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בין מורשת ימי הביניים לרוחות הרנסנס:

'מדרש עשרת הדיברות' בכ"י פרמא 2269

רלה קושלבסקי

חיצונית  במסגרת  המשובצים  וסיפורים  דרשות  של  קובץ  הדיברות',  עשרת  'מדרש 

שמבוססת על עשרת הדיברות, היה אחד מחיבורי הפרוזה העבריים הנפוצים והפופולריים 

החיבור  נוסחי  מכל  המקיף  זה,  במאמר  הנדון  הנוסח  אחריהם.  וגם  הביניים  בימי  ביותר 

המרובים מימי הביניים, הועתק בידי 'הלבלר יוחנן כהן' באמצע המאה החמש עשרה בצפון 

איטליה, בכתיבה אשכנזית )כ"י פרמא 2269 ]דה רוסי 473[(. נספח מפורט למאמר מציג 

ממצאי השוואה של נוסח זה לנוסחים אחרים של 'מדרש עשרת הדיברות' שהיו מקורותיו 

המשוערים, מבחינת מצאי הסיפורים.

בבסיסו של החיבור, שבנוסחיו המרובים לא הגיע לידי גיבוש סופי ואחדותי, מצוי מתח   

בלתי פתור בין הדרשות על עשרת הדיברות לסיפורים המדגימים אותם. עשרת הדיברות 

התקבלו לאורך הדורות כאיסורים אבסולוטיים, ומבחינה זו הם אזורי הטאבו של התרבות 

היהודית. לעומת זאת, הסיפורים המתארים מצבי חיים ממוקמים לעתים קרובות באזורי 

חולשות  עקב  גבולות  לפריצת  המועדים  מקומות  לדיבר,  דיבר  שבין  האפורים  הביניים 

אנוש, בבחינת עברה גוררת עברה. 

'מדרש עשרת הדיברות', מבחינת מבנה  במאמר מוצג הטיעון שמעמדו הלימינלי של   

חברתיים  בהקשרים  התקבלותו  בתהליך  מרכזי  גורם  הוא  הסיפורים,  ואופי  החיבור 

ותרבותיים משתנים. טיעון זה מוצג על בסיס דיון בזמנו ובמקומו של הנוסח המיוצג בכ"י 

פרמא 2269, אשר המחקר עליו עדיין בראשיתו. חלקו הראשון של המאמר עוסק במגמות 

העריכה של החיבור, בזמנו המשוער של נוסח כתב היד ובמקומו. חלקו השני מציג קריאה 

עד  נדון  שלא  כמעט  והשלישי  נדונו  לא  עדיין  מהם  ששניים  סיפורים,  בשלושה  צמודה 

כה, ושנבחרו בתור מדגם המייצג את אופיו הלימינלי של 'מדרש עשרת הדיברות' בכלל, 

'אישה לשם  הנוסח המסוים שבכ"י פרמא בפרט:  והרטוריות של  ואת מגמותיו התמטיות 

שמים', 'המפה והֵּפרות' ו'שומר שבת והדוב'. בעצבם מצבים גבוליים, הסיפורים מרחיבים 

'מדרש  את טווח חלותם של הדיברות אל אזורי השוליים. יש בכך כדי להציב את מחקר 

פילולוגי־היסטורי אלא ספרותי,  לנוסחיו השונים בהקשר חדש, שאינו  עשרת הדיברות' 

אנתרופולוגי ותרבותי. ייחודו של הנוסח המיוצג בכ"י פרמא הוא אפוא בהוויה המסוימת 

שסיפוריו מכוננים על רקע זמנו ומקומו: הנוסח נוצר כבר בתקופת הרנסנס, אך הוא עדיין 

נטוע במורשת ימי הביניים. כוחו של 'מדרש עשרת הדיברות' בנוסח פרמא הוא במכלול 

המשמעויות שבו כחיבור הנטוע במרחב ש'בין לבין'.
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