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אבל הטקסטים לעולם עומדים 

דודו רוטמן

 עלי יסיף, מאה סיפורים חסר אחד: אגדות כתב יד ירושלים בפולקלור היהודי של ימי הביניים, 

תל אביב: אוניברסיטת תל אביב, ההוצאה לאור ע"ש חיים רובין, תשע"ד, 351 עמ'

לפני כ־130 שנים נתגלה בכתב יד אשכנזי מן המאה השש עשרה אוצר בלום: קובץ 

סיפורי עם עבריים מאשכנז מהתקופה המכונה 'ימי הביניים "היהודיים"'1 שהוא הרחב 

והמקיף ביותר מסוגו. בשנת 1889 פרסם החוקר נחמיה בריל את דבר קיומו של הקובץ 

ולמרות אופיים האקלקטי  98 סיפורים,  ואף תרגם לגרמנית כמה מסיפוריו.2 בקובץ 

ניכרים מאמצי העורך או העורכים לשוות להם חזות אחדותית מסוימת. לשם כך הוגדל 

באופן מלאכותי מספר הסיפורים למספר הטיפולוגי 99: סיפור צג )עמ' 263( אינו קיים 

187–188( אינו אלא נוסח חלופי של  ומניית הסיפורים מדלגת עליו, וסיפור טז )עמ' 

לקובץ  נוספה  כן  כמו  לכך.  לב  לא שמו  או המעתיק  להניח שהעורך  וקשה  א  סיפור 

שלפניו  החיבורים  מן  גרפית  מבחינה  מובדל  והוא  המעשים',  'סליקו  סיום,  כותרת 

ולאחריו בכתב היד. עם זאת כמו חלק מקובצי הסיפורים האחרים מימי הביניים, אלה 

המכונים עצמאיים, אין לקובץ מסגרת אחדותית פנימית מארגנת, כגון סיפור מסגרת 

11–12(. מאז פרסום  יחידים )עמ'  או טקסט מקראי, והם מובאים כרצף של סיפורים 

ועד  השביעית  המאה  של  השני  ברבע  האסלאם  מכיבושי  שנמשכה  לתקופה  הרווח  הכינוי  זהו   1

ההיסטוריה  של  זה  )פריודיזציה(  תיקוף  של המאה השבע עשרה.  ברבע האחרון  משברי האמונה 

ניכר מחוקרי  ידי חלק  ידי ההיסטוריון חיים הלל בן־ששון והתקבל על  היהודית הוצע בזמנו על 

התרבות היהודית בימי הביניים, אף שקמו מערערים עליו. יסיף בכמה מפרסומיו הקודמים הצהיר 

על קבלתו. ראו: ח"ה בן־ששון, תולדות עם ישראל, ב: תולדות ישראל בימי הביניים, תל אביב 

ובאר  ירושלים  ומשמעותו,  סוגיו  תולדותיו,  העברי:  העם  סיפור  יסיף,  ע'   ;19–13 עמ'  תשכ"ט, 

שבע תשנ"ד, עמ' 271–277 והספרות שם. 

 N. Brüll, ‘Beiträge zur jüdischen Sagen- und Spruchkunde im Mittelalter’, Jahrbücher  2

für jüdische Geschichte und Literatur, 9 (1889) pp. 1-71
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בעיקר  הקובץ,  מתוך  בסיפורים  מחקריהם  בשולי  חוקרים  כמה  עסקו  בריל  של  זה 

נותרו  זה לא כבר  וביידיש.3 למעשה עד  בהשוואה לקובצי סיפורים אחרים בעברית 

הקובץ וסיפוריו נחלתם של יודעי ח"ן מעטים, אך לאחרונה הם הוגשו לציבור הרחב 

במהדורה נאה, רחבת היקף ומוארת מאת עלי יסיף. 

יסיף הוא מהבולטים שבחוקרי הסיפורת העברית מימי הביניים וממניחי היסודות   

למחקר בתחום זה, שהולך ומתפתח בעשורים האחרונים ובעיקר בעשור האחרון. הוא 

גם מי שציין בעבר כי קובצי הסיפורים הם תופעה ספרותית חדשה, שמייחדת את ימי 

הביניים מן התקופות שקדמו להם. לטענתו קובץ הסיפורים, מסגרת שקיומה התאפשר 

בעקבות תהליכים תרבותיים עמוקים ורחבי היקף שהתחוללו בתרבות המוסלמית החל 

במאה השמינית לסה"נ, היה הרבה מעבר לחידוש צורני. קבצים אלה אפשרו לנתק את 

התלות של הסיפורים העבריים במסגרות לא נרטיביות, כגון מדרשים ופרשנות מקרא, 

ובכך להפוך את הפרוזה הסיפורית לענף עצמאי של היצירה היהודית.4 

מלבד הדיון בסיפורים ובקבצים שבהם הם משולבים, הוקדש ענף חשוב במחקריו   

של יסיף לההדרת קובצי סיפורים, כגון 'תולדות בן סירא' ו'ספר הזכרונות: הוא דברי 

הימים לירחמאל'. על אלה נוספו בשנים האחרונות מהדורות שעליהן שקדו חוקרים 

אחרים. מהדורות חדשות אלה חשפו את היצירה הסיפורית העברית מימי הביניים לפני 

בעקבותיהן  שהתפתחו  והדיונים  והן  קיומה,  לעצם  מודע  היה  תמיד  שלא  רחב,  קהל 

העשירו את הבנתנו את התרבות היהודית מאותה התקופה בכלל ואת ספרותה בפרט.5 

נדמה שמעל לכול המהדורה שלפנינו היא נדבך חשוב בבניין זה, או כלשונו של העורך 

בהקדמתו: 'פרקי המחקר והפרשנות שאני מציע לסיפורים ניתנים לדיון ולמחלוקת, 

לקבל או לדחייה, אבל הטקסטים – לעולם עומדים' )עמ' 7–8(.

פרקים  שמונה  בן  מקיף  מבוא  הספר  כולל   )265–173 )עמ'  הקובץ  ההדרת  מלבד   

)עמ' 9–172(, הערות לכל אחד מן הסיפורים, הכוללות הפניות למקורות ולמקבילות 

י' דן, 'כתב־יד בית הספרים 3182 8° ו'מעשה ירושלמי', קרית ספר, נא )תשל"ו(, עמ' 492–498;   3 

ש' צפתמן, בין אשכנז לספרד: לתולדות הסיפור היהודי בימי הביניים, ירושלים תשנ"ג; י' במברגר, 

'סיפורי השבחים של חסידי אשכנז: קווי יסוד להגיוגרפיה יהודית באשכנז בימי הביניים', עבודת 

דוקטור, אוניברסיטת בר־אילן, תשס"ה.

1(, עמ' 271–272. יסיף עסק בכך בהמשך בסדרת  לניסוחה של עמדה זו ראו: יסיף )לעיל הערה   4

מאמרים שחלקם קובצו בתוך: ע' יסיף, כמרגלית במשבצת: קובץ הסיפורים העברי בימי הביניים, 

תל אביב תשס"ד.

תשס"ה; ירושלים  ופירוש,  מקורות  טקסט,  הדברות:  עשרת  מדרש  שפירא,  ע'  למשל:  ראו   5 

 R. Bonfil, History and Folklore in a Medieval Jewish Chronicle: The Family Chronicle
of Ahimaʿ; ר' קושלבסקי, סיגופים ופיתויים: הסיפור  az ben Paltiel, Leiden and Boston 2009

העברי באשכנז: כ"י פרמא 2295 )דה רוסי 563(, ירושלים תש"ע.
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נספחים:  ושלושה   ,)289–267 )עמ'  אחרות  ובספרויות  לדורותיה  היהודית  בסיפורת 

וכוללים תיאור של החיבורים שבו  שניים מוקדשים לכתב היד שבו משולב הקובץ, 

המשווה  רשימה  הוא  ואחד   ,)305–298 )עמ'  מהם  אחד  של  וההדרה   )295–293  )עמ' 

את סיפורי הקובץ לסיפורים שבקובץ המכונה 'ספר המעשים', והמועתק בכתב יד מן 

 Heb. 135 המאה השלוש עשרה השמור בספריית הבודליאנה באוקספורד, ושסימנו 

)עמ' 296–297(; מטרת ההשוואה להוכיח את הזיקה שבין שני הקבצים ואת קדמותו של 

הקובץ המוהדר בספר שלפנינו. כל המרכיבים הללו הופכים את המהדורה לידידותית 

גם לקוראים המשכילים וגם לחוקרים שמבקשים להעמיק בנושא. 

כהמלצתו של יסיף אתחיל גם בסקירה זו בלב לבו של העניין – בסיפורים. הקובץ   

לו.  דומים  מקבצים  המוכר  התמהיל  מן  מעט  לא  לנו  מזמן  אחד'  חסר  סיפורים  'מאה 

 .)29 )עמ'  חז"ל  סיפורי  של  ביניימיות  ימי  גרסאות  הם  הקובץ  מסיפורי  כחמישית 

גרסאות אלה מפתחות את סיפורי התלמוד והמדרשים, מצמצמות אותם או אך מגישות 

אותם בתרגום עברי. בכל מקרה הן עדות נוספת למקומה המרכזי של ספרות האגדה 

בהוויה העממית בשיא ימי הביניים ובשלהי התקופה. עם זאת יסיף מציין ששילובם של 

הסיפורים הללו ברצפי סיפורים שאינם משויכים לחז"ל מעיד על ביטול ההייררכייה 

ועל השוואת מעמדה של אגדת חז"ל לסיפורת העממית בת הזמן )עמ' 41(. אקזמפלה, 

כלומר סיפורי מוסר דתיים, וסיפורים מסוגת הנובלה, שעניינם הומור, ארוטיקה וחכמה 

הסוגות  ששלוש  אף  לו.  דומים  בקבצים  כמו  ַּבקובץ,  בשפע  הם  גם  מצויים  עממית, 

מוכרות היטב כסוגות נפוצות בספרות העברית מימי הביניים, כמה מסיפורי הקובץ 

מלאכים  על  ט,  סיפור  כך  אחרים.  ביניימיים  ממקורות  מוכרים  אינם  להן  השייכים 

ששומרים על בתיהם של העולים לרגל, סיפור טו, על שכרו של החסיד שאינו מפסיק 

שמפסיד  שחין  מוכה  על  המשעשע,  יז  סיפור  בנו,  את  נוטל  כשזאב  גם  תפילתו  את 

את רפואתו מפני שהוא ממהר לכעוס על אשתו, וסיפור מח, שהוא מקבילה לסיפור 

התלמודי על אלעזר בן שמעון ואשתו המורדת.6 

קדושים  אגדות  שהם  מחציתו,  כמעט  סיפורים,  בכ־40  הקובץ  של  ייחודו  אבל   

זו כמעט אינה קיימת  27–28(.7 סוגה נדירה  )עמ'  על דמויות מאשכנז מימי הביניים 

של  עניינם  במרכז  שעמדו  הם  אלה  סיפורים  ואכן  אחרים,  עבריים  סיפורים  בקובצי 

החוקרים המעטים שעסקו בקובץ עד עתה.

בקובץ  הופעתם  וגם  העברית  הסיפורת  מן  ביניימיים  קדושים  סיפורי  היעדר  גם   

יסיף  שמציע  מאלה  בתוכנה  יותר  קרובה  זו  שמקבילה  חושב  אני  ע"ב.  פד  מציעא  בבא  בבלי,   6

בהערותיו. השוו: עמ' 278.

ראו לעיל הערה 3 וכן: ש' צפתמן, ראש וראשון: ייסוד מנהיגות בספרות ישראל, ירושלים תש"ע,   7

עמ' 436–467. 
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במחקרים  בכך  לעסוק  החלו  וכבר  ודיון,  הסבר  שדורשות  תופעות  הם  זה  סיפורים 

של  ובמרכזם  בעיקרה,  ביניימית  ספרות  היא  הנוצרית  ההגיוגרפיה  ספרות  קודמים. 

קובצי ההגיוגרפיה החשובים משיאם של ימי הביניים, כגון 'אגדת הזהב' מאת יעקובוס 

מוורגינה, עומדות דמויות קדושים ביניימיים.8 לעומת זאת בסיפורת העברית סיפורי 

הקדושים מפוזרים בקבצים בדרך כלל ללא ארגון כרונולוגי או אחדות נרטיבית ואף 

ללא אחדות הגיבור. הקדושים גיבורי האגדות הם כמעט תמיד דמויות מקראיות או 

קובצי הסיפורים  רובם של  גם ברוב  וכך  כך בקובצי הסיפורים העצמאיים  חז"ליות. 

שלפנינו  הקובץ  מסיפורי  כ־40  זאת  לעומת  מארגן.9  עיקרון  פי  על  הממוסגרים 

מייסדי  ובראשם  הביניים,  בימי  אשכנזים  קדושים  של  לקורותיהם  כאמור  מוקדשים 

קבוצת חסידי אשכנז, ר' שמואל החסיד ור' יהודה בנו )נפטר 1217(. יסיף מדגיש בצדק 

מקובלת  שהייתה  זו  או  הנוצרית  ההגיוגרפיה  בתבנית  שבחים  בקובץ  מדובר  שאין 

לאורך  כאן  מפוזרות  האגדות  ואילך.  עשרה  השבע  המאה  מן  יותר,  מאוחר  בעברית 

הקובץ, חלקן ברצפים קצרים של עד עשרה סיפורים על אותו קדוש. חלק מהרצפים 

הללו כה ייחודיים עד שהדמויות שבהן הם עוסקים, גם אם היה להן קיום היסטורי, אינן 

מוכרות לנו כמי שנחשבו כקדושים בחברה האשכנזית, ואפשר שלא היינו מחשיבים 

הפייטן  למשל  הוא  כזה  זה.  שבקובץ  העדויות  אלמלא  כקדושים  אישים  אותם  את 

בנימין בר זרח 'בעל שם', שחי בהאֶלה שבגרמניה במאה האחת עשרה, ושידועות עליו 

 ,166–163 ,24 ארבע אגדות קודש בלבד מימי הביניים, שתיים מהן מקובץ זה )עמ' 

 .)277–275

הרצפים הללו על דמויות קדושים נטולי ארגון כרונולוגי – לא פעם אגדה על מותו   

הרצף  ולרוב   – חייו  במהלך  שהתרחשו  אירועים  על  אגדות  לפני  מופיעה  קדוש  של 

נקטע בסיפורים שאינם קשורים באותו קדוש. 'אין לנו ראיה טובה יותר לכך שעורך 

הקובץ, ואולי גם הקהל שאליו היה מיועד', כותב יסיף, 'ראו כל אגדה כעומדת בפני 

ימי  של  העברית  בסיפורת  הסיפור"  "עצמאות  למושג  משמעות  יש  אם   ]...[ עצמה 

הביניים, כאן מונחת לפנינו הראיה הברורה ביותר לכך' )עמ' 24–25(. מנגד, וכדרכו 

Jacobus de Voragine, The Golden Legend, trans. W. G. Ryan, New York 1969  8

יוצא מן הכלל, שאין בו כדי להעיד על הכלל, הוא 'ספר יוחסין', שמוכר יותר בשם 'מגילת אחימעץ'.   9

כאן בהחלט מדובר ברצף ארוך של אגדות קדושים, כולם בני משפחה אחת. אולם להבדיל מקובצי 

ייחודי בלשונו ובתוכנו ולא היה מוכר לכל  זהו טקסט שנמסר בחרוזים. הוא  הפרוזה הנרטיבית, 

5(. סיפורים  אורך התקופה עד שנתגלה במחקר במאה התשע עשרה. ראו: בונפיל )לעיל הערה 

על אודות קדושים ביניימיים בעלי אופי הגיוגרפי מצויים גם בקובצי סיפורים פסידו־היסטוריים 

 G. D. Cohen (ed.), A Critical Edition with a :כגון 'ספר הקבלה' לר' אברהם אבן דאוד. ראו

 Translation and Notes of the Book of Tradition (Sefer ha-qabbalah), by Abraham ibn
Daud, Philadelphia 1967
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במחקרים קודמים, יסיף מצביע על רצפים סיפוריים בתוך הקובץ, שמסירתם בצורה 

שאינן  משמעויות  הרגשי,  והאפקט  המסר  מבחינת  משמעויות  להצטברות  תורמת  זו 

גלויות לעין בסיפורים בצורתם העצמאית. 

הדיאלקטיקה שבין עצמאות הסיפורים לאפקט שנוצר בזכות הופעתם ברצף מוכרת   

מעמידה  היא  בפרט.  הביניימיים  ובאלו  בכלל  עבריים  עם  סיפורי  בקובצי  לבקיאים 

למעשה  העורכים  של  למודעותם  נוגעת  אחת  דילמה  דילמות.  שתי  החוקרים  לפני 

מודע  עריכתי  מהלך  היא  הסיפורים  שבין  המורכבים  הקשרים  מערכת  האם  ידיהם. 

ומכוון או שהיא נוצרת בדיעבד, כאשר היא מתגלה, כלומר עם קריאת הקובץ? יסיף 

מציג ראיות לכאן ולכאן בעניין זה. לפחות בחלק מבחירות העורך, כגון רצפי סיפורים 

על נושא מסוים או על גיבור אחד, העריכה מודעת וניכרת לעין. במקרים אחרים נדמה 

שמערכת הקשרים בין הסיפורים נוצרת לאחר הסמכתם ואין היא בהכרח הגורם לה. 

הדילמה השנייה נוגעת לעיתוי עריכת הקובץ. ההנחה המובלעת בעיוניו של יסיף,   

היה  היא שלסיפורים ששולבו בקבצים העבריים  זה,  לקובץ  נכונים  וודאי שהדברים 

כלומר  הקבצים.  של  קיומם  ולפני  שולבו  שבהם  הקבצים  מן  במנותק  עצמאי  קיום 

בצורה  לקבצים  ושלוקטו  בכתב,  או  )בעיקר(  פה  בעל  שנמסרו  עם,  בסיפורי  מדובר 

קרובה למקור. גם בקובץ המדובר יסיף מצביע על כמה וכמה הערות עורך או מעתיק 

שמעידות על מקורות כאלה, שעמדו לפני משה בן גרשון – שמו המשוער של בעל 

הקובץ. כך למשל כאשר סיפורים נקטעים בהערה שהמשכם 'חסר', הערה שמעידה על 

מקור כתוב, או כאשר העורך מעיר על פרטים בסיפורים 'שמעתי ש...' או 'שכחתי', 

מה שמעיד על מקור בעל פה )עמ' 15–16(. 

אחת השאלות הראשונות שיסיף מבקש לדון בה היא מתי התגבשו הסיפורים לקובץ   

שלפנינו. התשובה על שאלה זו אינה פשוטה. המועד היחיד שאנחנו יודעים בבירור 

זמנו של כתב היד שבו הוא  בנוגע לקובץ שבידינו הוא ראשית המאה השש עשרה, 

יסיף הוא דמויות הקדושים המופיעות בסיפורי הקובץ –  נוסף שמציין  משולב. עוגן 

17(, מה שמחזק  )עמ'   1286 נפטר בשנת  המאוחר שבהם, אליעזר בר' משה הדרשן, 

לדעת יסיף את הדעה שהסיפורים נוצרו לא לפני לכן, וסביר להניח שנוצרו בתקופה 

סמוכה, מעט מאוחרת יותר. עם זאת המועד שבו נוצרו הסיפורים – אם אפשר או צריך 

לעשות שימוש במונח יצירה בכל הנוגע לסיפורי עם – אינו מעיד על מועד עריכתם 

לקובץ. אדרבה, בקובץ מופיעים כאמור גם סיפורים שמקורם חז"לי, ואיש אינו טוען 

שראשית יצירתו בתקופת חז"ל. יסיף מציג שמונה עדויות נוספות לתיארוך הקובץ: 

הערות מספר המׂשיח לפי תומו על מנהגים קהילתיים )עמ' 18(,10 הפניות מן הסיפורים 

המדובר במנהג 'עמידת הקהל' בבית הכנסת ברגנסבורג בפני התינוק שעומד לבוא בברית המילה.   10 
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לטקסטים אחרים )שם(, רמזים המצויים בחיבורים אחרים שבאותו כתב יד )עמ' 19(, 

אחרים  סיפורים  לקובצי  והזיקה  קדושים  אגדות  מחזורי  התפתחות  של   הדינמיקה 

)עמ' 20–22(, ומסכם: 'אין אנו יודעים אם כל ]ההדגשות שלי[ צ"ט הסיפורים נאספו 

בעת ובעונה אחת, או שהמעתיק־העורך התבסס על קובצי סיפורים שנתגבשו בתקופות 

שונות, קדומות ומאוחרות יותר, אך ברור שעיקרו של הקובץ שייך לתקופה שסביב 

שנת 1300, והוא משקף הלכי רוח ותפיסות עולם של קהילות אשכנז/צרפת בתקופה זו' 

)עמ' 21–22(. למרות מסקנה זהירה זו באשר למועד התגבשות הקובץ, יסיף אינו מבחין 

'עיקרו של הקובץ' למועד  בין מועד התגבשות  בו, שנוצרו  נוספות  בשכבות עריכה 

העתקתו לכתב היד מן המאה השש עשרה שהגיע לידינו. הניתוחים הפולקלוריסטיים, 

מבוססים  למעשה  כולם  המבוא  בפרקי  המקיפים  והחברתיים  ההיסטוריים־תרבותיים 

על מועד זה, שלא ברור אם כל סיפורי הקובץ נוצרו בו )למעשה ברור שרבים נוצרו 

לפני כן, וייתכן שכמה מהם נוצרו לאחר מכן(. 

יתר על כן, יש לשאול עד כמה חשוב מועד התגבשות הסיפורים לקובץ שלפנינו   

לעצם תפקודם כסיפורי עם. הלוא סיפורים אלה, מעצם הגדרתם כסיפורי עם, חיים, 

כלומר מסופרים ומשתייכים למחזור הדם של הקהילה המספרת, רק כל עוד יש להם 

את  מחזקת  עשרה  השש  במאה  יד  לכתב  הקובץ  של  העתקתו  מבחינתה.  משמעות 

ההנחה שמרכיביו סופרו ככל הנראה בתקופה זו. הנחה זו מחייבת את היותם מעידים 

לא  הם  גם אם  אותם,  עולם' של הקהילה שסיפרה  ותפיסות  רוח  'הלכי  על  לא מעט 

נולדו בתוכה. 

בסוף  הקובץ,  הועתק  שבהן  אשכנז,  קהילות  של  הכלליות  ההיסטוריות  הנסיבות   

לכמה  מעניקות  עשרה,  השש  המאה  של  הראשונים  ובעשורים  עשרה  החמש  המאה 

1300'. מסוף המאה  מסיפוריו משמעויות אחרות לגמרי מאלה שהיו להם 'סביב שנת 

התפזרו  שבעטיים  וגירושים,  פרעות  של  סדרה  אשכנז  קהילות  חוו  עשרה  החמש 

רבות מהן או עברו למרחבי התפוצה האשכנזית, למשל באיטליה. בהקשר כזה מקבל 

משמעות שונה רצף סיפורים על יהודים שביקשו להמיר את דתם ולא הצליחו בכך, או 

שהמרתם נצפתה עוד בלידתם, או שהמירו את דתם ושבו ליהדות, או סיפורים על גוי 

שהתגייר )עמ' 195–200(. 

בתקופתו,  ממוקמת  ועלילתם  החסיד,  יהודה  ר'  הוא  הגיבור  הללו  הסיפורים  בכל   

כלומר בסוף המאה השתים עשרה או בתחילת המאה השלוש עשרה. עם זאת בקהילות 

זו 'מסורת על מנהג לוקאלי וייחודי למקום זה, שכנראה לא היה נוהג במקום אחר'.  לדברי יסיף 

ראו:  כן.  ולפני  עשרה  החמש  המאה  מן  מקורות  במספר  שנזכר  מוכר,  אשכנזי  מנהג  זהו   אך 

 .101 עמ'  תשס"ה,  ירושלים  הביניים,  בימי  באשכנז  משפחה  חיי  וילדים:  אמהות  באומגרטן,   א' 

על כל פנים אין בכך כדי להפחית מחשיבות ההערה כמסייעת לעיגון הסיפור בזמן ובמקום. 
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התפוצה האשכנזיות בערי איטליה במאה השש עשרה היה המפגש עם מי שממוקמים 

על רצף ההמרה שבין יהדות לנצרות בבחינת מציאות יום־יומית. כך גם הדיון במעמדם 

זו  בקהילה, לאחר ההמרה או לאחר השיבה ממנה. דייוויד רודרמן כינה בעבר הוויה 

'זהויות דתיות מיטשטשות'.11 בקהילות תפוצה כאלה מובן היטב הצורך לשוב ולספר 

על אודות קדושים מקומיים, כלומר כאלה ששייכים למקומות שאיננו נמצאים בהם 

עוד, ושאנו מתגעגעים אליהם. קדושים כאלה הופכים לעוגן לזהות קהילתית שעברה 

ולא־יהודיות.  יהודיות  אחרות,  קהילות  עם  במפגשים  הקהילה,  פירוק  עם  זעזוע 

בהיבטים אלה של קובץ הסיפורים בהקשר שבו הועתק, בחר יסיף שלא לדון. 

קובץ  והספרותיות של  לדיון במשמעויות החברתיות  רוב פרקי המבוא מוקדשים   

הסיפורים ולתפקודי חטיבות שונות בקובץ בחברה המספרת האשכנזית בסוף המאה 

המוסר  לסיפורי  שמוקדש  בפרק  עשרה.  הארבע  המאה  ובראשית  עשרה  השלוש 

'מגמתו  יסיף מציע הבחנה כללית באשר לאקזמפלה, שלפיה   )62–42 )עמ'  שבקובץ 

המוסרית של כל סיפור אינה מצויה רק בהקשר שבו הוא נתון או בתוספת של כמה 

43(. הבחנה  משפטי מוסר בסיומו, אלא גם – ואולי בעיקר – במבנהו הסיפורי' )עמ' 

'יוסף מוקיר שבת' שבקובץ   זו מוכחת באמצעות הדיון בגרסה של הסיפור המפורסם 

ושכרה  שבת(  בשמירת  )הידור  מצווה  של  ברורה  בתבנית  בנוי  הסיפור   .)224 )עמ' 

הגרסה  של  כמעט,  מילולי  תרגום,  היא  הנוכחית  הגרסה  גוי(.  שכן  של  רכושו  )כל 

התלמודית של הסיפור.12 לדברי יסיף העובדה שהשכן בגרסאות אלה הוא גוי – שלא 

כבכמה גרסאות אחרות מימי הביניים, שבהן הוא מתואר כיהודי עשיר – מלמדת על 

מסר רחב יותר מזה הספציפי של הידור מצוות שמירת השבת, שהרי הגוי אינו מחויב 

זו. מסר זה קשור בפולמוס הבין־דתי ויש בו מן הנחמה – שמירה על הזהות  במצווה 

היהודית הנבדלת תשתלם בסופו של דבר, גם אם הדברים אינם נראים כך בעת הזו 

)עמ' 43–44(. באופן דומה מאתר יסיף מגוון רובדי משמעות בניתוחו את סיפור יהודה 

הענתותי והנחש )שיסיף מאפיינו בצדק כדרקון13( שנשלח להרגו מפני שנמנע לתת 

צדקה )עמ' 44–47; המרכיב הדמונולוגי בסיפור זה נדון בעמ' 168–169(. באמצעות 

קריאה צמודה במגוון סיפורי מוסר אחרים יסיף עומד על מורכבות התפיסות השונות 

 B. D. Ruderman, Early Modern Jewry: A New Cultural History, Princeton 2010,  11 

pp. 15-16
בבלי, שבת קיט ע"א.  12

הדרקון בסיפור זה הוא יצור משנה צורה, שיודע להתראות לקרבנותיו כקרוביהם וכך לפגוע בהם.   13

 L. Röhrich, ראו:  הביניימי.  הגרמאני  בפולקלור  זה  יצור  של  תיאורים  וכמה  כמה  תואם  הדבר 

 ‘Dracheʼ, in: K. Ranke et al. (eds.), Enzyklopädie des Märchens: Handwörterbuch
 zur historischen und vergleichenden Erzählforschung, III, Berlin and New York 1981, 

pp. 787-820
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בחברה המספרת בנוגע לאמונה בקיומם של שכר ועונש בעולם הבא או בעולם הזה 

)עמ' 47–59(.

הפרק הנרחב ביותר במבוא, הדן ב'אגדות גולה', הוא גם בעל התרומה התאורטית   

תאורטי  פולמוס  למעשה  ממשיך  יסיף  זה  בפרק   .)100–63 )עמ'  ביותר  החשובה 

אגדות  ניתוח  על  פולמוס  שנים,  עשרה  שש  לפני  בו  החל  עצמו  שהוא  ומתודולוגי 

בנות  ישראל  קהילות  של  ההיסטוריה  במחקר  תפקודן  ועל  הביניים  מימי  יהודיות 

הזמן. באופן כללי בוויכוח זה יסיף דוחה ניסיונות של היסטוריונים לברירת ה'גרעין 

וקורא  הפולקלור,  בחקר  שמוצעים  מכלים  התעלמותם  ואת  האגדה  מן  העובדתי' 

זו  למגמה  בהתאם  העם.14  סיפורי  של  והתרבותיות  המנטליות  במשמעויות  להתמקד 

מנתח יסיף חלק מאגדות השבח שבקובץ ואת המסרים הגלויים והסמויים שלהן בדבר 

המאה  ובראשית  עשרה  השלוש  המאה  בסוף  האשכנזית  החברה  של  המעמקים  זרמי 

הארבע עשרה. 

ושאינו  בו במחקרים קודמים,  סיפור שעסק  בין   )70–65 )עמ'  יסיף משווה  למשל   

מופיע בקובץ, על אודות איסטניס שננזף על ידי ר' יהודה החסיד על גילוח זקנו ונענש 

מקומי  דוכס  על   ,)195–194 )עמ'  בקובץ  שמופיע  סיפור  לבין  מותו,  לאחר  כך  על 

שיהודה החסיד משמש יועץ הסתרים שלו, ושהוא נמלך בו אם לחבור למלכו למלחמה 

חייו. לכאורה מדובר בשתי אגדות שמבטאות  פאודלית, ועצתו של הרב מצילה את 

וחסרה  חלקית  קריאה  זוהי  כי  טוען  יסיף  אך  האשכנזי.  הקדוש  של  לדמותו  הערצה 

של המהלכים המרכזיים באגדות, שכן הן מבטאות מגמות הפוכות באשר להשתלבות 

בעוד  במראה,  גם  קיצונית,  להתבדלות  קוראת  הראשונה  הנוצרית.  הרוב  בתרבות 

השנייה מתארת את המנהיגות הרוחנית מעורבת עד צוואר במהלכים פוליטיים. בכל 

אחת מהאגדות מגמה אחרת מודגמת באמצעות דמות המופת, מה שמאשש את ההנחה 

שבה  הדרך  את  ביקר  ובו  ב'ציון'  יסיף  שפרסם  זה  בשם  במאמר  החל  והיסטוריה'  'אגדה  פולמוס   14

הביניים.  בימי  היהודית  בחברה  ואירועים  מגמות  בניתוח  באגדות  משתמשים  היסטוריונים 

בכל  כמעט  מאז  יסיף.  של  תגובתו  וצורפה  המאמר  על  רוסמן  משה  הגיב  מכן  שלאחר  בגיליון 

מאשכנז,  במיוחד  הביניים,  מימי  עבריות  באגדות  עממית  ספרות  חוקר  או  היסטוריון  של  דיון 

והיסטוריה:  'אגדה  יסיף  ע'  ראו:  אחרת.  או  זו  בדרך  אליו  התייחסו  או  בפולמוס  עמדה  ננקטה 

היסטוריונים קוראים באגדות עבריות מימי הביניים', ציון, סד )תשנ"ט(, עמ' 187–220; מ' רוסמן, 

והיסטוריה:  אגדה  יסיף:  עלי  של  למאמרו  )תגובה  הפולקלור  ושיטות  ההיסטוריוגרפיה  'אומנות 

היסטוריונים קוראים באגדות עבריות מימי הביניים'(, שם, סה )תש"ס(, עמ' 209–218; ע' יסיף, 

כתיבת  יהודית?  היסטוריה  רוסמן,  מ'   ;228–219 עמ'  שם,  שניה',  במחשבה  והיסטוריה"  '"אגדה 

ראו: ולעומתם  בני ברק תשע"א.  גורן,  א'  פוסט־מודרני, תרגמה  בעידן  יהודית   היסטוריוגרפיה 

 L. Raspe, ‘The Black Death in Jewish Sources: A Second Look at Mayse Nissim’,
Jewish Quarterly Review, 94 (2004), pp. 471-489
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של  מסוימת  מידה  ביניהן  שהייתה  אף  המספרת  בחברה  במקביל  התקיימו  ששתיהן 

מתח. בדיון באגדה שבמרכזה סיפור עלילת דם שהקהילה היהודית ניצלת ממנה לאחר 

שר' יהודה החסיד מחיה את הקרבן המת וזה מצביע על רוצחו האמתי )עמ' 255–256(, 

יסיף מסב את תשומת הלב להבחנה הנעשית בסיפור גם על ידי הדמויות וגם על ידי 

הקול המספר בין 'דלת העם' ל'עירונים'. הוא מסיק שההבחנה המעמדית בין אספסוף 

ביטחונם  על  ששמירה  הבורגנות,  לבין  הנמוכים,  למעמדות  שהשתייך  הפורעים, 

המספרת  החברה  בעיני  גם  התקיימה  שלה,  האינטרסים  את  תואמת  היהודים   של 

)עמ' 80–82(. 

215–216( על יהודי שאליהו הנביא מצילו  בהמשך יסיף דן באגדה מהקובץ )עמ'   

ממון  להרוויח  כדי  הנצרות,  קללת  של  שווא  אשמת  עליו  טופל  שגוי  לאחר  ממוות, 

שהפקיד אצלו. אליהו מתחזה באגדה זו ליועץ המלך וחושף לעיני כול את דבר קיומו 

של הפיקדון ואת השקר. אגדה זו מושווית לסיפור המובא בחיבור 'שבט יהודה' ליהודה 

אבן וירגה, שהודפס באמצע המאה השש עשרה )עמ' 86–92(. בסיפור זה ההתמודדות 

עם האשמה דומה אינה באמצעות סוכן על־טבעי אלא באמצעות חכמתו והגינותו של 

כלפי  הן  המספרת  החברה  בעמדת  שינוי  מבטא  זה  שהבדל  מציע  יסיף  הזר.  השליט 

פי המציאות  על  תורה  פסוקי  יש לפרש  לאופן שבו  הן באשר  הנס בעולמנו  מציאות 

האמפירית ולאו דווקא על פי סמכות מסורתית. בהשוואות של סיפורים אחרים בשני 

86–98(. טענתו בעניין זה משכנעת, וכמוה  הקבצים הוא מוצא הבדלים דומים )עמ' 

שיציבות  תפיסה  מבטאים  הנדון  שבקובץ  שהסיפורים  שבהמשך,  המרתקת  הטענה 

פוליטית וכלכלית בחברת הרוב הנוצרית 'טובה ליהודים' )עמ' 99–100(. הדיון בסוגיה 

'אגדה והיסטוריה' נמשך בפרק הבא, שמנותחות בו במתודולוגיה של קריאה צמודה 

והשוואת נוסחאות אגדות העוסקות ביחסים שבתוך החברה היהודית, בין מעמדות ובין 

קהילות )עמ' 101–117(. 

גם במקרים אלה אפשר שהתייחסות לעובדה שהסיפורים המשיכו להיות מסופרים   

למשל  כך  תפקודיהם.  של  לדינמיות  נוסף  רובד  מספקת  הייתה  עשרה  השש  במאה 

ואולי אפילו   – סופרו במקביל באותה תקופה  וסיפורי הקובץ שלפנינו  יהודה'  'שבט 

בהכרח  לא  ביניהם  ההבדלים  כן  על  עשרה.  השש  במאה  באיטליה  המרחב,  באותו 

מבטאים שינויים דיאכרוניים בתודעה הקיבוצית היהודית כלפי מעמדו של המיעוט 

אפשר  כן  כמו  סינכרוני.  באופן  שהתקיים  תודעתי  מגוון  אלא  הרוב  קבוצת  מול  אל 

ייתכן  ובסגנון הספרותי.  בין הקבצים הם גם תוצאה של הבדלים בלשון  שההבדלים 

שהשוואה לקובץ אגדות שבחים מוצהר, כמו 'שלשלת הקבלה' של גדליה אבן יחיא 

)יצא לאור בוונציה שמ"ו(, הייתה מגלה היבטים נוספים של התודעה הקיבוצית של 

החברה שהמשיכה לספר אגדות אלה במאה השש עשרה ואילך. גם תחושת העליונות 
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תחושה   ,)107–104 )עמ'  יסיף  מצביע  שעליה  הבבלית  הקהילה  כלפי  האשכנזית 

 שבאה לידי ביטוי בסיפור על שביו של ר' משולם בעודו נער והבאתו מאשכנז לבבל 

)עמ' 204–205(, אולי אינה אלא ביטוי של חולשת הקהילה המתפוררת שזה לא כבר 

גלתה בשנית ממקומה, כלפי הקהילה היהודית העתיקה והיציבה ביותר.

בתהליכי  קשורים  הקובץ  סיפורי  מניתוחי  שיוצאים  נוספים  תאורטיים  דיונים   

סיפורים  של  המגדריות  ובמשמעויות   )142–118 )עמ'  ביטוי  לידי  בו  שבאים  הייהוד 

)עמ' 143–162(. במסגרת זו נדון גם הסיפור המרשים והצבעוני ביותר בקובץ – מעין 

היווני לא אחר מאשר  יהודי ביניימי לסיפור אורפאוס, שבו מחליף את הגיבור  נוסח 

ליצן חצר שמלווה את נסיכתו בדרכה לגיהינום, ושם הוא נאלץ להיפרד ממנה ולבסוף 

הנרחב  בדיונו   .)199–198 )עמ'  החסיד  יהודה  ר'  של  מדרשו  בבית  להתגייר  מחליט 

בניתוח  הבחנה  דקות  מציע  יסיף  בספר,  הדיונים  כבכל   ,)142–125 )עמ'  זה  בסיפור 

הוא  ולא־יהודיות.  יהודיות  למקבילות  והשוואה  האפי  מהלכו  שבסיפור,  הדמויות 

מסיים את הדיון במילים:

סיפור אורפיאוס העברי לימדנו שקליטת סיפורים זרים לתוך המסורת היהודית 

יותר  'נוחים'  לא באה רק כדי להופכם לחלק מן התרבות היהודית, כדי שיהיו 

לסיפור ולשמיעה ]...[ אלא להשתמש בהם כהיגד, כביטוי ליחסה של החברה 

היהודית אל ההקשר התרבותי הזר שהיה מקורם של סיפורים אלה. משמעות, או 

תפקיד זה של הסיפורים אינו מצוי, כפי שראינו, באמצעים הגלויים של ייהוד 

הסיפור, אלא בממד העומק של המבנה הסיפורי ושל דרכי האפיון של דמויותיו, 

והוא עולה ]...[ מתוך אווירת התקופה כולה, מתרבותה ומן המתחים העומדים 

ביסודה )עמ' 142(.

כפי שהודגש לעיל שוב ושוב, סיפורי עם נבחנים לא רק על הרקע התקופה שבה נוצרו, 

אלא גם בהקשר שבו הם שבים ומסופרים מחדש. עבודתו של יסיף מאפשרת לסיפורים 

יהודיים משלהי ימי הביניים ששולבו בקובץ הנדון לשוב למחזור הדם התרבותי של 

חברת דוברי העברית בתקופתנו שלנו, בהתאם לאווירתה, לתרבותה ולמתחיה, אם רק 

נבחר בכך, שכן כאמור 'הטקסטים – לעולם עומדים'. 


