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מבוא
מאמר זה עניינו בפרשנות הקראית בביזנטיון במחצית השנייה של המאה הי״ג ובראשיתה
של המאה הי״ד 1.ההתיישבות הקראית בביזנטיון ראשיתה ,לדעת החוקרים ,כבר במחצית
השנייה של המאה העשירית 2.כפי שכתב אנקורי ,קורות הקהילה הקראית בביזנטיון הוא
סיפור על קבוצה שעברה  -לאחר מסעי הצלב והתמוטטות המרכז הארץ ישראלי  -מקראות
שבהשפעת האסלאם ,תרבותו ושפתו ,לסביבה חדשה ,לקראות בהשפעת העולם הנוצרי,
למציאות חברתית־תרבותית שונה ,כולל הסתגלות לשפה היוונית (בתור שפת היום־יום),
אך מבלי לאבד את זהותה .לא היתה זו קבוצה של שליחים מיסיונריים שהיו במאבק נגד
״הרבניים״ ,אלא של מהגרים שנאבקו על זהותם :היתה זו קראות שהמשיכה את המסורת של
הקראים הקדומים ,אך היא היתה גם קראות של רפורמות3.
היצירה הקראית בביזנטיון התפתחה במאות הי״א-הי״ב .במאה הי״א התבלט טוביה בן משה
״המעתיק״ .טוביה עלה בצעירותו לירושלים ולמד במרכז הקראי שם .מאוחר יותר חזר לביזנטיון,
ועסק ,בין השאר ,בתרגום ספרי רבו יוסף אלבציר(וכן חיבורים אחרים) מערבית לעברית ,ובכך
תרם להנחלת המורשת הקראית מהמזרח והניח את היסודות לספרות הקראית הביזנטית4.
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מאמר זה יסודו בהרצאה שנשאתי בקונגרס העולמי השלושה־עשר למדעי היהדות ,ירושלים תשס״א,
ואני מודה למשתתפי המושב על הערותיהם המחכימות .כן אני מודה לקרן הזיכרון לתרבות יהודית,
ניו־יורק ,ולקרן המחקר של מכון מופ׳׳ת ,שתמכו במחקר זה.
מקובל לחלק את דברי ימיה של הקהילה הקראית בימי הביניים לשתי תקופות - 1 :הקראים הקדומים
(מאמצע המאה הט׳ עד המאה הי״א) ,שחיו בעיקר בבבל ,סוריה ,ארץ ישראל ,מצרים ואיראן;  - 2הקראים
המאוחרים(ממחצית המאה הי״א עד המאה הט׳׳ז) ,שחיו בעיקר בביזנטיון(תורכיה) וקרים .הקבוצה
הראשונה דיברה ערבית וגם ספרותה(אף חומר ליטורגי ודתי) נכתבה בערבית ,ואילו הקבוצה השנייה
דיברה וכתבה בעיקר בעברית  -ראו :בךשמאי ,קראים :בן־שמאי ,לשונות.
ראו ק־שמאי ,קראים ,טור  .39על הבעייתיות שבקביעת תחילת זמנה של ההתיישבות של הקראים
בביזנטיון ועל התאוריות השונות בעניין ראו אנקורי ,קראים ,ענד  .86-26עוד על תולדות היהודים,
והקהילה הקראית בתוכם ,באימפריה הביזנטית ,בשנים  ,1204-641ראו :סטאר :שרף .על קורותיהם
הקראים בתקופה הביזנטית המאוחרת ( )1453-1261ראו באומן.
ראו אנקורי ,קראים ,עמי .25-24

פעמים ( 102-101תשס״ה) עמי 220-199

שער"ספר המבחר" לאהרון בן יוסף הרופא ,מהדורת קרים ,גו־זלוו(יוופטוריה) 835 ,ג
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פרשן קראי חשוב שפעל במאה הי״א או בתחילת המאה הי״ב הוא יעקב בן ראובן ,שכתב את
״ספר העשר״ ,ספר המהווה סיכום של הפרשנות הקראית מן המזרח ,נוסף על היותו מקור
לידיעות על הקראות הביזנטית בתקופה ההיא ,על ההיסטוריה שלה ,על הלשון וכיוצא בהם5.
במאה הי״ב התבלט גם חכם קראי בשם יהודה הדסי ,אשר כתב את ״אשכול הכופר״ (,)1148
שעניינו ביאורים הלכתיים ורעיוניים ״כפי מה שיגזור השכל האנושי אחרי הפשט הנכון היוצא
מן התורה שבכתב״ ,כדברי בעל ההקדמה לספר 6,מסודרים באנציקלופדיה בסדר אלפביתי.
במאה הי״ג התקיים בביזנטיון ,במיוחד בקושטא ,מרכז יהודי חשוב של קראים .חכמי הקראים
כתבו ספרים בהלכה ,בלשון ,בפילוסופיה ,בפרשנות ,וכתבו גם שירה ופיוט וכתבי פולמוס נגד
מנהגי ״הרבנים״ ונגד הקבלה .במחצית השנייה של המאה ובמחצית הראשונה של המאה הי״ד
התבלט החכם הקראי אהרן בן יוסף הרופא(ה״ראשון״) ,שמוצאו היה אולי בקרים ,ושכתב ,בין
השאר ,פירוש לתורה(״ספר המבחר״) ,פירוש לנ״ך(״מבחר ישרים״) וכן ספר דקדוק(״כליל
יופי״) 7.פירושיו נחשבים בעיני הקראים כפרשנות קראית קלסית ,ובדרכי פרשנותו של אהרן
זה(להלן :אהרן) נעסוק במאמר זה .במאה הי״ד פעל בביזנטיון גם אהרן בן אליהו(ה״אחרוך
[להבדיל מאהרן ה״ראשוך הנזכר לעיל] ,או ״הצעיר״) מניקומדיה(ג16)11מ00נא) ,שעסק גם
בפילוסופיה דתית ,וגם הוא כתב פירוש לתורה  -״ספר כתר תורה״ 8.אהרן בן אליהו נחשב
בקרב הקראים כמסכם הפרשנות הקראית וכמסכם הפילוסופיה הדתית הקראית ,ובמאמר
זה נביא גם מקצת מרעיונותיו ,בעיקר לשם השוואה והרחבת המבט 9.הענף הביזנטי של
הפרשנות הקראית כמעט שלא נחקר 10,והוא מעניין מבחינות אחדות שנפרטן להלן.
הפרשנות הקראית הנידונה היא אפוא ענף מאוחר הנבדל מהפרשנות הקראית הקדומה"
גם בזמן(המאות הי״ג-הי״ד) ,גם במקום(ביזנטיון) ,וממילא גם ברקע התרבותי השונה ,שוודאי
השפיע על הקהילה ועל יצירותיה ,וגם בשפת הכתיבה(עברית) .להבדיל מהפרשנות הקראית
הקדומה נכתבה הפרשנות הביזנטית לאחר שנפוצה הפרשנות הרבנית ,האנדלוסית והצרפתית
(כולל זו של פרובנס) ,ומבחינה זו היא מספקת לחוקר עוד נושא לענות בו :בירור היחס בין
הפרשנות הקראית לפרשנות הרבנית .החוקר את הענף הביזנטי ינסה להגדיר את היחסים
4
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ראו אנקורי ,אליה בשייצי ,במיוחד עמ׳ .63
ראו אנקורי ,קראים ,עמ׳  196־. 198
ראו הדסי א ,א; כלב בן אליהו אפנדופולו ,נחל אשכל  -מורה מקום לספר אשכל הכפר.
ראו איזכור ספריו בקיצורים הביבליוגרפיים להלן.
ראו בקיצורים הביבליוגרפיים להלן; כן ראו ספרו ״ספר המצוות גן עדך.
על שני אישים אלה ראו הלר ונימוי ,טורים  ;771-770על אהרן בן יוסף ועל משנתו הפילוסופית ראו
לסקר ,אהרן בן יוסף; על המחשבה הפילוסופית של קראי ביזנטיון ,ובתוכם אהרן בן יוסף ואהרן בן אליהו,
ראו לסקר ,מחשבה קראית.
על הפרשנות הקראית בביזנטיון ,בחלוקה לשתי תקופות עיקריות ,התקופה המעצבת (המאות הי״א
והי״ב) והתקופה המאוחרת(בין המאות הי״ג-הט״ו) ,ראו לאחרונה פרנק ,ספרות.
מבין הפרשנים הקראים הקדמונים נזכיר את בנימין הנ הוונ די( ה מ א ה הט׳ ,כ תב בעברית) ,דניאל
אלקומסי(בן המחצית השנייה של המאה הט׳ ,גם הוא כתב בעברית) ,ופרשנים שכתבו בערבית :אבו
יוסף יעקוב אלקרקסאני(המחצית הראשונה של המאה הי׳) סלמון בן ירוחים(אמצע המאה הי׳) ,דויד בן
בועז(המאה הי׳) ,יוסף אבן נוח(המחצית השנייה של המאה הי׳) ויפת בן עלי( שכתב פירוש מקיף לכל
המקרא  -סיכום הפרשנות הקראית עד ימיו והמהווה בסיס לזו שלאחריו ( -סוף המאה הי׳).
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בין פרשנות זו ובין הפרשנות הרבנית :באיזו מידה קיבלה הפרשנות הקראית של ביזנטיון מזו
הרבנית ובאילו נושאים היא דחתה אותה ,אם בכלל .כל המעיין בפירושו של אהרן בן אליהו
לתורה ייווכח שהוא הירבה להזכיר את הפרשנים האנדלוסים :אשר לאהרן הראשון מצאנו
שהוא הושפע מהפרשנים האנדלוסים ,במיוחד מר׳ אברהם אבן עזרא ,והתייחס אליהם ,אך
לא הזכירם בשמם .כמו כן יכול החוקר לבדוק את היחס בין הפרשנות הביזנטית לפרשנות
הקראית הקדומה על גווניה השונים ,במיוחד עם גילוי קטעים חדשים משל הספרות הקראית
הקדומה ועם התקדמות המחקר בה 12,ואולי גם להשוות את מידת יניקתה מזו לעומת מידת
יניקתה מהפרשנות האנדלוסית.
תחום חקר פרשנותם של הקראים בביזנטיון רחב גם כשלעצמו והוא מקיף תחומי משנה
אחדים(השיטה הפרשנית ,התייחסות למבנה הכתוב המקראי ,לבחינות ספרותיות ,דקדוקיות,
סגנוניות ועוד) .במאמר הנוכחי אתמקד באחת הסוגיות המרכזיות הנוגעות לשיטה הפרשנית:
הבהרת עמדותיה של הפרשנות הנידונה לפשט ולדרש .כידוע ,הפרשנות הקראית הקדומה
באה להשתית את הדת היהודית על המקרא לבדו ,דבר שהניע את הקראים לפתח כלים חדשים
בפירוש המקרא 15.אשר ליחסה של הפרשנות הקראית הקדומה למסורת הרבנית ולספרות
התלמודית ,התנאית והאמוראית ,כבר הוכח שהללו היו בקיאים במסורות אלו וציטטו מהם
לרוב 14.החוקרים אף מנסים לתת טעם לדבר ,וסבורים כי הפולמוס עם הרבניים הוא שחייב את
הבקיאות בספרות חז״ל 15.עם זאת ,לפרשנות הקראית לא היתה מחויבות לתכנים ולרעיונות
של מסורת התורה שבעל פה ולדרשות חז״ל ,מה שנכנס בדרך כלל לכינוי ״דרש״(וראו על
מושג זה בהמשך) .בדיקתנו בזרם הקראי הביזנטי הראתה שהללו ,כמו קודמיהם ,היו בקיאים
בספרות חז״ל ,ציטטו ממנה והתווכחו איתה ,ואף הגענו למסקנות נוספות בעניין זה ,שיוצגו
בהמשך .עוד נבדוק כיצד התייחסו חכמי הקראים בפועל למסורות אלו והאם פרשנותם היא
על טהרת ה״פשט״ ,כפי שמקובל היה לחשוב וכפי שניתן לצפות .כפי שמקובל לעשות במחקר
הפרשני בזרם הרבני ,נבחין בין ההיגדים המתודולוגיים של הפרשן ובין דרכו בפירושיו; בין
הפרשנות של החלק הסיפורי ובין זו של החלק ההלכתי; ולגבי הפירושים הנראים כפשט
הכתובים ,נבקש לדעת האם ניתן להבחין ברמות שונות או בגוונים שונים של פשט.

12
13
14

15

על תולדות מחקר הקראות ועל הישגיו עד כה ראו :פרנק ,קראות ימי ביניימית :ק־שמאי ,הקראים
והמזרח ,עמי  . 15-7על מחקר הקראות הביזנטית ראו דה לנג׳.
ראו למשל פוליאק ,עמי  , 300וראו עוד את מסקנותיה בקשר לקראים של המאה העשירית  -עמי
.311-310
ראו בךשמאי ,הפרשן הקראי :׳׳ואף זה דבר ידוע ומפורסם שיש לספרות הקראית כולה  -ובכללה
הפרשנות ...זיקה קרובה לספרות הרבנית הן בכיוון הפולמוס הן בכיוון הקליטה והסיגול של דרכים,
שיטות ופירושים מסוימים״(עמ׳  .)44על היקפם הרב של הציטוטים אצל ישועה ראו :תירוש־בקר ,עיונים:
תירוש־בקר ,לשון חכמים ,במיוחד א ,עמי  :86-53 ,9-7ולאחרונה כהנא ,עפו .29-22
ראו בן־שמאי ,שם ,עמי  ,53הסובר ששיטת הפולמוס ,מיסודו של אלקומסי ,היתה המניע לקליטת חומר
תלמודי ורבני .וראו תירוש־בקר ,לשון חכמים ,המראה כי היו קראים(שהבולט שבהם הוא ישועה) שהביאו
מדברי חכמי הרבנים לאו דווקא מטעמים פולמוסיים  -א ,עמי .9-7
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הגדרות שמות של ״פשט״ ושל ״דרש״
בבואנו לדון בפשט ובדרש בפרשנות הקראית נקדיש תשומת לב לאפיון מושגים אלה .שאלת
היחס בין הפשט ובין הדרש בהתייחס לגישות הפרשניות של חז״ל(במיוחד בקשר להתבטאותם
״אין מקרא יוצא מידי פשוטו״ [שבת סג ע״א ,ובעוד מקומות]) ,ובהתייחס לגישות הפרשניות
של פרשני ימי הביניים - 16נידונה במחקר מזוויות שונות( :א) יש שניסו למדוד יחסים אלה
מנקודת מבט ערכית ,כלומר מידת הנאמנות של הפרשן לכוונת הכתוב ,דהיינו מי נאמן יותר
לכוונה המקורית ומי פחות( :ב) יש שמדדו זאת מבחינת מעורבותו של הפרשן ,כלומר שאלת
הסובייקטיביות לעומת האובייקטיביות ,דהיינו השפעת הפרשן ,עולמו הרוחני ,השקפותיו,
תובנותיו וכיוצא בהם על פרשנות הכתוב( :ג) יש שניסו לקבוע אמות מידה מוסכמות ומדידות
לדרך הפשט ולדרך הדרש ,אמות מידה הקשורות ליחס בין הפירוש לבין הכתוב מבחינת
התהליכים של הפענוח הטקסטואלי ותהלוך הכתוב; (ד) יש שניסו לאמוד את ערכו של הפשט
לעומת ערכו של הדרש מבחינת התרומה הכללית לכתוב וללומדיו .המונחים ״פשט״ ו״דרש״
הוארו אפוא מזוויות שונות ,לעתים סותרות17.
אחת ההגדרות ל״פשט״ ,שהתקבלה יפה במחקר ,היא משל שרה קמין :״ביאור הכתוב
על פי לשונו ,מבנהו התחבירי ,הקשרו הענייני ,סוגו הספרותי ומבנהו הספרותי ,תוך יחסי
גומלין בין מרכיבים אלה״ ,8.בהגדרה זו הולכת קמין בעקבות אלה שקשרו את הפשט לכתוב
לבדו ,ללא התחשבות בקני מידה אחרים ,כגון השקפת עולמו של הפרשן וכיוצא בהם .קמין
אינה מסתפקת בהגדרת הפשט כפירוש הדקדוקי או הפילולוגי סתם ,והיא פירטה את תחומי
הקשר אל הכתוב :לשון(כנראה כוונתה לדקדוק ההגה והצורות ולמילון של התיבה הבודדת),
תחביר ,ההקשר לפיסקה ,ובחינות ספרותיות(למשל אמצעים ספרותיים כגון תקבולות) .אך
האם זו ההגדרה הבלעדית? כלומר ,האם אכן כל פשט מתייחס לכל קני המידה האלה? הרי
לעתים יש פשט המעדיף את ההקשר ,ולעתים פשט המעדיף את הצורה ואת המילה 19:ואם
כן מהו אפוא הפשט ״הנכון״ מבין השניים? שאלות אלו עדיין צריכות עיון20.

16

17

18
19
20

לדעת שרה קמין(רש׳׳י ,ענד  ,)56-23הוראת ׳׳פשט״ אצל ח ד ל שונה לגמרי מהוראתה בימי הביניים ,שבהם
נתייחד המושג לאפיון של דרך מתודולוגית .וראו בן־שמאי(רס״ג ,עמי  ) 383-382שעמד על משמעותו
של הצירוף ״פשוטו של מקרא״(״בסיט אלנסק״) אצל רס׳יג כקשור לתפיסת הפשט על פי ההקשר ,שכך
הבין הוא את כוונת חדל.
מעניין לראות דעות מנוגדות בהתייחסות לבחינות השונות .למשל מהבחינה של קנה המידה הטקסטואלי
(ג ,לעיל) :יש כאלה הרואים בפשט את הפירוש המילולי־הדקדוקי(ראו למשל ,סימון ,בניתוח קביעתו
של אבן עזרא ״אשר בעבותות הדקדוק נקשר ובעיני הדעת יכשר״  -עמי  ,) 134-133וסוברים שהדרש
בא ממבט כללי יותר ,רחב יותר ,חופשי מכללים של דקדוק(עמי  ,) 134אך יש שהדגישו את היות הפשט
תלוי הקשר נרחב ,ולגבי דידם דווקא הפשט הוא הפירוש הרחב ,ואילו הדרש הוא הצמוד לכתוב ,כלומר
הפירוש הנקודתי ,שהרי הוא זה המבאר מילולית את המילים בלא כל התחשבות בהקשר כולו ,למשל
דרשת אותיות וכיוצא בהן  -ראו רוזנברג.
ראו קמין ,ענד . 14
ראו בהמשך דוגמה להעדפת הפשט המילולי מהפשט ההקשרי בפרשנותו של אהרן בסוגיית המומים.
לשאלות אלה ראו חרל״פ.
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גם למונח ״דרש״ נתנו החוקרים הגדרות שונות .אנו נאמץ את דעת היינמן ,המחלק את
הדרש לשני סוגים :א  -דברי דרשנים שאין להם יסוד בכתוב כלשהו :ב  -פירושים בניגוד
לפשט 21.כמו כן נשתמש בהגדרתו של ליפשיץ ,שהגדיר את הדרש הבא בחלק ההלכתי  -את
״מדרש ההלכה״  -כ״הביאור המשפטי״ ,בניגוד ל״ביאור הפרשני״22.
כבסיס להגדרת הפשט נאמץ את זו של קמין ,אך נעשה בה שינויים קלים בניסוח אבל
משמעותיים למדי במהות ,כמענה חלקי לשאלות שהעלינו לעיל .נאמר כך :הפשט הוא ביאור
הכתוב על פי לשונו מהיבט אחד או יותר מאלה  -הדקדוק הצורני ,הדקדוק התחבירי,
ההקשר הענייני(הנסיבה הפרגמטית) ,הסוג הספרותי או המבנה הספרותי(תחומי השיח).
כלומר ,הפשט הוא פירוש הנשען על הרצף שבין דקדוק הצורה ובין דקדוק הכתוב ,בהתאם
לתפיסות המקובלות היום בבלשנות ,הרואות את הכתוב כולו כיחידה דקדוקית הממוינת
מבחינת נושאי העיסוק לענפים שונים בבלשנות .מכל מקום זהו הפירוש היותר דקדוקי ,על
פי ההגדרה הרחבה של ״דקדוק״ המקובלת כיום.
אשר ליחס שבין שני המושגים  -פשט ודרש  -בעניין זה נראית דעתו של סימון
שאין לראות בהם שני תהליכים מנוגדים ,אלא נקודות ברצף 23.נאמר אפוא שהדרש אינו
הפכו של הפשט ,אלא הפירוש הפחות דקדוקי ממנו(ודייקו :״דקדוקי״  -בהגדרה הרחבה
דלעיל) .כלומר ,ההבדל בין המושגים הוא יחסי ושונה מפירוש לפירוש ומעניין לעניין ,ומבחינה
זאת נוכל לומר שהוא נשפט בכל מקום מחדש ,ובמובן זה הוא עניין להבחנה מקומית.
השקפה זו תנחה אותנו בבדיקתנו את הפרשנות הקראית .לא נוכל למיין מיון כללי את
פירושי הדרש ופירושי הפשט בקני מידה עקרוניים ,אוניברסליים ,הטובים לכל ,אלא בכל
מקרה נגדיר את הפירוש כפשט או כדרש לפי מידת הלימותו היחסית את דקדוק הכתוב
במקומו.

תפיסת הפשט והיחס לדרש על פי הקדמת פירוש אהרן לתורה
בבואו להסביר את הצורך בפירושיו עומד אהרן על מניעיהם של קודמיו ועל סוגים אחדים
של פרשנות .באופן כללי ,הצורך בפרשנות המקרא קשור לגלות ,לחסרונה של הנבואה
ולדלות השפה:
ויהי כי אכלו מעץ הדעת גלו ישראל מעל אדמתם בארץ לא להם ונחתם חזון ונבואה
וכמעט היתה לשון עבר נשכחת מהם קמו חכמי ישראל לכל העיר האלהים את רוחו
ויתפשו הכתוב ...ויפרשו אותו איש איש כפי שכלו24.

21
22
23
24

ראו היינמן ,עט׳ . 189-183
ראו ליפשיץ ,עמי קסא-קסד.
ראו סימון ,עמ׳ . 133
ספר המבחר ,בראשית ח ,א.
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בהשפעת ההקדמה לתורה של ר׳ אברהם אבן עזרא(אך בלי להזכירו!) אהרן מתאר בקצרה
חמישה סוגי פרשנים 25.הדמיון בין שתי ההקדמות אינו מתמצה רק בשיטה(החלוקה לחמש
דרכים) אלא גם במינוח וברעיונות .תיאורו של אהרן נשען על שלושת המושגים( :א) ״נקודה״,
המתארת ,בעקבות אבן עזרא ,את נקודת האמת ,הפירוש הקולע והאמתי(כפי שהצהיר אבן
עזרא ״אמר כי האמת כמו נקודה בתוך עגולה״)( 26.ב) ״עגולה״ ,שהוא קו המעגל מסביב
לנקודה ,כלומר פירוש הנמצא עדיין ברדיוס של נקודת האמת והשואב את הגיונו מהנקודה
שבמרכזו( ,מה שקרא אבן עזרא ״קו הרחב״ או ״החוט הסובב״ או ״קו העגולה״)( .ג) ״בחוץ״,
כלומר פרשנות שהיא מחוץ למעגל הפרשני הקשור לכתוב(מה שקרא אבן עזרא ״מחוץ לקו
רחובותיה״  -שם ,עמ׳ קלח) .וכך הם דבריו של אהרן:
מהם חושבים שעמדו 27על הנקודה [=א] ,ומהם סובבים על העגולה [=ב] ומהם חוץ ממנה
[=ג] ומהם פעם בנקודה ופעם בעגולה [=ד] ומהם מימינים ומשמאילים לארבעתם [על
הנקודה ,על העגולה ,בחוץ ובנקודה ובעגולה גם יחד] [=ה]28.
מאחר שכוונותיו של אהרן אינן מפורשות ,ננסה להיעזר בדברי אבן עזרא ,המפורשים יותר.
בדרך א׳ מתכוון אהרן כנראה לאלה שחושבים עצמם כמפרשים בדרך הפשט :ייתכן שהוא
רומז גם לאבן עזרא ,שהעיד על עצמו כך 29.בדרך ב׳ ,״סביב העגולה״ ,מתכוון אהרן כנראה
לפרשנות המשלבת מידע על סמך חכמות חיצוניות ,הדרך שאבן עזרא ראה אותה כפרשנות
על ״הקו הרחב הסובב״ וזיהה אותה עם פן אחד של הפרשנות של רס״ג והגאונים ,המיותר,
לדעתו(הדרך השלישית ב״שיטה אחרת״ והדרך הראשונה בפירוש המקובל) .בדרך ג׳ מתכוון
אהרן לפרשנים המפרשים בדרך אליגורית ,אלו שאבן עזרא כינה אותם ״הערלים״ ,כנראה
הנוצרים ,שכידוע פירשו בדרך זו 30,והנמצאים ,לדעת אבן עזרא ,מחוץ למעגל הפרשנות
הלגיטימית(הדרך הראשונה ב״שיטה אחרת״ והדרך השלישית בפירוש המקובל) 3,.בדרך
ד׳ כוונתו כנראה לבעלי הדרש ,שאבן עזרא ראה אותם כאלה שנמצאים ״בנקודה עצמה
גם בסביבה״(הדרך הרביעית ב״שיטה אחרת״) או כ״קרובה אל הנקודה״(הדרך הרביעית
בפירוש המקובל) .גם ייתכן שאהרן התכוון לפירושי הגאונים (על פי אבן עזרא בדרך
25

26
27
28
29
30
31

כידוע ,כ ת ב אבן עזרא שתי ה ק ד מו ת לתורה :האחת ,הקד מ ה ל״שיטה אחרת׳׳ (וייזר ,א ,עמ׳
קלז-קמו) ,והשנית ההקדמה לפירוש המקובל( שם ,עט׳ א-י) .בהקדמה לפירוש המקובל נמנית ה ד רן
השלישית ב׳׳שיטה אחרת״ כדרך הראשונה ,ולהפך ,וכן יש הבדלים בין שתי ההקדמות בניסוח ובדוגמאות.
על הדמיון בין המבנה של ההקדמות לתורה של אהרן בן יוסף ושל אהרן ק אליהו להקדמה של אבן עזרא
(זו של הפירוש המקובל) כבר עמד בכר ,עמ׳  ;13כן ראו פרנק ,אבן עזרא ,עט׳  , 102-101וראו שם את
ניתוחו את ההקדמה של אהרן בן אליהו בהשוואה לזו של אבן עזרא.
וייזר ,א ,עמ׳ קלז.
ההדגשות שלי(ל׳׳ח) וכן בכל מקום להלן .על סיבת ההדגשה במקום זה ראו בהמשך.
ספר המבחר ,בראשית ח ,א-ב.
וייזר ,א ,עמי קמא.
על שיטת הפר שנות הנוצרית האליגורית ועל שורשיה אצל אוריגינס ראו קמין ,הפולמוס ,עט׳
. 376-372
על יחסו של אבן עזרא לפרשנות הנוצרית ראו אורפלי.
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השלישית בהקדמה ל״שיטה אחרת״) 32.בדרן ה׳ אהרן מכוון לאלה האוחזים בכל השיטות.
התבטאותו  -״ומהם מימינים ומשמאילים לארבעתם״  -מקבילה בתוכנה לדרך השנייה
ב״שיטה אחרת״ ,וכן מזכירה אותה במונחיה(השימוש ב״ימיך וב״שמאל״) 33.בדרך זו כיוון
אבן עזרא לפרשנים הקראים הראשונים ,כבנימין הנהוונדי וענן ,וביטא כלפיהם עמדה שלילית.
ייתכן שבתיאור זה גם אהרן מכוון לאלה ,אך בניגוד לאבן עזרא הוא מעריך את עבודתם של
חכמי הקראים הראשונים כרבת פנים ,ללא העוקצנות שבדברי אבן עזרא.
להבדיל מאבן עזרא ,שתפס רק דרך אחת ,זו החותרת לאמת שבנקודה(הדרך החמישית
בשתי הקדמותיו) ,אהרן עצמו התנסה בכל הדרכים שנמנו לעיל ,והוא רואה את ריבוי
דרכי הפרשנות כדבר הקשור לחשיבות הכתוב ולמעלתו :״כי מרוב מעלת התורה ועמקה
ופליאות סודותיה רבתה פלוגתם לאין תכלית״ 34,וכן ״כי התורה שורש החכמה ואי אפשר
שבני אדם לא יולידו מהשרש ההוא סעיפים איש איש כפי תבונתו ועוד אי אפשר שחכמי
ישראל מאספי שבלי החכמה שלא הניחו שכחה ופאה ולקט לעני״(שם) .בריבוי פנים זה יש
תועלת מבחינת גילוי האמת :״ומיהו אשר יוכל לעמוד על אמתתה בבירור״(שם)  -הווה
אומר שאין ביכולתו של אדם אחד(או דרך אחת) לגלות את האמת .מכאן אפשר להסיק
שאהרן הכיר ביותר מאמת אחת .תפיסה זו שונה מתפיסתו של הקראי דניאל אלקומסי,
הטוען שקיימת רק אמת פרשנית אחת :״ואולם כל דבר שהוא צריך לפתור אתו לכל אפניו
פן יתאוננו המתאוננים .ודע כי לכל דבר אשר במקרא יש לו פתרון אחד ולא שנים ולמען
כי לא ידעו את אפניו ,זה יפתר כזה וזה כזה עד יבא מרה צדק״ 35.כלומר ,לדעת אלקומסי,
יש רק אמת פרשנית אחת ,והדרכים אשר אינן קולעות לאמת זו אינן בעלות ערך אמתי,
ואילו לדעת אהרן אף להלכה יש אמתות אחדות ,ודרכי הפרשנות השונות משקפות כל
אחת את האמת שלה .עוד רומז אהרן שאת הפרשנות האמורה לקלוע ל״נקודה״  -זו שאבן
עזרא חשבה לדרך ״הישרה״ והמועדפת  -אין לראות כאמת מוחלטת אלא רק יחסית,
כיוון שהיא נמדדת רק לדעתם של אלה החושבים שהגיעו לכך .בפירושיו הוא שואף לקצר
ולהסביר דברי אחרים ,לקרבם לקורא; אגב מטרה זו הוא עומד על הבעייתיות של השיח
32
33

34
35

״והשלישית ,דרכו בה חכמים ונבונים והם ראשי הגאונים .פעם בנקודה רצים ושבים ,ופעם בקו הרחב
הסובב סובבים ,כי יכניסו בספרם חכמות חיצוניות...״(וייזר ,א ,עט׳ קלח-קלט).
״השנית דרך הצדוקים [לפי הדוגמאות בהמשך הוא מתכוון בכינוי זה לקראים ,שכידוע ,יש שראו
קשר בינם לבין הצדוקים ,במיוחד בהתייחסות לתורה שבעל־פה .על זיהוי ה״קראים״ כ״צדוקים״ בפי
אבן עזרא ראו בכר ,ענ ,]41-40 7המכחישים דברי המעתיקים [חז״ל] ...ופעם הם בתוך הנקודה ,ופעם
סביבותיה ,ופעם מחוץ לקו רחובותיה .כאשר עשה בנימין [הנהוונדי] ,שהיה משמיל גם מימין ,כי לא היה
בדברי הקדמונים מאמין ...וככה עשה ענן ,ימחה שמו כענן ...והנה רצה בן זוטא [אבו אלסורי ,חכם קראי
בן המאה העשירית ,שחי כנראה במצרים  -ראו פוזננסקי ,עט׳  ]134לעלות במעלות החכמה בהבליו,
ונגלה ערותו עליו״(וייזר ,א ,עמי קלח) .והשוו גם ההקדמה לפירוש המקובל(וייזר ,א ,עמ׳ ב-ו) ,שבה
הוא מזכיר ,מלבד ענן ובנימין ,גם את בן מ שיח(חסן בן משיח ,חי בבגדאד במאה העשירית ,בר פלוגתא
של רס״ג  -ראו פוזננסקי ,עמי  ) 146-145ואת ישועה (ישועה בן יהודה ,שחי כנראה בירושלים במאה
הי״א  -ראו :פוזננסקי ,עמי  ;183-178בן־שמאי ,ישועה).
ספר המבחר ,בראשית ח ,ב.
שריד מפירוש לתהלים פרק ע״ד  -מרמרשטיין ,עמי  336שורות ( 17-15מצוטט חלקית אצל בן־שמאי,
הפרשן הקראי ,עמי .) 52
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הכתוב :״ולא אתערב לגלות דבר שאין דינו הגלוי אן אסבב פני הדבר כדי שיהיה קרוב
להבין הקורא שמשפט הדבור מעולה מן הכתיבה ,כי יקשה לאדם לתקן הענין ולצירו
בכתיבה כמו בדבור ,ואע״פ שיש דברים גם הפה לא יוכל לצירם כל שכן עם הכתיבה״36.
נוסף על הכל הוא מדגיש את הצורך של מחבר הפירוש והקורא להיות בקיאים ברזי
השפה כדי שלא ישבשו את הכתוב ,וכן לנקוט זהירות ואחריות :״וראוי למחבר ולקורא
שיהיו קרובים לידיעת הדברים כי המחבר כונתו להשאיר אחריו ברכה״(שם) .אשר
ליחסו לקבלה ולדברי המשנה הוא אומר זאת :״ואין כל אמריהם בלי תועלת ...ולא הנחנו
כללם רק מה שאין הכתוב סובל(דרש שהכתוב ,הפסוק ,אינו ״סובל״ מצד העיון השכלי)
והחלוקה עמו(שיש לגביו מחלוקת) ושעומד כנגד הכתוב(שהדיבור במשנה או במדרש
סותר את הכתוב)״(שם ,ט ,א).
נשווה כללים אלה לכללים שהציב רב סעדיה גאון בעניין העמדת הפשט לעומת הקבלה
וההיגיון .רב סעדיה העדיף את הפירוש על פי הפשט ,אך ויתר על דרך זו בשלושה מקרים:
מקומות שבהם הידיעה המוחשית או השכלית מתנגדת :במקום שהפירוש סותר פסוק אחר:
במקום שיש סתירה לקבלת הנביאים 37.ברוח זו ,בעקבותיו ,כותב גם אבן עזרא ,בהקדמה
ל״שיטה אחרת״ ,וכך הם דבריו :״והנה אומר כלל בתורה ...שאם מצאנו באחד הנזכרים
דבר שיכחיש אחד משלשה דברים ,כי האחד שקול הדעת הישרה נהפירוש ההגיוני ,המדעי־
הפילוסופי ,החוץ־טקסטואלי] ,או כתוב מכחיש אחר [כתוב אחר] בדרך סברה ,או יכחיש
הקבלה [מסורת בתורה שבעל פה] הנגמרה [הנשנית ,הנלמדת] ...נאמר כי זאת החכמה ממנו
נעלמה כי יד שכלנו קצרה״ 38.נוכל אפוא לומר ,ששלושת החכמים זיהו בעיות דומות ,אך
נחלקו במסקנות :רס״ג ואבן עזרא ויתרו על הפירוש הפשטי וקבעו מעמד של בכורה למסורת
ולשיקול ההגיוני־הפילוסופי ,ואילו אהרן ביכר את הפשט.
לאחר כל זאת מודיע אהרן שהוא לא ימשוך את ידו מהדרש ,אף שהפשט הוא העיקר,
ואלו דבריו:
ואזכיר עוד ממה שראוי שאתנצל גם מזה בהזכירי קצת מדרשות בתוך הפשט שלא
ישים הרואה בם שמץ עלי .כי ראיתי אנשים מאשר משתתפים עמי שאהבו כן .ואע״פ
שפעמים רבות הוכחתים לסור מזה כי הפשט הוא העיקר וכל ישראל פה א׳ [חד] אין
מקרא יוצא מידי פשוטו ומפני שאין כל הדעות שוות בקצת הדברים אשים הדרש
במפורש כי המפרש אשר אתו פשט יספר פשט ואשר אתו דרש יספר דרש39.

36
37

38
39

ספר המבחר ,בראשית י ,א.
רס״ג ,פירוש לבראשית ,עמי  . 191על כללים אלו ,ועל אלה הבאים במתכונת דומה (כארבעה כללים)
גם באמונות ודעות(מאמר שביעי ,ריט ע״א  -רכ ע׳׳א) ,ועל הוראותיהם של המונחים ,ראו בן־שמאי,
הספרות ,עמ׳ . 37-35
וייזר ,א ,עט׳ קלט.
ספר המבחר ,בראשית י ,א.
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במשפט האחרון אהרן תומך בהפרדת המישורים :הפשט הוא פשט והדרש הוא דרש 40.ועדיין
לא ברור מדוע הוא מעוניין להביא גם דרש  -האם רק לתבל את פירושו? להיענות לטעם
הקהל? 41לשאלה זו נשוב בהמשך תוך עיון בפרשנותו הלכה למעשה.

פשט ודרש בפרשנותו של אהרן לחלק ההלגתי של התורה
במסגרת המאמר הנוכחי נגביל את עצמנו לבירור דרכו של אהרן בחלק ההלכתי של התורה.
אמנם בפרשנותו של אהרן לחלק הסיפורי מצאנו לא מעט פירושים שהם בבחינת דרש  -כולל
דרשות שנלקחו מן הספרות התלמודית והובאו על ידו כפירוש נוסף על מנת להוסיף עוד
פן על הפירוש הפשטי(כנראה ,ברוח הדברים שכתב בהקדמתו ,לעיל)  -ומצאנו דרשות
שהביא כדי לדחות רעיון כלשהו(ודרכו בכך ראויה לעיון מיוחד .)42מכל מקום ,דרכו בחלק
ההלכתי של התורה משמעותית יותר לענייננו ,שכן הפרשנות לחלק ההלכתי עשויה לבוא,
ברוב המקרים ,לידי ביטוי מעשי ,וכיוון שכך החתירה לפשט הכתובים היא מטבע הדברים
חדה יותר ומשמעותית יותר.
נחלק את העיון לשני נושאים - 1 :עמדתו של אהרן ביחס לפרשנות הפשט ,כלומר בירור
תפיסת הפשט המכרעת אצלו :פרשנות המילה(או הצירוף) או שמא המחויבות להקשר ,ואם
כן ,מהו היקפו של ההקשר ושל הכתוב המתפרש - 2 :דרכו של אהרן בהבאת דרשות ,במיוחד
בהתייחס לדבריו בהקדמה לעיל ,ומקומן של אלו במכלול יצירתו הפרשנית.

לשאלת הפשט ,הכתוב וההקשר
מעיון בפרשיות הלכתיות אחדות עולה שבסוגיות הנשנות פעמים אחדות בתורה נסמך פירושו
של אהרן על ראייה כללית של כל הכתובים מאותו עניין בכל ההקשר המקראי(חמשת חומשי
תורה) .כך קרה שדיני עבד עברי נאספים מכל המקורות ,ואין הפרדה בין המופעים השונים
בפרשות השונות(ראו בפירוט להלן) ,וכן הוא נוקט בפרשיות אחרות .בכך מרחיב אהרן את
גבולות ההקשר לתורה כולה.
אולם מעיון מדוקדק בפרשיות הלכתיות אחרות מצאנו שהעדפת ההקשר איננה ״כלל
ברזל״ בפרשנותו  -יש שאהרן מעדיף את הפשט המילולי(פירוש המילה או הצירוף) מהפשט
ההקשרי(השפעת משמעות ההקשר על פירוש המילה או הצירוף) .כך קורה בפרשנותו לדין
״עין תחת עין״(שמות כא ,כד) :אהרן פירש לפי הפשט המילולי ,וויתר ,כפי שנוכיח להלן ,על
הפשט ההקשרי .אפשר שההיצמדות במקרה זה לפשט המילולי קשורה במחויבות למסורת

40
41
42

על קיומם של שני מישורים של פרשנות ,זה בצד זה ,בקרב פרשני ימי הביניים ראו למשל פוליאק
ושלוסברג ,עמי .64-63
והשוו זאת לדברי רד״ק ,הקדמה לנביאים ראשונים :״גם אביא דברי רבותינו ז״ל במקומות שאנו צריכים
לפירושם ולקבלתם על כל פנים גם כן אביא קצת הדרשות לאוהבי הדרש״.
בינתיים נסתפק ברשימה של דרשות מפירושו של אהרן לפרשת בראשית ,בהסכמה או בהסתייגות  -ראו
הנספח להלן.
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הקראית הקדומה ,שכן דין זה מעוגן באופן אמיץ בהלכה הקראית .מכל מקום ,כפי שנראה
להלן ,בהשוואה לפרשנות התלמודית אהרן קשור יותר לכתוב ,בין למשמע המילולי ,בין
למשמע ההקשרי ,ומבחינה זו הוא יותר פשטן.

סוגיית עבד עברי
נעיין תחילה בפרשנותו של אהרן לפרשת עבד עברי .פרשה זו באה שלוש פעמים בתורה:
בשמות כא ,ב-ו ,בויקרא כה ,לט-מג ,ובדברים טו ,יב-יח .בשמות באים דין היציאה בשנה
השביעית ,ההתייחסות המשפחתית של העבד(האשה והילדים) והחובות המוטלות על האדון
לגבי משפחת העבד וכן הרציעה של עבד שאינו רוצה לצאת בתום שבע שנים לעבדות :נסיבות
השעבוד אינן מוזכרות .בויקרא מקדימה התורה את נסיבות השעבוד :״וכי־ימוך אחיך עמך
ונמכר־לך״(כה ,לט) ,כלומר העבד נמכר לעבדות מחמת דוחקו .בהמשך נאמר שעבד עברי
עובד עד היובל .בדברים ,כמו בשמות ,נסיבות השעבוד אינן נזכרות ,אך ל״אחיך העברי״
נוספת גם ״העבריה״ ,כלומר נזכר גם עבד ממין נקבה ,וכן נזכר דין השחרור בשנה השביעית,
דין הרציעה ,ונוסף דין חדש :הענקה בשעת השחרור .נוסף על העבד הנזכר בויקרא שנמכר
מחמת דוחקו(״כי ימוך״) ,יש גם עבד שנמכר בידי בית דין ,כדי לשלם עבור גנבתו :״אם אין
לו ונמכר בגנבתו״(שמות כב ,ב).
חכמי התלמוד ,ואחריהם חכמים ״רבניים״ 43,הפרידו בין הפרשיות בשמות ובדברים ,שאותן
הם ייחסו לעבד שנמכר בגנבתו ,שמכרוהו בית דין ,ובין הפרשייה בויקרא ,שמדובר בה על
עבד שמוכר עצמו מחמת דוחקו 44.העבד מהסוג הראשון ,הנמכר בגנבתו ,יוצא לחופשי לאחר
שש שנים מהמכירה ,ואם אינו רוצה לצאת הוא נרצע ,והוא עבד עולם(לפי חכמים יוצא בשנת
היובל) ,וביציאתו מעניקים לו מענק(על פי הכתוב בדברים) .לעומתו ,המוכר עצמו אינו יוצא
בשש(אם כי לפי שיטת ר׳ אלעזר [קידושין יד ע״ב] ,בניגוד לדעת חכמים ,גם הוא יוצא בשש),
אינו נרצע ואינו מקבל הענקה בשעת השחרור :מכל מקום גם הוא יוצא ביובל45.
לפי אהרן(וגם לפי אהרן בן אליהו) ,נלמדו כל הפרשות כיחידה הלכתית אחת(בדומה לר׳
אלעזר בבבלי ,שם) :עבד עברי(עברי ממש ,בן ישראל ,כפי הפרשנות התלמודית ,ולא עברי
במשמע מ״צאצאי אברהם״ ,שהיה מעבר הנהר ,כמו שפירשו הקראים הקדמונים )46הוא גם
מי שנמכר בגנבתו על ידי בית דין(כפי שהוסק מהמקור בשמות) וגם מי שמוכר עצמו מחמת
43
44

45
46

מכילתא דרבי ישמעאל ,מסבתא דנזיקין א-ב ,מהדורת הורוויץ ורבין עמי  ;254-246ברייתא בקידושין
יד ע׳׳ב; רמב״ם ,משנה תורה ,ספר קנין ,הלכות עבדים פ״ג הי״ב.
כך סברו הנ״ל ,להוציא את הדעה במכילתא דרשב״י משפטים כא ,ב ,מהדורת אפשטיין־מלמד ,ענד , 159
ואת דעת ר אלעזר בקידושין יד ע״ב( .לפי גירסה אחרת :אליעזר  -ראו מסורת הש״ס שם ,וכן תוספות
שם ,טו ע״א ,ד׳׳ה ״ו אידך [השני]).
וראו הניתוח של ברויאר ,ענד  , 166-159על כוונת התורה בכתיבתה העמומה בדיני העבד ועל הלקח
שהאדם המאמין יכול להפיק מצורת כתיבה זו.
על סמך אבן עזרא לשמות כא ,ב ,המתווכח עם קראים אלו ,שפירשו ״בן אברהם״ כיוון שלא היה להם
נוח להודות שהתורה מצווה לרצוע אוזן של בן ישראל (וראו מאהלר ,עמי  , 169הרואה בכך ביטוי
למגמות הסוציאליות שבקראות הקדומה) .והשוו לדעת יפת שפירש שהעבד הנזכר בפרשת משפטים
הוא גר צדק  -על פי ספר המבחר ,שמות מ ,א.
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דוחקו(כפי הכתוב בויקרא) .כל מקור תרם את חלקו להלכה ,וכן נלמד דין היציאה בשש47
משמות ומדברים ,הרציעה משמות ומדברים ,ההענקה מדברים ,והפרשנות של ״ועבדו לעלם״
במשמע עד היובל  -מויקרא .ואלו דברי אהרן:
וזה העבד הנזכר הוא שמכרוהו בית דין .או שנתענה ומכר כל אשר לו ועוד לא היה
יכול להחיות עצמו וביתו הרשות בידו למכור עצמו .שש שנים יעבוד .לא יהיו יותר.
וזה השעור למי שנמכר ויש לו אשה כאשר הולך ומפרש .אבל מי שאינו בעל אשה
הוא הבא בגפו אם אדוניו נתן לו אשה הוא הנרצע ונמכר יותר משש .ובעלי הקבלה
הפרישו לטעם אחר ואמרו מה בין מוכר עצמו לבין שמכרוהו ב״ד ,שהנמכר מבית דין
נרצע ואדניו נותן לו אשה שפחה ואין מוכרין לו יותר משש ...וכשיוצא מעניקין לו.
והמוכר עצמו אין מעניקין לו ואינו נרצע ונמכר יותר משש ...ואינו לוקח אשה שפחה.
ואין כן הדבר כי כתוב כי ימכר לך אחיך(דברים טו) ואם היה זה שמכרוהו ב״ד בלבד
מה טעם או העבריה נשם] .והם אמרו אין אשה נמכרת בגנבתה .וכפי דעת אלו האנשים
שפרשה זו לעבד שמכרוהו בית דין48.
במובן מסוים ,אפשר לומר שפרשנות כזו היא בבחינת ״דרש״ ,שכן היא אינה צמודה בכל
מקום לטקסט שבו ,אלא מעוניינת יותר במה שקרא הירש ה־״06חג;נ>מ1ן§121״(במקרה זה
המשמעותיות להלכה) של הכתובים ופחות ב־״£ת1!163111״ ,במובן של הטקסט בכל מקום
ומקום(הירש ,במיוחד עט׳  .)80-79לעומת זאת ,מזווית ראייה אחרת ,אפשר לומר שדווקא
הגישה הרואה במקרא טקסט הרמוני ואחדותי ,בבחינת ״דברי תורה עניים במקום אחד
ועשירים במקום אחר״(ירושלמי ,ראש השנה פ״ג ה״ה) ,והמרחיבה את ההקשר לכלל התורה
כולה  -היא פשטנית יותר 49.זאת ועוד ,הפרשן הקראי אינו מייחס את הפרשיות בשמות
ובדברים לעבד שנמכר בגנבתו ,כיוון שזה אינו כתוב שם בפירוש ,שהרי כתוב ״כי תקנה

47

48
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כפי שהעיר רבל ,ענד  :23-22למרות המחלוקות בין הקראים הקדמונים בענייני עבד עברי הסכימו
הכל שישראל שנמכר לא יעבוד יותר משש שנים ,כלומר שהשנה השביעית היא שביעית למכירה ולא
שנת השמיטה ,כמו ח דל ,אך בניגוד לפילון שפירש ״ובשבעת יצא לחפשי״  -בשנת השמיטה(וראו שם
הפניותיו ל״משאת בנימין״ של בנימין הנהוונדי ,דף א ע״ד ,ולאחרים).
ספר המבחר ,שמות מ ,א .יחסו של אהרן לתורה כולה כאל חי מ ר הרמוני ואחדותי נראה גם בסוגיות
נוספות שיש בעניינן פסוקים הסותרים זה את זה .כך ניתן לראות קו זה בפירושו של אהרן ל״לא תגנוב״
שבעשרת הדיברות( שמות כ ,יב :דברים ה ,טז) ,שלא כחז״ל ,הלומדים אזהרה זו כמכוונת לגנבת נפשות
בלבד בגלל ההקשר המיידי של הפסוקים שם ,שכולם מזהירים על עוונות שעונשם מיתה  -״דבר הלמד
מענינו״(סנהדרין פו ע״א) .לדעת אהרן ,״לא תגנוב׳׳ הוא ציווי כללי האוסר כל גנבה שהיא ,ללא קשר
לענישה ,וזו גם משמעות הציווי ״לא תגנבו״(ויקרא יט ,יא)  -בניגוד ל ח ד ל שראו בכך אזהרה על גנבת
ממון(בבלי שם) .פרטי העונש נתונים במקומות אחרים בתורה :״וגנב איש ומכרו ...מות יומת״( שמות
כא ,טז)  -אמור כנגד גנבת נפש ,ועונשו של גונב רכוש הוא כפל( שם כב ,ו) ,ואם גנב שור או שה וטבחו
או מכרו ישלם פי חמישה (לשור) וארבעה (לשה)( שם כא ,לז) .לפי פרשנותו של אהרן ,כל הפסוקים
שבתורה המתייחסים לאיסור גנבה משתלבים בהרמוניה זה עם זה ומשלימים את המידע בנושא .עוד
בקו זה ראו את פרשנותו של אהרן לפסוקים הסותרים המתייחסים למספר הימים שהתורה מצווה על
אכילת מצה  -ספר המבחר ,שמות יז ,ב.
ראו רוזנברג ,עמ׳  ,98-97שהדגיש את היקף ההקשר ככלי למדידת הפשט.
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עבד עברי״ ולא ברור באילו נסיבות  -אם נמכר בגנבתו או מחמת דוחקו ,ואם אין התניה
או הבחנה כלשהי הרי המדובר בקנייה של עבד עברי מכל סוג ,בכל נסיבה 50,ומצד זה ודאי
שהוא פשטן יותר.

סוגיית ״עין תחת עין״
גם ענייני הפיצוי והעונש בשל גרימת מוות ובשל הטלת מום באדם אחר נזכרים בתורה בשלושה
מקומות :בשמות כא ,כב-כה ,בויקרא כד ,יט-כא(״ואיש כי יתן מום בעמיתו״) ובדברים יט,
טז-כא(בפרשת עד זומם) .גם אם הנסיבות בכל מקום שונות ,בכל המקומות נוקט הכתוב את
הביטוי ״עין תחת עין״ וכיוצא בו(בדברים ,שם :״עין בעין״) ,כלומר מידה כנגד מידה.
נתמקד בפרשנות הקטע בשמות כא ,כב-כה .הפרשה פותחת בנסיבות האירוע המתואר:
״וכי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ויצאו ילדיה ...ואם אסון יהיה ונתתה נפש תחת נפש ,עין תחת
עין״ וגו׳ .במקורות התלמודיים' 5באה שורה ארוכה של תנאים ואמוראים הלומדים שב״עין
תחת עין״ הכוונה לתשלומים .הלימודים שלהם מגוונים :לדוגמה ,הסתמא בבבלי(בבא קמא
פג ע״ב) הביא שני לימודים :א  -שיש להקיש מ״ומכה בהמה ישלמנה״(ויקרא כד ,כא) למכה
אדם ,שגם עונשו יהא תשלומים :ב  -שמכלל שנאמר ״ולא־תקחו כפר לנפש ריצח״(במדבר
לה ,לא) לומדים שדווקא מרוצח אין לוקחים כופר אך לוקחים כופר מראשי איברים .דרשות
אחרות הבאות שם דחה הסתמא ,אך הוא דחה את הדרשות ולא את המסקנה העולה מהן .בין
שורת החכמים בבבלי(שם) רק התנא ר׳ אליעזר לומד ״עין תחת עין״ ממש(שם פד ע״א) ,ואף
אותו מסביר רב אשי(שם) שאין כוונתו לאיבר תחת איבר ממש ,אלא ללימוד אחר ,ששמין
את הנזק לפי עינו של המזיק(ולא של הניזוק) 52.מעניינים דברי הרמב״ם(משנה תורה ,נזיקין,
הלכות חובל ומזיק) ,הפותח את דבריו כך :״מפי השמועה למדו שזה שנאמר תחת לשלם ממון
הוא״(ה״ב) :ומוסיף וכותב :״כולן הלכה למשה הן בידינו וכזה ראו אבותינו בבית דינו של
יהושע ובבית דינו של שמואל״(ה״ו) .כלומר ,אף שגם הרמב״ם הביא דרשה ללימוד דין זה
(ה״ג ,ה״ה) ,בעיקרו של דבר הוא הסתמך על הקבלה והמסורת.
לפי אהרן(ספר המבחר מב ,ב  -מג ,א) ,המקרה המתואר בתורה ,הפגיעה באשה הרה
ובילדים שבבטנה ,הוא רק דוגמה לנזק היכול להיגרם למי שעובר בסביבה בשעה שאנשים
50
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והשוו בגישה זו גם רב סעדיה גאון על אתר .לפי רס״ג ,׳׳כי תקנה״ וגר כולל גם את מכירת האדם לעצמו בגלל
דוחקו וגם מכירתו על ידי בית דין ,ובשני האופנים לא יימכר ליותר משש שנים  -על פי רצהבי ,פירושי
רס׳׳ג ,מקור ערבי עמ׳ שיח ,תרגום עברי עמ׳ קח .וברור שפירושו בתרגומו אינו אליבא דהלכתא.
משנה בבא קמא ח ,א; מכילתא דרבי ישמעאל ,מסכתא תזיקין ח ,מהדורת הורוויץ ורבין עמי  ;277בבא
קמא פג ע״ב  -פד ע״א.
ראו בבלי שם ,פד ע״א .א ן כנראה ר׳ אליעזר נתכוון ל״עין תחת עיך ממש ,שכן דעתו באה גם במכילתא,
שם .וראו שם שמחלק בין הדין של אדם ש״מתכווך לפגוע בפלוני ופגע באלמוני ,כלומר יש לו כוונת
זדון(והוא מוגדר כפוגע במזיד) ,אך ״אינו מתכוון״ לפגוע במי שפגע  -הרי זה מתחייב בממון(על הסמך
האירוע המתואר בפרשתנו); ובין הדין של ״מתכוון׳׳ ,כלומר אדם הפוגע בפלוני מתוך כוונה לפגוע בו,
מקרה המתואר בויקרא כד ,יט :״ואיש כי־יתן מום בעמיתו׳־ ,שדינו הוא ״עין תחת עין״ ממש .על ההבחנה
בין הפוגע במזיד ב׳׳מתכווף ועל הפוגע במזיד ש״אינו מתכוון׳׳ ראו משנה ,סנהדרין ט ,ב :בבלי שם ,עח
ע״ב  -עט ע״ב.
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רבים ביניהם (ולשם השוואה :במכילתא [שם] מסיקים שמקרה האשה ההרה בא ללמד
שהמזיק חייב בעונש רק אם כיוון למקום ההריון ,כלומר הדין עוסק במקרה מיוחד ש״נגפו
אשה הרה״ ,ואין זה אב־טיפוס לכל אירוע של ריב המידרדר לאסון) .אם יצאו ילדיה של
האשה שלא בעיתם והנזק הוא רק לאשה ,כלומר אין אסון ממש כי אף לא אחד מת אלא
נגרם לאשה רק צער ,מפצים אותה בדמי צער .ואם יהיה אסון ,כלומר הילדים מתו(לפי
המכילתא האסון הוא לאשה ,כי חיוב מיתה הוא רק על הריגת אדם חי ואינו על עוברים)
משלמים ״נפש תחת נפש״ .אהרן מסביר שאין הכוונה למות העוברים ,כלומר בהיותם
ברחם אמם  -לפי ההלכה התלמודית אין עונש על מות עוברים ,ואהרן אינו חולק על
כך  -אלא מסביר שהילדים נולדו(״ויצאו ילדיה״) ואחר מתו ״בסבת הנוגף״ ,והנוגף מתחייב
במיתתם .בהמשך מובא הדין הנוגע להטלת מום ולא לגרימת מוות ,ועל זה נאמר ״עין תחת
עין״ .למעשה ,אהרן(בשם ״יש מפרשים״) מחלק בין הדין של המטיל מום ב״מתכווך ובין
זה ש״אינו מתכוון״ .ש״אינו מתכוון״ ,כלומר שנתכוון לפגוע באחד ופגע בשני  -שבו ,לפי
ניתוח האירוע ,מדובר בשמות כא ,יח-יט :״וכי־יךיבן אנשים״  -משלם כופר(״רק שבתו
יתן ורפא ירפא״) ,שכן הדעת נותנת כך על סמך השוואה לדין ההורג בשגגה :״וכי מה נפש
אם הרגו בשגגה גולה ממקומו א״כ במומים שאין מכון יתן כפר״(שם ,מג ,א); ואילו פסוקנו
הנוקט לשון ״עין תחת עין״ מכוון למטיל מום ב״מתכווך ,המתחייב באיבר תמורת איבר53.
נביא בזה מדבריו:
וכי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה .כיון שהתחילו לרעה לריב לכך נתחיבו בענש או
במיתה ...והזכיר הרה לפי שהיא מסוכנת .לא כדעת ב״ה [=בעלי הקבלה] שאמרו עד
שיכון כנגד מקום ההריון .ויצאו ילדיה כמו ואחר כן יצא אחיו ...ע״כ אמר ולא יהיה
אסון מוסב לילדים .ענוש יענש שהנוגף מהר יציאתם שלא בעתם וסבב צער לאשה...
ואם אסון יהיה .על הילדים .ונתת .אתה הדין ושופט נפש תחת נפש .וב״ה נחלקו .י״א
המתכון להרוג את זה והרג את זה פטור ופירוש נפש תחת נפש ממון .ואחרים אמרו
נפש ממש .ופירשו ולא יהיה אסון לאשה ,וטענו לבעלי מקרא כי איך יהרג האדם תחת
עובר ...והנכון [דעת אהרן] שהכונה על הילדים היא ...כי אחר שיצאו שלמים בגוף ונשמה
ואירע בהם המות מסבת הנוגף ...עין תחת עין ...וי״מ [ויש מפרשים] מה שהזכיר למעלה
הוא שאינו מתכון [שאז משלמים כופר] אבל אם נתכון לעשות בו פגם  -עין תחת עין
[ממש] ,וכי מה נפש אם הרגו בשגגה גולה ממקומו .א״כ במומים שאין מכון יתן כפר.
וכיצד ישלם רואין אותו עבד שהוא עבד נמכר בשוק כמה היה שוה בעינו וכמה הפסיד
ביציאת עינו ומשלם54.
מכל מקום ,לגבי הביטוי ״עין תחת עין״ ודומיו ,אהרן מפרשו בהתאם לפשט המילולי ,והוא
מקבל את דעת המפרשים המנתקים אותו מהמסופר לפניו ,שהרי שם (פס׳ כב-כג) מדובר
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להבהרה נוספת של מושגים אלה ראו בהערה הקודמת.
ספר המבחר ,שמות מב ,ב  -מג ,א.
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בריב שהידרדר לאסון ,כלומר באירוע המוגדר ״שאינו מתכווך ,ואילו ״עין תחת עיך הוא,
לדבריו ,דינו של מי שהתכוון להזיק מה שהזיק55.
במסורת הקראית הקדומה התפרש הביטוי ״עין תחת עיך במשמעותו המילולית־
הגופנית  -מידה כנגד מידה ממש .כך משמע מספר המצוות לענן 56,וכך ידוע לנו באמצעות
אבן עזרא ,שהציג את הוויכוח בין רב סעדיה גאון לבין בן זוטא בעניין זה 57.במסורת התלמודית
פירוש כזה אפשר שעולה מתרגום אונקלוס על אתר(״עינא חלף עינא״) 58,וזו דעת ד אליעזר
במכילתא הנ״ל .כאמור ,אצל אהרן מצאנו הבחנה בין ״מתכוון״ ל״שאינו מתכוון״ ,ו״עין תחת
עין״ יפורש במשמע המילולי־הגופני רק אם הוטל מום במתכוון; על שלא במתכוון פסק שהמזיק
ישלם תשלומים(ואם הטיל מום בשוגג  -פטור) 59,אך במובן הבסיסי הוא אינו מתכחש להלכה
הקראית הקדומה60.
לפי איזה פשט פירש אהרן? נראה לנו שאהרן העדיף את הפשט המילולי של הביטוי על
הפשט ההקשרי ,כי הפרשה הרי דיברה בגרימת מוות או מום שלא בכוונה ,ואהרן לא פירש
כך אלא ניתק את הפסוק של ״עין תחת עין״ וגר מהפסוקים שלפניו ושינה את הנסיבה מאירוע
שאין בו כוונה לאירוע שיש בו כוונה(כמו בויקרא) כדי שיוכל לפרש את הביטוי ״עין תחת
עין״ במשמעו המילולי(ויוצא שכך משמעו בכל מקום בתורה) 61.אולי עשה כן בגלל המסורת
הקראית הקדומה המפרשת ״עין תחת עין״ באופן מילולי .בכל אופן ,גם אם העדיף את
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אהרן בן אליהו מביא בפירושו על א ת ר( כ ת ר תורה ,שמות ,עכ 7עב) את כל השאלות שנשאלו בעניין זה
בהלכה התלמודית ,כגון כיצד אפשר למוד את עצמת הנזק ולדייק בו(ר או מכילתא הנ״ל ובבלי הנ״ל),
ואף מקשה במקרה שאדם בעל עין אחת הטיל מום בעין חברו ,כיצד ייעשה לו ״עין תחת עין״ ,והרי עונשו
יהא יותר ממידתו?(וראו טיעון זה אצל ריה״ל ,הכוזרי ,מאמר ג ,מו-מז ,ואצל יהודה הדסי  -ראו להלן
הערה  .)60לאור זאת הוא מודה שכדי לעשות דין צדק אי־אפשר להסתפק רק בהוראת הכתוב ״עין תחת
עין״ ,ולכן הוא מביא את דעת ״חכמים״(קראים) שאין צורך לדייק באיבר שבא תמורת האיבר הניזק:
״אומרים מי שעור עין חברו ואין לו עין תלקח הרגשה אחרת ואם היה הנזק במקום מסוכן יעשה במקום
אחר״(שם) .בהמשך דבריו הוא מביא בשם ״יש מפרשים״(קראים) את הדין הזה :בית הדין ישפוט כיצד
ישולם הנזק  -אם אפשר לשלם בשלמות ובדייקנות ,בהטלת מום ״ממש״ ,ייעשה כך ,ואם לאו יטיל בית
הדין עונש תשלומים .והשוו ספר המצוות גן עדן(שקדם בכתיבתו לכתר תורה) ,עמ׳ קעט־קפ ,ששם הוא
אינו מזכיר פסיקות אלו.
ענן ,ספר המצות ,עמ׳ . 15-14
ראו פירוש אבן עזרא לשמות כא ,כד.
כך יפורש אם כיוון אונקלוס להיסק הלכתי ,אך ייתכן שכיוון לפירוש המילולי גרידא ,ולא למשמע
הפרשני־ההלכתי .על דעות שונות בהסבר פרשנותו של אונקלוס במקומנו ראו פוזן ,עמ׳ . 119-114
והשוו דעת אהרן בן אליהו ,כתר תורה ,שמות ב ע״ב :״צריך להבין מה שנאמר עין תחת עין שהוא במתכון
אם שלא במתכון״ .וראו גם דבריו בספר המצוות גן עדן ,קפ ע״ב.
אם כי כבר לפניו ,אמנם בביזנטיון ,בספרו של יהודה הדסי ״אשכל הכפר״(המאה הי״ב) ,מוצאים ש״עין
תחת עין״ מתפרש במשמעות כופר ולא במשמע המילולי־הגופני  -ראו הדסי ,קד ע״ג .קביעתו של הדסי
מונחית על ידי שני טעמים - 1 :בעניין הטלת מום לא נאמר בתורה שאין לשלם כופר;  - 2הכלל של ״עין
תחת עין״ לא יהא צודק במקרה שעיוור בעל עין אחת יטיל מום בחברו בעל שתי עיניים (אשר לטיעון
זה ראו לעיל ,הערה  .)55מכל מקום ,עולה שבהיצמדותו למסורת הקראית הקדומה בעניין זה(אמנם רק
בנסיבות של ״מתכוון״) ,אהרן שמרני יותר מהדסי.
לגבי אהרן בן אליהו נוכל לשער שהוא תומך בקביעת הדיין כקביעה סופית ,אף שלא נאמר כך בכתוב ,או
בפתרונות אחרים(ראו לעיל ,הערה  ,) 55כנראה בגלל אי־רצונו להתמודד עם שאלות של ראליה ,מסוג
אלה העולות גם במקורות התלמודיים.
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הפשט המילולי על הפשט ההקשרי עדיין אהרן הוא פשטן ,שכן זהו ,כאמור לעיל ,סוג מסוים
של פשט .חכמי המכילתא והתלמוד (להוציא אולי את ר׳ אליעזר) לא ניצבו בפני הקושי
הזה  -בין הפשט המילולי לבין הפשט ההקשרי  -כי הם דרשו ביודעין את הביטוי .ושמא
דרשותיהם אינן אלא ״כיסוי״ או מעין תרגיל אינטלקטואלי משהו ,ולמעשה הסתמכו על
המסורת ,כהודאתו של הרמב״ם .יוצא שאלה ואלה ,תלמודיים וקראים ,הסתמכו על מסורת,
ויש כאן התנגשות של מסורת קראית מול מסורת תלמודית .בכל זאת ,מבחינת קנה המידה
של הפשט אהרן פשטן יותר ,אף כי הוא לא נוקט את פשטנות ההקשר .בזה ייתכן שהוא
משלם מחיר מסוים על נאמנותו למסורת הקראית ,עם שהוא מסייג בה סייגים(ההבחנה בין
״מתכוון״ ל״לא מתכוון״) 62,ובכך מקרב את ההלכה אל המציאות האפשרית63.

לעניין הקבלה או הדחייה של דרשות הלכתיות
אהרן דוחה רעיונות תלמודיים אחדים שאינם באים במפורש בכתוב ,למשל ההלכה שהאדון
נותן אשה רק לעבד נשוי ,הלכה שלומד האמורא רב נחמן בר יצחק(קידושין כ ע״א) מהפסוק
״אם־3גפ 1יבא בגפו יצא״(שמות כא ,ג) :״יש לו אשה ובנים  -רבו מוסר לו שפחה כנענית אין
לו אשה ובנים אין רבו מוסר לו שפחה כנענית״; 64או ההלכה שלפיה הרשות להירצע ניתנת
לעבד רק אם לו ולרבו יש אשה ובנים(שם ,כב ע״א) 65.ועוד ,לפי אהרן ,האשה שהאדון נותן
לעבד היא מבנות התושבים ואיננה כנענית כפי שסברו חכמים ,שאם לא כן ,לדעתו ,תהא בכך
סתירה לדין של ״לא תחיה כל נשמה״(דברים כ ,טז) שנאמר כלפי הכנענים66.
עם זאת ,רעיונות חז׳׳ליים שיש להם אחיזה ממשית בכתובים אחרים במקרא ,אף לא
באותו המקום ,מתקבלים עליו ,וכן גם רעיונות חז״ליים המתבקשים מבחינה הגיונית .להלן
דוגמאות העולות בקנה אחד עם ההלכה התלמודית :״עד עולם״ כזמן השחרור של העבד
הנרצע אינו כמשמעו ,אלא ״עד היובל״ ,כמו אצל חכמי התלמוד וממשיכיהם; אולי בגלל
היקש למקום אחר(לויקרא כה ,מ) .בפירוש ״והגישו אל האלוהים״ ,גם אהרן(וכן אהרן בן
אליהו) מפרש ״אלוהים״ במשמע ״דיינים״ ,וכאן הסיבה אינה נעוצה ,לדעתנו ,בכתוב אחר,
אלא בהיסק הגיוני פשוט ,שהרי כיצד אפשר לבצע זאת כמשמעו?! ודוגמה נוספת :״אם בעל
אשה הוא ויצאה אשתו עמו״(שמות כא ,ג) אין פירושו שאשת העבד נמכרת עמו(אם כי כך
פירש אהרן בן אליהו) 67,אלא פירושו שבתקופת העבדות חייב האדון במזונותיה של אשת
62
63

64
65

66
67

וכך עושה גם אהרן בן אליהו ,אם כי הוא מעלה סייגים אחרים ,כאמור לעיל.
למעשה גם ענן קובע שההלכה של ״עץ תחת עין״ אין לה מימוש מעשי ,שכן הוא מבטל את העונשים
הגופניים בגלות(בגלל חוסר הסמכות של בית הדין בגלות לפסוק בדינים אלה) ,כדבריו :״ואף דינא דמומי
לא דינינן האכא [=כאן ,בגלות]״  -ראו ענן ,עמי . 14
והשוו אהרן בן אליהו המסיק להפך :רק אם אין לו אשה רשאי ר ם לת ת לו  -כתר תורה ,שמות ,סט
ע״א.
הסיבה להלכה זו היא הכתוב בדברים טו ,טז :״כי אהבך ואת־ביתף״ .וראו שם שרשרת התניות נוספות
הצריכות להיות בין עבד לרבו ,כגון מידה שווה של אהבה ביניהם ומצב בריאותי דומה .והשוו ספרי
דברים ,פיסקא קכא ,מהדורת פינקלשטין עמי . 179
והשוו פירוש אבן עזרא על אתר ,שגם הוא מפרש שהאשה מבנות התושבים היא.
ראו לעיל הערה .64
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העבד ,ובצאתו יוצאת גם היא מחיוב זה ,כפי דעת המכילתא הנ״ל(״וכי מי הכניסה שתצא,
מגיד שחייב במזונותיה״) .אמנם פשוט יותר לפרש שהמשתמע מן הפסוק הוא שאם ״יצאה
אשתו עמו״ ,סימן שגם נכנסה איתו לעבדות ,אף שלא נאמר כך בפירוש(ואכן כך פירש אהרן
בן אליהו ,ופירושו ללא ספק פשטני יותר ,)68אך יש לשער שאהרן מצא את דרשת חז״ל סבירה
בעיניו ,ואולי גם מבחינת האנושיות שבה :וכי מה אשמה האשה שתיכנס עם בעלה לעבדות?
ויותר מכך ,מדוע לא גילה זאת הכתוב במפורש ,הרי אין דין כזה עניין של מה בכך?! ומשום
כך קיבל את דרשת חז״ל .נביא בזה את דבריו:
והאמת נכר כי לבעל אשה ולשאינו בעל אשה הכתוב מדבר ...אם אדוניו יתן לו אשה.
הוא הבא בגפו ...ואינו נכון להיות שפחה כנענית ...ואם אמור יאמר .כמנהג שם התופש
[=שם הפועל ,צורת המקור] .ובה״א [־ובעלי הקבלה אמרו] עד שיאמר וישנה ...אהבתי
את אדוני ...ואב״ה [־ואמרו בעלי הקבלה] הוא אוהב את רם ורבו אינו אוהבו אינו
נרצע ...ואלו דרך דרש .אל האלהים .אצל הדינים ...אל הדלת ...או אל המזוזה .ואל
המזוזה ....ועבדו לעלם .עד היובל69.
רואים אנו אפוא שבסוגיית עבד עברי קיבל אהרן בפרטים שונים את דעות חכמי התלמוד.
בפרשת המומים אמנם לא קיבל את דרשותיהם ונצמד לפשט המילולי ,בעקבות המסורת
הקראית ,אך פסיקתו בעניין דין תשלום כופר במום שהוטל שלא במתכוון ,ששמין את המזיק
לפי ערכו בשוק העבדים וכך קובעים את גובה הכופר ,מצטרפת לרשימת הפרטים שבהם
קיבל את דעות חכמי התלמוד.

סיפום
כפי שראינו ,אלו ואלו  -״הרבנים״ והקראים  -פרצו את גבולות הכתוב והכניסו בפרשנותם
שיקולים של מסורת ושל היגיון ,אך עם זאת ,עדיין הקראים צמודים יותר לכתוב .כפי שהוכחנו,
אהרן הרחיב את ההקשר עד כדי שימוש בתורה כולה ורואה בה חיבור הרמוני ואחדותי .הוא
ניסה להיצמד לפשט הכתובים ,ובדרך כלל לפשט ההקשרי ולא לפשט המילולי ,אלא אם כן
מסורת רבותיו הכריעתהו כמו בסוגיית ״עין תחת עין״.
אשר ליחס ל״דרש״  -כפי שראינו ,אהרן דחה במקרים מסוימים דרשות הלכתיות ופירושים
שאין להם אחיזה כלשהי בכתובים ,אך עם זאת אין לומר שהוא לא הביא מדרשות חז״ל; ההפך
הוא הנכון .לממצאים שהראו קודמינו על אודות הידע של הקראים הביזנטיים בספרות חז״ל
ולממצאים שאספנו אנו ,המורים על ידע מעמיק בספרות זו ,נוכל להוסיף נדבך נוסף :אף
פירושיו של אהרן להלכה נשענים בחלקם על דרשותיהם של חז״ל(במיוחד הודגם העניין
בפרשת עבד עברי) .לא זו בלבד שהוא הביאם להרחבת הדעת ,לגיוון פירושיו ולהעשרתם

68
69

כתר תורה ,שמות ,סט ע״א.
ספר המבחר ,שמות מ ,א-ב.
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(כפי שכתב בהקדמתו לתורה) או לשם ההוכחה על דרך הניגוד והוויכוח 70,אלא הוא קיבלם
להלכה בפרטים רבים ,חלקם אף משמעותיים למדי.
עוד נאמר ,שכפי שהוכחנו הן בפרשת עבד עברי והן בפרשת המומים ,שרעיונותיו־פירושיו
של אהרן הם בעצם דעות שהועלו בספרות התלמודית אך נדחו ולא התקבלו להלכה .כפי
שהראינו ,דיני עבד עברי של הנמכר בגנבתו והמוכר עצמו הושוו גם במכילתא דרשב״י וגם על
ידי ר׳ אלעזר(או ר׳ אליעזר) בבבלי ,וכן הפרשנות של ״עין תחת עין״  -במשמע איבר תמורת
איבר  -נתפרשה כך על ידי ר׳ אליעזר במכילתא(אמנם רק במקרים של היזק במתכוון) .הרי
שברעיונותיו של אהרן בנושאים אלה אין חדש ,והוא רק ברר את הרעיונות החז״ליים המתאימים
לו מבחינת רוחו הפרשנית ,אלה שבסולם שבין פשט ודרש הם הקרובים יותר לפשט.

נספח :דרשות חז״ל בפירוש אהרן לפרשת בראשית
להלן דוגמאות מספר להבאות של דרשות חז״ל מפירושו של אהרן לפרשת בראשית ,חלקן
בהסכמה ,חלקן בהסתייגות.

דוגמאות לדרשות הבאות בהסכמה:
 - 1״וכן אמרו ב״ה נ־בעלי הקבלה] בתחלה נבראו השמים לחים ובשני קרשו״(ספר
המבחר ,בראשית יד ,א; השוו ירושלמי ברכות פ״א ה״ה ,מהדורת האקדמיה ללשון העברית
דף ב ע״ג :רש״י לבראשית א ,ו :אבן עזרא ,שם א ,ו).
 - 2״ונברא [עץ פרי] בפריו מיד .ואמרו ב״ה כל מעשה בראשית בקומתן נבראו״(ספר
המבחר ,בראשית יח ,א :השוו ראש השנה יא ע״א; חולין ס ע״א).
 - 3״וייצר ...והדרש ידוע כי בא חסר יוד ויצר דחיות גם מאמר האומר וייצר כלומר
ויי לנוצר הזה בטבע עפר שעתיד לשוב אל אדמתו״(ספר המבחר ,שם ,כב ,א :השוו רש״י
לבראשית ב ,ז; וראו המדרש הנזכר במדרש הנעלם ,על הפסוק בבראשית ב ,ז :דף יז ע״א
במהדורת ראובן מרגליות ירושלים תשל״ח ,עמ׳ .)33
 - 4״ויקח ...ודרך דרש אדם ממקום כפרתו נברא מקום עקידת יצחק״(ספר המבחר ,שם,
כג ,א; השוו פרקי דרבי אליעזר ,פי״ב :״ומאיזה מקום לקחו ממקום בית המקדש״; וראו גם
רמב״ם ,משנה תורה ,ספר עבודה ,הלכות בית הבחירה פ״ב ה״ב).
 - 5״וידוע כי האדם וחוה נבראו פרצוף אחד״(ספר המבחר ,שם ,כה ,א; השוו עירובין
יח ע״א; כתובות ח ע״א).

דוגמאות לדרשות הבאות בהסתייגות:
 - 6״ודע כי כל אשר כתוב נ־על גן עדן] כן הוא ואינו משל ורבים מעמי הארץ מתיהרים
להפליג המאמרים ברוב דברים ושמו כל זה הענין במשל איש איש כרצונו .והמעולה שבהם
70

ובכוונה איני משתמשת במילה ״פולמוס״ ,כי לא מצאתי אצל אהרן התבטאויות חריפות ,ודאי לא בוטות,
ההולמות את המושג ״פולמוס׳׳.
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אזכיר לא שאני מאמין בזה ...ואמרו כי הנחש הוא יצר הרע״(ספר המבחר ,שם ,כג ,ב-כד ,א;
והשוו חכמת שלמה ב ,כד; וראו אבן עזרא לבראשית ג ,א; רמב״ם ,מורה נבוכים ח״ב ,ל).
 - 7״ואמרו אל תקרי כתנות עור אלא כתנות אור״(ספר המבחר ,שם ,כד ,ב :והשוו
לבראשית רבה כ ,יב ,מהדורת תיאודור ואלבק עמ׳ .)196

קיצורים ביבליוגרפיים
אהרן בן אליהו,
כתר תורה
אהרן בן אליהו ,ספר
המצוות גן עדן
אהרן בן יוסף ,ספר המבחר
אהרן בן יוסף ,מבחר ישרים
אהרן בן יוסף ,כליל יופי
אורפלי
אנקורי ,אליה בשייצי
אנקורי ,קראים
באומן
בכר

בן־שמאי ,הספרות

בךשמאי ,הפרשן הקראי
ק־שמאי ,הקראים והמזרח
בן־שמאי ,ישועה
בן־שמאי ,לשונות
ק־שמאי ,קראים
בן־שמאי ,רס״ג
ברויאר
דה לנג׳

הדסי
היינמן

אהרן בן אליהו ניקומודיאו ,ספר כתר תורה ,א-ה ,רמלה תשל״ב ,על פי הוצאת
גוזלוו . 5627
— ,ספר המצוות גן עדן ,יופטוריה תרכ״ו.
אהרן בן יוסף ,ספר המבחר וטוב המסחר ,גוזלוו תקצ״ה.
— ,מבחר ישרים [פירוש על נביאים ראשונים ואחרונים ועל כתובים] ,גוזלוו
תקצ״ד.
— ,כליל יופי ,גוזלוו . 1847
משה אורפלי ,״ראב״ע והפול מוס היהודי־נוצרי״ ,תעודה ח (תשנ״ב) ,עמ׳
.205-193
צבי אנקורי ,״אליה בשייצי הקראי  -לבדיקת מסורותיו על ראשית הקראות
בביצנץ״ ,תרביץ כה(תשט״ז) ,עמ׳ .65-44
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תל אביב תש״ל ,החלק הלועזי ,עמ׳ .)86-3
חגי בךשמאי ,״הספרות המדרשית־רבנית בפירושי רס״ג  -המשך וחידוש״,
מסורת ושינוי בתרבות הערבית־היהודית של ימי־הביניים ,בעריכת י׳ בלאו וד׳
דורון ,רמת־גן תש״ס ,עמ׳ .69-33
— ,״הפרשן הקראי וסביבתו הרבנית״ ,דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות
( 9תשמ״ח) ,ישיבות מרכזיות ,עמ׳ .58-43
— ,״הקראים והמזרח  -מגמות בחקר הקראים והקראות״ ,פעמים ( 89תשס״ב),
עמ׳ . 18-5
— ,״ישועה בן יהודה  -לדמותו של חכם קראי ירושלמי במאה הי״א״ ,פעמים
( 32תשמ״ז) ,עמ׳ .20-3
— ,״לשונות הקראים בארצות דוברי ערבית [הערבית ומסורת העברית]  -מצב
המחקר״ ,מסורות ב ( ,) 1986עמ׳ .64-57
— ,״קראים״ ,האנציקלופדיה העברית ,ל ,טורים .47-36
— ,״הקדמת ר׳ סעדיה גאון לישעיה  -מבוא לספרי הנביאים״ ,תרביץ ם(תשנ״א),
עכ.404-371 7
מרדכי ברויאר ,״לימוד פשוטו של מקרא  -סכנות וסיכויים״ ,המקרא ואנחנו,
בעריכת אוריאל סימון ,תל אביב תשמ״ח ,עמ׳ . 171-151
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יהודה הדסי ,ספר אשכל הכפר ,גוזלוו . 1836
יוסף היינמן ,״להתפתחות המונחים המקצועיים לפירוש המקרא״ ,לשוננו יד
(תש״ו) ,עמ׳ . 189-182
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לסקר ,אהרן בן יוסף

אשר וייזר ,רבי אברהם אבן עזרא ,פירושי התורה לרבינו אברהם אבן עזרא,
 .א-ג ,ירושלים תשל״ו
לובה חרל״פ ,״פרשנות המקרא על דרך ה׳פשט׳  -אבחנות אחדות לאור תיאוריות
 ).בלשניות בנות זמננו״ ,סקריפ ט(בדפוס
מנחם יצחק כהנא ,ספרי זוטא דברים  -מובאות ממדרש תנאי חדש ,ירושלים
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מאהלר
מרמרשטיין
סטאר

7118(017 (21161 7 1 ( 6 7 0 7 ] 80127068, 6(1.

רפאל מאהלר ,הקראים  -תנועת גאולה יהודית בימי־הביניים נתירגם :א׳ שמואלי],
מרחביה . 1949
אברהם מרמרשטיין ,״שרידים מפתרוני הקראי דניאל אלקומסי״ ,הצופה לחכמת
ישראל ח(תרפ״ד) ,עמ׳ . 337-321,60-44
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סימון

עק
פוזן
פוזננסקי

אוריאל סימון ,״משמעותם הדתית של הפשטות המתחדשים״ ,המקרא ואנחנו,
בעריכת אוריאל סימון ,תל אביב תשמ״ה ,עמ׳ . 152-133
מספר המצות לענן הנשיא ,א״א הרכבי ,זכרון לראשונים ,סנט פטרבורג התרס״ג,
חוברת שמינית ,א ,עמ׳ . 15-14
רפאל בנימין פוזן ,העקיבות התרגומית בתרגום אונקלוס ,ירושלים תשס״ד.
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פוליאק
פוליאק ושלוסברג
פרנק ,אבן עזרא

מאירה פוליאק ,״צמיחתה של פרשנות המקרא בקרב הקראים״ ,ספונות ז [כב],
(תשנ״ט) ,עמ׳ . 311-299
מאירה פוליאק ואליעזר שלוסברג ,״תרגומו של יפת בן עלי הקראי לספר עובדיה״,
פעמים ( 84תשס״ב) ,עמ׳ .82-61
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קמין ,הפולמוס
קמין ,רש״י
רבל

שרה קמין ,״הפולמוס נגד האליגוריה בדברי ד יוסף בכור שור״ ,מחקרי ירושלים
במחשבת ישראל ג(תשמ״ד) ,עמ׳ .392-367
— ,רש״י  -פשוטו של מקרא ומדרשו של מקרא ,ירושלים תשמ״ו.
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רוזנברג

שלום רוזנברג ,״בין פשט לדרש״ ,דעות לז(תשכ״ט) ,עמ׳ .99-91
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רס״ג ,אמונות ודעות

ספר הנבחר באמונות ודעות לרבנו סעדיה בן יוסף פיומי זצ״ל ,מהדורת י׳ קאפח,
ירושלים תש״ל.

רס״ג ,פירוש לבראשית
רצהבי
שרף

פירושי רב סעדיה גאון לבראשית ,מהדורת מ׳ צוקר ,ניו יורק תשד״מ.
יהודה רצהבי ,פירושי רב סעדיה גאון לספר שמות ,ירושלים תשנ״ח.
אליעזר שרף ,״היהודים בביזאנטיוך ,ההיסטוריה של עם ישראל ,סדרה שנייה:
ימי הביניים ,כ רן שני :תקופת האופל  -היהודים באירופה הנוצרית , 1096-711
בעריכת בצלאל רות ,תל־אביב תשל״ג ,עמ׳ .41-30
עפרה תירוש־בקר ,לשון חכמים הנמסרת בספרות הקראים ,עבודת דוקטור,
האוניברסיטה העברית ,א-ב ,ירושלים תש״ס.
— ,״עיונים ראשונים במובאות מלשון חז״ל בתוך פירושי התורה של החכם
הקראי ישועה בן יהודה״ ,מסורות ה־ו(תשנ״א) ,עמ׳ . 340-313

תירוש־בקר ,לשון חכמים
תירוש־בקר ,עיונים
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