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דברי גד החוזה
הספר דברי גד החוזה מבוסס על כתב-יד שהועתק בקוצ'ין ,הודו ,לפני כ 250-שנה ,נרכש שם לערך
ב ,1800-ומאז המתין לגואלו בספריית קיימברידג' שבאנגליה .לאחר יותר מ 34-שנות מחקר של
פרופ' מאיר בר-אילן יצא הספר לאור במתכונת חסרת-תקדים של ספר אקדמי ,על כל הכרוך בכך,
מצד אחד ,ומצד שני ,ספר שיהיה נגיש לקהל הרחב ,בשל מאמציו הרבים של המחבר לפשט
ולהסביר את הדברים באמצעות מילון מושגים ,דף הדרכה לקריאת כתב-היד ,הצגת ציר-הזמן של
הספר ,תמונות של כתב-היד המקורי ,ועוד .ההפקה היקרה הניכרת בעיצובו האסתטי המיוחד של
הספר נועדה אף היא להגיע אל דור הפייסבוק ,ונייר יפני איכותי עשוי לתת נוק-אאוט לטאבלטים .את
הספר מלוות תמונות צבעוניות רבות :החל בממצאים ארכיאולוגיים עבור לאיורי-מקרא של אמנים
ידועים כמו רפאל ורמברנדט ,וכלה בציורים מודרניים .למען הקורא ,מומחה והדיוט כאחד ,הוכנו שתי
מפות ייחודיות על ידי כרטוגרף ,ועוד שש תמונות צוירו במיוחד לכבוד הספר על ידי האמן יבגני
בראשקוב .מלאכי-אלוקים מלווים את הספר ,וחובבי אמנות יהודית ימצאו בו עניין.
דברי גד החוזה הוא אחד מהספרים האבודים שאיבד עם ישראל בלכתו מגולה אל גולה .במהלך
מאות שנים של תלאות רדיפות וגירושים ,לא שמו לב לאובדנו של ספר אחד קטן אשר עד כה לא היה
מוכר כלל .הספר כתוב בעברית דמוית המקרא ,מפּוסק לפסוקים ,מלּווה במסורה ,ושם ה' כתוב בו
ככתבו – תופעה שאין דוגמתה במסורת היהודית .את הספר כתב נביא וחוזה שזכה לגילויים
אלוהיים ,ומלאך ה' דיבר עימו והורה לו לכתוב את חזיונותיו .הספר הוא ,למעשה ,אנתולוגיה של
סיפורים ומסורות על דוד המלך ,אף כי סיפור אחד מתאר את גבורתה של תמר בת דוד ,סיפור יפיפה
ומגדרי למהדרין .את הספר כתב חוזה ,שהיה גם סופר ,אשר הכיר את התנ"ך בנוסח השונה מנוסח
המקרא הקיים היום ,ובין היתר הביא בספרו את הפסוק החסר בתהלים קמה' :נפלו כל אויביך ה' וכל
גבורתם בלעו'.
ההיסטוריה היהודית כולה משתקפת באמצעות סיפורה של גלות ישראל בתימן ובהודו – סיפור של
הישרדות ותיאולוגיה ,מיסטיקה ואפוקליפטיקה .נבואה עתיקה וסודית תיקח את הקורא למקומות
קסומים ,בזמן ובמרחב .חזיונות אלוהיים ,מלאכים וסמלים – חיות ומִ סְ ּפָ ִרים ,יעבירו את הקורא לעולם
התנ"ך ,ולזמנם של דוד המלך וגד החוזה.

הספר יצא לאור בסיועם הנדיב של אנשים פרטיים – ד"ר יהודה אונגר ,ד"ר מיכה בר-אילן ,ד"ר דוד
יסלזון ,האחים שמואל ויחזקאל קרטין ,פרופ' אלכס צפרירי – ובתמיכתן של קרנות שונות
באוניברסיטה :הוועדה למחקר-פנים ,קרן איהל ,קרן בית שלום ,קרן קאליש וקרן קושיצקי .המחבר
אסיר-תודה לתורמים אלו אשר סייעו לו להשיב ספר חיצוני אבוד לארון הספרים היהודי.

כריכת הספר הקדמית :כתב-היד ,ציורו של דניאל מאת ליליין ,וחותם האמת מאת י' בראשקוב

יבגני בראשקוב – מאבק בין המלאך מיכאל למלאך סמאל )פס' פט(

