאנתרופומורפיזמים המרובים שבו. בצד ערכו הספרותי, לסיפורי 

עדן תובנות מוסריות ודתיות שאין עמוקות מהן בכל הברית הישנה. לדידו, -גן

ושל  לתובנות אלו נפקא מינה לענייני מיניות האדם, הפסיכולוגיה של הפיתוי

 התודעה, תפיסת החטא וכן תפיסת העגמומיות שבקיום.  

Delumeau (2000:1-2סבור ש )רבות,  תרבויותהוא מושג שקיים בעדן ה-גן

הוא בדרך בתודעה האנושית ם. יופסיכולוגי יםמיתולוגיים דתיים, היבטולמושג זה 

ן מקום האדם בנעימים לפני ששירכו את דרכיהם, וכ-כלל מציין מקום שבו חיו בני

להכיר באפשרות האדם  שאליו עשויים להגיע לאחר מותם. ככל הנראה משום סירוב

הציפייה לשוב למקום  ושל חידלון גמור בסיום שהותו עלי אדמות, התפתחה אצל

ברסאליות של המושג, קיימים הבדלים בין ילמרות האונ .קסום זה לאחר מותו

והבדלים אלו נובעים אולי מכך  – הפרשנויות היהודית והנוצרית לפסוקים הדנים בו

עדן בנצרות הוא תוצר של שילוב מסורות מזרחיות שמצאו את דרכן -שמושג גן

(. מתברר כי הבדלים אלו 10-14במקרא, ושל מסורות אליליות יווניות ורומיות )שם:

  .ודייריויקומו מעדן, -ת גןאיברמתבטאים בקביעת מועד 

השהייה בו מהווה גמול על האמונה וממלכתו של ישו, מצוין כעדן -שה גןברית החדב

ויאמר ישו אליו: אמן!  !נא אדוני בבואך במלכותך-בו: 'ויאמר )הגנב( אל ישו: זכרני

מהפסוק משתמע (. 23:42-43אומר אני לך, כי היום תהיה עימדי בגן עדן' )לוקס 

( אף על פי 2000:29) Delumeau , ולסברתגמול זה אינו תלוי במעשיו של האדםש

שדעת אבות הכנסייה לא הייתה נוחה מהמשמעות המוסרית שנלווית לפסוק זה, 

סברו שהגנב המצוין בפסוק פתח את השערים הנעולים למשל אתנזיוס וכריזוסטומוס 

עדן גמול המוענק אך ורק -ואפרחת רואה בשיבה לגן –לחוטאים העדן -של גן

  100.הנוצריםלמאמינים 

  –( 12:1-4עדן ממוקם ברקיע השלישי )קורינטיים ב' -הברית החדשה גן על פי

(. 3:21 חזון יוחנןוזהו המקום שאליו נודדות הנשמות הזוכות לחסות בקרבת האל )

עדן', ולעיתים -'גן-ככלל, בכתבי אבות הכנסייה לא תמיד ניכרת אבחנה בין 'שמים' ל

 
100 Irenaeus, "Contra Haereses", 5.35. 

 
 מארון הספרים של המתרגם
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. הירונימוס האמין שזהו (Delumeau 2000:30)מילים אלו משמשות כמילים נרדפות 

 – המקום שבו ייערך המשפט הסופי, ושחיים נוצריים הם מעין שיבה לגן עדן האבוד

 טבילה )שם(. המותנית לדידו רק ב

אבות אולם רבים הם  101אפרם סבור שגן העדן ניטע ביום השלישי לבריאה.

ים היבטלה זו ומכיוון שלשא –קדם לבריאה עליו, וסברו כי הוא חלקו אשר הכנסייה 

בנצרות גן עדן מתקשר לחיי נצח: 'מי אשר אוזן מכל מקום,  לשוניים נדון בה בהמשך.

לו ישמע את אשר הרוח אומר לקהילות: המנצח אתן לו לאכול מעץ החיים, אשר 

(. חיי הנצח מותנים באמונה בישו, אשר 2:7 חזון יוחנןלוהים' )-עדן לא-בתוך גן

(, זכאות ביום הדין 21:23-27)ישועה באחרית הימים (, 21:1-7מבטיחה עולם הבא )

 (.3:21) התחייוזכות לקום ל(, 21:8)

( מהברית החדשה משתמע שאדם נברא בגן עדן, וחי שם 1958)  Simonעל פי

משתמע  הברית הישנה שמסדר פסוקי על אףמדוע  נמקואוגוסטינוס מ –לפני חטאו 

על פי  102.גורש משםאדם דם לאדם, ועדן, הרי גן עדן ק-שאדם נברא לפני שניטע גן

הברית החדשה, אדם גורש מגן עדן בעטיו של חטאו אשר המיט את המוות בעולם 

ולא בא ישו אלא להפוך גזרה קדומה זו, ולהשיב את האדם  –( 5:12)רומאים 

(. ברוח זו אומר גרגוריוס מניסה: 'גירשתנו מגן עדן, והחזרתנו 9:28לקדימותו )עבריים 

 Danielou)מאיתנו את עלה התאנה, והלבשת אותנו שלמת הוד' לשם. הסרת 

. על פי האמונה הנוצרית, האות שישו השיב את המצב לקדמותו הוא שהוא (1950:18

 (. 15:3-4(, והוא בעצמו קם לתחייה )קורינתיים א' 11:25חייה מתים )יוחנן 

 Blowers-ו – הסיפור המקראיבפרשנות הנוצרית ניכרת תפיסה טיפולוגית של 

עדן' -( סבור שאבות הכנסייה )לרבות הירונימוס( האמינו שפסוקי 'גן1990:241)

בתורה לצורך ההמחשה וההטרמה של תמונת העולם באחרית הימים, כאשר  יםובאמ

קיפריאנוס ראה בגן עדן טיפוס של ו –אדמות -ישו מלכות שמים עלי טישלי

 104,ד( היוצא מעדן ומשקה אותועבור אמברוזיוס, ישו הוא המעיין )=הא 103הכנסייה.

   105עץ החיים מסמל עבור הירונימוס את ישו הצלוב.ואילו 

 
101 Ephrem,"Commentary on Genesis", 2.5.2, Ancient Christian Commentary on Scriptures, 
1, p.54.   
102 Augustinus, “De doctrina Christiana”, 2.36.52. 
103 Cyprian, “Epistulae”, 73.10. 
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 תיאולוגיים ושולחן המתרגם-אתגרים לשוניים 

עיון משווה בין בר' א' לבין בר' ב', מעלה שאלות רבות מהסוג של מה קדם למה. 

ולה שאדם למשל, קיימת סתירה בתיאורי בריאת אדם בין בר' א' לבר' ב': מבר' א' ע

נברא ביום השישי, ואילו העצים נבראו ביום השלישי. לעומת זאת, מבר' ב' עולה 

להים גן בעדן מקדם' הוא מבע -'ויטע ה' אשאדם נברא לפני עצי הגן בעדן. כמו כן, 

. 'קודם'גם 'מזרח' ומציינת בעברית גם  המילה 'קדם'משום ששמשמעותו עמומה 

ולא זו בלבד שכך אבות  – שלפנינו הקשרת בשתי הוראות המילה אפשריולכאורה, 

חז"ל אף הם  Grossfeld (1973:176-178)הכנסייה תפסו משפט זה, אלא שעל פי 

 פירשו מילה זו על פי שתי הוראות אלו. 

-'קדם' תורגם בדרך כלל  ווטוס לטינה, ככל הנראה בעקבות תרגום השבעים,ב

'oriente'  ,מזרח(. לעומת זאת=(מתורגמת  זומילה  בוולגאטה'a principio'  )מקודם=(– 

 הכריסטולוגיותקונוטציות , אשר עמדנו על המילה 'בראשית' )בר' א:א(ל הבדומ

קילס, הוא נהג כמו ע ,QHG (Hayward 1995:31)-מעיד בירונימוס כפי שה. שלה

 Harl) של זמן המשמעבמילה 'קדם' שאף הם הבינו את ה – תיאודוטיון וסימכוס

שברא את עדן לפני ב את גן נטעלוהים -שאהוולגאטה משתמע אפוא מ. (1986:101

ה תרחשהעדן הוא הזירה שבה  גן ועל פי זה – ת העולםא בראאדם, ואולי אף לפני ש

 . ת אדםבריא

פועל בצורת  נו'ויטע' הגם התרגום למילה 'ויטע' מכוון למסקנה דומה. ואולם, 

ואף  –ם: ויצר', 'ויפח', 'ויהי' צורתמים לו ב'וַי ְקטֹל', אשר קודמים לו במשפט פעלים הדו

ם: 'וישם', 'ויצמח'. על פי קימרון )תש"ם( צורתלאחריו באים פעלים הדומים לו ב

(. על פי זה, 103 'עמבמקרא השמירה על צורת הפועל מצביעה על רצף נרטיבי )ראה 

, מרצף הפעלים בבר' ב' ניתן להבין בהנחה שאין קשר הכרחי בין בר' א' לבר' ב'

לטינה תורגם -שאדם נברא לפני שגן עדן ניטע. ככל הנראה, לאור זאת בווטוס

מעמידה את זמן נטיעת בעבר פשוט. אם כן, הווטוס לטינה - 'plantavit'- 'ויטע'הפועל 

' plantaveratפועל זה תורגם 'לעומת זאת, בוולגאטה עדן לאחר בריאת אדם. ב גן

 'גן עדן' ניטע לפני בריאת אדם.-, והשימוש בזמן זה בא לציין ששל עברבעבר 

 
104 Ambrosius, "Paradise", 3.272.10, in Danielou Sacramentum, p.16. 
105 Jerome, "Homiliae", 1. 
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Skinner (1980:57 ,שתוקף בחריפות את תרגום הוולגאטה לפסוקים שבהם אנו דנים )

 מציין שמבחינה דקדוקית לא יכול להסתבר ש'ויטע' הוא בעבר לעבר. 

גלגולי וכמה עדן' הוא מושג שעבר כמה -הביטוי 'גןChilds (1962:23 )על פי 

ככל 'עדן' ציין  , בתוך הטקסט המקראי: במקור )כלומר בפסוקים שלפנינו(משמעות

קיבל משמעות בספרי הנביאים מושג זה אולם,  – מושג גיאוגרפי גרידאהנראה 

הקודש, ואשר -עדן מתואר כמקום הנמצא על הר-יא גן-: ביחזקאל לא:ארוחנית

א:ג מילה זו משמשת דימוי לשפע ומופיעה מצויים בו זהב ואבנים טובות. בישעיהו נ

 ,במידה רבה ביותרבעקבותיה והשני והנצרות -יהדות הביתלדידו,  ה'.-כהקבלה לגן

הסמיכות ככל הנראה בהשפעת  – ית של המושגונהתרחקו מאוד מהמשמעות הראש

. כנראה משום כך, אדם'-'בריאת-עדן', 'שבת', 'שמים', ו-שבה מופיעים הנושאים 'גן

 , שהיא מילה ששאולהparadisos''בעדן'( מתורגם -'גן-)ב ם השבעים 'גן'בתרגו

בעקבות תרגום השבעים, גם  .(Harl 1986:101) מעדנות מלכותיגן  ציינתמומהפרסית, 

 . paradisus''בווטוס לטינה וגם בוולגאטה מילה זו תורגמה 

יר לא יש-'גן' הוא מושאלוהים גן בעדן', -מבחינה דקדוקית במשפט 'ויטע א

 'ויטע', ואין בו-המתייחס ל'בעדן' הוא תיאור מקום מיודע של הפועל 'ויטע'. כמו כן, 

מתורגם  בהתאם לכך, בדרך כלל, בתרגומי הווטוס לטינה 'גן בעדן'סממן של ריבוי. 

'paradisus in Eden' . ,תורגםמביטוי זה  אטהבוולגלעומת זאת paradisum voluptatis' '-

על פי האטימולוגיה המשוערת  'עדן' תורגםכלומר השם הפרטי מעדנות': -של-'גן

תעלם ה , שאף הואסימכוס. כך גם תרגם שייכותה-בלשון רבים וביחסת שלו,

)בניגוד ל מ',  שמציינת מקום' הקודמת למילה 'עדן', שהיא ב' -מנוכחות המילית 'ב

 . (Hayward 1995:108) שיכולה לציין גם מקום וגם זמן(

 תיאולוגיים-ות יצי"ב לאתגרים הלשוניים תשובות פרשנ
  הלשוניים וממדיהם פירושים

על פי הפרשנות הנוצרית, גן עדן הוא מקום שמיימי ורוחני שקדם לבריאת העולם. לא 

 כך סבור רש"י: 

ואם תאמר: הרי כבר  )מדרש כונן(.'מקדם': במזרחו של עדן נטע את הגן! 

בברייתא של ר' אליעזר, בנו של ר' יוסי 'ויברא את האדם וגו' )בר' א:כז(! ראיתי 

'כלל שלאחריו מעשה הוא  –הגלילי מל"ב מידות האגדה נדרשת, וזו אחת מהן 

 : )ברייתא דל"ב מידות, מידה יג( פרטו של ראשון'

 



 

202 
 

'סתם בריאתו'. מהיכן וסתם את -'ויברא את האדם' )בר' א:כז( זהו כלל  

ט(, 'ויניחהו -(, 'ויצמח לו גן עדן' )בר ב:חמעשיו? חזר ופירש: 'וייצר ה' אדם' )בר' ב:ז

. השומע סבור שהוא )חולין כז:ב( בגן עדן' )בר' ב:טו(, 'ויפל עליו תרדמה' )בר' ב:כא(

ואינו אלא פרטו של ראשון! וכן אצל הבהמה חזר וכתב: 'ויצר ה' חית  .מעשה אחר

 השדה' )בר' ב:יט( ]...[. 

"י מדגיש שהמילה 'קדם' משמעה בניגוד לרוח הוולגאטה, בראשית דבריו רש

עדן -ובחירה פרשנית זו שוללת אפוא שגן –'מזרח' )"במזרחו של עדן נטע את הגן!"( 

 קדם לבריאת אדם. 

את מעשיו" )=חוזר סתם על  סתם'ויברא את האדם", " כבררש"י אומר: "הרי 

רש"י על  ופירש": 'וייצר ה' אדם'. במילים אחרות, באופנים שונים מצביע חזרדבריו(, "

  Griceבלשון  –המידע שבאזכור בריאת אדם פעמיים )בבר' א:כז ובבר' ב:ז( -ייתור

(, עבור רש"י ייתור זה מהווה הפרת כלל הכמות. מדבריו 87 עמ'( )ראה 1975)

?'. לדברי ליבוביץ וארנד רואה לנכון הכתוב לייתר את דבריו משתמעת השאלה 'מדוע

( השאלה של הפרק היא למעשה מדוע כה רבות ומשמעותיות הסתירות 269"ן:)תש

ולדידם, סתירות אלו עומדות מאחורי תיאוריית המקורות  –שבין בר' א' לבר' ב' 

השונים, הגורסת שלפני עריכת הטקסט המקראי היו קיימים טקסטים שביטאו 

יים: כאן אדם נברא מסורות שונות. בין הסתירות הקיימות בין הפרקים נמנה רק שת

לוהים וכאן הוא נברא מעפר הארץ, כאן הוא נברא זכר ונקבה וכאן הזכר -בצלם א

 והנקבה נבראים לחוד.

''כלל שלאחריו  106למתן תשובה לשאלה, רש"י מסתייע במידתו של ר' אליעזר:

דומה לו אולי קרון, שימעשה הוא פרטו של ראשון''. ביסוד תפיסת מידה זו עומד הע

(, והוא שטקסט בנוי מהיגד מאקרו המציג רעיון 1978) Kintsch & van Dijkהציעו 

(. מהפסוקים 90 עמ'מרכזי והיגדי מיקרו המביעים הסתעפויות של הרעיון )ראה 

שרש"י מצטט עולה ניסיון מצדו לגלות בבר' ב' את החוט שמקשר בין יצירת אדם, 

כלומר את מה שהפך אירועים שונים, ללא קשר  –אדם שם  נטיעת גן בעדן והשמת

'ויברא את האדם' )בר' -(. מדבריו עולה ש91 עמ'לטקסט לכיד אחד )ראה -ביניהם 

 
את   העמידו את עקרונות ההלכה על כללים שיטתיים שבאמצעותם ניתן לפרשחז"ל   106

 כללים פרשניים אלו נקראים 'מידות'. –הטקסט המקראי 
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, המציג באופן כוללני אירוע )''זהו (Labov:1972)א:כז( מהווה מעין פתיח או היצג 

ובאים בהמשך, או תמצות של רעיון שפיתוחו מובא כלל: סתם בריאתו''( שפרטיו מ

ט(, -בהמשך. פרטי הרעיון הם: 'וייצר ה' אדם' )בר' ב:ז(, 'ויצמח לו גן עדן' )בר ב:ח

 'ויניחהו בגן עדן' )בר' ב:טו(, 'ויפל עליו תרדמה' )בר' ב:כא(. 

בניגוד לרש"י שאינו עורך זיקה בין בריאת העצים לנטיעת גן בעדן, עבור רד"ק 

 ן עדן ניטע לפני בריאת אדם:ג

לוהים': המציאו שם ביום השלישי. וזכר השם על מציאותו לפי -'וייטע ה' א

 חשיבותו וגדולתו, מה שלא זכר כן בשאר הצומחים ביום השלישי.

'ועדן': שם מקום, נקרא כן על שהיה מקום דשן ושמן, וצמחיו עדן ותענוג לגוף  

 בנסתר. -בנראה, ולנפש 

מפאת מזרח. ורבותינו ז"ל פירשו 'מקדם' קודם בריאתו של  'מקדם': כלומר

אדם. אדם נברא בשישי, וגן עדן בשלישי! ומהם אמרו? קודם בריאתו של עולם. 

 .  )פסחים נד:א( וזהו לפי הנסתר

הבריאה.  כל אמנם על פי רד"ק גן עדן נברא לפני אדם, אולם הוא לא קדם את

ומקום זה  – , ועל כן שמותכונות מענגותשם של מקום בעל  הואעבור רד"ק 'עדן' 

מצוי מקדם, כלומר במזרח. הוא מצביע על הסתירה שקיימת בין בר' א' לבר' ב': בבר' 

 –א' העצים נבראו לפני אדם, ואילו בבר' ב' עצי הגן בעדן ניטעו אחרי בריאת אדם 

 לוהים נזכר בשעה שברא את אדם, שנטע גן-ומסביר את הסתירה בתירוץ חז"ל שא

אם כן . (וזהו לפי הנסתר")" בעדן. לדידו, הסתירה בין הפרקים היא מתחום הנסתר

עדן נברא עם העצים ביום השלישי, מובילה אותו למבוי סתום, ונראה כי -ההנחה שגן

א ראייה סמנטית או טקסטואלית טובה שיכולה לסייע לו ומצמסוגל לאין הוא 

 . חזקוני מפרש:א פונה למדרשועל כן הו – להתגבר על הסתירות שמעלה הכתוב

שהרי קודם האדם היו הצמחים מקדם. אמר ר'  –'ויטע': וכבר נטע, וכן 'ויצמח' 

 ואינו! אלא קודם לברייתו של אדם.  –שמואל: אתה סבור קודם לברייתו של עולם 

והא דאמרינן שהוא ]=ויש אומרים[ שהוא מן הדברים שקדמו לעולם, היינו 

 יג(! -ביום השלישי )בר' א:יא  העדן, אבל האילנות נטע
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חזקוני חוזר פחות או יותר על הבעיות שאיתן התמודדו חז"ל ורד"ק. מפירושו 

לוהים ברא את העצים ביום השלישי לבריאה, משמע שצריך -עולה שאם כתוב שא

לכל שלו 'גניות' -עדן' יכול היה לקבל את אפיוני ה-להניח שהמקום שנקרא 'גן

והרי השמים  –ריאה )'אבל האילנות נטע ביום השלישי'( המוקדם ביום השלישי לב

דומה עדן' אינו בשמים. רטוריקה -'גן-נבראו קודם לכן. אם כן, המסקנה מכך היא ש

 של טיעון נמצאת בפירוש הבא:

'וישם שם את האדם': אבל תחילת ברייתו לא הייתה משם. שאילו נברא בגן 

א. אבל בראו מן החוץ וראה כל עדן ועמידתו שם יהיה סבור שכל העולם כך הו

 העולם מלא קוצים וברקנים ואחר כך הכניסו לגן עדן מקום מובחר. 

לסברת חזקוני, אם כתוב 'וישם שם ]בגן עדן[ את האדם אשר יצר', הרי יש 

כלשון חזקוני: "'וישם שם את האדם', אבל  –להניח שלפני כן הוא לא היה שם 

, מבחינה מתודולוגית חזקוני בונה את טיעוניו תחילת ברייתו לא הייתה משם". כלומר

(. מדברי חזקוני משתמע שאדם נברא (Levinson 1983:167-225הנחות -על סמך קדם

מחוץ לגן עדן, כדי שילמד להעריך את טובו של הגן עדן. אולם, מדיונו עולה שלא זו 

 –צים בלבד שאדם לא נוצר בגן עדן, אלא שגם לפני בריאת אדם העולם היה מלא קו

ולא אדם הוא אשם בהתדרדרות מצב הארץ, שהרי הארץ כמו היום גם לפני חטא 

 אדם, הייתה תמיד מלאה קוצים וברקנים.

  בפירושים  פולמוסיים  ים היבט

בפירושים לא מצאנו בספרות הפולמוסית היהודית שחיפשנו אזכור לבריאת גן עדן, ו

י. אולם פולמוסיותם ניכרת נוצר-שהבאנו כאן אין כל רמז מפורש לפולמוס היהודי

", ש סבור השומע", "הרי כבר", "ואם תאמר: "מהסוגארגומנטטיביים מבנים לשוניים ב

, אף 'נעשה אדם' )בר' א:כו(-פירושו ללכמו כן, בדומה  ".וכתב חזר הבהמה אצל וכן"

במזרחו של ' כי אם הוא כותב – פתח בנושא או בנשואנאינו  קדם'מ'-פירוש רש"י ל

 'מקדם', כנתון. –מציג את השנוי במחלוקת , והוא אם כן "את הגן! עדן נטע

ואין לשלול שפרשנות  –עדן יש מן הנסתר -כדברי רד"ק בפסוקים של נטיעת גן

יצי"ב באה לתת תשובות למגמות האזוטריות שהתפתחו ביהדות. רש"י מסיק את 

טו של הוא פר -כלל שלאחריו מעשה "של ר' אליעזר מסקנותיו על פי המידה 

". בפרקי דרבי אליעזר יא, שמהווים המקור למידה זו, משתמע שמכלל זה ראשון
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עדן הם -הסיקו שבריאת אדם, השמתו בגן עדן, בריאת חוה, החטא, וכן הגירוש מגן

אשר חטא  –אירועים שהתרחשו כולם ביום שישי ומורים על קלקולו היסודי של אדם 

והוא אינו מזכיר את  –בהבאת המדרש כבר בסמוך לבריאתו. אולם רש"י סלקטיבי 

החטא ואת הגירוש מגן עדן, שהם אירועים שעומדים בבסיס התפיסה הפסימית 

הנוצרית על האדם. יתר על כן, מהפירוש משתמע שאדם נברא לפני גן עדן, כלומר 

רש"י מציג את עניין הגן עדן כמשני בחשיבותו לבריאת אדם. כמו כן, גן עדן מוצג 

את חוה. פירושיו עומדים בניגוד לתמונה המתקבלת מהפרשנות כתפאורה לברי

 הנוצרית של אדם וחוה הנבראים בגן עדן ומגורשים ממנו בעטיו של החטא הקדמון.

: 'וישם שם את האדם'-מה שמרומז אצל רש"י נאמר בריש גלי אצל חזקוני ב

כוטומיה ". מדברי חזקוני משתמע אפוא שלא קיימת דיתחילת ברייתו לא הייתה משם"

במקרא בהקשר לדמות האדם, ואין אדם שמיימי ואדם ארצי. אדרבא, מקורו של 

. אם כן, "מובחר מקום עדן לגן הכניסו כך ואחר ,וברקנים קוצים מלא עולם"-האדם ב

ממנו בזיעת אפיו יוכל  ,"מלא קוצים וברקנים"-להעולם לא האדם בחטאו הפך את 

 . נולדכי אם זאת המציאות שלתוכה הוא  – לחם

אולם אף על פי  –רד"ק מתמקד בתכונות החומריות של גן עדן ובמיקומו בארץ 

בפסוקים בבראשית ב', לא הוא ולא פרשני יצי"ב מאזכרים  הנסתר"מן " שכדבריו יש

ואין מקום לדון בדברים אלו  –בדבריהם את כל מה שיהודים תולים במושג גן עדן 

(. השאלה 109-144נוצריות )רוטנברג תשס"ח:כאן, ולהשוות בין התפיסות היהודיות וה

הנשאלת היא מדוע מידע כה מרכזי בהוויה היהודית אינו מגולה ולו במקצת בפירושים 

בהם ובמקום זה מתמקדים בממדי הזמן והמקום של הפסוק, אשר הדיון  –שהבאנו 

רק מפחית בצורה חמורה מקדושתו של הגן עדן בתודעה היהודית. דברים אלו 

על כך שמכיוון שדברים אלו נתפסו כדומיננטיים כל כך בתיאולוגיה  מצביעים

הנוצרית, מכיוון שממילא חשיבותם בעיני היהודים הייתה ברורה מאליה, ומכיוון שהיה 

המיסטי  ממדהיה ערך בטשטוש ה –"אנחנו לא כמותם" -חשוב יותר להעביר מסר ש

 נושא זה.  של 'גן עדן' ובהפחתה ממשקלו, כלומר בדנטורליזציה של
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ש ַוֹיאֶמר ( ד) ה-ֶאל ַהנָּחָּ שָּ אִׁ -ֹלא  הָּ

ֻמתּון מֹות י ( ה)  .תְּ ים  ֹיֵדעַ  כִׁ ֹלהִׁ י  א   כִׁ

יֹום ֶכם בְּ לְּ ֶמנּו ֲאכָּ חּו מִׁ קְּ פְּ נִׁ  ֵעיֵניֶכם וְּ

יֶתם יִׁ הְּ ים וִׁ ֵעי ֵכאֹלהִׁ ע טֹוב ֹידְּ רָּ ( ו) .וָּ

ה  ַוֵתֶרא שָּ אִׁ י הָּ ֵעץ טֹוב כִׁ ַמאֲ  הָּ ללְּ  כָּ

י כִׁ ה  וְּ ם הּוא  ַתֲאוָּ ֵעיַניִׁ ד לָּ מָּ ֶנחְּ ֵעץ וְּ  הָּ

יל כִׁ ַהׂשְּ ַקח לְּ יוֹ  ַותִׁ רְּ פִׁ ֵתן  ַוֹתאַכל מִׁ  ַותִׁ

ּה ַגם ישָּ אִׁ ּה לְּ מָּ ( ז) .ַוֹיאַכל עִׁ

נָּה ַקחְּ פָּ ֵניֶהם ֵעיֵני ַותִׁ עּו שְּ י ַוֵידְּ  כִׁ

ם רּו ֵהם ֵעיֻרמִׁ פְּ תְּ ֵאנָּה ֲעֵלה ַויִׁ  ַוַיֲעׂשּו  תְּ

ֶהם עּו( ח) .ֹרתֲחגֹ  לָּ מְּ שְּ ' ה קֹול ֶאת  ַויִׁ

ים-א   ַהֵּלְך ֹלהִׁ תְּ ן מִׁ רּוחַ  ַבגָּ  ַהיֹום לְּ

ַחֵבא תְּ ם  ַויִׁ ָאדָּ תוֹ  הָּ שְּ אִׁ ֵני וְּ פְּ -א  ' ה מִׁ

ים תֹוְך ֹלהִׁ ן ֵעץ  בְּ א( ט ) .ַהגָּ רָּ קְּ ' ה ַויִׁ

ים-א   ם  ֶאל ֹלהִׁ ָאדָּ ה לוֹ  ַוֹיאֶמר  הָּ   .ַאֶיכָּ

Vg. (4) Dixit autem serpens ad mulierem 

nequaquam morte moriemini (5) Scit enim 

Deus quod in quocumque die comederitis ex 

eo aperientur oculi vestri et eritis sicut dii 

scientes bonum et malum. (6) Vidit igitur 

mulier quod bonum esset lignum ad vescendum, 

et pulchrum oculis, aspectuque delectabile. Et 

tulit de fructu illius et comedit, deditque viro suo 

qui comedit. (7) Et aperti sunt oculi 

amborum, cumque cognovissent esse se 

nudos. Consuerunt folia ficus, et fecerunt 

sibi perizomata. (8) Et cum audissent vocem 

Domini Dei deambulantis in paradiso ad auram 

post meridiem, abscondit se Adam et uxor eius a 

facie Domini Dei in medio ligno paradiso. (9) 

Vocavitque Dominus Deus Adam, et dixit 

ei: Ubi es? 

 (397 'עמ)תרגומים לאנגלית ב

ובעקבות זאת, אכילה מעץ  –ידי הנחש  פסוקים אלו מתארים את פיתויה של חוה על

הדעת על ידי חוה ואדם, התפתחות תודעת החטא והבושה. פסוקים אלו מתמקדים 

 אפוא בחטאו של אדם ובתוצאותיו המיידיות. 

 מארון הספרים של המתרגם

בפרק 'חוה' עמדנו על האחריות הכבדה הרובצת על חוה ובנותיה, על פי הפרשנות 

ועל הנפקא מינה לכך מבחינת מעמדה. בפרק  –יאה את אדם הנוצרית, משום שהחט

זה נתמקד בחטא עצמו. ראוי לציין לפני כן, שהספרות היהודית על כל רבדיה עשירה 

אולם, לדידו של  –בהגדרות לחטא ובדברי תוכחה רבים על חטאים מכל הסוגים 

 
 ט(-חטא )בר' ג:ד
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הודית, ( העיסוק בחטא לעצמו תופס מקום שולי במחשבה הי188שטיינזלץ )תשנ"ג:

והוא נתפס בעיקר כהשתקפות שלילית של המצווה. לעומת זאת, אף על פי שלא 

נכתבו בנצרות הקדומה חיבורים הממוקדים בחטא, נושא זה תפס מאז ומתמיד מקום 

 . (Babcock 1990:849)מרכזי ביותר בנצרות 

( 'החטא הקדמון' שיווה לחיי הנוצרי מאפיינים של 1990:849) Babcockעל פי 

מתחילתה הנצרות תפסה את חמה מתמדת בחטא. הסיבה לגישה זו נעוצה בכך שמל

החיים בעולם הזה ואת דרך האל כדרכים סותרות. תפיסה דיכוטומית זו מוצאת את 

, אשר לוהים' של אגוסטינוס-'עיר הא-ביטויה בספרות הנוצרית מחיתוליה ועד ל

 כחוטאת ר הארציתואת העיהפועלת על פי עצת האל,  את העיר השמימית מתאר

במאמינים תודעת חטא חזקה, ה יצרקוטביות זו )שם(  Babcockעל פי  107אל.ובזה ל

ת ורגש, ובמאבקים פנימיים קשיםב ,רגשות מפוצליםבפחדים, אשר באה לידי ביטוי ב

הניבו פסיכולוגיה שמטרתה לחזק את נפשו  בחטאקשיי המלחמה וחרטה.  אשם

לנצרות אפיונים של דת שבה המרכיב של  . רגשות אלו שיווהמיוסרת של האדם

ההתחרטות הוא דומיננטי אף מהחטא עצמו, והקנו לה מעמד של מעניקה הזדמנות 

 אחרונה לאדם להיוושע, בזכות טבילה המשחררת אותו מכבלי השטן. 

בנצרות היא רב ממדית, והחטא נתפס טא )שם( תפיסת הח Babcockעל פי 

בה רעה, או השתלטות הרגש על השכל. יתר כנובע ממעשה רע, תכונה רעה, מחש

, ובלתי נמנע. הוא ולוגיתאונבלבד, כי אם הוא  כשל מוסריעל כן, אין הוא נובע מ

ועבד לחטא, אשר הוא ביטוי לנוכחות השטן. לדידו של  אדם עצם היות האדםנובע מ

Blowers (670-1990:669,במיוחד בכנסייה הלטינית ואוגוסטינוס בראשה ,)החטא  108

עונש עליו הביא על . התוצאות הרות אסון רבות ונודעו לכאירוע אשר קדמון נתפס ה

שכל, -סבל, מוות, מחלות, ריב, קהותל בעקבות זאתעדן, ו-האדם את גירושו מגן

יתר על כן, בהולדה, כלומר  .א ואבדן היכולת לעשות את הטובוחטנטייה לאומללות, 

ת חלקם של האנושות כולה. לא זו כל אלו הפכו למנ –באמצעות הפריה והרבייה 

בלבד שהאדם נולד חוטא, אלא שמהרגע שהוא נולד הוא אשם בחטא הקדמון. 

תפיסות אלו שגובשו על ידי אוגוסטינוס, עוררו מחלוקות בכנסייה הלטינית, חלקו 

וכנגדם קם הירונימוס, אשר קבע שאף הרך הנולד אינו  –עליהם המינים הפלאגיים 

 
107 Augustinus, “De civitate Dei”, 11-22. 
108 Augustinus, “De Peccato origininali”, 18.20; “Nuptis et concupiscentia”, 2.34. 
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משום שהנפקא מינא  109פיכך להטבילו מוקדם כמה שיותר.חף מאשמה, וצריך ל

 מכך היא שהאל כביכול ברא יצור פגום, אוגוסטינוס נאשם במינות ובמניכיאיזם. 

 – תקוות לישועהבמישור התיאולוגי עמדות אלו כלפי המין האנושי הניבו 

לוהים התגשם -עולה שבשל אדם שהביא את החטא ואת המוות לעולם, א 5רומיים ומ

 ישותכונותיו האנושיות של  110, חי כאדם, סבל, מת וקם לתחייה.(incarnation)בשר ב

הוא , 'בן' )מרקוס א', עברים א'(-: האל הוא 'אב' וית החדשהמתוארות בהרחבה בבר

תמותה רגיל: אהב ה-חולשות בן, ואימץ את (1:14חי חיים מלאים )לוקס א', יוחנן 

תחנן הנפצע ו, (11:35(, בכה )17:28, 4:6-7נן צמא )יוחתש כוחו וחש (, 2:20)גלטיים 

, תרומתו של ישו למין האנושי היא אפוא 5. על פי רומיים (20:25-27על נפשו )

שבמהלך חייו ישו נלחם בשטן והכריע אותו, ובכך ניצח את החולי ואת המוות, והפך 

 את האדם לעמיד לחטא והבטיח לו חיים אמיתיים. אם כן, בנצרות התגשמות ישו

 בבשר מהווה יסוד חשוב בדוקטרינה של החטא.

Bar-Ilan  (1993) כלומר אנתרופומורפיזמיםעמד על עושרו של התנ"ך ב ,

בעיני היהודים לספר  תפסהתנ"ך נואף על פי כן,  –לוהים -ביאורים מוחשיים של א

, שכן קיימים בו מרכיבים הסותרים תפיסה מגשימה של האל. בניגוד מונותיאיסטי

אלו מהווים אתגר תיאולוגי, בנצרות הם משתלבים אנתרופומורפיזמים שבה ליהדות 

. הביטוי (Ettlinger 1990:459)ובתפיסה מוחשית של האל  –בדוקטרינה של החטא 

: 'והדבר ]הלוגוס, קרי 1:14המובהק ביותר לתפיסה זו בברית החדשה מצוי ביוחנן 

חסד -ארת בן יחיד לאביו, רבישו[ נהיה בשר, וישכון בתוכנו, ונחזה תפארתו, כתפ

נראה וכחסר -אר האל כבלתיואל מתגיסא, החד מ, 1:14-18יוחנן ואמת'. יתר על כן, ב

הם שברוב חסדו התלבש האל בבשר ואימץ נאמר ב, גיסא ומאידך –סממנים אנושיים 

 –דסתרי -בעיני היהדות, תפיסה דואלית זו של האל נתפסת כתרתיתכונות אנושיות. 

כי מקורה של גישה זו בדתות האליליות של העולם ההלניסטי )שם(.  ויש הסבורים

 Andersonמכל מקום, ביסוס תפיסה זו במקרא התאפשר מכמה סיבות: על פי 

ישראל בתקופת המקרא. -נפרד מהוויית עם-חלק בלתי מהווהלוהים -א( 1962:421)

 
109 Hieronymus, “Contra Pelagus”, 17-19. 

יאשמו כן גם בצדקת איש אחד יזכו כל  'לכן כאשר בפשע איש אחד נשפטו כל בני אדם ו 110
בני אדם לחיי צדקה. כי כאשר בהפצר איש אחד רבים יצאו אשמים כן גם בהקשב האחד  
רבים יצאו נקיים. ובין כה וכה באה התורה לבעבור יגדל הפשע אך באשר גדל הפשע שם  

לם  מאד. וכאשר שלט החטא במות כן ימשל החסד על ידי הצדקה לחיי עו גדל החסד יתר
 .  )5:18-21רומיים ) בישוע המשיח אדנינו
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, (theophania)לוהים לעם ישראל באה לידי ביטוי בהתגלויות -לדידו, קרבת א

חכמתו, ובאופנים -בהופעות קונקרטיות במקדש באמצעות מלאכים ודומיהם, בגילויי

המאפיינים את האדם. מהבחינה הלשונית קרבת האל אל האדם באה לידי ביטוי 

רגשות אנושיים לאל איברי גוף תפקודיים, חושים, כי ורים שמ, באנתרופומורפיזמים

ם היוו ראיה לכך שהברית הישנה הטרימה את אפיונים לשונייתכונות קוגניטיביות. ו

   .(Blackman 1962:697)מה שמתואר בברית החדשה, לרבות התלבשות ישו בבשר 

 תיאולוגיים ושולחן המתרגם-אתגרים לשוניים 

שניתן לתרגם 'כי  'bonum esset lignum ad vescendum''כי טוב העץ למאכל' תורגם 

 –'ad manducandum'-ו 'in escam'מאכל' מתורגם טוב העץ לאיכול'. בווטוס לטינה, 'ל

אשר בהם אין בהם את הקונוטציה השלילית שעשויה להיות למילה המקבילה 

נועד זה , ייתכן שתרגום בסימבוליקה הנוצרית בוולגאטה. מכיוון שהעץ מסמל את ישו

 לשוות זדוניות למעשה חוה. 

 'להשכיל'-ו'נחמד'  יםמילשמשלב בתוכו את ה ביטוילהשכיל' הוא )העץ( 'ונחמד 

שובב נפש, מ ו)=ומראה 'aspectuque delectabile'תורגם  הואבוולגאטה, ואולם  –

אין הביטוי המקראי מתייחס למראה העץ, אם כי אם מרמז לו. תתכן קונוטציה  (.מענג

 – (Talley 1997:167-169) , אולם על פי רוב, משמעה הוא 'נאה'למילה 'נחמד'שלילית 

 Fretheimעל פי כמו כן,  .מתקשרת לתאווה 'delectabile'מילה זאת הולעומת 

אינו מתקשר כלל מתקשר רק לעולם המנטאלי, ושורש ש.כ.ל במקרא ה( 1997:1243)

תרגום לא תורגמה. ככל הנראה בעקבות בוולגאטה המילה 'להשכיל' ו – לתאוות

 cognoscendum' ,'ad' ה מילה זוווטוס לטינה תורגמוב ,(92השבעים )צפור תשס"ו:

intuendum', 'ad considerandum' ת המילה 'להשכיל' בוולגאטה שהשמטאם . ייתכן 

 111נועדה להפחית מהערך הקוגניטיבי במעשה חוה, ולהעמידו על התאווה בלבד.

'ותיתן גם לאישה עימה ויאכל' תורגם כאילו כתוב 'ותיתן גם לאישה עימה אשר 

-היות ו(. 103 'עממעו לעיתים 'אשר יקטל' )ראה 'ויקטל' מש-וציינו כבר ש – אכל'

, 'אשר אכל' הוא משפט משועבד, התרגום מחזק את הזיקה שבין חוה לחטא אדם

 . ומצייר את חוה כאחראית ישירה יותר על חטא אדם

 
111 von Flotow 76)-(1997:49  לרבות של  -עמדה על התרומה המפוקפקת של התרגום

 הביבליה, ליצירת תדמית שלילית לאישה.  
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בעיה נוספת שמציבים פסוקים אלו מתרכזת בעיקר בבר' ג:ח, אשר על פניו 

שלאל  ממנו עשוי לעלותשכן מופשט, סותר את האמונה באל המידע חובו בומן ט

להים -כתוב: 'וישמעו את קול ה' א בבר ג:ח. ם, פנים, ואפילו נוכחות פיזיתיקול, רגלי

–להים בתוך עץ הגן' -מתהלך בגן לרוח היום ויתחבא האדם ואשתו מפני ה' א

 Et cum audissent vocem":  שבכוונה מובא כאן ללא פיסוק. פסוק זה תורגם בוולג'

Domini Dei deambulantis in paradiso ad auram post meridiem – abscondit se Adam 

et uxor eius a facie Domini Dei in medio ligno paradiso. קיימים הבדלים קלים אך .

וככל הנראה הווטוס לטינה משקפת  – לטינה-חסרי משמעות בין הוולגאטה לווטוס

. הווה אומר, הירונימוס העדיף לשמר את (93את תרגום השבעים )צפור תשס"ו:

 מותאאנתרופומורפיזמים הרבים שבו מרבית רכיבי התרגום הישן, כנראה משום שה

המילה 'מפני' פירושה בעברית הוא גם 'מהפנים של...' ואולם  את המסורת הנוצרית.

-ו – (Koehler & Baumgartner 1996:937-944)'משום' -ו)מושא עקיף, סומך( וגם 'מן', 

van Rooy (1997:638עמד על כך שלדו )- משמעות זו השלכות תיאולוגיות. מילה זו

 (. 'a facie'תורגמה בוולגאטה 'מהפנים של...' )

וכן גם  –עשויות להיות הנושא של הפועל 'מתהלך' 'קול' והן לוהים', -א-'ה'הן 

, ועל כן קיימת ממין זכרד"ק. שלושתן הן המוצע כנושא הפועל על ידי ר ,'אדם'

כלומר מי מתהלך. לעומת זאת,  –עמימות במקור וקשה אפוא לזהות את נושא הפועל 

, ואם כן בוולגאטה, כמו נקבהב'קול' בלטינית וביוונית היא -המילה המקבילה ל

-על 'ה' ארק מוסב יכול להיות (, הפועל 'מתהלך' 93תרגום השבעים )צפור תשס"ו:ב

  . בלבד הים'לו

, בלטינית (Domeris 1997:898) פוליסמיתהיא המילה 'קול' בניגוד לעברית שבה 

 .vox' ('voice')'ובין  sonitus' ('sound')'סמנטית בין כמו באנגלית קיימת הבחנה 

, ונאבדת המשמעות של (יחסת המושא הישירב 'vox') 'vocem' בוולגאטה היא תורגמה

'sound'  ולעניין זה חשיבות תיאולוגית –הקיימת במקור . 

, ועל פי רוח היום' הוא ביטוי של זמן כתלוי בתופעת טבע )זמן נשיבת הרוח(ל'

( הוצעו כמה פירושים לביטוי זה: 'לבוקרו של יום', 'בין 102קאסוטו )תשכ"ט:

 'auram post meridiem'תורגם בוולגאטה, ביטוי זה . הערביים', 'לעת ערב', 'בזמן'

הגדרת הזמן חשובה כאן, וזמן את ה(. אם כן, המתרגם הגדיר בין ערביים)=ברוח ש
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יא על פי נחטא החטא 'הקדמון', שה השב שעהמשום שהיא משמשת אינדיקציה ל

 . (Harl 1986:108)המסורת הנוצרית השעה שבה נצלב ישו 

תמיד בלא הלוואי 'עדן'. בשני המקרים היא -המילה 'גן' מופיעה פעמיים במקור 

)שבדרך כלל מתרגם 'גן עדן'(. אמנם מדרשים  'paradiso' – בוולגאטה התורגמ

הן הווטוס 'גן' המדובר הוא 'גן עדן', אולם כאן -יהודים מעלים את האפשרות ש ה

 נו מאוזכרהוסיפו מידע שאילטינה והן הוולגאטה, ככל הנראה מתוך מגמה להנהיר, 

 .(92)צפור תשס"ו:סח המסורה או בתרגום השבעים בנו

המילה 'עץ' מופיעה בלשון יחיד, וידוע שבעברית המקראית לעיתים קרובות 

ואם כן 'עץ' עשוי לציין  –  (Joüon & Muraoka 2006:466)היחיד מציין את הקבוצה 

. בשני המקרים 'ligno'ו  'ligni' –למילה זו  אטה'עצים'. קיימים שני נוסחי תרגום הוולג

 . דבר שמקשר בין מעשה החטא לצליבה – ידקיימת אפשרות להבין שמדובר בעץ יח

בנוסף לבעיות הסמנטיות שמעורר הפסוק, קיימות בעיות תחביריות: ניתן להבין 

לוהים' כתיאור סיבה או כמושא עקיף. כמו כן, כפי שנראה בהמשך, -את 'מפני ה' א

הפסוק  אטה, בוולגזאת כאל שני משפטים מחוברים. לעומת בר' ג:חמתייחס ל רד"ק

)'כששמעו את   '…Et cum audissent'זמן -משפט מורכב שנפתח בפסוקיתכ חנוסמ

 לוהים...'(, המשועבד למשפט העיקרי 'ויתחבא אדם ואשתו'. -קול א

למען הבהירות, מסתמנים מרשימת בעיות זו שני אופנים עיקריים של קריאת 

וחוה  : בהכללה, קריאה יהודית של הפסוק גורסת שלאחר חטאם, שמעו אדםבר' ג:ח

אדם וחוה ומשום כך,  – לוהים(, וקול זה התהלך בגן-לוהים )ולא את א-את קול א

לוהים. לעומת זאת, גם כאן בהכללה, קריאה נוצרית של -התחבאו בין העצים מא

לוהים -הפסוק גורסת שלאחר החטא הקדמון, אדם וחוה שמעו את קול צעדיו של א

וך עץ אחד, הם התחבאו. אם כן עדן. משום שפני האל נראו בת-אשר התהלך בגן

מציגה תמונה של אל בעל תכונות אנוש )כמו ישו(, אשר פניו נראים  אטההוולג

 'מובנים בתוך' העץ, ויש בכך רמז לצליבת ישו. 

  הלשוניים וממדיהם פירושים

 רש"י מפרש:

 
 תיאולוגיים-תשובות פרשנות יצי"ב לאתגרים הלשוניים 
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והנאו לה,   )בר"ר יט:ה(יו של הנחש 'ותרא האישה כי טוב': ראתה דבר

 . (א)בר"ר יט: והאמינתו

לוהים. 'וכי תאווה הוא לעיניים': כמו שאמר לה: -'כי טוב העץ': להיות כא

 ונפקחו עיניכם. 'ונחמד להשכיל': כמו שאמר לה: יודעי טוב ורע' )בר"ר יט:ה(.

כל  'ותיתן לאישה': שלא תמות היא ויחיה הוא וישא אחרת. 'גם': לרבות

 בהמה וחיה )בר''ר יט:ה(.

'ותפקחנה': לעניין החכמה דבר הכתוב, ולא לעניין ראייה ממש, וסופו מוכיח 

 )בר"ר יט:ו(.

ה: 'ויאמר -בפירושו לבר' ג:ו, רש"י מסתייע בהקשרו המיידי, כלומר בבר' ג:ד

לוהים כי ביום אוכלכם ממנו ונפקחו -הנחש אל האישה: לא מות תמותון, כי יודע א

לוהים יודעי טוב ורע'. על פי ההקשר, רש"י מפרש 'ותרא' כאילו -יכם, והייתם כאעינ

ולא 'העץ'. כמו כן, רש"י מצביע על ההדהוד שקיים -הנחש' -מושאו הישיר הוא 'דברי

 בין בר' ג:ו לבין בר' ג:ה )''כמו שאמר לה''(. 

ר חושית של האל, ולאח-ציינו שמבר' ג:ח עולה תפיסה אנטרופומורפית כלל

 (, שואל רש"י: 65 'עמהערותיו המתודולוגיות המפורסמות )ראה 

 מה שמעו? שמעו את קול הקב"ה שהיה מתהלך בגן )בר"ר יט:ז(.  -'וישמעו' 

לאחר פירושיו המורכבים ולאחר הערותיו המתודולוגיות, שבאות בדיוק לפני 

, אולם רש"י אינו מכריע בשאלה מי או מה דברים אלו היינו מצפים לפירוש מהפכני

או  –האל או קולו. ככל הנראה, רש"י סבור שלפסוק פנים לכאן ולכאן -התהלך בגן 

שהאתגר הוא מורכב מדי בכדי לתת לו פתרון כולל. חוסר נכונותו של רש"י להכריע 

 –הכרעות פרשניות מצביעה על כך שלדידו בר' ג:ח מהווה מעין גבול פרשנות הפשט 

( נתן את דעתו לתופעה זו, ונראה 1975) Steinerשהוא שקול אולי לגבול התרגומיות. 

כי אם  –כי לגביו השגת גבול התרגומיות אין פירושה שלא ניתן לתרגם או לפרש 

 פירושה שלא ניתן להציג הוכחות מספיקות לאמינות התרגום או הפירוש.

 תר כלפי משמעות הפסוק: חזקוני, לעומתו, אינו מהסס להציג עמדה נחרצת יו



 

213 
 

הליכה גבי קול: 'ויהי  –'מתהלך בגן': הקול היה מתהלך! ומצינו במקום אחר 

 קול השופר הולך וחזק מאד' )שמות יט:יט(, 'קולה כנחש ילך' )ירמיהו מו:כב(. 

חזקוני מתייחס אל סוגיית האנשת האל באמצעות התייחסות לקולו, כאל מרכיב 

(, שסבר שניתן להכיר מילה על פי 1957) Firthשל שטבע  שזהו מונח –'קולוקציה' -ב

ו/או  112בפירושו המבוסס ככל הנראה על תרגום אונקלוס .צירופה המנהגי והשגור

ראב"ע, חזקוני מעוניין לסתור את הטענה שלא טבעי למצוא בעברית שהמילה 'קול' 

ש( נועדו תהייה מלווה בפועל של תנועה. דוגמותיו )קול השופר, דימוי הקול לנח

 להראות שמבחינה קולוקטיבית, אפשר שקול יתהלך בשפה העברית. 

בנוסף לפירוש סמנטי זה, רד"ק מציג פירוש המבוסס על התחביר, אשר אף 

 הוא מבוסס על ראב"ע, המביא סברה בשם ר' יונה אבן ג'נח. הוא אומר: 

לוהים. ואחר -'מתהלך': 'בעוד שהיה האדם מתהלך', שמע את קול ה' א

ה', כי -אמר 'וישמעו' היה לו לומר 'מתהלכים'. והנכון כי טעם 'מתהלך' על קולש

 מצאנו בו לשון הליכה: 'קולה כנחש יילך'.

ואם כן, יש  –רד"ק מביא סברה אשר על פיה נושא הפועל 'מתהלך' הוא 'אדם' 

להים. )בעודו( מתהלך בגן -לקרוא את הפסוק באופן הבא: 'וישמעו את קול ה' א

ום, ויתחבא האדם...'. כלומר, מבחינה תחבירית בר' ג:ח מורכב ממשפט לרוח הי

לוהים'(, המחובר למשפט המורכב: 'מתהלך בגן לרוח -א-פשוט )'וישמעו את קול ה'

היום, ויתחבא אדם ]...[ בתוך עץ הגן'. אולם, רד"ק אינו משוכנע שזאת דרך נכונה 

קול הנחש המתהלך, לפרש את הפסוק, ומביא את הפסוק שכולם מביאים על 

 ומתעמק בסוגיה של שמיעת קול ה': 

'לרוח היום': והטעם שהשמיעם הקול קודם הדבור, כדי שיתכנסו ויתחבאו 

בתוך עץ הגן בשעת הדיבור. גם למדה תורה דרך ארץ שלא יכנס אדם אל חברו 

 אלא ישמיע קול. –פתאום 

 
לוהים מהלך' )=קול דיבורו -א-דה' 'קל ממרא –לוהים מתהלך' -אונקלוס תרגם "קול ה' א 112

 לוהים. -ולא א–בבירור שהקול התהלך  לוהים'(, ומתרגומו משתמע -של א
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טאם, והרגישו 'לרוח היום': והכירו כי הקול היה מאת האל, בא לדבר על ח

כי  –בדבר והתחבאו בתוך עצי הגן מפני שהיו ערומים. וטעם סיפור 'לרוח היום' 

 הרוח הוליכה אליהם הקול מרחוק. 

בדברי רד"ק קיים רמז למחסר הלקסיקלי הקיים בעברית, הבא לידי ביטוי 

שאותו הוא - ’voice‘לבין קול במובן של  ’sound‘בחוסר הבחנה בין קול במובן של 

 – ’sound‘נה 'דבור'. לדידו של רד"ק, בפסוק שלפנינו המילה 'קול' משמעותה היא מכ

לוהים מתהלך, כי אם -ואם כן, רד"ק שולל את האפשרות שאדם וחוה שמעו את א

לוהים נישא ברוח, כדי שיהיה להם פנאי להתחבא -לדידו הם רק שמעו את קול א

ביחיד של קבוצה ומשמעותו היא  'עץ' שבפסוק הוא-לוהים. מרד"ק עולה כי ה-מפני א

לוהים הוא שנמצא בתוך העץ, כי אם אדם התחבא בין העצים, -'עצים'. כמו כן, לא א

 הוא ואשתו. 

  בפירושים  פולמוסיים  ים היבט

הפסוקים שלפנינו מציבים שתי בעיות תיאולוגיות: בעיית האנתרופומורפיזמים שבבר' 

ת יבעיחטא הקדמון'. ג:ח, וכן בעיית חטא אדם המכונה בנצרות 'ה

הוא  'החטא הקדמון'(. 34'ספר הברית' )תלמג' תשל"ד:-ה בנדונהאנתרופומורפיזמים 

'נצחון ישן' -ב אומר המתפלמסית היהודית. בספרות הפולמוסנושא ששב ועולה 

(Berger 1996:154) : 

היאך תעלה על לבבכם שבא הקב"ה כל כך באכזריות על אדם הראשון 

טה בשביל נשיכת תפוח אחד לאבדו מן העולם הזה ולעולם  לתופשו בעלילה מוע

ולא הוא בלבד, אלא כל הנולדים אחריו, וגם כל הצדיקים והישרים אשר היו  הבא?

מעולם. ועוד שהיה שוגג בדבר שלא היה בו דעת עדיין, כמו שנאמר 'ותפקחנה עיני 

ולא נתלה בו  שניהם'. ]...[ ועוד רציחת הבל הייתה אלף ידות גדולה מעבירה זאת,

 . עונש כזה

העובדה שכל הפרשנים שבים על הטיעון הלשוני ולגופה של עבודתנו: 

שבעברית קול יכול להתהלך מצביעה על החשיבות שייחסו למתן תירוץ לבעיות 

התיאולוגיות הרבות והקשות שמעורר בר' ג:ח אשר עמדנו עליהן, ולמבוכה שחשו 

ולט אצל רש"י, אשר אף על פי שהוא מצביע הפרשנים מולו. יחס זה בא לידי ביטוי ב



 

215 
 

על חלק מהבעיות שמעורר הפסוק, אין הוא מנסה אפילו להביא מהפתרונות שמציע 

 .תאלא אולי מפנה לשם בעצם אמירתו המתודולוגי –לו המדרש 

רש"י זונח את הסברה הטקסטואלית המתקבלת אולי יותר על הדעת מהטקסט, 

וא המשפט המתאר את המקדים לחטא. שחוה ראתה 'עץ הנחמד להשכיל' שה

'חטא', לטענת רש"י -ו, בפירושיו המתמקדים ב-במקום זה, בהסתמך על בר"ר יט:ד

חוה "ראתה דבריו של הנחש", כלומר היא 'ירדה לעומקם' של דברי הנחש. במילים 

אחרות, רש"י מסיט את נקודת המיקוד של הטקסט. על בסיס הסברה שחוה "ראתה 

ודבר זה  –רש"י קושר בין דברי הנחש לפני החטא למעשה חוה  דבריו של הנחש",

בא לידי ביטוי בפירושו במילים 'כמו שאמר לה', אשר השימוש החוזר בהן מצביע על 

הצורך להוכיח דבר שאינו ברור מאליו. מרש"י עולה שלא חוה אשמה בחטא אדם, כי 

האמינתו'(. בכך אם הנחש: דברי הנחש 'הנאו לה', והיא האמינה לדברי הנחש )'

שרש"י מצניע את חלקה של חוה בחטא אדם, פירושו קורא תיגר נגד הפרשנות 

 ראה על כך בפרק 'חוה'.–הנוצרית הרואה בחוה אם כל חטאת 

מתברר אם כן שבעוד שבוולגאטה לא תורגמה המילה 'להשכיל' כלל, אצל 

חש מונעת וכל האינטראקציה בינה לבין הנ –רש"י ניכר שזאת מילה דומיננטית 

מרצונה להשכיל. לא זו בלבד שאין חוה מצטיירת כאדם שטחי המונע על ידי חושיו, 

כי אם חוה מצטיירת כאישה דעתנית: "'ותיתן לאישה': שלא תמות היא, והוא יחיה 

כדי שהגזירה שעומדת  –וישא אחרת". חוה נותנת מהפרי גם לחיות ולבהמות 

גם המוות הוא עניין שנתון לשיפוטה:  להתרחש עליהם תהפוך לצרת רבים. אם כן,

היא עושה מה שהיא עושה, משום שדברי הנחש 'נראים' לה. כלומר, התנהלות חוה, 

מניעיה כמו גם מניעי אדם הם שכלתניים ומביעים בחירה חופשית: אדם וחוה שואפים 

ורע'', "'ותפקחנה עיני שניהם': לעניין החכמה דבר -לוהים יודעי טוב-''להיות כא

ולא לעניין ראייה ממש". הווה אומר, רש"י תופס את מעשה אכילת הפרי  –תוב הכ

האסור כמונע מהרצון לדעת, ואולי אפילו כמביא את החכמה לאנושות. אם כן, בעוד 

בחטא האדם הראשון אשר טמון ציות -שבפרשנות הנוצרית מודגש מומנט האי

(Augrain & Guillet 1970:351-353), גמה כלל המילה 'להשכיל'ובוולגאטה לא תור –  

אצל רש"י בולטת התייחסות אל אירוע החטא הראשון, כעניין שכלתני הכרוך 

 לוהים.-בבחירה חופשית, ולא עניין של מרד נגד א
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יחד עם זאת, רש"י מצר על המעשה, שגרם להתערטלות מהמצווה היחידה 

 שהוטלה על האנושות, השקולה למעשה לכל המצוות: 

מים הם': אף הסומא יודע כשהוא ערום. מצווה אחת הייתה בידם 'וידעו כי ערו

 ונתערטלו ממנה )בר"ר יט:ו(. 

מישור ההתייחסות של רש"י הוא עולם המצוות היהודי, ולא עולם המושגים של 

יותר. למרות חומרת אולי החטא הקדמון שהוא בעל השלכות כלל אנושיות חמורות 

הוא אמנם הפך  –ו את כל הרע שבעולם המעשה אין הוא טוען שאדם הביא במעשי

תמותה, אך ניתנה לו האפשרות לרכוש ידע. יתרה מזאת, כמו לכל חטא גם -לבן

 לחטא אדם הראשון יש תיקון:

'עלה תאנה': הוא העץ שאכלו ממנו. בדבר שנתקלקלו בו נתקנו )ברכות מ:א, 

 סנהדרין ע:ב(. 

. ואם כן מה משמעות כלומר, על פי רש"י חטא אדם הראשון כבר עבר תיקון

החטא הקדמון? הישועה? הצליבה? מעניין שרש"י אינו מתבסס על בר"ר יט בעניין 

'עלה התאנה': "עלה שהביא תואנה לעולם" -והרי רשב"י דורש מ –עלה התאנה 

)בר"ר יט:ו(. כלומר, רש"י לוקח מהמדרש את האגדות המתאימות לו, ואינו משתמש 

. יתרה מזאת, המעבר בין מדרשים אשר אינם באגדות אשר אינן משרתות אותו

נמצאים בספר אחד או ברצף אחד גורם לו לסתור את עצמו. כאן הוא אומר שבדבר 

 שנתקלקלו בו נתקנו, ואילו כאן הוא שואל: 

'עלה תאנה': ]...[ ומפני מה לא נתפרסם העץ? שאין הקב"ה חפץ להונות בריה 

מדרש רבי תנחומא )תנחומא ישן  –ידו שלא יכלימוהו ויאמרו זהו שלקה העולם על 

 יד:לב(.

ממדרש זה שמביא רש"י עולה שלא התפרסם מהו העץ, כדי שלא יכלימו אותו 

ויאמרו שהעולם לקה בגללו. ואולם, היה צפוי שמעשה נורא כמו חטא אדם הראשון 

אלא שלכאורה התבוננותו על מה שלקה העולם  –יזכה לתהודה רבה יותר אצל רש"י 

 ד לעלה התאנה. היא מבע

 לוהים כלפי אדם רכה:-על פי רש"י תגובתו של א
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'איכה': יודע היה היכן הוא, אלא ליכנס עמו בדברים, שלא יהא נבהל להשיב 

 אם יענישהו פתאום.

 'מי הגיד לך': מאין לך לדעת מה בושת יש בעומד ערום.

אדם: מפתיע עוד יותר פירושיו של רש"י לבר' ג:יב בתורה ובגמרא: 'ויאמר 

 האישה שנתת עימדי היא נתנה לי מן העץ ואוכל'. 

 'אשר נתת עמדי': כאן כפר בטובה. 

'אשר נתת עמדי': לשון גנאי הוא שתולה הקלקלה במתנתו של מקום והוא  

 .עשאה לו לעזר )עבודה זרה ה:ב(

מעניין שבפירושים אלו רש"י מתאר את אדם ככפוי טובה כלפי הקב"ה שנתן  

 ואולי כלפי אשתו שנתנה לו לאכול מהפרי.  –הוא עתה מלין עליה לו עזר כנגדו, ו

ראוי לציין כי על פי הנצרות המשפט "ותיקח מפריו, ותאכל ותיתן גם לאישה, 

ויאכל", הוא משפט שנודעה לו השפעה כבירה ביותר על אורחות האנושות. גם 

ים המדרשים היהודים, כולל בראשית רבא שעליו מרבה רש"י להסתמך מקדיש

ובדרך כלל מגנים את אדם וחווה על  –אדם עיון רב -למשפט זה ולעניין חטא

 –מועטה ביותר  היצגנומעשיהם. לעומת זאת, 'כמות' הגנאי המצויה בפירושי רש"י ש

ונראה שרש"י מלמד כף זכות על מעשיהם של אדם וחווה: רש"י הופך את 'החטא 

בר בכלל בא על תיקונו קיום מצווה, אשר עם כל החומרה שבד-הקדמון' לאי

עשיית החגורות. האם כל עניין החטא בא לידי תיקון  –באמצעות מעשה פעוט למדי 

על ידי המצאת הלבוש? יחסו של הקב"ה כלפי אדם אחרי חטאו מצטיינת ברכות 

יתרה: הוא לא מעוניין להבהיל את אדם. הוא בוחן כיצד זה יודע שהוא ערום ובעצם 

רש"י ממעיט מחלקה של חוה, ומשווה למעשיה מניעים  מודע לעצמו. יתר על כן,

–שכלתניים ולא חושניים או מרדניים. הוא אף מציג את אדם ככפוי טובה כלפי אשתו 

על מה? שמא על הפרי שהיא נתנה לו?; וכלפי הקב"ה שהעניק לו אותה כמתנה. אין 

שר ושקיים ק – ספק שדברים אלו עומדים בניגוד לשיח ההגמוני של הכנסייה

 .'ניצחון ישן'-משמעות הדוק ביניהם לבין הציטוט המובא לעיל מ
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Vulg: 3 (24) Ejecitque Adam, et collocavit ante 

paradisum voluptatis Cherubim, et flammeum 

gladium atque versatilem ad costudiendam 

viam ligni vitae. 4 (1) Adam vero cognovit Havam 

uxorem suam quae concepit et peperit Cain dicens 

possedi hominem per Dominum. (2) Rursusque 

peperit fratrem eius Abel. 

ֵכן ( כד) ג ם ַוַישְּ ָאדָּ ֶרש ֶאת הָּ גָּ ַויְּ

ֵאת  ים וְּ ֻרבִׁ ַגן ֵעֶדן ֶאת ַהכְּ ֶקֶדם לְּ מִׁ

ֹמר ֶאת  שְּ ַהֶפֶכת לִׁ תְּ ַלַהט ַהֶחֶרב ַהמִׁ

יםֶדרֶ  ם יַָּדע  ( א)ד . ְך ֵעץ ַהַחיִׁ ָאדָּ הָּ וְּ

תֹו ַוַתַהר ַוֵתֶלד ֶאת-ֶאת שְּ ה אִׁ ן  -ַחּוָּ ַקיִׁ

יש ֶאת ה  י אִׁ יתִׁ נִׁ ַוֹתֶסף ( ב) '.ַוֹתאֶמר קָּ

ֶלֶדת ֶאת יו ֶאת-לָּ ֶבל-ָאחִׁ  .הָּ

 (398 'עמ)תרגומים לאנגלית ב

יפור הגירוש מגן עדן, מתארים את לידת הפסוקים שלפנינו, אשר באים על רקע ס

 . קיןהוולד האנושי הראשון, את 

 מארון הספרים של המתרגם

יסודות הפרישות מצויים במצוות יהודיות ובאים לידי ביטוי בעיקר בהטלת סייגים על 

נבחר -התזונה ועל המיניות כדרך להתקרב לאל, וכביטוי להיות היהודים עם

(Goehring 1990:104-107).  בניגוד ליהדות שבה אין דיכוטומיה בין גוף לנפש, בעולם

רומי התפתחה סגפנות הקשורה למושגים אלו, שקיבלה ביסוס פילוסופי -היווני

תהליך הרבייה וללגוף  ויצרה יחס של בוז –במשנתם של אפלטון והסטואה 

צאו ומ –יסודות אלו השפיעו גם על יהדות בית שני, בעיקר על האיסיים  ותוצאותיו.

ישו  פיהבעות מקיימות לא מעט בברית החדשה את דרכם בנצרות הקדומה. 

,  19:10-12, 10:21, 8:21-22נגד הנישואין וחיי המשפחה )מתי ופאולוס ותלמידיו 

. הבעות אלו מבטאות גישה סגפנית שהתפתחה בנצרות, החלה (7קורינתיים א' 

 יסוד הנזירות. להתמסד מהמאה השלישית, והפכה לאידיאל חברתי העומד ב

אשר הלכו וקיבלו אחיזה הלכה  מובעות בברית החדשההעמדות למרות ה

ולמשל, אבות  – בנצרות הקדומהקיבלו לגיטימציה , מוסד הנישואין והמיניות למעשה

כנסייה חשובים כטרטוליאנוס ואוגוסטינוס נישאו בטרם היו לנזירים, אוגוסטינוס כתב 

לא הכל ראו בעין Clark (1990:843 )על כן, על פי  יתר. מסה על חדוות חיי הנישואין

 
 ד:א( -)ג:כד קין
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טובה את התפתחות הנזירות, ובפולמוסים שהתפתחו סביב נושא זה השתתף 

הכנסייה -המציאות היא שהכריחה את אבותהירונימוס כסנגור הסגפנות המינית. 

יגונה, כאל אמצעי לריסון התאווה -להתייחס אל נושאי המין והאישה כאל הכרח לא

אבות הכנסייה לפיכך, אמנם  ת ולהבטחת קיום המין האנושי והחברה האנושית.המיני

כדרך החיים העדיפה, אולם הם צידדו בקיום מסגרת הנישואין כברירת דגלו בנזירות 

 ותילדים לעולם והימנע תוך הטלת סייגים, כגון מיעוט בקיום יחסי מין והבאתמחדל, 

 טוי בפרשנות לפסוקים שלפנינו.עמדות אלו באות לידי בימנישואין שניים. 

לא צייתו הוא וחוה מין רק לאחר ש-אדם החל לקיים יחסי ,לסברת כריזוסטומוס

ולדידו, לפני הגירוש מגן עדן, בדומה  –לוהי ואכלו מפרי עץ הדעת -לצו הא

סימיון התיאולוג תופס את יתר על כן,  113.חיו בשותפות רוחניתלמלאכים, אדם וחוה 

וורות שבאה בעקבות החטא, וכידיעה הבאה על חשבון ידיעת 'ידיעת חוה' כהתע

, והעובדה שקין רצח את הבל תוצאה של החטא הקדמוןהיא לידת קין  . לדידו,האל

למרות גישה קשה זו כלפי  114.רק מחזקת את ההכרה בשליליות הפריה ורביה

על  היוונים האדם נענשהכנסייה לשיטת אבות  – היחסים שבינו לבינה וכלפי תוצרם

לעומת . (Blowers 1990:669-670)ורש מכחטא בעיניהם חטא אדם נתפס ואין חטאיו, 

ביחסי המין. כבר האבות לטיניים סברו שהנטייה המוקדמת לחטא מובנית זאת, 

כתוצאה מכך, הירונימוס למשל ראה בשלילה את עצם הרצון להביא ילדים אפילו 

יומו אינו נקי -בן-ת אפילו רךטינילה לסברת הכנסייהכן, כמו  115במסגרת הנישואין.

סתלק מהעולם בעודו ו, מחשש שיטביללה ראוי להקדיםועל כן  – מחטא

 . (Weaver 1983:187-206)בחטאו

 תיאולוגיים ושולחן המתרגם-אתגרים לשוניים 

לשונית והפילוסופית העומדת על הפרק בפסוקים -דומה כי השאלה התיאולוגית

היא אם צאצאי אדם נגועים בחטא או  ,ר פרשני יצי"באלו, עבור הירונימוס כמו עבו

תיאולוגית שמציגים פסוקים אלו נציין בזה -לאו. כדי להבהיר את הבעיה הלשונית

 ('ejecit')וכן את תרגומם בוולגאטה: ויגרש  –אחר זה את הפעלים המהווים את שלדם 

 
113 Chrysostomos, "Homiliae in Genesim", 18.12, in Ancient Christian Commentary on 
Scriptures, 1, p.103. 
114 Symeon the New Theologian, "Discourses", 15.1, in Ancient Christian Commentary on 
Scriptures, 1, p.103. 
115 Hieronymus, "Contra Jovinianus", 1.47; "Epistulae", 54.4.2. 
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, (concepit)(, ותהר )בר' ד:א (cognovit), והאדם ידע (collocavit))בר' ג:כד(, וישכן 

. בוולגאטה כולם מתורגמים בעבר פשוט, אף על פי שתצורת 'ידע' (peperit)ותלד 

יש בכך רמז שאין הוא באותו זמן ו –כן הנושא קודם לנשוא שונה משאר הפעלים, ו

 (.103 'עמדקדוקי כמו השאר )ראה 

כמו גם -ה נוספת: בעברית המקראית המשפט 'והאדם ידע את חוה' מציג בעי

שמשמעו הוא גם  –, הפועל 'לדעת' הוא פועל פוליסמי (Harl 1986:113)ביוונית 

 – 'cognovit'. בווטוס לטינה ובוולגאטה הוא תורגם (Fretheim 1997:410)'להזדווג' 

פירושו 'תפס בשכלו או בהכרתו', ואין הוא  'cognoscere'אולם בלטינית, הפועל 

 . טושטשמין. אם כן, בוולגאטה נושא מיניות אדם וחוה מ-בהקשר של יחסי שמשמ

 possedi hominem'המשפט 'ותאמר קניתי איש את ה'' תורגם בוולגאטה תורגם: 

per Dominum' – רכשתי )=ילדתי( איש באמצעות ה'. אולם, המשפט במקור הוא דו'-

סמן למושא הישיר, משמעה  משמעי, שכן למילית 'את' שתי הוראות, ובנוסף להיותה

. כמו כן, הפועל 'קנה' הוא פועל פוליסמי, אשר בצד (Harman 1997:1033)הוא 'עם' 

למשל: 'אל עליון קונה שמים וארץ' , הוראתו הרגילה )'רכש'(, משמעו הוא 'ברא', 'יצר'

. בוולגאטה הוא תורגם (Cornelius & van Leeuven 1997:940-942) )בר' יד:כב(

'possedi'  רכשתי(. מעניין שגרסות מסוימות של הווטוס לטינה תרגמו=('procreavi' 

אולם גם מהווטוס לטינה  –, שמשמעו 'לברוא' 'creare')'ילדתי'(, ושימרו את השורש 

 'per'לוהים, שכן המילית 'את' גם שם תורגמה -ניתן להבין שחוה הופרתה בידי א

ונימוס מתעכב על הקשר האטימולוגי רהי QHG (Hayward 1995:33)-ידי'(. ב-)='על

שבין שמו של קין לבין המילים 'קניתי איש את ה'', ועבורו המילה 'קין' פירושה 'קניין' 

לוהים לאישה. מדיון זה עולה -וייתכן שבדבריו הוא רצה לרמוז לקשר אפשרי בין א –

 עם'. או 'ברא-'רכש את' -שיהודים נחלקו עם נוצרים בשאלה אם 'קנה את' פירושו 

 תיאולוגיים-תשובות פרשנות יצי"ב לאתגרים הלשוניים 
  הלשוניים יהםדוממ פירושים

 : מפרש רש"י

מגן  [=גורש]'והאדם ידע': כבר קודם העניין של מעלה, קודם שחטא ונטרד  

עדן! וכן ההיריון והלידה )של קין(. שאם כתב: 'וידע אדם', נשמע שאחר שנטרד היו 

 . ()סנהדרין לח:ב לו בנים
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בלבדו בראנו. אבל,  –'קניתי איש את ה': 'עם ה'.  כשברא אותי ואת אישי 

 . )בר"ר כב:ב( אנו שותפין עמו –בזה 

( "רש"י מעמיד בדבריו על 39קוגוט )תשס"ב:בחלק הראשון של פירושו, על פי 

כך שהופעת הדגם 'ופלוני קטל' ברצף סיפורי של פעלי 'ויקטל' קוטעת את הרצף 

ורא אל נקודת עבר קודמת לעבר המובע ברצף". עוד אומר קוגוט קומחזירה את ה

בניגוד )שם( על הדגם השני המצוי בהמשך הפרק: 'וידע קין את אשתו' )בר' ד:יז( ש

"לשיטת רש"י יש להבין את 'וידע' כחלק מהרצף 'ויצא, וישב, וידע, ותהר, לכאן, שם 

חטא והגירוש, אך קין ידע הותלד'. אמור מעתה אדם ידע את חוה והוליד בנים לפני 

לכך רש"י בדבריו מרמז את אשתו לאחר רצח הבל ועונש הנדידה שנגזר עליו". 

הרי חייבים  – שבגינו גורש אדם מגן עדןקין בא לאוויר העולם לפני החטא שהיות ו

 .ורובץ על צאצאיאדם אינו  חטאלהניח ש

את המילים  מבאר בתחילת חלקו השני של פירושו, בהסתמך על המדרש רש"י

'. בדבריו רש"י מרמז בראפירושו ''קנה' -ו', עםפירושו ''את' ולדידו,  – 'קנה'-ו 'את'

לוהים את -קיים הדהוד למשפט 'ויברא א'קניתי איש את ה'' )בר' ד:א( שבמשפט 

' ה'-'האדם', ו-' מקביל לאיש'ויברא', '-' מקביל ל'קניתישכן,  – )בר' א:כז(האדם' 

מהי בכל זאת משמעות הפער בין המבעים? משמעות הפער היא  לוהים'.-'א-מקביל ל

 רש"י  דומה לזה שלרד"ק  ו שלפירוש אנו שותפין עמו". ,בלבדו בראנו. אבל בזה" שאז

 :מבחינת הנחותיו הלשוניות, אך מרחיק לכת ממנו מבחינת תובנותיו

ממנו. -'קניתי איש את ה'': המצאתי בעולם איש שלא הייתה בריאתו כאחד

שנפח בו נשמה, ועודו במעי. 'וקניתי': כעניין  –תיו עם ה', כי הוא שם בו חלקו יוקנ

כלומר שהמציא את העולם. וסמכה ]חוה[ המעשה  –'קונה שמים וארץ' )בר' יד:יט( 

 לעצמה, לפי שהיא עיקר המצאת הוולד, ובבטנה נוצר וגדל עד שיצא. 

כלומר, שהפסוק נוקט  – חזקוני נותן את דעתו לכך שכתוב 'קניתי איש את ה' '

 לוהים'. הוא אומר על כך:-ולא 'א-בלשון 'ה' ' 

'בראשית' עד 'אלה תולדות  -'קניתי איש את ה'': בבריאת עולם, דהיינו מ

לומר שברא עולמו -לוהים'  -ב:ד[, לא נזכר הקב"ה אלא בשם 'א-השמים' ]בר' א:א

ות השמים' עד ד'אלה תול-במידת הדין. ובעשיית העולם ובתיקונו, דהיינו מ
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לומר לך -לוהים'[ -א-ד:א[, הוא נזכר בשתי אזכרות ]ה'-'והאדם ידע' ]בר' ב:ד

ששיתף הרחמים עם מדת הדין, אולי יוכל עולמו לעמוד.  ]...[ ומן 'והאדם ידע' ]בר' 

ונזכר  –דינו -הרע בא ומתגדל בבריות, סילק הקב"ה את מידת-שיצר–ד:א[ ואילך 

 להתנהג בה עם בריותיו, כדי להעמיד ולקיים עולמו.-הרחמים לבדה ]ה'[ -במידת

לוהים' מסמנת -בתנ"ך האל מכונה בשמות שונים. סברה מקובלת היא שלשון 'א

למד  חזקוני, למחילוף שם האויה מסמנת את מידת הרחמים. ואת מידת הדין, ולשון ה

 גהאל נוהמלידת קין ואילך, –במידת הדין נקט האל )בר' א'( בבריאה שבעוד ש

 מידת הרחמים. ב

  ים פולמוסיים בפירושיםהיבט

בפירושו לבר' ד:א נמשכת מגמת רש"י לקעקע את התפיסה הנוצרית של החטא 

-'חטא'. סברת רש"י בפירושו ל-הקדמון, אשר הצבענו על קיומה בפרקים 'חוה' ו

, הוליד אדם והרתה חוה "קודם שחטא ונטרד מגן עדן"-)בר' ד:א( היא ש 'והאדם ידע'

דה את קין. אולם, הבסיס הלשוני של סברה זו אינו יציב כל כך, שכן פרק שלם לוי

, שעל פירושו עומדות מסקנותיו, רבות 'והאדם ידע'מפריד בין החטא לבין המשפט 

הערך התיאולוגי. אותן המסקנות עולות מפירושו: " 'והנחש היה ערום': מה עניין זה 

אשר בא  –תשמיש לעיני כל, ונתאווה לה" בם ? ]...[ ראה אותם עירומים ועסוקילכאן

לוהים'. סברה -על רקע בר' ג:א: 'והנחש היה ערום מכל חית השדה, אשר עשה ה' א

זו אינה עולה בקנה אחד עם הפרשנות הנוצרית הטוענת לרוחניות מלאה לפני החטא 

 הקדמון, ורואה במין תוצאה ממנו. 

בסס על מדרש שמביא רש"י ת, מ'והאדם ידע'-יתרה מזאת, פירושו של רש"י ל

מסנהדרין לח:ב, אשר לא בא אלא לתאר את הזמן הקצר שחלף בין בריאת אדם 

ואילו מטרתו של רש"י היא להצביע  –לחטאו, ולהצביע על נטייתו של אדם להרע 

נראה אם כן, כי בפירושו רש"י מעוניין לפרק  116שהריון קין ולידתו התרחשו בגן עדן.

בנצרות בין מיניות, חטא וענישה. בשביל רש"י המיניות  את הקשר המשולש הקיים

 
הוצבר עפרו, שנייה  –חנינא: שתים עשרה שעות הוי היום: שעה ראשונה -אמר רבי יוחנן בר 116
ד על רגליו,  עמ–נזרקה בו נשמה, חמישית –נמתחו אבריו, רביעית –נעשה גולם, שלישית –

עלו למיטה שניים וירדו ארבעה,  –נזדווגה לו חוה, שמינית –קרא שמות, שביעית –שישית 
–עשרה -נידון, שתים–עשרה -סרח, אחת–נצטווה שלא לאכול מן האילן, עשירית –תשיעית 

 נטרד והלך לו." 
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היא דבר טבעי שקדם לחטא ואין לו זיקה כלשהי אליו, אף על פי שהמיניות והנטייה 

 לחטוא טבועים באדם.

בר' ד:א דן בלידת קין שהוא הרוצח הראשון, ובכל זאת חזקוני למד מלשון 

: כיוון טוי מידת הרחמיםיבו באה לידי בשההולדה היא תהליך האלוהות על כך ש

הרחמים -ונזכר במידת –דינו -הרע בא ומתגדל בבריות, סילק הקב"ה את מידת-שיצר"

ברור אם כן להתנהג בה עם בריותיו, כדי להעמיד ולקיים עולמו". -לבדה ]ה'[ 

מדברים אלו שלא לידת קין דווקא נמצאת במוקד הדיון, כי אם הלידה, שמוצגת 

 ואת רצונו לקיים את עולמו חרף חסרונותיו.  לכמשקפת את חסדו של הא

לוהים אדם -'ויברא א-כמקבילים ל 'קניתי איש את ה' רש"י מעמיד את דברי חוה

מיתולוגי של האישה -רד"ק קורא את הפסוק כמין שיר כמובצלמו'. בעקבות רש"י, 

-"'קניתי איש את ה'': המצאתי בעולם איש שלא הייתה בריאתו כאחד: על עצמה

שנפח בו נשמה, ועודו במעי. 'וקניתי':  –וקניתיו עם ה', כי הוא שם בו חלקו  .ממנו

כלומר שהמציא את העולם. וסמכה ]חוה[  –כעניין 'קונה שמים וארץ' )בר' יד:יט( 

חוה המעשה לעצמה, לפי שהיא עיקר המצאת הוולד, ובבטנה נוצר וגדל עד שיצא". 

והים )"המצאתי בעולם איש שלא ל-יוצרת חיים בדומה לאכ פירוש זהממצטיירת 

ממנו"(, ובשותפותו )"וקניתיו עם ה'''(: האל נופח נשמה בוולד -הייתה בריאתו כאחד

אם כן, רד"ק שנוטה לפרש בעודו במעיה )"שנפח בו נשמה ועודו במעי"(. 

 –אנתרופומורפיזמים על דרך האלגוריה וההגיון, ממציא אנתרופומורפיזמים משלו 

עובדה שמדובר בלידה של הרוצח הראשון. אולם מסקנת דבריו הואף הוא מתעלם מ

, כי אם תהליך יובתוצרו ו, בשותפיהלידה תהליךבשאין פסול  זו בלבדלא היא ש

לידי ביטוי כל עצמתה היצירתית  הבאשבו מין סקרמנט,  –ההולדה הוא תהליך רוחני 

י של האל נהרוחחלקו , אלא שהאל המלא שלהרוחני , ושיתופו של האישה כאישה

 .דומה לחלק שהוא נוטל על פי הפרשנות הנוצריתאינו 
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Vg: 5:(29) Vocavitque nomem ejus Noe dicens 

iste consolabitur nos ab operibus menuum 

nostrarum in terra cui maledixit Dominus.[…] 6: 

1. Cumque coepissent homines multiplicari 

super terram et filias procreassent. 2) Videntes 

filii Dei filias eorum quod essent pulchrae 

acceperunt uxores sibi ex omnibus quas 

elegerant. (3) Dixitque Deus non permanebit 

spiritus meus in homine in aeternum quia caro est. 

(4) Gigantes autem erant super terram in diebus 

illis. Postquam enim ingressi sunt filii Dei ad 

filias hominum illaeque genuerunt isti sunt 

potentes a saeculo viri famosi. (5) Videns autem 

Deus quod multa malitia hominum esset in 

terra et cuncta cogitatio cordis intenta esset ad 

malum omni tempore. (6) Paenituit eum quod 

hominem fecisset in terra et tactus dolore cordis 

intrinsecus. (7) Delebo inquit hominem quem 

creavi a facie terrae ab homine usque ad 

animantia a reptili usque ad volucres caeli 

paenitet enim me fecisse eos. (8) Noe vero 

invenit gratiam coram Domino. (9) Hae 

generationes Noe: Noe vir iustus atque perfectus 

fuit in generationibus suis cum Deo ambulavit.  

מֹו ֹנַח ֵלאֹמר ֶזה  ( כט : )ה  א ֶאת שְּ רָּ קְּ ַויִׁ

ן   בֹון יֵָּדינּו מִׁ צְּ ַמֲעֵׂשנּו ּוֵמעִׁ ַנֲחֵמנּו מִׁ יְּ

ה ֲאֶשר אֵ  מָּ ֲאדָּ ּה ה רֲ הָּ י  ( א )ו  ]...[:'רָּ הִׁ ַויְּ

י  ֹרב ַעל -כִׁ ם לָּ ָאדָּ ה  -ֵהֵחל הָּ מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ פְּ

ֶהם  דּו לָּ נֹות יֻּלְּ א  ( ב ) . ּובָּ ֵני הָּ אּו בְּ רְּ -ַויִׁ

י ֹטֹבת ֵהנָּה  ם כִׁ ָאדָּ נֹות הָּ ים ֶאת בְּ   ֹלהִׁ

רּו  חָּ ֹכל ֲאֶשר בָּ ים מִׁ ֶהם נָּשִׁ חּו לָּ קְּ ( ג ). ַויִׁ

י  'ַוֹיאֶמר ה  ם  בָּ ֹלא יָּדֹון רּוחִׁ ֹעלָּ ם לְּ ָאדָּ

ר  ׂשָּ ַשַגם הּוא בָּ יּו  ( ד ). בְּ ים הָּ לִׁ פִׁ ַהנְּ

ַגם ַאֲחֵרי ֵכן ֲאֶשר   ֵהם וְּ ים הָּ מִׁ ָאֶרץ ַביָּ בָּ

א   ֵני הָּ ם  -יָֹּבאּו בְּ ָאדָּ נֹות הָּ ים ֶאל בְּ ֹלהִׁ

ם   ים ֲאֶשר ֵמעֹולָּ ֹברִׁ ה ַהגִׁ ֶהם ֵהמָּ דּו לָּ יָּלְּ וְּ

ֵשי ַהֵשם  א ה ( ה ) . ַאנְּ ה  'ַוַירְּ י ַרבָּ ַעת   כִׁ רָּ

בֹו ַרק   ֹבת לִׁ שְּ ל ֵיֶצר ַמחְּ כָּ ָאֶרץ וְּ ם בָּ ָאדָּ הָּ

ל ַהיֹום  נֶָּחם ( ו ). ַרע כָּ ה ֶאת   'ה  ַויִׁ ׂשָּ י עָּ כִׁ

בוֹ  ַעֵצב ֶאל לִׁ תְּ ָאֶרץ ַויִׁ ם בָּ ָאדָּ ( ז ) . הָּ

ם ֲאֶשר   'ַוֹיאֶמר ה  ָאדָּ ֶחה ֶאת הָּ ֶאמְּ

ם ַעד   ה ֵמָאדָּ מָּ ֲאדָּ ֵני הָּ י ֵמַעל פְּ אתִׁ רָּ בָּ

ה ַעד  ֵהמָּ י  ֶר בְּ ם כִׁ יִׁ מָּ ַעד עֹוף ַהשָּ ֶמׂש וְּ

ם  יתִׁ י ֲעׂשִׁ י כִׁ תִׁ ַחמְּ א ֵחן  ( ח : )נִׁ צָּ ֹנַח מָּ וְּ

ֵעיֵני ה  ֹדת ֹנַח ( ט ) . 'בְּ יש  ֵאֶּלה תֹולְּ ֹנַח אִׁ

א   יו ֶאת הָּ ֹדֹרתָּ יָּה בְּ ים הָּ מִׁ יק תָּ ים  -ַצדִׁ ֹלהִׁ

ַהֶּלְך ֹנחַ  תְּ  . הִׁ

 (398 'עמ)תרגומים לאנגלית ב

 
 ו:ט(-נוח )בר' ה:כט
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ח מציגים שני מוטיבים נרטיביים שלכאורה אין ביניהם קשר: את סיפור -פסוקי בר' ו:א

ככל הנראה ערב המבול, -האדם' -לוהים' לבין 'בנות-הא-הקשרים הנרקמים בין 'בני

נוח מחוץ לוכן את הפתיח לסיפור המבול שמסתיים בשואה שממנה לא שורד איש 

ין שני הסיפורים הללו: בשני הסיפורים במשפחתו. קיים מכנה משותף אחד אפשרי לו

לוהים' מתקשר עם מעשים שקשה להבינם לוגית: בסיפור הראשון 'בניו' לוקחים -'א

לוהים מתחרט על -ואילו, בשני א –נשים מבנות האדם 'מכל אשר בחרו' )בר' ו:ב( 

שני הסיפורים זכו ז(. -בריאת האדם ומחליט להמיט שואה על האנושות )בר' ו:ו

יות שונות ומגוונות אצל פילון, במדרש ובמיוחד בספרים החיצוניים של הברית ולפרשנ

תוכן , (57קליין )תשס"ז: . לטענת(Kugel 1998:171-226)הישנה והברית החדשה 

היסטוריה של האדם, וקיימות לו מקבילות -פסוקים אלו תופס מקום מרכזי בקדם

וא תיאור תהליך מתמיד האשר המוטיב המשותף שלהם  – בתרבויות העולם הקדום

מד על וע)שם(  Kugelשל התדרדרות מוסרית של האדם ממש משעת בריאתו: 

הדמיון שבין הסיפור המסופוטמי לסיפור המקראי, ואיריניוס זיהה את נוח עם 

 . (Lewis 1968:653) 117דאוקליון מהמיתולוגיה היוונית

יסטולוגי יותר רכ-( אין בכל התנ"ך סיפור פרו1950:55) Danielouלדידו של 

ועל פי טרטוליאנוס מי שלא היה בתיבת נוח, לא יהיה בכנסייה,  –מאשר סיפור נוח 

לעומת זאת, בפרשנות היהודית דימויו של נוח הוא ניטראלי אם לא  118ולא ייוושע.

שלילי, והוא תדיר מושווה לאברהם שניסה בכל מאודו להציל את אנשי סדום 

 הציל את האנושות.להרשעים, בעוד נוח לא נקף אצבע 

 מארון הספרים של המתרגם

אף על פי שקיימת פרשנות נוצרית הרואה בשלילה את האירועים המתוארים 

לוהים' משתמע באופן -א-המושג 'בני (Louth 2001:123-126)במקרא לפני המבול 

ואף מוגדר יותר בהקשר הכריסטולוגי  –( 6:35, לוקס 5:9חיובי בברית החדשה )מתי 

(. כמו כן, 1:12, יוחנן 8:14-17, רומיים 4:5, 3:26פאולוס ויוחנן )גלאטיים  בכתבי

או במקרה שלפנינו כמתחרט וכמחולל שואה  –תפיסת האל כהפכפך או אפילו כרע 

 
ואשתו של  ' נוח'-בנו של פרומיטיאוס ואשתו פירהה מקבילות ל, דמויות דאוקליון 117
ולשהות בה  , שידה אמר להם זאוס לבנות, בשעת רוגזו על האנושות. מיתולוגיה היווניתה

על ידי שזרקו אבנים  , הם איכלסו מחדש את העולם, לאחר יציאתם מהשידה . תשעה ימים
 .  אדם -אשר מהם צמחו בני

118 Tertullianus, “De idolatria”, 24. 
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הנוכריים בנצרות. -על העולם, היא מהתפיסות שרווחו בקרב החוגים הגנוסטיים

בין שאת למשל את ההבחנה  תפיסות אלו השפיעו על הנצרות בראשית דרכה, ויצרו

בעוד שטטיאן זיהה את : (Grant 1990:376)אל הלוגוס הנוצרי בין אל הנומוס היהודי ל

גופניים וקוגניטיביים בעל אפיונים אנושיים כלומר עם אל  119,הלוגוס עם האל הסובל

(Pelikan 1971:226-277) – מרקיון ראה בבריאת העולם תהליך לא מוצלח מתחילתו; 

וכראייה הוא  ;די דמיורגוס, אלם הזוטר, הרע והלא מוצלח של היהודיםישנעשה ב

מביא את בר'ו:ו, כדוגמה לכך שאל היהודים אינו יציב ברגשותיו, ועל כן מתחרט על 

מעורב ביתר מתואר כלוהים -, אצל איריניוס אעל כן . יתר(Segal 2002:239)מעשיו 

האדם ינהגו -אדם, על מנת שבניה-לוהים נוהג כבן-הא-ולדידו: 'בן –במעשי האדם 

  120לוהים'.-א-כבני

-סיפור המבול מאוזכר פעמים מספר בברית החדשה: נוח מופיע בשושלת

(. הוא מצטייר כדמות חיובית ביותר: 'וכימי 1היוחסין של ישו כאחד מאבותיו )לוקס 

, םהאדם )=ישו(. כי כאשר בימי המבול היו אוכלים ושותי-נוח כן יהיה גם בואו של בן

נושאים נשים ונותנים אותן לאנשים עד היום אשר בא נוח אל התיבה. ולא ידעו עד 

לט(. כלומר, -האדם' )מתי כד:לז-בוא המבול וישחת את כולם, כן יהיה גם בואו של בן

בפסוק זה עידן אחרית הימים על קלקוליו ותיקוניו בידי ישו מושווה לעידן נוח והמבול. 

דורו -לוהים על כל בני-כסמל הצדקות, וכעדיף בעיני א ר, נוח מצטיי2:5בפטרוס ב' 

לוהים לא חס על המלאכים החטאים, אשר הורידם -ואף על פני מלאכים: 'הן א

לבאר שחת, ויסגירם במשמר ובאופל עד יום המשפט. וכן לא חס על דורות קדומים 

 א משחיתי דרכם על הארץ, אשר מחה אותם בימי המבול, וימלט רק את נוח, הקור

 בצדק הוא ושבע נפשות עמו'. 

( מזווית הראייה הנוצרית, עיקר עניין פרשת נוח 1950:55)  Danielouלדידו של

 –הוא בכך שהאנושות, שאלוהים חשב לאבדה משום שחטאה הגיע השמיימה 

אנושות זו טבלה וניצלה תודות לאדם אחד, אשר בדומה לישו מייסד אנושות חדשה. 

-ט. ב-טיפולוגי בין נוח לישו מצויים בישעיהו כד:יח ו נד:ח סלדבריו )שם( הרמזים ליח

(Hayward 1995:37) QHG  ללא הירונימוס מצייר את נוח כדמות חיובית משום אמונתו

 לוהים.-באחת 

 
119 Tatian, "Oratio Adversus Graecos", 13. 
120  Irenaeus, "Contra Haereses", 3.10.2. 



 

227 
 

Danielou  (1950:55-94 מציין את ההקבלות הרבות שעשתה הפרשנות )

לפני המבול  –עידנים  הנוצרית בין נוח לבין ישו: בדומה לישו, אף נוח חי בשני

'האלפא והאומגא' )חזון -ולאחריו. כמו ישו נוח הוא אם כן הסוף, האמצע וההתחלה 

(. בסיפור המבול מצויים הרכיבים הספרותיים של האמונה )אנשים 1:8יוחנן 

מתכנסים בתוך תיבה לפני שבכלל מופיעים סימנים שאסון עומד להתרחש(, של 

המים שהם פרפיגורציה לסקרמנט הטבילה. לכן,  העץ )התיבה שמשולה לצלב( ושל

על פי יוסטינוס, בזכות אמונתו וחסדו של האל, נוח נושע, וזכה להקים אנושות 

המבול מתרחש לאחר  122אצל טרטוליאנוס, היונה מסמלת את רוח הקודש. 121חדשה.

שהוא יום עליית ישו השמיימה. המבול -שבעה ימים )בר' ז:יד(, כלומר ביום השמיני 

צמו מסמל את ירידת ישו לשאול. קיפריאנוס הקביל בין בר' ט:כא שמתאר את עב

השתכרות נוח והתפשטות מבגדיו לאחר המבול, לבין הפשטת ישו מבגדיו וסבלו על 

הצלב. על פי כריזוסטומוס כשם שבתיבה נכנסו אפילו חיות לא טהורות, כן הכנסייה 

 Danielou)דם בסולם הרוחני ממקבלת בשורותיה אנשים לא ראויים, ומעלה את מע

ורעיון זה עומד ביסוד סברת קיפריאנוס שהפכה לנחלת כלל הנוצרים  – (1950:84

ישועה מחוץ לכותלי , כן לא קיימת נוח-אלו שלא נכנסו לתיבתנספו שכשם ש

(. איריניוס אומר: אלו שהוכנו במים, באמונה ובעץ והתחרטו על 82הכנסייה )שם:

 123מעשיהם, ייוושעו.

 תיאולוגיים ושולחן המתרגם-תגרים לשוניים א 

דומה כי פרשני המקרא היהודים והנוצרים היו ערים כולם להקשר השלילי שבו 

לוהים': בפרשנות הנוצרית קישרו בינו לבין 'נפילים' )בר' ו:ד(, -הא-מובא הביטוי 'בני

 והיו שסברו שאלו הם מלאכים שחטאו, נפלו מהשמים ומבצעים את זממו של השטן

, במרבית התרגומים העתיקים (Harl 1986:125)מלבד תרגום עקילס  124אדמות.-עלי

ובעקבות זאת, אף בווטוס לטינה, ביטוי זה  – 125לוהים'-ביטוי זה תורגם 'מלאכי א

 
121  Justinus Martyr, "Dialogus cum Tryphone Judæo", 138.2-3.  
122 Tertullianus, "De baptismo", 8. 
123 Irenaeus, "Contra Haereses", 1:18. 
124 Clemens Alexandrinus, "Paedagogos", 3.2.14; Ambrosius, "De Noe", 4.8, Ephrem the 
Syrian, "Commentary on Genesis", 6.3.1, in Ancient Christian Commentary on Scriptures, 
1, pp.124-126. 

יש  '. לוהים-הא-בני'ש ל "אומר שהחוקרים חולקים על נוסח תה( 125:ו"תשס)צפור  125
מקובל  , אולם על סמך עדויות רבות'. אלים-בני'הגורסים כי גם ביוונית תורגם ביטוי זה 

בהן מופיע  ושגרסאות  –' לוהים-הא-מלאכי' ש היה כתוב " שבנוסח המקורי של תה לחשוב 
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מציין  QHG (Hayward 1995:36)-)'מלאכי האל'(. אף על פי שב 'angeli Dei'תורגם 

לוהים', בשתי הופעותיו -הא-לביטוי 'בני הירונימוס את הקונוטציה השלילית המתלווה

לוהים'(. ייתכן, שמטרת -א-)='בני 'filii dei' –)בר' ו:ב, ו:ד( הוא תירגם אותו כפשוטו 

לוהים' הוא לגיטימי, שהרי הוא מסמן את ישו, -א-הירונימוס הייתה לסמן שהמושג 'בן

 לוהים ושל מרים הבתולה. -בנו של א

  'non permanebit spiritus meus in homine'( תורגם ג'לא ידון רוחי באדם' )בר' ו:

וכבר עמדנו על -, 'spiritus')='רוחי לא תשרה באדם'(. כלומר, המילה 'רוח' תורגמה 

 לוהים'. -א-לוהים, רוח-הבעייתיות שתרגום זה מעורר, בפרק 'בראשית, א

הוא  םהירונימוס אינו מתרגם 'ידון' מלשון 'דין' כי אם בעקבות תרגום השבעי

( מאשר קיום 1987:118וקליין ) –מתרגם מילה זו במשמעות של 'יתקיים', 'יתמיד' 

אפשרי של שורש 'ד.ו.ן' במשמעות זו, הנוסף לשורש במשמעות של 'דין'. ציפור 

( קושר בין אופן תרגום מילה זו בתרגום השבעים לבין פרגמנט קומראן 125)תשס"ו:

4Q252 ,בכל אלו 'ידון' הובן  –בתרגומים הארמיים  ואופן תרגום מילה זו בפשיטתא

במשמעות של 'ידור', וייתכן שזאת הסיבה שרד"ק עורך זיקה בין 'ידון' לבין 'נדן', 

שהוא המקום שבו "דרה" החרב. מכל מקום לדיון פילולוגי זה משמעות תיאולוגית 

, םעמוקה, והייתה יכולה להיות לו השלכה על הבנת שינוי דרכו של האל כלפי האד

 ותפיסת האל כבעל מזג 'הפכפך' או יציב.  

( בר' ו:ו נמנה בין המקומות הבודדים במקרא, 1997:83) Butterworthעל פי 

וייתכן שנדירות זו מצביעה  –לוהים שהתחרט על מעשיו הטובים -שבהם נאמר על א

על כך, שלא כך צריך לפרש מילה זו. לכאורה הפסוק 'וינחם ה' כי עשה את האדם 

לבו' מציג תמונה של אל רגשני, המתחרט על שברא את האדם, -אל-ויתעצב בארץ

סובל ממעשי ידיהם של בני האדם, וזקוק לנחמה. למעשה הוולגאטה תרגמה פסוק 

זה כפי שהיינו מבינים אותו היום, אולי תוך הדגשה ניכרת של רכיביו הרגשיים:  

'Paenituit eum quod hominem fecisset in terra et tactus dolore cordis intrinsecus'.  

)'התחרט על שברא את האדם, וכאב לו בתוככי ליבו'(. ראוי לציין שתרגום זה דומה 

אולם הוא שונה מהווטוס לטינה,  –( 128ברוחו לזה של עקילס וסימכוס )צפור תשס"ו:

 
הוא גם אומר שבתרגומים הארמיים הקפידו שלא לתרגם את  . הן רביזיות מאוחרות' אלים-בני'

 .  הביטוי כפשוטו
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ב', ש)'ח 'cogitavit')'כעס'(, או אפילו  'iratus est'שבה המילה 'וינחם' מתורגמת 

 'הרהר'( שתואם את תרגום השבעים )צפור:שם( ואת הפרשנות היהודית. 

 

 תיאולוגיים-תשובות פרשנות יצי"ב לאתגרים הלשוניים 
  הלשוניים וממדיהם פירושים

 ואילו רש"י מפרש: –לוהים' תורגם כפשוטו -א-בוולגאטה, הביטוי 'בני

בר"ר כו:ה(. דבר )להים': בני השרים )תרגום אנקלוס( והשופטים -'בני הא

לוהים הם שרים ההולכים בשליחותו של מקום, אף הם מתערבין -הא-אחר: 'בני

לוהים' שבמקרא לשון 'מרות', וזה יוכיח: 'ואתה -בהם )פרקי דר' אליעזר כב(. כל 'א

לוהים -להים' )שמות ד:טז(, 'ראה נתתיך )משה( א-)משה( תהיה לו )לאהרון( לא

 לפרעה' )שמות ז:א(.

השרים -לוהים' פירושו: בני-א-'בני-קורות מגוונים, רש"י קובע שמעל סמך 

ובהשאלה, 'מלאכים': "שרים ההולכים בשליחותו של מקום". עוד הוא  –והשופטים 

לוהים' אינו שם -עושה הכללה ואומר על סמך דוגמות משמות שבהן ברור כי 'א

לוהים' -המילה 'א ולשון אחר, –לוהים' שבמקרא לשון 'מרות'" -אלוהות, כי "כל 'א

לוהים' -א-'בן-אינה מציינת אלוהות בלבד. המסקנה העולה מפירוש רש"י היא אפוא ש

 לוהים', אשר על פי הנצרות זהו ישו. -אין משמעו 'בנו של א

לוהים' -יתרה מזאת, הפירוש הבא חושף את השליליות שטמונה במילה 'א

א 'בני השרים והשופטים', יאשר תמורתו בפירוש הקודם ה –לוהים' -א-בביטוי 'בני

 וכאן היא 'גדול': 

'כי טבות הנה': אמר ר' יודן: 'טבות' כתיב חסר, משהיו מטיבין אותה 

מקושטת ליכנס לחופה, היה גדול נכנס ובועלה תחילה. 'לקחו מכל אשר בחרו': אף 

 בעל, אף הזכר והבהמה )בר"ר כו:ה(.-בעולת

שעמדו להיכנס לחופה היו  םהמדרש שמביא רש"י מפי ר' יודן, מתאר שנשי

-הא-'גדולים' הללו מתייחס הביטוי 'בני-ומשתמע מרש"י של –נבעלות על ידי 'הגדול' 

לוהים'. חטאם היה בהפקרותם המינית, אשר באה לידי ביטוי בכך שאנשים חשובים 

'לקחו מכל אשר בחרו': נאפו ובעלו זכרים, בהמות ונשים ערב חתונתן. את כל זה, 

 –הוא תולה בכך שהמילה 'טובות' כתובה במקרא בכתיב חסר  שבהסתמך במדר
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 & Dascal)ואם כן, הפרת כלל הכמות שימשה עבורו אות למשמעות עקיפה למשפט

Weizman:1987)  . 

הטקסט המקראי מציג שתי בעיות טקסטואליות: ראשית, מהו הקשר שבין 

ו:ג כתוב 'לא ידון  לוהים ובנות האדם לבין המבול? שנית, כיצד בבר'-א-סיפור בני

 –רוחי באדם' )כלומר לא אשחית את האדם(, ואילו בבר' ו:ז כתוב: 'אמחה את האדם' 

השאלה העקרונית שרש"י מנסה לתת לה  הנובעת מכך שהיא התיאולוגית והשאלה

על מעשיו מצביעה על היותו נגוע  לוהים-התחרטות א האם, תשובה שלילית היא אולי

 מפרש: בקפריזות אנושיות? רש"י

: לא יתרעם ויריב רוחי עלי בשביל האדם". )בר' ו:ג('לא ידון רוחי באדם' 

'לעולם': לאורך ימים, הנה רוחי נדון בקרבי אם להשחית ואם לרחם, לא יהיה מדון 

זה ברוחי לעולם, כלומר לאורך ימים. 'בשגם הוא בשר': בשביל שגם זאת בו, שהוא 

אאריך להם, ואם לא ישובו אביא עליהם מבול  בשר ]...[. 'והיו ימיו': עד ק"כ שנה

 )תרגומים אונקלוס, יונתן בן עוזיאל, ירושלמי(.  

על פי הוולגאטה, 'לא ידון רוחי באדם' )בר' ו:ג( פירושו 'לא תתקיים רוחי באדם' 

המשפט 'אמחה את האדם' )בר' ו:ז(. ואילו על בין ואם כן אין סתירה בין משפט זה ו –

הקב"ה לתת החליט במהלכו שלוהים לבין עצמו, -ן ודברים בין איתקיים דהפי רש"י 

 לאנושות ארכה של מאה ועשרים שנה, על מנת שתוכל לשוב ממעשיה הרעים. 

-עבור רש"י הפירוש הבא מהווה את החוליה הפרשנית המקשרת בין סיפור בני

 האדם לבין סיפור המבול:-האלוהים ובנות

י שראו באובדן של דור אנוש, שעלה פ'וגם אחרי כן' )בר' ו:ד(: אף על 

 אוקינוס והציף שליש העולם, לא נכנעו דור המבול ללמוד מהם" )תנחומא נח:יח(.

אנוש משתלב בין 'ויאמר ה' לא ידון רוחי -מבחינת רש"י/תנחומא, סיפור דור

לוהים מחליט שלא לפגוע באדם( לבין 'ויאמר ה' -באדם לעולם בשגם הוא בשר' )א

לוהים מחליט לפגוע באדם(. דומה כי כהרגלו רש"י שואל את -)א 'אמחה את האדם

ותשובתו  –עצמו את השאלה מה הקשר בין שני הסיפורים הנוגדים לכאורה 

מבול' )"אוקיינוס הציף -המבוססת במדרש היא שבעקבות הסיפור הראשון אירע 'מיני

של  שביעות רצונו של הקב"ה מדרכיה-שליש העולם"(, שנועד להתריע על אי
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ובכל זאת האדם לא השכיל לתקן את דרכיו, ביצע מעשים מהסוג  –האנושות 

 לוהים, ועל כן הביא על עצמו את המבול. -הא-המתוארים בסיפור בני

התשובה לשאלה התיאולוגית הגדולה על פי רש"י מתבססת על ידע עולם 

 מוסכם שהוא שהאל לא היה מחולל מבול, אילולא היה מתקיים מצב של שידוד 

האלים,  -טקסט של סיפור המבול הוא סיפור בני-מערכות מוסרי. כיוון שהקו

-, רש"י מתייחס לסיפור בני(Kugel 1998:181)בהתבסס על מסורות מושרשות היטב 

מוסרי, למרות היעדר רמז טקסטואלי מפורש לכך. רש"י אינו -האלים כאל סיפור לא

סיפור המבול לסיפור  ןבונה את פירושו על בסיס מציאת קשר רפרנציאלי בי

לוהים. הוא למעשה מפרש את הפסוקים מנקודת המבט של -הא-'המיתולוגי' על בני

עורך התנ"ך, ולוקח בחשבון את מניעי העורך בהבאת שני סיפורים זה בצד זה, אשר 

אין ביניהם קשר לוגי בעליל. אם כן, החיפוש אחר הקוהרנטיות של הטקסט המקראי 

המסייע לו  –עקרון הטרנזיטיביות -Giora (1985 )מכנה שמביא אותו להפעיל מה 

 למצוא קשר סמנטי/סיבתי בין שני סיפורים שלכאורה אין ביניהם קשר. 

'ה' התחרט שברא -בוולגאטה 'וינחם ה' כי עשה את האדם' הובן במשמעות ש

 הרמב"ם: רבואת האדם'. רד"ק מפרש את הפסוק על דרך המטפורה, כדרך 

אדם. כי על דרך האמת, ]האל[ לא אדם הוא  -ורה כלשון בנית'וינחם': דיברה 

להינחם, כי אין בו שינוי חפץ, יתברך ויתעלה. אין לפניו לא שמחה ולא עיצבון 

 )מורה נבוכים א:כט(.

לוהים' הצבענו על כך שרש"י נותן נימוק לוגי לכך -הא-בפירושיו למעשה 'בני

בין שני הסיפורים המובאים בבר' שונימוק זה מבוסס על הקשר  –לוהים 'ניחם' -שא

 ז. בפירוש הבא הוא מפרש את המילה 'וינחם' עצמה:-ו:א

'וינחם ה' כי עשה': נחמה הייתה לפניו שבראו בתחתונים, שאילו היה מן 

 העליונים היה ממרידן )בר"ר כז:ד(. 

כלומר האל מתנחם בכך שהנזק שהסב האדם ערב המבול ברשעותו מוגבל 

הווה אומר, רש"י תופס את הפועל  –מן העליונים, היה ממרידן"  לארץ, "שאילו היה

'נחם' במשמעותו הרגשית המקובלת בימיו. אולם רש"י אינו שלם עם פירוש זה, 

( מהווה 296והביטוי לכך הוא שימושו בביטוי 'דבר אחר', אשר על פי שפירא )תשס"א:

 משמעות הטמונה במילה. -מעין קוד המצביע על דו
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נהפכה מחשבתו של מקום ממידת הרחמים למידת הדין.  :ר אחרב'וינחם': ד

 עלה מחשבתו לפניו מה לעשות באדם שעשה בארץ )בר"ר לג:ג(. 

וכן, כל לשון 'ניחום' שבמקרא, לשון 'נמלך מה לעשות, וכן: 'ובן אדם ויתנחם' 

)במדבר כג:יט(, 'ועל עבדיו יתנחם' )דברים לב:לו(, 'וינחם ה' על הרעה' )שמות 

 כולם לשון 'מחשבה אחרת'.  –יד(, 'נחמתי כי המלכתי' )שמואל א' טו:יא( :לב

מדברים אלו מתברר כי נ.ח.ם אין פירושו להתחרט: בהתבסס על המדרש, 

"במקרא, כל לשון 'ניחום' לשון 'נמלך מה לעשות'''. הווה אומר לעולם -רש"י טוען ש

בכך שהוא מדגיש  .ולא פועל של רגש –הפועל 'נחם' במקרא הוא פועל חשיבה 

'במקרא' רש"י מצביע על ערנותו לרבדים השונים בלשון העברית )העברית השגורה 

בפיו והעברית המקראית(, ולכך שחשוב בעיניו לקחת בחשבון עניין זה בקריאת 

טקסט. הוא מודע לדינאמיות של השפה, ולאפשרות שמילותיה עשויות לעבור 

המקראי הוא מסיק שתופעת הפועל  סתמורות במשמעותן. לאחר בדיקת הקורפו

'נחם' כפועל קוגניטיבי בלשון המקרא היא בגדר של כלל, כנראה ללא יוצא מהכלל. 

לאחר שהוא מראה ש 'נחם' הוא פועל של חשיבה ולא פועל של רגש, ממשיך רש"י 

 ודן בצלע השני של בר' ו:ו: 

 –עציבו ה'ויתעצב': האדם. 'אל לבו': של מקום. עלה במחשבתו של מקום ל

 זהו תרגום אונקלוס.  

לדידו של רש"י, המתבסס על תרגום אונקלוס, בניגוד למה שהיינו חושבים 

לוהים הוא -מיודע של הפועל 'ויתעצב' הוא 'אדם', וא-ממבט ראשון, הנושא הלא

ולא הוא מתואר כעצוב.  –שהעציב את האדם )"עלה במחשבתו של מקום להעציבו"( 

 ע משמעות נוספת:ילתשובת המינים, רש"י מצ

'ויתעצב אל לבו': נתאבל על אבדן מעשה ידיו כמו 'נעצב המלך על בנו'  

 )שמואל ב' יט(. וזה כתבתי לתשובת המינים. 

גוי אחד שאל את ר' יהושע בן קרחה. אמר לו: אין אתם מודים שהקב"ה רואה 

ן, אאת הנולד ]...[ אף על פי שגלוי לפניו שסופן לחטוא ולאבדן לא נמנע מלבר

 בשביל הצדיקים העתידים לעמוד מהם )בר"ר כז:ד(. 
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בפירוש זה רש"י מתאר את האל כמודע היטב למעשיו, ולדידו אף על פי שהוא 

משום הצדיקים  אותה אומוסרית, הוא לא נמנע מלברמבחינה תדרדר  אנושותידע שה

 . ממנה שיקומו

  ים פולמוסיים בפירושים היבט

נתפס בדרך כלל לוהים ובנות האדם -א-יפור בניסאף על פי שגם בנצרות אמרנו ש

כיל מרכיבים שיכלו להתפרש כאילו נשים מקראיות הזדווגו מכשלילי הוא בכל זאת 

רש"י . וילדה את ישו בידי רוח הקודשהתעברה מרים לוהים וילדו ילדים, כפי ש-עם א

מנהג שהיה למרמז , הוא דה"מ 'כי טבות הנה'בני 'גדולים'; וב –לוהים' -א-מפרש 'בני

קיים בימי הביניים אשר בא לידי ביטוי בכך שהאדון היה אונס את כלות צמיתיו ביום 

לסטיות מיניות הוא מרמז (, ואולי (Wettlaufer 2000:111 ('jus primae noctis')חופתן 

. ידוע שנושא ההפקרות המינית אצל הנוכרים עלה בפולמוס שהיו נפוצות בזמנו

ישן: "אתם מבטלים עצמכם מפריה -מאמין לגלח בניצחוןהנוצרי, ואומר -היהודי

אם כן פירוש זה מכיל ביקורת נגד . (Berger 1996:144)ורבייה ועוסקים בזנות" 

רש"י מתמודד עם האתגרים התיאולוגיים המציבים בפניו  .החברה הנוכרית של זמנו

ן נימוקי יוקיים דמיון בין דבריו לב – 'ויתעצב על לבו'-המשפטים 'וינחם ה'' ו

 . (34'ספר הברית' )תלמג' תשל"ד:-המתפלמס ב

בין דוגמות הפירושים שהבאנו בחלק הקודם של פרק זה, נביא את הפירוש 

הבא על הדה"מ 'וינחם ה' כי עשה' אשר מדגים התייחסות לטיעונים קלאסיים 

ר את מרד יומזכ – (Segal 2002:3-32)ל נושא 'שתי רשויות בשמים' עממורשת חז"ל 

לוהים לא חס על המלאכים החטאים אשר -'הן א ,2:4בפטרוס ב' מובא הלאכים מה

 פל עד יום המשפט':הורידם לבאר שחת, ויסגירם במשמר ובאו

'וינחם ה' כי עשה': נחמה הייתה לפניו שבראו בתחתונים, שאילו היה מן 

 העליונים היה ממרידן )בר"ר כז:ד(. 

 ם המצביעים על פולמוסיות רעיונית:יבפירוש הבא קיימים כמה אפיונים מעניינ

'ויתעצב אל לבו': נתאבל על אבדן מעשה ידיו כמו 'נעצב המלך על בנו'  

 )שמואל ב' יט(. 

 וזה כתבתי לתשובת המינים. 
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גוי אחד שאל את ר' יהושע בן קרחה. אמר לו: אין אתם מודים שהקב"ה 

אף על פי שגלוי  [רואה את הנולד? אמר לו: הין. והכתיב ויתעצב אל לבו? ]...

לפניו שסופן לחטוא ולאבדן לא נמנע מלבראן, בשביל הצדיקים העתידים 

 לעמוד מהם )בר"ר ח:ד, כז:ד(. 

פירוש זה בנוי ראשית מביאור של פועל 'ויתעצב', שנית מהאמרה "וזה כתבתי 

לתשובת המינים", ושלישית ממדרש המובא בבר"ר. בדרך כלל במדרש הנוסחה "וזה 

אולם אין היא מאוזכרת במדרש  –בת המינים" מופיעה בהקשר לשוני וכתבתי לתש

שמביא רש"י, ואף על פי שהיא יכולה להסתבר ממנו, אין במדרש את ההקשר 

"זה כתבתי לתשובת המינים" מתייחס לחלק -הלשוני המתאים. אולם, ייתכן ש

יט  'משמואל בדוגמה לשימוש בשורש ע.צ.ב רש"י מביא הראשון של הפירוש, שבו 

ומרד  –במרד אבשלום בדוד  . עיון בפרק זה, מעלה כי הוא דן)'נעצב המלך על בנו'(

שרש"י רצה להצביע על הקבלות אפוא ייתכן . על העץ אבשלום הסתיים בתלייתזה 

ד מר, לסיפור ישו שונתלה באלה בין סיפור אבשלום שהתמרד באביו המלך דוד

תאר את צערו של מלך דוד על מות מ סיפור זה. בממסד הרבני ונתלה על צלב העץ

צער האל לנוכח צליבת ישו, בין לוקיימות הקבלות אפשריות בינו  –בנו המורד 

ולקריאת ישו לאביו בהיותו על הצלב: 'אלי אלי למה  – 8:32שמרומזת ברומאים 

 (. 27:46 עזבתני?' )מתי

 אלוהים חזה שהאנושות תדרדר, ואולם הוא ל-על פי המדרש שמביא רש"י א

נמנע מלברוא את האדם משום הצדיקים שיבואו לעולם. בהקשר היהודי הרי המילה 

וידוע שנושא זה עמד במרכז  –'צדיק' היא מילה שמרמזת לאיש שעושה מצוות 

בפירוש רש"י לדה"מ נוצרי בימי הביניים. נושא המצוות עולה גם -הפולמוס היהודי

, אולם הוא מעלה מובהקים צרייםומוטיבים נבו אין אשר אמנם  – 'אלה תולדות נוח'

 :ביותר שאלות המרמזות לכך שמטרתו הייתה פולמוסית

'אלה תולדות נוח': הואיל והזכירו, סיפר בשבחו, שנאמר 'זכר צדיק לברכה' 

מעשים טובים. –)משלי י:ז(. דבר אחר: למדך שעיקר תולדותיהן של צדיקים 

כן אילו היה בדור צדיקים, ש'בדורותיו': יש מרבותינו שדורשים אותו לשבח: כל

שהיה צדיק יותר. ויש שדורשים לגנאי: לפי דורו היה צדיק, ואילו היה בדורו של 

 אברהם לא נחשב לכלום. 
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מעשים טובים" דומה כי רש"י מלמד –"למדך שעיקר תולדותיהן של צדיקים -ב

פי  לאילו עו – סנגוריה על נוח, אולם על פי רש"י צדיקותו של נוח ניכרת במעשיו

, . פירוש זה מעורר שאלות נוספותניכרת באמונתו נוחצדקותו של פרשנות הנוצרית ה

על פי פשוטן של מקראות נוח 'מצא חן בעיני ה'' )בר' ו:ח(, 'צדיק תמים היה'  שכן

)שם:ט(, נבחר על ידי האל לממשיך האנושות )שם:יד(, כרת ברית עם האל )שם:יח(, 

יתר על כן, קיימים מדרשים המראים כי ה' אהב  .עשה מה שציוה אותו האל )שם:כב(

של נוח כל כך אותו במיוחד, וראה בו צדיק )בר"ר לב:ג(. מול דמותו החיובית 

תמוה מדוע רש"י אומר כאילו כלאחר יד: "הואיל וגם מהמדרש המצטיירת מהמקרא 

והזכירו, סיפר בשבחו", ומדוע הוא אומר: "אילו היה בדורו של אברהם לא נחשב 

לא בר"ר מד:ה(, אולם )אמנם המקור להשוואה בין הדמויות מצוי במדרש לום". כל

ן אברהם לנוח, הרי אין קשר נרטיבי בין צריך להשוות ביהיה מדוע בכלל ברור 

 נוח הוא מרבותיו של אברהם. סיפורי נוח וסיפורי אברהם, וכמו כן 

גנאי" מרמז להמבנה "יש מרבותינו שדורשים אותו לשבח ]...[ ויש שדורשים 

למין אובייקטיביות באשר לנוח, ולכך שהמאבק בין הדעות הסותרות אצל חז"ל היה 

הציל את האנושות, אלא היה אהוב ה' ושקול. אולם על פי חז"ל לא זו בלבד שנוח 

)תנחומא  , ובהמצאתו הביא הקלה בעמלם של עובדי האדמהשהוא אבי המחרשה

דאג לכל נאמר שהוא בעלי חיים, ו יחסותו אליצדקותו של נוח ניכרת גם בהתבר' יא(. 

הוא אבי מושג 'המצוות נוח )סנהדרין קח:עב(.  מין ומין של בעלי חיים על פי צרכיו

האוניברסאליות' שנקראות על שמו: "דינין, וברכת השם, עבודה זרה, גילוי עריות, 

מוסרית הוהעלה את רמתה  – ושפיכות דמים, וגזל, ואבר מן החי" )סנהדרין נו:עב(

. נוח גם אבי מצוות יהודיות ספציפיות, ובמתן עדיפות במספר של כלל האנושות

לחיות הטהורות הוא יצק את יסודות הכשרות. כמו כן, נוח מצטייר מהמקרא כדמות 

 והיהדות החשיבה מאוד נושא זה.  –משפחתית 

רש"י מציין כי אילו נוח "היה בדורו של אברהם לא נחשב לכלום" )תנחומא 

שבעוד  הטועניםבמדרשים  גישה המשווה בין האישים קשורההמקור ל. ח:ה(נ

שאברהם ניסה בכל כוחו להציל את סדום ועמורה, נוח דאג לעצמו ולמשפחתו 

ואולם גם על אברהם ניתן לטעון דברים קשים. אולם, לא זו  – )סנהדרין קח:עא(

 דור המבול תעמל למען הצלהציל בפועל את האנושות, אלא שהוא נוח בלבד ש

למוטב: הוא הוכיח את בני דורו )סנהדרין קח(. על פי תנחומא נח:ה, הוא לא  ווהחזרת
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המתין שיגדלו כדי לבנות את ביקש להזדרז לבנות את התיבה, אלא שתל עצים ו

, שנה מקבלת הצו האלוהי ועד לבניית התיבה 120על פי בר"ר הוא המתין . התיבה

אברהם לא כפי שהרעה. אם כן,  הלשוב מדרכ תושווכל זה כדי לתת הזדמנות לאנ

ואין הבדל  – האנושותכל להציל את  לא הצליחנוח  , כןהצליח להציל את סדום

תמוה מדוע רש"י אומר . לאור דברים אלו מהותי ביניהם מבחינת תוצאת מעשיהם

 של נוח כה מרכזיתדמותו נראה כי משום שנוח "נחשב לכלום". שמול אברהם 

 נוצרי.-לראות את פירושי רש"י כמגיבים לפולמוס היהודי ן, ניתתבנצרו
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 (, המתמצתים את הרקע לסיפורי האבות: 181להלן תמצית דברי עמנואלי )תשל"ז:

פרק הבריאה שופע אופטימיות ותקוות נפלאות לעתיד. שלוש ברכות 

מלוות את הבריאה )בר' א:כב, א:כח, ב:ג(, קריאות הלל מסיימות את ימי 

אולם רעיון  –ריאה )בר' א:ד, א:י, א:יב, א:יח, א:כא, א:כה, א:לא( בה

הבריאה שתוכנן, בוצע ונבחן לפי מיטב רצונו של הבורא נכשל כישלון 

חרוץ. אדם בחר ברע ולא בטוב. הרוצח והנרצח הם ראשוני הנולדים. כנגד 

שלוש הברכות, מהדהדות שלוש קללות: ארורים בעלי החיים )בר' ג:יד(, 

רה האדמה )בר' ג:יז(, ארור האדם )בר' ד:יא(. בא המבול, ואותם המים ואר

לוהים ריחפה עליהם לפני הבריאה, מכסים את היקום ומשמידים -א-שרוח

לוהים אינו בורא שוב את עולמו, -כל נפש חיה. מתחילה התחלה חדשה: א

הצדיק -והתקווה היא שמנוח  –אלא ניצלים נציגים בודדים מכל עולם החי 

ותר לפליטה, תצמח אנושות חדשה. אותן הברכות אשר ליוו את נש

הבריאה מלוות אף את צאצאיו, אשר הם מאכזבים: בני שם, חם ויפת 

-נפרדים למשפחותיהם, ללשונותיהם ולארצותיהם, בלי כל התערבות א

האדם, ואמונת הייחוד -לוהים לבין בני-לוהים. אובד הקשר שבין א

לילות. והנה שוב מתחילה היסטוריה אמשתכחת ואת מקומה תופסת ה

ובניו, כלומר  לוהים, יצחק ויעקב-נבחר א-חדשה: זאת של אברהם 

 משפחת אברהם.

ֵאֶּלה( א): טו ים הָּ רִׁ בָּ ַבר   ַאַחר ַהדְּ יָּה דְּ הָּ

א  'ה ירָּ ם ַבַמֲחֶזה ֵלאֹמר ַאל תִׁ רָּ ֶאל ַאבְּ

רְּ  כָּ ְך ׂשְּ ֵגן לָּ י מָּ ם ָאֹנכִׁ רָּ ֹאדָךַאבְּ ֵבה מְּ  . ַהרְּ

ם אֲ ( ב) רָּ י 'ֹדנָּי ה-ַוֹיאֶמר ַאבְּ ֶתן לִׁ   ַמה תִׁ

י ירִׁ י הֹוֵלְך ֲערִׁ ָאֹנכִׁ י הּוא   וְּ ּוֶבן ֶמֶשק ֵביתִׁ

יֶעֶזר  לִׁ ם ( ג) .ַדֶמֶׂשק א  רָּ ֵהן ַוֹיאֶמר ַאבְּ

Vulg: (1) His itaque transactis factus est sermo 

Domini ad Abram per visionem dicens noli 

timere Abram ego protector tuus sum et 

merces tua magna nimis (2) Dixitque Abram 

Domine Deus quid dabis mihi ego vadam absque 

liberis et filius procuratoris domus meae iste 

 
 האבות

 
 ו( -צדקת אברהם )בר' טו:א
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ַרע  ה זָּ י ֹלא נַָּתתָּ י יֹוֵרש לִׁ ֵנה ֶבן ֵביתִׁ הִׁ וְּ

י ַבר ה( ד) .ֹאתִׁ ֵנה דְּ הִׁ ו ֵלאֹמר ֹלא יֵאלָּ  'וְּ

ֵמֶעיָך  ם ֲאֶשר ֵיֵצא מִׁ י אִׁ ָך ֶזה כִׁ שְּ ירָּ יִׁ

ֶשָך ירָּ ה  ֹאתוֹ  ַויֹוֵצא ( ה). הּוא יִׁ  ַהחּוצָּ

ה נָּא ַהֶבט ַוֹיאֶמר  מָּ ַמיְּ ֹפר ַהשָּ  ּוסְּ

ים בִׁ ם ַהכֹוכָּ ֹפר  תּוַכל אִׁ סְּ ם לִׁ  ַוֹיאֶמר ֹאתָּ

ֶיה ֹכה לוֹ  הְּ ֶעָך יִׁ   :ַזרְּ

ן ַבה (ו) מִׁ ֶהא  השְּ ַוַיחְּ  'וְּ קָּ דָּ  .ֶבהָּ ּלֹו צְּ

Damascus Eliezer. (3) Addiditque Abram mihi 

autem non dedisti semen et ecce vernaculus 

meus heres meus erit. (4) Statimque sermo 

Domini factus est ad eum dicens non erit hic 

heres tuus sed qui egredietur de utero tuo 

ipsum habebis heredem. (5) Eduxitque eum 

foras et ait illi suspice caelum et numera 

stellas si potes et dixit ei sic erit semen tuum. 

(6) Credidit Domino et reputatum est ei ad 

iustitiam. 

 (399 'עמ)תרגומים לאנגלית ב

האמונה באל רעיון אברהם איננו אבי על פי המקרא  (41לדידו של סימון )תשס"ב:

, ואין הוא הצדיק הראשון. בניגוד לנוח, הראשון של הבורא ובעל ברית אין הואאחד, 

, דורו. אף על פי כן מנהיגוהוא גם לא היה  –הוא לא עמד במבחן הצלת האנושות 

מים תובעים ל(, אשר יהודים, נוצרים ומוס80)אדר תשל"ו: אומהשל  יאבנחשב ל הוא

לבשה דמותו של אברהם ושונות פנים רבות . (Peters 1982:IX)את שייכותם אליה 

פשוטם של הכתובים סימון )תשס"ב( ל דידו שלל, אולם העברי במרוצת הדורות

 יםתוך מאבקבאו לו הישגיו המוסריים והאמוניים ת מעמדו משום שקנה אאברהם 

אברהם ושרה, רק -מקבלים את שמם  : סיפורו האמוני של אברם )הוא ושריםיקש

לוהים לעזוב את ארצו, מולדתו ובית -שנה, בציווי הא 75בהיותו בן תחיל בבר' יז( מ

ב(. אברם, שרי ולוט אחיינו מגיעים -ובהבטחתו לעשותו לגוי גדול )בר' יב:א –אביו 

אשתו , שרי יורד מצרימה אולם, מחמת הרעב, אברם –לארץ כנען ונאחזים בנגב 

 חוזרת אל אברם לאחר שה' נוגע נגעים קשים בבית פרעה, היאו  ,לבית פרעה  תנלקח

, הוא בין רועיו לרועי לוט ברכוש גדול ולאחר סכסוך כנעןל שבאברם  כ(.-:ייב)בר' 

)בר' יג(. במלחמת  אברם באזור חברוןאילו לוט יושב בערי הכיכר ונפרד מלוט: 

עזרתו ומפיל את אברם נחלץ לו –המלכים המתחוללת בערי הכיכר נופל לוט בשבי 

 (. ידאויביו )בר' 

יד, אברם חי בחברה אלילית ועוינת ומנותק -לא זו בלבד שכפי שעולה מבר' יב

לוהים לזרע -ומכיוון שלא מסתמן קיום הבטחות א –אפילו מקרוביו, אלא שהוא ערירי 
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לוהים -א ועומד לרשת את אברם )בר' טו:ב(. בנסיבות אל אליעזר)בר' יב:ב, טו:א(, 

מתגלה שוב בפני אברם, ומבטיח לו זרע ככוכבי השמים. כתגובה להבטחה 

שהוא משפט  –' ויחשבה לו צדקה 'והאמן בההשלישית מאת ה', אומר בר' טו:ו: '

 מפתח העומד ביסוד תפיסת האמונה ביהדות ובנצרות.

לא ו –לוהים -בשיח התיאולוגי היהודי, המילה 'אמונה' מציינת ביטחון האדם בא

(. 23מתייחסת למציאות האל או לקיומו, אשר נתפס כמובן מאליו )ג'ייקובס תשנ"ג:

( "לא זו בלבד, שליהדות מערך של מצוות ודינים, אלא 318כדברי לייבוביץ )תשנ"ג:

היהדות מתגלמת במערך זה. ]...[ אין היהדות קיימת, אלא בכך שהיא מטילה על 

ומיום. הגילויים המוחשיים של אורח חיים זה, יחיים מסוים בענייני -האדם משטר ואורח

אדם ואת הכרתם -מעוצבים על ידי התורה שבעל פה המבטאת את הבנתם של בני

המתכוונים להגשים את משטר התורה, ולפיכך היא רחוקה מקשיחות". בהמשך 

דבריו, לייבוביץ )שם( מגדיר את היהדות כדת אינסטיטוציונאלית, במובן הזה 

 ת, ולא האמונה, מהוות את הדת היהודית עצמה. ושהמצוות המעשי

"האמונה בגמול היא מהותית בכל -( אומר ש489אף על פי כן, רוטנברג )תשנ"ג:

לוהי לדרגה של עיקר אמונה". -וביהדות, "רמב"ם העלה את האמונה בגמול הא –דת" 

 לדידו )שם(, "מתן שכר על מידות טובות של אדם וקיום מצוות התורה, ועונש על

בין של היחיד, של העדה כולה, של האומה, או –קיום של מצוות -מעשים רעים ואי

(, במקרא 490הוא עקרון יסוד בדת היהודית". כמו כן, לדידו )שם: –של האנושות 

 –ובהגות חז"ל, "הגמול שבו עוסק הכתוב הוא בפירוש משהו השייך לעולם הזה" 

צחון על אויבים, בשגשוג, באושר, יוהוא בא לידי ביטוי: בברכה במעשים, בשלום ונ

בשובע וכדומה. על פי רוטנברג )שם( "דבר לא נאמר במקרא על גמול לאחר המוות" 

ואף כי קיימים רמזים לקיום של עולם הבא בכתבי חז"ל, רק רמב"ם העלה אותם  –

 לדרגה של עקרון אמונה.

שה למעשה מדברת בשני קולות: מכתבי דבסוגיית הצורך בקיום מצוות, הברית הח

מצד  :שהישועה מותנית בקיום המצוות עשוי להשתמעהברית החדשה הראשונים 

(, 15:24)מתי  ם מקיימים מצוותנישו ממשיל את הגויים לכלבים, משום שאיאחד, 

: 14:15ביוחנן  אומרישו , מצד שני. (5:17מתי ואומר שהוא בא כדי לקיים את התורה )

 
 מארון הספרים של המתרגם
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מצוות אלו מתמצות באמונה בישו )יוחנן . את מצוותי תשמורו'-אותי  ם'אם אהבת

 הםואף גדולים מעשה ישו כפי שמאפשרת למאמין לעשות מעשים אשר  – (14:1

( עולה כי הקול השני גבר, והאמונה נחשבת 1970:595) Leon-Dufour-(. מ14:12)יוחנן 

עשים אינם מהווים מלמצווה העיקרית המוטלת על הנוצרי. אולם, אף על פי שה

יעקב  איגרתהדרך לישועה, הם נחשבים לאמצעי שבו האמונה באה לידי ביטוי )

 וכוללים את עשיית החסד, אהבת הזולת ועשייה למען חיזוק הכנסייה. –( 2:14-26

Watson (1986 טוען שמלכתחילה לא הייתה מניעה שיהודים גם יאמינו בישו )

רה )='המעשים'(. אולם, כיוון שפאולוס אמד ווגם יקיימו את המצוות הכתובות בת

הוא החליט להפוך את  –המילה בפרט -שהגויים יתקשו בקיום המצוות בכלל, וברית

הנצרות מתנועה של רפורמה דתית וחברתית לדת נפרדת מהיהדות. אולם, כפי 

( הוא 1990:338) Bassettשיסוד האמונה בישו הרחיק את הנוצרים מהיהדות, כן על פי 

 וה תחליף לאמונות גנוסטיות, והרחיק אותם מהפילוסופיה.והי

אמוני בין -(, מתוך מגמה ליצור מכנה משותף דתי1991:300) Rokeahלסברת 

יהודים וגויים שגילו אהדה לישו, פאולוס נתן פרשנות משלו לבר' טו:ו )'והאמן בה' 

ק באמונתו יויחשבה לו צדקה'( ולחבקוק ב:ד )'הנה עופלה לא ישרה נפשו בו, וצד

 1:16יחיה'(, ופרשנות זו באה לידי ביטוי בפסוקי הברית החדשה הבאים: ברומיים 

כל  תלוהים היא לתשוע-אשר גבורת אב ,בוש מבשורת המשיחאינני 'כי כתוב: 

אל לוהים מאמונה -צדקת אבה גלה תיווני. כי לגם כן ו ונהיהודי בראש, למאמיןה

. ראוי לציין כי התרגום העברי מטשטש את 'יחיה' תוככתוב: 'וצדיק באמונ אמונה

ולא - יחיה'' ה'וצדיק באמונהעובדה שבמקור היווני של הפסוק ברומים, כתוב: 

'הצדיק באמונה יחיה', נקבע כי נוצרים -שם(. על יסוד הכלל ש :(Rokeah'באמונתו' 

לוהים ותחשב לו לצדקה, -כאשר האמין אברהם בא'שכן,  –נחשבים לבני אברהם 

והמקרא, בראותו מראש כי האלוהים אברהם המה. -האמונה ]הנוצרים[ בני-י בניכדעו 

 יצדיק את הגויים מתוך האמונה, קידם את אברהם לאמור: 'ונברכו בך כל הגויים''

הכלל שדי באמונה בכדי להיוושע חל גם על הרשעים: 'אם מאמין  .(3:6-8גלטיים )

. כאשר גם דוד מאשר את האדם, הבמצדיק ]ישו[ את הרשע, אמונתו תחשב לו לצדק

לוהים יחשב לו צדקה בלא מעשים באומרו: אשרי נשוי פשע, כסוי חטאה. -אשר הא

(. למעשה בפסוקים אלו נרמז 4:5-7אשרי אדם לא יחשוב ה' לו עוון' )רומיים 
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ומה שנרמז אצל פאולוס, נכתב בריש גלי בפרשנות הנוצרית  –שאברהם האמין בישו 

 126של אבות הכנסייה.

'ומדעתנו כי לא יצדק אדם מתוך מעשי התורה כי אם באמונת ישוע הפסוק 

הוא , שכן ( מסמן את ההתנתקות פאולוס מתורת ישראל2:16המשיח' )גלאטיים 

 ,מעמיד זה מול זה על כפות המאזניים את האמונה מחד ואת מצוות התורה מאידך

צוות הן למעשה מוטוען שהאמונה חיונית יותר מהמצוות. יתרה מזאת, לדידו ה

קיים את טרם אמונת אברהם נחשבה לצדקה, אף על פי ש בפסוקינוכן ש –'מיותרות' 

מצוות המילה: 'ואשר הזה למי לנמולים או גם־לערלים יען נקרא בזה כי אמונת 

א אחרי אברהם נחשבה לו לצדקה. ומתי נחשבה־לו כן אחרי המלו או טרם המלו 

המולות נשא להיות לו לחותם צדקתו עקב אשר  המלו כי אם־טרם המלו. ואות ברית

האמין בעודנו ערל למען יהיה לאב לכל־המאמינים אף כי־הם ערלים אשר 

  .(4:9-11)רומיים  גם־אמונתם תחשב להם לצדקה'

מצוות נתפס בעיניו -פאולוס הוא שקיום טיעונילכת ב-אולי הרעיון המרחיק

 חסריכי כולם חטאו ו: 'למיותרת כמעשה של כפירה, שהרי הוא הופך את צליבת ישו

, ישוע המשיחב אשר הייתה פדותבחסדו על ידי החינם  נצדקו. והמה לוהים-כבוד א

לוהים לפנינו לכפורת על ידי האמונה בדמו ]...[ ועתה איי ההתהללות? -אשר שמו הא

על ידי תורת -הלא נשבתה, ועל ידי תורת מה? העל ידי תורת המעשים? לא כי! 

 (. 3:23-27יים מ)רו האמונה

( לאמונה בישו פנים רבות: אמונה בזיקה שבין ישו 1990:338) Bassettעל פי 

(, אמונה שישו מהווה הגשמת הנבואות על 14:6לאב, והכרחיות הפנייה לבן )יוחנן 

-8:26(, האמונה בכוחו של ישו על הטבע ועל הרע )לוקס 11:2-6ביאת המשיח )מתי 

(, האמונה בישועה 28:16-20ת והרוחנית של ישו )מתי י(, האמונה בעליונות המוסר39

כמו כן, מושג . (15:12-28מהחטא ובניצחון על המוות באמצעות ישו )קורינתיים א' 

האמונה התרחב, וכולל לא רק את האמונה בישו, כי אם את האמונה בכנסייה אחת, 

 ובהלכותיה. –קתולית ואפוסטולית 

 
126 Ambrosius, “De Abraham”, 1.3.21; Origenes, "Homiliae in Genesim", 8.1, in Ancient 
Christian Commentary on Scriptures, 2, p.102.  
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אדם. -בכל נפשכם, כמו לה' ולא לבני עשו–על פי פאולוס: 'כל אשר תעשו 

וידעתם כי תקבלו מאת ה' גמול הירושה, כי אדוננו המשיח עובדים אתם" )קולוסיים 

וכן, "הלא ידעתם כי רצי המרוצה באיסטדין רצים כולם, ורק אחד מהם ישיג  –( 3:24

שבה  (. בניגוד ליהדות9:24ככה רוצו למען תשיגוהו" )קורינתיים א'  –את שכר הניצוח 

Wiéner (1970:449  )'אשריך בעולם הזה וטוב לך בעולם הבא' )אבות ד:א(, על פי  

(. הגמול הוא תחיית המתים: 'כי נקברתם 6:1-16הנצרות מסתייגת מגמול חומרי )מתי 

לוהים אשר העירו -איתו בטבילה, אף קמתם איתו בתחייה על ידי האמונה בגבורת א

(; שהייה במחיצתו 8:17הים וחברי המשיח )רומיים ול-א-מן המתים"; הימנות בין יורשי

(; רוויה, שובע, אור, וחיים 8:38(; אהבת המשיח )רומיים 4:17של המשיח )תסליים א' 

 (. 11:23, 8:12, 6:26-35, 7:37)יוחנן 

 תיאולוגיים ושולחן המתרגם-אתגרים לשוניים 

אין . לכאורה, י'רלוהים: 'מה תיתן לי ואנכי הולך ערי-אומר אברם לאבבר טו:ב, 

פרשו משפט פרשני יצי"ב אולם,  –מרכיבים את המשפט בין שני המשפטים הקשר 

משפט זה תורגם  .זה כמשפט שבו אברם מביע טרוניה על שהוא עומד למות ערירי

. כנראה בדומה לתרגום 'quid dabis mihi?  ego vadam absque liberis'בוולגאטה: 

הביטוי 'ללכת ערירי' )צפור ות באידיומאטיות של בהתחשגילה המתרגם לא סימכוס, 

ניטראליות זו והמשפט תורגם מילולית ונשמע כאילו אין בו טרוניה.  –( 206תשס"ו:

בתרגום משקפת אולי חוסר אמפטיה כלפי אברם, סברה שאברם השלים עם גורלו, 

 הענקת חשיבות לעניין הבאת צאצאים.-או אי

תורגם: משפט זה , וטוס לטינהבו( 204ו:"בעקבות תרגום השבעים )צפור תשס

'quid mihi dabis? dimittor/morior sum sini filiis'  מת מסתלק/? אני תיתן)='מה לי

אולם, נעמוד כאן  –קיימים מספר הבדלים בין שני התרגומים הלטיניים  לא בנים(.ב

 ego'רק על ההבדלים הלקסיקאליים: בוולגאטה 'אנוכי הולך' מתורגם מילולית 

vadam' - :ואילו בווטוס לטינה 'אנוכי הולך' מתורגם'dimittor/morior sum'  .)אני מת(

( מצביע על כך שבמקרא ה.ל.ך מציין מיתה בהקשרים 1997:1033) Merrillאולם, 

)'ללא ילדים' או פחות  'absque liberis'רבים ביותר. כמו כן, בוולגאטה 'ערירי' מתורגם 

ואילו בווטוס -ותו של אליעזר: 'ללא עבדים משוחררים'( מסביר אך אולי מתקשר לד

( בצד 1997:534-535) Hamiltonעל פי )'ללא בנים'(.  'sini filiis'לטינה הוא מתורגם:

בעל', 'ללא ילדים -ילדים' למילה 'ערירי' משמעות של 'ללא-המשמעות של 'ללא
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ומההקשר בר'  תהמסוגלים לרשת' ואולי משמעויות נוספות. אולם, מספרות אוגרי

 ולא סתם 'ללא ילדים'. –'ערירי' פירושו 'ללא יורשים זכרים' -טז:ב, הוא למד ש

בר' טו:ו: בפרשנות הנוצרית חשיבותו התיאלוגית של הפרק טמונה בעיקר ב

, ועומד ביסוד דגם האמונה ית החדשהשמצוטט בבר –'והאמין בה' ויחשבה לו צדקה' 

ז מספר בעיות פרשניות, אשר תיאורן אחת ככיין שפסוק זה מר .שאימצה הנצרות

לאחת אינו מספיק כדי לרדת לעומק הפער בין הפרשנות היהודית לפרשנות 

 DRB-שמשקף את המסורת היהודית, וב JPS-הנוצרית, להלן תרגומי הפסוק ב

 שמשקף את מסורת הוולגאטה:

JPS: And because he put his trust in the Lord, He reckoned it to his merit. 

DRB: Abram believed God, and it was reputed to him unto justice. 

. 'Credidit Domino et reputatum est ei ad iustitiam': אטההפסוק תורגם בוולג

מתרגמת את הפסוק:  וטוס לטינהוזה נחשב לו צדקה'(. הו ,אדוןלוהים/ב-א)'האמין ב

'Credidit Abram Deo et aestimatum est ei ad iustitiam'  האמין אברם בה' וזה נחשב(

 (, 204רגום השבעים )צפור תשס"ו:משקפת במדויק את ת טינהלוטוס לו צדקה'(. הו

מהבדלים אלו בין ו –וכמוהו מנהירה שאברהם הוא שמאמין, והוא האמין בה' דווקא 

לגאטה והוולגאטה לווטוס לטינה ניתן ללמוד שבעקבות אוריגנס, אולי כוונת הו

 ., כלומר בישו'אדון'-בהייתה שיבינו שאברם האמין 

פסוק זה מצויות בהתיאולוגיות -עיקר בעיות התרגום והפרשנות מסיבות לשוניות

( השורש צ.ד.ק מתקשר 1997:750) Reimerעל פי . 'צדקה'-מתרכזות במילים 'והאמין' ו

לים 'צדקה' יאולם למ –בדרך כלל לצמידות לחוק טבעי ולהתנהגות נורמטיבית 

ובמיוחד 'צדיק', יכולות להיות גם קונוטציות תיאולוגיות. א.מ.ן הוא שורש נפוץ 

( שמתייחס להבדלים בתפיסת האמונה בין הברית 1997:427) Moberly-במקרא, ו

הישנה לברית החדשה, מדגיש שבברית הישנה א.מ.ן מציין ציות מוסרי ולא חרדה 

הפסוקים בר' טו:ו וחבקוק ב:ד, שהם  אולם הוא מוציא מכלל זה את –דתית 

 רלבנטיים לענייננו.

Rokeah  (1991 )רגום טוען שבמקרא כמו גם בשפה היוונית )שהיא שפת ת

( אין קונוטציה דתית pisteuien'' –( לפועל 'להאמין' )ביוונית ית החדשהוהברהשבעים 

רק )שם( ו דדווקא, כי אם הוא מציין זיקה של אמון )ולאו דווקא של אמונה(. לדי



 

244 
 

ככל בספרות הכנסייתית קיבל פועל זה את משמעותו התיאולוגית המקובלת היום. 

אולם, בהקשר  –משמעות של חולין  'credere'הנראה גם בלטינית הקלאסית למילה 

קיבלו את המשמעות , 'justitia'המילה 'צדקה' שתורגמה הכנסייתי מילה זו, כמו 

 ת המיוחסת להם היום.אולוגייתה

'ויחשבה' תורגם  ווטוס לטינהל( ו204תרגום השבעים )צפור תשס"ו:ה למדוב

. אולם, במשמעות של 'נחשב'כלומר בלשון סביל, -כאילו כתוב: 'וַיֵָחֵשָבה' בוולגאטה 

אשר עליה  –, ולמילה זו משמעות סבילה ופעילה : 'וַיְַחְשב ָה'סח המסורה כתובבנו

ניגוד שב)שם( ר הוא אומ(. 109תשס"ב: ) טקוגועמדו פרשני יצי"ב, ואותה מסביר 

מאוזכר הוא -אין ספק כי הנושא הלאשבו )'והאמן בה''(  בר' טו:וחלק הראשון של ל

חלקו השני של הפסוק )'ויחשבה לו צדקה'(, לא ברור מיהו ב – אברם והמושא הוא ה'

. משמעות הדבר היא שאם אברם הוא נושא האל או אברם-הנושא ומיהו המושא 

 –, הרי מאחורי כינוי המושא עומדת הבטחת ה': 'כה יהיה זרעך' )בר' טו:ה( להפוע

 ואילו, העמדת 'ה'' כנושא הפועל מציבה מאחורי כינוי המושא את אמונת אברם.

 תיאולוגיים-תשובות פרשנות יצי"ב לאתגרים הלשוניים 
  הלשוניים וממדיהם פירושים

  :ים על פי בר"ר מד:המפרשורשב"ם רש"י 

 סמוך ]רש"י[.-': כל מקום שאמר 'אחר' ר'אח

 [.רשב"ם'אחר הדברים האלה': מחובר על הפרשה שלמעלה ] 

רש"י ורשב"ם מסבים את תשומת הלב לכך שהפרשה שלפנינו )בר' טו( פותחת 

ומשמעות סמן שיח זה היא כי יש לקרוא את הכתוב על רקע הדברים  –במילה 'אחר' 

סמוך" ]רש"י[, "מחובר על הפרשה -אחר' ')"כל מקום שאמר הקודמים הסמוכים 

בר' יד, אשר מגולל את סיפור מלחמת הווה אומר על רקע  –[( רשב"םשלמעלה" ]

 המלכים. רש"י מפתח את הרעיון:

 הוהי .שהרג את המלכים ,אחר שנעשה לו נס זה ':אחר הדברים האלה'

 שמא קבלתי שכר על כל צדקותי' )אגדה בראשית פס"ב(: דואג ואומר

 :לכך אמר לו המקוםחומא ישן טו(? נ)ת
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ענש על כל אותן ימן העונש שלא ת': אל תירא אברם אנכי מגן לך'

)פרקי  שכרך הרבה מאד-בול שכרך יומה שאתה דואג על ק .נפשות שהרגת

 דרבי אליעזר כ"ז(.

קיום הבטחת ה' לזרע -מסמיכות הפרשיות, רש"י למד שאברהם רואה באי

גמול על מעשיו במלחמה )נושא בר' יד(: אברם -( י)הנושא המדובר בפרק הנוכח

סבור, שמא הנס שניצח שם נזקף עתה לחובתו, שמא הוא משלם עכשיו על שהוא 

בין הפרק הקודם )הדן הקשר הספרותי עבור רש"י,  הרג אנשים במלחמה. אם כן,

'אחר -הוא ש – במלחמת המלכים( לבין הפרק הנוכחי )הדן בברית בין הבתרים(

ו', אברם חושש שעריריותו היא גמול על מעשיו הרעים, או נובעת מכך לדברים א

שבעצם הצלתו הוא כבר קיבל את שכרו. כלומר, מנקודת המבט של אברם, הקשר 

Sabry (1992:217  )כדברי ו –'גמול' -ל'מעשים' הנושאי בין הפרקים הוא קשר שבין 

 עבורמאפשר להי חקו שיעניקים לטקסט מ קשרים ספרותיים רעיוניים מעין אלו

על  קוהרנטיות והמשכיות הטקסט.ם בעלילה, תוך שמירה על התקדול מנושא לנושא

לוהים מנסה להפיג -רקע זה, על פי רש"י, באמרו 'אל תירא אברם' )בר' טו:א ה'(, א

 את חששות אברם. 

על פי רשב"ם )ועל פי חזקוני באופן ברור יותר(, 'אל תירא אברם' מתייחס  

 עולת תגמול מצדם של המלכים שהביס:פלחשש אברם מ

 'אל תירא אברם': מהאומות.

 על פי רד"ק החששות מופנים כלפי העתיד:

'מה תיתן לי": לא שאלו על שכר העולם הבא, כי ידע כי שכר טוב יהיה 

לצדיקים לעולם הנשמות, שהוא העולם הבא. אבל שאלו על שכר העולם הזה, כי 

שר שנתן לו ומחר ימות ויאכלו זרים חילו ויגיעו, ומה תועיל לו כל הטובה ההיא והע

 כי לא יהיה לו בן למי יניחני.

'ערירי': כתרגומו ]"בלא ולד"[. ואם יירשני בן ביתי, מה תהיה תקוותי, כי הוא  

אינו זרעי, אף על פי הוא עושה מצוותי כרצוני. ואתה אמרת לי לך ולזרעך אתננה 

 )אונקלוס(. 
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מחר ימות "-תייחס לעתיד המיידי: חששו הוא שמעבור רד"ק 'מה תיתן לי' 

ואם כן, 'ללכת' פירושו על פי רד"ק הוא  – ויאכלו זרים חילו ויגיעו, כי לא יהיה לו בן"

 ילד'.-'ערירי' פירושו 'ללא-'למות', ו

 למעשה רד"ק חוזר על דברי רש"י הסבור כמותו:

  '.יורש בלא' ':ערירי' '.יורש'מנחם בן סרוק פירשו לשון  ':ערירי'

 . ]...[ (=desenfanté)' דזנפאנט"ס'- ובלע"ז', חסר בנים' ':ערירי'לשון 

ולי נראה ער ועונה מגזרת 'וליבי ער' )שיר השירים ה:ב(, וערירי לשון חורבן, 

וכן 'ערו ערו' )תהילים קלז:ז(, וכן ערות יסוד )חבקוק ג:יג(, וכן ערער תערער )ירמיה 

 :יד(. הנא:נח(, וכן ארזה ערה' )צפני

'ערירי' פירושו 'ללא בנים -כולל בצרפתית, על כך ש-חוזר בכמה לשונות  רש"י

וכל דוגמותיו  – . הפירוש השלישי מוסיף לעריריות גוון של אומללותשירשו'

המקראיות קשורות לחורבן ולתוגה, ומבטאות סוג מסוים של אסוציאציות שמעוררת 

 'הן לי לא נתת זרע':ן 'מה תיתן לי' לבין יהמילה 'ערירי' בקרבו. כמו כן, הוא מקשר ב

 ?!)תרגום יונתן( ומה תועלת בכל אשר תיתן לי :'הן לי לא נתת זרע'

ג', ומהזיקה הקיימת בעליל בין שני -מהשימוש החוזר בשורש נ.ת.ן בפסוקים ב' ו

ומה פירושה הוא: " אלת אברם 'מה תיתן לי?' )בר' טו:ב(המשפטים, רש"י למד כי ש

 Labov & Fanshelאשר תיתן לי?!". רש"י מצביע כאן על מה שמכנים  לתועלת בכ

התנהגותו ב, לדידובשיח אברם. לדידו, קיים אשר  – 'הפן המאתגר' (1977:94)

. רש"י קיום הבטחות האל אליו-ח על אירומבקש להביע מורת אברם , המילולית

'הן לי לא נתת  למזהה פער בין המשמעות המילולית של המשפטים 'מה תיתן לי?' וש

תצמח צומחת או שלהם, שלדידו היא: 'ה'! איזו תועלת  דוברלבין משמעות ה –זרע!' 

השאלה 'מה תיתן לי?' היא למעשה שאלה רטורית רש"י על פי לי מהבטחותיך?'. 

קצה של קרחון, ופותח אשנב רק בפירוש זה רש"י חושף בעלת כוח עקיף של תלונה. 

שהוא מתווה דרך זו של קריאת הפסוקים לאחר ו –לקריאה אחרת של הפסוקים 
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משווים לשיחו של אברם ממד ש מרכיבים טקסטואלייםנחשפים מאליהם עוד ועוד 

 127אשר מקומם לא יכירם בפרשנות הנוצרית. –קנטרני, ולאמונתו ממד תועלתני 

 :כלפי ה'אברם  מתייחס להתנהגותו שלרד"ק בדומה לרש"י אף 

כן מאמין בה' אלא שהיה מסתפק  ם'והאמין בה': בתחילה היה ג

)=מסופק( במה שאמרנו )טו:ג(. עכשיו, משפירש לו, ואמר לו 'ממעיך', והראה 

האמין בו האמנה  –לו המשל בעיניו, והראה לו הכוכבים במראה הנבואה 

 גמורה בלא שום ספק.

יש משום  –, בעובדה שהכתוב מציין שאברם 'האמין בה'' רד"ק על פי

הוא לא האמין באמונה שלמה )"בתחילה היה גם כן מאמין בה'  ןהשתמעות שלפני כ

"האמין בו האמנה גמורה בלא  דברים,שהראה לו אלא שהיה מסתפק"(. אולם, מ

 שום ספק".

 לשונית זו באה לידי ביטוי גם בהמשך פירוש רש"י:-גישה תיאולוגית

ל  ע ולצדקה )תרגום יונתן( הקב"ה חשבה לאברם לזכות  ':ויחשבה לו צדקה'

הודיעני באיזה זכות ' :אלא אמר לפניו ,ולא שאל לו אות. האמונה שהאמין בו

 .' )בר"ר מד:יד(רבנותובזכות הק' :אמר לו הקב"ה '.יתקיימו בה

ואם כן פירוש  –אמונת אברם נחשבה לו למצווה, בזכות הקרבנות  על פי רש"י

היא  באל האמונה אפילוו –המעשה הוא העיקר חזור והדגש שדגיש זה נועד לה

 .בבחינת מעשה

 חוזר פחות או יותר על רעיון הגמול:ד"ק ר

צדקה להאמונה הגמורה שהאמין חשבה לו הקב"ה 'ויחשבה לצדקה': 

כי הוא ואשתו היו הולכים ומזקינים וההבטחה מתאחרת, ואף וליושר לבב, 

 על פי כן האמין.

 
פות שניתן לזהות בשיח אברם משווה משנה תקיפות לדברי אברם. נביא  ריבוי דפוסי העקי 127

נתת'( ולפני המושא הישיר  -כאן רק שתי דוגמות לשם ההמחשה: 'לי' מופיע לפני הנשוא )'לא
ל כלל האופן המהווה רמז  וניתן לפרש את שינוי מיקום אברי המשפט כהפרה ש –)'זרע'( 

'ויאמר אברם', ולא  -ב ובר טו:ג פותחים שניהם בלקיום השתמעות שיחתית. הפסוקים בר' טו:
כאילו האל שותק מול טענות אברם,   –מופיעה ביניהם תגובת ה' לדברי אברם הראשונים 

 . אשר לוחץ אותו לקיר
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: מצווה האמונה הואלהערכת כלומר עבור רש"י כמו עבור רד"ק קנה המידה 

אשר כמו כל  והאמונה אף היא נתפסת כמעשה –לבב -יושרמתן צדקה,  ,קרבנות

 מעשה יש עמו שכר.

 

 בפירושים פולמוסיים  ים היבט

ו הוא טקסט בסיסי ביותר בנצרות, תוכנו נדון -לפני דיוננו ראוי להזכיר שבר' טו:א

ם ביותר יבברית החדשה שבה הוא מצוטט, ממנו הופקו לקחים תיאולוגיים שמרכזי

בנצרות ובר' טו:ו סומן כבר שם כפסוק שמהווה את קו פרשת המים בין היהדות 

לנצרות. הפולמוס על פסוק זה התקיים בכל הדורות: הדים לפולמוס קיימים בברית 

'ספר הברית' לר' יוסף קמחי מובאים בפרוטרוט טיעונים יהודים ונוצרים -החדשה, וב

אולם, הרמז היחידי אולי, לכך שהפירושים  (.25-31בפולמוס זה )תלמג' תשל"ד:

נוצרי מצוי בפירושו של רשב"ם: "'אל תירא -מגיבים באופן ספציפי לפולמוס היהודי

וגם שם אמירה זו יכולה להתפרש כמתייחסת לאומות שאיתן  –אברם': מהאומות" 

 התעמת אברם, כלומר לסיפור עצמו.

כרת המילה 'מעשים' זאף על פי שבטקסט המקראי לא מאוראוי לציין כי 

בולטת העובדה כי בפירושי יצי"ב היא חוזרת  –)כלומר בלשון ימי הביניים, 'מצוות'( 

מספר פעמים על עצמה, אף על פי שניתן להבין את הטקסט המקראי בלעדיה. כמו 

כן, קשה להבין את הפירושים שלא בהקשר לפרשנות הנוצרית לבר' טו:ו, אשר על 

ונה בישו היא התחליף לקיום מצוות. העובדה שעל פי מפיה מהפסוק עולה כי הא

ענש על כל אותן ישלא תרש"י, אברם חושש שערירותו נובעת ממעשיו הרעים )"

 –"( שמא קבלתי שכר על כל צדקותי"("( כמו אפילו ממעשיו הטובים נפשות שהרגת

מצביעה על כך שלרש"י כוונה להבליט את קשר הגומלין הקיים בין מעשה לגמול, 

 ין אם המעשה הוא טוב ובין אם המעשה הוא רע.ב

בר"ר מד:ה שהוא המדרש שעליהם מסתמכים רש"י ורשב"ם בכדי לפרש 'ויהי 

אחר דברים אלו' מקשר בין הסיפור שלפנינו לבין סיפור נוח באופן בלתי צפוי: "אמר 

 –אברהם לפני הקב"ה: ריבון העולמים כרת ברית עם נוח שאינך מכלה את בניו 

וסיגלתי מצוות ומעשים טובים יותר ממנו, ודחתה בריתי לבריתו. תאמר שאחר  יעמדת

עומד ומסגל מצוות ומעשים טובים יותר ממני, ותדחה בריתו לבריתי? אמר לו הקב"ה: 

'מנוח לא העמדתי מגנים של צדיקים אבל ממך אני מעמיד מגנים של צדיקים. ולא 



 

249 
 

ים רעים אני רואה צדיק אחד שבהם שעוד בשעה שיהיו בניך באים לידי עבירות ומע

 ומכריעו עליהם שהוא יכול לומר למידת הדין 'די!', אני נוטלו ומכפר עליהם".  

אמנם מדרש זה מעלה על נס את צדיקותו של אברם ומעמיד אותו כמותר על 

נוח. אולם, אברהם מעלה את האפשרות שיקום מישהו שהוא טוב ממנו, אשר הדעת 

סיפא המדרש עולה שעתיד הקב"ה ליטול צדיק אחד מבני מאומרת שהוא המשיח. 

אברהם, שיכפר על המעשים הרעים של האנושות. אם כן קיימים במדרש זה 

מרכיבים כנראה משיחיים, אולם אין דברים אלו מצוטטים בפירושים שלפנינו ולא 

בפירושים על פרשת נוח, כנראה משום החשש שיסייעו לטענות כריסטולוגיות. הווה 

מר, רש"י נוקט כלפי המדרש בגישה מדרשית: הוא מפקיע ממנו את הנחוץ לו וא

 –מבחינה פרשנית, תוך שהוא במידת הצורך הופך את כוונותיו ואף נוטל את עוקצו 

 אם הוא יכול להתפרש שלא כהלכה.   

 אטהשאלה, אולם בעוד שבוולגגם בוולגאטה 'מה תתן לי' מתורגם בנוסח של 

 הואעולה ש רש"י , מפירושכשאלה אינפורמטיבית ניטרלי ןהשאלה מנוסחת באופ

'הן לי לא -. פירושו של רש"י לתופס משפט זה כשאלה המביעה טרוניה כלפי האל

בא על רקע ומה תועלת בכל אשר תיתן לי?!" " , המבוסס על תרגום יונתן:נתת זרע'

אולם, הפער ו –( רא' טו:א)'אל תירא אברם...שכרך הרבה מאד' לוהים: -דבריו של א

שבין הבטחות האל, לטון הקנטרני שמייחס רש"י לאברם וליחס המזלזל בשכר האל, 

מצביע על כך שעבור רש"י, דרך האמונה של אברם אינה דרך של קבלת דבר האל 

וגישה זו נוגדת את התפיסה הנוצרית הגורסת כי אפילו את הייסורים יש  –ללא ערעור 

 לקבל באהבה.

גישה המסתייגת מאמונה עיוורת, ללא גמול בצידה בעולם  גם אצל רד"ק ניכרת

הזה: "לא שאלו על שכר העולם הבא, כי ידע כי שכר טוב יהיה לצדיקים לעולם 

הנשמות, שהוא העולם הבא. אבל שאלו על שכר העולם הזה, כי מה תועיל לו כל 

היה לו בן יהטובה ההיא והעושר שנתן לו ומחר ימות ויאכלו זרים חילו ויגיעו, כי לא 

למי יניחני". מדברים אלו עולה כי השאלה אם אברם האמין או לא האמין אינה נושא 

לוהים, בגמול ובעולם הבא: "לא -על פי רד"ק זהו נתון שאברם האמין בא –הפסוקים 

שאלו על שכר העולם הבא, כי ידע כי שכר טוב יהיה לצדיקים לעולם הנשמות, 

כי אם  –ברם אינו מתמקד כלל בעולם הבא אשהוא העולם הבא". על פי רד"ק, 

 בעולם הזה. 
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 בכל תועלת ומהאמרנו שרש"י שם בפיו של אברם שאלה אשר יש בה טרוניה: "

אצל רד"ק, אברם מתואר כספקן: "מתחילה היה גם כן מאמין לה',  ".?לי תיתן אשר

והספק אצלו כמו אצל רש"י הוא בקיום  –אלא שהיה מסתפק במה שאמרנו" 

הקשורות לעולם הזה. אולם, "עכשיו, משפירש לו ואמר לו ממעיך, והראה  תהבטחו

לו ]...[ האמין אמונה גמורה בלא שום ספק". יחס זה כלפי האלוהות מעורר שאלות, 

במיוחד על רקע הפולמוס  –ולא בטוח שהוא נתפס כראוי לחיקוי בידי הממסד הרבני 

 על הפילוסופיה שהתקיים בפרובנס באותה התקופה.

וליושר לבב" צדקה להאמונה הגמורה שהאמין חשבה לו הקב"ה על פי רד"ק: "

", הקב"ה חשבה לאברם לזכות ולצדקה על האמונה שהאמין בוואילו על פי רש"י " –

עולה כי אמונתו של  גם מרש"י וגם מרד"קבזכות הקרבנות שאף הם מעשים. אם כן, 

פיו על הם קנה המידה אשר יכלומר 'המעשה' מהווה לגב –'מעשה' -אברם נחשבה ל

 מוערכת האמונה. 

 –בניגוד לשאר פרשני יצי"ב, בפירושו אין חזקוני מאזכר כלל את המילה 'אמונה' 

ולכאורה המילה 'זכותו' מהווה תחליף למילה זו. לא זו בלבד שהתחליף משמש 

בהקשר של עשיית מצוות, כי אם מפירוש זה משתמע כי למרות אמונתו )הרי הפסוק 

ן ַבה' :הוא ֱאמ  אברהם חשב לו לעצמו שאין הקב"ה נותן לו '( "וַיְַחְשב ָה ּלֹו ְצָדָקה 'וְה 

. כלומר, על פי חזקוני האמונה אינה נתפסת אלא צדקה עושה לו", בזכותו זרע

יש כאן לוהים בעצמו עושה מצווה, ו-כערובה לגמול. כמו כן, מפירוש זה עולה כי א

 לוהים בעצמו מקיים. -כדבר שא המצווה העמדתמשום 

אם כן הפירושים שמובאים כאן פולמוסיים ביותר ברוחם, שכן הם מעמידים את 

לוהים. יתרה מזאת, הם -המצוות בדרגת חשיבות גבוהה יותר מאשר האמונה בא

נמצאים בגבול מבחינת קריאת תיגר נגד תפיסות יהודיות מסורתיות כלפי האמונה 

והנה  –לוהים אומר לאברם: 'שכרך הרבה מאוד' -א בה' וכלפי הגמול: על פי התורה,

גם אצל רש"י וגם אצל רד"ק, אברם מתואר כאדם אשר בלבו מקננות ספקות, ורד"ק 

ומילה זו חזקה במקצת אם לוקחים בחשבון שרמב"ם,  –אף אומר שאברם 'הסתפק' 

 רבו של רד"ק, העלה את האמונה בה' ובגמול למדרגה של עיקרי אמונה. 

ורד"ק לא הכירו את נזיר כג:ב: "לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצוות  האם רש"י

אפילו שלא לשמן"? האם חסרים מדרשים או כתבי גדולים המעמידים את האמונה 

תורה, הלכות יסודי תורה(? -בראש מהוויו של היהודי )מכילתא ויחי ג, רמב"ם משנה
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ואולם, האם  –עא( :אמנם כתוב ש"כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא )סנהדרין צא

מתקבל על הדעת שיהודי כה יבטח בעצמו ויחשוב שהעולם הבא 'בכיסו', ומרבית 

דאגותיו יהיו מרוכזות בעולם הזה כמו אצל האברהם שמצטייר מרש"י או רד"ק? האם 

שבא  –רד"ק לא הכיר את הכלל "אל תאמין לעצמך עד יום מותך" )ברכות כט:עא( 

כהן גדול כפר בעיקר ביום מותו. האם בתודעה  ןלהמחיש שאדם גדול, כמו יוחנ

היהודית אברהם נתפס כנותן דוגמה כזאת? שאלות קשות אלו המתעוררות בקריאת 

פירושיהם של פרשני יצי"ב מחזקות את ההשערה שדבריהם נאמרו בהקשר לפולמוס 

 נוצרי על מה מותר המצוות או האמונה באל. -היהודי
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רּו ( י): יז מְּ שְּ י ֲאֶשר תִׁ יתִׁ רִׁ י ֹזאת בְּ ֵבינִׁ

ֲעָך מֹולַאֲחֶריָך  ּוֵביֵניֶכם ּוֵבין ַזרְּ  הִׁ

ר  כָּ ל זָּ ֶכם כָּ ֶתם( יא). לָּ ַמלְּ ַׂשר  ֵאת ּונְּ  בְּ

ֶכם ַלתְּ רְּ יָּה עָּ הָּ אֹות וְּ ית לְּ רִׁ י בְּ  ֵבינִׁ

ֹמַנת  ּוֶבן( יב) .ּוֵביֵניֶכם ים שְּ מֹול יָּמִׁ  יִׁ

ֶכם ל לָּ ר  כָּ כָּ ֹדֹרֵתי זָּ יד םכֶ לְּ לִׁ ת יְּ יִׁ  בָּ

ַנת קְּ ֹכל ֶכֶסף ּומִׁ ר  ֶבן מִׁ  ֹלא ֲאֶשר  ֵנכָּ

ֲעָך ַזרְּ מֹול( יג). הּוא מִׁ מֹול הִׁ יד יִׁ לִׁ  יְּ

ָך ַנת ֵביתְּ קְּ ֶפָך ּומִׁ ה ַכסְּ תָּ יְּ הָּ י וְּ יתִׁ רִׁ  בְּ

ֶכם שרְּ בְּ ית בִׁ רִׁ בְּ ם לִׁ ֵרל( יד) .עֹולָּ עָּ  וְּ

ר  כָּ מֹול ֹלא ֲאֶשר  זָּ ַׂשר  ֶאת יִׁ תוֹ  בְּ לָּ רְּ  עָּ

רְּ  כְּ נִׁ וא ַהֶנֶפש התָּ וְּ  ֶאת ֵמַעֶמיהָּ  ַההִׁ

י יתִׁ רִׁ   :ֵהַפר  בְּ

Vg: (10) Hoc est pactum meum, quod 

observabitis inter me et vos et semen tuum post te: 

circumcidetur ex vobis omne masculinum; (11) 

Et circumcidetis carnem praeputii vestri, ut sit in 

signum foederis inter me at vos. (12) Infans octo 

dierum circumcidetur in vobis, omne 

masculinum in generationibus vestris; tam 

vernaculus, quam emptitius circumcidetur, et 

quicumque non fuerit de stirpe vestra. (13) 

Eritque pactum meum in carne vestra in foedus 

aeternum. (14) Masculus cuius praeputii caro 

circumcisa non fuerit delebitur anima illa de 

populo suo quia pactum meum irritum fecit. 

 (399 'עמ)תרגומים לאנגלית ב

נותנת  ישר, בןהפסוקים שלפנינו באים על רקע בר' טז, ממנו מתברר כי בהיעדר 

הרה, וכיוון שבעקבות זאת 'קלה שרי גבירתה גר לאישה. ה הגר שפחתה לאברם את

לוהים מבשר לה על -מלאך א .בין הנשים והגר בורחת למדבר פורץ סכסוךבעיניה', 

 והים מצווה עלל-. בבר יז, אלחזור אל שרה ואברהם מצווה עליהוהולדת ישמעאל 

גם  ,שלוש עשרה ןנימול בהיותו בשישמעאל מגיל שמונה ימים, ומלבד המילה 

הסרת העורלה ת . בר' יז מהווה המקור המקראי למצוואברהם וכל בני ביתו נימולים

נפוץ בעת העתיקה בקרב עמים שהיה מנהג ופרק זה משקף  – מאיבר המין הזכרי

שמיים שונים. לאחר ניצחון החשמונאים על היוונים הפכה המילה לסימן ההיכר של 

 . (Hyatt 1962:629)היהודים 

טיפוס של -פרק 'צדקת אברם' צייינו כי פאולוס תפס את ברית המילה כאבב

אף על פי שאין המילה (, 37:תשנ"ט) קראוסמצווה שנגדה צריך להילחם. לדברי 

 
 יד(-)בר' יז:ו הברית
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מידה לקביעת יהדותו של אדם, יהודים מסרו את נפשם עליה: 'מה לך -מהווה אמת

ל"ב(. ר' שמעון מנסיא  היוצא ליהרג? על שמלתי את בני?! )מכילתא יתרו, ויקרא רב

ואתחנן(. -שואל: 'וכי אפשר לאדם ליהרג כל יום? אלא זו מילה!' )ילקוט שמעוני 

קראוס )שם( מסביר את נכונות היהודים להיהרג על מצווה זו בכל הדורות, בכך 

 ישראל.-לוהית לעם-שהיא הפכה לסמל ההבטחה הא

 

 מארון הספרים של המתרגם

'מילה': -למשמעויות המושאלות שנוספו למילים 'עורלה' ו כבר בתנ"ך קיימות עדויות

-אוזנם' של בני-שפתיים' )שמות ו:יב, ל(, ירמיה מלין על 'עורלת-'ערל-משה מתואר כ

הלב' )דברים י:טז(. בברית -ישראל )ירמיה ו:י(, התורה מצווה למול את 'עורלת

( 2:29יים מהחדשה דחקה משמעות מושאלת אחרונה זו את המשמעות המקורית )רו

עולה כי לא זו בלבד  3:5ופיליפיים  2:21, 1:59אולם לא מההתחלה, שהרי מלוקס  –

שראשוני הנוצרים שמרו על מצוות ברית המילת, כי אם הוגי הנצרות )יוחנן המטביל, 

ישו ופאולוס( אף הם נימולו. כמו כן, הסברה הרווחת היא שכל עוד מרבית הנוצרים 

 . (Hyatt 1962:630)המילה המשיך להתקיים בקרבם  גהיו יהודים במוצאם, מנה

אולי משום שהנצרות ירשה מהעולם האלילי רתיעה קשה ביותר מפני ברית 

, משהחלה הנצרות להתפשט בין (Nicholls 1995:155)המילה שנתפסה כפגם גופני 

נוצרים הוחלט על ידי פאולוס -ישראל, למרות התנגדות היהודים-הגויים מחוץ לארץ

המילה  Dufour 1970:64)-(Leon.128דת ירושלים, לפטור את הנוצרים ממצווה זו יבוע

(, ואפילו לטכס שראוי להימנע מקיומו משום שקיום מצווה 5:6הפכה לרשות )גלטיים 

המילה נתפסה כמצווה יתר על כן, (. 5:11זו הופך את שליחות ישו למיותרת )גלטיים 

והנה לאברהם נאמרו ההבטחות ולזרעו. 'שעבר זמנה, וחלה רק על דורו של אברהם: 

אלא כאילו ליחיד: 'ולזרעך' ]...[ לא תוכל התורה  –ולא אמר 'ולזרעיך' כאילו לרבים 

אשר באה אחרי ארבע מאות ושלושים שנה להפר אותה ולבטל את ההבטחה' 

 (. 3:15-17לטיים )ג

 
ים לאמור: אם לא תמולו  : 'ואנשים ירדו מיהודה וילמד את האח19-15:1מעשי השליחים  128

לוקת לא קלה לפולוס ולבר־נבא עמהם, ויגזרו כי  כדת משה לא תושעון. ויהי על זאת ריב ומח
פולוס ובר־נבא ואחרים מהם יעלו ירושלים אל השליחים והזקנים על אודות השאלה הזאת  

 לוהים'.  -]...[ ועל כן, אני דן שלא להחמיר על השבים מן הגויים לא
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ידה חהאמונה בישו, היא המצווה הי-יתרה מזאת, פאולוס טען שהאמונה שבלב 

'ואות המילה קיבל לחותם צדקת ולא המילה:  –שעל האדם לשים את ליבו עליה 

 [אפילו]בערלתו, להיות לאב לכל המאמינים והם  [אברהםו ]להאמונה אשר הייתה ל

ערלים, למען אף להם תחשב הצדקה. ולהיות לאב גם למולים, אך לאשר הם 

ה לו לאברהם בעודנו תנימולים לבד, כי אם גם הולכים בעקבות האמונה שהיי

ברוח זאת, אמברוזיוס אומר שכיוון שהמילה משמשת  .(4:11-12רומיים ' )בערלתו

  129הרי משעה שישו בא, בטלה נחיצותה. –כחותם לברית 

בעוד שמהברית החדשה לא עולה שהפלו אנשים משום שנימולו, ופאולוס רק 

ת שבה חיו וכנראה משום שהמילה היוותה חלק מהמציא-משכנע שלא להימול 

הרי זנון איש ורונה כתב מסה ארוכה נגד ברית המילה, ואצל יוסטינוס  –השליחים 

היא מתוארת כאות קלון שנכפה על היהודים, כדי שניתן יהיה לזהותם ולהביאם על 

, טכס ברית המילה הומר 12-2:11בהתבסס על קולוסיים  130ענשם על דרכם הרעה.

כמו כן,  131מהווה ברית בין המאמין לבין ישו. אשר על פי איריניוס –בטקס הטבילה 

עבורו כמו עבור יוסטינוס מילת יצחק )בר' כא:ד( נתפסה כאירוע טיפולוגי ומשל 

  132לתחיית ישו ביום השמיני.

, בפרשנות 4ועל פי גלטיים  –מבר' י"ז עולה שישמעאל היה הנימול הראשון 

ר, ואילו יצחק משול שבברהם על פי הבני א-הנוצרית ישמעאל משול לעם ישראל 

אברהם על פי הרוח. על יסוד הפסוקים בגלטיים, -לנוצרים שאינם נימולים והם בני

אשר בו עושה שימוש  – ('verus Israel'=) ישראל האמיתי'-עם'התפתח המושג של 

(. מדבריו עולה שכשם שיצחק נישל את בכורו 7-16יוסטינוס )רוקח תשס"ה:

חוזר על רעיון זה, אוריגנס יהדות מבכורתה. הישמעאל, כן הנצרות נישלה את 

אשר  – אפריםוראובן לעשו, לקין, כי אם לישמעאל, ישראל לא רק ל-וממשיל את עם

ישמעאל ואמו הגר הפכו  133נושלו ממעמדם. םתבכורעל פי הסיפור המקראי, למרות 

של  תלדמויות טיפולוגיות של היהדות, ואילו יצחק ואמו שרה הפכו לדמויות טיפולוגיו

משמעותו בפועל  ישראל האמיתי'-עם'( המושג של 1995:153) Nichollsהנצרות. על פי 

 
129 Ambrosius, "De Abraham", 1.4.29. 
130 Justinus Martyr, "Dialogus cum Tryphone Judæo", 23. 
131 Irenaeus, "Adversus Haereses", 4.15-16. 
132 Justinus Martyr, "Dialogus cum Tryphone Judæo", 41. 
133 Origenes, "Homiliae in Genesim", 9.1. 
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הייתה שהכנסייה ניכסה לעצמה את מורשת התנ"ך, וראתה בברית הישנה ספר 

המנבא את חייו של ישו את מותו, תחייתו ושובו; ואת העדות לנישול עם ישראל 

 מההבטחה האלוהית.

 ם ושולחן המתרגםיתיאולוגי-אתגרים לשוניים 

לוהים אל אברהם: -פסוק יז:ט דן בשותפים לברית, ולשונו היא כדלקמן: 'ויאמר א

וברור מפסוק זה כי הצדדים  –ואתה את בריתי תשמור אתה וזרעך אחריך לדורותם' 

לוהים מצד אחד, ואברהם וזרעו אחריו. לעומת זאת, בבר' יז:י הביטוי: -בברית הם א

אחריך' אינו מאפשר לדעת  מי הם הצדדים בברית, שכן  זרעך 3ביןיכם ו2ביני ו1בינ'

השימוש המשולש במילית היחס 'בין' והאיחוי הכפול בו"ו אינו יוצר הקבלה ברורה בין 

לוהים -ועל כן, ניתן לפרשו בשתי דרכים: או שהברית היא בין א –שני אברי ההשוואה 

 רהם לבין צאצאי אברהם. בלוהים וא-לבין אברהם וצאצאיו, או שהברית היא בין א

כמו כן, העובדה שבעברית המקראית היחיד מסמן גם את הרבים הקיבוצי, 

-ודבר זה פותח פתח לדו – (Hamilton 1997:1152)המילה 'זרע' מסמנת יחיד ורבים 

בברית החדשה )גלטיים  –משמעות: בעוד שפרשנות יצי"ב, 'זרע' פירושו 'צאצאים' 

ת הנוצרית ובוולגאטה פירשו את המילה 'זרע' ו( ובעקבותיה בפרשנ3:15-17

במשמעות של 'זרע בודד', והובן מכך שבפסוק מדובר בברית בעלת תוקף שמוגבל 

 ביני וביניכם ובין זרעךלבריתו של ישמעאל, או לבניו של אברהם בלבד. בוולגאטה '

ין תרגום יכלומר, בנוסף לענ 'inter me et vos et semen tuum post te'.אחריך' תורגם 

המילה 'זרע', הירונימוס הותיר על קנה את העמימות הנוצרת מריבוי 'בין' וריבויי ו"ו. 

מעניין לציין שאף על פי שבמרבית גרסות הווטוס לטינה, 'זרעך' תורגם כמו 

 inter me et vos et inter' קיימות גרסות בודדות המתרגמות את הביטוי:   –בוולגאטה 

seminis tuum post te'  אחריך'(. זרעיך)'בין אני ואתה ובין  

ואילו בוולגאטה הם קיימים חמש  –יד, פעלי מ.ו.ל מופיעים שש פעמים -בבר' יז:י

פעמים. קיים ויכוח פילולוגי שמובא בראב"ע אם למול הוא משורש מ.ו.ל או משורש 

 םולויכוח זה משמעות לעניינו, משום שתוצאותיו קובעות אם פעלים אלו ה –נ.מ.ל 

סבילים או פעילים. מכל מקום, שניים מהפעלים המופיעים במקרא הם במקור 

כלומר משמעותם היא אקטיבית.  –מוחלט )'הימול'( שהוא בעל משמעות של ציווי 

 futurum-פעלים אלו תורגמו בלשון סביל, ב –בוולגאטה, להוציא מקרה אחד 

passivum indicativum . בעים שבו פעלים אלו שלתרגום הראוי לציין כי בניגוד
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קיימות גרסות של הווטוס לטינה שבהן פועל (, 220מתורגמים בסביל )צפור תשס"ו:

. יש לשער שלשון הסביל ('circumdetis', 'circumcidatis', 'circumcidite')זה נטוי בפעיל 

 נועדה לעשות דפרסונליזציה לפעולת המילה. 

כי בהנחה שמול הירונמוס  ציינו שקיים פער במספר פעלי המילה, ומתברר

יג שוכתבו ולא תורגמו כלשונם. -עמדה גרסה דומה לגרסת המסורה, פסוקי בר' יז:יב

במקור כתוב: )יב( 'ובן שמונת ימים ימול לכם כל זכר לדורותיכם, יליד בית ומקנת 

כסף מכל בן נכר אשר לא מזרעך הוא. )יג( הימול ימול יליד ביתך ומקנת כספך 

ואילו, אם נשמר את סגנון המקור, בוולגאטה  –בשרכם לברית עולם' בוהייתה בריתי 

פסוקים אלו תורגמו: )יב( ובן שמונת ימים ימול לכם כל זכר לדורותיכם, יליד בית 

ומקנת כסף >יימול< מכל בן נכר אשר לא מזרעך הוא. )יג( ]הימול ימול יליד ביתך 

][ מציין -מציין תוספת, ו <ומקנת כספך[ והייתה בריתי בבשרכם לברית עולם. )>

 .(399 'עמ)תרגומים לאנגלית בהשמטה( 

תרגום זה בעייתי מבחינה דקדוקית, שכן המשפט 'מכל בן נכר אשר לא מזרעך 

הוא' נראה מנותק מהקשרו. העניין דורש עיון, אולם דומה כי מטרת הירונימוס 

עולם, -הנכר ולהכלילו לברית-בבשר את בן תבשכתוביו הייתה אולי להוציא מהברי

כלומר לאופן התרגום משמעות תיאולוגית  –ולהוציא מברית זו את כרותי העורלה 

רבה. ראוי לציין כי בווטוס לטינה, כמו בתרגום השבעים פסוקים אלו מתורגמים 

(. כלומר, יש לשער שתרגום הוולגאטה 219פחות ויותר בצמוד למקור )צפור תשס"ו:

 מתבסס על גרסה שונה וידועה של התנ"ך שהייתה בידי המתרגם.  ואינ

המילה 'לדורות' שמופיעה בסיפור הברית שלוש פעמים בכל מיני הטיות, 

עולם' מתורגמת בוולגאטה כאילו כתוב 'בדורות': לדוגמה, -ובהקשר של 'ברית

שפירושו  – 'in generationibus vestris''לדורותיכם' )בר יז:יב( תורגם בוולגאטה 

אם כן, מהתרגום נגרמת הזחה חמורה במשמעות, שכן 'בדורותכם'.  בעברית הוא

'בדורותיכם' מתחם את תוקף הברית לזמנו של אברהם בלבד, ואילו 'לדורותיכם' 

 -למרות שעולם'. ככל הנראה כדי למנוע אי הבנות, -'בריתמרמז שהברית היא 

'generatio' מילה זו תורגמה טוס לטינה והוא המקביל הטבעי של 'דור', בו'in 

progenies eorum/vestras'  .)בצאצאיהם/בצאצאיכם( 

 



 

257 
 

 תיאולוגיים-תשובות פרשנות יצי"ב לאתגרים הלשוניים 
  הלשוניים וממדיהם פירושים

' הוא ביטוי שמעורר קשיים בהבנתו משום שלא זרעך 3ביןיכם ו2ביני ו1בינאמרנו ש '

יד. בניגוד לוולגאטה המותירה -תוארת בבר' יז:טמברור בין מי למי נכרתת הברית ה

  134רש"י מכריע ומפרש כנראה על סמך בר' יז:ט: –על כנה את עמימות הביטוי 

 םהעתידי ':ובין זרעך אחריך. 'אותם של עכשיו :ביני וביניכם וגו''

 . וולד אחריךילה

לא ראינו מדרש שמשקף את דברי רש"י, ומדבריו עולה כי הברית המדוברת 

לבין צאצאי  –דורו מחד גיסא )'אותם של עכשיו'( -לוהים, אברהם ואולי בני-א בין איה

" מאידך גיסא. כלומר, מבנה לשוני זה משקף קיום של וולדילה םהעתידיאברהם "

ועל סמך ברית זו  –שתי בריתות: זאת של 'עכשיו': בין אברהם ובני דורו לבין ה' 

רהם לבין צאצאי אברהם. המשמעות בוא-לוהים-נכרתה ברית 'עתידית': בין א

של אברהם )כסברת  ו'דורב'התיאולוגית של הפירוש היא שאין הברית תקפה רק 

מוסיף דגש  חזקוני. דורותיהם'לישראל '-בניהיא תקפה עד היום הזה, על  –( 3גלטיים 

 : משלו לדברים אלו

  עבדיי.-כרים ונ יהיובדבר זה  :לאות ברית' והיה'

המדגיש את חוסר נחיצותה של ברית המילה, על פי פירוש  4 בניגוד לרומאיים

. לא זו בלבד שחזקוני מראה תנאי הכניסה לעם ישראלחזקוני, ברית המילה מהווה 

אלא שבעוד שבוולגאטה 'והיה לאות' מתורגם על  –מודעות למודאליות של 'והיה' 

 היו נוכרים עבדיי". י, עבור חזקוני זהו משפט תכלית: "בדבר זה ('ut sit')דרך התילוי 

בניגוד לברית החדשה, הקוראת לא להימהל, ולוולגאטה הנוקטת לשון סביל 

 על פי רד"ק חובה למול ולהימול:  –כנראה כדי להמעיט מחשיבות ברית המילה 

'המול  " לכם כל זכר". 'יהיה נימול'כלומר  –מקור מבניין נפעל  ':המול'

יזה ואחר שאמר 'כל זכר', הבין על א הוא וזרעו.-לכם כל זכר': אמר 'לכם' 

ורבותינו פירשו כי  !)שבת קח:עא( לנקבות יםאיבר אמר: מקום שניכר בין זכר

 
אתה וזרעך אחריך לדורותם' )בר'   להים אל אברהם ואתה את בריתי תשמר-'ויאמר א 134

 יז:ט(. 
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-שאם אין לילוד אב, או שאיננו עמו חייבים בית –דין -אמר 'לכם', כנגד בית

 . דין למולו )קידושין כט:עא(

Joϋon & Muraoka  (2006:399מסייעים לרדת לעומק הפירוש הר )שון: הם א

-הפועל שמביעה תכלית )במקרה שלפנינו -מצביעים על כך שבניגוד לצורת שם

לכם כל  ''יהיה נימול'כדברי רד"ק: " 135 'הימול' מביעה ציווי,–צורת המקור  –'להימול'( 

 להיות מהול'.  חובהכלומר: ' – זכר"

ער למשמעויות שונות שיכולות להיות למילה רד"ק מהפירוש השני משתמע ש

"(. ככל הנראה מול טענת פאולוס על איזה איבר אמרלה' במקרא ובכלל )"י'מ

( המדגיש שצריך למול את הלב דווקא, הוא מדגיש שהכתוב 'המול לכם 2:29)רומיים 

כל זכר הבין על איזה איבר אמר: מקום שניכר "-כל זכר' הוא ציווי שפונה לזכרים, ו

ה שטקסט אינו מוסר בהבלטה מידע דאומר, רד"ק ער לעובהווה ". לנקבות יםבין זכר

ועל כן, לדידו, הכתוב אינו מציין שיש  – (Prince 1981:223)שחולקים מוען ונמען 

 .עולה ממילא מהכתובלהסיר את העורלה מהאיבר הזכרי דווקא, משום שמידע זה 

  בפירושים  פולמוסיים  ים היבט

ושנושא זה היה  – (Berger 1979:241)ידוע שנושא ברית המילה עלה רבות בויכוחים 

עקרוני עבור היהודים שסבלו משום היותם נימולים, ועבור הנוצרים שידעו מהברית 

. אף על פי כן (Hoffman: 1995)החדשה שזאת מצווה שעבר זמנה והם פטורים ממנה 

ואולם קיימים  –בפירושים שהבאנו אין רמזים מפורשים לפולמוס סביב פסוקים אלו 

כרים ונ"ים. על פי פירוש חזקוני, ברית המילה היא הדרך שבה טמע-רמזים סמויים לא

נוצרי, חזקוני מתנה את -בהקשר היהודיבמילים אחרות,  – ה''' עבדיהופכים ל

בברית המילה, וגם אז מעמדו של הגר הוא 'עבד'.  האמיתי'-'ישראל-ההשתייכות ל

 להשאלה הנשאלת היא מדוע בשעה שמעטים אם בכלל מתדפקים על דלתה ש

היהדות כדי להתגייר וששיעור המומרים כה רב כמו בימיו של חזקוני, רואה זה לנכון 

. ייתכן אפוא שבדבריו יש משום לעג לרש או להציג את ברית המילה כמבחן יהדות

 אות לאירוניה עצמית.

 
את  Muraoka  onϋJo  (2006:399 ) &יםויית של צורת המקור, מביאכדוגמות למשמעות הציו 135

  –'זכור את יום השבת' )שמות כ:ח( -הדוגמות הבאות: 'שמור את יום השבת' )דברים ה:יב( ו
 שהם מעשרת הדיברות, שאין עוררין כי הם ציוויים.
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המילה בהקשר  אביו של רד"ק )ר' יוסף קמחי( עסק בנושאראוי לציין כי 

ואם כן יש להניח כי נושא זה היה חי מאוד  –( 38-39 :'ספר הברית'הפולמוסי )

"? והרי כל זכר הבין על איזה איבר אמרבתודעתו של רד"ק. מדוע אם כן הוא אומר "

בימיו לא היה ברור כלל ועיקר שיש למול את ערלת איבר המין זכר. אם כן, 

האסטרטגיה הפולמוסית ניכרת כאן בהצגה את מה שלא ברור כדבר ברור 

 יזציה(. ל)נטורא

שככל הנראה מתבסס על הרמב"ם רד"ק מביא דיון הלכתי על ברית המילה, 

ומקומו )משנה תורה, הלכות מילה: פא(, וכמובן מופיע גם בתלמוד. דיון ארוך זה 

 בספר פרשני גורמים שיעלו שאלות, והרי מעט ממנו: 

צמו עבין לבן שימול את , בין לאב שימול את בנו מצוות עשהזהו ': ונמלתם'

 . דין-אם לא מל אותו אביו ולא בית, שיהיה בן מצווהכ

ובהיעדר אב, היא  –עשה: היא מוטלת על האב -רד"ק מציין שהמילה היא מצוות

בהגיעו לגיל המצוות, ואם לא זה ולא זה קיימו אותה היא -מוטלת על האדם עצמו 

ין ברית המילה ארד"ק מעוניין לרמוז שזה ארוך מוטלת על בית הדין. דומה כי בדיון 

זהו מצב אקטיבי,  –ההורים נושאים את האחראיות עליו אשר מצב נרכש או 'מחדל', 

שהאחריות על ביצועו מוטלת על הקולקטיב ובראש ובראשונה על נושא הברית. 

 :מסויםקהל יעד ללמרות אוניברסאליות המצווה, על פי רד"ק, מצווה זו מוגבלת 

המצווה והעונש. ובני בית שציווה למול לא  , כי להםישראל-מבני'וערל זכר': 

לאברהם כדי שלא יהיו בבית אחד שתי אמונות, ויהיו  -ציווה להם. אבל המצווה 

  שווים באמונה ובמעשה.לעם אחד: 

בחלקו הראשון של פירוש זה רד"ק מצביע על מה שהיה צריך להיות ברור 

, הוא מציין שאין ךשברית המילה היא חובה המוטלת על יהודים. בהמש –לכולם 

ואולם, ספק אם בימיו נשאלה  –הבית הנוכרים מצווים במילה -ללמוד מבר' יז:יב שבני

ביתו הנוכריים של -שאלת מילת נוכרים. רד"ק מביא סיבה 'טכנית' למילתם של בני

אברם: "שלא יהיו בבית אחד שתי אמונות". אולם, השימוש בקולוקציה 'אמונה 

שוויון את האמונה ואת המצוות, ומעתיקה את הדיון  ומעשה' מעמידה במעמד של

 מהזירה הפרשנית אל הזירה הפולמוסית, ודנו בנושא זה בפרק 'צדקת אברהם'.
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.  "וולד אחריךילה םהעתידי" לבין "אותם של עכשיומבחין בין "ראינו שרש"י 

( המעבר לזמן מיתי יוצר אצטלה של קדושה ומשווה 2000:38לדידה של אליאדה )

-ים מיתיים לאירוע. נראה כי רעיון זה בא לידי ביטוי אצל רש"י בתפיסת בריתנסממ

אותם של "בין  –לוהים, אברהם והיהודים -זמנית בין א-זמנית או בין-המילה כברית על

 ."וולד אחריךילה םהעתידי" לבין "עכשיו

 אצל רד"ק הנושא המיתי מודגש אפילו יותר:

 כמו מצוות ציצית ותפילין אות ולזיכרון, לוזה יהיה לכם  [...] :'לאות ברית'

, אבל זה האות החזק שבכולם, שהוא בגוף האדםוהדומים להם, לפי שהם לזיכרון. 

לפי שרוב העברות יעשו על ידי ולפיכך ציווהו האל באותו איבר, . שלא יהיה זולתו

וכשיבוא האדם לעשות עבירה,  ., לפי שהוא ראש התאוות הבהמיותאותו האיבר

, יזכור מה ציווהו האל, וימנע מעשות העבירה ולא יהיה כבהמה אות שבוהיראה 

 . , ולהשאיר זרע ולרפואה )מורה נבוכים ג:מט(לבעול כל אשר ימצא

אין עליה הסכמה בין יהודים לנוצרים, שמבליט את העובדה רד"ק בפירוש זה 

 שהוא )" בבשרשמילה בפסוקינו אינה המילה שברוח, אלא ההמילה המדוברת ש

אבל זה ", "כמו מצוות ציצית ותפילין"(. הוא משווה למצווה זו ערך עליון )"בגוף האדם

"שלא יהיה זולתו"(. מדבריו המסתמכים על הרמב"ם עולה , "האות החזק שבכולם

יראה ", "זה האות החזק: "נובעת מערכה הסמיוטיהיתרה של הברית חשיבותה ש

ים קוגניטיביים הכרוכים בזכירה של כעל פי דבריו אות זה מעורר תהלי ".האות שבו

"(, הימנעות מעבירה מינית וקיום יחסי מין בקדושה יזכור מה ציווהו האלמצווה )"

כלומר לרבייה  –מטרה "להשאיר זרע ולרפואה"  "( מתוךוימנע מעשות העבירה)"

נוצרי, וכבר דנו -ולבריאות. גם בדברים אלו קיימת נגיעה עקיפה לפולמוס היהודי

 'עדן'.-של הנצרות כלפי נושא המין בפרקים 'חוה' ו בגישתה

(  1998:242אם כן רש"י ורד"ק, כל אחד בדרכו, דנים במה שמכנה בארת )

מאליו' וחושפים את פניו האידיאולוגיים והמיתיים של ברית המילה. בעקבות -'הברור

שפה, וסימן המסמן -בארת )שם( ניתן אולי לומר שהברית נתפסת אצל רד"ק כמטא

מה ציווהו שג הגדול ממנו בחשיבותו, ומתווך בין הכללי )'וזה יהיה לכם לאות', 'ומ

, ולא יהיה, וימנע, יזכור, יראה ...,וכשיבוא האדםאישי )'-'(, לבין הפרטיהאל

את  –ים קדומים היסטורי יםאירוע הנכיחסימן זה משמש אנדרטה, המולהשאיר'(. 
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. סיני )'יזכור מה שציווהו האל'(-ד הרמ, וכן את מעאברהםבין לוהים ל-הברית בין א

יחסים המיניים בחברה התופעת טוהר שפה זו מסוגלת לתת הסבר ל-כמו כן, מטא

וכן לכונן ולטפח את  –וקדושתם, בסביבה שבה כנראה שהם לא היו כאלו  היהודית

 זיקה בין מיתוס והיסטוריה.  יצירת לאפשר, והזיכרון הקולקטיבי

אחרים של העבודה, אין בדברים שהבאנו כאן ערעור האם כן, בניגוד לפרקים 

והעניינים  –יהודיות כלשהן. המסר הוא חד משמעי, ואין בו חידושים על מוסכמות 

 השנויים במחלוקת עם הנצרות מוצגים ללא פלפול. 
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יו( א)  א ֵאלָּ הּוא   'ה ַוֵירָּ ֵרא וְּ ֵאֹלֵני ַממְּ בְּ

ֹחם ַהיֹוםיֵשב ֶפַתח הָּ  א  ( ב) .ֹאֶהל כְּ שָּ ַויִׁ

אֵעינָּיו  ים  ַוַירְּ בִׁ צָּ ים נִׁ ה ֲאנָּשִׁ לשָּ ֵנה שְּ הִׁ וְּ

ֹאֶהל   ֶפַתח הָּ ם מִׁ אתָּ רָּ קְּ ץ לִׁ רָּ א ַויָּ יו ַוַירְּ לָּ עָּ

ַתחּו שְּ ה ַויִׁ צָּ ם נָּא   ֲאֹדנָּיַוֹיאַמר ( ג) .ָארְּ אִׁ

ֵעיֶניָך ַאל נָּא ַתֲעֹבר ֵמַעל  י ֵחן בְּ אתִׁ צָּ מָּ

ֶדָך  .ַעבְּ

Vulg. (1) Apparuit autem ei in convalle 

Mambre sedenti in ostio tabernaculi sui in 

ipso fervore diei. (2) Cumque elevasset oculos 

apparuerunt ei tres viri stantes propter eum 

quos cum vidisset cucurrit in occursum 

eorum de ostio tabernaculi et adoravit in 

terram. (3) Et  dixit: Domine si inveni gratiam 

in oculis tuis ne transeas servum tuum.  

 (400 'עמ)תרגומים לאנגלית ב

 האל  מתגלה( יז' בר) מילתו לאחר, ממרא-באלוני אוהלו לפתח יושב שאברהם בשעה

 הוא'(, אנשים שלושה והנה וירא)' אנשים הששלו אותו ופוקדים'(, אליו' ה וירא)' לפניו

 מודיעים האורחים. למופת אורחים בהכנסת פניהם את ומקבל יהםלפנ משחווה

 . סדום השחתת ועל, יצחק הולדת על ולשרה לאברהם

 מארון הספרים של המתרגם

 השאלה משום תיאולוגית בעיה עורר' לוהים-א וירא' המשפט Louth (2002:60) לדברי

 אוריגנס , כן כמו. נראה-בלתי של בחזקה שהוא אל רואה אדם כיצד: המעל שהוא

  136'.שבקדושה בדברים וגדוש בסודות כולו מלא'-כ ח"י' בר את אפיין

עיקר ערכו הכריסטולוגי של בר' יח טמון בשלושת פסוקיו הראשונים, אשר 

ברהם אבר' יח:א(, אבחנה מצד  –מתארים רצף אירועים: התגלות האל )'וירא אליו ה' 

בר' יח:ב(, והשתחוויה אליהם )'וישתחו  –בשלושה אנשים )'וירא והנה שלושה אנשים' 

למדו אוריגנס ופרשנים נוצרים אחרים כי פסוקים מצמידות ה בר' יח:ב(. –ארצה' 

פסוקים אלו מטרימים במילים אחרות,  – 'ראה שלושה אנשים ועבד אל אחד'אברהם 

יע על כך שמאותם הפסוקים עולה באאוסביוס מקיסריה מצ 137את השילוש.

אלו מרמזים אם כן, פסוקים ו – אלהשתחווה אליו כאילו היה ו אדםשאברהם ראה 

 
136 Origen, "Homiliae in Genesim", 3.4-7. 
137 Origen, "Homiliae in Genesim", 3.4-7. 

 
 ג(-שלושה אנשים )בר' יח:א
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מדמות של אדם , בהופעת האל הצורה יישינואנושי של ישו, ול-לטבעו הדואלי האלי

 138לדמות של אל ולהיפך.

פסוקים אלו מרמזים למוטיבים כריסטולוגיים נוספים: אוריגנס התייחס 

'אלוני ממרא', וראה בכך ראייה נוספת לכך -משמעות המילולית של 'ממרא' בל

הוא הקביל בין רחיצת רגלי האורחים, לבין  139לוהית.-שהפסוקים מתארים התגלות א

)בר' יח:ד(  'עץתפס את 'היוסטינוס  140(.13:5רחיצת רגלי השליחים בידי ישו )יוחנן 

הסאים' כאל רמז לשילוש  ת'שלוש-קיסריוס מארלס התייחס ל 141צלב.ל כרמז

הצביע על אמברוזיוס  142ולשלוש תכונותיה של הכנסייה: האמונה, התקווה והחסד.

טובל בחלב טוהר האמונה. הו קרבן ישו , כמבקר נאכל בחלב ולא בדם-הבןכך ש

, וטוב-הוא רךבקר -כן הבן –המרמז לצליבה י( -קרבן פסח )שמות יב:טלדידו כמו 

  143לא נזרק ממנו דבר, ונאכל עד תום. ר את עצמותיו,ושבאסור ל

 תיאולוגיים ושולחן המתרגם-אתגרים לשוניים 

כך פרשנים יהודים ונוצרים כאחד נתנו את דעתם לHarl (1986:173 )לדידה של 

 לג -כא, כב-בבר' יח:א, ג, י, יג, יד, טו, יז-פונה לאורחיו בלשון יחיד אברהם שבעוד ש

אנשים'  שלשה'וירא והנה  144, ד, ה, ח, ט, טו, כב:בבבר' יח: רביםבלשון פונה הוא  –

שוב אליך' אאמר שוב י' )ד(; 'וכם)ג(, 'ורחצו רגלי יך'אם נא מצאתי חן בעינ ,)ב( 'אדני

 
138 Eusebius Caesariensis, "Historia ecclesiastica", 1.2.7-8. 
139 Origenes, "Homiliae in Genesim", 4.3. 
140 Origenes, "Commentarii in evangelium Joannis", 2.144. 
141 Justinus Martyr, "Dialogus cum Tryphone Judæo", 56-59. 
142 Caesarius Cabillonensis, “Sermones”, 83.5. 
143 Ambrosius, "De Abraham", 1.5.40. 

טו, מובאים הפסוקים להלן: וירא אליו ה'  -להבנת המשמעות הכריסטולוגית של בר' יח:א 144
נשים  באלוני ממרא, והוא יושב פתח האוהל כחום היום. וישא עיניו וירא והנה שלושה א

ויאמר אדוני אם נא מצאתי חן   ניצבים עליו. וירא וירוץ לקראתם מפתח האוהל, וישתחו ארצה. 
ואקחה   מים ורחצו רגליכם והישענו תחת העץ.-נא מעט-בעיניך, אל תעבור מעל עבדך. יוקח

עבדכם. ויאמרו כן תעשה כאשר  -לחם וסעדו ליבכם אחר תעבורו כי על כן עברתם על-פת
  אברהם האהלה אל שרה. ויאמר מהרי שלוש סאים קמח סולת. לושי ועשי וימהר   דיברת.
הנער, וימהר לעשות  -בקר רך וטוב, וייתן אל-ואל הבקר רץ אברהם. וייקח בן עוגות.
והוא עומד עליהם תחת העץ   –הבקר אשר עשה, וייתן לפניהם -וייקח חמאה וחלב ובן אותו.

ויאמר: שוב אשוב אליך כעת   הנה באוהל. ויאמרו אליו: איה שרה אשתך? ויאמר: ויאכלו.
ואברהם ושרה זקנים,   ושרה שומעת פתח האוהל, והוא אחריו. חיה, והנה בן לשרה אשתך.

אחרי בלותי   ותצחק שרה, בקרבה לאמור: אורח כנשים.-באים בימים, חדל להיות לשרה 
, האף אומנם  למה זה צחקה שרה לאמור הייתה לי עדנה, ואדוני זקן? ויאמר ה' אל אברהם:

ותכחש שרה   , כעת חיה, ולשרה בן.הייפלא מה' דבר? למועד אשוב אליך אלד, ואני זקנתי? 
 לאמור לא צחקתי כי יראה. ויאמר: לא! כי צחקת. 
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צרית הקדומה תופעת חילופי כינויי הגוף זו מצביעה על טבעו נוה ותפרשנב)י(. 

יגוד למגמה של נבהדואלי של האל: אחד מצד אחד ושלוש מצד שני. ראוי לציין כי 

, רגום אונקלוס, בתהעתיקים לתנ"ך תרגומיםבדרך כלל בת רווחהרמוניזציה ה

 . נשמרו סממני היחיד והרבים שבמקור –אטה ובוולג ווטוס לטינהברגום השבעים, בת

(, 1ה' באלני ממרא' )  אליו וַיֵָראב: -בבר' יח:א בשתי צורותה מופיע .א.ר שורשה

ואחריו כתוב מה  ,( 'וירא' מופיע בלשון פעיל2)-: ב(2ם' )יוהנה שלשה אנש וַיְַרא'

בנפעל, כלומר ( הפועל 'וירא' 1)-בואילו  –אברהם: 'והנה שלושה אנשים'  שראה

-אינה מופיעה בש. המילית 'אל' )'וירא אליו'( מלווה במילית 'אליו', והוא בלשון סביל

 Koehler & Baumgartner) ', שפירושו הוא 'נתגלהעל אידיומאטיות הפועל ( מצביעה2)

בשני המקרים ( הפועל 'ראה' תורגם 2)-( וגם ב1)-גם ב אטהבוולג. (1996:1160

. תרגום זה משרת את התפיסה שהאל התגלה לאברהם )'גלה'('appareo' בפועל 

בווטוס לטינה , אטהלוולגבניגוד בפעם השנייה כשילוש. ביחיד, ובפעם הראשונה 

: המקביל הטבעי של הפועל 'ראה', שהוא 'videre'פועל בנעשה שימוש בשני המקרים 

את השני היא מתרגמת אילו בלשון סביל, ו 'visus est'את הראשון היא מתרגמת 

'vidit' צביע על מודעות עשויה לה ווטוס לטינהבלשון פעיל. עצם החריגה מה

 המתרגם למעשיו.

י גוף במקום ו( מצביע על כך שהשימוש בכינ178-180כמו כן קוגוט )תשס"ב:

עצם, והמרת -במכונה מקשר בין בר' יח:א לבר' י"ז, שכן כינוי גוף הוא תחליף לשם

שם העצם אפשרית רק לאחר אזכורו. בשל כך, לדידו )שם( בר' יח:א אינו יכול להיות 

 פרשניאבות הכנסייה הסתייעו . בין שלל טיעוניהם כנגד פרשנות תחילתו של סיפור

 בסברה דומה לזו. יצי"ב

-)'וישתחו ארצה'( נמצא בשימוש לאו ( 'השתחווה'1997:42-44) Fretheimעל פי 

ובניגוד לפועלי ס.ג.ד, כ.ר.ע, ע.ב.ד, הוא מציין בדרך  – של פולחן הקשרדווקא ב

לוהית שהיא בעמדה בכירה מזה של -כלל התייחסות לדמות אנושית או א

 Harl)ה בלשון של קידה מהמשתחווה. בניגוד לתרגום השבעים אשר בו מילה זו תורג

, אשר 'adorare'תורגם בפועל שורש זה , ווטוס לטינהוגם ב אטה, גם בוולג(1986:172

 בלטינית הכנסייתית משמש לציון פולחן.
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 תיאולוגיים-תשובות פרשנות יצי"ב לאתגרים הלשוניים 
  הלשוניים וממדיהם פירושים

שתי הפנים של אותה כההופעה הנשנית של ר.א.ה הוסברה בפרשנות הנוצרית 

-לוהית: האחד של האל כיחיד, השני של האל כשילוש. עיון בפרשנות-התגלות א

 רש"י:יצי"ב מעלה כי תופעה זו העסיקה מאוד את הפרשנים, ועניין זה בולט אצל 

, הראשון כמשמעו ?שתי פעמים – (ב:יח) 'וירא' (,א:יח)' וירא'מהו  :'וירא'

 .'נסתכל' –והשני לשון הבנה 

אמר רבי חמא בר חנינא יום שלישי למילתו  .לבקר את החולה ':ירא אליוו'

 –הוא שנתן לו עצה על המילה  ':באלוני ממרא' .ה ושאל בשלומו"ובא הקב –היה 

 .)בבא מציעא פו:עב( לפיכך נגלה עליו בחלקו

לצורך הדיון הפכנו את סדר הפירושים. בפירוש המוצג כאן ראשון רש"י מביע 

. לדידו של המילה 'וירא' מופיעה פעם אחר פעם בפסוקים עוקביםש תמיהה על כך

)"מהו וירא וירא שתי  מהווה הפרת כלל הכמות על הפועל 'וירא'חזרה רש"י ה

, ומשום כך מצביעה על משמעות דובר (Grice:1975)פעמים"( או אפילו כלל האופן 

ר ישירה ב)"לשון הבנה"( בצד משמעות דו (Dascal & Weizman:1987)עקיפה 

 )"כמשמעו"(. 

חנינא המקשר את -בפירוש המובא כאן שני, רש"י מביא מדרש מפי ר' חמא בר

(, שמביא ראיות מאת 179בר' יח:א לסיפור מילת אברהם. על פי קוגוט )תשס"ב:

הרמב"ן, אחיזתו הלשונית של המדרש באה מההקשר, ומכך שכינוי הגוף 'אליו' 

פי רש"י הקשר בין בר' יח:א לבין בר' יז, הוא  ל)בר' יז:כו(. ע 'אברהם'-ל מתייחס

את -" לבקר את החולה" ", הוא באנתן לו עצה על המילהלוהים "-סיבתי: כיוון שא

לוהים ציווה על אברהם -לשוני ספציפי )א-אברהם. אם כן, רש"י מסתמך על ידע מטא

ושברית  "כל דרכיו של הקב"ה חסד"-לשוני הנתון במדרש, ש-להימול( וידע עולם חוץ

מילה מלווה בסבל פיזי. על סמך ידע זה רש"י מציע משמעות חלופית המבדילה בין 

המשמעויות השונות של 'וירא', תוך התעלמות כביכול מדרך הניקוד של המסורה. על 

 פי הצעה זו, אין במשמעות הדובר משום הפרה של כללי שיתוף הפעולה.

הוא יתר על כן,  –סיפור חדש  המעניין הוא שרש"י אינו מניח שפרק חדש פותח

למעשה מתעלם הן מהחלוקה הנוצרית של התנ"ך לפרקים, והן מהחלוקה היהודית 
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מעין זה בפרשנות רש"י בפרקים  עמדנו כבר על קו מהפכניו – של התנ"ך לסדרות

רש"י מתבונן בטקסט במבט מחודש כאילו הוא עשוי ברצף אחד,  .'עדן'-'בראשית' ו

המסקנה  .מה שמכתיבות לו לכידות הטקסט וקישוריותו רצף זה על פי מחלקו

אליבא דרש"י, ו –בין בר' יח:א לבין יח:ב הנראה לעין אין קשר לוגי מפירושו היא ש

בר' יח:א שייך לסוף פרק יז, ואילו בר' יח:ב פותח נושא חדש. רעיונית מבחינה 

'ראה  :את סברת אוריגנסשמה לאל ברוח זו הכתוב  התיאולוגי בחינה ההיבטמ

 שלושה, סגד לאחד'.

היה ער חזקוני 'וירא' עולה שכמו רש"י, אף -מפירושיו המרובים של חזקוני ל

ובנוסף להסבר רש"י שהקב"ה  –לבעייתיות שבהיקרות הכפולה של המילה 'וירא' 

 נגלה לאברהם כדי לבקרו משום חוליו, הוא מפרש:

יב בתריה אמירה או תלא מצינו בשום מקום לשון 'וירא' דלא כ'וירא אליו': 

 .והכא לא כתיב -דבור 

 רק לשון 'וירא' במובן של התגלות באה, במקראבמילים אחרות, חזקוני טוען ש

בר' יח:א אינו מנוסח באופן שמנוסחת לטענתו, יה לשון אמירה או דיבור. כשאחר

 Firthאינה שונה בהרבה מזו של  והנחת היסוד של התגלות מקראית.בדרך כלל 

שמשמעותה של מילה קשורה במילים המצטרפות אליה באופן  אמרש(, 1957)

שפתית המבוססת -מאחורי טיעונו הלשוני של חזקוני קיימת סברה תיאולוגית הרגלי.

מלווה אשר , ת בין האל לאדםוקשרשל התההתגלות הנבואית כאירוע  תסיתפ על

 .במסר מילולי

 לוהים:-א למעלה פתרון לבעיית ההיראות החוזרת ונשנית שחזקוני 

קב"ה לאברהם לא היה אלא הויש אומרים עיקר מה שנתראה 'וירא אליו': 

 .סדום, אבל מעשה המלאכים הפסיק העניין-לצורך מעשה

מעין הוא ( זט-חזקוני מעלה את ההשערה שסיפור ביקור המלאכים )בר' יח:ב

:כ ח" )בר' יסדום-לצורך מעשההקב"ה "התגלות  ו הואעיקרש, סטייה ממהלך הסיפור

היוותה אמצעי מהסיפור העיקרי יה סטיקדם -מציינת שבימיSabry (1992 ) והלאה(.

רטורי נפוץ, וקיימות דוגמאות רבות בתנ"ך המאששות את טענתה לגבי -ספרותי

ת את יסודות ומערער ןקורא שכן העבור האתגר  תמהווסטיות אלו התנ"ך. לדידה 

יפות את השאלה 'היכן מתחיל רההנחה שכל קוצו של יוד חשוב בטקסט, ומעלה בח
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-גם מבחינת המעבר מן הסיפור אל הטקסט, ובין תת –הטקסט והיכן הוא מסתיים' 

 היחידות של הטקסט.

 הקושי הטקסטואלי:מציג גם פתרון שלישי לאותו חזקוני 

שבהרבה  –כמו שמפרש והולך שבאו אליו שלשה מלאכים  :'וירא אליו'

לו הוא מדבר כדכתיב: 'כי שמי בקרבו' ימקומות נקרא המלאך בשם הקב"ה. כא

'וירא מלאך ה'  :)שמות כג:כא(, וניתן לו רשות לדבר בשם הקב"ה. כדכתיב במשה

 אליו וגו' )שמות ג:ב(, 'וירא ה' כי סר לראות' )שם ד(, וכן בעקידה )בר' כב:טו(.

לוהים' היא פוליסמית ומציינת -שבמקרא המילה 'אחוזר כאן על טענתו חזקוני 

כי אם הוא  – נראה( ראה אברהם-לוהים )שהוא בלתי-ים'. לענייננו לא את אכ'מלא

 ראה מלאכים. רשב"ם מביא פירוש דומה:

שבהרבה   היאך? באו אליו שלושה אנשים שהיו מלאכים ':וירא אליו ה''

, כדכתיב: 'כי שמי [=אלוהות]מקומות כשנראה המלאך קוראו בלשון שכינה 

 ו כמותו!חשלו .)שמות כג:כא( 145בקרבו'

כתוב שה' נראה אליו, והרי האל הוא ''( היאך?)"כיצד אם כן, רשב"ם שואל 

' למילה 'אנשים' )במובן של ה'שהיחס בין המילה 'תשובתו היא  נראה?-בלתי

שבהרבה מקומות כשנראה המלאך קוראו בלשון מטונימי : "מלאכים( הוא יחס 

 ".שלוחו כמותו]...[  שכינה

 ומר:אמיהם המלאכים? רש"י ו

ואחד   ,ואחד להפוך את סדום ,אחד לבשר את שרה :'והנה שלשה אנשים'

שאין מלאך אחד עושה שתי שליחות  – 146)דרך ארץ רבה ד'( לרפאות את אברהם

 .(נ:ב "רר)ב

 
'הנה אנוכי שלח מלאך לפניך לשמרך בדרך, ולהביאך אל המקום אשר הכנתי: הישמר   145

 כב(. -שמי בקרבו )שמות כג:כא מפניו ושמע בקולו. אל תמר בו כי לא ישא לפשעכם כי
  –דת יצחק, גבריאל בא לבשר על הפיכת סדום המלאך מיכאל בא לבשר לשרה על לי 146

 והמלאך רפאל בא לרפאות את אברהם, לאחר ברית המילה. 
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מעבר לערך האינפורמטיבי של דברים אלו הם כנראה נועדו גם לקעקע את  

רד"ק מפחית מערך  י.ר'אנשים' הם התגלויותיו השונות של האל הנוצ-הסברה ש

 ב:-ההתגלות שבבראשית יח:א

והכול היה במראה הנבואה, והכול היה מראה  'וירא ה' אליו באלוני ממרא': 

היום' -. וטעם הזכירו 'כחוםאחת, כי כשבאה אליו נבואה זו היה יושב פתח האוהל

 . רוצה לומר כי נרדם לחמימות השמש וראה המראה הזאת והוא נרדם

 יתהודם, והתגלות האל הי-לוהים בשר-הם לא ראה את ארמבחינת רד"ק אב

בגדר של בחלום. מהסיטואציה המתוארת בפסוק, מתנוחתו של אברהם שמנמנם 

רד"ק למד,  –המילה -בחום היום לאחר האירוע המכאיב שהוא עבר בברית

אמצעית -מתאר רקע להתגלות בלתי הואלא סביר שמהנסיבות המתוארות בפסוק, ש

 לוהים.-של א

מרנו שבעיה נוספת המעסיקה את הפרשנים היא המעברים בין לשון רבים א

דבר  –ללשון יחיד, שהרי לעיתים מתייחס הכתוב לישות אחת, ולעיתים לישויות רבות 

 המהווה עבור הנוצרים רמז לשילוש. רש"י אומר:

'והנה שלושה אנשים': אחד לבשר את שרה ]מיכאל[, ואחד להפוך את סדום  

שאין מלאך אחד עושה שתי  –אחד לרפאות את אברהם ]רפאל[ ו]גבריאל[, 

 שליחויות )בר"ר נ:ב(. 

)בר' יח:ח(,  'ויאכלו'תדע לך שכן כל הפרשה הוא מזכירן בלשון רבים: 

 אליו' )בר' יח:ט(.  ויאמרו'

שוב אשוב אליך' )בר' ויאמר נאמר: ' [של מיכאל על לידת יצחק]בבשורה 

לעשות דבר' )בר' יט:כב(,  אוכלאומר: 'כי לא  [ריאלבג]יח:י(, ובהפיכת סדום הוא 

יט:כא(. ורפאל, שרפא את אברהם הלך משם להציל את לוט,  ''לבלתי הפכי' )בר

למדת  –על נפשך'  'המלטהוא שנאמר: 'ויהי כהוציאם אותם החוצה, ויאמר: 

 שהאחד היה מציל. 

ללשון  רש"י מסביר את המעברים בין לשון הרבים, בעקבות המדרש אם כן

היחיד בכך שכאשר המלאכים עסוקים בפעלם המשותף, מתייחס הכתוב אליהם 

וכאשר הפסוק מתמקד במלאכתו הספציפית של אחד מהם, הוא נוקט  –בלשון רבים 
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רש"י מדמה את מפגש אברהם עם האנשים למעין במילים אחרות, בלשון יחיד. 

רחיו בעת ובעונה ולכל אאברהם פונה פעם : דינאמימשתתפים -מפגש חברתי רב

ערנות זו כלפי הדינאמיות של השיח  הוא פונה לכל אחד באופן ספציפי. פעםאחת, ו

 יש בה חידוש.

מעל  רותעבאל נא  בעיניָךאם נא מצאתי חן  !יאדנָ  :'ויאמר-אמרנו שבר' יח:ג: 

מעורר בעייתיות מיוחדת משום שבפסוק זה פונה אברהם לאנשים בלשון  –עבדך' 

. רש"י )'תעביר'( יחידרבים, הפועל בלשון היא בלשון עוד הפנייה עצמה בו –י' 'אדונָ 

 אומר על כך:

וקראם כולם  –)בר"ר מח:י(  לגדול שבהם אמר :י אם נא וגו'נ  דֹ 'ויאמר א  

ים', ולגדול אמר: 'אל נא תעבור'. וכיון שלא יעבור הוא, יעמדו חבריו עמו. נִ דוֹ 'א  

 (. :עב)שבועות לה ובלשון זה הוא חול

והיה אומר להקב"ה להמתין לו עד שירוץ ויכניס את  – קודש הוא :דבר אחר

 .()בר"ר מח:ט, מט:ז ושתי הלשונות בבראשית רבא]...[ . (א:קכז שבת) האורחים

' במשמעות חולין: על פי תסריט רש"י, ינָ ודא  '-מתייחס רש"י ל, הראשוןפירוש ב

' ינָ ודא  '-וש השני, מתייחס רש"י לרבפיולגדול אמר: 'אל נא תעבור'.  –הוא פנה לכולם 

לוהים', ומעמיד את הקב"ה כמתבקש להמתין לאברהם משום -במשמעות של 'א

של שלושת האנשים. כלומר, אין  אורחים זה במצוות הכנסת-שהוא טרוד ברגע

אלא בצמידות של שני אירועים: ביקור של אורחים,  –מדובר כאן בשתי התגלויות 

 יים בנוכחותו.אוהתגלות של אל שאינו מ

בפירוש הבא הוא טוען  –לוהים הייתה בחלום -לאחר שרד"ק טען שהתגלות א

 שהיא הייתה נבואה:

כי נדמו לו אנשים גדולים. ואמרו רבותינו ז"ל, אברהם  :'שתחו ארצה'וי

שהיה כוחו כל כך יפה בנבואה עד שלא היה מראה המלאכים נורא בעיניו, 

]...[ הנה למדנו מדבריהם כי כל העניין . (אלא כמו ראיית אנשים )בר"ר נ:ב

 הזה היה במראה הנבואה.

על פי פירוש זה, ההשתחוויה הייתה קידה המבטאת נימוס, כי 

האנשים/המלאכים "נדמו לו אנשים גדולים". על פי המדרש, הוא מוסיף שאברהם 
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 ו"שהיה כוחו כל כך יפה בנבואה עד שלא היה מראה המלאכים נורא בעיניו, אלא כמ

 .ראיית אנשים"

 בפירושים פולמוסיים  ים היבט

, עורר פולמוס כבר בעייתיות תיאולוגית טומן בחובוסיפור אברהם ושלושה האנשים 

. (Berger 1996:9-12)'ניצחון ישן' -אליו ברבה וקיימת התייחסות  בעת העתיקה,

ההופעה הנשנית של ר.א.ה הוסברה בפרשנות הנוצרית כשתי הפנים של אותה 

כסברת אוריגנס: ראה שלושה )את השילוש( וסגד לאחד. עיון  –לוהית -ת אוהתגל

בפרשנות יצי"ב מעלה כי תופעה זו ביקשה פתרונות פרשניים, אשר משום דחיקותם, 

 מרמזים שהם נועדו לשרת מטרות פולמוסיות.

 :שואל רש"י

 שתי פעמים? –'וירא': מהו 'וירא' )יח:א(, 'וירא' )יח:ב( 

"י לבעיה התיאולוגית הוא שבר' יח:א הוא חלק מהפרשה שהפתרון שמציג ר

מתעלם מהחלוקה הנוצרית של התנ"ך הקודמת. אולם בכך לא זו בלבד שהוא 

, שהיא קדומה מהחלוקה היהודית של התנ"ך לסדרותאלא שהוא מתעלם לפרקים, 

ג ז(. רש"י מציג פתרון לזיג628ביותר ומצויה כבר במגילות מדבר יהודה )ייבין תשל"ב:

פתרון זה ברור בימינו, אולם בזמנו קרוב  –של לשון רבים ויחיד בטקסט המקראי 

לוודאי שהיה בו חידוש. חזקוני, אף הוא, מעלה פתרון טקסטואלי, אשר פתרונו דורש 

העלאת הסברה שהטקסט אינו קווי, וקיימות בו סטיות ארוכות מהסיפור העיקרי. 

תיאולוגית פתרונות טקסטואליים מסובכים  הכלומר גם רש"י וגם חזקוני מציעים לבעי

'היכן מתחיל הטקסט והיכן הוא ולא ברורים מאליהם, המעוררים שאלות מהסוג 

 , 'לאיזה גיבור של העלילה מתייחס הכתוב'. דברים אלו אומרים דרשני.מסתיים'

ובא גם תוכן הפירושים מעלה שאלות: על פי רש"י שמסתמך על מדרשים "

יתר על כן,  וכי, האם צפוי ומקובל שהקב"ה מבקר בארץ? –" והקב"ה ושאל בשלומ

". כלומר, היה אומר להקב"ה להמתין לו עד שירוץ ויכניס את האורחיםעל פי רש"י: "

רש"י נלחם באנתרופומורפיזם שמציג הפסוק באנתרופומורפיזמים משלו. השאלה 

ב עם ישראל רהיא האם כל רצונו הוא רק לגרום להפנמת מצוות הכנסת אורחים בק

 אשר אמנם אין ספק כי קיימים לה רמזים לא מעטים בטקסט.  –

 ב:-רד"ק מפחית מערך ההתגלות שבבראשית יח:א
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והכול היה במראה הנבואה, והכול היה מראה  'וירא ה' אליו באלוני ממרא': 

היום' -. וטעם הזכירו 'כחוםאחת, כי כשבאה אליו נבואה זו היה יושב פתח האוהל

 . כי נרדם לחמימות השמש וראה המראה הזאת והוא נרדם רוצה לומר

לעומת התרחיש המורכב כל כך שמציע רש"י, שכרוך בהצגת אברהם כמתרוצץ 

ומשתדל בכל מאודו לרצות את כל אורחיו בעת ובעונה אחת, חרף מחלתו אשר אינה 

בולט בתמימותו התסריט שמתאר רד"ק: הוא חוזר  –מאוזכרת במפורש בסיפור 

ואולם לא כתוב בשום מקום  –'נרדם' "לחמימות השמש" אברהם על כך ש פעמיים

", מדבריו והכול היה במראה הנבואהבמפורש שאברהם נרדם. אף כי הוא אומר "

ב, -עולה ספק אם אברהם ראה בנבואה, או האם הזה את המתואר בבר' יח:א

 –ם" ילו אנשים גדול נדמובהשפעת השמש. לדידו ההשתחוויה ארצה הייתה כי "

 . ובכלל בעיני אברהם "לא היה מראה המלאכים נורא בעיניו, אלא כמו ראיית אנשים"

 147אם כן, דווקא בטקסט שמשמעותי ביותר לנצרות משום שהוא מרמז לשילוש, 

לוהים בא לבקר חולה( -קיימים בפירושי פרשני יצי"ב ביטויים של נטורליזציה )א

ים את אירוחו(, ובנליזציה )אברהם ישן ילוהים ממתין שאברהם יס-דהביטואליזציה )א

לוהים כביכול נראה אליו(. ייתכן שכבר המדרשים המוזכרים נתנו את -בשעה שא

דעתם לבעייתיות התיאולוגית הנובעת מהטקסט. גם אם מקור מקצת פירושים אלו 

במדרש, דומה כי הדרכים הפרשניות שמציעים פרשני יצי"ב גבו מחיר פרשני גבוה, 

יטוי בצורך בשימוש בטכניקות של ניתוח טקסט מתוחכמות, והעלאת בהבא לידי 

 סברות תיאולוגיות לא פשוטות.

 
 ראב"ע אומר: "הנה קצת אמרו כי השם ג' אנשים, הוא אחד והוא שלושה ולא יתפרדו".  147



 

272 
 

 

ֵאֶּלה  ( א: )כב' בר  ים הָּ רִׁ בָּ י ַאַחר ַהדְּ הִׁ ַויְּ

א   הָּ יו -וְּ ם ַוֹיאֶמר ֵאלָּ הָּ רָּ ה ֶאת ַאבְּ סָּ ים נִׁ ֹלהִׁ

י ֵננִׁ ם ַוֹיאֶמר הִׁ הָּ רָּ  ַקח נָּא ַוֹיאֶמר ( ב) .ַאבְּ

ָך ֶאת  נְּ תָּ ֶאת  ֶאת בִׁ ָך ֲאֶשר ָאַהבְּ ידְּ חִׁ יְּ

ה יָּ ָך ֶאל ֶאֶרץ ַהֹמרִׁ ֶלְך לְּ ק וְּ חָּ צְּ ַהֲעֵלהּו   יִׁ וְּ

ים ֲאֶשר ֹאַמר  רִׁ ה ַעל ַאַחד ֶההָּ ֹעלָּ ם לְּ שָּ

ם ֶאת ֲעֵצי  ( ו)]...[  .ֵאֶליָך הָּ רָּ ַקח ַאבְּ ַויִׁ

יָּ  ַקח בְּ נֹו ַויִׁ ק בְּ חָּ צְּ ֶׂשם ַעל יִׁ ה ַויָּ ֹעלָּ ֹו דהָּ

ֵניֶהם   כּו שְּ ֶאת ַהַמֲאֶכֶלת ַוֵילְּ ֵאש וְּ ֶאת הָּ

ו דָּ יו  ( ז) .ַיחְּ ם ָאבִׁ הָּ רָּ ק ֶאל ַאבְּ חָּ צְּ ַוֹיאֶמר יִׁ

ֵנה   י ַוֹיאֶמר הִׁ נִׁ י בְּ ֶננִׁ י ַוֹיאֶמר הִׁ ַוֹיאֶמר ָאבִׁ

ים  ֵעצִׁ הָּ ֵאש וְּ ההָּ ֹעלָּ ַאֵיה ַהֶשה לְּ ( ח) .וְּ

ֶאה ּלוֹ  רְּ ים יִׁ ֹלהִׁ ם א  הָּ רָּ ַהֶשה   ַוֹיאֶמר ַאבְּ

ה ֹעלָּ ו לְּ דָּ ֵניֶהם ַיחְּ כּו שְּ י ַוֵילְּ נִׁ ֹבאּו ( ט).בְּ ַויָּ

א   קֹום ֲאֶשר ָאַמר לֹו הָּ ֶבן  -ֶאל ַהמָּ ים ַויִׁ ֹלהִׁ

ֵבַח  זְּ ם ֶאת ַהמִׁ הָּ רָּ ם ַאבְּ ַוַיֲעֹרְך ֶאת שָּ

ֶׂשם ֹאתֹו   נֹו ַויָּ ק בְּ חָּ צְּ ים ַוַיֲעֹקד ֶאת יִׁ ֵעצִׁ הָּ

ֵעצִׁ  ַמַעל לָּ ֵבַח מִׁ זְּ  .םיַעל ַהמִׁ

Vulg. (1) Quae postquam gesta sunt, tentavit 

Deus Abraham, et dixit ad eum: Abraham! 

Abraham! At ille respondit: Adsum. (2) Ait 

illi: Tolle filium tuum unigenitum, quem diligis, 

Isaac, et vade in terra visionis, atque ibi offeres 

eum in holocaustum super unum montium quem 

monstravero tibi. […] (6) Tullit quoque ligna 

holocausti, et imposuit super Isaac filium 

suum; ipse vero portabat in manibus ignem 

et gladium. (7) Dixit Isaac patri suo pater mi 

at ille respondit quid vis fili ecce inquit ignis 

et ligna ubi est victima holocausti. (8) Dixit 

autem Abraham: Deus providevit sibi 

victimam holocausti, fili mi. Pergebant ergo 

pariter. (9) Et venerunt ad locum quem 

ostenderat ei Deus, in quo aedificavit altare, 

et desuper ligna composuit; cumque alligasset 

Isaac filium suum, posuit eum in altare super 

struem lignorum.  

 ( 400 'עמ)תרגומים לאנגלית 

סיפור עקידת יצחק ל ,בצד היותו פנינה ספרותית( עמד על כך ש336ליכט )תשל"ב:

 שלוש מגמות עיקריות: לדחות קרבן אדם, לסמן את קדושת ארץ המוריה )ירושלים(,

כנראה בעקבות . בשעת מבחן לוהים-של האמונה באהחשובה  וכן לעסוק בסוגיה

שלושה נרטיבים -בשלוש הדתות המונותיאיסטיות נבנו  עלילה זו בסיסכך, על 

בעלי משמעות תיאולוגית וסוציולוגית מרחיקת לכת: בקוראן מובא שהם ים, עיקרי

א שנעקד. בפרשנות ואלא שבמקום יצחק ישמעאל הלזה של התורה, סיפור דומה 

 
 ט(-עקידת יצחק )בר' כב:א
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ובכך נתמקד בפרק הבא. בעוד  – הנוצרית יצחק מופיע כדמות טיפולוגית של ישו

שבפרשנות הנוצרית והמוסלמית יצחק נתפס כדמות טיפולוגית חיובית, בספרות חז"ל 

( שלא כבסיפורי 164הוא מצטייר עם פנים לכאן ולכאן: על פי ויינפלד )תשס"ב:

 –לא ייחד חטיבה ספרותית מקיפה לסיפורי יצחק  אברהם ויעקב, הסופר המקראי

( מציין שממיעוט הנאמר בתורה על יצחק, יש חוקרים שלמדו 171ואליצור )תשל"א:

שאין יצחק אלא בבואה חיוורת של אברהם. אולי משום כך, מעשה העקידה נחרת 

 בתודעה היהודית, כאירוע שבמרכזו עמד אברהם. כמו כן, מכיוון שעשיו נתפס כדמות

 טיפולוגית שלילית, אהבת יצחק לעשיו נתפסת באורח שלילי. 

 –ערך לזה של אברהם ויעקב -יחד עם זאת, באגדה הוא תופס מקום שווה

ולמשל כמוהם הוא תיקן תפילה. בעקבות המדרש, סיפור עקידתו שנקרא בראש 

השנה, נקשר לקרבן פסח, לגאולה ולמחילה מחטאים )שמות רבא טו:יא, מכילתא 

ישראל. בספרות -'(. כמו כן, בזכות עקידתו, יצחק נתפס כסנגורם על עםחשמות 

הקבלה יצחק מייצג את מידת הדין. כמו כן, בעקבות מסעות הצלב ספור עקדת 

יצחק קיבל ממד פולמוסי חדש, שכן הרבו להשוות בין רצח המוני היהודים לבין 

חוזרים על עצמם  והתחברו קינות ותפילות בהן מוטיבים של העקדה –עקדת יצחק 

(Agus:1988 ,Berman 1997:151-158:170-172, יובל תש"ס.) 

 מארון הספרים של המתרגם

כמו הבל הנהרג, יעקב הגולה, יוסף הנזרק לבור והנמכר, משה המושלך בתיבה, 

  Danielouלדברי  148כן ישו סבל רבות מציין מליטון מסרדיס. –וכמו יצחק הנעקד 

ביותר מובהק הטיפוס ההאבות, דמותו של יצחק מהווה  תמבין שלוש( 1950:99-102)

אשר מבחינה  –תו ומשום סיפור עקידהניסית מאישה עקרה משום לידתו , של ישו

 שלידה  כך על להצביע חשוב .טיפולוגית מתקשרים ללידת ישו מבתולה ולצליבתו

 תהנוצרי בפרשנות והיא נתפסת – המקראית בספרות שחוזר מוטיב הוא עקרות מתוך

 כמו – יצחק-אם שרה, לפיכך. בתולים מתוך ללידת ביותר הקרוב כמצב הקדומה

 מרים  של טיפולוגיות כדמויות נתפסות כולן - (שמואל-אם) וחנה רחל, רבקה

 
148  Melito  Sardinensis, “Peri Pascha”, 49, 68. 
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 לקראת הקוראים נפש את לסגל נועדו סיפוריהן כריזוסטומוס של לדידו 149.הבתולה

  150.בתולה מאם ישו של הניסית לידתו

בנצרות היא של אירוע שנעשה מרצון בידי שלושת  קתפיסת עקידת יצח

עבור הילריוס, עקידת יצחק מהווה אחת  151השותפים במעשה: ה', אברהם ויצחק.

פאולוס: 'באמונה העלה אברהם את  , אומר11:17עבריים ב 152.הסקרמנטה הגדולים

ויורש ההבטחות הקריב את יחידו לעולה, אשר נאמר עליו כי ביצחק  .יצחק ביום מסה

לוהים להקריב את בנו, נבעה -( נכונות א1950:104) Danielouעל פי יקרא לך זרע'. י

רמז פסוק זה מכך שבכוחו להחיותו. לדידו, יש מבין אבות הכנסייה אשר ראו ב

ומה נאמר עתה על זאת ': מרמז לכך 3:25רומיים ו –יצחק  במות מההסתיי העקידהש

לא חמל על בן סגולתו, כי אם הסגירו בעד  לוהים לנו מי יתייצב בפנינו? הן הוא-אם א

חוזר במילים ברנבה -פסאודו משאלותינו כרוב חסדו?'-כולנו. הכי עמו לא ייתן לנו כל

על  ,מיצויהידי להביא את העקידה ל פשוטות על רעיונות פאולוס: לדבריו, על מנת

 .  (Danielou 1950:105)האנושות  חטאי בכדי לכפר עלישו היה למות 

פרשנות היהודית דמותו של אברהם מהווה מופת, בפרשנות הנוצרית בבעוד ש

אדם לא בא -'כי גם בןיצחק הוא דמות המופת, והוא מהווה דמות טיפולוגית של ישו: 

מרקוס ) כי אם לשרת ולתת את נפשו כופר בעד רבים' –למען ישרתוהו אחרים 

מרקוס ' )בעד רבים דם הברית החדשה השפוך –'ויאמר אליהם: זה הוא דמי  (;10:45

(. 17:1יוחנן ) וכן גם הם את נפשם באמת יקדישו' ,'ובעדם הקדשתי את נפשי(; 14:24

כמוהו  – סיני )שמות כד:ח(-דם ישו הוא כעין הדם שהזה משה על העם במעמד הר

 154מושיע 153שלום בין האנושות לאל ומבטיח את קיומה,-דם זה מהווה סמל לברית

 
149 Origenes, "Homiliae in Genesim", 12.1. 
150 Chrysostomos, "Homilies on Genesis", 49.5-6, in Ancient Christian Commentary on 
Scriptures, 2, p.145. 
151 Iraeneus, "Contra Haereses", 4:5. 
152 Hilarius Pictaviensis, “Tractatus mysteriorum”, 1,17. 

 (. 1:251בדמי זאת...' )קורינטיים א'  –'...הכוס הזאת היא הברית החדשה  153
הקודש הקימכם למנהיגים לו לרעות את  -'שיתו ליבכם עליכם, ועל כל העדר אשר רוח 154

 (. 20:28לוהים אשר קנה לו בדמו' )מעשי השליחים -עדת הא
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קרבן ישו יעיל יותר, משום  –קרבנות המדוברים בתנ"ך לבניגוד  155.ומכפר על חטאים

  156היותו 'מנחה טהורה' המוקרבת באהבה ובשלמות.

עבור מותו של יצחק מסמלת את חיותו של הלוגוס. -איHarl (2 (1986:19על פי 

לא הקריב את בנו, אלא בכדי שהאל שהיה מודע לעניין הצליבה, -איריניוס אברהם 

שבסופו של  משוםישו מותר מיצחק ו – ך על חטאות הנוצריםכיקריב את בנו, ויכפר ב

ובכך הוא  – שהעקידה לא הגיעה למיצויהסבר טרטוליאנוס  157קרב.הוא כן הודבר 

כמו יצחק אף ישו לדידו,  158.יגורה שלופכי אם  ,משיחהלא היה  ראה הוכחה שיצחק

את הצלב,  ישו נשאכשם שהיה מוכן להקריב את עצמו בכדי לרצות את רצון אביו. 

טרטוליאנוס Danielou (108-1950:105 )על פי  159עצים )בר' כב:ו(.כן יצחק נשא את ה

יצחק, קיים -טיפולוגיה כפולה: ומבחינתו לצד סיפור עקידתסיפור בעל ראה בעקידה 

. עבורו, הסבך שבו נאחז הוקרבכן אליבא דכולי עלמא גם סיפור עקידת האייל, אשר 

הקוצים של ישו. מדבריו עולה שהאייל הוא הטיפוס  האייל הוא טיפולוגי לכתר

שבו  סבךהאוגוסטינוס עבור  160האמיתי של ישו, שכן כמוהו הוקרב על העצים.

  161.תוביצלטרם  שבו הוכתר ישוקוצים ה-נזרמסתבך האייל מסמל את 

לבין צליבת  סיפור העקידהבין נוספות הקבלות רבות  המצא תנוצריה ותפרשנה

ומר שבאיקונוגרפיה הנוצרית המוטיבים של העץ ושל האייל ( א1990:240) Finneyישו. 

)בר'  'החיים-עץכמו גם ' – , מתקשרים לצלב ולצליבת ישוהמופיעים בפסוקים אלו

ספינה -גם תורן)שמות(, ו 'משה-מטהממרא' )בר' יח(, '-נוח' )בר' ו'(, 'אלוני-ב'(, 'תיבת

)יוחנן  )'שיו של האל'( 'agnus Dei'ית החדשה בבר מכונה באודיסאה של הומרוס. ישו

 יוסטינוס מקשר בין צליבת ישו, לבין עקידת יצחק, ולבין קרבן הפסחו –( 1:29

קיריליוס מאלכסנדריה ראה בעבדים שליוו את  162טיפוס של הישועה.-אבהמהווה 

אברהם ואת יצחק, דמויות טיפולוגיות של יהודה וישראל שנותרו מאחור, נאמנים 

ישראל באי קבלת -. כמו כן, החמור מסמל את עיקשות עם(Harl 1986:193)לתורה 

 
 (. 3:25..' )רומיים לוהים מקדם לכפר עלינו בדמו, על פי אמונתנו. -'הוא אשר הקדישו א 155
 (.8:32רו בעד כולנו...' )רומיים סגולתו, כי אם הסגי-'הן הוא לא חמל על בן 156

157 Irenaeus, "Contra Haereses", 4.5,4. 
158 Tertullianus, "Adversus Marcionem", 3.18. 
159 Tertullianus, "Adversus Marcionem", 3.18. 
160 Tertullianus, "Adversus Judaeos", 13. 
161 Augustinus, "De civitate Dei", 16.38. 
162 Justinus Martyr, "Dialogus cum Tryphone Judæo",11.2-3. 
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בשורת ישו. 'היום השלישי' מסמל עבור אוריגנס את תחיית ישו. הבטחת אברהם 

 לנערים מסמלת את שיבת ישו באחרית הימים. 

בצד ההקבלות שבין העקדה לצליבה, בר' כ"ב משמעותי בפרשנות הנוצרית 

עבריים בחובו )'קח את בנך...'(, אשר מאוזכר ב ןמשום רעיון הבחירה שהוא טומ

 )ראה 'ברית'(.  4:21-30בהקשר ישיר לעקדה, ומפותח בגלטיים  11:17

 תיאולוגיים ושולחן המתרגם-אתגרים לשוניים 

מבחינה תחבירית ורעיונית. הוא מורכב משלושה ארוך ומורכב  פסוקבר' כב:ב הוא 

: 'ויאמר: קח נא את ניהם פסוקית טפלהימשפטים מאוחים, אשר לראשון ולשלישי מב

ולך לך אל ארץ המוריה, והעלהו שם לעלה  – בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק

 Ait illi: Tolle filium': אטהעל אחד ההרים, אשר אמר אליך'. פסוק זה תורגם בוולג

tuum unigenitum, quem diligis, Isaac, et vade in terra visionis, atque ibi offeres 

eum in holocaustum super unum montium quem monstravero tibi'.  תרגום זה

וככל  – לך'-'לך-נָא' ו-לוהיים 'ַקח-מעורר מספר בעיות: הפסוק מכיל שני ציווים א

התעלמה  אטהבשני המקרים הוולג'לך', נועדו לרכך את לשון הציווי. -הנראה, 'נא' ו

)='קח'(.  ’tolle‘, 'קח נא' תורגם )='לך'( 'vade'לך' תורגם -לך': מאפיונים לשוניים אלו

ה נועדלוהים -שהתעלמות מהיסודות פרגמאטיים המלווים את הציוויים האייתכן 

 סת צליבת ישו. יתפבדומה אולי ל –הכרחי ולהציג את הקרבת יצחק כדבר מתבקש 

בעברית  Els (1997:813,)תרגום 'קח נא' מציג בעיה נוספת, שכן על פי 

אדם. -המקראית ל.ק.ח הוא פועל המשמש הן לציון אחיזת חפצים, והן לציון ליווי בני

אונקלוס היה מודע למחסר הלקסיקלי, ועל כן השתמש באקוויוולנטים תרגומיים 

נא' תורגם -במקרה שלנו הוא תרגם 'קח –( 12-73מגוונים לשורש ל.ק.ח )פוזן תשס"ד:

בהקשר של בני אדם ומשמעה 'הנהג' )שם(. ככל  ת'דבר כען', בלשון 'דבר' המשמש

אולם בעוד  –'לקחת חפצים' -הנראה גם בלטינית קיימת אבחנה בין 'לקחת אנשים' ו

 ווטוס לטינהבשהוא פועל המשמש ללקיחת חפצים,  'tolle'אטה 'קח' תורגם בוולגש

מש שומ שהוא פועל במשלב גבוה יותר )'קבל'( 'accipe'הפועל 'קח' תורגם בפועל 

: 1:29מעניין שהירונימוס מתשמש באותו פועל בתרגומו ליוחנן . אדם-בהקשר של בני

 חטאת עולם'. הנושאלוהים, -'וירא יוחנן את ישוע בא אליו, ויאמר: 'הנה שה הא

נראה בעקבות כל הכ, יחיד'(ה-נך)'ב 'unigenitum' אטה'יחידך' תורגם בוולג

אם  . 'monogenes'רגמים מילה זו תמשסימכוס ועקילס, ושל  רגומם של השבעיםת
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כן, תרגומים אלו מנהירים באופן כנראה שגוי את הכתוב, שכן לאברהם היה בן 

 Harl-ו –נוצרית יחיד' הוא בעל קונוטציה -המושג של 'בןנוסף, את ישמעאל. 

יחידו של -, וכך מכונה ישו בנו11:17מציינת שכך מכונה יצחק בעברים  (1986:192)

המילה  ווטוס לטינהנוצרית. לשם השוואה, בגרסה העיקרית של הההאל בפרשנות 

 )'יחידך'(.   'unicum''יחידך' תורגמה

המוריה' -'ארץ ,סימכוס אף על פי שנהוג לא לתרגם שמות של מקומות, בעקבות

לעומת זאת, בווטוס לטינה השם . ('ארץ חזון'=) 'terra visionis' אטהתורגם בוולג

הנופך  בתרגום זה נעדר, ו)'הארץ הרמה'( 'terra excelsa'ו א 'terram alta' תורגם

 –QHG (1999:155 ) -הירונימוס מתרץ את תרגומו ב חזון'.-'ארץ ביטויב םקייש הדרמטי

 הקודש.-ואומר שם, ששם שכן רוח

 אטהטקסט המקור גדוש במילים מעולם המושגים של הקרבת קרבנות. בוולג

-מתורגמת  ווטוס לטינה' שבלעולה מילה 'שהההוספו מושגים שלא נמצאים במקור. 

'ovis ad holocaustum',  שהיא מופיעה פעמים בשתי התורגמה-'victima holocausti' 

 exegetic)כלומר קיימת בתרגום הנהרה שהיא מתחום הפרשנות  – (עולה' קרבן')=

translation) (Hervey & Higgins 1992:17). 

עלות לעולה' פירושו 'להקריב'. אולם, על פי ה( 'ל1997:405) Averbeckעל פי 

כן על פי משמעי ש-דומשפט א ו'והעלהו לעולה' ה ,הקשר שבו הוא נתוןברש"י, 

הפועל , . בגרסות השונות של הוולגאטהבסופו של דבר מהמזבח ירדיצחק  הכתוב

ואילו בווטוס לטינה  –ונשמרה המשמעות של הקרבת עולה  'offerere'-ם בתורג'עלה' 

 )ש.י.ם(. 'imponere'המשמעות שיש לשורש ע.ל.ה, שתורגם -מרה דושנ

-מוקד סיפור עקידת יצחק: 'ויבואו אל המקום, אשר אמר לו האהוא בר' כב:ט 

להים. ויבן שם אברהם את המזבח, ויערוך את העצים, ויעקוד את יצחק בנו, וישם 

 Et venerunt ad locum quem': אטהאותו על המזבח ממעל לעצים'. הוא תורגם בוולג

ostenderat ei Deus, in quo aedificavit altare, et desuper ligna composuit; cumque 

alligasset Isaac filium suum, posuit eum in altare super struem lignorum'.  תרגום זה

בכמה  163ומהווטוס לטינה (272-279, מתרגום השבעים )צפור תשס"ו:שונה מהמקור

 
163 Vetus Latina: ‘Venerunt ad locum quem dixerat illi Deus, et aedificavit Abraham altare, 
et imposuit ligna et alligavit pedes Isaac filio suo, et inposuit eum in altare super ligna’. 
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 לאברהם היכן מקום העקידה אומרלוהים -א במקורשם חשובים: ראשית, בעוד יפרט

. שנית, ('ostenderat Dei') לו אותו מראההוא  אטה, בוולג('dixerat Dei')וטוס לטינה: 

'ויבן שם  המשפטהמילה 'אברהם' הושמטה מ אטהבוולגבניגוד לווטוס לטינה, 

לוהים בנה בעצמו את -שא קאברהם את המזבח', ועשוי אם כן להשתמע מהפסו

 הקריבהאב -דבר שעולה בקנה אחד עם האמונה שהאל – , והקריב את בנוהמזבח

כלומר, בתרגום אירוע העקדה מוחשי יותר . (3:16, יוחנן 8:32)רומיים  ישו-את בנו

 מאשר במקור.

דומה לצליבה. דבר זה עשויה להיות עולה מראה עקידה ה אטהמהוולגשלישית, 

משמש ד .ק.: השורש ע'alligare'ד לפועל .ק.ן חפיפה בין הפועל עינובע מכך שא

קשירת גפות ובמקרא, קדמה להקרבה  –במקרא באופן בלעדי להקרבת הקרבנות 

, לעומת זאת, 'alligare')משנה תמיד ד:א(.  החיים אחת לשנייה או ארבעתן יחד-בעל

דמיון בין  םונפתח פתח לסברה שקיי –משמעו ק.ש.ר במובן הסתמי של המילה 

, 'alligasset Isaac'העקידה לצליבה. בעוד שבוולגאטה 'ויעקוד את יצחק' תורגם 

)'ויקשור את רגלי יצחק'( או אפילו  'alligavit pedes Isaac'בווטוס לטינה זה תורגם 

'conligasset manibus et pedibus Isaac'  )'קשר יחדיו את רגליו ואת ידיו של יצחק'(– 

'ממעל גמים של הווטוס לטינה חשו בנחיצות ההנהרה. בוולגאטה, רואם כן, המת

שייכת לעולם הקרבת  'strues'והמילה  – 'super struem lignorum'תורגם העצים' 

לומר 'מעל כ) 'supra ligna'הקרבנות הרומי, ואילו בווטוס לטינה, הצירוף תורגם 

ודדים הקבלה בין עהעצים'(. אם כן, בוולגאטה נעשה שימוש באמצעים רבים המ

 ישו.-יצחק לצליבת-עקידת

 תיאולוגיים-תשובות פרשנות יצי"ב לאתגרים הלשוניים 
  הלשוניים וממדיהם פירושים

 רשב"ם מפרש:

לוהים נסה את אברהם': קינתרו וציערו, כדכתיב: 'הנסה דבר אליך  -'וה

'בחנני ה'  תלאה' )איוב ד:ב(, 'על נסותם את ה'' )שמות יז:ז(, 'מסה ומריבה' )שם(,

 ונסני' )תהלים כו:ב(. כלומר, נתגאית בבן שנתתיך לכרות ברית ביניכם ובין בניהם 

ועתה לך והעלהו לעולה, ויראה מה הועילה כריתת ברית  –! ]ברית עם אבימלך[ 

 =לקנטר[. ['contrarier''נסה': 'קונטרריה' שלך! ]...[ . 
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רשב"ם ( 360ת )תשנ"ד:פעבור רשב"ם, 'לנסות' פירושו 'לקנטר'. לדידה של י

ועל פי סקירתה של המחקר על  –"מבטל לחלוטין את מבחן האמונה על ידי ייסורים" 

(. גם מהפירוש 364פירוש רשב"ם לסיפור העקידה, פירוש זה נתפס כמאולץ )שם:

 הבא עולה שהעקידה אינה נתפסת בעיני אברהם כמעשה של אמונה:

ראה את האייל מדי עברו נאחז  :'וירא והנה אייל אחר נאחז בסבך בקרניו'

בסבכי היער, חשב בליבו ודאי זה המלאך בא בשליחותו של הקב"ה וזימן לי איל 

 )תנחומא שלח יד(. ולהקריבו  לקחתו   שאוכל נאחז   זה תחת בני, ולכן

לוהים התכוון לקנטר את אברהם ולצערו. כמו כן, -אם כן, על פי רשב"ם א

צמו שהאייל שהוא רואה "נאחז שיוכל לקחתו עלאחר עקידת בנו אברהם מבין מ

ולהקריבו" תחת בנו. וכן, אברהם מהרהר על מעשיו )"חשב בליבו"(, ואינו מאמין 

 באמונה שלמה שהוא יצטרך להקריב את בנו. 

כל האינטראקציה בין האל לאברהם אינה לרוחם לא ש רש"י משתמע מדברי

 של זה ולא של זה. 

'בקשה'. אמר לו: 'בבקשה ממך עמוד לי בזה  ןאין 'נא' אלא לשו :'קח נא'

 . )סנהדרין פט:ב( הראשונות לא היה בהן ממש' [ניסיונות]ההניסיון, שלא יאמרו 

מתברר כי המילה 'נא' שהושמטה בוולגאטה, הנה מילת מפתח עבור רש"י, 

שנועד להניע את אברהם לבצע פעולה שאין בה היגיון או  –ומהווה אמצעי ריכוך 

ולא התנדב  –לוהים להקריב את בנו -מסמנת שאברהם התבקש על ידי א אמוסר. הי

לוהים ביקש מאברהם שישתף פעולה -להקריב את בנו. יתרה מזאת, מרש"י עולה שא

 אברהם של ביכולתו ספק יהיה לא בהאיתו פעם נוספת בניסיון, על מנת שלסבי

ן ממש". 'נימוסי' המוניים קשים: "שלא יאמרו הראשונות לא היה בא באתגרים לעמוד

ה', או נסיונותיו לרכך את  הפגיעה הכרוכה בדרגת ההכבדה הגבוהה שבדרישתו 

((Brown & Levinson:1987  נתפסים כתופעה שלא ניתן להקל בה ראש. רש"י מפרש

 פגיעה של מחיראותם כאסטרטגיה להשגת יעד מוגדר ויקר, אשר מצדיקה את ה

יכול והן כאל מוסרי. יצוין, שהסבר זה קשור -לכ-כריבון האל (Goffman:1967) בדימוי

 קשר הדוק בתפיסה "דיברה תורה כבני אדם".

אינו אברהם לוהים מבקש ואינו פוקד, כי אם על פי רש"י, -לא זו בלבד שא

 כפרטנר נוח: מצטייר 
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זה ' :אמר לו .. אמר לו: 'את יחידך''שני בנים יש לי' – אמר לו :'את בנך'

. אמר לו: 'אשר אהבת'. אמר לו: 'זה )ישמעאל( יחיד לאמוו)יצחק( יחיד לאמו, 

 . )סנהדרין פט:עב( . אמר לו: 'את יצחק''שניהם אני אוהב'

, ואמצעי זה שיח-דו ה שלצורבאת הכתוב כביכול רש"י ממחיז עקבות המדרש, ב

למעשה השאלה ששואל  להפיק את המשמעות הפרגמאטית של המשפט.מסייע 

, שהרי כביכול ראה לנכון 'המחבר' להרבות במידע מיותר ערש"י את עצמו היא מדו

, מסומןכולם מסמנים כאן את אותו  –'את יצחק' -'בנך', 'יחידך', 'אשר אהבת', ו

ניתן היה לדלג על כולם ולומר בפשטות 'את יצחק'. במילים אחרות, רש"י לכאורה ו

של רש"י  ולדיד משמשמידע הייתור  . (Grice:1975) מזהה הפרה של כלל הכמות

נא את -ועל כך שהמשפט 'קח (Weizman & Dascal:1991)פה עקיכאות למשמעות 

לוהים -שיח ארוך וקשה בין א-בנך, את יחידך, אשר אהבת, את יצחק' מקפל בתוכו דו

לבין אברהם. שיח זה נועד לרכך את התנגדותו של אברהם תוך שמירה על שלמותו, 

-'את יחידך'  וםתרגבדווקא. אם  קולהביאו בסופו של דבר להקריב את יצח

'unigenitum'  ,)'על פי רש"י, הרי ש –התעלמות מישמעאל  יש משום)'צאצאך היחיד

אין אברהם מתעלם מבנו 'האחר'. במשא ומתן זה, ישמעאל ויצחק מוצגים כביכול 

להפחית מערכו של יצחק,  אולי גםמטרת רש"י היא ייתכן שכשווים בעיני אברהם. 

המצלה לא רק על  –הנוצרית מהווה דמות טיפולוגית של ישו  אשר בפרשנות

 ישמעאל, כי אם גם על אברהם בעצמו. 

מין 'ירושלים של  –('terra visionis') בשביל רש"י 'ארץ המוריה' אינה 'ארץ חזון' 

 :מעלה' כמו בוולגאטה

'ירושלים'. וכן בדברי הימים: 'לבנות את בית ה' בירושלים  :'ארץ המוריה'

יוצאה   הוראה. ורבותינו פירשו על שם שמשם :א(ג)דברי הימים ב'  המוריה' בהר

, נרד מור. ואונקלוס תרגמו על שם עבודת הקטורת שיש בו )תענית טז:עא( לעולם

 . )בר"ר נה:ז( ושאר בשמים

'ירושלים'. בהסתמך על -מפרש 'ארץ המוריה'  רש"יהימים -סמך דבריל ע

, המילה 'מוריה' ביןאטימולוגי מקשר באופן  אהמדרשים ועל תרגום אונקלוס, הו

יוצאה  הוראהשמשם 'מור', אשר מתקשרות למקדש בירושלים: "-למילים 'הוראה' ו
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. כלומר רש"י מרכז פירושים "מורעבודת הקטורת שיש בו ", ששם מתבצעת "לעולם

 ממקורות שונים, אשר המשותף להם הוא הם מבליטים את מקומה של ירושלים. 

עם האתגר התיאולוגי שבציווי האל להקריב מתמודד רש"י הבאים  םבפירושי

 את יצחק. הוא עורך סדרה של אבחנות לשוניות הקשורות לתהליך ההקרבה: 

: 'שחטהו'. לפי שלא היה [=לא אמר במפורש]ולא פירש  :'העלהו לעולה'

בדעתו לשוחטו, אלא יעלהו להר על מנת לעשותו עולה. משהעלהו, אמר לו: 

 . )בר"ר נה:ז(הו!' ד'הורי

)שבת  היא עקידה הידיים והרגלים ביחדידיו ורגליו מאחוריו,  :'ויעקוד'

נד:עא(. והוא לשון 'עקודים' שהיו קרסוליהם לבנים, מקום שעוקדין אותן בו היה 

 . ניכר )תרגום יונתן(

, 'העלאה'ן בשלוש פעולות טכניות הקשורות להקרבת קרבנות: מבחירש"י 

לשם  המוריה-'להעלות לעולה' פירושו לטפס את הרה': לדידו, ט'שחי-'עקדה' ו

, 'שחטהו'היות וכתוב 'העלהו' ולא  .ואילו 'שחיטה' זהו מעשה הריגת החיה –ההקרבה 

זאת עבור רש"י , הרי עקידה". באשר ללא היה בדעתו לשוחטולוהים "-רש"י למד שא

מאלו הנקוטות  הונש האינ הקרבה. פעולה זול ת החיההכנה טכנית הכרוכה בפעול

בעת הבאת קרבנות בבית המקדש: הקרבן נעקד גפה אל גפה, כנראה בכדי 

משום  – להפחית מהתנגדות החיה להקרבתה, ובצורה שאינה מזכירה את הצליבה

שלאחר ההקרבה, היה צבע לבנבן )''לשון עקוד''( בגפות הקרבן, הפעולה המיוחדת 

 קבלה את השם 'עקידה'.

 בפירושים פולמוסיים  ים היבט

עקידת יצחק היא מוטיב שהטביע את חותמתו בצורה חזקה על התרבות היהודית 

'ניצחון ישן' מעיד על כך שבימי -ו – (Levenson: 1993)והנוצרית, כל אחת בדרכה 

. אולם בפירושים (Berger 1996:12-15)הביניים עניין עקידת יצחק היה נושא לפולמוס 

לפולמוס, והממד הפולמוסי של פירושים נחשף רק  שהבאנו כאן אין רמזים מפורשים

ההבדלים בתפיסת כשקוראים אותם לאור הפרשנות הנוצרית. בטרם נבחן את 

, ניתן את הדעת למקום אצל פרשני יצי"ב ואצל הירונימוס מעשה העקדה

וחזון זה הוא חזון  –התרחשותה: אצל הירונימוס 'ארץ המוריה' מתורגם 'ארץ החזון' 

שמתלווה לה. אצל רש"י לעומת זאת, 'מוריה' מתקשר לתורה וכן למור  הצליבה ומה
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ולהר הבית, ומהווה הזדמנות לתת חשיבות למקום שבו התרחשה העקידה על פי 

 המסורת היהודית: לירושלים של מטה, שבה מוקרבים הקרבנות והקטורת. 

 סאולם נראה כי פולמוסיות הפירושים מתגלית בכל חריפותה באופן שבו נתפ

אירוע העקידה על ידי פרשני יצי"ב. כמו בבר"ר נו:ד: "וילכו שניהם יחדיו: זה לעקוד 

כן בפרשנות הנוצרית, אירוע העקדה נתפס  –וזה לעקד, זה לשחוט וזה לשחט" 

לוהים, אברהם ויצחק. הוא מתבקש משום -כמעשה וולונטרי מצד שלושת שותפיו: א

לוהים במיטבה, הוא מחנך -אמונה באההיותו לתועלת כלל האנושות, הוא משקף את 

לעמידה בפני אתגרים אמוניים קשים מהסוג שמרטירים היו צריכים לשאת. לעומת 

לרוחם לא  לא הייתהכל האינטראקציה בין האל לאברהם זאת, מפירוש רש"י עולה ש

: ראשית, העקידה מוצגת כלא רצויה בעיני האל, וכמעשה שנעשה של זה ולא של זה

שנית, הצו . (שלא יאמרו הראשונות לא היה בהן ממש"ם חברתיים )"יכתוצאה מלחצ

". שלישית, אברהם אין 'נא' אלא לשון 'בקשה'כי אם בקשה: " –לוהי לא היה צו -הא

אלא לאחר משא ומתן ארוך, שבו על  –לוהים להקריב את בנו -לא נענה לבקשת א

לוהים רצה -שא ןפי רש"י, אברהם היה נתון במצב של הכחשה, וכביכול לא הבי

ועל כל פנים הוא לא מנדב את  –שיצחק יוקרב. רביעית, גם יצחק אינו מודע למעשה 

" חוזרות על עצמן שש אמר לועצמו להיעקד. חמישית, בפירושו של רש"י המילים "

ומהדברים המיוחסים לאברהם עולה שכביכול אין הוא אוהב את יצחק יותר  –פעמים 

', ודבר זה אומר דרשני, שהרי ישמעאל הוא דמות והבאשניהם אני מאשר ישמעאל: '

ואילו בנצרות היא מסמלת את עם ישראל.  –טיפולוגית שלילית עבור היהודים 

למעשה, בפירוש רש"י קיימים סימנים רבים לכך שברוחו פירושו של רש"י דומה 

-תאומר היהודי למין בתגובה לקשר שעורך הנוצרי בין עקידשבו , ספר ניצחון ישןל

אין לך רשע שבעולם שהיה הקב"ה בכבודו ובעצמו אומר לו: "ישו לבין צליבת ישו: 

 . (Berger 1996:15) ”!בנך ת'שחוט א

לוהים -לא זו בלבד שעל פי רש"י העקידה לא הייתה לרוחו של אברהם או של א

או מרצונו של יצחק, כי אם רש"י נוקט בגישה של דפמיליאריזציה כלפי העקידה. 

ללת ניתוח מינוח תהליך ההקרבה, והתייחסות טכנית כלפי תהליך זה. וגישה זו כ

מרש"י מתברר שלא יכול להיות דמיון בין העקידה לצליבה, שכן בעקידה כל הגפיים 

כן. באמירה זו -ואילו בצליבה לא –" היא עקידה הידיים והרגלים ביחדנקשרות יחדיו: "

א אראה בידיו את רושם המסמרות, ל, שבו תומא אומר: 'אם 20:25מהדהד אולי יוחנן 
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-ואילו, רש"י מצביע על כך ש –ואשים את אצבעי במקום המסמרות, לא אאמין' 

'עקדה' נקראת 'עקדה' משום שקרסולי 'העקוד' היו לבנים מעקידתם: "מקום שעוקדין 

 ". אותן בו היה ניכר

, תנושא האמונה, שהוא מרכזי כל כך לא רק בסיפור העקידה בגרסתו הנוצרי

(Clement 1 31:2)  כי אם גם במדרש )בר"ר נב:ג( אינו מאוזכר כלל בפירושי רש"י

לעקידה. אצל חזקוני האמונה מאוזכרת ברמז: "'נסה את אברהם': ]...[ להודיע 

כלומר האמונה היא בגדר של נדבה  –לבריות כמה נדבו ליבו לעשות רצון בוראו" 

 הנתונה לטוב ליבו של הנותן. 

הצבענו על פירושים הממעיטים מחשיבות אירוע העקדה  הבעוד שעד עת

"מבטל לחלוטין את מבחן רשב"ם ( 360הרי לדידה של יפת )תשנ"ד: –וממניעיה 

עונש על חטא יצחק -עקידתהאמונה על ידי ייסורים". יתרה מזאת רשב"ם רואה ב

ולא אירוע שנעשה  –( 355הגאווה שחטא אברהם בכורתו ברית עם אבימלך )שם:

ן, אשר מביא קורת רוח לאל. כמו כן, רשב"ם מזהה מרכיב מסוים של בימוי ומרצ

ולמעשה גם המדרש וגם רש"י בעקבותיו )דה"מ 'והנה אייל'(  –בסיפור העקידה 

סבורים שהאייל שהוקרב במקום יצחק, עמד שם מאז הבריאה. יחסו של רשב"ם 

רשב"ם לנ.ס.ה  לבמיוחד לאור העובדה שלא זו בלבד, שפירושו ש –אומר דרשני 

 מאולץ, אלא שלמענו, בניגוד להרגלו רשב"ם הוא מסתמך על המדרש )שם(. 

השאלה שאנו שואלים היא מדוע מציע רשב"ם הדקדקן חלופה פרשנית, אשר 

אינה נתמכת כל כך בלשון, אשר מבוססת על המדרש, ואף על פי כן אינה עולה 

בעוד שבמדרשי חז"ל רבים,  עבקנה אחד עם הזרם המרכזי בפרשנות המסורתית. מדו

העקידה מתוארת כמופת של אמונה )גיטין נז:עב, איכה רבתי א:נג(, ובשעה 

שבאשכנז מוכנים יהודים למות על קידוש השם בלא הרהור, ושיצחק מהווה להם 

רואים לנכון רש"י, רשב"ם וחזקוני למזער כמה שיותר את  –מופת )יובל:תש"ס( 

ואפילו להציגו כעונש וכמעשה מבויים. התשובה לכך  המרכיב האמוני בעקידת יצחק,

המוצעת כאן היא אולי שהנוצרים ראו בעקידת יצחק אירוע המטרים את הצליבה של 

ודבר זה עורר את הצורך לעשות דפמיליאריזציה לסיפור שגם בתודעה היהודית  –ישו 

 היה מרכזי ביותר בכל הדורות, ובמיוחד בדור שבו נכתבו הפירושים.
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ה( כא)כה  ק ַלָּ חָּ צְּ ַתר יִׁ ֹנַכח ' ַוֶיעְּ לְּ

ֶתר לֹו ה וא ַוֵיעָּ ה הִׁ רָּ י ֲעקָּ תֹו כִׁ שְּ ' אִׁ

תוֹ  שְּ ה אִׁ קָּ בְּ צּו( כב) .ַוַתַהר רִׁ ֹרצְּ תְּ  ַויִׁ

ים נִׁ ּה ַהבָּ בָּ רְּ קִׁ ם ַוֹתאֶמר  בְּ ה  ֵכן אִׁ מָּ  לָּ

י ֶזה ֹרש ַוֵתֶלְך ָאֹנכִׁ דְּ ( כג) .'ה ֶאת לִׁ

ּה' ה ַוֹיאֶמר  ֵני לָּ ים שְּ ֵנְך  ֹגיִׁ טְּ בִׁ  בְּ

ֵני ים ּושְּ ֻאמִׁ ְך לְּ ֵמַעיִׁ ֵרדּו מִׁ פָּ ֹאם יִׁ  ּולְּ

ֹאם לְּ ץ מִׁ מָּ ַרב ֶיא  יר  ַיֲעֹבד  וְּ עִׁ ( כד) .צָּ

אּו לְּ מְּ ֶלֶדת יֶָּמיהָּ  ַויִׁ ֵנה לָּ הִׁ ם  וְּ  תֹומִׁ

נָּּה טְּ בִׁ אשֹון  ַוֵיֵצא ( כה)  :בְּ רִׁ  הָּ

י מֹונִׁ ַאֶדרֶ  ֻכּלוֹ  ַאדְּ ר  תכְּ אּו ֵׂשעָּ רְּ קְּ  ַויִׁ

מוֹ  ו שְּ ַאֲחֵרי( כו)  .ֵעׂשָּ א ֵכן וְּ  יָּצָּ

יו יָּדוֹ  ָאחִׁ ו ַבֲעֵקב  ֹאֶחֶזת וְּ א ֵעׂשָּ רָּ קְּ  ַויִׁ

מוֹ   .ַיֲעֹקב שְּ

Vulg. (21) Deprecatusque est Dominum pro 

uxore sua eo quod esset sterilis qui exaudivit 

eum et dedit conceptum Rebeccae. (22) Sed 

conlidebantur in utero eius parvuli quae ait si sic 

mihi futurum erat quid necesse fuit concipere 

perrexitque ut consuleret Dominum. (23) Qui 

respondens ait duae gentes in utero tuo sunt et 

duo populi ex ventre tuo dividentur populusque 

populum superabit et maior minori serviet. (24) Iam 

tempus pariendi venerat et ecce gemini in utero 

repperti sunt. (25) Qui primus egressus est rufus 

erat et totus in morem pellis hispidus 

vocatumque est nomen eius Esau. (26) Protinus 

alter egrediens plantam fratris tenebat manu et 

idcirco appellavit eum Iacob. 

 ( 401 'עמ)תרגומים לאנגלית 

 לדגם שייך, ה"כ' בבר המגולל ועשו יעקב הולדת סיפור( 164:ב"תשס) ויינפלד פי על

 התאומות, מעקרה הלידה בה גם אשר – העתיק העולם עמי בספרות הנפוץ סיפור

עצמם, למשל בסיפור המכונן של  על החוזרים מוטיבים םה הבכורה על והמאבק

 בברית הן מצוטט( כג:כה' בר' )צעיר יעבוד ורב' המשפט. רמוס ורומולוס-רומי 

 בקרב בין הזדהות עורר הוא(. א:ו מגילה) בתלמוד והן(, 9:12-13 רומאיים) החדשה

 והנוצרית תהיהודי הדת בין המאבק את עבורם וסימל, הנוצרים בקרב ובין היהודים

 .(Cohen 1967:19)?' האמיתי ישראל מיהו' בשאלה המגולם הבכורה על

 מארון הספרים של המתרגם

ישראל, ואילו עשו מהווה דמות -אצל חז"ל יעקב מהווה דמות טיפולוגית של עם

טיפולוגית של אדום. המודעות ההיסטורית לרשעותו של עשו הייתה כה עמוקה 

 
 כו( -ורב יעבוד צעיר' )בר' כה:כא'
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ם כצאצאי יעקב, עד כי אם עם עליית קרנה של רומי, משראו את עצ-בקרב היהודים 

ומשירשה הנצרות את רומי, עשו  –קישרו חז"ל בין אדום המקראית מולדת עשו לרומי 

( מציע כחולייה 1998:366) Kugel. (Aminoff:1981)הפך לדמות טיפולוגית של הנצרות 

יתף פעולה שמקשרת בין אדום לרומא את המלך הורדוס, אשר היה ממוצא אדומי ו

אולם, לדבריו אין להצעה זו אחיזה בכתובים.  –עם הרומאיים, תוך רדיפת בני עמו 

מעבר לעובדה שאין שום קשר ממשי בין האדומים לרומאיים, מול תבוסת היהדות 

במאבקה עם רומי ועם הנצרות יורשתה, קיבל המשפט 'רב יעבוד צעיר' משמעות של 

 (. 27-28ורה בין היהודים לנוצרים )יובל תש"ס:כנבואה, וסימל את מערכת היחסים הע

( הטיפולוגיה הנוצרית ניכסה לעצמה את הטיפולוגיה 1967:30) Cohenלטענת 

, 9:10היהודית, והשתמשה בה נגד היהודים. אולי עדות ראשונה לכך מהווה רומיים 

ג: 'ואוהב את יעקב ואת עשיו שנאתי'. לדידו של יובל -אשר מצטט את מלאכי א:ב

( "אל מול המשוואה היהודית יעקב = יהודים ועשו = רומא, הציבו הנוצרים 29תש"ס:)

משוואה הפוכה: יעקב = נוצרים, עשיו = יהודים": דבר זה עולה בבירור מכתביהם של 

אשר המשפט 'רב יעבוד צעיר' היווה עבורם תיאור מילולי מתומצת  164אבות הכנסייה,

שמע -זה של 'הכנסייה' )תא תשל שפלות מעמדה של 'הסינגוגה' לעומ

-היומין, ו-העם עתיק-ישראל -(. עבור אגוסטינוס 'רב' מתייחס לעם1001תשכ"ח:

נוצרים טענו כי  Dahan (1990:396)על פי  165'צעיר' מתייחס לדת החדשה, לנצרות.

כן היהודים אדומים מדם הצליבה, -כשם שעשו היה אדמוני ומעשיו לא היו ראויים 

אינם ראויים. כשם שעשו מכר את הבכורה תמורת נזיד עדשים  םומעשיהם ומצוותיה

כן היהודים זנחו את הבכורה בכך שדחו את ישו. פרשנות זו השתלבה  –)בר' כה:לד( 

 QHG -וב – בר' ט:כז() וישכן באהלי שם' ,להים ליפת-'יפת אעם ברכת נוח: 

מצו את כתביהם איפת( י-מנבא שהנוצרים )בניהירונימוס טוען שפסוק זה  (1995:38)

עבור קיסריוס  .םאת האמת לאמיתה העולה מהשם, לאחר שאלו יזנחו -של בני

מארל, היהודים משמשים את הנוצרים כנושאים באמתחתם את התנ"ך. משום היותם 

 
164 Origenes, "Commentarii in evangelium Joannis", 1.260; Tertullianus, "Adversus 
Judaeos", 1.3. 
165 Caesarius Cabillonensis, "Sermones", 86.2; Augustinus, "In Iohannis tractatus", 
11.10.2-3. 
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ועולם, כי בוא ישו מנובא כבר -פזורים בכל ארצות תבל, הם יכולים להעיד בפני עם

 166, לא יטילו ספק באמיתות עדותם.תומשום עוינותם את הנצרו –בכתביהם 

מקראי לטענת -מתחילת הנצרות היווה המשפט 'ורב יעבוד צעיר' בסיס לשוני

  Dahan (1991:126-129). על פי (verus Israel)ישראל האמיתי' -הם 'עם-הנוצרים, שהם

לנכס לעצמה את מורשת  שצמחה מתוך היהדות,-הוא שיקף את שאיפת הנצרות 

מהיהודים. ניכוס זה היה חשוב משום שהוא העניק לגיטימיות  הישראל, תוך הפקעת

שכן, בראשית דרכה של הנצרות, לא הבחינו עובדי האלילים בהבדלים  –לנצרות 

הקיימים בינה לבין היהדות. יתרה מכך, משום עתיקותה הדת היהודית נתפסה בעיני 

מעניין  מנה.מוכלגיטימית יותר -הנוכרים כדת בעלת מעמד בכיר מזה של הנצרות 

-לבר' ט:כז )'יפת א QHG-לציין בהקשר זה, אחת מדרכי הניכוס שמתווה הירונימוס ב

 לוהים ליפת, וישכן באוהלי שם'( היא לימוד המקראות.

 ושולחן המתרגם ים תיאולוגי-ים לשוני אתגרים 

אם כן למה זה תיאולוגיות עיקריות. '-פסוקים אלו מציגים שתי בעיות לשוניות

 si sic mihi futurum erat, quid necesse fuit'שלא באופן מילולי:  םרגות אנוכי?'

concipere?' ('אף על פי ?, מה היה צורכי להרותלי עתיד לקרותלו ידעתי מה ש .)'

שמהמקור קשה לרדת לעומקם של דברי רבקה, ברור שקיים הבדל גדול בין מה 

ואם כן, הירונימוס הנהיר  – סשהיא הייתה עשויה להגיד, לבין מה שתרגם הירונימו

 ( הווטוס לטינה306את הכתוב. ככל הנראה בעקבות תרגום השבעים )צפור תשס"ו:

 '?si sic mihi incipiet fieri, ut quid mihi hoc'מתרגמת את שאלת רבקה באופן הבא: 

)'אם כך עומד לקרות לי, לשם מה לי זה?'(. נראה שהבדלים אלו נובעים מדעתו של 

וכבר עמדנו על  –וס, המובעת בכתבי הכנסייה שהריון ולידה אינם רצויים מהירוני

 עמדה זו, בפרק 'חוה'.

בבר' כה:כג כתוב 'ולאום מלאום יאמץ, ורב יעבוד צעיר'. פסוק זה מעורר בעיות 

. כמו כן, לא (Wakely 1997:435)א.מ.ץ פירושו גם ח.ז.ק וגם ג.ב.ר -שפרשניות משום 

יעקב או עשו. וכן, קשה לקבוע מיהו הנושא של -'צעיר' -ב' ורברור את מי מסמנים '

 –הפועל 'יעבוד', שהרי גם 'רב' וגם 'צעיר' שהם הנושאים הפוטנציאליים של נשוא זה 

ועל כן, סביר להניח כי  –הם שווי מין ומספר. מההקשר עולה שעשו נולד לפני יעקב 

 
166 Caesarius Cabillonensis, "Sermones", 86.3. 
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קבלת תמיכה מהמשך מלעשיו. סברה זו -'צעיר' מתייחס ליעקב, ואילו 'רב' 

יעקב , ו(לד-לגבר' כה:)בעבור נזיד עדשים  'מוכר את בכורתו ליעקב' הפסוקים: עשיו

כלומר, ספר בראשית מותיר את הרושם שידו  )בר' כ"ז(. במרמה את ברכת עשולוקח 

וייחסו  –של יעקב על העליונה. אולם, יהודים ונוצרים ראו ביעקב דמות טיפולוגית 

 ונותיו השליליות של עשו.כלדת השנייה את ת

 :' )בר' כה:כג( תורגםצעיר דוורב יעב ,יאמץם ום מלאוולאבוולגאטה '

'populusque populum superabit, et maior minori serviet'  על לאום  יגבר)=לאום– 

בעוד  –הצעיר'. מתרגום זה עולה שלאום אחד יכריע את השני  אתורב יעבוד 

ום מלאום יאמץ' כמאבק חסר הכרעה, שהרי הנושא אשלמעשה ניתן להבין את 'ל

'רב' יעבוד את 'הצעיר'. ראוי לציין כי הנהרות אלו -סתום. על פי הוולגאטה ברור ש

אינן מאפיינות את הוולגאטה דווקא, וברוח זו מתורגם הפסוק בהווטוס לטינה, 

 .(בתרגום השבעים ובתרגום אונקלוס )'ורבא ישתעבד לזעירא'

 תיאולוגיים-ת יצי"ב לאתגרים הלשוניים ותשובות פרשנ
  הלשוניים וממדיהם פירושים

ושני  ,ים בבטנךישני ג :לה ה'ויאמר ' :כגפרשנות יצי"ב התרכזה בעיקר בבר' כה:

'. משום שרשב"ם יוצא ורב יעבד צעיר ,ם יאמץום מלאוולא ,יפרדוימים ממעיך ולא

 דופן בגישתו לפסוקים אלו, נביא את דבריו תחילה: 

 ', שאהבו ה –)בר' כה:כח(  את יעקב)רבקה(  האהב ךולכ ':רב יעבוד צעירו'

  167ב(.:' )מלאכי אואהב את יעקב'וכדכתיב 

אולם  –'רב יעבוד צעיר' פירושו 'ה' אוהב את יעקב' -אמנם רשב"ם אינו טוען ש

כי רשב"ם מקביל בין 'ורב יעבוד צעיר' לבין 'ורבקה נראה נראה כי הוא מרמז לכך. 

שהוא  –ב( :' )מלאכי אאת יעקב]ה'[ ואהב '-אוהבת את יעקב' )בר' כה:כח(, ו []הגדול

פסוק המביע את יחסו האוהב של ה' ליעקב ואת סלידתו מעשיו. ייתכן שרשב"ם 

שני שורשים  ובלועזית – מקשר בין א.ה.ב. לבין ע.ב.ד, שהוא לשון פולחן והערצה

ההקשר ועל פי על פי .  ’adorare’, ‘adorer’, ‘adore‘אלו מתורגמים באותה המילה 

HALOT (1996:1172 ,1995:774)אם כי באופן דחוק  –זה מתקבל על הדעת  רושי, פ

( אומר על המילה 'רב': "נאמר על האל, 'קריית מלך רב' 982קדרי )תשס"ו:למדי. 

 
עשו ליעקב? נאום ה':   אמר ה'. ואמרתם: 'במה אהבתנו? הלוא אח –" 'אהבתי אתכם!'  167

 ג(. -'ואוהב את יעקב, ואת עשיו שנאתי' )מלאכי א:ב
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כלומר לעיתים, 'רב' משמעו במקרא  – )תהילים מח:ג(, 'רב להושיע' )ישעיה סג:א("

 .'לוהים-'א

 רשב"ם מפרש את המילה 'ויתרוצצו': 

לשון רץ לקראת רץ, שהיו רצים ומתנענעים בתוך  ':ויתרוצצו הבנים בקרבה'

אבל מלשון  '.מתלוננים'- 'לן'מן  ',מתקוממים'- 'קם'מן  ,גופה כדרך עוברים. וכן

 '. וירצצו'- 'רצץ'

פירש  '" משתמעת ביקורת על רש"י שכךוירצצו'- 'רצץ'אבל מלשון בדבריו "

דקדוקית גרידא פירושו עשוי אולי לשכנע -'ויתרוצצו'. אף על פי שמבחינה מילונית

יותר מזה של רש"י, נראה שרש"י חושף תמונה לשונית, פרגמאטית והרמנויטית 

 עשירה הרבה יותר:

? זו  'רציצה'שסתם מה היא  ',דרשני'המקרא הזה אומר  ורחךכל ע ':ויתרוצצו'

עוברת על פתחי תורה  ':ריצה'. רבותינו דרשוהו לשון ?'יאם כן למה זה אנכ'וכתב 

ו יעשו –זרה -בודהעוברת על פתחי ע .יעקב רץ ומפרכס לצאת – של שם ועבר

 . )בר"ר סג:ו( מפרכס לצאת

 )מדרש אבכיר(.  מתרוצצים זה עם זה ומריבים בנחלת שני עולמות :בר אחרד

ובאים בסוגריים בפירוש מהפירושים הבאים נמצאים בפירוש רש"י דפוס רומא, ו

 רש"י במקראות גדולות, תחת השם 'תוספת ר' יוסף קרא':

כמו טומאה רצוצה )חולין  –]'ויתרוצצו': כתרגומו )ת"א( 'ודחקין' ]=נדחקים[ 

 עא:עא( שאין מתקבלים ברחם אחד, כשאר תאומים. 

'ויתרוצצו': לשון 'שבירה', כמו 'ותרוץ גולגולתו' )שופטים ט:נג( שצר לה 

 מקום ושוברין זה את זה. ה

 ותאמר: 'אם כן למה זה אנוכי? מתאווה ומתפללת על הריוני וסופי לשכלם?"[ 

בוולגאטה השאלה שבפי רבקה היא 'מדוע נכנסתי להריון?', והיא מתפרשת 

ל עכטרוניה על ההריון. ככל הנראה כנגד אפשרות פרשנית מסוג זה מתמודד רש"י: "

אם כן למה זה 'וכתב ? זו 'רציצה'שסתם מה היא  ',ינדרש'המקרא הזה אומר  ורחךכ

-מדבריו ומדברי ר"י קרא משתמע שהשאלה הנשאלת היא: כיצד רבקה  .?'"אנכי
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העקרה משכבר הימים, מעזה להלין, עוד בפני הקב"ה, על קשייה הפיזיים בעקבות 

אם ''"(? מהקשר בין דרשני'המקרא הזה אומר הריונה, ועוד שבתורה ייכתב על כך )"

?' לבין 'ויתרוצצו הבנים בקרבה', עולה שהשאלה שנשאלת על ידי כן למה זה אנכי

לוהים! "מדוע אחרי תפילותיי אליך, עומדת אני עכשיו להפיל את -רבקה היא: 'א

או במילים של ר"י קרא: "מתאווה ומתפללת על הריוני, וסופי לשכלם?".  –עובריי?' 

רבקה מופנה כלפי גורל התאומים  כלומר, לסברת הפרשנים הללו, צערה של

שבבטנה, ומול חשש לכישלון בהבאתם לעולם. אם כן, ההקשר הוא שמאפשר 

לפרשנים לפענח את המבע העמום במשמעותו, ולחשוף את מה שנראה סביר 

 שהייתה כוונת הדוברת.

שבקונטקסט רגיל  –אם כן, למילה 'ויתרוצצו' משמעות שונה מזו שאנו מכירים 

להצביע על פעילות עוברית רגילה, ובוודאי שלא על גורל היסטורי  הייתה עשויה

רץ' )ירמיהו נא:לא(, -לקראת-מיוחד. בעוד שאצל רשב"ם 'ויתרוצצו' הוא "לשון 'רץ

אצל רש"י ור"י קרא, 'ויתרוצצו' מתקשר  –שהיו מתנענעים בתוך גופה כדרך עוברים" 

שוברים זה את גולגולתו של זה )' ת, זה מרוצץ א)'ודחקין'לחווייה של זה דוחק את זה )

מריבים ולמאבק שמתנהל בפתחי מקדשים, ונושא אופי של מלחמת תרבויות )" –'( זה

ועל פי המדרש שממנו נלקח משפט זה מדובר במאבק על  –"( בנחלת שני עולמות

 הבכורה בעולם הזה ובעולם הבא.

 רש"י מפרש: 

 ומר:אוא הן וכ. זה נופל כשזה קם – לא ישוו בגדולה': מלאם יאמץ'ולאום 

 . לא נתמלאה צור אלא מחורבנה של ירושלים – (:ב)יחזקאל כו 'אמלאה החרבה'

בעוד שמהוולגטה עולה הכרעה במאבק המקראי, עבור רש"י 'יאמץ' מסמן 

והוא מתאר את מאבק הכוחות כמשול לריקון מכלי לכלי:  –מאבק ללא הכרעה 

 צור מחריבה.  ןכאן צור נחרבת, כא – כשזה קם זה נופל

 חזקוני מפרש: 

זכה ' :כאן נגזר על יעקב שיהא גביר לאחיו. אמר רב הונא'ורב יעבוד צעיר': 

 רב יעבד מן הצעיר. -ואם לאו  .רב יעבד צעיר-יעקב 

  יעבוד צעיר. הרבה בר אחר:ד



 

290 
 

ועל פי הפירוש הראשון, אמנם 'רב'  –חזקוני נצמד להקשר המקראי המיידי 

משמעות הפסוק נותרת על -ילו 'צעיר' מסמן את 'יעקב'. אולם, דואמסמן את 'עשו', ו

קנה, ותלויה בזכויותיו של יעקב. על פי פירושו השני, חזקוני הריאליסט תופס את 

'ורב יעבוד צעיר' פירושו  –המילה 'רב' במשמעות של תיאור זמן או תיאור מידה 

 יתהפך הגלגל. ולמעשה שהרבה זמן יחלוף עד שהצעיר יחדל לעבוד את הרב, 

רד"ק מיטיב להציג את ההשתקפות בלשון, של מה שחש רש"י מול פסוקים אלו 

 ולהבהיר את מורכבות הבעיה הלשונית שמציג הפסוק. הוא אומר: –

'ורב יעבוד צעיר': לא זכר עימהם מלת 'ֵאת', שהיא מורה על הפעול ]=מושא 

הרב את הצעיר, או  – ישיר[. והנה הדבר מסופק, ולא ביאר מי יעבוד את חברו

הצעיר את הרב. אלא שיש בו מעט ביאור, כי ברוב שהפועל ]=נושא[ הוא הראשון 

מים תבעה  ')איוב יד:יט(,  'אבנים שחקו מים'אלא בדברים שאין לספק בהם, כמו:  –

 )ישעיהו סד:א(.  'אש

והיה זה שלא התבאר העניין בנבואה הזאת: לפי שפעמים יעבוד הרב את 

ופעמים יעבוד הצעיר את הרב, כמו שהוא היום.  –שהיה בימי דוד  הצעיר, כמו

ומעט הביאור שיש בנבואה זו כי: רוב הימים הרב יעבוד את הצעיר, לפיכך היה  

שבותנו: ו 'רב', רוצה לומר 'הגדול  -הפועל )=הנושא( ראשון. וכן יהיה אחר שוב

 בזמן יציאתו', יעבוד את הצעיר. 

חלקים: הראשון מתמקד בעניינים לשוניים, ואילו  יפירושו של רד"ק מורכב משנ

-השני בעניינים הקשריים והיסטוריים. על פי רד"ק, 'רב יעבוד צעיר' הוא משפט רב

והוא מפרט את משמעויותיו אחת לאחת. לדידו, על פי כללי הלשון  –משמעי 

 לברוב שהפוע "כי –'רב יעבוד את הצעיר' -שמשמעותו הסבירה ביותר בעיניו היא 

אלא בדברים שאין לספק )" ". אולם הוא מסייג את דבריו]=נושא[ הוא הראשון

בניגוד למשפטים כגון  –בשני משמעיו שכן כאן אפשר להבין את המשפט  –( בהם"

. אפשרות נוספת שבו ברור שהמים שחקו את האבנים ולא ההיפך'אבנים שחקו מים' 

'רוב הזמן -עות המשפט היא שממשואם כן  –'רב' הוא תיאור של זמן -ששהוא מעלה 

 יעבוד רב את הצעיר'. 
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המשמעות. סוגיה זו נדונה -בדברי רד"ק ניכר אם כן עיסוק מרובה בנושא רב

 –השתמש במודל של אמפסון  (249:)תשנ"ז(. שפירא 1930)Empson בהרחבה על ידי 

ק. "ויתרון מאמרו בכך שהוא דן בפסוקינו, ונותן שם לתופעות אשר עליהן מצביע רד

[, bשונה מ  a+b] ,aמשמעות' -משמעות: 'כפל-הוא מבחין בארבעה סוגים של רב

חיובי נובע  a[ ו 'דיאלקטיות' ]bאו  aמשמעות' ]-[, 'דוbמנוגד ל  a+b ,a'אמביוולנטיות' ]

ישראל זימנה -שלילי או להפך[. על פי דברי רד"ק, ההיסטוריה המפותלת של עם bמ 

יות לכל הקטגוריות הללו. בנוסף לכך, רד"ק טאת האפשרות לתת דוגמות רלבנ

האחד הוא אסוציאטיבי, ואילו השני הוא דנוטטיבי. לאחר שהוא  –מקיים דיון כפול 

לוקח בחשבון שמשמעות המשפט יכולה להיות תלויה בזמן ובקורא, ונוקט בגישה 

 הוא חוזר לריאליה ומסיק ממנה מסקנות לשוניות גרידא, המשרתות את –הרמנויטית 

 הסובייקטיביות שלו.

 בפירושים פולמוסיים  ים היבט

המשפט 'ורב יעבוד צעיר' הוא מטבע לשון המבטא באופן מטפורי את המאבק בין 

'ניצחון ישן' הוא -על כל פנים ב – היהדות לנצרות, בעיקר בימי הביניים )יובל:תש"ס(

פולמוס ל. מפתיע שבפירושים שראינו אין רמז מפורש (Berger 1996:145)מאוזכר 

חורבנה 'יאמץ', המקשר בין הפסוק ל-מלבד אולי פירושו של רש"י ל –נוצרי -היהודי

. העובדה הם יורשיהם הנוצריםשלא בידי הרומאים ו, בידי הבבלים של ירושלים

שבפסוק כל כך מסומן אין אזכור מפורש לפולמוס מלמדת שאין לחפש מפורשות 

למוסיות מצויה אולי בכל מקום, אלא ושכן הפ –לתורה  רש"י בפולמוסיות בפירושי

 : שהיא סמויה מהעין

שראינו עד כה בעבודתנו, אף כאן המבחן הוא מה מקודדות המילים.  פיכ

'עשיו' ומקבילותיהן -במקרה שלנו, מהרגע שמבינים מה שמקודדות המילים 'יעקב' ו

עשה נקשה שלא להבחין במגמות הפולמוסיות שבכל פירושי יצי"ב.  –'רב' ו'צעיר' 

ברור שעבור פרשני יצי"ב בר' כה:כג המתאר את הריון יעקב ועשו, מסמן לא פחות 

ישראל לרומי ויורשתה הנצרות. על פי גרוסמן -ממלחמת תרבות בין עם

(, כדעת מקצת מדרשי חז"ל, רש"י סבר שאומות העולם בתקופתו הן 156)תשס"ח:

ם בנוצרים, שנתפסו על יובעיקר הדברים אמור –היורשות של אויבי ישראל שבמקרא 

ידו כצאצאי עשו. ראייה אחת מיני רבות לגישה זו של רש"י כלפי עשו נמצאת בפירושו 

" )בר' כז:כח(. לדידו )שם( וןוזו איטליאה של י - 'משמני הארץלברכת יצחק לעשו: "'
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רש"י התעלם ממדרשים הדורשים לשבחו של עשו, ראה בו דמות נצחית המרעה 

(. גם כשיעקב הוא הדמות 33ו עתיד רע ומר )רפל תשנ"ה:לישראל, וצפה -לעם

השלילית שבסיפור, רש"י למד עליו סנגוריה )בר' כה:לד(. רש"י מאשים את עשו 

בעבודת אלילים משעת היותו בבטן אמו )בר' כה:כב( ובהמשך דרכו )בר' כו:לה(, 

ה )בר' כה:כז(, יבגילוי עריות )בר' לו:ב(, ברצח )בר' כה:כט(, בגזל )בר' כז:ג(, ברמי

דומה כי מבין בגרימת מוות לאמו )בר' לה:ח(, ובזלזול במורשת אבות )בר' נ:ה(. 

 –הדברים הבודדים שהוא העריך אצלו, זהו יחסו המכבד כלפי יצחק )בר' כז:מא( 

 אשר נתפס בעיני חז"ל, כזכות שבגינה משגשג אדום. 

ת ההיסטורית כפי ו' משקף את המציאם יאמץום מלאוולא' על פי רש"י, הניב

כשזה קם זה שהיא עולה מהמקרא. הוא מתאר מאבק זה בצורה של מטוטלת: "

"( מתחיל ברחמה של מריבים בנחלת שני עולמותרוחני זה )"-". מאבק תרבותינופל

יעקב רץ ומפרכס לצאת. עוברת על  –עוברת על פתחי תורה של שם ועבר רבקה: "

התייחסות התאומים האחד לשני היא כאל  ."ועשיו מפרכס לצאת –זרה -פתחי עבודה

 . "שוברים זה את זה", והם "טומאה רצוצה שאין מתקבלים ברחם אחד"

נכון, לכאורה אין בפירושי רש"י חידוש, שכן דבריו מצויים במדרש, בעיקר 

-והרי כבר חז"ל הקבילו בין סיפור יעקב לעשיו לבין המאבק היהודי –בבר"ר סג:ו 

תרבותי. אולם קריאת פירושי יצי"ב לאור המציאות שבו הם נכתבו  נוצרי, ושיוו לו ממד

שהרי בזמן פרשני יצי"ב, מבחינת היהודים היה הרבה פחות מקום  –יש עמה תובנות 

לתקווה מאשר במאה החמישית שבה התחבר בראשית רבה: חשוב לזכור שמדרש 

זאת,  תלעומ –רבה נכתב בארץ ישראל, שבה התקיים עדיין ישוב יהודי נכבד 

המציאות של היהודים החל מהמאה העשירית הייתה רעה ביותר, והיהדות ירדה מדחי 

אל דחי. כמו כן, נראה שהפרשנים מגיבים למציאות של זמנם: אמנם רש"י רק 

מתמצת בדבריו את דברי חז"ל, אולם בתארו את מערכת היחסים בין ירושלים לאדום 

ימים באים נאום ה' והקימותי  מר "הנהובבחינת א –כמטוטלת, הוא מפיח אופטימיות 

 )ירמיהו לג:יד(.את הדבר הטוב אשר דיברתי אל בית ישראל ואל בית יהודה" 

היא תגובתו של רשב"ם שמתעלם מהפרשנות המובאת בבר"ר, ומוציא  לא כן

' אל מחוץ להקשרו ההיסטורי והכוחני. מפירושיו עולה כי ורב יעבוד צעיראת המשפט '

אין לו  –, והמאבק במעי אמם ל דבר אין כלל מאבק בין יעקב לעשיושעבורו לאמיתו 

'. אולי שהיו רצים ומתנענעים בתוך גופה כדרך עוברים' משמעות נבואית מיוחדת:
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"ה' אוהב את -הפתרון להתעלמותו מהפרשנות הקלאסית טמון בכך שהוא סבור ש

רוחני בין היהדות הואם כן, לדידו, במאבק  –יעקב", בכך הוא רואה את חזות הכול 

לנצרות, ידה של היהדות על העליונה. אולם האם לא קיימת בדבריו מין רטוריקה של 

המעתיקה את זירת הויכוח מהמקום הפיזי שבה היא נתונה, לזירה רוחנית?  –החלש 

גם רד"ק נוקט בשיטה דומה, והוא בבחינת אומר: היום המצב הוא כמות שהוא, בימות 

רשב"ם שאנו מפרשים אותה רדק ובמיוחד תגובת ל תגובת ומהמשיח הוא ישתנה. 

'ורב יעבוד את מפרש אשר חזקוני תגובתו של לבחון את מעניינת  – כאידיאליסטית

  ."יעבוד צעיר הרבה: יסטילאיבאופן ר צעיר'
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ַבדֹו ( כד)לב  ֵתר ַיֲעֹקב לְּ ּוָּ ַוֵיָאֵבק ַויִׁ

מוֹ  יש עִׁ ַחר עַ  אִׁ ( כה) .ד ֲעלֹות ַהשָּ

א י ַוַירְּ ַגע  לוֹ  יָֹּכל ֹלא כִׁ ַכף ַויִׁ ֵרכוֹ  בְּ  יְּ

קוֹ  ַיֲעֹקב ֶיֶרְך ַכף ַוֵתַקע ֵהָאבְּ מו בְּ  .עִׁ

י ַוֹיאֶמר ( כו) ֵחנִׁ י ַשּלְּ ה כִׁ לָּ ַחר עָּ  ַהשָּ

י ֲאַשֵּלֲחָך ֹלא ַוֹיאֶמר  ם כִׁ י אִׁ נִׁ תָּ  .ֵבַרכְּ

יו ַוֹיאֶמר ( כז)  ַוֹיאֶמר ֶמָךשְּ  ַמה ֵאלָּ

 ֵיָאֵמר ַיֲעֹקב ֹלא ַוֹיאֶמר ( כח) .ַיֲעֹקב

ָך עֹוד מְּ י שִׁ ם כִׁ ֵאל אִׁ רָּ ׂשְּ י יִׁ יתָּ  כִׁ רִׁ  ׂשָּ

ם ים-א   עִׁ ם ֹלהִׁ עִׁ ים וְּ ל ֲאנָּשִׁ  .ַותּוכָּ

ַאל( כט) שְּ ה ַוֹיאֶמר  ַיֲעֹקב ַויִׁ ידָּ  נָּא ַהגִׁ

ֶמָך ה ַוֹיאֶמר  שְּ מָּ ַאל ֶזה לָּ שְּ י תִׁ מִׁ שְּ  לִׁ

ֶרְך בָּ ם ֹאתוֹ  ַויְּ א( ל). שָּ רָּ קְּ  ֵשם  ַיֲעֹקב ַויִׁ

קֹום יֵאל ַהמָּ נִׁ י פְּ י כִׁ יתִׁ אִׁ ים-א   רָּ  ֹלהִׁ

ים נִׁ ים  ֶאל פָּ נִׁ נֵָּצל פָּ י ַותִׁ שִׁ ( לא) .ַנפְּ

ַרח זְּ ַבר  ַכֲאֶשר  ַהֶשֶמש לוֹ  ַויִׁ  ֶאת עָּ

נּוֵאל הּוא  פְּ ֵרכו ַעל ֹצֵלעַ  וְּ   .יְּ

Vulg. (24) Remansit solus et ecce vir luctabatur 

cum eo usque mane. (25) Qui cum videret quod 

eum superare non posset tetigit nervum 

femoris eius et statim emarcuit. (26) Dixitque ad 

eum dimitte me iam enim ascendit aurora 

respondit non dimittam te nisi benedixeris 

mihi. (27) Ait ergo quod nomen est tibi 

respondit Iacob. (28) At ille nequaquam inquit 

Iacob appellabitur nomen tuum sed Israhel quoniam 

si contra Deum fortis fuisti quanto magis contra 

homines praevalebis. (29) Interrogavit eum Iacob 

dic mihi quo appellaris nomine respondit cur 

quaeris nomen meum et benedixit ei in eodem 

loco. (30) Vocavitque Iacob nomen loci illius 

Phanuhel dicens vidi Deum facie ad faciem et salva 

facta est anima mea. (31) Ortusque est ei statim 

sol postquam transgressus est Phanuhel ipse 

vero claudicabat pede. 

 ( 401 'עממים לאנגלית ו)תרג

לקראת שובו מארם למולדתו ממנה  ,יעקב הכנות הקדחתניות שלב עוסקבר' ל"ב 

ברח מפחד עשו. הכנות אלו נועדו לקדם עימות עם עשו, אשר ממנו הוא לקח את 

 המתוארת בבר'סצנה הבכורה ואת ברכת אביו יצחק, עשרים שנה קודם לכן. ה

במעבר יבוק. היא מתרחשת -מולדתו -מתארת את יעקב לבד בפתח אל-דכ:לב

מה שקודם לא ניכר קשר גלוי בין המסופר בה לבין בלילה ונמשכת עד עלות השחר. 

לה, מלבד העובדה שיעקב הוא אחד מגיבוריה. הגיבור השני של העלילה הוא 'איש', 

-והים או דמות אל-אולם, מההמשך עולה שדמות היא א –אשר זהותו אינה ידועה 

 
 לא( -'ויאבק יעקב' )בר' לב:כד
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לוהית. שתי הדמויות נאבקות, וכתוצאה מכך ננקעת כף ירכו של יעקב. לאחר 

המאבק, אשר לשון המקרא אינה מסגירה את תוצאותיו באופן ברור, מסב האיש את 

 שמו של יעקב לישראל ומברך אותו.

 מארון הספרים של המתרגם

Louth (2002:218מציין שאבות )-וקים אלו. מלקט סהכנסייה הרבו לפרש פ

הפירושים שהוא מביא עולה שהפרשנות הנוצרית לפסוקים אלו מפוצלת באשר 

לתפיסת דמותו של יעקב: בעוד שאוריגנס, טרטוליאנוס, הילריוס וכריזוסטומוס ראו 

נובציאנוס ואגוסטינוס ראו  – 168ביעקב מופת של מאמין הנלחם בכוחות רשע נסתרים

-נה את ישו: נובציאנוס אומר שהמאבק בין היישראל, העם שע-ביעקב סמל של עם

'איש' ליעקב מטרים את מה שעתיד היה להתרחש בין ישו לבין היהודים. ההיסטוריה 

והראיות לכך הן  –מעידה לדידו על כך שניצחון היהודים על ישו היה בעוכרם 

ישראל גלה וסובל. על פי נובציאנוס, מהפסוקים עולה שרק -שחרבה ירושלים, ועם

למעשה יעקב יוצא ממאבקו בשן ועין, שהרי הוא  –רה יעקב מנצח את 'האיש' ולכא

צולע ובסופו של דבר הוא מבקש ממנו ברכה, ובעשותו כך הוא מכפיף את עצמו ל 

  169'איש'. לדידו, 'האיש' הוא גם אדם וגם אל ומהווה דמות טיפולוגית של ישו.

מוס: "במי נידונו היהודים יזמנו של הירונ-בן ,באחת מדרשותיו אומר אוגוסטינוס

ראשון שבהם, באביהם יעקב שנקרא גם ישראל. 'יעקב' לראשונה? הם נידונו ב

משמעו 'זה שדחק את רגלו של'. ואילו 'ישראל' משמעו 'איש שראה אל', והרי כששב 

יעקב מארם, ישו בדמות מלאך נלחם בו. כשם שהוא יכל על המלאך, כן יכלו 

לוהים' אוגוסטינוס שב על רעיונות אלו ואומר -הא 'עיר-ב 170היהודים על ישו".

שהמאבק בין יעקב למלאך מהווה פרפיגורציה של הצליבה. לדידו סבלו של 

  171ה'איש'/ישו היה המחיר שנתבקש לישועת הנוצרים.

 תיאולוגיים ושולחן המתרגם-אתגרים לשוניים 

'אמיץ', 'אדם  ,למילה 'איש', משמעות של 'גבר' תנ"ךבנוסף להוראותיה הסתמיות, ב

 
168 Ambrosius, "De Iacob et vita beata", 7.30. 
169 Novatianus, "De Trinitate", 18.8-14. 
170 Augustine, “Homiliiae”, 229. 
171 Augustine, “De civitate Dei”,16.39.   

: 'ועל־כן רצתה נפשי בתחלואים, ובגידופים,  12:10אגוסטינוס מתבסס על קורינטיים ב' 
 כל, למען המשיח כי אם נפוגתי אז גיבור אני'. -ולהיות נרדף, ולשבת במצוק ובחסר
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-וולגאטה 'איש' ב. ב(Hamilton 1997:388-389)לוהים' או שלוחו -חשוב', ואפילו 'א

ראוי ו – ()'הנה איש' או 'הנה האיש' 'ecce vir''ויאבק איש עמו' )בר' לז:כד( תורגם 

כמו בעברית מחסר לקסיקלי של תווית היידוע.  יםקיכי בלטינית לציין בהקשר זה 

אולם בתרגום נוספה ו – משמעות של אדם חשוב 'vir'ת למילה יגם בלטינמקראית 

)'אדם'(.  'homo'. לשם ההשוואה, בווטוס לטינה, 'איש' תורגם 'ecce'לה הכינוי הרומז 

'איש' טיפוס של ישו, לא מן הנמנע כי -כיוון שידוע שהפרשנות הנוצרית ראתה ב

שהרי בפסוק זה  – 'ecce homo'-רצה הירונימוס לרמוז ל 'ecce vir'בשימוש בביטוי 

'וישוע יצא החוץ ועליו עטרת הקוצים ולבוש הארגמן : 19:5יוחנן מהדהד הפסוק ב

 .('ecce homo') 'ישויאמר אליהם פילטוס 'הנה הא

, 'luctor'-'ויאבק'( תורגם הן בוולגאטה והן בווטוס לטינה ב-הפועל א.ב.ק )ב

וראה של פעיל. אולם זמן השהוא פועל דפוננטי, כלומר בעל תצורה של סביל ו

הפועל שונה בשני התרגומים: בעוד שבווטוס לטינה, הוא תורגם בעבר מושלם 

'luctatus est'-  בוולגאטה הוא תורגם בעבר לא משולם ,'luctabatur'- וייתכן שיש ,

 בכך משום רמז שהמאבק נמשך. 

ול כ)='לא י 'eum superare non posset''לא יכול לו' תורגם בוולגאטה 

' -'יכול ל( מציג תרגומים באנגלית למשפט זה בהם 1997:445) Wakelyלהכריעו'(. 

 non'בווטוס לטינה משפט זה תורגם: . 'overpower'וכן  'master' ,'overcome'תורגם: 

potest adversus eum' ('.)'כלומר, בוולגאטה נבחרה הברירה  לא יכול כנגדו

ותרגום זה מתיישב עם  –ות עם יעקב דהתרגומית שבה מודגש האתגר שבהתמוד

 צאצאי יעקב הכריעו את ישו על ידי צליבתו. -התפיסה שהיהודים 

 quanto contra'' תורגם בוולגאטה: אנשים ותוכל להים ועם-א שרית עם-כי'

Deum fortis fuisti, magis contra homines praevalebis'. לוהים -)'אם נגד א

אדם'(. תרגום זה מציב מספר -תוכל לגבור על בני החזקת/אמצת, על אחת כמה וכמ

בעיות: ראשית, בניגוד לוולגאטה, במקור כמו גם בווטוס לטינה לא מושווית 

אדם. שנית, 'שרית' -לוהים, להתמודדותו העתידית עם בני-התמודדותו של יעקב עם א

ם נוספות יכמו בתרגום השבעים(. אולם תתכנה דרכ –)'התחזקת'  'fortis fuisti'תורגם 

(: שרה 412להבין מילה זו, התלויות בהיות השין שין ימנית או שמאלית )ציפור תשס"ו:

 QHG (Hayward 1995:70)-ואילו ׂשרה פירושו נאבק, נלחם, ׂשרר. ב –פירושו שהה 

ירונימוס אומר שהוא הסתמך בתרגומו על תרגום השבעים, תרגומי סימכוס ועקילס ה
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את זאת, ומוסיף שגם בפשיטתא ובתרגומים הארמיים  ר( מאש412וצפור )תשס"ו: –

'שרית' תורגם כפי שהירונימוס תרגם. שלישית, 'ותוכל' משמעו בעברית 'התגברת' וכן 

משני המשמעים, בחרה הוולגאטה להעביר את השני. לשם ההשוואה,  –'גברת' 

 quia invaluisti cum Deo, et cum hominibus potens'משפט זה תורגם בווטוס לטינה: 

es' – ( 412צפור תשס"ו:וברגום השבעים) כי התגברת כנגד אלוה, ועם בני אדם' :

בוולגאטה יכולת'. נראה אם כן שבעוד שבמקור לא ברור אם הייתה הכרעה במאבק, 

ישראל כביכול ניצח -ועל דרך הטיפולוגיה, עם –לוהים -מצטייר שיעקב ניצח את א

 את ישו. 

Louth (2002:218מציי )כי בעקבות פילון, פרשנים נוצרים רבים, לרבות  ן

אל'. מדברי -ראה-'איש-, פירשו את השם 'ישראל' (in Esaiam 12.44")הירונימוס 

(, עולה כי הוא הסתייג מפירוש זה מטעמים אטימולוגיים, 1999:70) QHG-הירונימוס ב

או האל אומר  ולדידו, המלאך –אל' -'ישראל' הוא 'ׂשר-ומדבריו עולה כי הוא הבין ש

ליעקב שכשם שהוא יכל להלחם אתו, כן יוכל להלחם בעשו שאותו אין הוא צריך 

לשנוא. דברים אלו מעניינים לאור העובדה שבדרך כלל הפרשנות הנוצרית ראתה 

אל'. -'ישר-הוא פירש 'ישראל'  'in Oseam'-בעשו דמות טיפולוגית של העם היהודי. ב

תפס בעיני הירונימוס כדמות טיפולוגית של ישו, נלאור העובדה שככל הנראה 'איש' 

ניתן להבין מפירושיו לשם 'ישראל' כי 'ישראל' נתפס בעיני הירונימוס כדמות בעלת 

יכולת חיובית שאולי נוצלה לרעה, או כדמות המסמלת את עתיד עם ישראל כשיכיר 

 באלוהותו של ישו. 

 vidi Deum'בוולגאטה:  ותנצל נפשי' תורגםפנים -להים פנים אל-ראיתי א כי'

facie ad faciem et salva facta est anima mea' –  ותרגום זה אינו שונה מהווטוס

תרגומו בוולגאטה בעייתי ביותר לטינה. מזווית הראייה היהודית, המשפט עצמו כמו 

מבחינה תיאולוגית משום שלכאורה משמעותו היא שאדם ראה את האל, ובתפיסתו 

כי לא יראני  י,ת את פניוויאמר לא תוכל לראת שמות לג:כ: 'אהוא נוגד במפורש 

לוהים' בא ללא תווית יידוע וללא מילית -(, 'א412על פי צפור )תשס"ו:חי'. האדם ו

-ולדידו מהמקור כמו מתרגום השבעים משתמע שהמשפט 'ראיתי א –היחס 'את' 

 לוהים'. -לוהים' פירושו 'ראיתי אלוה' ולא 'ראיתי את הא

קרי של  –הראייה הנוצרית, 'ותנצל נפשי' מתאר מצב של 'הצלת הנפש'  מזווית

כלומר,  –הו"ו משמשת להנגדה  Joüon & Muraoka (2006:607-614)ישועה. על פי 
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כן ניצלה נפשי'. כמו כן 'ותנצל נפשי' הוא -פי-על-'ותנצל' פירושו יכול להיות: 'אף

 מטונימיה שחוקה שמשמעותה 'נשארתי בחיים'.

  הלשוניים וממדיהם פירושים

 רש"י מפרש: 

שהיו מעלים  'אבק'לשון - 'ויתעפר איש' רשפי]בן סרוק[ מנחם  ':ויאבק איש'

 . עפר ברגליהם ע"י נענועם

)סנהדרין  'בתר דאביקו ביה'ולשון ארמי הוא '; ויתקשר'שהוא לשון  ראהני ול

 בני אדם דרך  ,שכן '.עניבה'לשון  –)מנחות מב:א(  'ק ליה מיבקבואסג:ב(, '

  .בזרועותיו שחובקו ואובקו  –מתעצמים להפיל איש את רעהו ה

 .)בר"ר עז:ג( שהוא שרו של עשו בותינוופירשו ר

מחלקו השלישי של הפירוש עולה שבעקבות חז"ל רש"י מזהה את 'איש' עם 

יש' שייך לפמלייתו של עשו, משום א'-דומה כי רש"י מסיק ש 172שרו של עשו.

כג(. אם כן, אף כאן -שההקשר דן בהכנות יעקב לקראת מפגשו עם עשו )בר' לב:ד

 ניכרת נטיית רש"י לחיפוש אחר קישוריות הטקסט.

שני חלקיו הראשונים של הפירוש מהווים חקירה אטימולוגית של רש"י בשורש 

סברת מנחם בן סרוק, שהפועל  )'ויאבק איש עמו'(. ראשית רש"י מביא את א.ב.ק

שהיו מעלים עפר  'אבק'לשון " – (Klein 1987:4)'להיאבק' קשור אטימולוגית ל'אבק' 

ראה"(: ני ולרש"י מסתייג מפירוש זה או מביא פירוש חלופי )"". ברגליהם ע"י נענועם

על סמך השוואת העברית לארמית, מדבריו משתמעת הסברה שקיים חילוף גרוניות, 

א.ב.ק העברי מתקרב במשמעותו לפועל ח.ב.ק הארמי, שמשמעו 'ללפף' או  והפועל

על דרך ": שעליה מצביע רש"י רבינו בחיי עמד על התופעה הלשונית'להקיף בזרוע'. 

הפשט כמו 'ויחבק', אותיות אחע"ה מתחלפות. וכן לשון רז"ל אבוקה כמו חבוקה על 

פי סברה זו רש"י מפרש  על. "שם העצים שמתקשרים ומתחבקים זה עם זה ביחד

 
ן  כ. בחזו -ומקורו בדניאל י:יג המונח 'שר של אומה' מופיע בדברי חז"ל במספר מקומות, 172

וון'. על פי דניאל, הקיום  מלכות פרס' ו 'שר י מתגלים לדניאל מלאכים שונים, וביניהם 'שר
השתקפות של כוחו הרוחני של 'שרה'/'מלאכה' בשמים,   הארצי הריאלי של אומה אינו אלא

 הארץ וכוח עמידתה מול אויביה.  על  אשר קובע את גורל האומה

 
 תיאולוגיים-ת פרשנות יצי"ב לאתגרים הלשוניים ותשוב
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כלומר, על פי רש"י במילה 'ויאבק' קיים מרכיב . 'שחובקו ואובקו בזרועותיו'-'ויאבק' 

ככל הנראה פירוש זה נדרש  בה גם מרכיב של קשר וחיבוק. קייםובו בעת כוחני, 

מנקודת מבטו של רש"י משום שמיד בהמשך, בבר' לג:ד, מדובר על כך שיעקב ועשו 

-ד לרש"י אשר עבורו 'איש' פירושו 'שרו של עשיו', רד"ק סבור שובניג מתחבקים.

 'איש' פירושו 'מלאך ה'':

ה'[ עומד לנגדו' -צבא-'איש': 'מלאך'. וכן, 'והנה איש ]על פי הקשר שם: שר

)יהושע ה:יג(, 'והאיש ]=המלאך[ גבריאל' )דניאל ט:כא(: נקראו 'אישים' המלאכים 

ת איש כמוהם, במראה או בהקיץ )מורה רשמדברים עם אדם, ונראים להם בצו

נבוכים א:מט(. ושלח זה האל זה המלאך ליעקב לחזק לבו שלא יירא מעשו, כי לא 

יוכל לו. לפיכך נאבק עמו, רמז לו כי כמו שהוא נאבק עמו ולא יכול להפילו, כן עשו 

לא יוכל להרע לו. ונאבק עמו עד עלות השחר, רמז לו בזה כי תהיה לו תורה אחרי 

 שכה. ח

 ': עם מלאך, שנאבקת עמי ולא יכולתי לך להפילך. יםהל-עם א'

 עם לבן ועשו, שהרי בליבם להרע לך ולא יכלו לך.  :'ועם אנשים' 

ראשית, בהתבסס על הקורפוס המקראי ועל רמב"ם קובע רד"ק שלעתים 

ודו בלוהים בכ-היינו אין הוא א –לוהי' -במקרא המילה 'איש' מציינת 'מלאך' או 'יצור א

ובעצמו. למרות דמותו האנושית, אין הוא אדם: "נקראו 'אישים' המלאכים שמדברים 

לוהים' -עם אדם, ונראים להם בצורת איש כמוהם". על פי חלקו השני של הפירוש, 'א

פירושו 'מלאך'. בחלקו השלישי של הפירוש, הוא מציין את העובדה המובנת מאליה 

וכאן מילה זו מציינת את לבן  –תמותה -מר בניו'אנשים' הוא הרבים של 'איש', כל-ש

לוהים' -ועשו. אם נסכם, הרי שלפי רד"ק 'איש' פירושו 'אדם' ופירושו 'מלאך', ואילו 'א

לוהים'. -ואם כן 'מלאך' פירושו 'אדם' ופירושו 'א –לוהים' -פירושו 'מלאך' ופירושו 'א

ועה. המעניין הוא ד'מלאך' י-לוהים' ו-קוטביות המשמעות של המילים 'איש', 'א

שלדידו של רד"ק, ההוראות יוצאות הדופן של מילים אלו נקרות אחת ליד השנייה 

הקשר. פירושים אלו יוצרים רושם של שרירותיות בקביעת -בטקסט ופירושן הוא תלוי

ערך המילה, ומשקפות מצב של שפה מתעתעת משום שלא תמיד ניתן להסיק 

 מהמסמן מה מהות המסומן. 
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ק קשה לקבוע מי מנצח, והוא מותיר על כנה את עמימות הטקסט. "על פי רד

 אולי ניתן לראות בדברי חזקוני פירוש על רד"ק: 

'ויאבק איש עמו': מלאך בדמות איש לעכבו, שלא יוכל לברוח, וירא הוא 

 הבטחת הקב"ה שלא יזיקהו עשו )רשב"ם(.

ל באנעשית שווה למלאכים בשררה וממשלה  ':יםהל-כי שרית עם א'

 עליהם.-לא

'ולא שרית על'. אם כן, מצד אחד, -חזקוני מדגיש שהפועל הוא 'שרית עם' 

נעשית שווה למלאכים בשררה תוצאת המאבק בין 'איש' ליעקב היא תיקו: "

". כלומר, פרשה זו אינה מעין סיפור מיתולוגי, המתאר ניצחון אדם על אלים. וממשלה

 "עליהם.-אבל לא –' םיהל-שרית עם אמצד שני, חזקוני מדגיש "'

מין  –עבור רד"ק 'איש' הוא מלאך שנשלח למלא תפקיד פסיכולוגי עבור יעקב 

שנועד לחשל את יעקב לקראת מאבקו עם עשו: "ושלח זה האל זה המלאך  אתגר

 ליעקב לחזק לבו שלא יירא מעשו, כי לא יוכל לו, לפיכך נאבק עמו". 

ראה הנבואה אמר 'פנים אל מ'פנים אל פנים': ולפי שפרשנו שהכול היה ב

פנים'. לפי שהייתה המראה הזאת מבוארת לו, עד שעשה מעשה עם המלאך,  

נאבקתי  –ונאבק עמו כאשר יעשה איש את רעהו. 'ותנצל נפשי': כי זה פלא גדול 

עם מלאך, וניצלה נפשי. ואף על פי שהיה במראה הנבואה, הנה נשאר בי דבר 

 כאילו היה ממש. 

לוהים' כי אם 'מלאך', אינה מפחיתה -ל רד"ק 'איש' אינו 'אשהעובדה שלדידו 

מהצורך שלו לסמן גבולות במאבק בין האישים: "שהכול היה במראה, לפי שהייתה 

המראה הזאת מבוארת לו ]=מוחשית עבורו[, עד שעשה מעשה עם המלאך, ונאבק 

 עמו כאשר יעשה איש את רעהו". רד"ק למעשה מפרש את הטקסט מנקודת מבטו

הסובייקטיבית של יעקב: המאבק לא התרחש במציאות, ובכל זאת יעקב חש אותו 

בבשרו "הנה נשאר בי דבר כאילו היה ממש", ונותן לכך ביטוי מילולי. כלומר, לדידו 

של רד"ק במקרה שלפנינו אין השפה משקפת אמת לוגית או את המציאות לאמיתה 

 כי אם השתקפות סובייקטיבית של אירועים. –
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ין שהן רש"י והן הירונימוס מייחסים חשיבות רבה לנושא מתן השם ימענ

'ישראל' ל 'יעקב', וככל הנראה שניהם רואים בפעולת השיום נקודת מפנה אישית 

הירונימוס אף כתב ספר שנושאו עבור יעקב והאירוע המכונן של האומה הישראלית. 

במתכונת דומה  המקרא, וספר זה הוא אחד בסדרה של ספריםהוא פירושי שמות 

כלי מסביר את הצורך בKamesar (1993:103 )שנכתבו כבר מימי פילון ואוריגנס. 

גיסא כיוון מאידך ולא נהוג לתרגם שמות עצם פרטיים, גיסא בכך שמחד י זה פרשנ

חלק חשוב ביותר היה מביא לאבדן תרגומם -השמות במקרא נושאים משמעות, איש

 רש"י מפרש: ממסרי הטקסט. 

 בה יעוד שהברכות באו לך בעק ו עליךלא יאמרכי  יאמר עוד שמך': בקלא יע'

 , אל-סופך שהקב"ה נגלה עליך בבית. לוי פניםיכי אם בשררה וג 173,יהירמבו

 רויש  ' :וזהו שכתוב .ואני שם אהיה ואודה לך עליהן .ושם הוא מברכך ,ומחליף שמך

ומה נתחנן  !? תחנן לויבכה המלאך ו ' )הושע יב:ה(.בכה ויתחנן לו ,אל מלאך ויוכל

ולא  !דבר עמנו שםתהמתן לי עד ש ' )שם(.אל ימצאנו ושם ידבר עמנו-בית? 'לו

שהיה  –' )בר' לב:ל( םשויברך אותו 'וזהו  ם.רחו הודה לו עליהוועל כ ,רצה יעקב

 )זוהר ח"ג מה א, בר"ר עח:ג(.  מתחנן להמתין לו ולא רצה

א עצמו מתבסס על בר' לב:כד. ורש"י מבסס את פירושו על הושע הנביא, שה

 תהמסייע(, בשלב הראשון משתמש רש"י בהושע כבמסננת 1969) Kristevaבלשון 

ורש"י מנצל לצרכיו הפרשניים את ההדהוד  – את פרשנותו תומעצב בר' לבבפיצוח 

שקיים בהושע י"ב לבר' ל"ב. בשלב השני, המדרש מותיר לרש"י לקרב את שני 

יהודי, ולקשר בין התחננות 'איש' ליעקב לבין בניית ההטקסטים לעולם המושגים 

 המקדש. -בית

לוי יכי אם בשררה וג ,יהירמבו בהישהברכות באו לך בעקבאומרו 'לא יאמר 

רש"י משווה על דרך  –' )יעקב מקבל את ברכת המלאך עם עלות השחר( פנים

ורה ככשרות )"רמייה"( של יעקב )לקיחת הב-הניגוד בין דרכיו העקלקלות, הלא

לבין דרכו הישרה נטולת המכשולים  –והברכה, גלות כפויה בארם, שעבודו ללבן( 

 
צא מרחם אמם, ועל כן אחז את עשו בעקבו,  בשעת לידתו, ניסה יעקב למנוע מעשיו שיי 173

כה:כו(. לאחר ששב עשיו רעב מצידו, מכר את בכורתו ליעקב בעבור  בר' ולכן נקרא 'יעקב' )
ל(. בבר' כז מתואר כיצד קיבל יעקב את ברכת יצחק שהייתה  -נזיד עדשים )בר' כה:כט 

 מיועדת לאחיו. 
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כל של ישראל, המגשימה את נבואת ישעיה מ:ד: 'והיה העקוב -והמתבצעת לעיני

 למישור'. 

Frege :( נתן את דעתו לשניות הקיימת בשמות העצם 364-382)פרגה תשמ"ד

בדומה לפרגה –צמו, הירונימוס, רש"י עהפרטיים, ומעניין להצביע על כך שהטקסט ב

ואנשי לשון אחריו, מתייחסים אל שם העצם הפרטי ואל תהליך השיום כתופעות 

פרגמאטיות משמעותיות ביותר. פרגה עמד )שם( על המייחד את השמות הפרטיים 

'תלמידו של  –משאר השמות. הוא מציין שניתן לענות לשאלה 'מי זה אריסטו?' 

אלכסנדר מוקדון'. אך בה בעת ניתן לומר שאריסטו הוא 'יליד  אפלטון ומורהו של

סטגריה'. שתי התשובות נכונות, אך הן מעשירות את עולם המושגים שלנו באורח 

ובעינינו, אין ספק כי 'להיות יליד סטגריה' אינו מידע חשוב כמו להיות תלמידו  –שונה 

ס' שניהם מסמנים את ו'פוספור-של אפלטון. פרגה נותן עוד דוגמה: 'הספרוס' ו

נוגה'. אולם, בעוד שהוראת המילה 'הספרוס' היא כשהכוכב נראה -המסומן 'כוכב

הוראת המילה 'פוספורוס' היא כשהכוכב נראה בחשכה. כלומר,  –בעלות השחר 

לשמות הפרטיים ערך קונוטטיבי רב, וכן אף כי מדובר באותו מסומן בדיוק, ושונה 

 ם, משום הקונוטציות השונות שהם מעלים. יאופן השימוש של מסמניו השונ

Russell (1973:103 סבור ששם עצם פרטי נבדל משם עצם כללי בכך שהוא )

מהווה מעין תיאור מתומצת של אדם או מקום. ראינו כי בפירושיהם מפרטים רש"י וכן 

הירונימוס את ההבדלים הקונוטטיביים הקיימים לדידם בשמות 'יעקב' ו'ישראל'. הם 

עים בידע הקשרי ובאטימולוגיה עממית, אולם בד בבד עם זאת, נראה שהם ימסתי

תופסים את השמות 'יעקב' ו 'ישראל' כבעלי משמעות ועל סמך זאת הם בונים תילי 

 תילים של סברות בעלות אופי תיאולוגי ופולמוסי.

 בפירושים פולמוסיים  ים היבט

-ומכך ניתן להיווכח ב ינוצר-המאבק בין יעקב לבין האיש עלה בפולמוס היהודי

דנו במה שמקודדות המילים 'יעקב'  'ורב יעבוד צעיר'-ב. (Berger 1996:32)'ניצחון ישן' 

וציינו שכבר במדרש גילו זיקה בין מאבקיו של  –'עשו' בפרשנות היהודית והנוצרית -ו

יעקב בעשיו, לבין המאבק של היהדות בנצרות. בפרשנות לפסוקים המובאים בפרק 

אצל  –להיווכח בכך שאף על פי שפרשנותם של רד"ק ושל רש"י הפוכות  ןזה נית

רד"ק 'איש' פירושו 'מלאך ה'', ואילו אצל רש"י זהו 'שרו של עשיו', הרי ברור שבשני 

המקרים, הפרשנויות מקשרות בין מאבקו של יעקב לאיש למאבק בין זה לעשיו. 



 

303 
 

תנו חז"ל למאבקו של נלמעשה כבר במדרש מצויים הדים למשמעות הפולמוסית ש

יעקב עם האיש: "אם יבואו אומות העולם להזדווג לישראל, יאמר להם הקב"ה: 

'שרכם לא יכול היה לעמוד בו, ואתם מבקשים להזדווג לבניו'. 'ויגע בכף ירכו': נגע 

בצדיקים ובצדיקות, בנביאים ובנביאות, שהן עתידין לעמוד ממנו. ואיזה זה? זה דור 

(. מהמדרש עולה זיקה בין המאבק לבין שמד והתבוללות. גהשמד" )בר"ר עז:

מעניינת בהקשר זה פרשנותו 'הפסיכולוגית' של רד"ק, הסבור שהמלאך בא לחשל 

והרי אמרנו שמטרתה אולי החשובה ביותר של  –את אביו של עם ישראל במאבקו 

הספרות הפולמוסית היהודית של תקופתו של רד"ק, הייתה לחשל את עם ישראל, 

לב -לא כל כך להחזיר מלחמה שערה. אם כן, דומה כי פרשנות רד"ק לבר' לב:כדו

 מילאה בדיוק תפקיד זה.

מאות שנים לפני  –לב התפרשו כבר בתנ"ך -למעשה הפסוקים בבר' לב:כד

 –לוהים. וישר אל מלאך ויוכל -לידת ישו: 'בבטן עקב את אחיו, ובאונו שרה את א

ה(. אמנם רש"י מצטט -שם ידבר עמנו' )הושע יב:דואל ימצאנו -בכה ויתחנן לו. בית

לוהים', והרי -'באונו הוא שרה את א-פסוקים אלו, אולם מעניין שאין הוא מאזכר ש

לוהים, וגם התרגומים הארמיים -פירושו של המידע המושמט הוא שיעקב נלחם עם א

 שהיא הלוהים. אולם מידע חשוב זה אינו מאוזכר בשום צור-הבינו שיעקב שרה עם א

על . מדוע אם כן רש"י מעדיף להסתמך על מדרש במקום בפירושו של רש"י

ובכך מעמיד את סיפור מאבקו של יעקב עם האיש  –נביא העל ואפילו תרגומים ה

יש להניח שלא זו בלבד שרש"י אינו מעוניין להציג מאבק כעימות בין יעקב לעשיו? 

ולציין  –וד תירוץ להשתלח בעשיו עבין אדם לאל, כי אם גם בר' לב ומדרשו מהווים 

 את ניצחון ישראל על הנצרות. בכך 

עבור רש"י, 'איש' הוא שרו  –בעוד שעבור הירונימוס 'איש' הוא ככל הנראה 'ישו' 

של עשו השנוא. על פי הידוע על פרשנות חז"ל ופרשנות אבות הכנסייה, סביר להניח 

איש' ליעקב מסמל את המאבק בין 'כי עבור רש"י, כמו עבור הירונימוס, המאבק בין 

ישראל לנצרות. לאור האמור לעיל תמוה מדוע רש"י עורך חקירה אטימולוגית -עם

 –, ונעזר בראיות מהארמית, המטשטשות את מרכיב המאבק מעמיקה בשורש א.ב.ק

והרי הלשונאי מנחם, הנהיר את מקור השורש א.ב.ק. דומה כי דבר זה נחוץ היה 

נוצרי. -יף עוד טפח בהתבוננות ההרמנויטית במאבק היהודיסלרש"י משום שהוא מו

נראה כי חכמת הלשון מאפשרת לרש"י לתפוס מאבק זה כמאבק שבו קיים מרכיב 
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מתעצמים ה בני אדםדרך  ,שכן", "'ויתקשר'שהוא לשון  ראהני ולרגשי חזק ביותר )"

יקטים ל"(, כמאבק שבו לאחד משני הצדדים או לשניהם קונפלהפיל איש את רעהו

"(. אם 'עניבה'לשון "(, כמאבק שבו האחר חונק )"בזרועותיו שחובקו ואובקו פנימיים )"

וחשובים ביותר  –כן, הדיון האטימולוגי מוסיף למדרש מרכיבים שאינם בולטים בו 

 נוצרי.-בפולמוס היהודי

'ורב יעבוד צעיר' את מרכיב האופטימיות של רש"י באשר לתוצאות '-ציינו ב

ים בין יעקב לעשיו. הפירוש השני שהבאנו כאן בשם רש"י דן במדרשי מהאימאבק 

 בהיעק"ישראל מדרך של -שמות, ונראה שהוא מביע בו תקווה לשינוי בגורלו של עם

" הבאה לידי ביטוי באילוץ עשו לברך את יעקב לוי פניםישררה וגלדרך של " ,"יהיורמ

 ובהגשמת הנבואה 'והיה העקוב למישור'. –
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דֹות ֵאֶּלה( ב)לז  ַבע ֶבן יֹוֵסף ַיֲעֹקב ֹתלְּ  שְּ

ֵרה נָּה ֶעׂשְּ יָּה שָּ יו ֶאת ֹרֶעה הָּ   ַבֹצאן  ֶאחָּ

הּוא ֵני ֶאת ַנַער  וְּ ה  בְּ הָּ לְּ ֶאת בִׁ ֵני וְּ ה  בְּ פָּ לְּ   זִׁ

ֵשי יו נְּ ֵבא ָאבִׁ ם ֶאת יֹוֵסף ַויָּ תָּ בָּ ה דִׁ עָּ   ֶאל  רָּ

יֶהם   ]...[. ֲאבִׁ

עּו נָּא ַהֲחלֹום ַהֶזה   ֵליֶהםאֲ ַוֹיאֶמר ( ו) מְּ שִׁ

י תִׁ מְּ לָּ ים ( ז). ֲאֶשר חָּ מִׁ ַאּלְּ נּו מְּ ֵנה ֲאַנחְּ הִׁ וְּ

י  תִׁ ה ֲאֻלמָּ מָּ ֵנה קָּ הִׁ ֶדה וְּ תֹוְך ַהשָּ ים בְּ ֲאֻלמִׁ

ֻסֶבינָּה ֲאֻלֹמֵתיֶכם  ֵנה תְּ הִׁ ה וְּ בָּ צָּ ַגם נִׁ וְּ

 ָּ ַתֲחֶוין שְּ י ַותִׁ תִׁ רּו לֹו ( ח: )ַלֲאֻלמָּ ַוֹיאמְּ

יו שֹול  ֶאחָּ ם מָּ ֵלינּו אִׁ ֹלְך עָּ מְּ ֹלְך תִׁ ֲהמָּ

ֹנא ֹאתֹו ַעל   פּו עֹוד ׂשְּ נּו ַויֹוסִׁ ֹשל בָּ מְּ תִׁ

יו רָּ בָּ ַעל דְּ יו וְּ ַוַיֲחֹלם עֹוד ( ט). ֲחֹלֹמתָּ

יו ַוֹיאֶמר  ֶאחָּ ַסֵפר ֹאתֹו לְּ ֲחלֹום ַאֵחר ַויְּ

ֵנה ַהֶשֶמש  הִׁ י ֲחלֹום עֹוד וְּ תִׁ ַלמְּ ֵנה חָּ הִׁ

ַאחַ  ֵרַח וְּ ַהיָּ ים וְּ בִׁ ר כֹוכָּ ׂשָּ ים ד עָּ ַתֲחוִׁ שְּ מִׁ

י ַסֵפר ( י). לִׁ יו ֶאל ַויְּ ֶאל ָאבִׁ יו וְּ ַער ֶאחָּ גְּ  ַויִׁ

יו בוֹ  ה לוֹ  ַוֹיאֶמר  ָאבִׁ  ֲאֶשר  ַהֶזה ַהֲחלֹום מָּ

תָּ  מְּ לָּ י  נָּבֹוא  ֲהבֹוא  חָּ ָך ֲאנִׁ מְּ אִׁ ַאֶחיָך וְּ  וְּ

ַתֲחֹות שְּ הִׁ ָך לְּ ה לְּ צָּ   :ָארְּ

Vulg: (2) Et hae sunt generationes eius 

Ioseph cum sedecim esset annorum pascebat 

gregem cum fratribus suis adhuc puer et erat 

cum filiis Balae et Zelphae uxorum patris sui 

accusavitque fratres suos apud patrem crimine 

pessimo […].  

(6) Dixitque ad eos audite somnium meum 

quod vidi. (7) Putabam ligare nos manipulos 

in agro et quasi consurgere manipulum 

meum et stare vestrosque manipulos 

circumstantes adorare manipulum meum. (8) 

Responderunt fratres eius numquid rex 

noster eris aut subiciemur dicioni tuae haec 

ergo causa somniorum atque sermonum 

invidiae et odii fomitem ministravit. (9) 

Aliud quoque vidit somnium quod narrans 

fratribus ait: "vidi per somnium quasi solem 

et lunam et stellas undecim adorare me". (10) 

Quod cum patri suo et fratribus rettulisset 

increpavit eum pater, et dixit: quid sibi vult 

hoc somnium, quod vidisti num ego et mater 

tua et fratres adorabimus te super terram?  

 ( 402 עמ'לאנגלית )תרגומים 

בר' לז מתאר את חיי יוסף לפני שמכרוהו אחיו והורד למצרים, וזהו הפרק הראשון  

נ(. סיפורים אלו עשירים במרכיבים -יוסף )בר' לז יבתוך המחזור הארוך של סיפור

קצז( קיימים מדרשים -ספרותיים ובלקחים חינוכיים. על פי חסידה )תשכ"ד:קפה

 
 י(-וסף )בר' לז:גיחלום 
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שמבקרים את התנהגותו של יוסף. אולם מרביתם מפליגים בגדלותו של יוסף, ביופיו, 

שפע הבחכמתו, בגבורתו, בנאמנותו לאבותיו, בכיבוד האב שלו, ביכולת להשפיע מ

פוטיפר, הוא זכה -ועל כיבוש יצרו במעשה אשת –החומרי לסביבתו, ובצדקותו 

 לתארים 'יוסף הצדיק', 'שומר הברית', 'צדיק יסוד עולם'.

בקרב הפרשנים הנוצרים יוסף נתפס כדמות טיפולוגית של ישו, ואחיו שהסבו לו 

הצדיק הסובל  לסבל זוהו עם בני העם היהודי. יתרה מזאת, קיום המוטיב הספרותי ש

בשני הסיפורים, סייע לערוך הקבלה בין סבלו של יוסף לסבלותיו של ישו, ולטעון 

( בימי הביניים דמות יוסף עוררה 2004)  Dahanשסיפור זה מנבא את זה. לדידו של 

התעניינות רבה גם משום היותה מופת חינוכי, ולפיכך נכתבו עליה מחזות רבים. דמות 

בן זמנם של פרשני -ויקטור -ריצ'רד מסנטלוגי, ולדוגמה ויוסף עלתה בשיח התיא

אשר עוסקת בסיפורי יוסף. בספר זה  "Liber exceptionum"יצי"ב, כתב מסה ששמה 

ומובעת תקוותו שכשם שאחי יוסף הכירו  – וליהודים שצלבו את ישים שולאחי יוסף מ

 שו.ייכירו היהודים בשבה אחרית הימים אותו בסופו של דבר, כן תקרב 

 מארון הספרים של המתרגם

 –: 'כי אחיו גם הם לא האמינו בו' 7:5בברית החדשה דמות יוסף נרמזת ביוחנן 

דהיינו יוחנן עורך הקבלה בין יוסף לישו, על יסוד העובדה שגם זה וגם זה נדחו על 

על ידי אחיו היהודים. בכתבי אבות  –על ידי אחיו בני יעקב, ישו  –ידי אחיהם: יוסף 

סייה מתגלה יוסף כדמות בעלת ממד כריסטולוגי חשוב יותר מאשר בברית נהכ

האב, ואילו -לוהים-החדשה: אצל קיסריוס מארלס למשל יעקב נתפס כטיפוס של א

ואהבתו של יעקב ליוסף נתפסת כעין אהבת  174הבן,-לוהים-יוסף הוא טיפוס של א

כשל זו של ישו )מתי  (. כותנת הפסים של יוסף ססגונית3:17'האב' את 'הבן' )מתי 

גוונים, שהרי היא מורכבת מאומות רבות, ובאמתחתה -אשר כנסייתו רבת –( 27:35

דרכים רבות לישועה: עלייה על המוקד, וידוי, כמורה, וביצוע מעשי צדקה. עבורו, 

 המצריים מסמלים את האומות אשר עד בוא ישו סבלו מחרפת רעב לדעת האל. 

עבורו חלום יוסף החל להתגשם רק עם בוא ישו  .אמברוזיוס הקדיש ספר ליוסף

לדידו,  175עשר תלמידיו, אביו יוסף ואימו מרים.-לירושלים אז השתחוו בפניו אחד

שכן ישו, כמו יוסף,  –משמעות ההשתחוויה ליוסף טרם הגיעה להגשמתה המלאה 

 
174Caesarius Cabillonensis, "Sermones", 90.1. 
175 Ambrosius, "De Joseph", 2:8-3:9. 
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 האינו מוצא את אחיו, שהרי היהודים ממאנים להאמין בו. אולם, שליחת יוסף דותיינ

אחיו כבר התגשמו הלכה -המרעית, ובכלל התגלותו בפני-כדי לברר את שלום צאן

וכמו יהודה וראובן שהקדימו להכיר את יוסף, כן ישנם  –למעשה, שהרי ישו בא 

 יהודים המאמינים בישו ובזכות זאת נושעים. 

עבור אמברוזיוס, פשיטת כותונתו של יוסף והכתמתה בדם, היא טיפולוגית 

קריות קיבל יותר -איש-כרומאטיוס מדגיש שיהודה 176יו של ישו וצליבתו.דלפשיטת בג

רוצה  –שקלי זהב(  20שקלי כסף(, משקיבלו אחי יוסף ) 30כסף על מכירת ישו )

-עבור ישו בדבריו הרוויים אנטי 177לומר כמה רבה הייתה שינאת היהודים כלפי ישו.

שנוא בידי אחיו ונמכר על  היהודיות אומר קיריליוס מאלכסנדריה שישו כמו יוסף הי

יוסף, ראו הפרושים היהודים שישו עומד לרשת את הגדולה -ידם. כמו אבותיהם אחי

אם כן, הפרשנות הנוצרית על יוסף עשירה במיוחד  178והתפארת, ולפיכך זממו להרגו.

 יהודיים.-בסממנים אנטי

בוולגאטה אין  –שיוסף מביא את דיבת אחיו אל אביהם  ךבעוד שבמקור מדובר על כ

המילה 'דיבה' מאוזכרת, ובמקום זה מתואר שיוסף מדווח על פשעיהם הגרועים ביותר 

 של בני יעקב, ויכול להשתמע שהוא מדווח על פשעיהם של ישראל. 

ובאופן עקבי מתורגם  –י -הפועל 'להשתחוות' מופיע שלוש פעמים בבר' לז:ז

. תרגום זה מציב מספר בעיות: אמנם, בלשון 'adorare'טינה ובוולגאטה לבווטוס 

Beekman & Callow (1974) 'adorare ושתי  –' הוא 'תחליף תרבותי' לשורש ש.ח.ה

הקדום. אולם, אין חפיפה -הן הרומי והן העברי–המילים משמשות בשפת הפולחן 

הוא פועל  'adorare'ועל פסמנטית בין הפעלים: בניגוד לש.ח.ה שהוא פועל יוצא, ה

( ש.ח.ה הוא שורש המצוי באכדית, וגם באכדית יש לו 1987:648) Kleinחוזר. על פי 

וביסודו של דבר, 'להשתחוות' פירושו 'להתכופף'. לעומת זאת,  –משמעות דומה 

)שהוא פועל של  'orare'(, ומהפועל -)=ל 'ad'מורכבת ממילת היחס  'adorare'המילה 

ושה הוא 'לעבוד' או 'להעריץ' דמות או אלוה )חוה קורזקובה(. אם כן, ראמירה(, ופי

 
176 Ambrosius, "De Joseph", 3.15. 
177 Chromatius, “Sermones”, 24.4. 
178 Cyril of Alexandria, "Glaphyra in Pentateuchum", 6.4, in Ancient Christian Commentary 
on Scriptures, 2, p.233. 

 
 תיאולוגיים ושולחן המתרגם-אתגרים לשוניים 
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גוף ומהווה דרך של נימוס, המבטאת כבוד והכנעה -בעוד שהשתחוויה שייכת לשפת

'הערצה' היא מונח מעולם הדיבור ומשמעותו הראשונית של הפועל  –לשליט כלשהו 

'adorare'  .'היא 'להתחנן 

יאולוגית עוד יותר חזקה בתרגום מטבע הלשון תהבדלים אלו מקבלים משמעות 

'להשתחוות ארצה' אשר בקונטקסט של פולחן זהו ביטוי אידיומאטי, אשר אין 

 adorabimus te super'מפרקים אותו לחלקיו. בוולגאטה 'להשתחוות לך ארצה' תורגם  

terram' –  ואם כן, קיימת הנהרת יתר שכן 'להשתחוות ארצה' פירושו'adorare' ,אילו ו

'super terram'  הוא בגדר של תוספת אשר אולי מעניקה ממד אוניברסאלי

להשתחוויה. יוצא אם כן שבמקום 'הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחוות לך ארצה?' 

 num ego et mater tua et'כתוב 'כלום נעבוד אותך על פני כל האדמה?':  –)בר' לז:י( 

frateris tui adorabimus te super terram?'   

תרגום משפט זה מציב בעיה נוספת הכרוכה בתרגום המבנה הלשוני 'הבוא 

נבוא'. מבנה זה מורכב מה"א השאלה המלווה בפועל במקור מוחלט ושל הפועל 

שהוא מילה המסמנת שאלה מנחה  –)'האם'(  'num'המוטה. הוא תורגם בוולגאטה: 

לשאלות במקרא ערך  Joϋon & Muraoka (2006:573)שתשובתה שלילית. על פי 

רטורי, במיוחד אם אינן מלוות בתשובה. כמו כן, מבנה של מקור מוחלט ופועל נטוי 

(. ככל הנראה בווטוס לטינה היו מודעים 393הבא בשאלה מצביע על ספק )שם:

 numquid'למיוחד שבמנה לשוני זה ותרגמו אותו מילה במילה תוך יצירת הבראיזם: 

venientes veniemus'  . 

 תיאולוגיים-תשובות פרשנות יצי"ב לאתגרים הלשוניים 
  הלשוניים וממדיהם פירושים

 רש"י מפרש:

נבוא': והלא אמך כבר מתה. והוא לא היה יודע שהדברים מגיעים -'הבוא

לבלהה שגידלתו כאימו )בר"ר פד:יא(. רבותינו למדו מכאן שאין חלום בלא דברים 

 בטלים )ברכות נה:א(. 

 הוציא הדבר מלב בניו שלא יקנאוהו לכך. אמר לו: ל ויעקב נתכוון 

 כשם שאי אפשר באמך, כך השאר הוא בטל.  –'הבוא נבוא וגו' 
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על פי רש"י, יוסף חולם שאביו ואמו משתחווים לפניו, ואולם על פי המדרש 

מההקשר ידוע שרחל אמו מתה בשעת לידת בנימין )בר' לה:יח(. כמו כן, יוסף "לא 

אם כן, יוסף מצפה מאמו  –מגיעים לבלהה שגידלתו כאימו"  םהיה יודע שהדברי

החורגת, שתשתחווה ליוסף אפיים ארצה. כלומר חלום יוסף הוא חלום, שלא יכולה 

 להיות לו משמעות בעתיד.

 רד"ק מרחיב בביטול שמעורר חלום יוסף: 

אפשר לאמך שכבר מתה, כשם שבטל החלום בזה, -'אני ואמך': כשם שאי

 –אפשר לחלום בלא דברים בטלים -ורבותינו ז"ל למדו מכאן, כי אי כך בטל כלו.

אפשר לבר בלא תבן, כך אי אפשר לחלום בלי דברים -וכך הוא אומר: כשם שאי

 בטלים )ברכות נה:א(.

ובלשון הביטול של רש"י ורד"ק,  –לשאלת שמציג יעקב שתי תשובות אפשריות 

יהם האות למשמעות העקיפה הוא ריש עדות מצדם לזיהוי משמעות עקיפה. על פי דב

והרי אמו של יוסף שמופיעה לו  – 'תהא תרומתך אמתית ונכונה'הפרת כלל האיכות: 

. )"והלא אמך כבר מתה"( בחלום, מתה זה מכבר בשעה שהוא חולם את חלומו

לשוני ספציפי, הקשור ישירות -הרמזים לאמיתות השערתו של רש"י מקורם בידע חוץ

וכן  – המבע )בבר' לה  מסופר על מות רחל בזמן לידת בנימין( לנסיבות שבהן נהגה

: "רבותינו למדו ידע כללי ומוסכם על טבעו המפוקפק של מידע המופק מחלומותב

 . מכאן שאין חלום בלא דברים בטלים"

( הפרת כלל האמת מתפרשת כאירוניה אם היא נעשית 1975:49) Griceעל פי 

Wilson & Sperber (1981  )אמו שכבר מתה. על פי  והרי יוסף חולם על –באופן בוטה 

באה לידי ביטוי בהדהוד דבריו ומחשבותיו אמירה אירונית  Sperber & Wilson (1992,)-ו

וכאן, יוסף אומר: 'הנה חלמתי חלום עוד והנה השמש והירח  –של מושא הביקורת 

מילים אלו הם: לשמהדהדים יעקב ואחד עשר כוכבים משתחווים לי' )בר' לז:י(, ודברי 

הבוא נבוא אני ואמך ואחיך להשתחוות לך' )בר' לז:י(, ודבריו נשמעים כפשר שנותן 

ביקורתי, והיא מכוונת  של יעקב משחקת תפקידאירוניה יוסף לחלום. אין ספק כי ה

של יוסף יותר מדברי רש"י עולה שהיא נועדה להמיר פגיעה קשה ו –כנגד הקרבן 

. השימוש החוזר להוציא הדבר מלב בניו שלא יקנאוהו לכך" ן: "ויעקב נתכוובידי אחיו

מביע את מודעותו של רש"י לכך שבפרהסיה לכל הפחות, של רש"י בשורש 'בטל', 
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  Haverkateועל פי  –מדברי יוסף להביע הסתייגות וריחוק ככל שיותר מעוניין יעקב 

 ( האירוניה מלווה בהסתייגות.  1990:107)

 

 ירושיםפב פולמוסיים  ים היבט

מנקודת ראותה של הנצרות  ויוסף מכיל מרכיבים ספרותיים שנתפסמכירת סיפור 

וכאן בשתים עשרה  –עשרה בני יעקב -כבגידת היהודים בישו: כאן מדובר בשתים

השליחים של ישו. כאן יהודה מוכר את יוסף לישמעאלים, וכאן יהודה איש קריות 

גדולה, וכאן הנצרות מנצחת חרף למוכר את ישו. כאן ישו הנבגד והסובל עולה 

צליבת ישו. סברה רווחת היא שהממד הפולמוסי של סיפור יוסף מצוי כבר במדרש 

Kalimi 2002:87) מעניין שכשם שיוסף נתפס כדמות טיפולוגית של ישו כן חז"ל :)

מקבילים בין יוסף לבין יעקב באופן מאולץ לעיתים )בר"ר פד:ו(, כנראה כדי לתת 

ומדרש זה מובא בידי רש"י בדה"מ  –נוצריות שהופיעו כבר בזמנם  מענה לטענות

מהווה עדות שדמותו של יוסף  (Berger 1996:17)'אלה תולדות יעקב'. 'ניצחון ישן' 

הייתה עניין לפולמוס. יתרה מזאת, אמרנו שבית מדרשו של רש"י ניהל יחסים הדוקים 

הוא דמותו המרכזי ר נושאו שאוהנה במנזר זה נכתב חיבור  –ויקטור -עם מנזר סנט

הוא בעצם כתב אישום חמור נגד היהודים  זה יהודי-פולמוסי ואנטי, וחיבור של יוסף

. מעניין שלכאורה פולמוס זה לא הותיר רישום (Dahan 2004:76) הבוגדניים והרשעים

אולם, בכל זאת ניכרים דפוסי פולמוס סמויים בפרשנות  –מפורש בפרשנות יצי"ב 

 ורי יוסף.פיצי"ב לסי

אף על פי שקשה להכליל אולם פירושי יצי"ב על בר' לז מעוררים תמיהה משום 

צדדיותם ויחסם השלילי כלפיו. -חוסר ההתחשבות בתלאותיו של יוסף, ואולי חד

, וכמוהו הוא כביכול אמביוולנטי כלפי יוסף אמנם רש"י מתבסס בעיקר על בר"ר

תחילת פירושו אומר רש"י "על ידי זה בצדדי כל כך. כבר -אולם נראה שבר"ר לא חד

 .זהו פשוטו של מקרא דבר דבור על אופניו" –נתגלגלו ]בני ישראל[ וירדו למצרים 

מדוע אמנם זהו פשט הדברים, אולם מדוע רש"י מקדים להזכיר עובדה מאוחרת זו? 

? האם תמיד הוא זהו פשוטו של מקרא דבר דבור על אופניו""-קפיד לציין שהוא מ

יוסף הוא זה שמושלך לבור, ואולם יעקב מוצג כקרבן תלאות יוסף: ת זאת? אעושה 

"ביקש יעקב לישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף" )דה"מ 'אלה תולדות יעקב'(. 
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אם כן, כבר בתחילת דבריו, רש"י מתאר את יוסף כאשם בירידה למצרים, וכאדם 

 שמפר בלא צורך ממשי את המהלך הרגיל של החיים.

' לז:ב כתוב: "יוסף בן שבע עשרה שנה היה רועה את אחיו בצאן והוא נער רבב

ורש"י  –את בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו, ויבא יוסף את דיבתם רעה אל אביהם" 

 על פי המדרש מפרש:

'את דבתם רעה': כל רעה שהיה רואה באחיו בני לאה היה מגיד לאביו: שהיו 

י השפחות לקרותן עבדים, וחשודין על העריות. נאוכלין אבר מן החי, ומזלזין ב

כדי  –ובשלושתן לקה: 'וישחטו שעיר עזים' )בר' לז:לא( במכירתו, ולא אכלוהו חי 

ל'עבד נמכר  –שילקה בשחיטה. ועל הדבה שסיפר עליהן שקורין לאחיהם עבדים 

:ז( ט'ותשא אשת אדוניו' )בר' ל –יוסף' )תהילים קה:יז(. ועל העריות שסיפר עליהן 

 )ירושלמי פאה א:ה(.

אמנם כתוב בתורה שיוסף הוציא דיבת אחיו רעה, אולם אין התורה נותנת 

פרטים על מעשהו של יוסף. אף על פי כן רש"י מפרט את עבירות יוסף ואת עונשן 

כדי שילקה  –על פי המדרש בירושלמי, המתבטא בבוטות כלפי יוסף: "לא אכלוהו חי 

. כלומר, חרף האשמה הכבדה ה בעונש מידי שמיםקשיל דהיינו כדי – בשחיטה"

הרובצת על אחי יוסף על פי הסיפור המקראי, לא נמנע רש"י מלציין כמה גדול 

לתת בכך האם רש"י רצה  ומוצדק הוא מבחינתו כעסם של האחים כלפי יוסף.

 גם חזקוני מקטרג על יוסף:לגיטימציה לשינאת אחים? 

ער היה רועה בצאן את אחיו בני בלהה נ'והוא נער': והמקרא מסורס: והוא 

כי הוא היה נער. 'בצאן':  –ובני זילפה. ואל תתמה שהיה מביא דיבתם אל אביהם 

שהיה שומר עליהם, ושומר מה יעשו בצאן שלא ישחיתו, שהיה  –'הצאן' לא נאמר 

נאמן לאביו. 'ויבא יוסף את דיבתם רעה': לפיכך שנאוהו כולם: בני השפחות מפני 

ובני הגבירה נתקנאו בו על שאותו אהב אביהם מכל אחיו, והיו יראים פן  –הדיבה 

)בר' כז:כט(  'הווה גביר לאחיך'ימליכהו יעקב עליהם, כמו שרצה יצחק לומר לעשיו: 

 בשביל שהיה אוהבו. 

. מדוע בכלל מילית המושא הישיר , אולם היא בעיקרהוא 'עם' המשמע'את' 

מחזקוני עשוי להשתמע , מכל מקום משמעית?-וחזקוני היה צריך להשתמש במילה ד



 

312 
 

עיקרי שיוסף היה נוהג בבני השפחות כבצאן, שכן גם אם מתעלמים מהמובן הגם 

שהוא חמור במיוחד, הרי גם בהמשך חזקוני אומר שיוסף היה מוציא דיבה  של 'את'

על בני זילפה ובלהה. כלומר, על פי חזקוני אם יוסף לא התאכזר לבני השפחות, הרי 

וציא את צד שני התרועע אתם ומצד אחד ה: היה מפרצופיות כלפיהם-וא התנהג בדוה

. הסברה שהוא מתכוון לכך מתחזקת, לאור העובדה שרש"י אומר על אחי דיבתם

יוסף: " 'ולא יכלו דברו לשלום': מתוך גנותם למדנו שבחם, שלא דברו אחת בפה 

ותו: בני השפחות משום שהיה א'כולם' שנאו -ואחת בלב". כמו כן, חזקוני מדגיש ש

מוציא דיבה עליהם, ובני לאה הגבירה משום שקינאו בו. יתר על כן, כדי לתאר את 

והרי לא יעלה על הדעת  –חשיבות יוסף על פני אחיו, חזקוני משתמש בדוגמה מעשו 

 שבבית מדרשו של רש"י יערכו הקבלה בין עשיו לבין אחד מבניו של יעקב. 

ל תתמה שהיה מביא דיבתם אל ואעל יוסף: " סניגוריהם גת קיימזה בחזקוני 

נוכחות דברי  .'בשביל שהיה אוהבו', 'שהיה נאמן לאביו", 'כי הוא היה נער אביהם

בשתי דרכים את ר יניתן להסבהסניגוריה אין בה כדי להפחית מחומרת הקטיגוריה. 

זכתה לכל כך  דמות יוסףאצל רש"י:  לו, אשר כמוהם קיימים גםהלסניגוריה הדברי 

, עד כי לא היו מתקבלים על הדעת דברי בקרב יהודים ונוצרים הרבה אהדה

על פי הנצרות, ישו מלווים בדברי סנגוריה. כמו כן, היו לא לולי עליו איהקטגוריה 

, וכדרכם ואילו חזקוני מבקש להבהיר שיוסף אינו דמות מושלמת –מעולם לא חטא 

כלומר, חזקוני נוקט י אף חטא מאוד. לואוחטא הוא בנערותו , אדם של בני

ולא –באיסטרטגיה פולמוסית של טבעון, האומרת שיוסף הוא יצור אנושי טבעי 

בכדי לבטל את חריפות דברי הסניגוריה אין ביחד עם זאת, מישהו הדומה לאל. 

על פי רש"י וחזקוני שנאת האחים הייתה קשורה באופן הדוק ללשונו הרעה הקיטרוג. 

והוא  – וסף. יתר על כן, רש"י רואה במכירת יוסף עונש על מעלליויבמיוחד של 

 . מפחית מחומרת מעשה האחים

בסיסם הדברים הבאים  –הדברים שאמרנו בפיסקה הקודמת צמודים לפשט 

מרש"י יוסף מצטייר כנשי או על כל פנים כאדם בעל יצר מיני . הפשטי דחוק מאוד

פד:ז: "יוסף היה מתקן בשערו ומשמש  רמפותח: פעמיים הוא מאזכר את המדרש בר"

בעיניו כדי שיהא נראה יפה", פעם בהקדמה )בר' לז:ב( ופעם בהקשר לסיפור אשת 

והרי  – השאלה היא מדוע רש"י חוזר על מדרש זה הרחוק מהפשט .פוטיפר )בר לט:ו(

? דומה כי שיוסף היה 'יפה תואר ויפה מראה' הוא שכתוב שםפשט ב וכל בסיס
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שהוא אולי המוטיב המתקשר ביותר  –הטיל ספק בצדיקותו של יוסף למטרתו היא 

ליוסף )בר"ר פז:י(. קיימות עוד ראיות לכך: אמנם "שם שמים שגור בפיו" )ד"ה 'כי ה' 

אתו', לט:כג(, אולם הוא לא האמין די בה' וסמך ששר המשקים יגאל אותו מכלאו 

אשר אחד בפה ואחד בלב גם  כלומר, יוסף מצטייר כאדם – , מ:כג('ויזכרהו')דה"מ 

יפור הפיתוי של אשת פוטיפר אולי אינו קורה לו במקרה: בעניינים של אמונה בה'. ס

רש"י מפרש 'לעשות מלאכתו', "לעשות צרכיו עמה" )בר' לט:יא(. יוסף מתהולל 

במצרים: " "ויהי יוסף יפה תואר': ]...[ אמר הקב"ה: אביך מתאבל ואתה מסלסל 

ך את הדוב!". אם כן, לא זו בלבד שמעשיו של יוסף בנערותו לא בבשערך? אני מגרה 

 נהג כשורה.  לאהיו ראויים, כי אם גם כמבוגר הוא 

האם רש"י תמיד חש מחוייב אולם  –עיקר דברי רש"י מבוססים על המדרש 

ראוי לציין כי לא מעט מדרשים דורשים בשבחו של יוסף: על פי להביא כל מדרש? 

ואביו נהג בו בכבוד וירא ממנו )בר"ר פד:יג(. "וכל  –דומה לאביו  הבר"ר פד:ח יוסף הי

הלכות שמסרו שם ועבר ליעקב מסרן לו" )בר"ר פד:ח(. בר"ר פד:י מתייחס אליו 

כנביא. עמידתו של יוסף בפני פיתויי אשת פוטיפר שיוותה ליוסף דימוי של צדיק 

נגאל ישראל  וזצדיקות בזכות  ודימוי זה הוא דומיננטי במסורת היהודית. – )בר"ר צ:ג(

( המסורת קישרה בין מכירת יוסף 1998:442) Kugel)בר"ר פז:ח(. יתרה מזאת, על פי 

לבין עמוס ב:ו: 'כה אמר ה' על שלושה פשעי ישראל ועל ארבעה לא אשיבנו: על 

 –מכרם צדיק ואביון בעבור נעלים'. אולם, אין ברש"י לפסוקים אלו זכר לפסוק זה 

בפירושו לעמוס, אין הוא מאזכר את יוסף. מדוע אפוא מתעלמים  ,יתרה מזאת

מהקשרים הקיימים בין סיפור יוסף לבין הנביאים אשר קישרו בין פיצול עם ישראל 

מדוע פרשני יצי"ב כה מקטרגים על יוסף?  ?וקעקוע כוחו לבין סיפור מכירת יוסף

רעים של יוסף? האם ההאם לא היה ראוי שמפאת כבודו של יעקב, יצניעו את מעשיו 

מדוע כה חשוב היה לרש"י ליצור בקיעים בדימוי הצדיק שיש יוסף לא נענש די? 

'רצח אופי'? תשובה אפשרית לשאלות אלו קשורה לכך לו  עורכיםמדוע  ?ליוסף

'צדיק הסובל', והרי בעיני הנוצרים סיפור יוסף מטרים את -שבנצרות ישו נתפס כ

צדיק, ספק אם סבל,  לא היהשיוסף לציין א אפוא יתלאותיו של ישו. מטרת רש"י ה

 ואם סבל הוא סבל בצדק.

אף על  –"דברים בטלים" מיסודם -חלומות יוסף מתוארים על ידי רש"י ורד"ק כ

פי שקיימות עדויות בטקסט המורות שיוסף ניצח את אחיו, ואף על פי שצאצאי יוסף 
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הגדולה של ממלכת ישראל  היו מהמנהיגים של עם ישראל וניתן לראות גם בעצמתה

את התגשמותם. על פי חזקוני חלום יוסף נפרע שטרו זה מכבר: "'ותשתחווינה 

לאלומתי': אות היא כי לעולם יצפו לתבואתו, כי הוא משביר לכל הארץ" )חזקוני(. 

בפירוש זה חזקוני מאזכר את מפעלו של יוסף במצרים כמשביר, וממנו עולה כי חלום 

ישראל השתחוו ליוסף כי אם -לא בני. כלומר, יו של יוסףמיוסף התגשם עוד בי

קרי הגויים, שחבו ליוסף את חייהם מפני שהציל אותם מהרעב. השאלה -המצריים 

הנשאלת היא מדוע מתייחסים פרשני יצי"ב בביטול כלפי חלומות יוסף ומתעלמים 

לכת מהאם האיבה העתיקה בין ממלכת יהודה למ –מפשריו ההיסטוריים האפשריים 

? ייתכן אפוא שההימנעות מלתת ערך מעשי לחלומות לכך ישראל היא הסיבה

 'הנבואיים' של יוסף נועדה לטשטש את הטרמת ניצחון הכנסייה.  

לא זו בלבד, שפירושי יצי"ב מכילים קיטרוג רב על יוסף, אלא שהיחס כלפי 

מ 'ולא יכלו "האחים מצטיין בסלחנות יתרה: ראינו כי רש"י למד עליהם סנגוריה )דה

ועל סמך זה  –דברו לשלום'(. כתוב שיוסף הושלך לבור שאין בו מים )בר' לז:כד( 

חזקוני טוען: "שאם היו בו מים, לא היו משליכים אותו שם להמיתו". כלומר על פי 

חזקוני, אחי יוסף אינם בחזקת רוצחים. ועוד, הסברה המקובלת היא שאחי יוסף מכרו 

ולה כי המדנים הם שמכרו את יוסף. מדוע אם כן לומדים עואילו מחזקוני  –אותו 

נוצרית, הרי -סנגוריה על האחים? נראה שאם מעתיקים את עניין זה לזירה היהודית

 – ישראל, ולהתנקות מאשמת רצח ישו-ייתכן שמשמעותם היא ללמוד זכות על בני

 .בבחינת אומר: "ידינו לא שפכו את הדם הזה"

עטים שרש"י לא היה עקבי ביחסו הקשה כלפי יוסף, מאמנם קיימים סימנים לא 

אולם גם בפרשת ויגש המתארת את היוודעות יוסף לאחיו, רש"י שם בפי יהודה 

דיבורים קשים כלפי יוסף, אשר מאירים אולי על עוד סיבות ליחס הקשה אשר לו 

 זוכה יוסף בפרשנות יצי"ב:

ייכנסו דבריי באוזנך )בר"ר  :'ויגש אליו ]...[ ידבר נא עבדך דבר באוזני אדוני'

צג:ו(. 'ואל ייחר אפך': מכאן אתה למד שדיבר איתו קשות. 'כי כמוך כפרעה': ]...[ 

סופך ללקות בצרעת, כמו שלקה פרעה. דבר אחר: מה פרעה גוזר ואינו מקיים, אף 

 אתה כן ]...[. דבר אחר: אם תקניטיני, אהרוג אותך ואת אדוניך )בר"ר צג:ו(.
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זה מעניין מכמה בחינות, ראשית אף על פי שהוא מתייחס למצב  יפירוש מדרש

של היוועדות יוסף לאחיו ולפיוס ביניהם הרי יהודה תוקפני כלפי יוסף. רש"י גם 

מקפיד לציין שלאחר מות יעקב השתנה יחסו של יוסף לרעה )בר' נ:טו, על פי 

כביכול שתנחומא שמות(. השאלה היא מדוע האיבה נותרת על קנה הרבה אחרי 

התיישבו ההדורים? שנית, במדרש שלפנינו יהודה שמהווה דמות טיפולוגית של העם 

היהודי, ושמצוי בעמדה של חולשה פונה ליוסף ובעצם גם לפרעה הגוי שנמצאים 

במעמד של כוח. אולם, על פי המדרש ועל פי רש"י יהודה מאיים עליהם ואינו 

את טענותיו בתוקף. ייתכן אפוא  חוהוא מתנהג אפוא כיהודי גאה השוט –מתרפס 

שקרבת יוסף לעולם הנוכרי ולמלכות הגויים לא השתקפה באורח חיובי בחברה 

 היהודית של ימי הביניים ששאפה להסתגר.

שלישית, מעבר לאיומים על חיי יוסף ופרעה, יהודה אומר ליוסף: 'סופך ללקות 

 מדרש שון הרע )לוהרי הצרעת נתפסה כמחלה הנגרמת בעוון הוצאת  –בצרעת' 

(. למעשה גם האיומים בהריגתו של יוסף מתקשרים לכך, שכן ב, מצורע, תנחומא

העונש על הוצאת דיבה ולשון הרע הוא הריגה )בבא קמא קטו:ב, ערכין טו:ב, גיטין 

אולם בהקשר לסיפורי יוסף, בעוד  –ז:א(. אמנם לשון הרע היא עניין שקרוב לדיבה 

המשפחתי המצומצם של בית יעקב, הרי הוצאת  שהוצאת הדיבה מתקשרת לחוג

לשון הרע מתקשרת אצל רש"י לפרעה, כלומר לגויים. אם מעתיקים דברים אלו 

נוצרי הרי ייתכן שהסיפור המדרשי מכוון נגד 'המלשינים', -לזירת הפולמוס היהודי

ומטרים את תופעת 'המוסרים' בימי הביניים, שהיו בדרך  –מעמיד את יוסף בראשם 

או לשלטונות הגויים או שהוציאו שם רע  אינקוויזיציהמשומדים שמסרו יהודים ל כלל

ולמשל שריפת התלמוד נבעה מיוזמתו של המשומד ניקולס דונין,  –ליהדות ולכתביה 

 שטען שהתלמוד מכיל דברי מינות.  

אם כן הפירושים של סיפורי יוסף מתייחסים לכל מיני רמות של פולמוס, 

יש לשער כי בעובדה שיוסף נחקק בתודעה היהודית  יו העתיקים.שומדגימים את שור

כצדיק חרף אלף שנים של חשיפה לפרשנות רש"י, מצביעה על כך שדברי רש"י לא 

   לתחמושת בידי המתפלמסים.נועדו להפנמה כי אם 
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נָּיו ַוֹיאֶמר  א ַיֲעֹקב ֶאל בָּ רָּ קְּ מט: )א( ַויִׁ

א הֵ  רָּ קְּ ֶכם ֵאת ֲאֶשר יִׁ ה לָּ ידָּ ַאגִׁ פּו וְּ ָאסְּ

צּו   בְּ קָּ ים: )ב( הִׁ מִׁ ית ַהיָּ ַאֲחרִׁ ֶכם בְּ ֶאתְּ

ֵאל  רָּ ׂשְּ עּו ֶאל יִׁ מְּ שִׁ ֵני ַיֲעֹקב וְּ עּו בְּ מְּ שִׁ וְּ

יֶכם: ]...[ ה יֹודּוָך )ח(  ֲאבִׁ ה ַאתָּ הּודָּ יְּ

ָך ַאֶחיָך  ַתֲחוּו לְּ שְּ ֶביָך יִׁ ֹעֶרף ֹאיְּ ָך בְּ יָּדְּ

יָך ֵני ָאבִׁ ה  .בְּ הּודָּ ֵיה יְּ ֶטֶרף )ט( גּור ַארְּ מִׁ

יתָּ  לִׁ י עָּ נִׁ י  בְּ יא מִׁ בִׁ לָּ ֵיה ּוכְּ ַארְּ ַבץ כְּ ַרע רָּ כָּ

יֶמנּו קִׁ ה )י( . יְּ יהּודָּ ֹלא יָּסּור ֵשֶבט מִׁ

יו לָּ ֵבין ַרגְּ ֹחֵקק מִׁ יֹלה   ּומְּ י יָֹּבא שִׁ ַעד כִׁ

ילוֹ ] ים [קרי: שִׁ ַהת ַעמִׁ קְּ לֹו יִׁ )יא(  . וְּ

יֹרה  י ַלֶגֶפן עִׁ רִׁ ירוֹ ר ק]ֹאסְּ ה  [י: עִׁ ַלשֵרקָּ וְּ

י נִׁ ֵבס ֲאֹתנֹו  בְּ ים   כִׁ ַדם ֲענָּבִׁ ֻבשֹו ּובְּ ן לְּ ַבַייִׁ

ֶבן  . סּוֹתה ן ּולְּ יִׁ יָּ ם מִׁ י ֵעיַניִׁ ילִׁ לִׁ )יב( ַחכְּ

ב: לָּ ם ֵמחָּ ַניִׁ  שִׁ
 

Vulg. (1) Vocavit autem Iacob filios suos et ait 

eis congregamini ut adnuntiem quae ventura 

sunt vobis diebus novissimis. (2) 

Congregamini et audite filii Iacob audite 

Israhel patrem vestrum. […] (8) Iuda te 

laudabunt fratres tui manus tua in cervicibus 

inimicorum tuorum adorabunt te filii patris 

tui.  (9) Catulus leonis Iuda a praeda fili mi 

ascendisti requiescens accubuisti ut leo et quasi 

leaena quis suscitabit eum. (10) Non auferetur 

sceptrum de Iuda et dux de femoribus eius donec 

veniat qui mittendus est et ipse erit expectatio 

gentium. (11) Ligans ad vineam pullum suum 

et ad vitem o fili mi asinam suam lavabit vino 

stolam suam et sanguine uvae pallium suum. 

(12) Pulchriores oculi eius vino et dentes lacte 

candidiores. 

 (402 'עמ)תרגומים לאנגלית ב

. אולם על יעקב'-ברכת'–ו לכנות, ונהוג מליציתוהמתאפיין בלשונו הפיוטית  בר' מ"ט

( אלו הן צוואות נבואיות אישיות, הנאמרות בידי יעקב לבניו 247פלד )תשס"ז:נפי ויי

ומנוסחות בצורה של פתגמים, –לפני מותו. הצוואות משקפות את ההווי השבטי 

אולם,  –אמרות ומשלי חיות. אמנם במרבית הצוואות מצויים תיאורים של שפע חומרי 

ותו מהבכורה; לשמעון ולוי הוא אבדבריו יעקב מוכיח את ראובן בצורה קשה ומנשל 

מנבא כליה; יששכר, זבולון, נפתלי, גד, אשר ובנימין מתוארים בצורה חיוורת או 

לאחר מאבק מר; וברכת יהודה יכולה להישמע רק שלילית; ברכת יוסף תבוא עליו 

 בצד אתגריה הלשוניים , אשרנביא כאן רק את הצוואה ליהודהכברכה לזמן מוגבל. 

 
 יב( -'יהודה אתה יודוך' )בר' מט:ח
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ביסוד גם בתוכה את רעיון המשיח, שהוא מעיקרי דת ישראל ועומד  תאוצר, הקשים

 הדת הנוצרית.

 מארון הספרים של המתרגם

על פי סוכה כז:עב: "אין לך כל שבט מישראל שלא יצאו ממנו נביאים, ושבט יהודה 

העמיד מלכים על פי נביאים", ועל פי סנהדרין ה:עא: "'לא יסור שבט יהודה' אלו 

בניו של הילל". כלומר, אף כי -בבל, 'ומחוקק מבין רגליו' אלה בניבראשי גלויות ש

בדברי חז"ל, גם  –קיימים גם מדרשים הדורשים בגנותו של יהודה )סנהדרין ו:עב( 

כשלא מסתירים את חסרונותיו, יהודה מסמל את ההנהגה הרוחנית והגשמית של 

ח )תרגום אונקלוס ידוד, ומשבטו יבוא המש-שושלת בית-ישראל, הוא נתפס כאבי-עם

( עולה כי בתקופת האבות, 333לבר' מט:י(. אולם, מדברי ורבלובסקי )תשנ"ג:

לוהים נצפתה במצבי משבר אישיים. -המשיחיות עמדה בשולי דת המקרא, וישועת א

יציאת מצרים יצרה את אתוס הישועה הקולקטיבית, וישעיה השני העניק לה את 

הגאולה מטרתה של התורה ותכליתה  ןממדה האסכטולוגי. יחד עם זאת, "אי

-אלא חיים של אמונה בא –העיקרית של ההלכה, וברור שלא החיפוש אחרי צידוק 

 לוהים על פי רצונו".

נושא המשיח הוא מרכיב מהותי  Pelikan (1971:141)בניגוד ליהדות, על פי 

שמה  'כריסטוס' שפירושו ביוונית הוא 'משיח', העניק את-בנצרות, ולא זו בלבד ש

כי אם על פי הצהרת ניקאה, לשם הענקת ישועה למאמינים ירד  –לדת הנוצרית 

כריסטוס מהשמים, התגשם בבשר, לבש צורת אדם, סבל, קם לתחייה ביום השלישי 

 למותו, עלה השמיימה וישוב לדון את החיים ואת המתים. 

 סיחב מתאפיינתכלפי יהודה  תנוצריפרשנות ההבניגוד ליהדות, גישתה של 

 – (1:2,16ישו מיוחס ליהודה דרך יוסף בעלה של מרים )מתי אמביוולנטי. מצד אחד, 

מצד שני, בתודעה  (.7:14עברים ) 'גלוי לכל אשר אדוננו )ישו( זרח מיהודה' כתוב: וכן

 ,קריות-איש-יהודה הנוצרית השם 'יהודה' מתקשר באופן הדוק ביותר עם היהדות ועם

. אחד מהפתרונות האופייניים לאמביוולנטיות (27:3י ת)מ בגד ברבול ישו שתלמידו ש

שגילתה הכנסייה ביחס ליהודה נמצא בטענה שישו הוא צאצא של יהודה על פי 
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למעשה שני עידנים  יםפתרון אחר היה לטעון שקיימ 179ולא על פי הרוח.–הבשר 

צליבת ישו.  לאחרבכיפה, וזה שבא  ךיהודה מלשבט היסטוריים: זה שבו 

ות זו כלפי יהודה משתקפת בפרשנות הנוצרית לפסוקים שלפנינו, ונראה יאמביוולנט

 שלאורה צריך לקרוא תרגום הפסוקים בוולגאטה.

בברית הפסוק המשמעותי ביותר  ותעבור הנצרPelikan (1971:56 ,)על פי 

הוא בר' מט:י: 'לא יסור שבט מיהודה, ומחוקק מבין הישנה, מבחינת יחסה ליהדות 

עצמה אין בר' מט:י  ית החדשהיבא שילה )=ישו(, ולו יקהת עמים'. בבר עד כי –רגליו 

יא:י: 'והיה  עיהוישבמקראי -פניםה ושוריפבה מספר פעמים מצוטט, אולם מופיעה 

('. ', ולא 'יקוו'ידרושובמקור כתוב: 'שורש ישי אשר עומד לנס עמים אליו גויים יקוו )

שלושה  הוא מגלם, ( אולם לדידו )שם(57פסוק זה פורש בדרכים שונות ומגוונות )שם:

-הוא תוחלת, ושישו ג עם בוא ישוופי ששלטון זהמיהודה,  שלא יסור השלטון :רעיונות

העמים. איריניוס מתרגם פסוק זה במונחים היסטוריים: 'יהודה הוא אבי היהודים, הוא 

 בידי יוושבט יהודה מלך בכיפה שנות דור. משבא ישו הובסו צבאות –יעקב -בן

  180יהודה עברה לידי הרומאים'.-הרומאיים, וארץ

 Louth)יב -בר' מט:חבנוספים אבות הכנסייה זיהו מוטיבים כריסטולוגיים רבים 

-אריה' -ישו. 'גור-זוהו עם תלמידי)בר' מט:ח( 'יודוך אחיך' -: 'האחים' ב(2002:325-335

מסמלים את 'האב'  –'כרע רבץ כאריה' )בר' מט:ט( -ב-'אריה' -יהודה', ו-אריה-'גור-ב

בשטן. 'כרע  אריהשנלחם כ ,האריה מסמל את ישו כמו כן, 'הבן' על פי הרוח.את ו

 'מי יקימנו', נתפס כנבואה על התחייה-, ורבץ' מרמז לשכיבת ישו בקבר שלושה ימים

 .צליבהול)בר' מט:ט(. 'כיבס ביין לבושו, ובדם ענבים...' )בר' מט:יא( רומז לטבילה 

 רמז לבואו של ישו רכוב עלמ. החמור ישראל-ולעם לישוות רמזה' מק'השור-ו'הגפן' 

 אתון, ומסמל את עיקשות עם ישראל.

 תיאולוגיים ושולחן המתרגם-אתגרים לשוניים 
 אתגרים כלליים:

 סמלים-רוויתמשום היותה ארכאית,  קשה במיוחד להבנהשל בר' מ"ט  ושפת

. (203תשל"ה:ליבוביץ ) יותאמשמעיות או היחיד-משום מילותיה הרבו, ומטפורות

 
179 Hippolitus, "On the Blessings of Isaac and Jacob", 16, in Ancient Christian Commentary 
on Scriptures, 2, p.326. 
180 Irenaeus, "Demonstratio apostolicae", 57. 
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יב קשים שבעתיים להבנה מכמה סיבות: חומרת דברי יעקב -בר' מט:חהפסוקים ב

מקרינה על כל הצוואה, ובעטיה  ,צוואת יהודהשבאים בצמידות ל- אובן, שמעון ולוירל

קשה לקבוע אם הדברים שנאמרו ליהודה היו לגנאי או לשבח. מכיוון שלצוואת יעקב 

רבים, מבחינה ספרותית קשה שלא להתחשב באלוזיות המופיעות  םסממנים פיוטיי

טז ועוד(, ובאלוזיות -במקרא לפסוקים אלו )במדבר כד:ט, מיכה ה:ז, שמואל ב' ז:טו

. )בר' לז, לח( שמכילים פסוקים אלו לאירועים שהתרחשו בעבר אצל משפחת יעקב

ואם קוראים  – האתגר ספרותי נוסף הוא שניתן לקרא את הפסוקים כפרוזה וכשיר

תקבולות שמצויות בו ואפשר שלא. קריאת הפסוקים ב התחשבאותם כשירה, ניתן ל

שכן בעת ובעונה אחת,  מקשה עליהותוך התחשבות בתקבולת מקלה על ההבנה 

 אותו רעיון בניסוח ובגווני משמעות שונים  מתאפיינת בחזרה עלשירה המקראית ה

 (.644תשלו: ליכט)

נימוס אומר שרבים הם הסודות הכריסטולוגיים הטמונים ו( היר1995:84) QHG-ב

 –ם הרבו לפרש משום החשיבות התיאולוגית שנודעה לפסוקים אלובפסוקים אלו. 

משום שהם דווקא  הבנתם סיבכו את)אשר חלקם הם תרגומים( אלו פירושים מקצת ו

בצד העובדה שלעיתים התרגומים עצמם יוצרים בעיה של פרשנית.  התוו דרך

 –מות, דווקא במילים בעייתיות מבחינה תיאולוגית, קיימת יותר מגרסה אחת יעמ

 הנצרות הציבה אתגר נוסף לפירושואתגרים כאלו קיימים בוולגאטה ובווטוס לטינה. 

, שמסמנת את ישו ראתה בדמות יהודה דמות אמביוולנטיתהיא משום שאלו ם פסוקי

פסוקים פרשנות נוגדים במנטרסים יאאפוא והיו לה  –בעת ובעונה אחת  ואת היהודים

האקטואלי,  היבטאלו. לבסוף, משום שהם נתפסו כנבואה, פסוקים אלו נבחנו מה

ולפיכך נשאו על גבם את היסטוריה היהודית והנוצרית על כל פיתוליה, ואת שאיפות 

 דתות אלו למשיח, לישועה ולהגמוניה.-בני

 

 אתגרים ספציפיים:

 Iuda' - ווטוס לטינהוגם ב אטהר' מט:ח( תורגם גם בוולגב'יהודה, אתה, יודוך אחיך' )

te laudabunt fratres tui' )'בשני תרגומים אלו הושמט כינוי הגוף )'יהודה יודוך אחיך .

 Kautzsch 'יהודה'. על פי-הפרוד 'אתה' שמצוי במקור, אשר מהווה תמורה ל

הדמות  את טיבלהלדבוק נועד -( כינוי פרוד הבא כתוספת לכינוי גוף1949:438)

סבור שהמילה 'אתה' באה להדגיש את Skinner (1980:519 )שאליו הוא מתייחס. 
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השבט החזק והמנצח והעשיר במשאבים -היות יהודה הבכיר מבין האחים, ראש

מהירונימוס עולה שפסוק זה גרם למבוכה בקרב טבעיים, ונושא התקווה המשיחית. 

העוצמה המובטחת לשבט יהודה )קרי  ןהנוצרים, אשר ככל הנראה ראו סתירה בי

 ליהודי( לבין החזון המשיחי הנוצרי: 

Although the mystery concerning Christ is vast, none the less 

it is prophesized according to the letter of Scripture that kings out 

of Judah should be begotten through David's stock, and that all the 

tribes should pay homage to him. 

על פי היפוליטוס, בזכות היות ישו צאצא של שבט יהודה ובית דוד, זכה יהודה 

גור אריה 'Skinner (1980:519 )על פי  181ביחס זה כדי שישו יתברך גם על פי הבשר.

וא ה ' )בר' מט:ט(כרע רבץ באריה, וכלביא מי יקימנו – מטרף בני עליתיהודה, 

מטפורה, המייצגת את עצמתו של יהודה, ומדמה אותו לאריה הרובץ בביטחון לאחר 

ף'היא מילה הומוגראפית: בנוסח המסורה היא מנוקדת  'טרף'שטרף את טרפו.  ר   'ט 

ואילו,  –( 1993:472)בן שושן  פורניים ושיניים'יחיים מומת ששיסעו בו צ-'בעלשפירושו 

כאילו במקור היא מנוקדת 'ָטָרף', (, היא תורגמה 603)צפור תשס"ו:תרגום השבעים ב

הפרשנים הנוצרים שקראו את תרגום  שמשמעו 'חוטר' במובן של 'ענף צדדי'.

דוד ולא -השבעים ראו בפסוק זה רמז ללידת ישו מענף צדדי בבית דוד, ולא מזרע בית

  182לאחר מגע מיני )רופינוס(.

סח המסורה, ופסוק זה תורגם: ומעניין שבוולגאטה הירונימוס ביכר להיצמד לנ

'a praeda fili mi ascendisti'.  קיימות שתי גרסות שונות לתרגום הוולגאטה למשפט זה

('a praeda', 'ad praedam' ולשתיהן יותר ממשמעות כריסטולוגית אחת ,)–  שכן

', -פירושה: 'מן' )במובן של 'משעה ש', 'ממקום', 'מסיבה'(, 'לאחר', 'ב 'a'המילית 

ף'( תרגום המילה 1995:238)  Hayward'. בנוסף לכך, על פי-אשר לב' ר   'praeda'-ב 'ט 

רגם ו'מטרף בני עלית' ת-ב 'עלית'פירושו 'שבי'.  'praeda'משמעות, שכן -יוצר דו

'ascendisti'  'וב –שפירושו 'טיפסת-QHG (1995:84 הירונימוס מקשר בין מילה זו )

כמו כן, קיימות דרכים . לאחר צליבתו יימהמהשעל הצלב ולעלייתו עליית ישו ל

 
181 Hippolitus, “On the Blessings of Isaac and Jacob”, in Ancient Christian Commentary on 
Scriptures, 2, p.326. 
182 Rufinus, "The Blessings of the Patriarchs", 1.6, in Ancient Christian Commentary on 
Scriptures, 2, p.329. 
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כריסטולוגיות נוספות להבין את משפט, על פי מי שמסמן 'טרף', 'בני', ונושא הפועל 

 יהודה או ישו.   –'עלית' 

'לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים' 

וקת פרשנית. בהקשר להוא פסוק אשר כל מילה שבו שנויה במח –)בר' מט:י( 

-Skinner (1980:519הכריסטולוגי פסוק זה משך את מרבית תשומת הלב הפרשנים. 

: 'לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין 1י –מחלק את הפסוק לשני חלקים ( 524

הוא שמצב  2לבין י 1: 'עד כי יבא שילה, ולו יקהת עמים'. הקשר הלוגי בין י2רגליו', ו י

. עיקר המחלוקת בין הוולגאטה לבין הפרשנות 2ך עד שיקרה ישיימ 1העניינים ב י

 על כן, נתרכז בבעיות הלשוניות העיקריות שהוא מציג: – 2היהודית סובבת סביב י

המילה 'יקהת' היא מילה נדירה במקרא, ועל כן הדרך היחידה לרדת 

גם רבתרגומים היהודיים בארמית 'יקהה' תולמשמעותה היא על דרך בדיקת גיזרונה. 

 כהן) 'ציות', ותרגומים אלו מתיישבים עם הידוע על שורש המילה באכדית ובערבית

תורגם בוולגאטה  'יקהת עמים'. Merrill (1997:518)וזה הפירוש שנותן  – (2002:248

'expectatio gentium' צפור כנראה בעקבות תרגום השבעים  –העמים'( -)'תקוות(

ים היבטכיוון שרש"י עוסק בכך, נדון ב(. ('spes gentium' ווטוס לטינהוה( 604תשס"ו:

אולם כבר מדברינו עולה בעיה שנובעת  – הבלשנים אגב הדיון בפרשנות היהודית

' םעמיתקוות הוהרי בפרשנות הנוצרית ' ,'עמים'-מקוטביות משמעות מילה שקשורה ל

 . (Pelikan 1971:56)היא ישו 

Skinner (1980:519 )שילה' ככתוב סתום. לדידו, לא ברור  מגדיר את 'עד כי יבוא

-אם משפט זה מתאר מצב היסטורי )תולדות משפחת יהודה, ואולי אף שושלת בית

בים ר 183דוד( או מצב עתידי קיצוני לטוב או לרע )ביאת המשיח, או חורבן ירושלים(.

הם הפירושים 'המדרשיים' או הלוקחים בחשבון טעויות עריכה אפשריות, וכן חילופי 

. אולם (Grossfeld 1976:14-15) אהו"י ו אהח"ע )אמות הקריאה וגרוניות( תאותיו

Skinner (1980:519 ) טוען שאם נאמנים לכללי הדקדוק והתחביר, קיימות שלוש

: דרך אחת להבין משפט זה יוצאת מתוך ההנחה ש 2דרכים עיקריות להבין את י

ן שם של מקום, ומשמעות ישהוא מצי –'שילה' מציין אדם )אולי המשיח(. דרך שנייה 

 
183 Aberbach & Grossfeld (15-1976:14  מציינים שמחד בתלמוד מובאים דיונים על )

פלביוס )במלחמות היהודים(, וכן טקיטוס  -המשמעות המשיחית של הפסוק. מאידך, יוספוס
שילה לבין בוא המצביא  -שלושתם קישרו בין בוא –וסואטוניוס, ההיסטוריונים הרומאיים 

 ים, והכרזתו שם לקיסר האימפריה הרומית. אספסיאנוס לירושל
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המשפט היא אם כן שיהודה יבוא לשילה. דרך שלישית, פחות סבירה היא ש 'עד כי 

 יבוא שילה' פירושו 'כל עוד באים לשילה'.  

שבט מיהודה עד 'לא יסור בנוסף לפרשנויות המגוונות שיוצרת המילה 'שילה', 

ן בדרך כלל ימתאפיאשר מעצמו  – משפט שלילה קוטביהוא  'כי יבוא שילה

. 'עד כי יבא שילה' )בר' מט:י( תורגם בוולגאטה: Israel 2004:701)) במשמעות עמומה

'donec veniat qui mittendus est'  (. תרגום זה מעורר שתי )=עד שיבוא זה שנשלח

, ואם כן ('qui mittendus est')כאילו כתוב 'ַשלּוַח' תורגמה המילה 'ש לֹוה' בעיות: 

עתיד, -סביל-בגרונדיבהוא פועל הנטוי  'mittendus est'כמו כן, באדם.  המדובר הוא

, ודאי-נבואי-ליצירת מבנים פריפרסטיים בעלי משמעות של עתידבלטינית משמש ה

ראוי לציין כי הוולגאטה נאמנה   ולפועל זה אפוא משמעות של 'שלוח יישלח'.

רגום אונקלוס בתר תלמסורת פרשנית יהודית משיחית המשתקפת בצורה בולטת ביו

לשם ההשוואה,  .'שיבוא המשיח אשר שלו היא המלכותשבה 'שילה' תורגם: ' –

 donec'זה תורגם ווטוס לטינה משפט , ב(604)צפור תשס"ו: בעקבות תרגום השבעים

veniant deposita illi' =(מתרגם למעשה את ש – 'הדברים שנועדו לו ו'עד אשר יבוא

'('עד כי יבוא   ׁ ּלו ומר, לא מדובר בבן אדם, וקשה יותר לקשר פסוק זה לעניין לכ .ש 

 והן מתרגום השבעים. סח המסורההן מנו ההתרחק אם כן, הוולגאטה. המשיחי

ומהתרגום עולה שהירונימוס היה  –בר' מט:יא בנוי במתכונת של שיר מקראי 

 תקבולת, אשר  בצורה שלבנוי  פסוק זהמודע לפיוטיות הפסוק ושמר על מצלולו. 

כל  –אותו רעיון מובע פעמיים  בהןשמתחלקים לשתי צלעות ההיגדים על מבוססת 

תבניתו של הפסוק היא . (Berlin 1992:155-162) פעם בניסוח ובגווני משמעות שונים

 אפוא כדלקמן: 

 אתונו. -עירו // ולשורקה -לגפן  –אוסרי 

  סותו.-ענבים -ובדם // לבושו-כיבס ביין 

עניינו הוא  –שיר זה פשוטה למדי -משמעות פסוק( 250:)תשס"זלפי אבישור 

יהודה כה -יהודה והוא מוסב על גידול הגפנים. לפי פסוק זה גפני-בפוריות אדמת

עד כי נחוץ חמור  –עד כי ניתן לרתום בהן חמורים. תנובתם כה רבה  –גדולות וחזקות 

לכבס ביין  םאחד לשאת תנובת גפן אחת, ועד כי בני המקום יכולים להרשות לעצמ

את מלבושם. לו היינו רוצים לתרגם פסוק זה, בעברית של היום, מבלי לחזור על 
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ניתן היה אולי לתרגמו באופן הבא :  –רעיונותיו פעמיים, ולאור דברי אבישור )שם( 

יהודה[ רותם לגפן את עיירו, ומכבס ביין את לבושו' או באופן זה: 'הקדילק שלו -']בן

 וא רוחץ בשמפניה'. הוא תורגם בוולגאטה:החונה בחצר אחוזתו, ו

Ligans -ad vineam, pullum suum // et ad vitem, o fili mii! -asinam  suam.  

Lavabit vino stolam suam       //    et sanguine-uvae pallium suum.   

הוא  –את אתונו -)='בעודו קושר את עירו לגפן, ואילו לגפן המשובחת, הו בני! 
 (. תרגום שלי – ענבים'-רחץ את שלמתו ביין, ואת כותנתו בדםי

תרגום זה מעלה מספר בעיות: במקור 'כיבס' הוא בלשון עבר ויכול להתפרש 

גם בלשון הרגל, במובן של 'נוהגים לכבס'. בוולגאטה, לעומת זאת, הפועל מוטה 

עם רחיצת ישו  , 'ירחץ'( ובפרשנות הנוצרית, 'כיבס לבושו' התקשר('lavabit'בעתיד 

 וכותנתו בדם הצליבה.  

בכדי לעמוד על הפער שבין המקור לתרגום, חשוב להצביע על מספר תופעות 

Joüon & Muraoka (2006:260  )לשוניות המייחדות פסוק זה: בניגוד לוולגאטה, על פי 

פרגוגית -היא יוד גדול-אתונו' אין משמעו 'הבן שלי'. לדידו החיריק-'בנ י-'בני' ב

 המופיעיוד זו  184, ואין לו משמעות סמנטית.שירה המקראית והשמיתיינת את הפשמא

י ועל  –)'הוי בני!(  'O filii mii'. בוולגאטה 'בני' מתורגם ('לגפן עירה)'אוסרי  'גם ב 'אסר 

'בני' מסמן את יהודה, אשר לו אומר יעקב שלא הוא -מבינים ש QHG (1995:84)פי 

 ימלוך, כי אם ישו:

Furthermore, in that he says 'my son', he makes an 

apostrophe to Judah himself, because Christ is the One who is to 

do all these things. 

 –כללי התקבולת מכתיבים הבנה מיוחדת של מילות הפסוק. על פי כללים אלו 

היא מילה  'שורקה'הראשונות של השיר.  'אסרי' היא מילה שמשותפת לשתי הצלעות

, שלמעשה אתונו'-'בני-היא מילה נרדפת ל 'עירו' אילוו ;'גפן'-נרדפת במשלב גבוה ל

. והחזרה על אותו הרעיון נועדה לשרת צרכים סגנוניים בלבד –אתונו' -משמעו הוא 'בן

(, 'הגפן' נתפסת על ידי הירונימוס כעץ שמניב פרי 1999:84) QHGאולם על פי 

אתונו'( נתפס במשמעות -בני-שמניב פרי מובחר; 'בני' )ב באושים; 'הסורקה' היא עץ

 
184 Joüon & Muraoka (2006:260) יאל, חנ יאל,  , בעליחנ  שמות נותנים כדוגמה את ה גבר 

 אבות'(. -'אב י-מילה 'אבי' )באת הוכן  – (מלכ יצדק
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-'גפןמתרגם את 'גפן', ומסמלת את  ’vinea‘'בן שלי' הנאמר בלשון חמורה. 

אשר מהם יונקים תלמידי ישו את מזונם  –שהיא מקראות היהודים  'האפוסטולים

גם  תמשמעית שבלטינית מציינ-שהיא מילה דו-מתרגם את 'שורקה'  'vitis' .הרוחני

ישראל, -'השורקה' מהווה עבורו סמל לכנסת-ו –הצנטוריון' -משובחת, וגם 'שבט-גפן

-עובדימסמל את ה העיירגפן קשור האל ישראל האמיתי. -כלומר לכנסייה, היא עם

-שורקה אל ה 185.את כתבי הקודש קיבלועד ש ,מעוותתה תפיסההאלילים בעלי ה

לכניסת את כנסיית הגויים, ומרמז  , קשר ישו את חמורו, שמסמלהיא הגפן המשובחת

 .(21:1-11)מתי  רכוב על חמור  לירושלים,  ישו 

צוואת יהודה מכילה הבטחות לגדולה ליהודה, אולם או  הירונימוסעל פי אם כן, 

ולמעשה אין הבדל  –שהבטחות הן לזמן מוגבל, או שהן בכלל הבטחות בעלמא 

ואה ליהודה. כסברתם המקובלת ומהותי בין תוכחות יעקב לבניו האחרים לבין הצ

 לוהים-איותר מאשר צינור בין מהווה  ואינ ישראל-םע, בקרב אבות הכנסייה, מבחינתו

השליחים, -להיות גפן שהוא ממלא בנצרות הואתפקיד העיקרי , והלכנסיית העמים

עבורו אם כן,  .כתבי הקודשהוא  –הכנסייה  מזונה הרוחני שללספק את כלומר 

אספקלריא של מערכת היחסים המורכבת הקיימת בין היהודים וים וים אלו מהפסוק

 לנוצרים. 

 תיאולוגיים-תשובות פרשנות יצי"ב לאתגרים הלשוניים 
  הלשוניים וממדיהם פירושים

 : מפרשרש"י 

ז( -לפי שהוכיח את הראשונים בקנטורים )בר' מט:ג :יודוך אחיך' אתה'יהודה 

וקראו יעקב בדברי  .יחנו על מעשה תמרכשלא יו –התחיל יהודה לסוג לאחוריו 

 .(צט:ו "ררכמותם' )באתה ריצוי: 'יהודה לא 

שהטקסט המקראי הוא הנחת היסוד של פירוש רש"י המבוסס על המדרש היא 

 דרך הסמיכות בזמן עלאחד לשני ה יםתחברמ וים בעשהרעיונות המוב, וקוהרנטי

ניגוד ה "(, על דרךים בקנטוריםנלפי שהוכיח את הראשו)", על פי דמיון )"הראשונים"(

שלא יוכיחנו על מעשה )" של סובב ומסובב שרעל פי קאו  (''כמותםאתה 'יהודה לא )'

 
-אשר אינם נושאים בעול התורה, ובאתון  האלילים-בדיעו טיפוס של -אוריגנס ראה בעייר  185

 . (Kamesar 1993:239)ודים אשר נושאים בעול זה ללא אמונה טיפוס של היה
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אביו הוכיח את ראובן, שמעון ולוי על אם מדבריו עולה שיהודה חשב ש :")תמר

  186אף אותו יוכיח אביו, משום פרשת תמר. –מעשיהם הרעים 

יהודה לא י רש"י 'אתה' בא לציין שפכפי שעולה בבירור מהמדרש גם על 

ות הדובר שהוא מייחס משמע. מורה על שינוי במגמת המועןואם כן, הוא  – כמותם''

במישור משמעות המבע משום שיות זו נוצרת ניגוד. 'בניגוד לאמור לעיל'אפוא א יהלה 

, והעודפות שיוצר השימוש בה נתפס תורמת מידע חדש למשפט'אתה' מילה האין 

 "י כהפרה של כלל הכמות. שבידי ר

 מתמקד במילה 'יודוך':רשב"ם 

'ישבחוך אחיך'  שטות הוא -' יודוך אחיך'המפרש  :'יהודה אתה יודוך אחיך'

אמר -בידו! אלא לפי שגינה את הראשונים ונטל מלכות מראובן, ופיזר שמעון ולוי 

'ישתחוו  אתה, יתנו לך אחיך הוד מלכות, כמו שמוכיח סוף הפסוק 'אבל,ליהודה: 

 לך בני אביך'. 

. כדכתיב: 'כי על כן עמים יהודוך' )תהילים 'יהודוך'כמו , 'ימליכוך' :" 'יודוך'

אלא מגזרת  –מלכות אין הה"א עיקר -מה:יח(. וכן 'יושיע' ה' כמו 'יהושיע'. 'הוד'

'הוציא'. , שיאמר: 'הושיב' –'ישב', 'יצא'  :הוא כמו פועל של אות יו"ד .חטופי פ"ה

'ויורו המורים' )שמואל ב' יא:כד(. וכן: 'איש לא  –ן 'ירה בים' )שמות טו:ד( מוכן: 

מגזרת 'לא תונו' )ויקרא יט:לג(. וכן יאמר 'הודו לה' ' )ישעיהו  –הונה' )יחזקאל יח:טז( 

. כולם )'ישב', 'ירה', 'ידה', 'ינה', 'יצא'( עיקרם ]...[ 'יודו לה'' )תהלים קז:ח( –יב:ד( 

 . ונופלת לפרקים ובאה אות ואו במקומה בראשם אות יוד,

 שתמלוך עליהם.  :'וישתחוו'

 
בבר' ל"ח מתואר כיצד לאחר מכירת יוסף, נישא יהודה עם כנענית ומביא שלושה בנים:   186

ידי יהודה   ער מתבקשת על-ותמר אלמנת –ער, אונן ושלה. ער ואונן מתים משום חטאם 
דל, אך יהודה אינו מקיים את  חמיה לחכות ששלה יגדל, בכדי להקים זרע לבעלה. שלה ג

הבטחתו. לפיכך, תמר מתחפשת לזונה, מפתה את יהודה, ושוכבת עמו לא לפני שהיא  
מקבלת אתנן מידיו. תמר הרה, מואשמת בזנות על ידי יהודה, אשר פוקד להוציאה להורג.  

ה, היא מראה ליהודה את האתנן שהוא נתן לה. יהודה מודה: 'צדקה  בכדי להוכיח את חפות 
שושלת  -מני כי על כן לא נתתיה לשלה בני'. נולדים לה תאומים, אשר אחד מהם הוא אבימ

 בית דוד.    
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' יודוך אחיך'המפרש רשב"ם מסתייג בצורה חריפה מהדרך שבה פירשו 'יודוך': "

". ככל הנראה הוא משתמש בפועל 'לשבח' במשמעות 'ישבחוך אחיך' שטות בידו-

ה, כלומר במשמעות של זשל 'להכיר תודה', וטוען שלא צריך להבין את 'יודוך' במובן 

". ככל הנראה הוא אין הה"א עיקר אלא מגזרת חטופי פ"ה'הוד': "-היום. לדבריו, ב

נה', 'יצא' הו'ישב', 'ירה', 'ולסברתו 'הודה',  –מכליל בתוך משפחה אחת את חסרי פ"י 

מכיוון שיוצא מכך . "עיקרם בראשם אות יוד, ונופלת לפרקים ובאה אות ואו במקומה"

. רשב"ם 'יודוך' משמעו 'ימליכוך'הרי  –'להודות' הם בעלי שורש משותף -ו 'הוד'-ש

ההקבלה שניתן לערוך בין : הדקדוקית בראיות מהטקסט הסמוך זק את סברתומח

'ישתחוו לך' מרמזת -, וליתר דיוק בין 'יודוך' לאביך'-שתחוו לך בניי'יודוך אחיך' לבין '

לפי שגינה את ל מלוכה. כמו כן, "שלכך ש'יודוך' הוא לשון 'הוד' שהוא סממן 

כלומר, על פי רשב"ם ההקשר  –" הראשונים ונטל מלכות מראובן, ופיזר שמעון ולוי

מרמז לכך שכיוון שיעקב אינו מנבא שהמלוכה תיפול בחלקם של ראובן, שמעון ולוי 

 סביר שיהודה יומלך על ידי אחיו.  –בכוריו 

אבל, בא ליצור אפקט של הנגדה: " 'אתה'-אם כן, כמו רש"י כן רשב"ם סבור ש

ולמעשה, גם רש"י וגם רשב"ם מרמזים בדבריהם  –" אתה, יתנו לך אחיך הוד מלכות

שגורלו של יהודה הוא שונה משל אחיו, והוא נועד לגדולות. כך גם עולה מהפירוש 

 הבא, מאת רשב"ם:

 באומות,'מטרף בני עלית': אתה, יהודה בני, לאחר שתעלה מלטרוף טרף 

 ולא יבא אויב להחרידך ולהקימך ממקומך.  – כרע ותשכב בעירךתו

הוא מטפורה שמשקפת את הכרעת יהודה  'מטרף בני עלית'על פי פירוש זה, 

ותשכב " את אויביו מסמלת ביטחון פיזי: טרףאת אויביו; ורביצת האריה לאחר שהוא 

 ולא יבא אויב להחרידך ולהקימך ממקומך". , בעירך

אצל רש"י הוא עולה   – הפיזייהודה עולה על אחיו בכוחו ם "עבור רשבבעוד ש

 עליהם בתכונותיו הנפשיות:

'טרוף טורף יוסף, חיה רעה אכלתהו' )בר' לז:לג(. -ממה שחשדתיך ב :'מטרף'

 )בר"ר צה:ב(.וזהו יהודה שנמשל לאריה! 
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סילקת את עצמך, ואמרת: 'מה בצע וגו' )בר' לז:כו(. וכן מהריגת  :'בני עלית'

בימי שלמה 'איש  :מר שהודה: 'צדקה ממני' )בר' לח:כו(. לפיכך, 'כרע רבץ וגו'ת

 . )בר"ר צח:ז( תחת גפנו וגו' )מלכים א' ה:ה(

ף' בברכתרש"י המתבסס על המדרש עבור ר  -יהודה מהווה רמז ל-, המילה 'ט 

לשאר  צוואת יהודההדהוד שבין רש"י ער ל, וכפי ש'טרוף טורף יוסף' )בר' לז:לג(

וואות, כן הוא ער להדהוד שבין טקסט זה לטקסטים אחרים שבהם יהודה מהווה צה

, עבור רש"י מעמד המילה 'טרף' Kristeva (1986:35-61) בלשון. דמות דומיננטית

-בוטקסט ההווי, ול, המילה מתייחסת במילים אחרות –מוגדר אופקית ואנכית כאחד 

טקסטואליזציה -האינטר במקרה שלפנינומהווה ציטוט של טקסט קודם. בעת 

מאפשרת לעשות רקונטקסטואליזציה של דברי יעקב, אשר גם בצוואתו משתמש 

 באותו אוצר מילים שבו השתמש בעבר.

'לא יסור שבט מיהודה ומחוקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו יקהת -אמרנו ש

לציין  ןעמים' הוא מהפסוקים השנויים ביותר במחלוקת בין היהודים לנוצרים. מעניי

עבור רש"י כמו עבור הירונימוס זהו ושגם  –גם פרשני יצי"ב חלוקים על פירושו ש

 . אומר רש"י:פסוק משיחי

דרש . ומונקלוסארגם מלך המשיח שהמלוכה שלו וכן ת ':עד כי יבא שילה'

)בר"ר שיטה חדשה   (:יב)תהלים עו' יובילו שי למורא' מר:שנא – שי לו ':שילו' גדה,א

 . לברכת יעקב(

-על סמך המדרש, רש"י מביא שלושה פירושים למילה 'שילה': 'משיח', 'שלו', ו

לו' מרמזים למשיח: על פי -'שי-( אף 'שלו' ו1976:14-15) Grossfeldועל פי  –לו' -'שי

לו: 'שעתידין אומות העולם להביא דורון )'שי'( למשיח בן דוד'; ועל פי -בר"ר צ"ז, שי

)'שלו'( היא מלכותא. מתברר אם כן כי מעבר  תרגום אונקלוס: שילה: שדיליה

'שילה' משמעו 'משיח':  –רש"י כמו עבור הירונימוס עבור להבדלים בין הפרשנויות, 

 זהו 'ישו'.  ירונימוסה , ואילו עבורמשיח שטרם הגיערש"י מדובר בעבור אלא ש

וליתר  –שביעות הרצון של רשב"ם מפירוש רש"י -ראינו לפני כן את ביטויי אי

יוק כלפי הדמיון בין פרשנותו לפרשנות הנוצרית. אמרנו גם שפירוש רשב"ם ל 'יודוך' ד

 מכין את הקרקע לפירוש הבא:
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'לא יסור שבט מיהודה': המלכות שניתן לו להשתחוות לו כל אחיו 

 –ולא מחוקק ושררה מזרעו  ,עשר, לא תפסוק ממנו כל אותה הגדולה-שנים

הוא רחבעם בן  –יהודה מלך א וכי יב דעד כי יבא יהודה שילה. כלומר, ע

. )מלכים א' יב:א( שלמה, שבא לחדש המלוכה בשילה, שזהו קרוב לשכם

אבל, אז, יסורו עשרת השבטים ממנו, וימליכו את ירבעם, ולא נשאר 

 . לרחבעם בן שלמה רק יהודה ובנימין

-שם תשובה למינים. שאין כתוב כי אם שילה-ופשט זה ]...[ 'יקהת עמים': 

-ולא 'שליח'  ,רש"י(=כדברי העברים )כתיב כאן 'שלו' : לא במקראלעז עיר. שאין ה

 , פירש. אבל ,עיקר הגדולה של יהודה שמדוד עד רחבעם ,דברי הנוצרים. ויעקבכ

אתה מדקדק שמשילה  ,אלא מכללו של מקרא –חוסר הגדולה לא רצה לפרש 

 ואילך נתמעטה. 

והיסטוריות: מבחינה היסטורית, 'לא  משלב תובנות לשוניותרשב"ם בפירוש זה 

מלכות יהודה תשרור, עד שיבוא יסור שבט מיהודה, עד כי יבוא שילה' מסמן ש

 הסברשאז תתחיל ממלכת יהודה להתפרק. ה – רחבעם בן המלך שלמה לשילה

ולא  –וא הנושא הדקדוקי של 'יבוא' ה: 'יהודה' לסברה ההיסטורית הואהלשוני 

 – המגמה-שאליו התווסף הההוא שם של מקום  ,מקום-אורית'שילוה' הוא . 'שילה'

אם כן, עבור הירונימוס 'שילה' מסמן . (Kautzsch 1949:250-251)ומשמעו 'לשילה' 

ואילו, עבור רשב"ם 'שילה' הוא שם של מקום שקרוב לשכם, שבה רחבעם  –'משיח' 

 הומלך, ובכך גזר כליה על מלכות בית דוד, כממלכה מאוחדת. 

מבחינה מתברר כי ו –'תוחלת העמים' -וס הבין את 'יקהת עמים' כמהירוני

פן שבו ואיות רש"י והירונימוס לפסוק זה טמון בבדל בין פרשנולשונית עיקר הה

 רש"י אומר: בהתבסס במדרש, . ביטוי זה ובינהשניהם 

שהיו"ד עיקר היא ביסוד: כמו 'יפעתך'  .העמים'-'אסיפת :'יקהת עמים'

ופעמים שנופלת ממנו, וכמה אותיות  – כמו 'הופיע' )דברים לג:ב( ,)יחזקאל כח:יז(

 , נו"ן של 'נוגף' ושל 'נושך' :כגון .נופל'-משמשות בלשון זה, והם נקראים 'עיקר

ואל"ף ש ב 'אחוותי באוזניכם' )איוב יג:יז(, ושב 'אבחת חרב' )יחזקאל כא:כ(, ו 

שנאמר: 'אליו  !סיפת עמים'א' –עמים' -'אסוך שמן' )מלכים ב' ד:ב(. אף זה 'יקהת
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 אם' )משלי ל:יז( -גויים ידרושו' )ישעיה יא:י(. ודומה לו: 'עין תלעג לאב, ותבוז ליקהת

למוד כתוב: 'דיתבי ומקהו אקהתא תלקבוץ קמטים שבפניה, מפני זקנתה. וב-

 .)בר"ר צט:ח( 'עמים-קהיית ' ויכול לומר 187)יבמות קי:א(. בשוקי דנהרדעא'

ומשני  –שנקרית פעמיים במקרא: בבר' מט:י ובמשלי ל:יט  'יקהת' היא מילה

, 'יקהת עמים' פירושו 'אסיפת עמים' רש"יעל פי . הקשריה קשה להבין מהו פשרה

כלומר, לסברתו היו"ד היא חלק  –" ופעמים נופלת ממנו, שהיו"ד עיקר היא ביסוד"

כמו  שמהשורש אלא שהיא נפלה, כדוגמת היו"ד של 'יפעתך' שהיא מאותו שור

מה שהוא אולי על סברתו ת א מבססלאחר בירור הכלל הדקדוקי, הוא  'הופיע'.

: 'והיה ביום ההוא שורש ישי אשר עומד לנס יהודה-תתן ישעיהו לצוואופירוש שנ

 (. :י)ישעיה יאעמים, אליו גויים ידרושו והייתה מנוחתו כבוד' 

ותה על פי עה זו, ובודק את משממילאת ההיקרות השנייה של חן וברש"י 

אם' -'יקהת 188במשלי, הקשרה. על פי שפחות עמום מאשר בבר' מט:י –ה קשרה

רש"י מקשר בין רעיון ה  '.פירושו 'קבוצת הקמטים שבפנים הנגרמים מחמת הגיל

, ארמיתשפה ההעמים. ה-לבין 'קיבוץ' הוא אינהרנטי לתופעת הקמטים,'קיבוץ' ש

השורש 'קהא' מתקשר עם בארמית  שכן –מרשה לו פירוש כזה  אחותה של העברית,

-קהיית' ויכול לומרהוא מסיים את דיונו האטימולוגי באומרו: " 'ציות'.ו  'התקהלות'

 .כלומר 'קהות העמים' – "'עמים

בירורו האטימולוגי של רש"י הנשען על המדרש כולל אפוא הצבעה על אפיון 

ית לאור מקראות טלשוני משותף של מילים שאינן מאותו שורש; בחינת סברתו הסמנ

נוספים; בחינת ההיקרות השנייה של המילה ומציאת המכנה המשותף הסמנטי בין 

שתי המילים; ועריכת הקבלה בין העברית לשפה שמית ששימרה את השימוש 

דיונו של רש"י מעניין ראוי לציין כי שורש זה נמצא גם באכדית ובערבית.  –בשורש 

 ,למעשהמחקר האטימולוגי. ליע כלים צמבחינה הבלשנות העברית משום שהוא מ

אלא שרש"י מציג דיון  – בנוי בדרך דומהשל רשב"ם על 'יודוך' האטימולוגי דיונו גם 

מכל מקום, רחב יותר, הכולל גם דיון בגזרת פ"נ ומתווה מתודה של בירור אטימולוגי. 

 
 חכמים היו מקהילים תלמידים סביבם, בשווקים של נהרדעא.  187
 נשר' )משלי ל:יז(. -יאכלוה בנינחל, ו-יקרוה עורבי –אם -'עין תלעג לאב, ותבוז ליקהת  188
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'קהייה' -בירור זה מעלה קשר אטימולוגי בין 'תקווה', 'יקהה' )במשמעות של אסיפה( ו

 )במשמעות של 'קהות'(. 

 

  בפירושים  פולמוסיים  ים היבט

יב ידוע ממקורות רבים, ובר' מט:י היווה עבור הנוצרים פסוק -על פולמוסיות בר' מט:ח

'ניצחון -ונציין כאן רק ש –שנראה כמרמז בצורה המפורשת ביותר את בואו של ישו 

שב"ם חולק על רש"י על רמעיד על כך. מתברר כי  (Berger 1996:20-22)ישן' 

ובכל זאת, מפרשנות שניהם עולה שמניעיהם  –יב -משמעות הנאמר בבר' מט:ח

 פולמוסיים ביותר. נציג קודם את גישתו של רשב"ם: 

'יודוך' רשב"ם ככל הנראה תוקף בצורה חריפה את הוולגאטה שבה -בפירושו ל

ירוש 'ימליכוך'. מעניין פוהוא מציע את ה –המילה 'יודוך' נתפסת במובן של 'ישבחוך' 

 שלכאורה קיימת סתירה בין פירוש זה לפירוש הבא:

'לא יסור שבט מיהודה': המלכות שניתן לו להשתחוות לו כל אחיו 

 –ולא מחוקק ושררה מזרעו  ,עשר, לא תפסוק ממנו כל אותה הגדולה-שנים

הוא רחבעם בן  –יהודה מלך א ועד כי יבא יהודה שילה. כלומר, עד כי יב

. )מלכים א' יב:א( למה, שבא לחדש המלוכה בשילה, שזהו קרוב לשכםש

אבל, אז, יסורו עשרת השבטים ממנו, וימליכו את ירבעם, ולא נשאר 

 . לרחבעם בן שלמה רק יהודה ובנימין

מקשה את ההבנה על מה יצא קצפו של רשב"ם, שהרי ניתוחו זה עיון בפירוש 

בואה הנאמרת בבר' מט:י לפילוג עם נההיסטורי מאפשר לו לערוך הקבלה בין ה

ישראל בזמן רחבעם מלך יהודה. לכאורה מסקנתו היא שהמלכות סרה מיהודה, ואם 

כן היא אפילו מוסיפה תחמושת לעמדה הנוצרית. בכל זאת, בעיניו פירושו מהווה 

 תשובה למינים: 

-שם תשובה למינים. שאין כתוב כי אם שילה-ופשט זה ]...[ 'יקהת עמים': 

-ולא 'שליח'  ,רש"י(=כדברי העברים )כתיב כאן 'שלו' : לא במקראלעז יר. שאין עה

 , פירש. אבל ,עיקר הגדולה של יהודה שמדוד עד רחבעם ,דברי הנוצרים. ויעקבכ
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אתה מדקדק שמשילה  ,אלא מכללו של מקרא –חוסר הגדולה לא רצה לפרש 

 ואילך נתמעטה. 

נוצרי ולוולגאטה, שבה -היהודי סבפירוש זה רשב"ם מתייחס ישירות לפולמו

כדברי -ולא 'שליח' 'שילה' מתורגם כאילו כתוב 'שלוח', ומציע פרוש חליפי למילה זו: "

פירוש זה הוא תיאולוגי בהשלכותיו, שכן ממנו נובע שנפילת יהודה לא  ".הנוצרים

אירעה בסמוך להופעתו של ישו או בעוון הריגת ישו כסברת הירונימוס בפירושו 

ה ז', כי אם כאלף שנים לפני כן. אין אפוא קשר נבואי בין בר' מט:י לבין ילישע

אשר אירעה בעקבותיו וכעונש על  –סמיכות האירועים של צליבת ישו ונפילת יהודה 

כך, לסברת הנוצרים. מעניין הוא שפירוש זה מקעקע מסורות משותפות ליהודים 

והטקטיקה הפולמוסית  –יח שולנוצרים שבר' מט:י הוא נבואה מאת יעקב לבוא המ

של רשב"ם דומה למדיניות האדמה החרוכה, ומסקנת דבריו היא שבר' מט:י אינו יכול 

 להיחשב למשיחי לא עבור היהודים ולא עבור הנוצרים. 

ודומה כי החזון  –אף על פי כן, קיימים רמזים למשיחיות יהודית אצל רשב"ם 

  :המשיחי בפסוקי ברכת יעקב טמון בבר' מט:יא

 באומות,'מטרף בני עלית': אתה, יהודה בני, לאחר שתעלה מלטרוף טרף 

 א אויב להחרידך ולהקימך ממקומך. וולא יב ,ותכרע ותשכב בעירך

דומה כי בפירוש זה מדמה רשב"ם מצב עתידי, שבו צאצאי יהודה יכריעו את 

-ות כר". 'אומות' אלו מתואמלטרוף טרף באומות לאחר שתעלהמצב של " –'האומות' 

תשכב בעירך, ולא יבא אויב להחרידך ולהקימך 'אויב מחריד'. חזון זה הוא: "ו

  –אם כן, דומה כי בפירושיו רשב"ם מגיב למציאות ההיסטורית של זמנו ממקומך". 

ודבר זה בא לידי ביטוי בדחיית משיחיותו של בר' מט:י, ובביטוי של ערגה למציאות 

שבו יהודים יושבים לבטח לאחר הבסת  בהפוכה לזאת של זמנו בבר' מט:י: מצ

 הגויים, אשר אינם יכולים כבר להחריד יהודים.

יב הם פסוקים שמציגים חזון -בניגוד לסברת רשב"ם, אצל רש"י בר' מט:ח

 משיחי מובהק:
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-יהודה, שתהא מושכת יין כמעיין. איש -נתנבא על ארץ :'אסרי לגפן עירה'

 בן אתון אחד. –ומשורק אחד  ,פן אחתגנו מניהודה יאסור לגפן עייר אחד. ויטע

 )בר"ר צח:ט(. ]...[  כל זה לשון ריבוי יין :'כבס ביין'

 'מחלב': מרוב חלב, שיהא ארצו מרעה טוב לעדרי צאנו )אונקלוס(.  

מציג בר' מט:יא. פסוק זה ב מצוי רש"יביטוי התגשמות החזון המשיחי אליבא ד

עים יין, פרותיה שופעות חלב. אם כן פ: גפניה כארזים השואת שפעה של ארץ יהודה

  ארץ זבת חלב ויין.הדימוי של ארץ יהודה בעיני רש"י הוא דימוי של 

עולה שארץ יהודה היא ארץ חרבה.  QHG-לשם ההשוואה, מהוולגאטה ומ

שלוש פעמים: בידי נבוכדנצר, בידי אספסיאנוס ובידי הירונימוס מציין שיהודה נחרבה 

, הירונימוס רואה בבר' מט:יא תוכחה על יהודה: תוכחה זו יבניגוד לרש" הדריאנוס.

בפירושו באה לידי התגשמותה הסופית בישעיה ז' המתאר את חורבן יהודה. 

כוכבא אירעו כעונש על -הירונימוס מדגיש שלמעשה חורבן בית שני וכישלון מרד בר

ל פרשני יצי"ב, שעיוורון היהודים, שלא הכירו בישו וצלבו אותו. ראוי לציין שבמציאות 

ארץ יהודה דמתה יותר לחזון על פי הירונימוס מאשר על פי רש"י. אולם, גרוסמן 

( כבר עמד על כך שרש"י הרבה לדבר בשבחה של ארץ ישראל, 170-177)תשס"ג:

לחזון ולדידו דבר זה היה בגדר של חידוש וייחוד, ומהווה תגובה לאתגרי התקופה. 

 הגה:נהמשיחי על פי רש"י גם פן של ה

'לא יסור שבט מיהודה': מדוד ואילך, אלו ראשי גלויות שבבבל שרודים את 

 העם בשבט. 'ומחוקק מבין רגליו: תלמידים, אלו נשיאי ארץ ישראל )סנהדרין ה:א(.

גלותא, עדיין ייחסה את עצמה -הריש-בימיו של רש"י ההנהגה היהודית בבבל 

ואף  –וסד זה עמד בפני קריסה מלבית דוד והייתה קרובה למלכות הנוכרית, אולם 

גלותא כעל עדות לכך שההנהגה לא סרה מידי בית -על פי כן, רש"י מצביע על הריש

 דוד. אולם לדידו  היורשים האמיתיים של בית דוד הם התלמידים החכמים. 

 כן עבור רש"י 'שילה' הוא המשיח: –כמו עבור הירונימוס 

דרש . ומונקלוסארגם ו וכן תלמלך המשיח שהמלוכה ש ':עד כי יבא שילה'

 '.יובילו שי למורא' מר:שנא – שי לו ':שילו' גדה,א
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'שילה' מסמן את המשיח עבור רש"י כמו עבור הירונימוס, דומה כי -אף על פי ש

הפסוק מצביע על משיחים שונים. היות ולמילה 'יקהה' פירושים סותרים, בעוד שעבור 

'אסיפת פירושו  עמים'-'יקהתרי עבור רש"י ה –הירונימוס 'המשיח' הוא תקוות העמים 

 ".'עמים-קהיית' יכול לומרהכפופים למלך יהודה "ו עמים'
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עבודתנו מתמקדת בשמונה עשרה קטעים מתוך ספר בראשית, אשר את אופן 

תרגומם בוולגאטה בחנו לאור הפרשנות הנוצרית ולאור פרשנותם של רש"י, רשב"ם, 

ל אף ההבדלים הקיימים בין פרשנים אלו, זיהינו בדברי ערד"ק וחזקוני. מכיוון ש

התייחסנו אליהם  –פרשנים אלו דפוסים דומים של התמודדות עם האתגר הנוצרי 

כאל קבוצה אחת, והם כונו בידינו פרשני יצי"ב )פרשנות יהודית 'צרפתית' של ימי 

של  "מארון הספרים-נבחן מכמה בחינות: במספר בראשית הביניים(. כל קטע 

-המתרגם" נבחנה זיקת הוולגאטה לפרשנות הנוצרית הקדומה. "אתגרים לשוניים 

תיאולוגיים ושולחן המתרגם" משתדל לברר את הבסיס הלשוני להבדלי הפרשנות. 

פרקים: -תיאולוגיים ושולחן המתרגם" מתחלק לשני תתי-הפרק "אתגרים לשוניים

ת התגובה הלשונית של פרשני אהראשון, "פירושים וממדיהם הלשוניים" בוחן לעומק 

השני, "היבטים פולמוסיים בפירושים" בוחן את סממניה  –יצי"ב לאתגר הנוצרי 

 הפולמוסיים של פרשנות יצי"ב. 

הסיכום שלפנינו נשען על הרקע המושגי המובא בחלקה הראשון של העבודה. 

הם  ואנו מתמקדים כאן בשלוש קבוצות של ממצאים העולים מעבודתנו, אשר בעיננ

החשובים ביותר, ובמסגרת סיכום זה נדון בכל אחד מהם בנפרד: הדיון הראשון עניינו 

כריסטולוגיים שבוולגאטה. הדיון השני מתייחס להיבטים -בהיבטים התרגומיים

בלשניים של פרשנות יצי"ב. הדיון השלישי עניינו בתגובתיות פרשנות יצי"ב לאתגר 

ציין שאנו מציגים את ממצאינו במתכונת של להנוצרי. לפני שנתחיל בדיונים ראוי 

 מהקל ואולי הקלוש אל הכבד ואולי הדורש עיון נוסף.

עולות גם לברית הישנה ראוי לציין לפני הכל שחלק ניכר ממסקנותינו על הוולגאטה 

 מצת עבודה רבת שנים שלו ושל חוקרייתש Kedar (1988:298-338)מדבריו של 

סק ע קדרבעוד שיחד עם זאת, היווה עבורנו מקור השראה. וולגאטה אחרים, ו

מאוד מטודולוגיה שלנו שונה הוכן ; יתבספר בראשו עסקנו נבוולגאטה לישעיהו, א

ם כריסטולוגייהבהיבטים ת תמקדמעבודתנו דומה לגרסון )תשס"ד( ב כמו כן, .משלו

 

 סכום

 

 הוולגאטה לאור פרשנות יצי"ב 
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כן בהיבטיה מעוררי הפולמוס ו ,ניקאה'אני מאמין' של -ובזיקתה ל של הוולגאטה

 .נוצרי-בהקשר היהודי

הירונימוס עמדנו על האיפיונים האישיותיים אשר הפכו את במבוא לעבודתנו 

. עיון ביצירות אלו תרגומיות-ביצירותיו התרגומיות והפראהתמקדנו ו, נוצרי מתרגםל

וולגאטה לברית הישנה כתרגום בעל מטרות פולמוסיות איפשר לנו להציג את ה

נת נורמות התרגום המקובלות הפורץ גדרות מבחינת נורמות התרגום בכלל, ומבחי

כבר . , ובכלל יוצר את מושג 'התרגום הנוצרי' יש מאיןבעולם הנוצרי דאז בפרט

ממבוא הירונימוס לתרגום ספר בראשית משתמע שהמטרה שעמדה לנגד עיניו 

 :ברית הישנהשל ה בתרגומו המחודש ללטינית הייתה ליצור תרגום נוצרי

I do not censure the Seventy, but I confidently prefer the Apostles 

to all of them. Christ speaks to me through their mouth. […] If 

anywhere in the translation I have been seen by you to err, ask the 

Hebrews. Consult the teachers of the many different cities. What theirs 

have of Christ, yours do not have. It is another matter if they have 

afterward removed the testimonies used by the Apostles against them. 

And the Latin copies are more correct than the Greek, (and) the Greek 

than the Hebrew!  

 – נוצרי לבין תרגום השבעיםבריו הירונימוס מרמז לקיום פערים בין תרגומו הבד

 ובכלל הוא טוען שתרגומו טוב מתרגום השבעים, ותרגום השבעים טוב מהמקור. 

לדידו אין הוא בא אלא לחשוף סודות כריסטולוגיים שלא נחשפו בידי שבעים 

משום שהם לא היו  המתרגמים היהודים, אם משום שהם עצמם לא זיהו אותם ואם

מייחס 'יהודיות' לתרגום השבעים, עובדה שהירונימוס . בצד המעוניינים לחשוף אותם

למעשה גם מגדיר מהו הוא  – םיהודיהפריורי כלפי -אפולמוסית  עמדהמציג  אם כןו

בה לחשוף קודם כל אמור של הברית הישנה רגום נוצרי עבורו ת. לגביו 'תרגום נוצרי'

-ום השבעים כיחד עם זאת, בצד העובדה שהוא תוקף את תרג ;ייםסודות כריסטולוג

יהודים אמינה ביותר, ושבהתעורר מקור שבידי ה'תרגום יהודי', הוא טוען שגרסת ה

 מו יש לפנות ליהודים למען בירורן. מדבריו עולה אפוא שתרגוםרגוספקות בנאמנות ת

. לעולם היהודי תוזיק על פימוגדר של הברית הישנה כמעט מן ההכרח שיהיה נוצרי 

לא זו  –צפה מהם לאישור ואישוש טענותיהם הפרשניות יחס זה כלפי היהודים, המ
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 -ו –לירה -בלבד שהוא איפיין את הירונימוס, הוא גם איפיין למשל גם את ניקולא דה

Copeland Klepper  כינתה אותו"The insight of unbelievers".  ,לאור דברי מכל מקום

שתי דרכים: האחת, בעבודתנו הדגמנו את 'נוצריותה' של הוולגאטה ב הירונימוס,

. השנייה, ארון הספרים הנוצרי בימיו של הירונימוסהצגת זיקת הוולגאטה לבאמצעות 

בהשראת חז"ל שהם בני זמנם נכתבה הפולמוסית לתנ"ך, אשר  יצי"בת פרשנות עזרב

פרשנות ל השנודע טתשללחסן יהודים בפני ההשפעה המטרה בו –של הירונימוס 

 .י הבינייםבימ ברית הישנהה לשהנוצרית 

של טוב או פחות טוב ה תרגום נוצרי הוואם הוולגאטה מאינה המחקר  שאלת

באלו מנגנונים הגשים הירונימוס את יעדיו וקירב את הברית הברית הישנה, כי אם 

ם אחדות בחלק זה של הדיון נתמקד בדוגמות תרגו .הישנה לעולם המושגים הנוצרי

גאטה להבלטת המשמעות הכריסטולוגית המדגימות את האופן שבו תרם תרגום הוול

 של המקרא העברי. 

לחיזוק הסברות על מנגנונים אלו, אשר עולות מהמחקר ומהשוואת הוולגאטה 

התרגום הלטיני שקדם  –לפרשנות יצי"ב, השווינו בין הוולגאטה לבין הווטוס לטינה 

ומו רגום השבעים, ושאליו נצמד הירונימוס במהלך תרגלוולגאטה, שמבוסס על ת

(Kedar 1988:323) ,ראוי לציין כי אמנם אנו משווים בין הוולגאטה לבין הווטוס לטינה .

אף על פי שאנו לוקחים בחשבון ו –אולם דיוננו מתמקד ביחסים שבין מקור לתרגום 

מהווה לגבינו ווקא דשל תרגום השבעים, היא לטיני תרגום נחשבת להווטוס לטינה ש

חלופות תרגומיות עבורנו ה מציגוב לנוסח המסורה, ועדות לתרגום מנוסח מקרא הקר

די הצורך את האמת  הן לא שיקפוהמגלמות את מה שהירונימוס דחה משום שבעיניו 

 הנוצרית המקראית. 

לפני הצגת מקצת ממצאינו ראוי להקדים ולומר שברור שאין מידת היות 

ה, כי אם הצטברות נוצרי תלויה באופן שבו מילה זו או אחרת תורגמ הוולגאטה תרגום

של תופעות היא שמקנה לה את אופייה הנוצרי. לעתים תרגום כריסטולוגי בוולגאטה 

אינו מבטא אלא סברה רווחת גם אצל יהודים: הירונימוס הסתמך על תרגומים ביוונית 

ילס שנחשב לתרגום היהודי שנכתבו כולם בידי יהודים, ולפעמים אף על תרגום עק

, הוא מבליט עובדה זו כדי לשכנע QHG (Hayward 1995:30)-וב –בה"ה הידיעה 

שתרגומו מהימן. יתר על כן, לעיתים הירונימוס מתרגם כמו תרגום אונקלוס, שנחשב 

לתרגום קנוני יהודי, המשקף את עמדותיהם התיאולוגיות של חז"ל: למשל המילה 
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ה לתרגום הירונימוס )שם( מרמזת לישו עצמו, תורגמה בדומ אשר על פי-'בראשית' 

אונקלוס כאילו כתוב 'בראשונה' )בר' א:א(; 'רב יעבד צעיר' שהוא משפט שנתפס על 

צחון הכנסייה במאבקה עם היהדות, מתורגם בתרגום יידי נוצרים כמנבא את נ

. יתרה מזאת, אונקלוס כמו בוולגאטה כאילו כתוב 'רב יעבד את הצעיר' )בר' כה:כג(

בינים את הפסוק באותה הדרך: גם הירונימוס וגם לעיתים הירונימוס ופרשני יצי"ב מ

 –'עד כי יבוא שילה', בר' מט:י( כמציינת 'משיח' -רש"י מבינים את התיבה 'שילה' )ב

אולם עבור הירונימוס המשיח הוא ישו, ואילו עבור רש"י המשיח עוד צריך לבוא, והוא 

פרשנותם הזהה,  נים מהמשיח הנוצרי. אם כן, קיימים פסוקים שחרףבעל אפיונים שו

המסקנה התיאולוגית הנובעת מהם שונה משום שידע הקשרי שונה המצוי בידי קהלי 

 היעד השונים, מאפשר לפרש את פרשנותם באופן שונה. 

מההשוואה בין הוולגאטה לפרשנות יצי"ב עולה כי ככל הנראה הירונימוס לא 

 –גורה בימיו בדלים שבין עברית המקרא לעברית חז"ל, שהייתה שהיה מודע לה

ומשום כך, ייתכן שהוא תפס את הכתוב בתנ"ך, כאילו הוא כתוב במה שקרוי 'לשון 

( הסבור כי עד למאה הי"ט, 3-5חיים )תשמ"ה:-חז"ל'. דברינו עולים בקנה אחד עם בן

המקרא ]...[ ולגביהם "לא חשו חכמי הדורות ההם שונות מפליגה של לשונם מלשון 

חושת הזהות מתחושת ההבדל". פרשני יצי"ב, לעומת גדולה לאין שיעור הייתה ת

זאת, מפגינים מודעות לפער הקיים בין הדיאלקטים של העברית. למשל, רד"ק אומר: 

"ואני תמה ברמב"ם שדמה הבדלה זו להבדלת האור והחושך. כי, שם כתוב: 'ויבדל 

י בניגוד ומדברי רד"ק עולה אפוא כ –המבדיל" )בר' א:ז(  אלוהים', וכאן הרקיע הוא

להירונימוס ולרמב"ם, הוא הבחין בשימוש בוו המקראית כמילת שעבוד ולא כוו 

ה, אשר בניגוד לוולגאטה, -החיבור בלבד. רש"י )בר' א:א( מציע פירוש לבר' א:א

ארץ הייתה' 'וה-'הייתה' ב-לוקח בחשבון את לשון המקרא ואת תחבירה. אף על פי ש

-במה שעל פי הוולגאטה ועל פי כללי לשון)בר' א:ב( הוא בצורת 'קטל', כלומר 

חזקוני אומר: "דבר כתוב על העתיד", ומדבריו משתמעת  –עבר -חכמים נמצא בזמן

הידיעה שבעברית המקראית הפועל אינו מציין בהכרח את זמן הפעולה. אגב דיוננו 

הבינו שהפעלים  פרשני יצי"בבניגוד לוולגאטה, מתברר כי ג הדנים בשבת, -בבר' ב:א

הבדלים הדקדוקיים שעליהם אנו ול –ים או מבטאים אספקט מודאליהם פסוקים ל ש

 מצביעים הם בעלי משמעות תיאולוגית מרחיקת לכת. 
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אם ניקח בחשבון שחלק ככל הנראה גדול מסברותיו הפרשניות של הירונימוס 

ולנוצרים, הרי ניתן לומר כי מקצת המסרים מקורו במסורות המשותפות ליהודים 

טולוגיים שבוולגאטה למקרא העברי, משקפים אפוא ידע פרשני ולשוני על הכריס

ועובדה זו אולי מסבירה במקצת  –זמנו -המקרא, המשותף להירונימוס וליהודים בני

את היחס הפמיליארי שעשוי היה להיות כלפי הוולגאטה מצד יהודים, אשר כנגדו קמו 

 רשני יצי"ב. פ

סר כריסטולוגי: כידוע, המילה 'רוח' משמעות המקור מסייעת להעביר מ-דו

פיסי בעולם' -( וגם 'יסוד בלתי'ventus'מציינת בעברית 'תנועת אוויר' )בלטינית 

, QHGועל פי  –'spiritus Dei'לוהים' תורגם -א-. בבר' א:ב 'רוח'spiritus'))בלטינית 

'(, מתוך הקודש-)'רוח 'Spiritus Sanctus'-ומית הקרובה להירונימוס בחר בברירה התרג

 Hayward)היקום' -לוהים' יכול לסמן גם מה שהוא מכנה 'רוח-א-'רוח-מודעות ש

לוהים' -א-. ראוי לציין, כי למרות אסוציאציות אלו, אין הירונימוס מתרגם 'רוח(1995:30

-'Spiritus Sanctus'סברות תיאולוגיות, אולם אין . אם כן, בתרגומו הירונימוס מרמז ל

מרות המילים, והוא מותיר בידי הקורא מקצת מלאכת השלמת הוא מקבע אותן במס

לוהים' הוא דוגמה של תרגום הנמצא בגבול -א-הפערים. ראוי לציין כי תרגום 'רוח

לוהים' העלה אסוציאציות רוחניות, -א-שבין ההיסט להזחה, שכן גם בקרב רש"י 'רוח

 י רשב"ם ורד"ק. אשר נשללו ביד

לעיתים כוונה כריסטולוגית. למשל, בעוד התרחקות מהווטוס לטינה מסמנת 

 ’invisibilis et inconposita‘ובוהו' )בר' א:ב( מתורגם -שבווטוס לטינה, הביטוי 'תוהו

שפירושו 'ריק,  'inanis et vacua'הירונימוס מתרגמו  –מתוקנת'( -נראית ובלתי-)'בלתי

ית על הארץ, חיים', ובתרגום זה יש משום הבעת עמדה שליל-חסרערך, עזוב, -חסר

ובמיוחד רשב"ם שללו אותה. בעוד -שהיא בעלת משמעות תיאולוגית, ושפרשני יצי"ב 

)='גדלו ורבו'(,  'crescite et multiplicamini'שבוולגאטה 'פרו ורבו' )בר' א:כז( תורגם 

כלומר,  –)='הולידו ורבו'(  'nascimi et generate'בווטוס לטינה ציווי זה תורגם 

קפת מגמת הפרשנות הנוצרית להצניע את נושא המיניות, ההיריון בוולגאטה משת

-והלידה; ולהבליט את התפשטות האמונה הנוצרית וגדילתה. בהקשר לבריאת גן

)=מזרח(, בוולגאטה  'oriente'-'קדם' )בר' ב:ח( תורגם בווטוס לטינה -העדן בעוד ש

יאת גן העדן, בעוד )=מקודם(. באותו הקשר של בר 'a principio'גמת מילה זו מתור

בעבר פשוט, בוולגאטה פועל - 'plantavit'-לטינה תורגם הפועל 'ויטע' )שם( -שבווטוס
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' בעבר של עבר. כלומר, בשני המקרים האחרונים הווולגאטה plantaveratזה תורגם '

ולמועד נטיעת גן עדן חשיבות  –מעמידה את זמן נטיעת גן בעדן לפני בריאת אדם 

 ה למושג הנוצרי של 'החטא הקדמון'.תיאולוגית הקשור

'ויכל אלוהים לעיתים תרגום מילולי מצביע על כוונות כריסטולוגיות: למשל, 

)'ביום  'complevitque Deus die septimo opus suum'ביום השביעי מלאכתו' תורגם 

ומכוון לכך שיום שבת הוא יום שמותר  –לוהים את מלאכתו'( -השביעי השלים א

גום זה נוגד ברוחו לגרסות רבות של הווטוס לטינה ולמרבית התרגומים במלאכה. תר

אשר ככל הנראה מתבססים על תפיסה אספקטואלית של  –העתיקים של המקרא 

לוהים: 'מה תיתן לי ואנכי הולך -אברם כנראה מפציר באהמשפט העברי. בבר' טו:ב, 

וא עומד למות פט זה מבטא את מצוקתו של אברהם מול האפשרות שהערירי', ומש

 ego’לוהים. 'ואנכי הולך ערירי' תורגם בוולגאטה -בלי שייוולד לו הבן שהבטיח לו א

vadam absque liberis’ ,בווטוס לטינה, לעומת זאת, חשו צורך להנהיר את המשפט .

בהקשר הנוצרי, בנים'(. -ני מת ללא)'א 'dimittor/morior sum sini filiis'והוא תורגם 

וחוסר ההתייחסות לממד הפרגמאטי של השיח ולאידיאומאטיות של  היעדר ההנהרה

'ללכת בלי ילדים' משקף אולי רצון להבליט את יסוד 'האמונה' בדמותו של אברהם 

 הענקת חשיבות לעניין הבאת צאצאים.-המשלים עם הגורל אשר ייעד לו האל, או אי

קוואטיות ותנו, תרגומו של הירונימוס לבראשית מצטיין באדעל פי התרשמ

כריסטולוגית: 'ונחמד -וחריגה מהאדקווטיות לעיתים מצביעה על כוונה פרו –גבוהה 

)=ומראהו  'aspectuque delectabile')העץ( להשכיל' )בר' ג:ו( תורגם בוולגאטה 

טוס לטינה, מילה כלומר המילה 'להשכיל' הושמטה. לעומת זאת, בוו –משובב נפש( 

)'להתבונן', 'לבחון',  'cognoscendum' ,'ad intuendum', 'ad considerandum'זו תורגמה 

-להבליט את חלקה של חוה ב יהמניעה של ההשמטה הכאן, 'להעריך'(. דומה כי 

 "חטא הקדמון". 

יד מציג סטייה גדולה מהמקור: פרק זה דן בברית המילה, ובתרגומו -בר' י"ז:י

יד, ושנויים אלו אינם -ם יגם השאים והשמטות משמעותיים ביותר בעיקר בפסוקיניכרי

נכר -לטינה. פסוקים אלו דנים בציווי לדורות על המילה לרבות על בני-נצפים בווטוס

ביתו של אברהם. בתרגומם ניכרת עריכת המקור באופן התואם את גישתה -בני

 גויים.השלילית של הנצרות כלפי ברית המילה במיוחד של 
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לעיתים,  –וא כולל תרגומי הוספות בדרך כלל משקפות צורך בהנהרה שה

בוולגאטה הפערים ממולאים במידע המשקף סברות תיאולוגיות. בבר' כה:כב, כנגד 

התרוצצות יעקב ועשו בבטנה, רבקה שואלת: "אם כן למה זה אנוכי?" )בר' כה:כב(. 

 si sic mihi futurum erat, quid necesse fuit'בוולגאטה שאלה זו מתורגמת: 

concipere?' מהנהרת ידעתי מה שעתיד לקרות לי, מה היה צורכי להרות? )'לו .'

הירונימוס משתמעת הבעת עמדה שלילית כלפי ההיריון, שעולה בקנה אחד עם 

עמדתה התיאולוגית של הנצרות בנושא זה. עמדה זו אינה משתמעת מהטקסט 

)'אם כך עומד  '?si sic mihi incipiet fieri, ut quid mihi hoc'ומרקעו או מהווטוס לטינה 

 לקרות לי, לשם מה לי זה?'(. 

ובלשון הירונימוס,  –תרגום הירונימוס לבראשית מצטיין בהיותו אדקוואטי ביותר 

משקף בדרך כלל בצורה נאמנה ביותר את 'האמיתות העברית'. אף על פי 

ויעיד  –הרי מטרתה דומה לזו של הירונימוס שבפרשנות יצי"ב אין ניסוח דומה לזה, 

ך החשיבות שהעניקה פרשנות יצי"ב לפשט. אם כן, אם הגישה אל הטקסט על כ

היא דומה, מדוע עולים ההבדלים תיאולוגיים בין הוולגאטה לבין פרשנות יצי"ב? בדיון 

כדי,  –איסטרטגיות תרגומיות שונות שזיהינו שהירונימוס נקט בהן  היצגנוזה 

ת נוצריות שמשתקפות ברתנו, לקרב את הטקסט המקראי לעמדות תיאולוגיולס

בפרשנות הנוצרית הקדומה, ושקיבלו את תוקפן בועידה הכנסייתית של ניקאה. 

מנקודת הראות של פרשנות יצי"ב אשר בה קשה לראות התייחסות ישירה לוולגאטה, 

ר' מט:י(; שנויי איסטרטגיות אלו מנצלות בעיקר: ידע הקשרי שונה )'שילה', ב

המשמעות -בדל', בר' א:ז; 'וינחם', בר' ו:ו(; דומשמעות שחלו בשפה העברית )'וי

הטקסט המקראי )'ורב יעבוד צעיר', בר' כה:כג(; פרספקטיבות שונות על הטקסט 

 –)רשב"ם, בר' א:א(, ופערים מובנים בין השפה העברית לשפה הלטינית )בר' א:ב( 

נות אם ז:יב( או הוספות )בר' כה:כב(, שהן בדרך כלל קטוכוללות גם השמטות )בר' י

 כי משמעותיות מבחינה תיאולוגית.

 וות פניםכדי לשרי אפשצל כל כלי ינרונימוס הימחד שאפוא הוא שלנו רושם ה

כפה הבנה כריסטולוגית לעיתים ממש ו, )ראה גרסון: תשס"ד( למקרא תוכריסטולוגי

עמדות  ממנה ושתמעיאף היא שצה התאמפרשנות יצי"ב , ךמאידשל המקרא. 

 המנוגדות ברוחן למשתמע מהוולגאטה.
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במלחמתה נגד הנצרות, פרשנות יצי"ב עושה שימוש בארגז כלים לשוניים עשיר. 

הצבענו על כך שלעיתים הפרשן מביא כלל לשוני כדי לבסס את טיעוניו הפרשניים, 

, לעשות" )רש"י דה"מ 'וינחם'ם' שבמקרא, לשון 'נמלך מה כל לשון 'ניחולדוגמה: "

( "התכלית הפרשנית גרמה לפרשן, שלא 15בר' ו:ו(. אולם, כסברת קוגוט )תשס"ב:

לפרט את ההנמקות הלשוניות שחייבוהו או הדריכוהו לפרש כפי שפירש". "עם זאת, 

פירושו". אף  יש שהפרשן 'שוכח' את התכלית הפרשנית ונגרר לבירורים לשוניים אגב

ומת בירורים לשוניים אלו לחקר הבלשנות העברית עמדו זה מכבר, על פי שעל תר

נציין אותם משום שלעיתים בירורים לשוניים אלו משקפים מחלוקות פרשניות בין 

היהודים לנוצרים. למשל, לבירור ההבדלים הסמנטיים שבין השורשים ב.ר.א, י.צ.ר 

ונה תיאולוגית ברורה פרשני יצי"ב, ניתן לסמן כווכן ע.ש.ה, אשר קיימים אצל כל 

)רד"ק בר' א:א(. הוא הדין לגבי בירוריו האטימולוגיים של רש"י, אשר לעיתים 

אך לעיתים רציניים יותר מבחינה  –מתבססים על אטימולוגיה עממית )רש"י בר' א:ח( 

בר' בלשנית, ומתבססים על היקרויות של אותו שורש )רש"י: בר' מט:י, רשב"ם 

העברית לארמית, השפה השמית הקרובה אליה )רש"י מט:ח( ועל השוואה בין 

-לב:כד(. לבירורים אלו כמו לבירור בבר' מט:י משמעות תיאולוגית, וחושפים את רב

 והם נועדו להציג אלטרנטיבות לפרשנות הרווחת.  –קוליות הטקסט המקראי 

שנות היהודית, כוחם ( על היעדר הנמקה לשונית בפר15דברי קוגוט )תשס"ב:

לתובנות הבלשניות המודרניות שניתן להפיק מפרשנות יצי"ב לסברתנו. עיון  יפה גם

בפרשנות יצי"ב מעלה שימוש במילים שמקורן במדרש כגון 'דרשני' )רש"י בר' א:א, 

 –כה:כג( או מילים משורש ל.מ.ד )רש"י בר' א:כו, בר' ב:כג, בר' ג:ח, בר' ו:ט ועוד( 

להבנה פרגמאטית של הסיפור המקראי.  למודעות בקרב פרשני יצי"ב אשר מכוונות

ממבואו המתודולוגי של רש"י )בר' ג:ח( משתמע שעבור רש"י המדרש ממלא תפקיד 

ובלשונו: "ואני לא  –פרגמאטי, ומסייע בידו להשלים את 'הפערים' המצויים בטקסט 

ועו דבור על דבר המקרא ושמ המיישבתבאתי אלא לפשוטו של מקרא, ולאגדה 

כלומר -כן, בתחילת פירושו, רשב"ם עומד על כך שבניגוד לקודמיו אופניו". כמו 

המדרש ורש"י, אין הוא מתכוון להביא דברים העולים מייתור המקראות או משינוי 

לשונם. אם כן מדבריו עולה שבעיניו קיימת 'פרשנות פרגמאטית' אצל רש"י והמדרש, 

לה, שלעתים קיימת עיון בפירושיו של רש"י מע אשר ממנה הוא מסתייג: למשל,

 

 תובנות בלשניות בפרשנות יצי"ב 
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לבין הפרות -חפיפה מושגית בין מה שמכנה רשב"ם 'ייתור מקראות" או 'שינויי לשון' 

( המובילות לזיהוי 'השתמעות 1975) Griceמכוונות של 'עקרון שיתוף הפעולה' של 

וא פרק, שיחתית' )שם(. דוגמה למודעות זו מצד רש"י מצויה בפירושו לבר' י"ח שה

מול זה שואל רש"י: " 'וירא': מהו 'וירא' )יח:א(,  –מילה 'וירא' אשר בראשו חוזרת ה

 שתי פעמים?".  –'וירא' )יח:ב( 

עבור רש"י, הפרת עקרון שיתוף הפעולה מהווה אות למשמעות עקיפה או 

. במקרה שלפנינו, אומר (Dascal & Weizman:1987, Weizman & Dascal:1991)נוספת 

'נסתכל'". לדידם )שם(, זיהוי אות לקיום -שון הבנה : "הראשון כמשמעו, והשני לרש"י

פער גורר אחריו חיפוש אחר רמזים הקשריים, המאפשרים לשער קיומה של משמעות 

חלופית למבע. זיהוי המשמעות העקיפה מתאפשר הודות להקשר, אשר מספק 

ממנו בלבד.  למפענח סיבות לשער שהדובר לא התכוון למשתמע מהמבע או

ר רש"י: "'וירא אליו': לבקר את החולה. אמר רבי חמא בר חנינא )בבא בדוגמתנו, אומ

מציעא פו:ב( יום שלישי למילתו היה, ובא הקב"ה ושאל בשלומו. הוא שנתן לו עצה 

על המילה ]בפרק הקודם מתוארת מילתו של אברהם[, לפיכך נגלה עליו בחלקו". 

שפריטי הידע ההקשרי  )שם(, Dascal & Weizmanרת פירוש זה אם כן מדגים את סב

שעליו נסמכים האותות לעקיפות, וכן הרמזים למשמעות חלופית עקיפה עשויים 

ובמקרה שלפנינו, רש"י עושה שימוש בידע  –לשוניים -לשוניים או חוץ-להיות מטא

לשוני שמקורו בטקסט מקראי אחר )בר' י"ז(, ובספרות המדרש )בבא מציעא -חוץ

 אדם לבקר חולים.  -י:ב( ובידע עולם על מנהג בנפו

עיון משווה בין פרשנות יצי"ב לוולגאטה מעלה מודעות בקרבם לחלקה של 

נתון במשפט למחלוקת הפרשנית בין היהודים -תפיסה שונה של יחסי החידוש

ולשונו היא: 'והאמין בה', ויחשבה לו  –לנוצרים. בר' טו:ו טומן בחובו בעיה כזאת 

חידוש טמון במילים 'והאמין בה'' והנתון הוא על פי הפרשנות הנוצרית, ה צדקה'.

'ויחשבה לו צדקה', והמשמעות התיאולוגית שבדבר היא שהאמונה )בישו( עולה 

'ויחשבה לו -ואילו על פי פרשנות יצי"ב, החידוש טמון ב –בחשיבותה על קיום המצוות 

ברור לוהים( היא דבר -אמונה )באצדקה', ואם כן קיום המצוות הוא הדבר החשוב, וה

וטבעי שאינו כלל בגדר של חידוש. כמו כן, בעוד שבפרשנות הנוצרית, 'בראשית ברא 

ד המוצג כמשפט -לוהים את השמים' נתפס כמידע העיקרי, רש"י גורס כי בבר' א:א-א

 במשפט העיקרי 'ויהי אור'.  –מורכב ארוך, המידע החשוב טמון בסופו 
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 למה: "במילים הפותחים מדרשי חז"ל על "י המבוססיםרש פירושי ידועים

 את יחדיו הרוקם המיוחד הקשר את להדגיש יג:ב(, אשר באות )במדבר .."נסמכה

לא תמיד רש"י משתמש במילים אלו, אולם נראה שהנחת המוצא  .התורה פרשיות

ו או במושגים בלשניים 'לכידות'. פירוש –שלו היא שקיימת בטקסט המקראי 'סמיכות' 

ג( ואת סיפור -ביעי' הרוקם יחדיו את פסוקי השבת )בר' ב:אלוהים ביום הש-'ויכל א-ל

בריאת הולם )בר' א'(  ממחיש את השימוש בסברה זו לצרכים פרשניים. משפט זה 

ואם כן, זהו  –לוהים ברא גם בשבת -מציג בעיה תיאולוגית משום שממנו משתמע שא

תפיסת י מציע לבעיה התיאולוגית, יום המותר במלאכה. בין הפתרונות שרש"

הטקסט כלכיד, מאפשרת לו לומר: "מה העולם חסר? מנוחה! באה שבת, באה 

לוהים ברא את -הווה אומר, לדידו, בשבת א –מנוחה, כלתה ונגמרה המלאכה." 

המנוחה. סברת לכידות הטקסט המקראי גם מאפשרת לו לקשר בין פסקאות אשר 

בטקסט. תפיסה זו  י הגלוי לעין, ולמלא פעריםאין ביניהן קשר לוגי או סמנט

מאפשרת לו להפיק תובנות בעלות ערך תיאולוגי, על ידי למשל חיבור בין תחילת 

 ז. -יב לבין בר' מט:א-בר' י"ח לסוף בר' י"ז, או הנגדה בין בר' מט:ח

בפרשנותו רשב"ם לוקח בחשבון את נקודת הראות של המחבר, ונקודת ראות זו 

את השמים ואת הארץ' אינו המידע  לוהים-'בראשית ברא א-ומר שמאפשרת לו ל

ומבחינתו, היגד זה לא נאמר, אלא כדי להטרים את מתן מצוות  –החשוב בטקסט 

העל ניכרת גם בפירוש רש"י לבר' ב:ח, בו הוא עושה שימוש -הקשורות לשבת. ראיית

ו מציגה דמיון במידה המדרשית 'כלל שלאחריו מעשה הוא פרטו של ראשון'. מידה ז

. היא (Kintsch & van Dijk:1978)מיקרו -על ומהגדי-ט כבנוי ממבנילתפיסת הטקס

-מסייעת לרש"י לגשר בין הסתירות הקיימות בין בר' ב' לבין בר' א': מדבריו עולה ש

על )''זהו כלל: סתם בריאתו''( אשר פרטיו -'ויברא את האדם' )בר' א:כז( הוא מבנה

ט(, -'ויצמח לו גן עדן' )בר ב:חוייצר ה' אדם' )בר' ב:ז(, המובאים בהמשך הם: '

-'ויניחהו בגן עדן' )בר' ב:טו(, 'ויפל עליו תרדמה' )בר' ב:כא(. מבחינה תיאולוגית

עדן נתפס בעיני פרשני יצי"ב לא כזירה של -פולמוסית משמעות הדבר היא שגן

  בריאת עולם שרק יילך ויתדרדר, כי אם כמקום שנברא למען אדם.

יד עם הטקסט המקראי פיתח אצל פרשני יצי"ב נראה אם כן כי המגע המתמ

רגישות גבוהה ביותר לכל רחשי הטקסט. לא זו בלבד שהשגותיהם הסמנטיות 

והתחביריות ראויות לציון, כי אם כנראה בעקבות חז"ל שפיתחו את מושג המידות 
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מאטי של הם מגלים רגישות לממד הפרג –הטקסטואליות שבהן נדרש הטקסט 

; לממדיו הסוציולינגוויסטיים והפסיכולינגוויסטיים; ולנקודות הטקסט; למבנה השיח

הראות השונות של הטקסט. יש להניח כי השימוש באמצעים הלשוניים המגוונים 

כאן, לא היה ספציפי להתמודדות פרשנות יצי"ב עם האתגר  היצגנואשר את מקצתם 

ידי פרשנים מצעים אלו לצרכים אחרים ובוככל הנראה, נעשה שימוש בא –הנוצרי 

אחרים. אולם, עיון בפרשנות יצי"ב מזמן מפגש עם פרשנות הרואה לנגד עיניה את 

 ומפגש זה מזמין מחקר נוסף, מעמיק יותר.  –כל חדרי הלשון ורבדיה 

שהיוותה הנצרות  את גודל האתגרביותר ברורה הבצורה מבטא  ר' יוסף קראאולי 

פרשני יצי"ב: "אף שקולטת דעתי את דבריהם ]של  הם שלודים בימיבשביל היה

ככל  189.הנוצרים[, ובליבי כלהבת אש לטעות אחריהם, אף על פי קרבתך לי טוב"

"יהיו -אומר רש"י בפירושו שמצב הדברים המשתקף במילים אלו הנראה על רקע 

ם" כיועיל לדברים למפתים ]...[ כי לא הטובים והחכמים עומדים באמונתם להשיב 

התנצרות היהודים ל ין הסיבותמדברים אלו עולה כי בי, ח:ד(. -)שיר השירים ז:ט

  ובלב – השתכנעו י אם לעיתים יהודיםכלא רק היה מרכיב של אינוס, באותם הימים, 

(, רש"י 99תשנ"ג:על פי טויטו ) ".כלהבת אש לטעות אחריהםבערה "בכירי העדה 

מבלי לשלול ווה דרך בפני פרשני יצי"ב האחרים. ובכך, הת –דרש ונאה קיים  נאה

בכך שניתן לזהות ספק מטיל Cohen (2004 )שקיימת פולמוסיות בפירושי רש"י לנ"ך, 

כנראה מתוך זה שאנו מגדירים מחדש מה ייחשב . פירושי רש"י לתורהבפולמוסיות 

 ל רש"י,, לרבות אלו שהמוצגים כאן לתורהפירושי יצי"ב לפולמוסי, אנו סבורים כי 

  .מגיבים לאתגר הנוצרי

 שבעתיים, וקשה שהצגנוקשה לגלות דפוסי פולמוס בפירושים אין ספק כי 

בפירושים שסקרנו, המילה 'נוצרים' ת: לגלות בהם אזכורים כלשהם לוולגאטה ולנצרו

אמרות מופיעה פעם אחת בלבד )רשב"ם בר' מט:י(. אף נדיר למצוא בפרשנות זו 

כסמן הבולט והידוע ביותר  נתפסו שבכל הזמניםלמינים',  מהסוג של 'זאת תשובה

כשהיא נקרית,  .נוצרי: המילה 'מינים' נקרית בחמישה פירושים בלבד-לפולמוס היהודי

)רד"ק בר'  מילה זו מקורה בדרך כלל בספרות חז"ל וכן גם הפירוש שמתלווה אליה

 
'  הבושם  ערוגת'-ב המצוטט, הבבלי  שלמה' ר מאת 'עמל לדעת אחשבה ' לפיוט הפירוש 189
   .(41:ה "לתש גרוסמן)עזריאל  בר  אברהם' לר

 

 היבטים פולמוסיים בפרשנות יצי"ב 
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לעיתים אינו מבטא  ים'מטבע הלשון 'תשובה למינאז וגם  – א:א, ב:ג; רש"י בר' א:כו(

הרי הנצרות שינתה את פניה בין ועידת ש, אלא מענה לאתגרי הנצרות הקדומה

. מצאנו רק מקרה אחד )דה"מ 'ויתעצב אל לבו', ניקאה לבין ועידת לטרנו הרביעית

תן וגם אם ני – מהמדרשלנו בהקשר שאינו ידוע  מובאשבו מטבע לשון זה בר' ו:ו( 

תן להפיק מדוגמה אחת תובנות רלבנטיות לענייננו. גם אם לייחסה לרש"י הרי לא ני

, 'צור', 'עשיו''נצרות' כגון  שקולות למילהכ דירןאפשר להגשמילים כוללים בתוך 

לסיפורי יעקב יצי"ב פרשנות )לדוגמה ב ת את הנצרותומסמנ כבר אצל חז"לש 'אדום'

בשימוש מקומי כחים הרי גם אז נו –  (ר' מט:יאב רשב"ם)'אומות'  גוןאו כ (,ועשיו

מבלי לזלזל אולם, נות יצי"ב. מילים אלה בפרשהיחסי של במיעוט ו בלבד בהם

באזכורים עקיפים של הנצרות אלו, אין אנו סבורים כי רק במילים מסוג זה טמונה 

 .התגובה לאתגר הנוצרי בפרשנות יצי"ב

קא בראשית טמונה דווחות לספר כל הפלדידנו, פולמוסיות פרשנות יצי"ב ל

כפי . במילים ובמבנים לשוניים תמימים, ובמיוחד בין המילים , אפילובמילים אחרות

: (78)ראה עמ' אופי של 'תעתיק סמוי'  יםנושא פולמוסהמרכיבי 'יום אחד', -שציינו ב

. לעין יםבולטן הם אייימים אלא שק מרכיבים אלו, מעבודה זו עולה שבמילים אחרות

 ,יש לקרוא את פרשנות יצי"ב לאור הפרשנות הנוצרית יםגילוימען לאנו סבורים כי 

שאכן  בספרות הויכוחיםמצאו ראיות ולאחר שנעל רקע המציאות שבה היא נכתבה, 

בלעדי זאת נראה שלעיתים קשה להבין "מה היה קשה?" . ולו בעקיפיןהנושא עלה 

-והיה לו נגיעה לפולמוס היהודי תיאולוגי יההאחר, במיוחד אם קושי זה  לפרשן זה או

. יתר על כן, לא זו בלבד שאנו מודדים את פולמוסיות פרשנות יצי"ב על פי נוצרי

השאלות שהיא מעלה ביחס לפרשנות הנוצרית וביחס למציאות ההיסטורית של 

זה  ענייןו –נעלה עליה זמנה, כי אם גם ואולי בעיקר על פי השאלות שהיא גורמת ש

 הר בהמשך.יוב

שיטות 'הביקורת הבלשנית' ושל  נשען בצורה רחבה עלחלק זה של מחקרנו 

במבוא התיאורטי לעבודתנו.  וטבפרוטרעליהן דנו הביקורתי', אשר  השיח 'ניתוח

 בהקשרו ההיסטורי, וגישה אל השיח הישןגורסות התייחסות אל השיח אלו אסכולות 

'אנסין' אשר העלאת שאלות עליו  כאל מין –ובלתי מוכר חדש  כאל שיחוהמוכר 

את טבעו הביקורתי והחתרני. אם נפשט, הרי סוג  חשוףלו לתהות על קנקנומאפשרת 

 ים כתובהדברים את שימושן הוא מהסוג 'מדוע  תמתוו אסכולות אלוהשאלות ש
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ישה ות גשקפמהן אלו בגוף העבודה, ונששאלות המרבית . 'יםכתובהם באופן ש

שהאתגר העומדות מאחוריהן הן  ותפרשנות יצי"ב. ההנחכלפי  מיוחדביקורתית ב

 תאיסטרטגי חשיבותה יתהי, ובמיוחד קשהכלפני פרשני יצי"ב נתפס בעיניהם עמד ש

הטקסט  היו רגישים לכל רחשי פרשני יצי"בששכשם כן להתמודד איתו בעקיפין; ו

 . הם כתבו או לא כתבוכל מילה שלרבה משמעות  ייחסו, כן הם המקראי

הדברים, ההסברים שאנו מביאים כאן על הקשר שבין הפירוש הבודד  מטבע

משמעית, כי אם -כל אחת לעצמה אינן בגדר של קביעה חד-נוצרי -לפולמוס היהודי

שאנו מצביעים  ותתופעה רובניתן לתת הסבר אחר לבטוח ש .בגדר של השערה

משמעות -, והדוהםבפירושי היו כוונות נוספותלפרשני יצי"ב אין ספק כי הרי ו ,ןעליה

 Levineלמסך כוונות עקיפות ותה יכולב –על כל צורותיה שירתה את מטרותיהם 

השאלות שהם גורמים  ם,ריבוי הממצאים וחריפות יחד עם זאת,. ((1985:29-36

, היהודית ועם הספרות הפולמוסית עליהם, הדהודם עם הפרשנות הנוצרית שנעלה

 לטענה איתןים בסיס מעניקכל אלו  –ו הפולמוסי שבהם הדברים נאמרהקונטקסט 

. בחלק זה של הסיכום נביא יצי"ב לתורה כי קיימת מגמה פולמוסית עקבית בפירושי

שונים של התמודדות עם האתגר סמויים אפוא דוגמות ספורות המשקפות מנגנונים 

ילה יובאו ראיות שניתן לנו להציג את דברינו כך שבתחדהשתהנוצרי בפרשנות יצי"ב. 

, ולאחר מכן הפולמוסילעניין שלהן ספציפיות ה חוסרדירן כקלושות יותר משום להג

 מוצקות יותר.האיות הרובאו י

 פסוקים הנדונים עלושה נואוידבטרם ניתחנו את הטקסטים של פרשנות יצי"ב 

פרות לא ערכנו השוואה בין פרשנות יצי"ב לבין ס. נוצרי-ספרות הפולמוס יהודיב

ן, בהדגשים סגנובים הם הפערים ניכרק כי אין ספיו נראה כי על פנאמנם והפולמוס, 

במקרים . סוגותה תוכן שתיבחלקי ואף על פי כן קיים דמיון  – וברמת המפורשות

מופיעים בארגומנטציה כריסטולוגי -הפירוש שחשבנו אותו לאנטיחלקים ממסוימים 

 – "?ראשיתבב פתח טעם ומה: "שואלש"י לדוגמה: ר. המובאת בספרות הפולמוסית

'ניצחון ישן' כתוב: "למה לא פתח הקב"ה את תורתו אלא בתיבה -ואילו ב

יונקת את גרעינה ספרות הפולמוס על סיפור אברהם ושלושת האנשים 'בראשית'?". 

 ות דוגמאפוא הרי לפנינו . Berger 1996:9) )ראה פירוש רש"י ודומיומי ארגומנטטיבה

ואם כן, לא זו בלבד שרש"י כתב  – םייפולמוסלצרכים נות יצי"ב לשמוש בפרש
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הלכה  ושימשו בו דתי-פירושים פולמוסיים, אלא שפירושים אלו חילחלו לויכוח הבין

 .מטרה זוללמעשה, ואולי נועדו מראש לשמש 

. אנו סבורים לעיתים מה שכתבו פרשני יצי"ב אינו אלא ציטוט ממקורות קדומים

במיוחד  – ן לקח את האחריות על תוכנויש להניח כי הפרשמדוייק,  כי גם אם הציטוט

לא בשם החכם שאמר הפרשנים את ציטוטיהם  וויללא לאור העובדה שבדך כלל 

. האם פרשני יצי"ב לא הכירו את הכלל מראה מקוםאת הדברים ואפילו לא מציגים 

אצל רש"י הפרת  דומה כי. )אבות ו:ו( "המביא דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם?"

יש מדרשי אגדה רבים, וכבר סידרום רבותינו על מכונם ביודעין: " כלל זה היא

בבראשית רבא ושאר מדרשות. ואני המפרש לא באתי לפרש אלא לפשוטו שלמקרא 

אומר בעצמו רש"י  ."ולאגדה המיושבת על דבר המקרא ושומעו דבר דבור על אופניו

דבר דבור על על פי ההקשר שבו כתוב ', ן. יתר על כמחוייב למדרש שהוא אינו

מסייע לו לומר לא רק , נראה שהוא גם מתכוון לומר, שהמדרש (כה:יא)משלי  אופניו'

. לאור המציאות העכשווית מה שכתוב במקרא, כי אם גם מה שצריך להבין ממנו

 ואם כן, – בפירושי יצי"בבניין -שמילות הציטוטים אינן אלא אבניאפוא ענתנו היא ט

בא אלא  ציטוטואין ה, מקורית של הפרשןה תויצירחלק מהציטוט צריך להיחשב כ

בהמשך . שה שימוש כדעתוועהוא את הלקסיקון ועולם המושגים שבו  פרשןספק לל

 דברינו נביא דוגמות קונקרטיות המאששות טענה זו.

הם את השיח הפולמוסי,  דווקאאינם מאפיינים אף על פי שהדפוסים הבאים 

אם דברינו מתבססים על כך שאותם. גם  ןייצחשוב לאת התמונה ועל כן  משלימים

 צפויבאופן אידיאלי לפחות פרשנות יצי"ב באה לבאר כתוב סתום בלבד, הרי 

בדיוק כפי שנראים פירושי רש"י המבוססים על  –ציג פנים של גלוסה שדפוסה י

 הצביעממדגם זה  תרגום אונקלוס, מחברת מנחם והגלוסארים. אנו סבורים כי סטייה

שיח המנהיר את הכתוב, כי אם גם על כך שמעבר לביאור הקושי הלשוני, לא רק על 

 ולעיתים כוונה זו היא פולמוסית.  – 'תוספת'-קיימת אולי כוונה נוספת מצד המפרש ב

דברים אלו אמורים במיוחד על תוספות המהוות דפוסים של שכנוע, שהם 

פרשנות יצי"ב ניכר פולמוסי. לעניינו, בת שיח לרבו –שכנועי אינהרנטיים לשיח 

 , 'להודיע לכל'שימוש במילים מהסוג של 'כי', 'ואף על פי כן', 'שהרי', 'כמו ש...כן'

הוא שבאופן בלתי ספציפי, הן מצביעות על  להןהמשותף אשר ומילים רבות אחרות 

 , ובמדרששיח ארגומנטטיבי. שיח מסוג זה אמנם קיים גם בשקלא וטריא התלמודית 
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אולם בנוכחות עדות למרכיבים פולמוסיים   – קף סתם העתקהעשוי לשאפוא והוא 

נוצרי -ממוקדים ייתכן שהוא מצביע גם על פולמוס אידיאולוגי בכלל ועל פולמוס אנטי

בפרט. יתרה מזאת, אם פרשנות יצי"ב היא אכן פרשנות פולמוסית שנועדה לחזק 

ואם  –בה כל העת שדפוסים כאלו יהיו קיימים , סביר על ידי שכנוע ברכיים כושלות

 ם. חליפמש כתימה ש ואאין הם קיימים צריך לשאול מדוע אין הם נראים 

על טבעה הדיאלקטי והשכנועי של פרשנות יצי"ב ניתן להתרשם גם מהשימוש 

", "על כורחך לא לימד" -בגוף שני, לדוגמא: "אם כן תמה על עצמך", "למדת ש

השימוש ידוע ש, אולם רן במדרשעיתים מטבעות לשון אלו מקול. )רש"י בר' א:א(

מרמזים על מטרה פולמוסית. סולידאריות דפוסים של ו –בגוף שני בונה סולידאריות 

בשימוש  גםבשימוש בגוף שני ובעיקר לידי ביטוי בפרשנות יצי"ב ים בא דפוסים אלו

' בפירוש ה'מצוולה המיכמו למשל ציון  –באופן אנכרוניסטי במוטיבים 'יהודיים' 

 )רש"י, רשב"ם(.  , אשר נושאו קודם למעמד הר סיניבבר' א' בראשית'למילה '

טבעה הדיאלקטי של פרשנות יצי"ב בא לידי ביטוי גם בשימוש בלשון דחייה 

לדוגמה: 'אין כל חדש', 'אינו לשון מנוחה', 'אין לפניו יגיעה', 'לא בטורח ברא -ושלילה 

ג(. לעיתים רחוקות נעשה שימוש -:אזו מלאכה' )חזקוני( )בר' בעולמו' )רד"ק(; 'ואין 

גם בלשון ביטול: 'וזה הבל' )רשב"ם(. עד כאן עמדנו על דפוסי פולמוס צורניים, אשר 

 חשיבותם מכנע תשהנוצרי קשה ל-היהודי אינם ספציפיים לשיח הפולמוסיש משום

במקצת את המצב של ואף על פי כן תורמים לדיוננו מלאות ומשקפים במבט ראשון, 

  .טיביות שרצה אולי ליצור המפרש בטיעוניו הפולמוסייםאק-אינטר

היו עשויות  הצבענו על תובנות לשוניות בפרשנות יצי"ב, ועל האופן שבו הן

בידי פרשני יצי"ב לקידום מטרותיהם הפולמוסיות. תובנות אלו מלוות לעיתים לשמש 

 –', בר' ו:ו( אדם" )רד"ק, 'וינחם-ון בניבהתוויות כללים פרשניים: "דברה תורה בלש

שהוא כלל שלכשעצמו אינו מציין אלא את 'דרכו של הדיבור', אולם בפרשנות יצי"ב 

המילולית של האנטרופומורפיזמים,  םהוא בדרך כלל מסמן שלילה של משמעות

לתפיסת האל כאדם. לעיתים,  נותנת אסמכתאאשר בהקשר הפרשני הנוצרי 

ותם ושמשווים נימה אובייקטיבית אמית עלקשה לערער שוניים, מנוסחים כללים לש

כל לשון 'ניחום' שבמקרא, לטיעון. למשל, רש"י )בר' ו:ו( מנסח את הכלל הסמנטי: "

זה למען תועלתו כלל  איהבלא רש"י יש להניח כי אולם  .לשון 'נמלך מה לעשות"

אינו מתחרט כבני  לוהים-שאתת בסיס לשוני לסברה ללל זה בא כדומה ש, והעיונית
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האל שהיה לאדם על פי המסורת בניגוד לישו  –לל אינו נוהג כבני אדם , ובכאדם

"אין לך 'ראשית' במקרא שאינו דבוק לתיבה שלאחריו" )בר' א:א(, אמנם  .הנוצרית

אולם בהקשר שהוא מובא, הוא מערער את הסברה  –משקף את כלל הסמיכות 

"לפי דרך כה מעולם הערים משתמש בנוסחה שישו היה שותף בבריאת העולם. רשב"

סברה תיאולוגית. לעיתים רש"י מציין אותה המקראות רגיל לפרש" )שם( כדי לערער 

כיצד צריך היה להיות כתוב, לו 'הם' היו צודקים בפרשנותם: "שאם בא להורות כך, 

 במקרה הזה, אף. למי מתייחסת המילה 'לו'? " )רש"י שם('בראשונה' היה לו לכתוב

' לו'המילה להניח כי עבורו אולי זאת במפורש סביר על פי שאין רש"י כותב את 

 . שכך סבר נוצרימתרגם הל ת גםמתייחס

לעיתים מובאות הגדרות ציינו את הגלוסה כסוג אידיאלי של פרשנות, אולם 

מובנות מאליהן. יש והן הן כביכול משום ש, צריכות להיחשב לפולמוסיותש יותמילונ

הולדה, והרבייה היא הגידול" )רד"ק בר' ל דרך החיוב: "הפריה היא המנוסחות ע

ורבו באופן אלגורי -להבין את הציווי פרו איןש דגישלה ונועדוהגדרות אלו  – א:כח(

'ויפסק' )בר' מפרש  רד"קש'וישבות' הוא הדין לגבי . , כי אם כפשוטוכדרך הנוצרים

. ה, ולא רק פסק ממלאכשבתב נחלוהים -שאנוצרית ה הסבראת הכדי לסתור  – ב:ג(

אינו לשון מנוחה" )חזקוני  –הוא על דרך השלילה: "שבת המילוני לעיתים, הניסוח 

כללים והגדרות אלו מבוססים על ידע לשוני מעמיק, בדרך כלל, אמנם . בר' ב:ב(

כי אם משרתים  –אולם לא נראה שהם באו לחדש חידושים בתחום מדע הלשון 

כמה עשיר היה ארגז הכלים  והיצגנחלק הקודם של דיוננו צרכים פולמוסיים. ב

אמנם מדע הלשון מאפשר דרכים רבות להפקת  –הבלשני שבאמתחת פרשני יצי"ב 

מצביע גם  דאח ענייןכדי לפרש משמעות ממילים, אולם שימוש מרובה במגוון כלים 

על הרצון עשוי להצביע על גודל האתגר התיאולוגי, ועל וירטואוזיות לשונית אך גם 

 סברה תיאולוגית.להוכיח בכל מחיר 

לעיתים הפולמוסיות באה לידי ביטוי בהעלאת שאלות. רש"י בדרך כלל נותן 

'בראשית'? משום כוח מעשיו הגיד לעמו" -תשובה לשאלותיו: "ומה הטעם פתח ב

ומשתמע ממנו שהיא , "לעמו"שהתורה ניתנה  עולהומפירוש זה  –)רש"י בר' א:א( 

 באה  – שבת באה! מנוחה? חסר העולם מה". דים בלבד, כלומר לא לגוייםליהוניתנה 

, סברתםלובין הדברים המרומזים בפירוש זה, משתמע ממנו שבניגוד  –'"מנוחה

. קיימות גם שאלות שבתנח בלוהים -אש, ולא הנוחחסר בו מהיה הוא שהעולם 
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מו שאתם רואים 'וכי אתם סבורים שהעולם הזה כל הימים בנוי כ"רטוריות, למשל: 

ופירוש זה מקפל בתוכו הבעת עמדה  –מלא כל טוב?" )רשב"ם בר' א:ב(  אותו עכשיו,

הרואה ברוחניות  הנוצרית עמדהחיובית כלפי הארציות, אשר מנוגדת ברוחה ל

 . אידיאל תיאולוגי

עשוי להצביע על הוא וכשהוא קיים  –בפרשנות יצי"ב  נדירשימוש בהומור ה

וחה בשבת ונח כל היום סמוך "כי יש דג אחד בים שאינו שהשאלה פולמוסיות: 

משום שאופן  היא שאלה רטורית והומוריסטית –ליבשה או לסלע?" )רד"ק בר' ב:ג( 

סותרת את העמדה זו  המהתבניות הקוגניטיביות המקובלות. שאלמאוד ניסוחה חורג 

ג הנוצרי לוהים נח מאז שסיים את הבריאה, ומקעקעת את הבסיס המקראי למוש-שא

: "'ורוח': ארבע רוחות הבאדון'. חזקוני משתמש באירוניה בפירוש הא-מנוחת-של 'יום

והוא חם ולח; משם עד הערב, –מנשבות בכל יום: מן הבוקר עד חצי היום, רוח מזרחי 

והוא קר ולח; משם עד –חם ויבש; משם עד חצי הלילה רוח מערבי –רוח דרומי 

ה קיימת מידה מרובה של זקוני א:ב(. בפירוש ארוך זקר ויבש" )ח–הבוקר רוח צפוני 

חזרה על מידע ידוע ומוסכם, בסוגה ספרותית שמתאפיינת בלשונה התמציתית, 

להדגיש שרוח זה ועניינה פרשנות ולא מטאורולוגיה. החזרה על המילה 'רוח' נועדה 

 הקודש'.-בסיס הדוגמה של 'רוח בכך עללערער ו ,רוח זה רוח

אריות משום שמחד גיסא בימי ת למצוות מהווה דפוס סולידציינו שהתייחסו

הביניים המצוות איחדו יהודים מכל הזרמים ומכל הארצות, ומאידך גיסא נושא זה 

נוצרי. הביטוי המילולי להעלאת נושא זה ניכר -היווה מטרת ניגוח בויכוח היהודי

עו כי ערומים הם': בשימוש במילה 'מצוה' גם כשאין היא קשורה ישירות לעניין:  "'ויד

ת קיבלו את מעמדן מצווהוהרי  – חת הייתה בידם ונתערטלו הימנה" )בר' ג:ז(מצווה א

לתורה: "לא היה  רש"י בתחילת פירושדפוס זה בולט יותר המחייב במעמד הר סיני. 

 מצווה'החודש הזה לכם' )שמות יב:ב(, שהיא -צריך להתחיל את התורה אלא מ

"כל הפרשה הזאת של  אומר רשב"ם:אותו עניין על ראשונה שנצטוו ישראל". 

מלאכת ששת ימים, הקדימה משה רבנו לפרש לך מה שאמר הקב"ה בשעת מתן 

תורה: 'זכור את יום השבת לקדשו, כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ ]...[ 

ואם כן רשב"ם מרמז  – גמר שישה ימים שאמר הקב"ה במתן תורה" )בר' א:א(

  .' או במילים מאותו שורשך אינו משתמש במילה 'מצווהלמצווה, א
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גון כ –מצביעות לעיתים על פולמוס במילים מאותו שדה סמנטי גם השימוש 

'מעשים' שמהווה המינוח הנוצרי למושג 'מצוות', ומפרש רש"י, "'אלה תולדות נוח': 

או 'צדקה':  ר' ו:ט(; במילים כמו 'זכות')ב עיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים"

אברם לזכות ולצדקה על האמונה שהאמין בו" )רש"י בר' טו:ו(; או "הקב"ה חשבה ל

עבר אשר בכלל באזכור בהקשר לא מתאים של הקרבת קרבנות אשר היא מצווה 

חלופה בעיניה  מהווהזמנה )שם(. 'האמונה' שהיא מרכיב יסודי בפרשנות הנוצרית ו

-)בר' טו:ו(, ואף אצווה' אצל כל פרשני יצי"ב 'מ-למצוות היהודיות, מוצגת אף היא כ

מתגמלת לאדם על פי קיום מצוותיו, ושהוא בעצמו מקיים לוהים מוצג כדמות ש

: "'ויחשבה לו צדקה': אברהם חשב לו לעצמו שאין הקב"ה נותן לו בזכותו זרע מצוות

מילים ה –, 'אומות' , כמו 'אדום', 'צור'עושה לו" )חזקוני שם(. למעשה 'צדקה'אלא 

 .: אלו לציון הנצרות ואלו לציון היהדותלשוניים יםקודכות פקדת'מצווה' ודומותיה מ

פועל יוצא מדברינו הוא אפוא שגם הבלטת הייחוד היהודי של התנ"ך יש בו משום 

 . מההקשר המיידי של הפסוק כאשר אין הוא מתבקש –הבעת עמדה פולמוסית 

לתופעה  אינו אלא דוגמה אחתעתה  נוהיצגש'ויחשבה לו צדקה' -פירוש חזקוני ל

פרשנית רווחת, אשר מתאפיינת בגישה של דמיסטיפיקציה כלפי הטקסט המקראי 

דמיסטיפיקציה, דפמיליאריזציה,  ומאפיינת שיח פולמוסי. אנו מזכירים שהמילים

לא מצאנו הן מילים החוזרות על עצמן בעבודתנו. , דבנליזציהדהביטואליזציה, 

יכות לאוצר המילים של הביקורת והן שי – לות טובות בעבריתמקבי למילים אלו

מציינות דרכים שונות ולפעמים גם היפוכן הבלשנית, אשר עליה דנו במבוא. הן 

תופעה זו בולטת למשל בהגדרות  .להתבונן בעין חדשה על ההרגלי, השדוף והשחוק

-המילה 'א לוהים' ושכמותה בפרשנות יצי"ב. למשל, רד"ק מגדיר את-של המילה 'א

כי מצאנוהו  –ט ומנהיג. ולפי שהוא שם לרבים, נקרא בלשון רבים לוהים': "שם שופ

שם לגדולי העם, ושופטיו, ומנהיגיו, ושם למלאכים ולכוכבים" )רד"ק בר' א:א(. 

בניגוד להגדרה המקורית של  –לוהים' -בפירוש זה נעדרת המשמעות הרגילה של 'א

לחם בסברה שהריבוי במישור המקומי, פירוש זה ננבוכים לרמב"ם. -מילה זו במורה

להוציא רד"ק לוהים' אינו מסמן את השילוש. אולם, פירוש זה מאפשר ל-שבמילה 'א

לוהים': אפשר שסמך -א-"'רוח הוא מפרש: , באופן עקבימילה זו מהקשרה הנשגב

נתפסת לוהים' -'אכלומר המילה  – לוהים לפי שהייתה חזקה"-את הרוח לא

-'רוח קעקע את הדוגמה הנוצרית שלל נועדשל 'חזקה', ופירוש זה במשמעות 
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ורד"ק  –)בר' לב:כח( הוא משפט אנטרופומורפי לוהים ותוכל' -'שרית עם אהקודש'. 

-כלומר, בפירושי רד"ק למילה 'א להים': עם מלאך" )רד"ק:שם(.-מפרשו: "'עם א

 לוהים' קיימת דנטורליזציה של מילה זו.

ומסייע לו בכך  –במיוחד  מנגנון הדמיסטיפיקציה בולטאצל רש"י השימוש ב

לוהים בקטעים -קנטרני עם א-המדרש. רש"י מצייר את אברהם כשרוי בויכוח לעיתים

ספרותיים המציינים אירועים שנחרטו בתודעה היהודית כמשמעותיים ביותר: לפני 

על פי כן,  כמוהבתרים )רש"י בר' טו:ב(, לפני עקידת יצחק )בר' יט:א(. -ברית בין

רש"י מסביר את לשון . ב(-לוהים בא לבקרו )בר' יח:א-ת אברהם אלאחר מילרש"י, 

מכך הוא . במלאכים לפני בוראו את האדם 'נמלך''נעשה אדם' בכך שה'  להריבוי ש

 שיהא, ענווה ומידת ארץ דרך מללמד הכתוב נמנע לא"מסיק את הכלל החינוכי 

-גם מ חברתי  עולה -כלל חינוכי. ש"י בר' א:כו(" )רהקטן מן רשות ונוטל נמלך הגדול

)רש"י בר'  ”"ו]אברהם[היה אומר להקב"ה להמתין לו עד שירוץ ויכניס את האורחים

)שבת  ת אורחים מקבלת פני השכינה"הכנס"גדולה -התירוץ המדרשי הוא שיח:ג(. 

וש ובהקשר של פיר ?וחשב שלאימרה זו נפקא מינה לזמנ רש"יהאם אולם,  – קכז:א(

, שכן הוא מעמיד ערך חינוכי מעל תמיההעוד יותר עורר מ כלל התנהגותי זהלמקרא 

, שלאורם חונך עם בסיסייםחברתיים חינוכיים כללים בפנינו אם כן,  .לאלוהות

  אשר מטרתם הנלווית הייתה גם לחנך לעמידה בפני האתגר הנוצרי.  –ישראל 

 לוהים' הן מילים-שית ברא א'בראלכאורה גם הדפמיליאריזציה אומרת דרשני: 

ידע לקרוא אותן גם בלא ניקוד. אולם, רש"י גורס שצריך לקרוא בכל זמן כל יהודי ש

ובכך משנה את משמעות המשפט באופן  –וחולם -אותן כאילו 'ברא' כתוב בשווא

לא זו בלבד שאינו תואם את המשמעות הכריסטולוגית של משפט זה. באופן דרסטי ו

ן כמו רשב"ם, פרשכי אם גם  – רהקריאה בתוהיהודית למסורת השפירוש זה חורג מ

בצורה חריפה  ותו, לא נמנע מלבקר אשל רש"י מודע למטרתו הפולמוסית ההיש

, "הבל זה גם ' ]...[בהושע' ה דבר תחילת' כמו והמפרשאומר )בר' א:א(: "ביותר, 

הוא  (בר' מט:י)'עד כי יבוא שילה' דוגמה נוספת:  .משלונוצרי -ומציע פירוש אנטי

את כל ממנו אולם רשב"ם נוטל  ,הקדומה משיחי בפרשנות היהודיתכ משפט שנתפס

באותה שפירושו הוא ם בכך שהוא טוען שנבואה זו התגשמה כבר. טעעוקצו המשיחי 

 הו פסוק כריסטולוגי ממדרגה ראשונה. עבור היהודים, כן זפסוק משיחי שזהו המידה 
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 –"ב לדמויות המקרא טוי גם ביחסם של פרשני יצייהדפמיליאריזציה באה לידי ב

חוה בנצרות הרי אמרנו במבוא שהפרשנות הנוצרית מתאפיינת בדרכיה הטיפולוגיות. ו

לעומת זאת, בפרשנות רש"י  הקדמון'. חטאבסיפור 'הבמיוחד י שלילמשחקת תפקיד 

ה העולה ובאופן שנוגד לתמונת האיש במיוחד באופן חיובי תארומת היאלסיפורי חוה, 

'ויקח אחת מצלעותיו' )בר' ב:כא( פורשה -המילה 'צלע' ב. מהספרות של ימיו

כדי גם , אולי 'צד'-אצל רש"י היא מפורשת כ –'עצם' -כתרגומים ובמדרשים רבים ב

. מפירוש רש"י לבר' ג:ו שמתאר את חלקה של חוה סיפור החו להגביה את מעמד

 רי היה להשכיל, ומוצנע חלקהחטא חוה מצטיירת כאישה שמניעה לאכילת הפ

: "'האשה שנתת עמדי': כאן על חוה רש"י מפרש את טרונית אדם .התאווה במעשיה

" 'קניתי איש את ה': המצאתי  :וולדה מפליג בערכה של חוה. רד"ק כפר בטובה"

בעולם איש שלא הייתה בריאתו כאחד ממנו, וקניתיו עם ה' כי הוא שם בו חלקו 

לעצמו רד"ק א כיצד מרשה במעי" )בר' ד:א(. השאלה הישנפח בו נשמתו ועודו 

 רד"ק הריקין היה לרוצח אחיו, והרי והרי פסוק זה בא לאחר חטא אדם, ו, להתפייט

 ים ביחסו לאל.זמאנטרופומורפיבמשתמש  המיימוני

מדרשים  הרבהפשוטו של מקרא, במחיובי שמצטיירת באופן נוח הוא דמות 

כביכול  כן, אומר רש"י. אף על פי קבל על דרכי ה'והרי הוא מעולם לא  – ובקבלה

"אילו היה בדורו של  :מה ואף בבוטות – : "יש שדורשים אותו לגנאי"אובייקטיביותב

אברהם לא היה נחשב לכלום" )רש"י בר' ו:ט(. בתודעה היהודית יוסף הוא דמות של 

לגלו וירדו ואילו רש"י מאשים אותו בדברים קשים ביותר: "על ידי זה נתג –צדיק 

יעקב לישב בשלוה, קפץ עליו רוגזו של יוסף", "כל מה שהיה יכול  למצרים", "ביקש

חלומות ", "לסל בשערותיוסמ יהה"ב(, -לדבר בהם ]אחיו[ רעה היה מספר" )בר' לז:א

בגוף העבודה הבאנו עדויות שיחס זה נמשך לאורך כל )שם:יא(.  "שווא מדברים

המכנה . רת יוסף במקרא, וגם באיזכור סיפור מכיקבגם לאחר מות יע – סיפורי יוסף

זה דבר ו – הוא שאלו הן דמויות טיפולוגיות מובהקות של ישו נוח ויוסףהמשותף של 

 . עשוי להסביר את התופעה

ולעיתים קרובות,  –הדהביטואליזציה חושפת קולות אחרים הנובעים מהטקסט 

קולית כלפי הטקסט וקיום -בהמילים 'דבר אחר', מסמנות בפרשנות יצי"ב גישה ר

פרשנויות מגוונות לאותו הגד, אשר מטשטשות פרשנות כריסטולוגית אפשרית. 'יקהת 

שהמילה 'יקהת' היא כמעט עמים' בבר' מט:י, הוא ביטוי שמשמעותו לא ברורה משום 
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-כ התפרש ביטוי זה המתבססת על תרגום השבעים, בפרשנות הנוצרית  אית.יחיד

הישועה. חקירה את תקוות ם גוייב פיחמתאר את ישו שהא הוהעמים', ו-'תקוות

כגון 'אסיפת עמים',  ה זו משמעויות נוספותמילאטימולוגית מאפשרת לרש"י לחשוף ל

-פירושים אנטיהמשותף להם הוא שהם ש – 'קהיית עמים' )רש"י מט:י('ציות העמים', 

רוצצו הבנים בקרבה' 'וית-. פרשני יצי"ב מציגים לפחות שישה פירושים לכריסטולוגיים

כולם בעלי משמעות פירושים אלו  –קוליות טקסט זה -ה:כב( החושפים את רב)בר' כ

נוצרי על סוגיית -משמעיים של העימות היהודי-חד-תיאולוגית, וחושפים את פניו הלא

 ישראל האמיתי. -מיהו עם

דפוס פולמוס נוסף קשור לאופן שבו ממקדים פרשני יצי"ב את הטקסט. למשל, 

לים 'דיבתם רעה' )בר' לז:ג( מציינת כמה רעים היו אחי בעוד שבפרשנות הנוצרית המי

 –יוסף, הרי על פי פרשנות יצי"ב מילים אלו מציינות כמה רעה הייתה דיבתו של יוסף 

ולגישה זו נפקא מינה מבחינה תיאולוגית, באשר לתפיסת מה שמקודדות המילים 

ה -מוקדו של בר' א:א על פי הפרשנות הנוצריתוד: וע'יוסף' )ישו(. -'אח' )עם ישראל( ו

'ויהי -ואילו על פי רש"י מוקדו מצוי ב –לוהים את השמים' -'בראשית ברא א-מצוי ב

, כמו בפרשנות היהודית יב )ברכת יעקב ליהודה(-אור'. בפרשנות הנוצרית לבר' מט:ח

הפסוקים את מוקד מסמנות המילים 'עד כי יבוא שילה' )כלומר ישו(  המסורתית

 הפסוקים וגאון עם ישראל מוקדמעתיק את רשב"ם משיחי. ואת עוקצם ההללו, 

 מילים 'גור אריה יהודה, מטרף בני עלית, כרע רבץ כאריה, מי יקימנו?' )בר' מט:ט(. ל

. נדבך חשוב לפרק זה פהמוסיחקירת מקורותיהם הספרותיים של פרשני יצי"ב 

ל רש"י רשב"ם חולק על פולמוסיות: מחלוקת בין פרשן לרבו עשויה להצביע ע

כנראה משום שיש לו הסבר טוב -בפירושו לבר' א:א, ואומר על דברי רש"י: 'וזה הבל' 

ראינו שכשרד"ק חלק מזה שמציע רש"י. יותר שהוא חושב אותו למתקבל על הדעת 

" 'ויהי מבדיל  פולמוסית: יתה ככל הנראה, כוונתו היבר' א:דבפירושו ל על הרמב"ם

ברמב"ם )מורה נבוכים ב:ל( שדמה הבדלה זו להבדלת  מים למים': ]...[ ואני תמהבין 

וכאן הרקיע הוא המבדיל". אם כן,  ,שם כתוב: "ויבדל אלוהים" האור והחושך. כי

בסברותיו הפולמוסיות אין רד"ק הולך תמיד אחר רבו, וניתן להסביר את זאת בכך 

מב"ם ר הושפע גם מרש"י ומראב"ע.שרמב"ם ורד"ק לא חיו במציאות דומה, ורד"ק 

ואילו עושה רושם שרד"ק  ,מתייחס בהסתייגות רבה אל המיניות )מורה נבוכים ג:מט(

כנראה כתגובה לעמדתה השלילית של הנצרות  – מסוייג פחות )בר' א:כז, בר' ד:א(
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, וגישה זו נובעת . אצל רמב"ם רבות ההתייחסויות השליליות כלפי האדםבסוגיה זו

מצטייר  אדםאצל רד"ק הלעומת זאת,  –ב:ב( )מורה נבוכים א:יז,  ל אדםמחטאו ש

לאחר ל האדם שהנצרות גרסה גישה שלילית א, כנראה משום כיצור תבוניבעיקר 

 כשרשב"ם מתווכח עם רש"י, יש לכך טעם פולמוסי )בר' א:א, בר' מט:י(.  .חטאו

לעיתים , רמשום שמעצם טבעו הציטוט גורם לרקונטקסטואליזציה של הנאמ

באופן שפרשני יצי"ב השתמשו ם וג – יו כמשקף פולמוסיותצריך להתייחס אל

המרחיקים את הסברה  קבועים יםדפוסב ניתן להבחין ספרותייםה יהםמקורותב

 ית הציטוט כמתעל פולמוסיות. סוגישפרשני יצי"ב העתיקו את דבריהם מקודמיהם

גם  שדברינו כוחם יפה יר להניחסברק על רד"ק ובעיקר על רש"י, אולם  ה כאןנבחנ

לוהים' רד"ק משמיט מפירושו המיימוני את -'א-בפרושו ל .לפרשני יצי"ב האחרים

וראינו עוד ממצאים על  – לוהים' )מורה נבוכים א:ב(-הפירוש הרגיל של המילה 'א

 . זיקת רד"ק למורה נבוכים

ושי רש"י, עיקר ממצאינו באשר לזיקת פרשני יצי"ב למקורותיהם קשורים לפיר

למקרא ולמדרש. נתייחס קודם כל לזיקתם למקרא: בדברים  אשר ידועה זיקתם

נוטל מהמקרא  רש"ישראינו הבחנו שקיימת זיקה לעיתים חזקה בין הדוגמות ש

לפולמוס, וקריאת הפרק שממנו הן מובאות מגלה התייחסות הסותרת סברות 

דנו על ערכה הפולמוסי של כריסטולוגיות או המנגחת באיזשהו אופן את הנצרות: עמ

הוא אומר )שם(: "ומה בעקבות המדרש קדמת רש"י לפירושו לתורה )'יום אחד'(. ה

'בראשית'? משום 'כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים' -הטעם פתח ב

אומות העולם לישראל..." )רש"י בר' א:א(. כלומר, רש"י  יאמרו)תהילים קיא:ו(. שאם 

ת, כדי לתת מענה עכשווי למה על פי ספר תנ"ך מתקופה אחרמפרש פסוק בתורה, 

 דיוקים-אומות העולם עכשיו. לעיתים ציטוטיו המקראים מלווים באי אומרותשבעצם 

: "לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה אשר ניתן למצוא להם פשר

צווה ת החודש אינה המווהרי מצו –)שמות יב:ב( שהיא מצווה שנצטוו ישראל" 

תבוסת הראשונה שניתנה לאחר מצווה היא האולם שראל, י-הראשונה שנצטוו בני

זו בעיני  קנה מעמד של ראשוניות למצווהה, ואירוע זה וגאולת ישראל( הגוייםפרעה )

אולם לאישוש טענתו , ו'צלע' פירושו 'צד' ולא 'עצם'-. ראינו כי רש"י סבור שרש"י

במקרא, רש"י  . אולם צלע היא מילה נפוצההדוגמה שהוא מביא היא 'צלע במשכן'

דמות טיפולוגית נתפסת כשבנצרות 'חוה החדשה' דוגמה זו דווקא אולי משום מביא 
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אצל רש"י השימוש במילה 'משכן'  – , וכנסיות רבות נקראות על שמהנסייהשל הכ

ן . רש"י מפרש 'ויתעצב על לבו' )בר' ו:ו(: "נתאבל על אובדמכוונת כנראהיוצר הנגדה 

המלך על בנו' )שמואל ב' יט:ג(. אולם עיון בפרק זה מגלה  מעשה ידיו, כמו 'כי נעצב

שמדובר בו על תליית אבשלום על העץ, כלומר מדובר בטיפולוגיה שלילית של 

 סיפור הצליבה.    

ציינו שלמדרשים היו מטרות פולמוסיות המכוונות כנגד הנצרות, הפילוסופיה 

היא האם רש"י  שובאלת (. השאלה הנש110מאק תשנ"ג:רומית )-והאלילות היוונית

בהעתקת מדרשים  אין לראותכי אמרנו פשוט העתיק את דברי קודמיו? ראשית, 

פולמוסיים משום הפחתת ערכה הפולמוסי של פרשנות רש"י. שנית, קיימים הבדלים 

ואין מטרתנו לעמוד כאן על כל  –ניכרים ביותר בין המדרשים במקור ובציטוט 

דרש לא הגיש לרש"י את טיעוניו הפולמוסיים רק להדגים שהמכי אם דלים, ההב

  .במגש של כסף

בין קיימים שלעיתים, לפני שניתן דוגמות קונקרטיות לפערים העמוקים מאוד 

המקור לציטוט, נציין שצרכם של פרשני יצי"ב לשכתב מדרשים ולא להעתיקם נבע 

לאחר צי"ב. אמנם המדרשים נכתבו מהרקע השונה שבו נכתבו המדרשים ופרשנות י

צחונה של רומי והחכמים מתוארים בהם כמתפלמסים עם הנצרות, אולם באותה ינ

היהדות. יתר על כן, אשר במידה אפילו ניכרת יותר מהייתה דת נרדפת העת הנצרות 

, ועל כן בשעה שהנצרות חדלה להיות דת נרדפת היא טרם גיבשה את דוגמותיה

אשר  בין נצרות ימי הבינייםותיים בין הנצרות הקדומה לקיימים הבדלים משמע

. לא זו בלבד שהנצרות שינתה את ולא חז"ל ליהם נותנים את דעתם פרשני יצי"בע

באו שנויים אלו . (Segal:2002) עברו שנוייםהיהדות על גם בעקבותיה פניה, כי אם 

 'שבת'-כמו ה לא באו לידי ביטוי בסוגייהלידי ביטוי באופן השגת האלוהות, אך 

בין  'השבת'בנושא קיים דמיון ואמנם,  – הדות כלפיה נותרה בעינהשעמדתה של הי

 ובין עמדת פרשנות יצי"ב. מדרשי חז"ל העמדות העומדות מאחורי 

ברקע לפולמוס אצל חז"ל ואצל פרשני ניכרים הבדלים אם כן מדיון זה עולים 

ם. לא נעמוד כאן על טון הבדלים אלו משתקפים בטון הדברים ובתכנו – יצי"ב

כוויכוח הפולמוס מצטייר , , אולם על פי התרשמותנו הוא בוטח וגלויבמדרש ולמוספה

לעומת זאת שותקת לחלוטין, ולכאורה אין בה פולמוס  פרשנות יצי"ב – בין שווים

מוש במטבע הלשון "תשובה למינים" ישבמדרש קיים אמנם כמו כן, נוצרי כלל. -אנטי
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מדרשי אחד בדרך בפרק  .כאן ולכאןנאמרים דברים ל, אולם מוחץכשהנימוק הוא 

קוליות אשר אמנם -ברבאפוא השיח המדרשי מצטיין  .אחד דוברקיימים בו יותר מ

 .פחותה הרבה יותר צמהועבקיימת גם בפרשנות יצי"ב אולם 

במקרים הנדירים שבהם מטבע הלשון 'תשובה למינים' מופיע בפרשנות יצי"ב, 

דרך כלל המדרש מספק את כל ב, 'נעשה אדם'-לרש"י ירוש למשל בפכמו 

סתפק במדרש זה מ אין רש"י 'נעשה אדם'-לאולם, בפירושו הארגומנט הפולמוסי. 

 ביא מדרשיםהוא מו ,לבניית תמונה מלאה על תפיסתו התיאולוגית של האדם

י באופן אופיינ יםנרארש"י של ו יפירושכידוע . ממקורות מגוונים להשלמת התמונה

כלומר דעתו של  – יםומקורות אחר מהמקראם, ציטוטים מארג של מדרשים, תרגומיכ

 .  בדברים אחריםהמדרש המסויים נמהלת 

נוי יהשאולי בין תקופת חז"ל לימי הביניים, וחלו שנויים ת יצרוהנ הבדוגמשציינו 

באב ובבן, בהמשך השתרשה בעיקר הנוצרים העיקרי הוא שבעוד שתחילה האמינו 

 ופירושבוניתן לראות  –שרש"י ידע מהו השילוש סביר להניח . סברת השילוש מאוד

ף את ותק( נסיון לז-בר' יח:א)את אברהם  שלושה האנשים שבאו לבקרסיפור ל

מרבה להשתמש במדרשים  רש"ישילוש. יחד עם זאת, בניגוד לחזקוני ורד"ק דוגמת ה

 ו )'יום אחד',ימילבנטיים להתוקפים את דוגמת שתי הרשויות, אשר לכאורה לא היו ר

כנראה אלו ם מדרשילוהים'(. סיבה אפשרית לכך היא ש-א-לוהים ורוח-'בראשית, א

נותרו יעילים גם כנגד תפיסת ריבוי האלוהויות, וכנגד שרידים של השפעות 

יים כריסטולוג-אנטיאם כן, רש"י משתמש בטיעונים מדרשיים דואליסטיות בנצרות. 

 ם התיאולוגי.נה את ייעודישרש"י ו – מנואך לא כל כך לז זמנםל

לוהים עשה את -בהקשר לבריאת השמים, בעקבות בר"ר יב:י, רש"י מציין שא

וקיימות עוד מילים בעלות  –הרקיע בגערה, ולשון גערה מופיעה ארבע פעמים 

קונוטציה קשה: ''שמים ירופפו ויתמהו'', ''כאדם שמשתומם ועומד מגערת המאיים 

לתקוף את מגמות ההרחנה בפרשנות הדגשים אלו היא ככל הנראה מטרת עליו''. 

אלא  –התבוננות במדרש מעלה שלא זה הוא הנושא המרכזי של המדרש הנוצרית. 

אינה "בלא עמל ובלא יגיעה ברא הקב"ה את עולמו", וכנראה מטרת המדרש -ש

ני לוהים בעי-אאת עוצמתו של  לשקףהוא נועד יש לשער ש , כי אםבנצרותלהלחם 

. כלומר, רש"י אתגרים בפני חז"להציבו הם אף ש ם,פילוסופי אונוכרים עובדי אלילים 
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ונראה שגישה זו היא  –נוקט כלפי המדרש בגישה מדרשית ומוציא דברים מהקשרם 

 תדירה מאוד אצל רש"י.

יה של מגרעותמפרט את בר"ר יח:ב לדוגמה:  ,בקפידה ות מדרשיא ררורש"י ב

ן מומאשי –כמה תכונות שליליות עוד להן בר"ר יז:ח מוסיף  ,על דרך ההלצה האישה

בחטא אדם הראשון, בשפיכת דמו, בכיבוי נשמתו ובהבאת המוות לעולם. רש"י 

מדרשים משתיק , שרצונו הוא דווקא להילחם באמונה בחטא הקדמוןלעומת זאת, 

. גנושהצהוא הפוך ברוחו למדרשים בר"ר ח:א שומעדיף על פניהם את לחלוטין אלו 

מדרשיהם מראים פנים אף אשר  –י רש"י לסיפורי נוח ויוסף יחס דומה קיים בפירוש

כלפי במיוחד ת שליליכרת גישה ינאצל רש"י וחזקוני פירושיהם בואילו  ,לכאן ולכאן

: כתוב את התמונה המקראיתמאוד ים עוותים המבורר מדרשאפילו  רש"י. דמויות אלו

לגנאי: לפי דורו היה צדיק, ויש שדורשים "ו רש"י אומר ואיל 'נוח צדיק היה בדורותיו'-ש

קיימים מדרשים שמעלים על אולם  – "ואילו היה בדורו של אברהם לא נחשב לכלום

מפרש רש"י לו יאו –כתוב שיוסף היה 'יפה תואר ויפה מראה'  .נס את צדקותו של נוח

. כלומר, נוח , וקיימים מדרשים שמעלים על נס את צדקותו של'היה מסלסל בשערו'

אלו  דמויותהפרשנות הטיפולוגית הנוצרית הכתיבה יחס הפוך כלפי שסביר להניח 

 משום היות נוח ויוסף טיפוסים של ישו.   –מצד פרשני יצי"ב 

מציג משמעים הוא לעיתים כן  קולי,-וחד בררןמתגלה כ רש"ילעיתים כשם ש

'יקהת -ל וירושבפל, למש .קוליות הטקסט המקראי-וחושף את רב רבים לאותו מבע

יוסף דמויות  לביטוי. מציע שלושה משמעים שוניםרש"י שמבוסס על המדרש, עמים' 

פירושיו פנים לכאן ולכאן, לאף כאן ואולם,  – במיוחד באור שלילי ותארוונוח מת

רב קוליות יש להניח שרב קולי. טקסט היא תמונה של  רש"יותמונת המקרא העולה מ

שימשה ובה בעת  – פירושיול של יהודיםרכך את ההתנגדות לככל הנראה נועדה זו 

 .היא באה על רקע של שיח הגמוני מונוטונימשום ש, יםפולמוסי צרכים

מדרשים סותרים ברוחם כדי לשלול את  לב'עלה תאנה' רש"י מש-בפירושו ל

למד שלא הוא הסברה הנוצרית שהחטא הקדמון אינו ניתן לתיקון: מתנחומא 

ואילו  – עולםאותו בהבאת החטא ל לא יאשימושל עץ הדעת כדי שהתפרסמה זהותו 

"בדבר שנתקלקלו בו -והתאנה זהו : עולה שזהותו של עץ הדעת ידועהמברכות מ:א 

אילו המדרש השני ו – קשר בין עץ הדעת לעונשסייע לו למהמדרש הראשון  .נתקנו"
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ך של שימוש גם בבר' א' הוא נוקט בדר. קשר בין עץ הדעת לתיקוןמסייע לו ל

 לבניית תמונה פרשנית אשר נוחה לו. במדרשים סותרים

מזו  הפוכהכמעט ממלא מטרה  'והאדם ידע'-פירושו של רש"י להמדרש ב

מתבסס על מדרש שמביא רש"י מסנהדרין לח:ב,  שלשמה הוא נכתב. פירוש זה

לא בא אלא לתאר את הזמן הקצר שחלף בין בריאת אדם לחטאו, ולהצביע על ש

שהריון קין ולידתו  דגישלהא יה מטרת רש"יולם א –ו הטבעית של האדם להרע נטיית

 פירוש ., כלומר הפריה והרבייה אינם נגועים בחטא כסברת הנצרותהתרחשו בגן עדן

שמתאר את  ,בר"ר מד:התבסס על 'ויהי אחר דברים אלו' )בר' טו:א( מ-רש"י ל

רש זה מבטא עמדה שאינה ומד – הקב"ה נוטל אליו אדם שיכפר על חטאי האנושות

כדי דרש זה . רש"י משתמש במטעם שבמות ישוה ה הנוצרית עלתפיסמהקה רחו

  המצוות.האמונה על את הסברה הנוצרית שמותרת  קעקעל

רמב"ם )אצל רד"ק( ואלו שמקורם ב –מגמתיים באופיים ראינו כי הציטוטים 

מסקנות מהמקור. )אצל רש"י( מדגימים סטיות משמעותיות ביותר בעיקר דרש במו

ריכות להפתיע שכן הן עולות מכל המחקר שקיים על זיקתו של רש"י אלו אינן צ

מחויבות ולמעשה המדרש סיפק את אבני הבניין של פירושו, והוא לא חש  –למדרש 

לעיתים הפירוש גורס קריאת הטקסט המקראי או המדרשי באופן שלא תמיד  כלפיו.

כמו  – ות עתיקותקרא תיגר נגד מסורות יהודיעלה בקנה אחד עם נורמות דתיות, ו

, או דמויות החלוקה לפרשיות )בר' יח:א(ומסורות קריאה בתורה )בר' א:א( למשל 

. אף על פי שסטיות אלו מרוככות באמצעים מקראיות ראשיות )אדם, חוה, נוח, יוסף(

פרו הן אומרות דרשני, ומצביעות על אתגר הדורש קיום הכלל "עת לעשות ה –שונים 

 , ברכות נד:א(.תורתך" )תהלים קיט:קכו

-לפולמוס היהודיהחזקה החוט המקשר בין כל הפירושים שהדגמנו הוא זיקתם 

מעל לכל ספק קשה להוכיח למרות ריבוי הראיות שהבאנו, ואף על פי כן,  – נוצרי

המציאות אולם דומה כי  – לפולמוס זה התרומתאת  להריםשכוונת הפרשנים הייתה 

שלא אפילו בלי כוונה לא ניתן היה עד כי  פרשני יצי"ב, נכפתה עלכה  הנוצרית

גם אם מניחים שלפרשני יצי"ב הייתה כוונה בדבריהם, אף על פי כן, . ייחס אליהלהת

בחריפות רבה , עולה להעניק פירושים אלו עשויים היומתבוננים בתמורה שהרי כש

היה לא  יצי"ב סר פירושילא זו בלבד שמ: םהשאלה אם התמורה הצדיקה את מחיר

וחם של הנוצרים, כי אם ספק אם עניינים הרמנויטיים נפתלים אלו עניינו את לר
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המתפלמסים הנוצרים, אשר ידוע כי במאה הי"ב ידיעותיהם בעברית היו מצומצמות 

לאחר הראשון או  מסע הצלב מיד לאחרמתקבל על הדעת שהאם , על כן יתר למדי.

 רר את רוגזם של הגויים? לעו היהיהודים ל חפצם של ה, כועידת לטרנו הרביעית

ספק כן, ואולם דומה כי אם כן, האם קהל היעד של פירושי יצי"ב היה היהודים? 

האם מישהו למשל,  – פירושים אלו היו מקובלים על קהל היעד היהודי שלהם אם

 האם מישהו ?בעקבות פירוש רש"י לבר' א:א את נוסח קריאת התורה ותשנחשב ל

ר על כן, לא ברור אם רמת התחכום הלשוני ורמת הידע יתחשב שיוסף איננו צדיק? 

הייתה מצויה אצל כל אחד. קשה יצי"ב אלו בפרשנות נוצרית הנחוצה להבנת פירושי 

. חדיובמ ים יכלו לזכור בעל פה פירושים מורכביםמתפלמסלהעלות על הדעת שגם 

, ובכל ןכ? סביר מאוד להניח שםשנותפר מגבלותל יםמודע ולא הי פרשני יצי"בהאם 

 באופן מעוות.  קורותמ וולא סתם העתיק – וכתב םמה שה וזאת כתב

, כלומר את התמורההמחיר הצדיק את  פרשני יצי"ב כי בעיניאם כן דומה 

מטרות פולמוסיות לפירושים  כמהסביר להצביע על  נוצרי.-תרומתו לפולמוס היהודי

ממוקד בר לשוני ם הסמתפלמסיהעניקו ל ם אלופיררושיבראש ובראשונה, אלו: 

והרי בשביל לשכנע צריך  – ם היהודיתמתואם את השקפת עולה, מבוסס ביותרו

דברים מסוימים לא חדרו כלל לתודעה היהודית, כגון פירוש . להשתכנעקודם כל 

 –'בראשית ברא' כאילו כתוב 'בראשית ברוא' וכגון פרשנות רש"י לסיפורי יוסף 

לא לשם אלו תחילה נכתבו פירושים ו מצביעה על כך שכנראה מלכועובדה ז

 הפנמתם כי אם כתגובה לאתגר הנוצרי. 

העובדה שקיימת שונות ואפילו ניגוד בין יחסם של הפרשנים לאותו ד"מ 

מצביעה על כך שהיה צריך לשנות טיעונים פולמוסיים, ולהתאימם לבעיות 

מענה  ה אותרופ והציע יצי"בשי רופימאשר יותר אולם,  אקטואליות שהתעוררו.

. כנגד האתגר הנוצרי נוסיחהם , ספציפיתאו תיאולוגית  פרשניתנקודתי לבעיה 

פירושים אלו , יתכדלהלן: ראש היועל הדעת ם להעלות אפשרשאמצעי החיסון 

 תשונוספציפיות  תוברמתכליתיות -רב תפרשניו-איסטרטגיות פולמוסיות בחרמהציעו 

פירוש בשהובאה פרשנית ו איסטרטגיה י"ב ראינו כי הפרשנים יישמוגם בפירושי יצ –

הוא לעיתים במקרה של המדרש הגם ש- מקורותהשימוש בית, נאחד בפירוש אחר. ש

חיזק את הזיקה הוא  ;במיטבה ישראל, התקבל כמשקף את מסורת ביותר מעוות

די ואת את האני הקולקטיבי היהו העציםהוא  ;ת שמהא ריהאדולמורשת עם ישראל 
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 מבחינה פסיכולוגיתות אלו היו חיוניות סגולו –נבחר ה-םהרגשת ההשתייכות לע

הזרה ובחינה  ררועו פירושים אלוית, שליש. המנצחת עם הנצרותיעיל  למאבק

ל יהטויצרו מצב של מוכנות ל –ביקורתית של הטקסט המקראי, תרגומיו ופירושיו 

. ים כל כךזמינשהיו  הנוצריים םירושיפהו םתרגומיהדברים זרים, כגון  ספק בנכונות

כופר לבלי להיחשב מביותר של מה שמותר לומר, הציבו גבולות רחבים  םית, הרביע

על פי רק לא נמדדה אפוא של הפירושים תועלתם בעיני הקהילה היהודית. 

הפסיכולוגית ם תהשפעגם על פי היא נמדדה  –בכיכר השוק, בזמן הויכוח השפעתם 

תנ"ך, שר היהודי עמד בגפו ועיין בכאחדרים, -בחדריהיא נמדדה והקוגניטיבית. 

ת דת היא פתרון אולי המרשוחשב  – מצע המשותף של היהדות והנצרותכלומר ב

 למצוקותיו ולמצוקות קהילתו. מבחינה תיאולוגית ומזור טוב סביר 

אין : ת"שלא תפ ,ת מרובהש"תפוחז"ל אמרו  ,תחומית במהותה-זו היא רב עבודה

ו כאן ועלתובנות הפרשניות, הלשוניות, והתרגומיות שהאם לא כל החלק  ספק כי

ר וחד. דברים אלו אמורים במיוחד לאור העובדה שבניסיוננו להרחבה ואת ליבון טעונו

של רכנו על כתפיהם פרשני יצי"ב והירונימוס, רק  מעט לתוך 'הקופסה השחורה' של

לה כי קיימים . הצצה זו מגל מה שהם כתבוהצצנו עגדולי פרשני המקרא אלו ורק 

 קווים משותפים לא מעטים בין הירונימוס לבין פרשני יצי"ב. 

הן עבור היהודים והן עבור הנוצרים:  םיהדקדוקים הלשוניעל חשיבות נו הצבע

'האמיתות ואת נשמת הווים את גרעין הפולמוס והניואנסים המתלווים אליהם מהם 

התבוננות בכתבי הירונימוס "ב. יצי יופרשנ היו הירונימוס שכה נאמנים לההעברית', 

ויצי"ב מעלה כי מבחינה לשונית מצד אחד הוולגאטה לספר בראשית מתאפיינת 

בהיותה תרגום אדקוואטי ביותר. מצד שני פרשנות יצי"ב מציגה תובנות, אשר הדעת 

ון הוג מסנט ואפילו פרשנים נוצרים דגולים של ימי הביניים כג –נוחה מהן בהחלט 

 מטויץ וניקולה מלירה הכירו ביתרון הפרשנות היהודית מבחינת הפשט.  ויקטור, רופרט

בשולי האמיתות העברית המשתקפת בחיבורים אלו, ביצירתם התקיימו  

למרות דבקותו  .שרחוקים מלהיות שקופים אידיאולוגיים-יםהרמנויטי כיםהלית

ר את כסיסים תרגומיים כדי להעבינצרך לעיתים לת באמיתות העברית הירונימוס

והתבוננות בכתבי הירונימוס מעלה שאצל מתרגם  –מסר הנצרות בלבושה הניקיאני 

 
 לסיום
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זה הנאמנות הגבוהה למקור שירתה מטרות אידיאולוגיות ותיאולוגיות. אף פרשני 

מהשיח  מהותית שונהשמסר יצי"ב השתמשו בפירושיהם בתחבולות: כדי להעביר 

על פרשני יצי"ב היה  –נצרות עמידה לדורות בפני אתגרי ה, ושמחנך לההגמוני

בהתבוננות במציאות ו האפשרות להסביר. בצורה של תעתיק סמוי ין את מסרםהצפל

בפרשנות הנוצרית מחזקת את ההשערה ו ,פרשנות יצי"ב בה חוברהשההיסטורית 

לוגי שימוש אידיאוגם אלו וגם אלו עשו אפוא  פרשנות זו היא פרשנות מגוייסת.ש

 , ומילותיהם סייעו להם לקדם את מטרותיהם התיאולוגיות.יליםבממוגבר ומניפולטיבי 

מעבר לעניינים הלשוניים, התיאולוגיים והפולמוסיים נראה שהמלחמה 

 – מלחמה תרבותית המתנהלת בין שיטי הוולגאטה ופרשנות יצי"ב היאהאמיתית 

תרוצצים זה עם זה ומריבים כה:כב: "מ 'לבר ובפירוששהטיב רש"י לתארה במילים 

. מפרשני יצי"ב עולה כי הם תפסו "התרוצצות" זו כמתרחשת בנחלת שני עולמות"

"בפתחי מקדשים" וכמלווה באלימות רבה. ההתרוצצות ניכרת גם אצל הירונימוס וגם 

אצל פרשני יצי"ב: התבוננות בתהליך חיבור תרגום הוולגאטה לברית הישנה מעלה 

וקמו לו  –לא היה במה בכך  צרי הראשון של הברית הישנהשיצירת התרגום הנו

מתנגדים רבים בסביבתו שלהירונמוס. גם במחנה יצי"ב, המלחמה העקבית בכל רמז 

והיא נועדה להציג  –שיכול היה להתפרש ככריסטולוגי מציגה פנים של התרוצצות 

א כקושאן את התנ"ך כספר יהודי באופן בלעדי. בידי אישים אלו, התנ"ך נתפס אפו

 של שני העולמות. 

ומהירונימוס ומפרשני  –על פי רש"י, נוצרים ויהודים מתרוצצים בעולמות אלו 

יצי"ב ומחז"ל ומאבות הכנסייה משתמע שנוצרים ויהודים מעבדים את נחלתם 

'כולה -'כולה שלנו', ואלו טוענים ש-המשותפת כל אחד כדרכו; תוך שאלו טוענים ש

האינטרסובייקטיביות להניח כי ם לנשל את אלו מעולמם. יש שלנו', ותוך שאלו מנסי

את רצונם ואת רצון גם ביטאה  יצי"ב ותפרשנבהירונימוס ו בדבריהבאה לידי ביטוי 

 שםכ': אחרות'-( היה מגדיר כ2004מה שלוינס )לשמור על להיבדל ובכך ם יהתוקהיל

ה בעולם בעל על מקומה של התרבות הנוצרית הלטינית הצעיר םלחנשהירונימוס 

נלחמו על יהדותו של התנ"ך כן פרשני יצי"ב,  –ויהודית  ית הלניסטיתהגמוניה תרבות

 בעולם שראה ביהדות רעה שעבר זמנה, וחפץ להשתיק לחלוטין את קולה. 

לשם ביסוס מעמדה של הכנסייה הלטינית הירונימוס היה מוכן לשלם גם מחיר 

השפה , יצא לארץ ישראל, למד את הוא עזב את חצר האפיפיור –אישי לתעוזתו 
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נפשו כדי לינוק -העברית שלא תמיד הסבירה לו פנים, ניהל דיאלוג עם יהודים שנואי

מהם את ידיעותיהם, שינה מנורמות התרגום שהיו נהוגות בזמנו, נזקק לחסדי 

מפרנסיו, ולבסוף מת בארץ זרה. יתרה מזאת, הירונימוס בעצם תרגומו ובאופיו 

רגומו הישיר מהעברית ללטינית, הוא את מסורות הכנסייה. בשל ת הירונימוס הפר

נחשד בהתייהדות, ועליו היה להילחם עם שועי הכנסייה כדי לבצע את מלאכתו 

התרגומית. יתרה מזאת, בתרגומו הירונימוס העמיק את השבר בין הכנסייה הלטינית 

 ת הנוצרית לדורות.לכנסייה היוונית, והפך את תרגום המקרא לקנון המגדיר את הזהו

מירה על זהותם לדורות, לא זו בלבד שיהודים היו מוכנים לעלות על למען הש

המוקד ולבצע מעשים בלתי רציונאליים במיוחד )יובל:תש"ס(, כי אם פרשני יצי"ב היו 

לא תמיד עלו בקנה אחד שפשרות פרשניות של מחיר לעיתים מוכנים לשלם את ה

ת זאת, בדומה ת לעשות הפרו תורתך". למרובבחינת "ע – אבותיהם כתביעם 

לוולגאטה כן פירוש רש"י לתורה הוא פירוש קנוני, והוא קיבל בעיני היהודים את 

 המעמד הבכיר של תרגום לתורה. 

אם כן, לא זו בלבד שהוולגאטה ופרשנות יצי"ב הם חיבורים הצמודים לפשט כל 

זהות, אלא שהקנוניות שלהם אחד בדרכו, ועם זאת טעונים אידיאולוגיה ומגדירים 

 נרכשה בעקבות המהפכה המחשבתית שהם חוללו בעצם  היציאה מתלם האבות. 
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 מראי מקום
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 עברית
 מוסד הרב קוק.  , ירושלים:היכל רש"יתשמ"ה( -אבינרי, י' )תש"ם

 אביב: ידיעות אחרונות. -, תלראשיתב –עולם התנ"ך י' )תשס"ז( אבישור, 
שושן  -מילון אבן,  בתוך אזר, מ' )תשס"ג(  שירים  ומכתמים(  1894אבן עזרא, א' )

  .701 עמ'תל אביב: המילון החדש )ב'(,   מחודש  ומעודכן  לשנות  האלפיים,
רג: לאופי ההכרעות לבודליר בתרגום לאה גולדב Spleen" א' )תשל"ה(אבן־זהר, 
 . 45–32 עמ', 21, הספרות שירה",בתרגום 
מערכת של הספרות", -של הספרות המתורגמת ברב מעמדה")תשל"ז(  א', אבן־זהר
 .40-44 עמ', 26 הספרות,

 
 ספרות מחקר. ב
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, ד' הספרותהיסטורי",  מודל"הספרות העברית הישראלית: )תשל"ג(  א', זהר-אבן
 . 440–427 עמ'(, 3)

ירושלים: ההסתדרות הציונית  הסיפור המקראי,רי אברהם", אדר, צ' )תשל"ו( "סיפו
 . 104-80 עמ'העולמית, 

 אביב: צ'ריקובר.-תל ספר בראשית: מבוא לעולם המקראי,אדר, צ' )תשל"ז( 
אורבך, א' )תשט"ז( "דרשות חז"ל על נביאי אומות העולם ועל פרשת בלעם לאור 

 . 272-289 עמ'כ"ה, תרביץ, נוצרי",  -הוויכוח היהוד
 ירושלים: הוצאת מאגנס.רקי אמונות ודעות, חז"ל פאורבך, א' )תשמ"ג( 
 תל אביב: רסלינג. אידיאולוגיה מבוא, איגלטון, ט' )תשס"ו(

 , ישראל)?(: הוצאה עצמית.אוצר ויכוחיםאייזנשטיין, י"ד )תשכ"ט?(  
, ירושלים: המיתוס של השיבה הנצחית: ארכטיפים וחזרהאליאדה, מ' )תש"ס( 

 כרמל.הוצאת 
 ת"א: ידיעות אחרונות.  ספרות ההיכלות ומסורת המרכבה,אליאור, ר' )תשס"ג( 

ב', ירושלים: חברה להוצאת  האנציקלופדיה העברית,אליצור, י' )תשל"א( "יצחק" 
 . 171-175 עמ'אנציקלופדיות, 

 ארנד, מ' )תשנ"ד( "לבירור המושג 'פשוטו שלמקרא'", בתוך יפת, ש. )עורכת(,
 . 237-259 עמ', ירושלים: מאגנס, מיןמפרשיו, ספר זיכרון לשרה קהמקרא בראי 

 פרשנות המקרא והוראתו,ארנד, מ' )תשס"ו( "פשוטו של מקרא ומדרש ההלכה", 
 ירושלים: הוצאת מאירים.

 אביב: הוצאת בבל.-, תלמיתולוגיות( 1998בארת, ר' )
ר, פ' )עורכים(  פלו-ביאלה, ד' )תשנ"ג( 'ארוס: מין וגוף', בתוך כהן, א' ומנדס

-אביב: הוצאת עם-, תלתרבות היהודית בזמננו: מושגים, תנועות, אמונותלקסיקון ה
 .33-36 עמ'עובד, 

, ההיסטוריה של עם ישראלבלומנקרנץ, ב' )תשל"ג( "הכנסייה הרומית והיהודים", 
 .40-59 עמ'אביב: מסדה, -רות, ב' וברס, צ' )עורכים( תל

 וסד הרב קוק. ירושלים: מ תורה בפרובאנס,מרכז הבנדיקט, ב"ז )תשמ"ה( 
 –חיים, ז' )תשמ"ה( האחדות ההיסטורית של הלשון העברית וחלוקתה לתקופות -בן

א', ירושלים: הוצאת המכון למדעי  מחקרים בלשון,אשר, מ' )עורך( -כיצד?, בתוך בר
 .3-25 עמ'היהדות, 

דברי ת בימי הביניים'', בנית, מ' )תשכ"ז( "חקר הגלוסארים המקראיים של יהודי צרפ
 . 135-149 עמ', ירושלים, 10ב,  קדמיה למדעים,הא
סינטקטיות לדגמי זמן ואספקט בעברית -התניות מורפונתן, ד' )תשס"ד( -בן

 אילן.-חיבור לשם קבלת דוקטור לפילוסופיה, אוניברסיטת בר המקראית,
 אביב: עם עובד.תל  פרקים בתולדות היהודים בימי הביניים,ששון, ח' )תשכ"ב( -בן

 .320-332 עמ', תרביץש"י( רש"י והמציאות ההיסטורית בזמנו, בער, י' )ת
 , א', אלון שבות: הוצאת תבונות.פרקי בראשיתברויאר, מ' )תשנ"ט( 

מחקרים  -ספר חמ"י גבריהו, ג' )תשמ"ט( "נוסחאות רש"י לתהלים והצנזורה", 
 .90-104 עמ'ספר, -ירושלים: קריית במקרא ובמחשבת ישראל,

ספר זיכרון  –בתוך פרקי נחמה ( "למה נסמכה" בפירוש רש"י", גוטליב, י' )תשס"א
 . 149-175 עמ', ירושלים: הסוכנות היהודית, לנחמה

 ירושלים: מוסד ביאליק. הפילוסופיה של היהדות,גוטמן, י"י )תשי"א( 
לקסיקון התרבות  ם( פלור, פ' )עורכי -לוהים', בתוך כהן, א' ומנדס -ג'ייקובס, ל' )תשנ"ג( 'א 

 . 15-20  עמ' עובד,  -אביב: הוצאת עם -, תל בזמננו: מושגים, תנועות, אמונות   היהודית 
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לקסיקון התרבות  פלור, פ' )עורכים(  -ג'ייקובס, ל' )תשנ"ג( 'אמונה', בתוך כהן, א' ומנדס 
 . 21-24  עמ' עובד,  -אביב: הוצאת עם -, תל היהודית בזמננו: מושגים, תנועות, אמונות 

עבודת דוקטורט,  ריות בפירוש רש"י לתורה,תחבי תפיסותל, ח' )תשס"ג( גמליא
 ירושלים: האוניברסיטה העברית.

, עורכים: ויצירתו רש"י: דמותוגמליאל, ח' )תשס"ט( "חשיבתו הבלשנית של רש"י", 
 . 123-138 עמ'יפת, ש', ירושלים: מרכז זלמן שזר,  גרוסמן, א' ו

ית: פרק ביחסים י של המקרא והלמדנות הנוצרגראבויס, א' )תש"ל( "הנוסח העבר
חיפה: אוניברסיטת  מחקרים בתולדות עם ישראל,י"ב'', -בין יהודים לנוצרים במאה ה

 .97-116 עמ'חיפה, 
גרוסמן, א' )תשל"ה( ''הפולמוס היהודי נוצרי והפרשנות היהודית למקרא בצרפת 

 . 29-60 עמ', נ"א, יוןצלפרשת זיקתו של ר"י קרא אל הפולמוס,   –י"ב'' -במאה ה
סמן, א' )תשמ"ה( ''הפולמוס היהודי נוצרי והפרשנות היהודית למקרא בצרפת גרו

 . 29-60 עמ', נ"א, ציוןי"ב'',  -במאה ה
מהדורה שנייה מתוקנת, ירושלים:  חכמי צרפת הראשונים,גרוסמן, א' )תשנ"ז( 

 האוניברסיטה העברית, הוצאת מאגנס. 
 הביניים,-באירופה בימי יהודיות ומורדות: נשים דותחסיגרוסמן, א' )תשס"א( 
 ירושלים: מרכז זלמן שזר.

 ירושלים: מרכז זלמן שזר. רש"י,גרוסמן, א' )תשס"ו( 
-אלון שבות: הוצאת תבונותאמונות ודעות בעולמו של רש"י, גרוסמן, א' )תשס"ח( 

 מכללת הרצוג. 
שב"ם לתורה", בתוך זקוביץ גרינברג, מ' )תשמ"ג( "היחס בין פירוש רש"י לפירוש ר

, ירושלים ספר יצחק אריה זליגמן ב', מאמרים במקרא ובעולם העתיקורופא )עורכים( 
 . 559-567 עמ'אלחנן רובינשטין,  :

-מימי הקמחים של הפולמוסיים בכתביהם הוולגטה תרגום ביקורת' )תשס"ד( גרסון, י
 אילן. -רסיטת ברעבודת מסטר, אוניב, 'מודרניות' תרגום תובנות :הביניים

, בתוך ניר ר' ”)תשל"ו( "המחסר הסימנטי כבעית תרגום מאנגלית לעברית ’דגוט, מ
כלשון עמו, אסופת מאמרים בבלשנות שימושית, מוקדשת ופישלר, ב"צ )עורכים( 

 . 43 – 36 עמ'ירושלים: המועצה להנחלת הלשון, בין במלאות לו ששים שנה, לחיים ר
 אביב: רסלינג. -, להב, א' )מתרגם(, תל רס בבלשנות כללית קו סוסיר, פ' )תשס"ה(  -דה 

תור האמונה: תולדות תרבויותיהן של הנצרות, האיסלאם דוראנט, ו' )תשכ"ה( 
 ות, ירושלים: הוצאת ניומן.תולדות התרב והיהדות מימי קונסטנטינוס עד דנטה,

לקסיקון התרבות  (  פלור, פ' )עורכים -לוהים", בתוך כהן, א' ומנדס -א -דן, י' )תשנ"ג( "צלם 
 . 427-435  עמ' עובד,  -אביב: הוצאת עם -, תל היהודית בזמננו: מושגים, תנועות, אמונות 

בלשנות דסקל, מ' וא' ויצמן )תש"ן( "לשאלת משמעות הדובר בספרות היפה", 
 . 9-19 עמ', 28-30, יתעבר

 ירושלים: הוצאת כתר.  אגדות ותודותיהן,היינמן, י' )תשי"ד( 
 הוצאה שנייה, ירושלים: הוצאת מגנס.  דרכי האגדה,תשי"ד( היינמן, י' )

תל אביב: הוצאת המקרא ומדרשו: בין חז"ל לאבות הכנסייה, הירשמן, מ' )תשנ"ב( 
 הקיבוץ המאוחד. 

לכסיקון יתולוגיה", בתוך סוליאלי, מ' וברכוז, מ' )עורכים( וורמברנד, מ' )תשכ"ה( "מ
 . 513-514 עמ'ישראל: הוצאת דביר,  מקראי,

אביב: הוצאת -תל לא על המילה לבדה: סוגיות יסוד בתרגום,וייסברוד, ר' )תשס"ז( 
 האוניברסיטה הפתוחה.



 

372 
 

 אביב: ידיעות אחרונות.-תל בראשית, –עולם התנ"ך וינפלד, מ' )תשס"ז( 
תל  העברית שפה חיה, ה',ארי, נ', -צמן, א' )בדפוס( בתוך בן שחר, מ', טורי, ג' ובןוי

 רטר.אביב: מכון פו
תשס"א( "על עיקר וטפל: עיון פרגמטי ביחסי חידוש ונתון ב"החי על -ויצמן, א' )תש"ס

 . 19-39 עמ', 29-32 חלקת לשון,המת" לאהרון מגד", 
סטרטגיית איתגור בריאיון החדשותי בטלוויזיה ויצמן, א' )תשנ"ו( "חילופי תפקידים: א

אסופת  –ספר הדסה קנטור ( הישראלית", בתוך שוורצולד, א' ושלזינגר, י' )עורכים
 .85-95 עמ'אילן, -גן: אוניברסיטת בר-רמת מחקרים בלשון,

ויצמן, א' )תשס"ג( "על מה חלם הירשל? בחינה פרגמטית של קטע מתוך סיפור 
קובץ  –סולם יעקב בתרגום", בתוך הלוי, י' וד' סיון )עורכים(  פשוט לעגנון במקור ו

 שבע: אוניברסיטת בן גוריון בנגב. , בארמאמרים לכבוד יעקב בן טולילה
לקסיקון התרבות פלור, פ' )עורכים(  -וסקאו, א' )תשנ"ג( "שבת", בתוך כהן, א' ומנדס 

 .475-482  עמ' עובד, -עם   אביב: הוצאת -, תל היהודית בזמננו: מושגים, תנועות, אמונות 
לקסיקון  רכים(  פלור, פ' )עו -ורבלובסקי, צ' )תשנ"ג( "מצוות מעשיות" בתוך כהן, א' ומנדס 

 . 332-335  עמ' עובד,  -אביב: הוצאת עם -, תל התרבות היהודית בזמננו: מושגים, תנועות, אמונות 
 .63-83 עמ' ,47בלשנות  עברית, חטב, ג' )תש"ס(  "תנועת  הזמן  בסיפור  המקראי",  

הוצאת  ירושלים: דמותם ופעלם בפי חז"ל, אוצר אישי התנ"ך:חסידה,י' )תשנ"ז( 
 .ראובן מס
 . 248-273 עמ', מח, תרביץ"על שיטתו של רשב"ם בפירושו לתורה", )תשל"ט(טויטו, א'

טויטו, א' )תשמ"ב א'( "פשט ואפולוגטיקה בפירוש הרשב"ם לסיפורי משה בתורה", 
 . 227-238 עמ', נ"א, תרביץ

טויטו, א' )תשמ"ב ב'( "שיטתו הפרשנית של רשב"ם על רקע המציאות ההיסטורית 
עיונים בספרות ח"זל במקרא ובתו"י, וך גילת, י"ד ואחרים )עורכים( של זמנו", בת

 .48-74 עמ'רמת גן,  מוקדש לפרופ' ע"צ מלמד,
א' )עורך( -לד, צטויטו, א' )תשנ"ג( "הרקע ההיסטורי של פירוש רש"י לתורה", שטיינפ

 אילן.-גן: אוניברסיטת בר-רמתרש"י: עיונים ביצירתו, 
המתחדשים בכל יום: עיונים בפירושו של רשב"ם הפשטות טויטו, א' )תשס"ג( 

 אילן.-גן: אוניברסיטת בר-רמתלתורה, 
-1930נורמות  של  תרגום  והתרגום  הספרותי  לעברית  בשנים טורי, ג' )תשל"ז( 

 .6-23 עמ'מכון פוטר, אביב: -תל ,1945
תל אביב: , דימויים הדדיים –שני  גויים בבטנך: יהודים ונוצרים יובל, י' י' )תש"ס( 
 עלמא, עם עובד.

רוקח, ד' )תרגום וקומנטר(,   דיאלוג עם טריפון היהודי,יוסטינוס מרטיר )תשס"ד( 
 ירושלים: הוצאת מאגנס.

כרך ה', ירושלים: מוסד ביאליק,  ת,אנציקלופדיה מקראיייבין, י' )תשכ"ח( "מסורה", 
 . 130-159 עמ'

ו',  אנציקלופדיה מקראית,", ייבין, י' )תשמ"א( "פרשה, סדר, פסקה, פסוק, פרק
 . 625-628 עמ'ירושלים: מוסד ביאליק, 

 . 118-112 עמ'מא, -מ לשוננו לעםייבין, י' )תשמ"ט( "ניקודים", 
ספר היובל תו של החיבור ולמטרתו", : לדמו יפת, ש' )תשנ"ב( "פירוש החזקוני לתורה

 . 91-111 עמ', א', לרב מרדכי ברויאר
פשוטו של מקרא או מדרשו?",  –שב"ם לפרשת העקידה יפת, ש' )תשנ"ד( "פירוש ר
ירושלים:  המקרא בראי מפרשיו, ספר זיכרון לשרה קמין,בתוך יפת, ש. )עורכת( 

 . 349-366 עמ'הוצאת מאגנס, 
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מחקרים ניות: הלכה ומעשה בפירושי רשב"ם למקרא, יפת, ש' )תשס"א( רב לשו
 .289-301 עמ'ח, ספר דוד טנא,  בלשון,

שס"ח( "האם הכיר רשב"ם את תרגום הוולגטה לשיר השירים והאם יפת, ש' )ת
דור דור ופרשניו: אסופת מחקרים בפרשנות המקרא, השתמש בו?", 

 .מוסד ביאליק ירושלים:
פרקים בתולדות , 1סית: הלשון המקראית, יחידה ירקוני, ר' )תשס"ד( החטיבה הקלא

 .אביב: האוניברסיטה הפתוחה-, תלהלשון העברית
ירושלים:  היהודי בתפיסה הנוצרית בימי הביניים, –כעיוור במראה ג' )תשס"ב( כהן, 

 מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל.
 אביב: ידיעות אחרונות.-תל בראשית, –עולם התנ"ך כהן, ח' )תשס"ג(  

ב', ירושלים:  אוצר הלשון העברית לתקופותיה השונות,עני, י' )תשכ"ב( כנ
 הוצאת מסדה.

שי לשרה רשב"ם לתורה",  ח( "פירוש החזקוני כעד נוסח לפירושכסלו, א' )תשס"
 .  173-193 עמ' יפת,

עיונים בספר שמות: בעקבות פרשנינו הראשונים והאחרונים, ליבוביץ, נ' )תש"ל( 
 כנות היהודית.ירושלים: הוצאת הסו
עיונים בספר בראשית: בעקבות פרשנינו הראשונים והאחרונים, ליבוביץ, נ' )תשכ"ז( 

 ושלים: הוצאת הסוכנות היהודית.יר
ספר בראשית,  –למוד פרשני התורה והדרכים להוראתם ליבוביץ, נ' )תשל"ה( 

 מית.ההסתדרות הציונית העול –ירושלים: המחלקה לחינוך ולתרבות תורניים בגולה 
אביב: -א' וב', תל פירוש רש"י לתורה: עיונים בשיטתו,מ' )תש"ן(  ,ארנדנ' ו ,ליבוביץ
 סיטה הפתוחה. האוניבר

פלור, פ' )עורכים(  -לייבוביץ, י' )תשנ"ג( "מצוות מעשיות" בתוך כהן, א' ומנדס
-אביב: הוצאת עם-, תללקסיקון התרבות היהודית בזמננו: מושגים, תנועות, אמונות

 .318-331 עמ', עובד
, ו', ירושלים: מוסד ביאליק, אנציקלופדיה מקראית, "ליכט, י' )תשל"ב( "עקדת יצחק

 . 336-338 עמ'
ז', ירושלים: מוסד ביאליק,  אנציקלופדיה מקראית,ליכט, י''ש )תשל"ו( "שירה'', 

 .636-645 עמ'
צרים במערב יהודים ונו -בין יהודים לנוצרים לימור, א' )תשנ"ג א'( "יעקב ועשו", 

  .אביב: האוניברסיטה הפתוחה-, תל'אאירופה עד ראשית העת החדשה, 
יהודים  -בין יהודים לנוצרים הדימוי המנוגד: ספר תולדות ישו", לימור, א' )תשנ"ג( "

הוצאת אביב: -, תל'דונוצרים במערב אירופה עד ראשית העת החדשה, 
  .האוניברסיטה הפתוחה
 כתבים א', ירושלים: מוסד הרב קוק.  רש"י,ליפשיץ, א' )תש"ז(  

 ק.-צט עמ'ס"א  סיניליפשיץ, א' )תשכ"ז( "הראב"ע בפירושי הרד"ק ובספריו", 
 תל אביב: אוניברסיטה משודרת, משרד הביטחון. מדרש האגדה,מאק, ח' )תשמ"ט( 

ספר היובל לרב מרדכי למהלכו של ביטוי",  -מאק, ח' )תשנ"ב( "שבעים פנים לתורה 
 . 449-462 עמ'ירושלים  ב',  ברויאר,

-, תלספריית האוניברסיטה המשודרת הפרשנות הקדומה למקרא,מאק, ח' )תשנ"ג( 
 אביב: הוצאת משרד הבטחון.

מונדשיין, א' )תש"ס( "'ואין בספריו פשט רק אחד מני אלף': לדרך ההתייחסות של  
 .248-221 עמ'לן, אי-רמת גן: בר עיוני מקרא ופרשנות, ראב"ע לפירוש רש"י לתורה",  
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 –הכנסייה הקתולית בימי הביניים מנשה, ס' )תשס"ו( "הכנסייה המנצחת", 
 . 75-82 עמ', א', רעננה:הוצאת האוניברסיטה הפתוחה,גיה ופוליטיקהאידיאולו

 לתנ"ך רשב"ם הדקדוקי של מרדלר, ר' )תשס"ד( "דייקות מרבנו שמואל: פירושו
  255-241. עמ'י"ד,  ,רא  והמזרח  הקדוםשנתון  לחקר  המק  ",ותרומתו הפרשנית

 שו של ר' יוסף בכור שור",  פירו נבו, י' )תשמ"ב( "יחסו של החזקוני, פרשן התורה, אל
 כב.-יז עמ'צא, א/ב  סיני,

 , ירושלים: הוצאת חמד.שמירת שבת כהלכתהנויבירט, י"י )תשל"ט( 
 ם:האוניברסיטה העברית.דיסרטציה, ירושלי היירונימוס והיהודים,ניומן, ה' )תשנ"ז( 

 ירושלים: הוצאת ספר. פרשנות המקרא,סגל, מ"צ )תשי"ב( 
ירושלים:  פילוסופי בקשרי משמעות,-שדות סמנטיים עיון בלשניסוברן, ת' )תשנ"ד( 

 הוצאת מאגנס.
פלד, מיעוט בעולם נוכרי: היהודים באירופה הנוצרית בימי הביניים, סטאו, ק' )תשנ"ז( 
 ם: מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל.ע' )מתרגם( ירושלי

לקסיקון ורכים(  פלור, פ' )ע-סטרומזה, ג' )תשנ"ג( "גנוסיס" בתוך כהן, א' ומנדס
עובד, -אביב: הוצאת עם-, תלהתרבות היהודית בזמננו: מושגים, תנועות, אמונות

 .73-76 עמ'
 המקרא ואנחנו,סימון, א' )תשל"ט( "משמעותם הדתית של הפשטות המתחדשים, 

 . 133-152 עמ'אביב: הוצאת דביר, -תל
למיש, מ', כשר, ח' , בתוך ח'הניגודים" ברכת – המקראי )תשס"ב( "אברהם 'סימון, א

-רמת בראי ההגות לדורותיה, דמותו אבי המאמינים: אברהם ,וסילמן, י' )עורכים(
  .46-41 עמ'  אילן,-אוניברסיטת בר גן:

 אביב: החברה לחקר המקרא. -תל   והארות,   ספר בראשית הסברים עמנואלי, י"מ )תשל"ז(  
ספר זכרון לנחמה  –פרקי נחמה פוזן, ר"ב )תשס"א( "התרגום בכתביה של נחמה", 

 .  120-132 עמ'ירושלים:  הסוכנות היהודית,  המחלקה לחינוך יהודי ציוני,   ליבוביץ, 
י"ב", -הפונקנשטיין, ע' )תשכ"ח( "התמורות בוויכוח הדת שבין יהודים לנוצרים במאה 

 .125-144, ל"ג: ציון
אביב: -תל מחקרים ומסות,: יהדות ומקורות הנצרותפלוסר, ד' )תשל"ט( 

 ספריית הפועלים.
ל"ג, , עיון,  פרגה, ג' )תשמ"ד( "על מובן והוראה", ברעלי, ג' ושוורץ א' )מתרגמים(

 . 364-382 עמ'
 ד לתלמוד.י –אביב: מודן -, א', תלדרכי האגדה והמדרשפרנקל, י' )תשנ"א( 

)קס"ג(,  45,  בית מקראפרץ, מ' )תש"ס( "לשיטתו הפרשנית של ר’ דוד קמחי", 
  . 305-328 עמ'

 אילן. -רמת גן: אוניברסיטת בר תרגום השבעים לספר בראשית,צפור, מ' )תשס"ו( 
קאסוטו מ"ד )תשל"ב( "התרגום היהודי של המקרא ללטינית וחשיבותו לחקר 

מחקרים במקרא ובמזרח הקדמון: ספרות מקראית יים",  התרגומים היווניים והארמ
 . 205-216 'עמא', ירושלים: הוצאת מאגנס, וספרות כנענית, 

, ג', ירושלים: מוסד ביאליק, אנציקלופדיה מקראית, "קאסוטו, מ"ד )תשי"ח( "יעקב
 . 716-722 עמ'

 ירושלים: הוצאת מאגנס. פירוש על ספר בראשית,קאסוטו, מ"ד )תשכ"ט( 
א', ירושלים: מוסד  האנציקלופדיה המקראית,לוהים", -טו, מ"ד )תשל"ג( "אקאסו

 . 297-321 עמ'ביאליק, 
 .161-164 עמ', 3 מחנייםי, מ"צ )תשנ"ג( "לפירושו של רד"ק על התורה", קדר



 

375 
 

פרקי  –תרגומי המקרא קופפשטיין, ב' )תשמ"ד( "תרגומים לטיניים", בתוך -קדר
 האנציקלופדיה המקראית, ירושלים: הוצאת ביאליק.רבין, ח' )עורך( ספריית  מבוא,

 לשוננו לעם,ולדות לשוננו", קוגוט, ש' )תשנ"א( "לחשיבותו של התחביר בתיאור ת
 מ"ב.כרך 

ירושלים: האוניברסיטה העברית,  המקרא בין תחביר לפרשנות,קוגוט, ש' )תשס"ב( 
 הוצאת מאגנס. 

פת במאה הי"א על פי כתבי רש"י, החיים בצר –החיים בימי רש"י קטן, מ' )תשנ"ז( 
 .: הוצאה לא ידועהירושלים

לשימוש ים' בפרוזה המקראית הקלאסית", קימרון, א' )תש"ם( "תיאור שימוש 'הזמנ
 , ירושלים: הוצאת אקדמון.'הזמנים' במקרא לתרגיל טקסטים מקראיים

אביב: -, תל2יחידה  פרקים בתולדות הלשון העברית,קימרון, א' )תשס"ד( 
 ניברסיטה הפתוחה.האו

 אביב: ידיעות אחרונות.-תל בראשית, –עולם התנ"ך קליין, י' )תשס"ז(  
 בראשית, –עולם התנ"ך לוהים את האדם", -ואבישור, י. )תשס"ז( "ויברא א קליין, י'

 אביב: ידיעות אחרונות. -תל
ספריית האוניברסיטה  הנצרות מראשיתה ועד הרפורמציה,קליינברג, א' )תשנ"ה( 

 אביב: הוצאה לאור משרד הביטחון.-שודרת, תלהמ
 אדם בפרשת בראשית, פירוש הרמב"ם לסיפורים של ברסלבי, ש' )תשמ"ז( -קליין

 ירושלים: הוצאת ראובן מס.
לקסיקון פלור, פ' )עורכים(  -קלנר, מ' )תשנ"ג( "עיקרים", בתוך כהן, א' ומנדס
 עובד, -אביב: הוצאת עם-תל ,  התרבות היהודית בזמננו: מושגים, תנועות, אמונות

 . 382-385 עמ'
, ירושלים: קמין, ש' )תשמ"ו( "רש"י: פשוטו של מקרא ומדרשו של מקרא"

 האוניברסיטה העברית, מאגנס.
 קמין, ש' )תשנ"ב( בין יהודים לנוצרים בפרשנות המקרא, ירושלים: מאגנס. 

לטיני  פירוש - : Secundum Salomonem פי רש"י-על קמין, ש' וסולטמן, א' )תשמ"ט(
 אילן.-גן: אוניברסיטת בר-רמת לשיר השירים מהמאה הי"ג,

כפר סבא: אריה התורה בראי פרשני הדורות,  –השבוע פרשת קראוס, נ' )תשנ"ט( 
 מודן. –ניר 

חקרי עבר וערב רובינשטיין, א' )תשנ"ג( "הבלעת המודאליות בלשון המקרא", 
 . 499-506 עמ'מוגשים ליהושוע בלאו, 

דברי הקונגרס טל, י' )תשכ"ט( "הגנה והתקפה בספרות הויכוח של ימי הביניים", רוזנ
ם: הוצאת האיגוד העולמי למדעי היהדות, רושלי, יהיהדות העולמי החמישי למדעי

 . 345-358 עמ'
לקסיקון פלור, פ' )עורכים(  -כהן, א' ומנדסתוך " בשכר ועונשרוטנברג, מ' )תשנ"ג( "

 עובד, -הוצאת עם אביב: -תל , מושגים, תנועות, אמונות התרבות היהודית בזמננו:
 . 489-492 עמ'

ים והאלמוות: דימויי גן עדן כמעצבי התנהגות: נצרות, על החירוטנברג, מ' )תשס"ח( 
 ירושלים: ראובן מס. איסלאם, יבדות,

 .ירושלים: אקדמון היהדות והנצרות בראי הפולמוס הפאגאני,רוקח, ד' )תשנ"א( 
 אביב:הוצאת הקיבוץ המאוחד.-, תלתרגום אונקלוסשמ"ה( רפל, ד' )ת

-עורכים רות, ב. וברס, צ. תל אל,ההיסטוריה של עם ישרשוורצפוקס, ש' )תשל"ג( 
 אביב: הוצאת מסדה.
 ביתן.-תל אביב: הוצ' זמורה האישה בחברת ימי הביניים,שחר, ש' )תשנ"א( 
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 ום כאתגר משפטי ולשוני", תרג-שלזינגר, מ. )תשנ"ג( "מתורגמנות עבור נאשם תלוי
 . 317-331 עמ', ב', תל אביב: מכון פורטר, העברית שפה חיהשחר, ר' וטורי, ג', -בן

שן, י' )תש"ס( "לאחר שחנקה אותו היא מזדרזת ושוכבת על הרצפה: סמני 
 . 79-94 עמ'(, 45)בלשנות עברית האינפורמציה החשובה בטקסט ספרותי", 

תל אביב: אוניברסיטה משודרת,  פרות האגדה,עולמה של סשנאן, א' )תשמ"ח( 
 משרד הביטחון.

 תל אביב: הקיבוץ המאוחד.מקרא ותרגומים הרבה, שנאן, א' )תשנ"ג( 
ד', עיוני מקרא ופרשנות, משמעית", -"יעקב ועשו: קריאה רב שפירא, א' )תשנ"ז( 

 . 249-281 עמ'אילן, -גן: הוצאת אוניברסיטת בר-רמת
"דבר אחר ברש"י מייצג שני פירושים אלטרנטיביים או  שפירא, י' )תשס"א( האם

, ירושלים: הסוכנות היהודית, נחמהספר זיכרון ל –בתוך פרקי נחמה סימולטאניים, 
 . 275-296 עמ'

 עם.-אביב: אור-תל מבוא לניתוח השיח,שראל, צ' )תשנ"א(, 
הוצאת א: חברה ל-, ירושלים/תהאנציקלופדיה העברית'יעקב', שמע, י' )תשכ"ח( -תא

 .1001-1004 עמ'אנציקלופדיות, 
תולדות הספרות רבי זרחיה הלוי בעל המאור ובני חוגו: לשמע, י' )תשנ"ב( -תא

 , ירושלים: מוסד הרב קוק. הרבנית בפרובאנס במאה הי"ב
 , ירושלים: הוצאת ביאליק.ספר הברית וויכוחי רד"ק  עם  הנצרותתלמג', א' )תשל"ד( 
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DRB: (1) In the beginning God created 
heaven and earth. (2) And the earth 
was void and empty, and darkness was 
upon the face of the deep; and the 
spirit of God moved over the waters. 
(3) And God said: Be light made. And 
light was made. (4) And God saw the 
light that it was good; and he divided 
the light from the darkness. (5) And he 
called the light Day, and the darkness 
Night; and there was evening and 
morning one day. 

JPS:(1) When God began to create 
heaven and earth – (2) the earth being 
unformed and void and empty, with 
darkness over the surface of the deep; 
and a wind from God sweeping over the 
water – (3) God said: "Let there be light"; 
and there was light. (4) God saw the light 
was good; and God separated the light 
from the darkness. (5) He called the light 
Day, and the darkness He called Night. 
And there was evening and there was 
morning, a first day. 

DRB: (6) And God said: Let there be a 
firmament made amidst the waters: 
and let it divide the waters from the 
waters. (7) And God made a 
firmament, and divided the waters that 
were under the firmament, from those 
that were above the firmament, and it 
was so. (8) And God called the 
firmament, Heaven; and the evening 
and morning were the second day. 

JPS: (6) God said: "Let there be an 
expanse in the midst the water, that it 
may separate water from water". (7) God 
made the expanse, and it separated the 
water which was below the expanse, 
from the water which was above the 
expanse. And it was so. (8) God called 
the expanse Sky. And there was evening 
and there was morning, a second day. 

DRB: (26)  And  he said: Let us make 
man to our image and likeness: and let 
him have dominion over the fishes of the 
sea, and the fowls of the air, and the 
beasts, and the whole earth, and every 
creeping creature that moveth upon the 
earth. (27) And God created man to his 
own image: to the image of God he 
created him: male and female he created 
them.(28) And God blessed them, saying: 
Increase and multiply, and fill the earth, 

JPS: (26) And God said, "Let us make 
man in our image, after our likeness. 
They shall rule the fish of the sea, the 
birds of the sky, the cattle, the whole 
earth, and all the creeping things that 
creep on the earth." (27) And God 
created man in His image, in the 
image of God He created him; male 
and female He created them. (28) God 
blessed them, and God said to them, 
"Be fertile and increase, fill the earth 
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and subdue it, and rule over the fishes of 
the sea, and the fowls of the air, and all 
living creatures moving upon the earth. 

and master it; and rule the fish of the 
sea, the birds of the sky, and all the 
living things that creep on earth". 

JPS: (1) The heaven and the earth 
were finished, and all their array. (2) 
On the seventh day God finished the 
work that He had being doing, and he 
ceased on the seventh day from all the 
work that He had done. (3) And God 
blessed the seventh day, and declared 
it holy, because on it God ceased from 
all the work of creation that he had 
done. 

DRB: (1) So the heavens and the earth 
were finished, and all the furniture of 
them. (2) And on the seventh day God 
ended his work which he had made: and 
he rested on the seventh day from all his 
work which he had done. (3) And he 
blessed the seventh day, and sanctified 
it: because in it he had rested from all 
his work which God created and made. 

DRB: (4) These are the generations of the 
heaven and the earth, when they were 
created, in the day that the Lord God 
made the heaven and the earth. (5) And 
every plant of the field before it sprung 
up in the earth, and every herb of the 
ground before it grew: for the Lord God 
had not rained upon the earth; and there 
was not a man to till the earth. (6) But a 
spring rose out of the earth, watering all 
the surface of the earth. (7) And the Lord 
God formed man of the slime of the 
earth: and breathed into his face the 
breath of life, and man became a living 
soul. (8) And the Lord God had planted a 
paradise of pleasure from the beginning: 
wherein he placed man whom he had 
formed. (9) And the Lord God brought 
forth of the ground all manner of trees, 
fair to behold, and pleasant to eat of: the 
tree of life also in the midst of paradise: 
and the tree of knowledge of good and 
evil. 

JPS: (4) Such is the story of heaven 
and earth when they were created: 
When the Lord God made earth and 
heaven – (5) when no shrub of the 
field was yet on earth and no grasses 
of the field had yet sprouted, because 
the Lord God had not sent rain upon 
the earth; and there was no man to till 
the soil, (6) but a flow would well up 
from the ground and water the whole 
surface of the earth – (7) The Lord 
God formed man from the dust of the 
earth. He blew into his nostrils the 
breath of life, and man became a 
living being. (8) The Lord God planted 
a garden in Eden, in the East, and 
placed the man whom He had formed. 
(9) And from the ground the Lord God 
caused to grow every tree that was 
pleasing to the sight and good for 
food, with the tree of life in the middle 
of the garden, and the tree of 
knowledge of good and bad. 
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DRB: (18) And the Lord God said: It is 
not good for man to be alone: let us 
make him a help like unto himself. (19) 
And the Lord God having formed out of 
the ground all the beasts of the earth, 
and all the fowls of the air, brought 
them to Adam to see what he would call 
them: for whatsoever Adam called any 
living creature the same is its name. 
(20) And Adam called all the beasts by 
their names, and all the fowls of the air, 
and all the cattle of the field: but for 
Adam there was not found a helper like 
himself. (21) Then the Lord God cast a 
deep sleep upon Adam: and when he 
was fast asleep, he took one of his ribs, 
and filled up flesh for it. (22) And the 
Lord God built the rib which he took 
from Adam into a woman: and brought 
her to Adam. (23) And Adam said: This 
now is bone of my bones, and flesh of 
my flesh; she shall be called woman, 
because she was taken out of man. (24) 
There-fore a man shall leave father and 
mother, and shall cleave to his wife: 
and they shall be two in one flesh. 

JPS: (18) The Lord God said: It is not 
good for man to be alone; I will make a 
fitting helper for him. (19) And the Lord 
God having formed out of the ground all 
the beasts of the earth, and all the fowls 
of the air, brought them to Adam to see 
what he would call them: for 
whatsoever Adam called any living 
creature the same is its name. (20) And 
the man gave names to all the cattle 
and to the birds of the sky and to all the 
wild beasts; but for Adam no fitting 
helper was found. (21) So the Lord God 
cast a deep sleep upon the man; and 
while he slept, He took one of his ribs, 
and closed up the flesh at that spot. 
(22) And the Lord God fashioned the rib 
that he had taken from the man into a 
woman; and He brought her to the man. 
(23) Then the man said: This one at last 
is bone of my bones, and flesh of my 
flesh. This one shall be called Woman, 
for from man she was taken. (24) Hence 
a man leaves his father and mother and 
clings to his wife, so that they become 
one flesh. 

DRB: (4) And the serpent said to the 
woman: "No, you shall not die the 
death, (5) for God doth know that in 
what day soever  you shall eat thereof 
your eyes shall be opened, and you 
shall be as Gods, knowing good and 
evil." (6) And the woman saw that the 
tree was good to eat, and fair to the 
eyes, and delightful to behold: and she 
took of the fruit thereof, and did eat, 
and gave to her husband who did eat. 
(7) And the eyes of them both were 
opened: and when they perceived 
themselves to be naked, they sewed 
together fig leaves, and made 
themselves aprons. (8) And when they 

JPS: (4) And the serpent said to the 
woman: "You are not going to die, (5) 
but God knows that as soon as you eat 
of it your eyes will be opened and you 
will be like divine beings who know 
good and bad." (6) When the woman 
saw that the tree was good for eating, 
and a delight to the eyes, and that the 
tree was desirable as a source of 
wisdom, she took of its fruit and ate. 
She also gave some to her husband and 
he ate. (7) Then the eyes of both of 
them were opened and they perceived 
that they were naked; and they sewed 
together fig leaves, and made 
themselves loincloths. (8)They heard 
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heard the voice of the Lord God walking 
in paradise at the afternoon air, Adam 
and his wife hid themselves from the 
face of the Lord God, amidst the trees 
of paradise. (9) And the Lord God called 
Adam, and said to him: Where art thou? 

the sound of the Lord God moving 
about in the garden at the breezy time 
of day; and the man and his wife hid 
from the Lord God, among the trees of 
the garden. (9)  The Lord  God called 
out to the man and said to him, "Where 
are you?" 

DRB:  (3:24) And he cast out Adam; 
and placed before the paradise of 
pleasure Cherubims, and a flaming 
sword, turning every way, to keep the 
way of the tree of life. (4:1) And Adam 
knew Eve his wife; who conceived and 
brought forth Cain, saying: I have 
gotten a man through God. (2) And 
again she brought forth his brother 
Abel. 

JPS: (3:24) He drove the man out, and 
stationed east of the garden of Eden the 
cherubim and the fiery ever-turning 
sword, to guard the way to the tree of 
life. (4:1) Now the man knew/had 
known his wife Eve; and she conceived 
and bore Cain, saying, "I have gained a 
male child with the help of the Lord". 
(2) She then bore his brother Abel. 

DRB: (5:29) And he called his name Noe, 
saying: This same shall comfort us from 
the works and labours of our hands toil 
on the earth, which the Lord hath 
cursed.[…]  
(6:1) And after the men began to be 
multiplied upon the earth, and the 
daughters were born to them, (2) The 
sons of God seeing the daughters of men, 
that they were fair, took to themselves 
wives of all which they chose. (3) And 
God said: My spirit shall not remain in 
man for ever, because he is flesh (4) Now 
giants were upon the earth in those days. 
For after the sons of God went in to the 
daughters of men, and they brought forth 
children, these are the mighty men of old, 
men of renown. (5) And God seeing that 
the wickedness of men was great on the 
earth, and that all the thought of their 
heart was bent upon evil at all times, (6) 
It repented him that he had made man 

JPS: (5:29) And he (Lemech) named 
him Noah, saying: This one will 
provide us relief from the of our 
hands, out of the very soil which the 
Lord placed under a curse.[…]  
(6:1) When men began to increase on 
earth and daughters were born to 
them, (2) The divine beings saw how 
beautiful the daughters of men were, 
and took wives from among those that 
pleased them. (3) The Lord said: My 
breath shall not abide in man for ever, 
since he too is flesh. (4) it was then 
that the nephilim appeared on earth. 
When the divine beings cohabited with 
the daughters of men, who bore them 
offspring. They were the heroes of 
old, the men of renown. (5) The Lord 
saw how great the wickedness of men 
on earth, and how every plan devised 
by his mind was nothing but evil all 
the time, (6) And the Lord regretted 
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on the earth. And being touched inwardly 
with sorrow of heart, (7) He said: I will 
destroy man, whom I have created, for it 
repenteth me that I have made them. (8) 
But Noe found grace before the Lord. (9) 
These are the generations of Noe: Noe 
was a just and perfect man in his 
generations, he walked with God. 

that He had made man on earth, and 
His heart was saddened. (7) The Lord 
said: "I will blot from the earth the 
men whom I created for I regret that I 
made them. (8) But Noah found favor 
with the Lord. (9) This is the line of 
Noah. – Noah was a righteous man in 
his age; Noah walked with God. 

DRB: (1) Now when these things were 
done, the word of the Lord came to 
Abram by a vision, saying: Fear not, 
Abram, I am thy protector, and thy 
reward exceeding great. (2) And Abram 
said: Lord God, what wilt thou give me? I 
shall go without children: and the son of 
the steward of my house is this Damascus 
Eliezer. (3) And Abram added: But to me 
thou hast not given seed: and lo my 
servant, born in my house, shall be my 
heir. (4) And immediately the word of the 
Lord came to him, saying: He shall not be 
thy heir: but he that shall come out of thy 
bowels, him shalt thou have for thy heir. 
(5) And he brought him forth abroad, and 
said to him: Look up to heaven and 
number the stars, if thou canst. And he 
said to him: So shall thy seed be. (6) 
Abram believed God, and it was reputed 
to him unto justice. 

JPS: (1) Some time later, the word of 
the Lord came to Abram in a vision. 
He said, "Fear not, Abram, I am a 
shield to you; your reward shall be 
very great." (2) But Abram said, "O 
Lord God, what can You give me, 
seeing that I shall die childless, and 
the one in charge of my household is 
Dammesek Eliezer!" (3) Abram said 
further, "Since You have granted me 
no offspring, my steward will be my 
heir." (4) The word of the Lord came 
to him in reply, "That one shall not be 
your heir; none but your very own 
issue shall be your heir." (5) He took 
him outside and said, "Look toward 
heaven and count the stars, if you are 
able to count them." And he added, 
"So shall your offspring be." (6) And 
because he put his trust in the Lord, 
He reckoned it to his merit. 

DRB: (10) This is my covenant which 
you shall observe, between me and you, 
and thy seed after thee: All the male 
kind of you shall be circumcised. (11) 
And you shall circumcise the flesh of 
your foreskin, that it may be for a sign 
of the covenant between me and you. 
(12) An infant of eight days old shall be 
circumcised among you, every man 
child in your generations: he that is 

JPS: (10) Such shall be the covenant 
between me and you and your offspring 
to follow which you shall keep: every 
male among you shall be circumcised: 
(11) You shall circumcise the flesh of 
your foreskin, and that shall be the sign 
of the covenant between Me and you. 
(12) And throughout the generations, 
every male among you shall be 
circumcised at the age of eight days. As 
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Genesis 17:10-14 
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born in the house, as well as the bought 
servant shall be circumcised, and 
whosoever is not of your stock: (13) 
And my covenant shall be in your flesh 
for a perpetual covenant. (14)  The 
male, whose flesh of his foreskin shall 
not be circumcised, that soul shall be 
destroyed out of his people: because he 
hath broken my covenant. 

 

for the homeborn slave and the one 
bought from an outsider who is not of 
your offspring, they must be 
circumcised, homeborn and purchased 
alike. (13) Thus shall my covenant be 
marked in your flesh as an everlasting 
pact. (14) And if any male who is 
uncircumcised fails to circumsise the 
flesh of his foreskin, that person shall be 
cut off from his kin; he has broken My 
covenant. 

DRB: (1) The Lord appeared to him in the 
vale of Mambre as he was sitting at the 
door of his tent, in the very heat of the 
day. (2) And when he had lifted up his 
eyes, there appeared to him three men 
standing near him: and as soon as he saw 
them he ran to meet them from the door 
of his tent, and adored down to the 
ground. (3) And he said: Lord, if I have 
found favour in thy sight, pass not away 
from thy servant.  

JPS: (1) And the Lord appeared to him 
by the terebinths of Mamre; he was 
sitting at the entrance of the tent as 
the day grew hot. (2) Looking up, he 
saw three men standing near him. As 
soon as he saw them, he ran from the 
entrance of the tent to greet them 
and, bowing to the ground, (3) He 
said: "My lords (my lord), if it please 
you, do not go on you’re your servant.  

DRB: (1) After these things, God 
tempted Abraham, and said to him: 
Abraham, Abraham. And he answered: 
Here I am. (2) He said to him: Take thy 
only begotten son Isaac, whom thou 
lovest, and go into the land of vision: 
and there thou shalt offer him for an 
holocaust upon one of the mountains 
which I will show thee. […] (6) And he 
took the wood for the holocaust, and 
laid it upon Isaac his son: and he 
himself carried in his hands fire and a 
sword. And as they two went on 
together, (7) Isaac said to his father: 
My father. And he answered: What wilt 
thou, son? Behold, saith he, fire and 
wood: where is the victim for the 

(1) Sometime afterward, God put 
Abraham to the test. He said to him: 
"Abraham", and he answered: "Here I 
am". (2) And he said to him: "Take your 
son, your favored one, Isaac, whom you 
love, and go to the land of Moriah, and 
offer him there as a burnt offering on 
one of the heights that I will point out to 
you. […] (6) Abraham took the wood for 
the burnt offering, and put it on his son 
Isaac. He himself took the firestone and 
the knife; and the two walked off 
together. (7) Then Isaac said to his 
father, "Father". And he answered: Yes, 
my son? And he said, "here are the 
firestone and the wood, but where is the 
sheep for His burnt offering? (8) And 
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holocaust? (8) And Abraham said: God 
will provide himself a victim for an 
holocaust, my son. So they went on 
together. (9) And they came to the 
place which God had shown him, where 
he built an altar, and laid the wood in 
order upon it: and when he had bound 
Isaac his son, he laid him on the altar 
upon the pile of wood. 

Abraham said: God will see to the sheep 
for his burnt offering, my son. And the 
two of them walked on together. (9) 
They arrived at the place which God had 
told him. Abraham built an altar there; 
he laid out the wood; he bound Isaac his 
son; he laid him on the altar on top of 
the wood. 

DRB: (21) And Isaac besought the Lord 
for his wife, because she was barren; 
and he heard him, and made Rebecca to 
conceive. (22) But the children struggled 
in her womb: and she said: If it were to 
be so with me, what need was there to 
conceive? And she went to consult the 
Lord. (23) And he answering said: Two 
nations are in thy womb, and two 
peoples shall be divided out of thy 
womb, and one people shall overcome 
the other, and the elder shall serve the 
younger. (24) And when her time was 
come to be delivered, behold twins were 
found in her womb. (25) He that came 
forth first was red, and hairy like a skin: 
and his name was called Esau. (26) 
Immediately the other coming forth, held 
his brother's foot in his hand, and 
therefore he was called Jacob.  

JPS(21) Isaac pleaded with the Lord on 
behalf of his wife, because she was 
barren; and the Lord responded to his 
plea, and his wife Rebekah conceived. 
(22) But the children struggled in her 
womb, and she said: "If so why do I 
exist? She went to inquire of the Lord, 
(23) and the Lord answered her: "Two 
nations are in your womb, two 
separate peoples shall issue from your 
body; one people shall be mightier 
than the other, and the older shall 
serve the younger". (24) When her 
time to give birth was at hand, there 
were twins in her womb. (25) The first 
emerged red, like a hairy mantle all 
over; so they named him Esau. (26) 
Then his bro-ther emerged, holding on 
to the heel of Esau, so they named him 
Jacob. 

DRB: (24) He remained alone: and 
behold a man wrestled with him till 
morning. (25) And when he saw that he 
could not overcome him, he touched the 
sinew of his thigh, and forthwith it 
shrank. (26) And he said to him: Let me 
go, for it is break of day. He answered: I 
will not let thee go except thou bless me. 
(27) And he said: What is thy name? He 
answered: Jacob. (28) But he said: Thy 

JPS: (24) Jacob was left alone. And a 
man wrestled with him until the break 
of dawn. (25) When he saw that he 
had not prevailed against him, he 
wrenched Jacob's hip at its socket, so 
that the socket of his hip was strained 
as he wrestled with him. (26) Then he 
said, "Let me go, for dawn is breaking." 
But he answered, "I will not let you go, 
unless you bless me." (27) Said the 
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name shall not be called Jacob, but 
Israel: for if thou hast been strong 
against God, how much more shalt thou 
prevail against men? (29) Jacob asked 
him, Tell me by what name art thou 
called? He answered: Why dost thou ask 
my name? And he blessed him in the 
same place. (30) And Jacob called the 
name of the place Phanuel, saying: I 
have seen God face to face, and my soul 
has been saved. (31) And immediately 
the sun rose upon him, after he was past 
Phanuel; but he halted on his foot. 

other, "What is your name?" He 
replied, "Jacob". (28) Said he, "Your 
name shall no longer be Jacob, but 
Israel, for you have striven with beings 
divine and human, and have prevailed 
(29) Jacob asked, "Pray tell me your 
name." But he said, "You must not ask 
my name!" And he took leave of him 
there. (30) So Jacob named the place 
Peniel, meaning, "I have seen a divine 
being face to face, yet my life has been 
preserved. (31) The sun rose upon him, 
as he passed Penuel, limping on his hip. 

DRB: (2) Joseph, when he was sixteen 
years old, was feeding the flock with his 
brethren, being but a boy: and he was 
with the sons of Bala and of Zelpha his 
father's wives: and he accused his 
brethren to his father of a most wicked 
crime. […] (6) And he said to them: Hear 
my dream which I dreamed. (7) I thought 
we were binding sheaves in the field: and 
my sheaf arose as it were, and stood, and 
your sheaves standing about, bowed down 
before my sheaf. (8) His brethren 
answered: Shalt thou be our king? or shall 
we be subject to thy dominion? Therefore 
this matter of his dreams and words 
ministered nourishment to their envy and 
hatred. (9) He dreamed also another 
dream, which he told his brethren, saying: 
I saw in a dream, as it were the sun, and 
the moon, and eleven stars worshipping 
me. (10) And when he had told this to his 
father and brethren, his father rebuked 
him, and said: What meaneth this dream 
that thou hast dreamed? shall I and thy 
mother, and thy brethren worship thee 
upon the earth? 

JPS: (2) At seventeen years of age,  
Joseph tended the flocks with his 
brothers, as a helper to the sons of his 
father's wives Bilhah and Zilpah. And 
Joseph brought bad reports of them to 
their father. […] (6) He said to them: 
"Hear this dream which I have 
dreamed. (7) There we were binding 
sheaves in the field, when suddenly my 
sheaf stood up and remained upright; 
then your sheaves gathered around and 
bowed low to my sheaf. (8) His 
brothers answered: "Do you mean to 
rule over us?". And they hated even 
more for his talk about his dreams. (9) 
He dreamed another dream and told it 
to his brothers, saying, "Look, I have 
had another dream: And this time, the 
sun, the moon, and eleven stars were 
bowing down to me. (10) And when he 
told it to his father and brothers, his 
father berated him. 'What', he said to 
him, 'is this dream that you have 
dreamed? Are we to come I and your 
mother and your brothers, and bow low 
to you to the ground? 

 
Genesis 37:6-10 

Genesis 49:8-12 DRB. (1) And Jacob called his sons, and 
said to them: Gather yourselves together 

JPS. (1) And Jacob called his sons, and 
said, "Come together that I may tell 
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that I may tell you the things that shall 
befall you in the last days. (2) Gather 
yourselves togeher, and hear, O ye sons 
of Jacob, hearken to Israel your father: 
[…](8) Juda, thee shall thy brethren 
praise: thy hands shall be on the necks 
of thy enemies: the sons of thy father 
shall bow down to thee. (9) Juda is a 
lion's whelp: to the prey, my son, thou 
art gone up: resting thou hast couched 
as a lion, and as a lioness, who shall 
rouse him? (10) The sceptre shall not be 
taken away from Juda, nor a ruler from 
his thigh, till he come that is to be sent, 
and he shall be the expectation of 
nations. (11) Tying his foal to the 
vineyard, and his ass, O my son, to the 
vine. He shall wash his robe in wine, and 
his garment in the blood of the grape. 
(12) His eyes are more beautyful than 
wine, and his teeth whiter than milk. 

you what is to befall you in days to 
come. (2) Assemble and hearken, O 
sons of Jacob, hearken to Israel your 
father: […] (8) You O Judah, your 
brothers shall praise; your hand shall 
be on the nape of your foes; your 
father's sons shall bow low to you. (9) 
Juda is a lion's whelp; on prey, my son, 
have you grown. He crouches, lies 
down like a lion. Like the king of beasts 
– who dare rouse him? (10) The 
sceptre shall not depart from Judah, 
nor the ruler's staff from between his 
feet; so that tribute shall come to him 
and the homage of peoples be his. (11) 
He tethers his ass to a vine, his ass's 
foal to a choice vine. He washes his 
garment in wine, and his robe in blood 
of grapes. (12) His eyes are darker 
than wine, and his teeth are whiter 
than milk. 
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Abstract 

The interpretation of the Hebrew Bible has always been a source of 

disagreement between Jews and Christians. Since Christians usually got to 

know the Bible through its translations, the interpretative polemics on the Bible 

frequently acquired a translation component in addition to its linguistic and 

textual aspects. These constituents of the bi-millenary conflict on Bible 

interpretation are the subject of our linguistic source-focused translatological 

research. 

In the 12th century, Christian Western Europe witnessed a Renaissance 

that did not skip its Jewish communities. The religious enthusiasm 

accompanying this intellectual energy whetted the Christian curiosity vis-à-vis 

the Jewish Bible Exegesis, establishing channels of communication, based on a 

literal approach to the common Scriptures. It also created a climate of 

intolerance towards the Jews, and increasing attempts to convince the Jews to 

baptize, basing the theological arguments on biblical evidences. As the 

authoritative and widespread translation of the Hebrew Bible of the Middle-

Ages, faithfully reflecting the Christian “Hebraica Veritas”, the Vulgate, 

somehow depicts the interpretative challenge. 

Remodeling antique hermeneutic tools, in their commentaries, Jewish 

Pshat exegetes originating from Northern-France and Provence, proposed to 

their people argumentative tools from virtually all the domains of linguistics to 

refute the Christian pleas. This thesis focuses on Rashi, Rashbam, Radak and 

Hazkuni's exegesis. We argue that because they were living in a world of text, 

language and translation, these prominent "French" biblical scholars were able 

to meet the challenge of producing defenses against the growing Christian 

threat, using arguments that belong to the arsenal of modern language 

linguists. Because of their common approaches, we consider them as a School 

that we name “YATSIV” ("French" Jewish Medieval Exegesis). 

This first aim of this thesis is to attempt shedding light on a virtual 

dialogue between the Vulgate and the Yatsiv exegesis, upon the book of 

Genesis – which translation is particularly adequate. Using translatological tools 



we identify and characterize in the biblical text the elements that were 

translated in the Vulgate in a Christian spirit.  

Based on these observations and on contemporary linguistic theories, 

this dissertation aims at discovering modern linguistic consciousness in the 

Yatsiv corpus; and at revealing in this exegesis, traits of a “hidden transcript”, 

that on the one hand aspire to reveal the Jewish biblical message, while on the 

other hand attacks mutely but with acerbity the Christian faith.  Cracking the 

codes of this transcript requires studying the early Christian biblical exegesis 

behind the Vulgate and the Christian hegemonic discourse of the time – but it 

requires also, showing how the Yatsiv’s commentaries are sometimes in 

countercurrent to the traditional Jewish discourse. 

Indeed, while this thesis deals with Jewish and Christian exegetical 

issues of the Bible and the Vulgate translation, it nevertheless displays a 

multidisciplinary character. This explains why in spite of its length, our 

introduction only permits to browse the various aspects of the dissertation: 

First, we glance at the interpretative sides of the divorce of the religions, and 

the widening of the gap between Jews and Christians in the High Middle Ages. 

Then, we skim Jerome’s previous translations, in order to identify the motives 

of his new translation of the Old Testament and the reasons of its immense 

impact. We also consider the methodological features of the different exegetes 

and the linguistic tools that they seem to employ in their commentaries or that 

we apply to analyze them – some of which do not belong to the classical 

linguistics.   

The research component of the dissertation has three parts: the first one 

deals with the creation of heaven and earth, the second one examines the 

history of man from Adam to Noah, and the third one focuses on the figures of 

Abraham, Isaac, Jacob, Judah and Joseph. Each part consists of subparts which 

represent research units focusing on one or two passages from the Book of 

Genesis known for their controversial interpretation.  

Besides the original text and the Vulgate translation, each unit contains 

three sub-units: the first one attempts to reconstruct the translator's vade-



mecum, i.e. the sources that forged Jerome's theological ideas and found their 

way into the Vulgata – or in other words the Translator’s Library. This part 

typically reflects the New Testament and Fathers of the Church interpretation 

of the biblical passage.  

The second sub-unit focuses on the linguistic-theological challenges that 

present the original and the target texts. Since Jerome saw in his renewed 

translation of the original Hebrew text a continuation of the antique translation 

tradition of biblical texts, as well as an opportunity to reveal Christological 

mysteries which in his opinion were not touched upon by his predecessors – 

we assumed we would find significant differences between the Vulgata and the 

Vetus Latina, namely the corpus of Latin translations of the biblical texts that 

preceded the Vulgata. Because the Vetus Latina as all the previous biblical 

translations filled also the function of dictionaries, we double-checked our 

observations by means of the Septuagint (in translation), thus restoring, in part, 

the translator's scriptorium. 

The third sub-unit is a discussion on the Yatsiv commentaries, and has 

two parts: The first part includes besides the Yatsiv commentaries, our 

observations on its linguistic insights. In the second part we focus on the 

polemics contained in the commentaries, which in fact challenge both the 

Christian interpretation and the Jewish discourse prevailing at that time. 
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