
 ספרד בני של רבה דברים על חדש אור
 רבה, דברים מדרש של צמיחתו ]א[

ליברמן מהדורת

ר מ״ב ת ל

המחקר תולדות א.

 והמיוחד האחד הוא הדפום מן השונה רבה דברים מדרש על שהעיר הראשון
 ‘שבליטא. ביחוב ישיבת ראש לוריא, דוד ר׳ הכולל׳ ׳החכם חז״ל, ספרי שבפרשני

רבנו שבפירוש ההבאות על העיר הוא תר״ה( הנדפס)ווילנא רבה לדברים בהגהותיו

 באוניברסיטת שנערך התלמודית הספרות לחקר העשירי השנתי בכינוס הושמעו הדברים עיקרי *

 בכתובים, עמי נמצא זה בנושא שני מאמר (.30.3.92)התשנ״ב ב׳ באדר כ״ה ביום בר־אילן

.164 הערה להלן השווה

 הלאומי בית־הספרים יד שעל עבריים כתבי־יד לתצלומי המכון להנהלת נתונה תודתי

 וכן שבאוספם, התצלומים בהספקת ואדיבותם טרחתם על המסורים ולעובדים והאוניברסיטאי

 במחקר תמיכתן על תל־אביב אוניברסיטת של המחקר ולרשות יהודית לתרבות הזיכרון לקרן

זה.

 לביקורת המכירי בילקוט שהשתמש ישראל חכמי מבין הראשון הוא הרד״ל הנראה, ככל 1

 יוסף ,ר לתהלים)של המכירי ילקוט בכתב־יד הרד״ל של שימושו על המדרשים. של הטקסט

 למדרש ובחידושיו תרי״ב( אליעזר)ווארשא דר׳ לפרקי המפולש בפירושו וילנה( פלך מוויאזין,

 A.W.; 7 עמ׳ תר״ס, ברדיטשוב א, לתהלים, המכירי לילקוט מבוא בובר, ר״ש אצל ראה ועוד שהש״ר

(,1 .Greenup, ‘A Fragment of the Yalkut of R. Machir bar Abba Mari on Hosea’(L9-XIV 

144 .j q r , x v  (1924-1925), p הגר״ש משום כתב־היד!(. של בעלותו בדבר שם )ושגה 

 הגהות נדפסו באחרונה חז״ל. ספרות כל את כמעט )ופירש( הגיה שהרד״ל שמעתי, ליברמן

 תרצג-תרצח, עמ׳ תשנ״ב, ירושלים ירושלים, מכון הוצאת ראה ;גדולות הלכות לספר הרד״ל

הערוך׳ ׳ספר את פירש אף הרד״ל .153 עמ׳ טז)תש״ן(, ספר עלי גם השווה .13 ,עמ ובמבוא,

 ב״ר נתן לרב הערוך ׳ספר אברמסון, ש׳ עיין: אבד, זה פירוש אף מרומי, יחיאל בר׳ נתן לר׳

 לפסיקתא הרד״ל בביאור שרדו זה מפירוש קטעים מב. עמ׳ צה)תשמ״ד(, סיני מרומא׳, יחיאל

.336-334 עמ׳ תרנ״ג, ווארשא רבתי,



לרנר מ״ב

 בסדר שהביא וע״ש המדרש, בלשון בחיי רבי׳ מסיים כן ׳... :התורה על אשר בן בחיי
 במדרש נמצאו שלא רבה הדברים בשם מאמרים כמה דברים[ פרשת ]= זה

 מאמר שהביא בחיי רבינו ׳ועיין !ואתחנן פרשת לגבי גם הדד״ל העיר וכך 2שלפנינו׳.
 מדברים מאמרים הביא ואתחנן[ ]פרשת הסדר בכל וכן אחר, בלשון רבה מדברים זה

3שלנו׳. מנוסחא משונים רבה
 תרכ״ו(. יושר׳)ברלין ׳אמרי פירוש עם רבה מדרש נדפס מכן לאחר שנה כעשרים

 שבצפון־אפריקה ספרד גולי של מצאצאיהם שהיה צרפתי, וידאל ר׳ חיברו זה פירוש
 העובדה, אף על 4.17ה־ המאה ובראשית 16ה־ המאה של השנייה במחצית ופעל

 זה שחכם מתברר, לתורה, רבה מדרש של דפוסים נפוצו כבר וידאל ר׳ של שבזמנו

 הדומה ספרדי בכתב־יד לפניו מונח שהיה נוסח לפי למדרש פירושו את כתב
 העיון מכן, יתר 5הדפוס. נוסח פי על ולא להלן(, ו־ב׳)ראה א׳ אוקספורד לכתבי־יד

 ר׳ זה! מדרש של בהרבה שונה נוסח לפניו שהיה מגלה, רבה לדברים בפירושו
 מצויים אינם רבים שמאמרים לכך, לב שם ברלין, דפוס של המגיה באר, יששכר

 הרומזת הערת־שוליים הוסיף הוא מקומות ובעשרות המדרש, של הדפוס בנוסח
 מקומות ברם ליתא׳. שלפנינו ׳במדרש הטקסט: של המתחיל דיבור שליד לכוכבית

 המנוח רבינוביץ רצ״מ פרופ׳ עמד באחרונה ורק החוקרים, של מעיניהם נעלמו אלה
 במהדורת 6ספרד בני של רבה בדברים כאלה פירושים תריסר של מקורותיהם על

7ז״ל. ליברמן הגר״ש

א אות ב, א, רבה לדברים הרד׳׳ל חידושי 2 הוב (.IV עט׳ ליקוטים, בובר, אצל ו׳)

א אות לו, ב, שם, הרד׳׳ל, חידושי 3 הוב  פורתא, דק לא הרד״ל אולם בט״ס(. שם בובר אצל נד)

 נזכר לא רבה׳ רבה)׳דברים מדרש בשם ואתחנן בפרשת בובר מליקוטי היחידי המאמר זהו שכן

.107,106 העדות לציוני סמוך להלן השווה חדש: מדרשי חומר בו שיש כלל( שם

אבו, ד׳ לאחרונה וראה (.1619)שע״ט בשנת נפטר 4  על פירוש — דבש״ ״צוף לספר ׳מבוא בן־

6 עט׳ ד)תש״ן(, יעקב מורשת צרפתי׳, וידאל הרה״ג של תורה חומשי חמשה 2 - 59.

 בהערות שם עיין רעד: עמ׳ מרגליות, )מהד׳ ב יג, לוויק״ר יושר׳ ׳אמרי למשל, עיין, 5

מ׳ כח, :שנז( ה)עמ׳ טז, :ובביאורים( מ כט, !תרנח( ד)ע  עיין :תשלח >עמ׳ ב לב, :תרפו( ׳יב)ע

מ׳ לד, שם(: מ׳ לה, תתיב(: טו)ע ע  של המגיה בידי צוינו אלה מקומות שם(. עיין תתכא: ג)

בסמוך. להלן השווה :הדף בשולי מיוחדים בציונים ברלין דפוס

 ק)תשמ״ז(, סיני ליברמן(׳, ר״ש רבה)מהדורת דברים למדרש ידוע בלתי ׳פירוש רבינוביץ, צ״מ 6

 לדברים חפיפותם מחמת המגיה בידי צוינו לא אחדים מתחילים דיבורים תשלא-תשלו. ׳עמ

 ליברמן בדב״ר צרפתי וידאל ר׳ של שימושו של המלא ההיקף פנים, כל על הנדפס. רבה

 המתחילים הדיבורים כל של מדוקדקת בדיקה אחרי רק יתברר לפניו מונח שהיה בכתב־היד

כאלה. מקומות משלושים למעלה על לעמוד בידי עלה שעה לפי זה: שבפירוש

 בטבלה סוכם צרפתי וידאל ר׳ לפני מונח שהיה כתב־היד של תוכנו טז. סימן כ פרק להלן וראה 7

 לומר, צריך ואין ליב׳: דב״ר בקיצור להלן תצוין ליברמן מהדורת .19 שו׳ א(, נספח )להלן

זו. למהדורה מכוונות והשלמות׳ ל׳הוספות וכן ול׳מבוא׳ סתם ל׳ליברמן׳ שההפניות
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ל חדש אור ספרד בני של רבה דברים ע

 לאוצרות סופרים׳, ׳דקדוקי בעל רבינוביץ, נטע נתן רפאל ר׳ התוודע עת באותה

 של כתבי־יד בדק 8,95 מינכן כ״י הש״ם לפניו הוצג טרם ועוד מינכן, שבספריית
 דברים פרשת שבו ,229 מינכן כ״י רבה דברים של ייחודו על מיד עמד הוא מדרש.

 נדפס שלא אחרת היא כולה דברים ופ׳׳ המודגשת: וכלשונו הנדפס, מן לגמרי שונה
 בתחילת דברים פרשת של הטקסט את לפרסם התחיל סופרים דקדוקי בעל 9מעולם׳.

 בלתי כתב־עת — ׳המבשר׳ של הספרותי המוסף ב׳הנשר׳, בהמשכים 1867 שנת
 של לאור צאתו לפני ספורים חודשים — 10התלמודי־המדרשי למחקר לחלוטין מוכר

 רק נדפסו ׳המבשר׳ של בהופעתו שחלה הפסקה בשל אולם ברכות." למסכת חיבורו
 אומר, הווי 12דברים. לפרשת המדרש מן כשליש ובהם ׳הנשר׳, של גיליונות שלושה

 בשנת לדפוס מוכן היה כבר סופרים דקדוקי של הראשון שהנוסח העובדה, אף על

 קשור מינכן שבספריית מכתבי־היד רבינוביץ רנ״ן של הראשון פרסומו 13תרכ״ה,
 רבינוביץ של מאמרו לנו שידוע כמה שעד אגב, דרך ונעיר המדרש. לתחום דווקא

 פי על כלשהו מדרשי טקסט של לאור בהוצאתו העוסק מסוגו השני המאמר הוא
ושל שטיינשניידר של בקטלוגים האזכור מלבד ברם ,4החדשה. בעת כתבי־יד

 דקדוקי ׳קונטרס במאמרו שהזכיר כפי שטיינשניידר, מ׳ אצל בברלין עת באותה היה כתב־היד 8

.294 ,עמ ,37 גיליון (,1865) ט המגיד סופרים/

 החדש החומר על דבר העיר לא הוא ברם .8 ,עמ ז)תרכ״ז(, הנשר גנוזה/ ׳חמדה רבינוביץ, רנ״ן 9

נצבים. שבפרשת

 יש״ה הרב עם הדוקים קשרים היו רבינוביץ שלרנ״ן לציין, יש בלבוב. לאור יצא זה כתב־עת 10

 )הקדמה סופרים לדקדוקי נלהבת הסכמה כתב הלה לבוב; של רבה נתנזון)נאטענזהאן(,

 ,18-15 עמ׳ עבודתו)שם, במהלך רוחני וסעד הדרכה לו והעניק (,11-9 ,עמ ברכות, למסכת

בהערות(. ובעיקר ,25-24

(.1867) תרכ״ח מינכן זרעים, וסדר ברכות מסכת 11

 זה חומר ליברמן(. במהדורת 12 עמ׳ )= 17 עמ׳ ליקוטים, בובר, שבהוצאת יג אות סיום עד 12

1 בעמ׳ נדפס 8 - 1 7 ,9, 2 8  נתונה תודתי תיקונים. או הערות כל בלי ז)תרכ״ז(, הנשר של 27-

זה. חומר של צילומים לי לשלוח בטובו שהואיל ברגמן, מרק לפרופ׳

 בלי הנדפס התלמוד ובין מינכן כ״י שבין ההבדלים את רק לאור להוציא במחשבתו עלה תחילה 13

(.8 הערה לעיל סופרים׳)השווה דקדוקי ׳קונטרס חיבורו את כינה ולפיכך נוספות, הערות כל

 מפסיקתא משה׳ כלת ביום ׳ויהי הפסקה את שפרסם בובר לר״ש כנראה, שייכת, הבכורה זכות 14

.78-61 עמ׳ ,Wien 1861 חכמים, קבוצת ראה: תרכ״א, בשנת שד״ל כ״י פי על כהנא דרב

 תרכ״ת בשנת מכן לאחר שנים כמה כהנא דרב הפסיקתא להוצאת הדרך את סלל זה מאמר

 ברלינר א׳ לאור שהוציא תרומה לפרשת שושני שמעיה ר׳ של ש׳מדרשו׳ מאליו מובן (;1868)

(224-231,259-264 .M GW J13 [1864], pp) בפרסום הראשונים זכות זו. בקטגוריה נכלל אינו 

 לנדא, אליהו יצחק לר׳ הנראה, ככל שייכת, 19ה־ במאה כתב־יד פי על חדש מדרשי חומר

 בווילנא המדות׳ ו׳מצוי המדות׳ ׳ברורי הפירושים עם ישמעאל דר׳ המכילתא את שהדפים

 שהוא סח(, הלחמי)דף אברהם ר׳ מהגהות כתב־יד קטע אליו וצירף (,1844) תר״ד בשנת

 המדרש בית את שנים בתשע הקדים זה פרסום יוחאי. בר שמעון דר׳ המכילתא של תחילתה

 צונץ י״ל פרסם לא בכתבי־יד עיסוקו כל שעם הדבר, מפליא )יעללינעק(. ילינק א׳ של ח״א

כלשהם. טקסטים
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?5p m‘ רושם, בל זה פרסום השאיר לא ‘6ברגמן מ׳ של במאמרו ובהערת־שוליים 

 א״מ הדגול הביבליוגרף מאת רבינוביץ רנ״ן של וכתביו תולדותיו בסקירת ואפילו
*8זכר. לו אין '7הברמן

 בהמשכים מאמר בובר שלמה ר׳ פרסם תרמ״ה, בשנת מכן, לאחר שנים ח״י

 של תוכנו את בובר סקר זה מאמר במסגרת 19דברים. לספר המדרשים לחקר שהוקדש
 האמצעיות)עקב-נצבים(, לפרשיות הנדפס רבה דברים את הכולל ,229 מינכן כ״י

 החומר את 20נצבים. לפרשת חדשות הוספות וכן דברים, לפרשת לגמרי חדש מדרש

 אפילו להתייחם מבלי 21הערות, בליווי פרסם הוא ונצבים דברים לפרשיות החדש
 לספר המדרשים על מחקרו במסגרת 22סופרים׳. ׳דקדוקי בעל של לפרסומו ברמז

 רבה, הדברים אלה בשם שהובאו מדרש מאמרי כ״א בובר ר״ש ליקט אף דברים
 הופעתם סדר לפי אשר בן בחיי לרבנו התורה פירוש מתוך וכד׳ רבה ובמדרש

 חומד בלל בחיי רבנו בו שהשתמש דב״ד שמדרש התברר, אלה מליקוטים 23בפירוש.

 וכי עקב לפרשיות הנדפס דב״ר ואת ועקב, ואתחנן דברים, לפרשיות חדש מדרשי
24תצא.

 ספרו את עפשטיין אברהם ר׳ והחוקר האספן פרסם מכן לאחר כשנתיים
עפשטיין גילה זה במקום 25דברים׳. לספר ׳המדרשים פרק ובו היהודים׳, ׳מקדמוניות

15 ,1895 M. Steinschneider, Die hebraeischen Handschriften... in Muenchen, Munich 

106 .p? של פרסומיו את ראה לא שטיינשניידר שאף לב, לשים ויש .116 עמ׳ שוורץ, קטלוג 

 בציון שיבוש שנפל אגב, דרך ונעיר ברלינר! ר״א מפי עליהם שמע ורק עיניו, במו רבינוביץ

 מדרש )= Midr. Num.נכתב: הלועזי כשבתיאור שטיינשניידר, אצל כתב־היד של תוכנו

במדבר!(.

.6 הע׳ ,55 עמ׳ נוסח, עדי ברגמן, 16

 הדפסת על מאמר רבינוביץ, רנ״ן בתוך: רבינוביץ׳, נטע נתן רפאל רבי ׳תולדות הברמן, א״מ 17

רנט-רסז. עמ׳ תשי״ב, ירושלים הברמן, א״מ על־ידי הדפוס לבית הובא התלמוד...

 (,10 הערה ׳המבשר׳)לעיל כתב־העת של הדפסתו מקום לבוב)למברג(, איש בובר, ר״ש ואף 18

 מעיניו נעלם אף רבינוביץ של פרסומו ;בסמוך( להלן במאמרו)ראה הזכירו ולא עליו ידע לא

ליברמן. הגר״ש של

 עמ׳ )תרמ״ה(, ד תלמוד בית זוטא.../ הדברים אלה ממדרש ׳לקוטים )באבער(, בובר ש׳ 19

 וויען נפרדת, בהוצאה גם הופיע .371-366 ,310-302 ,279-271 ,253-245,216-209

 של למחקרו דלהלן ההפניות ותיקונים. שונות הוספות הדפים הוא שם 35-33 בעמ׳ תרמ״ה;

זו. נפרדת להוצאה מציינות בובר

.3 שו׳ א(, נספח בטבלה)להלן, ראה 20

בסוגריים. המקרא לפסוקי מקומות מראי רק מצויים נצבים בפרשת בלבד. דברים לפרשת 21

.18 הערה לעיל, השווה 22

.3 סעיף ב פרק להלן ראה בובר; של מעיניו שנעלמו נוספים ליקוטים ישנם אולם 23

.7 שו׳ א(, )נספח הסיכום ובטבלת ,3 סעיף ב פרק להלן השווה חלקיים; הם אלה ממצאים 24

 מחקרים — היהודים מקדמוניות עפשטיין, א׳ :הברמן א״מ למהדורת מציינות דלהלן ההפניות 25

ע־־עה. בעמ׳ מופיע הנ״ל הפרק תשי״ז; ירושלים ורשימות,

לרנר מ״ב
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ל חדש אור ספרד בני של רבה דברים ע

 26בדבר, שפרסם מינכן כ״י מטיפוס דב״ר ממדרש שלם כתב־יד שברשותו לראשונה,

 חסר, הוא בובר בו שהשתמש כתב־היד לדבריו, בפרוטרוט. תוכנו את תיאר ואף

 דברים; ספר לכל רצוף מדרש כלל עפשטיין כ״י ואכן 27שלם׳. כ״י נמצא ׳ואצלי

 ולכל 28נצבים מפרשת לחלק הראשונות, הפרשיות לשלוש הוא בו החדש החומר

 למדרש זהה נמצא הברכה וזאת — האזינו לפרשיות המדרש ואילו וילך, פרשת

 של לספרייה זה כתב־יד הגיע עפשטיין של פטירתו לאחר 29אלו. לפרשיות תנחומא
 וחבל עקבותיו, נעלמו השנייה העולם מלחמת מאז אך 30בווינה, היהודית הקהילה

3,דאבדין. על
 והשלמות הערות של רשימה עפשטיין פרסם הנזכר ספרו הדפסת לאחר כשנה

 דנן מדרש של נוסף כתב־יד של הימצאותו על והעמיד 32היהודים׳, ל׳מקדמוניות

 לכתב־ידו זהה זה שכתב־יד הרושם, מתקבל מתיאורו 33שברומא. אנג׳ליקה בספריית
 התוספת בו שמצויה ברגמן, של בדיקתו העלתה זאת לעומת עצמו. עפשטיין של

34וילך. פרשת בו שחסרה אלא ואתחנן(, ואתחנן)מתנחומא פרשת שבראש

 לר׳ הנ׳׳ך לספרי המכירי מילקוט חלקים התפרסמו מכן שלאחר השנים בעשרות
שימושו על גראינוף הצביע להושע המכירי לילקוט בהקדמתו 35מרי. אבא בר מכיר

.V עט׳ מבוא, ליקוטים, בובר, והשווה לדברים׳; השני ׳המדרש זה טיפוס מכנה הוא 26

עד. עמ׳ מקדמוניות, עפשטיין, 27

 אינם האלה הקטעים ׳וכל שם שצ״ל ונ׳׳ב במדויק. שלא 2 הערה 116 עט׳ ליברמן, במהדורת 28

שטיין...׳. ובכ׳׳י בכי׳׳מ וישנם בנדפס,  א ח, לדברים בחיי רבנו שבפירוש ההבאה לגבי עפ

 ]מן 4 שו׳ 115 עמ׳ ליברמן, ד)מהד׳ ח, הנדפס דב״ר השווה רצה( עט׳ ]שעוועל[, שבל )מהד׳

8 שו׳ 116 עמ׳ הסוף[, -  מדרש כאן מעתיק ]בחיי[ שרבינו צויין שם)׳לא שבל הרב לטענת (.5

 רבה מדברים בחיי רבנו של הבאותיו את מציק אינו ליברמן הגר׳׳ש שכן שחר, כל אין זה׳(

 של לתמיהותיו תשובה גם ושם ,XXI עט׳ שם, שבמבוא, לדבריו והשווה אתר: על הנדפס

9 הערות להלן גם וראה עה(. עט׳ עפשטיין)מקדמוניות, 5 - 9 4.

ה( עט׳ עפשטיין)מקדמוניות, של מתיאורו . 15 שו׳ א(, נספח בטבלה)להלן ראה 29  מסתבר, עד-ע

4 עמ׳ ליב׳, זו)דב׳׳ר פרשה שבראש ואתחנן מתנחומא שההוספה 3 -  בכ״י מצויה הייתה לא (34

.178 הערה בסמוך להלן גם וראה עפשטיין.

ק, קטלוג ראה 30  קצת חסר היה שכתב־היד למדים, אנו שוורץ של מתיאורו .26 מם׳ שוו

=ה פסקה דברים, באמצע ופתח אחד?(, בתחילתו)דף (.13 שו׳ 3 עמ׳ ליברמן, מהד׳ )

.8 הערה 55 עמ׳ נוסח, עדי ברגמן, של דבריו ראה 31

9 ׳עמ א)תרמ״ח(, הכרם היהודים׳, מקדמוניות לספרי אחדות ׳הערות 32 5 - 9  מקדמוניות, )= 2

קעב-קעד(. עט׳

קעב. ׳עמ סוף מקדמוניות, 33

 א(, נספח )להלן בטבלה היטב עיין להטעות. כדי בו יש זה תיאור .9 הערה 55 עמ׳ ברגמן, 34

ב. סימן ב, פרק להלן וכן ,15 ,13 שורות

ב, בובר, ר׳׳ש מהד׳ לתהלים תרנ׳׳ג! ברלין כהנא-שפירא, י׳׳ז מהד׳ לישעיהו 35  ברדיטשוב א-

 שם א, חלק ו כרך הלקוטים, ספר וכן ;תרס״ב ירושלים גרינהוט, א״ה מהד׳ למשלי תר״ס!

 ]= (1 הערה )לעיל JQR הנ׳׳ל, וכן : 1913-1909 לונדון גראינוף, מהד׳ לתרי־עשר תרס׳׳ג!

.1 הערה לעיל גם והשווה תשכ״ח[. ירושלים א-ג, מצולמת, מהדורה
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לרנר מ״ב

36.229 מינכן כ״י מטיפוס רבה בדברים דנן ילקוט בעל של

 ליברמן־־ של מהדורתו לבין עפשטיין של מחקריו בין שהפרידו בשנים אולם

 שחשיפתה ספק, אין רבה. בדברים ההתעניינות פחתה — שנה כחמישים של תקופה

 ידועים בלתי למדרשים השייכים למכביר חדשים קטעים של וגילוים קהיר גניזת של

 ק' גינצבורג, ל' מרמרשטיין, א' שכטר, ש'׳ז ורטהיימר, ש״א )הרב החוקרים בידי

 שכבר העובדה, אף על ׳השני׳, רבה דברים ממדרש הדעת את הסיחו מאן( וי׳ וילהלם
זמנים. באותם זה מדרש של שלמים כתבי־יד על ידוע היה

 פישל )הערי( הרי מכון ראש בשמשו ליברמן, הגר״ש הזמין תרצ״ט בשנת
 חומשי לחמישה רבה מדרש את הכולל ,147 אוקספורד כ״י של תצלומים בירושלים,

 37השנייה. העולם מלחמת פרוץ אחרי קצר זמן אלול, בשלהי אליו הגיעו ואלה תורה,
שקוע היה כבר 38בתצלומים עיין שליברמן שבשעה המדרשי המחקר של מזלו נתמזל

 נעשתה המכירי בעל הבאות של וכוללנית שיטתית בדיקה .143 ,עמ (,1 הערה גראינוף)לעיל 36

 בדיוק שלנו המדרש היה המכירי ילקוט שלפני ׳ברור :מסקנה לאותה הגיע והוא ליברמן, בידי

 עקב וריש ואתחנן מפרשת בו זכר דברים)ואין מפרשת רק ממנו מעתיק הוא בכ״י, שהוא כמו

 אינו הסוף עד וילך מפרשת נצבים. שבפרשת ההוספות ומן ]...[ האמצעיות מפרשות שלנו(,

,עמ שם, ועיין ; IX ,עמ לדב״ר, התנחומא׳)מבוא בשם אלא רבה דברים בשם פעם אף מביא

V11.) עמ ליב׳)שם, מדב״ר המכירי העתיק שבהם המקומות שברשימת אגב, דרך ונעיר, V11,

6 שורות ה סעיף - 4 הע׳ ,28׳ צ״ל (5 ,3 ׳.3 הע׳ 29 מקומו(, ידע לא ובובר ]...[ להשלים )ויש 2,

 שי״ז מסתבר, זה. גילוי על עמדו לא לגראינוף שקדמו ברית מבני שהחוקרים תמוה, קצת

 מדרש שהובא המעטים ובמקומות בובר, שפרסם הליקוטים את כלל הכיר לא כהנא-שפירא

 הוא [(228-227 ,]עמ ב נח, ; [206 ,]עמ ג, נה, ; [125 ,]עמ כה מא, לישעיהו)כגון ביל״מ דנן

 ,עמ ,,והגהות ׳הערות המקור)עיין זיהוי את שתיקן או ,,לגמרי משונות חאות0הנו,ש העיר,

XXV111, x x v i,  x ix.) ראה לא זו הוצאה על המפורטת שבביקורתו הוא, מובן שפחות מה 

 על המכירי הילקוט אודות — בקרת אגרת מחברתו, הנ״ל)ראה המקומות על להעיר צורך בובר

 שלא מפורשות, הודיע גרינהוט [(.96-88 ,עמ ב)תרנ״ד(, החוקר ]= תרנ״ד קראקא ישעיה,

 למשלי יל״מ )השווה .,בו לעיין ידי[ תחת ]= ת״י הספר ׳אין שכן בובר, של הליקוטים את ראה

 רק לתהלים שביל״מ דב״ר ממדרש המובאות עשרות מבין שם(. 2 ובהערה א[,,ע ]סו ה כז,

 כנובעים [(30 ,]עמ מז עח, ; [28 ,]עמ לח מקומות)עח, שני זיהה בובר ממדרשנו. נובעות שלוש

 אותו)עיין זיהה וליברמן מעיניו, נעלם [(52 ,]עמ לא השלישי)פא, המקום אך מינכן, מכ״י

 שימושו לגבי הערה כל בובר רשם לא (13 סעיף , 16 ,דבר)עמ בפתח ברם ההערה(. בראש לעיל

.,ליב בדב״ר מ,,יל בעל של

{OLZ 5 [1902], pp. 295-296)תהלים על המכירי ילקוט על שבביקורתו לציין, כדאי ושמא
 [.sic]! ,זוטא ׳רבדימ נמצא זה בילקוט המובאים הנעלמים המדרשים שבין מארכס ,א כתב

 י,,כ כדוגמת ר,,דב של אחרת ממהדורה שאב המכירי ילקוט בעל כי שידע הדברים, ונראים

 סמוך להלן והשווה ; 19 הערה בובר)לעיל של מחברתו שבראש הכותרת ובעקבות ,229 מינכן

זוטא. דברים השני דב״ר מדרש את כינה הוא (55 הערה לציון

.111 ,עמ הקדמה, ש,,,ת ירושלים רבה, דברים מדרש ליברמן, ש,,ר 37

ת״ש. ניסן חודש לפני ,קצר ׳זמן זה היה שם( בהקדמה, לדבריו)עיין 38
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ל חדש ארד ספרד בני של רבה דברים ע

 ספורים חודשים ורק 39לעצמו, שקבע עבודה תכנית לפי המדרשית, הספרות בחקר
 דב״ר במדרש 4תימן׳.' רמדרשי 40׳שקיעין׳ מחברותיו את לאור הוציא כן לפני

 שהביאו מדרשי מאמר של מקורו את ליברמן מצא אוקספורד שבכ״י עקב לפרשת

 תורה תלמוד בילקוט סקילי יעקב ור׳ 42איוב ספר לפירוש הקדמתו בסוף הרמב״ן

 נראים 43מקורו. בדבר מאוד התלבט הוא כן לפני קצר זמן ואשר כו, לח, לבראשית
 וכמה כמה של לדבריהם כמקור זה מדרש של בחשיבותו נוכח שכאשר הדברים,

 היה לא שהדבר העובדה, אף על לאור להוציאו אומר וגמר למשימה נרתם ראשונים,

המקורית. עבודתו בתכנית כלול
 אך 44זה, מדרש של נוספים כתבי־יד של קיומם על שעה באותה ליברמן ידע אמנם

 עמנו ועל בכלל, העולם כל על העוברת החירום ׳שעת שלנוכח נכונה, העריך
 אוקספורד כ״י ידו כשבהישג זה מדרש של פרסומו את להשהות כדאי לא 45בפרט׳

 מדויק טקסט הכוללת מעולה, מהדורה חיבר הוא 46ביותר קצר זמן בתוך לבדו.
 כל כמעט של ואזכורים בובר, שהוציא מינכן כ״י לנוסח השוואות מפולש, ופירוש

 ענייני והמדרשית, התלמודית שבספרות מקבילות 47הראשונים, שבספרות ההבאות
וכד׳. לשון

 ביותר, משכנע באופן הוכיח שבו למופת מבוא ליברמן הקדים זו מהדורה בראש
 ׳דב״ר ואילו ספרד׳, בני של רבה ׳דברים הוא 147 אוקספורד שבכ״י רבה שדברים

זו עיניים מאירת מסקנה 48ספרד׳. לחכמי ולא אשכנז, לחכמי רק ידוע היה הנדפס

S. Lieberman, Greek in Jewish Palestine, New York 1942, Preface, pp. V-VI ראה: 39

תרצ״ט׳. ׳מנ״א התאריך נרשם ,3 ,עמ הקצרה, בהקדמה 40

 הערה 3 ,עמ תימן, מדרשי ת״ש)השווה דחנוכה בא׳ תימן מדרשי על הרצאתו את נשא ליברמן 41

 מתחת מחברתו יצאה כבר ת״ש?(, א׳ אוקספורד)באדר כ״י של בתצלומים שעיין ובשעה (,1

הדפום. מכבש

שעוועל(, במהדורת 42 .72 עמ׳ סוף ליב/ דב״ר הוא המקור כו. ,עמ א, הרמב״ן, כתבי שבל)

 תימן מדרשי של המצולמת השנייה שבמהדורה כך, על להתפלא ויש .5 ,עמ תימן, מדרשי 43

 בהוספות לדב״ר המקום מראה הובא לא ואף בפנים, הדבר תוקן לא תש״ל(, )ירושלים

.14 הערה 72 ,עמ ליב׳, דב״ר והשווה .41 ,עמ שם, ובתיקונים

 ממנו ונעלם ; 920 ששון שבכ״י דברים מפרשת והשרידים 2335 אוקספורד כ״י עפשטיין, כ״י 44

רומא־אנג׳ליקה. כ״י של קיומו

לדב״ר. למהדורתו בהקדמה 45

4 הערות לעיל השווה )!(״,היותר לכל חודשים שלושה עד בחודשיים לאמדו ניתן 46 1 ,4 0 ,3 8.

 אחרים ממדרשים הראשונים של הרבה הבאות הזכיר אף זו)ובהשלמות( שבהוצאה לב, שים 47

,עמ )למבוא, 134 שבעמ׳ שבהשלמות אגב, דרך ונעיר תנחומא(. רבה, דברים)ילמדנו, לספר

XX) זו קצרה מובאה ואף שם. 330 ,בעמ והוא ויטרי, למחזור נוסף מקום מראה להוסיף יש 

בדב״ר. לפנינו ליתא

 )סמוך 15ה־ המאה שבסוף שייתכן משער, ליברמן הגר״ש .XII ,עמ שם, וראה ; XI ,עמ מבוא, 48

 גם ראה זה לעניין .,וצרפת אשכנז חכמי של דב״ר ׳מדרש את ספרד חכמי ראו כבר לגירוש?(

וצפון ספרד חכמי של והתשובות השאלות מפתח אלון)עורך(, מ׳ והשווה בסמוך. להלן

113



לרנר מ״ב

 ניתן היום 49הראשונים. כל של כתביהם בדיקת מתוך ליברמן לגר״ש לו עלתה

 זו, במהדורה הקשורים כתבי־היד של מבדיקתם גם מתאששת זו שמסקנה להוסיף,

 דב״ר של כתבי־היד — 50איטלקי כתב־יד שהוא רומא־אנג׳ליקה, כ׳'י למעט — שכן

 הוציא השנים במהלך 51מובהקים. ספרדיים כתבי־יד הם כה עד לידינו שהגיעו ליב׳

 למכביר; ותיקונים הוספות כולל זה, חיבור של נוספות מהדורות שתי לאור ליברמן

52ליברמן. רבה דברים מהדירו: שם על עצמו המדרש כונה הימים וברבות
 שב׳ילקוט ההבאות פי על רבות נוסח הערות ליברמן הוסיף השנייה במהדורה

 לפרשיות (2638 אוקספורד )כ״י דברים לספר סקילי יעקב ר׳ של תורה׳ תלמוד
שהוא כפי המדרש של להרכבו לבו את ליברמן שת לא ברם 53ועקב. ואתחנן דברים,

 המיוחסות הרשב״א שבתשובות לכאורה, עולה משם ע״א. 298 תשמ״א, ירושלים אפריקה,

 דברים בספרי גם מצויה כזו דרשה ברם י. א, הנדפס לדב״ר התשובה בעל רמז רלב, סי׳ לרמב״ן,

 ואכן שם(. השואל)עיין התכוון זה שלמקור להניח, ויש ; (23 ,עמ פינקלשטין, ,יג)מהד פסקה

 ט סימן ב, פרק להלן גם ראה ע״ב. ריש 76 ,עמ הנ״ל, במפתח הספרי בשם גם נרשמה זו דרשה

צרפתי(. וידאל טז)ר׳ סימן שם, גירונדי(; יונה ,)ר

 במחצית בספרד ידוע היה כבר ואשכנז צרפת בני של שדב״ר אמינא, הווה דמסתפינא ולולא

שווה14ה־ המאה של השנייה  ל״א מהד׳ התשיעי, הדרוש גירונדי, נסים לר׳ הר״ן דרשות )ה

להאריך. מקום כאן ואין קנ(. ,עמ פלדמן,

 שבמהדורה והשלמות׳ ב׳הוספות צוינו ואלה שעה, באותה מעיניו שנעלמו הראשונים הם מעטים 49

 ר״ש בידי צזין שועיב אבן ר״י מדרשות נוסף מאמר .139 ,136 ,134-133 ,עמ השנייה,

 לא ואשר אחת, שהן אבודרהם דוד ר׳ של הבאות שתי על .120 הערה להלן השווה אברמסון;

 הדיבורים את כמובן להוסיף יש .47 הערה לעיל גם וראה .123 הערה להלן עיין ליברמן, הזכירן

 עדיין האחרונים מן היותו אף שעל יושר׳(, צרפתי)׳אמרי וידאל ר׳ שבפירוש המתחילים

(.7-4 הערות לעיל )השווה המדרשים של בכתבי־יד השתמש

 עמ׳ רבה, במדבר מאק, והשווה ; A. diCapua, Roma 1878, p. 93 no. 20 של: בקטלוג ראה 50

 לציון סמוך ד, פרק להלן השווה ;בעלמא מקרה זה כתב־יד של האיטלקי מוצאו אין ואולי .253

.209 הערה

 מאק, ח׳ באחרונה מצפון־אפריקה)והשווה שמוצאם כתבי־היד את אף כוללים אנו זו בהגדרה 51

,39 עמ׳ ]תשנ׳׳ב[, 52 פעמים רע״ב׳, בשנת קושטא מדפיסי בידי המדרש מן פרשה של ׳עיצוב

=שפיצר כ״י כגון — (147 אוקספורד כ״י בעניין  עדי החלקי)ברגמן, (24° 5977 ירושלים כ״י )

 וכן (,25 עמ׳ מבוא, ,1984 ותל־אביב ירושלים רבה, שמות מדרש שנאן, א׳ ;52 עמ׳ נוסח,

 מן שמוצאם קהיר, מגניזת ליב׳ דב״ר שרידי על צרפתי. וידאל ר׳ בו שהשתמש כתב־היד

מקומם. כאן ואין בנפרד, לדון יש המזרח,

 של נוספת מצולמת מהדורה יצאה שבאחרונה אגב, דרך ונעיר תשל״ד. שם ;תשכ״ה ירושלים 52

 גם ברם !השנייה המהדורה פי על תשנ״ב( ירושלים ספרים, הפצת שלם )בהוצאת זה ספר

עמ׳ שבשולי הנוספת)א( ההערה נעלמה תליתאה במהדורא שכן מסוימת, מעלה זו למהדורה

שו׳ הפרק׳, ׳בסוף ד׳׳ה ,XV )לעמ׳ 134 עמ׳ והשלמות׳, ב׳הוספות דאגב, ואגב !הייתה כלא 74

שם. שצוין מה ולא ׳,1 הערה 75 עמ׳ להלן ׳עיין שצ״ל בעיניי נראה (,6 ,2

,לעמ בהשלמות , 133 עמ׳ שם, אתר)השווה על ליברמן אצל צוינה לא כתב־היד של הסיגנטורה 53

.(VII
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הסמוך. בפרק זה חסרון למלא נשתדל ואנו סקילי, יעקב ר׳ של מחיבורו עולה
 ניתנת שנה ממאה למעלה במשך ליב׳ דב״ר של בחקירתו ההתקדמות כל עם

 טרם ובהרכבו זה מדרש של באופיו הנוגעות יסודיות שאלות שכמה להיאמר, האמת
 הקיימים הממצאים את מחדש לבחון מאמץ ייעשה שלפנינו במאמר פתרונן. על באו

המדרש. של לצמיחתו הקשור בכל מהם העולות המסקנות את ולהסיק

הממצאים של מחודשת בדיקה ב.

 כדי בהם שיש הנוסח עדי של חדשה ולראייה מחודשת לבדיקה דעתנו ניתן זה בפרק

 :העיקריים המקורות סוגי פי על ליב׳ דב״ר של מבנהו ועל הרכבו על להצביע

חיצוניים. ומקורות הראשונים הבאות מדרשיים, ילקוטים כתבי־יד,

היד .1 כתבי־

 החדשים הקטעים את לאור הוציא בובר כאמור, 54(.1113 )ס׳ 229 מינכן כ״י א.

 אלה ממדרש ׳לקוטים במחברתו 55ונצבים, דברים מפרשיות שהם זה, שבכתב־יד

.29-10 ׳עמ זוטא.״׳, הדברים
 שמאפיינו מה 56בובר. של דבר׳ ב׳פתח ממצה לתיאור זכה כתב־היד של תוכנו
 ואתחנן, לפרשת מדרש חסר !גמור׳ ׳בלתי או שלם׳ ׳בלתי מדרש היותו הוא לכאורה

מיוחדת: משמעות בעלי פרטים בשני נתמקד כאן נצבים. בפרשת מסתיים והוא
 בדף מתחילה עקב פרשת ואילו ע״א, 116 דף בתחילת מסתיימת דברים פרשת (1)

 מקום והשאיר ואתחנן, פרשת של בחסרונה הרגיש שהסופר לשער, נראה ע״א. 118

57יותר. מאוחר בשלב זו פרשה לצרף יוכל שבו ריק

 הספרים בית יד שעל עבריים כתבי־יד לתצלומי במכון המיקרופילם מספר מצוין בסוגריים 54

 בכלב ׳מעשה במאמרו שנאן, א׳ של דבריו את לתקן ויש בירושלים. והאוניברסיטאי הלאומי

 כ׳׳י עם מינכן כ״י לו נתחלף ושמא .3 שו׳ 1 הערה לד עמ׳ פה)תשל״ט(, סיני גדיים׳, ובעשרה

(.31 הערה לציון סמוך לעיל עפשטיין)השווה ר״א

 = הסוף[ ]מן 6 שו׳ 119 עט׳ ליברמן נצבים)אצל מפרשת קצר קטע השמיט בובר כי לציין, יש 55

 זאת בכל ישנם זו, לטענה מסוימת הצדקה יש כי אם בנדפס׳. ׳כמו בכתבו (2 שו׳ 120 עט׳

 עשה ויפה הדרשה. את קוטעת בובר של שהשמטתו עוד מה הנוסחים, שני בין לשון הבדלי

 והשווה אוקספורד! שבכ״י החדש החומר שאר כמו גדולות, באותיות שהדפיסו ליברמן

.147 הערה להלן והשווה .8 הערה 119 עט׳ לדבריו,

.169 ,72 הערות להלן גם וראה ב. הערה IV ׳עמ 56

 עמודים. !(בשלושה) ואתחנן כפרשת וחשובה גדולה פרשה לדחוס שהתכוון לומר, הכרח אין 57

 ייתכן, שני מצד ביותר! המזערי ולו זו, לפרשה כלשהו ייצוג לתת שרצה ייתכן, אחד מצד

 שילוב על להקל וכדי זה, במקום שלם קונטרס אפילו או נוספים דפים של שילובם על שחשב

 96 שבדף למדרש שבכותרת להוסיף, מיותר זה אין ושמא הריקים. העמודים את השאיר כזה

חנן דברים על רבה ׳מדרש נאמר: אחרת, ביד שנכתבה ע״א, ת א עקב.״׳. ו

ספרד בני של רבה דברים על חדש אור
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לרנד מ״ב

 תשמעון.״׳; עקב והיה ׳פרש הכותרת מופיעה ע״א( 118 עקב)רף פרשת בראש (2)
 פרשיות בשאר מובאת אינה כזו כותרת פרשה. של קיצור היא הראשונה התיבה

 לעניות מכן. שלאחר בפרשיות ולא המדרש שבראש דברים בפרשת לא המדרש,

 שהמדרשים אפוא, ייתכן זה. במקום שנעשה תפר על מעידה זו כותרת דעתי
שונים. ממקורות לקוחים ודברים עקב)ואילך?( לפרשיות

 לעומת 229 מינכן שבכ״י המדרש נוסח על הדיבור את כאן להרחיב נוכל לא
 את בהערות ציין הוא רוב פי על ליברמן. ר״ש שפרסם אוקספורד, שבכ״י הנוסח

 של שבכתבי־היד החילופים כידוע, המהדורות. שתי שבין החשובים ההבדלים
 נרחב פעולה חופש לעצמם המעתיקים התירו רבים במקרים !הם מרובים המדרשים

 כתיבים בתיקון ובהשמטות, בהוספות סדר, בשינויי לשונות, בהחלפת המתבטא
 אולם, שכאלה! חילופים ממאתיים יותר נתגלו 58א-יג סימנים של מבדיקתם וכד׳.

 שבדרך העלתה, זו בדיקה המהדיר. בהעתקת מטעות נובעים מהם רבים ספק, בלא

 על 59החכמים, שמות על לשמור מיטיב שהוא לפי מינכן, כ״י את להעדיף יש כלל
 כ״י שכן להפליא, כדי זה בגילוי אין אולם 61מקוריות. גרסאות ועל 60מדרש לשונות

בקירוב. שנה במאתיים 147 אוקספורד לכ״י קדם מינכן
 הבחינו זה כתב־יד שבדקו החוקרים (.11709 )ס׳ 61 רומא־אנג׳ליקה כ׳׳י ב.

 בדיקה ברם 62ליב׳. דב״ר של הדגם פי על לתארו נטו אך וילך, פרשת של בחסרונה
להעתיק הסופר התחיל ע״א 534 בדף מעניינת. תופעה מגלה כתב־היד של מדוקדקת

 פי על נעשתה הבדיקה בוזגלו. מרדכי תלמידי בידי סייע ליברמן. במהדורת 12-1 ׳עמ = 58

ובובר. רבינוביץ הוצאות

 בר׳ יהודה ר׳ בשם עזריא ׳א׳׳ר מינכן בכ״י — (6 שו׳ 2 >עמ׳ יהודה׳ בש׳׳ר עזריה ׳א״ר :למשל 59

 בש״ר סימון בר יהודה ׳ר׳ — (7 שו׳ 4 >עמ׳ בשר׳׳ל׳ דסכנין יהושע ׳ר׳ ; (5 הערה סימון׳)עי״ש

(.12 הערה הגדול׳)עי״ש אלעזר ׳א״ר — (8 שו׳ 7 אלעזר׳)עמ׳ ׳א׳׳ר (!8a הערה לוי׳)עי״ש

(1 שו׳ 10 ׳)עמ׳ רבותי׳ ׳שנו :הכתוב׳ שאמר ׳זהו מינכן בכ״י — (1 שו׳ 3 >עמ׳ ׳הה״ד׳ :למשל 60

 יצוין. בענין׳. שקראנו ׳ממה — (2 שו׳ 11 >עמ׳ בענין׳ שאמ׳ ׳ממה רבותינו׳; שנו ׳כך —

אלה. חילופים רשם לא שליברמן

 עוקצה׳ ׳משרה׳!( בטעות רבינוביץ ׳משרת)אצל — (5 שו׳ 4 >עמ׳ עוקצה׳ ׳נותנת למשל: 61

 בהוצאת הגרסה )כ״ה פסילוס׳ ׳פוקו)!( — (5 שו׳ 5 )עמ׳ ׳פסילוס׳ (;6 הערה )עי׳׳ש

 ושמות לבראשית מדרשים ׳קטעי מאן, י׳ השווה פיקופסילוס)כצ׳׳ל( הגרסה ]על !(דבינוביץ

 The Bible as Read and Preached in the Old Synagogue2,1, New York הגניזה׳ יד מכתבי

 ולפלא .135 עמ׳ והשלמות, בהוספות ליברמן הביאו שם; 48 ובהערה ,12 שו׳ קב ,עמ ,1971

ח ויוונות שביוונית לדבריו ציין שלא א  ׳אחת ; [226 הערה 48 עמ׳ תשכ׳׳ב, ירושלים ישראל, ב

 על בקרת ׳אגרת פריס־הורב, י׳ של לדבריו )והשווהבים׳ ׳אחת — (17 שו׳ 5 במדבר׳)עמ׳

ת״ש, בתמוז כ״ז ׳הצופה׳, מתוך מיוחדת הדפסה ליברמן׳, ר״ש מהדורת — רבה דברים מדרש

 ׳עצת זה(; נדיר מתדפיס עותק לי שמסר בר־אילן מ׳ לד״ר נתונה תודתי ה׳. סימן 4 עמ׳

המרגלים׳. ׳רעת — (6 שו׳ 6 המרגלים׳)עמ׳

.9 הערה 55 עמ׳ נוסח, עדי ברגמן, קעב; עמ׳ סוף מקדמוניות, עפשטיין, 62
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ל חדש אור ספרד בני של רבה דברים ע

 כולל ואתחנן, מתנחומא התוספת דהיינו ליב׳, בדב״ר שהיא כפי ואתחנן פרשת את

 63פדלעיל. הקיצור תיבת באמצעות 147 אוקספורד כ״י של סופרו שהשמיט הקטע

 שתי באמצעות לכך רמז העתקתו, את הפסיק 64הנשמט הקטע לסוף קרוב בהגיעו אך
 ב׳ אות אמצע נצבים, מפרשת להעתיק עבר ומיד 65לפענחן, שקשה מנוקדות אותיות

 ע״ב, 539 דף עד נמשכת זו העתקה 66ליב׳. שבדב״ר ההוספות כולל ר, אות אמצע עד

 עקב הנדפס דב״ר הוא שם ההמשך מנוקדות. אותיות אותן ידי על הקיטוע נרמז ושוב
 דף עד כסדרה ההעתקה נמשכת זה ממקום עקב. מפרשת כשליש אפוא בו וחסר 67ז׳;

 69וכך. כך חסר ׳כאן הסופר: רשם 68י״א תצא כי פרשת לאמצע ובהגיעו ע״ב, 565
 המשכו והוא הפרשה, גמר עד 70נצבים פרשת מסוף הוא ע״א 566 שבדף ההמשך

 כתב־היד עקב. לפרשת ואתחנן פרשת בין שהועתק 71הקודם, הקטע של הישיר
בתנחומא. מצויות שהן כפי הברכה, וזאת — האזינו פרשיות עם מסתיים

 העובדות על להצביע נוכל הפגום רומא־אנג׳ליקה כתב־יד של הממצאים בסיכום

:דלהלן
 שבפרשיות החדש המדרש מן אחת פסקה אפילו מכיל אינו כתב־היד )א(

(.83-43 >עמ׳ ליב׳ שבדב״ר החדש החומר של בניינו רוב שהוא ואתחנן-עקב,
(p פרשת כל את כמעט כוללים וחסרונותיו הרבה, במקומות קטוע כתב־היד 

 ואת תבא כי פרשת כל את תצא, כי פרשת סוף את עקב, פרשת ריש את ואתחנן,
72נצבים. פרשת ריש

הסוף. מן 3 שו׳ 34 עט׳ ליב׳ דב״ר = 63

בנה׳. ׳זה :2 שו׳ 8 עט׳ ואתחנן, בובר תנחומא = ע׳׳ב 534 דף 64

.69 הערה לציון סמוך להלן והשווה דומה. משהו או דך, או כך או כך 65

הסוף. מן 5 שו׳ 119 עמ׳ — הסוף מן 2 שו׳ 114 עמ׳ ליברמן, מהדורת = 66

ליברמן. במהדורת מטרונה״.׳( )׳אבדה 3 שו׳ 86 עמ׳ = 67

 ׳וגומ׳ בכתבו עצמו הסופר קיצר כאן אך ליברמן. במהדורת הראש׳( )׳מן 16 שו׳ 106 ׳עמ = 68

 )מהד׳ ה פ, לבר׳׳ר הנראה ככל וכוונתו וכולי׳! לאה בת דינה ותצא בפרשת כדאיתא כולי

 שבכ׳׳י דב״ר שמדרש ממנה, ללמוד ניתן אזי זו, קביעה נכונה אם (.955 עמ׳ תיאודור-אלבק,

עמ׳ ליברמן, ר׳׳ש אצל והשווה היטב רבה)ועיין מדרש של למסגרת שייך אכן רומא־אנג׳ליקה

 הנדפס תנחומא עם מדרשנו הועתק רומא־אנג׳ליקה שבכתב־יד העובדה, אף על (,10 הערה 34

(.9 הערה 55 עמ׳ נוסח, עדי ברגמן, ושמות)ראה בראשית לספרים

.65 הערה לעיל השווה 69

הסוף. מן 4 שו׳ 119 עמ׳ ליברמן, מהד׳ = 70

(.66 הערה לעיל ע״ב)השווה 539 דף 71

 על .252 עמ׳ רבה, במדבר מאק, העמיד עפשטיין שבכ׳׳י במ״ר במדרש רב־היקף חסרון על 72

נצבים)עמ׳ פרשת ריש עד תבא כי פרשת מסוף — מינכן בכ׳׳י דפים כשני של מקביל חסרון

IV ׳עמ סוף ב, הערה לליקוטים, דבר׳ ב׳פתח בובר העמיד — (15 שו׳ 115 עמ׳ — 19 שו׳ 113

של בכתב מופיע ע״א 152 בדף כתב־היד שבשולי אגב, דדך ונעיר .V עמ׳ ראש —  מאוחר)

נצבים׳. ראש חסר שכאן ׳נראה מעתיקו?( של או בובר
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 ואתחנן)קטועת פרשת בין המשכים: בשני מופיעה המקוטעת נצבים פרשת )ג(

האזינו. פרשת לפני ובמקומה, הראש(, עקב)קטועת לפרשת הסוף(
 לגבי חשובות מסקנות מספר להסיק דעתי, לעניות ניתן, דלעיל הנתונים בעקבות

:61 רומא־אנג׳ליקה כתב־יד
 תצא כי ומאמצע עקב אמצע עד ואתחנן לריש הגדולים)מסמוך החסרונות שני (1)

פרשיות. בחמש קשות פוגמים נצבים( לריש סמוך עד

 עד ריקים דפים כמה הסופר השאיר הראשון הליקוי על שבעמדו לשער, נראה (2)
יותר. מאוחר בשלב החסר את להשלים שיזכה תקווה, מתוך עקב אמצע

 הראשון, מן יותר עוד גדול חסרון נמצא ששם גילה, תצא כי לאמצע בהגיעו (3)

 חזר הקודם, החסרון מהשלמת נואש ואז :תבא( שלמה)כי פרשה גם כולל והוא
 המיועד במקום ואילך, ב׳ בנצבים לפניו המונח מן להעתיק והתחיל אחורנית

ואתחנן. פרשת להמשך
 והוא נצבים, פרשת של לסיומה הספיק לא לעקב ואתחנן שבין הפנוי המקום (4)

במקומה. העתקתו את המשיך
 ואתחנן-עקב, פרשיות ליב׳, דב״ר של החדש לחומר זכר שום ואין הואיל (5)

הללו. הפרשיות את הכיל לא זה שכתב־יד הרושם, מתקבל
 כ״י מטיפוס הוא רומא־אנג׳ליקה שכ״י אפוא, היא המתבקשת הסופית המסקנה

 ואתחנן פרשת התנחומא: מתוך השלמות שלוש( )= שתי בתוספת ,229 מינכן
 של כתבי־היד לשאר שבניגוד לזכור, יש כן כמו הברכה. וזאת — האזינו ופרשיות

איטלקי. ממוצא הוא דנן כתב־יד ליב׳ דב״ר
 פרשת של הראשון לחלק זה כתב־יד של נוסחאותיו שאף להוסיף. כדאי ושמא

73מינכן. לכתב־יד לשונית קרבה על מעידות דברים
.16211 )ס׳ 147 אוקספורד כ״י ג.  הגר״ש בידי במלואו פורסם כבר זה כתב־יד (

 דופן יוצאות תופעות שתי על בעמידה אפוא נסתפק הנזכרת. במהדורתו ליברמן

:הראויה הלב לתשומת זכו שטרם זה בכתב־יד
 כעבור אך ליב׳, דב״ר את להעתיק הסופר התחיל <34 ׳ואתחנן)עמ פרשת בריש )א(

(:43-34 ׳ואתחנן)עמ תנחומא את להעתיק ועבר בדעתו נמלך שורות מספר

 ואתחנן ליב׳ דב״ר את מחדש להעתיק והתחיל חזר התנחומא גמר לאחר ורק

(.43 ׳)עמ
(p וילך. מסדר הכותרת מופיעה (121 ׳)עמ וילך פרשת בריש

להלן. ידובר הנ״ל התופעות שתי של משמעותן על

 בכלב.״׳ ׳מעשה במאמרו שנאן שרשם הנוסחאות חילופי בלקט זו תופעה על לעמוד ניתן כבר 73

 לדעת, וזאת שאכמ׳׳ל. ברור אך הרבה, דוגמאות להוסיף ניתן ועליו לד, עמ׳ (,54 העדה )לעיל

 גרסת את תואמת 61 רומא־אנג׳ליקה כ׳׳י גרסת 61-59 בהערות לעיל שצוינו הדוגמאות שברוב

מינכן. כ׳׳י
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ל חדש אור ספרד בני של רבה דברים ע

 מדרשי של המהדירים בידי נוצל כבר זה כתב־יד (.21207 -)ם׳ 2335 אוקספורד כ״י ד.

 אוקספורד לכ״י קרבתו על עמדו אף הללו ושמ״ר(: ויק״ר )בר״ר, לתורה הרבות

 מס׳ לחברו ב״, אוקספורד ׳כ״י המכונה זה, כתב־יד זהה תוכנו מבחינת ואכן .*י 147
 החריגות התופעות ששתי לב, לשים יש לענייננו א״. אוקספורד ׳כ״י המכונה ,147

 לציין, יש כן פי על אף בו. מופיעות אינן א׳ אוקספורד בכ״י שנמצאו הנזכרות
 ואתחנן, פרש׳ הכותרת מצויה מתנחומא( >=ההוספה ואתחנן פרשת שבראש

 היא אף מסומנת שבמהדורה( 43 >עמ׳ ליב׳ דב״ר של הפרשה של כשראשיתה
 זכר היא זו שתופעה לשער, ניתן ושמא י״י׳(. אל )׳ואתחנן גדולות באותיות

75זה. במקום ואתחנן תנחומא של לאינטרפולציה

מדרשיים ילקוטים .2
 דב״ר של כתב־היד של זיהויו על חוקרים עמדו כבר כאמור, המכירי. ילקוט ה.

 מינכן כ״י דב״ר עם הנ״ך, לספרי המכירי ילקוט בעל מכיר, בר אבא ר׳ בו שהשתמש
 למשלי המכירי מילקוט החדש שבקטע מובאות שתי ידי על נתמך אף זה זיהוי 76.229

77שפיגל. י״ש שפרסם

 תלמוד ילקוט של (22794 )ס׳ 2638 אוקספורד כ״י בדיקת תודה. תלמוד ילקוט ו.
 שבדב״ר החדש החומר את כולל שהוא מעלה דברים לספר סקילי יעקב לר׳ תורה
 לפרשיות הנדפס דב״ר מדרש ואת 79ונצבים, עקב 78ואתחנן, דברים, לפרשיות ליב׳

כמובן, הרומז, רבה, בציון הביא הוא אלה כל את תבא(; כי — האמצעיות)עקב

x עט׳ רבה, לויקרא מבוא מרגליות, מ׳ : 113-112 עט׳ לבר״ר, מבוא אלבק, השווה 74 x x v i; א׳ 
: 26-25 עט׳ מבוא, תשמ״ד, ותל־אביב ירושלים א-יד, פרשיות — רבה שמות מדרש שנאן,
 מב״י מסורות קלט אף זה שכתב־יד סימנים, ישנם .260 ,249 עמ׳ רבה, במדבר מאק, וראה

 מלמטה 2-1 ושו׳ 9 שו׳ 71 ׳as משותפים: חסרונות שני על נצביע שעה ולפי עפשטיין:
עד-עה(. עמ׳ מקדמוניות, עפשטיץ, )השווה

 229 מינכן בכ״י פרש המונח של הופעתו על (57 הערה ציון לעיל)לאחר שכתבתי למה השווה 75
 מופיעה 2335 אוקספורד שבכ״י תבוא כי — עקב פרשיות שבראש לב, שים עקב. פרשת ריש

 היא הכותרת הברכה( וזאת — )נצבים האחרונות הפרשיות בארבע ואילו סדר, הכותרת

המעתיק. בהם שהשתמש שונים כתבי־יד זו תופעה משקפת שמא עיון, וצריך פדשתא:
שם. ובנסמן 36 הערה לציון סמוך לעיל ראה 76
עמ׳ ; 53 הערה 100 עט׳ א)תשמ״ה(, סידרא למשלי/ המכירי מילקוט חדש ׳קטע שפיגל, י״ש 77

.115 הערה 106
 בספר גם מצויה ,46 עט׳ ואתחנן, לפרשת רבה׳ הדברים באלה אח״ל ׳וכן בשם אחת מובאה 78

תשנ״א, צפת חפץ, ב״א מהד׳ המנחה, תורת באחרונה)השווה שנדפס סקילי ר״י של דרשותיו
(137 ׳עמ ראש והשלמות, הוספות תודה)ליברמן, תלמוד שבילקוט לב, לשים ויש (.598 עמ׳

 בספר שכתבתי מה גם ראה גדול. עיון וצריך מהותיים, גרסה ובשינויי בקיצור המאמר הובא
 הערה שבסוף אגב, דרך ונעיר .2 הערה קכ עמ׳ תשל״א, ניו־יורק מירסקי, קלמן לשמואל זכרון

הנוח(. )במקום: הנוסח לתקן: יש זו
הזכירן. לא ואף נצבים, לפרשת תורה תלמוד שבילקוט למובאות נזדקק לא ליברמן ר״ש 79
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 הוא אין הברכה( וזאת — האחרונות)וילך בפרשיות זאת, לעומת 80ליב׳. לדב״ר

האזינו תנחומא מאמרי את ואילו 81אחת, פעם אפילו סתם רבה בציון משתמש

 שהדרשות לכך, רומז ואינו ילמדנו)=תנחומא(, בשם מביא הוא הברכה וזאת —
 שהיה דב״ר שמדרש למד, אתה מכאן ילקוטו. כל לאורך כמנהגו ב׳רבה׳, גם מצויות

 מן הנוספות הפרשיות את כלל לא אך ליב׳, לדב״ר דומה היה סקילי הר״י לפני מונח

82הברכה(. )ואתחנן-וילך-האזינו-וזאת התנחומא

* * *

 הגדול ומדרש האשכנזי שמעוני ילקוט כגון — לתורה הגדולים הילקוטים בשאר

א82ליב׳. מדב״ר קטעים אין — התימני

ראשונים .3

 וידוע ,13ה־ המאה ובתחילת 12ה־ המאה בסוף פעל זה חכם יקר. בן יהודה ר׳ ז.
 יקר בן מרבה-ר״י 84והברכות׳ התפלות ׳פירוש בחיבורו 83הרמב״ן. של רבו שהיה

 ספורים קטעים אצלו מצויים דב״ר ממדרש כי אם המדרשים, מן מובאות להביא
 )ראה המצוטטים המקורות בציון שיבושים שחלו מסתבר, אף מזו: יתרה בלבד.

 85ואתחנן, מפרשיות הנובעות מובאות ארבע העליתי זה חיבור של בבדיקתו להלן(.

88הנדפס. מדב״ר נובעות וכולן 87תצא, וכי 86עקב

 סמוך לעיל והשווה ;אחרים לחומשים תורה תלמוד שבילקוט ליב׳ דב״ר קטעי את בדקתי לא 80

.43 ,42 הערות לציוני

ו־ויק״ד. בר׳׳ר כגון אחרים, מדרשים מתוך אלו בפרשיות הביא כי אם 81

 )הובאו IX עמ׳ מבוא, ליברמן, ר״ש לדברי והשווה .11 שר א( )נספח הסיכום בטבלת עיין 82

(.36 בהערה לעיל

תימן יהדות תימן/ ׳הלכות שבמאמרו ליברמן ר״ש של ידו מתחת יצאה קולמוס ופליטת א82

 ״׳מדרש :כתב (602 ,עמ א״י, בתורת שנ)־מחקרים עמ׳ תשל״ו, ירושלים ועיון, מחקר פרקי —

 חכמי של רבה״ ״דברים ...כגון לנו, שאבדו מספרים גדולים חלקים בשבילנו הציל ...הגדול״

 המדרש טובי, י׳ כעת: וראה .134 עמ׳ למבוא, והשלמות׳ ב׳הוספות לדבריו והשווה ספרד/

 האוניברסיטה לפילוסופיה, דוקטור התואר קבלת לשם חיבור ומבנהו, מקורותיו — הגדול

.1504 הערה ,353 עמ׳ א, תשנ״ד, בירושלים, העברית

 ירושלים ,2וחיבוריו זמנו חייו, תולדות — נחמן בן משה רבנו )שעוועל(, שבל ח״ד ראה 83

מו. עמ׳ תשל״ד, מ-

תשל״ט. ירושלים א-ב, ,2ירושלמי ש׳ מהדורת 84

 המשבר׳ על היושבת לאשה משל רבה בדברים ׳ודורש :קכח עמ׳ ב, והברכות, התפלות פירוש 85

יא(. ב, דב״ר )=

 שכותב הסופר שכר נותן אשה המקדש הלכה, כך רבה, ![בבראשית] אמר׳ ׳ועוד :צ עמ׳ א, שם, 86

 היה למעלה כותב שהיה רבה, בדברים ׳דאמרינן קד: עמ׳ סוף שם, ונשואין...׳; ארוסין שטר

=פניו׳ את והאיר בשערו בקולמוס מקנח פניו׳: את ׳והאיר במקום ושם 89 עמ׳ יב, ג, דב״ר )

הפנים׳(. זיו נטל ׳ומשם

טעות תצא)והשווה כי פרשת ב]ד[ב״ר :]צ״ל תשא כי פרשת בב״ר ,דאמ ׳והוא :סו עמ׳ ב, שם, 87
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ספרד בני של רבה דברים על חדש אור

 צרפת בני של דב״ר מונח היה יקר בן יהודה ר׳ שלפני אפוא, למדים נמצאנו

 הגר״ש של העיניים מאירת מסקנתו בעקבות הנדפס׳. כ׳דב״ר הידוע ואשכנז,
 בשבתו עוד והברכות התפילות פירוש את כתב יקר בן שר״י לשער, נוכל 89ליברמן

לספרד. שעבר לפני בצרפת
 שהשתמש לנו הידועים ספרד חכמי מבין הראשון הוא הרמב״ן נחמן. בן משה ד׳ ח.

הבא. בפרק בהן ונדון הן, מעטות בחיבוריו ההבאות אך ליב׳, בדב״ר

 תשנ״ב, ירושלים השכל, הוצאת כז)מהדורת י, למשלי בפירושו גירונדי. יונה ר׳ ט.
 שנאמר העיקר, על מרובה הב״ה של תוספתו ז״ל, ׳ואמרו :יונה רבנו הביא פח( ׳עמ

 עשרה ארבע רק מלך לא ובתחלה ו( כ, שנה)מל״ב עשרה חמש ימיך על והוספתי

 א, הנדפס בדב״ר נמצא דומה מדרש ואכן יא׳, א, רבה ׳דברים כאן ציין המו״ל שנה׳.
 הנדפס שדב״ר המסקנה, מתבקשת אז זה, זיהוי נכון אם ע״א(. צט וילנא, יג)דפוס

 דב״ר של בלשונו המדייק ברם !13ה־ המאה סוף לפני עוד בספרד היה מצוי
 שאין כך מסוימים, לשוניים שינויים מגלה העיקר׳( מן יתירה הקב״ה של )׳שתוספתו

 הקדום ממקורה נובעים שהדברים מאוד ייתכן הנדפס, בדב״ר שהשתמש ביטחון כל
 אכן ושם (,662 ׳עמ תיאודור-אלבק, ד)מהד׳ סא, רבה בראשית שהוא זו, דרשה של

90העיקר׳. על מרובה הקב״ה של ׳תוספתו המדרש גורס
 לתורה בחיי רבנו מפירוש מובאות כ״א בובר ליקט כאמור אשד. בן בחיי רבנו י.

 של מהדורתו מתוך אלה לליקוטים השלמות להלן בנדפס׳. לפנינו נמצאים ש׳אינם

91שבל)שעוועל(: ח״ד הרב

 להמתין לשמונה נימול התינוק למה :כ([ סעיף ,32 עמ׳ ליקוטים, בובר, אצל האחרונה לזו זהה

=שיהא...׳ עד לו (.103 עמ׳ א, ו, דב״ר )

 הערות לעיל )השווה משובש המקום מראה המובאות ארבע מתוך )!( שבשתיים לב שים 88

87 -  כשהיה רבה, בדברים אומ׳ ׳וכן :פא ,עמ א, שבחלק במובאה גם בזה כיוצא לכאורה (.86

 ובפשטות שלפנינו, בדב״ר איננה זו מובאה לילה...׳. ומתי יום מתי יודע היה איך בסיני משה

 אפשרות, מכלל להוציא אין כן פי על אף ל״ו. תשא כי מתנחומא נובעת שהיא לומר היה ניתן

 הכתוב שכן יקר, בן לר״י לו שהזדמנה דב״ר של כלשהי במהדורה הייתה מצויה כזו שדרשה

 שעליו תשא כי שבפרשת לכתוב מקביל ט( ט, לילה׳)דב׳ וארבעים יום ארבעים בהר ׳ואשב

הנ״ל. בתנחומא הדרשה נדרשה

.48 הערה לציון סמוך לעיל ראה 89

 שבדב״ר חזקיהו של הדוגמה על נוסף רבות דוגמאות נזכרו הנ״ל שבבר״ר לב, לשים יש אולם 90

עיון. וצריך הנדפס,

 שאובה הנדפס שבדב״ר שהדרשה אמינא, הווה דמסתפינא לולא להכי, דאתית והשתא

 לדבר זכר לענ״ד שם. רק נמצא דברים מספר הכתוב שכן ,124 עמ׳ י, שרה חיי בובר מתנחומא

בפנים. שכתבנו למה השווה העיקר׳; מן יותר הקב״ה של ׳שתוספתו תנחומא של בלשונו

 דב״ר מדרש על לעמוד בידינו לסייע העשויות הנדפס מדב׳׳ר מובאות כללנו אף אלו בהשלמות 91

 עמ׳ שם, )השווה בליקוטיו, כאלו מובאות כלל בובר שאף לב, שים בחיי. רבנו בו שהשתמש

כ, סעיף ,32 עמ׳ ;87 עמ׳ ליברמן, מהד׳ ]עקב[, ו ג, הנדפס בדב״ר שמקורו יז סעיף ,32-31

ישראל...׳. שמע המדרש, דרך ׳ועל :רעה עמ׳ ד, ו, דב׳ את כאן הבאנו לא טז(. הערה שם השווה
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 דברים ליב׳, דב״ר = סיחון.״׳ שמו נקרא למה בו, ׳ודרשו :קנז עט׳ כד, כא, במ׳ . 1
 הערה שם, )עיין תליתאה במהדורא ליברמן עליו ועמד : 26 עמ׳ כה, סימן

ב(. ]נוספת[

 ממנו, הקב״ה שנפרע בשעה :בנבוכדנצר רז״ל דרשו ׳וכן :רמז עמ׳ כא, א, דב׳ .2
.29 עמ׳ כה, סימן דברים ליב׳, דב״ר = תחלה...׳ משרו נפרע

 נתבאר וכן ליהושע, שעמד כמו השמש בו עמד כן ׳וכמו :רסו עמ׳ לב, ד, דב׳ .3
 ליב׳ דב״ר = יתרו׳ וישמע בסדר זה הזכרתי וכבר רבה, הדברים אלה במדרש
92.44—43 עמ׳ ואתחנן,

 יש שמא יעקב שחשב כיון — ישראל שמע במדרש: ׳ואמרו רעו: עמ׳ שם, .4

אביהם...׳ ישראל אל ושמעו להם, ואמר לבניו קרא ויצחק, כאברהם בבניו פסול
”שינויים. ובקצת הרישא בתמצות ,67 עמ׳ ואתחנן, ליב׳, דב״ר =

 עד מצוה כלה — המצוה כל :רבה הדברים אלה ׳ובמדרש :רצה עמ׳ א, ח, דב׳ .5

94.115 עמ׳ ד)נצבים(, ח, הנדפס דב״ר = המצוה׳ כל שתכלה
 אחריהם)דב׳ ולזרעם להם לתת רבה, הדברים באלה ׳ועוד :תלה עמ׳ ה, ל, דב׳ .6

 אחריהם בבל; עולי אלו — ולזרעם מצרים; עולי אלו — להם לתת ה(: א,

 מדרש ; (16 עמ׳ פינקלשטין, ח)מהד׳ פסקה דברים, ספרי = המשיח׳ לימות—
6 עמ׳ הופמן, )מהד׳ ח א, תנאים ,30 עמ׳ בובר, של לליקוטים והשווה (;5-

95ו. סימן

לרנר מ״ב

ל פסקה שכן ל כו שעוועל(, מהד׳ לרמב׳׳ן, התורה מפירוש שאובה נתן( ר׳ דרשת זו) עט׳ שבל)

הנדפס)עט׳ מדב׳׳ר כנובעות שבל הרב שציינן דברים מפירוש פסקאות שתי בדבר כיוצא שעא.

 הערה להלן גם ודאה היטב(. שם נראים)עיין אינם ודבריו (,50 הערה תעו ועט׳ 68 הערה תנא

107.

ב(. סעיף ,30 עט׳ בובר)ליקוטים, שרשם זו היא יתרו מפרשת המובאה 92

 המדרש, שבגוף אגב, דרך ונעיר הראשון. בדפוס חסר שכן ליברמן, הר׳׳ש לפני היה לא זה קטע 93

 ציון ולהוסיף אביהם׳, ישראל אל ׳]יושמעו בחיי רבנו בעקבות לגרום יש מלמטה 4 שו׳ 67 עט׳

 מ״מ הרב של שלמה חורה בספר זה לכתוב המדרש את להוסיף אפוא יש ב. מט, לבראשית

אתר. על והמסורה, הכתובה התורה הימן, ד׳ של בספרו ציונו ואת כשר,

 עמד וכבר .69 הערה שם שבל, הרב אצל המקום מראה את לתקן ויש .28 הערה לעיל השווה 94

(.1 סעיף שם)לעיל, תליתאה, במהדורא ליברמן עליו

 לכאורה לקוח שמם׳, על נקראת במצוה... התחלת אם המצוה... כל דרשו ׳ועוד הסמוך, הקטע

 פסק וכבר בניסוח, גדולים הבדלים ישנם אך ואילך! 4 שו׳ 116 עט׳ שם, הנדפס של מהמשכו

אחר׳. למדרש אלא לדב״ר כיוון ש׳לא (,XXI עט׳ ליברמן)מבוא, הגר״ש

 משהו מצאנו לא רבה׳ דברים ׳אלה בשם פעמיים זה מקור של הישנותו אף על פנים, כל על 95

 בשום ׳ואינו בכתבו ז( סי׳ עג, עט׳ עפשטיין)מקדמוניות, בזה ושגה וצע״ג. בדב׳׳ר, דומה

 דב״ר ומדרש דברים ספרי התחלפו הראשונים אצל רבות שבמובאות הדבר, מעניין !מקום׳

 ר׳׳ש ז ד ג, ב, סימנים עג, עט׳ מקדמוניות, עפשטיין, ; VI עט׳ ליקוטים, דבר, פתח בובר, )השווה

x עט׳ מבוא, ליברמן, i x עט׳ סוף ,2 והערה XX — עמ׳ XXI: יז. סימן להלן
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ספרד בני של רבה דברים על חדש אור

 ולא ;הרוח בגסי תמצא לא — היא בשמים לא :׳ובמדרש :תמא עמ׳ יב, ל, דב׳ .7
=בתגרנין ולא בסחרנין לא תמצא לא — היא לים מעבר  ע״א(. נה עירובין )

 לא מימי באצטגנינין... ולא באסטרולוגין לא מצויה התורה אין אמר: שמואל

 דב״ר = כאן׳ עד המים, לבית נפנה שהייתי בשעה אלא זו בחכמה נסתכלתי

96.119-118 עמ׳ ו)נצבים(, ח, הנדפס
 אם :הקב״ה אמר — חרבי ברק שנותי אם :׳ובמדרש :תסט עמ׳ מא, לב, דב׳ .8

 במשפט ותאחז ? אעשה ומה עולם. מחריב אני חרבי בברק חרבי, את אני אשנן
.97 ׳עמ )שופטים(, ד ה, הנדפס דב״ר = כאן׳ עד ידי.

 ליב׳ מדב״ר נובעות בחיי רבנו מפירוש דלעיל הנוספות המובאות בסיכום,
 (8) שופטים לפרשיות הנדפס ומדב״ר (4 ,3)ו־ואתחנן 97(2 ,1) דברים פרשיות
(.7 ,5) ונצבים

 דב״ר היה מצוי אשר בן בחיי ר׳ שלפני אפוא, היא המצטיירת הכללית התמונה
 לארבע הפחות ולכל זו, למהדורה המיוחדות הראשונות הפרשיות לשלוש ליב׳

98הנדפס. דב״ר של — ונצבים תצא כי שופטים, עקב, — פרשיות
 שלא לתופעה הדעת את לתת יש צורכו. כל בטוח זה תיאור שאין מסתבר, אולם

 הבאות שתים־עשרה ישנן דברים מפרשת 99החוקרים: של מעיניהם נעלמה
 מופיע בשמונה 101ליב׳ בדב״ר המצויות האחת־עשרה אותן ומתוך 100מדרשיות,

 1“כללי. הוא הציון הנותרות בשלוש ורק וכדומה, רבה הדברים אלה במדרש הציון
 מופיע הנדפס של 105ונצבים 104תצא כי ג#|עקב, מפרשיות בהבאות אף בדבר, כיוצא
 בניגוד — ואתחנן בפרשת זאת, לעומת וכדומה. רבה הדברים אלה מדרש הציון

מדרשיות, הבאות שבע מצויות — המאמר בתחילת לעיל שהבאנו הרד״ל לדברי

 ביניהן להפריד מבלי דב״ר וממדרש עירובין מבבלי דרשות יחדיו המצרפת זו, אחרונה פסקה 96

 שאב שמא אמינא, הווה דמסתפינא ולולא דרשני. אומרת בהדיא, המדרש שם את להזכיר או

 רמז נצבים, שמעוני ילקוט לתורה)השווה מדרשים ילקוט מתוך זו פסקה אשר בן בחיי רבנו

37 מאמרים תתקמ,  ,153-152 ׳עמ תשל״ו, ח)יח(, יד על בקבץ שכתבתי למה והשווה (;35,

 המובא הציטוט שאף לשער, ייתכן כלום להכי, דאתינן והשתא .586 עמ׳ נב)תשמ״ג(, ובתדביץ

(.95 הערה לעיל לדברים)השווה ילקוט מתוך נלקח דב׳׳ר( בשם )ספרי 95 הערה לפני לעיל

דלעיל. שברשימה לסעיפים רומז בסוגריים המספר 97

.7 שו׳ א(, )נספח הסיכום בטבלת ראה 98

.XXI עמ׳ ,3 הערה VI עמ׳ מבוא, ליברמן, והשווה ;ז סעיף עג, עמ׳ מקדמוניות, עפשטיין, ראה 99

א סעיפים ,31 -30 עט׳ ליקוטים בובר, 100 -2 סעיפים לעיל :נצבים( כא)פ׳ סעיף ,32 ׳עמ ;ג-י 1.

(.96 הערה גם השווה אולם ;95 הערה לעיל הספרי)השווה מן כנראה הוא לעיל 6 סעיף 101

־ בו׳( )׳ודרשו 1 סעיפים ולעיל ג)׳ובמדרש׳( סעיף ,30 עט׳ ליקוטים, בובר, אצל 102 כן2ו  דרשו )׳ו

ח״ל׳(.

יז. סעיף ,31 עט׳ ליקוטים, בובר, 103

כ. סעיף ,32 עט׳ שם, 104

.7 ,5 סעיפים לעיל 105
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לרנר מ״ב

 רק אך 106,,ליב מדב״ר לקוחות שהן ראשון ממבט לומר היה נראה מהן חמש שלגבי

 יתר 107רבה/ הדברים( במדרש)אלה אמרו)נתבאר( בהדיא'וכן נזכר מתוכן בשתיים
 108ליברמן, ממהדורת כלקוחות הנראות הנ״ל, ההבאות חמש מאותן אחדות אף מכן,

 נובעות שהן ודאות כל שאין עד 109אחרת, או זו במידה ובתוכנן בנוסחן ממנה שונות

 בלשון שצוינה הראשונה, עקב: שבפרשת המדרשיות ההבאות שתי לגבי 110הימנה.
 השנייה ואילו ליב׳; דב״ר עם שווה 111רבה׳, הדברים באלה ׳דרשו ההצעה

113מעיין. לכל מיד שיתברר כפי 112בהרבה, ממנו שונה )׳ובמדרש׳(
 אשר בן בחיי רבנו שעשה המאסיבי השימוש שלעומת המסקנה, אפוא מתבקשת

מצומצם דנן מדרש של ואתחנן בפרשת שימושו ליב׳, דב״ר של דברים בפרשת

4 סעיפים לעיל ;יח טז, יג, סעיפים ,32-31 ,עמ ליקוטים בובר, 106  המדרש׳( טו)׳וע״ד סעיף .3,

,עמ מבוא, ליברמן, עליו עמד וכבר ע״א, נה ע״ז בבבלי מקורו שכן לכאן, עניין אינו בובר אצל

XXI, שעוועל( הרב של לדבריו והשווה .91 הערה לעיל והשווה  בחיי רבנו של דרכו על שבל)

ה)מהד׳ ואתחנן תנחומא = יב סעיף .14 עמ׳ לפירוש, במבוא המדרש׳ דרך ׳על ההצעה בלשון

מ׳ שם = יד סעיף ; (10 עמ׳ בובר, ע 9 ב) -  בחיי רבנו מפירוש בובר של בליקוטים יד ]סעיף (.8

 המקדש...׳( בית זה והלבנון, הזה הטוב דרשה)׳ההר הובאה בסופו שכן להטעות כדי בו יש

 בחיי רבנו של פירושו אלא אינה זו ׳דרשה׳ ברם הידועות. התנחומא במהדורות מצויה שאינה

שעוועל(, במהדורת היטב עיין בטעות, לכאן שנגררה דקרא לסיפא  הוא, ולפלא רנו.[ עמ׳ שבל)

 והליקוטים תנחומא מדרש אגב, )דרך !התנחומא מהדיר בובר, של מעיניו נעלמו אלו שידיעות

x עמ׳ ; 3 הערה VI ,עמ מבוא, ליברמן, והשווה תרמ״ה(. — שנה באותה פורסמו בובר של x i,
 ציון להוסיף אפוא יש בלבד. התנחומא מן הנ״ל ההבאות שתי לגבי נכונים ודבריו א. סעיף סוף

 לתנהומא ההוספה ולא ליב׳ דב״ר שמקורו יג(, סעיף ליקוטים, )= 6 הערה 47 בעמ׳ בחיי לרבנו

(1 הערה 62 ,בהערותיו)עמ שכן טז, סעיף לגבי מודה ליברמן הגר״ש ואף שם. שציין ואתחנן

תנחומא. במדרש מקבילה כל הזכיר ולא בחיי, לרבנו ציין

 מדב״ר נובע בובר אצל יז סעיף .2 סעיף לעיל ;3 הערה לעיל והשווה יח, סעיף שם, בובר, 107

(.91 הערה לעיל )השווה הנדפס

.4 סעיף לעיל טז; יג, סעיפים בובר, אצל 108

 רבנו של המקורי בנוסח להשתמש יש ואתחנן בסוף רבה מדרש בשם המובא יח סעיף לגבי 109

ת בכמה הגיהו בובר שכן רעח, עמ׳ )שעוועל(, שבל מהד׳ בחיי, מו קו  אבודרהם. פי על מ

יד. הערה 32 עמ׳ בליקוטים, לדבריו השווה

 ובהוספה ;ח ב, הנדפס בדב״ר קרובות מקבילות ישנן בובר אצל יג שלסעיף לציין, כדאי ושמא 110

א. אות 14 עמ׳ בובר, שבתנחומא ואתחנן לפרשת

שת סעיף ,29 עמ׳ בובר, של בליקוטים 111 ציון הבאה .77 ,עמ ,,ליב דב״ר = ויחי( א)לפר ב  זו)

שעוועל(, מהד׳ הרביעי, השער בחיי, לרבנו ארבע של שלחן בספר גם מצויה דומה( עמ׳ שבל)

.9 הערה שם, ליברמן ציינו וכבר תקהן

.76 עמ׳ ליב׳, דב״ר לעומת ז,יב( )לדברים יט סעיף ,30 עמ׳ ליקוטים בובר, 112

9 שו׳ 76 עמ׳ ליב׳ בדב״ר היטב עיין 113 - שעוועל(, מהד׳ יב, ז, בחיי רבנו פירוש לעומת 6  שבל)

=רצב עמ׳ אחרות, אפשרויות בחשבון להביא שיש מאליו מובן יט(. סעיף ליקוטים, בובר, )

 רבנו של ידיו מעשה ודילוגים תיקונים וכן המדרש, של בטקסט שנעשו והגהות תיקונים כגון

להאריך. מקום כאן ואין בחיי,
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 להלן. ג בפרק הדברים משמעות את לברר וננסה דרשני, אומרת זו תופעה ״4למךי.

 הביא קלה( ׳עמ זהב, משי מ״מ י)מהדורת יד, למשלי בפירושו המאירי. מנחם ר׳ יא.

 הגר״ש העיר וכבר בביתיה...׳. חוויא אינש ליעול ת״ל, אמרו ׳וכן המאירי:
 ניתן מכאן במהדורתו. 46 ׳עמ ואתחנן, בפרשת לפנינו מצוי זה שפתגם 1,5ליברמן,

 ליב׳ דב״ר מדרש היה מצוי ,1316 בשנת שנפטר המאירי, של שבזמנו להסיק אולי

116בפרובנס.
 בחידושי רבה׳ הדברים מ׳אלה ויחידה אחת מובאה אברהם. בן טוב יום ר׳ יב.

 והיא תתח, ׳עמ גולדשטיין, מהדורת כתובות, למסכת בחידושים מופיעה הריטב״א

 למסכת שבחידושים המובאה 117.79 עמ׳ ליב׳, דב״ר של עקב בפרשת לפנינו נמצאת
 היה...׳, מנוול הבשן מלך עוג אמרו ׳ועוד ע״ב, 378 בלוי, מהדורת ע״א, ק בתרא בבא

118הרמב״ן. מחידושי לוודאי קרוב לקוחה
 בידי זוהתה ליב׳ דב״ר של דברים מפרשת אחת מובאה שועיב. אבן יהושע ד׳ יג.

 דברים בואלה שדרשו ׳כשם בשם עקב מפרשת שנייה ומובאה 119ליברמן, הגר״ש
120אברמסון. הר״ש בידי צוינה רבה׳

 במדרשנו זה חכם של שימושו את ליברמן הגר״ש של מסקירתו נחמיאש. יוסף ר׳ יד.
121ו־ואתחנן. דברים לפרשיות ליב׳ דב״ר מדרש לפניו שהיה עולה,

 השתמש אבודרהם דוד ר׳ 122ליברמן, שהעלה כפי אבודרהם. יוסף בר׳ דוד ר׳ טו.
123ואתחנן. פרשת לסוף במדרשנו

 בסמוך(, לעיל ממנה)השווה ההבאות מיעוט בגלל החלקית עקב פרשת לגבי דעה ת1לחו קשה 114

 של לנוסחו מלאה התאמה אין הסתמית)׳ובמדרש׳( שבמובאה התופעה, חוזרת שם גם כי אם

שווה דב״ר  שם נמצאת אכן רבה׳ הדברים ׳אלה שבשם זו ואילו (,113 הערה לעיל ליב׳)ה

וכלשונה. ככתבה

. 136 ׳עמ והשלמות, בהוספות 115

 שם משלי בפירוש דבריו לאור שכן ;באחרונה רק המאירי לידי הגיע זה שמדרש לשער ניתן 116

שון)עיין זה מאמר להביא היה צריך  הוסיפו שהוא הרושם, אפוא ומתקבל היטב(, שם רא

ד. פרק להלן והשווה עיון. וצריך בכתובים: היה כבד שספרו לאחר זה במקום

(.79 )לעמ׳ 139 עמ׳ (!V11 ׳עמ )למבוא, : 133 עט׳ והשלמות, הוספות 117

.136 עמ׳ ובהשלמות, ,7 הערה ,32 עמ׳ ליברמן, השווה 118

 מצגר במהדורת נמצאת המובאה .V111 עמ׳ למבוא, בהשלמות , 133 עמ׳ והשלמות, הוספות 119

קכח. ׳עמ תשנ׳׳ב(, )ירושלים

 קראקא דפוס צילום — שועיב אבן יהושע לר׳ התורה על דרשות פתיחה׳, ׳דברי אברמסון, ש׳ 120

=ע׳׳ב 15 תשכ׳׳ט, ירושלים (,1573)של״ג  לפי ממנו, ונעלם קע(. עמ׳ ראש מצגר, מהדורת )

 ספרד חכמי לרשימת שועיב אבן של שמו את ליברמן הוסיף כן לפני שנים מספר שכבר שעה,

הקודמת. להערה השווה ליב׳: בדב״ר שהשתמשו

.V11 עמ׳ סוף מבוא, ליברמן, 121

v עמ׳ — V11 עמ׳ סוף שם, 122 m. ׳עמ ליקוטים, דבר׳, ׳פתח בובר, של השערתו אפוא ונתאמתה 

VI.

אבודרהם דוד ר׳ אצל המובאת שבאדם, איברים ורמ״ח שמע שבקריאת תיבות רמ׳׳ח על דרשה 123

ל חדש אור ספרד בני של רבה דברים ע
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 המכונה שבפירושו המתחילים הדיבורים כל בדיקת מתוך צרפתי. וידאל ר׳ טז.
 את כתב ושעליו צרפתי, וידאל ר׳ לפני מונח שהיה שכתב־היד מתברר, יושר׳ ׳אמרי

 התנחומא(, ואתחנן)מן פרשת שבריש ההוספה למעט ליב׳, דב״ר את כלל פירושו,
124.83-71 עמ׳ עקב, פרשת לריש החדש והמדרש ,43-39 עמ׳

 ליב׳. דב״ר או הנדפס דב״ר נוסח ביסודו הוא זה נוסח אם לגמרי, ברור לא אולם
 דב״ר ו־וילך ואתחנן דברים, בפרשיות שכן הנדפס, נוסח שזהו להניח, ניתן אחד מצד

 ליב׳, לדב״ר זכר שאין בלבד זה לא עקב בפרשת מכן, יתר ;הפרשה את פותח הנדפס
 ליתא זה ומעשה והכותי, יונתן בר׳ המעשה לפניו שהיה עולה, הפירוש שמתוך אלא
 ׳אמרי בעל של פירושו שני, לצד 125ליב׳. שבדב״ר הנדפס דב״ר של כתבי־היד בכל

ותנחומא אלו, פרשיות של לתנחומא נכתב הברכה וזאת — האזינו לפרשיות יושר׳
ליב׳. דב״ר של המאוחרים כתבי־היד בכל אלו פרשיות של תוכנן הוא כידוע, זה,

ם מקורות .4  חיצוניי
 הספרות לתולדות החשובים המקורות אחד (.Pugio Fidei) פידיאי פוגיו יז.

 של הנזכר חיבורו הוא בפרט בספרד זו ספרות של ולהימצאותה בכלל המדרשית
 המעיין שייווכח כפי ברם .1278 שנת בסביבות שנתחבר מרטיני, ריימונדוס הכומר

126בו. מובא אינו דב״ר מדרש המאמרים, ובמקורות ליברמן שהכין זה לספר במפתח

 ירושלים שבת)הוצאת מוצאי ובסדר שם( דבר/ ב׳פתח בובר חול)הזכירה של שחרית בסדר
 התפלות בפירוש נמצאת רבה/ הדברים באלה ׳דאמרינן ההצעה בלשון קפד( עז, עמ׳ תשכ״ג,

 ליב׳. בדב״ר מקורה אם לפקפק, אפוא ויש ;בסתם ח ,עמ סוף א, יקר, בן יהודה לר׳ והברכות
 שנדפס (T־s Misc. 36.195)ואתחנן לפרשת הגניזה מן במדרש זו דרשה של מקורה ובאמת,

 קג סיני תורה/ ׳לקוטי אברמסון, ש׳ באחרונה שהראה כפי — 123 ,עמ א, שכטר, בגנזי
 לנגד הייתה שאף דברים לספר תנחומא של מהדורה הוא זה מדרש .6 הערה כא עמ׳ )תשמ״ט(,

הלקט, שבלי שמע׳)ראה פרשת ׳תנחומא אותה מכנה והוא אברהם, בר׳ צדקיה ר׳ של עיניו
 והשווה ; 174 עמ׳ מיויסקי, מהד׳ ; 14 ,עמ — 13 עמ׳ סוף בובר, מהד׳ שמע, קריאת סדר דין

 את לתקן יש לעיל הנזכר בעקבות לג(. סימן ע״א, קיט ]תרנ״ט[, ה הלקוטים ספר גרינהוט, ר״א
 האחרון בציון היטב שם)ועיין במהדורתו 1 הערה ז״ל, מירסקי ש״ק הרב מורי, של דבריהם

 ירושלים הקדמון, אשכנז מנהג תא־שמע, י׳ ושל !(הדברים משמעות על עמד ולא זו, שבהערה
.1 הערה 285 ,עמ תשנ״ב,

ליברמן, אצל רשומות הן ואילך. 14ה־ המאה מאמצע ספרד חכמי של בהבאותיהם עניין לנו אין
.133 עמ׳ סוף ובהשלמות, ,1X-V111 עמ׳ מבוא,

 גם כלל וידאל ,ר בו שהשתמש שכתב־היד ייתכן . 19 שר א(, הסיכום)נספח בטבלת להלן ראה 124
.212 הערה להלן השווה דברים; לספר אחרים ממדרשים חומר

 היטב שם )עיין 86 עמ׳ ליברמן, מהד׳ ו)עקב(, ג, דב״ר ן הבהם׳ ׳השיב ד״ה ע׳׳א, י יושר׳ ׳אמרי 125
.168 הערה לציון סמוך להלן וראה*גם (.5 בהערה

 מרחביה, ח׳ בזה ושגה .86 עמ׳ ובמיוחד ואילך, 84 ,עמ תרצ״ט, ירושלים שקיעין, ליברמן, ש׳ 126
 מה .285 עמ׳ נא)תשל״ו(, ספר קרית ז׳נבייב/ סט. בכ״י פידיאי״ ״פוגיו ספר של נוסחאותיו ׳על

ר״ש שרשמו וכפי ראה, פרשת מספרי לקוח הדברים׳)כצ״ל( אלה ׳]מדרש[ בשם שם שציין

לרנר מ״ב
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ספרד בני של רבה דברים על חדש אור

 רבה׳ 127דברים ׳ואלה בשם המובאות ששתי לכך, לב תשומת ליברמן הסב כבר
 ו־וזאת דברים,האזינו מספרי אלא אינן 128,38 3 ועמ׳ 261 עמ׳ פידיאי, שבפוגיו
 את בהם שהשלימו בספרד ספרים ׳שהיו להשערה, הביאתו זו הבחנה 129הברכה.

 מינכן[, כ״י שבטיפוס הברכה וזאת — האזינו ]ז״א החסרות ]האחרונות[ הפרשיות
130אלו׳. לפרשיות הספרי אגדת מן אלא התנחומא מן לא

 של האחרונות הפרשיות שתי של צירופן על מרטיני של לעדותו סעד כל אין ברם
 שעה ולפי והילקוטים, הראשונים בהבאות ולא בכתבי־היד לא לדב״ר, דברים ספרי

,31זו. שלי׳עדות׳ במהימנותה לפקפק אפשר
* * *

 ומתוך ליב׳, דב״ר של היקפו על גדולות שאלות מעוררת 132דלעיל הממצאים סקירת
 שחסרות נוסח עדי ישנם אחד מצד המדרש. של התהוותו עצם על תהיות עולות כך

 המכירי, וילקוט מינכן כ״י כדוגמת וילך( )ואתחנן, באמצע שלמות פרשיות בהם
 תלמוד וילקוט המכירי ילקוט מינכן, כ״י כדוגמת הברכה(, וזאת — ובסוף)האזינו

 לפרשיות כפולים מדרשים מופיעים שבהן נוסחאות ישנן זאת ולעומת תורה:
 האמצעיות, הפרשיות שתי בהן שחסרות נוסחאות אותן אפילו ותו, ועקב. ואתחנן
 מתעוררת גופא מינכן לכ״י ואשר !נצבים לפרשת המדרשיות ההוספות בהן מצויות
 133ואתחנן-עקב, פרשיות את שהשמיט המדרש של מקוצר נוסח זהו האם :השאלה

הזמן? במשך שהורחב יותר יסודי נוסח הוא משקף שמא או
 מה בזה שיש — ליב׳ דב״ר של שבכתבי־היד העקיבות חוסר דבר, של סיכומו

סתומה. כחידה הריהו — בזה שאין מה ובזה בזה, שאין
 רבות. בידינו לסייע כתבי־היד של תארוכם יכול אלו מעין שאלות שלגבי דומה,

 התאריך את נושא רבתי, איכה מדרש שהוא מינכן, כ״י של הראשון חלקו והנה*
ורומא־אנג׳ליקה וב׳ א׳ אוקספורד — השלמים כתבי־היד שאר זאת לעומת .1295

 ליברמן תיקן כבר רבה׳( הדברים שם)׳אלה המוטעה הרישום את .84 עט׳ שקיעין, ליברמן,
 של השנייה למהדורה צורף לא זה שתיקון אפוא, מפליא .3 הערה סוף XIX עט׳ לדב״ר, במבוא

.219 עמ׳ רבה, במדבר מאק, גם השווה .43 הערה לעיל והשווה :תש״ל( שקיעין)ירושלים
הדברים׳. ׳אלה במקרא 127
.126 הערה לעיל השווה 128
.XIX ׳עמ מבוא, ליברמן, 129
משלי. הן מרובעים שבסוגריים ההוספות .XX עט׳ ראש שם, 130
.95 הערה לעיל השווה לדב״ר הספרי מן דרשות של ייחוסן על .126 הערה לעיל השווה 131
 דברים פרשת של שרידים בעיקר שהם ליב׳, דב״ר של הנוסח עדי בשאר עניין כאן לנו אין 132

 אצל נרשמו אלה שרידים שלפנינו. הדיון לגבי מורידים ואינם מעלים אינם הם שכן בלבד,
 תיאור תנחומא־ילמדנו: ספרות שלו, הדוקטור בעבודת פירוט וביתר ,52 עמ׳ נוסח, עדי ברגמן,
.53 עמ׳ תשנ״א, בירושלים העברית האוניברסיטה התהוותם, בדרכי ועיונים נוסחיה

עד(. עמ׳ עפשטיין)מקדמוניות, כדעת 133
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לרנר מ״ב

 בשני סימני־מים שמצויים בטובו, הודיעני ברגמן מ׳ 134מתוארכים. אינם —
 כתבי־היד, בשני זהים שהם אלה שסימנים הוכח, אולם ;האוקספורדיים כתבי־היד

בקירוב. שנה שלוש־מאות של תקופה במשך בשימוש היו
 סימנים פי על כתבי־היד של השתלשלותם את לקבוע אפשרות כל אפוא אין

 מאוחדים שבאוקספורד בכתבי־היד שטיפלו המדרשים מהדירי כי אם חיצוניים,
 זמנו גם זהו והנה, 135.16ה־ או 15ה־ המאות מן מאוחרים כתבי־יד שאלה בדעתם,
 שנתגלה רבה( השני)במדבר חלקו פי על שנקבע הנאבד, עפשטיין כ״י של המשוער

136בוורשה. השנייה העולם מלחמת אחרי
 אלה השונים נוסח ועדי כתבי־היד של יחסם על לעמוד ננסה דברינו בהמשך

שלפנינו. המבוך לתוך סדר קצת להכניס מאמץ ונעשה בהרבה ואם במעט אם מאלה,

ליברמן דב״ד מדרש של צמיחתו שלבי ג.

I. את אליה ולצרף 137בובר הר״ש של הבסיסית השערתו את לאמץ ברצוני תחילה 
 היה לספרד שהגיע המקורי דב״ר לאמור: 138ליברמן, הגר״ש של המזהיר גילויו
 דהיינו בלבד, האמצעיות הפרשיות שש את שכלל הנדפס דב״ר של לקוי עותק

 כתב־היד בתחילת חסרון לאותו שזכר ייתכן ,39נצבים. פרשת עד עקב מפרשת
144.229 מינכן בכ״י עקב פרשת שבראש פרש בכותרת נשתמר

II. סופר־עורך בידי נעשה החסרון את להשלים הראשון שהניסיון משער, הנני 
 תנחומא-ילמדנו)ואין ממשפחת דברים לספר מקביל מדרש של עותק לפניו שהיה

 בתחילתו פגום הוא אף 141אחר(, בשם או רבה׳ ׳דברים זה מדרש כונה אם משנה זה
 בסופו חסר המקורי שהטופס בחשבו נצבים. בפרשת הסתיים הוא ואף ובסופו,

(2 שו׳ — )בטבלה נצבים לפרשת קטעים מספר להוסיף לעצמו הסופר הרשה

 (.8 הערה 55 עמ׳ נוסה, עדי ברגמן, הנאבד)ראה עפשטיץ כ״י לגבי גם הדין הוא הנראה ככל 134
שווק. בקטלוג כתב־היד מתיאור עולה כך פנים, כל על

 השווה )כנ״ל(; שם שנאן, (;74 הערה מרגליות)לעיל ;113-112 עמ׳ לבר״ר, מבוא אלבק, 135
הרבות׳, של אחרים מפרשים ועל עליו דברים מקצת :אשכנזי יפה שמואל ׳רבי בניהו, מ׳ לדברי
 מאק, והשווה .112 הערה 25 בעמ׳ שנאן אצל שנזכרו — 2 הערה 457 עמ׳ מב)תשל׳׳ג(, תרביץ
.39 ׳עמ )תשנ״ב(, 52 פעמים הנ״ל, : 249-248 עט׳ רבה, במדבר

.252 עט׳ רבה, במדבר מאק, 136
 ,VI עמ׳ במבוא, בובר)עיין על ליברמן של ביקורתו את דוחה הנני בזאת .5 עט׳ ליקוטים, בובר, 137

XXI ,X.) גם השווה (.165 הערה להלן אחר)השווה במקום זה בעניין לדון אשוב עוד בע״ה 
.122 עט׳ סוף בישראל, הדרשות אלבק, לדברי

.xiii ,XI עט׳ מבוא, ליברמן, 138
.1 שו׳ א(, הסיכום)נספח בטבלת ראה 139
.57 הערה ציון אחת לעיל ראה 140
.1 הערה ריש XIII עט׳ מבוא, ליברמן, לדברי השווה 141
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 יא( ל, הזאת׳)דב׳ המצוה ׳כי לכתוב הדרשות דהיינו, במקומו; אחד כל ושילבם
 בשמים ׳לא הסמוך, לכתוב הדרשות ואילו ,42זה, כתוב על הנדפס דברי אחר שולבו

 זה וקטע והואיל 143הנדפס. דברי אחר במקומן הן אף הובאו יב(, פס׳ היא׳)שם,
 החדש, החומר לכאן הוסמך 144הדבר׳(, אליך קרוב הסמוך)׳כי יד בפסוק מסתיים

 זה פסוק של לרישא הנדפס ודברי לעשותו׳, ובלבבך ׳בפיך הסיפא על הדרשות כולל
 חפפה 146החדש החומר מן אחת שדרשה מסתבר, !מכן יתר ,45לסוף. אפוא הורדו

 דרשת את המעתיק־העורך השמיט ולפיכך הנדפס, של בחומר מקבילה לדרשה
147תוציאו׳. חדש מפני ׳וישן בבחינת הנדפס

III. צורף — 148הקודם השלב עם זה שלב שהתרחש ואפשר — השלישי בשלב 
 מינכן לכ״י אפוא באנו מקביל. מדרש מתוך דברים לפרשת מדרש הנדפס לנוסח

149.229
 150המכירי, ילקוט בעל של הבאותיו ידי על מתועד מינכן כ״י של הרכבו כאמור,
 רגליים אולם 151.14ה־ המאה של השנייה במחצית שפעל חכם בו רואה שהמחקר

 לאור ,13ה־ המאה של השנייה למחצית המכירי של זמנו את להקדים שיש לדבר,
דב״ר של קיומו על עדויות ישנן שכן מינכן, כ״י מטיפוס דב״ר במדרש שימושו

.118-116 עמ׳ ה, אות סוף 142
.121 עט׳ ריש — 119 עט׳ ו׳, אות 143
.14 שו׳ 119 עט׳ 144
.121 עט׳ ד, אות 145
שו׳ ע״ב קטז וילנא, דפוס = 9 שו׳ 120 עט׳ — הם...׳( עצלים ז׳ אמרי, )׳רבנין 14 שו׳ 119 עט׳ 146

.5 שו׳ ע״ג — העצל...׳( על שלמה אמר דברים ז׳ אמרי, )׳רבנן 16
 שתי שבין הרב הדמיון מצד הוטעה בובר ואילו .8 הערה 119 עט׳ ליברמן, לדברי השווה 147

ב׳( אות סוף ,29 עט׳ שם)ליקוטים, וציין מינכן מכ׳׳י קטע השמיט הוא ובהעתקתן הדרשות,
.55 הערה לעיל השווה בנדפס(׳! ׳כו׳)כמו

עיון. וצריך ואתחנן! פרשת את גם השלים לא מדוע לשאול, ניתן אז אך 148
.3 שו׳ א(, הסיכום)נספח בטבלת 149
 ! (133-132 עט׳ כהנא-שפירא, טז)מהד׳ מב, לישעיהו המכידי שבילקוט אחת מובאה למעט 150

 התנחומא, מן באמת היא זו שמובאה לשער, ניתן ושמא .XIX עט׳ מבוא, ליברמן, השווה
 ׳תנחומא :לגרום יש ולפיכך ,39 בשורה הכתוב על גם מושלת 31 שבשורה תנחומא ושהכותרת

הקב׳׳ה״.׳. של שמו יתברך הדבריס..., אלה וחבריו. עקיבא ר׳ זה אדומה... פרה אליך ויקחו
 כאן הוסיף ולפיכך המדרש, של לשמו רומזת הדברים אלה שהכותרת חשב, המעתיק ואילו
 בתנחומא נפרדים מקורות לציין המכירי של מנהגו לנוכח בקשיים נתקל זה הסבר ברם רבה.

 ילקוט השווה הנוסף. למקום הרומזות עוד, שם, עוד ההצעה לשונות ידי על אחרים( )ובספרים
 בחוקותי תנחומא = 33 ,23 שו׳ 114 עט׳ כהנא-שפירא, )מהד׳ כה מ, לישעיהו המכירי

קו)עט׳ לתהלים שם סד-סז(! סי׳ 118-117 עט׳ א, בובר, יח)מהד׳ לתהלים שם ו־ויקהל(!
עיון. וצריך הרבה, במקומות בו וכיוצא טז-יט(! סי׳ 162

 J.Z. Lauterbach, ‘Unpublished Parts of the Yalkut ha-Makiri on Hosea and השווה: 151
2 .Micah\ Occident and Orient — Gaster Anniversary Volume, London 1936, p. 365 n
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לדנר מ״ב

 המאה של השני בעשור כבר עקב ריש ותוספת ואתחנן פרשת מדרש את הכולל
 במאה היו מצויים עדיין 229 מינכן כ״י מדגם שעותקים לטעון, כמובן אפשר .14ה־
 פי על אף שלו. הילקוט לספרי זה מדגם מדרשים לשאוב היה יכול ושהמכירי ,14ה־
 דרשות ובה בספרד נפוצה דנן מדרש של מהדורה הייתה שאילו להניח, סביר כן

,52שבתורה ביותר החשובות הפרשיות אחת ספק, בלא והיא, — ואתחנן לפרשת
153בה. ולהשתמש להשיגה מתאמץ היה ודאי המכירי, של בזמנו —

 אלא 154שפיגל; הגיע המכירי בעל של זמנו לגבי דומה שלמסקנה הדבר, מאלף
 מכיר שר׳ לומר ש׳ניתן התמוה, השיקול לאור זו מסקנה של בנכונותה פקפק שהוא
'55הוא...׳. איטליה מבני

 156הרמב״ן. של מהבאותיו עולה אף מינכן כ״י של שהרכבו לשער, ניתן ושמא
 ע״א סוף ק בתרא לבבא שבחידושיו דברים מפרשת שבהבאותיו וראו, צאו

עמ׳ סוף שבל)שעוועל(, מהדורת לרמב״ם, המצוות לספר ובהשגותיו 157)במשנה(

 ג)מהד׳ י, משלי במדרש היטב ועיין ועוד. שמע קריאת הדיברות, עשרת בה כלולים שהרי 152
(.65 שו׳ 83 עמ׳ ]וויסאצקי[, דסוצקי

 ׳לא :ע״א ג בובר מהד׳ לתהלים, בהקדמה דבריו ראה לשלמות המכירי בעל של שאיפתו על 153
 בעל סקילי, יעקב ד׳ של המאלפים לדבריו והשווה אלו׳. בספרים כתבתי לא אשר דבר הנחתי
 לשוטט ׳ויצאתי :לבמדבר-דברים בהקדמתו זה חיבור בהכנת מאמציו על תורה, תלמוד ילקוט

 מחבוריהם ללקוט הארצות, בכל הנפוצים בחוצות, נכרו לא אך נשמעו, אשר הספרים בעד
 תיבה כל ועל ופסוק, פסוק כל ועל ופרשה, פרשה כל על שפירשו מה כל מגדים, פרי

 אל פינות, בארבע וכתתים המדינות, על רגלי ופזרתי ואות... אות כל ועל ותיבה,
חפץ, ב״א מהד׳ המנחה, לתורת מאודי...׳)נספח ובכל הכינותי כחי ובכל ומפורד... מפוזר עם

 נסיעות על .13-12 הערות מד עמ׳ ו)תשנ״ב(, אסופות כהנא, מ׳ כעת וראה (.775 עמ׳
 אקדמות — וחכמים תלמידים ׳נדודי ברויאר, מ׳ :עיין שונים, ספרים חיפוש לצורך למרחקים

 ח״ה של לזכרו בימי־הביניים... ישראל בתולדות וחברה תרבות הישיבות׳, מתולדות לפרק
שם. ,62 ובהערה 460-459 עמ׳ תשמ״ט, ירושלים בךששון,

 יד ספר עלי הראשונים׳, אצל ופרקים מסכות בשמות וההפניה הציון ׳לדרך שפיגל, י״ש 154
.53-52 עמ׳ )תשמ״ז(,

 חכמי אצל המקובל שהוא ׳משקץ, יציין שהמכירי היה שראוי לטענתו, .53 עמ׳ שם, שפיגל, 155
 ספרד שחכמי שפיגל קבע זה במקום .37-36 עמ׳ שם, לדבריו השווה הקדומים...׳, ספרד

 משקין. בציון גם לסירוגין שהשתמש הרמב״ן, למעט קטן, מועד בשם השתמשו הראשונים
 חכמי של בדרכם — קטן מועד בציון המשתמש — המכירי הולך כאן שאף למדים, נמצאנו

 הערה 38 עמ׳ [,51 הערה מאק)]לעיל כתב באחרונה !והרשב״א הרמ׳׳ה כולל הקדמונים, ספרד
 ספרות על נשענת זו קביעה ברם :הי״ד׳ במאה בפרובאנס כנראה ׳חי המכירי ילקוט שבעל (,8

 ירושלים בארץ־ישראל, ויוונות יוונית הנ״ל, :XI ׳עמ מבוא, ליברמן, ר״ש והשווה מיושנת.
 נו לשוננו לתגובה׳, תשובה :וגרסאות לשונות ׳על מאמרי גם ראה . 18 הערה 172 עמ׳ תשכ״ב,

.33 העדה 369 עמ׳ )תשנ׳׳ב(,
.4 שו׳ א(, )נספח הסיכום בטבלת להלן ראה 156
 סוף לט מלצר, א״ז הרב הרווחת)של במהדורה .VII ׳עמ מבוא, ליברמן, ר״ש ציץ וכך כצ״ל, 157

קא׳. ׳דף מובא ע״ג(
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 אלה במדרש ו׳אמרו רבה/ הדברים אלה בהגדת מצאתי ׳ואני הרמב״ן כותב תיב,
 ול׳וכן ל׳ילמדנו׳ ציין ועקב ואתחנן מפרשיות הבאותיו בשלוש ואילו 158הדברים׳;

 שאנו ׳ומכאן זו? בסוגיה ליברמן הגר״ש של דבריו עלינו ונאמנים 159בפירוש/ אמרו
 מידת אף על והנה, 1‘0דברים/ לפרשת שלפנינו מדרש לפניו שהיה בזה, רק בטוחים
 שהיה להניח שיש ׳אלא וכתב: ליברמן בו חזר מיד שבח, לכל הראויה זו, זהירות
ועקב/ ואתחנן לפרשת גם זה מדרש לפניו

 עד בספרד ואתחנן לפרשת דב״ר מדרש של להימצאו מסייעת עדות כל בהיעדר
 ראשון, לשון כאן לתפוס אני נוטה מינכן, כ״י של עדותו ולנוכח הרמב״ן, של זמנו

 ואתחנן לפרשיות ולא דברים, לפרשת ליב׳ דב״ר היה מצוי הרמב״ן שלפני דהיינו,
 קשה הרמב״ן של שבהבאותיו הממצאים מיעוט שמחמת למבין, ברור אולם ועקב.

חד־משמעי. באופן לכאן או לכאן להכריע
IV. לכל המדרש הוספת הוא ליב׳ דב״ר של נוסחו בהתפתחות ביותר חשוב שלב 

 יותר תופסת זו תוספת שכן 16,יב-יז(, ז, )דב׳ עקב פרשת ולריש ואתחנן פרשת
 בשלושה מתועד זה שחומר לציין, יש שבמדרשנו. החדש החומר של ממחציתו
 לשחזר ניתן ואף רומא־אנג׳ליקה(, כ״י את ליב׳)למעט דב״ר של שלמים כתבי־יד

 162דברים. לספר תורה תלמוד שבילקוט סקילי יעקב ר׳ של הבאותיו מתוך זהה הרכב
 ממשפחת מקביל מדרש של כתב־יד הסופר־העורך מצא כאן שאף להניח, ניתן

 הרשות נתונה לכאורה החסרה. ואתחנן פרשת את השלים פיו ועל תנחומא-ילמדנו,
 מדרשיים ממקורות נובע המדרש של הראשונות הפרשיות לשתי שהחומר לטעון,
 שאחד הדברים, נראים שני לצד שונים. זמנים בשני עליו הורכבו שכן שונים,

 המדרשים, בשני דברים פרשת של זהותה הוא המעתיק־העורך את שהנחו השיקולים
פנים, כל על ואתחנן. פרשת של צירופה ידי על החסרון את למלא אותו שעוררה והיא

 ריש XII ,עמ מבוא, ליברמן, לדברי השווה ;המדרש של בשמו לשינויים כמובן, לב, לשים יש 158
 לשער, יש (,19 ,32 ,ליב׳)עמ בדב״ר לפנינו מצויות ההבאות ושתי הואיל ברם .1 הערה

 שההבאה אגב, דרך ונעיר המצוות. לספר שבהשגות ההצעה מלשון נשמטה רבה שהתיבה
 בואלה מצאתי זה ׳וכענין קצד: ,עמ ]שעוועל[, שבל ,ח)מהד לה, לבראשית הרמב״ן שבפירוש

(;36 ,עמ בובר, ,ד)מהד תצא כי בתנחומא מצויה (,,למלחמה תצא כי בפרשת רבה הדברים
 מה על גדולה ותמה (.XIX ,עמ וליברמן)מבוא, (V ,עמ בובר)ליקוטים כך על עמדו וכבר

 ולא במדרשנו 'לא איננה זו שדרשה (,120 הערה )לעיל ,פתיחה ׳דברי אברמסון, שכתב
 ערך ,95 ,עמ תרע״ה, נויארק מדרשים, אוצר אייזנשטיין)אייזענשטיין(, י״ד גם ראה .,בתנחומא

.,זוטא ׳רבדימ
 ן IX ,VII ,עמ מבוא, ; 13 הערה 72 ,עמ א,6 הערה 54 ,עמ ,2 הערה 47 ,עמ ליברמן, ,מהד ראה 159

שנט; שמז, ,עמ תש״ב, ירושלים שבל)שעוועל(, ,מהד דברים, ספר לתורה, הרמב״ן פירוש
כו. ,עמ א, תשכ״ג, ירושלים הרמב״ן, כתבי שבל, ,מהד איוב, ספר פירוש

.IX ,עמ מבוא, 160
.6 ,שו א(, )נספח הסיכום בטבלת ראה 161
.11,שם,שו 162
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 במינוח, המדרש, בדרכי הפרשיות שתי של השוואתית בדיקה לערוך הראוי מן
מקור. מאותו אלו פרשיות שתי נובעות אמנם האם סופית לברר כדי וכדו׳ בלשון

 עקב פרשת שכן במדרשנו, עקב לריש המדרש של הכללתו היא נפרדת שאלה
 ולא שלנו. בדפוסים המודפס נוסח עם בכול כמעט שווה מינכן שבכ״י הנדפס מדב״ר

 הארוכה הפרשה היא להלן(, חסרונותיה)ראה אף על עקב, שפרשת אלא בלבד זה
!ליב׳ שבדב״ר הנדפס דב״ר של הפרשיות שש כל מבין ביותר

 הסופר־העורך היה סבור נצבים, פרשת לגבי כמו כאן, שאף לטעון ניתן אחד מצד
 —החדש החומר את צירף ולכן “3שלפנינו, עקב בפרשת חסרון שיש מה, משום

 בגוש — 164יב-יז( ז, הפרשה)דב׳ של הראשונים הפסוקים ששת מתוך חמישה הדורש
 אפוא וחזר הנדפס, דב״ר של הפרשה בגוף המשיך אחריו ומיד הפרשה, לראש אחד

 הסופר־ לפני שהיה שכתב־היד אפשר, שני לצד יב(. הסדר)ז, של הראשון לפסוק
 ראה והוא הסמוך, העניין באמצע או יז( זה)ז, במקום והסתיים היה, מקוטע העורך
 נספח כעין הוסיפו ולפיכך הנשייה, מתהום הזה החלקי המדרש את להציל צורך

 אף ייתכן אולם הנדפס. מדב׳׳ר השלמה עקב לפרשת הוספה וכעין ואתחנן לפרשת
165קרובה. בהזדמנות הדיבור את עליו ארחיב ואי׳׳ה אחר, שיקול
 הנ״ל לפעולה במקצת דומה עקב לפרשת מדרש צירוף של התהליך עצם כי אם

 כל אין דנן שבמקרה לציין, יש נצבים, לפרשת הוספות שצירף הסופר־העורך, של
 של פועלו כדוגמת הקיים, החומר עם ההוספות של מסורג שילוב לערוך ניסיון

166נצבים. בפרשת הסופר־העורך
=ד״א המונח בהעמדת הסופר־העורך של ידו כאן ניכרת זאת לעומת  אחר( דבר )

 המדרש כל הופך זו מזערית תוספת ידי על 167הנדפס. המדרש של א׳ אות בריש
 שני שבין התפר קו אפוא הוא ד״א החדש; המדרש של הטבעי להמשכו הנדפס

המדרשים.

לרנר מ״ב

הלכתית. ובשאלה הסדר שבראש בפסוק פותחת הראשונה שהדרשה העובדה, אף על וזאת 163
 עפשטיין ׳ובכת״י (:XI עמ׳ ראש )במבוא, כותב ליברמן טז. לפסוק דרשה לפנינו אין 164

 כאן אין אולם שלי(. המהדורות׳)ההדגשה שתי של השלישית הפרשה נסדרה ואוקספורד
 של למקורה ספרד: בני של רבה דברים על חדש ׳אור בהרצאתי שהוכחתי כפי שלמה, פרשה

תשנ״ג. בתמוז ה׳ ירושלים, היהדות, למדעי עשר האחד העולמי הקונגרס ליברמן׳, מהדורת
לעיל. 164 בהערה הנזכרת בהרצאתי ראה 165
 הסדר של הראשונים הפסוקים לשלושת רבות דרשות מצויות המדרשים שבשני לב, לשים יש 166

 שמא משותף, ממקור נובעות ואתחנן-עקב שפרשיות מחייב, ההיגיון כי אף יב-יד(. ז, )דב׳
 במאמרי עיין אלו: פרשיות שתי בין מסוימת לשונית אי־התאמה שמצינו לציין, מיותר זה אין
שם. שכתבתי מה וראה ,10 הערה ,365 עמ׳ (,155 הערה סוף וגרסאות׳)לעיל, לשונות ׳על

 לעיל והשווה :229 מינכן בכ״י ליתא זה שמונח ופשיטא, .10 שורה 83 עמ׳ ליברמן במהד׳ 167
.57 הערה ציון אחרי
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 הנדפס, דב״ר של עקב בפרשת קטעים שני של לחסרונם הדעת את לתת יש ברם
 ליברמן, הגר״ש של המחכימות הערותיו ידי על בקלות עליו לעמוד שניתן חסרון

 לזה קודמת ׳בנדפס :ב׳( )לאות 1 הערה 84 ׳עמ )א( :המרובה את המחזיק מעט שהן
 עיין הזה, הפסוק על דרשו כבר שלנו במדרש אבל וכו׳ גלעד״ ״לי הפסוק על דרשה
 בר׳ המעשה כאן נמצא ׳בנדפס :ו׳( )לאות 5 הערה 86 ׳עמ p)ואילך׳. 72 עמ׳ לעיל,
׳.79 עמ׳ לעיל, הוא ולפנינו והכותי, יונתן

 החדש למדרש המשותפים עניינים כמה על לעמוד הסופר־העורך היטיב לכאורה
 ששני להדגיש, יש אולם 168תוציאו׳. חדש מפני ׳ישן של בשיטה נהג כאן ואף ולישן,

 את כולל איננו כאמור, אשר, — 169229 מינכן בכ״י חסרים כבר דלעיל הקטעים
 עיון וצריך חסרונם, את לנמק בידי אין שעה ולפי — עקב לפרשת ליב׳ דב״ר
גדול.

 מצויה ליב׳ לדב״ר ואתחנן-עקב פרשיות להוספת הראשונה העדות כאמור,
 170אלה בממצאים המחודש הדיון לנוכח ברם לתורה. אשר בן בחיי רבנו של בפירושו

 בחיי רבנו לפני מונח שהיה דב״ר מדרש טיפוס בדבר מעט להרהר מקום שיש ייתכן,
 בקביעות ליב׳ דב״ר את ניצל שהוא היא, עובדה לתורה. פירושו כתיבת בשעת

 הדברים אלה ׳מדרש את להזכיר הרבה לא ואתחנן בפרשת ואילו דברים, בפרשת
 ליב׳ בדב״ר שימוש עשה הוא שני לצד אחרים. למדרשים גם שפנה עוד מה רבה׳,

 ארבע׳. של ׳שלחן בחיבורו וכן בתורה אחרים במקומות ואתחנן-עקב לפרשיות
 לספר הפירוש כתיבת שבשעת לשער, ניתן המצטיירת התמונה שלאור חושבני
 מפעלו של מסוים ובשלב מינכן; כ״י מטיפוס בדב״ר בחיי רבנו השתמש דברים

 עקב, ריש תוספת ואת ואתחנן פרשת את הכולל המדרש של טופס לידו הגיע הפרשני
 של במוצאו בטוח היה שלא אלא !חיבוריו לתוך אלו מפרשיות מדרשים שילב והוא

 שכמה ייתכן, שני לצד כלליים. בכינויים השתמש ולפיכך ואתחנן, לפרשת המדרש
דברים. לספר אחרים ממדרשים נובעים הכללי הציון בעלי המאמרים מן

 ואתחנן מפרשת במדרשים בחיי רבנו של בשימושו שיש דומה, כך ובין כך בין
 229 מינכן כ״י של זה — ליב׳ דב״ר של הטיפוסים שני של תחומיהם קצות את לסמן
 ר׳ של ילקוטו מתוך המשתקף וזה זו, לפרשה מדרש בו שאין לערך, 1295 משנת
 ראשית או 13ה־ המאה לסוף — זו לפרשה מדרש בו שיש ,1336 משנת סקילי יעקב

פטירתו שנת (1310) שהיא ,1310-1291 השנים בין דיוק ליתר או ,14ה־ המאה

.147 הערה לציון סמוך לעיל השווה 168
 שם — V111-V11 ׳עמ ליקוטים דבר׳, ׳פתח בובר, בידי צוינו לא אלה בולטים שחסרונות ולפלא 169

מינכן. וכ״י הנדפס דב״ר שבין קלים הבדלים אפילו רשם הוא
י. סימן ב פרק לעיל 170
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 רבנו פירוש לחיבור המשוער הזמן שהוא אחריה, מעט או הרשב״א, של המשוערת
171התורה. על בחיי

V. ואתחנן־עקב פרשיות של ההשלמה פעולות עם בבד שבד הדברים, נראים 
סיון נעשה שם דברים לפרשת באופיו הדומה מדרש פי על ליב׳ שבדב״ר  מקביל ני
 לספר תנחומא מדרש פי על 229 מינכן כ״י שבטיפוס החסר המדרש את להשלים
 רומא־אנג׳ליקה כ״י ידי על לוודאי קרוב המתועדת המדרש, של זו מהדורה דברים.

 שהורכבו דברים לספר תנחומא מדרש מתוך שלמות פרשיות שלוש אפוא כללה ,61
 :זה שבטיפוס החסרונות את למלא נועדו ואשר ,229 מינכן מטיפוס כתב־יד גבי על

p כדי בה שיש הרי זו, השערה נכונה אם 172הברכה. ו־וזאת האזינו ואתחנן, r t את 
 דברים תנחומא של בכתבי־־היד שכן 173אנג׳ליקה, ממהדורת וילך פרשת של חסרונה

174וילך. לפרשת מדרש אין רפ״ב( הראשון)קושטא בדפוס וכן

 לח. הערה 83-82 ,עמ א)תרצ״ו(, אלמה בחיי׳, רבעו ׳תולדות רייפמן)רייפמאן(, י׳ השווה 171
 פטירתו זמן אחרי שנים שבע עד כחמש הוא החיבור של הסופי שסיומו משער, אף רייפמן

 הי״ג-הט״ר, במאות בספרד במקרא ׳פרשנות גרוסמן, א׳ באחרונה וראה הרשב״א. של המשוער
 של דעתם היא שונה .114 עמ׳ תשנ׳׳ב, ירושלים ביינארט(, ח׳ ספרד)בעריכת מורשת בתוך:

 גוטליב)הקבלה א׳ ושל (9-8 עמ׳ מבוא, התורה, על ביאור — בחיי רבינו שבל)שעוועל, הרב
 בחוות ז״ל, תשבי י׳ פרופ׳ מורי ואף (.171 עמ׳ תש״ל, ירושלים אשר, בן בחיי רבינו בכתבי
 1291 התאריך מן הסתייג ,3-2 עמ׳ תשכ״ג(, גוטליב)משנת א׳ של הדוקטור עבודת על דעתו
 אינה נ״א שנת כלל... בטוח אינו [1291 ]= זה ׳תאריך והעיר: בחיי, ר׳ פירוש של כתיבתו כזמן

 החיבור׳)העירני גמר היה לא שלב שאותו ]ו[נראה חיבורו... במהלך מסויים שלב אלא מציינת
גולדרייך(. ע׳ כך על

 שו׳ א(, הסיכום)נספח בטבלת ראה ;אנג׳ליקה כמהדורת המדרש של זה לדגם נרמוז בהמשך 172
12.

 שניתן כפי ,147 אוקספורד כ״י בעל ממנו שהעתיק בכתב־היד גם נכללה לא היא למעשה 173
.V11 סעיף ולהלן 118 עמ׳ סוף לעיל ראה וילך; פרשת שבריש הכותרת מן ללמוד

 — גאון נסים רב אברמסון, ש׳ א; הערה 51-50 עמ׳ האזינו, בתנחומא בובר של דבריו ראה 174
 וילך שפרשת בובר, שם העיר וכבר מד. עמ׳ מבוא, תשכ״ה, ירושלים ספרים, חמשה

 ופשיטא, מאוחר׳. מדרש ׳מאיזה שהוסיפה מנטובה, דפוס ממדפיס נובעת הנדפס שבתנחומא
,51 עמ׳ שם, בובר, להן שציין בדוגמאות ראה אחת. פרשה רוב פי על נחשבות ו־וילך שנצבים

 שונים מדרשים ׳קטעי מאן, אצל שנתפרסם ,T-s C 2.22 הגניזה קטע את עליהן והוסף
 The Bible as Read and Preached in the Old Synagogue, II, :בספרו הגניזה׳ מכתבי־יד

1966 Cincinnati, 290 עמ׳ תשל״ח, ירושלים אורבך, מהד׳ תורה, פתרון ספר ;רל-רלא עמ׳.
 החפץ מדרש ;0תק עמ׳ קאפח, הרב מהד׳ ישעיה, בן נתנאל לר׳ האפלה במאור היטב ועיין

 עמ׳ פיש, )מהד׳ לדברים הגדול במדרש אולם תנה. עמ׳ חבצלת, מהד׳ לא, לדברים
 ׳פרשיות אש, ש׳ השווה העניין לכל עיון. וצריך בנפרד, וילך פרשת מצויה תרסב-תרסג(

 אמור .330 ,211-209 עמ׳ כו)תשי״ז(, תרביץ היו׳, אחת פרשה וילך נצבים ]א[ והפטרות:
 נזכרת )שראשיתה 229 מינכן כ״י שבראש המאוחרת בכותרת לנאמר הצדקה כל שאין מעתה,

חסר/ וילך ׳פ׳ (:57 הערה בסוף לעיל
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VI. שכבר המדרש, של האחרון חלקו השלמת היא הבאה ההכרחית ההתפתחות 
 ו־וזאת האזינו פרשיות הוספת ידי על (,11 ליב׳)שר מדב״ר ואתחנן-עקב את כלל

 כתבי־היד ארבעת בכל מתועדות אלו פרשיות (.14 )שו׳ תנחומא מתוך הברכה
 לשער, ניתן סקילי. יעקב ר׳ של בטופס מצויות היו לא הן וכזכור דב״ר, של השלמים

175בהשראתה. או אנג׳ליקה מהדורת פי על נעשתה זו שהשלמה
VII. 176כתבי־יד, שלושה ידי על המתועד וילך לפרשת מדרש הוכנס אף מכן לאחר 

רומא־אנג׳ליקה. כ״י את למעט
 שאיננה תנחומא׳ של אחרת ׳ממהדורה זו השלמה נובעת ליברמן הגר״ש לדעת

 המכירי ובילקוט הדסי יהודה לקראי הכפר באשכל הובאו ממנה קטעים שכן לפנינו,
 הוא סופר־עורך של אינטרפולציה שלפנינו לדבר סימן 177תנחומא. בשם למשלי

 בשאר כדוגמתה מצאנו שלא 178וילך, מסדר הפרשה, שבראש דופן היוצאת הכותרת
 יחסית, מאוחר בזמן שנעשתה זו, שהוספה לדבר רגליים אפוא יש המדרש. פרשיות

 ואתחנן דברים, :הראשונות לפרשיות הדרשות ממנו שנבעו מקור מאותו נובעת אינה
עקב. וראש

 שכדוגמת העובדה, היא דנן מדרש במסגרת זו פרשה של לזרותה נוספת עדות
 או בתחילתה הלכתית שאלה זו פרשה אף נעדרת הברכה ו־זאת האזינו פרשיות

179בהמשכה.
VIII. כל הרכבת הוא ליב׳ דב״ר של בהתרחבותו האחרונים השלבים אחד 

 בכ״י חלקי באופן מתועדת זו הוספה זו. פרשה בראש התנחומא מן ואתחנן פרשת
 ובכתבי־יד וילך, לפרשת המדרש את מכיל אינו שכאמור ,61 רומא־אנג׳ליקה

=א׳ אוקספורד  מכ״י זו תוספת של היעדרה ו־ב׳. ליברמן( במהד׳ 43-34 עמ׳ )
 של קדמותו על ללמדנו כדי בו יש 180עליו, לעמוד ליברמן שהיטיב כפי עפשטיין,

 כתב־יד על דלעיל שהכרזתנו מעתה, אמור ליברמן. ר״ש מהדורת לעומת זה כתב־יד
זה כתב־יד הכיל 182חסרונותיו אף על שכן בעלמא, מליצה הייתה לא 181עפשטיין

 פידיאי בפוגיו מרטיני של מובאותיו (,129 הערה לציון סמוך )לעיל ליברמן ר״ש לדעת 175
 סמוך שם שכתבתי מה והשווה הספרי! פי על אלו לפרשיות שנעשתה השלמה על מצביעות

.130 הערה לציון
.17-15 שורות א(, )נספח הסיכום בטבלת ראה 176
.10 הערה 122-121 עמ׳ !3 הערה 121 ׳עמ ליברמן, ר״ש 177
.118 ׳עמ סוף לעיל 178
 ל־וילך מיוחדת פרשה הייתה לא קדם שבימי העובדה באמצעות זו תופעה לתרץ ניתן אמנם 179

כאן)דב׳ מתחילה — הקובע והוא — התלת־שנתי במחזור ברם (!174 הערה לעיל )השווה
!פתוחה פרשה יד( לא,

תקלב. ׳עמ ו)ת״ש(, סיני ׳רשימה׳, לוין, ב״מ :VI ׳עמ מבוא, ליברמן, ר״ש 180
.31 הערה לציון סמוך לעיל 181
 עפשטיין, )השווה 10-9,2-1 שו׳ 71 עמ׳ עקב, פרשת בריש הדומות מחמת השמטות כגון 182

עכו׳׳ס — מצונזרת תיבה וכן , 11 הערה שם ! (74 הערה לעיל והשווה :עה ׳עמ מקדמוניות,
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היעלמו. על להצטער אפוא, ויש ®'3טובות, גרסאות כמה ספק, בלא
 ביותר, תמוהה ליב׳ לדב״ר התנחומא מן ואתחנן פרשת כל הסמכת דאמת, אליבא

 להיכנס משה של בתחנוניו העוסקים ואתחנן פרשת שבראש לפסוקים מדרש שכן
 מה השאלה, אפוא נשאלת .52-43 ׳עמ שם, המדרש, בגוף נמצא כבר לארץ־ישראל

 של נוספת מהדורה להרכיב צורך — עורך בבחינת גם שהוא — המעתיק ראה
דברינו. בהמשך זו שאלה על לענות ננסה ? הקיים למדרש ואתחנן פרשת ריש מדרש

חד: גם המרכיבים כל את הכולל ,147 אוקספורד לכ״י אפוא באנו  הן י
 הפלא, למרבה והנה, התנחומא. מן ואתחנן ריש מדרש תוספת את והן וילך פרשת את

 .34 עמ׳ ליברמן, במהדורת המעיין לכל בעליל נראה הנוסף המדרש של קליטתו אופן
 את ורשם כתב־היד, של ע״ב סוף 426 בדף ואתחנן פרשת את להעתיק התחיל הסופר
 באותיות — כג( ג, )דב׳ ה״ אל ׳ואתחנן — הפרשה של הראשון הפסוק תחילת
 המדרש את הפותחת ההלכתית השאלה באה אחריה מיד כותרת. המשמשות גדולות
 שעל ובאבק ובמנעליו במקלו הבית להר אדם שיכנס מהו ׳הלכה, זו: לפרשה

 במנעלו המקדש לבית %0כנ לאדם אסור רבותי׳, שנו ׳כך ותשובתה: רגליו?׳!
 הדף, סוף שהוא ממש, זה במקום אולם חרב׳. בין בנוי בין אלא רגליו... שעל ובאבק
 ובשני בדעתו, נמלך ואתחנן, פרשת של הראשונות השורות ארבע את שהעתיק לאחר

 ואתחנן. תנחומא כל את העתיק ע״ב( 428 עד ע״א 427 דף העוקבים)מראש הדפים
=השני הדף בסוף  שורות ארבע אותן להעתיק חזר ליברמן( שבמהדורת 43 עמ׳ )

 פרשת כל את המשיך ואילך ע״א 429 דף ומראש '84ואתחנן, ליב׳ דב״ר של ראשונות
 ארבע באותן כפילות כאן ונוצרה הואיל תומה. עד ליב׳ דב״ר של המקורית ואתחנן

 דף של הגיליון על מאוחר בכתב דהוא מאן הוסיף הפרשה, של הראשונות השורות
 הר״ש ואכן ‘85הדף׳. בראש מתחלת והפרשה יתירים שיטין הג׳ ׳אלו ע״ב: סוף 426

למחיקה. כסימן בסוגריים 34 שבעמ׳ זה קטע הקיף ליברמן
 את שסיפח זה הוא 147 אוקספורד כ״י של שהמעתיק הייתי, סבור תחילה

בשיטת העיון לנוכח לכלכלה קשה זו הנחה אולם ליב׳. לדב״ר ואתחנן תנחומא

לרנר מ״ב

 העיד שעפשטיין לב, שים עד(. עמ׳ מקדמוניות, עפשטיין, : 1 שר 53 ׳עמ ע״ז)השווה במקום
עמ׳ עקב׳)שם, פרשת ובראש ואתחנן בפרשת מטושטש שלי ׳כה״י שברשותו: כתב־היד על

 וחיסורים דילוגים על !זה כתב־יד של העיקרית התרומה הן אלו פרשיות שתי ודווקא עה(,
.252 עמ׳ רבה, במדבר מאק, ראה זה, לכתב־יד השייך רבה, שבבמדבר לא־מעטים

 .2-1 שו׳ 72 עמ׳ ; 6 בהערה ושם )׳לאזניו׳( 5 שו׳ 63 עמ׳ :)׳שחייבין׳( 5 שו׳ 57 עמ׳ למשל, 183
.186 הערה להלן גם וראה עד-עה. עמ׳ מקדמוניות, עפשטיין, ראה

 מן הדבר נובע הנראה ככל כותרת. כל ובלא רגילות באותיות ׳ואתחנן...׳ הפסוק הפעם אך 184
 שתי שבין השינויים על הדף. לשארית ייכנס החסר הקטע שכל כדי במקום לחסוך הרצון

בסמוך. להלן עיק ההעתקות
.6 הערה 34 עט׳ ליברמן, השווה 185
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 משבעה פחות לא ישנם — מעניינת תופעה המגלה כתב־היד, סופר של העתקתו
ההעתקות: שתי בין וקטנים גדולים שינויים

43 עמ׳ 34 ׳עמ

 הבית בהר
 186ובמנעלו

רבו׳
 )ב״פ( לב״ה

 ובתרמילו במקלו
בו נהוג

הלכה .1
הבית להר .2
ובמנעליו .3
רבותי׳ .4
המקדש)ב״פ( לבית .5
במנעלו .6
בו נוהג .7

 קטע אותו בהעתקת אלה שינויים לנוכח משתאה עומד כתבי־יד אצל המצוי כל
 כששניים טקסט, של שורות וחצי בשלוש הכול בסך הוא המדובר 187המקומות. בשני

 היא המתבקשת המסקנה שונה. נוסח למסורת הנראה ככל רומזים (6,1)השינויים מן
 שהסופר מעתה, אמור .34 עמ׳ של ממקורו נעשתה לא 43 שבעמ׳ שההעתקה אפוא,

 חסר זה שקטע ובראותו, 188ליב׳, דב״ר של אחר בכתב־יד ואתחנן תנחומא את מצא
 ידי על מדרשו לתוך שילבו ולפיכך הליקוי, את להשלים ביקש שלפניו, בכתב־היד

 ספורות שורות אותן חסרו ע״א 429 ובדף הואיל 189(.428-427)דפים שני הוספת
 פרשת לריש העתקתו את המשיך ע״ב(, 426)לכן קודם שהעתיקן הפרשה, מראש

 מתוך ע״ב 428 דף שבסוף ואתחנן תנחומא אחדי מיד ליב׳ דב״ר של ואתחנן
190לפניו. מונח שהיה כתב־היד

עד(. עמ׳ מקדמוניות, עפשטיין)עיין בכ״י הוא וכן 186
 דף של העתקותיו בשתי יקותיאל בר׳ חיאל ר׳ אצל המצוי מן בהרבה גבוה זה ממוצע וראה, צא 187

 מסורות פיינטוך, י״צ השווה שורות(; 74 במהלך שינויים 50)קטן מועד מירושלמי אחד
 להוציא אין אמנם, פרידמן(. מ״ע )העירני 56-55 עמ׳ תשמ״ה, רמת־גן בתלמוד, ונוסחאות

עיון. וצריך השנייה, בהעתקה עצמו דברי את תיקן דנן סופר שאף אפשרות, מכלל
 של בהשראתה נעשה ליב׳ דב״ר לתוך ואתחנן תנחומא של הראשון ששילובו להניח, סביר 188

.VI סעיף לעיל השווה אנג׳ליקח! מהדורת
 או יותר, מאוחר נוספו אלה דפים שני אם המקורי, כתב־היד של בדיקתו באמצעות לוודא יש 189

 המיקרופילם באמצעות שטחית בדיקה פנים, כל על ממש. ההעתקה אגב התהליך אירע שמא
 כן כמו אחרת. ביד שהועתקו אפוא וייתכן בכתיבתם, קצת שונים הנוספים הדפים ששני מגלה,
 אך !לעמוד שורות 33 המכיל כתב־היד, של גופו לעומת לעמוד, שורות 34 מצויות אלה בדפים
 הנוספים הדפים שני את לעבור ולא במקום לחסוך הסופר של מרצונו נובעת זו שתופעה ייתכן

 ד׳׳ר לי הודיעה תשנ״ד, בקיץ הבודליאנה ב׳ספריית ביקורה ]בעקבות (.184 הערה לעיל )השווה
 428-427 שדפים כך על המעידים כלשהם, חיצוניים סימנים מצויים שלא בטובה, אורון מיכל
יותר.[ מאוחר בשלב לכתב־היד נוספו

 כ״י סופר לפני מונח שהיה כתב־היד הגדולות(. האותיות )של 4-1 שו׳ 43 ׳עמ ליברמן, במהד׳ 190
א(. )נספח הסיכום שבטבלת 16 בשו׳ מתועד 147 אוקספורד
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 זה על עדיף;השני נתב״היד של שנוסמו הדברים 0ראי3ש אלא בלבד זה ולא
 מקומו אץ השאלה שבראש mhn שהמונח ולמה צא בראשונה* המעתיק ל^ני שהיה
 יש 191©פרד; בני של לדב״ר ולא הנדפס לדב״ר הוא אופייני זה טרמין שק נאן,

192הוסיפו. 0המעתיקי שאחד להניח,
 ברורה טעות של מקורה לגילוי פתח לנו פותח אף השני שהנוסח דומה

 ית3ל שיכנס לאדם ׳אסור ההלכתית: לשאלה בתשובה המדרש בנוסח שהשתרשה
 ׳ולבית :השנייה במהדורה ליברמן הגר״ש העיר ונבר וכר. במנעלו׳ 193המקדש
 ׳בית לגרסה מקום כאן אין ברם 194הבית/ להר אפילו אלא דווקא, לאו המקדש

 חנית, 195נהר( להר)או אדט שיכנס ׳מהו בהדיא נאמר השאלה בנוסח שנן המקדש/
 199בספרי, 198בספרא, 197בתוספתא, 196במשנה, שנויה הבית׳ ׳הר בלשון זו והלנה

 2335 אוקספורד בכ״י ואכן 202רבה. ובקהלת 201בתנחומא 200ובבבלי, בירושלמי
 מגלח, (43 >עמ׳ השנייה ההעתקה בנוסח עיון והנה, הבית/ ׳בהר :היא הגרסה

״ח.3ל הקיצור מופיע חמקדש ית2ל שבמקום
להר דהיינו לח״ה, נכתב המקורי שבנוסח אמינא, הווה דמסתפינא ולולא

 הדרשות צונץ-אלבק, השורה דב״ר; של המהדורות שתי שבין זו הבחנה על אלבק עמד ובבר 191
.123 ,עמ בישראל,

 יב, אות שבדברים ההלכתית השאלה לפני ; ,ליב דב״ר של 2335 אוקספורד בכ״י בדבר כיוצא 192
 דוידוביץ(. מנשה תלמידי )העירני !ו3י3ר ילמדנו :בתנחומא הרווח הטרמין מופיע 9 ,עמ סוף

ץ-אלבק,3צו השווה ? ,ליב שבדב״ר ההלכתיות לשאלות אופייני אינו נזה שמונח לציין, למותר
שם.

תיבות. בראשי שימוש בלא נאן, המלאה לנתיבה לב שים 193
יט. סימן 5 ,עמ (,61 הערה פריס־חורב)לעיל י׳ של דבריו וראה א.7 הערה 43 ,עמ ליברמן, 194
 ד״נ מהד׳ ה)ראה ט, ברכות משנת של בכתבי״היד מתועד אינו ,׳בחר שהנוסח לציין, מעניין 195

 ע״ב ו יבמות בבבלי ע״ג, יד ד״ו, שם, ברכות בירושלמי הוא נן אולם פח-פט(; ,עמ זק״ש,
 המשנה, לנוסח מבוא אפשטיין, י״נ והשווה להלן; המובאות המקבילות של ח״נ3 ראה ועוד,

 מחקרים )= 183-180 ,עמ ה)תרצ״ד(, קדם גנזי ליברמן, ש׳ ;ואילך 1110 ,עמ תש״ח, ירושלים
=רלב ,עמ ד)תרצ״ט(, ©יני הנ״ל, (;286-283 ,עמ תשנ״א, ירושלים א״י, בתורת  מחקרים )

 סופרים דקדוקי ;שם 42-41 והערות 90 ,עמ ד)תשמ״ו(, תעודה פרידמן, מ״ע ; (134 ,עמ וכו/
.11 העדה מד ,עמ תשמ״ג, ירושלים א, יבמות, מסנת השלם,

ה. ט, ברנות 196
וש״נ(. ,38 ,עמ סוף ליברמן, ,יט)מהד ו, ברנות 197
ד(.,,ע סוף צ וייס, ,)מהד ט ז, קדושים ספרא 198
(.282 ,עמ פינקלשטץ, ,)מהד דנח תצא ני ©פרי 199
וש״נ. ע״א ד3 0ש ע״ב; 0 ברנות בבבלי פסקה ג;,,ע יד ד״ו, ח, ט, ברנות ,ירוש 200
 שנטר גנזי גינצבורג, ,ל גם השווה .6-5 ,עמ ח, ויקרא בובר תנחומא ו; ויקרא תנחומא 201

.473 ,עמ א, )שענטער(,
(.375-373 ,עמ הירשמן, ,ין)מהד ד, רבה קהלת 202
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 בהעתקה ואילו 204לבי״ת, הראשונה הה״א הפכה ההעתקות באחת אך 203הבית,
 אף מכן, יתר הטעות. של מקורה ומכאן התיבות, ראשי את הסופר פתח יותר מאוחרת

 וראה, צא השנייה. ההעתקה של עליונותה ניכרת כתבי־היד שני שבין התפר במקום
 ראש, בקלות בו נוהג חרב המקדש ובית הואיל תאמר ׳ולא נכתב הראשון שבנוסח

 הגרסה 43 שבעמ׳ החדשה בהעתקה ואילו באימה׳, בו נוהג חרב, בין בנוי בין אלא
 ואמנם באימה׳, בו ׳נהוג צ״ל בהמשך שאף הנותנת, והיא ;ראש׳ בקלות בו ׳נהוג היא
.2335 אוקספורד בכ״י הגרסה היא כך
IX. ככל צרפתי. וידאל ר׳ לפני שהיה כתב־היד נוסח על להעיר גם כדאי לבסוף 

 לפרשיות הנדפס מדב״ר הוספות עם ליב׳ דב״ר דבר של ביסודו הוא זה נוסח הנראה
 של פירושו חוזר; גלגל מעין שלפנינו מעתה, אמור 205ו־וילך. עקב ואתחנן, דברים,

206ליב׳. דב״ר על הנדפס מדב״ר פרשיות ארבע הרכבת על לכאורה, מעיד, וידאל ר׳

ומסקנות סיכום ד.

 על לעמוד שהצלחנו לומר, שניתן דומני כאן שלמדנו מה את לסכם באים כשאנו
 ואחריתך מצער ראשיתך ׳והיה :קורא אני דנן מדרש על ליב׳. בדב״ר ומאוחר מוקדם

 שהכיל הנדפס דב״ר של פגום בטופס המדרש של ראשיתו ז(. ח, מאד׳)איוב ישגה
 שאף כולו, דברים לספר שלם במדרש ואחריתו בלבד, האמצעיות הפרשיות שש את

ונצבים. עקב ואתחנן, לפרשיות נכבדות מדרשיות תוספות בו נוספו
 הוספות ניתוספו כשבתחילה וגידים, עור ליב׳ דב״ר מדרש קדם השנים במשך

 על מיוצג ,13ה־ במאה שרווח זה, טיפוס דברים. לפרשת שלם ומדרש נצבים לפרשת
 המכירי, ילקוט בעל ושל הרמב״ן של בשימושם היה הנראה וככל ,229 מינכן כ״י ידי
 14ה־ המאה בראשית בו. להשתמש הספיק עוד אשר בן בחיי שר׳ לדבר, רגליים וכן

 שמתועד כפי עקב, פרשת לראש חלקי ומדרש ואתחנן לפרשת שלם מדרש לו נוספו
נתמלא זו הוספה ידי על תורה. תלמוד ילקוט בעל סקילי, יעקב ר׳ של המדרש בטופס

 היילפרין. מ׳ אצל נרשם כבר כן פי על אף לחלוטין. שכיח בלתי קיצור זהו הדעות לכל 203
פריס־חורב, י׳ של להגהתו והשווה ע״א. 73 דף תרע״ב, ווילנה והכנוים, הסימנים הנוטריקון

לה״ב. (:194 הערה )לעיל שם
 שר 43 עמ׳ מכן)עיין לאחר שורות מספר המקדש( בית )= ב״ה הקיצור בהשפעת אולי 204

.16-15 שר 51 עמ׳ להלן גם שם נמצא זה שקיצור אגב, דרך ונעיר עיון. וצריך (,15-14
 כדי יושר׳ ׳אמרי שבספר הנדפס מדב״ר המתחילים הדיבורים נוסח את גם לבדוק הדין מן 205

 וידאל ור׳ הראשונים, בדפוסים נמצא זה מדרש שכן מכתב־יד, נובעות אלו שמובאות לוודא,
(.5 הערה לציון סמוך לעיל )השווה מהם באחד להשתמש יכול

 עיון. וצריך ,124 הערה לציון סמוך לעיל השווה ואולם .19 שו׳ א(, הסיכום)נספח בטבלת ראה 206
 תשלב, ,עמ (,6 הערה )לעיל רבינוביץ צ״מ של בתיאורו להסתפק אי־אפשר כך ובין כך בין

!למדרש׳ ממדרש וחורז ׳הולך וידאל שר׳ הכותב,
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 שטיפוס ומתברר, הואיל נצבים. סוף ועד דברים מריש המדרש ברצף הבולט הפער
 לאחד להיחשב, יכול שהוא הרי בחיי, רבנו חיבורי מתוך ניכר כבר המדרש של זה

 הישן שבין התפר קו על אפוא עומד והוא בו, שהשתמש הראשונים המחברים
 של הראשונה השתקפותו של הזמן טווח את לצמצם שנוכל ייתכן מכן, יתר והחדש.

 של המשוערת פטירתו שנת ,1310 שנת לבין ישראל בספרות המדרש של זה דגם
 רישומו פנים, כל על המאירי. מנחם ר׳ של פטירתו שנת ,1316 שנת ובין הרשב״א,

 התורה בפירוש הוא ואתחנן-עקב פרשיות את הכולל ליב׳ דב״ר מדרש של הראשון
 הופץ ואילך מכאן משלי. לספר המאירי מנחם ר׳ של ובפירושו אשר בן בחיי רבנו של

 על עדות בידינו שיש שביניהם והראשונים ספרד, חכמי בין המשופר המדרש
 המאה של והרביעי השלישי השני, בעשורים הרשב״א מתלמידי הם בו שימושם

 אברהם בן יום־טוב ר׳ את זו ברשימה למנות ניתן בחיי רבנו על נוסף .14ה־
207סקילי. חננאל בן יעקב ר׳ ואת שועיב אבן יהושע ר׳ את משיבילייה)הריטב״א(,

 במקביל כנראה נעשתה 229 מינכן כ״י שבטיפוס החסר של חלופית השלמה
 ו־וזאת נצבים ואתחנן, פרשיות הועתקו זו בהשלמה .14ה־ במאה הנ״ל לפעולה
 רומא־אנג׳ליקה בכ״י המתועד הוא זה חדש וטיפוס תנחומא, מדרש מתוך הברכה

 209זה כתב־יד של האיטלקי מוצאו לאור 208.15ה־ המאה הוא המשוער שזמנו ,61
בספרד. ולא איטליה, אדמת על נעשתה זו השלמה שפעולת לשער, ייתכן

 משלימות פרשיות ניתוספו המצוי ליב׳ דב״ר צמיחת של האחרונים בשלבים
 לפרשת מכן ולאחר 210הברכה, ו־וזאת האזינו לפרשיות תחילה תנחומא, מדרש מתוך
 תנחומא. של ידועה בלתי ממהדורה נלקח זו קצרה לפרשה כשהחומר וילך,

 לוודאי שקרוב ואתחנן, פרשת כל של זו היא תנחומא מתוך האחרונה ההשלמה
 להניח, יש אנג׳ליקה. מהדורת באמצעות דנן מדרש לתוך לראשונה הוכנסה

אותן חזרו הימים שברבות אומר, הווי 211.15ה־ המאה במהלך נעשו אלו שהוספות

 של במבוא ראה באחרונה. התבררה הרשב״א של תלמידו חננאל בן יעקב ר׳ של היותו עובדת 207
E. Hurvitz, The Nature an:והשווה ד-ז. ׳עמ (,78 הערה המנחה)לעיל לתורת חפץ ב״א d 

Sources o f Yalkut Talmud Torah by Rabbi Jacob Sikily, Dissertation, Yeshiva Univer- 
25-29 .sity, New York 1965, Introduction, pp ; ראה שועיב אבן יהושע ר׳ על:,C. Horowitz 

The Jewish Sermon in 14th Century Spain: The Derashot o f R. Joshua Ibn Shu'eib,
6 ,4 ,2 .Cambridge, Ma. 1989, pp

 ׳מאה נרשם כתבי־יד לתצלומי המכון בכרטסת ואילו ;252 עמ׳ רבה, במדבר מאק, ראה 208
 כתב־יד של ואתחנן-עקב פרשיות שכן יצאנו, טרם ספק מכלל לעיל, כאמור אולם, ט״ז-י״ז׳.

 לא ממנו( חלק ואתחנן-עקב)או ליב׳ שדב״ר גמורה ודאות ואין בחסר, לוקות רומא־אנג׳ליקה
זו. ממהדורה חלק היה

.50 הערה לעיל השווה 209
אנג׳ליקה. מהדורת בעקבות נעשתה זו שהשלמה ייתכן 210
 שחיבר בשעה אברבנאל רד״י לפני מצויה הייתה כבר ואתחנן מפרשת שההוספה לדבר, רגליים 211

.xviii ,עמ סוף מבוא, ליברמן. השווה (;1498 משיחו׳)בסביבות ׳ישועות ספרו את
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ספרד בני של רבה דברים על חדש אור

 ספרד בני של גמור הבלתי לדב״ר איטלקיות׳ כ׳השלמות המשוערות פרשיות
המאוחרים. הספרדיים כתבי־היד בתוך וניעורו (229 מינכן כ״י )מטיפוס
 ואתחנן, דברים, מפרשיות ליב׳ דב״ר של תוכנו עיקר הוספת היא המעגל סגירת

 מסוף צרפתי וידאל ר׳ של בפירושו מתועדת שהיא כפי הנדפס לדב״ר ו־וילך נצבים
212.16ה־ המאה של השנייה המחצית

* * *

 ולאו תכולתם פי על ליב׳ דב״ר של כתבי־היד של בהשתלשלותם פרק אפוא למדנו
 נוסח הוא 13ה־ המאה מסוף מינכן שכ״י אומרת, זאת אין נוסחאותיהם. פי על דווקא

 שכן זה, כתב־יד של בנוסחאותיו ראש להקל שאין משמע, גיסא מאידך אך ;מעולה
 יש זאת, ועם נצבים. שבפרשת ולהוספות דברים לפרשת ביותר הקדום הנוסח עד הוא

 זו, מסורת של תקופתה סוף את דווקא מייצג 1295 משנת מינכן שכתב־יד לב, לשים
 הכוללת נוסח מסורת של קיומה על עדויות ישנן כבר מכן לאחר מעטות שנים שכן

 אינה מינכן כ״י של קדמותו כן, פי על אף ואתחנן-עקב. לפרשיות מיוחד מדרש
 213.147 אוקספורד כ״י על לעדיפותו לב שמנו אף מקומות ובמספר בספק, מוטלת

 תלמוד ילקוט בעל סקילי, יעקב ר׳ של ליקוטיו את נס על העלתה אף זו בדיקה
 לפרשיות ביותר הקדום הנוסח שהוא ,14ה־ המאה של הראשונה המחצית מן תורה,

 מקומות בעשרות נעזר, ליברמן הר״ש ואכן בידינו. ששרד עקב וראש ואתחנן
 שהובאו ליב׳, מדב״ר רבים מאמרים של המשובחות בגרסאותיהם תניינא, במהדורא

ולתיקונו. דנן מדרש של הטקסט להבהרת דברים, לספר תורה תלמוד בילקוט
 צוק בגלל רק ליב׳ דב׳׳ר את לייצג נבחר 147 אוקספורד שכ״י העובדה, אף על

 עמנו ועל בכלל העולם כל ׳על שעברה חירום׳ ׳שעת אותה שדווקא אירע העתים,
=עפשטיין כתב־יד של להיעלמו שגרמה היא היא בפרט׳  היהודית הקהילה כ״י )

 פרשת בו אין שכן ,147 אוקספורד לכ״י קדם ספק שבלא (,26 מס׳ אוסטריה בווינה,
התנחומא. מן ואתחנן

 בידי 147 אוקספורד כ״י של לאור הוצאתו בדיעבד, כי אפוא, למדים נמצאנו
 214מגרעותיו ושאר יחסית המאוחר זמנו אף ועל עצמה, את הצדיקה ליברמן הגר״ש

השלמים. כתבי־היד בין הימנו טוב אין
ואף 215איחור, של יותר גדולים סימנים מגלה 2335 אוקספורד כ״י זאת, לעומת

 נוסף מדרשי חומר הכיל שלפניו שכתב־היד עולה, אף וידאל ר׳ של שמפירושו אגב, דרך ונעיר 212
להאריך. מקום כאן ואין ונצבים! שופטים לפרשיות

 3 ׳עמ (,61 הערה )לעיל שם פריס־חורב, י׳ של לדבריו והשווה .61-59 הערות לעיל ראה 213
ואילך.

 אינה כה עד שנדפסו לתורה רבה מדרש של המדעיות המהדורות מן מהדורה ששום וראה צא 214
דנן. אוקספורד כ״י על מבוססת

.192 והערה :74 הערה לציון סמוך לעיל השווה 215
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ר3לר מ״ב

 16ה־ המאה של השנייה במחצית שנעתק כך על המעידות ראיות כמה בו ית
 אין כן פי על אף 2’6! (1545)ש״ה וויניציאה — השני הדפום של זמנו לאחר ו

 לו יש שבו, הרבים השיבושים על נוסף שכן, א׳, אוקספורד בכ״י לגמרי זלוי
217נכונות. גרסאות כמה שם זעיר שם
 של השונים כתבי־היד של השתלשלותם תמונת את לקבוע שניתן מעתה, ̂ור

 של מדוקדקת בדיקה לערוך מבלי גם למדי גבוהה סבירות במידת ליב׳
המאמר בסוף הנדפס הסרטוט באמצעות סוכמו זו סקירה של תוצאותיה ותיהם.

•P r
 על — הראשונים מדברי ההבאות של תרומתן על למדנו אף דלעיל הסקירה ן

 תועלתן על נוסף שונים, בזמנים המדרש מבנה להבנת — עקיבותן וחוסר יצולן
 בכתבי נזה ששימוש לומר, צריך ואין ובדומה. תפוצתו מקומות נוסחאותיו, עת

 ששחזר צונץ, ריט״ל עברו, בדורות ישראל חכמי ראש של דרכו את תואם גזונים
 פרסומו לפני שנים עשרות הראשונים של הבאותיהם פי על כהנא דרב סיקתא

 של שונים בטיפוסים להבחין יכולנו שכאן אלא 218כתבי־יד. ארבעה מתוך בובר
s נמצאו הללו הידיעות מן ולכמה שונים, בזמנים הראשונים בידי שהיו דנן 

 מוצאו את רק לא קובעים שהראשונים אומר, הווי אחדים. בכתבי־יד ;ים
 התפתחותו. ואת גלגוליו את אף אלא המדרש, של ־די

 בזמן ולא בתוכנו לא אחיד, מדרש אינו ליב׳ שדב״ר אפוא, למדים ;צאנו
 וראה, צא חז״ל. של מדרשם מבית מדרשית כיצירה לסווגו קשה ולמעשה וו;
 הביניים בימי סופרים־עורכים של עבודתם פרי יצירת־כלאיים, הוא דנן רש

 לשש הנדפס דב״ר הוא שלו השדרה וחוט שבו הבסיסי החומר ספרד. דמת1
 ממדרשי מדרשי חומר סופח זה יסודי למרכיב האמצעיות)עקב-נצבים(. יות8

 ראש ואתחנן, דברים, בפרשיות הכלול והוא — 219מחד נעלמים מא־ילמדנו
 מאידך, מכבר לנו הידועים זה מז׳אנר ומדרשים — ו־וילך ה-ו אותיות נצבים

 לדבר רגליים הברכה. ו־וזאת האזינו )בראשה(, ואתחנן בפרשיות הכלול
 שבמסגרת ופשיטא, ׳איטלקית/ ברצנזיה למדרש נוספו הנדפס מתנחומא רשיות

 הספרות בשדה שצמחו ׳מדרשי־הכלאיים׳ על הדיבור את להרחיב נוכל >
220זו. לתופעה היחידה הדוגמה איננו ליב׳ שדב״ר בדור, אך ־שית,

* * *

 (,51 הערה שם)לעיל לשנאן, לו מניין יודע אינני . 112 עט׳ לבר״ר, מבוא אלבק, לדברי השווה
 הט״ו. המאה הוא ב׳ אוקספורד כ״י של שזמנו ,26 עט׳

 .262 עט׳ רבה, במדבר מאק, : 204,202 להערות בסמוך לעיל השווה
 .107-81 עט׳ פסיקתא, אחד־עשר: פרק בישראל, הדרשות צונץ-אלבק,

 אחר. במקום בהם אדון ובע״ה קהיר, מגניזת שרידים על מבוססת זו מסקנה
 חומר שקלט ויתרו, בשלח בא, פרשיות תנחומא מדרש (1)דוגמאות: שתי על נצביע שעה ולפי

בלתי חטיבות וכמה מכמה המורכב רבה, במדבר מדרש (2)ישמעאל; דר׳ מטכילתא 3ר



ספרד בני של רבה דברים על חדש אור

 אחרי עקבנו דברינו במהלך דבר. אחרית בבחינת הרהור, להעלות ברצוני ולבסוף
 נדירה הזדמנות לנו וניתנה והתרחבותו, התפתחותו ליב׳, דב״ר מדבש של צמיחתו
 לכל שלם כמדרש חוץ כלפי שנראה מה של יצירתו ובית הורתו חדר לתוך להיכנס

 בבחינת גם שהם סופרים־מעתיקים של פעולותיהם אחר לעקוב יכולנו דברים. ספר
 ספרד בני של דב״ר מדרש את העמידם עד ,16ה־ המאה עד 13ה־ המאה מן עורכים,

 בבואה מעין אלו בפעולות לראות ניתן כלום ”,אגפיו. כל על ומשוכלל שלם בניין
 הקלסיים המדרשים של הקדמונים והמעתיקים העורכים של לפעילותם והמשך
זו? תקופה שלפני השנים במאות התהוותם, תקופת במהלך

הביבליוגרפיים הקיצורים רשימת

 תרצ״א. ברלין רבא, בראשית למדרש ומפתחות מבוא אלבק, ח׳ = לבר״ר מבוא אלבק,
 תרמ״ה וויען זוטא... הדברים אלה ממדרש לקוטים בובר)באבער(, ש׳ = ליקוטים בובר,

 כאן(. 19 הערה גם )ראה
 העולמי הקונגרס דברי תנחומא־ילמדנו׳, מדרש של נוסח ׳עדי ברגמן, מ׳ = נוסח עדי ברגמן,

.56-49 ׳עמ תשמ״ו, ירושלים ג, חטיבה היהדות, למדעי התשיעי
המכירי. ילקוט = יל״מ
 למהדורה, ודוגמא מבוא — א חלק רבה, במדבר מדרש מאק, ח׳ = רבה במדבר מאק,

 תשנ״א. בירושלים העברית האוניברסיטה דוקטור, עבודת
 ירושלים ורשימות, מחקרים — היהודים מקדמוניות עפשטיין, א׳ = מקדמוניות עפשטיין,

תשי״ז.
 תשי״ד. ירושלים ,2בישראל הדרשות אלבק, וח׳ צונץ י״ל = בישראל הדרשות צונץ-אלבק,

 A.Z. Schwarz, Die hebraischen Handschriften in Osterreich, I, = שוורץ קטלוג
1931 Leipzig

 ד׳׳מ של ממדרשו מרכיבים גם שקלט מאוחר מדרש p] א-יב(. מדרש)פרשיות ]א[ אחידות:
 ]ד[ תנחומא)טו-כג(. ]ג[ (.126 עמ׳ בישראל, הדרשות צונץ-אלבק, והשווה הדרשן)יג-יד!

 בעניין 174 הערה לעיל גם ראה כב(. דרשה)יח, ]ה[ כא(. וגימטריות)יח, האותיות על דרשות
הנדפס. שבתנחומא וילך פרשת

 פרשיות שאילת של לתחום מוגבלת הייתה לא הםופרים־העורכים של שעבודתם לציין, יש 221
 כגון ממש, של עריכה פעולות כללה אף אלא ליב׳, דב״ר על והרכבתן שונים ממדרשים שלמות

 הוספת (,IV ,11 סעיפים ג, פרק לעיל החדש)השווה החומר בעקבות שלמים קטעים השמטת
 שעה לפי מהשתרע. המצע קצר אך וכדומה, לשונות שינויי בודדים, ומשפטים שלמים קטעים
— 11 שו׳ 4 ׳ז)עמ אות דברים, פרשת של הרישא :ליברמן התלבט שבה אחת דוגמה על נצביע

ספרד׳. בני של ׳דב״ר לגבי לסתור ראיה לכאורה וזו האשכנזי, זקנים׳ ב׳הדר הובא (4 שו׳ 5 עמ׳
מאוחר. עורך של תוספת אפוא .והוא רומא־אנג׳ליקה, ובכ״י מינכן בכ׳׳י ליתא הקטע כל ברם
.1 הערה סוף XIII ׳עמ במבוא, ליברמן שכתב מה לכאן צרף
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לרנר מ״ב

א נספח

ברכה האז׳ רלך נצב׳ נצב׳ תבא תצא ,שופ ואה עקב עקב ואת׳ ואת׳ דב׳

□ □ □ □ □ □ ?[ ]צ״י .1 1

ל □ □ □ □ □ □ ?[ נכ"י .2 II
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ל [1310] הריטב״א .9
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- - - ל □ □ □ □ □ □ ל ל - ל (1336)סקילי ר״י .11

0 0 - ל □ ם □ □ □ □ - - o ל אנג׳ליקה[ ]מהדורת .12 V

0 0 - ל ■ ■ ■ □ □ ■ - - • ל 61 אנג׳ליקה כ״י .13

0 0 - ל □ □ □ □ □ □ ל ל - ל ?[ ]כ״י .14 VI
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0 0 ל ל □ □ □ □ □ □ ל ל 0 ל ?[ י,,]כ .16

0 0 ל ל □ □ □ □ □ □ ל ל 0 ל 147 אוקספורד כ״י .17 VIII
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זה בנוסח ליתא = — קטוע = ■ תנחומא. = 0 הנדפם דב״ר = □ ליברמן דב״ר = ל משוער =־ [ ]

בילמדנו 1
בפירוש אמרו וכן 2
ד( תנחומא )=־ רבה הדברים אלה 3
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ספרד בני של רבה דברים על חדש אור

 מן חלק השונות. הנוסחאות של הרכבן לפי חיצונית, בדיקה על בעיקרו מיוסד זה סרטוט
 של העקרונות פי על הנוסחאות חילופי של בדיקתם לאור במקצת להשתנות עשויים הנתונים

(.stemmatic analysis) הסטמה ניתוח
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