נימוקי השופטים להענקת פרס יצחק בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח וקהילות ספרד
ופזורתן
וועדת הפרס החליטה פה אחד להעניק את פרס בן-צב לשנת תשע"ז
לפרופ' יוסף עופר ולד"ר יהונתן יעקבס
על ספרם המשותף

תוספות רמב"ן לפירושו לתורה שנכתבו בארץ ישראל
)בהוצאת המכללה האקדמית הרצוג והאיגוד העולמי למדעי היהדות(

ועדת השופטים בחרה להעניק את פרס בן-צבי לשנת תשע"ז לפרופ' יוסף עופר ולד"ר
יהונתן יעקבס על ספרם המשותף תוספות רמב"ן לפירושו לתורה שנכתבו בארץ ישראל,
שראה אור בשנת תשע"ג )בהוצאת המכללה האקדמית הרצוג והאיגוד העולמי למדעי
היהדות(..
פירושו של רבי משה בן-נחמן )רמב"ן( לתורה הוא מחיבורי הפרשנות החשובים
ביותר שהעמידה פרשנות המקרא היהודית .זהו פירוש מעמיק ורחב יריעה הכולל גם
פירוש לתורה על דרך הפשט וגם רובד קבלי אזוטרי ,שההפניות אליו הפזורות בחיבור לכל
אורכו מובעות בידי רמב"ן עצמו במילים "על דרך האמת" .את עיקרו של החיבור כתב
רמב"ן בהיותו בקטלוניה .אולם עם עלותו ארצה בערוב ימיו ,בשנת ה' אלפים כ"ז )1267
לסה"נ( ,שב רמב"ן לחיבורו זה והוסיף לו תוספות רבות .שני המחברים המלומדים ,פרופ'
יוסף עופר וד"ר יהונתן יעקבס ,קיבצו מתוך שפע של כתבי יד כשלוש מאות קטעי תוספות
כאלה .הקטעים הללו זוהו באמצעות רשימות ששלח רמב"ן לחבריו ומכריו בספרד וכן על
סמך רשימות ששלחו חכמים אחרים במרוצת הדורות ובעיקר על יסוד השוואה מדוקדקת
של עשרות כתבי יד של פירושו של רמב"ן לתורה המצויים בספריות שונות ברחבי העולם.
במבוא רחב היריעה דנים המחברים דיון מפורט ומעמיק בתוספות הללו ,סוקרים
את הסיבות השונות שגרמו לרמב"ן לשנות את פירושו הראשון ולהמירו בפירוש חדש; הם
אף מסווגים את התוספות על פי המניע לכתיבתן )עמ'  ;(55-42לאחר המבוא מובאות
התוספות ,שהן לב לבו של הספר עב הכרס ) 718עמודים( ,בליווי ניתוח מפורט של כל
אחת מהן .יש מן התוספות שהן תולדה של מקורות חדשים שעמדו לפני רמב"ן בבואו
ארצה ויש מהן כאלה שהן תולדת המפגש עם הארץ עצמה ,הכרת נופיה ואתריה .למשל,
אָרץ לָבוֹא אֶ פְ ָר ָתה;
בפירושו לפסוק בבראשית ל"ה ט"ז "וַ יּ ְִסעוּ ִמבֵּ ית אֵ ל ,וַ י ְִהי עוֹד כִּ בְ ַרת הָ ֶ
וַ ֵתּלֶד ָרחֵ ל ,וַ ְתּ ַקשׁ בְּ לִ ְד ָתּהּ" ,דן רמב"ן בביטוי המוקשה "כברת הארץ" ,שפרשנים רבים
התחבטו בהבנתו :האם הוא מורה על מרחק רב או שמא על מרחק קצר .כדרכו מונה
רמב"ן שורה של פירושים .בעוד שבפירוש הראשון שכתב בקטלוניה נטה לחשוב שהביטוי
מצביע על מרחק רב וקשור אולי במילה " ַכּבִּ יר" כהצעתו של חכם הלשון והמדקדק הנודע
רבי מנחם בן סרוק ,הרי המפגש עם הארץ הביאו להבין ביטוי זה בצורה הפוכה לגמרי.

רמב"ן כותב" :זה כתבתי תחלה .ועכשיו שזכיתי ובאתי לירושלים ,שבח לאל הטוב
והמטיב ,ראיתי בעיני שאין ממצבת רחל לבית לחם אפילו מיל ,והנה הוכחש הפירוש הזה
וגם דברי מנחם ]בן סרוק[ ,אבל הוא שם ִמ ָדּה בארץ כדברי רבי שלמה )דהיינו רש"י(."...
בפירושו לאותו פסוק משוקעים גם דברי רמב"ן לפירושו לפסוק בירמיה ל"א י"ד
רוּרים ָרחֵ לְ ,מבַ כָּה עַ ל בָּ נֶיהָ ; מֵ אֲ נָה לְ ִהנָּחֵ ם עַ ל-
"כֹּה אָמַ ר ה' ,קוֹל בְּ ָרמָ ה נִ ְשׁמָ ע נְ ִהי בְּ כִ י ַת ְמ ִ
בָּ נֶיהָ  ,כִּ י אֵ ינֶנּו" .גם במקרה זה גרם המפגש הממשי עם הארץ ונופיה לתיקון הפירוש
הראשון של המילה "רמה" ,דהיינו "רמה" לא בהוראת מקום טופוגרפי אלא כתיאור לבכי
)והדברים בליווי הבירור המדוקדק של המחברים נידונים בהרחבה בפירוש(.
המחברים שיבצו בדבריהם גם מידע רלוונטי שכתב רמב"ן אף אם אינו חלק בלתי
נפרד של התוספות .המכוון הוא בעיקר למכתב ששלח רמב"ן ובו הציע פירוש חדש לשקל
המקראי וזאת כתוצאה מגילוי מטבע שקל קדום )כיום יודעים אנו שזה שקל מתקופת מרד
בר-כוכבא( .לפענוח הכתוב על גבי המטבע בכתב העברי הקדום נעזר רמב"ן לדבריו
בשומרוני )כּוּ ִתי( שרמב"ן הראה לו את המטבע .זו תגלית מעניינת שעליה כתב פרופ' עופר
את מאמרו המאלף שהתפרס בכתב העת "תרביץ" בשנת תשע"ב" ,מדוע טעה רמב"ן
בקריאת הכתובת שעל מטבע השקל?" ועתה שוקעו הדברים בספר בדיון לשמות ל ,י"ג
שבו נזכר הציווי על מחצית השקל.
וכך מלא הספר וגדוש לכל אורכו בירורים למדניים שופעי חידושים .כן נלווים לו
שורה של מפתחות וטבלאות מאירות עיניים שעושים את הקריאה והלימוד בספר לחוויה
לימוד מאלפת .זהו לא ספק מחקר מן המעלה הראשונה הן מצד רוחב היריעה הלמדנית
הפרושה בו הן מצד עומק הדיון הפילולוגי של שני המלומדים שידם רב להם בחקר
המקרא .פרופ' יוסף עופר הוא מגדולי חוקרי המסורה ומחשובי חוקרי כתר ארם צובה
ועמיתו ד"ר יהונתן יעקבס תרם נכבדה לחקר המקרא בספרו "מידה כנגד מידה בסיפור
המקראי".
לאור הדברים שהוצגו לעיל ,בחרה הועדה פה אחד בספרם של פרופ' יוסף עופר
וד"ר יהונתן יעקבס כחיבור ראוי מאין כמותו לזכייה בפרס בן-צבי בחקר קהילות ישראל
במזרח לשנת תשע"ז.

חברי הוועדה:
פרופ' מאיר בר-אשר – יו"ר ,פרופ' תמר אלכנסדר ,פרופ' סרג'ו דלה-פרגולה ,פרופ' גדעון
שלח ומר משה זעפרני

