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

 הביא לדפוס והוסיף מבואות והערות ֵעלי יסיף, תל אביב: אוניברסיטת תל־אביב, 

ההוצאה לאור ע"ש חיים רובין, תשע"ד, 351 עמודים

'מאה סיפורים חסר אחד', על פי כ"י ירושלים )בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, 

28º 3182, מתכ"י B499(,1 הוא נדבך נוסף במפעלו המונומנטלי של עלי יסיף לשימור 

ולמיפוי אוצרות הסיפור העברי בימי הביניים, וכן לתיווכם לקורא בן ימינו. מהדורה זו 

של קובץ סיפורים גדול במיוחד, המתפרסם כאן לראשונה במלואו,2 מצטרפת למבחר 

 מרשים של חיבורים מימי הביניים ושל מונוגרפיות בתחום זה שחקר וההדיר יסיף – 

סיפורי בן סירא, ספר הזיכרונות לירחמיאל, ספריו על הסיפור בימי הביניים ועל שני 

הפרספקטיבה  מן  במשבצת'.  ו'כמרגלית  העברי'  העם  'סיפור  עבריים:  סיפור  קובצי 

הרחבה של מכלול עבודות יסיף עד כה, 'מאה סיפורים פחות אחד' הוא עדות נאמנה 

גדול  ולמשקלו של הסיפור העברי ביצירת הספרות העברית בימי הביניים,  למקומו 

מכפי שהצטייר במחקר קודם שהתמקד בהתפתחות הפיוט בספרד ובאשכנז. הספר, 

בפורמט נוח לקריאה, כולל מהדורה מוערת על בסיס כתב היד מאשכנז בראשית המאה 

השש עשרה,3 מבוא פנורמי ומקיף, מערך של הערות המפנות למבחר של מקורות ושל 

ספרות מחקר ונותנות בידיו של הקורא מפתחות ראשוניים, ולבסוף שלושה נספחים 

המאפשרים התרשמות נוספת מטיבו של הקובץ ומכתב היד שבו הוא מועתק.4 ההכרעה 

הסימון 280 מחליף את הסימון הקודם בספריית האם: 80.  1

1889 )ראו  מבחר סיפורים מתוך הקובץ פרסם נחמיה בריל, שגם תיאר את כתב היד עוד בשנת   2

הפניית יסיף, מאה סיפורים חסר אחד ]להלן: מאה סיפורים[, עמ' 15, הערה 1(.

דפים 102א – 140ב.  3

הנספחים כוללים: פירוט של החיבורים המועתקים בכתב היד; פירוט של הסיפורים המשותפים   4

שבכ"י  המעשים',  'ספר  המכונה  עשרה,  השלוש  המאה  מן  הסיפורים  ולקובץ  סיפורים'  ל'מאה 

המועתק  חיבור  של  פרסום   ;16385 מתכ"י   ,)1466(  Or. 135 הבודליאנה,  ספריית  אוקספורד, 

בקובץ, שכותרתו: 'תהא לך מלך המשיח', ושעניינו משתמע מן הכותרת.
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של יסיף להציב את קובץ הסיפורים במרכז ספרו, לפרסמו ולהבטיח את זמינותו עבור 

היא  שבו,  הסיפורים   99 עם  אמצעי  בלתי  מפגש  לו  לאפשר  ובכך  בן־ימינו,  הקורא 

התרבותית  בתודעה  הביניים  בימי  העברי  הסיפור  של  לכינונו  התנאים  את  היוצרת 

שלנו כיום. אם עד לפרסומו של 'מאה סיפורים פחות אחד' נודע הקובץ בעיקר כמקור 

לסיפורי שבח על ר' שמואל החסיד ועל ר' יהודה החסיד, מנהיגיה של חסידות אשכנז 

ציון  הוא משמש  הרי שמעתה  ובמאה השלוש עשרה,  במחצית המאה השתים עשרה 

קובצי  לצד  בכללותה,  הביניים  בימי  העברית  הפרוזה  של  בהתפתחותה  חשוב  דרך 

סיפור אחרים התופסים בהדרגה את מקומם הראוי במחקר עכשווי.

מקורותיו,  מקומו,  זמנו,  שונים:  מהיבטים  הקובץ  את  יסיף  מאיר  לספרו  במבוא 

מגמות עריכה בו ומאפייניו כתוצר של ימי הביניים, הן בדרכי העיבוד של מקורותיו 

)פואטיקה( והן בנושאיו )תמטיקה(. תוך כדי כך מטיל יסיף אלומות אור על סיפורים 

נבחרים המדגימים את דבריו, מהם כאלה שאינם מוכרים ממקורות קודמים, ומעורר 

ציפייה לקראת הקריאה בקובץ עצמו.

ולסמכות;5  להשראה  בולט  כמקור  חז"ל  ספרות  מקורות:  משלושה  יונק  הקובץ 

לא  ספרות  השבחים;  סיפורת  הוא  בקובץ  שלה  הבולט  שהייצוג  הביניים,  ימי  יצירת 

יהודית כדוגמת אחד הסיפורים )לב( שיסיף מקשר, באופן מפתיע ומאתגר, עם מיתוס 

 )41–29 )עמ'  במבוא  מיוחד  פרק  הביניים.  בימי  באירופה  ידוע  שהיה  כפי  אורפאוס 

ידי  על  התקופה  לקוראי  מינימלית  התאמה  חז"ל:  מקורות  של  העיבוד  בדרכי  עוסק 

בתוספת  הרחבתו  להפך,  )או  המקור  תמצות  ידי  על  נוסף  עיבוד  או  הארמית  תרגום 

חדשה(, התכה והטמעה של מקורות שונים ושילוב מוטיבים חדשים הנוטעים בסיפור 

מגוונות  יהודיים  לא  ממקורות  סיפורים  של  העיבוד  דרכי  הביניים.  ימי  אווירת  את 

יהודית אחרת; שילוב שינויים  גם הן: קליטתם באמצעות תרגומם לעברית או שפה 

לסיגול הסיפור לתרבות היהודית, אך כאלה המאפשרים לזהות את זיקת הסיפור למקור 

הלא יהודי; עיבוד מלא המטשטש כמעט לגמרי את מקורו הזר של הסיפור, המתקבל 

מעתה כסיפור יהודי לכל דבר.

השאר  בין  כולל  הוא  בסּוגותיו.  גם  אלא  במקורותיו  רק  לא  מתבטא  הקובץ  גיוון 

אגדות היסטוריות, סיפורי שבח, סיפורי מוסר )שאינם בהכרח סיפור הכולל אפילוג של 

מוסר השכל(, נובלות ומעשיות מגיות )ויסיף מצביע על הבדלים עקרוניים בין שתי 

סוגות אלה(, אגדות חז"ל, הלצות שיכורים, סיפורי בעלי חיים, אגדות דמונולוגיות 

וסיפורי מסע. סיפורי השבח בקובץ הם חידוש ייחודי, שכן אינם מצויים בקבצי סיפור 

לסיפורים שמקורותיהם בספרות חז"ל ניתן להוסיף גם את סיפור ט שמקורו בירושלמי, פאה ג, ח   5

)יז, ב(.
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ביידיש ארכאית  בוך'  'מעשה  יותר:  ניכרת על קבצים מאוחרים  והשפעתם  קודמים, 

ו'עושה פלא' שרווח בקרב דוברי הספניולית.

מאפיין העריכה )או אי־העריכה( הבולט ביותר הוא אקלקטיות הקובץ, המתבטא 

למשל בפיזור סיפורי השבח בקרב הסיפורים האחרים ובהיעדר רצף כרונולוגי על פי 

תולדות חייהן של הדמויות. זוהי מגמה המצויה כבר בקבצים קודמים בימי הביניים. 

עם זאת, ניכרת עריכה מסוימת מדי פעם בפעם, עריכה המתבטאת בזיקה משותפת אל 

פסוק מסוים או במוטיב משותף בין שני סיפורים סמוכים.

בימי  המספרת  החברה  של  עניין  תחומי  מבטא  הסיפורים  של  התמטי  הסיווג 

הביניים: תנאי חיים בגולה ודרכי ההסתגלות אל השלטון הנוצרי )יסיף מייחד לכך דיון 

נרחב(, העולם שמעבר לעולם הזה ונשים כדמויות של 'האחר' שיסיף מבקש להשמיע 

בפרשנותו את קולן. אחת ממסקנותיו לנוכח היעדרם של סיפורים על ארץ הקודש, 

ובהתלבטויות  בסוגיות  המספרים  של  התמקדותם  היא  המשיח,  ימות  ועל  גאולה  על 

הלא  הסביבה  עם  היחסים  סוג  את  להגדיר  הצורך  כמו  ועכשיו',  ה'כאן  מן  הנובעות 

יהודית ועם השלטונות. מסקנת יסיף סבירה, אם כי החיבור – המובא בנספח על ימות 

שאיפה  הנראה  ככל  מבטא   – הסיפורים  מקובץ  בנפרד  היד  בכתב  והמועתק  המשיח 

לגאולה, שאיפה שרחשה מתחת לפני השטח ואשר מצאה לה אפיק בפני עצמו.

כמה הנחות יסוד מתודיות על טיבו ועל תפקידו של הסיפור העממי, מהן מפורשות 

במבוא ומהן משתמעות, מנחות את יסיף בספרו:

הפואטיקה של הסיפור העממי היהודי – כלומר דרכי העיבוד והסיגול של  )א( 

יהודיות – נגזרת ממעמדו כסיפור מרובה  מקורות קודמים ומקבילות לא 

גרסאות.6 השוואות בין הסיפור למקורותיו ולמקבילותיו )בהשראת הגישה 

הגאוגרפית־היסטורית בחקר הפולקלור(, מאפשרות להבחין במגמות של 

סיגול ושל עיבוד במינונים ובאופנים שונים;

תפקידו של הסיפור בחברה נגזר ממעמדו כיצירה קולקטיבית. וכדבריו:  )ב( 

ידי שכבות העם הרחבות, לכן  ']...[ שהם סיפורים שנוצרו או סופרו על 

משקפים הם את עולמם, את דעותיהם, את חרדותיהם וציפיותיהם, ולאו 

דווקא של המלומדים והמנהיגים' )עמ' 7(. יסיף מיישם בדבריו אלה גישה 

הקשרית־פונקציונלית בחקר הפולקלור;

הם  היסטורי.  מסמך  ואינם  היסטוריות  עובדות  משקפים  אינם  הסיפורים  )ג( 

מייצגים תגובה למציאות, כגון מעמדה של הקהילה כמיעוט בקרב הרוב 

נקודת המוצא של יסיף להגדרת 'סיפור עממי' היא תנאי הקיום המרובה, הממיר הגדרות קודמות   6

)יסיף, סיפור העם העברי, עמ' 3–6(.
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עצמה.  המציאות  עובדות  את  ולא  למנהיגיו,  הפרט  בין  והיחסים  הנוצרי 

הנחת יסוד זו יונקת מהסוגיה המורכבת של הזיקות ההדדיות שבין ספרות 
להיסטוריה;7

הסיפור הוא ישות רבת רבדים, ויש לעסוק גם במסריו הסמויים והמשניים  )ד( 

אלה  שאגדות  השגורה  'הטענה  והדומיננטיים:  הגלויים  היבטיו  על  נוסף 

הקדוש  של  לדמותו  הקהילה  בני  הערצת  את  "משקפות  השבח[  ]אגדות 

]...[" חוסמת את הדרך בפני שאלות ונושאים אחרים הטמונים באגדות, 

ואשר חשיבותם עולה לאין שיעור על תופעת הערצת הקדושים כשלעצמה' 

כמסמך  ולא  ספרותית  כיצירה  הסיפור  זיהוי  של  השלכה  זוהי   .)69 )עמ' 

היסטורי;

פולמוס עם החברה  ולא למטרות  פנים־יהודיים  נועדו לצרכים  הסיפורים  )ה( 

הנוצרית. מטרתם היא 'נקיטת עמדה בשאלות קיומיות שהיא התלבטה בהן 

בחיי יום יום שלה' )עמ' 70, הערה 12(;

יש להביא בחשבון יחסי גומלין בין ערוצי ההיגוד בעל פה לאלה שבכתב.  )ו( 

אגדה  בו  מתיך  מה(  )סיפור  ארוך'  שהיה  כהנא  ברב  'מעשה  למשל,  כך 

תלמודית וסיפור ביניימי שנשמר במגילת אחימעץ, הבחנה שלא ניתן היה 

אחימעץ  מגילת  בלבד.  בכתב  תיעוד  על  החוקר  הסתמך  לו  אליה  להגיע 

עת  עשרה,  התשע  למאה  עד  ידועה  הייתה  לא  עשרה  האחת  המאה  מן 

גילה אותה אברהם נויבאואר, ספרן ספריית הבודליאנה באוקספורד, אך 

המסורות הסיפוריות המשוקעות בו רווחו בעל פה, ומשם ככל הנראה נטל 
מַסּפרו של 'מעשה ברב כהנא שהיה ארוך' את חומריו )עמ' 36–38(;8

המשליך  ומזוהה  יחיד  מחבר  ידי  על  תיווך  עובר  שאינו  העממי,  הסיפור  )ז( 

עליו את עולמו הייחודי, מבטא גם את קולו של 'האחר'. ניתן לחשוף אותו 

מתעניין  יסיף  חתרנית.  קריאה  כלומר  השוליים',  מן  'קריאה  באמצעות 

63–70. עם זאת, יש לציין שמצטמצם הפער שבין הספרות להיסטוריה, או, בהשאלה,  שם, עמ'   7

הפער שבין חוקרי הספרות להיסטוריונים. זאת לנוכח המגמה של היסטוריונים לבחון את דמותה 

של חברה מהיבטים שאינם בהכרח עובדות צרופות ותהליכים היסטוריים, אלא דימויים תרבותיים, 

תפיסות עולם ומנטליּות, שחוקרי ספרות נזקקים להם כמצע שעליו מושתת הסיפור. מנגד, דומה 

מסוימים  פרטים  הבוחרים  ההיסטוריונים,  בין  המבחינה  היא  כמכלול  ליצירה  המחויבות  שמידת 

בלבד להשלמת התמונה ההיסטורית שהם משחזרים, לחוקרי הספרות, המתמקדים בדרכי העיצוב 

של הסיפור בכללותו והמסתייעים לצורך כך בחומרי רקע היסטוריים.

וראו עוד את דברי יסיף )עמ' 15–16( על סיפור אחר שמקורו בעל פה הוא חד־משמעי, שכן המספר   8

מעיד על עצמו ששכח מקצת פרטי הסיפור )'ושאר השאלות שכחתי'(.
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עמדה  המייצגים  ומהם  מיזוגניים  מהם  בסיפורים,  נשים  בדימויי  במיוחד 

של הערכה )עמ' 143–162(;

סיפורים'.  ב'מאה  מוסף  ערך  הן  במבוא  השזורות  יסיף  של  המתודולוגיות  הערותיו 

מנחות  הערות  במלואה,  לראשונה  לקורא  המוגשת  ידועה  לא  מהדורה  של  המכלול 

 לקריאה בקובץ, מאגר עשיר של הפניות ביבליוגרפיות, מתודולוגיה סדורה ונספחים – 

כל אלה יוצרים חוויית למידה מהנה ומחכימה.

* * *

שאלת זמנו של קובץ 'מאה סיפורים' – שיסיף )עמ' 15–22( מתארך את עיקרו לשנת 

 – עשרה  הארבע  המאה  לתחילת  או  עשרה  השלוש  המאה  לשלהי  קרי  לערך,   1300

יסיף מסתמך על כמה ממצאים  נוספים.  נתונים  לאור  עיון מחודש  זה  דורשת בשלב 

של  אורלית  מסירה  מסורת  וזמנן;  בקובץ  הדמויות  שמות  ולשוניים:  היסטוריים 

הקובץ  את  המעגנים  מקומיים  מנהגים  הפתיחה;  בנוסחת  המתבטאת  הסיפורים  אחד 

בתקופה ובמקום מסוימים; השוואת נוסחים ומקורות; אפילוג המקשר, על פי השערתו 

המעניינת, בין אחד הסיפורים לקינה שכתב ר' אלעזר בעל ה'רקח' בעקבות רצח אשתו 

זיקה  היוצרים  מיוחדים  לשוניים  ביטויים   9;)1197( ד'תתקנ"ז  בשנת  ובנותיו  דולצה 

לקובצי סיפור מן המאה השלוש עשרה; וסיפורי שבח על חסידי אשכנז שנוצרו, לדעת 
יסיף ואחרים שהוא מפנה אליהם, סמוך לזמנם.10

בעוד הרושם המצטבר מן הראיות בספרו הוא שבימי הביניים הייתה השפעה ברורה 

של מרחב תרבות אשכנז על מבחר לא קטן של סיפורים בקובץ, נראה שלא כולן חד־

משמעיות בכל הנוגע לזמנו.11 שאלת זמנו של הקובץ אקוטית במיוחד לנוכח איחורו 

ירושלים  גזירות אשכנז וצרפת,  על הקינה והקדמת המחבר לה ראו: א"מ הברמן )מהדיר(, ספר   9

תשל"א, עמ' קסד–קסז.

היהודית  להגיוגרפיה  יסוד  קוי  אשכנז,  חסידי  של  השבחים  'סיפורי  במברגר,  ליוסף  מפנה  יסיף   10

באשכנז בימי הביניים', רמת גן תשס"ה, עמ' 111, הערה 11; צפתמן, 'מעשה בוך, קווים לדמותו 

של ז'אנר בספרות יידיש הישנה', הספרות, 28 )1979(, עמ' 144, הערה 67.

אזכור של ר' אליעזר הדרשן מווירצבורג )נפטר בשנת 1286( בשני סיפורים בלי התואר ז"ל הוא   11

בתואר  עקבי  הבלתי  השימוש  אך  עשרה,  השלוש  המאה  בסוף  לזמנם  יסיף,  לדעת  אינדיקציה, 

זה לאורך הקובץ, למשל בנוגע לדמות רבי יהודה החסיד, מחליש טיעון זה; מנהג הקהל לעמוד 

וייחודי  בעת נשיאת התינוק למילה, מן הטעם שעומדים לכבוד עושי מצווה, אינה מנהג לוקלי 

לרגנסבורג במאה השלוש עשרה. מעיד על המנהג גם הברטנורא באיטליה במאה החמש עשרה, 

עוסקים במנהג עמידה  גם באשכנז,  ג. מקורות אחרים,  פרק  ביכורים,  בפירושו למשנה, מסכת 

)תודתי  וניתן להסיק מכך גם על מנהג עמידה בפני נושאי התינוק לקראת המילה  בעת המילה, 

לרב מאיר זיכל על הפניותיו למקורות אלה(; מבדיקה בכתב היד של סיפור מעשה הלכתי שמצטט 
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בידינו, מראשית המאה השש עשרה. על בסיס השוואת  היחיד שנותר  היד  של כתב 

הקובץ לקובצי סיפור אחרים, אני נוטה לאחר את זמנו של הקובץ למחצית השנייה 

של המאה הארבע עשרה או לתחילת המאה החמש עשרה לכל המוקדם, מן השיקולים 

האלה:

)א( נראה שסיפורי השבח בקובץ מייצגים תקופה מאוחרת, משלהי המאה השלוש 

עשרה או מראשית המאה הארבע עשרה. יסיף מציין שתי עדויות במאה השלוש עשרה 

על ר' שמואל החסיד ועל ר' יהודה החסיד שידעו להשביע שדים, ועל ר' אלעזר מוורמס 

סיפורי  רוב  סיפורי שבח מפותחים בכתב כדוגמת  אין אלה  ענן,12 אך  גבי  שרכב על 

השבח ב'מאה סיפורים' ובקובצי סיפור אחרים שהועתקו בכתבי יד מן המחצית השנייה 

של המאה החמש עשרה וכן במאה השש עשרה, בעברית וביידיש.13 גם בשישה כתבי 

יד אחרים שבידינו הכוללים סיפורים, מן המאה השלוש עשרה והארבע עשרה באשכנז, 

לא נמצאו סיפורי שבח כדוגמת אלה שב'מאה סיפורים', או סיפורי שבח בכלל. לעומת 

זאת, החל מן המאה החמש עשרה ישנו רצף דומה של סיפורי שבח בעברית וביידיש. 

היעדר עדויות לסיפורי שבח מורחבים קודם למאה החמש עשרה, עדויות רצופות לכך 

יסיף )עמ' 19(, יש להסיק שמקורו ב'אור זרוע' לרבי יצחק מווינה וממנו הועתק, ולא מנוסח אחר. 

)מ, מד( משמרים  נראה שסיפורים מסוימים שהוא עוסק בהם  יסיף, אכן  מראיות אחרות שמביא 

מסורות מאשכנז מהמאה השתים עשרה והשלוש עשרה וכן את אווירת התקופה, אך אין בכך כדי 

להצביע בהכרח על מועד עריכתם בקובץ או על עיקר זמנו של הקובץ.

)רבי  10(, עדות של הרשב"א  )לעיל הערה  יוסף במברגר, סיפורי השבחים  יסיף מצטט בעקבות   12

שלמה בן אדרת(, מפי השמועה, על פרקטיקות של השבעת שדים בקרב חסידי אשכנז: 'כי שמעתי 

בבירור שמנהג חסידי אלמנייא לעסוק בדברי השדים ומשביעין אותן ומשלחין אותן ומשתמשין 

בהם בכמה ענינים'. ייתכן שמשתמע מכך שהיו סיפורי שבח אודותיהם. שרה צפתמן )מעשה בוך 

)לעיל הערה 10( מצביעה בעקבות גרשום שלום על מוטיב קפיצת הדרך על גבי ענן, המיוחס לר' 

אלעזר מוורמס, בחיבור קבלי מספרד במחצית השנייה של המאה השלוש עשרה. הסיפור מצוטט 

]לר' אלעזר מוורמס[ מצות ברית מילה במקום רחוק,  לו  נזדמנה  'ופעם אחת  אצל גרשם שלום: 

החכמה  לאנשי  הצריך  מהשימוש  אחד  דבר  ושכח  אצלו,  המורגל  כמשפטו  השבעה  פי  על  ורכב 

הזאת, ונפל מן הענן קרוב אל הארץ ונעשה פ]י[סח חולה על יריכו, ולא נתרפא מאותו חולי בשום 

תחבושת בעולם עד יום ]מותו[ והיתה מנוחתו כבוד'. פרולוג המקדים סיפור קצרצר זה מפרט את 

מקורו מפי השמועה של הסיפור ושל מידע על פרקטיקה של קפיצת הדרך על גבי ענן בכל עת 

שביקש ר' אלעזר להגיע למקום רחוק לצורך מצווה. ראו גרשם שלום, 'קבלות ר' יעקב ור' יצחק 

בני ר' יעקב הכהן', מדעי היהדות, ב )תרפ"ז(, עמ' 254.  

Heb. 35, מתכ"י  'מאה סיפורים', סיפורי שבח על חסידי אשכנז מצויים בכ"י פרנקפורט  מלבד   13

25327 )אוסף  Mic. 4425, מתכ"י  4243, בעברית, ובמהדורות 'מעשה בוך' בכתבי היד ניו יורק 

ראו   .1602 בזל  הנדפס,  בוך'  ב'מעשה  וכן  שביידיש,   B63 מתכ"י   ,Heb. 5245 וירושלים  יפה(, 

טבלת כתבי היד בעברית וביידיש ומהדורת הדפוס, צפתמן, מעשה בוך )לעיל הערה 10(, עמ' 137, 

ומאמרה בכללותו בעמ' 126–152.
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לאחר מכן, וכמו כן התלות המובהקת של נוסחי היידיש במקורותיהם שבעברית כפי 

שהוכיחה שרה צפתמן – כל אלה מכוונים להשערה על איחורו של קובץ 'מאה סיפורים' 

בכ"י ירושלים 3182 עד למחצית השנייה של המאה הארבע עשרה, לכל המוקדם. זוהי 

השערה מסויגת שכן 'לא ראינו אינה ראיה', וייתכן שחסר זה נובע מאבדן כתבי יד, אך 

אין לנו אלא מה שעינינו רואות.

'ספר  בשם  הידוע  הסיפורים,  לקובץ  ניכרת  זיקה  על  ובצדק,  מצביע,  יסיף  )ב( 

נויבאאור,  בקטלוג   1466(  Or. 135 הבודליאנה  ספריית  אוקספורד,  בכ"י  המעשים' 

ובהם  הסיפור,  קובצי  לשני  משותפים  סיפורים  וחמישה  עשרים   .)16385 מתכ"י 

עשרה הדומים גם סגנונית והחולקים ביטויים משותפים.14 מקצת הסיפורים מופיעים 

לראשונה בכתב ב'ספר המעשים'. אין הם מספרות חז"ל או ממקורות נפוצים אחרים, 

בין  שינויים  בזמן,  בו  ביניהם.  זיקה  על  מעידה  ירושלים  בכ"י  החוזרת  והופעתם 

הסיפורים מנחים למסקנה על כתבי יד מתווכים, כפי שמציין יסיף, ועל טווח זמן סביר 

ביניהם. אלא שעל פי מחקר עדכני, זמנו של ספר המעשים הוא בשלהי המאה השלוש 

עשרה, מעט מאוחר ממה שמקובל היה במחקר קודם, קרי המחצית הראשונה של מאה 

זו.15 אם אכן כך, מתאחר בהתאם גם זמנו של קובץ 'מאה סיפורים'.

)ג( סיפורים המשותפים ל'ספר המעשים', לכ"י פרמא 2295 )מתכ"י 13202( ול'מאה 

סיפורים', ואף מטבעות לשון סגנוניות משותפות, מצויים גם בקובץ סיפורים שבכתב 

יד בהמ"ל 2374 )מתכ"י 28627( שמן המאה החמש עשרה.16 שבעה סיפורים משותפים 

המעשים  לספר  משותפים  סיפורים  עשר  אחד  בהמ"ל,  ולקובץ  סיפורים'  ל'מאה 

סיפורים  וחמישה  עשרים  וכאמור  סיפורים(,  עשר  ארבעה  )הכולל  בהמ"ל  ולקובץ 

אפוא  סבבו  המעשים'  מ'ספר  סיפורים  המעשים'.  ול'ספר  סיפורים'  ל'מאה  משותפים 

מכתבי  כפי שמתברר  דומים,  ובניסוחים  עשרה  והחמש  עשרה  הארבע  המאה  לאורך 

יד ההולכים ומתגלים לאחרונה, ואין הכרח לתלות את זמנו של 'מאה סיפורים' בשלהי 

מדרש  של  באשכנז  גדול  לקובץ  השוואה  לאור  גם  נראה  כך  עשרה.  השלוש  המאה 

עשרת הדיברות )כ"י פרמא 2269, מתכ"י 13177(, המאה החמש עשרה. הקובץ כולל 

שמונה סיפורים משותפים עם 'מאה סיפורים', אשר מקורם באשכנז, או שמקורותיהם 

לעשרים וארבעה הסיפורים שמונה יסיף יש להוסיף את 'מעשה בר' חייא' ]סב[, המצוי גם ב'ספר   14

המעשים'.

שיקוליי לקביעת זמן זה מפורטים בספרי שבכתובים על 'ספר המעשים', הכולל מהדורה של קובץ   15

הסיפורים.

כך למשל הביטויים מן הסיפור על עקיבא או עוקבא ]יד[ שיסיף מצביע עליהם – 'שאני מסורה   16

'מאמין  )שם:  פרמא  בכ"י  רק  לא  מצויים   – האמין'  ולא  האמין  'ובעלה  וכן:  בפח',  כציפור  בידך 

ולא מאמין'( אלא גם בכ"י בהמ"ל. ובהכללה, הזיקה הסגנונית בסיפור זה בין כ"י בהמ"ל ל'מאה 

סיפורים' רבה יותר לעומת כ"י פרמא.
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בנוסח  עובדו  הם  לאשכנז  ובמעברם  היהודי־מוסלמי,  במרחב  נעוצים  הראשוניים 

והדוב'  'שומר שבת  )יד(,  'מעשה בעקיבא'  בין הסיפורים המשותפים מצויים  מיוחד. 

)סג(, 'עבד לשבע שנים' )עג(, וכן 'החלוק המבהיק' )נג(, המדגים את הדיבר לא תנאף 

והמייצג נוסח מעובד באשכנז, אף שמקורו הראשוני בחיבור יפה מהישועה לר' נסים 
בתוניסיה.17

המוסלמי  במרחב  הם  סיפורים'  'מאה  בקובץ  סיפורים  שני  של  מקורותיהם  )ד( 

בספרד של המאה הארבע עשרה: סיפור טו על חסיד שלא פסק מתפילתו גם כשזאב 

נטל את בנו, ושמקורו במנורת המאור לאבוהב,18 וכן סיפור מט על שמעון בן אנטיפרס 

]אנטיפטרוס[. אף שמקורו הראשוני של סיפור אנטיפטרוס הוא במסכתות כלה רבתי 

ודרך ארץ רבה, נֹוסחֹו ב'מאה סיפורים' מייצג את שני ספרי 'מנורת המאור' שמן המאה 

הארבע עשרה, בספרד.19 לצד השפעות ברורות של אשכנז במאה השלוש עשרה היו 

גם השפעות מאוחרות יותר, ובמידה מסוימת גם כאלה שמקורן בספרד.

סיפורים'  ב'מאה  הסיפורים  שִמספר  הרי  אלה,  להסתייגויות  מקום  יש  אכן  אם 

בבד  ובד  יסיף,  שסובר  ממה  קטן  עשרה  השלוש  המאה  בשלהי  באשכנז  שמקורם 

גדול יותר משקלם של רבדים מאוחרים יותר בקובץ, שעל מקצתם יסיף אכן מצביע 

)עמ' 86–100(. המכלול של הקובץ, כפי שנערך והתהווה בסוף המאה הארבע עשרה 

ותחילת המאה החמש עשרה לכל המוקדם, הוא גורם שיש להביא בחשבון בדיון על 

הקובץ, על השלכותיו ועל הקשריו.

* * *

אין בהסתייגות זו כדי לטשטש את תרומתה של אשכנז לדורותיה ולמסורות הסיפור 

יסיף, אלא  כפי שמראה  הייחודית של הקובץ המרהיב שלפנינו  צורתו  שבה לעיצוב 

עשרה  השלוש  המאה  משלהי  החורגת  יותר  רחבה  הקשר  מסגרת  לקובץ  להעניק 

ומנסיבותיה הייחודיות. אין בחילוקי דעות אלו כדי להמעיט מערכו ומתרומתו הרבה 

ולמחקר  בכלל  הביניים  בימי  העברי  הסיפור  למחקר  סיפורים'  'מאה  של  ערוך  לאין 

הסיפור באשכנז בפרט, אלא היפוכו של דבר, להציע כיווני חשיבה ואופקים נוספים 

שהתאפשרו ונפתחו הודות למהדורה זו שלפנינו ולהישג המחקרי שלה.

יד  בכתבי  מצויות  לכך  ראשונות  ועדויות  לעברית,  תרגומיו  בעקבות  רק  באירופה  נודע  ח"י   17

מפרובנס במאה הארבע עשרה.
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