
הנגיד דרד רבי במדרש החנרכה לסיפורי המקררות
בראשית לספר

סלע שולמית

1) הרמב״ם נכד הנגיד, דוד רבי 3 0 0 - 1 2 2  המזרח יהודי במסורת נחשב לסה״נ(, 0
 בערבית־יהודית הכתוב המדרש תורה. חומשי חמישה על מקיף מדרש של למחברו

 ממנו. נותרו — גניזה קטעי ובהם — רבים וכתבי־יד גדולה לתפוצה כנראה, זכה,
 בעיקר בהתרכזה היצירה של כתבי־היד על מקיף מחקר ערכה אלמגור אלה ד״ר

 וישב בפרשיות ,כ״ץ. א״י לעברית תרגם ושמות בראשית מדרשי את הכתבים. במיפוי
 לסיפורים המקורות על לעמוד מבקשת ואני החנוכה, בעניין המדרש וץ ומקץ

 נזדקק כי בזאת, יורחב לו, מיוחדת שוועידתנו התרבותי, המפגש שם. המובאים
 שנתרחשו מאורעות על המספרת ספרותית להיסטוריה שמא או היסטורית, לספרות

השני. הבית בימי

וישב פרשת

 הנפרדים מקורותיו את ארגץ הדרשן כי מהרה, עד מבחין וישב בפרשת הקורא
 של הפתיחה פרקי את בזיכרון מעלה זו ספרותית שיטה רצופה. היסטורית לעלילה

1 בספר האמנותי ושכלולם המשכם את וגם רומי, תולדות על המספרים יוסיפון, ספר

 קטע מצאתי הערבי, יוסיפון ספר של ערביים־יהודיים גניזה לשרידי המוקדש מחקרי במסגרת 1
ביותר, מעניין בכללו זה כתב־יד .Or 2598 הבריטית הספרייה בכתב־יד הנגיד דוד רבי ממדרש

 נשתמר כלל, שבדרך שעה ערבית, באות הכתובים הערבי יוסיפון ספר של שרידים כולל הוא כי
 אלה ד״ר ערבית. באות מצאתיו המזרחית בכנסייה ורק עברית, באות בגניזה הערבי הנוסח

 לי ואפשרה לה מוכר שהיה הנגיד, דוד רבי מדרש של כתב־היד את למפות לי עזרה אלמגור
 לב. מקרב לה מודה ואני יד, בכתב עדיין שהיה הביבליוגראפי, מחקרה לאוצרות חופשית גישה

 תשנ״ה. ירושלים הנגיד, דוד ר׳ מדרשי של היד כתכי אלמגור, אלה לאור: הספר יצא בינתיים
 התרגום לגבי היצירה; של חלקיים דפוסים על מידע אלמגור ד״ר מוסרת לספרה במבוא

כ״ץ[. :]להלן תשכ״ד ירושלים בראשית, ספר הנגיד, דוד רבי מדרש כ״ץ, א״י :ראה לעברית
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סלע שולמית

 לרוח נאמן נשאר בזמננו, המדרש של החוקרים מגדולי גינצבורג, אף הישר.
 מלומד של כדרכו אך סיפורי, ברצף היהודים אגדות את להביא כשבחר מקורותיו

 ביצירה ורע אח כמרבן, אין, כזה למפתח מקיף. מקררות מפתח לספרו צירף מודרני
 במקורות לשימוש הדרשן מרמז זאת, ובכל הנגיד, דוד רבי כמדרש ימי־ביניימית

 מחקר 2השלום. עליהם אמרו וכך — אלסלאם׳ עליהם קאלוא ׳וכד׳לך באמרו:
 — הדרשן משיטת הנובעות הבעיות בשתי להתרכז אפוא צריך החנוכה מדרשי
 כך אחר ורק אחד, בצרור שנצררו השונים המקורות את לזהות לנסרת יש תחילה

 בה דבקו שונים שמקורות יצירה, של טיבה מה ולרארת, הרצוף למדרש ולגשת לשוב
 החנוכה מדרשי של החיבור שיטת לנו עוזרת אם נראה, הדיון סיום עם אחד. למעשה

 או אחיד, חיבור לפנינו מונח האם היצירה, במחקר נידונה שכבר נוספת, בעיה להביץ
נוספים. מחברים או עורכים של עבודתם פרי התורה במדרש שינויים חלו שמא

 מהלכה ובתיאור הנגיד דוד רבי במדרש שנבנה העלילה שלד את תחילה נסקור
 בחיים התושבת על בהכרזה הדרשן יוצא בתחילה ממנה. הנובעות שאלות כמה נעלה

 כהן יוחנן בן מתתיה על־ידי הרשעה יוון מלכות הכרתת סיפור — המדרשים של
 את הדרשץ מציג עתה 3בכסליו. בכ״ה החל החג את להסביר כדי יובא, ובניר גדול

 לשאלה, נדרשים ואנו גדולים, כוהנים להכעיס בא כי נאמר, ועליו אנטיוכם, השטן
 העולם — מעמורא אל על השתלט אנטיוכס רבים? לשון המדרש נוקט מדוע

 מלבד למצוותו נשמעו הכול לצלמו. לעבוד וציווה רברבנות נמלא — המיושב
 ושלושה בזה זה אש פרשי נלחמו ובו שמימי, מחזה נראה המקדש בית מעל ישראל.
 וסיפרו עמם בני על להלשין הלכו הרשעים מנהיגי שהיו מישראל, רעים כוהנים
 ירושלים על עלה אנטיוכס למותו. ארת השמימית בתמונה רראים היהודים כי למלך,

 ההתעללות לאחר ולמעררת. להרים ברחו והנותרים רבים יהודים ושבה הרג וכבשה,
 ואנו הרשע, פילקוס ושמו ראשי אינקוויזיטור במקומו רמינה העיר את המלך עזב

פילקוס. אותו הוא מי לשאלה, נדרשים
 המוצגים מארטירים סיפורי של ספרותית מחרוזת סביב היצירה מאורגנת מעתה

 מן צות ׳פכרג הדרשן: מובאת חוזרת למשנהו אחד מעשה ובין כ׳חסידים׳, במדרש
=ה([ נ, זבח)תהלים עלי בריתי ]כורתי חסידי׳ לי אספו ויקר ינאדי תע׳ קבלה  ויצא )

 כאלף רצח על הסיפור מובא בתחילה 4״.(. ואומר: הקורא יתעלה, מלפניו קול
המעשה מובא בעקבותיו השבת. יום את לשמרר כדי למערה, נקבצר אשר יהודים,

 1152 ירושלים ובכתב־יד תיכות, בראשי כלל, ובדרך ,Or 2598 הבריטית הספרייה ככתב־יד כך 2
38° .j n u l  Heb, השלום׳. עליהם קאלו ׳וכדאלך : 68 עמ׳

j. 38° 1152 ירושלים כתב־יד המקור: 3 n u l  Heb, קע. עמ׳ כ״ץ, התרגום: ,66 עמ׳
 ספר ו(, יד, כ׳ ;מב ב, החשמונאים)א׳ בספרי (Asidaioi)יווני בתעתיק נכתבת ׳חסידים׳ המילה 4

הערבי, ביוסיפון גם עברית כגלוסה ניתנת והיא קרובות, לעתים המילה על חוזר העברי יוסיפון
 המקראית האסוציאציה בגלל המילה נטענת הנגיד דוד רבי במדרש שכיחה. פחות היא שם אך

מארטיר. של משמעות ומקבלת



הנגיד דוד רבי במדרש החנרכה סיפורי

 התינרקות את לקשור ציורה העריץ רפילקרם בסתר, בניהן את מלו אשר הנשים, בשתי
 הידוע הסיפור את המדרש מספר כך אחר מותן. אל גברה ממקום רלהשליכן לשדיהן

 להירת הגיבור הופך הקלאסיים למקרררת בניגוד אך קדושים, מות שמת אלעזר על
=אלסבעיך ׳ראם נוסף לתואר זוכה והוא גדול כרהן  את לברר ריש השבעים(, ראש )

 רשבעת האם על בסיפרר לשיאם מגיעים והזרועות העינויים הללר. התוספות משמעות
 סיפרר עוד נוסף הסיפורים שרשרת סיום לפני אך קדושים, מרת שמתו הבנים

 נזקק מדוע השאלה, עולה ומאליה בסתר, בנה את שמלה אם רצח על מארטירים
מילה. סיפורי לשני המדרש

 בעקבות אותה. המקדמים הגיבורים ואחר העלילה התפתחות אחר לעקוב נמשיך
 אין וגם נמסר אינו אביו שם גדול, כהן יוחנן ושמו לישראל מושיע קם הסבל

 גדול. כהן יוחנן בן מתתיהו נזכר כאמור, הסיפור בתחילת אך לבנו, ישירה הידרשות
 ושולח שומע אנטיוכס למוות. נשרף והלה הרשע פילקוס את מנצח ירחנן

 כהן מתתיהו 5ניקנור. ואת פגריס/בגרים את נזכיר ובהם חדשים, אינקוויזיטורים
 מיוחדת, בסכין פגרים את הררג חשמונאי, בני המכונים הבנים חמשת אבי גדול,

 עיקר אשר חשמונאי(, בנרת מץ בנת חשמונאי)צבייה מבנות נערה בידי נהרג וניקנור
מקץ. פרשת הבאה, בפרשה יובא סיפררה
 מבקשת ראני הנגיד דוד רבי של ממקררותיו שחשפר חוקרים, קדמוני כבר

 המקורות לעיל. שנפרשיה לעלילה מקרררתיו את המחבר קשר כיצד ולגלרת להמשיך
 יהודית. וספר יוסיפון אנטיוכם, מגילת :הם לעברית, המדרש מתרגם כץ, א״י שזיהה

 הראשק המילה סיפור כי בנקל, יבחיץ הראשרנים המקורות שני אצל שמצרי מי
 הספרות על בהיסמכות המתאפייץ מיוסיפוץ, נלקח י, ו, ב׳ מחשמונאים השואב

 שהצגתי, לשאלה התשובה 7אנטיוכם. ממגילת כעודף( והשני)הנראה 6החיצונית,
 שונים, מקורות בשני השימוש מן אפוא מסתברת מילה, סיפורי שני הובאו מדוע

 הללו המקורות היו שבה לשפה אשר שניהם. את להביא בחר זה במקרה רהמדרש
 של הערבי בתרגום ישירות השתמש לא דוד רבי כי העלתה, בדיקתי — הדרשן לפני
אשר 8למגילה. הגאון מהקדמת כנראה, הושפע, אך הארמית, אנטיוכם למגילת רס״ג

 — Heb. 296 פאריס וכתב־יד Bodi. Hunt. 284:101 גינצבורג מוסקבה, בכתב־יד — פגריס 5
בגרים.

 הקשורה ודוגמה והמדרש, התלמוד במקורות להשתמש ממעט יוסיפץ שספר המפורסמות מן 6
האפוקריפה. בנוסח קותו3וד השמן פך נס מסיפור היוסיפץ התעלמות היא החנוכה לנושא

.94 עמ׳ )תשכ״ג(, א בר־אילן, קדרי, מ״צ מהדורת הארמית, אנטיוכס מגילת 7
 ;תשמ״א ירושלים קאפח, י״ד מהדורת רס״ג, ופירוש תרגום עם אנטיכוס ומגילת דניאל :ראה 8

 הפרשניות האסוציאציות אך בערבית, רב דמיון אין כי עולה, שערכתי הלשונית ההשוואה מן
j. 38° 1152 ירושלים לבניר)כתב־יד מתתיה דברי בסיום במדרש המתעוררות n u l  Heb, עמ׳

 ההקדמה לניתרח והשווה רכד, עמ׳ רס״ג, להקדמוז מארד דומות קפא( עמ׳ כ״ץ, תרגום ,71
& S. Atlas. 1-23 אצל:  M. Perlmann, PAAJR, XIV (1944), pp
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סלע שולמית

 הנגיד דוד רבי מדרש כי הבחין, כבר המדעית, המהדורה עורך פלוסר, ד׳ ליוסיפון,
 ספר של הערבי הנוסח הערבית. במהדורתו אם כי העברי, יוסיפרן בספר השתמש לא

 היוסיפוני, ב׳תל׳ קדומות שכברת לעתים חושף שהוא מפני בעיקר, מעניין, יוסיפון
 הגרסה דרך הנגיד דוד רבי למדרש שנכנס היוסיפוני, המילה סיפור גם ולדעתי

9בידינו. שנותר העברי הנרסח מן עתיק הערבית,
 שדבקו הזרויות את להסביר ננסה לעלילה העיקריים המקורות שנחשפר לאחר

שון הנגיד דוד רבי נקט מדוע הייתה, שהעלינו הראשונה הבעיה בה.  בבראו רבים ל
 שאלה גם קשורה ולכך הגדולים, לכוהניו לעולל אנטיוכס שרצה מה על לספר

 ביוסיפון שבמקוו־ו, שעה גדול, כוהן לדרגת המעונה אלעזר את העלה מדוע נוספת,
 הנגיד, דוד רבי שבנה הכרונולוגי בסדר מונחת לדעתי התשובה כן. אינו הערבי,

 שושלת הדרשן הרכיב החסר את למלא וכדי במקורווזיו, מצויים אינם שתאריכים

 מתתיה, רלאחריו יוחנן הירצחו לאחר אלעזר, תחילה גדולים, כוהנים של בדיונית
 הכוהנים של הבדיונית בשושלת הראשון אלעזר, חשמונאי. בני של אביהם שהוא

 שהיה מסבירים בכתבי־היד אלסבעיך. ׳ראס נוסף. לתואר כאמור, זכה, הגדולים,
 מזוהה שבו יוסיפון, מספר מפורסמת טעות לכאן נכנסה לדעתי, אך 11 10ישיבה, ראש

 הקודש כתבי מתרגמי שבעים משלחת בראש שהלך אלעזר עם המעונה אלעזר
 הקם יוחנן הוא הנגיד דוד רבי של הכוהנים בסדר הבא הגדול הכוהץ 1,למצרים.

המדרש: מציגו וכך הרשע, בפילקוס למרוד

 ענד וכאן גבאר שגיע צאלח כייר רגל וכאן ג כ ליוחנן אלאמר אתצל פלמא
 אלי פהרב אלעטימה אלמקתלה תלך פיהא וקתל ירושל׳ אלי אנטיוכם מגיי
מעה. כאנו אליהוד מץ וגמאעה הו אלגבאל בעץ

 אשר וגיבור, אמיץ וחסיד, צדיק איש גדול, כהן ליוחנן הדבר וכשהגיע )=
חנן( רב, הרג בה והרג לירושלים אנטיוכס שבא בעת ח)יו  ההרים, אחד אל בר

אליו.( נתלוותה יהודים וקבוצת

 הגיברר שם שם אבל הערבי, יוסיפון לשון במילה, מילה כמעט הסיפור, לשון
 נפרדת ספררתית דמות בהמשך, שנראה כפי שהרא מתתיהו, — החיצונים כבספרים

תלמודיים־מדרשיים ממקורות הדרשן לקח גדול כהן יוחנן את הנגיד. דוד רבי במדרש

 א, העברי)שם, בנוסח .32 הערה , 12 עמ׳ תשמ״א. ירושלים פלוסר, ד׳ מהדורת ב. יוסיפון, ספר 9
 הנשים את ׳ויתלו ימי־הביניים בנוסח לעינוי והפכה התמרנה נתעוותה (28 שורה .68 עמ׳

למקום. המהדיר הערת רראה בדדיהן׳,
 המוסלמית בתקופה ארץ־ישראל גיל. מ׳ עיין: חכמיה. ושבעים ארץ־ישראל ישיבת על 10

 שמביא הגניזה מן בכרוניקה שבעים למספר והשווה ,410 עמ׳ תשמ״ג, תל־אביב א, הראשונה,
.3 עמ׳ ספרו. של ב בחלק גיל

.68 עמ׳ (,9 הערה פלוסר)לעיל. מהדורת 11



הנגיד דוד רבי במדרש החנוכה סיפורי

 מעניינת ספרותית התפתחות אחרי לעקוב ניתן חז״ל במקורות אנטיוכס. וממגילת
 ראה, ,2גדול. כהן ויוחנן מתתיה של דמויותיהם מתחלפות או מקבילות שבסויפה,

ע״ב: יח השנה ראש למשל,

 מלכות וכשגברה פיהם, על שמים שם להזכיר שלא שמד ירן מלכות שגזרה
 היו וכך בשטרות אפילו שמים שם מזכירין שיהו התקינו ונצחום חשמונאי

עליון. לאל גדול כהן ליוחנן וכך כך בשנת :כותבים

 מתתיהר כי עד ומתתיהו, יוחנן מתחלפים שבהם מקבילים מקורות נמצא במדרש גם
 המושיע—אנטיוכס במגילת כך 13מתתיהו. בן ליוחנן להיות הופך ההיסטורי ירחנן בן

:הרמב״ם דוד, רבי של הנודע סבו מזהה ובעקבותיה מתתיה. בן יוחנן הוא הראשון

 פי אלצלואת פי אלמד׳כור אלמשהור, מתתיה בן יוחנן הו גדול כהן ויוחנן
ם במלכי אלט׳פר קצה תרגו  מתתיה בן יוחנן הוא כ״ג ׳ויוחנן :קאפח יון)

14יון׳(. מלכי על בנצחונו בתפלות המוזכר המפורסם

 יוחנן הדמויות הפרדת היה ופתרונו הנגיד, דוד רבי שקיבל המסובכת הירושה זאת
 ושחרר היוסיפוני הסיפור למסגרת יוחנן את הכניס כן על ;אחריו ומתתיה תחילה

 הרשע, פילקוס את הורג יוחנן בניו. נזכרים ואין אביו נזכר אין מזהה, ממשפחה אותו
 פיליפום הרשע של שמו נשתבש הערבי ביוסיפון כבר כי לזהות, קשה לא ואותו
 הכוהן הערבי. בכתב לקו״ף פ״א בין הדמיון בגלל כב, ה, ב׳ בחשמונאים הנזכר
פי מתתיה, הוא הבדיונית הכרונולוגיה את הממשיך הגדול ל־ ע ף־ א  אינם שהדברים ו

 יהודה, של אביהם והוא־הוא גדול, כהן יוחנן של בנו כנראה, הוא, במפורש, נאמרים
 והוא אנטיוכם, ממגילת דוד רבי לקח השמות סדר את ואלעזר. יונתן יוחנן, שמעון,

 המילה נזכרת אין כידוע, חשמונאי? מאי חשמונאי. בני הקיבוצי בשם להם קורא
 המדרש התלבט יוסיפוס, כבר התקשה ובהבנתה החשמונאים בספרי כלל חשמונאי

 א, פרק א, היהודים)וזלק מלחמת המוקדמת, ביצירתו המודרני. המחקר גם ונבוך
היוונית: חשמונאי)וזעתיק בן היה מתתיהו כי יוסיפוס, גורס (.36 שורה ,3 סעיף

 לונדון הקבלה, ספר הראב״ד, במהדורתו: כהן ג׳ שמביא הביבליוגראפיות הרשימות ראה 12
 התקופה בתוך: אנטיוכוס, למגילת ההיסטורי הרקע כשר, א׳ ;53 הערה ,113 עמ׳ תשכ״ז,

,100 ועמ׳ ,46 הערה ,99 עמ׳ תש״ם, תל־אביב כוכבא(, בר ב׳ ישראל)ערך: בארץ הסלווקית
 ו סיני, חנוכה׳, ׳מנהגי פישמן, הכהן י״ל הרב שמביא המאוחרים למקורות והשווה ,63 הערה

 בתוספתא המובא המעשה גם אולי תרם גדול כהן יוחנן של הספרותית לדמות ;נב עמ׳ )ת״ש(,
.738 עמ׳ תשל״ג, ניו־יורק ח, כפשוטה, תוספתא ליברמן, ש׳ הערת ועיין (.232 ה)עמ׳ יג, סוטה

 עמ׳ שני, חדר ; 136-133 עמ׳ אחד, חדר ,1938 ירושלים ילינק, א׳ מהדורת המדרש, בית 13
22 - 1 .3-1 עמ׳ ששי, חדר ;2

 תשכ״ג-תשכ״ט, ירושלים קאפח, י׳ מהדורת זרעים, לסדר הקדמה המשנה, פירוש הרמב״ם, 14
נה. עמ׳

00



סלע שולמית

Matthias uios ’Asamoonaiou,) פר0) היהודים קדמוניות המקיפה ביצירתו אך 
 חשמונאי בן שמעון בן יוחנן בן מתתיהו מפרט, הוא (,265 שורה א, סעיף ו, פרק יב,

 (.Mattathias uios ,Iooannou tou Sumeoonos tou ’Asamoonaiou:)ובתעתיק
 משתמש הוא אבל קלושות, חשמונאי דבר על יוסיפוס של שידיעותיו כן אם נראה

 חשמונאי. בני — שמו על שתיקרא בשושלת קדום אב פרטי, עצם כבשם במילה
 ששמו זקן להם היה שמא יוסיפוס: את המזכירה התלבטות ניכרת עולם בסדר

 לפירוש נזקק גאון סעדיה רב אף 16 15חשמונאי? בית מלכי נקראו כן ועל חשמונאי
 ׳מתתיה :פוסק והוא אנטיוכס למגילת הערבי לתרגומו בהקדמתו חשמרנאי המילה

 הנגיד דוד רבי במדרש ,6חשמונאי. המכרנה מתתיה כלומר, בחשמונאי׳, אלמלקב
 עם מתתיה את וישב בפרשת מזהה בעקבותיו( רס״ג)וכנראה כמו שהדרשן נראה

 את הכריחה ממתתיה יוחנן דמות הפרדת חשמונאי. בני הם מתתיה ובני חשמונאי,
 כביוסיפוץ שורף אינו מתתיה כן ועל ;בזה זה ולסבכם מקורותיו את לשנות המדרש
 ממגילת היישר שנלקחה מיוחדת, בסכין דוקר אלא הרשע, פילקרס את הערבי

פגריס. את — מגילה באותה אחרת מפרשה הרע הגיבור את אנטיוכם,
 את בהעבירו מקורי, סיפור יצר כיצד וראינו הדרשן של עבודתו דרך על עמדנו

 את ובהפכו היוסיפרני, הסיפור אל המדרש ומן אנטיובס ממגילת גדול כהן יוחנן
 המקורות תפירת אנטיוכם. ממגילת אירועים לגיבור מיוסיפוץ יוחנן בן מתתיה
 גיבורים להזיז הדרשן את אילצה אשר היא־היא ביניהם והמסוכסכים השונים
 אני יפה? עלתה האריגה מלאכת האם השאלה, מן עתה מנום ואיץ אירועים ולשנות
 היסטורית עלילת־בךיון וישב בפרשת נרקמה הנפרדים המקורות מן כי סבורה,
 מסתיימים אינם החנרכה סיפורי אבל לעיל. לעמוד ניסיתי הפנימי ןזגיונה ועל סבירה

מקץ. בפרשת בראשית, מדרש של הבא בפרק ממשיכים אלא וישב, בפרשת

מקץ פרשת

 העלילה עיקרי סמך על הפרשיות. בשתי המובאים בפרטים התאמה בחוסר הבחנתי
 מספר וישב בפרשת הפרקים. שני בין לסתירה דוגמה להביא אוכל לעיל שהצגתי
 צבייא : 165 עמ׳ , 101 גינצבורג מרסקבה, חשמונאי)כתב־יד מבית נערה כי המדרש,

 את הרגה חשמונאי( מבנות בנת צבייה : Bodl. Huntington 294 חשמונאי; מבנות
 מובא יהודית ממעשה הניזון ניקנור, ראש עריפת על המפורט הסיפור אבל ניקנור,

 כהנת חשמונאי)צבייא מבנרת כוהנת נערה היא הסיפור גיבורת ובה מקץ, בפרשת
היא דוד, רבי של המרכבה במעשה העלילה ליהוק על־פי כלומר, חשמונאי(, מבנות

 א, הימים, וקורות החכמים סדר נויבאואר, א׳ שמביא ,Heb. 326 פאריס מכתב־יד בפראגמנט 15
.197 עמ׳ תרמ״ח-תרנ״ג, אוקספורד

רכב. עמ׳ (,8 הערה )לעיל, אנטיוכס מגילת 16
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הנגיד דוד רבי במדרש החנוכה סיפורי

 אבל הבנים, חמשת של ואחותם מתתיה, כלומר, חשמונאי, של בתו להיות צריכה
אבן אחי — דודה לבן ניקנור ראש את זו חשמונאי בת מראה מקץ בפרשת ה)  אבי
 בלבד, וישב פרשת למסגרת אפוא תקפה הבדיונית המערכת 18 17יהודה. עמהא(

 עיבדו נרספות ידיים שמא או המסגרת לפריצת הדרשן אחראי האם השאלה, ונשאלת
 מושך וישב בפרשת הבדיון של הפנימי ההיגיון כי סבורה, אני ? הטקסט את ערכו או

 במבוא אלמגור אלה ד״ר שסוברת כפי מאוחרת, בתקופה היצירה הרחבת של לכיוון

לספרה.
 את השני. הבית מימי הקלאסיים למקורות ישירה גישה הייתה לא הנגיד דוד לרבי
 המקורות על הבנוי יוסיפון ספר של בתיווכו כאמור, קרא, ההיסטורי הסיפור

 שהעסיקו בבעיות מתחבטים העתיקים המקורות גם כי לראות, מעניין אך החיצוניים,
 ושתי ב׳ חשמונאים ספר א׳, חשמונאים ספר שבין לסתירות כוונתי שלנו. הדרשן את

ח ב, פרק א׳ בחשמונאים יוסיפוס. אצל הגרסאות  במודיעץ המרד פורץ טו-כ
 ב׳, בחשמונאים ;בשמו נזכר אינו אשר המלך, קצין את הורג והוא מתתידזו, בהנהגת

 אחיו ואילו נזכר, אינו אביו יהודה)אשר הוא הגדול רהמורד כלל, נזכר מתתיהו אין
 את כאמור, מזכיר, היהודים מלחמת בספרו יוסיפוס ;מאוחו־( בשלב לעלילה נכנסים

 (,kopisin)בסכינים ‘8בכחידס את הורג והרא המח־, של הראשון כמנהיגר מתתיהו
 (,270 שורה ב, סעיף ו, פרק בקדמוניות)יב, והמורחבת המאוחרת שבגרסתו שעה

 את הורגים והם (,kopidas)סכינים הנושאים מתתיהו בני גם בהתנקשות משתתפים
אפלס. בשם הפעם לו קורא שיוסיפוס הקצין

 שונים סיפורים הצמיחה העריצות שלטון נגד היהודים התקוממות כי אפוא, נראה
פי שלנו, והמדרש השני הבית בימי כבר ל־ ע ף־  מכלי הללו המקורות את הכיר שלא א

 המסרכסכות מקבילות גרסאות שמעוררות הבעייתיות את זאת בכל ירש ראשון,
ביניהן.

★ ★ ★

 עדיין נמצאים בידינו כי ההיסטורי. הסיפור חוקרי ממלאכת קלה הייתה מלאכתנו
 דוד רבי החנוכה. סיפור את הנגיד דוד רבי מדרש חיבר מהם אשר הנפרדים, המקורות

 חנוכה, על החלקיות הידיעות להשלמת רבני שאינו למקור בהזדקקותו יחיד היה לא
 המקורות אל התייחסות כלומר, — אלסלאם׳ עליהם ׳קאלו המכלילה נוסחתו אך

מכלילה בנוסחה הדרשן השתמש מדוע ייחודית. לי נראית חז״ל, מקורות כאל כולם

 הנערה שם ששם ,Bodi. Huntington 294 בכתב־יד נמצא זה סיפור לפתרון המפתח אולי 17
ליהודה. )עדיין?( קשורה היא אין כי ונראה, יהודית,

וראה פרשיות, עירוב כאן ויש אנטיוכוס לגזרות המאוחרת לתקופה הנראה, ככל שייך, בכחידס 18
.410 עמ׳ ,1975 מסדה ברומאים, היהודים מלחמת תולדות שמחוני, י״נ המתרגם, הערת



סלע שרלמית

 לראות וניתן ספרותית, היסטוריה אלא היסטורית ספרות חיבר לא דוד רבי זו?
 לספרים יחסו את שקבע הגדול/ ׳הנשר סבא, מבית המסורת המשך זה, בפועלו

:חלק פרק לפירוש בהקדמתו ולהיסטוריה החיצונים

 ענד אלמוגודה אלכתב הד׳ה נחו ... מיניץ ספרי קאלוא החיצונים וספרים
 עלם לא אלתי אלכתב מן ונחוהא ...אלמלוך וסייר אלתוארך׳ כתב מן אלערב

.פיהא . =פקט אלזמאן תלאף אלא . ..מינין ספרי אמרו החיצוניים הספרים ) .
 באלה וכיוצא הערבים, אצל המצויים המלכים ואורחות ההיסטוריה ספרי כמו

19בלבד(. זמן בזבוז אלא חכמה, בהם אין אשר ... הספרים

 כי אפוא, ניכר הנגיד דוד לרבי המיוחס במדרש החנוכה סיפור יצירת דרכי מניתוח
 כאמור שייחודו, ויוסיפון, החיצונית, המסורת על הרבנית המשפחתית המסורת גברה
 והפך המדרשית הספרותית למסגרת הותאם חז״ל, ממסורות התעלמות הוא לעיל,

 עליהם ׳קאלוא המכליל: המקום למראה מעתה שראוי מדרש, לעוד דוד רבי אצל
אלסלאם׳.

שלי. ההשמטות רט; עמ׳ ותרגומו, קאפח י׳ מהדורת חלק, לפרק בהקדמה הרמב״ם, 19

1


