
רבה ובוויקרא רבה בבראשית העריכה מעשה

מאיר עפרה

 אחת היא הדרשני המדרש לבין הפרשני המדרש בין העריכה עקרון פי על ההבחנה
 של מאמרו אור ראה שמאז דומה, אבל האגדה מדרשי בחקר המוצקות ההבחנות

 בהתייחסות מפנה חל 2רבה׳ ויקרא במדרש הקומפוזיציה ׳אמנות היינימן יוסף
 המרכזית התזה את מאמצים הכול לא אמת, הדרשני. המדרש של העריכה למעשה

 יחידה במסגרת אינטגרציה לידי ׳להגיע רבה ויקרא עורך של עניינו בדבר היינימן של
 משקל בעלת ׳יצירה של פנימית אחדות וליצור (811 עמ׳ יותר׳)שם, וגדולה חדשה
 ויותר יותר המאמר הופעת מאז כן, פי על אף גמשלה׳)שם(. ערך ובעלת משלה סגולי

 פסיקתא כמו אחרים דרשניים ויק״ר)ומדרשים עורך של לדרכו דעתם נותנים חוקרים
 כמכלול המדרש מבנה בארגון תנחומא-ילמדנו( ומדרשי רבתי פסיקתא כהנא, דרב

 כמרכיב הדרשני( במדרש לפרשה היינימן שטבע הספרותית׳)השם ׳הדרשה ומבנה
4המדרש. של הקומפוזיציה אמנות את החושף דומינאנטי,

 מן אחת כל ובמבנה בוויק״ר הפרשות חלוקת באופן מלדון אמנע שלהלן בדיון
 של עקרוניות הבחנות משתי הנובעות שאלות בשלוש להתמקד ברצוני הפרשות.
היינימן:

:שלבים שלושה בן כתהליך הדרשניים המדרשים התהוות את תיאר היינימן ]א[

 מהדורת רבה, בראשית בתוך: רבה, בראשית למדרש ומפתחות מבוא אלבק, ח׳ ראה 1
 H.L. Strack, Introduction to the Talmud and תשכ״ה; ירושלים ג, תיאודור-אלבק,

204 .Midrash\  New York 1978, p
.828-808 ,עמ )תשל״א(, ב הספרות ,,רבה ויקרא במדרש הקומפוזיציה ׳אמנות היינימן, ,י 2
הערה 167 ,עמ לח)תשל״ד(, לשוננו ,,רבה ויקרא במדרש ,,״גופה ׳המונח גולדברג, ,א ראה 3

D. Stern, ‘Midrash and the Language of Exegesis5, in: G.H. Hartman & S. Budick; 24 
מקבל שטרן  .(eds.), Midrash and Literature, New Haven & London 1986, pp. 105-124 

תפיסתו על חולק אך הפרשה, של הספרותית הקוהרנטיות בדבר היינימן של המרכזית התזה את
והערה 107 עמ׳ אורגאנית)שם, אחדות בדבר 6).  

הערה 123 ,עמ שם, שטרן, ראה אחרים חוקרים על היינימן של המאמר להשפעת 4 5.



מאיר עפרה

 ומהערות מפירושים בודדות, מאגדות כידוע, מורכב, שבמדרשים וקטע קטע ׳כל (1)
 שלמה׳)שם, אך זעירה, יחידה בחינת היא מהן אחת שכל שונים, ולעניינים לפסוקים

המדרש. בית במסגרת אלו יחידות נוצרו היינימן לדעת (.808 עמ׳
 את היינימן זוקף אלה של ולזכותם בציבור, לדרשנים חומר שימשו אלו יחידות (2)

 והן בתוכן הן ושלמות, מלוכדות לדרשות רבות בודדות אגדות ׳של והרכבתן צירופן
בצורה׳)שם(.

 שבעל־פה דרשות של זו עשירה ׳במסורת השתמשו הדרשניים הקבצים עורכי (3)
 זה, שלב של עיקרו שלמות׳. דרשות של שונים ׳צירופים יצרו הם ומהן לאלפיהך,

 יותר וצירוף׳ הרכבה ובמלאכת ברירה ׳בעבודת הוא היינימן, של עניינו במרכז שהוא
 עורך שאין למדים, ׳נמצאנו יצירתם: מפרי הוספה או הדרשות בעיבוד מאשר

 נוהג, אלא ״דרשתו״, מורכבת שמהן החטיבות, את בעצמו ומנסח יוצר המדרש
 ;החיה המסורת מתוך שהן כפי שלמות חטיבות לקחת לפחות, המקרים של ברובם

(.809 עמ׳ פסיפס׳)שם, מעשה לאלו אלו היחידות את מחבר שהוא אלא
 של מציאותן על הנשען מתקדם שלב הוא העריכה ששלב להסכים, אמנם ניתן
 השאלה שאלות. שתי מחודשת לבחינה להעמיד מקום יש אולם, ערוכות, מסורות
 של השערתו ויק״ר של הטקסטואלית המציאות במבחן עומדת האם — האחת

 בציבור בעל־פה דרשות על ויק״ר עורך של הבלעדית הישענותו בדבר היינימן
 היו הללו המדרשים עורכי שלפני להניח, טעם ולא צורך לא רואה ׳איני )כדבריו,
 808 עמ׳ שם, — שבעל־פה ממסורות הסתם, מן שאבו הם כתובים. מקורות מונחים

 מקורותיו בניסוח ויק״ר עורך מעורב כמה עד — השנייה והשאלה (?5 הערה
 לו שנמצאו כפי מרכיבן שהוא או ׳החטיבות׳, בניסוח מעורב הוא האם ובעיבודם?

במסורת?
 סוגי שני בין העריכה באופן ההבדל את במפורש מזכיר אינו היינימן כי אף ]ב[

 משתמעת הדרשני המדרש של הקומפוזיציה׳ ב׳אמנות מהתמקדותו הרי המדרשים,
 אוסף הוא הפרשני שהמדרש החוקרים(, מרבית על כיום מקובלת )והיא ההשקפה

 הייתה שלעורכיו בלי הפסוקים סדר לפי הערוך המקרא על דרשניות מסורות של
 כי ואף 5המקראי. הטקסט של רצוף סדר לפי המסורות לארגון מעבר עריכה מגמת

 מעשה משקף דרשות אוסף שגם בעובדה, המכירות הערות־שוליים ופה פה נמצאות
כגולת הדרשני המדרש לעבר מופנית העורך לעבודת הלב תשומת הרי עריכה,

 בראשית כמו (exegetical anthology)הפרשני ׳המדרש : (106 עמ׳ שטרן)שם, קובע לדוגמה 5
(,running commentary)שוטף פירוש של בצורה (interpretive)פרשניות דעות של סדרה מציג רבה

 סדר ]זולת אחר ברור לוגי ארגון בלא היגד, אחר היגד קרובות לעתים פסוק, אחר פסוק
 בעריכה להבחין ניתן שכן מסוימת, הגזמה משום בכך שיש מודה, הוא 2 בהערה הפסוקים[׳.

 אבל האוריסטית: היא המדרשים סוגי שני בין ההבחנה ולכן פרשניים, במדרשים גם מארגנת
ונשנית. חוזרת או שיטתית או עקיבה תכנית הפרשני למדרש אין לדבריו
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 בשיטת השוני האם היא, השלישית והשאלה הקומפוזיציה. אמנות של הכותרת
הפרשני? במדרש הקומפוזיציה׳ ׳אמנות בהיעדר הוא המדרשים סוגי שני בין העריכה

 מקבילים טקסטים של בשורה עיון על מיוסדת דלעיל השאלות שלוש בחינת
 לבר״ר במהדורתם ואלבק תיאודור של המקומות במראי ובוויק׳׳ר. רבה בבראשית

 ועיין( בתיבה )המסומנות חלופות עשרים מהן ויק״ר, למדרש הפניות 110 יש
 דרכי להשוואת ויק״ר(. מכלל 12.5% תופסות אלה )מקבילות מקבילות ותשעים
 מקבילות של מציאותן על בהצבעה רב טעם אין המדרשים שני עורכי של עבודתם
 בהם העיון כאשר גם ולו המדרשים, בשני — דרשה או סיפור פתגם, כגון — יחידות

 מקבילות בזולתו. אחד טקסט של תלותו בדבר ספק מותיר שאינו דמיון מגלה
 מקביל יחיד טקסט של ומעיגונו נפוצה, תופעה הן חז׳׳ל של הספרותיים בקבצים

 הוצאו כן על השלם. הקובץ של העריכה אופן על ללמוד קשה שונים הקשרים בשני
 ובין יחסית ארוכה בין — אחת טקסט יחידת בגדר שהן המקבילות כל דיון מכלל
 שלוש בן רצוף מבנה היא מהן אחת שכל מקבילות באותן רק ונתמקד— קצרה

 8%>כ־ 25 בוויק״ר ואילו ,27 הוא בבר״ר זה מסוג המקבילות מספר יותר. או יחידות
 משתי מורכבת בוויק״ר המקבילה מקומות שבשני היא, ההפרש סיבת ויק״ר; מכלל

 גם מקבילות יש המקבילות מן לעשר ב[(. נספח ]ראה בבר״ר רצופות שאינן יחידות
 אחת(. ליחידה או אחד לחלק וחמש מלאות, מקבילות הירושלמי)חמש בתלמוד

להבנת בירושלמי המקבילות תרומת 6לירושלמי, מאוחרים המדרשים ושני הואיל

 צונץ י״ל המחקר. בספרות רבות נדון הארץ־ישראלית האמוראים ספרות של הכרונולוגי הסדר 6
 הדרשות צונץ, י״ל ראה :לבר׳׳ר מאוחר וויק״ר לירושלמי מאוחר שבר״ר שקבע, הראשון היה

 ,3אלבק( ח׳ והשלים ערך ז״ק: מ״א מגרמנית )תרגם ההיסטורית והשתלשלותן בישראל
 של נימוקיו על חלק (96-94 ׳עמ ,1 הערה אלבק)לעיל כי אף .80-77 עמ׳ תשל״ד, ירושלים

 סדר אותו בעיקרון קיבל הוא בשביעית, וויק״ר השישית במאה חובר שבר״ר קביעתו, ועל צונץ
:בתוך רבה׳, ויקרא ׳מדרש במאמרו דן הוא לירושלמי יחסו ועל ויק״ר של זמנו )על כרונולוגי.

 עט׳ שם ]ראה כה-מג עמ׳ תש״ו, ניו־יורק גינצבורג, ללוי היובל ספר ]עורך[, מרכס א׳
 נספחים מבוא מרגליות, מ׳ ראה ;בר״ר של זמנו בן הוא שוויק׳׳ר סובר, מרגליות מ׳ לא-לב[.(
 ימינו עצם עד במחלוקת שנויה שאלה .XII עמ׳ תש׳׳ך, ירושלים רבה, ויקרא למדרש ומפתחות

 השונות הדעות להצגת וויק״ר? בר״ר עורכי שאבו שממנו מקור, הירושלמי שימש האם היא,
עמ׳ תשל״ב, ותל־אביב ירושלים לב, העברית, האנציקלופדיה ירושלמי׳, ׳תלמוד עסיס, מ׳ ראה
899 ; & L.M. Barth, An Analysis of Vatican 30, Cincinnati, New York ,Los Angeles

68 .Jerusalem 1973, p. 61 n. ־ירושלמי[ ת״י מאגדות כמה של הדרשני ׳סגנונם עסיס, לדעת[
 ת״י שאב אכן כי מלמדים, — המדרשית בספרות מהרגיל השונה — בהם המאמרים וסדר

 את להפריך או לאשר אי־אפשר מדי־פעם׳)שם(. שבהם החומר את ועיבד מספרי־אגדה,
 זאת, לעומת המדרשים. לעורכי והן הירושלמי לעורך הן מקור שימשו שספרי־אגדה האפשרות,
 בשלב ואם הסופית עריכתו בשלב אם — הירושלמי מתוך שאבו המדרשים שעורכי האפשרות

 לפני נערך שהירושלמי העובדה, לאור סבירות בעלת היא — יותר קדומה עריכה של
 העריכה ממעשה נובעים הטקסטואליים השינויים קרובות שלעתים בעיניי, נראה המדרשים.

שונה. ממקור ולא
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 שיש מבר״ר אחת בדוגמה להלן נעיין לפיכך מכרעת. היא במדרשים העריכה מעשה
 ונפתח בירושלמי; גם מקבילה יש מיחידותיה ולאחת בוויק״ר מלאה מקבילה לה

שבירושלמי. בטקסט

א

 ׳שלשה המשנה על הסוגיה מיוסדת ע״ב( כט—ע״ב ב)כח י, סנהדרין בירושלמי
 אחאב ירבעם, מלכים: שלשה הבא. לעולם חלק להם אין הדיוטות וארבעה מלכים

 בהמשך ודנה עבירות׳, חידשו ]=כולם[ ׳וכולהם בלשון פותחת הסוגיה ומנשה׳.
 בשאלה נפתח מהדיונים אחד כל ומנשה. 7אחז אחאב, ירבעם, של מעשיהם בפירוט

 אחז?׳ עשה מה ׳וכי לשאלה התשובה עליה. ובתשובה עשה...?׳ מה ׳וכי הרטורית
 8וגו״. בבית״ בנו אשר הכסא אולם ״ואת דכתיב הוא הדא בעזרה, כסא ׳שבנה היא
 אחרת לעברה הסוגיה עובדת המקדש בבית השינויים הכנסת בחטא להשתהות בלי
 יחידות בשלוש מוצגת זו עברה המדרשות. ובתי הכנסיות בתי נעילת — אחז של

:כדלקמן א(, נספח )ראה
 ובבתי כניסיות בבתי שאחז י אחז שמו נקרא ׳למה :לעזר ר׳ בשם חוניה ר׳ דברי )א(

 את מנסחת מסוים, לפסוק זה בטקסט קשורה שאינה 9אחז, השם דרשת מדרשות׳.
העברה.

 במזימת מתמקד לפדגוג, בנו את שמסר במלך הפותח המשל, ונמשל. משל )ב(
 הפדגוג מתכנן כך, לשם למלך. מיתה להתחייב בלי המלך בן את להרוג הפדגוג
 אחז, במזימת משתהה הנמשל מעצמו. שימות כדי המינקת, את המלך מבן למנוע

 אין גדיים אין ׳אם מטאפורית, בלשון אחז: מחשבת של הכפול בניסוח אותה ומעצים
 את מציגה ב יחידה וכר. גדולים׳ אין קטנים אין ׳אם ישירה, ובלשון וכו׳; תיישים׳

ישראל. על שכינתו להשרות מהקב״ה למנוע כמזימה הלימוד בתי סגירת חטא
שני על מיוסדת הדרשה אחא. ר׳ בשם יעקב ר׳ מפי דרשה היא האחרונה היחידה )ג(

 הקודמת בסוגיה הבא, לעולם חלק להם שאין המלכים בין במשנה נמנה אינו אחז כי אף 7
 הרשעים ישראל מלכי וכל ׳אחז :קפרא בר מפי מובא ע״ד[( ]כז א י, סנהדרין לסוגייתנו)ירוש׳

 מבנה ביסוד מונחת זו השקפה תתמג(. עמ׳ ג, לו, ויק״ר גם הבא׳)השווה לעולם חלק להם אין
בה. עומדים שאנו הסוגיה

 צ׳׳ל שהפסוק ייתכן ודאי. אינו ותיקונו שיבוש, היא ליידן( לפנינו)ובכ״י שהיא כפי האסמכתא 8
 אשור׳ מלך מפני ה׳ בית הסב החיצונה המלך מבוא ואת בבית בנו אשר השבת מוסף ׳ואת

 ד״ה משה, פני בעל ואילו השבת. מוסך ואת ד״ה העדה, קרבן בעל שהציע כפי יח(, טז, )מל״ב
 יז(. כט, וגו׳)דה׳׳ב ה״ לאולם באו לחדש שמונה ׳וביום הפסוק את הציע הכסא, אולם ואת

חזקיהו. בימי הטיהור פעולת מתיאור — השני ואילו אחז, מעשי מתיאור לקוח הראשון הפסוק
 בארמית׳ זה)אחד( ׳שורש משמעות על מיוסדת ׳סגר׳ בהוראת אחז השם דרשת הלוי א׳׳א לפי 9

(.132 עמ׳ ז. יא, לוויק׳׳ר במהדורתו )ראה
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 מדברים לזה זה קרובים פסוקים שני בשילוב יז-יח( מישעיהו)ה, רצופים פסוקים
לשונה: וזה בא(, יה, )לא,

 לה׳ ׳וחיכיתי הדא: מן לה ]=מביא[ מייתי אחא ר׳ בשם אביי בר יעקב ר׳
 בעולם קשה שעה לך אין — יז( ח, לו׳)יש׳ וקיויתי יעקב מבית פניו המסתיר
ההוא׳ ביום פני אסתיר הסתר ׳ואנכי למשה הקב״ה לו שאמר שעה מאותה

יח(, לא, )דב׳
זרעו׳)שם, מפי תשכח לא ׳כי בסיני לו שאמר לו׳, ׳וקויתי — השעה מאותה

כא(, פס׳
 ילדיו וכי — יח( ח, ה״)יש׳ לי נתן אשר והילדים אנכי ׳הנה ? מועיל את ומה

בני. אותם קורא והיה עליו חביבין שהיו מלמד אלא היו, תלמידיו והלא היו?

 של מפשוטו רחוקה שאינה במשמעות אחא ר׳ קורא מישעיהו הראשון הפסוק את
 התקווה לגודל השעה חומרת שבין הניגוד בהחרפת מועצמת שזו אלא מקרא,

 האסמכתא והוספת בעולם הקשה כשעה הפנים הסתר שעת תיאור לאור :והאמונה
 הנסמכת ישעיהו, של תקוותו שאת ביתר מזדקרת לסיבתה למשה הקב״ה מדברי

 תורה תישכח לא בהוראת זרעו׳ מפי תשכח לא ׳כי למשה ה׳ הבטחת על בדרשה
 לתלמידים, חבה לשון להבעת כמכוונת ילדים התיבה נדרשת השני בפסוק 10מישראל.

 אלא בה׳, האמין רק לא שישעיהו לכך, כראיה הפסוק את הדרשה מציגה זו ובדרך
 אחז, בידי המדרשות ובתי הכנסיות בתי נעילת למרות תלמידים להעמיד המשיך אף

 במעשה בעיקר מתבוננת הדרשה כי אף אחז. של מזימתו את סיכל זאת ובעשותו
 חטא — היחידות שלוש של הרצף אחז. של לחטאו כאישור מוצעת היא ישעיהו,

 אחז, שחידש העברה בשאלת הסוגיה של עניינה את הולם — וסיכולה המזימה אחז,
הבא. לעולם חלקו ממנו נמנע בגללה ואשר

כ

 ומורכב)ראה מפותח 11דרשני מבנה במהלך בבר״ר מאורגנת אחז חטא על היחידה
 ׳ר׳ במאמר: פותח המבנה א(. יד, אמרפל׳)בר׳ בימי ׳ויהי לתיבות המוסב א( נספח

מן בידינו עלה מדרש זה אלעזר: ר׳ בשם ברכיה ר׳ רבה, חייה ר׳ בשם תנחומה

רבה ובוויקרא רבה בבראשית העריכה מעשה

 כבר והלא מישראל להשתכח עתידה שהתורה לומר ׳אם יוחאי: בן שמעון ר׳ לדברי השווה 10
(;113 ׳עמ פינקלשטין, מהד׳ מח, עקב כא(׳)ספרי לא, זרעו״)דב׳ מפי תשכח לא ״כי נאמר
ע״ב. קלח בשבת לזה קרוב ונוסח

 בראשית של העריכה לאופן הערות — בעדן ׳גן מאיר, ע׳ ראה דרשני׳ ׳מבנה המונח להוראת 11
(.310-309 עט׳ במיוחד שם )וראה 330-309 עט׳ )תשמ״ט(, 6-5 בספרות למחקר דפים רבה׳,
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 ויהי התיבה קריאת על המיוסדת הדרשה, 12צרה/ — ״ויהי״ שנ׳ מקום כל הגולה:
 ויהי תיבת של היקרויותיה מאות לאור לכת מרחיקת — הי וי— תיבות כשתי

שבדרשה. החידוש את סותר בפסוקים הנאמר תוכן המקרים שברוב גם מה 13במקרא,
 יונתן, ר׳ בשם רשב״ן[ ]להלן נחמן בר שמואל ר׳ מפי שלאחריה, הדרשה
 ופנויה מיותרת ויהי תיבת ובו בימי, ויהי לצירוף החידוש תחולת את מצמצמת
 :הגולה מן בידינו עלה מדרש זה :יונתן ר׳ בשם נחמן בר שמואל ר׳ ׳אמרu:להידרש

 :נחמן בר שמואל ר׳ ׳אמר :עתה נוסף כך ועל צרה׳. — בימי״ ״ויהי ׳שנ מקום כל
 עצמו רשב״ן במקרא. בימי ויהי הצירוף נמצא פעמים חמש כלומר, הם׳; וחמשה

 מוצע בבר״ר הדרשני המבנה של הראשון החלק אבל החמישה, את מפרט אינו
 ויהי בתיבות הפותח פסוק מוצע מהן אחת כל ובראש אנונימיות, יחידות בחמש
 ׳ויהי כדלקמן: במקרא, הופעתם סדר את הולם היחידות בראש הפסוקים סדר בימי.
 :א( א, יהויקים׳)יר׳ בימי ׳ויהי ;א( ז, אחז׳)יש׳ בימי ׳ויהי ;א( יד, אמרפל׳)בר׳ בימי
א(. א, אחשורוש׳)אס׳ בימי ׳ויהי א(; א, השופטים׳)רות שפט בימי ׳ויהי

 אינה בימי ויהי התיבות זהות פי על אחת בכפיפה הפסוקים חמשת הבאת
 ויהויקים •אחז לבין הנכריים המלכים ואחשורוש אמרפל בין השוני את מטשטשת

 תקופת לבין אינדיבידואליות כדמויות ארבעתם כל שבין השוני את או יהודה, מלכי
 אף הצרה, מקור את לזקוף ניתן שלחובתה מוגדרת דמות אין שבה השופטים׳, ׳שפט

 לבין עם השמדת ניסיון או מלחמה בשל העולם סדרי שיבוש שבין ההבדל את לא
 כולן היחידות: חמש לכל דומה מבנה יש הדרשני במבנה כן, פי על אף רעב. מכת

 השאלה באה לאחריו בימי, ויהי התיבות שבראשו המקראי בטקסט פותחות
 של המשכו — נוסף מקראי טקסט מוצע וכתשובה ?׳, שם היתה צרה ׳ומה הרטורית

לאחר מיד בא היחידות בכל הצרה. נלמדת שממנו אחר, טקסט או הראשון, הפסוק

 הוא הנוסח בר״ר של האחרים כתבי־היר בכל .30 וטיקן כ״י פי על א( כאן)ובנספח מובא הנוסח 12
 נוסח את העדפתי חסרה. יונתן ר׳ בשם רשב׳׳ן של והדרשה צרה׳, — בימי״ ״ויהי שנ׳ מקום ׳כל
 הנוסח הוא זה נוסח )א( :נימוקים שלושה משום יחידה( עדות הוא זה במקרה כי וטיקן)אף כ״י

 יא, פתיחתא רבה באסתר במקבילות וכן כתבי־היד( בכל לא כי )אם בוויק׳׳ר במקבילה
 קריאת על מיוסדת והדרשה הואיל p)ה. י, רבה ובבמדבר ע׳׳ב י במגילה ט, שמיני בתנחומא

 ראיות יש מקום, מכל זה. בנוסח מסורת שהיתה להניח, קרוב המאמר(, בגוף ויהי)ראה התיבה
 מהדורת משה(, כלות בימי ה)ויהי רבתי פסיקתא לדוגמה ראה — בימי תיבת בלי ויהי לדרשת

 נשמטה יונתן ר׳ בשם רשב׳׳ן שדרשת לשער, יותר סביר )ג( ע״ב. י ומגילה ע״ב יט רמא״ש,
מדעתו. הוסיפה מהמעתיקים שמישהו לשער, מאשר הדומות, בשל

 אוגד בתפקיד 467ו־ קרה׳ ׳נעשה, בהוראת 308 פעמים: 775 במקרא נמצאת ויהי התיבה 13
לבינוני. פועל־עזר או שמני במשפט

 ויהי שנאמר מקום ׳כל :כו׳ מסורת זה דבר ד״ה ע״ב, י למגילה בפירושו מהרש״א לדברי השווה 14
 בהו מיותרת ויהי דמלת בימי׳׳ ׳׳ויהי בהנהוה׳ להו דמשמע כו׳ ד לשון שהוא היא מסורת בימי

הי׳. וי למדרש
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 ש... ׳כיון במשפט מסתיימות אחת למעט היחידות וכל ונמשל, משל השני הפסוק
 רק נמצא 4 )ביחידה היחידה שבראש הפסוק לו ומצורף ווי׳, צווחין הכל התחילו
הפסוק(.

 החטאים בין ההבדל הצרות, לחמש שוויון של פן המעניק הדומה, המבנה למרות
 לשים ראוי העריכה במעשה שלענייננו אלא 15לעין, מזדקר הצרות כמקור המוצעים

 שביסודן. המסורות של הראות מנקודת היחידות של באופיין להבדל בעיקר לב
 ממסורות חומריו את שאב הדרשני המבנה שעורך להשערה, יסוד נותן זה הבדל

 אותן ארגן הוא עצמן בפני כיחידות המקורי אופיין על שומר שהוא ועם שונות,
 של והמבני הרעיוני המהלך את שיהלום באופן אחדות בתוספות החדש בהקשר
 כך, הרגילה התיבה במקום הנמשל, בראש בא 1 ביחידה לדוגמה, כך, השלם. המבנה
 ז(, יד, וגו׳)בר׳ משפט׳ עין אל ויבאו ׳וישובו הפסוק לפני הה״ד ההצעה דיבור

אחא: ר׳ מפי הדרשה לו וסמוכה

 בעולם הדין מידת שעשת עין ;שלעולם עינו גלגל לתוך אלא להיזדווג באו לא
לסמותה. מבקשים הן

 בכבשן שלהקב״ה שמו שקידש הוא כתיב, ׳הוא׳ :אחא ר׳ אמר — קדש׳ ׳היא
 בימי ׳ויהי — ווי צווחים הכל התחילו לו, להזדויג ברבריים שבאו וכיון האש,

אמרפל׳.

 המשל בלי (412 עמ׳ ז, )סימן בבר״ר הפרשה בהמשך כלשונה מצויה זו דרשה
 אכן היא אחא ר׳ של שהמסורת נראה, לפיכך וכו׳. שבאו׳ ׳וכיון הסיום ובלי שלפניה

 על המשל את יצר בו עומדים שאנו הדרשני המבנה ועורך עצמה, בפני יחידה
 שהמלכים אחא, ר׳ של החידוש פי על מלך של לאוהבו להזדווג שבאו הברברים
 ׳שקידש גלגל־עין אותו שלעולם׳, עינו גלגל לתוך אלא להיזדווג באו ׳לא הנלחמים

האש׳. בכבשן שלהקב״ה שמו
 את המדרג בנמשל, הוא 5 ביחידה לנמשל המשל בין המלאה ההתאמה מקור גם
 מיוסד אינו כאן הנמשל ואולם חומרה. של עולה בסדר והמן נבוכדנצר פרעה, גזרות

 שלושת מעשי והמשלת העולה, בסדר ארגונם על רק אלא הפסוקים דרשת על
 הדימוי על נשענת בגפנים׳ ו׳מעקר באשכלות׳ ׳מזנב בעולילות׳, ל׳מקטיף השונאים

 המבנה של שהעורך לשער, סביר כך משום לכרם. ישראל עם של הקונוונציונלי
 והנמשל שהמשל גם מה ;יחד והנמשל המשל בה נמצאו שכבר מסורת מביא הדרשני

במה השאלה, על עונים הם הרי ?׳ שם היתה צרה ׳מה השאלה על עונים משהם יותר

 יהודה מלך אחז 2 ביחידה :ליחיד)לאברהם( המתנכלים העולם אומות הם המלכים 1 ביחידה 15
 והחברה זמן, כציון נותר יהויקים 3 ביחידה ;ובקב״ה בנביא לכפור בניסיונו לעמו מתנכל

 נציגי שלושה 5 ביחידה הנענשת! היא הקלוקלת החברה 4 ביחידה גם הנענשת! היא הקלוקלת
ישראל. שבשונאי כקשה מוצג והמן ישראל, לעם מתנכלים לדורותיהם העולם אומות
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 שלא מקבילות 5 ליחידה אין אם גם ולפיכך שבצרות? הקשה המן בימי הצרה הייתה
 הוא והנמשל המשל שמקור להניח, מקום יש השלם, למבנה המקבילות במסגרת
 בימי ׳ויהי לדרשת קשר בלי יג( )ג, מאסתר הפסוק על שנסבה עצמאית, במסורת

שלפנינו. כפי א( א, אחשורוש׳)אס׳
 יחידה בין והישירה הברורה הזיקה הרי בהשערה, להסתפק יש 5 יחידה לגבי אם

 קיומה לאפשרות חד־משמעית עדות היא פתחנו, שבה בירושלמי, למקבילה 2
 שני בין ההשוואה השלם. הדרשני למבנה קשר בלי אחז על המסורת של העצמאי

שינויים: חמישה מגלה המקבילים הטקסטים
 בתי ׳שאחז — אחז השם דרשת לאחר באים בירושלמי והנמשל המשל ]א[

 את להסביר הוא המשל של ועניינו ידוע, כבר אחז של חטאו ולפיכך — וכו׳ כניסיות׳
 מקדם ׳ארם — הצרה ציון לאחר בא המשל בבר״ר אחז. של השטנית תכניתו רזי

 במהלך ראשון כשלב מוצעת אחז מזימת וכך — יא( ט, מאחור׳)יש׳ ופלשתים
ישראל. בתולדות קשה שעה לאותה שגרם האירועים

 המשל מפתיחת פדגוגו׳)בהבדל לו שנזדווג מלכים ב׳לבן בבר״ר המשל פתיחת ]ב[
 שפקדה בצרה בבר״ר 2 יחידה של עניינה את הולמת בן׳( לו שהיה ׳למלך בירושלמי,

מלכים. לבן הנמשל ישראל, עם את
 רוח נביאים, חכמים, גדולים, קטנים, נמנים בירושלמי הנמשל של השני באיבר ]ג[

 ובאים נזכרים, האחרונים שני אין בבר״ר מדרשות! ובתי כנסיות בתי הקודש,
 תשומת את ממקד השינוי חכמים(. וזקנים)לאחר גדולים( תלמידים)לאחר במקומם

 הולם והוא שכינתו, להשרות לקב״ה הגורמת הרוחנית, הפעילות כשיא בנביאים הלב
חז״ל. תקופת את מאשר שלפנינו, המהלך דן אכן שבה אחז, תקופת את יותר

 ועל טז(׳, ח, בלימודי״)יש׳ תורה חתום תעודה ״צור ׳הה״ד נוסף המשל לאחר ]ד[
 בתי שאחז אחז? שמו נקרא ׳למה אלעזר: ר׳ בשם הונא ר׳ דברי מוסבים זה פסוק

 לאפשרות, רומזת אחז מעשה לבין הפסוק בין ההתאמה מדרשות׳. ובתי כניסיות
 שלפנינו בהוראה הפסוק נדרש אכן הירושלמי מנוסח הפסוק של היעדרו שלמרות

 ואולי — תורה לימוד מניעת במובן ולמודי תעודה סגר נעל, במובן וחתום צוד—
 ונמשלו המשל הוראת על שומר השינוי מקום מכל 17שלפנינו. לרצף ישיר קשר בלי

 מישעיהו הפסוק לדרשת אחז השם דרשת בין הדוק קשר יוצר אחז, למעשה כהסבר
 הדרשה, אחא: ר׳ בשם אבא בר יעקב ר׳ מפי הדרשה של תפקידה את ומשנה

 הטענה לתוקף כראיה מוצעת אינה כבירושלמי, המקורית הוראתה על השומרת
של חדשה קריאה על המיוסד רצף של אינטגרלי חלק היא אלא אחז, מעשה בדבר

.129-128 עט׳ תשכ״ג, ירושלים בארץ־ישראל, ויוונות יוונית ליברמן, ש׳ ראה 16
 תורה חתום תעודה ״צור שנאמר התורה, את וחתם העבודה את בטל ׳אחז לדוגמה: ראה 17

 בתי וחתם התורה את שבטל באחז מוצא את ׳וכן ע״ב(; קג טז(׳)סנהדרין ח, בלמודי״)יש׳
טו(. תצוה בלמודי״׳)תנחומא תורה חתום תעודה ״צור שנאמר הספרים,
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רבה ובוויקרא רבה בבראשית העריכה מעשה

 )א( :שלבים בשלושה אחז שבימי בצרה התבוננות ומציע מישעיהו הפסוקים שלושת
 את ישראל מעם מנע אכן אחז )ב( והנמשל(; הלימוד)המשל שערי לסגור זמם אחז

 להעמיד הצליח ישעיהו )ג( אחז(; השם ודרשת הראשון ללמוד)הפסוק האפשרות
האחרים(. הפסוקים שני על )הדרשה הלימוד בתי סגירת אף על תלמידים

 במבנה היחידות כאחת אחז יחידת ארגון בעצם הוא ביותר הקובע השינוי ]ה[
 ואילו הפרטי, לעונשו כסיבה אחז של חטאו את מציגה היחידה בירושלמי :החדש
 בימיו, העם את שפקדה הקשה הלאומית לצרה כהסבר מוצג עצמו חטא אותו בבר״ר

כאדם. החוטא אחז של לגורלו רמז כל ובלי
מסקנות: שלוש להסיק ניתן בבר״ר לטקסט בירושלמי הטקסט מהשוואת

 שלהן, מסוים ומעיבוד המסורות של שונה מארגון נובעים השינויים חמשת (1)
שונות. מסורות שתי של קיומן על בהכרח מעידים ואינם

 של תוצאה הוא השינויים מקור הקשרו, את הולם מהטקסטים אחד וכל הואיל (2)
העריכה. מעשה

 ממיקום ואולם אחז. בימי הלאומית הצרה את להציע מצליח בבר״ר הרצף (3)
 המבנה בין הפער מזדקר 2 יחידה בסיום וכר כניסיות׳ בתי שאחז ׳וכיון המשפט

 לפיכך אחז. על המסורת של העצמאי אופייה לבין היחידות( חמש בכל הזהה)החוזר
 לעניינו, אחז על המסורת את התאים בבר״ר הדרשני המבנה שעורך האפשרות,

 ועיבד השלם המבנה את הכיר הירושלמי שעורך האפשרות, מן יותר סבירה נראית
 שימש שהירושלמי לכך, מוצקה ראיה זו אין עניינו. את שיהלום כדי ממנו חלק

זו. אפשרות להפריך אי־אפשר אבל לבר״ר, כמקור
 פותח הוא ברור: מבני ארגון ב לחלק גם א חלק של הברור המבני לארגון במקביל

 צרה משמש ״ויהי״ שנ׳ מקום ׳כל יוחנן: ר׳ משם אבא בר׳ שמעון ר׳ של במאמר
 בה׳. כיוצא שמחה אין — שמחה ואם בה! כיוצא צרה אין — צרה אם ושמחה.
 מצד א, חלק של המפורט המהלך בכל תומך בלבד, ויהי תיבת על המיוסד המאמר,

 בימי התיבה חשיבות את המבליטה חדשה, הבחנה מוסיף הוא אחר ומצד אחד,
 מקום ׳בכל רשב״ן: של ערעורו מובא זו הבחנה על הגולה. מן שעלה מדרש באותו

 של ב חלק רשב״ן של המאמר מבנה לאור שמחה׳. — ״והיה״ ;צרה — ״ויהי״ ׳שנ
 הרישא את במבחן מעמידה הראשונה היחידה יחידות. משתי בנוי הדרשני המבנה

 קושיה כל קושיות. שמונה מארגנת 1 יחידה הסיפא. את — והשנייה עמדתו, של
 שלפיו פסוק, ומציעה לו[ הקשו בהוראת לו, ]=השיבו ליה׳ ׳אתיבון בלשון פותחת
 אחד כל שכן במקרא, המפורש הכתוב במבחן עומדת אינה רשב״ן קביעת כי נראה,

 שמונה כל על חיובי. לכאורה הוא בפסוק והמסופר ויהי, בתיבת פותח מהפסוקים
 שמחה׳ אינה היא ׳אף׳[ אחת ופעם ׳עוד׳, ]או ׳עדיין בלשון רשב״ן משיב הקושיות
 בה. כרוכה שהייתה צרה בשל השמחה של אי־שלמותה את המסביר נימוק, בתוספת

 לאחר הראשונה ובתשובה כאסמכתא, פסוק משולב התשובות מן בשתיים רק
מסתיים הוא וגם סימון, בר׳ יהודה ר׳ מפי קצר דרשני סיפור נוסף רשב״ן תשובת
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 דידך׳ אמור דידן, ׳אמרינן האנונימיים המקשים מציעים השנייה ביחידה בפסוק.
 שבכל שיטתך. על להשיב לנו שיש מה ׳אמרנו כלומר, שלך(, אמור שלנו, )=אמרנו

 משמש ״והיה״ ׳שנ מקום שבכל ראייתך אתה אמור צרה משמש ״ויהי״ שנ׳ מקום
 פסוקים בחמישה רשב״ן משיב כך על וכו׳(. ליה אמ׳ ד״ה יהודה, שמחה׳)מנחת

 היחידה לעתיד. הצפוי בטוב מדברים וכולם והיה בתיבה פותחים שכולם רצופים,
 והיה הוראת קביעות בעניין רשב״ן של קביעתו על להקשות נוסף בניסיון מסתיימת

היא: התשובה כך ועל כח( לח, ירושלם׳)יר׳ נלכדה כאשר ׳והיה הפסוק פי על

 שטר ]= אפיכי ישראל נטלו ביום שבו היית, שמחה היא עוד להם: אמר
 גדולה אפיכי נחמן: בן שמואל ר׳ דאמ׳ עוונותיהם, מחילה[ בהוראת פירעון

 לא ציון בת עונך ׳תם — המקדש בית שחרב ביום עונותיהם על ישראל נטלו
כב(. ד, להגלותך׳)איכה יוסיף

ג

 בין ההשוואה את שנציע לפני אך ז, יא, בוויק״ר בא חלקיו שני על הדרשני המבנה
 לעיל שהוצגו השאלות שלוש את נבחן ממנה, ללמוד שניתן מה ואת הטקסטים שני

בבר״ר. המצוי לאור ״ר ויק של העריכה מעשה בדבר
 ובצורה בתוכן שלמות חטיבות אותן מסוג שהוא בבר״ר, הדרשני המבנה האם (1)

 עורך של הישענותו על מעיד — בוויק״ר גם נמצא הוא וכאמור — היינימן שמציין
 להניח, סביר אחד מצד בציבור? שבעל־פה במסורת שמקורה חטיבה על בר״ר

 כגון בציבור, הושמעו הדרשני במבנה המאורגנות הבודדות המסורות מן שחלק
 והנמשל המשל או (,5 שונאים)א, שלושה לו ונזדווגו כרם לו שהיה המלך על המשל

 מעידה וכו׳ בידינו׳ עלה מדרש ׳זה הדרשה בראש המסירה שלשלת (.2 אחז)א, על
 ובהקשרים מגוונות בנסיבות נאמרה זו שמסורת וייתכן המסורת, של תפוצתה על

 אחר, מצד בציבור. הדרשה במסגרת גם היה הנסיבות מן שחלק לוודאי וקרוב שונים,
 לנמענים כמכוון דומה הלאקוני ניסוחם ועל ודקדוקיו פרטיו ריבוי על השלם הרצף

 על לעמוד הם יכולים ולדקדוקיה לפרטיה המקרא במסורת בקיאותם על שנוסף
 : 2 יחידה א, בחלק הדרשה לדוגמה, כך, דבר. מתוך דבר ולהבין הלשון דקויות
 אומר )בבר״ר( בה׳ ׳שכתוב הלאקוני הרמז שבמקום בירושלמי. הניסוח אפילו

 לא, פרק דברים של המלא ההקשר של ידיעה מחייב למשה׳, הקב״ה לו ׳שאמר
 לו ׳שנזדווגה (1 רשב״ן)ב, תשובת או ;הדרשה משמעות על לעמוד קשה ובלעדיה

 (,1064,1062 עמ׳ ד, ג, פז, ז)בר״ר לט, לבראשית בדרשה שמקורה הדוב׳, אותה
 אומרם, בשם הדברים הבאת ובנוסף. הדוב. היא פוטיפר שאשת ברור לפיה ורק

 מסורות צירוף על מעידה קליטתו, על ומקשה הרצף את קוטעת קרובות שלעתים
אותה במהלך אחא ר׳ השם על החזרה שלפנינו: העריכה בשלב שונים ממקורות
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ת העריכה מעשה שי א רבה בברא קר בווי רבה ו

 הרביעי( מהדור סימון)אמורא בר יהודה ר׳ מפי (1 הדרשני)ב, הסיפור ; (1 דרשה)א,

 בר שמואל ׳דאמר הוספת השלישי(! מהדור רשב״ן)אמורא מתשובת כחלק בא

 הולמת משהיא יותר הרצף שעריכת דומה, (.2 )ב, האחרונה תשובתו על נחמן׳
 באופיין לפגוע בלי המסורות את ולקבע לשמר מכוונת היא בעל־פה דברים השמעת

 לאור עומדת. היא שבו החדש להקשר כהארה להציען בזמן ובו עצמאיות, כיחידות
 וגם המדרש בבית גם שמקורן מסורות משמר שהמדרש נראה, שלפנינו הרצף

 יש במדרשים לידינו שהגיעו כפי המסורות צירופי את אם ספק אבל בציבור, בדרשות

בציבור. הדרשנים של לזכותם לזקוף
 :היא ובניסוחו הדרשני המבנה בעריכת בר״ר עורך של מעורבותו בדבר השאלה (2)

 או למדרש, להביאה בחר רק והוא ערוכה במסורת לו נמצא שהוא כפי המבנה האם

 המונח חד־משמעית. תשובה אין זו שאלה על הראשון? העורך הוא בר״ר שעורך
 אחד, אדם של עבודתו פרי אינה שהעריכה מאוד, ייתכן מעורפל. מונח הוא ׳עורך׳

 כמסמן ׳עורך׳ למונח נתייחס אם אחד. משלב יותר בן בתהליך נוצרה שהיא ואפשר

 בקובץ מעיון עולה שהוא כפי העריכה מעשה שמאחורי כוללת רשות אותה
 הפסוק של בהקשר נוצר שלפנינו הדרשני המבנה האם השאלה! תהיה הספרותי.

 תשובה אין כך על שגם להודות, יש אחר? בהקשר או א(, יד, אמרפל׳)בר׳ בימי ׳ויהי

 שכבר שבירושלמי, והיחידה הואיל :הוא שעיקרו דעת, שיקול רק אלא וחלקה, חדה
 והואיל שלפנינו! במבנה תלויה בלתי יחידה היא אחת, ממסורת יותר של רצף בה יש

 דרשה הוא הנמשל האחרות היחידות בשלוש (5 אחשורוש)א, על היחידה ולמעט
עצמאית מסורת משקפות הן אם ספק ולכן (4ו־ 3 )א, פסוק רק או (2 )א, קצרה

 בהקשר או מבראשית הפסוק של בהקשר או להיווצר המבנה של א חלק היה יכול —
 הפסוק על המוסבת היחידה דווקא לעיל, ראינו שכבר כפי אבל מאסתר. הפסוק של

 הוא הנוכחי, המבנה את במובהק סותר אינו אם שגם עצמאי, אופי מגלה מאסתר

 היא, יותר הסבירה שההשערה אפוא, יוצא תלוי. בלתי בהקשר מקורה על מעיד
 א חלק את לראשונה שערך הוא מבראשית הפסוק היה עניינו שעיקר מי שדווקא

בבר״ר. הנוכחית בצורתו
ב א חלק בין החיבור  שמעון ר׳ דרשת שכן א, חלק של עניינו את להפליא הולם ל־

 פי על אף א. חלק של הפותחת הדרשה את ומאירה משלימה יונתן ר׳ משם אבא בר׳

 חוליית־חיבור להיות הוא הדרשני במבנה זו דרשה של תפקידה שעיקר ברור, כן
 החיבור מבראשית. הפסוק את כלל מזכיר אינו יחידותיו שתי על זה וחלק ב, לחלק

 הדרשני המבנה שעורך אחת, מסורת הן כי מעיד ב בחלק היחידות שתי בין ההדוק

 בהיסטוריה המלכים מלחמת במשמעות עיונו את להשלים כדי להביאה בחר השלם
 הדרשני הסיפור הוספת רק לא עריכה. סימני מגלה זו מסורת ואולם ישראל. עם של

 מעלה, רשב״ן תשובות בחינת גם אלא לעיל, שהוזכר סימון, בר׳ יהודה ר׳ מפי

 במקרא הכתוב על נסמכות מהן חלק אחד. מעור עשויים אינם והתשובות שהסיפור
וכגון ב, י, וי׳ פי על ואביהוא׳ נדב מת ביום ׳שבו דרשה)כגון בלי גם אך מובאה, בלי
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 חז״ל)כגון מסורות על נסמך אחד וחלק ו(, ז, יהו׳ פי על שמלותיו׳ לקרוע ׳שצרך
 ]ראה המקדש׳ בית בבניין ׳שנגנז וכגון לעיל[, ]השווה הדוב׳ אותה לו ׳שנזדוגה

 אהל נגנז ראשון בית ׳משנבנה :229 עמ׳ ליברמן, מהד׳ א, יג, סוטה תוספתא

 אחרים במקומות בבר״ר החוזרים חלקים יש מהתשובות באחדות כן, כמו מועד׳[(.
 ר׳ בפי נמצאת וכו׳ בראשית׳ ימי לששת שנברא מה ׳שכל התשובה לשון: באותה

 הפותחים הפסוקים סדרת (;95 ׳עמ ו, )יא, אחד לפילוסופוס כתשובה הושעיה

 בשלום ׳ושבתי לפסוק לוי ר׳ בשם דסיכנין יהושע ר׳ מדרשת כחלק חוזרת ב׳והיה׳
 ועשאה שלאבות סיחתן הקב״ה ׳נטל :כא( כח, לאלהים׳)בר׳ לי ה׳ והיה אבי בית אל

לאלהים״ לי ה׳ ״והיה אמרת אתה ליעקב: הקב״ה לו אמר שלבנים. לגאולתן מפתח

 הזה: בלשון אלא נותנן איני לבניך נותן שאני ונחמות וברכות טובות כל חייך, —
 הפסוקים ארבעת ונוספים ;ח(׳ יד, מירושלם״)זב׳ חיים מים יצאו ההוא ביום ״והיה

 לניסוח חד־משמעית ראיה משום בדוגמאות אין אם וגם (.803 עמ׳ ו, האחרים)ע,

 המקומות בניסוח העורך של למעורבות עדות הם בוודאי במקומנו, רשב״ן דברי
 בבר״ר לטקסט בירושלמי הטקסט בין שההשוואה גם מה במדרשו; המקבילים

 בשם דרשות ואפילו העריכה, בשלבי שינויים עבר עצמו טקסט שאותו מעידה,
ממש. לשון באותה נשמרו לא אומרן

 האם פרשני: כמדרש בר״ר של העריכה מעשה בדבר היא השלישית השאלה (3)

 מגמה כל בלא הפסוקים סדר פי על המסורות את ליקט בר״ר שעורך ההשקפה, נכונה
 את שנייחס בין בראשית? ספר לפסוקי פרשניות הערות של רצף ליצירת מעבר ברורה

 לו נמצא שהרצף בהשערה, שנסתפק ובין בר״ר לעורך הדרשני המבנה של הרצף

 שכל ההשקפה את סותרת הרצף כל את להביא שהבחירה ברור, שלפניו, במסורת
 היה יכול העריכה, מגמת זו הייתה לו פרשניות. הערות של רצף ליצור היה עניינו

 — המוצא מפסוק הטקסט נמעני את המרחיקות — שבמבנה היחידות רוב על לוותר

 18לצרה, האסמכתות בצירוף בימי ויהי שבראשם הפסוקים חמשת בהבאת ולהסתפק
 על לעמוד כדי אמרפל. ימי הוא שעניינה א, בחלק 1 יחידה את להביא היותר ולכל
 המספר בבראשית, יד פרק פי על — בנה בר״ר שעורך לב, לשים ראוי העריכה דרך

 —אחיו בן לוט של בשבי נפילתו בשל בה אברהם של ומעורבותו המלכים מלחמת על

 קצרות האחרונות הפרשות ששתי ובעוד מג! מב)מג(, מא)מב(, פרשות: שלוש

 עם ביחסיו והשנייה לוט בהצלת אברהם של הפעיל בחלקו האחת ומתמקדות
עצמה המלכים מלחמת הוא מא)מב( פרשה של הכובד מרכז סדום, מלך מלכיצדק

צער! לשון אלא אינו ״ויהי״ שנאמר מקום כל לוי: ר׳ ׳אמר :ה י, רבה בבמדבר שנמצא כפי 18

רעב! היה — א( א, שפט״)רות בימי ״ויהי המן! היה — א( א, אהשורוש״)אם׳ בימי ׳׳ויהי

״ויהי :ב( פס׳ וגו׳)שם האדם״ בנות את האלהים בני ״ויראו — א( ו, האדם״)בר׳ החל כי ״ויהי

ודרך ע׳׳ב. י מגילה עוד וראה וכו׳. ב(׳ פס׳ מלחמה״)שם ״עשו — א( יד, אמרפל״)שם בימי

וביהויקים. באחז המדברים הפסוקים נמנו לא אלה מאוחרות מסורות בשתי אגב,
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שית העריכה מעשה א רבה בברא קר בווי רבה ו

 חלקים שלושה בן שהוא השלם, הדרשני המבנה ישראל. עם בתולדות ומשמעותה

 נדון לא ולכן בוויק״ר, מקבילה אין — 409-408 עמ׳ ד, סימן — השלישי )לחלק

 טעון אינו עצמו הפסוק)שבפני את מפרש אינו מהפרשה, 50%כ־ ותופס זו( במסגרת

 אמרפל ימי את המאיר מקיף. רעיוני־היסטורי הקשר פיו על בונה אלא פירוש(,
 לארבעה מלכים חמישה בין מלחמה זו הייתה לא חדש: באור המלכים ומלחמת

 שכל מלחמה אלא אחיו, בן שביית בשל במקרה אליה נקלע שאברהם אחרים, מלכים

האומה. לאבי התנכלות באמצעות ישראל עם בחירת את לשבש ניסיון עיקרה

ד

 לא שינויים יש במהלכו‘אבל שבבר״ר, מבנה אותו הוא בוויק״ר הדרשני המבנה

 בשני המקבילים הטקסטים בכל חוזרים אחרת, או זו במידה השינויים, מעטים.

קטגוריות: לשש למיינם וניתן המדרשים,
 צוינו הן א שלפנינו)בנספח במבנה התוספות כל טקסט. יחידות הוספת (1)

 בבר״ר, במבנה הנמצאים והיחידות החלקים במסגרת מאורגנות מודגשות( באותיות

:סוגים שלושה בהן להבחין ואפשר

 בלבד. רטוריות הדגשות הן אלא חדש, מידע בהן אין רטוריות: הוספות )א(

 ! (1 לו׳)א, להזדווג ברברים ׳באו נוסף לו׳ להזדווג ברברים שבאו ׳וכיון לפני כגון:
 מדרשות׳ ובתי כניסיות בתי ונעל עמד י עשה ׳מה נוסף וגו׳ תעודה׳ ׳צור הפסוק לפני

 ׳ר׳ ההיגד נוסף ורבנן סימון בר יהודה ר׳ בשם ברכיה ר׳ של הדרשות לפני (;2 )א,
 פרעה, בעניין הפסוקים שלושת לפני (;4 ורבנן׳)א, סימון בר יהודה ר׳ בשם ברכיה

 מזנב ׳התחיל בעוללות׳, מקטף ׳התחיל סדר( אותו )לפי נוסף והמן נבוכדנצר

(.4 בגפנים׳)א, מעקר ׳התחיל באשכולות׳,
(p משפט או איבר אותו במסגרת מאורגנות אלה הוספות :משלימות הוספות 

 ״וישובו ׳הה״ד :כגון מסוימים, מידע פרטי שם הנאמר על ומוסיפות בבר״ר, שנמצא
 ״ונברכו בו וכת׳ היה, הקב״ה שלמלך אוהבו אברהם ׳כך בוויק״ר: נוסף וגו׳ ויבאו״

 ונזדווגו כשדים באו כולו, העולם לכל ניזקק הקב״ה היה ובשבילו ג(, יב, בך״)בר׳

 ׳וכיון התיבות לאחר (;1 שהיה׳)א, כמות בעולמו נזקק הקב״ה שאין ווי אמרו: לו,
 ששלוחו ׳מה המשפט לאחר 5 (4 לקח׳)א, והמן מכר שאחשוירוש ׳הכל, נוסף שראו׳

 שלא עשה מישראל אחד כשהיה ׳כך :נוסף לו׳ עשינו לנו לעשות מבקש שלמלך

 אתם הקב״ה: להם אמ׳ לדיין, עושה לנשפט לעשות צריך הדיין שהיה מה כהוגן,

 ואיזה בו, לעמוד יכולים אתם שאין דבר עליכם מביא הנני שפטיכם? את מבזים

 הנובעים פערים וממלאות הטקסט את מרחיבות ההשלמות (.5 רעב׳)א, זה—זה
חדשות. יחידות בבחינת אינן הן אך בבר״ר, הטקסט של מהלאקוניות

 בהבדל אבל במבנה, יחידות אינן אלה הוספות גם :חדשים איברים הוספת )ג(

לפסוק הדרשות לשתי לדוגמה: בבר״ר. מצוי שאינו איבר תוספת הן הקודם מהסוג
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 קושיות שמונה במקום דרשות; שתי נוספות טז( כד, )מל״ב נבוכדנצר בעניין
 דוד׳ ׳ויהי על קושיה נוספה האחרונה הקושיה לפני — תשע בוויק״ר יש לרשב״ן

יד( יח, וגו׳)שמ״א
ת (2)  במהלך חלופי. טקסט בא בבר״ר נתון טקסט במקום טקסטואליות. חלופו

כדלקמן: חלופות ארבע יש בוויק״ר המבנה

 בוויק״ר נמצאים אחז בעניין הנמשל של השני באיבר ונביאים זקנים במקום )א(

(.2 מדרשות)א, ובתי כנסיות ובתי תורה
(p של הראשונה התשובה לאחר — סימון בר׳ יהודה ר׳ מפי הדרשני בסיפור 

 לצדיקים האור לגניזת כאסמכתא המובא יה( ממשלי)ד, הפסוק במקום — רשב״ן

 טו( לח, אורם׳)איוב מרשעים ׳וימנע הפסוק פסוקים: שני בוויק״ר יש לבוא לעתיד
 צז, וגו׳)תה׳ לצדיק׳ זרוע ׳אור והפסוק הרשעים, מפני האור לגניזת כאסמכתא מוצע

ב, בגן האור לגניזת כאסמכתא מוצע יא( (.1 עדן)
 ביום ׳שבו בוויק״ר נמצא שמלותיו׳ לקרוע ׳שצרך במקום השביעית בקושיה )ג(

.1 וכו׳)ב, שלסנהדרין׳ כרובה ששקול יאיר, נהרג )

 ולוויק״ר)ב, לבר״ר משותפים שניים רק ב׳והיה׳ הפותחים הפסוקים מחמשת )ד(
2.)
 דוגמאות מספר להלן שונה. בסגנון נאמר עצמו עניין אותו סגנון. שינויי (3)

 מאליו׳ מת ׳הוא — מעצמו׳ מת ׳הוא :מוויק״ר( והשני מבר״ר, הוא הראשון )הנוסח

 אותה ׳נטלו (;2 מיתה׳)א, מתחייב ׳נמצאתי — מיתה׳ מתחייב אני ׳הרי (;2 )א,
 לעקור ׳ביקש (;3 אותן׳)א, ושרפו אותן וקראו ׳עמדו — אותה׳ ושרפו אותה וקראו

(.4 בוויק״ר ; 5 שלישראל׳)א, ביצתן לקעקע ׳ביקש — כולה׳ הגינה כל את

ובוויק״ר חמישית, היא בבר״ר אחשורוש יחידת היחידות. סדר שינוי (4)
רביעית. —

אלעזר ר׳ שינויים: שני יש בה דנים שאנו בדוגמה החכמים. בשמות שינוי (5)
 אלעזר ר׳ בוויק״ר הוא — הראשונה הדרשה שלפני המסירה בשלשלת האחרון —

 בטקסט המקומות בוויק״ר)בכל נמצא בבר״ר נחמן בר שמואל ר׳ במקום המודעי;

ישמעאל. ר׳ רק או נחמן בר ישמעאל ר׳ זה(
 ואילו א(, מבראשית)יד, פסוק על מוסב המבנה בבר״ר המוצא. טקסט שינוי (6)

א(. )ט, מוויקרא פסוק על מוסב בוויק״ר

ה

 הנוסח את ויק״ר עורך הכיר האם היא: השינויים סוגי כל לגבי המרכזית השאלה
 שהשינויים או השינויים, כל את שהכניס והוא וכצורתו, כלשונו בבר״ר הערוך

 ממקור ויחידותיו חלקיו על המבנה כל את שאב ויק״ר שעורך כך, על מלמדים

משתי אחת שכל להודות, יש השינויים. את לזקוף יש זה עלום מקור ולזכות בעל־פה,
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ת העריכה מעשה שי א רבה בברא קר בווי רבה ו

 שנטלו החופש מידת לגבי הן עקרונית בתפיסה מסוימת במידה נעוצה התשובות

 לגבי הן ידם מתחת שיצא הטקסט על חותמם להטביע המדרשים עורכי לעצמם

 מלהתערב נמנעו המדרשים שעורכי להנחה, שנוטה מי בעל־פה: מסורת של האופי

 שנמצאו כפי צורה ובאותה לשון באותה אותן קיבעו והם ובעיבודן המסורות בניסוח

 דרשן כל שבה בעל־פה, המסירה בתהליך השינויים סיבת את יראה ממילא להם,

 מורכב ארוך, שטקסט ספק שמטיל ומי המשתנות; הנסיבות לאור הדברים את גיוון

 לייחס ייטה ממילא בעל־פה, להשמעה ניתן הנוכחי הדרשני המבנה מסוג ומפורט
 נעיין חד־משמעית להכרעה העקרוני הקושי למרות העריכה. למעשה השינויים את

 המבנה של שונה במסורת מקורן אם לבחון וננסה לעיל שצוינו הקטגוריות בשש
בבר״ר. לפניו שמצא בטקסט ויק״ר עורך של מהתערבותו נובעות שהן או השלם,

 ובין כך בין בבר״ר. השמטה או בוויק״ר הוספה הן הרטוריות ההוספות כל (1)
 הטקסטים בכל מעיון שונה. מסורת מאשר יותר עריכה סגנון משקפות הן כך

 מאשר רטורית לאקוניות ליתר נוטה בבר״ר העריכה שסגנון לקבוע, ניתן המקבילים

 וחזרות רטוריות שאלות אלמוני, ור׳ פלוני ר׳ ההיגד מסוג הוספות בוויק״ר. הסגנון
בבר״ר. מאשר יותר בוויק״ר שכיחות היגד או משפט אותו על

 איברים והוספת מידע פרטי השלמת — האחרים ההוספות סוגי שני
 ביחידות הנמשלים הרחבת לגופה. הוספה כל לגבי דעת שיקול מחייבים — חדשים

 לא מקום שמכל מסורת או בעל־פה מסורת הכרת משקפת שהיא ייתכן 3 וא, 1 א,

 מדרשה נובעים המורחבים הנמשלים אם גם ואולם ויק״ר. לפני לידינו הגיעה
 בציבור. בדרשה השלם המבנה כל של למקורו עדות זו אם ספק בציבור, בעל־פה

 שהמדובר ברור ההקשר מן שבהם במדרשים מקומות שבאותם לב, לשים ראוי
 דרש אבהו דר׳ בריה זעירא ׳ר׳ :כגון קצרה, היא עצמה הדרשה ‘9ציבור בפני בדרשה

 ״וירא״ ז( א, הכא)בר׳ מן לאורו? שיאותו עד הנר על מברכין שאין מנין בקיסרין:
 כל על ]מרדכי[ חיזר אחת פעם יודן: ר׳ ׳אמד (;22 ׳עמ ו, ג, ״ויבדל״׳)בר״ר

 ר׳ בשם אבהו ר׳ ברכיה, ר׳ הוא. מניקה והיה מינקת לאסתר מצא לא המניקות,

 ציבורה׳ גחך אבהו ר׳ אותה[ ]כשדרש כדדרשה מניקה. והיה חלב לו בא אלעזר:
 4 א, ביחידה הדרשות שתי הוספת את בודקים אם כן, כמו (.275 עמ׳ ח, ל, )בר״ר

 חלבו ר׳ בשם ברכיה ר׳ — שם בשינוי כי כלשונה)אם שהתוספת מתברר, בוויק״ר
 לפנינו נמצאת בבר״ר הנמצאות הדרשות שתי ועמה יהודה( ר׳ בשם במקום

ט א, וסנהדרין ע״א( )מ ה ו, נדרים בירושלמי  בירושלמי ההקשר לאור ע״א(. ב)י

כד, והמסגר׳)מל״ב ׳החרש התיבות קריאת נמצאת הדרשות ארבע כל שביסוד נראה,

 עמ׳ )תשמ״ו(, 3 בספרות למחקר דפים במדרשים׳, ״X רבי ׳׳דרש ׳הוראת מאיר, ע׳ ראה 19

218-209.
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 פי על בבבל. עדיין לשבת הממשיכים והם 20נבוכתצד, שהגלה לחכמים כמכוונת טז(

 ושתי החכמים, מספר על דעות שתי מציגות הראשונות הדרשות שתי זו קריאה
 עם של היפוכו חכמים, לתלמידי כבוד חברים)תואר — החכמים מעמד על האחרונות

 שהוא כפי שהמקור דומה, וחשובים(. שרים כלומר מועצה, בולוטין)חברי או האח(
 בשתי הסתפק בבר״ר המבנה שעורך ובעוד העורכים, לשני מוכר היה בירושלמי

 ההגליה, לחומרת רלוונטי בעיניו נראה הכמות היבט שרק משום הראשונות הדרשות
 מהירושלמי טקסט שילוב של התופעה מקום, מכל הארבע. כל את שילב ויק״ר עורך

 הדוגמה פי על עליה העיר אלבק וכבר חד־פעמית, אינה לבר״ר מקביל טקסט במהלך

(:1 טקסט ב, בנספח )ראה א לו, ״ר ויק של

 החלק אבל וד׳, ג׳ ע״ז פ״ב חגיגה בירושלמי הוא המאמר מן הראשון החלק

 בסוגית לראות אפשר ולהיפך א[. פרשה ]סוף ספ״א ב״ר עפ״י הוא השני
 אבל [,10 טקסט ב, נספח ]ראה ה׳ פכ״ב הב״ר בסגנון שהיא ו׳ בפ״ט הלכה

עיי״ש. ג׳ ע״ב פ״א מגילה בירושלמי המקור עפ״י לבסוף ובהוספה בשינוי

שלמי שהשתמש להוציא יש מזה  ועוד רבה בבראשית וגם בירו

21אחרים. במקורות

 מדין שונה הטקסטואליות החלופות דין אין שלפנינו השאלה לעניין (2)
 מעניינת עדות היא 2 א, ביחידה החלופה לגופה. חלופה כל לבדוק ויש ההוספות,

 רוח הנמשל של השני באיבר חסרים שבו בבר״ר, הנוסח לעומת :אלבק של להבחנתו
 נמצאים בוויק״ר הירושלמי, בנוסח הנמצאים המדרשות ובתי הכנסיות ובתי הקודש

 ובתי תורה באים ובמקומם והנביאים הקודש רוח חסרים אבל בבר״ר, כמו התלמידים

 לוויק״ר, הקודמים הטקסטים בשני נזכרת אינה והתורה הואיל מדרשות. ובתי כנסיות
 כולה היחידה של הדמיון ואולם תלויה! בלתי מסורת שלפנינו לטעון, לכאורה ניתן

 וכל מלא, כמעט הוא לעיל( עמדנו לירושלמי בר״ר בין השינויים בבר״ר)על ליחידה

 פעמים. שלוש עליה ובחזרה מדרשות׳ ובתי כניסיות ׳בתי בתוספת מתמצה ההבדל
ישיר. דיבור במהלך נמצאות שהן בכך, הוא ב בחלק החלופות לשלוש השווה הצד

 אדם בני עושים גבורה מה וכי — טז( כד, מלחמה״)מל״ב עושי גבורים ״הכל, :הדרשה השווה 20

 אלא בשלשלאות? והנתונים בזיקים זקוקים אדם בני עושים מלחמה ומה בגולה, ההולכים

 ונותנים נושאים שהיו — מלחמה״ ״עושי ...;שנאמר כעניין תורה, גבורי אלו — ״גבורים״

 והכל מדבר אחד — ״חרש״ אלף״; והמסגר ״החרש ואומר ...שנאמר תורה, של במלחמתה

 מהד׳ שכא, האזינו )ספרי ,הימנו ולומדים לפניו יושבים הכל — ״והמסגר״ שותקים;

שם(. הרשומות ובמקבילות 370 ,עמ פינקלשטין,

שה ,עמ (,6 הערה )לעיל ,רבה ויקרא ׳מדרש אלבק, ,ח 21  מרגליות)לעיל במקור(. לא-לב)ההדג

x ,עמ (,6 הערה x i i- x v in, לעיל. 6 בהערה הנאמר וראה אלבק; של מסקנתו על חולק
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שית העריכה מעשה א רבה בברא קר בווי רבה ו

 במקום האנונימיים: למקשים רשב״ן של השביעית לתשובה בחלופה נעיין לדוגמה

 יאיר נהרג ביום ׳שבו בוויק״ר: נמצא שמלותיו׳ לקרוע ׳שצרך הקצרה התשובה

 איש״)יהו׳ וששה כשלושים העי אנשי מהם ״ויכו הה״ד שלסנהדרין, כרובה ששקול
 בר יודן ר׳ אמ׳ איש״; וששה ״כשלשים אלא כאן, כת׳ אין וששה שלשים — ח( ז,

 מנשה)אמורא בר יודן ר׳ ודרשת הואיל שלסנהדרין׳. כרובה ששקול יאיר, זה :מנשה
 וקשה והואיל שלישי(, רשב״ן)דור מתשובת חלק להיות יכולה אינה הרביעי( מהדור

 של שינוי היא בוויק״ר החלופה הרי תשובתו, את שינה עצמו שרשב״ן להניח,

 בבר״ר המצוי ולאור הנמענים; קהל לבין במקורם דבריו בין המתווכת הרשות
 יאיר יחידת ויק״ר. עורך או בציבור הדרשנים אחד היא רשות אותה אם היא, השאלה

 בדרשה מקורה אם גם ולפיכך הדרשני, המבנה של בהקשר תלויה אינה מנשה בן
 עריכת של לשלב לזקוף יש רשב״ן מתשובת כחלק ארגונה את בציבור, כלשהי

22בוויק״ד. הדרשני המבנה

שינויי הדוגמאות שמלמדות כפי (3)  אם וספק קלים, בשינויים מדובר הסגנון ל

 שנוגע ׳מה מרגליות: כתב הלשון בעניין בעל־פה. מסירה תהליך של תוצאה הם
 השימוש ודרכי רבה, הויקרא של הארמית היא הב״ר של הארמית הרי ללשון,

23הללו׳. המדרשים בשני שווים והארמית, העברית הלשונות, שתי של והמיזוג

 כפופה שונה, מסורת משקף היחידות סדר שינוי אם לשאלה, התשובה (4)

 ויק״ד לעורך נמצא שהוא או שבעל־פה מסורת משקף השלם המבנה אם לשאלה,
 התוספות בעניין הנאמר לאור אחר. ערוך במקור או בבר״ר — ערוכה בצורה

שבחלק בעוד עריכה. מעשה הוא היחידות סדר שינוי שגם בעיניי. סביר והחלופות

 —כג( ז, ה׳״)יהד׳ לפני ׳״ויציקוס :כך ע״א מד בסנהדרין מופיעה מנשה בן יאיר על המסורת 22

 תהרוג אלו על עולם, של רבונו לפניו: אמר המקום, לפני והבטם ]יהושע[ בא :נחמן רב אמר

 ותניא ה( פס׳ איש״)שם, וששה כשלשים העי אנשי מהם ״ויכו דכתיב סנהדרין? של רובה

 נאמר לא והלא ? היו וששה שלשים וכי :נחמיה ר׳ לו אמר יהודה. ר׳ דברי ממש, וששה שלשים

 בוויק״ר סנהדרין׳. של רובה כנגד ששקול מנשה, בן יאיר זה אלא ? איש״ וששה ״כשלשים אלא

]אמורא, זבדא בר סימון ר׳ ׳אמר :נמצא ע״א( ה)כב ז, סוטה ובירוש׳ אמורא, מפי היא המסורת

בעי׳. נפלה סנהדרין של ורובה חטא עכן שהרי כן, שהוא לך תדע ויאות, !שלישי[ דור

 ז, פתיחתא רבה ברות מקבילות יש בו דנים שאנו הדרשני שלמבנה לציין, ראוי אורחא ואגב

 כמו הוא רבה ברות השביעית התשובה של הנוסח ט. שמיני ובתנחומא יא פתיחתא רבה באסתר

 הקושיות בוויק״ר)ומספר כמו ובתנחומא רבה באסתר ואילו שמונה(, הקושיות בבר״ר)ומספר

 ולא המדרשים משני המבנה את לקחו האלה המדרשים שלושת שעורכי אפוא, יוצא תשע(.

שבעל־פה. ממקורות

 בעברית בחלקה שהיא (,17 ב, )נספח אחת במקבילה .X11 עמ׳ (,6 הערה )לעיל מרגליות 23

 עדיין והעניין בארמית, בוויק״ר באה בעברית בבר״ר הנמסרת אחת יחידה בארמית, ובחלקה

עיון. צריך
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מאיר עפרה

 למקבילה בהשוואה היחידות סדר את שינה בר״ר שעורך לראות, ניתן מהמקבילות

 , 1 מקבילות בירושלמי)לדוגמה, המצוי הסדר על שמר ויק״ר עודך ואילו בירושלמי
 מחייב הסדר שינוי המדרשים בשני רק הנמצאות במקבילות הרי ב(, בנספח 26,12

 לעתים המסוימת. הפרשה וממבנה ויק״ר של השונה מעניינו מוסבר הוא אם לשקול

 חילוקי לדוגמה, בוויק״ר. הפרשה של השונה למהלך מותאם השינוי שאכן מתברר,
 לא, או דמים הקדש חייב יפתח היה אם בשאלה, לקיש לריש יוחנן ר׳ בין הדעות

 בוויק״ר ואילו ובתו, יפתח על הדרשני הסיפור באמצע (25 ב, בבר״ר)נספח נמצאים
 מרצף מסטייה להימנע ויק״ר עורך העדיף לכאורה הסיפור. לסוף הועברו הם

 לחבר לו מאפשרים החכמים שני שדברי הוא, לשינוי המרכזי הטעם ואולם הסיפור?

וכו׳ נדרו׳ ומשלם נודר שהוא מי ׳כל — אבינא בר יעקב ר׳ דברי את אליהם
 הנודר ׳כל :אחא ר׳ של במאמר כולו המדרש ואת הפרשה את המבנה, את ולסיים —

 בשלושה הוא וכו׳)הסיום הה״ד׳ בירושלים נדרו שישלם זוכה נדרו את ומשלם
 אחד ובמקום לאבות אברהם מקדים הוא מקום ׳בכל האיבר וכן, מתהלים(. פסוקים

 סדרת את פותח הוא שבבר״ר מב(׳, כו, )וי׳ יעקב״ בריתי את ״וזכרתי אומר הוא

 הוא מוויקרא שהפסוק מכיוון המבנה, לסוף בוויק״ר הועבר (,1 ב, ה׳שקולים׳)נספח
 הפרשה, ממבנה נובע אינו בוויק״ר הסדר ששינוי יש הפתיחה. שלי ה׳קרוב׳ הפסוק

 (3 ב, בבר״ר)נספח :לדוגמה בר״ר. של מזה שונה סדר של העדפה משקף הוא אבל
 של הופעתם סדר את משבשת והיא מבמדבר, הפסוק פי על היא השנייה היחידה

 יחידה היא בוויק״ר ואילו המקרא, סדר פי על הוא היחידות ביתר אשר הפסוקים,
 הוא אין מקום ומכל לי, נהיר אינו שהודגם במבנה השינוי הסדר. את והולמת רביעית,

הפרשה. למבנה קשור

 בעל־פה, מסירה של תהליך על לכאורה מעיד החכמים בשמות השינוי (5)

 לשלוש לב לשים ראוי אבל שונים. חכמים מפי נאמרה מסורה אותה שבמסגרתו
 החכמים בשמות הזהות לעומת בשישים בטל מיעוט הם אלו שינויים )א( תופעות:

 בכתב־יד המצוי לאור לוויק׳׳ר בר״ר בין מהשינויים חלק )ב( המקביל. החומר ברוב
 אינם תיאודור-אלבק( במהדורת הטקסט שביסוד כתב־היד )והוא לבר״ר לונדון

 חלק )ג( עדיפה. גרסה לרוב כידוע, שהוא, ,30 וטיקן בכתב־יד המצוי לאור שינויים
 שבבר״ר מהמסורות חלק למשל, מעתיקים. ידי מעשה לוודאי קרוב הם מהשינויים

 שהודגם(, בטקסט גם נחמן)וכך בר ישמעאל ר׳ בשם בוויק״ר באות רשב״ן בשם הן

 מכל 24מפוקפקת. כגרסה סימנו ומרגליות אחרים, ממקורות מוכר אינו זה שם אבל
ויק״ר. של עריכתו אופן לקביעת הרבה תורמים אינם השמות שינויי מקום,

 והוא נחמן, בר ישמעאל ר׳ לשם מקומות מראי עשרים יש מרגליות)שם( אצל השמות במפתח 24

*, מסומן * ׳עמ מפוקפקת׳)שם הגירסא אבל נוסחאות, ובקצת בפנים הגירסא ׳כך שהוראתו ב

 ׳החילוף :׳נחמ בר ישמעאל ר׳ ד״ה ס, עמ׳ ב, ג, לוויק״ר מרגליות דברי גם וראה (.110

זה׳. בשם רגיל שמואל-ישמעאל
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ת העריכה מעשה שי א רבה בברא קר בווי רבה ו

 משני אחד וכל הואיל ביותר, הצפוי השינוי הוא המוצא בטקסט השינוי (6)

 בטקסט ההבדל העריכה מעשה מבחינת שונה. מקראי טקסט פי על ערוך המדרשים
 מוגדר, פסוק על הנשענים במבנים שמדובר משום ביותר, המעניין אולי הוא המוצא

 של 25וצירוף׳ הרכבה ׳מלאכת מאותה נכבד חלק היא שונה לפסוק והסבתם

 מבר״ר המבנים ארגון ואופני המקבילות בכל השינויים מוצגים ג בנספח העורכים.
 שלוש עולות בוויק״ר מבר״ר המקבילות ארגון מדרכי בוויק״ר. הפרשה במסגרת

מסקנות:

 בדרשות ויק״ר לעורך נמצאו היינימן שלדעת גדולות, חטיבות מאותן חלק )א(
 שעורך לשער, קרוב המקבילות בין ההשוואה פי ועל בבר״ר, כבר נמצאות בציבור,

בעל־פה. ממקור ולא מבר״ר אותן לקח ויק״ר

 ב( קבוצה ג, פתיחות)נספח הן שבוויק״ר בבר״ר הדרשניים המבנים מקבוצת )ב(
 היותר לכל שהן אלא לפנינו, שהן כפי בציבור שנדרשו פתיחות היו לא שהן דומה,

26בציבור. הפתיחה לצורת חיקוי

 בוויק״ר יותר כוללת לחטיבה בבר״ר הדרשניים המבנים ארבעת חיבור מאופן )ג(

 האומר, בשם מאמר או דרשה היא החיבור שחוליית מתברר, (1ג. קבוצה ג, )נספח
 בטקסט? האחרים מהחכמים חלק לפחות של מדורם קדום דור בן הוא והאומר

 סמכות האם היא, והשאלה הכוללת. החטיבה את המציעה נוספת, סמכות יש כלומד

 חותכת. תשובה אין זו לשאלה ויק״ר? עורך זה שמא או בציבור, אנונימי דרשן היא זו
 לא [1 ה, לעיל ]ראה במדרשים שנשמרו בציבור הדרשות של קיצורן לאור ואולם

 את גם אלא בוויק״ר הפרשות מבנה את רק לא שארגן הוא ויק״ר שעורך לשער, רחוק
אותה. המרכיבות החטיבות מבנה

 הוא לסיכום שייאמר וכל ממיצויו, רחוק עדיין המדרשים של העריכה במעשה העיון

 להשיב ננסה הפעם דברינו שביסוד ההשוואה לאור המחקר. להמשך הצעות בבחינת
הדברים: בפתח שהוצגו השאלות שלוש על

נראה, בציבור בעל־פה דרשות על ויק״ר עורך של הבלעדית הישענותו לעניין (1)

.809 ,עמ (,2 הערה היינימן)לעיל 25

 R.S. Sarason, ‘The Petifrtot in Leviticus Rabba: “Oral Homilies” or Redac-:גם השווה 26

557-567 .tional Constructions5, Journal of Jewish Studies 33 (1982), pp. מאמרו בסיכום 

 exegetical)פרשנית ׳באנתולוגיה היא ויק״ר מדרש את לתאר הנכונה שהדרך סאראזון, מציין

anthology) הפורמאליים ההבדלים רבה)למרות מבראשית זו מבחינה במובהק שונה שאינה 

אלה(׳ מדרשים בין הקיים המשמעות בעל הפורמאלי לדמיון גם לב לשים יש אבל — הברורים

(.563 עמ׳ )שם,
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מאיר עפרה

 העיון הבלעדיות. מצד לפחות ההשערה את מפריכה המקבילים הטקסטים שקבוצת
 של הישענותו בדבר [1 ה, ]לעיל אלבק של בהבחנתו תומך השינויים סוגי בששת

 את לחלוטין לשלול כדי בכך אין בר״ר. על וגם הירושלמי על גם ״ר ויק עורך
 במדרשו ארגן אכן הוא אם אבל ;שבעל־פה מסורות על ויק״ר עורך של הישענותו

 הגדולות. החטיבות ולא הבודדות המסורות דווקא אלה היו בעל־פה, מסורות
 שאבו ששניהם יותר עתיקים אגדה ׳ספרי המדרשים שני עורכי לפני היו אם לשאלה

 להתעלם אי־אפשר אבל חד־משמעית; תשובה אין 27מרגליות, כדעת מהם׳,

כזו. מאפשרות

 ובעיבודם מקורותיו בניסוח ויק״ר עורך של מעורבותו מידת לשאלת התשובה (2)
 עורך של למעורבותו בדומה ובעיבודם הטקסטים בניסוח מעורב ויק״ר שעורך היא,

 מסורת בהתאמת סדרן, בשינוי יחידות, בהוספת בסגנון, מעורבים שניהם בר״ר.
 של מבוטלת לא מידה על שומרים שניהם בזמן ובו וכיו״ב; בו עומדים שהם לעניין

עצמאיות. כיחידות אופיין את מטשטשים אינם ששניהם זו, מבחינה למסורות נאמנות

 המדרש של העריכה שיטת בין ההבדל של בחשיבותו להמעיט אי־אפשר כי אם (3)
 לבין שביסודו, המקראי בטקסט הפסוקים סדר פי על ערוך החומר שבו הפרשני,

 מתוך נבחרים פסוקים פי על ערוך החומר שבו הדרשני, המבנה של העריכה שיטת

 של בגופו המסורות עריכת במעשה המדוקדק העיון הרי שביסודו, המקראי הטקסט
 נחלת היא הקומפוזיציה׳ ׳אמנות כי התפיסה, מן להסתייגות מקום נותן מדרש כל

 ואת שהודגם הדרשני המבנה התאמת את משווים אם בלבד. הדרשני המדרש

 קשה בוויק״ר, מבנה אותו של ולתרומה להתאמה בבר״ר הפרשה למהלך תרומתו

 ברור שלם, רעיוני מהלך זה ממבנה להפיק בר״ר עורך הצליח כמה עד לראות שלא

 הפרשה למהלך התרומה בוויק״ר שבפרשה בעוד עניינו, את להפליא והולם
 שאולי מודה, (,819 במאמרו)עמ׳ בוויק״ר יא בפרשה שדן היינימן, למדי. מעומעמת

 ׳נימות מוצא הוא זאת בכל אבל בשלמות׳, מטרתה את העריכה כאן השיגה ׳לא

 עניינו את בהציעו הפרשה׳)שם(. של השונים חלקיה בין מקשרים וחוטים משותפות

 זה מוטיב שוב מדגיש הגדול, בחלקו ז, סימן ׳אף :כותב הוא עסקנו( ז)שבו סימן של
 )וגם לצרה להפוך היה שסופם שמחה, של במאורעות דן כשהוא ]־האכזבה[,

 אבל בפרשה, המבנה של עניינו את שונה בדרך לנסח אפשר אולי להיפך(׳)שם(.
 ארוך מבנה למציאות הדעת את מניח הסבר למצוא הצליח לא היינימן שאפילו ברור,

 זו במסגרת דנה אני אין בוויק״ר. הפרשה במבנה הכוללת משמעותו על זה ומורכב

28ויק״ר. של הפרשות שביסוד הטקסטים 37 ויקרא מספר נבחרו כיצד בשאלה,

.X111 עמ׳ (,6 הערה מרגליות)לעיל 27

 התלת־שנתי במחזור הסדרים לראשי בוויק״ר הפרשות בראשי הטקסטים התאמת בדבר ההנחה 28

אל נהוג שהיה ר ש ח־י א  רבה בויקרא ׳פרשיות היינימן, י׳ מעטים)השווה לא קשיים מעוררת ב

 על כמעט המקובלת הנחה היא אך (,354-339 עמ׳ ]תשכ׳׳ח[, לז תרביץ מפוקפקת׳ שמקוריותן

מחודש. לדיון להעלותה המקום כאן לא — המאמר בפתח וכאמור המדרשים, חוקרי כל

80



שית העריכה מעשה א רבה בברא קר בווי רבה ו

 תופעה ויק״ר עורך יצר בלבד נבחרים טקסטים על ־הפרשה ייסוד בעצם ואולם

 שלאחריו. המדרשים עריכת על מכרעת השפעה לה שהייתה חדשה, ספרותית

 עורך לזכות לזקוף יש הזה החידוש את כי היינימן, של לקביעתו יסוד יש זו מבחינה
 ולמרות בר״ר, מדרש ויק״ר לפני בנמצא היה שכבר לזכור, יש כן פי על אף ויק״ר.

 הפרשני)בדומה המדרש לעקרון בהתאם המדרש את לארגן בר״ר עורך של בחירתו

 הפרשות בראשי הפתיחה צורת את שאימץ הראשון היה הוא ההלכה( למדרשי
 מעשה אמנות עצמן. בפני לפרשות השלם הרצף את שחילק הראשון וממילא

 ויק״ר עריכת תכונות ויהיו בר״ר, של התקדים על בחלקה מיוסדת ויק״ר של העריכה
בבר״ר. העריכה מעשה מאמנות להמעיט כדי בהן אין יהיו, אשר
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במאמר הנדונים הטקסטים א: נספח

רבה ובראשית הירושלמי .1

ע״ב(* )כח ב י, סנהדרין ידוש׳
 בעזרה, כסא שבנה ע״י אחז? עשה מה וכי

 בנו אשד הכסא אולם ׳ואת דכתיב היא הדא

(וגו׳ בבית׳ ? (

 נקרא למה לעזר: ר׳ בשם חוניה ר׳ )א(

 ובבתי כניסיות בבתי שאחז אחז? שמו

מדרשות.

(p בן לו שהיה למלך ? דומה אחז היה למה 

להורגו. מבקש והיה לפידגוגו, ומסרו

 מתחייב אני הרי הורגו, אני אם אמר!

 מניקתו את מושך אני הרי אלא מיתה;

מת. הוא ומעצמו ממנו,

תיישים, אין גדיים אין אם אחז: אמ׳ כך

 אין צאן אין אם צאן, אין תיישי׳ אין אם

 אין אם עולם, אין רוע׳ אין אם רועה,

כביכול, עולם

 אין אם לומר: בדעתו סבור אחז היה כך

 אין גדולים אין אם גדולים, אין קטנים

 אם נביאים, אין חכמים אין אם חכמים,

 רוח אין אם הקודש, רוח אין נביאים אין

 מדרשות ובתי כניסיות בתי אין הקודש

 על שכינתו משרה הקב״ה אין כביכול

ישראל.

 לה מייתי אחא ר׳ בשם אביי בר יעקב ר׳ )ג(

 פניו המסתיר לה׳ ׳וחיכיתי הדא: מן

 אין — יז( ח, לו׳)יש׳ וקויתי יעקב מבית

 שעה מאותה בעולם קשה שעה לך

 הסתר ׳ואנכי למשה הקב״ה לו שאמר

 יח(, לא, ההוא׳)דב׳ ביום פני אסתיר

 לו שאמר ,,לו ׳וקויתי — השעה מאותה

פס׳ זרעו׳)שם, מפי תשכח לא ׳כי בסיני

והילדים אנכי ׳הנה מועיל? את ומה כא(,

 402-401 עמ׳ )מב(, מא בר״ר
 היתה צרה מה — א( ז, אחז׳)יש׳ בימי ׳ויהי

 )שם מאחור׳ ופלשתים מקדם ׳ארם שם?

יא(. ט,

 שמו נקרא למה :אלעזר ר׳ בשם הונא ר׳ )א(

מדרשות. ובתי כניסיות בתי שאחז ? אחז

להמיתו, פדגוגו לו שנזדווג מלכים לבן )ב(

;למלך מיתה מתחייב אני הורגו אם :אמ׳

 מת והוא ממנו, יונקתו מושך הריני אלא

מעצמו.

תיישים, אין גדיים אין אם אחז: אמ׳ כך

 צאן אין ואם צאן, אין תיישים אין ואם

עולם. אין רועה אין ואם רועה, אין

 אין אם לאמר: בדעתו סבור היה כך

 אין גדולים אין ואם גדולים, אין קטנים

חכמים, אין תלמ׳ אין ואם תלמידים,

 אין ואם זקנים, אין חכמים אין ואם

 אין נביאים אין ואם נביאים, אין זקנים

 ה״ה עליהם, שכינתו משרה הקב״ה

בלימודי׳)יש׳ תורה חתום תעודה ׳צור

טז(. ח,

 אמ׳ אחא: ר׳ שם אבא בר יעקב ר׳ )ג(

 מבית פניו המסתיר לה׳ ׳וחיכיתי :ישעיה

 קשה שעה לך אין — יז( ח, יעק״)יש׳

 הסתר ׳ואנכי בה שכת׳ שעה כאותה

יח(, לא, פני׳)דב׳ אסתיר

שם(, לו׳)שם, ׳וקויתי — שעה ומאותה

פס׳ זרעו׳)שם, מפי תשכח לא ׳כי שאמ׳

נתן אשר והילדים אנכי ׳הנה ה״ה כא(,

 שלשה הבא, לעולם חלק להם אין הדיוטות וארבעה מלכים ׳שלשה :למשנה סוגיה במהלך *

אחאב. יחידת לאחר באה היחידה וכו׳. מנשה׳ ירבעם אחאב מלכים

82



שית העריכה מעשה א רבה בברא קר בווי רבה ו

 ילדיו וכי — יח( ח, ה״)יש׳ לי נתן אשר

 מלמד אלא היו! תלמידיו והלא היו?

 אותם קורא והיה עליו, חביבין שהיו

בני.

ו בראשית .2

 407-399 עמ׳ ג )מב(, מא בר״ר
א(. יד, ,)בר ,אמרפל בימי 'ויהי

א חלק
 ר׳ בש׳ ברכיה ר׳ רבה חייה ר׳ בשם תנחומה ר׳

 כל הגולה: מן בידינו עלה מדרש זה אליעזר:

 צרה. — ,׳ויהי ,שנ מקום

 מדרש זה :יונתן ,ר ,בש נחמן בר שמואל ,ר

 ׳ויהי ,שנ מקום בכל מהגולה: בידינו עלה

צרה. — ,בימי

 הם. וחמשה נחמן: בר שמואל ,ר אמר

[1] יחידה

 ? שם היתה צרה ומה — אמרפל בימי ׳ויהי

,פם )שם, ,סדום מלך ברע את מלחמה ׳עשו

 שבשבילו במדינה שרוי שהיה מלך של לאוהבו

למדינה, נזקק המלך

 לו, להיזדווג ברבריים שבאו וכיון

 כמו למדינה נזקק המלך שאין לנו אוי אמרו:

לימוד, שהיה

וטיקן כתב־יד פי על מובא בב״ר הטקסט *

־ יח( ח, ,)יש ,לאותות ,ה לי  ילדיו וכי ־

 מלמד אלא היו! תלמידיו והלא היו?

 אותן קורא והיה עליו, חביבין שהיו

 ובתי כניסיות בתי שאחז וכיון בניי.

— ווי צווחין הכל התחילו מדרשות,

.,אחז בימי ׳ויהי

רבה* וויקרא

רכח-רלז עט׳ ז, יא, ויק״ד
 לאהרן משה )קרא ,וגו השמיני ביום ׳ויהי

א(. ט, ,וי ,ישראל ולזקני ולבניו

א חלק
 ברכיה ,ור לה אמרין רבה חייה ,ור תנחומה ,ר

 בידינו עלה הזה המדרש המודעי: לעזר ,ר ,בש

 צרה. — ,׳ויהי ,שנ מקום כל הגולה: מן

 הזה המדרש :נתן ,ר ,בש נחמן בר ישמעאל ,ר

 ׳ויהי ,שנ מקום כל הגולה: מן בידינו עלה

.,צרה — ,בימי

 הן. וחמשה :,נחמ בר ישמעאל ,ר אמר

[1] יחידה

 צרה מה — א( יד, ,)בר ,אמרפל בימי ׳ויהי

,פס )שם, ,ברע את מלחמה ׳עשו שם? הייתה

•P
 היה בשבילו למדינה, שנכנס שלמלך לאוהבו

 המדינה. אותה לכל ניזקק המלך

 לו. וניזדווגו ברבריים באו

 לו, וניזדווגו ברבריים שבאו וכיון

 כמו למדינה נזקק המלך שאין ווי אמרו:

שהיה.

 וכת׳ היה, הקב״ה שלמלך אוהבו אברהם כך

ך ׳ונברכו בו  היה ובשבילו ג(, יב, )שם ב

 כשדים באו כולו, העולם לכל ניזקק הקב״ה

לו. ונזדווגו

 לו, ונזדווגו כשדים שבאו כיון

 כמות בעולמו נזקק הקב״ה שאין ווי אמדו:

שהיה.

מרגליות. מהדורת פי על מובא בוויק״ר הטקסט ;
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 משפט׳ עין אל ויבאו ׳וישבו ה״ה

ז(. יד, )בר׳

 גלגל לתוך אלא להיזדווג באו לא :אחא ר׳

 הן בעולם הדין מידת שעשת עין שלעולם, עינו

 לסמותה, מבקשים

קדש׳)שם(. ׳היא

 שמו שקידש הוא — כת׳ ׳הוא :אחא ר׳ אמ׳

 האש, בכבשן שלהקב״ה

 התחילו לו, להזדווג ברבריים שבאו וכיון

אמרפל׳. בימי ׳ויהי — ווי צווחין הכל

[2] יחידה

 היתה צרה מה — א( ז, אחז׳)יש׳ בימי ׳ויהי

שם ופלשתים מקדם ׳ארם שם?  ט, מאחור׳)

יא(.

להמיתו, פדגוגו לו שנזדווג מלכים לבן

 אלא ;למלך מיתה מתחייב אני הורגו אם :אמ׳

מעצמו. מת והוא ממנו, יונקתו מושך הריני

 ואם תיישים, אין גדיים אין אם אחז: אמ׳ כך

 רועה, אין צאן אין ואם צאן. אין תיישים אין

 עולם. אין רועה אין ואם

 אין קטנים אין אם לאמר: בדעתו סבור היה כך

 אין ואם תלמידים, אין גדולים אין ואם גדולים,

 זקנים, אין חכמים אין ואם חכמים, אין תלמ׳

 אין נביאים אין ואם נביאים, אין זקנים אין ואם

עליהם, שכינתו משרה הקב״ה

 ח, בלימודי׳)יש׳ תורה חתום תעודה ׳צור ה״ה

טז(.

 אחז? שמו נקרא למה אלעזר: ר׳ בשם הונא ר׳

 מדרשות. ובתי כניסיות בתי שאחז

 ישעיה אמ׳ אחא: ר׳ שם אבא בר יעקב ר׳

 ח, יעק״)יש׳ מבית פניו המסתיר לה׳ ׳וחיכיתי

 שכת׳ שעה כאותה קשה שעה לך אין — יז(

יח(... לא, פני׳)דברים אסתיר הסתר ׳ואנכי בה

 ה׳ לי נתן אשר והילדים אנכי ׳הנה ה״ה

היו? ילדיו וכי — יח( ח, לאותות׳)יש׳

 קדש׳ היא משפט עין אל ויבאו ׳וישבו הה״ד

ז(. יד. ,)בר

 לגלגל אלא ליזדווג ביקשו לא :אחא ר׳ אמ׳

 בעולם הדין מידת שעשתה עין שלעולם, עינו

 לסמותה, ביקשו

קדש׳)שם(. ׳היא

 שמו שקידש הוא — כת׳ ׳הוא׳ :אחא ר׳ ,אמ

 האש, לכבשן וירד שלקב״ה

 התחילו לו, ונזדווגו ברבריים שבאו כיון

אמרפל׳. בימי ׳ויהי — ווי ווי צווחין

[2] יחידה

 היתה צרה מה — א( ז, אחז׳)יש׳ בימי ׳ויהי

 וגו׳)שם, מאחור׳ ופלשתים מקדם ׳ארם שם?

יא(. ט,

 פידגוג והיה לפידגוג, בנו את שמסר למלך

אותו, שונא

 נמצאתי עכשיו, אותו הורג אני אם :,אמ

 מיניקתו את מושך הריני אלא למלך; מתחייב

 מאליו. מת והוא ממנו,

 אם תיישים, אין גדיים אין אם אחז: אמ׳ כך

 אם רועה, אין צאן אין אם צאן, אין תיישים אין

העולם. אין רועה אין

 ואם תלמידים, אין קטנים אין אם אחז: אמ׳ כך

 אין חכמים אין ואם חכמים, אין תלמידים אין

 ובתי כניסיות בתי אין תורה אין ואם תורה,

 מדרשות ובתי כניסיות בתי אין אס מדרשות,

 בעולם. שכינתו משרה הקב״ה אין

 ובתי כניסיות בתי ונעל עמד עשה? מה

מדרשות,

בלימודי׳)יש׳ תורה חתום תעודה ׳צור ״ד הה

טז(. ח,

 אחז? שמו נקרא למה לעזר: ר׳ בשם חוניה ר׳

 מדרשות. ובתי כניסיות בתי שאחז שום על

 :הדא מן לה שמעת אחא ר׳ בש׳ בעיי יעקב ר׳

 וקיויתי יעקב מבית פניו המסתיר לה׳ ׳וחיכיתי

ש׳  כאותה קשה שעה לך אין — יז( ח, לו׳)י

 ביום פני אסתיר הסתר ׳ואנכי בו שכת׳ שעה

 יח(... לא, ההוא׳)דברים

 ה״ לי נתן אשר והילדים אנכי ׳הנה הועיל? מה

היו? ילדיו וכי — יח( ח, )יש׳
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 חביבץ שהיו מלמד אלא !היו תלמידיו והלא

 בניי. אותן קורא והיה עליו,

 מדרשות, ובתי כניסיות בתי שאחז וכיון

אחד. בימי ׳ויהי — ווי צווחין הכל התחילו

[3] יחידה

 צרה ומה — ג( א, ,יהויקים׳)יר בימי ׳ויהי

ח את ׳ראיתי שם? היתה א  ,ובהו תהו והנה ה

בג(. ד, )שם

 למדינה, שלו פרוסטגמא ששילח למלך

 אותה וקרעו אותה נטלו ? המדינה בני עשו מה

באש, אותה ושרפו

 וארבע דלתות שלש יהודי כקרא ׳ויהי ה״ה

 על אשר האש אל והשלך הסופר בתער יקרעה

כג(. לו, האח׳)שם

 'ויהי — ווי צווחין הכל התחילו כך, שראו כיון

יהויקים/ בימי

[4] יחידה
 מה — א( א, השופטים׳)רות שפט בימי ׳ויהי

ם(. רעב ׳ויהי שם? היתה צרה ש ח׳) א ב

 למלך, פס חייבת שהיתה למדינה

 לגבותה, טימיון גביי המלך שלח

 והכוהו עליו עמדו המדינה? בני עשו מה

אותו, וגבו

 הללו, בדברים המלך כשירגיש לנו אוי אמרו:

לו. עשינו לנו לעשות שביקש מה

 ׳ויהי — שופטיהם את ששפטו לדור אוי כך

בארץ׳. רעב ויהי השופטים שפט בימי

 שתלמידו מיכן אלא היו! תלמידיו והלא

בנו. נקרא שלאדם

 ובתי כניסיות בתי שאחז הכל שראו כיון

 בימי ׳ויהי — ווי ווי צווחין התחילו מדרשות,

אחד.

[3] יחידה
 יהודה׳)יד׳ מלך יאשיהו בן יהויקים בימי ׳ויהי

 את ׳ראיתי שם? הייתה צרה מה — ג( א,

ח א  כג(. ד, ובהו׳)שם תהו והנה ה

 מדינה וכל למדינה, שנכנסו שלמלך לכתביו

 על עומדין נכנסין שלמלך כתביו שהיו ומדינה

 אותן קוראים והיו ראשיהן, את ופורעין דגליהן

 שניכנסו וכיון ובזיע; ברתת וביראה, באימה

 ושרפו אותן וקראו עמדו שלמלך, למדינתו

אותן.

 וארבעה׳ דלתות שלש יהודי כקרא ׳ויהי הה״ד

כג(. לו, )שם

 לפסוק שהיגיעו כיון פסוקין. כארבע כתלת

 שלו׳)איכה איביה לראש צריה ׳היו החמישי

 האש אל והשלך הסופר בתער ׳וקרעה ה(, א,

 וגו׳)יר׳, המגילה׳ כל תם עד האח על אשר

שם(.

ווי ווי צווחין התחילו כך, הכל שראו כיון

יהויקים׳. בימי ׳ויהי —

(5] )=בר״ר [4] יחידה ] 
 מה — א( א, )אס׳ אחשוירוש״ בימי ״ויהי

 כל את ולאבד להרג ׳להשמיד ? שם היתה צרה

יג(. ג, היהודים׳)שם

 שלשה לו וניזדווגו כרם לו שהיה למלך

 ואחד בעוללות, מקטף אחד התחיל שונאים,

 בגפנים. מעקר ואחד באשכולות, מזנב התחיל

 הבן ׳כל הה״ד בעוללות, מקטף התחיל פרעה

שמ׳ תשליכוהו׳ היאורה הילוד  כב(; א, וגו׳)

 הה״ד באשכלות, מזנב התחיל נבוכדנצר

 טז(. כד, אלף׳)מל״ב והמסגר ׳החרש

 ורבנין, יהודה ד׳ בש׳ ברכיה ר׳

 ומסגר אלף חרש :אמ׳ יהודה ר׳ בש׳ ברכיה ר׳

אלף;
אלף. וזה זה אמרין: ורבנין

;חכמים תלמידי אילו :אמ׳ סימן בר׳ יהודה ר׳
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 הביליוטין. אילו אמר: יצחק רב בר שמואל ד׳

 לקעקע ביקש בגפנים, מעקר התחיל הרשע המן

 בעיתא, בכל למיזבן בעא שלישראל, ביצתן

 יג(. ג, ולאבד׳)אם׳ להרוג ׳להשמיד ,דאמ כמן

 לקח, והמן מכר שאחשוירוש הכל שראו וכיון

 בימי ׳ויהי—ווי ווי צווחין התחילו

אחשורוש׳.

[5] יחידה
 צרה ומה — א( א, אחשורוש׳)אם׳ בימי ׳ויהי

 כל ]את ולאבד להרג ׳להשמיד שם? היתה

 אחד׳ ביום ונשים טף זקן[ ועד מנער היהודים

יג(. ג, )שם

 שלושה לו ונזדווגו כרם לו שהיה למלך

שונאין,

 בעולילות, מקטיף התחיל הראשון

 באשכלות, מזנב השני

בגפנים. מעקר השלישי

 היאורה הילוד הבן ׳כל הרשע פרעה כך

 כב(; א, תשליכוהו׳)שמ׳

 כד, )מל״ב אלף׳ והמסגר ׳החרש נבוכדנצר

טז(.

 והמסגר אלף החרש יהודה: ,ר בשם ברכיה ר׳

אלף;

 אלף. כולהם :,אמ רבנין

 ׳להשמיד כולה הגינה כל את לעקור ביקש המן

 יג(. ג, אחד׳)אם׳ ׳ביום עד ולאבד׳ להרוג

 — ווי צווחים הכל התחילו כך, כל שראו כיון

אחשורוש׳. בימי ׳ויהי

=בר״ר [5] יחידה ( [4) ] 

 מה— א( א, השופטים׳)רות שפט בימי ׳ויהי

ם(. רעב ׳ויהי שם? היתה צרה ש ח׳) א ב

 למלך, ליפם חייבת שהיתה למדינה

 לגבותה, טימון גבי המלך ושלח

 והכו אותו ותלו עמדו המדינה? בני עשו מה

אותו, וגבו אותו

 מה הללו, בדברים מרגיש כשהמלך ווי אמרו:

 לו. עשינו לנו לעשות מבקש שלמלך ששלוחו

 מה כהוגן, שלא עשה מישראל אחד כשהיה כך

 הנשפט היה לנישפט לעשות צריך הדיין שהיה

לדיין. עושה

 שפטיכם? את מבזים אתם הקב״ה: להן ,אמ

 יכולים אתם שאין דבר עליכם מביא הנני

בו, לעמוד

 א, בארץ׳)רות רעב ׳ויהי רעב, זה זה? ואיזה

א(.

ב׳ חלק

 מקום כל יוחנן: ר׳ משם אבא בר׳ שמעון ר׳

 אין צרה אם ושמחה; צרה משמש ׳ויהי׳ שנ׳

 כיוצא שמחה אין שמחה ואם בה, כיוצא צרה

בה.

 בכל פלגו: עבדה נחמן בן שמואל ר׳ אתא

שמחה. ׳והיה׳ צרה; — ׳ויהי׳ שנ׳ מקום

ב' חלק

 מקום כל יוחנן: ר׳ בש׳ אבא בן שמעון

 אין צרה אם ושמחה; צרה משמש ׳ויהי׳ שנ׳

 כיוצא שמחה אין שמחה אם בה, כיוצא צרה

בה.

 שנ׳ מקום כל :פלגא ועבדה ישמעאל ר׳ אתא

 — ׳והיה׳ שנ׳ מקום כל צרה; — ׳ויהי׳

שמחה.
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שית העריכה מעשה א רבה בברא קר בווי רבה ו

*1] יחידה ]

 אור יהי אלהים 'ויאמר ,והכת :ליה אתיבון א/

ג(? א, ,)בר ,אור ויהי

 זכה שלא שמחה, אינה היא עדיין להן: ,אמ

 האורה. באותה להשתמש העולם

 שנבראת האורה אותה :סימון ,בר יהודה ,ר ,אמ

 בה... מביט אדם היה ראשון ביום

 הפלגה, ובדור המבול בדור הקב״ה שצפה כיון

אן לעתיד לצדיקים גנזה  ׳וארח ה״ה לבו

 ,היום נכון עד ואור הולך נוגה כאור צדיקים

יח(. ד, )משלי

 יום בקר ויהי ערב ׳ויהי ,והכת :ליה אתיבון ב/

 ה(? א, ,)בר ,אחד

 שמחה... אינה היא עדיין להן: ,אמ

 ,שני יום בקר ויהי ערב ׳ויהי ליה: אתיבון ג/

 ...?,שלישי ום/י ח( א, ,)בר

 איש ויהי יוסף את ,ה ׳ויהי ליה: אתיבון ד/

 ב(...? לט )שם ,מצליח

 ט, ,)וי ,השמיני ביום ׳ויהי ליה: אתיבון ה/

א(...?
 להקים משה כלות ביום ׳ויהי ליה: אתיבון ו/

 א(? ז, ,)במ ,המשכן את

 בבניין שנגנז שמחה, אינה היא אף להם: ,אמ

המקדש. בית

 שמעו ויהי יהושע את ,ה ׳ויהי :ליה אתיבון ז/

ח בכל א  כז(? ו, ,)יה ,ה

 לקרוע שצרך שמחה, אינה היא עוד :להם ,אמ

שמלותיו.

[1] יחידה

 ,אור ויהי אור יהי אלהים ׳ויאמר א/איתיבון:

ג(? א, ,)בר

 זכה שלא לפי שמחה, אינה היא אף :להם ,אמ

 האור, באותה להשתמש העולם

 הקב״ה שברא אור סימון: ,בר יהודה ,ר ,דאמ

 בה... ומביט צופה אדם הראשון ביום

 שהן המבול ודור אנוש דור ,הק שראה כיון

 מרשעים ׳וימנע הה״ד ;מהם וגנזו מקולקלין,

טו<. לח, )איוב ,אורם

 ולישרי לצדיק זרוע ׳אור עדן; בגן גנזו? היכן

יא(. צז, שמחה׳)תה׳ לב

 )בר׳ ,אחד יום בקר ויהי ערב ׳ויהי אתיבון ב/

ה(? א,

 שמחה... אינה היא אף להם: ,אמ

 ׳יום ,שיני יום בקר ויהי ערב ׳ויהי אתיבון ג/

? ...,שלישי

 איש ויהי יוסף את ,ה ׳ויהי אתיבון: ד/

...?,מצליח

 ...?,השמיני ביום ׳ויהי אתיבון: ה/

 את להקים משה כלות ביום ׳ויהי אתיבון: ו/

א(? ז, ,)במ ,המשכן

 ביום שבו שמחה, אינה היא אף להן: ,אמ

 נגנז. שלבית בניינו שנבנה

 בכל שמעו ויהי יהושע את ,ה ׳ויהי :אתיבון ז/

ח א כז(? ו, ,)יה ,ה

 נהרג ביום שבו שמחה, אינה היא אף להן: ,א

 ׳ויכו הה׳׳ד שלסנהדרין. כרובה ששקול יאיר,

 ז, איש׳)שם וששה כשלשים העי אנשי מהם

- ה(

 ׳כשלשים אלא כאן, כת׳ אין וששה שלשים

איש׳; וששה

 כרובה ששקול יאיר, זה :מנשה בד יודן ר׳ אמ׳

שלסנהדרין.

 וה׳ משכיל דרכיו בכל דוד ׳ויהי אתיבון: ח/

שמ׳׳א יד(? יח, עמו)

 כן שמתוך שמחה, אינה היא אף להן: אמ׳

שם, את עויין שאול ׳ויהי ט(. פס׳ דוד׳)

בהשמטות. כאן הובאו החופפים הקטעים *
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 וה׳ בביתו המלך ישב כי 'ויהי :ליה אתיבון ח/

 א(? ז, אויביו׳)שמ״ב מכל מסביב לו הניח

 נתן שבא שמחה, אינה היא עוד להם: ,אמ

 לשמי׳ הבית תבנה לא אתה ׳רק לו: ,ואמ

יט(. ח, )מל׳׳א

[2] יחידה

 דידך. אמור דידן, אמרינן ליה: אמרון

 חיים מים יצאו ההוא ביום ׳והיה :להם אמ׳

ח(, יד, מירושלם׳)זב׳

 ז, ,)יש ,בקר עגלת איש יחיה ההוא ביום ׳והיה

כא(,

 יא, )שם ,ידו שנית ,ה יוסף ההוא ביום ׳והיה

יא(.
 ד, )יואל ,עסיס ההרים יטפו ההוא ביום ׳והיה

יח(.

 כז, ,)יש ,גדול בשופר יתקע ההוא ביום ׳והיה

יג(.

 ,ירושלם נלכדה כאשר ׳והיה ,והכת :ליה אתיבון

כח(? לח, ,)יר

 ביום שבו היית, שמחה היא עוד :להם ,אמ

 עוונותיהם, אפיכי ישראל נטלו

 נטלו גדולה אפיכי נחמן: בן שמואל ,ר ,דאמ

המקדש בית שחרב ביום עונותיהם על ישראל

 ,להגלותך יוסיף לא ציון בת עונך ׳תם —

כב(. ד, )איכה

 ,וה בביתו המלך ישב כי ׳ויהי אתיבון: ט/

 א(? ז, )שמ״ב ,מסביב לו הניח

 היום באותו שמחה, אינה היא אף להן: ,אמ

 תבנה לא אתה ׳רק לו: ,ואמ הנביא נתן בא

יט(. ח, )מל״א ,הבית

[2] יחידה
דילך. אמר דילן, אמתן ליה: ,אמ

 עגלת איש יחיה ההוא ביום ׳והיה להן: אמר

 כא(, ז, ,)יש ,צאן ושתי בקר

 ,מירושלם חיים מים יצאו ההוא ביום ׳והיה

ח(, יד, ,)זכ

 ג(, א, מים׳)תה׳ פלגי על שתול כעץ ׳והיה

 ח(, יז, מים׳)יר׳ על שתול כעץ ׳והיה

 ]רבים[׳)מיכה עמים בקרב יעקב שארית ׳והיה

ו(. ה,

 ירושלם׳)יר׳ נלכדה אשר ביום ׳והיה אתיבון:

כח(? לח,

 ישראל נטלו שבו צרה, אינה היא אף :להן אמ׳

עוונותיהם, על איפכי

 שלמה אפכה נחמ׳: בר ישמעאל ר׳ דאמר

 בית שחרב ביום עוונותיהם על ישראל נטלו

 יוסיף לא ציון בת עונך ׳תם הה״ד המקדש,

כב(. ד, להגלותך׳)איכה
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רבה ובוריקרא רבה בבראשית העריכה מעשה

ובירושלמי* רבה בוויקרא רבה, בבראשית למקבילות מקום מראי ב: נספח

רבה בראשית

14-13 טו א, (1)

20-19 ד ג, (2)

37-36 ז ה, (3)

44 ה ר, (4)

]פ[ 56-54 א ח, (5)

83-79 ז י, (6)

107-106 יב,ה (7)

129-128 ה יד, (8)

148-146 ד טז, (9)

209-207 ה כב, (10)

220 כב,יג (11)

]פ[ 233-232 ד כד, (12)

249-248 ה כו, (13)

292-291 ד לב, (14)

]פ[ 303-298 א לג, (15)

311 ו לג, (16)

]פ[ 336-334 א לו, (17)

]פ[ 369-368 ו לט, (18)

407-399 ג מא)מב(, (19)

440-439 יז מד, (20)

463-461 ד-ה מו, (21)

547-544 ה נב, (22)

606-605 ט נו, (23)

608-607 י נו, (24)

644-641 ג ס, (25)

737-735 כ סה, (26)

ב (27) 1101-1100 צ,

רבה ויקרא

 ]פ[ תתלג-תתלז א לו,

 תשכה-תשכו ז לא,

 רטו-ריה ט י,

 תתכו-תתכז ח לה,

 ]פ[ רצה-רצט א יד,

]פ[ תצט-תקו ג כב,

 קצג-קצד ט ט,

 שיד-שטז ט יד,

רפא-רפד ה יג,

 קפב-קפד ו ט,

 רה-רו ה י,

 ]פ[ שיח-שכ א טו,

 תקלט-תקמ ט כג,

 ]פ[ תקפז-תקפה א כו,

 ]פ[ תריג-תרכג א כז,

 תשל-תשלב י לא,

 ]פ[ צה-קב א ה,

 ]פ[ קצה-קצז א י,

 רכח-רלז ז יא,

 רפד-רפו ה יג,

תקעט-תקפב ו כה,

ל יג א,  כז-

 תרפג-תרפד י כט,

 תרפב-תרפג ט כט,

 תתסד-תתסה ד לז,

 ]פ[ תשסג-תשסד ה לג,

ד-תקםו0תק ט כד,

ירושלמי תלמוד

]ה[ ע״ג-ע״ד( )עז א ב, חגיגה

]ח[ ע״ג( )ח ט ו, שבת

ע״ב-ע״ג( )עב יא א, מגילה

 ע״ג-ע״ד( )יג ב ט, ברכות

]ח[ ע״א( )יז ה א, סוטה

]ח[ ע״ג( )ח ה ב, מציעא בבא

]ח[ ע״ב( )כח ב י, סנהדרין

) ב, תענית  ע״ד( ה0ד

ע״ד( ד)סה ב, תענית

טו טז, יבמות ע״ג( ג)

 ]פ[ ציון מרגליות. מהדורת פי על ובוויק״ר תיאודור-אלבק, מהדורת פי על בבר״ר העמודים

יחידות בלבד. חלקית שהמקבילה מסמן, לירושלמי המקום מראי בטור נח[ ציון פתיחה. מסמן

־ 9 ־ 23 יחידות וכן בוויק״ר, רצופות בבר״ר 20ו לבר״ר(. הפוך )בסדר 24ו
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 סיום גם יש פרשה לכל ובוייק״ר דרשניים, וממבנים מפתיחות פרשה כל מורכבת המדרשים בשני

קבוצות: לשלוש המקבילות את לחלק יש זו הבחנה לאור לבוא. לעתיד נחמה בדברי

המדרשים. בשני פתיחות הם p שבנספח 18 ,17 ,15 ,12 ,5) טקסטים חמישה א.

בוויק״ר. פתיחות הם p שבנספח 26 ,14 ,6 ,1)בבר״ר דרשניים מבנים ארבעה ב.

בוויק״ר. דרשניים מבנים הם בבר״ר דרשניים מבנים שמונה־עשר ג.

 לפסוק החיבור (15 ,5)פתיחות בשתי .,׳רחוק פסוק אותו על מוסבות הפתיחות כל א בקבוצה

 בבר״ר, הפתיחה של האחרונה ליחידה חלופה באמצעות נוצר הפרשה( של המוצא ט0ה׳קרוב׳)=טק

 בוויק״ר, בפתיחה הראשון החלק היא בבר״ר הפתיחה (18 ,17 ,12) האחרות הפתיחות ובשלוש

ה׳קרוב׳. בפסוק הסיום לפני שניים או אחד חלק עליה ונוספו

 על אחת ופעם (1)פסוק על אחת פעם נשען בוויק״ר כפתיחה מבר״ר הדרשני המבנה ארגון ב בקבוצה

 המבנה שבראש המאמר (6)אחת בפתיחה המבנה. במהלך בבר״ר המצוי (14)פסוק מתוך אחת תיבה

 יש ודרשתו ה׳רחוק׳ לפסוק (26) נוספת ובפתיחה בוויק״ר; ה׳רחיק׳ לפסוק כדרשה מוצע בבר״ר

 כב(. כז, )בר׳ ,יעקב קול ל׳הקול דרשני ממבנה כחלק לבר״ר הובאו והם בירושלמי, מקבילה

תת־קבוצות: ארבע יש ג בקבוצה

2)בבר״ר דרשניים מבנים ארבעה (1) 0 ,1 1 ,9  יותר. מקיף דרשני ממבנה כחלק בוויק׳׳ר מאורגנים (7,

 טקסט לבין בינו והחיבור בבר״ר, המקבילה כמו פסוקים אותם על מיוסד המקביל הטקסט זו בקבוצה

 החדש. המהלך מיוסד פיו( על )או פיה שעל מאמר( )או דרשה באמצעות הוא בוויק״ר המוצא

 גדולת על מהלך שפותח (,7)בר כלולות הברכות שכל השלום גדול יוחי: בן שמעון ר׳ ,׳אמ לדוגמה,

2),בעיסוקן למלכיות ראו הנביאים כל נחמן: בר ישמעאל ,ר ׳אמ׳ השלום; 0  ארוך מבנה בראש (9,

 החלקים ולשני — ומשה דניאל אברהם, אדם, — הנביאים סדר פי על המסורות את המארגן ומורכב,

בבר״ר. מקבילות יש הראשונים

2) מבנים שלושה (2) 5  הוא עצמו הסיום (25) מהם באחד בוויק״ר. הפרשה בסוף באים (27 ,3,

 סיום (3) ובאחד בסיום, פסוק נוסף (27) באחד היחידות(; סדר בשינוי בדיון לעיל )ראה תוספת

 כחלק (27)בבר״ר נמצא בוויק״ר למבנה המוצא טקסט בוויק״ר. הפרשה סיום הוא בבר״ר המבנה

 שלא ׳שאלו במקום בשינוי: נוסח בבר״ר (25)מבנה בראש המאמר (.3 לתת־קבוצה מהטקסט)בדומה

 3 במבנה ב(. כז, נדר׳)וי׳ ל׳יפליא החיבור נוצר וכך — בנדרים׳ ׳פתחו בוויק״ר בא בבר״ר ,כהוגן

 )בדומה בבר״ר המבנה לבין בוויק״ר השונה המוצא טקסט בין מחברת אומרה בשם דרשה

(.1 לתת־קבוצה

 שבבר״ר הטקסט במהלך שבוויק״ר למבנה המוצא טקסט מצוי בבר״ר דרשניים מבנים בארבעה (3)

המוצא. פסוקי לשני משותפת תיבה יש (16)אחד ובמבנה (,21 שהודגם[, ]הטקסט 19 ,10 ,4)

8)הנותרים המבנים בששת (4) ,2, 2 2 ,13, 2 4  אבל יותר, מקיף מבנה ואין משותף פסוק אין (23,

 חוברו אלה מבנים גם (,1 תת־קבוצה יותר)לעיל מקיף למבנה מבר״ר מבנה של החיבור לאופן בדומה

שבבר״ר. למבנה המוצא נקודת את היוצרת דרשה, באמצעות בוויק״ר המוצא לטקסט

רבה בוויקרא רבה מבראשית המקבילות ארגון דרכי ג: נספח
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