
מדרש

האבודהמדרטבעקבות

רתךצביישי

מדוקדקתבעבודה

מדרששחזורשל

ספרעלספרי

הצליחבמדבר
כהנאמנחם

בפינצטהלדלות,

אוצרותממש,

בתחוםגדולים

ותולדותהפרשנות
למשל,ההלכה.
אחת,שגויהאות

תיקונהשבעקבות

יחסמתגלה

לנוכריםמפתיע
רתךצביישי

מבוארת,מהדורהבמדבר:ס?ךי

כרכיחמישה

מאגנס,הוצאתכהנא.מנתם

שקלים300עמודים,441,1

ך״"׳*
במדברבספריאפרק

אפיזודהעודמתוארת

העםשלהתלונותבמסכת

הואהפעםהנושאסיני.במדבר

הלחםבמן,מואסהאספסוףהאוכל.

״מיוצועקהשמים,מןהיורד

דברשלבסופובשר״.יאכילנו

השליו,אתלהםתביאהתלונה

המחנהעלשירדוהעופות,

איומהמגיפהגםאךבאלפיהם,

אךמאוד״.רבה״מכהבהםשמכה

העם״אתשומעמשהלכןקודםעוד

לפתחאישלמשפחותיובוכה
כךהנההעם?בוכהמהעלאהלו״.

המדרש:אומר

מלמדאומר:נהוראיר׳״היה
שא־בשעהמצטעריןישראלשהיו

מר

$TS1$שאמר$TS1$

$DN2$שאמר$DN2$העריותמןלפרושמשהלהן

שיחסיםשלהן,הקרובות)=כלומר

ומלמדעריות(.גילויהםעמן
ואחותאחותונושאאדםשהיה

בשעהכן()עלאמו.ואחותאביו
היוהעריותמןלפרושלהןשאמר

צ(.פיסקהבמדבר)ספרימצטערין״

הסיפוראתהמדרשמוצאהיכן

העריותפרשתהלאהזה?הפנטסטי

רבמרחקויקרא,בספרנמצאת

כאמורשעוסקשלנו,הפרקמן

הדגהאת)״זכרנולאוכלבתשוקה

הק־אתחנם,במצריםנאכלאשר

שואים

$TS1$הקשואים$TS1$

$DN2$הקשואים$DN2$מהאוליהאבטיחים״(.ואת

נהוראיר׳שלדמיונואתשהצית

התאוו״והאספסוף...הביטויהיה

)גםהמיניתהקונוטציהבעלתאוה״

לעינים״הואש״תאוההדעתעץ
זההיהואולימיני(.באופןהתפרש

החריףהעונשאתלהסבירניסיון

לה־יותרשנוחהפרק,בסוףהבא
סבירו

$TS1$להסבירו$TS1$
$DN2$להסבירו$DN2$נוראעריותלחטאכתגובה

ומובנתפשוטהלתשוקהמאשר

הני־זהואוליבמדבר.הגוןלאוכל

סיון

$TS1$הניסיון$TS1$

$DN2$הניסיון$DN2$שדווקאהאספסוף,ביןלהבחין

לביןלאוכל,כמתאווהמתוארהוא

אחריו?שמופיע״העם״

שהמניענראהכך,וביןכךבין

אלאההקשר,אינולדרשההמיידי

״למ־בוכההעםעצמו:הפסוקלשון
שפחותיו״.

$TS1$.״למשפחותיו״$TS1$
$DN2$.״למשפחותיו״$DN2$באוכל,רקמדובראם

כאן?המשפחותשלעניינןמה

אהלו״,לפתח״אישנוסףולמה
הבית,האוהל,שבענייניהמלמד

שאנוזה,קטןברמזדיעסקינן?

כדידעת,בבליעליומדלגיםהיינו

מתלמידינהוראי,רבישהדרשן,
שאיןסיפור,יחרוזעקיבא,רבי

העםעלבפרקנו,רמזובתרמזלו

עריותאיסוריעלהבוכההמיןתאב

עליו.המושתים

אלוהיתמלהכל
מאלפיםאחתהיאזודרשה

התנאים.במדרשישנאספורבים

שלהמדרשבביתשנוצרוהדרשות
השנייה,המאהבניהמשנה,חכמי

ונוצקוהפסוקים,סדרלפיסודרו

מכיל־בשםמדרשייםלחיבורים
תא,

$TS1$,מכילתא$TS1$
$DN2$,מכילתא$DN2$ארמייםשמותוספרי;ספרא

עלאלאהתוכןעללאשמעידים
אלהמדרשיםהאיסוף.פעולתעצם

החלקיםעלגםדרשותמכילים
של־זהדוגמתבתורה,הסיפוריים

עיל,
$TS1$,שלעיל$TS1$

$DN2$,שלעיל$DN2$דווקא:הלכתיהואעיקרםאך

החוקלקובצימפורטיםפירושים

איןגםלפיכךבחומש.השונים

בראשית,ספרעלתנאיםמדרש

סיפור.שכולו

אילו־שלבסביבהפועלהדרשן
צים

$TS1$אילוצים$TS1$
$DN2$אילוצים$DN2$הואלמשל,כך,רבים.פרשניים

כפילותכלשאיןלהראותחייב
חזרות.ואיןסתירותשאיןבתורה,

שהמק־יודעמתחילקוראכלוהרי

רא

$TS1$שהמקרא$TS1$

$DN2$שהמקרא$DN2$ובעיקרוסתירות,בחזרותמלא
הצורךהשונים.החוקיםקובציבין

תעלולנותמחייבאלהאתלבער
השאלהלפיכך,קטנה.לאפרשנית
אינההדרשןששואלהבסיסית

נאמר?״״למהאלאנאמר?״״מה

להראותהיאמטרתוכלומר
כךלשםמיותר.הנדוןהפסוקשאין

הפסוקתוכןכילהראותנחלץהוא

אח־מפסוקיםלנבועיכוליםאינו

רים,

$TS1$,אחרים$TS1$

$DN2$,אחרים$DN2$הפשוט,ההיגיוןמןלאואף

במדרשיםהחוזרהמבנהכןשעל

בדין...שהיהנאמר?״למההוא

הדין,פיעלכלומרלומר...״.תלמוד

לומרצריךהיההבריא,ההיגיון
צורךישכךמשוםודווקאההפך,

החידוש.אתללמדנוכדיבכתוב,

נובעהדרשןשלנוסףאילוץ

שלמוצאהלו.המוכרתההלכהמן
אךבמסורת,הרבהפעמיםההלכה

שמקורהלהראותנחלץהמדרש

צו־ישאםגםבכתובים,האמיתי

רך

$TS1$צורך$TS1$

$DN2$צורך$DN2$הרבה,אומעט,אותםלכופף

להראותישלמשל,כך,כך.לשם
ש״עיןאותפילין,הםש״טוטפות״

כן,עלקנס.תשלוםהואעין״תחת

מופיעהרבותדרשותשלבסופן

צי־ואחריהאמרו״״מכאןהלשון

טוט

$TS1$ציטוט$TS1$

$DN2$ציטוט$DN2$ההלכהכביכולהמשנה,מן

מחדשניסוחאלאאינהשבמשנה

במקרא.כברהאמורשל

המדרשאתשהופךמהאך

וראשונהבראשנובעשהואלמה

הדרשנים,שלהטקסטמתפישת

המודר־התפישהמןמאודהשונה

נית.

$TS1$.המודרנית$TS1$

$DN2$.המודרנית$DN2$,חלקואףמלה,לכללשיטתם

האלוהי,המקודש,בטקסטמלה,
התחביריתוהקריאהמשמעות,יש

דילכןאותו.ממצהאינוההרגילה

כדישלעיל״למשפחותיו״במלה

שא־שלם,סיפורהדרשןאתללמד

נחנו,

$TS1$,שאנחנו$TS1$

$DN2$,שאנחנו$DN2$של־הדליםהקריאהבמשקפי
נו,

$TS1$,שלנו$TS1$
$DN2$,שלנו$DN2$בטקסט.שקייםידענולאכלל

מה־התחולל19ה-המאהבסוף

פך

$TS1$מהפך$TS1$

$DN2$מהפך$DN2$צבידודהתנאים.מדרשיבחקר

לרבניםהמדרשבביתמורההופמן,
כיגילהבברלין,האורתודוקסי

משמותהחומש,מספריאחדלכל

מדר־שנילמעשההיודברים,ועד

שים,

$TS1$,מדרשים$TS1$

$DN2$,מדרשים$DN2$היואלהומדרשיםאחד,ולא

שונים,מדרשבתילשנישייכים

רבישלוזהעקיבארבישלזה

לכלכיהראההואעודישמעאל.
רקלאהיואלהמדרשמבתיאחד

משלו,וטרמינולוגיהמשלוחכמים

פר־והנחותמדרששיטותגםאלא

שניות

$TS1$פרשניות$TS1$

$DN2$פרשניות$DN2$.רבישלהמדרשיםכך,משלו

ומלה,מלהבכלמדייקיםעקיבא

מניחיםישמעאלרבישלאלהבעוד

אדם״בניבלשוןתורה״דיברהכי

השוואותעליותרכןעלונסמכים

פרשנייםעקרונותועלכתוביםבין

נדרשתשהתורה״מידותכלליים,

כפוליםממדרשיםרביםבהם״.



בידינונותרולמעשהאבדו,אלה

הופמןאךספר,לכלאחדמדרשרק

האבו־המדרשיםאתלשחזרנחלץ

דים

$TS1$האבודים$TS1$

$DN2$האבודים$DN2$עלשנסמכהנמליםבעבודת
ימי־בניימיות.מאסופותציטוטים

המדרשים?אבדומדועאך

הלימודלמתכונותקשורהדבר
הבינייםבימישעודהמדרש,בבתי

והזניחוהבבליבתלמודהתמקדו

רקהחז״ליים.החיבוריםשאראת

מדרשיעלנתחברופירושיםמעט

הלקונישאופייםומאחרהתנאים,

לק־ממילאאותםהופךוהחידתי

שים

$TS1$לקשים$TS1$

$DN2$לקשים$DN2$,עדונוחים.נותרוהםללימוד

חיבוריםלומדיםלאכמעטהיום

איןרחבובציבורבישיבות,אלה

אלהאוצרותכלל.מוכריםהם
להוציאהעיןמןחבוייםנותרו

האקדמיה.ספסלימחובשימעטים

משתלמתהסבלנות
יצאהאקדמיהמאותהוהנה,

כהנא,מנחםגדולה.בשורהעתה

חקרבתחוםביותרהחשובהמלומד

בשחזורהואגםשעסקהמדרש,

מתחתהוציאהאבודים,המדרשים

התנאילמדרששיטתיפירושידיו

פורס־1982ב-במדבר.ספרעל

מה

$TS1$פורסמה$TS1$

$DN2$פורסמה$DN2$תוצרשלו,הדוקטורעבודת

ושמהארוכות,מחקרשנותשל

לספריחדשהלמהדורה״אקדמות
עשו־שלושהלאחרעתה,במדבר״.

רים,

$TS1$,עשורים$TS1$

$DN2$,עשורים$DN2$550לפנינו.ניצבתזומהדורה

עמודי004,1ועודמהדורה,עמודי

פירוש.

פירושזהלמדרש.מבואזהאין

קשה,מדרששלותובעניארוךרץ,

אגדה.מיעוטוורקהלכהשעיקרו

הלכתיותבפרשותעוסקהמדרש
נזירות,ענייניביותר:החמורותמן

קורבנותדינימת,טומאתנדרים,

מועדים,הלכותכהונה,ומתנות
למת־פירושזהובאלה.כיוצאועוד
קדמים.

$TS1$.למתקדמים$TS1$
$DN2$.למתקדמים$DN2$הנוסח.ביקורתהואמוקדו

בכתבלמהדורתוכבסיםבחרכהנא

11ה-המאהמןאיטלקי,אחד,יד

ברומא.הוותיקןבספרייתשנמצא

ומקוםמקוםבכלאותומשווההוא

הנוסח.עדיולכלהידכתבילשאר

למקבילו־דרשהכלמשווהגםהוא

תיה,

$TS1$,למקבילותיה$TS1$

$DN2$,למקבילותיה$DN2$בספרותמקוראיןכמעטוהרי

מקומות,בכמהמופיעשאינוחז״ל

הב־תמידישאלומקבילותובין

דלים,

$TS1$,הבדלים$TS1$

$DN2$,הבדלים$DN2$כמאפייןכגדולים,קטנים

פה.בעלורקאךשעברהספרות

בפינצטהזו,מייגעתעבודהמתוך

והשוואתהנוסחביקורתשלממש,

פישעלמראהכהנא

המתועדהמקורי,הנוסח

נאמרהיד,בכתבי

מהםמקבלאתה״אבל

לאתנזידים,תמידים״.

הטינווהנהתמימים.

קוצוממשהזה,הקטן

עולםפותחשל
ומופלא.חדשפרשני
שאפשראומרהואשכן

התמידקורבןאתלקבל

הגוייםמןגם

אוצרותהמחברדולההמקורות,

ותולדותהפרשנותבתחוםגדולים
משתלמת.הסבלנותההלכה.

עלבמדרש,אחת:דוגמההנה
כך:נכתבהמקובלים,הדפוסיםפי

לא)כרותןנתוקוכתות׳״ומעוך

תק־לאבן־נכרומידלה׳...תקריבו

ריבו

$TS1$תקריבו$TS1$

$DN2$תקריבו$DN2$מכל־אלה׳אלהיכםאת־לחם

אתהאיאלהכד-כה(כב,)ויקרא

מהםמקבלאתהאבלמהם,מקבל

מכך״םיבמדבר)ספריתמימים״

הנוכרימןלקבלאוסרתשהתורה

לומדמום,בעלתבהמהשלקורבן
הגוייםמןלקבלשמותרהמדרש

בהשאיןתמימה,בהמהשלקורבן

וישרהפשוטהדרשהזווהרימום.

מראהכהנאאךקושי.שוםבלי

המתועדהמקורי,הנוסחפישעל

מעט:שונהמשהונאמרהיד,בכתבי

תמידים״מהםמקבלאתה״אבל

תמימים.לאתמידים,rti)ספרי

קוצוממשהזה,הקטןהשינויוהנה

חדשפרשניעולםפותחיו״ד,של

שאפשראומרהואשכןומופלא.

המוקרבהתמיד,קורבןאתלקבל

מןגםיום,בכלפעמייםבמקדש

הגויים.

הגוי,מןתמידיםמקבליםכיצד

הציבור?שלבקורבןמדוברוהרי

יש־שהואהיאהכוונהכורחנועל

תתף

$TS1$ישתתף$TS1$

$DN2$ישתתף$DN2$למ־השקלמחציתשלבמם
קדש.

$TS1$.למקדש$TS1$
$DN2$.למקדש$DN2$ומקובלמוסכםלכאורהאך

מובאיםשהקורבנותחז״לבספרות

כלשמשלםהשקלממחציתרק
קורבנותהםולכןלמקדש,יהודי

אכןכךולמענו.הקולקטיבשל

״נכריבמפורש:המשנהאומרת

מחצית)=תרמוששקלווכותי

וכןמידם...מקבליםאיןהשקל(

לכם׳לאעזרא:ידיעלמפרשהוא
)שקליםלאלהינו׳״ביתלבנותולנו
כאןוהנהג(.ד,עזראפיעלא,

בתכלית.אחרקולרואיםאנו
והספרותהמשנהמןנדחהזהקול

הספרימהדורותואףהקאנונית,

הנו־מפניאותודחקולדורותיהם

סח

$TS1$הנוסח$TS1$

$DN2$הנוסח$DN2$,יותר,האורתודוקסיה״מתוקן״

באאילולאמעינינושנעלםוכמעט

במקומו.והשיבוהפילולוג

שלבזמנםקורבנותכבראין

״גויים״,וישישאךהמדרש,חכמי

כלפיהם.ומגווניםשוניםיחסיםויש
הובלנולמ״םדל״תביןזהמחילוף

ששורשיהיסוד,לסוגייתכןעל

הגדוללמרדשהביאובמאבקים
״מלחמתיוםפוס,)ראוברומאים
מגיעיםוענפיה409ב,היהודים״

כהנאימינו.שלהביתהרנאמניעד

כמובן,אלה,לפולמוסיםנכנסאינו

הזהירה,בלשונונמנע,הואאיןאך

הדברים:משמעותעלמלהעיר

הספרי,שלזוייחודית״עמדה

התמידקורבןאתלקבלהמתירה

תפישתלייצגעשויה)...(מנוכרים

המשת־יותר,אוניברסליתעולם

קפת

$TS1$המשתקפת$TS1$

$DN2$המשתקפת$DN2$ר׳דבישלבאסכולהלעתים

ישמעאל״.
היהודיהבלשןיאקובסון,רומאן

הט־חקרפילולוגיה,כיאמררוסי,

קסטים,

$TS1$,הטקסטים$TS1$

$DN2$,הטקסטים$DN2$הקריאהאומנותאלהאינה

הת־אחוזשבעולמנודומההאטית.

זזית,

$TS1$,התזזית$TS1$

$DN2$,התזזית$DN2$מאייותרטעםזובאמנותיש

פעם.


