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  ביקורת ספר: ע' דרשוביץ על המגילה של שפירא 
  אילן-מאיר בר

Idan Dershowitz, The Valediction of Moses: A Proto-Biblical Book, Tübingen: Mohr 

Siebeck, 2021, 217 pp. 

שקרה  , אך זה מה  New York Times-לא בכל יום זוכה חוקר צעיר במדעי היהדות שספרו יזכה לסקירה אוהדת ב

בימים אשר  תון  י, עשל דרשוביץהחדש  ספרו  סקירה על  תון הנ"ל  יהע  פרסם  11.3.2021-לד"ר עידן דרשוביץ כאשר ב

ת וההיסטוריה כפי שהם ניכרים בספרו של יחקר המקרא, הלשון העבררחוקים מאד מהעוסק בנושאים  כתיקונם  

עניין ציבורי, גם אם  -הספר למושאכך הפך  תונות הישראלית, וים בעגהחדש  הדהד הספר    שבועכעבור    .דרשוביץ

תונות,  ילעהנושא העומד במרכזו של הספר המדעי אינו זר  תונות היומית. יחד עם זאת,  ילשעה קלה כדרכה של הע

  והיא שבתה את דמיונם של רבים.  ,שנה  138תונות היומית מזה  ידופן המהדהדת בע-לפנינו תופעה יוצאתלמעשה,  ו

שב הנושא למקומו הטבעי:   ההנספור מאמרים וספרים, ו-איןנכתבו במשך השנים  העומד במוקד הספר קסטטעל ה

בדמותו  מפיחה את האש  ו רוח חדשה  באה  מרתק ושנוי במחלוקת המושך אש מחקרית הממאנת להיכבות, ועתה    דיון

  1של ספר חדש על פרשייה ישנה. 

וילהלם שפירא לפני עולם המדע בבשם    יהודי מומרקת עומדת מגילה שהציג  ובמוקד המחל אשר  ,  1883-מוזס 

שפירא סבר כי המגילה עתיקה, אך בבקשו לא פחות ממיליון פאונד אנגלי תמורתה. לדבריו התגלתה בעבר הירדן, 

מעין   ותוכנה הכיל  ,בעברית עתיקה  ותכתובהמלה    2000-פחות מלא קבע בוודאות את זמנה. במגילה שהציג היו  

. במשך ושל הברכות והקללות  , של 'שמע ישראל',נוסח 'חדש' של עשרת הדברותהכולל  ,  תקציר של ספר דברים

וועדות ואולם,    כשלושה שבועות נהרו אלפי אנשים למוזיאון הבריטי להתפעל ולבחון את התגלית החדשה. שלוש 

זאת  , ומקצועיות, ללא תלות ביניהן, קבעו כי מדובר בזיוף .  לאחר מכן  כחצי שנהשלח שפירא יד בנפשו  בעקבות 

  2014בשנת  סרט, ואכן  מחקר כי אם גם  דברי  והניבו לא רק מאמרי עיתונות ועל הקוראים,  אירועים אלו הילכו קסמים  

  ללא יומרה אקדמית.  ף כי, אפרסם ספר על כך  בעקבותיוסרט יפהפה על הפרשה, והפיק הבמאי יורם סבו 

דעת -שכן אדם בר  , בכלל  החוקריםומעיני הציבור,  מהרה  -עדדעכה ונעלמה    1883- המהומה האקדמית שהחלה ב

, נזכרו החוקרים כי סיפור דומה 1947-של מגילות קומראן ב  גילוין  כמה שנים לאחראינו אמור לעסוק בזיופים. ואולם,  

הם  ורים,  של החוקעל החלטות הקודמות    מערעריםאירע בעבר, אלא שאז התברר כי המגילה אבדה. לפתע קמו  

בכירי החוקרים בני הזמן  ובהיעדר המגילה האבודה דחו  קת פרצה מייד,  וטענו כי המגילה אותנטית, אלא שאש המחל

- נמצאו מתיעדיין  הידועה והמוסכמת: המגילה של שפירא זויפה. אכן,    החלטה את טענות האותנטיות ושבו ותמכו ב

מעט שתמכו באותנטיות של המגילה, אלא שהם באו משולי המחקר, ולא הצליחו לשכנע את הקהילה האקדמית כי  

אך חובה להודות על בשל אופייה החריג והמרתק,  זו  מדובר ביצירה אותנטית. ברבות השנים שבו לעסוק בפרשייה 

  והתעלומה בעינה עומדת. . 2021-וכלה ב, 1956-עבור ל, 1883האמת כי לא הרבה השתנה מאז 

מעורר , ובספרו הראשון לאחר הדוקטורט, אותו קיבל מן האוניברסיטה העברית, הוא  למקרא  עתה בא חוקר צעיר

, כאשר ניתן לסכם את טענותיו העיקריות כך: א) המגילה של שפירא אותנטית; ב) המגילה  פרשייה ישנה באור חדש

הוא הנוסח הגרעיני  ומימי בית ראשון, לערך מן המאה השביעית לפנה"ס,  קדום שמוצאו    טקסט של שפירא אינה אלא  

ממנו נוצר, בתהליך ספרותי מורכב, ספר דברים. ייאמר מייד כי אין חדש בשתי טענות אלו. ראשית, טענת האותנטיות  

ת, הרעיון כי . שנימאוחרים יותר, ובהם: אלגרו ומנצור, הצטרפו אליו, וחוקרים טען שפירא מן ההתחלהשל המגילה 

, אין חדש בספר החדש. ואולם,  לכאורהשל ספר דברים הוצע כבר עם פרסומה של המגילה, ו  Ur-Text-מדובר ב

  החידוש אינו בטענות עצמן, כי אם באופן בו הן נטענות.   ;האמת היא שונה במקצת

 
מספר. כאן יובא אך מעט  -מחקרית, מאמרים לאין-שנה נכתבו על המגילה של שפירא, בעיתונות המחקרית והבלתי  138במשך   1

 ; עירית שלמון (ואחרים), זיוף אמיתי: חייו וזמנו של זייפן העתיקות מוזס וילהלם שפירא, ירושלים תש"סהמחזיק את המרובה:  
Fred Reiner, ‘Tracking the Shapira Case’, The British Library Journal, 1995. 

The lost book of Moses: the hunt for the Chanan Tigay, ; https://www.bl.uk/eblj/1995articles/pdf/article8.pdf
world's oldest Bible, New York, NY: Ecco, an imprint of HarperCollins Publishers, 2016.  
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ל שפירא, והן ביחס לנוסחו  מגמתו של הדיון להלן היא לסקור את הכתוב בספר, ולעמוד על ערכו, הן ביחס למגילה ש

ייבחן הספר  בשלב השני ., פרק אחר פרקיוצג הספר בפני הקורא בשלב הראשוןהמשוער והקדום של ספר דברים. 

ו התורפה שלו,  ביקורתי, כאשר נעמוד על נקודות  חמקו  באור  נתונים אשר  לקורא, בפעם הראשונה,  יוצגו  לבסוף 

זמנה של המגילה של שפירא   לקבוע אתעד כה, נתונים אשר יסייעו    מעיניהם של גדודי החוקרים שעיינו במגילה 

ללא כל   המגילה של שפירא  סוף, ניתן יהיה באמת ובתמים להתחיל לחקור את- בכך, סוף.  יאפשר ערעורבאופן שלא  

  סריקי שנתלו בה עד כה. -הבוקי

  סקירת הספרא. 

המסתיימים ברשימה ביבליוגרפית ושלושה אינדקסים מבוא מובאים בספר עוד שמונה פרקים  -לאחר הקדמה ופרק

  שונים המסייעים בהתמצאות בספר. 

אשר עשה הון ממכירת ממצאים  הפרק הראשון אינו אלא מבוא לספר כולו, ובו מובאים בקיצור תולדותיו של שפירא,  

ומואביים שהתגלו כמזויפים בט  מסחרו,  למוזיאון הבריטי  רם באה פרשיית  בכתבי יד אשר סיפק ספרים חשובים 

לכנות את    המגילה לעולם. דרשוביץ סוקר את הטענות המערערים כנגד האותנטיות, ומפריך אותן אחת לאחת, וניתן

  . הכחשת המכחישיםפרקו זה כ

אשר שפירא הכין לעצמו בטרם הצגתה  מוקדש להצגת תגליתו של דרשוביץ: דפי טיוטה ובהם תעתיק המגילה    'פרק ב

מ'  אשר מסרם לד"ר  ,שטראקה' לפרופ'  את דפי הטיוטהשתו של שפירא הפרשה מסרה אלעולם המחקר. עם שוך 

מזויפת  -שניהם הביעו את עמדתם החד  –שניידר  שטיינ את דרכם    –משמעית כי המגילה  ודפי טיוטה אלו מצאו 

קהל   בפני  לראשונה  עתה  מוצג  במגילה  הטקסט  של  זה  מוקדם  תעתיק  בברלין.  הפרוסית  המלכותית  לספרייה 

הלומדים, וצודק דרשוביץ בעמדתו כי דפים אלו מוכיחים כי שפירא לא זייף את המגילה. יחד עם זאת, אין לשכוח כי 

גם חברי הוועדות המדעיות, אשר בחנו את המגילה בזמנו, הכירו את הדפים הללו, ולמרות כן לא היססו לומר כי 

ר לאפשרות שמא מישהו אחר זייף את הטקסט,  באשו הטקסט מזויף מבלי להטיל על שפירא את האשמה במישרין.

כי אין כל הגיון להניח שמישהו    – (מבלי שציין זאת)    בעצם, בצטטו את שפירא  – משכנע  זו באופן  דוחה דרשוביץ טענה  

  עבור פרוטות. אותוואחר כך ימכור  ,ישקיע זמן וממון בזיוף

בר ולפיה שפירא מכר למוזיאון הבריטי כתבי יד מעיר דרשוביץ על עובדה הידועה משכ  34בעמ'  בדרך אגב ייאמר כי  

מביע עמדה שנשמעה בעבר ולפיה דרשוביץ    (אוסף כתבי היד הקראיים של המוזיאון נקנה ממנו).  מתימן וממצרים

, בשעה בה טרם התפרסמה הגניזה  קהיר)ב(ולמעשה, מוטב: מבית הכנסת הקראי    בכתבי יד מן הגניזהשפירא סחר  

  2מחייב בירור בפני עצמו.בעולם, ועניין זה 

קפיצה מחשבתית ביחס  עושה  הוא  ג'    בפרקאך  עד כה סיפק דרשוביץ הוכחות נסיבתיות לאותנטיות של המגילה,  

בספרו של מעטים שטענו שהמגילה של שפירא אותנטית (והם מנויים  -לכל קודמיו. כידוע, גם לפני דרשוביץ היו לא

התבטאו במלים כמו: היתכנות,    קודמיו של דרשוביץות בתחום הסבירות.  ), אלא שכולם טענו טענ29הע' דרשוביץ,  

או ניתוח ספרותי כלשהם    אפשרי, סביר להניח, וכיוצא בכך, אך למרבית הפליאה הם לא ביצעו השוואה פילולוגית

תיו הוא תומך  אינו טוען בלשון אפשר כי אם בלשון וודאי, ואת טענו  , בניגוד לקודמיו,דרשוביץ  .כדי להוכיח את עמדתם

; להוציא ביקורת של העמוד  (ביקורת העוסקת בטקסט המופיע בחלקו 'הגבוה'   בביקורת הגבוהה של ספר דברים

  של העמוד). 'הנמוך'הרשומים בחלקו  ,רסהנמוכה העוסקת בחילופי ג

הקרוי   , 41המכיר את פרשת שפירא על בוריה ימצא כי החלק המחקרי בספרו של דרשוביץ מתחיל בפרק ג' בעמ'  

של ספר דברים    – בה רואים טקסטים שונים אחד לצד, או מתחת, לשני    –'ניתוח פילולוגי'. באמצעות תצוגה סינופטית  

טוען,  דרשוביץ  ים.הבדלים בין הטקסט מספר דוגמאות בהן ניכרים לעומת 'קיצורו' במגילה של שפירא, בוחן החוקר

הנוסח הקצר שבמגילה  עשויה להסביר את    ספר דבריםשל  ביקורת הגבוהה  והיא שהטענה שאינה מובנת מאליה,  

, הרבה אחרי התגלותה של המגילה של שפירא, וללא תלות בה, חוקריו 20-19. כלומר, במהלך המאות של שפירא

מסוימות מלים  כי  העירו  דברים  ספר  צירופישל  או  דרשוביץעריכה-תוספת  יםנרא  מלים,-,  שימוש  .  משני -עושה 

נעדרות ומראה כי אותן מלים שהצביעו עליהן החוקרים כתוספת, הן המלים ה  ,בחידושי המחקר של חוקרי ספר דברים

שעמד לפני עורכיו של  המשוער  הטקסט הקדום  הוא  ,  Ur-Textכי המגילה מייצגת    מסיק החוקרמכאן    . מן המגילה

 
:  הגניזהאילן, '-קודם לכן. ראה: מ' בר, אך ספרים ממנה נמכרו ואף נדפסו 1896-גילוייה 'הרשמי' של הגניזה הקהירית היה ב   2

  . 137-121' ', עלי ספר, כג (תשע"ג), עמוורטהיימר אנטונין פיאוס
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, אך השאלה הנשאלת היא האם באמת  מאלףיג דרשוביץ הוא  שמצספר דברים. חובה להודות כי חלק מהדוגמאות  

  המסקנה של דרשוביץ מניתוח טקסטואלי זה היא המסקנה ההכרחית היחידה מהשוואות אלו.

' מוקדש לזיקת הגומלין הטקסטואלית בין קטעים שונים במגילה של שפירא לבין ספרי התנ"ך השונים. תחילה  פרק ד

ועוד. כידוע, ספרות   , תהלים אירו את רושמן בספרי המקרא, כגון ירמיה, הושענדונים עשרת הדברות כפי שהן הש 

, ודרשוביץ נעזר בה על מנת להראות כי כשם שהדברות מופיעות בתנ"ך מחוץ  ענפה נכתבה על עשרת הדברות

. אין,  לעשרת הדברות בניסוחים מגוונים כך גם במגילה של שפירא מופיעים הציוויים השונים שלא בצורתם הקנונית

ו מכל היא העובדה שדיונו של דרשוביץ בעשרת הדברות מתעלם    המפליאלמעשה, חידוש בדבריו של דרשוביץ, 

'אנכי אלוהים אלוהיך'.    :עבול דברה במענה קכבמגילה של שפירא זוכה    הן, שכןמהעיצוב הטקסטואלי המיוחד של

שוכנע כי נוסח זה קדם לנוסח המסורה, אמור היה  הואיל ומענה זה הוא מעין פזמון חוזר אחרי כל דברה, ודרשוביץ מ

בוצעו   האמנם עשרת הדברות  המסורה,    כשירתחילה  הדיון להבהיר  בנוסח  שקוצר  להיפך,  עד  אין או שמא  אך 

  כלל. הז נזקק לדיוןדרשוביץ 

סורה לאחר מכן דן דרשוביץ בטקס הברכות והקללות בהר גריזים ובהר עיבל, תוך עמידה על השוני שבין נוסח המ

בסדר השבטים אשר הופיעו (אך ורק) השינויים בנוסח הם רבים, ודרשוביץ דן  המופיע במגילה של שפירא.זה לבין 

. ביחס לכך)  התנאיםמחלוקת    בלעדיבטקס, בתיאור המקום המדויק בו התקיים הטקס (בו נדונה עמדת אוסביוס, אך  

הניכרת    למעשה, דרשוביץ דומה  עם תופעה  'מתכתב'  המסורה  מנוסח  השונה  במגילה  השבטים  מניין  כי  מראה 

שפירא   של  המגילה  כי  לעמדתו  חיזוק  אלו  בקשרים  רואה  דרשוביץ  מקומראן.  ובטקסט  המקרא,  ובחקר  במקרא 

  הקדום לספר דברים כפי שהוא מוכר כיום.אותנטית, וכי היא טקסט 

,  ןדיוהכן במהלך  קודם ל  המסקנות שהוסקוחזרה על כל  , למעשה,  והוא קרוי 'מסקנה' ואין בו אלא עמוד וחצי,    פרק ה'

לפיה למגילה של שפירא כמעט אין דבר במשותף עם תופעת המקרא המשוכתב, תופעה הניכרת    הקביעהלמעט  

  מקרא' נוספים.-יבקומראן. בנוסף סבור דרשוביץ כי הטקסט במגילה של שפירא היה ידוע ל'סופר

אל היא לשונאית, ושמו של דרשוביץ -אך הואיל ופתאל,  -יחד עם נעמה פתמצוין כי הפרק נכתב  פרק ו'  הכותרת ל-בתת

לבחון את הפרופיל הלשוני של   מוזכר בפרק בגוף שלישי, מסתבר להניח כי היא הכותבת את הפרק. הפרק נועד

ב שפירא. הטקסט  נדונה הא  מגילה של  הראשון  דובשלב  כיווצי  סיומת  -ורתוגרפיה:  לילה),  ולא  ללה  (כגון:  תנועה 

שייכות בגוף שלישי רבים (שכנו ולא שכניו), באמצעות הקבלות למכתבי לכיש וחרסי שומרון. כמו כן נדונות מליות 

יד של הספרות -(אך לא לכתבי  המחוברות למלים הבאות אחריהן, כגון: לאתרצח, תוך השוואה לארמית ואוגרית

התחביר של המגילה נדון אף    . אנכ ולא אנכי; ישכר ולא יששכר)כגון:  (. בנוסף נדון הכתיב של מלים שונות  ית)הרבנ

), תוך השוואה לעברית המקראית, ולממצא הארכיאולוגי 'ויצאו בעת ההיא בנות מואב'הוא באמצעות 'חריגים' (כגון: 

מי:  כגון( כתובת  עג'רוד,  כונתילת  חשביהו,  מצד  ערד,  ספירהשעמכתבי  כתובות  להראות  ,  מגמה  מתוך  והכל   ,(

  שהעברית המשתקפת במגילה היא עברית מימי בית ראשון.

, ואף שבכותרת לפרק ניתן התואר 'נספח',  130-96יצוין כי לנושא הבלשני מוקדש הפרק הגדול ביותר של הספר, עמ'  

דיון ההבלשני ליווה את המגילה מראשיתה, והרי שלמעשה הוא מהווה את אבן היסוד של הספר. בנוסף, הדיון  

מהם: א) הדיון הנוכחי הרבה יותר מפורט, מעמיק ומסודר; ב) בעוד שכל   נבדלהנוכחי נעזר בדיונים הקודמים אך  

הדיונים המוקדמים בלשונה של המגילה נועדו להציג את העברית במגילה כראייה לאופייה כזיוף הרי שעתה המגמה  

ג) עד כה, כל    כל הדיונים נועדו להוכיח כי מדובר בעברית אותנטית בת ימי הבית הראשון.היא הפוכה בתכלית:  

הטוענים כי המגילה אותנטית, התעלמו מלשונה של המגילה, בעוד שעתה הפכה העברית של המגילה להיות מנוף  

  להכרה כי מדובר במסמך אותנטי. 

רות שמדובר בההדרה טכנית בלבד יש בכך חשיבות הפרק השביעי בספר מציג את הטקסט במגילה של שפירא, ולמ

שנה, כך    138גדולה, וזאת בשל כמה סיבות. א) הטקסט התפרסם עד כה פעמיים: בספר גרמני ובעתון בריטי, לפני  

. ב) בספרות העברית שנכתבה עד כה על המגילה נוצרה עמימות  נגישות הטקסט למעוניינים היתה מוגבלת מאדש

הטקסט   –בניגוד לאגדות    –ה, והיו שתיארוה כ'אגדה קסומה' מבלי שיידעו את הקורא כי  ביחס לטקסט של המגיל

י לא ניתן לדעת מקורהתפרסם והוא ראוי לדיון. ג) הואיל והמגילה המקורית אבדה נמצא מי שטען כי בלעדי הממצא ה

של טקסט אינה נעשית על  פה לטענה שקרית מיסודה. קביעת זמנו -אם המגילה אותנטית אם לאו, ובכך ניתן פתחון

כתב היד הראשון שכתב הסופר,  פי האוטוגרף הוא  האוטוגרף של  ,  כי אם על פי תכונות    ,מחבר ספר יצירהכגון 

. עצם פרסומו של אשר הגיע לידינו בהעתקה המאוחרת מאות שנים לספר המקורי, לשוניות וספרותיות של הטקסט
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ר ערפל העמימות. ד) החוקרים הקודמים אשר טענו כי המגילה מוסָ וכך  מנגיש אותו לכל,  י במחלוקת,  נוהש  ,הטקסט

מנעו טוב  לא רק שמחציתו), ובכך    רק שלמנצור הביא צילום  אפילו  אותנטית לא טרחו להוציא לאור את הטקסט (

  , אלא החלישו את כוח טיעוניהם.מבעליו

מכל מה שנראה עד כה, בין לטוב  מהדורת הטקסט שמציג דרשוביץ היא אקלקטית ביסודה, והיא שונה, למעשה,  

אילו   ובין למוטב. דרשוביץ עשה מאמץ לשחזר את הטקסט, על קריאותיו השונות בידי אנשים שונים, ועל כך יבורך.

  דיינו. –  )235-(לא פחות מ הוציא דרשוביץ את הטקסט בלבד, על כל ההערות המלוות אותו

לאנגלי המגילה  של  הטקסט  לתרגום  מוקדש  השמיני  גינצבורג הפרק  ידי  על  בוצע  לאנגלית  הקודם  התרגום  ת. 

(ולגרמנית על ידי גותה), אך יתרונו של התרגום החדש הוא גלוי לעין. הטקט האנגלי שומר על חלוקת המלים לפי  

האורתוגרפית   במסורת  פסולה  (תופעה  המקורי  בטקסט  מפוצלות  העבריות  שהמלים  וכשם  העבריות,  השורות 

בניגוד לעבר בו היה נוסח   אורתוגרפית מקובלת באנגלית).  לות בטקסט האנגלי (תופעההעברית), כך הן גם מפוצ

להחריד של חוקרים, הרי שמעתה ואילך יוכל כל אדם להקיש בגוגל, והטקסט יתגלה  -הטקסט נגיש למספר מצומצם

  מול עיניו. 

כתבו בכתב העברי    ,סופריםהפרק התשיעי מיועד לשחזור הטקסט בצורתו המקורית, שכן הסופר, למעשה: שני  

או    Paleo-Hebrewהקדום:   את  חכמיםבלשון    עברי'כתב  'באנגלית,  לקורא  להראות  זה  בשחזור  החוקר  . מגמת 

אמצעי כיצד נראה הטקסט של המגילה.  -, וכתוצאה מכך לקבל רושם בלתיהטקסט בצורתו הקרובה למקור ככל שניתן

ביחס לכתב  ימים פונטים רבים להדפסה בעברית, או בלועזית, אך  תמלילים, קי-כידוע כיום לכל מי שמשתמש במעבד

עברית עתיקה הוא מוגבל למדי, וכתוצאה מכך, עבור  קיימת בעייה טכנית. מספר הפונטים, בשימוש ציבורי,  עברי  

קדומה-חדי עברית  בפאליאוגרפיה  אלו שהתמחו  החוקרים,  בין  להבחין    ,העין  בהם משתמש  עשויים  כי הפונטים 

). דרשוביץ שאינם זהים לחלוטין  נכתבה המגילה (ולמעשה, שני פונטים ץ אינם זהים בתכלית הדיוק לפונט בו  דרשובי

למקור', אך עלותו יקרה יחסית  -. אכן, ניתן לייצר פונט 'זההזה, ואין לבוא אליו בתלונות ביחס לכך  ליקוימתנצל על  

 נו וגמה, גם מי שרוחשות שפתותיו 'שמע ישראל' אילדלתועלת שבהפקתו, ואין לבוא בדרישות מוגזמות אל החוקר. 

(הנוסח שבמגילה הוא:   שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד ך: יודע בהכרח כי הטקסט במקורו נראה כ

חבל, אמנם, שדרשוביץ לא הציג בפני הקורא טבלה פאליאוגרפית ). שמע ישראל אלהמ אלהנו אלהם אחד

היתה    הבעניין זניח (מעטים הם יודעי החן שיזהו את הזווית המיוחדת ב  מעין זו שהציג גותה, אך נראה כי מדובר

המקורית  אות  ה על הוצאכנטויה).  רי"ש  של    תומי שעמל  החוזהלאור  גד  בהפקתדברי  הכרוך  כל  על  מהדורה    , 

, לא )םכיוצא בה , ועוד4 –  , תי"ו מתויגת5  – ן הפוכה"נו ים חריגים דוגמת(ובכלל זה, הפקת פונט התואמת למקור

  ; גם ברוך יהיה. וכל שלא להעריך את מעשהו של דרשוביץ שעשה הכל על מנת להשיב אבידה לבעליהא

רשימה זו מציינת את  , והיא ארוכה למדי.  184-175בסוף הספר מובאת רשימה ביבליוגרפית המשתרעת בין עמ'  

רית וחקר המקרא בכלל, תוך שימת דגש  ספרות המחקר שנכתבה על המגילה של שפירא, ספרות בחקר הלשון העב

על המגילה של שפירא הרבה  נכתבו עד היום על המחקר בספר דברים. כבדרך אגב תצוין העובדה כי, ככל הנראה, 

חלק ניכר מפרסומים אלו אינו מאמרים וספרים (באנגלית, גרמנית, עברית וצרפתית), אך כמובן,    10,000-מעבר ל

, חובביה המושבעים של המגילה  ואולם  .מדעי  רבמחק  ו שלישי, ולא היה צורך להזכירםעיתונאים מכלי שני א  אלא של

, ובהם: הלבנון, הצפירה,  שנה 138תונים מלפני יבע נויעייטובה לראשונים ו ויחזיקראוי ש –ורבים הם   –של שפירא 

 ה פרטים מהם נשזר סיפור-ועוד. המאגרים הדיגיטליים מאפשרים נגישות לפרטים ופרטי  , חבצלת,המליץ, המגיד

  המופלא של המגילה של שפירא. 

זיבק אשר מתגלה כתמיד כהוצאה מדעית  -עם סיום סקירת הספר אי אפשר שלא לשבח את הוצאת הספרים מור

להכיר טובה להוצאת ספרים שבמשך שנים  ועלינו    ,איכותית ביותר. הפקתו של ספר זה היתה רחוקה מלהיות פשוטה

צר לי לקבוע כי לא כל הוצאות  ת;  ּומן השבח באים אנו לגנו  רבות עומדת בפסגת הוצאות הספרים בתחום האקדמי.

  קנאת סופרים תרבה חכמה. אין אלא לקוות ש 3עושות את מלאכתן נאמנה. הספרים האקדמיות במדינת ישראל 

  

 
ַקְלֵעה,  -'בעקבות זיופיו של פירקוביץ' [ביקורת על: דן ד"י שפירא (עורך), מצבות בית העלמין של היהודים הקראים בצ'ּופּוט   3

צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, ירושלים תשס"ח,  -קובץ מחקרים: מכון בן –צבי -קרים: דו"ח משלחת אפיגרפית של מכון בן
  . 72-59), עמ' 2010(  14ס, עמודים]', קתרסי 536



5 
 

  ביקורת הספרב. 

ידפיס את ספרו כי דעתו תיתקל בהתנגדות עד כדי גרימת   לבל  הודרשוביץ כי חבריו ומוריו הזהירו  בפתח הספר כותב

תקדים (כמו הרבה  -נזק למעמדו האקדמי העתידי, וחייב אני להודות כי גילוי נאות זה של מצב הדברים הוא חסר

להביע את עמדתו, ודי אם ניזכר   דברים במגילה של שפירא). כמובן, אין זה מקרה ראשון באקדמיה בו מלומד חושש

על כל פנים, דרשוביץ הוא בבחינת    בכך שהן קופרניקוס והן דארווין השהו את פרסום ספריהם במשך הרבה שנים. 

סכנות. -כך שומה עלינו להכיר לו טובה על כי הוא נאות להשתתף במאבק אקדמי רבשום ה ועומד, ודווקא על תרֶ ּמו

  החוקר, את הנחותיו הגלויות והסמויות, ומה מכל דבריו ניתן לקבל או לדחות.מעתה נבוא לבחון את דברי 

שהמגילה של שפירא קדמה   –שהמגילה של שפירא אותנטית, והשני    –כזכור, עומד הספר על שני יסודות: האחד  

ביתר   בו טוען דרשוביץ את כל אשר נטען בעבר, אלא שהוא עושה זאת ,לספר דברים. נפתח, אפוא, בחלק הראשון

זה,  תוקף,   בשלב  ומנומקת.  מרוכזת  מתהחשיבות  בצורה  אכן, ׇבגילוי  מציתספר  שפירא.  של  הטיוטה  דפי  של  ם 

מספרות התקופה היה ידוע קיומם של דפים אלו, אך היה זה דרשוביץ אשר גילה אותם במוזיאון בברלין, ויש להחזיק 

. למעשה, לפנינו הרבה ראיות נסיבתיות  מיותריםהם  , מאמצי השכנוע של דרשוביץ  יחד עם זאת לו טובה על כך.  

אל לנו לשכוח כי  וגם בלעדי התגלותם של דפי הטיוטה של שפירא,  לכך שהמגילה של שפירא היא תגלית אמיתית,  

ה  ראייבדפים אלו    המלומדיםלא ראו  וועדות המקצועיות שבחנו את המגילה, ולמרות זאת  דפים אלו הוצגו בפני ה

כביכול של -. מן הסתם הם חשבו כי מי שיודע לזייף מגילה יודע גם לזייף דפים שהם טיוטהות של המגילהאותנטיל

  הפענוח של הטקסט. מה לא עושים כדי לקבל מיליון פאונד אנגלי?

קודם לדבריו כבר הייתי משוכנע באותנטיות   זמן רבש  כמיותרים נובעת מכך ערכת מאמצי השכנוע של דרשוביץ  ה

המלה  והתחלתי לדבר אתו על    ,לפני ארבע שנים פגשתי מלומד דגול  כמעטלא מהטעמים של דרשוביץ.  ולה,  של המגי

'אנך אלהם אלהך אשר    :בפתיחתן של עשרת הדברות בנוסח של המגילה בה כתוב),  ?ִת ּרֹ חִ (תנוקד: הֲ   'החרתך'

מארץ מצרים מבית עבדים).  חירותיך  הֲ (בכתיב מלא: אנכי אלוהים אלוהיך אשר    החרתך מארץ מצרם מבת עבדם' 

(התנשאות    עין ענה לי המלומד כי מדובר בטקסט מזויף, ומייד הלך לו מבלי לאפשר לי לדבר אתו על העניין-כהרף

ל אין צורך  : הזיוף הוא כה חצוף עד שכל1883-מ  . ציטוטאקדמית היא שעמדה לרועץ למגילה מאז ועד היום הזה 

גדולי ישראל, והמצוינים שבהם (ובתוכם: ר' עקיבא, ר'  בינותי בספרים והתברר לי כי  ,  והנה).  בכימאי שיבדוק אותו

יתר על כן;   מאיר, הרי"ף, הרמב"ם, הנצי"ב ור"ש ליברמן), הודו בטעותם, וביקשו מתלמידיהם שיתקנו את הוראתם.

בטחונו העצמי המופרז    –  העמיד אותם על טעותםואף הצלחתי ל  ולים,דגעל ברכיהם של מלומדים    תישגדל  מאחר

שהמגילה  , בהזדמנויות שונות,  לקחי-הודעתי לשומעילא חלפו ימים רבים, ו  4כלל.   של המלומד הדגול לא הרתיע אותי

זויפה במאה ה נמצא עדיין  קרי:  (  בוא לבית הדפוסהמתבושש לבספר    , ואף קבעתי את זמנה19-של שפירא לא 

לאמור,    5איש שמעו אותו.   0022-כמה חודשים, ולמעלה מתקציר דברי התפרסם בפודקאסט לפני  אגב,    .'בשיפוט')

  , וזאת בלבד,מן הבחינה הזאת . השנים האחרונות 138- ב מעט אנשים-ו לאכך חשבהמגילה של שפירא אותנטית, ו

דרשוביץ של  בדבריו  חידוש  בהכחשתאין  עוסק  בספרו  הראשון  החלק  שכן  נמצאו  ש  אלאהמכחישים,    ,  דבריהם 

  מפוקפקים כבר מזמן. 

הבעייה בספרו של דרשוביץ אינה בקביעה שהמגילה של שפירא אותנטית אלא בקביעת זמנה של המגילה, ועל כך  

האותנטיות של המגילה אלו אשר הכריזו על  ועד היום. חובה להודות כי    מגילהלא היתה תמימות דעים מאז התגלות ה

פק ראייה של ממש ביחס לאחיזה במציאות של המגילה, ואף לא לספק תאריך משוער של חיבורה,  לא הצליחו לס

'כנראה', 'מסתבר', וכיוצא בכך. לאמור, חלקו המלים:  הדגשת  בלומר היה שהמגילה כנראה אותנטית,    עווכל שיד

ב ואין  קודמיו,  דברי  את  מהדהד  של דרשוביץ  הספר  של  בעינֵ   והראשון  למעט  ממש,  של  הבטוחים חידוש  אלו  י 

מזויפתהש לערך   התחברה  לדעתו  , אשר. עיקר הבעייה בספרו של דרשוביץ מצוי בתיארוכה של המגילהמגילה 

אך עד    , שנה  138יכנס בעובי הקורה תצוין העובדה כי רעיון זה כבר נאמר לפני  לפני שנ.  במאה השביעית לפנה"ס

כי לא ייתכן שהמגילה כה קדומה,    –לשון שונים  - על סמך שיקולי  –אשר קבעו    בלשניםשל    בצורה  חומה מהרה נתקל ב 

לה אותנטיות,  המייחסים למגיכל  כתוצאה מכך, אף לא אחד ממשמעי כי היא מזויפת.  -כולם קבעו באופן חדכמעט  ו

 
(תשס"ט),    10'תגובה לביקורתו של מגן ברושי: על ִמְסָּפִרים, היסטוריה דמוגראפית וחוקרים דגולים', קתרסיס,  אילן,  - מ' בר 4

-M. Bar-Ilan, ‘Saul Lieberman: The Greatest Sage in Israel’, M. Lubetski (ed.), Saul Lieberman (1898;  186-156עמ'  

1983) Talmudic Scholar and Classicist, Lewiston – Queenston – Lampeter: The Edwin Mellen Press, 2002, pp. 79-87 . 
(קרי: לאחר שנה וחצי!). ניתן להאזין לה באמצעות אפליקציית בר    2020, עלתה לרשת בדצמבר  20.6.2019הקלטה מיום   5

  אילן. - דעת של אוניברסיטת בר
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, והתעלומה  מאז ועד היום, ניסה לייחס לה קדמות כה מופלגת, ולמעשה, לא הוצעה כל הצעה של ממש בנושא זה

  בעינה עומדת. 

  טקסט אחרהלקוחות מ: קביעת זמנו של טקסט אחד באמצעות תובנות שיטת מחקר שגויה 1ב.

, על מזה   הטקסט של המגילה של שפירא  של הטקסט המקראי מזה לעומת  תע השוואה שיטתיצדרשוביץ אינו מב

שבין הטקסטים השונים. למעשה, אין דרשוביץ מגיע לביקורתו    הבדליםמנת לבחון באופן עצמאי את משמעות ה

ספר דברים, ואיתה בלבד,  ביחס לגיע מצויד עם הביקורת הגבוהה  מהוא  פניות, אלא  -הטקסטואלית כשהוא חסר

דרשוביץ עושה   כיכאילו שביקורת זו היא המפתח הבלבדי להבנת השוני בין טקסטים. בהסתייגות מסוימת ניתן לומר  

'שימוש לרעה' בתובנות שונות של חוקרי ספר דברים אשר הביעו את השערותיהם לצורך הבנת תהליך התפתחותו  

 tradition and)בתהליך של מסורת ומסירה  לפנינו,    חר הנמצאאשל ספר דברים, מטקסט משוער אחד לטקסט  

transmission)  ,בביקורת הגבוהה של טקסט  ראוי  -בלתינעשה כאן שימוש  , לטקסט אשר במגילה של שפירא. לאמור

  אחד על מנת להבין טקסט אחר, כמוסבר להלן.

. בביקורת ואלו תולדותיה בקיצור נמרץ,  גישתו המחקרית של דרשוביץ מבוססת על הביקורת הגבוהה של ספר דברים

: ראשית, עצם האבחנה בתורת המקורות וראיית ספר 19-זו ניתן להבחין בשלוש דרגות התפתחות החל מן המאה ה

). שנית, האבחנה כי בספר דברים ניכרים מעשי עריכה E, J, P, כמקור נפרד מיתר מקורות התורה (Dדברים, המכונה  

). שלישית, האבחנה כי ספר דברים עבר תהליך התפתחותי של גידול, ובמשך השנים נוספו D2, D1D ,3שונים (כגון:  

ובכן, לאורן של תובנות אלו, המקובלות פחות או יותר    . המקורי  , אשר לא היו בגרעינוPתוספות כוהניות,    טקסטב

אשר נעדרות    D-ב  ות המתגל  Pם המחקרית של חוקרים שונים ביחס לתוספות  ת במחקר, בא דרשוביץ ומציג את עמד

, של ספר דברים  Ur-Text, ומכאן שהמגילה של שפירא מוצגת כנוסח קדום,  )V(המכונה אצלו:    במגילה של שפירא

רבים   חוקרים  הואיל ולדעת  הנוכחי.  אותו למצבו  ספר דברים   התחברבטרם עבר עריכה ספרותית אשר הביאה 

ה שפירא    7-6-במאות  דבריםלפנה"ס, מכאן שהמגילה של  יותר מספר  ש,  עתיקה  'שדרג'  בעוד  דברים    אתספר 

  . )70(עמ'   המגילה של שפירא

זו היא פשוטה: למעשה החוקר קובע את עמדתו ביחס לטקסט אחד על פי   בוצע  ש  מחקרהבעייה בשיטת מחקר 

ל לפניוביחס  יבחן את הטקסט העומד  שדרשוביץ  ם  עצמו, או את שני הטקסטי  בפני  טקסט אחר. כלומר, במקום 

את עמדתו ביחס למגילה  קובע    . כלומר, דרשוביץמחקרים בספר דברים  בדמותם של   'מתווכים'ב  הוא נעזר  , כאחת

של שפירא לפני שבוצע בה ניתוח ספרותי כלשהו. ברור, אפוא, כי עד אשר לא תובהר במלואה הזיקה הספרותית  

א ניתן לדעת מה המשמעות של היעדרן של ל –ואין דרשוביץ עושה זאת   –בין המגילה של שפירא לבין ספר דברים 

  ), במגילה של שפירא.D-ב Pמלים שונות (אשר הובחנו כתוספות 

על פי    עשוי להיקבעדינו של טקסט אחד  כי  גישה זו חמורה בשל שתי סיבות הכרוכות בה: ראשית, החוקר סבור  

שנית, בכך הודף   .היסטוריות)-(ליתר דיוק: לא ממצאים כי אם תובנות ספרותיות  טקסט אחרממצאים הקיימים ב

שיטת  מראה כי, לדעתו,  את הדיון הבלשני מפני הדיון הפילולוגי, המבוסס על הביקורת הגבוהה של הטקסט, והחוקר  

יודע שכל הלשונאים הסכימו    לבטח   חזות הכל, אף כי, כמי שבקי בתולדות המחקר של המגילה, הוא  היאהמחקר שלו  

אפילו אלו שטענו כי המגילה אותנטית לא באו לומר כי מדובר  . יתר על כן;  מקראית- קדם  אינהכי העברית של הטקסט  

דרשוביץ אשר אמור היה   אם כן,  ., ונמצא שטענת דרשוביץ היא מהקיצוניות שנשמעו עד כהמקראית-במגילה קדם

מידה  -על מנת שהן יספקו לו אמת  –  ית, בלשונו של מ' וייסלִ ּופרשנות ּכ  – שונות  מחקר  -לבצע סינתזה של שיטות

מחקר אחת מפני אחרת, ולמעשה כאילו בא וטען ששיטת המחקר שלו כה אמינה עד כי  -במימד הזמן, דוחה שיטת

  , בהתאם למסקנותיו.כל אנשי הלשון אמורים לכתוב מחדש את תולדותיה של השפה העברית המקראית

  התרחבותו או צמצומו: הספר בתהליך הנחת יסוד שגויה  2ב.

עמוק עצמי  שכנוע  שאלת  מתוך  לבחון  נפנה  דרשוביץ  אין  שלו,  המחקר  והיא:-בשיטת  פשוטה  יצירה    האם  יסוד 

(בבחינת:    התרחבהו  הרה הספרותית הלכיהיצ  םאך ורק לתהליכי עיצוב ועריכה בההיתה  ספרותית כלשהי נתונה  

תהליך הפוך, שיצירה ספרותית אחת    התקיים  , או שמא)מלים-לשון שנטבע עבור סדר-'; מטבעקודם  –כל הקצר  '

דרכו בטקסט את  . דרשוביץ יודע בבטחה כי ספר דברים הנוכחי החל  תוליד יצירה ספרותית אחרת הקצרה מקודמתה 

עשוי לתמוך בהשערה   והבוחן דבריו ללא משוא פנים, וללא עול תיאולוגי,,  דברים הנוכחי  שהיה ה'גרעין' של ספרקצר,  

מוצא  נאום הפרידה של משה,    עם   דבריםשל ספר  משוער  הגרעין  הדרשוביץ מזהה את  ,  לםואוזו.   תכונה אותה 



7 
 

הואיל והמגילה של שפירא    V .6, ובקיצור:  Valediction of Mosesדרשוביץ במגילה של שפירא, ומכאן שם ספרו  

 החוקר הסיק  , לטקסט ארוךבהכרח  ם  ושטקסט קצר קד  דרשוביץ-תבהתאם לאקסיומוקצרה בהרבה מספר דברים,  

דרשוביץ כלל לא שאל את עצמו  המקור המשוער של ספר דברים. ברם,    היאהמגילה של שפירא  את המסקנה ש

כלומר, אולי המגילה של שפירא נוצרה , בין שני הטקסטים לא היה אלא הפוךהניכר האם יתכן שהתהליך הספרותי 

  כקיצורו של ספר דברים, ובהכרח מאוחרת לו. 

  D- לפנינו רצף של השערות הבנויות אחת מעל השנייה. דרשוביץ סבור כי ללקורא הנבון יהיה זה אך מיותר לומר כי 

  הוא המגילה של שפירא  V, וכי  Vהוא    Q(בדומה לתיאוריה שהוצעה ביחס למקורות הברית החדשה), וכי    Qקדם  

כאן  )Q=V=>D:  סמלים(ב הרי  האקדמי:  .  בגלגולו  ישיבתי  קלפיםמגפלפול  אלא  ,דל  קיומו  התלויים   שאין  כהררים 

מלה    14,306, דרשוביץ כלל לא בחן את האפשרות שמא הטקסט הגדול של ספר דברים, טקסט בן בנוסףבשערה. 

ניכרות התוספות המשוערות   שבמגילה של שפירא לא  –נכונות כשלעצמן  ,  קוצר בכוונת מכוון, וממילא כל טענותיו

מ  –  D-ב  Pשל   לכדי  אליהןנופלות  נניח שספר דברים קוצר  כך למשל, אם  המוערך המלים    מלה, כמספר  2000. 

נעזר באביו שהוא מומחה    , הרי שמבחינה סטטיסטית גרידא (ודרשוביץ(בשל ליקויים בכתב היד)  במגילה של שפירא

לערך   הוסרו  רואה    86%לסטטיסטיקה),  אותן  הכוהניות,  מהמלים  ניכר  חלק  נעלם  זו  ובדרך  המקורי,  מהטקסט 

מרבה בתיאוריות, ולא רק שאין הוא בוחן   דרשוביץ כתוספות מאוחרות בספר דברים. כלומר, לא רק שדרשוביץ 

הוכחה פוזיטיבית, מעין 'ראיית הזהב' הנצרכת    ד, מבלי לספק כלתיאוריות חלופיות, אלא שהוא מסתפק בתיאוריו בלב

לוגי: דרשוביץ סבור שהמגילה של שפירא היא ראיית  -למעשה, יש כאן כשל  לצורך הוכחת הטיעון המשפטי.  , במשפט

הזהב לנוסח קדמון משוער של ספר דברים, בעוד שהוא אמור היה לספק ראייה כזו כדי להוכיח שהמגילה קדמה  

  דברים. לספר 

, האם הטקסט הארוך נובע מהקצר או שמא הטקסט לאמור, חוקר זהיר אמור היה לבחון את התיאוריות החלופיות

הקצר נובע מתוך הארוך, ורק לאחר שתוכח התיאוריה האחת ותידחה החלופה ניתן יהיה להמשיך בדיון. החשוב  

יצי  ענייננול פרי  ספרותי  גידול  בתהליכי  תיאורטי  דיון  אינו  עיעתה  כגון  וכותבים,  עורכים,  של  במהדורות ו רתם  ן 

טקסט  סינופטיות, בין אם מקבילות במקרא של אבא בנדויד או ספרות ההיכלות של פ' שפר, על מנת לברר האם  

גומלין ספרותיים שבין שני  -קצר קודם לארוך או חילוף הדברים. כאן מדובר לא בתיאוריה כי אם בבחינתם של יחסי

  .אלו אינם קיימים כללוהמגילה של שפירא מזה, ו , מזה טקסטים: ספר דברים

אלא שאין  בכללה,  לא זו אף זו; דרשוביץ מציג את המגילה של שפירא כקצרה ביחס לספר דברים, ועובדה זו נכונה  

, בו מתואר  בספר דבריםכו)  -(פסוקים יאהיא מתארת את המצב לאשורו. במהלך הטקסט של המגילה ניכר כי פרק כז  

מלה, והואיל   340-לערך ב  מלה, מתואר במגילה של שפירא   283- כות והקללות בהר עיבל ובהר גריזים בטקס הבר

ודרשוביץ הביא בספרו את הטקסט של המגילה של שפירא, והוא רואה ביחס המספרי של המלים בין שני טקסטים  

דברים קדם למגילה של שפירא,  כי ספר    –עוד בטרם ייבחנו המלים בטקסט    –את חזות הכל, הוא אמור היה להכריז  

  לפחות, בחלק הזה של הברכות והקללות. 

, וספרות קומראן הוסיפה נדבך חדש בנושא זה על כידוע, בימי בית שני נהוג היה לשכתב את התורה בדרכים שונות

י הטקסט  אין צורך, וגם אין אפשרות, לסקור כאן את שכתוב  7כל מה שידוע היה עוד לפני כן מן הספרות החיצונית. 

כגון ספר  , אך בוודאי שאין לשלול על הסף אפשרות שטקסט מקראי גדול ישוכתב כטקסט מקוצר, הםהמקראי לסוגי

עשרות ספרים נקלה  -ית לדורותיה עשוי למצוא עלעברוהבוחן את היצירה ה  8הישר המהווה 'קיצור' של ספר בראשית, 

יתרה מזו; עיון קל בתולדות התפילה היהודית יגלה כי בליטורגיה היהודית  9. שנכתבו כקיצור של ספרים גדולים יותר

 10ארך לעומת נוסח קצר.ומ  ח נוסנפוץ מאד טקסט אחד לעומת קיצורו, כך שברכות ותפילות רבות עשויות להדגים  

 
ד (המסתיים בבית פעור), שהמשכו בדברים לד (בו מוזכר  -אם, אכן, כך היה הדבר, ניתן לראות את גרעין הספר בדברים א  6

ואגב, לטקסט זה מאפיינים    '.מגילה מגילה ניתנה  –תורה  ): 'א "גיטין ס ע(בית פעור שוב; לאמור, אינקלוזיו), והוא כדברי האומר  
  ייחודיים (עיין: ירמיה מח).

7It is Written: Scripture , D. A. Carson and H. G. M. Williamson (eds.), ’ip S. Alexander, ‘Retelling the Old TestamentPhil 
Citing Scripture, Cambridge: Cambridge University Press, 1988, pp. 99-121; Moshe J. Bernstein, '“Rewritten Bible”: 

A Generic Category Which Has Outlived its Usefulness?', Textus, 22 (2005), pp. 169-196. 
  ו. "תשמ ירושלים, דן' י מהדורת הישר, ספר 8
  .916-918אביב תשי"א, ג, עמ' -ח"ד פרידברג, בית עקד ספרים, תל  9

  .69-77הברמן, על התפילה, לוד תשמ"ז, עמ'  לדוגמה: ברכות א,ד, ג,ה, ד,ב; א"מ   10
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י שיוכח , וכפית כלשהייסוד בעשייה ספרות-ברור, אפוא, כי התרחבותה של הספרות כמו גם הצטמצמותה הן תופעות

, וממילא  מייד, יתברר כי 'קיצורו של ספר דברים' במגילה של שפירא מאוחר בהרבה לספר דברים שבנוסח המסורה

בניגוד לעמדתו   –  יתברר כי התהליך הספרותי המובחן בין שני הטקסטים הוא יצירת קיצור מתוך הטקסט המקורי

שכתוב  קל), כאשר התהליך הספרותי של הקיצור היה של דרשוביץ (או, ליתר דיוק: עמדה אותה דרשוביץ כלל לא ש

  בתוספת שינויים שונים. 

לא נזקקתי לכל טיעוניו של החוקר המתיימר לכתוב  ו של דרשוביץ, תצוין העובדה כי  ספרבטרם נסיים כאן את הדיון ב

סיונו לראות יהנוגע לנ  מחדש את תולדותיה של הלשון העברית, ואני סמוך ובטוח שיבואו בלשנים וידחו את דבריו בכל

לומר כי הדיון הלשוני במגילה אינו דיון   שככלל י  11לשון מאוחרת כלשון קדומה בהרבה, בניגוד לכל יודעי דת ודין. 

להוכיח שהמגילה היא מימי בית ראשון. לדוגמה, הדיון בצירוף   :מטרה-פניות כי אם, אדרבא, דיון חדור-אקדמי נטול

החץ פגע במטרה,  נעשה ניסיון לשכנע שדגים כיצד סומנה המטרה מראש, ולאחר מכן  הלשוני 'יבעל עם כל בהמה' מ

    .מימי בית ראשוןקרי: הכל כשר כדי להוכיח שהמגילה היא  

  מקרים מעין אלו.  20תנועה מתעלם מכך שבספר דניאל ידועים לנו לפחות  -הדיון בהתכווצות הדו,  באשר לארמית 

, נעלם מעיני שם עצם, אך לא כפועל)כ(משורש חר"ר המופיע בעברית  ביחס למלה 'החירותיך'בנוסף על כך, הרי ש

הכותב התרגום המיוחס ליונתן על בראשית טז,ה: 'חררית אמתי' = שחררתי את שפחתי, וכן בנוסח שטר שחרור 

ברור, אפוא, כי קביעתו של דרשוביץ (עמ'    '. יתך  חררית ושחררית: 'על גיטיןבפירושו  עבדים שהביא ר' אליעזר בן נתן  

  אינה נכונה.   – השפעת הארמית ), כי אין בטקסט סימני איחור ב129

כללו של דבר, עיקר טיעונו של דרשוביץ, לפיו המגילה של שפירא קדמה לספר דברים, נסמך על השערות מופרכות, 

נכונה,   לא  במתודה  שימוש  זה  ותוך  נחרצתבכלל  א מלחמה  גם  המדרגה,,  בסתר  זוב  ם  עמדה  שדחו    . בלשנים 

המקרא הגבוהההגיע החוקר מבלי לשקול השערה חלופית,    תומסקנל   מבליאך    , תוך הענקת בלעדיות לביקורת 

ובעיצוב הספרותיל נעשה    של הטקסט.  התחשב בתורת הסוגות  זו; הדיון במגילה  אף  זו  דעת מקבילות  -מבלילא 

באופן נחרץ את הנטען כאן מבחינה מתודולוגית גרידא: אין שחר לטענה כי מוצאה  ספרותיות אשר יידונו להלן ויוכיחו  

  של המגילה של שפירא הוא בימי בית ראשון.

  ג. ברכות וקללות בספרות חז"ל והנובע מכך 

שנעלמו מעיניהם    ענייניה של המגילה רבים הם עד כי אי אפשר לפורטם במאמר קצר, ובכל זאת נעיין עתה במקורות

שהמגילה כוללת את עשרת הדברות    למרותה יוער כי  תחיל. של בוחניה של המגילה מאז התגלותה ועד היום הזה

שאין    , הרי1883-תונות כבר ביהועלתה על דפי הע(עבודה שבלב, תפילה),  המלה 'ליטורגיה'  ו  ואת 'שמע ישראל', 

וביץ לא בחן את ההצעות השונות שהוצעו בעבר ברור, אפוא, שדרש  .בספרו של דרשוביץכלל  מופיעה  'ליטורגיה'  

שבוי בקונספציה   בהיותובחן את טענות מכחישי האותנטיות שלה, וזאת, מן הסתם,  באותה דבקות בה  ביחס למגילה,  

ברם, קביעת זמנו של טקסט היא משנית  המגילה.  קביעת זמנה שלשהביקורת הגבוהה של הטקסט היא המפתח ל

היה לגזור מכך את  יאת 'מושבו בחיים' של הטקסט, כי רק לאחר הבנת סוגייה זו ניתן    יש להבהיר  תחילהלעיקר, ו

תוך    ודן בטקסט אשר דרשוביץ  בנוסח המיוחד של הברכות והקללות שבמגילה,  , נבוא עתה לעיין  לאור זאתזמנו.  

התנאים. מגמת  דעת כי לטקסט יש מקבילות בספרות  -התעלמות מתכונה ספרותית מיוחדת הקיימת בטקסט, ומבלי

, ולהראות כי 'מושבה בחיים' של המגילה  הדברים להלן היא לדון בעניינים אלו, אף אם מבלי לנסות למצות את הדיון

של שפירא היה ליטורגי, כפי שכבר הוצע בעבר, וכי המפתח לחידת המגילה חבוי בין הברכות והקללות המופיעות  

  בה. 

המגילה של שפירא קצרה מהנוסח המקביל שבספר דברים, ולמד מכך בעוד שדרשוביץ העלה על נס את העובדה כי  

מתכונות אחרות שלה. ראשית, קיצורו של ספר דברים היה נקרא על ידי המלך בטקס מה שלמד, הרי שהוא התעלם  

שנית, והיא עיקר לנדון עתה, אף כי ככלל, המגילה של שפירא היא מעין קיצור של    12הקהל, וביותר מצורה אחת. 

 
מודרנית: הכותב.ת), מחקרו של אחד מחשובי  -בדיון על לשונה של המגילה, משום מה, נשמט מעיני הכותב (בעברית הפוסט   11

  . M. Goshen, ‘The Shapira Forgery’, JJS, 7 (1956), pp. 187-193. ראה: 20-הבלשנים במאה ה
רסאות שונות במשנה); תוספתא סוטה ז; ש' ליברמן, תוספתא כפשוטה, ניו יורק  שים היו מודעים לגסוטה ז,ח (וכבר המפר 12

רסה השונים, עומדות לפנינו שלוש או ארבע  . תן דעתך כי, בהתחשב במחלוקת התנאים, ובחילופי הג684-683תשל"ג, ח, עמ'  
לספירה. לדברי   44אגריפס הראשון שנפטר בשנת קרא המלך. לדעת ליברמן המשנה עוסקת במלך  ביחס לשאלה מה שיטות 



9 
 

דברים -תוספת, ודברים שאינה בתורה-יש במגילה אריכותדברים, הרי שבקטע אחד בה ניכרת תופעה הפוכה:  ספר  

  . ואולם, בטרם תיבחן תוספת זואצבעו של הסופר, כותב המגילה-נקלה כי ניתן לראות בה את טביעת-זו תגלה על

כז דברים  על  כמה מלים  שפירא,  -נאמר  של  'המקביל' במגילה  הנוסח  ועל  יתחוורו כח,  מנת שהדברים  על  וזאת 

מציג את טקס הברית ואת הקללות שהיו נכתבות, במהלך הטקס, על גבי שבספר דברים    פרק כזובכן,    בהמשך.

פרק במהלך הטקס השתתף הקהל באומרו 'אמן' לאחר כל אחת מהאזהרות בלשון ארור.    13אבנים.   ה ים עשרתש

כפי שניכר היטב  ,, אלא שהוא משקף טקס אחראת הברכות והקללות בטקס הבריתאף הוא מציג   , כמו פרק כז,כח

מתאפיין בנראטיב ה סגנון שונה מאד מפרק כז – ועוד שימוש בניגודים, דברים, כפל מלים,-אריכות :סגנונו הרטוריב

  רם. וצי, המאופיינים בק(הנכתבים על אבן) טקסטים לאפידריים 12תיאורי לטקס ובו 

  1000(מתוך לערך  בדרך שונה: פרק כח מובא בקיצור נמרץ  אלו    מקרא  , במגילה של שפירא מטופלים שני פרקיהנהו

, הקצר במקרא, מובא במגילה  פרק כזזאת,    לעומת  , כדרכו בקודש של הכותב.)170מלים בפרק כח הובאו רק  

.  (אך הציוויים הם מקראיים כולם, ואינם כיתתיים) מלה שאינן בטקסט המקראי 250בתוספת משמעותית של בערך 

תוספות אלו הן ברכות אשר 'עובדו' מתוך הקללות שבפרק, בצורה אשר תוסבר להלן, ובסך הכל איגד הסופר את כל  

מדברים כז, והן אלו שבדברים כח, ולאחר מכן איגד הסופר את כל הקללות    הברכות יחדיו, הן אלו שנוצרו על ידו

ולאחריהם דברים כח). כל הטקסט עובד כיד ה' הטובה על הסופר בשינויי נוסח ותוכן מפליגים,   ,יחדיו ('דברים כז'

לכל אורך המגילה, ואין אפשרות לדון בכך עתה כי רבים הם. לאמור,    יםשל הטקסט המקראי ניכר  אלו  יםאך עיבוד 

  נתמקד עתה בעיבוד הספרותי מבחינה צורנית, ולא מבחינה תוכנית. 

הוא   לענייננו  'אמן' כמענה, הרי שבמגילה  כי  החשוב  ולאחריהן  של שפירא  בעוד שבתורה הובאו הקללות בלבד, 

  ניםקט  יםקטעשני  מובאים  להלן    .'אמן' ענה הקהל  כמו על כל קללה,    על כל ברכה,מובאות הברכות לפני הקללות, ו

  :(בכתיב חסר) את התופעה הנדונה עתה   מיםהמדגימתוך המגילה 

 אמן   העם ואמרו כל וענו  ואתו לבדו יעבד    ישתחו לבדו ולו אלהם אלהו  יהיה אשר האיש ברך

  אמן   ואמרו העם וענו כל              וישבת בו                השבעי יוםהאת  יקדש אשר ברך האיש

    ... אמן ואמרו העם כל ואמו                                              וענו אבו מכבד 14] אשר[האיש  ברך

  סידרת הברכות נמשכה, לאחריה הובא עיבוד של דברים כח, ולאחר מכן סידרת קללות:

  15ּוַמֵּסָכה ַמֲעֵׂשה ְיֵדי ָחָרׁש                         ְוָענּו ָכל ָהָעם ְוָאְמרּו ָאֵמן ָארר ָהִאיׁש ֲאֶׁשר יֲַעֶׂשה ֶפֶסל 

  ארר האיש אשר יעשה מלאכה ביום השבעי  לחללו                          וענו כל העם ואמרו אמן  

  ... ְוָענּו ָכל ָהָעם ְוָאְמרּו ָאֵמן                     ָארר ַמְקֶלה ָאִבו ְוִאּמֹו                                             

הטקסט המקראי 'ארור עושה כך וכך', בא מחבר    על בסיס? עיון קל יבהיר את הדבר:  של הברכות  הטקסט  ולדכיצד נ

תופעה זו, יצירת טקסט 'הפוך' מתוך טקסט  ל.  באומרו 'ברוך אשר לא יעשה כך וכך'  ,טרים לקללה ברכה ההמגילה ו

שהרי זה עניינו של   –  ישלילכהיגד  כלומר, טקסט אשר מקורו (המקראי), נוסח  בבואה,  -ראוי לקרוא טקסט  ,קיים

, ואף להקנות לו  ל'אזן' את הטקס  ,על מנת להעצים את ההיגד  ,בלשון 'ברוך'  ,יחיובכהיגד  נוסח מחדש    –'ארור'  

סידרת הקללות, ועל כל אחת מהברכות, כמו גם על כל . בדרך זו יצר הכותב סידרה של ברכות על פי  דרמטיזציה

בקצרה יוער כי  .  (זהו התיאור בטקסט, ומסתבר שכך ביצעו גם שומעי הטקסט)  אחת מהקללות, ענה הקהל ב'אמן' 

  הדיון עתה מתמקד בצורה ולא בתוכן.כמה מעשרת הדברות 'זלגו' אל טקס הברכות והקללות, אך 

 
האומר כי החורבן היה במוצאי שמיטה (ירו' תענית פ"ד ה"ה, סח ע"ד), ניתן להעריך כי הטקס המתואר במשנה אירע בשנת  

  לספירה. 42-41
  – מרון, ב, קדומים  'התורה הכתובה על האבנים בהר עיבל', ז"ח ארליך  וי'  אשל (עורכים), מחקרי יהודה ושואילן,  - מ' בר 13

  . 42-29אריאל תשנ"ג, עמ' 
  המלה 'אשר' הובאה על ידי גינצבורג, וכלל אינה קיימת אצל גותה (בשל לקונה), ואינה אצל דרשוביץ.  14
  הניקוד בא ללמד על נוסח זהה לכתוב בתורה. 15
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נקלה כי הטקסט המקראי הקצר הוא שעובד והתארך,  -המגילה של שפירא יגלה עלעיון קל בדברים כז לעומת  והנה,  

להיפך. לאמור,  ומתרחב לטקסט ארוך    ולא  קצר מתפתח  היסודי לפיו טקסט    טבכך שהטקס  מתגלה עתה הרעיון 

ה  (מלבד העיבודים התוכניים המאפיינים את המגיל בבואה-המקראי הניכר בקיצורו (פרק כז), עובד והורחב כטקסט

המסר העיקרי של  מן הסתם, ש  ,. הסופר המקראי, אמנם, היה מודע היטב לאמירת הברכות, אך סברשל שפירא)

  טקסט כלומר, ה 16כתיבת הקללות על גבי האבנים. דגיש את הטקס אינו בברכות כי אם בהרתעת עבריינים, ועל כן ה

, כדרכו של הסופר בפרק כח, לפי  בפרט  הברכותכל מהלך הטקס, ואת  מבלי לתאר  כתב בדרך הצמצום, נהמקראי  

הרגיש בחסרונן    –ולא רק הוא, כפי שיתברר להלן    –  . ואולם, מחבר המגילה של שפיראשכל דבריו נעשו בדרך הקיצור

באמצעות יצירת טקסט חדש. ברור, אפוא,   לבין הקללות,ן' בין הברכות  ו'איז  נעשהבשל כך, כנראה,  , ושל הברכות

  . כמה מאוחר? זאת יתברר מייד.מאוחר לנוסח של התורה של שפירא מגילהבהטקסט ש

ובכן, במשנה הראשונה של מסכת סוטה פרק ז' מציג התנא רשימת הטקסים והתפילות שניתן לאומרם בכל לשון,  

מאוחר יותר (שם ז,ה),    17ולעומתה רשימת הדברים האחרים, רובם טקסים במקדש, אשר יש לאומרם בלשון הקודש.

  התנא את דבריו כך: מבהיר

הפכו פניהם כלפי ...  כיון שעברו ישראל את הירדן ובאו אל הר גריזים ואל הר עיבל  ?כיצד  ,ברכות וקללות

הפכו פניהם כלפי   '.אמן'ואלו ואלו עונין  ',ברוך האיש אשר לא יעשה פסל ומסכה'  :הר גריזים ופתחו בברכה 

עד שגומרין ברכות    ;'אמן'ואלו ואלו עונין    ',ארור האיש אשר יעשה פסל ומסכה'  : הר עיבל ופתחו בקללה

  .וקללות

, אלא  במגילה של שפיראבדומה לביצוע הניכר    ,קללותה ברכות ומלמד כיצד נאמרו הסוטה  משנת  התנא בלאמור,  

טקסט והנה,  .  צוישראל לארנכנס עם    כי אם עת    ,ימיו שלולא ב  ,אל העבר הרחוק  את קיומו של הטקס  הטילהוא  ש

תרגומים  אף כי    .וניאופיטי)  ,ן, ירושלמיתישראליים (המיוחס ליונ-גומים הארץגם בתר  ניכרהתנא בסוטה    הבבואה של

. וכך אנו קוראים בבואה-נבדלים אחד מן השני בהבדלי נוסח קלים ביותר, הרי שהם משתווים ביצירת טקסטאלו  

  אילן): -פרוייקט השו"ת, אוניברסיטת ברמהדירי במיוחס ליונתן על דברים כז,טו (ניקוד מאת 

ְּבִריZ יֱֶהוֵי ַגְבָרא ְדָלא יֱֶעַבד ְצַלם ְוצּוָרה ְוָכל ְדמּו  ' :ְמָבְרַכיָא ֲהוֹון ָהְפִכין ַאֵּפיהֹון ּכֻלֹו ֳקֵביל ַטְווָרא ִדְגִריִזים ְוָאְמִרין

ְמַלְטַטיָא ֲהוֹון ָהְפִכין ַאֵּפיהֹון ּכֻלֹו ֳקֵביל ַטְווָרא ְדֵעיָבל    '.ֳקָדם ְייָ עֹוַבד ְיֵדי אּוַמן ְוָלא ְיַׁשוֵי ְבטּוְמָרא  18ִדְמַרֵחק   ַמה

ֲהוֹון    ',ַמן ְוַׁשוֵי ְבטּוְמָראִליט יֱֶהוֵי ַגְבָרא ְדיֲַעֵביד ְצַלם ְוצּוָרה ְוָכל ְדמּו ַמה ִדְמַרֵחק ֳקָדם ְייָ עֹוַבד ְיֵדי אּו'  :ְוָאְמִרין

  '. ָאֵמן'ַעְניַין ּכּוְלהֹון ַּכֲחָדא ְוָאְמִרין 

משקפים ביצוע דומה של מנהג   –התנא, המתרגמים ומחבר המגילה של שפירא    –נמצא, אפוא, שהמקורות השונים  

במשנה  הם אלו: התנא  ביניהם ליטורגי הנעזר במתכונת ספרותית דומה של יצירת טקסט בבואה, כאשר ההבדלים 

ב  ריות בעבריתו'משחזר' את הברכות המק '  תחילת(בהתאם למובא  נאמרין בלשון הקודשהפרק:  ברכות   ...ואלו 

ארמית, בעוד  תרגמו ל  מיםהמתרג.  דומים, מבלי להתייחס לזמנו שלובימים קבסוברו כי כך בוצע הטקס  '),  וקללות

צב את כל הקללות והברכות מחדש,  יבו הוא עמקרא  -דמוי  טסשמחבר המגילה של שפירא הרשה לעצמו לייצר טק

הוספת  תוך    משחזר את טקס הברית בין הר גריזים להר עיבל,לא ככותב תורה חדשה (כמו בקומראן), אלא כמי ש 

  מופיעות בדברים כז. נן ישא(כולן מהתורה),  תעשה -מצוות עשה ולא

יצירת  : תובא תובנה נוספת עתה  נדמה כי הזיקה בין המגילה של שפירא לבין תורת התנאים היא ברורה מאליה, אך

,  פת שלואין לנו אלא דוגמה אחת נוס , אשר בארון הספרים היהודי לדורותיונדירה ביותרתופעה בבואה היא -טקסט

ככל    והיא תוזכר עתה על מנת להסיר ספק שמא הדמיון בין המגילה של שפירא לתורת התנאים הוא מקרי. ובכן,

) על 1521שנערכה בוורמס בשנת רפ"א (בהגדה של פסח  .  בבואה-רק מקרה אחד נוסף של טקסט הנראה, ידוע לנו 

גוים אשר ידעוך ועל ממלכות אשר בשמך  הבתך על  , נמצא כתוב כך: 'שפוך אה'יהודה ב"ר יקותיאל, נכד רש"י'ידי  

 
16, 28 (1982), Scripta Hierosolymitanaypt', M. Weinfeld, 'Instructions for Temple Visitors in the Bible and in Ancient Eg 

pp. 224-250.  
הכוהנים     17 ביכלר,  נוספים. ראה: א'  פירושים  וקיימים  כינוי לאל, ובלשונו הוא ברא את העולם,  אומרים ש'הקודש' הוא  יש 

מראן', תרביץ, סב  אסתר אשל ומ' סטון, 'לשון הקודש באחרית הימים לאור קטע מקו; 52-48ועבודתם, ירושלים תשכ"ו, עמ'  
  . 157אילן, דברי גד החוזה, רחובות תשע"ה, עמ' -מ' בר; 177-169(תשנ"ג), עמ' 

  בתרגום הירושלמי ובניאופיטי מוספות מלים: 'מה דסני ומרחק', הן בברכה והן בקללה.  18
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. לפנינו מקרה יחיד במינו, תהלים עט,ו)  ;לפסוק במקרא (ירמיה י,כהאה  ובב-יצר טקסטהכותב  כלומר,    19קוראים', וכו'.

נוסף מקרה  אין  עתה:זלמעט    ,ומלבדו  הנדון  כז    ה  בדברים  הקללות  של  התנאים,    –ביצוען  בדברי  כמשתקף 

, אין אלא  ספרותית כה נדירה וייחודיתמדובר בתופעה  . אמור מעתה, הואיל והמגילה של שפיראכותב המתרגמים ו

בעברית,    בבואה,-שבדברים כז, יחד עם ברכות שעוצבו כטקסטקללות  האמירת :  שלפנינו  מנהגים לומר ששלושת ה 

  . מנהג אחד הוא  –  ובשכתוב תוכני ,בארמית

הזיקה שבין המגילה    את  בטלובכך ל  ,לפרש את המקורות בדרך אחרת ייתכן שיימצא מי שירצה  ויין הלב נוקף,  ועד

  שם כתוב כך:  ,סוטה לז ע"בהמופיעה בתובא כאן ברייתא  ובכן, לתועלת המפקפקים    .תורת התנאיםלבין  של שפירא  

מה תלמוד לומר? אם ללמד שתהא ברכה    – וגו'    ',ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הקללה':  נו רבנןת

ואלה  ', וכתיב:  'אלה יעמדו לברך את העם על הר גריזים'על הר גריזים וקללה על הר עיבל, הרי כבר נאמר:  

    .! אלא להקדים ברכה לקללה'יעמדו על הקללה בהר עיבל

לקללה, ואין כל    ברכה אחת קודמת  –  'ברכה וקללה'יכול יהיו כל הברכות קודמות לקללות? תלמוד לומר:  

  20. הברכות קודמות לקללות

  ולהקיש ברכה לקללה, לומר לך: 

    ;אף ברכה בלוים , מה קללה בלוים

  21; אף ברכה בקול רם  ,ומה קללה בקול רם

  שון הקודש; אף ברכה בל ,ומה קללה בלשון הקודש

   22;אף ברכה בכלל ופרט ,ומה קללה בכלל ופרט

  23. 'אמן'אלו ואלו עונין ואומרים  – , אף ברכה 'אמן'אלו ואלו עונין ואומרים  –  ומה קללה

מספר הנחיות לביצוע המנהג הליטורגי הנדון    לא הרחיק את המנהג לימים קדומים, וסיפקלאמור, התנא בברייתא זו  

גווניו השונים של מנהג אחד  בהבעת התנגדותו למנהגים אחרים   , מתייחד התנאבנוסף על כך.  כאן .  שאינם אלא 

דגיש כי יש להקדים ברכה לקללה, ובכך  ה, וכאחת  ולאחר מכן כל הקללות  ,כאחתכל הברכות    אמירתתנגד לה התנא  

ם אחרים מגלה התנא כי הוא מתנגד יבהתנגדותו זו למנהג.  תואמים דברי התנא בברייתא את דברי התנא במשנה

בנוסף, התנא  ולאחר מכן את כל הקללות כאחת.    ,פיה אומרים את כל הברכות כאחתמגילה של שפירא, לל  ותמפורש

בלבד  ואמרו 'אמן' אחת  ,  מתנגד למתרגמים שתרגמו את התורה לארמית  , כמו התנא במשנה (סוטה ז,ב),  בברייתא

וך שלו,  היה מתנגד לכל מי שעושה בפסוקי התורה כבתזה מובן שתנא  על כל צמד של ברכה וקללה. כמעט מעצמו

 
חז"ל 19 לדברי  היכל  בלוך,  אפרים  חיים  עמ'  משה  תש"ח,  יורק  ניו  יש  591-592,  מסמכים,  של  כזייפן  נתפס  ובלוך  הואיל   .

on-more-shapiro-https://seforimblog.com/2010/04/marc-המפקפקים בקיומו של הציטוט. ראה דברי ד"ר מ' שאפירו:  
bloc/?print=print-chaim ,שכן העיקר לענייננו  20-האו   16-בבואה מן המאה ה- אין חשיבות אם מדובר בטקסט  על כל פנים ,

  הוא שמדובר בתופעה נדירה ביותר. 
ברכה אחת    –  "לההברכה והקל"ת"ל    ?יכול משהיו אומרי' הברכות היו אומרים הקללות: 'ע"ג כא    ה"ד,   ז "סוטה פ  'ירומקבילה ב 20

  הוא בתלמוד הבבלי    ברייתאהמקור  ישראליים נוספים, וברור, לפיכך, ש-'. השימוש ב'משהיו' ידוע ממקורות ארץוקללה אחת
  ישראל. -בארץ

בתקופה כלשהי חדלו מלבצע אמירת ברכות וקללות כדברי התנא והברייתא. למעשה, כבר התנא במשנה לא הכיר את המנהג   21

את העניין מחוץ לזמנו ולמקומו, בניגוד לכל יתר העניינים המוזכרים באותה משנה. לעומת התנא הרי  לאשורו, ועל כן הסיע  
שהתרגומים משקפים את ביצועו בפועל של המנהג, ומסתבר כי הוא נמשך כל עוד נהגו לתרגם את התורה לארמית. בתקופת  

  נוסף המנהג לומר את הקללות בקול נמוך.התלמוד נוספו הנחיות לקריאת הקללות (מגילה לא ע"ב), ומאוחר יותר 
כלל,    –מלים אלו אינן מחוורות לגמרי, והקרוב בעיני הוא שהתנא מורה כי כאשר קללה עשויה מכלל ופרט, כגון: לוקח שוחד   22

פרט, הרי שגם הברכה תיעשה דוגמת הקללה (ואין לקצר את הדברים, ולהסתפק בכלל). תן דעתך    –להכות נפש דם נקי  
במשנה קיצר ואמר 'פסל ומסכה', שהוא כלל, ולא פירט 'מעשה ידי חרש', שהוא פרט. ברם, יש מי שפירש אחרת, ואין  שהתנא  

  דבריו נראים. 
  רסה: ילקוט שמעוני יהושע יד; א' ליס (עורך), מסכת סוטה, עם שינויי נוסחאות מתוך כתבי היד של התלמוד, ירושליםחילופי ג 23

  קנא. - תשל"ט, עמ' קנ
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לאמור, מדברי התנא בברייתא אנו למדים כי המנהג המתואר במשנה ויוחס לעבר    כגון מחבר המגילה של שפירא.

  , וביותר מצורה אחת. של התנא  הרחוק היה נהוג, למעשה, גם בימיו

שפירא מייצגת  ישראל אשר נהגו מנהגים שונים: המגילה של  -לא מן הנמנע כי לפנינו חילופי מנהגים בין יהודים בארץ

במשנה  (התנא  , ואילו  (לא הרחק מערוער המקראית)  נמצאה  הרי שם היאשבר הירדן,  את מנהגם של יהודים בעֵ 

(שכן ארמית זו הוגדרה   בני הגלילשל    םבברייתא משקף את מנהג ארץ יהודה, בעוד שהתרגומים מייצגים את מנהג )ו

בלבד של הנוסח הכתוב,    הקורא בתורה אינו מסתפק בקריאההצד השווה במנהגים אלו הוא ש   24.כארמית גלילית)

בפרטים    כאשר התקיימו הבדלים קלים,  ברית קדום-אלא 'מבצע' את הטקסט כשחזור של הדרמה האלוהית בטקס

  הקטנים הכרוכים בביצוע, האם לבצע את הטקסט כך או אחרת.

נהג מהיטב    הדהדכי מנהג אמירת הברכות והקללות במגילה של שפירא מ  ,ללא שום צל של ספק  , אפוא,התברר

  ואשהברייתא עולה  התנא בישראליים. מדברי  -ובתרגומים הארץ  בברייתא  ,במשנה  ,תורת התנאיםהמוכר גם ב זהה  

משמעי -זמן חד-המקבילות השונות נותנות צייןשהכיר את המנהג המובא במגילה של שפירא, והתנגד לו, ומכאן  

אדם הם בני תמותה, ומנהג הקריאה בתורה  -כבני  מנהגיםכידוע,    למגילה של שפירא, ובאופן שאינו ניתן לערעור כלל.

עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת ':  )ב" מגילה לא ע(  לדעתו של ר' שמעון בן אלעזרוהנה,    .בכלל זה

 25זכו הברכות והקללות למעמד ולטקס ייחודיים. ש  מכאן', וכהנים קודם עצרת, ושבמשנה תורה קודם ראש השנה

הטרים את מנהג אמירת הברכות כנגד הקללות לתקופה    המנהג המוכר לתנא במסכת סוטה, אלא שהואיתכן שזהו  

להקדים את המנהג הנדון עתה יותר מאשר כמה    איןש  בשל מידת הזהירות,  . נראה, אפוא, בר הירדןשלאחר מעֲ 

- יווניםבטרם המלחמה ב  בימיו של יהודה המקבי,  כי  הזכירלא יהיה זה מיותר ל  .ואולי אף פחות מכךמאות שנים,  

.  צרות, התפללו ותקעו בחצוגדיהםבואף קרעו  שמו אפר על ראשם,    ,ה, התענוָאל העיר מצפ  ישראלנקבצו  ,  סורים

 26.ובתרגום פחות מילולי ברור שהכוונה לכך שקראו בהםענים את ספרי(י) התורה,  לפי הטקסט היווני פרסו המת

קראו בהם ברכות וקללות שבתורה,  שיג), -(בהיקש למל"ב כב,יא אך מסתבר מה קראו בתורה,  קשה לדעת בוודאות

  27'.ברכות וקללות :בתעניות,ו): 'מגילה ג(, ומשנה מפורשת היא )ם והאפרעם הצו יחד( המשברים ליבו של אדם

, לא רבות, המחזקות את הקשר שבין  נוספות יש במגילה של שפירא דוגמאותחובה להודיע לקורא כי   ,טרם נסייםב

 בבירור   ות מלמד  – מלבד הברכות והקללות    – ת  והדוגמאות האחר. ואולם,  ל חז"ל והמתרגמים שהמגילה לבין עולמם  

זמן מובהק כפי שניתן לראות  -ציין  ןלא ניתן לראות בהעל איחורה של המגילה של שפירא ביחס לטקסט המקראי, אך  

לא יידונו עתה. רק יוזכר כי במגילה של שפירא    ןבטקס הברכות והקללות המתואר במגילה של שפירא, ועל כן ה

  ,פתיחה-נוסחתאותן מלים שבנענית ב דברות הרה: 'אנכי אלהים אלוהיך', וכל אחת מהנפתחות עשרת הדברות בהצ 

  28, ומענה קבוע זה הוא תופעה המוכרת מעולמם של התנאים. 'אנכי אלהים אלוהיך' :כעין חרוז

וכללו של דבר הואיל  המוכר גם מדברי ה  מופיעמגילה של שפירא  ב,  בעוד שהתנא בברייתא  משנה,  ב תנא  מנהג 

ישראליים, אין אלא להסיק מכאן כי זמנה של המגילה של שפירא  -ארץהתרגומים  לו, וכמותו לערך רואים אנו בהתנגד  

שהמגילה של שפירא התחברה לערך במאה הראשונה    . לאורן של מקבילות אלו מוכחהוא כזמנם של מקורות אלו

 לאחר מכן. או מעט לכן מעט קודם  שמאלספירה, או 

   

 
  סו. -'תקנת ר' אבהו בקיסרי', סיני, צו (תשמ"ה), עמ' נזאילן, -עית ט,ב; פסחים ד,ה; כתובות ד,יב, יג,י; ועוד. ראה: מ' ברשבי 24
Segen und Fluch’, Ilan, -M. Bar‘;  לה-'ברכות וקללות  נקראות לפני  ראש השנה',  סיני, קי (תשנ"ב), עמ' כט אילן,  -מ' בר 25

Theologische Realenzyklopaedie, XXXI, 1/2, Berlin – New York: Walter de Gruyter, 2000, pp. 84-88 .  
כוכבא, מלחמות החשמונאים: ימי יהודה המקבי, ירושלים תשמ"א, עמ'  -; ב' ברלז,יד)"ב יט,יד=ישעיה  (מל  חשמונאים א' ג,מח  26

194 ,352-349.  
, נשאל  850, ומאות שנים מאוחר יותר, סמוך לשנת  ד)-(השווה: תענית ב,א  ככל הנראה, כבר האמוראים לא הכירו את המנהג 27

' (מגילה ל' ב)  רב שר שלום גאון:  יודעים מהו  ",בתעניות ברכות וקללות"הא דתנן  ומי הוא    , ואימתי היו קורין אותן  ,אין אנו 
 60-59מגילה, ירושלים תרצ"ג, ה, עמ'  – '. ראה: תשובות הגאונים מוספיה (ליק), סימן עט; ב"מ לוין, אוצר הגאונים שיעשה כן

  (ועיין בתשובת הגאון  שם, ובמפרשי המשנה על אתר שלא ידעו דבר מכל הכתוב כאן). 
  גן תשמ"ז, -סתרי תפילה והיכלות, רמת  אילן,- ; מ' בר)183(ליברמן, עמ'  ג  - ו,בתוספתא סוטה  בלשון חכמים: 'עניין ראשון':   28

-78'  עמ),  ח"תשע(   15,  ישראל  מורשת ',  ההיכלות  ובספרות  בתפילה  בתלמוד:  הקדומה  העברית   השירה'; הנ"ל,  18-17עמ'  
37.  
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  יכוםס

פניות ולדווח על ממצאיו לקהילה האקדמית בצורה אובייקטיבית.  -מושא מחקרו בצורה חסרתחוקר אמור לתאר את  

את  וסבר כי המלה 'החירותיך' היא מפלצתית,    ), 1890-1813דליטש (  פרנץלתעב;    איןמחקרי אין להתאהב ובממצא  

אהוב    –כביכול, כל הקדום  קדמות מופלגת.    הקנה להו  גילהתאהב במבעוד שדרשוביץ המזויפת,  ראה כ המגילה  

אלא  ), שיקול הדעת(היא שורת הדין, יוחאי באומרו כי לא רק השנאה מקלקלת את השורה  צדק ר' שמעון בריותר. 

  טה, וככזה הוא בלתי אמין.  . צר לי לקבוע כי המחקר שלפנינו מּושאף האהבה מקלקלת אותה

אינו חושש לצאת נגד כולם, ועל אף מודעתו להסתייגות של מוריו הוא בוחן במרץ את  שצמו כמי  דרשוביץ מציג את ע

של ספר דברים מזה המחקר  גילוי בקיאות מופגנת בתולדות  תוך  חובה    ,ממצאיו  ושל המגילה של שפירא מזה. 

חשובה לא רק בשדה הקרב כי אם גם בשדה    , ותכונה זודבר שכיח ברחובות האקדמיהלב אינו  -להודות כי אומץ

. במקרה שלפנינו התברר כי דרשוביץ מציאות-הנֶ מעשה משָ בתנאי שאומץ זה מלווה ביכולת מוכחת של  אך  המחקר,  

אין הוא מצויד במתודה הנכונה, ולמעשה,  הואיל ו  ,לו אינו מלווה ביכולת שינוי כלשהישלב  ה  אומץ אלא ש  ,הוא אמיץ

כאשר דרשוביץ סיים לכתוב את ספרו    שמים לאל את מאמציו להקדים את המגילה של שפירא.הנים  נתו  מנונעלמו מ

נכתבה   הוכיח כי המגילה של שפירא אותנטית, וכי המגילה  הוא סבר כי הוא פתר שתי בעיות: הוא חשב שהוא 

ואולם,    ספר דברים.   המגילה של שפירא היא הנוסח הקדום אשר ממנו התפתחש  והוסיף לשער  'בתקופת המלוכה', 

גלוי לעין כי הוא    – דרשוביץ עמד במטרה הראשונה בלבד, לפיה הטקסט אותנטי, בעוד שביחס למטרתו השנייה  

  שגה בעליל. 

  לקבוע את  תתיימר מ  המודרנית  העבריתמאמר זה ללמד. התברר כי הבלשנות  יצא  ולא רק על ספרו של דרשוביץ  

ף כרצון איש. אין זו הפעם הראשונה,  ופילכ  נת ניתאמת המידה שלה  כן  ש  אין לסמוך עליה,אך    ,זמנם של טקסטים

  יזהר הקונה!  לא השלישית בה באים בלשנים וטוענים טענה שאין בה ממש.אף לא השנייה ו

: הסתבר עתה כי כל העוסקים בה עד היום יוחדתתופעה מ  מספקתהיא גם  ככזו  מיוחדת במינה, והמגילה של שפירא  

ישראלים. בין הטועים -ה, התעלמו מברייתא (המובאת בכמה מקורות), ולא ידעו את התרגומים הארץטעו בדבר משנָ 

שהמגילה היא מימי בית ראשון. ואולם,  היו, בראש ובראשונה, אלו שאמרו שהמגילה מזויפת, ולחלופין אלו שאמרו  

זכו לקיתונות    – יפקו ראייה לדבריהם  הואיל ולא ס  –בין הטועים היו גם אלו שהאמינו באותנטיות של המגילה, אך הם  

שאלת מיליון   של בוז ולעג. לשון אחרת, אי הכרת המקורות כהלכה גרמה עוול למגילה, והוליכה לתוצאות טראגיות.

 י זיהובין כה וכה,    החטא ועונשו.  שלשפרשת שפירא אינה אלא מהדורה חדשה  ייתכן    הפאונד באה עתה לסיומה.

 29. המדעהיכל ת טעויות אחרות המפארות את  רולש ףמצטר ירא כמזויפתשל שפהמגילה 

,  ממה שהוזכר כאןהרבה  גדול ב  שלפנינומגוון העניינים במגילה  שגורמות לכך  ביקורת  -מגבלות המתכונת של מאמר

שנה; חידת    350המשפט האחרון של פרמה פוצח לאחר  ואנו אך בראשית הדרך של המחקר במגילה מופלאה זו.  

  עלאור חדש יזרח  אחת ולתמיד,    תמה התעלומה עתה, מש שנה.    138זמנה של המגילה של שפירא פוצחה לאחר  

  , ואבן מאסו הבונים תהיה לראש פינה. מגילהה

 
  , ישראל תשע"ד. (תרגם: ע' לוטם)  ליביו, שגיאות גאוניות מ' 29
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  (עשרת הדברות)  ור עותק נאמן למקליתוגרפיה ממנה הודפס דאנגרפלד   פ'  הכין האמן ד"כ גינצבורג,  ועדה, ועל פי הנחיות יו"ר ה
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Abstract 

Review of: Idan Dershowitz, The Valediction of Moses: A Proto-Biblical Book, 

Tübingen: Mohr Siebeck, 2021, 217 pp. 

Meir Bar-Ilan 

The sensation of the Shapira affair began in 1883 and was still reverberating in 2021 when the book under 

discussion gained the attention of the daily press, as is so typical of this affair, ever since Moses Wilhelm 

Shapira pronounced he found a scroll of a genus similar to Deuteronomy in Trans-Jordan, claimed that it 

is an ancient artifact and negotiated its sale to the British Museum for one million pounds. Drama, tragedy 

and mystery have hovered around the subject for many years and now here comes a scholar who reopens 

the issue, claiming the text – that already has been pronounced a hoax and has been lost – is authentic, 

and that it comes from the days of the Judaic monarchy, or around the 7th century BCE. 

In the review there are three stages: recension, criticism, and new evidence. First, the Dershowitz’s book 

is characterized concisely by its content, one chapter after another. Second, the book is criticized because 

of the methodology Dershowitz used: claiming the date of one text (the disputed scroll), while employing 

too many assumptions and higher criticism concerning another text (Deuteronomy). Moreover, 

Dershowitz was so confident that texts only expand over the ages that he did not even consider the other 

possibility, that a text might be abridged. In any event, we must acknowledge that the new edition of the 

text is Dershowitz's greatest feat in his book. 

Third, it is shown that, so far, all the former scholars who discussed the text were unaware of a Post-

Biblical custom attested in the Mishna, Baraita and the Palestinian Targumim. In this custom, when Deu 

27 was read in public the text was performed in a certain way: out of the Biblical curses, blessings were 

made up, by 'mirroring' the text, rephrasing to attain a positive out of negative text. For example, 'Cursed 

be he that dishonoureth his father or his mother' was 'mirrored' into: 'Blessed be he who honors his father 

or his mother'. Thereupon blessings and curses were read in public. This custom is attested in Rabbinic 

sources (m. Sot 7:5; b. Sot 37b; p. Sot 7:4, 21c; Palestinian Targumim: attributed to Jonathan, Jerushalmi, 

and Neophyte, on Deu 27). Though the custom was projected onto the remote past there is no doubt that 

the Tannaim were aware of it. Moreover, one of the Tannaim was aware of the custom that is attested in 

the scroll of Shapira and prohibited it.  

Hence, it becomes evident that the text under question corresponds with Rabbinic sources, and therefore 

there is no doubt that the Shapira scroll is from the first century CE or a bit earlier. 

Keywords: Blessings and Curses; Dershowitz; Deuteronomy; Liturgy; Rewritten Bible; Shapira; Valediction 

of Moses 


