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  *התורה הכתובה על האבנים בהר עיבל
  

  :)ח- ב:כז(את בני ישראל  פרשתנו מצווה משהב
 ֱאלֶֹהיָך נֵֹתן ָלְך ַוֲהֵקמָֹת ְלָך ֲאָבִנים' ה-ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר- ַהַּיְרֵּדן ֶאל-ַּבּיֹום ֲאֶׁשר ַּתַעְברּו ֶאת ְוָהָיה

 ְרֶכםְוָהָיה ְּבָעְב  ...ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ְּבָעְבֶרךָ -ָּכל- ֵליֶהן ֶאתְוָכַתְבָּת עֲ  .אָֹתם ַּבִּשיד ְדּתָ ְּגדֹלֹות ְוַׂש 
ְדָּת אֹוָתם ָהֲאָבִנים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאנִֹכי ְמַצֶּוה ֶאְתֶכם ַהּיֹום ְּבַהר ֵעיָבל ְוַׂש -ַהַּיְרֵּדן ָּתִקימּו ֶאת- ֶאת

 ֶנהֲאָבִנים ְׁשֵלמֹות ִּתְב  .ָתִניף ֲעֵליֶהם ַּבְרֶזל- ַּבח ֲאָבִנים לֹאֱאלֶֹהיָך ִמזְ ' ּוָבִניָת ָּשם ִמְזֵּבַח ַלה .ַּבִּשיד
ְחָּת ִלְפֵני ְוָזַבְחָּת ְׁשָלִמים ְוָאַכְלָּת ָּשם ְוָׂשמַ  .ֱאלֶֹהיךָ ' ֱאלֶֹהיָך ְוַהֲעִליָת ָעָליו עֹולֹת ַלה' ִמְזַּבח ה- ֶאת
 .י ַהּתֹוָרה ַהּזֹאת ַּבֵאר ֵהיֵטבִּדְברֵ - ָּכל- ָהֲאָבִנים ֶאת- ְוָכַתְבָּת ַעל .ֱאלֶֹהיךָ ' ה

 והשאלה, על אבנים "כל דברי התורה הזאת"יש לכתוב את שלשון - פרשה זו מלמדת בכפל
) סימני כתב בת מאות אלפי(כיצד כתבו תורה כה גדולה  .המתעוררת מאליה היא כיצד נעשה הדבר

  .כתיבהעניין הב הוצעוהדיון להלן מוקדש לפירושים ש ?על אבנים
  

  הפירושים .א
, והנה ".באר היטב" תוספתבו )ח ;ג( פעמייםחובת הכתיבה המופיעה  תהבנב הואעיקר הקושי 

  :דל-ל:על פי הכתוב ביהושע חכאן הכתוב  יפורש, לכאורה
י ִיְׂשָרֵאל ְּבנֵ -ֶאת' ה- ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה מֶֹׁשה ֶעֶבד .ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל ְּבַהר ֵעיָבל' ִיְבֶנה ְיהֹוֻׁשַע ִמְזֵּבַח ַלה ָאז

ָהֲאָבִנים ֵאת ִמְׁשֵנה ּתֹוַרת -ָׁשם ַעל- ַוִּיְכָּתב ...ְּבֵסֶפר ּתֹוַרת מֶֹׁשה ִמְזַּבח ֲאָבִנים ְׁשֵלמֹות ַּכָּכתּוב
ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהְּבָרָכה ְוַהְּקָלָלה -ָּכל-ֵכן ָקָרא ֶאת- ְוַאֲחֵרי ...ֵאלמֶֹׁשה ֲאֶׁשר ָּכַתב ִלְפֵני ְּבֵני ִיְׂשרָ 

   .ַהָּכתּוב ְּבֵסֶפר ַהּתֹוָרה-ָכלּכְ 
שהרי  ,לכאורה כתב הוא על האבנים את כל התורה הרי ,"משנה תורת משה"אם כתב יהושע את 

 תורת משנה"אפשרות אחרת היא לראות ב). כב:מלאכי ג( 'תורת משה'התורה כולה נחשבה 
ומשמעות הכתוב , נועד לציין כפל והעתק "משנה" הביטויואולם . ת ספר דברים בלבדא "משה
גם הרוצה לפרש את , מכל מקום 1.הדברים כאשר ציווה משה העתקתיהושע כתב את שהיא 

יש לפרש את הכתוב בדברים במנותק שחייב להודות  ,התורה כולה הכתוב ביהושע ככתיבת
בעניין זה  .חוזרת למקומה שאלת תוכן הכתיבה בציווי שבספר דברים ועל כן, מהכתוב מיהושע

  :הקורא הנכרי חון שוב את דברי יוסף בן מתתיהו כאשר הציג את מצוות התורה בפניראוי לב

                                                 
אריאל  -דומים ק, ב, מחקרי יהודה ושומרון, )עורכים(אשל ' ח ארליך וי"ז: בתוךהמאמר פורסם בהרחבה   *

  http://faculty.biu.ac.il/~barilm/ebal.html. last updated: August 31, 1998  :וכן באתר, 42-29' עמ, ג"תשנ
 :כד:ב לה"יהבד וקרוב לו ,"וכתב לו את משנה התורה הזאת": יח:היא בדברים טו זההדוגמה הקרובה ל   1

' אז יבנה יהושע מזבח לה", ענבר' מ וראו. ורכב שני היכלומר תורה שני ".וירכבהו על רכב המשנה אשר לו"
  .352-345' עמ, )ה"תשמ(ל  מקרא בית, "אלהי ישראל בהר עיבל
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 לשים אחר כך את הקללות על ראש) משה(צווה ) של הברכות והקללות(לפי סדר זה 
 ומשה רשם בעצמו את הברכה. וענו אלו לאלו אמן לאישור הדברים, העבריינים בעתיד

   2.ם לפני מותו על המזבח מכל צדוכתב, שלא יסוף לקחם במשך הזמן, והקללה
הרי כוונת , אם יתעלם הקורא מן הטעות הגלויה שמשה לא עבר את הירדן אל הארץ המובטחת

הוא אלו  ובדבריש הראואולם נ 3.והקללות על המזבח נכתבו הברכותשיתה ייוסף בן מתתיהו ה
   ).כות והקללותכתיבת הבר ענייןכתיבה על המזבח הן בעניין ההן ב(נמשך אחר ספר יהושע 

ואחר כך הביאו את האבנים ובנו את " :ה, סוטה זמשנה מפורשת ב נונאים בעניידעתם של הּתַ       
ונטלו את  'באר היטב' התורה בשבעים לשון שנאמר המזבח וסדוהו בסיד וכתבו עליו את כל דברי

ו לתורה סברו י בביאור"נאים במשנה ולאחר מכן רשהּתַ  כלומר 4."האבנים ובאו ולנו במקומן
ברם מלבד . ופירוש זה הוא מהידועים בפרשה זו, בשבעים לשון על האבנים נכתבה התורהש

 מן, כתיבהה ענייןים באחרהציעו פירושים ש מהםנאים אחרים וחכמים מאוחרים היו ּתַ זה פירוש 
  : כמה פירושים והובא 5במכילתא לספר דברים. זהההסתם בשל הקשיים הגלויים בפירוש 

] האבנים[ יום עברו ישראל את הירדן ונטלו את האבנים והעבירום והעמידום וכתבו עלבו ב
רבי " ;"כתבו בשבעים לשון: 'ישמעאל אומ 'ר" ;"]הזאת באר היטב[את כל דברי התורה 
ויכתב שם על " 'שנ, משה תורת] א את משנה[ל]א[לא כתבו עליה ]: ומר[שמעון בן יוחאי א

   .)לב:ח 'יהו( 'ווג "האבנים את משנה תורת משה
 לא כתבו עליהן אלא מה שאומות העולם: אלעזר בן שמעון 'משום ר 'אומ יוסה בן יוסי 'ר

 'דב( 'ווג "כי תקרב אל עיר להלחם עליה וקראת עליה לשלום אם שלום תענך"כגון , רוצין
  ).יא- י:כ

 בשבעים ישמעאל שסבר שכתבו על האבנים את התורה 'מר המשנה הסתמית היא אליבא דרולכ
ספר  או(היינו ספר התורה , 'משנה תורה'את הכתיבה לצמצם שמעון בן יוחאי  'ר אבל. לשון

על האבנים  אלעזר בן שמעון סבר שמה שנכתב 'שרכ, כתוב בספר יהושעעל פי ה, )דברים בלבד
  .העולם חוקים שיש בהם עניין לאומותרק היה אף פחות מכך וכלל 

הביא  בפירושו על אתר. החדשה המשיכו להתחבט בפירוש הכתוב פרשני ימי הביניים והעת      
   :ע את דעת רב סעדיה גאון"אבר

ל כי "הגאון ז ויאמר. להכיל התורה 'והקמות לך אבנים גדולות' ?ומה היא –את כל המצוה           
   .ויפה אמר, אזהרות כמו הכתובות בהלכות גדולות בענין, תכתוב עליהם מספר המצו

ספר ב שהכתיבה כללה את רישום מצוות התורה במקוצר כמו ,ג"ע תמך בפירוש רס"בארכלומר 
ועוד בשבעים (לכתוב את כל התורה  אפשראין זאת אלא שהגאון התקשה כיצד  6.הלכות גדולות

ן נתקשה "אף הרמב .רישום מתומצת של מצוות התורההוא והפתרון שהציע , על אבנים) לשון
  :ופירש כאן, בביצועה של מצוות הכתיבה

תאגי שהיתה  ומצינו בספר. בשבעים לשון: ורבותינו אמרו. הכתיבה – "באר היטב"וטעם 
ומשם נעתקו , וזיוניה בתאגיה, "לעיני כל ישראל"עד  "בראשית"מ, כל התורה כתובה בהן
  .או שהיה ממעשה הנסים ,ויתכן שהיו האבנים גדולות מאד. התאגין בכל התורה

 וקיבל את עמדת מחבר ספר, )שהתורה נכתבה בשבעים לשון(ל "חז מפירושכאן ן נטה "הרמב
לאותיות ' טוריע'(על תגיהן וזיוניהן  אותיות התורה ;לפיו התורה בלבד נכתבה על האבניםש, תגין

ונתן שני  הבין כיצד בוצע מעשה הכת"הרמבתמה ועדיין  7).ן"ו או האות זי"בצורת האות ו

                                                 
  ).139' עמ(מד  ,ח ,ד ,ו"לתש-ג"אביב תשל-תל - ירושלים, שליט' א :תרגם, קדמוניות היהודים   2
פירוש על ספר , צ הופמן"ד וים ראמפרשים שהלכו בדרך זו ועל הצעות אחרות שנאמרו בפירוש הדברעוד על    3

 . שלח ואילך' עמ, ב, א"תל אביב תשכ, דברים
ר כתיבת שאה בין ,רעו לישראל באותו היוםיסים אהרבה נִ  ,)205' ליברמן עמ 'מהד(ז  ,תוספתא סוטה חעל פי ה   4

תני על אבני " :ד"כא ע, ה"ז ה"פ סוטה שלמיבירו וראו). להלן בפנים נועיי(התורה בשבעים לשון על האבנים 
  . "המזבח נכתבו על אבני: רבי יוסי אומר .דברי רבי יודה, מלון נכתבו

ספר ... תפארת ישראל, )עורכים(עלבאגן  מ"בראנן וי' מ, "מכילתא לדברים פרשת ראה", ז שעכטער"ש: בתוך   5
' ש: ות על פיההשלמ). 189' במיוחד עמ( 192-187' עמ, ב"ירושלים תשל צ"ד, ישראל לוי 'היובל לכבוד ר

  .700' עמ, ג"ניו יורק תשל, סדר נשים, ח, כפשוטה תוספתא, ליברמן
 .ח"ירושלים תשל, הוצאת מקור, בחינת המצוות, גוטמן' י   6
. צ-פז' עמ, ח"ירושלים תשל ,כט, תורה שלמה, מ כשר"מ; ך"פריס תר, ספר תגין, )מהדיר(ש "שניאור זק   7

ומסרו לשמואל (!) אבנים שהקים יהושע בגלגל  ב"ק עלי הכהן מן יהדין ספרי תאגי דאסי" :הספר נפתח כך
 ."ושמואל מסרו לפלטי בן ליש
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 8.לכתוב עליהן כל כך הרבההיה אפשר ואבנים גדולות מאד אלה  היו –האחד  :הסברים חליפיים
בדומה למפורש (מעשי נסים כאן היה ש ואמר רציונאליעל הסבר ן "הרמבתר יובהסברו השני 

   ).בתוספתא ורמוז במשנה
 כתבו עלשיוסף כספי סבר  'הפילוסוף ר .זהשני פירושים לעניין עוד נכתבו  14-במאה ה      

ן ואהר 'רו 9."כלומר כלל, 'כל'וזה אמרו , התורה ברות כי הם סוג כולל לכלעשרת הד"האבנים את 
את כל " :פירוש דומה כתב, )14- ה של המאה היהמחצית השנימה יחכם יליד סיציל(אבו אלרבי 

. לא יכילו אלף אבנים כי כל הדברי, והם המצות בזכר לבד, רוצה לומר עקרי התורה –דברי התורה 
ולאו דווקא עשרת הדברות  'קרי התורהיע, 'אם כן 10."ובל ידע מה, פתי –והאומר על דרך נס 
   .נכתבו על האבנים

' ר החכם. 'בעניין הכתיבה על האבנים שביהושע ח )לפחות(נכתבו שני פירושים  19- במאה ה      
  :כתב, )ל"ריב(יצחק בער לווינזון 

, לכל הרי שהיה בגלוי, הלא יהושע כתב על האבנים את משנה התורה, ואם ישאלני השואל
שלא כתבו רק  כבר ביארו קדמונינו? )כז 'דב(וכמו שצוה משה בתורה לכתוב כל התורה 

   11.ופרשת האזינו, והברכות והקללות, כמה מצות
והנה כיוצא . ופירושו אינו מנומק, אין אחיזה במציאות "כבר ביארו קדמונינו"ל כי "לטענת ריב

   :לב:שה יצחק אשכנזי בפירושו על יהושע חמ 'ר מוששכתב גם חכם איטלקי  זהב
 והם, דברים פרהוא ס, עליהם סובב משנה תורת משההעיקרים ש –את משנה תורת משה 

אבן  ו את בריתם עלקומיד כשבאו לארץ חק, א שהם יסודי המוסרהארורים שבפרשת כי תבֹ
  12.לעשות הפך ממשפטי הכנענים העושים כל אלה

יסודי ' לפי שהם נחשבו, )כו-טו:כז 'דב(בלבד  'ארורים' ה את ההכתיבה על האבנים כלל כלומר
לכנענים  תה להדגיש את השוני שבין בני ישראליוהסיבה לכתיבתם על האבנים הי ,'המוסר

   .היושבים בארץ
 הראנ .מעשרה פירושים שניתנו לשאלה מה בדיוק נכתב על האבנים בהר עיבל יותרעד כאן       

) גופו כביכול במקרא, הנתמכת(מהפער הגדול בין הגישה המרחיבה  שהתחבטות המפרשים נבעה
מתגלה באופני  במקרא גופו ראשיתהאי הבהירות ש. אבנים של כתיבה עלבין האפשרות הטכנית ו

וכך ייעשה , יש תשובה ,לדין אך אם, נקבל ,אם הנס הוא קבלה. ומעשה נסים בכלל זה, הפירוש
  .להלן

  

   הנימוקים לפירוש המוצע. ב
נטה  ,גם הקרובים, אחד מהם כל. ללא נימוק והוא שרובם הובא פירושים המגווניםהצד השווה שב

נימקו את דחיית הפירושים המרחיבים בחוסר האפשרות  ורק מקצת מן המפרשים, לכיוון אחר
כוונת הדברים מעתה היא להציע נימוקים עבור אחד מהפירושים שהובאו . המעשית של הכתיבה

  .ותוסבר על ידי המקראות מזה, כתיבה שלא תעמוד בנס מזה, כתיבה בהר עיבללעיל לשאלת ה
 "כל דברי התורה הזאת" כתיבתשכוונת הדברים להלן היא לתמוך בפירוש האחרון ולהראות       

אחד  פירוש זה נסמך על. בלבד הםבו, הסמוכים לאותה פרשה 'ארורים'ב אמורהז "שבדברים כ
 העברת המסורת בשני אמצעים: כפי שהם גלויים במקרא, קהמעקרונות הכתיבה בעת העתי

מייצגת  פה- והאמירה על, פה- נאמר עלהכאשר הכתיבה מייצגת את , פה ובכתב-בעל, )מדיומים(=
  . את הכתוב

כתוב , למשל .הנאמרים הדבריםר לשימור והקפאת שאבעת העתיקה שימשה הכתיבה בין ה      
 .)כה:א י"ושמ(" 'ָהָעם ֵאת ִמְׁשַּפט ַהְּמֻלָכה ַוִּיְכּתֹב ַּבֵּסֶפר ַוַּיַּנח ִלְפֵני ה-לְׁשמּוֵאל אֶ  ַוְיַדֵּבר" :שמואלב

יוכל לקרוא , והרוצה לדעת מה נאמר, אמר אל העםאת הדברים ש כתב בספר שמואל ,היינו

                                                 
ולזה הוצרכו ": ג"רלח ע, )ד"שת צ ונציה"ד, ג על התורה"פירוש רלב(לוי בן גרשון ' פירש ר בדרך דומה   8

  ."באר היטב שנאמר, כדי שלא יהיה הכתב דקה מאד, להיות גדולות מאד
  .302' עמ, ו"קראקא תרס, משנה כסף, כספייוסף אבן    9

 ועוד על חכם זה רא J. Perles, "Ahron ben Gerson Aboulrabi", REJ 21 (1890), pp. 256-269: לקוח מתוך   10
 .795-754'  עמ, )2006( 81, המאלף של אריק לביא בספקולום ובמאמר

  . 153' עמ, ס"ורשה תר, באר יצחק ,יצחק בער לוינזון 11
' עמ, )ג"תרפ(א , העתיד ,"בחינת היהדות", ברנפלד' ש; 15' עמ, ל"גוריציה תר, הואיל משה, אשכנזי י"מ   12

5-46.  
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לכתוב מופיעה במקרא יותר מעשר  תראובין ההוופ "בעלומר  תראוזו שבין ההו צמידות. בכתוב
13.יפה את השימוש בכתיבה בעת העתיקה והיא משקפת ,פעמים

  
 ַוִּיְכּתֹב מֶֹׁשה ֵאת ...'ִּדְבֵרי ה- מֶֹׁשה ַוְיַסֵּפר ָלָעם ֵאת ָּכל ַוָּיבֹא": )ד-ג:כד(בשמות כתוב  זהכיוצא ב      
 שמותב ,ה מזאתיתר. כעין אישור לדברים, פה ובכתב-בעל תראוהו-הרי כאן כפל". 'ִּדְבֵרי ה-ָּכל
 ."ִיְׂשָרֵאל-ִּפי ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ָּכַרִּתי ִאְּתָך ְּבִרית ְוֶאת-ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּכי ַעל-ְלָך ֶאת- ְּכָתב": כתוב זכ:לד

וסיכום , פה-על תחילה מושג סיכום :כך נעשה הדבר גם לפני אלפי שנים ,כדרך עשיית חוזה היום
של הדברים נכתבו  רך זו של העברה כפולהבד .זה מועלה על הכתב בעת כריתת החוזה או הברית

וככלל ניתן לראות בשיטה  14,גם ספרים וקינות כי אם, )'עם ה( ותברית או 'למשמרת לא רק דברי ה
  .בעת העתיקה זו את אחד המאפיינים העיקריים של הכתיבה

 ראשיכלומר . "ואמר כל העם אמן" :כל קללה כתוב נוסח קבועב: לפירוש הנבחר נימוק נוסף      
שהחזן מברך  כגון, למנהג החזנים עד היוםבדומה והעם עונה אמן , מקללים, וייםוהל, סקהט

ודומה  ,פה- עלנאמרו  הקללותשמן הפרשה עולה בבירור , לאמור. 'אמן'והציבור עונה אחריו 
אז מובן  כי, פה כללה קללות- הואיל והאמירה על. ללמוד על מעשה הכתב אפשרמכאן ש

  .ואליהן בלבד, לאותן קללות שהכתיבה התייחסה
 ואילו ,היינו שבוצעו בפני הציבור, "קול רם" הקללות נאמרושס קמסתבר מפרטי הט עוד      

 ךבכ ניתן לראות ,ראייה שהקללות היו עיקר בעוד הברכות טפלות. הברכות לא בוצעו בדרך זו
וסחות בהרחבה וללא שהברכות מנ בעוד, )אף כי יש חריגים(שהקללות מנוסחות בקצרה ובקפידה 

, פ ובקול רם"בע אמירתן של הקללות, אמור מעתה. מבנה ספרותי אחיד המאפיין את הקללות
האבנים על שמלמדים , פה- שנאמר על והנוהג העתיק לכתוב את, )שלא כברכות(ניסוחן האחיד 
 תובבו כש ,האחרון 'ארור'בגם זה מוצא את תימוכו  'מצמצם' תוכן .והן בלבד, נכתבו הקללות

ר קללה זו היא מסגרת מלוכ. )כו:כז( "ַהּזֹאת ַלֲעׂשֹות אֹוָתם-ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה-ָיִקים ֶאת-ֲאֶׁשר לֹא ָארּור"
מכוונות לכל הקללות שקדמו כנראות  "התורה הזאת" ליםיוהמ, הקללות הסיום של חטיבת
יש  האמור לעיל לאור .פה- הדברים הנאמרים על, יינוה - "התורה הזאתדברי " :לאמירת החיתום

שבהר עיבל כתבו על  ,"באר היטב וכתבת על האבנים את כל דברי התורה הזאת"הציווי את  פרשל
   15.'ארורים'ההיינו , פה-שאמרו על "תורה"אותה את האבנים 

 .סקהט ציונאלי שלקיש לבחון את ההיבט הפונ, תרבותי אינו מספק-סטואליקאם העיון הט      
שכן מדובר במעמד , לכל התורה כווניםכמ "דברי התורה הזאת"ת אי אפשר לפרש א, מרולכ

, כל התורה ויחכו עד אשר יכתוב הסופר את ל יעמדו בדממהוזה שהככס קואין מקום בט, ציבורי
ד את וראוי היה לצמצם מא ,רושם- יהיה מעשי ורב סקדי שהטכשברור . עניין האורך שבועות רבים

ס דתי קובט, ס ציבוריקהמשתתף את הריכוז הנדרש בכל ט זמן הכתיבה על מנת שלא יאבד הציבור
  . של כריתת ברית על אחת כמה וכמה

 מעמד, ברותיבו שמעו ישראל את עשרת הדשבמיוחד אמורים הדברים בהשוואה למעמד       
 )א:כ 'שמ(" כל הדברים האלה: "בדברות נאמרגם . 'ארורים'למעמד אמירת ה דוהדומה עד למא

המקדימה את עשרת הדברות  'כל' המלה, רולאמ. "את כל דברי התורה הזאת" :כאן כתובכפי ש
צריכות להתפרש  "התורה הזאת כל"כשם שהמלים , אינה יכולה להתפרש אלא בהקשר המצומצם

  16.התורה הנאמרת באותה הזדמנות: על דרך הצמצום
ברית בין עם  מתואר טכס כריתת םבשניה: קווים משותפים נוספים בין שני המעמדיםיש       

בבחינת מעט ', בקיצור' ם ניכרת מגמה משותפת להביא את חוקי התורההבשני ;'ישראל לבין ה

                                                 
- בר' מ: עוד נועיי .ועוד, ו-ד:לו 'יר ;לד-לב:ח 'יהו; יד:יז; ט:יג 'שמ; יט:לא ,יט-יח:יז, כ-יט:יא ,ט-ז:ו 'דב   13

  .לא- יט' עמ, חלק עברי ,)1989( HUCA 60, ")כז,ו דברבמ(ושמו את שמי על בני ישראל " ,אילן
יֹאִׁשָּיהּו -ַהָּשִרים  ְוַהָּשרֹות ְּבִקינֹוֵתיֶהם ַעל-יֹאִׁשָּיהּו ַוּיֹאְמרּו ָכל-ִיְרְמָיהּו ַעל ַוְיקֹוֵנן": כה:ב לה"ילמשל בדה ורא   14

  . "ַהִּקינֹות-ִיְׂשָרֵאל ְוִהָּנם ְּכתּוִבים ַעל- ַעל חֹקַהּיֹום ַוִּיְּתנּום לְ -ַעד
, "היטב באר" הביטוילהרחבת כמות הכתיבה על ידי הפרשנים נבעה מ, אם לא העיקרית שבהן, אחת הסיבות   15

בהתאם (כתיבה החקוקה היטב באבן  במשמעות של ויש לפרש, ככל הנראה, ברם). ופירוש(שהובן כתרגום 
פיוטי יניי כעדות , ורק' א אור). ובארמית שומרונית והוראת הפועל בעברית של יניי, ב:לתקבולת בחבקוק ב

עבודה לשם קבלת תואר דוקטור לפילוסופיה של , הביזנטי לעברית של ארץ ישראל תחת השלטון
  .207, 91-89' עמ, ח"תשמ אביב-תל, אביב-אוניברסיטת תל

. חכמים בפירוש הציווי ונחלקו, )יט:לא 'דב( "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת"מקרה הקרוב לעניין זה הוא    16
על אתר פירש שהכוונה לשירת האזינו  י"רש ואילו, פירש שהכוונה לתורה כולה, )ב"בסנהדרין כא ע(רבה 
, )ח:משלי א( "תורת אמך ׁשואל תטֹ"במשמעות מצמצמת כעין  כאן "תורה"יש לפרש את השנראה ו. בלבד

  .שהוראתה מצומצמת לכל הדעות
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, )מצומצם ביותר(נוסח לאפידארי  ,בשניהם ניכרת הלשון המנוסחת בקפידה. המכיל את המרובה
 למרות השוני, והעיקר 17.מסוימות שבמהלך העברת המסורת הכתובה נוספו הרחבות האף כי נרא

כיבוד , איסור עבודה זרה: במידה לא קטנה הרי ששני קבצי חוקים אלו חופפים, בהדגשי החוקים
  .ורצח, דין-הטיית, ניאוף, גניבה, הורים

הבדל  הרי שיש, שוני שחלקו גלוי לעין, י בשני קבצי החוקיםעניינלבד מן השוני ה, עם זאת      
של עשרת  "יבש"ח המשפטי האפודיקטי ההכוונה היא לניסו. גדול באופן הניסוח של החוקים

יותר ' ארור'המקלל ב. הקללות לעומת הניסוח בעל האופי המאגי והרגשני המאפיין את, הדברות
; אל קנא... כי אנכי"(שרק לשתי דברות צורף איום בעונש  בעוד, מאשר רומז על סופו של החוטא

:  בלשון נסתר, ת בניסוח קזואיסטילהעיר כי החטא מתואר בקללו ועוד זאת יש). ''כי לא ינקה ה
  ".לא תרצח": בלשון נוכח, שעשרת הדברות כתובים בסגנון אפודיקטי בעוד, "מכה רעהו בסתר"

 מזה' ארורים'וה, עשרת הדברות מזה, הדמיון והשוני שבין שני קבצי החוקים, כללו של דבר      
  . מלמדים האחד על השני

בר אילןמאיר ' פרופ  
 המחלקה לתלמוד

                                                 
 עשרת הדיברות בראי, )עורך(צ סגל "ב, "ורת ישראלייחודם ומקומם במס -עשרת הדיברות ", ויינפלד' מ: ורא 17

  . 34-1' עמ, ו"ירושלים תשמ, הדורות


