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סקירה מאת: ד”ר יונתן כהן, מכללת אורנים

“משני עמים לעם אחד”

על פי התפיסה הדוגמטית השגורה, מספר לנו המקרא 
את סיפורו של עם אחד - עם ישראל, שקיבל תורה אחת 
וארץ אחת, ארץ כנען,  מפי אל אחד.  נאמנותו של עם 
ישראל האחד לאלוהיו האחד היא שקבעה על פי השקפת 
המקרא את גורלו בארצו. ספרו של שמאי גלנדר “משני 
עמים לעם אחד” מבקש לערער על ההשקפה הזאת. 
בלשונו של המחבר: “הספר מבקש להציג את ההבדלים 
המהותיים” בין יהודה, השבט הדרומי ומסגרתו המדינית 
ממלכת יהודה, ובין שבטי ישראל הצפוניים ומסגרתם 
המדינית, ממלכת ישראל, בתקופת בית ראשון. לדעת 
המחבר הבדלים אלה גדולים מאד ומשקפים  תודעה 
לאומית נפרדת ותפיסה דתית שונה. את ההבדלים האלה  

מציג המחבר באמצעות שלושה פרקים: 
בפרק הראשון משווה המחבר בין סיפורי הנביאים 
הצפוניים )ישראל( ובין הדרומיים )יהודה(. נציגי הנביאים 
הצפוניים הם אלישע, אליהו, אחיה השילוני ועוד. הנביא 
הצפוני הוא עושה נפלאות, מחיֶּה מתים  ודמותו חידתית 
ועטופת סוד; דמויות מעין אלה חסרות בדרום. הנביא 
ביהודה הדרומית איננו עושה פלא, הוא שליח העושה רק 

את מצוות האל השולח אותו.  
בפרק השני משווה המחבר בין סיפורי אברהם, שמוצאם 
לדעתו מיהודה, כפי שמעיד בעיקר רקעם הגיאוגרפי, ובין 
סיפורי יעקב, שרִקעם הגיאוגרפי מלמד שמקורם בישראל 
הצפונית. אברהם מעוצב כדמות מופת, “אילוסטרציה 
לרעיון” בלשונו של המחבר, ואילו אצל יעקב בולטת יותר 
האישיות הפרטית ועיצובה. מסתבר לדעת שמאי, שדמותו 
צמחה ממסורות עממיות צפוניות. ההבדל העיקרי מן 
הבחינה הדתית בין סיפורי יעקב וסיפורי אברהם הוא 
שבחירת אברהם נובעת מעמידתו בניסיונות, ואילו  העדפת 

יעקב על ֵעשו אינה נקשרת בכך. 
בפרק השלישי משווה המחבר בין מסורת יציאת 
מצרים )ישראל( ובין מסורת ציון ובית דוד )יהודה(. שמאי  
גלנדר מצטרף לדעתם של החוקרים הסבורים שמסורת 
יציאת מצרים רווחה בעיקר בצפון. מובן מאליו שמסורת 
ציון ובית דוד נוצרו בממלכת יהודה הדרומית, שבירתה 
הייתה ציון ונשלטה בידי מלכים מבית דוד. מסורת דוד 
משקפת שינויים בתפיסת האל ויחסו לעם ולמלך. לדעתו 
של שמאי, מסורת יציאת מצרים מושתתת על האמונה 
שהגאולה היא מתנת האל, שעם ישראל זכה בה בחסד 
ולא בזכות. ממילא נובע מכך שהחירות אינה מושגת בזכות 
מעשיו של האדם אלא בחסדו של האל. לעומת זאת, 
מסורת בית דוד מבוססת על ההכרה, שדוד זכה במתנת 
המלכות על סמך מעשיו ונאמנותו. במסורת זאת תופס 

אפוא האדם מקום חשוב. את ההבדל האחרון הזה בין 
מסורת ישראל ויהודה קושר שמאי בהבדל שציין, כאמור 
למעלה בפירוט הפרק השני, בין סיפורי יעקב, השאובים 
לשיטתו ממסורת ישראל, ובין סיפורי אברהם, השאובים 
ממסורת יהודה ונסמכים על הניסיונות, כלומר, מדגישים 

את מעשי האדם כבסיס הבחירה האלוהית. 
גלנדר את התהליך  בפרק הרביעי מתאר שמאי 
המסובך של מיזוג המסורות הספרותיות, ההשקפות 
הדתיות והתודעה הלאומית. לדעת המחבר יש לתקופת 
חזקיהו משקל מכריע בתהליך זה. בתקופה זו חלו מאורעות 
מכריעים בתולדות ישראל, חרבה מלכות הצפון, ובתנועה 
הנבואית פעל ישעיהו הנביא, אחד מגדולי המעצבים של 

האמונה הישראלית.
תיאור קצר זה של תוכן הספר מלמד על העושר 
הרב של הנושאים המופיעים בו, אך הוא אינו עושה צדק 
לתוכן הספר ואינו ממצה את המגוון העצום של הנושאים 
המטופלים בו. לבד מעצם הנושא המקורי, כוללים הפרקים 
עצמם עושר של ניתוחים ספרותיים ביקורתיים - שדה 
התמחותו העיקרי של המחבר כידוע לתלמידיו ולעמיתיו 
באורנים. כך למשל כולל הפרק הראשון עיון ביקורתי 
ספרותי בסיפור הנביא מיהודה )מל”א יג(, בסיפורי אליהו, 
בסיפורי אלישע ועוד. הפרק השני עוסק רבות בעיצוב 
הדיאלוג בסיפורי האבות. בעיקר בולט מבחינה זאת הפרק 
השלישי הכולל עיון בסיפורי דוד בספר שמואל. תחום 
זה הוא נושא עבודת הדוקטור של שמאי, שבה סלל את 
דרכו המיוחדת. מומחיותו של המחבר ומקוריותו ניכרים 

בו היטב. 
ברור שהמבקש ללמוד מן הסיפורים במקרא על 
תולדות ישראל בתקופת בית ראשון מניח, שהסיפורים 
האלה עתיקים, או בניסוח זהיר יותר, שנשמר בהם לפחות 
חומר עתיק רב. בכך סוטה שמאי מן הזרם הדומיננטי 
בביקורת המקראית העכשווית. מן הגישה הכללית של 
המחבר ניכר שבצדק  אין הוא מזהה את עתיקוּת הסיפור 
עם נאמנותו ההיסטורית. הרי ברור שהמניח שסיפורי 
הפלאות של הנביאים הצפוניים הם סיפורים עתיקים, אינו 

מסיק מכך שהפלא עצמו הוא אירוע היסטורי.  
המקרא  לחוקר  מתאים  גלנדר  שמאי  של  ספרו 
ולמתעניין במחקר המקרא. הוא כתוב, בדרך כלל, בצורה 
המאפשרת גם למי שאיננו איש מקצוע לעקוב אחרי 
הכתוב. אמנם בעיקר הוא מתאים למורים למקרא, שימצאו 
בו לבד מן הנושא המוצהר של הספר שפע של ניתוחים 

ספרותיים מקוריים. 
מובן מאליו שספר מקיף ועשיר כזה מעורר אצל איש 
המקצוע לצד ההסכמה גם ביקורת, ואני רוצה לסיים 
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סקירת ספרים משלנו

את סקירתי בציון ביקורת כזאת, או ליתר דיוק בבקשת 
הבהרה. חבל ששמאי לא ציין בספרו בבהירות בפרק 
המוקדש לנושא, מה היה משותף ליהודה וישראל למרות 
ההבדלים. שאלה זו נפרדת לשאלות משנה: ההייתה תקופה 
שהם ראו את עצמם כשני עמים נפרדים לגמרי? ההייתה 
תקופה שיהודה הייתה אלילית וישראל מונותיאיסטית 
או להפך? ההיה הבדל במשקלה של האלילות בשתי 
הממלכות? אם התשובה לשאלות אלה חיובית, מן הראוי 
היה לציין זאת בספר המוקדש להבדלים המהותיים בין 
שני העמים. ואם התשובה שלילית, היה צריך לשקול אם 
ההערכה שלפנינו שני עמים ושתי אמונות נכונה היא, או 
שנכון יותר למתן את כותרת הספר ואת הערכת משקלם 

של ההבדלים הנמנים בו.
אני סקרן לדעת מה תשובת שמאי לשאלות שהעליתי, 
מפני ששאלות אלו כרוכות באחת המחלוקות  המרכזיות 
של מחקר המקרא בכלל. כיצד נוצרה אמונת הייחוד? 

הנוצרה כדעת הרוב בתהליך איטי אבולוציוני מן האלילוּת, 
תהליך שבמסגרתו אל השבט הקדמון עולה למעמד של 
primus inter pares )ראשון בין שווים( עד שהוא הופך לאל 
הנצחי, בורא העולם של הנבואה? או שאמונת הייחוד 
נוצרה במהפכה, ומלכתחילה שלט באמונה הישראלית 

בכל גילוייה רעיון האל האוניברסאלי הנצחי. 
והנה ברור שאם שמאי גלנדר סבור כרוב החוקרים 
שהמונותיאיזם התפתח לאיטו בתהליך הדרגתי מאלילוּת 
למונותיאיזם, עליו להסביר מה איחד את שני העמים 
הנפרדים  בטרם היווצרות המונותיאיזם, היכן עלינו לחפש 
את ראשית המונותיאיזם, ביהודה או בישראל? מה הביא 
לניצחון המונותיאיזם בשני העמים? האם התרחש תהליך 

זהה באופן מקביל בשתי הממלכות?1
ערכו של ספר נמדד גם בשאלות שהוא מעורר וברצון 

לשמוע מה תשובת המחבר על השאלות האלה.

עיין בספר בעמוד 213, הערה 61. שם מזכיר המחבר בקיצור נמרץ ביבליוגרפיה   1
המטפלת בנושא.

ד”ר יונתן כהן הוא מרצה למקרא ולשון במכללת אורנים 
ובסמינר הקיבוצים.


