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הלימודהשבועי:ספריהתנךוסידורן 
שלום,
השבוע נתחיל סדרת דפים העוסקת בספרי התנך .הסוגיה נמצאת בפרקנו אגב המשנה הקובעת שאין לחלק את כתבי
הקודש .נתח הגמרא לא גדול אבל הדיון בו אורך זמן ומהווה מעין מבוא למקרא.
שבוע טוב

הלימוד השבועי
דף יג עמוד ב 'תנו רבנן מדביק אדם'  -יד עמוד א 'כותבי ספרים שבירושלים עושין ספריהם'.
נדלג על סוגיה העוסקת בחיש ובי גודל ספר תורה וגודל ארון הברית שהיה במקדש ומה היה בתוכו (חזרו לשם רק אם
יספיק הזמן)
דף יד עמוד ב 'תנו רבנן סדרן של נביאין'  -טו עמוד א 'נחמיה בן חכליה'

תנ"ך בכריכה אחת


מדביק אדם תורה נביאים וכתובים  -מהן הדעות השונות? נסו לתת הסבר לכל דעה? האם לדעתכם מדובר
במחלוקת טכנית העוסקת במנה הפרטי של ספרים או במחלוקת מהותית העוסקת בקדושה?



מבחינה טכנית – חשבו מהי צורת הספר המדוברת  -גלילה או דפים מחוברים (כמו היום)



בייתוס בן זונין
הוא אינו חכם ,אבל מופיע מספר פעמים בחז"ל כמי שחכמים ואף הנשיאים מצויים אצלו – כנראה היה גביר .ראו
למשל תוספתאפסחיםפרקיהלכהיב
מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו מסובין בבית ביתוס בן זונין בלוד והיו עסוקין בהלכות הפסח כל הלילה עד
קרותהגברהגביהומלפניהןונועדווהלכולהןלביתהמדרש 
o

מה ניתן ללמוד היסטורית על מציאות ספרי תורה מכך שהביאו ראיה דווקא ממנו ולא מחכמים .ומכך
שבכלל נצטרכו להביא ראיות מאירועים מיוחדים.

סדרן של ספרי התנ"ך


השוו את סדר נביאים בבריתא לזה שבתנכים שלנו – השוו גם לתנ"ך קורן המסודר ע"פ כתבי יד לנינרד וגם
לתנ"ך חורב המסודר ע"פ כתר ארם צובא – .מהם ההבדלים?



אולי כדבר ראשון  -מקובל שיש בתך  42ספרים – ספרו אותם – כיצד מגיעים למספר זה?



מה ההגיון בסדר ספרי המקרא? נסו לשער מה היו השיקולים בקביעת הסדר  -האם עולים בקנה אחד עם
השיקולים המוזכרים בסוגית הגמרא?



הדיון בגמרא בסדר הספרים יכול להיות מובן ע"פ השוואה לסידורן בתרגום השבעים (תרגום השבעים משקף
כנראה את המקרא שהיה בידי יהדות ההלניסטית באלכסנדריה במאה השלישית לספירה – הוא נתקדש בידי
הנוצרים כברית הישנה וכולל גם ספרים נוספים הנקראים הספרים החיצוניים)
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מתוך :מבוא למקרא האונ' הפתוחה:
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משה כתב ספרו וספרו של בלעם


כתיבת התורה ע"י משה היא העמדה המסורתית ומולה עומדת ביקורת המקרא הטוענת על מקורות שונים – לא
ניכנס לסוגיה סבוכה זו רק נביא מתאבן לגישה הנסה להחזיק את שתי הגישות:
מתוך מאמרו של הרב מרדכי ברויאר ז"ל 'על ביקרת המקרא' (המאמר כולו נמצא באתר דעת)

גישתושלפרנץרוזנצוויג-ברםזכורלטובאותוהוגהדעותגדול,פרנץרוזנצווייגשמו,בעלספר"כוכבהגאולה",
שהתריעעלהטעותשלהגישההזאת.הואשעמדוהעמידעלכךשהתורהאינהרקלקטיצירותיהםשלמחבריםשונים,
אלאהיאבראשוראשונהספרושלהעורךשליקטאתכלהיצירותהאלה.והעורךהזהבוודאיהכיראתהסתירותשבין
היצירות.אףעלפיכןהואראהלנכוןלכנסאותןולצרףאותןולהפוךאותןליצירהאחת.ומכאןשהואהיהסבורשיצירות
אלהיכולותלהתקייםכאחת,ולאמתושלדבראיןהןסותרותזואתזואלאמשלימותזואתזו.ולפיכךאיןזהנכון
לקרואאתמקורותהתורהכיצירותעצמאיות;אלאישלקרואאתהספרהמצרףאתהמקורותהאלהליצירהאחת.רקזה
הואספרהתורהשנמסרלנומידיהעורך.ועלינולפרשאותועלפידעתהעורךועלפיהמשמעותשהואנתכווןלה.והעורך
שיצראתהספרהזהראוילהיקרא"רבנו";שהרימידיוקיבלנואתספרהתורה,והואהמלמדתורהלישראל. 
ורוזנצווייג הוסיף על כך דרך שנינות וצחות.ספרי הביקורת נוהגים לסמן את העורך באות  Rשהיא קיצור של Redactor
(=עורך).אולם אם מחליפים את האות הלטינית באות ר'העברית,היא תהיה קיצור של "רבנו".ואכן זהו השם הראוי לו.
כיהעורךהמסומןבאותRאיננואלארבנו.


פרשת בלעם
מדוע יש לציין במפורש שמשה כתב ספרו של בלעם? הרי דברי בלעם הם חלק מהתורה?
תשובות שונות :התחילו ברש"י וראו גם:

ריטב"אעלסוגייתנו 
והאדאמרינן(לעיל)במשהשכתבספרוופרשתבלעם,נראיןדבריהאומריםשאיןזופרשתבלעםשכתובהבתורהדההיא
הקב"הכתבהכשארהתורה,אלאפרשהבפניעצמההיאשכתבוהאריךבהיותרוהיתהמצויהלהם .

של"הלפרשתבלק(הרבישעיההורביץ) 
בזהיתבארמהשאמרו(בבא-בתראשם),כתבספרוופרשתבלעם,שלאתאמרשהגיעלמשהרבינועניןבלעםמצדכי
הקדוש ברוך הוא הגיד לו,והוא כמו שאנו לומדים ספרי הנבואה מפי רבי ואנחנו יודעים דבריהם,אבל אין אנחנו נביאים
ולאבנינביאים,ואיןאנחנומשיגיםמהשהשיגוהם,רקשאנחנומביניםדבריהםמפימלמדשלמדאותנודבריהם.לאכך,
אלא משה רבינו ע"ה השיג מה שהשיג בלעם בענין נבואה על העתיד לישראל וכל הברכות .זהו ענין כמו שכתב כל
התורהמצדהשגתנבואתו,כןעניןפרשתבלעם.

תהלים 


מה פירוש שדוד כתב על ידי עשרה? מי כתב?
o

פרשנות יחודית יש לרב סעדיה הגאון –

מתוך:ארבעגישותלספרתהלים/פרופ'אוריאלסימוןעמ' 11
רב סעדיה גאון עובר בשתיקה גמורה על דברי חז"ל ,לפיהם השתתפו עם דויד "עשרה זקנים"בחיבור מזמורי תהילים .
בניגוד לעמדתם זו אין רס"ג רואה באנשים הנזכרים בכותרות המזמורים משוררים מחברים אלא מזמרים גרידא ,ואי לכך
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הוא יכול ליחס את כל ק"ן המזמורים באורח בלעדי לדויד  .יתירה מזאת  :בעוד שבעיני חז"ל היו המזמורים בחזקת
תפילות שנאמרו ברוח הקודש ,שולל רס"ג תפיסה זו בתוקף רב ,ומשתדל להוכיח שצורתם המזמורית אינה אלא לבוש
ריטורי חיצוני  ,ושלאמיתו של דבר הספר כולו אינו אלא דבר ה' אל דויד  .תפיסה חדשנית זו של ספר תהילים כמעין
תורה שנייה שניתנה לדויד הנביא  ,נועדה — כפי שהראה כבר משה צוקר — להשמיט את הקרקע מתחת לאמונה
הקראית,לפיהספרתהיליםהינוסידורהתפילהשלעםישראללדורותיו .


חזקיהוסיעתו 


חזקיה וסיעתו נזכרים במשלי כה .מדוע הספרים שכתבו לא מיוחסים לשלמה? מה הכוונה כתבו?



תקופתו של חזקיהו מקבלת בסוגיה דגש מיוחד – הן בכתיבת התנ"ך והן בסדרן של נביאין שמזכירים את
הנביאים שניבאו בתקופתו – מדוע מה מיוחד בתקופה זו?
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