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לכתך אחרי במדבר– עיונים בספר במדבר

מבוכרי יום רביעי

חידת המקושש :לבעיית האנונימיות במקרא
The Wood-Gatherer: Anonymity in Tanakh
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במדבר טו ,לב-לו

(לב) וַ יִּ ְהי֥ ו ְבנֵֽי־יִּ ְש ָראֵ֖ל ַב ִּמ ְד ָבָּ֑ר וַ ֵֽיִּ ְמצְ ֗או ִּ ִ֛איש ְמקֹש֥ש ע ִּצֵ֖ים ְבי֥ ֹום ַה ַש ָבֵֽת( :לג) וַ יַ ְק ִּ ִ֣ריבו א ֹ֔תֹו ַהמֹצְ ִּ ֥אים א ֵֹ֖תֹו ְמקֹשִ֣ש עצִּ ָּ֑ים ֶאל־
אמר ה' ֶאל־מ ֔ ֶֹשה
(לה) וַ ֹֹּ֤י ֶ
ל־הע ָ ֵֽדה( :לד) וַ יַ ִּנ֥יחו א ֵֹ֖תֹו ַב ִּמ ְש ָמָּ֑ר ִִּּ֚כי ִ֣ל ֹא פ ַ ֹ֔רש ַמה־י ָע ֶשֵ֖ה ֵֽלֹו:
ל־א ֲה ֔רֹן וְ ֶאֵ֖ל ָכ ָ
מ ֶֹשה וְ ֶ ֵֽא ַ
ל־מחוץ ַל ֵַֽמ ֲח ֶ֔נה וַ יִּ ְר ְג ֥מו א ִֹ֛תֹו
ל־הע ָ ֗דה ֶא ִּ
ל־הִ֣ע ָ ֔דה ִּמ ֵ֖חוץ ַל ֵַֽמ ֲחנֶ ֵֽה( :לו) וַ י ֨ ִֹּציאו א ֹ֜תֹו ָכ ָ
֥מֹות יו ַ ֵ֖מת ָה ִּ ָּ֑איש ָרג֨ ֹום א ֹֹּ֤תֹו ָב ֲֵֽא ָבנִּ ים ָכ ָ
ָב ֲא ָבנִּ ֵ֖ים וַ יָ ָּ֑מֹת ַכ ֲא ֶשִ֛ר צִּ ָו֥ה ֵ֖ה' ֶאת־ מ ֶֹשֵֽה:
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ספרי במדבר פרשת שלח פיסקא קיג

וימצאו איש מקושש עצים ,תולש מן הקרקע אתה אומר תולש מן הקרקע או אינו אלא איש ושמו מקושש ת"ל
ויקריבו אותו המוצאים אותו מקושש עצים הא מה ת"ל וימצאו איש מקושש עצים תולש מן הקרקע ומי היה זה צלפחד
דברי ר' עקיבא נאמר כאן מדבר ונאמר להלן מדבר מה מדבר האמור להלן צלפחד אף מדבר האמור כאן צלפחד.
ר' יהודה בן בתירה אומר עתיד ליתן את הדין כל האומר צלפחד מקושש היה אם מי שאמר והיה העולם כיסה
עליו ואתה מגלה עליו אלא מאין היה מן המעפילים היה שנאמר ויעפילו לעלות אל ראש ההר.
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ספרי זוטא פרק טו

ויהיו בני ישראל במדבר ,אמר ר' אליעזר בן יעקב נאמר כאן ויהיו בני ישראל במדבר ונאמר להלן אבינו מת במדבר
מה מדבר שנא' להלן צלפחד אף מדבר האמור כאן צלפחד - .אמר לו ר' שמעון אי אפשר לומר מקושש היה
צלפחד מפני שהיה מקושש בשנה ראשונה בעשרים ואחד לחדש השני וכי אפשר שיהיו בנות צלפחד בנות מלכים
נאות וכשרות הקטנה שבהן היתה יושבת ארבעים שנה עד שלא נשאת וכי באיזו שעה מת צלפחד בשעה שנ'
וישמע הכנעני מלך ערד באותה שעה מת צלפחד :וימצאו איש ,איש אחד היה:
?Why are they attempting to determine his identity
?Why the emphasis that there was only one man
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שבת צו ע"ב -צז ע"א

תנו רבנן מקושש זה צלפחד וכן הוא אומר ויהיו בני ישראל במדבר וימצאו איש וגו' ולהלן הוא אומר אבינו מת
במדבר מה להלן צלפחד אף כאן צלפחד דברי רבי עקיבא אמר לו רבי יהודה בן בתירא עקיבא בין כך ובין כך
אתה עתיד ליתן את הדין אם כדבריך התורה כיסתו ואתה מגלה אותו ואם לאו אתה מוציא לעז על אותו צדיק
ואלא הא גמר גזירה שוה גזירה שוה לא גמר אלא מהיכא הוה מויעפילו הוה
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לכתך אחרי במדבר– עיונים בספר במדבר

מבוכרי יום רביעי

בראשית לז ,טו-יז Type 1: insignificance

ה־נִ֣א ִּ֔לי
ת־א ַ ֵ֖חי ָאנ ִּ ִֹ֣כי ְמ ַב ָּ֑קש ַה ִּג ֵָֽיד ָ
אמר ֶא ַ
ה־ת ַב ֵּֽקש( :טז) וַ ֹֹּ֕י ֶ
(טו) וַ יִּ ְמצָ ִ֣אהו ִּ ֔איש וְ ִּהנ֥ה ת ֶֹעֵ֖ה ַב ָש ֶ ָּ֑דה וַ יִּ ְש ָאלֵ֧הו ָה ִּ ִ֛איש לא ֵ֖מֹר ַמ ְ
אמר ָה ִּאיש נָ ְס ִ֣עו ִּמ ֶ֔זה ִּכֹּ֤י ָש ַמ ְע ִּתי ֵֽאֹ ְמ ִּ ֔רים נ ְלכָ ֵ֖ה ד ָ ָֹּ֑תיְ נָ ה וַ י ֹּ֤ ֶל ְך יֹוסף ַא ַ ִ֣חר ֶא ָ֔חיו וַ יִּ ְמצָ אֵ֖ם ְבד ָ ֵֹֽתן:
אי ֵֹ֖פה ה֥ם ר ִּ ֵֹֽעים( :יז) וַ ֹֹּ֤י ֶ
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שמות ב ,א-י Type 2: focus – or Type 3: universality

י־טֹוב ֔הוא וַ ִֵּֽתצְ ְפנֵ֖הו ְשל ָֹש֥ה יְ ָר ִּ ֵֽחים( :ג) וְ לֹא־
ת־בת־ל ִּוֵֽי( :ב) וַ ַ ֥ת ַהר ָה ִּא ָשֵ֖ה וַ ִ֣ת ֶלד בָּ֑ן וַ ֹּ֤ת ֶרא אֹתֹו ִּכ ִ֣
(א) וַ י ֶ֥ל ְך ִּ ֵ֖איש ִּמבִ֣ית לוִּ ָּ֑י וַ יִּ ַ ֵ֖קח ֶא ַ
אר( :ד) וַ ת ַת ַצ֥ב
ל־ש ַפ֥ת ַהיְ ֵֽ ֹ
ת־ה ֶ֔י ֶלד וַ ָ ֥ת ֶשם ַב ֵ֖סוף ַע ְ
יָ ְכ ָלִ֣ה עֹוד ַה ְצפִּ ינ ֹֹ֒ו וַ ִּ ֵֽת ַּֽקח־לֹו ִ֣ת ַבת ֹ֔ג ֶמא וַ ַת ְח ְמ ָ ֥רה ַבח ָמֵ֖ר ו ַבזָ ָּ֑פֶ ת וַ ָת ֶֹּ֤שם ָבה ֶא ַ
ֹוך
ת־הת ָבה ְב ִ֣ת ְ
אר וַ ֹּ֤ת ֶרא ֶא ַ
יה ה ְֹל ֵ֖ ֹכת ַעל־יַ ִ֣ד ַהיְ ָּ֑ ֹ
אר וְ נַ ֲער ֶ ֹ֥ת ָ
ל־היְ ֔ ֹ
חץ ַע ַ
ת־פ ְרעֹה ִּל ְר ִ֣ ֹ
חק ְלד ֹּ֕ ָעה ַמה־י ָע ֶשֵ֖ה ֵֽלֹו( :ה) וַ ֹּ֤ת ֶרד ַב ַ
ֲאח ֵֹ֖תֹו מ ָר ָּ֑ ֹ
אמר ִּמיַ ְל ֥די ָה ִֵּֽע ְב ִּ ֵ֖רים זֶ ֵֽה:
ת ֶ
מל ָע ָ֔ליו וַ ֹּ֕ ֹ
ת־ה ֶ֔י ֶלד וְ ִּהנה־נַ ֵַ֖ער ב ֶֹכָּ֑ה וַ ַת ְח ִ֣ ֹ
ת־א ָמ ָ ֵ֖תה וַ ִּת ָק ֶח ֵָֽה( :ו) וַ ִּתפְ ַתח וַ ִּת ְר ִ֣אהו ֶא ַ
ַה ֔סוף וַ ִּת ְש ַל֥ח ֶא ֲ
ת־פ ְר ֵ֖ ֹעה
ר־ל֥ה ַב ַ
אמ ָ
ת ֶ
אתי ָל ְך ִּא ָשִ֣ה מ ֔ ֶינ ֶקת ִּ ֵ֖מן ָה ִּע ְב ִּר ָֹּ֑ית וְ ת ִּינ֥ק ָל ְֵ֖ך ֶאת־ ַהיָ ֵֶֽלד( :ח) וַ ֵֽ ֹ
ת־פ ְר ֹע ֹ֒ה ַהא ֗ל ְך וְ ָק ָ ֹּ֤ר ִּ
ל־ב ַ
אמר ֲאחֹתֹו ֶא ַ
ת ֶ
(ז) וַ ִ֣ ֹ
ת־ש ָכ ָּ֑ר ְך
ת־היֶ ֹּ֤ ֶלד ַהזֶ ה וְ הינִּ ִּ ִ֣קהו ִּ֔לי וַ ֲאנִּ ֵ֖י ֶא ִ֣תן ֶא ְ
ת־פ ְר ֗ ֹעה ה ִּ֜יל ִּיכי ֶא ַ
אמר ָלִ֣ה ַב ַ
ת ֶ
ת־אם ַהיָ ֵֶֽלד( :ט) וַ ֵ֧ ֹ
ל ִָּּ֑כי וַ ת ֶל ְך ָה ֵַֽע ְל ָ֔מה וַ ִּת ְק ָ ֵ֖רא ֶא ֥
יתהו:
ן־ה ַ ֵ֖מיִּ ם ְמ ִּש ִּ ֵֽ
אמר ִּ ֥כי ִּמ ַ
ת ֶ
י־לֵ֖ה ְלבָּ֑ן וַ ִּת ְק ָ ֹּ֤רא ְשמֹו מ ֔ ֶֹשה וַ ֹּ֕ ֹ
ת־פ ְר ֔ ֹעה וַ ֵֽיְ ִּה ָ
שה ַהיֶ ֵֶ֖לד וַ ְתנִּ ֵּֽיקהו( :י) וַ יִּ גְ ַ ִ֣דל ַה ֶ֗י ֶלד וַ ְת ִּבאהו ְל ַב ַ
וַ ִּת ַ ֵ֧קח ָה ִּא ָ ִ֛
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שמות ו ,כ

ת־א ֲה ֵ֖ ֹרן וְ ֶאת־מ ֶֹשָּ֑ה ו ְשני ַחי ִ֣י ַע ְמ ָ ֔רם ֶש ֵַ֧בע ו ְשל ִּ ִֹ֛שים ו ְמ ַ ֵ֖את ָשנָ ֵֽה:
יֹוכ ֶֹּ֤בד ֵֽ ֹד ָדתֹו ִ֣לֹו ְל ִּא ֔ ָשה וַ ִ֣ת ֶלד ֔לֹו ֶ ֵֽא ַ
וַ יִּ ַ ֨קח ַע ְמ ָ ֜רם ֶאת־ ֶ
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שמות טז ,יט-כז Type 4: protecting reputation – or Type 3: universality

ד־ב ֶקר וַ יָׁ ֹּ֥ ֻרם ּת ָֹׁול ֶׁ֖עים
יֹותר ּו ֲאנָׁ שִׁ֤ים מ ֶֶּּ֙מנּ ּו ַע ֹּּ֔
א־ש ְמ ֣ע ּו ֶאל־מ ֶׁ֗ ֶשה וַ ִ֨
ד־ב ֶקר( :כ) וְ ל ָׁ
ל־יֹותר מ ֶּ ֶׁ֖מנּ ּו ַע ֹּּֽ
ֵ ֹּ֥
אמר מ ֶשֶׁ֖ה ֲא ֵל ֶהֶ֑ם ִ֕איש ַא
(יט) וַ ֹּ֥י ֶ
וַ י ְב ַאֶ֑ש וַ י ְק ֹּ֥צף ֲע ֵל ֶהֶׁ֖ם מ ֶשֹּֽה( :כא) וַ י ְל ְק ִׁ֤ט ּו אתֹו ַּב ּ֣ב ֶקר ַּב ֹּּ֔ב ֶקר ֶׁ֖איש ְּכפ֣י ָׁא ְכ ֶ֑לֹו וְ ַ ֹּ֥חם ַה ּ ֶש ֶֶׁ֖מש וְ נָׁ ָׁ ֹּֽמס( :כב) וַ יְ ֣הי׀ ַּבי֣ ֹום ַה ּש ּ ֶׁ֗שי ָׁל ְֹּֽק ֹּ֥ט ּו ֶֶּ֙ל ֶחם מ ְש ֹּ֔ ֶנה ְשנֵ ֹּ֥י ָׁה ֶׁ֖ע ֶמר ָׁל ֶא ָׁחֶ֑ד וַ יָׁ ֶּ֙בא ּו ָּׁכל־
ל־ה֣ע ֵ ֹּ֔דף ַהנּ ֧יח ּו ָׁל ֶכֹ֛ם
ֹּֽר־ת ַב ּ ְשל ּו ַּב ּ ֹּ֔ ֵשל ּו וְ ֵאת ָּׁכ ָׁ
אפ ּו ֵא ֶׁ֗פ ּו וְ ֵאִׁ֤ת ֲא ֶש ְּ
ר־ת ֞
ת־ק ֶדש ַל ֶֹּֽׁ֖ה' ָׁמ ָׁחֶ֑ר ֵ ֣את ֲא ֶש ּ
אמר ֲא ֵל ֶֶׁ֗הם ֚הוּא ֲא ֶש֣ר דּ ֶּב֣ר ֹּ֔ה' ַש ָּׁב ֧תֹון ַש ַּב ֹ֛
שה( :כג) וַ ֣י ֶ
יאי ָׁה ֵֹּֽע ָׁ ֹּ֔דה וַ יַ גּ ֶׁ֖יד ּו ְלמ ֶ ֹּֽ
נְ ש ֵ ֣
י־ש ָּׁבֹּ֥ת ַהיֶׁ֖ ֹום ַל ֶ֑ה' ַהיִ֕ ֹום ֹּ֥לא ת ְמצָׁ ֻ ֶׁ֖אה ּו
אמר מ ֶשה א ְכ ֻ ֣לה ּו ַהיֹּ֔ ֹום ּ ֹּֽכ ַ
א־הֹּ֥יְ ָׁתה ֹּּֽבֹו( :כה) וַ ִׁ֤י ֶ
שר צ ָׁ ּו֣ה מ ֶשֶ֑ה וְ ֣לא ה ְב ֹּ֔איש וְ ר ָּׁמֶׁ֖ה ל ָׁ
ד־ה ֹּּ֔ב ֶקר ַּכ ֲא ֶ ֶׁ֖
ד־ה ֹּּֽב ֶקר( :כד) וַ יַ נּ ִׁ֤יח ּו אתֹו ַע ַ
ְלמ ְש ֶ ֶׁ֖מ ֶרת ַע ַ

ן־ה ָׁעֶׁ֖ם ל ְל ֶ֑קט וְ ֶׁ֖לא ָׁמצָׁ ֹּֽא ּו:
ה־בֹו( :כז) וַ ֹּֽיְ הי ַּבי֣ ֹום ַה ּ ְשב ֹּ֔יעי יָׁ צְ ֹּ֥א ּו מ ָׁ
יעי ַש ָּׁבֶׁ֖ת ֹּ֥לא י ְֹּֽהיֶ ֹּּֽ
ַּב ּ ָׁש ֶ ֹּֽדה( :כו) ֵש ֶֹּ֥שת יָׁ ֶׁ֖מים ּת ְל ְק ֻ ֶ֑טה ּו ו ַּבי֧ ֹום ַה ּ ְשב ֹ֛
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רות א ,א-ב Type 5: suspense – meaningful names

מֹואב ֥הוא וְ ִּא ְש ֵ֖תֹו ו ְשנ֥י ָבנָ ֵֽיו( :ב) וְ שִ֣ם
יְהי ָר ָעֵ֖ב ָב ָא ֶָּ֑רץ וַ ֨י ֶלךְ ִּ ֜איש ִּמבֵ֧ית ֶל ִֶ֣חם יְ הו ָ ֗דה ָלגור ִּב ְש ִ֣די ָ ֔
(א) וַ יְ ִּ֗הי ִּבימי ְש ִֹ֣פט ַהשֹפְ ִּ֔טים וַ ִּ ֥
־שֵֽם:
י־מֹואֵ֖ב וַ ִּי ְֵֽהיו ָ
ָ
ֵֽי־בנָ ִ֣יו׀ ַמ ְח ֹּ֤לֹון וְ כִּ ְליֹון ֶאפְ ָר ִּ֔תים ִּמב֥ית ֶל ֵֶ֖חם יְ הו ָ ָּ֑דה וַ יָ ֥בֹאו ְשד
ימ ֶלךְ וְ שם ִּא ְש ֨תֹו נָ ֳע ִּ֜מי וְ ש֥ם ְשנ ָ
ָה ִּ ִ֣איש ֱֽא ִּל ֶֶ֡
 )10רות ב ,א

ימ ֶָּ֑לךְ ו ְש ֵ֖מֹו ֵֽ ֹב ַעז:
ישה ִִּּ֚איש ִּג ִ֣בֹור ַ֔חיִּ ל ִּמ ִּמ ְש ַפ ֵַ֖חת ֱא ִּל ֶ
מֹודע ְל ִּא ֗ ָ
ֵֽו ְלנָ ֳע ִִּ֞מי ַ ִ֣
 )11רות ד ,א Type 6:

שב:
ה־פה ְפל ֹנִּ ִ֣י ַא ְלמֹנִּ ָּ֑י וַ יָ ֵַ֖סר וַ י ֵֽ
אמר ֥סו ָרה ְש ָב ֵֹ֖
ר־ב ַעז וַ ִֹ֛י ֶ
ו ֨בֹ ַעז ָע ָלִ֣ה ַה ַש ַער וַ י ִֶ֣שב ָש ֹ֒ם וְ ִּה ֨נה ַהגֹאֹּ֤ל עֹבר ֲא ֶשִ֣ר ִּד ֶב ֔ ֹ
 )12רות ד ,ט-י

ימ ֶל ְך וְ ִ֛את ָכל־ ֲא ֶש֥ר ְל ִּכ ְליֵ֖ ֹון ו ַמ ְח ָּ֑לֹון ִּמיַ ֵ֖ד נָ ֳע ִּ ֵֽמי:
ל־א ֶשִ֣ר ֶל ֱֵֽא ִּל ֶ֔
ת־כ ֲ
ל־ה ֗ ָעם ע ִּ ֹּ֤דים ַא ֶתם ַהי֔ ֹום ִּכֹּ֤י ָקנִּ ִּיתי ֶא ָ
ֹאמר ֨ ֹב ַעז ַלזְ ק ֜ ִּנים וְ כָ ָ
(ט) וַ י ֶ
ש ַער
ם־ה ִ֛מת מ ִּ ֥עם ֶא ָחֵ֖יו ו ִּמ ַ ִ֣
ם־המת ַעל־נַ ִ֣ ֲח ָל ֔תֹו וְ ל ֹא־ יִּ ָכ ֵ֧רת ש ַ
ת־רות ַהמ ֲֹא ִּביָ ה ֨א ֶשת ַמ ְח ֜לֹון ָקנִּ ִֵּ֧יתי ִּ ִ֣לי ְל ִּא ֗ ָשה ְל ָה ִּ ֹּ֤קים ש ַ
(י) וְ גַ ִ֣ם ֶא ִ֣
קֹומֹו ע ִּ ֥דים ַא ֶ ֵ֖תם ַהיֵֽ ֹום:
ְמ ָּ֑
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