
ציל1ם
פרט

החגזין

פרופ'המקרא,בחקרישראלפרסכחתןשהוכרזלאחר

ספרשלהרלוונטיותעלשומריםאיךמסבירזקוביץיאיר

אתאליולהשיבהשאיפהעלומדברלימינוהספרים

התנ"ךאתלנכסביקשהמסוימת"חבורההרחב:יבור
קחו'רוצים?אמרנו:אנחנו,כלומרוהטיפשים,עצמה,

ביותר"הנוראהחטאזהקשר.ניתקנואותו'.

06ויץספירכרמית

הערה




אפהדברהיהילו
הטריהחתןהיהשרי
בתחוםישראלפרסשל
פרופ'המקראחקר
חורטזקוביץיאיר
משרדכלשלקירועל

עמוסשלהנבואהמפסוקיכמהממשלתי
חברצדקועלמוסרעלישעיהומיכה
יעקבביתראשיזאתנא"שמעולמשלתי.
ואתמשפטהמתעביםישראלביתוקציני

וירובדמיםציוןבנהיעקשוהישרה
וכהישפטובשחדראשיהבעולה.שלם
ועליקסמובכסףונביאיהיורובמחירניה
לאבקרבנויהוההלואלאמרישענויהוה
שדהציוןבגללכםלכןרעהעלינותבוא
הביתוהרתהיהעייןוירושלםתחרש
מיכה.בספרג'מפרקמצטטהואיער"מות

הנפואחדיפהפייםחוקים"במקרא
דברים"מספרהמלךחוקהואביותרלאים
עלעולההחדש"כשהמלךכעת.אומרהוא
שלעותקלעצמולכתובחייבהואכיסאו
מעללאשהואשידעשחשובמפניהתורה
ואחד.אחדכלכמולחוקכפוףאלאהחוק

וזהבנשיםסוסיםלוירבה
'הנחילאמאחיו'.לבבורום'לבלתי

צריכיםהללוהערכיםצנוע.'עשיתי'.תי'
לרגלינונררקלאולהיותאותנולשמש
המערבי".העולםלרגלינראלא

רקלאהואהתנ"ך67זקוביץעבור
חמישהמתמסרהואשאליומחקרתחום
"זקוערכים.סטהואאלאעשורים

בארץהמקורייםהמקראמחוקריהואביץ
ועדתחבריבחירתםאתנימקוובעולם"
שמואלפרופ'דימנטדבורהפרופ'הפרס
"בעבודותיוסיג.מיכאלופרופ'אחיטוב
המקראשלהספרותייםההיבטיםאתחקר

הפניםמקראיתהפרשנות
ומאספריםפרסםהמקראלאחרלותה
ובלועזיתבעבריתוחשוביםרביםמרים
תרםגםזקוביץהרבה.תלמידיםוהעמיד
הרחבהציבוראלהמקראאתלקרברבות
ובהרצאותיו".בפרסומיו

מישללתיאורוהמפתחמילותאוליאלה
"בראשהעיקרים.עיקראתבתנ"ךשמוצא
"לאאומר.הואהארץ"אהבתובראשונה
יושבאוהגבעותעלרץאתהאםמשנה
ארצנואתלאהובאמוריםכולםאביב.בתל
נוסףדברגדולה.אהבהאותהאוהבואני
לשואוצרותלנוהעברית.הלשוןהוא
ומשתמתפתחיםבתנ"ך.עצומיםניים
בתנ"ך.העבריתהלשוןשליסודהאבלנים
חושכולנומקראיות.שלנוהאסוציאציות

סיאלהעדן.חושביםכולנועקידה
דרךעצמנואתמנסחיםואנחנויסודפורי
הללו".הסיפורים

הדרשניהגן

בחיספראנשיבביתגדלזקוביץ
הראהתוארלימודיאתוסיים
"המעדייןחיפהבאוניברסיטת

הואחיפה".שלהאוניברסיטאיכון

ודוקטורטשניתוארללימודיהמשיך
ה07בשנותהעבריתמהאוניברסיטה
ראשבתפקידכיהןהואשםנשארומאז
למדהמכוןראשהיהלמקראהחוג

הפקולודיקןמנדלשםעלהיהדות
העברית.באוניברסיטההרוחלמדעיטה
הוועדהבראשעמדארוכותשניםבמשך
התובהחינוך.במשרדתנ"ךללימודי

מחשנותבמהלךבושעלתההעיקרית
יצר"עםאחדבמשפטמתמצתהואקרו
בספרוהרחיבשעליועם"יצרוהספרספר
"התנ"ךהמונותאיזםבחינתדרךהאחרון
מאגנס.הוצאתאלוהים"מהפכת

הואהעם"זההאחדהאלמאמיני"מועדון
שהתקבצהקבוצההעם.נוצר"כךאומר.
הזהברעיוןשמאמיןמיהזה.הרעיוןסביב

דחיבחוץ.שלאומישלנומהעם
דומיםשאחריםככלהקבוצות.כלאתנו
מאמיניםלאשהםכיווןלנווקרוביםלנו

הכודחויים.מקולליםהכיאחד
ארוראמ'וכתובעליהםלמשל

אנכךאחריו'.ים
שניבביתקבוצותומוציאיםמכניסיםחנו
רותמגילתלמשל.המואביותאתהכנסנו
וההלכההמואביותעלהגנהככתבנכתבה
להטוטניתפרשנותבאמצעותהשתנתה
המואביות".אתלהכשירבמיוחד

ומבחוץ.מבפניםדינמיותישכלומר
והספרהספראתיצרהעם"בדיוק.
שהרבהמהאבלהעםגבולותאתקבע
שהמההואהזהשהספרחשוביותר

אםלנואוי
היהודיתהרוח
לחמסיןהופכת

פרופ'המקראחקרבתחוםישראלפרסכחתןשהוכרזאחרירגע
מסגירמהתנ"ךללמודהשכלנושלאהמסרעלמדברזקוביץיאיר

עלומצרמנהיגינושלעיניהםלנגדמציבהיהפסוקיםאילו
אתלנעררוצה"אניהספריםמספרהישראליםרובשלהריחוק

מעיינותיו"ואלהתנ"ךאלבניםשובוהציבור

ויץספירכרמית

הערה




בןולאנביא?יא"אני

יכו?,אניאבלנביא,

שותלtl;\להשתדל

שיהיהכדימשהו

טוב׳/זקזביץ
פרטיצילום

הגלות.בשנותבוודאייחד,העםאתהזיק

לרגע.נעצרלאהמקראפרשנותתהליך
נוצרהואעצמו.אתודורשמפרשהתנ"ך

פנים־פרשנותשלגיאולוגיותשכבותכמו

מקראית.

$TS1$.פניםמקראית$TS1$

$DN2$.פניםמקראית$DN2$שכתבת,מהאתאוהבלאאניאם

שאתמהעלאנישכתבתימהאתאוסיף

קא־שלנפלאתהליךישנוכךאחרכתבת.

נוניזציה.

$TS1$.קאנוניזציה$TS1$
$DN2$.קאנוניזציה$DN2$יותרמקבליםלאמסויםמשלב

עםלחיותלהמשיךצריךאזאבלספרים,

לאאםלחיינורלוונטייהיהשלאהזההספר
לחיינו.רלוונטישיהיהבאופןאותונפרש
הגנ־אותו.ומפרשיםדורשיםעושים?מה

טיקה

$TS1$הגנטיקה$TS1$

$DN2$הגנטיקה$DN2$בגוףכברהתחילההמדרששלהזאת

פנים־מקראית.בפרשנותעצמו,המקרא

הדרשני".הגןהואהיהודיהגן

ממשאיןעכשיו.שקורהממהההפך

טקטוני.שברישגיאולוגיות.שכבות

אנשיםנורא.דברקרהבימינו"נכון.

אםרקאבלחדשיםמדרשיםלהםיוצרים

שלהיההתנ"ךצעיר,כשהייתילהם.נוח

היולמקרא,בחוגכשלמדתיולכןכולנו,

חבורהישכמובןהיוםסטודנטים.300

לעצמה,התנ"ךאתלנכסשביקשהמסוימת
׳רו־להם:אמרנואנחנו,כלומרוהטיפשים,

צים?

$TS1$?׳רוצים$TS1$

$DN2$?׳רוצים$DN2$קשר.ניתקנושלום־שלום׳.אותו.קחו
למ־יכולאחדכלביותר.הנוראהחטאזה
צוא

$TS1$למצוא$TS1$
$DN2$למצוא$DN2$כולם.שלהוארוצה,שהואמהבתנ"ך

נתנהוהאחרתאותולקחהאחתכשקבוצה

ביקר־אחדיוםנוראי.שברבוחלאותו,
תי

$TS1$ביקרתי$TS1$
$DN2$ביקרתי$DN2$ואביונערהיולידיישראל.במוזיאון

עםתמונותמולעמדהנערהפרופסור.

מהדבר.מזהזיההולאמקראייםנושאים

כיייאושלומררוצהלאאנילי?עשהזה

אותי,ניערזהאבלשמתייאש,אדםלאאני

אלבניםשובוהציבור:אתלנעררוצהואני

מעיינותיו".ואלהתנ"ך
הציבורכלומר"שובו",אומראתה

אתהתנ"ך.עזב
הלי־לדרךשקשורחשובדבריש"כאן

מוד:

$TS1$:הלימוד$TS1$
$DN2$:הלימוד$DN2$הואכאילוהתנ"ךאתללמודצריךלא

לאשאומר:מסורתייסודעדייןישזך.שמן

חוסרמתחילהמשםהתנ"ך.עםלהתעסק

לק־יודעיםשלאאנשיםשלהביקורתיות
רוא,

$TS1$,לקרוא$TS1$
$DN2$,לקרוא$DN2$התנ"ךאתללמדצריךולהבין.לבקר
לאהואכמהעדלהראותביקורתי.באופן

אדםשונות.תפיסותבוישכמהמונוליתי,

מורכבים,בוהטקסטיםכמהעדשרואה
מגלהזה,עםזהומתפלמסיםמתמודדים

רואהאדםאםזאת,לעומתעשיר.רוחעולם

רואהלאהואביקורתית,בלתיבצורהאותו

מזה,חוץהזאת.הנפלאההמורכבותאת

אותךתכשירבתנ"ךביקורתיתקריאה
טובהעיתוניםקוראתלהיותגםכשתגדלי

מודי־יחידתבכלאוב־0028לשירותאו

עין.

$TS1$.מודיעין$TS1$

$DN2$.מודיעין$DN2$צריךאנימטרתו.ומהכתבמיתביני
שיודעיםאנשיםלקרוא,שיודעיםאנשים

כללקבלולאולטלוויזיה,לרדיולהקשיב
לח־שרוצהמיאלוהים.כתורתכתובהאות
שוב

$TS1$לחשוב$TS1$
$DN2$לחשוב$DN2$הכיוההכשרהלקרוא,לדעתצריך

בתנ"ך".קריאהדרךהיאטובה
ולאמהמקראללמודיכולנומה
הפנמנו?

הסי-הדעות.ריבויואתהסובלנות"את

בשבעהכמומתיש"אני

הודעותמאותעצמי:של

מאותאלקטרוני,דואר

מישראלטלפונים

לאשאניברכותומהעולם,
כבראניכלל.בדרךשומע

העננים,עלמהלךיומיים
בחוטמושךאנישניומצד

להורידומנסההעפיפוןשל
לקרקע"עצמיאת

היההתנ"ךצעיר,"כשהייתי

כשלמדתיולכןכולנו,של
300היולמקרא,בחוג

ישכמובןהיוםסטודנטים.

אתלנכסשביקשהחבורה

והטיפשים,לעצמה,התנ"ך
להם:אמרנואנחנו,כלומר
שלום־אותו.קחו׳רוצים?
שלום׳.

$TS1$.שלוםשלום׳$TS1$
$DN2$.שלוםשלום׳$DN2$זהקשר.ניתקנו

ביותר"הנוראהחטא

הקנאות.בשבחסיפורהואפנחסעלפור
הק־נגדהואאליהועלהסיפורשני,מצר
נאות.

$TS1$.הקנאות$TS1$
$DN2$.הקנאות$DN2$יש־עםעלסנגוריהללמדבמקום

ראל,
$TS1$,ישראל$TS1$

$DN2$,ישראל$DN2$ומפוטר.קטגוריהעליהםמלמדהוא

שי־דעותריבויישסובלנות,איןאםוגם

כולות
$TS1$שיכולות$TS1$

$DN2$שיכולות$DN2$מהזהיחדיו.אחת,בכפיפהלחיות

שמחפשיםאלהכללטשטששמבקשים

להכירמוכניםולאבתנ"ךמונוליתיות
הדעות".ריבוישלהזאת,באמת

אלוהים?שלמקומוומה
יכולהלאשאתלמיחשוב"אלוהים

דברהואשמוסרבהיגיוןאותולשכנע

כמוזהבעונש.מאיימתאתואזחשוב,

׳אםלאכול:שמסרבלילדשאומרתהאמא

להיותיכולאדםשוטר׳.יבואתאכל,לא
המו־אלוהים.לואיןגםומוסריאוטונומי

סר

$TS1$המוסר$TS1$

$DN2$המוסר$DN2$בלבד.אלוהיםמאמינינחלתלאהוא

אניאבלדתית,ספרותהואהתנ"ךנכון,

אתיפיקודתייםשאינםאנשיםשגםרוצה

מהמהתנ"ך.החשוביםהאנושייםהלקחים

איזוהואבתנ"ךמביניםלאקוראיםשהרבה

הדבריםאתלומרבלימבטאהואביקורת

מבטאשהואהענקיתהביקורתבמפורש.

דוד,כלפיחדה,מאודאבלסמויה,בדרך
לדעתצריךדמות.כלכלפיאליהו,כלפי
ללמוד.מההרבהבתנ"ךישאותה.לגלות
אקטואלי,יהיהשהתנ"ךמחפשלאאני
רלוונטי".שיהיהאלא

התואראתלהציעכעברניסיונותהיו

להיותשאמורלתלמוד,הספרים""ספר
חיינו.אורחותאלקרוביותר

מגיב,כברהתנ"ךהשורש.הוא"התנ"ך

להןונותןלפניושנכתבומסורותמפרש
בקהללבואאותןלהכשירכדיחדשכיוון
שכ־לתלמוד,היסודות.יסודהואישראל.

בודו

$TS1$שכבודו$TS1$

$DN2$שכבודו$DN2$התנ"ך.בלימקוםאיןמונח,במקומו
אדיריםרוחאוצרותבתלמודלמצואאפשר

אבללחיינו,רלוונטייםלהיותשיכולים

הענפיםמגיעיםואחריוהגזע,הואהתנ"ך
הואהתנ"ךימינו.עדומתפשטיםשהולכים

לכולם".משותףמכנה
בשבילך?גאולהמהי
יש־נבואתלמשל,שלום.היא"גאולה

עיהו,

$TS1$,ישעיהו$TS1$

$DN2$,ישעיהו$DN2$ארבעהשחוק.כמעטלדברשהפכה

שי־מביןאותםשקוראומיבלבד,פסוקים

שעיהו

$TS1$שישעיהו$TS1$

$DN2$שישעיהו$DN2$:וכעתבדלנים,הייתםהיוםעדאומר
בדלנות.שלסיפורהואתורהמתןהשינוי.

תר־בוואקוםהתורהאתמקבליםאנחנורק

בותי

$TS1$תרבותי$TS1$

$DN2$תרבותי$DN2$,ואילומאלוהים.ישירבדיבורבמדבר

לי־כולםשיבואואדרבה,אומר:ישעיהו
רושלים.

$TS1$.לירושלים$TS1$
$DN2$.לירושלים$DN2$סמכותואתמקבליםשהםברגע

חר־׳וכיתתושיבואו.אדרבה,אלוהים,של

בותם

$TS1$חרבותם$TS1$

$DN2$חרבותם$DN2$.היפוכוגםהיאהזוהנבואהלאתים׳

לבנותרצובבבלאםבבל:מגדלסיפורשל

שם׳,לנו׳נעשהואמרוהתפזרוגבוה,בניין
מועדישבאורחותיו׳.׳ונלכהאומרים:אלה
יהיהואזהעמים,כלביןתקשורתוישב׳

שלום".

הנכוןבכיווןצעד
אותומלווהכאמור,זקוביץ,שלהמחקר

גבולותביןמתוחםלאושעל.צעדכלעל

מבשרשלום"משמיעהספראתהאקדמיה.

ירושלים"לשלוםחזוןפרקישבעהטוב:

בשנתכתבחיפה(אוניברסיטת)הוצאת

בזמןשבתון,בשנתבברקליכשהיה2004

"הר־פיגועים.שלרצףהתרחששבארץ

גשתי

$TS1$הרגשתי"$TS1$

$DN2$הרגשתי"$DN2$,"שבע"אספתימשחזר.הואנורא

לצערי,מהתנ"ך.יפהפיותשלוםנבואות
מהבתוכנו.גםהיום.גסהמילהזושלום

אניאבלנביא,בןולאנביאלאאנייהיה?

שיהיהכדימשהולעשותלהשתדליכול

טוב".

והסטוד־הסטודנטיותשמספרלעובדה

נטים

$TS1$והסטודנטים$TS1$

$DN2$והסטודנטים$DN2$ומצטמקהולךהרוחבמדעיבחוגים
לה־מסרבוהואאותו,לדכאנותןלאהוא
רים

$TS1$להרים$TS1$
$DN2$להרים$DN2$מהוגיהיההזההרקעעלמולה.ידיים

מוריםלהכשרת"רביבים"תוכניתויוזמי

׳רביבים׳"בוגריהיהדות.מדעילהוראת

הואהספר",לבתיחדשהרוחמכניסים

העדותוזושני,דורכברלנו"ישאומר.
מצ־שהתוכניתלכךבשביליביותרהטובה

ליחה
$TS1$מצליחה$TS1$

$DN2$מצליחה$DN2$תו־ישאביבבתלגםמשהו.לעשות

כנית

$TS1$תוכנית$TS1$

$DN2$תוכנית$DN2$,קנאתפהאיןבעיניי.נפלאוזהדומה

בישראל.כאלהתוכניותירבווכןסופרים,
אםלנואוימשהו.להצילשניתןמקווהאני

הרוחענייןלחמסין.הופכתהיהודיתהרוח

מטריאליסטית.שהופכתמהחברה,נובע
עסקים.מנהלללמודרציםהמוחותטובי
לתיקון,מעשיםלעשותצריךבאמת.נו
תוכניתבו,שותףשהייתיהקטןוהמעשה

עודצריךהנכון.בכיווןצעדהוא׳רביבים׳,

כאלה".צעדיםהרבה
הפרם.עלמילהבליאפשרואי

ומצדעצומה,שמחהשמחאניאחד"מצד

אנילבבי.יגבהאללעצמי:אומראנישני

ומסתכלבפנים,מקומות:בשנינמצאתמיד

בשבעהכמומרגישאניעצמי.עלמבחוץ
אלקטרו־דוארהודעותמאותעצמי:של
ני,

$TS1$,אלקטרוני$TS1$
$DN2$,אלקטרוני$DN2$בר־ומהעולם,מישראלטלפוניםמאות

כות

$TS1$ברכות$TS1$

$DN2$ברכות$DN2$בדרךשומעלאשאניטוביםודברים
לפרופסורים:סטודנטביןההבדלזהכלל.
פרו־נהדרים,משוביםמקבליםסטודנטים

פסורים

$TS1$פרופסורים$TS1$

$DN2$פרופסורים$DN2$הזה,הפרסבאפתאוםבודדים.הם
ומצדהעננים,עלמהלךיומייםכברואני

ומנסההעפיפוןשלבחוטמושךאנישני,

לקרקע".עצמיאתלהוריד

הערה



