
 של 60 וטיקן כתב־יד זיקת
למקבילותיו רבה בראשית

כהנא מנחם

מכוא

 היא התלמודית בספרות השונות הוורסיות של והתפתחותן היווצרותן תהליך בדיקת
 סבוך תהליך של יסודו 1המודרני. התלמוד מחקר של המרכזיות השאלות מן אחת

 בעל־פה והמסירה, העריכה בתולדות המשכו בישיבות; הלימוד בדרכי זה ומורכב
 שהשלימו המאוחרים, והמגיהים הלומדים המעתיקים, של בפועלם וסופו ובכתב!

אחת פינה בליבון להתמקד ברצוני זו במסגרת 2רעהו. פי על אחד מקור והתאימו

 העברית האוניברסיטה של לתלמוד בחוג שני תואר לתלמידי בסמינר זה מאמר של הורתו *
 הסיוע על רוזנטל, יואב ובראשם הסמינר, לתלמידי להודות ברצוני תשנ״א. בשנת שערכתי
 ודוד זוסמן יעקב לפרופסורים טובה מחזיק הנני כן כמו טיבו. ובהערכת החומר בבדיקת
 המאמר מן נבחרים פרקים חשובות. בהערות תיכוני זה מאמר של ראשון נוסח שקראו רוזנטל,
 ביום בר־אילן, באוניברסיטת לתלמוד המחלקה של העשירי בכנס שנשאתי בהרצאה שולבו

תשנ״ב. ב׳ באדר כ״ה
 תש״ח, ירושלים המשנה, לנוסח מבוא ספרו בפתיחת אפשטיין, רי״ן של הבחנתו למשל ראה 1

 ר״ש של במחקרו (;Versionen)לשונות וחילופי (Varianten)נוסחאות חילופי בין ,1 ,עמ
 מוסף קיסריך, של 'תלמודה הירושלמי, התלמוד בעריכת הניכרות שונות ורסיות על ליברמן

 בתלמוד ,אחרינא ׳לישנא על רוזנטל הרא״ש מו״ר של בדיוניו או תרצ״א; ירושלים התרביץ,
 התלמוד בחקר עריכה ובעיות הנוסח ׳תולדות :בעל־פה או בכתב התגבשותה דרכי ועל הבבלי

 נח תרביץ תמורה/ מסכת של ׳ללשונותיה ; 36-30,11-1 ,עמ נז)תשמ״ח(, תרביץ הבבלי/
.329-317 ,עמ )תשמ״ט(,

 ,,נזיקין לירושלמי ׳ושוב במאמרו זו בשאלה זוסמן ,י מו״ר של המחודש דיונו בהשראת הניסוח 2
 ,95-83 ,עמ שם, )ועיין 90 ,עמ תש״ן, ירושלים רוזנטל, ,וד זוסמן ,י בעריכת א, תלמוד, מחקרי

 pא ד״תחומי ׳ברייתא במאמרו כך על שכתב מה עוד וראה שם(. 160 והערה 92 ,עמ ובייחוד
 רחוב בכתובת שכבר המעניין, ממצאו אגב ,227-226 ,עמ )תשל״ו(, מה תרביץ /,,ישראל

 מן הנראה, ככל הלקוחה, ספרותית מסגרת בתוך שלנו, הספרי בנוסח ברייתא לכאורה משולבת
שלנו. הירושלמי



כהנא מנחם

 בעזרת וזאת המדרשית: הספרות בשדה זה תהליך של להתפתחותו הקשורה קטנה
 )להלן 60 וטיקן בכתב־יד רבה בראשית מדרש של העניין רבת במסורתו מחודש עיון

601.)
 ידוע היה לא הוא זאת למרות אך 3אסמאני, האחים של בקטלוג נרשם 60ו כ״י

 הוא באחרונה )!(.רבה בראשית של המדעית המהדורה עורכי ולאלבק, לתיאודור
 בידי בשיטתיות נחקר ואף 5פקסימליה, במהדורת צולם 4קאסוטו, בידי מחדש תואר

 הלשונית המסורת את לתאר הייתה סוקולוף של העיקרית מגמתו 6סוקולוף. מיכאל
 הסיר עבודתו במהלך אולם דבריו. רוב את ייחד אמנם ולכך ,60ו בכ״י המשתקפת

 7כתב־היד. של הנוסח מסורת את המאפיינים נושאים מכמה גם הלוט את סוקולוף
 ומקבילותיו, 60ו שבין ליחס הקשורה מיוחדת בתופעה להפתעתו, הבחין, השאר בין

במחקרו. פרק זה לנושא אף להקדיש החליט ולכן
 בחציו המצויות מדרשיות יחידות וחמש בארבעים בערך כי גילה, סוקולוף

 מרובם, או בר״ר של האחרים הנוסח עדי מכל 60ו נוסח שונה המדרש* של הראשון
 מששת באחד המצויה במקבילה הוורסיה לנוסח מפרטיו, בחלק או בעיקרו, ודומה

המובא הדיברות עשרת מדרש כהנא, דרב פסיקתא רבה, ויקרא האלה: המדרשים

3 -S.E. & J.S. Assemanius, Bibliothecae Apostolicae Vaticanae Codicum Manus crip 
1756 torum Catalogus, Vol. I, Rome

4 87-89 .U. Cassuto, Codices Vaticanae Hebraici, Codices 1-115, Rome 1956, pp. אגב 
 כתב־היד, של למציאותו קוטשר י׳ של לבו תשומת את קאסוטו הפנה הקטלוג בהכנת עבודתו
 199 עמ׳ כא)תש״י(, תרביץ גלילית/ בארמית ׳מחקרים מאמרו ראה ;פעם מדי בו נעזר וקוטשר

קעו[. עמ׳ ובארמית, בעברית מחקרים ]=
 עד נודע בלתי יד ׳כתב :מקחו על המו״ל הכריז השער בעמוד תשל״ב. ירושלים מקור, הוצאת 5

 עוד כך על ראה אך ; ![רבה׳] בראשית של ביותר והחשוב הקדום כנוסח לאחרונה שנתגלה כה,
להלן.

 הגניזה מן רבה בראשית של ופלימפססטים כתבי־יד שרידי שלו: הדוקטור עבודת ראה 6
 את סוקולוף(. )להלן 335-211 עמ׳ תשל״א, ירושלים רבה, בראשית של 60 ואטיקן וכתב־יד

 מן רבה בראשית קטעי בספרו: ופרסמה מחדש סוקולוף ערך זו עבודה של הראשון חצייה
 קטעי סוקולוף, )להלן תשמ״ב ירושלים למדעים, הישראלית הלאומית האקדמיה הגניזה,
 כמבוא להתפרסם היה אמור זה ומאמרו ,60ו כ״י על מפורט מאמר הכין אף סוקולוף גניזה(.

 Ms. Vat. Ebr. 60 — Early Hebrew Manuscripts in כתב־היד: של הצילום למהדורת
1981 Facsimile, Copenhagen של בסופו אך ; (18 הערה ,53 עמ׳ גניזה, קטעי סוקולוף, )ראה 
עתה. עד לאור יצא לא והמאמר הרגל, את ההוצאה פשטה דבר

 בסוף 60ו כ״י של סיומו בדבר שם, הנסמנת 9 והערה 212 בעמ׳ החשובה הערתו למשל ראה 7
 היקפו שאלת על נוספים, נתונים בצירוף זו, חדשה עובדה ששופכת האור ובדבר צד, פרשה

 וספרותי טקסטואלי עיון צריכה עוד זו נכבדה )ושאלה רבה בראשית מדרש של המקורי
(.227 עמ׳ תשנ״ג, ירושלים ב, תלמוד, מחקרי ירושלמי/ ׳פרקי זוסמן, י׳ ראה לעצמה.

.219 עמ׳ סוקולוף, כדברי סג/ פרשה בערך ׳עד 8
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למקבילותיו רבה בראשית של 60 וטיקן בתב־יד זיקת

 ממצאים פי על ,0שמואל. ומדרש רבה השירים שיר רבה, קהלת 9רבתי, בפסיקתא
 בראשית של אחרת ורסיה מייצג 60ו כ״י של הראשון חציו כי סוקולוף. הסיק אלו

 שנעזרו המאוחרים המדרשים עורכי לפני עמדה שכמותה או היא אשר רבה,
רבה. בבראשית

 המפורטת. הדגמתה ועל זו תגליתו על הרבה לשבחים סוקולוף הוא ראוי
 בדוקים ברורים, ומקבילותיו 60ו כ״י שבין החזק הקשר בדבר שהעלה הממצאים

 התמונה לעצמו, אחר או זה בפרט דבריו על להשיב ניתן אם וגם ומשכנעים,
 את יותר עוד לחזק אפשר אף לעתים הבסיסיות. הבחנותיו את מאשרת בכללותה

 עמדו שלא המקבילות מן כמה של בכתבי־יד עיון בעזרת והמקבילות 60ו שבין הזיקה
 פריצת מסוים, במובן מהווה, ממצאיו להסבר שהעמיד התזה גם 1,סוקולוף. לפני
מתודולוגית. דרך

 ארוכות מדרשיות ביחידות המאוחרות ומקבילותיו בר״ר בין רב דמיון יש כידוע,
 קרובות לעתים גיסא, מאידך המקרה. דרך על זה דמיון לפרש ואי־אפשר ומורכבות,

 כתיקוני אלו הבדלים להסביר ניתן ולא אלו, מקבילות בין ניכרים הבדלים מצויים
 לפני כי מדעתם, החוקרים רוב שיערו כך בעקבות מעתיקים. כשיבושי או עורכים
 מדרש של אחרות( ורסיות )או אחרת ורסיה עמדה המאוחרים המדרשים מסדרי
 על ומצביע סוקולוף בא עתה שהגיע.לידינו. בר״ר ממדרש שונה שהייתה בר״ר,

של משוערת ורסיה אותה של ממשי שריד לכאורה שהוא ,60ו בכ״י ריאלי ממצא

 התייחס שם( מזכיר שהוא ,120 עמ׳ בישראל, הדרשות צונץ, בהשראת — 252 >עמ׳ סוקולוף 9
 ובמסקנותיו בדיונו התייחס כך בעקבות רבתי. פסיקתא מדרש מתוך חטיבה כאל זה למדרש

 במחקרו שנים זה העוסק זוסמן, זאת, לעומת כולו. רבתי פסיקתא ומדרש 40י כ״י שבין לזיקה
 הוא הדיברות עשרת מדרש כי סובר, שלו, מדעית מהדורה ובהכנת הדיברות עשרת מדרש של

 הובא זו מסקנתו פי ועל רבתי, בפסיקתא גם השאר, בין צוטט, אשר יחסית, קדום עצמאי, מדרש
בפנים. הניסוח

 60׳כי״ו :245-240 עמ׳ רבה׳, וויקרא 60׳כי״י עצמו: בפני מדרש לכל דיון ייחד סוקולוף 10
 60׳כי״ו ; 249-248 ׳עמ שהש״ר, = ![ ] השירים׳ שיר ומדרש ׳כי״ו,* : 248-246 עמ׳ ופסדר׳׳כ׳,

;הדיברות עשרת מדרש )=רבתי׳ ופסיקתא 60׳כי״ו ; 252-250 עמ׳ קה׳׳ר, = ![ ] קהלת׳ ומדרש
 אלו בפרקים .266א-265 ׳עמ שמואל׳, ומדרש 60׳כי״ו ! 265-252 עמ׳ (,9 הערה לעיל ראה

 של אחרים בחלקים בנפרד. דן מהן אחת ובכל מדרשיות, יחידות לכארבעים סוקולוף התייחס
 על בפרק העיר הוא לכך נוסף זו. לקטגוריה השייכים נוספים קטעים מספר מצאתי עבודתו

 גם 60ו מטיפוס בר״ר שימש שבהם מקומות למספר בר״ר של הפנים ונוסח ו!* כ״י שבין היחס
 הללו המדרשיות היחידות (.233 >עמ׳ רבה ובמדבר רבה אסתר (,230 >עמ׳ רבה רות עורכי את

 60ו בק עקיבה זיקה מתגלה שבהם הגונים קטעים כוללות רובן אך כמובן, באורכן, שוות אינן
למקבילות.

 הסתמך שבהם ושהש״ר קה׳׳ר ומדרשי הדיברות עשרת מדרש לגבי במיוחד אמורים הדברים 11
לקמן. שיפותחו ובדוגמאות 21 הערה להלן השווה בלבד: הנדפסות המהדורות על סוקולוף
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 של עריכתם לזמן קדמה אשר עתיקה, ורסיה לפנינו כי לתפיסתו חיזוק 12בר״ר.
 זו ורסיה של מקרבתה גם כנראה, סוקולוף, שאב הללו, המאוחרים המדרשים
 מסוים ממספר אף ואולי ופסדר״כ, ויק״ר קרי בר״ר, של זמנו בני הקדומים למדרשים

 והמקבילות כתבי־היד משאר השונות ,60ו בכ״י שמצא יחידאיות מסורות של
13כאחד.

 מרשים נתון לכאורה ממנה שעולה הגם הלב, את זו הצעה מושכת ראשון במבט
 בזמנים דומינאנטית לדעתו שהייתה זו, שנייה ורסיה דווקא במקצת: מפליא ואף

 קטן במספר מאוד מקוטעת בצורה נשתיירה שמינית?(, עד חמישית קדמונים)מאה
 המפורסמת הוורסיה לעומתה .<0ו כ״י של הראשון חציו ובראשן נוסח, מסורות של
 זו היא גופה, המדרשית הספרות על העמוק רישומה את הטביעה שלא בר״ר, של

 העדים מרוב שמשתמע כפי ישראל, תפוצות ברוב הביניים בימי הבכורה את שתפסה
מסורותיה. את בעיקרם המשקפים לידינו, הגיעו אשר בר״ר של והעקיפים הישירים
 גם דבר של לאמתו ועיקר. כלל פשוטים הדברים שאין מודה, נוסף עיון אולם
 60ו כ״י בר״ר שבין שהזיקה כיוון כך, כל וכוללנית חדה בצורה הציגם לא סוקולוף

 למקבילות נוסף למדי. חלקית היא לעיל שהוזכרו האחרים המדרשים כל ובין
 הנזכרים במדרשים בר״ר לדרשות מאוד רבות מקבילות ישנן בהן דן שסוקולוף

 ניכר באופן השונות מסורות של רב מספר בתוכן אוצרות חלקן אשר לעיל,
 המקבילות של המכריע ברובן והנה, בבר״ר. החלופיות המסורות מן ומשמעותי

 מזו, יתדה 14האחרים. למדרשים בניגוד בר״ר, של הנוסח עדי לשאר 60ו מצטרף הללו
 <0ו של הוורסיה בין זהות אין בהן דן שסוקולוף המקבילות של גדול בחלק אף

 פרטים, במספר האחרים למדרשים 60ו דומה קרובות לעתים במקבילות. והוורסיה
המקבילות. לנוסחת בניגוד בר״ר של העדים לשאר נוסחתו שווה אחרים ובפרטים

 פעם מדי המצטרפים בר״ר, של אחרים נוסח בעדי גם סוקולוף מצא זו ורסיה של ניצנים כמה 12
 יותר הרבה בולט באופן זו תכונה לדעתו, ניכרת, 60י בכ״י אך למקבילות; הדומה 60ו לנוסח
!(.129 בהערה שרשמתי הביקורת הרהורי כולל להלן, עוד )וראה

 בר״ר, של והפנים 60ו כ״י על שכתב בפרק שילבן אלא לעצמן, אלו מסורות ריכז לא סוקולוף 13
 הארמיים הקטעים על בפרק או (,37,33 ,26,20 ,19 מם׳ דוגמאות שם )ראה 240-221 ,עמ

 לא שסוקולוף עצמאיות מסורות מספר עוד ישנן (.342 מס׳ 287 ,עמ שם, למשל )ראה60ו בכ״י
תדמור. שהעמידה החיילים מספר בעניין ,610 ,עמ יא, נו, בר״ר למשל ראה בהן; דן

 ומדרש 60ו בין זיקה על הצביע סוקולוף שמואל. למדרש בר״ר שבין היחס את למשל ראה 14
 מדרשיות יחידות שבע לפחות יש להן נוסף אך (;266א-265 ,)עמ מקבילות בחמש שמואל
 בר״ר של הראשון בחציו למקבילותיהן ביחס מסורות חילופי המכילות שמואל במדרש אחרות

 מלים באוצר חכמים, בשמות ביטוי לידי באות אלו מסורותגבדלות .60ו כ״י כולל — עדיו בכל
 ]השווה אחר. במבנה הספרותית היחידה כל בעריכת או משפטים, של שונה בניסוח וביטויים,

 ב ט, מ״ש יב; לט, בר״ר — ג ח, מ״ש גן ט, בר״ר — ה ה, מ״ש טו; א, בר״ר — א ה, מ״ש
-  ג.[ כה, בר״ר — ג כח, מ״ש ;ה יט, בר״ר — ב יב, מ״ש ;ז ו, בר״ר — ג ט, מ״ש ;ט יב, בר״ר ־

הקדומים. והן המאוחרים הן — המדרשים משאר גם עולים דומים ממצאים
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למקבילותיו רבה בראשית של 60 וטיקן כתב־יד זיקת

 נוסח לעד רק תואמות 60ו של מנוסחאותיו חלק עצמו, סוקולוף שהעיר כפי ועוד, זאת
 הוורסיה כי אפוא, להניח אפשרות אין 15עד!(. לאותו תמיד המקבילות)ולא של אחד
 תמיד הדומה בר״ר של היחידה הוורסיה היא היא הראשון( )בחציו60ו כ״י של

 שהוזכרו המאוחרים המדרשים עורכי נעזרו בה שרק או בר״ר, של זמנו בני למדרשים
לעיל!
 יש ביותר, היא חלקית למקבילותיו 60ו של שהזיקה משום דווקא עקא, דא אך

 ׳תיקון׳ 60ו כ״י משקף אולי היינו, ההפוכה! האפשרות את גם ראש בכובד לשקול
 גיליונות, קליטת בהשראת שנוצר — המקבילות פי על רבה בראשית של חלקי

 אשר רבה בראשית של חלופית ורסיה דווקא ולאו — הגהות ושאר ׳גרשים׳ השלמת
 זו, אפשרות שקל סוקלוף המאוחרים. המדרשים של הקדום המקור לפרקים, הייתה,
 ספר )=׳ס״א׳ לנוסח בנוגע תיאודוד בה שנתחבט דומה שאלה על מצביע כשהוא

 של העקרונית לגישתו בדומה דבר, של בסופו אך 16בר״ד. של לונדון בכ״י אחר(
 משקף אכן 60ו וכ״י קדום, בזמן התפצל בר״ר מדרש כי סוקולוף, הכריע תיאודור,

 בה, ואשר זמנו, בני למדרשים יותר הקרובה ורסיה — בר״ר של אותנטית ורסיה
המאוחרים. המדרשים מסדרי לעתים נעזרו כאמור,
 האם להכריע, נדרשו הם קשה. דילמה ניצבה וסוקולוף תיאודור בפני כי ספק, אין

 תוקן שמא או למקבילה, מקור היה מאוחרת מקבילה לנוסח הדומה בר״ר נוסח
 קדומים, ועורכים מסדרים של ידם מפועל ההתאמה נוצרה האם אחר: לשון !ידה על
 נבעה נדמה, כך הכרעתם, מאוחרים. ומעתיקים סופרים של קולמוסם מנחת שמא או

 היווצרותן לגבי כוללניים דעת משיקולי וכן 17הנוסח, עדי של טיבם מהערכת בעיקר
 בכלל. התלמוד ובספרות בפרט המדרש בספרות השונות הוורסיות של והתפתחותן

 והערכת תליא, בהא הא שהרי המעגלי, באופיים נעוץ אלו מעין נימוקים של חסרונם
מורכבותן בשל ואכן 18זו. דילמה בהכרעת גם תלויה למשל, הנוסח, עדי של טיבם

 מתאים 60כי״ו נוסח ׳לפעמים לוויק״ר: בנוגע 240 בעמ׳ סוקולוף של הערתו במיוחד ראה 15
 של כתבי־היד שאר נגד לדפוס... אפילו או הגניזה... מן לכ״י או ...32 ואטיקן לכ׳׳י דווקא

ויק״ר׳.
 של האופייניות מהתבטאדותיו אחת ציטט הוא שם ; 45 הערה 35 עט׳ ב, חלק סוקולוף, ראה 16

 אסף ]![ הנפלא לונדון כ״י שבעל לשער נ׳׳ל ׳...ואין :674 עט׳ לבר״ר, בהערותיו תיאודור
 או ס״א, בשם כאן ב״ר בתוך וקה״ר[ רבה השירים שיר ]כלומר המדרשים מאלו זו נוסחה

 הענין אלא הספר... בפנים הביאה והוא בגליון המדרשים אלו נוסחת שלפניו בהעתק שהיתה
בב״ר...׳. שונות נוסחאות לפניו שהיו ס׳׳א... בנוסחת

הקודמת. בהערה המצוטטת כך, על תיאודור של הגלויה התבטאותו ראה 17
 העריכו תחילה גופו. לונדון כ״י בר״ר של מעמדו בהערכת השינוי היא לכך מאלפת דוגמה 18

 מהדורתו. כפנים לקבעו החליט ולכן העדים, שאר כל על העולה נפלא׳, יד כ׳כתב תיאודור
 המדרש בתחילת נשמטו ממנו גדולים )שקטעים30ר כ״י של בטיבו להכיר החל העבודה במהלך

 זרות מדרשיות יחידות מספר של חדירתן לאור למשל, ,885 לעט׳ בהערותיו שכתב עד ![(, ]
זה וכ״י שינה. ולא גרע ולא הוסיף שלא לכי״ו יתירה ׳ומעלה :30ו למעט בר״ר, של העדים לכל
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כהנא מנחם

 שיבוא עד ומונחות תלויות שתהיינה מהן רבות על שנגזר נדמה, אלה מעין בעיות של
אליהו.

 נראה — למקבילות הדומות 60ו כ״י נוסחאות — כאן הנידון במקרה והנה,
 בצורה הכף את להטות היכולים קונקרטיים טיעונים להביא אפשר• כי דעתי, לעניות
 העלתה סוקולוף שהציג המפורט בחומר שערכתי בדיקה הכיוונים. מן לאחד ברורה

 למקבילות הדומות הנוסחאות משולבות המקרים של המכריע ברובם אלו: ממצאים
 קלים בפגמים להבחין ניתן מקרים במספר ומושלמת; חלקה בצורה 60ו בכ״י

 הסופר שערך המחשבת מלאכת של כתוצאה להסבירם, ניתן ואלה ובכפילויות,
 נוסח כי להראות, אפשר אחרים במקרים בר״ר; בתוך המקבילות נוסח בהטמעת
 נדמה המקבילות. של והספרותית התוכנית המסגרת את יותר הולם 60ו בכ״י הוורסיה

 המאוחרים, למדרשים מקור היה לא 60ו נוסח כי ללמדנו, אלו ראיות של בכוחן כי
 מן הראיות בהצגת אפוא נפתח 19אלו. מדרשים בהשראת ׳תוקן׳ אלא סוקולוף, כדעת

 לברר, ננסה מכן לאחר ורק 20;<0ו בכ״י למקבילות וההתאמות הכפילויות הטעויות,
21האפשריים. מניעיו היו ומה זה שילוב נעשה כיצד

 נחרץ באופן ניסח כבר אלבק העיקרי/ ב״ר טופס שהיה נושן ישן מטופס בודאי הועתק המעולה
^ לבר״ר: במבואו (:107 >עמ׳ הכ״י׳ שאר כל על הישרות בגירסותיו עולה [30]ו הזה p׳

 העמיד אחריו (.137 העיקרי׳)עמ׳ מב״ר הרבה כך כל שונה ולא מעולה היותר הטופס ׳הוא
 לשון המייצג היחיד ׳כ׳׳י שהוא הסיק מפורט מחקר ולאחר 30ו של הלשוני יתרונו על קוטשר

עמ׳ ]תש׳׳י[, כא הבבלי׳)תרביץ התלמוד לשון של השפעה ללא כמעט מובהקת, גלילית
 יובל שלו)ספר הסופרים בלשונות 30ו של יתרונו את רוזנטל א׳׳ש הוכיח יותר מאוחר (.198

 המשתקף 30ו של טיבו על סוקולוף הצביע לבסוף (.324-293 עמ׳ תשי׳׳ח, גן רמת עגנון, לש׳׳י
 מקרבתו והן (279-270 : 149-135 ;42-25 עמ׳ ]תשכ׳׳ט[, לג העברית)לשוננו מלשונו הן

 שיש נראה, זאת כל לאור (.53-26 ׳עמ גניזה, בגניזה)קטעי המעולים בר׳׳ר לקטעי היתרה
 הדומות לונדון כ׳׳י של נוסחאותיו בדבר תיאודור של מסקנותיו את גם מחדש לבחון

 על ד, בפרק להלן, עוד כך על וראה !30ו ובראשם הנוסח, עדי משאר השונות אך למקבילות,
ההרכבה. מלאכת

 ציינתי נדירות לעתים בעבודתו. סוקולוף של ממצאיו על בעיקר הסתמכתי זה מאמר בהכנת 19
 כל של ושיטתית סדירה בדיקה ערכתי לא כי להדגיש, חשוב אולם רשם. לא שהוא לממצאים
 בו גנוזות עוד כי להניח, סביר ולכן הרבות, למקבילותיהן השוואתן תוך בבר׳׳ר ו,* נוסחאות
לנושאנו. אחרת או בצורה.זו הקשורות נוספות נוסחאות

 שאר לכל המנוגדות ,60י כ׳׳י של היחידאיות מנוסחאותיו יובאו להלן שיידונו הראיות רוב 20
 אלו. מקבילות של הנוסח עדי בכל המצוי המקבילות לנוסח ותואמות בר׳׳ר, של הנוסח עדי

 חילופי במקבילות שיש או בר׳׳ר, של אחרים לכתבי־יד ו,« של נוסחתו מצטרפת שבהם במקרים
במפורש. הדבר יצדן הנידון, לנושא הרלוונטיים נוסחאות

 בקטעים (.18 הערה לעיל )ראה 30 וטיקן כ׳׳י הנוסח, עדי ןכיר פי על תובא בר׳׳ר גרסת 21
 מהדורת פי על הציטוט יובא 30ו בכ׳׳י והחסרים בר׳׳ר של הראשונים מחלקיו הלקוחים

 על נקבע שהפנים במקרים גם הכותרת ליד יצוין זו למהדורה המקום )מראה תיאודור-אלבק.
בו שנפלו גלויים שיבושים בפנים תיקנתי נדירות לעתים רק כלשונו. יצוטט ו,« כ״י נוסח .(ג0ו פי
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למקבילותיו רבה בראשית של 60 וטיקן כתב־יד זיקת

60ו בכתב־יד טעויות א.

 של קטן במספר מעוגנות במקבילות 60ו שעשה לשימוש ביותר החזקות הראיות
 שהנוסח בעליל, מוכח כמעט לעתים גופו. ההרכבה בתהליך נגרמו אשר טעויות

 במקרים 22להלן(. 2,1 המקבילות)מס׳ משילוב נובע 60ו של התמוה, או המוטעה,
 ,60ו של המשובש נוסחו היווצרות נסיבות את להאיר במקבילות העיון יכול אחרים

(.4 ,3 אלו)מס׳ נוסחים להסבר אחרות סבירות הצעות גם להעלות אפשר כי אם

(87) א יא, בר״ר [1]
]א[

 ... — וגו׳ אלהים ויברך
 אומר ליעזר ר׳

 היה ובי בנר בירכו
המעשה.

 הדלקתי אחת פעם
שבת בלילי הנר את

ג( ,16)60ו בר״ר

..את אלהים ויברך . 
 א׳ אליעזר ר׳

 היה ובי בנר בירכו
מעשה.

 הדלקתי אחת פעם
שבת בלילי הנר את

23הדיברות עשרת מדרש

 י״י...[ ברך כן ]על
 24יוסי בר׳ אלעזר ר׳

 הוה ובי בנר קדשו
מעשה.

 אחת פעם הדלקתי
שבת בלילי הנר את

22
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24

 כתב־היד של והעמודה הדף מספר יצויין בכותרת המקום במראה בהערות. לנוסחאותיו וציינתי
 :האלה המהדורות פי על יובא המקבילות נוסח עמודות(. משתי מורכב בכתב־היד עמוד )כל

 ,ד מהדורת — כהנא דרב פסיקתא תשל״ב; ירושלים מרגליות, מ׳ מהדורת — רבה ויקרא
 3324 קזנטנזה רומי, כ״י — בפס״ר המובא הדיברות עשרת מדרש תשכ״בן נויארק מנדלבוים,

 M. Hirshman, Midrash הירשמן)בתוך: מ׳ מהדורת — רבה קהלת (;23 הערה להלן )ראה

1983 Qohelet Rabbah [Diss.], Ann Arbor, Michigan;) ראשון, דפוס — שמואל מדרש 
רפ״ב. קאנשטאנטינא

 הימני; בטור רגילות באותיות בר״ר של הרגיל הנוסח יודפס ההשוואה מלאכת על להקל כדי
 נוסח יובא האמצעי, בטור בתווך, השמאלי. בטור מודגשות באותיות יודפס המקבילות נוסח
 — למקבילות הדומים ובחלקים רגילות, באותיות יודפס הוא לבר״ר הדומים בחלקים :60ו כ״י

 כתבי־היד שאר פי על ייעשו הנ״ל הנוסח בעדי שנפלו קלים טעויות תיקוני מודגשות. באותיות
 של המשולשת ההצגה מן הנובעים טכניים אילוצים מחמת <. > מזווים סוגריים בתוך ויובאו

 הה״ד(, )כגון תיבות בראשי ורשמתים שגורים ביטויים ספורות לעתים קיצרתי המקבילות
 עשיתי וכר ]ב[ ]א[, משנה לסעיפי החלוקה את המהדורות. או בכתבי־היד למצוי בניגוד
והדיון. העיון לנוחות
 בפרק להלן ראה המקבילות שילוב מחמת הנראה, ככל נוצרו, אשר 60ו בגרסת נוספים לפגמים

.5,1 מס׳ הכפילויות, על ב,
 גם ציטטו זו מהדורה פי ועל ע״ב, קיז דף רמא״ש מהדורת כג, רבתי בפסיקתא מובא זה מדרש

 .3324 קזנטנזה רומי, כ"י פי על נקבע להלן שיוצג הפנים נוסח .253 ,עמ בעבודתו, סוקולוף
 מדפוס וכן ,1240 ופרמה 26 דרופסי)אננברג( מכתבי־יד נוסחאות חילופי לו אצרף לעתים
 של הנוסח עדי גרסאות על המידע כל את מהדורתו. את רמא״ש ייסד שעליו פס״ר של פראג

 (.9 הערה לעיל זוסמן)ראה ,י ,פרופ באדיבותו לי מסר הדיברות עשרת מדרש
.,אמר ירמיה רבי של ׳בנו לדפוס: בניגוד כתבי־היד, בשלושת כך
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כהנא מנחם

 שבת במוצאי ובאתי
דולק ומצאתיו

כלום חסר ולא

]ב[

 שלאדם פניו באור ברכו
 פניו אור דומה לא

 השבת ימות כל שלאדם
כשבת

נג[

במאורות ברכו

 יהודה בר שמעון ר׳
 אומר עכו כפר >איש
 28שמעון< רבי משום

 שנתקלקלו פי על אף
 שבת מערב המאורות

שבת מוצאי עד לקו לא

 שבת במוצאי ובאתי
דלק אותו ומצאתי

כלום חסר ולא

 25בא{ }ברכו
 א׳ יהוד׳ בן שמע׳ ר׳

 שלאדם פניו באור ברכו
 פניו אור דומה לא

 השבת ימות כל שלאדם
בשבת שהוא כמי

 א׳ אבוס כפר איש
 שמואל ר׳ בש׳

 במאורות בירכו
 במאור וקידשו

ואשתו שלאדם פניו

 מוצאי עד דולק והיה
 שבת ובמוצאי שבת

 שמן מלא אותו מצאתי
כלום חסר ולא

יודה בן שמעון רבי

 אט׳ 26אבוס כפר איש
 שמעון ר׳ משוס
 במאורות קדשו
 במאור וברכו 27קדשו

ואשתו אדם של פניו

 שנתקללו פי על אף
 אבל שבת בערב המאורות

 השבת מוצאי עד לקו לא
 אדם שניתקלל פי על אף כך

 זיו ניטל לא אבל
 עד ממנו ואשתו אדם

 השבת מוצאי
 השבת בבוד מפני

 שינה שבת במוצאי
 ושילחו פניו

וישלחהו פניו משנה

 זיו ניטל שלא מלמד
 עד ממנו אדם

שבת מוצאי

 שנה שבת במוצאי
 שנ׳ ושלחו פניו זיו

ותשלחהו פניו משנה

 וראה האותיות! מעל מחיקה בקןקווי מחקו הוא מכן ולאחר הסופר בידי נכתב המסוגר הקטע 25
להלן. כך על

 ס וכן כ או כ לקרוא האם להכריע, קשה קזנטנזה בכ״י ופרמה. דרופסי כתבי־יד גרסת היא אבוס 26
.30 הערה להלן עוד וראה ענים. גורס הדפום פ. או

קדשו. חסר ובדפוס פרמה בכ״י 27
תיאודור-אלבק, במהדורת העדים שאר לכך ובדומה הדפוס, פי על לונדון כ״י נוסח את השלמתי 28
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 השאלה, על העונות דרשות שלוש מוצגות בבר״ד מקבילות: מסורות שתי לפנינו
 סתמית השנייה ;בנר׳ ׳בירכו אליעזר, ר׳ בשם הראשונה השבת: את ה׳ בירך במה

 זוכה והיא במאורות׳, ׳ברבו סתמית, היא אף והשלישית :שלאדם׳ פניו באור ׳ברכו
 במדרש זאת, לעומת שמעון. ר׳ בשם עכו כפר איש יהודה בר שמעון ר׳ מפי להסבר
 יוסי: בר׳ אלעזר ר׳ בשם הראשונה דרשות: שתי רק מוצגות הדיברות עשרת
 איש יהודה בן שמעון ר׳ בפי ישירות המובאת — השנייה והדרשה בנר׳; 29׳קדשו

 ו־ג ב לדרשות ומקבילה חלקים, משני מורכבת — שמעון ר׳ משם אבוס כפר
ואשתו. אדם של פניו במאור וברכו קדשו (2)במאורות; קדשו (1)בבר״ר:

 בנר׳; ׳בירכו אליעזר, ר׳ בפי הראשונה דרשות: שלוש מוצגות 60ו בכ״י גם
 בפי והשלישית ;שלאדם׳ פניו באור ׳ברבו יהודה, בן שמעון ד׳ בפי השנייה הדרשה

 ואשתו אדם של פניו במאור וקידשו במאורות ׳בירבו שמואל, ר׳ בשם אבוס כפר איש
שנתקללו...׳. פי על אף

 האחרונות הדרשות ובשתי לבר״ר, זהה הראשונה הדרשה כי מלמד, קל עיון
 לכפילות הסיבה שזו סביר כאחד. הדיברות עשרת וממדרש מבר״ר אלמנטים שובצו

 פניו במאור ׳קידשו ובין לבר״ר, הזהה ב, בסעיף שלאדם׳ פניו באוד ׳ברכו שבין
 המכרעת הנקודה אך הדיברות. עשרת למדרש הדומה ג, בסעיף ואשתו׳ שלאדם

 השלישית הדרשה בייחום נעוצה מקורותיו בשני <0ו שעשה השימוש את החושפת
 בשום מופיע אינו אבוס׳ כפר ׳איש הסתמי הכינוי שמואל׳. ר׳ בשם אבוס כפר ל׳איש
 מן הפרידו אשר ,60ו כ״י סופר של יצירתו כפרי בעיניי ונראה אחר, תלמודי מקוד

 ר׳ להלן. שיבואר כפי 30אבוס/עכו, כפר איש יהודה בן שמעון ר׳ המוכר החכם
 מוסר שמעון, ר׳ בשם שמועות למסור המרבה אבוס, כפר איש יהודה בן שמעון
 שבמכילתא במקבילה וכן כאן, הדיברות עשרת ובמדרש בבר״ר האמרה את גם בשמו
60ו כ״י אף מצטרף , 102 עמ׳ ו, יב, להלן בבר״ר הפנימית במקבילה מזו, יתרה 3,דר״י.

 מדרש ׳גנזי מאמרי ראה פטרבורג! בסאנט שמצאתי בר׳׳ר של 241 1 פירקוביץ בב״י ובן
סא. עמי ו)תשנ׳׳ב(, אסופות ומוסקבה׳, לנינגראד בספריות

 אף עקיב בבר״ד, ׳ברכו׳ לעומת 0״0)=פ הדיברות עשרת במדרש ל׳קדשו׳ הדרשה ייחום 29
המדרשים. בשני בסמוך המובאות נוספות בדרשות גם ביטוי לידי בא והוא להלן,

 ואמוראים, תנאים תולדות היימאן, א׳ ראה במקבילות( מקומו שם חילוף )ועל זה חכם על 30
 עכו כפר דומה]?[, לחילוף לבי תשומת את הסב רחנטל דוד )ידידי .1177 עמ׳ תשכ׳׳ד, ירושלים

קליין, ש׳ ! 258 עמ׳ תרצ״ה, ירושלים כפשוטו, ירושלמי ליברמן, ש׳ למשל ראה עיטוש. כפר /
 המדרש בית כ״י זרה עבודה מסכת אברמסון, ש׳ : 115 עמ׳ תרצ׳׳ט, ירושלים הישוב, ספר

 חורב רומאנוף, פ׳ עוד ]וראה !(. 44 עמ׳ ע׳׳א, ז לדף הערות תשי׳׳ז, ניו־יורק יורק, בניו לרבנים
מב׳׳ל.[ - idem, PAAJR 7 (1936), pp. 171-204 ואילך! 167 עמ׳ א)תרצ״ד(,

 שמעון רבי ... — ויקדשהו השבת יום את יי ברך כן ׳על : 231 עמ׳ הורוביץ-רבין, מהדורת ראה 31
 והשווה אדם׳. של פניו במאור וקדשו במן ברכו שמעון רבי משום אומר עכו כפר איש יהודה בן
.8 עמ׳ א, שכטר, גנזי גם
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כאן. לגרסתו בניגוד 32הנוסח, עדי לשאר
 נעוצה שהיא אפשר בדרשתנו? 60ו של והיחידאית המוזרה נוסחתו של פשרה מהו
 לפניו כתוב שהיה — הדיברות עשרת מדרש נוסח הכנסת במהלך הסופר בשגגת
 כתב־היד סופר של מודע בניסיון יסודה כי לי, נראה יותר אולם לפנים. — בגיליון
 פי על ו־ג ב בסעיפים בבר״ר הסתמיות הדרשות שתי שוני של בשמותיהם לנקוב

 הדיברות עשרת שבמדרש שבמקבילה היות אך הדיברות. עשרת במדרש המקבילה
 ר׳ בשם אבוס כפר איש יהודה בן שמעון ר׳ של האחת בדרשתו אלו דרשות נכללו

33שמות! לשני הזה הארוך השם את מלאכותי באופן הסופר חילק שמעון,
 בראש שכתב ממה להביא אפשר כאן 60ו של הסופר מלאכת על להשערתנו חיזוק

 שהסופר אלא זאת אין האותיות. גבי על שהוסיף בנקודות ומחקו בא׳, ׳ברכו ב, סעיף
 את גם — הראשונה בדרשה היחיד מקורו היה אשר — מבר״ר להעתיק התחיל
 החליט מכן שלאחר אלא שלאדם׳; פניו כאור ׳ברכו שם, השנייה הדרשה תחילת
 ברבו התיבות את מחק ולכן — הדיברות עשרת מדרש פי על לחכם זו דרשה לייחס

 כך אחר ורק הדיברות; עשרת ממדרש יהודה׳ בן שמעון ׳ר׳ המלים את העתיק בא;
בשבת׳. שלאדם... פניו באור ׳ברכו וכתב: לבר״ר, שוב חזר

 של עבודתו לדרך נדירה דוגמה לפנינו הרי שהצענו, בשחזור אנו צודקים אם
 להסיק אפשר 34הדיברות. עשרת ומדרש בר״ר של התפר בנקודת גופו 60ו כ״י סופר

 לפני שעמדה בר״ר של הנוסח מסורת את כאן משמר אינו 60ו שכ״י כאמור, ממנה,
 מדרשים שני של הנפרדות המסורות את משלב אלא הדיברות, עשרת מדרש עורך
35לפנינו. העומד לנוסח זהה הכמעט בנוסח לפניו עמדו שכבר אלו,

 מערב המאורות שנתקללו פי על אף שמע׳ ר׳ מש׳ ׳אמ עכוס כפר איש יהודה בן שמע׳ רבי ׳... 32
השבת׳. מוצאי עד לקו לא אבל שבת

 ר׳ הקיצור של מוטעה מפתרון אולי, שנגרם, שמואל, לר׳ שמעון ר׳ של ונפוץ קל בשיבוש וזאת 33
לפניו. שמצא שט׳,

 מאוד ארוכים קטעים הדיברות עשרת ממדרש להעתיק 60ו ממשיך לעיל שצוטט הקטע לאחר 34
 כפי בר״ר, של הדפוסים לנוסח גם נשתרבבו אלו מקטעים כמה (.265-255 עמ׳ סוקולוף, )ראה

ועוד(. 94/4 ,92/5 , 88/4 לעמודים הערותיו תיאודור)ראה העיר שכבר
 ההקשר במשפט מקורותיו בעיבוד 60ו של למעורבותו נוסף הד בדרשתנו למצוא שאפשר ייתכן 35

 עשרת ובמדרש בבר״ר החסר זה, משפט אבל׳. אדם שניתקלל פי על אף ׳כך ג, סעיף שבאמצע
 עשרת ממדרש המשלים הציטוט ולפני מבר״ר הציטוט סיום לאחר שולב כאחד, הדיברות

 לפי השלישית הדרשה של החלקים שני בין המקשרת החוליה נוצרה באמצעותו הדיברות.
 מוצאי עד לקו לא שבת מערב המאורות שנתקללו פי על אף במאורות... ׳ברכו (1)שיטתו:

הסבר[. בלי במאורות׳ ׳קדשו עניין נשנה הדיברות עשרת ]במדרש מבר׳׳ר העתיק אשר שבת׳,
 שבת׳, מוצאי עד ואשתו אדם זיו ניטל לא אבל ואשתו... אדם של פניו במאור ׳וקידשו (2)

ב־ו,« נוצרה אשר ההסברים, שכפילות אפוא, ייתכן הדיברות. עשרת ממדרש העתיק שאותו
 לבי אמנם !התופעות שתי בין המשווה הנ״ל, המשפט את להשלים הצורך את הולידה בלבד,

 שממנו הדיברות, עשרת מדרש של יותר מושלם נוסח לפניו עמד שאולי כיוון בדבר, מפקפק
כאן נעזר אשר תיט, עמ׳ מרגליות, מהדורת לשמות, הגדול במדרש גס ואמנם זה. משפט העתיק
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 (629) ח נח, בר״ד [2]
]א[

וגו׳ למקנה לאברהם

 לעזר ר׳ אט׳
 משתפכות דיות כמה
 משתברין קולמוסין כמה
 חת בני לכתוב כדי

 פעמים עשרה
 חת בני חת בני כתוב
 הדיברות עשרת כנגד

 שהוא מי שכל ללמדך
 שלצדיק מקחו מברך
 מקיים שהוא כאילו
הדברות עשרת

א( ,109) 60ו בד״ר

 בני לע׳ למק׳ לאברהם
חת
 אלע׳ רבי א׳
 בפרשה כת׳ פעמים ה׳

 ברזילי בני ברזילי בני
 תו׳ ספדי חמשת כנגד

 שהוא מי שבל ללמדך
 בשעת לצדיק ניזקק

פרנסה
 באילו עליו מעלין
תו׳. ספ׳ חמשת שקיים

ו בז, שמואל מדרש

 ירד הגלעדי וברזילי
 מדוגלים

 יודן ר׳ אמר
 כתוב פעמים חמשה
 ברזלי ברזלי
 תורה ספרי חמשה בעד

 שהוא מי שכל ללמדך
 בשעת לצדיק נזקק

פרנסתו
 באילו עליו מעלין

תורה ספרי חמשה קיים

P]
 יודן ר׳ אמ׳

 כתוב פעמים חמשה
 ברזלי בני ברזלי >בני<
 תורה סיפרי חמשת כנגד

 שהוא מי שכל ללמדך
 לצדיק פרוסה >מאכיל<

 מקיים שהוא כאילו
תורה ספרי חמשת

יודץ ר׳ א׳
 משתפכות דאיות כמה
 משתברין קולמוסין במה
 בני לבתוב כדי
 פעמ׳ י׳ חת

 שהוא מי שבל ללמדך
 שלצדיק מקחו מבדר
 באילו עליו מעלין

הדיברות עשרת קייס

 אלעזד ד׳ אמד
 משתפכות דיות כמה
 משתברין קולמוסין כמה

 בני לכתו׳ 36שלא עד
 פעמים עשרה חת בני חת

 שהוא מי שבל ללמדך
 צדיק של מקחו מברר
 באילו עליו מעלץ

הדברות עשרת קיים

 אנשים שמות של ונשנה החוזר האזכור את לשבח הדורשות דרשות שתי לפנינו
 למקנה ׳לאברהם יח, כג, בראשית על מוסבת בבר״ר הדרשה מקראיים. בסיפורים

מדרש עורך ברזלי. בני של אזכורם על מקבילה דרשה הובאה ואחריה חת׳, בני לעיני

 אומר עיכום כפר איש יהודה בן שמעון 'ר׳ זו: כפולה השוואה נערכת הדיברות, עשרת במדרש
 שלאדם. פניו במאור וקידשו שלאדם פניו במאור בירכו במאורות, וקידשו במאורות בירכו

 מאור שנתקלקל ואע״פ שבת, מוצאי עד לקו לא שבת מערב מאורות שנתקלקלו ואע״פ
.8 עמ׳ א, שכטר בגנזי גם היטב ועיין שבת׳. מוצאי עד לקה לא שבת מערב שלאדם פניו

ליתא. פרמה כ״י ;לא עד דפוס ; 195 עמ׳ מדרש, גנזי רבינוביץ, צ״מ שפרסם גניזה בקטע כך 36
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 וכדרכו מרגלים/ ירד הגלעדי ׳וברזלי לב, יט, א׳ לשמואל זו דרשה הסמיך שמואל
 הדרשה את הביא כך אחר ורק בשמואל, הפסוק בדרשת ופתח הדרשות סדר את שינה

חת. בני על המקבילה
 סוקולוף שהוכיח כפי שמואל, מדרש בנוסח הדרשה חלקי שני את הביא 60ו כ״י

 60ו של בבר״ר הדרשות סדר עקא, דא אך ומסדרם. ”הדברים מסגנון ב(265 >עמ׳
 מגיע כך אחר ורק ברזלי, על הרחוק במדרש !(פתיחה זו)שאינה רגילה דרשה פותח

 את מסגירה זו עובדה בפתיחה. שהובא המתחיל דיבור על המוסבת חת, בני לדרשת
38ן זו בדרשה שמואל במדרש 60ו של תלותו

 מיוחסת שמואל, מדרש של והן בד׳׳ר של הן הנוסח, עדי שאר בכל ועוד, זאת
 60ו בכ״י מצינו כנגדם יודן. לר׳ ברזלי על והדרשה אלעזר לר׳ חת בני על הדרשה

 קרוב שמואל, במדרש 60ו של תלותו על לעיל האמור לאור מוחלף. ייחוס לבדו
 סופר של טעות אלא אותנטי, מסורות חילוף זה בחילוף לראות שאץ דעתי, לעניות

 הדרשות ואת בבר״ר המקורי סדרם פי על בלבד החכמים שמות את העתיק אשר ,60ו
הגיליון. גבי על ב׳אביו׳ מועתק היה שכנראה שמואל, מדרש פי על גופן

 (109)יא יב, בר״ר [3]
]א[
 יהושע; ור׳ אליעזר ר׳
 אומר אליעזר ר׳

 בשמים שיש מה כל
 השמים מן ברייתו

 באח שיש מה כל
האח מן ברייתו

(323)כ ג, רבה קהלת ד( ,20) 60ו בד״ד

 יהוש׳; ור׳ אליעז׳ ר׳
 א׳ אליע׳ ר׳

 בשמי׳ שיש מה כל
 השמים מן ברייתו

 באח שיש מה כל
האח מן ברייתו

 יהושע; ור׳ אליעזר ד׳
 או׳ אליעזר ר׳

 בשמים הב׳׳ה שברא מה כל
 השמים מן ברייתו

 באח שברא מה וכל
האח מן ברייתו

 = לןגדיק׳ ניזקק שהוא מי שכל ׳ללמדך :שמואל מדרש של ללשונותיו העקיבה הצטרפותו ראה 37
 ובמדרש ב־ו« בבר״ד)התוספת לצדיק׳ פרוסה מאכיל שהוא מי שכל ׳ללמדך לעומת מ״ש,

 שאין כך שם, כ א, בכתבי־יד ישנה אך בר״ד, של העדים ברוב חסרה פרנסה׳, ׳בשעת שמואל,
 ]ראה המקבילות מן מעט לא המושפעים אלו, כתבי־יד שגם ייתכן כי אם ראיה, ממנה להביא

 לעומת מ״ש, = כאלו׳)פעמיים( עליו ׳מעלין : !(מ״ש פי על זאת הוסיפו [,129,95 הערות להלן
בבר״ר. ׳כאילו׳)פעמיים(

 במבוא בובר ש׳ דברי בבר׳׳ר)ראה להיעזר שהרבה מאוחר מדרש הוא שמואל מדרש ודוק, 38
 60ו של בבר׳׳ר לראות אפשרות כל שאין ברי, לפיכך (.11-10 עמ׳ תרנ׳׳ג, קראקא למהדורתו,

 בר״ר בנוסח גם כי להעיר, כדאי כך אגב שמואל. ממדרש בהעברה שיסודו מקורי, נוסח
 של הרגיל מנהגו זהו אך חת: לבני ברזלי הוקדם קע, רמז למלכים, שמעוני בילקוט המצוטט
 של המקורי לסדק בניגוד בו, דן שהוא לפסוק הקשורות הדוגמאות את להקדים הילקוט

,48 עמ׳ תשמ״ב, ירושלים במדבר, ספרי של חדשה להוצאה אקדמות חיבורי: ראה הדרשות.
רמא׳׳ש. בשם שם שנסמן ומה
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הכא מן לה ומייתי  
השמים מן י״י את הללו  

וגו׳
p הא מן י״י את הללו  

וגו׳

P]
אומר יהושע ר׳  

שיש מה כל  
ובאח בשמים  

מן אלא ברייתו אין  
מן לה ומייתי השמים  

הוה יאמר לשלג כי הכא  
שלג מה וגו׳  p  א
באח שהווייתו אפעלפי  

מן אלא ברייתו אין  
שיש מה כל כך השמים  
אין ובארץ בשמים  
השמים מן אלא ברייתו

 הכא מן לה ומייתי
 השמים מן י״י את הללו

 כולה מחסל
 האח מן י״י את הללו

כולה מחסל

 א׳ יהוש׳ ר׳
מה כל

 ובאח שבשמ׳
 השמים מן ברייתו

 בו שכת׳ פי על אף שלג
 ארץ הוא יאמר לשלג כי

 אלא ברייתו אין
 הי׳ הד׳ השמים מן
 הגשם ירד כאשד כי

השמים מן והשלג

טעמ׳ מה
 השמים מן י״י את הללו

 הללוהו במרומים הללוהו
 עד כולהון מלאכיו כל

 האח מן י״י את הללו
39סוף עד כלהון וחסל

 או׳ יהושע ר׳
מה כל

 בשמים הב״ה שברא
 השמים מן ברייתו חבאי

 בו שכת׳ אע״פ השלג
ח הוא יאמר לשלג כי  א

 אלא ברייתו אין
 שב׳ השמים מן
 הגשם ירד כאשד כי

השמים מן והשלג

 בשתי בלבד. קלים בשינויים ובקה״ר בבר״ר מוצגת יהושע ור׳ אלעזר ר׳ מחלוקת
 ׳הללו — א פסוק את בפרשו בתהלים קמח מזמור על אליעזר ר׳ מסתמך המקבילות

 א-ה בפסוקים בסמוך המפורטים השמים גרמי על השמים/ מן הנבראים[ ]כל י״י את
 ]כל י״י את ׳הללו ו: פסוק ואת — וכו׳( ירח שמש, צבאיו, מלאכיו, )מרומים,
 המזמור בהמשך והמפורטים בארץ המצויים העצמים כל על הארץ/ מן הנבראים[

וכו׳(. ברד אש, תהומות, )תנינים,
 הוא ב ובסעיף לבר״ר, בעיקרו 60ו כ״י דומה א בסעיף כי בנקל, להבחין אפשר

ר׳ הוכחת של הרישא ניסוח אמנם 40סוקולוף. שציין כפי בקה״ר, למקבילה מתאים
 שהובא לרבנים המדרש בית כ״י פי על קבעתי סוף׳ עד מלאכיו... כל ׳הללוהו הפנים נוסח את 39

 כל ׳הללוהו שם! הדפוס נוסח גם והשווה .326 עט׳ הירשמן, במהדורת הנוסחאות בחילופי
 סוף עד וגו׳ וקיטור שלג וברד אש תהומות וכל תנינים השמים מן י״י את הללו עד וג׳ מלאכיו

להלן. עוד וראה סוף. עד 291 וטיקן כ׳׳י המזמור׳! כל
לונדון: כ׳׳י בגוף גם מפתיעה עדות מצאנו בקה״ר המקבילה של קיומה לעצם .250 עט׳ שם,
 משפט כי ספק אין !שלתנאין׳ קהלת ׳במדרש המחלוקת, לפני הסופר, בידי בפנים, נרשם שם
 על ובדיון 58,54 העדות להלן השווה :לונדון כ״י של באביו שנרשם מגיליון לפנים חדר זה

ההרכבה. מלאכת על ד, בפרק לונדון כ״י גיליונות

40
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כהנא מנחם

 כולו(, את גומר כולה׳)כלומר מחסל השמים מן י״י את ׳הללו ,<0ו בכ״י אליעזר
 4,בלבד! המזמור של הראשון מחציו היא שם המובאת הראיה שהרי הוא, מוקשה

 הארץ מן י״י את ׳הללו שם: העוקב המשפט בהשראת מוטעית אשגרה שזו ייתכן
 אחר מגורם זה שיבוש נבע שמא אך כראוי. המונח מובא אכן ששם כולה׳, מחסל

המקבילות. שתי לשילוב הקשור
 קשה ולכן כאן, רק <0ו בכ״י המופיע ייחודי קיצור הוא כולה מחסל הביטוי

 בית בכ״י והנה, 42הסופר. של אישי ביטוי הוא שזה סוקולוף. מסקנת את לקבל
 עד כלהון וחסל דומה, ביטוי מצאתי אמנם בקה״ר המקבילה של לרבנים המדרש

 ר׳ דברי את העתיק 60ו סופר לעיל, כאמור 43המזמור. לסוף כשורה המתייחם סוף,
 וגו׳, השמים מן י״י את ׳הללו :הראיה חלקי שני בנפרד הוצגו ששם בר״ר, מן אליעזר

 בבר״ר ׳וגו)מר(׳ של ההיקרויות שתי במקום כי ייתכן וגו/ pהא מן י״י את הללו
 יצר משים, בלי וכך, פעמיים, כולה מחסל את קה״ר פי על לשלב 60ו סופר החליט

משובש. נוסח

(508)ט מט, בר״ד [4]
]א[

 לך... חלילה
 סימון בר׳ יודן ר׳ אמ׳
 שלעולם צדקו אתה לא

 עמהן עצמך צרף
 חמשים למניין ויעלו

 סימון בר׳ יודן ר׳ אמ׳
 לו תולין ודם בשר

 מדוכוס אנקריטיריון
 בשביל ואת לאיפרכוס...

לך יתלה מי לך שאין

ג( ,92) 60ו בר״ד

..לך חלילה . 
 סי׳ בר׳ יהוד׳ ר׳ א׳
 שלעול׳ צדיקו הוא את לא

 עמהן עצמך את צרף
 נ׳ מניין ויעל׳

 סימ׳ בר׳ יהוד׳ ר׳ א׳
 תולן וד׳ בש׳

 מדוכס אנקליטון
 בשביל >ואת< לאיפרכוס...

לך יתלה מי שאין

(268)טז פסדר״כ

 כאמור, אך :הפסוק כל את גומר בהוראת המונח את פירש (21 הערה 34 ׳עמ ב, סוקולוף)חלק 41
 המונח הוראת בוודאי השנייה ובפעם א-ה, פסוקים על אלא א פסוק על מבוססת אינה הראיה

הפרק. כל לגמירת מתייחסת
 M. Sokoloff, A Dictionary of במילונו: שוב ולאחרונה ! 215 עמ׳ א, חלק סוקולוף, ראה 42

211 .Jewish Palestinian Aramaic of the Byzantine Period, Ramat Gan 1990, p, ראוי 
 כל סוף ׳עד בביטוי לשיטתו ראה בלבד, קה׳׳ר של הדפום נוסח על שהסתמך סוקולוף, כי לציין

 להלן ראה אך ;60ו נוסח בבר״ר כולה מחסל הארמי המונח של עברי תרגום בקה״ר המזמור׳
בסמוך.

 אחרים בעדים גם מצויות — המזמור׳ כל סוף ׳עד סוף/ ׳עד — כולו הפרק מן לראיות הפניות 43
.39 הערה לעיל ראה קה״ר; של
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 תעש׳ לא אנקילטון תעשה לא אנקליטון
משפ׳ משפט

]ב[
 סימון בר׳ יורן ר׳ אמ׳

 עולמך את לדון כשבקשתה
 שני>ם ביד אותו מסרת
 ורומילים רומים כגו<ן
 לעשות מהן אחד בקש שאם
 ידו על מעכב חברו דבר

 מעכב מי שאין על ואתה
משפט >ת<עשה לא ידך על

]ג[
אחא ר׳ ׳אמ

 אתה שאין ואמרת נשבעת
לעול׳ מבול מביא

 על אתה מערים שמא
השבועה

 אץ שלמים מבול
 שלאש מבול מביא אתה
 לא כן אם מביא אתה

שבועה ידי יצאת

 השופט... לוי ר׳ אמ׳
 חבלה תופס אתה

 עלמא בעי ראשוי בתרץ
דינא ובעי

אח׳ ר׳ א׳

 את שאץ ואמדת נשבעת
 לעו׳ מבול >מביא<

 נח... מי כי היא הד׳
 את אץ שלמים מבול
 שמה מביא
 את שלאש מבול
 מ>ער<ים את מה מביא

 לא כן אם השבועה על
 השבועה ידי יצאת

 בד׳ מעש׳ לך חלילה
הז׳
 השפ׳... לוי ר׳ א׳

 חגלה מיציר את מה
 עלמך בעי ראשוי בתרץ

דקושטא דינא ובעינה

 רשע... ותשנא צדק אהבת
 אחא ד׳ בשם עזריה ד׳

 אברהם באבינו קריא פתר
 לפני אברהם אבינו ...א׳

 העולמים רבון הקב׳׳ה
 את שאין נשבעת

 לעולם מבול מבי׳
 נח... מי כי טעמ׳ ומה

 את אין מים של מבול
 שמא מביא
 את שלאש מבול
 מערי׳ את מה מביא

44השבועה על

 כדבר מעשות לך חלילה
הזה...
 השופט... לוי< ר׳ >אמ׳

 חבלה מיציר את מה
 עלמך בעי ראשוי ביתרץ

דקושטא דינא ובעי

 באן נוסף לפסדר״כ. זהה כמעט אשר קצו(, עמ׳ מרגליות, א)מהדורת י, בוויק׳׳ר במקבילה 44
שבועה׳. ידי יצאת לא כן ׳אס ו״: בכ׳׳י כמו משפט
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 45מתרה את לית ואין
 יכל עלמא לית ציבחר
קאים
 אברהם הקב״ה לו אט׳

 לצדק אהבת צדק אהבתה
 בריותיי... את

מנח
 דורות עשרה אצלך ועד

 עם דברתי לא ומכולם
 עמך אלא מהן אחד

אברם אל י״י ויאמר

לולו

 מוותר את לית אין
 יכיל עולמך לית ציבחר
קאיס

 אברהם הק׳ לו א׳
 לצדק אהבת צדק אהבת

 בריותיי... את
 מנוח חייך הק׳ לו א׳
 עם דיברתי לא עכשיו עד

 אני עימך אלא מהן אחד
 הה״ד תחילה מדבר

אב׳ אל י״י ויא׳

לו לו

 מוותר את לית אין
 יכיל עלמא לית צבחד
קאים

 אברהם הקב״ה לו א׳
 לצדק אהבת צדק... אהבת

 ביריותיי... את
 מנוח הק׳ לו א׳

 עם דברתי לא אצלך ועד
 אני עימך אלא מהם אחד

 ״ד הה תחילה מדבר
 היה האלה הדברים אחר
 במחזה אבדם אל י״י דבר

וג׳ לאמד

נח
סי׳ בר׳ יהוד׳ ר׳ א׳

 עולמך לדון כשבקשתה
 שנים ביד אותו מסרתה

 ורומילום רומום כגון
 לעשות מהן אחד ביקש שאם
 עליו מעכב חבית דבר
 מי לך שאין בשביל ואת

׳משפ תעשה לא ידך על יעכב

 של הנועזים דבריו על מיוסדת ובחריפותה, ביופייה המצטיינת בבר״ר, הדרשה
 כל השפט הזה... כדבר מעשת לך ׳חללה כה: יח, בבראשית הקב״ה כלפי אברהם
 אברם אל י״י ׳ויאמר א, יב, מבראשית בציטוט הדרשה סיום 46משפט׳. יעשה לא האח

 הדרשה מן העברה לפנינו כי הנראה, ככל מורה, — העדים ברוב המצוי — לך׳ לך
א יב, לבראשית עזריה ר׳ פתיחת נשתמרה ששם ,368 ׳עמ ו, לט, בבר״ר המקבילה

 העיר וכבר כתבי־יד. בשני מוותר = מתיר :שם ויק״ר גם וראה ;מוותרה = (30ו בכ׳׳י מתרה)רק 45
 ;588 ,עמ נדרימ-נזירות, כפשוטה בתוספתא אחרות דוגמאות פי על זו לצורה ליברמן ר״ש

.191 ,עמ רוזנטל, א״ש מהדורת נזיקין, ירושלמי
 של מדורג מבנה בעלת ספרותית יחידה כאן יצר המדרש עורך כי מלמד, כולה בדרשה עיון 46

 הקפיד שבו הרגיל, ממנהגו סוטה שהוא תוך החמור, אל הקל מן המסודרים והתרסות, טיעונים
 זו דרכו באפיון להאריך מקום כאן ואין הפסוקים. סדר לפי לעצמם, משפט או מלה כל לדרוש

אחרים. במקומות גם ביטוי לידי הבאה בר״ר, עורך של
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 במקבילה גם מצויה זו מעין פתיחה רשע...׳. ותשנא צדק ׳אהבת ח, מה, מתהלים
 אל ה׳ של הראשונה בהתגלותו מסתיימת היא אין ששם אלא בפסדר״ב, המצוטטת

 אל י״י דבר היה האלה הדברים ׳אחר א, טו, בבראשית אלא א, יב, בבראשית אברהם
לאמר׳. במחזה אברם

 שווה ו( לט, בבר״ר במקבילה נוסחו לעיל)וכן ג בסעיף צוטט אשר 60ו כ״י נוסח
 אברם אל י״י והסיום)׳ויאמר אחא׳( ר׳ הפתיחה)׳אמר רק לפסדר״ב. המכריע ברובו

 בר״ר. של הנוסח עדי שאר לנוסח תואמים המקומות בשני זה סעיף של לך׳( לך
 בר׳ יהודה ר׳ של השלישי מאמרו מיקום היא כאן 60ו כ״י את המייחדת נוספת תופעה
 הקודמים מאמריו לשני בצמוד ב, בסעיף מופיע הוא בר״ר של הנוסח עדי בכל סימון.

 בסעיף הדרשה בסיום מובא הוא 60ו בכ״י לעומתם א. בסעיף שהובאו חכם אותו של
 החריג למיקום להתייחם אפשרות שום אין לטעמי הקשר. כל חסר כנספח ד,

 47הדרשה. של המקורי לנוסחה אלטרנטיבה כאל 60י בכ״י המאמר של והצורם
זה. לשיבוש האפשרי הגורם הוא מה היא, הנשאלת השאלה

משפט׳ תעשה הדומות)׳לא מחמת השמטה של תוצאה בכך לראות קל לכאורה
 תמוה אמנם הדרשה. בסוף והשלימה בה חש הסופר אשר משפט׳(, תעשה ׳לא —

 על העיר לא מדוע לחלופין, או, כמקובל; בגיליון, זאת השלים לא מדוע במקצת
 של בעטייה פה אף הטעות נגרמה ושמא 48אחר. במקום שנהג כפי המוטעה, המיקום
 המקבילה נוסח כי ייתכן מקורותיו. בצירוף הסופר שהשקיע המחשבת מלאכת

 המאמר לאחר בטעות, לפנים, הכניסו והוא בגיליון, לפניו מועתק היה מפסדר״כ
 חכם של השלישי המאמר לאחר הנכון, במקומו ולא סימון, בר׳ יהודה ר׳ של השני

49זה!

60ו בכתב־יד כפילויות ב.

 גרסאותיו בעזרת במקבילותיו 60ו של לתלותו סימוכין להביא אפשר מקרים במספר
גיסא מחד בבר״ר שעשה השימוש מחמת הנראה, ככל נוצרו, אשר המוכפלות,

 בר״ר של והפנים 60ו כ״י על בפרק אחא ר׳ דברי של השונה למיקום שהתייחס סוקולוף, סבר כך 47
 בעמ׳ דן הוא שבה לפסדר״כ, כאן 60י להתאמת זאת שקשר בלא (,31 סעיף ,236 >עמ׳

247-246.
 הראשונה בדוגמה התיקון )אמנם .218-217 בעמ׳ סוקולוף לכך שהביא הדוגמאות שתי ראה 48

 באביו כבר מצאו שהסופר וסביר — גניזה קטע ביניהם — נוספים עדים בשני מצוי שם
(.101-100 עמ׳ גניזה, קטעי סוקולוף, שהעיר כפי הקדמון,

 הועתקו, 60ו בכ״י ג סעיף של והסיום הפתיחה שמלות העובדה, קצת מקשה זה הסבר על 49
מפסדר״כ. ולא מבר׳׳ר כאמור,
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 דרשות של בקונפלציה אמורים הדברים גיסא. מאידך לפניו שעמדו ובמקבילות
5)בודדות מלים של ואף (,3) חכמים שמות של להלן(, 2,1 שלמות)מם׳ ,4.)50

 (298) א לג, בר׳׳ר [1]
]א[

 נח את אלי״ם ומכר
 אל... כהררי צדקתך

 עקיבה ור׳ ישמעא׳ ר׳
 או׳ ישמעאל< >ר׳

 את שקיבלו הצדיקים
 שנתנה... התורה

...׳אמ עקיבה ר׳

P]
 משל... לוי ר׳ אמ׳

 ר׳ בש׳ יונתן ר׳
 קריה מסרס יאשיה

צדקתך...

]ג[
 סוף להם אין הרים... מה
 הצדיקים... הם כך

 כובשין... הרים... ומה
 הצדיקים... כך

 נזרעין... הרים... ומה
 שלצדיקים... מעשיהן כך

 חקר לו אין תהום... ומה
 חקר שלרשעים אין... כך

 נזרע... לא התהום... ומה
 שלרשעים... מעשיהן כך

]י[

ב( ,55) 60ו כר״ר

 נח... את אלהים ומכר
 וגו׳ א׳ כה׳ צדקתך

 עקי׳ ור׳ ישמעאל ר׳
 א׳ ישמע׳ ר׳

 את שקיבלו הצדיקים
 שניתנה... התורה

א׳... עקי׳ ר׳

 משל... א׳ מאיר ר׳
 ר׳ בש׳ יונת׳ ד׳

 הדין מסרס הוה יאשיהו
צדקתך... קרייא

 א׳... כהר׳ צדקתך ד׳׳א
גלויין... הרים... מה

)תריג( א כז, ׳׳ר ויק

 כשב או שור
 וגו׳ אל כהררי צדקתך

 עקיבה ור׳ ישמעאל ר׳
 אומד ישמעאל ר׳

 את עושין שהן חצדיקץ
 שנתנה... התורה

...׳אומ עקיבה ר׳

 משל... אומר מאיר ר׳
 ד׳ בש׳ יונתן ד׳

 הדין מסרס היה יאשיה
צדקתך... קרייא

 אל... כהררי צדקתך ד״א
גלוים... הרים... מה

 כך כובשין... הדים... מה
 שלצדיקים... מעשיהן

 סוף להן אין הרים... מה
 שלצדיק/.. כך...

 חקר לו אץ התהום... מה
 שלרשעי׳... כך...
 הדי׳... מה צדקתך... ד׳׳א

 הה״ד... נזרעץ...
 נזרע... לא התהום... מה

הה׳׳ד... שלדשעי׳... כך...

 כך כובשין... הרים... מה
 שלצדיקים... מעשיהם

 סוף להן אין הרים... מה
 שלצדיקים... כך...

 חקר לו אין התהום... מה
 שלרשעים... בך

 הרים... מה צדקתך... ד׳׳א
 הה״ד... נזרעין...

 נזרע... לא התהום... מה
הה״ד... שלרשעים... כך...

 התוכנית ההתאמה ג, בפרק ולהלן ,1 מס׳ הטעויות, א, בפרק לעיל ראה נוספות לכפילויות 50
.2 מס׳ למקבילות,
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]י[
 סלק לוי בן יהושע ר׳

 עמודיא חמן חמא לרומי
בטפטין... דמבסיין

]ז[
 אזל מקרון אלכסנדרון

 קצייא... מלכו לגב
 גרזמי ליה טעון נפקין

י״י תושיע דדהב...

]ח[
 סימון בר׳ יהודה ר׳

 ׳אמ בנח קרייא פתר
 עם שעשיתי צדקה הקב״ה

עמו עשיתי לא בתבה נח

 הה״ד... שלצדיקים... כך... הה״ד... שלצדיק/.. כך...
 טמון... התהום... מה טמון... התהום... מה

הה״ד... שלרשעים... כל... הה״ד... שלרשע/.. כך...

אל כהרת צדקתך ד״א צדקתך ד״א
סימון בד יהודה ד׳ אט׳ סי׳ בר׳ יהודה ר׳ א׳

נח עם שעשיתה צדקה נח עם שעשיתה צד}י{קה
הה׳׳ד אל כהררי בתיבה ה׳ הד׳ א׳ כהרת בתיבה

וגו׳... התיבה ותנח וגו׳ התי׳ ותנח דכ׳
רבה תהום משפטיך משפטים ר׳ תה׳ משפט׳

 דורו עם שעשית משפטים דורו עם שעשיתה
תהום עד עמהם דקדקת תהום עם עמהן ודיקדקתה

ביום הה׳׳ד רבה ביום דכת׳ ה׳ הד׳ רבה
עוד ולא נבקעו... הזה עוד ולא נבקעו הזה
לבדו לא כשזכרתו אלא לבדו לא כשניזכדתו אלא

ולכל לו אלא זכרת ולכל לו אלא ניזכרתה
בתכה עמו שהיה מי בתיבה עימו שהיה מי

את אלהים ומכר הה״ד את אלהים ויזכר ה׳ הד׳
החיה כל ואת נח נח

 אל כהדדי צדקתך ד׳׳א
 אזל חנניה בן יהושע ד׳ סלק לוי בן יהושע ר׳

 עמודים שם וראה לרומי עמודייא תמן חמא לרומי
מכורכין... שלשיש בטפיטין... מכסין

מעשה
 אזל מקדון אלכסנדדום אזל מקדון אלכסנדרוס

 קציאה... מלכא לגבי קציה... מלכא לגב
 ואמרין קדמוי נפקין גרזמי ליה טעין נפיק

י״י תושיע ליה... י״י תושיע דדהב...

 לפני ישראל אמרו כך סימון בר׳ יהודה ר׳
 הקב״ה... א׳ בנח קרייה פתר

 כת׳ יצחק ד׳ אמ׳ עם שעשיתי צדקה הקב״ה
בהמה ומשפט אדם משפט עמו עשיתי לא בתיבה נח
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 ותנח א׳ הררי אל אלא ותנה אל הררי אל אלא
 אררט הרי על התיבה בש׳ השביעי בחדש התבה

 אררט ה׳ ע׳ לח׳ יו׳ עש׳
 רבה תהום משפטיך

 דורו על שהבאתי ייסורין
 אלא עליהם הבאתי לא

 נבק׳ הזה ביום רבה מתהום
 רבה תהו׳ מעינות כל

 לבדו לא לו וכשזכרתי
 מה ולכל לו אלא נזכרתי

 ה׳ הד׳ בתבה עמו שיש
 ואת נח את אלי״ם ויזכר

 הבהמה כל ואת החי׳ כל
בתבה אתו אש׳

 רבה תהום ומשפטיך אל כהררי ׳צדקתך ז, לו, תהלים על המיוסדות פתיחות לפנינו
 ׳ויזכר א, ח, בראשית לדרשת זו פתיחה נוצלה בבר״ר י״י׳. תושיע ובהמה אדם

 שולבה בוויק״ר זאת לעומת ובסופה. הדרשה בפתיחת המובא נח...׳, את אלהים
 והלאה השמיני ומיום יולד... כי עז או כשב או ׳שור כז, כב, ויקרא בדרשת זו פתיחה

 בשתי המדרשיות היחידות 51ובסיומה. הדרשה בפתיחת המצוטט לקרבן׳, ירצה
 הבאתן וסדר לשונן אך — בבר״ר החסר ד, סעיף למעט — ת1שו המקבילות

 האמצעי ובחלק ובסיום)ו-ח(, בפתיחה)א( בר׳׳ר נוסח את מוסר 60ו כ״י 52שונים.
 והנה, (.241 >עמ׳ סוקולוף שציין כפי ויק״ר, נוסח את בדייקנות מייצג הוא >ב-ה(

 את 60ו הביא המקבילות בשתי סימון בר׳ יהודה ר׳ דברי של השונה מיקומם בעקבות
 ויק״ר, של והלשון הסדר פי על ה, בסעיף קודם :פעמיים זה אמורא של דבריו

בר״ר. של והסגנון הסדר פי על ח, בסעיף מכן ולאחר
 הדורש בבר״ר, מקרי: אינו סימון בר׳ יהודה ר׳ דברי של במיקומם השוני ודוק,

 מפני כולה, הפתיחה בחתימת דבריו הובאו נח׳, את אלהים ׳ויזכר הפסוק את
 את המסיים בוויק״ר, ואילו נח׳; את אלהים ׳ויזכר פסיק־הראיה שובץ שבסופם
במקום סימון בר׳ יהודה ר׳ דברי שובצו דורש, שהוא כשב׳ או ׳שור בפסוק הפתיחה

 שבוייק״ר. לפתיחה מאוד דומה פתיחה מובאת (146 עמ׳ מנדלבוים, ט)מהדורת בפסדר״ב 51
 מיקום לוויק״ר)בשניהם יותר קרוב 60ו בכ״י הדרשה שמבנה ביוץ ויק׳׳ר נוסח את הצגתי בפנים
 בניגוד ד, בסעיף הוא טמון״.׳ הזה התהום מה גלויים... הללו הרים מה צדקתך... ׳ד״א

ג(. בסעיף ראשון כד׳׳א ממוקם הוא שבה לפסדר׳׳כ,
 דרשות כך ואחר אל׳, כהררי ׳צדקתך הרישא דרשות קודם הובאו בבר׳׳ר :ג סעיף למשל ראה 52

 )מחזור מחזורים בשני בשלמותו הפסוק נדרש בוויק״ר ואילו רבה׳! תהום ׳משפטיך הסיפא
סימץ. בר׳ יהודה ר׳ דברי של השונה המיקום על להלן דברינו עוד וראה ד(. בסעיף הובא נוסף

 וביום אדם משפט
 ימול השמיני
 ומיום בהמה ומשפט
 ירצה והלאה השמיני
אשה לקרבן
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 אל כהררי ׳צדקתך הפסוק חלקי שני של הישירות הדרשות בסוף להם הראוי
 ר׳ דברי של הראשון חלקם רק ח בסעיף הובאו <0ו בכ״י והנה, רבה׳. תהום משפטיך

 השנייה, המחצית אל׳. כהררי ׳צדקתך לרישא, דרשתו כלומר, סימון, בר׳ יהודה
 בעיניי, וקרוב חסרה. רבה׳, תהום ׳משפטיך הפסוק, להמשך דרשתו את הכוללת
 שכבר לפתע, שנזכר כיוון זו, סיומת להשמיט החליט אביו( של הסופר )או60ו שסופר
 בעקבות פנים, כל על סימון. בר׳ יהודה ר׳ של הללו הדברים את לעיל העתיק

 אלהים ׳ויזכר הנדרש הפסוק אזכור את בסיומה הכוללת הדרשה, של הסיפא השמטת
54!וקטועה ”פגומה 60ו בכ״י הפתיחה כל נמצאה נח׳, את

 (169)א יט, בר״ר [2]
]א[

 — ערום היה והנחש
כעס רב חכמה ברב כי

 עליו מרבה שאדם ידי על
חכמה
 כעס עליו מרבה

 מוסיף שהוא ידי ועל
 מוסיף דעת עליו

מכאוב
 ידי על שלמה אמ׳

 חכמה עלי שהרביתי
 כעס עלי הרביתי

 דעת שהוספתי ידי ועל
מכאוב עלי הוספתי

ג( ,31)60ו בר׳׳ר

 כת׳ — ערום היה והנחש
 כעס רוב חכמה ברוב כי

 מכאוב מוסי׳ דעת מוסיף
 עליו מרבה שאדם ידי על

 הוא חכמה
 כעס עליו מרבה

 מוסיף שאדם ידי ועל
 מוסיף הוא דעת עליו
 מכאוב עליו

 ידי על שלמה א׳
 חכמה עלי שהרביתי

 כעס עלי הרביתי
 עלי שהוספתי ידי ועל
 מכאוב עלי הוספתי דעת
 בדעת שהרביתי ידי ועל

בייסורין הרביתי

(137) יח א, רבה קהלת

כעס רב חבמה ברוב בי

 מרבה שאדם זמן בל
בחכמה

 בכעס >מדבח<
 מרבה שהוא זמן וכל

 מרבה הוא בדעת
בייסורין

 ידי על שלמה אמ׳
 בחכמה שהרביתי

בכעס הרביתי

 בדעת שהרביתי ידי על
בייסורין הרביתי

 שלפי מפני ,60ו דכ״י אליבא הפתיחה סיום את ה בסעיף סימון בר׳ יהודה ר׳ בדברי לראות קשה 53
 לפני טעם בלי שולבו אשר המדולדלים, כאיברים בו המצויים ו-ח סעיפים יהיו זו פרשנות
 ׳עמ תיאודור-אלבק, קטנה׳)מהדורת ׳עיר יד, ט, מקהלת בבר״ר זו פרשה של השנייה הפתיחה

304-303.)
 במקומם סימון בר׳ יהודה ר׳ דברי חסרים בר׳׳ר של לונדון בכ״י שאף לראות, מאוד מעניין 54

 למיקום שווים לשונם וכן מיקומם כאשר ג, סעיף בסוף בגיליון תלויים אך ח, בסעיף הנכון
 של נוספת דוגמה לפנינו כי בת !ובפסדר״כ בוויק׳׳ר סימון בר׳ יהודה ר׳ דברי של וללשון
 שורה 300 בעמ׳ הערתו היטב בצדק)עיין חש תיאודור שכבר כפי המקבילות, על בר׳׳ר ׳תיקון׳

העדים(. שאר כל פי על 7-2 שורות 303 בעמ׳ שערך הפנים ובתיקון ,4

37



כהנא מנחם

P1
 חמור אום׳ מימיך שמעת

 חמה הדרך על יוצא זה
 עליה בית אבא עליו

 מצויץ ייסורין הן ואיכן
אדם בני על אלא

 חמור או׳ מימיך שמעת
 חמה הדרך על יוצא זה

 עליה בית אבא עליה
 מצויין ייסורין הן ואיכן
אדם בני על אלא

]ג[
 ׳חכמ תלמ׳ אין ׳אמ רב

 התרייה צריך

]י[
 יוחנן ר׳ ׳אמ

 הבאין פשתן ככלי
 אם שן מבית

 קימעה הם מתפחמים
 אבודין הן

 שלפשתן כלים אבל
 הארבלים

 הם מה
דמיהם מה

]ה[
 ישמעא׳ ר׳ תני

 שיחנא גמלא לפום
 בני שני שבעולם בנוהג

 לקפיליון נכנסין אדם
 צלי קופד אייטי אמ׳ חד

 טב וחמר נקייה ופת
 פיתה אייטי ׳אמ וחד

וטרידין

 ומתנ>ז<ק אכל >דין<
 מתנזק ו>לא< אכל ודין
 ועל רבי עלייכי הוי

רבה היא לית אחרן

 חכמ׳ תל׳ אמר׳ רבג׳
התדייה צריך אינו

 נח׳ בר שמו׳ ר׳ א׳
 הדקין פשתן כלי

 אם שאן מבית הבאין
 מהן אחד פאחמו
 עשוי הוא דמים בכמה

 הבאין הגסין פשתן כלי
 אחד פאחמו אם מארבל

 הוא מה רבי)?( מהן
דמיו הן מה

לשנים
 לחנות שניכנסו

 קבר פת אכל אחד
 צונץ ושתה וקטנית

 אכל ואחד בריא ויצא
 שמן ובשר נקייה פת

 ישן יין ושתה
 חולה ויצא

 קלילין מלין אכל דן
 מלין אכל ודין ומתנזק

מתנזק ולא בדיין

 חכם תלמיד >אמר< רב
התראה צריך אינו

 נחמן בר שמואל א״ד
 הדקין פשתן ככלי

 אם שאן מבית הבאין
 מהם באחד נתפחמו

 עשוי הוא דמים בכמה
 הבאין פשתן כלי

 אחד נתפחמו אם מארבל
 הן מה מהן
דמיהן ומה

לשנים
 לחנות שנכנסו

 קיבר פת אכל אחד
 צונן ושתה וקטנית

 אכל ואחד בריא ויצא
 שמן ובשר נקייה פת

 ומיני ישן יין ושתה
 חולה ויצא ארגטין

 קלילין מלין אכל דין
 מלין אכל ודין ומתנזק

אתנזק ולא >ב<ורין
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 אומרין מימיך דאית כך
 עליו עבבית 55ח>מ<וד

 56>עליו< עבבית גמל או
 הייסורין הן איכן

 אדם בבני מצויץ
 ישמעאל ד׳ תני

שיחנא גמלא לפום

 מימיך ראית כך
 עליו עוית חמור
 עליו< עוית >גמל
 ייסורין היכן אלא

 אדם בבני מצויץ
 ישמעאל ר׳ תני

שיחנא גמלא לפום

]י[
 מאיר ר׳ בש׳ תני
 גדולתו שהיתה לפי

מפלתו היתה שלנחש

 מכל ערום
מכל ארור

 מאיר ר׳ בש׳ תנה
 גדולתו שהיתה לפי

 מפלתו היתה שלנחש
 היה והנחש שכת׳ לפי

 והנחש לפיכך מכל ערום
מכל >א<רו׳

 מאיר ד׳ בשם תני
 חכמתו שהיתה לפי
 היתה כך יותר נחש של

 שנ׳ לפי יותר מכתו
ערום היה והנחש

 אלא דומים, ובקה״ר בבר״ר זו מורכבת בדרשה שולבו אשר הגולמיים החומרים
 בר״ר כמו א בסעיף פותח 60ו כ״י והנה, שונה. באופן מקבילה בכל וסוגננו שסודרו

 זהה כמעט נוסחו ג-ה בסעיפים בתווך, אך לבר״ר, בדומה ו בסעיף מסיים ואף
 כפילויות לשתי לב לשים חשוב לענייננו .251 בעמ׳ סוקולוף שציין כפי קה״ר, לנוסח

 שלו. ההרכבה מלאכת את לדעתי, המסגירות, ,60ו בכ״י צורמות
א: סעיף בסוף שלמה דברי בסיומת מצויה הראשונה הכפילות

=מכאוב עלי הוספתי דעת עלי שהוספתי ידי ועל (1) בר״ר(; )
=בייסורין הרביתי בדעת שהרביתי ידי ועל (2) קה״ר(. )

 הפסוק לשון בהשראת הקטע, כל לאורך בעקיבות, עוצב בבר״ר הסגנון ודוק,
 נכתב בסיפא הנ״ל שלמה דברי לסגנון ובמקביל מכאוב׳, יוסיף דעת ׳ויוסיף הנדרש,

 סוגננו בקה״ר שני, מצד מכאוב׳. מוסיף דעת עליו מוסיף שהוא ידי ׳ועל ברישא אף
 זמן ׳וכל ברישא גם נוסח בסיפא שלמה לדברי ובמקיל יותר, חופשי באופן הדברים

 כל את קודם העתיק לעומתם, ,60ו כ״י 57ביסורין׳. מרבה הוא בדעת מרבה שהוא
58מקה״ר. הסיום פסקת את רק גביו על הוסיף כך ואחר כלשונו, מבר״ר הקטע

׳חקור׳. שובש: בכ״י 55
׳שלו׳. בטעות: בכ׳׳י 56
 להמרת אשר כעס׳. רב חכמה ׳ברב הנדרש, הפסוק תחילת על נבחר מרבה שהביטוי סביר 57

מצויין׳. יסורין הם ׳והיכן המקבילות: בשתי הדרשה המשך ראה ביסורין, מכאוב
עמד כבר כאן בקה״ר מקורו שעל בר׳׳ר, של לונדון בכ״י גם מצויה ממש זו שתוספת מעניין 58
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 ייסורי את הממחיש בקטע מופיעה — יותר מרשימה והיא — השנייה הכפילות
ה: ב, בסעיפים החיים בעלי של תגובתם חוסר לעומת האדם

j בר״ר( )=עליה בית אבא עליה חמה הדרך על יוצא זה חמור או׳ מימיך שמעת (1)
 59קה״ר(. )=>על<יו עבבית גמל או עליו עבבית ח>מ<ור אומרין מימיך ראית כך (2)

שולב ששם מבר״ר <0ו כ״י העתיק ב סעיף עד שהרי פשוט, זו לכפילות הפשר
 .ולא בקה״ר, למקבילה כאמור, עבר, ג בסעיף שלמה. של ללקחו כנספח זה קטע

 ר׳ של למשלו כנספח בקה״ר, השונה מיקומו פי על שנית זה קטע להעתיק חשש
נחמן. בר שמואל

 א( ,91)60ו בר״ר (497) א מט, בר׳׳ר [3]
]א[
 לוי ר׳ בש׳ ברבי׳ ר׳ נחמן בר שמוא׳ ר׳ אמ׳

 מזכיר כשהקב״ה מצינו שמן זוכר שהקב״ה מצינו
 מברכן הוא יש׳ את
טע׳ מה

 ומברכן שליש׳

יברך זכרנו י״ייברך זכרנו י״י

ב א, שמואל מדרש

 לוי ד׳ בשם ברכיה ר׳
 מזכיר כשחקב׳׳ה מצינו

 מברכן ישראל את
 טעמיה ומה
יברך זכרנו י״י

P]
 אחא ר׳ בש׳ הונא ר׳

 ריבוא ששים אלא לי אין
 ואחד אחד שכל מנין

 מזכיר שהקב״ה מיש׳
ומברכו שמו

 המכסה אמ׳ וי״י שנ׳
מאבר׳... אני

 אחא ר׳ בש׳ חונא ר׳
 יש׳ בל אל׳ לי אין
מג׳ ויחיד לחיד בל

 אבון ר׳ בש׳ חונא ר׳
 המכסה אמ׳ וי״י בת׳
וג׳... מאב׳ אני

 ישראל כל אלא לי אין
מנין 60ואחד אחד כל

 אבין ר׳ בשם הונה ר׳
 המכסה אמר וי״י
וגו/.. מאברהם אני

 למדרש כאן זהה 60ו בכ׳׳י הקטע של המכריע רובו א,265 בעמ׳ סוקולוף שכתב כפי
ב. בסעיף הדרשה ולסגנון החכמים לשמות לב לשים כדאי אך לבר״ר. ולא שמואל,

 שניכנסו ׳לשנים מקה׳׳ר, לונדון לכ׳׳י שחדר נוסף מקטע לדבריו ראיה והביא בפירושו, תיאודור
 ב׳׳י גיליונות על בדיון להלן, עוד כך על וראה ׳ס׳׳א׳. במפורש נרשם אכן לפניו אשר לחנות..׳,

לונדון.
 ר׳ לדברי בלבד, בקה״ר זה, קטע להסמכת קשורה בקה׳׳ר הגמל מן הדוגמה תוספת האם 59

!שיחנא׳? גמלא ׳לפום ישמעאל
ויחיד׳. יחיד ׳כל 563 פרמה בכ׳׳י 60
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 ומשיב. שואל אחא ר׳ בשם הונא ר׳ בר״ר:
 אבין. ר׳ בשם הונא ר׳ — המשיב סתמית? השאלה שמואל: מדרש

אבון. ר׳ בשם חונא ר׳ — המשיב אחא; ר׳ בשם חונא ר׳ השואל: :60ו
 חונא, ר׳ כי ואותנטית, מפורטת מסורת על כאן שומר <0ו האם בעיניי, גדול ספק
 ואת אחא ר׳ בשם השאלה את למסור הקפיד החמישי, בדור ארץ־ישראל מחכמי

 60ו סופר כי לטעמי, יותר סביר הרביעי. הדוד בני שניהם — אבון ר׳ בשם התשובה
 ולפנינו בבר״ר, השואל לחכם שמואל במדרש שמצא הסתמית השאלה את ייחם

לו. ותו קונפלציה

 (630)א נט, בד״ר [4]
]א[

 וגר... זקן ואברהם
 לממלא אזל מאיר ר׳

 שחורי כולן אותן ראה
 תאמר להם ׳אמ הראש

 אתם, עלי בית ממשפחת
 התפלל רבי לו אמרו
 להם אמ׳ עלינו

 בצדקה וטפלו לכו
לזקנה... זכים ואתם

א( ,109) 60ו בר״ר

 וג׳... זקן ואברהם
 ממלא להדא אזל מאיד ר׳

 שחורי כולן אותן וראה
 תאמר להן א׳ הראש

 עילי... בית ממשפחת
 התפלל רבי לו אמרו
 להן א׳ עלינו

 בצדקה והתעסקו לכו
 לזיקנה זוכין ואתן

ימים... ומאדיכין

ד ח, שמואל מדרש

 לך... אכדית לא ואיש
 ממלא לחדא על מאיר ד׳

 שחורי אותן ומצא
 תאמרו להם אמ׳ הראש

 אתם... עלי ממשפחת
 התפלל ר׳ לו אמדו
 להן אמר עלינו

 בצדקה התעסקו 6>לכו<'
ימים... מאריכים ואתם

 במלים רק שמואל ממדרש 60ו הושפע זה בקטע כי כך, על עמד (266 ׳סוקולוף)עמ
 בסיפא: החילוף נוגע לענייננו 42המדרש. בסוף בודדות
 63לזקנה׳. זוכים( ׳זכים)או בר״ר:
64ימים׳. ׳מאריכים שמואל: מדרש

לתרוויהו׳. נמרינהו ׳הילכך בחינת — ימים׳ ומאריכין לזקנה ׳זוכין :60ו

פרמה. כ״י פי על השלמתי 61
 מדרש פי על בצדקה׳ ׳והתעסקו השגור בביטוי בצדקה׳ ׳וטפלו הקשה הנוסח המרת ראה 62

שמואל.
 שכתוב ידי על מאברהם למד את ׳ממי !«:שמואל] במדרש מובא המדרש)שאינו בסוף הוא ובן 63

זקן׳. ואברהם — לזקנה זכה וגו׳ י״י דרך ושמרו בו
 נוסח זהו אולי רבה. בראשית בשם צו, רמז שם, לשמואל שמעוני ילקוט גם גורס כך אמנם 64

אתר? על שמואל ממדרש נוסחו הושפע שמא אך בר״ר; של חלופי
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כהנא מנחם

 (87) א יא, בר״ר [5]
 וגר אלהים ויברך

 אומר ישמעאל ר׳
 במן וקידשו במן בירכו
 ימות שכל במן בירכו
 עומר יורד היה השבת

 שבת ובערב אחד
עומרים שני

 ב( ,16)60ו בר״ר
 אלהים... ויברך

 א׳ ישמעאל ר׳
 במן וקידשו במן בירכו

 ימות שכל במן< >בירכו
 עומר יורד היה השבת

 שבת ובערב בשבת אחד
עומרים שני

 65הדיברות עשרת מדרש
 י״י...[ ברך כן ]על
 ישמעאל ר׳ דבי תני

 במן וקדשו במן ברכו
 יום שבכל במן ברכו
עומר
 ובשבת אחד
66שנים

 הדיברות, עשרת מדרש נוסח את פשוט. עומרים׳, שני שבת ובערב ׳... בר״ר, נוסח
 שני ירדו שבת לכבוד כי לומר, שכוונתו כקיצור, להבין לנסות יש 67שנים׳, ׳ובשבת
 60ו שנוסח היות מובן. בלתי עומרים׳, שני שבת ובערב ׳בשבת ,60ו נוסח עומרים.
 סביר 68הדיברות, עשרת ממדרש דראסטי באופן הושפע בסמוך זו דרשה בהמשך
 זה הנוסחים שני הרכבת ידי על זה מוכפל נוסח של היווצרותו נסיבות את גם להסביר

זה. גבי על

60ו בכתב־יד למקבילות תוכניות התאמות ג.

 מתאים המקבילות, לאחת השווה ,60ו כ״י לפי בר״ר נוסח כי להבחין, אפשר לעתים
 גם לצרף הדין מן לבר״ר. מאשר יותר למקבילות הספרותית או התוכנית הבחינה מן

במקבילות. 60ו שעשה לשימוש לראיות זה חומר

 (641)ג ם, בר״ר [1]
]א[

 עין... על נצב אנכי הנה
 שלא שתבעו הן ארבעה

 ניתן לשלשה כהוגן
 לו ניתן ולאחד כהוגן
כהוגן שלא

א( ,111)60ו בר״ר

 עין... על נצב אנכי הנה
 בנדרין שפתחו הן ד׳
 כהוגן שלא שאלו ג׳

 כהוגן הק׳ והשיבן
 כהוגן שלא שאל ואחד

 שלא הק׳ >והשיבו
69כהוגן<

ד)תתסד( לז, ויק״ר

 בנדרים פתחו ארבעה
 כהוגן שלא שאלו שלשה

 כהוגן הקב׳׳ה והשיבן
 כהוגן שלא שאל ואחד

 שלא הקב״ה והשיבו
כהוגן

.23 הערה לעיל וראה ע׳׳ב(: קת דף רמא׳׳ש, כג)מהדורת לפס׳׳ר מקביל 65
עומרים׳. ׳שני דפוס ׳שתים׳, ודרופסי קזנטנזה פרמה: בכ׳׳י כך 66
 בר״ר. של א, כ״י גורס וכן הדיברות, עשרת מדרש של הנוסח עדי בכל מקוים ׳ובשבת׳ הנוסח 67

שבת׳. ׳ובערב גורסים— 2411 פירקוביץ כ׳׳י כולל — בר׳׳ר של העדים שאר
.265-252 ׳עמ סוקולוף, ובמיוחד ; 1 מס׳ הטעויות, על א, בפרק לעיל ראה 68
ויק״ר. פי על הדומות מחמת שנשמט המשפט את השלמתי 69
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 עבד אליעזר הן ואילו
 ושאול וכלב אברה׳
ויפתח

 כהוגן שלא שאל אליעזר
 כהוגן הק׳ והשיבו

 מג׳ כהוגן שלא שאל
 הנערה... והיה ׳שנ

 כהוגן... שלא שאל כלב
 כהוגן... שלא שאל שאול
כהוגן... שלא שאל יפתח

 עבד אליעזר הן ואילו
 ושאול וכלב אברהם
ויפתח

 כהוגן שלא שאל אליעזר
 כהוגן הקב׳׳ה >והשיבו

 70כהוגן< שלא שאל
 הנערה... והיה דכת׳
 כהוגן... שלא שאל כלב

 כהוגן... שלא שאל שאול
כהוגן... שלא שאל יפתח

 עבדו אליעזר הן ואילו
 ושאול וכלב שלאברהם

ויפתח
הנערה... והיה אליעזר

 כלב... ויאמר כלב
 האיש... והיה שאול
היוצא... והיה יפתח

P]
 בן שמעון ור׳ יוחנן ר׳

 אט׳ יוחנן ר׳ לקיש?
 חייב היה דמים הקדש

 אמ׳ לקיש בן שמעון ר׳
 לא דמים הקדש אפילו

חייב היה
 בהמה על אמ׳ דתנינן
מום... בעלת ועל טמאה

]ג[
 פינחס שם היה ולא

 נדרו את לו להתיר
 הוא אמ׳ פינחס אלא
 הולך ואני לי צריך
 אני אמ׳ יפתח אצלו
 ואני ישראל קציני ראש
 בין פינחס אצל לי הולך

 הנערה... אבדה לדן דן
 בדמה נענשו ושניהם

בנשולת מת יפתח
אברים...

 להפר יכול היה ולא
 היה ולא נדדו את

 והוא פינחס אצל לילך
 נדרו את לו מתיר
 אני א׳ יפתח אלא
 הולך ואני הדוד גדול
 א׳ ופינחס פינחס אצל
גדול... כוהן אני

 היה גדר וכי
 שמע׳ ור׳ יוחנן ר׳
 א׳ יוח׳ ר׳ לק׳; בן

 חייב היה דמים
 א׳ לק׳ בן שמעון ר׳

 חייב לא דמים אפילו
 שהיה דבר על א׳ דתני
 גבי על ליקרב ראוי

 גבי על יקרב מזבח
ראוי שאינו דבר המזבח

 להתיר יכול היה ולא
 לו היה ולא 7נדרו' את

 פינחס אצל לילך
 נדרו את לו ומתיר

 אני אמ׳ יפתח אל׳
 הולך ואני הדור גדול
 א׳ ופינחס פינחס אצל
גדול... כהן אני

 היה נדד< >וכי
 שמעון וד׳ יוחנן ר׳
 אמ׳ יוחנן ר׳ לקיש; בן

 ליתן... חייב היה דמים
 א׳ לקיש בן שמעון ר׳

 חייב היה לא דמים
 שהוא דבר על אמ׳ דתני
 גבי על לקריב ראוי

 על יקרב המזבח
ראוי שאינו דבר המזבח

.32 רומי כ״י פי על ההשלמה 70
ויק״ר. של 32 רומי כ״י פי על הציטוט מכאן 71
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 רוח ממנו ניטלה פינחס
 בן ופינחס הקודש
היה נגיד אלעזר

 המזבח גבי על ליקדב
 המ׳ גבי על יקרב לא

אלא עוד ולא

 המזבח גבי על ליקדב
 המזבח גבי על יקרב לא

 אלא עוד ולא
 דמים קדושת >אפי׳

לו אין

]ד[

 נודד שהוא מי כל
 זוכה נדרו ומשלם
 בידושלם נדדו שישלם

 נדריי ה׳ הד׳
 וגו׳ אשלם לי״י
י״י בית בחצרות איכן

 כל אבינא בר יעקב א״ד
 ומשלם נודר שהוא מי

 לו מובטח יהא נדרו
 תפילתו... שנשמעה

 72אחא< א״ד
 נודד שהוא מי כל

 זוכה נדרו ומשלם
 בידושלם נדרו שישלם

 נדריי דכת׳ היא הדה
 וגו׳ אשלם לי״י
 י״י בית בחצרות איכן

 הללויה ירושלם בתוככי
 כי טוב כי לי״י הודו

 חסילא חסדו לעולם
רבה דויקדא אגדתא

 בסגנון השאר, בין ניכר, הוא 73בולט. זו ספרותית ביחידה לוויק״ר בר״ר בין ההבדל
 ההלכתיים ובמקורות ג, ב, סעיפים של ההפוך במבנה הדרשה, כל לאורך השונה

היחידה דווקא כי מקרה, זה אין 74דעתו. לאישוש לקיש ריש בידי המובאים האחרים

 מצוי לו׳, אין דמים קדושת ׳אפי׳ הראשון, המשפט מרגליות. מהדורת פנים פי על ההשלמה 72
 בשאר וחסר ,245 ירושלים ובכ״י 2335 אוקספורד בכ״י לכך ובדומה ,147 אוקספורד בכ״י

;השאר בכל וחסר 117 מינכן בכ״י רק מצוי אחא/ א״ד אבינא... בר יעקב ׳א״ד ההמשך, העדים.
להלן. עוד וראה שם, הנוסחאות חילופי במדור עיין

 השני, העבר מן ויק׳׳ר. של הנוסח עדי כל מצטרפים לעיל שציטטתי היסודית ויק׳׳ר לגרסת 73
 הובאו א,כ בכתבי־יד לעומתם גדחילפ.2א העדים ,נ0ל־ו נוסף תומכים, היסודית בר״ר בגרסת
 בוויק״ר)עיין כמו ד ג, סעיפים בהם נוספו ג סעיף לסיום סמוך אך בר״ר, כמו א-ג סעיפים

 הסיומת וכן ור׳׳ל, יוחנן ר׳ שבין המחלוקת כפילות (.6 שורה 643 עמ׳ תיאדור-אלבק, מהדורת
בר׳׳ר. גבי על ויק״ר את שהרכיב נוסח זהו כי מורות להלן, שיפורט כפי לוויק׳׳ר, המתאימה

.95 הערה להלן עוד ראה מקבילות! פי על בתיקונים משופעים אלו עדים שני ואמנם
בוויק״ד. אחר ממקום ידועה שאינה ברייתא לעומת בבר״ר, ו ה, תמורה משנת 74
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 וריש יוחנן ר׳ מחלוקת את והציגה ,בנדרים׳ פתחו ׳ארבעה בלשון פתחה בוויק״ר
 הציד שהרי :ג בסעיף יותר, מאוחר פינחס( של היה׳)נדרו נדר ׳וכי השאלה על לקיש

 של הראשון הפסוק בעקבות וזאת הנדרים, נושא הוא בוויק״ר לז פרשה של המרכזי
לי הסדר א שר א^  כהמשך ב(. כז, בערכך׳)ויק׳ נדר יפלא כי ׳איש דורשת: שהיא ה

 כולה. לז בפרשה הנדרים ענייני כסיום בוויק״ר, רק המובא ד, סעיף משמש לכך
 נדרו את המשלם של בשכרו המפליג — זה ואופטימי חגיגי שסיום נדמה מזו, יתרה

 למדרש כסיום אף משמש — בירושלים נדרו את לשלם שיזכה נאמנה ומבטיחו
75כולו. ויק״ר

 הזו הארוכה היחידה בכל 60י כ״י תואם ברישא, המתחיל דיבור למעט והנה,
 שתבעו הן ׳ארבעה מיחידת לגמרי החורג ד, סעיף לגבי גם אמורים הדברים לוויק״ר.

 כבר ואמנם בבר״ר. ולא בוויק״ר כאמור, הוא, הראוי שמקומו בבר״ר, כהוגן׳ שלא
 עוד... )״ולא60ו בכ״י האחרון הקטע כי ׳נראה : (244 בכתבו)עמ׳ לכך העיר סוקולוף

 אלא לבר״ר שייך איננו בויק״ר, למדרש טבעי סיום המהווה ד[(, סעיף ]= ה״׳ בית
בויק״ר׳. מקורו

 בלבד. ד שבסעיף הקטע על סוקולוף, כדעת להחילם, אין אך נכוחים, אלו דברים
 אין זו השמטה ובעקבות ד, סעיף של ותחילתו ג סעיף של סופו נשמטו 60ו בכ״י שהרי

 פשר את לא ואף הברייתא מן לקיש ריש שמביא הסיוע את לא להבין אפשרות כל
 למרבה והנה, אחריהן. לאמור מתקשרות שאינן ג, בסעיף אלא׳ עוד ׳ולא המלים
76ויק״ר! של האחרים הנוסח עדי ברוב גם דומה השמטה אירעה העניין

 אפוא לוקה כאחד ו־ד ג בסעיפים 60ו לפני שעמדה ויק״ר של הנוסח מסורת
 היא אף תומכת זו עובדה ויק״ר. של האחרים העדים לרוב המשותף בשיבוש

 ולעיו 60י דכ״י אליבא בר״ר של ועצמאית מקורית במסורת לא כי במסקנתנו,
 שכתבי־היד כך, על המורה מעניינת עדות לפנינו אדרבה, כאן. עסקינן א!כ החלקיים

 ויק״ר, של העדים ברוב הנפק שיבוש באותו לקו ורעיו 60ו לפני עמדו אשר ויק״ר של
 עצמו על ללמד לא בוויק״ר ד סעיף של מקורו כי למדים, נמצינו דבר סוף לא. ותו

כולה. הדרשה של מקורה על אלא יצא, בלבד

למקבילותיו רבה בראשית של 60 וטיקן כתב־יד זיקת

 הספר וכל הדרשה ׳סיום זהו כי בכתבו, שם, 5 לשורה בהערותיו מרגליות כך על עמד וכבר 75
והודיה׳. ברכה בדברי

 גם משתקף דומה שיבוש .72 הערה לעיל והשווה : 8-5 שו׳ תתסח ׳עמ מרגליות, מהדורת ראה 76
 שהם אלא (;73 הערה לעיל מוויק״ר)ראה זה קטע שאבו הם שאף בר״ר, של א,ב בכתבי־יד

,60ו בכ״י הדרשה ]לסיום !עוד׳ ׳ולא המלים השמטת ידי על הבעיה של חודה את להקהות ניסו
 הם שאף בוויק״ר, כמ נוסח ראה חסדו׳, לעולם כי טוב כי לי׳׳י ׳הודו הפסוק את כולל שאינו

מב׳׳ל[. — זה פסוק כוללים אינם
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(605) ט נו, בר״ר [2]
]א[

 עיניו את אברהם וישא
וגר וירא

 יורן ר׳ אמ׳ אחר מהוא
 ישראל המעשים כל אחר

 בעבירות נאחזים
 וסופן בצרות ומסתבכין

 שלאיל בקרניו ליגאל
 אלי״ם וי״י היא הדה

 צבאות י״י יתקע בשופר
עליכם יגן

77א( 106) 60ו בר״ר

 עיניו את אבר׳ וישא
 אחר איל והנה וירא

 יודן ר׳ א׳ אחר מהוא
 ישר׳ המעשים כל אחר

 בעבירות נאחזים
 וסופו בצרות ומסתבכין

 איל של בקרניו ליגאל
 אלהים וי״י הי׳ הד׳

 צב׳ י״י יתקע בשופ׳
עלי׳ יגן

(343) יא כג, פסדד׳׳כ

 עיניו את אברהם וישא
 שהראה מלמד יודן ״ר א

 אברהם לאבינו הקב״ה
 מחורש ניטש האיל את
 אחר בחודש ונסבך זה
 כך אברהם הק׳ לו א׳

 להיות בניך עתידין
 ונסבכין בעונות נאחזין
 להגאל וסופן בצרות
 על׳ וי׳׳י איל של בקרניו

חיצו כברק ויצא ידאה

P]
 סימון בר׳ יודה ר׳ אמ׳
 ישראל הדורות כל אחר

 מסתבכין בעבירות נאחזין
 ליגאל וסופן בצרות
 היא הדה שלאיל בקרניו

 יתקע בשופר אלי״ם וי״י
עליכם יגן צבאות י״י

]ג[
 יצחק בר חננה ר׳ אמ׳
 ישראל השנה ימות כל

 בעבירות נאחזין
 בצרות ומסתבכין

 נוטלין הן השנה ובראש
 ותוקעים שופרותיהם

 בקרניו ליגאל וסופן
שלאיל

יתקע בשופר אלי״ם וי״י

 יצחק בר חננא ר׳ א׳
 ישר׳ השנה ימות כל

 בעבירות נאחזים
 בצרות ומסתבכין

 נוטלין הן השנה ובראש
 !(ומתקתקין) שופר
 בקרניו ליגאל וסופן

שלאיל
יתק׳ בשופר אלהים וי״י

 שהראה מלמד חנינה א׳׳ד
 האיל את לאברהם הק׳

 ונסבך זה מחודש ניטש
 הקב״ה לו א׳ אחד בחודש
 בניך עתידין כך אברה׳
 באומות נאחזים להיות

 במלכיות... ונסבכין
 ליון וממת למדי מבבל
וסופן לאדום ומיון

 עמ׳ בר״ר, של והפנים 60ו על בפרק אלא ופסדר״כ, 60י על בדיונו זו מובאה שילב לא סוקולוף 77
שם. 103 הערה ודאה !238
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עליכם יגן צבאות י״י

]י[
 פפי דרב בריה אבא ר׳
 בשם כ׳0ד יהושע ר׳
 אבינו שהיה לפי לוי ר׳

 האיל את רואה אברהם
 ונסבך זה מחורש ניתוש
 הקב״ה לו אט׳ בזה...

 בניך עתידין כך אברהם
 מבבל במלכיות להסתבך

 ליוון וממדי למדי
 וסופן לאדום ומיוון
 שלאיל בקרניו ליגאל

 בשופר אלי״ם וי״י ה״ה
 יגן צבאות י״י יתקע

 יגן צבאות י״י עליכם
עלינו

עלי׳ יגן צבא׳ י״י וגו׳

 פפי דד׳ בדיה אבא ר׳
 בש׳ דסכ׳ יהוש׳ ד׳
 השנה ימות בל לוי ר׳

 במלאכתן עסוקין ישר׳
 הן השנה ראש וביום

 שופרותיהן נוטלין
 והק׳ הק׳ לפני ותוקעין

 ויושב דין כס על עומד
 דחמין כסא על

 והופך עליהן ומתרחם
 למיד׳ הדין מידת להן

רחמין
 השביעי בחדש אמתיי

לח׳ בא׳

 איל של בקרניו להיגאל
 וג׳ יראה עליהם וי׳׳י
 חביבין השביעי׳ כל

 השביעי מרקיעים למעלה
 השביעי בארצות חביב...

 בשמיטים חביבה...
 בשנים חביבה... השביע׳
שביעית

 השביעי בימים חביבה...

 השביעי בחדשי׳ חביבה...
 השביעי בחדש חביב

לחדש באחד

 פפי דר׳ בדיה אבא ר׳
 בשם דסכנין יהושע ור׳
 הש׳ ימות כל א׳ לוי ר׳

 במלאכתם עסוקים ישראל
 הם השנה ובראש
 שופרות נוטלין

 והקב׳׳ה ותוקעין
 ויושב הדין מכסא עומד
 ומתמלא רחמים בכסא

 והופך רחמים עליהם
 למדת הדין מדת עליהם

הרחמים
 השביעי בחדש אימתי
לחדש באחד

 יג, כב, בר׳ הנדרש, הפסוק למלות יודן ר׳ של הכפול בפירושו פותחת בבר״ר הדרשה
 וסופן = אחר איל ;המעשים כל אחר = אחר :אחד׳ איל והנה עיניו את אברהם ׳וישא
 ר׳ של הדומה פירושו נסמך יודן ר׳ של הדרשני לפירושו שלאיל. בקרניו ליגאל
 כל ׳אחר במקום הדורות׳ כל ׳אחר בלשון: רק ממנו נבדל והוא סימון, בר׳ יהודה

שהוזכר השני המוטיב את רק המפתחות נוספות דרשות שתי אחריהם המעשים׳.
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 ארבע כל מסתיימות 78אחרים טובים ועדים 30ו כ״י לפי הראשונות. הדרשות בשתי
 בשופר אלהים וי״י ה״ה שלאיל בקרניו ליגאל ׳וסופן :שווה בצורה בבר״ר הדרשות
 רק בבר״ר מופיע השנה ראש נושא 79יד-טו(. ט, עליכם׳)זב׳ יגן צבאות י״י יתקע...
 ׳איל הפסוק, ללשון מקושר כשהוא השלישית, בדרשה יצחק בר חננה ר׳ בדברי
הדרשות. שאר כמו אחר׳,

 דרשת של אחרת בוורסיה פותחת השנה, לראש דרשה שהיא בפסדר״כ, הדרשה
 בבר״ר: שלו הראשון הדרשני הפירוש את כוללת שאינה יג, כב, לבראשית יודן ר׳

 מחורש הניטש האיל רעיון את מוסיפה היא אך המעשים׳; כל אחר — אחר ׳מהוא
 יודן ר׳ של בדבריו החסר רעיון וה,1בה ישראל צרות את המסמל אחר, בחורש ונסבך

 לדרשה במלותיה זהה כמעט אשר חנינה, ר׳ בדרשת ממשיכה פסדר״כ בבר״ר.
מופיע בקודמתה, כמו זו, בדרשה גם בבר״ר. פפי דר׳ בריה אבא ר׳ של הרביעית

 הפותח ,138 ,עמ סוקולוף, של הגניזה קטעי במהדורת שפורסם מעולה גניזה קטע בראשם 78
 וכן לונדון כ״י אף להם בדומה .30ו לכ״י לחלוטין כמעט זהה ונוסחו השלישית הדרשה באמצע
 ובמיוחד 2א א! — כתבי־יד שלושה מוסרים לעומתם תיאודור-אלבק. במהדורת גדחי העדים

להלן. שנפרט כפי הרביעית, בדרשה 60ל־ו דומה נוסח — כ
 עליכם, ,30י כ״י של העקיבה גרסתו זאת, לעומת .,עליהם יגן צבאות ׳י״י הוא המקרא נוסח 79

 לסיומת הדין הוא תיאודור-אלבק(. מהדורת )ראה בבר״ר נוספים נוסח בעדי גם מתועדת
 הנזכר גניזה בקטע גם המתועדת ,,עלינו יגן צבאות י״י עליכם יגן צבאות ׳י״י 30ב־ו המוכפלת

עלינו׳ יגן צבאות ׳י״י בנוסח מסיימים לונדון, כ״י וביניהם אחרים, עדים כמה הקודמת. בהערה
 בכיר בנוסח ,72 עמ׳ עז, פסקה במדבר, בספרי מצאתי זה פסוק בציטוט דומה תופעה לבדו.

ושופרות, זכרונות ואחרכך תחילה מלכות לומר חכמים ראו מה כן ׳...אם : 32 רומי כ״י העדים,
 אבל שלחירות... בשופר ובמה לך שיזכר כדי מלפניו בקש ואחרכך תחילה עליך המליכהו אלא
 ׳יגן שם חכמים )במדרש !עלינו׳ יגן צבאות י״י יתקע בשופר אלי״ם וי״י ת״ל תוקע מי יודע איני

 פסוק מובא ע״ב לב ר״ה בבבלי גם המקרא(. כנוסח עליהם׳, ׳יגן העדים ובשאר ;ועלינו׳ עליהם
 גנזי כץ, אנטונין)א״י גניזה ובקטע עלינו, בנוסח מינכן כ״י לפי שופרות פסוקי על בדיון זה

תרפ״ד. עמ׳ י, כט, ויק״ר עוד וראה עליכם. קיח( עמ׳ בבלי, תלמוד
 בזכריה עליהם׳ ל׳יגן שבמקביל כיוון המסורה, מן השונים מקרא נוסחי לפנינו אין הנראה ככל

 הובא אשר — זה פסוק קלע...׳. אבני וכבשו ׳ואכלו שלישי: בגוף הפסוק המשך אף מנוסח
 פסוקי של אחרון פסוק משמש — ה׳שופרות׳ נושא על הדיון במהלך הבבלי ובתלמוד בספרי

 לשון קדומים, בזמנים כבר זה, בהקשר לו הוצמדה כי להתפלא אין לפיכך בתפילה. שופרות
תשל״ב, ירושלים גולדשמידט, גאון)מהדורת עמרם רב סידור של מ כ״י למשל ראה בקשה.

 יגן צבאות ׳י״י התפילה לשון עליהם׳ יגן צבאות ׳י״י הציטוט לאחר נוספה שבו קמד(, עמ׳
 בקשה לשון !בסיפא בר״ר כנוסח בדיוק היום(, עד ספרד עלינו׳)כמנהג יגן צבאות י״י עליכם

 מהדורת ר״ה, מחזור עלינו׳)ראה יגן צבאות ׳י״י כגון אחרים, תפילה בנוסחי גם נוספה זו מעין
 בד״ס רבינוביץ כבר שציין כפי הרשב״ץ, פסק וכן ; 153 עמ׳ תש״ל, ירושלים גולדשמידט,

 בשלומך׳)סידור עמך על תגן ׳כן שם(; עמרם, רב בסידור א עלינו׳)כ״י יגן ׳כן שם(; לר״ה
 בראש שופרות ברכת של התפילה נוסחי כי אפוא, נראה ועוד(. רכה, עמ׳ דודזון מהדורת רס״ג,
!הנ״ל והתלמודיים המדרשיים במקורות הפסוק ציטוט אופן את שעיצבו הם הם השנה
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למקבילותיו רבה בראשית של 60 וטיקן כתב־יד זיקת

 הדרשות לכל בדומה מסיימות, אף הדרשות שתי בחורש. המסתבך האיל מוטיב
 הפסוק תחילת ציטוט בתוספת איל׳, של בקרניו להגאל ׳וסופן במלים בבר״ר,
 השביעי בשבח לדרוש הפסיקתא עוברת זה בשלב יראה...׳. עליהם ׳וי״י שם, מזכריה
השנה ראש חל שבו החביב, השביעי בחודש הרבות הדגמותיה את ומסיימת החביב,

 ור׳ פפי דר׳ בדיה אבא ר׳ של בדבריו מסתיימת כולה הדרשה דרשתה. נשוא —
 רק מבר״ר; שונה בפסיקתא דבריו תוכן אמנם בבר״ר. כמו לוי, ר׳ בשם דסכנין יהושע

 השופר בתקיעת החל דיומא, מענייני השנה, ראש נושא בדבריו מוזכר בפסיקתא
 בחדש ׳אימתי הן בפסיקתא החתימה מלות הרחמים. לכיסא הקב״ה במעבר וכלה

 של כג בפסקה הקודמות הפתיחות תשע כל לחתימת בדומה לחדש׳, באחד השביעי
80שם. פסדר״כ
 יהודה ר׳ של השנייה בר״ר)הדרשה נוסח את הראשונות בדרשות מוסר 60ו כ״י

 נוסחו שווה ד בסעיף האחרונה בדרשה אך 8,בו(, חסרה ב בסעיף סימון בר׳
 העדים לפי פפי דר׳ בריה אבא ר׳ דרשת הולמת לעיל, שפירטתי כפי לפסדר״כ.

 בר״ר של הקודמות הדרשות שלוש של הספרותית המסגרת את בר״ד של הטובים
 ללשון דרשנית זיקה כוללת אינה 60ו בכ״י האחרונה הדרשה לעומתה העדים. בכל

 ישראל בני השנה בראש כי רעיונה, השני, הצד מן אחר׳. ׳איל בבר״ר, הנדרש הפסוק
 — בבר״ר הקודמת לדרשה חלקית כפילות היוצר — ותוקעין שופרותיהן נוטלין

 דווקא תוכנית מבחינה הולמים רחמים, לכיסא דין מכיסא עובר הקב״ה כי והדגשתה,
 ׳אמתיי 60ו של החתימה במשפט הדבר בולט במיוחד !בפסיקתא השנה ראש לדרשת
 למסגרת במדויק תואם אך בבר״ר, מאוד הצורם לחדש׳, באחד השביעי בחדש

82!זה במשפט מסתיימים חלקיה שכל בפסדר״כ, הפסקה של הספרותית

83ט)תרפב( כט, ויק״ד ב( ,106) 60ו בר״ר (607)י נו, בד״ר [3]

השביעי בחדש ד״א המק׳ שם את המקום שם אברהם ויקרא
ליה קרי היה בדכיא ר׳ יר׳ י״י הה׳ יראה י״י ההוא

נשבע שבו דשבועתא ירחא

.342-333 ׳עמ מנדלבוים, מהדורת ראה 80
 ביניהן ההבדל )כל הראשונה לדרשה המופלג דמיונה אך הדומות, מחמת שנשמטה אפשר 81

 כי אולי, מלמד, המעשים/הדורות( אחת ובמלה סימון, בר׳ יודה יודן/ר׳ ר׳ החכם, בשם מסתכם
לשונות. שתי כאן צורפו בר״ר של העדים בשאר

 מן האחרונה הדרשה כל את לדעתי, העתיק, הוא שאף בר״ר, של כ בכ״י גם מצויה דומה חתימה 82
 בדומה פפי דר׳ בריה אבא ר׳ דברי מובאים בר״ר של 2א א, בכתבי־יד ו,״. כמו הפסיקתא,
לבר״ר. תואמת בהם החתימה אך לפסיקתא,

 מעדי יותר ואף ויק״ר, של הנוסח עדי משאר יותר ו״ לנוסח הקרוב ויק׳׳ר, דפוס פי על הנוסח 83
 ממנה הושפע ויק״ר )שדפוס 342-341 ׳עמ כג, בפסדר״כ מאוד הקרובה המקבילה של הנוסח

כנראה?(.
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 בשם רבה ביבי ר׳
יוחנן

 לפניו אמ׳
העולמים רבו׳

 נא קח לי שאמרתה משעה
וג׳

להשיבך מה לי היה

 כי לי אמרת אתמול
 וגו׳ לך יקרא ביצחק
 לי או׳ את ועכשיו

 בנך את נא קח
 וגו׳ יחידך את

כן עשיתי לא ושלום וחס

 לעשות רחמיי כבשתי אלא
 רצון יהי כן רצונך
 שיהיו בשעה י״י מלפני

 שליצחק בניו
 עבירות לידי באים

 תהא רעים >ו<מעשים
העקידה אותה להם נזכר

רחמים עליהם ומתמלא

 בשם ורבה ביבי ד׳
 אברהס עמד יוח׳ ר׳

 לפני ובתחנונים בתפילה
 לפניו א׳ הק׳
 גלוי העול׳ רבון

 כבודך כסא לפני וידוע
 נא קח לי שאמרת בשעה

וגו׳ בנך את
 להשיבך מה בליבי והיה
 לך לאמד מה בליבי והיה

 כי לי אמרת אתמול
 זרע לך יקר׳ ביצחק
 לי אמרת ועכשיו
וגו׳ לעו׳ שם והעלהו

 עשיתי לא ושלום חס
 בליב>י< שהיה כשם אלא
 את וכבשתי להשיבך מה

 הושבתיך ולא יצרי
 רצונך לעשות בשביל

 שליצחק בניו כשיהיו כך
 עבירות לידי באין

 תהא רעין ומעשים
 יצחק עקידת להן ניזכר

 כסא מעל ועומד אביהן
 רחט׳ כס׳ על ויושב דין

 רחמ׳ עליהן ומתמלא
עליהם ומתרחם

 אבינו לאברהם הקב״ה
 נשבעתי בי ויאמר הה״ד

י״י נאם
 לשבועה היה צורך מה
 בשם אבא בד ביבי ר׳
 אברהם עמד יוחנן ר׳

 לפני ותחנונים בתפלה
 לפניו ואמר הקב״ה

 גלוי עולם של רבונו
לפניך וידוע

 נא קח לי שאמרת בשעה
 יחידך את בנך את

 להשיבך מה בלבי היה
 לאמר מה בלבי והיה

 כי לי אמרת אתמול
 זרע לך יקרא ביצחק

 לי אומר אתה ועכשיו
לעולה שם והעלהו

 לי שהיה בשם אלא
 את וכבשתי להשיבך מה

השיבותיך... ולא יצרי

 שליצחק בניו כשיהיו כך
 עבירות לידי באים

 תהא רעים ומעשים
 יצחק עקידת להם מזכיר

 מכסא ועומד אביהם
 רחמים לכסא הדין

 רחמים עליהם ומתמלא
 עליהם ותרחם

 הדין מדת להם ותהפוך
 רחמים למדת
השביעי בחדש אימתי
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 ה׳ ההוא המקום שם אברהם ׳ויקרא יד כב, לבראשית בבר״ר ביבי ר׳ של דרשתו זיקת
 ׳י״י :ע״ד( >סה ד ב, תעניות שבירושלמי במקבילה לה שנוסף בקטע מפורשת יראה׳,

 בוויק״ר 84רחמים׳. עליהם ומתמלא אביהם יצחק של עקידתו להם נזכר את — ידאה
 כמו השנה. ראש שעניינה בדרשה ביבי ר׳ דברי משולבים בפסדר״כ ובמקבילתה

 ׳בחדש דרשת של מסגרת בתוך הם אף שובצו הקודם בסעיף שנידונה בדרשה
 וההסבר נשבעתי׳, בי ׳ויאמר טז(, מבראשית)כב, אחד פסוק בעזרת וזאת השביעי׳

זו. לשבועה צורך מה
 ופסדר״כ ויק״ר בנוסח עצמה והדרשה בבר״ר, כמו המתחיל דיבור הובא 60ו בכ״י

 על ויושב דין כסא מעל ׳ועומד המשפט כאן גם אך .247 בעמ׳ סוקולוף שציין כפי
 אמנם ובוויק״ר. בפסיקתא השנה ראש דרשת של ההקשר את יותר הולם רחמים׳ כסא

 בדרשה כמו השביעי׳, בחדש ׳אימתי המסגירה החתימה 60ב־ו נוספה לא הפעם
 ראש מדרשת העתקה שלפנינו בהשערה, לתמוך ניתן אך בסמוך; שנידונה הקודמת

 ומשום ממנה, הברורה לקודמתה זו דרשה של היתרה הסמיכות מחמת השנה,
דרך. אותה כאן נקט 60ו שעורך הסבירות,

ההרכבה למלאכת ד.

 לדעתי, נבעו, אשר ,60ו של לשגגותיו ראיות להביא ניסיתי הקודמים בפרקים
 משקלן כי דומני, שונים. מדרשים !(חמישה) עם בר״ר של ההרכבה ממלאכת

 הנידונים קטעים על ללמד לא לעיל שפורטו הראיות שתימ־עשרה של המצטרף
 אחרים, במקומות 60ו של דרכו על גם להעיד בכוחן כי בעיניי, קרוב יצא. בלבד
 גם זה מטעם 85׳מפלילים׳. עקבות אחריה השאירה ולא הצירוף חכמת צלחה שבהם

 מחציו השונה בר׳׳ר, של אחרת ורסיה 60ו כ״י של השני בחציו לראות הכרח אין
 של אחת יסודית נוסח מסורת אורכו לכל משקף <0ו שכ״י נראה אדרבה, הראשון.

 בעזרת הראשון החלק של בשיפוצו טרחו אשר ומגיהים סופרים שאותם אלא בר״ר;
 מתחת והוציאו למדי ומקצועית מיומנת ביד זאת עשו המקרים וברוב — המקבילות

 כתב־יד של הראשון החלק את רק מה, משום עיבדו, — להפליא נקייה מלאכה ידם
זה.

 המדרשים מקור. להן שימש ולא במקבילות, נעזר 60ו כ״י מעתה: אמור
שהש״ר קה״ר, הדיברות, עשרת מדרש ויק״ר, פסדר״כ, היו מסדריו עיני לנגד שעמדו

 יג, נג, בר״ר לפי הגר של ׳תשובתה׳ השווה להשיבך...׳, מה לי ׳היה אברהם בפי המושם לטיעון 84
 כלפי דברים כמטחת ברכיה ר׳ אמר ... — קשת כמטחוי הרחק מנגד לה ותשב ׳ותלך : 572 עמ׳

!׳בצמא מת הוא עכשיו זרעך את ארבה הרבה לי אמרתה אתמול אמרה מעלה!
 60ו נוסח דומה שבהם המקרים כל אודות על חולמניות למסקנות להגיע שקשה מובן, 85

 הנוסחים בכל גם לחשוד שיש מודה, לעיל שהוצגה הראיות ששורת בוודאי אך למקבילות:
למקבילות. הדומים ו,« בכ״י התמימים
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 60ד בין זיקה על העיר לא סוקולוף כי לב, לשים חשוב זה )בהקשר86שמואל. ומדרש
(87נוסף! עיון דורש עוד זה נושא אך הבבלי, או הירושלמי בתלמוד והמקבילות

 אני ׳ 5 60ו כתב־יד של הקנייה עדות את מחדש לקרוא מאוד מעניין זו גישה לאור
 88גדולים תנאים מפי שלם ]כו[לו ר[בא ב]ר[אש]ית הספר זה קניתי זצ״ל ]בן[...ה מ...

 89לברכה...׳. זכרוניהם לאורה ]אל[ו צ״ד פרשיות והוציאו ביניהם וחקרו שדיקדקו
 מעבדים סופרים, אותם של לפועלם עמום הד מעין בכך לראות אפשר האם

 חכמי אלה היו האם לאורה׳? ׳להוציא ניסינו אצבעותיהם טביעות שאת ומשלימים,
 ׳שדיקדקו — 90?(12ה־ ?11ה־ )במאה60ו כ״י הועתק כנראה ששם — איטליה

91והמקבילות? בר״ר של זה נוסח־כלאיים ידם מתחת והוציאו ביניהם׳ וחקרו

 (10 הערה לעיל רבה)ראה ובמדבר רבה אסתר רבה, לרות 60ו בין שם סוקולוף שהעמיד הזיקה 86
מובהקת. אינה

 247 בעמ׳ הערתו ראה בעלמא דוגמה לשם זה. נושא לחקר לבו תשומת את מיקד לא סוקולוף 87
 יוסף ורב חסדא רב בפי המובא מפוצל מאמר מוסר ,435 עמ׳ יב, מד, בבר״ר 60ו נוסח כי ,2 מס׳
 יא שבת בבבלי גם נמצא לפסדר״כ הדומה נוסח כי ציין, ולא בפסדר׳׳כ: במקבילה שהוא כפי
עצמו. בפני מדוקדק למחקר זה נושא הוא ראוי וכאמור, ע״ב. יב ותענית ע״ב

ל בבל בישיבות ׳תנאים׳ על 88 א ר ש ^ א  לנוסח מבוא אפשטיין, ראה התלמוד חתימת לאחר גם ו
 בפועלם נוסף לדיון קהלתשלתנאץ׳. ׳במדרש ,40 הערה לעיל והשווה ! 691-688 עמ׳ המשנה,

.123*—120* עמ׳ שם, ובהערות 210-209 ׳עמ (,91 הערה מנדל)להלן ראה אלו ׳תנאים׳ של
 קריאת פי על הציטוט כתב־היד. של האחרון בעמוד ממוסגר עיטור בתוך נרשמה זו הצהרה 89

(.4 הערה )לעיל שם קאסוטו
 הקונטרסים דפי חמשת פי על ברור — איטליה — הכתיבה מקום בית־אריה, מלאכי לדעת 90

 נכתב שהוא הכללית, להערכה מעבר מסמרות לקבוע קשה כתצ־היד זמן לגבי נוספים. ונתונים
.13ה־ המאה לפני

 מסכת של הירושלמי נוסח עובד שבה לגמרי, שונה מסוג אמנם אחרת, הרכבה מלאכת על גם 91
 איטלקית נוסח ממסורת לראשונה נודע הבבלי, התלמוד של ולשונות סוגיות פי על שקלים

 של ומסורת־נוסח ׳מסורת־לימוד במאמרו זוסמן י׳ הצביע זו עובדה על בערוך. המשתקפת
 ליברמן, לשאול שנה שמונים מלאת לרגל התלמודית בספרות מחקרים הירושלמי׳, התלמוד
 כ״י אודות על 23-22 בעט׳ שם שכתב מה גם נוגע לענייננו .37-34 עט׳ תשמ״ג, ירושלים

אלי הנוסח פי על הפנים הועתק שבו ליידן, שר א^  הושלם ובגיליונות המסכת, של המקורי ה
להלן. עוד ראה בבר״ד זו מעין תופעה על הבבלי. פי על המעובד הנוסח אחרת ביד

 לעבודת לבי תשומת את מנדל פנחס מר הפנה הפתיחה( הערת הדברים)ראה הרצאת לאחר
 האוניברסיטה וסגנון׳, נוסח איכה: במדרש ׳הסיפור פרנקל, יונה פרום׳ בהדרכת שכתב הגמר

 הקנייה בעדות מפורט דיון מנדל ערך זו בעבודה .211-208 עט׳ תשמ״ג, בירושלים, העברית
 של בכתבי־יד אף ואולי זה בכתב־יד למקבילות הזיקה למחקר ממנה והמשתמע ו,« כ׳׳י של

 אלו שהיו ללמוד, ניסה הוא דומה. תופעה לדעתו ניכרת שבהם שקלים, וירושלמי ויק׳׳ר איכ׳׳ר,
 והמדרשיות, התלמודיות היצירות את בעל־פה ושנו שלמדו הגאונים תקופת של ׳תנאים׳
 קנייה עדות על לבסס קשה לדעתי ברעותה. שמצאו המקבילות על־פי האחת את תיקנו ולעתים

 גם יצירות. מספר של בכתבי־יד מקבילות בין היחס על כוללניות מסקנות זו וסתומה מאוחרת
מגוף שהעלינו הממצאים לניתוח אסמכתא כאל היותר, לכל אליה, להתייחם יש ו,* לכ״י בנוגע
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 למקבילות ההשוואה מלאכת כי ברי זו, מעורפלת לאסמכתא יחסנו יהא אשר יהא
 הרבה קדומה בתקופה החלה זו פעולה דווקא. אבותיו או 60ו כ״י בהכנת החלה לא

 בר״ר מדרש ועל בכלל התלמודית הספרות על רישומה את הטביעה והיא יותר,
 כמובן, כוונתי, .60ו כ״י של ההרכבה מלאכת את גם להאיר שבכוחה ונדמה, בפרט;

 המעולים, הגניזה ובקטעי 30ו בכ״י מפורסמים ׳גרשים׳ באותם למקבילות להפניות
 אפשר ובהחלט והשוטף׳, והחי הטבעי הגלילי ׳הדיבור את משקפת לשונם אשר
 שקדמוני־קדמונים במקום להאריך שראו האחרונים... ׳העורכים של ידם פועל שהם
 ע׳׳י הפזורות את יחד ולכנס הסתומות את ולפרש לסבר עצמם על שנטלו לקצר... ראו

92לו(׳. הדומה מטי״)וכל עד דכבת... ״גדשה
 רק סוקולוף, של כעדותו נשתמרה, בו אשר — 60ו בכ״י כי להניח, סביר ואמנם

 על ה׳גרשים׳ מן חלק הושלמו — 93השני!( חיצונית)בחציו למקבילה אחת הפניה
 אפשר לכך ראיה מעין למקבילות. נוסחו בין ההתאמה נוצרה וכך המקבילות, פי

 שווה כבר נוסחם 60ו בכ״י אשר ,30ו בכ״י ב׳גרש׳ שקוצרו קטעים משלושה להביא
 הובאו לונדון כ״י של הפנים בנוסח ודוק, זה. ב׳גרש׳ נרמזו או שצוינו למקבילות

 אפשר בכך וגם זו, אחר זו והמקבילה מבר״ר הוורסיות אלו קטעים משלושה בשניים
זה בהקשר94!כאן עסקינן מקבילות של מאוחרות שבהשלמות לדבר סימן לראות

 למחקר איתן בסיס לבנות יהיה ניתן אחרים בכתבי־יד שכמותם ועל עליהם שרק כתב־היד,
זה. מאמר של והסיום הפתיחה בפסקאות עוד וראה זו. מורכבת תופעה של מוסמך

 שם. בסמוך זו בסוגיה ומתני משאי כל וראה : 320-319 עמ׳ (,18 הערה רוזנטל)לעיל, א״ש 92
 108 עמ׳ אלבק, של במבואו כתבי־היד תיאור ראה בבר״ר ה׳גרשים׳ של ההיקרויות לסיכום
גניזה, קטעי סוקולוף, אצל וההשלמות הגניזה בקטעי הנוסף החומר לרשימת והשווה ואילך:

.50-45 עמ׳
.215 עט׳ סוקולוף, וראה ;ירים׳ זה עד בפסקתא כול׳ פתח... סי׳ בר׳ יודן ׳ר׳ : 771 עמ׳ ד, סח, 93
 למדתי בסמוך( להלן 3,2 לונדון)מס׳ שבכ״י הכפול בנוסח גם המשתקפות הראיות שתי על 94

 בניו בידי לרשותי הועמד אשר רוזנטל, הרא׳׳ש המנוח מות של בעיזבונו שנמצא מחומר
ודוד. אברהם

: (142 עמ׳ גניזה, קטעי בספרו סוקולוף שפרסם ממה קטע לו )ובדומה30ו .626 עמ׳ טו, נח, (1)
 היא ההפניה וו׳. הכת׳ חיסרו בעשר גרש וגו׳ סלעים בתורה שנאמרו שקלים כל חנינה ר׳ אמ׳׳

 שהראה כפי לפסדר״כ, מאוד דומה נוסח כאן מוסר ו,« כ״י ואמנם .161 עמ׳ י, לפסדר״כ
 להפנות צורך סוקולוף ראה לא הכללית גישתו )בהשראת .248 ׳עמ בדיסרטציה, סוקולוף

 אף על הגניזה, ובקטע 30ו שבכ׳׳י לגרש שם שערך והפסיקתא <0י כ״י שבין הזיקה על בדיונו
!(. [46 עמ׳ גניזה, נ־קטעי 20 בעמ׳ שם הגרש, על העצמאי בתונו שהזכירו העובדה,

!לברתא׳ נסיב( )=׳נשיב ]צ״ל לביתא נשים הוה הגלילי יוסי ׳ר׳ :30ו . 155-152 עט׳ ג, יז, (2)
אט׳ שיבקה. תלמידוי ליה אמרון יתיה. מבזה והות דאחתיה [52 עט׳ גניזה, קטעי סוקולוף, ראה
 היא ההפניה דויקרא׳. דל אל משכיל באשת כדכת׳ כולי׳ ליה אמתן פתה. לה נתן הן מן לי לית

זה. סיפור של יותר וארוכה שונה ורסיה כתבי־היד בכל מופיעה ששם תתב, עט׳ יד, לד, לוויק׳׳ר
 מוסרים כנגדם ובדפוס. 60ו בכ״י בבר׳׳ר גם מצויה אכן ויק׳׳ר של הארוכה הוורסיה והנה

בנוסח גם כאמור, המשתקפת, הקצרה, הוורסיה את ועוד( פ כ, בר׳׳ר)א״ח, של אחתם כתבי־יד

למקבילותיו רבה בראשית של 60 וטיקן כתב־יד זיקת
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כהנא מנחם

 עד הובחנה שבהן הספרותיות היחידות 45כ־ מתוך 15ב־ בערך כי להדגיש, חשוב
 נוסח עדי גם חלקית, או מלאה בצורה מצטרפים, למקבילות, 60ו בין זיקה עתה

 ייתכן שנסתמו, ה׳גרשים' כל היו מה יודעים אנו שאין ומכיוון 95בר״ר. של אחרים
 יחידות הכוללים אלו במיוחד — למקבילות הדומים 60ו בכ״י נוספים שמדרשים
׳גרשים/ של פתרונות אלא אינם — שלמות ספרותיות

 60ו כ״י שבהם הרבים המקומות את ה׳גרשים׳ פתרון בעזרת לפרנס קשה שני מצד
 משפטים של סגנונם או חכמים שמות כגון בודדים, בפרטים רק למקבילות שווה

 מבר״ר קטעים הכולל מנומר, נוסח 60ב־ו נשתמר שבהם לקטעים הדין הוא פזורים.
שנוסח לשער, יותר סביר 96הללו המקרים בכל בזה. זה המשולבים המקבילות ומן

הארוכה, הוורסיה תחילה הובאה בר״ר של לונדון בכ״י ואילו ;30ו כ״י בבר״ר הובאה שתחילתו
 הקצרה הוורסיה והובאה ,,עובד״א מד״א אח״ר ׳אופ״ן בפנים נכתב אחריה אך בווקי״ר, כמו
,שבעמ ובהערות ,271 ,עמ בעבודתו, סוקולוף האחרים. העדים רוב ושל 30ו בר״ר. של

 שבו ,30ב־ו הקיצור את לכך בהקשר להזכיר לנכון מצא לא לשיטתו אך ,60ו בנוסח דן 310-309
 כי להעיר, ראוי כך אגב (.52 עמ׳ גניזה, )=קטעי 25 ,עמ עבודתו, של הראשון בחלקה בנפרד דן

עליי. אינה״מקובלת ,,הקצרה הנוסחה ובו ויק״ר של כתב־יד שהיה ׳מעיד 30י שכ״י שם, מסקנתו
 היה המקבילות שתי שנוסח בהכרח, משתמע אין ובדומיו זה בקיצור למקבילה ההפניה מן שכן
 בקטעי שכתב מה ראה מקבילה; בשום מצויה שאינה ׳גרשה׳ על הצביע עצמו ]והוא !זהה

מב״ל.[ — 23 ,עמ גניזה,
 יושבים משכימין לימודים היו ותלמידוי... רבה חייה ,ר ׳דילמא :30ו .674-673 ,עמ ב, סב, (3)

 עונתן היא אימתיי יודע הקב״ה כך לוקטה והוא וגר התאינה בעל והיה אחת תאינה תחת ושונים
 לאיזו לדעת אפשרות אין .,לגנו ירד דודי ,טע מה ומסלקן העולם מן להסתלק שלצדיקים

 ב. ו, לשהש״ר הזהה יותר, ארוך אחר, בנוסח הסיפור כל את מביא 60ו אך ,30ו כאן רמז מקבילה
 ר,,בר של הנוסח עדי שאר .(30ב־ו לקיצור התייחסות בלי שוב ,249 ,בעמ בכך דן )סוקולוף
 שאר כל נוסח את קודם מביא זה ;לונדון כ״י למעט ,30ב־ו הובאה שתחילתה לוורסיה מצטרפים

ו,«. כמו שהש״ר, נוסח את ,,׳ס״א בשם כך, ואחר בר״ר, של העדים
 המקרים בשני הושפע לונדון כ״י שגם לי, נראה וסוקולוף תיאודור של לדעתם בניגוד

 שתי כאן לפניו עמדו ולא ,30ו בכ״י כאמור מצאנו שאותה למקבילות, ההפניה מן האחרונים
 להלן שיפורט מקומות)כפי וכמה בכמה כדרכו לונדון, שכ״י אלא בר״ר. של קדומות ורסיות

המקבילות. נוסח את כדרכו, ביכר, 60ו כ״י ואילו זו, אחר זו הוורסיות שתי את הביא בסמוך(,
 ומוויק״ר)ראה, מפסדר״כ במקבילות במיוחד 60ו אל המצטרפים א!כ, הם שבהם הבולטים 95

 60ו אל המצטרף ד, וכן (;67 ,37 הערות גם ועיין ;82 ,78 ,76 ,73 הערות לעיל למשל,
 (.94 ,34 הערות לעיל למשל, )השווה, ועוד מקה״ר הדיברות, עשרת ממדרש במקבילות
;60ל*ו זיקה בלי למקבילות, הדומים עצמאיים קטעים מעט לא גם מצויים אלו עדים )בשלושה

 לונדון)ראה כ״י גם 60ו אל מצטרפים יותר נדירות לעתים !(129 הערה להלן עוד כך על וראה
 קטעי סוקולוף)ראה אצל 8 ,מס גניזה קטע וכן גפי,2א כתבי־יד (,94,58,54,40 הערות לעיל

 טופס המעולים)היינו הממה וקטעי 30ו תומכים לא מקרה בשום שני, מצד (.54-53 ,עמ גניזה,
!למקבילות הדומה ו^ בנוסח שם( סוקולוף אצל 2 ,מס

 אליהם להפנות רגיל זה שאין שמואל, כמדרש יחסית, מאוחרים ממדרשים במקבילות אף ואולי 96
הקדומה. בספרות ,ב׳גרש
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 של בסבו( באביו)או הגיליון גבי על נרשם המקבילה( לנוסח הפניה המקבילה)או
לפנים. חדר הוא ומשם ,60ו

 של לונדון בכ״י למצוא אפשר המוצע התהליך שלבי לכל מובהקות דוגמאות
 בהערות 97לפנים. לחדור הצליח כבר מהם הגון שחלק בגיליונות, המשופע בר״ר,

 סתמיות השלמות השאר, בין למצוא, אפשר ל כ״י גיליונות על הכתובות הרבות
 לפני אשר קצרות, חלופיות נוסחאות וכן 99בי״א, או 98ביה״ס שנכתבו הפנים לנוסח
 הללו ההערות ברוב זה מונח של פירושו ב׳ס״א׳. שמקורן במפורש נכתב מהן רבות
 היא שהכוונה ייתכן, גם לפעמים אך '00בר׳׳ר; של אחר כ״י( )= ספר הוא

 מן קטעים בבירור הועתקו שעליהם הגיליונות יותר חשובים לענייננו 101למקבילות.
 נכתב אשר מקורם, של מפורש מציון או 102מתוכנם שעולה כפי המקבילות,

104בי״א. או 103ביה״ס)?(
 גבי על הנראה, ככל מועתקות, שהיו — הללו וההשלמות ההערות מן חלק

 כתב־היד. של הפנים בנוסח ביה״ס הועתקו — ל כ״י של סבו או אביו של הגיליונות
 קצרות, נוסח הערות לפני ל׳ס״א׳ מפורשת הפניה פעם לא למצוא אפשר ביניהן גם

 )בלי למקבילות מקומות מראי שני וכן 105בר״ר, של אחרים מכתבי־יד שנלקחו
=שלתנאין׳ קהלת ׳במדרש עצמה(: המקבילה ציטוט  דאח ׳בברכות 106קה״ר(; )

ארוך, קטע ׳ס״א׳ הציון לאחר בפנים מופיע אחרים במקומות 107ירושלמי(. )=יש״

 עט׳ לבר״ר, במבואו אלבק בידי כתב־היד של המסכם תיאורו על מבוסם להלן שיפורט החומר 97
 לתצלומי במכון כתב־היד בצילום עיון על וכן בפירושו! תיאודור של נוספות הערות על ! 107

 ניסיתי במיוחד בירושלים. והאוניברסיטאי הלאומי בית־הספרים יד שעל העבריים כתבי־היד
בי״א(. אחרת)להלן ביד הושלמו ואילו ביה׳׳ס( הסופר)להלן בידי נוספו גיליונות אילו לבדוק,
 מדבריי לחלק להתייחס יש ולכן הצילום, סמך על בוודאות זאת לקבוע ניתן תמיד לא לצערי
 למקום יתייחסו למהדורה המקומות מראי כעובדות. ולא קרובות, כהשערות להלן זה בנושא

בפירוש. או הנוסחאות חילופי במדור תיאודור-אלבק, בידי החילופים של הרישום
.1058/4,72/10,23/14 עט׳ כדוגמת 98

.278/8 ,278/1 ,48/4 'OV p »  99
 ,353/1,339/9,337/8,325/4,142/11 בעמ׳ ביה׳׳ס הנראה ככל שנרשמו הערות למשל, ראה, 100

 בעט׳ בי״א שנכתבו הערות וכן !השיטין( )בין 799/4,783/5,725/2,723/10,489/7,430/8
145/2, 212/1, 215/5, 282/4, 394/11.

.292/9 ,141/2 בעט׳ דבריו גם וראה שם, תיאודור ובהערות 1054/6 בעט׳ במיוחד עיין 101
 בעט׳ מקורם את בצדק קבע שתיאודור בי״א, שהועתקו הגדולים הגיליונות את למשל, ראה, 102

)תנחומא(. 498/2 קה׳׳ר?(, )פסדר׳׳כ, 256/7 )ירושלמי(, 124/4
בילמדנו׳. וכול׳ תספה... ׳האף : 507/4 עט׳ !אהבתם...׳ גם קהלת ׳במדרש : 267/1 עמ׳ ראה 103
 ובין בר׳׳ר של אחר ספר בין מבחין פנים כל על זה שסופר ובילמדנו...׳)מכאן ׳ס׳׳א : 534/1 עט׳ 104

בידוש׳.״׳. :׳ל׳׳א552/2 מקבילות!(!
.1155/2 ,769/1 ,737/3 ,656/1 ,636/5 ,123/6 עט׳ ראה 105
.40 הערה לעיל וראה ! 109/8 עט׳ 106
.112/1 עט׳ 107
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 של אחרים בכתבי־יד ולא במקבילות, לדעתי, הוא, העקיף או הישיר שמקורו
 109עובד״א/ מד״א אח״ר כ׳אופ״ץ המוצגת החלופית, לוורסיה הדין הוא 108בר״ר.

110מפורשת. כותרת מלווים אינם שכבר ממקבילות קטעים ל כ״י לפנים שחדרו ויש
 גיליונות 60ו כ״י של סבו, או אביו, גם כלל ל לכ״י בדומה כי לשער, אפוא קרוב

 לסופר שבניגוד אלא המדרשים. מן מקבילות קטעי במיוחד הועתקו שעליהם רבים,
 את לכסות טורח כשהוא בפנים, לשלבם 111אביו, או ,60ו כ״י סופר שקד ל כ״י

112נקייה. מלאכה ידו מתחת להוציא כדי נעזר שבהם השונים המקורות
או60ו סופר החליט מדוע שהעלינו. להצעה מציקה שאלה נותרה עדיין אך ( 

 המקוריות הדרשות נוסח פני על המקבילות נוסח את לבכר בידו( שסייעו החכמים
 תשובה לענות המאפשרים מספיקים נתונים בידינו שאין חוששני. בר״ר? של

 או כתב־היד לזיהוי הקשור בכל באפלה מגששים אנו שהרי זו. לשאלה מוסמכת
 לקביעת הנוגע ובכל 113גיסא, מחד 60ו סופר לפני עמדו או שעמד בר״ר של כתבי־היד

 מניעיהם ולפענוח זו מתמשכת במלאכה חלק לקחו אשר החכמים של והמקום הזמן
114גיסא. מאידך עבודתם ודרכי
 הקולקטיבי האופי מסרטוט מסתמן ברור, די אחד, קו לפחות כי נראה, זאת עם

לחמישים בקרוב היחסי. אורכם והוא ,60ו לתוך להיכנס שזכו המקבילות נוסחי של

 על חלוק אני זו בנקודה (.94 הערה לעיל )ראה 674/2 ,ועמ (58 הערה לעיל )ראה 169/3 ,עמ 108
 בר״ר, של אחר כתב־יד היא זה סופר בידי "א׳0של' הנפוצה שההוראה נכון, אמנם תיאודור.

 זאת למרות אך ;לעיל כמפורט במפורש, מקבילות של בשמותיהן ל כ״י סופר נקב גיסא ומאידך
 ייתכן, גם זו. שגורה לשון של אחת הוראה על לשמור הקפיד ל כ״י שסופר כלל, בטוח איני

 כבר והסופר לפניו, שעמדו בר״ר של כתבי־היד לגיליונות המקבילות מן הועברו אלו שקטעים
בר״ר. של בכתבי־יד ולא במקבילות הוא הגיליונות של שמקורם ידע לא

 אמור המקורי. הנוסח על דווקא הושמה הכותרת שכאן ]אלא .94 הערה לעיל וראה ; 154/7 ,עמ 109
 תתב ,עמ שם, מרגליות ר״מ של כהצעתו בוויק״ר, מקורו הארוך המעשה דנן שבמקרה מעתה,
מב״ל.[ — 5 הערה

 ,693/9 ,677/3 ,בעמ תיאודור העיר שעליהן גימטריות על המבוססות הזרות התוספות ראה 110
 למעט העדים, ובשאר ל בכ״י שנוספו ועוד, התנחומא מן הארוכות התוספות ובמיוחד ,780/1

 212 ,עמ סוקולוף, בידי פירוטן והשווה ; 885-884 ,בעמ תיאודור הערות ראה .60ו 30ו כתבי־יד
שם. הנסמנת 11 והערה

 לעיל זה)ראה בתהליך 60ו סופר של הישירה למעורבותו אחת ראיה רק להביא הצלחנו כזכור, 111
(.1 מס׳ הטעויות, א, פרק

 הוסיף ביותר נדירות לעתים ורק ביה״ס, ארוכים מגיליונות לחלוטין נקי כמעט עצמו 60ו כ״י 112
 כנראה בגיליון, שנוספו ,ל׳ס״א הערות כמה גם וביניהן בלבד, ספורות מלים בגיליון הסופר

 אלא בי״א. מאוד המעטים לגיליונות הדין הוא א(. ,37;א ,23;א ,20;א , 18 דפים ביה״ס)ראה
הסופר. של לשליטתו נתונה הייתה לא כמובן, זו, שתופעה

 מנוסחיו לחלק המצטרפים בר״ר של אחרים נוסח עדי על 95 בהערה לעיל שכתבתי מה וראה 113
למקבילות. הדומים 60ו של

.91,90 הערות לעיל השווה 114
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 בוורסיה מנוסח שהוא או בבו־״ר, בכלל החסר חומר מצוי הללו הקטעים מן אחוזים
 והחכמים הסופרים כי אפוא, קרוב “5לשון. ובהרחבת יתר בפירוט המקבילה של

 את כלל בדרך העדיפו 60ו של הפנים נוסח עיצוב בסוגיית ביניהם׳ וחקרו ׳שדיקדקו
116הקצרות. הלשונות פני על הארוכות הלשונות
 ייתכן סופרים. של טכני ניהוג גם כאן פעל אולי זה מעין תוכני לנימוק נוסף
או60ו שסופר  גבי על שנרשם מקבילה של חלופי נוסח כי תפס, מאבותיו( אחד )
 העתיק ולכן הפנים, נוסח של מוסמך תיקון הוא לפניו שעמד כתב־היד של הגיליון
 שמות של קטנים חילופים בעיקר להסביר זו השערה של בכוחה 117אותו. דווקא

 בהם למצוא שקשה ,60ב־ו למקבילות הדומים פרטים ושאר בודדות מלים חכמים,
בר״ר. של העדים שאר לנוסח בהשוואה כלשהו יתרון

 הקשור בכל למודעי אנו צריכים ועדיין יצאנו, לא השערות מידי כך ובין כך בין
 של ההרכבה במלאכת חלק לקחו אשר הסופרים של וניהוגיהם מניעיהם לחשיפת

«.0י כ״י
 היוחסין אילן בתוך 60ו של למעמדו הנוגעות מלים כמה להוסיף ברצוני סיום לפני

 עם יחד ׳מהווה 60ו כ״י של הראשון חציו סוקולוף, לדעת בר״ר. של כתבי־היד של
 ׳הענף לעומת וזה רבה׳; בראשית של כתבי־היד בין חדש ענף 118הגניזה כ״ידמן

 המעורב הטיפוס ידי ועל מחד, ולונדון 30ו כתבי־היד ידי על המיוצג המרכזי׳,
 כ״י של לענף השייכים קטעים לפעמים רק ׳מכילים אשר והדפום, אגחכפ כתב־יד של

119מאידך. ׳60ו
 את ביסס — 120!( )אלבק של השונה מהצעתו בדיונו התעלם אשר — סוקולוף

 העדים ועל 60ו בכ״י למקבילות הדומים הקטעים על בלעדי, באופן כמעט בניינו,
בקביעת כי לי, נראה לכך בניגוד 121דווקא. אלו בקטעים לפרקים אליו המצטרפים

 עוד וראה .2 מס׳ למקבילות, תוכניות התאמות על ג, ובפרק ,94 הערה לעיל למשל, ראה, 115
,6,5,1 מס׳ ״ר, ויק :האלה במדרשים סוקולוף של המפורטים בדיוניו הנסמנות 60י בנוסחאות

בפס״ר, הדיברות עשרת מדרש !7,2,1 מם׳ קה׳׳ר, !2,1 מס׳ שהש״ר, ;4,2 מם׳ פסדר״כ, !9
7 מם׳ ,6 ,5 ,4 .3 ,2,1 מם׳ שמואל, ומדרש !1,

 לא מצטיינות כאחד, והמקבילות בר״ר של הנוסח עדי מכל השונות ,60ו של נוספות גרסאות גם 116
.204-203 עמ׳ גניזה, קטעי סוקולוף, למשל ראה היתרה! באריכותן פעם

 60ו נהג שבהם מקרים חמישה על הצבעתי ששם הכפילויות, על ב, בפרק לעיל דבריי ראה אמנם 117
כאחד. והמקבילה בר״ר נוסחי את ומסר אחר, באופן

.8 ככ״י זה קטע סוקולוף סימן הגניזה מן רבה בראשית קטעי בספרו 118
 שהציע היוחסין אילן וטבלת ,18 הערה 53 עמ׳ גניזה, קטעי והשווה ! 218 ׳עמ סוקולוף, ראה 119

.55 עמ׳ שם,
.137 עמ׳ לבר׳׳ר, מבואו ראה 120
 !בלבד זה בתחום ממצאיו סמך על סוקולוף נימק 60י לכ״י 7 מס׳ הגניזה קטע של קרבתו את גם 121

(.54-53 עמ׳ גניזה, קטעי )= 35-34 עמ׳ ראה
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 שתופעה מפני למקבילות, הדומות בר״ד לנוסחאות רב משקל לתת אין היוחסין אילן
 שיודגם כפי אחרים, בתחומים הנוסח עדי התפלגות את תמיד מאפיינת אינה זו

122•60ויו 30י שבין היחס בבירור בסמוך,
 בר״ר, של מחקרו לקידום אחרת חשובה תרומה הרים עצמו סוקולוף ועוד, זאת

 להערכת הנוגעות מסקנותיו עם בנקל מתיישבות אינן ממנה המשתמעות שהמסקנות
 בר״ר של הגניזה לקטעי כוונתי בר״ר. של היוחסין באילן ומיקומו 60ו של טיבו

 בספרו, כך ואחר הדוקטורט, עבודת של הראשון בחצייה ופרסם חקר שסוקולוף
 בין ההדוקה הזיקה על סוקולוף העמיד זה במחקר הגניזה. מן רבה בראשית קטעי

 ששימש רישומו(, לפי 2 )מס׳ בגניזה ביותר המעולים הטפסים מן לאחד 30י כ״י
 30ו בכ״י הרואה התפיסה את יותר עוד סוקולוף ביסס בכך 123מאבותיו. אחד כנראה

 הצביע, במקביל 124בר״ר. של שלמים( הכמעט )או השלמים כתבי־היד בכיר את
 המקוריות הנוסחאות ועל12530י לכ״י 60י כ״י בין מאוד ההדוק הקשר על גם בצדק,
.60ו בכ״י שנשתמרו הרבות

 העבד מן הטובים הגניזה וקטעי 30י עומדים המקבילות בסוגיית דווקא והנה,
 בר״ר בנוסחאות מצטיינים הטובים הגניזה וקטעי 30ו האחר. העבר מן 60ו וכ״י האחד,

 בנוסחאות מצטיין 60ו ואילו יחסית, תדירים וב׳גרשים׳ 126המקבילות מן השונות
 לפי 127חיצוניות. למקבילות ׳גרשים׳ של מרשים ובמיעוט למקבילות יחסית הדומות

 כל פי על אמנם אלו. תופעות שבין המדויק הקשר על לעמוד ביכולתי אין שעה
 יסודית נוסח מסורת משתקפת בר״ר של הנוסח עדי בכל כי נראה, לעיל האמור

סוקולוף. אצל 2 מס׳ הגניזה טופס הם זו מסורת של הטובים עדיה 128בלבד. אחת

 היוחסין אילן של והחשוב המורכב בנושא מחודש לדיון המתאימה המסגרת זו שאין מובן 122
 וחד־משמעיים בדוקים ממצאים על ובראשונה בראש להתבסם צריך זה דיון כי ברי בבר״ר.

 בזמנם התחשבות תוך כולו. המדרש לאורך ונוסחאותיהם הנוסח עדי התפלגות של
 התחשבו לא כמעט כאחד וסוקולוף והעקיפים)אלבק הישירים הנוסח עדי כל של ובמקומם

 העקיפים הנוסח עדי של ובתרומתם מחד, וגאוגרפיים כרונולוגיים בנתונים בהצעותיהם
מאידך(.

.52-26 ,עמ גניזה, קטעי 123
.18 הערה לעיל ראה 124
 להוסיף ניתן שעוד העבודה, במהלך לכך המרובות והדוגמאות 219 ,בעמ הכלליים דבריו ראה 125

 יותר הרבה הדוקה 30ו לכ״י 60ו כ״י של קרבתו כי נדמה, אכן כוללני במבט וכהנה. כהנה עליהן
!30ו לכ״י — לונדון כ״י כולל — בר״ר של השלמים העדים שאר של מקרבתם

.95 הערה לעיל ראה 126
.93 להערה סמוך לעיל ראה 127
 שכמעט לכך, דוגמה אחת. מוורסיה ביותר לידינו שהגיעו אחרים אגדה למדרשי בניגוד וזאת 128

 ,עמ למהדורתו, במבואו מרגליות ויק״ר. ממדרש להביא אפשר המחקר, בספרות פותחה לא
xxxvn, של האיטלקי לנוסחו רבות פעמים המצטרף )כ(, 117 מינכן כ״י של לייחודו רמז 

ובדרך במסורותיה העיקרית הוורסיה מן פעם לא השונה יותר, מובהקת ורסיה בלבד. הערוך
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 בטופס למקבילות והפניה קיצור של קדום לעיבוד זכתה זו שמסורת אלא .60ו־ו 30ו
 ובעדים 60ו בכ״י מקבילות פי על ׳תיקון׳ של יותר מאוחר ולעיבוד ,30ו ובכ״י הגניזה
129אחרים.

דבר סוף

 למקבילות. הדומות 60ו בכ״י הנוסחאות של במקורן מחודש דיון ערכתי זה במאמר
 נוסח כי טענתי, למקבילות 60ו של נוסחיו והתאמות כפילויות טעויות, מספר בעקבות

 ורסיה של שריד בו לראות ואין לו, המקבילים המדרשים פי על פעם מדי ׳תוקן׳ 60ו
 זו מגישה בבר״ר. שנעזרו המאוחרים למדרשים מקור שימשה אשר בר״ר של חלופית

130מדרשים, כמה של נוסחם בבירור לעזור עשוי 60ו של נוסחאותיו שמחקר משתמע,

(4-3 ,>עמ שם בהקדמתו אותם כינה שמרגליות הגניזה בקטעי מצאתי החומר, של סידורו
=באוסטריה קלוסטרנויבורג מספריית בדפים גם משתקפת ורסיה אותה .,ב ׳טופס  ד טופס )

=ק באות במהדורה שסומן 2634.8 אוקספורד מכ״י ובקטע שם(  לא מרגליות שם(. א טופס )
 הדפסת סיום לאחר רק לידו הגיעו אמנם מקטעיה שחלק זו, ורסיה של ייחודה על העיר

 מההגהות דווקא כי ,7 ,עמ שם, דבריו והשווה ;5 ,עמ שם, הקדמתו )ראה גופה המהדורה
 כמוהו ויק״ר, של הוורסיות מחקר כי וברי (.,קדמוניות מהדורות ׳רשמי עולים א לטופס שנוספו

 אפיון של ומייגעת רבה עבודה דורש עוד וההלכה, המדרש בספרות יותר ידועות ורסיות כחקר
 כתבי־היד מחקר כי להדגיש, ראוי כך אגב לעצמו. וחיבור חיבור בכל למסורותיהם כתבי־היד

 ובהחלט מאוד, מגובשות נוסח מסורות( מסורת)או על כלל, בדרך מורה, התלמודית בספרות
 במאמרו שפר ,פ לאחרונה שהציע כפי כביכול, עצמאי חיבור כאל כתב־יד לכל להתייחם אין

 P. Schafer, ‘Research into Rabbinic Literature: An Attempt to Define הפרוגרמאטי:
139-152 .the Status Quaestionis’, JJS  37 (1986), pp 40 [1989,] דבריו: עוד )וראה JJS 

89-94 .pp.) בתגובתו מיליקובסקי ,ח טעם של דברים כנגדו השיב וכבר:c. Milikowsky, ‘The 
201-211 .Status Quaestionis of Research in Rabbinic Literature’, JJS  39 (1988), pp

 )לעיל ,נזיקין לירושלמי ׳ושוב במאמרו, זה לפולמוס זוסמן ,י של המסותרת תגובתו גם וראה
.160 הערה 92 ,עמ (,2 הערה

 לא עצמאיים קטעים מצויים א!דכ( ר)ובמיוחד,,בר של נוסח עדי במספר כי להדגיש, חשוב 129
 בר׳׳ר של הרגיל לנוסח מקרים אותם בכל המצטרף ,60ו לכ״י בניגוד למקבילות, הדומים מעטים

 בכל כולו ר,,בר מדרש לאורך זו תופעה של שיטתית בדיקה נערכה לא עדיין וברעיו. 30ו בכ״י
 אם כלל אתפלא לא כי לומר, אוכל ראשונית התרשמות פי על אמנם לעצמו. הנוסח מעדי אחד

 בתחום 60ו י,,לכ סוקולוף שהעניק הדומינאנטיות בדבר מבטנו את ישנו זו בדיקה של תוצאותיה
זה!
 מדרשיים חיבורים של מסוימים כתבי־יד זיקת של התופעה כי זה, בהקשר לזכור ראוי עוד

 למהדורת בהקדמתו מרגליות ,מ של דבריו למשל ראה בלבד. לבר״ר אופיינית אינה למקבילות
 עם מתאים הוא אחדים ט,׳שבמקומות כטופס מציין שהוא הגניזה קטע אודות על ,5 ,עמ ויק״ר,
 ש׳גירסאותיו שם, י טופס על דבריו או הויק״ר׳; נוסחאות כל נגד הירושלמי... גירסת

ויק״ר׳. נוסחאות כל נגד אחרים במדרשים מקבילות עם ומתאימות מקוריות]![
 המובא הדיברות עשרת מדרש נוסח על ,265-253 ,עמ סוקולוף, בדברי במיוחד עיין זה לעניין 130

(.23 הערה לעיל גם השווה )אמנם60ו לכ״י בהשוואה בפס״ר

למקבילותיו רבה בראשית של 60 וטיקן כתב־יד זיקת
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כהנא מנחם

 השונות במקבילות הוורסיות של היווצרותן תעלומת את לפתור בכוחו אין אך
הקדומה. בתקופה מבר״ר

 כדי כולו 60ו בכ״י מדוקדק באופן ולעיין לשוב יש כאן שהוצעה הגישה לאור
 מקבילות של עקבות לזהות ואף ההרכבה למלאכת נוספים הדים על לעמוד לנסות

 מסורותיו את ולבדוק לשוב יש כן כמו עורכיו. עיני לנגד עמדו שאולי נוספות,
131פשרן. על לעמוד ולנסות למקבילות, תואמות שאינן 60ו של העצמאיות

 ימי למן והמדרש ההלכה בספרות השונות הוורסיות של היווצרותן תולדות חקר
 ההדדיים והמגעים היחסים ובדיקת המאוחרים הביניים ימי ועד והאמוראים התנאים

 חוקריה את להעסיק בוודאי ימשיכו עוד התלמודיים המקורות בין והרב־צדדיים
 דרך לעבור חייבת זו רחבה סוגיה של במחקרה ההתקדמות זו. ספרות של ולומדיה

 הפתוחות השאלות בים יציבים עוגנים להטיל נרבה אם רק קטנים. פכים של ליבונם
 והתלמודית, המדרשית הספרות במרחבי איתנות אחיזה נקודות להעמיד ונצליח

בכללותה. התמונה הבנת לעבר ממש של צעדים לצעוד דבר, של בסופו אולי, נוכל,

 במבנה ידוע חומר מציגות רק אלא חדש, חומר מכילות אינן שכמעט — אלו שמסורות ייתכן 131
 משולב מצירוף נבעו — (13 בהערה לעיל שצוינו בדוגמאות היטב שונה)עיין בלשון או אחר
 עיון צריך הנושא אך ;ידועות מקבילות של ידועות בלתי נוסח ממסורות או מקבילות, כמה של

נוסף.
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