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 בס"ד

 לשכת רב הקמפוס                                                        הפקולטה למדעי היהדות

 ד ף  ש ב ו ע י     
 ע"גתש ,ושמחת תורה פרשת האזינו                                 מאת המרכז ללימודי יסוד ביהדות      

  689 מספר                                                               ע"ש הלנה ופאול שולמן                     

 
 

 מאיגרותיו של חתן התנ"ך ר' עמוס חכם
 אהרן ארנד

 

ביטוי עתיק יומין השייך לעולם בית הכנסת בשמחת תורה הוא "חתן תורה" או "חתם תורה", שבו מכנים את 
קרוב לו אך בעל משמעות אחרת, הוא "חתן התנ"ך", הניתן העולה לקריאת הקטע האחרון בתורה. ביטוי חדש, 

מאז החלו חידוני תנ"ך ממוסדים במדינת ישראל בשנת העשור למדינה,  1לזוכה במקום הראשון בחידון התנ"ך.
ט"ו באב תשע"ב, -אך המפורסם מכולם הוא ר' עמוס חכם ז"ל )ט' באלול תרפ"א 2תשי"ח, זכו רבים בתואר זה,

סומו הרב כחתן התנ"ך כמה סיבות: הוא זכה בחידון הראשון בתנ"ך; קהל המאזינים היה להלן רע"ח(. לפר
עצום; תשובותיו ניתנו במהירות ובדיוק. ועל כל אלה, הידע שהפגין על אף ָנכותו, מבטאו העמום ומצבו 

אש לאחר החידון זכה רע"ח בשיקום חומרי ואישי הודות לפעילות ר 3הכלכלי הרעוע ריגשו את הציבור.
הממשלה דוד בן גוריון, אשר העריכו וחיבבו. לימים היה רע"ח מהמחברים החשובים בסדרת הפירושים לתנ"ך 
"דעת מקרא", וכתב את הפירוש לספרים שמות, ישעיהו, יואל, עמוס, תהילים, איוב, שיר השירים ואסתר. עוד 

  4כתב עשרות מאמרים בבימות שונות, ובכלל זה בבמה זו.
על  6וקריאתו המדויקת בו, 5ופ' משה ארנד ז"ל, העריך מאוד את רע"ח על שליטתו במקראאבי מו"ר, פר

פירושיו למקרא ועל צניעותו. בראשית המאה הנוכחית שלח לו אבי שאלות בכתב בענייני מקרא ומנהגי 

                                                 
  .ד"ר אהרן ארנד מרצה במחלקה לתלמוד 
; ר"ד שפרבר, 63-66, ירושלים תשכ"ד, עמ' תולדות חג שמחת תורהא' יערי,  ו:בשמחת תורה רא "תורה /חתםחתן"על   1

ראו גם א' בנדויד, "חתן היובל, חתן )תשנ"ה(, עמ' רמה.  קלז; ב )תשנ"א(, עמ' רעד; ד-, א )תשמ"ט(, עמ' קלהמנהגי ישראל
 . 222-223כח )תשל"ז(, עמ'  לשוננו לעםהפרס", 

שמעתי מאבי,  בנועל בקיאות . א, היה מהמפורסמים שבהםבשנת תשכ" "חתן התנ"ך"תשנ"ז(, -הרב יחיא אלשיך )תרע"ה  2
ִחיֵקהּו-ִאםואמר: "אבי נה אליו בהפסקה משחק בחצץ ובחול. פ פעם ראהו. ה ו'שהיה מורהו בכית ָך ַהרְּ ָידְּ " )איוב יא:יד(. ָאֶון בְּ

ַאל"הילד ענהו מיד את המשך הפסוק:  ָלה-וְּ ֹאָהֶליָך ַעוְּ ֵכן בְּ  . "ַתשְּ
רע"ח פרסם בתחילת שנת תשי"ט  .46-51תשנ"ח, עמ'  , ירושליםפרקי מחקר ליום העצמאותעל חידון התנ"ך ראה חיבורנו,   3

אשר, נ' חכם וי' עופר(, אלון -)בעריכת מ' בר תשורה לעמוסספר היובל לכבודו, בחייו עד לחידון, ואלה נדפסו גם את תולדות 
. כתבתי לרע"ח שבחים על האוטוביוגרפיה שלו והוא השיבני )בי"ב בתשרי תשס"ח(: 536-565עמ' שבות תשס"ז, 

שם ומסתבר שדילגו מסיבות שונות על כמה גליונות. וגם "הביוגרפיה שלי נתפרסמה בשעתה במעריב ועורכי הספר העתיקוה מ
אחרי סיום הביוגרפיה המשכתי לפרסם במעריב מזמן לזמן עד ראשית תשכ"ג. ביחוד אני מעוניין עכשיו למצוא רשימה קטנה 

ה דנתי שלי על התועלת שבלימוד המקרא עם פירושים. אינני זוכר בדיוק את ֵשם הכותרת של המאמר אבל אני זוכר שלדוגמ
ָך ֶאֶלף ִיֹפלָשם בפירוש הפסוק " אלול -הארץ בימים שהכל עסקו בחידון התנ"ך )אב-" )תה' צא:ז(. המאמר נתפרסם בִמִצדְּ

מרחשון תשי"ט(... היום בקריאת התורה נזכרתי בשאלה שרציתי לשאול את אביך, מה טעם ההבדל )שהרב -תשרי –תשי"ח 
בות אפרים" )שם לג: יז(".  -בות קדש" )דב' לג: ב( ברויאר זצ"ל לשיטתו מתעלם מזה(: "רב    "רבְּ

. ופרודיה שלו משנת תש"ך, שכותרתה "יום העצמאות 566-581(, עמ' 3)הערה תשורה לעמוס לרשימת כתבי רע"ח ראו   4
 . 163-165(, עמ' 3)הערה פרקי מחקר האמריקאי כפרודיה על ביקורת המקרא", פורסמה ב

ע"ח ביקשתי פעם מאבי, שנהג לספר לי על בקיאות רע"ח, שיציידני בחידה בתנ"ך ואנסה בה את רע"ח. לקראת הליכתי לבית ר  5
חֹו' בשווא נח. שאלתי את רע"ח והוא ענה מיד: נחמיה ד:יז  ֵאין" –אמר אבי: שאל אותו היכן בתנ"ך כתובה מילת 'ִשלְּ ִני  וְּ א 

ֶשר ַאח   ָמר א  ֵשי ַהִמשְּ ַאנְּ ָעַרי וְּ ַאַחי ּונְּ חֹו ַהָמִים-ַרי ֵאיןוְּ ָגֵדינּו ִאיש ִשלְּ ִטים בְּ נּו ֹפשְּ ַנחְּ  ". א 
 .564-565(, עמ' 3)לעיל הערה  תשורה לעמוס ורע"ח שימש בעל קריאה במניין שהיה בבית רי"מ חרל"פ. ורא  6
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ל הומור דק תפילה. רע"ח נהג להשיב לו בכתב ידו המיוחד, ודבריו מדלגים מעניין לעניין באותו עניין, וחוט ש
 כאן נביא קטעים מתוך איגרות אלה של רע"ח בשני נושאים.  6משוך עליהם.

 טעויות בספרים. 1
ִקימֹוִתיאבי דן עם רע"ח בהטעמת המילה "והקימותי" בפסוק " ִרית עֹוָלם ַוה  " )יח' טז:ס( הנאמר בתפילת ָלְך בְּ

היידנהים היא מוטעמת מלעיל )במתג מוסף לראש השנה. במקרא היא מוטעמת מלרע, אך במחזור של וולף 
 תחת המ"ם(. על רקע זה נדרש רע"ח לטעויות המצויות בספרים וכתב )כ"ח בסיון תשס"ד(:

קודם אעיר על הבעיות של הדיוק בספרים. למדתי באוניברסיטה כלל גדול, שאין לך אפילו כתב יד אחד 
יד משובש ביותר יש גירסאות המוחזק למדוייק שלא תימצא בו טעות. וגם להיפך, אפילו בכתב 

"ויאמר בלק אל מדוייקות. ומנסיוני אני מאשר את הדבר. קראתי פעם בתורה בפרשת בלק ונמצא שם 
", וכשסיפרתי אחר כך את הדבר לאחד מן הרבנים לא האמין לי ואמר "ויאמר בלעם אל בלק" תחת בלעם

עובדא. ועוד מצאתי פעם שהסופר שזו בדיחה המהלכת בחוגי הישיבות. אבל מה אעשה, ובדידי הוה 
השני  'את'הראשון היה בסוף השיטה ו 'את'והקוראים אשר לפניי לא חשו בזה מפני ש 'את'כתב פעמיים 

 בתחילת השיטה השניה. 
אילן ועלעלתי בה -מקראות גדולות בר-ולפני ימים אחדים קיבלתי את המהדורה החדשה של תהלים כתר

בטכסט המקרא עצמו אלא לפי שעה רק בתרגום ובמסורה(. פעם לא ומצאתי באקראי כמה טעויות )
תשובה בכתב לא קיבלתי, אבל בהזדמנות מקרית  –בישעיה  –כתבתי להם על טעויות בספרים קודמים 

אמר לי אחד מן המטפלים בהוצאה בעל פה שהדברים קורים בגלל ליקויים טכניים במחשב. פעם 
ות ברורה באחד מספרי ההלכה של הרבנות הצבאית, והוא העירותי לאחד מן הרבנים הצבאיים על טע

 הצבאית.  הקפיד עלי ואמר שאין להרהר אחרי הפסקים של הרבנות
הלקח שלמדתי מכל זה הוא כפול: במישור הכללי שלעולם אסור להסתמך על טכסט מקובל אם לא 

שלא ביקש ממני ויבוא בדקתי טכסטים אחרים. ובמישור הפרטי שלי שאין זה מתפקידי להיות מגיה למי 
 בעל הכרם ויכלה את קוציו. 

 קטעים ארמיים בתפילה. 2
אבי דן עם רע"ח במנהג אמירת הפיוט 'אקדמות' בציבור בחג השבועות. באחד המכתבים שעסקו בכך הרחיב 

 רע"ח דברים על קריאת קטעים ארמיים בתפילה, ואלה דבריו )י"ג בתמוז תשס"ד(: 
מות' שהזכרת במכתב קודם. גם אני הייתי קורא שנים אחדות 'אקדמות' מפני ברשותך אחזור לעניין 'אקד

שהחזנים ובעלי הקריאה הרגילים לא רצו 'לשבר את שיניהם' ואף על פי שקוראים מתוך ספר מנוקד, 
אולי חששו שבשיניים שבורות לא יוכלו לאכול מהלוייתן ושור הבר שמובטחים ב'אקדמות'. ועוד היה 

לקרוא את הכתובה, ואני עשיתי  –זמן מה מראש  –משפחת ידידים שהזמינו אותי  מעשה בחתונה של
'שיעורי בית' מיוחדים לשם כך. ואחרי כל הדברים האלה אני מודה ולא בוש שאינני יודע ארמית. ואציין 

 רק שלוש נקודות. 
חיל' כאן תמוהה א. ב'אקדמות' בכל הסידורים והמחזורים שראיתי מנוקד ַחָייל אלף אלפין. והמילה '

והוא תמה מאוד איך נכנסה מילה זו לתוך  8מאוד, ובזמנו שוחחתי על כך עם ר' ניסן ברגגרין ז"ל
 'אקדמות', והרי היא איננה אלא חידושו של אליעזר בן יהודה!! 

ב. לפני ימים רבים, כשנזקקתי לעשות עירוב תבשילין עיינתי ובדקתי כמה סידורים ומחזורים של עדות 
וראיתי שיש שינויים רבים ומבוכה רבה הן בצורות התיבות הארמיות והן בניקודן. וראיתי שאינני  שונות

ועל  –ברוך השם  –יכול לצאת מן המבוכה הזאת אם לא אערוך לעצמי נוסח חדש. ואנחנו בארץ ישראל 
נו כן רק לעתים רחוקות מזדמן לנו עירוב תבשילין. אבל אי"ה בראש השנה של תשס"ה הבאה עלי

לטובה נעשה עירוב תבשילין וגמרתי בדעתי להתעלם מן הארמית ולומר את הכל ב'לשון הקודש'. ואולי 
 אנהג כך גם ב'כל חמירא' בערב פסח. 

כי ראיתי ושמעתי  9ג. זמן רב אני מהרהר ב'סברי רבנן' מה המשמעות הנכונה ומה הניקוד הנכון,
)בעיניהם( ולא נתברר לי הדבר והרי אינני יכול אפשרויות שונות ומשונות... ושאלתי הרבה חכמים 

ִרים  ִרי=סֹובְּ מסכימים ונותנים לי רשות הרבנים )לומר את  –להתחמק מן הקידוש. וגמרתי בליבי לומר ָסבְּ
הרי אלו רק הברות סתם כדי להשקיט את  –הקידוש(, ואני מהרהר בלבי: אם זה נכון הרי טוב, ואם לא 

 ה לקידוש.הקהל ולהזהיר שיקשיבו בכוונ

                                                 
ָלִפיםהנה כמה דוגמאות לנושאים שהם דנו בהם: א( מדוע במילת "  7 מד הראשונה בקמץ, " בי"ג מידות )שמ' לד:ז( הלָלא 

מה כוונת רע"ח  (ג ;מלעיל או מלרע ,ח(:מ' יא" )בָשטּום מלת "להטעי ובשאר המקומות במקרא היא בפתח; ב( כיצד יש
 ב(: 'וברט פירש: שמע'. :לשה"ש ה דעת מקראפירוש )ב

 לשון העברית.האקדמיה לחוקר עברית וחבר , תשמ"ז(-ר"נ ברגגרין )תרנ"ב  8
 קלד.-לב"ט, עמ' קסירושלים תש, מהדורת א' גולדשמידט, א, מחזור ויטרי ורא  9
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ואוסיף בעניין 'אקדמות': במניין שערכו בלילה)!( תיקון שבועות נועצו לפני תפילת שחרית איך למהר 
 עדיףבתפילה מחמת שהיו תשושים ועייפים, ונמנו וגמרו שלא לקרוא מגילת רות, ואני אמרתי להם 

אותי, כאילו נתפשתי לומר 'אקדמות'. וכולם נדהמו לשמוע הצעה זאת, וגינו  ולאלקרוא מגילת רות 
אין  כעיקרוןלדעת הריפורמים רחמנא לצלן. אבל פעם אחרת נזדמנתי לאחד הקיבוצים הדתיים ושמה 

)ובדרך בדיחה אומרים שבזה מקיימים את הכתוב "וימח את כל  11אומרים 'אקדמות' וגם לא יקום פורקן
 היקום" ]בר' ז:כג[(.

 
 

                                                 
 . 61, עמ' 1968)בעריכת ג"ח כהן(, ירושלים  התפילה היהודית: המשך וחידושי' מוריאל, בתוך  ,למשל  11


