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 דבר פתחא. 

כולנו יודעים שאחד מעיקרי האמונה היהודית הוא שכל התורה כולה נמסרה למשה 
 "ה, והוא כתב אותה ומסרה לנו. ומקרא מלא הוא: מהקב

ית  ת ֲארֹון ְברִּ ים אֶׁ י ַהנְֹּשאִּ ים ְבֵני ֵלוִּ ל ַהכֲֹּהנִּ ְתָנּה אֶׁ ת ַהתֹוָרה ַהזֹּאת ַויִּ ה אֶׁ ְכתֹּב מֹּשֶׁ ַויִּ
ְשָרֵאל  ְקֵני יִּ ל ָכל זִּ  .לא, ט( רים)דבה' ְואֶׁ

 וכן:

בְ  ת דִּ ְכתֹּב אֶׁ ה לִּ י ְכַכּלֹות מֹּשֶׁ ת ַוְיהִּ ה אֶׁ ָמם. ַוְיַצו מֹּשֶׁ ר ַעד תֻּ ֵרי ַהתֹוָרה ַהזֹּאת ַעל ֵספֶׁ
ית ה' ֵלאמֹּר ם נְֹּשֵאי ֲארֹון ְברִּ יִּ ַצד  :ַהְלוִּ ם אֹּתֹו מִּ ה ְוַשְמתֶׁ ר ַהתֹוָרה ַהזֶׁ ָלקַֹּח ֵאת ֵספֶׁ

ית ה' ֱאֹל ם ְוָהָיה ָשם ְבָך ְלֵעדֲארֹון ְברִּ  .כו(-, כדשם) ֵהיכֶׁ

שמונה בה נפתח פרק זה, התנא של הברייתא קובע שברייתא בכפי שראינו ומנגד, 
הכוונה לשמונה הפסוקים פסוקים בתורה לא נכתבו על ידי משה כי אם על ידי יהושע. 

האחרונים בתורה, המתארים מה שאירע אחר מות משה. נמצא אפוא שהספר שמשה 
היום חלק בלתי 'כילה לכתוב עד תומו' ומסרו ללויים, לא כלל את הפסוקים הללו, שהם 

נפרד ממנו. האם ייתכן שיש פסוקים נוספים בתורה שלא נכתבו על ידי משה? כפי 
 שנראה להלן, זוהי בדיוק עמדתם של כמה מגדולי רבותינו הראשונים, המונים פסוקים

ועל ידי אישים  חלקם לאחר זמן רבתבו אחרי פטירת משה, נכלדעתם וקטעים נוספים ש
  שונים. 

 האם הטענות הללו אינן בגדר כפירה בעיקר? ושב בין הדברים הללו? כיצד ניתן ליי
מרבותינו הראשונים, קצרים כמה ציטוטים אפתח ב ספק טעימה ראשוניתעל מנת ל

כיצד הדבר מתיישב עם עיקרי בהרחבה ונראה אלה )ואחרים( דון במקורות ואחר נ
 1הלן מתייחסים כולם לפסוקי התורה.הציטוטים של .האמונה

 "פירש רשב"ם שפרשה זו נכתבה בימי שופטים".  -: "ואלה המלכים 2םרשב 
 דברי יהושע. ויתכן שכתב זה באחרית ימיו". -: "עד היום הזה 3ראב"ע 
 לכן כתבו "; וכן: : "ויהושע כתבו ]או[ אנשי כנסת הגדולה4ר' יהודה החסיד"

 בימי כנסת הגדולה בחומש".

 

 יידונו להלן, ושם אציין את מקורם המדויק.  כל הציטוטים הללו  1
, צרפת(, נכדו של רש"י, מגדולי פרשני המקרא והתלמוד, 1160-1080רבי שמואל ב"ר מאיר )סביבות   2

 ומראשוני בעלי התוספות. 
, ספרד(, מגדולי פרשני המקרא. רבותינו הראשונים 1164-1089ן עזרא )סביבות בְ רבי אברהם אִּ   3

 הרמב"ן, הרד"ק ובעלי התוספות( הביאו מפירושיו רבות.  שאחריו )כמו 
בעל "צוואת  .מפורסם מבין חסידי אשכנז הקדומיםבקירוב, חי באשכנז )גרמניה(. ה 1217נפטר בשנת   4

ו"ספר חסידים", ורבם של רבי אלעזר מוורמס "הרוקח", ורבי יצחק מווינה ה"אור  רבי יהודה החסיד"
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 שלא אמר  ,וד שאנו אומרים: "וזה הוא הס5רבי שלמה ב"ר שמואל הצרפתי
אחר 'ר כתבו. ואל תתמה על מה שאני אומר משה זה הפסוק אלא אחֵ 

 ,, כי יש לו חברים במקרא, כלומר הרבה יש שלא אמר משה רבינו'כתבו
כמו 'ויעל משה' עד 'לעיני כל ישראל', וכמו 'הלא הוא ברבת בני עמון', 

 שזה ודאי לא כתבו משה".
 וזה ראיה כי אחר כן נכתב זה הפסוק 6עלם'־ב'טו רבי יוסף ב"ר אליעזר" :

 ולא כתבו משה רק אחד מהנביאים האחרונים כתבו".  ,בתורה

אחר שראינו שבחז"ל ישנה דעה שלא כל פסוקי התורה נכתבו על ידי משה רבינו, ואחר 
שראינו שחלק מרבותינו הראשונים כותבים כך ואף מאחרים את זמן הכתיבה לימי 

 בית שני!( נפנה להשיב על כמה תמיהות שהדבר מעלה.ימי ה )אנשי כנסת הגדול

 ?האם אין הדבר מנוגד לכתוב בתורה .[א]א

האם אין הדבר סותר את פסוקי , הראשונה שעלינו לשאול את עצמנו היאהשאלה 
התורה עצמה שציטטתי לעיל, המעידים שמשה עצמו סיים לכתוב את דברי התורה 

 כולה עד תומם? 
את לכאורה סותרים  ים הללוהלב לכך שהפסוק והנה טרם אשיב, אפנה את תשומת

עצמם! הכיצד? הפסוקים מספרים לנו שמשה סיים לכתוב את התורה כולה, ושאחרי 
שהוא סיים לכתוב אותה, הוא מסר את הספר ללויים וציווה עליהם לשים את הספר 

שהתיאור על מסירת הספר השלם והגמור ללויים לא נובע מכאן לצד ארון הברית וכו'. 
והוא נוסף לספר שלפנינו בהכרח אחרי שהספר 'נכתב עד באותו ספר, וכתוב היה כלול 

תומו' ונמסר ללויים. ואם נניח שמשה כתב תיאור זה בספר לפני שהוא מסר את הספר 
התורה ספר בהיו כתובים בפועל ללויים, נמצא שבשעה שסיים משה לכתוב את הספר, 

על  דברים שאינם אמת, שכן בשעה שכתב משה את הספר הוא טרם נמסר ללויים.
 צטרך לומר שהפסוקים הללו אינם חלק מ"תורת משה". כרחנו נ

                                                                 
 

טית מהמאה הי"ח, או ל"יהודה חסיד" שעל שמו נקראת "חסידות" הבעשזרוע" )אין קשר ל"תנועת ה
 "חורבת רבי יהודה חסיד"(.

בצרפת. תלמידם של רבי שמואל ב"ר קלונימוס הזקן משפיירא ובניו:  1240-1160חי בסביבות השנים   5
. רבי יהודה החסיד ורבי אברהם. עמד בקשר קרוב עם רבי יחיאל מפריס, מגדולי בעלי התוספות

דבריו של רבי שלמה ב"ר שמואל מצוטטים על פי י' תא־שמע, "על ביקורת המקרא באשכנז בימי 
. 353, ע"פ "טעמים של חומש" שבכת"י פריס 277-276, עמ' 2004הביניים", כנסת מחקרים, א, תשס"ד 

ן ( שפירושים אלה מופיעים גם כן מלה במלה בפירושו של רבי משה אב278תא־שמע מציין )שם, עמ' 
 (.1283-1200תיבון )ממתרגמי הרמב"ם, חי בפרובנס בסביבות 

בספרד. ספרו "צפנת פענח" הוא  1335רבי יוסף ב"ר אליעזר 'טוב־עלם' נולד בסביבות שנת   6
 מהחשובים והקדומים שבביאורים על פירוש הראב"ע. 
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טמון במשמעו של הביטוי  . זה,פתרון הפשוט"סתירה" מדומה זו מקרבת אותנו ל
י  "תורה"? י"תורה". מה ת ַהתֹוָרה ַהזֹּאת"; "ַוְיהִּ ה אֶׁ ְכתֹּב מֹּשֶׁ למה הכוונה בפסוקים כמו: "ַויִּ

ְבֵרי ַהת ת דִּ ְכתֹּב אֶׁ ה לִּ ר ַהתֹוָרה ְכַכּלֹות מֹּשֶׁ ָמם", "ָלקַֹּח ֵאת ֵספֶׁ ר ַעד תֻּ ֹוָרה ַהזֹּאת ַעל ֵספֶׁ
ה"?   ַהזֶׁ

בכתובים, ומשמעו מופיע פעמים רבות בתורה, בנביאים ו "תורה"הביטוי ובכן, 
ם"  :, ולדוגמא"הוראה, ציווי" ְזָרח ְוַלֵגר ַהָגר ְבתֹוְככֶׁ ה ָלאֶׁ ְהיֶׁ נאמר  )שמות יב, מט("תֹוָרה ַאַחת יִּ

ַבח  ינידעל  ים ּוְלזֶׁ ּלּואִּ ְנָחה ְוַלַחָטאת ְוָלָאָשם ְוַלמִּ קרבן פסח. "זֹּאת ַהתֹוָרה ָלעָֹּלה ַלמִּ
ים"  ַגע ַהָצַרַעת  הקרבנות.דיני נאמר על  )ויקרא ז, לז(ַהְשָלמִּ ובדומה: "זֹּאת ַהתֹוָרה ְלָכל נֶׁ

ק"  פרה דיני , )במדבר ה, ל(סוטה  ינידצרעת. כך גם נאמר על  דינינאמר על )ויקרא יד, נד( ְוַלָנתֶׁ
 ועל נושאים הלכתיים נוספים רבים. יד(יט, )במדבר יט, ב; וטומאת מת  אדומה

"חוקים, משפטים, ובמקביל לביטויים: הביטוי "תורה/תורות" לצד כמו כן, בא 
 מצוות", ולדוגמא:

 ת ַהתֹורֹּת ים ְואֶׁ קִּ ת ַהחֻּ ם אֶׁ ְתהֶׁ ְזַהְרָתה אֶׁ ְך ֵיְלכּו ָבּה ְוהֹוַדְעָת  ,"ְוהִּ רֶׁ ת ַהדֶׁ ם אֶׁ ָלהֶׁ
ר ַיֲעשּון" ה ֲאשֶׁ ת ַהַמֲעשֶׁ   .)שמות יט, כ( ְואֶׁ

  ְשָרֵאל ְבַהר ר ָנַתן ה' ֵבינֹו ּוֵבין ְבֵני יִּ ים ְוַהתֹורֹּת ֲאשֶׁ ְשָפטִּ ים ְוַהמִּ קִּ ה ַהחֻּ "ֵאּלֶׁ
ינַ  ה"סִּ  .)ויקרא כו, מו( י ְבַיד מֹּשֶׁ

 " ר ָשם ְשָרֵאלְוזֹּאת ַהתֹוָרה ֲאשֶׁ ְפֵני ְבֵני יִּ ה לִּ ים . מֹּשֶׁ קִּ ה ָהֵעדֹּת ְוַהחֻּ ֵאּלֶׁ
ם ְצָריִּ מִּ ְשָרֵאל ְבֵצאָתם מִּ ל ְבֵני יִּ ה אֶׁ ר מֹּשֶׁ בֶׁ ר דִּ ים ֲאשֶׁ ְשָפטִּ  .מה(-)דברים ד, מד" ְוַהמִּ

  ַר ה קָֹּתיו ַהְכתּוָבה ְבֵספֶׁ ְצוָֹּתיו ְוחֻּ ְשמֹּר מִּ יָך לִּ ְשַמע ְבקֹול ה' ֱאֹלהֶׁ י תִּ תֹוָרה "כִּ
ה ָך"  ,ַהזֶׁ יָך ְבָכל ְלָבְבָך ּוְבָכל ַנְפשֶׁ ל ה' ֱאֹלהֶׁ י ָתשּוב אֶׁ  .)דברים ל, י(כִּ

 ה ָּוה ָלנּו מֹּשֶׁ ַּלת ַיֲעקֹּב"  ,וכמובן: "תֹוָרה צִּ  .)דברים לג, ד(מֹוָרָשה ְקהִּ

 ושימו לב לפסוקים אלה שרלבנטיים מאד לענייננו:

  ְֶׁשָרֵאל ֵלָראֹות א ְבָחר"ְבבֹוא ָכל יִּ ר יִּ יָך ַבָמקֹום ֲאשֶׁ ת  ,ת ְפֵני ה' ֱאֹלהֶׁ ְקָרא אֶׁ תִּ
ם ְשָרֵאל ְבָאְזֵניהֶׁ ד ָכל יִּ גֶׁ ים  .ַהתֹוָרה ַהזֹּאת נֶׁ ים ְוַהָנשִּ ת ָהָעם ָהֲאָנשִּ ַהְקֵהל אֶׁ

יָך ְשָערֶׁ ר בִּ ת ה'  ,ְוַהַטף ְוֵגְרָך ֲאשֶׁ ְלְמדּו ְוָיְראּו אֶׁ ְשְמעּו ּוְלַמַען יִּ ם ְלַמַען יִּ ֱאֹלֵהיכֶׁ
ְבֵרי ַהתֹוָרה ַהזֹּאת" ת ָכל דִּ  . יב(-)דברים לא, יא ְוָשְמרּו ַלֲעשֹות אֶׁ

 נה להקהיל את העם אחת לשבע שניםבפסוקים אלה הצטווינו במצוות "הקהל", שעניי
ולקרוא בפניהם "את התורה הזאת", למען ישמעו וילמדו ויעשו "את כל דברי התורה 

" כוללת קטעים נבחרים הזאת"? ובכן, לפי חז"ל "התורה הזאתהזאת". ומה היא "התורה 
 אך לא את כל חמשת החומשים.  7מספר דברים,

 

והיה אם שמוע', 'עשר וכך במשנה )סוטה ז, ח(: "וקורא מתחלת 'אלה הדברים' עד 'שמע', ו'שמע', '  7
 תעשר', 'כי תכלה לעשר', ופרשת המלך וברכות וקללות, עד שגומר כל הפרשה".
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יטטתי כאן( עולה בבירור שהביטוי שלא צנוספים פסוקים מכל האמור )ומעשרות 
 מתייחס לחוקים, למשפטים ולמצוות.  "תורה"

של  מבוססוי והלא ה"קושי" המדומה בפסוקים שציינתי לעיל, נובע מהזיהוי השג
הביטוי הביטוי "תורה" עם כלל הספר כפי שהוא בידינו, וברור מהפסוקים עצמם ש

ומסירתה  ת הפסוקים המתארים את סיום כתיבת התורה"התורה הזאת" לא כלל א
 ללויים. 

באותה המידה, הפסוקים שמציינים חז"ל כפסוקים שכתבם יהושע, או הפסוקים 
אינם פסוקים  –נכתבו על ידי נביאים אחרים ליהם שהם ציינו עהראשונים שרבותינו 

ובכך יכול משה  .ולהוראות שכלולים ב"תורה", שכן הם אינם פסוקים שקשורים למצוות
לסיים את ספר התורה 'עד תומו' ולמוסרו ללויים, בלא שייכללו בספר זה הפסוקים 

  שהוסיפם יהושע אחרי פטירת משה. 

 ברי חז"ל?דהאם אין הדבר מנוגד ל .[ב]א

הלא קבעו חכמי המשנה שהאומר "אין תורה מן השמים" אין לו  ה:שאלה שניה וקש
 -"כי דבר ה' בזה . וביתר פירוט שנו חכמים בברייתא: )משנה סנהדרין י, א(חלק לעולם הבא! 

אין תורה מן השמים. ואפילו אמר: כל התורה כולה מן השמים, חוץ מפסוק  :זה האומר
)ברייתא כי דבר ה' בזה"  :זהו –ברוך הוא אלא משה מפי עצמו  זה שלא אמרו הקדוש

 8.בסנהדרין צט ע"א(
 אם כך, האם אין זו כפירה לומר שפסוקים מסוימים נכתבו שלא על ידי משה?

ובכן, קודם כול, על כרחנו אין זו כפירה, שכן ראינו כבר שקיימת דעה בקרב 
, וכמו כן, רבותינו יהושע שחלק מהפסוקים בתורה נכתבו על ידיעצמם התנאים 

הם מגדולי הדורות  ,הראשונים שהבאתי לעיל, כרשב"ם, הראב"ע ורבי יהודה החסיד
אפוא כיצד שעמדו לנו, והם משקפים הן את תורת ספרד, הן את תורת צרפת ואשכנז. 

שתי ניתן להשיב  ? על כךעם המשנה והברייתא בסנהדרין אלה דבריהם יםמתיישב
  :תשובות

 משה רבינו מים מן הש. 1

הנידון אם "תורה מן השמים" או לא, אינו מתייחס לשאלה מיהו זה שכתב את התורה. 
 ויהיה אשר יהיה. –אלא: האם התורה היא מן השמים או מדעתו של הכותב 

 

לצד דעה זו, מובאות גם דעות אחרות בנוגע לשאלה מי נחשב "כי דבר ה' בזה": לפי רבי מאיר זהו:   8
רבי נהוראי:  "הלומד תורה ואינו מלמדה", לפי רבי נתן זהו: "כל מי שאינו משגיח על המשנה", לפי

"כל שאפשר לעסוק בתורה ואינו עוסק" ואילו לפי רבי ישמעאל: "זה העובד עבודה זרה ומבזה דיבור 
 שנאמר למשה מסיני" )סנהדרין צט, ע"א(.
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הרי  – מדעתולפיכך, אם יאמר אדם: פסוק זה לא נאמר מן השמים, אלא משה כתבו 
. אבל אם יאמר אדם: , אף שהודה שמשה כתבויםהוא כופר במקורו של הפסוק מן השמ

פסוק זה נאמר מן השמים באמצעות נביא מן הנביאים, ולאו דווקא באמצעות הנביא 
כך שהתנא הסבור ששמונת הפסוקים שהתורה מן השמים,  קביעהלא כפר ב 9משה,

האחרונים בתורה נכתבו על ידי יהושע, אינו חולק על כך שמקורם של פסוקים אלה 
 וכך גם רבותינו הסבורים שפסוקים מסוימים לא נכתבו על ידי משה. . 'מן השמים'הוא 

 . תורה = מצוות2

התשובה השניה חוזרת למה שכתבתי לעיל, שהביטוי "תורה" מתייחס לחוקים, 
 למשפטים ולמצוות. 

כל האומר שאחד מהחוקים, המשפטים או המצוות נאמר על ידי משה עצמו מלבו, 
הוא "דבר ה' בזה", אבל קביעה זו אינה מתייחסת לתיאורים  –מים ולא נמסר לו מהש

ולסיפורים. ורשאים אנו לטעון שחלק זה נכתב מדעתו של משה או על ידי נביאים שבאו 
 אחריו. 

 ואצטט את לשונו של רבי יוסף ב"ר אליעזר בעניין:

ואחר שיש לנו להאמין בדברי קבלה ובדברי נבואה, מה לי שכתבו משה או 
לם אמת והם בנבואה... על כן אם הוסיף ובו נביא אחר, הואיל ודברי כשכת

נביא מלה או מלות לבאר הדבר כאשר שמע מפי הקבלה, אין זו תוספת... וקל 
וחומר שיש ביד נביא להוסיף מלה בדברי נביא לפרש דבריו, ואף כי בדבר 

 .(93-92עמ'  ע"ב,, קרקא: תרח"א ,)צפנת פענח נו מצוה רק סיפור דברים שעברו...שאינ

ואחר משיב ריב"א על הקושיא מ"דבר ה' בזה", וכותב: "יש להשיב כי זה על ענין 
המצוות כאשר אמרנו למעלה, ולא על הסיפורים". ועל כך שהראב"ע כתב "והמשכיל 

 , כותב ריב"א: )שם(ידום" 

ע להפריש בין הפסוקים שנכתבו בהם מצוות ובין ַד לא יֵ  ,כי מי שאיננו משכיל
פסוקים שנכתב בהם סיפור דברים... על כן אמר 'והמשכיל ידום', כי המשכיל ה

]= הקביעה שנביא רשאי להוסיף מלים בחלק הסיפורי של התורה[ יודע כי זה 
 . )שם( יק, רק הפתאים יאשימו על ככהלא יז

שני התירוצים הללו אינם בהכרח נפרדים זה מזה, וריב"א משלב את שניהם כאחד: 
נמסרו לנו באמצעותו של משה  –כלומר החוקים והמשפטים  –תורה בעוד אשר ה

 

ר   9 בֶׁ יו, ְודִּ י ְדָבַרי ְבפִּ ם ָכמֹוָך, ְוָנַתתִּ ב ֲאֵחיהֶׁ רֶׁ קֶׁ ם מִּ ים ָלהֶׁ יא ָאקִּ ם  וכמאמר הפסוק )דברים יח, יח(: "ָנבִּ ֲאֵליהֶׁ
נּו".  ר ֲאַצּוֶׁ  ֵאת ָכל ֲאשֶׁ
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רשאי  –שמסר לנו אותם כפי שקיבלם מפי הגבורה, הרי שהחלק הסיפורי שבתורה 
 הוסיף בו. הקב"ה להורות לעבדיו הנביאים ל

 ?ה שחלק מהפסוקים מאוחריםמה הבסיס לטענ .[ג]א

בסיס לקביעה שפסוקים מסוימים לפני שאביא את המקורות, ברצוני לדון בשאלה: מה ה
מאין בא הרעיון ה"מוזר" הזה לעולם עד שקנה לו שביתה לא נכתבו על ידי משה? 

 בדבריהם של חכמים שונים מבתי מדרש שונים?
התשובה לשאלה זו מורכבת מעט. בעיקרם של דברים, הטענות שהעלו הראשונים 

 רעו אחרי ימי משה:שהם עוסקים באירועים שאי יכר עליהםנוגעות לפסוקים שנ

  .פסוקים שמוסרים לנו מידע שאירע אחרי ימי משה 
  .פסוקים שמנוסחים באופן שמשה לא היה אמור לנסח 
  .פסוקים שמבטאים זמן רב שחלף מאז ימי משה, וכדומה 

הטענה שמשה רבינו כתב את הדברים בנבואה, ולכן לעתים נשמעת לגבי הסוג הראשון, 
טענה זו מתעלמת מההבדל בין דברי אלא ש רו בעתיד.שיק לכתוב דבריםהיה יכול 

נבואה המנוסחים כדבר שיקרה בעתיד )כמו נבואת משה על כך שאחרי מותו, יסורו בני 
ישראל מהדרך וישחיתו דרכם(, לבין פסוקים המתארים דבר שכבר אירע )כמו תיאור 

ואדם למות,  מותו של משה, ושבני ישראל ספדו לו שלושים יום(. כל אדם יודע שסופו
 כברכותב דברי אמת, אולם אדם שכותב בספרו שהוא  –שיציין בספרו שסופו למות 
כתב דברי שקר. ובוודאי שדברים אלה הם שקר כל עוד הם מת, ושקברוהו והספידוהו, 

. הרי שלא ניתן להיעזר בטענת הנבואה, שכן אף אם ידע משה לא התרחשו בפועל
כאילו כבר קרו, בלשון עבר, שיכתוב דברים אלה  בדיוק מה שיקרה בעתיד, לא ייתכן

 ותכלול התורה, ח"ו, דברי שקר.
, ואפתח הקובעים שיש בתורה פסוקים שלא כתבם משה וכעת אפנה למקורות

 ואחר אביא מרבותינו הראשונים. חז"לדברי ב
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www.yahadut.org.il/maamarim/hosafot-batora.pdf 

 

 חז"ל - מקורותב. 

תב ספרו סדרן של נביאים: יהושע ושופטים... ומי כתבן? משה כ נו רבנן,ת
 .)ב"ב יד ע"ב( ופרשת בלעם ואיוב; יהושע כתב ספרו ושמונה פסוקים שבתורה...

אמר מר: יהושע כתב ספרו ושמונה פסוקים שבתורה. תניא כמאן דאמר: 
 - " ימת שם משה עבד ה'"ו: אשמונה פסוקים שבתורה יהושע כתבן, דתני

ב משה, מכאן ? אלא, עד כאן כת"וימת שם משה"אפשר משה )מת( ]חי[ וכתב 
: בי שמעוןנחמיה; אמר לו ר בי, ואמרי לה רבי יהודהואילך כתב יהושע, דברי ר

? אלא, "לקוח את ספר התורה הזה"וכתיב:  ,חסר אות אחת פר תורהאפשר ס
עד כאן הקדוש ברוך הוא אומר ומשה אומר וכותב, מכאן ואילך הקדוש ברוך 

מפיו יקרא  :יאמר להם ברוךו"הוא אומר ומשה כותב בדמע, כמו שנאמר להלן: 
)ב"ב טו ע"א. סוגיא מקבילה:  "ואני כותב על הספר בדיו ,אלי את כל הדברים האלה

  . מנחות ל ע"א(

 הספק אם מדובר ברבי יהודה או ברבי נחמיה תלוי במחלוקתם שהובאה במסכת מכות: 

יהודה  ביפליגי בה ר - "ויכתוב יהושע את הדברים האלה בספר תורת אלהים"
 .)מכות יא ע"א( נה פסוקים, וחד אומר: ערי מקלטונחמיה, חד אומר: שמ בירו

רבי יהודה או רבי נחמיה, וכן התנא של הברייתא הסתמאית שמפרטת את סדרם של 
 כתבי הקודש, סבורים אפוא שיהושע כתב את שמונת הפסוקים האחרונים שבתורה. 

ו בתורה, ומדבריהם אביא רבותינו הראשונים ציינו פסוקים נוספים שלדעתם נוספ
 הבא. פרקב

 
  

http://www.yahadut.org.il/maamarim/hosafot-batora.pdf
http://www.yahadut.org.il/maamarim/hosafot-batora.pdf
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 רבותינו הראשונים -מקורות ג. 

 

 מלכי אדום – רשב"ם ]א[.ג

 מופיע הפירוש הבא: 10בלקט פירושים מבעלי התוס'

פירש רשב"ם שפרשה זו נכתבה בימי שופטים. וקשה,  - "ואלה המלכים"
ד כדמקשינן בספרי, ועו ?אפשר ספר תורה חסר ונקראת על שם משה רבינו

י "קשה שהרי כמה מקראות שכתב משה רבינו על שם העתיד, כמו שפירש רש
כוש ואשור ולא היו עדיין ונכתבו במקרא על שם  )ב, יד(בפרשת בראשית 

 העתיד. גמגום. 

 :)בסוף פרשת וישלח(מלכי אדום מפרטת את לפרשיה המכוון  11פירושו זה של הרשב"ם

ר ָמְלכּו בְ  ים ֲאשֶׁ ה ַהְמָלכִּ ְמֹלְך ְוֵאּלֶׁ ְשָרֵאל: ַויִּ ְבֵני יִּ ְך לִּ לֶׁ ְפֵני ְמָלְך מֶׁ ץ ֱאדֹום לִּ רֶׁ אֶׁ
ְנָהָבה ירֹו דִּ ן ְבעֹור ְוֵשם עִּ ַלע בֶׁ ֱאדֹום בֶׁ ַרח  .בֶׁ ן זֶׁ ְמֹלְך ַתְחָתיו יֹוָבב בֶׁ ַוָיָמת ָבַלע ַויִּ

ָבְצָרה ץ ַהֵתיָמנִּ  .מִּ רֶׁ ָשם ֵמאֶׁ ְמֹלְך ַתְחָתיו חֻּ ְמֹלְך ַתְחָתיו  .יַוָיָמת יֹוָבב ַויִּ ָשם ַויִּ ַוָיָמת חֻּ
ית ירֹו ֲעוִּ ְשֵדה מֹוָאב ְוֵשם עִּ ְדָין בִּ ת מִּ ה אֶׁ ן ְבַדד ַהַמכֶׁ ְמֹלְך  .ֲהַדד בֶׁ ַוָיָמת ֲהָדד ַויִּ

ַמְשֵרָקה ְמֹלְך ַתְחָתיו ָשאּול ֵמְרחֹּבֹות ַהָנָהר .ַתְחָתיו ַשְמָלה מִּ ָמת ַויָ  .ַוָיָמת ַשְמָלה ַויִּ
ן ַעְכבֹור ְמֹלְך ַתְחָתיו ַבַעל ָחָנן בֶׁ ְמֹלְך ַתְחָתיו  .ָשאּול ַויִּ ן ַעְכבֹור ַויִּ ַוָיָמת ַבַעל ָחָנן בֶׁ

ְשתֹו ְמֵהיַטְבֵאל  ירֹו ָפעּו ְוֵשם אִּ  . לט(-)בראשית לו, לא .ַבת ַמְטֵרד ַבת ֵמי ָזָהבֲהַדר ְוֵשם עִּ

על שבעת ים שמלכו באדום "לפני מלוך מלך לבני ישראל". הפסוקים מונים שמונה מלכ
המלכים הראשונים מציין הכתוב כי הם מתו. המלך השמיני זוכה לפירוט רב יותר )שם 
אשתו ואילן היוחסין שלה(, ולא נאמר לגביו שהוא מת. הרושם הוא שהכותב חי בימיו 

 12של אותו מלך.

 

המעין יב, גיליון ד, תמוז ) לנגה צחקיהרב . הקטע פורסם על ידי 260ספר "מושב זקנים", כת"י פריס   10
. המהדיר סבור שמחבר כתב היד הוא תלמידו של רבי יחיאל מפריס )המעין יב, (83תשל"ב, עמ' 

 .(76גיליון ג, ניסן תשל"ב, עמ' 
מבוססת על כת"י ברסלאו שאבד ה ,ש זה אינו מופיע במהדורה המודפסת של פירוש הרשב"םפירו  11

 ואיננו. 
ואכן בפסוק המקביל בדברי הימים )דהי"א א, נא( נאמר שהמלך השמיני )שם הוא נקרא "הדד"   12

 במקום "הדר"( מת, שכן בימיו של מחבר דברי הימים כבר הלך הדד/הדר לבית עולמו. 
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ל ארבע מאות שנה ויותר אחרי מן המקראות יודעים אנו שהמלוכה נוסדה בישרא
הרושם הראשוני העולה מקריאת הפרשיה הוא, שהיא נכתבה בשעה  13יציאת מצרים.

בשעה שהכותב יכול לקבוע שאכן נוסדה בכלל מלוכה בישראל,  שכבר נוסדה המלוכה,
הם מלכי אדום שמלכו עד לאותה תקופה. המסקנה  ובשעה שהוא יכול לקבוע מי

לכל המוקדם בימי המלך הפרשיה היא, שהיא נכתבה הראשונה העולה מקריאת 
 תום תקופת השופטים, וזה מה שטוען הרשב"ם בפירושו., עם שאולהראשון 

מחיר". המחיר הוא: קבלת כרוך ב", אלא שהוא פרשני ן שום קושיפירוש הזה איב
הנחה ההנחה שפרשיה שלמה בתורה נוספה מאות שנים אחרי ימי משה ויהושע. 

רבי יהודה  דעת)ובהמשך נראה שלראשונים נוספים אימצו לחיקם שנראה להלן ש
אחרי הרשב"ם, נוספו בפרשיה זו פרטים בימי אנשי כנסת אחד החסיד, שפעל דור 

 הגדולה(. 
 14:בהקשר זה את האמור במדרש שכל טוב אציין

שהמלכים הם באים ממקומות הרבה  ,הוסיף על האלופים -" ואלה המלכים"
משפרצו בני אדום עד שמלך  - "פני מלוך מלך לבני ישראלל" .ומולכין באדום

ענין התבן והקש לסלקם  שאול בן קיש בישראל, וכתבם הסדרן יחדו כדי לסיים
 .)שכל טוב, בראשית לו, לא( מעל הבר

מדוע נכרכה פרשיה זו  הדרשן התקשה בשאלהמזהה את המלך עם שאול. ש רבעל המד
אדום, וכנראה הקושי הוא מבחינת התקופות העוסקת במלכי אדום עם רשימת אלופי 

השונות שבהם היו האלופים )בתחילת ימי אדום( לעומת המלכים )מאוחר יותר, 
"משפרצו בני אדום"(. והוא מיישב קושי זה בכך שה"סדרן" סידר פרשיות אלה יחדיו 

של בני אדום. ניתן לטעון שהביטוי "סדרן" מלמד על  דיון בעניינםכדי לסיים את ה
יכה שאינה על ידי המחבר המקורי, וכי זמנו של הסדרן מאוחר לימי המחבר, ובדומה ער

 למה שעולה מדברי הרשב"ם. 
באשר לקושיות שמעלה מחבר כתב היד על הרשב"ם, הללו אינן קושיות של ממש. 

רבי יהודה /  אךבאשר לראשונה: "אפשר ספר תורה חסר", זוהי טענתו של רבי שמעון, 
מתחשב בטענה זו, וקובע למרות זאת שהפסוקים האחרונים שבתורה  רבי נחמיה אינו

 חלק המצוות לחלק הסיפורי.וכבר ציינתי לעיל את  ההבחנה בין נכתבו על ידי יהושע. 
באשר להערה השניה בנוגע לאשור וכוש, הערה זו אינה ממין הענין. כוונת השואל 

יחֹון הּוא ַהּסֹוֵבב ֵאת ָכל לפסוקים העוסקים בנהרות היוצאים מעדן: "ְוֵשם ַהנָ  י גִּ ָהר ַהֵשנִּ
ְדַמת ַאשּור"  ל הּוא ַההֵֹּלְך קִּ קֶׁ דֶׁ י חִּ ישִּ ץ כּוש. ְוֵשם ַהָנָהר ַהְשלִּ רֶׁ . וכתב על יד(-)בראשית ב, יגאֶׁ

 

ים ָשָנה ְוַאְרַבע ֵמאֹות  476ה־ הלך השלישי, החל למלוך בשנשלמה, המ  13 ְשמֹונִּ י בִּ ליציאת מצרים. "ַוְיהִּ
ְמֹלְך ְשֹל י לִּ ש ַהֵשנִּ ו הּוא ַהחֹּדֶׁ ש זִּ ית ְבחֹּדֶׁ יעִּ ם ַבָשָנה ָהְרבִּ ְצַריִּ ץ מִּ רֶׁ ְשָרֵאל ֵמאֶׁ מֹּה ַעל ָשָנה ְלֵצאת ְבֵני יִּ

ת לַ  ן ַהַביִּ בֶׁ ְשָרֵאל ַויִּ  ה'" )מל"א ו, א(.יִּ
 מאת רבי מנחם ב"ר שלמה, ראשית המאה הי"ב.  14
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מכאן . )שם, פס' יד( עדיין לא היו, וכתב המקרא על שם העתיד" -כך רש"י: "כוש ואשור 
הניע את  לפיכך הוא שואל מהשניתן לכתוב על שם העתיד, ו ביקש השואל להוכיח

נכתבה בתקופה מאוחרת, הלא ניתן לומר שהיא הרשב"ם לטעון שרשימת המלכים 
 נכתבה בנבואה. 
אינה קושיא כלל, שכן בשעה שכתב משה פסוקים אלה, כבר היו כוש  אך קושיא זו

אלא שמשה כתב תבם, ואשור קיימים, ולכן אין אפילו צורך בנבואה על מנת לכו
שהנהרות סבבו את המקומות שמאוחר יותר, בזמן משה, היו ידועים בשמות כוש ואשור. 

עדיין לא היו קיימים בזמנו של משה מקרה של מלכי אדום, שואין הדבר דומה כלל ל
. וכמו כן, אין הדרך שיציין הנביא פרטי פרטים, כמו שם המלך ועירו ובני דורו

רב לפני שאירעו מאורעות אלה, ובוודאי שלא יציין אותם  והמלחמה שנלחם, זמן
 כאירועים שכבר אירעו, ויציין שהמלכים הללו מתו, כשעדיין לא באו לעולם. 

 אפשרויות פרשניות אחרות

 קשיים. ואפרט אותן:אינן חפות מקיימות אמנם אפשרויות פרשניות אחרות, אלא שהן 

 . המלך הוא משה1א

שמוגדר לפי פירוש זה  ,עצמו משהל מכוון"עד מלוך מלך" הביטוי  ,לפי פירוש זה
)וממילא לפי הפירוש הזה, מלכי אדום מלכו ומתו לפני זמנו של משה, ולפיכך  כ"מלך"

 וש הרשב"ם שבדפוס, בפירוש ראב"עמופיע בפיר רעיון זהיכול היה לכתוב אודותם(. 
 ועוד. 

 ונה למלכותו של שאולשאין הכו והוכחה לדברי מביא)בגירסת הדפוס( הרשב"ם 
קרוב )לדבריו(  המונהספר יוסיפון אלא לתקופה מוקדמת בהרבה. הראיה היא מ

, הפסוקים המונים שמונה מלכים לפי זה .לארבעים שמות מלכים שמלכו לפני ימי דוד
 . בלבד למלכים שמלכו עד ימיו של משה רבינובלבד מתכוונים בהכרח 

 מכמה טעמים: י הביקורת זו אינה עומדת בפנ הוכחה

הרשימה שבספר בראשית ואינו מוסיף עליה בעל דברי הימים מעתיק בדיוק את  .1
, ואם בעל דברי הימים לא ידע על מלכים נוספים לאדום, מחבר נ(-)דהי"א א, מגדבר 

 יוסיפון מנין לו. 
אינם מלכי אדום  (18-14עמ' , ט"תשל :פלוסר, ירושליםדוד מהד' )המלכים שמונה ספר יוסיפון  .2

כיתים", שאותם הוא מזהה כ"רומאני היושבים כלל, אלא מלכי איטליה )בלשונו: "
 ,שם, יושבים על גדות נהר הטיברבבקעת כנפנייא על נהר תיביריאו" = בני רומא ה

צפו בן אליפז בן "מספר שהראשון למלכים אלה הוא יוסיפון מחבר (. אף ש7עמ' 
 לבין, בארץ כיתיםשמלכו ן מלכים אלה , שהוא אדומי, הרי שאין קשר ביעשו"

 ". בארץ אדוםים אשר מלכו "המלכ
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לא על על אגדות רומיות ובחלקה הרשימה המדוברת שבספר יוסיפון מבוססת  .3
לדוגמא, צפו בן אליפז בן עשו מזוהה עם שני אלים רומיים מקורות אמינים. 

חכמי ימי  15פי האגדה הרומית מלכו על איטליה.קדומים: יאנוס וסטורנוס, של
ן הוא הוא ספרו של יוסף בן מתתיהו הכהן, הביניים חשבו בטעות שספר יוסיפו

ואשר ארבעת ספריו השתמרו עד ימינו )ידוע גם בשמו הרומי:  שחי בזמן החורבן
, בעוד אשר הספר הוא עיבוד אלמוני ומאוחר שמבוסס על כתבי יוספוס פלוויוס(

, והוא אינו יוסף בן מתתיהו אך כאמור גם על מקורות נוספים כולל אגדות רומיות
 . מכא כללבר ס

  :קשה מכמה טעמיםעצמו אף הוא פירוש ה

לא מצאנו באף מקור במקרא שמשה רבינו מכונה בו "מלך". אין די בכך שמנהיג  .1
שמואל הנביא שפט את  לדוגמאוינהיג את העם על מנת שייחשב למלך דווקא, 
, ואז המליך שמואל את )שמו"א ח, ה(ישראל, והעם דרש ממנו שישים עליהם מלך 

שמואל מוכיח את העם על כך  .מו"א י, כה()שוכתב את משפט המלוכה בספר שאול 
הרי . )שמו"א יב, יב(עד אז ה' היה מולך על העם , שכן )שמו"א יב, יז(שהם רוצים מלך 

הראב"ע אמנם  .משמואלזאת שמשפט המלוכה לא מומש בישראל עד שהעם דרש 
י ביקש להראות שמשה נקרא מלך על פי הפסוק:  ְך" "ַוְיהִּ לֶׁ רּון מֶׁ ישֻּ , )דברים לג, ה(בִּ

תר הפרשנים פירשו את הפסוק יאלא ש ,מפרש כמתייחס למשה רבינו ואאותו ה
ברור עכ"פ  16.)רש"י, הרמב"ן, ר"י בכור שור ועוד( ולא למשה כמתייחס לקב"ה

  17"מלך".באף מקום פשוטו של מקרא, לא נקרא משה  שלפי
)המלך הדר מהעיר  אדום שחי בימיו אם משה קבע את הרשימה הזו, וידע את מלך .2

כשם  18,כאשר משה שולח אליו שליחים מלך בשמוה, מדוע לא מוזכר פעו(
י, רקם, צור, חור  בלק מלך מואב, חמשת מלכי מדין ים שמותיהם שלשמוזכר )ֱאוִּ

קבע את הוא זה ש? אם נניח שלא משה מלך הבשן ועוגמלך האמורי , סיחון ורבע(
ח שמשה לא ידע את שמו של מלך אדום, או שפרט זה לא ניתן להניהרשימה הזו, 

 . היה חשוב בעיניו מספיק כדי לציינו

 

 .14, עמ' 57-55על פרק ב, שורות  פלוסריו של ראה הערות  15
אמנם במדרשי חז"ל פירשו את הפסוק הזה גם על משה, לצד פירוש שהכוונה לקב"ה או למשיח,   16

 והרמב"ן מביא פירוש זה ואינו מקבלו.
ע"ב( מוגדר משה כ'נשיא': אמר חזקיה, אמר לי ר' חנינא בריה דר' אבהו א"ר  גם בסוגיא בקידושין )לג  17

עומד מלפניו מלא עיניו, ואינו יושב עד שישב  -אבהו א"ר אבדימי דמן חיפא: ]...[ נשיא עובר 
במקומו, שנאמר: והביטו אחרי משה עד בואו האהלה." וכתב רש"י )שם, ד"ה שנאמר והביטו(: "ומשה 

 לו נחשב משה כמלך, לא ניתן היה ללמוד ממנו דיני כבוד הנשיא.נשיא היה".  -
ְשָרֵאל..." )במדבר כ, יד(  18 יָך יִּ ְך ֱאדֹום: כֹּה ָאַמר ָאחִּ לֶׁ ל מֶׁ ָקֵדש אֶׁ ים מִּ ה ַמְלָאכִּ ְשַלח מֹּשֶׁ  ."ַויִּ
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אם רשימה זו משקפת את המלכים שמלכו עד משה, קשה קצת להבין כיצד  .3
הספיקו בני אדום להמליך שמונה מלכים בפרק זמן זה, בהתחשב גם בעובדה 

בישראל, כאמור, מלוכה. שנדרש להם זמן להשתלט ולהוריש את שעיר ולהקים בה 
טון השופטים לפני שנוסדה המלוכה, פרק זמן חלפו כארבע מאות שנה של של

 שארוך יותר מהזמן שחלף מלידתו של עשו ועד פטירתו של משה.
אם אכן הספיקו בני אדום להמליך שמונה מלכים מפרשנות זו: קושי נוסף שעולה  .4

מים על רשימת ההמשך של יבפרק זמן שכזה, מדוע איננו שומעים בספר דברי ה
ו א ניתן לומר שהמלוכה פסקה באדום בימיימי משה. ל שמלכו אחרי מלכי אדום

משה, משום שארבע מאות שנים אחרי כן, בימי שלמה, שומעים אנו על "הדד של 
 הרי שהמלוכה באדום התקיימה עד לימי דויד שביטל אותה 19,האדומי מזרע המלך"

ששמותיהם של מלכי אדום מה ־בדוחקניתן לטעון ם )אמנ 20.ומינה על אדום נציבים
   האחרים לא הגיעו לידיו של בעל דברי הימים(.

 . המלך הוא שאול, אבל המלכים מלכו בימי משה2א

שאול, וכי  ך ישראל המוזכר בפסוק הוא אכןמלוריאציה לפירוש הזה ניתן לטעון שכו
, ואז פסקה מאדום פתווכבר נודעו בתקו ינוהמלכים הללו מלכו עד לימי משה רב

 עד לימי שאול ולכןהמלוכה שה בנבואה שלא עתידה להתחדש אצלם מ המלוכה, וידע
 . "מלכו באדום לפני מלוך מלך בישראלר שאאלה המלכים "יכול לומר ש

שבימי שלמה עדיין היה קיים לעיל אמנם פירוש זה אינו אפשרי, שכן כבר ציינתי 
רבינו, כחמש ו של משה באדום לא פסקה בימי "זרע המלך" האדומי, והרי שהמלוכה

)נוסף על הקשיים הקלים יותר שציינתי לעיל: מדוע לא ציין  מאות שנה לפני שלמה
משה את שמו של מלך אדום, וכיצד הספיקו בני אדום להמליך על עצמם שמונה מלכים 

 בפרק זמן זה(. 

 ב. נבואה לעתיד

לפחות חלק אכן מלוכת שאול, וכי פירוש אפשרי אחר הוא שהמלוכה המדוברת היא 
על פי ימי משה, והוא פירט את שמותיהם ועריהם  אחרימלכי אדום הללו מלכו מ
 נבואה. ה

קשה למדי, שכן אין הדרך שיפרט הנביא שמות בני אדם ושמות הוא פירוש זה 
מקומותיהם לפרטים )שלא לדבר על שם אשת המלך( כשאנשים אלה עדיין לא באו 

מתו, לפני שהם נולדו? כבר כן, כיצד יכול משה לכתוב שמלכים אלה  לעולם. יתר על

 

ֱאדֹו  19 ְך הּוא בֶׁ לֶׁ ַרע ַהמֶׁ זֶׁ י, מִּ ְשֹלמֹּה ֵאת ֲהַדד ָהֲאדֹּמִּ ם ה' ָשָטן לִּ  ם" )מל"א יא, יד(."ַוָיקֶׁ
ד בְ   20 ת ָדוִּ ד, ַויֹוַשע ה' אֶׁ ים ְלָדוִּ י ָכל ֱאדֹום ֲעָבדִּ ים, ַוְיהִּ בִּ ים, ְבָכל ֱאדֹום ָשם ְנצִּ בִּ ֱאדֹום ְנצִּ ם בֶׁ ר "ַוָישֶׁ כֹּל ֲאשֶׁ

 ָהָלְך" )שמ"ב ח, יד(.
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וכמו כן, מדוע השתנה דינו של המלך השמיני שלא נאמר עליו שהוא מת, אם לא 
 שהכותב עמד בימיו של המלך?

גם לפי פירוש זה קשה מדוע לא הוזכר שמו של מלך אדום שמשה שלח אליו )
 . (מלאכים, כנ"ל

 

 ראב"ע  ]ב[.ג

 "והכנעני אז בארץ", )דברים לא, כב( "ויכתוב משה"בין סוד השנים עשר, גם ואם ת
תכיר  ,)דברים ג, יא( "והנה ערשו ערש ברזל", )שם כב, יד( "בהר ה' יראה", )בראשית יב, ו(

 .)ראב"ע, דברים א, ב( האמת

שותף המ"סוד" להראב"ע רמז ספר דברים, תחילת בדבריו הקצרים הללו, המוסבים על 
שכוונת רבותינו הראשונים ופירשו קים אלה ולפסוקים נוספים שאותם הוא מונה. לפסו

במפורש הראב"ע וכפי שכתב  פסוקים הללו לא נכתבו על ידי משה,הראב"ע היא שכל ה
שציינם  הללופסוקים ה. )דברים לד, א(על שנים עשר הפסוקים האחרונים שבספר דברים 

 יידונו בסעיפים הבאים. הראב"ע 

 הדברים... בעבר הירדן אלהא. 

הראב"ע לא פירש מה בפסוקים הראשונים של ספר דברים עורר את הקושי שאליו הוא 
 מתייחס. להבנת העניין אעתיק פסוקים אלה:

ְדָבר ָבֲעָרָבה מֹול  ר ַהַיְרֵדן ַבמִּ ְשָרֵאל ְבֵעבֶׁ ל ָכל יִּ ה אֶׁ ר מֹּשֶׁ בֶׁ ר דִּ ים ֲאשֶׁ ה ַהְדָברִּ ֵאּלֶׁ
ְך ַהר סּוף ֵבין פָ  רֶׁ י ָזָהב. ַאַחד ָעָשר יֹום ֵמחֵֹּרב דֶׁ ל ְוָלָבן ַוֲחֵצרֹּת ְודִּ אָרן ּוֵבין תֹּפֶׁ

ר  בֶׁ ש דִּ ָחד ַלחֹּדֶׁ ש ְבאֶׁ ים ָשָנה ְבַעְשֵתי ָעָשר חֹּדֶׁ י ְבַאְרָבעִּ יר ַעד ָקֵדש ַבְרֵנַע. ַוְיהִּ ֵשעִּ
ָּוה ה'  ר צִּ ְשָרֵאל ְככֹּל ֲאשֶׁ ל ְבֵני יִּ ה אֶׁ ְך מֹּשֶׁ לֶׁ יחֹּן מֶׁ ם. ַאֲחֵרי ַהכֹּתֹו ֵאת סִּ אֹּתֹו ֲאֵלהֶׁ

י.  עִּ ְדרֶׁ ר יֹוֵשב ְבַעְשָתרֹּת ְבאֶׁ ְך ַהָבָשן ֲאשֶׁ לֶׁ ְשבֹון ְוֵאת עֹוג מֶׁ ר יֹוֵשב ְבחֶׁ י ֲאשֶׁ ָהֱאמֹּרִּ
ת ַהתֹוָרה ַהזֹּאת ֵלאמֹּר  ה ֵבֵאר אֶׁ יל מֹּשֶׁ ץ מֹוָאב הֹואִּ רֶׁ ר ַהַיְרֵדן ְבאֶׁ  .ה(-א, א)דברים ְבֵעבֶׁ

רבי יוסף ב"ר אליעזר פירש שהראב"ע התייחס לחמשת הפסוקים הראשונים של ספר 
מבוססת על כך שבניגוד לארבעת דברים, שלטעמו הם אינם מדברי משה עצמו. טענתו 

החומשים הראשונים, ספר דברים נאמר על ידי משה בגוף ראשון )ברובו המוחלט(. 
חסים למשה בגוף שלישי, מורים לטעמו העובדה שחמשת הפסוקים הראשונים מתיי

כמו כן, הוא מסב את שפסוקים אלה שונים מיתר הספר, ולא נאמרו על ידי משה עצמו. 
מות בהם ניתנו המצוות המקו לזיהוייתנו בפסוקים אלה סימנים הרבים שנתשומת הלב ל

, לא היה נזקק שנכח עמו במקומות אלו ם ישראלשמשה עצמו המדבר לע הללו, וטוען
 , ומכאן שפסוקים אלה נאמרו בתקופה מאוחרת יותר. ללוסימנים הלציין את כל ה
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 , קיים קושי בביטוי "עבר הירדן" שמופיע בפסוק הראשון.מלבד דבריו אלה
כידוע, שתי גדות לירדן. "עבר הירדן" הוא ביטוי יחסי. כאשר הוא נאמר בפי יושב 

אב, הגלעד, הבשן ועוד. ואילו הארץ, הוא מכוון לשטחים שממזרח לירדן: עמון, מו
כאשר הוא נאמר בפי מי שנמצא מזרחה לירדן, הוא מכוון לשטח שממערב לירדן: ארץ 

  21כנען/ישראל.
 "עבר הירדן" כוונתו לעבר הירדן המערבי: אומרכאשר משה רבינו כך 

ר ה ץ ֲאשֶׁ ת ָהָארֶׁ ם ְוָיְרשּו ַגם ֵהם אֶׁ ם ָככֶׁ יַח ה' ַלֲאֵחיכֶׁ ר ָינִּ ם נֵֹּתן "ַעד ֲאשֶׁ ' ֱאֹלֵהיכֶׁ
ר ַהַיְרֵדן"  ם ְבֵעבֶׁ ר )דברים ג, כ(ָלהֶׁ ר ְבֵעבֶׁ ץ ַהטֹוָבה ֲאשֶׁ ת ָהָארֶׁ ה אֶׁ ְראֶׁ ְעְבָרה ָנא ְואֶׁ ; "אֶׁ

ת ַהְקָלָלה ַעל ַהר ֵעיָבל, )דברים ג, כה(ַהַיְרֵדן"  ים ְואֶׁ זִּ ת ַהְבָרָכה ַעל ַהר ְגרִּ ; "ְוָנַתָתה אֶׁ
ר הַ   .ל(-)דברים יא, כטַיְרֵדן" ֲהֹלא ֵהָמה ְבֵעבֶׁ

משתמש בביטוי זה בדיוק, כוונתו לעבר יהושע שכבר עבר את הירדן כאשר ואילו 
 : הירדן המזרחי

ר ַהַיְרֵדן" ה ְבֵעבֶׁ ם מֹּשֶׁ ר ָנַתן ָלכֶׁ ץ ֲאשֶׁ ם ֵיְשבּו ָבָארֶׁ ְקֵניכֶׁ ם ּומִּ ם ַטְפכֶׁ )יהושע  22"ְנֵשיכֶׁ

ַע ֲאָהּהא, יד( ר ְיהֹושֻּ ת ַהַיְרֵדן  ; "ַויֹּאמֶׁ ה אֶׁ ת ָהָעם ַהזֶׁ יר אֶׁ ֲאדָֹּני ה' ָלָמה ֵהֲעַבְרָת ַהֲעבִּ
ר ַהַיְרֵדן"  ב ְבֵעבֶׁ יֵדנּו ְולּו הֹוַאְלנּו ַוֵנשֶׁ י ְלַהֲאבִּ ; )יהושע ז, ז(ָלֵתת אָֹּתנּו ְבַיד ָהֱאמֹּרִּ

ר  ם ֲאשֶׁ ַזְתכֶׁ ץ ֲאחֻּ רֶׁ ל אֶׁ ם אֶׁ ם ְלָאֳהֵליכֶׁ ד ה' "ְוַעָתה ְפנּו ּוְלכּו ָלכֶׁ בֶׁ ה עֶׁ ם מֹּשֶׁ ָנַתן ָלכֶׁ
ר ַהַיְרֵדן  .)יהושע כב, ד( "ְבֵעבֶׁ

וכך גם כאשר תושבי הארץ האחרים משתמשים בביטוי זה, כוונתם לעבר הירדן 
 : המזרחי

ר ַהַיְרֵדן ר ְבֵעבֶׁ י ֲאשֶׁ ְשֵני ַמְלֵכי ָהֱאמֹּרִּ ם לִּ יתֶׁ ר ֲעשִּ ר  ,"ַוֲאשֶׁ יחֹּן ּוְלעֹוג ֲאשֶׁ ְלסִּ
ם א ֱחַרְמתֶׁ ר ; )יהושע ב, י(ֹוָתם" הֶׁ ר ְבֵעבֶׁ י ֲאשֶׁ ְשֵני ַמְלֵכי ָהֱאמֹּרִּ ר ָעָשה לִּ "ְוֵאת ָכל ֲאשֶׁ

ר ְבַעְשָתרֹות"  ,ַהַיְרֵדן ְך ַהָבָשן ֲאשֶׁ לֶׁ ְשבֹון ּוְלעֹוג מֶׁ ְך חֶׁ לֶׁ יחֹון מֶׁ ְלָעד ; )יהושע ט, י(ְלסִּ "גִּ
ר ַהַיְרֵדן ָשֵכן"  ת כָ ; )שופטים ה, יז(ְבֵעבֶׁ ץ "אֶׁ רֶׁ ר ַהַיְרֵדן ְבאֶׁ ר ְבֵעבֶׁ ְשָרֵאל ֲאשֶׁ ל ְבֵני יִּ

ְלָעד"  ר ַבגִּ י ֲאשֶׁ  . )שופטים י, ח(ָהֱאמֹּרִּ

ואילו כאשר נחוצה הבהרה,  ,אלה, "עבר הירדן" סתם הוא עבר הירדן המזרחי פסוקיםב
 מפרש הדובר לאיזה עבר ירדן הוא מכוון, המזרחי או המערבי. 

 

ְשָרֵאל ַוַיֲחנּו ְבַעְר   21 ְסעּו ְבֵני יִּ ר ְלַיְרֵדן ְיֵרחֹו" )במדבר כב, וכך כותב הרשב"ם על הפסוק "ַויִּ בֹות מֹוָאב ֵמֵעבֶׁ
א(: "ראוי ליכתב 'מעבר לירדן' לאותם ]נוסח אחר: לאחר[ שעברו את הירדן, שלהם קרוי ערבות 

 מואב 'מעבר לירדן' ".
בפסוק זה, וגם בפסוק האחרון שבקטע, מדבר יהושע אל שבטי גד וראובן שנחלתם היא בעבר הירדן   22

 המזרחי. 
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ש בביטוי "עבר הירדן" כוונתו לעבר הירדן המערבי, ארץ כאמור, כאשר משה משתמ
בפסוק הראשון  ישראל, שהרי משה ושומעי לקחו עמדו בעברו המזרחי של הירדן. והנה

ר  ְשָרֵאל ְבֵעבֶׁ ל ָכל יִּ ה אֶׁ ר מֹּשֶׁ בֶׁ ר דִּ ים ֲאשֶׁ ה ַהְדָברִּ והחמישי בספר דברים נכתב: "ֵאּלֶׁ
ר ַהַיְרֵדן ת ַהתֹוָרה ַהזֹּאת ֵלאמֹּר" ַהַיְרֵדן... ְבֵעבֶׁ ה ֵבֵאר אֶׁ יל מֹּשֶׁ ץ מֹוָאב הֹואִּ רֶׁ , כאשר ְבאֶׁ

ולא חצה מעולם את  , שהרי משה לא נכנס לארץ המובטחתהכוונה לעבר הירדן המזרחי
ה ווכיצד יקרא משה למקום בו הוא עומד "עבר הירדן"?  הירדן, כך גם, לדוגמא: "ֵאּלֶׁ

ְשפָ  ים ְוַהמִּ קִּ ר ַהַיְרֵדן ַבַגְיא מּול ֵבית ְפעֹור בְ ָהֵעדֹּת ְוַהחֻּ ה... ְבֵעבֶׁ ר מֹּשֶׁ בֶׁ ר דִּ ים ֲאשֶׁ ץ טִּ רֶׁ אֶׁ
י" ְך ָהֱאמֹּרִּ לֶׁ יחֹּן מֶׁ  .(מו-דברים ד, מה) סִּ

)המשמשים שמי שכתב את הפסוקים הללו  מסקנתו של ראב"עאישוש נוסף לומכאן 
", היה תושב הארץ ולא יחון "עבר הירדןוקרא לארץ מואב וארץ סככותרת לדברי משה( 

  23משה עצמו.
 אפרט כעת את המקורות האחרים שציין הראב"ע בדבריו:

 עשר־סוד השנים -ויעל משה ב. 

עשר, שמציין הראב"ע בפירושו האמור על ראש ספר דברים, פוענח על ידי ־סוד השנים
עשר פסוקים. נראה ־מפרשיו בהתאם לדבריו אודות הפרק האחרון בתורה, הכולל שנים

 אפוא את הפרק ואת דבריו של הראב"ע על אתר:

ץ מֹוָאב  רֶׁ ד ה' ְבאֶׁ בֶׁ ה עֶׁ ל ַהר ְנבֹו ]...[ ַוָיָמת ָשם מֹּשֶׁ ה ֵמַעְרבֹּת מֹוָאב אֶׁ ַוַיַעל מֹּשֶׁ
ָרתֹו  ת ְקבֻּ יש אֶׁ ץ מֹוָאב מּול ֵבית ְפעֹור ְוֹלא ָיַדע אִּ רֶׁ ְקבֹּר אֹּתֹו ַבַגְי ְבאֶׁ י ה'. ַויִּ ַעל פִּ

ים ָשָנה ְבמֹּתֹו ֹלא ָכֲהָתה ֵעינֹו ְוֹלא ָנס ֵלחֹּה. ַעד ַהיֹו ְשרִּ ן ֵמָאה ְועֶׁ ה בֶׁ ה. ּומֹּשֶׁ ם ַהזֶׁ
ה.  ל מֹּשֶׁ י ֵאבֶׁ ְתמּו ְיֵמי ְבכִּ ים יֹום ַויִּ ה ְבַעְרבֹּת מֹוָאב ְשֹלשִּ ת מֹּשֶׁ ְשָרֵאל אֶׁ ְבכּו ְבֵני יִּ ַויִּ

י ָסַמ  ן נּון ָמֵלא רּוַח ָחְכָמה כִּ ַע בִּ יהֹושֻּ ְשְמעּו ֵאָליו ְבֵני וִּ ת ָיָדיו ָעָליו ַויִּ ה אֶׁ ְך מֹּשֶׁ
ר  ה ֲאשֶׁ ְשָרֵאל ְכמֹּשֶׁ יא עֹוד ְביִּ ה. ְוֹלא ָקם ָנבִּ ת מֹּשֶׁ ָּוה ה' אֶׁ ר צִּ ְשָרֵאל ַוַיֲעשּו ַכֲאשֶׁ יִּ

ר ְשָלחֹו ה' ַלֲעשֹות בְ  ים ֲאשֶׁ ים. ְלָכל ָהאֹּתֹּת ְוַהמֹוְפתִּ ל ָפנִּ ים אֶׁ ץ ְיָדעֹו ה' ָפנִּ רֶׁ אֶׁ
ם ְלַפְרעֹּה ּוְלָכל ֲעָבָדיו ּוְלָכל ַאְרצֹו. ּוְלכֹּל ַהָיד ַהֲחָזָקה ּוְלכֹּל ַהמֹוָרא ַהָגדֹול  ְצָריִּ מִּ

ְשָרֵאל  ה ְלֵעיֵני ָכל יִּ ר ָעָשה מֹּשֶׁ  .יב(-)דברים לד, אֲאשֶׁ

 וכתב על כך הראב"ע:

משה לא  לפי דעתי, כי מזה הפסוק כתב יהושע, כי אחר שעלה - "ויעל משה"
, גם )פס' ד( "אליוויאמר ה' "גם ", ויראהו ה'"כתב, ובדרך נבואה כתבו. והעד: 

 .)ראב"ע לד, א( )פס' ו( "ויקבור"

 

(, סבור ש'עבר הירדן' הוא שמו של מקום בבקעת 90-89עמ' , 2014)מקום בפרשה, ת"א:  אליצור  23
 הירדן. אולם ברור שראב"ע לא פירש כן, ואנו עוסקים בדבריו של ראב"ע בעניין. 
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 בדברים פרק לב מסופר שהקב"ה ציווה על משה לעלות אל הר נבו ולמות שם:

ל ַהר ָהֲעבָ  ה ֵלאמֹּר: ֲעֵלה אֶׁ ם ַהיֹום ַהזֶׁ צֶׁ ה ְבעֶׁ ל מֹּשֶׁ ה ַהר ְנבֹו... ַוְיַדֵבר ה' אֶׁ ים ַהזֶׁ רִּ
יָך  ל ַעמֶׁ ה ָשָמה ְוֵהָאֵסף אֶׁ ר ַאָתה עֹּלֶׁ ת ָבָהר ֲאשֶׁ  .מט(-)דברים לב, מחּומֻּ

בפרק לד מסופר שמשה עשה כאשר ציווהו הקב"ה, וכי הוא עלה אל הר נבו ומת שם, 
נותק הקשר בינו לבין עם  –נמצא שמאז שעלה משה להר  24ולא ידע איש את קבורתו.

על עלייתו להר ועל  יםהמספר יםל. ואם כך, משה לא יכול היה לכתוב את הפסוקישרא
הפסוק כתב הראב"ע שמ ן. ולכ, בספר שנמסר כבר לידי הלוייםאחרי כן אירעמה ש

וציין הראב"ע  הוסיף, והמתאר את עליית משה להר ועד סוף התורה, יהושע הוא הכותב
ן כיצד יכול לדעת את שאירע למשה שיהושע השלים תיאור זה על פי רוח הקודש, שכ

 אחרי שעלה להר. 
בזאת מרחיב הראב"ע את דבריו של רבי יהודה / רבי נחמיה שקבע ששמונת 

משה"(,  הפסוקים האחרונים שבתורה נכתבו על ידי יהושע )מהפסוק "וימת שם
ק: "ויעל משה"(. וזהו "סוד עשר פסוקים )כאמור, מהפסו־והראב"ע מרחיב זאת לשנים

 עשר הפסוקים האחרונים בתורה שלא נכתבו על ידי משה. ־עשר", שנים־םהשני
חשוב לציין שלא ניתן להסביר שמשה כתב את אשר יקרהו מכוח הנבואה שבו, 
משום שמשה כותב את המאורעות הללו כמאורעות שכבר אירעו. וכך הוא כותב 

ו. וכיצד ניתן לדוגמא שבני ישראל בכו אותו שלושים יום, וששלושים הימים הללו תמ
לומר שמשה כתב בתורה בלשון עבר ששלושים ימי בכיתו כבר תמו, עוד לפני שהוא 

שלא תמו שלושים  ו זמןעצמו מת, ונמצא שמשה העיד חלילה שקר בתורה, ושכל אות
  25היו כתובים בתורה דברים שאינם נכונים. –היום 

הראב"ע מאחר את כך ש על, (1)פרק ד, סעיף א אודות "היום הזה" יסקהלהלן בפ וורא
 לסוף ימי יהושע.  סוף התורהכתיבת 

 

 

 

הראב"ע מפרש שמשה קבר את עצמו )ראב"ע, דברים לד, ו(, בהתאם לשיטת רבי ישמעאל בספרי   24
 פי דעה אחרת בחז"ל, הקב"ה עצמו קבר אותו )לדוגמא משנה סוטה א, ט(. דברים )נשא לב(. ל

, הערה 45עמ' 'החכמה והמדע נתון לך', בתוך: בעיני אלוהים ואדם, ירושלים: תשע"ה. פרג'ון )יושי   25
על שמונת הפסוקים האחרונים שבתורה שנכתבו על ידי יהושע אך  יםהתוס' מדברבעלי ( מציין ש70

את הפסוק "ויעל משה", כדעתו של הראב"ע, אף שתפיסה זו משנה את מנין  יםנמצד שני מציי
פירוש שאין קורא אלא אחד.  -הפסוקים לשנים עשר. וזה לשון התוס': "תנא מה שאין כן בתורה 

מכאן קשיא למה שפירש רבינו משולם בפרק קמא דבבא בתרא ובהקומץ רבה דשמונה פסוקים 
 'ויעל משה': שלא יקרא שליח צבור עמו בפרשת 'יחיד קורא אותן' שבתורה יחיד קורא אותן, פירוש

 כשחותמין את התורה..." )תוס' ד"ה תנא, מגילה כא ע"ב(.
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  ויכתוב משהג. 

ת ֲארֹון  ים אֶׁ י ַהנְֹּשאִּ ים ְבֵני ֵלוִּ ל ַהכֲֹּהנִּ ְתָנּה אֶׁ ת ַהתֹוָרה ַהזֹּאת ַויִּ ה אֶׁ ְכתֹּב מֹּשֶׁ "ַויִּ
שְ  ְקֵני יִּ ל  ָכל זִּ ית ה' ְואֶׁ  .לא, ט( )דבריםָרֵאל" ְברִּ

יי שהפסוק הזה מלמד על עצמו שהוא לא נכתב על ידי משה, כבר כתבתי בראשית דבר
שכן כיצד ייתכן שמשה יכתוב בספר שהוא כתב את התורה וכבר נתן אותה לכהנים, 

 והוא עדיין לא עשה כן. ונמצא חלילה שכתב שקר בתורה. וכך גם הפסוקים הבאים:

ְבֵרי ַהתֹוָרה הַ  ת דִּ ְכתֹּב אֶׁ ה לִּ י ְכַכּלֹות מֹּשֶׁ ה "ַוְיהִּ ָמם. ַוְיַצו מֹּשֶׁ ר ַעד תֻּ זֹּאת ַעל ֵספֶׁ
ם אֹּתֹו  ה ְוַשְמתֶׁ ר ַהתֹוָרה ַהזֶׁ ית ה' ֵלאמֹּר. ָלקַֹּח ֵאת ֵספֶׁ ם נְֹּשֵאי ֲארֹון ְברִּ יִּ ת ַהְלוִּ אֶׁ

ית ה' ֱאֹלֵהיכֶׁ  ַצד ֲארֹון ְברִּ  .כו(-לא, כד )דבריםם ְוָהָיה ָשם ְבָך ְלֵעד" מִּ

 ר בקצרה:רבי יוסף ב"ר אליעזכתב על כך ו

ויכתב משה את התורה הזאת "בפרשת וילך כתוב  :. פירוש"גם ויכתב משה"
שכבר נתנה קודם  וגו', כי מלת "ויכתב" גם "ויתנה" מעידות "ויתנה אל הכהנים

 .(65)צפנת פענח ח"ב, עמ' שנכתב זה הפסוק" 

 והכנעני אז בארץד. 

ת לֹוט בֶׁ  ְשתֹו ְואֶׁ ת ָשַרי אִּ ַקח ַאְבָרם אֶׁ ת "ַויִּ ר ָרָכשּו ְואֶׁ ת ָכל ְרכּוָשם ֲאשֶׁ יו ְואֶׁ ן ָאחִּ
ר ָעשּו ְבָחָרן ש ֲאשֶׁ פֶׁ ת ַאְרָצה ְכַנַען ַוָיבֹּאּו ַאְרָצה ְכָנַען. ַוַיֲעבֹּר ַאְבָרם  ,ַהנֶׁ כֶׁ ַוֵיְצאּו ָללֶׁ

ה ם ַעד ֵאלֹון מֹורֶׁ ץ ַעד ְמקֹום ְשכֶׁ ץ"  ,ָבָארֶׁ י ָאז ָבָארֶׁ  .ו(-, ה)בראשית יבְוַהְכַנֲענִּ

על הפסוק "והכנעני אז בארץ" כותב הראב"ע: "יתכן שארץ כנען תפשה כנען מיד אחר. 
 וכתב על כך רבי יוסף ב"ר אליעזר: ואם איננו כן יש לו סוד. והמשכיל ידום."

היא רמז  'אז'פירוש: ידוע כי מילת  -"יתכן שארץ כנען תפשה כנען מיד אחר" 
, ועל כן הצורך 'בעת ההיא'פירושה כמו  על זמן ידוע לעתיד או לשעבר, והנה

 הכנעני בעת ההיא, כי אז לקחה מיד אחר. ְךלַ לפרש שָמ 
 'אז'פירוש: אם לא באה מילת  -"ואם איננו כן יש לו סוד והמשכיל ידום" 

יהיה הפירוש קשה וסתום וראוי להעלימו, והוא  ,להודיע שאז תפשה מיד אחר
ירושו הוא: כי איך אמר בכאן מלת רמז סודו בתחילת פרשת אלה הדברים, ופ

 ,אבל עתה אינו בה', הלא משה כתב את התורה ,שמשמעה 'אז היה בה 'אז'
, כי הדעת נותן 'אזביד הכנעני? ולא יתכן שיאמר משה 'ובימיו היתה הארץ 

בזמן שלא היה הכנעני בארץ, ואנחנו ידענו כי לא סר  'אז'שנכתבה מלת 
יהושע. ולפי זה נראה שלא כתב  כשכבשּההכנעני משם כי אם אחרי מות משה 

משה זאת המלה בכאן, רק יהושע או אחד משאר הנביאים כתבוה... ואחר שיש 



 19 פסוקים שלא כתבם משה 
 

 

 

לנו להאמין בדברי קבלה ובדברי נבואה, מה לי שכתבו משה או שכתבו נביא 
 .(92-91)צפנת פענח ח"א, עמ'  הואיל ודברי כולם אמת והם בנבואהאחר, 

 כתב על כך: 26ואילו המהר"ם אלמושנינו

 'אז', הרגיש מלת "יתכן שארץ כנען תפשה מיד אחר"מה שאמר הראב"ע: 
ה על אחד משני ענינים: אם שנאמר שאז היה בארץ ולא בעבר, או שנאמר תורֶׁ 

תהיה בערך למה שהיא עתה  'אז'בהכרח מלת  ם כןשאז היה ולא עתה ]...[ א
י בימיו עדין היתה ביד הוא, לא יתכן שאמר זה משה רבינו ע"ה, כ ם כןביד, וא

שלא כתבו  :כנען, אלא שנאמר שיהושוע או עזרה כתב כן. וזהו הסוד, כלומר
 וכו'.   "ואם איננו כן יש לו סוד": רֹוְמ משה רבינו ע"ה. וזה אָ 

היה  כברהכנעני  יש שני פירושים אפשריים: א."והכנעני אז בארץ" לפסוק כלומר: 
היה בארץ, משום שלא  עדייןהכנעני  ב.. בארץ, אחר שקודם לכן היה שם עם אחר

  27נכבשה הארץ עדיין על ידי ישראל.
היה יט( -)בראשית י, טוהקושי בפירוש הראשון הוא שלפי רשימת העמים בפרשת נח 

ומשמע שהם היו היא ארץ ישראל,  ,מקום מושבם של העמים הכנעניים ב"ארץ כנען"
 ולא תפשוה מיד עם אחר. שם מההתחלה 
רוש השני הוא, שבזמן משה ישב עדיין הכנעני לבטח בארץ, ולא היה הקושי בפי

בעת כתיבת הפסוק מלמדת ש ורא שהכנעני ישב בארץ, וגם המלה 'אז'צורך להסביר לק
א נכתב על ידי משה בארץ. לכן פירש הראב"ע שפסוק זה למלשבת הכנעני חדל כבר 
  רץ. נוסף אחרי כן, בתקופה בה הכנעני כבר לא ישב באאלא הוא 

רבי יוסף ב"ר אליעזר מייחס את ההוספה "והכנעני אז בארץ" ל"יהושע או אחד 
משאר הנביאים", ואילו רבי משה אלמושנינו מייחס הוספה זו ל"יהושע או עזרה". 

משה אלא בארץ לא רק בימי  ישבשניהם אינם מסתפקים ביהושע אולי משום שהכנעני 
פי שרואים אנו ממלחמת ברק ודבורה עם בימי השופטים שאחריו, כויהושע אף בימי 

)מל"א . גם בימי שלמה מוצאים אנו עדיין את הכנעני בארץ כד(-)שופטים ד, כגיבין מלך כנען 

בארץ, משום שלנגד עיניו בעבר . אם כך, מי שמצא לנכון לציין שהכנעני היה ט, טז(
)שפעל  ארץ נקייה מכנענים, היה "אחד משאר הנביאים", או בכלל עזראההיתה 

 

רבי משה אלמושנינו, תלמידו של רבי יוסף טאיטאצאק ומגדולי סלוניקי במאה הט"ז. פירושו יצא   26
קעא. דבריו אלה -תש"ו, עמ' קלומנחם, סיני יט, ־בן פתליעל ידי נ 234אוקספורד לאור מכתב יד 
 . קנגמופיעים בעמ' 

ְמָנא   27 ְבֵני כדעה הזו סבר כנראה הפסידו־יונתן שתרגם: "ּוְכַנֲעָנֵאי ְבֵכן ֲהוֹו ְבַאְרָעא, ְדַעד ְכדֹון ָלא ָמָטא זִּ דִּ
ְשָרֵאל ְלֵמיְרָתּה" שתה"(.)כתר יונתן: "וכנעני אז היה בארץ, שעד עתה לא הגיע זמן של בני יש יִּ  ראל לרִּ
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תייחס לדברים רבי שלמה ב"ר שמואל הצרפתי מ)אציין שגם  28.בראשית ימי בית שני(
 29(."ר כתבֹואחֵ  ,סתפק כאן בקביעה: "אם כןאלה, אלא שהוא מ

 תופעה זו חוזרת על עצמה בפסוק דומה: 

ְקֵנה לֹוט ְקֵנה ַאְבָרם ּוֵבין רֵֹּעי מִּ יב ֵבין רֵֹּעי מִּ י רִּ י וְ  ,"ַוְיהִּ י ָאז יֵֹּשב ְוַהְכַנֲענִּ זִּ ַהְפרִּ
ץ"  ", עֹוכֵר  –, וכתב על כך הראב"ע: "וטעם 'הכנעני והפרזי' )בראשית יג, ז(ָבָארֶׁ

 פסוק "והכנעני אז בארץ".חבירו, הפרש ככלומר, גם פסוק זה מת

 בהר ה' ייראהה. 

ה ְראֶׁ ְקָרא ַאְבָרָהם ֵשם ַהָמקֹום ַההּוא ה' יִּ ר ֵיָאֵמר ַהיֹום בְ  ,"ַויִּ ה" ֲאשֶׁ ַהר ה' ֵיָראֶׁ
  .)בראשית כב, יד(

העם תום ניסיון העקידה, קורא אברהם להר בו עקד את יצחק "ה'  ְראֶׁ " )פירש רד"ק: יִּ
ה"בהר ה'  :"אלהים יראה לו השה"(, ומסיים הכתוב שהיום ייאמר :על שם שאמר  ". ֵיָראֶׁ

ציין  שם הואבאלה הדברים",  - 'בהר ד' יראה'הראב"ע כתב על כך בקצרה: "וטעם 
כפי שראינו לעיל, הכוונה  .את הפסוק שלנו כאחד מן הפסוקים שמשותף להם "סוד"

 . שהפסוק לא נכתב על ידי משה היא
 :ופירש את דבריו רבי יוסף ב"ר אליעזר

פירוש: בתחלת הפרשה. ודעתו היא  – "באלה הדברים -' בהר ה' יראה'וטעם "
 כמו שכתוב בדברי הימיםכי הר ה' הוא הר המוריה שנבנה בו בית המקדש, 

המקום אשר יבחר " :, ומשה לא כתב בתורה איזה הר הוא, רק כתב)דהי"ב ג, א(
להו השם עד ימי דוד, ואיך ימשמע שהוא לא ידע איזה הר הוא, כי לא ג 30,"ה'

 

 שהוספות שונות יוחסו לעזרא דווקא ולאנשי כנסת הגדולה שפעלו עמו. ראו בנספח א על כך   28
 ציטוט מלא יותר להלן בסוף דבריו אודות "עזאזל".   29
בפסוקים רבים המכוונים למקדש, כתוב בתורה באריכות: "המקום אשר יבחר ה'" במקום לכתוב את   30

 ך לדוגמא בקטע שלהלן מופיע הביטוי הזה שש פעמים: מקום המקדש שייבחר. כ

ְדְרשּו  ְכנֹו תִּ ת ְשמֹו ָשם ְלשִּ ם ָלשּום אֶׁ ְבֵטיכֶׁ ָכל שִּ ם מִּ ְבַחר ה' ֱאֹלֵהיכֶׁ ר יִּ ל ַהָמקֹום ֲאשֶׁ ם אֶׁ י אִּ כִּ
ם בֹו ְלַשֵכן ְשמֹו ָש  ְבַחר ה' ֱאֹלֵהיכֶׁ ר יִּ ר ּוָבאָת ָשָמה... ְוָהָיה ַהָמקֹום ֲאשֶׁ יאּו ֵאת ָכל ֲאשֶׁ ם ָשָמה ָתבִּ

ְדרּו ר תִּ ם ֲאשֶׁ ְדֵריכֶׁ ְבַחר נִּ ם ְוכֹּל מִּ ְדכֶׁ ַמת יֶׁ ם ּוְתרֻּ ם ַמְעְשרֵֹּתיכֶׁ ְבֵחיכֶׁ ם ְוזִּ ם עֹוֹלֵתיכֶׁ ְתכֶׁ ה אֶׁ י ְמַצּוֶׁ  ָאנֹּכִּ
ם ַבָמ  י אִּ ה... כִּ ְראֶׁ ר תִּ יָך ְבָכל ָמקֹום ֲאשֶׁ ה עֹֹּלתֶׁ ן ַתֲעלֶׁ ר ְלָך פֶׁ ָשמֶׁ ְבַחר ה' ְבַאַחד ַלה'... הִּ ר יִּ קֹום ֲאשֶׁ

יָך  ְפֵני ה' ֱאֹלהֶׁ ם לִּ י אִּ יָך ַמְעַשר ְדָגְנָך... כִּ ְשָערֶׁ ֱאכֹּל בִּ יָך... ֹלא תּוַכל לֶׁ ה עֹֹּלתֶׁ יָך ָשם ַתֲעלֶׁ ְשָבטֶׁ
בְ  ר יִּ ְמָך ַהָמקֹום ֲאשֶׁ ְרַחק מִּ י יִּ יָך בֹו... כִּ ְבַחר ה' ֱאֹלהֶׁ ר יִּ נּו ַבָמקֹום ֲאשֶׁ יָך ָלשּום תֹּאְכלֶׁ ַחר ה' ֱאֹלהֶׁ

יָך ְבכֹּל אַ  ְשָערֶׁ ָך ְוָאַכְלָת בִּ יתִּ ּוִּ ר צִּ ר ָנַתן ה' ְלָך ַכֲאשֶׁ צֹּאְנָך ֲאשֶׁ ְבָקְרָך ּומִּ ָך... ְשמֹו ָשם ְוָזַבְחָת מִּ ַּות ַנְפשֶׁ
ר יִּ  ל ַהָמקֹום ֲאשֶׁ ָשא ּוָבאָת אֶׁ יָך תִּ ְהיּו ְלָך ּוְנָדרֶׁ ר יִּ יָך ֲאשֶׁ  כו(. -ְבַחר ה' )דברים יב, הַרק ָקָדשֶׁ

 וכן בפרשיות נוספות בספר דברים, ולדוגמא: 

ְמָך הַ  ְרַחק מִּ י יִּ ְבַחר ְלַשֵכן ְשמֹו ָשם ַמְעַשר ְדָגְנָך... כִּ ר יִּ יָך ַבָמקֹום ֲאשֶׁ ְפֵני ה' ֱאֹלהֶׁ ָמקֹום ְוָאַכְלָת לִּ
יָך ָלשּום ְשמֹו ָשם... וְ  ְבַחר ה' ֱאֹלהֶׁ ר יִּ יָך בֹו )דברים יד, ֲאשֶׁ ְבַחר ה' ֱאֹלהֶׁ ר יִּ ל ַהָמקֹום ֲאשֶׁ ָהַלְכָת אֶׁ
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אשר יאמר ", שמשמע שידעו משה? ועוד שאמר: "בהר ה' יראה"אמר בכאן 
: שאומרים עתה בדורנו כשעולים לרגלזה הוא מה ", שמשמעו כאלו אמר "היום

המועד בירושלים ולהשתחוות בהר הוא עולה לעשות  ,", כלומר' בהר ה' יראה'
ולפי זה לא כתב משה זה הפסוק רק  משה. ולא יתכן שיאמרו כן בימי ה'.

כאשר פירשתי בפסוק "והכנעני אז בארץ" בפרשת כתבוהו הנביאים האחרונים 
 .(112עמ'  , ח"א,)צפנת פענחם תבין זה , ומש)בראשית יב, ו( לך לך

ת ְפֵני  ה ָכל ְזכּוְרָך אֶׁ כלומר, הפסוק קובע שההר שבו אירעה העקידה הוא ההר שבו "ֵיָראֶׁ
ְשָרֵאל"   כך יכונה הר זה "היום". שו ,)שמות לד, כג ועוד(ָהָאדֹּן ה' ֱאֹלֵהי יִּ

רבינו, משום שבזמן  ומתי זה ה"היום" הזה? זמן זה אינו יכול להיות זמנו של משה
והר  –יה בית המקדש, שהרי לא נבחרה ירושלים משה רבינו לא נקבע עדיין היכן יה

, למעלה מארבע מאות שנה אחרי זמנו של משה עד לימי דוד המלך -המוריה בתוכה 
, ומשה רבינו עצמו לא ידע היכן יהיה המקום שייבחר. יתר על כן, אף לו ידע היכן רבינו

שעד לימי שלמה המלך לא עלו לרגל לירושלים ולא אמרו על הר  המקום, בוודאי
בונה  שלמה,ועל כרחך שהפסוק הזה נאמר לא לפני זמנו של  המוריה "בהר ה' ייראה".

)בביטוי "הנביאים האחרונים" כוונת המחבר היא כנראה: "הנביאים  המקדש הראשון
 כגון חגי, זכריה ומלאכי(.  לאחרוני הנביאים,דווקא המאוחרים לימי משה, ואין כוונתו 

 ערשו של עוגו. 

וא  ל ֲהֹלה הִּ ש ַבְרזֶׁ רֶׁ ֵנה ַעְרשֹו עֶׁ ים הִּ ר ָהְרָפאִּ תֶׁ יֶׁ ְשַאר מִּ ְך ַהָבָשן נִּ לֶׁ י ַרק עֹוג מֶׁ "כִּ
יש"   .)דברים ג, יא(ְבַרַבת ְבֵני ַעמֹון ֵתַשע ַאמֹות ָאְרָכּה ְוַאְרַבע ַאמֹות ָרְחָבּה ְבַאַמת אִּ

ר'  . ופירש)א, ב(הראב"ע בפירושו לדברים ערשו של עוג הוא הנושא החמישי שמונה 
 :יוסף ב"ר אליעזר

. פירוש "הנה ערשו ערש ברזל הלא היא ברבת בני עמון", משמעו "הנה ערשו"
שהוא מעיד להם שהיא ברבת בני עמון. וידוע כי משה לא נכנס אל ארץ בני 

 ,. ואחר שלא נכנס שם)דברים ב, לז( לא קרבת" עמון שנאמר "רק אל ארץ בני עמון
מאין ידע שהיתה ערשו של עוג בתוכה? וידוע כי ישראל לא באו ברבת עד ימי 

                                                                 
 

ל ַהָמקֹום -כג ם אֶׁ י אִּ יָך נֵֹּתן ָלְך. כִּ ר ה' ֱאֹלהֶׁ יָך ֲאשֶׁ ת ַהָפַסח ְבַאַחד ְשָערֶׁ ְזבַֹּח אֶׁ כה(; ֹלא תּוַכל לִּ
סַ  ת ַהפֶׁ ְזַבח אֶׁ יָך ְלַשֵכן ְשמֹו ָשם תִּ ְבַחר ה' ֱאֹלהֶׁ ר יִּ ר ֲאשֶׁ ַשְלָת ְוָאַכְלָת ַבָמקֹום ֲאשֶׁ ב... ּובִּ ח ָבָערֶׁ

יָך )דברים טז, ה ר ְוָהַלְכָת ְלאָֹּהלֶׁ יָת ַבבֹּקֶׁ יָך בֹו ּוָפנִּ ְבַחר ה' ֱאֹלהֶׁ ְמָך ָדָבר -יִּ ָפֵלא מִּ י יִּ ז(; כִּ
יָך בֹו. ְבַחר ה' ֱאֹלהֶׁ ר יִּ ל ַהָמקֹום ֲאשֶׁ יָת אֶׁ ְשָפט... ְוַקְמָת ְוָעלִּ ידּו ַלמִּ ר ַיגִּ י ַהָדָבר ֲאשֶׁ יָת ַעל פִּ .. ְוָעשִּ

ְבַחר ה' )דברים יז, ח ר יִּ ן ַהָמקֹום ַההּוא ֲאשֶׁ  י(.-ְלָך מִּ
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ואז ידעו שהיתה ערש עוג  31דוד ששלח את יואב וכבש את ארץ בני עמון,
ברבה. וזה ראיה כי אחר כן נכתב זה הפסוק בתורה ולא כתבו משה רק אחד 

 .(65)צפנת פענח ח"ב, עמ'  כתבו מהנביאים האחרונים

 32:)בתוך פירושו על "עזאזל"(כתב  רבי שלמה ב"ר שמואל הצרפתיואילו 

, כי יש לו חברים במקרא, כלומר 'ר כתבואחֵ 'ואל תתמה על מה שאני אומר 
 כמו "ויעל משה" עד "לעיני כל ישראל" ,הרבה יש שלא אמר משה רבינו

בת בני עמון", שזה ודאי לא כתבו משה, , וכמו "הלא הוא בריב(-)דברים לד, א
ת בני עמון, ומהיכן מפני שבשעה שאמר משה זה הפסוק עדיין לא היה ברב

 אלא ודאי אחר כתבו. היה יודע משה?
היה יכול להתנבא ברוח  ,אע"פ שמשה לא היה ברבת בני עמון :ואם תאמר

 :לומרהקודש ולומר "הלוא היא", ומפני מה אתה אומר שלא משה כתבו? ויש 
מדבר שיוצא ממנו  –מאי זו דבר היה יכול להתנבאות ולומר ברוח הקודש 

צורך, אבל בדבר שלא היה צורך כגון פסוק זה "הלוא היא" וכו', לא בא אליו 
רוח הקודש. וכיון שלא בא אליו רוח הקודש, והוא לא היה ברבת בני עמון, 

 מהיכן היה יודע? אלא ודאי לא כתבו משה.

ואף  ,רשו של עוג הנמצאת ברבת בני עמוןמפנה את הקורא להתרשם מע יצוין שהפסוק
מעצה זו כל עוד נשלטה  ליהנותאם ידע משה בנבואה דבר זה, לא יכול היה הקורא 

שהפסוק נכתב אחרי רבת בני עמון על ידי בני עמון העוינים. כך שניתן להסיק מכאן 
 . שנלכדה רבת בני עמון על ידי דוד המלך

משה רבינו לא יכול היה לדעת על ם הללו העלו טיעון מעניין נוסף: יאלא שהמפרש
ערשו של עוג. וביתר פירוט כתב רבי שלמה ב"ר שמואל, שאף שמשה רבינו היה נביא, 
אין הנבואה משמשת לעניינים שכאלה, ואין לתלות פרטי מידע שכאלה בנבואה. 

ות שנים, מאשר לומר לטעמו, סביר יותר להניח שהפסוק נכתב בתקופה מאוחרת במא
 שמשה קיבל בנבואה את המידע הזה.  

 רבי יהודה החסיד ]ג[.ג

רבי יהודה החסיד, ראש ישיבת רגנסבורג, מראשוני אשכנז והידוע מבין "חסידי 
הקדומים, נהג בדרך שונה מאשר הראב"ע )שפעל בדור שלפניו(. רבי יהודה  33אשכנז"

פות בתורה, ולא זו בלבד, אלא שייחס החסיד ביטא מפורשות את דעתו שקיימות הוס

 

יר ַהְמלּוָכה" )שמ"ב יב, כו(.  31 ת עִּ ְלכֹּד אֶׁ ם יֹוָאב ְבַרַבת ְבֵני ַעמֹון ַויִּ ָּלחֶׁ  "ַויִּ
 .277-276(, עמ' 5 אצל תא־שמע )לעיל הערה  32
 לעיל.  4 ראה הערה  33
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ימי כאנשי כנסת הגדולה שפעלו ב ,חלק מההוספות הללו לגורמים מאוחרים במיוחד
 בית השני. ה

נחלת רבי יהודה החסיד בלבד, אלא נחלתם של בני חוגו, כמו רבי  לא היתהגישה זו 
יהודה שלמה ב"ר שמואל הצרפתי שראינו מדבריו לעיל, או רבי משה, בנו של רבי 

 החסיד. 
משקפים ככל הנראה את התפיסה לפיה עזרא הסופר, ואנשי כנסת הגדולה  דבריהם

  בנספח א(. -)עוד בנושא זה  ביעת נוסח המקראמילאו תפקיד פעיל בקשפעלו על ידו, 
ייחוס הוספות אלה ב.  .הקביעה שיש הוספות בתורהא. לצד שני החידושים הללו: 

בצורה מפורשת יותר ההפרדה הם שני, משתקפת בדבריימי בית של מאוחרת הלתקופה 
בין פריטי מידע שסביר לייחס אותם לנבואה ולרוח הקודש, ובין פריטי מידע שלא סביר 

למה הדבר דומה? אם נלך לאדם שאנו לייחס אותם לגורמים אלה, אלא לידע האנושי. 
דשו מהו סבורים שרוח הקודש מתנוססת בו, לא נצפה בשל כך שהוא יידע ברוח ק

החידוש העיקרי בחוג זה הוא ולם א מספר הטלפון שלנו או מספר תעודת הזהות.
, ולא נרתעו מלכתוב העובדה שחכמים אלה לא ראו צורך בהסוואת דבריהם ברמזים

 דבריהם אלה בצורה מפורשת וגלויה. 
יצא לאור על ידי ש"פירושי התורה לרבי יהודה החסיד" שלהלן הן מספר המובאות 

בלחץ גורמים שונים, יצאה באותה השנה הרב החוקר יצחק שמשון לנגה בשנת תשל"ה. 
ומבלי ) רבי יהודה החסיד מהדורה מצונזרת, ובה הושמטו קטעים שונים מפירושו של
הציטוטים שלהלן הם מן . (שהדבר יבוא לידי ביטוי בעמוד השער של המהדורה השניה

 .המהדורה הראשונה והשלמה

 )רשימת מלכי אדום( בת מי זהבא. 

ְמֹל ן ַעְכבֹור ַויִּ ְשתֹו ְמֵהיַטְבֵאל ַוָיָמת ַבַעל ָחָנן בֶׁ ירֹו ָפעּו ְוֵשם אִּ ְך ַתְחָתיו ֲהַדר ְוֵשם עִּ
 .)בראשית לו, לט(ַבת ַמְטֵרד ַבת ֵמי ָזָהב 

לכן כתבו בימי כנסת הגדולה בחומש שלא תתמה איך בא עציון־גבר לאדום 
 .)ריה"ח(כמו שכתוב בדברי הימים 

ינו לעיל שלפי הרשב"ם פסוק זה לקוח מהפרשיה המונה את מלכי אדום, ורא
נכתבה פרשיה זו בתקופת השופטים )וככל הנראה כוונתו: סמוך להכתרת )בכת"י( 

רבי יהודה החסיד את הפסוק לעומת הרשב"ם, מייחס המלך הראשון על ישראל(. 
האמור לתקופה מאוחרת בהרבה: לאנשי כנסת הגדולה שפעלו בימי בית שני. הדרך 

שם לב לקושי שנובע  ריה"חמעניינת ומקורית. למסקנתו זו,  ריה"חשבה הגיע 
 מהפסוקים העוסקים ביישוב "עציון גבר": 

ת  כידוע, מאן אדום לתת לישראל לעבור בגבולו, כמו שנאמר: "ַוְיָמֵאן ֱאדֹום ְנתֹּן אֶׁ
ְשָרֵאל ֵמָעָליו"  לֹו ַוֵיט יִּ ְגבֻּ ְשָרֵאל ֲעבֹּר בִּ בֹּר ֵמֵאת ובספר דברים נאמר: "ַוַנֲע  .)במדבר כ, כא(יִּ
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יר ים ְבֵשעִּ ר"  ,ַאֵחינּו ְבֵני ֵעָשו ַהיְֹּשבִּ ְציֹּן ָגבֶׁ ְך ָהֲעָרָבה ֵמֵאיַלת ּוֵמעֶׁ רֶׁ דֶׁ  ,, כלומר)דברים ב, ח(מִּ
 גבר־בדרך הערבה, מאילת ומעציוןאלא עשו/אדום  לא עברו בשטח בניבני ישראל 

ר  . ומאידך, בספר דברי הימים כתוב: "ָאז ָהַלְך)שאינם בשטח אדום( בֶׁ ְציֹון גֶׁ ְשֹלמֹּה ְלעֶׁ
ץ ֱאדֹום"  רֶׁ ל ֵאילֹות ַעל ְשַפת ַהָים ְבאֶׁ חלק כן  ןגבר ה־עציוןאילת ו, הרי ש)דהי"ב ח, יז(ְואֶׁ

  ?ןתחוממארץ אדום, וכיצד עברו בני ישראל ב
גבר שייכת ־משיב על כך ריה"ח שבזמן הנדודים במדבר, עדיין לא היתה עציון

גבר ־הוספה מעניינת: רצונך לדעת מתי וכיצד נכללה עציון לאדום. וכאן מוסיף ריה"ח
בתחום ארץ אדום? על זאת עונה הפסוק שפתחנו בו, שלדעת ריה"ח מלמד שהנישואים 

ומציין גבר. ־של המלך הדר עם מהיטבאל הם אלה שהעניקו לממלכת אדום את עציון
ימי משה לימי  שנישואים אלה לא אירעו בזמן משה והנדודים במדבר, אלא ביןח ריה"

 שאול, המלך הראשון. 
קובע שמי שכתב את הפסוק בתורה הם אנשי כנסת הגדולה, שפעלו וריה"ח מוסיף 

ריה"ח כותב שהסיבה שבגללה נכתב בכלל סיפור המעשה עם מהיטבאל בימי בית שני. 
אשת מלך אדום, היא על מנת להסביר לקורא את הסתירה בין הפסוקים שלפיהם עציון 

של אדום, לבין הפסוקים שמופיעים בספר דברי הימים, לפיהם עציון גבר  גבר אינה
 שייכת לאדום. 

הקביעה שאנשי כנסת הגדולה הם אלה שהוסיפו את הפסוק, נובעת ככל הנראה 
מתפיסת פעלם של אנשי כנסת הגדולה )ובתוכם עזרא הסופר( בעריכת כתבי הקודש 

 34לעיל. וקביעת נוסחם, כמו שציינתי
 ת לשונו:ואעתיק א

גבר, כמו ־. ואם תאמר: היאך באו לעציון)דברים ב, ח(" גבר־מאילת ומעציון"
, והלא של אדום היה, )במדבר לג, לו( "גבר־שאומר באלה מסעי: "ויסעו מעציון

 גבר על שפת הים בארץ אדום"־כדאמר בדברי הימים: "ואז הלך שלמה לעציון
 ? )דהי"ב ח, יז(

גבר לא היה של אדום כי אם מלך ־יד( שעציוןואומר אבי )= רבי יהודה החס
גבר ־והיא הכניסה לו את עציון )בראשית לו, לט(אדום נשא מהיטבאל בת מטרד 

 

מקריאה ראשונה, ניתן היה לטעון שריה"ח מציין כאן את אנשי כנה"ג מסיבה פשוטה: הפסוק הקשה   34
ים, ספר מאוחר והסותר, שבגללו הוסיפו בתורה את הפסוק אודות מהיטבאל, הוא מספר דברי הימ

ללא ספק, המתאר את שיבת ציון. לכך, מי שהוסיף את הפסוק על מנת לפתור סתירה זו, פעל בהכרח 
בזמנם של אנשי כנה"ג לכל המוקדם. אמנם יש קושי בהסבר זה, משום שפסוק דומה מופיע גם בספר 

פי המסורת את ספר מלכים )מל"א ט, כו(. אם כן יכולנו לייחס את ההוספה לירמיה הנביא, שכתב על 
מלכים )ב"ב טו ע"א(. )ואף שריה"ח אינו מציין כלל את הפסוק במלכים, יש להניח שהכירו(. יתר על 
כן, גם בקטע שלהלן נראה שריה"ח מייחס פסוק שבתורה ליהושע או לאנשי כנה"ג. במקרה זה, ברור 

לימי אנשי כנה"ג, ובכל לכל אחד מן הנביאים שפעלו בין ימי יהושע את הפסוק שיכול היה לייחס 
 להם, כנראה מהטעם שציינתי.אותו זאת בחר לייחס 
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)שמתוך( ]שמתוכה[ היו מביאין הזהב מן מלכות שהוא נמצא, כמו מרשיילא או 
פנדייא שעוברים דרך שם לעכבו, כך לא היו יכולין לילך אחר הזהב אם לא היו 

שהכניסה לו עיר שממנה  - )שם(גבר מתחילה, זה "בת מי זהב" ־וןבאין לעצי
הולכין במים עד הזהב. וזהו לא נעשה עדיין בימי משה כי אם "לפני מלוך מלך 

, פירוש: קודם שמלך שאול אחריכן, אבל בימי )בראשית לו, לא( לבני ישראל"
בא שלא תתמה איך  שלמה כבר נעשה. לכן כתבו בימי כנסת הגדולה בחומש

  35גבר לאדום כמו שכתוב בדברי הימים.־עציון

  וישם את אפרים לפני מנשהב. 

ְשָרֵאל ֵלאמֹּר:  ,ַוְיָבֲרֵכם ַביֹום ַההּוא ֵלאמֹור ם "ְבָך ְיָבֵרְך יִּ ְפַריִּ ים ְכאֶׁ ְמָך ֱאֹלהִּ ְישִּ
ה ְמַנשֶׁ ְשָרֵאל "ְוכִּ ר יִּ ה. ַויֹּאמֶׁ ְפֵני ְמַנשֶׁ ם לִּ ְפַריִּ ת אֶׁ ם אֶׁ י ֵמת, , ַוָישֶׁ ֵנה ָאנֹּכִּ ל יֹוֵסף: הִּ אֶׁ

ם ַאַחד ַעל  י ְלָך ְשכֶׁ י ָנַתתִּ ם. ַוֲאנִּ ץ ֲאבֵֹּתיכֶׁ רֶׁ ל אֶׁ ם אֶׁ ְתכֶׁ יב אֶׁ ם ְוֵהשִּ ָמכֶׁ ים עִּ ְוָהָיה ֱאֹלהִּ
ַיד ָהאֱ  י מִּ ר ָלַקְחתִּ יָך ֲאשֶׁ יַאחֶׁ י ּוְבַקְשתִּ י ְבַחְרבִּ  .כב(-)בראשית מח, כ מֹּרִּ

משה... ויהושע כתבו ]או[ אנשי כנסת  פירש אבי: לא על יעקב נאמר כי על
 .)ריה"ח(הגדולה 

על הפרשיה הזו יש לרבי יהודה החסיד פרשנות מקורית במיוחד. ואפתח בפרשנות שלו 
י  י ְבַחְרבִּ ַיד ָהֱאמֹּרִּ י מִּ ר ָלַקְחתִּ יָך ֲאשֶׁ ם ַאַחד ַעל ַאחֶׁ י ְלָך ְשכֶׁ י ָנַתתִּ לפסוק כב: "ַוֲאנִּ

י". היכן מצאנו שיעקב כבש נחלה מאת האמורי בחרבו ובקשתו? והיכן מצאנו  ּוְבַקְשתִּ
דברי משה עצמו, משנחלה זו ניתנה ליוסף? ריה"ח משיב על כך: הפסוק הזה הוא 

שהיכה את האמורי )סיחון ועוג( ונתן מארצם לחצי שבט המנשה. ואומר משה: אחרי 
ל נחלה כפולה, אשר קבע יעקב שמנשה ואפרים ינחלו כיתר השבטים )והיינו שיוסף יקב

אני במימוש צוואתו זו של יעקב, ונתתי לך )למנשה( את החלק  החילותי 36,כדין בכור(
 הנוסף, והוא החלק שניתן לחצי המנשה בארץ האמורי. 

ה" אינו מתייחס לברכת  ְפֵני ְמַנשֶׁ ם לִּ ְפַריִּ ת אֶׁ ם אֶׁ ממשיך ריה"ח וטוען: הפסוק "ַוָישֶׁ
שה )שהרי אם כך, אין הפסוק משמיענו דבר שלא הקדים את אפרים למנ, בה הוא יעקב

בסידור הדגלים והמחנות, כאשר משה קבע  ידענו(, אלא הוא מתייחס למעשיו של משה
ְבאָֹּתם ָיָמה", ככתוב: המחנהכראש דווקא את אפרים  ם ְלצִּ ְפַריִּ ל ַמֲחֵנה אֶׁ גֶׁ ְוָעָליו ַמֵטה ... דֶׁ

ה  אפרים לפני מנשה".  , ובכך הוא "שם אתכ(-)במדבר ב, יח" ְמַנשֶׁ

 

. המשפט האחרון 198עמ'  ,(שגיאה! הסימניה אינה מוגדרת.ראו הערה על פי המהדורה הראשונה )  35
  המצונזרת.הושמט במהדורה 

י  36 ְשָרֵאל, כִּ ן  כמו שנאמר: "ּוְבֵני ְראּוֵבן ְבכֹור יִּ ְבֵני יֹוֵסף בֶׁ ְתָנה ְבכָֹּרתֹו לִּ יו נִּ הּוא ַהְבכֹור, ּוְבַחְּללֹו ְיצּוֵעי ָאבִּ
ְתַיֵחש ַלְבכָֹּרה" )דהי"א ה, א(. ופירש המלב ְשָרֵאל, ְוֹלא ְלהִּ "ם: "ומה שנתנה הבכורה לבני יוסף היה ייִּ

ס לבכורה, שלענין רק לקחת פי שנים, שלכן היה ממנו שני שבטים מנשה ואפרים, אבל לא להתיח
 היחוס נשאר ראובן הבכור כי הוא נולד ראשונה."
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וכאן מגיע הריה"ח לנקודה האחרונה: מדוע בפסוק כ"ב מתנסח משה בגוף ראשון 
)"ואני נתתי"(, ואילו בפסוק כ' מתנסח משה בגוף שלישי )"וישם", ולא: "ואשים"(? 

יהושע או על ידי משה עצמו אלא על ידי כתב נלא כ' פסוק ותשובתו המפתיעה היא ש
 לכן נכתב פסוק זה בגוף שלישי. אנשי כנסת הגדולה, ו

 : (65-64)עמ'  וזה לשונו

: לא על יעקב )= רבי יהודה החסיד( פירש אבי", וישם את אפרים לפני מנשה"
בראש דגל, בעבור  - "את אפרים לפני מנשה משה"וישם שה, נאמר כי על מ

ויהושע כתבו ]או[ אנשי כנסת  ".ואחיו הקטון יגדל ממנו" :שיעקב אמר
ואני שמתי את אפרים לפני "שאם תאמר משה כתבו, היה לו לומר:  הגדולה,

אבי  רש. ופי"ואני נתתי לך שכם אחד על אחיך", כמו שיש אחריכן: "מנשה
אפרים ומנשה " :בעבור שמשה ידע שיעקב אמר ,שמשה כתבו בשנת הארבעים

ממלכת עוג בבשן  ,לחצי שבט המנשה ,, לכן נתתי לו"כראובן ושמעון יהיו לי
שמן הדין כל מה שנטל אפרים בארץ  .שמשה הרגו מלכת סיחון מלך האמוריומ

היה לו להיות לאפרים ומנשה, ונמצא כל חלק מנשה יתר על אפרים בעבור 
ונתתי לחצי שבט מנשה מה  ,כבר התחלתי במצווה :הבכורה. ומשה אמר

שנתתי, לכך מה שציויתי ליהושע ולשנים עשר החולקים את הארץ ליתן 
 ולחצי שבט המנשה כפי חלק המגיעם. כאחד מן השבטיםלאפרים 

 מלח ברית אלהיךג. 

ָך ַעל  ְנָחתֶׁ יָך ֵמַעל מִּ ית ֱאֹלהֶׁ ַלח ְברִּ ית מֶׁ ְמָלח ְוֹלא ַתְשבִּ ַלח תִּ ְנָחְתָך ַבמֶׁ ְוָכל ָקְרַבן מִּ
ַלח  יב מֶׁ  .)ויקרא ב, יג(ָכל ָקְרָבְנָך ַתְקרִּ

מלח ברית "אז הוסיפו וכתבו...  ,"אתם נצבים"ואחר שמשה רבינו כתב זה ב
 .)רבי משה בן רבי יהודה החסיד( "אלהיך

 מהי משמעות המלים "ברית אלהיך" בחלקו האמצעי של הפסוק?
 לכאורה, היינו מצפים לפסוק שינוסח כך:

ְמָלח  ַלח תִּ ְנָחְתָך ַבמֶׁ  ְוָכל ָקְרַבן מִּ
ָך  ְנָחתֶׁ ַלח ֵמַעל מִּ ית מֶׁ  ְוֹלא ַתְשבִּ

ַלחַעל ָכל ָקְר  יב מֶׁ  ָבְנָך ַתְקרִּ

 רבי יהודה החסיד השיב על כך:  "ברית אלהיך" זו, מה טיבה?

זו מלח סדומית שכתוב  :ולא תשבית מלח ברית אלהיך. אמרו )להם( ]חכמים[
גפרית " :, ומה כתיב שם)דברים כט, יא(" לעברך בברית ה אלהיך ובאלתו" :בו
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 .)שם(" כמהפכת סדום ועמורה" :, וסיפא דקרא)שם כב(" ומלח שריפה כל ארצה
 משם אבי.  37כך הגיד לי רי"ם

כלומר: בפרשת ניצבים נכרתה ברית עם העם, ונאמר בה ששבט שלא יציית לברית, 
המשמעות של  זו יחריב ה' את ארצו באמצעות גפרית ומלח, "כמהפכת סדום ועמורה".

 מלח יש תפקיד בשמירה על הברית. ל –"מלח ברית אלהיך" 
זה עורר קושיא אצל רבי משה בנו של ריה"ח, שהרי פרשת ניצבים נאמרה הפירוש ה

בסוף ימי משה, שנים רבות אחרי פרשיית "ולא תשבית", ונמצא שכאשר נאמרה פרשת 
"ולא תשבית", עדיין לא היה המלח "מלח ברית אלוהיך"? ומשיב רבי משה שהביטוי 

 "ברית אלהיך" נוסף בפרשיה אחר כך. וזה לשונו:

ענין אחר: שמא  נראה לתרץ...נאמר בסוף ימיו של משה? ולי והלא זה וקשה 
בסתם, ואחר שמשה רבינו  "ולא תשבית מלח מעל מנחתך"מתחילה היה כתיב 

גפרית ומלח שרפה כל " אח"כ:ו "לעברך בברית ה' אלוקיך ובאלתו"כתב זה )= 
 יך". מלח ברית אלה"? "מלח"מה  :, אז הוסיפו וכתבו"אתם נצבים"(, ב"ארצה

מלבד הקביעה שהמלים "ברית אלהיך" הם הוספה, מאלף הדבר שרבי משה כותב: 
"הוסיפו וכתבו", הניסוח בלשון רבים מורה על כך שאין מדובר בהוספתו של משה 
עצמו או יהושע, ומן הסתם התכוון אף כאן לאנשי "כנסת הגדולה", להם ייחס אביו 

 הוספות במקומות אחרים. 

 שירת הבארד. 

ים ָכרּוָה  ָאז י ְבֵאר ֱענּו ָלּה. ְבֵאר ֲחָפרּוָה ָשרִּ יָרה ַהזֹּאת ֲעלִּ ת ַהשִּ ְשָרֵאל אֶׁ יר יִּ ָישִּ
יֵאל  ַנֲחלִּ יֵאל ּומִּ ַמָתָנה ַנֲחלִּ ְדָבר ַמָתָנה. ּומִּ מִּ ְשֲענָֹּתם ּומִּ ְמחֵֹּקק ְבמִּ יֵבי ָהָעם בִּ ְנדִּ

ְשֵדה מ ר בִּ ָבמֹות ַהַגְיא ֲאשֶׁ ימֹּן ָבמֹות. ּומִּ ְשָקָפה ַעל ְפֵני ַהְישִּ ְסָגה ְונִּ ֹוָאב רֹּאש ַהפִּ
 .כ(-)במדבר כא, יז

כתובים שייתכן שנוספו בתורה אחרי ימי משה. בפסקה המעניינת עסקנו בעד כה 
שלהלן מעלה רבי יהודה החסיד את האפשרות של קטעים שהיו כלולים בתורה והוצאו 

 ממנה בשלב מאוחר יותר. 
א שבעקבות הנס שנעשה לישראל כאשר ה' סיפק להם ופרשיה זו הל הרווחהפירוש 

 מים לשתיה, שרו ישראל את השירה הזו שמתחילה במלים "עלי באר" וכו'. 
, והמים סבור ריה"ח שהשירה ששרו ישראל אינה אודות הבארבניגוד לפירוש הזה, 

היא אודות הללו )"עלי באר ענו לה" וכו'(. אלא השירה ותוכן השירה אינו הפסוקים 
בספר  ההצלה מסיחון ומעוג, ותוכן השירה הוא "הלל הגדול" )כלומר, פרק קלו

 

 (.83, הערה 50רבי יצחק מרוסיא, תלמידו של רבי יהודה החסיד )פרג'ון, עמ'   37
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משה יחד עם בני ישראל. אלא שלצורך אמירת השירה על ההצלה  (, שאמרֹותהלים
הגדולה, חיפשו בני ישראל מקום שיש בו באר שתספק כל צרכיהם, ושם הם אמרו את 

בתחילה הצלה מסיחון ועוג. וכותב ריה"ח שה אודותהשירה )כלומר את "הלל הגדול"( 
יבץ אותה בספר היתה שירה זו כתובה בתורה, אלא שדוד המלך הסירה מן התורה וש

 התהלים שלו. 
 :(185-184)עמ'  וזה לשונו

שלאחר  ,זהו הלל הגדול :. פירש מורי אבי"את השירה הזאת אלאז ישיר ישר"
ב וה זה השיר, ובחומש היה כתשניצולו מסיחון ועוג ועברו נחל ארנון אז נעש

אלא שדוד המלך הסיר כל מזמורי יתמי של משה שבחומש וחיברן בספר 
 "עוג"ו "סיחון"ו ,על מן אמרו "נותן לחם לכל בשר" :תהלים שלו. ותדע לך

נותן לחם לכל ", י לעולם חסדו"לסיחון מלך האמורי כ" :על כן הזכיר ,הזכיר
שהמטיר  רוש:, פיי לעולם חסדו"ים כהודו לאל השמ" י לעולם חסדו",בשר כ

 :להם לחם מן השמים. בא יהושע והוסיף ועשה מזמור שני שדומה לזה
", ת כנעןוולכל ממלכ" :דוש אחדיוהוסיף רק ח ,)תהלים קלה(" ה'שעומדים בית "

 :על ידי נס זה נעשה. וכשדוד כיבש את ציון הוסיף גם הוא שיטה אחת פירוש
. וכן היה דרך באותן )תהלים קלה, כא( "מציון שוכן ירושלים הללויה ה'ברוך "

הימים שהיו מתקנין שירה על ידי נס היו חוקרים אנה באר מים טובים וקרים 
)תהלים סח,  אל"ממקור ישר ה'אלהים במקהלות ברכו " :וזהו ,וטוב לחנות עליו

, כי פטים ה, יא()שו ה'"מקול מחצצים בין משאבים שם יתנו צדקות " :וכן ,כז(
. קיזלי"ן בלשון אשכנז ושם מים קרים מחצצים הם אבנים קטנים שקוראים

כי באר חשוב  38,זהו שאמר משה: אל תתמה מה אנו משוררים על באר זה
הוא. "באר חפרוה שרים", ישראל, להוליכו בסילונות תחת הקרקע כל אחד 

 רוש, פי"י העםכרוה נדיב"בעומק כדי להמשיכה למרחוק.  "חפרוה"לעירו. 
בהמשכה בעלמא ובחקיקה היו מטין אותה  י אםבחפירות ולא עמוקות כ

המשיכוהו עד  "וממדבר". "במשענותם" :ומשעינין אותו כל אחד לעירו, זהו
המשיכוהו עד  "ומנחליאל" ",נחליאל"המשיכוהו ל "וממתנה" ",מתנה"עיר 

גיא "פילוהו תוך והש ,לא יכלו להמשיכו עוד יותר בגובה "ומבמות" ",במות"
. ראה כמה מבוע גדול היה לו שהיה מספיק מים לכל אילו "אשר בשדה מואב

וזאת  המקומות, לכן יכלו ששים ריבוא לחנות עליו ולשורר במקהלותם.
אחר מלחמת סיחון ועוג הוא מקומה, אלא בעבור  ,הפרשה אינה במקומה

 שהזכיר בארה הזכיר השירה. 

 
 

 סמוך לבאר הזו.דווקא כלומר, מדוע אנו אומרים את השירה על סיחון ועוג,   38



 29 פסוקים שלא כתבם משה 
 

 

 

 עזאזל -צרפתי רבי שלמה ב"ר שמואל ה ]ד[.ג

ָחד ַלֲעָזאֵזל ָחד ַלה' ְוגֹוָרל אֶׁ ם גָֹּרלֹות גֹוָרל אֶׁ ירִּ יב  .ְוָנַתן ַאֲהרֹּן ַעל ְשֵני ַהְשעִּ ְקרִּ ְוהִּ
ר ָעָלה ָעָליו ַהגֹוָרל ַלה' ְוָעָשהּו ַחָטאת יר ֲאשֶׁ ת ַהָשעִּ ר ָעָלה  .ַאֲהרֹּן אֶׁ יר ֲאשֶׁ ְוַהָשעִּ

ְדָבָרהָעָליו ַהגֹוָרל ַלֲעָזאֵזל ָיֳע  ְפֵני ה' ְלַכֵפר ָעָליו ְלַשַּלח אֹּתֹו ַלֲעָזאֵזל ַהמִּ  ַמד ַחי לִּ
 .י(-)ויקרא טז, ח

 :אבן עזראאודות "עזאזל" כתב רבי אברהם 

ואם יכולת להבין הסוד שהוא אחר מלת עזאזל תדע סודו וסוד שמו, כי יש לו 
ושלש חברים במקרא. ואני אגלה לך קצת הסוד ברמז בהיותך בן שלשים 

 .תדענו

של אלה פרש את דבריו מ 39הבאתי לעיל,שמדבריו , רבי שלמה ב"ר שמואל הצרפתי
עם זאת  41ורבי יוסף ב"ר אלעזר, 40היטיבו לפרש ממנו הרמב"ןשבנקודה זו הראב"ע. אף 

 דבריו על מנת לעמוד על דעתו של רבי שלמה ב"ר שמואל עצמו:את אביא 

ומהו עזאזל? המדבר. שכן בלשון פירוש שמו של עזאזל שהוא כמו מדבר... 
... ואל תתמה על מה שכתב בתורה לשון ארמי, 'עזאזל'ארמי קורים למדבר 

מפני שלא כתב הוא זה הפסוק. וזה הוא הסוד שאנו אומרים שלא אמר משה זה 
כי יש לו "הפסוק אלא אחר כתבו. ואל תתמה על מה שאני אומר אחר כתבו, 

א אמר משה רבינו כמו "ויעל משה" עד , כלומר הרבה יש של"חברים במקרא
"לעיני כל ישראל", וכמו "הלא הוא ברבת בני עמון", שזה ודאי לא כתבו משה, 
מפני שבשעה שאמר משה זה הפסוק עדיין לא היה ברבת בני עמון, ומהיכן 

אע"פ שמשה לא היה ברבת  :אלא ודאי אחר כתבו. ואם תאמר ?היה יודע משה
, ומפני מה אתה "הלוא היא"א ברוח הקודש ולומר בני עמון היה יכול להתנב

מאי זו דבר היה יכול להתנבאות ולומר  :אומר שלא משה כתבו? ויש לומר
כגון פסוק  ,מדבר שיוצא ממנו צורך, אבל בדבר שלא היה צורך –ברוח הקודש 

וכו', לא בא אליו רוח הקודש. וכיון שלא בא אליו רוח הקודש,  "הלוא היא"זה 
 

 .5סוף פרק ג]ב[. וראו הערה   39
"והנה ר"א נאמן רוח מכסה דבר, ואני הרכיל מגלה סודו שכבר גלו אותו רבותינו ז"ל במקומות רבים...   40

והנה רמז לך ר"א שתדע סודו כשתגיע לפסוק ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים. והמלה מורכבת, 
 וחביריה רבים" )רמב"ן, ויקרא טז, ח(. 

פירוש: כי עזאזל  –היא מלת "המדברה"... "וסוד שמו"  -סוד שהוא אחר מלת עזאזל" "פירוש: "ה  41
פירוש: כי 'אזל' הוא לשון  –מורכב משתי מלות 'עז' 'אזל', ופירושו שהעז הלך... "חברים במקרא" 

ארמית, אמר כי גם יש במקרא מלות אחרות בלשון ארמית כמו 'אזלת יד'... "בהיותך בן שלושים 
פירוש: ... ופירוש דבריו, כי אם תספור ממלת עזאזל ל"ג פסוקים יגיע סוף מספרם   –ענו" ושלוש תד

עד "ולא יזבחו עוד את זבחיהם לשעירים", ואם תבין הפסוק ההוא אז תבין כי השעירים הם עזאזל, כי 
 (.18-17העז הוא השעיר..." )צפנת פענח, עמ' 
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יה ברבת בני עמון, מהיכן היה יודע? אלא ודאי לא כתבו משה. וכן, והוא לא ה
"הכנעני אז בארץ" שאמר הגאון בפרשת לך לך "ייתכן... יש לו סוד והמשכיל 

 ר כתבו. אם שכנען ]לא[ תפשו מיד אחר, אם כן אחֵ  :יבין וידום" פירוש

יה כתוב נמצא אפוא שלפי רבי שלמה ב"ר שמואל, הביטוי המפורסם "עזאזל" לא ה
בתורת משה שיצאה תחת ידו, ונוסף אחרי ימי משה. רבי שלמה לא פירש מתי לדעתו 
נוסף הביטוי, אולם ניכר שכוונתו לימי הבית השני, שהלא הקושי שמעורר הפסוק הוא: 

טומן מדוע נכלל בו ביטוי ארמי. והתירוץ: שהביטוי נוסף בתקופה המאוחרת לימי משה, 
אירע שדבר  שבה היתה לארמית אחיזה בלשוננו, ף בתקופהשהוא נוסבחובו את ההנחה 

  .רק אחרי החורבן, כאשר ישראל גלה מארצו לבבל דוברת הארמית

  42רד"ק [.ה]ג

למיעוט ידיעתי, הרד"ק אינו כותב במפורש שיש הוספות בתורה שלא כתבן משה. 
 אמנם לדעתי ניתן להסיק מסקנה זו מדבריו. 

 ים: הפסוקנמרץ בקיצורכאן , ואציינו רק ד, סעיף ד()פבאחד המקורות אעסוק בהמשך 
ְרדֹּף" ת ה' ַוַיְרֵאהּו, וכן ")בראשית יד, יד(" ָדן ַעד ַויִּ ץ ָכל אֶׁ ת ָהָארֶׁ ְלָעד אֶׁ  )דברים לד, א(" ָדן ַעד ַהגִּ

זכתה העיר דן לשמה  כט(-)יח, כומעוררים קושי ניכר, שכן לפי המתואר בספר שופטים 
 . , זמן רב אחרי פטירתו של משהרק בימי השופטים

כותב במפורש שמשה רבינו כתב פסוק זה על  )בראשית יד, יד(הרד"ק בפירושו לתורה 
משתמע שלדעתו הפסוק "וירדוף עד  )שמו"א ד, א(שם סופו. אמנם מפירושו לספר שמואל 

 דן" נכתב בזמן שכבר נקראה העיר כך. כלומר, בתקופת השופטים.
חילופי הנוסח במקרא. נוסף בדברי הרד"ק אני רואה בפירושו לתופעת  מקור

מסביר הרד"ק כיצד ייתכן שבספר דברי הימים נקרא  )דהי"א א, ז(בפירושו לדברי הימים 
הרד"ק מסביר  43עם מסוים "רודנים" ואילו בספר בראשית נקרא אותו עם "דודנים".

ר דומות זו לזו, ולפיכך הקוראים "בספרי היחסים הנכתבים בימים -שהאותיות ד
אף  ,ו קוראים בדל"ת ויש שהיו קוראים ברי"ש" )לשון הרד"ק(הקדמונים, יש שהי

שמדובר באותו אדם או עם. לפיכך נכתבו במקורותינו שתי האפשרויות, להודיענו 
שמדובר באותו אדם/עם. ומוסיף הרד"ק ואומר שזה גם ההסבר לחילופים כמו 

 "רבלתה"/"דבלתה", "רעואל"/"דעואל". 
אינו כשאר החילופים, שכן שני המופעים הללו  והנה, חילוף הנוסח רעואל/דעואל

 , ומתייחסים לאדם שחי בתקופתו של משה. עצמה מופיעים בתורה

 

 י פרשני המקרא.מגדול ., פרובנס(1235-1160רבי דוד קמחי )  42
'נוסח ספרות חז"ל, ר במקרא נפוצים מאד, וכתבתי על כך בהרחבה במאמרי: -חילופי נוסח מסוג ד  43

 .התפילה וכתבי הקודש'

http://www.yahadut.org.il/maamarim/nusach.pdf
http://www.yahadut.org.il/maamarim/nusach.pdf
http://www.yahadut.org.il/maamarim/nusach.pdf
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אחר  פסוק, וב)במדבר א, יד(בפסוק אחד נאמר שאביו של אליסף נשיא גד הוא דעואל 
 . )במדבר ב, יד(נאמר שאביו של אליסף הוא רעואל 

וסח, נצטרך לומר הזו של חילופי הנהמסוימת לפי הרד"ק, שמביא את הדוגמא 
שכאשר נכתבו פסוקים אלה בתורה, היו אנשים שחשבו שלאביו של אליסף קוראים 
"דעואל", והיו אנשים שחשבו שקוראים לו "רעואל", משום שכך פיענחו את שמו בספרי 

אם  טענה זו לא ניתן לאמרה. אולם שני השמותבתורה , ולכן נכתבו היוחסין הקדמונים
פסוקים הללו, שהרי משה חי בדורו של אליסף, ובאותו נניח שמשה הוא זה שכתב את ה

ובוודאי  ,זמן שם אביו של אליסף לא נלמד מספרי יוחסין קדמונים אלא מידיעה ישירה
ק לחילופי הנוסח "שנתן אפוא הרדההסבר  .אליסף ובני דורו ידעו מה שמו של אביו

בתקופה  (לדעתו)דעואל/רעואל אינו מובן אלא אם נניח שהרשימות הללו נוספו לתורה 
 ו ספרי יוחסין. לשם אביו של אליסף הנשיא הי יםהיחידי ותמאוחרת, כשהמקור
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 האיחור ניכר עליהםנוספים שפסוקים ד. 

 

 קבורת משה וחוות יאיר –"עד היום הזה" א. 

פעם. איזה יום הוא "היום הזה"? שני  84מופיע במקרא יום הזה" "עד ה הצירוף
 פתרונות שונים הוצעו בפרשנים לשאלה זו:

 44יומו של הכותב. - יום שבו נכתב הדברלפי גישה אחת, הכוונה היא: עד ה
יומו של הקורא. ובמלים  - עד היום שבו נקרא הדבר, הכוונה היא: שניהלפי גישה 

  45יהיה קיים אדם שיכול לקרוא בו(.וסיף להתקיים ויטקסט האחרות: לנצח )כל עוד 
מד והראשונה, חייבים אנו לומר שכותב המשפט "עד היום הזה" ע גישהלפי ה

הוא יכול להתבטא ולומר שמאז  כי לכךבריחוק זמן מן המאורע אותו הוא מתאר, ו
 לא השתנה מאומה.  –ועד היום הזה המתואר שאירע המאורע 

כמה וכמה פסוקים  מצטטנאל בהקדמתו לספר יהושע, אחרי שהוא וכך כותב האברב
 שבהם נאמר "עד היום הזה": 

איך יאמר בהם 'עד היום הזה', והנה הכתיבה היתה  ,ואם יהושע כתב כל זה
סמוכה לעשיית הדברים ההמה? וכח מאמר 'עד היום הזה' יורה בהכרח שנכתב 

 זמן רב אחרי שקרו הדברים. 

 ל היא שספר יהושע לא חובר על ידי יהושע עצמו. מסקנתו של האברבנא
להלן כמה דוגמאות המדגימות בבירור שהביטוי "עד היום הזה" מכוון לימיו של 

, מכיון שהאירועים המתוארים )הכוללים גם את ימינו אנו( הכותב ולא לימי הקורא
  :פסוקים הללו בטלו לפני אלפי שניםב

  ם אָֹּתּה יֹוֵסף ְלחֹּק ַע ש" "ַוָישֶׁ ם ְלַפְרעֹּה ַלחֹּמֶׁ ְצַריִּ ה ַעל ַאְדַמת מִּ ד ַהיֹום ַהזֶׁ
  .)בראשית מז, כו(

 

י מֹוָאב ַעד ַהיֹובפירושו רשב"ם כך כתב הלדוגמא,   44 ם" )בראשית יט, לז(: "עד היום על הפסוק "הּוא ֲאבִּ
ב  , בפירושועד ימי הסופר שכתב את הדבר". והרד"ק -בימי משה. וכן כל 'עד היום'  - על הפסוק "ַוֵישֶׁ

ה" )יהושע טו, סג( ם ַעד ַהיֹום ַהזֶׁ ירּוָשַלִּ ת ְבֵני ְיהּוָדה בִּ י אֶׁ  -: "ומה שאמר 'עד היום הזה' כתב ַהְיבּוסִּ
ה" )שופטים א, כא( יהושע כתב כן"; ועל  ם ַעד ַהיֹום ַהזֶׁ ירּוָשַלִּ ן בִּ ְנָימִּ ת ְבֵני בִּ י אֶׁ ב ַהְיבּוסִּ הפסוק "ַוֵישֶׁ

שמואל הנביא כתב כן, כי הוא כתב ספר שופטים לפי  -כתב הרד"ק: "ומה שאמר 'עד היום הזה' 
עיף ה( דברי ר' יוסף וראו לעיל )פרק ג]ב[, סהקבלה ובימיו היה עדין היבוסי בירושלם ואף בימי דוד". 

ב"ר אליעזר על הפס' "אשר יאמר היום", וראו להלן דברי האברבנאל על ספר יהושע, ודברי ראב"ע 
 .על קבורת משה

 -: "היום כתב רש"י בפירושו "אשר ייאמר היום בהר ה' ייראה" )בראשית כב, יד( על הפסוקלדוגמא,   45
שכל הדורות הבאים הקוראים את המקרא הזה  הימים העתידין, כמו 'עד היום הזה' שבכל המקרא,

 אומרים 'עד היום הזה' על היום שעומדים בו".
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  ם ְפֵניהֶׁ י מִּ ת ַהחֹּרִּ יד אֶׁ ְשמִּ ר הִּ יר ֲאשֶׁ ים ְבֵשעִּ ְבֵני ֵעָשו ַהיְֹּשבִּ ר ָעָשה לִּ "ַכֲאשֶׁ
ה"  ם ַוֵיְשבּו ַתְחָתם ַעד ַהיֹום ַהזֶׁ יָרשֻּ  .)דברים ב, כב(ַויִּ

  ְקָרא ה" "ַויִּ יר ַעד ַהיֹום ַהזֶׁ ת ַהָבָשן ַחּוֹּת ָיאִּ   .)דברים ג, יד(אָֹּתם ַעל ְשמֹו אֶׁ

  ה ַוָיָשב ה' ֵמֲחרֹון ַאפֹו ַעל ֵכן ָקָרא ים ָגדֹול ַעד ַהיֹום ַהזֶׁ ימּו ָעָליו ַגל ֲאָבנִּ "ַוָיקִּ
ה"  ק ָעכֹור ַעד ַהיֹום ַהזֶׁ   .)יהושע ז, כו(ֵשם ַהָמקֹום ַההּוא ֵעמֶׁ

  ְזַבח ה' ַעד ם ָלֵעָדה ּוְלמִּ ים ְושֲֹּאֵבי ַמיִּ ַע ַביֹום ַההּוא חְֹּטֵבי ֵעצִּ ְתֵנם ְיהֹושֻּ "ַויִּ
ה"    .)יהושע ט, כז(ַהיֹום ַהזֶׁ

  "ה ְשָרֵאל ַעד ַהיֹום ַהזֶׁ ב יִּ רֶׁ ב ְגשּור ּוַמֲעָכת ְבקֶׁ   .)יהושע יג, יג("ַוֵישֶׁ

 ת ְבֵני ְיה י אֶׁ ב ַהְיבּוסִּ ה" "ַוֵישֶׁ ם ַעד ַהיֹום ַהזֶׁ ירּוָשַלִּ   .)יהושע טו, סג(ּוָדה בִּ

  "ה ם ַעד ַהיֹום ַהזֶׁ ְפַריִּ ב אֶׁ רֶׁ י ְבקֶׁ ב ַהְכַנֲענִּ   .)יהושע טז, י("ַוֵישֶׁ

  ְפַתן ָדגֹון ְבַאְשדֹוד ַעד ים ֵבית ָדגֹון ַעל מִּ ְדְרכּו כֲֹּהֵני ָדגֹון ְוָכל ַהָבאִּ "ַעל ֵכן ֹלא יִּ
  .)שמו"א ה, ה(ה" ַהיֹום ַהזֶׁ 

  "ה ים ַעד ַהיֹום ַהזֶׁ ְהיּו ָשם ָגרִּ ָתְיָמה ַויִּ ים גִּ ְבְרחּו ַהְבֵארֹּתִּ   .)שמו"ב ד, ג("ַויִּ

  יר ְוֹלא ֵיָראּו ש ַעל ְפֵני ַהְדבִּ ן ַהקֹּדֶׁ ים מִּ ים ַוֵיָראּו ָראֵשי ַהַבדִּ כּו ַהַבדִּ "ַוַיֲארִּ
ְהיּו ָשם ַעד ַהי ה" ַהחּוָצה ַויִּ   .)מל"א ח, ח(ֹום ַהזֶׁ

  "ה יר... ַוֵיְשבּו ָשם ַעד ַהיֹום ַהזֶׁ ְמעֹון ָהְלכּו ְלַהר ֵשעִּ ן ְבֵני שִּ ם מִּ   .מג(-)דהי"א ד, מב"ּוֵמהֶׁ

  י... ַוַיֲעֵלם ְשֹלמֹּה י ְוַהְיבּוסִּ ּוִּ י ְוַהחִּ זִּ י ְוַהְפרִּ י ְוָהֱאמֹּרִּ תִּ ן ַהחִּ "ָכל ָהָעם ַהנֹוָתר מִּ
ה" ְלַמס ַעד הַ   .ח(-)דהי"ב ח, זיֹום ַהזֶׁ

ברור לכול שבדי הארון לא נמצאים "עד היום הזה" במקדש, ושעממי כנען אינם מעלים 
מס לשלמה "עד היום הזה", ושהעם במצרים אינו מעלה מס לפרעה, או שהגשורי 

"עד היום הזה" בו אנו קוראים את  והמעכתי והיבוסי והכנעני אינם יושבים בקרבנו וכו'
 , ואין ספק בדבר ש"עד היום הזה" משמעו עד ליום בו נכתבו הדברים.וקים הללוהפס

מכאן נובעת גם מסקנה נוספת: שפסוקי "עד היום הזה" לא נכתבו סמוך למאורע אותו 
  הם מתארים, אלא לאחר זמן. 

 קבורת משה. 1א

זים על שנאמרו בתורה והכוללים את הביטוי "עד היום הזה" מרמלענייננו, שני פסוקים 
האחד הוא הפסוק שמספר לנו שמקום  כך שהפסוקים נכתבו זמן רב אחרי ימי משה.

 קבורת משה לא נודע "עד היום הזה":

ָרתֹו ַעד ַהיֹום  ת ְקבֻּ יש אֶׁ ץ מֹוָאב מּול ֵבית ְפעֹור ְוֹלא ָיַדע אִּ רֶׁ ְקבֹּר אֹּתֹו ַבַגְי ְבאֶׁ ַויִּ
ה  .)דברים לד, ו( ַהזֶׁ

דברי יהושע. ויתכן שכתב זה  -ל פסוק זה: "עד היום הזה ואכן, הראב"ע כותב ע
"מאותו זמן שאירע המאורע  היא:עד היום הזה" שכן משמעות הצירוף " באחרית ימיו".
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למרות פרק הזמן שחלף". וממילא ניכר שיהושע לא  ,ועד היום הזה, הדבר לא השתנה
 כתב פסוק זה סמוך למותו של משה. 

, שכן לפי דברים אלה, נמצא נה מסקנה מרחיקת לכתבדבריו אלה של הראב"ע טמו
 ומסתבר שהראב"ע לא ראה בכך בעיה וחיסרון.  46"ספר תורה חסר" משך שנים ארוכות.

 חוות יאיר. 2א

הפסוק השני הוא הפסוק המספר שיאיר בן מנשה כבש את חבל ארגוב וקרא לו "חוות 
 יאיר":

ל אַ  בֶׁ ת ָכל חֶׁ ה ָלַקח אֶׁ ן ְמַנשֶׁ יר בֶׁ ְקָרא אָֹּתם ָיאִּ י ַויִּ י ְוַהַמֲעָכתִּ ְרגֹּב ַעד ְגבּול ַהְגשּורִּ
ה יר ַעד ַהיֹום ַהזֶׁ ת ַהָבָשן ַחּוֹּת ָיאִּ  .)דברים ג, יד( ַעל ְשמֹו אֶׁ

הכיבושים של עבר הירדן המזרחי נעשו בתום ארבעים שנות הנדודים במדבר, סמוך 
שה למקום שכבש, משמש לפטירת משה. וכיצד יאמר משה שהשם שנתן יאיר בן מנ

 עדיין את המקום "עד היום הזה" אם לא חלפו אלא חודשים ספורים מאז אירע המעשה?
אין זאת אלא ששם זה שימש במשך תקופה ארוכה, וכי הפסוק הזה נכתב שנים אחרי 

 שניתן השם למקום, כלומר, שנים אחרי מות משה. 
 אציג .ים לא מבוטלים אחריםבשולי הדברים אעיר שעניין יאיר בן מנשה מעורר קשי

 כמה מקורות והמעיין יעיין ויבקש להם פתרונים:
עד גבול שיאיר בן מנשה לקח את כל חבל הארגוב  סופרבספר דברים מכאמור, 

 . )דברים ג, יד(היום הזה" "עד  "חוות יאיר" ת שמםוקרא אהגשורי והמעכתי, 
 עיר":  ששים –בספר יהושע מסופר שוב על "חות יאיר אשר בבשן 

י ְגבּוָלם  ְשְפחֹוָתם. ַוְיהִּ ה ְלמִּ י ַמֵטה ְבֵני ְמַנשֶׁ י ַלֲחצִּ ה ַוְיהִּ ט ְמַנשֶׁ י ֵשבֶׁ ה ַלֲחצִּ ֵתן מֹּשֶׁ ַויִּ
ים  שִּ ר ַבָבָשן שִּ יר ֲאשֶׁ ְך ַהָבָשן ְוָכל ַחּוֹּת ָיאִּ לֶׁ ם ָכל ַהָבָשן ָכל ַמְמְלכּות עֹוג מֶׁ ַמֲחַניִּ מִּ

יר   .ל(-)יהושע יג, כטעִּ

  47:ומצד שני אנו קוראים בספר שופטים על שופט בשם יאיר

 

יהושע נפטר בגיל מאה ועשר )שופטים ב, ח(. אמנם לא התפרש בתורה בן כמה היה יהושע כאשר   46
נפטר משה. בספר שמות )לג, יא( נאמר שיהושע היה "נער", בשעה שמשה רבינו היה כבר בן שמונים, 

יונתן: ־סידוגומים הארמיים תרגמו זאת כמתייחס לגילו של יהושע )אונקלוס: "עולימא", תרגום פוהתר
"טלי", תרגום ירושלמי: "טלי זעיר"(. אמנם הראב"ע עצמו )שמות לג, יא( מפרש שכוונת הפסוק היא 
שיהושע היה משרת את משה "שירות נער", ולדבריו אין בכתוב התייחסות לגילו. הראב"ע כותב 
שלפי חז"ל היה יהושע באותה שעה בן חמשים ושש, ומכאן שכאשר נפטר משה היה יהושע בן 

 תשעים ושש, ארבע עשרה שנה לפני שנפטר הוא עצמו. 
יאיר הגלעדי הוא השופט השביעי שקם לישראל )אחרי עתניאל בן קנז, אהוד בן גרא, שמגר בן ענת,   47

 (.דבורה הנביאה, גדעון בן יואש ותולע בן פואה
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י לֹו  ם ָשָנה. ַוְיהִּ ים ּוְשַתיִּ ְשרִּ ְשָרֵאל עֶׁ ת יִּ ְשפֹּט אֶׁ י ַויִּ ְלָעדִּ יר ַהגִּ ַוָיָקם ַאֲחָריו ָיאִּ
ם ים ָלהֶׁ ים ֲעָירִּ ים ּוְשֹלשִּ ים ֲעָירִּ ים ַעל ְשֹלשִּ ים רְֹּכבִּ ים ָבנִּ ְקְר  ,ְשֹלשִּ ם יִּ ַחּוֹּת 'אּו ָלהֶׁ

יר ְלָעד  'ָיאִּ ץ ַהגִּ רֶׁ ר ְבאֶׁ ה ֲאשֶׁ  .ד(-)שופטים י, גַעד ַהיֹום ַהזֶׁ

 כאן חוות יאיר שבגלעד קרויות על שם השופט יאיר, והן כוללות שלושים ערים. 
ניתן היה לומר שחוות יאיר הראשונות נשתכחו ונעזבו, וכי יאיר הגלעדי יסד ערים 

אלא שבימי שלמה נתקלים אנו שוב ב"חוות  48שמו, חדשות וקרא להן חוות יאיר על
 : דווקא בן מנשהיאיר" אשר בגלעד, ואלה מיוחסות ליאיר 

ְלָעד ר ְבָרמֹּת גִּ בֶׁ ן גֶׁ ְלָעד ,בֶׁ ר ַבגִּ ה ֲאשֶׁ ן ְמַנשֶׁ יר בֶׁ ר  ,לֹו ַחּוֹּת ָיאִּ ל ַאְרגֹּב ֲאשֶׁ בֶׁ לֹו חֶׁ
ים ְגדֹּ ,ַבָבָשן ים ָערִּ שִּ תלֹות חֹוָמה ּובְ שִּ יַח ְנחֹּשֶׁ  .)מל"א ד, יג( רִּ

הרי שגם בימי שלמה, אחרי תקופת השופטים, היו עדיין בגלעד "חוות יאיר" של יאיר 
בספר דברי הימים מוצאים אנו שוב התייחסות לדבר, וכך בן מנשה המוזכר בתורה. 

 נכתב שם: 

ְלָעד ְוהּוא ְלָקָחּה וְ  י גִּ יר ֲאבִּ ל ַבת ָמכִּ ְצרֹון אֶׁ ד ְוַאַחר ָבא חֶׁ ים ָשָנה ַוֵתלֶׁ שִּ ן שִּ הּוא בֶׁ
ְלָעד.  ץ ַהגִּ רֶׁ ים ְבאֶׁ ים ְוָשלֹוש ָערִּ ְשרִּ י לֹו עֶׁ יר ַוְיהִּ ת ָיאִּ יד אֶׁ ת ְשגּוב. ּוְשגּוב הֹולִּ לֹו אֶׁ

ָתם יר ֵמאִּ ת ַחּוֹּת ָיאִּ ַקח ְגשּור ַוֲאָרם אֶׁ יר ,ַויִּ ים עִּ שִּ יָה שִּ ת ְבנֹּתֶׁ ת ְקָנת ְואֶׁ ה  ,אֶׁ ָכל ֵאּלֶׁ
ְלָעד בְ  י גִּ יר ֲאבִּ  .כג(-)דהי"א ב, כאֵני ָמכִּ

הכתוב מזכיר את ששים הערים שנתקלנו בהם, אלא שהם כוללים את קנת ובנותיה, 
את ואילו חוות יאיר הן רק עשרים ושלוש ערים. לפי הכתוב כאן, גשור וארם כבשו 

  חוות יאיר ואת קנת מבני ישראל.
 נו שלבזה, יאיר אינו "בן מנשה" אלא קושי נוסף שעולה בפסוק הוא, שלפי הפסוק ה

. קושי זה ניתן לפתור בטענה שהוא נקרא "בן מנשה" על שגוב בן חצרון משבט יהודה
, ועל שום שעזב את יהודה מנשהשבט היא מבנות )בת מכיר בן מנשה( סבתו שום ש

  49.ועבר לנחלת בני מנשה
ן מנשה מימי משה, על שם מי אפוא קרויות חוות יאיר אשר בגלעד, על שם יאיר ב

דברי מלכים ובאו על שם יאיר הגלעדי שחי מאות שנים אחרי כן? על פי הכתוב ב
הימים, משתמע שמדובר באותן החוות ובאותו האדם, וכאמור, מאות שנים מפרידות בין 

 ימי משה לבין ימי יאיר הגלעדי?

 

אם הם הנזכרים בתורה ויאיר זה הוא יאיר בן מנשה  -ראה לדוגמא רד"ק )שופטים י, ד(: "חוות יאיר   48
הדבר תימה, כי אם כן חיה יאיר יותר משלש מאות שנה! ונוכל לומר כי זה יאיר הגלעדי אינו יאיר בן 

שייתו: אם אכן מדובר מנשה והערים האלה א"כ אינן חוות יאיר הכתובות בתורה". נוכל להוסיף על קו
באותו אדם שהאריך ימים, מדוע זה התמנה לשמש כשופט על ישראל רק בערוב ימיו, אחרי ששה 

 שופטים שקדמוהו?
 פירשתיו שהוא מבני יהודה". -ראה לדוגמא ראב"ע )דברים ג, יד(: "יאיר בן מנשה   49



  חקרי יהדות 36
 

מוזכר יאיר בן מנשה האכן ם נניח שניתן לפתור קושי זה אבהתאם לאמור לעיל, 
, אלא שלא מדובר באדם בספר דברים הוא אותו יאיר הגלעדי שהיה בימי השופטים

שחי בדורו של משה אלא דורות רבים אחרי כן, וכי הפסוקים המתייחסים אליו נוספו 
 .משה בתורה אחר ימי

ל ָפִניםב.  ר ְיָדעֹו ה' ָפִנים אֶׁ ה ֲאשֶׁ  )דברים לד, י( ְוֹלא ָקם ָנִביא עֹוד ְבִיְשָרֵאל ְכֹמשֶׁ

ראינו לעיל שלפי הראב"ע הפסוק הזה נכלל בין הפסוקים שכתבם יהושע. כמו כן ראינו 
 שעל אחד מהפסוקים שבפרשיה זו כתב הראב"ע שייתכן שיהושע כתבו באחרית ימיו. 

באחרית ימיו של יהושע, אם לא מאוחר מכן. שכן נכתב גם הפסוק הזה נראה ש
רב אחרי פטירתו של משה, כאשר ניתן כבר להתבונן  הניסוח מלמד שהפסוק נכתב זמן

סמוך למותו של תה לא קם בישראל עוד נביא כמשה. שכן אחורה ולומר שמאז ועד ע
בימים או פלא וחידוש בקביעה שמשה, או שנים ספורות אחר מותו של משה, אין 

בשנים המעטות שחלפו מאז פטירת משה, לא קם נביא כמותו. ויושם לב לכך שאין 
עוד נביא כמשה, אלא הפסוק מביט אחורה ואומר שעד עתה  יקוםהכתוב אומר שלא 

כמותו )וממילא יכולים אנו אף להניח לא קם נביא )אף שחלף זמן רב מאז ימי משה( 
  (., מאחר ועד עתה לא קם נביא שכזהולהבין שככל הנראה לא יקום עוד

 כאשר עשה ישראל לארץ ירושתוג. 

יר ָיְשבּו ם ַוֵיְשבּו ַתְחָתם  ּוְבֵשעִּ ְפֵניהֶׁ ידּום מִּ יָרשּום ַוַיְשמִּ ים ּוְבֵני ֵעָשו יִּ ים ְלָפנִּ ַהחֹּרִּ
ץ יְ  רֶׁ ְשָרֵאל ְלאֶׁ ר ָעָשה יִּ םַכֲאשֶׁ ר ָנַתן ה' ָלהֶׁ ָשתֹו ֲאשֶׁ  .)דברים ב, יב( רֻּ

בנאומו של משה בספר דברים, מופיע הפסוק הזה שמציין שבני עשו הורישו את החורי 
 תחתיו, כמו שעשה ישראל לארץ ירושתו אשר נתן ה' להם.  ויושב בשעיר וישבה

לפי פשוטם של דברים, הכתוב מתייחס לארץ כנען שישראל כבש אותה והוריש את 
  50:"העמק דבר" העם שבתוכה. כך לדוגמא בביאורו של בעל

. מתחלה ישבו שם וירשו הארץ בעת "ובני עשו יירשום וישמידום מפניהם"
עשו מבנות שעיר והלך אל ארץ מפני יעקב, ואז היו עדיין בני שעיר בעלי נשא 

הארץ, אבל בני עשו נתיישבו שם כתושבים ובעלי הארץ, ולבסוף השמידו את 
בני החרי לגמרי, וע"ע בסמוך כ"ב, וכן היה במואב שירשו ואח"כ השמידו. 

רשו ואח"כ שי ,היינו שבעה עממיןוגו',  "כאשר עשה ישראל"ומשום זה מסיים 
  51השמידו, משא"כ בני עמון היה להיפך כאשר יבואר.

 

 "אם־הישיבות".   -ש ישיבת וולוז'ין (, רא1893-1816רבי נפתלי צבי יהודה ברלין, הנצי"ב מוולוז'ין )  50
כלומר: בני עמון השמידו את כל התושבים המקוריים ורק אח"כ התיישבו במקומם, ואילו בני עשו   51

 ובני ישראל התיישבו בקרב התושבים המקומיים והכריתו אותם אט אט.
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אמנם, לא ייתכן שפסוק כזה ייכתב על ידי משה, שהרי בימי משה עדיין לא נכנסו 
 ישראל לארץ ולא הורישו את יושבי הארץ!

לארץ סיחון ועוג שמשה כבש  שכוונת הפסוק היא בעקבות קושי זה, יש שפירשו
. אלא (כך לדוגמא פירשו החזקוני והספורנו) וחצי שבט המנשה ונתנה לשבטי גד, ראובן

שקשה להתייחס לשטחים אלה כאל "ארץ ירושתו אשר נתן ה' להם", ובפרט כשמדובר 
תנו ים לפי פשוטם על ארץ כנען שהיא ארץ ירושרִּ מֹועל כלל "בני ישראל", ביטויים שֶׁ 

)מה גם שהדבר אינו מתיישב עם דקדוקו של "העמק דבר"  והיא נמסרה לכלל האומה
 השמידו את יתר תושביה(.  אחרי כןק, בני ישראל התיישבו בארץ ורק שציין שלפי הפסו

, מלבד הקושי שהצבעתי עליו, נראה כפסוק שאינו שייך יש לציין שהפסוק הזה
לדבריו הישירים של משה, אלא פסוק ששולב אחרי כן בתוך הפרשיה, ולצורך כך 

 אעתיק את הפרשיה המדוברת, העוסקת בכלל במואב:

רַוַנֲעבֹּר ֵמ  ְציֹּן ָגבֶׁ ְך ָהֲעָרָבה ֵמֵאיַלת ּוֵמעֶׁ רֶׁ דֶׁ יר מִּ ים ְבֵשעִּ  ,ֵאת ַאֵחינּו ְבֵני ֵעָשו ַהיְֹּשבִּ
ן ַונַ  ְדַבר מֹוָאב.ַוֵנפֶׁ ְך מִּ רֶׁ ר ה' ֵאַלי ֲעבֹּר דֶׁ ְתָגר ָבם  :ַויֹּאמֶׁ ת מֹוָאב ְוַאל תִּ ַאל ָתַצר אֶׁ
ְלָחָמה שָ  ,מִּ ֵתן ְלָך ֵמַאְרצֹו ְירֻּ י ֹלא אֶׁ ָשה ,הכִּ ת ָער ְירֻּ י אֶׁ ְבֵני לֹוט ָנַתתִּ י לִּ   .כִּ

ים ָיְשבּו ָבּה ים ְלָפנִּ ים ,ָהֵאמִּ ים ֵיָחְשבּו ַאף ֵהם  .ַעם ָגדֹול ְוַרב ָוָרם ָכֲעָנקִּ ְרָפאִּ
ים ים ,ָכֲעָנקִּ ם ֵאמִּ ְקְראּו ָלהֶׁ ים יִּ   .ְוַהמָֹּאבִּ

ים ים ְלָפנִּ יר ָיְשבּו ַהחֹּרִּ ם ַוֵיְשבּו ַתְחָתםּוְבֵני ֵעָשו  ,ּוְבֵשעִּ ְפֵניהֶׁ ידּום מִּ יָרשּום ַוַיְשמִּ  ,יִּ
ם ר ָנַתן ה' ָלהֶׁ ָשתֹו ֲאשֶׁ ץ ְירֻּ רֶׁ ְשָרֵאל ְלאֶׁ ר ָעָשה יִּ   .ַכֲאשֶׁ

ד ,ַעָתה ת ַנַחל ָזרֶׁ ם אֶׁ ְברּו ָלכֶׁ מּו ְועִּ ד ,קֻּ ת ַנַחל ָזרֶׁ  .יג(-)דברים ב, ח ַוַנֲעבֹּר אֶׁ

בולט בזרותו בפרשיה  על ידי בני עשו ירשעכיבוש פסוק העוסק בהקל לראות ש
 נפרד מהפרשיה.  מואב, ואינו נראה כחלק בלתיכלל בהעוסקת ב

 וירדוף עד דןד. 

הפסוק שהוא רדף אחרי  מצייןהמלכים ארבעת כאשר יצא אברהם לחלץ את לוט מ
 המלכים עד דן: 

יָכיו יְ  ת ֲחנִּ ק אֶׁ יו ַוָירֶׁ ְשָבה ָאחִּ י נִּ ְשַמע ַאְבָרם כִּ יֵדי ֵביתֹו ְשמָֹּנה ָעָשר ּוְשֹלש ַויִּ לִּ
ְרדֹּף ַעד ָדן   . )בראשית יד, יד(ֵמאֹות ַויִּ

 שלפי) זהתיאור בגם בתיאור הארץ שהראה ה' למשה טרם מותו.  מופיען דהיישוב 
ת ה' ַוַיְרֵאהּו"נאמר  (על ידי יהושע כתבע נ"הראב ץ ָכל אֶׁ ת ָהָארֶׁ ְלָעד אֶׁ )דברים " ָדן ַעד ַהגִּ

קיבל את היישוב ששמו דן  , כפי שנראה להלן,ובדה זו מעוררת קושי רב, שכןע .לד, א(
בספר יהושע מתואר כיצד בני דן וכך  .מאות שנים אחרי מות משה ויהושע גם יחדשמו 

  :כשם אביהם "דן"וקראו לה  "לשם"כבשו את העיר 
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ב רֶׁ י חֶׁ ְלְכדּו אֹוָתּה ַוַיכּו אֹוָתּה ְלפִּ ם ַויִּ שֶׁ ם לֶׁ ָּלֲחמּו עִּ ְרשּו אֹוָתּה וַ  ,ַוַיֲעלּו ְבֵני ָדן ַויִּ יִּ
ְקְראּו ְללֶׁ  ,ַוֵיְשבּו ָבּה ם ַויִּ ם 'ָדן' -שֶׁ יהֶׁ    .)יהושע יט, מז( ְכֵשם ָדן ֲאבִּ

 מאורע זה מתואר גם בספר שופטים, והוא כרוך שם במעשה מיכה: 

ר ָהיָ  ת ַהכֵֹּהן ֲאשֶׁ יָכה ְואֶׁ ר ָעָשה מִּ ה לֹו ַוָיבֹּאּו ַוֵיְלכּו ְבֵני ָדן... ְוֵהָמה ָלְקחּו ֵאת ֲאשֶׁ
יר ַוֵיְשבּו ָבּה.  ת ָהעִּ ְבנּו אֶׁ ב... ַויִּ י ָחרֶׁ ש ַעל ַעם שֵֹּקט ּובֵֹּטַח ַוַיכּו אֹוָתם ְלפִּ ַעל ַליִּ

יר  ְקְראּו ֵשם ָהעִּ ְשָרֵאל 'ָדן'ַויִּ ר יּוַּלד ְליִּ ם ֲאשֶׁ יהֶׁ ש'ְואּוָלם  ,ְבֵשם ָדן ֲאבִּ ֵשם  'ַליִּ
אשָֹּנה  יר ָלרִּ  .כט(-ם יח, כו)שופטיָהעִּ

מאות שנים , שלהי ימי השופטיםלפי הדברים הללו עולה שהיישוב דן לא נקרא כך עד 
ואף אם נאמר שמשה  ?האפוא הוזכר שם היישוב בתור, וכיצד (ויהושע) אחרי מות משה

ידע כן בנבואה, כיצד יכתוב בתורה שם של מקום שעדיין לא נקרא כך, ושאיש מבני 
 ינו יכול להבינו. א - ואף כמה דורות אחריו -דורו 

 מתייחס לשם המקום "אבן העזר" וכותב כך:  )שמו"א ד, א(והנה הרד"ק בביאורו לשמואל 

אבן נגף היתה ולא אבן עזר,  -והכותב אמר זה, כי כשהיתה זאת המלחמה 
דברי הסופר  - 'אבן העזר'... אבל מה שנכתב הנה 'אבן העזר'ועדיין לא נקראה 

 . 'וירדף עד דן'הם, וכן: 

אירע המאורע המתואר בפסוק, לא נקרא עדיין שם המקום "אבן ש כלומר: בשעה
הסופר כתב את הפסוק הזה, כבר נקרא שם המקום כך, ולכן ש בשעה אך ,העזר"

והדוגמא שהרד"ק מביא מהפסוק  . לפי דבריו אלההידוע בזמנובשם הסופר השתמש 
עד דן" בשעה שכבר "וירדף עד דן", משתמע שלדעתו נכתב בתורה הפסוק "וירדף 

 משה.  נקרא המקום כך, כלומר זמן רב אחרי ימי
 כן. הרד"ק אמנם, בפירושו לתורה לא כתב 

 ובני ישראל אכלו את המן... עד בואם אל קצה ארץ כנעןה. 

ְשָר  ת ַהָמן ָאְכלּוּוְבֵני יִּ ת אֶׁ ץ נֹוָשבֶׁ רֶׁ ל אֶׁ ים ָשָנה ַעד בָֹּאם אֶׁ ת ַהָמן ַאְרָבעִּ  ֵאל ָאְכלּו אֶׁ
ץ ְכָנַען  רֶׁ ל ְקֵצה אֶׁ  .)שמות טז, לה(ַעד בָֹּאם אֶׁ

 ליונתן: פסידו־ תרגמֹוו

ה ַעד ֵמיֵתיהֹון ְלַאְרָעא  י ְדמשֶׁ ין ְבַחיֹוהִּ ין ְשנִּ ְשָרֵאל ָאְכלּו ַית ַמָנא ַאְרְבעִּ ּוְבֵני יִּ
יָבא ין ָבַתר מֹוֵתיּה ַעד ְדָעבְ  .ֵמיתִּ ין יֹומִּ ְסָייֵפי ַית ַמָנא ָאְכלּו ַאְרְבעִּ רּו יּוְרְדָנא ְוָעלּו לִּ

ְכָנַען. )כתר יונתן:  ובני ישראל אכלו את הָמן ארבעים שנים בחייו של ַאְרָעא דִּ
את הָמן אכלו ארבעים ימים אחרי מותו של  .משה עד בואם לארץ מיושבת

 (. דן ובאו לסוף ]לקצה[ ארץ של כנעןמשה עד שעברו היר
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 ובספר יהושע כתוב: 

ב  ַוַיֲחנּו רֶׁ ש ָבעֶׁ ַסח ְבַאְרָבָעה ָעָשר יֹום ַלחֹּדֶׁ ת ַהפֶׁ ְלָגל ַוַיֲעשּו אֶׁ ְשָרֵאל ַבגִּ ְבֵני יִּ
ם ַהיֹום  צֶׁ ַסח ַמצֹות ְוָקלּוי ְבעֶׁ ָמֳחַרת ַהפֶׁ ץ מִּ יחֹו. ַויֹּאְכלּו ֵמֲעבּור ָהָארֶׁ ְבַעְרבֹות ְירִּ

ָמֳחָרת ְבָאְכָלם ֵמ  ְשבֹּת ַהָמן מִּ ה. ַויִּ ְשָרֵאל ָמןַהזֶׁ ְבֵני יִּ ץ ְוֹלא ָהָיה עֹוד לִּ  ,ֲעבּור ָהָארֶׁ
ְתבּוַאת אֶׁ  יאַויֹּאְכלּו מִּ ץ ְכַנַען ַבָשָנה ַההִּ  .יב(-)יהושע ה, י רֶׁ

ט"ו בניסן, כארבעים יום אחרי מות משה. ולפי זה, הרי שבני ישראל אכלו את המן עד 
בואם אל קצה ארץ כנען, הפסוק המתאר בלשון עבר, שבני ישראל אכלו את המן עד 

 אחרי מות משה. , ארבעים יום נכתב לכל המוקדם בט"ו בניסן
שלנו עם שהרמב"ן משווה את הפסוק  בפסקה הבאה )אודות מלך ערד/חרמה(וראה 

, וכי שאירע אחרי מות יהושעמאורע  –בתורה המתאר את החרמת ערי כנען הפסוק 
 ה נכתבו לאחר מות משה. האברבנאל הבין שכוונת הרמב"ן היא שפסוקים אל

 ויקרא שם המקום חרמהו. 

ְשָרֵאל  ם ְביִּ ָּלחֶׁ ים ַויִּ ְך ָהֲאָתרִּ רֶׁ ְשָרֵאל דֶׁ י ָבא יִּ ב כִּ גֶׁ ְך ֲעָרד יֵֹּשב ַהנֶׁ לֶׁ י מֶׁ ְשַמע ַהְכַנֲענִּ ַויִּ
ֵתן  ם ָנתֹּן תִּ ר ַלה' ַויֹּאַמר אִּ דֶׁ ְשָרֵאל נֶׁ ַדר יִּ י. ַויִּ בִּ נּו שֶׁ מֶׁ ְשְב מִּ י ַויִּ ה ְבָידִּ ת ָהָעם ַהזֶׁ אֶׁ

ם  ְתהֶׁ י ַוַיֲחֵרם אֶׁ ת ַהְכַנֲענִּ ֵתן אֶׁ ְשָרֵאל ַויִּ ְשַמע ה' ְבקֹול יִּ ם. ַויִּ ת ָעֵריהֶׁ י אֶׁ ְוַהֲחַרְמתִּ
ם וַ  ת ָעֵריהֶׁ ְקָרא ֵשם ַהָמקֹום ָחְרָמהְואֶׁ  .ג(-)במדבר כא, א יִּ

ַע ּוְבנֵ  ָכה ְיהֹושֻּ ר הִּ ץ ֲאשֶׁ ה ַמְלֵכי ָהָארֶׁ ְך ָחְרָמה ְוֵאּלֶׁ לֶׁ ר ַהַיְרֵדן ]...[ מֶׁ ְשָרֵאל ְבֵעבֶׁ י יִּ
ָחד  ְך ֲעָרד אֶׁ לֶׁ ָחד מֶׁ  .יד(-)יהושע יב, זאֶׁ

ב  גֶׁ ר ְבנֶׁ ְדַבר ְיהּוָדה ֲאשֶׁ ת ְבֵני ְיהּוָדה מִּ ים אֶׁ יר ַהְתָמרִּ ה ָעלּו ֵמעִּ י חֵֹּתן מֹּשֶׁ ּוְבֵני ֵקינִּ
ְך ְיה ת ָהָעם. ַוֵילֶׁ ב אֶׁ ְך ַוֵישֶׁ י יֹוֵשב ֲעָרד ַוֵילֶׁ ת ַהְכַנֲענִּ יו ַוַיכּו אֶׁ ְמעֹון ָאחִּ ת שִּ ּוָדה אֶׁ

ימּו אֹוָתּה ַויִּ  יר ָחְרָמהְצַפת ַוַיֲחרִּ ת ֵשם ָהעִּ   .יז(-)שופטים א, טז ְקָרא אֶׁ

 ערד מלך ידו שלהראשון  סבבבתורה מתוארת מלחמה ב"כנעני מלך ערד יושב הנגב". ב
ראל את הכנעני ומחרימים את עריהם, השני מביסים יש סבב, ואילו בעל העליונה

 וקוראים את שם המקום "חרמה". 
מצד שני, בספר יהושע מתואר יהושע כמי שהיכה את "מלך חרמה" ואת "מלך ערד". 

שמעון כמי שהיכו רים בני יהודה )שישבו בנגב ערד( יחד עם בני ובספר שופטים מתוא
מי אפוא ו שם העיר "חרמה". וקרא )אחרי מות יהושע! ראו שופטים א, א( את הכנעני

הכה את הכנעני היושב בחרמה, בני ישראל בימי משה, יהושע, או שבטי יהודה 
 ?ושמעון

הרמב"ן )בפירושו על התורה( נדרש לסוגיא זו, והוא מציין קושי נוסף שעולה 
ץ כְ  רֶׁ ב ְבאֶׁ גֶׁ ְך ֲעָרד ְוהּוא יֵֹּשב ַבנֶׁ לֶׁ י מֶׁ ְשַמע ַהְכַנֲענִּ ְשָרֵאל" מהפסוק הבא: "ַויִּ ָנַען ְבבֹּא ְבֵני יִּ
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. לפי הפסוק הזה, מלך ערד ישב בארץ כנען, וארץ כנען היא הארץ שמעבר )במדבר לג, מ(
לא עברו את הירדן ולא  הרי הם ?בני ישראלנלחמו בו  כיצדאם כך,  .לירדן מערבה

  ?סו לארץ כנען כי אם אחרי מות משהנכנ
שר בארץ כנען ובא להילחם בישראל טרם מלך ערד יצא ממקומו אש הרמב"ןמסביר 

לארץ. אז נדר ישראל את נדרו והקב"ה נתן את מלך ערד בידי בני ישראל.  כניסתם
אולם החרמת הערים אירעה רק אחרי הכניסה לארץ, ואפילו אחרי מות יהושע. וכך 

 כותב הרמב"ן:

והשלים עוד בכאן לספר כי החרימו ישראל גם את עריהם אחרי בואם בארץ 
נען ואחרי מות יהושע לקיים את נדרם אשר נדרו, ויקראו שם הערים כ
ובני קיני חותן משה עלו " :)א, טז(. והוא מה שנאמר בספר שופטים "חרמה"

 :יז( ')פס, ושם כתוב "מעיר התמרים את בני יהודה מדבר יהודה אשר בנגב ערד
ותה ויקרא וילך יהודה את שמעון אחיו ויכו את הכנעני יושב צפת ויחרימו א"

, ושם נשלם הנדר הזה. אבל השלים הכתוב להזכיר הענין "את שם העיר חרמה
ויניחהו אהרן לפני " :לה(-לד ,)שמות טזבכאן. וזה כענין הפרשה שאמרה ברדת המן 

ובני ישראל אכלו את המן ארבעים שנה עד בואם אל ארץ  .העדות למשמרת
, והוא לאחר מיתתו של "את המן אכלו עד בואם אל קצה ארץ כנען .נושבת

אלה שמות האנשים אשר ינחלו לכם " :. וכןיב( ,)יהושע המשה עד ממחרת הפסח 
, נבואה שיהיו חיים וקיימים, כי לא יתכן שיהיה השם יז( ,)להלן לדוגו'  "את הארץ

 אבל היה ראוי שיצוה ליהושע בעת החלוקה. ,יחד להם אנשים על הספקימ
שראל עתה בימי משה את המלך הזה ואת גם נכון הוא לומר, שהחרימו י

, ואחרי עברם את הירדן המית "חרמה"עמו לפי חרב וקראו שם מקום המלחמה 
יהושע גם את מלך ערד אשר מלך אחרי כן עם מלכי כנען אשר מלכו בימים 
ההם. ובני יהודה בבואם בעריהם החרימו אותם גם כן וקראו שם הערים 

"והחרמתי את עריהם". ולכך  :נדרו אבותם, כי השלימו את נדרם אשר "חרמה"
חרמה",  העיר"ויקרא את שם  :חרמה", ושם כתוב המקום"ויקרא שם  :אמר כאן

שם כל עיר שהיתה ממלך ערד, כי השלימו נדרם והיה שללם מחרמי גבוה. 
והנה כל הנזכר כאן היה בבת אחת, זולתי שהזכיר "ואת עריהם" שהיה לעתיד 

"אתהם ואת  :"והחרמתי את עריהם", ולא אמר :בבואם בעריהם, ולכך אמר
עריהם" כי הזכיר הנדר העתיד, כי הם במלחמה ימותו ושם יתמו. ולשון הכתוב 

ויחרימו אתהם  בידםנאות למה שפירשנו, שהיה ראוי לומר "ויתן את הכנעני 
ואת עריהם ויקראו שם המקום חרמה", אבל חסר הכנויים לרמוז שנתן הכנעני 

לעתיד. כי השם שמע את  -עתה, ומהם  –מישראל, מהם  ביד מי שנתנו
 תפלתם והם קיימו את נדרם.



 41 פסוקים שלא כתבם משה 
 

 

 

לפי שני הפירושים, החרמת "עריהם" אירעה כמובן רק כשנכנסו ישראל לארץ, שהרי 
ערי הכנעני היו בארץ כנען. אלא שלפי הפירוש הראשון "ויקרא שם המקום חרמה" 

יים רק אחרי שכבשו ישראל את ערי מתייחס אף הוא לערי הכנעני אשר בארץ, והתק
הכנעני, ואילו לפי הפירוש השני, קראו ישראל את שם מקום הלחימה הראשון )עוד 

מתאר את השלב הבא שבו קראו  פסוק בספר שופטיםבימי משה( "חרמה", ואילו ה
ישראל גם לערי הכנעני עצמם "חרמה". כך או כך, תיאור החרמת הערים הוא מאורע 

 ב"ן בימי בני יהודה ובני שמעון, אחרי מות יהושע. שאירע לפי הרמ
אמנם, חשוב לציין שהרמב"ן עצמו אינו כותב במפורש שהפסוקים הללו לא נכתבו 
על ידי משה, אדרבה, ניתן להבין מדבריו שהפסוקים הללו נכתבו בנבואה על העתיד. 

בר, וכאילו בלשון ע –)אף כי עדיין קשה, כיצד ייכתב דבר שיקרה בעוד עשרות שנים 
כבר אירע. ובכלל, האם ייתכן שייכתב הניצחון של בני יהודה עשרות שנים לפני 

 שאירע, מבלי שישלול הדבר את הבחירה?(. 
 ומעניין לציין שהראב"ע כותב ש"רבים אמרו" שהפרשיה הזו נכתבה על ידי יהושע:

יב,  )יהושע "מלך ערד אחד"ורבים אמרו כי זאת הפרשה יהושע כתבה, והראיה: 

 . ומצאו שבני יהודה קראו שם המקום חרמה. יד(

 והראב"ע דוחה את דבריהם של ה"רבים" הללו וכותב: 

 -מלך ערד. והאמת  -ולא אמרו כלום, כי אותו המקום יקרא בתחלה צפת, וזה 
שני מקומות. ורבים במקרא כמו הם. ומלך ערד, על פשוטו, הוא מעבר לירדן 

 מזרחה.

רת בספר שופטים )ונקראה לפני כן צפת( אינה אותה חרמה כלומר, "חרמה" המוזכ
אמנם, קשה להבין כיצד יישב הראב"ע את המוזכרת בתורה )שנקראה לפני כן ערד(. 

, ואת העובדה שמלך ערד )במדבר לג, מ(העובדה שמלך ערד מתואר כמי שיושב בארץ כנען 
נגב כנחלת יהודה מתוארת ערד שב ספר שופטיםיושב בנגב, שהיא בארץ ישראל. גם ב

 . )שופטים א, טז(
פסוקים אלה לא הראב"ע והרמב"ן  שלדעתלמרות דבריהם אלה, הבין האברבנאל 

 , וזה לשונו:)דעה שהאברבנאל עצמו שולל( נכתבו על ידי משה

וישמע ה' בקול ישראל ויתן את הכנעני ויחרם אתהם ואת עריהם ויקרא שם "
וגם זה  .זה כתבו יהושע בתורה... והראב"ע כתב שהפסוק ה"המקום חרמה

כמו  ,איננו שוה להתרת הספק ההוא כי הנה אחרי מות יהושע היה הענין ההוא
אבל השלים " :ולכן כתב הרמב"ן במקום הזה וז"ל .שנזכר בספר שופטים

ובני ' :והוא כענין הפרשה שנאמרה ברדת המן ,הכתוב להזכיר כאן הענין
את המן אכלו עד  .אם אל ארץ נושבתשנה עד בו ארבעיםישראל אכלו את המן 
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כי  .וגו' "והוא לאחר מיתתו של משה ממחרת הפסח ',בואם אל קצה ארץ כנען
הרב כסתה כלימה פניו לכתוב שיהושע כתב זה. והניח הדבר בסתם שהכתוב 

והדעת  .אבל לא זכר מי היה הכותב כיון שלא היה משה עליו השלום ,השלימו
רי הקראים שבפירושי התורה אשר להם נמנו הזה בכללו לקחהו הראב"ע מדב

והתימה משלמות  .והרמב"ן נטה אחרי הראב"ע ,וגמרו שלא כתב זה משה
 .)אברבנאל במדבר כא( בתורה דבר שלא כתב משה תורתו וקדושתו שיצא מפיו שיש

 ראב"עתימה שאחזה את האברבנאל אין בה כדי לשנות את העובדה שהוהנה ה
ויכולים אנו אפוא ת שיש בתורה דברים שלא כתב משה. וראשונים אחרים סברו באמ

להוסיף את הפסוק הזה, שמתאר אירוע שאירע אחרי שבני ישראל נכנסו לארץ וכבשו 
 את ערי הכנעני. 

 סיכום ומסקנות ה. 

לא כל הפסוקים ב"חמשה חומשי שראינו בפרק זה כי חלק מרבותינו הראשונים סברו 
שם שחלק מן התנאים סברו שהפסוקים י כוכתורה" נכתבו על ידי משה רבינו, 

על ידי יהושע בן נון, כך ניתן לטעון שפסוקים  חרונים בתורה נכתבו אחרי מות משההא
נכתבו על ידי נביאים אחרים, ולפי חלק מרבותינו: אף על ידי עזרא הסופר  אחרים

 ואנשי כנסת הגדולה. 
ם לגבי החלק הסיפורי וכפי שביאר רבי יוסף ב"ר אליעזר: הדברים הללו אמורי

 בתורה, ולא לגבי המצוות, אשר הן ניתנו ככתבן וכלשונן על ידי משה רבינו. 
הדעה הזו אינה נחלת חכם בודד ובלתי מוכר, ואינה נחלת מרכז תורני בודד. 
שותפים לה גדולי רבותינו, כרשב"ם, רבי אברהם אבן עזרא, ורבי יהודה החסיד. הדעה 

בספרד ובפרובנס, בצרפת  התורניים החשובים של התקופה: הזו מופיעה בכל המרכזים
 ובאשכנז. 

האם זו הדעה היחידה? האם "חייבים" לסבור כך? ברור שלא. מטרת הפרק אינה 
לשכנע שזוהי הדעה היחידה האפשרית, אלא להראות שהדעה הזו היא לגיטימית ואינה 

קשיים בתורה בצורה  "כפירה". כפי שראינו, התפיסה הזו מצליחה להסביר כמה וכמה
מוצלחת למדי. ייאמר עוד, שמלבד ההתנגדות הפנימית שמתעוררת בנו למשמע הדעות 
הללו, התנגדות שנובעת מכך שהורגלנו לחשוב שזוהי כפירה ושאסור לחשוב כך, 
דבריהם של ראשונים אלה מנומקים ומבוארים, וכנגד דעתם אין קושיא וראיה של ממש. 

הדעה  עלמקום שום ומכים בתפיסה זו, ואינם רומזים באדרבה, הכתובים עצמם ת
  . משה רבינונכתבה על ידי לפיה כל מלה בחמשת החומשים  ההפוכה



 תבי הקודשכעזרא, אנשי כנסת הגדולה ונוסח  -נספח א 

 

 
www.yahadut.org.il/maamarim/hosafot-batora.pdf 

 

 א. עזרא הסופר ונוסח כתבי הקודש

שחלק מרבותינו ייחסו את ההוספות בתורה לאנשי כנסת הגדולה או  מאמרציינתי ב
היה תפקיד מכריע  שונה לעזרא,, ובראש ובראשלאנשי כנסת הגדולה -זו לעזרא. דעה 

, שאף הפליגו בשבחו של עזרא. וכך לדוגמא מקורה בחז"ל - בקביעת נוסח המקרא
ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו אילמלא קידמו משה" אומר התנא רבי יוסי: "

 .)תוספתא סנהדרין, ד, ז(
לפיה עזרא  ארסיגאת הציינתי  'ספרות חז"ל, התפיל וכתבי הקודשנוסח 'מאמרי ב

תפיסה זו משתקפת  52כתב שלושה ספרי תורה, והם המקור לנוסח שבידינו.הסופר 
 : 'לפי ספר זה, אחרי שנשרפה התורה, מבקש עזרא מה 53'.חזון עזרא'בספר החיצוני 

אשר היה כתוב  תן בי רוח קדשך, וכתבתי את כל אשר נעשה בעולם מראש,
 .(עמ' תרנב)חזון עזרא, חזיון שביעי,  בתורתך

 : 'ואכן עזרא נענה על ידי ה

ואספת את העם, ואמרת אליהם אשר לא יבקשוך ארבעים ויענני ויאמר: לך 
יום. ואתה תכין לך לוחות לרוב ולקחת אתך שריה, דבריה, שלמיה, איתן 

. ובאת הנה, והעליתי ועוזיאל, חמישה אלה אשר הם מהירים במלאכת הכתב
 .)שם( בלבך נר הבינה אשר לא יכבה עד אם כילו לכתוב את אשר החלו

קביעת הנוסח, בכך שעזרא הוא זה חז"ל עצמם מציינים את תפקידו של עזרא ב
 :שמיוחסת לו הוספת נקודות למלים בתורה שהתעורר לגביהן ספק

וא אליהו ויאמר ולמה נקוד על כל האותיות הללו? אלא כך אמר עזרא: אם יב
'למה כתבתה'? אומר אני לו 'כבר נקדתי עליהם', ואם יאמר לי 'יפה כתבתה 

 . )אדר"נ, נו"ב לז(אותה', הריני מסלק נקודותיהן מעליהן 

ל גם על שני תפקידים נוספים אולם מלבד התפקיד של בירור הנוסח, מדברים חז"
ים, תופעות שבהן משתקפת : עיטורי סופרים ותיקון סופרשמילאו אנשי כנסת הגדולה

 התערבות פעילה בנוסח כתבי הקודש:

 

 

כמינו זכרונם לברכה אמרו בספרי שמשלשה ספרים דוגמא באברבנאל )בפירושו על דברים לג(: "וחול  52
 שנמצא מכתיבת עזרא הסופר, בשנים מצאו 'מעונה' ובאחד 'מעון' ולכן קיימו שהוא מעונה."

ספר חזון עזרא )המכונה גם: עזרא הרביעי( התחבר ככל הנראה סמוך לחורבן הבית השני. לימים   53
 באהנוסח המוותורגם כמה פעמים. ר בעברית, נוספו בראשו ובסופו פרקים נוצריים. הספר לא נשמ

 . אברהם כהנא ]הספרים החיצונים, א, תל אביב: תשט"ז )מהדורה שניה([כאן הוא תרגומו של 

http://www.yahadut.org.il/maamarim/hosafot-batora.pdf
http://www.yahadut.org.il/maamarim/hosafot-batora.pdf
www.yahadut.org.il/maamarim/nusach.pdf
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 עיטורי סופריםב. 

באופנים שונים. הגמרא מוסרת לנו כמה דוגמאות של  פורשהמונח 'עיטורי סופרים' 
 עיטורי סופרים:

שרים אחר נוגנים, עיטור סופרים: אחר תעבורו, אחר תלך, אחר תאסף, קדמו 
 . ()נדרים לז ע"ב צדקתך כהררי אל

ולא  -"אחר תעבורו  )שם, ד"ה עיטור סופרים(ונחלקו הראשונים בפירוש מימרא זו. רש"י כותב 
)שם, כתיב 'תעבורו אחר', והיינו עיטור שמעטרין הדיבור, דהכי משמע יפה". הר"ן כותב 

תיבות יתירות שנכתבו ליפות הלשון ונקראות עטור  -: "ועטור סופרים ד"ה ועטור סופרים(
עטרין את הלשון." ואילו בתשובות הגאונים משתמע שמדובר באותיות שהיו לפי שהן מ

 ו)רא, או במחיקה של אותיות אלה )כך משמע בתשובות הגאונים הרכבי, ריז(נכתבות אך לא נקראות 

 . מעניינים בהקשר זה דבריו של המאירי:שיטמ"ק, שם, ד"ה עטור סופרים(

... שהיה לו לומר 'ואחר'... יש מפרשים בה הסרת סופרים -עיטור סופרים 
ונתקצרו האותיות לתפארת הקריאה ]= גאונים[. ואין נראה כן, שלא באו 
הסופרים לקצר אות אחת של תורה חלילה. ]...[ שיש מפרשים שלשון עיטור 
בזו הוא לשון הקף שהתיבה שהיתה ראויה להקדימה הם מקדימים לה אחרת 

לי, שלא שינו סופרים את הסדר ]= רש"י[... ומכל מקום אף זה אין נראה 
להקדים את המאוחר. אלא שלשון עיטור סופרים לדעתי הוא מה שעשו לעטור 

 .)בית הבחירה, נדרים לז ע"ב(הקריאה, ר"ל שמחדשים טעמים לתפארת קריאה... 

המאירי עצמו דוחה את הטענה שהסופרים הרשו לעצמם למחוק אותיות מהתורה או 
מדבריו למדנו שזוהי המסקנה העולה מהפירושים  לשנות את סדר הכתובים, אך

 האחרים )של הגאונים ושל רש"י(. 

 תיקוני סופרים ג. 

בחז"ל מופיעים כמה מקורות העוסקים בשינוי הנוסח מטעמי כבוד. מופיעים גם 
בתנחומא מופיעה גם רשימה  54רשימות של שינויים כאלה, תחת המונח: "כינה הכתוב".

בה מזהה הדרשן את התופעה של "כינה הכתוב" עם פעילותם זו, עם תוספת חשובה, ש
 של הסופרים עצמם, אנשי כנסת הגדולה:

, אלא ['עיני' היה לו לומר] –וכן הוא אומר 'כי הנוגע בכם נוגע בבבת עינו' 
נהו הכתוב, שהוא תיקון סופרים אנשי יכביכול כלפי למעלן, וכ נהו הכתובישכ

 

 .ראו לדוגמא: מכילתא דר"י )שירה, ו(; ספרי במדבר )בהעלותך, פד(  54
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א שכינו פסוקים אלו אנשי כנסת הגדולה. כנסת הגדולה. כיוצא בו ]...[ אל
 , על הפס' וברוב גאונך(.פרשת בשלח [דפו"ר])תנחומא 

 גם רש"י בפירושו מתבטא באופן דומה:

והלא לא הלך לעמוד לפניו, אלא הקדוש ברוך  -ואברהם עודנו עומד לפני ה' 
הוא בא אצלו... והיה לו לכתוב 'וה' עודנו עומד לפני אברהם'! אלא תיקון 

 ; )רש"י, בראשית יח, כב, ד"ה ואברהם(סופרים הוא זה, שהפכוהו רבותינו לכתוב כן 

'ברעתם' היה ליכתב, אלא שכינה הכתוב. וזה אחד מתקוני  –ואל אראה ברעתי 
 ; )רש"י, במדבר יא, טו, ד"ה ואל(סופרים בתורה לכינוי, לתיקון הלשון 

תקנו סופרים לקרותו  רעי היוצא דרך הנקב שלהם, ולשון נאה -את חוריהם 
'צואתם'. כך שנו רבותינו: מקראות הכתובים לגנאי קורין אותן לשבח, כמו 

 ;)רש"י, ישעיה לו, יב, ד"ה חוריהם('ישכבנה'...  –'בטחורים', 'ישגלנה'  –'בעפולים' 

זה אחד מן המקראות שתיקנו סופרים את לשון הכתוב.  -וירשיעו את איוב 
יקותם היה לו לכתוב, אלא שכינה הכתוב... וכן 'וירשיעו' כלפי המקום בשת

 .)רש"י, איוב לב, ג, ד"ה וירשיעו(הרבה מקומות בספרי ובמסורת הגדולה 

מלשונותיו של רש"י משתמע כמו התנחומא: שהמקומות שנאמר עליהם בחז"ל "כינה 
הם "תיקוני סופרים", ושתיקוני סופרים הללו הם פעילות יזומה על ידיהם.  –הכתוב" 

 לא כמו שכתבו חלק ממפרשי רש"י.ו

 שינויי נוסח נוספיםד. 

ממה אנשי כנסת הגדולה ביצעו שינויים משמעותיים יותר בשולי הדברים אציין כי 
לעיל, ודבר זה בולט ובא לידי ביטוי כשמשווים את ספר דברי הימים, שחובר שתיארתי 

 ם. עם המקורות המקבילים להם בספרי שמואל ומלכי 55בימי בית שני,
כך לדוגמא, לפי המתואר בספר מלכים, העניק שלמה המלך עשרים ערים לחירם 

, ואילו לפי האמור בספר דברי הימים, היה זה חירם שהעניק יג(-)מל"א, ט, יא מלך צור
שימשו בני דויד ככהנים, ואילו  )שמ"ב ח, יח(. לפי ספר שמואל )דהי"ב, ח, ב(לשלמה ערים 

בספר שמואל  56נכתב שבני דויד היו "הראשונים ליד המלך". ז()דהי"א, יח, ידברי הימים ב
נאמר שדויד נלחם בפלשתים, וכשהללו הובסו ועזבו את אליליהם באתר  )שמ"ב, ה, כא(

נאמר שדויד  )דהי"א, יד, יב(הלחימה, לקחו אותם דויד ואנשיו, ואילו בספר דברי הימים 

 

 בבא בתרא, טו ע"א(. לפי חז"ל, חיבר עזרא את ספר דברי הימים עד לימיו, ואילו נחמיה סיימו )  55
ד" )שמ"ב כ, כו( בחר המחבר להשמיט. גם פסוק זה   56 י ָהָיה כֵֹּהן ְלָדוִּ רִּ יָרא ַהָיאִּ ואילו את הפסוק "ְוַגם עִּ

כתיבה  -ספר דברי הימים , יצחק קלימי ועורר קושי, שכן משפחת יאיר לא היתה מבני אהרן )רא
 (. 152עמ' , תש"ס :היסטורית ואמצעים ספרותיים, ירושלים
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מתואר שה' הסית  שמ"ב, כד, א()הורה לאנשיו לשרוף באש את האלילים. בספר שמואל 
שם וגרם לדויד למנות את עם ישראל )פעולה שבעקבותיה מתו מהעם שבעים אלף איש, 

  .)דהי"א, כא, א(הסית את דויד הוא אשר (, ואילו בספר דברי הימים נאמר שהשטן פס' טו
שינויים אלה אינם אלא דוגמא, וספר דברי הימים משופע בשינויים משינויים שונים, 
כשלעתים מדובר "רק" בהשמטה, הוספה, סידור שונה של הפסוקים וכדומה באלו 

, מתוך מה שנראה כמשנה סדורה הדרכים שיוצקות משמעות חדשה בפסוקים
 57.ומכוונת

 

 . )בהערה הקודמת( וראו על כך אצל קלימי  57



 

  

 

 :בסדרה קישוריות ליתר המאמרים

 שהפסוקים שלא כתבם מ
batora.pdf-www.yahadut.org.il/maamarim/hosafot 

 כתב עברי וכתב יהודי 

 )על הכתב העברי העתיק ועל הכתב המשמש אותנו כיום(

www.yahadut.org.il/maamarim/haktav.pdf 

 ספרות חז"ל, התפילה וכתבי הקודשנוסח 

ut.org.il/maamarim/nusach.pdfwww.yahad 

 מהתורה או מדרבנן –קריאת שמע, תפילין ומזוזה 

shma.pdf-www.yahadut.org.il/maamarim/kriat 

 ידיעת הטבע של חז"ל 

 )עולם החי(

hateva.pdf-www.yahadut.org.il/maamarim/yediat 

 דמות השמים והארץ בחז"ל

olam.pdf-http://www.yahadut.org.il/maamarim/dmut 
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