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הציג דב סד� , )1977" (מסת חיתו� –על ספרותנו "ו) 1950" (מסת מבוא –על ספרותנו "בחיבוריו    

ספרותנו אינה רק הספרות ". ספרות היהודי�"לשונית של  סוגתית ורב רב, מערכתית תפיסה רב

ספרותנו היא ; קבע סד� במסותיו, ישראלית ובוודאי שאינה רק הספרות העברית החילונית, העברית

, בארמית, בי� א� נכתבה בעברית, קוראי� יהודי הספרות שכתבו יהודי� על תכני� יהודיי� לקהל

 ספרות ע�"בהשראת תפישתו של סד� הוקמה המחלקה ל. בלאדינו או ביידיש, יהודית בערבית

ספרות "לא רק , כלומר, "ישראל ספרות ע�: "שימו לב למינוח(איל�  באוניברסיטת בר" ישראל

אנציקלופדיה של "הכר( הראשו� של ה, אחרי הריו� ממוש(, ובמחלקה הזאת נולד עכשיו, ")עברית

  ". הסיפור היהודי

. ת שכזאת את הפרוגראמה של סד�*לשהו שמימש עד כה במלאקשה לחשוב על מפעל מחקרי כ   

ת את רשתה על כל המערכות הספרותיות והעממיות +פור" האנציקלופדיה של הסיפור היהודי"

אנרי� הספרותיי� 'על כל הז, פה שהצמיחו במרוצת ההיסטוריה סיפורת יהודית שבכתב ושבעל

ספרי , אגדה עד ספרי מסעות ממדרשי(יה� ספרותיי� שבאמצעות� סיפרו יהודי� את סיפור והחו-

  . היהודי� שבה� סופרו הסיפורי� ועל כל לשונות) תי� ובאלאדות"שו, זכרונות

  אלא פתרו באופ� מבריק את בעיית, אבל עורכי האנציקלופדיה לא רק הגשימו את חזונו של סד�   

. בשעתו, כשיל את סד�זה מה שה. הסכנה שמרוב עצי� לא נראה את היער: הבעיות של החזו� הזה

הוא , הוא ליקט. גנזכי� המזמיני� אות( ללכת לאיבוד, קריאי� ת כמעט בלתי*אוצר מחקריו ה� מפעלי

אלפי  החובק אלפי שני� ומאות, אי( אפשר לארג� חומר כה עצו�. לא היתה לו שיטה. לא סידר

דור מאז  עברו שנותואכ� , פניו זהו אתגר מייאש על? ידע קוהרנטי לגו�, טקסטי� בחמש שפות

, תלמידיו מערכתי של הספרות היהודית עד שמצאו תלמידי הכרזתו של סד� על הצור( במיפויה הרב

  .את הסרגל המאפשר לשרטט את המפה, "אנציקלופדיה של הסיפור היהודי"עורכי ה

יסוד  התחקות אחר גלגוליה� של עלילות: לאמור, "טולוגיהמַ תֵ "את שיטת� מכני� העורכי�    

כל : א� לומר זאת במונחי� אחרי� של תורת הספרות. בסיפורי� שסיפרו יהודי� במרוצת ההיסטוריה

שהתממש שוב , עיקש ומתמיד כלשהו) אב גרעיני סיפור" (ארגומנט"ער( באנציקלופדיה מוקדש לְ 

  ). טקסטי�" (טי�'זֶ *ס"בשורה ארוכה של , עשרות פעמי�, ושוב



משו� שנהג לומר כל אימת שנקלע , "זו נחו� איש ג�"כה לש� הסיפור על התנא שז, למשל, הנה   

) א"ע, ותענית כא, ב"ע, סנהדרי� קח: בשתי גירסאותיה(האגדה התלמודית ". ג� זו לטובה: "לצרה

, ונשדד בדר(, זו נשלח מטע� היהודי� לרומא ע� ארגז ובו מתנה יקרה לקיסר מספרת שנחו� איש ג�

, "ג� זו לטובה: "אמר, זו התעורר וגילה זאת וכשג�, הארגז בעפרהגנבי� מילאו את . �זמ� שישַ בִ 

ג� זו . "הקיסר התרתח וציווה להרוג אותו. עד שהתייצב מול הקיסר ע� ארגז העפר, והמשי( בדרכו

, דאוס אקס מאכינה, באותו הרגע הופיע, ואכ� –ה "שלא איבד את בטחונו בקב, זו אמר ג�, "לטובה

סר שהעפר שבארגז הוא עפר פלאי ההופ( לחיצי� ולחרבות כשמשליכי� והודיע לקי, אליהו הנביא

מילא את ארגזו , ניצח בעזרתו מערכה חשובה, הקיסר הכניס את העפר לשימוש מבצעי. אותו על האויב

ושוב מילאו הגנבי� , בדרכו הביתה שוב נשדד ידידנו. זו במתנות ונפרד ממנו בכל הכבוד והיקר  של ג�

הוא סיפר לה� מה שאירע לו אצל ; זו על תושבי המקו� א שהפע� הערי� ג�אל. את ארגזו בעפר

שהתגלה להוות� , "פלאי"וכדי לחקות את הצלחתו ה� נסעו לרומא והגישו לקיסר את העפר ה, הקיסר

  .  הכל לטובה; הקיסר העניש�. כעפר רגיל לגמרי

) ב"ע, ברכות ס(גדה התלמודית ואותו לקח עצמו עולה ג� מהא, הלקח הדתי של הסיפור ברור מאליו   

" כל מא� דעביד רחמנא לטב עביד: "שאמר לאחר שנשדד  זו  תלמידו של נחו� איש ג�  עקיבא ' על ר

האומר לאחיו , ( התנסח הלקח הזה מפיו של יוס�"כבר בתנ"). לטוב עושה –ה "כל מה שעושה הקב("

אלא , )20בראשית נ " (לטובה 5באלוהי� חשָ  –את� חשבת� עלי רעה : "לאחר התפייסותו אית�

זו  בעוד שהסיפור התלמודי על נחו� איש ג�, שסיפור יוס� ואחיו מכיל מסרי� רבי� מלבד המסר הזה

סיפור שהארגומנט שלו ממחיש ; יסוד סיפור; לכ� זה סיפור מכונ�". הכל לטובה"תכליתית ב ממוקד

גירסאות של הסיפור איתרו עורכי  39. תמחש לימי� בעשרות גירסאותשהִ , אמונה יהודי מרכזי עיקר

הביניי� וגירסאות שמצאו את דרכ�  אפריקאיות מימי ובה� גירסאות אשכנזיות וצפו�, האניצקלופדיה

של " ספר המעשי�"הא� ( 1602 קוב- סיפורי� ביידיש קמאית שהודפס בבאזל ב, "מעשה בו("אל ה

סיפורי� של יהודי פרס  אחר כ( אל קבציו, )?"מעשה בו("עגנו� אינו אלא תרגו� לעברית של הכותרת 

אז קיבל הסיפור משמעות  או( 19 אל קבצי� חסידיי� בתחילת המאה ה, 18 וה 17 ותימ� במאות ה

בסקי ואפילו אל 'של ברדיצ" ממקור ישראל"אל , של ביאליק ורבניצקי" ספר האגדה"אל , )חסידית

  ". המטפחת"סיפורו של עגנו� 

כ( באה  אחר, )הארגומנט(האב הגרעיני  תחילה מובא סיפור: באנציקלופדיה בנוי כל ער(, אפוא, כ(   

או זיקותיה� , זיקתו של הסיפור(כ( בא דיו� השוואתי  אחר, מימושיו סקירה כרונולוגית של גירסאות

המחדד את משמעותו סיכו�  –כ(  אחר, )'מוסלמיי� וכו, לסיפורי� נוצריי�, של מוטיבי� הכלולי� בו

 –ולבסו� , לבנו להתגוונותה של משמעותו מגירסה לחברתה הבסיסית של הסיפור והמסב את תשומת

ערכי� ; כל זה מובא בדחיסות תמציתית. ביבליוגרפיה של הגירסאות וטבלה של מוטיבי�

  .אנציקלופדיי� אינ� מאמרי�

. תרבותי שקשה להגזי� בחשיבותו פרסו� הכר( הראשו� של האנציקלופדיה הוא מאורע ספרותי   

לא בכל , ובכל זאת, מחקרי� מרתקי� בנושאי יהדות מורעפי� עלינו בשני� האחרונות בקצב מסחרר

שנה עמלו יואב  18. עקרוני ומקי�, שנה ולא בכל עשור מגישה לנו האקדמיה מפעל כה שאפתני

שנה שהשקיעו מורגשת  וכל, אבידב ליפסקר ורלה קושלבסקי על הכר( הראשו� הזה, אלשטיי�

שפרסמו ביאליק ורבניצקי לשיעורי� בי� " ספר האגדה", כמוב�, ההשוואה המתבקשת היא. בתוצאה



היה מפעל , ל"אשר חר� תרומתו התקדימית להנחלת� של אגדות חז, אדירי� מפעל: 1930 ל 1908

, "צפונות ואגדות", "מאוצר האגדה("בסקי 'בדומה למפעלי הכינוס של ברדיצ, לטוב ולרע, חובבני

") אור הגנוז("בובר , ")את� ראית�", "ספר סופר וסיפור", "ימי� נוראי�("עגנו� , ")ממקור ישראל"

  "). ספר הדמיונות של היהודי�("ופנחס שדה 

מבחינת מידת נאמנותו לנוסחיה� המקוריי� של , מהימ� במוצהר הוא ספר בלתי" ספר האגדה"   

להרכיב כמה ", עצמ� בהקדמת� כפי שניסחו זאת ה�, הירשו לעצמ� ביאליק ורבניצקי. ל"אגדות חז

ה� , יתירה מזאת". נוסחאות זו בזו ולמזג� יחד או לצר� שברי� מפוזרי� של אגדה אחת לדבר של�

וניתקו את , )פירוש, כידוע, הוא –כל תרגו�  –ותרגו� (תירגמו את כל האגדות הארמיות לעברית 

ה� הפקיעו את האגדות מהקשריה� ; הממסגרי� אות� בתלמוד האגדות מ� הדיוני� ההלכתיי�

שהרי אות� , החלטה פרשנית סובייקטיבית בעליל: לדעת�" נושאיה�"המקוריי� וערכו אות� לפי 

  .לפי אל� ואחד חתכי� אחרי�, "נושאית", אגדות עצמ� יכולות להתארג�

היה זה מפעל נועז ונחו- ". הספר האגד"אי� בכ( כדי להמעיט כהוא זה מחשיבותו הודאית של    

אבל הפופולריזציה של הסיפורת היהודית . דורותהספרי� היהודי מובטח לְ  ומקומו בארו�, ביותר

, מדעית חשובה לא פחות המטרה המחקרית. הקלאסית אינה המטרה היחידה המצדיקה מפעלי כינוס

אנציקלופדיה של "עורכי ה ושעמדה לנגד עיניה� של, שלא עמדה לנגד עיניה� של ביאליק ורבניצקי

  ".  הסיפור היהודי

) ללשונותיה(ישראל  היעד העיקרי של האנציקלופדיה הוא ציבור החוקרי� בחוגי ספרות ע� קהל   

הסקר� המצוי עלול להירתע לכשיעלעל בכר(  המשכיל. התלמוד ומחשבת ישראל, ובחוגי המקרא

, )הש� לקטור המעכב אות( על מפת� מגדלהס(' מקו� וכו אראט הכבד של מראי:הראשו� וייתקל בא

  .עבודה חיוני הספר הזה הוא כלי, אבל לחוקרי� במקצועות היהדות

יניקה יהודיי� ליצירת�   מחזאי� ותסריטאי� ישראלי� המחפשי� שורשי, סופרי�. ואולי לא רק לה�   

את מה שלא  עשויי� להפיק מהאנציקלופדיה הזאת –לא רק מומחי� ומתמחי� במקצועות היהדות  –

אירגונה הייחודית ה� ימצאו  הודות לשיטת". אור הגנוז"או מ" ספר האגדה"מ, ולא יכלו להפיק, הפיקו

שפירנסו עד כה  –האב החזקות והשורשיות ביותר  את עלילות –היסוד הסיפוריות  בה את נוסחאות

, הדות אינ� זקוקי�י יוצרי� ישראלי� מאותגרי, במלי� אחרות. רי� היהודיי� לדורותיה�:את המסַ 

א( באשר ה� זקוקי� לעלילות חזקות , הסיפור היהודיי� לניתוח מלומד ומחמיר של אוצרות, אולי

ה� יקבלו מהאנציקלופדיה הזאת השראה שאינה קשורה כלל לתכלית האקדמית , שאי� יהודיות מה�

מחזאי או , של סופרהיצירה  זו כדי לעורר את בלוטות די בסיפורו של נחו� איש ג�. שהולידה אותה

  .תודה גורל אסיר תסריטאי ישראלי שישאל את עצמו אי( לגולל כא� ועכשיו את סיפורו של אד� מוכה

רי� אחר סינופסיס יהודי תרומה פוטנציאלית זו של האנציקלופדיה ליוצרי� ישראלי� התָ , מכל מקו�   

מכיל רק , תיאורטי בעיקרוה, שכ� הכר( הראשו�, צפונה ברובה בחיק הכרכי� הבאי�, עוצמה רב

המבוא התיאורטיי� כוללי�  ג� מאמרי, אמנ�). י� עשרות ערכיו של המפעל השל�;מ(תשעה ערכי� 

מוטב לו שישמור על שיניו , אבל אד� שאינו פרופסור גמור, יסוד ומוטיבי� שפע דוגמאות של עלילות

אד� מ� היישוב . רופסורי� גמורי�משישבור אות� על הסגנו� הטכני שבו כותבי� פרופסורי� גמורי� לפ

ואי� , למבואות תיאורטיי�) אורכו של דוקטורט(עמוד  250 עשוי לתהות מדוע מקדישי� העורכי� כ

בכר( , ה� אמנ� ויתרו מראש. אבל אי� זו טעות מצד� של העורכי�. להאשי� אותו א� יברח על נפשו



ה מתודולוגית חדשנית ועתירת חשיבות ור+יש לה� ב. סיבה טובה ויתרוא( ִמ , על הקהל הרחב, הזה

, אכ�, ה נרחבת שתוכיח למומחי� כי לפניה�+ורה זו מצריכה ומצדיקה פרי+וב, היהדות למדעי

  . ורה+ב

הוא ; הכר( הראשו� מעורר את התיאבו� יותר משהוא משביע אותו, אקדמית מפרספקטיבה חו-   

הזהב של סיפורי  התרשמות ראשוני במכרה מוריד אותנו לסיור, פנס כורי� דלוקת מעניק לנו קסדת

, וע� זאת. שאית� נערו( את הסיור האמיתי, ינו לחכות לכרכי� הבאי�ובתו� הסיור הקצר עלֵ , היהודי�

אפשר , )כאמור, תשעה סיפורי� וגלגוליה�(ההתרשמות שמציע הכר( הראשו�  סמ( סיור כבר על

  .  כמו סיור מאורג�אי� . באשר היא שיטתית, לומר שלפנינו הבטחה מלהיבה

  

  

 


