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דיוקן מעשי חכמים בארכיון הסיפור העממי בישראל ע"ש דב נוי 

)אסע"י(: בין קדושים לתעלולנים

דינה שטיין

בישראל  העממי  הסיפור  בארכיון  השמורים  הסיפורים  אלף  וארבעה  מעשרים  יותר  מקרב 

)אסע"י(, בכמאתיים בלבד נזכרים חכמים )חז"ל( המזוהים בשמם. כמחצית מן הסיפורים הללו 

רבי מאיר, שניהם דמויות שהמסורות עליהן כרוכות  ועל  הגיוגרפיים על רשב"י  סיפורים  הם 

בפרקטיקה דתית בהווה – עליה לרגל למקום קברם. עניינם בנסים שמחוללים הגיבורים הללו 

בעידן המודרני, בסביבות קבריהם, וכן במקומות אחרים. מחציתו השנייה של הקורפוס כוללת 

מגוון רחב של דמויות, ובולטת בהן קבוצה של כעשרים סיפורים על ר' עקיבא, הגיבור הזוכה 

מאיר,  רבי  ועל  רשב"י  על  ההגיוגרפיים  בשונה מהסיפורים  סיפורים.  של  ביותר  הרב  למספר 

הסיפורים על רבי עקיבא אינם חורגים מן הזמן ההיסטורי שבו הוא חי. יתר על כן, הסלקציה 

המפתיעה המשתמעת ממקבץ הסיפורים הזה ביחס למצאי הסיפורים על ר' עקיבא בספרות חז"ל, 

וכמו כן ביחס לקבצים מאוחרים יותר, מצביעה בברור על עיצוב ייחודי של דמותו כתעלולן, או 

AT 759 )הצדק האלוהי  לכל הפחות בזיקה לשיח התעלולני. בתוך כך נבחן הטיפוס הסיפורי 

מוכח( כטיפוס המאפיין אחדים מסיפורי ר' עקיבא באסע"י.

המאמר מציע הסבר פואטי־גנרטיבי לבולטותו של ר' עקיבא בקרב סיפורי חז"ל באסע"י, 

הסבר הלקוח מן הדגם שהעמיד אומברטו אקו בנוגע לסרטי פולחן. לבסוף גם מוצעים הסברים 

ניכר של סיפורים על  והמאפיין גם מספר  ר' עקיבא,  אפשריים לשיח התעלולני שעמו מזוהה 

מבנים  על  המשקיף  התעלולני,  השיח  של  בכוחו  נוגע  אחד  הסבר  בארכיון.  אחרים  חכמים 

שולית  חברתית  עמדה  לגלם  עין,  להרף  ולו  בהם,  ומהפך  וידע  כוח  של  סדורים  תרבותיים 

שאינם  חכמים   – חז"ל  דמויות  של  התעלולני  הקורפוס  הגמוני.  למרכז  ביחס  אמביוולנטית 

– מגלם  ר' מאיר(, ושהמרחב הנרטיבי שלהם מעוגן בעבר רחוק  או  )רשב"י  בבחינת קדושים 

אפוא בזעיר אנפין את הדרמה החברתית־פוליטית העומדת ביסוד מפעל כינוס הסיפורים עצמו 

של  בבואה  בבחינת  היו  כזאת,  קריאה  לפי  התעלולנים,  חז"ל  המדינה.  של  הראשונים  בימיה 

מספרי הסיפורים עצמם.
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