
דניאל פרידמן - "הרצחת וגם ירשת: משפט, 
מוסר וחברה בסיפורי המקרא – מהדורה 

שנייה מורחבת", הוצאת משכל )מייסודן של 
ידיעות אחרונות וספרי חמד(, 2022, 536 עמ'

פרופ' דניאל פרידמן הוציא מתחת ידו ספר עב-כרס של מעל חמש מאות עמודים העוסק בסיפורי 
התנ"ך למיניהם, בעיקר בחלקים הסיפוריים של התורה ושל נביאים ראשונים. זוהי מהדורה שנייה 

מורחבת של המהדורה הראשונה שיצאה לפני כעשרים שנה.

התנ"ך כידוע הוא הספר המתורגם והמפורסם ביותר בעולם. מטבע הדברים פורש כבר עשרות אלפי 
פעמים )אם לא יותר( בשלל שפות, חברות, תרבויות, זמנים, ומקומות. מבחינה זו מצטרף ספרו של 
פרידמן למסורת עשירה. קשה לחדש בחקר המקרא. כמעט כל פרשנות שמופיעה נאמרה כבר בעבר 

בדרך זו או אחרת, אך שבעים פנים לתורה ופרידמן מנסה לעסוק בעיקר בצד המשפטי/מוסרי.

מטרתו המוצהרת של הספר היא ללמוד על תפיסת המשפט והמוסר המשתקפת במקרא ועל מערכת 
החוקים הקיימת בבסיסם. למחבר ישנן שתי השערות כלליות. הראשונה היא, כי סיפורי המקרא 
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דינים  כי מערכת  היא,  נורמות חברתיות מקובלות. השנייה  או לפחות  מבטאים מערכת משפטית 
זו איננה עולה בקנה אחד עם רבים מהחוקים המופיעים בספרי התורה, ובוודאי לא עם העקרונות 
ההלכתיים שהשתלשלו מהם. שתי ההשערות סבירות והגיוניות. סיפורי המקרא מבטאים מציאות 
היסטורית מסוימת, ובוודאי גם את הנורמות המקובלות אז. אין גם ספק שהמציאות הייתה רחוקה 
מלבטא את הנורמות האידיאליות. כך למשל, כל המקרא מלא תוכחות וזעקות נגד עבודת אלילים, 

אך זו נהגה בריש גלי ולפעמים רוב העם עסק בה. 

בידי  שאין  מסתבר  לדוגמאות,  העקרונות  את  לפרוט  כשבאים  אולם 
פרידמן ביסוס לטענותיו הספציפיות. יתרונו הגדול של הספר )ואולי גם 
חסרונו( הוא שאין כל דרך לבדוק פרשנויות אלו. פרידמן כמו גם אחרים 
לומר  ניתן  בדיוק  כך  אבל  נכונים,  ויהיו  שיכול  ורעיונות  השערות  מעלה 
על השערות הפוכות. לאורך כל הספר כל שמובא הוא בעיקר פרשנותו 
האישית ודעתו הסובייקטיבית של המחבר. אין הסבר מדוע בחר דווקא 

בפרשנות זו ולא אחרת, וניתן כמה דוגמאות.

ולא  הרוג  נמצא  שבו  במקרה  ערופה'.  'עגלה  פרשת  על  מדבר  פרידמן 
ידוע מי הרגו, זקני העיר הקרובה צריכים לבצע מעין טקס כפרה שבו הם 
מצהירים כי "ָיֵדינּו, ֹלא ָׁשְפכּו ֶאת-ַהָּדם ַהֶּזה, ְוֵעיֵנינּו, ֹלא ָראּו". פרידמן סבור 
כי ההנחה היא שהעבירה 'מקרינה' על סביבתה ואם לא 'יטוהר' הכתם 
המוסרי, צפויים תושבי העיר הקרובה להיפגע ולכן יש צורך בכך. אולם 
הוא מתעלם מאחת הפרשנויות הסבירות הרבה יותר המופיעה בתלמוד 
הבבלי )מסכת סוטה דף מה', עמ' ב(. הגמרא שואלת וכי עולה בדעתך 
שזקני העיר צריכים להצהיר שהם לא הרוצחים? מישהו חושד בהם? והתשובה היא שזו אשמתם 
בכך שיצרו תנאים שתיווצר אפשרות כזו. אשמתם היא שלא דאגו לביטחון בדרכים, למניעת עוני, 

מחבר ישנן שתי השערות כלליות. ל
הראשונה היא, כי ליפורי המקרא 
מבטאים מערכת משפטית או לפחות 

נורמות חברתיות מקובלות. 

זו ה דינים  מערכת  כי  היא,  שנייה 
איננה עולה בקנה אחד עם רבים 
התורה,  בלפרי  המופיעים  מהחוקים 
ובוודאי לא עם העקרונות ההלכתיים 

שהשתלשלו מהם.
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ולשאר תופעות שיכולות לגרום למעשי רצח. גישה זו, הרואה באלימות תוצאה של בעיות חברתיות 
היא מודרנית להפליא ומשום מה פרידמן מתעלם ממנה לחלוטין.

דוגמא אחרת היא מה שמכונה בחז"ל 'עיר הנידחת' )ופרידמן משום מה לא משתמש במושג מוכר 
להחרים  יש  אחרים,  אלילים  עובדי  שכולה  עיר  טז'-יז'(,  פס'  יג',  פרק  )דברים  התורה  פי  על  זה(. 
ויש לשורפה  זאת אלא שאסור באיסור חמור לקחת ממנה שלל  ולהכות את כל תושביה. לא רק 
על שללה. פרידמן מפרש שהחרם מוטל מסיבה דתית כלשהי, מעין הקדשה לאלוהים. אולם הוא 
יהיה לבזוז  ניתן  יותר. אם  מתעלם מהסיבה הפרוזאית וההגיונית הרבה 
ערים  לכיבוש  כלכלי  למניע  להפוך  הדבר  יכול  הנידחת,  העיר  שלל  את 
ישראליות. אלו שיחמדו את אוצרות העיר יכולים לטעון כי היא עיר עובדי 
אלילים, ולהצדיק את כיבושה. ברגע שאסור לחלוטין ליהנות מכך, ברור 

שלא יהיה כל מניע כלכלי למלחמה נגדה.

במקורות  בהתחשב  יותר  מודגשת  סלקטיבית  פרשנות  של  זו  נקודה 
שבהם עשה הספר שימוש. המחבר משתמש מעט מאוד במקורות יהודים 
כמעט  הראשונה(.  במהדורה  השתמש  מאשר  יותר  כי  )אם  מסורתיים 
ואין כל אזכור לתלמודים, למדרשי ההלכה, למדרשי האגדה, לספרות הקבלית, ועוד. גם כשקיימים 
אזכורים כלשהם הם בדרך כלל ציטוטים מכלי שני או שלישי, שלא ברור אם עיין בהם המחבר או 

ציטט מספר שציטטם.

בנוסף, המחבר השווה רבים מסיפורי המקרא למיתולוגיה היוונית דווקא. נראה שמן הראוי היה יותר 
להשוותם למיתוסי המזרח הקדום )שפה ושם נגע בהם פרידמן בקליפת אגוז(. חלק מאלו מופיע 
מפורשות במקרא )כמו סיפור המבול המוכר מאוד במספר גרסאות בֵמסֹוּפֹוַטְמָיה(. גם החקיקה של 

אגן הסהר הפורה קרובה יותר לחקיקה המופיעה במקרא ומן הסתם היו השפעות הדדיות.

מאוד ה מעט  משתמש  מחבר 
מלורתיים...  יהודים  במקורות 
לתלמודים,  אזכור  כל  ואין  כמעט 
האגדה,  למדרשי  ההלכה,  למדרשי 

ללפרות הקבלית, ועוד.
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בכל מקרה, תהיה דעתו האישית של כל קורא כאשר תהיה, עצם הדיון, החקירה, והתהייה בשאלות 
תוססות אלו מבורכת לכשעצמה. שבעים פנים לתורה, ופרשנותו של פרידמן ראויה כפי שראויות 
שאר פרשנויות. דומה שאם יגרום ספרו של פרידמן למי מהקוראים לעיין 
בטקסטים המקוריים שספרו נסמך עליהם, ולתהות על השאלות שהועלו, 
הרי כבר תרם תרומה משמעותית לתחום עליו כתב, ועל כך יש להודות לו.

הוא  פרידמן  פרופסור  ישראלי/ת.  משפטן/ית  כל  מכיר/ה  המחבר  את 
על  רבות  השפיע  ת"א,  אוניברסיטת  של  למשפטים  אמריטוס  פרופסור 

תחומי המשפט האזרחי, וכיהן במגוון רב של תפקידים החל מדיקאן, ועד לשר המשפטים.

מומלץ לכל מי המתעניינים במשפט המקרא, או מבקשים לעיין במקרא בנקודת מבט שונה.  

ופרשנותו ש לתורה,  פנים  בעים 
של פרידמן ראויה כפי שראויות 

שאר פרשנויות.
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