
Jmתמיד •jj» nnn\j/3

m1? '^1^1n Vy mswK> .l

nnnn a>?והעיקרלבנט-<••••••

^«-.|J

-ילעזאזל.תלךשושתי

•_.*.*.*.*•*•*•*••.\* vitvin•

jflיצפאןעם Wk •.....,. 3t 26

m'^r* ••••••%;.^^

pSsT•

:^>WW0^ *,, ::::::::::1

:■■:■■:■■:■■'■■■■■■■■■■■■ %&$%$&*

un3'n ^N ^•^^U •••••••••Vגיריאתבדק

B*^^וווונשו.והבלתיהתחפושותילדות:״ף*\t₪t~^11אביאשלוכלומר
4420עמיבש«יבל,מגזרנואושיותשל nu

ru

מדע

אג־דה

פרידמןיש

׳אסתרמדרששלהמדעיתהמהדורההושקההשבוע

עמלואילןברמאוניברסיטתחוקריםשנירבה׳.

ארץמדרשיםשלעתיקיםידכתביעלשניםבמשך

יוסףפרופ׳שלשותפועצנזון,ארנוןד״רישראליים.

העבודה,תהליךעלמסבירהמהדורה,בכתיבתתבורי

חז״לשלההתפלמסותלבבלי,רבה׳׳מדרשביןהשוני

צריכההאקדמיהומדועהמדרשדרךהנצרותעם

המדרשביתיושבישלעולמםאתלהעשיר

פרידמןיש

אוריבןאלחנןעינוור:

בוליםמתוךאיורים:

בשנתבישראלשהונפקו

הבולים:צילום1976

karen horton,flickr

מספרהבבלישהתלמוד

Js^^^f7סובההמלכהושתימדוע

0tf2Mשללהשתתף

ay'®נמנותאחשוורוש,המלך

0zsfiSSff/*לגנותהסיבותכמהשט

מגילה,מסכתלפילושתי,המלכה.של

במש־להשתתףעקרוניתבע־ההייתהלא

תה

$TS1$במשתה$TS1$

$DN2$במשתה$DN2$פרוצהה־־תהה־אשגםמשוםהפריץ

שצמחמספרתשהאגדהאלאבהליכותיה,

ממנהונמנעצרעתבהשלקתהאוזנבלה

רבהי׳אסתרבמדרשבחגיגות.להשתתף

בצו־מתוארתושתיישראל,ארץחכמישל

רה

$TS1$בצורה$TS1$

$DN2$בצורה$DN2$אצילית,בא־שהמדוברלגמרי.אחת

ושעבדוממלכותשכבשובבללמלכינצר

השכרותבסעודתלהשתתףוסירובהעמים,

עללשמוררצ־נהמתיךנבעאחשוורוששל

הארץהמדרשנענשה?מד־עכן,אםכבידה.

שהחריבולמלכיםשכצאצאיתטועןישראלי

שנלחמהזוהייתהושתיהמקדש,ביתאת

המקדש.ביתאתיבנהשלאאחשוורושמול

המק־בית-יה׳,'אסתרמדרשלפיכלימר

דש

$TS1$המקדש$TS1$

$DN2$המקדש$DN2$הפרוצותהליכותיהולאהסיפורלבהוא

בבלי.שמתוארכפי

למדרשמרצהעצמון,ארנוןד״רלפי

אילן,ברבאוניברסיטתלתלמודבמחלקה

בוש־יואהלאישראל־הארץהמדרש

ת־

$TS1$בושת$TS1$

$DN2$בושת$DN2$למדיניותבבואהאלאפרטיתאישה

של־קידשהיכל־אתשרדפההבבלית

ביתבנייתאת"הקפיאוישראל.מלכות

זוה־אישת־.שלההסתהבגללהמקדש

הבנייה.אתלהפסיקמאחשוורוששדרשה

עצמון,אומרהמלוכה״,לאבדלההגיעלכן

המדרשאתשדרשוהבבליהתלמוד״חכמי

תחתחיוושתי,שלהפסולותהנהגותיהעל
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הפרסית,הוויהאתהכירוהםפרסי.שלטון

היוהפרסיםשלהצניעותנורמותובעיניהם

הייתהושתישגםמכאןמהיסוד.פסולות

׳מבחוץ׳הסברלמצואצריךהיהולכןכזאת

ביןהמהותיההבדלאבלושתי.סולקהמדוע

ישרא־הארץרבהלמדרשהבבליהמדרש

לי

$TS1$ישראלי$TS1$

$DN2$ישראלי$DN2$וגםלחלוטין,אחרתהיאשהסיבההוא

היסטורי,עומקבהישאלאפרטיתאיננה

אוכזאתדתיתלהנהגהלאקשורהוהיא

המקדש״.לביתאלאאחרת

היס־אוליהוארבה׳׳אסתרשלהפירוש

טורי

$TS1$היסטורי$TS1$

$DN2$היסטורי$DN2$,שמצוישמהספקאיןאבלועמוק

׳פרשייתהואהקולקטיביבזיכרוןהיום

בגןלמדנוכךהמלכה.ושתישלהזנב׳

הש־זאת,עםנתקע.זהומאזהילדים

בוע

$TS1$השבוע$TS1$

$DN2$השבוע$DN2$מדרששלהמדעיתהמהדורההושקה

שלהמדרש׳׳מפעלבמסגרתרבה׳׳אסתר

להוציאהפועלליהדות׳,שכטר׳מכון

שו־מדרשיםשלמדעיותמהדורותלאור

נים.

$TS1$.שונים$TS1$

$DN2$.שונים$DN2$המדרששלהחדשההמדעיתהמהדורה

המדר־אתלתווךמתעתדתישראליהארץ

שים

$TS1$המדרשים$TS1$

$DN2$המדרשים$DN2$׳אסתרמדרששלהעמוקותוהתוכנות

אחרות,במיליםאוהלומדים.לציבוררבה׳

שהת־המדרשיהציוראתלהעשירלנסות

קבע

$TS1$שהתקבע$TS1$

$DN2$שהתקבע$DN2$הילדות.בתקופתאיפשהו

חייםמפעלגםהיאהמדעיתהמהדורה

לתלמודמהמחלקהחוקריםשנישל

תבורייוסףפרופ׳אילן.ברבאוניברסיטת

אתשניםמזהמלמדיםעצמוןארנוןוד״ר

שניםעשרותלפניהעתיקים.חז״למדרשי

המ־אסיפתשלבמלאכהתבוריפרופ׳החל

דרשים,

$TS1$,המדרשים$TS1$

$DN2$,המדרשים$DN2$והדרההעתיקיםהידכתביבחינת

ד״רכשסייםעשור,לפניהטקסטים.של

במד־הואגםשעסקהדוקטורט,אתעצמון

רש

$TS1$במדרש$TS1$

$DN2$במדרש$DN2$ורבומורואלהאחרוןחבררבה׳,׳אסתר

המלאכה.אתהשלימוויחדתבוריפרופ׳

המדרשאתגישלה

המקו־לטקסטלהגיעהמטרהמלבד

רי,

$TS1$,המקורי$TS1$

$DN2$,המקורי$DN2$המדרש,שלביותרוהאותנטיהמדויק

נוספתמטרההחוקריםשניבפניעמדה

ישראלייםהארץהמדרשיםגאולתוהיא

הכנסתבתיבספריותהעמידהשלמהאבק

הבבליהתלמודהכולאחריהמדרש.ובתי

בכיפה.שולט

לקהלאפשרותלתתניסיוןכאן׳׳־ש

בס־בקיאשלאמימדרש.לקרואמודרני

פרות

$TS1$בספרות$TS1$

$DN2$בספרות$DN2$המבנהאתלחדוריתקשההמדרשית

עצמון.ד״ראומרהמדרש״,שלוהרעיונות

סוגגםשראינולומרואפשרהוא,״הרעיון

תורתאתלהביןהזה,בפירוששליחותשל

לטו־בצדשנזנחווהמדרשיםישראלארץ

בת

$TS1$לטובת$TS1$

$DN2$לטובת$DN2$.בבלי.תלמודלומדיםבישיבותהבבלי

אזלומדים,בקושיירושלמיתלמודאפילו

עומ־מובהקיםישראלארץשמדרשיודאי

דים

$TS1$עומדים$TS1$

$DN2$עומדים$DN2$זוית״.בקרן

אומרבדיוקזהמההכל,לפניאבל<■

היוםיודעיםאנחנו

שבכלגמורהבוודאות

זהטעויות.ישהידכתבי

מוכח.סטטיסטיעניין

והשמטותשיבושיםישנם

הדפוסיםאתוכשהדפיסו

בליהידכתביעלהסתמכו

הנוסחיםביןלהשוות

בעבודתמדוברומדועמדעית׳,׳מהדורה

שנים?שנמשכתנמלים

הגיעהאצלנושמצויהחז״לספרות׳׳כל

שהד־הדפוסיםדרךאחדמסלולדרך

פיסו

$TS1$שהדפיסו$TS1$

$DN2$שהדפיסו$DN2$כללבדרךבקושטאשנה,500לפני

בפעםהדפיסוהזוהזמןבנקודתונציה.או

המדרשים,ואתהתלמודאתהראשונה

בקושטאכאמורהיהזהרבה׳.׳מדרשי

כלכן,לפני1512כלומררע״בבשנת

לושהייתהמייד.בכתביעברההספרות

בדרךואלויד,בכתביכותבהיהאפשרות

סופריםמושיביםשהיועשיריםאנשיםכלל

היהוזהיפים,ידבכתבימעתיקיםשהיו

והזמןהדיוהנייר,מפאתיקרמאודעסק

הד־כשהגיעאבליקרים.שהיוהסופרשל

פוס,

$TS1$,הדפוס$TS1$

$DN2$,הדפוס$DN2$מדרשיםאותםאתהדפיסוהמדפיסים

יודעיםואנחנולהם.שהיוהידכתביפיעל

כלהיד,כתבישכלגמורהבוודאותהיום

ענייןזהטעויות.בוישידכתבשלעמוד

אלפיעלשעברוכאחדמוכח,סטטיסטי

שאיןאחדעמודמצאתילאעודידכתבי

וכ־והשמטות,שיבושיםישנםטעויות.בו

שהדפיסו

$TS1$וכשהדפיסו$TS1$

$DN2$וכשהדפיסו$DN2$כתביעלהסתמכוהדפוסיםאת

בזהישולכןהנוסחים.ביןלהשוותבליהיד

והמדרשיםהתלמודמחקרטעויות.הרבה

הטקסטיםשלבהדרהמאודהרבהעוסקים

למעשהזהמדעיתמהדורהלהכיןהאלה.

העולם,מרחביעתיקיםידכתבילאסוף

לאבחןמנתעלמחקרייםעקרונותוליישם

ביותר״.המדויקהטקסטאתולשחזר

אתחקרועצמוןוד״רתבוריפרופ׳אז

הידכתבירבה׳.׳אסתרמדרששלהידכתבי

ישבישראלהעולם.ברחביהיוםמפוזרים

אךבירושלים,ידכתבילצילומיהמכוןאת

לשיםצריכיםהיוהחוקריםששניפעמים

אוקספורדלאוניברסיטאותפעמיהםאת

שב־פטרסבורגולסנטלותיקןוקמברידג׳,

רוסיה,

$TS1$,שברוסיה$TS1$

$DN2$,שברוסיה$DN2$יד.וכתביטקסטיםלהשוותמנתעל

הש־ארוךהמפעלשלהשניהחלקאך

נים

$TS1$השנים$TS1$

$DN2$השנים$DN2$החוקריםשנישנותניםהפרשנותהוא

שמסבירכפיהתיווךפעולתאולמדרשים,

השניים,טועניםפעמים,עצמון.ד״רזאת

הבנתללאהמדרשאתלהביןאפשראי

שלוהפוליטיהתרבותיההיסטורי,הרקע

עצמון,ד״רסבורלמשל,כךהתקופה.

הנצרותעםהמתפלמסיםמדרשיםישנם

שעומדדרשן״כלאותה.מגחיכיםואפילו

ולפעמיםמסוימותמטרותלוישודורש

אוומוסריותאקטואליותבמטרותמדובר

אתגםללומדלתתמנסיםאנחנורוחניות.

עצמון.אומרהזה״,הרקע

הנ־עםשמתפלמסלמדרשדוגמאתן<■
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jf f\fהת־המן,אשת

AM

$1ST$תהAM$1ST$

$2ND$תהAM$2ND$מפורסתלבטות

eraכדאיאופןבאיזה

מרדכיאתלהרוג\'

תפילהו׳אםהיהודי.

הוצ־כברהאשלכבשן

־׳■

$TS1$■הוצ׳$TS1$

$DN2$■הוצ׳$DN2$

ועזריהמ־שאלחנניהלו

אר־־תלגובואםמתוכו,

מתו־דניאלעלהכבר■"^

am

$1ST$ותמam$1ST$

$2ND$ותמam$2ND$,בביתתאסרהוואםכו

יצאכברהאסורים■■^

הלאה.וכךמתוכו'יוסף

ההריגהדרכיששארלאחר

כנגדהועילושלאמפנינדחות

נבחרתידועות,יהודיותדמויות

התלייהעץכלומרה׳צליבה׳,

שכןמרדכי,עבורהמןשייחד

ישמכך׳.שניצלמעמואהדמצאנו׳לא

נו־אנטיהומוריסטית,אפיל־התרסהכאן

צרית,

$TS1$,נוצרית$TS1$

$DN2$,נוצרית$DN2$מתאיששאותושאומרתלתפיסה

לחיים״.חזרכךואחרבצליבה

בבתיביקורתמעטלאיששני,מצד

פר־לתתהניסיוןסביבמסוימים,מדרש

שנות

$TS1$פרשנות$TS1$

$DN2$פרשנות$DN2$למדרשיאקטואליהקשרתלוית

בעיקרהיההחז״ליהמסרכאילוחז״ל.

לדורות.ולאמסויםלזמן

שהזכרת,התפיסהב־ןמסויםמתח"יש

להתעסקוכוללאאתה

אםתורה.אהבתבליבזה

הללולמדרשיםמתייחסים

איסתנז״ם,םקסםיכובתור

במשךבזהלעסוקאפשר

סבורדווקאאנישנים.

תלמודחוקרישמניעשמה

תורהאהבתזוומדרש

חז״לכתביאתלנתחלנישאסורשטוענת

אותםלשיםכחוקרים,מנוכרתבצירה

להתייחסאלאמסוים,היסטוריבקונטקסט

מס־אנינצחית.שבע״פכתליהאליהם

כים

$TS1$מסכים$TS1$

$DN2$מסכים$DN2$אפשראיזאתעםיחדהזי.הגישהעם

עובדתית.אמתהואשבעיניממהלברוח

מטש־לאבאקדמיהשחוויתימהכלומר,

טש

$TS1$מטשטש$TS1$

$DN2$מטשטש$DN2$סבוראנילהפך,הנצחית.הקדושהאת

אתהבודקתהחוקרת,האקדמיתשהתוספת

הביןוהמאבקיםההיסטורייםההקשרים

הרבהלימעניקיםהנצרות,עםגםדתיים

למדר־הגדולהוההערכההעומקאתיותר

שים.

$TS1$.למדרשים$TS1$

$DN2$.למדרשים$DN2$רקהמחקרידיעלשנחשפותהזוויות

ולאהמדרש,עלשלנוההבנהאתמעשירית

הדברים״.שלבערךלירידהחלילהגורמות

לאלשמועשאפשרהטענהלגבימה

הקרירותעלהמדרש,בתימתוךמעט

תורתוהופכתניכורשיוצרתהאקדמית

לטקסטים?חיים

הארוכההעבודהשמתוךמרגיש״אני

שאנייוםביוםוגםתבוריפרופ׳עםשלי

שליבקהילהגםהללוהתכניםאתמלמד

וחיוניים.חייםדבריםאלושמואל,בגבעת

אהבתבל־בזהלהתעסקיכוללאאתה

יתורהללילמדרשיםמתייחסיםאםתירה.

בזהones1אפשראיסתמיים,טקסטים

שמ־שמהסבורדווקאאנישנים.במשך

ניע

$TS1$שמניע$TS1$

$DN2$שמניע$DN2$תירה.אהבתזוומדרשתלמודחוקרי

דתיהציוניבציבורשגםלומרחייבאני

הזהבאופןמתקבליםשהדבריםרואהאני

כלומר,גוברת.רקלמדרשושההערכה

ריק,בחללחיולאשהחכמיםההבנהדייקא

אנחנושגםקשייםעםוהתמודדוחיואלא

אתלסתורענ־־ןבהאץא־תם,מתמודדים

להשלים".אלאבישיבהשלומדיםמה

ההדרהעלעובד73ה-בןתבוריפרופ׳

הוא׳.80משניתרבה׳׳אסתרמדרשישל

הקדישומד־עהכלים.אלהנחבא־למדןרב

למדרשיכךכלרבותשניםהחוקריםשני

״המדרשבשנה?פעמייםהנקראתהמגילה

הותיק.הפרופ׳אומרואם״,מאביתוםהזה

תרומ־וזומתוקןנוסחלולהעמיד״ניסינו

תנו

$TS1$תרומתנו$TS1$

$DN2$תרומתנו$DN2$.ומ־שונההיאעצמההמגילההצנועה

רתקת,

$TS1$,ומרתקת$TS1$

$DN2$,ומרתקת$DN2$מעטהישראללארץבהשהזיקהבזה

המסראתבהראוחז״לאךליהדות.גםוכך

מנו־להיראותיכולשהעולםפיעלשאף

כר

$TS1$מנוכר$TS1$

$DN2$מנוכר$DN2$הקלעיםשמאחוריהריהמשגיחה,מידו

הקב״ה״.שלבפועלונעשההכול
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