האגדה
ספר
יחידה מס’ 4
ביחידה זו:
מפגש עם דמות :יהושע רבניצקי
עיון בטקסט :ספר האגדה בעריכת
ביאליק ורבניצקי

פותחים עניין
שלום ,שמי יהושע רבניצקי* .נולדתי בשנת  1859באוקראינה,
ובמשך שנים רבות הייתי עיתונאי בארץ הולדתי והוצאתי לאור ספרים עבריים.
באוקראינה הכרתי את חברי הטוב חיים נחמן ביאליק ,אותו ביאליק שזכה לתואר “המשורר הלאומי” ושעל שמו
קרויים רחובות רבים במדינת ישראל .ביאליק גדל בבית יהודי דתי ולמד בישיבה .בנעוריו עזב את הישיבה כי רצה
לפתח את השכלתו וללמוד גם לימודים כלליים .עסק בכמה מקצועות ,ביניהם הוראה ,כתיבה והוצאה לאור.
ֵ
אתם בוודאי מכירים כמה משירי הילדים המפורסמים שלו‘ :נַ ד ,נֵ ד ,נַ ד ,נֵ דֵ ,רדֲ ,ע ֵלהֲ ,ע ֵלה וָ ֵרד’ ,או‘ֵ :קן ַל ִּצּפֹור ֵּבין
ָה ֵע ִצים ,’...ועוד .הייתה לי הזכות לפרסם את שירו הראשון בעיתון שערכתי.
ביאליק ואני חיינו ופעלנו באוקראינה בתקופה שבה סבלו היהודים בגולה מהתקפות של פורעים שכונו ‘פוגרומים’.
באותה עת הוקמה התנועה הציונית שפעלה למען עליית יהודים לארץ־ישראל במטרה להקים ליהודים בית
ומדינה משלהם.
גם אנחנו עלינו לארץ והתגוררנו בעיר העברית הראשונה ,בתל אביב.
מכיוון שראינו סביבנו אנשים רבים שהתרחקו מחיי המסורת של עמנו ,החלטנו ביאליק ואני לכתוב ספר שילקט
דברי חוכמה ואגדה מן המקורות היהודיים ,ויגיש אותם לקורא בצורה בהירה ונוחה .ליקטנו אגדות וסיפורים מן
המדרש והתלמוד ,מיינו אותם לפי נושאים ,הסברנו
בהם מילים קשות ותרגמנו לעברית את הקטעים
בשפה הארמית .מטרתנו הייתה לאפשר למי שבחר
לעזוב את אורח החיים הדתי ,והתרחק ממקורות
מסורתיים ,לשמר את הקשר שלו עם התרבות של
העם היהודי .הספר נקרא ‘ספר האגדה’.
* יהושע חנא רבניצקי ( )1959-1844דמות אמיתית.

טוב לדעת:
ארמית  -שפה שמית עתיקה שהייתה
רווחת ומוכרת בתקופת חז"ל ואחריה במשך
דורות רבים ,בבבל ,בסוריה ,בפרס ,בישראל
ובארצות הסביבה .ספרים יהודיים חשובים,
כמו התלמוד והזוהר ,נכתבו בארמית מעורבת
בעברית ,וכך הם נלמדים גם היום.
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?!
1 .1מדוע נקרא ספרם של ביאליק ורבניצקי ‘ספר האגדה’?
2 .2שרטטו במחברותיכם גשר וכתבו עליו :ספר האגדה בעריכת ביאליק ורבניצקי .חשבו,
איזה “גשר” הם רצו לבנות בעזרת ספר האגדה? מה נמצא משני צדי הגשר?
3 .3לפניכם עמוד השער של ספר האגדה .לקטו מתוך עמוד זה כמה שיותר פרטי מידע על
ספר האגדה.
•מאילו מקורות לוקטו האגדות
בספר?
•כיצד הן סודרו בספר?
•מה הכוונה במילה “מפורשות”?
•מי הם עורכי הספר?
•באיזו הוצאה הודפס הספר?
•מהי שנת ההוצאה?
•מהו מקום ההוצאה?

תשי"ב
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נושאים בספר האגדה
כך מסודר ספר האגדה
ביאליק ורבניצקי ליקטו אגדות חז”ל מספרים שונים וסידרו אותן על פי נושאים.
את האגדות שנכתבו בארמית ,הם תרגמו לעברית.
לצד כל אגדה מצוין המקור (הספר) שממנו היא נלקחה.
במידת הצורך ,ביארו המחברים מילים קשות בתחתית כל עמוד.

?!

לפניכם רשימה חלקית של הנושאים בספר האגדה.
חזרו אחורה ליחידות  ,3-2ובדקו לאילו נושאים מתאימים האגדה והמדרש שלמדתם שם:
•פתיחה :אגדה ,משל והלכה
•מעשי אבות
•ישראל במצרים ויציאת מצרים
•ישראל ואומות העולם
•ארץ ישראל

•גלות
•שבת ,ימים טובים וצומות
•טוב ורע
•בין אדם לחברו
•ציבור ומדינה וצורכיהם

כינוס ועריכה
ביאליק ורבניצקי הכירו מקרוב את המדרש והתלמוד .מלאכתם העיקרית הייתה לבחור מתוכם את האגדות,
לערוך אותן ,לתרגם ולבאר לפי הצורך ולמיין אותן לפי נושאים .סוג עבודה כזה נקרא ‘כינוס’.
עורך הספר מכנס (מלקט ,אוסף) חומר מתוך מגוון מקורות ,ומסדר אותם בסדר חדש (עורך).
הוא נדרש להפעיל שיקול דעת – אילו חומרים להכניס לספר ,ואילו חומרים להשאיר מחוצה לו.
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הנה כמה ‘מפעלי כינוס’ נוספים שנעשו במהלך ההיסטוריה היהודית.
השלימו את שמות המפעלים הללו על פי המידע שבדברי הדמויות.
חתימת ה

מפעלי כינוס ועריכה

אני אחד ממנהיגי היהודים בארץ־ישראל בתקופת
בית המקדש השני.
אתם ודאי מכירים את התנ”ך  -קובץ ספרי הקודש
של העם היהודי .בספרים הללו כתובות מצוות
התורה ,וגם מתוארת ההיסטוריה היהודית מבריאת
העולם ועד תקופת הגלות.
במשך תקופה זו נכתבו ספרים רבים ,גם ספרים
של כתות אחרות שהתפלגו מתוך היהדות .לכן היה
חשוב לי ולחבריי להחליט ולפרסם אילו ספרים
ראויים בעינינו להיכנס לתנ”ך כפי שאתם מכירים
אותו היום .בנוסף ,חששנו מחורבן ומגלות שעלולים
להשכיח את התורה .אמות המידה לבחירותינו היו:
א .ספרים שיש בהם מסר לדור שלנו וגם לדורות
הבאים.
ב .ספרים שבעינינו מתאימים ביותר להשקפה
היהודית.
ג .ספרים שכותביהם מקובלים עלינו .הספרים שלא
נכללו בתנ”ך ,אף שהם מתארים גם כן את
ההיסטוריה היהודית ,נקראים ‘ספרים חיצוניים’
והם אינם נחשבים למקודשים.

_

עריכת ה
ועריכת

200-500

אנחנו ,רבי יהודה וחבריי
רבינא ורב אשי ,מכונים
בלשונכם חז”ל.
תחילה ערכתי אני את
המשנה ,ומאוחר יותר ערכו
חבריי את התלמוד הבבלי.
עשינו זאת משום שחששנו
שהדברים שנאמרו ונלמדו
בעל פה על ידי חכמי ישראל
בבתי המדרש שלהם ,יישכחו
בגלות .מתוך כל הדיונים
והאמירות הרבות של חכמי
ישראל בחרנו את הגרסאות
האמינות והמדויקות ביותר.
מחוץ לחיבורים שלנו
השארנו נוסחים שנראו
בעינינו פחות חשובים או
פחות מדויקים.

?!

1 .1מצאו בכל קרון  -מיהו העורך האחראי על מפעל הכינוס? מה היה הצורך
שהצדיק את מפעל הכינוס? אילו מקורות נבחרו להיכנס ואילו לא?
2 .2במה דומים שלושת מפעלי הכינוס? הסבירו.
3 .3שערו ,מה היו אומרים עורכי התלמוד והמדרשים על מפעל ספר האגדה של
ביאליק ורבניצקי? הסבירו ונמקו את טענתכם.
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_
_

_

עריכת

1905

שמי ביאליק ,ויחד עם
חברי רבניצקי כינסנו מתוך
התלמוד והמדרשים את
האגדות שבהם.
היה לנו חשוב שגם אנשים
שאינם שומרי מצוות
בתקופתנו יכירו את אגדות
חז”ל היפות והמעניינות ,כי
הן מקור תרבותנו.
אני חש שעבודת הכינוס
שעשינו בספר האגדה
דומה לחתימת התנ”ך
ולעריכת המשנה
והתלמוד.

מפגש עם ספר האגדה
?!

לפניכם עמוד מתוך ספר האגדה .אתרו בעמוד את הפרטים הבאים:
•מספר העמוד
•נושא הפרק המתחיל בעמוד זה
•ביאורי המילים
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עיון בספר האגדה
אחרי שלמדתם מהי אגדה ,מהו מדרש ומהו ספר האגדה ,תוכלו לעיין בעצמכם בספר האגדה.

?!

1 .1קראו את האגדה בעמוד רפ”א ,פרק ב ,סעיף א,
שאותה ליקטו ביאליק ורבניצקי מקובץ מדרשים
טוב לדעת
שנקרא ‘ -במדבר רבה’ (מדרשים על ספר במדבר).
מדרש רבה  -אוסף של מדרשים על
א .העתיקו למחברתכם את מראה המקום המקורי של
חמישה חומשי תורה ועל חמש המגילות
האמרה ,כפי שהוא כתוב בראשי תיבות.
שבתנ”ך המסודר לפי כל ספר.
ב .למדנו כי אגדה היא שם כולל לסיפורים ,משלים,
פתגמים ודברי חוכמה .מהו סוג האגדה בסעיף זה?
ג .למדנו כי מדרש ואגדה מביעים מסר או רעיון.
מה ניתן ללמוד מאגדה זו?
2 .2השוו את האגדה שקראנו כעת מספר האגדה ,עם המקור שממנו נלקחה – מדרש
במדבר רבה ,פרק כג סוף סעיף ז’.

e

כתבו ב  : GOOGLEבמדבר רבה כג ,ז והיכנסו לאתר ויקיטקסט.
א .העתיקו למחברתכם את הקטע המתאים במדרש ,מהמילים ‘א”ל הקב”ה
למשה ’...עד הסוף .אפשר גם להעתיק ולהדביק לקובץ  wordבמחשב.
ב .סמנו (או הדגישו) במדרש המקורי רק את המילים שהעתיקו ביאליק ורבניצקי אל
ספר האגדה.
ג .בדקו אילו חלקים החליטו העורכים להשמיט ,ושערו מדוע בחרו כך.
ד .במדרש רבה יש מילים רבות הכתובות בראשי תיבות .מצאו כיצד כתבו אותן
העורכים בספר האגדה:
במדרש רבה :א”ל (אמר לו) .בספר האגדה:
במדרש רבה :הקב”ה .בספר האגדה:

e

מדוע לדעתכם שינו עורכי ספר האגדה מהמקור?

ההשוואה מלמדת כי עורכי ספר האגדה בחרו לעתים להשמיט את הפסוקים שמהם נלמד המדרש,
כאשר לדעתם המדרש מובן גם בלעדיהם .כמו כן ,הם פתחו ראשי תיבות ,ולפעמים גם התאימו את שפת
המדרש ללשון ימינו.

שאלה לדיון
האם לדעתכם עורכי ספר האגדה עשו נכון או לא נכון בהחליטם לשנות לעתים את הנוסח המקורי?
הסבירו את עמדתכם .היזכרו בסיבות שהניעו אותם לעשות מפעל זה.
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?!

מתרגלים
ַ

חזרו לעמוד רפ”א (עמוד  31ביחידה זו) בספר האגדה.
1 .1קראו את האגדה בסעיף ב המתחילה במילים “יש אדם” ומצאו בה:
א .מהו המשל?
ב .מהו הנמשל?
ג .על איזה פסוק מסתמכים חז”ל בדרשתם?
2 .2ישמו באגדה זו את הכללים שלמדתם ביחידות הקודמות על פענוח מדרש ואגדה:
א .לשון האגדה :בארו את המילים הקשות – ניתן להיעזר בפירושי המילים שכתבו המחברים
בתחתית העמוד (בסעיף ב) ,במילון או בחברים.
נאה -
כעור -
לבושו -
לכך -
‘אף נחלת שפרה עליי’  -גם הארץ נאה (משופרת) בעיניי.
הוסיפו את המילים ופירושיהן לשימושון שלכם.
ב .סוג האגדה :בדקו מהו סוג האגדה במדרש זה :סיפור  /משל  /פתגם  /דברי חכמה.
ג .חזרו על האגדה בלשונכם.
ד .המסר באגדה :חשבו ,מהו הרעיון או המסר שרצו חז”ל ללמד אותנו באמצעות אגדה זו?

שימו לב ,גם אגדה זו קוצרה ועובדה מתוך המדרש המקורי ,כדי להפוך אותה לברורה וקלה להבנה.

סוגרים עניין
בעקבות האגדות שראינו היום מתוך ספר האגדה -
ֱהיו גם אתם דרשנים וכתבו משפט קצר וקולע העוסק בקשר שבין העם וארצו.
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