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הסיפור מאחורי הספר הקרוי 'דברי גד החוזה' הוא מרתק ,והספר עצמו – מדהים! לפחות,
כך קבע מומחה בעל שיעור-קומה שקרא את הספר .אין אפשרות אחרת לתאר את הספר
המופלא הזה שהגיע 'משום-מקום' ,ואף אחד לא שמע עליו .לא רק הספר מיוחד במינו ,אלא
שגם יש בו הרבה דברים חריגים ומשונים ,רובם ללא תקדים בארון הספרים היהודי .קיימת
יותר מסיבה אחת המבהירה מדוע המחקר בספר נמשך יותר מ 31-שנה ,ולמה אף אחד לא
שמע על הספר 3000 .שנות היסטוריה יהודית מקופלות בספר זה ,וקצת קשה לחקור ולתאר
את כולן ,ולו גם את חלקן ,בצורה מקוצרת .בעוד כשנה ,או קצת יותר ,יצא הספר לאור,
ובינתיים – נא להתאזר בסבלנות .מי שבכל-זאת לא יכול להתאפק ,ורוצה לדעת משהו על
ספר בלתי ידוע זה ,מוזמן לקרוא את הכתבה הבאה.
*

*

*

בפעם היחידה ,הראשונה והאחרונה ,הוזכר 'דברי גד החוזה' כאשר מחבר ספר דברי הימים
דיווח לקוראיו על מקורות חיבורו ,עם סיימו לתאר את קורות חייו של דוד המלך )דברי הימים
א' כט,כט(' :ודברי דויד המלך הראשנים והאחרֹנים הנם כתובים על דברי שמואל הרֹאה ועל
דברי נתן הנביא ועל דברי גד החֹזה' .כלומר הסופר המלכותי מודיע לקוראיו כי לצורך כתיבת
ספרו השתמש הוא בשלושה ספרים )לפחות( ,אשר רק אחד מהם ניתן לזהות ,גם אם
בספק ,כספר שמואל .שני הספרים האחרים המיוחסים לנתן ולגד ,שני נביאיו 'הפרטיים' של
דוד המלך ,נעלמו ואינם .למעשה ,רק עתה נודע לקורא כי גד ונתן כתבו ספרים ,שכן עד כה
תוארו נביאים אלו כמדברים וכמוכיחים ,ולא כאנשי-ספר .מכל מקום ,לאחר אזכור זה של
דברי גד החוזה נעלם הספר ואיננו ,הן מן המסורת היהודית ,והן מן המסורת הנוצרית
)שמוצאה ביהודים שהמירו דתם( ,מסורת בה נותרו כמה ספרים חיצוניים שלא נודעו מכל
מקור אחר .בספר דברי הימים מוזכרים ספרים נוספים שעמדו לעיני הכותב ,אך אלו נעלמו
ואינם ,בשל לא-מעט סיבות .ברור שכאשר נהרגו יהודים על ידי האויבים ,מתו לא רק
הסופרים ,כי אם גם הספרים ,כפי שניכר הדבר בתיאור מותו של ר' חנינא בן תרדיון )עבודה
זרה יח ע"א( .גורלו של ספר בעולם העתיק – כל ספר שהוא – לא שפר עליו ,וספר שלא
נתכה עליו חמת המציק ,ולא אכלוהו העכברים ,עשוי היה ללכת לאיבוד בדרך מקרה )באש,
במים ,או בשכחה סתם( .כאן המקום להזכיר כי במשנת סנהדרין י,א לימד התנא כי לכמה
אישים אין חלק בעולם הבא ,מטעם זה או אחר ,ועל כך העיר ר' עקיבא' :אף הקורא בספרים
החיצונים' .אם כן ,בשל העובדה כי דברי גד החוזה לא נכלל בתנ"ך ,נאסר הוא לקריאה,
וספר שאין קוראים בו נדון לכלייה .צנזורה חיצונית או פנימית ,הוליכה לכך שהתקיים בספר
זה הכלל )שמקורו במדרש(' :הכל תלוי במזל ,אפילו ספר תורה שבהיכל' .כללו של דבר ,מזה
אלפי שנים שאבד לעם ישראל ספר ,ורק הקב"ה ,היודע את מספר כל המתים ,יודע את
מספרם של הספרים שהיו ,ואינם.
מסך השתיקה על דברי גד החוזה החל להתרומם במאה ה .18-משומד יהודי הגיע לקוצ'ין
שבהודו ושאל את יהודי המקום לתולדותיהם .הם ספרו לו שאבותיהם גלו מארץ-ישראל
לתימן ,ולאחר זמן עברו מתימן להודו .במסעות נדודיהם הביאו עימם הגולים ,בין היתר ,את
'נבואת גד ,ונתן ,שמעיה ,ואחיה' ,אף כי המספרים לא ידעו דבר על קיומם של ספרים אלו
ביניהם .הידיעה המרעישה הזו הגיעה לפרופ' גוטפריד אייכהורן ) ,(1827 – 1752גדול
חוקרי המקרא בזמנו ,וב 1790-הוא פרסם זאת במבואו למקרא .בזמן קצר תורגמו הדברים
לעברית ופורסמו על ידי נפתלי הירץ ויזל ) ,(1805 – 1725מבני חוגו של מ' מנדלסון ,ועדיין
לא ראה איש את הספר .מן הסתם סיווגו המלומדים ידיעה אקזוטית זו כסוג של זיכרון
היסטורי או אולי פולקלור מקומי ,ולמרות שהדברים פורסמו בעברית פעמים נוספות ,עדיין
היה הספר בבחינת אבוד; חבל על דאבדין.
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שלמה זלמן שכטר ) ,(1915 – 1849מגדולי החוקרים במדעי היהדות בזמנו ,הוא האיש
אשר פרסם את טיבה של הגניזה הקהירית .והנה ,ב ,1890-עוד קודם שנתפרסמה הגניזה,
הגיע שכטר לקיימברידג' ,לימד שם ,ועסק בחקר הספרות הרבנית .ב 1894-פרסם שכטר
מאמר על כתבי-יד יהודיים שנרכשו בקוצ'ין לערך ב ,1809-מאמר בו תיאר כמה כתבי יד
רבניים ,אשר הוא העיד עליהם כי אין להם חשיבות מרובה .לקראת סיום המאמר הוא מספר
על כתב יד של ספר בשם דברי גד החוזה ,ותיאר אותו קצרות .דא עקא ,שכטר תיאר את
כתב היד באופן לקוי ,לא עמד על טיבו של כתב היד ,ולא פחות חשוב :הוא לא קישר את
הספר שבידיו עם הספר אשר יהודי קוצ'ין טענו כי היה מצוי בקרבם .כל מה ששכטר ידע
לקבוע היה כי מדובר בספר חיצוני ,והוא שיער שמדובר בחיבור בן ימי הביניים .תלמידו של
שכטר ,י' אברהמס ) ,(1925 – 1858הקדיש לספר מחקר בן כמה עמודים ,מאמר דו-לשוני
שיצא לאור לאחר מותו .איתרע מזלו של המחבר ,כמו גם של הספר ,שעשרות שגיאות נפלו
בנוסח העברי ,והמאמר לא הותיר שום רושם .אף אחד לא שמע על דברי גד החוזה; 'אף
אחד' ,לרבות :ביבליוגרפים ,חוקרי קוצ'ין ,חוקרי הסיפור העברי בימי הביניים ,וחוקרי
הספרות החיצונית; נעלם הספר ואיננו.
ב 1981-גיליתי את הספר ,ושוחחתי על כך עם מורי וידידי י' תא-שמע ודודי פרופ' שאול
ליברמן ,זכרם לברכה .החלטתי כי הספר ראוי למחקר ,אך סברתי כי המחקר בו אינו ראוי
לאנשים בראשית דרכם ,כי אם לאנשים מבוגרים ,בעלי ניסיון .לפני כמה שנים ,לאחר
שסיימתי כתיבה של ספר באסטרולוגיה )מוסד ביאליק ,תשע"א( ,ועוד שני ספרים
בנומרולוגיה יהודית ,הרגשתי כי עתה אני בשל דיי לחקור את דברי גד החוזה .בשנים
האחרונות עסקתי בספר זה ,כמעט אך ורק בו :ההדרה ,פירוש ,מבואות; כל מה שמתבקש
לצורך הוצאה לאור של טקסט קדום לאוויר העולם.
העיקר בספר ,בכל ספר שהוא ,איננו גלגוליו ותהפוכותיו ,עניין חשוב בפני עצמו ,ובוודאי
במקרה מיוחד וחריג זה ,כי אם בתוכנו ,ועל כן ,לאחר העיסוק ב'חיצוניות' ,ניתן להגיע
ל'פנימיות' ,לתוכנו של הספר .ובכן מה כתוב בדברי גד החוזה? מה מיוחד בו? מדוע העיסוק
בו מוליך לתחושה של 'רגע היסטורי'? או כפי שנשאלתי בנימה צינית על ידי מלומד אחד:
'האם יש כתב-יד ששווה לעבוד עליו במשך  28שנה?' תשובה מליאה על שאלות אלו תתברר
עם צאתו לאור של הספר ,אך כבר עתה ,ניתן לענות על שאלות אלו גם אם בקיצור.
הערה טכנית :דברי גד החוזה הועתק בקוצ'ין באמצע המאה ה 18-בידי סופר ממוצא תימני
)כפי שניכר מכתב היד( .כתב היד היה שייך לר' יחזקאל רחבי )עימו עמד מהרי"ץ בקשר(,
אף הוא ממוצא תימני .בכך תואם כתב היד את מסורתם של יהודי קוצ'ין לפיה מוצאם מתימן
ובבואם מתימן להודו הם הביאו עימהם את נבואות נתן וגד אחיה ושמעיה .ראה על כך :מ'
בר-אילן' ,ספרים מקוצ'ין' ,פעמים) 52 ,תשנ"ב( ,עמ'  .100-74הדיון בכתב היד נזקק
לשאלת הקשרים של יהודי תימן עם יהודי הודו ,ועל נושא זה כבר כתבו ש"ד גויטיין ומ"ע
פרידמן )באנגלית ,ולאחרונה בעברית ב'ספר הודו'( ,וכן גם :אמיטב גוש ,בארץ עתיקה ,תל-
אביב תשס"ו.
ובכן ,דברי גד החוזה הוא ספר דמוי מקרא :העברית שלו מקראית ,או לפחות כך נדמה
לקורא במבט שטחי .מבחינה חיצונית ,הספר מחולק לפסוקים ,ומעוטר במסורה הדומה
למסורה המקראית .כלומר ,יש בספר זה אותיות קטנות וגדולות ,מ"ם סתומה באמצע תיבה,
ועוד .שם ה' כתוב ככתבו ,בניגוד לעמדת המסורת הרבנית ,וברור שמעתיק הספר העתיקו
בחרדת-קודש .המטיל ספק בכך עשוי להיווכח כי סכום הפסוקים ,אות אחת אשר לה תגים,
ועוד תופעות 'משונות' אחרות ,כולן חברו יחדיו לאמירה :ספר-קודש לפנינו.
למעשה ,גם עניינים אלו ,בעלי האופי הטכני )אורתוגראפי( ,הם חיצוניים לטקסט ,ושערי
השערות לא ננעלו .לפיכך ,המעיין בגוף החיבור ,תוך התעלמות מהתופעות החד-פעמיות
הרבות הנקרות על דרכו ,יגלה כי לספר זה תכונות ספרותיות יוצאות דופן .די אם ייאמר כי
לערך שש פעמים כתוב בחיבור זה 'כה אמר ה'' )שם ה' ככתבו ,כאמור( ,ולא נותר לו למעיין
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לשאול את עצמו :מתי בפעם האחרונה בא יהודי אל יהודים ואמר להם מלים אלו? אין זאת
אלא שמדובר בספרות נבואית אשר דוגמתה ניתן למצוא במקרא ,ולא לאחר מכן! תיאוריהם
ודבריהם של גד החוזה ,ושל נתן הנביא )!( ,מעצימים את דמויותיהם של אישים מקראיים
אלו ,ובמקרה הלכתי מסוים הם מעוררים את התהייה :האומנם חכם עדיף מנביא ,או שמא
נביא עדיף מחכם?
בנוסף לספרות הנבואית ,יש בחיבור זה פרקים בעלי אופי אפוקליפטי )מילולית :הרמת
המסך; מיוונית :התגלות ,או חזיון אלוהי( .מלאכים מראים לחוזה מראות שמימיים ,והחוזה
מתאר שירה של ׂשה שמימיׂ ,שה המסמל את עם ישראל ,המאדיר את ה' ומהללו' :אודך ה'
כי אנפת בי ותשוב' )בדומה לישעיה יב,א( ,וממשיך הׂשה ומהלל עוד את ה' .חזון אחר
מתייחס למשפט השמימי בו שופט ה' את בריותיו בראש השנה ,מתואר בפירוט כסא ה'
והמשפט השמימי ,ולא נותר לקורא אלא להשוות בין החזון בספר 'החדש' לבין הכתוב
במסכת ראש השנה.
בספר גדול זה ,בן למעלה מ 5200-מלה ,יש שני גיבורים ראשיים :דוד המלך וגד החוזה.
המסר של הספר הוא דתי :הברית שכרת ה' עם דוד עבדו לנצח קיימת .כך ,למשל ,אחד
מפרקי החזון מסתיים במלים' :אשר הוא אמת ודברו אמת וחותמו אמת' ,והקורא שומע
בשורה אלוהית ,אותה לא שמע עם ישראל מעודו )או ששמע את הדברים ,והם אבדו
מאיתנו( .דוד המלך מתגלה בספר בצורה הדומה ,גם אם שונה ,לאופן בו הוא מוצג במקרא,
ובין היתר הוא מתואר כשופט חכם )בסיפור אשר אופיו דומה למשפט שלמה( ,נואם )ובדוחק:
דרשן( ,ועוד .סיפור מופלא על תמר בת דוד מדגים את רעיון שכתוב המקרא במיטבו,
והסיפור כולו נושא אופי של סיפור-בבואה לסיפורה של תמר המקראית .כלומר ,תמר
'מתקנת' את דרכיה בהשוואה לסיפור המקראי )מתפללת ,לדוגמה( ,ואף אביה דוד דואג
לבתו )שלא כבסיפור המקראי( .כל מה שקוראים בדברי גד החוזה נראה הפלא-ופלא ,ובכלל
זה אף השתקפותו של המקרא בחיבור זה.
לערך  20%מהטקסט הוא 'מקראי' ,אך עיון מעמיק בו מגלה כי הטקסט המקראי שעמד לפני
הסופר היה שונה מנוסח המסורה ,ומדובר במשהו דומה מאד ,אך יחד עם זאת שונה.
תופעה זו ניכרת במקומות הרבה בספר ,וכאן תובא דוגמה אחת אשר די בה כדי לבשר את
טיבו של הספר 'החדש' .מחבר דברי גד החוזה שילב בתוך ספרו ,בין היתר ,שני פרקים
מספר תהלים .תחילה הביא הוא את תהלים קמה ,ולאחריו את תהלים קמד .תהלים קמה –
פרק י' בדברי גד החוזה – נפתח במלים הבאות' :בעת ההיא אמר דוד את התהילה הזאת
לאמר :ארוממך אלהי המלך ואברכה שמך לעולם ועד) ':כן ,כל פסוק מסתיים בנקודתיים,
ומספרו באותיות מופיע בגליון( .פתיחה זו לא עושה רושם רב ,שכן היא נראית כ'התאמה
ספרותית' .עם זאת ,הסופר כותב את השיר בצורה מיוחדת תוך תשומת-לב רבה
לטיפוגרפיה )אך לא למבנה הצלעות בהתאם להבנה מודרנית של השיר( .כל אחת מאותיות
האלפבית מובאת כשהיא 'אות גדולה' )איניציאל ,בלעז( .אכן ,אין חובה לכתוב כך ,ומצד שני
גם אין איסור בכתיבה נאה זו .העיקר הוא בהמשך :לאחר שורת המ"ם' :מלכותך מלכות כל
עולמים וממשלתך בכל דור ודור ':מצפה הקורא לקרוא 'סומך ה' לכל הנופלים וזוקף לכל
הכפופים ,':היינו בהיעדרה של האות נו"ן ,כמפורסם לכל מי ששגורה תפילתו בפיו )ואין צריך
לומר :ליודעי המסורה מצד אחד ,וליודעי התלמוד ,מצד שני( .ואולם ,הסופר מעתיק כאן את
הפסוק 'החסר'' :נפלו כל אויביך ה' וכל גבורתם בלעו ,':כאשר האות נו"ן היא אות גדולה
והפוכה גם יחד .מניין לו ,לסופר ,פסוק זה? האם הפסוק אותנטי? אולי בדה הסופר את
הפסוק מליבו? מה המשמעות של האות נו"ן ההפוכה )אשר דוגמתה יש עוד במקרא ובספר
תהלים(? האם יש קשר בין הפסוק 'האבוד' לבין שאר התופעות 'המשונות' בחיבור זה?
ועתה מגיעים אנו ,כמובן ,לשאלת השאלות :ממתי חיבור זה? האם דברי גד החוזה שהגיע
אלינו מקוצ'ין הוא החיבור שראה אותו הסופר של ספר דברי הימים? האם ניתן להעלות על
הדעת שהנה הגיעה לידינו נבואה חדשה ,או שמא זייפן ברוך-כשרונות מתעתע בנו? כמובן
שלא כאן המקום לענות על שאלות אלו ,אך האמת היא שהן גוררות שאלות נוספות
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המתייחסות לספרות המקרא בכלל ,ולספרות האפוקליפטית בפרט )ספרות הכוללת את ספר
דניאל ,חזון עזרא ,ואחרים ,ובהם גם חזון יוחנן ,ספר שנכתב על ידי יהודי משומד( .על
שאלות ספרותיות אלו ,מצטרפות שאלות לשוניות ,שאלות בתחום המסורה ,ואחרות ,וכולן
חוברות לשאלה ההיסטורית :מניין הגיע הספר דברי גד החוזה? מי חיברו? מתי פסקה
הנבואה מישראל? האם רשאי אדם 'לסמוך' על חיבור זה? האם כתב את החיבור 'משיח-
שקר'? ומה המשמעות של היעדר זיקה ,כמעט מוחלטת ,בין דברי גד החוזה לבין הספרות
הרבנית? האם היתה אי-פעם יהדות מסוג שונה? יהדות בלתי-רבנית?
שאלות אלו ואחרות אמורות למצוא את פתרונן בספר עליו אני שוקד ,ולא מאתמול .שאלות
אלו מסובכות אחת בשנייה ,והן נוגעות ביסודות של אמונת ישראל מזה אלפי שנים .לא בנקל
יכול אדם לבחון שאלות אלו ,קל וחומר :לנסות לענות עליהן תשובה .כל תשובה שתינתן על
כל אחת משאלות אלו עשויה לעורר גל של טענות וטענות-נגד .האם דייקתי במלאכתי? האם
שיקול הדעת שלי בהצגת הבעיות ובפתרונן היה נכון? האם הפירוש שלי לטקסט עונה על
אמות-מידה המחמירות של העידן המודרני? האינני מגזים לכיוון זה או אחר?

*

*

*

כתב היד של הספר המוכן לדפוס הוא בן לערך  350עמוד ,וגם לכותב מיומן שכמותי
המלאכה קשה ,ולעתים אני מרגיש שהמשימה קשה ,קשה מנשוא .תפקידי הוא להשיב
אבידה לעם ישראל ,ולהחזיר למקומו ספר שנפל מארון הספרים שלנו .אין לי אלא לקוות
שמלאכתי תשא חן בעיני אלהים ואדם; לא בכל שנה ,ולא בכל דור ,עומד חוקר מול אתגר
כזה.
הלכנו גולה אחר גולה וכך אירע שאבדו נפשות רבות מעם ישראל ,ויחד עימם ספריהם .עתה
הגיע הזמן להשיב את האבידה לבעליה ,ולהחזיר את דברי גד החוזה לארון הספרים היהודי.
ספר זה עתיד לפתוח עידן חדש בחקר הספרות האפוקליפטית ,ואור חדש ,אור-יקרות ,יאיר
על סוגיות שונות בספרות המקראית ,בתולדות הנבואה ,ובהיסטוריה היהודית לדורותיה.

* המחבר הוא פרופסור במחלקה לתלמוד ובמחלקה לתולדות ישראל באוניברסיטת בר-אילן.

איור  1ר' יחזקאל רחבי מנהיג הקהילה בקוצ'ין ,בעליו של כתב היד
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