שמעון פוגל ומשה לביא

פתיחות 'יתברך'
מבט חדש על הקשרים בין ליטורגייה
למדרש בספרות מן הגניזה הקהירית

הדיון במדרשי האגדה התנהל לא פעם מתוך קיטוב מוקצן בין ספרות בית
המדרש לספרות בית הכנסת 1.בית המדרש הוצג כמרחב של העילית הלמדנית,
ואילו בית הכנסת  -כמרחב עממי .זוהי הפרדה מלאכותית במידה מסוימת,
שהרי כבר מורשת שלהי העת העתיקה מציגה עירוב וחיבור בין הצורות:
הפיוט והתרגום ,הנחשבים לספרות בית הכנסת ,כוללים בדרך כלל תכנים
משותפים עם ספרות המדרש; ברכות התורה ,הנאמרות לפני קריאת התורה
ולימוד התורה ,עוטפות את המעשה הלימודי במסגרת ליטורגית ועוד .חוקרים
כבר עמדו על המקורות התיעודיים מן הגניזה הקהירית המדגימים כיצד נפגשו
בפועל הליטורגייה והלימוד במרחב הפיזי של בית הכנסת בקהילות המזרח
בתחילת האלף השני לסה"נ 2.במאמר זה נבקש להציג את המפגש בין הלימוד
לליטורגייה כפי שהתממש לא רק במרחב הממשי של בית הכנסת אלא גם
במרחב הטקסטואלי ,ונתמקד בצורה ספרותית ייחודית :פתיחות 'יתברך'.
פתיחות 'יתברך' חדרו אל מרקמה של ספרות המדרש המאוחר ככל הנראה
בשלהי האלף הראשון לסה"נ ,ומדגימות מגוון גדול ומשמעותי של זיקות
ונקודות מפגש בין הליטורגייה לבין הלימוד .נוסף על היקרויות ספורדיות
בקורפוס המדרשי המאוחר כפי שהוא מוכר לנו מכתבי־יד ודפוסים ,מעמידה
הגניזה הקהירית אוסף נרחב של פתיחות 'יתברך' .בעקבות סקר של קטעים
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תודתנו ליצחק לנדס ולוורד רזיאל־קרצ'מר על הערותיהם על
טיוטת המאמר.
תבורי.
על השימוש במרחב בית הכנסת לחינוך יסודי ראו :גויטיין,
עמ' לד-לה; על הדרשה במרחב בית הכנסת ראו :שם,
עמ' קל-קלא.
פעמים ( 162תש"ף) ,עמ' 55-11
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אלו נציג בפתח המאמר את הצורה הספרותית הזו ,ואחר כך נסקור את מגוון
זיקותיה לליטורגייה :לתפילות הימים הנוראים ,לספרות ההיכלות ,לסוגת
הרשות ,לברכות התורה ולקריאת התורה .בסיכום הדברים נעמוד על מגוון
פניה של הנזילות הסוגתית שבין הליטורגייה ללימוד במרחב הטקסטואלי.
ענייננו כאן לא בשאלת המעבר של חומרים וצורות ספרותיות בין סוגות
שונות גרידא 3.אנו סבורים שפתיחות 'יתברך' בפרט והטמעת הביצועיות בתוך
הטקסט המדרשי הכתוב בכלל היו חלק מתהליך רחב וחשוב  -התרחקותה
של הספרות המדרשית במזרח בימי הביניים ממאפייניה הקולקטיביים
והאנתולוגיים ,קרי מן התפיסה של חיבור ללא מחבר ,אל התפתחות דובר ואחר
כך גם מחבר ,שחרף האנונימיות שלו משתקף בכתוב ונוכח בו .המפגשים בין
ליטורגייה וסוגות ביצועיות אחרות מזה לטקסטים המדרשיים מזה השתלבו
במהלכי העצמת הביצועיות בטקסט המדרשי ,ואנו מציעים לראות בהם היבט
נוסף של המפנה היסודי ברב־מערכת הספרותית היהודית מן הספרות המדרשית־
התלמודית אל תפיסת הספר והמחבר המיוצגת ביצירות המונוגרפיות הגדולות
משלהי תקופת הגאונים 4.בשל מאפייניהן הספרותיים הייחודיים של פתיחות
'יתברך' וייצוגיהן הרבים והסבוכים שנדדו בין מגוון הקשרים ,הן עשויות
לשמש אבן בוחן מועילה לחקירת תהליך זה.
במקום אחר דנו בזיקה של פתיחות 'יתברך' להתגברות הביצועיות
כתכונה ספרותית בספרות המדרשית המאוחרת 5.בדברנו על ביצועיות
כתכונה ספרותית כוונתנו לדרכם של טקסטים מדרשיים כתובים לנקוט
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מערכת הזיקות המורכבת בין ספרות המדרש ובין הליטורגייה
למרכיביה השונים  -ובמיוחד הפיוט  -זכתה לדיונים לא
מעטים .עם זאת מרבית תשומת הלב המחקרית הופנתה
לקשרים הגנטיים וההיסטוריים בין הקורפוסים ,היינו לאופן
שבו הפיוט משקף  -מבחינה צורנית ותוכנית  -חומר מדרשי
או נבדל מן הספרות המדרשית המוכרת .למעט הניסיונות
לשחזר מתוך הספרות התלמודית נוסחי תפילה קדומים,
נראה שרק תשומת לב מעטה ניתנה לנוכחותן של יחידות
ליטורגיות ופיוטיות בספרות המדרשית .ראו :מירסקי ,הפיוט,
עמ'  ;77 -47מירסקי ,צורות הפיוט; אליצור ,עמ' ;61 -60
ומכיוון אחר :למהאוס.
לתפיסה של השתנות הרב־מערכת הספרותית בזמנו של
רב סעדיה גאון ראו :דרורי ,עמ'  .172 -156לתפיסה של
המדרש המאוחר כמייצג מהלך הדרגתי בכיוון זה  -לעומת
הדיכוטומיה שהציגה דרורי  -ראו :שטיין ,עמ'  75וכן עמ' ,83
הערות .42 -41
פוגל ולביא.
שמעון פוגל ומשה לביא  /פתיחות 'יתברך'

אמצעים ספרותיים המדמים או מכוננים חוויה של ביצוע בעל־פה או מעידים
על הטמעת נורמות של ביצוע בעל־פה  -התייחסות לקהל ,שאילות רשות,
רטוריקה אינטראקטיווית כביכול ועוד .הצבענו על התממשותה של תכונה זו
לא רק בפתיחות 'יתברך' שבספרות המדרשית שבדפוס אלא אף בקטעי גניזה
של מדרשים המכילים פתיחות (ארוכות וקצרות) בסגנון זה - 6דווקא פתיחות
אלו חושפות את עומק הקשרים בין פתיחות 'יתברך' ובין ביטויים ,מפורשים
ומרומזים ,של ביצועיות.
הזיקות שבין פתיחות 'יתברך' לבין הליטורגייה הן אחד מהיבטי הביצועיות
בפתיחות אלו .מכלול הקשרים המגוונים בין טקסטים מדרשיים המתועדים
בקטעי גניזה ובין קורפוסים ספרותיים לא מדרשיים שהביצועיות היא תכונה
משמעותית שלהם  -התפילה ,הפיוט ובמידת מה אף ספרות ההיכלות -
מצטבר לכדי עדות על תולדותיהן של תמורות שהתרחשו בספרות הרבנית
במזרח בימי הביניים.
עיקר גופו של מאמר זה הוא סקירה של קטעי הגניזה של מדרשים המשקפים
את הזיקות של פתיחות 'יתברך' להקשרים ליטורגיים שונים .נקודת המוצא
שלנו הייתה ההצבעה על מאפיינים סגנוניים ולשוניים משותפים .אולם ככל
שהתקדמה עבודתנו ,הלכה והתבהרה החשיבות הרבה של תפקוד הטקסטים
 קרי תפקוד קבוע של יחידות ספרותיות במארג הטקסטואלי הרחב שבו הןמשולבות ,תפקוד שיש לו לעיתים קשר לתפקיד חברתי וטקסי .התפקוד עשוי
ללמד על הקשר שבין הפעילות המדרשית או הדרשנית־למדנית לבין פעולת
התפילה וההתרחשות הפומבית .רובו של החומר הנסקר כאן לא נדפס עד כה,
ויש גם חשיבות לעצם הצגתו בפני קהילת החוקרים.
מה הן פתיחות 'יתברך'?
בספרות המדרשית ,במיוחד בזו הקשורה למדרשי התנחומא ,פזורות זעיר
פה זעיר שם יחידות הפותחות בלשון דוגמת 'יתברך שמו של הקדוש ברוך
הוא' .יחידות אלו עוסקות בשבחו של האלוהים בזיקה למהלך המדרשי או
כהקדמה לו .בצורתן הקצרה הן מורכבות מהיגד שבח בודד ,המלווה לעיתים
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במאמרים אלו טרם נדרשנו להופעות הרווחות של יחידות
כאלו בספרות המדרשית בערבית־יהודית ובפרסית־יהודית.
מר משה גן־צבי וד"ר עבדאלנאצר ג'בארין עוסקים בחומר
הערבי במסגרת מפעל מקיף לאיסוף ובחינה של דרשות
בערבית־יהודית .תודתנו לאופיר חיים ,שחלק עימנו את
ממצאיו בנוגע לחומר הפרסי .לעת עתה ראו :נהרה; גן־צבי.
פעמים ( 162תש"ף)
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בפסוק ,ואילו בצורתן הרחבה והמפותחת הן עשוית לכלול סדרה של שבחי
האל ולאחריהם או ביניהם פסוקי ראיה .היחידות הקצרות משולבות לעיתים
בשטף המדרשי  -להדגשה 7,להנמקה 8,כחזרה 9או אפילו כחלק מתהליך
ההסקה המדרשית 10.בהיקרויותיהן החשובות יותר  -וכנראה המקוריות
יותר  -הנוסחאות האלו ,בצורתן הקצרה או הארוכה ,משמשות כפתיחות .הן
פותחות חיבורים או יחידות משנה ,כדרשות ופרשיות במדרשים 11.לעיתים
הן משולבות ברצף פתיחות מסגנונות שונים 12או בפתיחות מסגנון אחר
(במיוחד 'זהו שאמר הכתוב') 13.יום טוב ליפמן צונץ שיער כי מטבעות אלו
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לדוגמה תנחומא ,ויקרא ד; שמיני יב.
למשל תנחומא ,וארא יד המעבד את מכילתא דר' ישמעאל
פסחא יב (מהדורת הורוביץ ורבין ,עמ'  ;)41מכילתא דר'
שמעון בן יוחאי יג ,יח (מהדורת אפשטיין ומלמד ,עמ' )45
באופן שבו הנוסחה משמשת ציר מרכזי ביצירת המשמעות
החדשה .וראו מקבילה עם הרחבות קלות :שמות רבה יד,
ג (מהדורת שנאן ,עמ'  ;)263וכן ראו :והזהיר ,בא (מהדורת
פריימאן ,א ,עמ' .)4
למשל תנחומא ,וירא ג (השוו :בראשית רבה מא ,ח [מהדורת
תיאודור ואלבק ,עמ'  .)]415בדומה לכך אנו מוצאים במדרש
ויושע טו ,ו ,י ,יג (מהדורת מקווה ,עמ' .)238 ,200 ,138
לדוגמה תנחומא ,לך לך ח .דוגמה חריפה אפילו יותר
להשתלבות הנוסחה בשיח המדרשי נמצאת בפסיקתאות
לראש השנה שפרסם ורטהיימר מכתב־יד שאבד ,ושמוסבות
על קריאת התורה וההפטרה למועדים .ראו :ורטהיימר ,א ,עמ'
רס-רסא.
ראו מדרש תשובת יונה הנביא :קדרי ,יונה ,עמ'  .73ראו גם
אחת הגרסאות של מדרשי אסתר :בובר ,דף כג ע"א; ובחלק
מכתבי־היד של 'מדרש עשרת הדיברות' (מהדורת שפירא ,עמ'
 ;)27וכן הפתיחה ל'מלחמות/אותות משיח' :ילינק ,ו ,עמ' 117
(נדפס מחדש :אייזנשטיין ,עמ'  .)394ילינק התבסס על כ"י
פריז ,הספרייה הלאומית  héb. 716ועל כ"י לייפציג ,ספריית
אוניברסיטת לייפציג  .B.H. qu. 38/13הפתיחה נמצאת גם בכ"י
פרמה ,פלטינה ( 3057דה רוסי  ;1033ריצ'לר  ,)1554וחלקה
הראשון גם בכ"י לונדון ,ספריית בית הדין  ,28וכן בגרסה של
'אותות משיח' שנדפסה כחלקה הראשון של האנתולוגיה
האסכטולוגית הנפוצה 'אבקת רוכל' ,שיוחסה למכיר בן יצחק
שר שלום .כמעט כל כתבי־היד האלו הם אירופיים ,ורק כ"י
פריז אינו בכתיבה אשכנזית .לפתיחות של יחידות משנה ראו
למשל :תנחומא ,חקת א.
למשל תנחומא בובר ,דברים א (דף א ע"א) .חשוב במיוחד
לעניין זה כ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה .T-S C1.68
למשל תנחומא ,עקב א.
שמעון פוגל ומשה לביא  /פתיחות 'יתברך'

וקטעים הסמוכים להם נוצרו בשלהי תקופת הגאונים 14.רבים הלכו בעקבותיו
והעירו  -תמיד בקצרה  -כי סביר להניח שלפנינו שיקוף של נורמות דרשה
15
בעל־פה שחדרו אל החיבורים.
למעשה כבר נוסחת הפתיחה 'יתברך שמו של הקדוש ברוך הוא שהוא [']...
מקפלת בתוכה את המפגש שבין הלימוד לליטורגייה .הדובר אינו מתפלל ,אין
הוא פונה אל האל ואין הוא מברכו ,אלא מצהיר אל מול קהלו ששמו של האל
יתברך .אילו היו מוצגים תכונותיו ומעשיו של האל המפורטים בהמשך הפתיחה
בפניית שבח או הודאה ישירה לאל ,הייתה לפנינו תפילה לכל דבר .אכן בחלק
מן המקרים סגנונן הגדוש של פתיחות 'יתברך' קרוב עד מאוד לסגנון התפילה,
במיוחד במקרים שבהם השבחים מוצגים ברצף ,בלי פסוקי ראיה החוצצים ביניהם.
הצמדת פסוקי הראיה לשבחים מדגישה את היסוד המדרשי והלימודי ,וכך נוצרה
צורה ספרותית שיש בה מעין מעשה כלאיים של תפילה ושל לימוד והוראה .אף
הזיקה המובהקת והברורה שבין פתיחות 'יתברך' לבין סיטואציית הדרשה בעל־
פה משקפת את המפגש שבין הליטורגייה לבין הלימוד שהרי הדרשה מתרחשת
בבית הכנסת ,וקשורה לא פעם למחזור הקריאה הליטורגי בכתבי הקודש.
פתיחות 'יתברך' וברכות התורה
אחת הצורות הרווחות  -ואולי הקדומות  -של פתיחות 'יתברך' יש לה
זיקה ספרותית הדוקה לברכות התורה ,ומסתבר שיש לראות בה מעין גלגול
שלהן .זיקה זו היא ההמחשה המובהקת והעמוקה ביותר לקשר בין פתיחות
'יתברך' ובין הספרות הליטורגית ,והיא מבהירה את תפקידן כביטוי של יסודות
ביצועיים במסגרת הספרותית.
16
בשנת תשמ"ה פרסם נפתלי וידר כתב־יד מן הגניזה הכולל שלוש 'דרשות
ארצישראליות' - 17הדרשה האמצעית כלולה בו בשלמותה ,ומן הראשונה
והשלישית שרדו הסיום וההתחלה (בהתאמה) 18.הדרשות עשירות בפניות
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צונץ ,הדרשות עמ'  ,11הערה  ;47עמ'  ,66הערות ;103 -102
עמ'  ,122הערה  ;7עמ'  ,156הערה .16
דברים רבה (מהדורת ליברמן ,עמ'  ;)23היינמן ,עמ'  ;22ברגמן,
עמ'  ;122לרנר ,עמ'  ;158מדרש חדש ,עמ' נא-נב.
וידר ,שלוש דרשות .לתיאור כתב־היד ראו :שם ,עמ' ( 22עמ'
 ,)512הערה  .5לדברי וידר מספר המדף של כתב־היד 'נעלם
כעת' ממנו; למרות ניסיונותינו לא הצלחנו לשחזרו.
על הקישור לספרות הארץ־ישראלית ולארמית הגלילית ראו:
שם ,עמ' ( 26 -22עמ' .)516 -512
על פי מה ששרד משתי הדרשות הראשונות שיער וידר -
פעמים ( 162תש"ף)
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ישירות אל הקהל וברטוריקה דרשנית ,יסודות שמקורם ככל הנראה בדרשות
שבעל־פה ,ויש להניח כי גם בדמיון לברכות התורה מהדהדת פעילות ליטורגית
בפועל .אם נכוחים דברינו ,משתקף כאן תהליך הטמעה של יסודות מתחום
הביצוע בפני קהל בטקסט של דרשה כתובה .רושמה של הביצועיות נותר עתה
כתכונה ספרותית של הטקסטים בכתב־היד ,ופתיחות 'יתברך' הן אחד הגורמים
היוצרים רושם זה.
19
הדרשה השלישית ,המכונה בכתב־היד 'ליטון' ,פותחת בשתי פתיחות -
הראשונה היא פתיחת 'זהו שאמר הכתוב' המוסבת על ישעיה מב ,ח ,והשנייה
מתחילה במילה 'יתברך' ,וסגנונה אופייני לפתיחות 'יתברך'  -רצף היגדים
20
שאף שיכולים היו לעמוד בפני עצמם מתוקפים באמצעות פסוקים:
יתברך שמו לעו'[לם] ולעו'[למי] עול'[מים] שה'[וא] אלהי אמת .שנ'[אמר]
'וה' א'[לה]ים אמת' (ירמיה י ,י) .שהו'[א] א'[לה]ים חיים ומ'[לך] עולם .ובחר
ביש'[ראל] שהן זרע אמ'[ת] שנ' 'ואנכי נטעתיך שורק ּ ֻ[כ ּלֹה זרע אמת]' וגו'
(ירמיה ב ,כא) .ונתן להם את התורה שהי'[א] אמ' .שנ' 'אמת קנה ואל
תמכור [חכמה ומוסר ובינה]' וגו' (משלי כג ,כג) .וכן הו'[א] א'[ומר] 'תורת
אמ' הי'[תה] בפי'[הו]' (מלאכי ב ,ו) .והזהירן עליה שישמרו אותה כדי שיחיו
בה .שנ' 'ושמרתם את חֻ קותי ואת משפ'[טי] אשר יעש'[ה] אֹת'[ם] האדם וחי
21
בהם' (ויקרא יח ,ה).
הדרשה השנייה בכתב־היד ,שכותרתה 'אכרזה' ,פותחת בפנייה אל הקהל
ונמשכת בסגנון קרוב מאוד לזה של פתיחות 'יתברך' ,המשלב היגדים עצמאיים
ופסוקים מתקפים ,אם כי נעדר ממנה המונח 'יתברך' עצמו:
אנן מכרזין קודמיכון קהלה קדישה ומודעין יתכון דבחר קב"ה בישר'[אל]
יתיר מן כל אומייה [אנו מכריזים לפניכם קהל קדוש ומודיעים אתכם שבחר
הקב"ה בישראל יותר מכל האומות] .הך דכ'[תיב] 'בך בחר ה' אל'[ה]יך'
ודבריו מסתברים  -כי אלו דרשות לתענית ציבור שנועדו
לעורר את הציבור לתשובה וצדקה .הדרשה השלישית עוסקת
בין היתר בשבח בית דוד ,ועל כן אפיין אותה וידר כדרשה
פולמוסית שנועדה להגן על סמכות גאוני ארץ־ישראל ,אך
לאור חלקיות החומר שלפנינו ,קשה לקבל את דבריו.
 19מונח נדיר זה אינו נהיר .וראו :וידר ,שלוש דרשות ,עמ' ( 38עמ'
.)528
 20על עצמאות ההיגדים ראו דיוננו להלן בפתיחת 'יתברך' שבכ"י
קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה.T-S C2.11 ,
 21ההעתקה על פי וידר ,שלוש דרשות ,עמ' ( 55עמ' )545
בהשלמת קיצורים ותוספת ניקוד להבהרה.
16
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[להיות לו לעם סגֻ לה מכל העמים אשר על פני האדמה]' וגו' (דברים ז ,ו).
ויהב להון אורייתה למנטרה יתה ולמעבד פיקודיה [ונתן להם תורה לשמור
אותה ולעשות מצוותיה] .הך דכ' 'ועל הר סיני ירדת [ודבר עמהם משמים
ותתן להם משפטים ישרים ותורות אמת חֻ קים ומצוֹת טובים]' וג' (נחמיה
ִּ
22
ט ,יג).
כשפרסם את כתב־היד העיר וידר על הדמיון התמטי בין הפתיחות הללו ובין
ברכות התורה ,והציע שמדובר בנוהג של דרשנים לפתוח את דרשותיהם
בברכות דוגמת ברכות התורה 23.הוא לא פיתח הבחנה זו לכדי טענה
טקסטואלית משמעותית ,אך הערתו מניחה תשתית לדיון בנושא ,במיוחד
משום שהדרשות הללו ,כפי שמעידה לשונן הארמית הגלילית של שתיים מהן,
24
הן כנראה מהקדומות שבפתיחות 'יתברך' שהגיעו לידינו.
נוסח הפתיחה של הדרשה השנייה נראה כהרחבה של הברכה שלפני קריאת
התורה ' -אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו' .נוסח זה מוזכר
כבר בתלמוד 25,והוא רווח בסידורים בבליים 26.גרסאות מגוונות ומורחבות של
הברכה מצויות בנוסחים ארץ־ישראליים  -והיא משמשת בהם בכמה תפקידים
28
ליטורגיים - 27ואפשר לתאר גרסאות אלו כהרחבות בסגנון פייטני.
22
23
24

25
26
27
28

ההעתקה על פי שם ,עמ' ( 50עמ'  )540בהשלמת קיצורים.
שם ,עמ' ( 39 -37עמ' .)529 -527
ראו הצעתו של וידר :שם ,עמ' ( 25עמ'  ,)515אם כי אין
לקבל את הזיהוי הספציפי שהציע .בפסיקתאות להפטרות
הנחמה שפרסם גינצבורג יש מזיגה של שימוש בארמית ארץ־
ישראלית (אולי פרפרזה על מקורות קודמים) בדרשת תוכחה
ושל מטבע הקשור לנוסחאות שאנו עוסקים בהן' :הקב"ה
יהי שמו מבורך' .ראו :גינצבורג ,א ,עמ' ( 181 -172על פי כ"י
קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה .)T-S Misc.36.124
בבלי ,ברכות יא ע"ב.
לדוגמה :סידור רס"ג ,עמ' שנח-שנט.
על הנוסחים הארץ־ישראליים של ברכות התורה ראו :רזיאל־
קרצ'מר ,עמ' .245 -239
וידר קשר פתיחות אלו לחתימת מדרש על תהילים שפרסם
מאן' :יהי שמו הגדול מבורך שכולו אמת ,וישר'[אל] אנשי
אמת שנ' "ואתה תחזה מכל העם אנשי אמת" (שמות יח ,כא).
ובניו אמת שנ' "תתן אמת ליעקב" (מיכה ז ,כ) .והתורה שנתן
להן וכ"ה [וכן הוא] או' "תורת אמת היתה בפיהו" (מלאכי ב,
ו) וירושלם אמת וכ'"ה אומ' "ונקראה ירושלים עיר האמת"
(זכריה ח ,ג) .ושכר הצדיקין אמת שנ' "ונתתי פעולתם באמת"
(ישעיה סא ,ח)' .ראו :מאן ,מדרשים מהגניזה ,עמ' 333 -329
פעמים ( 162תש"ף)
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מבנה הפתיחות בדרשה השנייה והשלישית בכתב־היד של וידר ,אם
מפרידים בין ההיגדים לפסוקים ,מתאים למבנה ברכת התורה :ברכה לאל -
בחירה בישראל  -מתן התורה .מבנה זה נרתם במסגרת הדרשה לקריאה לקיום
המצוות 29.ייתכן ששתי התבניות שהיו סמוכות ורצופות זו לזו ,ברכת התורה
ודרשת התורה ,אוחו כאן לכלל רצף אחד; רצף זה מכיל את תוכני ברכת התורה,
המוצגים עתה מחדש כחלק בלתי נפרד מפתיחת הדרשה.
האופי הליטורגי של תבניות 'יתברך' העוסקות בבחירת ישראל ובמתן
התורה ,כלומר אופיין כברכות תורה מורחבות ,עולה מכתב־יד אחר שפרסם
וידר ,כ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה  ,T-S NS 299.150שבו הבחירה
היא אומנם בחכמים ולא בישראל ,אולם העיקרון המבני נותר בעינו:
[ב]ר[וך אתה] ה' אלהינו מלך העולם אשר בחר בח[כמים] ותלמידיהם [ונת]ן
וצוה אותם לקרֹא בתורה במשנה
להם תורה מהר סיני על [יד]י משה רבנוִ ,
ובתלמוד בהלכה לקנות חיי שני עולמים .ובחר במשה רבנו מכל הנביאים
ודבר עמו פנים בפנים שנ' 'פה אל פה אדבר בו' וג' (במדבר יב ,ח) .ואחריו
בחר ב[י]הושע תלמידו ושב[עי]ם זקנים וחכמים ותלמידיהם .וצ[וה אות]ם
30
בשמירות שבת ובהדלקת הנר של שבת.
המהלך כאן הפוך מזה שהצגנו לעיל .שם נמזגו תוכני ברכות התורה בתוך
מעשה הדרשה ,ואילו כאן התכנים הרגילים בפתיחות 'יתברך' משתלבים
בברכות תורה מורחבות .היסוד המדרשי של תיקוף ההיגדים בפסוקים חודר אל
הטקסט ,והוא משמר את צורתו ואת שימושו הליטורגי .כתב־היד כולל עניינים
ליטורגיים שונים ,שמועדם והקשר ביצועם אינו ברור ,ובהם המנהג לקרוא את
פרק 'במה מדליקין' .וידר טען כי הנוסח הזה מעיד שנוסחת הפתיחה הקצרה
המופיעה במדרשים ובתלמודים 'יתברך שמו של הקדוש ברוך הוא שהוא [']...
היא נוסח הבסיס של 'ברכה עתיקה' שהייתה נאמרת לפני הלימוד.
בין שצדק וידר בכיוון ההתפתחות שהציע ובין שטעה ,החומרים שפרסם
(על פי כ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה ;)T-S C2.194
וידר ,שלוש דרשות ,עמ' ( 39עמ' .)529
 29על מרכזיותו של רעיון הבחירה בברכות התורה ראו :קדרי,
ברכות התורה.
 30וידר ,ברכה ,עמ' רט-ריא (עמ'  ;)337 -335וטקסט דומה ,לא מן
הגניזה ,ראו :שם ,עמ' ריב (עמ'  .)338לפרסום חדש בלוויית
דיון ראו :רייף ,עמ'  .114 -104השחזור ההיסטורי של נוסח
הברכה שהציע וידר (שם ,עמ' רי [עמ'  ,)]336אינו הכרחי כפי
שציין רייף (שם ,עמ'  .)113על ההקשר הפולמוסי שייחס וידר
לברכה זו ראו הערתו של קדרי ,הקריאה והלימוד ,עמ' .159
18

שמעון פוגל ומשה לביא  /פתיחות 'יתברך'

מלמדים שהגבול בין האופי הליטורגי של הטקסט ובין תפקידו כפתיחה
מדרשית  -מטושטש מאוד .הזיקה האפשרית של חומרים אלו לאמירת 'במה
מדליקין' מלמדת שטשטוש זה אינו מיוחד למקרים של פתיחות 'יתברך'
במדרש או לטקסטים דמויי ברכות התורה בראש דרשה בפני קהל; הטשטוש
הזה נוגע לכל הטקסטים שיש בקריאתם או בלימודם ממד ריטואלי ,ורבים
מהם  -דוגמת 'במה מדליקין'  -משולבים בסדר תפילות הקבע 31.יתרה
מזו ,ברכות התורה גופן מיועדות למסגר את הלימוד בתוך סדרים ליטורגיים
וריטואליים  -בין שהן פותחות לימוד תורה בפועל ,בין שהן חלק מלימוד
סמלי בברכות השחר ,ובוודאי כשהן משולבות בקריאת התורה בבית הכנסת.
כשם שאפשר לראות בפתיחות 'יתברך' הדומות לברכות התורה התאמה
של העיקרון הליטורגי לתבנית המדרשית ,כך אפשר לראות בברכה פתיחה -
כמעט במובן המדרשי  -ללימוד הריטואלי של פרק 'במה מדליקין' 32.במילים
אחרות ,יצירתה של פסקת פתיחה המתחילה במטבע של ברכה אינה מעידה
שלשונות 'יתברך' הם תחליף לפתיחה בשם ומלכות ,אלא על הזיקה העמוקה
בין ספרות מדרשית מאוחרת (ובמקרה הזה  -הפעולה הלימודית והדרשנית
ולא הספרות) ובין הליטורגייה כשני תחומים שהתפתח בהם היסוד הביצועי.
כמו אמירת 'במה מדליקין' כך הדרשה הנאמרת בציבור או בבית הכנסת ממזגת
את לימוד התורה במעשה הליטורגי .הזיקה בין ברכות התורה לבין פתיחות
'יתברך' מורה על קשר בין פתיחות אלה לבין ביצוע ליטורגי ,ופותחת פתח
לזיהויו של המהלך שבו התגלגלו יסודות ביצועיים מאוחרים אל המאספים
33
המדרשיים הספרותיים.

 31לדיון מכיוון אחר ראו :קדרי ,קריאות ליטורגיות.
 32משנה ,שבת ב.
 33ליברייך ובעקבותיו גרונר כבר עמדו על כמה מהמקורות שדנו
בהם בסעיף זה ,וטענו שיש לזהות כאן רציפות של מנהג
לברך לפני דרשות כעין ברכת התורה .ראו :ליברייך; גרונר,
עמ' קצ-קצב .הכיוון שאנו מציעים נבדל לא בזיהוי התופעה
כמאפיינת יותר את הספרות המאוחרת אלא בעיקר בכך
שאיננו מזהים כאן ברכה לפני הפעולה הלימודית אלא שילוב
של אמירה ליטורגית כפתיחה לספרות המדרש והדרשה.
פעמים ( 162תש"ף)
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'יתברך' בסגנון ברכות התורה במדרשי תנחומא
פתיחות 'יתברך' במתכונת של ברכות התורה מצויות בכמה מקומות בספרות
התנחומא ,וממחישות היטב את חדירת היסודות הליטורגיים והממד הביצועי
שלהם אל הנורמות של הספרות המדרשית .למשל:
'והיה עקב' (דברים ז ,יב) זש"ה [זה שאמר הכתוב] 'למה אירא בימי רע עוֹן
עקבי יסובני' (תהילים מט ,ו) ,יתברך שמו של הקדוש ברוך הוא שנתן תורה
34
לישראל שיש בה תרי"ג מצוֹת ויש בהן קלות וחמורות.
כאן המבנה חסר את האזכור המפורש של בחירת ישראל ,אולם בכ"י
קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה  T-S misc. 36.194באה  -לאחר הכותרת
'והיה עקב'  -פתיחה מקבילה ומורחבת ,שבה מפורש מרכיב זה:
ובחר בישראל מכל האֻ מות ושׂמן חלקו ונחלתו 'כי חלק ה' עמו' וגו'
(דברים לב ,ט) .והתקין להן את התורה קודם שיברא את העולם שנ' 'ה'
קנני ראשית דרכו' וגו' (משלי ח ,כב) .ונגלה בכבודו על הר סיני ונתנה
להם שנ' 'ועל הר סיני ירדת' וגו' (נחמיה ט ,יג) נתן להם מצות ולא פירש
מתן שכרן כדי שלא יאמר אדם [א]עשה מצוה א זו שנשכרה מרובה ואניח
35
מצוה זו ששכרה מועט.
כמו בדרשה השלישית שפרסם וידר ,יש כאן שילוב של פתיחת 'זהו שאמר
הכתוב' עם הצהרה בסגנון 'יתברך' .אומנם בכתב־היד לא מוזכר המטבע
'יתברך שמו של [ ,']...אולם התחביר של המשפט הראשון ,המתחיל במילה
'ובחר' ,מלמד כי היחידה נפתחה במטבע כזה .ניכר כי בשתי הפתיחות,
שנועדו להוביל למהלך מדרשי שעניינו החובה לדקדק גם במצוות קלות,
השתמשו באותו מבנה פתיחה שמהדהדת בו ברכת התורה ,בדרגות הרחבה
36
וגודש שונות.
יחידה עצמאית ולכידה במדרש תנחומא העוסקת בחשיבות התורה שבעל־
פה נפתחת כך:

 34תנחומא ,עקב א .מבין קטעי הגניזה מופיע נוסח דומה בכ"י
אוקספורד ,בודליאנה .Heb. d. 61.11–18
 35בכל ההעתקות במאמר זה הוספנו סימני פיסוק ומראי מקום,
חילקנו לפסקאות והשלמנו חלקי פסוקים.
 36עוד על כתב־יד זה ראוhttps://www1.biu.ac.il/Parasha/Ekev/ :
Fogel
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יתברך שמו של ממ"ה [מלך מלכי המלכים] הקדוש ברוך הוא שבחר
בישראל משבעים אומות כמ"ש [כמו שנאמר] 'כי חלק ה' עמו יעקב חבל
נחלתו' (דברים לב ,ט) ונתן לנו את התורה בכתב ברמז צפונות וסתומות.
37
ופרשום בתורה שבע"פ וגִ לה אותם לישראל.
כשעלה מן הגניזה חיבורו הפולמוסי של פירקוי בן באבוי הוברר כי יחידה זו
('דרשה') מן התנחומא פותחת גם את החיבור הזה 38.אלא שבכתב־היד הראשון
שפורסם ,שצורתו כשל איגרת ,חסר המטבע 'יתברך' בפתיחה .לעומת זאת כ"י
קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה  T-S NS 310.82מכיל ,בדומה לתנחומא,
39
את הפתיחה עם המטבע 'יתברך':
בשם המרוייח מכל צרה אשר ישועתו בכל עת לא קצרה .יתברך שמו
שלקב"ה שהוא מחבב את ישראל יותר ממלאכי השרת ,ובחר בהם משבעים
אומות ונתן להם תורה בכתב ותורה בפה.
זוהי דוגמה לנדידתן של יחידות 'יתברך' בין חיבורים ושימושים שונים .לא
כאן המקום לדון בהרחבה ביחסים בין הגרסאות השונות של חיבורו של פירקוי
וביחסו לתנחומא 40.חיבורו כמובן אינו חיבור מדרשי ,אולם ליחידה הכוללת
את הפתיחה שבה ענייננו ,מאפיינים מדרשיים מובהקים ,כפי שמעיד שיבוצה
בתנחומא .לפנינו הופעה נוספת של פתיחת 'יתברך' הקשורה למתכונת של

37
38

39
40

תנחומא ,נח ג.
כ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה  .T-S 10K9.4ראו:
גינצבורג ,ב ,עמ' ( 639 -638 ,573 -504 ,144 -139בפרסומו של
גינצבורג שובש מספר המדף של כתב־היד) .לפרסום קודם של
כתב־היד ראו :לוין ,משרידי הגניזה .על הפרסומים החלקיים
והמוקדמים של החיבור ראו :גינצבורג ,ב ,עמ' .504
כתב־היד עומד במרכז מאמרו של דנציג ,אולם בשל עניינו
בהיבטים ההלכתיים השמיט את הדרשה ממהדורתו.
לוין הבליע השערה שפירקוי בן באבוי השתמש כאן בדרשה
אנטי־קראית שקדמה לו ,ראו :לוין ,משרידי הגניזה ,עמ' .384
ברודי טען שיש להניח כי פירקוי הוא מחברה של הדרשה .ראו:
ברודי ,עמ'  .30-29וכנראה זו הייתה גם דעתו של גינצבורג.
דנציג לא הכריע בשאלה זו .ראו :דנציג ,עמ'  ,5-4הערות ,7
 .13לדעת ברודי פתיחת החיבור בצורת איגרת היא המקורית,
והמטבע 'יתברך' משקף מעבר מן החיבור אל התנחומא .ראו:
ברודי (שם) .נוסח התנחומא השפיע על כתב־יד אחד של
החיבור משנת רבי אליעזר .ראו :ענעלאו ,עמ'  ;257ברודי (שם).
פעמים ( 162תש"ף)
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41

ברכות התורה ,בחיבור מתקופת הגאונים שהיחס בינו ובין ספרות המדרש
42
קרוב ומורכב.
לסיכום ,פתיחות 'יתברך' הקרובות לברכות התורה מתאפיינות במבנה קצר
וקבוע; מבנה זה  -הכולל את השורש בר"ך ,התייחסות לבחירה ואזכור של
התורה  -קושר בין הספרות המדרשית ובין הליטורגייה משני כיוונים .ראשית,
הוא משקף חלחול סגנוני בין התחומים וחושף את פוטנציאל טשטוש הגבולות
ביניהם .שנית ,וחשוב יותר ,פתיחה בסגנון ברכות התורה מילאה למעשה את
התפקיד של ברכת התורה לפני קריאתה בבית הכנסת או לפני לימוד התורה
של היחיד; היא שימשה לא רק כמסגרת ליטורגית לפעולה הלימודית ,ולא
הייתה מוגבלת לקריאה ריטואלית של טקסטים .פתיחה זו חושפת כיצד
השתמשו מחברים ביצירתם המדרשית והדרשנית בנורמות שהכירו מן העולם
הליטורגי  -הם שיבצו ביצירה זו פתיחות 'יתברך' בסגנון ברכות התורה על
מנת לסמן פתיחה של מהלך דרשני .אפשר שהנורמה של פתיחות בסגנון ברכות
התורה הגיעה אל המדרש דרך תחנת ביניים של הדרשה בעל־פה בפני קהל.
נוכחות יחידות ליטורגיות כאלו  -שיש להן הקשר ביצועי מובהק  -בשיח
המדרשי מעידה על ראשית התהוותה של הביצועיות כמאפיין של הספרות
43
המדרשית ,וחורגת ממעטה האנונימיות של ספרות המדרש המוקדמת.
 41באשר ללשונה של הפסקה הזו ,יש להעיר כי לשון 'מחבב
את ישראל' או 'מחבב את הצדיקים' ,שהיא ביסודה לשון
חז"לית מובהקת ,מופיעה בשלוש יחידות 'יתברך' בחיבור
אגדת בראשית (פרקים כא ,כב ,ל ,אך לא בכל עדי הנוסח) וכן
במדרש חדש ,שמות יב ,ב (מהדורת וכמן ,עמ'  .)62לעומת זאת
בפסיקתא רבתי ,הוספה א ,ג (שובה) (מהדורת איש שלום ,דף
קצט ע"ב  -ר ע"א) המטבע הזה פותח יחידת 'יתברך' בעניין
עשרת ימי תשובה ותשובת היחיד מול תשובת הציבור.
 42נזכיר כאן נקודת השקה נוספת בין חיבור הלכתי ובין יחידת
משנה מדרשית הנפתחת בנוסחה דומה מאוד .החומר המדרשי
שבהקדמת ספר 'הלכות גדולות' אינו עשוי מעור אחד וניתן
להבחין בו ביחידות משנה עצמאיות; אחת מהן נפתחת' :יתברך
שמו של הק'[דוש (ברוך הוא)] שבחר בישראל משבעים אומות
וקידש שמו ביניהם וכשם שנתקדש מלמעלה כך קידש את
ישראל מלמטה והזהירן על העריות [( ']...מהדורת הילדסהיימר,
עמ'  .)17לאור פתיחה זו יש לפקפק בהצעתו של שפיגל שאזכור
הקשר בין האל לישראל בראש חיבוריו של רב סעדיה גאון הוא
תגובה על נוהג מוסלמי .ראו :שפיגל ,עמ' ( 566בעקבות בנעט).
 43בשולי דיון זה נזכיר הופעה מפתיעה מעט של פתיחות 'יתברך'
בסגנון ברכות התורה .בכמה מהגרסאות של סיפור אלדד
הדני מתחיל הסיפור ביחידת 'יתברך' קצרה  -המשמשת הן
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פתיחות 'יתברך' ותפילת הימים הנוראים
לעומת פתיחות 'יתברך' הקרובות לברכות התורה ,שהן פתיחות קצרות,
ושתפקידן בחיבור המדרשי או הדרשני ברור למדי  -כמה וכמה פתיחות שלהן
זיקה לתחומים אחרים של ספרות בית הכנסת מתאפיינות בסגנון מוגבה וגדוש
המוכר מחלקים מתפילות הימים הנוראים שייתכן כי מקורם בפיוט הקדום.
בכ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה  T-S C2.11השתמרה תחילתו של
חיבור שמבחינת סוגתו נמצא בתפר שבין ספרות מדרשית לאסכטולוגית .מלבד
הפתיחה ,שבה מוקד ענייננו ,החיבור הזה נראה קרוב לאותיות דרבי עקיבא,
נוסח א 44.הפתיחה היא אחת הגדושות והמעניינות מבין פתיחות 'יתברך',
ועצמאותה היחסית מן החיבור האסכטולוגי שבראשו היא עומדת מודגשת
באמצעות סימן גרפי המפריד בינה ובינו .למרבה הצער מצב כתב־היד אינו
טוב והטקסט לוקה בחסר במקומות רבים; וזו לשונה של הפתיחה המופיעה בו:
בשם שמ[]...ם 45.יתברך ישתבח יתגדל ש[מו ]...מלכי המלכ[ים] הקב"ה
שהוא ת[ ]...לשנותיו ואין מספר לארך ימיו [ ]...ומושל על כל רוזני תבל
כסאו שמים והדום [ ]...וממשלתו בעומק מעשה כל העולם כול[ ]...פרושים
לפניו דרכי כל אדם הוא חוקר מ[ ]...וכל מחשבות הוא מבין וכל הנסתרות
[ ]...בכל הארץ צופות רעים וטובים.
צלמוֶ ת
שנ' 'עיני י'י [צֹפות רעים] וטובים' (משלי טו ,ג) ,וכת' 'אין חֹשך ואין ָ
לה ָּסתר שם ּפֹ[עלי ָאוֶ ן]' (איוב לד ,כב)' ]...[ ,יִ ָּסתר איש במסתרים' וג' (ירמיה
ִ
כג ,כד)
והוא ראשון והוא [א]חרון [' ]...ואת אחרונים אני הוא' (ישעיה מא ,ד).

כפתיחה לאיגרת והן כפתיחה לסיפור .למקרה זה חשיבות
רבה להבנת היבטים אחרים של טשטוש הגבולות בין הסוגות
השונות בספרות ימי הביניים ,ואנו מקווים להידרש לו בנפרד.
וראו :עפשטיין ,עמ' נ-סג; וראו גם :ילינק ,ג ,עמ'  ;6ה ,עמ'
 .22 -17לדיון עדכני ורחב יותר ראו :פרי ,עמ'  .113 -49נזכיר גם
את פתיחת סיפור אלדד הדני בכ"י לונדון ,הספרייה הבריטית
' :add. 27129ישתבח שמו של מלך מלכי המלכים הקב"ה
שבחר בעמו ישראל והבדילם לחלקו ולגורלו משבעים לשון
וצוה אותם לקיים מצותיו ולעשותם [.']...
 44השוו לנוסחים שפרסמו ילינק ,ג ,עמ'  ;31ורטהיימר ,א ,עמ'
שעא-שעב; קטרר ,נספח ,עמ'  ;27דן ,ג ,עמ' .1043 -1042
 45ניתן לראות בספק וי"ו דהויה לאחר האות שי"ן ,ואם כן אפשר
להשלים :ש[וכן מרו]ם ,או :ש[וכן מרומי]ם.
פעמים ( 162תש"ף)
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פתיחת 'יתברך' זו כוללת את שלושת מרכיבי היסוד של הסוגה :נוסחת
הפתיחה ,היגדי שבח ופסוקי ראיה .בהשוואה לפתיחות 'יתברך' אחרות
שנשתמרו בדפוסים ובכתבי־היד ,סגנון פסקה זו גדוש ביותר .ראשיתה
ברצף כינויי שבח (יתברך ישתבח יתגדל) ,ולאחריהם סדרה רצופה של היגדי
שבח הנסבים על שליטת האל על העולם כולו ועל ידיעתו את המתרחש
בבריאה  -לא פחות משבעה ביטויים נרדפים לרעיונות אלו .רק בשורה
השמינית של כתב־היד מתחילה שרשרת הפסוקים המתקפת את השבחים.
פסקה זו מדגימה תכונה יסודית ומאפיינת של יחידות 'יתברך' על מגוון
תבניותיהן  -מטבעות הלשון המשולבים במדרשים ,הפתיחות הקרובות
לברכות התורה והפתיחות הרחבות והעצמאיות :אופן תפקודם של הפסוקים
ביחידות אלו מבדיל אותן מן הפואטיקה המדרשית .בסיסה של הפואטיקה
המדרשית היא התנועה מן המקרא אל המדרש ,כאשר הטענה המובאת במדרש
מוצגת כלקחו של עיון פרשני בפסוק ,ובדרך כלל פסוקים נוספים או טיעונים
פרשניים מובאים כחלק מהמהלך המדרשי לתמיכה בטענה הפרשנית 46.לעומת
זאת פתיחות 'יתברך' ,אף שהן מציגות פסוקי ראיה להיגדי השבח המובאים
בהן ,ההיגדים יכולים לעמוד בהן בפני עצמם; אין הם זקוקים לפסוקי הראיה,
ולא מוצג המהלך הפרשני המבסס אותם .כאמור כתב־היד שלפנינו משקף את
הפואטיקה הזאת של פתיחות 'יתברך' ,וההבדלה בין פתיחתו לגוף החיבור שבו
מבליטה את ההבדל בינה לבין הפואטיקה המדרשית.
עם סיומה של הפתיחה ,בתחילת החיבור גופו ,מוצג מהלך בעל פואטיקה
הדֹרות
מדרשית ברורה .הפתיחה מסתיימת בציטוט הפסוק 'מי פעל ועשה קֹרא ּ
מראש אני ה' ראשון ואת אחרֹנים אני הוא' (ישעיה מא ,ד) ,ולאחר הסימן הגרפי
שמפריד בין הפתיחה והחיבור ,מתחיל החיבור בדיון בפסוק הזה ממש:
ראוי למקרא לומר [ ]...לו 'ואת אחרונים אני הוא' (ישעיה מא ,ד) מלמד
כשמחדש הקב"ה את עו[ ]...שמים העליונים ויושב על כסא ירושלם שנ'
'בעת ההיא יק[ראו לירושלים] כסא ה'' (ירמיה ג ,יז).
אי אפשר לשחזר את הדרשה במלואה ,בגלל מצבו של כתב־היד ,אולם המבנה
ברור .הפסוק מישעיה עומד ברקע ,והמדרש מקשה 'ראוי למקרא לומר'- 47
 46ודוק :אנו מתייחסים כאן לפואטיקה המדרשית ,כלומר לאופן
שבו הטקסט מציג עצמו בפני קהל היעד שלו ,ואין ענייננו
באופן היווצרות המדרש כמדרש יוצר או כמדרש מקיים.
 47מונח זה  -כמו 'צריך המקרא'  -מוכר מן השלבים המאוחרים
באופן יחסי של ספרות המדרש .ראו :תנחומא ,שופטים ט;
בראשית רבה צא ,ה (מהדורת תיאודור ואלבק ,עמ' - )1120
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משה רואס‘ ,העבודה הלבנה “ -אבן ריחיים"׳ ,בד כותנה מודפס וצרוב ,דיו ,קוטר 70
ס"מ2013 ,
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אולי בהתייחס לפער שבין 'ראשון' ל'אחרונים'  -ומסיק מסקנה על אחרית
הימים .מסקנה זו מתחילה במונח 'מלמד' ,המבדיל בין המקרא ובין המדרש,
ממש כשם שהמונח 'שנאמר' מבהיר שתפקידו של הפסוק המצוטט לבאר מפני
מה ננקטה הלשון 'ויושב על כסא ירושלים'.
התפקוד המבני של אותו פסוק מישעיה  -עם פסוקים אחרים  -בפתיחה
שונה לחלוטין .כאמור רצף השבחים הראשון עד ההופעה הראשונה של המילים
'רעים וטובים' הוא עצמאי .המילים החותמות את היחידה הן פרפרזה על
המקרא ,שמובילה לרצף הפסוקים .הרצף נפתח בפסוק שהוא מושא הפרפרזה,
אך שאר הפסוקים הכלולים בו קשורים ליחידת השבחים מבחינה רעיונית ולא
מבחינה לשונית .אין כל הסבר פרשני כיצד תומכים פסוקי הראיה בהיגדים.
המעבר מקשרים לשוניים לקשרים רעיוניים הוא מרכיב מרכזי בתמורה שאנו
מתארים כאן ,ומשתלב בשינוי המיקוד מן המקרא אל ההיגד .הפואטיקה
הייחודית של פתיחות 'יתברך' ,המבדילה אותן כאמור מן הסגנון הלמדני הרגיל
בספרות המדרשית ,מקרבת אותן במשהו אל עולמה של התפילה .הדבר ניכר
במיוחד בדוגמה זו ,בזכות הסגנון הגדוש והחזרתי והשימוש בצלעות מקבילות.
מקבילותיה של הפתיחה בתפילה
הזיקה הלשונית והתפקודית של פסקת הפתיחה שבה אנו עוסקים לתפילה
ניכרת לא רק בסגנונה ,אלא גם מתוך השוואה ליחידות דומות מאוד לה
בחיבורים אחרים .מתברר שפסקה זו ביסודה אינה חלק מהחיבור האסכטולוגי
אלא יחידה עצמאית ששובצה בתוכו .לא זו בלבד שהיא מובחנת מן החיבור כפי
שהראינו לעיל (ואף אינה נכללת בנוסחאות אחרות של אותיות דרבי עקיבא),
אלא שהיא מופיעה גם בחיבורים אחרים 48.לענייננו חשוב שיבוצה של פסקה
על שייכותה של פסקה זו שבבראשית רבה לספרות התנחומא
ראו דברי אלבק ,בתוך :בראשית רבה ,ג ,עמ' .103
 48כך בפתיחת החיבור הקצר 'קרני ראמים' ,שאינו אלא הרחבה
של מימרה תלמודית (בבלי ,עבודה זרה ג ע"ב; שבת קז ע"א).
ראו :הורוויץ ,עמ'  ;37 -35נדפס שנית :אייזנשטיין ,עמ' ;504
ובשלישית :דשא ,ג ,עמ' קפב-קפד (עם הפניות לכתב־יד
נוסף שבה קוצרה פתיחה זו והפכה לנוסחה מינימליסטית,
כ"י לונדון ,הספרייה הבריטית  .)Or. 9968הורוויץ ציין כי מצא
את החיבור בתוך :עין יעקב ,סלוניקי רע"ו ,סוף ירושלמי
חגיגה .הנדידה של פתיחות 'יתברך' מאירה את השינויים
שחלו בגבולות סוגת המדרש במזרח בימי הביניים ,ואנו
מקווים להקדיש לה דיון נפרד.
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זו  -אומנם בלא המונח 'יתברך' או דומיו  -כתפילה שהושמה בפיו של יונה
הנביא במדרש על סיפורו 49.בעוד הפתיחה מן הגניזה מתייחסת אל האל בגוף
שלישי ,במדרש יונה אותם הדברים ממש מנוסחים כדיבור ישיר בלשון נוכח
ומושמים בפי יונה המדרשי:
ומה היא התפילה שהתפלל לפני הקב"ה [ ]...שוב אמר לפניו רבו'[נו] שע"ו
[של עולם] מלך על כל ממלכות אדון ומושל על כל (אזני) [רוזני] ארץ כסאך
שמי שמים והארץ הדום רגלך ומלכותך במרום וממשלתך [בעמק] .מעשה
כל העולם כולו גלוים לפניך ותעלומות כל גבר פרוסי'[ם] לנגדיך .דרכי
כל האדם ומצעדי כל חי אתה חוקר סתרי כל חי וכליות ולב אתה יודע
ורזי לבבות אתה מבין .כל מחשבות חשובים לך וכל נסתרות לך גלוים.
אין תעלומות לפני כסאך ואין נסתר מנגד עיניך .כל רז אתה סודר כל דבר
ודבר אתה מבין כל מקום אתה שם וצופה טובים ורעים .בבקשה ממך ענני
מבטן שאול והושיעני ממצולה .תבֹא באזנך ׁ ַשוְ עתי ועשה בקשתי שאתה
50
יושב ברחוק ומאזין בקרוב שנ' 'בצר לי אקרא יי' וכו' (תהילים יח ,ו).
שיבוץ זה של הפתיחה חושף את אופייה הליטורגי  -היא יכלה לתפקד אף
כתפילה ,וכך התאפשרה התמזגותה המלאה כיחידת משנה ליטורגית בתוך
טקסט מדרשי 51.ובאמת לשונה וסגנונה של פתיחת 'יתברך' כאן מזכירים את
הקטעים הפיוטיים המשולבים בגופי תפילות הימים הנוראים .במיוחד אמורים
הדברים בפסקה 'אתה זוכר מעשה עולם' ,שהיא תחילת ברכת זיכרונות בתפילת
מוסף של ראש השנה:
אתה זוכר מעשה עולם  /ופוקד כל יצורי קדם.
לפניך נגלו כל תעלומות  /והמון נסתרות שמבראשית.
 49ילקוט שמעוני ,יונה רמז תקנ; קדרי ,יונה ,עמ'  ;74ילינק ,א,
עמ'  ;99הורוויץ ,עמ'  ;18נדפס שנית :אייזנשטיין ,עמ' .219
 50על פי קדרי ,יונה.
 51ראוי להעיר כי הרחבת תפילת יונה ,ויתרה מכך ,הופעתן
של גרסאות נוספות של תפילת יונה במדרש ,היא דוגמה
לתופעה החשובה של החייאת סוגות שהיו נפוצות בספרות
בית שני במדרש המאוחר ,תופעה המהדהדת בחומרים
נוספים שנסקור בהמשך המאמר .סוגות ישנות־חדשות
אלו מתאפיינות בקול הדובר המובהק שלהן ,בניגוד לאופי
האנתולוגי של הספרות המדרשית התלמודית .בשל קוצר
היריעה נימנע מלהרחיב בנושא חשוב זה ,אך לעת עתה ראו
למשל את תפילת יהושע בספר הישר כא (מהדורת דן ,עמ'
 ,)338 -337וראו דברי דן במבוא שם ,עמ' .18
28

שמעון פוגל ומשה לביא  /פתיחות 'יתברך'

כי אין שכחה לפני כסא כבודך  /ואין נסתר מנגד עיניך.
אתה זוכר את כל המפעל  /וגם כל היצור לא נכחד ממך.
52
הכל גלוי וידוע לפניך ה' אלוהינו  /צופה ומביט עד סוף כל הדורות.
וכן אמורים הדברים בפסקה 'אתה יודע רזי עולם' ,הפותחת את הווידוי של יום
53
הכיפורים ,ושמשפט הפתיחה שלה מוזכר כבר בתלמוד.
אתה יודע רזי עולם  /ותעלומות סתרי כל חי.
אתה חופשׂ כל חדרי בטן  /ובוחן כליות ולב.
54
אין דבר נעלם ממך  /ואין נסתר מנגד עיניך.
בראש ובראשונה ניכר כי הן פתיחת 'יתברך' בחיבור האסכטולוגי והן קטעי
התפילה עוסקים בשבחו של אלוהים על ידיעתו את המתרחש בעולם,
ומדגישים לא רק את ידיעת המעשים הגלויים אלא במיוחד את ידיעת הנסתרות
שבמחשבות בני האדם .בכל אחד מהם משמשת ידיעה זו כהקדמה לנושא
שונה  -בחיבור האסכטולוגי היא קשורה להצדקת המשפט העתידי; בברכת
זיכרונות היא מבליטה את שליטת האל; ובהקדמה לווידוי הנושא הוא ידיעת
מחשבות האדם .על אף ַהדגשים התמטיים השונים ,בסופו של דבר מדובר
בווריאציות על נושא אחד .גם אוצר המילים קרוב למדי  -צורות שונות של
השורשים סת"ר וצפ"ה והתייחסות לאל כיושב על כיסא .הדמיון הלשוני נראה
חורג מהמקור המקראי המשותף 55ומעיד על קרבה גנטית  -אולי סביבה
ספרותית משותפת ואולי השפעה של התפילות המפויטות והנפוצות על
הפתיחה שלפנינו.
גם הפואטיקה הדחוסה והגדושה מחדדת את הקרבה בין החיבורים השונים.
הפואטיקה המשותפת לקטעים מתפילות הימים הנוראים ולפתיחת 'יתברך'
בחיבור האסכטולוגי כוללת חזרות על אותו הרעיון במילים שונות ,אליטרציות,
צורות סמיכות המקבילות זו לזו ,ואפילו הד לחריזה .ככל הנראה גם המבנה
של פסקת הפתיחה היה דומה למבנה של שני הקטעים מן התפילה  -כל משפט
מתחלק לשני איברים 56,שקולים ומקבילים פחות או יותר .מבנה זה אינו ברור
52
53
54
55
56

לשם הנוחות הבאנו כאן את הנוסח המובא אצל גולדשמידט,
ראש השנה ,עמ' .151
בבלי ,יומא פז ע"ב.
על פי גולדשמידט ,יום הכיפורים ,עמ' .7
למשל ירמיה יז ,י-יב; משלי טו ,ג; כ ,כז; תהילים יט ,ז.
על הקשר בין סגנון זה ובין הפיוט הקדום ראו :פליישר ,שירת
הקודש עמ'  .84 -83ההבחנות  -החשובות כשלעצמן  -בין
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בכתב־היד שלפנינו ,בשל מצב השתמרותו ,אולם ההשוואה לטקסטים הדומים
מאוד במדרשים אחרים מסייעת לשחזורו.
הזיקה לתפילת ימים הנוראים מתגלה גם בעצם הופעתה של התפילה
במדרש יונה ,בשל השימוש הליטורגי בספר זה כהפטרת תפילת מנחה של
יום הכיפורים 57.כלומר הקשר התפקודי שהצגנו  -באופן שבו זיהו עורכי
המדרש את האופי הליטורגי של הטקסט והשתמשו בו כתפילה  -מקביל
לעובדה שלטקסט המדרשי שברקע כשלעצמו תפקיד ליטורגי .לא זו אף זו,
היחידה שלנו משמשת גם כפתיחה ליחידת משנה של ילקוט מדרשי אשכנזי
לראש השנה 58,ומתקבל על הדעת כי שיבוץ זה הושפע מהדמיון של היחידה
לתפילות המרכזיות של הימים הנוראים.
אם כן מבחינה תוכנית וסגנונית ניתן לזהות קשר הדוק בין פתיחת החיבור
האסכטולוגי ב'יתברך' ובין התפילה  -והפיוט שכרוך בה לבלי הכר .לקשר
זה מצטרף השימוש באותה יחידה כתפילה  -הפונה אל האל בלשון נוכח -
במדרש יונה .קשרים אלו לשתי סוגות בעלות ממד ביצועי בולט חושפים את
התפקיד של הפתיחה לא רק כיסוד אסתטי אלא גם כיסוד ליטורגי הפותח את
החיבור המדרשי ומשולב בתוכו .בכך הם מעידים על ההתפתחות של נורמות
ביצועיות בתוך ספרות המדרש  -תהליך שאנו מציעים לקשור גם לתמורה
59
שתיארנו לעיל :החריגה בדרכי המבע ועצמאות ההיגדים מהלשון המקראית.
סגנון ליטורגי בפרוזה גבוהה ובין לשון פייטנית של ממש
החודרת ללשון התפילה ,אינן מענייננו כאן.
 57ואכן הורוויץ שיער כי מקומו המקורי של הטקסט הזה היה
במדרש יונה ,וכי הוא יועד ללימוד בזמן המנחה של יום
הכיפורים .ראו :הורוויץ ,עמ'  .18נראה כי הוא הדפיס את
'קרני ראמים' משום שזיהה בו את הפתיחה שהכיר מתפילת
יונה .אף על פי שאין לקבל את ההשערה הזו  -שכן הופעתו
של הטקסט במדרש יונה נראית משנית  -עדיין הצעת הזיקה
בין יחידה זו לבין יום הכיפורים יש בה ממש.
 58סטל ,עמ' יט-כ .זהו כתב־יד אשכנזי מהמאה הארבע עשרה,
כ"י פריז ,הספרייה הלאומית  ;héb.1408אך איחורו היחסי
ואופיו הלקטני של כתב־היד מעלים על הדעת כי לפנינו עדות
לפסקה קדומה ,אולי ממקור מזרחי ,ששובצה מחדש .חיבור זה
קשור קשר הדוק לחיבור שהדפיס ילינק מכ"י לייפציג ,ספריית
האוניברסיטה  B.H. fol. 10וכינה 'פסקתא חדתא' .ראו :ילינק,
ו ,עמ'  ;70-46סטל ,עמ' ה ,הערות  .4-3בחיבור זה מתחילה
היחידה ליום הכיפורים בפתיחת 'יתברך' ('בריך שמיה דקודשא
בריך הוא') גדושה ביותר ,בסגנון המזכיר את לשון הפיוט  -ואת
שימושם של הפייטנים בלשון המקרא .ראו :ילינק ,ו ,עמ' .65
 59חשוב להזכיר בהקשר זה את כ"י ניו יורק ,ספריית בית
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פתיחות 'יתברך' והקשרים שבין תפילה לספרות
ההיכלות
טקסט נוסף מאותה משפחה שעימה נמנות פתיחת 'יתברך' שבחיבור
האסכטולוגי ותפילת ימים נוראים ,נמצא ב'מעשה מרכבה' ,אחד החיבורים
של ספרות ההיכלות .בחיבור זה אנחנו מוצאים תפילה שמלמד ר' עקיבא
לר' ישמעאל:
את'[ה] יודע רזי עולם וחוקר חכמות ודרכי נסתרות.
מי דומה לך בוחן לבות וחוקר כליות ומבין מחשבות.
60
אין כל דבר נעלם ממך ואין נסתר מנגד עיניך.
הטקסט הזה אינו חלק מהרצף התיאורי של 'מעשה מרכבה' :הוא מושם בפני
הדמויות במסגרת הסיפורית  -הרופפת והמורכבת  -של החיבור ,והן מבצעות
אותו כמתבקש מתפילה .הטקסט הזה ממחיש את המשמעות התפקודית של
תפילה ,ומזמן אפשרות להרהר על האופן שבו הקשר שבין לשונות תפילה
ליסודות ביצועיים המשולבים במדרש משתלב במערכת הקשרים הסבוכה שבין
61
ספרות ההיכלות לספרות הליטורגית.

המדרש לרבנים  ,ENA 2698.17–18אשר השגחנו בו סמוך
להשלמת מאמר זה .קטע גניזה זה כולל טקסט ארוך ומפורט
הקרוב הן מבחינה תמטית ,הן מבחינת סגנון ואוצר מילים
לחומר שעסקנו בו כאן .כתב־היד מנוקד כולו ,ונראה שהדבר
מלמד כי הטקסט נועד לשימוש .עם זאת מצבו החלקי של
כתב־היד אינו מאפשר לקבוע מסמרות באשר לתפקידו .אנו
מקווים להתעמק בקטע זה ולאתר חומרים נוספים דומים לו
בהמשך.
 60שפר ,548§ ,עמ'  ;204ולפניו :שלום ,עמ'  .104הציטוט כאן על
פי כ"י ניו יורק ,ספריית בית המדרש לרבנים  .Ms. 8128וראו:
שוורץ ,עמ'  .117 -116לטענת שוורץ התפילות שב'מעשה
מרכבה' הן מקור קדום ששולב בחיבור של ספרות היכלות.
ראו :שם ,עמ'  ;223 -211ועל הקטע הנדון :שם ,עמ' .218
 61זיני סקר נושא זה לכל אורך עבודת הדוקטור שלו .ראו במיוחד
סקירת הספרות :זיני ,עמ'  ;32 -30וסיכום הנושא :שם ,עמ'
 .317 -315ראוי להעיר שבצד הקשרים העתיקים והעמוקים
שבין ספרות ההיכלות לליטורגייה ,יש לתת את הדעת על
התעצמות הזיקה ביניהן בחומר שמן הגניזה ,כפי שתיאר
זאת  -בהקשר אחר  -שקד .ראו :שקד ,עמ' .207
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נוסף על פתיחת החיבור האסכטולוגי ,הכוללת כמה צירופי לשון ייחודיים
המוכרים מספרות ההיכלות 62,יש עוד קשרים בין פתיחות 'יתברך' ובין המרחב
התוכני והסגנוני המשותף לתפילה ולפיוט ולספרות ההיכלות .קטעי תפילת
הימים הנוראים שהבאנו לעיל עוסקים בהרחבה במתח שבין צפיית האל בעולם
ובין היעלמותו והסתרתו ,ונעשה בהם שימוש בפעלים מהשדות הסמנטיים
האלו .הקשרים של פתיחות 'יתברך' למרחב של התפילה ,הפיוט וספרות
היכלות משתקפים גם בחיבור שבכ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה
 63.Or. 1080 13.4חיבור זה כולל דרשה שלמה החותרת אל הרעיון שהצדיקים,
ישראל ואף הגרים יכולים להוסיף לכוחו של האל ,ואילו הפתיחה העצמאית,
הקרבה הלשונית לספרות ההיכלות ראו גם :סטל ,עמ' ו,
 62על ִ
הערה  .10על הזיקה המורכבת בין ספרות ההיכלות ל'אותיות
דר' עקיבא'  -שקשור לחיבור מדרשי־אסכטולוגי  -ראו :דן,
עמ'  .1042-1035מעניין במיוחד הביטוי 'רוזני תבל' .ראו
לביטוי זה ב'מסכת היכלות' שפרסם ילינק ,ב ,עמ'  ;41ראו
עוד :שפר וריג ,עמ'  ;614קטע הגניזה הפיוטי בכ"י ניו יורק,
ספריית בית המדרש לרבנים ( ENA 2698.17–18לעיל הערה
 .)58השוו :אותיות דר' עקיבא ,אות א ואות ק (והשוו הנוסח
שפרסם ורטהיימר ,ב ,עמ' שמג ,שצא) .יש לתת את הדעת
לשימוש בביטוי זה בתיאור הכתרתו של יהושע על ידי משה
ב'פתרון תורה' ,טקסט רב עניין שמצד אחד משקף זיקה ברורה
לענייני מלאכים והיכלות ומצד אחר נטוע ככל הנראה במציאות
של מינוי הגאונים .ראו :פתרון תורה ,וילך (מהדורת אורבך,
עמ'  ;)295פוגל ,עמ'  .184זיני התייחס לחזרתה של המילה
המקראית תבל  -במקום עולם ,הרווחת בספרות חז"ל -
ללשון ההיכלות .ראו :זיני ,עמ'  .220עוד נעיר כי הביטוי 'רוזני
תבל' נמצא במזמור דמוי תהילים מן הגניזה המועתק בכ"י
סנקט פטרבורג ,הספרייה הלאומית ,אנטונין ,B 798 ,ושפורסם
לראשונה על ידי הרכבי כבר בראשית המאה העשרים .ספראי
ופלוסר העריכו כי המזמורים הם מתקופת הבית ,ואילו פליישר
ראה בהם שירה פסידו־מקראית ,לכל המוקדם מפרס מן המאה
התשיעית .ראו :ספראי ופלוסר ,עמ'  ;90פליישר ,שירה עברית.
בפרסום עדכני של כתב־היד ביסס סטק את הטענה בדבר
קדמות הטקסט ,לאור ניתוח לשוני מקיף .ראו במיוחד :סטק,
עמ'  ;145 ,21-1הביטוי 'רוזני תבל' נדון שם בעמ'  .86בהקשר
זה יש לשוב ולתת את הדעת על תפילת יהושע שבספר הישר
כא (לעיל הערה  ,)51שגם בה מופיע ביטוי זה ,ושוב בתיאור של
ביצוע ליטורגי בתוך טקסט ספרותי.
 63נדפס לראשונה :ורטהיימר ,א ,עמ' קפ-קפג  -ורטהיימר
כינה את החיבור 'מדרש יתברך'; פורסם שנית ,בשיבושים:
אייזנשטיין ,עמ' .251
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והרחבה במיוחד ,של הדרשה מתמקדת בשאלות של השגחת האל וידיעתו.
אף שגם בפתיחה זו מתקיימת הפואטיקה של עצמאיות ההיגדים ביחס לפסוקי
המקרא ,כאן המקראות מסורגים בין הקביעות ואינם מופיעים כרצף מנותק:
יתברך שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא שהוא חי וקיים
לעולם ולעולמי עול'[מים] .וכן הוא אומר 'ואולם חי אני' (במדבר ד ,כא)
ואומר '[ו]ה' אלהים אמת' (ירמיה י ,י) .רואה נולדות ויודע מה שעתיד
ליהיות דכ' 'מגיד מראשית אחרית' (ישעיה מו ,י) [ ]...אלוה לא היקדימו
אנוש לא היביטו חיות לא שרוהו חיים לא הכירוהו .מתעלם ומסתתר מעין
כל חי [ ]...מתעלם ומתנשא מיתהדר משתבח מתהלל וברוב עלילותיו מעלל
[ ]...הנערץ בסוד קד'[ושים] ,הנקדש בשפל ,הנכבד בשפר ,הנישא ברמים,
הנגבה במרומים ,הנאור בסביביו ,הנאזר ב[גבו]רה ,הנהדר במלכותו.
ממשלתו לעד ,נצחו בכל דוק ,תקפו לנצח חיסנו סל'[ה] זיכרו לדור [ ]...עדי
עד ,דרו בקודש.
אוצר המילים כולל התייחסויות רבות לגילוי והסתרה ,לצפייה וידיעה .היחידה
הגדושה במיוחד שמתחילה במילים 'הנערץ בסוד קדושים' עוסקת כולה
בענייני העולמות העליונים .מבחינה תוכנית וסגנונית נראה שיש למקם את
הטקסט הזה ,הפותח דרשה ,באותו מרחב סבוך שבו נפגשים ספרות ההיכלות,
הפיוט והספרות הליטורגית.
פתיחות 'יתברך' ורשויות
לאחר שהתמקדנו בפתיחות 'יתברך' שלשונן קשורה באופן משמעותי ללשונות
המוכרות מהתפילה ,נעסוק בסעיף זה בפתיחות 'יתברך' הצמודות לרשויות
למדרש או לדרשה; רשויות אלו קושרות בין הטקסט לקהל נמענים  -מאזינים
או קוראים  -ולמערכות חברתיות על ההייררכיות הכרוכות בהן 64.הצמדת
פתיחות 'יתברך' לרשויות אלו היא ביטוי נוסף למגמה של הפתיחות להטמיע
בטקסט המדרשי ,שבמקורו הוא אנונימי וקולקטיבי ,ביטויים ספרותיים
הלקוחים מהממד הביצועי ,ובכך להעניק לחיבור המדרשי ביצועיות.

 64ראו למשל היחסים בין ראשי ישיבות בבל בסיפור רב נתן
הבבלי (מהדורת נויבאואר ,ב ,עמ'  ;)83על תפקידם ומקומם
של החכמים ראו :גרנט ,עמ'  ;90 -88ראו גם המובאות במאמרו
של פרשל.
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הזיקה הליטורגית של סוגת הרשות שלפני דרשה  -סוגה שטרם נדונה
65
כראוי במחקר  -עולה מתוך השוואה לפיוטי הרשות ,המתפקדים בתפילה.
חרף הקושי לראות במגוון הרחב של פיוטי הרשויות סוגה מהודקת אחת,
הרי בפייטנות המזרחית תפקיד הרשויות תמיד להקדים יחידות החורגות
ומתרחקות מנוסחי הקבע 66.בדומה לכך כאשר אנו מוצאים רשות בראשית
מדרש או דרשה  -שכמובן אין בהם חלוקה בין נוסח קבע ובין יצירה משתנה -
יש לראות בה סימון חשיבות ומשיכת תשומת הלב .למעשה אם מתייחסים אל
הדרשה כאל מרכיב המבוצע בתוך רצף הפעילויות הליטורגיות בבית הכנסת,
ניתן לראות גם בה נקודת התרחקות מן הקבע במהלך התפילה .מבחינה זו
תפקיד הרשויות עולה בקנה אחד עם התפקיד של פתיחות 'יתברך' המזווגות
להן :הן מסמנות נקודות מעבר תפקודי בין הליטורגייה המובהקת לבין
הלימוד המשולב בליטורגייה .כפי שהן מופיעות לפנינו בכתב ,הן מייצגות
את העברתו של המהלך מהקשרו הביצועי אל התיעוד הכתוב .השילוב הזה
משיב אותנו לציר המרכזי של טענתנו במאמר :פתיחות 'יתברך' הן חלק
מתהליך העמקת הזיקה בין הליטורגייה  -ובכלל זה פיוט  -ובין ספרות
מדרשית ,תהליך שהתבטא בחידוד היבטים ביצועיים בטקסט הכתוב .סביר
גם סביר ,אף שאין הדבר ניתן להוכחה ,כי מהלך זה הורתו בהקשרי ביצוע
בפועל  -ביצוע הדרשה הונכח במרחב הציבורי שבו התנהלה התפילה ,והיא
שולבה בציר הזמן הרצוף של התפילה.
דוגמה מובהקת לתופעה זו תשמש לנו האנתולוגיה שבכ"י אוקספורד,
בודליאנה  67.Heb. d. 47.36-39זהו כתב־יד אקלקטי ,המביא זה בצד זה אוסף
סיפורי פלאים ,פרקי רבי חנינא בן דוסא 68,שאילתא לחנוכה ,פיוט ורשות
ארמיים וקומפוזיציה מדרשית ארוכה בשבחי האל וחשיבותה של גמילות

65

66
67
68
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ראו לעת עתה דבריו הכלליים של פרשל וההפניות המועטות
אצל :גרנט ,עמ'  ,89 -88הערה  .44גרנט התייחס לקטעי
הגניזה של רשויות ארמיות להפטרות שפרסם קליין ,עמ'
( 176 -167בעקבות האזכורים של נוסחים אירופיים על ידי
צונץ ,הפיוט) ולרשויות שפרסמו יהלום וסוקולוף ,עמ' -274
 .279ראו גם :ברגר ,עמ' לג.
פליישר ,פיוטי הרשות ,במיוחד עמ' .360
לפרסום חלק מכתב־יד זה ראו :לוין ,שאילתא לחנוכה; דשא,
ז ,עמ' רנא-רנה.
אנו מקווים כי בעתיד הקרוב יפורסם דיונו של יובל הררי
בכתב־יד זה.
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חסדים 69.קומפוזיציה מדרשית ארוכה זו כוללת שתי רשויות ואת גוף היחידה
70
הדרשנית ,שתחילתו פתיחת 'יתברך' וסיומו המטבע 'אמן כן יהי רצון'.
הרשות הראשונה בכתב־היד היא בקשת רשות מהאל; היא מחורזת,
מסודרת באקרוסטיכון אלף־בית (המגיע עד האות טי"ת) ,וסגנונה גדוש למדי.
כמו בפתיחות 'יתברך' שהבאנו לעיל יש כאן רצף היגדים בשבחו של האל,
בשבח שליטתו על העולם שברא וידיעתו את המתרחש בו והדגשה על בחירת
ישראל ,ואף ניכר דמיון סגנוני בין הרשות לבין יחידות 'יתברך' מקטעי גניזה
אחרים 71.חשוב במיוחד הקשר התמטי לפתיחות קודמות שתיארנו  -הנוכחות
המשמעותית של כינויים העוסקים ברקיעים ובכיסא:
עמקות ואטוּ מים .דובר
מרשות אדון העולמים .בורא פינות הדומים .גולה ֻ
72
מישרים מפציח ִאלמים .הודו ִּכסה מרומים .זן ברחמיו שבעים אֻ מים .חיבב
וחדשם והנחילם שלש מאות ועשרה
ובחר מכולם חבלים נעימיםִ .טהרם ִ
עולמים .דהכין כתוב 'להנחיל אֹהבו יש ואֹצרותיהם אמלא' (משלי ח ,יב).
למרות המסגרת הספרותית השונה מזו של פתיחות 'יתברך' ,הקשרים התמטיים
מבליטים את הדמיון בין תפקיד הרשות לתפקיד פתיחת 'יתברך' בתוך המארג.
שני סוגי הטקסטים הם יחידות לא מדרשיות המשולבות בטקסט המדרשי
ומשמשות לפתיחתו ,כלומר הן פונות אל נמען הטקסט ודורשות את תשומת
ליבו באמצעות יצירת הקשר תיאולוגי בסגנון מוגבה.
הרשות השנייה מעבירה את הפנייה מן האל אל קהל ,שהוא הנמען של
הטקסט המדרשי־דרשני ,ותשומת ליבו נתבעת כאן .הפתיחה משרטטת מערכת
חברתית שבה החכמים ותלמידיהם עומדים בראש ההייררכייה:
69

70

71

72

היחידות השונות מוצגות בכתב־היד כיחידות ספרותיות
נפרדות ,ובסיום כל יחידה השאיר הסופר רווח עד סוף
השורה .הפיוט הארמי והרשות הארמית מופרדים כך זה מזה
ומן הקומפוזיציה המדרשית ,אולם על פי תוכנם וסגנונם
ייתכן כי הם קשורים לה ,ועניין זה זוקק בירור נוסף.
קומפוזיציה מדרשית זו קטועה בכתב־היד ,שכן חסר בו
(לפחות) דף אחד .סיפור מעשי החכמים מופיע רק מאמצעו
בדף האחרון ,וניכר בו הסגנון הסיפורי המאוחר המאפיין
קבצים כגון 'מדרש עשרת הדיברות' ו'סיפור יפה מן הישועה'.
המטבע החותמת 'אמן כן יהי רצון' מחזקת את הערכתנו
שהסיפור הוא חלק אינטגרלי (ואחרון) של הדרשה במלואה.
למשל פתיחת המדרש בכ"י אוקספורד ,בודליאנה Heb. d.
 ;64.80כ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה  ;T-S C1.68כ"י
קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה .T-S C2.11
אולי צריך להיות' :חובב'.
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ומרשות חכמים וזקנים ותלמידים היושבים בכאן ושאר כל הקהל הקדוש
הזה עדת ישראל .המתקבצים לשמע דת הנתונה על יד יקותיאל .וכן יהי
רצון מלפני האל .שיביא בימיכם גואל .הקרוי מנחם בן עמיאל .ויבנה
בימיכם קרית אריאל .ותזכו לשמוע תורה חדשה מפי זרובבל בן שאלתיאל.
ויחזיר בימיכם משמרות שהעמיד דוד ושמואל .ותזכו לבשורות חזיון
דניאל .עת יעמוד השר הגדול מיכאל .ככת'[וב] 'בעת ההיא יעמֹד מיכאל
השר הגדול העומד' וגו' (דניאל יב ,א).
הרשות השנייה מבהירה לחלוטין את ההקשר הביצועי  -כתכונה ספרותית ,לא
בהכרח כתיעוד היסטורי  -של המארג המדרשי שלפנינו .הטקסט מצייר את
עצמו כאילו הוא מבוצע בפני קהל מגוון ,הכולל את החכמים ואת תלמידיהם
וציבור רחב שבא לשמוע דברי תורה; הוא פונה אל כל הקהל הזה בכינוי 'קהל
73
קדוש' ,ומאחל להם לקחת חלק בגאולה העתידית.
אין בידינו להכריע אם המרחב המדומיין שנמצאים בו יחד חכמים,
תלמידים והקהל הקדוש כולו הוא מרחב בית הכנסת או מרחב הישיבה באירועי
כלה או דומיהם שבהם הגיע לישיבה גם הציבור הרחב .מכל מקום מבחינת
המרחב הטקסטואלי הטקסט שלפנינו מוביל מן הרשות ,סוגה המנכיחה את
הפיוט והתפילה ,אל פתיחת 'יתברך' ,המופיעה כאמור לאחר הרשויות .פתיחת
'יתברך' זו מורכבת משבחים הדומים מאוד לשבחים שראינו בפתיחות אחרות
ומפסוקים שנועדו לתקפם .הפתיחה ממשיכה את מגמתן של הרשויות בכך
שהיא נוקטת גוף ראשון רבים ,באופן הכולל יחד את הדובר וקהלו:
ראשון דברנו ופתחון פינו חייבין אנו להתחיל בשבחו שלהקב"ה יתפאר
שמו ויתעלה זכרו שהוא ראשון והוא אחרון דכת'[יב] 'כה אמר ה' מלך
ישראל וגֹאלו ה' צבאות אני ראשון ואני אחרון ומבלעדי אין אל'[הים]'
(ישעיה מד ,ו)' .ראשון' עד שלא היה העולם ו'אחרון' אחר כל הדורות
'ומבלעדי אין אל[ה]ים' להמית ולהחיות .ואין סוף לשבחו ולגדולתו.
מה דוד שכתוב בו 'בשפתי ִספרתי כל משפטי פיך' (תהילים קיט ,יג)
תהלתו' (שם קו ,ו) ואנו על אחת
אמר 'מי ימלל גבורות ה' ישמיע כל ִ
כמה וכמה.
השימוש בגוף ראשון וההתייחסות המפורשת להיות הפתיחה ב'יתברך' ראשית
הטקסט מלמדים כי למעשה הרשויות והפתיחה משמשות באותו תפקיד
 73הטקסט של הדרשות הארמיות שפרסם וידר ,שלוש דרשות,
כולל פנייה אל הקהל בלשון 'קהלה קדישה'.
36

שמעון פוגל ומשה לביא  /פתיחות 'יתברך'

וממלאות את אותם הצרכים :משיכת תשומת הלב של הנמענים ,סימון הטקסט
העוקב כחשוב וייחודי והקניית הקשר תיאולוגי לטקסט המדרשי.
מערכת הקשרים בין הרשויות ובין פתיחות 'יתברך' חושפת לא רק מכנה
משותף  -שתי צורות כתובות שמשקפות נורמות שמקורן בדרשה לפני
קהל  -אלא גם את הזיקה המהותית בין פתיחות 'יתברך' ובין הפיוט .זיקה זו,
יש להדגיש ,לא בהכרח נובעת מן התהליך ההיסטורי של התפתחות פתיחות
'יתברך' ,אלא היא תוצאה של הדמיון בין התפקידים של שתי הסוגות במסגרת
הספרות המדרשית המאוחרת.
במדרש
למצוא
נוכל
האלו
התפקידים
דוגמה מרשימה לקרבת
דו־לשוני
נדיר שנשתמר בקטע הגניזה בכ"י לונדון ,הספרייה הבריטית Or. 5559C.
 74.50-47חלק כתב־היד ששרד לפנינו הוא מדרש על הפסוקים הראשונים של
תהילים יט ,אלא שכל יחידה בו מופיעה תחילה בעברית ואחר כך  -בהרחבת מה
76
או בעיבוד קל  -בערבית־יהודית בכתיב פונטי קדום 75.זוהי תופעה ייחודית,
המעלה על הדעת את התרגום בשעת קריאת התורה או לכל הפחות את כתבי־
היד שבהם מופיעים תרגומי המקרא לארמית או לערבית־יהודית  -פסוק מקרא
ולאחריו הפסוק בשפת היעד של התרגום 77.בצורת כתיבה זו משתקפים אופן
הביצוע של התרגום בפועל  -כפי שהוא מתקיים עד היום בכמה מקהילות
תימן בקריאת התורה  -ואופייה של סוגת התרגום כטקסט שנשמר ובוצע בעל־
פה 78.אם כן זו דוגמה נוספת לרלוונטיות של העולם הליטורגי להתהוותן של
הפתיחות המדרשיות ב'יתברך'.
כתב־היד מתחיל בפתיחת 'יתברך' ,שכמו רבות מהפתיחות שהבאנו עוסקת
בידיעת האל ובשליטתו על העולם ,ולאחריה תרגום ערבי ופיתוח מדרשי
קצר שלה .הפתיחה הבאה בכתב־היד מזכירה בלשונה את פתיחת 'יתברך'
74
75
76

77
78

סדרם הנכון של דפי כתב־היד.49 ,50 ,47 ,48 :
תודתנו למר משה גן־צבי ולד"ר עבדאלנאצר ג'בארין ,שסייעו
בניתוח דרשה זו.
על ייחודיות התופעה של מדרש ותרגום אפשר ללמוד
מהשוואה לכ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה ,T-S C1.68
שבו פתיחת 'יתברך' בתוך רצף פתיחות בעברית ובערבית,
שכל אחת מהן עומדת בפני עצמה .ראו :מאן ,המקרא בבית
הכנסת ,א ,עמ' נט-סא.
ראו למשל את קטע הגניזה הארוך כ"י ניו יורק ,בית המדרש
לרבנים .ENA 2107
פראד הצביע על דוגמאות לאופי האוראלי של התרגום
בתקופת המשנה והתלמוד .ראו :תוספתא ,בבא מציעא ב ,כא
(מהדורת ליברמן ,עמ'  ;)70בבלי ,קידושין מט ע"א.
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מן האנתולוגיה בכ"י אוקספורד שנדון לעיל ,ואף היא מתפקדת כעין רשות,
בהצהירה על החובה לפתוח בשבחי האל ,היינו ב'יתברך' ,לפני הפנייה אל
המעשה המדרשי:
תחילת דברינו ועניין אמרינו והגיון לשונינו ופיתחון פינו ורחישת לבבינו
ודיב[רי] שפתינו חייבים אנחנו להגדיל ולהאדיר ולהעצים בשבחו שליוצרינו
שבראנו כרוב רחמיו וכגודל חסדיו בעת 79שהיתה הגיגה 80לנו.
אם כן הפתיחה ב'יתברך' והרשות לא רק משקפות את אותן נורמות ספרותיות
שמקורן בדרשה המבוצעת לפני קהל ,אלא גם חולקות את אותו תפקיד קונקרטי
של פתיחה ומיקוד .תפקיד זה ,נוסיף ונטען ,הוא למעשה חלק מהתפתחות
והתגבשות של קול הדובר ביצירה המדרשית ,גם אם בשלב זה של תולדות
ספרות המדרש היה זה קול מוסווה וסמוי.
לסיום דיון זה נזכיר את כ"י ניו יורק ,ספריית בית המדרש לרבנים ENA
 .2888.42-43בקטע גניזה זה באות בזו אחר זו פתיחת 'יתברך' ,יחידה פיוטית
ודרשה בערבית־יהודית המתחילה ב'תבארך' 81.מקומו של הפיוט במארג זה
82
מזכיר את תפקידן של הרשויות הסמוכות לפתיחות 'יתברך' שדנו בהן כאן.
79
80
81

82
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אולי צריך להיות' :מעת'.
קשה לקבוע את פירושה של מילה זו .בספרות הפיוט 'הגיגה'
משמשת לרוב כשם פעולה ,בעיקר במובן דיבור.
גם הילקוט המזרחי 'פתרון תורה' ,שכל פרשה בו נפתחת
בפיוט ,כולל שתי דוגמאות לזיווג בין פיוט פתיחה  -אומנם
לא רשות  -ובין פתיחות 'יתברך' גדושות ועצמאיות .ראו:
פתרון תורה ,עמ' ( 55אחרי מות)( 306 ,האזינו) .בשתי פרשות
משולבות יחידות 'יתברך' בגוף המדרש .ראו :שם ,עמ' 214
(פנחס)( 131 ,נשא) .על היחס בין הפיוטים ובין הילקוט ראו
במבואו של אורבך :פתרון תורה ,עמ'  ;107וראו גם :אלוני;
פליישר ,ציונים .בהקשר זה יש לציין גם את פיוטי הפתיחה
של הפרשות במדרש הגדול ,הפותחים ברשות ,ובחלקם,
במיוחד בספר בראשית ,היחידה השנייה פותחת ב'יתברך',
ואף אלו שחסרים לשון זו קרובים בתוכנם לפתיחות 'יתברך'.
אפשר כי הממצאים הספרותיים הפזורים הללו אינם אלא
קצה הקרחון הספרותי של שגרת ביצוע דרשני במזרח.
יתר על כן ,פיוט זה מסודר על פי סדר אלף־בית ,ועובר משבחי
האל לבקשות הגנה על ישראל .מאחר שהחריזה בפיוט היא
לכל ארבעה בתים ,נצרכים שני בתים נוספים  -האחד חוזר אל
האות יו"ד וקושר את הפיוט לפסוק הפתיחה של היחידה כולה
(תהילים עב ,ג) ,והשני כופל דווקא את האות רי"ש 'רשות נתן
לשעשעם' .נדמה כי השימוש דווקא במילה 'רשות' מעיד גם על
תפקיד הפיוט במארג הסבוך והמגוון של דרשה זו.
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'הקול/הכל' :פתיחות 'יתברך' ופסקת הפתיחה
לקריאת התורה
על האופן שבו פסקאות 'יתברך'  -גם במדרשים  -ממלאות תפקיד של פתיחה
ומיקוד המקביל לזה של הרשות בספרות הליטורגית נוכל ללמוד מפתיחה
לקריאת התורה בכמה קטעי גניזה של סידורים 83.החשוב שבכתבי־היד האלו
הוא כ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה  ,T-S NS 123.119שפורסם
הפסקה הרלוונטית לדיוננו:
חלקית על ידי וידר ואנדריאס לנרד 84.הינה ִּ
הקול יתגדל ויתקדש [ויתבר]ך ויתרומם שמו שלמלך מל[כי המלכ]ים
ות ָּגלה מל[כותו ...פ]ליטתינו
ברוך הוא בעול[ם ]...כרצונו וכרצון יר[איוִ ]...
ופליט[ת ]...וברצון מל[פניו]...
נוסח שלם יותר נמצא בכ"י אוקספורד ,בודליאנה :Heb. d. 25.14
הכול יתגדל ויתקדש ויתברך ויתרומם ויתנשא שמו של מלך מלכי המלכים
הקב"ה בעולמות שברה ,העולם הזה והעולם הבא כרצונו וכרצון יראיו
ותראה מלכותו עלינו במהרה ויחון פליטת
וכרצון כל בית ישראלִּ .ת ָּגלה ֵ
עמו ישראל בחן בחסד ברחמים וברצון ואמרו כל העם אמן.
כשם שמצאנו לעיל את פתיחת 'יתברך' בנקודת הפתיחה של הדרשה ,נקודה
שבה עברה ההתרחשות בבית הכנסת מן התפילה אל העיון במקרא ,כך אנו
מוצאים עתה יחידת 'יתברך' בנקודת מעבר ליטורגית ,מן התפילה עצמה אל
פעולה שיש בה פן לימודי המובחן מן הפנייה אל האל המאפיינת את התפילה.
כאן מדובר בקריאת התורה ,ובדוגמאות שהבאנו לעיל באה פתיחת 'יתברך'
לפני שינון ליטורגי של משניות ולפני דרשה .כפי שהסביר וידר ,המילה 'הקול'
(בקטע הראשון) היא קריאת פתיחה 85,שאמורה למשוך את תשומת הלב של
הקורא .עם הזמן השתבש המונח לצורות 'הכול' או 'על הכול' ,המופיעות
בקטע הגניזה השני ובכתבי־יד אירופיים .תהליך זה מעיד מן הסתם לא רק על
רצונם של מעתיקים לתקן כביכול ביטויים בלתי מוכרים ,אלא גם על תפקיד
האוראליות והביצוע במסירה ובשיבוש.
 83כתבי־יד שכוללים חלק מן הטקסט הזה הם כ"י קיימברידג',
ספריית האוניברסיטה  ;T-S AS 103.3+T-S AS 103.149כ"י
קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה .T-S NS 123.80
 84וידר ,חמישה נושאים ,עמ' ( 89עמ'  ;)193לנרד ,עמ' .66 -65
 85וידר ,נוסח העמידה ,עמ' קכא-קכב (עמ'  ;)90 -89וידר,
חמישה נושאים ,עמ' ( 90 -77עמ' .)195 -181
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כשעסקנו לעיל במדרש ובדרשה מצאנו טקסטים כתובים שיסודות צורניים
של הביצוע בעל־פה חדרו לתוכם .לעומת זאת כאן לפנינו טקסט כתוב בסידור
שיש לו גם תפקיד כהוראות ביצוע של הליטורגייה ,כלומר הקריאה 'הקול!'
משקפת את המציאות שהסידור מבקש ליצור בבית הכנסת.
חשוב מכך ,וידר הצביע על הופעתה של אותה קריאה' ,הקול!' ,בראשיתה
של הפתיחה לדרשה הארמית שהבאנו לעיל 86.יש בכך לחדד את הזהות
התפקודית בין הסוגים השונים של ההקדמות לטקסט שכרוכות זו בזו  -רשויות,
'הקול!' ו'יתברך' .זהות תפקודית זאת נוצרה באמצעות טשטוש הגבולות בין
הספרות הליטורגית וכליה הצורניים ובין ספרות המדרש והדרשה .פתיחות
'יתברך' מופיעות לעיתים יחד עם 'הקול!' ועם רשויות .לכן בצד הקשרים
הלשוניים והתוכניים לליטורגייה ,שתוארו בחלקו הראשון של מאמר זה ,יש
להתייחס גם לזהות התפקודית של יחידות הפתיחה האלו .שתי מערכות הדמיון
האלו מחזקות את הבנתנו שפתיחות 'יתברך' הן חלק מתהליך  -המשתקף
בגניזה  -שבו נפרץ המעטה של אנונימיות וקולקטיביות המכסה ברגיל את
ספרות המדרש והדרשה לטובת מרכיבים של ביצוע ,המטרימים את הרעיון
של מחבר ודובר.
'על הכול' בסידור האשכנזי
פתיחות 'יתברך' המוקדמות ביותר מוכרות לנו מן הגניזה הקהירית ומספרות
המדרש והילקוטים המזרחית ,דוגמת 'פתרון תורה' ,אך הן מצויות גם בכתבי־
יד אירופיים של מדרשים 87.קשר זה מדגיש עד כמה סבוך היה התהליך של
שינוי מרכז הכובד של התרבות היהודית בימי הביניים ואת ההכרח ללמוד את
שני הקורפוסים האלו זה בצד זה.
במקרה של יחידת 'הקול ,יתגדל [ ']...הזיקה לנוסחים האירופיים של
התפילה חשובה במיוחד ,משום שבסידור האירופי לשבת וליום טוב נשמרה
גרסה מורחבת של הטקסט הזה 88.בעדי נוסח אלו ,כמו במקבילה ממסכת
 86וידר ,שלוש דרשות ,עמ' ( 35 -30עמ' .)525 -520
 87ראו למשל המצוטט לעיל ממהדורותיהם של ילינק; סטל;
קדרי ,יונה.
 88ראו למשל סדר הוצאת ספר תורה לשבת בסידור 'עבודת
ישראל' :בער ,עמ'  ;224וכן :גולדשמידט ,ראש השנה ,עמ' 134
ומה שכתב במבואו עמ' כד .כאן מצוטט על פי כ"י אוקספורד,
ספריית קורפוס כריסטי  ,133כהעתקתו ב'מאגרים  -מפעל
המילון ההיסטורי' ( http://maagarim.hebrew-academy.org.
 .)ilבאוספי הגניזה נמצא נוסח זה בכ"י אוקספורד ,בודליאנה
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סופרים 89,בולטים תפקידה של היחידה והדמיון הסגנוני שלה לפתיחות
'יתברך' .כמו בקטעי הגניזה שנדונו בסעיף הקודם ,היחידה מופיעה אחרי
פסוקי 'רוממו' (תהילים צט ,ה ,ט) ,כלומר בנקודה שבה יכלה להופיע גם רשות
לקריאת התורה ,שלדעתנו שימשה לאותה תכלית 90.וזו לשון היחידה:
על הכל יתגדל ויתקדש וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא שמו של מלך
מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא .בעולמו שברא העולם הזה והעולם הבא.
כרצונו וכרצון כל יריאיו וכרצון כל עמו בית ישראל.
כמו בקטעי הגניזה ,בולטים כאן הדמיון ל'יתברך' והזיקה לקדיש .יותר מכך,
בסידורים האירופיים ,שלא כבנוסח במסכת סופרים ,רצף הפעלים הגדוש
בפתיחה נמשך לסדרת תארים שחלקם מתייחסים לשבחים כללים של האל
וחלקם מתייחסים ,ממש כמו רבות מפתיחות 'יתברך' שהבאנו לעיל ,לרקיעים
91
העליונים ,וסגנונם מעלה על הדעת את ספרות ההיכלות והמרכבה:
צור כל העולמים ,אדון כל הבריות ,אלוה כל הנפשות ,היושב במרחבי
מרום ,השוכן בשמי שמי קדם ,קדושתו על החיות וכן קדושתו על כסא
הכבוד.
 ,Heb. d. 38.1–49עמ'  .39 -38לסקירה נרחבת של מצאי תפילה
זו בנוסחי התפילה השונים ראו :לנגר ,עמ' קד ,הערה  .19בכ"י
לונדון ,הספרייה הבריטית ( Or. 1067סידור ספרדי מן המאה
הארבע עשרה או החמש עשרה המשלב חומר מסדר רב עמרם)
הּפסקה הזאת כתחליף קדיש ליחיד ,משולבת בפסקאות
באה ִ
מספרות ההיכלות ,ונראה כי חיבור זה נבע מהרושם לזיקה
בין הסוגות .וראו :סץ ,נספחות ,עמ'  .192 -190בסידור ספרדי
נוסף ,כ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה ,Or 1080 10.2
נזכר טקסט זה גם בחול (מכונה 'הכל') וגם בשבת בשחרית
ובמנחה (שם הוא מוזכר כ'על הכל') ,אלא שבהופעות אלו אין
ציטוט מלא של הנוסח ,ואיננו יודעים אם הרמז הוא לנוסח
הקצר שצוטט כאן מן הגניזה או לנוסח הארוך.
 89מסכת סופרים יד ,יב (מהדורת היגר ,עמ'  .)259הנוסח שם
קצר יותר ,ואפשר כי הנוסח הקטוע שהגיע לידינו מן הגניזה
היה קרוב אליו יותר מאשר לנוסחים האירופיים .אולם
הגרסאות הרחבות יותר ממשיכות את אותן המגמות שבאות
לידי ביטוי בחלק הראשון .ראו להלן.
 90השוו למשל :מחזור ויטרי ,עמ'  .596וראו גם סדר הוצאת ספר
תורה במסכת סופרים יד (מהדורת היגר ,עמ' .)260 -259
 91ראו למשל השימוש בביטוי 'מרחבי מרום' ב'מעשה מרכבה':
שפר ,582§ ,עמ'  ;220ולפניו :שלום ,עמ'  .114 -113אך השוו
נוסח ליטורגי המובא בירושלמי ,ברכות א ,ד (ג ע"ד; טור ;)10
וראו :זיני ,עמ' .264
פעמים ( 162תש"ף)
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לאחר השבחים האלו ,העומדים בפני עצמם ואינם נדרשים למקראות ,באה
חטיבה שלישית ובה לסירוגין ייחולים אסכטולוגיים ופסוקים המובאים
כראיה להם:
ובכן יתקדש שמך בנו ה' אלוהינו לעיני כל חי ,ונאמר לפניו שיר חדש.
ועלזו לפניו'
ככתוב 'שירו לאלוהים זמרו שמו סֹלו לרוכב בערבות ביה שמו ִ
(תהילים סח ,ה) .ונראהו עין בעין בשובו אל נָ וֵ הו ככתוב 'כי עין בעין יראו
בשוב ה' ציון' (ישעיה נב ,ח) ונאמר 'ונגלה כבוד ה' וראו כל בשר יחדיו כי
פי ה' ִ ּדבר' (שם מ ,ה).
אם כן אנו מוצאים זהות תפקודית בין הפתיחה או הרשות לקריאת התורה -
המפגישה בין הציר הלימודי לציר הליטורגי של בית הכנסת  -ובין פתיחות
'יתברך' .לא זו בלבד שפתיחות 'יתברך' משקפות שימוש בחומרים הקרובים
וקשורים ,מבחינה לשונית ותוכנית ,לספרות הליטורגית ,הן גם שימשו באותו
תפקיד .במילים אחרות ,החשיבות של זיהוי הקשר בין 'יתברך' ובין הספרות
הליטורגית ,במובנה הרחב ,אינה מתמצה בעצם הנוכחות של חומר ליטורגי
במדרש  -היא מראה כיצד פתיחות 'יתברך' מתפקדות בשני הקורפוסים באופן
דומה .כך חדרו אל תוך הספרות המדרשית נורמות הביצוע ,שהן מהותיות
לספרות הליטורגייה ולביצוע הליטורגי.
סיכום
א  .י ח י ד ו ת ' י ת ב ר ך ' ו ה מ ר ח ב ה ל י מ ו ד י ו ה ל י ט ו רג י ה מ ש ו ת ף

סקרנו במאמר זה כמה מגילוייה של פתיחת 'יתברך' ,סוגת פתיחה ספרותית
עלומה ,אשר הותירה את חותמה הן במדרש המאוחר והן בסידורי תפילה.
תפוצת הסוגה ומגוון השימושים הנרחב בה עולים במיוחד מן הגניזה
הקהירית.
הראינו כי פתיחת 'יתברך' היא נקודת מפגש מרכזית בין השיח הלמדני
והעיוני שבו נלמדת התורה שבכתב ושבעל־פה ,ומוצגת ונדרשת בפני הציבור,
לבין השיח הליטורגי ,שבו פונים היחיד והציבור אל האל ואל העולמות
העליונים .כבר מעיקרה מצהירה הסוגה של פתיחות 'יתברך' על הנחיצות -
אם לא על הקיום המהותי  -של הליטורגייה במציאות .גם זיקתה המובהקת
לביצועיות ולדרשה בעל־פה קושרת אותה  -היסטורית וקונספטואלית  -אל
מרחב בית הכנסת .שכן בבית הכנסת מתממשת זיקה דו־סטרית בין האדם
לאל  -הן בפניית האדם אל האל והן בהנכחת התורה ,דבריו של האל ,באמצעות
הדרשה וקריאת התורה.
פעמים ( 162תש"ף)
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הצבענו על הקשרים ההדוקים בין פתיחות 'יתברך' לבין כמה וכמה סוגות
ספרותיות ליטורגיות :התפילה עצמה  -ובאופן ספציפי תפילות הימים הנוראים -
ברכות התורה ,הרשויות והפתיחה לקריאת התורה .על כל אלו נוספו שיתוף
המוטיבים והזיקות התמטיות והלשוניות לספרות ההיכלות ,ואפשר שגם אלו
נובעים מן ההקשר ההדוק בין ספרות זו ובין הליטורגייה.
בין המקורות שהצגנו היה כתב־היד האנתולוגי ,שבו הוצמדו לפתיחת
'יתברך' שתי רשויות  -בקשת רשות מן האל ובקשת רשות מן הקהל .יש בשתי
הרשויות הללו תמצית של המפגש המתקיים במרחב המילולי של התפילה,
ולהערכתנו הן מעידות גם על מפגש ממשי שהתרחש בבית הכנסת במזרח.
זהו מפגש בין שני כיווני הפנייה :אל האל ואל האדם והקהילה ,ושני המהלכים
האלו מושלכים זה על זה ללא הפרד.
מנקודת מבט זו מובנת גם הנוכחות המובהקת של הרקיעים ,עולמות
המלאכים והדיה של ספרות ההיכלות בחומרים שנסקרו .גם כאן מדובר
למעשה בהשלכה של הזיקה הליטורגית שבין האדם לאל ,אלא שהפעם היא
מושלכת על המלאכים .בהטיית הפועל 'יתברך' בבניין התפעל דווקא אפשר
לראות רמז לעניין זה  -יותר משיש בה צורת עתיד ,יש בה הד להווה ממושך,
המתקיים כמו מעצמו.
ב .יחידות 'יתברך' ואור חדש על המדרש המאוחר

הממצאים שהצגנו מלמדים גם על ההקשרים הביצועיים של התפתחויות
מאוחרות בספרות המדרש .נקודת המפגש עם הליטורגייה מרמזת להקשר
חברתי ביצועי אפשרי שמתוכו צמחו פתיחות 'יתברך' .סביר מאוד כי הדיפוזיה
הלשונית והמוטיבית בין שתי הסוגות התרחשה בשל קשרים של ממש בין
פעילות ליטורגית לבין היצירה המדרשית .נוסף על ההנחה הפשוטה ששני
תחומים אלו התקיימו והתפתחו באותן קהילות בלא חלוקה סוגתית נוקשה,
ניתן להצביע על קשר מוצק יותר :קיומה של פעילות לימודית בבית הכנסת.
שוב ושוב עלו תימוכין לאפשרות שצורת 'יתברך' שייכת לנקודת המעבר אל
פעילות כזו -קריאת התורה ,לימוד ליטורגי כשינון משניות בענייני דיומא או
דרשה בציבור.
הקישור לפיוט ולליטורגייה בכלל ולברכות התורה ולתבניות הרשויות
בפרט מרמז כי פתיחות 'יתברך' צמחו בזיקה לסוגות ביצועיות שהיו קשורות
בעולמו של בית הכנסת ,ובהן בין היתר הדרשה בעל־פה .המעבר מן הפואטיקה
המדרשית (מהפסוק למדרשו) לפואטיקה הנבדלת של פתיחות 'יתברך' (מההיגד
לראיה) יש בו הד לצורות הפיוט והדרשה בעל־פה .מעבר זה מעיד על הופעתן
של דרכי מבע המדגישות את קולו של הדובר .כפי שכבר הערנו ,עצמאותם של
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היגדי השבח והשתחררותם מן התלות בטיעון הפרשני הם מאפיינים סגנוניים
שהיו מרכיב ראשוני בתהליך היווצרות קולו של דובר ,שהתרחק מהמחויבות
92
של המדרש למקרא ולאופי הקיבוצי של ספרות חז"ל.
מנקודת המבט של תולדות הספרות הרבנית הממצאים שהצגנו כאן
קשורים קשר הדוק למפנה שחל ברב־מערכת הספרותית מן הספרות התלמודית
הקולקטיבית והאנתולוגית להופעתם של החיבור והמחבר החל משלהי האלף
הראשון לסה"נ 93.הזיקה של פתיחות 'יתברך' לטקסטים ליטורגיים ולתפקודים
ליטורגיים מסבירה את היסודות הביצועיים שבפתיחות אלו.
פתיחות 'יתברך' משקפות תהליך שבו הוטמע בטקסט המדרשי ממד
של ביצועיות .היסודות הביצועיים תרמו לכינונה של דמות דובר  -גם אם
אנונימי  -המאחדת את המהלך המדרשי לכלל היגד סדור .דמות הדובר
ניכרת בפואטיקה הייחודית של פתיחות אלו ,כפי שתיארנו וניתחנו אותה .הן
בפתיחות 'יתברך' ,הן בפיוט והן בדרשות קשורה דמות דובר זו לדימוי של
המבצע האומן ,האמור ליצוק תכנים מוכרים זה מכבר בתוך תבניות ידועות,
ובכל זאת יש במעשהו ביטוי לאישיותו הייחודית .בכך הטרימו יחידות אלו
את התפתחות קולו העצמאי של הדובר או המחבר  -המזוהה או האנונימי -
בספרות הביניימית המאוחרת יותר במזרח ובאירופה .יתר על כן ,נדמה כי יש
זיקה בין היחיד המבצע הנוכח ברקעה של הפעילות הליטורגית ,הפייטנית
והדרשנית להופעתו של המחבר היחיד על במת הספרות.
המערכת המרובעת של תפילה ,פיוט ,ספרות ההיכלות ומדרש אינה מערכת
סבוכה של זיקות לשוניות ותוכניות גרידא אלא חלק מהטמעת הביצועיות
במדרש .הקשר לספרות ההיכלות הוסיף עוד ממד למפגש בין המדרש לסוגות
 92למעשה גם הקשרים לספרות איגרות שנזכרו לעיל בקצרה
(פירקוי בין באבוי והייצוגים האיגרתיים בספרות אלדד
הדני) צריכים להידון באותה מסגרת .גם האיגרת היא צורה
ספרותית שיש בה קיום מובהק של מחבר מובלע ואף של
מחבר קונקרטי וממשי  -המוען .כך גם באשר לזיקה לדרשה.
הדרשה בעל־פה היא אירוע היגוד שבו דובר אחד עומד ואומר
את דברו אל מול קהלו .ככל שרכיבי מימוש קולו של הדובר
בדרשה  -הניכרים בדברי פנייה ישירים ובלשונות קישור
וביאור בין החומרים שהוא מביא  -רבים ואמיצים יותר,
כך מתעצמת זיקתה של הדרשה אל דמותו של דובר או של
מחבר מובלע .פתיחות 'יתברך' שייכות אם כן למרחב סוגתי
זה ,שהלכה והתרקמה בו דמות דובר מובהק מתוך תבניות
ספרותיות שהיו שייכות מעיקרן לעולמה של היצירה הרבנית
הקולקטיבית.
 93לעניין זה ראו עתה :מיכאליס.
פעמים ( 162תש"ף)
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הביצועיות המובהקות תפילה ופיוט .ספרות ההיכלות ,בדומה למרכזיות הדובר
בתפילה ובפיוט ,התרחקה מהאופי הקולקטיבי־אנונימי של הספרות המדרשית,
94
ולדמות הדובר בה יש משקל רב ותפקיד משמעותי.
אופיו של הממצא הטקסטואלי שהצגנו כאן אינו מאפשר לעגן את
התופעות שזיהינו בזמן ובמרחב באופן קונקרטי ,ספציפי ומדויק .עם זאת עולה
מן הדברים רושם מובהק למדי של תהליכי מגע בין הביצוע הליטורגי לבין
התפתחותה של ספרות המדרש במזרח ,ככל הנראה כבר בתקופת הגאונים,
בשלהי האלף הראשון .תהליכים אלו הותירו את חותמם בליטורגייה ובדרשנות
האירופית בכלל והאשכנזית בפרט ,ופותחים פתח להעמקת המחקר בשאלת
מעברי הידע והפרקטיקות בין המרחבים הגיאו־תרבותיים הנפרדים.
נספח א :פתיחות 'יתברך' והעיסוק בעולמות
המלאכים
כמה מן הארוכות שבפתיחות 'יתברך' משולבות ביחידות העוסקות באופן
אינטנסיווי בענייני רקיעים ומלאכים .אומנם נושא זה אינו זר לספרות חז"ל,
אך נוכחותו המשמעותית בסמיכות ליחידות 'יתברך' מעוררת מחשבה שמא
לפנינו תולדה של הזיקה לתפילה ולפיוט  -שענייני קדושת המלאכים תופסים
בהם מקום מרכזי  -ואף לספרות ההיכלות ,הקשורה גם היא לתפילה.
כך למשל בכ"י אוקספורד ,בודליאנה  ,Heb. c. 16.38-43שהוא מהדורת
95
תנחומא לפרשת אחרי מות ,ומורכב בעיקר מפתיחות ארוכות ומפורטות.
שתיים מהפתיחות האלו הן הכלאה של פתיחות 'יתברך' ופתיחות 'זה שאמר
הכתוב' ועוסקות במותם של בני אהרן תוך התמקדות דווקא בהתרחשויות
בעולמות העליונים  -השוואה בין מלאכים לבני אדם משמשת כרקע להסבר
התנהגותם של בני אהרן:
 94תכונה זו קשורה גם לזיקותיה של ספרות ההיכלות אל
הספרות הפסידו־אפיגרפית ,אשר גם בה כבר מופיעה דמות
דובר ,גם אם זה מושלך אחורה  -בספרות הפסידו־אפיגרפית
על דמויות מקראיות ,ובספרות ההיכלות על דמויותיהם של
תנאים בולטים כר' עקיבא ור' ישמעאל .זו דוגמה נוספת
להופעה מחדש של תבניות סוגתיות מימי בית שני בספרות
המדרש המאוחר (ראו גם לעיל הערה  ,)51והיא קשורה קשר
הדוק להופעת דמות המחבר ולזניחת היסוד האנתולוגי
והקולקטיבי הייחודי לספרות התלמודית־מדרשית.
 95השורות הנדונות כאן מופיעות בעמ'  .43 ,40לפרסום כתב־
היד ראו :דשא ,ג ,עמ' קצ-קצז.
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ד"א [דבר אחר] 'בקרבתם' זהש"ה [זה הוא שאמר הכתוב] 'כי מי בשחק
יערֹך לה'' (תהילים פט ,ז) .יתברך שמו שלמלך 96מההב"ה[ 97מלכי המלכים
הקדוש ברוך הוא] שמלאכיו אפילו בעת שמשבחין ואע"פ [ואף על פי]
שקום 98יוצא בכל העולם אין קולם נשמע .אלא עומדין דוממין רועדין
מפני [אי]מה שלמעלן שנ' 'אין אומר ואין דברים' וג' (שם יט ,ד) .וכן הוא
אומ'[ר] 'ויאמר צא ועמדת בהר' וג' (מלכים א יט ,יא) שזו ִמדת המלאכים
שאין להם גוף וגויה.
אבל בשר ודם אם אין קולו' נשמע הוא מת .בוא ולמד מאהרון הכהן שנא'
בו 'ונשמע קולו ולא ימות' (שמות כח ,לה) 99כיון שראו בניו שנתעלה
אביהן כך ,נכנסו באש זרה מיד מתו הה"ד [הדא הוא דכתיב] 'בקרבתם לפני
ה' וימותו' (ויקרא טז ,א).
הפתיחה השנייה אומנם מתחילה בשבחי האל על עניינים כלליים יותר  -שכר
ועונש  -אולם גם כאן המלאכים והמתרחש ברקיעים תופסים מקום משמעותי
ביותר:
ד"א 'בקרב'[תם]' זהש"ה 'אל נערץ בסוד קדושים רבה ונורא על כל סביביו'
(תהילים פט ,ח) יתברך שמו שלמלך רם ונִ שא ,שהוא אל אמת אל קנוא
ונוקם אל דיין אל רחום אל רחמן אל נאמן לשלם שכר לעושי רצונו וליפרע
ממכעיסיו .והוא משלם מיעוט מעשים טובים לרשעי'[ם] שעושין בעולם
הזה .ומעשיהן חתומים באוצרותיו שנ' 'הלא הוא כמוס עמדי' וגו' (דברים
לב ,לד) .וגובה מן הצדיקים מעשים שאינן הגונ'[ים] בעולם הזה ,ומדקדק
עמהן .בוא וראה בניו שלאהרן נכנסו שתויי יין פגעה בהן מידת הדין ומתו
הה"ד 'בקרבתם' (ויקרא טז ,א).
'נערץ בסוד קדושים' מפני שמלאכי השרת יודעין סוד הלילו לפיכך
הם מעריצין שמו' .ונורא על כל סביביו' אמ' ר' תנחום אין מדת הב"ה
[הקדוש ברוך הוא] כמידת בשר ודם ,בשר ודם מוראו על הרחוקים יתר מן
הקרובים 100אבל הקב"ה אינו כן אלא מורא על הקרובים יתר מן הרחוקים.
ומדקדק עם סביביו אפילו כחוט השערה הוי 'ונורא על כל סביביו' .וכן
הוא אומר 'יבֹא אלהינו ואל יחרש אש לפניו תאכל וסביביו נסערה מאד'
96
97
98
99
100

המילה כתובה באלכסון בין השיטין עד השורה.
האות ה"א השנייה תלויה מעל השורה.
כנראה צ"ל :קולם.
הפסוק המלא 'והיה על אהרן לשרת ונשמע קולו בבֹאו אל
הּקֹדש לפני ה' ובצאתו ולא ימות'.
האות האחרונה תלויה.
פעמים ( 162תש"ף)
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(תהילים נ ,ג) מלמד שמלאכי מרום עומדין רועדין מפני אימה שלמעלן
ומתיראין שלא יכנס אחד מהן למחיצת חבירו.
שתי הפתיחות ('כי מי בשחק' ו'אל נערץ') הן חלק מאותו מארג :הן פותחות
בפסוקים עוקבים (תהילים פט ,ז-ח) ,וניכרות בהן לשונות חוזרות .כאמור
שתיהן הכלאות של שתי סוגות ,והן מתאימות למוסכמות הספרותיות של
פתיחת 'יתברך' ושל פתיחת 'זהו שאמר הכתוב' גם יחד .אומנם מבנה הפתיחה
השנייה ('אל נערץ') סדור מעט פחות מזה של הראשונה ('כי מי בשחק') ,והיא
מובלת על ידי פתיחת 'יתברך' אל הפסוק הנדרש מהתורה ,ורק לאחר מכן
חוזרת לדרוש את הפסוק ה'רחוק' ,מתהילים .חלקה השני של הדרשה ,שבו היא
חוזרת לענייני המלאכים המאפיינים את הפתיחה הקודמת ,מחדד את ההבדל
שבין הפואטיקה של פתיחות 'יתברך' לבין הפואטיקה הרגילה בספרות המדרש,
משום שהוא בנוי במבנה המדרשי השגור של מהלך מהמקרא לדרשה ,ולא
במתכונת הרגילה בפתיחות 'יתברך' ,שההיגדים קודמים בה לפסוקים.
מן הבחינה הזו היחידה שלפנינו היא דוגמה חשובה להכלאה הטקסטואלית
המאפיינת חלק ניכר מפתיחות 'יתברך' .סגנונה הרגיל של ספרות המדרש
וסגנונה של פתיחת 'יתברך' פתוכים כאן זה בזה .המוסכמה החוץ־מדרשית
לכאורה של 'יתברך' ,הספוגה באווירה ליטורגית ובהקשר ביצועי של דרשה
בעל־פה ,משתלבת בחומר המדרשי הרגיל .השילוב ניכר הן באיחויה עם סוגת
פתיחתא 'זה שאמר הכתוב' ,הרגילה בספרות התנחומא ,והן בחזרה בסוף רצף
הפתיחות אל הסגנון המדרשי הרגיל.
ענייני מלאכים ורקיעים מופיעים גם בפתיחה בסגנון 'יתברך'  -אך
בלא מונח זה  -בראש פרשת ראה בכ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה
 101;T-S misc. 36.194ברשות המובילה לפתיחת 'יתברך' בכ"י אוקספורד,
בודליאנה  ,Heb. d. 47.36-39ובמידה מתונה יותר בפתיחה למדרש תנחומא
102
שבכ"י אוקספורד ,בודליאנה .Heb. d. 64.80
 101פורסם בחלקו :גינצבורג ,א ,עמ' .136 -132
 102גם יחידות 'יתברך' מצומצמות יותר ,המוטמעות יותר בתוך
הרצף המדרשי ,נוטות לעסוק בענייני העולמות העליונים.
כך למשל :תנחומא ,ויקרא ד (תנחומא בובר ,ויקרא ו [דף ג
ע"א]) .וראו גם אחד מנוסחי 'מדרש עשרת הדיברות' שהדפיס
ילינק ,א ,עמ'  - 65שם משמשת יחידה זהה כחתימה לחטיבה
פנימית בחיבור .יש לשקול את האפשרות שהשפעה של
ספרות ההיכלות משתקפת גם בכמה משפטי שבח בסגנון
'יתברך' שמוטמעים בתוך מדרשים ,ולא כפתיחות אלא
כחלק מהמהלך המדרשי .כך למשל השבח 'שאין לפניו משוא
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אנו מוצאים שאוסף הפתיחות שלפנינו מצביע על זיקה בין פתיחות 'יתברך'
ובין העיסוק בעולמות המלאכים .אף שאין לקבוע מסמרות באשר למקורותיה
של זיקה זו ,עולה על הדעת ההקבלה בין הצורה הסגנונית ה'לא־מדרשית'
של פתיחות אלו ובין הייחודיות בצורת המבע ובתחומי העניין .ההנכחה של
עולמות המלאכים היא עוד היבט חשוב בסימונן של פתיחות 'יתברך' כהכלאות
של השיח המדרשי ,הלמדני לכאורה ,ושל ספרות בעלת אופי ביצועי ,דוגמת
הספרות הליטורגית .בדומה לכך עניינה של ספרות ההיכלות בנעשה בעולמות
העליונים ,בפרט בליטורגייה השמיימית המבוצעת על ידי המלאכים ,יצר נקודת
מפגש משמעותית בין ספרות זו ובין חומרי הגלם של הספרות הליטורגית
והפיוט  -וחומרים מדרשיים אלו מחברים את ספרות המדרש למרחב זה
ולאופיו הביצועי הבולט.
נספח ב :רשימת קטעי הגניזה העיקריים שנדונו
במאמר
א .כ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה - T-S C2.11 ,דף אחד; תחילת
חיבור מדרשי־אסכטולוגי שבראשו כותרת (שאינה קריאה במלואה) ופתיחת
'יתברך' .עמוד א שימש כשער.
ב .כ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה  - Or. 1080 13.4דף אחד
(קלף); שלושה טקסטים ,אולי בכתיבות שונות של אותו הסופר :סיומו של
טקסט בהלכות נידה; לאחריו דרשה המתחילה 'יתברך'; תחילתו של טקסט
בענייני חישובי תקופות.
ג .כ"י אוקספורד ,בודליאנה  - Heb. c. 16.38-43שישה דפים רצופים;
מתוך מדרש תנחומאי לא מוכר לפרשת אחרי מות.
ד .כ"י וידר  -כתב יד שמספר המדף שלו אינו ידוע (ראו לעיל הערה ;)16
כולל שלוש דרשות :סופה של דרשה אחת ,הדרשה האמצעית מופיעה במלואה,
ותחילתה של שלישית.

פנים'  -נוסף על הופעותיו הרבות בסדר אליהו רבה ,מופיע
כמטבע 'יתברך' בקשר למכת חושך במדרשים על מכת חושך
(תנחומא ,וארא יד [לעיל ,הערה  ,)]8אולם בדברים רבה יא,
י הוא מושם  -בהקשר אחר  -בפי המלאכים .השבח הזה
מופיע ,בסגנון המצומצם ,בחלק מכתבי־היד של 'מעשה
עשרה הרוגי מלכות' המושפעים מספרות ההיכלות .ראו
מהדורת ריג ,עמ'  ;100אורון.
פעמים ( 162תש"ף)
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ה .כ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה  - T-S NS 299.150דף אחד,
חסר בסופו; קטע מתוך סידור ,כנראה לערבית של שבת.
ו .כ"י אוקספורד ,בודליאנה  - Heb. d. 47.36-39ארבעה דפים ,שני
רצפים; אנתולוגיה שחלקיה מופרדים זה מזה באופן גרפי :פיוט ארמי; רשויות
ארמיות ועבריות; דרשה בשבח הצדקה שפותחת בסגנון 'יתברך'; פרקי רבי
חנינא בן דוסא; שאילתא לחנוכה; סיפור בזכות הצדקה.
ז .כ"י לונדון ,הספרייה הבריטית  - Or. 5559C. 47-50ארבעה דפים
רצופים; מדרש דו־לשוני בערבית־יהודית ובארמית־עברית לסירוגין הדורש את
103
תהילים יט (אולי פתיחה רחבה למדרש על בראשית).
ח .כ"י קיימברידג' ,ספריית האוניברסיטה  - T-S NS 123.119שני דפים
רצופים ,חסרים מאוד בחלקם התחתון; קטע מתוך סידור לשבת.
ט .כ"י אוקספורד ,בודליאנה  - Heb. d. 25.14דף אחד; קטע מתוך סידור.

 103אנו עמלים על תרגומו וההדרתו של קטע חשוב זה ,ומקווים
כי יראה אור בקרוב.
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קיצורים ביבליוגרפיים
אבקת רוכל
אגדת בראשית
אורון
אותיות דר' עקיבא
אייזנשטיין
אלוני
אליצור
בבלי
בובר
בער
בראשית רבה
ברגמן
ברגר
ברודי
גויטיין
גולדשמידט
גינצבורג
גן־צבי
גרונר
גרנט

דברים רבה
דן
דנציג
דרורי

מכיר בן יצחק ,ספר אבקת רוכל ,מהדורת שמואל וקסמן ,ירושלים
תרצ"ט
מדרש אגדת בראשית ,מהדורת שלמה בובר ,קראקא תרס"ג
מיכל אורון' ,נוסחים מקבילים של סיפור עשרת הרוגי המלכות ושל
ספר היכלות רבתי' ,אשל באר שבע ב (תש"ם) ,עמ' 95-81
כ"י ניו יורק ,ספריית בית המדרש לרבנים Ms. 1833
אוצר מדרשים :בית עקד למאתים מדרשים קטנים ואגדות ומעשיות
בסדר אלפא ביתא ,מהדורת יהודה דוד אייזנשטיין ,ניו יורק תשט"ז
נחמיה אלוני' ,ספר "מדרש התורה" לרב האיי גאון' ,עלי ספר ט
(תשמ"א) ,עמ' 62-56
בנימין אליצור' ,פסיקתא רבתי :פרקי מבוא' ,עבודת דוקטור,
האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשנ"ט
תלמוד בבלי ,וילנה תר"ם-תרמ"ו
ספרי דאגדתא על מגלת אסתר ,מהדורת שלמה בובר ,וילנה תרמ"ז
סדר עבודת ישראל ,מהדורת יצחק בער ,רדלהיים תרכ"ח
מדרש בראשית רבא ,א-ג ,מהדורת יהודה תיאודור וחנוך אלבק,
ברלין תרע"ב-תרצ"ו
מרק ברגמן ,ספרות תנחומא־ילמדנו :תיאור נוסחיה ועיונים בדרכי
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דשא
הורוויץ
היינמן
הילדסהיימר
והזהיר
וידר ,ברכה

וידר ,חמישה נושאים
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וידר ,שלוש דרשות
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לוין ,משרידי הגניזה
לוין ,שאילתא לחנוכה
ליברייך

למהאוס

52

ילקוט מדרשים ,א-ז ,מהדורת עידן דשא ,צפת תשס"ג-תשע"ז
חיים מאיר הורוויץ ,אגדת אגדות ,או :קובץ מדרשים קטנים ,ברלין
תרמ"א
יוסף היינמן ,דרשות בציבור בתקופת התלמוד ,ירושלים תשל"א
הקדמת ספר הלכות גדולות ,מהדורת נפתלי צבי הילדסהיימר,
ירושלים תשמ"ז
והזהיר :לספר שמות ,ויקרא ,במדבר ,א-ב ,מהדורת ישראל מאיר
פריימאן ,ירושלים תשכ"ד (לייפציג תרל"ג ,ורשה תר"ם)
נפתלי וידר' ,ברכה בלתי ידועה על קראת פרק "במה מדליקין"
מתוך הגניזה' ,סיני פב (תשל"ח) ,עמ' קצז-רכא (נדפס שוב :הנ"ל,
התגבשות נוסח התפילה במזרח ובמערב ,ירושלים תשנ"ח ,עמ'
)351-323
—' ,חמישה נושאים בתחום התפילה' ,ארשת ו (תשמ"א) ,עמ'
( 90-77נדפס שוב :הנ"ל ,התגבשות נוסח התפילה במזרח ובמערב,
ירושלים תשנ"ח ,עמ' )196-181
—' ,לחקר נוסח העמידה במנהג בבל הקדמון' ,סיני עח (תשל"ו),
עמ' רעט-רפד (נדפס שוב :הנ"ל ,התגבשות נוסח התפילה במזרח
ובמערב ,ירושלים תשנ"ח ,עמ' )93-65
—' ,שלוש דרשות לתענית גשמים מן הגניזה  -שתיים בארמית
גלילית' ,תרביץ נד (תשמ"ה) ,עמ' ( 60-21נדפס שוב :הנ"ל ,התגבשות
נוסח התפילה במזרח ובמערב ,ירושלים תשנ"ח ,עמ' )554-511
בתי מדרשות :עשרים וחמשה מדרשי חז"ל על פי כתבי יד מגניזת
ירושלים ומצרים ,מהדורת שלמה אהרן ורטהיימר ,ירושלים תשמ"ט
ירון זיני' ,אוצר המילים וצירופי הלשון של "היכלות רבתי"' ,עבודת
דוקטור ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשע"ג
יוסף יהלום ומיכאל סוקולוף ,שירת בני מערבא :שירים ארמיים של
יהודי ארץ ישראל בתקופה הביזנטית ,ירושלים תשנ"ט
בית המדרש :בו נקהלו [ ]...מדרשים קטנים ישנים ומאמרים שונים,
א-ו ,מהדורת אהרן ילינק ,ירושלים תשכ"ז (לייפציג תרי"ג-תרל"ח)
ילקוט שמעוני ,ורשה תרל"ו-תרל"ח
תלמוד ירושלמי :יוצא לאור על פי כתב יד סקליגר )Or. 4720( 3
שבספריית האוניברסיטה של ליידן עם השלמות ותיקונים ,ירושלים
תשס"א
בנימין מנשה לוין' ,משרידי הגניזה' ,תרביץ ב (תרצ"א) ,עמ' 410-383
—' ,שאילתא לחנוכה' ,סיני ו (ת"ש) ,עמ' סח-עב
Leon J. Liebreich, ‘The Benedictory Formula in the Targum to
–the Song of Songs’, Hebrew Union College Annual 18 (1943
1944), pp. 177–197
Lennart Lehmhaus, ‘“Blessed be He, Who Remembered the
Earlier Deeds and Overlooks the Later”: Prayer, Benedictions
and Liturgy in the New Rhetoric Garb of Late Midrashic
Traditions’, W. David Nelson & Rivka Ulmer (eds.), It’s Better
to Hear the Rebuke of the Wise than the Song of Fools” (Qoh 7:5):
Proceedings of the Midrash Section, Society of Biblical Literature,
Piscataway, NJ 2015, pp. 95–140
שמעון פוגל ומשה לביא  /פתיחות 'יתברך'

רות לנגר' ,שלבים קדומים בהתפתחותה של הוצאת התורה
לנגר
והכנסתה' ,כנישתא ( 2תשס"ג) ,עמ' צט-קיח
Andreas Lehnardt, Qaddish: Untersuchungen zur Entstehung und
לנרד
Rezeption eines rabbinischen Gebetes, Tübingen 2002
Myron Bialik Lerner, ‘The Works of Aggadic Midrash and the
לרנר
Esther Midrashim’, Shmuel Safrai et al. (eds.), The Literature
of the Sages, II: Midrash and Targum, Liturgy, Poetry, Mysticism,
Contracts, Inscriptions, Ancient Sience and the Languages of
Rabbinic Literature, Philadelphia, PA 2006, pp. 133–229
מאן ,המקרא בבית הכנסת Jacob Mann, The Bible as Read and Preached in the Old Synagogue,
I–II, Cincinnati, OH 1940–1966
––, ‘Some Midrashic Genizah Fragments’, Hebrew Union College
מאן ,מדרשים מהגניזה
Annual 14 (1939), pp. 329–332
Rachel S. Mikva, Midrash vaYosha: A Medieval Midrash on the Song
מדרש ויושע
at the Sea, Tübingen 2012
מדרש חדש על התורה :הקרוי גם תנחומא מאן :על פי כתב יד JTS
מדרש חדש
 ,Rab. 1671מהדורת גילה וכמן ,ירושלים תשע"ג
מדרש עשרת הדברות :טקסט ,מקורות ופירוש ,מהדורת ענת
מדרש עשרת הדיברות
שפירא ,ירושלים תשס"ה
מחזור ויטרי ,מהדורת שמעון הורוויץ ,ירושלים תשכ"ג
מחזור ויטרי
עומר מיכאליס' ,סמכותו ותפקידו של המחבר היחיד בהגות
מיכאליס
היהודית :הרמב"ם כמקרה בוחן' ,בפרט ובכלל :על יהדות ,ריבונות
וזכויות אדם ( 4תשע"ט) ,עמ' 129-85
אהרן מירסקי ,הפיוט :התפתחותו בארץ ישראל ובגולה ,ירושלים
מירסקי ,הפיוט
תשנ"א
— ,יסודי צורות הפיוט :צמיחתן והתפתחותן של צורות השירה
מירסקי ,צורות הפיוט
הארץ־ישראלית הקדומה ,ירושלים תשמ"ה
מכילתא דרבי ישמעאל ,מהדורת חיים שאול הורוביץ וישראל
מכילתא דר' ישמעאל
אברהם רבין ,פרנקפורט תרצ"א
מכילתא דרבי שמעון בן יוחאי ,מהדורת יעקב נחום אפשטיין ועזרא
מכילתא דר' שמעון
ציון מלמד ,ירושלים תשט"ו
בן יוחאי
מסכת סופרים ,מהדורת מיכאל היגר ,ניו יורק תרצ"ז
מסכת סופרים
רפיק נהרה' ,כתאב אלתפאחה :קובץ דרשות בערבית־יהודית על
נהרה
התורה מסוף המאה האחת עשרה או מתחילת המאה השתיים
עשרה מבוא עם מהדורת הדרשות על ספר בראשית' ,עבודת
דוקטור ,האוניברסיטה העברית בירושלים ,תשע"ח
סדר החכמים וקורות הימים ,מהדורת אברהם נויבאואר ,אוקספורד
נויבאואר
תרמ"ח-תרנ"ג
יעקב ישראל סטל"' ,דרשה של ראש השנה" :נוסח חדש של "מדרש
סטל
מה רבו" לראש השנה' ,מוריה לד (תשע"ה) ,עמ' ד-כח
David M. Stec, The Genizah Psalms: A Study of MS 798 of the
סטק
Antonin Collection, Leiden 2013
סדור רב סעדיה גאון ,מהדורת ישראל דוידזון ,שמחה אסף ויששכר
סידור רס"ג
יואל ,ירושלים תש"א

פעמים ( 162תש"ף)

53

ספר הישר
ספראי ופלוסר
סץ

ענעלאו
עפשטיין

פוגל
פוגל ולביא
פליישר ,פיוטי הרשות

פליישר ,ציונים

פליישר ,שירה עברית
פליישר ,שירת הקודש
פסיקתא רבתי
פראד

פרי
פרשל
פתרון תורה
צונץ ,הדרשות
צונץ ,הפיוט
קדרי ,ברכות התורה
קדרי ,הקריאה והלימוד

54

ספר הישר ,מהדורת יוסף דן ,ירושלים תשמ"ו
דוד פלוסר ושמואל ספראי"' ,שירי דוד" החיצוניים' ,תעודה ב
(תשמ"ב) ,עמ' 110-83
סדר רב עמרם גאון בר ששנא :ריש מתיבתא דמתא מחסיא ,ששלח
לארץ ספרד לרבנא יצחק בריה דרבנא שמעון ,3מהדורת יצחק
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קדרי ,קריאות ליטורגיות
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