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שלמי תודה
לעונג לי להודות לאלה שסייעו בידי להשלים עבודה זו.
ֹשׂה ִנ ְפ ָלאוֹת ְגּדֹלוֹת ְל ַבדּוֹ' ,אשר העניק לי את הזכות ללמוד
הנני מכירה תודה בראש ובראשונה ' ְלע ֵ
תורה וללמדה.
תודתי למשרד החינוך והתרבות שנתן לי מילגת מורי-מורים לשנת הלימודים תשס"ז.
עבודה זו התחילה בעידודו של המנהל לשעבר של מכללת אפרתה ,ד"ר צבי גסטוירט ,וצברה
תאוצה תחת יחסו האוהד והתומך של המנהל הנוכחי ,פרופ' ישראל רוזנסון .תודתי נתונה גם
לספרניות של מכללת אפרתה שעזרו לי למצוא חומר בנושא עבודתי.
ד"ר אהרן דיטשר עזר לי רבות בגיבוש העבודה ובהגדרתה .ד"ר מיכאל גיליס ופרופ' ברוך שוורץ
קראו את העבודה בשלביה השונים והחכימו אותי בהערותיהם ובתובנותיהם.
ללא הנחייתו המופלאה של ד"ר יונתן כהן ,ספק אם הייתי מוציאה מתחת ידי את העבודה הזאת.
לאורך כל הדרך הוא הפגין תושיה ,מחשבה עמוקה ,סבלנות ,והומור.
ביכולותי .הישגַי,
ַ
הורי ,אבא ז"ל ואמא שתיבדל לאורך ימים ,גידלו אותי באהבה רבה ובאמונה
ַ
ככל שיהיו ,צומחים מתוך הקרקע הזאת.
ילדיי ובני זוגם ליוו אותי לאורך שנות כתיבת העבודה והאירו את רגעי ההתלבטות והקושי.
ניתנה לי הזכות לחלק את חיי עם אישי האהוב ,אבי ,איש אשכולות .במשך חמש השנים
וליבנו אותו ואת הוראתו,
ַ
האחרונות ַדנו בסיפור הנס המקראי ,ניתחנו אותו ,התווכחנו אודותיו,
כמעט מכל זווית אפשרית .לאבי  -תודה על הכל.
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מבוא
עם שיבת עם ישראל לארצו כבש המקרא מקום מרכזי בתודעה הלאומית המתחדשת )מ'
גרינברג ,1984 ,עמ'  .(319אם מוקד הלימוד היהודי בעבר היה התלמוד וספרי ההלכה ,כעת קיבל
התנ"ך משנה חשיבות בחוגים רחבים של העם בישראל .התורה שבעל פה היתה מזוהה עם העבר
הגלותי של עם ישראל ,ועם האידיאל של התלמיד החכם )א' וולפיש ,תשנ"ח-ב ,עמ'  ,(429ואילו
התנ"ך הציג דמות אחרת של יהודי – מתיישב ,לוחם ,עובד אדמה .גם שפת התנ"ך – העברית –
נבחרה כשפה המדוברת של העם המתחדש בציון )אוריאל סימון ,תשנ"ט ,עמ'  .(8אין פלא
שמערכת החינוך הממלכתית )להלן – מ"מ( והממלכתית-הדתית )להלן – ממ"ד( במדינת ישראל
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קבעה שהתלמיד ילמד את התנ"ך במשך כל שנות שהותו בבית הספר .
המרכזיות של התנ"ך במערכת החינוך מחייבת חשיבה באשר לגישה או לגישות שצריכות
להתוות את הוראתו :מהם המטרות והדגשים האמורים להנחות הוראה זו? כמו כן יש בעיות
וקשיים מסוימים שהוראת התנ"ך מעמידה בפני המחנך .בין שלל הנושאים הזקוקים לליבון ,בחרנו
להתמקד בשאלת הוראת סיפור הנס המקראי ,מוקד שטרם הוקדשה לו תשומת לב ראויה בשדה
החינוכי ,הן בספרות המקצועית והן בהוראה בשטח .יותר מסיפורים מקראיים אחרים ,סיפור הנס
עלול לעורר בעיות בהוראה ,שכן הוא מתאר מציאות השונה באופן מהותי מהמציאות שהאדם
המודרני מכיר ,ואף שונה מהמציאות שהאדם המודרני מסוגל להאמין בה.
עבודה זו תתמקד בהוראת סיפור הנס המקראי במערכת החינוך הממלכתית-דתית .בתור
מורה העובדת שנים רבות במערכת זו ,התרשמתי שסיפור הנס מעורר ספקות ותהיות אצל
התלמידים ,ולפיכך בחרתי לבחון את טיבם של הבעיות והקשיים הכרוכים בהוראת סיפור הנס
ואת הדרכים שבהן ניתן להתמודד עם הקשיים .המטרה הסופית של העבודה היא להציע בסיס
תיאורטי ומעשי לתכנית שתציע דרכי הוראה לסיפור הנס המקראי.
מחקר זה יבחן את סוגיית הוראת סיפור הנס המקראי במסגרת הממ"ד במדינת ישראל מן
ההיבטים הבאים) :א( הבעיות הכרוכות בהוראת חומר זה ,בזיקה לכל אחד מן מה-
 commonplacesשל החינוך )שוואב ,(1977 ,שהם הלומד ,המורה ,הסביבה ,והחומר )הסבר
בהמשך( )ב( אופציות קריאה שונות לסיפורים אלה ,אשר יחולקו וייבחנו לפי גישות הרמנויטיות
1

ראה אתר משרד החינוך,
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/Portal/TochniyotLimudim/Y
 /yesodiתכניות הלימודים למקרא במ"מ ובממ"ד.
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ויושוו לגישות הקיימות בספרות המדרשית ובפרשנות הקלסית; )ג( יישום שיטות הקריאה בשדה
החינוכי ,גם בהתחשב בגיל הלומד ,וגם לפי שאר ה.commonplaces-
היה מקום לחשוב שהבעייתיות של הוראת סיפורי ניסים לא תורגש בחמ"ד )=חינוך
הממלכתי-דתי( .בשל אמונתו בבורא עולם כל-יכול ,החופשי לעשות בעולם הטבע ככל העולה על
רוחו ,חניך החמ"ד לא יתקשה להאמין שניסי המקרא התרחשו כפי שהם מסופרים .ללא ספק
ההנחה ההרמנויטית השלטת בעולם האורתודוקסי לגבי המקרא היא שהקריאה המילולית הינה
המועדפת )ספירו ,(1999 ,והנחה זו מובילה לא פעם לדה-לגיטימציה של כל קריאה אחרת .ברם,
בחינה יותר מעמיקה של המצב בחמ"ד ַתראה שגם הלומד הדתי עלול להיתקל בקשיים הכרוכים
בקבלת סיפורי הניסים כתיאורים עובדתיים .סיפורי ניסים מאז ומתמיד ִאתגרו את הקוראים
ועוררו אצלם סימני שאלה ,והבעיות שנציג אינן רק פרי המאה העשרים ואחת ,ואינן רק שייכות
לעולם החילוני ,אלא הן אימננטיות לסיפור עצמו .בהקשר זה ניעזר בקטיגוריות של מ' רוזנק
ביחס לשאלות בחינוך היהודי )תשל"ו ,עמ'  :(6שאלות של הסדר הראשון ושאלות של הסדר השני.
בסדר הראשון ,הכוונה היא לבעיות 'פנימיות' שהנס מעורר ,כלומר ,סתירות בתוך הסיפור עצמו
לגבי הנס ,או ,מסרים אחרים שבתוך המקרא הסותרים את המסר של אותו סיפור נס .לדוגמה,
כשלמות )בר' א ,לא -ב ,ג( ,הנס המפר 'מעשה בראשית'
ֵ
אם המקרא מציג את בריאת העולם
מבטא הן את מוגבלות הבריאה ,שאיננה יכולה 'לספק' את הצרכים של הברואים ,והן את מוגבלות
הבורא ,הנזקק לסתור את החוקים שהוא קבע )בר' ח ,כב( כדי להשיג מטרה מסוימת .אשר לסדר
השני ,הכוונה היא להתנגשות בין הנושא הנידון והנחות היסוד שלו ,לבין שיקולים הבאים מחוץ
התרבות הרווחת .לדוגמה ,הנס המקראי מתנגש חזיתית עם
למסגרת המקראית ,כמו אלה של ַ
התפיסה המודרנית שהטבע פועל על פי חוקים ברורים ומדודים ,ואין חריגות ממנו ,והמדע
המודרני הוביל לרציונליזציה הגורמת לתופעה של `) `disenchantmentפ' ברגר ;1980 ,ג' סירל,
 .(1998בעולם כזה קשה מאד לשמור על תחושת הפליאה ,החיונית לאמונה בניסים )א' י' השל,
תשס"ג( .התלמיד הלומד בשיעורי מדע את חוקיה של הפיסיקה ,יתקשה להזדהות עם תמונת
עולם המצטיירת במקרא ,בה השמש מסתובבת סביב כדור הארץ ,ועוצרת באמצע מסלולה.
הבעיה האחרונה מורגשת יותר בעידן המודרני ,אבל נוכיח בעבודה שגם פרשני ימי הביניים חשו
בדיסוננס בין תפיסתם את המדע לבין התיאור המקראי של כמה ניסים.
אשר להעדפת הקריאה המילולית ,יתברר שהמקרא עצמו מזמין קריאות אלטרנטיביות,
ושלפחות מימי חז"ל הוצעו קריאות לסיפורים אלה שאינן מילוליות .בהביאנו תורות הרמנויטיות
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עדכניות ,נבקש להוכיח שקריאת המקרא גם במסגרת החמ"ד עשויה להתברך ולהשתכלל מן
המפגש בין המודרנה והמסורת.

 .1סקירת ספרות
משה גרינברג כותב )שם ,עמ' " :(269הניסים הם חלק מהותי כל כך בעלילה המקראית ,עד
שאין למורה למקרא סיכוי להתחמק מדיון בהם" .חוץ מדיונו התמציתי של גרינברג )שם ,עמ'
 (272-269על הבעייתיות בהוראת סיפורי הניסים המקראיים ,אין כמעט התייחסות במחקר לסוגיה
2

זו .

לאור התפוצה הרבה של סיפורי ניסים במקרא ,מפתיע שהמחקר התעלם כמעט לחלוטין

מהקשיים הכרוכים בהוראתם,

ואפשר שהחסר בהתייחסות מחקרית משקף חוסר מודעות

לקשיים ההגותיים והחינוכיים שסיפורי ניסים עלולים לעורר .בהיעדר מחקרים העוסקים ישירות
בנושא עבודה זו ,יתבסס מחקר זה על מחקרים שנעשו בתחומים הנושקים לנושא שלפנינו
)הרחבה בהמשך( .העיון שלנו בעבודה זו יתמקד אפוא בשלושה תחומים :המקראי – על מנת
לזהות את תופעת ה'נס' ולעמוד על מאפייניו ותפקידיו בספרות המקראית; ההרמנויטי – על מנת
לעמוד על שיטות קריאה אפשריות ,המאפשרות דרכי התמודדות שונות עם הטקסט המקראי;
והחינוכי – על מנת לזהות את הבעיות הכרוכות בהוראת סיפורי ניסים ,להעריך את יתרונותיהם
וחסרונותיהם של שיטות הרמנויטיות שונות ,ולגבש אסטרטגיות הוראה מתאימות.

)א( התחום המקראי
על מנת להגדיר ולאפיין את תופעת ה'נס' המקראי נלך בעקבות מספר חוקרים שעסקו בכך:
י' ליכט )תשל"ח( ,ר' כשר )תשמ"א( ,א' רופא )תשמ"ג( ,י' זקוביץ )תשמ"ז( ,ו-ש' ירון ) .(1997בנוסף
עליהם עסקו נ' סרנה ) ,(1986י' קויפמן )תשל"ב( ומ"ד קאסוטו )תשל"ה( בהשוואה בין תפיסת הנס
המקראית לבין תפיסות הנס של דתות אליליות .י' קויפמן )שם( ,י' אליצור )תש"ם( ,ו-י' אמית
)תשנ"ג( דנים בשאלת השילוב בין ההוויה הטבעית לבין התופעה הניסית )'סיבתיות כפולה'( ,ו -א'
פרדס ) (2001חוקרת את המבעים הטקסטואליים של הנס .נדון בדברי החוקרים האלה ,ואף ננסה
ללמוד על מאפייני הנס המקראי ותפקידיו מתוך ניתוח לשוני מדוקדק של המילים שהמקרא
משתמש בהם לציין תופעות ניסיות ,מילים כגון :אות ,מופת ,פלא ,נפלאות .כפי שנראה בפרק זה
2

יש התייחסות במחקר לבעייתיות שבהוראת סיפורי הניסים שבתלמוד; עיין י' בלאוMiracles and Morals: ,
Choices in Educational Storytelling, in: Ten Daat, A Journal of Jewish Education, Spring 1998, pp.
 . 9-13.המחבר ממליץ לצמצם את ההעמקה בסיפור הנס ,ולהגביר את העיון בנושאי מוסר ,ובעבודה זו נבחן
רעיון דומה גם במסגרת סיפורי נס מקראיים ,תוך כדי הרחבת בסיסו העיוני והחינוכי והתמודדות עם היבטיו
השונים ,ועם בעיות שונות שהוא מעורר .י' זקוביץ מזכיר את הבעיות שסיפור הנס המקראי מעורר אצל תלמידים
בעידן המודרני ,אבל אינו מרחיב את הדיבור עליהן ) ;1995התייחסות נוספת בהמשך(.
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של העבודה ,קווי המתאר של ה'נס' המקראי אינם ברורים די צורכם ,ועם זאת דומה כי המאמץ
המחקרי בנדון יסייע למחנך להבין את התופעה שבה נעסוק בעבודה זו.
שניים מחשובי חוקרי המקרא ,גרינברג )שם( וזקוביץ ) ,(1995עסקו לא רק בהיבטים
העיוניים של הנס המקראי ,אלא גם בהיבטים חינוכיים שלו .כמובן שאין הם מציעים מחקר
חינוכי מסודר בסוגיה זו ,וגם אין הם מציגים הצעות מפורטות המתאימות להוראה בפועל .מעבר
לכך הם דנים בעיקר ב commonplaces-של זרם המ"מ ,כך שתחום עיסוקם אינו חופף לגמרי את
הפרמטרים של עבודה זו.

)ב( התחום החינוכי
התחום החינוכי מתחלק לסעיפים הבאים) :א( השימוש בדליברציה כמתודולוגיה בשיח החינוכי;
)ב( עיון ב commonplaces -של החינוך ,והתייחסותם לנושא הנדון; )ג( אבחון בעיות הכרוכות
בהוראת סיפור הנס המקראי ויצירת טיפולוגיה של הבעיות; )ד( בחינת ההתאמה בין דרכי
הוראה מוצעות לבין קבוצות שונות של תלמידים ,על פי בחנים של אידאולוגיה )סביבה( ,גיל
ורמת חשיבה) .ה( תפקידו של המורה ביישום המודלים המוצעים להוראה.
נדחה את הדיון בשימוש בדליברציה לסעיף "מתודולוגיה ותיאור מהלך העבודה''.
נבסס את הדיון החינוכי בהוראת סיפור הנס המקראי על משנתו של יוסף שוואב ),1970
 ,(1977 ,1971העוסקת בבניית תכניות לימודים ישימות ,המשקפות את המציאות החינוכית
ומאזנות בין כל גורמי החינוך .שוואב חידש את המושג  commonplacesביחס לארבעת הרכיבים
העומדים במרכז העשייה החינוכית :הלומד ,המורה ,הסביבה ,והחומר .כל תכנית לימודים חייבת
להתבסס על הצרכים ,הדרישות ,הציפיות ,והבעיות של ארבעת הרכיבים האלה כדי שהיא תהיה
רלוונטית ובת-ביצוע .ס' פוקס ) ,(1987 ,1977ו-י' כהן ) (1999מרחיבים את הרעיונות שביטא שוואב
ומראים כיצד ליישמם ,והמתודות שהם התוו ישמשו בסיס לדיון שלנו בהוראת סיפור הנס
מטבע
המקראי .במחקר חינוכי אי אפשר לבודד את ה commonplaces-באופן מוחלט ,שכן ֶ
הדברים יש עירוב בין התחומים ,אך ניתן לסווג מחקרים חינוכיים העוסקים בהוראה בחמ"ד )או
בסביבות דומות( על פי התמקדותם העיקרית באחד מהתחומים :מ' בר לב ) (1998 ,1995ו-ש'
פישרמן ) (2000 ,1998דנים בלומד; מ' בר לב )תשנ"ו ,(1998 ,ב' הולץ ) ,(2000י' זקס ) ,(1990י'
שורצולד ) (1990ו-ז' גרוס )תשס"ד( דנים בסביבה; ג' דורף ) ,(1996ח' מאק )תשנ"ה( ,א' שקדי
) (1997 ,1993שקדי ו-ג' הורנצ'יק ) ,(1995מ' זילברשטיין ) ,(1998מ' בן פרץ ) ,(1998ו -י' וינברגר ו-ע'
זוהר ) (2005דנים במורה .החומר הספציפי המעסיק אותנו בעבודה זו ,סיפור הנס המקראי ,לא
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נדון על ידי חוקרים בשדה החינוך ,אך נוכל להיעזר במחקרים העוסקים בהוראת המקרא באופן
כללי ,ובמיוחד במחקרים העוסקים בתרגום החומר המקראי לשפה שתתאים להוראה ,כגון
המחקרים של פוקס ) ,(1985 ,1977רוזנק ) (1995 ,1987 ,1986ו-י' כהן )תשנ"ו. (1999 ,
הצעה לבנות תכנית לימודים חדשה צריכה להתבסס על אי-נחת באשר לתכניות הקיימות,
ולדברי שוואב השלב הראשון של בניית תכנית חדשה הוא איתור הבעיות העומדות מאחורי
תחושות חוסר-הנחת לגבי הקיים ) .(1971 ,1970המחקר מתעד בעיות במישורים שונים הקשורות
לסיפור הנס המקראי :ההתנגשות בין האמונה והמדע )ברבור ;(1966 ,בעיות תיאולוגיות שהנס
יוצר )י' ליבוביץ ,תשמ"ב; ד' שץ ;1996 ,י' רוזנסון ,תשנ"א-ב(; בעיות בתפיסה מילולית של הסיפור
)ג' פריסטלי ;1983 ,ס' קופלנד .(1989 ,בנוסף למחקר העוסק באספקטים שונים של סיפור הנס
ובעיותיו ,ניתן למצוא עיסוק בנושאים אלה גם בעיתונות העממית ובפובליציסטיקה ,המהווים
שופר ל'מחשבה הציבורית' )גורני ,תש"ן( בנושאים אקטואליים )ראה ההערה הבאה( .דוגמה
3

לתופעה כזאת היא הכמיהה לרוחניות המתגלה במגזר הדתי-הלאומי בעת האחרונה  ,וייבחן האופן
בו מלמדים את סיפור הנס המקראי לאור כמיהה זו .ניתוח הבעיות מוביל למסקנה שיש צורך
להבין איך נלמד סיפור הנס המקראי בדרך כלל ,אלו בעיות נפתרות באמצעות הוראה זו ,אילו
אופציות קריאה אחרות קיימות ,ואלו בעיות הן עשויות לפתור.
המחקר החינוכי ששורטט עד כה נועד כאמור לאיתור הבעיות הכרוכות בהוראת סיפור הנס
המקראי .את שיטות ההוראה העשויות להתמודד עם הבעיות הללו נבסס על עיון הרמנויטי,
שישורטט בפיסקה הבאה .אחרי השלב הזה נחזור לשדה המחקר החינוכי על מנת לבחון את דרכי
היישום בהוראה של שיטות הקריאה השונות .לגבי הגיל שבו ניתן ללמד בשיטה שאנו מכנים 'רב-
ממדית' )שיטה הכוללת חשיבה מופשטת ,ותפיסה מורכבת של הסיפור( ,נבחן את משנתו של ז'
פיאז'ה ) ,(1971 ,1963 ,1962כפי שהיא יושמה לתחום פיתוח החשיבה הדתית בידי ג' פאולר )(1981
ו-ר' גולדמן ) ,(1965ואת הכישורים הקוגניטיביים )ב' בלום (1956 ,והרגשיים )ד' קרתוואל(1956 ,
הנדרשים ללמידה רב-ממדית על פי הגישה ההתפתחותית .ק' איגן ) (2002 ,1979מציע מודל אחר
של התפתחות ותוכן החשיבה ,שנבחן ביחס לנושא הנדון .ג' מתיוס ) (1996 ,1980דוחה את הגישה
ההתפתחותית ,וטוען כי יש לעודד חשיבה 'פילוסופית' כבר בגיל צעיר .לפולמוס בין החוקרים יש
השלכה ישירה על שאלת הגיל שבו ניתן ללמד בגישה רב-ממדית.
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ראה:
http://www.hazofe.co.il/web/katava6.asp?Modul=24&id=25475&Word=&gilayon=2073&mador
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לאחר שיוצעו מודלים שונים של הוראת סיפור הנס המקראי ,תיבחן השאלה העקרונית של
נכונות המורה ליישם אותם .נכונות זו תליוה במידה גדולה בפתיחות המורה לחשיבה רפקלטיבית
)ל' וולי ;1992 ,זילברשטיין ובן-פרץ ;1998 ,וינברגר וזוהר ,תשס"ו( .ברם ,י' איזק )תשנ"ט( מראה
שנכונותם של מורים דתיים לעסוק ברפקלציה נמוכה באופן ניכר יחסית לעמיתיהם במ"מ ,ודורף
) (1996מצביעה על הקיבעון המחשבתי אצל מורים לתורה .אך על בסיס מחקריו של נ' בכרך
)תשנ"ד ,תשנ"ו( ,נטען ,כי ליד הגורמים המרפים את ידי מורי הממ"ד מלעסוק ברפלקציה ,קיימים
גם גורמים העשויים לעודד אותה.

)ג( התחום ההרמנויטי
הניתוח ההרמנויטי נועד לתת למחנך מיפוי של דרכי הקריאה האפשריות של סיפורי הנס
המקראיים ,ולבחון כיצד כל שיטת קריאה מתייחסת לשאלות ולבעיות שהועלו מסביב לסיפורים
האלה .נציע טיפולוגיה של גישות הרמנויטיות ,ונבסס אותה על טיפולוגיות קודמות ,כגון זו של ז'
לוי )תשמ"ז( ו-ש' גלגר ) ,(1992אך מתוך שינויים המתחייבים מהנושא שאנו מתמקדים בו .את
הגישות ההרמנויטיות נשאב מתוך הספרות ההרמנויטית המוכרת )א' ד' הירש ] ,[1976 ,1967ה'
גאדאמר ] ,[1982ו' איזר ] ,[1989 ,1974ו-ס' פיש ] ,([1989 ,1980ונמחיש את יישומם למקרא בעזרת
מחקרים מקראיים )מ' וייס ]תשמ"ז ,תשמ"ח[ ,מ' גרינברג ] ,[1984 ,1969 ,1964א' פרדס ] ,[2001ו-י'
זקוביץ ]תשמ"ז ,תשנ"ז[( וחינוכיים )ג' פריסטלי ] ,[1983ס' קופלנד ] ,[1989ו-א' קאונפר ].([1990
מכיון שאחת מדרישות ה'סביבה' של החמ"ד היא ההסתמכות על דרכי הקריאה של חז"ל ושל
הפרשנות הקלסית ,נבחן ספרות פרשנית זו על מנת לבחון אלו מתוך שיטות הקריאה
4

שבטיפולוגיה מיוצגות בפרשנות המסורתית  .הבעייתיות שחשו חלק מפרשני ימי הביניים כלפי
סיפור הנס המקראי הובילה אותם לא פעם לשיטות קריאה החורגות מהקריאה המילולית-
היסטורית השגרתית .המאמץ לעמוד על המניעים שלהם ,הן מהסדר הראשון והן מהסדר השני,
יעזור לנו לבחון באיזו מידה יוכל הלומד המודרני ללכת בעקבותיהם ולהתמודד עם סיפורי ניסים
באמצעות גישות הרמנויטיות הדומות לשלהם .בבחינת הסוגיות האלה ניעזר במחקרים העוסקים
בגישותיהם של הפרשנים השונים וברקע התרבותי והאידאולוגי שלהן )א' ריינס ] ,[1974מ' סבתו
] ,[1992מ' קדרי ] ,[1992פ' טלמדג' ] ,[1982 ,1975 ,1968י' נבו ] ,[1992ה' קרייסל  ,[1984],ש' קלין-
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בעבודה יובאו גם מספר פרשנים נוצריים.
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ברסלבי ] ,1986תשמ"ז[ ,מ' נהוראי ]תש"ן ,תשנ"ד[ ,י' טוורסקי ] ,[1980 ,1972א' טויטו ]תשס"ג[,
ועוד(.
בשלב שלישי נבחן באופן מעמיק את גישתו הדיאלוגית של מ' בובר )תשל"ח ,תשנ"ב
]תשכ"ד[ ,תשנ"ט ]תש"ו[( ,משום שבובר התמודד במישרין עם הבעייתיות של סיפורי ניסים עבור
הקורא המודרני והציע דרך לחשוף בהם פוטנציאל חינוכי מעניין ומאתגר .על מנת להבין את
גישתו של בובר לסיפורי הנס המקראיים ,נבחן את גישתו ההרמנויטית באופן מקיף ,הן מתוך
כתביו והן מתוך הספרות המשנית אודותיו ,כגון :א' כהן ) ;(1976ש' טלמון ) ;(1976מ' פרידמן
) ;(1976צ' קורצווייל )תשל"ח(; ב' אופנהיימר )תשמ"ב(; א' שביד )תשמ"ג(; מ' פישביין ) ;(1988ס'
קפנס ) ;(1992מ' ברטמן ;(2000) ,י' כהן )תשס"א( ,ועוד .משנתו של בובר מכילה אמנם מרכיבים
המקשים על המורה בחמ"ד לאמץ את גישתו ,אך על סמך מחקריהם של רוזנק ) (1995ו-י' כהן
)תשס"א( נטען כי ניתן לשאוב מתוך משנתו את האלמנטים ה'דיאלוגיים' העשויים להתקבל
בעולם החמ"ד ,ולהניח בצד אלמנטים אחרים ,כגון הכפירה במימד העל-טבעי שבסיפורי הניסים,
וההתנגדות להלכה כמערכת המחייבת אמונות ופרקטיקות בתחום הדת.

 .2מתודולוגיה ותיאור מהלך העבודה
הדיון בעבודה זו יתנהל על פי מודל 'הדליברציה' של שוואב ,שהוא רב-שיח ודיון בין
נציגי/מומחי ה ,commonplaces -המאפשר ליבון בעיות חינוכיות באווירה שוויונית וחופשית,
במטרה לבנות בסיס לתכנית-לימודים .למרות ששוואב ממליץ על דליברציה פנים-אל-פנים
שיתנהל בקרב חברי הוועדה בפיקוח מומחה לתכניות לימודים ,לשם החלפת דעות בזמן אמת,
ניתן להמיר דיון בעל-פה עם דליברציה 'על הנייר' ,וללבן בכתב את הסוגיות השונות בצורה
מעמיקה )י' כהן ;1998 ,1990 ,סינקלייר .(2001 ,עבודה זו מאמצת את המודל הזה שהוכח כיעיל
גם בהוראת דיסציפלינות הנושקות לנושא עבודה זו :מקרא )סינקלייר ;(2001 ,ספרות )י' סיגל,
 ;(1975מדרש )א' קאונפר ;(1990 ,ותלמוד )ב' גריבץ.(1995 ,

)א( .בעיות בהוראת סיפור הנס המקראי במסגרת הממ"ד
העבודה תפתח עם תהליך איתור הבעיות הקשורות להוראת סיפור הנס המקראי במסגרת
הממ"ד .סיפורי ניסים עוררו התנגדות ואי-נוחות אצל הוגים מרכזיים במסורת כבר מימי חז"ל,
והשקפת עולם מודרנית-מדעית אף החריפה את הבעייתיות של סיפורים אלה עבור אנשים
השייכים למגזר הדתי-לאומי .על אף הסבירות שבעייתיות כזאת קיימת גם אצל תלמידים בחמ"ד,
לא מצאנו מחקרים העוסקים ישירות בסוגיה זו .אך נראה שאפשר לבסס באופן משכנע את
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הטיעון באמצעות מקורות הנושקים לענייננו :מחקרים הנוגעים בדיסוננס בין המדע והדת;
מחקרים הדנים במתח שבין החברה המודרנית לבין חברות מסורתיות; מחקרים הדנים בתפיסות
מורים; מחקרים המנתחים את הרכבם של בתי-הספר של הממ"ד; ומחקרים הדנים בעולמם
הרוחני והתרבותי של תלמידים הלומדים בחמ"ד .יתברר מן הדיון המוצע שאכן סיפור הנס
המקראי טומן בחובו מספר לא קטן של בעיות אשר דורשות התייחסות במישור העיוני ,וטיפול
נאות במישור המעשי/חינוכי.

)ב( הגדרת הנס
על מנת לדון בשאלת הוראת סיפור הנס המקראי יש צורך להגדיר מהו הנס ומהם שימושיו,
שהוא  commonplaceה'חומר' .לשם כך נתבסס על ֵדעותיהם של החוקרים וההוגים שציינו לעיל
)ראה :התחום המקראי( .ניתוח הנס המקראי יתחלק לארבעה סעיפים :נס וטבע ,נס ומגיה,
לשונות הנס ,ומטרות הנס .בנוסף ,נעמוד על ההבדלים בין מטרות הנס ,לבין אלה של סיפור הנס.
העיון בחומרים אלה יחשוף תמונה מורכבת של סיפור הנס ,וחוסר בהירות ביחס לנושאים כמו:
יעילות הנס מבחינה חינוכית/דתית )האם הנס השיג את מטרתו לאורך זמן ,דוגמת ניסי מעמד הר
סיני שאחריהם אירע חטא העגל(; האירוע הניסי כמשתלב בטבע או כסותר אותו )דוגמת שני
התיאורים של קריעת ים סוף; שמ' יד ,טו-כט(; וקושי להבחין בין פעילות ניסית לפעילות מגית
)דוגמת החייאת המת שעצמותיו נגעו בגופתו של אלישע; מל"ב יג ,כא( .למרות שמעמדו של הנס
כמפגין את כל-יכולתו של האל נראה איתן )ראה לדוגמה דב' ד ,לב-לט( ,דומה שהסדקים שבהצגת
סיפורי הנס מצביעים על הבעייתיות הקיימת בתופעה הזאת ,הן במישור הדתי )נס מול מגיה; נס
כמפר מעשה בראשית( ,הן במישור המחשבתי )ארעיותו וחוסר יעילותו(.
קיים קושי מתודולוגי בהגדרת הנס המקראי .חוקרים חלוקים לגבי תפיסת המקרא את
המושג 'טבע' ,וכתוצאה מכך ,מה מהווה חריגה ממנו )כשר ,תשמ"א; זקוביץ ,תשמ"ז( .גם בעיות
סמנטיות פנים-מקראיות מקשות על הגדרת הנס ועל ההבדלים בין נס ומגיה )זקוביץ ,שם; ירון,
שם( .נבחן את המחלוקות האלה ואת השלכותיהן על הבעיות שבהוראת סיפור הנס המקראי .פרק
זה מהווה אפוא הקדמה לעיון חינוכי-הוראתי.
קושי מתדולוגי נוסף ,שהוא מן המפורסמות בחקר המקרא ,קשור לשני סוגי ה'ביקורת':
ה'ביקורת הגבוהה' )זהות מחבריהם ועורכיהם של ספרי המקרא ,מקורותיהם של החיבורים
ואופני צירופם ועריכתם בתוך החיבור הסופי(; ו'הביקורת הנמוכה' )שיבושים טקסטואליים(,
המקשה על הקורא לסמוך על הטקסט כפי שהוא לפנינו ולפרשו מתוך רקע היסטורי מסוים .חוקר
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מקרא

שיידון בהרחבה ,בובר ,שייך לאסכולה של פרשנות המקרא הדוגלת בהבנת הטקסט

המקראי כפי שהוא לפנינו כטקסט המשקף אורגניות ומידה רבה של לכידות .בתוך האסכולה
הזאת נמנים חוקרי מקרא נוספים כגון בנו יעקב ,מ"ד קאסוטו ,ונחמה ליבוביץ ,וביסוס עיוני נרחב
לגישה המיוצגת על ידי החוקרים האלה סוּפק בידי וייס ,שהסתמך על המשנה ההרמנויטית של
5

ה'ביקורת החדשה'  .בתחום חקר המקרא יש מקום להשיג על דרכם של החוקרים האלה ,אך
עבודה זו מתמקדת בתחום החינוכי ,והגישה הישירה והבלתי-אמצעית לטקסט מתאימה ביותר
לסוגי ההוראה שיידונו בעבודה זו .זאת ועוד .על פי התכנית למקרא בממ"ד" ,קדושת המקרא חלה
על כ"ד כתבי הקודש בנוסח המסורה" )תכנית הלימודים במקרא לחינוך הדתי ,הנחות היסוד,
 ,2000-1997סעיף  .(1.2יוצא אפוא שלפי מערכת החמ"ד ,יש להתייחס לנוסח המסורה כדבר
מקודש שאין לסטות ממנו .חריגה מנוסח המסורה ו'תיקונים' טקסטואליים יתקבלו בחשדנות
במערכת הממ"ד ,ולכן ההתייחסות בעבודה זו לטקסט המקראי תיצמד לנורמה שנוסחה בידי
מעצבי התכנית למקרא בחמ"ד.

)ג( .גישות הרמנויטיות לסיפור הנס המקראי
לאור הבעיות הן של סדר שני )במפגש בין סיפור הנס למציאות ,המפורטות בפרק הראשון( הן
של סדר ראשון )בעיות בהצגת הנס מתוך המקרא ,המפורטות בפרק השני( ,מתעורר הצורך
בקריאות אלטרניטיביות לאלה הרווחות בחינוך הממ"ד ,העשויות להתמודד עם הבעיות שצויינו.
ברם ,בשונה מתחומי עיון אחרים ,אשר בהם אין צורך להתאים את השקפת עולמו של הקורא
להשקפת עולמה של היצירה שהוא לומד ,לימוד התנ"ך עבור היהודי הדתי דורש מידה רבה של
הזדהות רגשית וערכית )ראה הנחות היסוד של הוראת התנ"ך בממ"ד ,שם .(1.4-1.1 ,אי לכך,
הקריאות האלטרנטיביות יצטרכו להתאים לתפיסות עולמו של החמ"ד .בפרק זה תוצג אפוא
טיפולוגיה של שלוש גישות שונות לקריאת טקסטים בכלל ,העשויות להתיישם על קריאת סיפור
הנס שבמקרא במסגרת החמ"ד .שלוש הגישות הן :הגישה ההיסטורית/מילולית; הגישה
המטפורית; והגישה הדיאלוגית .כל גישה מוצעת תסתמך על אסכולה הרמנויטית מודרנית ,מתוך
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ראה :המקרא כדמותו )תשמ"ז(; מקראות ככוונתם )תשמ"ח( .וייס יישם את שיטת ה'אינטרפריטאציה הכוליית' של
הספרות על חקר המקרא .על פי שיטה זו מפרשים יצירה )מזמור ,מספר פסוקים ,סיפור( מבחינת "אופיה האחיד
והכוליי של היצירה האמנותית" )וייס ,תשכ"ז ,עמ'  ;27יש לציין שאין הוא מתייחס למקרא כיצירה אחת
ואחדותית( .וייס על פי עדותו כמעט ואינו מתייחס במחקריו לאסכולה ההיסטורית/ביקורתית של חקר המקרא
)שם( .החוקרים שצויינו לעיל אינם תמימי דעים לגבי מידת אחידותו של המקרא ,אבל הם שותפים לדעה שיש
להתייחס לטקסט המקראי כפי שהוא הגיע אלינו ,בלי לפורקו למקורות ולתעודות ,והנוסח הקיים אינו 'תאונה'
אלא פרי כוונת המכוון.
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התפיסה שגם קריאה 'מסורתית' של המקרא עשויה להתחדד ולהשתכלל כתוצאה ממגע עם
חשיבה מודרנית )רוזנק .(1986 ,אין בכוונת טיפולוגיה זו להקיף את כל הקריאות האפשריות ,אלא
לעמוד על מספר אפשרויות היכולות להתאים לדרישות ולהנחות היסוד של החמ"ד ,ומתוכן יש
לברור את המרכיבים העשויים להיות לעזר למורה בממ"ד .אנחנו רואים בטיפולוגיה זו 'חומר'
תמיכה של ה'חומר' המקראי.
קושי מתודולוגי בהקשר זה הוא הפער בין הנחות היסוד של אסכולות הרמנויטיות מודרניות
לבין אלה שבלימוד תנ"ך במסגרת דתית .למשל ,נושא היסטוריות האירוע מעסיק את הלומד
הדתי ,ולרוב הוא מאמין שהדיווח המקראי משקף אירועים ממשיים ,אבל אין זה מעניינה של
ההרמנויטיקה ,העוסקת בשאלת מקור המשמעות של המסמך ,ולא בשאלת אמינות דיווחו .ומן
הצד השני ,זיהוי המחבר ועמידה על כוונתו מעסיק חלק מהאסכולות ההרמנויטיות ,ואילו על פי
התפיסה האורתודוקסית קשה לשאול על 'כוונת המחבר' ,שכן בעולם הדתי מקובל שהמקרא
נתחבר בהשראה ובהכוונה אלוהית :חמישה חומשי התורה נאמרו מילה במילה למשה מפי
6

השמועה  ,ובספרי 'נביאים' ו'כתובים' העיצוב הסופי אמנם נעשה בידי מחבר אנושי ,אך על פי
דברים שנמסרו לו מכוח הנבואה או בהשראת רוח הקודש )הקדמת אברבנאל לנביאים ראשונים,
תשט"ו ,עמ' ג-ט( .גם באשר למחברים בשר ודם ,זהותם בלתי ידועה לגבי חלק גדול מהספרים,
7

ולגבי חלק אחר חסר מידע ביוגרפי אודותם  .לפיכך נצטרך לעיתים לבצע שינויים והתאמות
מסוימים בהגדרת בחני המשמעות שהוצעו בידי ההרמנויטיקנים ,על מנת ליישם אותם על
הטקסט המקראי ועל מנת לכלול בדיוננו גם את סוגיית העובדתיות ההיסטורית של הטקסט.

)ד( הצגת פרשנות מסורתית 'אחרת' לאור הגישות ההרמנויטיות המוצעות
תפיסות הרמנויטיות מודרניות אינן כלולות במטען התרבותי שהמורה המצוי בחמ"ד סוחב
באמתחתו .אם המורה ישתכנע שגישות הרמנויטיות עשויות לסייע בידו בהתמדדות עם בעיה
חינוכית של ממש ,אפשר שהוא עשוי להתעניין באסטרטגיות הקריאה וההוראה שהגישות
ההרמנויטיות פותחות בפניו .אך אלה ישפיעו על חשיבתו ועל תכנון הוראתו רק אם נצליח לעגן
את הגישות ההרמנויטיות במקורותיה של תפיסת עולמו ,דהיינו בפרשנות המסורתית .אמנם
בפרשנות הקלסית קיימות דוגמאות לפירושי סיפורי ניסים החורגים מן הקריאה המילולית ,אך
6
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משנה סנהדרין פרק י משנה א; בבלי מסכת סנהדרין צט ע"א; ספרי במדבר קיב ,מהדורת הורביץ ,עמ' ;121
הרמב"ם ,פירוש המשנה ,הקדמה לפרק חלק ,היסוד השמיני ,עמ' קמג-קמד.
גם אם נאמץ את זיהויָם של מחברי המקרא שבבבלי מסכת בבא בתרא יד ע"ב  -טו ע"א – ואף ביהדות
האורתודוקסית יש המטילים ספק בחלק מהם )ראה לדוגמה אברבנאל ,שם ,עמ' ז( – עדיין תישאר זהותם של
חלק מהמחברים עלומה ,שכן זהותם של 'אנשי כנסת הגדולה' ,שאליהם מייחסת הגמרא את חיבורם של יחזקאל,
תרי-עשר ,דניאל ואסתר ,לוטה בערפל.
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שיטות הקריאה ששימשו את פרשני ימי הביניים בפירושיהם הלא-מילוליים אינן תואמות באופן
מלא את דרכי הקריאה העשויות להתקבל על דעתו של הלומד הדתי המודרני .על מנת לאפשר
למורה להסתמך על התקדים של הפרשנים הללו וגם להתאימם לגישות הרמנויטיות מודרניות,
נבחן את דרכם הפרשנית לסיפורי ניסים של מספר פרשנים מימי הביניים ,ונעמוד על הדומה
והשונה בינם לבין הגישות שהוצגו בטיפולוגיה ההרמנויטית שהצענו בפרק הקודם .בכך נבקש
לבסס את התיזה שניתן להתמודד עם הקשיים בהבנת סיפורי הנס המקראיים באמצעות דרכי
קריאה לא-מילוליות ,ועם זאת להישאר נאמן למסורת.
החיבור בין עולם ההרמנויטיקה לבין הפרשנות היהודית הקלסית איננו חלק לחלוטין ,אך
ננסה להראות שגבולות הפרשנות המקובלת בעולם הדתי מעולם לא נתפסו כסטטיים ונוקשים,
ושהם משאירים מקום ומרחב תמרון לפיתוח גישות קריאה והוראה בחמ"ד העונות על צרכי
העולם המודרני בלי לפגוע באושיות המסורת .גם פרק זה עוסק אפוא בתחום ה'חומר' התומך
לחומר המקראי ,אך משלב בו גם את ה commonplace-של ה'סביבה' ,כלומר ,תכניה וצרכיה של
הקהילה הפרשנית האורתודוקסית.

)ה( הגישה הדיאלוגית של בובר ותרומתה האפשרית להוראת סיפורי הנס
המקראיים בחמ"ד
גישתו ההרמנויטית ה'דיאלוגית' של בובר יש לה ,להערכתנו ,פוטנציאל גדול במיוחד להפרות
את הוראת סיפורי הניסים המקראיים בחמ"ד ,וזאת בשל כמה גורמים (1) :ההתמודדות שבגישתו
של בובר עם שני אתגרים שמציב סיפור הנס המקראי :הסקפטיות של הלומד לגבי אירועים
המפרים את חוקי הטבע ,וחוסר ההזדהות שלו עם חלק מן התכנים הרוחניים של המקרא בכלל,
הקרבה )אם כי לא הזהות( בין רבות מהנחות היסוד העומדות בבסיס
ושל סיפור הנס בפרטִ (2) .
משנתו של בובר להנחות היסוד הרווחות בחמ"ד ,כגון :הנצחיות והרלוונטיות של מסריו
המוסריים והרוחניים של המקרא; הכבוד לנוסח המסורה ,והרתיעה מתיקוני נוסח; ) (3הרגישות
לניואנסים הדקים ביותר של לשון המקרא ,הדומה לדרכיהם של פרשנים רבים מחז"ל ,דרך רש"י
ורמב"ן ,ועד לפרשנים דתיים מודרניים כגון נחמה ליבוביץ ואסכולות 'דעת מקרא' ו'מגדים'.
לפיכך נבחן באופן מעמיק את משנתו הרעיונית והפרשנית של בובר מתוך עיון נרחב בכתביו
המגוונים )תשי"ג ,תש"ך ,תשל"ח ,תשנ"ב ]תשכ"ד[,תשנ"ט ]תש"ו[( ומתוך הסתמכות על מחקרים
)ראה למעלה :סקירת ספרות( .בהצגת גישתו של בובר נבליט את הרעיונות והפירושים העשויים
לעניין את המורה בחמ"ד ,לעומת המרכיבים הסותרים הנחות יסוד של עולם החמ"ד ,דוגמת
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תפיסתו שהמקרא הוא יצירה אנושית ,ושאין חובה על הפרט לקבל על עצמו עול המצוות )שביד,
תשמ"ג( .מרכיבים אלה עלולים להרתיע את המורה הדתי ולמנוע ממנו להתעניין בנקודות
העשויות להתקבל על ידו ולהעשיר את דרך לימודו .אנו מודעים לסכנה של קריאה סלקטיבית,
מחד ,ולצורך להבין את גישתו של בובר מתוך כבוד ופתיחות ,מאידך ,ולכן לא נתעלם גם
מאלמנטים 'לא-נוחים' במשנתו .אך לדעתנו המורה הדתי יכול לנהל 'דו-שיח' אמיתי עם משנת
בובר ולהיפתח לבשורה הטמונה בכתביו דווקא מתוך התמקדות בנקודות שאינן סותרות את
תפיסת העולם הדתית.
על אף הקירבה בין גישתו הדיאלוגית של בובר לבין דרכי החשיבה המדריכות את לימוד
המקרא בחמ"ד ,עדיין ספק באיזו מידה תובנותיו של הוגה לא-אורתודוקסי יורשו 'לבוא בקהל',
ובמיוחד לאור אותם מרכיבים מרתיעים במשנתו שביקשנו להעמיד בשוליים .ברם ,כבר מצאנו
פתיחות לרעיונות של בובר ,כמו לפירושים מאת דמויות לא-אורתודוקסיות אחרות כגון מנדלסון,
רוזנצוייג ,גוטמן ,קויפמן ,ובנו יעקב בכתביה של דמות מקובלת ומוערכת בחמ"ד :נחמה ליבוביץ
)תשמ"ט; תש"ן; תשס"ג(.
קושי נוסף בהצעת גישתו של בובר כדגם להוראת סיפורי ניסים בחמ"ד טמון בהאשמה
שהופנתה נגד בובר על ידי כמה חוקרים ,שגישתו למקרא היא סובייקטיבית ואינטואיטיבית ,ואין
הוא מדייק בכללים פילולוגיים ,היסטוריים ,וביקורתיים )ג' מיולנברג ;1967 ,ש' טלמון .(1976 ,ברם
דומה כי ,גם אם יש מידה של צדק בהאשמות האלה ,עדיין קיימים אלמנטים במשנתו של בובר
העשויים להפרות את הלימוד ,כפי שטוען מ' פישביין ) ,(1988וננכיח זאת ביישום משנתו על
הוראת סיפור הנס של עמידת השמש בגבעון .פרק זה עוסק אף הוא ב commonplace-של
ה'חומר' התומך ,תוך כדי התייחסות לתגובת שאר ה commonplaces-לחומר זה ,שאינו מיתרגם
בקלות למסגרת הממ"דית.

)ו( התאמת ההוראה לגיל הילד
גישות הקריאה שהצענו על מנת להתמודד עם הבעיות שבהוראת סיפורי הנס המקראיים
מתבססות על יכולת לקרוא טקסט באופן לא-מילולי ,ובפרק זה נבחן את השאלה :מאיזה גיל בשל
התלמיד להיחשף לדרכי קריאה כאלה? שאלה זו מתבססת על שאלת-משנה :באיזה שלב מסוגל
הילד לקלוט מורכבות ,הן בטקסטים והן באמונות דתיות? כדי לענות על שאלות אלה ,אנו
מציעים את מה שאנו מכנים ה'הוראה הרב-ממדית' ,הוראה המבוססת על תפיסת התלמיד
שטקסט יכול להכיל יותר מרובד משמעות אחד ,והתלמיד יכול לזהות את רבדי הטקסט האלה,
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ולעמוד על השווה והשונה ביניהם .ההוראה הרב-ממדית מתבססת על מספר כישורים ורגשות,
שעליהם נעמוד בעזרת מחקריהם של בלום ) (1956וקרתוואל ) ,(1956כך שיתכן שלא נוכל ללמד
בשיטה רב-ממדית לפני שהילד בשל לפתח כישורים ומיומניות אלה.
קביעת גיל המינימום להוראה הרב-ממדית תלויה בויכוח בין שתי אסכולות פסיכולוגיות.
האסכולה ההתפתחותית ,שעל פיה ילד מגיע לחשיבה מופשטת רק בגיל ההתבגרות ,נוסדה על ידי
פיאז'ה ) ,(1963שעסק בהתפתחות בתחום הקוגניטיבי ,ומשנתו יושמה בתחומי התפתחות
החשיבה הדתית על ידי גולדמן ) (1965 ,1964ושל האמונה על ידי פאולר ) .(1981את האסכולה
השנייה ְנ ַכנֶּה 'פילוסופית',

ועל-פיה החשיבה הפילוסופית )מתיוס,(1994 ,1990 ,1984 ,1980 ,

ופיתוח הדמיון והרגש )איגן (1995 ,1988 ,עשויים להתחיל אצל הילד הרבה לפני גיל ההתבגרות.
מחלוקת אחרת בין האסכולות השונות נסבה סביב תרומת המבוגר לחשיבת הילד; בניגוד
לפיאז'ה ,מטעים מתיוס שלמבוגר יש חלק חשוב בעידוד החשיבה של הילד .נבחן את האסכולות
האלה וכיצד הן עשויות להשפיע על ההחלטות לגבי עיתוי ההוראה הרב-ממדית.
המחקרים הנ"ל כמעט ואינם עוסקים בסוגיית האמונה בניסים ,וההתייחסות לסוגיה זו
במחקרו של גולדמן היא בעייתית מבחינה מתודולוגית ואף איננה מתאימה ל'סביבה' של החמ"ד.
כאן ניעזר במחקרים אשר כבר השתמשו במחקרים הנ"ל בדיוניהם לגבי סוגיות אחרות בתחום
החינוך היהודי ,כגון קאונפר ) ,(1990רוזנק ) (1995ופישרמן ) .(2000 ,1998בדומה להם ,נבנה על
ממצאים העשויים להיות רלוונטיים למחקר זה בקביעת הגיל האופטימלי להוראה רב-ממדית של
סיפור הנס המקראי .פרק זה עוסק ב commonplace-של הלומד.

)ז( יישום תובנות העבודה על הוראת סיפור הנס 'שמש בגבעון דום' )יהו' י ,ח-יד(
בפרק זה של העבודה נדגים את ההוראה הרב-ממדית באמצעות סיפור הנס של 'שמש בגבעון
דום' )יהושע י( .ננתח את הקשיים שבסיפור ,הן מהסדר הראשון הן מהסדר השני ,נציע דרכי
קריאה של הסיפור על פי הגישות ההרמנויטיות שניתחנו ,ונעריך את יתרונותיה וחסרונותיה של
כל גישה .פרק זה מפגיש את  commonplaceה'חומר' עם זה של ה'סביבה'.

)ח( המורה והתהליך הרפלקטיבי
כדי שמורה יוכל לקבוע איזו מבין השיטות שהוצעו בפרק הקודם עדיפה ,עליו לערוך בחינה
רפקלטיבית לגבי הוראתו ולגבי הגורמים המשפיעים עליה .נבחן ,אם כן ,את מידת נכונותו של
המורה הדתי להיפתח לתהליך הרפלקטיבי ,ונדגים כיצד יהיה אפשר ליישם את הרפלקציה על
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הוראת סיפור העמדת השמש בגבעון .אם בפרק הראשון דנו באופן כללי בגורמים המונעים מן
המורה לבצע חשיבה רפלקטיבית ,נדון פה בדרכים מעשיות בהן מציע המחקר לעודד את המורה
לאמץ תהליכים רפלקטיביים .פרק זה עוסק אפוא ב commonplace-של המורה בזיקה ל'חומר'
הלימודים.

14

פרק ראשון :איתור בעיות בהוראת סיפורי הנס המקראיים
מוטיב הנס מופיע במקרא בהקשרים ובסגנונות שונים .הוא מוזכר בשירה ,בנבואה,
ובכרוניקה ,אבל זוכה לטיפול רחב יותר במסגרת הסיפורית .מחקר רב הוקדש לפנומנולוגיה של
הנס ולאפיוניו )ראה להלן ,פרק שני( ,אבל מעט מאד מחקר הוקדש לשאלה החינוכית כיצד ללמד
את סיפור הנס המקראי .הוראת סיפור הנס המקראי טומנת בחובה מספר בעיות ודילמות
הייחודיות לה ,הזקוקות לליבון ולהבהרה .מטרת פרק זה תהיה אפוא לזהות ולמיין את הבעיות
הספציפיות השייכות להוראה זו.
הרציונל החינוכי לחיפוש בעיות כצעד ראשון בתכנון ההוראה מעוגן במשנתו החינוכית של
יוסף שוואב ,הקרובה בהקשר זה לפילוסופיה החינוכית של דיואי ) ,1921עמ'  ,1959 ;142-141עמ'
 .(106שוואב מטעים שתכנית לימודים נועדה לענות על בעיות העולות מן השטח החינוכי )ראה
מבוא ,עמ'  ,(4ותהליך איתור בעיה מתחיל לא בתיאוריה כי אם במצב מוחשי ,קונקרטי ,בו
מורגשת בעיה .שוואב מסביר ) ,1970עמ'  (3שבעיות פרקטיות
… are constituted of conditions which we wish were otherwise and we
think they can be made to be otherwise (italics in original).
1

אך לא תמיד קל לעמוד על טיב הבעיה .כדברי שוואב )בתרגומם של יוליוס ושראל ,עמ' : (17
עובדה היא כי בעיות פרקטיות אינן מופיעות כשהן ענודות תוית המעידה עליהן.
סיטואציות בעייתיות ,אם נשתמש במונח הישן של דיואי ,מציגות עצמן בפני
התודעה ,אך לא מהות הבעיה מנוסחת כדבעי.
שוואב מאמין שיש 'אמנות איתור הבעיה' )` ,1971) (`problemationעמ'  ,(498אשר באמצעותה
… we assign various possible meanings to perceived detail of the
situation and shape different formulations of “the” problem posed by the
displeasing situation.
בהתייחסו לתהליך זה ,מבהיר פוקס שהבעיה הנראית במבט ראשון על פני השטח אינה אלא
'סימפטום' של מחלה הזקוקה לאבחון ) ,1985עמ'  .(81רוזנק מנסח סיטואציה זו כ'מצב המעורר
תחושת אי-נוחות ) (uneaseהדורש פיענוח' ) ,1987עמ'  ,22-21תרגום ר.ו.(.

1

תכנית הלימודים והפראקטי ,תרגמו רפי יוליוס וברוך שראל ,תדפיס ,ללא ציון שנה או הוצאה ,עמ' .20-1
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א .המתודולוגיה
כדי להגיע אל אבחון הבעיה או הבעיות ,מציע שוואב מודל של דליברציה ,שהיא רב-שיח
ודיון בין גורמים חינוכיים שונים המתייחסים לסיטואציה חינוכית ספציפית .הוא מזהה חמישה
תחומים הדורשים ייצוג בדליברציה זו :הלומד; המורה; הסביבה; החומר; ותכנית הלימודים ),1977
עמ'  .(9את ארבעת התחומים הראשונים הוא מכנה  ,commonplacesשהם לדעתו הרכיבים
הבסיסיים של העשייה החינוכית .כל תכנית לימודים חייבת להתבסס על הצרכים ,הדרישות,
הציפיות ,והבעיות של ה ,commonplaces-כדי שהיא תהיה רלוונטית ובת-ביצוע .שוואב מדגים
2

כיצד לפרק את כל אחד מן המוקדים ליחידות קטנות יותר )שם ,עמ' : (14-2
הלומד – מה למדו התלמידים בעבר בנושא זה? איזה סגנון הוראה עלול לעורר התנגדות בתוך
הקבוצה ,ואיזה עשוי להתקבל? מהן הציפיות של ילדים אלה ומה מעסיק אותם? מהו הידע
הכללי שברשותם של ילדים אלה?
החומר – מהו החומר אותו נדרש המורה ללמד? מהן הגישות העיוניות השונות לחומר? לאיזו
3

דיסציפלינה שייך חומר זה? אילו מקצועות נלווים עשויים להתקשר לחומר זה ולהאיר אותו ?
הסביבה – הסביבה כוללת את כל המסגרות שהתלמידים שייכים אליהן :המשפחה ,הקהילה,
השכונה ,בית הספר ,וכו' .מה מאפיין את המסגרות האלה ,מה הערכים שלהן ,ומה הציפיות שלהן
מן התלמידים? מה מידת השפעתן על התלמידים?
המורה – איזה ידע יש למורים? מהו רקעם ומהן דעותיהם הדתיות והפוליטיות? איך הם
מתייחסים למקצוע שלהם? איך הם מתייחסים לתלמידים שלהם? האם הם גמישים בהוראתם,
ופתוחים להצעות חדשות של הוראה?
שאלות מעין אלה מכוונות את הנציגים של כל תחום להביא בפני הוועדה את העניינים
המעסיקים אותם .כל מומחה תורם לליבון המצב הכללי ולמיקוד הבעיה או הבעיות העומדות על
הפרק .שוואב מדגיש שכל משתתף חייב לגלות נכונות להקשיב לנסיון ולדעה של הזולת ,ובמידה
לפנות מקום לכל משתתף )שם ,עמ'  .(1רק בדרך זו יוכלו כל
מסוימת לצמצם את מעמדו ,כדי ַ
המומחים לגבש תכנית שתענה על הצרכים של השדה .את הדיון כולו מנחה איש תכניות-
הלימודים ,שהוא בעל נסיון בליבון בעיות חינוכיות והוראתיות ,בגיבוש הצעות ,ובכתיבת תכניות.
הוא אחראי על ניהול תקין של הדיונים ,כאשר הוא דואג לכך שאף אחד מן הנציגים אינו משתלט
2

3

שוואב הציע שורת שאלות העומדות על הפרק ,כולל שאלות המתייחסות לקבוצות מאד ספציפיות )כגון :ילדים
יהודים מן המעמד הבינוני מהעיר קולומבוס ,שבאוהיו( .אנו בוחרים בשאלות הנראות לנו רלוונטיות לכתיבת
תכנית המתאימה לכלל האוכלוסייה של הממ"ד בישראל.
השווה דיואי ) ,1960עמ'  ,(7-5המתנגד להוראה המציגה את הדיסציפלינות השונות כנבדלות אחת מן השנייה,
ומבחינת הילד מפצלות את העולם.
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על חבריו ואינו כופה את גישתו ואת דעתו על השאר .המנחה מעודד את כל המומחים להציע
מספר פתרונות או הצעות ,מתוך ההנחה שאין פתרון אחד נכון )שם ,עמ'  .(14-13כל הצעה
מוערכת על פי התוצאות או ההשלכות שהיא עשויה להוליד .כל מצב בעייתי הוא ייחודי ונזיל,
ולכן הפתרון חייב להיות מותאם אליו )י' כהן ,1999 ,עמ'  .(72שוואב מדגיש שאין פה תהליך
ליניארי ,מן המטרות אל האמצעים ,אלא תהליך מעגלי הבודק את עצמו :מהי הבעיה? מהם
הפתרונות? חזור לבעיה  -האם צריך להגדירה מחדש? האם היא עדיין קיימת? וחזור לפתרונות,
אולי חדשים )פוקס ,שם ,עמ' .(82
כאמור ,דוחה שוואב את הגישה המתחילה בתיאוריה חינוכית מסוימת ,שלטענתו גוזרת
את המציאות על פיה .לדעתו ,עדיפותו של הפרקטי על פני התיאורטי בהקשר של בניית תכניות
לימודים נובעת מכך שהראשון תוקף בעיה חינוכית מסוימת על כל היבטיה וחותר להחלטה
המתיישמת בשדה; תיאוריה חינוכית ,לעומת זאת ,מובילה לרוב לדיונים כלליים שאינם יורדים
מספיק לפרטי המציאות ואינם עונים למצוקות הספציפיות של השדה )שוואב ,1970 ,עמ' .(2-1
יחד עם זה ,החלטות פרקטיות נשענות על תיאוריות חינוכיות המשמשות מאגרי מידע ומקור
4

לחשיבה חינוכית  .תהליך דליברטיבי דורש פעולה 'אקלקטית' ,דהיינו בדיקת מספר תיאוריות
שניתן להיזקק אליהן בבניית תכנית לימודים ,ובחירת תיאוריה או תיאוריות לאור המצב הספציפי
הנידון )שם ,עמ'  .(13שוואב קורא לתהליך זה " ,"the arts of eclecticניתוח תיאוריות שונות
לגבי אותו חומר לימוד ,או לגבי שאר ה ,commonplaces-והכנתן לשימוש פרקטי .אמנות
האקלקטיקה עשויה לנטרל את הבעייתיות הכרוכה בשימוש בתיאוריה חינוכית אחת בהוראה
) ,1971עמ'  :(500-499הבעייתיות מתבטאת בכך שהתיאוריה בדרך כלל לקוחה מדיסציפלינה אחת,
ומתעלמת מדיסציפלינות אחרות ,או לחלופין מתמקדת באספקט מסוים של התמונה הכללית,
ומתעלמת משאר האספקטים .הוועדה אמורה לבחור מספר תיאוריות ,ולבחון את הנושא הנידון
על פי כל אחת מהן .עליהם לבדוק על אילו שאלות נועדה התיאוריה להשיב ,ומה כל אחת מהן
עשויה להאיר על הנושא .השוואה והנגדה בין התיאוריות השונות יאפשרו עמידה על היתרונות
והחסרונות היחסיים של כל אחת מהן .התוצאה הסופית של שיטה זו לדעת שוואב היא )שם ,עמ'
:(512
…students might begin to discern the fact that the members of a plurality
of theories are not so much equally right and equally deserving of respect,
4

גם דיואי מדגיש את החיבור ההכרחי בין תיאוריה ופרקטיקה ,ומבקר הוגים הרחוקים מהמציאות שאינם בוחנים את
התיאוריות שלהם לאורה )דיואי ,1921 ,עמ' .(140
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as right in different ways about different kinds of answers to different
questions about the subject and as deserving different respects for
different insights that they are able to afford us (italics in original).
כדי להעריך ולשפוט את התיאוריות ,יש לקחת בחשבון )שם(:
…(that) the good theories constituting a plurality … are to be judged also
and primarily in reference to the contribution of each to validity: what and
how much of the subject matter each reveals, what incomplete light it
casts on the subject matter, and what consequent omissons and distortions
characterize its view.
שוואב מפנה את חברי הוועדה לשאול מה יש לכל תיאוריה להציע ביחס לאספקט מסוים של
הבעיה ,והאם תיאוריה מסוימת מתאימה לזמן או לקבוצה ספציפיים )סינקלייר ,2004 ,עמ' .(109
מתוך ליבון זה מציבה הוועדה תכנית הוראה אשר תקבע האם לאמץ תיאוריה אחת ,או לחבר בין
התיאוריות )הרחבה ויישום בפרק השמיני(.
גישתו האקלקטית של שוואב מוצאת חיזוק בניתוחו של שושני )תשס"א( ,השואל לגבי
קיומה של אמת מוחלטת ,וההשלכות של שאלה זו על החינוך .מסקנתו היא שאין אמת אחת
מוחלטת ואוניברסלית ,ולכן
אחד מתפקידיו של המחנך הוא לפרוש בפני תלמידיו אופק אינטלקטואלי פלורליסטי
שיש בו מקום למגוון דעות ואמונות העשויות להיות מנוגדות זו לזו )שם ,עמ' .(234
יש להעמיד את 'הספק הבונה') ,שם ,עמ'  (235במרכז העשייה החינוכית ,אשר ידרבן חשיבה
ביקורתית ומעמיקה:
העמדת השאלה כמנוע חיפוש אחר האמת במרכז הדיון בכיתה והפחתה בערך
המופרז שמורים רבים מייחסים לתשובות "נכונות" יכולים לשמש כאחד האמצעים
הנאותים להעצמת החשיבה הביקורתית והיצירתית שמקורה תמיד בספק )שם(.
גם שוואב יסכים אפוא שאין אמת אחת בהקשר החינוכי ,והמודל של 'אמנות אקלקטית'
באמצעות דליברציה רב-משתתפים ממחיש זאת .צורה זו של דיון משקפת גם עיקרון מוסרי )ריד,
 ,1993עמ'  :(505החלטה המביאה לידי מעשה חייבת לכלול את הייצוג הגדול ביותר של אנשים
המבינים את הבעיה לעומקה ,ואת אלה שיושפעו באופן ישיר מהשלכותיה .זאת ועוד .הדליברציה
המוצעת משקפת חברה המושתתת על אתוס משותף ,אך מכבדת את ההבדלים בין חבריה
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ומעניקה להם חופש ביטוי .האידיאל של כבוד הדדי יבוא לידי ביטוי בעשייה החינוכית ,ואיננו
רעיון תיאורטי בלבד )שם ,עמ' .(506
יש לשאול האם פתיחות מעין זו קיימת במערכת הממלכתית-דתית? האם בהיותה מערכת
דתית אין היא מושתתת על הנחות יסוד נוקשות שאינן מאפשרות דיון פתוח באמת? אין זה סוד
ומטבעה דוחה אמונות שאינן מקבלות אמת זו .עם זאת,
ִ
שהדת בכללותה טוענת לאמת אחת,
ישנם קולות בעולם האורתודוקסי המכבדים את הפתיחות ,ומוצאים לה סימוכין דווקא במסורת
היהודית .לדוגמה ,לטענת הרב רצון ערוסי )תשנ"א ,עמ'  ,(6המסורת היהודית מקדשת את
הפתיחות ,כפי שמבטאת אמירה כגון" :כשם שאין פרצופותיהן דומים זה לזה ,כך אין דעתן שוין
זה לזה אלא כל אחד ואחד יש לו דעה בפני עצמו" )במדבר רבה פרשה כא ד"ה ב ,עמ'  .(176התורה
מצהירה על השוויון בין בני האדם ,שמהווה את השורש הרעיוני לכיבוד ֵדעותיו של האחר )ערוסי,
שם( .דבריו של בעל ספר החינוך ,רבי אהרון הלוי ,מוכיחים שהיהדות איננה דורשת הליכה עיוורת
אחרי דעת ה'גדולים' )מצוטט אצל ערוסי ,שם ,עמ' :(7
בני ,היצגתי בפניך את השיטות ,היצגתי את מה שנראה לי על מנת שאתה תבחן
ותראה את האמת ,ואם גילית לפי ראיותיך ,שיש מקום לסתור את דברי ,הרני קורא
לסתירתך בניין.
לטענת הרב יעקב אריאל ,אין לשלול על הסף את הפלורליזם המאפיין את העולם המערבי
)תש"ס ,עמ'  .(60-55על המתח בין האמונה לבין הפלורליזם הוא כותב )שם ,עמ' :(56
אדם מאמין ,המשוכנע באמת שהוא מאמין בה' ,לא יכול להיות פלורליסט
במשמעויות השונות המקובלות בחברה המערבית ...אולם כפי שניווכח לדעת אין
במחשבת ישראל התעלמות מוחלטת מדעות אחרות .אמנם אין הכרה בצדקתן ,אך
יש פתיחות והבנה לקיומן.
דברי הרב קוק מהווים בסיס לדעתו לפתיחות שקיימת ביהדות לרעיונות שאינם צומחים מתוך
התורה )מתוך 'אורות האמונה' ,תשנ"ח ,עמ' קכו –ח(:
בכל יש ניצוץ אור ,הניצוץ האלקי הפנימי זורח בכל אחת מהאמונות השונות  ...כשם
שכוח הצומח אחד הוא ומתגלה בארז אשר בלבנון ובאזוב אשר בקיר  ...כן אור
הניצוץ האלקי בא בגבוהה שבדתות ובאמונות באופן עשיר  ...ובירורה בשבהן באופן
מטושטש  ...גם במעמקי הקליפות היותר גסות גנוז וחבוי הוא אותו הניצוץ הטוב,
אור ה' ...
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יתכן אפוא שההכרה שיש ערך באמונות ובגישות אחרות ,כפי שמציג זאת הרב קוק,
תאפשר דליברציה כנה ואמיתית כפי שמתווה שוואב ,גם במסגרת אנשי חינוך השייכים לזרם
הדתי .בתוך העולם הדתי פנימה קיימים אמנם חילוקי דעות רבים ,אבל קיימים גם רעיונות
'תואמי דמוקרטיה' )מעוז ,תשס"ב ,עמ'  (66ו'פלורליזם הלכתי' )שם ,עמ'  ,(69הממחישים את הערך
הבסיסי של כבוד האדם .ערך זה עשוי להקרין על דיון בין גורמים מתוך העולם הדתי המציגים
עמדות שונות ואף מנוגדות .יש להניח שצוות חינוכי המורכב מחברים השייכים לזרם הממלכתי-
דתי ימצאו בסיס רעיוני משותף ביניהם לגבי מה שמכנה י' כהן “the normative ground of
” ,1999) educational visionsעמ'  .(74יש דווקא יתרון בדיון שקיימת בה הסכמה מסוימת לגבי
האמונות והדעות של המשתתפים .החולשה של המודל השוואביאני היא דווקא בהיעדר דרישה
פנימית לבסיס נורמטיבי משותף לכל הגורמים הדנים בסוגיה )שם( .ללא בסיס משותף זה ,חסרה
אותה 'נקודת ארכימדיס' שתאגד את הגורמים הדנים ,ותציב גבולות לדיון; האתוס המנחה
דליברציה כזאת היא עצם הדליברציה עצמה ,וספק אם זה יכול לפרנס ולאחד דיון מעמיק .מאידך,
מצע רעיוני וערכי משותף עשוי לסייע לצוות להתגבר על מכשולים המתגלים במשך הדיון,
ולהתפשר ,הן ביחס לאמצעים ,הן ביחס למטרות ,ביודעם שאין הם חייבים לוותר על ערכיהם
הבסיסיים ביותר.
תהליך הדליברציה ,אם כן ,ישרת אותנו בניתוח הבעיות של הוראת סיפור הנס המקראי
ולהצעת פתרונות .נפתח באותה תחושה מעורפלת-מעט של אי-נוחות שהצביעו עליה שוואב
ורוזנק ,שמעורר ז'אנר זה:
… Miracles have always been a scandal to a rationalistic view of God
Belief in miracles … is a consequence of the biblical faith in the moral
government of the cosmos, the latter being incompatible with unalterably
fixed, mechanically operating laws of nature. Assuredly this is lofty
doctrine; its concretization in biblical narratives is what raises problems.
The particular miracles reported tax our credulity (Greenberg, 1964, pp.
49-50).
שפינוזה ,כמובן ,ערער את האמונה הפשוטה בניסי המקרא הרבה לפני העידן המודרני
)תשכ"א ,עמ'  .(77-64לטענתו ,כוונת סיפורי הניסים היא לשכנע את אותם פשוטי העם המחזיקים
באמונה בנס ,שאלוהי ישראל הוא כל-יכול )שם ,עמ'  ;70הרחבה בהמשך( .לעומתו ,מזהה גרינברג
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באמונה בנס 'אמונה נשגבה' ,אשר שורשה בתפיסת עולם מוסרית ,אולם תרגומה המעשי של
אותה אמונה מעורר קשיים אצל הלומד המודרני .נקודת המוצא של גרינברג היא שקיימת
התנגשות בין תמונת עולם רציונלית ומסודרת לבין האמונה בניסים ,והתנגשות זו מהווה אתגר
רציני בהוראת סיפור הנס המקראי .נצטרך לבדוק בהמשך אם הנחה זו רלוונטית עבור התלמידים
הלומדים בממ"ד .מכל מקום ,אמנות האקלקטיקה נוסח שוואב עשויה לשמש בסיס יעיל לבדיקת
קביעה זו ,וכן לבדיקת שאר הנושאים המעסיקים את ה .commonplaces -איך ניתן ,אם כן ,לארגן
דליברציה בין נציגי ה commonplaces -השונים ,כדי לדון באספקטים השונים של סוג הוראה זה?
5

ההצעה לקיום דליברציה פנים-אל-פנים מעלה מכשולים רבים ,בעיקר טכניים  ,ולכן יש מי
שהציעו להמיר את הדליברציה המוצעת לשפת הכתב .מודל כזה כבר אומץ ופותח בידי סינקלייר
בבודקו את תכנית הלימודים במקרא בקרב התנועה הקונסרבטיבית ) .(2001גם חוקרים אחרים
הסתמכו על הדגם שהציע שוואב וקיימו דליברציה  .in absentiaלוקינסקי ) (1990וי' כהן );1990
 (1998טענו שכתבים של מלומדים יכולים לשמש תחליף לדיבורם הישיר במסגרת של דליברציה
בין הנציגים השונים של ה .commonplaces -חוקרים אחרים צעדו צעד נוסף והשתמשו במודל
של שוואב כדי לנהל דליברציה על הנייר בין גישות חינוכיות והוראתיות לדיסציפלינות שונות,
וביניהם :גריבץ )תלמוד ,(1995 ,קאונפר )מדרש ,(1990 ,וסיגל )ספרות .(1975 ,סינקלייר )שם ,עמ'
 (20מכנה שיטה זו ` `theoretical enactments of practical deliberationוהוא בעצמו השתמש
בה במחקרו .שיטה זו איננה מושלמת :דליברציה על הנייר מחמיצה את המטרה של החלפת
רעיונות בזמן אמת בין אנשים המשפיעים אחד על השני ומושפעים אחד מן השני )שם ,עמ' 22-
 .(21לדעתנו ,הגם שדליברציה על הנייר אינה יכולה למלא את כל המטרות של דליברציה פנים-
אל-פנים ,היא בפירוש יכולה לתרום לליבון הסוגיות העומדות על הפרק .תקשורת 'וירטואלית'
איננה אידיאלית ,אבל במציאות בה קשה להפגיש בין אנשים באופן אמיתי יש להעדיפה על פני
התעלמות ושתיקה .הדיסרטציה של סינקלייר מהווה אפוא דוגמה לסוג עבודה המפגיש בין דעות
הוגים וחוקרים שונים ,מעמת ביניהן ,ומלבן את עמדות היסוד שלהם ואת השלכותיהן ,וכל זאת
במטרה להגיע להצעות קונקרטיות בהוראת המקרא .אנו מבקשים ליישם מודל זה על הסוגיה
הנידונה במחקר זה :הוראת סיפור הנס המקראי במסגרת הממ"ד .בשלב של איתור בעיות בהוראת
סיפור הנס המקראי ,ה'חומר' ייוצג וינותח על ידי פרשני וחוקרי מקרא ,חלקם גם אנשי חינוך.

5

הולץ ) (1992השתתף בדליברציה שוואביאנית ,וקבל על הקושי הטכני לכנס כל כך הרבה אנשים ביחד לעיתים מזומנות.
יתכן שהמסגרת שמציע שוואב אינה מעשית בהרבה מקרים .ראה סינקלייר ,שם ,עמ' .19
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ה'קול' של התלמיד ייוצג

על ידי הגורמים הבאים :מחקרים איכותניים ועיוניים ,ספרות

פובליציסטית המתארת את הלכי הרוח בקרב הנוער ,וחוות דעת מאת אנשי חינוך שונים.
'הסביבה' תשתקף אף היא מתוך ספרות עדכנית :עתונות וכתבי-עת ,מחד ,וספרות מדעית
וסוציולוגית ,מאידך.

ה'קול' של המורים ייוצג על ידי מחקרים איכותניים ועיוניים הדנים

באמונות ובערכים של המורים ביחס להוראת המקרא .חומרים אלה – עתונות עממית ,מחד,
ומחקר עיוני ,מאידך – שייכים ל'מחשבה ציבורית' המשקפים נאמנה תופעות תרבותיות-הגותיות
דינמיות )גורני ,תש"ן ,עמ'  .(15-14כאמור ,אנו מאמצים את הכלים האלה כדי לנתח את מצבם,
עמדותיהם ,ומאוויהם של ה ,commonplaces -המתאפיינים אף הם בדינמיות ומושפעים מהלכי-
רוח עכשוויים .יש לציין שה commonplaces -השונים אינם נפרדים אחד מן השני בצורה חדה,
אלא משתלבים יחד ומושפעים אחד מן השני .נראה להלן שלא פעם נושא או עניין מסוים משתייך
ליותר מ commonplace -אחד ,והחלוקה על פי הקטגוריות של שוואב תהיה במידה מסוימת
שרירותית.
ברם ,לפני שנתייחס לבעיות שיש לכל  commonplaceביחס לסיפור הנס המקראי ,נבקש
לחזור לטענתו של גרינברג שראינו למעלה ,שהלומד המודרני מתקשה להאמין בפרטי הניסים
המדווחים במקרא ,ונבקש לבדוק אם טענה זו חלה גם על תלמיד הממ"ד .נפתח בסקירת דעות
מתוך העולם המסורתי )אשר תקבל יתר פירוט בפרקים הבאים( ,המסתייגות במידה זו או אחרת
מהתופעה הניסית.

ב .הסתייגות מניסים במקרא ,בחז"ל ובפרשנות ימי הביניים
מתוך סקירת הגישות הבסיסיות המסורתיות לנס ,מתחיל גוטמן עם המקרא ,אשר בו הנס
מצטייר כפעולה אלוהית הנעשית מתוך בחירה חופשית של האל כדי להגשים את תכניותיו
)תשכ"ג ,עמ'  .(16בדיון יותר רחב מסביר גוטמן את הגישה לנס בתקופת התלמוד )שם ,עמ' :(45
האמת הדתית ניתנה לכל הדורות לעולמי-עולמים בתורה וקבלה ,והיא היתה נורמה
מוחלטת לאמונה  ...רעיונות ההשגחה ,הגמול ,ומעשי-הניסים היו כיסודות מוצקים
של האמונה היהודית ,מחמת הקשר שבינם ובין ההתגלות ,ותוקפם נסתבר מאליו.
אמיתותם עמדה מחוץ לכל ספק ,ורק בהבנתם ניתנה חירות למחשבה הפילוסופית.
האמונה בנס אם כן היא אחת מאבני היסוד של ההגות הישראלית/היהודית בימי המקרא
והתלמוד ,אך ,כפי שנראה בהמשך ,לא כולם התייחסו לנס באותה אמונה תמימה ובאותה דרך
המתוארת למעלה.
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לטענת זקוביץ ,כבר בספרות המקראית מורגש חוסר נחת מן התופעה הניסית ,כאשר יש
בה נטייה מסוימת להמיר את מעשה הנס במעשה טבעי ב'מהדורה השנייה' שלו )תשמ"ז ,עמ' .(114-108
הוא מציין כמה דוגמאות לתופעה זו ,ונביא שתיים מהן:
א .ישנן שתי התגלויות הדומות מאד אחת לשנייה  -ההתגלות למשה בסנה )שמות ג ,א ואילך(
וההתגלות ליהושע בפאתי יריחו )יהושע ה ,יג-טו( .המשפט 'של נעליך מעל רגליך כי המקום אשר
אתה עומד עליו אדמת קודש הוא' )שמות ג ,ה( חוזר כמעט מילה במילה אצל יהושע )יהושע ה,
טו( .אך ,עם כל הדמיון שבין שני האירועים ,מפגשו של יהושע עם המלאך נעדר סימן ניסי מובהק
הקיים אצל משה  -הסנה הבוער שאינו נאכל .אמנם ,התגלות כשלעצמה איננה דבר שבשגרה,
וללא ספק באה ההתגלות הזאת כדי להאדיר את מעמדו של יהושע ולהשוותו לזה של משה רבו
)השווה יהושע א ,ה( .ואף על פי כן ,אין יהושע זוכה לאות ניסי כאשר הוא מתמנה למנהיג העם,
לא כאן ,ולא בסיפורי מינויו האחרים )ראה :במדבר כז ,יח-כג; דברים לא ,כג; יהושע א ,א-ט(.
ב .במכת הדם )שמות ז ,יד-כה( נהפכים מימי מצרים לדם  -אירוע ניסי מובהק .אירוע זה עובר
'רציונליזציה' ,כדברי זקוביץ ,בסיפור של הקרב בין מואב לבין ישראל )מלכים ב פרק ג(; המים
נראים למואבים כדם ,והם מפרשים תופעה זו כשפיכות דמם של הישראלים איש בידי אחיו.
אשליה זו גורמת למואבים להתקרב למחנה ישראל מתוך שאננות ,ואז הם מותקפים ומובסים על
ידי אויבם הישראלי.
שתי ההוכחות האלה אינן מוכיחות בהכרח את טענת זקוביץ .הראשונה יכולה להצביע על
ערכו של משה לעומת זה של יהושע ,ואת מעמדה הייחודי של מנהיגות משה .הדוגמה השנייה
יכולה להתפרש כהשוואה בין 'נס נגלה' ל'נס נסתר' )ראה להלן ,הערה  ,(13בלי כל ביטוי לאי-
נוחות מן הראשון .יחד עם הסתייגות זו ,יש לציין שבארבע מתוך חמש הדוגמאות שמביא זקוביץ,
6

דווקא ה'מהדורה השנייה' קרובה יותר לטבע  ,וזה יכול להתפרש כתוצאה מהתפתחות תפיסה
7

יותר נטורליסטית בתוך הקורפוס המקראי עצמו .

6

7

אחת הדוגמאות שמביא זקוביץ יותר מסובכת .הוא מציין את בקשת הנביא הזקן מבית-אל להיקבר בקברו של איש
האלוהים מיהודה )מל"א יג ,לא-לב( .בקשה זו מתפרשת על פי הנאמר במל"ב כג ,יז-יח ,בו מסופר שעצמות איש
האלוהים 'מצילות' את עצמות הנביא הזקן .לדעת זקוביץ ,סיפור זה הוא רציונליזציה של החייאת המת על ידי
מגע עם עצמות אלישע )מל"ב יג ,כ-כא( .קשה לקבוע אפוא מה הסיפור המוקדם ומה הסיפור המאוחר ,אם
הסיפור שבמל"א טומן בחובו את המסר המשתמע מסיפור יאשיהו במל"ב.
בספרות חז"ל ישנה תופעה הפוכה :סיפור מקראי טבעי מקבל פירוש ניסי .כך למשל לגבי מעבר יעקב את היבוק,
אשר לפי דעה בתנחומא )תנחומא ]בובר[ פרשת ויצא סימן ג ד"ה ג ד"א ויצא ,עמ'  (146נקרעו המים כדי שיעקב
יוכל לחצות את הנחל .ראה זקוביץ ,שם ,עמ' .113
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בספרות הבתר-מקראית קל יותר לזהות הערכות שונות של הנס .יחס אמביוולנטי לניסים,
ואפילו מידה של אי-נוחות ,מוכרים במספר מימרות חז"ל .הסיפור הבא ממחיש זאת )מתוך בבלי
מסכת שבת נג ע"ב(:
תנו רבנן :מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינק ,ולא היה לו שכר מניקה ליתן,
ונעשה לו נס ונפתחו לו דדין כשני דדי אשה והניק את בנו .אמר רב יוסף :בא וראה
כמה גדול אדם זה ,שנעשה לו נס כזה! אמר לו אביי :אדרבה ,כמה גרוע אדם זה
שנשתנו לו סדרי בראשית!
לפי אביי ,העולם הטבעי שנוהג על פי מנהגו ,הוא העולם המושלם ,המשקף את גדלות הבורא.
עולם שמשתנים בו סדרי בראשית הוא עולם לא מאורגן ,שמצביע כביכול על חולשותיו של
הקב"ה.
מבין ההתייחסויות השונות של חכמים לניסים המדווחים במקרא ,קיימת מגמה לצמצמם
ולהגבילם )אורבך ,תשל"ח ,עמ'  ,(95כפי שבאה לידי ביטוי בדרשה הבאה:
בראשית רבה )תיאודור-אלבק( פרשה ה ד"ה יקוו המים ,עמ' 35

8

אמר ר' יונתן תנאין היתנה הקב"ה עם הים שיקרע לפני ישראל ה"ה וישב הים לפנות
בקר לאיתנו )שמות יד כז( לתנאו ,אמר ר' ירמיה בן אלעזר לא עם הים בלבד התנה
הקב"ה אלא עם כל שנברא בששת ימי בראשית ה"ה אני ידי נטו שמים וכל צבאם
צויתי )ישעיה מה יב( צויתי את הים שיקרע ואת השמים שישתתקו לפני משה
האזינו השמים וגו' )דברים לב א( ,צויתי את השמש ואת הירח שיעמדו לפני יהושע,
צויתי את העורבים שיכלכלו את אליהו ,צויתי את האור שלא יזיק לחנניה מישאל
ועזריה ,צויתי את האריות שלא יזיקו לדניאל ,את השמים שיפתחו לפני יחזקאל ,את
הדג שיקא את יונה.
9

ר' יונתן דורש את הצורה היחידאית 'לאיתנו' במשמעות 'לתנאו' .בעת בריאת הים הציב לו
הקב"ה 'תנאי' שיבוא היום והים יצטרך למלא אחר הוראות של קריעה ואיחוי .ר' ירמיה מרחיב אף
שבעת פקודה
ֵ
יותר את התופעה על סמך המילה 'ציויתי' ,וטוען שכל גרמי הטבע קיבלו תנאי
יצטרכו לנהוג על פי צו השעה .תיאור זה בא להציג את הניסים כחלק מן התכנית המקורית של

8

9

ומקבילותיו:בר"ר )וילנא( פרשה ה ד"ה ה אמר ר' ,עמ'  ;33ילקוט שמעוני תורה פרשת בשלח רמז רלז ד"ה אמר ר'
ירמיה ,עמ'  ;146ילקוט שמעוני יהושע רמז כא ד"ה שמש בגבעון דום ,עמ' .698
המילה 'איתן' מופיעה שתים עשרה פעמים במקרא ,לרוב בהקשר של נחל .איתן הוא גם שם של איש .אבל אין
מקום אחר עם הצורה 'איתנו'.
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הבריאה ,אשר אינם חורגים בצורה דרמטית מסידרי בראשית .וכך גם משתמע מן המשנה במסכת
10

אבות )פרק ה משנה ו( :
עשרה ]דברים[ נבראו בערב שבת בין השמשות ואלו הן פי הארץ ופי הבאר ופי
האתון והקשת והמן והמטה והשמיר והכתב והמכתב והלוחות ויש אומרים אף
]ה[מזיקין וקבורתו של משה ואיל]ו[ של אברהם ]אבינו[ ויש אומרים אף צבת בצבת
עשויה.
11

בפירושו למשנה זו מאמץ הרמב"ם את גישתו של ר' ירמיה בבראשית רבה שכל הניסים הושמו
בטבע כבר בבריאת העולם .אשר לרשימה המיוחדת של יום שישי בין השמשות הוא מסביר:
ושמא תאמר :ואם המופתים כולם הושמו בטבעי אותם הדברים מששת ימי בראשית
 למה יוחדו אלה העשרה? דע ,שהם לא יוחדו לומר שאין שם מופת שהושם בטבעהדברים מששת ימי בראשית זולת אלה ,אלא אמר שאלה בלבד היתה עשייתם בין
השמשות ,ושאר המופתים אמנם הושמו בטבע הדבר אשר נעשו בו בראשית
העשותו .למשל אמר ,כי ביום השני ,בעת היחלקות המים ,הושם בטיבעם שייבקע
ים סוף למשה ,והירדן ליהושע ,וכן לאליהו ואלישע .וביום הרביעי ,כשנבראה
השמש ,הושם בה שתעמוד בזמן פלוני במאמר יהושע לה .וכן שאר המופתים ,חוץ
מאלה העשרה .והם הושמו בטבע אותם הדברים בין השמשות.
אין הרמב"ם מסביר למה דווקא עשרה ניסים אלה זכו להיברא ביום שישי בין השמשות ,אבל
לענייננו חשוב לציין שהוא משתדל ,כקודמו ר' ירמיה ,לשלב את תופעת הנס בתוך הבריאה
עצמה .בדרך זו הוא מנטרל את הטיעון )שנראה בהמשך( שהנס מצביע דווקא על מוגבלותו של
הבורא ,ובד בבד הוא מקטין את מידת פלאיותם של אירועים על-טבעיים .עם זאת ,יתכן שהמשנה
פחות נחרצת בהתנגדותה לנס מאשר הרמב"ם עצמו ,שהרי עיון ברשימת הניסים שנעשו בערב
שבת בין השמשות מגלה היעדר כל נס שניזום על ידי נביאים או בני אדם אחרים .אולי יש בזה
הודאה שמבחינה רעיונית קשה להכיל בתוך מעשה בראשית את כל היוזמות האנושיות העתידיות
שלמות הבריאה לבין החריגות
מפרות חוקי טבע .המשנה אולי מרמזת למתח הבלתי-פתיר בין ֵ
ה ֵ
בטבע שיתרחשו בעתיד.

10

המשנה הובאה על פי הנוסח שבכתב יד קויפמן .המילים שבסוגריים המרובעות נוספו בגליון של כתב היד.
11
משנה זו מופיעה במשניות סטנדרטיות כמשנה ו ,אבל בפירוש המשניות של הרמב"ם היא מופיעה כמשנה ה )משנה
עם פירוש רבינו משה בן מימון ,תרגם והוסיף הערות ר"י קאפח ,הוצאת מוסד הרב קוק ,ירושלים ,תשכ"ה( .יש
לציין שלפי חוקרים מסוימים ,גישתו של הרמב"ם לתופעה הניסית איננה חד-משמעית; הרחבה בנושא בפרק
הרביעי.
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ראינו אם כן שיש חכמים כמו ר' יונתן ור' ירמיה שצמצמו את תופעת הנס ,ויש לצרף
אליהם גם את ר' ישמעאל .רבי עקיבא אמנם ניסה להגדיל את פלא הניסים ,אולם ר' ישמעאל
השתדל לצמצמו )השל ,תשכ"ב ,עמ'  .(29-25לדוגמה ,לעומת ר' עקיבא שראה במן אוכל של
מלאכים ,טען כנגדו ר' ישמעאל שאין מלאכים אוכלים כלל )בבלי מסכת יומא עה ע"ב( ,והכוונה
12

ב"לחם מן השמים" )שמ' טז ,ד( היא שהמן בא כמתנה מאת ה' )מכילתא דרב"י ,בשלח ,מסכתא
דויסע ,פרשה ב ,עמ'  .(160הנה דוגמה למחלוקת חכמים האם להבין ביטוי מקראי  -המתייחס
לתופעה ניסית  -בדרך מילולית או מטפורית ,ועוד נשוב לדון בשאלה זו.
מבין הוגי ימי הביניים ראינו כבר שהרמב"ם מייצג את הגישה הרציונליסטית ,המסתייגת
מהחלת הנס בצורה גורפת על אירועים היסטוריים .הוא מציג את עמדתו העקרונית בעניין זה
באיגרת תחיית המתים )תשמ"ז ,עמ' פח(:
ואנחנו שואפים לאחד בין התורה והמושכל ונתאר כל הדברים כפי סדר טבעי אפשרי
בכל אלה ,זולתי מה שנאמר בו בפירוש שהוא נס ואין שום אפשרות לבארו כלל ,רק
אז נאלץ לומר שזה נס.
עמדתו המוצהרת של הרמב"ם היא לקרב את הדת אל הרציונליות במידת האפשר ,ולכן בכל מקום
שניתן יהיה להסביר אירוע ניסי בדרך טבעית ,ישתדל הרמב"ם לעשות זאת )הרחבה בפרק
הרביעי(.
גם רד"ק מצטרף לעמדה זו בפירושו ליהושע ה ,ב:
 ...לא ישנה הקב"ה מנהג העולם כי אע"פ שמשנה מנהג העולם בקצת הנסים בקריע'
ים סוף והירדן ועמיד' השמש לא יעשה כן ברוב הנסים כי אפי' בנצוח המלחמות
ועזרו לאוהביו היה עושה ע"י סבה כמנהג העולם במלחמות כמו שצוה מלחמת יריחו
הקפת העיר בשופרות כמו שעושין הצרים על עיר להפחידם ולהבהילם וכמו שצוה
במלחמת העי שים לך אורב לעיר מאחריה כמו שהוא מנהג העולם וכן במלחמות
אחרות...
ישנה
יש לשים לב לכך שרד"ק טוען שברוב הניסים אין שינוי ממהלך הטבע ,ורק במקרים נדירים ַ
הקב"ה את השגרה הטבעית .גם את נפילת חומות יריחו משתדל הוא להבין כתוצאה ממבצע
אנושי רגיל.

12

"מן השמים – מאוצר הטוב של השמים שנ' יפתח ה' לך את אוצרו הטוב" )דב' כה ,יב(.
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אפילו רמב"ן ,המצהיר שהנס שולט בכל  ,מסביר ביחס לבניית תיבת נח )בפירושו
לבראשית ו ,יט(:
 ...ואם תאמר יעשנה קטנה ויסמך על הנס הזה .ראה השם יתברך לעשותה גדולה
כדי שיראו אותה בני דורו ויתמהו בה ויספרו עליה וידברו בענין המבול וכנוס
הבהמה והחיה והעוף לתוכה ,אולי יעשו תשובה .ועוד עשו אותה גדולה ,למעט בנס,
כי כן הדרך בכל הניסים שבתורה או בנביאים לעשות מה שביד אדם לעשות ,והשאר
יהיה בידי שמים.
לדעת רמב"ן ,העולם מתנהל על פי הטבע ובשיתוף הפעולה של האדם .רק כאשר יש צורך בכך,
מתערב אלוהים בנעשה עלי אדמות באמצעות הנס.

ג .הסתייגות מניסים בעידן המודרני :ניתוח שלושה מתוך ארבעת
הcommonplaces-
סקירתנו עד כה כללה התייחסות למספר חכמים מתקופת חז"ל ועד לתחילת המאה
השלוש-עשרה ,שהסתייגו במידה זו או אחרת מן התופעה הניסית ,ובפרק הרביעי נרחיב את הדיון
בנושא זה .אם הוכחנו שהנס תמיד עורר חוסר נחת אצל אנשים מסוימים ,וביניהם אנשים
מסורתיים ,יש לקחת בחשבון שסיפורי ניסים עוררו פחות השתאות אצל הקורא בעולם טרום-
מודרני ,בו מעשי ניסים ,יחד עם השקפת עולם המקבלת אותם בצורה תמימה ,היו חלק מתפיסת
עולם מקובלת .השינוי החד ביחס לנס מתואר כך על ידי ירון ) ,1997עמ' :(3
סיפורי נסים הנמצאים בספרות הדתית הפכו לבעיה בעיני החוקרים ובעיני
המאמינים )דגש שלי ,ר.ו (.במיוחד בעת החדשה ,כאשר בעקבות השתנות דפוסי
החשיבה עם תקופת הרנסנס וההשכלה הועלתה הטענה שנסים אינם הולמים את
המחשבה הרציונלית.
ירון ממקמת את אי-הנוחות הזה בפער שבין חשיבת הקורא ,שהיא רציונלית ,לבין חשיבת
הטקסט ,שאיננה תמיד רציונלית .פיטר ברגר מוסיף על כך עוד מימד :העולם המודרני מאלץ את
האדם לבחור בין אופציות שונות ותפיסות שונות ,ואחיזתה של המסורת מתרופפת ) ,1980עמ' 32-
13

ראה :תורת ה' תמימה )בתוך :כתבי הרמב"ן( ,עמ' קנג .על 'ניסים נסתרים' ראה פירושו ל :בר' יא ,כח; יז ,א; לד יג;
מו ,טו; שמ' ו ,ב; יג ,טז; כג ,כה; ויק יח ,כט; כו ,יא .ניסים נגלים "הם מופתים משנים הטבע בפירסום) "...בר' יז,
ה( .ואילו לגבי ניסים נסתרים הוא כותב "כל יסודות התורה בנסים נסתרים הם ,וטעם התורה אין בכל ענינו רק
נסים לא טבע ומנהג  ...כי לא יכרת וימות בטבע הבא על אחת מן העריות או האוכל חלב) "...בר' מו ,טו( .רמב"ן
מבחין בין ניסים המשנים את הטבע ,לבין ניסים הפועלים על דרך הטבע ,ומתוך כך אינם מורגשים :מוות לעומת
אריכות ימים; בצורת לעומת גשמים ,והכל בהתאם לרצון האלוהי לגמול לאדם על מעשיו .ראהBerger, David, :
Miracles and the Natural Order in Nahmanides, in: Rabbi Moses Nahmanides (edited by Isadore
Twersky), Harvard University, Center for Jewish Studies, 1983, pp. 107-128.
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 .(1האדם כיצור בוחר מסתמך יותר ויותר על התנסותו האישית-האימפירית ,ופחות ופחות על
עדויות ומסמכים עתיקים .לענייננו ,התנסותו האישית של האדם אינה מאשרת בדרך כלל את
התיאורים הפלאיים שבמקרא ,ולכן הקורא המודרני ,המסתמך יותר על נסיונו האישי מאשר על
מסורת שמרנית ,עשוי לחשוד באמינותם של סיפורי הניסים.
האם המסקנה של ירון ושל ברגר חלה על הציבור הלומד ומלמד במסגרת הממ"ד במאה
העשרים ואחת? מה מעסיק את כל אחד מרכיבי-היסוד של שוואב – הלומד ,החומר ,המורה,
הסביבה – ביחס לסוגיית הנס המקראי? נבקש כעת לנתח את המאפיינים של שלושה רכיבים,
מתוך השאיפה להבין כיצד מלמדים את סיפור הנס המקראי ,והאם הוראה זו מתאימה לציפיות,
לאמונות ,ולעמדות של כל אחד מן ה commonplaces -הנידונות.

 .1אוכלוסיית התלמידים בבתי ספר של הממ"ד ועמדותיהם
כאמור ,עבודה זו תתמקד באוכלוסיה הפוקדת את בתי הספר הממ"ד בישראל ,ולכן תיבדק
עמדתם של תלמידים המוחזקים למאמינים ביחס לסוגיית האמונה בניסים .על פי התכנית למקרא
14

לממ"ד של משרד החינוך  ,אחת מהנחות היסוד שלה היא "התורה שבכתב ,שניתנה לישראל מפי
הגבורה ,ופירושה בתורה שבעל פה ,דבר ה' ביד הנביאים והכתובים שנכתבו ברוח הקודש  -כל
אלה הם המקור להוראות להתנהגות היחיד והחברה בישראל ויסוד לתרבות של העם" .תלמידים
הלומדים במסלול זה ,אם כן ,אמורים לגשת אל התנ"ך מתוך אמונה שלמה שהוא דבר אלוהים
המגיע אליהם באמצעות נביאי אמת .אך איך דבר אלוהים זה מנוסח ומועבר אליהם? שאלות
הרמנויטיות יידונו בהרחבה בפרק השלישי ,אך כעת נניח שדרך לימוד סיפורי הנס שבמקרא
במסגרת הממ"ד מושתתת על התפיסה שהסיפור משקף אירוע היסטורי/עובדתי ,על כל פרטיו.
מהי עמדתם של תלמידים הלומדים בממ"ד ביחס לסיפורי הנס ,הנלמדים באופן כללי בצורה זו?
עבודה זו איננה מחקר שדה ,ואין לנו ממצאים ביחס לשאלה הספציפית שהצגנו .עם זאת,
ניתן להיעזר בספרות מחקרית הדנה בהרכב התלמידים המאכלסים את מערכת החינוך
הממלכתית -דתית )חמ"ד( ,את הבתים מהם הם באים ,ואת עולמם הדתי .נתונים אלה עשויים
לשפוך אור על עמדתם של תלמידים אלה כלפי שאלות של אמונה דתית בכלל ,ושל היחס למקרא
ולתכניו בפרט .אשר למשפחות השולחות את בניהם לממ"ד ,מבהיר שורצולד ) ,1990עמ' (49
חרדים ועד להורים שכמעט פרקו
ֶשאלה מייצגות קשת רחבה של התנהגות דתית -מהורים ֵ
מעליהם כליל עול שמירת מצוות .כל תלמיד רביעי בחינוך הממלכתי-דתי הוא בן להורים שאינם
14

ראה/http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMmd:
מעתה ,כל אזכור לתכנית למקרא של הממ"ד יתייחס למהדורה הזאת ,אלא אם כן מוזכרת מהדורה אחרת.
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דתיים )בר-לב ,1994 ,עמ'  .(24נתון זה הוא פועל יוצא של מדיניות המערכת לפתוח את דלתותיה
בפני ציבור רחב ביותר ,כולל אנשים שאינם מגדירים את עצמם כדתיים )גרוס ,תשס"ד ,עמ' .(93
אחת הדילמות של מערכת זו היא כיצד לשמור על מסגרת דתית ,כאשר באותה עת מספר גדול
15

מאד של תלמידיה – ואולי אף הרוב  -מגיע מבתים חלשים מבחינה חברתית ודתית .תופעת
פתיחת בתי ספר 'תורניים' וסלקטיביים הגבירה אף היא את המגמה של צמצום מספר הילדים
הדתיים בחמ"ד ,כאשר הורים המחפשים מסגרות דתיות 'חזקות' יותר רושמים את ילדיהם בבתי
ספר פרטיים )שורצולד ,שם ,עמ'  .(32ניתן להסיק מתוך כל הנ"ל שחלק ניכר מהאוכלוסיה
הפוקדת את בתי הספר של הממ"ד איננו חדור באמונות ודעות דתיות אורתודוקסיות.
ברם ,לא רק תלמידים הבאים מרקע דתי 'חלש' עשויים להיות מושפעים מהלכי-רוח הזרים
או הנוגדים את היהדות האורתודוקסית .בניתוחו את עמדותיהם הדתיות של תלמידי ובוגרי
החמ"ד ,כולל בוגרי ישיבות ואולפנות ,טוען בר-לב שקיימת מאז שנות ה 80-תופעה של חילון
"הנוגעת כמעט לכל המגזרים של הנוער הדתי" ) ,1998עמ'  ,(120ולא מדובר במקרים בודדים אלא
במגמה ממש .גם מחקריו של פישרמן מאששים טענה זו .במשך קרוב לשש שנים ראיין מאות
'דתלשים' )=דתיים לשעבר( בנים ) ,(1998וראיין מאות 'דתלשיות' במשך שלוש שנים נוספות
) ,(2000וניתח את הגורמים לנטישתם את הדת .בהמשך נעמיק יותר בגורמי החילון לדעת שני
חוקרים אלה )בהקשר של הסביבה( ,אך לצורך דיוננו הנוכחי נביא מובאה מתוך ראיון עם 'מיטל',
המתייחס ישירות לנושא הוראת לימודי קודש בכלל ,ולימוד המקרא בפרט .מיטל ,דתלשית
סטודנטית שנה ב ,מיטיבה לתאר כיצד חיפשה תשובות לשאלותיה האמוניות כאשר למדה
בתיכון ,אך התאכזבה )פישרמן ,2000 ,עמ' :(190-189
היו לי שאלות אבל לא היו תשובות .נראה לי שכל החינוך הזה לימד אותי לראות
הכל בשחור לבן .או שאתה שומר מצוות ,מאמין שאלוקים קיים ,שהוא נתן את
התורה ,שכל מה שהיה בתנ"ך היה באמת )דגש שלי ,ר.ו (.ואז אתה עושה הכל .כי כל
מה שכתוב וכל מה שהרבנים אומרים הוא מה שצריך לעשות .או שאתה לא עושה
כלום.
מוטיב חוזר בראיונות שקיים פישרמן ,הן עם הבנים ,הן עם הבנות ,הוא חוסר הנכונות – או
חוסר היכולת  -של ר"מים ומחנכים להתמודד עם שאלות אמוניות של תלמידיהם ) ,1998עמ' ;27
 ,2000 ;63 ;57עמ'  . (142 ;117-115 ;65לטענת המרואיינים ,היעדר זה השפיע על החלטתם לעזוב
את אורח החיים הדתי שהכירו וחוו בילדותם .לעניננו ,ניתן להסיק מתוך ממצאי חוקרים אלה
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לגבי נתון זה מסתמכת גרוס על דבריו של אדלר ,תשס"ב ,עמ' .8
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שהמורה והמחנך ללימודי קודש בחמ"ד עשויים למצוא את עצמם מאותגרים על ידי נערים
ונערות רבים שאינם מזדהים עם לימודי הקודש כפי שהם נלמדים באופן המסורתי ,ומעלים
תהיות רבות לגביהם .וכך גם בר -לב ) ,1995עמ' :(24
צעירים רבים שואלים שאלות ואינם מסתפקים בתשובות סטנדרטיות לשאלות
ולספקות המציקים להם  ...הדור הצעיר לא מוכן לקבל תשובות קיטבג  ...הרבה
הורים ומחנכים שצריכים לתת תשובות אינם נותנים אותן  ...וכשהצעיר רואה
שהדת לא מספקת לו תשובות הגיוניות לשאלות הקיומיות המציקות לו ,זה עלול
לגרום לו לעזוב.
התקשורת ההמונית .התלמידים
גורם נוסף המשפיע על עמדותיהם של התלמידים הוא ִ
במערכת הממ"ד חשופים באותה מידה כמו חבריהם במערכת המ"מ לרדיו ,לטלוויזיה ,לאינטרנט,
ולתקשורת הכתובה; כל אלה בהישג יד ורובם משקפים את התרבות המערבית ואת עמדותיה
)בר-לב ,1998 ,עמ'  .(124טענותיהם של ירון וברגר ,המדברות על שינויים בחשיבה ובתפיסות
עולם ,רלוונטיות גם ביחס לאנשים השייכים לעולם הדתי ,אשר החשיפה המרובה לתרבות
הכללית פיתחה אצלם תודעה מודרנית )י' כץ ,תשס"ד ,עמ'  .(82-81תודעה זו מערערת את
התמימות ,והיא עשויה להתנגש בתפיסה המסורתית של הנס ,כפי שנפרט בהקשר של הסביבה.
ראינו עד כה מחקרים סוציולוגיים הטוענים שצעירים רבים בוגרי החמ"ד מביעים חוסר
שביעות רצון מן הדרך בה למדו לימודי הקודש ,ומתארים את הדרך הזאת כפשטנית ,כ'שחור-לבן'.
לגבי תלמידים אלה יתכן ונדרשת חשיבה חינוכית מחודשת לגבי דרכי הוראת לימודי הקודש.
ברם ,יש לשקול אם תלמידים שאינם מביעים חוסר שביעות רצון מלימודיהם עשויים להרוויח אף
הם מגיוון דרכי הוראה .שיקול זה נובע מאבחון בעיה ,אבל בניגוד לבעיות שהעלינו עד כה ,בעיה
זו אינה מורגשת דווקא במציאות היומיומית; היא קשורה לשיקולים ארוכי-טווח של עיצוב הלומד
הדתי ,פיתוח חשיבתו ,והכשרתו להתמודדות עם העולם הפתוח והרחב .לדעת שורצולד )שם ,עמ'
 (36החינוך הדתי חייב לקחת על עצמו את המשימה להכין את חניכיו למפגש עתידי עם ערכי
החברה המודרנית והמשתנה ,ערכים שהם אוניברסליים וחילוניים ברובם .לשיקולים ארוכי-טווח
מן הסוג הזה נתן גם שוואב את דעתו ) ,1973עמ' :(511
… we wonder whether the heavy hand of self-interested adulthood may
not be bearing too heavily on childhood and whether the past and what the
past found useful may be weighing too heavily on the present and the
future … one vital criterion (of the curriculum) must be what is best or
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good or satisfying to the learner as a child, as a human being, and as a
citizen … Amid concerns for subject matter, we note the vital role of the
16

child`s present and future .
אם ניישם את דברי שוואב על הסוגיה הנידונה ,נוכל להסיק שראיית ההווה והעתיד ,ולא
רק העבר ,תחזק את הטענה שרוב התלמידים ,אם לא כולם ,יֵצאו נשכרים דווקא מחשיפה
לגישות שונות בלימוד סיפור הנס המקראי ,ואין להסתפק בגישה אחת ויחידה .דיון רחב יותר
בשאלה זו יתקיים במסגרת הניתוח ההרמנויטי של סיפור הנס המקראי )בפרק השלישי( ,וכאן
נסתפק בנקודה אחת :התלמיד שאינו נחשף לגישות שונות לסיפור הנס המקראי עלול למצוא את
עצמו בבוא העת מתעמת עם הגות המערערת את תפיסת עולמו הדתית וההשקפתית .מאק מתאר
את ההלם שחש בוגר הממ"ד כאשר הוא פוגש לראשונה ,ללא כל הכנה מראש ,את מסקנות חקר
המקרא )תשנ"ה ,עמ'  ,(224ויש לשער שבדרך דומה יגיב התלמיד השומע שניסי המקרא הם
'מיתוסים'' ,סוגות ספרותיות' ,או 'המצאות של פשוטי העם' .מורה המתחלק עם תלמידיו את יחס
המחקר לסיפורי ניסים ,מכשיר אותם לכניסה לעולם הגדול ,ומכין אותם לקראת האתגר
שההשכלה הכללית מעמידה בפני האמונה הדתית .על המפגש הצפוי בין בוגרי החמ"ד לבין
עמיתיהם במסגרת הצבא והאוניברסיטה כותב בר-לב ) ,1995עמ' :(25
כמעט כל בניו )של הציבור הדתי המודרני( מגיעים לצבא וממשיכים אחר-כך
לאוניברסיטה  ...ההיחשפות קיימת בכל מקום .ובהיחשפות הזאת לא תמיד יש להם
מה לומר .לא תמיד הם מוצאים את עצמם מסוגלים להתמודד.
גם פישרמן דוגל בעידודה של החשיבה הביקורתית ,ודווקא בהקשר של החינוך לאמונה
) ,1998עמ'  .(70אין להמתין עד שהמתבגרים מעלים קשיים ותהיות בנושאים אמוניים ,אלא
לספק ,לביקורת ,ולחשיבות ההתלבטות" .בהסתמכותם על מקורות היהדות יתמודדו עם
לחנכם " ָ
ספקותיהם ,ויוכלו לגבש את זהותם האמונית הבוגרת )שם( .גם לדעת שורצולד )שם ,עמ'  ,(37יש
ֵ
להרחיב את הדיונים בכיתה בענייני השקפה והגות של היהדות ,כדי להפגיש את התלמיד עם
העושר המחשבתי הקיים במקורות אלה בהתמודדותם עם תהפוכות הזמן.
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השווה דיואי ,1960 ,עמ' :12-11
 ...העובדות והאמיתות בנסיונו הנוכחי של הילד ואלו הכלולות בחומר-הלימודים הן גדרי ראשית ואחרית של ממשות
אחת  ...הלימודים ,כפי שהסכמנו ,משקפים את אפשרויות ההתפתחות הטבועה בניסיון הגולמי הבלתי-אמצעי של
הילד  ...ראיית התוצאה משמעה ידיעת הכיוון שבו נע הניסיון הנוכחי ,אם הוא נע באופן נכון ותקין .הנקודה
הרחוקה  ...קונה חשיבות מרובה ברגע שאנו רואים אותה כמגדירה את כיוונה הנוכחי של התנועה.
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לסיכום ,עמדנו בקטע זה על הרכב האוכלוסיה הלומדת בבתי ספר של החמ"ד ,ועל
הבעייתיות הקיימת בהוראה פשטנית ,חד-גונית של סיפור הנס המקראי עבור ציבור זה ,הן בטווח
הקצר ,הן בטווח הארוך .בסוף הקטע התייחסנו למטרות-על של הלימוד המקראי ,כאשר חלקן
באות לידי ביטוי רק לאחר מספר שנים .אנו רואים הצדקה בהרחבה זו ,הן על בסיס תורתו של
שוואב ,הן על בסיס מטרות הוראת המקרא שהחמ"ד בעצמו מציב :אהבת התנ"ך ,אימוץ אורח
חיים דתי ,התמדה בלימוד תורה לאורך כל חייו של הלומד ,ויישום הלקחים הנלמדים הלכה
למעשה )מתוך 'הנחות היסוד של תכנית הלימודים למקרא' בתוך תכנית הלימודים למקרא של
17

הממ"ד ( .הוראה מצומצמת וחד-ממדית עלולה לפגוע במטרות אלו לאחר שיסיים התלמיד את
חוק לימודיו ויתעמת עם תורות הנוגדות את אלה שלמד בצעירותו.

 .2הסביבה בה צומחים התלמידים
שוואב כלל בסביבה את החברה הרחבה )העם היהודי; במקרה שלנו  -מדינת ישראל( ,את
העיר ,השכונה ,הסביבה החברתית ,המשפחה ,בית הספר ,תנועת הנוער ,והכיתה של הלומד.
הולץ ,הכותב על סוגיית הנחלת המסורת היהודית בהקשר היהודי-אמריקאי ,בונה על הקטגוריה
של שוואב ,ומגדיר ארבעה מעגלי סביבה :העולם הרחב והחברה; הקהילה הקרובה וההורים; בית
הספר; והכיתה ) ,2000עמ'  .(3לטענתו ,שוואב התעלם מהשפעת התרבות הרחבה יותר ,אותה
תרבות העוטפת את הילד ומשדרת לו מסרים גלויים וסמויים ללא הפוגה ,ובמקום זאת התמקד
שוואב ב'חברה' מצומצמת ,של הממסד החינוכי .מבחינתו ,השאלה הקרדינלית ביחס לסביבה
הינה כיצד ללמד את הטקסטים המקודשים ליהדות בשעה שהם סותרים את המושגים והאמונות
18

של החברה הסובבת  .נראה לנו ששאלת ההתנגשות בין ערכי החברה הכללית ,לבין ערכיהם של
הסביבה המצומצמת יותר ,אותה חידד הולץ ,משקפת נאמנה את אחת הדילמות העיקריות
בהוראת סיפור הנס המקראי .להלן נעמוד על ההתנגשות הזאת ועל השפעתה על תפיסותיו
והשקפותיו של הלומד ,לצד התייחסות לסביבות אחרות :בית הספר ,והבית.
כבר הזכרנו בקצרה את פקפוקיהם של כמה הוגים לגבי אמינות הניסים המסופרים במקרא
)דוגמת שפינוזה ,מכאן ,וגרינברג ,מכאן( וכעת נחזור לבחון כיצד מתייחסת החברה הכללית לנושא
הנס בכלל.
17
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ערכים אלה מתאימים להגדרה שטבע י' כהן , normative ground of educational visions :שראינו למעלה .אלה
ערכים שאינם ניתנים למשא ומתן ,ואמורים להוות בסיס רעיוני לתכנית הלימודים )ראה י' כהן ,1999 ,עמ' .(88
והשווה שורצולד ,שם ,עמ' .37-36
יתכן ששאלה זו טמונה גם בדבריו של זקוביץ ,הכותב על מונחים מקראיים הרחוקים מעולמם של תלמידינו
) .(1995הרחבה בפרק השלישי.
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 עירער המדע את, בעקבות מחקריו ומסקנותיו של ניוטון,עשרה-החל מן המאה השבע
:(99 ' עמ,1952 ,התודעה הדתית )סטייס
We have spoken of the sense of the remoteness of God as the first of the
psychological effects of Newtonian science which have tended to destroy
the force of religion in men`s minds … Science has everywhere
substituted natural causes of phenomena for the supernatural causes in
which men formerly believed.
תובנות אלה הפכו לנכס צאן ברזל בתודעה המודרנית עד כדי כך שאין זה לגיטימי כלל בשיח
 לייחס לאלוהים כל התערבות במה שמתרחש- המדעי – שהוא נתפס כשיח הנעלה ביותר
.(107-104 ' עמ,במציאות )שם
:(35-34 ' עמ,1998) מיסטיפיקציה של המציאות כותב גם הפילוסוף ג'ון סירל-על תהליך הדה
For us, the educated members of society, the world has become
demystified. Or rather, to put the point more precisely, we no longer take
the mysteries we see in the world as expressions of supernatural meaning.
We no longer think of odd occurrences as cases of God performing speech
acts in the language of miracles. Odd occurrences are just occurrences we
do not understand.
 המוכנה להודות שישנן התרחשויות שאינן מובנות,הסביבה העכשווית היא סביבה רציונלית
 והם אלה שקובעים מה, 'בעלי הבית' של אותה סביבה הינם אנשים מלומדים ושקולים.()עדיין
 הסביבה הזאת מרחיקה את הלומד מרחק רציונלי רב מסיפור הנס.'נחשב 'מתקבל על הדעת
הרוח- פ' ברגר מתאר את הלכי. ומכל אירוע שיכול להתפרש כהתערבות אלוהית,המקראי
,(5 ' עמ,1970)  הן בתוך קהילות שומרות מסורת, הן בחברה המערבית בכלל,השוררים
… there is strong evidence that traditional religious beliefs have become
empty of meaning not only in large sections of the general population but
even among many people, who, with whatever motives, continue to
belong to a church … the supernatural as a meaningful reality is absent
from the horizons of everyday life of large numbers, very possibly the
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majority, of people in modern societies, who seem to manage to get along
without it quite well.
איך תפיסות-עולם אלה ,שכבשו במידה גדולה את החשיבה המודרנית ,ומאפיינות את
החברה הכללית ,משפיעות על תלמידי הממ"ד ועל התכנים הנלמדים בבית הספר? ראינו לעיל את
הנתון שלפחות לרבע מן הילדים בחמ"ד יש הורה אחד שאינו שומר מצוות ,ושרוב רובם של
תלמידי הממ"ד באים במגע תמידי ובלתי-אמצעי עם העולם המערבי המודרני ועם השקפותיו.
הרב יונתן זקס ,רבה הראשי של אנגליה ,ניתח את העימות בין עולמו הרעיוני של ילד מסורתי
לבין ערכי הסביבה הרחבה שלו ) .(1990הסביבה שהיא העולם הרחב מעודדת אווירה של ספקנות,
באל
של הסתמכות על המדע ושיטות הגילוי שלו ,ושל התמקדות ב'אני' לעומת התמקדות ֵ
טרנסצנדנטי .סביבה זו מערערת את הבסיס המוצק של הדת ,בתפיסתה שאמונות ודעות דתיות
אינן נצחיות ,אלא תולדות של זמן מסוים .הסמכות של מבנים ומוסדות דתיים נחלשת מול
התגברות החירות האישית .שינוי במעמדה של האישה מחליש ,אף הוא ,את ההיררכיה המסורתית
של החברה הדתית )שם ,עמ' .(96
באחד ממחקריו הסוציולוגיים מונה בר-לב שלושה-עשר גורמים הפועלים על הנוער
המשתייך לחברה הדתית-לאומית ומאיצים את תהליך החילון בקרבם )תשנ"ו( .תרבות הפנאי
שהתפתחה במדינה בשנים האחרונות פלשה גם לחייהם של נוער דתי ,והותירה את רשמיה )שם,
עמ' :(233
מחד ,משקלם של הערכים והמוסדות הדתיים בעידן הפנאי הפך להיות שולי עד
אפסי ,במיוחד לגבי דפוסי הפנאי החוץ-משפחתיים .מאידך ,השפעתם של ערכי
הפנאי ומוסדותיו ,כולל אמצעי התקשורת ההמוניים ,היא טוטאלית וסוחפת עמה
גם חלקים ניכרים מן הנוער הדתי.
גם מערכת החינוך עצמה נושאת באחריות לתהליך החילון )שם ,עמ'  .(234המספר הרב של
תלמידים בכיתות הלימוד ,תופעה שהתפשטה בשנים האחרונות ,אינו מאפשר יחס אישי לכל נער
ונערה ,ומתבגרים המתלבטים בשאלות דתיות וקיומיות אינם מוצאים מענה בקרב אנשי הצוות.
אשר להורים ,אלה פחות פנויים לילדיהם מאשר בעבר ,עקב העסקתם ,הן של האבות והן של
האמהות ,במשרות ובעבודות תובעניות .בנוסף ,מתקשים הורים רבים בעידן המודרני להתוות דרך
לילדיהם ולשמש להם מודל ומענה בחיפושיהם אחר ה'אמת' .במידה גדולה איבדו הורים את
הסמכות הפורמלית המסורתית ,אבל לא הצליחו לעבור למילוי פונקציות אחרות שילדיהם
זקוקים להן )שם(.
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ניתוח זה מחזק את עמדתו של זקס שלילד הדתי חסרה אותה חברה תומכת שתאשר את
19

הנחות היסוד והשקפותיה של המסורת  .בעידן הכפר הגלובלי מגיעים הלכי הרוח של העולם
המערבי אל כל תלמיד באשר הוא ,ועשויים להשפיע עליו יותר מן ההשפעות מבית )בר-לב ,שם,
עמ' :(235
הפיכתו התרבותית של העולם המודרני לכפר גלובאלי הופכת את העולם כולו לגשר
צר מאד אחד ומחזקת ערכים ומגמות אוניברסאליים .דא עקא ,הדבר אינו מסייע
במיוחד למגמות החינוכיות של נאמנות פרטיקולארית לערכים של השבט היהודי
ככלל ושל הקבוצות הדתיות בפרט.
הילד הלומד את סיפור הנס המקראי מתמודד עם השפעות אלה המעודדות חילון וניתוץ פרות
קדושות .מתוך שהוא חשוף להלכי-רוח מודרניים ומערביים ,הוא מאמץ ספקנות ,הסתמכות על
ה'אני' הרציונלי ,וניפוץ מסגרות וחשיבה ממוסדות .כל אלה מערערים את הגישה הפשוטה,
הישירה ,ואף התמימה לכתבי הקודש ,ובמיוחד לסיפורי הנס שבמקרא.
דווקא לאור מציאות זו ,טוען ירמי סטוויצקי ,מנהל בית הספר הדתי 'הימלפרב' בירושלים,
מערכת החינוך הדתית חייבת לתווך "בין המסורת למודרנה ,בין עולם רציונלי-מדעי לעולם
אמוני"...
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החינוך הפונדמנטליסטי ,כהגדרתו ,הכובש לאחרונה את הגישה החינוכית המרכזית

ברבים ממוסדות חינוך דתיים ,מתעלם מן התמורות והתהפוכות שעוברת המציאות ,ומשאיר את
הלומד ללא הכוונה והדרכה בהתמודדותו עם עולם משתנה.
עם זאת ,ישנן השקפות אחרות המתחזקות בעידן הניו אייג' ) ( New Ageואותן ננתח
בהמשך ,במסגרת הטיפולוגיה של בעיות בהוראת סיפור הנס המקראי.

 .3אוכלוסיית המורים בבתי-ספר של הממ"ד ועמדותיהם
לפי חוק חינוך ממלכתי ,משנת תשי"ג )תיקון אחרון בשנת תש"ס(:
"חינוך ממלכתי דתי" פירושו – חינוך ממלכתי ,אלא שמוסדותיו הם דתיים לפי אורח
חייהם ,תכנית לימודיהם ,מוריהם ומפקחיהם ובהם מחנכים לחיי תורה ומצוות על
פי המסורת הדתית וברוח הציונות הדתית ...
בנוסף ,קובע החוק ש"המועצה לחינוך ממלכתי דתי רשאית לפסול ,מטעמים דתיים בלבד ,מינויו
או המשכת שירותו של מנהל או מפקח או מורה במוסד חינוך ממלכתי דתי" .ברור ,אם כן,
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השווה פ' ברגר ,1980 ,עמ' .18-16
20
'נגד החינוך הפונדמנטליסטי' ,מקור ראשון ,מדור שבת ,19.05.06 ,עמ'  .9השווה שורצוולד ,1990 ,עמ' .36
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שמורים המלמדים בבתי ספר ממ"ד אמורים להזדהות עם המסורת הדתית ,לקיים אורח חיים
דתי ,ולחנך את תלמידיהם בהתאם .מורה שאינו פועל בדרך זו מסכן את המשך העסקתו במסגרת
זו .מה תהיה גישתם של מורי הממ"ד להוראת התנ"ך ,בכלל ,ולסיפור הנס ,בפרט?
כדי לנסות לענות על שאלה זו ,נפנה למחקרים הדנים בעולמם האמוני של מורים
למקצועות קודש ,ועל השפעת אמונה זו על הוראתם.
במחקרם האיכותני על השפעת אמונת המורה לתנ"ך על הוראתו ,ראיינו שקדי והורנצ'יק
חמישים ושניים מורים לתנ"ך ,שכללו דתיים ,מסורתיים ,וחילוניים ) .(1995ראיונות-עומק בדקו
מהן הגישות האידיאולוגיות של המורה לטקסטים המקראיים ,ואיך אידיאולוגיות אלה משפיעות
על הוראתו .המחברים הגדירו 'אידיאולוגיית המורה' כהנחות היסוד של המורה ביחס לחשיבות
ולערך התרבותי של הטקסט המקודש ,יחד עם הדרך בה אידיאולוגיה זו צריכה להשפיע על
ההוראה )שם ,עמ'  .(107מורים רבים חשים במתח שבין תפיסותיהם האישיות את הטקסט לבין
הדרך בה הם אמורים להציגו בכיתה .מורה אחת ביטאה את המתח שהיא חשה במילים אלה:
I personally think that it`s very hard for a teacher to be free of the
ideologies and beliefs of the person who taught him as a child, which stay
with him and which I will, of course, pass on in a hidden way during the
teaching of the texts … (p.116).
מורה זו הצביעה על הרושם החזק שמשאירה 'גירסה דינקותא' על הלומד ,והשפעתה לעתיד בעת
שהוא הופך למורה .מסתבר מדבריה שהיא היתה מבקשת להשתחרר מדפוסי החשיבה והאמונה
שקלטה כילדה ,אבל היא מסופקת אם תצליח במשימה זו ,ולכן היא תעביר לתלמידיה כמעט בעל
כורחה את אותם התכנים .ג' דורף מאשרת את האמירה הזאת במחקרה על הנחות היסוד של
פרחי הוראה לתורה ) .(1996היא בחנה את אמונות המורה ביחס לחומר הנלמד )מה הוא מכיל; מה
ראוי להעביר לתלמיד מתוכו; שם ,עמ'  ,(23-15והיא מקדישה מקום רחב לשאלת האמונות
הבסיסיות של מורים לתורה ביחס למקורה של התורה )מקור אלוהי או מקור אנושי(,
והשלכותיהם על הוראתם .מתברר שאמונות אלה נקלטות בגיל צעיר ,ואינן משתנות גם בעקבות
השכלה גבוהה המציבה אלטרנטיבות אחרות .קיים גם קשר הדוק בין אמונות המורים ביחס
למקור התורה לבין דרך הוראתם את תכני התורה )שם ,עמ'  .(219-216למרות שאמונה במקור
האלוהי של התורה אינה בהכרח מכתיבה דרך מסוימת של הוראה ,מתברר שאמנם קיימת זיקה זו.
למשל ,מורה המאמין במקור האלוהי של התורה נוטה להציג רק פתרון אחד לקושי ,ואינו מציע
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מגוון אפשרויות .קשה לו לקבל חוסר בהירות בטקסט ,והוא חותר לפתרון סגור .המסקנה היא
שמורים מתאימים את הלמידה וההוראה לאמונות היסוד שלהם ,ומתעלמים מנתונים שאינם
עולים בקנה אחד עם אמונות אלה.
אם נניח שרק מורים המלמדים חומר 'דתי' מתקשים להשתחרר מדפוסי חשיבה והתנהגות
ישנים ביחס להוראתם ,מוכיחים חוקרים שתופעות דומות תקפות גם בחינוך באופן כללי .רוס
ועוד מצאו שהצלחת תכנית להכשרת מורים תלויה במספר גורמים ,וביניהםֵ :דעותיהם הקדומות
של פרחי ההוראה לגבי מהי הוראה טובה ,ההיסטוריה האישית של הלמידה אצל כל אחד ,והדימוי
העצמי של כל אחד ) ,1992עמ'  .(37-34גם כאשר תכנית ההכשרה משקפת למתכשרים מהן
דעותיהם ,אין בכוחה לשנות אותן )שם ,עמ'  .(37ואם ניתן לשנות משהו ,השינוי הוא "איטי ,קשה,
ותובע זמן רב" )שם ,עמ'  ,35תרגום ר.ו .(.אשר למורים ותיקים יותר ,הם מגבשים את הpractical -
 knowledgeשלהם על בסיס ההתנסות שלהם והאמונות לגבי מהי הוראה טובה .אם המערכת
החינוכית מבקשת לבצע שינויים בפרקטיקת המורים ,היא חייבת לעשות זאת על בסיס 'הידע
הפרקטי' הקיים אצל המורים ,ומתוך זה לעודד חשיבה חדשה )וורלופ ועוד .(2001 ,האפשרות
לשפר דפוסי הוראה תלויה ברצון של המורה ללמוד )= (will to learnהכולל פתיחות לדעות
אחרות ,רצון להכיר היטב את התלמידים באופן פרטני ,לקיחת אחריות על הלמידה ,ביצוע
רפלקציה על ההוראה ,ונכונות לקחת סיכונים ולא להסתמך רק על מה שנעשה בעבר )וון איקלן
ועוד .(2006 ,האמונות לגבי מהי הוראה טובה מעוצבות בדרך כלל בשנים הראשונות של ההוראה,
ומחוסנות במידה גדולה מפני סתירות ,תבונה ,זמן ,לימוד ,ונסיון .מחקר אחרון זה הוא אכותני
ואינו כמותי ,ולכן אין מסקנות לגבי אחוזי מורים ה'חפצים ללמוד' ,ועם זאת מתברר כמה
תעצומות נפש נדרשות מן המורה כדי שיחולל מהפך בדרכי הוראתו )על ההשלכות המעשיות של
מחקר זה ראה בהרחבה בפרק השמיני(.
מסתבר שמורי הממ"ד אינם יוצאים מכלל זה .מורים לתנ"ך בממ"ד ממשיכים ללמד בדרכים
המיושנות ,במיוחד בכל הקשור לשילוב הפרשנות הקלסית עם הוראת הטקסט המקראי )מאק,
שם ,עמ'  .(225קבעון זה נובע או מתוך רצון להעלים מן התלמיד את תוצאות המחקר החדש
במדעי היהדות כדי לשמור על רמתו הדתית של התלמיד ,או מתוך בורות לידע החדש המצטבר,
או מתוך החלטה מודעת להימנע ממגע עם הבלתי-מוכר .ניתן לשנות את המצב באמצעות מפגש
בין תחומי הדעת של המקרא ושל דיסציפלינות כמו הסטוריה ,ארכיאולוגיה ,וספרות .רק מתוך
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התמודדות עם החידושים של המחקר יוכל החניך לעמוד בפני האתגרים שיוצבו בפניו ביציאתו מן
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החממה הדתית ,אל העולם הרחב .
התמונה המצטיירת במיוחד על פי דורף ומאק היא של ציבור מורים המתחנכים על פי
קווים ברורים ,הדוגלים – במודע או שלא במודע  -בדעות שהם בעצמם קלטו בתור תלמידים,
ואינם מאמצים בקלות דעות אחרות או גישות חדשות בהוראה .אם בעולם האורתודוקסי
התפיסה ה'מילולית' של התנ"ך היא התפיסה הדומיננטית ,כפי שהצגנו לעיל )וכפי שנוכיח ביתר
שאת בהמשך( ,סביר להניח שהמורה למד את סיפור הנס המקראי בדרך זו כשהיה תלמיד ,וכך
יתכן שיציג אותו .מחקרה של דורף מלמד שברוב המקרים המורה לא יעודד את תלמידיו לחפש
דרכים אלטרנטיביות להבנת הסיפור ,מבחינת 'לא תעירו ולא תעוררו' .שתיקת המורה בהקשר זה
יכולה להיתרגם על ידי התלמידים כדה-לגיטימציה של שאלות מסוימות ,תופעה אותה מכנים הוגי
חינוך ") "the hidden curriculumאיזנר ,1979 ,עמ'  .(83-74לדידם ,הילד מתחנך לאמונות ,ערכים,
ודפוסי התנהגות בצורה סמויה ,וקולט אותם לעיתים שלא בדרך מודעת .כתוצאה מהיעדר אזכור
או תגמול מצד המורה ,לומד הילד מה באמת חשוב בעיני המוסד ,ומה שולי או אפילו שלילי.
לענייננו ,יתכן שהילד קולט שיש שאלות שמחוץ לתחום ,ולא כדאי לעורר אותן בתוך השיעור.
משום שהמורה אינו מעודד חשיבה פתוחה ,מבין הילד שכדי לזכות באהדת המורה ,עליו להימנע
משאלות 'מביכות' .יוצא אפוא שתלמיד שיתקשה לקבל את סיפור הנס המקראי כפשוטו )ועל
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קשיים אלה נרחיב בהמשך( לא יזכה ככל הנראה לשמוע כיווני חשיבה אחרים ממוריו .
אך גם בפני המורה המבקש לעורר את תלמידיו לחשיבה חדשה ולפתיחות – ויש להניח
שמורים כאלה קיימים גם בתוך המערכת הממ"דית  -ניצבת השאלה מתי ואיך לעשות זאת .לדעת
הולץ ) ,2003עמ'  ,(164המורה צריך להתחיל עם השאלה מה קשה לו בטקסט ,ורק אז לשקול אם
לתלמיד יש אותו קושי .המורה עשוי להעלות בשיעור שאלה המעסיקה אותו ,ולגלות ששאלה זו
כלל איננה מטרידה את תלמידיו .הולץ מתאר כיצד ציפה שנס קריעת ים סוף יטריד את תלמידיו,
והצטייד במספר גישות פרשניות לסיפור ,אך כאשר קראו את הפסוקים המתארים את הנס אף
אחד מתלמידיו לא הגיב )שם(:
21

ברוח דומה מבקר אוריאל סימון את סדרת דעת מקרא ,השואפת לייצג גישה 'מסורתית-מדעית' כדבריה .סימון
טוען שהעורכים בעצם בחרו בגישה השוללת את פירות המחקר ואת גילויי הביקורת ההיסטורית-פילולוגית..
מתוך חשש מפני פתיחת אשנב לעולם הביקורתי ,נמנעים העורכים מלהעלות את השאלות הנובעות מידע
מחקרי מצטבר .כתוצאה מכך ,לא סללו העורכים דרך חדשה בלימוד המקרא ,ולא פיתחו דרכים יצירתיות
להבנתו ) ,2002עמ'  .(38-37ועם זאת ,סדרת דעת מקרא מביאה ומנתחת לדעתנו ממצאים חשובים ממחקרים
מדעיים ,ומפענחת מבנים ואמצעים ספרותיים .היא משמשת משאב חשוב למורי הממ"ד המחפשים פרשנות
הפשט הקרובה לתודעה המודרנית ,ובעבודה זו נסתמך על מספר תובנות של עורכיה ביחס לסיפורי נס.
22
בסעיף זה קישרנו בין המסרים הנמסרים על ידי המורים לבין אופן קליטתם על ידי התלמיד.
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I was shocked. I asked them, so what do you think about this splitting of
the sea? And they answered, “It`s a miracle – what`s the problem?” I had
not taken into consideration at all that my difficulties with miracles were
not their difficulties with miracles (italics in original).
המורה נדרש אפוא לשקול אם עליו לעורר את תלמידיו לשאול את השאלות המעסיקות אותו ,או
לחלופין לכוון את הלימוד וההוראה על פי הנושאים המעניינים את הלומדים .הבאנו למעלה את
הדעה שהוראת המקרא על פי דרך אחת ויחידה חוטאת לרוח המקרא עצמו .אך לדעת הולץ
קיימת גם סכנה אחרת :הבאת 'תשובות' פרשניות לשאלות שאינן מנת חלקם של התלמידים .עם
זאת ,יש לציין שהולץ תיאר סיטואציה של הוראת מבוגרים ,ואילו עיוננו נסב סביב הוראת ילדים
ונוער .ראינו למעלה דעותיהם של חוקרים שרצוי שישקול המורה בעיות שאינן קיימות כרגע ,אבל
עלולות להתעורר בעתיד ,ודבר זה רלוונטי במיוחד להוראה בבית הספר .מכל מקום ,יתכן ויציעו
דורף והולץ למורים בהקשר זה להיות מודעים להבדלים בין צרכי המורים לצרכי התלמידים ,ובין
צרכים מידיים של תלמידים לצרכים שיתפתחו בעתיד.
לסיכום ,שירטטנו על פי מחקרים סוציולוגיים את מרכיבי ומאפייני שלושה מתוך ארבעת
ה commonplaces-של החינוך :הלומדים ,המורים ,והסביבה .היסקנו מתוך מחקרים אלה את
עמדותיהם ותפיסותיהם לגבי מושג הנס ,ואיפה עלולים להתעורר קונפליקטים והסתייגויות ביחס
לסיפור הנס המקראי והוראתו .על מנת לאתר ולנתח יותר לעומק את הבעיות העלולות להתעורר
בהוראת סיפור הנס המקראי במסגרת הממ"ד ,בהתחשב בנתונים שהבאנו למעלה ,נציג טיפולוגיה
של הבעיות ההוראתיות שבפניהן ניצב המורה.

ד .טיפולוגיה של בעיות הוראת סיפור הנס המקראי במסגרת
הממ"ד
כאמור ,בחלק זה של הפרק נסווג וננתח את הבעיות שסיפור הנס המקראי עשוי לעורר
בעידן המודרני אצל התלמיד ,המורה ,או החברה ,או בשילוב ביניהם .בעיות אלה ,כפי שנוכיח,
נובעות משיקולים אימננטיים  -בעיה פנימית בתוך הנס – אך גם מניתוח המטען הרעיוני והדתי
שמביא איתו התלמיד בפוגשו את סיפור הנס המקראי ,שהוא בחלקו נחלת התרבות המערבית
הסובבת אותו .ניעזר כאמור בקטיגוריות שמציע רוזנק בהקשר של חינוך יהודי )ראה מבוא ,עמ'
 :(2בעיות מן הסדר הראשון ,שהן 'פנימיות' ,ובעיות מן הסדר השני ,שהן 'חיצוניות' )רוזנק,
תשל"ו ,עמ'  .(6נגדיר בעיה פנימית בהקשר של הנס כהתנגשות או כסתירה בינו לבין ערך או רעיון
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מקראי אחר .נגדיר בעיה חיצונית בהקשר זה כסתירה בין הנס לבין ערך יהודי אחר או בינו לבין
התודעה המודרנית.

 .1בעיות קוגניטיביות/רציונליות

23

נגדיר בעיות קוגניטיביות/רציונליות כהתנגשות בין הידע באשר לפרטי הנס ומטרותיו לבין
ידע אחר שנמצא אצל התלמיד המוחזק אצלו כאמת .יתכן וידע זה הוא פרי הדעת או התודעה של
החברה שבה חי התלמיד.
ההתנגשות בין התפיסה המדעית לבין האמונה בניסים על-טבעיים :בעולם המודרני ,תפיסת
העולם המדעית מוחזקת כדרך הטובה ביותר להגיע לידע .רבים רואים את המדע כ"אובייקטיבי,
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אוניברסלי ,רציונלי ,ומבוסס על נתונים מוצקים שנצפו" )ברבור ,1997 ,עמ'  ,77תרגום ר.ו. (.
לעומת 'האובייקטיביות המדעית' נתפסת הדת כ"סובייקטיבית ,סקטוריאלית ,רגשנית ,ומבוססת
על מסורות או סמכויות החולקות אחת על רעותה" )שם ,תרגום ר.ו (.ברבור ) ,1966עמ' (144-137
משרטט תמונה מאד כללית של השיטה המדעית אשר באמצעותה מסיקים מהו חוק טבע :החוקר
צופה בתופעה מסוימת ובונה היפותיזה ,והוא עורך ניסויים כדי לבחון את ההיפותיזה המשוערת.
על סמך ניסויים אלה הוא בונה תיאוריה יותר כללית ,ושוב עורך ניסויים שישפיעו על ניסוח
התיאוריה .תהליך זה מושפע מגורמים נוספים :הידע המצטבר בקהיליה המדעית עד לאותו זמן,
והכישרון של החוקר לפרש נכון את הנתונים שהוא מלקט .לפעמים תיאוריה או קבוצת תיאוריות
מולידות 'חוק' כאשר החוקר משתמש הן בידע קודם ,והן בדמיון ,כדי לתאר ולפרש תופעה שלא
היתה מובנת עד אז .תוצאות התהליך עוברות ביקורת נוספת אצל מלומדים ומדענים אחרים,
ולפעמים הן בעצמן מולידות תיאוריות חדשות .מכל מקום' ,המתודה המדעית' נתפסת כדרך
המקובלת ביותר להבין את המציאות ואת הטבע ,והתלמיד מפנים את דרכה ואת ערכה .המדע
המודרני מניח אחידות ויציבות בטבע ,והוא חשדני כלפי כל תופעה המפריעה לסדר הזה )הסה,
 ,1965עמ'  .(38מה קורה כאשר הילד נדרש ללמוד את חוקי הטבע בשיעורי מדע ,ולהאמין בסיפורי
הנס בשיעורי תנ"ך? תיתכן התנגשות היוצרת אצל הילד "דיסוננס קוגניטיבי" )פסטינגר ,1957 ,עמ'
 .(17-9הקוגניציה היא פיסת ידע ,וכל אחד מחזיק בתודעתו בכל רגע מספר רב של קוגניציות .שתי
קוגניציות יוצרות דיסוננס כאשר האחת נובעת מן ההיפוך של השנייה .במקרה בו אנו דנים ,יתכן

23

24

יש לציין שהגדרת הבעיות איננה חדה ,ויש חפיפה מסוימת בין סוגי הבעיות .למשל ,בעיה יכולה להיות גם
קוגניטיבית וגם תיאולוגית.
לא נתייחס לתפיסות פוסט-מודרניות למדע ,שכן רוב רובם של התלמידים והמורים שנעסוק בהם אינם מבינים את
המדע בהתאם לתפיסות אלו.
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והילד מחזיק בקוגניציה שהעולם מתנהל על פי חוקי טבע קבועים ,בלתי-משתנים ,ובלתי-תלויים.
התלמיד לומד ,למשל ,שהוכח על פי נתונים מדעיים שכדור הארץ מסתובב סביב השמש ,הוא לא
ישנה את מסלולו ,והוא לא ייעצר .מאידך ,הוא לומד בסיפור מקראי שהשמש מסתובבת סביב
העולם )או כדור הארץ ,לפי המונחים שלנו( ,והשמש יכולה להיעצר )ראה יהושע י ,יב-יג(.
הקוגניציה השנייה הפוכה מהראשונה ,ולכן נוצר דיסוננס .כל אדם החש דיסוננס מנסה להפחית
מעוצמתו ,ודרך אחת היא לקבל את אחת הקוגניציות ,ולדחות את השנייה )שם ,עמ'  .(19-18לדעת
גרינברג ,ההתנגשות הבלתי-נמנעת בין נס ומדע תוביל לדחיית הנס ,ובסופו של דבר לפקפוק
במהימנות התנ"ך כולו ) ,1984עמ'  .(279כל זה מהווה דוגמה לבעיות העולות מתוך אינטגרציה בין
חומר )פיסות ידע שונות( ,סביבה )התומכת במדע( ותלמיד )הסובל מדיסוננס קוגניטיבי(.
אחת הדרכים להתמודד עם האתגרים שהמדע מציב בפני האמונה בניסים היא להראות
שגם המדע אינו מוחלט ,ושמדענים מודרניים מודעים לכך שהידע שלהם הוא בגדר תיאוריה
העשויה להתהפך עם הניסוי הבא )ענבל ,תשס"ג( .למשל ,כותב הוקינג ) ,1989עמ' :(19
כל תיאוריה פיסיקלית היא ארעית תמיד ,במובן זה שהיא רק בגדר השערה .לעולם
אי אפשר להוכיח אותה .אין זה משנה כמה פעמים יעלו תוצאות הניסויים בקנה
אחד עם איזו תיאוריה ,לעולם איננו יכולים להיות בטוחים שתוצאות הניסוי הבא
לא יפריכו את התיאוריה.
ועם זאת ,נראה לנו שעמדה זו לא תשכנע את המאמינים במדע לפקפק במסקנותיו
העדכניות לגבי העולם הפיסיקלי .הגם שהמדע אינו יכול להסביר באופן מלא את כל תופעות
הפיסיקה ,הוא ללא ספק מקדם את הידע האנושי לגביהן ,ומשכלל ללא לאות את כליו ואמצעיו
כדי להגיע לידע יותר מדוייק .גם בתוך אי-הוודאות ,המדע המודרני נוחל הצלחות רבות בנתחו
את העולם הפיסי ,ותפיסתו של האדם מן השורה היא שאפשר לסמוך על מסקנותיו כל עוד לא
הופרכו באמצעות ניסוי אחר.
הבעיות שצויינו לעיל שייכות אם כן לקטיגוריה של הסדר השני ,באשר הן מצביעות על אי-
נוחות במפגש בין הנס לבין תופעה חיצונית שהתלמיד מכיר או חווה .מתוך כך עשוי התלמיד
להסיק שפשט המקרא במקרים מסוימים חוטא לאמת כפי שהיא נתפסת על ידו.

 .2בעיות תיאולוגיות
נגדיר בעיה תיאולוגית כהתנגשות בין פרטי סיפור הנס ומטרותיו לבין אמונות ודעות ביחס
לאל ואופי הנהגתו כפי שמוצגים הן בהקשרים אחרים במקרא ,והן במסורת הרבנית .בעיות
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ששורשן במקרא עצמו הינן מן הסדר הראשון ,ואלה המתמודדות עם שאלת מהות הנס על רקע
ערכים דתיים אחרים או על רקע מציאות השונה מזו של המקרא ,שייכות לסדר השני.
)א( הנס כמוכיח את מציאותו של אל כל-יכול  -במקרא ובחלק מהוגי הדעות הקלסיים ,משמש
25

הנס לא פעם הוכחה למציאותו וליכולתו של האל  .הנס בא כדי 'להתוות דרך ,לשכנע' )קורמן,
תשכ"ח-ט ,עמ'  ,(48והוא הכלי היעיל ביותר לחינוך לאמונה )שם( .ניתן אף לטעון שככל שפלאיותו
של האירוע גדולה יותר ,כוח שכנועו גדול יותר .הנס מציג ומוכיח שאלוהים קיים ומתערב בנעשה
עלי אדמות ,ואין הנס סתם מאורע מתמיה )קליין ,תשס"א ,עמ'  .(7גם כשר טוען )תשמ"א ,עמ'
 (112שהאירוע הניסי נועד לפאר את שמו של ה' ,על ידי כך שהוא מגלה את עוצמתו ואת שליטתו
בעולם .אולם לדעת ישעיהו ליבוביץ ההתמקדות בניסים תוביל דווקא לעירעור האמונה באלוהים
)תשמ"ב ,עמ'  .(66-65שימת דגש על הניסים מחנכת לאמונה התלויה בדבר :יש נס  -מאמינים; אין
נס  -אין מאמינים .אמונה המושתתת על הנס תתערער בעידן שאין ניסים גלויים .זאת ועוד.
דווקא התנ"ך מלמד ֶשאלה שחוו ניסים גדולים לא התמידו באמונתם; בני ישראל במדבר הביעו
26

חוסר אמונה בה' למרות שחוו ניסים גדולים  .נחמה ליבוביץ יורדת לעומקה של תופעה זו,
בהתייחסה לחטא העגל ,המתרחש ארבעים יום אחרי המאורע הניסי של מעמד הר סיני )תש"ל,
עמ' :(400-399
אין ניסים גלויים ,מאורעות נפלאים חד-פעמיים משנים את האדם ,את טבעו ,את
הרגליו .הם רק מזעזעים אותו באותו רגע ,אך אין הם מנתקים אותו מעולמו,
מהשגותיו ,מעברו ,מהרגלי חייו.
אם כן ,לפי שני ההוגים האחרונים ,חינוך לאמונה באלוהים המתבססת על חווית הנס עלול
להיכשל ,הן משום שהנס בימינו נדיר למדי ,והן משום שהאירוע הניסי אינו מסוגל בדרך כלל
לשנות לאורך זמן את תפיסת העולם של החווה אותו .במקרה הזה אנו עדים לבעיה של שני
הסדרים :אותו נס האמור על פי התנ"ך עצמו לחנך לאמונה באלוהים ,אינו מתאים לחינוך זה,
ולכן גם בעידן המודרני קטנים הסיכויים שהוא ישחק תפקיד בחינוך לאמונה.
25

במקרא הדגש הוא יותר בכל-יכולתו של האל ,משום שהאמונה במציאות אל או כוחות אלוהיים היתה משותפת
לעמי העולם העתיק )היינמן ,תשל"ח ,עמ'  .(302-297אשר לכוחו של הנס להוכיח את מציאות ה' ואת כוחותיו לדעת
ההוגים הקלסיים ,ראה :הקדמת רד"ק לספר בראשית )מהדורת תורת חיים ,מוסד הרב קוק ,תשמ"ו ,עמ' יב(; רמב"ן
לשמות פרק יג פסוק טז:
ועתה אומר לך כלל בטעם מצות רבות .הנה מעת היות ע"ג בעולם מימי אנוש החלו הדעות להשתבש באמונה ,מהם
כופרים בעיקר ואומרים כי העולם קדמון ,כחשו בה' ויאמרו לא הוא ,ומהם מכחישים בידיעתו הפרטית ואמרו איכה
ידע אל ויש דעה בעליון )תהלים עג יא( ,ומהם שיודו בידיעה ומכחישים בהשגחה ויעשו אדם כדגי הים שלא ישגיח
האל בהם ואין עמהם עונש או שכר ,יאמרו עזב ה' את הארץ .וכאשר ירצה האלהים בעדה או ביחיד ויעשה עמהם
מופת בשנוי מנהגו של עולם וטבעו ,יתברר לכל בטול הדעות האלה כלם ,כי המופת הנפלא מורה שיש לעולם אלוה
מחדשו ,ויודע ומשגיח ויכול.
ראה גם אברבנאל בפירושו ליהושע י' ,יב-יג.
26
כשר טוען טענה דומה .גם 'ניסי נסיון' וגם 'ניסי ראייה' "מתגלים כמוגבלים בחלקם מבחינת השפעתם על בני אדם"
)תשמ"א ,עמ' .(151
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27

28

)ב( היעדר הנס בימינו  -הנס המקראי מתרחש לא פעם כתגובה אלוהית לצדיקות  ,לתפילה ,
30

29

לחזרה בתשובה  ,או למנהיגות אמיצה של גיבור אומה  .הוא יכול לבוא גם כביטוי לרצון ה'
32

31

להוכיח את קיומו ועוצמתו  ,או להוכיח את אמיתת נביאו  .תופעות כמו צדיקות ,תפילה ,חזרה
בתשובה ,ומנהיגות אמיצה ,בוודאי קיימות גם היום .אם כן ,יוכל המאמין לשאול :למה אין
מתרחשים ניסים בימינו? אם התנ"ך מציג את דרכי האל בעולם ,מדוע האל אינו פועל כפי שפעל
בתקופה המקראית? היעדר זה מערער את האמונה בניסים ,ומעורר את השאלה התיאולוגית כיצד
33

גומל האל לחסידיו  .מתוך אכזבתו מאי-ביצוע ניסים בעת הזאת ,תוהה התלמיד אם אמנם
המציאות המתוארת במקרא משקפת אמת עובדתית היסטורית )ג'ייקובס ,1995 ,עמ'  ;111ת' רוס,
תשמ"ז ,עמ'  .(84-83בעיה מן הסדר השני – אי התאמה בין התיאור המקראי לבין המציאות
העכשווית – עלולה לערער את האמונה הבסיסית בסיפור הנס ,שהיא בעיה מן הסדר הראשון.
34

)ג( האמונה בניסים מעודדת גישה פסיבית לחיים )שץ ,1996 ,עמ'  . (154-153במקום להתאמץ
ולעשות ,האדם נשען על אמונתו ש 'ה' ישמור' ו'ה' יעזור '.אמירות אלה מחנכות לתלותיות,
ומבחינה מוסרית עלולות להפקיע מן האדם את תחושת האחריות המוטלת עליו לדאוג לזולת
35

ולמה שקורה מסביבו ,כי הרי הכל בא מאת ה'  .המשותף לשץ ולי' ליבוביץ הוא ההנחה שהתלמיד
לוקח ברצינות את סיפור הנס ,מאמין בו ,ומסיק ממנו מסקנות הקשורות לחייו-הוא .שניהם
מצביעים על תלות מסוימת שמתפתחת אצל האדם המאמין בנס .ליבוביץ מתמקד ברובד הדתי,
ושואל איך הנס משפיע על הקשר בין האדם לאל .תשובתו היא ,שמצד אחד ,הוא עלול לפתח
תלות בנס ,שרק באמצעותו הוא יאמין בה' .מאידך ,לנס אין הכוח האמיתי לגרום לאדם להתמיד
בעבודת ה'.

ואילו שץ ,המניח שהנס עשוי למלא תפקיד בעיצוב תפיסת עולמו של האדם

בכללותה ,מתמקד בהשלכות אפשריות על גישתו המוסרית של המאמין ושואל :איך הנס משפיע
על הקשר בין האדם לחברו ,ולסובב אותו? לדעת שניהם ,הנס עלול לגרום לעיוותים בתפיסת
27

ראה בר' יב ,יז ,ה' מנגע את פרעה כדי להציל את שרה; בר' כא ,ב ,לידת יצחק לשרה ולאברהם; מל"ב ד ,האישה
השונמית זוכה בבן.
28
ראה שופ' טו ,יט ,ה' נענה לתפילת שמשון ומבקע מכתש ,כדי שיוכל לשתות מים; יש' לח ,ה' נענה לתפילת חזקיהו
ומאריך את חייו.
29
ראה שמ"א ז ,בנ"י חוזרים בתשובה וה' מושיע אותם מיד פלישתים.
30
ראה שופ' ד' ,ה' מהמם את מחנה כנען בזכות ברק ודבורה; מל"א יח ,אליהו בהר הכרמל.
31
ראה שמ' י ,א-ב; יד לא; יהושע ג ,י; שופ' ו ,לו – מ; ועוד.
32
ראה שמ' יד ,לא; במ' טז ,כח-לה; מל"א יז ,יז-כד.
33
יש לציין שכבר בתוך המקרא ישנם קולות המביעים תמיהה ותסכול לנוכח אוזלת היד של ה' ,ואי-נכונותו לחולל
ניסים כפי שחולל בעבר .ראה :שופ' ו ,יג; תהל' מד; שם עד ,י-יז.
34
א' שגיא וי' שטרן כתבו דברים דומים בקשר לסיפור יציאת מצרים )הארץ' ,הפיתוי שבנס ,העוצמה שבהתנסות',
גליון פסח תשס"ו ,12.04.06 ,עמ' ב.(8
35
בפירוש רמב"ן לבר' ו ,יט ,שהבאנו לעיל ,ראינו שרמב"ן חש במתח שבין הציפייה לנס לבין השתדלותו של האדם
לשנות את המציאות.
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36

האדם את חובותיו הן כלפי האל ,הן כלפי הזולת  -ואולי אף כלפי עצמו  .חובות אלה מנוסחות
במקרא פעמים רבות ,כאשר האדם נצטווה לקחת אחריות הן על מעשיו )החל מאדם הראשון( ,הן
על גורלו של הזולת .אם האמונה בנס תערער את האחריות הזאת ,היא תוגדר כבעיה של הסדר
הראשון.
)ד( הנס כתיקון  -הבעיה שנדון בה כעת שייכת לסדר הראשון ,באשר היא מצביעה על סתירה בין
מטרת הנס לבין המסר שהוא אמור להעביר :מחד ,הנס במקרא אמור להוכיח את נוכחות ה'
בעולם ואת כל-יכולתו .מאידך ,כל שינוי בטבע כאילו מצהיר שהעולם שברא ה' הינו פגום ,וצריך
לעבור 'תיקון' כל פעם שהטבע אינו עונה על צורכי השעה .במקום שהנס יאדיר את שמו של האל,
הוא מייצג אותו כמוגבל )רוזנסון ,תשנ"א-ב ,עמ'  .(140-139גם כשר עומד על המתח בין 'בריאה
השלמות הזאת .הוא מוצא במקרא מקורות המצביעים על סדרי
ֵ
מושלמת' לבין נס המערער את
בראשית כמוצקים ,שלמים ,ובלתי-משתנים )תשמ"א ,עמ'  .(77-76אחרי המבול מבטיח אלוהים
)בר' ח ,כב(:
ָלי ְָלה לֹא יִ ְשׁבֹּתוּ:
ֶרע וְ ָק ִציר וְ קֹר ָוחֹם וְ ַקיִץ ָוח ֶֹרף וְ יוֹם ו ַ
אָרץ ז ַ
יְמי ָה ֶ
עֹד ָכּל ֵ
יש בפסוקים אלה רמז לכך שלא ישתנו יותר הזמנים והעונות" ,וספק אם יש בתפישה זו מקום
37

להתערבות ניסית מצד ה'" )כשר ,שם( .
החכמה ניתן למצוא רמז לסתירה שבין יציבותו של הטבע לבין פעילות ניסית.
גם בספרות ָ
על סמך ביטויים בקהלת כמו' :אין כל חדש תחת השמש' )א ,ט(' ,לכל זמן ועת לכל חפץ תחת
השמים' )ג ,א( מטעים כשר )שם ,עמ'  ..." :(77ספק אם ניתן לשבץ בדרך כל שהיא את הנס
בתפישתו של ספר קהלת" .גם הדרשן חש בסתירה בין דברי קהלת לבין התופעה הניסית ,ולכן
38

גישר ביניהם )פסיקתא זוטרתא ]לקח טוב[ בראשית פרק ב ,עמ'  ; (18-17אחרי שהוא מונה את
'עשרת הדברים שנבראו בערב שבת בין השמשות )ראה עמ'  (25הוא ממשיך:
 ...כי כל אלה ברא אלהים לעשות נסים וגבורות ,ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד,
לקיים מה שנאמר אין כל חדש תחת השמש )קהלת א ט( ,זה שאמר הכתוב ה'
בחכמה יסד ארץ כונן שמים בתבונה )משלי ג יט(.

36

לאחרונה הוקרן הסרט 'אושפיזין' הנסב סביב חייהם של זוג החוזר בתשובה בנוסח ברסלב ,וסרט זה זכה לתגובות
נלהבות .בסרט נעזרות הדמויות הראשיות בניסים מניסים שונים .הזוג הברסלבי מגיע כמעט לפת לחם ואז
מתערבת 'ההשגחה' ומביאה להם תרומה כספית מכובדת .ואני תהיתי  -למה אדם שבריא בגופו ובנפשו לא יעבוד
וירוויח את לחמו בכוחות עצמו? להערכתי הסרט מניח שעדיף לסמוך על הנס ,ומנסה להוכיח שמי שעושה זאת-
יוצא נשכר.
37
ראה גם :ירמ' לג ,כה; תהל' קמח ,א-ו.
38
מדרש זה מאוחר ,והוא מפתח מוטיב שראינו במסכת אבות.
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משתמע מדרשה זו שחכמת אלוהים מתבטאת בכך שהבריאה ,המושלמת ,כוללת בתוכה את
האמצעים שבהם יחוללו שינויים וניסים בעתיד .הכלל שאין חידושים בתוך הטבע לאחר ששת ימי
בראשית נשמר בקפדנות .יוצא אפוא שהבריאה ,המתבטאת בשגרת הזמנים ובהתפתחות הטבעית
של הנבראים ,היא העדות הבולטת ביותר לכוח האלוהי ולנשגבותו .דווקא הנס הסותר חוקי טבע
עלול לפגוע בתמונה המושלמת הזאת ,ולכן ביקש הדרשן לכלול את הנס בתוך הבריאה עצמה.
למסקנה דומה ,אם כי מתוך תפיסת עולם מנוגדת לגמרי ,הגיע שפינוזה .ראינו ששפינוזה האמין
שסיפור הנס הוא אחיזת עיניים אשר מטרתו לשכנע את פשוטי העם באלוהים כל-יכול .מה
שמכונה 'נס' במקרא הוא לדעתו אירוע שבני אדם אינם מבינים לאשורו ,ולכן הוא בעיקר ביטוי
לבורותם של בני אדם )תשכ"ב ,עמ'  .(66המוני העם מאמינים שהנס הינו הוכחה למציאות האל
ולכוחו ,אך ההיפך הוא הנכון :דווקא קיומם של חוקי הטבע הוא ההוכחה הנעלה ביותר לאלהים
בורא עולם )שם(:
...החוקים הכוללים של הטבע אינם אלא החלטות אלהים ,המתחייבות מהכרח
הטבע האלהי ושלימותו .לפיכך ,אילו נתרחש בטבע דבר הסותר את חוקיו הכוללים,
היה דבר זה בהכרח סותר את החלטת אלהים ,שכלו וטבעו .לשון אחר :אם יאמר
אדם ,שאלהים פועל דבר-מה בניגוד לחוקי-הטבע הרי הוא מוכרח לומר תוך-כדי-כך,
שאלהים פועל בניגוד לטבעו שלו ,ואין לך כשטות זו.
המסקנה המתבקשת מהפרת חוקי הטבע תהיה
 ...כי אלהים ברא את הטבע חדל-אונים כל-כך ,וקבע את חוקיו וכלליו עקרים כל
כך ,עד שהוא אנוס תכופות לסייעו מחדש ,אם הוא רוצה בקיום ובהצלחת הדברים
כחפצו; ולדעתי דבר זה רחוק בתכלית מן התבונה )שם(.
הנה כי כן ,הוגים מתוך המסורת ומחוצה לה הוטרדו מאותה הבעיה ,אך פתרונותיהם
שונים בתכלית :נאמני המסורת מצאו דרך לכלול את הנס בתוך מערכת הבריאה ,ואילו שפינוזה
שולל את עצם האפשרות של סתירת חוק טבע ,ורואה בה אשליה של בורים ופשוטי העם.
)ה( הנס בדתות שונות  -בעיה מן הסדר השני מתגלה כאשר מעמת הלומד את המסורת היהודית
עם דתות אחרות .אחת הקטיגוריות של ניסי המקרא היא 'ניסי ראייה' ,דהיינו ,ניסים הבאים
להוכיח את קיום ה' ,שליטתו ,והשגחתו בעולם )כשר ,שם ,עמ'  ;132-111הרחבה בפרק השני(.
אולם ,הוכחת אמיתותה של האמונה היהודית באמצעות סיפורי ניסים לוקה בחולשה ,שהרי
הלומד שייחשף לדתות אחרות יגלה שהרבה מהן נשענות על סיפורי ניסים כדי להוכיח את
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אמיתותם  .יום ) (Humeטוען שדתות המתבססות על סיפורי ניסים )ולדעתו רובן אמנם כאלה(
בעצם סותרות אחת את השנייה ,והקרקע נשמטת מתחת כל אחת מהן ) ,[1777] 1975עמ' ,(121
שהרי כל דת טוענת לבלעדיות ,בין היתר על בסיס הניסים שאלוהיהם חולל .כאשר מדובר בנצרות
הבעיה של 'תחרות' בין ניסים חריפה עוד יותר ,שכן קיים דמיון רב בין סיפורי ניסים מסוימים
40

במקרא לבין אלה שבברית החדשה  .ההכרה בדמיון הזה עלולה להחליש את אמינותה של
המסורת היהודית בעיני הלומד שהרי הלה עשוי לתהות :במה כוחם של סיפורי ניסים מקראיים
חזק או משכנע יותר מסיפורי ניסים נוצריים? מדוע יש להאמין בראשונים ,ולדחות את
41

האחרונים ?

 .3בעיות רגשיות
נגדיר בעיה רגשית כתחושה של אי-נוחות או אפילו רגש שלילי שמעורר הנס אצל הלומד
המודרני .קטיגוריה זו נובעת גם מן הקודמות שציינו.
)א( אכזבה המביאה לידי ספקנות ואדישות  -לימוד ניסי התנ"ך מפתח ציפיות אצל התלמיד
להתנהגות אלוהית מסוימת ,והלה תוהה למה אינו מזהה התנהגות זו במציאות שהוא מכיר.
42

הציפיה לנס שאינו מתגשם יוצרת בעיה רגשית של תסכול ,כעס ,או עצב ,המופנית כלפי האל .
דווקא התלמיד הדתי ,לעומת חברו החילוני ,חש באכזבה הזאת משום שציפיותיו יותר גדולות.
אכזבה זו עלולה להביא לידי אדישות כלפי סיפור הנס המקראי ,שהיא היפוכה ממטרת הסיפור:
להאדיר ולפאר את האל )ראה פרק שני ,מטרות סיפור הנס(.
)ב( הנס הפנטסטי והמוגזם  -בעיה רגשית נוספת נובעת מן השימוש בניסים מפליגים למטרות
הנראות פרוזאיות .אתון המדברת )במד' כב ,כח-ל( ,אש היורדת מן השמים פעם אחר פעם ואוכלת

39

ראהThe New Encyclopedia Brittanica, Macropaedia, Vol. 14, 1990. Entry Biblical Literature, pp. :
 ; 822-3.קליין ,תשס"א ,עמ'  ;17ג'ייקובס ,1995 ,עמ'  .110והשווה דברי אורבך )תשל"ח ,עמ' :(96
אין ספק שמעשי נסים מילאו תפקיד גדול בהפצתה של הנצרות בעולם העתיק  ...החשיבות המיוחסת להם בנצרות
מסתברת על רקע התחושה המשיחית והגשמת ייעודי הנביאים ...
40
השווה :ישו מאכיל את ההמונים שהלכו אחריו למדבר עם חמישה ככרות לחם ושני דגים )יוחנן פרק ו ,א-יד(
ואלישע מאכיל את העם )=בני הנביאים( עם עשרים ככרות לחם )מלכים ב ד ,מב-מד(; ישו מחייה את לזרוס
)יוחנן פרק יא ,מא-מד( ואלישע מחייה את בן השונמית )מלכים ב ד ,לב-לו(.
41
ביום  3.12.04הופיעה כתבה בעיתון 'הצופה' הדנה בתופעה של נוער יהודי הגדל בבתים דתיים ומתרחק מאורח
חיים דתי )בתוך השבוע" ,המורדים"( .להלן ציטוט מאחת המרואיינות )עמ' :(13
אני זוכרת את היום בו צפיתי לראשונה בתכנית דת נוצרית ששודרה בטלוויזיה בערוץ הלבנוני .צחקתי בלבי על
טפשותם ועל אמונתם העיוורת מעוררת הרחמים של הכמרים ואנשי הדת שהופיעו שם .אך באותה העת הבנתי
שכמו שדתם נראית מטופשת בעיני ,כך הדת שלי נראית בעיניהם .שאלתי עצמי מי באמת צודק? אני או הם?
היכן נמצאת האמת ומי מחזיק בה?
42
דוגמה לתסכול זה היא השאלה הידועה :איפה היה אלוהים בשואה? כמובן שיש בשאלות מעין אלה גם קושי
תיאולוגי.
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את שריו של המלך היריב )מל"ב א ,י-יד( ,מת הקם לתחיה לאחר מגע עם עצמות נביא )מל"ב יג,
כא( ,אדם השורד שלושה ימים בבטנו של דג  -כל אלה יכולים להיתפס כמוגזמים וגם כחסרי-
משמעות:
… the miracle of Jonah is not having been saved by a big fish and spit out
of its stomach onto dry land - if we take the story literally. These events
are the external form and to believe solely and literally in them has no
value, unless the celebration of the impossible and irrational is
considered a value (Copeland, 1989, p. 106; italics added).
הלומד עלול להרגיש שהמקרא יוצר או מתאר מצבים אבסורדיים .על דיבורם של הנחש והאתון,
למשל ,כבר העיר ר' סעדיה גאון )מובא בפירושו של אבן עזרא לבראשית ג ,א(:
 ...אחר שהתברר לנו ,שאין דבור ודעת כי אם באדם לבדו ,נצטרך לומר כי הנחש גם
האתון לא דברו ,רק מלאך דבר בשבילם.
ואם רס"ג סירב להאמין שהנחש והאתון אכן דיברו בכוחות עצמם ,על אחת כמה וכמה יתקשה
הלומד המודרני לקבל זאת .יהא הפתרון אשר יהא ,הבעיה עומדת בעינה .המשותף לרס"ג ולקורא
המודרני הוא ההכרה שהסיפור המקראי אינו משקף את המציאות כפי שהיא ,ואי-התאמה זו
יוצרת בעיות מן הסדר השני) .על ה'פתרון' של החלפת נחש במלאך ,ראה עמ' (.126-125
לא רק הכללתם של פרטים פנטסטיים עלולה לעורר בעיות רגשיות .עצם התופעה של
 – deus ex machinaהצלה ברגע האחרון על ידי התערבות בלתי-צפויה – עלולה לעורר גיחוך
וספקנות ,מחד ,או ציפיה נכזבת לתופעה דומה בימינו ,מאידך .בנוסף לדוגמת בליעת יונה על ידי
הדג ,המצילה אותו ממוות מיידי ,יש מקרי הצלה דומים :הגר )בר' כא ,יט( ושמשון )שופ' טו ,יט(
מגלים ברגע האחרון מקורות מים המצילים אותם ממוות; אנשי סדום מוּכים בסנוורים )בר' יט,
יא( ,וגם הארמים מוּכים בסנוורים )מל"ב ו ,יח( ,כדי להציל את אלה הראויים להינצל .כל אלה
עשויים להוות בעיה מן הסדר השני בגלל התנגשותם עם המציאות היומיומית הנחווית על ידי
התלמיד הרגיל.
)ג( בעיות רגשיות בעידן הניו אייג'  - New Ageעד כה הצגנו בעיות שסיפור הנס המקראי עלול
לעורר אצל הלומד ,כאשר רובן נובעות מן ההתנגשות בין התודעה המודרנית לבין התופעה
הניסית והצגתה במקרא .אולם ,ישנו סוג אחר של בעיה רגשית העולה לדעתנו דווקא מן ההקשר
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של הניו אייג'

43
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ומרוחות ניאו-חסידיות הנושבות לאחרונה במקומותינו  .קשה להגדיר במדויק

את השקפת העולם של הניו אייג' ,אולם ,אפשר למנות תכונות אופייניות של תנועה זו .היא
כוללת את האמונה בצמיחה אישית רוחנית ,העשויה לתת לאדם כוחות מיסטיים ,שהם כוחות
המאחדים אותו עם האלוהות .בין כוחות אלה נמנים :היכולות לריפוי-עצמי ולריפוי אחרים;
יכולות על-טבעיות אחרות כגון ראיית הנולד; ראייה חדשה של היקום; ובניית סדר עולם חדש.
אמונות אלה אינן מהוות דוֹגמה של דת חדשה מוגדרת ,והן עשויות להתחבר לדתות קיימות.
השקפת הניו אייג' מעודדת את המאמין לחפש פתרונות רוחניים אצל אנשים כמו 'מיסטיקנים',
קוסמים ואסטרולוגים )י' שוורץ ,1990 ,עמ'  .(62כידוע ,גם זרמים שונים בחסידות ייחסו ל'רבי'
כוחות מגיים ,ויכולת לחולל ניסים )דן ,1999 ,עמ' .(116
מצד אחד ,הדוגל בתפיסות מיסטיות אלה עשוי להזדהות רגשית עם סיפורי נס מקראיים,
ולא יחוש בבעיות הנובעות מההתנגשות בין המודרנה לבין ניסים .מאידך ,תפיסות אלה עלולות
להביא את המאמין לנטוש את הרציונליות ,ולהחיל את ה'על-טבעיות' על כל הקשור לדת.
ה'מיסטיקן המודרני' ,המחפש עזרה והכוונה אצל מקובלים ,מגידי עתידות ,ואסטרולוגים ,עשוי
לערבב בין כל הפעולות העל-טבעיות שהוא מכיר ,ולהתקרב לפעילות הדומה ל'עשיית ניסים':
הכישוף ,דבר שהתורה מזהירה מפניו ומקשרת עם עבודה זרה )דב יח ,ט-יח; על ההבדל בין נס
ומגיה נרחיב בפרק הבא (.זאת ועוד .ייחוס 'עשיית ניסים' לבני תמותה  -יהיו אשר יהיו  -עשוי
לטשטש את הייחוד שבניסי המקרא והם עלולים לאבד מעוצמתם .הנס עלול להפוך למעשה
שבשגרה ,שיכול להתבצע בידי בשר ודם על פי הזמנה .משום שניסים מייצגים הפרה של כללים
שאלוהים בעצמו קבע ,משמעותם נובעת דווקא מן השימוש המצומצם בהם )אריאל ,1995 ,עמ'
.(27-26
מצד אחד ,אסכולות מיסטיות ורוחניות לסוגיהן מעודדות את המאמין לפתח את תחושת
הפליאה .הנכונות הנפשית 'להתפלא' היא הבסיס להכרה באלוהי )השל ,1983 ,עמ'  ,(37שהרי
המאמין שניתן לספק תשובה רציונלית לכל תעלומה שבמציאות ,נהיה אדיש לנשגב )שם ,עמ' .(34
לעומתו ,האדם הדתי חש תמיד את המופלא שבעצם הקיום )שם ,עמ'  .(41-38אולם ,אליה וקוץ
בה )שם ,עמ' :(42

43

 .ראהhttp://www.religioustolerance.org/newage.htm :
44
התופעה של ניאו-חסידות בקרב החברה הדתית-לאומית ניכרת בשנים האחרונות ,ואולי היא התחזקה בהשראת ר'
שלמה וקרליבך ותומכיו .סימניה של התופעה הם :תפיסת היהדות כפי שהיא נחווית היום כדבר קר ומנוכר ,ורצון
להתפתח באופן אישי-רוחני ,להתחבר עם האלוהות ,ולדבוק בדמויות רבניות המעוררות יראה והערצה .תופעת
ראה:
המסעות לאומן ,לקבר של ר' נחמן מברסלב ,יכולה להתפרש כביטוי לאחרון.
http://www.hazofe.co.il/web/katava6.asp?Modul=24&id=25475&Word=&gilayon=2073&mador
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אסור שתחושת הפליאה והטרנסצנדנציה תהיה כר לשכל העצל .אסור שהיא תתפוס
את מקומה של האנליזה באותם מקומות שהאנליזה אפשרית; אסור שתדכא את
הספק באותם מקומות שהספק הוא לגיטימי.
ראיית כל מעשה ועניין כהתערבות אלוהית ישירה עלולה לפטור את האדם מן האחריות האישית
ומן הניתוח המעמיק של המציאות .הסתייגות מפרשנות כזאת נמצאת כבר אצל הרמב"ם )מו"נ
ח"א פרק ע"ג( ,המתנגד לדעת האשעריה ,השוללים לגמרי חוקי הטבע ,ומייחסים כל פעולה לרצון
אלוהי )פונקנשטין ,תשמ"ג ,עמ'  .(31-30מציאות כזאת הינה שרירותית וחד-ממדית ,ולאדם מרחב
תימרון קטן בתוכה .גישה זו ,אם כן ,מעוררת בעיה של הסדר השני ,ועלולה ליצור עיוות בתפיסת
הנס המקראי.
ברם ,אין להתעלם מהשלכה נוספת של החיפוש והשאיפה לממדים ולמשמעויות רוחניים:
'הרעב לנפלאות' )= (hunger for wondersהמתעורר בחברה המערבית לנוכח תופעות החילון
והציניות הגוברות )הולץ וראוצ' ,1988 ,עמ'  .(76-75דווקא ציבור המסתייג ממה שהוא מזהה
כרציונליזם-יתר עשוי לחפש בתוך סיפור הנס התעלות רוחנית וחיבור חוויתי לכוח האלוהי.
בזאת הוא מציב אתגר דתי וחינוכי בפני המורה המלמד את סיפור הנס המקראי; מורה הנענה
לאתגר זה עשוי לנצל הוראת הנס לטובת צמיחתם הדתית והרוחנית של תלמידיו )שם ,עמ' .(76
ברוח דומה כתב הרב קוק למשה זיידל כבר בשנת תרס"ח..." :אין זה כלל עיקר של תורה לספר לנו
עובדות פשוטות ומעשים שהיו .העיקר הוא התוך ההסברה הפנימית שבהענינים) "...אגרות
הראיה ,עמ' קסג(.
ראינו אם כן שהנס עשוי להציב אתגרים משני כיוונים :או מתוך סקפטיות ורציונליות ,או
מתוך מיסטיות ורוחניות .יתכן שעל רקע העידן הטכנולוגי-מדעי בו אנו חיים ,הבעיה הראשונה
יותר נפוצה ,והלומד המודרני הסקפטי עשוי להתייחס לכל סיפורי הנס כאחיזת עיניים ,כמעשי
כישוף שאין בהם ממש .יחד עם זה ,יתכן והנהירה אחרי תורות מיסטיות חדשות נובעת מתגובת-
נגד לאסכולה הטכנולוגית-מדעית .דווקא במסגרת זו יתעורר הצורך לאתר בנס המקראי מסר
ומשמעות העשויים להעשיר את עולמם הרוחני של הלומדים )ונראה בהמשך שמגמה זו קיימת
במסורת היהודית מקדמת דנא( .השאלות החינוכיות המתעוררות מתוך ניתוח תגובות אלה
לסיפור הנס הן :מיהם התלמידים היושבים בכיתה? האם הכיתה מורכבת מכל בעלי דעות אלה?
איך המורה אמור ללמד את סיפור הנס המקראי ,כך שידבר אל כל התלמידים ,ויפתח אותם
לנשגבות ולחד-פעמיות של הסיפור המקראי? שאלות אלה יידונו בהמשך העבודה ,ויקבלו מענה
יותר רחב בפרק השביעי.
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סיכום
סיפור הנס המקראי הינו תת-נושא בתוך הסיפור המקראי בכלל ,והוא מעורר קשיים
ספציפיים המקשים על הוראתו .מטרת פרק זה היתה לזהות את הבעיות האלה ,ובחרנו במודל
שוואביאיני כמסגרת המתאימה ביותר לאיתור בעיות ולסיווגן .את הפרק חילקנו לשלושה :החלק
הראשון תיאר את המתודולוגיה של הדליברציה בין גורמי החינוך השונים ,ואת תהליך איתור
הבעיות .בחלק זה יש סקירה כללית של דעות בתוך המסורת היהודית המסתייגות מן הנס .בחלק
השני של הפרק התייחסנו בעיקר לבעיות העולות בקרב שלושה מתוך ארבעת הרכיבים של ה-
 :commonplacesהתלמיד ,המורה ,והסביבה ,עם דגש על הניתוח הסוציולוגי .על סמך המחקר
הראינו שאוכלוסיית התלמידים מגוונת מאד ,והסביבה בה גדלים התלמידים פלורליסטית ומושכת
לכיוונים חילוניים ואוניברסליים .מאידך ,המורים דווקא נוטים לשמרנות ומלמדים לרוב על פי קו
אחד .יוצא אפוא שעולם התלמיד ועולם המורה אינם תמיד נפגשים ,ואי-התאמה זו עלול להרחיק
פירטנו ואפיַינו בעיות
את התלמיד עוד יותר מן המסורת ומתכניה .בחלק השלישי של הפרק ַ
העלולות להתעורר אצל התלמיד הממוצע ,הגדל בסביבה מודרנית .פה ראינו שיכולה להיות
התנגשות בין ערכיו ודפוסי חשיבתו של התלמיד ,לבין סיפור הנס .בהדגישנו את הבעיות הקיימות
ברכיבי החינוך ביחס לנושא הנדון ,אימצנו את התהליך הדליברטיבי שמתווים שוואב ,פוקס
ורוזנק .לאורך כל הפרק ראינו את יחסי הגומלין בין כל ארבעת רכיבי החינוך ,הניזונים אחד מן
השני ומשפיעים אחד על השני .למרות שיכולנו לשייך בעיה מסוימת לקטיגוריה אחת ,דוגמת
'לומד' ,ראינו בהמשך שאותה בעיה צצה והופיעה בקטיגוריית 'סביבה' .על רקע 'אבחון' הבעיות,
נפתח בהמשך גישות הרמנויטיות והוראתיות התוקפות את הבעיות ומציעות פתרונות.
ַ
השלב הבא בעיוננו הוא התמקדות בנושא ה'חומר' .במסגרת הדליברציה שהצענו למעלה,
נבדוק תפיסות שונות של חוקרי מקרא את הנס שבמקרא ,ונבחן את ההשלכות החינוכיות של
תפיסות אלה.
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פרק שניcommonplace: subject matter :
ה'חומר' של הנס
כפי שהגדרנו עבודה זו ,ה'חומר' איתו מתמודד המורה הוא סיפור הנס המקראי ,יחד עם
1

הפרשנות המתלווית אליו  .לצורך הבהרת סוגיית הוראת סיפור הנס המקראי ,עלינו קודם כל
לזהות את הנס כפי שהוא משתקף במקרא .המילה 'נס' איננה מופיעה במקרא במובנה העכשווי
)הרחבה בהמשך( ולכן עלינו לאתר את ההתרחשות הניסית בדרכים אחרות .מספר מחקרים הציעו
דרכים שונות שניתן להגדיר בהן את הנס המקראי ,ואנו נסתמך על ממצאיהם כדי לגבש
2

טיפולוגיה משלנו  .נחלק את הדיון לסעיפים הבאים :נס וטבע; נס ומגיה; לשונות הנס והיעדרן;
מטרות הנס.
בשימושנו במילה נס ,אנו מתכוונים למשמעות המודרנית של המילה ,דהיינו ,אירוע
המעורר פליאה ,הסותר חוקי טבע והנתפס ומוצג כהתערבות אלוהית .דעה רווחת במחקר היא
שהנס מתפקד בסיפור המקראי כסמן להשגחה אלוהית )קליין ,תשס"א ,עמ' :(15
ישנה קורלציה חזקה בין תורת הנס לבין תורת ההשגחה .היות ועקרון ההשגחה הוא
שהקב"ה מתערב בצורה ישירה במה שמתרחש בעולם ,ברור שככל שתורחב אפשרות
הנסים ,כך יורחב שטח ההשגחה ...

3

אם לפי קליין הנס ממחיש את ההשגחה ,לפי אנדרסון האמונה המקראית טוענת שההשגחה
משתקפת בכל מה שקורה עלי אדמות ) ,1962עמ' :(348
One of the basic tenets of biblical faith is the doctrine of providence, the
conviction that the God who is Creator and Lord shapes the events of
history and controls the powers of nature according to his sovereign
purpose… In a general sense, everything is miraculous to the man of faith
insofar as it is touched by the hand of God.
גישתו של אנדרסון מעמידה אותנו בפני השאלה :האם באמת הכל 'נס' בהשקפה
המקראית? האם אין הבחנה בין שגרה לבין חריגה מן השגרה? בהמשך נתייחס לשאלות האלה ,אך
כעת ראינו שזיהוי הנס במקרא איננו עניין חד וברור .המקרא איננו ספר פילוסופיה ,עם הגדרות
1

זאת הגדרתנו הבסיסית .בהמשך ,נרחיב את תחום ה'חומר' גם למה שאנו מכנים 'חומר תומך' ,דהיינו ,התיאוריות
ההרמנויטיות המיושמות על סיפור הנס המקראי.
2
ליכט ,תשל"ח;כשר ,תשמ"א; זקוביץ ,תשמ"ז; ירון.1997 ,
3
והשווה פרק ראשון ,הערה .25

51

של מושגים ומינוח ,והוא כולל בתוכו מגוון סוגות ספרותיות המשקפות תפיסות שונות של הנס
)זקוביץ ,תשמ"ז ,עמ'  .(9בפרק זה נשתדל לתמצת את הגישות הרווחות ,בידיעה שאין באפשרותנו
4

במסגרת זו למצות את כל מאפייני הנס על כל המתחים הפנימיים שבו  .במסגרת עבודה הדנה
בהוראת הנס ובבעיותיה ,חשוב לספק למורה מידע בסיסי ו'מורה דרך' לזיהוי הנס המקראי,
מטרותיו ,וייחודו ,וכל זה על רקע האמונות והדעות ששלטו בעולם העתיק .מידע זה יסייע למורה
להתמודד עם האתגרים שהנס המקראי מציב בפניו.

א .טיפולוגיה של הנס המקראי
 .1הקשר בין נס וטבע במקרא
לדעת זקוביץ ,המקרא אינו יודע "את המושג טבע ,ואף לא תפיסה כיוצא בו" )שם ,עמ' .(19
במקום המושג 'טבע' משתמש המקרא במושג 'בריאה' )שם( ,והמעשה הניסי מהווה אפוא המשך
לבריאה של ששת ימי בראשית" ,מעין משיכת מכחול נוספת ,שהאמן מוסיף לציורו כדי להשלימו
5

או ליפותו" )שם ,עמ'  .(22עם זאת ,אין באירוע הניסי יצירת יצורים או חומרים חדשים  ,אלא
ארגון מחדש של רכיבי הבריאה )שם ,עמ' .(23
לעומת הסתייגותו של זקוביץ מן המושג טבע בהקשר המקראי ,אין כשר מתנער ממושג זה
כאשר הוא מנתח מקראות המתארים התרחשויות ניסיות .ישנם פסוקים המציינים אירוע מסוים
שאינו תואם את השכיח או המצופה מן הטבע :הסנה בער באש והסנה איננו אכל )שמ' ג ,ב(; לא
בלו שלמתיכם מעליכם ונעלך לא בלתה מעל רגלך )דב' כט ,ד(; ויעמד השמש בחצי השמים ולא
אץ לבוא כיום תמים )יהו' י ,יג(; כד הקמח לא כלתה וצפחת השמן לא חסר )מל"א יז ,טז(; ועוד.
בכל הפסוקים האלה מציין המקרא מה לא קרה )כשר ,שם ,עמ' :(42
לפנינו אפוא שורה של אירועים אשר הכתובים מציגים אותם כחורגים – באופן
מפורש – ממהלכו השכיח של הטבע ,באשר הם מבטלים את קיומו של הרגיל ...
4

גם בעולם החמ"ד אין מנוס מלהתמודד עם תיאורים שונים של אותו סיפור ,או מתחים פנימיים בתוך סיפור מסוים
)ראה ,למשל ,תיאור הופעת המלאך המשחית בשמ"ב כד ,טז ,לעומת התיאור שבדה"א כא ,טז( .הגישה המסורתית
משתדלת לשלב בין גירסאות שונות וסתירות פנימיות באמצעות מספר אסטרטגיות קריאה ,מתוך השקפה
הרמוניסטית )חלקן נראה בפרק השביעי ,ביחס לסיפור עמידת השמש בגבעון( .בניגוד לגישה המסורתית המיוצגת
על ידי החמ"ד ,המחקר הביקורתי כידוע מייחס תיאורים שונים של אותו סיפור או מתחים פנימיים שבסיפור,
למקורות שונים המהווים בסיס לטקסטים המקראיים .עבודה זו איננה מתבססת בדרך כלל על פירות המחקר
המדעי למקרא ,משום שהיא מראש מצהירה על עיסוקה בעולם החמ"ד .עם זאת ,יש מקום לשאול אם המחקר
גילה גישות שונות לנס לפי התעודות  .J, P, E, Dמצאנו שפון ראד מטעים ש' J-הצעיר' מתאר את ה' כפועל
באופן ניסי בסיפורי האבות ,אבל בהמשך הוא מתאר את ה' כפועל מאחורי הקלעים ,כמו בקריעת ים סוף )שם
נשבה רוח קדים כל הלילה( .ואילו  Eלדעתו מרבה לתאר ניסים על-טבעיים ) ,1962עמ'  .(177ליכט )תשל"ח ,כרך
ה ,עמ'  (878דוחה את ההבחנה הזאת ומכנה אותה מלאכותית ובלתי משכנעת.
5
זקוביץ מציין שהמן יכול להוות יוצא-דופן לכלל זה ,אבל גם אותו מנסה המקרא לקרב למציאות מוכרת )ראה שמ'
טז ,לא(.
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לעובדה זו ישנה חשיבות מכרעת בסוגיה שעלתה לא פעם בתיאולוגיה המקראית,
המעמידה בספק את עצם מודעותו של המקרא לאירועים ניסיים .ניסוחים אלה
מעידים בצורה ברורה כי אכן ניתן להצביע על שורה של התרחשויות המתבארות
בכתובים עצמם כחורגות מחוקי הטבע ומן השכיח.
ענת מביע עמדה דומה )תשכ"ד ,עמ' :(116
לנס יש משמעות בעולם שקיים בו חוק לא יעבור ,עולם שאינו מתנהל במקרה ,אלא
לפי הכרח חוקי כל שהוא.
וירון מוסיפה )שם ,עמ' :(16
נס יכול להתחולל רק לאחר שהאל יצר סדר עולמי קבוע .כל שינוי בסדר הזה,
הפרתו או סטייה מהמוכר והמצופה הם בבחינת חריגה ,שלפי דפוסי המחשבה של
המאמין זוקקת לאל ,שהוא "משהו אחר" ,השולט על חוקי הטבע ויכול לפרוץ אותם
6

ולארוג אירועים יוצאי-דופן אל תוך הדגם הקבוע .
האירוע החריג מכוון את הצופה לעבר ְס ֶפירה שמעל לטבע )ג'ייקובס ,שם; ירון ,שם( ,בה ,לפי ירון,
חש הצופה את מציאות האל.
נראה שכשר ,ירון ,וענת רואים בבריאה מערכת סגורה ,ורק לעיתים נדירות מתערב אלוהים
באופן בלתי-צפוי ומפר את כלליה .אם האחרונים צודקים ,יש מקום לתהות עד כמה היו מודעים
בני ישראל ,או כל אדם שחי בעולם העתיק ,לקיומם לאותם כללים שבטבע .לטענת קיי ורוג'רסון
) ,1978עמ'  ,(4בני ישראל הכירו בסדר הקיים בטבע ,ברם,
What we do not know is whether the Israelites had built up a body of
abstract theoretical speculation about the order and regularity of the world
of nature. Even if they had done so, it is certain that it would have differed
from modern theoretical speculation, at least in scope if not more
fundamentally. For us today, an eclipse is not an abnormal or extraordinay
event, but it was probably just that for ancient Israelites, and if so, to be
put in the same category as extraordinary jars of oil and resuscitated
corpses. We can conclude that although Israelites, like ourselves,

6

השווה ג'ייקובס ,1995 ,עמ' .106
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recognized that certain happenings were inconsistent with order and
regularity in nature, the Israelite would have included more events in this
category than we do (p. 5).
מספרי המקרא ראו בהם "גילוי מישרים עז של
אשר לפרשנות אותם אירועים חריגיםַ ,
ההנהגה האלוהית ושל כוח האל וגבורתו" )ליכט ,שם ,עמ'  ;877השווה את דברי ירון שצוטטו
למעלה( .לדעת גרינברג ) ,1984עמ'  ,(270האמונה באפשרות של נס קודמת לחוויה עצמה" :ראוי
להעיר שכאשר אדם מאמין בנסים… מתעצמת נכונותו לפרש שינויים לא-צפויים ופתאומיים
בגורלו כמעשה ידי ההשגחה או כמעשה נסים" .הצופה או העד קובע אם אמנם התרחש נס ומה
משמעותו .ברם ,על סמך מה החליטו מספרי המקרא או העדים לאירוע שאמנם התרחש נס? מהו
בעצם נס? האם הפרת חוקי הטבע היא המדד לנס?
המקרא לא פעם מייחס לאלוהים פעולה שיכולנו לפרשה כמהלך הקורה בדרך הטבע; כמעט
7

כל פעולה אנושית או טבעית יכולה להתייחס להתערבות אלוהית  .לדוגמה" ,וירפא אלוהים את
אבימלך ואת אשתו ואמהתיו וילדו" )בר' כ ,יז( :מה שיכול היה להיתפס כמקריות מוצג כפעולה
8

רצונית אלוהית  .הפרשנות המקראית מקנה לאירועים 'שגרתיים' מימד של השגחה אלוהית
היכולה להיתרגם לנס .עם זאת ,אירועים אלה עשויים להתפרש דווקא כתוצאה מהתערבות
מפרה את כללי הטבע ,אלא ,משתלבת בפעילות טבעית ואנושית רגילה .זאת
אלוהית שאינה ֵ
ועוד .מצאנו ש'הכבדת הלב' של פרעה יכולה לנבוע הן מבחירתו החופשית של פרעה )ראה :שמ' ז,
יג; ח ,יא ,טו ,כח; ט ,ז ,לד ,לה( ,הן מהתערבות אלוהית )ראה :שמ' ז ,ג; י ,א ,כ ,כז; יא ,י; יד ,ד(.
הנה שני חוטים עלילתיים השזורים זה בזה :לפי האחד ,סירוביו החוזרים ונשנים של פרעה
מבטאים את התעקשותו הרצונית והמרושעת שלו; לפי השני ,הם מוצגים כחיזוק ליבו על ידי
9

אלוהים .במקרה הזה המסורת המקראית מציגה את אותה התנהגות כ'טבעית' וכ'ניסית' ; הווה
אומר ,הכתוב מציע שתי פרשנויות שונות לאותה תופעה ,האחת על דרך הטבע והשנייה על דרך
הנס .כללו של דבר ,האדם החי בתקופה המקראית יכול היה לפרש אירועים שהיו בעלי משמעות
מבחינתו כהתערבות אלוהית .רפואה ,ניצחון ,גשם ,התנהגות של מנהיג – כל אלה היוו מצע נוח
לפרשנות 'דתית' שראתה בהם את ההשגחה האלוהית ,את רצונו החופשי והסובירני של אלוהים
לפעול ולהשפיע על חיי האדם .ההדגשה במקרא שיד ה' פועלת ומנתבת אירועים בעלי משמעות
7

כשר ,תשמ"ו ,עמ'  ;41כץ ,1977 ,עמ' .12
8
ראה גם :שמ' י ,יב-יג )מכת ארבה(; במ' כא ,ו )נשיכת הנחשים(; יהו' כג ,ה )הנצחונות על הכנענים(.
9
תודתי לפרופ' ברוך שוורץ על הערה זו .אך ראה להלן ,הערה .19
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מרמזת לכך שלא מדובר בסתם מקרה .ברם ,האם כל ביטוי של השגחה אלוהית ייתרגם ל'נס'?
האם האדם אינו יכול לחוש שאלוהים לצידו ומכוון אותו ,או שאירוע מסוים כוּוַן על ידי הבורא,
בלי להחיל על חוויה זו את המושג 'נס'?
יתכן וניתן למצוא במקרא דוגמאות להשגחה אלוהית שאינן נחשבות על ידי המספר ל'נס'.
דוגמאות אלה לרוב משקפות תזמון של גורמים המביא לתוצאה שכנראה היתה חלק מן התכנית
האלוהית )זקוביץ ,שם ,עמ'  ,(25-23כגון ,רבקה מגיעה לבאר בדיוק בשעת תפילת העבד )בר' כד,
10

טו(  .גם אם לא נאמר במפורש שאלוהים זימן את העיתוי או המקרה ,מזהה העד או הקורא את
יד ההשגחה המושכת בחוטים של ההתרחשות .אמנם ,ניתן לראות בתזמון זה מעשה ניסי )זקוביץ,
שם ,עמ'  ,(25אולם ,קיימת גם אופציה יותר 'רכה' ,והיא ֶש ַמה שמתרחש בעולם הוא תוצר של
'סיבתיות כפולה' )קויפמן ,1966 ,עמ'  .(128קויפמן טבע את הכלל הפרשני הזה בהקשר של סיפור
עכן )יהו' פרק ז( בו פירש שההתרחשויות מוכתבות על ידי שני גורמים" ,מתוך קשרי סבות
טבעיים רגילים ובכח עצת-האלהים הקובעת למאורעות תכלית" )קויפמן ,שם( .וכך מתייחס
אליצור לתופעה זו" :תכונה זו היא הדו-ממדיות של ההיסטוריה המקראית )תש"ם ,עמ'  ,331דגש
במקור( .במילים אחרות ,אירועים רבים במקרא – אם לא כולם  -מתרחשים כאילו בשני צירים
מקבילים בעת ובעונה אחת ,בציר ה'אנושי' ובציר ה'אלוהי' ,ובזמנים מסוימים הם נפגשים .באופן
אולי פרדוקסלי ,יש לבני אדם בחירה לפעול לפי ראות עיניהם ,אבל "בכל מתבצע דבר האלוהים"
)קויפמן ,שם; השווה מו"נ ח"ב פמ"ח ,בו טוען הרמב"ם שהרצון האלוהי הוא 'הסיבה הראשונה'
לכל דבר המתרחש ,אבל אין זה הגורם הישיר; הרחבה בפרק הרביעי( .בכל הסיפורת המקראית
קיימת אינטראקציה בין המערכת האלוהית והמערכת האנושית; ברם ,יש סיפורים בהם ביקש
המספר להבליט את התרומה האלוהית ,ואילו באחרים מובלטת דווקא התרומה של בני האדם.
תופעה זו נובעת מן הצורך להציג את האל כמי שמכוון את ההיסטוריה ,מחד ,ומאידך ,בהיותו
ישות טרנסצנדנטית ולא-מוחשית ,אינו מתערב באופן בוטה בפעילות האנושית ,ומשאיר מקום
לאדם ליזום ולפעול )אמית ,תשנ"ג ,עמ'  .(55-41ולסיכום:
הסיבתיות הכפולה היא טכניקה פואטית מורכבת ומגוונת ,שנועדה לעצב דגמים
שונים של עולם דו-קטבי ,שמתקיימת בו זיקה מתמדת של מעלה ומטה ,כאשר
הספרות הכתובה אינה רק מעצבת עולם ,אלא נכתבה בשביל העולם )שם ,עמ' .(55

10

ראה גם :בר' כז ,ל; שם פרקים מ-מא; עלילת מגילת אסתר.
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טכניקה זו מאפשרת לקורא לגלות את ההשגחה האלוהית הפועלת מאחורי הקלעים .יהיו סיפורים
בהם יחוש הקורא את ה'ניסיות' שבהשגחה ,ויהיו כאלה בהם ההשגחה האלוהית תתגמד לעומת
פעלתנותו ועצמאותו של הדמות האנושית )שם ,עמ' .(52
עד כאן טענו שאין זה פשוט לקבוע מהו נס במקרא ,ואף אין לקבוע תפיסה מקראית אחת
ביחס אליו .עם זאת ,הטעמנו שההתפעלות מאירוע חריג תבוא על רקע ציפייה לשגרה ולרגיל,
ואותה חריגה תיוחס לא פעם לכוח עליון .האמונה באל כל-יכול קודמת לחווית הנס ,כאשר חווית
הנס מוסברת על ידי הצופה כהתערבות אלוהית .התערבות זו מתבטאת במישורים שונים :בחיי
הפרט ,בחיי הכלל ,בטבע ,ובהיסטוריה .לפעמים הוא מתבטא בצורה בוטה – באמצעות זעזוע של
11

חוקי טבע – ולפעמים הוא מתבטא בצורה רכה – בשילוב עם נורמות טבעיות או אנושיות ;
ועוד נחזור לנקודה אחרונה זו.
יש המשתיתים את האמונה שאלוהים מתערב בחיי אנוש ובעולם הטבע על סיפורי הבריאה
שבבראשית פרקים א-ב" :ללא האמונה שהאל ברא את העולם וקבע את חוקיות מהלכיו לא יכול
12

היה כלל נס להתחולל" )ירון ,שם ,עמ'  . (23לדעת ס' כץ ) ,1977עמ'  ,(5בריאת העולם היא הנס
בהא הידיעה:
The specific miracles to which the Bible attests highlight the divine
13

omnipotence, but the supreme miracle is the universe itself .
ניתן להסיק מתוך כך שהבסיס הרעיוני המקראי להתרחשותם של ניסים הוא בריאת העולם על
ידי האל .בריאת העולם מייצגת ומעצבת את הנס המקראי ,ועם זאת טמון בה פרדוקס מסוים:

11

דרך נוספת לאפיין את שני סוגי הניסים האלה היא על פי מינוחו של רמב"ן – נס נגלה ונס נסתר .ראה פרק ראשון,
הערה .13
12
רעיון זה מקבל ביטוי מפורש בנבואותיו של הנביא בספר ישעיהו ,הטוען שכפי שאלוהים ברא את העולם ,כך יוכל
לחולל שינויים מפליגים כגון שיבת ישראל לארצו בדרך ניסית ,הפרחת המדבר ,ושגשוג העם בארץ )יש' מ ,ג-יא,
כו-לא; מב ,ה-ט; מד ,כד-כח; מה ,ו-ח; מח ,יב-כב; ועוד(.
13
זקוביץ )שם ,עמ'  (21מוצא ביטוי לרעיון זה אצל פילון האלכסנדרוני )חיי משה א ,עמ' " :(:213-212שכל המעשים
היוצאים מגדר הרגיל והנראים כנמנעים הם רק משחקי ילדים בהשוואה לדברים הגדולים באמת ,דהיינו פלאי הטבע
והיקום" .ואילו קאסוטו מזהה את הפלאיות שבבריאה בשימוש בשורש ב.ר.א .לעומת השימוש בשורש ע.ש.ה .בבר' א,
א - ,ב ,ג )תשל"ח ,עמ' :(44
בפרשה שלנו אינו בא )השורש ב.ר.א (.אלא כשרצה הכתוב להדגיש את הפלא שבדבר :בפתיחה ,בחתימה ,ביחס
לתנינים ,בריות יוצאות מגדר הרגיל ,וביחס לאדם ,המעולה מכל הבריות.
מאידך ,טוען ליכט )שם ,עמ'  ,(878שכל מעשי המיתוס אינם נחשבים לנס ,למרות היותם מנוגדים לסדרי הטבע ,וזה
משום שבמסגרת מיתוס אין מעשים אלה מפליאים.
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אותו אירוע שקבע את חוקי הטבע ,את התנהלות השמים ,הארץ ,וכל צבאם ,מהווה בסיס לכל
14

ההתרחשויות הניסיות העתידיות .
המפרים את חוקי הטבע;
ֵ
יוצא אפוא שיכולתו של אלוהים מוכחת לא רק באמצעות ניסים
אדרבה" ,רבים מנסי המקרא מתפרשים כמעשים שנעשו כדרך הטבע ,ואין הדבר גורע מערכם"
)ליכט ,שם ,עמ'  ;876השווה אנדרסון ,עמ'  .(348חזרנו שוב לבעיה המטרידה :איך אם כן מזהים
ילמד אם הוא נתפס כ'נס' )כשר ,שם ,עמ' ,32
את הנס? יתכן ועיצוב התגובה לאירוע יוצא-דופן ַ
 .(44הנס מזמין תגובה של התפעלות ,ואם היא נעדרת ,אין להחיל את המושג 'נס' על האירוע .וכך
מנסח זאת זקוביץ )שם עמ' :(34
 ...המפתח להבחנה בין אירוע נסי לאירוע שאינו נסי טמון באופן עיצובה של
15

התופעה במקרא ,בביטוי עוצמתה ,ובתגובתן של הדמויות או של הסופר .
פתרונו הוא פתרון ספרותי ,כלשונו ,הגם שהוא מודה שאין בפתרון זה כדי להשיב על כל הקושיות
שמציבה שאלת זיהוי הנס )שם ,עמ'  .(34למשל ,במקרים של 'תזמון' שהבאנו למעלה ,חסרה
ההתפעלות מן האירוע ,ולמרות זאת ,טוען זקוביץ שיש לראות בתזמון סוג של נס.
ואילו כשר אינו מסתפק בתשובה ספרותית בלבד ,ומבקש להגדיר יותר במדויק את הנס.
לשם כך הוא בונה פנומנולוגיה בה הוא מבודד אפיונים המרכיבים את האירוע הניסי .על סמך
עיון בסיפור עשר המכות )שם ,עמ'  ,(45-30מבודד כשר ארבעה יסודות עיקריים" :ייחוסן לה'; אי-
המקריות שבהן )הכרזה מראש(; היותן מוגבלות בזמן ובמקום )לדוגמה ,הפיכת היאור לדם במשך
זמן קצוב – שבוע ימים ]שמות ז ,כ-כה[(; והיותן תופעות אל-טבעיות מבחינות שונות" )שם ,עמ'
 .(32ברם ,גם מרכיבים אלה אינם תקפים בכל ניסי המקרא .הגם שניתוחו תורם לדיון במהות הנס
על פי המקרא ,גם הוא מודה שאין בו כדי להכיל את כל מקרי הנס שבמקרא.
אם נחזור לשאלת השילוב בין הטבע לבין הנס ,נגלה שיש מקרים בהם המספר מציין
במפורש את מעורבותם של שני האלמנטים האלה .בסיפור קריעת ים סוף מצויין שרוח קדים
נשבה כל הלילה – האמורה כנראה לייבש את קרקעית הים )ראה רשב"ם על אתר(  -ועם זאת,
16

לא נקרע הים עד שמשה לא הושיט את ידו האוחזת במטהו )שמ' יד ,כא( .גם סיפור הבאת
השליו )במדבר יא ,יח-כ ,לא-לד( מציג את השילוב בין הטבעי לעל-טבעי .התפשטות השליו על
14

על המתח בין הבריאה בששת ימי בראשית לבין הנס עמדנו בפרק הקודם ,והזכרנו את המשנה במסכת אבות )פרק
ה משנה ו( בהקשר זה.
15
השווה למשל את ההתגלות בשמ' יט להתגלות לאברהם בבר' יח ,כ-לג.
16
פון ראד מבחין בין  ,Jהמציג את משה כשליח המבשר את פעילות ה' ,לבין  ,Eאשר בשבילו משה הוא מחולל
פלאות )שם ,עמ'  .(293-292לדעתו של פון ראד  Jאף לא הכיר כנראה את מטהו של משה .מכל מקום ,בסיפור זה
מבחין המחקר בין המקור הכהני ) (Pל ,J-כאשר נשיבת הרוח ,המהומה והסרת האופנים שייכים ל ,J-וכל מה
שנעשה באמצעות המטה שייך ל) .P-תודתי לפרופ' ברוך שוורץ על ההבחנה האחרונה(.
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מחנה ישראל מתוארת כפעולה המכוונת על ידי ה' ,אך מאידך הגיע השליו מן הים אל המדבר
באמצעות הרוח )שם ,פס' לא( .לדעת רוזנסון ,התיאור המשלב בין הטבעי והעל-טבעי ,והיעדר
מונח חד-משמעי הקובע ביטול חוקי טבע ,מעידים על מגמה אחת )תשנ"א-ב ,עמ'  :(140יש
מקראות שבהם נרמז קשר בל-ינותק בין הטבע לבין החריגה ממנו .במקרים כאלה משאיר הכתוב
לפרשן את ההתמודדות בשאלה מה בדיוק חורג מן הטבע ומה משתלב עימו" ,והתשובה כידוע
תלויה בידע שלנו ,וזה משתנה כידוע מדור לדור ,כך ,שאין דומה תשובה לשאלה זו ,שניתנה בימי
קדם ,לתשובה הניתנת בדור האחרון" )שם( .רוזנסון מרחיק לכת עד למסקנה שהמקרא "מטשטש
את ההבחנה בין טבע לבין נס עד לביטולה המוחלט) "...שם( .מסקנה זו נראית לנו גורפת מדי,
17

שהרי יש אירועים המתוארים במקרא בהם מודגש ביטול חוקי הטבע  ,אך עם זאת יש גם מקרים
18

המשקפים את ההכללה הזאת  .לגבי האחרונים ,יש מקום לתהות אם המספר רצה להצביע על
אירוע ניסי ,או שרצה לאמר ,בדרך שלו ,שכל דבר שקורה בעולם מקורו ברצון האלוהי ,ואין
19

המקרה הנדון שונה במהותו מאירועים אחרים הנראים – למראית עין  -טבעיים או שגרתיים .
לסיכום ,ראינו מן הדיון הנ"ל שההגדרה המדוייקת של האירוע הניסי חמקמקה ,שהרי
מרכיביו משתנים לפי הנסיבות והמטרות .הקריטריון של הפרת חוקי טבע )כפי שזאת מובנת
בתודעה המודרנית( איננו משקף באופן עקבי את החשיבה המקראית .לפעמים אירוע טבעי מיוחס
להתערבות אלוהית ואפילו ניתן לפרשו כנס )כמו ניצחון במלחמה( ,ואילו אירוע על-טבעי )כמו
התגלות אלוהים לבן-אדם( אינו תמיד זוכה למעמד של נס .מהו ,אם כן ,היחס בין טבע ונס? להלן
סיכום התובנות שהגענו אליהן בדיון זה:
 .1על רקע מציאות קבועה מתחולל אירוע העשוי להתפרש בעיני הבריות כ'נס' – קרי,
חריגה מן השגרה ומן הצפוי.
 .2אנשים עשויים לפרש את האירוע כהתערבות אלוהית אשר מבטלת את חוקי הטבע.
מאידך ,הם עשויים לראות את יד ה' באירוע כמשתלבת עם הטבע או מנצלת את כוחות
הטבע לשם מטרה מסוימת .כמו כן ,אנשים עשויים לזהות התרחשות ניסית בהקשר של
צירוף מקרים או עיתוי מוצלח.
17

לדוגמה :מכת ברד ,המכילה אש וברד ביחד )שמ' ט ,כד(; מכת בכורות )שם ,יב ,כט(; עמידת השמש בגבעון )יהו' י,
יג-יד(; הרטבת גיזת הצמר )שופ' ו ,לו-מ(; החזרת הצל אחורנית )מל"ב כ ,ח-יא(.
18
בנוסף לדוגמאות שהבאנו לעיל ,יש לציין במיוחד מספר נצחונות במלחמה .ראה ,לדוגמה :דב' ג ,ג; יהו' י ,י; שם,
כא ,מא; שופ' א ,ד; שם ,ד ,טו; שמ"א ז ,י; דה"ב כ ,כב.
19
השווה את הסברו של גרינברג להצעתו של בנו יעקב )מובאת בגרינברג ,1969 ,עמ'  (182ביחס להכבדת לב פרעה:
לדעת יעקב' ,הכבדת לב פרעה' פירושה שפרעה נשאר כפי שהיה ,ללא שינוי .הביטויים ויכבד/ויחזק ה' את לב פרעה
הם 'קיצורי דרך' של המחבר לייחס את פעולתו או מחשבתו של האדם לרצון אלוהי .למעשה ,לא היתה פה
התערבות ישירה של אלוהים ,או שינוי בטבעו של פרעה.
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 .3לפעמים אלוהים מתערב בצורה המעוררת פליאה ,ולפעמים התערבותו מוצגת כדבר מן
השגרה .ספק אם האחרון ייחשב על פי ההשקפה המקראית כ'נס'.
 .4הקשר ההדוק בין נס וטבע מתחיל עם בריאת העולם; הבורא שקבע חוקות שמים וארץ
עשוי לחרוג מהם כפי רצונו .באותה מידה הוא עשוי לנצל את הגורמים שברא ולהשתמש
בהם כפי טבעם על מנת להשפיע על מהלך אנושי.
 .5קשה להגדיר את ה'נס' המקראי על פי קריטריונים קבועים .לפחות לפי דעה אחת ,יש
מלכנות אירוע בשם 'נס' או למנות את מרכיבי הנס ,מתוך
מחברי מקרא שנמנעו בכוונה ַ
מגמה לטשטש את ההבחנה בין נס וטבע.
 .6במידה גדולה הנס נועד להאדיר את שמו של אלוהים )ראה להלן :מטרות הנס( .כל אירוע
שמשיג מטרה זו עשוי להתפרש כנס על ידי העדים.
 .7בספרות המקראית לא תמיד מופיעה תגובה לאירוע הניסי או הערכת המעשה .הקורא
נדרש לפרש את המעשה ואת מידת ניסיותו על פי עיצוב הסיפור.

 .2נס ומגיה
בנסיון לעמוד על אפיוני הנס על פי מחברי המקרא ,ניתחנו את היחס בין נס וטבע .דרך
נוספת לאפיין את הנס היא על דרך השלילה :הנס איננו מגיה .פסוקים כמו :כי לא נחש ביעקב
ולא קסם בישראל )במ‘ כג ,כג(; כי חטאת קסם מרי )שמ"א טו ,כג(; כי התרפים דברו און
והקוסמים חזו שקר )זכ' י ,ב(; מביעים סלידה מתופעת הכישוף .מדוע הנס איננו מגיה ,על פי
20

התפיסה המקראית? מה ההבדל בין נס ,המקבל לגיטימציה מלאה במקרא  ,לבין מגיה ,הדומה
21

לפחות למראית עין לנס ,אך מוצגת כתועבה ונאסרת על עם ישראל ? בשלב זה של הדיון נאמץ
את ההגדרה הבאה למגיה:
that which is intrinsically powerful, or sets in motion occult forces
(Greenberg, 1969, p. 152).
בהמשך נעמיק ונפרט יותר ביחס למושג הזה.

20

ראה ,למשל :במ‘ יד ,יא; דב' ג ,כד; שם ד ,לד; שם ז ,יט; שם כו ,ח; שם כט ,ב; יהו' כד ,יז; ירמ' לב ,כ; ועוד.
21
ראה ,למשל :שמ' כב ,יז; ויק' יט ,כו ,לא; דב יח ,י; מל"ב כא ,ו; יש' ב ,ו; שם מז ,יב; ירמ' כז ,ט; מי' ה ,יא; נחום ג,
ד; מלא' ג ,ה; ועוד.
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כדי להבין מהי מגיה יש צורך לבחון את הזיקה בין אלוהים לבין הטבע ,מהיבט נוסף .כבר
הטעמנו שהתפיסה הרווחת בעולם המקראי היא ,שה' ברא את העולם ושולט על הטבע ועל כל
האנושות ,והנס מבטא את השליטה הזאת:
עקרון )האמונה( שם את האלוהים מחוץ ומעל לכל אשר ברא .אלוהים איננו חלק מן
הטבע – הוא קודם לטבע והוא מכוננו … הנס הוא שימוש שעושה אלוהים
בעליונותו ובשליטתו בטבע כדי להתערב למען מטרותיו במהלכו של הטבע )גרינברג,
22

 ,1984עמ' . (269
בניגוד לאלים המיתיים ,אלוהי המקרא הוא על-טבעי; הוא לא נוצר מחומר קדמון ,לא נולד ,לא
הפגניים ,לעומתו ,נתפסו
מת ,לא מתחתן ,לא מוליד ,לא חושק ,ואינו כפוף לכוחות הטבע .האלים ַ
כתלויים וכפופים להוויה 'לפני אלוהית ועל-אלוהית' ,וממנה הם התהוו ,כך שאינם שולטים על
העולם ועל הטבע באופן מוחלט )קויפמן ,תשל"ב ,ספר ב ,עמ'  .(303-297תפיסה זו של אופי האלים
הובילה למגיה )שם ,עמ' :(301
זולת הרצון האלהי ומעל לרצון האלהי קיימת הויה קדמונה ,ובה שפעת כוחות
טמירים ,על-טבעיים .האידיאה האלילית מבחינה איפוא בשתי רשויות :רשות הרצון
האלהי ורשות ההויה העל-אלהית .האדם האלילי מרגיש את עצמו תלוי בשתיהן,
זקוק לעזרת שתיהן .מן השאיפה להעזר בכוחות ההויה העל-אלהית נובעת המגיה
)הדגשה במקור(.
גם האלים כפופים לאותם כוחות טמירים ,הקובעים את גורלם ואת גורל העולם ,והם בעצמם
משתמשים בכשפים כדי לגלות מהן אותן הקביעות .על פי אמונתם ,האלים יכולים למסור לאדם
את סודות ה'חכמה' המגית ,או שהאדם יכול לגלותם בכוחות עצמו .האדם שרוכש חכמה זו יכול
לנסות ולהשפיע על האלים ,למרות שאין להם שליטה מוחלטת על המתרחש )קויפמן ,תשל"ח,
עמ' .(727-725
סרנה מתאר איך המגיה השתלשלה מתוך תפיסה זו באופן מעשי ) ,1986עמ' :(58
Inevitably, religion became increasingly concerned with the elaboration of
ritual designed to propitiate or neutralize the numerous unpredictable
powers that be. Man had to be able to devise the means whereby those
powers inherent in the meta-divine realm could be activated for his

22

ראה גם :קאסוטו ,תשל"ה ,עמ'  ;158תשל"ח ,עמ' .2-1
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)benefit. Magic thus became an integral part of religion … (The magician
possessed the expertise necessary for the manipulation of the mysterious
powers. These skills included the spoken word, such as spells and
utterances, the use of magical objects such as charms and amulets, and
ritual practices.
לרצות הן את האלים הרבים ,הן את כוחות-
בנסיונותיו להשפיע על גורלו ,הבין האדם שהוא חייב ַ
העל שמעליהם .האלים ,שנטבעו בחותם של הטבע ,התאפיינו בתכונות אנושיות טבעיות ,וביניהן:
שנאה ,קנאה ,תשוקה ,צרות עין ,תחרותיות ,ואימפולסיביות .האדם ביצע פעולות מגיות ,הן כדי
להפעיל את הכוחות הטמירים שמעל לאל ,והן כדי לרצות את האלים עצמם .האדם היה אחראי
להאכיל ולהשקות את האלים ,ולחטא אותם מפני הטומאה )קויפמן ,שם ,עמ'  .(729המספר הרב
של האלים והתנהגותם היקשו על האדם ,כאשר לא היה קול אחד שדיבר אליו וקבע את אופי
הפולחן ,החוקים והמוסר )היינמן ,תשל"ח ,עמ'  .(300-299האדם היה צריך ל'תמרן' בין האלים
השונים ודרישותיהם השונות .הוא האמין שאם יוכל לפייס את האל ולשרת אותו נאמנה ,ישיג
ממנו את מה שאותו אל מופקד עליו :גשם ,יבול ,בנים ,בטחון .וכאמור ,משום שהאלים אינם מעל
לטבע ,אלא חלק ממנו ,יש גם למגיה כוח להשפיע עליהם.
לעומת חוסר הבהירות בעולם הפוליתיאיסטי ביחס למהות האל ,דרישותיו ,והנהגותיו,
מוצג אלוהי המקרא כמי שנוהג על פי כללים ברורים :הוא שופט צדק ,הפועל על פי עקרונות
הצדק והמשפט; הוא מיטיב עם הטובים ,ומרע לרעים .הוא גם אלוהי החסד ,המרחם על הדלים
והמסכנים ,ודואג להם .הוא דורש מהאדם התנהגות מוסרית ,וגומל לו על כך )אדר ,1983 ,עמ'
 ;19-13ס' כץ ,עמ'  .(8יוצא אפוא שלא רק רוממותו של האל מעל לטבע מונעת את השפעת המגיה
עליו ,אלא גם מוסריותו .קבלת המגיה ככוח השולט בעולם תסתור שתי אמונות בסיסיות ביחס
לאלוהי המקרא :שהוא אל בלעדי ועליון שאינו נתון לכיפוף מצד כוחות אחרים ,ושכל מעשיו
נובעים משיקולים של צדק ומוסר.
23

בספרות המקראית קיימת ההכרה בכישוף כתחום האופייני לגויים עובדי עבודה זרה .
תוצאת המונותיאיזם היא שיחרור האדם מן הפחד מפני שדים ורוחות ומשעבוד למכשפים
ולאמונות טפלות .המונותיאיזם הפך את העולם למקום "מסודר שניתן לבני אדם לחיות בו את
חייהם ,בטוב ובשלווה" )אדר ,שם ,עמ' .(15
23

למשל :במ' כב ,ז; דב' יח ,יד; שמ"א ו ,ב; מל"ב ט ,כב; שם ,יז ,טו-יז; יש' מז ,יב; יחז' כא ,כו; נח' ג ,ד.
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למרות כל הנאמר לעיל ,ההתיחסות למגיה יותר מורכבת ממה שתואר עד כה .ישנם רמזים
במקרא – ואף יותר מרמזים – לאמונה בכוחו של הכישוף ,ואף תיאורים להצלחותיו .חרטומי
מצרים מצליחים לחקות כמה מן האותות של אהרן )שמ' ז ,יא ,כ; שם ח ,ג( .הטקס של העמסת
העוונות על השעיר לעזאזל )ויק' טז ,י ,כא-כב( משקף את האמונה שניתן להעביר את הרוע לבעל
חיים ובכך להיפטר ממנו )סליגמן ,1948 ,עמ'  .(28טקס מי הסוטה )במ' ה ,יא-לא( מצביע על
תפיסה מגית )שם ,עמ' :(27
In the book of Numbers we find a custom which must be classified as
magical since it does not merely pray for a divine verdict, but insists on
obtaining one (italics in original).
על פי דב' יח ,ט-יד ,אסור לבני ישראל לפנות אל הקוסמים למיניהם ,כי הם עושים
"תועבות" )פס' יב( .הפסול במעשי הכישוף איננו נובע מחוסר האפקטיביות שלהם – אדרבה
)פאול ,1972 ,כרך  ,13עמ' :(1154
… they are all assumed to be illegal means of discovering the will of God.
הפגַני ובגלל הנחתם שניתן לאלץ את האל לגלות את תכניותיו
התורה אוסרת אותם בגלל מקורם ַ
)שם(.
גם גיבורי המקרא נעזרים בכישוף ,או מחזיקים בחפצי נחש .יעקב מציג לעיני הצאן מקלות
מקולפים בצורות שונות כדי שהכבשות ילדו עקודים ונקודים )בר' ל ,לז-מג( .רחל גונבת מאביה
את התרפים שלו ,כנראה כדי שלא יוכל לעקוב אחרי נתיב בריחתם )שם לא ,יט; עיין פירוש
24

רשב"ם ,שם(  .נגיעתו של גופת אלישע במת אחר גורמת להחייאת האחרון )מל"ב יג ,כא( ,אירוע
25

העשוי לבטא את התפיסה ש"כוחות טמירים טמונים בו בנביא ,גם במותו" )כשר ,שם ,עמ' . (197
אשר לאמצעי כישוף ,ישנם מכשירים ,כגון מטה משה ,ואדרת אליהו" ,שלשימוש בהם יש ניחוח
מגי מובהק" )זקוביץ ,שם ,עמ'  .(64לאור כל זאת ,אין זה מפתיע שירון מגיעה למסקנה הבאה )שם,
עמ' :(25

24

ראה גם :שמ"א יט ,יג; שם ,פרק כח.
25
אולי יותר מכל דמות ישראלית אחרת במקרא מגלם אלישע את איש-הנפלאות ,המסוגל לחולל תמורות במחי יד
)מל"ב ב ,יד ,כא; שם ו ,ו( או בניבוי ספונטני )שם ד ,ד ,טז; שם ז ,ב( .במקרים אלה הוא פועל באופן עצמאי "ללא
הוראה מוקדמת מה' ונוטל לעצמו את הכוח לבצע את הנס ללא כל איזכור או התיחסות לה'" )מילגרום ,תשנ"א ,עמ'
 .(52סוג פעילות זה עשוי לשקף את האמונה שיש בנביא יכולות אימננטיות שאינן תלויות במתת אל.
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 ...כמעט בלתי אפשרי להפריד בין מגיה ובין אירוע נסי .ההבדל הוא בתודעת המגדיר
ולא בריאליה .משמעותה של המגיה משתנה בהתאם לתרבות שבה מדובר,
ומההתיחסות הערכית לדרכי השימוש באמצעים השונים המרכיבים את הריטואלים.
הגבול בין ריטואלים מגיים ובין ריטואלים דתיים הוא מעורפל ,ולרוב קשה להבחין
ביניהם.
ברם ,גם אם מסקנתה של ירון נכונה באופן כללי ביחס לתרבויות המזרח הקדום ,אין היא פוטרת
אותנו מלשאול אם בספרות המקראית מוצבים קריטריונים להבחנה בין נס ומגיה ,והאם קיימת
התיחסות ערכית להבדלים שביניהם .כבר ראינו למעלה מקראות המשייכים את הכישוף לעמים
זרים ,ל'אחר' ,ואוסרים אותו על בני ישראל .ממה נובעת עמדה זו? ואיך ניתן ליישבה עם גילויי
הכישוף שציינו?
עמדה זו איננה נובעת כנראה משלילת כוחה של המגיה .שלילה כזאת היתה חסרת -סיכוי
משום
ש)הכישוף( היה בבחינת עובדה קיימת בסביבתם החברתית-תרבותית של בני ישראל
בתקופתו .התעלמות מהמגיה ,סירוב להאמין בממשותה – הרי הם כהטמנת הראש
בחול  ...ההכרה במגיה היא אפוא 'בחינת הודאה במקצת' :למכשפים כוח מוגבל
לעשות כחכמתם ,אלא שכוח ה' ונסיו רב מכוחם ,והם כפופים למרותו ולרצונו
26

)זקוביץ ,שם ,עמ' . (62
ייחוס המגיה לחכמה האנושית תואם את ההשקפה השלטת במזרח הקדמון:
בתרבותם של עמי המזרח הקדמון נודעה למגיה השפעה מכרעת על כל שטחי החיים.
בחסותה ובהשפעתה נצטבר אף ידע רב מכל הסוגים ,במיוחד בשטחים המקבילים
לאסטרונומיה ,מיטאורולוגיה ,רפואה ,בוטניקה ומדעים קרובים לאלו .בעלי המגיה
למיניהם לרוב הם גוף סגור של בעלי מקצוע שזכה למעמד חברתי מכובד )ארצי,
תשל"ח ,עמ' .(348
גם במקרא יש רמזים לקשר בין חכמה אנושית לבין כישוף ,שהרי הכישוף נסמך במקרא
הרבה פעמים לחכמה ,והמכשפים נמנים בין החכמים )קויפמן ,תשל"ב ,ספר ב ,עמ'  .(463-462ברם,
ההבדל הבסיסי בין נס ומגיה נסב סביב שאלת מקור המעשה )זקוביץ ,שם ,עמ' :(60

26

ראה גם :אורבך ,שם ,עמ' .85-83
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בניגוד לנס  -שהוא כזכור ,פועל ידו של ה'  -הכישוף ,או המגיה ,הם מעשה ידי אדם,
חכם שאומנותו בכך ,ויש לאל ידו לכפות על הבריאה והברואים את רצונו .המגיה
מעתיקה אפוא את הדגש מן האל לאדם ,ומדמה את האדם ,המכשף ,לאל.
פועל יוצא של המגיה ,אם כן ,הוא האלהת האדם ,דבר העומד בניגוד גמור לתפיסה המקראית
)אדר ,שם ,עמ' :(14
 ...אין האדם יכול להיות אל או אפילו להידמות לאל  .האלהת האדם  ...תיתכן רק
בהשקפה האלילית .ואילו לתנ"ך יסודית ההכרה שאין בני אדם אלהים ,ומשמתנשא
האדם להיות ֵאל ישפילהו אלהים עד דכא.
הנה אם כן טענה עקרונית נגד המגיה :היא עלולה להביא לידי האדרת המכשף ,עד כדי
האלהתו .ואילו הנס המקראי אמור להצביע דווקא על אלוהים כמחולל ההתרחשות ,גם כאשר בני
אדם מבצעים בפועל את המעשה הניסי .וכך טוען גרינברג ביחס לתנועות הידיים והשימוש
במטות של משה ואהרן ,בסיפור המכות ) ,1969עמ' :(152
Motions of the hand and the use of the staff by Moses and Aaron … do
not serve as magical in our story, i.e., they are not intrinsically powerful,
nor do they set in motion occult forces. The only power invoked by the
Hebrews is God`s, and they can invoke it only as agents doing his
27

announced will .
טענה זו מחזקת את העמדה שהצגנו למעלה :ההתנגדות הקיימת במקורות מקראיים רבים נובעת
מן הקשר ההדוק שבין המגיה לבין האלילות .האדם המאמין באלים ובכוחות רבים וסותרים
השולטים בעולם ,מפעיל את המגיה כדי שבאמצעותה ייענו כוחות אלה לבקשותיו .המגיה אליבא
דמאמיניה יכולה לפייס את האלים ,או לחלופין להערים עליהם ולכופפם .גם אם יש לה הצלחות
– ובמקרא מסתבר שלפעמים יש כאלה – הוא נשען על בסיס א-מוסרי ושרירותי .כאמור ,תפיסה
זו מנוגדת לאמונה המקראית הבסיסית והמרכזית של המונותיאיזם המוסרי )אדר ,שם ,עמ' .(13
וכפי שמנסח זאת זקוביץ בתמציתיות,
בעוד שהנס הוא ביטוי לשלטון הצדק של ה' בעולם ,מסור הכישוף לשרירות לבו של
החכם ,העושה בו שימוש ,לאו דווקא מוסרי )שם ,עמ' .(60

27

גרינברג גם מצביע על כך שהחרטומים פעלו באמצעות "להטיהם" ,לחשים הקוראים לכוחות מגיים ,ואילו אהרן לא
לחש דבר.
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במקרא מוצגת התפיסה ,אם כן ,שהכישוף ניזום על ידי האדם ,ובהיותו נתון למרותו של המכשף
הוא מופקע ממערכת מחייבת של מוסר.
אשר לאמצעים שהמכשף משתמש בהם כדי לעורר את הכוחות העל-טבעיים ,מבחין קויפמן
בינם לבין המכשירים של נביאי ושליחי ישראל .ההבדל ביניהם נובע מן ההבדל המהותי בין אלוהי
המקרא והאלים הפגניים .שלא כמו ֵאלי הגויים ,אלוהי המקרא אינו משתמש בשום אמצעי מגי
כדי להגשים את תכניתו" :אין לו לא מטה מגי ,לא לוחות גורל ,לא חנית מגית ,לא מאזניים ,לא
אזור וכו' ...אין הוא משתמש בלחש או בצירוף-מלים קבוע ...האל המקראי אינו מכשף" )שם ,עמ'
 ,472-471הדגשה במקור( .מכאן נובעת המסקנה שאין ערך עצמי לאמצעים האלה ואין טמון בהם
כוח אלוהי .המקרא ניתק את "הקשר המגי-סיבתי בין האמצעי ובין הפלא ועל ידי זה ברא את
החומר האלילי בריאה חדשה ועשה אותו סמל לא-אלילי" )שם ,עמ'  .(473בתפיסה האלילית,
האמצעי – המילה ,התנועה ,הלחש – הוא הגורם לפלא ,ואילו לפי המקרא ,האמצעי מנכיח את
בעל הנס האמיתי  -האלוהים.
הבדל נוסף בין כישוף לנס מתבטא במטרה של כל אחד מהם .ראינו למעלה שהכישוף עוסק
בעיקר בגילוי העתיד והנסתר ,ובהשפעה עליהם .המגיה "מכוונת למטרה מעשית מסוימת :השגת
אהדתו של פלוני ,מותו של אלמוני ,ריפויו של חולה אנוש ,וכיו"ב" )ארצי ,שם ,עמ'  .(349לעומת
זאת ,מטרות הניסים רבות ומגוונות ,והן מיועדות לפעמים ליחיד ,לפעמים לציבור .על מטרות
הניסים נדון בהרחבה בפיסקה ד.

המאבק נגד המגיה
המקרא בחר בדרכים גלויות ובדרכים סמויות להאבק בכישוף.
בתורה ישנם חוקים האוסרים את השימוש במגיה ואת הפנייה למכשפים ,כפי שהראינו
למעלה ,והנביאים בתוכחותיהם יצאו חוצץ נגד מכשפים וקוסמים )ראה הערה  ,(21אך גם בסיפור
המקראי ניתן לראות סימנים למאבק הזה .בליעת תנינו של אהרן את תניני חרטומי מצרים
28

מוכיחה את התגברות הרצון האלוהי על הכישוף המצרי  .גם על 'מחוללי ניסים' אחרים ניתן אולי
להחיל עיקרון דומה :גם אם לא נאמר זאת במפורש ,איש האלוהים הישראלי אינו פועל מכוח
עצמאי-אימננטי ,אלא מופעל על ידי ה' .כאשר אלישע מתמנה לנביא תחת אליהו ומבקש לחולל
ֵחצוּ
ַכּה ֶאת ַה ַמּיִם ַויּ ָ
נס הדומה לזה של רבו ,הוא אומר :אַיֵּה ה' ֱאל ֵֹהי ֵא ִליָּהו? ורק אז  ּ -אַף הוּא ַויּ ֶ
ישׁע )מל"ב ב ,יד( .ציינו למעלה את הסיפורים בהם אלישע פועל כ'איש-
ַעבֹר ֱא ִל ָ
ֵהנָּה ָו ֵהנָּה ַויּ ֲ
28

ראה גם בר' מא ,טז.
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נפלאות' הדומה למכשף ,ברם יש להזכיר את מינויו הברור על ידי פקודה אלוהית )מל"א יט ,טו-
29

טז( ,וסיפורים אחרים בהם הוא מתנהג כנביא ה' נורמטיבי  .גם אם קיים מתח בין שני סוגי
הפעילות של אלישע ,ניתן להציע שהמינוי האלוהי הרשמי של אלישע והפעילות הנורמטיבית
30

שלו ,מקרינים גם על שאר פעולותיו .
דרך נוספת שבה המקרא ממעט בכוחה של המגיה היא בנטילת אלמנטים מגיים מן הסיפור
המקורי ב'מהדורה השנייה' שלו )השווה פרק ראשון ,עמ'  .(23דוגמה לכך היא בחזרת יעקב באזני
נשותיו על לידת הכבשים המנומרות )בר' לא ,ז-יב( .כפי שמסביר זקוביץ )שם ,עמ'  ,(64לידת
הכבשים המנומרות מוצגת לא כמעשה כישוף ,כפי שמסתבר מן הסיפור המקורי )שם ,לז-מג( ,אלא
כפרי התערבות אלוהית ,וכגמול ליעקב על כל סיבלו מידי לבן .המהדורה השנייה מפרשת את
הראשונה וכאילו מעצבת אותה מחדש.
סיפור החייאת בן השונמית נאבק נגד התפיסה שיש למכשיר כוח מגי )מל"ב ד( .לא
המשענת של הנביא מחייה את הילד )שם ,שם לא(; דווקא לתפילת הנביא יש חלק חשוב כנראה
31

בהצלחת ההחייאה )שם שם לג-לה( .
יש בדוגמה זו ובקודמותיה ,לדעתנו ,להצביע על מגמה מקראית של הצטמצמות כוחה של
המגיה ,אך אין בהם כדי למחוק לגמרי את ביטויי המגיה שהדגמנו למעלה .על המתח בין התפיסה
המונותיאיסטית-מוסרית לבין תופעות מגיות בחיי הישראלים בכלל ,ובחייהם הדתיים בפרט,
כותב ניופלד ) ,(1989והוא מצביע על הקושי העצום שבנטילת כל סממן מגי מן ההוויי הישראלי.
אמנם ה' אסר את הכישוף כדי ללמד את האדם שאין ביכולתו לשלוט על הכוחות הפועלים עליו,
ושעליו לקבל בהכנעה את שליטתו של ה' .ברם,

29

ראה :מל"ב ב ,כא :אלישע מדבר בשם ה'; שם ,ג ,יד-יח :אלישע זוכה להתגלות ומנבא; שם ,ד ,לב :אלישע מתפלל
לה'; שם ,שם ,מג :אלישע מדבר בשם ה'; שם ,ו ,יז-כ :אלישע מתפלל לה'; שם ,ז ,א :אלישע מנבא בשם ה'; שם,
ח ,א :אלישע מנבא בשם ה'; שם ,שם ,ז-טו :אלישע יודע את העתיד על פי דבר ה'.
30
גם חז"ל התמודדו עם שאלת עצמאותם ועוצמתם של נביאי ישראל .בדברים רבה פרשה י ד"ה ג )וילנא( ,1963 ,עמ'
קיח ,נאמר ... :כל מה שהקב"ה עושה הצדיקין עושין ,כיצד? הקב"ה פוקד עקרות ואלישע פקד את השונמית ...
הקב"ה מחיה מתים ואלישע החיה את בנה של שונמית ,הקב"ה קורע ימים ואליהו ואלישע קרעו ימים ...הקב"ה
ממתיק את המרים ואלישע המתיק את המרים ...
אולי מרומז פה שהצדיקים והנביאים 'מחקים' את רבם ,הכל בפיקוחו וברשותו.
31
כוחה של התפילה מתבלט עוד יותר ,לדעת רופא )תשמ"ג ,עמ'  ,(114בסיפור החייאת בנה של האישה מצרפת
)מל"א יז ,יז-כד( .כאן מבקש המספר להבליט את כוחה של התפילה על חשבון המגע המגי של איש האלוהים בילד
המת .קבלת התפילה על ידי ה' )פס' כב( היא הגורם להחייאת הילד.
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The transition to full realization of all this was long and difficult. No
wonder the Israelites succumbed to old ways and relapsed many times
into the practice of magic (ibid, p. 256).
התורה רוקנה מטקסים דתיים את האופי המגי שדבק בהם )כגון טקס נחש הנחושת ומי הסוטה(
כאשר היא ייחסה אותם לה' )שם ,עמ'  .(259ה' מצווה להקים נחש נחושת כמו שהוא ציווה את
חוקי הסוטה .כאשר אלוהים מצווה לקיים את הנוהגים האלה הוא מצהיר שהם בשליטתו ,ואין
בהם כוחות אימננטיים שהוא כפוף להם.
להלן התובנות שהגענו אליהם בפיסקה זו:
 .1העולם העתיק היה רווי מגיה ומכשפים שנחשבו לחכמים.
 .2המגיה מעוגנת בהשקפת עולם אלילית ,כאשר היא מכירה בכוחות-על המכופפים את
האלים ושוללים מהם פעילות אוטונומית.
 .3האלים משתמשים בכישוף ,וגם בני האדם משתמשים בו .מטרות הכישוף כוללות :גילוי
העתיד והנסתר ,כיפוף האלים לרצון האדם ,השגת טובה אישית ופגיעה בזולת .לעומתו,
הנס נועד להושיע או להעניש על פי תורת הגמול ,או להוכיח את כוחו של האל או של
32

בא-כוחו .לא ניתן להזמין נס אצל בעל-הנס כדי לפגוע בזולת .
 .4בתנ"ך ישנה הכרה בכוחו המוגבל של הכישוף .הכרה זו איננה מונעת מן התנ"ך להיאבק
נגדו.
 .5יש בתנ"ך מקורות בהם מוכיחים את עליונותו של ה' על הכישוף.
 .6יש סממנים מגיים במספר טקסים מקראיים ,אך יתכן שהם מעין 'לבוש' חיצוני ,ואינם
סותרים את הרעיון הבסיסי שאלוהים מצווה ומנצח על הטקס.
 .7ישנה גישה הטוענת שהנביאים והמנהיגים המחוללים ניסים פועלים מתוך מינוי אלוהי,
וכוחם נובע מתוך כך .לפי דעה זו ,אין בהם כוחות אימננטיים.
 .8ישנה גישה הטוענת שהאמצעים והמכשירים בהם משתמשים שליחי האל אינם בעלי
כוחות אימננטיים ,אלא הם כלים הממחישים את מעמדו ובחירתו של המבצע .אלוהים
אף פעם אינו נזקק לכל אמצעי כדי לחולל את הנס.
 .9יש מקראות הסולדים מן הכישוף ונאבקים נגדו בדרכים גלויות ובדרכים סמויות.
32

אחד הלקחים של סיפור בלעם הוא שכוחו של קוסם מוגבל ,ואי אפשר להזמין קללה נגד גורם כלשהו אם ה'
מתנגד לכך.
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 .3לשונות הנס
בפיסקה זו נסקור בקצרה את המונחים השונים שבהם משתמשים מחברי המקרא לציון
האירוע הניסי .מטרתנו איננה לחקור את האטימולוגיה של כל מונח ,אלא לעמוד על שימושו
בהקשרו .כידוע ,המילה 'נס' איננה מופיעה במקרא במובנה המקובל מימי חז"ל ,ועד לימינו,
33

34

35

, miracleאלא במובן של תורן  ,דגל  ,וסימן  .המונחים המקובלים במקרא לציון הנס עשויים
ללמד אותנו איך נתפס ונתפרש הנס בעיני עדיו או בעיני מדווחיו.
א .אות/מופת
משמעותו היסודית של אות היא סימן ,כמו בפסוק "והיה הדם לכם לאת על הבתים אשר
אתם שם" )שמ' יב ,יג( )זקוביץ ,שם ,עמ'  .(17האות הינו מעשה הנעשה על ידי האלוהים או על
ידי שליחו ,המעיד על אמיתות דבריו )טור-סיני ,תשל"ח ,כרך א ,עמ'  .(185-183לעיתים הוא מסמן
או מצביע על מעשה פלאי ,או דבר נבואה אשר התגשמותה מוכיחה את כל-יכולתו של האל .בשם
36

אות נקרא גם הדבר אשר באמצעותו נעשה הנס ,או דבר המזכיר את הנס  .במשמעות 'פלא'
מופיע המונח 'אות' כשלושים וחמש פעמים ,ובחמש-עשרה מתוכם יחד עם 'מופת' )בצירופים של
'אות ומופת'; 'אות או מופת'; 'אותות ומופתים'( .כאשר האות מציין אירוע ניסי ,הוא מתייחס
לניסי ראייה – הבאים לשם הוכחה או עדות  -ולא לניסי ישועה – הנועדים לחולל הצלה או
ניצחון )כשר ,שם ,עמ'  .(48האות עשוי להצביע על נוכחות ה' ופעולתו ,כמו במכות מצרים )שמ' ז,
ג(; על אמיתותה של השליחות הנבואית עצמה ,כמו בהפיכת המטה לנחש )שמ' ד ,יז(; או על
אמיתותה של נבואה מסוימת ,כמו השבת הצל אחורנית )מל"ב כ ,ט( .האות נועד להוכיח ולהעיד
שאמנם אלוהים קיים ,פועל ,ומקיים את דברו .כל אירוע המתואר כ'אות' או 'מופת' מיוחס לה' או
37

יזום על ידי שליחו ,או שהנס הוא בבחינת התגשמות דבר ה' )כשר ,שם(  .יש להזכיר ,עם זאת,
שהתורה מעלה אפשרות של 'אות או מופת' המתגשמים )דב' יג ,ג( למרות היותם ניבוי של נביא
שקר .במקרה הזה ,האות מהווה 'נסיון' לבני ישראל לראות אם הם הולכים אחרי נביא המדיח

33

במ' כא ,ח; יש' ל ,יז; ועוד.
34
יש' ה ,כו; שם יא ,יב; ירמ' ד ,ו; שם נ ,ב; תה‘ ס ,ו; ועוד.
35
במ' כו י )לפי  ;(BDBסימן ) (signalלמלחמה או ישועה – יש' ה ,כו; שם יא ,יב.
36
בר' ט ,יב ,יז; שמ' יב ,יג; במ‘ יז ,ב ,כה .לטענת טור-סיני ,כל האותות שבמקרא מקורם במעשים שאישרו את כוחו
של האל .כך ,השבת נקראת 'אות' כי ירדה מנה כפולה של מן בשבת; האותות שבדגלי השבטים נבחרו משום
שהזכירו מעשי ניסים אלוהיים )שם ,עמ' .(184
37
כשר מציין שישנו אולי מקרה אחד חריג :מלאך ה' השורף את קרבנו של גדעון ואז נעלם )שופ' ו ,כ-כא( ,ואינו
מייחס את פעולתו לה' .יחד עם זה ,אין להתעלם לדעתו מן העובדה שבסיפור הקדשת גדעון מיטשטשת ההבחנה
בין ה' לבין מלאכו.
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38

אותם לעבודה זרה )שם ,ד(  .גם מעשים סמליים של הנביא יכולים להיקרא אות )כשר ,שם ,עמ'
39

 . (50אות מסוג זה עשוי למלא את התפקיד של "הגדת עתידות בדרך פלא" )רוטנברג ,תשל"ז ,עמ'
 .(178גם עצמים מוחשיים עשויים לשמש 'אות' ,כמו מטה אהרן שפרח )במ' יז ,כה( ,והאבנים
שהוצאו מן הירדן )יהו' ה ,ו-ז( .עצמים אלה אמורים להעיד לדורי דורות שאלוהים חולל נס בעבר
וראוי לזכור ולהזכיר את האירוע )כשר ,שם ,עמ' .(52
אשר למילה 'מופת' ,מתוך שלושים ושש היקירויותיה ,חמש-עשרה מהן ,כאמור ,באות ביחד
עם 'אות' .המונח 'מופת' עשוי להדגיש את היסוד הפלאי של המעשה )ירון ,שם ,עמ'  .(33מופת
מתפרש כ'פלא' ) (wonderברוב הקירויותיה וכ'סימן ודוגמה'(sign or token of future event) ,
בשבע מהן ) ,BDBעמ'  .(69-68ביטוי לאחרון נמצא אצל הנביא יחזקאל המהווה 'מופת' לבני
ישראל בשני הקשרים – בפרק יב ,כמי שמדגים את היציאה לגולה ,ובפרק כד ,כמי שמדגים את
אובדן היקר לו מכל" :בשניהם  ...משמש גורלו האישי של הנביא ראייה להתרחשות עתידית"
)כשר ,שם ,עמ'  .(51עם זאת ,ברוב המקרים מציין מופת נס או אירוע חריג )כגון שמ' ז ,ט; מל"א
יג ,ג( .אשר לצמד 'אותות ומופתים' ,הוא מופיע בדרך כלל ביחס לאירועים פלאיים שחולל ה' לבני
40

ישראל בצאתם ממצרים )ירון ,שם ,עמ'  . (29לדוגמה :אוֹ ֲה ִנ ָסּה ֱאל ִֹהים ָלבוֹא ָל ַק ַחת לוֹ גוֹי ִמ ֶקּ ֶרב
מוֹר ִאים ְגּד ִֹלים ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה
וּב ָ
רוֹע ְנטוּיָה ְ
וּבזְ ַ
ָקה ִ
וּביָד ֲחז ָ
וּב ִמ ְל ָח ָמה ְ
מוֹפ ִתים ְ
וּב ְ
גּוֹי ְבּ ַמסֹּת ְבּאֹתֹת ְ
41

יכם ְבּ ִמ ְצ ַריִם ְל ֵעינֶי ָך )דב' ד ,לד(  .אין הבדל משמעותי בין אות למופת ,והשימוש
ָל ֶכם ה' ֱאל ֵֹה ֶ
בצמד בא להגדיל את האלמנט הפלאי של המעשה )ירון ,שם ,עמ' .(30
ב .פלא/נפלאות
מילים אלה נגזרות משורש פלא ,ופירושם )אנדרסון ,שם ,עמ' a wonder or marvel :(348
 .which surpasses understandingמתוך שש היקירויותיה של המילה פלא ,שלוש מהן מוזכרות
בהקשר של קריעת ים סוף וישועות ה' )שמ' טו ,יא; תה‘ עז ,טו; שם עח ,יב( .שני איזכורים
נוספים מתייחסים לנס כללי שה' חולל או יחולל )יש' כה ,א; תה‘ פח ,יא( ואילו המקרה האחרון
קשור ללידת הילד שייקרא 'פלא יועץ' )יש' ט ,ה( .יש לציין ש'פלא' תמיד מופיע בהקשר שירי.

38

עם זאת ,על פי דב' יח ,כב ,נביא המנבא אירוע שאינו מתרחש נדון כנביא שקר ודינו מוות .לדעת כשר )תשמ"א,
עמ'  ,(165בוחן ההתגשמות סותר את הנאמר בפרק יג ,הטוען שאין בהתגשמות האות כדי להוכיח את אמינות
הנביא .לדעתו משתקפות פה שתי תפיסות יריבות .הגישה המסורתית תטען שנביא נבחן בהתגשמות נבואתו ,כל
עוד אינו מדיח לעבודה זרה.
39
ראה :יש' כ; יחז' ד ,א-ג.
40
כך גם כשר ,שם ,עמ' .54-53
41
ראה גם :דב' כו ,ח; ירמ' לב ,כ; תה‘ קה ,כז; נחמ' ט ,י.
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אשר לנפלאות ,המובן הבסיסי של המילה הוא "תופעות שאין האדם יודע להסבירן" )כשר,
42

שם ,עמ'  . (56הנפלאות במקרא תמיד מיוחסים לה' )חוץ מדנ' ח ,כד( ,והם בבחינת "תעלומה
לבשר ודם" )כשר ,שם( .כאמור ,משום שאירועים ניסיים נתפסים כבלתי-מובנים לבני אדם ,הם
43

מכונים בפיהם 'נפלאות' .
ג .נוראות/מוראים
שורש מילים אלה הוא י.ר.א ,.וכוונתם לאירועים המעוררים יראת אלוהים )ירון ,שם ,עמ'
 ;(31ובניסוחו של אנדרסון )שם( .a dreadful, awe-inspiring thing :בתהילים קו ,ב' ,נוראות'
נוֹראוֹת ַעל יַם סוּף ,והכוונה לאירוע הניסי של קריעת ים
מקביל ל'נפלאות'ִ :נ ְפ ָלאוֹת ְבּ ֶא ֶרץ ָחם ָ
סוף .נוראות הם מעשים יוצאי-דופן ,או מעשים פלאיים )ירון ,שם ,עמ' .(32-31
ד .גדולות
44

המילה 'גדולות' מקבילה ל'נוראות' בדב' י ,כא ,ואילו באיוב ה ,ט ,היא מקבילה ל'נפלאות' .
היא מופיעה בלשון רבות בלבד ,ומציינת מעשי פלא שנעשו ע"י ה' )ירון ,שם ,עמ'  ;(32אנדרסון
מתרגם מונח זה ל) great wonder -שם( .ברם ,המונח גדולות ,כמו נפלאות ,בהקשר של מעשי ה',
אינו חייב להצביע על עשיית ניסים בלבד ,אלא עשוי לרמוז לפועל ה' בבריאה ,במלחמות ובמשפט
45

)זקוביץ ,שם ,עמ' . (15
ה .מסות
המונח מסות מופיע שלוש פעמים ,כולן בספר דברים ,וכולן במקביל ל'אותות ומופתים'
)דב' ד ,לד; שם ז ,יט; שם כט ,ב( .רש"י מסביר את המונח כך )לדב' ד ,לד(:
על ידי נסיונות הודיעם גבורותיו ,כגון )שמות ח ,ה( התפאר עלי ,אם אוכל לעשות
כן ,הרי זה נסיון.
כלומר ,באמצעות ההעמדה בנסיון )ולפי רש"י הכוונה היא שבני אדם מעמידים את אלוהים
בנסיון( ,מתבררת גדולתו של ה'; בלשונו של ) testings or provings :BDBעמ'  .(650בכל אחד מן
האיזכורים של 'מסות' מופיע מוטיב הראייה בעיניים ,וירון מסבירה את התופעה כך )שם ,עמ' :(31
אפשר לראות בשימוש במונח 'מסות' הדגשה על מעשה הפלא המופגן לעיני
הנוכחים שבהם מדובר .נס ומעשה פלאי מתקשר במקרא עם הוכחה וראייה.
42

ראה :משלי ל ,יח; איוב מב ,ג.
43
השווה :היפלא מה' דבר? )בר' יח ,יד( בתרגום החדש של Is anything too wondrous for the Lord? :(1985) JPS
מה שנפלא בעיני הבריות אינו נפלא לאלוהים.
44
וגם באיוב לז ,ה.
45
כמו במקורות הבאים :תה' ט ,ב-ד; שם עא ,יט; איוב ה ,ט; שם לז ,ה.
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לעומת פירושים אלה ,מציע גרינברג ) ,1960עמ'  ,(276על סמך פירושו של רמב"ן לשמ' כ,
טז ,ש'מסות' פירושו 'התנסויות ,חוויות' )מלשון 'לנסות' =  .(to experienceהפסוק 'לבעבור נסות
אתכם בא האלהים' )שמ' כ ,טז( מתפרש על ידו ` ,`in order to give you the experienceכלומר,
האותות והמופתים נועדים להקנות את החוויה של ההתגלות ואת הקירבה לאלוהים .המסות אינן
'מבחנים' ,כפי שמפרש רש"י ואחרים ,אלא ,התנסויות מופלאות המצביעות על נוכחות האל .בכל
אחד מן האזכורים ל'מסות' ההקשר הוא יציאת מצרים.
ו .גבורות
שלוש פעמים בספר תהלים מופיע המונח 'גבורות' בקשר למעשי ה' )תה' כ ,ז; שם עא ,טז;
שם קו ,ב( .יתכן והשימוש במונח זה בא להדגיש את העוצמה והכוח של ה' בעת שהוא מושיע את
משיחו ואת עמו; בלשונו של אנדרסון )שם(.mighty deed :

השוואה בין המונחים
כפי שמתברר מן הדיון למעלה ,אין הבחנה ברורה בין המונחים הנרדפים ל'נס'; אדרבה,
ישנה חפיפה רבה ביניהם .בכל אחד מהם יש יסוד פלאי ,ראייה בעין ,מורא האל ,וביטוי לעוצמתו
)ירון ,שם ,עמ'  .(33אנדרסון )שם( מציין שמונחים אלה כוללים:

acts of judgment and

… redemption … holiness, greatness, and saving power
חוסר ההבחנה בין המונחים השונים נעוץ בכך שהמקרא נכתב על ידי מגוון סופרים
מתקופות שונות בעלי סגנונות שונים ,ואין הם משקפים בהכרח תפיסה זהה של הנס או מחוייבות
לאוצר מילים מוגדר )זקוביץ ,שם ,עמ'  .(18עם זאת ,טוענת ירון שיש ניואנסים שונים למונחי
הנס ,ויתכן שלפעמים בחר המחבר במילה מסוימת כדי להדגיש ניואנס ספציפי .לדעתה ,ה'אות'
משמש כסימן להתערבות אלוהית ,או לנס נסתר ,ואילו ה'מופת' מדגיש את המרכיב הפלאי.
ב'מסות' ישנו דגש על הראייה בעין ,ואילו 'נוראות' מדגיש את המורא המתעורר כתגובה לאירוע.
'גדולות' ו'גבורות' מדגישות את העוצמה והחוזק של אלוהים .ברם ,לא ברור תמיד למה אירוע
מסוים מעורר תחושה של גדלות ,ואילו השני מעורר דווקא את היראה ,או למה ישעיהו הוא
'אות' ,ואילו יחזקאל הוא 'מופת' .מכל מקום ,ריבוי המונחים הנרדפים למילה נס מצביע על
השקפת עולם אמונית )אנדרסון ,שם ,עמ' :(348

71

Living within the sphere of God`s action, the man of faith is alert for signs
in the everyday world which indicate God`s real presence in the midst of
his people.

היעדר לשונות הנס
למרות ריבוי הכינויים לאירוע הניסי ,לא תמיד משתמשים מחברי המקרא במינוח זה ,והם
46

מניחים לקורא לקבוע או להבין שקרתה התרחשות ניסית  .עם זאת ,יש שהמקרא עצמו מתייחס
פעם שנייה ושלישית לאותו אירוע ומעניק לו במפורש לשון של נס .למשל ,אין בסיפור החייאת בן
השונמית לשון של נס ,אבל כאשר מבקש המלך מגיחזי לספר את 'גדולות' אלישע )מל"ב ח ,ד(,
גיחזי מספר על החייאת הילד .ברם ,גם סיפורים שבהם מינוח ניסי אינו מופיע בכל גירסאותיהם
עשויים להתפרש כסיפורי ניסים:

" ...העדר מונח אינו מעיד בהכרח על העדר התפיסה

המבוקשת) "...זקוביץ ,שם ,עמ'  .(18במקרה כזה שומה על הקורא לחפש את הרמזים לזיהוי
47

הסיפור הניסי )וראה פיסקאות א ו-ב בפרק זה( .

 .4מטרות הנס
במסגרת הדיון על מטרות הנס ,עלינו להבחין בין המטרות שהאירוע הניסי עצמו )= דבר
המעשה ,ה (fabula-אמור להשיג עבור קהל היעד המופיע בסיפור לבין המטרות של 'המספר'
בסיפור המעשה )= ההגלם ,ה] sujet-למינוח עיין פ' פולק ,תשנ"ד ,עמ'  ([121לקהל היעד שאליו
מכוון הסיפור .כמובן שגם איתור מטרות הנס עצמו מסתמך על הצגתו של המספר ,שהרי לא
נוכחנו בעצמנו באותו אירוע ,ולפיכך גם אם יש הבדלים בין שני סוגי המטרות )ראה להלן( ,ניתן
לצפות שבמקרים רבים תהיה קירבה גדולה או אפילו זהות ביניהם .בניתוחנו נציין הן את
המטרות המפורשות בכתוב הן את אלו שנרמזו בכתוב באופנים שונים .אין בכוונתנו למנות או
להקיף את כל מקרי הנס ואת מטרותיהם ,אלא להביא מספר דוגמאות בולטות ,כדי להמחיש את
אופני זיהוי הנס ועמידה על משמעויותיו התיאולוגיות .חילקנו את המטרות לשלושה נושאים
עיקריים )אם כי לעיתים יש חפיפה ביניהם( :גמול; ישועה ותבוסה; עיצוב התודעה .שני הנושאים
הראשונים משקפים את מטרות הנס עצמו; הנושא השלישי משקף בעיקר את מטרות כתיבת
הסיפור ומסירתו לדורות ,אך לעתים הוא עשוי לשקף גם את מטרת הנס עצמו.
46

ראה :בר' ל ,לז-מג; שמ' יד; שם טז; שם יז ,א-ז; שם יט; במ' יז ,ט-טו; שם כא ,ח-ט.
47
דוגמה לכך :סיפור מעמד הר סיני .ראה :שמ' יט; דב' ד; דב' לג ,ב; שופ' ה ,ה; תהל' סח .לפי ויינפלד )תשמ"ו ,עמ'
 (21-17מזמורים נ ו-פא מרמזים אף הם למעמד הר סיני.

72

א .גמול
הנס עשוי לשמש כלי בידי האל או שליחו ,כדי לגמול חסד לצדיק או עונש לרשע .כידוע,
תורת הגמול הינה אחת מיסודות המקרא )ראה למעלה עמ'  ,(65והנס לפעמים נבחר להגשים
תורה זו .יש לציין שלא תמיד מפרש המקרא שהשכר או העונש באים כגמול על המעשה ,אבל
סמיכות המעשה לנס עשויה ללמד זאת )דוגמאות בהמשך( .במספר מקרים הנס מתבטא בתזמון
של האירוע )השווה עמ'  (56ולאו דווקא בהפרת חוקי הטבע .עיקרון הגמול באמצעות הנס תקף
גם ביחס ליחיד וגם ביחס לרבים:
 .1גמול טוב ליחיד :אלישע 'מעניק' בן לשונמית כגמול על הכנסת אורחים )מל"ב ד ,יג-טז(;
אלוהים מציל את חנניה ,מישאל ,ועזריה מכבשן האש משום שסירבו להשתחוות לפסל )דנ' ג,
כה-כז( .במקרה הראשון ,מצויין במפורש שהנביא מחפש דרך לגמול לבעלת הבית על נדיבותה
ומחליט להעניק לה בן .במקרה השני שלושת היהודים המוסרים את נפשם כדי לא
להשתחוות לפסל ניצלים מן האש ,והדעת נותנת שהנס נעשה להם כגמול על נכונותם זו.
48

ואמנם ,דברי נבוכדנאצר מאשרים זאת )שם ,שם פס' כח( .
 .2גמול טוב לרבים :בימי יהושפט מתאספים אויבים מעמי הסביבה לתקוף את יהודה ,ויהושפט
מכנס את העם לשם תפילה ותחינה בפני ה' .ה' מציל את העם מאויביהם )דבהי"ב כ( .הניצחון
הגדול על האויב מיוחס להתערבות אלוהית ,והוא בא בעקבות פנייה לה' והתקרבות אליו
מצד העם .הדעת נותנת שהאל גומל לעמו על נאמנותו אליו.
 .3עונש ליחיד :מרים מצטרעת משום שהוציאה דיבה על משה )במ' יב ,י(; גם גיחזי מצטרע
משום שהפר את צו הנביא )מל"ב ה ,כו-כז(; ידו של ירבעם מתייבשת משום שהוא מנסה
לפגוע באיש האלוהים )מל"א יג ,ד( .בשלושת המקרים האלה ,הקשר בין החטא והעונש
משתמע מן הכתוב .בכל אחד מן המקרים האלה ,העונש היה יכול לקרות על דרך הטבע .ברם,
העיתוי של המכה ונדירותה ,מלמדים שהם תוצאה של עונש אלוהי.
 .4עונש לרבים :ה' ממטיר גפרית ואש על סדום כגמול למעשיה הרעים )בר' יט ,יג-כט(; קורח
ועדתו נבלעים באדמה כעונש על מרידתם בה' )במ' טז ,לב( .בשני המקרים האלה הכתוב
מפרש את הקשר בין החטא והעונש.
הנס במקרים האלה מגלם ,כאמור ,סתירת חוקי טבע ,או אירוע דרמטי בעל משמעות
מכרעת )כמו ניצחון או תבוסה בקרב( .המשמעות התיאולוגית העולה מדוגמאות אלה היא
שאלוהים שולט בכל ,שהוא בוחן את מעשי האדם ,ושהוא משיב לו מידה כנגד מידה לטובה או
48

הרעים יכולה להיות קידוש שם שמים .מטרה זו תידון בנושא 'עיצוב התודעה'.
מטרה נוספת של הצלת ֵ
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לרעה .אלוהים הוא אל מוסרי ,המשתמש בכוחו הבלתי-מוגבל כדי ללמד את האדם במה ראוי
להאמין ואיך ראוי לפעול .אין הוא מגיב לאדם בשרירותיות ,אלא באופן מחושב והוגן .בהמשך
נטען שתובנות אלה הן חלק ממטרות הנס עבור אלה שחוו אותו ,ולא רק מטרות הסיפור לדורות
הבאים.

ב .ישועה ותבוסה
לא תמיד מבצע אלוהים את הנס כגמול למעשי האדם .הנס נועד גם להשיג מטרות אחרות.
ניסי ישועה נועדו בראש ובראשונה להציל את ישראל ממצוקותיהם :רעב ,צמא ,מלחמה; ורק
לישראל עושה אלוהים ניסי ישועה )כשר ,שם ,עמ'  .(96-95בחלק מן המקרים אפשר לראות
בניסים אמצעי להגשמת הבטחותיו של הקב"ה .היציאה ממצרים ,על כל ניסיה ,מגשימה את
ההבטחה שניתנה לאברהם בברית בין הבתרים )בר' טו ,יג-יד( .למרות שאין המקרא אומר זאת
במפורש ,יש מקום לשער שהניסים שהתרחשו במשך כיבוש הארץ )כריתת הירדן ,נפילת חומות
יריחו ,עמידת השמש בגבעון( נועדו בין היתר לאפשר לבני ישראל להגשים ביתר קלות את
49

אָמר ה‘
הבטחת כיבוש ארץ כנען  .ובתקופה אחרת ,מבטיח הנביא אלישעִ :שׁ ְמעוּ ְדּ ַבר ה' כֹּה ַ
אתיִם ְשׁע ִֹרים ְבּ ֶשׁ ֶקל ְבּ ַשׁ ַער שׁ ְֹמרוֹן )מל"ב ז ,א( .ה' מקיים את
ָכּ ֵעת ָמ ָחר ְסאָה ס ֶֹלת ְבּ ֶשׁ ֶקל וְ ָס ַ
הבטחתו באמצעות השמעת קולות על-טבעיים המפחידים את חיילי צבא ארם ,והאחרונים
לפניקה ובורחים )מל"ב ז ,ו-ז( .סיום המצור גורם לתוצאה המיוחלת :מחיר האוכל יורד
נכנסים ַ
פלאים .יתכן ומטרה נוספת היא המחשת כל-יכולתו של האל ואמינותו של נביאו )הרחבה בהמשך
– 'עיצוב התודעה'( .לאור זאת ,אין אלישע יכול 'לעבור לסדר היום' כאשר השליש מפקפק
ביכולתו של ה' לחולל את המהפך המובטח )פס' ב( .אלישע מנבא שהשליש לא יזכה לראות את
הישועה ,ואכן כך קורה )פס' כ( .יתכן ומטרת הנס המקורית היתה להושיע את העם מרעב ,אבל
המטרה המלווה – הוכחת כוח האל – חשובה אף היא ,ותגובת אלישע לפקפוקו של השליש
מלמדת עד כמה היה חשוב לו שמטרה זו תתגשם.
50

כאשר סבלו בני ישראל מרעב או צמא במדבר ,אלוהים נענה להם באמצעות הנס  .גם
51

כאשר העם מתלונן לא רק על המצוקה הספציפית אלא גם על מצבם הכללי – כולל עצם
היציאה למדבר  -אלוהים נותן להם את מבוקשם .כשר לומד מכך ש"יחסו המיוחד של ה' אלוהי
49

ראה :בר' יב ,ז; שם יג ,טו; שם טו ,יח; שם יז ,ח; שם כו ,ג; שם כח ,יג; שם לה ,יב; שמ' ו ,ד ,ח; יהו' א ,א-ד ,ועוד.
50
ראה :שמ' טו ,כב-כו )המתקת המים המרים(; שם טז ,א-לו )הורדת המן(; שם יז ,א-ז )הוצאת המים מן הצור
בחורב(; במ' יא ,ד-לה )הורדת השליו בקברות התאוה(; שם כ ,א-יא )הוצאת המים מן הסלע בקדש(; שם כא ,טז
)נתינת המים לישראל בבאר(.
51
שמ' טז ,ב-ג; שם יז ,ג; במ' יא ,ה; שם כ ,ד-ה.
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ישראל איננו מותנה כאן ביחסו של העם לאלוהיו .ברגע שקיימת סכנה פיסית לקיומו – שם
מתגלית ישועת ה' הפלאית" )שם ,עמ'  .(103אפילו כאשר התלונה מלווה בנימה של חוסר אימון
ביכולתו של ה' ל'ספק את הסחורה' ,עדיין ה' ממלא את דרישת העם )שמ' יז ,א-ז; במ' כ ,א-יג(.
אשר לישועה בעת מלחמה ,ישנם שני דגמים של התערבות ה' :האחת ,כאשר העם פסיבי
53
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לגמרי  ,והשנית ,כאשר העם משתתף במבצע המלחמתי  .בחלק מן המקרים אלוהים מתערב כדי
להציל את העם מהכחדה ,כמו במקרה של הטבעת המצרים בים סוף )שמ' יד ,כו-לא( ,ובאחרים
הוא מסייע בניצחון על האויב ,כמו בקרב בגבעון )יהו' י ,י-יד( .ברם ,בשני המקרים המקרא
מטעים שההתערבות האלוהית היא המכריעה את כף הניצחון )כשר ,שם ,עמ' .(96
השילוב של מאמץ מלחמתי אנושי עם השגחה אלוהית מדגים שוב את העיקרון שציינו
למעלה – הסיבתיות הכפולה .לפעמים הסיבתיות הכפולה ממעטת את המימד הניסי ,כאשר
ההשגחה 'מסייעת' לחיילים אבל משאירה מרחב לפעילות אנושית )כדוגמת קרב גדעון נגד
המדינים ]שופ' ז ,טו-כב[( .עם זאת ,גם בסיפור המציין את השילוב בין כוחות אנושיים לכוח האל,
עשוי להתרחש נס נגלה ,כמו בסיפור קרב יהושע בגבעון.
ישנם גם ניסי ישועה ברמה האישית .אלוהים מגלה להגר הצמאה את הבאר )בר' כא ,יט(
ובדרך דומה מציל גם את שמשון )שופ' טו ,יט( .שליחי ה' עוזרים לאנשים מסכנים :אלישע מציל
את בני האישה האלמנה מעבדות באמצעות מילוי פלאי של כדיה בשמן )מל"ב ד ,א-ז( ; ומציף את
הגרזן השאול )שם ו ,ה-ז(.
כאשר מתרחשים לישראל ניסי ישועה במלחמה ,אויבי ישראל חווים אותם כניסי תבוסה.
המגמה העיקרית של ניסים אלה איננה לפגוע באויב ,אלא להציל את ישראל )כשר ,שם ,עמ' .(104
להבדיל מניסי הפורענות "המיתולוגיים" – המבול ,סדום – אשר התרחשו לפני שעם ישראל היה
קיים ,ואשר נועדו להעניש את החוטאים ,כל ניסי התבוסה האחרים באו לעולם כדי לנטרל את
האיום על ישראל )שם ,עמ'  .(105-104לעומת זאת ,ניסי תבוסה ליחידים תמיד באים על רקע של
גמול )שם ,עמ' .(110

ג .עיצוב תודעת האדם
עד כאן ראינו בעיקר את המטרות המעשיות של הנס – באמצעותו ניתן להיטיב או להרע
לקהל או ליחידים שלמענם נעשה הנס .עם זאת ראינו ליד המטרות האלו גם מטרות הקשורות
52

למשל :שמ' יד; מל"ב ז; שם יט; דהי"ב כ.
53
למשל :המלחמה השנייה בעי )יהו' ח(; המלחמה בגבעון )שם י( ; המלחמה נגד מלכי הצפון )שם יא(; מלחמת ברק
בכנעני )שופ' ד(; מלחמת גדעון במדין )שם ז(.
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להשפעת הנס על תודעתם הדתית של אלה החווים את הנס .דוגמה לכך ראינו בפיסקה הקודמת,
בהנחה שמטרת מותו הפתאומי של השליש בימי אלישע איננה רק להעניש אותו על חוסר אמונתו
בנביא ה' ,אלא גם להוכיח את כוחו של ה' ולמנוע חילול שם ה' .כמו כן ,מעיד אלישע שמטרת
ריפויו הפלאי של נעמן היא להוכיח את מציאותו וכוחו של נביא ה' )מל"ב ה ,ח( .מטרה מוצהרת
של חלק ממכות מצרים היא ללמד את המצרים "כי אני ה'" )שמ' ז ,ה ,יז; ח ,יח( .על מקרים כאלה
ואחרים אפשר להחיל את דברי ענת )שם ,עמ' :(120
עיקר תכליתו של הנס במקרא אינו איפוא ניצוח הטבע או שידוד מערכותיו אלא
להחדיר הכרות מסויימות בתודעת בני האדם .הנסים אינם על כן אלא אמצעי
לחינוך מהיר בדרך ההלם ,בדרך ההפתעה ,בדרך בלתי רגילה.
אפשר שיש הפרזה בדברי ענת שהתכלית החינוכית-התודעתית היא מטרתו העיקרית של
הנס באופן כללי ,אבל מקראות מפורשים מעידים בבירור שחלק מהניסים נועדו להרשים את אלה
הנוכחים בו ,ולשנות את תודעתם .השימוש במינוח 'אותות ומופתים' לתאר ניסים מסוימים עשוי
להטעים שאלה נועדו לסמן מסר המועבר באמצעות הנס הקשור לאמונה בה' ו/או בשלוחיו .גם
כאשר הנס אינו מכונה אות או מופת ,הוא נועד במקרים רבים להאדיר את ה' ולהוכיח את
התערבותו בחיי הפרט והכלל )כשר ,שם ,עמ'  .(111חלק גדול מן הניסים הם 'ניסי ראייה' ,משום
54

שהם באים להוכיח שה' עליון מעל כל האלים האחרים )מונולטריה( או שהוא האלוהים הבלעדי
55

)מונותיאיזם(  .ראיית הנס בעיניים היא הדרך הבטוחה ביותר להיווכח שאמנם ה' פועל ושולט
56

בכל )זקוביץ ,תשמ"ז ,עמ'  . (101מטרה חינוכית נוספת שהנס אמור להגשים ,היא הגברת יראת ה'
ֹאמר
והרתיעה מן החטא ,דוגמת ההסבר לניסי מעמד הר סיני וההתגלות הישירה) :שמ' כ ,טז( ַויּ ֶ
ֵיכם
יִראָתוֹ ַעל ְפּנ ֶ
וּב ֲעבוּר ִתּ ְהיֶה ְ
יראוּ ִכּי ְל ַב ֲעבוּר נַסּוֹת ֶא ְת ֶכם ָבּא ָה ֱאל ִֹהים ַ
ֹשׁה ֶאל ָה ָעם אַל ִתּ ָ
מֶ
57

ְל ִב ְל ִתּי ֶת ֱח ָטאוּ .קהל היעד של ניסי ראייה יכול להיות עם ישראל ,הנוכרים  ,או שניהם כאחד
)כשר ,שם ,עמ'  .(120-111חלוקה נוספת של ניסי ראייה מתבססת על ההבחנה בין ניסים

54

כך מבין כשר את המגמה של המכות .במשפט :כי אין כמני בכל הארץ )שמ' ח ,ו( טמון הרעיון שיש אלים אחרים,
אבל הם אינם משתווים לה' .גם לאחר קריעת ים סוף שרים בני ישראל :אין כמוך באלים ה' )שם טו ,יא( .וכך גם
בהצהרתו של נבוכדנצר אחרי הצלת חנניה ,מישאל ועזריה מכבשן האש )דנ' ג ,כט( ,בה הוא קובע שאין אל אחר
שיכול להציל את עובדיו כמו האלוהים של שלושת הניצולים היהודים.
55
ראה :דב ד' ,לה-לט; מל"א יח ,כא ואילך; מל"ב יט ,יט= יש' לז ,כ.
56
על האפקטיביות של הנס להוכיח זאת ,דנו בטיפולוגיה של בעיות בהוראת הנס.
57
מטבע הדברים מספרם של הניסים המכוונים לנוכרים מועט בהרבה מאלה המכוונים לעם ישראל ,והם באים
להוכיח את כוח ה' ,דוגמת מכות מצרים )שמ' ה ,ד-ו; שם ז ,ה ,יז; שם ח ,יח; שם ט ,יד-טז( .הגויים מתוודעים לה'
באמצעות הפורענות שהוא מביא עליהם )כגון מכות מצרים ,טביעה בים( או באמצעות הרווחה שהגוי זוכה לה
)ריפוי נעמן( .לפעמים קיים אלמנט של תחרות בין ה' לבין אלוהי הנוכרים ,כמו שמבוטא במכת בכורות )שמ' יב,
יב( ובהפלת דגון )שמ"א ה ,ג-ד(.
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59

58

המוכיחים את כוחו של ה'  ,לבין אלה המוכיחים את כוחו של שליחו  .עם זאת ,לפעמים אותו
אירוע יוכיח את שניהם )כגון קריעת ים סוף(.
סוג נוסף של ניסים הבאים להשפיע על תודעת העד ,אם כי במינון הרבה יותר קטן ,הוא
'ניסי נסיון' )השווה למעלה' ,מסות'( .הכוונה היא לניסים המעמידים במבחן את אמונת ישראל
בה' .למשל ,המן נועד לא רק להאכיל את בני ישראל ,אלא גם לבחון "הילך בתורתי אם לא"
60

)שמ' ,טז ,ד; השווה דב' ח ,טז(  .כאן המקרא מצהיר במפורש שמטרת הנס – לפחות בחלקה –
הינה לבדוק כיצד ישפיע הנס על אמונת ישראל בה' ועל התנהגותו של ישראל בעת התרחשות
הנס.
עד כאן התייחסנו למסרים החינוכיים של ניסי ישועה ותבוסה השייכים ל ,fabula-ואלה
מופנים לעדים שחוו את הנס .כאן ניתן את דעתנו למטרותיו של ה ,sujet-המסרים של סיפור הנס
וּל ַמ ַען
שנועדו לקהל היעד שאליו מכוון המספר .ביחס למכות מצרים ישנה הצהרה מפורשתְ :
יד ְע ֶתּם ִכּי ֲא ִני
וּבן ִבּ ְנ ָך ֵאת ֲא ֶשׁר ִה ְת ַע ַלּ ְל ִתּי ְבּ ִמ ְצ ַריִם וְ ֶאת אֹת ַֹתי ֲא ֶשׁר ַשׂ ְמ ִתּי ָבם וִ ַ
ְתּ ַס ֵפּר ְבּאָזְ נֵי ִב ְנ ָך ֶ
ה' )שמ' י ,ב( .דורות שלא נוכחו פיסית באירוע הניסי ,אמורים להתרשם מן התיאורים של
העדים/המספרים שדיווחו על מה שראו בעיניהם ,ולהנחיל את המסר התיאולוגי הטמון בהם
61

לדורות הבאים  .במקרה זה נראה שמסר הסיפור עבור שומעיו וקוראיו זהה למסר שנועד
לאירוע עצמו עבור עדיו הישירים.
מטרה נוספת בסיפור הנס היא להוכיח את ייחודו ועליונותו של עם ישראלֲ :ה ָשׁ ַמע ָעם קוֹל
ֶחי :אוֹ ֲהנִ ָסּה ֱאל ִֹהים ָלבוֹא ָל ַק ַחת לוֹ גוֹי ִמ ֶקּ ֶרב גּוֹי
אַתּה ַויּ ִ
תּוֹך ָה ֵאשׁ ַכּ ֲא ֶשׁר ָשׁ ַמ ְע ָתּ ָ
ֱאל ִֹהים ְמ ַד ֵבּר ִמ ְ
מוֹר ִאים ְגּד ִֹלים ְכּכֹל ֲא ֶשׁר ָע ָשׂה
וּב ָ
רוֹע ְנטוּיָה ְ
וּבזְ ַ
ָקה ִ
וּביָד ֲחז ָ
וּב ִמ ְל ָח ָמה ְ
מוֹפ ִתים ְ
וּב ְ
ְבּ ַמסֹּת ְבּאֹתֹת ְ
58

כגון :שמ' ו ,ז; שם טז ,יב; דב' כט ,ד-ה; מל"א כ ,כח.
59
כגון :שמ' ד ,ח-ט; במ' טז ,כח-ל; יהו' ג ,ז-ח; מל"א יח ,לו .כאשר מדובר בנס המוכיח את אמינות הנביא ,נשאלת
השאלה מי היוזם מהלך זה .משה הינו היוזם את הדרך המיוחדת בה תמצא עדת קורח את מותה ,והיא שתוכיח
את אמינותו )במ' טז ,כח-ל( .גם אלישע יוזם 'נס' האמור להוכיח 'שיש נביא בישראל' )מל"ב ה ,ח( ,כאשר הוא
מצווה על נעמן לטבול בירדן שבע פעמים .אך לרוב אין האדם יוזם את הנס המוכיח את אמינותו ,אלא האל
מצווה עליו מה לעשות )למשל ,שמ' ד ,ב-ט; שם ד ,כח-ל; יהו' ג ,ז-ח (.יש גם מקרים בהם ה' נענה לתפילת או
בקשת הנביא ,כגון :החייאת הילד ע"י אליהו )מל"א יז ,כא( ואלישע )מל"ב ד ,לג(; הורדת האש מן השמים )מל"א
יח ,לז(; ואולי גם עמידת השמש בגבעון )יהו' י ,יב-יג( .אילו היה הנביא היוזם העיקרי של הנס ,היתה קיימת
הסכנה שהעד ייחס לו כוחות על-טבעיים אימננטיים ,והיה הופך את הנביא לאל או לקוסם )ראה למעלה :נס
ומגיה( .סכנה כזאת מסתמנת בסיפור ריפוי נעמן כאשר אלישע יוזם את הדרך בה יתרפא נעמן ,ולכן הערכת נעמן
אָרץ ִכּי ִאם
ָד ְע ִתּי ִכּי ֵאין ֱאל ִֹהים ְבּ ָכל ָה ֶ
לאחר החלמתו חשובה להבנת המסר של הסיפור )מל"ב ה ,טו(ִ :הנֵּה נָא י ַ
ְבּ ִי ְשׂ ָר ֵאל וְ ַע ָתּה ַקח נָא ְב ָר ָכה ֵמ ֵאת ַע ְב ֶדּ ָך .נעמן מזהה את אלישע כנביא המבצע את שליחות ה' ,ועל כך ראוי הוא
לדעתו לקבל שכר.
60
הנסיון לדעת רש"י הוא האם יקיימו את המצוות הקשורות ללקיטת המן ,ואילו לפי ראב"ע הנסיון הוא האם יעמדו
בתלות היומיומית בה' .לדעת רמב"ן הנסיון הוא האם יהיו מוכנים ללכת 'אחרי ה'' לכל מקום ,גם כאשר אין בו
לחם רגיל .לדעה אחרת של משמעות 'נסה' ,ראה דברי גרינברג ,למעלה ,עמ' .71
61
ראה גם :דב' א ,ל; שם ו ,כא-כב.
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יכם ְבּ ִמ ְצ ַריִם ְל ֵעינֶי ָך )דב' ד ,לג-לד( .את הדברים האלה אומר משה לדור אשר ברובו
ָל ֶכם ה' ֱאלֹ ֵה ֶ
לא נוכח באירועים המסופרים ,דור אשר אמור להאמין בהם ולהפנים את המסר המתבקש,
ובאותה מידה יוכלו הדורות הבאים להזדהות עם המסר המשתמע מדברים אלה .גם כאן נוכל
להבחין בקרבה בין המסר המיועד לעדים הישירים של הנס לבין המסר שנועד לשומעי הסיפור,
שכן המסר שמציג משה בפסוקים האלה דומה למסר העולה מדברי ה' בשמ' יט ,ד-ה ,פסוקים
שנאמרו בעת התרחשותם של הניסים אל העדים הישירים הנוכחים באירוע .עם זאת ,סיפור ניסי
מעמד הר סיני וההתגלות ההמונית המיוחדת שלו מעבירים מסר תיאולוגי נוסף )דב' ד ,ט-יב(:
למנוע את המכשלה הדתית של עיצוב דמות לה' בעתיד .כאן ניתן לזהות מטרה של המספר
שאיננה כלולה באופן מפורש בנס עצמו ,אם כי היא אולי מרומזת בדברים שנאמרו בשמ' כ ,טז-יז.
מסר זה מקבל יתר תוקף בדברי המשורר )תהל' עח ,א-ח( ,המטעים שסיפורי ניסים רבים נועדו
לחנך את הדורות לנאמנות מוחלטת לה' ולהימנעות ממרידה בו .אם כן ,ניתן לטעון שסיפור הנס
נועד לא רק להאדיר את שם ה' בהקשר היסטורי ספציפי ,אלא לחנך את כל הדורות להתבונן
בעבר ולהקיש ממנו להווה ולעתיד :כמו שפעל ה' בעבר ,כך יפעל בעתיד ,וכאשר יד ה' אינה
62

מורגשת באופן מוחשי ,על המאמין לחפש ולגלות את ההשגחה הנסתרת  .יוצא אפוא שמטרות
סיפור הנס הן בעיקר לטווח ארוך :להזכיר לדורות הבאים את מה שהתרחש בעבר ,כדי שיפיקו
ממנו לקחים לעתיד .כפי שראינו ,הרבה ניסים נועדו – בין השאר – למטרות חינוכיות ותודעתיות
גם ברמה של ה ,fabula-ובמקרים כאלה אין בין מטרת ה fabula-למטרת ה sujet-אלא שהמסר
של ה fabula-נועד לעדים הישירים של הנס ,ואילו המסר של ה sujet-נועד לדורות .יחד עם זה,
ישנם מסרים המודגשים ב sujet-שרק מרומזים ב ,fabula-או שאינם מוזכרים .לכאורה ,באשר
לניסים שנועדו ברמת ה fabula-למטרות ישועה בלבד קיים פער בין המטרה התועלתית של ה-
 fabulaלבין המטרה החינוכית של ה .sujet-אבל על פי הגישה הדיאלוגית למקרא ,הן האירוע
המקראי הן לימוד הסיפור נועדו ליצור חוויה רבת-משמעות ,ולפי סוג כזה של קריאה עשוי הפער
בין ה fabula-לבין ה sujet-להצטמצם עד מאוד )הרחבה בפרק השלישי ובפרק החמישי(.
לסיכום ,חילקנו את 'המטרות' בין אלה השייכות לנס עצמו )ה ,(fabula-לאלה השייכות
לסיפור הנס )ה .(sujet-עבור החווים את הנס באופן בלתי-אמצעי ,בדרך כלל הנס מהווה כלי ביד
אלוהים להיטיב או להעניש לפי תורת הגמול ,אך לעיתים הנס משמש כלי לביצוע התכנית
62

כך אנו מבינים את הרמיזות לגאולת מצרים בפי הנביא המבטיח גאולה נוספת )יש' יא ,טו-טז; שם מב ,טז; שם מג,
טז-יז; שם מח ,כ-כא(.
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האלוהית ,גם ללא שיקולים של גמול .בחלק מהמקרים השימוש האלוהי באמצעי החורג מחוקי
הטבע משרת מטרה נוספת :להגביר את הרושם של האירוע ולהחדיר את השפעתו על תודעת העד
או המשתתף .באמצעות הנס אלוהים מוכיח לפעמים את כוחו ויכולותיו ,לפעמים את עליונותו
על פני אלים אחרים או את בלעדיותו ולפעמים הוא מבקש לאמת את הנביא ואת שליחותו.
באופן כללי מטרות המספר בכתיבת סיפורי הנס חופפות במידה גדולה את המסרים התודעתיים
שמנינו למעלה ,אך בכל מקרה ומקרה עשוי להיות פער או הבדלים של הדגשה בין מטרות הנס ב-
ומטבע
 fabulaוב .sujet-מטרות הסיפור מכוונות לקוראים החיים שנים רבות אחרי האירועֶ ,
הדברים השאלות והלקחים המעסיקים את בני דורו של הנס עשויים להיות שונים מאלה
המעסיקים את המספר ואת קהל היעד שלו .כמו כן ,לעיתים עשויים המספר וקוראיו לעמוד על
לקחים שלא הורגשו בזמן ההתרחשות .לפעמים הנס נועד להשיג מטרה פרגמטית ,אבל הזכרון
הקולקטיבי עשוי לבחור לשמר דווקא את המסר או הלקח המוסרי המוסק מאותה התערבות
ניסית .במיוחד עשויים מספרים מקראיים של סיפורי הניסים לספר את הסיפור מתוך נקודת מבט
רחבה יותר ולרמוז למשמעות הנס ביחס לאירועים אחרים או להשלכותיו של הנס על הבנת
63

אירועים שהתרחשו לאחר מכן .
נס אחד עשוי לשרת מספר מטרות .לדוגמה ,לגבי מכות מצרים וקריעת ים סוף ניתן
למצוא רמיזות בפסוקים לרוב המטרות שמנינו ,הן באשר ל fabula-הן באשר ל .sujet-לגבי
הניסים האלה התורה מציינת מטרות במישורים הפרגמטיים – ישועה לעם ה' ,קידום התכנית
האלוהית )ברית האבות( והענשת מדכאיהם של ישראל – ותודעתיים :אמונה בה' ובכוחו ,אמונה
בנביאו של ה' ,שלילת כוחם של מנהיגי מצרים ואליליהם .הניסים האלה מסופרים במקרא פעמים
רבות ,ורבים מהמספרים מוסיפים מסרים ודגשים המשקפים מסרים האופייניים לראייה של
הטווח הרחוק.

ב .ההשלכות החינוכיות שבעיון זה
קיימנו דליברציה מסועפת בסוגיית ה'חומר' של הנס .במה דליברציה זו רלוונטית להוראת
סיפור הנס המקראי במסגרת הממ"ד? נציע תשובות לשאלה זו לפי סדר החלוקה הפנימית של
הפרק:
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ראינו למעלה כמה מן ההגדים ביחס למעמד הר סיני המופיעים בדב' ד ,השונים מן הסיפור בשמות יט-כ.
התייחסויות שונות למעמד הר סיני מבליטות מרכיבים שונים של האירוע ,ובכך 'מפרשות' אותו מחדש .ראה,
למשל :דב' לג ,ב; שופ' ה ,ה; תהל' סח ,ט.
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 .1נס וטבע – עמידה על הקשר בין נס וטבע ,ועל הקושי לפעמים להבחין ביניהם ,עשויה
לעודד דיונים בכיתה בשאלת השתקפותו של אלוהים בעולם .האם הוא משתקף יותר
בשגרה ,או בחריג? האם בריאת העולם היא ההוכחה הברורה ביותר לבורא עולם? או
שמא בעולם המודרני אין לטענה זו ביסוס? שאלה נוספת המתבקשת מתוך נושא זה היא
שאלת הפרשנות :האם הנס מכריז על עצמו ,או שהוא זקוק לפיענוח מצד
הצופים/העדים? אם זיהוי הנס עבור קוראי המקרא איננו תמיד קל ,כפי שהוכחנו בסעיף
זה ,האם אין קביעתו על ידי החווים אותו בשעתו ללא תיווך וללא פרשן צמוד עוד יותר
קשה? ההשערה שהגענו אליה מתוך כך היתה שהאמונה קודמת לנס ,ואין הנס מחולל את
האמונה .מסקנה זו ראויה להיבחן בכיתה :מה מקומו של הנס בעולם האמוני? מה היה
מקומו בעולם המקראי ,העתיק ,ומה מקומו היום? האם אנו מאמינים בה' בעיקר בגלל
הניסים שחונכנו עליהם מילדות? אם נגלה שסיפורי הניסים אינם כפי שהם נתפסים
בדרך כלל ,כדיווח היסטורי/אובייקטיבי של האירוע ,האם אמונתנו בה' תתערער? כאשר
אלוהים מחולל ניסים ,האם אינו מפר את החוקים שהוא עצמו קבע? האם אין בכך
הודאה שהבריאה איננה שלמה? ואילו הופרו חוקי טבע היום ,האם הפרה זו היתה
מקרבת אותנו לאמונה יותר חזקה באלוהים ,או שאין סיכוי בתודעה המודרנית לחוות
אירוע כזה? ומאידך – היתכן שבימינו ,אין בעל הנס מסוגל להכיר בניסו ,למרות שניסים
קורים לו? )ועל זה נרחיב בפרק החמישי ,הדן בתורתו של בובר(.
 .2נס ומגיה -

בסעיף הזה היינו עדים למספר תובנות שאינן תמיד מוכרות למורה

הסטנדרטי של החמ"ד .תובנה אחת היא המתח בין הכרה בתופעה מסוימת לבין שלילת
הלגיטימיות שלה .ראינו שלפי מספר חוקרים שולל המקרא את השימוש במגיה ונאבק
בה ,ומאידך מכיר בקיומה ובכוח הרב האצור בה .אין ספק שלאדם רציונליסטי הדוחה את
המגיה מכל וכל תובנה זו מעוררת חוסר נחת .תובנה אחרת היא חשיפת הפולמוס הסמוי
המתנהל עם המגיה .למשל ,הציווי לדבר אל הסלע במקום להכות אותו עשוי להתפרש
על פי תפיסה זו כרצון אלוהי להוכיח שאין לעצמים כוח אימננטי .מורה המתוודע
לתופעה זו עשוי לנצל ידע זה כאשר הוא מלמד סיפורי נס נוספים )כגון החזקת ידי משה
ולא החזקת המטה( .תובנה שלישית מתייחסת לבעייתיות שבהבחנה שבין נס ומגיה,
העולה למשל בסיפורי אליהו ואלישע .יתכן ומורה המלמד סיפורי אליהו ואלישע יחדד
את ההבדלים שבין נס ומגיה ,ואיך הבדלים אלה באים לידי ביטוי – בגלוי או בסמוי-
במעשי הפלאים של נביאים אלה .שלוש התובנות שציינו בסעיף זה מצביעות על
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המורכבות שבנס ,וההכרה בהן עשויה לגרום למורה לשקול כיצד ללמד נושא זה בצורה
יותר מגוונת ,בהצביעו על ניואנסים שונים .זאת ועוד .משום שגם היום יש המאמינים
במגיה ופונים למגידי עתידות לסוגיהם ,ראוי במיוחד לדון בשאלה זו בכיתה ,ובעמדת
המקרא לגביה .ברם' ,ההודאה במקצת' של המקרא בכוחה של המגיה תקשה על המורה
להציג עמדה חד-משמעית לגביה.
 .3לשונות הנס – סעיף זה יצייד את המורה בהכרת המושגים והמונחים שהמקרא משתמש
בהם כדי לציין את האירוע הניסי .כאשר המורה מלמד סיפור נס מסוים ,הוא יכול לדון
עם הכיתה בשאלת ה'שם' המוענק לו )אם יש כזה( ,ולמה דווקא זכה בכינוי זה .לחלופין,
היעדר כל כינוי יכול להעלות את שאלת זיהוי הנס ,ואם יש סיבה שהמספר נמנע מלנקוב
בלשון נס כלשהו .זאת ועוד .ציינו למעלה שיש משמעות לריבוי כינויי הנס ,וגם על זה
יוכל המורה לדון עם הכיתה :מדוע טורח המקרא להשתמש במספר כה רב ומגוון של
כינויי הנס? האם הכינוי מאיר אספקט מסוים של האירוע? או שהמגוון הגדול מרמז
לתובנה שמתרחשים כל הזמן ניסים רבים מסביבנו?
 .4מטרות הנס  -בסעיף זה ראינו שהנס הוא בעיקר אמצעי ולא מטרה ,ודנַו במטרות
אפשריות של השימוש בנס .עמידה על אמת זו עשויה להוביל את הכיתה לדון הן בשאלת
האמצעים  -למה עשר מכות? למה קריעת ים סוף?  -הן בשאלת המטרות ,והן בשאלת
קשר פוטנציאלי ביניהם .חילקנו בין מטרות פרגמטיות של הנס ,למטרות הגותיות .אשר
למטרות סיפור הנס ,ראינו שהן הגותיות ,כאשר כוונתם להעמיק את הלקחים המופקים
מן הנס .בהקשר זה עולה שאלת יעילות הניסים :האם הוא משיג את מטרתו? לטווח
ארוך? לטווח קצר? איזו תהודה יש לסיפור הנס במשך ההיסטוריה הארוכה של עם
ישראל? שאלה אחרת הקשורה לדיון זה היא :למי נעשים ניסים ,ומה מלמדת עובדה זו
על מהות האל? מה היא מלמדת על מקומו של עם ישראל בתפיסה המקראית? האם
מקומו היום זהה למקומו מקדמת דנא?
ניכר מתוך סיכום זה

שההשלכות החינוכיות מנוסחות בדרך כלל לא כקביעות אלא

כשאלות לדיון בכיתה .המורה המעיין ב'חומר' כפי שהוא מוצג בפרק זה עשוי להשתמש בו לא רק
כחומר עיוני ,אלא  -ואולי בעיקר – כבסיס לרפלקציה על הקשר בין התפיסות המקראיות לבין
אמונותיו ואמונות תלמידיו היום .בהקשר זה ,יש להזכיר את דעתו של שוואב בקשר להפיכת
'חומר' לתכנית לימודים .שוואב טוען שבבחירת ובהצגת חומר מסוים יש לשקול
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… what different versions and emphases, even in a single selection of
content, ought to be made in the interest of the needs and abilities of
different children. (1977, p.14).
הכרת החומר הינה הבסיס לדליברציה קוריקולרית ולקבלת החלטות חינוכיות-מעשיות,
המתאימות לקהל-היעד הספציפי של המורה או של צוות תכנית הלימודים.

סיכום הפרק
בפרק זה עמדנו על ריבוי ביטוייו של הנס במקרא ,כאשר ביטויים אלה לפעמים מפורשים,
ואילו לפעמים מרומזים הם .ראינו שלא תמיד ברור מה כלול בנס – האם הוא מבטא אירוע טבעי
או על-טבעי? האם הוא שונה ממגיה או שהוא דומה מאד למגיה? האם הוא יוזמה של איש
אלוהים או שהוא כולו נובע ממקור אלוהי? במסגרת הממ"ד ,יתכן שחלק מהתשובות לשאלות
אלה יושפעו מהשקפת עולם אורתודוקסית ,המבקשת להבחין הבחנה ברורה בין תפיסת עולם
יהודית-מקראית לבין תפיסות עולם הזרות ליהדות .עם זאת ,נראה שחיפוש אחר אמת חסרת-
פניות בתוך המקרא בהקשר זה יחשוף בפני המורה את המורכבות שבסיפור הנס המקראי ,יצייד
64

אותו בתובנות עמוקות יותר ביחס אליו ,ויאפשר לו ללמד אותו מזוויות שונות .
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השווה :אורבך ,א ,בקשת האמת כחובה דתית ,בתוך :המקרא ואנחנו )עורך :א' סימון( ,1979 ,עמ'  ,27-13ובמיוחד
מילים אלה )שם ,עמ'  :(27בקשת האמת בתלמוד תורה חובה דתית היא ,שבלעדי מימושה אין קיום לדת
ולמצוותיה ,שכן האמת הדתית אינה משהו המובא מבחוץ ,אלא היא עצם עצמותה של הדת.
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פרק שלישיcommonplace: subject matter :
גישות הרמנויטיות לסיפורי הנס המקראיים
בפרק הקודם ניתחנו את מה שכינינו ה'חומר' של סיפור הנס המקראי כאשר קיימנו
דליברציה בין הוגים ומומחים לגבי המאפיינים ,הלשונות ,והמטרות של הנס .קיומם של אבני
הבניין האלה בסיפור מסוים מעיד שלפנינו התופעה המקראית הקרויה 'סיפור נס' .ברם מומחי
וועדת התכנון צריכים לקחת בחשבון גם את שאר ה ,commonplaces -כאשר הם קובעים כיצד
ללמד את החומר ,וקביעה זו קשורה לסוגיה ההרמנויטית שתידון בפרק זה .במילים אחרות :בבואו
לבחור בגישה חינוכית להוראת סיפור הנס ,צריך המורה לבחור גישה הרמנויטית שתנחה אותו
בהבנת פרטי הסיפור ומשמעותם .מה פירוש 'גישה הרמנויטית' בהקשר של סיפור הנס המקראי?
הגדרת המושג 'הרמנויטיקה' שנויה במחלוקת )גלגר ,1992 ,עמ'  ,(3ועם זאת ,בחרנו לאמץ את
ההגדרה הכללית )` (`working conceptionהבאה )שם ,עמ'  :(5-4ההרמנויטיקה היא תורת
הפרשנות של שפה וטקסט ,המושפעת מגורמים שונים ,וכל אסכולה הרמנויטית מתמקדת בשאלת
מחברו ,והתרבות בה צמח;
הגורם המכריע במתן משמעות לטקסט )כגון טיבו של הטקסטַ ,
האוטונומיה של היצירה; הרקע והכישורים של הקורא; והתרבות הכללית אשר אליה משתייך
הקורא( .ניתוח שיטות הרמנויטיות שונות במסגרת עבודה זו נועד לפתוח בפני המורה מגוון של
1

אופציות להבנת סיפורי הנס והוראתם ,ולהזמינו לעשות רפלקציה  :איזו גישה נראית לו ,מה
הזיקה בין הגישה המועדפת לבין גישות אחרות הקיימות ,מהן הסיבות שהוא מעדיף גישה זו?

2

3

הבעיות הכרוכות בהוראת סיפור הנס עשויות להוציא את המורה מהקיבעון החינוכי הנפוץ
4

בהוראת המקרא  ,ולעודדו לאמץ את הגישה 'האקלקטית' של שוואב )שם ,עמ'  ,(3הבוחנת שיטות
5

הוראה שונות ומכריעה לטובת הגישה העונה על מירב הבעיות שהוא מבחין בכיתתו  .אנו רואים
בשיטות ההרמנויטיות שיידונו 'חומר תומך' המלווה את החומר המקראי שנדון בפרק הקודם,
ומסייע להפיכתו מחומר עיוני ל subject matter-של ההוראה .אין בכוונתנו לערוך ניתוח מדוקדק
1

על חשיבותה של הרפלקציה ,ושאלת השימוש שעושים בה מורי החמ"ד ,ראה להלן פרק שמיני.
2
על הקשר בין הרמנויטיקה וחינוך ,ראה :גלגר ,1992 ,עמ'  .54-33גלגר מראה איך החלפת מידע )` (`interchangeבין
המורה והלומד במסגרת השיעור ,דומה לתהליך של הבנת טקסט ,הבנויה על המפגש בין הקורא ,הטקסט,
והתרבות.
3
ראה פרק ראשון ,עמ' .50-39
4
ראה מאק ,תשנ"ה.
5
השווה י' כהן ) ,1999עמ' (A)n awareness of competing conceptions of … the interpretation of :(36
canonical texts can provide the educator with rich and varied resources for educational decision…making
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של האסכולות ההרמנויטיות המוזכרות ,אלא להתייחס אליהן כ'כלי שרת' למעשה החינוכי
ולהחלטות החינוכיות של מורים.
לניתוח ההרמנויטי שנציג בהמשך יש מגבלות מסוימות ,המוכתבות על פי עיסוקנו בעולם
של החמ"ד ,על דאגותיו ,בעיותיו ,והשקפת עולמו המיוחדת של מגזר זה .בניגוד למסגרות הוראה
אחרות ,אשר בהן אין צורך להתאים את השקפת עולמו של הקורא להשקפת עולמה של היצירה
שהוא לומד ,לימוד התנ"ך עבור היהודי הדתי דורש מידה כזו או אחרת של הזדהות ,או עירוב
6

רגשות  .יותר מאשר במסגרות חינוכיות אחרות ,מייחס הפרשן/המחנך הדתי חשיבות ערכית
לעובדה שהוא חלק מ'קהילה פרשנית' ) ,(interpretive communityאשר ,כהגדרתו של פיש,
מכילה אנשים הניגשים לטקסט מסוים מתוך אמונות ודעות משותפות ) ,1980עמ' .(168-167
ובמקום אחר הוא מפרט:
… not so much a group of individuals who shared a point of view, but a
point of view or way of organizing experience that shared individuals in
the sense that its assumed distinctions, categories of understanding, and
stipulations of relevance and irrelevance were the content of
consciousness of community members who were therefore no longer
individuals, but, insofar as they were embedded in the community's
enterprise, community property (1989, p. 141).
אין ברצוננו לטעון שגישתו של פיש זהה לזאת הקיימת בעולם החמ"ד ,שהרי פיש טוען
שאין משמעות יציבה או 'נכונה' לטקסט ,ומשמעותו נוצרת אך ורק בקרב הקהילה ה'מקבלת'
אותו ) ,1980עמ' .(158

ברם ,במקרה הספציפי המעסיק אותנו אין כל ספק שהיהדות

האורתודוקסית רואה את עצמה כקהילה פרשנית ,בעלת הנחות יסוד מגובשות ומשותפות ביחס
לפרשנות המקרא ,כגון ,ההנחה שהתורה 'מן השמים' )בבלי מסכת סנהדרין צט ע"א( ,שהתורה
נדרשת באמצעות י"ג מידות )בריייתא דרבי ישמעאל ,ספרא ,פרשתא א ,עמ'  ,(11-3או ש' ִדברה
תורה כלשון בני אדם' )בבלי מסכת ברכות לא ע"ב ,ומקבילות( .מהבחינה הזאת המושג שפיש
אימץ יכול להקביל לתפיסה הקיימת בעולם החמ"ד .בקרב עולם זה ה'קהילה' איננה מוגבלת לזמן

6

ראה לעיל ,הנחות היסוד של הוראת התנ"ך על פי משרד החינוך.
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7

או מקום מוגדרים ,אלא ,חוצה את כל הדורות ומכילה את כל הזמנים )הרחבה בפרק הבא(  .אין
לפרשן המסורתי הפריבילגיה לפרש את התנ"ך כמסמך עתיק שאין לו כל קשר לחייו-הוא ,או
לפרשו בכל דרך העולה על רוחו ,כי עבורו התנ"ך הוא דבר ה' ,המתוּוָך על ידי חז"ל ופרשנים
ההולכים בעיקבותיהם .גם במשרד החינוך נתנו את הדעת לשאלת הפרשנות הלגיטימית למקרא,
ואחת ממטרות לימוד התנ"ך במגזר הממ"ד היא שהתלמיד "ידע לפרש את הפסוקים על פי הפרשן,
8

על פי המדרש ,או על פי הפסק בספרי ההלכה"  .כל אלה מהווים אפוא שופרות של הסביבה אליה
אמור להשתייך התלמיד ,והמורים ,מצידם ,נקראים לחנך על פי פרשנות מסורתית זו .צבי לם
מכנה גישה זו לחינוך ,אידיאולוגיה של 'אקולטורציה' )תש"ס ] ,[1986עמ'  ,(242-233כאשר הכוונה
במונח זה היא "תהליך המעגן את היחיד בשותפות ההסטורית של המין האנושי ,שהתרבות היא
תוצרה  ...התפתחותו של היחיד אינה אלא תהליך של הפנמה הדרגתית של ערכי התרבות" .גישה
חינוכית זו מבקשת לעורר בתלמיד הזדהות עם עקרונות וערכי התרבות ,ועם המחנכים המעבירים
מסרים אלה .חלק מה'תרבות' שאנו דנים בה הוא כאמור הספרות המקראית ופרשניה ,ונשאלת
השאלה עד כמה קביעותיהם הפרשניות של הקהילה הפרשנית המסורתית מתוות את כיווני
החשיבה של הלומדים והמורים שבמסגרת זו ,ומגבילים את החופש הפרשני שלהם .יש להדגיש
מתפקדת בשתי רמות :אחת בתור ה'סביבה' של החמ"ד ,והשנייה בתור ה'חומר' של
שקהילה זו ַ
החמ"ד :רש"י הוא גם תלמיד חכם אולטימטיבי ,איש רוח ,ובעל סמכות דתית ,והוא גם מחבר
פירושים הנחשבים לנכס צאן ברזל של המסורת היהודית; וכן אחרים .הקהילה הפרשנית אם כן
גם מייצגת את אנשי הרוח המתווכים את כתבי הקודש עבור ההמונים ,וגם מספקת את ה'חומר'
אשר באמצעותו מתפרשים כתבי הקודש )בפרק הבא נרחיב בנושא זה ,כאשר נתייחס באופן
ממוקד לפרשני ימי הביניים( .מהי אם כן מידת גמישותה של אותה קהילה פרשנית ,ומאידך ,מהי
מידת עצמאותו של הלומד המסורתי? ראינו בפרק הראשון )עמ'  (20-19שיש קולות בעולם הדתי
הקוראים לפתיחות ולפלורליזם ,גם אם אינם תוחמים את גבולותיהם בצורה חד-משמעית ,ונרחיב
בסוגיה זו בפרקים הבאים.
נציע אפוא טיפולוגיה הרמנויטית לסיפורי הנס שבמקרא ,מתוך מגמה לבדוק עד כמה
הקריאות המוצעות עשויות להתאים להנחות היסוד ולרגישויותיה של הקהילה הפרשנית הדתית,
ומהם גבולותיהם הפרשניים .גישות אלה לא יכללו את כל האסכולות ההרמנויטיות הקיימות ,כי
7

8

השווה :ר' יהושע בן לוי אמר  ...מקרא משנה תלמוד ואגדה אפילו מה שתלמיד ותיק עתיד להורות לפני רבו כבר
נאמר למשה בסיני )ירושלמי מסכת פאה פרק ב דף יז טור א(.
מתוך :תכנית הלימודים למקרא בממ"ד ,מטרות בתחום ההכרה לכיתות א-יב ,מטרת-על :יבין את המקרא על פי
מפרשיו )מס'  ,10תאריך עדכון אחרון  .(.22.09.05מדובר בפרשנות הקלסית ,על פי הסבריה של רביב ,המופיעים
כנספח למסמך המטרות.
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אם אלה אשר יש להן זיקה  -לטעמנו  -לעולם הרוחני-המסורתי של הקהילה הפרשנית-
9

נעמת את
האורתודוקסית ,או שלפחות עשויות להשליך אור עליהן או להעשירן  .בפרק הבא ַ
הקריאות שניתחנו עם אלה שבחרו בהן פרשני ימי הביניים בפרקטיקה של הפרשנות .דרך
הפריזמה של הטיפולוגיה ,נוכל להבין טוב יותר מה מרחב התמרון הפרשני העומד לרשות הפרשן
המסורתי ,ומה הוא בוחר שלא לאמץ לתוך פרשנותו .המורים ,מצידם ,עשויים להבין מתוך
הטיפולוגיה את האפשרויות השונות של קריאת סיפור הנס ,ואת הבסיס ההרמנויטי של כל
קריאה .בהעמדת טווח קריאות זה ,יוכל המורה להבין היכן הוא 'ממוקם' ובכך לעמוד על אמונות-
10

היסוד שלו ביחס למקרא  .גלגר מסביר את הערך שבתרגיל כזה )שם ,עמ' :(124
The unfamiliar always calls for interpretation… But it is also the case that
the familiar requires interpretaion… That which is taken for granted is
that which calls for the most philosophical questioning.
על המורה לעשות רפלקציה דווקא לגבי שיטותיו ודרכי ההוראה המוכרות לו .אם הוא
יעמת את אלה עם הבעיות הקיימות ,יתכן ויגיע להוראה האקלקטית שמעודד שוואב.

א .טיפולוגיה הרמנויטית של סיפורי הנס
הטיפולוגיה המוצעת לדרכי קריאה שונות של סיפורי הנס שאובה מדרכי קריאת טקסטים
המצויות בספרות ההרמנויטית ,אבל איננה שכפול שלהן ,אלא יישומן לגבי טקסט מסוים ,סיפור
הנס המקראי ,ולגבי קהילה פרשנית מסוימת ,עולם החמ"ד .כאמור ,המחויבות המיוחדת שלומדי
המקרא הדתיים רוחשים  --או לפחות אמורים או נדרשים לרחוש  --כלפי הטקסט המקראי
משפיעה במידת מה על האופציות ההרמנויטיות העומדות בפניהם .לכן נמצא שבטיפולוגיה
11

12

שתוצע להלן ,החלוקה בין הגישות שונה בפרטים מסוימים מטיפולוגיות אחרות )וולפיש  ,גלגר (
המתמקדות בסוגיה ההרמנויטית כשלעצמה ,ולא ביישום ההרמנויטיקה כפי שעשינו כאן.
ברצוננו להדגיש שטיפולוגיות במהותן אינן כלים מדויקים ,וסיווּג כלשהו הנעשה
באמצעותם אינו חד-משמעי .יש להתייחס לטיפולוגיה המוצעת ככלי היוריסטי ,המסייע לקורא
9

גלגר ) ,(1992עמ'  9ואילך ,מציע טיפולוגיה שונה של גישות הרמנויטיות .לא התייחסנו כאן לגישה
הדקונסטרוקציוניסטית וגישות פוסטמודרניות אחרות ,משום שלאור שלילתם של משמעות יציבה לכל טקסט
והחופש הפרשני שהם מעניקים לקורא ,הבעיות שנדונות כאן אינן עולות .למעשה אין לדעתם מניעה שהקורא
יבין את הטקסט בכל אופן שייראה לו כבעל-משמעות .והשווה פרק ראשון ,הערה .24
10
על הערך ברפלקציה מן הסוג הזה ,ראה דיוננו :דורף ,פרק ראשון ,עמ'  .37-36וראה להלן ,פרק שמיני.
11
תשנ"ח-א ,עמ' .103-87
12
 ,1992עמ' .24-9
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להבין את האפשרויות השונות של קריאת הטקסט ושל דרכי יצירת משמעות .שיוּך הוגה מסוים
לקטיגוריה מסוימת נתון לשיקולי דעת שונים ,ומה שהניע אותנו בעיקר איננו הניואנסים
המיוחדים של הגישה ,אלא ,מה עשויה גישה זו לתרום להתמודדות עם הבעיות שאנו עוסקים בהן
בעבודה זו .זאת ועוד .שאלת היסטוריוּת הנס עומדת במרכז עבודה זו ,ולרוב אין ההרמנויטיקנים
תכני הטקסט ,כי אם בגורמים המעניקים לטקסט את
מוטרדים משאלת ההיסטוריות של ָ
משמעותו .ברם מודלים הרמנויטיים שונים עשויים לתרום תרומה של ממש לפיתוח אסטרטגיות
קריאה שונות על מנת להתמודד עם שאלת ההיסטוריות .לפיכך גם אם אין התאמה מלאה בין
גישה הרמנויטית מסוימת לבין שאלת הערך ההיסטורי של המסופר בטקסט ,נַראה בהמשך
שיכולה להיות זיקה ביניהם.
אי אפשר לעסוק בלימוד מקרא בעולם החמ"ד בלי להיזקק למושגים 'פשט' ו'דרש' ,מונחים
המשמשים מאז ימי הביניים בציבור היהודי הדתי להפריד בין סוגים שונים של פירוש המקרא.
מחקר רב הושקע בנסיון להגדיר מושגים אלה ,ולצורך העבודה הזאת נאמץ את ההגדרות
המתומצתות הבאות :הפשט הוא ביאור הכתוב על פי לשונו ,מבנהו התחבירי ,הקשרו הענייני,
סוגו הספרותי ומבנהו הספרותי ,תוך יחסי גומלין בין מרכיבים אלה )קמין ,תשמ"ו ,עמ'  .(14את
המושג 'דרש' יש להבין על דרך הניגוד )קמין ,שם ,עמ'  :(15הבחנים הקובעים את ה'פשט' אינם
חלים על פירוש על דרך הדרש משום שהדרש "מבוסס על הגלום בכוח בלשונו של הכתוב" )שם(.
כלומר ,הלשון נושאת ריבוי מובנים ואפשרויות ,כולל "עצמאות חלקי הדיבור" )=האותיות,
המילים ,הפסוקים ,הפרשיות( ,כך שאפשר להפריד מרכיבים אלה אחד מהשני ולגלות משמעויות
חדשות )שם ,עמ'  .(16מכל מקום ה'דרש' נתפס באופן כללי בציבור הדתי כ'פירוש' לגיטימי
לכתוב ,למרות חריגתו מאמות המידה של ה'פשט' לכתוב ,ותקפותו עשויה להיות מושרשת באחד
מהשיקולים הבאים) :א( הטקסט המקראי האלוהי רווי משמעות וכל פרט ופרט בא להורות
לקחים ,ולא לשעשע או לזעזע את הקורא )היינמן ,1970 ,עמ' ) .(97-96ב( חכמי ישראל ,ובראשם
חז"ל ,נהגו לבטא את רעיונותיהם והוראותיהם בעלי הסמכות באמצעות 'משחק' מסביב ללשון
הכתוב )פרנקל ,1991 ,עמ'  .(85-83כאמור המינוח הזה חשוב לנו בניתוח גישותיהם של פשטנים
מימי הביניים לפרשנות סיפורי הנס ,אך להלן נראה שקשה למצוא מתאם בינו לבין הגישות
הפרשניות של אסכולות הרמנויטיות בנות-זמננו .על מנת לסייע בסיווגן של הגישות האלה ניעזר
במינוח הלקוח מתחום הפילוסופיה של המוסר' :הטרונומיה' ו'אוטונומיה' .בקריאה הטרונומית
הקורא מפרש את הטקסט מתוך מחויבות לסמכות העומדת מחוצה לו ,כגון המחבר או הטקסט
עצמו ,ואילו בקריאה אוטונומית הקורא רואה את עצמו כמי שמסוגל להעניק לטקסט משמעות
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מתוך שיקולים אישיים ועצמאיים שאינם כפופים לסמכות חיצונית כלשהי  .יוצא אפוא
שהמונחים הטרונומיה ,פשט ,וכפיפות ,משותפים לשדה סמנטי אחד ,ואילו אוטונומיה ,דרש,
ועצמאות ,משותפים לשדה סמנטי אחר.
בעבודה זו נסווג את האופציות הפרשניות להבנתם של סיפורי ניסים על פי חלוקתן לשלוש
גישות ,שאותן נכנה :קריאה מילולית ,קריאה מטפורית וקריאה דיאלוגית .אפשר לאפיין את
ההבדלים בין הגישות על פי ההבחנה בין הקריאה האוטונומית לקריאה ההטרונומית :הקריאה
ה'מילולית' היא קריאה הטרנומית ,והיא מתמקדת במה שמכנה הירש ה'משמעות' של הטקסט,
בעוד ששתי דרכי הקריאה האחרות מסתמכות במידה כזו או אחרת על קריאה אוטונומית,
המחפשת את 'הוראת' הטקסט .עם זאת ,גם הקריאה המטפורית עשויה להיות הטרונומית ,אם
המחבר/הטקסט מתווה קריאה כזאת באמצעות רמיזות טקסטואליות .להלן נגדיר באופן מדויק
יותר את שלוש דרכי הקריאה ,ונציין את החפיפה – שאיננה מלאה – ביניהן לבין גישותיהן של
אסכולות הרמנויטיות בנות-זמננו ,וגם את זיקתן לגישותיהם של הוגים וחוקרי מקרא דתיים.
אחרי הגדרת דרכי הקריאה ובירור מאפייניהן ,נבחן כיצד כל גישה משפיעה על הצורך והיכולת
להבין את הנס כאירוע היסטורי ועל השלכות נוספות שלה באשר להבנת הסיפור ולהוראתו
במסגרת החמ"ד .לצורך הדיון ננסה לחדד את ההבדלים בין הגישות הנ"ל ,אך יש לציין שבפועל יש
13

שני סוגי הקריאה הנ"ל מקבילים במידה מסוימת למושגים שאימץ הירש ) ,1967עמ'  ;8תרגומו של ז' לוי,

תשמ"ז ,עמ'  :(142משמעות )= (meaningוהוראה )= .(significanceוכך הירש מגדיר אותם )שם(:
Meaning is that which is represented by a text; it is what the author meant by his use of a
particular sign sequence; it is what the signs represent. Significance, on the other hand,
names a relationship between that meaning and a person, or a conception, or a situation,
or indeed anything imaginable
ובהמשך הוא מוסיף )שם ,עמ' :(143
… (O)ne understands meaning, one judges significance. In the first instance, one submits
to another – literally one stands under him. In the second, one acts independently – by
one`s own authority – like a judge.
על פי המינוח שהצענו :הירש רואה את ה'משמעות' כקריאה הטרונומית )כפיפות לכוונת המחבר( ואת ה'הוראה'
כקריאה אוטונומית )הקורא חפשי להעניק 'הוראות' לטקסט כאוות נפשו ,אם כי הוא עושה זאת על סמך
המשמעות שגילה בו( .והשווה לוינסון )תשס"ה ,עמ' " :(2כל שכתוב )=הכוונה היא לפרשנות יצירה ספרותית
מתקופה אחרת במטרה להפוך אותה לנכס של התרבות העכשווית( מורכב ממגמות הפוכות :מכפיפות ויצירתיות,
ומהמשכיות והתחדשות".
עצם ההנחה של הירש שיש להבחין בין שני סוגי משמוע מושתת על ההנחה שקריאה הטרונומית היא גם אפשרית
וגם רצויה )בניגוד ,למשל ,לפיש( .נעזרנו כאן בהבחנה הזאת של הירש על מנת לסייע בהגדרת הגישות השונות,
ואין לראות בכך נקיטת עמדה באשר למידת התקפות שיש לכל אחת מדרכי הקריאה.
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חפיפה ביניהן במספר אפיונים ,כך שהרמנויטיקן אחד יכול לאמץ דרך קריאה שיש בה מרכיבים
מגישות שונות.

ב .שלוש הדרכים לקריאת סיפורי הנס שבמקרא
 .1גישה מילולית :גישה זו מסתמכת על ההבנה המילולית ,שהיא "פירוש המילים הנראה
14

והמתקבל על הדעת לשומע הרגיל את הלשון העברית" )פרנקל ,שם ,עמ'  . (84על אף שהבנה
מילולית של סיפורי ניסים עלולה להביא את הקורא לידי ניכור ביחס לטקסט המקראי )וראינו
למעלה שבחוגי החמ"ד ניכור כלפי התנ"ך הוא בעיה תיאולוגית ורגשית( ,בעלי הגישה המילולית
רואים את עצמם מחויבים לקריאה כזאת .קריאה זו היא הטרונומית ,כלומר ,שהתוויית הקריאה
הלגיטימית נעשית בידי מקורות משמוע מחוץ לקורא ,ואלה קובעים לקורא במידה רבה את דרכי
הקריאה שלו לגבי סיפורי ניסים – כמו לגבי רוב הטקסטים העלילתיים-היסטוריוגרפיים
המקראיים .ההבנה המילולית היא הקריאה הרגילה ,בבחינת 'ברירת המחדל' ,ורק אם הטקסט
עצמו מסמן שיש להבינו בצורה אחרת מההבנה המילולית ,או אז רשאי הקורא לאמץ גישה
אלטרנטיבית )הרחבה בהמשך( .קריאה הטרונומית יכולה להתבסס על )א( תורת 'כוונת המחבר'
) (authorial intentionאו על )ב( תורת הביקורת החדשה.
)א( דובר מובהק של התורה הראשונה הוא א"ד הירש .הירש מטעים שיש לטקסט משמעות
קבועה )זאת בניגוד ל'הוראה' ,המשתנה תדירות( וניתן במידה גבוהה של הסתברות לעמוד
עליה .המשמעות הזאת אינה מתחלפת ) ,1967עמ'  ,(47-44והיא אינה מקרית:
A determinate verbal meaning requires a determining will (p. 46).

14

להלן הגדרות נוספות למושג מילולי:
… the literal meaning of a complex sequence of words is determined by its grammatical properties
and the meanings that are conventionally assigned to those words.

מתוךhttp://philosophy.hku.hk/think/meaning/literal.php:
ועל דרך ההנגדה:

What does the word "literal" mean? It seems to be used rather loosely. I understand
it to be the opposite of words like "symbolic" "figurative," or "allegorical." To take
a thing literally is to take it at face value
מתוךhttp://www.gbgm-umc.org/weidman/pastors/literal.htm.:
וביתר פירוט:
Literal language means exactly what it says; a rose is the physical flower. Figurative language
changes the literal meaning, to make a meaning fresh or clearer, to express complexity, to capture a
physical
or
sensory
effect,
or
to
extend
meaning.
(http://academic.brooklyn.cuny.edu/english/melani/lit_term.html).
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: ואי אפשר לנתקה ממנו,מי שמקנה את המשמעות הזאת לטקסט הוא המחבר
To banish the original author as the determiner of meaning was to reject
the only compelling normative principle that could lend validity to an
interpretation (ibid, p. 5).

15

- וכאשר הפך המחבר ל'בלתי, או של הפרשנים, או של המחבר,כל טקסט זקוק לפרשנות
16

 אך איזו.רלוונטי' אליבא דתורות הרמנויטיות חדשות הפרשן הפך ל'מחבר' של המשמעות
(? תוצאת גישה זו5-4 ' עמ,עדיפות יש לפרשן על פני המחבר בקביעת משמעות הטקסט )שם
 כאשר כל קורא קובע לעצמו מה הטקסט מתכוון,היא שהמשמעות הופכת לחומר ביד היוצר
sharable  והיא ה, לדעת הירש, תוצאה זו שוללת את אחת מאבני היסוד של טקסט.לומר
; ומהות פנימית, גבולות,self-identity  היצירה חייבת להיות בעלת. של היצירהmeaning
.(44 ' עמ,1967)  ואין מצע משותף לפרשנות, אין מה לפרש,בלעדיהם
,1976 ,ניתן להצדיק את 'כוונת המחבר' ככלי הרמנויטי עיקרי גם מטעמים אתיים )הירש
:(7 'עמ
… authorial intention is not the only possible norm for interpretation,
though it is the only practical norm for a cognitive discipline of
interpretation. The choice of an interpretive norm

… belongs to the

domain of ethics rather than the domain of ontology (italics added).
 הטקסט מספק את הצרכים והמטרות של,כאשר מפרשים טקסט ומתעלמים מכוונת המחבר
: זה דומה לשימוש בבן אדם אחר לצרכים אישיים.הפרשן
Kant held it to be a foundation of moral action that men should be
conceived as ends in themselves, and not as instruments of other men.
This imperative is transferable to the words of men because speech is an
extension and expression of men in the social domain, and also because
when we fail to conjoin a man`s intentions to his words we lose the soul

15

;154 ' עמ,1952 , שטראוס: ראה.גם ליאו שטראוס טוען שכוונת המחבר קובעת במידה גדולה את משמעות הטקסט
.269 ' עמ,2005 ,לוז
16
.(2-1 ' עמ,1967)  ואחריםEliot, Pound, Heidegger הירש מציין את
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of speech, which is to convey meaning and to understand what is intended
to be conveyed (ibid, p. 90).
יש לאמץ אפוא את גישת כוונת המחבר ,הן מטעמים הגיוניים )שזאת הדרך היחידה להגיע לתוקף
–  – validityשל הפרשנות( ,הן מטעמים מוסריים )שזאת הדרך היחידה לכבד את זכות המחבר
לומר את דברו בלי לסלפו( .וכך מסכם לנדה את עמדתו של הירש:
… Hirsch's persona is the result of the author adopting discursive
conventions which must be understood in the terms of the culture and
context where they originated. The ethics of interpretation starts with the
respect towards the author's meaning and our efforts to grasp it
objectively… Its historical typicality is what makes interpretation
possible. For Hirsch, the text is only fixed at one point, the author's
meaning. That is why this is an indispensable criterion for the validation
17

of interpretations .
יישום גישה זו על סיפורי הנס שבמקרא מחייב את הקורא לפענח את כוונת המחבר
בכתיבתם .ואולם כפי שהטעמנו למעלה )ראה מבוא ,עמ'  ,(10יש קושי מיוחד בזיהוי 'מחברי'
המקרא ,במובן הרגיל של המילה .מכיוון שעבודה זו משקפת את ההשקפה הדתית של הממ"ד,
עלינו להסתמך על המסורת לגבי זהות מחברי המקרא .לפי ר' שמעון )בבלי מסכת בבא בתרא טו
18

ע"א( אלוהים הכתיב את התורה למשה ; ספרי הנ"ך נכתבו על ידי סופרים ונביאים ,ביניהם כאלה
אשר זהותם לוטה בערפל ,כגון 'סיעתו של חזקיהו' ,ו'אנשי כנסת הגדולה' )בבלי ,שם( .קביעות
אלה מקשות כמובן גם על זיהוי התרבות וההקשר ההיסטורי של כל מחבר )ראה לנדה ,למעלה(.
לא רק בלתי-אפשרי למקם את אלוהים בהקשר היסטורי ,אלא גם המחברים בשר ודם של המקרא
אינם מזוהים בוודאות ,וגם זמן כתיבתם שנוי במחלוקת .אין מנוס מלהודות ,כפי שהטעמנו
בתחילת דברינו ,שלא יכולה להיות התאמה מלאה בין אסכולות הרמנויטיות כלליות לבין התנ"ך.
עם זאת ,נראה שהירש בעצמו מספק כלי הרמנויטי היכול לעזור בפיענוח כוונת המחבר גם

17

18

Landa, Jose Angel Garcia,
http://www.unizar.es/departamentos/filologia_inglesa/garciala/publicaciones/intention.html
Originally published in Miscelánea 12 (Zaragoza, 1991):pp. 61-92
השווה http://www.daat.ac.il/daat/tanach/tochnit/tochnit3.htm :תכנית הלימודים במקרא לממ"ד ,הנחות
יסוד ,הנחה  .1.1השווה מבוא ,עמ' .10
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בנסיבות הקשות יותר של המקרא' .כוונת המחבר' מתייחסת לאותן כוונות המתממשות בטקסט,
ולא לכוונות 'פורחות באוויר' שלא קיבלו ביטוי בטקסט .כלי מרכזי במאמץ הפרשני לעמוד על
כוונת המחבר הוא לזהות את ה'ז'אנר הפנימי' ) (intrinsic genreשל היצירה )הירש ,1967 ,עמ'
 .(77-71היצירה ה'מוצלחת' מממשת את ציפיות הז'אנר ומשתמשת בכלים ספרותיים מתאימים
על מנת להעביר את מסריה .הקורא המזהה את הכלל )= ,(genreומקשר אליו את השפה ,אמונות
היסוד ,והמטרות של הטקסט )= ,(traitsמקיים 'חוג הרמנויטי' חדש ,ומפרש יותר 'נכון' את
הטקסט )שם ,עמ' .(77
הז'אנר הפנימי של החלק העלילתי-היסטוריוגרפי של המקרא ,הכולל את סיפורי הנס ,הינו
'היסטוריה מקודשת' אשר בה ההשגחה האלוהית פועלת בזירה האנושית )סרנה ,1986 ,עמ' ,(1
ולכן המקרא יכול להתפרש כמסמך אשר מחברו/מחבריו מבקש/ים להציג שיקוף של אמת
אובייקטיבית .דרך מרכזית לחשוף את כוונת המחבר המקראי מבחינה הרמנויטית היא "באמצעות
19

הפירוש המילולי" )קמין ,תשמ"ו ,עמ'  . (14-13מי שטוען שצריכים פירוש 'לא-מילולי' עליו
הראייה ,כלומר ,עליו להוכיח מתוך הוכחות טקסטואליות – וניתן להסתייע גם בידיעות על
המחבר – שהמחבר התכוון לפירוש במישור אחר.
ואכן ,גישתה של הקהילה הפרשנית האורתודוקסית לחלק העלילתי-היסטוריוגרפי של
התנ"ך מושתתת על ההנחה ההרמנויטית שהקריאה המועדפת היא הקריאה המילולית .על פי דעה
זו המחבר המקראי מספר אירועים היסטוריים מתוך הכוונה למסור עובדות אובייקטיביות לגבי
מה שהתרחש .דובר נאמן של גישה זו ביחס לסיפור הנס הוא אברבנאל .בהתייחסו לסיפור עצירת
השמש בגבעון )יהושע י ,יב-יג( ,מסביר אברבנאל שאין להטיל ספק באמיתות הדיווח ,למרות גודל
הנס והספקות הרבים שהוא מעורר )דיון מפורט בסיפור זה בפרק נפרד( .לדעתו ,כוונת המספר
המקראי בדיווח סיפורי נס היא להציג את המציאות כפי שהיא היתה .אין מקום להבחין בין
ניסים ,ולהאמין שרק חלק מהם התרחשו במציאות ,משום שבבסיס כל הניסים ,מן הגדול ועד
הקטן ,עומדת הבריאה 'יש מאין'; המאמין בבריאה יש מאין יכול לפרש כל נס באופן מילולי בלי
לתהות על סבירותו )פירוש אברבנאל לנביאים ראשונים ,תשט"ו ,עמ' נד-נה(.
גם בעידן המודרני נדרשים הוגים להתמודד עם שאלת תקפותה של התפיסה המילולית של
הטקסט המקראי בהקשר העלילתי-היסטוריוגרפי .ספירו ,הפונה לקהל יעד אורתודוקסי ,מציע את
הגישה הבאה ) ,1999עמ' :(5
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קמין מתבססת על י' היינמן" ,להתפתחות המונחים המקצועיים לפרוש המקרא" ,בתוך :לשוננו יד ,תש"י ,עמ' .188
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”… it must be presumed that if “the Torah speaks in the language of men,
it, in the first instance, employs that language in its most direct and
effective form for conveying information and providing practical
instruction, i.e., it utilizes words and sentences for their descriptive
20

content which we call the literal meaning .
גישה זו מעדיפה את הקריאה 'המילולית' ,כהגדרתו ,עד כמה שהדבר ניתן .וכך גם מציג גולדינג את
התפיסה הזאת ,שהיא לדעתו התפיסה האורתודוקסית ) ,2001עמ' :(39
According to the literalist preference, one`s initial assumption is that
Scripture is to be interpreted literally; one moves to a non-literal
interpretation strictly as a last resort…. The literalist preference is
supported by the Orthodox notion of Torah as the word of God, the Divine
!truth, or "torat emet." Surely God does not lie or invent fictions
הנחת היסוד של ספירו וגולדינג היא שהקריאה 'המילולית' של הטקסט בדרך כלל משקפת
את כוונת המחבר ,וכוונה זו מתבטאת בהבנה הפשוטה של המילים .לדעתם ,יש זיקה ברורה בין
המשמעות הפשוטה של המילים לבין האמת ההיסטורית הממשית .בהקשר של סיפור הנס גישה
זו יכולה להוביל למסקנה שמדובר בדיווח היסטורי וריאליסטי של פרטי המעשה .ספירו יטען שיש
להעדיף קריאה כזו ,אלא אם כן יש סיבה מיוחדת להתנגד לקריאה המילולית של הסיפור )וסיבה
כזאת ראינו בפירוש רס"ג לסיפור הנחש; הרחבה בהמשך(.
זאת ועוד .אצל הירש ,הפרשן חייב לפענח את 'כוונת המחבר' ביחס למשמעות )(meaning
הטקסט בכללותו ,ולא לעסוק בפרשנות 'פרטית' המדברת אליו בלבד ) ,1967עמ'  .(19-14לדעת
אדר ,הנחה דומה קיימת גם בתנ"ך )אדר ,1979 ,עמ' :(9
אפשר לקרוא בתנ"ך ולעיין בו בדרכים שונות ,ואחת החשובות שבהן היא הדרך
האידיאית ,זו המנסה לעמוד על תפישות היסוד של התנ"ך .תפישות אלה עולות
מתוכו ומבקשות את הבהרתן  ...הספרות המקראית כמו מבקשת שנחשוף ונברר את
תפישות היסוד שלה ...
20

ספירו מסתמך כאמור על מאמר חז"ל :דיברה תורה כלשון בני אדם )בבלי מסכת ברכות לא ע"ב ,ומקבילות( .על פי
הבנתו ,כוונת המאמר היא שהתורה משתמשת קודם כל בשפה הברורה ביותר והמובנת ביותר לבני אדם .אין זאת
הדרך היחידה להבין מאמר זה ,אבל לצורך דיוננו כאן הבנה זו מייצגת נאמנה קריאה מקובלת של הטקסט
המקראי ,במיוחד בעולם האורתודוקסי.
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דברי אדר אינם ייחודיים לשיטת 'כוונת המחבר' – שהרי הם מתאימים גם לביקורת
החדשה )ראה בהמשך(  -אבל יש בהם כדי להצדיק אימוץ שיטת הירש בפרשנות סיפורי הנס.
ראינו בפרק השני שיש לסיפורי ניסים מספר מסרים ,כאשר אחד מהם – ואולי הדומיננטי
מביניהם – הוא האדרת האל )ראה :עיצוב תודעת האדם( .הדרך הברורה והפשוטה ביותר להשיג
מטרה זו ,בהקשר של העברת סיפור הנס ,היא בהחדרת האמונה שהאירוע הניסי התרחש באמת
)ראה ,למשל ,דב' ד ,לב-לה( .אירועים ניסיים שהיסטוריותם אינה מוטלת בספק יוכיחו קבל עם
ועולם את יכולתו הבלתי-מוגבלת של אלוהים .מתוך כך סביר להניח שהקורא הדתי יחליט
שהמחבר ,שבעצמו חדור באמונה באמיתת הניסים ,רצה שדיווחו על אירועים היסטוריים ניסיים
יתקבל כדיווח עובדתי ,וכל זאת על מנת להחדיר לקחים חינוכיים כגון :עליונות ה' וכוחו הבלתי-
מוגבל; בחירת הנביא; תורת הגמול; ייחודו של עם ישראל .יוצא אפוא ש'כוונת המחבר' חשובה
בהבנת משמעות הטקסט המקראי על פי החמ"ד ,והיא יכולה להצדיק תפיסה מילולית בנסיבות
מסוימות; התלמיד נדרש להתייחס לדברי התורה כאמירה ישירה מאת הקב"ה ,המדבר אליו
'כלשון בני אדם' ,כפי שספירו פירש ביוטי זה )ראה למעלה(.
)ב( אסכולה 'הטרנומית' שנייה ,העשויה לשמש בסיס לקריאה מילולית של סיפורי נס מקראיים,
היא הביקורת החדשה ) .(New Criticismעל פי אסכולה זו כללי הפרשנות טמונים בטקסט עצמו.
משמעות הטקסט עולה מתוכו ,ואיננה תלויה בתהליכים מנטליים המתחרשים בתודעתם של
המחבר והקורא .על מנת שהטקסט יחשוף את משמעויותיו ,פיתחו ה'מבקרים החדשים' את שיטת
'הקריאה צמודה' ,שורה של כלים ספרותיים המאפשרים פיענוח מסריו של טקסט במידה גדולה
של 'אובייקטיביות' .באחד המסמכים העיקריים של אסכולה זו ,טוענים ו"ק וימסט ומ' בירדסלי
) ,1954עמ'  ,(18-3כי אין כוונת המחבר – גם אם אפשר לחשוף אותה – צריכה לעניין את הקורא,
שכן רק כוונות שמומשו ביצירה עצמה נוגעות למשמעותה ,ורק קריאה צמודה של היצירה חושפת
את משמעותה .דובר מובהק של תורה זו בעולם המחקר המקראי הוא מאיר וייס ,והוא פורס
אותה בנתחו את 'היצירות של אמנות-הלשון' שבספרות המקרא )תשכ"ז ,הקדמה למהדורה
השנייה( .וייס טובע את המונח 'האינטרפריטאציה הכוליית' לתאר את ה'קריאה הצמודה' של
הביקורת החדשה )שם ,עמ'  .(24גישה זו מבקשת להעביר את נקודת הכובד הפרשנית מן
הביוגרפיה של היוצר ,הקשרו ההיסטורי והחברתי ,אל היצירה עצמה )שם ,עמ'  .(12כך גם דוחה
וייס את הגישה שהבנת הקוראים הראשונים היא הקובעת את משמעות היצירה )שם ,עמ' .(16
דווקא הקוראים המשוחררים מכבלי הזמן של היצירה ומבעיותיה ,מסוגלים לראות אותה
'כהוויתה האמיתית ,העל-זמנית' )שם ,עמ' :(17
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לפיכך אומר המחקר החדש :הבא לפרש יצירה ספרותית ,אין עליו לשאול ,מה היו
כוונותיו של המחבר בחיבורו ,ואף לא כיצד הבינוהו בני-דורו של המחבר ,אלא מה
כתוב בחיבור.
הקריאה הצמודה שתחשוף את משמעות היצירה נסמכת על ה'מעגל ההרמנוטי' של הסבר היצירה
על פי כל פרט ופרט ,והסבר כל פרט על רקע היצירה כולה )שם ,עמ'  .(22אין להסתכל בתוכן לחוד
וצורה לחוד ,אלא ,לראותם כיחידה אחת ,אשר אין המקריות שולטת בה .גישה זו דורשת
התבוננות בכל מילה ,סדרי המילים ,דימויים ,מילים מנחות ,חזרות ויתירות ,מבנים תחביריים,
תיחום הקטע ,ובעיקר )שם ,עמ' " :(27ראיית אופיה האחיד והכוליי של היצירה האמנותית".
נחמה ליבוביץ מאמצת את הגישה הזאת ביחס ללימוד המקרא ולהוראתו .יש להראות
לתלמיד
את חשיבות הצורה שבה נאמרו הדברים ,ללמדם שאין צורת התורה )בנין המשפט,
בחירת המלים ,סידור הענינים( מקרית ,אלא בכל פרט יש ענין .אם ידעת את התוכן
בלבד  -לא ידעת כלום )תשס"א ,עמ' .(486
כאשר וייס מתעלם מן המחבר וממקד את המבט ביצירה עצמה ,הוא מדריך את הקורא להתייחס
בקפידה מירבית לשפה ,למבנה ,ולמסרים של היצירה .אין הוא נוקט עמדה ביחס להיסטוריותם
של התכנים או האירועים הכלולים ביצירה ,וניתן לשער שאין הוא מייחס חשיבות לשאלה זו.
אדרבה ,היצירה יוצרת 'מציאות' משל עצמה ,ואין הקורא נדרש לחבר בינה לבין המציאות
האובייקטיבית .אך דומה שהזיקה בין קריאה צמודה לבין שאלת ההיסטוריות – במיוחד בהקשר
21

דתי – יותר מורכבת ,ויעידו על כך דבריה של הקולגה הקרובה לוייס ,נחמה ליבוביץ  ,ביחס
לשאלת המלך החדש שקם במצרים )שמ' א ,ח(:
ואם ישאל התלמיד  ...מה אם כן "הפירוש הנכון" ,מה קרה שם באמת ,האם היה זה
מלך חדש ממש כדברי רב ,או היה זה אותו פרעה ששינה את מדיניותו כדעת
שמואל?  ...יענה המורה ,שאין אנו יכולים לדעת זאת ,כי לא היינו שם ,וגם רב
ושמואל ורש"י וראב"ע לא היו שם – אין לנו אלא מה שכתוב בתורה ויש נימוקים
כבדי משקל – בטקסט ,בהקשר ,בסגנון ,בהגיון הדברים – לכל אחת מן ההשערות

21

השניים חברו יחד בכתיבת הספר שיעורים בפרקי נחמה וגאולה שראה אור בשנת תשי"ח )המחלקה לחינוך
ולתרבות תורניים בגולה( ונחמה ציטטה מתוך כתביו של וייס בכמה מספרי 'העיונים' שלה )עיונים בספר
בראשית ,תש"ן ,עמ'  ;330 ,96עיונים בספר שמות ,תש"ל ,עמ'  ; 422 ,357 ,214עיונים בספר ויקרא ,תשמ"ג ,עמ'
.(.430
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של פרשנינו ,ואותם – את הנימוקים לפירושיהם – עלינו להבין) ...תשס"ג ,עמ' ;10
ההדגשות במקור(
נחמה מתייחסת בכובד ראש לשאלה מה קרה באמת ,שהרי אין היא כותבת שמה שקרה באמת
אינו חשוב .משתמע מדבריה שיש ערך בניתוח ההוכחות הטקסטואליות של כל צד במחלוקת
המוזכרת למעלה ,כדי

להגיע לשיחזור ההיסטורי המדוייק ביותר .הנה אם כן שימוש
22

באינטרפרטאציה הכוליית יחד עם אמונה תמימה שהתורה מספרת לנו היסטוריה מציאותית .
יש לחזור ולהדגיש שהתורות בפרשנות הספרות השייכות לאסכולה 'המילולית' אינן
נוקטות עמדה לגבי ההיסטוריות של האירוע ,אלא לגבי האופן שיש לקרוא את הטקסט .אך
במקרה הספציפי של הבנת המקרא במגזר הדתי ,נראה שהקריאה המילולית תעודד קבלתם של
אירועי המקרא כעובדות היסטוריות ,שכן החלק העלילתי-היסטוריוגרפי של המקרא כתוב  --רובו
ככולו  --כטקסט התובע מהקורא להבינו ככזה .לפיכך הקורא הדתי ,הרואה את עצמו מחויב
להאמין במה שכתוב בטקסט ,יחוש מחויבות לקבל את הטקסט המקראי כתיאור היסטורי עובדתי.
גם הירש וגם הביקורת החדשה מטעימים שהפרט הטקסטואלי שואב את משמעותו מהמכלול.
בביקורת החדשה )על פי ניסוחו של וייס( ,המסרים הטמונים בפרט הטקסטואלי מועברים דרך
מודעות ל'כוליות' של הטקסט ,ובמשנתו של הירש ראינו למעלה שהמסרים של הטקסט מובנים
על רקע הז'אנר שלו .דומה שהמסרים שהמקרא מבקש להעביר באמצעות סיפורי הניסים – הן
אלה שעמדנו עליהם בפרק השני והן אלה שנעמוד עליהם בהמשך ,בפרק השביעי – משכנעים
ואמינים יותר על פי קריאה 'ריאליסטית' של תיאור העובדות .יוצא אפוא שקורא דתי המכיר
בתביעת הז'אנר המקראי ו'כוליותו' של היצירה הנידונה להביא את האירועים המתוארים כאמת
היסטורית ,יעדיף בדרך כלל קריאה מילולית-היסטורית.
עם זאת ,יש לציין שגם קריאה 'מילולית' ,הנובעת כאמור מעמדה אמונית שהתיאור
ההיסטורי-עלילתי מתכוון להציג אירוע ממשי עשויה לפרש את הכתוב בדרך זו שתמעיט במימד
הניסי .דוגמה לקריאה זו היא בפירושו של רד"ק למלכים א יז ,ד ,ד"ה ואת הערבים ציויתי לכלכלך
23

– " ...ויש מפרשים העורבים סוחרים כמו עורבי מערבך  ...ואולי הסוחרים ההם היו מסתירים
אותו" .אמנם מביא רד"ק גם את הפירוש המקובל שמדובר בעופות שכלכלו את אליהו ,אבל אין

22

כך כותב ארנד על נחמה )תשס"א ,עמ'  :(34נחמה היתה אישיות דתית במובן העמוק של הביטוי .אמונתה היתה
צרופה ,רציונאלית ככל האפשר ,ועם זאת תמימה.

זכיתי ללמוד עם נחמה במשך שנה שלמה ,בשנת תשל"ד ,והתרשמתי באופן בלתי-אמצעי שהיא תפסה את תיאורי
האירועים המקראיים כמשקפים אמת היסטורית.
23
הכוונה לפסוק ביח' כז ,כז .פירוש עורבי מערבך ,ע"פ מצודת ציון :סוחרי סחורתך.
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24

הוא מסתפק בקריאה זו ,אלא מוסיף את הפירוש הנטורליסטי )בפרק הבא נרחיב בעניין הזה(.
קריאה 'מילולית' של סיפור הנס ,אם כן ,אינה תמיד מזמינה פירוש על-טבעי של האירוע; אדרבה,
לפעמים הקריאה המילולית פותחת פתח לתפיסה נטורליסטית .הקורא אמנם מאמין בהיסטוריות
האירוע כפי שהוא מוצג ,אבל אין פרטי האירוע מוצגים בצורה חד-משמעית ,ולכן יש מקום לפרש
אותם בדרכים שונות.
עוד יש לציין כי הן הירש הן 'קריאה צמודה' אינם מצמצמים את משמעות הטקסט למישור
המילולי ,ואדרבה – שניהם מטעימים שכוונת המחבר/הטקסט מכילה מרכיבי משמעות נוספים;
הניסוח המדויק ,הסגנון ,התחבולות הספרותיות שבסיפור הנס עשויים למקד את הלימוד ואת
ההוראה לא בפרטיו הריאליים או בערכם ההיסטורי ,כי אם במסרים ובערכים הטמונים בסיפור
המסוים .לפיכך קריאה צמודה של הסיפור המקראי עשויה למקד את תשומת לב הקורא לא
לעובדתיות ההיסטורית של האירועים המסופרים כי אם במשמעויות ובמסרים העולים מהטקסט
– 'הוראת' הסיפור לפי המינוח של הירש )ראה למעלה( .לתובנה זו יש השלכות חשובות לגבי
הוראת הסיפורים ,כפי שנדגים בפרק השביעי.
 .2גישה מטפורית :הגישה המטפורית מניחה שאין להבין את הטקסט בצורה מילולית ,אלא
בצורה לא-מילולית או מטפורית .אסכולה זו מתחלקת לשניים) :א( אפשר לבחור בקריאה
מטפורית גם במקרים שאין הטקסט מסמן לקורא שיש לחרוג מההבנה המילולית) .ב( יש לבחור
בגישה המטפורית רק במקרים שהטקסט מסמן לקורא שיש לחרוג מן ההבנה המילולית .גישה )א(
מעניקה אוטונומיה רבה לקורא ,ואילו גישה )ב( תובעת קריאה הטרונומית ,אם כי נראה בהמשך
שיש מידה של אוטונומיה גם בקריאה זו.
בסיס הרמנויטי לגישה )א( ניתן למצוא בתיאוריית 'תגובת הקורא' ),(reader-response
הטוענת שמשמעות הטקסט נוצרת מתוך מעשה הקריאה .המשמעות איננה תוצר של כוונת
המחבר ,אלא פרי הפרשנות של הקורא )פיש ,1980 ,עמ'  .(27בתוך האסכולה הזאת יש דגשים
וניואנסים שונים ,הקשורים לשאלה :באיזו מידה הקורא אוטונומי בהענקת משמעות לטקסט,
ובאיזו מידה מחויב הקורא לגורמים נוספים השייכים לעיצוב המשמעות .זרם אחד של אסכולה זו
מנוסח על ידי פיש ,הטוען שאין משמעות אובייקטיבית לטקסט; הטקסט משמש מעין 'מראה'
לקורא והוא רואה את עצמו ואת דעותיו בתוך הטקסט )שם ,עמ'  .(163אבל הקורא אינו פועל
בתוך חלל ריק; אדרבה ,הוא חלק מ'קהילה פרשנית' )שם ,עמ'  .(14כפי שציַינו למעלה ,חברי
24

רד"ק מציע פה שהעורבים הסתירו את אליהו .בכך הוא מרמז למצב המסוכן בו נתון היה אליהו ,ולהזדקקותו
להגנה מפני אחאב ואחרים המאיימים עליו בעקבות הכרזתו על הבצורת .הערה 'שולית' זו מדגימה כיצד
הפרשנות עשויה להשלים את החסר ולהוסיף מימד ריאליסטי למתואר במקרא.
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'קהילה פרשנית' מתחלקים בערכים ובהשקפות דומים ,וכאשר הם ניגשים לטקסטים ,הם
מפרשים אותם על פי אמונות ודעות המשותפות לחברי הקהילה .יוצא אפוא שלפי גישת פיש ,יש
לקורא חירות לפרש את הטקסט כפי הבנתו ,אבל הוא כבול – אפילו שלא מדעת – לאמונות,
להנחות יסוד ולהשקפות של התרבות אליה הוא משתייך .הפרשנות שתעניק אותה קהילה לטקסט
25

היא ביטוי לאמונות ודעות שלה ,ואינה משקפת משמעות אובייקטיבית העולה מתוך הטקסט  .זו
גירסה אחת אם כן של 'תגובת הקורא'.
גישה כזאת אינה יכולה להתקבל בהוראת המקרא במסגרת החמ"ד ,הרואה את המקרא
כאמור כדבר אלוהים המדבר 'כלשון בני אדם' ונושא מסרים ברורים לנמעניו ,ואין לפרשן הזכות
לפרשם ככל העולה על רוחו .זאת ועוד .לא יוכל הקורא הדתי המודרני לפרש את המקרא כנגד
26

כוונת המחבר/הטקסט  ,פרשנות הלגיטימית אצל חלק מתומכי 'תגובת הקורא' ,כפי שמדגיש
פיש .מאידך ,יוכל הקורא הדתי לטעון שהמחבר התכוון למספר פרשנויות ,וביניהן ,תיתכן פרשנות
מטפורית ,או ,שהמחבר התכוון אך ורק לפרשנות מטפורית .לפיכך ,גישה )ב( ,שתתפרש בהמשך,
יכולה להתאים ללומד הדתי ,אבל הוא יצטרך להוכיח שקריאה לא-מילולית איננה גחמה אישית
שלו אלא כוונת הטקסט .בהקשר זה ה'אוטונומיה' של הקורא מתבטאת בבחירת הקריאה
המטפורית הנראית לו כמתאימה ביותר ,העונה על הציפיות שהוא מפתח כלפי הטקסט )ראה
בהמשך ,דוגמת קופלנד( .יוצא אפוא שגישה זו יכולה להתבסס על כוונת המחבר או הביקורת
החדשה ,כמו שהקריאה המילולית יכלה להתבסס עליהם בהקשרים אחרים .בקריאה המטפורית
ההנחה היא שאין 'אמת' אחת שהקורא חושף ,אלא שהמחבר/הטקסט טמן מספר אפשרויות
פרשניות בתוך הטקסט שאינן הולמות את כללי הפשט ,ואולי אפילו השאיר "שטח פתוח" לפרשן,
אותו הוא ממלא כראות עיניו.
לא פעם הקריאה המטפורית של המקרא קולעת יותר למשמעות הטקסט מאשר הקריאה
המילולית )רוטשילד ,a1991 ,עמ'  ,(345-343ובכך מתאשרת גישה )ב(  .לדוגמה ,תפיסה מילולית של
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יש מרכיב 'הטרונומי' מסוים בכפיפות לקהילה פרשנית ,בוודאי אליבא דפיש ,אבל במסגרת עבודה זו 'הטרונומיה'
מתייחסת לסמכות שמחוץ למכלול הקוראים .כלומר ,כפיפות לקהילה פרשנית תיחשב לסוג של אוטונומיה,
משום שקובעי המשמעות הם הקוראים ,ולא גורם המחייב את הקוראים.
אמנם בעלי המדרש דרשו את המקרא לא פעם בניגוד גמור לקריאה המילולית ,אבל עשו זאת מתוך אמונה
שפרשנות זו טמונה בטקסט עצמו או במסורת )ראה :ירושלמי מסכת פאה פרק ב דף יז טור א( .דומה שפריבילגיה
זו שמורה בעיקר לחז"ל )אם כי מצאנו שגם דרשנים ,במיוחד מהאסכולה החסידית ,מעניקים לעצמם פריבילגיה
וראה:
בחמ"ד.
כיום
השלטת
הפשטית
הגישה
את
תואמת
ואיננה
זו(,
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMmd/HoraaLemida/M
' isgeretLimudit.htmהוראה למידה' .ניכר בהנחיות אלה שהתלמיד לומד את פשט הכתוב ,ונעזר בהקשר זה
בטעמי המקרא וב'מדעי עזר' כגון גיאוגרפיה ,ארכיאולוגיה ,והיסטוריה .במשך שנות לימודיו הוא מתוודע גם
למדרשי הלכה ולמדרשי אגדה.

98

הפסוק )בר' א ,ג( ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור ,עשויה להוביל לשאלות כגון :האם אלוהים
דיבר באמצעות מיתרי קול? האם דיבר בעברית בהברה ספרדית או אשכנזית? שאלות אבסורדיות
אלה ממחישות שאין זה נכון לקבוע שהקריאה המילולית היא תמיד 'פשט' הכתוב .לכן ,רס"ג,
לדוגמה ,פירש את המילה 'אמר' כ'רצה' ,ובכך ביטל את הפירוש המילולי .כאשר מדברים על
אלוהים ,אין מנוס משימוש במטפורה )רוטשילד ,שם ,עמ' :(347
In science and poetry, metaphor illuminates one domain of finite reality
27

) through another domain of finite reality. In discourse about God (myth
we use metaphors taken from an area of finite experience to illuminate the
Infinite Source of all reality, which by its very nature cannot be reduced
to categories of human knowledge.
לפעמים משתמשת התורה בשפה 'יומיומית' כדי לתאר מציאות 'אחרת' ,ולכן אין להבין את השפה
בצורה מילולית .נכון הדבר במיוחד לכל הקשור לפעילות אלוהית )והשווה חלק א של מו"נ
לרמב"ם(.
גם ס' קופלנד מטעים שכדי להגיע אל המשמעות של צורות חיצוניות – בטבע ,בטקסט
דתי ,בהתנסות אישית  -חייבים לאמץ חשיבה מטפורית ,חשיבה המאפיינת את האדם הדתי,
המחפש משמעות מעבר לצורות שרואות עיניו ) ,1989עמ'  .(90-84הטקסט המקראי מביע רעיון
הנסתר מן העין ,הקשור לשאלה רוחנית ,דתית ,מטפיזית ,או קיומית ,ורק באמצעות 'הדמיון
המטפורי' ניתן לפענח אותו .לדוגמה) ,שם ,עמ' :(86
… rather than sending out expeditions in search of Noah`s ark, we should
be searching for the forces of social and moral irresponsibility, injustice,
violence, and nihilism that threaten us, and seeking ways to combat them
… we should be seeking to define the righteous man who cares for the
world – so we can send out an expedition to search for him within
ourselves.
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נדון בקשר בין מיתוס ומטפורה בפרק השישי.
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ראינו בפרק הראשון שקופלנד אינו רואה כל ערך בתפיסה מילולית של סיפור בליעת יונה והקאתו
 במקום זאת הוא מציע פירוש הרואה בהצלתו הניסית של יונה אמירה.על ידי דג גדול
:(106 ' עמ,אקסיסטנציאלית )שם
… the miracle of Jonah is not having been saved by a big fish and spit out
of its stomach onto dry land - if we take the story literally. These events
are the external form and to believe solely and literally in them has no
value, unless the celebration of the impossible and irrational is considered
a value. But to believe that man can be lost and distant from God and
conscience, from responsibility and compassion, and from true self and
humanity; that he can sink very low, find himself in an existential and
spiritual storm from which there seems to be no salvation, and yet by a
process of self-confrontation can emerge reborn, safely and securely on
dry land, having matured emotionally, morally and spiritually – is not that
the most wonderful miracle, which bears great present significance for the
one who believes it?
 ועל פי הפירוש,קופלדנ מעיד על עצמו שהוא 'מאמין בניסים' – על פי השפה הסימבולית שלהם
.(110 ' עמ,שהוא מפרש אותם )שם
יב( שאינם- א,ברוח דומה כותב פריסטלי על סיפורים כמו ההתגלות בסנה )שמ' ג
' עמ,1983)  אבל בכל זאת שינו את פני ההיסטוריה האנושית,היסטוריים במובן הרגיל של המילה
:(387
What happened occurred inwardly but had to be expressed in the concrete
imagery of the external world if it was to be communicated at all. They
are dreams, visions, but of such an intensity that they took over the
dreamer (consumed him if you like) and led to action which changed the
very world of which they were a part.
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יתכן שבמציאות האובייקטיבית לא היה סנה שבער בלי להיאכל ,אלא ראה זאת משה בתוך חלום
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או חזון  .המספר המקראי נאלץ להשתמש במונחים 'ריאליסטיים' כדי להעביר את המסר שלו.
כוונת המספר איננה לדווח על אירוע מציאותי ,אלא להמחיש תפנית שקרתה בתודעה של בן-
אדם ,וששינתה את מהלך ההיסטוריה.
חוקרת מקרא נוספת הדוגלת בסוג קריאה זה הינה אילנה פרדס ) .(2001פרדס איננה
שוללת את ההיסטוריות של המקרא – אדרבה ,סיפורי המקרא ממוקמים בזמן היסטורי ,ולא
בזמנים א-היסטוריים – אבל הנושא המעסיק אותה הוא 'הטקסטואליות של ההיסטוריה' )שם,
עמ'  .(10התורה מציגה את גיבושו של עם ישראל בתקופת המדבר ,במונחים של ביוגרפיה אישית
)שם(:
אני מתמקדת בביטויים הטקסטואליים של המטפורה ,ברשת האנתרופומורפיזמים
שבאמצעותה מתעוררת לחיים דמות קולקטיווית ושמה 'ישראל' .אני חוקרת את
ייצוגם של מניעים קבוצתיים ,תשוקות סמויות ,חרדות קולקטיוויות ,הדרמה והמתח
הנגלים בכל שלב ושלב בחיי העם :מהלידה בגלות ,דרך ההנקה במדבר ,ועד לתהליך
הארוך של התבגרות שאין לה סוף מוגדר.
בחינת הסיפור ההיסטורי של עם ישראל דרך הפריזמה של התפתחות חיי הילד מגלה שהאירועים
הלאומיים מקבילים לשלבי הצמיחה וההתבגרות של הילד ,וכך צריך לפרשם .למשל ,נס קריעת ים
סוף ,המייצג את שיא השיאים של הניסים ,מקביל ללידה:
שתי החומות האדירות ,ירידת המים והופעתה המרגשת של אדמה יבשה ,נראה
שכולן מייצגות לידת ענק ,לידה שרק יד אלוהית יכלה לחולל ,לידה אנלוגית לבריאת
העולם … חציית ים סוף היא קפיצה נחשונית ,קפיצה לתוך החיים )שם ,עמ' .(30
בדומה לקופלנד ולפריסטלי ,אין פרדס מסתפקת בקריאה מילולית של הטקסט ,ואין היא
מצטמצמת בתוך גבולות 'כוונת המחבר' או 'הביקורת החדשה' .היא מניחה שיש לטקסט 'ייצוגים'
שדרכם ניתן לפענח את המסרים שלו ,והיא קוראת את הטקסט המקראי כשפה מטפורית הדורשת
פיענוח ,שהיא ,הקוראת ,מבצעת.
יוצא אפוא שעל פי גישה זו הקורא המודרני עשוי להמיר את התמונה המשורטטת בסיפור
הנס המקראי ,בתפיסה מטפורית הנושאת משמעות רעיונית עבורו .אין קורא זה מחויב למסר
המילולי של הטקסט ,לא לכוונת המחבר ,ולא להבנתם של הקוראים הראשונים .הוא ניגש
לטקסט מתוך הקשר תרבותי משלו ,והוא מחפש בטקסט תשובות לשאלות או מצוקות המעסיקות
28

הרמב"ם מתנסח בדרך דומה ביחס לאירועים אחרים .פירוט בפרק הבא.
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אותו  .אשר לשאלת היסטוריות האירוע הניסי ,ראינו שחוקרים אלה אינם עוסקים בשאלה זו ,או
שממעיטים בערכה ,משום שבשבילם אין העובדות הריאליות חשובות; הם מפרשים את סיפור
הנס ככלי המעביר מסרים ,רעיונות ,וערכים ,ואין לצפות ממנו לשקף מציאות אובייקטיבית
היסטורית .יש לציין שקריאה זו קרובה יותר לגישה )א( ,משום שקוראים אלה מטעימים שאין הם
מוכנים להסתפק בקריאה מילולית ,והם ניגשים לטקסט עם הציפיות והרצונות האישיים שלהם.
הטקסט אינו מסמן להם באופן ברור שיש רובד נוסף של משמעות.
האם יש מקום בעולם הדתי לגישה כזו של פרשנות הנס? בסעיף הקודם הטעמנו שהקריאה
המילולית היא המועדפת בעולם הדתי ,בין היתר משום שהיא משקפת לטענת תומכיה את כוונת
המחבר )או את 'כוליות' הטקסט( .ברם ,יש מפרשים מסורתיים המסתייגים ממסקנה זו ,בטענתם
שלפעמים לא התכוון המחבר )הטקסט( בכלל לקריאה מילולית; לפעמים הוא רומז שאין בהבנה
למצות את עיקר המשמעות של הקטע .מן המפורסמות שמדרשי חז"ל מפרשים
המילולית כדי ַ
אירועים מקראיים גם בצורה סמלית :האיל הנאחז בסבך העץ )בר' כב ,יג( מסמל את ישראל
העתידים להסתבך בחטאים ובצרות ,וסופם להיגאל על ידי קרן האיל )ויקרא רבה פרשה כט ,י,
עמ' תרפג-תרפד(; הסנה מסמל את שפלות בני ישראל במצרים )שמות רבה פרשה ב ,ה ,מהדורת
שנאן ,עמ'  ;(113-112השטן המדבר נגד איוב הוא היצר הרע )בבלי מסכת בבא בתרא טז ע"א(.
דוגמאות אלה ממחישות את התפיסה שיש לחשוף את הרבדים הרעיוניים של הסיפור המקראי;
מאחורי הסיפור של 'מה היה' הסתיר המחבר את כוונתו העיקרית שהיא ללמד את משמעות
האירוע .יתרה מזו :קיימת האפשרות ,לפחות על פי ר' שמואל בר נחמני ,שהמקרא 'ממציא'
סיפורים ודמויות כדי להעביר מסר רעיוני )"איוב לא היה ולא נברא אלא משל היה" ,בבלי מסכת
בבא בתרא טו ע"א( .הרמב"ם המשיך בכיוון כללי זה כאשר כתב על מעשה בראשית )מו"נ ח"ב
פכ"ט ,מהדורת שורץ ,כרך א ,עמ'  (359ש"כל מה שהוזכר בעניין מעשה בראשית בתורה אינו כולו
כפשוטו כפי שההמון מדמה "...ובנושא זה כותבת נחמה ליבוביץ )תשס"ג ,עמ' :(10
קל להרגיל תלמידים מקטנות ,שהפירוש המילולי ,אותו פירוש הנראה לך בקריאה
ראשונה ,אינו בהכרח )ואף לא על פי הרוב( הפירוש הבטוח ביותר .לעתים תכופות
כבר בקריאה שנייה ,בעיון שני ,יתברר שעל פי ההקשר לא יוכל פירושך הראשון
להיות ההולם את הפסוק.
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יש לציין שגם בפרשנות המסורתית אפשר למצוא לפעמים גישה דומה .ראה ,לדוגמה ,פירושו של אברבנאל לבר' ג,
א ,ד"ה והנחש היה ערום )עמ' מד-מה( .נראה עוד דוגמאות בפרק הבא.
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ספירו קובע כלל אשר לפיו יש להעדיף דווקא את הקריאה הלא-מילולית על פני הקריאה
המילולית )שם ,עמ' :(7-6
… the point of departure is the presupposition that the Torah is a book of
instruction. Therefore, any text which, if taken literally, does not instruct
but mystifies and obfuscates, signifies that one should look beyond the
literal.
ספירו מחיל כלל זה על סיפורי הבריאה ,גן עדן ,והמבול ,ובמקום אחר ) ,2000עמ'  (116-115מוסיף
את הסיפור של עצירת השמש בגבעון .במקרים האלה המשמעות המילולית של הסיפור איננה
מאירה ואיננה מחכימה .לדוגמה ,בסיפור גן עדן ,עץ שפירותיו מקנים דעת ,ונחש המדבר ומפתה
כדי להשיג מטרה אינטרסנטית ,אינם יצורים המוכרים לבני אדם .השפה הפשוטה של הסיפור
אינה מצליחה להעביר מסר המתקבל על הדעת ,ולכן יש צורך לפנות להבנה אחרת של הטקסט,
הבנה הנחשפת באמצעות שפה מטפורית.
זאת ועוד .הסיפורת המקראית משאירה פערים וחוסר בהירות ) ,(indeterminacyואינה
קובעת משמעות אחת )אלטר ,1981 ,עמ'  ,(12והדמויות המקראיות מתאפיינות במה שאלטר מכנה
") "an abiding mysteryשם ,עמ'  .(126גם פרשנים קלסיים הצביעו על ריבוי אפשרויות של
30

פרשנות ,בהתבססם על הכלל של 'שבעים פנים לתורה'  .לכן ,הנסיון להציע פירוש אחד ויחיד
לקטע מקראי עלול לחטוא למקרא עצמו .יוצא אפוא שגם אם מתקבל פירוש מילולי ,אין זה מן
הנמנע שפירוש מטפורי יוכל להתקבל אף הוא .בפרק הבא נביא כמה דוגמאות מפרשנות ימי
הבינייים אשר לדעתנו יכולות להדגים גישה מטפורית.
יש לציין שקופלנד ,פריסטלי ,ופרדס אינם משתייכים לקהילה הפרשנית היהודית-
האורתודוקסית ,וכפי שהערנו ,גישה )א( משקפת במידה גדולה את דרך פרשנותם את המקרא.
האם הם יכולים להיות רלוונטיים לציבור המורים שבממ"ד? דומה שהקירבה בין דבריהם לבין
דברים המצויים במדרשי חז"ל וברמב"ם עשויה להכשיר את גישתם לבוא בקהל ,ונרחיב בעניין זה
בפרק הבא .יתר על כן ,דומה כי הגישה שמציעים הפרשנים/ההוגים האלה עשויה לתרום תרומה
ייחודית להוראת סיפורי הניסים במגזר הדתי ,שכן יותר מכל מגזר אחר מבקשים בחמ"ד להפיק
מלימוד המקרא משמעות והשראה רוחניות .הדגש ששמים המחברים האלה על האפיונים
הספציפיים של הנס ועל המשמעות הקיומית המוקנית בכך עשוי לסייע רבות בהשגת מטרה
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אבן עזרא ,הקדמה לתורה ,הדרך החמישית; רמב"ן לבר' ח ,ד ,ד"ה ותנח התבה בחדש השביעי.
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חינוכית זו .פרדס ,במיוחד ,מפנה את תשומת ליבנו לשאלת 'צורת' הנס בקריעת ים סוף :נס
ההצלה בצורת קריעת ים ,הדומה ללידה .ניתוח זה יכול להוביל לשאלת משמעות צורת הנס ,ולא
רק למטרתו :האם נוכל לשער למה בחר אלוהים לבצע את הנס ַבצורה המסוימת בה בחר? איזו
למן ,לאי-אכילה במשך ארבעים יום ולילה ,לעמוד אש ולעמוד
משמעות סימלית יכולה להיות ָ
ענן? שאלות אלה עשויות לעורר את התלמידים לחשוב איך צורת הנס עשויה לתרום למשמעות
הנס בכללותה.
יש לציין כי אין השאלות והמסרים האלה ייחודיים לגישה המטפורית .לעיתים הקריאה
המילולית תגיע לעיונים ולתובנות מעין אלה מתוך רמיזות טקסטואליות .אך גם בהיעדרן של
רמיזות טקסטואליות ניתן להצדיק שימוש בגישה המטפורית על סמך הנחות יסוד דתיות-
תיאולוגיות ,כפי שביטא זאת ספירו :אם הפירוש המילולי אינו מאיר את הכתוב ,יש לחפש את
המשמעות בהבנה מטפורית.

יוצא אפוא שדווקא בעולם הדתי ,המודלים שהציבו החוקרים

שנידונו בסעיף זה עשויים להפרות את המחשבה של המורה ,ולדרבנו לגרות גם את חשיבת
התלמיד ,גם אם הנחתם ההרמנויטית הבסיסית איננה זהה לזו של הממ"ד.
 .3גישה דיאלוגית :כמו בגישה הקודמת ,גם גישה זו מעניקה לקורא מידה מסוימת של
'אוטונומיה' לפרש את הטקסט מן הזווית האישית שלו .בקריאה הדיאלוגית נוצרת משמעות
הטקסט מתוך מפגש בין הטקסט לבין הקורא; כל צד 'תורם' ליצירת המשמעות ,ולכן קיימות
אפשרויות שונות של קריאה .בסיס הרמנויטי אפשרי לגישה זו נמצא אף הוא בגרסאות אחרות
של אסכולת ' ,'reader responseעם ניואנסים מיוחדים משלה .
הרמנויטיקן אחד המייצג דגם זה של קריאה הינו וולפגנג איזר ,על פיו אין הקורא אוטונומי
לגמרי במתן המשמעות ,אלא ,משתתף עם המחבר כדי לקבוע אותה ) ,1989עמ'  .(8-7על פי
תיאורו הפנומנולוגי ,הקריאה הינה אינטראקטיבית ,המתרחשת בין הטקסט והקורא .בבסיס
האקט הפרשני עומד מה שמכנה איזר ` :`the indeterminacy of the textכל טקסט משאיר
פערים ) (gapsאו מושגים בלתי-ברורים ) ,(uncertaintiesוחוסר-בהירות זה מדרבן את הקורא
להשלים את החסר ולגשר על פני הפערים ,וכך מתממשת המשמעות )שם ,עמ'  .(10-9הקריאה
31

הינה תהליך :
The work is more than the text, for the text only takes on life when it is
realized, and furthermore the realization is by no means independent of
31

איזר ,1974 ,עמ'  ;294-274מודפס מחדש בטומפקינס )עורכת( ,1980 ,עמ' .69-50
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the individual disposition of the reader – though this in turn is acted upon
by the different patterns of the text. The convergence of text and reader
brings the literary work into existence, and this convergence can never be
precisely pinpointed, but must always remain virtual, as it is not to be
identified either with the reality of the text or with the individual
disposition of the reader … reading causes the literary work to unfold its
inherently dynamic character…The literary text activates our own
faculties, enabling us to recreate the world it presents (1980, pp. 50-53).
המחבר משאיר בכוונה פערים בטקסט כדי לעורר את הדמיון של הקורא ,ובכך הוא מאשר את
העושר הספרותי הבלתי-נדלה של הטקסט; כל קורא חופשי לקבוע כיצד למלא את הפערים באופן
עצמאי .לעומת הירש ) ,1967עמ'  (46ו-וייס )תשכ"ז ,עמ'  ,(17התובעים למלא את הפערים
שבטקסט על ידי פיענוח כוונת המחבר )הירש( או על ידי ניתוח דקדקני של כל מרכיבי היצירה
)וייס( ,איזר טוען שבמילוי הפערים אין הקורא מונחה דווקא על ידי חישובים אלה )שם ,עמ' .(55
במפגש בין הקורא והטקסט ,הקורא מגייס 'את עצמו' כדי לארוג ולחבר יחד את החלקים השונים
של הטקסט ,התיאורים ,הרמיזות ,ולהגיע למשמעות בעלת אחידות או עקביות .אין הטקסט לבדו
מעניק משמעות ,כמו שאין הקורא בלבד מעניק משמעות:
32

… (meaning ) arises from the meeting between the written text and the
individual mind of the reader with its own particular history of experience,
its own consciousness, its own outlook (ibid, p. 59).
לעומת פיש ,המעניק לקורא משקל כמעט בלעדי ביצירת משמעות ,ובניגוד להירש ו-וייס ,הרואים
את הקורא כמי שחושף את המשמעות ולא כמי שיוצר אותה ,מציג איזר תהליך הבנוי על שותפות
) (collaborationבין הקורא והטקסט .הטקסט 'קם לתחייה' באמצעות מפגשו עם הקורא ,כאשר
מוענקת לקורא הזכות – ואף החובה – להשלים את פעריו ולמלא את החסר על פי תפיסת עולמו
והתנסות חייו .ניתן לפרש תהליך זה כדיאלוג המתרחש בין הקורא והטקסט.

32

איזר משתמש במילה ` `gestaltבהקשר זה.

105

הרמנויטיקן נוסף השייך לאסוכלה הדיאלוגית הינו הנס ג'ורג' גאדאמר .גאדאמר עוסק יותר
בצדדים הפילוסופיים-הפנומנולוגיים של הקריאה ,ואיזר מתמקד יותר בתיאור הריאלי שלה .להלן
נראה שיש גם הבדלים נוספים בין השניים.
גאדאמר אינו מחפש בטקסט רק את כוונת המחבר ,הגם שתורם המחבר למשמעות
הטקסט .גם אם היה אפשר לקבוע בבירור מהי כוונת המחבר )וגאדאמר מכחיש זאת; שם ,עמ'
 ,(356המשמעות איננה מוגבלת לה )שם ,עמ' :(264
Not occasionally only (sic), but always, the meaning of a text goes beyond
its author. That is why understanding is not merely a reproductive, but
always a productive attitude as well.
במתקפתו של גאדאמר על 'כוונת המחבר' יש קירבה מסוימת לגישת בעלי ה'ביקורת החדשה',
שטענו כי אין המחבר מודע למלוא משמעותה של יצירתו .אך בניגוד ל'ביקורת החדשה' שמיקדו
את כל חיפוש המשמעות בטקסט ,גאדאמר ממקד את חיפוש המשמעות במידה רבה בתוך הקורא
עצמו.
אם איזר מדבר על מימוש המשמעות של הטקסט באמצעות הקריאה ,גאדאמר טוען
שהקריאה נועדה ליצור אותה ,להוסיף על המשמעות המקורית הקיימת .לטענתו ,הטקסט ממוקם
בתוך מסורת מסוימת ,וכדי לפרש טקסט צריך לנהל דו-שיח עם המסורת שהוא משוקע בה )שם,
עמ'  262ואילך; לויזון ,2001 ,עמ'  .(21ואילו הקורא שייך למסורת משלו ,והוא ניגש לטקסט עם
ה'דעות הקדומות' )` (`preunderstandings`, `prejudicesשל אותה מסורת )גאדאמר ,שם ,עמ'
 .(245-238ברם ,אין דעות קדומות אלה כובלות אותו; אדרבה ,הן מאפשרות לו לגשת אל הטקסט
ולהבינו ,במידה מסוימת ,ולבחון את דעותיו לאור אותו מפגש עם הטקסט .הנחה בסיסית בתורה
ההרמנויטית של גאדאמר היא שהטקסט כולל 'אמת' מסוימת )לויזון ,שם ,עמ' :(23
… for Gadamer, every text – in fact, every object of interpretation,
including works of art – is supposed to make a truth claim.
ז' לוי מסביר איך גאדאמר 'מדובב' את הטקסט ומקיים איתו דיאלוג )שם ,עמ' :(123-122
הטקסט מעמיד בפני הפרשן שאלות ,שהטקסט עצמו מהווה בו-בזמן גם תשובה
עליהן) ...הוא( מעורר בנו עניין מכיוון שהוא מייצג פרספקטיווה שונה מזו שאנו
מורגלים בה ...יש להבין תחילה את השאלה ,שעליה ביקשה היצירה הנידונה להשיב.
אפשר לפתוח באופן כזה ב'דיאלוג' עם הטקסט :משפטינו הקדומים )החיוביים( אינם

106

מונעים בעדנו מלהאזין למה שהטקסט אומר לנו; הוא מדבר אלינו ,מציג שאלות
ומשיב לשאלותינו ...הפרשן אינו יכול להתעלם מההקשר והמסורת ששימשו קרקע-
צמיחה לטקסט.
בהקשר זה יש לציין את השימוש שעושה גאדאמר במושג 'אופק' )גאדאמר ,שם ,עמ' :(269
… an essential part of the concept of situation is the concept of `horizon`.
The horizon is the range of vision that includes everything that can be
seen from a particular vantage point.
איזר כאמור מתמקד בפערים שהמחבר טמן בטקסט ,ואילו גאדאמר מתמקד בפערים בין האופק
של המחבר והקורא .לכל אדם ולכל טקסט יש האופק שלו – הכולל את טווח הראייה מזוויתו
האישית ואת הדעות הקדומות שלו .עם המטען הזה האדם בא אל 'שיחה' – מפגש עם האחר,
שגם הוא בעל 'אופק' משלו .שם אמור להתקיים דיאלוג ,כאשר כל צד מקשיב לזולת ומעמיד את
עמדתו-הוא במבחן .הכוונה איננה לנצח את השני ,אלא לקדם הבנה ולהרחיב דעת .לתופעה הזאת
קורא גאדאמר 'מיזוג אופקים' )שם ,עמ'  .(274-267גלגר מכנה מיזוג האופקים 'דיאלוג יצירתי בין
הטקסט והקורא' )שם ,עמ' .(9
אבל כמו בכל שיחה ,לדעת גאדאמר ,יש לכבד את ה'אחרות' של הזולת ,ולא לחפש את
מחיקת ה'נפרדות העקרונית' )כלשונו של לוי ,שם ,עמ'  .(129הריחוק אינו מכשול שצריך לעקוף,
אלא ,מהווה הבסיס להבנה אמיתית )גאדאמר ,שם ,עמ'  .(264מה שהתרחש בין כתיבת הטקסט
לבין קריאתו ,יוצר מסורת ומנהג אשר לאורם מפרש הקורא את הטקסט .בדיאלוג עם הטקסט אין
המטרה לחשוף את המשמעות הקבועה של תופעה מתוארת ,כי המשמעות ,כמו ההבנה ,דינמית
ומשתנה )שם ,עמ'  .(266-265כמו שבשיחה הצדדים מחליפים דעות ורעיונות תוך כבוד הדדי,
ומגיעים לסיכום מסוים ,גם אם הוא אינו סופי ,כך גם לגבי מפגש עם טקסט .המפגש אמור
להצמיח תובנות חדשות ,אך לאו דווקא להגיע ל'אמת' אחת אבסולוטית ,או לתמימות דעים בין
הצדדים .כל צד נשאר במידה מסוימת ב'זרותו' ,ומאתגר את הצד השני לחשוב מה הוא יכול
לקבל ממנו ומה הוא יכול להעניק לו .באקט של 'מיזוג אופקים' נבנית תובנה חדשה והשפעה
הדדית )שם ,עמ' .(341
פרשן מקרא הקרוב לאסכולות של איזר וגאדאמר הינו מרטין בובר ,ועל זה נרחיב את
הדיבור בפרק החמישי .כעת נשאל אם יש חוקרי מקרא אחרים אשר ניכרת בפרשנותם קירבה
לאסכולה של שני ההוגים הנידונים.
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ציינו בפרק הראשון שזקוביץ מצביע על הזרות – הריחוק – של המקרא עבור הלומד
המודרני ,ברם ,שונה תפקיד ה'זרות' של הטקסט במשנתו ההרמנויטית של גאדאמר מתפקיד
'הזרות' במשנתו הפרשנית של יאיר זקוביץ .לדעת זקוביץ הזרות מהווה בעיה פרשנית ,אך בעיה
שאין לעקוף אותה בנסיונות שווא 'להתקרב לטקסט' ,שיש בהם 'מעשה אינוס' של 'פרשנות
לוליינית-מדרשית' ) ,1995עמ'  .(15הדרך לקרב את המקרא אל התלמיד היא בהסרת מעטה
הקדושה מעליו ,וביצירת מגע ישיר עם התכנים האנושיים השופעים ממנו )שם ,עמ'  .(12אשר
לשאלת ההיסטוריוּת של אירועים מקראיים ,כותב זקוביץ )שם ,עמ' :(8
המקרא הוא שורש ההיסטוריה שלנו ,ובעצם יסוד הזיכרון ההיסטורי הקיבוצי של
עמנו )זיכרון היסטורי ולא היסטוריה ,שהרי אין חשיבות ,דרך משל ,אם יציאת
מצרים עובדה היסטורית היא אם לאו .די לנו בכך שבתודעתנו כל דור ודור רואה את
עצמו כאילו הוא יצא ממצרים (...
גם את בעיית ההיסטוריות יש להסיר בהמרת 'היסטוריות' עם 'תודעה היסטורית' .יוצא אפוא
שזקוביץ מבקש להכיר בזרות המקרא ולנטרל אותה בו-זמנית .ה'זרות' לדידו מפריעה לקורא
למצוא במקרא אמירה הרלוונטית לו .ואילו על פי גישתו של גאדאמר ,נראה שאין הקורא של
המקרא נדרש להתעלם מן התביעה לקדושה ול'ממשות' ההיסטורית שהוא מציג ,אלא לחפש את
הדרכים למזג את אופקו המודרני-הנטורליסטי עם האופק רווי-הניסים העתיק 'הזר' של המקרא.
הזרות של הטקסט עשויה לדרבן את הקורא לבדוק את אמונותיו והנחותיו שלו ,ולהעמידן מול
אלה של הטקסט )גאדאמר ,שם ,עמ' .(299
חוקר מקרא אחר המנסה להתמודד עם בעיית 'הזרות' של המקרא הינו משה גרינברג.
לדעתו ,עבור הלומד המודרני ,המקרא הוא 'זר' לתפיסה ה'מדעית' את היקום של הקורא המודרני,
המקשה עליו לקבל סיפורי ניסים )ראה פרק ראשון ,עמוד  ,(41ואף לתפיסה המוסרית המודרנית,
שתתקשה לעכל תופעות כגון החרמת שבעת העממים או קנאותו של פנחס .אין גרינברג מנסה
לטשטש זרות זו ) ,1984עמ'  ,(297-294וכמו זקוביץ ,הוא דוחה נסיונות למצוא פתרון לקשיים
אלה באמצעות קריאה מטפורית או סימבולית )שם ,עמ'  .(295במקום זאת יש להבחין בין הרעיון
הבסיסי הקיים בסיפור או בחוק ,לבין גילומו במקרא .למשל ,החוק המקראי 'עין תחת עין' נראה
אכזרי ,אבל הערך שהוא מבטא הוא מידת הצדק המדויק )ואולי אף פעם לא נהגו על פיו( .יש
חוקים שחז"ל ביטלו כי לא היו מתאימים לזמנם – מי סוטה; החרמת שבעת העממים .גם חוקים
אלה גילמו ערכים כמו :שיכוך קנאת הבעל העלולה להרוס את ביתו; מלחמה ללא-פשרות נגד
האלילות )שם ,עמ'  .(296הקורא אם כן מחפש את ה'גרעין' של הטקסט – הערך שעומד בבסיסו
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– שהוא בעל משמעות ,ומתנער מן הקליפה .בהקשר של סיפורי הנס ,פועל גרינברג בדרך דומה.
הנס מבטא את ה"שימוש שעושה אלהים בעליונותו ובשליטתו בטבע כדי להתערב למען מטרותיו
במהלכו של הטבע" )שם ,עמ'  .(269רעיון זה נשגב בעיניו ,אבל ביטוייו המעשיים מעוררים חוסר-
אימון וגיחוך .כדי לגשר על הפער הזה ,יש לתפוס את סיפור הנס כשיקוף אירוע בלתי-צפוי של
ישועה או ברכה ,בו גילה המספר את ההתערבות האלוהית ,והוא תיאר את האירוע מן המבט
האמוני שלו .במקרה של אירוע ציבורי הרה גורל ,כגון מעמד הר סיני ,הפרט עשוי להיסחף לתוך
התרגשות כללית ,ולחוש את השעה הגורלית כסתירת חוקי הטבע .ניתוח זה מבחין בין עצם קיום
אירוע היסטורי ,המותיר רושם עז על משתתפיו ,לבין אמינות פרטיו המרובים והפנטסטיים
המלווים אותו ומגבירים את רושמו .ניתן לתאר את תהליך הפרשנות של גרינברג כדו-שיח נוסח
גאדאמר .גרינברג שואל :מהו עולמו האמוני של הטקסט ומה הוא מכיל; מתוך איזו מסורת הוא
מגיח; מהו עולמו האמוני של הקורא ובתוך איזו מסורת הוא נמצא; מה קרה בין זמנה של כתיבת
הטקסט לבין זמן קריאתו; איפה נפגשים הקורא והטקסט ואיפה אינם נפגשים; מה נוצר במפגש
33

הזה .
אשר לשאלת ההיסטוריוּת של סיפורי המקרא ,משווה גרינברג בין המדוּוח במקרא לבין
מקורות חוץ-מקראיים ,וטוען ) ,1964עמ' :(47-46
In most cases the extrabiblical material accords well with biblical tradition
– … Conflicts with the extrabiblical evidence – and there are these as well
are not always certain, and where certain are not always as serious as has
sometimes been represented… This does not mean that everything related
happened in just that way. The Biblical narrative doubtless incorporates
… the workings of the creative, poetic imagination of the narrator
לרוב ,אין סתירות בוטות בין ההיסטוריה המקראית לבין הממצאים החוץ-מקראיים .עם זאת ,אין
גרינברג מקבל מראש שהטקסט המקראי תמיד מביע את האמת ההיסטורית ,וגם כאן מבחין
גרינברג בין 'הגרעין' האמיתי לבין ה'מימוש הקונקרטי' שפרטיו עשויים להיות בעיתיים .גרינברג
מבקש לעמוד על התשתית ההיסטורית-העובדתית של סיפורי המקרא ולראות כיצד הסיפור
המקראי עיצב אותה ,מחד ,וחרג ממנה ,מאידך ,על מנת להשיג את מטרותיו-מסריו .בסופו של
דבר" ,תכליתה של הוראת המקרא בבית הספר היא להפגיש את התלמיד עם התכנים הרוחניים
33

דוגמה לטיפול כזה בסיפור נס הוא ניתוחו של גרינברג את מעמד הר סיני .ראה ,1964 :עמ' .53-45
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והקיומיים שבמקרא ולתאר כיצד נדונו והוארו תכנים אלה" ) ,1984עמ'  ,262הדגשה שלי ,ר.ו.(.
עיצוב הסיפור מלמד מה ביקש המספר למסור לקוראיו ,מה חשוב לו באמת שיעבור לדורות
הבאים .דרך נוספת להבין את המסרים של הסיפור המקראי היא באמצעות מדרשי חז"ל )גרינברג,
תשמ"ו ,עמ'  .(11מדרשים אלה האירו את הדילמות וההתלבטויות המוסריות הקיימות בסיפור
המקראי ,והצביעו על "הערכים והענינים המתנצחים בכל מאורע" )שם ,עמ'  .(12מתוך כך יעמוד
הקורא על הדינמיקה של המקרא ועל "הדו-שיח של המקרא עם הדורות" ) ,1984עמ'  .(349ואולי
אין זה מקרי שמשתמש גרינברג בביטוי 'דו-שיח'; פרשנותו מגלמת את הדו-שיח שהוא עורך עם
המקרא ,כאשר הוא מכבד אותו ,מקשיב לקולותיו ,מסתייג מחלקים ממנו' ,מתרגם' חלקים לשפה
המקובלת עליו ,וממאן לסרס את המקרא לשם התקבלותו .בניגוד לזקוביץ ,המבטל את חשיבות
הקדושה וההיסטוריות של המקרא עבור הקורא המודרני ,נוקט גרינברג עמדה יותר מסורתית:
הוא תומך באופן עקרוני בהיסטוריות של חלק לא מבוטל מאירועי התנ"ך ,ובנוסף ,הוא מזדהה עם
מושגי הקדושה והאלוהות שבמקרא ) ,1984עמ'  .(251-250עם זאת ,מיזוג אופקים ,שבו ה'זרות'
עצמה ממלאת תפקיד הרמנויטי מרכזי ,לא מתקיים גם במשנתו הפרשנית של גרינברג.
ספק אם הגישה הדיאלוגית כפי שהיא מתבטאת בפרקטיקה של גרינברג יכולה להתאים
למורים המלמדים במסגרת חמ"ד ,לפחות מבחינה עקרונית ,שהרי המסגרת הדתית תתקשה לקבל
לתוכה גישה המצביעה על ריחוק ופער בין הטקסט לבין קוראיו .עם זאת ,יתכן והמורה הדתי יוכל
לאמץ חלקים מתורתו של גרינברג ולהתאימם להוראתו .למשל ,כאשר מתמקד גרינברג בשאלת
הערך מול הגילום ,הוא מכוון את המורה בממ"ד להתייחס לשאלת-העל העומדת מאחורי פרטי
הסיפור או החוק :איזה ערך מבטא פרט זה או אחר שבסיפור? מה מבטא חוק מסוים מבחינה
רעיונית? במסגרת הדו-שיח שמנהל גרינברג עם המקרא ,הוא שואל מטה-שאלות לגביו ,אשר
לדעתנו עשויות להתאים להוראה בממ"ד ,כגון :מהו ערך האדם במקרא ) ,1984עמ'  ;(23-13מהי
תכלית מתנת הארץ לעם ישראל )שם ,עמ'  ;(124-118מה היחס בין ישראל לשאר העמים על פי
המקרא )שם ,עמ'  .(54-24בדרך דומה מעלה גרינברג ביחס לניסים את שאלת-העל של האמינות,
שאלה שלא תופיע לרוב בחוברות לימוד או בפרשנות השייכות לחמ"ד .כאשר גרינברג עונה
לשאלות שהוא מעורר ,הוא מסתמך ,בין היתר ,על פסוקים מפורשים ,דרשות חז"ל ,ופרשנות
מסורתית .מורה המלמד בחמ"ד יכול להתייחס לגרינברג כמשאב רציני ,ועם זאת הוא יכול ל'סנן'
את הרכיבים שאינם מתאימים לתפיסת עולמו .הגישה הדיאלוגית שמדגים גרינברג מודה שלא כל
דבר שבמקרא מתאים לתפיסת עולמנו ,ויש להודות שגם בעולמם של חלק מתלמידי הממ"ד ,כפי
שהוכחנו בפרק הראשון ,לא כל תכני המקרא מקובלים עליהם.
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ראינו שגרינברג מציע להעמיק במדרשי חז"ל כדי לברר מה הנציחו כערכים על-זמניים ,ואלו
34

ערכים צומצמו מבחינתם .ברוח דומה  ,מעודד גבריאל כהן את החוקר או המורה לעיין במדרשי
חז"ל "בעלי אופי רעיוני חינוכי ) ...ה(נמצאים במסגרת פרשנות הפשט" )תשנ"ד ,עמ'  ,(92ולאורם
לפרש את המקרא .לטענת כהן ,מדרשים אלה מתחשבים בכל כללי הטקסט והקונטקסט ,אבל
אינם מסתפקים בהם ,אלא חודרים "לעומק פשוטו של מקרא" כניסוחו של רשב"ם )שם ,עמ'
:(92-91
מדרשים אלה נובעים מדו-שיח תמידי ופורה בין בעל המדרש ובין הטקסט ,אותו
הוא מנסה לפענח תוך רגישות לכל התופעות הסגנוניות והלשוניות היחודיות שבו
)הדגשה שלי ,ר.ו.(.
חז"ל עיינו היטב בכל מרכיבי הטקסט ,ודווקא מתוך עיון זה חשפו את הרעיונות והערכים
35

המסתתרים מתחת לפני השטח  .כהן מכנה קריאה זו דיאלוגית ,ומדגים אותה בהמשך מאמרו
)שם ,עמ'  .(97-93לענייננו ,יש לשאול אם גישה זו רלוונטית לסיפורי הנס ,ואיך ניתן ליישמה
בהוראה בחמ"ד.
דוגמה לשימוש בשיטה זו בהקשר סיפורי הניסים נמצאת בניתוחה של ר' רביב את סיפור
המן )תשס"א ,עמ'  .(188-185חז"ל פירשו את הביטוי 'לחם משנֶה' )שמ' טז ,כב( כ'לחם משונה'
)מכילתא דר' ישמעאל בשלח – מס' דויסע פרשה ב ,מהדורת הורוביץ-רבין ,עמ'  ,(162-161ולא
הסתפקו בפירוש המקובל ,הנמצא אף הוא באותו מדרש – לחם כפול .המניע לפירוש בלתי-שגרתי
זה הוא איזכור מפורש בתורה להכפלת המן ביום שישי )על פי פסוק כב( ,איזכור ההופך את
הביטוי 'לחם משנה' למיותר .מתוך כך יש להסיק )רביב ,שם ,עמ'  (187שחז"ל ביקשו להרחיב את
הסיפור המקראי ,ולכלול ַבמן של יום שישי שינויים נוספים :לא רק ירד כפליים ,אלא גם ריחו
ומראהו היו עזים יותר מאשר בשאר ימי השבוע .הפרשנות המדרשית אם כן ראתה את עצמה
כמרחיבה וכמעמיקה את הפרשנות הביאורית ,ודווקא על סמך רמיזות טקסטואליות )שם ,עמ'
.(188-187
34

כהן אף מצטט מתוך גרינברג כדי לבסס את עמדתו )תשנ"ד ,עמ'  ,89הערה .(5
35
גישתו של כהן להבנת המדרש איננה מקובלת על כל החוקרים .הספרות בסוגיה זו היא ענפה ונסתפק כאן בראשי
פרקים בלבד .יונה פרנקל טוען שחכמי המדרש חרגו במתכוון מפשוטו של מקרא ,והוסיפו על המקרא רבדי
משמעות שנבעו מצרכיהם הרוחניים והאידאולוגיים ולא מדו-שיח כלשהו עם המקרא ,עיין :י' פרנקל ,דרכי
האגדה והמדרש ,גבעתיים ,תשנ"א ,עמ'  ;85-83הנ"ל ,מדרש ואגדה ,תל אביב ,תשנ"ז ,עמ'  .53-40אך יש חוקרי
המדרש הנוקטים גישה הקרובה יותר לגישתו של כהן ,ועיין לאחרונה בדבריו של י' לוינסון ,הסיפור שלא סופר,
מאגנס ,תשס"ה ,עמ'  .37-30גם במישור החינוכי היו כאלה שחלקו על כהן ,וטענו שחשיפת תלמידים למדרשי
חז"ל לפני שגיבשו די הצורך את כלי חשיבתם האנליטיים ואת היכולת לנתח את המקרא על פי דרך הפשט עלולה
לגרום לבלבול מושגים ולעיכוב התפתחות תקינה של חשיבתם ,עיין ר' ירחי ,הוראת האגדה לאור בחני ההכרה,
בתוך :דרך אפרתה ג ,תשנ"ג ,עמ'  ;152-137וא' זלקין ,הוראת האגדה ,בתוך :מחניים ז ,סיון תשנ"ד ,עמ' ;223-216
אך לעומתם ראה את א' דיטשר ,תפיסתו של הילד את ספרות האגדה ,בתוך :דרך אגדה א ,תשנ"ח ,עמ' .91-75
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דוגמה נוספת לקריאה דיאלוגית בתוך מדרש חז"ל במסגרת סיפור הנס היא בתיאור קפיצתו
של נחשון בן עמינדב לתוך ים סוף )בבלי מסכת סוטה ל"ז ע"א; במדבר רבה יג ,ז ,עמ' ,104
ומקבילות( .בסיפור הגעת בני ישראל לים קיימת אי-בהירות :מצד אחד משה אומר לבנ"י לא
להילחם אלא לשתוק )שמ' יד ,יד( ,ומאידך ,אומר ה' למשה בפסוק הבא שבני ישראל יסעו .לאן
יסעו ומה יעשו? זאת ועוד .הסמיכות בתהלים פרק קיד בין 'היתה יהודה לקדשו' )שם ,ב( לבין
36

'הים ראה וינוס' )שם ,ג( מעוררת את שאלת הקשר בין יהודה לבין קריעת הים  .לתהיות אלה
משיב הדרשן שהים לא נקרע עד שלא קפץ לתוכו נחשון בן עמינדב משבט יהודה .ניתן להסיק
מתוך כך שה' 'הזמין' את בנ"י ליטול יוזמה כאשר ציווה 'ויסעו' ,והקפיצה ה'נחשונית' מבטאת ככל
הנראה אמונה שלמה בבורא עולם שיציל את בנ"י .גם פה מרחיבים חז"ל את סיפור הנס המקראי
על סמך חספוסים ואי-בהירויות בכתוב ,והפעם מרומזת מסקנה חינוכית-רעיונית :הנס נעשה
בזכות ואולי אף ביוזמת בעלי-אמונה.
מה יכולה לתרום קריאה כזאת להוראת סיפור הנס המקראי? על פי הדוגמה האחרונה,
מעבר למה שנאמר
ללקח שהנס מבקש ללמדֵ ,
קריאה זו עשויה למקד את תשומת לב הקורא ֶ
במפורש .זאת ועוד .הוראה החושפת את דרך פרשנית זו תעודד את ההשתתפות הפעילה של
התלמיד בתהליך הלמידה )ג' כהן ,תשנ"ג ,עמ' :(28
הלומד נעשה שותף מלא לדו-שיח שקיים בעל המדרש עם הכתוב – עליו לגלות
בעקבות דברי המדרש ובמקביל להם את משמעות הכתוב תוך כדי עיון מדויק
ויצירתי בכתובים .ואין הישג חינוכי גדול מזה! )הדגשה שלי ,ר.ו(.
לא רק יתחקה התלמיד אחרי דרך פרשנות זו של חז"ל ,אלא גם ישתדל לחקות אותה,
באמצעות עיון מדויק בכתוב מחד ,וחשיבה יצירתית מאידך .וגם אם יתקשה להמציא פרטים
נוספים לעלילה ,כפי שעשו חז"ל ,הוא יוכל לעמוד על רמיזות בכתוב המובילות את הקורא
למסרים סמויים ,או לשמוע קולות 'חתרניים' המציגים עמדה אחרת מן העמדה הרשמית של
37

הכתוב  .לדעתנו ,יישום גישה זו עשוי להפרות ולרענן את לימוד סיפור הנס המקראי ,כאשר
התלמיד מתבקש להיסמך הן על רמזי הכתוב ,הן על דמיונו ,כדי לבנות תמונה יותר מקיפה של
הסיפור.

36

37

וראה גם ילקוט שמעוני )ערך :ר' שמעון הדרשן מפרנקפורט( ,חלק שני ,תהלים עו ד"ה למנצח בנגינות ,ירושלים,
תש"ך ,עמ' .932
במקרה של נחשון בן עמינדב ,ניתן להציע שהכתוב מציג את בנ"י נכנסים לתוך הים כאיש אחד )שמ' יב ,כב( ואילו
המדרש מצביע על עצמאות היחיד אשר מתוך אומץ לב יוצא-דופן ומסירות נפש מסוגל לפעול ולהשפיע .בעקבות
מעשהו של היחיד ,נסחפים הרבים לאותה פעולה המצילה את כולם.
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סיכום
בפרק זה ביקשנו להעמיק את הבנתנו הן ב'חומר' ההרמנויטי המלווה ומפרש את הנס ,והן
ב'סביבה הפרשנית' של הממ"ד ,באמצעות טיפולוגיה הרמנויטית של סיפורי הנס .טיפולוגיה זו
אמורה להבהיר את אפשרויות הקריאה של סיפור הנס ,כאשר שאלת היסטוריות הסיפור עומדת
השווינו בין שלושה סוגי קריאה ויישמנו אותם על המקרא :הגישה המילולית ,הגישה
ברקעְ .
המטפורית ,והגישה הדיאלוגית .מבחינה הרמנויטית ,הגישה הראשונה מבוססת על ההנחה
שמשמעותו של הטקסט היא בבחינת נתון הקודם לפעילותו של הקורא ,ועל כן הקורא יוכל
להזדהות עם הכתוב בטקסט רק אם קיימת התאמה בין הנחות היסוד של הטקסט לבין הנחות
היסוד של הקורא .אם כוונת הטקסט ) (New Criticismאו כוונת המחבר )(authorial intention
תובן על פי המשמעות המילולית של לשון הטקסט המקראי ,ואם אין סימנים המעידים שהטקסט
או מחברו התכוונו לרמת משמעות אחרת ,כגון הבנה מטפורית ,הרי שהטקסט ההיסטורי הזה
יתבע מהקורא הדתי-המודרני של המקרא להאמין בסיפור הנס כאירוע היסטורי .מי שמוכן לעשות
זאת יוכל לאמץ את הגישה הראשונה .ראינו שהגישה הזאת מועדפת בעולם הדתי בהקשר
העלילתי-היסטוריוגרפי של המקרא ,אם כי יש קולות הקוראים לבחירות אחרות בנסיבות
מסוימות .הגישה השנייה ,הקריאה המטפורית ,עשויה להתבסס על אחת משתי הנחות יסוד
הרמנויטיות הפוכות – או שהקריאה המטפורית משקפת את כוונת המחבר ,או שהיא נוגדת את
כוונת המחבר .באלטרנטיבה הראשונה ,קיימת הנחת יסוד הדומה לזו שראינו בקטיגוריה
הראשונה :אין פער בין ציפיות הקורא לציפיות המחבר ,ומשמעות הטקסט קודמת לפעולת
הקורא .עם זאת ,יתכן וקיים מספר קריאות אליהן התכוון המחבר ,והקורא מפעיל את דמיונו כדי
לרדת לעומקו של הרעיון המבוטא בתיאור .קריאה זו איננה דורשת מן הקורא להאמין בפרטי
המעשה ,או לחלופין ,טוענת שאין לייחס חשיבות לשאלת ההיסטוריות של הסיפור .ראינו
שקריאה כזאת יכולה להתאים לעולם הממ"ד ,אם המורה פורס בפני התלמידים את המורכבות
של הטקסט ,ואת הרעיון של 'שבעים פנים לתורה' .ואילו באלטרנטיבה השנייה ,מושתתת
הקריאה על ההנחה שיכול להיות פער בין הנחות היסוד של הקורא לאלה של הטקסט .הקורא
מתמודד עם בעיית הפער באמצעות הנחה הרמנויטית שהאקט הפרשני עשוי להעניק משמעות
לטקסטים גם בניגוד ליעד המכוון על-ידי הטקסט או על-ידי מחברו ,והוא חופשי לגרור את
הטקסט לתוך עולמו-הוא .הנחה זו לא תתקבל בקלות בעולם הממ"ד.

113

גם על פי רוב מייצגיה של הגישה השלישית ,הדיאלוגית ,קיימת פער בין כוונת המחבר או
המשמעות המקורית של הטקסט לבין הנחות היסוד של הקורא .ההבדל בינה לקודמתה מונח
במידת הפער שהקורא מוכן לקיים בין המשמעות שהוא מעניק לטקסט לבין משמעותו 'המקורית'.
הגישה הדיאלוגית לפי דובריה הראשונים משאירה את הטקסט במשמעותו ה'מקורית' ,אבל
מניחה שניתן לקרב אותה לעולם מושגיו של הקורא בלי לשלול לחלוטין את משמעותו 'הזרה' של
הטקסט .מתוך המפגש הזה אמורה לצמוח תובנה חדשה ביחס לתוכן ולמשמעות הטקסט הנידון.
דרכי הקריאה האלה – של זקוביץ וגרינברג – באות מחוץ לעולם האורתודוקסי ,ויש בהן מרכיבים
שאינם מתאימים לחינוך הדתי ,אך באשר לגרינברג הראינו כיצד ניתן לאמץ מרכיבים מסוימים
מגישתו בהוראה בחמ"ד.
מתוך העולם הדתי האורתודוקסי בחנו את דרך 'הקריאה הדיאלוגית' הננקטת בחלק
ממדרשי חז"ל )על פי הבנתו של המחנך הדתי ,פרופ' גבריאל כהן( ,אשר אינה מניחה פער בין
כוונת הטקסט/המחבר לבין הקורא .ההנחה ההרמנויטית של הקורא היא שהטקסט מביע את
כוונת המחבר ,אבל כוונה זו כוללת מתן חופש לקורא ליצור חלק ממשמעות הטקסט על פי הבנתו
את רמזי הכתוב .יוצא אפוא שאין משמעות סטטית לטקסט ,אלא קיימות אפשרויות קריאה
שונות ,המתממשות במפגש בין הטקסט והקורא .אשר לשאלת ההיסטוריות של האירוע ,קריאה זו
מצביעה על הגמישות שבתיאור :התמונה המצטיירת במקרא אינה מקיפה בהכרח את כל מה
שקרה ,אם כי משקפת אירוע היסטורי אמיתי .ברם ,אין דעה זו מתמודדת עם הריחוק שעשוי
הקורא המודרני לחוש בפוגשו את הטקסט.
בטיפולוגיה שלנו ראינו שהקריאה המילולית ,וסוג מסוים של הקריאה המטפורית ,שייכים
למסגרת 'הטרונומית' ,ואילו סוג אחר של הקריאה המטפורית ,והקריאה הדיאלוגית ,שייכים
למסגרת 'אוטונומית' .אך נראה שאין שתי הגישות האחרונות שוות באשר למידת האוטונומיה
שהן מעניקות לקורא .דומה שהקריאה הדיאלוגית מעניקה פחות חופש לקורא למצוא בטקסט את
שיקוף חיפושיו ומאוויו מאשר הגישה המטפורית ,משום שהיא מחויבת ל'מפגש' בין הקורא
והטקסט על בסיס פיענוח קודים ורמיזות טקסטואליים )ראה להלן ,פרק חמישי(.
ניתוח זה ,כאמור ,נועד בעיקר למורים בכל המגזרים ,המלמדים את החומר המקראי של
סיפור הנס .המורה יכול להשוות בין הוראתו לבין הניתוח הנ"ל ,ולהסיק מתוך כך מהן הנחות
היסוד שלו בקריאת המקרא ,ומהן אפשרויות הקריאה העומדות בפניו שאולי לא שקל עד כה .כפי
שהראינו בפרק הראשון )עמ'  ,(38-36מורים למקרא מושפעים מאמונות בסיסיות שקלטו כילדים
ואלה בתורם משפיעים על הוראתם את המקרא .טענתנו היא שמורה ,המודע מצד אחד להנחות
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הרמנויטיות בקריאת המקרא ,ומאידך מקיים רפלקציה על הדרכים בהן הוא קורא את המקרא,
יפעיל שיקול דעת יותר מושכל באשר לדרכי הוראת סיפור הנס העומדות לרשותו .נמחיש טענה זו
בפרק השביעי ,כאשר ננתח הוראת סיפור העמדת המאורות על פי יהושע י ,ח-יד.
בפרק הבא ננתח את פירושיהם של מספר פרשני ימי הביניים ,לאור הטיפולוגיה המוצעת.
נברר באיזו מידה ההרמנויטיקה המודרנית עשויה לתרום להבנת גישותיהם של פרשני ימי
הביניים ,ואיזו תועלת יוכל המורה להפיק מתוך ניתוח זה.
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פרק רביעיcommonplaces: milieu/subject matter :
פרשנות מסורתית נבחרת לסיפורי הנס המקראיים
בפרקים הקודמים ַדנו ברכיבי החינוך – ה – commonplaces -שמתווה שוואב ,ויחסם
לסוגיית סיפור הנס המקראי והוראתו במסגרת החמ"ד .בפרק הקודם השתמשנו בטיפולוגיה
הרמנויטית על מנת לשרטט שלוש אסטרטגיות קריאה של סיפורי ניסים המתאימות להנחות
היסוד של המגזר הדתי .אחת מאמות המידה להתקבלותה של אסטרטגיית קריאה במגזר הדתי
היא הימצאותה של אותה אסטרטגיה בספרות הקנונית של הקהילה הפרשנית המסורתית .בפרק
הקודם אמנם עיגנו את כל אחת מהגישות ששורטטו ,בספרות הפרשנית המקובלת בעולם הדתי-
האורתודוקסי .בפרק הזה נבחן את הסוגיה הזאת מהכיוון הנגדי – במקום לשרטט אסטרטגיות
קריאה ולחפש להן תקדימים ,נסקור דמויות מובילות בפרשנות הקלסית ,בעיקר הימי-ביניימית,
ונבחן את אופן קריאתם של סיפורי ניסים במטרה למצב אותם בטיפולוגיה שבנינו בפרק הקודם.
אם בפרק הקודם הדיון שלנו שילב בין שני רכיבי חינוך ,ה'חומר' )מהן אופציות הקריאה
המתאימות ל'חומר' המקראי( וה'סביבה' )אלו גישות מתאימות לקהילה הפרשנית הדתית-
האורתודוקסית( ,הפרק שלנו יעמיק את הבנתנו ב'סביבה' ,ובמיוחד במרכיב אחד של הסביבה:
הקהילה הפרשנית ,וכיצד היא מתייחסת ל'חומר' של סיפור הנס המקראי.
ה'סביבה' מכילה מרכיבים שונים ,וכל מרכיב משפיע על הבנתנו את הפרובלימטיקה
החינוכית .בפרק הראשון של העבודה התמקדנו בהיבט אחר של ה'סביבה' ,ושם ביקשנו לאפיין
את הסביבה העכשווית של הלומד כדי לבחון את השפעותיה עליו .כזכור ,ציינו שוואב והולץ
שנכון יותר לדבר על 'סביבות התלמידים' מאשר על סביבה אחת ,כאשר כל אחד מהוגים אלה
הציע סביבות הנראות לו מרכזיות בחיי הילד )שם ,עמ'  .(32ניתוח ה'סביבות' של התלמידים
הוביל למסקנה שהעולם המודרני מהווה סביבה משמעותית מאד עבור תלמידי הממ"ד ,ומאיים
על התפיסה הדתית התמימה שלהם .אם סביבת המודרנה תרמה רבות ליצירת הפרובלמטיקה
החינוכית ,כעת נעבור לדון בהיבט של הסביבה התוחם את הגבולות שבתוכם יוכל המחנך לפעול
ולהציע פתרונות לבעיות .במגזר הדתי כתביהם של חכמי ופרשני ישראל מדורות קודמים מהווים
מקור סמכות לאמונות ודעות ,ולפיכך כל אסטרטגיה חינוכית שתוצע במגזר זה תתקבל רק אם
היא תוכל להראות שיש לה ביסוס בספרות פרשנית זו .נעסוק כאן רק באותם פרשנים שקנו
שביתה בלימודם של היהודים המסורתיים למיניהם והמקובלים בקהילה הזאת כבני-סמכא הן
במישור הפרשני והן במישור האמונות והדעות .הפרק הזה הוא נדבך מרכזי בעבודה זו ,שכן
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מסקנותינו כאן יהיו רלוונטיות לחמ"ד רק אם מוריהם ישתכנעו שהגישות שנציע עומדות
בדרישות האמוניות והדתיות של מגזרם.
המסורת היהודית מכילה כידוע שפע של אמונות ,דעות ,מסורות ,ודרכי פרשנות ,ועם זאת
ניתן לזהות זרמים מרכזיים שהתקבלו בתוכה ,הן להלכה הן למעשה .לפי ניסוחו של רוזנק ),1995
עמ'  (257-246 ;22-19כל אלה הם ה'שפה' של התרבות ,כלומר ,עקרונות וכללים הנמצאים ביסודה
של התרבות ,הידועים לחבריה .לצידה קיימת ה'ספרות' של התרבות ,דהיינו ,עולם הפרשנות על
גווניו הרבים ,המתווך ומפרש את השפה .בהקשר של סיפור הנס שבמקרא ,ניתן לומר שהקריאה
המילולית-היסטורית היא ה'שפה' של הנס המקראי; קשה יהיה לדעתנו למצוא מחנך בזרם החמ"ד
שיתפוס אותו בצורה אחרת .ועם זאת ,דווקא ב'ספרות' התרבות היהודית קיימות תפיסות אחרות
ודרכי פרשנות מגוונות ביחס לנושא זה .במילים אחרותִ ,טבעה של מסורת 'לקדש' תכנים או
למדר' אחרים .מאידך ,טענתנו היא שניתן לדלות מתוך המסורת גישות
גישות מסויימים ,ו' ַ
ורעיונות אחרים ,פחות ידועים .לענייננו ,וברוח תורתו של שוואב ,החיפוש יתמקד בשיטות
וברעיונות המתמודדים עם שאלות חינוכיות וערכיות עכשוויות ,למרות היותם בלתי-מוכרים
לציבור בכללותו ,במטרה להעבירם למרכז הבמה .התכנים הנבחרים עשויים להוות משאב חינוכי
המציע מענה לבעיה החינוכית שאותרה על ידי צוות החשיבה ,כפי שמתאר זאת שוואב .בהתחשב
ברגישויות של סביבת החמ"ד ,נראה נכון לחפש 'ספרות' זו בקרב אלה המהווים קהילה פרשנית
יהודית-דתית המקובלת עליה .למרות שדמויותיה המרכזיות של הסביבה הפרשנית-האמונית
שנסקור בפרק זה ,חיו בתקופה מסוימת של כמה מאות שנה )בין שנת  882לשנת  ,(1344אין הן
נתפסות כמוגבלות לזמן מסוים ,אלא מהוות סביבה על-זמנית .במונחים גאדאמריים נוכל לראות
בסביבה העל-זמנית הזאת את ה'מסורת' המעצבת את הפרשנות )גאדאמר ,שם ,עמ' :(271
When our historical consciousness places itself within historical horizons,
this does not entail passing into alien worlds unconnected in any way with
our own, but together they constitute the one great horizon that moves
from within and, beyond the frontiers of the present, embraces the
historical depths of our self-consciousness… Our own past, and that other
past towards which our historical consciousness is directed, help to shape
this moving horizon out of which human life always lives, and which
determines it as tradition.
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עם זאת יש הבדל בין ה'מסורת' של גאדאמר לבין ה'מסורת' של הפרשנות היהודית
הקלסית .גישתו הדיאלוגית של גאדאמר רואה במסורת סביבה הכרחית ,הדורשת התייחסות
מתוך 'תבונה' )שם ,עמ'  ;(250המתדיין עימה עומד כשווה מולה ,ובמפגש איתה עשויה לצמוח
תובנה חדשה מתוך 'מיזוג' בין אופק המסורת לאופק הלומד )שם ,עמ'  .(273ואילו לפי הגישה
הדתית ,המסורת הינה בעלת סמכות ,ולכן אין שוויון בין המתדיין ובינה .המתדיין עומד בפני
קורפוס הכולל אפשרויות בלתי-נדלות ,והוא עשוי להפיק ממנו תובנות ,אבל אלה כבר טמונות בו
וקיימות בפוטנציאל )י' כהן ,תשס"ו ,עמ'  .(60-59כל פירוש חדש שיציע הלומד למסורת איננו
1

באמת חדש ,אלא מימוש אחת האפשרויות שהטקסט מכיל .
על רקע הקשיים שבתפיסה העל-טבעית של סיפורי הנס ,מחד ,ובהתחשב בנאמנות לקהילה
המפרשת של המסורת היהודית הקיימת בחמ"ד ,מאידך ,נעיין במספר פירושים המאמצים אחת
מגישות הקריאה הלא-מילוליות ששורטטו בפרק הקודם ,או שאימצו קריאה מילולית החורגת מן
הקריאה הקונבנציונלית .נבחן אלו אופציות הרמנויטיות מאמצים הפרשנים בנתחם את הסיפורים
האלה ,ובאיזו מידה פרשנות זו עשויה לענות על הבעיות שהצבנו בפרק הראשון .הפרשנים בהם
2

נתמקד הם :רס"ג ,רשב"ם ,ראב"ע ,הרמב"ם ,רד"ק ,ורלב"ג  .פירושיהם של רשב"ם ,ראב"ע ,רד"ק,
ורלב"ג זכו להיכלל ב'מקראות גדולות' על התורה )רשב"ם ,ראב"ע( או על נביאים וכתובים
)ראב"ע ,רד"ק ,רלב"ג( .רס"ג כתב פירושים על התורה ,ופירושיו ערוכים בספרים נפרדים .הרמב"ם
לא פירש את התנ"ך על הסדר ,אבל פירושיו למקרא מפוזרים בספריו ובאגרותיו .מקומות יישובם
של פרשנים אלה נעים בין בבל )רס"ג ,בחלק השני של חייו( ,ספרד )ראב"ע ,בחלק מחייו – ואחר
כך איטליה ,צרפת ,ואנגליה( ,מצרים )רס"ג ,בילדותו; הרמב"ם ,רוב חייו( ,צפון צרפת )רשב"ם(
ודרום צרפת )רד"ק ,רלב"ג( .למרות פיזורם על פני מקומות שונים ,כל הפרשנים הנ"ל פירשו על
דרך הפשט )עם חריגות; ראה הגדרת 'פשט' בפרק השלישי ,עמ'  ,(89-88כאשר חלק מהם אף כתבו
במפורש שזאת דרכם בפירוש התנ"ך.
בשל ההתנגדות האינטואיטיבית בעולם הדתי לסטייה מן הפרשנות המילולית-היסטורית
של המקרא ול'רציונליזציה' של מרכיבים מקראיים ,ראינו לנכון לא להסתפק בדוגמאות ספורות
של התופעות הללו ,אלא להרבות יחסית בדוגמאות .כך נוכל להיווכח שלא מדובר במעט חריגים
מהנורמה ,כי אם במגמה בעלת משקל הקיימת אצל פרשנים מהשורה הראשונה של הפרשנות
המסורתית .פרשנים אלה לפעמים מצמצמים את המימד הניסי של הסיפור ,או במקרים מסוימים
1

תיאור זה קרוב לדעתנו לגישתו ההרמנויטית של איזר ,המוצגת בפרק השלישי ,עמ' .106-105
2
יכולנו לכלול פרשנים נוספים למקרא )דוגמת ר' אליעזר מבלגנצי ור' יוסף קרא ,חכמי צרפת מן המאות ,12-11
השייכים לאסכולת הפשט( ,אבל בחרנו בפרשנים המוכרים יותר לציבור הפוקד את הממ"ד.
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אף מבטלים אותו כליל .כאמור ,נשאל אילו מבין שלוש הגישות ההרמנויטיות ששירטטנו בפרק
הקודם עשויה להתאים לפרשן הנידון.
בניתוח פרשנותם של הפרשנים הנ"ל ,נבחן את השיקולים שהניעו את הפרשן לסטות מן
הפירוש המקובל של סיפור הנס ,ונחלק את השיקולים לשיקולי הסדר הראשון ושיקולי הסדר
השני ,כפי שהגדרנו אותם בפרק הראשון .במקרים רבים נמצא כי הפרשן הושפע משיקולים מסדר
ראשון ומסדר שני גם יחד ,בדומה להערתו המחכימה של טוורסקי ,בדיונו על מקומו של
הרציונליזם בעולם היהודי במאה השתים-עשרה ) ,1980עמ' :(87
Rationalism often is a result of polemics or apologetics. However, it was
also a positive and intrinsically significant duty – intellectual attainment
was indispensable for religious perfection. It was not something alien or
adventitious; it was an integral component of the tradition.
פרשנים מן המאה השתים-עשרה ראו בגישה הרציונליסטית לכתובים דרך להגן עליהם
מפני התקפות מבחוץ )סדר שני( ,אולם גישה זו נועדה גם להגשים את החובה הדתית של לימוד
תורה לשמה כחלק מן המסורת היהודית )סדר ראשון( .לפי גישה זו ,הרציונליזם הוא בגדר
'לכתחילה' ולא 'בדיעבד' בעולם הלימוד .נחזור בהמשך לטענה הזאת ונבדוק איך היא מתיישמת
בהקשר של סיפורי הנס.
השאלה לגבי המניע של הפרשן לפרש על דרך הפשט ,או בכל דרך אחרת ,איננה רק שאלה
מחקרית או תיאורטית .במסגרת עבודה בחינוך ,שאלה זו רלוונטית למורים ולתלמידים כאחד .כפי
שהטעמנו בפרק הקודם ,פרשני ימי הביניים מהווים עבור העולם הדתי לא רק מקור להבנת
המקרא ,אלא גם מודל לחיי תורה ולדרך לימוד תורה הראויים לחיקוי .אם פרשנים אלה התחשבו
בגורמים כמו התפתחויות מדעיות ובלשניות ,פולמוס עם העולם הנוכרי ,ושאלות מוסריות
מציקות ,הרי ששיקולים כאלה מקבלים לגיטימציה ועשויים להיתפס כראויים גם עבור הלומד
המודרני .כמובן שלא כולם במגזר החמ"ד יסכימו להענקת לגיטימציה שכזאת ,שכן קיימת מגמה
בחינוך הדתי הטוענת שלא כל מה שהיה 'כשר' לגדולי עולם הוא 'כשר' גם לנו ,אבל קיימת גם
המגמה ההפוכה ,דהיינו :שגדולי תורה מדגימים כיצד ללמוד תורה ,ועל תלמידיהם ליישם דרך
לימוד זו.
לפני שנפרט את הפירושים הספציפיים לסיפורי ניסים ,ברצוננו לעיין במספר ניתוחים של
אסכולות פרשניות מימי הביניים ,העשויים לתרום להבנת רקעם ומניעיהם של הפרשנים שיידונו.
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פוזננסקי ) ,(1914עמ'  ,XI-IXמבחין בין מפרשי ספרד ופרובאנס ,מחד ,לבין מפרשי צפון צרפת,
מאידך .הראשונים ,שהושפעו מחקירת הלשון של בלשנים ערביים ,הקדישו חלק גדול מפירושיהם
לענייני דקדוק ולשון "וזה שעמד להם כי שמרו את דרך הפשט ולהדרש כמעט שלא שמו לב" )שם,
עמ'  .(Xהם עסקו ב"חכמות חיצוניות" )שם( ,ומתוכן הכניסו רעיונות לתוך פירושיהם למקרא.
ואילו האחרונים למדו את הדקדוק העברי ממדקדקי העברית מנחם בן סרוק ) ,980-920בערך(
ודונש בן לברט ) 990-920בערך( ,מתלמידי רס"ג שכתבו בעברית ,ובניגוד לעמיתיהם הספרדיים לא
התעמקו בחכמות חיצוניות .כבני בית בתוך עולם התלמוד וההלכה ,הם הושפעו יותר מדרשות
חז"ל ,אם כי עמדו על ההבדל בין דרש ופשט .אבל בסופו של דבר גם מפרשי צפון צרפת השתדלו
"להתיר את כבלי האגדה " מפרשנות המקרא )שם(.
לעומת הגישה הרואה את מפרשי צפון צרפת כספונים בתוך עולמם-הם וסגורים מפני
חכמות חיצוניות ,משרטט טויטו תמונה אחרת )תשס"ג ,עמ'  .(45-11העולם הנוצרי השפיע
השפעה מכרעת על גישתם של יהודי צפון צרפת לכתבי הקודש .טויטו מתמקד במאה השתים-
3

עשרה ומוכיח שאותה תקופה ,לעומת המאות שקדמו לה ושבאו בעקבותיה ,ידעה פתיחות
וקידמה ,ואף זכתה לכינוי 'רנסאנס' )שם ,עמ'  .(22שאלה מרכזית שהעסיקה את העולם הנוצרי
המלומד באותה עת היתה סמכות המסורת מול סמכות התבונה )שם( .כמו כן ,התעורר הרצון
4

להתעמק במדעי הטבע  ,ההיסטוריה ,והדקדוק .אשר ללימודי המקרא ,גם בתחום זה התעוררה
התעניינות חדשה בתכניו )שם ,עמ'  .(24מתוך כך ביקשו לומדיו הנוצריים לעמוד על ההבדל בין
המשמעות הרוחנית של כתבי הקודש ,לבין משמעותם הלשונית ,כאשר המשמעות הלשונית
תובעת מקום של כבוד .רוחות חדשות אלה – של פילולוגיה ,מדע ,ורציונליזם – השפיעו גם על
היהודים ועל פרשנותם את המקרא )שם ,עמ'  .(28כך משרטט טוורסקי את השפעת הרציונליזם
על הלימוד בכלל )שם(:
There was a religious obligation to apply one`s intellect to the study of the
world and of Scripture, both revelations of God. Man is duty-bound to
realize his intellectual potential within a broadly conceived religious
framework. To be sure, Judaism was a divine, not humanly contrived,

3

רוב הפרשנים הנידונים חיו במאה זו.
4
על כך מעיר טויטו" :ראייה אובייקטיבית ומפוכחת זו של הטבע עוררה כצפוי שאלות חמורות ביחס לסיפורי הנסים
שבכתבי הקודש" )שם ,עמ'  .(23יתכן ותמורה זו השפיעה אף היא על מניעיהם של פרשני צרפת היהודים למצוא
הסברים טבעיים לסיפורי הניסים.
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system, but it was intended to be perceived as a rational construct and
5

every effort should be made to understand it .
יהודי צפון צרפת בתקופה זו קשרו קשרים חברתיים וכלכליים עם סוחרים נוצריים ,דיברו
בלשונם ,ואף דרך לימודם דמתה לזו של הנוצרים )טויטו ,שם ,עמ'  .(20הדמיון בין הגישה
הנוצרית והגישה היהודית באותה עת איננו מקרי ,ואף סביר הוא להניח שהשפעה נוצרית פעלה
על הפרשנות הפשטית היהודית בצפון צרפת .פרשנות המקרא היהודית-הצרפתית במאה ה12-
הצהירה על עצמה כפורצת דרך חדשה בפירוש כתבי הקודש )שם ,עמ'  ,(51ואסכולה זו דגלה
כאמור בדרך הפשט .גורם נוסף שאילץ את היהודים לפרש את המקרא בדרך רציונלית היה
הפולמוס היהודי -הנוצרי )השווה טוורסקי ,למעלה( .משום שהנוצרים דגלו בגישה רציונלית כדי
לבסס את טענתם לאמיתות אמונתם ,והסתמכו על הפירוש הפשוט של המקראות ,נדרשו
היהודים "לדיון רציונאלי ובאור מתודות פרשניות פשטיות" )טויטו ,שם ,עמ' .(36
מנגד ,טוען גרוסמן שהנוצרים דווקא דבקו בגישה סימבולית למקרא ,והבחירה היהודית
בגישה פשטית נבעה מן התפיסה שכדי להכריע את הנוצרים בזירת הפולמוס היהודי-נוצרי צריך
היה להציב אנטי-תיזה לטענותיהם )תשנ"ה ,עמ' :(496
הגישה הסימבולית אל עניינים שונים שבמקרא ,הרווחת בספרות המדרשית ,תאמה
את הגישה הפרשנית הנוצרית ,אף אם פירותיה היו שונים לחלוטין .הפרשנות על
דרך הפשט ,שהתבססה על הצמידות ללשון הכתובים ועל בדיקת דברים בהקשרם
היה בה כדי לדחות פירושים כריסטולוגיים ולסייע לחכמים יהודים באותו פולמוס
קשה ,שהעיון במקרא עמד במרכזו.
יהא ההסבר אשר יהא ,לענייננו חשוב לציין שמסקנת שני החוקרים האחרונים היא שיהודי
צפון צרפת במאה השתים-עשרה למדו את המקרא על דרך הפשט כתוצאה משיקולים הן מסדר
ראשון ,והן מסדר שני ,וביניהם ,הצורך להגן על התפיסה היהודית את המקרא .מבין חכמי צפון
צרפת שאימצו את הגישה הזאת הכלולים בדיוננו נמנה רשב"ם ,ונעיין בחלק מפירושיו לסיפורי
הנס.
כיצד תשפיע גישה פרשנית מסוימת על התייחסותו של הפרשן לסיפור הנס? לכאורה היה
ניתן לחשוב שדווקא פרשנים רודפי הפשט ידבקו בגישה המילולית לסיפורי הניסים ,הנוטה לאמץ
את פרטי הנס כתיאור היסטורי .יש לציין שאין המושגים 'מילולי' ו'פשט' זהים אבל יש זיקה
ברורה ביניהם; המשמעות המילולית היא ה'משמע' ,אשר כזכור הגדרנו כ" -פירוש המילים הנראה
5

טוורסקי מתבסס על הלכות תשובה פרק י הלכה ו של הרמב"ם.
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והמתקבל על הדעת לשומע הרגיל את הלשון העברית" )פרנקל ,1991 ,עמ'  .(84הפשטן ינסה קודם
כל להבין את הפסוק על פי מובן זה ורק אם זה אינו הולם את שאר מרכיבי הפשט ,יבחר בפירוש
אחר )קמין ,שם ,עמ'  .(14למרות העדפת הקריאה המילולית ,דומה שלעיתים קרובות רדיפת
הפשט הולכת בד בבד דווקא עם ניסיון לסייג או למתן את המימד הניסי של המקרא ,וזאת משום
שרדיפת הפשט מעוגנת פעמים רבות בתפיסת עולם רציונליסטית וריאליסטית .על הקשר בין
פירוש הפשט לבין גישה ריאליסטית לתקופת המקרא כותב סימון ) ,1997עמ' :(195
ההתייחסות הריאליסטית אל תקופת המקרא מהותית לדרך הפשט ...בעיני בעלי
הפשט התורה כתובה בלשון בני אדם וגם המציאות המעוצבת בה זהה בעקרון לזו
המוכרת לנו מהתנסותנו .התפיסה )של בעלי המדרש( היא א-היסטורית ,באשר היא
מותירה את ימי הזוהר המקראיים כעידן נפרד הניצב בראשית ההיסטוריה אך אינו
כלול בה .ואילו התפיסה השנייה )של בעלי הפשט( היא היסטורית ,באשר היא מניחה
שמאז הבריאה עולם כמנהגו נוהג ,ושלפיכך גם בתקופת המקרא אין הנס אלא חריג
שעל התרחשותו מספר הכתוב בגלוי ובמפורש.
הפשטן כובל את עצמו גם לכללי הדקדוק וגם לגדרי הריאליה וההתנהגות האנושית )סימון,
6

תשל"ט ,עמ'  . (140הוא מתייחס לאישי התנ"ך כאל בני אדם ,עם חולשות ומגרעות ,ובוחן אותם
7

מתוך נסיון חייו-הוא  ,והוא מפרש פסוקי מקרא על בסיס ידע שקנה לעצמו בתחומים כגון
8

גיאוגרפיה וסוציולוגיה  .תפיסה ריאליסטית את ההווי המקראי עשויה להקרין גם על תפיסת
סיפור הנס כמשקף מציאות המוּכרת במידה זו או אחרת לקורא בכל דור ודור .זאת ועוד .הגישה
הפשטית קשורה גם לתובנה שלימוד תורה מתקיים ומתפתח הודות לשכל האנושי ,המגלה את
"הפשטות המתחדשים בכל יום" )כלשונו של רשב"ם לבר' לז ,ב( .נראה בהמשך כיצד דוחה
9

הרמב"ם את התפיסה הניסית של המציאות על סמך היות האדם יצור רציונלי ושכלתני  .אדם
שפיתח את שכלו והרחיב את ידיעותיו במדעי הטבע וההתנהגות ,וניגש ללימוד התורה מתוך
התובנה שהגישה הפשטית תפתח בפניו את אוצרות התורה ,יתקשה מן הסתם לקבל באופן

6

נדגים זאת בהמשך בפרשנותם של הפרשנים הנבחרים .יש לציין במיוחד את גישת רשב"ם של 'דרך ארץ'.
7
סוגיה זו נדונה בשנים האחרונות בתוך העולם הדתי-לאומי במיוחד ,כאשר השאלה המרכזית נוסחה כך :האם צריך
ללמוד תנ"ך 'בגובה העיניים' ,אם לאו .על דיון זה ראה :א' שי" ,הציונות הדתית – בין 'צדיק באמונתו יחיה'
ל'גובה העיניים' ,צהר יג ,תשס"ג ,עמ'  .111-97וראה גם:
http://www.hazofe.co.il/web/mador.asp?Modul=24&kod=132&kod_gilon=2591
8
לדוגמה ,ראב"ע טוען שיש הרבה אנשים שחושבים שנשיאת שם ה' לשווא איננה עבירה גדולה .הוא מסביר על רקע
זה את העונש המיוחד והחמור שפוקד את מי שעובר עבירה זו )פירושו לשמ' כ ,ז(.
9
הרמב"ם אינו פשטן במובן הרגיל של המילה .ראה התייחסות לעניין זה בהמשך ,בפיסקה הדנה בפרשנתוו של
הרמב"ם לנס) .תודתי לד"ר מיכאל גיליס על הערותיו בעניין זה(.
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מילולי את הדיווח הניסי .לימוד על פי הפשט תמיד יהיה מושפע מן המטען התרבותי של הלומד,
שהרי )סימון ,שם ,עמ' (148
הפשט אינו יכול להיות מוגמר וסופי ,משום שדעתנו תמיד מוגבלת וחלקית ,ומשום
שכל הרחבה של המידע העומד לרשותנו ,וכל שכלול של המיתודה המשמשת אותנו,
10

מצריכים את תיקונו ואת התאמתו .
יוצא אפוא שהגישה הפשטית מזמינה עיון ֵמחדש בכתוב והפעלת שיקול הדעת ביחס
לפירוש הנכון ,שיקול דעת המסתמך גם על ידע כללי במדעי הטבע וההתנהגות.
ראינו אם כן שהפרשנים הדוגלים בפשט מאמצים את כללי הלשון והסגנון ,מסתייגים מן
החופש הדרשני המוצע בדרשות חז"ל ,ומעדיפים את הפירוש הרגיל והמובן-מאליו של הכתוב.
נטייתם תהיה לפרש את סיפור הנס כאירוע שקרה במציאות לפי התיאור המקראי .מאידך ,גישתם
הרציונליסטית למקרא תעמיד אותם בפני שאלת המהימנות של תיאורי הנס .נראה להלן כיצד הם
מתמודדים עם האתגרים שמציבות שתי התפיסות האלה.

(942)א( רס"ג )942-882
רס"ג הצטיין בבקיאות בכל כתבי הקודש היהודיים וגם בכל ענפי המדע שבתקופתו .הוא
פיתח מפעל ספרותי גדול ביותר ,כתב ספרים בענייני הלשון העברית ודקדוקה ,חיבר פיוטים
ותרגם את התנ"ך לערבית .רס"ג הוא גם הראשון שעסק בדקדוק של השפה
וספרים פילוסופייםִ ,
העברית בצורה מסודרת ,כהשפעה מן המדקדקים של הערבית שפעלו באותה תקופה .לפיכך הוא
נחשב לראשון מבין מדקדקי ימי הביניים )הוסיק ,1973 ,עמ'  .(24במשנתו ביקש רס"ג לשלב בין
המסורת היהודית לבין ה'חכמה' – המדע והפילוסופיה של אותם הימים )שם( .הוא טען שאין זה
זכות – אלא חובה – לאשר את האמת של דתנו באמצעות התבונה )שם( ,כדברי גוטמן" :תוכנה
של ההתגלות האלוהית האמיתית זהה עם השכל  ...יכול השכל להכיר בכוח עצמו את תוכנה של
אמת-ההתגלות" ) ,1951עמ'  .(63יוצא אפוא שהדגשת כללי לשון ודקדוק ,יחד עם ההסתמכות על
השכל האנושי ,עשויות להסביר את העדפתו של רס"ג

את הפרשנות על דרך הפשט )ראה

בהמשך(; עם זאת ,דבק רס"ג במסורת החכמים ולחם את מלחמתה של היהדות הרבנית גם נגד
הקראים וגם נגד כופרים אחרים )שם ,עמ'  .(62רס"ג טיפח את הקשר בין ההלכה התלמודית לבין
פסוקי המקרא ,ובדרך פרשנית זו ביקש להפריך את דעות הקראים )צוקר ,1984 ,עמ' טו(.
רס"ג הציג את גישתו הבסיסית למקרא בפתיחה לפירושו הארוך על התורה )צוקר ,שם ,עמ'
" :(191מן המחוייב שבעל שכל יתפוס תמיד את ספר התורה לפי הפשט ,המפורסם והרווח בין
10

השווה את דברי רוזנסון להיעדר השימוש במונח נס ,פרק שני ,עמ' .59
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אנשי לשונו  "...ברם ,ישנם ארבעה מצבים יוצאי דופן ,בהם רס"ג סבר כי יש להוציא את הפסוק
'מפשוטו' )=ממשמעו( :המשמע סותר את מה שהאדם חש בחושיו; המשמע סותר את מה שהאדם
משיג בשכל; המשמע סותר כתוב מקראי אחר; המשמע סותר קבלת חז"ל )צוקר ,שם ,עמ' 192-
 .(191רצונו של רס"ג לשלב בין המסורת התלמודית לבין המקרא גרם לפעמים לאימוץ פרשנות
"דרשנית-רמזית" שאינה עולה בקנה אחד עם "פרשנותו השכלתנית והמרוסנת" )צוקר ,שם ,עמ'
טו( .אפילו בתרגומו לתורה ,סטה לפעמים מן הפשט והבליע הוספות קלות כדי להתפלמס עם
הקראים )צוקר ,תשי"ט ,עמ' .(129
ביחס לסיפורי ניסים ,מצאנו שלושה מקרים בהם רס"ג מוציאם מ'פשוטם' )=הבנתם
המילולית( ,ונבחן את הסיבות לכך על פי הקטיגוריות הנ"ל.
ראב"ע בפירושו לבר' ג ,א ,מצטט את רס"ג כך:
אחר שהתברר לנו שאין דבור ודעת כי אם באדם לבדו ,נצטרך לומר כי הנחש גם
11

האתון לא דברו ,רק מלאך דבר בשבילם .
בפירוש זה אנו רואים את יישום הכלל שיש לחרוג מן הפשט אם הוא סותר את מה
שהאדם חש בחושיו ,ו/או מבין בשכלו .הנחש והאתון ,כפי שהם מוכרים לנו ,אינם יכולים לדבר,
ומכאן שהדיבור שהמקרא מייחס להם באמת נעשה בידי מלאך )או בידי נחש ה'מחופש' לבן-אדם(.
בהמשך נתייחס לדעה הזאת ונברר עד כמה דיבור מלאך עדיף על דיבור נחש מבחינה רציונלית.
בפירושו לשמ"א כח ,כד ,מביא רד"ק את דברי רס"ג ביחס ליכולותיה של אשת בעלת האוב
מקברו ולדובבו:
להעלות את שמואל ִ
 ...רב סעדיה ורב האיי הגאונים ז"ל אמרו  ...הבורא יתברך החיה את שמואל כדי
לספר לשאול את כל הקורות העתידות לבא עליו והיא האשה אשר לא ידעה בכל
אלה נבהלה כמו שנאמר ותזעק בקול גדול ואשר אמרה האשה את מי אעלה לך דברי
התולים הם כי דעתה היה לעשות כמנהגה ,אלה דבריהם ...
גם כאן פשט הכתוב סותר את מה שידוע לנו בשכל )לפחות לפי רס"ג( שאין לכישוף כוח
12

לחולל נס ,ולפיכך המסקנה המתבקשת היא שה' התערב באופן ישיר  .מבחינת פרשנות הנס ,יש

11

12

בפירושו לבמ' כב ,כח ,חוזר ראב"ע על הקביעה" :ויאמר הגאון כי לא דיברה האתון" ,וכך אצל ברודי ) ,(1998עמ'
 .297צוקר )עמ'  (283מביא את פירוש רס"ג לדיבור הנחש .הדברים אינם תואמים לגמרי את דברי ראב"ע; רס"ג
מסביר שאם הנחש קיבל עונש על מעשיו ,סימן שהוא בעל שכל .מסקנתו היא שה' שינה את טבע הנחש ונתן לו
צורה של בן אדם ,והטיל עליו מצוות עשה ולא תעשה .גם לפי דברים אלה חורג רס"ג מן הפשט ,ומסרב לקבל את
הקביעה שהנחש דיבר .הפרשנות יותר מפותלת ,אבל המסקנה דומה :הנחש כפי שמוכר לנו לא דיבר.
באותו קטע פרשני מביא רד"ק את דברי ר' שמואל בן חפני הגאון ,החולק על רס"ג .כפי שמסביר זאת ברודי )שם(,
לא מתקבל על דעתו של ר' שמואל שה' יחולל נס עבור בעלת האוב ,ולכן הוא מסיק שהמכשפה עצמה רימתה את
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לציין שרס"ג אינו ממיר את הפשט בפירוש לגמרי נטורליסטי :או שמלאך התגלה לאדם ,או
שהקב"ה התערב בנעשה וגרם לתופעה על-טבעית .ניתן אם כן להציע רמות שונות של רציונליזם;
עבור רס"ג האמונה תבעה הכרה ביכולת של אלוהים או של שליחו לדבר ְכ ַד ֵבר האדם .עם זאת,
יצורים אינם מקבלים כוחות על-טבעיים; חיות אינן מתחילות פתאום לדבר ,ומכשפה אינה מעלה
מת מן הקבר.
במסגרת הטיפולוגיה ששירטטנו בפרק הקודם ,הדוגמאות שהבאנו משייכות את רס"ג
לגישה השנייה :הטקסט לא נועד להיקרא באופן מילולי ,כי לא יתכן שהקורא נדרש לקבל כאמת
דבר הסותר את שכלו או את חושיו .אי לכך ,המסקנה המתבקשת היא שהכתוב נועד להתפרש
באופן לא-מילולי .יש לציין שנאמנותו המוצהרת של רס"ג לדרשות חז"ל משייכת אותו ל'קהילה
הפרשנית' של היהדות הרבנית ,ונאמנות זו גורמת לו לפעמים לסטות מפשוטו של מקרא ,הן
בנסיונותיו לקרב בין 'תורה שבכתב' ל'תורה שבעל-פה'; הן בוויכוחיו עם המינים .גישה זו מקרבת
אותו לסוג של 'תגובת-הקורא' שראינו בקריאה השנייה והשלישית :הטקסט מתפרש בין היתר על
פי הנחות היסוד של הקורא לגבי תכניו.
אמונתו של רס"ג שהמקרא לא יסתור את השכל ואת ההתנסות האנושיים מושרשת
בסביבתו התרבותית .התרבות הערבית והפילוסופיה היוונית השפיעו על רס"ג בילדותו )גוטמן,
שם ,עמ'  ,(63-62 ,49והסתמכותם על תהליכים שכלתניים תרמה את תרומתה לגישה רציונליסטית
למקרא .תרגומו לתורה היה "נסיון לבסס טקסט מקראי הרמוניסטי בשפה הערבית ,העומד הן
בפני ביקורתה של תורת ההגיון ,והן בפני ביקורתם של אלו ,אשר דחו את המסורת הרבנית,
כדוגמת הקראים" )פוליאק ,תש"ס ,עמ'  .(193-192למרות שבדוגמאות שראינו כאן מניעיו של רס"ג
שייכים לשיקולי הסדר השני ,יש לזכור את הצהרתו שגם סתירה פנים-מקראית תוביל אותו
לסטייה מן הפשט .יוצא אפוא שרס"ג עשוי לפרש סיפור ניסי באופן לא-מילולי הן מתוך שיקולי
הסדר הראשון והן מתוך שיקולי הסדר השני ,הגם שמצאנו דוגמאות רק לשיקולי הסדר השני )ויש
לזכור כי רבים מפירושי רס"ג למקרא לא הגיעו לידינו(.
בהדגישו את מרכזיותם של השכל ,החכמה ,והמדע ,ובסירובו להתפשר על האמת
האובייקטיבית כפי שהוא תופס אותה ,מתקרב רס"ג לתודעה המודרנית ,כפי שהצגנו אותה בפרק
הראשון )עמ'  .(41-40פרשנותו פותחת פתח לקריאה לא-מילולית ו/או מטפורית ,והיא עשויה
להוות מודל לתלמיד המתקשה להאמין בפירטי אירוע ניסי זה או אחר.

הנוכחים ודיברה בקולו של שמואל .פירוש זה הופך את האירוע לנטורליסטי לגמרי )ראה הסתייגויותיו של רד"ק
לשתי הגישות בסוף דבריו שם(.
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(1160)ב( רשב"ם )1160-1080
רשב"ם ,נכדו של רש"י ,נולד וחי בצפון צרפת .על דרכו הפרשנית למקרא הוא כותב" :ואני
לפרש פשוטן של מקראות באתי" )בפירושו לשמ' כא ,א( .מגמתו הפרשנית של רשב"ם היא לרדת
לעומק פשוטו של מקרא )פוזננסקי ,שם ,עמ'  .(XLIIIברם ,אין בכוונתו לשלול את דרשות חז"ל
או את פירוש סבו; אדרבה ,כותב רשב"ם בהקדמתו לספר בראשית" :יבינו המשכילים כי כל דברי
רבותינו ודרשותיהם כנים ואמתים" ,ולגבי רש"י" :ואשר שם לבו לדבר יוצרנו אל יזוז מנימוקי
רבנו שלמה ואל ימוש מהם כי רוב הלכות ודרשות שבהם קרובים לפשוטי המקראות ) "...פירושו
לשמ' מ ,לה( .ואף על פי כן ,טוען רשב"ם שרש"י הודה לו "שאילו היה לו פנאי היה צריך לעשות
פרושים אחרים לפי הפשטות המתחדשים בכל יום" )בפירושו לבר' לז ,ב(.
רשב"ם מודע לקיומם של שני ציבורים :בעלי האגדה ,מחד ,והמשכילים ,מאידך; האחרונים,
בניגוד לראשונים ,דורשים נאמנות לכללי הדקדוק וההיגיון .על המתח בין שתי אסכולות אלה,
ונסיונו של רשב"ם לגשר ביניהם ,מסביר סבתו ) ,1992עמ'  :(110מצד אחד הוא בוחר לפרש את
המקראות על פי פשוטו של מקרא ,כולל הקטעים ההלכתיים ,כפי גישת המשכילים ,אבל מאידך
הוא מקבל את ההלכה למעשה כפי שקבעוה חז"ל .לפי טויטו דרכו הפשטית של רשב"ם מושפעת
דווקא מכלי פרשני של חז"ל המכונה 'דרך ארץ' )שם ,עמ'  .(145-139ביטוי זה אצל חז"ל כולל
נימוסי חברה נאים ,עסקי עולם ,מלאכה ,ובכלל מנהגי בני אדם .יישום כלי זה על פרשנות המקרא
יוביל ,למשל ,להבנת הטקסט כמשקף נורמות מקובלות ,הן ביחסי אנוש ,הן בעיסוקיהם
13

ובתפיסותיהם  .בנוסף לשימושים של 'דרך ארץ' שנמנו לעיל ,רשב"ם עושה במונח זה שני
15

14

שימושים :דרך ארץ מתייחסת גם ל'דרך הלשון' )טויטו ,שם ,עמ'  ,(140וגם ל'דרך הטבע' )שם,
עמ'  .(143יוצא אפוא שרשב"ם רגיש בפירושו לנורמות ולתפיסות המקובלות בחברה ובשפה
המדוברת ,ועל פיהם מסביר פסוקים מסוימים במקרא .רשב"ם בעצמו הכיר כמה סוגים של
מלאכה ,ויש בסיס לטענה שאף ידע לטינית )פוזננסקי ,שם ,(XLVIII-IX ,וגם כתב כמה פירושים
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פולמוסיים נגד אמונות פגניות ונוצריות )טויטו ,שם ,עמ'  .(101-100בנוקטו פרשנות פולמוסית
נגד הנצרות )'נגד המינים'; ראה הערה קודמת( ,ממחיש רשב"ם את החופש הפרשני שהוא מקנה

13

לדוגמה ,על יוסף 'אשר היה רועה את אחיו בצאן' )בר' לז ,ב( ,מסביר רשב"ם שמדובר באחיו בני לאה ,כי מקובל
בחברה שבני הגבירות יתייחסו אחד לשני בתור 'אחים' ,ואילו בני השפחות לא יזכו למעמד כזה.
14
כך משתמע מפירושו לבר' כח ,יב ,ד"ה עולים ויורדים.
15
כך משתמע מפירושו לויק' יא ,לד ,ד"ה אשר יבא עליו מים ויטמא.
16
כגון בפירושו למכירת יוסף .ראה גם את פירושיו ל :בר' כה ,לג ,ד"ה וימכור את בכורתו; שמ' ג ,כב ד"ה ושאלה
אשה משכנתה; שם כ ,יב ד"ה לא תרצח; שם כג ,יט ד"ה לא תבשל גדי בחלב אמו )מובא אצל טויטו ,שם ,עמ' 45-
(44
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לעצמו ,כאשר הוא מחפש בתוך הטקסט 'תשובות' למצוקות אקטואליות .ניתן לשער שרשב"ם
רואה את עצמו שייך לקהילה פרשנית המתווכחת עם הנצרות ,כפי שתיאר זאת פיש ,ו'מגיב'
לטקסט מתוך רצון להוכיח נקודה תיאולוגית מסוימת.
פרשנותו של רשב"ם על פי 'דרך ארץ' כוללת אפוא הן שיקולים של הסדר הראשון )דרך
הלשון( והן שיקולים של הסדר השני )נורמות מקובלות ,דרך הטבע ,מגמה פולמוסית(.
נביא כאן שלושה מקומות בהם פרשנותו של רשב"ם לאירועים ניסיים מצמצמת את מידת
הניסיות שלהם ומקרבת אותם ל'דרך ארץ' במובן של דרך הטבע .באחד המקומות רשב"ם
משתמש במפורש במונח 'דרך ארץ'.
בבראשית א ,ב ,משווה רשב"ם בין בריאת העולם לבין בקיעת ים סוף:
ורוח מנשבת )כך( על פני המים .והוצרך הרוח למה שכת' לפנינו ויאמר אלהים יקוו
המים מתחת השמים אל מקום אחד גו' ,כי על ידי הרוח נקוו המים ,כמו בקיעת ים
סוף שנתראית היבשה ע"י ויולך י"י את הים ברוח קדים עזה כל הלילה וישם את הים
לחרבה ויבקעו המים:
ובפירושו לשמ' יד ,כא ,משתמש רשב"ם בביטוי 'דרך ארץ':
ברוח קדים  -כדרך ארץ עשה הק' שהרוח מייבש ומקריח את הנהרות:
בשני המקרים ,הן בבריאת העולם ,הן בקריעת ים סוף ,מסביר רשב"ם שאלוהים 'ניצל' את
הרוח כדי להשלים את משימתו ,שהיא הזזת המים וייבוש האדמה .הרוח תיפקדה בדרכה הרגילה,
ב'דרך ארץ' ,ומילאה את המשימה הנדרשת .מעניין לציין שגם פרדס הקבילה בין בריאת העולם
לבין קריעת ים סוף )פרק שלישי ,עמ'  ,(102בראותה את שתיהן כסוג של לידה .גם אם לא
התבטא רשב"ם במינוח דומה ,עצם השוואתו בין שני האירועים מזמינה לדעתנו דיון בכיתה
ברעיון שמעלה אילנה פרדס – לידת העולם ולידת האומה – ואף לחקירת תובנות אחרות
אפשריות.
בפירושו לשמ' יז ,יא ,מסביר רשב"ם שהרמת היד על ידי משה במלחמת עמלק דומה
להרמת הדגל במלחמה .משה פעל לפי 'דרך ערכי המלחמה' ,שהרי כאשר החיילים רואים את הדגל
17

מוּרם ,הם מבינים שהם מצליחים בקרב ,אך כאשר הדגל מוּרד ,הם נתקפים בהלה ובורחים  .משה

17

גם ר' יוסף קרא ,שחי בערך באותן השנים והכיר את רשב"ם ,כתב דברים דומים .ראה אצל גרוסמן ,תשנ"ה ,עמ'
 .319גרוסמן מביא עשר דוגמאות לגישתו הרציונלית של מהר"י קרא למקרא ,וזאת אחת מהם )תודתי לד"ר ברוך
שוורץ שהסב את תשומת ליבי למקור זה( .חלק מן הדוגמאות ממתנות במידה מסוימת את הניסיות של האירוע,
אבל אינן מבטלות אותה .בסיפור 'שמש בגבעון דום' ,לדוגמה ,מסביר קרא שיהושע לא העמיד את השמש ,אלא
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ידע שכך תהיה תגובת הלוחמים הישראלים להרמת ידו ,ולכן דאג להחזיקה למעלה עד כמה שהיה
אפשר.
גישת רשב"ם לפרשנות המקרא היא פנים-מקראית" :לדעת )רשב"ם( אין לפרשן אלא דברי
הכתוב בלבד ,ואין הוא רשאי להיעזר בנתונים חוץ-מקראיים ,והמדרש בכללם ,אלא אם כן ניתן
להסיקם מלשון הכתוב" )סבתו ,שם ,עמ'  .(113רשב"ם מרבה לפרש טקסט מקראי אחד לאור
טקסט מקראי אחר ,כדוגמת האופן שהוא משתמש בקריעת ים סוף כדי להבין פרט קשה בבריאת
העולם .במסגרת הטיפולוגיה שהבאנו ,מאמץ רשב"ם בדרך כלל את הגישה הראשונה ,אם כי אינו
מסתפק בפירוש הנפוץ או המקובל לטקסט ,ולעיתים פירוש הפשט שלו מושפעת מתפיסת עולם
בעלת אופי נטורליסטי .אשר לשיקוליו בפרשנות הנס ,מושפע רשב"ם מ'רוח הזמן' )טויטו ,שם,
וה ְשכלתיות ,ואת התפיסה שראינו למעלה של 'דרך
עמ'  (30-28הכוללת גישות רציונליסטיות ַ
ארץ' ,ואלה באות לידי ביטוי בפרשנותו הנטורליסטית למספר ניסים .אך כפי שראינו ,גם שיקולי
הסדר הראשון ,כגון השימוש ב'דרך הלשון' ובפרשנות פנים-מקראית ,סייעו בידו לקרב סיפורי
ניסים מסוימים )כגון בריאת העולם( להבנה שהתאימה לרוח זמנו )שיקולי הסדר השני(.
נראה כי גישת רשב"ם מורה דרך למיתון גורמים ניסיים ,בלי לבטלם כליל ,וזה עשוי לתת
מענה במקרים מסוימים לאותם תלמידים המתנגדים לפרטים פנטסטיים או ל deus ex machina
)פרק ראשון ,עמ'  .(47זאת ועוד .רשב"ם ,כמו הוגים אחרים העוסקים בפולמוס ,לפעמים מטה את
פירושו כדי לחדד את עמדתו הדתית על חשבון זו של יריבו .גישה פולמוסית מדגימה איך הטקסט
יכול להשיב לשאלות השעה ,ויתכן שטכניקה זו תשרת גם את התלמיד המודרני המחפש תשובות
לשאלותיו האקטואליות.
פרשן אחר הדומה לרשב"ם בגישתו הפרשנית בכלל ,ולניסים בפרט ,הינו ר' יוסף בכור שור
) (? - 1140השייך אף הוא לחוג חכמי צפון צרפת מן המאה ה .12-בכור שור היה תלמיד חכם
מבעלי התוספות ,תלמידו של רבינו תם ,שלמד גם תורה שבכתב .בלימוד תורה הוא לרוב דבק
בפשט ,אם כי לפעמים דחה את פירוש הפשט לטובת מדרשי חז"ל )נבו ,1992 ,עמ'  .(141בחרנו
להביא דוגמה אחת לפרשנותו לסיפור נס  -לקיטת המן.
שמות פרק טז
אָכלוֹ ָל ָקטוּ:
)יח( ַו ָיּמֹדּוּ ָבע ֶֹמר ,וְ לֹא ֶה ְע ִדּיף ַה ַמּ ְר ֶבּה ,וְ ַה ַמּ ְמ ִעיט לֹא ֶה ְח ִסירִ ,אישׁ ְל ִפי ְ
רש"י בעקבות חז"ל פירש כידוע שגם מי שליקט הרבה ,וגם מי שליקט מעט ,גילה שיש לו
בדיוק אותה כמות .ואילו בכור שור מפרש כך:
ביקש מה' שיעמיד את השמש )שם ,עמ'  .319-318לקוח מעפנשטיין ,פירוש ר"י קרא לנביאים ראשונים ,עמ' ד(.
נראה בהמשך שפרשנים אחרים הרחיקו לכת ממנו ,ופירשו שהשמש כלל לא עמדה.
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לא העדיף המרבה – אלא היה משליך המותר והממעיט לא החסיר ,אלא חוזר ולוקט
עד שממלא מדותיו.
לדעת בכור שור ,מי שליקט יותר מדי זרק את העודף ,ומי שליקט פחות מדי חזר ללקט
18

יותר  .אין כל עניין על-טבעי בעובדה שכולם אכלו אותה כמות של מן .נראה שמודגשת בפירושו
האחריות המוטלת על האדם לדאוג לכמות המן הנדרשת למחייתו .למרות שפשוטו של מקרא
מצביע על אירוע על-טבעי ,בחר בכור שור בפרשנות נטורליסטית המתעלמת מכוונתו של המקרא.

(1164)ג( ראב"ע )1164-1089
ראב"ע נולד וחי בספרד ,והחל בשנות ה 50-לחייו נדד בין ארצות אחרות .ספרד של אותן
19

השנים נהנתה משפע תרבותי בתחומים מגוונים כגון פילולוגיה ,שירה ,פילוסופיה ,ומדעים .
המפגש עם מוסלמים ונוצרים שחיו בספרד ,מחד ,ועם קראים וכופרים יהודיים ,מאידך ,חייב את
מנהיגי היהדות והוגיה באותה התקופה להבהיר ולחדד את עמדותיהם מול ההתקפות שמבית
ומבחוץ ,ועודד חשיבה יצירתית ועמוקה .היהודים שבספרד

שאלו משכניהם את הכלים

המחקריים שהאחרונים פיתחו ,והשתמשו בהם כדי לפתח את המורשת היהודית ,ובתוכה
"פרשנות פילולגית-ראציונאלית של המקרא המתנתקת מדרשות חז"ל" )סימון ,תשמ"ב ,עמ' .(660
ראב"ע מייצג נאמנה את השקפת העולם של תרבות זו :הוא היה משורר פורה שעסק גם במדעים,
מתמטיקה ,פילולוגיה ,פילוסופיה ,ואסטרולוגיה )חכם ,1992 ,עמ'  .(126יתכן שעיסוקים כמו
מדעים ומתמטיקה השפיעו על גישתו הפרשנית למקרא ,המדגישה את ההיגיון ,העקביות ,והחיבור
למציאות האובייקטיבית )ראה בהמשך(.
20

ראב"ע היה הראשון מבין חכמי ספרד לכתוב את פירושיו בעברית )חכם ,שם ,עמ' .(128
בהקדמתו לפירושו לתורה ,מצהיר ראב"ע שהוא מפרש על פי פשוטו של מקרא .להלן מספר
עקרונות על פי עדותו המנחים אותו בפירושו זה )חכם ,שם ,עמ'  :(130-129כללי הדקדוק ,פיסוק
הטעמים ,הניקוד ,נוסח המסורה ,והימנעות מדרשת שינויי כתיב )כתיב מלא או חסר( ומילים
נרדפות )כגון :הגמיאיני נא ...השקיני נא(.
אשר לסיפורי הנס" ,ראב"ע לא פקפק בממשותם של ניסים ,אך התנגד למגמה להרבות
בניסים מעבר לאלה המתוארים במקרא" )סימון ,תשנ"ו ,עמ'  .(112זאת ועוד .נראה שלפעמים דחה

18

ראה גם את פירושיו לשמ' ח ,יב ד"ה הך את עפר הארץ והיה לכנם; שם טו ,כה ד"ה ויורהו ה' עץ; במ' כא ,ד ד"ה
ונפשנו קצה במן )כך( הקלקל.
19
סרנה ,a1993 ,עמ'  ;1לנגרמו ,1993 ,עמ' .28
20
סימון )שם ,עמ'  (671מסביר זאת על רקע נדודיו לארצות שאינן דוברות ערבית .כדי שיובן בכל מקום ,בחר לכתוב
את פירושיו בעברית.
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21

ראב"ע פירוש ניסי והעדיף לפרש על פי הטבע ,אם הפשט איפשר זאת  .על סיפור מגדל בבל
ובלבול השפות )בר' יא ,א-יא( ,כותב ראב"ע )פס' ז( שריבוי השפות נגרם כתוצאה טבעית מן
הפיזור של האוכלוסיה ,ולא קרה באופן פתאומי – וניסי  -עם הפסקת הבנייה של העיר והמגדל
)בניגוד ,למשל ,לרש"י( .דוגמה נוספת לתפיסתו 'הטבעית' נמצאת בפירושו לדב' ח ,ד:
שמלתך  -יש אומרים ,דרך אות .ואחרים אומרים ,כי הוציאו מלבושים רבים
ממצרים .ויתכן שאין בתולדת המן להוליד זיעה .לא בצקה  -מגזרת ויאפו את
הבצק )שמות יב ,לט( ,כי מנהג רגל האורח ,שהלך רגלי דרך רב ,שינפחו רגליו .ויתכן,
שנתן להם השם כח ,או הוליכם אט:
ראב"ע מתייחס לקביעה שהבגד שלבשו במדבר לא בלה במשך ארבעים שנה ,והרגליים לא
התנפחו מן ההליכה הממושכת .הוא מציע שלוש אפשרויות להבנת עמידותם של הבגדים) :א(
22

אירוע ניסי )'אות'(; )ב( היו להם הרבה בגדים להחלפה ; )ג( לא הזיעו ,כי המן לא גרם להזעה
)תפיסה מעין-מדעית הקושרת בין זיעה לתזונה ,ובניגוד למדע המודרני( ,ולכן הבגדים החזיקו
מעמד.
יוצא אפוא שמתוך שלוש אפשרויות ,האחת ניסית ,השנייה טבעית ,והשלישית מבקשת
לגשר בין הניסי )תופעת המן( לבין תגובה פיסית טבעית אפשרית לאכילת המן )אי-הזעה( .אשר
ל'רגליכם לא בצקה' ,מציע ראב"ע שתי אופציות :או שה' נתן להם כוח ,וזה בגדר אירוע על-
23

טבעי  ,או שהלכו לאט ולכן הרגליים לא התאמצו כל כך ,שזה כמובן פירוש טבעי .יש לציין
שביחס לשני הביטויים הפירוש השני תואם את המילים ,אבל רחוק מהפשט ,משום שהוא מנתק
את הביטוי מהקשרו; ההקשר מתייחס לחסדיו המיוחדים של האל לעם ישראל בתקופה הקשה
של הנדודים במדבר .מכאן ניתן להסיק שראב"ע מוכן 'למתוח' את הפשט על מנת להתרחק מהנס,
מסקנה שתשרת אותנו בהמשך .זאת ועוד .אנו רואים שראב"ע משאיר לקורא להחליט אם קרה
'נס' על-טבעי ,או שמא יש הסבר טבעי לעמידותם של הבגדים ושל הרגליים; כלומר ,אבן עזרא
מציע לקורא לשקול פירוש המצמצם את המימד הניסי ומקרב את האירוע לחוקי הטבע .בדוגמה
שהבאנו ראב"ע עושה זאת 'על חשבון' הפשט ,על מנת להשיג את יעדו הרציונליסטי.
מגמת צמצום הנס בפרשנותו של ראב"ע משתמעת גם מהמקומות שהוא דורש היצמדות
לתיאור המקראי ,בלי להוסיף עליו או להרבות בפרטים על-טבעיים .ראב"ע אינו מהסס להתווכח
21

ראה פירושיו ל :שמ' טו ,כו; דנ' א ,טו.
22
אולי מתבסס כאן ראב"ע על 'שאילת השמלות' שביצעו בני ישראל במצרים )שמ' יב ,לה(.
23
יש לציין שייחוס כוחות או אירועים לאלוהים אינו חייב להיות ביטוי לתפיסה על-טבעית ,אלא לאמונה שמקור כל
ההתרחשויות עלי אדמות הוא אלוהי )השווה אנדרסון ,פרק שני ,עמוד  ,52ואת מסקנה מספר  2שבעמוד .(59
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24

לכתוב  .מעניין לראות
עם הדרשנות החז"לית ולהימנע ממה שנראה לו כתוספות לא-מוצדקות ָ
איך מתנסח ראב"ע ביחס לטענת חז"ל שיוכבד ילדה את משה בגיל מאה וחמישים )בפירושו לבר'
מו ,כג(:
ולא די לנו זה הצער ,עד שעשו פייטנים פיוטים ביום שמחת תורה ,יוכבד אמי אחרי
התנחמי והיא בת ר"נ שנה ,וכי אחיה חי כך וכך שנים ...
ראב"ע 'מצטער' על תוספות פרשניות המגבירות את המימד הניסי ,בוודאי כאשר אין להן הצדקה
25

בכתוב .
מה הניע את ראב"ע לפרש בדרך המתוארת למעלה? בחירתו המוצהרת בפשט ככלי
הרמנויטי בפרשנות המקרא עשויה לשקף נטיה נטורליסטית ורציונליסטית בסיפורי הנס .נטיה זו
גוברת לפעמים אפילו על אילוצי הפשט עצמם .אם צודקים סימון ואחרים שראב"ע מושפע מהלכי
הרוח של זמנו ומקום מושבו ,ניתן לייחס לו שיקולים מן הסדר השני .מבחינת הטיפולוגיה של
גישות הרמנויטיות ,יש לשייך גם את ראב"ע לגישה הראשונה )היסטורית-מילולית( ,ועם זאת,
בנתינת 'חופש פרשני' לקורא ,מתקרב ראב"ע לתפיסה המשאירה מקום ל'תגובת-הקורא' ,בדומה
לשתי הקריאות האחרות שבטיפולוגיה.
מה עשויה להיות תרומתו של ראב"ע בשדה החינוכי של הוראת הנס בחמ"ד? ראב"ע מייצג
את היהודי המאמין המאמץ את פירות ההשכלה של תרבותו .נאמנותו למסורת ולהלכה מבטיחה
את מקומו בתוך העולם הפרשני היהודי המקובל בחמ"ד .כתוצאה מכך ,פירושיו הנועזים יותר
נשמעים ונשקלים בכובד ראש .ראינו שראב"ע לפעמים מקרב את התיאור המקראי למציאות
המוּכרת לו ,ולתפיסות 'מדעיות' שהוא הכיר ,ומתוך כך הוא נותן לגיטימציה לקורא המודרני
לפרש בדרך דומה .עם זאת ,ברור שהקורא המודרני יתקשה יותר מן ראב"ע להתאים את המקרא
לתפיסות המדעיות העכשוויות )והשווה את פירושו של ראב"ע לעמידות הבגדים כתוצאה מאי-
הזעה( .דומה כי תרומה חשובה יותר היא נכונותו להציע בפני הלומד בחירה בין אופציות
פרשניות שונות ,דבר המשאיר מקום נרחב הן לשיקולים 'אובייקטיביים' הקשורים לתפיסת עולם
והבנת חוקיו ,והן לנטיות אישיות של הלומד .עידוד שיקולי הקורא בבחירת פירוש הנראה לו
ַכמתאים ביותר ,מתחבר לתודעה המודרנית בה האדם שוקל אופציות שונות ומכריע על פי נתונים
של שני הסדרים .גם מבחינה חינוכית ,הצגת מבחר פירושים בפני התלמיד ודרישה לבחור

24

ראה פירושיו ל :שמ' ז ,כד ד"ה ויחפרו; שם כ ,א ד"ה וידבר אלהים )בקשר למאמר חז"ל ש'זכור' ו'שמור' נאמרו
בדיבור אחד(; שם כו ,יח; במ' כה ,יג ד"ה אחריו.
25
ראב"ע מוכיח שאין צורך טקסטואלי ל'המציא' את הנס הזה .עיין שם.
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באופטימלי שמביניהם ,מאלצות אותו להבין היטב את הפירושים השונים ולהפעיל שיקול דעת
ביחס לערכם ולמשמעותם בשבילו.

(12041204-1138
)ד( הרמב"ם )1138
הרמב"ם לא הגדיר את עצמו כפשטן למרות ש"הכיר בטיב הפשט ככל הצורך והיה נוטה
תמיד לפרש את הכתובים לפי פשוטם" )קארל ,תרצ"ה ,עמ'  .(407ברם ,הרמב"ם האמין שהתורה
כוללת תוכן עיוני-פיולוסופי ,הכתוב בחלקו בסגנון אזוטרי )ש' רוזנברג ,תשמ"א ,עמ'  ,(94ותפקידו
כפרשן לחשוף את המשמעות העמוקה של אותם התכנים שבכתבי הקודש )י' גולדשטיין,1985 ,
עמ'  .(302ניתן אם כן לכנות את פרשנותו למקרא "פרשנות הגותית" )ד' רביב ,תשס"ו ,עמ' ,(171
והיא עוסקת במידה גדולה בשאלות פילוסופיות העולות מתוך המקרא ,הכוללות שאלת מהות
הנס שבמקרא.
הרמב"ם חבק את כל ענפי היהדות והמדעים – מקרא ,תלמוד ,רפואה ,פילוסופיה,
מתימטיקה ,ואסטרונומיה )הוסיק ,שם ,עמ'  .(236מטרתו היתה לשלב בין היהדות והפילוסופיה,
בין המקרא והתלמוד לבין אריסטו )שם(:
He was ambitious to do this for the good of Judaism, and in the interest of
a rational and enlightened faith.
וברוח דומה טוען טוורסקי ) ,1972עמ' :(26
– (Maimonides`) overarching objective (was) to bring law and philosophy
two apparently incongruous attitudes of mind, two jealous rivals – into
fruitful harmony.
הרמב"ם ביקש לעשות זאת כתגובה למציאות בה הוא חי:
Explicitly and implicitly he addressed himself to the socio-political
realities, spiritual problems, and intellectual challenges of his time (ibid,
p. 29).
הרמב"ם מאיר את הניגודים שבין האריסטוטליות לבין היהדות ,וגם מיישב אותם ,ובזאת "יוצר
26

מזיגה  ...בין שני עולמות המחשבה" )גוטמן ,תשט"ו ,עמ' . (86
26

אבל השווה ריינס:
Maimonides does not understand his work to be a synthesis of Judaism and philosophy, rather an
explanation that shows that Judaism already contains the truths of philosophy (1974, p. 244. n. 4).
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הרמב"ם כידוע החשיב מאד את אריסטו ,ובמו"נ ח"א פ"ה הוא קורא לו "ראש
הפילוסופים" .על פי שיטת אריסטו ,העולם נאצל מאלוהים מעצם קיומו ולא מתוך רצונו ,ופועל
יוצא מגישה זו הוא שחוקי הטבע קבועים ואינם ניתנים לשינוי .גישה זו אם כן אינה מכירה
באפשרות של ניסים הסותרים חוקי טבע )קליין ,תשס"א ,עמ'  .(8נראה בהמשך איך הרמב"ם
מתתמודד עם משנתו זו של אריסטו.
מבין הפרשנים הקלסיים שנעיין בהם במסגרת עבודה זו ,בולט הרמב"ם במידת התייחסותו
לנושא הנס .הרמב"ם אינו רק מתייחס בכתביו ומפרש סיפורי ניסים ,אלא מציג עמדות הגותיות
ביחס לסוגיית הנס ,במיוחד באיגרת תחית המתים ,ובספר מורה הנבוכים .מן המפורסמות שיחסו
של הרמב"ם לנס מורכב ומסובך .מורכבות זו באה לידי ביטוי בדברי הרמב"ם בהקדמתו למורה
הנבוכים–
הסיבה השביעית היא הכרח לדון בדברים עמוקים מאד אשר יש להסתיר חלק
מענייניהם ולגלות חלק .לפעמים יש הכרח ,על סמך אמירה מסוימת ,לדון בעניינים
אלה בדרך של קביעת הנחה מוקדמת כלשהי ,ובמקום אחר בדרך של קביעת הנחה
מוקדמת סותרת לזו .ראוי שההמון לא ירגיש בשום אופן בנקודת הסתירה ביניהם.
יש שהמחבר נוקט בכל תחבולה כדי להסתיר זאת )שורץ ,כרך א ,עמ' .(22
הרמב"ם מסביר שיש צורך לפעמים להסתיר מן ההמונים 'עניינים עמוקים' העלולים לערער את
אמונתם .בהכרח יתגלו סתירות בין ה'אמת' המכוונת לחכמים ,לבין ה'נורמה' המכוונת לפשוטי
העם .כאשר הרמב"ם כותב על נושאים מן הסוג הזה ,הוא ינסה לטשטש את הסתירות בין שתי
העמדות ,כדי שלא ירגישו בהם פשוטי העם.
הרמב"ם כותב כאן באופן כללי ,בלי לפרט את הנושאים שבהם הוא ישתמש בסוג כזה של
כתיבה ,אבל מספר חוקרים הצביעו על האמונה בנס כאחד מן הנושאים בהם הרמב"ם מציג
27

עמדות סותרות  .לדעת ריינס )שם ,עמ'  ,(266הרמב"ם מכוון את דעותיו 'האורתודוקסיות'
להמונים ,הזקוקים לתפיסה מילולית של הנס כדי שיאמינו באלוהים ובעיקרון של שכר ועונש.
ואילו הוא עצמו מאמץ במידה רבה את גישת אריסטו לטבע ,אשר במסגרתה אין מקום
להתרחשות ניסית .לדעת קרייסל ) ,1984עמ' ,(114

הרמב"ם אמנם פונה ל'נבוכים' שבזמנו ומנסה להוכיח שאין סתירה בין היהדות לבין הפילוסופיה ,אבל הוא
מאמין שהיהדות מכילה את האמיתות הפילוסופיות השולטות .לדעת שטראוס ,לא תיתכן סינתיזה בין האמונה
המקראית לבין הפילוסופיה ,ואי אפשר להוכיח באופן אימפירי את עיקרי האמונה של היהדות .לפיכך ,הרמב"ם
במורה נבכוים אינו תמיד מבסס היטב את כל טענותיו ,ולדעת שטראוס הרמב"ם מרמז בזאת שאין הוא משוכנע
שכל מה שהוא מציע הוא אכן אמת לאמיתה )עברי ,1991 ,עמ' .(83
27
ראה :ריינס ,1974 ,עמ'  ;285-243קרייסל ,1984 ,עמ'  ;133-99נהוראי ,תש"ן ,עמ'  ;18-1רביצקי ,תשס"ד ,עמ' .62-43
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In the final analysis, Maimonides` discussion of miracles permits few
unambiguous conclusions.
ומסכים עמו רביצקי )תשמ"ג ,עמ' :(334
המעיינים במשנת הרמב"ם התקשו למצוא בה תיאוריה קוהרנטית ומספקת בסוגיית
הנס.
במסגרת עבודה זו לא נבקש להכריע בשאלת האמונה האמיתית של הרמב"ם ביחס
28

לניסים ; בהתאם למטרת עבודה זו ,נחפש את התפיסה הרמב"מית המתאימה ביותר למסגרת
החמ"ד ,ועם זאת ,המאפשרת פרשנות מגוונת לנס .נעמוד אם כן על כמה מעמדותיו המוצהרות
של הרמב"ם לגבי הנס ,ולאחר מכן נבחן את פירושיו לניסים ספציפיים על מנת לגלות היכן סוטה
הוא מן הפירוש האורתודוקסי המקובל.
באיגרת תחית המתים )תשמ"ז ,עמ' פט( ,כותב הרמב"ם שניסים מתרחשים בגלל צורך
מסוים ,או כדי לאמת את הנבואה של הנביא ,והם זמניים ,ואילו הטבע תמידי .כפי שציינו בפרק
הראשון )עמ'  ,(26מצהיר הרמב"ם שהוא שואף לחבר בין השכל לבין התורה ,ומשום כך ,משתדל
הוא למעט במימד הניסי .כאשר הוא מפרש פסוקים מתוך המקרא ,יעדיף הרמב"ם פירוש התואם
את חוקי הטבע על פני פירוש הסותר אותם .רק כאשר הוא 'נלחץ אל הקיר' ,ואין לו דרך אחרת
להסביר את האירוע ,הוא יקבל את הקביעה שאמנם התרחש נס .עם זאת ,הוא טוען שהוא אינו
מכחיש את החזרת הנפש לגוף" ,כי הכחשה זו מביאה להכחשת כל הנסים ,והכחשת הנס כפירה
בעיקר ויציאה מן הדת" )שם ,עמ' פד( .שאלת קיום הניסים מתקשרת אצל הרמב"ם לסוגיית
בריאת העולם :האם העולם חדש או קדמון? העיקרון 'יש מאין' – שהעולם מחודש  --מאפשר
את הניסים )מו"נ ח"ב פכ"ה( ,משום שהוא מבטא את כל –יכולתו של האל ואת רצונו החופשי
לברוא ולפעול  ,הן בששת ימי בראשית ,הן לאחריהם )שטראוס ,1997 ,עמ'  .(153אותו מסתורין
האופף את בריאת העולם אופף גם את המשך התערבותו של האלוהים בעולם ,כולל פעולותיו
הניסיות; כמו שאין אנו מבינים למה ה' ברא את העולם כפי שבראו ,כך אין אנו יכולים לדעת
מדוע נתן לנו את התורה ומדוע קבע שניסים מסוימים יתבצעו ,ולא אחרים )מו"נ ,שם(.
28

ריינס ,לדוגמה ,דוחה את התיזה שהרמב"ם האמין בניסים .לדעתו ,הרמב"ם האמין שתיאורי הניסים נועדו להמוני
העם ,ואילו המשכילים הבינו שלשונות הנס הם מטפוריים )שם ,עמ'  .(279-278לעומתו ,מתנסח קרייסל בצורה
יותר מתונה :יתכן והרמב"ם האמין במספר ניסים סותרי-טבע ,אך דחה את אלה הקשורים לגרמי שמים )שם ,עמ'
 .(113נראה בהמשך שגם שביד תומך בדעה שהרמב"ם האמין שניסים מסויימים התקיימו במציאות .אשר לדעתו
של שטראוס ,טוען עברי ,שלפי קריאה אחת של מו"נ ,הרמב"ם האמין בבריאה יש-מאין וכתוצאה מכך ,גם בניסים
)עברי ,שם ,עמ'  .(80אבל לפי הקריאה האזוטרית של שטראוס את הרמב"ם ,יש מקום לטעון שהרמב"ם לא האמין
באופן מילולי בכל האמונות שהוא הציג )שם ,עמ'  .(83מכל מקום ,לדעת שטראוס הרמב"ם ידע שהוא לא הצליח
להוכיח את אמיתת טענותיו ,ובזה הבין את מגבלותיו כפילוסוף )שם(.
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כאמור ,ניתן להבחין בדברי הרמב"ם בהסתייגות או בהתמעטות בערך הנס .במו"נ ח"ב
פכ"ט ,מצטט הרמב"ם את המדרש הבא )עם השמטות; ראה לעיל( ,שראינו בפרק בראשון ,עמ'
29

: 24
אמר ר' יונתן תנאים התנה הקב"ה עם הים שיהא נקרע לפני ישראל הדא הוא דכתיב
וישב הים לפנות בקר לאיתנו ,אמר ר' ירמיה בן אלעזר לא עם הים בלבד התנה
הקב"ה אלא עם כל מה שנברא בששת ימי בראשית ,הה"ד אני ידי נטו שמים וכל
צבאם צויתי ,צויתי את הים שיקרע ,את האור שלא תזיק לחנניה מישאל ועזריה,
ואת האריות שלא יזיקו לדניאל ,ואת הדג שיקיא את יונה )בר"ר פרשה ה ,עמ' .(35
ומוסיף הרמב"ם" :והוא הדין בכל השאר" .פירושו של דבר ,שהנס הוטבע בתוך מעשה בראשית.
כמו כן ,בפירושו למסכת אבות ,פ"ה ,מ"ה ,מסביר הרמב"ם שכל המופתים 'הושמו' בתוך הטבע
במשך ששת ימי בראשית ,בנוסף לניסים המצויינים במשנה שהוכנו ביום ששי בין השמשות,
וכאשר יגיע זמנו של כל מופת ומופת ,הוא יופיע .לדוגמה ,נס קריעת ים סוף כבר הוכן ביום השני
לבריאה ,בעת הפרדת המים ,ו'יצא לאויר העולם' בשעה המיועדת לו .פרשנות זו משתדלת להכניס
את הנס לתוך מהלך טבעי ,במקום לראות בו סתירת הטבע .בדרך זו מתמודד הרמב"ם עם גישת
אריסטו :התרחשותם של הניסים תוכננה מראש ,ולכן אין הם מהווים סטייה מן הטבע )קליין,
שם ,עמ'  .(12זאת ועוד .קרייסל )שם ,עמ'  (110מצביע על כך שברשימת הניסים של ר' ירמיה בן
אלעזר בבראשית רבה כלולות עמידת השמש בגבעון ופתיחת השמים ליחזקאל )בר"ר ,פרשה ה,
עמ'  .(35הרמב"ם כנראה השמיט שני ניסים אלה מרשימתו-הוא כי הוא הסכים עם אריסטו
שביחס לגרמי שמים אף פעם לא ייתכנו שינויים .הרמב"ם יפרש ניסים אלה ודומיהם על דרך
המשל )) (figurativelyקרייסל ,שם(.
במו"נ ח"ג פל"ב ,מוסיף הרמב"ם עוד סייג לניסים :ה' אף פעם לא ישנה את טבע האדם
בדרך ניסית .וזה לא משום שזה יותר קשה מנס אחר ,אלא משום שאינו רוצה לשנות את טבע
האדם .אילו היה משנה את טבע האדם" ,שליחת הנביאים וכל מתן המצוות היו לריק" )מו"נ ,שם,
כרך ב ,עמ'  ,(536ולא היה מקום בסיטואציה כזאת לבחירה חופשית .א' שביד מבהיר את הנקודה
הזאת ) ,1970עמ'  :(192כוונת אלוהים היא לעודד את האדם להגשים את ה'שלמות' הנטועה בו,
ולפעמים האדם זקוק לניסים שיחנכו אותו ויובילו אותו אל אותה מטרה .הניסים העיקריים
המגשימים ייעוד זה הם אלה "המכוננים סדר אידיאלי בתוך חברה אידיאלית" )שם( ,ובראשם
מעמד הר סיני .לדעת הרמב"ם נס כזה איננו מאורע חולף ,חד-פעמי ,אלא" ,מאורע קונסטיטוטיבי"
29

ציטטנו את המדרש הזה שם כהוכחה שחכמים רצו לצמצם את התרחשות הנס במקרא.
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)כלשונו של שביד( ,המעצב את העם ומכשירם למלא את תפקידם האמיתי .הנס הוא מעין מכשיר
בידי אלוהים המסייע לאדם להגשים את הפוטנציאל שלו .הרמב"ם אם כן מחשיב במיוחד את
הניסים המכינים את העם לקבלת התורה ולהשגחה המיוחדת השורה על עם ישראל .ברוח דומה
טוען נהוראי )תש"ן ,עמ'  ,(18שמטרת הניסים לפי הרמב"ם היא "להביא לידי קיום התורה
ולאמונה בשכר ועונש" .אין טעם ,אם כן ,לשנות את טבע האדם באמצעות נס ,כי אז לא יפנים
האדם באופן אמיתי את הלקח שעליו להבין ולקבל .לסיכום ,לפי הצהרותיו המפורשות שהבאנו
למעלה ,ולאור פרשנות הרמב"ם שנזקקנו לה ,יש לקבוע שהרמב"ם האמין שניסים יכולים לקרות,
אבל הוא משתדל להמעיט במספרם ובממדם העל-טבעי .לדעת שביד ,יש ניסים 'יותר חשובים'
30

ו'פחות חשובים' ,כאשר הקריטריון הוא מידת השפעתו על עיצוב העם כישות רוחנית  .כאמור,
בניתוחנו את תפיסת הרמב"ם את הנס ,מגמתנו המרכזית איננה לרדת לעומקה של גישתו
ה'אמיתית' של הרמב"ם ,אלא ,לברר איזו גישה משרתת את הצרכים החינוכיים של הוראת הנס
בחמ"ד ,וכל זאת מתוך כוונה ֵכנה לא לסלף את משנתו של הרמב"ם בעניין זה .וכפי שמטעים
שוואב ) ,1977עמ' :(19
… the curriculum is not to conform to the material; the material is to be
used in the service of the student.
אם נחזור לסוגיית מגבלותיו של הנס ,טוען הרמב"ם שלמרות שהנס בא לעולם כדי להוכיח
31

את יכולת ה' או לאמת את שליחו )ראה למעלה( ,אין בכוחו לשכנע את המפקפק באותנטיות
הנביא "שהמאמין על פי האותות יש בלבו דופי שאפשר שיעשה האות בלט וכשוף" )הלכות יסודי
התורה פ"ח ה"א( .הניסים שחולל משה באו כדי לפתור בעיה נקודתית – רעב ,צמא ,וכו' ,ולא
גרמו לעם להאמין בו .רק במעמד הר סיני נוכחו לדעת שמשה הוא נביא אמת ,בזכות ראייתם את
משה נכנס לעב הענן ,ומדבר עם ה' פנים אל פנים )שם( .יוצא אפוא שלדעת הרמב"ם ,רק המאמין
ישתכנע מניסים; הספקן יתרץ את הארוע בנימוקים טבעיים) .השווה גרינברג ,פרק שני ,עמ' (.55
נבקש כעת לחלק את הדיון בתפיסת הרמב"ם את סיפור הנס על פי הגישות ההרמנויטיות
שהוא מאמץ:

30

31

אין להתעלם מכך שהרמב"ם בעצמו מציין ניסים שקרו באמת שאינם 'ניסים מכוננים' ,כגון הפיכת המטה לנחש
והפיכת המים לדם )מו"נ ח"ב פכ"ט(.
הרמב"ם מתאר סיטואציה בה נשלח הנביא לבשר את בשורתו ,והוא מצוייד ב'אות' כדי לשכנע את הציבור שהוא
נביא אמת )הלכות יסודי התורה פ"ז ה"ז( .ברם ,לא כל מי שמבצע אות או מופת ראוי להתקבל כנביא אמת ,ורק
מי שבחזקת נביא אמת נחשב לנאמן .וגם אז ,טוען הרמב"ם ,אין וודאות שהאיש דובר אמת .אין ספק שהרמב"ם
מבהיר בדברים אלה את המוגבלות של 'אות'.
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 .1פרשנות מטפורית/אליגורית
המקרא מציג 'מציאות אחרת' הכוללת תופעות על-טבעיות ,אך אין בכוונתו לשרטט תמונה
אחרות' של המציאות המתוארת מצריכה
ריאליסטית של המציאות ,אלא להציב מודל שבו ה' ֵ
שימוש בשפה מטפורית .להלן כמה דוגמאות:
א .לגבי בריאת העולם ,מטעים הרמב"ם שאין להבינה כולה על פי הפשט )מו"נ ח"ב פכ"ט(.
הוכחתו לכך היא שאין מלמדים מעשה בראשית לפשוטי העם )על סמך מאמר חז"ל במשנה מסכת
חגיגה פ"ב מ"א :אין דורשין בעריות בשלשה ולא במעשה בראשית בשניים .(...קלין-ברסלבי
מנתחת את עמדת הרמב"ם כלפי סיפור הבריאה ) ,1986עמ' :(65
… Maimonides interprets the “six days of creation” as the order of
priority referring to the “cause” and the “nature” of simultaneous
existents, and not as a sequence of six different units of time. Hence, the
biblical account of “the six days of creation” is not a cosmogony – i.e., it
does not tell us about the way in which the world came into being in time
– but rather a cosmology, i.e., it tells us about the structure of the created
world (italics in original).
גישה זו משאירה פתח להבנת סיפור הבריאה לא כדיווח מילולי של ההתרחשויות ,אלא
כמצע המבטא עקרונות מסוימים ,כגון :העולם נברא מתוך רצון חופשי של אלהים ,בשלבים
מחושבים ,עם מתן מעמד מיוחד לאדם .יוצא אפוא שתיאור בריאת העולם אינו בא לשרטט כיצד
נברא העולם ,אלא לשקף את מבנה העולם .ממילא ,ה'ניסיות' שבבריאה מרומזת ,אבל איננה
תופסת מקום מרכזי בתיאור .במונחים של שביד ,ניתן לומר שרק ההיבט הקונסטיטוטיבי של
32

הבריאה – החידוש 'יש מאין' של היישות  -הוא ניסי .
אשר לסיפורי בריאת האדם ,טוענת קלין-ברסלבי שיתכן שהרמב"ם פירש את האירועים
האלה לא כאנתרופוגוניה ,אלא כאנתרופולוגיה פילוסופית )שם ,עמ' :(72

32

תודתי לד"ר יונתן כהן על התובנה הזאת.
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… they tell us about the structure of man, about his ultimate goal, how he
should behave in order to reach it, and what will happen to him if he does
33

not do so .
גם סיפור גן עדן ,בתור חלק מן 'היום השישי' )דעה שמקבל הרמב"ם מחז"ל( אינו משקף
אירוע בתוך הקשר של זמן )שהרי הרמב"ם הוציא את ששת ימי המעשה מתוך רצף היסטורי( ,ולא
כדיווח היסטורי של מה שקרה לאדם בתחילת ההיסטוריה האנושית ,אלא ,גם הוא נתפס
כאנתרופולוגיה פילוסופית )שם ,עמ'  .(73קלין-ברסלבי מוסיפה )תשמ"ז ,עמ'  (285-281שהרמב"ם
מפרש את גן עדן כ"מעלת השלימות השכלית" )עמ'  ,(284ואת קין ,הבל ,ושת כסוגים שונים של
34

דעות האדם  .יוצא אפוא שהסיפור על בניו של אדם הוא "משל ואין להבינו כפשוטו ,דהיינו:
כסיפור על לידת בניו הביולוגיים של אדם הראשון" )שם ,עמ'  .(281אמנם ,לא מדובר בסיפור נס
מובהק ,אבל הפרשנות של הרמב"ם לפרקים א-ה בספר בראשית פותחת פתח להבנה אלגורית של
האירועים המסופרים בהם ,ועשויה לשמש מודל הרמנויטי להבנת קטעים מקראיים אחרים.
ב .בהלכות מלכים פי"ב ה"א מסביר הרמב"ם שמאמר חז"ל 'עולם כמנהגו נוהג' )בבלי מסכת
עבודה זרה נד ע"ב( פירושו שסדרי בראשית קבועים ותמידיים ,ואפילו בימות המשיח אין לצפות
לשינוי בהם .הנבואה 'וגר זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ' )יש' יא ,ו( אינה מתכוונת לומר שטבע
החיות ישתנה ,אלא זה 'משל וחידה' ,כלומר ,שישראל ואויביה ידורו בשלום זה ליד זה .הנה
דוגמה להבנה מטפורית של הטקסט :הרמב"ם דוחה את הפירוש המילולי ,ומעדיף להמיר את
התיאור של בעלי חיים בתיאור של בני אדם .הרטמן ) ,1979עמ'  (127מסביר את עמדתו של
הרמב"ם כך:
הבטחת הגאולה במקרא אינה מתכוונת להתערבות ניסית בהיסטוריה ,אלא היא
מבוססת על ההכרה ,ששינוי בחייהם המוסריים של בני האדם תהא לו בסופו של
דבר השפעה על מעמדם המדיני.

33

קלין-ברסלבי מטעימה שגישה זו סבירה יותר אם מקבלים את הדעה שהרמב"ם האמין בקדמות העולם ,כי אז אין
'אדם הראשון' במובן ההיסטורי .בבית ספר דתי קשה יהיה להציג את הרמב"ם כמי שכפר באמונה 'יש מאין',
במיוחד לאור הצהרותיו-הוא .לדעתנו ,גם מי שמאמין בבריאה 'יש מאין' יכול לפרש את סיפור בריאת האדם
כבריאת האנושות ,כפי שמציגה קלין-ברסלבי ,ולהסיק ממנו את הלקחים שהכותבת הציעה.
34
קלין-ברסלבי מסבירה שהרמב"ם מתייחס לבני אדם פעמיים במו"נ .בפעם הראשונה )ח"א פ"ז( הוא מתייחס אליהם
כאל בנים ביולוגיים ,ואילו בפעם השנייה )ח"ב פ"ל( הרמב"ם רומז באופן ברור לכך שלא מדובר בבנים אלא
במחשבות חדשות באדם עצמו .לדעת הכותבת ,הפירוש השני הינו ברמה מחשבתית גבוהה יותר ,ולמעשה
מבטלת את הפירוש הראשון )שם ,עמ' .(287-286
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הרמב"ם ִהתנה את הגאולה בהכרה באלוהים ,ורק תהליך חינוכי ממושך ,לעומת מעשי ניסים ,הוא
שיביא את הגאולה )שם ,עמ'  .(125ואם לדעת הרמב"ם הנס אינו משחק תפקיד באירוע נכסף
35

ומשמעותי כל כך ,סימן שהוא תופס מקום מבוטל בתכנית האלוהית .
ַעמֹד ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ַבּ ֲח ִצי ַה ָשּׁ ַמיִם
ג .ביחס לסיפור עמידת השמש בגבעון ,מפרש הרמב"ם את הפסוקַ :ויּ ֲ
וְ לֹא אָץ ָלבוֹא ְכּיוֹם ָתּ ִמים )יהו' י ,יג( ..." :כיום תמים שהוא כיום הארוך ביותר .כי תמים הוא
שלם .כאלו אמר :אותו יום היה בעיניהם בגבעון כיום הארוך ביותר מימי הקיץ שם ) "...מו"נ ,ח"ב
פל"ה ,כרך א ,עמ'  .(383ניתן לפרש אמירה זו כך :הרמב"ם מתאר מצב פסיכולוגי בו נדמה
ללוחמים שהיום ההוא היה ארוך כמו היום הכי ארוך שבקיץ .החיילים באותו קרב חוו את האירוע
כ'נס' ,כאילו שעמדה השמש ,אבל לא כך היה במציאות; העולם כולו בוודאי לא חש בהתרחשות
36

מיוחדת באותה עת  .הרמב"ם אם כן מאמץ קריאה מטפורית :היום ההוא הורגש כיום כל כך ארוך
37

עד שנוסח במקרא כיום שבו עמדה השמש .

 .2קריאת סיפור הנס כחלום ,נבואה ,או אירוע פסיכולוגי
א .ישנם סיפורים בהם הנס אינו מתרחש במציאות האובייקטיבית ,אלא ,בראשו ובנפשו של
המשתתף .ריינס קורא לגישה זו "סוביקטיביזציה של הנס" )שם ,עמ'  .(272במו"נ ח"ב פמ"ב מסביר
הרמב"ם שכל דיבור מלאך או ראייתו הוא בגדר התגלות ,גם אם לא נאמר כך במפורש בתחילת
הסיפור .דוגמאות לתופעה זו הן :ביקור המלאכים אצל אברהם )בר' יח(; יעקב וה'איש' )בר' לב,
38

כה-לב(; יהושע ושר צבא ה' )יהו' ה(  .אברהם לא אירח את המלאכים בפועל ,יעקב לא נאבק עם
המלאך ,ויהושע לא פגש שר צבא ה' במציאות; כל ההתרחשויות האלה 'קרו' בתוך התגלות .ניתן
להחיל עיקרון זה גם על סיפור כמו נס הסנה ,בו רואה משה את הסנה שאינו נאכל באש )שמ' ג,

35

כך גם ריינס ,שם ,עמ'  .275הוא מכנה את העמדה הזאת .nonessentialization of miracles :אבל השווה י'
ליבוביץ )תש"ם ,עמ'  ,(47-46הטוען שהגאולה וימות המשיח לא תפסו מקום חשוב כלל בחשיבת הרמב"ם .תכלית
האדם היא להכיר את ה' ולעובדו ,ועבודה זו אינה מותנית בגאולה ,או בכל דבר אחר .המשמעות האמיתית של
הגאולה היא ליצור תנאים אופטימליים לעבודת ה'.
36
כפי שהבאנו למעלה ,לדעת קרייסל הרמב"ם תמיד מתנגד לתפיסה שיחול שינוי בגרמי השמיים.
37
הרמב"ם פותר בעיה אחרת בקריאה זו .לדעת הרמב"ם ,גדולתו של משה מתבטאת בגודל הקהל הנוכח בניסים
שהוא מחולל )מו"נ ח"ב פל"ה( .מ' שורץ מסביר את משמעות קביעה זו )תשנ"ז ,עמ'  :(7ככל שמתרבה הקהל ,כך
גדלה הוודאות שמדובר באירוע אמיתי .וכך גם לגבי המסורת :ככל שהמסורת מועברת על ידי מספר רב יותר של
מספרים ,כך קטן הסיכוי שמדובר בבדיה .מעמדו של משה אם כן מתחזק כתוצאה מכך שמספר גדול של עדים
ַ
נוכחו בניסיו .ברם ,עמידת השמש בציווי יהושע אמורה להיווכח על ידי כל העולם כולו ,ואם כך הדבר ,מסתבר
שיהושע מחולל נס גדול בהרבה מכל אלו שחולל משה .תפיסת 'עמידת השמש' כביטוי מטפורי מצמצמת את
מספר 'העדים' לחיילים שהשתתפו בקרב .עיון רחב בנושא זה יופיע בפרק השביעי.
38
רמב"ן ,בפירושו לתורה ,מתנגד לגישת הרמב"ם שכל אמירה של מלאך היא בגדר נבואה ,ושהאירועים שהתורה
מספרת לא קרו בפועל ,כגון ,מאבק יעקב עם המלאך )"ולא ידעתי למה היה צולע על ירכו בהקיץ"( .וראה את
פירושו לבר' יח א ד"ה וירא אליו.
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א-ה( .הרמב"ם מפרש את העימות בין בלעם ואתונו )במ' כב ,כב-לה( גם כאירוע נבואי )מו"נ ח"ב
פמ"ב(.
ב .הרמב"ם מבחין בין התגלות נבואית לבין חלום מעין-נבואי .בהקשר זה הוא טוען שפרשת
האותות של גדעון )שופ' ו ,לו-מ( לא התרחשה במציאות ,אלא "היתה במראה בלבד" )מו"נ ח"ב
פמ"ו ,כרך א ,עמ'  .(419משום שגדעון אינו נביא ,מדובר בסוג של חלום ,כמו שחוו אבימלך ולבן.
כאמור ,לא התרחש 'מבחן הגיזה' במציאות.
ג .ראינו למעלה ש'עמידת השמש בגבעון' נתפסת על ידי הרמב"ם כמטפורה ליום ארוך .ברם ,יש
לכלול אותה גם בקטיגוריה הנוכחית ,בתור דוגמה לתיאור פסיכולוגי .כפי שהצגנו למעלה ,היום
היה נדמה לחיילים כיום הארוך ביותר בקיץ ,והם חוו את הנס כעמידה של השמש.

 .3פרשנות פילוסופית של השפה
כידוע ,מנתח הרמב"ם את משמעות התארים המיוחסים לאלוהים ,ודן בשאלת 'שיתוף
השם' של תוארים אלה בהקשרם האלוהי והאנושי )מו"נ ח"א ,פרקים א-ס( .מסקנת הרמב"ם היא
שאין לייחס משמעות 'מילולית' לתוארי ה' או לפעולותיו כפי שעושים ביחס לבני אדם )דוגמת
אכילה ,שינה ,חרון אף ,ועוד( .בדרך דומה מפרש הרמב"ם מספר תיאורי ניסים; במו"נ ח"ב פמ"ח
39

אומר הרמב"ם שגם כאשר אירוע 'ניסי' מיוחס לאלוהים ,כגון ,מפלת אויב במלחמה  ,אין הכוונה
40

להתערבות אלוהית גלויה  .הסיבה המיידית להתרחשות היא בחירתו החופשית של האדם.
המקרא מייחס את הכל לרצון האלוהי ,אבל ,למעשה ,האדם בוחר את דרכו ואת מעשיו.
לסיכום ,יחסו של הרמב"ם לסיפור הנס כולל את האמונות הבאות :אמונה שאלוהים לא
ישנה את טבע האדם; אמונה שאלוהים מעדיף מהלך טבעי על פני מהלך ניסי; אמונה שאלוהים
לא יחולל שינוי לאורך זמן ,כי בזה הוא בעצם בורא בריאה חדשה; ואולי האמונה שבכל הקשור
לגרמי שמים ,לא יכולה להיות הפרת חוקותיהם .מאידך ,יש ניסים מכוננים ,הפונים אל כלל העם
ומרוממים אותם מבחינה רוחנית ,ואת אלה מקבל הרמב"ם כפשוטם ומבליט את חשיבותם .דרכי
הפרשנות שהרמב"ם מפעיל על מנת לצמצם את מקומו של הנס בסיפור המקראי כוללות.1 :
העתקת זירת ההתרחשות של הנס מהמציאות החיצונית-הטבעית לתודעה האנושית – נבואה,

39

כגון :דב' ג ,ג; יהו' י ,ל ,לב; שופ' א ,ד; שם ג ,י; שמ"א יד ,כג; מל"ב יג ,ה; דה"א יא ,יד.
40
ריינס קורא לתופעה זו 'נטורליזציה של הנס' )שם ,עמ' . (273
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חלום ,או התרשמות פסיכולוגית;  .2פרשנות פילוסופית ,מטפורית ,ואליגורית .המסקנה מכאן
41

שמי שיאמץ את הסתייגויותיו של הרמב"ם לנס יגלה שישנו מספר יחסית קטן של ניסים במקרא .
ראינו שמניע עיקרי של הרמב"ם בחיפוש אחר פירושים נטורליסטיים לנס הוא אימוצו את
החשיבה הרציונליסטית ,המתבטאת במשנה האריסטוטלית .העולם היהודי שהוא חי בתוכו לא
42

תמיד הזדהה עם אסכולה זו ,והיו שהאשימו את הרמב"ם בכפירה כבר בימיו  .לדעת קליין,
 ...הרמב"ם נקרע בין אמונתו הדתית לבין נאמנותו והערכתו למדע המיוצג בעיניו על
ידי תורת אריסטו .לכן הוא משתדל ככל האפשר להתאים את המאורעות
המתרחשים בעולם לשיטת אריסטו הגורס כי אין נסים ,ויחד עם זה מקבל את קיום
הנסים שאין לטשטשם לפי המסורת הדתית )שם ,עמ' .(13
לפי קליין ,ואחרים ,ההשפעות של העולם הפילוסופי פעלו על הרמב"ם ,ולכן אימץ גישה
רציונליסטית לניסים ,לפחות באופן יחסי לגישה המקובלת בעולם המסורת .שיקוליו ביחס לנס
המקראי ,אם כן ,נובעים מן הסדר השני .עם זאת ,לעיתים הרמב"ם מתבסס גם על שיקולים
מהסדר הראשון .לדוגמה ,הרמב"ם ייחס חשיבות מרובה לפסוקים המעידים שאין נביא שיכול
43

להשתוות למשה ) ,במ' יב ,ז; דב' לד ,י( .מסקנתו מכאן שאין לייחס לנביאים אחרים ניסים
המשתווים לניסים שהתחוללו בידי משה ,וזה מביא אותו לפרש מחדש את סיפור יהושע בגבעון,
שהרי לפי פשטי הכתובים ,נס העמדת השמש עולה על כל הניסים שחולל משה )ראה דיון
למעלה( .גם אם המניעים של הרמב"ם באים בעיקר מתוך שיקולי הסדר השני ,אין פרשן או הוגה
אחר מימי הביניים שנתן את דעתו באופן שיטתי כל כך לגיבוש כלים הרמנויטיים העשויים לגשר
על הפערים בין המקרא לבין המציאות .אפשר לומר שעיקרו של הרמב"ם נטוע בסדר השני ,אך
נופו נוטה לתוך תחומו של הסדר הראשון.
במסגרת הטיפולוגיה ההרמנויטית ,מאמץ הרמב"ם שתיים מתוך שלוש הגישות המוצעות.
יש ניסים שהוא מפרש על פי הגישה הראשונה ,כפשוטם ,כגון ייבוש ידו של ירבעם וסינוור עיני
ארם )מו"נ ח"ב ,פכ"ט( .ויש ניסים שהוא מפרש כפי הגישה השנייה ,כגון דיבור האתון ,וכגון
הנבואה של 'וגר זאב עם כבש' אשר מבחינתו היא מטפורה לבני אדם .בהמרת התיאור המילולי
של אירוע ניסי בתפיסה פסיכולוגית או התגלותית ,בוחר הרמב"ם בקריאה לא-מילולית/מטפורית

41

ריינס מצמצם את הניסים עוד יותר ,בטענו שהרמב"ם האמין שההתגלות ,הניסים וההשגחה כולם פועלים על פי
חוקי הטבע ,אבל הסתיר אמונה זו מן ההמונים .המשכיל יוכל לפענח אמונה זו ,לדעתו ,מתוך רמזים במורה
נבוכים )שם ,עמ' .(284
42
ראהDobbs-Weinstein, Idit, 1997, pp. 331-349. :
43
מו"נ ח"א פנ"ד; ח"ב פרקים לד-לה; שמונה פרקים לרמב"ם )הקדמה למסכת אבות( ,פרק ז.
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של הטקסט ,מתוך העמדה שזאת כוונת המחבר .בגישה ה'מטפורית-אליגורית' שלו ניתן למצוא
קירבה לדעותיהם של קופלנד ופרדס )דוגמת תפיסתו את סיפור הבריאה(.
מבין הדמויות שנדונו בפרקנו עד כה בולט הרמב"ם בכמה מישורים :באמירות הברורות
שלו באשר למגמתו לצמצם בתופעות הניסיות ,בהצגה ברורה של המניעים והשיקולים המביאים
אותו לכך ,ובהצגה הברורה של המשנה ההרמנויטית המאפשרת לו זאת .הרצון של הרמב"ם
לצמצם את תופעת הנס מושרשת אמנם בשיקולים פילוסיפיים ,אך יש לו גם השלכות חינוכיות.
מה תהיה תרומתו של הרמב"ם להוראת סיפור הנס המקראי? לפי טיפולוגיית הבעיות שבפרק
הראשון ,יתכן שלפחות לגבי חלק מן הבעיות ,ככל שיורד מספר הניסים למינימום ,כך מתעוררות
פחות בעיות :האדם מצפה פחות לנס; לומד לקחת אחריות על הנעשה; מתייחס לבריאה כדבר
מושלם )פחות או יותר( .גם אם מבחינה רציונלית אין מקום להבחין בין מספר רב או מעט של
44

ניסים ,כפי שראינו בטענת אברבנאל )פרק שלישי ,עמ'  ,( 93נראה שמבחינה חינוכית יש משמעות
בצמצום תופעת הנס )ראה את דברי י' ליבוביץ ,פרק ראשון ,עמ' .(42
זאת ועוד .נזכיר בהקשר זה את דברי שביד המטעימים שעבור הרמב"ם ,הנס משמעותי רק
כאשר הוא חלק מאירוע 'מכונן' המכשיר את הלבבות לקבל עול מלכות שמים ועול מצוות .כלומר,
הצמצום של הנס אצל הרמב"ם אינו 'כמותי' בלבד ,אלא גם 'איכותי' – רק סוג מסוים של סיפורי
ניסים ,השייך לתקופה מסוימת מאוד בהיסטוריה ,מצריך קבלה באופן מילולי ,על פי שיטת
הרמב"ם .תובנה זו עשויה לסייע לתלמידים להבין למה אין ניסים גלויים מתרחשים בימינו ,ולמה
45

אין לחפש אותם בכל אירוע היסטורי  .זאת ועוד .כמו שראינו אצל ראב"ע ,שבפרשנותו הוא
מציע פירוש ניסי לצד פירוש נטורליסטי ,כך גם נמצא אצל הרמב"ם .ריינס )שם ,עמ' (276-272
מציין שבהקשר של ההתגלות למשה בסיני ,מציע הרמב"ם שלוש תפיסות )מו"נ ח"א פכ"א( :או
שהכל היה מראה נבואי ,או שבנוסף ל'השגה השכלית' ראה משה מראות בחוש הראיה ,או ,שגם
שמע משה קולות בחוש השמיעה .הצעת אופציות שונות ממעטת בצורה סמויה את המימד הניסי,

44

השווה רמב"ן :על כך נתמה מן הרמב"ם שהוא מגרע הנסים ומגביר הטבע )שאוועל ,כתבי הרמב"ן א ,מוסד הרב
קוק ,תשכ"ג ,עמ' קנד(.
45
מעבר להתייחסויות הרמב"ם לנס ולנסיונותיו לצמצמו ,יש לתת את הדעת ליחסו ל'שמים המספרים כבוד אל':
בשעה שיתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהן חכמתו שאין לה ערך ולא קץ מיד הוא
אוהב ומשבח ומפאר ומתאוה תאוה גדולה לידע השם הגדול) ...הלכות יסודי התורה פ"ב ה"ב(.
דווקא ההתבוננות בטבע מובילה להכרה בחכמה האלוהית ומתוך כך מגיע האדם לאהבת ה' .תובנה זו עשויה
להתקבל אצל התלמיד המודרני ,הרגיל לטייל בחיק הטבע ולהתרשם באופן בלתי-אמצעי מעוצמתו ומיופיו ,ומתוך כך
להרהר בבורא עולם.
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בזה שהיא משווה בין תפיסה יותר טבעית )הראשונה( ,לתפיסה יותר על-טבעית )השנייה
והשלישית(.

1235)ה( ר' דוד קמחי )רד"ק( – 1235-1160
ר' דוד קמחי ,מפרובאנס ,למד דקדוק ,מקרא ,תלמוד ,מדעים ,מתימטיקה ,אסטרונומיה,
לוגיקה ומוסיקה )טלמדג' ,1975 ,עמ'  .(13-12מומחיותו של רד"ק בתורת הלשון ניכרת מפירושיו
למקרא )קדרי ,1992 ,עמ'  .(154התמקדותו בבלשנות משקפת את ההשפעה שספג מחכמת ספרד
)טלמדג' ,1982 ,עמ'  .(703רד"ק גם נדרש לשאלות גיאוגרפיות העולות במקרא )טלמדג' ,1975 ,עמ'
 .(32-31על הקשר בין תבונה ואמונה בתורתו של רד"ק מסכם טלמדג' )שם ,עמ' :(26
Radak assumed the congruency of truth and truth, the interdependence of
Torah and science.
רד"ק פירש על פי פשוטו של מקרא ,המאופיין על ידי החתירה "לביאור הכתוב על פי
מילותיו ,דקדוקו ,סגנונו והקשרו" )פרץ ,תש"ס ,עמ'  ,(318רד"ק מדגיש במיוחד את ההקשר של
הפסוק או העניין ,שהרי המתעלם מן ההקשר אינו נאמן לפשט .עם זאת ,לא נמנע רד"ק מלהביא
דרשות חז"ל ,מתוך הקפדה להבחין בין פשט ודרש )טלמדג' ,שם ,עמ'  .(707לדעת מ' כהן )תשנ"ד,
עמ'  ,(150רד"ק לפעמים מאמץ את הרגישות הדרשנית של חז"ל למילים ולניסוחים מתמיהים ,אך
46

מיישם אותה בפרשנותו תוך שמירה על ההקשר המתאים  .רד"ק רומז בפירושיו לסוגיות
47

פילוסופיות ,אבל אין אלו הגיגיו המקוריים ,אלא נשענים במידה גדולה על הרמב"ם )טלמדג',
שם(.
רד"ק כמו הרמב"ם נקט בגישה אמביוולנטית כלפי ניסים )טלמדג'  ,1968עמ'  .(199רד"ק
כנראה הסכים עם המדרש שהניסים נוסדו בעת בריאת העולם )ראה פירושו ליונה ב ,א( .הוא
מתאמץ להראות כיצד ניתן להבין סיפורי ניסים בלי הפרה של חוקי הטבע ,כפי שעולה מפירושו
ליהו' ה ,ב ,שם הוא פורס את תפיסתו הכללית לגבי ניסים ,שברוב הניסים אין סטייה מחוקי
48

הטבע )השווה פרק הראשון ,עמ' .( 26
49

בדומה לראב"ע ,גם רד"ק מצהיר שאין להוסיף על הניסים המדווחים במקרא .

46

לדוגמה ,ראה את פירושו לשמ"ב יב ,כד ,ד"ה ויבא אליה וישכב עמה.
47
בעת הפולמוס על כתביו של הרמב"ם ,צידד רד"ק בתומכיו של הרמב"ם )טלמדג' ,1975 ,עמ'  .(29-27הוא נסע
לארגון ולקסטיליה כדי לעורר התנגדות לחרם על מורה נבוכים וספר המדע )דובס-וינשטיין ,1997 ,עמ' .(333
למרות מאמציו ,נשרפו ספרים אלה במונטפלייר שבצרפת )שם(.
48
ראה גם פירושו ליהו' ו ,ה ד"ה ונפלה חומת העיר תחתיה.
49
ראה פירושו ליהו' ד ,יא.
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יש שרד"ק מציע שני פירושים ,המילולי והמטפורי ,לניסים המתוארים במקרא ,ובמיוחד
וּמ ִסלּ ַֹתי
ביחס למספר נבואות פורענות וגאולה .על הפסוק ביש' מט ,יא :וְ ַשׂ ְמ ִתּי ָכל ָה ַרי ַל ָדּ ֶר ְך ְ
יְ רֻמוּן ,הוא כותב:
כמו שאמר כל גיא ינשא וכל הר וגבעה ישפלו ,וזה יהיה כמשמעו דרך נס כדי שלא
יעלו וירדו בדרכים ,או הוא דרך משל רוצה לומר שלא יגעו ולא יעפו בדרכים כי
50

העליה והירידה תיגע ההולך והאל יחזק כחם שלא ייעפו .
רד"ק משאיר את הברירה לקורא להחליט האם מדובר בנבואה מילולית או במסר המושאל מן
51

התיאור הציורי של הנביא .
לגבי עליית אליהו השמימה ,אירוע הנתפס בדרך כלל כהפרה מובהקת של חוקי הטבע,
רד"ק מציע שני הגיגים הקרובים לגישה נטורליסטית )מל"ב ב ,א(:
 ...ורוח הסער' העלתה אותו מן הארץ אל האויר כמו שמעלה הדברים הקלים כן
העלת' אותו ברצון האל על גלגל האש ושם נשרפו בגדיו זולתי האדרת וכלה בשרו
ועצמו והרוח שבה אל האלהים אשר נתנ' ומה שנרא' רכב אש וסוסי אש לאלישע
להודיע בו כי בהעלותו עלה מישראל רכבו ופרשיו כמו שאמר אלישע אבי אבי רכב
ישראל ופרשיו ...
בתחילת פירושו מסביר רד"ק שאליהו הועלה השמימה על פני רוח סערה של ממש והוא נשרף
כליל ,ורק אדרתו שרדה את השריפה .אשר ל'רכב אש וסוסי אש' )שם ,פס' יא( שראה אלישע ,הוא
מציע ֶשאלה סימלו עבור אלישע את משמעות סילוקו של אליהו ,ולא ממש עלו השמימה.
יש ורד"ק מתקשה לקבל פירוש מילולי לסיפור ניסי ,אבל מתלבט לגבי פתרון אלטרנטיבי.
ביחס לסיפור הנחש בגן עדן ,מקשה רד"ק שאלות קשות :למה לא כתוב שה' פתח את פיו ,כמו
שכתוב אצל האתון? ואיך יתכן שהנחש יכול היה לדבר ,אם לא נאמר עליו בבריאתו שהיה שונה
משאר החיות? ואם הוא לא דיבר ,אלא מלאך דיבר עבורו ,למה הוא נתקלל? "והענין הזה
מבולבל מאד לפי הנגלה אבל לפי הנסתר הענין מבואר "...רד"ק מעדיף בהקשר זה ללכת אל תורת
הנסתר ,ואינו מנסה ליישב את כל הקושיות על פי פשט הכתוב .ואכן ,כתב רד"ק פירוש על דרך
הנסתר הפילוסופי לפרשת גן עדן ,למעשה קין והבל ,וליחזקאל פרק א.

50

ראה גם פירושו ליואל ג ,ג ד"ה ותמרות עשן.
51
ראינו בפרק שלישי ,עמ'  98-97שרד"ק הציע שני פירושים אלטרנטיביים גם ביחס להאכלת אליהו על ידי העורבים
)מל"א יז ,ד ד"ה ואת הערבים צויתי( :אחד ניסי ,ואחד טבעי .וכך גם לגבי החייאת הילד )שם ,שם ,כא ד"ה
ויתמודד(.
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במסגרת הטיפולוגיה ההרמנויטית ,ניתן לשייך את רד"ק בעיקר לקטיגוריה הראשונה ,אם
כי הוא נוטה לפרש גם על פי הקטיגוריות האחרות .גם כאשר רד"ק מאמץ את הקטיגוריה
הראשונה ,הוא מציע לפעמים פירוש יותר נטורליסטי לאירועים ,כגון בהנשמת הילד המת.
בקטיגוריה השנייה אפשר לכלול את הפסוקים שרד"ק מפרש על דרך המטפורה .וכפי שהצענו לגבי
פרשנים קודמים ,העובדה שרד"ק משאיר ברירה לקורא לבחור בין פירושים שונים מקרבת אותו
לגישת 'תגובת-הקורא' ומתוך כך גם לקטיגוריה השלישית .מבחינת מניעיו הפרשניים ,נראה שלפי
טלמדג' הושפע רד"ק מן החשיבה המדעית ששררה בספרד – הסמוכה לפרובאנס  --ולכן ביכר
פרשנות מציאותית לסיפורי נס ,ככל הניתן ,דהיינו ,שיקולים מן הסדר השני .ניכר המצע הפרשני
המשותף לו ולראב"ע :שניהם מניחים שהמקרא מדווח על הניסים שהתרחשו ,ולכן אין צורך
להוסיף על מה שדווח; שניהם מציעים פירושים נטורליסטים כאשר לדעתם הכתוב סובל זאת;
שניהם משאירים לפעמים לקורא את האפשרות לבחור בין אלטרנטיבות שונות.
רד"ק מחזק את המגמות הפרשניות שראינו אצל קודמיו :רשב"ם ,ראב"ע ,והרמב"ם .בחלק
מן הדוגמאות שהבאנו )הן בגוף העבודה ,הן בהערות השוליים( ניכרות לדעתנו תעוזתו הפרשנית
של רד"ק ונכונותו להסתכל באופן רענן ובלתי-מוטה על המסופר :סיבוב חומות יריחו כלוחמה
הנשמה
פסיכולוגית; כלכלת אליהו על ידי בני אדם; החייאת הילד על ידי אליהו באמצעות ְ
מלאכותית; 'רכב אש' כמטפורה ולא כתיאור עובדתי .ראינו שרד"ק מבטא באופן מפורש את
אמונתו שאלוהים סוטה מסדרי בראשית רק במקרים נדירים .גישה זו עשויה לסייע למורה
המבקש לקרב את המציאות המקראית לעולמם של התלמידים.

(1344)ו( ר' לוי בן גרשום – רלב"ג )1344-1288
רלב"ג היה פילוסוף ,מתמטיקאי ,ואסטרונום ,בנוסף להיותו מחשובי פרשני המקרא )ליימן,
 ,1982עמ'  .(710לדעת רלב"ג האדם הינו יצור רציונלי )הוסיק ,שם ,עמ'  (331ולא יתכן שהמקרא
ידרוש ממנו לוותר על הרציונליות שלו:
As to the relations of reason and belief or authority, Levi ben Gerson
shares in the optimism of the Maimonidean school and the philosophic
middle age generally, that there is no opposition between them (ibid, p.
)330
לרוב פירש רלב"ג על פי פשוטו של מקרא ,אם כי גישתו הפילוסופית השפיעה לפעמים על
פרשנותו ,ואילצה אותו לסטות מן הפשט )ליימן ,שם; דוגמאות בהמשך( .בניגוד לפילוסופים
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אחרים בני זמנו ,קיבל רלב"ג לרוב את ההיסטוריות של סיפורי הנס ,והסתייג מאליגוריזציה של
52

הסיפורים ; יחד עם זאת ,הוא ניסה לצמצם את חריגותם מסדרי הטבע )מניקין ,שם ,עמ' .(314
להלן כמה מדעותיו של רלב"ג בקשר לתופעה הניסית ,ופרשנותו לכמה סיפורי הנס:

 .1הגבלות על הנס
א .ה' יעשה נס בדרך כלל באמצעות גורמי הטבע ועם מינימום חריגות מן הטבע .לדוגמה,
ביחס לנס קריעת ים סוף כותב רלב"ג שה' ציווה את ישראל שיחרישו )שמ' יד ,יד( "כדי
53

שלא ירגישו המצרים איפה הם מצד קולם  ...ויזיקום אם בחצים אם באופנים אחרים" .
ה' גם סיבב את העניינים כך שרוח קדים תנשוב כל הלילה "כדי שיאות יותר להגלות חלק
מה מהים" )שם(.
54

ב .ה' לא יברא בריאה חדשה ,ולא יעשה דבר הסותר את עצמו )ראה פירושו ליהו' ד ,כ(.
באותו קטע מסביר רלב"ג שהנס איננו בריאה חדשה ,אלא ,תוצאה של זירוז תהליכים
טבעיים שקיימים ממילא.
ג.

55

רלב"ג סובר שלא יעשה ה' נס שישפיע על גרמי השמים )מלחמות השם ו ,ב ,יב; יהו' י,
יב( .כתוצאה מכך ,נאלץ רלב"ג לפרש את נס עמידת השמש בגבעון לא כפירושו המקובל;
הוא גורס שבציווי יהושע על עמידת השמש כוונתו היתה שבנ"י ינצחו את אויביהם תוך
56

זמן קצר ביותר ,עד לשקיעת השמש )הרחבה בפרק השביעי(  .זאת ועוד .כל נס נעשה
לשם מטרה מוגדרת ,ותמיד המטרה תהיה להיטיב ולא לפגוע .עמידת השמש והירח
57

מהווה פגיעה בעולם החומרי ,ולכן היא לא יכלה להתקיים בפועל .
ד .כמו כן ,לא השיב ישעיהו את הצל אחורנית כבקשת חזקיהו )מל"ב כ ,י( כפי שמשתמע מן
הפשט ,אלא –
 ...שזה המופת היה בצל לא בשמש בעצמו וכבר ידעת כי העננים המתנועעים תחת
השמש יביאו לפעמי' ניצוץ השמש בזולת מקומו הראוי לו ...
הוסיק מסביר )שם ,עמ' :(360

52

פירוש רלב"ג על התורה ,בראשית-שמות ,דפוס בומבירני ,דף יו ,עמוד ב; מניקין ,2003 ,עמ'  .315הרחבה בהמשך.
53
פירוש רלב"ג על התורה ,א ,ויניציאה ,1547 ,עמ' סט.
54
דוגמת אש קרה.
55
ראינו שלפי ריינס כך גם עמדת הרמב"ם.
56
סיבה נוספת לדחיית הפירוש המילולי היא נחיתות מעמדו הנבואי של יהושע לעומת משה .כמו הרמב"ם ,טוען
רלב"ג שגודל הנס תלוי במעמדו של הנביא המחולל אותו )מלחמות השם ,חלק ב ,פרק ט(.
57
מלחמות השם ,שם .מובא אצל ד' שוורץ ,תשנ"ט ,עמ' .42
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… there was likewise no change in the motion of the sun, but only in that
of the cloud causing the shadow.

 .2אופן התרחשות הנס ומטרותיו
א .בדומה לרמב"ם )אגרת תחיית המתים ,שם ,עמ' פט( טוען רלב"ג שה' עושה ניסים רק לפי
הצורך )פירושו ליהו' ח ,כט ,סעיפים ו ו-יד( או כדי לחזק את אמונת העם בה' או בנביאו )פירושו
לשופ' י ,ד ,סעיף ג( .מתוך כך מסתבר שלא יתרחש נס ללא קהל .על סמך תובנה זו ,גורס רלב"ג
שאשת לוט לא הפכה לנציב מלח ,למרות שכך משתמע מן הפשט:
ותהי נציב מלח )בר' יט ,כו( – ולא הסכמנו שיהיה אמרו ותהי נציב מלח שב לאשת
לוט ,כי ה' יתעלה לא יעשה המופתים כי אם לתועלת שייראו מלפניו ,והנה לא היה
שם מי שיראה זה המופת .ולזה נראה לנו שאמר ותהי נציב מלח שב לארץ סדום
ועמורה כי בהתהפך המקום ההוא נראה בו גפרית ומלח ,ולזה היה כמו נציב מלח.
ב .גם אם אלוהים יבטיח הצלחה במבצע מסוים ,אין הבטחה זו פוטרת את האדם מלעשות
מאמצים מצידו )ראה פירושו לשופ' י ,ד ,סעיף יא(.
ה'תועלת'

ג .ציינו למעלה את הסתייגותו של רלב"ג מאליגוריזציה ,על רקע חששו מאיבוד

האמורה לצמוח מסיפור התורה )בפירושו לבראשית ,דף יו עמ' ב( .עם זאת ,יש פעמים שיבכר
רלב"ג את הפירוש האלגורי .למשל ,את הנחש שבבראשית פרק ג מכנה רלב"ג "הכח הדמיוני" )שם,
דף טו עמ' ב( .מניקין מסביר מה הניע את רלב"ג לבחור בפירוש אליגורי בהקשר זה:
Since it is “despicable” that God would create the snake as a rational
creature and later reduce him to an inferior state, it is “very evident” that
the snake is to be taken as an allegory and not literally (Manekin, ibid, p.
58

315 ).
כפי שציינו למעלה ,לדעת רלב"ג הנס חייב תמיד לשפר מצב נתון ולא להרע אותו ,ולכן לא יתכן
שה' יפגע במעמדו של הנחש באמצעות הנס .תוצאת אליגוריזציה זו היא ביטול המימד הניסי
שבסיפור ,שהרי הנחש אינו מדבר .וכך מסכם פלדמן את גישת רלב"ג לניסים ) ,1997עמ' :(395-393

58

מניקין מצטט מתוך:
Gersonides` Commentary on Genesis (ed. B. Braner and E. Freiman), Jerusalem Maaliyot Institute,
1993, pp. 114-115.
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In general, Gersonides “naturalizes” the miraculous … (he) emphasizes
the fact that the Torah describes miracles as being brought about through
natural phenomena … The recipients of a miracle are those who are
worthy of having the providential plan concretized or manifested through
them.
מניקין מתאר אף הוא את גישת רלב"ג לנס )שם ,עמ' :(314
Miraculous events are not “programmed” (at creation) but the orders
governing them are, because they are part of the divine plan that governs
the sublunar universe. When the right historical conditions obtain, the
miraculous event will occur (italics in original).
לפי תיאורו של מניקין ,ה'הוראות' לביצוע הניסים הן חלק מן התכנית האלוהית השלטת מתחת
השמים.
השקפת עולמו של רלב"ג מושפעת מהיותו איש מדע ופילוסוף ,ומאמונתו שהתבונה ניתנה
לבני אדם כדי להבין את המציאות ואת דרכי ה' .פרשנותו הנטורליסטית את סיפורי הנס נובעת
בעיקר משיקולים של 'הסדר השני' ,דהיינו ,הרצון לשלב בין התבונה והתנ"ך .עם זאת ,מושפע
רלב"ג מן התיאורים המקראיים המדגישים את המרכיבים הטבעיים שבנס )כמו שראינו בפירושו
לשמ' יד ,יד( .בנוסף ,ראינו שרלב"ג ,כמו הרמב"ם ,מסתמך על הקביעה המקראית שנבואתו של
משה ייחודית ,כדי לנתח סוגים שונים של ניסים המתבצעים בידי נביאים שונים .שני העניינים
האחרונים שייכים לשיקולים מן הסדר הראשון ,אם כי נראה ששיקולי הסדר השני יותר
דומיננטיים בגישתו הפרשנית .מבחינת הטיפולוגיה ההרמנויטית ,רלב"ג משתייך לגישה הראשונה,
בעיקר ,אך מקבל גם את הגישה השנייה ,כאשר הפירוש המילולי אינו תואם את התבונה או את
עקרונותיו הפילוסופיים.

סיכום
בפרק זה ניתחנו מספר פירושים של פרשנים מסורתיים המשתדלים להפחית את המימד
העל-טבעי של סיפורי נס מסוימים .רובם דבקים בהבנה ה'פשוטה' של הביטויים שהם מפרשים,
ועם זאת הם מתעלמים לפעמים מן ההקשר של הביטוי ,על מנת להציע קריאה יותר נטורליסטית
)דוגמת פירושו השני של ראב"ע למשפט 'שמלתך לא בלתה מעליך'( .בחלק מן המקרים גם
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פרשנים שהם בדרך כלל רודפי פשט סוטים מן הפירוש הפשטי ,ומציעים פירוש מטפורי או
סימבולי )דוגמת פירושו של רד"ק לסיפור הנחש( .פרשנויות אלה באות בדרך כלל על רקע
רציונליסטי ,כאשר הפרשן אינו יכול ליישב את התיאור המוצע עם תפיסתו את המציאות או את
האמת .הגם שכל הפרשנים האלה מעידים על עצמם שהם מאמינים באפשרות של נס ,ניכר שהם
משתדלים במקרים שהבאנו לקרב את הנס עד כמה שניתן לטבע ,או לבטל כליל את המימד הניסי.
אלוהים בוחר כיצד להתגלות ,והוא מעדיף בדרך כלל לעשות זאת בטבע או באמצעות פעולתם של
59

בני אדם )הרמב"ם ,רד"ק ,רלב"ג( ,ועם זאת ,הוא 'נוכח' באירועים שאינם ְמ ֵפרי-טבע  .יש לציין עם
זאת שהמתודה המטפורית של חז"ל ושל חכמי ימי הביניים איננה זהה לרגישות המטפורית של
היום .החכמים שציטטנו מהם אינם מגבילים את עצמם למטפורות הקרובות לפשוטו של מקרא
)דוגמת פירושו של הרמב"ם שבני אדם הראשון מייצגים דעות שונות; ראה עמ'  .(139ואילו הקורא
המודרני ידרוש הוכחות טקסטואליות שיצדיקו את הפירוש המטפורי ,גם כאשר יזדהה עם המניע
בחנו את השאלה עם איזו גישה בטיפולוגיה
הפרשני לצמצם את המימד הניסי של הסיפור .כאשר ַ
מזדהה הפרשן ,ראינו שכולם מאמצים את גישה  ,1וחלק מוכנים לאמץ לעיתים תכופות יותר או
פחות את גישה  .2גישה  3רלוונטית לחלק קטן מן הפרשנים רק מבחינת נתינת חופש בחירה
מסוים לקורא להעדיף פירוש מוצע ,מה שכינינו סוג של 'תגובת-הקורא' .נראה אפוא שפרשן
מסורתי בימי הביניים לא יכול להסכים עם הקביעה שיש פער עקרוני בין מה שהמחבר/הטקסט
המקראי אומר ,לבין מה שהקורא מוכן לקבל .אם הוא חש במתח בין תפיסת עולמו לבין הכתוב,
הוא יבכר לפרש את הכתוב על פי גישה לא-מילולית או מטפורית ,ולא להשאירו ב'זרותו' .אי לכך,
גישה  3במהותה איננה באה בחשבון מבחינתו .גם גירסתו הדיאלוגית של גבריאל כהן לא מיושמת
על ידי הפרשנים המובאים למעלה ,כנראה בגלל העדפתם את דרך הפשט .הגם שכהן מוכיח
שלעיתים דרשו חז"ל את עומק פשוטו של מקרא ,עדיין קיימת מידה גדולה של 'דרשנות'
בפירושיהם ,המתבטאת בתוספת פרטים שאינם נמצאים בסיפור המקראי .בהקשר של סיפורי
60

הנס ,ראינו שהפרשנים שהבאנו נוטים דווקא לצמצם את התופעה הניסית ולא להרחיבה .
אשר למניעיהם של הפרשנים לפרש בצורה זו ,לרוב אין עדות ברורה בתוך הפירושים
עצמם .לפעמים הפרשן מסביר את דרכו הפרשנית הכללית בהקדמה לפירושו )כגון רס"ג וראב"ע(
או במקור אחר )כגון הרמב"ם( .עם זאת ,אין לרוב הסבר בתוך הפירוש הספציפי מדוע בחר הפרשן
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כך משתמע מדברי הרמב"ם באיגרת תחיית המתים ,שם ,עמ' צח-צט .היטיב לבטא רעיון זה הרמב"ן בניסוחו את
המושג 'נס נסתר' )ראה פרק ראשון ,הערה  .(13יש לציין שבמקרא עצמו משתמע המושג של נס נסתר או השגחה
נסתרת ,כגון בסיפור עליית יוסף לשלטון ,ובמגילת אסתר.
60
לדעתנו ,הפרשנים המאמצים את הדרך הפרשנית שמציג כהן הם רש"י וחזקוני .אין הם נידונים במסגרת עבודה זו.
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בכיוון שהוא מביא .גם כאשר הפרשן מסביר את עמדתו ביחס לנס – כגון הרמב"ם ורלב"ג – לא
תמיד ניתן לזהות את השורש הרעיוני לפירוש ספציפי שלו ,כלומר ,האם הוא מוּנע על ידי
שיקולים של סדר ראשון או של סדר שני .היו אמנם כמה מקרים שפרשנים הבהירו מדוע יש למתן
או לפרשן נס מסוים ,כגון :רצון לשלב בין השכל ופרטי הנס )רס"ג; הרמב"ם; רלב"ג(; רצון
להתאים את הסיפור לנורמות של התנהגות וטבע )רשב"ם; ראב"ע(; תפיסה שאלוהים בעצמו
מעדיף לפעול על פי כללי הטבע )הרמב"ם; רד"ק; רלב"ג(; רצון למנוע סתירות פנים-מקראיות
)הרמב"ם ,רלב"ג( .בהקשר זה נעזרנו בחוקרים שונים ,כגון סימון וטויטו ,שעמדו על מניעיהם של
ויישמנו את
פרשנים שונים ,בהתבססם על הרקע ההיסטורי והאקלים האינטלקטואלי בהם צמחוַ ,
דרכי העבודה שלהם גם על פרשנים אחרים.
הדבקות בשכל ,המובילה לרצון למתן
באופן כללי נראה כי יש מידה רבה של התאמה בין ֵ
את המימד הניסי של סיפורי המקרא ,לבין הדבקות בפירוש על דרך הפשט .אימוץ כללי לשון
וסגנון קפדניים משקף גישה יותר 'מדעית' לטקסט; הפרשנים הנ"ל מסתייגים מן החופש הלשוני
והסגנוני של המדרש החז"לי המאפשר לדמיון להפליג ,ולהוסיף נס על נס .אך יש ששתי המגמות
הללו מתנגשות .הטעמנו שהפרשנים הנבחרים נמצאים לא פעם בין הפטיש לסדן – בין הפטיש
של ה'פשט' )=גישה הרואה בהבנה המילולית אופציה מועדפת ,אם כי לא בלעדית( לבין הסדן של
הרציונליזם והריאליות .לפעמים וויתרו הפרשנים על השני כדי להיצמד לראשון – ה'פשט' דורש
הבנת סיפור הנס כמשקף אמת אובייקטיבית ,בלי לטשטש את המרכיבים העל-טבעיים .אך
לפעמים הקריבו את הראשון לטובת השני ,בנסיון 'לאחד בין התורה והמושכל' ,כדברי הרמב"ם.
במקרים כאלה נזקקו הפרשנים למספר תחבולות פרשניות על מנת לאפשר את החריגה מהפשט,
כפי שפירטנו למעלה .כפי שרוב הפרשנים לא הציגו באופן שיטתי את ההנחות הפילוסופיות
המביאות לידי מיתון הניסים ,כך בדרך כלל לא הציגו באופן שיטתי את הנחותיהם ההרמנויטיות.
גם כאן בולט הרמב"ם בהצגתו המפורשת והשיטתית של דרכי הפרשנות המשמשות אותו במצבים
אלה .מכל מקום ,בין אם המניע הוא פנים-מקראי ,בין אם הוא מתעורר כתגובה להשפעה
חיצונית ,או לשילוב בין השניים ,עדים אנו לתופעה ברורה של פרשנות נטורליסטית אצל מספר
פרשני ימי הביניים לחלק מן הניסים המדווחים במקרא.
כדי להבין את התופעה המתוארת למעלה במונחים של שוואב ,נציע את המודל הבא :בתוך
ה'סביבה' של פרשני המקרא המקובלים בעולם היהודי-המסורתי קיימת תת-קבוצה ,סביבה
נוספת ,מעין קהילה פרשנית מצומצמת יותר .קהילה זו נאמנה למסורת הכללית ,אבל בוחרת
לפרש בדרך ספציפית ,דרך ה'פשט' ,המבקשת לקרב את המציאות המקראית למציאות המוּכרת
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)כניסוחו של סימון( .מורים ,המגיבים לצרכים ולבעיות של התלמידים ,ורוצים לשנות את האתוס
הפרשני הרווח במסגרת החינוכית בה הם מלמדים ,מסננים מקורות ומשאבים מתוך המסורת
הפרשנית המקובלת .לרשותם עומד אותו קורפוס של פרשנות הפחות-ידועה ,והם עשויים לבחור
בה ,ולסגל אותה לצרכים המיוחדים של הסיטואציה החינוכית שלהם .פרשנות זו הופכת
ל subject matterשל הוראת סיפור הנס המקראי .החומר החדש הזה מכיל פרשנות לסיפור הנס
המקראי המדגישה את הטבע והפסיכולוגיה ,ודורשת בדרך כלל קריאה צמודה של הטקסט
המקראי.
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פרק חמישיcommonplaces: milieu/subject :
matter
תורתו של בובר בנושא סיפור הנס המקראי
בפרק הקודם ניתחנו מספר פירושים מתוך הפרשנות היהודית-המסורתית מימי הביניים,
שהיא פרשנות בעלת סמכות דתית עבור הלומד הדתי בימינו ,ונוכחנו לדעת שקיימת אצל מספר
פרשנים גישה נטרוליסטית לסיפור הנס ,שנועדה בין השאר להתמודד עם קשיים הנעוצים
בשיקולים מהסדר השני .בשל ִקרבה בין הקשיים מן הסדר השני שהם התמודדו איתם לבין
קשיים העשויים להטריד את הקורא המודרני ,נראה כי הדרך הפרשנית המאפיינת את הפרשנים
שנדונו עשויה לקרב את סיפור הנס לתודעה המודרנית של הלומד .עם זאת ,אין בגישה הזאת
תפיסה כללית וקוהרנטית לנס – פרשנים כמו ראב"ע ,רשב"ם ,ורד"ק אינם מטעימים ,למשל ,מתי
1

אמור הקורא לתפוס את הנס כמבטל חוקי טבע ,ומתי הוא אמור להבינו כמשתלב בטבע'  .זאת
ועוד .באופן כללי ,המחקר המדעי של מאתיים השנים האחרונות מנסה להיות 'אובייקטיבי' כלפי
הטקסט ,כלומר ,לעסוק בטקסטים ללא נגיעה אישית ,ומתוך המטרה לחשוף את מה שהיצירה
אומרת )פרנקל ,תשנ"ז ,עמ'  ;939ראה פרק שלישי ,עמ' .(96-95 ,91לעומת זאת ,פרשני ימי הביניים
ניגשים לטקסט המקראי מתוך נאמנות לו ומתוך עמדה רגשית-ערכית כלפיו ,המשעבדת את
2

הפרשנות ל'מסורת' ולשיקולים אחרים לא-אובייקטיביים .מעבר לבעיות מתדולוגיות אלה ,הגישה
של פרשני ימי-הביניים שהוצגה בפרק הקודם מציעה פתרון חלקי לבעיות שהצבנו בפרק הראשון
)עמ'  ,(50-39שהרי) :א( צמצום מרכיבים ניסיים איננו מסלק לגמרי את הדיסוננס הקוגניטיבי שבין
המדע למקרא ולכן חלק מן הפתרונות ה'טבעיים' לא יתקבלו על דעת מפקפקים מודרניים )כגון
החלפת הנחש המדבר עם מלאך המדבר( )ב( פרשני ימי-הביניים המסורתיים על פי עדותם
האישית מאמינים באפשרות של נס ואינם מתמודדים בפירושיהם עם תופעת הדה-מיסטיפיקציה
של המציאות ,שהיא תופעה שהתגבשה במאות השמונה-עשרה ותשע-עשרה )קלסי ]בתוך:
אליעדה[ ,1987 ,עמ' ) .(550ג( כמו שפרשני ימי-הביניים אינם מתייחסים לתופעת הדה-
מיסטיפיקציה ,כך אין בפירושיהם לנס הכרה בכמיהה לחוויות מיסטיות אישיות המאפיינת חלק
מן הנוער המודרני .פרשנותם את הנס איננה עוסקת אפוא בתופעה זו וממילא איננה מציעה
דרכים להפיק משמעות רוחנית אישית מסיפור הנס.
1

אפילו לרמב"ם אין משנה חד-משמעית בנושא הנס )ראה הערותיהם של קרייסל ורביצקי ,פרק רביעי ,עמ' .(135
2
ראה לדוגמה את דברי רס"ג על העדפתו את מסורת חז"ל על פני פירוש הפשט )צוקר ,שם ,עמ'  ;(192-191את
פירושו של ראב"ע לשמ' טו ,כב ד"ה ויסע; שם כו ,יח ד"ה ועשית; את פירושו של רד"ק לשופ' יא ,לא.
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כפי שהטעמנו בפרק הראשון ,בעיות אלה ,של התנגשות בין סיפור הנס לבין ידע מדעי
אימפירי ,של דה-מיסטיפיקציה של המציאות ,ושל נהירה אחרי תופעות מיסטיות ,אופייניות
לדורות האחרונים ,ולכן אין זה מפתיע שלא יבואו על פתרונן בספרות ימי-הביניימית .אמנם
ספרות זו התמודדה עם שאלות רוחניות ,וביניהן שאלת השילוב הנכון בין הפילוסופיה ובין
התורה )טוורסקי ,שם ,עמ'  ,(90-89אבל ברור הוא שאין היא עוסקת בשאלות שהתעוררו לאחר
זמנה כתוצאה מגילויים מדעיים ,מחד ,ומתובנות ספרותיות וסוציולוגיות שהתפתחו במשך
הדורות האחרונים ,מאידך .הולץ מטעים שהפרשנות הקלסית העלתה בעיות שאינן זהות לאלה
של תלמידינו ,וגם תשובותיהם לשאלות שניתן לכנותן 'עכשוויות' אינן תמיד מספקות מענה
ללומד המודרני ) ,2003עמ'  .(140כאמור ,הדגש על ה'אני' )ראה פרק ראשון ,עמ'  (34והחירות
לבחור את הזהות העצמית ,בלי להיות כבול בתוך מסורת מוגדרת )שם ,עמ'  ,(28אינם תופעות
המוכרות בימי הביניים; תופעות אלה צברו תאוצה בשנים האחרונות ,ומשפיעות בין היתר על
תפיסת האדם את כתבי הקודש ,בכלל ,ואת סיפור הנס ,בפרט .מסתבר שרק הוגה מודרני עשוי
להכיר אותן מקרוב ולהציע תורה כללית שתתמודד איתן .מרדכי )מרטין( בובר ,הוגה יהודי בן
המאה העשרים ,התייחס ישירות לנושא הנס המקראי ומהותו ,וטענתנו היא שתורתו בנושא זה:
)א( כוללת ואחדותית )ב( מתמודדת עם האתגר של התודעה המודרנית של המציאות והטבע )ג(
3

מתמודדת עם היעדר הפליאה ,מחד ,ועם הצורך בה ,מאידך )ראה פרק ראשון ,עמ'  . (49פרשנותו
4

של בובר מתמקדת במסר האקסיסטנציאלי של הסיפור ,ומתוך כך בשאלה כיצד חוו העדים את

3

הוגה מודרני נוסף שהתייחס לנושא סיפור הנס המקראי – אם כי בצורה הרבה יותר מצומצמת – הינו ליאו
שטראוס ) .(1973-1899עבור שטראוס ,המקרא הוא מצבור מקורות כתובים בידי סופרים שונים שאיגדו ואיחדו
ביניהם ויצרו את המקרא )שטראוס] ,בתוך:גרין )עורך[ ,1997 ,עמ'  .(120בתוך הספר הזה מצטייר אלוהים כל-יכול
שברא את העולם ,מתערב במה שמתרחש בו ,ומתגלה אל האדם .לדעת שטראוס ,אמונת היסוד של המקרא היא
שהאל ברא את העולם מתוך בחירה ואינו כבול לכללי טבע אלה ואחרים .אי לכך ,הוא יכול להתגלות למי שירצה,
ובאיזו צורה שיבחר .באותה מידה הוא יכול לחולל נס מפר-טבע אם ירצה ,ולפי המקרא אין דבר שיכול למנוע
ממנו לעשות זאת .אין כל דרך להוכיח אימפירית אם התרחשה התגלות או נס ,והמקרא ,שלא כמו הפילוסופיה,
מניח זאת כהנחת יסוד :אלוהי המקרא הוא אל 'השוכן בערפל' ,שומר על המסתורין שלו ,ואינו ניתן לתפיסה
רציונלית )שם ,עמ'  .(361-360ביחס למקרא ,כמו לכל ספרות 'גדולה' ,דוגל שטראוס בהרמנויטיקה של 'צניעות'
)כהן ,תשס"א ,עמ'  ,(194הרואה את הקורא כ'בן ברית' של הטקסט ,וכמי שמאמין שיש לטקסט תביעת אמת )שם,
עמ'  .(198מחברי המקרא מציגים את הבריאה והניסים כהתרחשויות היסטוריות ,ואין זה ראוי שהקורא יתיימר
להבין את הסיפורים בניגוד לכוונת מחבריו .לדעתנו ,שטראוס מנסה לחנך את הקורא להיות 'צנוע' ולהעניק
'תביעת אמת' לתפיסה שהאדם המודרני מתקשה להתחבר אליה ,כלומר לקרב את הקורא אל הטקסט ,וזו דרישה
תובענית שלא כולם מסוגלים או רוצים להתמודד איתה .בובר גם מעניק לטקסט 'תביעת אמת' ,אך אחרי שהוא
מתווה דרך לקרב את הטקסט אל הקורא ,ולא רק את הקורא אל הטקסט .בהקשר של הוראת סיפור הנס
המקראי ,אין לשטראוס 'בשורה' מיוחדת שתתרום לדעתנו לפתרון הבעיות שהצבנו בפרק הראשון ,או שתחדש
דרך הוראה שאינה קיימת בעולם החמ"ד .מאידך ,הוא מעניק ביסוס פילוסופי לתפיסה המסורתית של סיפורי הנס
כאירועים ממשיים.
4
אנו נגדיר 'מסר אקסיסטנציאלי' כתובנה שהאדם מגיע אליה לגבי משמעות חייו האישיים )מוריס ,1966 ,עמ' :(4
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האירוע ,וכיצד הוא עשוי להיחוות היום מחדש .כאקסיסטנציאליסט מדגיש בובר את הפרט ,את
בחירתו החופשית ,ואת חיפושו אחר משמעות ,ובזה הוא מתחבר להלכי רוח עכשוויים הפוקדים
גם תלמידים השייכים לעולם המסורתי )פרק ראשון ,עמ' .(34
בובר ,כידוע ,לא השתייך לעולם הדתי הנורמטיבי ,ולמרות זאת נראה שגישתו עשויה
לתרום תרומה סגולית לשיח הדתי והחינוכי בהקשר של הנס ,ובמיוחד בחמ"ד .כעת נטעים שבובר
מודע ללבטים ולספקות של האדם המודרני ביחס לתופעת הנס ,ומאידך הוא בעל התודעה
שבעולם המודרני חסרים ממדים רוחניים שהמקרא עשוי להשלים .כבעל מטען זה ,קרוב הוא
לדעתנו ל'סביבה' של העולם הציוני-הדתי של היום ,שכן אף 'סביבה' זו מתמודדת עם המתח בין
הערכים של העולם המודרני לבין אלה של העולם היהודי-המסורתי .בדרך שלו הוא משתית את
הנס על תפיסת עולם העשויה להעניק משמעות לניסים המקראיים באמצעות ניתוח סגנון הדיווח
שלהם .בפרק זה נחלק את הדיון במשנתו של בובר לארבעה :תורתו הדו-שיחית באופן כללי,
המקרא כמשקף את הדו-שיח וכמקור רוחני לעם ישראל ,יחסו של בובר לנס המקראי ,והשלכות
חינוכיות של משנת בובר על המגזר הדתי-לאומי בישראל .מטבע הדברים ,תהיה חפיפה מסוימת
בין החלקים ,משום שתורת הדו-שיח חובקת כתבים רבים ,ומשום שלבובר היתה תפיסה
הוליסטית של המציאות ,כפי שנוכיח בהמשך .ננתח את גישתו הפרשנית של בובר באמצעות
סיפור נס אחד )ההתגלות בסנה( ,אבל נדחה את היישום המפורט יותר של הפרשנות הדיאלוגית
שלו על סיפור נס לפרק השביעי ,בו נשווה בין שלוש קריאות שונות של סיפור אחר )העמדת
השמש בגבעון(.

(1965מרדכי )מרטין( בובר )1965-1878
בובר נולד בווינה ומגיל שלוש ועד גיל ארבע-עשרה התחנך אצל סבו ,שלמה בובר ,יהודי
מאמין וחוקר הספרות המדרשית ,שם קיבל חינוך יהודי תורני עשיר שכלל לימוד מקרא ,גמרא,
אגדה ומדרש ,יחד עם לימוד שפות זרות )פרידמן ,1981 ,עמ'  .(11-3בגיל עשרים הצטרף לתנועה
הציונית ,והאמין שהציונות חייבת להתבסס על התעוררות רוחנית .בהמשך היה בובר בין מרצי
האוניברסיטה העברית בירושלים.
(Existentialism) is the kind of philosophy which addresses each one of us – you, the reader, and me, the
author – in the most personal of ways. It asks us to ask ourselves what significance we can attach to our
presence in the world.
ורק האדם יכול לענות על השאלה הזאת ,מתוך חייו-הוא )שם ,עמ' :(14
… the ground of all reflection is human subjectivity … all pronouncements about the meaning of life
… originate in and therefore bear some relation to the meanings we individually find in our own
lives.
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א .תורת הדו-שיח
בובר ידוע כמי שפיתח את תורת ה'דו-שיח' וניסה ליישם אותה בכל תחום בחיי אנוש,
מתוך היותה "צורה יסודית של ההוויה" )א' כהן ,1976 ,עמ'  .(176הדו-שיח יוצר זיקה בין האדם
לזולתו; "האדם מתממש במלוא שיעור-קומתו רק ביחסו לאדם אחר  ...כאשר מתממשת זיקה זו
במלואה ,מדבר בובר על אב-הדיבור 'אני-אתה'" )קורצווייל ,1978 ,עמ'  .(17אופנהיימר מסביר
כיצד מתפתחת זיקה זו בין בני אדם .לפי שיטתו הדיאלוגית של בובר )בובר ,תשמ"ב ,עמ' (185
קיימת זיקת אמת אחת בלבד והיא זו שהולכת ונוצרת במפגש בין שני אישים כשהם
עומדים במלוא הוויתם הייחודית .מלכתחילה ה'אני' טבוע באדם; הוא שזור במסכת
התיחסותו האַפריורית אל היקום ,אלא שהוא מתגשם ומתממש אגב פגישותיו עם
ה'אתה' המתייצב לעומתו מדי פעם בפעם.
יש לציין שלא רק ביחס לזולת עשוי האדם לממש את הזיקה 'אני-אתה'; בובר מאמין שגם ביחס
לטבע או לחפץ ,האדם עשוי ליצור זיקה זו )בובר ,תשנ"ב ,עמ'  ;7-4ברגמן ,תשל"ג ,עמ' יז(.
לדעת בובר ,כאשר זיקה זו נוצרת בין בני-אדם ,היא כוללת שני אפיונים )קורצווייל ,שם(.
האחד הוא ה'בלבדיות' ,כלומר ,ההתמסרות הבלעדית של ה'אני' ל'אתה' ולהיפך ,גם אם לא בצורה
רציפה .האפיון השני הוא ה'הקפה' ,שהיא במילים של בובר" ,התרחבותה של המוחשיות של
עצמו ,מילויה של הסיטואציה שנחייתה ,נַכחות )כך!( גמורה של המציאות ,שבה נוטלים חלק" )על
המעשה החינוכי ,בתוך :תשנ"ב ,עמ'  .(254בובר מתאר קשר הכולל את ה'אני' וה'אתה' בעת
ובעונה אחת; האחד כאילו מכיל את השני בכך שהוא תופס את נקודת הראות הן של עצמו הן של
זולתו ,ועם זאת שומר על גבולות ברורים בין שניהם ואינו מאבד את עצמו.
לעומת הזיקה 'אני-אתה' ,קיימת הזיקה 'אני-לז' ,המאפיינת את רוב קשרינו עם העולם
הסובב אותנו ,ועם עסקינו היומיומיים )בובר ,תשנ"ב ,עמ'  .(27במקרה הזה ,הזולת נחשב ל"חפץ
בין חפצים" או ל"צרור רופף של תכונות בנות שם וכינוי" )בובר ,שם ,עמ'  ;(7יש ביחס הזה מן
המעשיות ,התועלתנות ,וטמונה בו הסכנה של בידוד וניכור מבני אדם אחרים .האדם חש יחס
פונקציונלי כלפי אנשים אחרים או עצמים ,הנתפסים כאובייקטים ולא כסובייקטים )ברגמן ,שם,
עמ' יד-טו( .ואילו היחס אני-אתה טומן בחובו את האפשרות להתעלות מעל ליומיומי ולהגיע
מעבר לחלל ולזמן ,אל מפגש עם הזולת – בשלמותו )בובר ,שם ,עמ'  .(27כאשר ה'אני' מביא את
ֵ
כל-כולו אל ה'אתה' בכוליותו ,נוצרת האפשרות להשתנות מבחינה רוחנית )ברטמן ,2000 ,עמ' .(86
)על הקשר בין רעיון זה למונח המקראי 'ידע' – ראה בהמשך(.
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הזיקה הבסיסית והטהורה ביותר של 'אני-אתה' היא זאת שבין האדם ואלוהים )האני-
הנצחי( .אם האדם מצליח ליצור זיקת אמת עם האל ,זיקה זו מקרינה על כל יחסו לעולם,
ִ
ומאפשרת קשרי אני-אתה עם בני אדם אחרים ,אשר מבעדם משתקפת זיקת האני-הנצחי )בובר,
שם ,עמ'  .(62וכך הוא כותב:
הגענו להכרה ,כי אותו ה'אתה' המוביל מאדם לאדם ,זהה הוא עם ה'אתה' היורד
אלינו מהאלהי והעולה מקרבנו אליו  ...הבעיה היא לתפוס אל-נכון את השווה בשתי
ההתייחסויות האלה על אף השוני הבולט ביניהן .שתי המצוות המקראיות' ,ואהבת
את ה' אלהיך' ' ---ואהבת לרעך כמוך' ,כיונו את מבטנו לשקיפותו של ה'אתה'
המוגבל אבל גם אל החסד של הבלתי-מוגבל להופיע בכל מקום שרצונו בכך ובדרך
5

הנראית לו .
במקום אחר מטעים בובר שהדרך להגיע לזיקה זו איננה בדרכים מיסטיות או בהתבדלות
מבני אדם ,אלא דווקא מתוך "הממשות של חיי-העולם המקודשים" )תשנ"ב ,עמ'  .(61מדברים
אלה מבין קורצווייל )שם ,עמ'  (25שבובר מאמין שהאדם המשכיל ליצור 'אני-אתה' עם זולתו יוכל
ליצור זיקה דומה עם בורא עולם .קשר 'אני-אתה' אנושי אינו ממצה את הרצון של האדם לחיות
על פי מודל זה ,והוא שואף להגיע לשיא הזיקה הזאת ביחסו לנצחי.
מתוך כל הנאמר לעיל ,ניתן לסכם שבובר רואה בעולם שני סוגים של יחס' :אני-לז' ,ו'אני-
אתה' .ביחס הראשון האדם אינו מתייחס לכוליותו של הזולת ,אלא לחלקים ולתכונות שבו .זיקה
זו מתאפיינת בפונקציונליות :ה'אני' שואל מה הוא עשוי להפיק מן ההיכרות עם הזולת ,שהוא
עבורו 'אובייקט' .ואילו ביחס 'אני-אתה' ה'אני' מביא את כל-כולו לקשר ונפתח ל'סובייקט' העומד
מולו בכל אחדותו .בזיקה זו יש פוטנציאל לדיאלוג ,כאשר כל צד בדיאלוג פתוח לאפשרות
להשתנות כתוצאה מן הקשר הנוצר .הביטוי הנעלה ביותר של זיקה זו הוא בקשר אני-נצחי ,בו
האדם מקיים דיאלוג עם אלוהיו.

ב .המקרא והחשיבה הדו-שיחית
בובר גילה במקרא את ביטויו המובהק של הדו-שיח )א' כהן ,שם ,עמ'  .(174על השאלה
כיצד מתבצע דו-שיח בין האדם לאלוהים ,הטעים בובר שהדגם המושלם של דו-שיח זה נמצא
במקרא:

5

 Buber, Werke I, Muenchen: Koesel Verlag, 1962-1964, pp. 301-302,מצוטט ומתורגם בידי קורצווייל,
שם ,עמ' .24
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אין לך בכל הספרים הללו )הספרים הקדושים של האומות האחרות ,ר.ו (.שום ספר
כמו זה של המקרא שהדו-שיח בין השמים והארץ ממלא את כל חללו .הוא מספר לנו
על אלהים הקורא לאדם וחוזר וקורא אליו ,ועל האדם הקורא לאלהים וחוזר וקורא
אליו  ...זה גופה של תורה הממלאה את חללו של המקרא ,שחיינו הם שיחה בין
6

מעלה ומטה )תשי"ג ,עמ' מה-מו( .
ומסביר וייס )תשל"ח ,עמ' :(10
תהיה הסיטואציה ההיסטורית ויהיה הלבוש הספרותי אשר יהיו – בין זה סיפור או
שיר ובין קינה או נבואה – לעולם אין הוא אלא קריאה הקוראת את ישראל
להתייצב לפני אלוהיו בדו-שיח חי ,בדו-שיח של החיים ,שבו ה'אני' הנצחי פונה אל
הקרבה של 'אתה' ,מכיוון
ה'אתה' האנושי .ישראל זכאי לפנות אל אלוהיו מתוך ִ
שהוא ,אלוהיו ,פונה אליו ראשונה ב'אנוכי' ,ב'אני' האלוהי שלו.
אין זה קל לתרגם את הרעיון של זיקת אני-אתה ביחס לאדם-אלוהים למונחים ארציים.
ברור הוא שבובר מצפה שדו-שיח זה יתקיים בתוך חיי שעה ,כאשר האדם חש שהוא 'קרוא' ,והוא
מרגיש קרוב ל'אתה הנצחי' .לטענת אופנהיימר ,גישתו של בובר דוחה את הגישה של רודולף
אוטו שהחוויה הדתית נגזרת מן התחושה שאלוהים הוא 'האחר לגמרי'" ,בבחינת מסתורין שאין
להכילו בשפת אנוש" )אופנהיימר ,תשנ"ג ,עמ'  .(2פועל יוצא מתחושה זו של 'אחרות' הוא
התפיסה שרק לקיום האל יש בסיס אמיתי; קיומו של האדם הוא פיקציה ונטול-ערכיות )שם( .אי
לכך ,הקשר בין אלוהים ואדם מושתת על תלותו של האדם באל .ואילו לפי בובר ,אין התלות
מהווה הבסיס לקשר זה ,אלא דווקא ההדדיות ,ולכן הביטוי המובהק לקשר הוא הדיאלוג )שם,
7

עמ'  . (4אין קשר זה מבוסס על שוויון ,שהרי האב הוא אדון והבן כפוף לו .עם זאת ,מטעים בובר,

6

בובר אינו היחיד בין הוגי וחוקרי המקרא המזהים את הדיאלוג כצורה דומיננטית במקרא .השווה מיולנברג ),1965
עמ' :(19-18
… we shall come to understand that the God in whom Israel found the source of her life and
destiny was a speaking God and that Israel responded to his speaking in hearing and answering. In
the pages of the Bible we listen to a God who is addressing, telling, recounting, informing,
proclaiming, witnessing, exhorting, calling, admonishing, warning, teaching, and announcing. It is
to a God who acts in these particular ways of speaking that Israel is called to respond. So we hear
the people answering in many different ways according to the kinds of words that are spoken to it in
a particular historical situation.
7
בובר ממחיש את הקשר הזה בתיאור הבא )תשנ"ב ,עמ' :(66-65
האלוהים והאדם  ...שני נושאיה של אב-הזיקה שמבחינת יחסו של אלוהים אל האדם הריהי שליחות ,צו ,ומבחינת
היחס של האדם אל האלוהים סכייה והקשבה ,וביחס בין שניהם  -דעת ואהבה ,שבה הבן כופף עצמו  -אף על פי
שהאב שוכן בו ופועל בו  -בפני 'הגדול ממנו' ומתפלל אליו.
בס ֶפירת ה'ביניים':
המפגש של 'אני-אתה' ,הן בין בני אדם ,הן בין האדם והאל ,מתרחש ְ
)הזיקה( מתרחשת והולכת לא בנפש אלא בין האני ובין האתה )בובר ,שם ,עמ'  .(62ופרידמן מסביר:
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8

אמורות לשרור אהבה ודעת )במובן המקראי ,של קרבה ,בחירה ,היכרות עמוקה ( בין אלוהים
ואדם .הזיקה בנויה על החירות שכל צד נהנה ממנה) ..." :ש(אלהים עושה עצמו חלק לבריותיו
ושותף בגורל חירותם) "...תש"ך ,כרך א ,עמ'  .(19בובר אף צועד צעד נוסף כאשר הוא טוען
שהזיקה בנויה על הצורך של כל אחד בזולתו:
יודע אתה בתוך לבך תמיד שהנך זקוק לאלהים יותר מכל .וכי לא ידוע לך שאלהים
במלוא נצחו זקוק גם לך? וכיצד היו קיימים בני אדם אלא אם כן אלהים היה זקוק
להם ,וכיצד היית קיים אתה? זקוק אתה לאלהים כדי להיות ואלהים זקוק לך לשם
9

זה שהוא משמעות חייך )תשנ"ב ,עמ' . (63-62
הקשר בין אלוהים ואדם בנוי ,אם כן ,על בחירה מתוך חירות ,הדדיות ,והזדקקות .כאמור ,המקרא
ביטא לדעת בובר את הקשר הזה במלוא עוצמתו.
מה עוד היה המקרא עבור בובר? בובר עמד על הקשר בין החזרה לארץ ישראל ,חידוש
השפה העברית ,ועיון מחודש במקרא .הוא טען שהחזרה הפיסית לארץ ישראל איננה חזרה מלאה
10

לשורשים ,כל עוד לא חוזרים גם לשפה העברית וגם למקרא )הומאניות מקראית  ,עמ'  .(37בניין
הארץ כולל עיצוב של העברי החדש ,ואותו עברי מעצב את עצמו על ידי בחירת הערכים הנראים
לו כחשובים ,מתוך המכלול של המורשת היהודית .בובר גרס שאין לחוש מחויבות כלפי אמונות
ודעות או אורחות חיים מן העבר ,שהרי חופש הבחירה הוא זכותם המובהקת של יחידים ושל
חברות )שביד ,תשמ"ג ,עמ'  .(577מאידך" ,אדם עברי יכול להיות רק מי ששמע את הקול המדבר
אליו במקרא העברי ונענה לו בחייו" )בובר ,שם( .על המחנך העברי לפתוח את תלמידיו למקרא
משום שהוא אחד מ"תעודות רוחנו הגדולות" אשר יש בו "זרמי הכוחות הקדמונים" הראויים
In the most powerful moments of dialogue, where “deep calls unto deep” … is the place where I and
Thou meet, the realm of “between”. Only from this knowledge of the eternal meeting of the One with
the One can we recover the genuine person again and establish genuine community (Friedman, 1981, p.
281).

 8בובר מפרש את הביטוי 'כי ידעתיו' )בר' יח ,יט( :הביא אותו על ידי בחירתו בסוד קירבתו
ביחסי-גומלין אתו )תשל"ח ,סגנון המלה-המנחה בסיפורי התורה ,עמ'  .(297ואילו משה מבקש
מאלוהים :הודיעני נא את דרכך ואדעך )שמ' לג ,יג( שפירושו 'מלווה בנוכחותך' )שם ,המליה-
המנחה ואב-הצורה של הנאום ,עמ'  .(305ובמקום אחר הוא מסביר':דעת' משמעותה כאן
)הכוונה למזמור א בתהלים( נגיעה ,לכידה ,המוציאה את ה'מיודע' מתוך עמיתיו ומעמידה
אותו במגע עם 'היודע) '.בובר ,שם ,הצדק והעוול על פי צרור מזמורי תהלים ,עמ' .(142
9

א' ברקוביץ מתנגד נמרצות לעמדה זו ,1962) :עמ' :(60
It is reasonable to say that if God did not want man to be, he would not exist… But to go on from there
and conclude, since God wants man, He needs him, or wants to need him, is poor theology … The need
in the Biblical encounter is all man`s. It is of the very essence of that encounter that man experiences
his entire being as one great need that can only be satisfied by the One who is infinitely needless.
אבל ראה את המדרש המצוטט בפרק השמיני ,הערה  ,8המרמז שה' דווקא 'תלוי' בעם ישראל.
10
בפרק זה נציין את שמות הפרקים שנתן בובר בספריו .אם אין ציון אחר ,הפרקים באים מתוך הספר :דרכו של
מקרא )הוצאת ביאליק ,תשל"ח(.
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להינסך "לתוך חיי השעה" )בובר ,תשכ"א ,עמ'  .(398בובר גילה במקרא את חיי החומר ובעיקר את
חיי הרוח של האומה לדורותיה; הוא קרא בו את תיעוד האמונה הישראלית .וכך הוא כותב על
מרכזיותו של התנ"ך במחשבה הישראלית )בן-דורנו והמקרא ,עמ' :(41
מיום שבא ספר זה לעולם הוא מתייצב בכל דור ודור; ואין לך דור שאינו מתווכח
עמו ,ואין לך דור שאינו מתיישב עמו .אי אתה אומר ,שהדורות יוצאים להקביל את
פניו ברוח נמוכה ומוכנה לשמוע את דברו; הרבה פעמים הם נענים לו במורת רוח
ובזעם גדול .אבל תמיד הם עוסקים בו כעושים בחייהם ,מתייצבים לפניו בגבול
מציאותם.
המקרא שימש אפוא לדעת בובר מקור השראה עבור היהודי בכל הדורות ,ובמיוחד בדורות
האחרונים; מקור שמחבר את היהודי לרצף ההיסטורי של עמו )שביד ,שם ,עמ'  ;(576מקור שאי
אפשר להתעלם ממנו ,גם אם לא מזדהים איתו; מקור שתובע התייחסות .דווקא בדור של 'שיבת
ציון' ,בו עובר היהודי הגלותי שינוי מהותי ,הן במצבו החומרי ,הן במצבו הרוחני ,מייחל בובר
שהמקרא יהווה מורה דרך לחיבור בין החומר והרוח.
דרכו של בובר בחקר המקרא משקפת גישה זו) ,אופנהיימר,תשמ"ב ,עמ' :(157
שלא כחוקרי מקרא שבגין מלאכתם רואים את עצמם כפילולוגים וכהסטוריונים
המבקשים את האמת ההיסטורית האוביקטיבית  ,במידה שהיא בהישג יד אדם ,ניגש
בובר אל המקרא כהוגה דעות ,בן תנועת התחיה היהודית המחפש במקרא את
האמת שלו ושל דורו.
אין זה אומר שבובר מתעלם מן הפילולוגיה ומן ההיסטוריה:
אופן קריאתו אינו אפוא תיאולוגי אלא פילולוגי  ...הקריאה שהוא קורא במקרא היא
על-הסטורית ,לא אל-הסטורית .וקריאה על-היסטורית לדעתו מותנית דווקא בקריאה
היסטורית )וייס ,תשל"ח ,עמ' .(11
ברם ,מגמתו העיקרית של בובר בחקר המקרא לטענת אופנהיימר היתה להתחקות אחר
האמונה החיה של עם ישראל ,והוא האמין שניתן להגיע לעולם האמונה של המקרא ,אם
מקשיבים לקולו ולשפתו .הניסיון לחדור לעולם זה ולפענח אותו איננו רק לשם הבנת העבר.
בובר האמין שדרך חדירה לעומק המקרא ,דרך הקשבה לקולות המקרא ,הקורא-שומע עובר תהליך
המשנה אותו וגורם לטרנספורמציה אישית )הרחבה בהמשך(.
היהודי אם כן עשוי לגבש את זהותו באמצעות עיון במקרא ועמידה על מסריו המרכזיים.
ציינו למעלה שבובר ראה במקרא גם את מקור חיי החומר וגם את מקור חיי הרוח של האומה
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הישראלית .ברם ,מבחינתו אין להפריד בין השניים ,שהרי" :פירוד תחומיהם של רוח וטבע זה מזה
11

בשקר ובעוון יסודו" )בן דורנו והמקרא ,עמ'  . (57ללא תשתית גשמית ,אין לרעיון הרוחני במה
להיאחז; אי אפשר לנתק את המסרים והערכים המקראיים מן הסיטואציות המוחשיות שמתוכן
הם נלמדים )ציונים לחוגי תנ"ך ,עמ'  .(363גם הנס אינו מנותק מן העולם הממשי-הקונקרטי,
ותמיד "טבוע הוא בחותם ההיסטוריה" )הנס על הים ,משה ,תשנ"ט ,עמ'  ;105הרחבה בהמשך(.
כמו שבובר מקשר בין הממשי והרוחני ,כך הוא מקשר בין המישור של 'בין אדם למקום'
12

לבין המישור של 'בין אדם לחברו'  .בקישורים אלה ממחיש בובר את מה שאנו רואים כתפיסתו
ההוליסטית את המציאות .הבחנות בין המוחשי והאידאי ,ובין האלוהי והחברתי ,אינן קיימות
מבחינתו .בובר דוגל באמונה שההוויה היא בעצם אחדותית ,על אף הסתירות והניגודים שהאדם
רואה וחווה בחייו ,והמקרא משקף אחדות זו )א' שפירא ,תשס"א ,עמ'  .(698זאת "אחדות חיה-
דינמית" )שם( המלכדת את כל התחומים בהם עוסק בובר ,ובסיסה בחשיבה האישית-אורגנית
שלו .חשיבה זו אינה חותרת לאובייקטיביות מדעית בטקסטים שבובר בוחן ,אלא לתכלית רוחנית-
ערכית )השווה אופנהיימר ,למעלה( ,וחתירה אישית זו מוצאת את ביטויה בניתוחיו וביצירותיו
הרבים של בובר )שם ,עמ'  .(700בובר מוצא קשרים בין הדיסציפלינות בהן הוא מעיין )שם ,עמ'
 ,(699ולמרות הסתירות הקיימות ,אין הן "מפלגות" )שם ,עמ' " :(700הניגודים והקרעים המציינים
עולם זה )של בובר( מתגשרים ומתלכדים בתוככי האחדות האורגנית שלו" )שם( .בובר מצביע על
האחדות שבמקרא באופן מפורש ,כאשר הוא קורא למקרא "ספר אחד  ...שהוא ויעודה של
משפחת-אדם עם 'פליא-שם' )=אלוהים( אשר קרא אליה ,והיא קראה לו" )בן דורנו והמקרא ,עמ'
 .(41ניתן למצוא את מימד האחדות גם בתיאורו של בובר את הזמן בתפיסה המקראית :למרות
שלדעת בובר המקרא מציג שלוש נקודות זמן עיקריות" ,הבריאה 'בראשית' ,והגאולה 'באחרית'"

11

לדוגמה ,בנתחו את פרשת הביכורים )דב' כו ,א-יא( מקשר בובר בין פרשה זו לבין האמור ביר' ב ,ג :ק ֶֹדשׁ ִי ְשׂ ָר ֵאל

אשׁית ְתּבוּאָתֹה .ועל כך הוא כותב:
ַלה' ֵר ִ
העולם הוא שדה האלהים ,העמים נטיעתו ,ישראל ראשית תבואתו .כמו שהאיכר מביא את ראשית תבואתו שנה
בשנה ,כך ישראל מביא את עצמו בבחינת ראשית קציר-עולמו )ביכורים ,עמ' .(86
ומזהיר בובר )שם(:

12

אסור לתת להשקפה כזו מובן רוחני גמור ולשלול ממנה את תוכנה המוחשי ,שבלעדיו אין קיום לתוכן
הרוחני .שום סמל אין לו חוויה אמיתית ברוח אם אין לו הוויה אמיתית בגוף) .הדגשה שלי ,ר.ו .(.כדי
שישראל ייעשה ראשית תבואת האל ,יש צורך בארץ הממשית כשם שיש צורך בעם הממשי ...
בובר מדגים זאת בהסתמכו על המילה המקראית הנדירה 'וינפש' )בן דורנו והמקרא ,עמ'  ,(57-56המופיעה שלוש
פעמים .בובר מנתח שתיים מהיקרויותיה ,הראשונה בהקשר של מנוחת אלוהים ביום השביעי )שמ' לא ,יז(,
והשנייה בהקשר של מנוחת בן האמה והגר )שם כג ,יב( )הפעם השלישית היא אצל דוד ואנשיו בבריחתם
מאבשלום ]שמ"ב טז ,יד[( ומסקנתו" :אלוהים ועני ואביון אינם בפירוד זה מזה ,אלא מרום וקדוש שוכן עם דכא
בספירות העליונות אלא בתוך המציאות היומיומית.
הקרבה האלוהית יחפש אותה לא ְ
ושפל רוח" .מי שמבקש את ִ
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ו"ההתגלות מכונסת ,כביכול ,באמצע" )בן-דורנו והמקרא ,עמ'  ,(47אין להפרידן הפרדה מוחלטת,
שהרי הן –
דרות זו בצד זו בבחינת אמת חיה :שאלוהים 'מחדש בכל יום מעשה בראשית' ,אבל
גם מקדים בכל יום מעשה-באחרית )שם(.
בתוך ציר הזמן של בריאה – התגלות – אחרית" ,אין המקרא שם באמצע שבין הראשית ובין
האחרית דבר שאירע פעם אחת ,אלא אמצע שהוא בתנועה ,שהולך סחור-סחור" )שם ,עמ' ,(45
והוא ההתגלות ,העשויה להתרחש בכל רגע ,וללא התראה" :זו התפיסה שתפסני דבר אחר" )שם,
עמ'  ,(48דבר התוקף אותו מבחוץ ,דבר שהוא מרגיש כ'נתינה' שהיא 'התגלות' )שם( .התחושה
הזאת לדעת בובר מביאה את האדם להכיר גם ב'בראשית' וגם ב'אחרית' ,וכל שלושת המומנטים
האלה נחווים על ידי האדם ברגעים שונים בחייו )שם ,עמ' .(51-47
מישורי האלוהי והאנושי ,ובין זמנים שונים ,כך הוא
ֵ
כמו שהמקרא מאחד בין בשר ורוח ,בין
מאחד בין ז'אנרים ספרותיים )לשונה של בשורה ,עמ'  .(283-272אין מידור של סיפור ,חוק ,מוסר,
13

דבקותו של בובר באחדות המקרא ,הוא הכיר היטב את הגישה
מחשבה ,ופולחן  .ברם ,למרות ֵ
הביקורתית למקרא ,ואף הודה שהמקרא מורכב ממקורות שונים )שליחותו של אברהם ,עמ' ;66
ציונים לחוגי תנ"ך ,עמ'  .(365-364ועם זאת ,הוא לא הזדהה עם דרך הלימוד בה עיקר ההשקעה
נתון לזיהוי תעודותיה של הספרות המקראית .על התוצר המוגמר של התנ"ך כתב:
לכתובים מקראיים יש לגשת כאל כתובים שבמקרא ,כלומר :בבחינת אחדות ,שאם
כי נתהוותה ,נתלכדה מיסודות רבים ושונים ,שלמים וקטועים ,אחדות אורגאנית
אמיתית היא ,ורק באשר היא כזאת ניתן להשיגה באמת )ציונים לחוגי תנ"ך ,עמ'
 ;364הדגשה במקור(.
גם לגבי נוסח הטקסט ,הסתייג בובר מנסיונותיהם של חוקרי מקרא לשנות את הנוסח
14

כאשר הטקסט נראה להם משובש  .הוא התייחס למקרא כאל ישות מלוכדת ומאוחדת ,בעלת
15

נוסח המשקף נאמנה את המסורת הספרותית שנזדככה לאורך שנים  .האחדות שמבטא המקרא
מקורה במהות האל ,המתאפיינת בכך -
13

ראה את ניתוחו לבמ' טו ,א-טז )לשונה של בשורה ,עמ'  (283ולשמ' כח ,יג-כ )שם ,עמ' .(282
14
וכך כתב )ציונים לחוגי תנ"ך ,עמ' :(362
נוסח ,אפילו מתקשה אתה להולמו ,חייב אתה להיאבק עמו עד-תכלית עד שלא תחליט ,מתוך הרגשת עוגמה
של ויתור לאין-מנוס בלב ,להגיה אף תנועה אחת לא ככתבה  ...אין לך דבר זול מלפסוק שכאן הנוסח הוא
מוטעה ,ולדמות בנפשך כאילו יש ביכולתך להגיע אל מאחורי נוסח זה ומתוך כך אל נוסח מתוקן.
15
בובר ספג ביקורת מצד חוקרי מקרא אחרים על עמדה זו ועל המתדולוגיה שלו בחקר המקרא .מקובל בחקר
המקרא שחוקר חשדני לגבי מקוריותו של נוסח המסורה ,והוא בודק אותו באמצעות כלים פילולוגיים וספרותיים,
ובהשוואה לנוסחים אחרים ,ואילו בובר ניגש לנוסח המסורה מתוך אמונה שהוא האותנטי ביותר .בנסיונו
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)ש(אין מלכות רוח ומלכות טבע ,זו לעצמה וזו לעצמה ,אלא יש מלכות אלוהים
נהיית; ואלוהים אינו רוח ,אלא דברים אלה שאנו מכנים להם בשם רוח ובשם טבע -
שניהם מקורם באל ,וגדול כוחו משניהם בתכלית הגדולה ומלכותו קונה את מלוא
כבודה באחדותה הגמורה של רוח וטבע )תש"ך ,כרך א ,מוקדי הנשמה היהודית ,עמ'
16

. (198
17

האחדות משפיעה על כל שאלות היסוד שמעלה המקרא  ,והיא תובעת מן האדם ל'אחד' בין
חלקיה השונים של ההוויה )שביד ,שם ,עמ' :(606
 ...שנסלק את המחיצות שבין תחומי הקודש והחול שבחיים .הוא תובע שנקדש את
החיים האישיים והחברתיים בכל היקפם.
המקרא משמעו 'קריאה' אל כל אחד ואחד באשר הוא )פישביין ,1988 ,עמ'  ,(8והוא תובע מן
האדם להציב את עצמו ואת חייו מול המצע המקראי:
לא "חזרה אל המקרא" אנו תובעים; אנו נתבעים לחזור ולקבל עלינו את חיי
האחדות ככתוב ,עם שאנו אוחזים בכל ישותנו בחבלי הזמן וכל משא החליפות
בהוויתנו המאוחרת רובץ על הנפש ) ...בן דורנו והמקרא ,עמ' .(58
כדי לשמוע את הקריאה חייב האדם לעיין שוב ושוב בטקסט המקראי ,ובעיקר לפתוח את
האוזניים לקולות הבוקעים ממנו .לטענת בובר ,השמיעה חיונית להבנת המקרא משום שהמקרא
להוכיח את האחדות הפנימית של המקרא ,הוא לא התייחס מספיק לדעת טלמון להבדלים המהותיים בין חלקי
המקרא ,לסתירות הפנימיות ,ולמגמות המושכות לכיוונים הפוכים )טלמון ,1976 ,עמ'  .(205-200לדעת מיולנברג
) ,1967עמ'  ,(392בובר לא תמיד היה ער להשפעות היסטוריות כלליות על המסופר במקרא .לטענתו ,בובר גם לא
תמיד טרח להשוות בין שפת המקרא לבין שפות עתיקות אחרות ,כדי להגיע למשמעות האותנטית של מילה.
16
בובר מדגים תפיסה זו של מהות האל בפירושו לבר' א ,ב :ורוח אלוהים מרחפת על פני המים .בדרך כלל ניתן
לחלק את הרוח לשניים :או דבר שבטבע ,כלומר ,משב אוויר ,או עניין רוחני .על זה מעיר בובר )בן-דורנו והמקרא,
עמ' :(53
אבל כאן ,במקום שנאמר לראשונה ,לא נאמר על דרך חילוקן של השתיים זו מזו ,אלא על דרך אחיזתן זו בזו.
רוח אלוהים הנושפת והנושבת אינה התגלות בחינת טבע ואף לא בחינת רוח ,אלא שניהם כאחד; זו הנשיבה
היוצרת ,שמביאה את שניהם ,גם את הטבע וגם את הרוח ,לכלל הוויה.
17

לדוגמה ,שואל בובר מהי התייחסות התורה לתאווה ,והוא מבסס את תשובתו על הפסוק 'ואהבת את ה' אלוהיך

בכל לבבך' )דברים ו ,ה( )אמונת ישראל ,עמ'  .(185-184אנשים נוהגים לכנות את התאווה 'רע' ,אבל היא רעה רק
כאשר היא תועה ,ומסרבת לקבל את הדרך העולה לאלוהים .בלא תאווה אין האדם יכול לעבוד את קונו ,ואינו יכול
לחיות חיים של אמת .התאווה היא כוח היצירה ,המדרבנת את האדם למצות את יכולותיו .בובר מצטט את דרשת
חז"ל לביטוי 'בכל לבבך'– לעבוד את האלוהים בשני היצרים ,ביצר הטוב וביצר הרע )ספרי דברים פסקא לב ד"ה בכל
לבבך ,עמ'  .(55בובר מוצא כאן בסיס לתפיסתו שהאדם צריך להכריע ,ולמשוך את כל יכולתה של התאווה לצד הדרך
ומתגבר אותו; ישנו אם כן חיבור בריא בין
של אלוהים .היצר הרע אינו מתבטל בפני היצר הטוב ,אלא מצטרף אליוַ ,
שני היצרים .השווה לדברי אורבך ,להלן ,הערה .30
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אורלית ,ורק אחר כך הפך לטקסט כתוב .בובר מוכיח זאת בין ה ֶיתר על
נמסר לכתחילה בצורה ַ
סמך מילים חוזרות ועל קיומה של 'המילה המנחה' ) ,(leitwortהמצביעות על ה'דבריות' של
הטקסט )סיגנון המילה-המנחה בסיפורי התורה ,עמ'  ;299-284וייס ,שם ,עמ'  ;(33-15קודם סיפרו
18

בעל פה את סיפורי המקרא ,ורק לאחר זמן כתבו אותם  .המילה המנחה חשובה במיוחד בדיבור,
כי היא מאותתת לשומע מהו התוכן העיקרי של הסיפור; השומע חייב לקלוט אותה תוך כדי
האזנה ,כי אין לו אפשרות לחזור ולעיין בסיפור כתוב .המילה המנחה ,היכולה להופיע גם בקטע
מצומצם ,וגם לאורך המקרא ,מסבה את תשומת הלב של השומע/קורא לתובנה הבסיסית של
19

הקטע ,או למוטיב החוצה פרקים ואף ספרים  .מעבר לחשיבותן של מילים מנחות כבעלות
משמעות מיוחדת בתוך קטע מסוים ,הן מוכיחות לדעת בובר את אחדותו של המקרא ,ודרכן ניתן
לעמוד על התפתחות האמונה הישראלית לאורך מאות שבשנים .זאת ועוד .בובר מדגיש )לשונה
של בשורה ,עמ'  ;273ציונים לחוגי תנ"ך ,שם( את ַהקשר האמיץ בין תוכן וצורה ,בין הביטוי
המסוים שנבחר לבין המסר שהוא אמור לבטא .דימוי שנבחר איננו מקרי ,ואין להמירו בדימוי
אחר" :כשתאמר אותו בדרך אחרת יהיה לדבר אחר" )שם( .פירוש הדבר שכל מילה ,כל דימוי ,כל
מטפורה ,נבחר בקפדנות ,וכל אחד מהם מזמין את הקורא להיכנס איתו לדיאלוג ולפענח את
המשמעויות שהוא מצביע לעברן .כפי שנראה להלן עמדה זו תואמת את התפיסה הספרותית
המודרנית למקרא ,השלטת גם בהוראת המקרא בממ"ד ,ולכן גישתו של בובר עשויה לתרום
להוראה המתבצעת ב'סביבה' זו.
ה'דבריות' של המקרא מתקשרת לתורתו הדיאלוגית של בובר ,ולתיאוריית 'אני-אתה' שהוא
פיתח .הדו-שיח במקרא מתרחש במסגרת של מפגש ,בו כל צד שואל ,בודק ,מחפש את הצד השני,
ומלבן את הזיקה אליו .לטענת בובר ,המקרא מספר על מפגשים חוזרים ,כדי שכל פעם יתחדש
משהו ,יתחדד אספקט חדש של הקשר .וכך גם לגבי המפגש החי שחווה הקורא :באמצעות הדמיון

18

19

לאורליות
ַ
יש לציין שלפי המחקר המודרני ,אין הימצאותם של מילים-מנחות ואמצעים ספרותיים אחרים הוכחה
לשמר
של הטקסט .חברות אורייניות אימצו סגנונות ודפוסים ספרותיים של חברות אורליות ,מתוך מגמה דומהַ :
את התכנים הנראים להם חשובים לאותה תרבות .על כך כותב מ' קלינסקו ) ,1993עמ' :(186-185
Literary reading often involves special attention to linguistic detail and to nuances of sound and
meaning which … gets very close to the basic orality of language, reproducing mentally, if not
physically, its rhythmical patterns, humorous or poetic plays on word sounds, and deeper melodies
and resonances.
דוגמה למילה החוצה את המקרא היא 'עמי' .מילה זאת מצביעה על היחס המיוחד של ה' לעם ישראל )שמ' ג ,ז(
)בובר ,תשנ"ט ,עמ'  ;68המלה המנחה ואב הצורה של הנאום ,עמ'  (302-300והקשר הרגשי שהוא חש כלפיו .כאשר
העם בוגד באלוהיו הוא כבר אינו עם ה' ,אלא' ,עמך' של משה )שמ' לב ,ז( או 'לא-עמי' שמתאר הושע )הושע א
ט(.
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יכול הקורא לחוות מחדש את מה שחוו אבותיו ,אך לא כחזרה על מה שהם חוו ,אלא כחוויה
20

חדשה הפונה לאישיותו-הוא ולהתנסויותיו  .וכך מתאר זאת פישביין ) ,1989עמ' ,(94
… such an imaginative reliving of great moments of historical
"enthusiasm" was a kind of literary Erlebnis - or dynamic, enthusiastic
experience through texts of great moments of the human spirit. The result,
Buber presumed, would be a true understanding of these moments, and a
reciprocal renewal of the human reader who can attain to this level of
imagination (italics in original).
תיאור זה של תהליך קריאת הטקסט המקראי קרוב לדעתנו לתפיסתו של איזר )ראה פרק
שלישי ,עמ'  .(105כאמור ,איזר תיאר מפגש בין הקורא לבין הטקסט ,כאשר משמעות הטקסט
מתממשת רק בזכות 'תרומתו' של כל צד .הקורא מקים את הטקסט לתחייה ,אבל הטקסט אינו
'פסיבי' ,אלא 'קורא' לאדם לפענח את רמיזותיו ולמלא את פעריו .הקורא ניגש לטקסט כאשר הוא
מצוייד בנסיון חייו ,השקפת עולמו ,תפיסותיו ,וכן בדמיונו ,ובאמצעות כל אלה הוא מעניק לו
משמעות .הדינמיות של הטקסט מאפשרת פרשנויות מגוונות ובזכות דינמיות זו הטקסט רלוונטי
לקוראים לאורך שנים .יחד עם זה ,בובר ,בדומה לאיזר ,אינו דוגל בשימוש בטקסט כמצע
לפרשנות סובייקטיבית המעלימה את המובן האובייקטיבי שלו )פישביין ,1988 ,עמ' .(9
קיים דמיון גם בין שיטתו של בובר לזו של גאדאמר )י' כהן ,תשנ"ו ,עמ'  ;180-177תשס"א ,עמ'
 .(196-195ראינו בפרק השלישי )עמ'  (108-107שגאדאמר מתאר את הקריאה כדיאלוג בין הקורא
והטקסט ,המוביל במקרה הטוב ל'מיזוג אופקים' ביניהם .דיאלוג זה אינו מוחק את השונות שבין
לקרבה ביניהם ולהזזת עמדות או תפיסות .מודל זה מתיישם
הצדדים ,אבל עשוי לגרום ִ
בהרמנויטיקה של בובר בהקשר המקראי ,באשר הוא חותר "לשילוב אופקים" בין
"הטרנסנצדנטליות המקראית" לבין "האתוס הנטורליסטי המודרני" )י' כהן ,תשנ"ו ,עמ'  .(177בובר
מדגים גישה זו כאשר הוא מנתח מונח מקראי ומסגל אותו לעידן העכשווי ,ובכך ממזג בין האופק
העתיק של המקרא לאופק המודרני של הקורא .אין בובר מסלק לגמרי את הזרות של המושג

20

בפרקים הבאים נרחיב בעניין השימוש בדמיון ככלי חיוני בהוראת סיפור הנס המקראי .כעת נסתפק בציטוט קצר
מאיגן ) ,2005עמ'  (xiiבזכות השימוש בדמיון בהקשר זה:
… imagination is at the center of education … Imagination can be the main workhorse of effective
learning if we yoke it to education`s central tasks.
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המקראי ,אלא מבצע את מה שכהן מכנה 'תרגום חלקי' של המושג ,באשר הוא סוטה מן
הפרשנות המסורתית לאותו מונח ,ומציע תפיסה הקרובה יותר – אך לא זהה עם – התפיסה
22

המודרנית )שם ,עמ'  . (180כהן מדגים טכניקה זו באמצעות המונח 'נס' ,ונתייחס לדיון זה בקטע
הבא.

ג .גישתו של בובר לנס המקראי
על רקע תפיסתו הכללית את המקרא של בובר ,נבקש להתמקד ביחסו לאירועים
היסטוריים המדווחים במקרא ,בכלל ,ולסיפור הנס ,בפרט .כפי שהבאנו למעלה ,מטרתו של העיון
במקרא אליבא דבובר איננה להבין רק את המסרים המקוריים שהמקרא העביר לקהלו בשחר
ההיסטוריה ,אלא
… to hear the words of ancient texts and transform them through the
23

power of a personal and engaged receptivity (Fishbane, 1989, p. 81).

כאשר בובר מתאר את נס קריעת ים סוף )הנס על הים ,שם ,עמ'  ,(106-100הוא כותב על
תגובת העם למה שראו :הם ראו את יד ה' המתערבת בחייהם ,והבינו שה' הוא האלוהים היחידי
ובעל כוח בלתי-מוגבל .הנס הוא סוג של קריאה לאדם ,פתיחת הדו-שיח ,והאדם מוזמן להיענות
לו מתוך בחירתו החופשית .בהיענותו מגייס העד או הקורא את כל רגישויותיו ובמקרה האידיאלי
'מקיף' את האירוע ואת הדיבור שהוא שומע באמצעותו.
אשר למרכיבים העל-טבעיים שבסיפור ,משרטט בובר שלוש אפשרויות )בן דורנו והמקרא,
עמ' :(48-47
)א( כל הסיפור הינו על דרך ההשאלה ,כדי לבטא מאורע רוחני .לא קרה אירוע ממשי) .ב( התרחש
אירוע על-טבעי ,המנותק מהשגתנו ומן המציאות השגורה) .ג( המאורע אירע בעולם המוכר,
ששולטים בו חוקי טבע.
על רקע ניתוחנו המובא למעלה ,אין זה מפתיע שבובר דוחה את שתי האפשרויות
הראשונות ,ומקבל את השלישית .הראשונה אינה באה בחשבון ,משום שבובר תופס את המקרא
כמשקף הוויה ממשית ,ולא כמבטא "מדרש לתולדות התרבות" )שם ,עמ'  .(47השנייה נדחית אף
21

על המושג 'תרגום' בהקשר החינוכי נרחיב בפרק הבא.
22
כפי שהטעמנו בפרק השלישי ,אין לחפש זהות מוחלטת בין תיאוריה הרמנויטית מסוימת לבין חוקר מסוים .יש
מרכיבים בתורתו של איזר הקרובות לזו של בובר ,ויש מרכיבים בתורתו של גאדאמר הקרובות לזו של בובר .וכפי
שראינו ,גם תורותיהם של איזר וגאדאמר אינן רחוקות מאוד זו מזו.
23
השווה את דברי י' כהן )תשס"א ,עמ' :(196
)בובר( מניח שהמפגש בין הקורא ובין הטקסט יביא לפירוש מחדש הן של הטקסט הן של הקורא .הטקסט יתפרש לפי
קטיגוריות של האדם המודרני ,ואילו האדם המודרני ייפתח לאפשרות שמבעד להסבריו משתקפת התכוונות
אחרת.
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היא ,משום שבובר טוען שהמציאות המתוארת במקרא איננה שונה מן המציאות שלנו )שם( .יוצא
אפוא שהנס הוא התרחשות המתקיימת בתוך הקשר של טבע ושל היסטוריה )בובר ,תשנ"ט ,עמ'
 .(102אילו היה מדובר במציאות אחרת ,לא-מוכרת ,היה האדם המודרני מתנכר לה ולא היה לו כל
טעם להתעמק בה )י' כהן ,תשנ"ו ,עמ'  .(178ברם ,איך ניתן להבין את הנס כמתרחש בעולם בו
שולטת הסיבתיות הטבעית? בובר פותח את תשובתו לשאלה זו בדיון במושג 'אגדה' )בצטטו
מהפילולוג הרמן אוזנר(:
אין לראות )באגדה( עיטור מאוחר של הזיכרון ההיסטורי אלא תהליך "הבא כביכול
מיד בעקבותיהם" של המאורעות ) ...בובר ,אגדה והיסטוריה ,תשנ"ט ,עמ' ;32
מרכאות במקור(.
בהתבססו על ארנסט הרצפלד )שם( מטעים בובר שהאגדה נכתבה סמוך למאורע ,ושימרה
את החוויה שהתרחשה בנשמת העדים .מטרת הדיווח איננה לתעד את פרטיו
האובייקטיביים של המאורע ,אלא להצביע על דו-שיח בין המאורע לבין העד ,אירוע אשר
עורר "השתוממות שאינה ניתנת להיבטל" )הנס על הים ,שם ,עמ'  ,(104ושנחקק ב"שינוי
ושמירה" )אגדה והיסטוריה ,שם ,עמ'  .(37הכוונה בביטוי האחרון היא שאותו אירוע זכה
לתיעוד ראשוני ונרשם קרוב מאד להתרחשותו ,ובמשך הדורות עוצב והורחב בידי מחברים
ועורכים נוספים .ההרחבות הן המשך של דו-שיח עם האירוע הראשוני ,שכן הסופרים
המאוחרים יותר מבקשים לשמר את הרושם הראשוני ,ובו בעת להציגו לאור תמורות
ותובנות שנתווספו אליו )שם( .מבין הפרטים שהוסיפו מעתיקים לאגדה המקורית ,אמור
הלומד לנסות ולגלות את 'היסוד האגדי' )שם ,עמ'  (37הטמון בתיאור הכללי ,ולהבחין בין
24

הראשוני לבין התוספות .חלק מן היסוד האגדי הוא אותה "התלהבות אובייקטיבית ...
השתוממות קדמונית ,המפעילה את כל כוחותיה היוצרים של הנפש" )שם ,עמ'  .(32בובר
מסביר את מהותה של 'ההתלהבות האוייקטיבית' בהתייחסו למעמד הר סיני )שם ,עמ' :(35
גרעין היסטורי של אגדה אין לקנותו בהסרת יסוד ההתלהבות ממנה; כי היא יסוד
עצמי של חטיבת ההיסטוריה המופקדת ביד חקירתנו; אבל יכולים וחייבים אנו
24

בביטוי 'התלהבות אובייקטיבית' יש מן הפרדוקסליות )תודתי לד"ר י' כהן על שהסב את תשומת ליבי לתובנה
הזאת( .לדעת אלטשולר ) ,1980עמ'  ,(250-243הפליאה מפני אופיה הפרדוקסלי של המציאות היא ה'מנוע' ליצירת
סמלים דתיים ומערכות מיתיות .היהדות מתאפיינת אף היא בתפיסות פרדוקסליות :שאלוהים גם טרנסצנדנטי
וגם אימננטי; שבני אדם הם גם בני חורין וגם תלותיים; שהחיים בעלי ערך אך סופיים )שם ,עמ'  ;247המחבר
מסתמך בין השאר על כתביו של ליאו בק( .ניסוחים נוספים של בובר ,כגון "השתוממות שאינה ניתנת להיבטל"
ו"שינוי ושמירה" מרמזים אף הם לפרדוקסליות .לדעת אלטשולר )שם ,עמ'  ,(244יתכן שהעיקרון המרכזי של הדת
הוא הפרדוקס ,והוא מטעים )שם(.Religions not only pose paradoxes; they also embrace them. :
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לבחון פעם בפעם ,אם וכיצד אפשר לייחס את המסופר להקשרים היסטוריים
ולשלבו בהם .אי אפשר לצרוף ולזקק כאן היסטוריה מתוך הנס ההיסטורי אבל
התחושה המסורה לנו ,תחושת מאורעות בחינת נסים ,היא גופה היסטוריה גדולה
היא ויש להבינה מתוך-תוכו של ה"היסטורי" ,יש להכניסה במסגרת ה"היסטורי" .אין
לקבוע קביעה היסטורית אם סיני היה הר-געש ,ודבר זה אין לו בעצם משקל
היסטורי; אבל שהשבטים הנאספים לרגלי "ההר הבוער" שמעו דברים של מנהיגם
משה כבשורת אלוהיהם ,אשר כונן ברית בינם לבין עצמם וברית בינו לבין עדתם
כאחת – דבר זה הריהו בעצם תהליך היסטורי ,היסטורי במובנה העליון של המילה,
עובדה היסטורית במיוחד העולה מתוך הקשר היסטורי ופותחת הקשר היסטורי
חדש .לגבי סיפורים כאלה לא מן הנכון הוא לדבר על "היסטוריזציה של המיתוס".
מסתבר יותר שיש לכנותם מיתיזציה של ההיסטוריה ,אם רק שומרים אנו על ההנחה
שמיתוס אין משמעו כאן ,בהבדל מן המושג השכיח בתולדות הדת ,אלא סיפורו של
הנלהב על אשר קרה לו )מרכאות במקור(.
בובר ,אם כן ,מבין את סיפור הנס כהשתקפות של אירוע שקרה באמת ,ולא כפיקציה
ספרותית .יחד עם זה ,צורת הסיפור ומבעיו משקפים את תגובת המשתתפים לאירוע ,ואת הדרך
בה הפנימו אותו ואת השלכותיו .י' כהן רואה בגישה זו שבירת הדיכוטומיה בין האובייקטיבי
לסובייקטיבי :בובר מטשטש את הגבולות שביניהם ,ומפרש את האירוע כולו כחוויה שחוו אותה
משתתפיה בעולם הזה ,הגשמי ,כאשר החווה מקיים דיאלוג עם הנחווה )תשנ"ו ,עמ'  .(179לזה
קורא בובר 'היסטוריות' במובן העמוק ביותר ,משום שדיווח האירוע כולל לא רק את פרטי
ההתרחשויות ,אלא גם את הפליאה מהם ואת פרשנותם ,שהם חלקים בלתי-נפרדים ממנו .וכפי
שמטעים בובר" ,ויש לפקפק אם סיפורו של איזה כרוניקון נטול-התלהבות היה סוף-סוף יותר
מתאים לאמת" )שם(.
יוצא אפוא שבובר מתאר את הנס כחוויה המשקפת את עמדתם הנפשית של העדים:
"החוזה נותר במצב של חוסר-בטחון עקב תחושתו שמערכות התפיסה שלו בלתי-יציבות ובלתי-
הולמות" )י' כהן ,שם .(179 ,המערכת הסיבתית עצמה כביכול מודה בחוסר-מוחלטותה ,ומצביעה
מעבר לעצמה" :הטרנסצנדנטי ,אם כן ,נחזה מתוך הטבע" )שם ,עמ'  ,180הדגשה במקור( .הנס
אינו מפר את חוקי הטבע ,אלא משתלב בו ,אבל חוקי הטבע אינם יכולים להסביר את כל מה
שאירע .הוא חוויה של מפגש בין האנושי לבין האלוהי :הן היחיד והן הרבים נפתחים לאותו אירוע
ולאפשרויות הדתיות הגלומות בו .יתכן שמתרחש דבר יוצא דופן ,אבל אין זה הכרחי ,כדי שהעד
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יקלוט את האירוע כדבר מדהים )בובר ,הנס על הים ,שם ,עמ'  .(102הוא רואה את האירוע
ההיסטורי כדבר שקוף" ,ונפתח מראה של תחום ,בו עושה כוח יחיד ,שאינו מוגבל על ידי כוחות
אחרים" )שם ,עמ'  .(104העד מעניק לאירוע את הכינוי נס ,כי כך הוא חווה אותו ,בתור התגלות
או התערבות אלוהית בתוך מעשה של יום .ה'נס' הוא כאמור הדרך בה מדבר אלוהים אל האדם,
ותגובת העד ל'נס' היא חלקו בדו-שיח.
אשר לחוויה שחווה האדם המודרני בעת קריאת סיפור הנס ,הקורא נקרא לחוות שוב את
ההתרחשות ,אך לא כחזרה על מה שחוו משתתפיו הראשונים ,אלא כחוויה אישית וחדשה; הוא
'שומע את קולו' של האירוע ,מקיים איתו דיאלוג ,ומעניק לו משמעות מתוך תחושת התפעלות
)פישביין ,1988 ,עמ' (11
לסיכום ,ההיסטוריה המקראית עוסקת באירועים של אמונה ושואלה :איך השפיע אירוע
מסוים על העולם האמוני של המשתתפים? למרות שבובר עומד על כך שהאירועים המתוארים
במקרא מעוגנים בהקשר היסטורי וטבעי ,אין הוא רואה משמעות בשאלת מהימנות הפרטים.
משום שחווית הנס עומדת במרכז האירוע' ,נקרא' הקורא המודרני לחוות מחדש את אותה חוויה,
בדרך שלו ובמונחים שלו .ה'דבריות' של הצגת הסיפור משמרת את רעננותו עבור כל דור חדש,
ועבור כל קורא הנפתח לקולותיו .התפיסה ה'אחדותית' שהבאנו למעלה מתבטאת בהצגה זו של
הנס; אין לראות בנס חריגה מן הטבע או מן ההיסטוריה ,אלא אירוע המתרחש בתוך מציאות
טבעית והיסטורית מוכרת .ועם זאת ,מתגלה מהלך המזעזע את "כל עיצובי-הדעת המוצקים –
'טבע' ו'היסטוריה'" )בובר ,שם ,עמ'  ,(102מהלך שקולט האדם בתחושותיו כאירוע ניסי )שם ,עמ'
 .(101חלק אינטגרלי אם כן מאותו אירוע הוא התגובה ,ההשתוממות ,שאיננה נפרדת מן האירוע
עצמו .האחדותיות מתבטאת אפוא במיזוג בין האירוע לבין התגובה לו – בין האובייקטיבי
והסובייקטיבי – ובעובדה שהאירוע מהווה חלק מן הזרימה של החיים ואינו שובר אותה.

ד .השלכות חינוכיות של תפיסת בובר את הנס עבור החמ"ד
בחלק הזה של הדיון נבחן את ההשלכות החינוכיות של גישת בובר על הוראת סיפור הנס
בחמ"ד .נעמוד על )א( המתח בין בובר לבין האורתודוקסיה )ב( טיעונים הבאים להצדיק את שילוב
משנתו של בובר בהוראה בחמ"ד )ג( הדגמת פרשנותו של בובר לסיפור נס ,ויישומה האפשרי
בחמ"ד.
בשל אורח חייו ותפיסותיו הדתיות ,לא זכה בובר למקום של כבוד בעולם האורתודוקסי.
בובר ראה במקרא יצירה ספרותית אנושית ,המשקפת את נסיבות זמנה ומקומה )שביד ,שם ,עמ'
 .(582הוא האמין בחוויה של התגלות ושהתורה מתארת אותה ,אבל התכנים הספציפיים של
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ההתגלות הם הפרשנות האנושית של החוויה ולא תיאור מדויק של האירוע עצמו .זאת ועוד.
עבור בובר חשיבותו של המקרא נמצאת במסרים העולים מהמצוות ,הסיפורים ,השירה ,מזמורי
תהלים ,והנבואה ,ולא בפרטי המצוות והחוקים )אופנהיימר ,תשמ"ב ,עמ'  .(176הוא הזדהה עם
רוח המרד של ההשכלה נגד הסמכות הרבנית ונגד השולחן ערוך )שביד ,שם ,עמ'  ,(574והסתייג
מההלכה על כל נוסחותיה )רוזנבליט ,1989 ,עמ'  .(109הוא דחה את הרעיון שחובה לקבל את
דוֹגמות הדת כי אלה נחלת העם; כל אדם באשר הוא צריך לברר את מורשת העבר על מנת
להחליט במה הוא מצווה באופן אישי ,ובמה אינו מרגיש מחויב )קורצווייל ,שם ,עמ'  .(100-99רק
אחרי שהאדם 'שומע את הקול' של מצווה זו או אחרת ,ונענה לו ,יש משמעות לקיומה )פרידמן,
 ,1982עמ'  .(192החופש לבחור האם "לענות לדבר האל" ניתן לא רק ליחיד ,אלא גם לעם כעם
)בובר ,הדושיח בין האלהים לאדם במקרא ,תש"ך ,כרך א ,עמ'  .(246-245לאור כל העמדות האנטי-
אורתודוקסיות הללו ,האם יכול החמ"ד להיפתח לתורתו של בובר ,ולהפיק ממנה תועלת עבור
תלמידיו?
הגם שקיימת התנגדות לבובר בעולם הדתי ,ניתן למצוא כלפיו גם אהדה .נחמה ליבוביץ
מצטטת מתוך דברי בובר תשע פעמים בספרה 'עיונים בספר בראשית' ,ואחת-עשרה פעמים
בספרה 'עיונים בספר שמות' .ליבוביץ ידועה כמי שתרמה רבות להעלאת קרנו של לימוד התנ"ך
25

ומפרשיו בעולם הדתי-לאומי ,ונחשבת לנציגה נאמנה של עולם זה  .בד בבד עם הגישה
האורתודוקסית שלה למקרא ,היא הציגה בכתביה מקורות פחות 'מקובלים' בעולם הדתי ,כאשר
היא ראתה בהם בני-שיח העשויים לתרום לדיון שהיא ניהלה סביב נושא כלשהו )הורוביץ,
תשס"א ,עמ' :(212
נחמה חשבה ,כי אפשר ומותר להשתמש בדברי יהודי שאינו נאמן לתורה ולמצוות,
וכי העובדה שאינו מקיים מצוות אינה פוסלת את דעתו  ...ועל-כן ,כאשר מצאה
תמיכה להגותה בגישה שמצאה אצל פרנץ רוצנוויג ,מרטין בובר או בנו יעקב ,הרי
לקחה מהם מלוא חופניים.
בזאת ,היא פתחה את שערי הלימוד האורתודוקסי-מודרני להוגים ולמפרשים שבדרך כלל לא זכו
להיכנס בשערים אלה.
כבר בימיו השפיע בובר על מחשבתם של יהודים דתיים ,וחיזק את קישרם לדת .באופן
פרדוקסלי ,החייה בובר בזמנו את המקרא דווקא עבור צעירים מחוגים דתיים ,ששאלו לגבי טעמי
המצוות שהם מקיימים )רוזנבליט ,שם ,עמ'  .(112הרבנים שלהם השיבו תשובות שגרתיות ולא
25

ראה :פרקי נחמה ,תשס"א.
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משכנעות ,ואילו בובר סיפק להם תשובות המחוברות למציאות שלהם ,והעניק "אקטואליות
ודחיפות חדשה לערכי היהדות) ...ו(למצוות ולבעיות הדור את משמעותן האוניברסלית" .בכתביו
המקראיים פונה בובר דווקא אל האדם המאמין שהתרחק מן האלוהים בעקבות 'הסתר הפנים'
שהוא חש )קפנס ,1992 ,עמ'  .(128אותו אדם שמע את הקול האלוהי בעבר ,אבל מתמודד כעת
עם שתיקתו והסתרתו .כפי שראינו בפרק הראשון )שם ,עמ'  (32-31ישנם צעירים הלומדים בממ"ד
המתלבטים בסוגיות אמוניות ,ומחפשים תשובות למצוקותיהם אצל מוריהם ומדריכיהם מייצגי
המסורת .יתכן שלציבור זה יתאים חלק – אם לא הכל – מתובנותיו של בובר ביחס למקרא בכלל,
ולנס שבמקרא בפרט.
נקודה אחת העשויה לקרב את בובר לעולם המסורתי היא עמדתו הבסיסית כלפי נוסח
המסורה וביקורת המקרא .ראינו למעלה שבובר ניסה בכל מאודו להשאיר את הטקסט המקראי
26

כפי שהוא ,ורק במקרים קיצוניים הציע שינויים בטקסט  .גם ביחס לביקורת המקרא ,לא הזדהה
עם הנחת העבודה שלה שיש לחלק את המקרא על פי 'תעודותיו' .הכבוד שרחש בובר לטקסט
המקראי מקביל במידה גדולה לזה הקיים בעולם המסורתי ,הגם שלעיתים רחוקות בובר הרשה
27

לעצמו תיקוני טקסט שהעולם המסורתי לא היה מסכים להם  .גם גישתו האחדותית של בובר
למקרא מקבילה – אם כי בוודאי לא זהה – לתפיסה האורתודוקסית שהתורה כולה נכתבה בידי
28

מחבר אחד – הקב"ה  ,ושיש חיבור בל-ינתק בין מצוות בין אדם למקום לבין מצוות בין אדם
29

לחברו  .כמו כן ,המסורת הקדימה את בובר בתפיסתו שהאדם מישראל חי חיי 'ממשות' ובכך
30

מקדש אותם ,ואינו פורש מן החיים היומיומיים  .בלי להמעיט בהבדלים בין שתי התפיסות ,יש
להכיר בנקודות מגע חשובות בין תפיסת העולם המסורתית לבין זו של בובר.

26

גם פרשנים מסורתיים מציעים מדי פעם 'שינויים טקסטואליים' ,כגון 'סרוס המקרא' ,כאשר מתחלפים חלקים
בפסוק )ראה :רש"י לבר' יד ,טו ד"ה ויחלק עליהם; שמ' ב ,ה ד"ה לרחץ על היאור; ויק' כב ,ב ד"ה וינזרו מקדשי
בנ"י אשר הם מקדישים לי ולא יחללו את שם קדשי; ועוד( .דוגמה אחרת :הדבקת מילה בפסוק מסוים לפסוק
אחר ה'רחוק' ממנו )ראה :רש"י ,רשב"ם ,וראב"ע לדב' ה ,ה ,ד"ה לאמר(.
27
בובר מבחין בין מקורות 'עתיקים' למקורות 'מאוחרים' .באחרונים" ,פעמים הרבה אתה מוצא בהם מן רשלנותה
של יד היורש ,ששוב אינה מבחינה בטיב משקלם של הדברים" .לעומתם)" ,ה(מורשת )ה(ספרותית )ה(עתיקה ...
שומר)ת( אמונים ללהט-הכיבוש של הלשון הקדומה" )מעשה המלכת שאול ,עמ' .(192
28
ראה :במדבר רבה )וילנא( פרשה יג ד"ה טו טז ביום ,עמ' .108
29
ראה למשל את הקשר בין אהבת ה' ואהבת הבריות :בראשית רבה )וילנא( פרשה כד ד"ה ז ,עמ' נה.
30
ראה למשל תהלים קד ,פס' טו ,כג-כד; תהלים קכח; דעת ר' אליעזר באבות דרבי נתן נוסחה ב פרק כא ,עמ' ,44
שכשם שיש מצווה לקיים את השבת ,כך יש מצווה לעשות מלאכה; דעת ר' יוסי  ,שם ,שהשכינה שרתה על
ישראל רק כאשר עסקו במלאכה; בבלי מסכת תענית דף יא ע"א ,שהנזיר מביא קרבן חטאת משום ש'ציער עצמו
מן היין' .גם ליצר הרע יש מקום חיובי בעולם ,משום שבעידודו אדם בונה בית ,נושא אישה ,מוליד ילדים ,ונושא
ונותן )בר"ר ]וילנא[ ט ,ז ,עמ'  .(48על כך כותב אורבך )תשל"ח ,עמ'  :(418המלחמה ביצר אין פירושה אפוא נסיגה
מן העולם ומפעולה בתוכו  ...יצר הרע פוסק מלהיות רע ,נעשה אפילו טוב מאד ,כשהוא יצר חיים " ...
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ועם כל זאת ,יש לשאול אם מבחינה מהותית ,תורתו של בובר בהקשר של הנס המקראי
יכולה לתרום למורה המלמד במסגרת החמ"ד .נציג כעת את נימוקינו לטיעון ,שאכן יוכל המורה
31

הדתי-לאומי לראות במשנתו של בובר 'חומר' העשוי להעשירו מבחינה אישית ומקצועית  .בובר
'מקים לתחייה' את דברי המקרא )כניסוחו של איזר( וממחיש את האמונה שהמקרא הוא "דברי
אלוהים חיים" במלוא מובן המילה .משנה זו אף עשויה לתרום

ל – pedagogical content

32

 knowledgeשל המורה בהקשר של הוראת סיפור הנס המקראי  .נעמיד בבסיס הדיון הזה את
הפרק "הסנה הבוער" )מתוך :משה ,שם ,עמ'  ,(79-61ובמיוחד בפירושו להתגלות בסנה )שמ' ג ,א-
ד( ולחלק מן השיחה המתקיימת בין ה' למשה )פרק ג ,פס' ה-פרק ד ,פס' יז( ,וניעזר גם בכתבים
אחרים של בובר ושל מפרשיו .במקומות מסוימים נצטרך 'לפרוק' ) (to unpackרעיונות הנרמזים
ונפתח במפורש רעיונות שנאמרו באמצעות מילות קוד או במוטיבים מוכרים
בדבריו של בוברַ ,
במשנתו של בובר .נתמקד במרכיבים של דברי בובר העשויים לתרום להוראה בחמ"ד ,ולפיכך לא
נוכל להתייחס לכל הנקודות שאליהן מתייחס בובר ,ואף ניאלץ לחרוג מעט מהאופן שבו מציג
בובר את הדברים .ישנם קטעים בדיונו של בובר המכילים חומרים שיתנגשו עם אמונות היסוד
של מורה המלמד בחמ"ד ,כגון :הדיון בשאלת מהות ה' כ' ֵאל האילנות' או ' ֵאל ההרים'; ההשוואה
עם המיתולוגיה היוונית; התפיסה הקינית של אלוהים; תוספות שלדעת בובר נדבקו לטקסט
המקורי .נשאלת השאלה כיצד להתמודד עם החומרים האלה מול מורי הממ"ד ,אם המטרה היא
לקרב את תכני בובר אל הציבור הזה מתוך תקווה שינצלו אותם בהוראתם .יש לחלק אפוא את
הדיון לשניים) :א( מה מביאים בפני המורים מתוך הגותו של בובר )ב( מה מלמדים בכיתה מתוך
הגותו של בובר .דיון זה מחייב התמודדות עם המושג 'תרגום' ,שהזכרנו למעלה ,בהקשר של
הוראת נושאים 'בעיתיים' מבחינת המורה ,הלומד ,או הסביבה .רוזנק דן בשאלת הנחלת מושגים
קלסיים או אחרים לקהל יעד המגלה עוינות או אדישות כלפיהם .הוא מציע

ל'תרגם' את

המושגים לשפה המוכרת ומקובלת על הלומדים "הלוכדת משהו מהותי אודות המושגים האלה"
33

) ,1995עמ'  ;99תרגום ר.ו . (.יש ללבן ולנתח את המושגים האלה כדי לעמוד על משמעותם
31

לגבי שאלת נכונותו של המורה בחמ"ד להיפתח לתורתו של בובר ,נרחיב בפרק השמיני.
32
מושג זה ,על פי שולמן ) ,1986עמ'  ,(10-9כולל את ידיעת ה ,subject matter-יחד עם הידע הנדרש להפוך את
החומר לתוכן שניתן ללמד .הוא כולל אפוא את הכרת המטרות שבהוראת מקצוע זה ,דרכי ההוראה היעילות
ביותר ,הבנת הקשיים והנחות היסוד המוטעות של התלמידים ביחס לחומר הנלמד ,והכרת החומרים
הקוריקולריים הקיימים .המורה בונה את הידע הזה על סמך לימודיו ,התנסויותיו ,קריאת חומר מחקרי ,שיחות
עם קולגות ,ורפלקציה על הוראתו.
33
במקום אחר ) ,1987עמ'  (198-194מפרש רוזנק את הביטוי 'תרגום' במסגרת ניתוח הנחלת מסרים תיאולוגיים בעידן
המודרני בהקשר החינוכי .לטענתו ,כדי שהמורה יצליח להעביר את התכנים הדתיים החשובים לו ,הוא זקוק
לתפיסות ולתיאוריות חינוכיות וסוציולוגיות הלוקחות בחשבון את הסיטואציה החינוכית .תיאוריות אלה עשויות
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המקורית ,על תרגומם האפשרי לשפה הקרובה לקהל היעד ,ועל מידת הסטייה בין האחד לשני
)שם ,עמ'  .(109-108י' כהן מציג מודלים שונים של תרגום טקסטים מסורתיים )תשנ"ו( ,וביניהם
מצביע על סיטואציה בה מורים ,תלמידים ,והסביבה שותפים לתפיסה שחלק מן הערכים
המסורתיים אינם בעלי תוקף עבורם )שם ,עמ'  .(172במקרה הזה ,הם יבחרו מתוך מאגר המושגים
המסורתיים את אלה הקרובים לחייהם ויתרגמו אותם למונחים המקובלים עליהם )כגון תפיסת
אירועים היסטוריים כמגלמים ערכים מודרניים( ,אבל לא ינסו לייפות ערכים מסורתיים
שמבחינתם אבד עליהם כלח .אם נאמץ את המודלים האלה ,נוכל להציע שיש לפרוס בפני
המורים את עיקרי תורתו של בובר ,וללבן איתם את המושגים המקובלים עליהם ,את אלה
שזקוקים ל'תרגום' ,ואת אלה שאינם ניתנים לתקנה מבחינתם .אשר לשימוש בתכניו של בובר
בהוראה עצמה ,נראה שיש הצדקה לחשיפה החלקית שלה לצרכים פדגוגיים ,בדומה לשימוש
הסלקטיבי שעשתה המחנכת הדגולה נחמה ליבוביץ בפירושיו של בובר ושל פרשנים והוגים לא-
34

אורתודוקסיים נוספים  .דילוג על נושאים בעיתיים ובחירת חומר המותאם לצרכי הכיתה ,הם
מחויבי-המציאות ,וכל מורה עורך את שיעוריו על פי אילוצי זמן ועניין )הולץ ,2003 ,עמ' .(145
לסיכום) ,א( רגישויות ושיקולים חינוכיים הקיימים ב'סביבה' של הממ"ד הביאו מחנכים
לשלב בלימוד התנ"ך את פרשנותם של בובר ושל אחרים באופן סלקטיבי )ב( אין הוראה
חשובים ַ
ללא סלקטיביות ,ואין חובה להציג בפני התלמידים את כל התורה של הוגה זה או אחר )ג( יש
לקיים דליברציה עם המורים במושגים השנויים במחלוקת כדי להבין לעומק מה מעורר התנגדות,
מה בעל ערך בעיני המתדיינים כפי שהוא מנוסח בפי ההוגה ,ומה רצוי לתרגם לשפה המקובלת על
קהל היעד .בסופו של דבר לגיטימי להשמיט את מה שנראה בלתי-רלוונטי ,בתנאי שמבינים מה
מושמט ,ושאין סילוף דברי ההוגה במה שכן מציגים .המסקנה לענייננו היא שלגיטימי לבצע
35

'תרגום חלקי' )רוזנק ,שם ,עמ'  (109-108של בובר  ,בתנאי שהמורים עוברים את התהליך המוצע

34

35

לכוון ולהדריך את המורים בנושאים כגון :שלבי התפתחות קוגניטיביים ואפקטיביים של הילד )ראה בפרק הבא(,
ודרכי הוראה יעילות במקצוע המסוים .משום שיהודים חיים במודרנה ,חשיבה יהודית מתמודדת לא רק עם
המודרנה ,אלא משתמשת בקטיגוריות שלה גם ביחס לתכנים יהודיים )שם ,עמ'  .(198עם זאת ,התרגום יהיה
'חלקי' בסופו של דבר "כדי לשמור על היושרה )= (integrityשל הפילוסופיה החינוכית הדתית" )שם ,תרגום ר.ו.(.
המושג 'תרגום חלקי' בדיון הנוכחי אינו הולם לגמרי את ההגדרה של רוזנק ,שם ,אלא קרוב יותר למה שרוזנק
מתאר כגיבוש רעיון מהותי מתוך דברי ההוגה ,והמרתו לשפה ולמושגים המקובלים על קהל היעד.
השווה שוואב ) ,1971עמ'  (541הקורא לבחירת תכנית לימודים על פי הסיטואציה החינוכית הקונקרטית
והספציפית.
השווה את השימוש במונח זה ביחס לפרשנות בובר את המקרא )למעלה ,עמ'  .(166-165יוצא אפוא שבמידה
מסוימת מה שבובר עושה לטקסט המקראי ,עושה המורה הדתי לטקסט של בובר.
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למעלה  .הדיון שנקיים כעת אינו מתיימר לנתח את חלקי תורתו של בובר המעוררים על פניהם
מחלוקת ,אלא יתמקד באותם חומרים שהמורה הדתי יכול לסגל להוראתו בקלות יחסית ,וכל
זאת מתוך הרצון להוכיח שבובר יכול לתרום באופן מהותי להוראת המקרא בחמ"ד.
בובר כידוע קורא בעיון את הטקסט ומדייק בכל אות ואות )בובר ,שם ,עמ'  ,(62-61והוא
הנחיל גישה זו לחוקרים וללומדים שבאו אחריו .בסיפור הסנה הוא מסב את תשומת ליבנו
37

לשימוש המפתיע בהא הידיעה בשני הפסוקים הראשונים ' :הר האלוהים' )פס' א( ו :הסנה )שלוש
פעמים בפס' ב( .ניתן להסיק מתוך כך שלא במקרה הגיע משה לאותו מקום; אין הוא סתם מקום,
38

אלא יעד ברור וידוע )גם אם משה אינו מודע עדיין לכך( .זאת ועוד .בובר מטעים שהאיזכור
המשולש במילה 'סנה' אמור להעלות את האסוציאציה של 'סיני' – בשם הזה מוזכר ההר
בהתגלות ההמונית של עם ישראל בכריתת הברית )שמ' יט-כ; בובר ,שם ,עמ'  .(61נוכל להסיק
מכך שלמרות שמשה לא היה מודע לזה ,זימן לו הקב"ה מפגש עם ה'נצח' ,דווקא בהר הזה,
ובאמצעות הסנה הזה; משה יזכה להתגלות אלוהית ,והתגלות זו תטרים את זו של כל העם.
יישנה במסגרת
במילים אחרות ,האירוע הניסי שיחווה משה בממדים קטנים איננו חד-פעמי; הוא ָ
לאומית בממדים גדולים.
משה רואה את האש ובתוכה מלאך )פס' ב( ,אבל 'מלאך' פירושו 'שליח' )ולאו דווקא
 ,(angelהמגלם את 'ההתערבות הגלויה' של אלוהים )שם ,עמ'  .(62טענה זו מוכחת לדעת בובר
מתוך השימוש המתחלף בין 'מלאך' )פס' ב( ו'אלוהים' )פס' ד( .משה ראה את האש שאינה ניזונת
מן הסנה ואינה מכלה את הסנה .האש מייצגת אפוא את האלוהות – הכוח הנצחי שאינו זקוק
לכלום .בהמשך מציג ה' את עצמו כ'אהיה אשר אהיה' )פס' יד( ,אשר מביע מצד אחד את
הימצאות ה' בתוך עם ישראל ,אבל מאידך את החופש הגמור שלו להימצא בתוכם בדרך שהוא
בוחר" :איני גוזר מראש על דרך גילויי" )בובר ,אמונת ישראל ,תש"ך ,כרך א ,עמ'  .(188לפיכך,
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במסגרת עבודה זו אין אפשרות להדגים דיון היפותיטי זה 'על הנייר' .יש לציין שקיום דליברציה כזאת הוא בגדר
אידיאל ,אשר קשה לקיים בשיגרת היומיום; לדעת הולץ )שם( ,לרוב מחליט המורה לבד מה הוא ילמד .גם
פתיחותם של מורים בממ"ד לרעיונות בלתי-קונבנציונליים איננה מובנת מאליה ,כפי שהבאנו בפרק הראשון.
לצורך המחשת הסוגיה הזאת ,אביא חוויה אישית שחוויתי לאחרונה .בנסיוני לארגן ערב עיון שידון בקריאות
שונות של התנ"ך ,פניתי לנציגים של שלושה זרמים בציבור הישראלי :החילוני/מחקרי ,הדתי-לאומי-מודרני,
וה'חרד"לי' )חרדי-לאומי ,תלמידי ישיבות מרכז הרב והר המור( .בשני הציבורים הראשונים נענו הנציגים בחיוב.
בציבור השלישי לא הצלחתי למצוא ולו אדם אחד שיסכים להשתתף בפורום בו יש נציגות לזרם שאינו מכיר
ב'תורה מן השמיים' .גם דוברים מן המחנה הדתי )כמוני( אינם מקובלים עליהם ולא הסכימו להשתתפותי .אשר
ליישום התרגום החלקי של בובר בהוראת סיפור הנס המקראי ,נעמוד על השלכותיו המעשיות בפרק השביעי.
37
הרי אין אנו מכירים את העצמים האלה מלפני כן ,ולכן מן הראוי לא לייחס להם יידוע.
38
ואולי השימוש בהא הידיעה מרמז לתכנית האלוהית שתוכננה מראש האמורה להתבצע כעת .נראה כי הרעיון
שבובר חותר אליו כאן דומה לרעיון של בובר שהצביע עליו י' כהן בקשר לנס אחר  -קריעת ים סוף )תשס"א ,עמ'
)" :(196בובר( מניח שהמקור האולטימטיבי של האירוע הוא ההתכוונות הרצונית של האלוהים".
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ההבטחה "כי אהיה עמך" )פס' יב( ,המסומלת באש הסנה ,עלולה להתבטא כ'אש אוכלה' אם העם
חוטא )בחירת ישראל ,עמ'  .(91אש הסנה מלמדת שהנוכחות האלוהית לעיתים עלולה לסכן ולא
רק להגן על עם ישראל.
בהתגלות בסנה אין הרצאה שמרצה אלוהים למשה .מה שמתרחש הוא מפגש דיאלוגי:
משה ניגש לסנה מתוך פליאה ,ומתוך רצון לראות ,להבין את משמעות האירוע .אלוהים רואה "כי
סר לראות" )שמ' ג ,ד( – ואז הוא קורא – משה! משה שומע את הקריאה ,ובמילה אחת – הנני –
מביע את נכונותו לקבל עליו את השליחות ,אפילו שאינו יודע מהי )שם ,עמ'  .(64יש להוסיף
שאלוהים מודיע למשה שגם הוא רואה :ראֹה ראיתי את עני עמי אשר במצרים )פס' ז( ,ובכך אולי
מרמז לו ששניהם שותפים לאותה משימה המתחילה ב'ראייה'; אלוהים יעמוד לצידו של משה כדי
39

שהשליחות תצליח  .בהמשך ,מתגלגלת שיחה בין השניים הכוללת "סירוב לשליחות המנוגדת לכל
נטיותיו הטבעיות של הנשלח ושבירת סירוב זה על ידי עוצמת האלוהים" )שם ,עמ'  ,(70ודברים
אלה מהווים "מגוף נסיונו האינטימי ביותר של האדם הנביא" )שם( .במפגש הזה אין האדם מבטל
את עצמו בפני האל ,אלא נכנס עימו בדברים כמעט כשווה לו .ואילו אלוהים אינו מבטל את
האוטונומיה של הנביא ,אלא מבקש את היענותו מתוך קבלה מרצון של השליחות; הוא מקשיב
לטענותיו של משה ,ועונה להן אחת לאחת .דו-שיח זה בין האדם והאל מציג אפוא בצורה ברורה
ודרמטית את זיקת 'אני-אתה' בין האדם והאל ,המרכזית כל כך במשנתו של בובר.
כאשר הקב"ה מציג את עצמו בפני משה ,הוא מצהיר "אנכי אלהי אביך אלהי אברהם אלהי
יצחק ואלהי יעקב" )פס' ו( .הגם שהאל מופיע למשה בנֵכר ,רחוק מסביבתו ה'ביתית' ,הוא מופיע
בתור אל מוּכר ,הן כישות שהכיר מביתו ,הן כגיבור הסיפורים ששמע על אבות אבותיו .מטרת
המפגש הזה איננה בעיקר כדי שמשה ידע איך להציג את האל בפני העם ,אלא כדי שיבין יותר
40

לעומק מיהו האל המתגלה אליו ואיך הוא פועל  .ישנן שתי תכונות המאפיינות את האלוהים
ביחס לאנשים שהוא בוחר )בובר ,שם ,עמ' :(66
אחת היא שהוא ניגש לאנשים אלה ,פונה אליהם ,מתוודע אליהם ,דורש אותם,
פוקד עליהם ,מקבל אותם בבריתו .והשנייה ) ...ש(הוא עצמו נודד עמהם בדרכים
אלה ומוליך אותם בהן ,ועם זה הוא נשאר סמוי מן העין ,עד כמה שאינו "נראה"
להם )מרכאות במקור(.
39

השווה את השימוש בשורש 'ראה' בפרק ב ,פס' יב-יג ,בתיאור דאגת משה לגורל אחיו.
40
השווה פירושו של בנו יעקב לשמ' ג ,יג .טענת יעקב היא שכאשר משה אומר שבני ישראל ישאלו 'מה שמו' ,כוונתו
האמיתית לברר את מהות האל לשם הבנתו האישית ,ולא מבחינת 'דע מה להשיב' .בסופו של דבר לא הביעו בני
ישראל כל ספקנות לגבי הבטחת הגאולה ) ,1992עמ' .(69
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אותו אלוהים שהתוודע למשה עשוי להתוודע גם לאנשים נבחרים אחרים ,ולכל מקום שיגיע
האיש הנבחר ,תתלווה אליו השכינה .מאידך ,אין זה מבטל את המסתורין של אלוהים ,כי הוא אינו
מתחייב כיצד יתוודע ויתלווה אל האדם.
מה ניתן להפיק מדברים אלה בהוראת סיפור הנס המקראי? חלק מן הנקודות שמעלה
בובר ,הן לגבי המקרא בכלל ,הן בהקשר של הנס ,אינן ייחודיות לו ,ונמצאות גם בפרשנות
הקלסית הנגישה למורי החמ"ד .ברגישותו הלשונית ובקריאתו המדוקדקת של כל מילה וכל אות
41

מבצע בובר צורת קריאה הקיימת כבר אצל חז"ל  ,ובעקבותיהם הלכו פרשני ימי הביניים
ופרשנים חדשים .ברם בובר העמיק את הרגישות למבנים ספרותיים במקרא ובמיוחד ל'מילה
המנחה' )ראה למעלה ,עמ'  ,(164ובכך מתקרב יותר לתודעה המודרנית מאשר פרשני ימי הביניים
)למרות שגם האחרונים מגלים רגישות למבנים ספרותיים( ,וזאת משום שהוא דוגל בקריאה
צמודה ,קריאה שיטתית הטוענת שיש משמעות לכל אחד ממרכיבי היצירה ,ושיש לעמוד גם על
42

הקשר בין המכלול לפרטיו )למעלה ,שם(  .מתוך כך מבהיר בובר )א( מה ביצירה המסוימת או
באחד ממבעיה מעורר קושי )ב( מהן האפשריויות השונות של הסבר )ג( מדוע ביטוי או מבע
43

ספציפי נבחר ,או איך ניתן לפתור את הבעיה על סמך עיון במקורות אחרים במקרא  .החידוש
הזה של בובר עשוי בהחלט להתקבל אצל מורים בממ"ד ,שכן דרכי הקריאה שהוא חידש אומצו
44

כאמור על ידי נחמה ליבוביץ ,והתקבלו כשיטה רצויה בלימוד התנ"ך .
מעבר לרגישותו הספרותית של בובר ,ישנם דגשים האופייניים דווקא לו .ראינו למעלה
שכפילוסוף ,בוחן בובר את אירועי התנ"ך ואת לשונו במטרה להבין את משמעותם הרוחנית.
משום שהוא מבקש לשמוע את הקול האלוהי הבוקע מתוך המקרא ,הוא מחפש אותו דרך עיוניו
45

בפילולוגיה ,בהיסטוריה ,ובאנתרופולוגיה של התנ"ך .לדוגמה ,השאלה כיצד מתגלה אלוהים לבני
אדם בכלל ,ולעם ישראל בפרט ,מעסיקה את בובר ,ובניתוחו את סיפור הסנה הוא מחפש תשובה
41

למשל ,על החזרה על השורש 'ראה' ראה :שמות רבה )שנאן( פרשה א ד"ה א ,כז ) ,(4וירא )עמ'  .(85על סמליות אש
הסנה ראה :שמות רבה )שנאן( פרשה ב ד"ה ב ,ה ) (8וירא )עמ'  .(115על הקשר הלשוני והתוכני בין סנה וסיני,
ראה :פרקי דר' אליעזר פרק מא ד"ה ירידה ששית שירד ,עמ' צו .על משמעות המילה 'הנני' ראה :מדרש תנחומא
פרשת שמות סימן יט ,עמ' רכד .השווה אלטר ,העומד על הרגישות הספרותית של חז"ל לתכנים המקראיים ),1981
עמ' .(11-10
42
בובר ורוזנצוייג היו חלוצי הגישה הספרותית למקרא ,והם היו הראשונים שהצהירו שאין להפריד את עיצוב
הסיפור מתוכנו בהקשר המקראי )פולק ,תשנ"ד ,עמ'  .(433אלטר )שם ,עמ'  (13-12טוען שעד לעידן המודרני לא
נעשה ניתוח ספרותי שיטתי של המקרא ,המתייחס לחטיבות ספרותיות ,רמיזות ,קונבנציות ,חילופי מילים,
דימויים ,ועוד ,כפי שנעשה בספרות הכללית .כפי שראינו ,בובר התחיל למלא פער זה.
43
ראה :בן-דורנו והמקרא ,עמ'  ;58-52שליחותו של אברהם ,עמ'  ;81-75ביכורים ,עמ'  ;87-82בחירת ישראל ,עמ' 99-
 ;88סיגנון המילה-המנחה בסיפורי התורה ,עמ'  ;299-284ועוד רבים.
44
המעיין בבחינות הבגרות לתנ"ך במגזר הדתי של העשורים האחרונים יגלה מספר רב של שאלות המתייחסות
למבנים ,למילים מנחות ,ולאמצעים ספרותיים אחרים )כגון :אנפורות ,הגזמות ,והקבלות(.
45
על "כל האנתרופולוגיה הסאקראלית של המקרא" ,ראה :לשונה של בשורה ,עמ' .282
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לשאלה זו ,הן בצורה בה מופיעה האלוהות )האש בתוך הסנה( והן בדברים שאלוהים אומר .האש
מרעה .אשר לתוכן דבריו ,אלוהים
כאמור מסמלת את הנוכחות האלוהית הנצחית – המיטיבה או ֵ
כאל המוכר לו ,ולא כישות בלתי-ידועה ,משום שמשה אינו מגלה
בכוונה מציג את עצמו למשה ֵ
אלוהים חדשים )שם ,עמ'  ,(64אלא שומע את הקול האלוהי ששמע אברהם ומתוך כך הוא מתחבר
46

לרציפות ההיסטורית שהתחילה עם האב הראשון  .לעומת זאת ,הביטוי המעורפל 'אהיה אשר
אהיה' מצביע על פן אחר של האלוהות ,המסתורין :אמנם אני תמיד נוכח ,אבל אי-אפשר להגדיר
47

אותי או ל ַצפות כיצד אופיע .גם אם רעיונות אלה מרומזים בדרך זו או אחרת בדברי קדמונים ,
הנקודות עולות אצל בובר באופן בהיר וחד ,והוא אף מגבש אותן לכדי תפיסה פילוסופית אחת.
הוא מתחקה אחר אלוהי המקרא ,ומייחל שחיפוש זה יהיה רלוונטי ליהודי 'בן-דורנו' .יש לציין
שדיונים במהותו של אלוהים אינם מתקיימים לרוב במסגרת הוראת המקרא בבית הספר הממ"ד,
וזאת למרות שאחת המטרות של הוראת המקרא בחמ"ד בתחום הרגש והאמונה היא :שהלומד
48

ישתדל להגיע ליראת ה' ולאהבתו  .חוקרים ומחנכים שונים דנו ברתיעה מפני ההתייחסות
49

הישירה בחינוך היהודי לנוכחותו של האלוהים ולמפגש של האדם איתו  .המורה מהסס לדבר על
אלוהים משום שאין לו ידיעה ברורה מיהו ואיך להגדירו )קושנר ,שם ,עמ'  .(193זאת ועוד .משום
46

ואולי לזאת מרמזת המילה 'הנני' שביטא אברהם בהתגלות בציווי העקידה )בר' כב ,א(.
47
על השימוש בביטוי 'אלוהי אביך אלוהי אברהם וכו' ראה :שמות רבה )וילנא( פרשה ג ד"ה א ויאמר אנכי ,עמ' .20
על האש כסמל לנוכחות האלוהית ראה :שמ' מ ,לח .על האש כמשקפת את פניו של הקב"ה ,ראה :מדרש תנחומא
)ורשא( פרשת יתרו סימן טז ד"ה )טז( אנכי ה' ,עמ' שכב.
48
ראה:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMmd/Matarot/Emuna
Regesh.htm
49
על החשש מפני דיון במושג 'אלוהים' במסגרות חינוכיות שונות ,ראה:
Handelman, Susan, “We Cleverly Avoided Talking About God”: Personal and Pedagogical Reflections
on Academia and Spirituality, in: Courtyard, 1999-2000, pp. 101-119; Kushner, Harold, The Idea
of God in the Jewish Classroom, in: Creative Jewish Education (eds. Jeffrey Schein and Jack
Staub), Chappaqua, New York, 1985, pp. 193-197; Rothschild, Fritz A., The Concept of God in
Jewish Education, in: Genesis, A New Teacher`s Guide, New York, the Jewish Theological
Seminary of America, 1991b, pp. 359-377.
אף אחד מן הנ"ל אינו מייצג את החינוך הממ"ד ,אבל מדבריהם משתקפת בעיה כללית לגבי ההתייחסות לאלוהים
בשיעורי מקרא ויהדות .רוטשילד מתייחס לסוגיה הזאת כפי שהיא באה לידי ביטוי בבתי-ספר יהודיים שונים,
כולל במסגרת אורתודוקסית ,וכך הוא כותב )שם ,עמ' :(359
Opposition to the study of theology in Jewish schools stems from various grounds. The aversion of
some spokesmen of modern Orthodoxy to the treatment of the God-idea is based partly on the
doctrinal view that halakhah is the sole fountainhead and embodiment of Judaism, and partly on the
prudential wish to avoid the intellectual ferment, doubt, and possible pluralism which may follow in
the wake of theological and philosophical discussions.
רוטשילד טוען שאסור לאורתודוקסיה להתחמק מדיון בנושא האלוהים )שם ,עמ' :(360
If our ideas about God make no difference to our life and conduct, there is something radically
wrong with our ideas, or ourselves, or both. If they do make a difference, then we cannot afford to
present them to our students as being unimportant.
תפיסתו של בובר עשויה לסייע לדיון מסוג זה.
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שהיהדות היא דת המדגישה את המעשה שבחיי היומיום ,את קיום המצוות ,יותר מאשר את
האמונות והדעות ,קל יותר לדון בחובות המעשיות של היהודי הדתי .מאידך ,מי שרואה את עצמו
שותף למסורת הדתית של היהדות ,חייב להאמין ש"האדם חי את חייו בנוכחות האלוהים שקבע
וברא את המציאות" )רוטשילד ,שם ,עמ'  ,362תרגום ר.ו .(.נוכחות זו מורגשת באמצעות 'גילויֵי
שכינה' שהאדם קולט בחושיו מתוך המציאות ,ואסור שאלוהים יישאר בגדר 'אידיאה' )בובר,
הקדמה ,תש"ך ,כרך ראשון ,עמ'  .(20-15יוצא אפוא שמורה הרוצה להיענות לאתגר שמשרד
החינוך בעצמו מציב – עידוד אהבת ה' ויראתו – יוכל להסתייע בתורתו של בובר במסגרת שיעורי
תנ"ך בכלל ,ובהוראת סיפורי הנס בפרט.
מעבר לחידושים הנקודתיים שחידש בובר בקריאתו את סיפור הסנה,

אפשר לראות

בפרשנותו לסיפור זה )כמו לסיפורי ניסים אחרים( את תורתו המובהקת של בובר :המפגש
הדיאלוגי .הנס הוא פועל יוצא של הרצון האלוהי לחולל שינוי בהיסטוריה האנושית ,אבל האדם
הניצב מולו חייב לשתף פעולה כדי שרצון זה יצא מן הכוח אל הפועל .האדם ,מצידו ,יוכל לקלוט
את משמעות האירוע רק אם הוא חש את ה'פליאה' ומוכן – מתוך בחירתו החופשית – לנקוט
עמדה אקטיבית .קליטת הנס כדיבור אלוהי לא תיתכן כל עוד האדם אטום למימד ה'פליאה'
שבמציאות )ראה פרק ראשון ,עמ'  .(49מהי אותה פליאה וממה היא נובעת? תחילתה של הפליאה
מדבר לא צפוי ,והמשכה התעניינות בו מתוך סקרנות להבין אותו )שמואלי,
היא הלם פתאומי ָ
תשמ"ה ,עמ'  ;23השווה תגובתו של משה לבעירת הסנה ]שמ' ג ,ב-ג[( .הפתיחות למופלא נובעת
מן התחושה שמצד אחד החיים הם עלובים וסופיים ,אך מאידך קיימת כמיהה לגאולה ולמשמעות
50

מעבר לנגלה )שם( .אין הכרח שיארע דבר על-טבעי כדי שהאדם יבחין באירוע מסוים את המיוחד
בו ,המרעיד את ליבו; הגילוי של הצופה או המשתתף הוא המעניק לאירוע את ה'חידוש' שבו
)בדומה לגישתו של בובר ,למעלה ,עמ'  .(169-168שביד מטעים ברוח דומה ) ,1970עמ' ,(206
שבפועל המציאות במובנה המקיף ביותר".
ַ
ש"להאמין משמע לעמוד תמיד ובמישרין מול המופלא
השל מבהיר את הנקודה הזאת ומקשר אותה לעשייה החינוכית ) ,[1955] 1983עמ' :(30-29
הכרת ההוד והנשגב נעלמה כמעט כליל מעולמו הרוחני של האדם המודרני .מערכת
החינוך שלנו מתרכזת בהקניית כלים לניצול פן הכוח של המציאות  ...אנו מלמדים
את בנינו ואת בנותינו לשקול ולמדוד ,אך אין אנו מלמדים אותם לחוש פליאה
ויראה ...בהיעדר תחושה זו נעשה העולם שטוח ,והנשמה חלל ריק .זוהי הנקודה
שבה תפיסת העולם המקראית יכולה להדריך את צעדינו ...
50

אולי גם זה ביטוי לפרדוקסליות שבהווית האדם.
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כמו השל ,כך בובר מטעים שבכוח המקרא להצעיד אותנו להכרה בהוד ובנשגב ,אבל הוא מודע
לכך שיש בציבור הישראלי כאלה שאינם מזדהים עם המקרא ,ומדירים אותו על רקע היותו 'ספר
דתי' )תלמוד תורה – על שום מה ,עמ'  .(361ברם ,אין הוא מוותר על הסיכוי לקשר את האנשים
לע ָב ָרם ולאבות אבותיהם באמצעות התנ"ך ,ובכך יגיעו אל שורשיהם ואל עצמם.
האלה ריגשית ֲ
וכך הוא כותב )שם(:
הלה ,אם באמת ובתמים יכיר את המקרא ,יווכח ,או מוטב שנאמר :ייזכר ,שהיו
אנשים ,אנשים שלו ,ש'שמעו' את הדברים המתרחשים ,שמעום כ'קול' המדבר ,קול
המדבר אליהם ,התובע מהם ,והם עמדו נכחו כמצווים להשיב ולשאת באחריות
תשובתם; ייזכר שאף הוא עצמו ניתן לו לקבל בזו-הדרך את ממשות התולדה ובזו-
הדרך להשיב עליה .ואם אמנם זכור-יזכור ,אפשר יחוש שגם עתה ניתן 'לשמוע' את
הממשות המתרחשת כקול התובע ודורש .אם אז ימלאו לבו להודות ולקרוא בשם
אדוני הקול – הרי יהא זה מכבשונו שלו.
בובר מלמד אם כן שמתוך החיים הממשיים ,ובעזרת לימוד רגיש ועמוק של מקורות כמו התנ"ך
והחסידות ,עשוי האדם לטפח את רגישותו ל'כוח הפועל' הבלעדי שמעבר לשגרה )הנס על הים,
שם ,עמ'  ,(104לשמוע את הקול האלוהי הקורא לו ,ולחוש את קרבתו של אלוהים .הוא יוכל
לזהות את ה'נס' הבוקע מתוך השגרה ,ומתוך התובנה שקיימת הדדיות בין האדם והאל ,ליצור
זיקה ישירה עימו .זאת ועוד .תפיסתו האחדותית של בובר מתקשרת לדעתנו לרעיונו שהנס אינו
נעלם ,אלא חוזר על עצמו בתקופות שונות; אולי לכך רומז בובר בקושרו בין ההתגלות בסנה
להתגלות בסיני .ראינו למעלה שאחת ממטרות הדיווח על הנס היא להזמין את הקורא/לומד
לחוות אותו מחדש ,ומתוך כך להתחדש בעצמו )ראה פישביין למעלה ,עמ'  .(165התחדשות זו
51

אפשרית כל עוד הנס ניתן להתפרש מחדש – ובעיקר מנקודת מוצא אישית .
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כך מתאר קפנס את הקריאה 'האישית' של בובר את המקרא )שם ,עמ' :(128
Perhaps because of the distance that the foreign text creates, Buber, in his biblical writings, allows
his deepest longings, his most intimate wishes and fears to surface. What he found in the Bible was
a space to express those wishes and fears without expecting that the problems surrounding them
would be solved by the Bible. In this sense, in the space for deep expression granted to Buber by
the biblical text, much of Buber`s biblical theology must be seen more as a form of catharsis and
even therapy than as a search for philosophical and theological solutions.

וכך פישביין מתאר את הקריאה 'האישית' של בובר ,בהשוותו בינה לבין קריאת המדרש ) ,1988עמ' :(12
As with all great midrash, Buber`s exegesis of a biblical work transcends its subject, involving the
reader in understandings and commitments that go beyond the text.
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בובר מכניס רוח חדשה לקריאה השגרתית של הטקסט המקראי ,ומספק כיווני חשיבה
העשויים לרענן אותה .כפי שראינו ,הוא קורא ללומד להיות שותף פעיל בפיענוח הטקסט ומסריו.
את הצורך ב'התרעננות' המסורת הזכרנו בפרק הראשון )שם ,הערה  ,(44בהקשר של הצמאון
לחוויות רוחניות החורגות מקיום המצוות הנורמטיבי ,הנתפס כ'מצוות אנשים מלומדה' אצל
חלק מן המגזר הדתי-לאומי .בהקשר של הנס המקראי ,נראה לנו שהכנסתו לתוך המסגרת
הדיאלוגית של 'אני-אתה' מאפשרת ללומד הדתי לעיין בו מזווית לא-שגרתית של חוויה הסוחפת
את האדם או הציבור לתוך קשר עם אלוהים .בובר מדגיש את אחריותו של האדם ליטול חלק
בדיאלוג האין-סופי עם אלוהים ,ובכך מעמיד את הקורא על מקומו האישי בתוך התיאור
ההיסטורי-הכללי של הנס .עם זאת ,אין להתעלם מן הבעייתיות שביישום משנתו של בובר על
ההוראה והלימוד .בובר מתנסח לפעמים בעמימות ,ובחוסר שיטתיות ,ואין זה תמיד ברור למה
הוא מתכוון .בהקשר של יצירת מפגש דיאלוגי עם המקרא בכלל ,ועם סיפור הנס בפרט ,אין ספק
52

שחסרות 'הוראות' כיצד לבצע זאת  .זאת ועוד .בובר מציג מורכבות ביחס לסתירת חוקי טבע
והיסטוריה :מחד ,אין הנס מפר חוקים אלה; מאידך ,האדם חש בגודל השעה והמעשה ,ובחריגתו
מן הסיבתיות השגורה .מורכבות זו משאירה סימני שאלה לגבי פרטי האירוע והיסטוריותו ,ונראה
שהתלמיד יתקשה לתרגם אותה לשפה ולמונחים הקרובים לליבו.

סיכום
הראינו בפרק זה שבובר עשוי לענות לאתגרים שסיפור הנס המקראי מעורר ,מפאת היותו
חוקר מקרא ,אקסיסטנציאליסט ,בעל רגישות דתית ורוחנית ,ואיש המאה העשרים .בובר פירש
את 'שפת הנס' כביטוי להשתוממות ולהתפעלות של המשתתפים מאירוע הרה-גורל .אנשים אלה
חוו חוויה בה גילו את יד ההשגחה האלוהית .חוויה זו נראתה להם כדיבור אלוהי ישיר ,והם
ביקשו להשיב לו ,ובכך ליצור את הזיקה האולטימטיבית :אני-אתה עם אלוהים ,כאשר מימוש
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Whether Buber`s method will rightfully yield accurate historical knowledge may not be the true or
final measure of his biblical ouevre. The ultimate distinction of this work may rather lie in the
particular mode of reading the Bible which Buber taught … the truth of midrash is not the truth of
historical information or textual analysis. It is the truth of the power of scriptual words to draw a
reader into an authentic and new relationship with the mystery of the world – a world constituted by
speech and the face-to-face relations which spokenness demands. Beyond all dogmatism and fixed
commandments, the Bible is for Buber the rescued and ever-hearable speech of the living God. It is
a teaching which simply points out an ongoing way, never final.
לדעת טלמון )שם ,עמ'  ,(204בובר החיל את מושג הדו-שיח על הטקסט המקראי בצורה כל כך גורפת ,עד שהוא
מאבד ממשמעותו .לטענתו ,חסרה הגדרה ברורה למושג דו-שיח שתוכל להנחות את הלומד כיצד לזהות אותו.
פישביין מצביע על טשטוש הגבול בין "תפיסה היסטורית" לבין "טרנספורמציה אישית" בתורתו של בובר .בגלל
שיטת הפרשנות האינטואיטיבית של בובר ,קיימת הסכנה שהקורא משליך על הטקסט את 'סדר היום' שלו-עצמו
) ,1988עמ' .(9
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זיקה זו עשוי להעלות אותם לרמה הרוחנית הגבוהה ביותר שהאדם יכול להשיג .למרות שאותו
אירוע לא חרג מן הסיבתיות השגרתית של הטבע וההיסטוריה ,הוא נתפס בתודעה האנושית
כחריג ,והוא באמת היה חריג ,הן במשמעות שהוענקה לו ,הן בתוצאות שהוא הוליד .זאת ועוד.
אירוע מסוג זה אינו חד-פעמי :הן מבחינה זאת שכל קריאה מפרשת אותו מחדש ,הן מבחינה זאת
שהנס עצמו עשוי להישנות במהדורה חדשה בכל רגע נתון .משום שהחוויה אינה סטטית ,כל אדם
וכל דור נענה לקריאתה מתוך ההקשר הספציפי שלו של זמן ,מקום ,ונתונים אישיים.
בובר נאבק נגד ההאשמה שהגישה שלו 'מיסטית' ומנותקת מן החיים הקונקרטיים )ברטמן,
שם ,עמ'  .(84האם אמנם הגישה של בובר לנס יכולה להיתרגם לחיי המעשה? להגנתו ,ניתן
53

להביא את הדוגמה הקלסית של ליל הסדר  .בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא
יצא ממצרים .לשיטתו של בובר אפשר לומר :בכל דור ודור חייב אדם לשאול את עצמו מה יציאת
מצרים אומרת לו; האם גם הוא יוצא מ'שעבוד' ל'גאולה'; האם הלקחים שהוא מסיק מסיפור
יציאת מצרים הם אותם הלקחים שמנוסחים במקרא או בהגדה? האם הוא מסוגל להתרגש מן
הגאולה שבעבר? האם הוא מסוגל להתרגש מן האפשרות העתידית של גאולה אישית או לאומית?
בובר יטען שהמקרא בכללותו ,וסיפורי הניסים שבמקרא בפרט ,תובעים מן הלומד להפוך בהם,
לקיים איתם דיאלוג ,ולהיפתח לשינוי רוחני-פנימי בעקבותיהם.
בפרק זה התייחסנו לאתגר שמציב שוואב :כיצד לתרגם חומר אקדמי לחומר קוריקולקי,
ולעצב אותו כך שהלומד יפיק ממנו את מלוא התועלת ) ,1977עמ'  .(9שוואב מתאר כיצד וועדת
המומחים המייצגת את ה commonplaces-בודקת – ואף יוצרת – אלטרנטיבות לתכניות
לימודים )שם ,עמ' :(26
One figuratively turns the piece of scholarly material from side to side,
viewing it in different lights… What might it contribute to the child`s
resources for satisfying activity? What might it contribute to a moral or
54
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?intellectual virtue held to be desirable by the planning group

גם רוטשילד משתמש במודל של ליל הסדר כדי להראות איך יהודים בעלי אוריינטציות דתיות שונות עשויות
לחוות את האירוע הזה .ראה שם ,עמ' .361
אחרי השלב הזה ,על הוועדה לבחור בין אסטרטגיות חינוכיות מתחרות ,ולקבוע איזו מביניהן תשיג את מירב
המטרות והערכים הרצויים .לאחר יישום ההחלטה בפועל ,יש לצפות בשיעורים ולערוך הערכה לגבי יעילות
האסטרטגיה שנבחרה )שם ,עמ' .(16
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בפרק זה הארנו את משנתו של בובר ,וסובבנו אותה מצד לצד .עיקר הפרק מוקדש
ל'חומר' :מהם התכנים שיש בו ,מהם המסרים ,מהן הנחות היסוד שלו ,מהן דרכי ההוראה
המרומזות בו? שאלנו גם לגבי הקשר בין החומר ל commonplaces-האחרים .לגבי הלומדים
שאלנו – האם תורתו של בובר מתאימה להם? האם היא עשויה להציע 'פיתרון' לבעיות הקיימות
אצלם? לגבי המורים שאלנו – האם הם פתוחים לתורתו של בובר? האם ניתן ל'תרגם' את בובר
כך שירצו המורים להשתמש בגישתו? וכך גם לגבי ה'סביבה' – האם תורתו של בובר תענה על
בעיות או תמלא דרישות הקיימות בחמ"ד?
גם בפרק הקודם התייחסנו לשאלה זו ,אם כי באופן יותר עקיף .שם ניתחנו איך הפרשנות
המסורתית מכילה אסכולה הנוטה לפרש סיפורי הנס שבמקרא בדרך הנטורליסטית ,והצענו
שהמורה המלמד במאה העשרים-ואחת במסגרת הממ"ד יכול להשתמש בחומר הזה בהוראתו,
ולהכיר לתלמידיו תפיסות לא-שגרתיות של הנס .בפרק הזה ניתחנו איך הוגה מודרני ,מרטין בובר,
מפרש את סיפור הנס שבמקרא ,וגם כאן הצענו שגישתו ותובנותיו עשויות לשמש מצע להוראת
החומר הזה ,הכל בהתאם לצרכי התלמידים שבכיתה .ללא ספק ההסתמכות על ראב"ע או
הרמב"ם מקובלת בעולם החמ"ד ,ולכן הוראת דעותיהם החדשניות מעוררת התנגדות מועטת.
לעומת זאת ,שילוב גישתו ודעותיו של בובר בהוראה בממ"ד שנוי במחלוקת ,כפי שהטעמנו
למעלה ,ולכן המורה שיבקש לאמץ חלקים ממשנתו של בובר ,יצטרך לשקול איך ובאיזה מינון
לעשות זאת .בפרק השביעי נדגים בצורה יותר מלאה כיצד ניתן ליישם את תורתו של בובר על
הוראת סיפור נס מקראי – סיפור העמדת השמש והירח )יהו' י( ,ונבקש להוכיח שאפשר לשכנע
את המורה המלמד בחמ"ד שייצא נשכר מן השימוש במשאב זה .כפי שהבאנו בגוף פרק זה,
קיימים לדעתנו מספר יתרונות בגישתו של בובר לנס שאינם נמצאים בפרשנות המסורתית,
ועשויים דווקא לקדם את המטרות של החמ"ד עצמו .נדמה לנו שבאקלים התרבותי הנוכחי
שבמערכת החינוך הישראלית ,תורתו של בובר תערב יותר ותתאים יותר לתלמידי הממ"ד מאשר
לתלמידי המ"מ.
אשר ללומד ,נעדר עדיין עיון בשאלת התאמת למידה לא-מילולית או בלתי-שגרתית של
סיפור הנס המקראי לגיל הילד ולשלב ההתפתחותי בו נמצא .אם רצוי ללמד את סיפור הנס מתוך
פרספקטיבות נוספות ,ולא רק בדרך הרגילה )שהיא לרוב המילולית( ,כפי שהדגמנו בשני הפרקים
האחרונים ,מתי רצוי לעשות זאת? שאלה זו תעמוד במרכז הפרק הבא.
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פרק שישיcommonplace: student :
ְבשלות התלמיד להוראה רב-ממדית
בפרקים קודמים התייחסנו לבעייתיות בהוראת הנס שבמקרא ,מתוך נקודת מוצא של
הוראה המתמקדת בפרשנות המילולית לסיפורי הניסים .על מנת להתמודד עם הבעייתיות
שסיפורי ניסים עשויים לעורר בלומד הדתי-לאומי )ראה פרק ראשון( ,הבאנו מפרשנות ימי
הביניים ומהגותו של מרטין בובר המציבים אלטרנטיבות להבנה המילולית או השגורה של הנס,
ואלה כוללים פרשנות נטורליסטית ,מטפורית ,פסיכולוגית ,ודיאלוגית ,או קריאה מילולית החורגת
מן הפשט הידוע והמקובל ,או שילוב ביניהן .מורה הנתקל בהתנגדות מצד תלמידיו לתפיסה ניסית
המבטלת חוקי-טבע עשוי להיעזר באחת מן האופציות הפרשניות המוצעות .ברם ,גישות אלה
בשלות קוגניטיבית ורגשית מסוימת ,כפי שנפרט בהמשך ,ולכן נשאלת השאלה ביחס ל-
דורשות ֵ
 commonplaceשל הלומד :מהי אותה בשלות ,ומתי ואיך היא מתרחשת .בפרק זה נציג שתי
שנכנה
ַ
אסכולות כלליות המתמודדות עם שאלה זו :האסכולה ההתפתחותית ,והאסכולה
'הפילוסופית' .האסכולה הראשונה ,המיוצגת על ידי פיאז'ה ואחרים ,טוענת שילד מתפתח
קוגניטיבית ורגשית לפי מדרג קבוע ,בהתאם לגילו הביולוגי ,וההתפתחות מתאפיינת במעבר מן
הפשוט למורכב .ואילו האסכולה הפילוסופית ,המיוצגת על ידי גרת' מתיוס ואחרים ,טוענת
פועל יוצא של גיל; ילדים יכולים
שההתפתחות הקוגניטיבית והרגשית של הילד אינה תמיד ַ
לתפוס רעיונות מופשטים או 'לעשות פילוסופיה' בגילאים צעירים ,במיוחד אם מעודדים אותם
לחשוב בכיוונים אלה .כמו כן ,אין כללים ברורים לגבי 'שלבים אַפקטיביים' שהילד עובר ,אחד
אחרי השני בסדר קבוע .אסכולה שלישית – זו של קירן איגן  -קרובה לאסכולה הפילוסופית ,אבל
מתמקדת בהשלכות החינוכיות של התפתחות חשיבת הילד ,וגם אותה נסקור כדי לגלות את
התועלת הטמונה בה מבחינת הלומד.
לצורך דיון זה נכנה את ההוראה המכילה את האופציות הפרשניות האלטרנטיביות שציינו
1

למעלה :הוראה 'רב-ממדית'  .על מנת להבין מה כלול בהוראה מסוג זה ומתי ליישם אותה ,ניעזר

1

מתפקד במסגרת עבודה זו .מ' סוקולוב
המושג 'רב-ממדי' מזמין פרשנויות שונות ,ולכן חשוב לנו לדייק איך הוא ַ
השתמש בביטוי זהה )` (`multi-dimensional approachבמסגרת עיון בגישות שונות למקרא ובהשלכותיהן
החינוכיות ) ,1989עמ'  .(62-42סוקולוב התייחס לשלושה סוגי קריאה :המסורתי ,ההיסטורי-פילולוגי ,והספרותי,
והוא הדגים את יישומן על סיפור מגדל בבל .ואילו בדיוננו ,אנו מבקשים כאמור לכלול במושג הזה הן את דרך
ההוראה ,הן את המיומנויות הקוגניטיביות והרגשיות הנדרשות כדי ליישם אותה.
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2

3

במושגים הכלולים בטקסונומיה של בלום ) , (1956ושל קרתוואל ) , (1956אם כי נשתמש בהן
למטרה מאד ספציפית :אין אנו מחפשים את 'מטרות' ההוראה )= (objectivesכפי שמציבים בלום
וקרתוואל ,אלא את המיומנויות הנדרשות כדי להבין ולחוש את התכנים והמסרים של סיפורי
4

ניסים הנלמדים בשיטה הרב-ממדית  .הגם שלדעת שוואב יש ערך בהצבת מטרות בתכנון ההוראה,
5

לצד שיקולים אחרים )פוקס  ,1985 ,עמ'  ,(80אין לדעתו להציב 'מטרות' כעיקרון מוביל בתכנון
ההוראה ,שכן) :א( הרבה פעמים מוצבות מטרות למידה שאינן מעוגנות בסיטואציה החינוכית
הספציפית .כדי שההוראה תהיה ֶאפקטיבית ומעשית ,היא חייבת להיבנות מתוך 'בעיות'
המורגשות בשטח )ראה פרק ראשון ,עמ' ) .(16-15ב( הרבה פעמים ההתמקדות במטרות גורמת
להתעלמות מ'לימוד-משני' )= (collateral learningשל אותה תכנית לימודים שלא ִנצפה מראש,
חלקו רצוי וחלקו אינו רצוי )פוקס ,שם ,עמ' ) .(81ג( הצבת מטרות עלולה לגרום לפירוד בין
גורמים שונים המשפיעים על הצלחת הלמידה :חומר הלימוד ,דעותיהם של המורים לגבי החומר,
דרכי הוראה ,סוגי הערכה ,ועוד )שוואב ,1983 ,עמ'  .(240שוואב מטעים )שם( שיש לחפש דווקא
איך גורמים אלה משפיעים אחד על השני ,ואיך הם 'נושאים ונותנים' ביניהם כדי ליצור תכנית
6

אחת .
הטקסונומיות האלה אם כן מתאימות לעבודה זו משום שהן נוסחו ככלי המסייע למורה
לתכנן את הוראתו לפי רמת החשיבה והרגש של הילד .בטקסונומיות אלה דירגו המחברים לפי
רמת קושי את המיומנויות הקוגניטיביות והרגשיות הקיימות אצל בני האדם ,כאשר הנחת היסוד
שלהן היא שישנן מיומנויות בסיסיות שעליהן ניתן לפתח מיומנויות ברמה גבוהה יותר .בהפרדה

2

טקסונומיה זו זכתה לפופולריות רבה בקרב אנשי חינוך ,כמעט מן הרגע הראשון שהיא ראתה אור .צ' לם משבח
אותה ורואה בה מדריך יעיל במיוחד בתכנון ההוראה )תשכ"ג ,עמ'  .(388-383התכנית למקרא של הממ"ד משנת
תשנ"ג קוראת למורה לתכנן את הוראתו על פי המדרג של בלום ,במטרה לענות על הצרכים של התלמידים.
3
יש לציין שדוד קרתוואל ) (David R. Krathwohlעמד בראש הצוות שדן במיומנויות רגשיות ,ושבלום היה חבר
בצוות זה .קרתוואל מעיר שהרבה יותר קשה להגדיר מיומנויות רגשיות ולדרג אותן ,מאשר קוגניטיביות )שם ,עמ'
 ,(13ונראה לנו שדבר זה מורגש ברשימת המיומנויות הרגשיות; מיומנויות אלה פחות 'חדות' ויש חפיפה יותר
גדולה ביניהן .ישנן תיאוריות אחרות לגבי ההתפתחות האפקטיבית )ראה ,לדוגמה ,סלוביי וסלוטר ,(1997 ,אבל
בחרנו בזו של קרתוואל ,משום שהוא מקשר בין למידה לבין רגש ,ובין רגש לבין קוגניציה ,ואלו רלוונטיים לנושא
הפרק הזה .על הקשר ההדוק בין אינטלגנציה ורגש ויחסי הגומלין ביניהם ,ראהGoleman, Daniel, Emotional :
Intelligence, New York: Bantam Books, 1997.
4
השווה :ד' פסיג ,טקסונומיה של מיומנויות וכישורים קוגניטיבייים עתידיים ,אוניברסיטת בר-אילן ,בית ספר לחינוך,
 .1996פסיג מטעים שהטקסונומיה של בלום "התוותה את המיומנויות הקוגניטיביות למתכנני תוכניות הלימודים"
)שם ,עמ'  ,5הדגשה שלי ,ר.ו.(.
5
פוקס מסביר ששוואב לא הציג את גישתו הכוללת לנושא 'מטרות' בהרצאה מסודרת ,ולכן פוקס 'ליקט' את
ההתייחסויות של שוואב לנושא זה ממקומות שונים .ראה שם הערה .59
6
שילמד בדרך זו ,ואיך ניתן
במסגרת פרק זה לא נדון בשאלה המתבקשת :מהם הכישורים הנדרשים למורה כדי ַ
להכשיר אותו לכך? את הדיון הזה פתחנו בפרק הראשון ,עמ'  ,39-36ביחס ל commonplace-של המורה .נמשיך
בדיון זה בפרק השמיני ,במסגרת יישום ההוראה הרב-ממדית בכיתה.
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7

בין הקוגניציה והרגש יש מן המלאכותיות ,גם לדעת קרתוואל )שם ,עמ'  , (45אך לצורכי נוחיות
וסדר נתייחס אל כל טקסונומיה בנפרד )כך גם מציע קרתוואל ,שם( .בהמשך גם נעמוד על
הקשרים בין המיומנויות הקוגניטיביות והרגשיות ,אך כעת נפתח עם שש הקטיגוריות
הקוגניטיביות :ידע ,הבנה ,יישום ,אנליזה ,סינתיזה ,והערכה .לצד כל קטיגוריה מפרט בלום את
הפעולות הקוגניטיביות המופעלות בשלב הנדון .ישנה חפיפה מסוימת בין שלב ושלב ,כאשר
השלב המתקדם דורש מיומנות יותר מורכבת )ראה בהמשך( .הגם שחוקרים ביקרו את בלום או
8

הציעו אלטרנטיבות לטקסונומיה שלו  ,המודל שלו כאמור יסייע לנו בשלב הזה בהגדרת ההוראה
הרב-ממדית במסגרת עיוננו .נציג את ששת השלבים של הטקסונימה ואת יישומם האפשרי על נס
קריעת ים סוף )אין הצעת היישום מתיימרת להיות הדרך הבלעדית ללמד את הסיפור הזה(:
א .ידע – הלומד יודע את הסיפור ,ויכול לציין את פרטיו.
ב .הבנה – הלומד מבין את פרטי הסיפור ואת הרעיונות הכלליים שלו ,ויכול להסביר את כל
אלה בכתב או בעל פה.
ג .יישום – הלומד מבין את הכללים ,העקרונות ,והתיאוריות עליהם מבוסס החומר הנלמד,
והוא מדגים אותם מתוך המסופר או המתואר בכתוב .הוא נדרש לחשוב בצורה מופשטת,
כאשר הוא מיישם עקרונות על מצבים שלא הכיר עד עתה .למשל ,הלומד מבין מתוך
סיפור נס קריעת ים סוף שאלוהים עוזר לנאמניו ומעניש את אלה הפוגעים בהם; אלוהים
כל-יכול וגובר על מכשולים טבעיים ואנושיים .הלומד מזהה באופן עצמאי עקרונות אלה
ואחרים בפסוקים.
ד .אנליזה – הלומד מעיין בחומר כדי לגלות את מבני התוכן שלו וצורותיו הלוגיות .הלומד
מפרק את הקטע לחלקים ומנתח אותם על פי ההשקפות ,הרעיונות ,והיסודות הנמצאים
בהם .הוא מבחין בין רעיונות שונים ,ועומד הן על הניגוד או המתח שביניהם ,הן על
הקשרים שביניהם .פעולה זו דורשת הפשטה ברמה גבוהה יותר מאשר בפעולת היישום.
למשל ,בסיפור קריעת ים סוף ,הלומד מבחין בין התיאור ה'טבעי' של הסיפור )שמ' יד,
כא( לבין התיאורים סותרי-הטבע )שם פס' טז-יט( ,משווה ומעמת ביניהם.
ה .סינתיזה – הלומד מחבר ומצרף יחד את הכללים והעקרונות שלמד ,ומתוכם יוצר יצירה
חדשה בכוחות עצמו .למשל ,במקרה של קריעת ים סוף ,הלומד מצרף יחד את שתי

7

כשלמות אחת
הפרדה זו נוגדת את רוח הגותו של בובר ,הרואה את האדם לא כצרור של תכונות או חלקים ,אלא ְ
)ראה פרק חמישי ,עמ' .(156
8
ראה :מרזנו ;2001 ,פסיג ,שם ,עמ' .32-30
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הפרספקטיבות על מה שאירע ,ומסיק שהנס האמיתי היה בעיתוי של האירוע :רוח קדים
ייבשה את הים ,ובני ישראל הלכו בתוכו ,ואחר כך הרוח שככה והמים חזרו למסלולם
הרגיל וכיסו את המצרים .את התיאור' :והמים להם חומה מימינם ומשמאלם' )שם ,פס'
כט( הוא מפרש כמטפורה ולא באופן מילולי.
ו .הערכה – הלומד מעריך ושופט את העקרונות ,הרעיונות ,והתיאוריות שהועלו בלימוד,
על פי קריטריונים אובייקטיביים.
על פי טקסונומיה זו ,הפעולות הכלולות בשני השלבים הראשונים יחסית פשוטות ,והחל מן
השלב השלישי הפעולות דורשות כישורי הפשטה וניתוח יותר מפותחים .במסגרת הוראת סיפור
הנס המקראי נראה לנו שפעולת היישום עדיין פשוטה יחסית ,וילד צעיר הלומד למשל את סיפור
קריעת ים סוף יכול להבין את המסרים הבולטים של הסיפור בד בבד עם לימוד פרטי הסיפור ,ואף
להגיע לחלקם בכוחות עצמו .נכנה אפוא פעולת ההפשטה ברמה זו 'הפשטה נמוכה' .לעומת זאת,
היכולת לבצע את פעולת האנליזה נסמכת על 'הפשטה גבוהה' ,המאפשרת ניתוח רעיונות,
ועימות ,השוואה ,והנגדה בין מושגים שונים .תרגום פעולת האנליזה בהקשר של סיפור הנס
המקראי בחמ"ד פירושו :התובנה שטקסט יכול להכיל יותר מרובד משמעות אחד ,היכולת לזהות
את רבדי הטקסט האלה ,והיכולת להשוות ולעמת ביניהם .במסגרת עבודה זו )ראה פרק שלישי(
הצענו שמשמעויות אלה עשויות לכלול פרשנות מילולית/שמרנית ,ובנוסף פרשנות מטפורית או
דיאלוגית .פעולות אלה מצטרפות אפוא תחת הכותרת 'למידה רב-ממדית' .מאיזה גיל אם כן
עשויה הוראה רב -ממדית מסוג זה להתאים לתפיסתו הקוגניטיבית של הילד?
לפני שנציע מענה לשאלה הזאת ,נצטרך לשקול גם את המיומנויות הרגשיות של הלומד;
כאמור ,אין להסתפק רק במדרג פעולות קוגניטיביות כאשר שואלים לגבי בשלות התלמיד ללמידה
הקשר
מסוימת .מרזנו )שם ,עמ'  (50מצביע על חשיבותו של הרגש בכל הקשור ללמידה ,ועל ֶ
ההדוק בין הרגש לבין הקוגניציה; האינטראקציה בין עמדות ,אמונות ורגשות קובעת את
המוטביציה של התלמיד ללמוד את החומר המוצע ,ותורמת להצלחת הלמידה )השווה סלובי
וסלוטר ,שם ,עמ'  .(34-3ואם עירוב הרגשות חשוב בלמידה בכלל ,על אחת כמה וכמה חיוני הוא
בלמידת המקרא במסגרת החמ"ד ,שכן ,מטרה ט שברשימת המטרות בתחום האמונה והרגש
יפתח יכולת להבין את המסר הדתי
שבתכנית הלימודים למקרא בממ"ד קובעת)" :התלמיד( ַ
9

שבסיפור המקראי ולהזדהות עם ערכים דתיים ,לאומיים ,חברתיים וכלל אנושיים"  .לפיכך ,נביא

9

השווה את דברי שקדי והורנצ'יק בנושא הוראת המקרא בכלל ) ,1995עמ' :(107

185

את המיומנויות הרגשיות שמונה קרתוואל ) ,1956עמ'  ,(183-176בעזרת תרגומו לעברית וסיכומו
של פסיג )שם ,עמ'  .(29-28המיומנויות מסודרות על פי קריטריון של מורכבות הולכת וגוברת,
ומודעות הולכת וגוברת לתחושות ולתהליכים .בנוסף ,מתפתחת לאורך השלבים )ולפעמים גם
בתוכם( תחושת ה'הפנמה' )= (internalizationשל הלומד )קרתוואל ,שם ,עמ'  ,(29שפירושה:
"אימוץ רעיונות ,פרקטיקות ,סטנדרדטים ,או ערכים של אחרים והפיכתם לנכס אישי" )שם,
תרגום ר.ו .(.ההפנמה הינה תהליך אשר בתחילתו מתבצע אימוץ 'כלפי חוץ' של ערכים של אחרים,
עובר ל'הזדהות' עם הערכים )שפירושה להאמין בהם ולמצוא בהם סיפוק( ועד להפנמה מלאה ,בה
הלומד חי על פיהם ,גם ללא פיקוח או השגחה חיצוניים )שם ,עמ'  .(32להלן המיומנויות הרגשיות,
עם יישומן האפשרי על סיפור קריעת ים סוף:
א .קבלה ,שימת לב – הלומד שם לב לגירוי המוצע ,גם מתוך עמדה פסיבית .במשך שלב זה
הלומד מתקדם לעבר שימת-לב יותר אקטיבית ,ובסוף הוא בוחר את הגירוי שהוא רוצה
להתרכז בו .בהקשר של סיפור קריעת ים סוף ,הלומד עשוי להתרכז באחד מן הפרטים של
הסיפור :הטבעת המצרים ,הצלת הישראלים ,תפקידו של משה ,המרכיבים הניסיים של
הסיפור ,אמצעים ספרותיים ,ועוד.
ב .היענות ,תשומת-לב פעילה – הלומד אינו רק 'שומע' ו'קולט' ,אלא מתחיל לרצות ללמוד יותר
על הנושא .הוא מרגיש מעורב בסיפור או בנושא ,ומוצא סיפוק ושמחה ממה שלמד .הלומד
נהנה מסיפור קריעת ים סוף ושמח שיש לו 'סוף טוב'.
ג .התייחסות ערכית – הלומד מוכן לקבוע את התנהגותו על פי ערך מסוים .שלב זה מתחיל עם
קבלת ערך ממקור חיצוני ,ומתקדם לבחירת ערך מתוך רצונו החופשי של הלומד .בסוף השלב
מגלה הלומד נכונות להתמסר לערך שלמד .בהתחלה לומד הילד שאלוהים מקיים את
ההבטחות שלו ודואג לעם ישראל .על סמך ערכים אלה עשוי הלומד לחוש נאמנות לעמו
ולרצות להיות חלק ממנו .הוא בוחר לעשות מעשים הממחישים את הרצון להשתייך לעם
ישראל ,כגון השתתפות בתפילה בציבור או בפעולות של איסוף כסף לנזקקים.
ד .ארגון  -לאחר שהלומד התקדם והפנים ערכים ,הוא ממשיג אותם )= conceptualization of
 (valuesוקובע את סדר העדיפויות שלו לגביהם .הוא זקוק לחשיבה מופשטת כדי לשקול
ערכים שונים וכדי לשפוט בני אדם לפי התנהגותם הפרטית .בסיפור הנדון ההתנהגויות

“… there can be no neutral interpretation of one`s cultural tradition. No individual confronts a text
”issuing out of the past from a posture of self-contained reflective objectivity.
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והדיבורים מרמזים לערכים ולעקרונות מופשטים ,כמו :אומץ ,צייתנות ,כוח אנושי מול כוח
אלוהי ,מנהיגות ,גבורה וחולשה .הלומד שוקל אלו ערכים מבקש הסיפור להנחיל ,האם לדעתו
הם חשובים ,האם הוא מרגיש מחוייבות כלפיהם ,ואם כן ,במה עשויה מחוייבות זו להתבטא.
למשל ,הוא יכול להסתייג ממרכיב מגי של הסיפור )המטה של משה( ולהזדהות עם הדימוי של
קריעת הים כ'לידה' של עם ישראל )ראה פרק שלישי ,עמ' .(102
ה .אפיון על-ידי מערכת ערכים  -ברמה זו של הפנמה בונה האדם מערכת ערכים היררכית,
מערכת המאפיינת והמגדירה את אישיותו ומסמלת את השקפת עולמו .הלומד רוצה לגלות
את המשמעויות השונות של הסיפור ומחפש איך לקשר אותן לעולם המושגים שלו ולהשקפת
עולמו .למשל ,הלומד מבקש לדעת איך סיפור קריעת ים סוף מהדהד במקומות אחרים
במקרא )הן בסיפור ,הן בהיסטוריוגרפיה המקראית ,הן במזמורים ,הן בנבואה( ,ומדוע הסיפור
הזה כל כך מרכזי בתפיסה המקראית .מתוך כך הוא מבין לעומק את המשמעויות השונות של
הסיפור המקורי ,ומה נתווסף עליו .הוא שוקל איך כל התובנות האלה תורמות לזהות האישית
שלו בתור בן האומה הישראלית.
10

מה הקשר בין המיומנויות משני התחומים ? ניכר בחלק מן המיומנויות האַפקטיביות שיש
גם מרכיבים קוגניטיביים )כגון :ארגון ,שיקולַ ,ה ְמשגה ,שיפוט( .גם בניסוח מטרה ט )ראה למעלה(
בהוראת המקרא ,נקראים הלומדים 'להבין' ו'להזדהות' ,כאשר ההבנה מביאה לידי הזדהות.
פירושו של דבר ,שכדי לעודד ילד לאמץ 'יחס' )= (attitudeמסוים ,צריך להניח תשתית קוגניטיבית
שתפנה לתבונה )קרתוואל ,שם ,עמ'  .(56וגם ההיפך הוא הנכון :באמצעות פיתוח ההתעניינות
וגירוי הסקרנות ,אנו מניעים את הילד לרצות וללמוד אותו חומר שיספק לו תשובות )שם ,עמ'
 .(57נקודה אחרונה זו מתקשרת לעוד מימד הקיים בשני התחומים :העצמאות ההולכת וגוברת
של הלומד בשניהם .כמו שבתחום הקוגניטיבי הלומד הולך ורוכש מיומנויות של למידה וגילוי
עצמיים ,כך גם בתחום האפקטיבי הלומד בוחר יותר ויותר מה יאמץ לתוך עולמו הפנימי ועל סמך
אלו ערכים או עקרונות יבנה את השקפת עולמו .בעבר מורים ומתכנני תכניות לימודים שילמו
מס שפתיים לתחום הרגשי ,אבל למעשה הדגישו מיומנויות קוגניטיביות ,הן בתכנון והן בהוראה;
העלאת המודעות למיומנויות רגשיות נועדה להעניק להן את מקומן הראוי בעשייה החינוכית,
ולאזן את השקעתם של סוכני החינוך בעידוד רכישת וניצול כל המיומנויות )שם ,עמ' .(91

10

לפירוט ההקבלה בין השלבים שבשני התחומים ראה :קרתוואל ,שם ,עמ'  .60-49אנו מעדיפים להתייחס באופן כללי
ליחסי הגומלין בין שני התחומים.
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אם נחזור לשאלת ההוראה הרב-ממדית ,יתכן ונוכל להתבסס על המיומנויות המתוארות
למעלה כדי לקבוע מתי הילד בשל לסוג הוראה זה .הצענו שהוראה זו זקוקה לרמה הקוגניטיבית
של אנליזה ,הכוללת מיומנויות כמו פירוק לגורמים ,איתור רעיונות והשקפות ועימות ביניהם,
אשר נדרשות כאמור בלמידת טקסט של סיפור הנס המקראי ופרשנויותיו .אבל מהי הרמה
האַפקטיבית הנדרשת כדי לבצע למידה זו בהצלחה? כפי שראינו ,קיום רצון ללמוד בדרך מסוימת
תורם להצלחתו ,ויתכן שרק כאשר הילד מגיע לרמה של חשיבה מופשטת גבוהה תיווצר אצלו
המוטיבציה לעסוק בלימוד כזה .המקבילה הרגשית לפעולה הקוגניטיבית של אנליזה היא ה'ארגון',
בו מסוגל הלומד מכוח תפיסתו המופשטת להעריך ערכים שונים ולהחליט עם איזה מביניהם הוא
מזדהה )שם ,עמ'  .(50גורם אפשרי אחר להתעוררות המוטיבציה ללמוד בדרך זו הוא רצונו של
הלומד לזכות באהדה של מגיש התכנים )פסיג ,שם ,עמ'  .(28אם הרמה האפקטיבית קשורה
לחשיבה מופשטת ,נוכל לענות על שאלת עיתוי ההוראה הרב-ממדית על פי קביעת הגיל בו
מתחיל הילד לחשוב בחשיבה מופשטת .ועם זאת נצטרך לשאול האם ניתן/רצוי לזרז את התהליך
הזה ,באמצעות חיזוקים כאלה ואחרים ,או שצריך לחכות עד שהילד מגיע לבשלות בכוחות עצמו?
חיזוקים אלה יכולים לכלול את עידוד המורה והיותו 'מודל לחיקוי' )ראה למעלה( ,ואז נשאלת
השאלה האם הם קשורים לשאלת הגיל ,או שאינם קשורים לגיל הלומד? בתחילה נחקור את
השאלות האלה לאור משנתו של ז'אן פיאז'ה ,אשר כידוע חקר את שלבי ההתפתחות הקוגניטיבית
של הילד והשתית את תורתו ההתפתחותית על בסיס מחקר זה .נַציג בקצרה את שלבי
11

ההתפתחות של הילד על פי המודל שהוא הציע  ,ונבחן את השלכותיו של מודל זה באשר לשאלת
ההוראה הרב-ממדית של סיפורי הנס .ניעזר בכך בדברי חוקרים אשר יישמו את הדגם שלו
בתחומי מחקר הקרובים לנושא העבודה הזאת :התפתחות אמונית ,והתפתחות חשיבה דתית.
כידוע יש חוקרים אחרים המסתייגים במידה זו או אחרת מן התורה ההתפתחותית ,ומציעים
בשלות הילד ללמידה רב-ממדית ,ונבחן את שאלת הוראת הנס גם לאור
תשובות אחרות לשאלת ֵ
מחקריהם של חוקרים אלה.

א .הגישה ההתפתחותית  -פיאז'ה ,פאולר ,גולדמן
פיאז'ה קבע שהילד איננו פסיבי ,אלא בודק את הסביבה ,שואל שאלות ,מחפש פתרונות,
ומתוך כך אוסף ידע ומעבד אותו .חשיבתו מתפתחת לפי שלבים ,בצורה היררכית ,כאשר כל שלב
בנוי על קודמו .פיאז'ה הראה שהילד עובר משלב לשלב בסדר כרונולוגי; במשך גדילתו הוא מגיע
ל'תחנות' או ל'תקופות מעבר' בהן הוא חווה או לומד עניין חדש .אחרי תקופת המעבר מסגל הילד
11

Piaget, 1963, pp. 283-299; Sutherland, 1992, pp. 13-28.
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את המרכיב החדש לתוך חשיבתו הקיימת ,ומגיע לאיזון .האיזון מופר כאשר נע הילד לעבר השלב
הבא ,ושוב הוא קולט תובנה חדשה המערערת תפיסה ישנה .פיאז'ה הגיע למסקנה שילדים
עוברים את השלבים ,בסדר קבוע וללא סטיה ,מכוח הגדילה ,מחד ,וכתוצאה של פעולת גומלין עם
הסביבה ,מאידך .מורים יכולים לחזק או להפריע ל"התפתחות הספונטנית" של הילד ,באמצעות
המשימות שהם נותנים לתלמידים )פיאז'ה ,1962 ,עמ'  ;11הרחבה בהמשך( .הוראה שאיננה
מותאמת לשלב בו הגיע הילד בלמידה ספונטנית היא "חסרת-סיכוי" )הל ,1970 ,עמ'  ;30תרגום
ר.ו.(.
להלן השלבים השונים לפי פיאז'ה ,עד גיל ההתבגרות )ועד בכלל(:
א .עד גיל שנתיים ,ילדים עסוקים בעצמם ואינם מתעניינים בדברים שאינם משפיעים עליהם
באופן ישיר.
ב .גיל שנתיים עד ארבע  -ילדים נמצאים בשלב של  , preconceptual thoughtשבו אין הבחנה
ברורה בין החפץ לבין הקטגוריה אליה הוא משתייך ,ואין חשיבה הגיונית.
ג .גיל ארבע עד שבע  -ילדים חושבים חשיבה אינטואיטיבית ,ואין תפיסה ברורה של המציאות.
לכן ,עדיין אין הם מבחינים בין המגיה לבין הריאליות .הם יכולים לתפוס בבת אחת רק קישור
אחד ,ופרטים בלתי רלוונטיים מבלבלים אותם .הם עוד לא תפסו את תורת "השימור" )ראה
בהמשך(.
ד .גיל שבע עד שתים-עשרה  - concrete operational thinking -ילדים מתחילים לחשוב איך
לבצע את מה שהם רוצים; אותה פעולה מופנמת והופכת ל'אופרציה' )= תהליך עיבוד חומר
או מידע( .הילד גם מגיע לאפשרות של : reversibilityאם הוא הגיע למסקנה מסוימת מתוך
שיקול הגיוני ,הוא יכול להפוך את מהלך החשיבה כדי להגיע לתחילתו .משום כך ,ילד בן
שמונה מבין את תורת השימור; הוא משחזר את מזיגת כמות מסוימת של מים לתוך מיכל,
וכך יודע שאותה כמות נמצאת בתוך המיכל השני ,למרות צורתו השונה .ילדים מסוגלים
למיין חפצים באופן הגיוני ,ולהפעיל חשיבה הגיונית ושיקול דעת ביחס לרעיונות קונקרטיים.
הם מתוודעים לרצפים של חשיבה ,ולכן מבינים שפעולות דומות יביאו לתוצאות דומות.
החשיבה נהיית עקבית ומקיפה יותר ,אבל רק לגבי רעיונות הלקוחים ממגע קונקרטי ישיר.
עדיין אין חשיבה מופשטת.
ה .גיל ההתבגרות :מגיל שתים-עשרה עד שש-עשרה  -המאפיין את החשיבה הבוגרת הוא חשיבה
מופשטת ,ולזה מגיע המתבגר .לשלב הזה קורא פיאז'ה  .formal operational thinkingילד
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יכול לעמוד על המבנה של בעיה במתימטיקה ,להסיק מסקנות מתוך השערה ,ולחשוב על כמה
נתונים בעת ובעונה אחת .יש לו תפיסת זמן מורחבת ,כך שהוא יכול להבין יותר טוב ,הן את
העבר ,הן את העתיד .הילד חושב חשיבה סימבולית ,כך שהוא יכול לשקול רעיונות שאינם
קשורים ישירות לעולמו הפיסי .הוא יכול לבנות היפותיזות ולבחון אותן כדי להגיע לפתרונות
לבעיות.
הגם שאין הקבלה מלאה בין מושגיו של פיאז'ה לאלה של בלום ,נראה שתיאורו של פיאז'ה
את החשיבה המאפיינת את גיל ההתבגרות מקביל במידה גדולה לחשיבה של שלב ה'אנליזה' של
בלום .על פי הבנת שניהם ,הילד מסוגל להבין את המבנה של חומר מסוים ,לשקול יותר מפיתרון
אחד ,לתפוס כמה משמעויות בבת אחת ,להתמודד עם חומרים שאינם קשורים באופן קונקרטי
לעולמו ,ולחשוב בצורה מופשטת ברמה גבוהה .יוצא אפוא שבהוראת סיפור הנס המקראי ,מורה
המבקש להציע ללומד מספר פירושים ,וביניהם גישות הדורשות הפשטה ,כגון חשיבה מטפורית,
ימתין עד גיל שתים עשרה בערך כדי ליישם הוראה כזאת.
שני חוקרים שהתבססו על מחקריו ומסקנותיו של פיאז'ה הם ג'יימס פאולר ) James
(Fowler

בנושא ההתפתחות האמונית של הילד ,ורונלד גולדמן ) , (Ronald Goldmanבנושא

התפתחות החשיבה הדתית של הילד .ממצאיהם רלוונטיים לשאלת התאמת דרכי הוראת סיפור
הנס המקראי לגיל הלומד ,ולכן נביא בקצרה כמה ממסקנותיהם .גולדמן אף דן באופן ישיר
בהוראת סיפור הנס המקראי ,ועל כן נרחיב יותר בדבריו.
לדעת פאולר ,האמונה פירושה הדרך בה מחפש האדם משמעות בחיים ומעצב אותם.
האמונה גם מספקת דרך לאדם להתחבר עם אחרים על רקע מצע אמוני משותף ) ,1981עמ' .(4
הילד עובר שלבים בהתפתחותו האמונית ,בהתאם לגילו .פאולר משרטט מספר שלבים עד גיל
שבע-עשרה ,ונתמקד בשניים מביניהם )שם ,עמ' :(150-133
א .גיל שבע עד אחת-עשרה מתאפיין ב .mythic-literal faith -בשלב זה ,ילדים מתחילים לחשוב
בצורה הגיונית וקונקרטית; הילד מבחין בין עובדה לבין פנטסיה .הוא מסתכל על העולם כמקום
צפוי ,בדומה לסיפור המוביל לסוף ברור .התפיסה של תורת הגמול שולטת בעולם ,גם בעולמו
הפרטי ,וגם בעולם הרחב .הילד מתחיל לאמץ את הסיפור שאליו הוא שייך :הסיפור הלאומי,
הדתי ,או המשפחתי שלו .הוא מתייחס לסיפורים ,לאמונות ,ולפרקטיקות של קבוצת ההשתייכות
שלו בצורה מילולית ומוחשית .ברם ,אין לילד עדיין המיומנות השכלתנית המאפשרת הסתכלות
רחבה על כל הסיפור כמכלול .הילד נמצא עדיין בשלב 'מילולי' שחוסם אותו בפני תפיסה רחבה

190

ורפלקטיבית .כמו כן ,אלוהים נתפס בצורה אנתרופומורפית .הילד מושפע רגשית מסמלים ,ואינו
מסוגל לחשוב לעומק על המשמעויות שלהם; אמונות וסמלים נתפסים כאמור בצורה מוחשית.
ב .מגיל שתים-עשרה עד שבע-עשרה מתפתח  .synthetic-conventional faithמשום שהילד הגיע
לשלב של  ,formal-operational thinkingהוא מסוגל להבין מונחים ורעיונות מופשטים .דברים
שנתפסו אצלו כסיפורים בודדים כעת מתגבשים לנרטיב אחד .הוא חושב בשיטתיות ,ומגלה
משמעות בהתנסויותיו האישיות .בשלב הזה ,הפרט ַמבנה את הזהות העצמית שלו ,בו בזמן שהוא
מפתח קשרים עם האנשים החשובים לו .הערכים ,החובות ,והיחסים של הילד עם אחרים,
מרכזיים לזהותו ולבניית הערך העצמי שלו .דרך קשרים אלה ,מגיע הילד לקשר עם הנצח;
הכמיהה הדתית בשלב זה מתבטאת ברצון באלוהים שמכיר אותו יותר טוב מאשר הוא מכיר את
עצמו.
מסקנותיו של פאולר מחזקות את התובנה שלמידה רב-ממדית של סיפור הנס ,למידה
הכוללת מגוון נקודות מבט וחשיבה מופשטת 'גבוהה' ,מתאימה לגיל ההתבגרות ,כי רק אז מגיע
12

הילד לחשיבה מופשטת ורפלקטיבית  .פאולר אינו מסתפק רק בניתוח החשיבה ,אלא מתייחס גם
לתחום הרגשי של הילד ומצביע על מרכיבים רגשיים שבשלב הזה העשויים לדעתנו לתרום אף
הם ללמידה רב-ממדית :הצורך של הילד בהתקשרות אישית עם אישים ,עם רעיונות דתיים ,ועם
ֵאל פרסונלי .צורך זה יגביר את המוטיבציה של הלומד לחפש משמעויות דתיות ברבדי הסיפור,
שהיא ,כפי שראינו ,מרכיב חיוני בלמידה .תרומתו של פאולר לדיון זה מתבטאת גם בהשלכה
האישית והחברתית של גיל ההתבגרות על התפתחות האמונה :ראינו שלטענתו ,בשלב הזה יוצר
התלמיד זיקה עם המסורת שלו ועם האנשים המייצגים אותה ,ומתוך כך הוא ַמבנה את הזהות
הדתית שלו .חלק מהבניית זהות וקשירת קשרים עם המסורת תלוי במידת ה'נגישות' של אותה
מסורת לעולמו של התלמיד ,הן בתכנים שלה ,הן באנשים המייצגים אותה )ראה פרק ראשון ,עמ'
 .(30-29במילים אחרות ,ככל שהמסורת מתקבלת על דעת הלומד ,וסוכני המסורת נתפסים
כאנשים סבירים ומשכנעים ,כך יפנים הלומד את תכניה וירצה לחיות על פיה .מסקנה המתבקשת
מתוך כך היא שהמגזר הדתי-לאומי ירצה לנצל את הכישורים המתפתחים דווקא בגיל ההתבגרות
כדי לחזק את הקשר של התלמיד עם העולם הדתי ,ודרך אחת לעשות זאת היא באמצעות הוראה
המתואמת לצרכים ולתהיות של התלמיד .כפי שהטעמנו בפרק הראשון ,הוראה חד-ממדית של
סיפור הנס שבמקרא עלולה להחטיא את המטרה הזאת.
12

פאולר מוסיף על הכישורים שלדעת פיאז'ה מאפיינים גיל זה את היכולת ליצור סינתיזה בין גורמים שונים ולגבש
אותם לתמונה אחת ,כישור הקיים בשלב ה'סינתיזה' של בלום.
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אשר לרונלד גולדמן ,חוקר הוראת הדת באנגליה ,חלק ממחקריו התמקדו בשאלת קליטת
13

רעיונות דתיים אצל ילדים  .משום שהחינוך לדת ) (Religious Educationבאנגליה מתמקד
בסיפורי ולקחי המקרא ,ערך גולדמן סדרת ראיונות עם ילדים בני חמש עד חמש-עשרה ,ושאל
אותם לגבי כמה סיפורי מקרא והברית החדשה .גולדמן שאל שלוש שאלות לגבי סיפור הסנה
)שמות ג( (1 :למה פחד משה להסתכל באלוהים?  (2למה לדעתך האדמה עליה עמד משה היתה
קדושה?  (3איך יתכן שהסנה לא אוּכל? הוא שאל שאלה אחת בקשר לקריעת ים סוף :איך תסביר
את קריעת הים? ניתוח התשובות הראה שגם ביחס לרעיונות דתיים ,קיימת התפתחות ,הדומה
לשלבים של פיאז‘ה .הילדים בני חמש עד שבע ענו בצורה אינטואיטיבית ,וציינו פרטים בלתי
רלוונטיים לשאלות .בין שבע לשמונה התפתחה חשיבה  ,concrete operationalשהולידה תפיסה
דו-עולמית :ישנו עולם אחד תיאולוגי ,בו שוכן אלוהים ,ובזמן המקרא התערב לטובת הטובים,
14

ונגד הרעים  .אין לעולם הזה קשר לעולם בו חי הילד ,העולם המודרני והמוכר ,בו מתפתח המדע.
בשלב של גיל ההתבגרות ,בערך בגיל שתים-עשרה ,הילד מפתח הבנה מופשטת יותר גבוהה .הבנה
זו מאפשרת לו לדבר על האל שלא במונחים אנתרופומורפיים; הוא עומד על מהות האל ,ומשלב
אותו בתוך העולם הריאלי שהוא חי בו .בגיל זה הילד גם מפתח את תפיסת הזמן ההיסטורי.
לאור מסקנותיו לגבי שלבי החשיבה הדתית ,פיתח גולדמן שיטה חינוכית חדשה להוראת
הדת ) .(1965העמדת המקרא במרכז לימוד הדת וערכיה ,לא רק שלא השיגה את מטרתה ,אלא ,אף
חיבלה בקליטת הדת ועקרונותיה .המקרא איננו ספר ילדים ,וגם הדרכים בהם לימדו אותו לא
התאימו לילדים )שם ,עמ'  .(7המציאות המתוארת במקרא ,כמו לשונו וחלק מערכיו ,רחוקים
15

מעולמו של התלמיד  .התפיסה החינוכית שנגדה יצא גולדמן דגלה בחשיפת הילד לתכנים
ולסיפורים המקראיים ,מתוך האמונה שחשיפה זו תביא להפנמתם ולהזדהות איתם )שם ,עמ' .(7
לדעת גולדמן ההיפך הוא הנכון – התפיסה המילולית של המקרא הנלמדת בגיל צעיר ,בולמת את
המתבגר מלהתקדם לעבר התפיסה המופשטת של אותם התכנים ,אותה תפיסה הטומנת בחובה
את המסרים האמיתיים של המקרא )שם ,עמ'  .(21-20כאשר המתבגר פוגש את הסיפור שלמד
בגיל צעיר ,הוא מסתייג מרכיביו הניסיים והפנטסטיים ,ואינו פנוי ללמוד אותו שוב בדרך
המתאימה לגילו ולשכלו )שם ,עמ'  .(54במקרה הזה עדיף שהילד כלל לא היה לומד את הסיפור
בצעירותו ,ורק היה פוגש אותו בגיל שיכול להבינו שלא בדרך המילולית.
13

הייד ,1990 ,עמ' .34-26
14
אפשר לזהות כאן ניצני הבנה מופשטת ,אבל אין זו עדיין ההבנה של שלב האנליזה שניתחנו למעלה.
15
שם ,עמ'  .38השווה דברי זקוביץ ,שהבאנו בפרק שלישי ,עמ'  ,109ודיוננו שם.
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על רקע אתגרים אלה ,מציע גולדמן גישה הבנויה על מה שהוא מכנה  .life themesמכיוון
שאחת המטרות בהוראת המקרא היא לקשר את המקרא לחיי הילד )שם ,עמ'  ,(71מומלץ להימנע
מהוראת התנ"ך לילדים צעירים ,ובמקום זאת ,יש להשתמש בחומרים ובמושגים מקראיים
המוּכרים לילדים מתוך התנסויותיהם וחייהם )שם ,עמ'  .(73-70לדוגמה ,המורה יכולה ללמד את
המושג של הורוּת באמצעות סיפורי מקרא הכוללים מושג זה .גישה זו מתאימה לא רק לגיל הרך,
אלא אמורה ללוות את הילד לאורך כל שנותיו בבית הספר היסודי .ההתפתחות האינטלקטואלית
של גיל ההתבגרות מאפשרת הוראה שונה ,הבנויה על ההבנה המטפורית של הילד .בגיל הזה,
הילד כבר מתחיל לחשוב במונחים מופשטים ,ולחפש משמעויות שמעבר למילה הכתובה .גם
תפיסת הזמן שלו מאפשרת לימוד של קטעים היסטוריים ,המתייחסים לאירועים מתוך הקשר
היסטורי מן העבר הרחוק .זה הגיל ללמוד את החומר התנ"כי בצורה מלאה ונכונה יותר )שם ,עמ'
.(163
גולדמן מצביע על חלק מן הבעיות שהצגנו בפרק הראשון ביחס להוראת המקרא בכלל,
ולהוראת סיפורי הנס בפרט )שם ,עמ'  .(51-22פתרונו הוא כאמור לדחות את רוב לימוד המקרא
עד לגיל בו הגיע התלמיד לשלב ההתפתחותי של  .formal-operational thinkingהצעה זו לוקחת
בחשבון את הנזק הנגרם מלימוד מילולי את המקרא בגיל צעיר ,העלול לגרום לניכור ורתיעה מן
המקרא בגיל מתקדם.
16

מחקרו ומסקנותיו של גולדמן עוררו עניין רב ,וגם לא מעט ביקורת  .קיי ) ,1996עמ'
 (212-205תוהה אם הממצאים של פיאז'ה ,המתבססים על האופרציות שילדים עושים בפועל,
ובשימוש בחפצים מוחשיים ,יכולים לשמש מודל לחשיבה הקשורה לפרשנות טקסטים .צ'אניי
) ,1982 ;Csanyiעמ'  (523-522מסתייג מדאגתו של גולדמן שילדים תופסים את האלוהים בצורה
אנתרופומורפית ,והקושי שלהם להשתחרר מתפיסה זו גם אחרי השלב של concrete operational
) thinkingגולדמן ,שם ,עמ'  .(30צ'אניי מבסס את טיעונו על המודל של פאולר ,שעל פיו ילד חייב
לעבור את השלבים בצורה רציפה ,בזה אחר זה ,ואין אפשרות לדלג על שלבים בדרך להבנה
בוגרת .מכאן יש להסיק שהתפיסה האנתרופומורפית מהווה 'קרש קפיצה' לשלב הבא ,ובכך מהווה

16

ראה :הייד ,שם ,עמ'  .49-35בין הביקורות שהוצגו שם :גולדמן בדק את החשיבה הדתית של הילד על בסיס תפיסתו
את הנס ,שזה מדד בעייתי לילד )וגם למבוגרים( ולאו דווקא מייצג את החשיבה הדתית בכללותה; גולדמן הניח
שהתפיסה ההיסטורית-מילולית של סיפור הנס איננה נכונה ,הנחה לא מבוססת מבחינה דתית; המחקר של
גולדמן לא היה מספיק ארוך-טווח; גולדמן לא בחן את המשתנים שברקע הילדים שיכלו להשפיע על תוצאות
מחקרו.
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17

שלב חיוני בחשיבה הדתית של הילד  .אמנם ילדים אינם תמיד צולחים בהצלחה את השלב הזה,
אבל הדרך להבטיח הגעה לשלב הבא היא בעזרת מורים שידריכו ויכוונו את התלמידים – ולא
בהוצאת המקרא מתכנית הלימודים .אם קשה למצוא מורים שבעצמם הגיעו לformal--
 ,operational thinkingהפתרון הוא להשקיע בהכשרת מורים כדי שאלה ידעו איך להתאים את
ההוראה לדרישות הגיל וההתפתחות )שם ,עמ'  ;523הרחבה בפרק השמיני( .האוקינס );Howkins
 ,1968עמ'  (11-10דחה את הרעיון של  ,life-themesבטענה שגולדמן בילבל בין תוכן ושיטה.
אפשר ללמד את המקרא בזיקה לחיי הילד ,אבל חיי הילד אינם המוקד של השיעור; אין להפוך את
הטפל לעיקר .הרי גם המקרא אינו מדגיש את חיי היומיום של דמויותיו ,אלא את הרגעים
המיוחדים בהם מורגשת ההתערבות האלוהית .האוקינס גם מתנגד להדגשת הקוגניציה במחקרו
של גולדמן ,המועתקת מתורתו של פיאז'ה" :הדאגה היחידה )שלו( היא לאספקטים
האינטלקטואליים של דת הילד ,ו)מחקריו( מתעלמים מאספקטים אחרים כמו רגש ואמונה" )שם,
עמ'  ,7תרגום ר.ו .(.גם פריסטלי מבקר את גולדמן בהקשר הזה .המחקר של גולדמן מנוסח בשפה
18

מדעית ,ולא בשפה של אָמנות ,שהיא השפה הנכונה בתפיסת המסר המקראי ; גולדמן בדק "לא
את ההתפתחות הדתית של הילדים ,אלא את יכולתם המתפתחת לעשות תיאולוגיה" )פריסטלי,
 ,1983עמ'  ;383-382תרגום ר.ו; נחזור לפריסטלי בחלק הבא של הפרק( .ברמה המעשית ,חקרה
אוקיף את האמונות והפרקטיקות של ילדים הלומדים בבתי-ספר נוצריים פרטיים באנגליה ,ועל
סמך ממצאיה טענה נגד מסקנתו של גולדמן שלימוד המקרא בגיל מוקדם מדי פוגע בהתפתחות
הדתית של הילד ) ,1996עמ' :(304
My research shows that from an early age children are socialised within a
world-view where religion is the guiding force. Their everyday
experiences are linked to bible stories and pupils are encouraged to see the
17

רוזנצווייג אף מרחיק לכת וטוען שהאנתרופומורפיזם איננו תוצאה של כשלון האדם לנסח את האלוהות בצורה
'רוחנית' או 'אידיאית' ,אלא הוא טומן בחובו את רעיון ה'תיאומורפיזם'  -כלומר ,כל פעולותיו של האדם
אפשריות משום שהן 'דומות' לאלה של אלוהים; אלוהים אינו 'שומע' 'רואה' 'מדבר' כי הוא דומה לאדם ,אלא
האדם עושה פעולות אלה כי הוא דומה לאלוהים .ביטויים אנתרומורפיים של אלוהים כולם קשורים למפגש בין
האלוהים והאדם ,ומאפשרים לאדם לחוות את האלוהי באמצעות הצורות והמציאות שהוא מכיר )רוזנצווייג,
תשכ"א ,עמ' .(36-35
18
השווה דברי הנצי"ב ,מתוך הקדמתו לפירושו 'העמק דבר' )תש"ל ,עמ' :(II
בפירוש המקרא 'כתבו לכם את השירה' )דב' לא יט( שהוא כל התורה … והרי לא נכתבה בלשון של שירה .אלא על
כן יש בה טבע וסגולת השירה .שהוא דבור בלשון מליצה … דמשונה המליצה מספור פרזי…דבשיר אין הענין
מבואר יפה כמו בספור פרזי וצריך לעשות הערות מן הצד … ולא מקרי דרוש … כך הוא טבע כל התורה שאין
הספור שבה מבואר יפה אלא יש לעשות הערות ופירושים לדקדוקי לשון ולא נקרא דרוש … וכל זה אינו רק בתורה
הקדושה אלא בכל מקראי קודש …
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relevance of the bible in their own lives. Religious education continues to
be bible-centred and yet there is no evidence of adverse effects identified
by Goldman. Goldman has not proved his case as far as my research is
concerned.
מחקרה מוכיח שאם הבית ,בית הספר והקהילה משקיעים יחד בחינוך הדתי של הילד ,סיפורי
המקרא מחזקים את פיתוח אמונתו הדתית ,ואינם מחלישים אותה )שם ,עמ'  .(305-304לתובנה זו
יש השלכות לחברה הדתית-לאומית ,משום שבדרך כלל יש בה חיבור בין הבית ,בית הספר
והקהילה בכל הקשור לחינוך הדתי של הילד )השווה ל'סביבה' ששוואב משרטט ,פרק ראשון ,עמ'
.(32
ברם ,אין זה מדוייק לטעון שגולדמן התייחס רק להתפתחות האינטלקטואלית של הילד.
בהקשר של הוראת הדת ,דן גולדמן במוכנות הרגשית של הילד )שם ,עמ'  ,(55-50ומציין את צרכי
הילד לביטחון ,אהבה ,תמיכה ,ופיתוח הדמיון ,לא רק בגיל הרך ,אלא גם בגילאים יותר מתקדמים
)שם ,עמ'  ,(110-102שאינם באים על סיפוקם בהוראה המתבצעת בדרך כלל .יש לזכור שגם פאולר
טען לשלבי התפתחות אמונית שהתבססו לא רק על התפתחות ִשכלית אלא גם על התפתחות
רגשית .אם אמנם עובר הילד שלבים  -הן בהתפתחותו הקוגניטיבית ,הן בהתפתחותו הרגשית ,הן
בהתפתחותו האמונית  -כפי שהאינטואיציה ונסיון החיים מאותתים לנו  -איך ניתן לעצב את
הוראת המקרא כך שהיא תתאים לכל שלב התפתחותי של הילד ,שתקשר אותו למקרא מבחינה
תק ֵבע אותו בתפיסה ילדותית שתגרום בבוא הזמן לניכור? במילים אחרות,
רעיונית ודתית ,ושלא ַ
גם אם הביקורת על גולדמן מוצדקת במידה זו או אחרת ,יש לתת את הדעת לטענות הענייניות
שלו לגבי הקושי בהתאמה נכונה של הוראת המקרא לצרכיו הכלליים של הילד המתפתח .נחזור
לשאלה הזאת בדיוננו בתורתו החינוכית של איגן.

ב .חוקרים המסתייגים מן התורה ההתפתחותית
לעומת בעלי האסכולה ההתפתחותית ,טוענים חוקרים אחרים שהגישה ההתפתחותית
אינה משקפת את יכולותיהם הקוגניטיביות של ילדים רבים ,ואין לדבר על מסלול היררכי אחד
בדרך לבגרות קוגניטיבית .נציג מובהק של אסכולה זו הוא גרת מתיוס ),(Gareth Matthews
פילוסוף אשר עסק בשאלה :האם וכיצד הילד מעורר שאלות פילוסופיות ומהרהר בהן? מתוך
שיחותיו המרובות עם ילדים ,הוא הגיע למסקנה שילדים מגיל צעיר מאוד מתעניינים בשאלות
שאפשר לכנותן פילוסופיות ,שאלות העוסקות במהותם של החיים ,האושר ,המציאות הממשית
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והמציאות החלומית ,וכן שאלת בריאת העולם ותחילת הזמן .הערותיהם ותשובותיהם של הילדים
לגבי נושאים אלה דומות לפעמים לאלה של מבוגרים ,ואפילו לפילוסופים ) ,1980עמ'  .(31עובדה
זו מוכיחה שאין שלבים נוקשים בהתפתחות חשיבת הילד .הרצינות בה מאמצים הורים ומחנכים
את תורת פיאז'ה פוגעת בתפיסתנו את הילד ) ,1984עמ' :(52
Why is it that parents and teachers, even the most sensitive and wellmeaning of them, so often fail to grasp the moments of pure reflection in
children`s thinking, or to recognize them for what they are? Perhaps it is
because so much emphasis has been placed on the development of
children`s abilities, especially their cognitive abilities, that we
automatically assume their thinking is primitive … What we take to be
primitive, however, may actually be more openly reflective than the adult
norm we set as the goal of education.
הילד הצעיר מסתכל בפליאה וברעננות על העולם ,ואינו מתבייש לשאול ביחס אליו את
19

השאלות הבסיסיות והאמיתיות ביותר  .אשר לשלבי ההתפתחות של פיאז'ה ,מציע מתיוס שהם
משקפים התפתחות קוגניטיבית מסוימת ,אבל אינם מכילים את כל האמת לגבי חשיבת הילד.
לדבריו המודל ההתפתחותי גובש מסביב לפונקציות קוגניטיביות כגון מתמטיקה ומדעי הטבע ,אך
'עשיית פילוסופיה' כרוכה בפונקציות קוגניטיבות השונות באופיין מאלו הדרושות להבין את חוק
20

שימור האנרגיה  .מקורה של הפילוסופיה בתחושת הפליאה ,וברצון לשאול שאלות לגבי הדבר
המפליא )מתיוס ,1980 ,עמ'  .(2עשיית פילוסופיה כוללת  ,romancingדהיינו ,המצאת תשובות
דמיוניות )שם ,עמ'  ,(41-39ו –  ,puzzlingדהיינו ,פיצוח סיטואציות מוזרות )היינס ,שם ,עמ' ,(135
פונקציות חשיבתיות שלא עניינו את פיאז'ה .פיאז'ה הרי ביקש לחזק את התיאוריה ההתפתחותית
מטבען הן ייחודיות
שלו על בסיס תשובות הילדים הדומות אחת לשנייה; תשובות פילוסופיות ִ
ואף חריגות ,ולכן נדחו על ידי פיאז'ה )מתיוס ,שם ,עמ'  .(38בתור ביולוג ,מושפע פיאז'ה מן
ההתפתחות הפיזיולוגית של הילד ,ומייחס לה משקל רב בהתפתחות הקוגניטיבית .ברם ,בניגוד

19

מתיוס ,1996 ,עמ'  .18-16השווה ליפמן ,1977 ,עמ' .12-1
20
היֵינס מונה מספר יתרונות לקיום שיח פילוסופי בקרב ילדים ) ,2002עמ'  :(139-134ילדים לומדים להביע את
הגיגיהם ורגשותיהם באווירה פתוחה ומקבלת; ילדים לומדים להקשיב לזולת ולהיפתח לדיעות של אחרים – ואף
לשנות את דעותיהם; ילדים אוהבים להשתעשע בפנטסיות ובעיסוק בעולמות דמיוניים; ילדים משפרים את
כישורי ההבעה והחשיבה שלהם.
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לפעולה קוגניטיבית ,אי אפשר לייחס תובנה פילוסופית מסוימת לגיל מסוים ,ואי אפשר 'לנבא'
מתי ,אם בכלל ,ילד מסוים יעשה פילוסופיה )מתיוס ,1996 ,עמ'  .(37-36זאת ועוד .בניגוד לפיאז'ה,
מאמין מתיוס ביכולת ההשפעה של המבוגר על ההתפתחות הקוגניטיבית של הילד ,ועל עידוד
'עשיית פילוסופיה' אצלו )שם ,עמ'  .(36-32התערבות המבוגר עשויה לטשטש את הגבולות בין
השלבים הקוגניטיביים של פיאז'ה ,כאשר המבוגר מעודד את הילד לחקור שאלה או עניין המסקרן
אותו ,והוא מציע לו כיווני חשיבה שונים.
גם הריס מסתייג מן המתודולוגיה והמסקנות של פיאז'ה כאשר הן מיושמות על חקר
החשיבה הדתית של הילד .ראשית ,פיאז'ה ראה את הילד "כ'מדען מתפתח' אשר במשך הזמן ישיל
מעל עצמו את החשיבה המבולבלת של המטפיזיקאי" ) ,2000עמ'  ;162תרגום ר.ו .(.שנית ,פיאז'ה
היה חשדני כלפי ידע הנמדד רק על סמך הדיבור של הילד ,משום שהניח שהדיבור אינו תמיד
משקף הבנה )שם ,עמ'  .(160לטענה הראשונה משיב הריס ,שהילד אינו רק מדען בפוטנציאל ,אלא
כבר מגיל צעיר מבקש לחקור את העולם האידיאי; הוא רוצה לדעת למשל איך העולם נברא ,ומה
קורה לאנשים לאחר המוות .את התשובות לשאלות האלה לא ימצא הילד – וכמותו המבוגר –
בעולם המדע ,אלא בעולם הדתי או המטפיזי .כמו כן ,לטענה השנייה משיב הריס שהילד
בחשיבתו נע בין העולם המוכר ,הפיסי ) ,(actualלבין העולם של הדמיון ,הבלתי-מוכר ,או הבלתי-
מציאותי ) .(non-actualבמקרה האחרון ,אין כל אפשרות לבצע ניסויים אימפיריים ,והילד יכול
ללמוד עליו ולהכירו רק באמצעות המילולי ,הן ממה שאחרים מלמדים אותו ,הן ממה שהוא
מהרהר עליו בעצמו ומבטא במילים )שם ,עמ'  .(164בסופו של עניין מטעים הריס )שם עמ' :(177
… it is worth considering the possibility that cognitive growth is as openminded – and as directionless - as evolution itself.
מכיוון אחר מבקש ב' סטן-סמית ) (Brian Sutton-Smithלערער את התפיסה הפיאז'טאנית
שיש התפתחות פסיכולוגית אחת בדרך לחשיבה בוגרת ) ,1995עמ'  .(69סטן-סמית טוען על סמך
הניסויים שהוא ביצע ,שאין להניח דרך אחת ויחידה בהתפתחות הילד ,אלא )שם(
… I want to propose what I will call the multivocal mind of the child,
emphasizing a variety of developmental possibilities that children can
pursue, the complexity of their thinking, and features of their cognition in
which they are commonly superior to adults (italics in original).
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סטן-סמית מוכיח תיזה זו על בסיס תצפיות שערך ,בין היתר ,על ילדה בת שנתיים עם
הוריה והמורה שלה ,שקראו לה סיפורים במטרה להגביר את האוריינות שלה .המבוגרים מילאו
את תפקידם בדרך הקונבנציונלית ,ואילו הילדה הגיבה לקריאה במגוון דרכים :צחקה ,המציאה
חלקים חדשים לסיפורים ,סיפרה סיפורים שהיא חיברה ושיחקה )שם ,עמ' ֵ .(71מ ֵעבר למגוון
הרחב של תגובות בלתי-צפויות ,חלק מפעולות אלה ,אם לא כולן ,לא העסיקו את פיאז'ה
במחקריו )שם ,עמ'  ,(72כנראה משום שהן מערבות מידה גדולה של דמיון .חשיבת הילד מתבטאת
לא רק בפעולות קוגניטיביות טהורות ,אלא בעירוב בין-תחומי של רגש ,דמיון ,ושכל .דווקא
השימוש במשחק ,ובדמיון בכלל ,יכול להוליד רעיונות חדשים ומקוריים.
יוצא אפוא שלפי הגישה ה'פילוסופית' ,אין קווים ברורים לגבי הגיל המתאים ללמידה רב-
ממדית .ילדים בעצמם 'עושים פילוסופיה' ,וניתן לעודד אותם לחשוב בכיוונים פילוסופיים.
השימוש בדמיון ,רגש ,ופנטסיה עשוי אף הוא לעורר אצל הלומד חשיבה מטפורית או דיאלוגיות.

ג .חוקרים המעמידים את הסיפור במרכז הלמידה
ראינו שהחשיבה הפילוסופית שניתחנו למעלה איננה מתמקדת אך ורק בקוגניציה ,אלא
מערבת גם את הדמיון ,הרגש ,והפנטסיה .גורמים אלה קיימים במידה רבה ַבסיפור ,ולדעת מספר
חוקרים המסגרת הסיפורית מאפשרת ומעודדת חשיבה הן בתחומי הקוגניציה ,הן בתחומי הרגש.
הוקר התומך בשימוש בסיפור כבסיס ללמידה הוא קירן איגן.
איגן מתנגד ל'אפיסטימולוגיה הגנטית' של פיאז'ה ,אשר לפיה ,הילד גדל ומתפתח מבחינה
קוגניטיבית כמו שהגוף גדל מבחינה ביולוגית .פועל יוצא של תיאוריה זו הוא שהילד לומד לבד
מתוך גילוי-עצמי ,ותפקיד המורה הוא לא להפריע לתהליך זה .ואילו לדעת איגן ,משנתו של
פיאז'ה אינה לוקחת בחשבון את הסטיות ,הנסיגות ,והפיתולים של החשיבה ,ואינה יכולה להסביר
כיצד יש ילדים העולים על מבוגרים מבחינה אינטלקטואלית )איגן ,2002 ,עמ'  .(102במקום זאת,
מציע איגן לברר וללבן תיאוריה המתמקדת דווקא ב'התפתחות חינוכית' ) ,1979עמ' :(6
What we need in education is a different kind of theory, one which focuses
on the educational aspects of development, learning, and motivation and
which directly yields principles for engaging children in learning, for unit
and lesson planning, and for curriculum organizing (italics in original).
רוזנק מחזק מהלך זה המקשר בין תיאוריה למעשה בהקשר החינוכי ) ,1995עמ' :(xiii

198

… educational thought must show how thinking may be related to doing.
Philosophy of education should not be narrowly practical, yet it must
intimate how one can move from ideas to children and from principles to
concrete situations in which they are to be applied.
. מציב איגן ארבעה שלבים התפתחותיים שיובילו לדעתו לתכנון חינוכי תיאורטי ומעשי,מכאן
(7 ' עמ,משמעות השלבים היא )שם
…[that] at each stage we make sense of the world and experience in
significantly different ways and that these differences require that
knowledge be organized differently to be most accessible and
educationally effective at each stage. From the defining characteristics of
the stages are derived principles for organizing learning and teaching.
 בדרך,איגן מאמין שניתן להוביל מהלך חינוכי שיגרום למעבר תקין בין שלב לשלב
 אחד המרכיבים החשובים ביותר בתפיסת הילד את.(75 ' עמ, שם,להתפתחות נורמטיבית )רוזנק
 על צורת.(18-16 ' עמ, שם,( )איגןstory form) ' 'צורת הסיפור, ובמיוחד,העולם הוא הסיפור
:(2 ' עמ,1988) הסיפור כותב איגן
The story form is a cultural universal; everyone everywhere enjoys
stories. The story, then, is not just some casual entertainment; it reflects a
basic and powerful form in which we make sense of the world and
experience.
:הסיפור מכיל כמה אלמנטים המשקפים את הקטגוריות הבסיסיות שבחשיבת הילד
 וסוף אשר באמצעותם מתפענחת חידה או שאלה; והתפיסה של, אמצע,התפיסה שיש התחלה
 איגן מציין את תרומתו של פיאז'ה. זאת ועוד.(20 ' עמ,1979) (binary opposites) זוגות הפכים
 אבל אין בתיאוריה זו כדי לפרנס גישות,(4 ' עמ,להבנת התפתחות הקוגניציה של הילד )שם
, אין הצדקה להקנות עדיפות לתיאוריות קוגניטיביות לעומת תיאוריות אחרות.חינוכיות נרחבות
 משמעות.שהרי ילדים מפיקים משמעות באמצעות הרגש לא פחות מאשר באמצעות הקוגניציה
:(31 ' עמ, בין היתר משום שהם מגיעים לסיום )שם,אַפקטיבית נוצרת במיוחד בסיפורים
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(Stories) do not just peter out and stop at some point. Their ending
provides a resolution to the earlier complications and we know how to feel
about what has happened.
הסיפור מספק 'מקלט' מן ההתנסויות המורכבות של החיים בזה שהוא תוחם אירוע מסוים.
גם אם במשך הסיפור לא תמיד ברור לקורא כיצד הוא אמור להגיב אַפקטיבית למסופר ,בסוף הוא
קולט )בדרך כלל( מה התרחש ,והוא מרגיש רגשות 'מתאימים' )איגן ,1988 ,עמ'  .(103-102הסיפור
הוא כלי ייחודי בהוראה משום שהוא מעורר ו'מארגן' את רגשות הקורא ,ובאמצעותם מתרחשת
למידה )או'דונויו ו-סוויל ,1996 ,עמ'  ;(31ניתן ליישם את עקרונותיו בכל גיל על הוראת היסטוריה,
אמנויות ,מתימטיקה ,מדעים ,ועוד )איגן ,שם ,עמ'  .(154-138 ,26-21נשרטט בקצרה את ארבעת
השלבים ההתפתחותיים של איגן ,ואיך השימוש בסיפור עשוי לענות על צרכי הילד ותהיותיו בכל
שלב ושלב:
 .1השלב המיתי )) (mythicגילאים (9/10 – 4/5
חשיבת הילד מתבססת על  binary oppositesכגון אהבה/שנאה; גדול/קטן; טוב/רע .בשלב זה
חסרה המודעות ל'אחרות'  -אין הבדלי זמן )עבר-הווה-עתיד( או מקום ,והעולם בכללותו אינו
נתפס כישות אוטונומית .הילד משליך על הסביבה את התחושות והנסיונות שלו ,ורואה בו שיקוף
של עולמו הפנימי ,והוא מחפש תשובות מוחלטות .דרך החשיבה הזאת דומה למאפייני החשיבה
של עמים יוצרי-מיתוסים )שם ,עמ'  .(12-11לילד אין עדיין תפיסה רציונלית ,ולכן הוא מבין את
העולם בעיקר באמצעות קטיגוריות רגשיות ומוסריות .העולם נקלט דרך הקטיגוריות האלה,
ומבחינה חינוכית ,סיפורים המתאפיינים באותן הקטיגוריות ,מהווים כלים אופטימליים להקניית
ידיעות אודות העולם ותיפקודו )שם ,עמ' .(26-16
 .2השלב הרומנטי )) (romanticגילאים (14/15 – 8/9
במשך השלב הקודם ,המיתי ,ילדים מתחילים להשיג תפיסות בסיסיות של 'אחרות' :זמן היסטורי,
מרחב גיאוגראפי ,קשרים לוגיים ,ותופעת הסיבתיות )שם ,עמ'  .(28בשלב הרומנטי העולם נתפס
כמקום אוטונומי ,אחר ,נבדל ,ולא שיקוף עולמו של הילד .העולם מלא כוחות חזקים ולפעמים
מאיימים ,והילד מתחיל להזדהות עם גיבורים הבוחנים את הגבולות שלהם ואף גוברים עליהם.
הילד נהיה סקרן לגבי ה'אחרות' של העולם וחוקר ארצות אחרות ,תופעות מוזרות ,ואוסף הרבה
פרטי מידע )שם ,עמ'  .(32תוך העמקה בחומרים אלה ,הוא מבנה את הזהות האישית שלו .ברם,
אין הוא קושר קשרים בין העובדות שהוא אוסף ,ואינו רואה כיצד להרכיב תפיסה כללית מתוך
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פיסות הידע שצבר .סיפורים המתארים חיי גיבורים ,נסיונות גדולים ,הישגים שוברי-שיא; כל אלה
מותחים את גבולות האפשרי ,ומספקים את החומרים שמהם מבינים ילדים את המציאות.
 .3השלב הפילוסופי )) (philosophicגילאים (19/20 – 14/15
בשלב הזה הילד מבקש למצוא קשרים בין פיסות מידע ,רעיונות ,והמקום שלו בתוך העולם .הוא
מחפש את העקרונות של הפסיכולוגיה ,ההיסטוריה ,והסוציולוגיה .במקום לאתר גיבורים
המתגברים על אילוצי המציאות ,הוא מנסה לראות איך האילוצים האלה קובעים את התנהגות
האדם וגורלו )שם ,עמ'  .(51הוא מסדר את התופעות באמצעות הכללות והיררכיות ,ורואה אותן
במסגרת הקשרים כלליים; כל אלה מסבירים את התופעות והעובדות שהילד רכש במשך השנים,
ומכניסים 'סדר' לתפיסת עולמו .אם הילד נתקל ב'אנומליות' שאינן מסתדרות עם התיאוריות
שהוא מרכיב ,הוא מתעלם מהן ,ודבק ב'אמת' של התיאוריה .גם בשלב הזה הסיפור משחק
תפקיד ,בעיקר כמודל ליצירת חטיבה בעלת אחידות רעיונית ,ורצף של התחלה ,אמצע וסוף )שם,
עמ' :(61
… the story form is different from reality in that it ends; reality goes on,
and we are in the “middest”. An important feature of typical philosophic
;generalized schemes is that they create a unit out of disparate pieces
conceptualizing a process requires the imposition of some beginning and
end (italics and quotation marks in original).
ובהמשך מסכם איגן )שם ,עמ' :(65
… students still require a loose kind of story form – a teleological
implication – to provide a general context that allows them to ascribe clear
philosophic meaning to whatever is being learned.
 .4השלב האירוני )) (ironicמגיל (19
שהס ֶכמות שהציב בשלב הפילוסופי פשטניות מדי ,ואין הן מסוגלות להכיל
ְ
בשלב זה מבין הבוגר
את השפע שבמציאות .גם חיפוש ה'אמת' משתנה :אם בשלב הפילוסופי האמין הלומד שתיאוריה
כללית יכולה לשקף אמת מוחלטת ,כעת מבין הבוגר שה'אמת' קיימת בפרטים ,אבל לא בסכמות
כלליות .לסכמות יש מטרה פונקציונלית :הן קיימות כדי לשמש מסגרת לפרטים ,שהרי ללא
מסגרת הפרטים מאבדים ממשמעותם )שם ,עמ'  .(83אפיון נוסף של שלב זה הוא קץ 'האהבה
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העצמית' )= ;(narcissismהלומד אינו מסתכל על העולם מתוך אינטרס אישי ,אלא מחפש דעת
'לשמה' .מדוע קורא איגן לשלב הזה אירוני? תשובתו היא שבכל השלבים הקודמים ,קיימת
אשליה שהסיפור או השפה יכולים להטיל סדר על המציאות ,כלומר ,שהאדם משפיע על
המציאות .ואילו 'צורת הסיפור האירונית' מערערת את התפיסה הזאת ,ומציינת את הגבול בין
האדם לבין המציאות ,כלומר ,ההכרה שהשכל האנושי תורם את חלקו ַלדעת בתחומים מסוימים,
אבל אינו יוצר אותה .צורת הסיפור אם כן איננה נתפסת יותר כ'אמת' ,אלא ככורח ,והיא חיונית
לא כמכילה אמת ,אלא )שם ,עמ' (85
…[that] it allows the adult to select one or many schemes, or other story
forms, to give best order and fullest meaning to the knowledge at hand.
שלב זה הוא 'אירונ' משום שמתוך החיפוש אחרי האמת הוא מנפץ את האמיתות והמסקנות של
השלבים הקודמים ,ומודה שאין למצוא אמת אחת שתסביר את המורכבות שבמציאות .ברם אין
מסקנה זו מובילה לציניות ,משום שרק אחרי שמנפצים את האשליות של השלבים הקודמים,
21

אפשר להגיע ֵ
לכנות ולמחוייבות )שם ,עמ' .(86
מה עשויה תורתו של איגן לתרום להוראה בכלל ,ולהוראת סיפור הנס שבמקרא בפרט?
תורתו של איגן מחברת בין הקוגניטיבי לאַפקטיבי ,ובכך מצדיקה את התיזה שהבאנו למעלה,
שאי אפשר ללמד את התנ"ך – וכן את כל המקצועות – ללא התייחסות לצרכים וליכולות
הרגשיים של הלומד .זאת ועוד .לפי שיטתו של גולדמן ,המעבר משלב לשלב מתאפיין בנטישת
התובנות הישנות ואימוץ תובנות חדשות .ואילו לפי איגן ,כל שלב ושלב חיוני ללימדת הילד,
והילד אינו רק 'מתקדם' משלב 'פרימיטיבי' לשלב 'נאור' ,אלא מאמץ דרכי הבנה שונות
המצטרפות במשך הזמן לתפיסה עמוקה יותר של המציאות .בשלב המיתי הילד לומד להשליך
תבניות מנטליות על העולם )כגון זוגות ההפכים( והוא בונה בסיס אַפקטיבי אשר עליו הוא
משתית את תפיסת עולמו )איגן ,שם ,עמ'  .(87השלב הרומנטי תורם תחושה של חיוניות,
21

תיאור זה מזכיר את המושג של ארנסט סימון 'תמימות שנייה' )תשמ"ג ,עמ'  .(169-135כדי להגיע לתמימות שנייה,
האדם מוותר על ה'תום הראשון' שהוא התום של הילדות .סימון מאפיין את המעבר מן התום הראשון לתמימות
השנייה כתהליך הקשור ל'תקשורת' :בשלב הראשון התינוק מדבר בשפה שלו ,שאינה ברורה לסובבים אותו.
לאחר מכן הוא נכנס למצב של 'חינוך' בו הוא מוותר על ה'אותנטיות' שלו ומאמץ את השפה והסמלים של הכלל.
בשלב השלישי הוא מביע את עצמו באופן אישי ,אבל בדרך 'קומוניקטיבית' שמביעה את העצמיות שלו .בשלב
הזה הוא דומה ל'בעל-תשובה' ,החוזר ללמוד את מה שלמד בעבר ,אבל ברמה גבוהה יותר; הוא מודע לביקורתיות
ולסקפטיות לגבי אמונות ודעות ישנות ,אבל עם זאת אינו מוותר על האופטימיות ,על האמונה באדם ,ועל
האמונה בגאולה )שם ,עמ'  .(169-165רוזנק מדגים את יחסו של בעל התמימות השנייה למסורת ,מחד ,ולקידמה,
מאידך :הוא חושף את עצמו להשכלה כללית ,ולשיח רב-תרבותי .הוא בוחן את עצמו על רקע התכנים והתובנות
שרכש ,וכאילו מגלה את עצמו מחדש .מתוך התפקחות ומודעות עצמית הוא מתחייב שוב למסורת אבותיו.
בסופו של דבר ,וויתור על התום הראשון ואימוץ התמימות השנייה הופכים את הלומד לבר-שיח עם תרבויות
ודעות שאינן חלק מזהותו הטבעית )רוזנק ,1995 ,עמ' .(276
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התלהבות ,ורעננות ביחס לעולם )שם( .השלב הפילוסופי מתאפיין במציאת ְסכמות ובארגון ידע.
ואילו בשלב האירוני הבוגר במידה מסוימת מערער על תפיסות ישנות של המציאות ,כולל תפיסת
האמת של השלב הפילוסופי ,ונפתח לתפיסות אחרות .עם זאת ,הוא אינו הורס את המבנים
והתפיסות של השלבים הקודמים ,אלא "מכוון ומשתמש בהם למטרות בוגרות יותר" )שם ,עמ' ;88
תרגום ר.ו (.והמטרות האלה כוללות רפלקציה על מה שנתפס כ'אמת' בעבר ,וחיפוש אחר אמיתות
אחרות ,חיפוש המקנה לאדם עונג ואושר.
למצות את כל ממדיו של שלב מסוים לפני שעוברים לשלב הבא )שם ,עמ' .(95
אין צורך ַ
אם נשליך מתיאוריה זו להוראת המקרא ,נוכל להסיק שלמידת מקרא בשלב מוקדם אינה
'מקלקלת' את הלמידה בשלב מתקדם; אדרבה ,היא תורמת תרומה סגולית להבנתו המורכבת
והעמוקה יותר .מסקנה זו תואמת את הפרקטיקה של הוראת המקרא בעולם היהודי ,ובמיוחד
במסגרת החמ"ד; דחיית הוראת סיפורי מקרא ,אשר חלק מהם מהווים תשתית מכוננת של
23

22

היהדות  ,אינה עולה בקנה אחד עם האינטואיציות החינוכיות החזקות ביותר של תרבות זו .
24

השאלה שצריכה להיבדק אם כן איננה האם ללמד תכנים אלה ,אלא ,כיצד ללמדם  .על שאלה זו
משיב איגן :אין לאמץ את הגישה החינוכית הנפוצה של ”“expanding horizons curriculum
אשר מניחה שההוראה חייבת להתחיל עם תכנים הקרובים לילד )הבית ,המשפחה ,הקהילה ,וכו'(,
ולהמשיך לתכנים פחות ידועים )העולם ,היקום( ,גישה הקרובה לתכנית ה life-themes -של
גולדמן .במקום זאת מציע איגן )שם ,עמ' :(10
… we might examine those things that most engage children`s interest
(for example, fairy tales and games) and try to see “through” their content
to the main mental categories children seem to use in making sense of
them. .. what children know best when they come to school are love, hate,
joy, fear, good and bad. That is, they know best the most profound human
emotions and the bases of morality.
22

ראה גרינברג ,1964 ,עמ' .53-45
23
השווה מסכת אבות פרק ד משנה כ" :הלומד ילד למה הוא דומה לדיו כתובה על נייר חדש .והלומד זקן למה הוא
דומה לדיו כתובה על נייר מחוק ".הרשב"ץ )ר' שמעון בן צמח דוראן( בפירושו 'מגן אבות' על מסכת אבות פרק ד
משנה כו מסביר" :גירסת הילדות  ...מתקיימת ואינה משתכחת ".גם רש"י )בבלי מסכת שבת דף כא ע"ב( מטעים
שגירסא דינקותא "מתקיים יותר משל זקנה" .יוצא אפוא שלפי מקורות אלה יש עדיפות ללימוד בגיל צעיר ,משום
שהחומר הנלמד מוטבע היטב בזיכרון ואינו נמחק בקלות .ראה גם :מסכת אבות פרק ה משנה כא :בן חמש שנים
למקרא.
24
השווה שקדי וניסן ,1998 ,עמ' .2
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תוכן הקשור לרגשות הבסיסיים האלה יכול להילמד גם לילדים קטנים )שם ,עמ' .(11
אשר ליישום 'תורת השלבים' של איגן בהוראת סיפור הנס שבמקרא ,מדגים רוזנק כיצד
ניתן ללמד את סיפור הבריאה )בראשית א-ג( על פיה )רוזנק ,שם ,עמ'  .(81-80בשלב המיתי ניתן
המדבר; עצים בעלי תכונות על-טבעיות;
ֵ
להדגיש את המרכיבים המיתיים שבסיפור זה – נחש
אלוהים המתהלך בגן .יש בסיפור זוגות-הפכים של טוב/רע; חיים/מוות; ציות/אי-ציות ,ואלה
עוזרים לילד להבין את המסרים שלו .זהו גם סיפור 'רומנטי' :גיבורים המתמודדים עם אתגרים
קשים :אלוהים ,אדם וחוה כחברים ,ההופכים למתעמתים; שאלת ההתנגדות של אדם וחוה לצו
האלוהי ובחינת הגבולות של הציות והעצמאות .בשלב הפילוסופי מתגלה סיפור בעל תשתית
רעיונית :יש עולם אידילי שהאדם איבד משום שלא השכיל לציית לצו האלוהי .ואילו בשלב
האחרון ,האירוני ,מבין הלומד שהמצב מורכב יותר ,ובוחן תובנות ישנות – האם ,למשל ,תמיד
רצוי לבחור בדרך של צייתנות? ומסקנתו של רוזנק לגבי הקשרים בין השלבים )שם ,עמ' :(82
…it is deplorable when seemingly mature people actually take the
apparent fairy tale literally, but even our sages permit seeing things that
way for those who have to. As for the others, their reading has grown on
the foundations of that mythic tale. They remember when it taught them
the first important things they ever learned about listening to God, and
they still enjoy the story. It rings true, brings back memories and it has led
to other ways of looking at it.
רוזנק לוקח בחשבון את קיומם של קהלים שונים ,הנמצאים בשלבים שונים של התפתחות .עבור
ציבור המסוגל להגיע לשלב האירוני ,כל שלב אמור להוסיף לו רובד חדש של משמעות ,ולהכשירו
לקראת השלב הבא .בשלב האחרון )שם(:
… they seek truth, realize the complexity and unmanageability of it, and
yet take joy in the search for it.
יק ֵבע את הלומד ,כפי שטוען
מסקנתם של איגן ורוזנק היא ,אפוא ,שבמקום שהשלב הראשוני ַ
גולדמן ,הוא מספק לו דרך להבין את העולם ומכין אותו לקראת השלב ההתפתחותי הבא.
לא רק איגן מעמיד את הסיפור ואת צורתו במרכז העשייה החינוכית .נראה כעת שגם
פריסטלי מזדהה עם גישה זו; הוא מנתח את כוחו של הסיפור בהוראה ,כאשר הוא מקדיש חלק
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 קודם כל הוא טוען לקשר הדוק בין.מעיונו לתכנים ולמסרים העוברים דרך הסיפור המקראי
:(383 ' עמ,הסיפור לבין הדת )שם
Religions can and do exist without theologies in all sorts of societies
including our own. But nowhere does religion exist without story – nor
without ritual.
:(389-388 ' עמ, הוא מטעים )שם,אשר לדרך בה מעביר הסיפור המקראי את מסריו
(T)he truth conveyed to us through the form of story is conveyed not as
sharp concepts but as images, often with blurred edges. To grasp such
truth is the work of the imagination rather than of the cognitive mind
although cognition may come later. As teachers we can stimulate the
imagination in others … The Bible is essentially in story form and not in
propositional statements and it is therefore erroneous to talk of it as
belonging to any age group.
25

 הוא. המיוצגת באמצעות דימויים ולא מושגים,גילי' ; הוא יצירת אמנות-מטבעו הוא 'על
ִ הסיפור
 ולכן תפקידו של הדמיון להציף אותן; רק לאחר מכן, אך לא ברמה ההצהרתית,מכיל אמיתות
 ולכן יש, דווקא הילד הצעיר מסוגל להפעיל את דמיונו בצורה משוחררת.מופעלת הקוגניציה
,להפגיש אותו עם קשת רחבה של נרטיבים; אין לצמצם את הוראת סיפורי המקרא לילדים
ערוך מאמירות- המסרים הנלמדים מתוך סיפור חזקים לאין. אלא להרבות בה,כטענת גולדמן
. השכל תמציתי-והצהרות המסתכמות במוסר
:(17 ' עמ,1977) ברוח דומה כותב ליפמן על הצורך של ילדים ביצירתיות
Children, then, are often curious about the world, and their curiosity is
partially satisfied by factual information … But children sometimes want
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:(389 ' עמ,פריסטלי סבור כי הבחירה בין גישתו לבין כל גישה התפתחותית היא בחירה דיכוטומית )שם
… as teachers of religious education we seem to have a stark choice. Either with the
developmentalists we are in business to communicate truth on an intellectual plane. Or
our task, along with the myth-makers, poets, and philosophers is to deepen children
morally, enlarge them as human beings and bring them closer to the lofty, imageless
transcendence of God which no story can fully express for it surpasses them all.
משמעית בין גישה התפתחותית לבין עידוד הדמיון-ראינו למעלה שחוקרים אחרים אינם רואים דיכוטומיה חד
.והמוסר של הילד
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more. They want symbolic interpretations as well as literal ones. For these
they turn to fantasy and play, to fairy tales and folklore – to the countless
levels of artistic invention.
 לטענת פריסטלי אין עניין לקרב את הסיפור המקראי לחיי הילד במגמה למצוא.זאת ועוד
' עמ, אלא לחפש את האלמנטים המיתיים הטמונים בו )שם, כדברי גולדמן,את המשותף ביניהם
, אלמנטים אלה כוללים כל תוכן המעורר חוויה רוחנית ומקרב את האדם אל האלוהים.(388
.דוגמת התגלות האל בסנה ובהר סיני
מהו מיתוס ומה משמעותו? בחקר הדתות ובאנתרופולוגיה הוצעו מספר רב של הגדרות של
( של המושג על מנתworking definition=) ' לצורך עבודה זו נחפש 'הגדרה שימושית.מיתוס
.לעמוד על תפקידו בהוראת סיפור הנס המקראי
:(125 ' עמ,הייד מסביר )שם
(M)yth is related to the meaning which men seek amid the contradictions
of human experience. Myth offered society a means of social integration
and ritual giving entrance to a higher level of reality.
 וכדברי שורר.באמצעות דימוייו מעניק המיתוס סדר והסבר להתנסות האנושית המורכבת
"chaotic, fragmentary, and  החיים הם, ללא הדימויים שמעניק המיתוס,(355 ' עמ,1960)
.mainly phenomenal"
, כנגד הגנוסיס והמאגיה, כרך א,בובר מסביר את הנחיצות במיתוס בהקשר של הדת )תש"ך
:(188-187 'עמ
זכר המחזיק- בתור כלי, אבל אמונה חיה זקוקה לו.בדת מופשטת אין צורך במיתוס
.את עיקרי קורותיו
:(6-5 ' עמ,1963)  בקושרו בינו לבין הדת,אליאדה יוצק תוכן מיוחד לתוך 'קורותיו' של המיתוס
Myth narrates a sacred history … myth tells how, through the deeds of
Supernatural Beings, a reality came into existence… Myth then is always
an account of a “creation”; it relates how something was produced, began
to be… In short, myths describe the various and sometimes dramatic
breakthroughs of the sacred (or the “supernatural”) into the World… the
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myth is regarded as a sacred story, and hence a “true history,” because it
always deals with realities (quotation marks and italics in original).
המיתוס מציג את המפגש בין האלוהי לבין הטבע או השגרה ,והוא מספר על ה'ראשית' של
דבר מכריע או בעל-ערך סגולי .ראינו במשנתו של פאולר שבשלב של  mythic-literal faithהילד
מתחיל להזדהות עם המיתוסים של קבוצתו או עמו; הוא מבנה זהותו האישית בזיקה לקבוצת
ההשתייכות שלו .ברנן מנתחת את הקשר בין צורת הסיפור ,הזהות האישית ,והמיתוסים של
קבוצת ההשתייכות ) ,1980עמ' :(444
Each of us experiences life not only as an aggregate of sequential events
measured in seconds, but as an ongoing story. Our story might in some
ways be called our personal myth… At the core of our humanity there
needs to be an ongoing creative tension between our personal stories and
the Mythological stories of our Race, between our personal and culturally
shared myths. The Great Myths provide the common images which the
… individual uniquely embodies in her own story
ישנה הקבלה בין המיתוסים שמתארת ברנן לבין ה` `master storiesשל פאולר .לדעת
הלה ,אלה סיפורים של קהילה או יחיד ,הכוללים את האמונות והדעות של בעליהם ,משקפים
תפיסות ואמיתות לגבי המציאות ולגבי הקונפליקטים והשאלות הבסיסיים של ההוויה ,ומצביעים
על המשמעות האולטימטיבית של החיים )שם ,עמ'  .(296-295 ;279-277טורופ מוסיף שסיפורים
אלה מנוסחים באמצעות דימויים בעלי יכולת טרנספורמטיבית בכל הקשור לזהות ולהכרת
המציאות .על בסיס דימויים אלה נוצרת קהילה הבונה את זהותה ויוצרת משמעות משותפת
)טורופ ,1995 ,עמ' .(97
הרי לפנינו הסבר נוסף למרכזיותו של הסיפור בתודעת האדם .האדם חווה את חייו כסיפור
26

אישי  ,המצטלב עם המיתוסים הגדולים וה master stories-של קבוצת ההשתייכות שלו.
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השווה ריקר ,1984) ,עמ' :(3
;(T)ime becomes human time to the extent that it is organized after the manner of a narrative
narrative, in turn, is meaningful to the extent that it portrays the features of temporal experience.

וכך גם ברונר ) ,1987עמ' :(13-12
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סיפורים אלה משקפים לאדם את היסודות הרעיוניים של ההוויה ,ומתמודדים עם השאלות
הקיומיות של האנושות ,כגון :מהות האלוהים ,בריאת העולם ,הטוב והרוע ,הקשר הזוגי והמיניות,
החיים והמוות ,האושר והסבל .האדם מסגל מתוך המיתוסים הגדולים של תרבותו את האמונות
והאמיתות המתאימות לו והעונות על צרכיו ותהיותיו ,ומאמץ אותן לתוך הסיפור האישי שלו.
מתוך כך הוא גם בונה קשר רגשי עם כל אלה הרואים במיתוסים אלה בסיס להשקפת עולמם
ולאורח חייהם .זאת ועוד .לדעת גולדברג ) ,1985עמ'  ,master stories ,(13במיוחד אלה שבתנ"ך,
אינם מצביעים רק על קונפליקטים ועל שאלות-העל של המציאות ,אלא גם מכוונים את האדם
להתנהג בצורה נורמטיבית ,משום שטמון בהם – במפורש או במרומז  -מסר מוסרי.
המיתוס אם כן מהווה בסיס להבניית הזהות ,ולפי איגן ופריסטלי ,הוא מרכיב חיוני בחינוך
הילד כבר מגיל צעיר .המשמיט סיפורים אלה – וביניהם סיפורי נס מקראיים – מתכנית
הלימודים ,מתוך אמונה שהם אינם מתאימים להתפתחותו הקוגניטיבית של התלמיד הצעיר ,מונע
ממנו כניסה לעולם קסום הנגיש דרך הרגש והדמיון .מסקנתו של פריסטלי היא שדווקא שיטתו
של גולדמן תפגע בהתפתחות הדתית של הילד ,ובסופו של דבר תרושש אותו מבחינה מחשבתית
ותרבותית .הסיפור המיתי – המגרה את הדמיון והמעורר רגשות חזקים – הוא הכלי המתאים
ביותר להבניית זהותו הדתית של הילד .גם פאולר )שם ,עמ'  ,(30-28התומך כזכור בגישה
התפתחותית בנושא האמונה ,מאמין שגם אם הילד אינו תופס את הסיפור מבחינה קוגניטיבית,
הוא מושפע רגשית מחומרים סמליים ודרמטיים ,ואלה תורמים לתפיסתו את המציאות ואת חייו.
הילד לוקח את הדימויים שההורה או המורה מציע ,והוא ממשיך לבנות עליהם תמונות ודימויים
נוספים .פאולר מכנה את הדימויים שהמורה מעביר לילד' ,מתנות' המזינות את הדמיון הפורה
שלו .באמצעות דמיונו מרכיב הילד לעצמו" . "ultimate environmentהסביבה האולטימטיבית
הזאת מושתתת על סמלים ,דימויים ,ומיתוסים ,שקולט האדם במשך חייו ,ועליהם הוא מייסד את
אמונתו.
ברם ,סמלים ,דימויים ומיתוסים זקוקים לשפה מטפורית' ,שפת הדת' כדברי גולדמן )שם,
עמ'  ,(33הרחוקה מחיי הילד ומשום כך אינה נגישה לו .לדעתו ,רק אחרי שהילד מתנסה
בהתנסויות החיים יוכל לקלוט את המסרים שמעבירה שפת הדת ,שהיא שפה פואטית )שם ,עמ'
 ,(34ומסקנתו )שם(:

… We seem to have no other way of describing “lived time” save in the form of a narrative
Narrative imitates life, life imitates narrative.
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No religious teaching should occur without a constant cross-referencing to
what a child has known and encountered for himself.
:(227 ' עמ,1993) ( רואה במטפורה מפתח להבנת המסרים של הדתYob) גם יוב
… metaphors are the primary means, if not the only means, by which
human beings may begin to speak meaningfully of that which is taken to
27

be ineffable, ultimate, or "wholly other" .
 איך ניתן ללמד ילדים צעירים באמצעות מטפורות? האם אין תפיסתן המילולית,ברם
 מורה לילדים בני שלוש עד שבע,מונעת את הבנת המטפורה? לשאלה זו מתייחסת סטיוורט
:(354 ' עמ,1989)
In presenting biblical stories, parables and liturgy to children I use
materials and an indirect method of communication. I am not trying to
control or entertain the children; rather I want to get out of the way so the
children and I enter the story and encounter God… Adults can enter the
Scripture with their minds. Young children are helped by visual and motor
aids as well as words… we wonder about the story together. Wondering
allows us to dwell in mystery, amazement or paradox, to live
metaphorically in two realities, the ordinary and the sacred.
.(382-380 ' עמ,פריסטלי מתבטא בדרך דומה כאשר הוא טוען נגד מסקנותיו של גולדמן )שם
' עמ, ומשתמש במונחים המזכירים את בובר )שם,הוא מתאר איך הלומד אמור להבין את הסיפור
:(382
,( המתייחס לקושי שבגישור בין שפת אנוש לבין תיאורי האל הטרנסצנדנטי30 ' עמ,1999) השווה דברי פלצנר
:ולדרך בה התמודד רס"ג עם קושי זה
When Saadia Gaon … observed this disjuncture between human language and divine reality, he
proposed the adoption of a simple but radical hermeneutical strategy – that we regard all
descriptive language applied to the deity as essentially metaphoric .. (this is a) precondition of any
attempt to decode Biblical rhetoric. Like Saadia, I would argue that the language of Biblical
theophany is necessarily, and perhaps deliberately evasive, tensive, and metaphysically noncommittal … At the heart of every theophonic encounter, therefore, is an artfully constructed
moment of cognitive dissonance wherein the deity, whose self-manifestation we have been led to
expect and are eagerly awaiting, suddenly withdraws behind metaphors of concealment and
displacement.

209

27

Goldman and his followers seem to pre-suppose a scientific attitude in
which the learner necessarily stands outside of that which is being studied.
The artist, by contrast, seeks to explore from the inside, to see the world
through the material itself. To the artist all learning is a coming together
of subject and subject, an I-Thou experience. To the scientist it is
essentially an I-It, subject/object confrontation. We have to ask ourselves
to which of these is religious education most closely related.
קליטת סיפור קשורה יותר לחוויה רגשית מאשר לניתוח שכלתני .ילדים יכולים להפיק
משמעות מסיפור בלי להבין כל מילה וכל רעיון ,ולפעמים הניתוח השכלתני דווקא מקלקל את
הפנמת הסיפור ומסריו .הסיפור הטוב מאפשר לקורא לחוות את החוויה של ה'אחר' ,ובסופו של
דבר לגלות משהו על עצמו )שם ,עמ'  .(385כאשר אותו קורא חוזר לסיפור בגיל מבוגר יותר ,הוא
עשוי להפיק ממנו תובנות חדשות; הסיפור המעניק 'בידור תמים' ברמה אחת ,עשוי ללמד לקח
רוחני עמוק כאשר פוגשים אותו בשלב יותר מתקדם )שם(.
מהן השלכותיה של גישתם של איגן ופריסטלי על שאלת עיתויה של הלמידה הרב-ממדית?
נראה שבדומה לתורתו של מתיוס ,קשה לקבוע מתי למידה זו תתאים ללומד ,משום שאין מדובר
בשלבים קוגניטיביים ,אלא בקליטה באמצעות הרגש והחוויה .עם זאת ,לדעת איגן הילד מסוגל
לתפוס שאין אמת אחת מוחלטת רק בשלב ה'אירוני' ,ופירוש הדבר שלמידה המציגה יותר
מתפיסה אחת של הטקסט תצליח במלואה רק בשלב ההתפתחותי האחרון .מכל מקום ,יתכן
שתרומתו של איגן לדיון זה איננה בקביעת הגיל האופטימלי ללמידה רב-ממדית ,אלא בתשובתו
לשאלה אחרת ששאלנו :איך לעצב תכנית לימודים למקרא שתספק את הצרכים של כל שלב
התפתחותי ,ושלא תבלום את אותו תהליך .איגן משיב כאמור שהילד עשוי להפיק משמעות מן
28

החומר המוצע אם מגישים אותו בהתאם למה שמסקרן ומעסיק אותו  ,ושצורת הסיפור מהווה
מודל לארגון החומר בכל שלב .ראינו למעלה כיצד מיישם רוזנק את תורתו של איגן על הוראת
28

על כך כותב איגן )שם ,עמ' :(122
The greatest present danger to children`s educational development seems to me to be the
prevalence and growth of a curriculum which seems intent on suppressing, burying, atrophying
children`s vivid forms of thinking in local detail and trivia. What life in the world is all about is not
primarily the secure surface of daily routines and local custom. Underneath this is a history of
titanic struggle. We do no service to children by introducing them only to the secure surface and not
letting them see that what they have gone through as individuals, their society and culture has gone
through in its own way.

210

סיפור הבריאה ,ולשם הבהרת הסוגיה נציע דרך אחת של יישום משנתו של איגן על סיפור קריעת
ים סוף ,סיפור נס מובהק:
 .1בשלב המיתי הילד קולט את הסיפור כמאבק איתנים בין כוחות הטוב לכוחות הרשע.
המצרים רוצים להחזיר את הישראלים למעמדם הקודם ,של עבדים ,אחרי שכבר נתנו
29

להם ללכת כבני חורין )שמ' יב ,לג; יג ,יז(  .הישראלים חסרי אונים מול צבא מצרים –
אולי בדומה לילד קטן העומד מול הבריון השכונתי  -ורק התערבותו של אלוהים,
המתבטאת בנס מפר-טבע ,מצילה אותם מאויביהם .הרשעים נענשים בטביעה ,ואילו
הטובים זוכים לשכר המגיע להם ,וניצלים.
 .2בשלב הרומנטי הילד קולט את הסיפור כתיאור היסטורי בעל רקע גיאוגרפי וסיבתי .הוא
עוקב אחרי מסלול ההליכה של בנ"י ומבין למה אלוהים לא הוליך אותם בדרך הקצרה
)'דרך ארץ פלשתים' – שמ' יג ,יז( .הגיבורים בסיפור הם אלוהים ,משה ,ובנ"י ,והרשעים
הם המצרים .הילד מזדהה עם מצוקת בנ"י הנמצאים בין הים לבין המצרים ,ותוהה כיצד
ניתן להתחמק מן המצב הקשה .הוא מתפעל מתושייתו של אלוהים ,הגיבור-על ,המצליח
להציל את הישראלים בדיוק ברגע האחרון ,ובאותה עת מטביע את המצרים שאינם
קולטים בזמן "כי ה' נלחם להם במצרים" )שמ' יד ,כה(.
 .3בשלב הפילוסופי הילד מחפש את הרעיונות והעקרונות העומדים מאחורי הסיפור .הוא
מודע לתהליכים פסיכולוגיים ולכן שואל :מה פירוש רצונם של בנ"י לחזור למצרים )שם,
פס' יב(? האם זה רק ביטוי לפחדם ,או שמא הם כמהים לחיי עבדות שאינם תובעים מהם
נאמנות לאלוהים מסוים? מה פשר הדרישה מבנ"י להיות פסיביים ולחכות לישועה )שם,
פס' יד(? אשר לקריעת הים ,הילד שם לב שהנס נעשה הן באמצעות רוח קדים שייבשה
את הים ,הן באמצעות הושטת מטהו של משה ,אך יתכן שיתעלם מן ה'אנומליה'
הראשונה וידבק בגירסה המסורתית של נס סותר-טבע .עם זאת ,מתוך שרכש ראיית-על
לפשר קריעת הים – למה הנס לבש דווקא
ומודעות לתהליכים כלליים הוא עשוי לשאול ֶ
30

צורה זו? האם תיתכן משמעות חינוכית או דתית לדרך בה ניצלו בנ"י ונענשו המצרים ?
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יתכן ש'שאילת הכלים' )שמ' ג ,כב; שם יא ,ב; שם יב ,לה( מבטאת את התובנה מצד המצרים שבנ"י אינם יותר
העבדים שלהם; נתינת המתנות פירושה 'מענק השחרור' של העבדים )השווה דב' טו ,יד( ,או שהיא מעניקה
לעבדים-לשעבר רכוש הממחיש את מעברם למעמד הכלכלי של בני חורין ,שהרי רכושם שייך להם ולא לאדונם.
השווה שמות רבה )וילנא( פרשה כ ד"ה ד ד"א ויהי ,עמ'  ,75המקשר בין החטא של המצרים בהשלכת הבנים
הישראלים ליאור ,לבין הענשתם בטביעה בים סוף.
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 .4בשלב האירוני מבין הבוגר שאין אפשרות להגיע לאמת אחת או מסקנה אחת לגבי
המשמעות של קריעת ים סוף ,ולכן הוא חוזר לקטיגוריות הישנות ושואל – איזו תפיסה
או אמת משתפקת בתמונה ששירטטתי? האם זאת הדרך היחידה לתאר את קריעת ים
סוף? מהן האופציות הפרשניות השונות לגבי הבנת פרטי הסיפור ומשמעותם? האם אני
יכול ליצור תמונה חדשה של הסיפור? למשל ,אם עד כה נתפסה טביעת המצרים כניצחון
31

והתקבל בשמחה ,שמא יש מקום לתהות אם אין לטביעה גם פן שלילי  .אשר לתיאור
הנס ,אין הבוגר מתעלם מפעילות רוח הקדים אלא שואל :האם אפשר לשלב בינה לבין
קריעת הים ועמידת המים משני הצדדים? האם ניתן להרכיב תמונה שתשקף את כל
הגורמים הכתובים ,ואף אלה המרומזים ,שבקטע? מכל מקום ,אין ציפייה להגיע לאמת
אחת מוחלטת ,אבל יש סיפוק בחיפוש אחר ה'דעת'.

32

מתוך הניתוח הנ"ל מתברר שכל שלב לימודי מוסיף תובנות והתייחסויות חדשות ,ובד בבד
מתקיימת 'בחינה מחדש' של אמיתות והנחות יסוד משלבים קודמים שכבר אינן מובנות מאליהן.
עד כה השתמשנו בתיאוריה החינוכית של איגן כדי לבנות מודל להוראת סיפור הנס
המקראי .איגן כמובן איננו מורה ַבחינוך היהודי ,ולכן נראה שיש ערך מיוחד בניתוחו של אלוון
קאונפר ) ,(Alvan Kaunferמחנך למקצועות היהדות ,את הוראת המקרא והמדרש ) ,1990עמ'
 .(149-130קאונפר מאמץ באופן כללי את שלבי ההתפתחות הקוגניטיבית של פיאז'ה ,אבל איננו
מאמין שיש לדאוג להתאמה מלאה בין שלב התפתחותי לבין חומר הנלמד .מתוך התנסותו
בהוראת המקרא והמדרש ,הוא מסיק שגירוי סקרנותו של הילד עשוי להוביל אותו לחשיבה
שאינה תואמת את גילו הביולוגי .קאונפר מתמודד עם שאלת השימוש במטפורה בהוראת המקרא
והמדרש ,שאלה שדנו בה למעלה ,והוא טוען שאין להתנזר מן השימוש במטפורות אפילו בכיתות
33

הנמוכות של בית הספר היסודי  .גם כאשר הילד נמצא בשלב ה'קונקרטי' ,הוא מסוגל לפרש
מטפורה באופן חלקי שאינו מסלף אותה ,למרות שלא הגיע להבנה מופשטת של הנמשל )שם ,עמ'
 .(144התערבות המורה והדרכתו עשויות להקל על הילד להבין את המטפורה ,בחלקה או במלואה.
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השווה ילקוט שמעוני תורה פרשת בשלח רמז רלג ד"ה אמר רבי שמואל )עמ' ] 145עג[( ... :בקשו מלאכי השרת
לומר שירה לפני הקב"ה ,אמר להם הקב"ה מעשה ידי טובעים בים ואתם אומרים שירה לפני?
32
רוזנק ) ,1987עמ'  (249דן בשאלת יישום תורתו של איגן על החינוך הדתי .הוא מראה איך החשיבה האירונית של
איגן יכולה לתרום לתיאוריה דתית:
In such an ironic religious theory, one is initiated into a community that is replenished in maturity
rather than outgrown; one is taught belief in God, which becomes, in the course of a life of study, a
search for the knowledge of God. And one never wholly “has” it.
לדעת רוזנק עמדה זו מיתרגמת בהקשר הדתי ל'ענווה' )=) (humilityשם( .מי שרכש ידע רב יודע עד כמה אינו יודע.
33
על חשיבותו של ה'דמיון המטפורי' בחינוך היהודי עמד קופלנד) ,שם ,עמ' .(110-83
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כמו כן ,אם משכיל המורה ליצור מסגרת נאותה ,הילד מסוגל לקלוט משמעויות מתוך 'ההקשר'
34

)שם ,עמ' . (145
לסיכום פיסקה זו ,הרחבנו את הדיון בנושא הסיפור וצורת הסיפור ככלי היוריסטי בהוראה,
בהצביענו על התפיסות של איגן ופריסטלי .כזכור ,בפיסקה הקודמת טענו שגולדמן מעלה קושיות
אמיתיות ביחס להוראת המקרא ,אבל מסקנתנו היא שפתרונו ,דחיית הוראת המקרא לגיל
ההתבגרות ,אינו מתאים למסגרת החמ"ד ,ואינו מוכח כדרך הנכונה להתמודד עם קשיי הוראת
המקרא .איגן ,לעומתו ,מרים את הכפפה )אם כי לא התייחס ישירות לפרובלמטיקה של הוראת
המקרא( ומציב מודל העשוי לשמש בסיס להוראת סיפורי הנס שבמקרא ,כפי שהדגמנו על פי
סיפורי בריאת העולם וקריעת ים סוף .קאונפר טוען מתוך התנסותו כמורה שניתן ללמד את
החומר המקראי והמדרשי לילדים ,גם בגילאים צעירים ,למרות הקשיים האובייקטיביים של שפה
ועומק רעיוני .הגם שילד אינו מבין לגמרי שפה מטפורית ,הוא קולט חלק ממשמעותה ,והמורה
המגשר בין הטקסט והילד יכול לעזור לילד להשלים את התמונה .השלבים ההתפתחותיים
הקוגניטיביים אמנם קיימים לדעתו ,אבל ככל שהמורה חושף את השפה המטפורית לילד ,ומעודד
אותו להתייחס אליה ברמה רגשית וחוויתית ,כך ירוויח התלמיד מלימוד מקרא ומדרש ,ויעשה את
צעדיו הראשונים לקראת תפיסה בוגרת ועמוקה יותר )שם ,עמ' .(147-146

סיכום
יש לסכם ,אם כן ,את הגישה השלבית ואת הדעות החולקות עליה :מחקריו של פיאז'ה
35

בחנו בעיקר כישורים קוגניטיביים  ,חלקם הניתנים למדידה .המסקנה ממחקרים אלה היתה
שהחשיבה מתפתחת בצורה היררכית ושלבית ,וניתן לצפות איך הילד יתפתח .התערבותו של
המבוגר בתהליך הלמידה לא תשפיע באופן מהותי על זירוזו ,משום שמדובר בתהליך הדומה
לצמיחה אורגנית .מנגד ,יש המשיגים באופן עקרוני על הנחות היסוד של פיאז'ה ,אשר לדעתם
הניחו את המבוקש בקביעת יעד סופי מאוד מסוים בעל מאפיינים מסוימים .הטיעון הזה הוא
פילוסופי בעיקרו :בדגם של פיאז'ה ,המדע עומד בראש הפירמידה ,והמטפיזיקה היא שלב ביניים
החסר ערך עצמי .לפיכך ,מי שמערער על דגם זה במישור הפילוסופי עשוי בהחלט גם להעריך את
34
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קאונפר מתווכח עם מסקנותיו של גולדמן ממחקרו על הבנת הילד את סיפורי הנס המקראיים .קאונפר טוען
שגולדמן 'הנחית' את השאלות על הילדים ,בלי לעגן אותן בהקשר המוכר להם .שנית ,גולדמן היה 'נעול' על
תשובות מסוימות ,ולא היה פתוח לתשובות של ילדים שלא תאמו את ציפיותיו .על חשיבות ההקשר בהבנת
מטפורה ראה :הייד ,שם ,עמ'  .391על חשיבות ההקשר בהבנת הסיפור הדתי ראה פריסטלי ,שם ,עמ' .383
פלין ) (Flynnמבקר את פיאז'ה על גישתו לרגש .לטענתו ,פיאז'ה ראה ברגש כוח המפעיל אינטראקציות מכאניות
בין חפצים ,והרגש הוא בסך הכל תוצאה של הפרשה הורמונלית פנימית .מבחינת פיאז'ה ,הרגש נמצא מחוץ
לתהליך הלמידה ,ואינו חלק אימננטי ממנו )פלין ,1995 ,עמ' .(370-365
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ממצאיו של פיאז'ה באופן שונה ממנו וגם להגיע לממצאים שונים ,באמצעות דרך אחרת לתשאול
הילדים .הוגים אלה מרחיבים את מושג ה'חשיבה' ואת הדרכים בהן לומדים ילדים ,כדי לכלול
תחומי אמנות ורגש )איגן ,פריסטלי ,סטן-סמית( ופליאה והרהור בשאלות פילוסופיות )מתיוס,
פריסטלי ,סטיוורט ,הריס( .הלמידה נעשית באופן עקיף באמצעות הסיפור )איגן ,פריסטלי( או ב-
 romancingוב – ) puzzlingמתיוס ,היינס(.
בבקשנו לקבוע באיזה גיל רצוי להכניס את ההוראה הרב-ממדית לתכנית הלימודים ,נוכל
הס ֶכמה הבאה:
לסכם את הגישות השונות לפי ְ
)א( האסכולה ההתפתחותית תמליץ למורים לחכות ללמד בצורה זו עד לגיל ההתבגרות) .ב(
האסכולה הפילוסופית תמליץ למורים לעודד בכל גיל חשיבה מעמיקה והפעלת הפנטסיה ,יחד עם
שאלת שאלות פילוסופיות ,ולהיות מוכנים להיענות לתגובות ולאתגרים של הלומדים .ההוראה
הרב-ממדית תתבצע באופן גמיש כחלק מעידוד ותגובה לתלמידים) .ג( האסכולה של 'צורת
הסיפור' תמליץ למורים ללמד את החומר במסגרת סיפורית ,בדגש על הנושאים והדאגות
המעניינים את הלומדים לפי השלב הקוגנטיבי/רגשי שהם נמצאים בו .ההוראה הרב-ממדית
עשויה להתבצע על פי המתכונת שהתלמידים מכתיבים ,אם כי נראה שאפשר 'לנבא' יותר במדויק
מאשר בגישה הפילוסופית מה יעסיק את הלומד בכל שלב ושלב.
בפרק זה הדגמנו את שיטת ה'דליברציה על הנייר' שהצגנו בפרק הראשון )עמ' ,(22-21
הפעם בשאלת התאמת גיל הלומד ללמידה רב-ממדית .ראינו קשת דעות בסוגיה זו :יש חוקרים
הדוגלים בגישה התפתחותית נוקשה או רכה ,יש המסתייגים מיישום הגישה ההתפתחותית
בתחום של החשיבה הדתית ,ויש המטילים ספק בעצם התפיסה התתפתחותית ,בין מתוך בדיקה
אימפירית ,בין מתוך ערעור על עצם תפיסת הקוגניציה העומדת ביסוד הדגם הפיאז'טי .זיהינו
דגשים שונים ביחס למקומו של הרגש בלמידה ,וכן לגבי התערבות המבוגר בלמידת הילד ,כאשר
חלק מן החוקרים אינם מייחסים לה חשיבות ,ואילו אחרים טוענים שהיא עשויה להשפיע בצורה
משמעותית על תפיסות הילד.
דליברציה זו ,ברוח ה eclectic arts-של שוואב ,מבקשת לאתר תיאוריה מתוך תיאוריות
מתחרות שתנתב פרקטיקה מסוימת :במקרה שלנו ,באיזה גיל יש ללמד על פי ההוראה הרב-
ממדית .כפי שמטעים שוואב ) ,1971-70עמ'  (503-498תיאוריה נוטה לראות את ה'בעיה' או המצב
רק מן הפרספקטיבה שלה ,ולכן חשוב לבדוק מהן הנחות היסוד שלה ,מהי 'זווית הראייה' שלה
)כגון :סוציולוגית ,פסיכולוגית ,פילוסופית( ,מהם הדגשים שלה ,ומה היא מעלימה או מטשטשת.
לפעמים ניתן להקים גשר בין התיאוריות השונות או בין חלקים שביניהן )שם ,עמ'  ,(502ולפעמים
214

המסקנה תהיה שאין בסיס משותף מוצק בין התיאוריות .במקרה האחרון יתכן שיחליט המורה
שתיאוריה אחת תמיד עדיפה ,או שיבחר בתיאוריה המתאימה לסיטואציה החינוכית הספציפית,
שילמד קודם לפי האחת ובהמשך לפי השנייה )שם ,עמ'  .(541בפרק זה ראינו שתי תיאוריות
או ַ
עיקריות ,וניתחנו )א( את הנחות היסוד שלהן לגבי הלומד )ב( את הנחות היסוד שלהן לגבי מה
כלול בלמידה )ג( את ממצאיהן לגבי איך הלמידה מתרחשת )ד( את יישום מסקנותיהן על שאלת
ההוראה הרב-ממדית .נותר לנו ,על פי הדגם האקלקטי ,לחדד מה כל גישה מעלימה או מטשטשת.
הגישה ההתפתחותית מטשטשת את ההבדלים בין סיטואציות חינוכיות שונות ,ומתייחסת ללומד
כ'טיפוס' שניתן לצפות מראש את התפתחותו הקוגניטיבית )אלא אם כן מתערב גורם מפריע
במיוחד( .חלק מתומכי אסכולה זו מעלימים או מצמצמים את מימד הרגש והדמיון בכל הקשור
ללמידה ,דבר אשר הוכחנו כשיקול-דעת חינוכי מוטעה .אשר לגישה ה'פילוסופית' ,גישה זו
מצביעה בצדק על הקשר בין הרגש והדמיון לבין הקוגניציה והלמידה ,ועל הליקויים שבתורת
שלבי החשיבה .עם זאת ,היא מתעלמת לדעתנו מן התובנה שחשיבה מורכבת עקבית ושיטתית
מאפיינת את גיל ההתבגרות .חשיבה זו היא תוצאה הן של נסיון חיים ,הן של תפיסה מופשטת.
הגם שילדים עשויים להגיע לתובנות פילוסופיות בגיל צעיר ,או להבנה מטפורית ,אין 'הישגים'
אלה שלמים ועקביים )השווה קאונפר ,שם( ,והנסיון ההוראתי להקדים את המאוחר מבחינה
קוגניטיבית עשוי לדעתנו לגרום דווקא לתסכול גדול .במילים אחרות ,עם כל ההערכה למתיוס,
36

פריסטלי ,וליפמן ,אינה דומה למידת ספר בראשית בכיתה ג ללמידתו בכיתה י .
אשר להוראת סיפור הנס המקראי ,הדעות השונות לגבי הגישה ההתפתחותית משליכות על
שאלת הגיל שיש ללמד את סיפור הנס .גולדמן מבקש לדחות את עצם הוראת סיפורי הניסים עד
לגיל ההתבגרות ,ואחרים חולקים על מסקנה זו בטענתם שאפשר להתאים את הוראת סיפור הנס
לשלב בו נמצא הילד ,בתנאי שבוחרים בדרכי הוראה המגרות את סקרנותו ודמיונו של הילד,
ופונות לתחומים המעניינים אותו .גם 'עשיית פילוסופיה' עשויה לגרות חשיבה סביב סוגיות
מוסריות וקיומיות המעסיקות ילדים ,וזאת משפיעה לטובה על החשיבה השגורה של הילד .לדעת
החוקרים האלה הוראת סיפורי הנס בשיטות המתאימות בגיל מוקדם ממלאת תפקיד חשוב
בהתפתחותו הקוגניטיבית של הילד ומניחה תשתית טובה להוראה ברמה אחרת בגיל יותר
מתקדם .שיטות אלה של הוראה מאפשרות לילד 'להיכנס' לסיפור לא בדרך של הוראה שכלתנית
פרונטלית ,בדרך 'ישירה' ,אלא כמו שמתארת סטיוורט – 'מבפנים' .ניתן לאמץ את המינוח של

36

השווה תכנית הלימודים למקרא ממ"ד 'הוראה למידה' :התכנית מחייבת את עקרון המחזוריות ,משום שחומר
הלימודים אינו מתמצה בלימוד חד-פעמי ומשום שעם השנים מסוגל הלומד לקלוט תכנים וערכים נוספים.
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בובר בהקשר זה :הילד חווה את הסיפור בעזרת כלים המרחיבים את אופקיו ,הכוללים כאמור
התנסויות אמנותיות וגירוי הסקרנות והפליאה .במסגרת דיון זה ,ראינו כיצד ,לדעת חלק מן
החוקרים ,הסיפור וצורתו מהווים כלי מרכזי בהוראה בכלל ,ובהוראת הנס בפרט ,משום
שבאמצעות הסיפור הילד 'מפיק משמעות' )= (makes senseממה שהוא לומד.
אשר לשאלת עיתויה של ההוראה הרב-ממדית כפי שהוצגה בפרק זה ,על שלל היכולות
שהיא דורשת ,דעתנו נוטה לקבל את המסקנה שהיא מתאימה לגיל ההתבגרות .כאמור ,ההוראה
המוצעת לגילאים הצעירים תכין את הלומד ללמידה רב-ממדית בשלב של גיל ההתבגרות ,כאשר
הוא יבחן את סיפורי הנס שלמד בעבר ויישם את המיומנויות החדשות שרכש .ברמה המעשית,
נראה שיש מספר שאלות שהמורה בחמ"ד צריך ללבן כאשר הוא שוקל האם ללמד על פי השיטה
הרב-ממדית:
 .1מהן המטרות שהמורה רוצה להשיג בסוג הוראה זה? לפי מה שראינו ,המטרות להוראת
סיפור הנס על פי שיטה זו עשויות לכלול) :א( לפתח את היכולת לחשוף משמעויות סמויות
בטקסט )ב( לפתח את היכולת לשקול יותר מפירוש אחד; להשוות ,לעמת ,ולהעריך את הפירושים
השונים )ג( לגרום להזדהות עם הסיפור ברמה הרגשית ,לפחות על פי אחד מן הפירושים
המוצעים.
 .2מהי הרמה הקוגניטיבית של הכיתה? בקביעת רמה קוגניטיבית ,יש לשקול את יכולת
ההפשטה )הכוללת את היכולת להבין שפה מטפורית( ,את היכולת לדון במספר תשובות אפשריות,
ואת היכולת לדון בשאלות פילוסופיות ומוסריות.
 .3מהי הרמה הרגשית של הכיתה? בקביעת רמה רגשית יש לשקול את האמונות והדעות של
התלמידים ,את פתיחותם להתנסויות חדשות ,את מוכנותם להזדהות עם התכנים המקראיים,
ואת נכונותם ,כפי שמתנסח בובר ,להביא את עצמם אל חוויית המפגש עם הנצחי.
 .4מהן דרכי ההוראה המתאימות להשגת המטרות בכיתה מסוימת זו? דרכי ההוראה עשויות
לכלול) :א( שימוש בכלים ספרותיים ובפרשנות המסורתית )ב( שימוש ב'צורת הסיפור' )ג( שימוש
באמצעים המעוררים רגש ודמיון )ד( העלאת שאלות פילוסופיות המתבקשות מתוך הטקסט.
מכל מקום ,לאור משנתו של שוואב ,קביעת הערכה סופית לגבי הכדאיות של שיטה זו ולאיזה
גיל היא מתאימה תיעשה אחרי יישום ההוראה עצמה ,על בסיס תצפיות על הכיתה )שוואב,1977 ,
עמ' .(16
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פרק שביעיcommonplaces: subject matter/milieu :
יישום תובנות העבודה על סיפור עצירת השמש בגבעון
אם בפרק הקודם דנו באופן כללי בהתאמת הקריאה וההוראה של סיפורי נס מקראיים
לגיל ולתפיסת הלומד ,כעת נתמקד בחומר מקראי ספציפי כדי לבנות בסיס תיאורטי לקריאתו
ולהוראתו .פרק זה מהווה אפוא 'ניסוי מעבדה' ,ובו נעיין בסיפור הנס המופיע בספר יהושע ,פרק
י ,פסוקים ח-טו )תיחום על פי עסיס ,תשס"ה ,עמ'  ,(160וננתח אותו לאור המסקנות ,ההגיגים,
והתיאוריות שנדונו בפרקים הקודמים .בדיון זה ננתח את הסיפור על פי הקריאות ההרמנויטיות
שהצענו בפרק השלישי של העבודה ,ונתייחס בין השאר לפרשנות הקלסית ולפרשנות על פי דרכו
של בובר .ניתוח זה מיישם את גישתו של שוואב הטוענת שבדיון ב commonplace-של ה'חומר',
יש לשקול את הגישות העיוניות של החומר הנדון ,ולקבוע מהן השאלות שכל אחת מהן משיבה
עליהן )ראה פרק ראשון ,עמ'  .(17-16הפרשנות שתידון בפרק זה תתאים – במידה זו או אחרת –
לדרישות ולהנחות היסוד של הקהילה הפרשנית אליה משתייך החמ"ד ,כפי שהתווינו לאורך כל
העבודה )ראה להלן ,הערה  .(5יש בפרק זה ,אם כן ,מפגש בין החומר המקראי לחומר
הנלווה/התומך ,כאשר ברקע עומדת ה'סביבה' של החמ"ד הבוחנת את התאמת החומר לצרכים שלה.
יהושע י ,ח-טו
ַעמֹד ִאישׁ ֵמ ֶהם ְבּ ָפנֶי ָך:
ירא ֵמ ֶהם ִכּי ְבי ְָד ָך ְנ ַת ִתּים לֹא י ֲ
הוֹשׁ ַע אַל ִתּ ָ
ֹאמר ה‘ ֶאל יְ ֻ
)ח( ַויּ ֶ
יְלה ָע ָלה ִמן ַה ִגּ ְלגָּל:
יְהוֹשׁ ַע ִפּ ְתאֹם ָכּל ַה ַלּ ָ
ֻ
יהם
)ט( ַו ָיּבֹא ֲא ֵל ֶ
ֵקה וְ ַעד
ַכּם ַעד ֲעז ָ
ַיִּר ְדּ ֵפם ֶדּ ֶר ְך ַמ ֲע ֵלה ֵבית חוֹרֹן ַויּ ֵ
דוֹלה ְבּ ִג ְבעוֹן ו ְ
ַכּם ַמ ָכּה ְג ָ
ְה ֵמּם ה‘ ִל ְפנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ֵ
)י( ַוי ֻ
ַמ ֵקּ ָדה:
יהם ֲא ָב ִנים ְגּדֹלוֹת ִמן ַה ָשּׁ ַמיִם ַעד
יך ֲע ֵל ֶ
מוֹרד ֵבּית חוֹרֹן וַה‘ ִה ְשׁ ִל ְ
ֻסם ִמ ְפּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֵהם ְבּ ַ
)יא( ַוי ְִהי ְבּנ ָ
אַבנֵי ַה ָבּ ָרד ֵמ ֲא ֶשׁר ָה ְרגוּ ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶבּ ָח ֶרב:
ָמתוּ ַר ִבּים ֲא ֶשׁר ֵמתוּ ְבּ ְ
ֵקה ַויּ ֻ
ֲעז ָ
ֹאמר ְל ֵעינֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶשׁ ֶמשׁ
הוֹשׁ ַע ַלה‘ ְבּיוֹם ֵתּת ה‘ ֶאת ָה ֱאמ ִֹרי ִל ְפנֵי ְבּנֵי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַויּ ֶ
יְד ֵבּר יְ ֻ
)יב( אָז ַ
ָר ַח ְבּ ֵע ֶמק אַיָּלוֹן:
ְבּ ִג ְבעוֹן דּוֹם וְ י ֵ
ַעמֹד ַה ֶשּׁ ֶמשׁ ַבּ ֲח ִצי
ָשׁר ַויּ ֲ
תוּבה ַעל ֵס ֶפר ַהיּ ָ
ָר ַח ָע ָמד ַעד יִ קֹּם גּוֹי אֹיְ ָביו ֲהלֹא ִהיא ְכ ָ
)יג( וַיִּ דֹּם ַה ֶשּׁ ֶמשׁ וְ י ֵ
ַה ָשּׁ ַמיִם וְ לֹא אָץ ָלבוֹא ְכּיוֹם ָתּ ִמים:
אַח ָריו ִל ְשׁמ ַֹע ה‘ ְבּקוֹל ִאישׁ ִכּי ה‘ ִנ ְל ָחם ְליִ ְשׂ ָר ֵאל:
)יד( וְ לֹא ָהיָה ַכּיּוֹם ַההוּא ְל ָפנָיו וְ ֲ
ָלה:
ְהוֹשׁ ַע וְ ָכל יִ ְשׂ ָר ֵאל ִעמּוֹ ֶאל ַה ַמּ ֲחנֶה ַה ִגּ ְלגּ ָ
ָשׁב י ֻ
)טו( ַויּ ָ
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בשלב ראשון נעמוד על מספר שאלות וקשיים ,הן מהסדר הראשון והן מהסדר השני,
המתעוררים מקריאת קטע מקראי זה .שאלות מן הסדר הראשון כוללות חספוסים ,אי-בהירויות,
או סתירות בין המסופר בקטע זה לבין כתובים מקראיים אחרים ,והשאלות מן הסדר השני
כוללות התנגשויות בין המסופר במקרא לבין מקורות חוץ-מקראיים )כגון מקורות היסטוריים,
ארכיאולוגיים ,או במקרה הנדון ,ידיעות מדעיות( ,או בינו לבין השקפה או תפיסה של הקורא.
לפעמים קושי מסוים עשוי להשתייך לשני הסדרים ,כפי שנראה בהמשך .לא כל השאלות שנציג
קשורות באופן ישיר לתופעה הניסית ,אבל לדעתנו לא נוכל להבין את הסיפור ולא נרד לעומקו
של הנס בלי להצביע עליהן ולנסות להשיב עליהן .כמו כן ,באמצעות התשובות שנציע ,נוכל
לעמוד על ההבדלים בין שלוש הגישות ההרמנויטיות שניתחנו בפרק השלישי.

א .קשיים בטקסט
קשיים מן הסדר הראשון
 .1לפי המסופר בפסוקים ח-יא ,מתרחש קרב בעל מאפיינים טיפוסיים למלחמות ישראל בספרי
2

1

יהושע ושופטים :יהושע מקבל הבטחה מה' שהוא ינצח  ,הוא מפתיע את האויב  ,הוא מכה אותם
4

3

בעירם  ,ואז ממשיך לרדוף אחריהם לעבר ערים אחרות או מקומות אחרים  .מרכיב מיוחד בסיפור
הוא ה'אבנים' המושלכות מן השמים הממיתות מספר רב של כנענים )פס' יא( ,ונצטרך לחקור אם
5

יש קשר ביניהן לבין נס העמדת המאורות  .אבל הבעיה העיקרית מתגלה בפסוקים הבאים:
לכאורה משמע מהפסוקים )פס' י-יא( שכבר ניצחו ישראל את הכנענים ,ורק לאחר מכן )פס' יב(
מדווח הכתוב שיהושע ציווה לשמש ולירח לעמוד .האם האירועים כתובים בסדר כרונולוגי? אם
כן – מה משמעות הצהרת יהושע אחרי שכבר התרחש הניצחון? אם לא – האם יש סיבה
שהמספר לא הציג את האירועים בסדר התרחשותם? שאלת עיתויה של ההצהרה קשורה גם
למשמעות הביטוי "אז ידבר יהושע לה' ביום תת ה' את האמרי"' .ביום תת' מרמז לסוף היום
וּב ָרק ֶבּן ֲא ִבינ ַֹעם ַבּיּוֹם ַההוּא
בוֹרה ָ
ַתּ ַשׁר ְדּ ָ
ולסיום הניצחון ,בדומה לפסוק) :שופטים ה ,א(" :ו ָ
1

ראה :יהו' ו ,ב; שם ח ,א; שם יא ,ו; שופ' ז ,ז.
2
ראה :יהו' ח ,יט-כ; שם יא ,ז; שופ' ז ,יט.
3
ראה :יהו' ו ,כ; שם ח ,יט; שם יא ,י.
4
ראה :יהו' יא ,ח; שופ' ז ,כג.
5
לדעת זקוביץ )תשנ"ז ,עמ'  (108סיפור השלכת האבנים איננו מקורי לקטע והוא הוכנס כדי להסביר את מקור
המהומה שהתחוללה בקרב .לדעתו גם נס עצירת המאורות לא הוזכר בגירסה המקורית של הסיפור ,מחשש
להאלהת יהושע ,המצליח לכאורה בכוחות עצמו לעצור את תנועת המאורות .ברם ,המחבר הבא הכניס את סיפור
הנס הזה ,כי הוא היה ידוע בקרב העם ,אבל כדי לתקן את הרושם שיהושע היה בעל כוחות על-טבעיים ,הוכנס
המשפט שה' שמע לקול איש – יהושע – ולא שיהושע בעצמו חולל את הנס .עבודה זו כאמור אינה עוסקת
ברבדים העריכתיים של הסיפור ,אלא מתייחסת ליצירה כפי שהיא מופיעה בגיבושה האחרון ,על פי נוסח
המסורה ,כמתבקש מהוראות התכנית למקרא של החמ"ד ,ולכך אינה מתמודדת עם טענה זו.
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6

ֵלאמֹר" ,ובדומה לביטוי 'ביום ההוא' המופיע במקומות מספר בסיום ימי קרב  .שוב מתחדדת
שאלת עיתוי דיבור יהושע :אם זה קרה בסוף היום ,מדוע ביקש את עמידת המאורות ,ואם זה
באמצע הקרב ,מה פירוש 'ביום תת'?
אַח ָריו ִל ְשׁמ ַֹע ה' ְבּקוֹל ִאישׁ ִכּי ה' ִנ ְל ָחם ְליִ ְשׂ ָר ֵאל' ,יש
 .2על פסוק יד' :וְ לֹא ָהיָה ַכּיּוֹם ַההוּא ְל ָפנָיו וְ ֲ
לשאול :האמנם אין מקורות מקראיים אחרים המעידים שה' שמע בקול איש? והרי יש כמה
מקרים כאלה ,ובראשם מקרא מפורש )מל"א יז ,כב(" :וישמע ה' בקול אליהו ותשב נפש הילד על
קרבו ויחי".

7

 .3קשה ליישב את האמירה כאן ,המייחסת ליהושע נס גדול ומרשים יותר מניסים שנעשו בידי כל
אדם אחר ,עם האמירה בדברים לד ,י-יב ש"לא קם נביא עוד בישראל כמשה ...לכל האותות
והמופתים ...ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל ישראל" .והרי כאן יש
'יד חזקה ומורא גדול' הנעשים לעיניהם של כל ישראל ,העולים – לפי עדות המקרא עצמו – על
כל מה שנעשה בידי משה?!

8

 .4כאמור ,בקטע הקטן הזה מתרחשים שני ניסים :השלכת האבנים מן השמים ,ועמידת השמש
והירח .היתכן שאין כל קשר ביניהם?
 .5שאלה אחרונה זו מערבת מרכיבים של הסדר הראשון והשני .אם ה' הבטיח ליהושע מראש את
הניצחון ,לשם מה הוא צריך לצוות/לבקש שהשמש והירח יעמדו? האם אין כאן בקשה מוגזמת?
למה יבקש יהושע דבר הסותר את ההתנהלות הנורמלית של הבריאה ,במיוחד כאשר הוא יודע
שהניצחון מובטח?

קשיים מן הסדר השני
 .1קורא בן-זמננו – ואף בני זמנים אחרים הרגישו בקושי דומה ,על פי המושגים של המדע בן-
9

זמנם  -מתקשה לקבל את הרעיון של עצירת השמש והירח .קודם כל ,ידוע לכל שהשמש איננה
מסתובבת סביב כדור הארץ ,אלא ,כדור הארץ סובב סביב השמש .הקורא נאלץ אפוא ל'תרגם' את

6

ראה :שמ' יד ,ל; שופ' ג ,ל; שם כ ,כא ,לה.
7
 .ראה גם :במ' כא ,ג; דב' ט ,יט; שופ' יג ,ט; דה"ב ל ,כ .ישנם כתובים בהם משתמע שה' מבצע את הצהרת הנביא,
גם אם לא נאמר במפורש .ראה במ' טז ,כט-לב; מל"א יז ,א; מל"ב ד ,טז-יז.
8
שאלה זו ראינו אצל מפרשי ימי הביניים ,הרמב"ם ורלב"ג .אמנם שאלה זו מנוסחת אצל הרמב"ם )מו"נ ח"ב פל"ה(
על בסיס תפיסתו שנבואת משה שונה במהותה מנבואתם של נביאים אחרים ,ולכן תשתייך לסדר השני .אבל
לדעת ד' שוורץ ,היא קיימת גם ללא שיטת הרמב"ם )תשנ"ט ,עמ'  .(34שוורץ טוען שאם רבו של יהושע לא הגיע
לרמה כזאת של ניסים ,לא יתכן שהתלמיד יזכה לכך.
9
השווה את מה שהבאנו בשם הרמב"ם ,פרק רביעי ,עמ'  ;137-136ובשם רלב"ג ,שם ,עמ'  .143-141שוורץ )שם ,עמ'
 (36מציין שר' משה אבן ג'קטילה ,חכם ספרדי מימי הביניים ,טען נגד ממשות הנס משום שהוא היה מבטל את
חוקיות הטבע .ור' שלמה בן יהודא נשיא )מובא אצל נהוראי ,תשנ"ד( טען שאילו היה מתרחש אירוע זה כפשוטו,
היה גורם לביטול כל הוויות העולם )ראה בהמשך(.
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השפה החווייתית של הכתוב למונחים המתאימים לידע המדעי שלו ,כלומר :לא השמש נעצרה ,כי
אם כדור הארץ הפסיק להסתובב על צירו .מעבר לכך ,הקורא יודע שעצירת כדור הארץ מסיבובו
תגרום לזריקת כל תושבי הארץ לחלל בגלל כוח האינרציה ,ואז נדרש עוד נס כדי לעצור את
ההשלכות של הנס המקורי; נס נערם על נס .את ניסוח הכתוב כעצירת המאורות ניתן להסביר על
פי דרכו של המקרא לתאר אירועים טבעיים על פי האופן שהאדם חווה אותם .ברם ההכרה בגודל
החריגה של נס זה מחוקי הטבע מחדדת את השאלות ששאלנו ב'סדר הראשון' :האם אין חוסר
פרופורציה בין רמת הניסיות של האירוע לבין הסיפור בו הוא משובץ? הרי ראינו לעיל שה'רווח'
מהנס איננו גדול כל כך )שהרי ממילא הובטח הניצחון ליהושע( ,ולעומת זאת ה'מחיר' של הנס
בהפקעה מוחלטת של חוקי הטבע הוא אדיר .בניסים מרשימים אחרים ,כגון קריעת ים סוף ,גודל
הנס תואם את הצרכים שעליו הוא עונה ואת התוצאות שלו .אך כאן קשה לומר שהקרב בגבעון
הצדיק נס שעולה אפילו על נס קריעת ים סוף.
 .2שאלה זו שייכת הן לסדר השני ,הן לסדר הראשון .כזכור ,שאלות מן הסדר השני נובעות מן
ההתנגשות בין המטען התרבותי שהקורא מביא עימו אל הטקסט ,לבין מה שהוא מגלה בטקסט.
והנה בסיפור הנדון ,הקורא מצפה שהסגנון הספרותי יתאים לתוכן המיוחד שבו ,כלומר ,כשמדובר
באירוע כל כך חריג ודרמטי ,מצופה שהמספר יפרט את השלבים לקראת האירוע ,את האירוע
עצמו ,ואת התוצאות .במקום זאת ,עמידת גרמי השמים 'נבלעת' בכמה פסוקים בודדים ,בין
תיאור המרדף אחרי אנשי גבעון לבין סיפור לכידת חמשת מלכי הדרום; שלושה פסוקים בלבד
10

מוקדשים לתיאור הנס ותוצאותיו  .האם לא היה ראוי שאירוע כל כך חריג יזכה להרצאה יותר
ארוכה ומפורטת? וכאן נכנסים שיקולים מן הסדר הראשון :הקורא משווה בין ההתייחסות לנס זה
לבין ההתייחסות לניסים אחרים ,ומגלה שאכן סיפורנו לוקה בחסר .אם נקח לדוגמה את סיפור
קריעת הירדן )יהו' פרק ג-ד( ,נראה שלפני האירוע מכריז יהושע בפני העם על 'נפלאות' העומדות
בפתח )ג ,ה( ,וגם ה' חוזר על כך באזני יהושע )פס' ז( .ה' מתאר ליהושע איך יתבצע מעבר הירדן,
ובאיזה רגע ייקרעו המים )פס' יג( .מפסוק יד עד פסוק יז בא תיאור מפורט של המעבר והנס.
שלמים – ג ו-ד – מוקדשים לנס פחות דרמטי מן הנס שבפרק י .ניתן לטעון
כמעט שני פרקים ֵ
שקריעת הירדן היתה מתוכננת מראש ,ולכן זכתה להכנה ארוכה ,ואילו עמידת השמש 'נשלפה'
ברגע האחרון ולכן חסרה הכנה .אך היא הנותנת :קשה להבין כיצד המקרא מציג אירוע מרשים

10

מצאנו שאלת אריכות דיווח  ,מחד ,וכיווצו ,מאידך ,ביחס לסיפור יפתח )שופ' יא( .י' אמית שואלת למה סיפור
נצחונו של יפתח ַבקרב מוצג בקצרה )שם ,לב-לג( ,ואילו הסיפור על נדרו ארוך בהרבה )שם ,ל-לא; לד-מ(.
תשובתה היא שהמספר רצה להוקיע את תופעת הקרבת אדם ,וביקש להציג את יפתח כשופט חוטא ,ולא כמושיע
) ,1994עמ' .(105
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כהעמדת השמש בלי הכנה כשלהי ,בלי להסביר אלו שיקולים הביאו את יהושע לדרוש נס כזה .אף
מפתיע שלא מצאנו לאירוע הזה כל תהודה  ,הן בתוך עם ישראל והן בקרב עמי האזור.

11

אמנם

אַח ָריו ִל ְשׁמ ַֹע ה' ְבּקוֹל ִאישׁ ִכּי
פסוק יד מצביע על הייחוד של האירוע :וְ לֹא ָהיָה ַכּיּוֹם ַההוּא ְל ָפנָיו וְ ֲ
ה' ִנ ְל ָחם ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ,אבל אין הוא נראה תגובה ההולמת את גודל האירוע )השווה פרק ד ,פסוק יד
ופסוקים כב-כד( .זאת ועוד .היה סביר לצפות שגם בספרים אחרים בתנ"ך יירשמו הדים לאירוע
12

זה ,בדומה לניסים אחרים כמו גאולת מצרים וקריעת ים סוף  .ובכל זאת ,כמעט ולא נותר ממנו
13

כל רושם .
כעת נציע שלוש דרכי קריאה לסיפור העמדת השמש ,המתבססות על שלוש הגישות
ההרמנויטיות שהצגנו בפרק השלישי .גישות אלה נסמכות על פרשנים מסורתיים המקובלים
בעולם החמ"ד ,או על פרשנות מודרנית היכולה להתקבל בעולם החמ"ד .כל קריאה תפתור קשיים
למצות
מסוימים ,אך לא תצליח ליישב את כל אלה שהצגנו למעלה .יש להדגיש שאין בכוונתנו ַ
את כל הפרשנויות האפשריות ,אלא להדגים כיצד ניתן ליישם כל סוג קריאה על הפרשה הנ"ל,
בהתחשב במסגרת החינוך הדתי.

ב .שלוש קריאות
 .1הגישה המילולית
לפי הגישה המילולית ביקש המחבר להציג את הנס שבפסוקים יב-יד כאירוע שקרה
במציאות .תפיסה זו מעוגנת היטב בספרות חז"ל )ראה בבלי מסכת עבודה זרה ,כה ע"א( ,ואף
הגדילו חכמים את הנס מעבר לתיאור המקראי )ראה שם( .כעת נבדוק כיצד התומכים בגישה
הזאת ישיבו לשאלות שהצבנו למעלה.
)א( פרשנים קלסיים חלוקים לגבי עיתוי הצהרת יהושע ומטרתה .רש"י בפירושו לס' יהושע מסביר
14

שיהושע ציווה על גרמי השמים לעצור את מהלכם ,ומשתמע מכך שהוא דיבר תוך כדי הקרב
בגבעון במטרה להאריך את שעות היום .ברם ,פירוש זה אינו מסביר למה הדיווח מופיע לאחר
שיצאו מגבעון ורדפו אחרי האויב .כתשובה לכך נוכל להציע את הכלל 'אין מוקדם ומאוחר

11

זאת בניגוד בולט לנס קריעת ים סוף ולניצחון על סיחון ועוג )יהו' ב ,ט-יא( ,ועיין דברי רחב למרגלים בנושא תגובת
הכנענים.
12
יש המפרשים את הפסוק בחבקוק ג ,יא ,כאזכור לנס עמידת המאורות .נדון בזה בהמשך .מכל מקום ,עד כמה
שידיעתנו מגעת ,לא מוזכר בכל המקרא הד נוסף לסיפור זה.
13
שוורץ )שם ,עמ'  (49מביא מדברי ר' שלמה אלקונסטנטין ,פרשן לתורה במאה הארבע-עשרה ,הטוען שאילו היה נס
עמידת השמש ממשי ,היה צריך להיזכר יחד עם הניסים המוזכרים בתהלים עח.
14
רש"י ומצודת דוד משתמשים במילה 'אמר' ,ואילו רד"ק רואה בהצהרה זו 'תפילה'.
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15

בתורה' ; קודם סיים הכתוב את תיאור הקרב והמרדף ,כולל נס השלכת האבנים ,ואז חזר להסביר
16

באמצעות 'הבטה לאחור' שניצחון גדול זה אירע תודות ליוזמת יהושע והיענות ה'  .ואילו
בפירושו לספר שמות ,טו ,א ,רש"י מפרש שיהושע שר שיר שבח לאחר הקרב במטרה לשבח את
17

ה' על שהעמיד את השמש  .הפירוש האחרון משתלב יפה עם הביטוי 'ביום תת ה'' ,בניגוד לפירוש
הממקם את הבקשה באמצע הקרב .מאידך ,הפיכת ההצהרה לשיר שבח לה' הנאמרת בסוף הקרב
תקשה על הבנת פסוק יד ,בו כתוב שה' שמע בקול איש ,ומשתמע מכך שהוא ביצע את
ציוויו/תפילתו של יהושע .לגבי אמינות ההיגד שרק במקרה הזה שמע ה' בקול איש וביצע את
פקודתו )פסוק יד( ,מסביר רד"ק שהייחוד במקרה הזה מתבטא בכך שה' עשה את הנס לא לשם
"אות או מופת" כמו בניסים של משה ונביאים אחרים אלא כדי להביא לניצחון ישראל .לא היתה
ולא תהיה כדוגמת עצירת השמש בנסיבות דומות ,ובזאת ייחודה.
)ב( אם לפי רד"ק הנס נועד להושיע את ישראל ,לפי מלבי"ם הוא ממלא תפקיד אחר .הלה מסביר
בפירושו ליהו' י ,יב ,שהקב"ה הבטיח בעבר למשה )שמ' לד ,י(ִ ..." :הנֵּה אָנ ִֹכי כּ ֵֹרת ְבּ ִרית ֶנגֶד ָכּל
וּב ָכל ַהגּוֹיִם  "...בהמשך )שם ,פס' כז( מצווה ה' את
אָרץ ְ
ַע ְמּ ָך ֶא ֱע ֶשׂה ִנ ְפ ָלאֹת ֲא ֶשׁר לֹא ִנ ְב ְראוּ ְב ָכל ָה ֶ
משה לכתוב את הדברים האלה בספר כעדות להתחייבות שלו .כעת ,יהושע מבין שהגיע הזמן
18

'לפרוע את החוב' ,ולכן הוא " ִדבר והזכיר את הברית שכרת" )מלבי"ם ,שם(  .לדעת מלבי"ם )שם(,
עצירת השמש ,כמו מעבר הירדן )יהו' ה ,א( ,נועדה בין השאר להרשים את הגויים בכוחו של ה'
אלוהי ישראל .זאת ועוד .אין ציווי עצירת השמש יוזמה אישית של יהושע ,אלא מעין איתות
לקב"ה להוציא מן הכוח אל הפועל את הבטחתו הישנה לעשות 'נפלאות' יוצאות דופן במיוחד.
בתור שכזה ,אין בבקשת יהושע חוצפה או הגזמה )ראה שאלה  5בסדר הראשון( ,אלא 'תזכורת'
לאלוהים לקיים את הבטחתו הנושנה; כיבוש הארץ לפי תפיסה זו חייב להתבצע בליווי ניסים
מפ ֵרי-טבע.
ֵ
)ג( אשר לשאלה אם העמדת החמה איננה סותרת את הכתוב בסוף ספר דברים לגבי ייחודו של
משה בכך שהיא מעידה שיהושע גדול ממשה ,משיב רמב"ן )בפירושו לדב' לד ,יא( שאין לקבוע
את מעמד הנביא על פי נס אחד בודד שחולל ,יוצא דופן ככל שיהיה .טענתו היא שאין נביא אחר
שהגיע למספר הניסים שביצע משה ,וגם לא לרמת האירוע הגדול ביותר ,לדעתו ,שהוא מעמד הר
15

ראה :מכילתא דר' ישמעאל בשלח – מס' דשירה פרשה ז ד"ה אמר אויב ,עמ'  ;139ספרי במדבר פיסקא סד ד"ה
וידבר ,עמ'  ;61בבלי מסכת פסחים ו ע"ב ,ועוד.
16
השווה :בר' כ ,יז-יח .רק בפסוקים האלה מתברר לקורא שה' עצר את לידות נשות הפלישתים עם הילקח שרה על
ידי אבימלך.
17
אם הצהרת יהושע היא אמנם שיר שבח ,ניתן לראות בזאת תגובה מצד ישראל לאירוע הדרמטי הזה .עם זאת ,לא
מצאנו פרשנות העונה על שאלת היעדר תגובה מצד עמי האזור.
18
וכן מסביר מלבי"ם את 'ספר הישר' )יהו' י ,יג( ,שהוא אותו הספר שכתב בו משה.
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סיני .כמו כן ,הניסים שנעשו על ידי נביאים אחרים היו קצרי-מועד ,ואילו ניסיו של משה האריכו
ימים :המן ,הבאר והשליו )שחז"ל ייחסו למשה( וההליכה במדבר במשך ארבעים שנה ללא פגע.
רמב"ן גם מרמז לסוד של עשיית ניסים 'פנים אל פנים' אך כדרכו אין הוא מפרש את דבריו .מכל
מקום ,הוא מספק מדדים אחרים להערכת גדולת הנביא המחולל ניסים ,מעבר ליכולתו לבטל חוקי
טבע בצורה דרמטית במקרה מסוים.
)ד( על קשר אפשרי בין השלכת האבנים )פסוק יא( לבין עצירת השמש ,ישנה דעה בגמרא )בבלי
מסכת ע"ז כה ע"א( המקשרת בין שני הניסים האלה .לדעת ר' שמואל בר נחמני ,ייחודו של הנס
19

של עצירת השמש )פסוק יד( מתבטא דווקא בהשלכת האבנים מן השמים שהתלוותה אליו  .ברם,
ר' שמואל מצביע רק על קשר נסיבתי בין שני הניסים ולא קשר מהותי; נוכל רק להציע שקיים
מכנה משותף ביניהם ,ששניהם קשורים לפעילות שמיימית.
עד כה התייחסנו לשאלות מן הסדר הראשון .אשר לשאלות מן הסדר השני ,ישנם פרשנים
מסורתיים המוטרדים אף הם משאלה  .1מביניהם ,יש המאמצים גישות לא-מילוליות לסיפור הזה,
מתוך מגמה לצמצם את הניסיות של האירוע ,לפחות במה שקשור לגרמי השמים ,ובהם נעיין
במסגרת הקריאות האלטרנטיביות .לעומתם ,יש המבקשים לפתור את הבעיה באמצעות שילוב
בין התיאור הניסי לבין ה'מדע' כפי שהכירו אותו .רד"ק מציע )בפירושו ליהו' י ,יב( שאלוהים
'מתח' את היום עד שנהיה כמו היום הארוך ביותר שבשנה .ר' אברהם אלטביב ,ממפרשי ימי
הביניים ,מציע שהגלגל היומי הפסיק את תנועתו ושאר הגלגלים המשיכו לנוע )מובא אצל ד'
שוורץ ,שם ,עמ'  ;(45ור' חסדאי קרשקש מפרש שתנועת השמש לא נעצרה לגמרי אלא האטה
)שם ,עמ'  .(57לעומת פרשנים אלה ,אין אברבנאל רואה כל צורך בנסיון להתאים את התיאור
הניסי לחוקים פיזיקליים ,והוא מטעים:
הש"י )=השם יתברך( לבדו  ...הוא אשר ברא את הדברים הטבעיים על מה שהם עליו
והוא היכול לשנות את תפקידם מטבעם  ...כמו שנסבלהו בבריאת העולם ככה
נסבלהו במעשה הנסים ) ...בפירושו לנביאים ראשונים ,יהושע י ,עמ' נד(.
לסיכום ,הגישה המילולית מקבלת את התיאור של נס עמידת המאורות כתיאור היסטורי,
המשקף נאמנה אירוע ממשי .כדי שיספיק יהושע לנקום באויביו לפני סוף היום ,כלומר ,לחסל את
הצבאות שנאספו ליד גבעון ,הוא מצווה על השמש והירח לעמוד ,והקב"ה 'מציית' לציווי זה.
ראינו שפרשנים מתמודדים עם שאלות מן הסדר הראשון ,ושתשובותיהם מתבססות הן על דיוק
19

הדיון בגמרא נסב סביב הטענה שגם משה העמיד בזמנו את השמש .על כך נשאלת השאלה :אם כן ,מה פירוש
המשפט שלא היה כיום ההוא לפניו ואחריו? לזה עונים כאמור שמשה אמנם העמיד את השמש ,אבל לא נפלו
אבני ברד באותו אירוע.
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במקורות מקראיים אחרים )כגון פירושו של מלבי"ם לשמ' לד ,י( הן על ' ְסברה' )כגון פירושו של
רד"ק לייחוד הנס הזה ,פירושו של רמב"ן לעדיפותו של משה על פני יהושע ,ודעתו של ר' שמואל
בר נחמני בקשר לנס האבנים( .אשר לשאלות מן הסדר השני ,יש לציין שתשובות 'מדעיות'
שמספקים פרשני ימי הביניים היו טובות אולי לתפיסת המדע של ימיהם ,אך הן אינן מתאימות
לידע המדעי של המודרנה )השווה הולץ ,פרק חמישי ,עמ'  .(154מכל מקום ,גם ההסברים
ה'מדעיים' שמציעים פרשנים אלה אינם מסלקים לגמרי את המימד הניסי ,ועם זאת נראה
ש'הפשרות' המוצעות מספקות אותם ומיישבות את תהייתם לגבי האירוע.

אשר לשאלת

ההתאמה בין עיצוב הסיפור לבין תוכנו )שאלה  ,(2העיסוק בסוגיות ספרותיות מעין אלה מאפיין
20

את התודעה הספרותית המודרנית ,ואין התייחסות מרובה לגורמים האלה בפרשנות הקלסית .
לא מצאנו התייחסות לשאלה זו מבין פרשני ימי הביניים הקלסיים ,ואף מבין פרשנים מסורתיים
יותר מאוחרים.

 .2הגישה המטפורית
על פי הגישה המטפורית אין להבין את תיאור האירוע באופן מילולי ,ולכן אין סיבה להאמין
21

שהשמש והירח עמדו ֶ
מלכת' .עמידת השמש והירח' מייצגת בדרך ציורית רעיון או אירוע אחר ,
זאת על מנת לכוון את הקורא למסר של הסיפור .כפי שראינו בפרקים קודמים ,פירושים
מטפוריים מצויים לא אחת במדרשי חז"ל ובפרשנות הקלסית ,ואמנם בשני רבדי הפרשנות הללו
ניתן למצוא פירושים מטפוריים לסיפור שלנו ,אם כי במינון קטן .מתוך הפרשנות הקלסית
מוצאים אנו את הרמב"ם המציין שיהושע אמר את דברו 'לעיני ישראל' ולא 'לעיני כל ישראל'
)מו"נ ח"ב פל"ה ,כרך א ,עמ'  ,(383ומשתמע מכך שהנס לא נחווה על ידי כלל ישראל ,אלא רק על
ידי הלוחמים הנוכחים בגבעון )ד' שוורץ ,שם ,עמ'  .(40אילו היה מדובר בעצירת השמש באופן
ממשי ,כל עם ישראל  -ובעצם כל העולם  -היו צריכים לחוות אותה .דיוק זה פותח פתח להבנה
20

דוגמה להתייחסות לשאלת אריכות הכתוב מצאנו ביחס לסיפור עבד אברהם אצל משפחת רבקה )בר' כד( ,כאשר
אומר ר' אחא" :יפה שיחתן של עבדי בתי אבות מתורתן של בנים" )בר"ר ]וילנא[ פרשה ס ד"ה ח ויבא האיש ,עמ'
 .(240ר' אחא מתפעל מכך ששיחת העבד מופיעה פעמיים ,ואילו הלכות מסוימות אינן מוזכרות כלל אלא נלמדות
על פי רמיזות טקסטואליות .ברם ,אין ר' אחא מסביר למה תופעה זאת קיימת .פרשן מסורתי המתקרב לגישה
המודרנית הינו רמב"ן ,המעלה שאלות בנושאים שהזכרנו ,אם כי לא באופן שיטתי )ראה ,לדוגמה ,פירושיו ל :בר
לב ,ז; שם מב ,כא( .ציינו בפרק החמישי )הערה  (42שבובר ורוזנצוייג היו חלוצי הגישה הספרותית למקרא ,והם
היו הראשונים שהצהירו שאין להפריד את עיצוב הסיפור מתוכנו בהקשר המקראי )פולק ,שם ,עמ'  .(433אשר
לשאלות של אריכות וכיווץ הסיפור ,מציין אלטר ) ,1981עמ'  (11שאחד ההבדלים בין הגישה הספרותית המודרנית
לסיפור המקראי לבין גישת המדרש לסיפור המקראי הוא שהמדרש דורש עניין ספציפי ומקומי ,ואינו מתייחס
למכלול הסיפורי .כתוצאה מכך ,בדרך כלל לא יסתכלו בעלי המדרש על רצף סיפורי וישאלו למה קטע מסוים
ממנו זוכה להרצאה קטנה ,ואילו קטע אחר בתוך אותו רצף מפורט ביותר.
21
דיון זה מבוסס על מאמרי :עיון בפרשת עצירת השמש בגבעון ,בתוך :מגדים לח ,תשס"ג ,עמ' .52-43
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לא-מילולית של התיאור ,ובד בבד מקטין את גודל הנס ומרמז לסיבת היעדר תגובה לאירוע מצד
עמי האזור ,לעומת ניסים אחרים כגון קריעת ים סוף וקריעת הירדן ,אליהם הגיבו העמים .שנית,
טוען הרמב"ם )כפי שציינו בפרק הרביעי ,עמ'  ,(140שעמידת השמש פירושה " ...כאלו אמר :אותו
יום היה בעיניהם בגבעון כיום הארוך ביותר מימי הקיץ שם ) "...מו"נ ,שם( .עם כל זה שמשפט זה
אינו חד-משמעי ,הוא מחזק את הגישה המטפורית :היום היה עבורם כמו היום הכי ארוך בקיץ;
'עמידת השמש' פירושה התודעה שהיום כאילו ארוך ביותר ,אולי משום שהספיקו בו את כל מה
22

שביקשו לעשות  .המסר היוצא מפירוש זה הוא תודעתי-פסיכולוגי ,המשקף את מצב הרוח
המרומם במחנה ישראל באותה עת .דוגמה אחרת לפירוש מטפורי נמצאת במדרש תנחומא,
המתאר דו-שיח בין יהושע לבין השמש ,כאשר השמש מתקוממת נגד תכתיבו של יהושע 'לידום'
)=לשתוק( ,והיא שואלת" :ומי יאמר קילוסו של הקב"ה?" יהושע משיב שהוא בעצמו יאמר קילוסו
של הקב"ה ,ובכך מפרש המדרש את הפסוק "אז ידבר יהושע  -ואין אז אלא שירה" )תנחומא
בובר ,אחרי מות ,סימן יד ,ד"ה יד ,וידבר ה' ,עמ' ' .(68עמידת השמש' מייצגת כאן את מתן
23

ההזדמנות לאדם למלא את התפקיד ה'קוסמי' של אמירת הלל ושבח לקב"ה  .לפי פירוש זה,
מלכת ,אלא שיר שבח לה' המנוסח בשפה מטפורית :שמש וירח
פסוק יב איננו ציווי לשמש לעצור ֶ
עיצרו את שירתכם )כביכול( ,כי אני יהושע רוצה לומר שירה.
הימצאותה של גישה מטפורית לסיפורנו במדרש ובפרשנות הקלסית תקל על מורה בממ"ד
למצוא עוגן דתי-אמוני להוראתו על פי גישה זו ,אך האדם המודרני – מורה ותלמיד כאחד –
יתקשה להשתכנע מגישה כזאת אם אין לה אחיזה של ממש בפשוטו של מקרא .ההתייחסות
לפסוק יב כשירה ולא כדיווח עובדתי איננה סותרת את פשוטו של מקרא )א' דפנה ,תשכ"ו ,עמ'
 ,(128-127והיא סוללת את הדרך לתפיסה מטפורית של הנס .לדעת דפנה ,לא רק פסוק יב משתמש
במונחים מטפוריים ,אלא גם את הפסוקים יג-יד יש לקרוא באופן מטפורי ,ולדעתו הם נוספו
לספר יהושע מתוך 'ספר הישר' .אין ענייננו כאן לדון במקורם המשוער של פסוקים אלו )ראה
הערה  ,(5אך ניתן לדעתנו לאמץ פירוש מטפורי לפסוקים יב-יד ,בדומה לפירושו של דפנה ,על

22

קיל )תשל"ג ,עמ' עו ,הערה  (28משער שיהושע וצבאו הלכו למעלה משבעים קילומטר באותו יום.
23
השווה )דברים רבה ]וילנא[ פרשה יא ד"ה ה מהו לפני ,עמ'  ... :(237א"ל משה מה אתה )=מלאך המוות( מתגאה יש
לו מי שיקלסוהו השמים והארץ מקלסין אותו בכל שעה  ...ואני משתק אותן ומקלס אותו שנאמר האזינו השמים
ואדברה וגו'.
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סמך מאפייני שירה מובהקים המאפיינים את שלושת הפסוקים האלה והמבחינים בינם לבין
24

פסוקי הפרוזה מסביבם :
 .1הפתיחה 'אז ידבר' מסמנת מעבר ללשון שירית ,בדומה לביטוי 'אז ישיר' .על הנקודה הזאת
25

כבר עמד המדרש תנחומא שהובא לעיל ,ואף חוקרי המקרא עמדו על כך .
26

 .2קיימת תקבולת בין חלקי הפסוקים :
שמש בגבעון דום

וירח בעמק אילון )תקבולת חסרה(

וידם השמש

וירח עמד )תקבולת כיאסטית(

ויעמוד השמש בחצי השמים ולא אץ לבוא כיום תמים )תקבולת משלימה(
27

 .3חרוז :שמש בגבעון דום וירח בעמק אילון
28

 .4האנשה  :השמש מושווית לבן אדם במילים "ולא אץ לבוא כיום תמים" ,בדומה לתיאורה
בספר תהלים" :והוא כחתן יצא מחפתו ישיש כגבור לרוץ ארח" )יט ,ו(.
29

 .5שפה גבוהה )' – (dictionאץ' בעיקר בשירה ' ,דמם' )בצורותיה דום – דומי – דומו( בשירה
30

31

באופן כמעט בלעדי ' ,יום תמים' .
אם אמנם מדובר בשירה ולא בהצגה אובייקטיבית של האירוע ,ניתן להצביע על מאפיין נוסף
32

של השירה המקראית בקטע זה :הגזמה  :כפי שציינו לעיל ,המפרש את פסוק יד באופן מילולי
יתקשה ליישב אותו עם פסוקים אחרים במקרא הסותרים אותו .אי לכך ,יש לתפוס אותו כאמירה
הבאה להעצים את הייחוד של אותו יום :יהושע חש בגודל השעה ובייחודה; הוא מכריז שבקשתו
נענתה באותו רגע ,ושה' נלחם לצידו .כדרך המשוררים מייצג יהושע את המציאות באופן
אימפרסיוניסטי ,ולא באופן יבש ואובייקטיבי.
לדעתנו ניתן לחזק את הפירוש המטפורי לסיפורנו באופן משכנע על פי קריאתו בגישה
אינטרטקסטואלית ,שעל פיה קישורים ספרותיים בין שני טקסטים מקראיים מזמינים את פירושם
24

הפרשנים חלוקים לגבי דובר הפסוקים :האם יהושע אמר את כל שלושת הפסוקים ,או שאמר רק חלקם ,ואילו
המספר אחראי לשאר )ראה קיל ,שם ,עמ' עו; זקוביץ ,תשנ"ז ,עמ'  .(109-108בשאלה זו נדון בהמשך ,אך כעת נדון
במאפייני השירה של הפסוקים בלי להזדקק לשאלת ייחוסם ליהושע או למספר.
25
 .ראה זקוביץ ,1994 ,עמ' .99
26
 .תקבולת היא אחת ממאפייניה העקריים של השירה המקראית ,ויש עליה ספרות ענפה .ראה לדוגמה :קוגל;1981 ,
אלטר ,1985 ,עמ'  ;26-3ברלין ,1985 ,עמ' .141-127 ;30-18
27
 .ראה י' קויפמן ,1966 ,בפירושו לפסוק יב" :יהושע מדבר לה' .בחרוזים הוא מדבר אל השמש ואל הירח ".אמנם
החרוז כאן הוא 'חלש' ) ,(weak rhymeאך גם תופעה זו אופיינית לשירה.
28
 .על השימושים השונים של מטפורה בשירה המקראית ראה אלטר ,שם ,עמ' .203-185
29
ראה :משלי יט ,ב; שם כא ,ה; שם כח ,כ; שם כט ,כ.
30
ראה :יש' כג ,ב; שם סב ,ו ,ז; תהל' לז ,ז; שם פג ,ב.
31
על השימוש במילה 'תמים' בשירה המקראית ראה ,לדוגמה :דב' לב ,ד; שמ"ב כב ,כד ,לא; יחז' כח ,טו; תהל' טו ,ב;
שם קא ,ב.
32
על תפקיד ההגזמה בשירה המקראית ראה :וייס ,תשכ"ז ,עמ' .68-66
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33

זה לאור זה  .מספר הקבלות בין סיפור קרב גבעון לסיפור קרב הר תבור-עמק יזרעאל )שופטים
ד-ה( עשויות להשליך אור על המשמעות של סיפורנו:

יהושע י
ה' מבטיח ליהושע "כי בידך נתתים" )פס' ח(

שופטים ד-ה
דבורה מעבירה לברק את הבטחת ה':
"ונתתיהו בידך" )ד פס' ז(

יהושע עולה עם חייליו לגבעון )פס' ט(

ברק עולה עם חייליו להר תבור )פס' ו ,י(

"ויהמם ה' לפני ישראל" )פס' י(

"ויהם ה' את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל
המחנה לפי חרב לפני ברק " )ד פס' טו(

"וירדפם דרך מעלה בית חורן  ...ויהי בנסם
מפני ישראל ) "...פס' יא-יב(
"וה' השליך עליהם אבנים גדלות מן

"וברק רדף אחרי הרכב ואחרי המחנה ...
וסיסרא נס) "...ד פס' טז-יז(
"מן שמים נלחמו הכוכבים ממסלותם

השמים" )פס' יא( "וידם השמש וירח עמד" )פס' נלחמו עם סיסרא" )ה פס' כ(
יג(
"וידם השמש  ...עד יקם גוי אויביו" )פס' יג(

"כן יאבדו כל אויביך ה' ואהביו כצאת
השמש בגברתו" )ה פס' לא(

קיים דמיון רב בין שני הקרבות .בשניהם מקבל המצביא הישראלי הבטחה מה' שהוא ינצח.
גם יהושע וגם ברק מפקדים על הלחימה ,ובכל זאת קיימת מעורבות אלוהית המתבטאת בהטלת
מהומה בתוך מחנה האויב ,מהומה שמקורה אינו מוסבר .לאחר הקרב מתנהל מרדף אחרי האויב
הבורח .בשלב כלשהו בשני הקרבות מתרחש אירוע שמיימי ,המסייע לישראל להביס את האויב.
כמו שדבורה וברק שרו ביום ההוא )ה' ,א( לאחר הניצחון הגדול ,לשם הבעת תודה לקב"ה ,אף
יהושע 'מדבר' אל ה' ביום תת ה' את האמרי לפני בני ישראל לאחר הניצחון של אותו יום ,כנראה
לשם הבעת תודה לקב"ה .לגבי הנקודה האחרונה מצאנו מקור בספרות הרבנית המקשר אף הוא
בין שתי ה'אמירות' ושני הימים )מדרש תהלים יט ,ט ,עמ' פד(:
33

על השימוש באינטרטקסטואליות מקראית בחקר המקרא המודרני ,ראה :זקוביץ ,מבוא לפרשנות פנים-מקראית,
הוצאת רכס .1992 ,הטכניקה אם לא השם מקובלת למדיי בעולם המסורתי ,ואפשר לזהותה במספר 'מידות
שהתורה נדרשת בהם' של חז"ל ,וביניהן :גזירה שווה )מכילתא דר' ישמעאל ,משפטים ,מס' דנזיקין פרשה י ד"ה כי
יגח ,עמ'  ;(281בניין אב )שם ,פרשה ה ד"ה מות יומת ,עמ'  ;(269ושני כתובים המכחישים זה את זה עד שיבוא
הכתוב השלישי ויכריע ביניהם )ספרא דבי רב ,ברייתא דר' ישמעאל ,כרך ב ,פרשה א ד"ה ר' ישמעאל ,עמ' .(4
טכניקה זו אינה כרוכה בהכרח בגישה המטפורית ,אבל לעיתים קרובות היא עשויה לפתוח פתח לפרשנות כזאת,
וטכניקות כאלה מילאו תפקיד מרכזי בגישה הדיאלוגית של בובר )ראה בהמשך(.
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דבר אחר יום ליום יביע אומר :אמר ר' זעירא יומו של יהושע ְמ ַתנה ליומה של
דבורה .שנאמר ביומו של יהושע וידם השמש וירח עמד ,וכתיב ביומה של דבורה מן
שמים נלחמו הכוכבים ממסלותם נלחמו עם סיסרא.
לצורך הדיון שלנו ההקבלה החשובה ביותר היא בין שירת דבורה לדיבור של יהושע,
והוכחנו למעלה שדיבורו של יהושע יכול להתפרש כשירה .בסגנון הפרוזה של תיאור מלחמת ברק
ודבורה בפרק ד ,אין אירוע הסותר את הטבע ,אך בשירה של פרק ה המשוררים מתארים את
הניצחון כמעורבות משמים הפורצת את חוקי הטבע )פרק ה ,פס' ד-ה ,כ( .אף בסיפור הקרב בתוך
גבעון ,התיאור הפרוזאי של המספר איננו מכיל אירועים על-טבעיים ,ורק בשירת יהושע מתוארת
התערבות ניסית בצורת אירוע דרמטי וייחודי ,כאשר הכוונה היא להודות לה' על הניצחון
ולהאדיר את שמו )ראה פרק שני ,עמ'  .(77אם כך הדבר ,אין זה מפתיע שהמקרא מקדיש מספר
מועט של פסוקים ל'עמידת השמש' )שאלה  2בסדר השני(; מדובר בשיר הלל ולא בתיאור אירוע
34

סותר-טבע .

ִשחזור האירוע
אם יהושע מייצג את האירוע בגבעון בדימויים פואטיים ,האם יכול הפרשן לשחזר את
האירוע האובייקטיבי שהם נועדו לבטא? ראינו לעיל את הדרך שבה הרמב"ם ביקש לשחזר את
האירוע הטבעי המתואר במקרא כאירוע ניסי ,ומאז נעשו עוד כמה ניסיונות שחזור.
ר' שלמה בר' יודא נשיא ,דיין בבית הדין של ר' יו"ט ליפמן מילהויזן שבפראג במחצית
35

הראשונה של המאה הארבע-עשרה  ,נותן את דעתו לתיאור אבני הברד המושלכות מן השמים.
ר' שלמה פירש את דיבור יהושע כבקשה מה' שהמאורות ימשיכו להאיר על המחנה כל עוד
36

מתנהל הקרב ,למרות הימצאותם של ענני הגשם והברד  .הכוונה במילים "וידום השמש וירח
37

שקרני השמש והירח יחדרו דרך הברד ,ולא יכוסו על ידי העננים .
עמד" היא ַ
גישה אחרת מוצעת ע"י אברהם מלמט ,המנתח את מהלך הקרב החל מהעלייה לגבעון
)מלמט ,1976-1975 ,עמ'  .(182-166יהושע הלך באותו לילה עם חייליו כשלושים קילומטר מגלגל
לגבעון ,הליכה הכרוכה גם בטיפוס של כאלף מטר .האויב כלל לא ציפה להתקפה זו ,בהתחשב
במרחק ובטופוגרפיה של האזור ,כך שיהושע נהנה מגורם ההפתעה .הקרב התנהל כנראה עם
34

השווה 'שיר ניצחון' שלאחר קרב המובא בבמד' כא ,כז-ל.
35
 .נהוראי ,שם ,עמ' .101-99
36
גם קיל )שם ,עמ' עד ,בפירושו לפס' יא( מתייחס לתופעת ה'חושך' שנבע מן המזג האוויר הסוער.
37
כזכור ,ראינו למעלה )הערה  (9שר' שלמה התנגד לתפיסה מילולית של הנס ,משום שנס כזה היה מערער את
המציאות השגורה.
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עלות השחר ,כאשר השמש זורחת במזרח על גבעון ,וטרם שקע הירח במערב על עמק אילון.
מלמט משער שיהושע ביקש לנהל את הקרב כך שהשמש תאיר ישירות לתוך עיני האויבים,
38

ותסנוור אותם  .הצהרתו הציורית "שמש בגבעון דום" משקפת את הטקטיקה הצבאית של מיקום
39

החיילים על פי שיקולים ריאליים המאפשרים ניצול מירבי של גורמי השטח ,כולל זווית השמש .
המשותף לשתי הגישות הנ"ל הוא שיהושע מתמודד עם קושי מסוים בהתנהלות הקרב,
ופתרון הבעיה נעוץ בתיפקודה או במיקומה של השמש .על פי ר' שלמה המובא לעיל ,יהושע
מבקש בקשה מהקב"ה להתערב בגורמים האקלימיים .על פי התרחיש שמשרטט מלמט ,יתכן
והצהרה זו משקפת את שמחת יהושע לאחר הניצחון ,כאשר יהושע מייחס את הניצחון ל'עמידת'
השמש במקום האופטימלי .שלא כמו מלמט ,ר' שלמה מקשר בין ה'דיבור' לבין השלכת האבנים,
ויוצר אירוע יותר 'מהודק' .אשר למהומה ,אפשר שהיא נוצרה במחנה כתוצאה מיכולתו של
יהושע לנהל את הקרב למרות הסערה ,על פי תיאורו של ר' שלמה ,או כתוצאה מסינוור האויב
על-ידי השמש בזריחתה ,על-פי שירטוטו של מלמט .המקרא מייחס את המהומה להתערבות
אלוהית ,מתוך העיקרון של סיבתיות כפולה :האדם עושה את שלו ,והקב"ה פועל במקביל )ראה
פרק שני ,עמ'  .(57-56מכל מקום ,בכל אחד מתרחישים אלה ,יכול יהושע להכריז" :כי ה' נלחם
לישראל!"
ראינו למעלה שגם בקרב הר תבור-עמק יזרעאל מעיד הכתוב שהטיל ה' מהומה בקרב
האויב ,שטיבה אינו ברור )"ויהם ה' את סיסרא ואת כל הרכב ואת כל המחנה לפי חרב לפני
ברק"( ,וגם במקרה הזה המפתח לפיענוח התעלומה נמצא בדברי השירה הבאים לאחר מעשה.
דבורה שרה" :נחל קישון גרפם" )שופ' ה כא( ,ויש מפרשים שהסיקו שאירעה סופת גשמים לא
צפויה שהפכה את אדמת העמק לבוץ ,וזה הקשה על תנועת הרכב והסוסים של סיסרא ואנשיו.
חיילי ישראל יכלו לנוע יותר בקלות מאשר יריביהם ,ולכן בעקבות הסערה ,היתה ידם על העליונה
)אליצור וקיל ,תשנ"ג ,עמ'  .(180כאמור ,בדרך דומה ,עשויה שירת יהושע להאיר על המתרחש
בקרב גבעון; לולא שירתו ,לא היינו יכולים אפילו לשער מהי אותה התערבות אלוהית שגרמה
למהומת האויב .איזכור עמידת השמש והירח פותח פתח להבנת ההתרחשות.
קרבות גבעון והר תבור-עמק יזרעאל קשורים באופן נוסף .קרב גבעון היה גורלי בכיבוש
דרום הארץ מידי הכנענים .הניצחון שם הבטיח ליהושע שליטה מן השפלה ועד להרי יהודה ,ובשל
כך נתן לו אפשרות להתגונן מפני פלישת אויב מן המערב )בנבנישתי ,1974 ,עמ'  .(27הקרב בעמק
38

 .מלמט מציין כי תחבולה זו לניהול קרב מוכרת ממצביאים רומיים ,עיין שם ,עמ' .179
39
 .מלמט מסביר שלכנענים היתה עדיפות על פני הישראלים בכל הקשור לכלי נשק ולנסיון קרבי .לפיכך ,יהושע היה
חייב להמציא ולפתח טקטיקות של לחימה שיסייעו לו לעקוף או להתגבר על העליונות הקרבית של יריביו.
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בימי דבורה וברק היה המשך מסע הכיבוש הישראלי נגד הכנענים .הכנענים במשך שנים שיעבדו
את הישראלים היושבים בהרי הגליל ,וניסו לנתק אותם מיישובי מרכז הארץ .עם הניצחון על יבין
מלך כנען" ,פירקו בני ישראל שבצפון את עול הכנענים ,וחיזקו את קשריהם עם השבטים שבהר
אפרים" )מזר ,תשל"ח ,כרך א ,עמ'  .(699הקרב הזה נחשב לאחד הנצחונות המכריעים בתולדות
ההתנחלות ,שכן הצליחו בו בני ישראל להדוף את האויב הכנעני ,המבקש לנחול מחדש את הארץ
שנכבשה ממנו .לולא הניצחון הזה ,ייתכן שהכנענים היו כובשים מחדש את פנים הארץ )אליצור,
תשל"ט ,עמ' מז( .הניצחון בעמק סתם את הגולל על המאמצים הכנעניים לכבוש מחדש את ארץ
ישראל ,והשלים בכך את מפעל הכיבוש של יהושע בן נון )ועוד נחזור לנושא הזה בהמשך(.
לסיכום ,הקריאה המטפורית ל'שמש בגבעון דום' שהצענו נשענת על שלושה יסודות) :א(
היסוד הלשוני – ניתוח העיצוב הלשוני של פסוקים יב-יד מוביל למסקנה שפסוקים אלה אינם
פרוזה מקראית ,אלא שירה המציגה את האירועים בשפה מטפורית ובהגזמה כדרכה של שירה) .ב(
הפרשנות הפנים מקראית – אף בסיפור הקרב של ברק ודבורה ,הקשור לסיפורנו בשורה מרשימה
של הקבלות ספרותיות ,מצאנו פער בין התיאור הפרוזאי של המלחמה לבין האירועים השמיימיים
הניסיים המתוארים רק בחלק השירה ,ומתבקשת המסקנה שהנס השמיימי הוא מטפורה פואטית.
)ג( קיומם של דרכי שחזור מתקבלים על הדעת לאירועים אובייקטיביים העשויים להוליד את
התיאור הפואטי של יהושע והמציעים הסברים סבירים לפסוקים קשים בתיאור הקרב.
אשר לרשימת השאלות שהצבנו בראש העיון ,מתברר שהגישה המטפורית מיישבת את רובן
ככולן .אם לא קרה נס המפר את חוקי הטבע ,אין תחרות עם משה ,אין התנגשות עם המדע
המודרני ,אין בעיה של אי-התאמה ספרותית ,ואין בעיה של היעדר תגובה מצד הגויים .אם יהושע
אינו מצווה על המאורות להיעצר ,אין בקשה מופרזת ,ואין סתירה בין הנאמר לבין 'ציות' ה'
לנביאים אחרים :ה' לא עצר באופן ממשי את המאורות .כמו בהרבה שירה ,גם כאן השפה
הפואטית נועדה להציג אירוע בצורה מועצמת ו'ניסית' מזוויתו האישית של המשורר ,אירוע
שהתרחש בתוך המסגרת הטבעית .הקריאה המטפורית של סיפורנו אם כן מיישבת הרבה קשיים
הן מהסדר הראשון והן מהסדר השני .ברם עבור המורה בממ"ד ,עשוי להיות קושי גדול בבחירת
גישה זו ,קושי מהסדר השני .הנטייה הבסיסית של קורא אורתודוקסי-מסורתי היא לתפוס את
התיאורים ההיסטוריים במקרא כמשקפים עובדות אובייקטיביות )ראה לעיל ,פרק שלישי ,עמ' (94
ולחלק מהקוראים האלה אף היתרונות הברורים של הקריאה המטפורית של סיפורנו לא יגברו על
הרתיעה שלהם מפרשנויות מטפוריות של ניסים המתוארים )לכאורה( במפורש במקרא .עשויה
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להקשות עליהם גם העובדה שהמקרא חוזר לתאר את הנס של 'שמש בגבעון דום' בחבקוק ג ,יא:
ית ָך" ,פסוק שהוסבר על ידי רד"ק:
ֻלה ְלאוֹר ִח ֶצּי ָך יְ ַה ֵלּכוּ ְלנֹגַהּ ְבּ ַרק ֲח ִנ ֶ
ָר ַח ָע ַמד זְ ב ָ
" ֶשׁ ֶמשׁ י ֵ
40

במלחמת יהושע עם המלכים שעמד להם השמש וכן הירח עד יקום גוי אויביו .
גם הניסוח בציווי :דום ,מחזק את הטענה שיהושע ציווה על המאורות לעמוד.
יוצא אפוא שהפרשנות המטפורית היא במידה גדולה 'חומר ביד היוצר' והיא תלויה במספר
גורמים :ברצון הקורא להפעיל סוג כזה של פרשנות ,בידע הכללי שלו בתנ"ך ,ביצירתיות שלו,
וברגישותו הלשונית .נרחיב בנושא הזה בפרק הבא ,ביחס להשלכות החינוכיות של כל גישה.

 .3הגישה הדיאלוגית
הגישה הדיאלוגית דומה בהרבה בחינות לגישה המטפורית .על פי שתי הגישות ,הטקסט
'מזמין' את הקורא לפענח אותו ולא להסתפק בקריאה המילולית; הקורא מסתמך על קודים
ורמיזות לשוניים כדי לחשוף את המסרים המסתתרים 'מתחת לפני השטח' ,ואף נעזר בפרשנות
פנים-מקראית )ראה בהמשך( .ועם זאת ,הגישה הדיאלוגית מדגישה נקודות-מבט מסוימות
האופייניות לה ,כפי שנדגים בהמשך ,ומקיימת עם הטקסט סוג של דו-שיח ,כפי שתיארנו בפרק
השלישי ,עמ'  .108-105די להמחיש הבדל אחד בין נקודת-מבט דיאלוגית לזו של הגישה
המטפורית .בפיסקה הקודמת ביססנו את הקריאה המטפורית ,בין השאר ,על הצעות לשחזור
האירוע האובייקטיבי ששימש בסיס לתיאור המקראי המטפורי .ברם על פי הגישה הדיאלוגית,
התיאור המקראי החווייתי-המטפורי של האירוע עומד בכוחות עצמו ואין השחזור המשוער של
תשתיתו העובדתית-האובייקטיבית מעסיק את הקורא .האירוע מתרחש אמנם במסגרת היסטורית
ואיננו 'פיקציה' ,אבל פרטיו המדויקים אינם בעלי משמעות עבור המשתתף )כגון מיקומו המדויק
של הר סיני ,אופיו הוולקני ,או סוג הסערה שהתחוללה במעמד הר סיני( .הגישה הדיאלוגית
מחפשת באירוע את הדו-שיח עם אלוהים שנוצר על ידו ,שעה שה'מחיצה' בין האירוע החיצוני
והחוויה הפנימית כאילו מתמוטטת .לאור זאת ,השאלות שנשאל ביחס לסיפור העמדת השמש
יהיו :מה חוו המשתתפים ב ְקרב ומה היו תחושותיהם? איך/האם יצרו דו-שיח עם אלוהים במעמד
זה? מהו מקומו של יהושע בתוך המערכת הזאת ואיך/האם הוא קיים דו-שיח עם אלוהים? מהן
הרמיזות בטקסט העשויות לעזור בפיענוח חקירה זו ,ולאילו כיוונים יוכל הקורא לפתח אותן?
האם קיימים סיפורים מקראיים אחרים בהם חוו בני ישראל חוויה דומה? מה עשויה להיות
תרומתו הייחודית של סיפור זה להבנת אופיו של הדו-שיח 'אני-אתה הנצחי' ,לעומת סיפורים
40

מי שמוכן לפרש את הפסוק ביהושע באופן מטפורי לא יתקשה לעשות זאת גם לגבי הפסוק בחבקוק ,שהוא ללא
ספק שירה.
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דומים שבמקרא? איזו משמעות רוחנית עשוי הסיפור להעניק לקורא העכשווי? דומה שאין הבדל
של ממש בין הגישה המטפורית לגישה הדיאלוגית בעבודה הטקסטואלית ,בהתמקדות בחוויה או
במעורבות האלוהית הנחווית ,אלא באפיונים מסוימים של החוויה :הגישה הדיאלוגית מטילה על
החוויה דרישות דתיות-רוחניות מסוימות ,שאינן קיימות בהכרח בגישה המטפורית .לדעתנו יש
רווח והפסד בכל גישה :בובר )או בוברייני( עלול לפספס מרכיבים מסוימים של הטקסט/האירוע
שאינם מתאימים לתחומי ההתעניינות שלו ,ולעומת זאת התמקדותו יכולה לחדד את הרגישות
של הקורא לבשורה הרוחנית-הקיומית של הטקסט ,דבר שיכול לבלוט פחות בקריאה מטפורית
יותר משוחררת.
מכיון שנבקש להתאים את הקריאה הדיאלוגית לציבור הדתי ,נחפש במקורות המסורתיים
רמיזות העשויות לשמש בסיס לגישה הזאת .נסתייע בשני מדרשי חז"ל המאירים לדעתנו
אספקטים דיאלוגיים של טקסט מקראי זה:
ד"א האזינו השמים א"ר יהושע דסיכנין מכאן אתה למד שיש לשמים פה ,ולב ,ואוזן,
פה מנין דכתיב )תהלים יט( השמים מספרים כבוד אל ,ולב מנין דכתיב )דברים ה(
וההר בוער באש עד לב השמים ,ואוזן מנלן דכתיב האזינו) ...דברים רבה ]וילנא[
פרשה י ד"ה ד ד"א האזינו ,עמ' .(235
על פי דרשה זו השמים מסוגלים לדבר ,לחוש ,ולהקשיב .ובמדרש אחר ,השמים מספרים את
שבחו של ה' כאשר הם רואים בהצלחתם של ישראל:
 ...כך אמר דוד הארץ וכל מה שיש בה אינן יכולין לספר שבחו של הקב"ה ,ומי יוכל
לספר שבחו ,השמים מספרים כבוד אל ,ואימתי הכל מקלסין אותו ,כשירומם קרנם
של ישראל ,שנאמר וירם קרן לעמו תהלה לכל חסידיו לבני ישראל עם קרובו הללויה
)תהלים קמח יד( )מדרש תהלים )בובר( מזמור יט ד"ה ]ג[ והשמים מספרים ,עמ' פג(
מדרשים אלה מרמזים לקשר הדוק בין אלוהים -

שמים – ישראל .השמים מאזינים

ומדברים עם שותפיהם לשיח קוסמי ,ומכאן שבני אדם עשויים להפיק תועלת רבה מן השיח
שהשמים מקיימים .אם ניישם רעיון זה על סיפור העמדת המאורות ,נוכל לשאול בסגנונו של
בובר :מהו אותו דו-שיח המתקיים באמצעות 'עצירת' השמש והירח )השווה פרק חמישי ,עמ'
?(160
כדי לענות על שאלה זו ,נחזור לסיפור ביהושע כדי 'לשמוע' אותו ,בעיקר באמצעות
המילים המנחות ומשחקי המילים השזורים בו )ראה פרק חמישי ,עמ'  .(164-163שלוש מילים
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מנחות בפרק הזה

41

הן המילה 'יום' ,המופיעה שמונה פעמים  ,השורש 'עמד' המוזכר ארבע

42

43

פעמים  ,והשורש 'בוא' המופיע חמש פעמים  .יש לתת את הדעת גם ל'דו-שיח' שמילים אלה
מקיימות ביניהן .הודות ל'אי-ביאת השמש' )=שהשמש לא שקעה( ,הספיקו הלוחמים לכבוש
באותו יום ולמחרתו שורת ערים בדרום הארץ .בניגוד ל"לא יעמוד איש מהם בפניך" )פס' ח( מעיד
הכתוב "ויעמד השמש" )פס' יג(; בניגוד ל"ויבא עליהם יהושע פתאם" )פס' ט( ,מעיד הכתוב על
השמש "ולא אץ לבוא כיום תמים" )פס' יג( .גם פסוק יט מחבר בין השורשים 'עמד' ו'בוא':
)יט( וְ ֶ
יהם ִכּי
אוֹתם אַל ִתּ ְתּנוּם ָלבוֹא ֶאל ָע ֵר ֶ
ַב ֶתּם ָ
יכם וְ זִ נּ ְ
אַח ֵרי אֹיְ ֵב ֶ
אַתּם אַל ַתּ ֲעמֹדוּ ִר ְדפוּ ֲ
ֶד ֶכם:
יכם ְבּי ְ
ְנ ָתנָם ה' ֱאל ֵֹה ֶ
לעומת השמש העומדת ,אסור לחיילים הישראלים לעמוד; אי-ביאת השמש מאפשרת להם
למנוע מן האויב לבוא לתוך עריהם .השמש

משמשת אפוא

'בבואה' המנוגדת להתנהלות

האנושית :יהושע בא ,והשמש לא באה; האויב אינו עומד )אלא נופל ,בורח( ,ואילו היא עומדת.
היא עומדת ,אבל אסור לחיילי בנ"י לעמוד .היא אינה באה ,אבל חיילי האויב מבקשים לבוא.
44

דווקא ב'פסיביות' שהיא מאמצת ,הנוגדת את טבעה  ,היא מביעה את צייתנותה לתכתיב האלוהי.
לשאלה מה מבטאת עצירת השמש ,ניתן להשיב אם כן שהיא התרומה של השמש ל'דו-שיח' עם
אלוהים )או עם נציגו יהושע( ,ולמבצע המשותף של אלוהים – שמים – ישראל שציינו למעלה.
קריאתנו מתחזקת לאור ביטוי מנחה נוסף בפרק ..." :יהושע וכל ישראל ִעמו" )כאשר המילה
הראשונה היא וישב/ויעבור/ויעל( ,המופיע בספר יהושע בסך הכל שמונה פעמים ,שבע מתוכם
בפרק זה ,ורק בפרק הזה ביטוי זה מופיע בהקשר של מלחמה .גם הביטוי ש'ה' נלחם לישראל'
מופיע פעמיים בפרק זה ,ואינו מופיע יותר בספר יהושע .ביטויים אלה מחזקים את התובנה
שהשמעת דברי יהושע כנגד השמש לעיני ישראל יצרה אווירה של 'ביחד' :ה' – השמש  -יהושע -
ַ
וחייליו עושים אגודה אחת כדי להילחם יחד נגד האויב המשותף .נראה שמעמדו של יהושע
כמצביא וכמנהיג מתחזק מאד כתוצאה מניהולו את הקרב הזה ,עד כדי כך שחייליו חווים את
הניצחון כהשתלטותו של יהושע על גרמי השמים .זאת ועוד .אולי מרומזת פה הכרת העם
בהגשמת ההבטחה האלוהית ליהושע "לא יתייצב איש לפניך  ...כאשר הייתי עם משה אהיה עמך"
)יהו' א ,ה( ,כאשר אפילו השמש אינה מעיזה להפר את ציוויו .בני ישראל חשים שיהושע מייצג
41

'יום' מופיע שלוש פעמים בשיר ,וחמש פעמים בהמשך תיאור הקרבות .לשם השוואה ,יש לעיין בפרק יא ,המתאר
את הקרבות בצפון הארץ ,ומקביל בקווים כלליים למלחמת הדרום .המילה 'יום' לא מופיעה כלל בפרק הזה.
42
השורש 'עמד' מופיע עשרים פעם בספר יהושע ,אך רק בפרקים ג ו-י הוא מופיע ארבע פעמים ,ובכל שאר הפרקים
הוא מופיע פחות פעמים .גם בפרק ג שורש זה הוא בעל משמעות :הפרק מתאר את עמידת מי הירדן.
43
השורש 'בוא' נפוץ מאד בספר יהושע .מה שהופך אותו ל'מנחה' בפרק זה הוא לדעתנו משחק המילים שהמספר
משתמש בו ,שנדגים בהמשך.
44
השווה תהל' יט ,ה-ז; קהל' א ,ה.
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את ה' בקרב הזה וזוכה לגיבוי אלוהי מלא ,תחושה המתבטאת הן בהשלכת האבנים מן השמים,
הן בעמידת המאורות .אשר ליהושע ,דומה שהוא חש בגודל האחריות המוטלת עליו כשליח ה'
לכבוש את הארץ ולהביס את העמים הנלחמים נגד התכנית האלוהית .הציווי להעמיד את השמש
מבטא את כמיהתו להספיק את משימתו ,והוא מודע לכך שה' מקשיב לדיבור שלו ,ונענה לו
אַח ָריו ִל ְשׁמ ַֹע ה' ְבּקוֹל ִאישׁ .לפי זה' ,עצירת המאורות'
בצורה ייחודית :וְ לֹא ָהיָה ַכּיּוֹם ַההוּא ְל ָפנָיו וְ ֲ
45

היא גם חלקו של אלוהים בדו-שיח עם יהושע .
עם זאת ,ניתן לפרש את העמדת השמש לא כביטוי ל'שיתוף פעולה' ,אלא כסמל לתבוסת
האויב ,במישור הצבאי והרוחני כאחדַ .העמדת השמש דווקא בהקשר של מלחמה נגד האויב הזר
יכולה לרמוז למלחמה יותר רחבה ,מלחמה קוסמית; ה' יוצא לקרב נגד יריביו האיתנים .השמש
46

לאל השמש ,ולפי אמונתם צאצאיו הם הפרעונים
בעולם העתיק נתפסה כאלוהים  :המצרים עבדו ֵ
כאל המשגיח על
)סרנה ,1986 ,עמ'  .(79גם הבבלים עבדו את ֵאל השמש – ַש ַמש – והתייחסו אליו ֵ
וכאל המשפט )אבישור ,1995 ,עמ'  .(84כמו הבבלים ,גם החיתים עבדו את אל
כל הייצוריםֵ ,
השמש ,אישתנו ,וראו בו את אל המשפט )סרנה ,b1993 ,עמ'  .(82-81כעת חווים החיילים את
המלחמה לא רק כקרב שלהם נגד מלכי הדרום ,אלא כמלחמת ֵאלים; הם מצהירים קבל עם ועולם
שאלוהיהם משתק את השמש והירח ,וגם את אל השמש ואת אל הירח ,והניצחון בקרב הוא
נצחונו של ה' על כל אלוהי העמיםִ :כּי ה' ִנ ְל ָחם ְליִ ְשׂ ָר ֵאל .אם בגישה המטפורית הצענו שהשמש
שרה שיר שבח לה' בכל יום ויהושע מבקש לתפוס את מקומה ,כאן מציעים אנו שהשמש יכולה
לסמל את יריבו של ה' ,וכל הכוחות ה'טובים'  -ה' ,יהושע ,וחייליו  -מתגייסים כדי להביס אותה.
על פי קריאה זו ,ה'שיח' מתקיים בין שלושת 'בעלי הברית' המתעמתים עם הצד שכנגד; ה'עצירה'
מסמלת אפוא שהניצחון אינו רק הישג צבאי לישראל ,כי אם הישג 'דתי' של ה' ושל בני בריתו
47

מול האלים היריבים .

45

מודעותו של יהושע לדו-שיח המתנהל בין ה' לבין בני ישראל ,ולהיותו נציגו של ה' עלי אדמות ,מתבטאת לדעתנו
בעת טקס כריתת הברית בשכם )יהו' כד ,כז( ..." :הנה האבן הזאת תהיה בנו לעדה כי היא שמעה את כל אמרי ה'
אשר דבר עמנו והיתה לכם לעדה פן תכחשון באלהיכם ".מבחינה אובייקטיבית ,לא ה' דיבר עם בנ"י באופן ישיר
)בניגוד למעמד הר סיני( ,אלא ,הציג יהושע את דברי ה' בפני האסיפה )"כה אמר ה' אלוהי ישראל  ...ואקח את
אביכם  ...וארבה את זרעו  ...ואשלח את משה  ...ואוציא את אבותיכם ממצרים וכו'" ]שם כד ,ב-יג[( .ואז דורש
יהושע מן העם להחליט :האם הם בוחרים לעבוד את ה' – במונחים בובריינים 'להיענות לקול האלוהי' – או שהם
דוחים אותו.
46
גם המקרא מכיר את עבודת השמש .ראה :דב' ד ,יט; שם יז ,ג; מל"ב כג ,ה ,ועוד .יתכן ששם העיר בית שמש קשור
בפולחן השמש שהתקיים בעיר הכנענית הקדומה )אביגד ,תשל"ח ,כרך ב ,עמ' .(110
47
אולי נפילת הברד בעיתוי הזה מצביעה אף היא על כל-יכולתו של ה' לשלוט בכוחות הטבע ולנצלם לשם השגת
מטרותיו .ואם מדובר בתחרות בין ֵאל השמש לבין ה' ,ניתן להציע שהברד 'מנצח' את השמש .גם מכות מצרים,
אשר הברד כידוע היה אחד מהן ,נועדו בין היתר להוכיח את עליונות ה' על אלוהי מצרים )שמ' יב ,יב; במ' לג ,ד(.
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ראינו שעל פי הגישה הדיאלוגית של בובר ,עם ישראל חווה מפגשים חוזרים ונשנים עם
אלוהים ,בוואריאציות שונות ,כאשר כל פעם מתחדדת תובנה אחרת )ראה פרק חמישי ,עמ'
 .(165-164הייחוד של חוויית המפגש האנושי-האלוהי באירוע של 'שמש בגבעון דום' יובהר מתוך
קריאה אינטרטקסטואלית של סיפורנו ,לאור סיפור אחר הקשור אליו באמצעות הקבלות
48

ספרותיות בעלות משמעות :מלחמת ישראל בעמלק )שמ' יז ,ח-טז(  .להלן טבלה המשווה בין
הסיפורים:
יהו' י ,ז-יד

שמות יז ,י-טז
ָדיו ֱאמוּנָה ַעד בֹּא ַה ָשּׁ ֶמשׁ:
)יב( ַוי ְִהי י ָ

ֵח ָע ָמד
)יג( ַו ִיּדֹּם ַה ֶשּׁ ֶמשׁ וְ ָיר ַ

ֹשׁה ְכּתֹב זֹאת זִ ָכּרוֹן ַבּ ֵסּ ֶפר
ֹאמר ה‘ ֶאל מ ֶ
)יד( ַויּ ֶ

ָשׁר
תוּבה ַעל ֵס ֶפר ַהיּ ָ
)יג( ֲהלֹא ִהיא ְכ ָ

ְהוֹשׁ ַע ַלה‘ ְבּיוֹם ֵתּת ה‘ ֶאת
ֹאמר ִכּי יָד ַעל כֵּס יָהּ ִמ ְל ָח ָמה ַלה‘ ַבּ ֲע ָמלֵק )יב( אָז י ְַד ֵבּר י ֻ
)טז( ַויּ ֶ
ִמדֹּר דֹּר:

ִשׂ ָר ֵאל
ֹאמר ְל ֵעינֵי י ְ
ִשׂ ָר ֵאל ַויּ ֶ
ָה ֱאמ ִֹרי ִל ְפנֵי ְבּנֵי י ְ
ֵח ְבּ ֵע ֶמק אַיָּלוֹן:
ֶשׁ ֶמשׁ ְבּגִ ְבעוֹן דּוֹם וְ ָיר ַ

בשני הסיפורים עומד יהושע בראש הצבא ,כאשר בקרב עמלק זאת הופעתו הראשונה;
בשניהם מוזכרת השמש בהקשר של הניצחון; בשניהם יש אזכור ל' ֵספר' בו כתובים רשמים מן
49

המלחמה; בשניהם מסתיים תיאור הקרב בדיבור בעל סגנון פואטי ' .על פי הגישה הדיאלוגית,
הדמיון הספרותי יעיד על דמיון במשמעות הרוחנית .באירוע הראשון ,עם ישראל חווה את
הניצחון באמצעות 'ידי משה' המייצגות את הנוכחות האלוהית )ובדומה לכך גם מטה האלוהים
המוזכר בפסוק ט( .יהושע מפקד על הצבא ומשחק תפקיד חשוב ,אבל ההכרעה בקרב תלויה
בעיקר במעשיו הסמליים-הרוחניים של משה .בסופו של הקרב ,אלוהים מקבל על עצמו להמשיך
את המלחמה נגד עמלק ,מלחמה העתידה להימשך לדורי דורות .שלושת גיבורי הסיפור פועלים
בשלוש זירות שונות :משה ממלא תפקיד רוחני במשך הקרב ,יהושע ממלא תפקיד צבאי במשך

48

מדרש תנחומא )ורשה( פרשת תצוה סימן ט ,עמ' שפ ,רומז לקשר בין שני האירועים ,בקבעו שגם משה העמיד את
החמה – בקרב עמלק .השווה הערה .19
49
האפי ששימש מקור לפיסקה.
ראה קאסוטו לשמ' יז ,טז :פסוק שירי זה מובא כנראה מלה במלה מתוך השיר ֶ

235

50

הקרב ,ואלוהים נשבע בסוף הקרב ביחס לעתיד .בקרב בגבעון ,יהושע עובר למרכז הבמה וממלא
תפקיד כפול :הוא ממשיך לפקד על הלחימה ,אך כאן הוא גם ממלא ,באמצעות תפילתו/שירו ,את
התפקיד הרוחני שמילא משה במלחמת עמלק – הוא מראה איך אלוהים נענה למצוקת ישראל,
והוא 'מגייס' אפילו את גרמי השמים לטובת ישראל .קריאה זאת מחזקת את מה שכתבנו למעלה,
שיש שיתוף פעולה ,בעת ובעונה אחת ,בין יהושע – החיילים – אלוהים – מאורות וגרמי הבריאה
)כולל ברד הנופל ברגע המתאים ביותר( .נראה שעם ישראל חווה את הניצחון השני כאירוע רוחני
חזק יותר מבחינתם; כל המרכיבים – אנושיים ,טבעיים ,ואלוהיים – חוברים יחד כדי להביא
לניצחון מוחץ
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על האויב ולהוכיח את עליונות ה'; חוויה הוליסטית ברוח בובר .את ההתערבות

האלוהית הם 'רואים' בדרך בלתי-אמצעית – לעיניהם – על ידי עצירת השמש והירח .עצירה זו
איננה ממשית ,אבל אין זה מוריד מעוצמתה; כך הם חווים את ההתרחשות .את הפסוק בחבקוק
ית ָך ,אפשר לפרש בדרך דיאלוגית,
ָר ַח ָע ַמד זְ ֻב ָלה ְלאוֹר ִח ֶצּי ָך יְ ַה ֵלּכוּ ְלנֹגַהּ ְבּ ַרק ֲח ִנ ֶ
)ג ,יא(ֶ ,שׁ ֶמשׁ י ֵ
לפנות' לאלוהים את הזירה ,בה ינהל את הקרב
שגרמי השמים וויתרו על פעולתם הרגילה כדי ' ַ
בכלי נשקו האישיים )השווה פירושו של דפנה ,למעלה ,המציע שגרמי שמים מפנים מקום
ליהושע(.
ראינו שהגישה הדיאלוגית אינה מתייחסת רק לקשיים לשוניים ורעיוניים שבתוך הטקסט,
אלא גם לאופן שחווה הקורא את הסיפור ולמסר הרוחני הממשי שהוא מקבל ממנו )פרק חמישי,
עמ'  .(169שאלה זו פתוחה כמובן להרבה אפשרויות ,איש איש ונטיותיו .ניתן להציע שהקורא
מבין את 'עצירת גרמי השמים' כמעין עצירת הנשימה של כל היקום .ישנם רגעים גורליים בחיי
האומה שהאדם חש שהכל עומד על כף המאזניים ,וכולם עוצרים את נשימתם לראות איך
הדברים יתפתחו .בסיום מוצלח של קרב כה מכריע בכיבוש הארץ ,יכול הקורא לשחרר כביכול את
נשימתו ,ולגלות דווקא את ההשגחה האלוהית המוסתרת ,השגחה העשויה להתגלות גם בזמן
הזה .זאת ועוד .על פי התפיסה הנטורליסטית אפשר לומר שהצבא הישראלי כבש במהירות הבזק
את השטח ,והספיק ביומיים הישגים החורגים מכל ציפיה ריאלית .לפי הגישה הדיאלוגית אין זה
חשוב מה בדיוק קרה וכיצד; החשוב הוא שהצבא הישראלי ראה בגרמי השמים את שליחי האל
)כמשתמע מפסוק יד( המשתפים עימם פעולה ,ובדומה לכך גם הקורא בן דורנו עשוי לקלוט את
איתותיו של אלוהים המשודרים אליו באמצעות שליחים שונים ומגוונים.
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כך מבינים בעלי המדרש )ראה למשל פסיקתא דרב כהנא] ,מנדלבוים[ ,כרך א ,פרשה ג ד"ה ]טז[ ויאמר כי ,עמ' ,(52
ורש"י ואחרים בעקבותיהם.
השווה תוצאות הקרב נגד עמלק :ויחלש יהושע את עמלק )שמ' יז ,יג( ,ואת ההצהרה להמשיך את המלחמה נגדם,
לעומת סיום המלחמה נגד מלכי הדרום :ואת כל המלכים האלה ואת ארצם לכד יהושע פעם אחת )יהו' י ,מב(.
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הגישה הדיאלוגית מיישבת את השאלות מן הסדר הראשון ,בכך שהיא מעבירה את הנס
למציאות של זיקה בין שני סובייקטים – החווה והנחווה .כלומר ,מבחינת האנשים שחוו את
האירוע ,יהושע עולה לגדולה כאשר הוא 'משוחח' עם גרמי הטבע ,ואף 'שולט' עליהם ,ואלוהים
'שותף' ליהושע בכל אשר הוא מבקש להשיג .הנקודות הטקסטואליות המעוררות תמיהה –
שיהושע מצטייר כגדול יותר ממשה ,שהנס מוגזם ודרמטי מדי בהקשר הזה ,שמצאנו דוגמאות
נוספות ל'שמיעת ה' בקול איש' – מבטאות את עוצמת החוויה של העדים ואת התלהבותם ממה
שחוו .לכן אין מקום לבחון את הפרטים העובדתיים המדויקים או את הסתירות בין דיווח זה
לדיווחים אחרים במקרא .גם שאלה  1מן הסדר השני זוכה למענה על פי הגישה הזאת :אין
התנגשות בין המדע המודרני לבין התיאור המקראי; אדרבה ,הנס מתרחש בתוך הטבע והמציאות
'השגורים' .אשר לשאלת ההתאמה בין תוכן סיפור העמדת השמש לבין צורתו )שאלה  2מן הסדר
השני( ,נושא ספרותי זה בהחלט מעסיק את הגישה הדיאלוגית .מצד אחד ,יש להתייחס לסיפור
הזה כביטוי מקראי אחד מני רבים המעידים על נוכחות אלוהית הלובשת צורות שונות .מאידך ,יש
לדייק במבנים ובביטויים הספרותיים של הסיפור הספציפי כדי להבין את המסרים הקיומיים שלו.
הצענו למעלה שה'נפח' המצומצם של תיאור הנס מושרש באופיו כמטפורה פואטית במקום
תיאור עובדתי-חיצוני .על פי דרכה של הגישה הדיאלוגית ,ניתן להציע הסבר נוסף ,שהקיצור
היחסי נותן ביטוי ספרותי לתובנה שאירוע זה אינו משתווה בעוצמתו לאירועים דרמטיים אחרים,
כגון קריעת ים סוף/הירדן ומעמד הר סיני .הכתוב כאילו 'קורץ' אלינו ומרמז :אמנם חווינו את
החוויה הזאת בצורה מסוימת ,אבל אל תתפתו לחשוב שבאמת המאורות עמדו; הטיפול
המצומצם באירוע משקף את רושמו החולף .בהקשר זה ניתן לאמץ את אחת מתובנותיו של שביד
ביחס לניסים :הנס המשאיר רושם הוא זה הקשור לקבלת חוקי ה' ולהשגחתו המיוחדת )ראה פרק
52

רביעי ,עמ'  ,(137ואין אירוע זה כנראה שייך לקטיגוריה הזאת .
אם בגישה המטפורית בוחר הקורא באופן מודע להפעיל סוג כזה של פרשנות ,על אחת
כמה וכמה נכון הדבר בגישה הדיאלוגית .כפי שראינו בפרק החמישי )עמ'  ,(164-163לפי גישה זו
נקרא האדם להיפתח לדו-שיח עם אלוהים ועם המקרא .רק מי ששומע את הקריאה הזאת ונענה
לה ,יכול לתפוס את הדיאלוג המתקיים בתוך המקרא ,ולנהל דיאלוג עם המקרא.

סיכום

52

את נס קריעת הירדן ניתן לשייך לקטיגוריה של אירועים קונסטיטוטיביים ,כניסוחו של שביד ,שהרי ַמעבר הירדן
רווי ברמיזות לכריתת ברית בין עם ישראל לבין אלוהיו ולהשראת השכינה )ראה :א' הכהן ,תשנ"ט(.
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בפרק זה התמקדנו בשלוש חלופות לקריאת ולהוראת סיפור הנס של העמדת המאורות.
בחרנו בסיפור זה משום שהוא מכיל קשיים משני הסדרים ,ובמיוחד משום שהוא מציג באופן חד
את ההתנגשות בין המדע לבין האירועים המסופרים במקרא .מצאנו שהפרשנות הקלסית ,למרות
שהיא מאמצת בדרך כלל את הגישה המילולית/היסטורית ,מעלה חלק מהשאלות ,הן מהסדר
הראשון והן מהסדר השני ,העשויות להוביל את הלומד בן-זמננו לגישות הרמנויטיות אחרות .יתר
על כן ,מדרשים מסוימים ופרשנים קלסיים מסוימים אף נקטו פירושים מטפוריים לסיפור זה.
ניצנים אלה לפרשנות מטפורית אינם מתמודדים עם כל הקשיים שתלמיד בן-זמננו עשוי להיתקל
בהם במפגש עם הסיפור הזה ,ואף אינם מיישבים את כל הקשיים מהסדר הראשון ומהסדר השני
הניצבים בפני לומד מעמיק של הסיפור.
בפרק הבא נפנה ל commonplace-הבא – המורה – כדי לנסות ולשער כיצד יתמודד מורה
של החמ"ד עם האופציות הפרשניות שהוצעו ,ואלו שיקולים עשוי הוא לשקול ביחס לשילובן
בתוך הוראתו.
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פרק שמיני – commonplaces: teacher/subject
matter
המורה והתהליך הרפלקטיבי
הקדמה
שלוש הגישות ההרמנויטיות שהצגנו בפרק הקודם להבנת סיפור עצירת השמש בגבעון
עשויות לשמש תשתית לבניית תכנית לימודים ,שכן על פי משנתו החינוכית של שוואב )פרק
ראשון ,עמ'  (18-16ועדה הקובעת את תכנית הלימודים חייבת להתמודד עם הcommonplace-
של ה'חומר' ,לשקול את הגישות/התיאוריות העיוניות כלפיו ולהעריך את היתרונות והחסרונות
היחסיים של כל גישה.
ברם תכנית הלימודים צריכה להביא בחשבון גם את ה commonplaces-האחרים .אם חברי
ועדת התכנון נבחרים מתוך מגזר החמ"ד ומייצגים נאמנה את הלכי הרוח שלו ,הרי שיש להניח
שהיעדים והדרכים שעליהם ימליצו ישקפו נאמנה את ה commonplace-של 'הסביבה' .אשר ל-
 commonplaceשל 'הלומד' ,יש לזכור שתלמידים מחפשים בתוך חומר הלימוד עניין ה'תופס'
אותם ,עניין שמצד אחד קשור לעולם המושגים המוּכר להם ומצד שני גם מעורר את סקרנותם,
למצב חומר זה בתוך "המפה הקוגניטיבית" שלהם
ֵ
כך שתהיה להם גם המוטיבציה וגם היכולת
)טיילר ,1977 ,עמ'  ;101השווה דיואי ,1960 ,עמ'  .(10תפקידם של מעצבי התכנית הוא לדאוג לכך
שאמנם יימצא חומר כזה בתכנית הלימודים .דאגה זו חשובה במיוחד בכל הקשור להוראת לימודי
היהדות ,במיוחד במסגרת החמ"ד .ה'חומר' במקרה הזה הוא בעל משמעות ממדרגה ראשונה
)רוזנק ,1986 ,עמ'  ,(53שהרי הוא מכיל את הטקסטים בעלי הסמכות והיבטיהם הדתיים
המחייבים ,המשקפים את המסורת ה'אותנטית' .אבל אי אפשר בעידן המודרני לכפות את התכנים
האלה על תלמידים )ראה פרק שלישי ,עמ'  ,(86-85וצריך להפוך אותם ל'רלוונטיים' עבורם ,כלומר,
להציג אותם במונחים ובשפה המתקבלים עליהם .במפגש בין האותנטיות לרלוונטיות ,גם היהדות
וגם המודרנה נבחנים בעין חדשה )רוזנק ,שם ,עמ' :(51
We study Judaism with the tools of modern research and are happy to
have new light shed on it in this way … we should study our tradition so
that we can learn to look critically at our contemporary culture – just as
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we believe in using the tools of modern culture to look critically at the
past.
לא פחות חיוני להצלחתה של תכנית לימודים הוא ה commonplace-של 'המורה' ,שכן
המורה מכיר את צרכי התלמיד יותר טוב מכל גורם אחר ,הוא מודע לסיטואציה החינוכית על כל
מורכבותה ,וללא שיתופו הפעיל בתכנון התכנית החדשה ,קטן הסיכוי שמודל ההוראה המתהווה
ייושם )שוואב ,1983 ,עמ'  .(243פוקס מטעים ) ,1977עמ'  (110-108שחומרים קוריקולריים יישארו
'על הנייר' כל עוד לא יקח המורה חלק פעיל בתכנון תכנית הלימודים ובהערכתה )שם ,עמ' :(110
We know of no way of denying the teacher the leading role in the
curriculum experience.
על המורים ללמוד את תכניה העיוניים של התכנית מפי ה'מומחים' של הוועדה ,ובכך יוכלו גם
להכירה מקרוב וגם לחוות דעתם עליה )פוקס ,שם ,עמ'  .(109שיתופם של המורים בתכנון
ההוראה עשוי גם להגביר את מידת הזדהותם של המורים עם התכנית ,הזדהות שהיא תנאי
הכרחי להצלחתה )שם( .אמנם עדיין יש להתמודד עם מרבית המורים שלא השתתפו בתכנון :כיצד
ניתן להעמיק את הכרתם והבנתם את התכנית ולהגביר את מידת הזדהותם איתה? בדרך כלל
מורה מן המניין 'המתבשר' בתכנית חדשה אינו מיישם אותה ככתבה וכלשונה ,אלא מפרש אותה
ומסגל אותה לנסיבות עבודתו ,ומיישם אותה לפי הבנתו )בן-פרץ וליפמן ,תשל"ח ,עמ'  .(1אשר
לתכנית שתכלול יחידת הוראה העוסקת ב'שמש בגבעון דום' ,נצטרך לבחון כיצד עשוי מורה מן
הממ"ד להגיב לתכנית לימודים או לחוברות הדרכה הכוללות גישות מטפוריות ודיאלוגיות
לסיפור :האם הוא יישם אותן כפי שהם ,או 'ישא ויתן' איתן ,או שמא הוא ידחה אותן על הסף?
במילים אחרות ,האם הוא באמת פתוח לשקילת הוראה שאיננה מוכרת לו ,החורגת מן הגישה
המילולית/מסורתית ,ולבחון את ההוראה הרב-ממדית?
בחלק הראשון של פרק זה ננתח אם כן את נכונותו של המורה לשקול אופציות הוראתיות
שונות ,ונדגים את התהליך הרפלקטיבי העשוי להכשיר את הקרקע לאימוץ עמדות ותפיסות
חדשות .בחלק השני של הפרק נבחן כיצד כל קריאה שנותחה בפרק הקודם תוכל להוות בסיס
להוראת סיפור העמדת השמש ,ומהם היתרונות והחסרונות של כל גישה בהקשר של החמ"ד.
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א .כיצד להביא את המורה לשקילת אופציות הוראתיות שונות
היכולת של מתכנני ההוראה להביא את המורה לשקול באופן חיובי גישות הוראה השונות
מההוראה שאליה התרגל ,משולבת עם שאלת פתיחותו של המורה לעבור תהליך של 'רפלקציה',
תהליך הנתפס בעשורים האחרונים כחלק חיוני בתכניות להכשרת ולהשתלמות מורים )וולי,
 .(1992רפלקציה פירושה 'מבט לאחור' ,וכוונתה בהקשר של הכשרת מורים היא התבוננות המורה
באמונותיו ועמדותיו ביחס להוראה ולתכניה )בן פרץ ,1998 ,עמ'  ,(45ובהתנסויותיו כמורה ,מתוך
רצון לשפר את עבודתו )זילברשטיין ,1998 ,עמ'  .(16מורים רפלקטיביים –
have a thoughtful, contextualized sense of teaching and must ultimately
make their own choices about preferred goals and practices. They
construct working knowledge out of various frames of reference and
alternative viewpoints. This ambiguous working knowledge, which favors
personal experience but also includes theory, research, values and beliefs,
is used to critically analyze and continually improve teaching (Valli, ibid,
p. xv).
תנאי הכרחי לביצוע חשיבה זו הוא 'יצירת מרחק' ) (distancingמן הסיטואציה הנידונה,
כדי שהמורה יוכל להתבונן בעצמו ובתפקודו ולהעריך אותם באופן יותר אובייקטיבי )זילברשטיין,
שם ,עמ'  ;24בן-פרץ ,שם ,עמ'  .(46בן-פרץ מודה בעמימות המושג 'רפלקציה' ובקושי להבהיר מה
בדיוק כלול בו ,ועם זאת היא מציעה דרכים פרגמטיות כדי לאמן ולסגל חשיבה כזאת )שם ,עמ'
 .(52-49יש ליצור קבוצה תומכת של עמיתים על מנת לדון באירועים ובחוויות של כל אחד מן
המשתתפים באווירה פתוחה ולא-מאיימת ולעודד בחינת דעות והתנהגויות של המתדיינים .להלן
מספר אסטרטגיות מעשיות בתרגול ובפיתוח חשיבה רפלקטיבית) :א( אימון שאלות :המורה
מעלה שאלות מגוונות כדי לבדוק מאפיינים של התנסויות חינוכיות .הוא שואל לא רק לגבי מה
שהתרחש בשיעור או בסיטואציה החינוכית )כגון שיחות בין המורה ותלמיד( ,אלא מהן הסיבות
להתרחשויות אלה ,ומה היה אפשר לעשות אחרת .המורה יכול לעשות זאת בינו לבין עצמו ,אבל
יש ערך מוסף בהעלאת סוגיות אלה בפני הקבוצה) .ב( עבודת צוות בפיתוח לשון משותף ,ואימוץ
'אותות רפלקציה' אישיים :המחקר מצביע על חוסר 'שפה מקצועית' בכל הקשור לדיונים
רפלקטיביים ,ולכן חשוב לנסות ולפתח שפה כזאת בקרב המתכשרים להוראה ובקרב צוות
המורים בבית הספר .מעבר לכך ,המורה בעצמו צריך לפתח רגישות להתרחשויות המאותתות
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בעיה בשיעורים שלו ,ולנסח לעצמו שפה המבטאת את המצבים האלה) .ג( פיתוח חוש הביקורת:
אימון הפעלת ביקורת לגבי טקסטים ,סרטים ,ושיח ,עשוי לפתח את חוש הביקורת באופן כללי,
יתרגל המורה להפעיל ביקורת גם לגבי עבודתו-הוא) .ד( חיבור יומנים וסיפורים
ומתוך כך ְ
העוקבים אחרי עבודת המורה ,וקריאתם בפני קבוצת העמיתים לשם תגובה ,ביקורת ,והסקת
מסקנות אפשריות) .ה( העיסוק בנושאים מטה-קוגניטיביים :מעבר לשאלות קונקרטיות הנובעות
מן ההוראה השגרתית )ראה סעיף א( ,יש חשיבות בהתייחסות למטה-קוגניציה ,כאשר כוונת מושג
זה היא היכולת של הפרט לחשוב על חשיבתו ,להיות מודע לעצמו כפותר בעיות ,ולפקח על
תהליך החשיבה של עצמו )וינברגר וזוהר ,תשס"ו ,עמ'  .(27יכולת זו מאפשרת לאדם להיות
סובייקט ואובייקט באותה עת :הוא משתתף בפעילות קוגניטיבית מסוימת ,וגם 'מתבונן' בה מן
הצד )שם ,עמ'  .(28ככל שיעסוק המורה במטה-קוגניציה של עצמו ,כך יגביר את מודעותו
לתפיסותיו ,לתהליכי הלמידה שלו ,להכרת כוחותיו וחולשותיו הלימודיים ,ולהכרת הבחירות
ההוראתיות שלו .דווקא קבוצת עמיתים עשויה לספק למורה הזדמנויות לבחון את מרכיבי המטה-
קוגניציה שלו ביחס לעבודתו )ביירד ,1992 ,עמ' .(48-33
אחד היעדים העיקריים של החשיבה הרפלקטיבית הוא להביא את המורה לתחושה של
1

חוסר שביעות רצון ביחס לביצוע הוראתו ,או ביחס לאמונותיו ותובנותיו הבסיסיות )וינברגר
להבנות מחדש ) (reconstructאת עמדותיו
וזוהר ,שם ,עמ'  .(37-36כתוצאה מכך ,עשוי המורה ַ
ואת דרכי פעולתו ,ובעקבות זאת לרענן ,ואף לשנות את מטרות ההוראה ודרכיה .התהליך
הרפלקטיבי ,אם כן ,מחנך את המורה להגיב כל העת לסיטואציה החינוכית ,ולא לשקוט על
השמרים; הוא מלמד אותו להיפתח למצבים מפתיעים ולבחון אותם ,וכתוצאה מכך לשנות עמדות
ותפיסות )זילברשטיין ,שם ,עמ'  .(22אין ספק שמורה המאמץ את האסטרטגיות המוצעות למעלה
2

מתרגלות חשיבה רפלקטיבית עשוי לשכלל בהרבה את הוראתו .
ה ַ
ברם למרות היתרונות של החשיבה הרפלקטיבית ,לא נוטים מרבית המורים לבצע אותה,
וסייקס מזהה מספר מכשולים המרחיקים את המורה מלעסוק בה ,וביניהם ) ,1986עמ' :(238-236
)א( מורים נוטים לבחון כל אירוע כיתתי לגופו ,ואינם בוחנים אותו כחלק ממכלול; )ב( מורים
נוטים ללמד כפי שלמדו הם; )ג( מורים נוטים לעבוד בבדידות ואינם מתייעצים עם עמיתיהם.
1

2

גם לפני הרפלקציה עלול המורה לחוש 'אי-נוחות' כתגובה לבעיה שלא הגדיר לעצמו )פרק ראשון ,עמ' .(15
המחברות מציעות אפוא את הרפלקציה כדרך למורה להבהיר ולהגדיר את תחושת אי-נוחות ,כשלב ראשון של
התמודדות איתה.
לא רק הוראת המקצוע משתפרת כתוצאה מחשיבה רפלקטיבית ,אלא גם הקשר בין המורה לתלמידיו ,ובינם לבין
עצמם; המורה עשוי לקיים דיאלוגים רפלקטיביים עם תלמידיו ,ואלה עשויים לפתח רגישות מעמיקה הן למצבים
חברתיים ,הן למניעים ותהליכים פנימיים )ת' זוהר ,2002 ,עמ' .(260-255
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מבחינה מעשית ,דומה כי המפתח לעידוד חשיבה רפלקטיבית בידי המורה טמון בתקיפת
המכשול השלישי ,שכן יצירת מסגרת שבה המורה יחויב לדון בהוראתו עם עמיתים תחייב אותו
לבחון את הדברים בפרספקטיבה רחבה יותר ואף לבחון מחדש את הדברים שהתקבעו אצלו
כשגרה .לפיכך ניתן להתגבר על שלושת המכשולים באמצעות הקמת קבוצת עמיתים ,שתעזור
ִ
למורה לבחון את הוראתו מזוויות רבות ,ואף לעודד את הקבוצה לעסוק בהיבטים המטה-
קוגניטיביים של ההוראה .אפשר גם להצמיד למורה ַמנחה ,שתפקידו בין השאר יהיה לעודד את
3

החשיבה הרפלקטיבית של המורה )גליקמן וביי ,1990 ,עמ'  . (566-549במיוחד במקצועות הכוללים
התמודדות ערכית והשואפים להשפיע על חיי הלומדים ,כדוגמת לימודי היהדות ,עשוי המורה
להרוויח בצורה ניכרת מהנחיה וממפגשי עמיתים המעודדים את החשיבה הרפלקטיבית ואת
ההתמודדות עם שאלות מטה-קוגניטיביות )מושקט-ברקן ,שם ,עמ' .(33
כל זאת באשר לעידוד חשיבה רפקלטיבית באופן כללי .אשר לשאלת קיום חשיבה
רפלקטיבית בקרב מורי הממ"ד ,מצביע איזק על נתונים המראים שהמודעות לחשיבה זו איננה
גדולה )תשנ"ט ,עמ'  .(56איזק שאל מתכשרות להוראה משני מגזרי החינוך אם הן מתנסות
בהוראה רפלקטיבית כחלק מהכשרתן ,ומספר המשיבות בחיוב במגזר המ"מ עלה פי שלוש על
המספר המקביל במגזר הממ"ד .נתון זה מוביל למסקנה שאין החשיבה הרפלקטיבית תופסת מקום
מרכזי בתודעת המתכשרת להוראה בחמ"ד ,ויתכן שמציאות זו תצמצם את השימוש בכלים
רפלקטיביים בבחירת תכני הלימוד ודרכי הוראתם .אשר למורים למקרא ,כבר ראינו )פרק ראשון,
עמ'  (37שבמגזר הממ"ד קיימת מידה רבה של קורלציה בין תפיסת המקרא כדבר אלוהים לבין
גישה שמרנית/מילולית לטקסט .כפי שהוכיח בכרך מניתוח התכנית למקרא בממ"ד לשנת תשנ"ג
)תשנ"ד ,עמ'  ,(139הפרשנות המסורתית נתפסת בחמ"ד כסמכות עליונה בקביעת משמעותו של
4

הטקסט המקראי  .בשל כפיפותו של המורה בחמ"ד לפרשנות המסורתית ,הוא אינו תופס את
עצמו כמסוגל ללמוד וללמד את הטקסט המקראי באופן אוטונומי ,ודומה שזה גורם מרכזי
בצמצום החשיבה הרפלקטיבית ביחס להוראת המקרא.
אך ,ליד גורמים אלה ,המקשים על קיומם של תהליכים רפלקטיביים בהוראת המקרא
בחמ"ד ,קיימים גורמים אחרים הפותחים פתח במגזר הזה לחשיבה רפלקטיבית .כבר עמדנו בפרק
3

4

מטרות מפגשים אלה הן "לספק למורים מיקוד ,מבנה ,וזמן לדיון ולתכנון פעולות הוראה ,ובכך לשבור את הבידוד
שבו הם עובדים ולעורר דיון אינטלקטואלי ,החסר בבתי הספר" )מושקט-ברקן ,1997 ,עמ' (17
ניתן להיעזר פה שוב במינוח של רוזנק ,המובא בפרק הרביעי ,עמ' ' :118שפה' ו'ספרות' ) ,1995עמ'  .(21-19כאמור,
השפה מעניקה את הזהות הקולקטיבית לציבור מסוים ,את הנחות היסוד שלו ,את הטקסטים המקודשים שלו
ודרכי החיפוש והחקירה שלו .ואילו הספרות כוללת את דרכי התקשורת ,המבעים ,והפרשנות של אותה שפה.
אחת השאלות הקשות בקשר למונחים אלה היא היכן גבולות 'השפה' ,והיכן מתחילה 'הספרות'? בכרך מתאר מצב
שעל פיו במגזר הממ"ד ,נמחק כמעט כליל הפער בין השפה והספרות.
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הראשון על פתיחות מסוימת בחמ"ד להלכי רוח מודרניים ,ואף למידה מסוימת של פלורליזם
בעולם הדתי-היהודי )ראה שם ,עמ'  .(20-19נוכל למנות גורמים נוספים העשויים לקדם את
החשיבה הרפלקטיבית ,וביניהם –
)א( מבחינת הקשר בין 'מורה'' ,לומד' ו'חומר' :המורה המצוי רגיש לצורך לגייס כלים חדשים על
מנת להתמודד עם האתגרים שמציבים בפניו התלמידים .שקדי והורנצ'יק הראו ) (1995שמורים
מודעים לעמדות תלמידיהם ביחס ל ;culturally valued texts -כאשר עמדות אלה אינן זהות עם
האידיאולוגיה של המורה ,המורים חשים בקונפליקט פנימי בכל הקשור להוראת תכנים אלה
)שקדי ,1997 ,עמ'  .(74מורים לוקחים בחשבון את עמדות תלמידיהם כאשר הם מתכננים את
הוראתם ומתאימים את חומר הלימוד לתחומי ההתעניינות של התלמידים ולצרכיהם
האַפקטיביים )שקדי ,1993 ,עמ'  .(25-24גם לדעת מושקט-ברקן ,רוב המורים המלמדים יהדות
במסגרות הממלכתיות ֵערים לדילמות העולות במפגש בין המודרנה והמסורת ,ומאמינים בכוחם
של תכני לימוד ודרכי למידה להשפיע על יחס התלמידים למקצוע הנלמד )שם ,עמ'  .(34מורה
המזהה אצל תלמידיו הסתייגות מן הגישה המילולית בהקשר של הנס המקראי עשוי לחוש בצורך
להכין את תלמידיו לתפיסה יותר רחבה של הכתוב ,וזה עשוי להובילו לתהליך רפלקטיבי ,כאשר
הוא שוקל אופציות הוראתיות שונות .זאת ועוד .יש להניח שאם מורים ישתכנעו שקיימים קשיים
בהבנת המקרא גם מהסדר הראשון ,שלא הועלו או לא זכו להסבר בפרשנות הקלסית ,זה עשוי
לפתוח את ליבם לגישות אחרות העשויות ליישב קשיים אלה.
)ב( מבחינת הקשר בין 'סביבה'' ,לומד' ו'חומר' :גם המערכת החינוכית רואה צורך בשינויים
התרבות הכללית על תלמידיו ,וכבר בשנת תשנ"ג נימק
בהוראת המקרא .החמ"ד מודע להשפעות ַ
את השינויים שביצע בתכנית למקרא על סמך שחיקת מעמדו של התנ"ך בעיני תלמידיו ,ועל
צמצום ידיעותיהם בכל הקשור ללימודי היהדות )ראה הקדמה לתכנית הלימודים במקרא לחמ"ד,
תשנ"ג( .השינויים מוכיחים שמחברי התכנית החדשה הגיבו למציאות המשתנה ופעלו בהתאם.
מחברי התכנית למקרא בשנות  2000-1997אף הרחיבו את היריעה בכל הקשור לחומרי עזר,
והמליצו על מספר מאמרים למורים הכוללים עיונים שונים בשיטות הוראה ,בריאליה של התנ"ך,
5

ובאמצעים ספרותיים ואמנותיים של התנ"ך  .השימוש ב'מדעי העזר' השונים כמו לשון מקרא,
גיאוגרפיה ,היסטוריה ,טבע ,החי והצומח ,אמצעים ספרותיים ,ואפילו ארכיאולוגיה – מלמד שיש
חשיבות בעולם החמ"ד למבני הדעת השונים ,ונכונות ללמוד את התנ"ך לאורם )בכרך ,תשנ"ד ,עמ'

5

רשימת המאמרים כוללת :שילוב התנ"ך באמנות ואמונה )דבורה מסינגר(; ציורי התנ"ך ,פרשנות ומדרש )יהושע
מנחם רוזנברג(; הסוגים הספרותיים בתנ"ך )ניצן וברקוביץ(.

244

 ;144תשנ"ו ,עמ'  .(105התחום הספרותי מפותח במיוחד בהוראת המקרא בממ"ד ,כפי שרשימת
המאמרים הנ"ל מוכיחה ,אולי משום שיש לו שורשים במדרשי חז"ל ובפרשנות הקלסית )ראינו
דוגמאות רבות לכך בפרק החמישי ,וראה שם הערה  .(41מכל מקום ,השימוש ב'מדעי העזר' מכניס
דרך הדלת האחורית סוגים שונים של ידע הבאים 'מבחוץ' אך מקבלים גושפנקה 'דתית' ממחברי
תכנית הלימודים .המתכשרים להוראה במסגרת הממ"ד הבאים במגע עם חומרים אלה ועם
המונחים המתלווים אליהם ,נפתחים לעולם רחב יותר ולדרכי הוראה חדשניות יותר ,הכוללים
ידע מדעי והיסטורי ,ותפיסות ספרותיות שונות ,ואלה עשויים לגַרות חשיבה רפלקטיבית לגבי
השימוש בהם בהוראה השגורה .גם מצבו הפסיכולוגי של הלומד נלקח בחשבון בהתווית התכנית
לב ֵשלות הלומד ,וכפי
למקרא לתשנ"ג ,כאשר מעצבי התכנית מתייחסים לשאלת התאמת החומר ְ
שראינו )פרק שישי ,הערה  (2קוראים ליישומה של הטקסונומיה של בלום בהקשר זה )בכרך,
תשנ"ו ,עמ'  .(105ב'עקרונות לארגון החומר' בתכנית הלימודים נאמר כי ההוראה צריכה לעורר
אצל התלמידים תהליכי חשיבה וכושר לימוד עצמי ,והתכנית של  2000-1997קוראת למורה ליצור
לימוד חוויתי-רגשי .בכרך רואה בהנחיות החדשות של מעצבי תכנית הלימודים למקרא בממ"ד
סממנים של "הגישה הדליברטיבית ,הנסמכת על רעיון האינטראקציה עם הסביבה ,עם אנשים ,עם
נורמות ,ועם ערכים" )שם ,עמ' .(106
)ג( מבחינת 'הקהיליה הפרשנית' של היהדות המסורתית )'סביבה'( )ראה פרק שלישי ,עמ' :(85
ישנם פרשנים ומורים שזכו למעמד של כבוד בעולם החמ"ד – או לפחות בחלקים ממנו –
המעורים בעולם המודרני והמצטטים מקורות מודרניים וחיצוניים ,והם מציעים דרכי קריאה
שאינן תמיד מנוצלות בעולם החמ"ד :נחמה ליבוביץ ,משה ארנד ,יואל בן-נון ואסכולת 'מגדים',
ופירוש דעת מקרא לתנ"ך .כמו כן יש לציין בהקשר זה את ניצני הגישה המטפורית/הדיאלוגית
המצויים בפרשנות הקלסית ,שראינו בפרק הרביעי .בניגוד למגמה השמרנית הידועה המסתייגת
מחידושים פרשניים בלימוד התורה )רוזנק ,שם ,עמ'  ,(21קיימת גם אסכולה בעלת השפעה במגזר
6

החמ"ד המקבלת בברכה ובחיוב פרשנות חדשנית  .הפתיחות שבגישה זו עשויה לגרום למורה
6

כמה דוגמאות להתייחסות חיובית לחדשנות פרשנית בספרות הרבנית :ר' יהודה החסיד כתב בס' החסידים ,סימן
תק"ל :וכל מי שגילה לו הקב"ה דבר ואינו כותבו ויכול לכתוב הרי זה גוזל מי שגילה לו ,כי לא גילו לו אלא
לכתוב ,ועתיד ליתן את הדין על זה .בפירוש אור החיים )בתוך :מקראות גדולות עם מ"ד פירושים( לבר' מו ,ז ,ד"ה
ואלה שמות ,כותב ר' חיים בן עטר )בסוף דבריו( :ולא יקשה בעיניך שיהא פירושנו הפך דברי חז"ל ,כי כבר
הודעתיך כי בפשטי התורה שאין הלכה יוצאת מהם רשות נתונה לתלמיד ותיק לחדש ועליהם נאמר 'חכו
ממתקים וכלו מחמדים'  ...והפשט )המחודש( כראי מוצק והדרשה תידרש .הכתב סופר כתב ב'פתיחה למסכת
גיטין' )אין ציון מספר עמוד( :לא סגי כשלומד אדם כל הכתוב לפניו ,אלא צריך לעיין ולהתבונן למצוא דעת
קדושים ולחדש חידושים .כי יש לכל אחד חלק בתורה הצפון לו ,ומקום הניחו לו מן השמים .וכמה פעמים נראה
לעין המעיין כי הקדמונים קטנם עבה ממתניו ,ולא באו אל האמת הפשוט .כי הוא חלקו ,ומן השמים זכה בו והיה
צפון לו )חידושי כתב סופר על מסכת גיטין ,תשכ"ח(.
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להיכנס לתהליך רפלקטיבי בכל הנוגע לתרומתו הפוטנציאלית האישית לפרשנות המקרא ,וגם
לתרומתם של תלמידיו.
ברם ,יש לשאול אם אמנם מהלכים חדשניים אלה מורגשים בשטח .מבחני הבגרות לתנ"ך
במגזר הדתי אינם משקפים ראיה רחבה של תרבות העולם הקדום ,של מדעי-עזר בלימוד התנ"ך,
או של נושאים מחשבתיים המעסיקים את התלמידים .במבחנים אלה יש אמנם שאלות סביב
לשון ,סגנון ,וגיאוגרפיה ,אבל עיקר הדגש מושם על הבנת הנקרא על פי הפשט ,ועל פירושי
7

המפרשים הקלסיים לטקסטים מקראיים .הדיסוננס בין הצהרות המשרד לבין החומר הנדרש
לבגרות יוצר אצל המורה בלבול הן לגבי הכוונות האמיתיות של משרד החינוך ,והן לגבי חופש
הבחירה שלו ללמד תכנים המתאימים לצרכי תלמידיו .ועם כל זאת ,נראה שלאור הבעיות שהוצגו
בפרק הראשון ,מחד ,והפתיחות  -המוצהרת לפחות  -מצד המימסד החינוכי-דתי ,מאידך ,תלך
ותגבר המודעות לצורך בחשיבה רפלקטיבית בכל הקשור להוראת המקרא בכלל ,והוראת סיפור
הנס המקראי בפרט.

ב .דגם לביצוע רפלקציה של מורה הממ"ד לגבי הוראת סיפור עמידת
השמש בגבעון
בחלק הראשון של פרק זה הראינו את החשיבות של התהליך הרפלקטיבי בפתיחת המורה
לאופציות ההוראתיות העומדות לרשותו .כעת נציע יישום אפשרי של תהליך רפלקטיבי ביחס
להוראת הסיפור של עמידת השמש בגבעון.
כשהמורה ניגש ללמד את סיפורנו ,הוא עשוי להציב לעצמו את המטרות הבאות ,על סמך
הבעיות שסיפור הנס המקראי מעורר אצל תלמידי הממ"ד:
התלמיד )א( יבין את הסיפור ברובד הפשט) ,ב( יבחן את הסיפור על רקע ההתרחשויות
האחרות שבספר יהושע) ,ג( יגלה קשיים שמעורר הסיפור) ,ד( יחפש פתרונות לקשיים אלה ,הן
בפרשנות הקלסית הן במקורות אחרים) ,ה( ישקול את הפתרונות האלה ,הן מבחינה שכלתנית ,הן
מבחינה רגשית ,ו)-ו( יאתר מסרים רוחניים בתוך הסיפור וישקול את הרלוונטיות שלהם עבורו.
גם פ' רוטשילד מתייחס לחיוניות שבפרשנות למקרא ,אם כי לא כביטוי לרצון האלוהי ,אלא כצורך של הציבור ושל
הקהילה הפרשנית להתאים את כתבי הקודש לרוח הזמן ) ,a1991עמ' :(336
The theological assumption that faith in the divine nature of the Torah necessitates a monolithic
and unchangeable interpretation of it is a mistaken notion, as is reflected in the history of Jewish
Bible interpretation. On the contrary, the view that the Bible contains God`s message to man has
led to ever new interpretations, since it constantly forced believing readers to reconcile the
words of the sacred text with whatever they held to be true on the basis of their own experience,
the canons of logic, contemporary science, and their moral insights.
7
בתכנית החדשה כתוב )בסעיף 'עקרונות וארגון החומר'( :האחריות על תהליך הלמידה וההוראה מוטלת על המורה,
ועליו להתחשב באווירה הלימודית ,בדרכי ההוראה ובתנאיה .עליו לעשות הכל כדי לקרב את הלימוד ללב
התלמיד ולהביאו לאהבת תורה.
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כשהמורה יבחן את הקשיים שהפרק הזה עלול לעורר ,הוא עשוי להעלות את הנקודות
הבאות) :א( קשיים מן הסדר הראשון )בעיות של הרצף הסיפורי; בעיות של סתירות בין סיפור זה
לסיפורים מקראיים אחרים; בעיות בפירושי מילים )"אז"( )ב( קשיים מן הסדר השני )ההתנגשות
בין התיאור לבין המדע; אי-ההתאמה בין העיצוב הספרותי של הסיפור לבין תוכנו( )ג( תחושותיו
של הלומד ביחס לסיפור הזה )האם אני אמור להאמין בסיפור הזה כפשוטו? איזה מסר משמעותי
יכול סיפור זה לשדר לבן-דורנו?(
כשהמורה יבחן את הגישות ללימוד הפרק ולהוראתו ,על יתרונותיהן וחסרונותיהן ,הוא
עשוי להעלות את השיקולים הבאים:
)א( הגישה המילולית (1) :יסודות הרמנויטיים – תפיסה מילולית-עובדתית של הטקסט תתמקד
ביישוב קשיים טקסטואליים מהסדר הראשון ,בניסיון להציג תמונה לכידה והרמונית של האירוע
המתואר .בחמ"ד יתמקד המאמץ הפרשני בפרשנות הקלסית ,בה ימצא המורה התמודדות עם חלק
נכבד מהשאלות הפרשניות של סיפורנו .מאידך ,המורה עלול למצוא בגישה הזאת כמה חסרונות
במישור הפרשני ,וביניהם שאלות ספרותיות שלא הועלו בפרשנות הקלסית ,או שאלות
שהתשובות עליהן הן דחוקות ,כגון 'האטת' השמש במקום עצירתה המוחלטת (2) .תיאולוגיה -
תפיסת האירוע של העמדת השמש כעובדה היסטורית-אובייקטיבית משאירה על כנה את האמונה
הבסיסית הרווחת בציבור הדתי-האורתודוקסי שכל מילה בסיפור העלילתי-היסטוריוגרפי המקראי
תואמת במדויק את המציאות ההיסטורית האובייקטיבית .אך מאידך ,אין גישה זו לסיפורנו נקייה
מקשיים תיאולוגיים ,שכן היא כרוכה בתפיסה שעל-פיה הסתירה בין האירוע הניסי לבין חוקי
הטבע המוכרים לאדם המודרני )כולל המורה והתלמידים( חורגת הרבה מעבר למקובל .קושי
תיאולוגי נוסף שאינו בא על פתרונו הוא שאלת נחיצות הנס בצומת ההיסטורי שלו (3) .שיקולים
חינוכיים )מיומנויות ,מטרות ערכיות-רוחניות( -

התפיסה המילולית/היסטורית מחייבת את

הלומד לדקדק בפרטי הסיפור ולעיין בפרשנות הקלסית כדי לפענח את כל הפרטים .גישה זו
מחנכת לקדושת הטקסט על כל מילותיו ותגיו ,ולאמונה באמיתותו .מאידך ,גישה זו נוטה 'לאבד
את היער בגלל העצים' ,ולהתעלם מן 'התמונה הגדולה' המצטיירת בסיפור על כל מורכבותה.
מרוב מאמץ ליצור תמונה הרמוניסטית מבחינת הפרטים ,עלול הלומד לאבד את הנשגבות וההוד
של התיאור ולהסתפק בתמונה פשטנית ו'חלקה'.
)ב( הגישה המטפורית (1) :יסודות הרמנויטיים – תפיסה מטפורית של הטקסט תתמקד בדימויים
ובתיאורים המזמינים הבנה לא-מילולית של הפרטים ,בניסיון להבין את הנמשלים ואת המסרים
המסתתרים מאחוריהם .בחמ"ד יבקש המורה למקד את המאמץ הפרשני במדרשי חז"ל ובמקצת
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מפרשני ימי הביניים ,אבל המורה יגלה שאין שם היצע גדול המכיל פרשנות מסוג זה .הפרשנות
המטפורית מתמודדת לרוב עם שאלות מן הסדר השני ,אם כי לפעמים ניתן לדלות משם
התייחסות לשאלות מן הסדר הראשון )דוגמת עיתוי ההכרזה 'שמש בגבעון דום'( .מאידך ,בשל
חוסר הזהות בין המתודות המטפוריות של חז"ל ושל חכמי ימי הביניים לבין המתודות המטפוריות
של היום ,חלק מן הפתרונות המצויים בפרשנות הקלסית לא יספק את הלומד המודרני ,משום
שאין מספיק קרבה בין הפשט והדרש )ולדוגמה דרשת חז"ל בבבלי מסכת תענית כ ע"א שגם משה
העמיד את השמש ,על סמך הקריאה המטפורית של דב' ב ,כה( .לפיכך עשוי המורה לשקול
שימוש בפרשנים 'מטפוריים' מסוימים מחוץ למסגרת של הפרשנות הקלסית .המורה גם יכול
לשקול את האפשרות של 'שחזור' האירוע על בסיס הקריאה המטפורית (2) .תיאולוגיה  -תפיסת
באל
האירוע כביטוי להשגחה סמויה ולא כהפרת חוקי הטבע עשויה לערער את האמונה הפשוטה ֵ
המחולל ניסים ביד רמה ,אך מאידך היא יכולה להקהות את חריפות ההתנגשות בין האמונה בנס
לבין התודעה המודרנית .שאלה תיאולוגית המתעוררת מתוך הגישה הזאת קשורה ללגיטימציה
של הפרשנות הלא-מילולית :באלו נסיבות רשאי הפרשן לאמץ פרשנות כזאת ,ומי מוסמך לעשות
כן? ) (3שיקולים חינוכיים )מיומנויות ,מטרות ערכיות-רוחניות( – תפיסה זו מעודדת קריאה
צמודה וחשיבה עצמאית המפענחת את הקודים של הטקסט .היא בוחנת את המכלול של הסיפור,
ומחפשת את המסרים הגלויים והסמויים שבתוכו .מאידך ,גבולות חופש הפרשנות והמתודולוגיה
שלה אינם ברורים לגמרי ,ואולי פותחים פתח ל'הפקרות' פרשנית שאינה עולה בקנה אחד עם
כללי הפרשנות המקובלים בעולם החמ"ד.
)ג( הגישה הדיאלוגית (1) :יסודות הרמנויטיים – גישה דיאלוגית של הטקסט תתפוס את סיפור
הנס המקראי כמשקף אירוע היסטורי ,אבל תתעלם מסוגיית המציאות ההסיטורית-העובדתית ,הן
בגירסה ה'מילולית' והן בגירסתה ה'מטפורית' ,והיא תתמקד בפיענוח הרמיזות הטקסטואילות
המצביעות על הדיאלוג המתקיים בין גיבורי הסיפור לבין עצמם ,בינם לבין אלוהיהם ,ובין קוראי
הסיפור לבין הסיפור .גם פה ירצה המורה להסתמך על מדרשי חז"ל ומקצת מהפרשנים הקלסיים,
וגם פה יהיה היצע דל .רוב המקורות הפרשניים שיעמדו לרשות המורה שייכים לעולם רוחני אחר,
מחוץ לקהילה הפרשנית של החמ"ד ,וכנראה שיהיה צורך 'לתרגם' מקורות אלה לשפה המקובלת
על ה commonplaces-של החמ"ד .גישה זו תתייחס בעיקר לשאלות מן הסדר השני ,ופחות לאלה
מן הסדר הראשון ,בחותרה אחר ה'קול' המדבר אל האדם על מצוקותיו ותהיותיו ,והיא תבקש
ליצור תמונה אחדותית/הוליסטית של הסיפור (2) .תיאולוגיה  -מסר תיאולוגי הטמון בגישה זו
הוא נצחיותו של אלוהים ויכולתו להתגלות בכל מקום ובכל זמן ,בתנאי שהאדם מחפש אותו
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ונענה לו ,וזהו מסר דתי המעביר לאדם את האחריות 'להוריד את השכינה' לתוך המציאות  .גם
פה עשויה ההוראה על פי הגישה הזאת לעורר תהיות תיאולוגיות בשני מישורים) :א( האם כל
הניסים מתרחשים בגבולות החוק הטבעי בלבד ,או שמא קיימים ניסים החורגים מגבולות החוק
הטבעי ,בהתאם לתפיסה הנורמטיבית של היהדות האורתודוקסית? )ב( האם יש לגיטימציה
לקריאה 'דיאלוגית' ,המתעלמת מההבנה המילולית ומהעבודתיות ההיסטורית של הסיפור
המקראי ,ואם כן – מי קובע ,ובאלו נסיבות? ) (3שיקולים חינוכיים )מיומנויות ,מטרות ערכיות-
רוחניות(  -תפיסה זו מלמדת להטות אוזן ל'דבריות' הטקסט ,על מילותיו המנחות ומשחקי
המילים שבו ,מתוך התמקדות בדיאלוגיוּת שבו .מטרה רוחנית-ערכית של גישה זו היא חיפוש
ה'אתה-נצחי' בתוך סיפור הנס המקראי ,הרלוונטי גם לבן-זמננו .מאידך ,התמקדות זו עלולה לבוא
על חשבון מסרים אחרים שבטקסט ,כגון מחוייבות למסורת ולערכים שאינם חלק מן ה'דיאלוג'.
לאור היתרונות והחסרונות שהמורה מצא בגישות השונות להוראת סיפורנו ,הוא יבחן איזו
גישה מספקת לו את הדרכים הטובות ביותר להשיג את מטרותיו ולהתמודד עם הקשיים .עליו
לשקול אם יבחר בגישה אחת ,או בשילוב בין הגישות .דומה שאין תשובה אחת או נוסחה אחת
העשויה לענות על כל הצרכים של כל המורים וכל התלמידים ,ומורה שיעלה על המסלול של
חשיבה רפלקטיבית באשר לפרקנו ימצא שהוא צריך להפעיל שיקול דעת עצמאי ומעמיק על מנת
לנווט בין שלוש הגישות ולבחור את הגישה או את השילוב המתאים לצרכיו.

ג .אסטרטגיה של שילוב/אסטרטגיה של הפרדה
נראה שכאן ,כמו במקצועות אחרים ,השילוב בין גישות שונות עשוי להאיר אספקטים
שונים של סוגיה או מקצוע )ראה דברי שוואב שהובאו בפרק ראשון ,עמ'  .(18-17כדברי שוואב
)הובאו בפרק השישי ,עמ'  ,(217המפתח לשילוב מוצלח בין גישות שונות הוא לבנות 'גשרים' בין
חלקי תיאוריות שונות ,זאת בתנאי שה'גשר' נראה הגיוני ומוצדק ,ואיננו גורם לבלבול או לחוסר
עקביות רעיונית .דוגמה טובה למלאכת ַה ְרכבה כזאת נמצאת בהצעתו של סוקולוב להוראת סיפור
מגדל בבל )שם ,עמ'  ,(62-54המשלבת כאמור בין שלוש גישות הרמנויטיות )המסורתי ,ההיסטורי-
פילולוגי והספרותי(.
דומה שגישה משלבת תתאים למורה מצוי בחמ"ד רק אם היא תהיה נטועה ראשה ורובה
בגישה המילולית ,שעל-פיה התחנך ועליה הוא אמון .ברם גם במסגרת לימוד המתמקד בקריאה
המילולית ,אפשרי וחשוב לעורר שאלות העולות מתוך הקריאה המטפורית והקריאה הדיאלוגית,
8

השווה :ואתם עדי נאום ה' ואני אל )יש' מג ,יב( ,תני' ר' שמעון בן יוחי ,אם אתם עדי נאום ה' אני אל ,ואם אין
אתם עדי כביכול אין אני ה' )פסקתא דרב כהנא ]מנדלבוים[ ,כרך א ,פרשה יב ד"ה ]ו[ אנכי הגדתי ,עמ' .(208
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כגון :מדוע בחר אלוהים להתגלות בצורה המסוימת שבחר? האם קיימים בכתוב רמזים לשוניים
העוזרים לנו להבין את משמעות צורת הנס? איפה ראינו גילויי שכינה אחרים במקרא הדומים
לזה? מה ניתן ללמוד מתוך השוואה/הנגדה ביניהם? איך מתאר הכתוב את החוויה שחוו
המשתתפים? איך מתקשרת החוויה לצורת הנס שנבחרה? מהם המסרים שמבקש הסיפור למסור?
מהן מגבלותיה של השפה האנושית בתיאור התערבות אלוהית )'דברה תורה כלשון בני אדם'(
וחוויה אנושית עמוקה – האם אנחנו ,הקוראים ,מסוגלים לקלוט את מסר הנס כפי שקלטו אותו
עידיהם הראשונים? האם אנחנו ,הקוראים ,מסוגלים לחוות בנסיבות חיינו חוויה דומה לזו של
העדים הראשונים? האם מפרספקטיבה של זמן ,ולאור הניסיון ההיסטורי ותמורותיו ,אנחנו,
הקוראים ,פתוחים למסרים אחרים העולים מתוך האירוע ותיאורו ,הגם שאלה לא נחוו על ידי
9

המשתתפים המקוריים ?
השאלות האלו לגבי הסיפור שלנו מושרשות בגישות הרמנויטיות המתכחשות להנחה
שהמקרא מתאר עובדות היסטוריות כהווייתן החיצונית-האובייקטיבית .אך אין שום דיסוננס
בהצעתן גם במסגרת קריאה מילולית .גם מי שמקבל את הקריאה המילולית של המקרא עשוי
להסכים שמאפיינים טקסטואליים רבים במקרא נועדו לכוון את הקורא להתמקדות בחוויות
הסובייקטיביות ,הן של העדים הראשונים והן של הקורא ,ולמשמעויותיהן הרוחניות .אחד ההוגים
הנחשבים בעולמו של החמ"ד ,הרב י"ד סולובייצ'יק ,מדגים זאת יפה ,בהקשר של סיפור נס מקראי
) ,2006עמ' :(68
All the miracles that God performs to help people must be accompanied
by a change in the person himself. A miracle entails an obligation; one
must pay for it or participate in it. Although a person can participate only
minimally in wonders affecting the workings of nature, such as the ten
plagues or the splitting of the Red Sea, a person can participate in the
performance of "hidden miracles" (to adapt a phrase from Nahmanides,
Gen. 17:1) within his inner personality – redemption of the soul,
repentance, renewing the spirit, cleansing the heart.
בדומה לבובר ,מציין הרב סולובייצ'יק את הרושם שהנס עשוי להטביע בלב קהלו ,ואת
התגובה האישית הפוטנציאלית של כל אחד מן העדים לו .בניגוד לבובר ,קושר הרב סולובייצ'יק
9

השווה את יישומו של השלב האירוני של איגן על סיפור יציאת מצריים )פרק שישי ,עמ' .(214
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בין היסוד הזה לבין שתי נקודות יסוד של השקפת העולם האורתודוקסית :שהנס מפר את חוקי
הטבע ,ושה'חובה' שיוצר הנס מתבטאת במעשים ובמצוות )שם ,עמ' :(88
… the great sanctity of the night-in-watching is grounded not in the
miracles and wonders which God displayed that night … but rather in the
acquisition through sanctification, through commandments, through the
divine revelation of a still, small voice. The Jews themselves
accomplished the greatest miracle: they raised themselves to the level of a
holy nation. Only after that miracle took place did the redemption through
conquest and the miracles of a mighty hand and an outstretched arm first
begin.
הרב סולובייצ'יק מתאר מצב בו תלוי הנס האלוהי ב'נס' האנושי ,ושני הניסים הללו
מקיימים כביכול דיאלוג ביניהם .פרשנות זו קרובה להגותו של בובר ,ודומה שהרב סולובייצ'יק אף
הושפע מהמשנה הבובריינית ,אך הוא מוסיף על הרעיון הבוברייני נדבכים המתאימים לעולם
החמ"ד .לפיכך ניתן לבנות 'גשר' בין הגישות ,ולהעשיר בכך את עולמו המחשבתי והרוחני של
תלמיד החמ"ד ,בלי בלבול ובלי צרימה .המורה ילמד את הסיפור כתיאור עובדתי של נס
שהתרחש ,אך ימקד חלק נרחב של הלימוד בבחינה טקסטואלית-ספרותית-פנומנולוגית של חוויות
הנס ומסריו.
העיסוק בשאלות מטפוריות ודיאלוגיות יעלה את המורה על מסלול ,שבו הוא יצטרך
להתמצא ולחשוב במידה רבה של עצמאות ,ובדרך כלל בלי הנחיה צמודה של הפרשנות
המסורתית .ברם גם בכך אין דיסוננס או צרימה ,שכן ה'חידוש' בשאלות שאיתן אנחנו מבקשים
כאן להתמודד אין בה חריגה מהמסגרת של אמונה בקדושת הכתוב ואמיתתו ,אלא העמקה
ויישום ,בבחינת 'בכל יום יהיו בעיניך כחדשים' )ראה הערה  .(6ממדרשי חז"ל ועד לנחמה ליבוביץ,
ביקשו פרשנינו הקלסיים למצוא את המשמעות והמסרים של הכתוב ,ונחמה גם הראתה פעמים
אין-ספור בעבודתה כיצד הטכניקות הספרותיות שפיתח בובר )יחד עם עמיתיו ,כגון רוזנצווייג
ובנו יעקב( עשויות לסייע במלאכה זו.
קיימת גם אופציה נוספת ,שכן במקום לשלב בין הגישות השונות ,אפשר ללמד אותן בנפרד
)השווה שוואב ,פרק שישי ,עמ'  .(217בגיל צעיר לומד התלמיד לפי הפירוש המילולי .כאשר הוא
מגיע לשלב ה'אנליזה' של בלום ,הוא מסוגל לשקול אופציות פרשניות שונות ,ולהשוות ולעמת

251

ביניהן .סגנון זה של הוראה מקובל בחמ"ד בהקשר של לימוד הפרשנות הקלסית ,כאשר התלמידים
נחשפים בגיל צעיר לפירושו של רש"י ,ובחטיבת הביניים והתיכון מוסיפים על רש"י פרשנים כמו
רמב"ן וראב"ע .ביחס לסוגיה מסוימת נדרשים התלמידים לענות על השאלה :מה ראה השני שלא
לקבל את דעת קודמו ,ומה טעמו ונימוקו של כל אחד בלכתו בדרך שבה הלך ?10דרך הלימוד
הזאת קיבלה משנה תוקף בדור האחרון באמצעות הוראתה של נחמה ליבוביץ ,שאף הראתה
שאפשר להביע תגובה אישית ביחס לפירוש זה או אחר ,כל עוד היא מבוססת על שיקול דעת
הגיוני .11בדומה לכך אפשר להציע בהוראת סיפורי ניסים ,שהמורה יציג בפני הכיתה הצעירה
פירוש מילולי ,ואילו בפני הכיתות הגבוהות הוא יציג תפיסות שונות של הסיפור ,תוך בחינת
יתרונותיה וחסרונותיה של כל תפיסה .בנוסף על בחינתה של כל גישה במישור האינטלקטואלי,
המורה יוכל לבחון עם התלמידים את תגובותיהם לגישות השונות במישור הרגשי ,האמוני
12

והרוחני ,וכן לברר איתם כיצד עשויה גישה מסוימת להעשיר את עולמם הרוחני .
למרות שתכנית הלימודים למקרא בממ"ד מעודדת הוראה המכילה מרכיבים אַפקטיביים
)ראה למעלה ,עמ'  ,(248אין להתכחש שבשטח ,ההוראה בחמ"ד מתמקדת בעיקר בידע ומיומנויות
של קריאה ופרשנות ,ואינה מרבה לפנות לרגש ,לדמיון וליצירתיות של התלמיד ,או לעסוק
13

בהשלכות של הסיפור על חיי הלומדים  .דווקא ההוראה ה'אַפקטיבית' עשויה לסייע רבות

10

על פי תכנית הלימודים למקרא בחמ"ד ,החל מכיתה ז משלב המורה בהדרגה את הפרשנות הקלסית .ראה :מקרא
ומפרשיה,
תורה
לימוד
על-יסודי,
ממ"ד,
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot_Limudim/MikraMmd/AlYesodi/LimudTora.h
tm
11
למשל ,בעיונים בספר בראשית ,שם ,עמ'  ,358מביאה נחמה את המחלוקת בין רש"י ורמב"ן לגבי השאלה מי
הנושא של המשפט "ויבך על צואריו עוד" )בר' מו ,כט( ,ומנמקת למה היא מכריעה לטובת פירושו של רמב"ן .גם
במחלוקת רש"י-רמב"ן לגבי טיב הנסיון שבמן )דב' ח ,ג-טז( ,מצדדת נחמה עם פירושו של רמב"ן ומנמקת את
העדפתה )עיונים בספר דברים ,תשנ"ד ,עמ'  .(91-88על פירושו של שד"ל לטעמי הקרבנות )עיונים בספר ויקרא,
תשמ"ג ,עמ'  (21היא כותבת ..." :ולא חל ולא הרגיש שעל ידי דבריו הפשטניים האלה הוא מערטל )את הקרבנות(
מן הרז הטמון בהם ומכל הילת הקדושה האופפת אותם".
12
י' שרלו ,אחד מן הרבנים הבולטים במגזר הדתי-לאומי ,מצביע על בעיה יותר רחבה :בעולם האמוני אין התנ"ך
נתפס כמקור המעצב את החיים הרוחניים והדתיים של חבריו ,ובמקום זאת נחשבים ספרי ההלכה והמחשבה
)כגון שולחן הערוך וספר הכוזרי( כמדריכי דרך של חיי היומיום הדתיים .לטענת שרלו ,המקרא עוסק בחיפוש אחר
'אלוהים קרובים' ולא בקיום ההלכה )השווה בובר( ,והוא מבטא חיפוש זה בין השאר בשירת הקודש .אחד
המאפיינים של הנוער הדתי היום הוא היעדר חיפוש אחר קרבת האלוהים ,והיעדר יצירת שירה אמונית ומבעים
אמנותיים אחרים .אילו עיצב התנ"ך את החיים הדתיים של היהודי ,הדינמיות שבקשר בין אלוהים לאדם היתה
מוצאת ביטוי בחוויה הדתית )תשס"א ,עמ' .(121-75
13
הד לרעיון זה ניתן למצוא במדרש חז"ל על טעמו של המן )שמות רבה ]וילנא[ פרשה כה ד"ה ג ד"א הנני ,עמ' :(90
דבר היו אומרים והקב"ה עושה רצונם ,אמר ר' אבא אף דבר לא היה אומר בפיו אלא חושב בלבו מה שנפשו מתאוה,
היה הקב"ה עושה רצונו והיה טועם טעם מה שהיה מתאוה  ...כתוב א' אומר הנני ממטיר לכם לחם מן השמים,
וכתוב א' אומר וטעמו כצפחית בדבש ,ואומר והיה טעמו כטעם לשד השמן ,כיצד מתקיימין ג' כתובין הללו,
בחורים היו טועמין טעם לחם ,זקנים טעם דבש ,תינוקות טעם שמן.
המן הוא אותו מן ,אבל כל אחד טועם אותו לפי השלב ההתפתחותי שהוא הגיע אליו .במקביל ,הטקסט המקראי הוא
אותו טקסט ,אבל כל אחד 'טועם' ממנו בהתאם למקום בו הוא נמצא ולנטיותיו האישיות.
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בהתמודדות עם בעיה מרכזית בהוראת התנ"ך שעליה הצבענו בפרק הראשון של עבודה זו –
הניכור שחש הלומד כלפי תכנים הרחוקים מעולמו )פרק ראשון ,עמ'  .(35-34הנהירה אחרי
'רוחניות' ותורות מיסטיות מלמדת שלעתים קרובות ,הניכור מחומרי הלימוד הקלסיים )תורה
שבכתב ותורה שבעל-פה( נובע מדגש-יתר על הרבדים השכלתניים של הלימוד ,תוך הזנחת
הרבדים הרגשיים והרוחניים שלהם )פרק ראשון ,עמ'  .(49לפיכך שיטות לימוד והוראה של
המקרא המדגישות את מרכיבי הרגש והמשמעות הרוחנית הטמונים בטקסט המקראי עשויות
לסייע לפתוח את לבבות התלמידים ללימוד מקצוע זה ולהעמיק את זיקתו אליו .ברם ,אין לשכוח
את אזהרת בובר שהוראה מן הסוג הזה דורשת מן המורה" ,התכנסות נועזת ,עצומת-המעוף,
האחרות" )בובר ,תשמ"א ,עמ' .(225
ֵ
הדורשת התעוררות חזקה של הנפש כולה ,התכנסות לתוך
הווה אומר ,גם אם נצליח לשכנע את המורה בצורך להיפתח לסגנון לימוד והוראה שכזה,
ההתמודדות עם האתגר הזה דורשת מהמורה יותר מאשר לסגל מיומנויות וכלי חשיבה חדשים.
הוא יצטרך גם לערוך חשבון נפש רגשי ורוחני אישי ,ולבחון את נכונותו לשבור את המחיצות
שבינו לבין הטקסט ,בינו לבין תלמידיו ,ולא פחות מכך – בינו לבין אלוהיו.

סיכום
בפרק הזה הדגמנו כיצד יוכל המורה בחמ"ד לערוך רפלקציה ביחס להוראתו בכלל ,וביחס
להוראת סיפורי נס מקראיים בפרט – וביתר דיוק – ביחס לסיפור עצירת השמש בגבעון .בחנו
את אסטרטגיות הקריאה וההוראה העומדות לרשות מורי החמ"ד ,אשר בחלקן חורגות מן
ההוראה השגורה והמוכרת במחוזות אלה .אשר לסיכויים שמורה בחמ"ד באמת ייפתח להוראה
הרב-ממדית שהודגמה כאן ,הצבענו על השיקולים העלולים להרתיע את המורה ,אך גם שירטטנו
מודל של תהליך רפלקטיבי העשוי לשכנע את המורה הדתי לאמץ דרך הוראה המשלבת בלימוד
את הגישה המטפורית ו/או הגישה הדיאלוגית במידה כזו או אחרת.
בניתוח התהליך הרפלקטיבי ,המהווה מרכיב חשוב בכל דליברציה כנה ועמוקה ,אנו מגלים
שהחומר העיוני )” (“scholarshipוהמשנה החינוכית מנהלים דו-שיח ביניהם ,בתהליך של הפרייה
הדדית .נציגי ה'חומר' הם המלומדים ,הבוחרים את תחומי הלימוד מתוך החומר הרחב הקיים.
ברם ,לא רק החומר העיוני כשלעצמו מעסיק אותם ,על ערכיו ואמיתותיו ,אלא ,גם התאמתו
לשדה החינוכי )טיילר ,שם ,עמ'  .(100השאלה של אותנטיות מול רלוונטיות ,לדעתנו ,מאירה את
החומר גם חינוכית וגם מהותית ,כאשר המומחים שואלים :מהי ה'שפה' של התרבות ומהי
'ספרותה' )ראה למעלה ,פרק שמיני ,הערה  ?(4מהם העקרונות והכללים שהם ביסודה של
התרבות ,ומהן דרכי הפרשנות על כל גווניה והופעותיה? מהם התכנים הדורשים 'תרגום חלקי'
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ואלה מביניהם יילמדו על טהרת המסורת? ואילו המורים מסתכלים על החומר העיוני ושואלים:
מה מתוך החומר המוצע יתפוס את התלמיד ,ירגש אותו ,יקנה את ליבו? מאידך ,גם המורה שותף
לרצון להנחיל את אותם הנכסים הנצחיים של התרבות היהודית ,הנכסים ה'אותנטיים' שלה,
שיהוו בסיס לבניית הזהות היהודית של הלומד )פוקס ,שם ,עמ'  .(110החומר ,אם כן ,איננו שוכן
במגדל שן ,אלא 'נושא ונותן' עם דאגות חינוכיות .השאלות החינוכיות ,מצידן ,נסבות לא רק סביב
שאלת ה'איך' )ללמד( ,אלא גם ה'מה' )ללמד(; מהו אותו גרעין מוצק ובסיסי שברצוני כמורה
לתלמידי?
ַ
להנחיל
תפקידו של המורה הוא לבחור דרך הוראה שתתאים לו ,לתלמידיו ולסביבה ,וזאת בלי
לפגוע בנאמנות לחומר .בידו לקבוע איזו מבין הקריאות השונות הוא מאמץ ,האם ניתן או רצוי
לשלב ביניהן ,ומהם הצרכים של תלמידיו בהקשר זה .מורכבות הטקסט מאפשרת לתלמידים
שבשלבי התפתחות שונים למצוא בטקסט משמעות המדברת אל כל אחד ואחת )טיילר ,שם ,עמ'
 .(102דא עקא ,האחריות ללמד בהתאם לצרכיהם של כל התלמידים מוטלת על המורה ומשימת
ההוראה קשה מאד .טיילר מדגים את הקושי הזה )שם(:
… a text may offer material which could furnish practice in reading
comprehension at several levels and practice in interpretation at several
levels; it could provide an exposition, an illustration, or a problematic case
from which the child could be helped to develop understanding of a
concept or principle; and the understanding could be at several levels of
generalization. Furthermore, the text could furnish material which would
evoke the child`s emotional response at several levels of appreciation.
לדעת טיילר ,מורים זקוקים להכשרה מיוחדת כדי לדעת איך להשתמש בטקסטים מורכבים לשם
משימות שונות ,ורק בזכותה ירכשו המורים את העניין ,המיומנויות ,והביטחון-העצמי כדי ליישמה
על הצד הטוב ביותר.
איזה ערך חינוכי תנחיל התכנית החדשה ללומדיה? רצוי שעיצוב תכנית הלימודים ודרכי
ההוראה יתבססו על נסיון חייו של הילד בעבר ,על צרכיו בהווה ,ועל מבט להתנסיויות הצפויות
לילד כבוגר בעתיד )דיואי ,שם ,עמ'  ;22-21השווה פרק ראשון :אוכלוסיית התלמידים בבתי ספר
של הממ"ד ועמדותיהם( .תכנית המנחיתה על הילד 'מידע אובייקטיבי' בלי לחפש כל זיקה בינו
לבין התנסויותיו וצרכיו של הילד לא תצליח לגרום ללמידה אמיתית )דיואי ,שם ,עמ'  .(10-7ניתוח
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נכון של הבעיות בחומר הלימוד העשויות להעסיק את התלמידים יוביל להצבת יעדים רלוונטיים
ולנקיטת אמצעי הוראה מתאימים ,הפונים אל הילד 'באשר הוא שם' .בנוסף ,ראיית התפתחות
הילד כתהליך מתמשך מחייבת יצירת גירויים בתכנית הלימודים שיעודדו את הילד להסתקרן,
לחקור ,ולממש את יכולותיו המתפתחות )שם ,עמ' .(29-28
בניסיון להתמודד עם הבעיות המתעוררות בסיפור הנס המקראי עבור הלומד המודרני,
שקלנו דרכי הוראה חלופיות העשויות לתת להן מענה .גישתו של בובר מתייחסת במפורש
לבעיותיו של בן-דורנו בנוגע למקרא ,ותפיסתו הדיאלוגית עשויה לקרב את המקרא אל הלומד
המודרני .ברם הצרכים המיוחדים של מסגרת הממ"ד דורשים היזקקות לפרשנים ולדרכי פרשנות
המקובלים במגזר זה ,ולפיכך חיפשנו במקורות האלה רעיונות וגישות העשויים להתחבר למשנתו
של בובר ולהתאימה למסגרת זו.
הגם שהצענו את ההוראה הרב-ממדית כפתרון למצוקות ובעיות ,נראה שיש לה יתרונות
חינוכיים חשובים מעבר למה שציינו עד כה ,וכי היא עשויה להפוך את הלמידה להרפתקה של
גילוי .כאשר סיפור העמדת השמש בגבעון נלמדת בדרכים השגרתיות בחמ"ד ,דהיינו על פי השיטה
המילולית-ההסטורית ,המסר שיועבר לתלמיד הוא פשוט וחד-ממדי :אלוהים מתערב בהיסטוריה
ומשעה באופן דרמטי את חוקי הטבע על מנת שה'טובים' ינצחו .אפשר שמסר כזה ישפיע על
אמונתו של התלמיד בעתיד ,לדוגמה לחזק אצלו את האמונה בנצחונו בהווה של עם ישראל על
אויביו המרים .אך בשל הפער האדיר בין המציאות הניסית-הפנטסטית המתוארת בסיפור העמדת
השמש לבין המציאות של חייל הלוחם היום בבינת-ג'ביל או בעזה ,ספק אם רוב התלמידים אמנם
יוכלו להזדהות עם המסר הזה ולהפנים אותו .לעומת זאת ,ההוראה הרב-ממדית של הסיפור
עשויה להעביר מסרים חשובים ,הרלוונטיים לעולמו של התלמיד בן-זמננו ,וביניהם:
) (1היכולת 'להקשיב' לאירועים ולשמוע בהם את הקול האלוהי – היכולת הזאת מורכבת
משני שלבים) :א( בשלב ראשון התלמיד לומד 'להקשיב' לטקסט ולהשתמש בכלים
לשוניים-פרשניים על מנת להבין את משמעות האירוע המסופר בו; )ב( בשלב שני ,דרכי
החשיבה שהעניקו משמעות לאירוע ההיסטורי-הטקסטואלי עשויות להנחות את התלמיד
בבואו לפרש את משמעותם של אירועים אישיים ולאומיים בהווה .התלמיד ילמד ויפנים
ששמיעת הקול האלוהי מושרשת בהיבטים חווייתיים ופנימיים של האירוע ,ופרטיו
החיצוניים חשובים רק בה במידה שהם משליכים על החוויה הפנימית .הוא ילמד כיצד
דרך ה'דו-שיח' ,בין עם טקסט בין עם אירוע בחייו ,הוא מגלה הן את האלוהים 'האתה' הן
את ה'אני' שלו.
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) (2ההוראה הרב-ממדית עשויה לחשוף בפני התלמיד את הרב-ממדיות של כל אירוע חשוב.
נס העמדת השמש איננו מצטייר כאן כ ,deus ex machina -אלא כתגובה וביטוי למערכת
יחסים ענפה ומורכבת בין דמויות רבות :עם ישראל ,יהושע ,אומות העולם והעולם
הטבעי ,וכמובן כולם ביחס לאלוהים .לגבי כל אחת מהדמויות ,הנס הזה עשוי לבטא
היבט אחר של הקול האלוהי המשתמע מתוך האירוע :מעמדו של יהושע כמנהיג –
ובמיוחד כמחליפו של משה; פולמוס בין האמונה באל אחד לבין האלהת גרמי השמים;
ועוד .הוא עשוי אף לגלות במציאות המורכבת המתוארת בטקסט גם מתחים תת-
קרקעיים וצרימות של העלילה ,ומכאן עשוי התלמיד ללמוד על ריבוי האפשרויות
בפרשנות המציאות באופן כללי.
צורה זו של למידה יוצרת "תנאים לגדילה נוספת" )דיואי ,תש"ך ,עמ'  ,(32כאשר הלומד
עשוי להבין את הסיפור בדרכים שונות וחדשות כל פעם שלומד אותו מחדש ,והיא גם מחברת את
העלילה המקראית לניסיונו של הילד ומעצבת אותו באופן העשוי להעשיר אותו לכשיתבגר )דיואי,
 ,1960עמ' .(10
בכל נושא מורכב אין אמת אחת מוחלטת המיישבת את כל הקשיים ופותרת את כל
התעלומות ,וכך גם בסוגיות שהועלו בפרק זה .מטרת הפרק הינה להציע למורי הממ"ד כיווני
חשיבה רפלקטיביים ודרכי הוראה מגוונות ,יחד עם הרציונל שלהם ,על מנת להעשיר את
הרפרטואר ההוראתי של המורים ולהגביר את המודעות העצמית למה שמתרחש בהוראה בכלל,
ובהוראת סיפור הנס המקראי בפרט.
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סיכום העבודה
א .מהלך העבודה
עבודה זו עסקה בסוגיית הוראת סיפור הנס המקראי במסגרת הממ"ד במדינת ישראל.
מטרתה של העבודה היתה לספק למתכנן הלימודים משאבים וכיוונים תיאורטיים ומעשיים
להוראת הנושא הנדון ,בהתאם לצרכים ולהנחות היסוד של ה commonplaces-של מערכת
החמ"ד .משאבים וכיוונים אלה מהווים בסיס לכתיבת תכנית לימודים ולביצועה ,וגיבושה אמור
לכלול את השלבים הבאים:
)א( בחירת תיאוריה חינוכית לבניית תכניות הלימודים :בחרנו במשנתו של יוסף שוואב ,הדוגלת
בשיטת 'איתור בעיות' כצעד ראשון בבניית תכנית הלימודים המתבצעת בידי וַעדת 'מומחים'.
מומחים אלה מייצגים את ארבעת רכיבי החינוך )= (commonplacesהעיקריים :הלומד ,המורה,
החומר ,והסביבה; בראשם עומד יושב-ראש הוועדה ,איש תכניות-הלימודים ,המנהל את
הדליברציה בין הנציגים .תפקיד הוועדה בשלב הראשון הוא להפריד בין ה'סימפטום' של הבעיה
המורגשת בשטח ,לבין הבעיה השורשית המפריעה ללמידה תקינה ופורה .אבחון הבעיה והצעת
הפתרונות מתבססים על ניתוח ההרכב ,הצרכים והדרישות של כל אחד מן ה.commonplaces-
בהקשר של הוראת סיפור הנס המקראי ,הצגנו טיפולוגיה של בעיות הכוללת בעיות קוגניטיביות,
תיאולוגיות ,ורגשיות )פירוט והתייחסות בהמשך( .לחלק מהבעיות קראנו בעיות מסדר ראשון,
ולחלקן קראנו בעיות מסדר שני )על פי מינוחו של מ' רוזנק( :בעיות מן הסדר הראשון משקפות
סתירות פנים-מקראיות או בעיות טקסטואליות אחרות ,המטרידות את הלומד ,ואילו בעיות מן
הסדר השני משקפות התנגשויות בין הסיפור המקראי ומסריו לבין גורמים חוץ-מקראיים ,כגון,
המבנים את המציאות באופן אחר.
תודעת הלומד ,תודעת הסביבה ,או גופי-ידע אחרים ַ
)ב( עיצוב מסגרת לקיום ה'דליברציה' :למרות היתרונות של דליברציה ממשית על ידי ועדה
אמיתית ,אילוצי זמן ומקום בדרך כלל מחייבים דליברציה 'וירטואלית' על הנייר ,המאפשרת
החלפת וליבון רעיונות בין מומחים על סמך כתביהם .כמו דליברציה ממשית ,אף הדליברציה על
הנייר לא נועדה לדיון תיאורטי ,אלא לגיבוש תכנית מעשית ובעלת-יישום .היעד של הדליברציה
שבעבודה זו הינו לבחור תיאוריה או תיאוריות שעל פיהן ניתן לעצב תכנית המיישבת את מירב
הבעיות שהועלו ומייצגת באופן אופטימלי את הצרכים והשאיפות של כל רכיבי החינוך.
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)ג( קביעת תחום ה commonplace-של החומר :המשימה הראשונה של הדליברציה היתה להגדיר
את ה commonplace-של 'החומר' ,דהיינו ,מהו נס מקראי ,כיצד הוא בא לידי ביטוי ,ומהן
מטרותיו ,וכל זאת לאור דעות של חוקרים )כשר ,זקוביץ ,ירון ,ענת ,גרינברג ,אנדרסון ,ועוד(
ומפרשי המקרא .התברר שהנס המקראי אינו עשוי עור אחד ,והוא מעורר תמיהות רבות לגבי
אפיוניו ,הופעותיו ,ומידת האפקטיביות שלו בהשגת מטרותיו המוצהרות והמרומזות .תמיהות
אלה גרמו לנו לרצות לחפש אסטרטגיות קריאה שונות העשויות ליישב את הבעיות שהועלו ,הן
במסגרת טיפולוגיית הבעיות הקשורות ל commonplaces-של הלומד ,המורה ,והסביבה שהוצגה
בפרק הראשון ,הן מתוך ניתוח 'חומר' הנס המקראי שבפרק השני.
)ד( אמנות האקלקטיקה :כדי להפוך את ה'חומר' המקראי-העיוני ל'חומר' של  subject matterוכדי
לגבש פתרונות אפשריים לבעיות ולאתגרים בהוראת סיפור הנס המקראי ,הצגנו טיפולוגיה של
תיאוריות הרמנויטיות ובחנו על פיה דרכי קריאה שונות שהוצעו לסיפורים אלה .אין התאמה
מלאה בין האופציות ההרמנויטיות התיאורטיות לבין דרכי הקריאה השונות שהוצעו בפועל
בפרשנות לדורותיה להבנת סיפורי הנס המקראיים ,אך קיימת התאמה קרובה מספיק כדי
שהטיפולוגיה ההרמנויטית תסייע בהבהרת הנחות יסוד של קריאות שונות של התנ"ך ,ובגיבוש
אסטרטגיות אפשריות להתמודדות עם הטקסטים המקראיים הנדונים .שלוש דרכי הקריאה
שנידונו הן המילולית/היסטורית ,המטפורית ,והדיאלוגית ,והן יכולות להתבסס על האסכולות
ההרמנויטיות הבאות :הגישה המילולית/היסטורית – הביקורת החדשה )וייס( ותיאוריית 'כוונת
המחבר' )הירש(; הגישה המטפורית – גישת 'תגובת הקורא' )על פי גרסאות מסוימות של תאוריה
זו ,כגון של פיש( 'כוונת המחבר' והביקורת החדשה; הגישה הדיאלוגית – גישת 'תגובת הקורא'
)על פי גרסאות מסוימות ,כגון של איזר( ,ההגות ה'הרמנויטית' של ה"ג גאדאמר ,הפילוסופיה
הדיאלוגית של מרדכי )מרטין( בובר.
)ה( בחינת דרכי הקריאה השונות של סיפור הנס המקראי לאור הצרכים והדרישות של היהדות
האורתודוקסית; התמודדות בין  commonplaceה'חומר' עם  commonplaceה'סביבה' :לפני
שאפשר יהיה להפגיש בין תיאוריות הרמנויטיות מודרניות לבין קריאת סיפורי נס מקראיים
במסגרת החמ"ד ,יש צורך לנתח כיצד 'הקהילה הפרשנית' האורתודוקסית )כמינוחו של פיש(
מפרשת סיפורים אלה .רק דרכי קריאה שיש להן תמיכה במסורת הפרשנית ,המקובלת במסגרת
החמ"ד ,עשויות להתקבל כלגיטימיות במוסדות החינוכיים של קהילה זו .לפיכך איתרנו ובחנו את
גישותיהם לסיפורי ניסים של מספר פרשנים קלסיים מימי הביניים המציעים להם דרכי קריאה
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לא-מילוליות או בלתי-קונבנציונליות .דרכי הקריאה האלה מושרשות לעיתים בשיקולים מהסדר
הראשון ,אך לעיתים קרובות ניתן להבחין שדווקא שיקולים מהסדר השני הביאו את הפרשנים
האלה לסטות מן הקריאה המילולית .רצונם של פרשנים אלה לצמצם במידת האפשר את המימד
הניסי בסיפור המקראי חושף מידה של אי-נחת לגבי הפרת חוקי הטבע ,מגמה הקרובה ברוחה
לתודעה המודרנית .עיון זה הראה שיש מרכיבים בהרמנויטיקה המודרנית הקיימים גם אצל
הפרשנים הקלסיים ,ועמדנו על הנחות יסוד ומגמות מקבילות בין ההרמנויטיקה המודרנית לבין
פרשנות יותר נטורליסטית לסיפורי הנס .תוצאות עיון זה הוכיחו לדעתנו שיש לגיטימציה בעולם
הדתי לחפש אחר פרשנות פחות 'פנטסטית' ,המחוברת יותר לתודעה המודרנית.
)ו( בחינת גישתו הדיאלוגית למקרא של מרטין בובר ויישומה האפשרי על הוראת סיפור הנס
המקראי :הגם שבפרשנות הקלסית יש לפעמים ִקרבה מסוימת לתודעה המודרנית ,אין בה כדי
לפרנס גישה כוללנית לסיפורי הנס ,המתמודדת עם מרבית הבעיות שהועלו בפרקים הראשונים.
לעומת זאת פרשנותו של בובר מתמודדת באופן מעמיק ומקיף עם מרבית הבעיות המצויות
בלימוד סיפור הנס המקראי .בובר מאמין שסיפור הנס המקראי משקף גרעין היסטורי/עובדתי,
אבל מטרת הסיפור איננה לדווח על פרטיו המדויקים של האירוע ,אלא לתאר את חוויית האירוע
בידי עדיו ולבטא את האופן שחשו בו את נוכחותו של האל ופעילותו .השפה והתיאור המקראיים
מראים איך החוויה ה'חיצונית' והתחושה ה'פנימית' מתמזגות ומביעות יחדיו דו-שיח בין אלוהים
לבין מאמיניו .לומד המקרא יוכל להמשיך את הדו-שיח בין אלוהים לבין עדי האירוע הניסי
באמצעות קריאה 'דיאלוגית' של הטקסט המקראי .קריאה זו מנציחה את האירוע על ידי פרשנויות
חדשות וקיומיות של הקורא ,המחפש בטקסט את הקול האלוהי הטמון בו .דרך ה'קריאה הצמודה'
המשמשת את בובר ,ובמיוחד שימושו הנרחב בניתוח מילים מנחות ,מקרבת את דרך הקריאה
שלו לדרכי הקריאה המצויות במדרשי חז"ל ובפרשנים מסוימים מימי הביניים ,והיזקקותה של
נחמה ליבוביץ לתובנות פרשניות של בובר הפכה אותו לדמות מוכרת ומעוררת כבוד בחלקים
ממגזר החמ"ד .גישתו של בובר לא רק פותרת בעיות של התנגשות בין המודרנה למסורת ,אלא גם
מבקשת להעמיק את הקשר בין אלוהים לאדם .אולם ,אין השימוש בדרכי הקריאה של בובר נקייה
מבעיות עבור מגזר החמ"ד ,וביניהן :לא תהיה דעתם של המורים והלומדים בחמ"ד נוחה מאפיונו
של הנס ככולל קוטב סובייקטיבי ,המעצב במידה ניכרת את מהלך הנרטיב המקראי .כמו כן ,דוחה
בובר את קיום המצוות כנורמה מחייבת ,ואת האמונה ב'תורה מן השמים' במובן המילולי של
הביטוי ,ועמדה זו פוסלת את בובר כמקור פרשני בקרב רבים מ'שלומי אמוני ישראל' .לפיכך ,על
מנת להיזקק להגותו כמשאב חינוכי בעולם החמ"ד ,הראינו )על סמך הגותם של רוזנק וי' כהן(
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שיש הצדקה וצורך ל'תרגם' חלק מדבריו לשפה ולמינוח המקובלים על מסגרת זו; שיערנו שמתוך
תרגום זה של משנתו של בובר ,יוכל המורה האורתודוקסי להיפתח ליתרונותיה ולבשורתה,
ולנפות ממנה את המרכיבים שאינם מתאימים לתפיסת עולמו.
)ז( בחינת התאמת ההוראה הרב-ממדית לגיל ולהתפתחות הילד :לאחר היוועדות למימד המטפורי
והדיאלוגי שבפרשנות הנס המקראי ,הגענו להתמודדות של

 commonplaceה'חומר' עם

 commonplaceהלומד .הוראת סיפור הנס המקראי על פי הגישה המטפורית ועל פי הגישה
הדיאלוגית דורשת מן הלומד כישורים של הפשטה ,ושל ראייה 'רב-ממדית' )בלום( ,וגם בשלות
רגשית לתגובות של התפעלות ,הערכה ,חרדה והזדהות )קרתוואל( .לפיכך כל נסיון להציע
משאבים תיאורטיים ומעשיים למקבלי החלטות בחינוך צריך להתמקד גם ב commonplace-של
התלמיד .כאשר בחנו מהו הגיל שהילד עשוי להפיק תועלת מהוראה המתבססת על הוראה
מטפורית ודיאלוגית ,גילינו שתי אסכולות תיאורטיות עיקריות :האסכולה ההתפתחותית )פיאז'ה,
גולדמן( ,והאסכולה ה'פילוסופית' )מתיוס( .האסכולה ההתפתחותית טוענת שבמעבר שבין הילדות
לבגרות עובר הילד שלבים קבועים ,מתפיסה פשוטה אל תפיסה מורכבת ,הן בתחום הקוגניטיבי,
הן בתחום הרגשי .מעורבות מבחוץ לא תקדם את התהליך הזה ,המשול לצמיחה אורגנית ,והיא
עלולה אף לעכב אותו .לפי גישה זו ,נראה שאין להשתמש בהוראה רב-ממדית לפני גיל
ההתבגרות ,בו הילד מגיע לבשלות האינטלקטואלית והרגשית המתאימה .לעומת זאת ,האסכולה
ה'פילוסופית' דוחה את התיזה שחשיבת הילד תמיד מתקדמת מן הפשוט אל המורכב .לטענת
בעלי אסוכלה זו ,כבר מגיל צעיר מתעניין הילד בשאלות העומדות ברומו של עולם ,כגון תחילת
וסוף החיים ,הטוב והרוע בעולם ,ועוד .לדעתם ,מבוגרים עשויים לסייע לילד הצעיר להעמיק את
חשיבתו בסוגיות כגון אלה ולהניח תשתית טובה לחשיבה יותר מורכבת בשלב מאוחר יותר
)קאונפר( .לפיכך ,אין כלל אוניברסלי הקובע מתי יהיה ילד מסוים בשל להוראה רב-ממדית ,ואף
אפשר בגיל צעיר להשתמש בשיטות הוראה העשויות להכשיר את הילד לחשיבה רב-ממדית
בעתיד )פריסטלי(.
קירן איגן הציע תיאוריה חינוכית מובנית המסייעת למורה לקבוע כיצד ומתי הוא מלמד
חומרים שונים .לדעתו ,הילד עובר ארבעה שלבי התפתחות :המיתי ,הרומנטי ,הפילוסופי,
והאירוני .הילד עשוי להפיק משמעות מירבית מן החומר המוצע דרך ה'פריזמה' של השלב בו הוא
נמצא ,ולכן ,שומה על המורה לספק את הגירויים ואת המסגרת המתאימים לאותו שלב .איגן טוען
שמודל אידיאלי להפקת משמעות בכל השלבים הוא 'צורת הסיפור' ,שכן הסיפור הוא מבנה
אוניברסלי המוכר בכל תרבות ,צורת הסיפור תוחמת את המציאות בתוך מסגרת מוגדרת ,ועוזרת
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לילד לזהות תהליכים המתרחשים בתוך העלילה .המשמעות שהילד מפיק באמצעות 'צורת
הסיפור' תלויה בגיל אליו הגיע ,ואיגן מציע מיפוי לתכנית לימודים המתבססת על משמעויות
המופקות מסיפורים .איגן מיקד את חשיבותו של הסיפור בתחומי הדעת והמוסר ,אך יש הוגים
מתחום החינוך הדתי )פאולר ,טורופ ,גולדברג ,ברנן( אשר הוסיפו את חשיבותם של 'סיפורי יסוד'
)= ,(master storiesהמכילים את המיתוסים של הדת ,בהענקת בסיס להזדהות רגשית ודתית עם
המסורת והמסרים הדתיים .חלק מסיפורי נס מקראיים ייחשבו ללא ספק כ'סיפורי יסוד' כאלה.
התיאוריות של איגן ושל הבאים בעקבותיו עשויות לבסס מבחינה פילוסופית את מרכזיותו של
סיפור הנס המקראי בחינוך הילד היהודי הדתי ,ואף לסייע בשירטוט השלבים החינוכיים בהוראת
נושא זה .מצאנו אפוא מגוון תשובות לשאלת עיתוי ההוראה הרב-ממדית בהקשר של סיפור הנס
המקראי ,החל מגישה המאפשרת הוראה זו כמעט בכל גיל )לפי ההיענות והנכונות של הלומדים(
ועד לגישה הקובעת שרק מגיל ההתבגרות רצוי ללמד בצורה זו.
)ח( הצגת חלופות לניסוי והוראת סיפור 'העמדת השמש בגבעון' )יהו' י( :בחלק זה של
העבודה הפגשנו את ה'חומר' המקראי עם חומרי ה'תמיכה' – הגישות ההרמנויטיות  -במטרה
להציע מספר חלופות להוראת סיפור נס מקראי .עיון זה גם התמודד עם ה commonplace -של
הסביבה ,כאשר נשאלת השאלה איזו מבין הגישות תתאים לקהילה הפרשנית של החמ"ד
ולמערכת החינוך שלה .עיינו בסיפור תוך יישום שלוש הגישות ההרמנויטיות שהוצעו בפרק
השלישי .הגישה המילולית תיסמך במידה רבה על הפרשנות הקלסית ,והיא תתור אחרי פתרונות
המספקים תמונה הרמונית של הסיפור ,המשקפת את האירוע ההיסטורי-האובייקטיבי .הגישה
המטפורית תיסמך במידת מה על מדרשי חז"ל נבחרים ,אך היא תעודד חשיבה עצמאית יותר ואת
השימוש בדמיון הקורא כדי לרדת לעומק המסר של הסיפור .גם הגישה הדיאלוגית תתבסס על
היסודות האלה ,אך בניגוד לגישה המטפורית היא תבקש למקד את הקורא ב'דבריות' הנצחית של
הסיפור ,הן עבור משתתפיו המקוריים )איך האירוע 'דיבר' אליהם ,ואיך הם 'דיברו' אליו( ,והן
עבור קוראיו שבכל דור ודור.
)ט( בחינת תפקידו של המורה בפיתוח וביישום החלופות המוצעות :הצלחת כל תכנית לימודים
תלויה בנכונותו של המורה ליישמה ,ולפיכך יש צורך להתמקד ב commonplace -של המורה
כאשר דנים בחלופות ההוראה וביישומן )בן-פרץ ,פוקס( .ברם ,ראינו שהמורה הממוצע נוטה ללמד
כפי שלמד בתור תלמיד בית ספר ,ובמיוחד בהקשר של מקצועות הקודש )דורף ,שקדי( .לפיכך אין
להסתפק בשיתוף נציג המורה בדליברציה החינוכית ,אלא יש לתת את הדעת כיצד לעורר את
המורים בשטח להיפתח לגישות הוראתיות והרמנויטיות חדשות .הראינו שכאן ניתן להיעזר
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במוטיבציה הגבוהה של רוב המורים למקצועות הקודש להשפיע על חיי תלמידיהם ועל עולמם
האמוני )מושקט-ברקן( .יש אפוא לשדל את המורה לשקול דרכי הוראה חדשות של סיפור הנס
המקראי העשויות לסייע לו במאמציו להשפיע על עולמו הדתי והרוחני של תלמידיו ,הן לטווח
הקצר והן לטווח הארוך .האפשרות להיפתח לסוגים שונים של הוראה תלויה במידה רבה בנכונות
המורה לבצע 'רפלקציה' לגבי תפיסותיו ודרכי הוראתו )זילברשטיין ,בן-פרץ( ,דבר שרוב המורים
אינם נוהגים לעשות ,ובמיוחד במגזר הדתי )איזק( .יש צורך אפוא להרגיל את המורים בחשיבה
כזאת ,בדרכים שונות :קבוצות עמיתים ,הנחיית מדריכים פדגוגיים ,תרגול של שאלות
רפלקטיביות ,חיבור יומנים ועיסוק בנושאים מטה-קוגניטיביים )בן-פרץ ,וינברגר וזוהר( .דרכי
כפייה אינן רצויות ואינן יעילות בהדרכת מורים ,בדיוק כפי שהן אינן מתאימות בהוראת ילדים,
ולפיכך שידול המורה של החמ"ד להיכנס לתהליך רפלקטיבי חייב להיעשות בשפה ובמונחים
המקובלים על ציבור זה ,כולל היזקקות למקורות יהודיים מסורתיים המעניקים לגיטימיות לרענון
החשיבה ולפרשנות המטפורית והדיאלוגית )בכרך(.
)י( יישום הרפלקציה על קריאת והוראת סיפור העמדת המאורות :בשלב זה יישמנו את התהליך
הרפלקטיבי על שלוש הגישות ההרמנויטיות שהוצעו בפרק הקודם .כל גישה נבחנה על פי אמות
המידה הבאות (1) :הבעיות שהיא מתמודדת איתן ,ואלו שהיא מתעלמת מהן (2) .הכלים
והמיומנויות שהיא מקנה (3) .המסרים התיאולוגיים המועברים באמצעותה.
בבניית תכנית לימודים ,אפשר שתיבחר תיאוריה אחת מתוך המרחב האקלקטי ,או
שיחוברו חלקי תיאוריות שונות ,הכל מתוך מודעות להבדלים היסודיים ביניהם ולחלקיותם .אם
תבקש ה'ועדה' להיעזר בתיאוריה שאיננה מתאימה למסגרת החמ"ד במתכונתה המקורית ,אנשי
תכנית הלימודים יחד עם מומחים אחרים יצטרכו ל'תרגם' ולסגל את התיאוריה למסגרת זו
)פוקס ,י' כהן(.
)יא( בדיקת התכנית לאחר יישומה – אחרי שחלופת הוראה או תכנית לימודים מתקבלת
ומתחילה להתיישם בשטח ,יש צורך לעקוב אחריה ולבדוק (1) :האם הבעיות שאובחנו לפני בניית
התכנית עדיין רלוונטיות? ) (2האם התכנית החדשה נותנת מענה טוב לבעיות אמיתיות? ) (3האם
התכנית יוצרת בעיות לא-צפויות? ) (4האם התכנית מתאימה לתלמידים הספציפיים הלומדים
אותה ,ולשאר ה commonplaces-של אותה מסגרת?
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ב .דליברציה מסכמת לגבי הבעיות בהוראת סיפור הנס המקראי ,לאור
שלוש הגישות ההרמנויטיות
בתחילת הדליברציה )בפרק הראשון( איתרנו את הבעיות הכרוכות בהוראת סיפורי הנס
שבמקרא ,מתוך רצון להבין את מקורו של אי-הנוחות הסובב את הוראת נושא זה בחינוך
הממלכתי-דתי .תוך כדי הדליברציה עלו תשובות והצעות לפתרון לגבי רוב הבעיות .עם סיום
העבודה מן הראוי לחזור לאותן הבעיות ,לסכם את התשובות שכבר הוצעו ,ולהשלים באופן
מסודר תשובות או תובנות שטרם הוצעו או שנרמזו במהלך העבודה .ההערות שוב יתמקדו
בבעייתיות המיוחדת של הוראת הנס מתוך פרספקטיבה של חינוך דתי מודרני.

 .1בעיות קוגניטיביות:
ההתנגשות בין התפיסה המדעית לבין האמונה באירוע החורג מסדרי הטבע :על פי הגישה
המילולית/היסטורית ,יש פעמים שאלוהים מתערב ומפר את החוקים שהוא עצמו קבע .ההפרה
1

הזאת משקפת את החופש המוחלט של אלוהים ,אותו חופש שהפגין בבריאת העולם  .במסגרת
הגישה המילולית/היסטורית ,יש הוגים )חז"ל ,הרמב"ם( שביקשו לנטרל את הפגיעה של הניסים
בסדרי בראשית על ידי הכללתם בתוך מעשה הבריאה )'נבראו בין השמשות'( ,ויש שביקשו לצמצם
את הפגיעה בטענה שגם כשהקב"ה מחולל נס הוא עושה זאת עד כמה שאפשר באמצעים טבעיים
)רד"ק( .לעומת זאת ,הגישות הלא-מילוליות מיישבות את ההתנגשות בין האמונה לבין המדע
באמצעות פירושים שעל פיהם לא היתה כלל הפרה של חוקי הטבע .לפי הגישה המטפורית
והדיאלוגית ,שפת ה'ניסים' היא דרכו של המקרא לתאר את הנשגב והאלוהי ,והקורא נדרש להבין
את משמעות ה'נס' במישור הרוחני-הפנימי הזה ,ולא להבין מכאן שהתרחש אירוע הסותר את
חוקי הטבע )קופלנד ,פריסטלי ,בובר(.

 .2בעיות תיאולוגיות:
)א( אמונה התלויה בניסים עשויה להיות בלתי-יציבה ולא להאריך ימים .לפיכך הטעימו הוגים
רבים שהתפקיד העיקרי של הנס הוא לזעזע את המשתתף והצופה ,ובכך להכשיר את הלב
באל כל-יכול ,אבל האמונה ארוכת-הטווח דורשת העמקה והשרשה באמצעים חינוכיים
להאמין ֵ
נוספים )נ' ליבוביץ( .סיפור הנס לכשעצמו אינו מסוגל לשאת לבדו את תפקיד החינוך לאמונה

1

השווה את הכלל ההלכתי :הפה שאסר הוא הפה שהתיר )ירושלמי מסכת תרומות פ"ט ה"א ,מו ע"ג(.
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באלוהים )י' ליבוביץ() .ב( קשה להאמין בניסים לנוכח היעדרם בימינו .הלומד המסורתי יכול
לקשר בין נטילת 'רוח הקודש' מישראל לאחר מות הנביאים חגי ,זכריה ומלאכי שניבאו בתחילת
תקופת בית שני )בבלי מסכת יומא ט ע"ב ,ומקבילות( לבין סיום הניסים בסוף תקופת המקרא .על
פי המסופר בבבלי מסכת סוטה מח ע"ב ,משתמע שלאחר חורבן בית ראשון "פסקה ברכה מישראל
2

והיה העולם נוהג כדרך הטבע" )מובא ב'עיונים' של שטיינזלץ ,שם(  .יתכן שתופעה זו נובעת מכך
שאין לדורות המאוחרים אותה אמונה תמימה שבזכותה נעשו ניסים בתקופות קדומות יותר
)אורבך ,תשל"ח ,עמ'  .(91על זה יש להוסיף שגם אם אין 'ניסים גלויים' בימינו ,יתכן שאפשר
לחשוף 'ניסים נסתרים' כהגדרת הרמב"ן )ראה לדוגמה בפירושו לבר' מו ,טו( .גם לפי הגישות
הלא-מילוליות )ובמיוחד הגישה הדיאלוגית( ,ניסים מתרחשים בכל דור ,ושומה על האדם לגלות
אותם בחייו היומיומיים.

)ג( הנס עלול לחנך לתלותיות ולחוסר מעש מצד האדם .הקו המפריד

בין ביטחון בכוח עליון אלוהי לבין תלותיות פסיבית הוא דק מאד ,וסיפורי ניסים עלולים לטשטש
עוד יותר גבול דק זה )שץ( .ניתן לצמצם בעיה זו במידה ניכרת על ידי ההטעמה שהנס מתבצע
מתוך החלטה חופשית של הקב"ה ,ואין האדם יכול לסמוך עליו באופן אוטומטי )"לא סמכינן
אניסא"; בבלי מסכת קידושין לט ע"ב( .יתרה מזאת ,העיון בסיפורי ניסים מלמד שלא פעם נדרשת
פעולה מצד האדם כדי שהנס יתרחש ,או כהמשך לנס) .ד( הנס כ'תיקון' למעשה בראשית ,מצביע
על מוגבלות הבריאה והבורא .בדומה לתשובה שהצענו ביחס לבעיות הקוגניטיביות ,נטען גם פה
שבמסגרת הגישה המילולית/היסטורית ,הפרת חוקי הטבע היא ביטוי לחופש המוחלט של האל
לפעול כפי רצונו ,ומאידך ,הניסים נכללו בבריאה עצמה .ואילו לפי הגישות האחרות אין בהכרח
הפרת מעשה בראשית) .ה( הנס קיים גם בדתות שונות ,ולפיכך אין בו כדי לבסס דווקא את
האמונה היהודית .אפשר לטעון ,כפי שעשו חז"ל במקומות שונים )אורבך ,שם ,עמ' ,(97-96
שניסים 'לא-יהודיים' )כגון אלו שנעשו בידי ישו( הם 'מעשי כשפים' ,אך קשה לבסס קביעה כזאת
על הבחנה ממשית ואובייקטיבית בין ניסי המקרא לבין הניסים המתוארים על ידי מאמינים
בדתות אחרות )ירון( .מכיון שהיהדות קודמת לדתות המונותיאיסטיות האחרות ,אפשר להציג את
סיפורי הניסים שלהם כ'חיקוי' של ניסים מקראיים ,אך ספק אם זה מוכיח ללומד שאלה יותר
אותנטיים מאלה .הקריאות הלא-מילוליות ,לעומת זאת ,מבטלות את הבעיה הזאת מיסודה ,שכן
המעורבות האלוהית שאיננה חורגת מחוקי הטבע עשויה להיות מורגשת על ידי כל אדם.

2

לדעה אחרת לסיום תקופת הניסים ,השווה :מה שחר סוף כל הלילה ,אף אסתר סוף כל הנסים )בבלי מסכת יומא
כט ע"א(.
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 .3בעיות רגשיות
)א( אכזבת הלומד מהיעדר ניסים ואדישותו כלפי סיפור הנס המקראי :נראה שבעיה זו נפוצה
יותר בהוראה מילולית .המורה הרוצה לעורר את התפעלותו של הלומד מן הנס ,צריך לעודד את
חוש 'הפליאה' שבו )השל( .במסגרת הגישה המילולית/ההיסטורית ,ובמיוחד בגיל צעיר ,אפשר
)ורצוי( להשתמש בכלים אמנותיים ויצירתיים ,ולגרות את הרגש והדמיון של הילד )סטיוורט,
פריסטלי( .התוצאות של חינוך כזה עשויות לשמש תשתית בהמשך ,בגיל יותר מבוגר ,לניתוחים
בעלי אופי 'דיאלוגי' ,העשויים לעורר את התלמיד להזדהוּת עם הסיפור ולהתמודדות בונה עם
מסריו הרוחניים) .ב( האבסורדיות שבניסים מסוימים )כגון :החייאת המת כתוצאה ממגע עם
עצמות הנביא; בליעה והקאה של דג; עלייה לשמים במרכבת אש( :אמנם' ,אבסורדיות' היא עניין
של טעם אישי ,וברגע שהאדם מאמין בתופעה הניסית ,הוא עשוי להשיל מעליו כל ביקורתיות
3

לגבי אופי הנס  .ובכל זאת ,הקריאות הלא-מילוליות עשויות בהקשר זה לתרום תרומה של ממש
להתקבלות הנס על דעת הקורא ,משום שהן תרות אחרי ,ומתמקדות במסר הדתי-מוסרי
המסתתר מאחורי התיאור הפנטסטי של האירועים) .ג( החיפוש אחר ריגושים דתיים בעידן הניו-
אייג' :בעוד שמרבית התלמידים אינם מחפשים חוויות המעוררות פליאה ,התלמיד הניו-אייג'י
מחפש את הפליאה ,אך ברוב המקרים הדת הממוסדת והטקסטים הקנוניים אינם משיגים אצלו
את המטרה הזאת ,והוא עלול לחפש את הריגושים שלו במקום אחר .דרכי ההתמודדות עם
הבעיה דומות לאלה שהצענו ביחס לתלמיד האדיש :הוראה הפונה לרגש ולדמיון ,והמפעילה את
התלמיד בשיטות יצירתיות ,עשויה להעמיק את חוויית הפליאה לנוכח הסיפור .שילוב של מדרשי
חז"ל ומשנתו הדיאלוגית של בובר עשוי לסייע בקידום מטרה זו.

ג .תרומת העבודה למחקר ולחינוך
 .1עבודה זו טיפלה בבעיה שלא זכתה בעבר להתייחסות במחקר :הבעייתיות של הוראת סיפורי
הנס המקראיים בחמ"ד ודרכי ההתמודדות עם בעייתיות זו .לסוגיה הזאת יש כמובן היבטים
ייחודיים רבים ,אך במידה רבה היא משקפת סוגיה רחבה הרבה יותר :ההתמודדות עם התנגשויות
בין העולם הדתי המסורתי ובין המודרנה .רבים הם החוקרים שעסקו בהיבטים שונים של סוגיה
זו ,והמחקר הנוכחי תורם היבט נוסף של המחקר הענף מסביבה .דומה שרבות ממסקנותינו לגבי
השאלה הספציפית של הוראת סיפורי ניסים עשויות להפרות מחקרים בעתיד אשר יעסקו
בשאלות אחרות של דת ומודרנה.
3

השווה י' שרלו )שם ,עמ'  (76המדבר על ההתנגשות בין המדע והאמונה).." :ש(אין בכוח המדע לערער על קדושתם
של כתבי הקודש בעיני קהל המאמינים  ...ההכרזה על מות האלוהים היייתה מופרזת ושחצנית ,ובינתיים לא
האמונה ולא התנ"ך הם שמתו".
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 .2המודל של הדליברציה 'על הנייר' איננו חדש ,אך למיטב ידיעתנו מודל חינוכי זה יושם רק
במחקרים ספורים ,כך שעבודה זו עשויה לשמש ביסוס נוסף לכוחו של מודל זה להתמודד עם
סוגיות חינוכיות חשובות ולשמש דגם לחוקרים אחרים.
 .3בגיבוש הטיפולוגיה ההרמנויטית העומדת ביסודה של עבודה זו ,נעזרנו בטיפולוגיות שהוצעו
בידי חוקרים אחרים ,אך הטיפולוגיה שהוצעה כאן יש בה מן החידוש ,ודומה שהיא מתאימה
במיוחד להתמודדות עם סוגיות פרשניות העשויות להעסיק את המחנך היהודי הדתי .לשלוש
הגישות ההרמנויטיות שנדונו בעבודה זו יש שורשים במקורות יהודיים והן משקפות שלוש דרכי
התמודדות עם השאלות מהסדר הראשון והסדר השני העשויות להעסיק את הלומד היהודי הדתי.
לפיכך הטיפולוגיה הזאת עשויה לשמש חוקרים אשר יתמודדו עם סוגיות נוספות הקשורות
להוראת המקורות הקנוניים של היהדות.
 .4מחקר זה הראה את היתרונות החשובים במישור הפרשני ובמישור הקיומי והחינוכי שניתן
להפיק מפרשנותו ה'דיאלוגית' של בובר .כמו כן הראינו כיצד ניתן להתאים משנה זו להשקפת
עולמו של החמ"ד .דומה אפוא שהשלכותיו של הדיון כאן מסביב למשנתו של בובר עשויות
לחרוג הרבה מעבר להוראת סיפורי ניסים והן עשויות לגעת בתחומים רבים ונרחבים של הוראת
המקרא ,ואולי גם בהוראתם של ספרים ומקורות נוספים .אם אמנם ייפתחו מורי החמ"ד למשנתו
של בובר ויראו בזה ברכה ,יתכן שיהיו מוכנים לעיין בהגותם של חוקרים נוספים ,בלי להרגיש
מאויימים ,ולשקול את תרומתם הפוטנציאלית להוראה במסגרת דתית.
 .5הדיון על אפשרות קיום תהליך 'רפלקציה' אצל מורים דתיים כולל כמה רעיונות חדשים
העשויים לקדם את החשיבה לגבי הכשרת מורים ובניית תכניות לימודים במגזר החמ"ד.
 .6בעבודה זו התמקדנו בהוראת סיפורי ניסים במסגרת החמ"ד .ברם המודל שהשתמשנו בו עשוי
לשמש חוקרים שיבואו לבחון סוגיה זו גם במגזרים אחרים ,כגון :החינוך הכללי והחינוך המסורתי.
יש לצפות שחלק לא קטן מתוצאות מחקרים שכאלה יהיה שונה מתוצאותינו בעבודה זו ,אך דומה
שרבות מהתובנות והמתודות שהוצעו כאן יהיו תקפות גם לגביהם.
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Abstract
Introduction
With the return of the Jewish people to the land of Israel, the Bible became
central in forging a new Jewish-Israeli identity. The Bible portrays Jews who are
masters of their own fate, who work the land and fight bravely against the enemy, and
this image was perceived by Zionist leaders, religious and secular alike, as an
important counterweight to the ideal of the Jewish scholar, laboring over the study of
Talmudic and halakhic tracts. In addition, the language that was to be spoken by the
nascent state was Hebrew, the language of the Bible. It is therefore not surprising that
the Ministry of Education of the State of Israel determined that the Bible was to be
studied from kindergarten through twelfth grade, both in the general and religious
schools.
The modern study of Bible, like the study of ancient texts in general, creates its
own set of problems. We have chosen to focus on problems related to the teaching of
biblical miracle stories, an area that has not been previously researched. Perhaps more
than any other biblical narrative, these stories present the modern reader with a reality
which differs radically from his own experience and which far exceeds the limits of
credulity.
This dissertation will focus on the teaching of biblical miracle stories in the Israeli
state religious school system (henceforth: mamad). Having taught in this system for
thirty years, I am familiar with the issues and problems evoked by biblical miracle
stories, and I wish to present and examine teaching strategies in light of these
difficulties. We will propose a variety of methods for teaching biblical miracle stories,
providing the teacher with several possible strategies for addressing the challenges
that they pose. Our discussion will include: (a) the problems involved in teaching this
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material, from the point of view of the four commonplaces of education enumerated
by Joseph Schwab: the subject matter, the teacher, the student and the milieu; (b)
different ways of reading biblical miracle stories, based on modern hermeneutical
theories, as well as classical Jewish sources; (c) the application of reading strategies to
teaching techniques, taking into account the demands and needs of the
commonplaces, as found in the mamad.
One might have thought that the the teaching of biblical miracle stories in the
mamad as literal historical events would not create particular difficulties, inasmuch as
the average mamad student presumably believes in an omnipotent God who
intervenes freely in the natural world. In addition, the regnant hermeneutic approach
in the Orthodox milieu is the literal reading, and other approaches are often treated
with suspicion. Nevertheless, a closer observation of the mamad student body reveals
a more complex picture of their make-up and belief system, and their approach to
biblical miracle stories is not as straightforward as might appear at first blush. In truth,
biblical miracle stories have challenged readers from earliest times, and these
challenges are not just a product of the twenty-first century, or of a secular worldview.
In analyzing the problems attendant to the study of these stories, we will utilize M.
Rosenak`s (1976) categories of first-order and second-order questions. First-order
questions will relate to "internal" problems of

biblical miracles, namely, inner

contradictions within a story, or contradictions between the message of a biblical
miracle story and other biblical ideas. For example, if the Bible presents the creation
as a perfect order which is to maintain itself henceforward, a miracle that disrupts the
natural order can be perceived as pointing to the imperfection both of the system and
of its Creator, who has to "tinker" with the universe in order to provide the needs of
its inhabitants or to carry out the divine plan. Second-order questions will relate to the
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conflict between basic assumptions about miracles, and those of extra-biblical reality.
For example, the biblical miracle contravenes the modern perception of nature as a
function of set, unchanging rules, and modern science has undercut the sense of
wonder that makes belief in miracles possible. The student who studies the laws of
physics will have a hard time accepting the notion that the sun revolves around the
earth, and that its course can be temporarily halted by human, or even divine, fiat
(Joshua 10). Modern sensibilities are certainly more sensitive to these conflicts, but
we will show that even medieval exegetes were bothered by the contradictions
between biblical miracles and science, as they understood it, and sought ways to
reconcile the biblical account with their perceptions of reality.
Regarding the Orthodox preference for the literal approach to the Bible, it will be
demonstrated that the Bible itself invites alternate readings, and dating back to the
time of the rabbis of the Mishnaic and Talmudic periods (henceforth: Hazal), Jewish
tradition has included a variety of non-literal readings of biblical miracle stories. We
will examine the similarities and differences between these traditional approaches and
approaches to miracle stories informed by modern hermeneutical consciousness,
illustrating how Bible study in the mamad may fruitfully combine traditional and
modern modes of thinking.

Methodology
The methodology of this dissertation is based largely on the educational writings
of Joseph Schwab (1909-1988). Schwab emphasized the need for curricula that reflect
the practical concerns of all those engaged in the educational process. While theory is
important, it can have an impact on teaching and learning only after the educational
problems have been assessed properly. Once the underlying causes of the problems
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have been articulated, through a process that Schwab calls "problemation", the
curricular team looks for a theory or theories that can help guide educational decisions
regarding the contents, goals, and means of the new curriculum. The problemation
process demands that representatives of all the factors involved in education meet
and reflect upon the shortcomings of the specific situation, and upon possible
solutions. Schwab calls these factors the "commonplaces" of education: the subject
matter, the teacher, the student, and the milieu. Each representative must present the
needs, concerns, problems and issues that beset his/her domain. A curriculum expert
presides over the deliberations that take place, and ensures that the deliberative
process be carried out in an open and egalitarian fashion.
While Schwab advocates a deliberation where people exchange ideas in a face-toface encounter, it has been demonstrated that this approach is impractical. Therefore,
educational scholars have suggested substituting a deliberation "on paper" for a real
one, where ideas can be discussed and compared through writings. This approach has
been applied to educational deliberations in the fields of Bible, literature, midrash,
and Talmud, and we have adopted it in our study. We will now present the
deliberative process in the order in which it is carried out in this dissertation,
regarding the teaching of biblical miracle stories in the mamad.

The Development of the Thesis
Chapter 1: In this chapter three of the four commonplace representatives put forth
their findings and dilemmas. According to the representative of the students, most of
the students in the mamad read biblical miracle stories literally, but there is a certain
segment of this population that does not feel comfortable with this kind of reading,
and questions the validity and meaning of these stories. Even for "believing" students,
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biblical miracle stories may be confusing and their purpose unclear (see below). The
representative of the teachers notes that most of the teachers read and teach biblical
miracle stories literally, in a manner similar to the way in which they were taught as
children. Much research has shown that teachers do not by and large reflect upon the
ramifications of this kind of teaching style; they are not cognizant of the needs of the
students for whom a literal reading is presently inappropriate, nor do they take into
account the future needs of the students when they leave the religious environment
and move into the secular world of the army and university. On the other hand, other
research has demonstrated that teachers of culturally valued texts care very much
about how their students react to subject matter, and want them to feel some kind of
identification with it. The representative of the milieu highlights the clash between the
literal reading of biblical miracle stories, and the milieus that influence the
perceptions and outlooks of many students: secular families, the mass media, popular
culture, and the internet. The message that is transmitted by these milieus is often one
of demystification and secularization, where mystery, sanctity, and innocence are
lost. In such an environment, it is difficult to create an aura of wonder, which is a sine
qua non for the appreciation of miracle.
One might have thought that the believing student can withstand the impact that
the various milieus bear upon him. However, a deeper look at the student`s position
reveals that he too may have trouble finding meaning in biblical miracle stories. He
may be troubled by inner contradictions in the story itself (first-order problems), such
as the virtual identity between some miracles and magic; he will most likely be
disturbed by second-order problems, or by a combination of the two, such as: why are
there no miracles today? Can miracles really foster faith, when they themselves are
ephemeral? Why are the miracles of the Jewish tradition more valid than those of
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other religions? Are there not miracles that appear superfluous, ridiculous, and
disproportionate to their context?
Alongside the problem of the disenchantment of many students is the growing
number of students who are seeking re-enchantment, and would tend to search for a
religious "high" and spiritual meaning in biblical miracle stories. Popular literature
reflects the growth of a neo-Hassidic movement which has swept some of the mamad
population, and these students are not satisfied with the way that the Bible has been
traditionally taught. They present a new kind of challenge to the teacher who teaches
biblical miracle stories in the standard, literal fashion, without addressing the spiritual
issues that underlie them.
What emerges from this deliberation is that the teaching of biblical miracle stories
in a literal fashion may be initially satisfying to teachers, but for a variety of reasons,
it does not meet the needs of a significant number of students. Once teachers become
aware of the disaffection that students feel for these stories, they too may wish to
adopt other, more effective teaching strategies.
Chapter 2: This chapter is largely dedicated to the fourth commonplace – the subject
matter. Here the resident expert is called upon to define miracle and elucidate its
forms and expressions. This presentation will help clarify how one identifies the
biblical miracle, what are its purposes, what are its religious meanings, and wherein
lie its ambiguities. The ambiguities that emerge include: the blurring between magic
and miracle; the blurring between nature and miracle (=supernatural); the various
terms assigned to the miraculous events and the question as to whether they signify
different kinds of experiences; and the question as to whether the miracle actually
achieves its purported or implied goal. In addition, we will differentiate between the
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goals of the miracle as reported, or implied, in the text, and the goals of the biblical
story that tells of the miracle.
Study of this commonplace demonstrates the fact that the problems that often
beset the student regarding biblical miracle stories are rooted in their inherent
tensions, contradictions, and ambiguities, thus underscoring the need to address these
issues in the classroom.
Chapter 3: Inasmuch as the literal reading of biblical miracle stories often fails to
address the problems that concern the commonplaces, it is necessary to seek solutions
in other modes of reading. In the spirit of Schwab`s eclectic approach (see below),
the literal reading need not be discarded, but its strengths and weaknesses should be
measured against those of other reading options. Representatives of the subject matter
present a typology of reading options which include: literal/historical; metaphorical;
and dialogical approaches. Each option is presented in general terms, and then applied
to biblical miracle stories. In the context of this educational deliberation, however, we
further need to investigate whether each hermeneutical approach may be pursued in a
manner which conforms to the interpretative traditions regarded as authoritative by
the mamad.
The literal/historical reading, which corresponds to the accepted norm in the
mamad,

can be supported by two modern hermeneutical schools: E.D. Hirsch's

authorial intention, and New Criticism, applied to biblical studies by Meir Weiss.
According to Hirsch, it is the author of a work who endows it with meaning, and this
meaning is present in the text, and can be retrieved, or at least approximated, by the
reader. Although it is generally difficult to ascertain the identity of the biblical writer,
it is possible to infer his intentions from what Hirsch terms the "intrinsic genre" of the
text. Inasmuch as the intrinsic genre of biblical historiography is sanctified history, it
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is reasonable to assume that the author wished to depict a miracle as having literally
occurred in history. Similarly, adopting the approach of New Criticism, which seeks
meaning in the work itself, ignoring the author`s identity and cultural context, would
lead to the reasonable assumption that the Bible is best interpreted as intending to
present a miraculous story as actual fact, thus supporting a literal/historical reading.
The second reading option, which advocates metaphorical readings of certain
biblical texts, may be found in certain midrashim of Hazal, as well as in some of the
classical commentaries. A modern hermeneutical school that can support this
approach is that of reader response, developed by Stanley Fish and applied to Jewish
texts by Fritz Rothschild and Steve Copeland. In the case of biblical miracle stories,
which focus on the divine and seek to convey the ineffable, the reader will find that
the meaning of the story is most accessible when its details are read as metaphor. It
may further be suggested that, if indeed the divine and the ineffable can be grasped
only by means of metaphorical reading, then arguably the biblical authors may have
intended such a reading, and perhaps certain textual features might guide the reader to
metaphorical understandings. Hence it is arguable that both `authorial intent` and New
Criticism might promote metaphorical readings of biblical miracle stories. This
approach shifts the focus of the miracle story from the issue of its historicity to that of
its meaning. The forms in which the miracle are expressed are also assumed to impart
particular meanings (Pardes), and by analyzing them one can uncover the message or
insight of the story.
The third approach, the dialogical, is similar to the metaphorical approach, and is
also close to certain variations of reader response, such as that of Wolfgang Iser;
however, it allows the text/author more of a controlling voice than do most forms of
reader response. The engagement with the text demanded by the dialogic approach is
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both intellectual and emotional, and while notoriously difficult to define, it includes:
opening up oneself to the words of the text and allowing them to resonate within
one`s mind and heart; carefully addressing the most subtle nuances of the text and
perceiving connections among them; relating to the text as bearing a profound
spiritual message and a demand addressed to the reader on a personal level. In this
approach, the act of reading potentially transforms both the reader and the text in the
course of their "dialogue". The main advocate of this kind of reading is Martin Buber,
whose approach will be discussed at length in chapter five; it bears affinity to the
hermeneutic philosophy of Hans Georg Gadamer, and may be supported by some of
the midrashim of Hazal.
Chapter 4: Because of the great authority accorded in the mamad to the prominent
Jewish medieval exegetes of the Bible, in this chapter subject matter experts will be
called upon to present examples in classical exegesis of non-literal or unconventional
readings of biblical miracle stories. We will examine the assumptions and goals, both
of the first and of the second order, of these readings, and will compare them with the
hermeneutical approaches presented in the previous chapter.
Research reveals a strong connection between a naturalistic/rationalist orientation
towards reality, and the adoption of a peshat-oriented (=plain meaning) exegetical
approach to Scripture, despite the fact that a peshat stance often leads to literalmindedness. Interestingly, the convergence of these two positions sometimes
generates original, unconventional interpretations, that may even stretch the
boundaries of peshat to their limit – and beyond. On the other hand, we occasionally
find in classical exegesis metaphorical interpretations, that read the biblical account
as a metaphor for a certain idea, or as a dream-like sequence. The reasons for
choosing a particular interpretive position may grow out of first-order considerations,
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such as difficulties within the text, as well as second-order ones, such as the exegete's
philosophy, his cultural presuppositions, or his polemical concerns.
Clearly the thinking that characterized medieval exegesis is not entirely consonant
with that of modern hermeneutics. For example, a modern metaphorical reading will
be expected to conform to lexical clues and to adhere as much as possible to the
simple meaning of the text. Medieval commentators, on the other hand, sometimes
allow themselves the freedom of departing radically from the peshat when
interpreting metaphorically. Nevertheless, there is a certain degree of correlation
between the approaches and presuppositions of different contemporary hermeneutical
schools and those of corresponding schools of classical exegesis: (a) The reverence
towards the text characteristic of traditional Jewish exegesis also typifies the schools
of authorial intent and New Criticism. All these approaches posit that the text has an
inherent meaning, which needs to be deciphered using objective, rather than
subjective, tools, even though different schools and different individual exegetes may
differ regarding the precise nature of these tools. (b) The assumption of many
classical exegetes that answers to their philosophical or ideological concerns may be
found hidden in the biblical text, parallels the assumption of the reader response
school that the perplexities and concerns of the reader play a central role in
ascertaining the meaning of texts. (c) Attempts by exegetes to reconcile miracle
stories with their view of science and philosophy included adoption of various reading
strategies, often involving metaphorical approaches and sometimes involving close
reading techniques, all of which are characteristic of modern commentators. (d) The
legitimacy accorded by some classical commentators to exercising personal
preferences in choosing among interpretive options parallels the modern awareness of
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personal and cultural considerations that motivate the reader in choosing among
interpretive alternatives.
These insights are presented to the representatives of the teachers and milieus,
and to the extent that they are persuaded that modern hermeneutic thought replicates
interpretive strategies rooted in classical exegesis, they may be further motivated to
adopt these reading strategies in their teaching.
Chapter 5: The analysis of reading strategies in the deliberative setting is not a goal in
and of itself, but rather a step in preparing theory for practice. This deliberation began
with the process of problemation, and the problems cited in the first chapter must be
juxtaposed to the reading "theories" that have been examined. The bulk of the
problems are rooted in the conflict between the assumptions and values of modern
consciousness and those that attend the phenomenon of miracle. It would appear that
the dialogical approach may provide particularly effective ways not only of resolving
this conflict, but of satisfying the religious "hunger for wonders" (Holtz and Rauch).
The leading proponent of this approach is Martin Buber, and we will examine in
depth his reading of biblical miracle stories and its roots in his dialogic hermeneutical
approach.
Buber`s dialogic approach is clearly exemplified in his interpretation of biblical
miracles and of the stories in which they appear. In his emphasis on the experience of
the miracle, Buber shows how the participant or witness carries on a dialogue with the
surrounding events. In Buber`s opinion, the unique situation that is described in
supernatural terms does not in fact deviate from the norms of nature and history, but
the witness experiences it as a wondrous event, and his "objective enthusiasm" is his
share in the dialogue that is taking place. As to the reader, he is called upon to pay
close attention to verbal clues that impart hidden meanings, such as key words, in
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order for him to hear the "spokenness" of the text, and enter into his own dialogue
with it. This enables him to intuit the experience himself, as it were to relive it, but on
his own terms, such that he may re-experience it in different ways on different
occasions. Nevertheless, the reader according to Buber must subject himself to the
patterns, allusions, and contents of the text, and should not read into it what is not
there. This approach resolves the difficulty that the modern reader has in believing
miracle stories, inasmuch as no supernatural event is assumed to have taken place. At
the same time, however, the religious significance of the "miraculous" event is
preserved, indeed focused and enhanced, for both the original participant and the
modern reader.
When Buber`s approach is presented by subject matter experts to representatives
of the teachers and of the traditional milieu, it is likely to encounter resistance: does
Buber deny the actual occurrence of the splitting of the Red Sea, or of the ten
plagues? And if so, is he not negating the belief in an omnipotent God? Can the
Orthodox world accept into its midst – and school system – an unorthodox thinker?
We address these misgivings by noting the numerous references to Buber`s
biblical readings cited in the writings of the respected Orthodox author and biblical
scholar, Nechama Leibowitz. Indeed, despite serious differences between the religious
points of departure of Buber and of Orthodox readers, there are significant points of
contact between their approaches. Buber held the Bible in great esteem and awe, and
he believed in the eternity of the covenant between God and Israel, and in the
relevance of the Bible to modern man. Hence, Orthodox readers such as Nechama
Leibowitz are likely to find much of Buber's biblical interpretation both congenial and
instructive. Nevertheless, even if Orthodox teachers and educational leaders are
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persuaded of the value in Buber`s teachings for the mamad, it would be necessary to
"translate" some of Buber`s thought into language and terms accessible to that milieu.
Chapter 6: The deliberation up until this point has centered largely around the subject
matter – both "pure" biblical content, as well as different hermeneutical options that
can contribute to the teaching of biblical miracle stories. We define the latter as
"supportive" material. Now it is up to the representatives of the students to help
determine the age when students attain the ability to apply non-literal reading
strategies to biblical miracle stories. The metaphoric and dialogic approaches to
miracle stories demand of the reader/student a certain degree of abstract thinking, as
well as the ability to consider simultaneously more than one interpretation of the
story. In addition, these approaches are designed to evoke emotions such as
amazement, awe, fear, dismay, and identification, which may be inappropriate for
children of a particular age or stage of development. We will use the term "multidimensional" to refer to the kind of learning that takes into account a "higher order" of
thinking and emotion, and that includes the weighing and evaluation of several
cognitive and emotional options.
Various schools of thought have addressed the question of cognitive and
emotional preparedness for learning, and two in particular appear to be helpful in
determining the proper timing for multi-dimensional learning: the developmental, and
"philosophical" schools.

(a) The developmental school posits that children`s

cognition and emotion develop through progressive and orderly stages, proceeding
from the simple to the complex. Intervention by outside parties will have little impact
on expediting the child`s abilities or achievements, because his growth is governed
by an internal dynamic and by age. According to many developmentalists, there is a
strong correlation between cognitive and emotional growth, exemplified by the way
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that a child who has reached a certain cognitive level tends to be "caught up" in ageappropriate material and to develop strong motivation (emotion) to delve further into
it. This desire, in turn, promotes more successful learning. Since multi-dimensional
learning demands abstract

thinking and emotional motivation, it cannot be

successfully carried out until the child has reached the appropriate cognitive level,
namely adolescence. (b) The "philosophical" school rejects the idea of a clear-cut,
stage-related development of the child`s cognition and emotions. Children can handle
certain kinds of abstract thinking

at a very young age, and their thoughts and

emotions can be encouraged and stimulated by adults. Therefore it is impossible to
predict when a child will be capable of multi-dimensional learning. The teacher may
encourage more complex learning by stimulating the child`s creativity, emotion,
curiosity, and sense of wonder.
Egan`s educational theory of learning would seem to combine aspects of both
schools of thought, though he is closer to the philosophical school. He argues that at
different stages of development, children make sense of reality in different ways, and
that the story form, a structure embraced by every human culture, is particularly
helpful in enabling the child to locate meaning in his world. Children do not
necessarily proceed from concrete to abstract thinking, but rather engage in different
kinds of abstract thinking as they grow, and adults can enhance their learning by
stimulating their emotions, curiosity, and creativity.
Members of the curricular committee may very likely find Egan`s theory
particularly relevant to the teaching of biblical miracle stories, inasmuch as it accords
great importance to "master stories", foundational stories within every culture that
contain its myths and collective memory. Several key biblical miracle stories clearly
serve as "master stories", and Egan's ideas provide a powerful model for
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understanding their educational value. In sum, the variety of theories regarding
children`s cognitive and emotional development support a range of possibilities
regarding the age at which multi-dimensional teaching is possible and advisable.
Chapter 7: In the final stages of deliberation, committee members combine theory and
practice by applying the ideas developed in previous chapters to a specific miracle
story, the story of the sun standing still in the book of Joshua, chapter 10, verses 8-14.
The subject matter expert applies the three reading options to the text. The literal
reading relies mostly on peshat-oriented exegesis, attempting to reconstruct the
objective historical event described in the text, and seeking harmonistic solutions for
first-order questions. The metaphoric approach exploits some of the first-order
questions emerging from the text, as well as drawing upon a selection of midrashim,
encouraging the reader to exercise his imaginative faculties when analyzing the story,
especially in the search for hidden meanings. As opposed to the first approach, this
hermeneutic option accords dominance to questions of the second order. The dialogic
approach operates in a similar fashion, but directs the reader to the eternal
"spokenness" of the story in order to stimulate a dialogue with the text. (As to the
relative advantages of each approach, see below.)
Chapter 8: In the final chapter we consider the role of the teacher in applying the
suggested hermeneutical options to the teaching of biblical miracle stories. No
educational theory can succeed without the cooperation of the teachers, and therefore
translating theory into practice includes weighing teachers` willingness to experiment
with new curricula. We have already noted the natural conservative bias of teachers
against innovative educational ideas, and particularly in the mamad. On the other
hand, research has shown that teachers of limudei kodesh (=sacred subjects) in Israeli
public schools wish to engage their students on a deeper level than just knowledge,
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and aspire to make the contents of these subjects relevant to students` lives. The key
to influencing teachers to consider new kinds of teaching is to engage them in
reflective thinking about their teaching methods and about other aspects of their
educational situation. If teachers are persuaded that they will have a more beneficial
effect on students and on their religious outlook both in the short and in the long term
if they adopt alternate teaching approaches to the biblical miracle story, they might
agree to enter into a reflective process. Inasmuch as teachers do not naturally or
automatically think reflectively, it is necessary to train them to think in this way, and
we suggest ways of implementing this training, using concrete examples. However,
just as coercion is both ineffective and morally dubious in the teaching of children, so
it is the case in the pre-service or in-service training of teachers; hence teachers must
be addressed in language that corresponds to their thinking patterns and worldview.
The key to doing this in the mamad is to present a range of traditional Jewish sources
that (a) advocate innovative thinking, and (b) incorporate in their exegesis metaphoric
and dialogic approaches to the biblical text.
In the final stage of the paper, we demonstrate how reflective thinking can be
applied to the three hermeneutical options posited in the previous chapter.
Representatives of the commonplaces scrutinize the various readings in order to
ascertain their appropriatenes for the teachers, students, and milieu of the mamad.
They determine (a) the hermeneutical underpinnings and assumptions of each option
as applied to the particular story under discussion, (b) the theological message of each
approach, (c) the learning skills that might be acquired from the adoption of each kind
of reading. On this basis they will make a judgment as to the usefulness of each
approach in the educational setting of the mamad. In order to decide upon the final
curriculum, committee members weigh various options, including the adoption of one
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approach, or alternately adopting an eclectic approach in which elements from several
theories are combined. They may well discover that a particular theory is appealing,
but may not be entirely suitable for the mamad. In this case, the committee, together
with other experts, will have to "translate" and adapt the theory to the reality of the
educational situation.
Ultimately, any curriculum that is adopted must be tested in the classroom and
evaluated as to whether it meets the challenges of the commonplaces that were
diagnosed by the committee in the initial stages of the deliberation.
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