נפלאים מעשין
לרב יוסף חיים מבגדאד
הקובץ והקשריו הספרותיים וההיסטוריים
דוד רוטמן
הרב יוסף חיים ( )1909-1835לא החזיק מעולם
בשום משרה רשמית ,אך אין חולק על מידת השפעתו
כמנהיג רוחני וכפוסק הלכות בקרב יהדות בבל והמזרח
בחמישים שנות פעילותו(מאז  1859ועד לפטירתו),
ואף עד ימינו 1.בדרשותיו בעל־פה שילב ה׳בן איש חי׳2
סיפורים רבים שנשתמרו גם בעיבודיו בכתב 3,חלקם
בעלי עלילה מפותחת 4,והם מעידים על מיומנות באמנות
הסיפור ועל חיבה לאמנות זו .כשלוש שנים לאחר מותו
פרסם הרב בךציון מרדכי חזן ,תלמידו ומי שהיה המביא
לבית הדפוס של חלק ניכר מכתביו ,את הקובץ ׳נפלאים
מעשיך׳(ירושלים תרע״ב) ,שבו  164סיפורים שליקט
והעתיק מתוך ספרי הדרושים של רבו .הרב חזן לא
הסתפק בליקוט ובהעתקה בלבד ,אלא הוסיף משל עצמו,
סידר את הסיפורים על פי עקרונות שקבע לעצמו ,ויצר
אסופה המשקפת את טעמו ואת יכולותיו כעורך לא
*
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הרב יוסף חיים ( ,)1909-1835
מרכז מורשת יהדות בבל

ראשיתו של מאמר זה בעבודה סמינריונית שכתבתי בהדרכתו של פרופ׳ עלי יסיף .אבקש להודות לו על
ההנחיה בכתיבת העבודה ובעיבודה למאמר .נוסף על כך אבקש להודות לקוראיו הראשונים של המאמר,
פרופ׳ נחם אילן וקורא אנונימי מטעם המערכת ,על הערותיהם המחכימות.
מעבר להדפסות חוזרות ונשנות של ספריו יש לציין כי יום מותו נקבע כיום הילולה(י׳׳ג באלול) ,ובעיתונות
הדתית מפרסמים מסיפוריו ומסיפורי השבחים שלו :ראו :וייס.
הרב חיים נקרא לא פעם על שם חיבורו זה ,המפורסם והחשוב שבחיבוריו.
ראו דבריו של הרב חיים עצמו בהקדמה לספרו ׳בן איש חיי' :צריך שיהיה עיקר הדרש ורובו בדברי אגדה
ומוסר כדי למשוך לב העם׳ .וכן ראו :רגב ,ספרות ,עמ׳  .37רגב דן בהרחבה במבנה דרשותיו של הרב חיים
בעל־פה ובזיקה המורכבת בינן לבין עיבודיהן בכתב ,ראו במיוחד עמי  .39-35על מעמד הסיפור בדרשות
הרב חיים ראו :קדוש ,עט׳  ,38-34ועל עבודה זו ראו להלן .כל התייחסויותיי במאמר זה לעבודתה של
קדוש נוגעות לעבודת המוסמך שלה .בעבודת הדוקטור עסקה קדוש בסיפורי הרב יוסף חיים בהקשרם
ביצירתו הדרשנית .עבודה זו מוסיפה נדבך חשוב מאין כמוהו למחקר הנושא ,אך לצערי הגיעה לידיי
לאחר שנשלח המאמר לדפוס.
סיפורים י ,כז ,קט ב׳נפלאים מעשיך׳ הם דוגמאות אחדות מסיפורים רבים כאלה.

פעמים ( 109תשס״ן) ,עמי 93-59

ס פ ר

נפלאים מעשיך
כשמו כן הוא
מעשיות נפלאים״ מאה וארבע וששים
באים״ אשר נאצלו והוצבו מכל ספרי
הדרושים שהבר אדמו־׳ר ועט״ר הרב הגאון
האדיר המפורסם המאור הגדול ציס״ע
כמיהר״ר יוסף חיים זצוק״ל
ראש גולה דעוב׳׳י בבל רבתי ייע״א.
ובראש הספר כתם פז״ שירידידית הנקרא

קערת כסף
להרה״ג המליץ הנשנב המשורר המפורםם
כמוהר״ר יוסף האזובי זצוק״ל
כל אלה נקבצו ובאו ע״י המזכה את ־יביש

בךציון מרדכי חזן
ג רמה
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פחות מאשר את אלו של רבו כיוצר וכמספר .כך נהגו גם העורכים והמדפיסים השונים של
האסופה אחריו .הדברים שלהלן יוקדשו לניתוח האסופה כמערכת ספרותית עצמאית ,תוך
בחינת זיקותיה המשתנות למקורותיה.
למרות הפופולריות הרבה של הקובץ לא הרבה המחקר לעסוק בו 5.העיון הנרחב
היחיד בקובץ עד כה הוא עבודתה של רבקה קדוש 6,שבחנה סיפורים מתוך האסופה באופן
מעמיק ומקיף ובמעגלי פרשנות מתרחבים :בחינה הקשרית פונקציונלית  -הסיפור עצמו
והפואטיקה שלו ,והסיפור במסגרת הדרשה כהקשר עיוני מידי; ובחינה אידאית והיסטורית־
אנתרופולוגית  -הסיפור בסביבה הקהילתית שבה נוצר וסופר .מעבודתה עולות מסקנות
חשובות באשר לסיפורת של הרב יוסף חיים ולספרות הדרשה בכלל ,כגון הצורך לעסוק בה
כבספרות שאינה מזניחה יסודות אסתטיים ,והעובדה שספרות זו היא ביטוי חי וקרוב לתמורות
היסטוריות בחברה המספרת7.
בניסיונה לאפיין את הקובץ ׳נפלאים מעשיך בכללותו ציינה קדוש שכל הסיפורים המופיעים
בו שייכים לסוגת הסיפור היראי ,ולפיכך כולם בעלי עקרונות פואטיים כלליים דומים :לדבריה
זהו הקשר שבין הסיפורים באסופה .עיקר הבעיה במסקנה זו היא שאין היא מביאה בחשבון
את ידו של עורך הקובץ .בדרך כלל סיפורים המשובצים בדרשות בכלל ,ואף בדרשות הרב
חיים ,הם סיפורי יראים ,ובכל זאת לא כולם כונסו באסופה .קדוש רואה בקובץ קבוצת סיפורים
בדידים של מספר אחד ,שנאספו באורח כמעט מקרי לתוך מסגרת אחת 8.במאמר זה אנסה
להציג אופן קריאה שונה באסופה ,ולהדגים באמצעות ניתוחה מתודולוגיה שיכולה להועיל
בקריאת אסופות דומות.
בקריאה של הקובץ ׳נפלאים מעשיך׳ כולו או של רצפים ארוכים של סיפורים מתוכו נוצרת
תחושה של ׳זרימה טבעית׳ בין סיפור למשנהו .רושם זה של קשר בין הסיפורים איננו מחויב
המציאות ואף מפתיע ,מכיוון שאלה נאספו ממקורות מגוונים ושונים בכתבי הרב חיים9.
כדי לברר מה מקור הרושם הזה ,יש לבחון את מאפייני הקובץ כמערכת ספרותית שלמה,
עצמאית ובעלת קיום דינמי .בחינה כזאת חושפת שהן עבודת האיסוף והן עבודת העריכה
של הסיפורים העניקה להם משמעויות חדשות ,נוספות ובחלקן אף שונות מאלו שהיו להם
בחיבורים שמהם נלקחו.
בניגוד לגישה המסורתית בחקר הפולקלור 10,מקובלת כיום במחקר גישה שעל פיה הספרות
העממית אינה חייבת להיות אוךלית ,ושניתן להתייחס גם אל סיפורים המתועדים במקורות
5
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9
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ראו :בן־יעקב ,אוצר ,בעיקר עמ׳  :281-277שחר ,עמ׳  :34אבישור ,קווים ,עמי  :117-110שנהר ,דין.
קדוש.
שם ,עט׳ . 107
שם ,עט׳  6-5וכן עט־ .42-38
ראו להלן בטבלה.
דוגמה לגישה המסורתית ניתן למצוא בדבריו של דן :׳הסיפור העממי האמיתי הוא סיפור שנרשם על ידי
רושם דייקן ,איש מחקר ,מפיו של מספר עממי ,בדרךכלל אדם שאינו יודע ספר ...הסיפור העממי נמסר
בעל פה ...בדרך כלל אין הסיפור העממי [בקובץ] אלא גרעין שסביבו רקם הכותב סיפור מקורי משלו...
כך ,חדל הסיפור להיות סיפור עממי מכל וכל ואיבד את צביונו המקורי־(דן ,הסיפור העברי ,עמ׳ .)3-2
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הקדמת המאסף

ג

ואי איישר חילי׳ והש״י יעזור לי׳ אוסיף לנופף
ידי ללקט את כל המשלים הכתובים בספריו
הקדושים׳ ואקרא שם הספר משל ונמ^ל
בעזהי״ת ויהיה הספד ההוא גדול באיכותו וכמותו
יען כי רצוני להביא המאמר ההוא או הפסוק
ההוא׳ ואחריו יבא המשל ונמשל׳ וטהשי״ת אבקש
מנוה אשר ייטיב לי ליתן ל* ישוב ודעת ונחת
רוח׳ ואושר והצלחה בגשם ורוח׳ לבלות ימי
ושגותיעל האר״ץ הטובה׳ עיה״ק ירושלם תובבי׳א.
וזכות אדמו״ר המחבר יגן עלי להצילני מכל
מיני גזירות קשות ורעות׳ ואזכה ואחיה ואירש
טובה וכיבה לחיי עוה״ב ועין בעין אראה בשוב
ציון
ניד הקטן

ק״ציון מרדכי חזן

 ,שי ח י שר אל״
הוצאה לאור
ע״י אגודת מרכז קרנו ת ה ח ס ד בישראל
ד 5606 .ירושלים

ת.ד 1520 .מי־ברק

הקדמת המביא לדפוס ,הרב בךציון מרדכי חזן ,לקובץ ׳נפלאים מעשיך’
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ספרותיים ,דתיים ,היסטוריים והגותיים כאל סיפורי עם ",זאת כמובן בכפוף לתנאי ׳הקיום
המרובה׳ של הסיפורים 12.לפי גישה זו ניתן לראות ב׳נפלאים מעשיך קובץ סיפורים עממיים ,אף
שיוצרו וכן עורכו אינם אנונימיים ,ואף שהמקורות לרבים מן הסיפורים כתובים וידועים.
אמנם אין להתעלם מכך שסיפור עממי המצוי בכתובים נותק מהקשרו ההיגודי המקורי,
ולצורך דיון בסיפור כזה יש לאמץ את הכלים האופייניים לדיון בסיפור עממי בהקשרו
העיוני 13.טכניקה מקובלת לדיון בסיפורים כאלה היא בחינת הסיפור הבודד משתי נקודות
מבט ,דיאכרונית וסינכרונית 14.בחינה זו כוללת השוואת מקבילות מקדימות לסיפור ,חשיפה
של ההבדלים בין המקבילות הללו לסיפור שבקובץ ובירור הסיבות להבדלים הללו ,לצד
ניתוח של הטקסט ומרקמו הלשוני בכלים ספרותיים ,עיון בהקשר המידי של הסיפור בטקסט
ה׳מארח׳ ובהקשרו הרחב בחברה שבה הוא מסופר בנקודת זמן ספציפית.
עיקר ענייני בבחינת האסופה ׳נפלאים מעשיך׳ כמערכת ספרותית שלמה .לשם כך אין
די בעיון בסיפורים בודדים ובניתוחם .אתחיל את הבדיקה מן הקורפוס ששימש מקור ישיר
לאסופה :אילו סיפורים שולבו ביצירתו של הרב יוסף חיים? לאילו מבין חיבוריו הרבים בחר
העורך לתת ייצוג באסופה? איזה חלק יחסי ניתן לכל אחד מהחיבורים שנבחרו? התשובות
יציגו בפנינו את ׳חומרי הגלם׳ שעמדו לנגד עיניו של העורך כאשר ניגש למלאכת בניית
הקובץ .בשלב הבא אבדוק מה עשה העורך באותם ׳חומרי גלם׳ :מהם השיקולים שהדריכו
אותו בבחירת הסיפורים מתוך החיבורים המקוריים? כיצד החליט על מיקומם בקובץ ועל
אופן הצבתם בסמיכות זה לזה? באיזו מידה שמר העורך על זיקת הסיפורים להקשר שממנו
הוצאו? 15לבסוף אבדוק את דמותו המשתנה של הקובץ לאחר שהסתיימה מלאכת עריכתו
הראשונה :מהם השינויים שעבר הקובץ בקהלי היעד שלו ובמסריו במהדורותיו השונות?
לבדיקה זו של המערכת השלמה יש להוסיף בחינה נוספת  -של מרכיביה ,כלומר עיון בכל
אחד מן הסיפורים ובחינת השינויים שחלו במשמעויותיו בהקשריו השונים.
לצורך הבחינה הכפולה ,של הקובץ ושל הסיפורים ,בחרתי שלושה רצפים של סיפורים
ממקומות שונים בקובץ .כל אחת מהקבוצות מורכבת מאחד עשר סיפורים סמוכים ,ובדקתי
כיצד באה בה לידי ביטוי עבודת העורך .מכל אחת מן הקבוצות נבחר סיפור אחד לצורך
בחינה סינכרונית ודיאכרונית מקיפה ,שבאמצעותה נבדקה הטרנספורמציה שעבר הסיפור
בכל פעם שסופר או הועתק מחדש  -במקורות שבעל־פה ובמקורות הכתובים שמהם הובא,
בהקשרו העיוני המידי בדרושים של הרב חיים ובהקשרו המידי בקובץ הסיפורים .בסיפורים
11
12
13
14
15

יסיף ,סיפור ,עמ׳  . 10על התנאים האונטולוגיים להגדרת סיפורת כתובה כסיפורת עממית ראו :יסיף,
הספר העממי ,עמי .133-130
תנאי זה מגדיר את סיפור העם ב׳סיפור הקיים בעל־פה או בכתב בקרב קבוצה חברתית נתונה ,ואשר
מצוי לפנינו בנוסחאות שונות׳ ,ראו :יסיף ,סיפור ,עמ׳ .5
על המתודולוגיה האופיינית לדיון מסוג זה ראו :אלכסנדר ,עמי .65-62
שם ,עמי .63
על העדפת בחינתם הביקורתית של רצפים טקסטואליים וחשיפת שיקולי העריכה האפשריים שלהם
ראו :גרינולד ,במיוחד עמי  . 183-182דבריו על התועלת שבקריאה כזו בספרות חז״ל יפים גם לספרות
העומדת במרכז ענייני כאן.
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שנבחרו אין משום מדגם לכל סיפורי הספר ,אלא דוגמאות למקורות שמהם נלקחו ולאופנים
שבהם השתנו .לסיכום ,הקובץ נבחן משתי נקודות מבט :׳מלמטה למעלה׳ ,מ׳סיפורים לקובץ׳,
כלומר כיצד הופכים סיפורים בודדים לקובץ אחדותי ,על גלגוליו השונים; ו׳מלמעלה למטה׳,
מ׳קובץ לסיפורים׳ ,כלומר כיצד משפיע הקובץ ,כהקשר מידי ,על הסיפור הבודד.

מקורות האסופה והרפבה
האסופה ׳נפלאים מעשיך׳ היא חלק ממסורת ספרותית קדומה של יצירת קובצי סיפורים
במסגרת היצירה הדתית .במחקרו על התגבשות הסיפורת העממית העברית בארצות המזרח
טען עלי יסיף לקשר סימביוטי בין הסיפור שבעל־פה לסיפור שבכתב 16.הוא הצביע על גל
הדפסות של קובצי סיפורים שהיה במזרח במאה התשע עשרה :בתי דפוס בבעלות יהודית
בקהילת יוצאי בבל בהודו ובקהילת בגדאד עצמה מילאו בו תפקיד מרכזי .ראשיתה של תופעה
זו בשנות הארבעים של המאה והיא נמשכה עד ראשית המאה העשרים .נדפסו קבצים רבים של
סיפורים עממיים שלוקטו מן התלמוד ,מהמדרשים ומחיבורים נדפסים קודמים 17.מחקרים כגון
אלה של יצחק אבישור ,גלית חזן־רוקם ועליזה שנהר מחזקים את ההשערה כי רבים מסיפורי
העם שרווחו בקרב יהדות בבל מקורותיהם בכתב דווקא 18,למשל במקרא ,בספרים החיצוניים,
בתלמוד ,במדרשים ובקובצי סיפורים עבריים וערביים מימי הביניים 19ומהעת החדשה.
בביבליוגרפיה של כתבי הרב חיים מנה אברהם בךיעקב ארבעה מקורות אפשריים לסיפוריו:
סיפורים שחיבר הרב חיים עצמו ,סיפורים מהתלמוד והמדרשים ,סיפורים מפי השמועה
וסיפורים שהובאו מספרים אחרים 20.זו חלוקה לגיטימית ,אך לא ברורים הנימוקים של
ק־יעקב לקביעת מקורו של כל סיפור וסיפור 21.רבים מן הסיפורים ששיער כי הרב חיברם
בעצמו הם טיפוסים ביךלאומיים ויהודיים נפוצים ומוכרים 22,ובחלקם הרב חיים אפילו לא
שינה נוסח מוכר .זאת ועוד ,סיפורים המצויים בספר בשני נוסחים מופיעים אצל בן־יעקב
בנוסח אחד כסיפור מקורי של הרב חיים ובאחר כסיפור הלקוח ממקור כתוב23.
16
17

18
19
20
21

22
23

יסיף ,התגבשותה ,עמ׳ .30-27
שם .דוגמאות לקבצים פופולריים שנוצרו בגל זה הן ׳ספר המעשיות׳ של אלעזר עראקי(כלכותה
תר׳׳ב ,בגדאד תרכ׳׳ט ,תרנ״ב) והקבצים שנאספו על ידי שלמה בכור הוצין והודפסו בבית הדפוס שבבעלותו,
׳מעשים טובים׳ ,׳מעשים מפוארים׳ ,׳מעשה נסים׳(בגדאד תרץ) .עוד על תפקידם של בתי הדפוס בבעלות
יהודי בבל ועל השפעתם התרבותית ראו :אבישור ,ספרות.
אבישור ,הסיפור ,עמ׳  :21-13חזן־רוקם בחנה את העניין על פי פתגמים בסיפורים ,ראו :הזן־רוקם :ושנהר
הציגה דוגמאות למגוון סיפורים שלמים כאלה ,בעיקר מספרות האגדה ,ראו :שנהר ,אגדה.
דוגמאות לקבצים כאלה שהיו פופולריים מאוד בקרב יהדות המזרח בת הזמן :׳כלילה ודמנה׳ ,׳אלפא־ביתא
דבן מירא׳ ,׳אלף לילה ולילה׳ ,׳חיבור יפה מן הישועה׳ לרב נסים גאון.
בן־יעקב ,אוצר ,עמ׳ .335-281
ניכר שקביעה זו מבוססת על הערות הרב חיים עצמו .כך לדוגמה הניח בן־יעקב כי סיפורים הפותחים
במילים ׳שמעתי אומרים׳ נרשמו מפי השמועה ,אך ברוב הסיפורים הללו ,גם אם אין עליהם הערה מיוחדת,
אין שום סיבה לקבל את ההנחה כי הם פרי עטו של הרב חיים.
כמו סיפור יא ,הסיפור הידוע על לב השועל .ראו דיון בסיפור זה להלן.
כגון סיפור ט וסיפור מא ,הסיפור על שניים שירדו בספינה :ראו :בן־יעקב ,אוצר ,עמ׳ .329,292
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קצרה היריעה מלפרט כאן את המקור לכל אחד ואחד מ־ 164הסיפורים המרכיבים את
האסופה .רובם הגדול הגיעו אל הרב חיים ממקורות כתובים ,מקורות יהודיים קלסיים ,קובצי
סיפורים מאוחרים 24וסיפורים עיתונאיים מן העיתונות העברית שהרבה לקרוא; הוא היה
מנהיג קהילה שהקפיד לעקוב אחר חידושי הזמן 25ואחר ההתרחשויות בקהילות ישראל
השונות ,קרובות כרחוקות 26.חלק קטן יחסית מן הסיפורים הם עיבודים של הרב חיים לטיפוסים
סיפוריים מוכרים ,ומיעוט קטן ,אם כי בהחלט חשוב ,הם סיפורים שאכן חיבר הוא עצמו.
בךציון חזן אסף את סיפורי ׳נפלאים מעשיך׳ משישה חיבורים דרשניים של הרב יוסף
חיים ,בטבלה הבאה מוצגים החיבורים השונים שמהם לוקטו סיפורי האסופה ,וחלקם היחסי
של הסיפורים שנלקחו מכל חיבור במסגרת האסופה27:
הסיפורים
מתוכו
באסופה

סן הכול /
חלקו
באסופה

בניהו

ירושלים
תרס״ה
1905

ספר המבוסס
על שיעורים
יומיים בתלמודים
שהעביר הרב
חיים מדי יום,
במחזוריות של
ארבע שנים,
ספר זה מוקדש
לפירושי האגדה

באי בית
הכנסת
בחול28

א־טו

15
סיפורים
9.14%

בי
יהוידע,
א־ה

ירושלים
תרנ״ח-
תרס״ד
1904-1898

ספר המבוסס
על שיעורים
יומיים בתלמודים
שהעביר הרב
חיים מדי יום,
במחזוריות של
ארבע שנים,
ספר זה מוקדש
לפירושי האגדה

באי בית
הכנסת
בחול

טז־מד

29
סיפורים
17.7%

החיבור

24
25
26
27
28

מהדורה
ראשונה

תיאור כללי

קהל
היעד

כנראה מאותו גל הדפסות של המאה התשע עשרה ,ראו לעיל ,הערה . 17
רגב ,השכלה ,עט׳ .37-36
אבישור ,קווים ,עט׳ .117-110
על ספרי הדרוש של הרב חיים בכלל ועל הספרים ׳בן איש חיי רעוד יוסף חי׳ בפרט ראו :רגב ,ספרות:
זוהר ,עט׳ .36-34
כך בחרתי לכנות את השיעורים שניתנו מדי יום ,לאחר תפילת שחרית ,לקהל מעורב של גברים תלמידי
חכמים ואחרים שלא מיהרו לעבודתם לאחר התפילה .בכל אופן מדובר בקהל שהיה בעל בקיאות כלשהי
במקורות ,גם אם הם לא עמדו בהכרח במרכז עיסוקו.
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החיבור

מהדורה
ראשונה

תיאור כללי

קהל
היעד

ירושלים
תרס״א
1900/1

ספר המבוסס על
דרשות שנדרשו
בארבע שבתות
מועדי ישראל,
שנדרשות
בערבית־יהודית,
עיבודיהן לעברית
היו הבסיס לחיבור

באי בית
הכנסת
בשבתות
המועדים2,

ירושלים
בן איש
חי ,חלק תרנ״ח
הדרושים 1898

בן איש
חיל ,א-ב

הסיפורים
מתוכו
באסופה

מה-ע

סך הכול /
חלקו
באסופה

26
סיפורים
15.85%

ספר המבוסס על
דרשות על פרשת
השבוע

באי בית
הכנסת
בשבת™

עא-פג

13
סיפורים
8%

עוד יוסף
חי

ירושלים
תר״ע 1910

ספר המבוסס על
דרשות על פרשת
השבוע

באי בית
הכנסת
בשבת

פד-קנב

69
סיפורים
42%

חסדי
אבות

בגדאד
תרס״ז
1907

ספר המבוסס על
פירוש לפרקי
אבות ,המבוסס על
דרשות בשבתות
הקיץ

חלק
מבאי בית
הכנסת
בשבתות
הקיץ׳5

קנג-קסד

12
סיפורים
7.3%

חזן לא ביקש להציג רטרוספקטיבה של כל סיפורי הרב חיים בסדר הכרונולוגי שבו יצאו
חיבוריו לאור ,או בסדר הכרונולוגי שבו שולבו הסיפורים בדרשות שבעל־פה .ארבעים וארבעה
הסיפורים הראשונים בספר ,כרבע מכלל הסיפורים ,מקורם בחיבורים שנועדו מלכתחילה
לקהל של תלמידי חכמים ,בעוד  120האחרים מקורם בספרים שנועדו לכל שכבות האוכלוסייה.
מעניין במיוחד חלקו של החיבור ׳עוד יוסף חי׳ בסיפורי הקובץ .חיבור זה הוא המשכו של ׳בן
איש חי ,,והוא החיבור המיוצג ביותר בקובץ ,פי חמישה ויותר מקודמו .הסבר אפשרי ל׳ייצוג
29

30
31

על פי עדויות שונות ,בארבע שבתות מועדי ישראל היה הרב חיים הדרשן היחיד בבגדאד .משמע
שדרשות אלה נועדו לקהל אלפים .מדובר בקהל מעורב של גברים ,נשים וילדים מכל שכבות החברה,
שרובם לא היו בקיאים במקורות .ראו :אבישור ,קווים ,במיוחד עכ ;114-110 7רגב ,ספרות; רגב ,דרשותיו
והספרות הרשומה בהם.
כאן מדובר בקהל מצומצם מזה של שבתות המועדים אן מגוון לא פחות.
אין מדובר בכל קהל באי בית הכנסת אלא בחלק מן הגברים שהאזינו לשיעור במסכת אבות שניתן לאחר
התפילה.
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היתר׳ של סיפורים מ׳עוד יוסף חי׳ באסופה הוא ריבוי הסיפורים בחיבור הזה .בביבליוגרפיה
של סיפורי הרב חיים מנה בן־יעקב  309סיפורים המופיעים בחיבוריו ,שליש מתוכם ()111
מצויים בחיבור ׳עוד יוסף חי׳ ,ושני השלישים האחרים מפוזרים בשאר הספרים32.
המשותף לכל הספרים ששימשו מקור לאסופה הוא היותם ספרי דרושים .כלומר כל
הסיפורים שובצו במקורם בדרשות בעל־פה שעברו עיבוד מקיף לצורך העלאתן על הכתב33.
זוהי אולי אחת הסיבות ,מלבד הסיבה הברורה של ההבדלים בשפת הכתיבה ,להיעדר סיפורים
מהחיבור ׳קאנון אלנסא׳ ,שמגמתו עממית במובהק ,ושאיננו משתייך לסוגה זו34.

משוות הקובץ
הרכב האסופה משקף בין השאר את מטרותיו של העורך בעריכת הקובץ ובפרסומו.
בחינת מטרות אלה לעומקן יכולה להציע תשובה לטענות של אבישור ,ק־יעקב וחוקרים
אחרים בדבר ׳חוסר השיטתיות׳ לכאורה המאפיין את סיפורי האסופה 35.חוקרים אלה
העמידו במרכז עניינם את הקשר בין כל אחד מסיפורי הקובץ לדרשות שמהן הם נלקחו.
קריאה כזאת היא נכונה ומתבקשת כאשר העניין המחקרי מתמקד בחיבוריו של הרב חיים,
אך יש לזכור כי הדרשות הן רק הקשר אחד בדינמיקה של הסיפורים הללו ,והקובץ שלפנינו,
על מהדורותיו השונות ,הוא הקשר אחר; יתר על כן ,אין להתעלם מהקשר זה מכיוון שרבים
מנמעני הסיפורים פגשו בהם לראשונה במסגרת זו ולא בהכרח במסגרת חיבורי הדרוש.
המהדורה הראשונה של הקובץ ׳נפלאים מעשיך׳ יצאה לאור כאמור בירושלים שלוש שנים
לאחר מותו של הרב חיים ,בידי הרב חזן ,תלמידו ומי שהביא לדפוס את רוב חיבוריו עוד
בחייו .בכותרת הספר כתב חזן :׳ספר נפלאים מעשיך כשמו כן הוא ,מעשיות נפלאות ,מאה
ארבע וששים ,מכל ספרי הדרושים שחיבר אדמו״ר ועט״ר הרה״ג [אדוננו מורנו ורבנו ועטרת
ראשנו והרב הגאון] ...יוסף חיים זצוק״ל נזכר צדיק וקדוש לברכה]׳ .בקובץ אכן לוקטו 164
32

33

34

35

בן־יעקב ,אוצר ,ענ .298-281 7אולי ניתן ללמוד מכך גם על שינוי מגמה בדרשות הרב חיים ,שעם השנים
הלך הסיפור ותפס בהן מקום מרכזי יותר .ראו לעניין זה גם :שם ,עמ׳  .280על הבדלים באופי הדרשות
המופיעות בשני הקבצים ,הבדלים שגם בהם בחלקם יש כדי להסביר את ההבדלים בכמות הסיפורים,
ראו :רגב ,ספרות ,עמי .39
רגב ,ספרות ,עט׳  .37רגב עסק בכך בקשר לחיבוריו של הרב חיים ,דיון בבעיה הכללית של הפער בין
הדרשה הנישאת בעל־פה לדרשה הכתובה ראו :אילן ,ישראלי ,עמ׳  :170-167ספרסטיין ,עמי 26-5
ובספרות הרשומה שם .גריס דן באותה בעיה והציע גישה שונה ,הדורשת לניתוח הדרשה הכתובה כלי
ניתוח אחרים מאלה המשמשים לניתוח הדרשה שבעל־פה .ראו :גריס.
הסבר אפשרי נוסף להיעדרו של ׳קאנון אלנסא׳ מהאסופה הוא קהלי היעד של האסופה  -׳בעלי בתים׳
וידרשנים׳ ,כלומר גברים :את סיפורי החיבור המיועד לנשים השאיר חזן מחוץ לספר .על הקובץ ׳קאנון
אלנסא׳ ראו :רגב ,ספרות ,עמ׳  :42-40על הפתגמים המופיעים בקובץ ומקורותיהם ראו :אבישור ,קאנון
אלנסא.
אבישור תהה ׳האם הפרדת הסיפור מן הדרשה לא פגמה בחיוניות הסיפור?(אבישור ,קווים ,עמ׳ :)115
ובן־יעקב ציין כי ׳החיסרון הבולט בשני הספרים [׳משל ונמשל׳ ו׳נפלאים מעשיך] שהאוסף השמיט
מתחילת כל סיפור את הרמזים שהמחבר רמז לאיזה סוג [מקור] שייך סיפור זהי(בן־יעקב ,אוצר,
עמ׳ .)281

 \ 68דוד רוטמן

סיפורים מתוך שישה חיבורים של הרב חיים .על הסיבה לאיסוף הסיפורים והוצאתם לאור
ועל קהל היעד שראה לנגד עיניו כתב חזן בהקדמה:
בראותי כי גדולה תשוקת רבים וכן שלמים המתלהבים לדרוש ומליצות והמעשיות
אשר היה אדמו״ר זצ״ל ...אזרתי כגבר חלצי וליקטתי מכל ספריו הקדושים את כל
המעשיות ...ומובטחני כי לא דווקא ההמונים ובעלי הבתים יקנו זה הספר ,אלא כי גם
דרשנים ומגידים ומוכיחים יביאו הברכה הזאת אל בתיהם ובתי מדרשיהם ...יהיה להם
הספר מפתח גדול המסייעם למלאכתם מלאכת שמיים.
חזן ראה בעיני רוחו שני קהלי יעד לספר :׳ההמונים ובעלי הבתים׳ ו׳דרשנים ומגידים
ומוכיחים׳ .בהתאם לכך היו לעריכת הקובץ ולפרסומו שתי מטרות .האחת  -סיפוק ׳דרישת
הקהל׳ .המוני העם בבגדאד ,כולל מי שלא השתייכו לאליטה הלמדנית ,נהו אחרי דרשותיו של
הרב חיים 36.חזן הניח ,כנראה בצדק ,כי אחת הסיבות לפופולריות של הדרשות היא הסיפורים
ששובצו בהן ,וביקש לספק ל׳המון׳ את רצונו .המטרה האחרת מעניינת במיוחד .חזן קיווה
כי האסופה תשמש כמעין מפתח של ׳סיפור לכל עת׳ לכל מי שהדרשה היא מקצועו .הוא לא
הציע דרשות שלמות ,אלה כבר ראו אור באסופות שנדפסו בימי חייו של הרב חיים ,אלא הציע
לדרשנים לשבץ בדרשותיהם סיפורים ,כדי לשפרן ,והספר נועד לסייע להם בכך.
לאור מטרה זו מתבררת הסיבה לאותו ׳חיסרון הבולט׳ שמצאה קדוש בקובץ  -להפרדת
הסיפורים מן הדרשה ולהשמטת כל רמז למקור שממנו לקח הרב חיים את הסיפורים37.
חזן לא ביקש להעמיד מחקר ביבליוגרפי של סיפורי הרב חיים או של מקורותיו ,ובוודאי לא
היה לו עניין בזכויות היוצרים של הסיפורים .הסיפורים באסופה ,כשהם מנותקים מן המקור
הדרשני ,מוגשים למי שמבקש לעשות בהם שימוש ,כעין ׳אבני פסיפס׳ שניתן לשבץ בדרשות
העוסקות בנושאים שונים .חזן ידע כי השארת הסיפור בהקשרו הדרשני עלולה לקבע את
המבקש לעשות שימוש באותו הקשר גם בבחירת הטקסט ה׳מארח׳ .חזן ביקש להימנע מכך על
ידי הניתוק בין הסיפור להקשרו המקורי .מנגד הוא לא היה מעוניין לנתק את שני הטקסטים
לחלוטין ,ולכן במפתח הסיפורים טרח להציג ליד הכותרת של כל סיפור את מראה המקום
המדויק שממנו נלקח הסיפור(כולל מספר העמוד) ,כדי שהרוצה בכך יוכל לעיין גם בדרשה
המקורית שבה שובץ הסיפור .תוספת זו אפשרה לעורך ׳לפסוח על שתי הסעיפים׳ וליישם
הלכה למעשה את פנייתו לקהלים משכבות חברתיות מגוונות ובעלי עניין שונה במקורות
הדרשניים של הרב חיים .מקורות אלה ,הניח חזן ,נגישים בוודאי ל׳דרשנים ומגידים ומוכיחים׳,
והם מן הסתם לא יסתפקו בקריאת הסיפורים לשם הנאה בלבד ,ויידרשו ,כמו החוקרים בני
ימינו ,להקשרם הדרשני .לא כך ה׳המונים ובעלי בתים׳  -אלה יסתפקו בהנאה הנובעת מן
הסיפורים לבדם38.
36
37
38

בן־יעקב ,בבל ,עט׳ קצ-ר :אבישור ,קווים ,עט׳ . 115-112
קדוש ,עט׳ . 10
הוכחה נוספת לרצונו של חזן להציג קובץ המעמיד במרכזו ערכים אסתטיים ודידקטיים שאינם בהכרח
כבולים לדרשות הרב חיים ניתן למצוא בתוספת שמצא לנכון העורך להוסיף בראשית הקובץ  -שיר
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חזן ביקש כאמור לספק ספר סיפורים להמוני העם ,וכנראה חשש שאלה לא בהכרח יפיקו
מכל סיפור וסיפור את הלקח המוסרי שלו .לכן הוסיף לחלק מן הסיפורים לקח כזה :׳וכזאת
וכזאת עשיתי בסוף כל מעשה תוכניותה [כך!] ,והמוסר ,או הדרן ארץ היוצא ממנה בקיצור
נמרץ ,כדי שיכירו וידעו הקוראים החביבים על מה ולמה נכתבה זו המעשה ,ומה הנאה
ותועלת ישיגו ממנה׳ .לעתים לקחים אלה מובאים באופן ישיר מן ההקשר בדרושים ,לעתים
הם פרפרזה של האמור באותו הקשר ,ופעמים שאכן מדובר בלקח מקורי שהוסיף העורך.
ללקחים יש תפקיד חשוב גם בבניית הקשרים בין הסיפורים ,וכן בשמירה או בחוסר השמירה
על זיקתם להקשרם הקודם .בכל אופן חזן אפשר לקורא לדלג על אותו לקח מוסרי; הוא
עשה זאת על ידי הפרדה ברורה של הלקח מן הסיפור באמצעות נוסחאות הפותחות את
הלקחים ,כגון ׳מכאן אתה למד ,׳נמצינו למדין׳ ,׳והמשכיל יבין׳ וכיוצא באלה 39,ובאמצעות
שינוי גופן הדפוס ל׳כתב רש״י׳ .ניתן לשער כי הסיבה לכך היא שהכותב ביקש להפריד בין
הטקסט ׳שלו׳ לזה של הרב חיים ,וכן בין מה שהוא סיפור למה שאינו סיפור ,ועל ידי כך
להעמיד את הטקסט הסיפורי במרכז האסופה.
קדוש מנתה בעבודתה חסרונות עריכה שמצאה באסופה :׳האסופה אינה כוללת את כל
הסיפורים המפוזרים בכתבי ר׳ יוסף חיים ...לא ניכר שום עיקרון של אירגון ז׳אנרי ...העורך אף
כלל באסופה זו כמה סיפורים ומשלים שר׳ יוסף חיים הביא מן התלמוד והמדרש׳ 40.טענותיה
של קדוש נובעות לדעתי מתוך תפיסה לא מדויקת של מטרות האסופה .הרי אין מדובר במהדורה
מדעית של כל סיפורי הרב חיים(מהדורה שבהחלט ייתכן שיש לה מקום) .אכן יש יסוד של
בחירה ,לא רק באותם חיבורים מתוך כתביו של הרב חיים שנראו לחזן רלוונטיים ,אלא גם
בסיפורים מתוכם שנראו לו מתאימים להביאם בקובץ .חזן ביקש ליצור אסופת סיפורים שתהיה
רלוונטית הן לציבור הרחב והן ללמדנים ,ודרשות הרב חיים ,שהיו זמינות לו ,היו מקור נוח
לאסופה כזו .הפונקצייה הדידקטית נדחקה לשוליים בשיקולי העריכה מפני השיקולים של
נגישות לקוראים ופנייה לטעמם האמנותי .אין כאן כמובן מלאכת עריכה מושלמת ,שערבבה
את כל הסיפורים מכל המקורות על מנת ליצור מערכת אסתטית והרמונית יותר-.הסיפורים
מובאים באותו הסדר שבו הם מופיעים בחיבורי הרב חיים ,אך בכל זאת  -כמו בקובצי
סיפורים אחרים וכמו ברצפי סיפורים בחיבורים שאינם מכילים רק סיפורת  -קיימים עקרונות
מארגנים נוספים ,קיימים קשרים רעיוניים ותוכניים בין רבים מן הסיפורים הסמוכים ,וקיים
הבדל בין הסדר הכרונולוגי של הופעת חיבורי הרב חיים לבין הסדר שבו מיוצגים המקורות
באסופה :כל אלה יוצגו להלן ,ויש לראות בהם פרי פעולות עריכה מודעות .ניתן להתווכח על
נחיצותן או על איכותן ,אך לא על עצם קיומן או על חשיבות חשיפתן ,בכלים שיוצעו בהמשך
או בכלים אחרים ,לצורך העשרת המשמעויות שאנו יכולים להפיק מן הטקסט41.

39
40
41

המוסר ׳קערת הכסף׳ מאת יוסף האזובי(הזאבי) ,המשורר הפרובנסלי בן העיר פרפיניאן מן המאה השלוש
עשרה ,מעט על השיר ומחברו ראו :שירמן ,עמי  343והספרות הרשומה שם .שיר זה ,שאין לו זיקה ישירה
לרב חיים ,הוסף כאמור רק לצורך אסתטי וכך גם כותב הרב חזן בהקדמתו לספר.
קדוש ,עמי . 10
שם.
ראו לעיל ,הערה .15
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אשר לטענותיה של קדוש בדבר היעדר ארגון ז׳אנרי באסופה ושימוש בסיפורים מתוך
התלמוד והמדרשים ,אלו אינן מובנות לאור השוואה לאסופות דומות ,מימי הביניים וכן מן
העת החדשה; בכל האסופות הללו אין כל הפרדה דאנרית ,ורווח בהן השימוש בסיפורים
ממקורות יהודיים קדומים.
לאור האמור לעיל ניתן לקרוא את האסופה ׳נפלאים מעשיך בשתי רמות לפחות .ברמה
אחת אפשר לקראה כאוסף של סיפורים בדידים ,שמקורם בכתבי הרב חיים ,ושנועדו לצרכים
מקצועיים של דרשנים  -על מנת לסייע להם במה שכינה יוסף דן ׳החידוש הצורני׳ או ׳הגורם
האסתטי׳ בדרשותיהם ,היינו בהצגת רעיונות בדרך מקורית 42.וברמה אחרת אפשר לקרוא
את האסופה כמערכת ספרותית שלמה ,שבמרכזה סיפורים המיועדים להנאת המוני העם.

מהדורות הקובץ וגלגוליו
בביבליוגרפיה של כתבי הרב חיים פירט ק־יעקב שש מהדורות של האסופה נוסף על
המהדורה הראשונה ,ובהן ׳תפסיר׳ ,תרגום הספר לפרסית־בוכרית ,שיצא לאור כבר בשנת
הוצאת המהדורה הראשונה 43.נוסף על המהדורות שציין בן־יעקב ,יצאה בשנת תשנ״ב עוד

עליית יהודי עיראק וכורדיסתאן במבצע ״עזרא ונחמיה ,1951 /מ ר ם מורשת יהדות בבל

42
43

דן ,ספרות המוסר ,בעיקר ענ.46-26 7
ק־יעקב ,אוצר ,עמ׳ .210,209,202
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מהדורה של הספר ,האחרונה עד עתה ,בהוצאת ׳ימ״ב השקעות׳ .כמעט בכל אחת מן המהדורות
(פרט למהדורת הצילום משנת תשמ״ב) מצוי שינוי כלשהו בתכנים ביחס למהדורה הראשונה
שהוציא חזן בשנת  , 1912ושינויים אלה משקפים את נסיבות הדפסתן של המהדורות .השינויים
קיימים בעיקר ברמה הפרטקסטואלית של הספר ,כלומר באותם חלקים שהמדפיסים המאוחרים
לא ראו בהם חלק אינטגרלי של סיפורי הרב חיים .בכל אופן ,כפי שאראה בקצרה להלן ,גם
לשינויים ברמה זו השפעה משמעותית במה שנוגע לאופייה ולתפקידיה של האסופה44.
במהדורת י״ע בקאל תשט״ו הוצא מפתח הקובץ שיר המוסר של יוסף האזובי ,ובמקומו
הוכנסו כעשרים עמודים של שבחי הרב חיים ותולדותיו ,כולל תולדות אביו וסבו ,ונוסף על
כך צורף לאסופה סיפור מתון ההקדמה של הרב חיים לספרו ׳עוד יוסף חי׳ .שינויים אלה
מחזקים את זיקת האסופה לדמותו של הרב חיים .ניכר שקהל היעד של הסיפורים בשלב זה
היה עדיין קהל מבוגרים .סמיכות תאריך הוצאת הספר למבצע עלייתם המאורגנת של יהודי
עיראק לישראל(מבצע ׳עזרא ונחמיה׳  ,)1951-1950מחזקת את התחושה ,העולה גם מדברי
המוציאים לאור ,כי בקרב עולים אלה היה ביקוש לספר ,שלא ניתן היה להשיגו עוד בחנויות
הספרים בישראל.
במהדורת ׳שיח ישראל׳ תשמ״ח נוקדו לראשונה הסיפורים ,ונוספו לספר איורים .אולם
במקרה זה ההבדלים חורגים מהרמה הפרטקסטואלית .זוהי מהדורה מורחבת ,הכוללת
חמישה חלקים ,שמכילים בסך הכול שלושים ושמונה סיפורים נוספים מסיפורי הרב חיים.
ניכר במהדורה זו מאמץ ׳לתקן׳ את מפעלו המקורי של חזן ,ולעשותו נגיש יותר ,במיוחד
לילדים 45.אנו עדים כאן לראשונה לשינוי בגילו של קהל היעד של האסופה .ייתכן ששינוי
זה משקף מגמה רחבה יותר באשר לסיפורי המוסר בכלל ,אשר הופכים יותר ויותר נחלתם
הבלעדית של ילדים(וחוקרים).
במהדורות ישועה סאלם מתשמ״ו ,תשמ״ח ותשנ״ב ניכר פיחות מעמדם של הסיפורים
כבעלי ערך עצמאי לעומת חשיבות עצם ההוצאה לאור של אסופה מכתבי הרב חיים .חלק מן
המהדורות מובאות בשני חלקים ,שלא הוצאו באותה שנה .בכולן נוספו דפים רבים שבהם
הוקדש הספר לעילוי נשמתם של תורמים שונים .בגב המהדורות פורטו כתביו האחרים של
הרב חיים שהוצאו לאור על ידי מו״ל זה .בוטלה כאן הפרדת הגופנים בין הסיפורים ללקחם,
וכן הוצא שיר המוסר מפתח האסופה.
במהדורה האחרונה שהוצאה עד עתה ,בשנת תשנ״ב ,בולט המאמץ להתאים את
המהדורה לילדים ,וגם מאמץ זה חורג מן הרמה הפרטקסטואלית .נוסף על הניקוד ,הדפסת
הלקח באותיות רגילות(ולא ב׳כתב רש״י׳) ,השימוש בגופן גדול ,האיורים והחזרת שיר המוסר

44

45

פרטקסטים הם תוספות טקסטואליות המובאות בדרך כלל על ידי המוציא לאור ,ושמטרתן להציג את
הספר לפני נמענים פוטנציאליים ולעודד אותם לרכוש אותו :כותרת ,הקדמת העורך ,מבוא וכיוצא באלה.
ניתוח של פרטקסטים בספרות יהודית(ביידיש) ודיון עקרוני במשמעויותיהם בספרים שאליהם צורפו
ראו :ברגר .את מהדורת ׳יריד הספרים׳ תשמ״ט לא עלה בידי לאתר בשלב זה ,גם לא בספריות שבהן
היא רשומה ,ולכן לא אדון בה כאן.
פענוח ראשי תיבות וקיצורים ,הימנעות משימוש ב׳כתב רש״י׳ בלקחי הסיפורים וכר.
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לפתח הקובץ ,נעשתה כאן לראשונה צנזורה .תשעה מסיפוריו של הרב חיים שנכללו במהדורות
הקודמות הוצאו מן המהדורה הזו ,ובכל הסיפורים הללו יש גוון ארוטי46.
אם כן אופייה ותפקידיה של האסופה השתנו עם כל אחת מן המהדורות ,בהתאם לשינויים
חברתיים ולדרישות הקהל .מהדורת שנות החמישים נועדה לספק את הצורך של העולים
בזיכרונות נוסטלגיים מימי גדולתה האחרונים של קהילתם המפוארת .הקוראים היו הדור
השני של הקוראים או המאזינים של המהדורה הראשונה ,אנשים שהכירו את הסיפורים
מילדותם ,מחוג המשפחה בעיראק ,ושביקשו להמשיך ולקרוא בהם בבגרותם בישראל .קוראים
אלה לא זכו להכיר את דמותו של הרב חיים עוד בחייו ,ומהדורה זו נועדה לחזק את הזיקה
לדמות שהכירו מן הסיפורים ששמעו על אודותיו בעבר .את המהדורות שיוצאות מראשית
שנות השמונים ניתן לחלק לשני ענפים .בענף אחד מצויות מהדורות המעמידות במרכזן את
דמותו של הרב חיים ,והממשיכות את מגמת חיזוק הזיקה בין הקובץ למחבר הסיפורים ,מגמה
שבולטת עוד משנות החמישים .אפשר שניתן לקשר את המהדורות שבענף זה להתעוררות
של הנהייה אחר צדיקים ,כתביהם וקבריהם בעשרות השנים האחרונות ,וכן נועדו אולי לתקן
במקצת את העובדה שדמותו של הבן איש חי איבדה ממעמדה בציבור יוצאי עדות המזרח47.
בענף האחר מצויות המהדורות המותאמות לילדים.

מסיפורים לקובץ :בחינת קבוצות סיפורים סמוכים באסופה
שאלת תפקידו של העורך בקובץ נדונה כאן על פי מספר הנחות יסוד .ראשית ,יש סיבות
לבחירה בסיפורים הכלולים בקובץ ולהעדפתם על פני אחרים ,ויש לברר סיבות אלה גם אם
העורך עצמו לא היה מודע להן .שנית ,יסוד של בחירה קיים גם בסדר הסיפורים ,אם לא
בסדר שבו מובאים סיפורים מכל קובץ הרי בסדר המקורות שמהם הובאו .נוסף על ההנחות
הללו קיימת ההנחה הבסיסית של ההקשר הספרותי :יש לחפש אחר משמעותו של הקשר כזה
ואת הסיבה לסמיכותם של סיפורים גם אם לכאורה לא הייתה לעורך כל כוונה ליצור זיקה
כלשהי בין סיפורים סמוכים .משנכתבה אסופה כזו ופורסמה ,ההקשרים קיימים בה ,בין אם
התכוון לכך העורך ובין אם לאו ,ויש צורך לבדוק את משמעותם.
מחזורי סיפורים (או ,כבמקרה שלנו ,רצפי סיפורים סמוכים בקובץ סיפורים) עשויים
להיות מאורגנים על פי עקרונות מגוונים .מוכרות קבוצות סיפורים המאורגנות באמצעות מה
שכינה יסיף עקרונות התלכיד של סיפור המסגרת או באמצעות אחדות ז׳אנרית 48,קבוצות
סיפורים ביוגרפיים ,קבוצות סיפורים שפסוק מקראי או אמרה משמשים בהם כעיקרון

46

47
48

הסיפורים שהוצאו הם :י ,כז ,מה ,עז ,פד ,קיז ,קנג ,קנה ,קסב .בסיפור י ,המבוסס על הטיפוס הסיפורי
הידוע ׳חסד של אמת׳ ,מתוארת מכירתה של נערה על ידי סרסור; בסיפור כז מסופר על תלמיד חכם
ההולך אצל זונה גויה; סיפור מה עוסק בתאווה ובחלום ארוטי(ראו דיון בסיפור זה להלן); סיפור קסב
עוסק בתלמיד חכם שמתאווה לניאוף עם אשת איש וכן הלאה.
על אודות מגמה זו ראו במאמריהם הקצרים והכתובים בנימה אישית של פדיה וכהן.
הכוונה במונח דאנר כאן בעיקר לנושאים משותפים ולתבניות בסיסיות .ראו :יסיף ,סיפור ,עמ׳ .238
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מארגן ,וקבוצות סיפורים המתאפיינות בצבירה אסוציאטיווית 49.עיקרון מארגן נוסף
בקובץ זה הוא עקרון הלקח המוסרי המשותף :העורך הוסיף לקח מוסרי בסופם של חלק מן
הסיפורים ,ולעתים ציין כי לקח זה מתייחס למספר סיפורים סמוכים 50.ייתכנו כמובן עקרונות
מארגנים שלא נמנו כאן ,וקיימת גם אפשרות של שילוב כמה עקרונות מארגנים באותה קבוצת
סיפורים .ככל שמספר העקרונות המארגנים עולה ,הקשר בין סיפורי הקבוצה חזק יותר.
שלוש קבוצות הסיפורים שבחרתי לעסוק בהן נמצאות בחלקים שונים של האסופה,
כך שהן מייצגות מגוון רחב יחסית של חיבורים של הרב חיים שמהם נלקחו הסיפורים51.
שתיים מן הקבוצות מכילות סיפורים משני מקורות שונים .בקבוצת הסיפורים ט-יט(להלן
קבוצה א) מצויים סיפורים מתוך החיבורים ׳בניהו׳ ו׳בן יהויז־ע׳ ,ובקבוצת הסיפורים לט-מט
(להלן קבוצה ב) מופיעים סיפורים שנלקחו מהחיבורים ׳בן יהוידע׳ רבן איש חיל׳ .בקבוצה
אחת של סיפורים  -קיט-קכט (להלן קבוצה ג) מופיעים סיפורים שמקורם בחיבור אחד,
׳עוד יוסף חי׳ .השאלות שנבחנו בכל אחת מן הקבוצות הן :מהם העקרונות המארגנים שבהם
השתמש העורך כדי לבסס קשרים בין סיפורים סמוכים? מה הדריך אותו בבחירת סיפורים
מסוימים על פני אחרים? והאם על סמך התשובות על שתי השאלות הראשונות ניתן להציג
עקרונות עריכה משותפים לשלוש הקבוצות ,ומכאן  -לקובץ כולו?
בבחינת עקרונות התלכיד של קבוצות הסיפורים הללו נמצא שבין העקרונות שבשליטת
העורך רווח מאוד ,בכל שלוש הקבוצות ,השימוש בעקרון הצבירה האסוציאטיווית ,עיקרון
המשמש הרבה במחזורי הסיפורים של חז״ל 52.עיקרון אחר שהעורך עשה בו שימוש ,לעתים
בו בלבד ולעתים נוסף על עקרון הצבירה האסוציאטיווית ,הוא הדיון בשאלה מוסרית אחת
בכמה סיפורים סמוכים .עקרון תלכיד נוסף ,הרווח פחות משני הקודמים ,מבוסס על הלקח
המוסרי שהוסיף העורך לסיפורים .לעתים הזיקה בין סיפורים סמוכים נוצרת על ידי הצהרה
שמדובר בלקח אחד לכמה סיפורים ,ופעמים שהלקח המוסרי בסוף סיפור מסייע בהדגשת
גורמים צדדיים יחסית בסיפור על מנת לחזק את הקשר שלו לסיפורים הסמוכים לו .עוד
עיקרון ,שאף הוא אינו רווח ,הוא אחדות ז׳אנרית ,כלומר למספר סיפורים סמוכים יש נושאים
משותפים או תבניות עלילה בסיסיות משותפות.
העיקרון המארגן הראשון בקביעת סדר הסיפורים באסופה כולה הוא הסדר שבו הופיעו
הסיפורים בחיבורי הרב חיים .הם הובאו באסופה כסדרם בחיבור שממנו נלקחו ,אם כי לא
תמיד הובאו באסופה כל הסיפורים שבאותו רצף בחיבור .לדוגמה אם במקור הדרשני של
49

50
51
52

עיקרון מארגן זה מחבר כל שני סיפורים סמוכים באמצעות יסוד בודד המשותף לשניהם ,כך שעל פי
עיקרון זה סיפור יכול להיות קשור לסיפור הקודם לו ביסוד אחד ולסיפור העוקב אחריו ביסוד אחר .ראו
פירוט ודוגמאות שונות :יסיף ,סיפור ,עמי  .250על כלל העקרונות המארגנים ברצפי סיפורים עממיים
ראו :שם ,עמ׳ .267-232
מעבר להיותו עיקרון מארגן בפני עצמו ,הלקח ,כפי שיודגם בהמשך ,הוא גם כלי לחיזוק עקרונות מארגנים
אחרים.
בסך הכול מיוצגים בקבוצות אלה ארבעה מבין ששת המקורות לסיפורים שבאסופה כולה ■ -בניהו׳ ,׳בן
יהוידע׳ ,׳בן איש חיל׳ ויעוד יוסף חי׳ :ראו לעיל ,טבלה.
יטיף ,סיפור ,עמי .267-250
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הרב חיים מופיע סיפור א לפני סיפור ב ,הרי באסופה אין סיפור ב מופיע לפני סיפור א ,אך
ייתכן כי סיפור א אינו מופיע כלל ,או שסיפור ב אינו מופיע ,או ששניהם אינם מופיעים .עיקרון
מארגן זה אינו רלוונטי כמובן לסיפורים סמוכים באסופה שמקורם בשני חיבורים שונים .בכל
אופן בתוך המסגרת של העיקרון המארגן הראשון נשאר עדיין מרחב גדול יחסית להעדפותיו
של העורך ,מרחב המנוצל באופן משמעותי.
מבין העקרונות שהיו בשליטת העורך רווח מאוד ,כאמור בכל שלוש קבוצות הסיפורים,
עקרון הצבירה האסוציאטיווית .אין לתמוה על כך ,שכן זהו עקרון העריכה הנוח ביותר
לביצוע .די לו לעורך שיבחר סיפורים שיש ביניהם גורם אחד משותף ,או שיוסיף לקח מוסרי
משלו על מנת לחזק גורם כזה ,או יוסיף גורם כזה לסיפור זה או אחר ,ובכך יישמר הרצף בין
זוג סיפורים סמוכים או יותר .למעשה בכל הקבוצות נמצא לפחות גורם אחד משותף בין כל
שני סיפורים סמוכים .גורם זה קיבל לעתים מקום מרכזי ולעתים מקום שולי .למשל בארבעת
הסיפורים הפותחים את קבוצה א מוזכר הים באופן כזה או אחר ,אולם בשניים הראשונים
(סיפורים ט ,י) הים הוא זירת ההתרחשות של העלילה ,ובשניים הבאים(סיפורים יא ,יב) הוא
מוזכר כמעט בדרך אגב.
חזן לא הסתפק בעקרון הצבירה האסוציאטיווית בלבד ,וביקש לחזק את הקשרים בין
סיפורים סמוכים ,פעמים רבות בין יותר משניים .כך בארבעת הסיפורים שהוזכרו לעיל ,שני
הראשונים עוסקים גם בבחינה של שאלה מוסרית  -שאלת השכר והעונש ,ושני האחרונים
מדגימים כל אחד בדרכו את עליונותה של החכמה העממית אל מול חוסר הצדק .בסיפור יב
יש גם דוגמה כיצד הלקח שהוסיף העורך יכול לשמש להדגשת פן שהוא שולי יחסית בסיפור
אך חשוב לצורך קישורו לסיפורים הסמוכים לו :הערת העורך על הפיקחות העממית ,הערה
שאיננה קיימת בהקשר הדרשני 53,מסייעת להדגיש את חשיבותה ולחזק בכך את הקשר בין
סיפור זה לקודמו.
הדיון בשאלה מוסרית אחת בכמה סיפורים סמוכים משמש אף הוא בשלוש קבוצות
הסיפורים בתור עיקרון מארגן ,אם כי הוא רווח פחות מאשר עקרון הצבירה האסוציאטיווית.
לעתים דיון כזה נוסף על הצבירה האסוציאטיווית ומחזק אותה ,ולעתים הוא הגורם היחיד המחבר
בין שני סיפורים סמוכים .כך בקבוצה א אנו מוצאים שישה סיפורים עוקבים(סיפורים יג-יח)
שכולם עוסקים בדרך זו או אחרת בשאלת קיום מצווה לשמה .שלושת הסיפורים הראשונים
בקבוצה זו קשורים זה בזה גם ביסוד אסוציאטיווי  -דמותו של מלך המופיעה בשלושתם  -אולם
שלושת האחרונים קשורים זה בזה אך ורק בשאלה המוסרית שבה הם דנים .קישור זה הוא
שמחבר בין סיפור טו לסיפור טז ,שמקורם בשני חיבורים שונים ,׳בניהו׳ רבן יהוידע׳.
שאלת הסמכתם של סיפורים ממקורות שונים מעניינת במיוחד בסיפורי קבוצה ב ,הלקוחים
משני חיבורים שיועדו מראש לקהלי יעד שונים זה מזה 54,׳בן יהוידע׳ רבן איש חיל׳ .סיפור מה
הוא הראשון באסופה המובא מתוך ׳בן איש חיל׳ ,כלומר סיפור שקהל היעד שלו היה המוני
53
54

מדובר בטיפוס הסיפורי על אודות מס על הרוח(א׳׳ת א*ו .)166אזכור של נוסחים שונים של טיפוס זה
ראו :נוי ,עיראק ,עמ׳ .241
ראו לעיל ,טבלה והערות .29,28
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העם שבאו להאזין לדרשות בארבע שבתות מועדי ישראל(במקרה זה שבת שובה) 55.מדוע
בחר חזן לפתוח את סיפורי הדרשות ההמוניות דווקא בסיפורים מספר זה ,שנדפס לאחר
ספרי הדרשות האחרים שמהם שאב סיפורים לאסופה? אפשר לשער כי חזן בחר בכך משום
שהסיפורים מחיבור זה הם מובנים ופופולריים יותר ,ויש בכך כדי לאזן את האווירה הכבדה
במקצת של הסיפורים שנלקחו מתוך החיבורים שנועדו לבאי השיעורים היומיים .אפשר גם
להניח כי הסיבה נעוצה באופיו המיוחד של הסיפור 56,הממשיך דיון מוסרי בשאלת הנאמנות,
שהחל בארבעת הסיפורים שקדמו לו ,ומתקשר לסיפור הבא אחריו ,סיפור מו ,בדרך של צבירה
אסוציאטיווית  -שני הסיפורים עוסקים בקשר בין כוונות למעשים.
סיפור מו פותח קבוצה של ארבעה סיפורים המאוחדים בעקרון האחדות הז׳אנרית  -כולם
עוסקים בעימות בין־דתי ותוךדתי .עקרון האחדות הז׳אנרית הוא העיקרון המארגן השכיח
פחות מכולם בקבוצות הסיפורים שנבדקו .הוא בולט במיוחד בקבוצת הסיפורים מב-מד,
שכולם סיפורים על נאמנותם של בעלי חיים לאדוניהם .שלושת הסיפורים האלה ייחודיים
בקובץ בכך שגם במקור שממנו נלקחו הם מצויים ברצף ,וגם במקור שממנו לקח אותם הרב
חיים הם סמוכים זה לזה 57.לשלושת הסיפורים הללו גם לקח מוסרי משותף ,הקושר את
נאמנותם של בעלי החיים לפסוק ׳ידע שור קנהו וחמור אבוס בעליו׳(ישעיה א ,ג)  -פסוק
המופיע בסמוך לסיפורים הללו ,אך בהקשר אחר ,גם בחיבורו של הרב חיים :הלקח שנוסף
לסיפורים מציג את נאמנותם יוצאת הדופן של בעלי החיים כדוגמה לנאמנות שראוי שתתקיים
בין אדם לאלוהיו .הקישור של נאמנות החיה לבעליה(המת) ושל נאמנות אדם לאלוהיו אינו
קיים במקור הדרשני ,ולא היה מתקיים גם כאן אלמלא הלקח שהוצמד לסיפורים וההקשר
העיוני באסופה :הסיפור המקדים את הסיפורים הללו עוסק בנאמנות למצוות .מתברר אם כן
כי נוסף על הפונקצייה הדידקטית שעליה הצהיר חזן בגלוי בהקדמה לקובץ ,יש לתוספת של
לקחים מוסריים בצמוד לסיפורים תפקיד חשוב בארגון רצף הסיפורים בקובץ.
דוגמה נוספת לשימוש כזה בלקח המוסרי מצויה בקבוצה ג .כל סיפורי קבוצה זו נלקחו
ממקור משותף אחד ,החיבור ׳עוד יוסף חי׳ .רבים מהם סמוכים זה לזה גם בחיבור המקורי,
כלומר כבר במקור הדרשני קיים מתאם בין סמיכות הסיפורים לקשר ביניהם ,כך שמלאכת
ההידוק שלהם על ידי עורך הקובץ לא הייתה קשה במיוחד .אחת העדויות לכך מצויה דווקא
במיעוט הלקחים המוסריים שנוספו לסיפורי קבוצה זו .אולם סיפור קכג וסיפור קכד קשורים
זה לזה במספר גורמים .אחד מהם הוא השימוש בציטוט מדברי שלמה המלך .סיפור קכג
מסתיים באזכור מפורש של המלך שלמה ובציטוט הפסוק המיוחס לו ׳הכסיל בחשך הולך׳
(קהלת ב ,יד) .בסיפור קכד יש בגוף הסיפור אזכור של שלמה המלך וציטוט של הפסוק
׳שלח לחמך על פני המים׳(קהלת יא ,א) ,ובסוף הסיפור הוסיף העורך לקח המצטט שלושה
פסוקים ,ששניים מהם מיוחסים לשלמה ,׳אויל מחריש חכם יחשב׳(משלי יז ,כח) ו׳פשק שפתיו
55
56
57

ראו לעיל ,טבלה והערה .29
ראו דיון מקיף בסיפור זה להלן.
בסיפורים משולבים תת־מוטיווים מתוך מוטיווים ! 3018־®) 30במפתח המוטיווים של תומפסון  -חיה
נאמנה בקבר אדונה ,וחיה מזהירה את אדונה מרוצחו .הסיפורים במקורם ראו :לנץ.
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מחתה לו׳(משלי יג ,ג) 58.עיקרון מארגן נוסף המחבר בין שני הסיפורים הללו הוא התבנית
העלילתית המשותפת להם ,כלומר האחדות הז׳אנרית  -בשני הסיפורים מדובר במפגש שיש
בו עימות בין דמות כפרית לדמות עירונית :בסיפור קכג כפרי מגיע לעיר ונפגע ,בסיפור קכד
העירוני הוא שיוצא מעירו ונפגע מידי כפרי .בקבוצה ג רווח יותר מאשר בקבוצות הסיפורים
האחרות עקרון התבנית העלילתית המשותפת ,והדבר נובע ככל הנראה מן האופי ה׳סיפורי׳
יותר של החיבור ׳עוד יוסף חי׳ .שני סיפורים נוספים בקבוצה זו הם בעלי תבנית עלילתית
משותפת(סימנים קכו ,קכז)  -בשניהם אנטגוניסט מבקש להשפיל את הפרוטגוניסט וסופג
השפלה בעצמו ,בזכות מענה לשון מחוכם.
בתרשימים הבאים מומחש האופן שבו הצליח חזן ליישם את עקרונות העריכה של הקובץ
כך שבכל שלוש הקבוצות קיימים קשרים בין סיפורים סמוכים .סיפורים סמוכים שהקשר
ביניהם חזק יותר ,כלומר שמספר עקרונות מארגנים קושרים ביניהם ,מסומנים במסגרת
ריבועית ,סיפורים שהקשר ביניהם חלש יותר מחוברים בקו .הקשרים רשומים מעל לסימני
הסיפורים באסופה:

58

אלו סיפורים סמוכים שהעיקרון המארגן שלהם אינו פסוק מקראי או אמרה ,אלא דווקא מקור משותף
של אמרות .ולכן מדובר כאן בעקרון הצבירה האסוציאטיווית ולא הפסוק המארגן.
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משפט שלמה ,אצפהאן ,איראן ,1664 ,אוסף קתרין וראובן בן קיים ,לוס אנגילס
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המאמץ שהושקע בארגון רצף הסיפורים באסופה הוא הוכחה ברורה לגישה האסתטית של
חזן ולמימוש המטרה האסתטית שלו בעריכת האסופה .בזכות מלאכה זו הופכת הקריאה
בסיפורים ,או הקראתם ברצף ,נוחה וקלה יותר גם לאוזניו של מי שחיבורי הדרוש של הרב
חיים אינם נגישים לו.

מהקובץ לסיפורים :בחינת סיפורים בהקשרם העיוני
להלן אבחן שלושה סיפורים ,אחד מכל אחת מן הקבוצות ,בהקשריהם המקוריים ,ואבדוק
את הטרנספורמציות שעברו ,במבנם ,בתוכנם ובפונקציות שלהם ,כששולבו באסופה
׳נפלאים מעשיך.

הסיפור על לב השועל
סיפור יא בקובץ מבוסס על הטיפוס הסיפורי על אודות לב השועל (או החמור ,החזיר או
הקוף) ,טיפוס עתיק ,ידוע ונפוץ מאוד ,הן בנוסחים ביךלאומיים והן בנוסחים יהודיים 59.אחד
הנוסחים המוקדמים ביותר של טיפוס זה הידועים במחקר הסיפורת הבין־לאומית מצוי בקובץ
׳כלילה ולמנה׳ ,תרגום ועיבוד מאוחר ,לערבית־פרסית ,של הקובץ ׳פנצ׳טנטחד ,המיוחס
לבידיבה ההודי ,בן המאה הרביעית לפסה״נ 60.הנוסח שב׳כלילה ודמנה׳ משולב במשל על
מי שעמל להשיג משהו ומפסיד אותו בטיפשותו ,ולסיפור לב החמור מוצמד שם סיפור
מסגרת על לב הקוף .הקוף משכנע את חברו הצב ,שמבקש להרגו ולהביא את לב הקוף כתרופה
לאשתו המתחלה ,כי לבו אינו מצוי עמו ,וכך הוא מצליח להימלט אל עץ .במשל זה מושם דגש
על כסילותו של הצב ,אשר מאבד את מה שהשיג בדי עמל .יסיף הצביע על נוסח זה מ׳כלילה
ודמנה׳ כעל אחד ממקורותיו של סיפור דומה  -התשובה על שאלה כא בספר ׳תולדות בן
סירא׳ מן המאה התשיעית-העשירית 61.בנוסח שב׳תולדות בן סירא׳ הטורף  -במקרה זה
לווייתן  -מבקש לעצמו את לבו של השועל ,על מנת לזכות בחכמתו(זהו הד לאמונה הנפוצה
בימי הביניים שהלב הוא משכן השכל) .על פי ההקשר נראה כי במקרה זה עיקרו של הסיפור
בשאלה הפילוסופית של התמודדות עם המוות באמצעות ערמתו של היחיד 62.נוסח יהודי
אחר ,המצוי בספר ׳משלי שועלים׳ לר׳ ברכיה הנקדן מן המאה השתים עשרה  -השלוש
עשרה ,קרוב יותר לסיפור הפנימי שב׳כלילה ודמנה׳; כאן הטורף ,אריה ,מבקש לטרוף חזיר,
59
60
61

62

הטיפוס ידוע גם כא׳׳ת  .91ב ך ע ק ב סבר כי הוא אחד מן הסיפורים שחיבר הרב חיים בעצמו ,אך לטענה
זו אין אחיזה של ממש .ראו :בן־יעקב ,אוצר ,עמ׳ .294
נוי ,מסיפור ,עמי  ,224הערה  ,2והספרות הרשומה שם.
יסיף ,בן סירא ,עמי  .206בדיון שם בסיפור קיים ערבוב מסוים בין הטיפוס הסיפורי א״ת  ,52העוסק בחמור
אשר גובה מכס מן האריה ונטרף ,לטיפוס א״ת  ,91שעניינו השועל או הקוף ללא הלב .נוי כבר ציין אגב
דיון בטיפוס א״ת  52שלעתים נוצר ערבוב תחומים במחקר בין שני טיפוסים אלה ,שעלילותיהם קרובות
למדי ,ועיקרן כמובן החיה המצליחה לשכנע טורף כי אין לה ,או לחיה אחרת ,לב :ראו :נוי ,מסיפור ,עמי
 ,231הערה  . 13בדיון זה בחרתי לדון בשני הטיפוסים הללו כסיפור אחד.
יסיף,בןסירא,עמי .215

רודי להמן ,שועל ,אוסף המחאון הפתוח ,תפן
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כעונש על כך שהטריד אותו בסוכתו .גם משל זה מובא כדוגמה לדחיית הקץ באמצעות
ערמה  -׳כי חכמה תחיה בעלים׳63.
נוסח הסיפור באסופה ׳נפלאים מעשיך׳ מזכיר את נוסח ׳תולדות בן סירא׳ ואת הסיפור
החיצוני ב׳כלילה ודמנה׳ .גם בסיפור זה מקושרת חכמת השועל ללבו .השועל נדרש להשיא
עצה לאריה ,ואם לא יעשה זאת יירמס ,ובתגובה השועל מבקש מן האריה לגשת למערתו,
ששם הותיר את לבו ,וכך הוא מצליח להימלט .׳תולדות בן סירא׳ היה נפוץ בימי הביניים ,וכן
בעת החדשה ,בקרב יהודי המזרח ,ובכלל זה בבבל ,וכך גם תרגומי ׳כלילה ודמנה׳ לערבית,
והרב חיים יכול היה להכירם .הדמיון בין שלושת הנוסחים הוא בכך שהשועל נקלע לסכנה
בשל חכמתו ,ונמלט על ידי כך שהוא משכנע את טורפו כי לבו הושאר בביתו .מעניין לציין
כי בעוד שלמחבר ׳תולדות בן סירא׳ היה מובן מאליו כי הלב הוא משכן החכמה ,ולכן לא
טרח לציין זאת כלל(הלווייתן מבקש לאכול את לבו של השועל על מנת לזכות בחכמתו),
הרי הרב חיים טרח לשים עובדה זאת בפי השועל באופן מפורש :׳אך אתה יודע כי החוכמה
היא בלב׳ .במחצית השנייה של המאה התשע עשרה כבר היה ידוע שמקור המחשבות אינו
בלב ,ובפולקלור נקשר איבר זה יותר לרגש .לכן היה צורך להבהיר לשומעי השיעור או לקוראי
החיבור הפרשני מה עניין לב לחכמה.
הנוסח שבאסופה ׳נפלאים מעשיך׳ מתייחד מכל הנוסחים האחרים בתוספת של סיפור
מסגרת מקורי .הסיפור על אודות לב השועל מובא בתוך סיפור אחר ,שאינו סיפור בעלי חיים,
אלא אנקדוטה מחיי היומיום של קהילה יהודית תוססת ,ומושם בפיה של אישה המשיבה מנה
אחת אפיים לגבר העולב בה .הטקסט הפרשני שבו משובץ הסיפור ב׳בניהו׳ עוסק במסכת
תענית ב ע״א ודן בדברי ר׳ יוחנן על הפסוק ׳לאהבה את ה׳ אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם׳
(דברים יא ,יג); לדברי ר׳ יוחנן :׳איזו היא עבודה שבלב  -הוי אומר זוהי תפילה׳ 64.הרב
חיים טען שהמסקנה מדברים אלה היא שאין להסתפק בתפילה הנאמרת בפה בלבד ,אלא
צריך שתיאמר התפילה גם בלב ,הנמצא במרכז גוף האדם .וכאן הביא את הסיפור על אישה
המייצגת את דגם המאמין האידאלי .עובדת היותה אישה פוטרת אותה מחובת תפילה בציבור
בחיי היומיום ,אך היא ׳זריזה להתפלל כל יום שמונה עשרה ...עם הציבור׳ .התפילה שגורה
על לבה ואין היא נזקקת לסידור .הדגש על העובדה כי מדובר בתפילת שמונה עשרה אינו
מקרי; זוהי תפילה הנאמרת בלחש ונחשבת להתייחדות אישית של האדם עם בוראו(במהלך
התפילה יש לעצום את העיניים או לנעוץ אותן בסידור בלבד) .מול דמות האישה מוצבת
דמותו של האנטגוניסט ,ה׳בריון׳ ,המשמש כקוטב שלילי לדמותה האידאלית .אין הוא מגיע
באופן קבוע לבית הכנסת ,הוא מתפלל מתוך הסידור כי התפילה אינה שגורה בפיו ,ובעת
התפילה עיניו משוטטות ,ולבו ׳מלא במחשבות זרות׳ .בין שתי הדמויות נוצר עימות :הבריון
לועג לאישה בגסות(כנראה בגלל ממדי גופה) על כך שהיא ׳מתגלגלת׳ בהליכתה ,ושעליה
לשוב לביתה על מנת להביא את הסידור ששכחה .האישה כאמור אינה טומנת ידה בצלחת
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משלי שועלים ,סי׳ קה ,עמי קד.
בניהו ,עט׳ מט.
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ומשיבה לו כראוי :אין היא זקוקה לסידור ,הסידור מצוי בלבה ,אך הוא שכח את לבו ,כמו
שהשועל שכחו ,ולכן עליו לחזור ולהביא אותו על מנת להתפלל מתוכו .וכאן מספרת האישה
את הסיפור על לב השועל .לאחר שהיא מסיימת לספר את הסיפור הקצר ,ממשיך הבריון את
השיחה ההומוריסטית ומבקש ממנה למצוא בשבילו את לבו .האישה משיבה לו גם הפעם
בהומור :׳אני איני יודעת באיזה מקום מונח ,אם אצל אשתך בבית ,או בחנות שלך ,או בספינה
ההולכת בים ,או בשיירה ההולכת ביבשה ,או בעיר לונדון ,או בעיר פריז ,או שאר מקום ,אבל
אתה תדע היכן הוא מונח ,ואתה תלך ותביאנר.
נאמן למסורת האקסמפלרית הביא הרב חיים תמונה חיה של יחסים בתוך הקהילה ובין
גבר לאישה בעלת מענה לשון חריף .סיפור המסגרת הוא העיקר בנוסח זה ,ולא סיפור בעלי החיים
המשולב בו .הרב חיים חיבר את הסיפור לטקסט הפרשני בהתייחסות מפורשת לדברי האישה:
׳הנה כל משכיל ידע ויבין כי יפה דברה האישה ,דלא סגי בתפילה בפה דווקא אלא צריך בלב
גם כן .אך האדם ליבו בל עמו בעת התפילה ,פעם מונח בביתו ,פעם בחנותו ,פעם בעיר אחרת,
וכאשר דיברה האישה ,לא אפשר להביאו למקום תפילה כי עם האדם בעל הלב עצמו׳.
הדגש הסיפורי בנוסח זה אינו על חכמת השועל או על כסילות האריה אלא על עצם
האפשרות ׳לשכוח׳ את הלב במקום נפרד מן הגוף ,אפשרות שהופכת למטפורה ,להבחנה
שהמאמין אמור לעשות בין טרדות היומיום הפרטיות לחובות האמונה .הקשר בין ה׳לב׳ ל׳גוף׳
הוא הקשר בין הפרטי לדתי .שתי הדמויות שבסיפור המסגרת אינן מאוזנות מן הבחינה הזו:
בדמותה של האישה גובר צד האמונה ,ובדמות הבריון גובר צד טרדות היומיום .הרב חיים
הכיר היטב את חיי היומיום של קהילתו ,ולכן ביקש אחר איזון בין הכוחות והגורמים השונים
הפועלים בהם .דווקא דמותו של השועל במשל הפנימי מספקת אופצייה לאיזון .ידוע לכול כי
השועל הולך לכל מקום כשלבו בקרבו ,אך בשל כך הוא מצוי בסכנה ,ועליו לשכנע את טורפו כי
לבו אינו נמצא עמו .דווקא השועל מצליח לשאת את לבו בקרבו מבלי להפגין זאת לעין כול.
במסגרת קובץ הסיפורים מובא הסיפור במלואו ,אך הוא מנותק ,לפחות בחלק הראשון,
ה׳סיפורי׳ ,מהקשרו הפרשני .למי שקורא בקובץ את דברי האישה לבריון כי הוא שכח את
לבו ,אין זה מובן מאליו שיש כאן ביקורת על דרך תפילתו המרושלת ,שתוארה קודם לכן.
מתקבלת על הדעת גם האפשרות שהיא מבקרת את אופיו(הלב כמשכן הרגש ,במשמעותו
החדשה יותר) ,ועם הצגת המשל אפשר להבין גם כי האישה מבקרת את טיפשותו של הבריון
(הלב כמשכן השכל) .רק הלקח המצוי בסוף הסיפור בקובץ מקשר את העניין ל׳עבודה שבלב׳,
היינו לתפילה ,ובכך מפתיע למדי את מי שאינו בקיא בטקסט הפרשני .יתרה מזו ,הסיפור
מצוטט מן המקור באופן מלא ומדויק ,אך בלקח המוסרי ,המצוטט גם הוא מדברי הרב חיים
בטקסט הפרשני ,הרשה לעצמו חזן לערוך את דברי הרב .הוא השמיט את דבריו של הרב
חיים על כך שהוא מכיר בעובדה שלעתים נוהגים המאמינים להתפלל בפיזור דעת ,והותיר
רק את האזהרה כיצד יש להתנהג.
הרב חיים לקח סיפור ידוע ומוכר ושילב אותו בתוך סיפור שחיבר בעצמו .הסיפור בהקשרו
הפרשני מציג דיון בבעיה אמתית של קהילת מאמינים ותמונה חיה מחיי היומיום של הקהילה.
תמונה זו נותרת במרכזיותה בסיפור המופיע בקובץ ,אך הדיון הפילוסופי נעלם כאן  -מפני
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שהסיפור מנותק מן הטקסט הפרשני  -והדגש מושם על שבחה של החכמה העממית ,בדומה
לזו המוצגת בסיפור יב ,הסמוך לו .במובן זה הסיפור כאן איננו הסיפור ששיבץ הרב חיים
בחיבורו ,אלא סיפור אחר ,המתאים להקשר החדש .אין ספק כי הסיפור השתנה במשמעויותיו
ובמגמתו ,אולם הוא לא איבד בכך מחיוניותו או מהרושם שהוא מותיר על הקורא באסופה.

העשיר שחשק אישה
הסיפור על העשיר שחשק אישה הוא סיפור בחרוזים שמקורו בחיבורו של יצחק עונקיניירה
׳איומה כנדגלות׳ 65.סיפור מחורז ומשעשע זה היה כנראה פופולרי בארצות המזרח .הוא
מופיע בחיבורו של יעקב לוצאטו ׳כפתור ופרח׳ מן המאה השש עשרה וכן בקובץ הסיפורים
׳מעשים טובים׳ של שלמה בכור חוצין מן המאה התשע עשרה 66.ניכר כי מקורו מזרחי ואין בו
כל סממנים של ׳ייהוד׳ 67.הרב חיים השתמש בסיפור זה ואף שמר על חרוזיו ,אם כי מסיבה לא
ברורה הכניס בו שינויי סגנון קלים ולא משמעותיים .בעלילת הסיפור מרכיבים הנפוצים בסוגת
הנובלה :איש עשיר חומד אשת איש ומנסה לפתותה בכסף רב ,אך היא מסרבת להתפתות.
לילה אחד הוא חולם עליה חלום ארוטי ,ומגיע מתוך החלום אל סיפוקו .די לו בחלום ,והוא
כנראה פוסק מחיזוריו .האישה שומעת את הדבר ומגיעה להתלונן אצל המלך ודורשת פיצויים
על כך שהביאה את האיש העשיר לסיפוק מיני .המלך פוסק לה פיצויים והעשיר משלם לה
בצער .בהיותם בדרכם חזרה שליחי המלך קוראים להם לשוב ולהתייצב בפניו ,והמלך מצווה
על האישה להשיב לעשיר את כספו ומסביר :׳כי זה הבחור בחבלי השווא משך אהבתו  /ובהבל
השיג תאוותו  /ולריק גילה ערוותו  /וייתן בך את שכבתו  /גם את כן לריק בכסף נתת אהבתך /
ושווא וכזב שמחתך  /כשמחת החולם אשר גילה ערוותך .ועל הבחור מצווה המלך לתת
מכספו לעניים כדי שיכפר האל על עוונו ,׳כי הרהורי עבירה קשים מעבירה׳.
הרב חיים שילב דווקא סיפור קליל זה ,שיש לו גוון ארוטי עז ,בדרשה שנשא בשבת שובה,
בעיצומם של עשרת ימי תשובה ,התקופה בשנה שבה המתח הדתי האישי והחברתי הוא
החזק ביותר 68.דרשת שבת שובה מוקדשת בדרך כלל מטבע הדברים לתוכחה ולקריאה
קולקטיבית לחזרה בתשובה .הרב חיים פתח את דרשתו כצפוי בדיון קצר על שני מיני
תשובה ,במחשבה ובמעשה(צומות וסיגופים) ,וכן על שני מיני עברה  -בהרהור ובמעשה.
הוא הסביר כי צדיקים הנכשלים בהרהור מובאים לאחר מותם עד לפתחו של גיהינום ,ולאחר
מכן מובלים לגן עדן .הרב חיים מצא בדברים אלה ,שציטט מפי האר״י ,דמיון לסיפור המובא
65
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יצחק עונקיניירה ,משורר ממוצא ספרדי בן המאה השש עשרה ,פעל בעיקר בקושטא וברחבי האימפריה
העות׳מאנית .חיבורו ׳איומה כנדגלות׳ הודפס לראשונה בקושטא של״ו וכולל משלים ודברי מוסר בחרוזים
(כנראה בהשפעת ׳מלחמת האלפא־ביתא׳ של ר׳ אברהם אבן עזרא) .לדברי רוזאניס היה כנראה היה
קרוב משפחתו של דוד עונקיניירה ,החשוב במשוררי אסכולה זו :ראו :רוזאניס ,ב ,עמ׳ . 19
כפתור ופרח ,עמ׳ סא-סב :מעשים טובים ,עמ׳ כז-כח.
בנוסח של חוצץ ניכר בסיום ניסיון לייהד כביכול את העלילה  -הצלעית החורזת עם הצלעית האחרונה,
׳הרהורי עבירה קשים מעבירה׳ ,היא ׳זאת חוקת התורה׳ .אך הרב חיים ויתר על התוספת הזאת ,כנראה
משום שלא הייתה נחוצה לדעתו במסגרת ההקשר המידי של הדרשה שלו.
בן איש חיל ,עמ׳ יג-יד.
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באסופה בסימן מו .לא ברור באיזו שפה סופר הסיפור .ידוע שהרב חיים דרש את דרשותיו
בערבית־יהודית ,ואם כך היה עליו לתרגם את הסיפור לערבית־יהודית ,וייתכן שבתרגום
אבדה החריזה .בכל אופן בבואו לכתוב את הדרשה בעברית ,בגרסה מעובדת ,העתיק את
הסיפור מן המקור מילה במילה.
הדיון בקשר שבין הרהור עברה לחזרה בתשובה הוא דיון משני בנובלה זו :עיקר עניינה
בקשר שבין תשוקה למימושה ,בין חלום למציאות ,ואין להתעלם מכך שקיימים בה גם מספר
מאפיינים של שנאת נשים .הדמות השלילית בסיפור היא האישה ,המוצגת כתאוות בצע.
סירובה בתחילת הסיפור להיענות להטרדה המינית של העשיר(המוצגת כחיזור לגיטימי),
לכאורה בשל נאמנותה לבעלה ,נהפך לקרדום לחפור בו כאשר היא מציגה את דרישותיה
הלא הגיוניות לפיצויים(שהם למעשה אתנן בעבור פנטזיה ארוטית) .הגבר לעומת זאת מוצג
כעשיר ,אך גם ׳מבני האיתנים׳ ,כלומר מן האליטה החברתית 6, .אהבתו לאישה מוצגת ככנה
ואמתית .הוא אינו ישן ,כמעט מת ,ומוכן לוותר על סכום כסף נכבד למענה .החלום הארוטי
מוצג דווקא כפתרון נוח למצב המסובך .נשאלת השאלה כיצד גילתה האישה את דבר חלומו
של האיש .נראה שחיזוריו פסקו ,והיא ,ששאבה מהם הנאה ,ביררה את הסיבה לכך .לבסוף
הגבר הוא שזוכה להזדמנות לחזור בתשובה ,כמובן באמצעות כוחו הכלכלי ,בעוד האישה
מוצגת באור מגוחך 70.הרב חיים אימץ את הנובלה הזו ,אך עשה לה טרנספורמציה ובהקשרה
הדרשני העניק לה סממנים אקסמפלריים .האל ,כמו המלך ,מעניש בפחדי גיהינום צדיקים
שחטאו בהרהורי עברה ,ולכן יש להימנע מהרהורים כאלה ,אך אין הוא נותן זכויות למי
שרק מהרהר הרהורי תשובה ,לכן יש להקפיד על תשובה בפועל .באמצעות ההקשר הצליח
הרב חיים להעניק לסיפור את המסר הדידקטי הדרוש ,ובכך להכשירו למסירה בבית הכנסת
בשבת שובה ,ומנגד הצליח ,באמצעות התוכן המשעשע והחריזה ,להפיג במקצת את האווירה
המתוחה המוכתבת על ידי לוח השנה.
באסופה שולב הסיפור (סיפור מה) מיד לאחר קבוצת סיפורים על אודות נאמנותם של
בעלי חיים ,שאליה הוצמד פסוק העוסק בנאמנות לאל .הקישור כאן הוא בהתאם לעקרון הצבירה
האסוציאטיווית .לעומת סיפורי הנאמנות הקודמים ,כאן מדובר בנאמנות שמתגלית כמפוקפקת
ביותר  -נאמנותה של אישה לבעלה שהיא למעשה תירוץ לתאוות הבצע של האישה.
נובלה משעשעת שיש לה במקורה גוון ארוטי בוטה ,הפכה בידי הרב חיים בדרשתו לסיפור
מוסר משעשע ,המשולב בקריאה לחזרה בתשובה ,ובקובץ הסיפורים  -לסיפור ,העוסק
בשאלות כמו נאמנות והרהורי עברה ועונשם .במקרה זה כל שימוש בסיפור מאלה שתוארו
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כנראה אין הכוונה כאן לעם ישראל (איתנים במובן אבות האומה) ,מכיוון שכאמור אין כל סממנים
יהודיים בסיפור.
התפיסה המיזוגינית בסיפור זה איננה מאפיינת כמובן את כל הסיפורת של הרב חיים ,אפילו לא את
הסיפורים שבקובץ ׳נפלאים מעשיך ,ובוודאי איננה מאפיינת את כל הסיפורת העברית בארצות המזרח.
במבוא למאמרו של בצלאל מוצגים השינויים שחלו במעמד האישה היהודייה בתקופה זו במזרח ,ראו:
בצלאל ,עמי  198-197והספרות שם .בצלאל הציג דוגמה לסיפורת בת הזמן הנוקטת גישה שונה למעמד
האישה .בדמותה המורכבת של האישה בסיפורי הרב חיים אעסוק במקום אחר.
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כאן ביקש לטשטש במידה מסוימת את היסוד הארוטי ולחזק את היסוד המוסרי ,שכנראה
כמעט לא היה קיים בסיפור זה במקורו שבעל־פה.

העשיר שתעה במדבר
סיפור קב ב׳נפלאים מעשיך מדגים את הדרך שבה השתמש הרב חיים במסורות מוכרות
והיפך אותן בחלק מסיפוריו לשם הצגת עקרונות מוסריים שביקש לקדם בקהילתו .ניתן
בהחלט לקבוע כי סיפורים אלה הם יצירה ספרותית מקורית של הבן איש חי .הסיפור שלפנינו
מתמקד בביקורת על תפיסת השכר והעונש ובהמחשת משמעותה ההרסנית למרקם החברתי
של הקהילה.
מקובל כי מתקופת חז״ל ואילך מחזיקה שכבה צרה של מנהיגות רוחנית בתפיסה כי ׳שכר
מצווה מצווה׳ ,אך תפיסה זו יכולה להיות נחלתם של בודדים 71.בשל כך הטפות ודרשות
רבות המיועדות לציבור הרחב מחייבות את קיומם של שכר לצדיק ועונש לחוטא ,ובחלק
ניכר מהן  -בעולם הזה.
בסיפורת המוקדשת בעיקר לצרכים דידקטיים ,כמו זו שלפנינו ,רבים מן הסיפורים
מבוססים על התפיסה המחייבת שכר לצדיקים וענישת רשעים .שורה ארוכה של טיפוסים
סיפוריים מציגים את דרכו של צדיק סובל אל שכרו עוד בעולם הזה ,פעמים רבות באמצעות
סוכן פלאי כמו אליהו הנביא .אחד הטיפוסים הנפוצים ביותר בתבנית זו הוא הסיפור על שבע
השנים הטובות 72.בטיפוס סיפורי זה מתואר אדם עני שמשפחתו סובלת מחרפת רעב והוא
דבק במצוות .בשעת משבר קיצונית מתגלה לפניו אליהו ומבטיח לו תקופה מסוימת של חיים
טובים ,כלומר תקופה שבה יזכה לרווחה כלכלית ויוכל להתקדם מבחינת מעמדו החברתי.
ניצול נכון של תקופה זו לחינוך הילדים או לגמילות חסדים מאפשר למשפחה להמשיך
בהצלחותיה גם לאחר תום התקופה .כלומר בטיפוס זה מתואר אדם שגם אם חייו קשים ,בזכות
דבקותו במצוות הוא זוכה לשכרו עוד בעולם הזה .התבנית שאליה שייך הטיפוס הסיפורי
הזה משרתת בהחלט את הפונקצייה הדידקטית שלשמה הוא נוצר .אך מובן שתפיסת גמול
כזאת ,הקיימת בטיפוס זה ובטיפוסים נוספים ,אינה יכולה להתקבל בחוגי האליטה הרוחנית.
ואם יבקשו להשתמש בטיפוס סיפורי כזה לצורכיהם ,למשל לשלב אותו במדרש או בשיעור,
יהיה עליהם לעבד אותו ולהתאימו לתפיסת הגמול שלהם.
כך אנו מוצאים בחיבור ׳מדרש אליהו׳ מן המאה השמונה עשרה מאת אליהו הכהן את
הסיפור על אודות התלמיד שפירש מן התורה 75.סיפור זה נפתח לכאורה באותה תבנית
71
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ראו :אורבך ,במיוחד עמ׳  ,244-238ושם מוצגת העמדה כי בהשקפה זו יכולים להחזיק מתי מעט:
ותפיסות שונות בנוגע לנושא ,ראו במיוחד עט׳ .392-384
ידוע כא׳׳ת 938ג .על גלגולי הנוסחים היהודיים של סיפור זה ,שהופיע לראשונה במדרש רות זוטא ,ראו:
ברלוביץ .על תפקידה המיוחד של האישה בסיפור זה ראו :אילן ,אישה ,והספרות שם.
מדרש אליהו ,עט׳  . 100-99הרב אליהו בן אברהם שלמה הכהן מאזמיר ( ,)1723-1651הוא אליהו
האתמרי ,התפרסם בעיקר בתור דרשן מחונן בעל דעות נחרצות על הפער החברתי בקהילתו .על ספרו
ודעותיו ראו :רוזאניס ,ד ,עמי  ;293-291וכן :ורסס .הסיפור עצמו מצוי גם בספר ׳עושה פלא׳ ליוסף פרחי,
בתעתיק מדויק של נוסח זה ,ובו מצוין גם המקור :ראו :עושה פלא ,עמי עא-עב.
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עליית אליהו לשמים ,גוסטב דורה ,הוצאת ’סיני’1954 ,

נפוצה שתוארה קודם לכן  -תלמיד חכם נוטש את לימודיו מכיוון ׳שלא היו מכבדין אותו
ולא היו מעשירין אותר .אליהו הנביא מתגלה לתלמיד בדמות זקן ומשכנע אותו לשוב לחיקה
של תורה ,מתוך אמונה שלבסוף יקבל את שכרו .התלמיד חוזר ללימודיו ,אך מצבו החברתי
והכלכלי אינו משתנה ,עד שאליהו מגיע לבית המדרש בדמות רועה צאן ,מקשה קושיה
הלכתית מסובכת ,ורק אותו תלמיד מצליח לפתרה .בזכות פתרון זה מעמידים אותו החכמים
בראשם והוא הופך גם לעשיר גדול .לכאורה יכול היה הסיפור להסתיים כאן ,ובכך היה דומה
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למאות הסיפורים המשתייכים לתבנית אליהו הנביא המשיב לצדיק כגמולו .סביר להניח
שבגרסאותיו שבעל־פה אכן מסתיים הסיפור בנקודה זו .אן במקרה כזה יש בעיה קשה בדמותו
של הגיבור  -תלמיד החכם .למעשה מדובר כאן בתלמיד החוטא בחטא נורא של לימוד
תורה שלא לשמה ,ומה גם שחטא זה מוביל אותו לזכייה לגמול .לכן אליהו הכהן ,ששילב את
הסיפור הזה בחיבורו ,טרח להוסיף את החלק הבא :׳ויהי אחר ימים מועטים חשב זה התלמיד
בלבו ,כמה גדול שכר התורה .ואם בעולם הזה כן ,כל שכן לעולם שכולו טוב ,לעולם שכולו
ארוך ,ויינחם על הרעה שעשה לבחור בכבוד העולם הזה ,ואמר  -טוב שיהיה זה הטוב
מוצנע לי לאחר מותי יותר מחיים .ופרש עצמו מכל עושר וכבוד של עולם הזה ,והיה לומד
לשם שמיים בלב טוב ובנפש חפצה׳ .כלומר התלמיד שפרש מן התורה בתחילת הסיפור מפני
שלא ניתן לו שכר ,דווקא לאחר שניתן לו שכרו בחר לוותר עליו ולפרוש מהבלי העולם הזה
כמו עושר וכבוד 74.אין לפסקה זו ולרוח הסיפור המקורי ולא כלום .אליהו הנביא ,שבגרסה
המקורית נתפס כעושה חסד עם תלמיד חכם עלוב ועני ,הופך בעקבות התוספת המודבקת
לדמות מזיקה ,שכמעט גרמה לגיבור לאבד את חלקו בעולם הבא לטובת שכר בעולם הזה.
גם כאן ניכר הקשר העמוק שבין שכר מצווה לניידות מעמדית .אמנם נקודת הפתיחה של
הגיבור כאן גבוהה מעט מזו של הגיבור בטיפוס על שבע השנים הטובות ,מפני שהוא שייך
למעמד תלמידי החכמים ,אך הוא נמצא בתחתית מעמד זה ,ורק בעקבות המפגש עם אליהו
הנביא הוא עולה למעמד הגבוה ביותר מבחינה כלכלית וחברתית .פסקת הסיום המוצמדת
לסיפור רומזת על השכר האמתי שקיבל ,ולא בזכות אליהו הנביא אלא בזכות עצמו  -שכרו
הוא תובנה אידאית באשר למקומנו בעולם הזה לעומת חשיבות העולם הבא .מובן שהתפיסה
הנזכרת במקומות שונים בדברי חז״ל ולאחר מכן ,ש׳שכר מצווה בהאי עלמא ליכא׳ ,מהדהדת
גם בסיפור זה בגרסתו הכתובה.
הרב חיים הכיר כמובן את הדיונים הארוכים בספרות הרבנית בתורת הגמול ,אך גם את
המסורת העממית הארוכה בנושא זה .כאשר ביקש לדון בה באחת מדרשותיו הציבוריות,
עמדה לפניו האפשרות לבחור בפתרון הרווח או אולי להתבסס עליו בשינויים קלים,
כדרכו של אליהו הכהן .הדרשה שבה בחר הרב חיים להשתמש בסיפור על אודות אליהו
הנביא כשליח בנושא תורת הגמול ,היא דרשה על פרשת אחרי מות(ויקרא טז-כ) ,פרשה
שעיקרה שורת מצוות עשה ואל תעשה ללא פירוט של טעמיהן .כל אלה מזמינים שימוש
בסיפור על אודות מצווה ושכרה או חטא ועונשו .והנה במדרש על הפסוק ׳ושמרתם את
חקתי ואת משפטי אשר יעשה איתם האדם וחי בהם אני ה״(ויקרא יח ,ה) הביא הרב חיים
סיפור שבו השתמש במוטיבים המוכרים של אליהו כשליח של שכר ועונש ,אך היפך אותם
לחלוטין על מנת להציג את תורת הגמול המסובכת והבעייתית יותר ,זו השוללת לחלוטין
קיומם של שכר ועונש.

74

אליהו הכהן אכן השתמש בסיפור זה על מנת להדגים את העיקרון ש׳מתוך שלא לשמה בא לשמה׳ ,אך
הדבר רק מחזק את ההשערה כי מדובר בטרנספורמציה שנעשתה לסיפור מוקדם יותר.
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הפעם נקודת ההתחלה של גיבור הסיפור הפוכה מזו של הגיבור הקלסי של סדרת הסיפורים
שהדגמתי מתוכה קודם לכן .הוא מתואר כחכם ,כגביר עצום ,׳בעל תורה וגדולה ,ובנים ובריאות
הגוף שלם בכל מידי דמיטב ולא יחסר ממנו כלום...׳ .במקום צדיק אומלל ומוכה שאינו זוכה
לגמול הראוי לו ,מופיעה כאן דמות הזוכה לכל מה שאדם מבקש לעצמו :מעמד רוחני כבקיא
בתורה ,משפחה יציבה ,מעמד חברתי וכלכלי איתן .כצפוי מאמין גיבור הסיפור ,שכנראה בקיא
גם במסורת השכר והעונש ,כי כל מה שניתן לו ,ניתן בזכות מעשיו הטובים ,הקפדתו בקיום
המצוות ולמדנותו .אמונה זו ,המלווה אותו ׳תמיד׳ ,מוצגת בסיפור כטעות איומה ,ומן השמים
מבקשים ללמדו לקח .האיש תועה במדבר וצמא למים עד כדי כן שהוא חש סכנת מוות ,והנה
אליהו הנביא מתגלה לו בדמות של נושא כד מים .האיש מבקש לחלץ עצמו מן הצרה באמצעות
ממונו ומציע לנושא הכד כסף תמורת המים .אך הלה מסרב ,ולמרבה ההפתעה מוכן למכור
לו את כד המים רק תמורת ׳כל תורה ומצוות שעשית מנעוריך ועד עתה׳ ,והכוונה כמובן
שימכור את הזכויות על התורה והמצוות .מוטיב זה של מכירת זכויות רוחניות תמורת חפץ
חומרי מוכר היטב עוד מן הסיפור על יעקב אבינו ,שקנה מעשו את זכות הבכורה בנזיד עדשים
(בראשית כה) .הזכויות הרוחניות של אדם יכולות להיות מוצר עובר לסוחר בתנאים מסוימים.
אבל הגיבור בסיפור שלפנינו מאמין כי הזכויות על צדיקותו הן הן המקור להצלחתו בעולם
הזה ,ומבקש לשמור עליהן ,לכן הוא מנצל את כישורי המסחר שלו ,ובבכי ותחנונים מצליח
להוריד את מחיר כד המים לכדי מחצית מכלל המצוות ,התורה והמעשים הטובים שעשה .הוא
חותם על שטר מכירה כחוק ,ומקבל את המים .אך צרותיו אינן מסתיימות בכך .לאחר שתיית
המים בטנו כואבת עד שהוא חש שוב סכנת מוות .ושוב אליהו הנביא מופיע ,הפעם בדמות
רופא שמוכר לו עשב מרפא תמורת שארית זכויותיו על המצוות והמעשים הטובים .האיש
ניצל ומצליח לשוב לביתו ,אך הוא מאמין שברגע שאיבד את הזכויות על כל מעשיו הטובים
יאבד גם את הצלחתו והוא נרדם בוכה במיטתו .אליהו הנביא מתגלה לו בחלומו ,מסביר לו את
טעותו הגורלית שהביאה לכך שהוכרח לתת את כל תורתו ומצוותיו בעבור חיי שעה ,ומסיים
במילים :׳על כן הזהר והישמר מעתה ,שלא יעלה בלבך מחשבה זו אלא תדע שכל הטובה
שבידך נותן לך הקדוש ברוך הוא בצדקה וחסד ,ויקרע את השטר של המכר לפניו ויקץ והנה
חלום ,ואז אחר כך תיקן מחשבותיו בדבר זה והאמין כי בצדקה הוא מתפרנס׳.
השוואה לאגדות הקודמות על שכר ועונש מדגישה את המאמץ שעשה הרב חיים כדי
לקרוא לקהל רחב יחסית ובמסגרת דרשה על פרשה שעיקרה שורת מצוות עשה ואל תעשה,
לחדול מן האמונה בשכר ועונש בעולם הזה ולדבוק בתפיסה שהייתה תמיד נחלתם של מיעוט
מלומדים .ההיפוך קיים לא רק בנקודת הפתיחה שממנה יוצא הגיבור ,אלא גם במסלול שבו
נע הסיפור .הגיבור בסיפור זה נמצא תחילה בעולם יציב של ביטחון כלכלי וחברתי ,ודווקא
המפגש עם אליהו מביא אותו לחוסר ביטחון קיצוני ,לסכנת מוות שכספו אינו יכול לחלץ
אותו ממנה .גם התובנה האידאית שמתגלה לגיבור בסוף הסיפור אינה מחזירה אותו לאותו
איזון שבו היה נתון בתחילת הסיפור .בניגוד למקובל בסיפורי עם ,המצב הסופי מעורער מזה
ההתחלתי  -הקשר הסיבתי שהיה ברור כל כך לגיבור ,בין מעשיו הטובים להצלחתו ,נעלם,
ודבר אינו בטוח עוד.
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גם ניתוח הסיפור בכלים ספרותיים ובכלי ניתוח ייחודיים לסיפורת העממית ,כגון חוקי
האפיקה של הסיפור העממי שניסח אקסל אולריק ובמיוחד חוק הקיטוב 75,מבהיר את חריגותו
ואת השימוש שעשה הרב חיים בתשתית עממית על מנת ליצור למעשה סיפור חדש .מניתוח
הקיטובים בשיאו של הסיפור ,במפגשים בין הגיבור לאליהו ,עולה שהקיטוב נתפס באופן
שונה על ידי כל אחד מצדדיו .הקיטוב גיבור<>-אליהו(בדמות נושא כד מים) הוא מבחינתו
של הגיבור קיטוב בעל אופי של עימות מעמדי  -נושא כד המים נראה כמי שמנצל את
מעמדו החדש כלפי הגיבור כדי לפגוע במעמדו(מכירת המצוות שווה כאן לאבדן המעמד):
מבחינתו של נושא הכד ,כך מתברר בסוף הסיפור ,זהו קיטוב בין ישות פלאית מחנכת ,לבין
אדם הנדרש ללמוד את עוונותיו .במפגש הבא הקיטוב הוא גיבור 0אליהו(בדמות רופא),
לכאורה חזרה על הקיטוב הקודם ,אך כאן הגיבור מוותר על כל סיכוי לשקם את מעמדו ,ואילו
מבחינתו של אליהו זהו עדיין חלק מן השיעור שהוא מבקש ללמד את הגיבור .המפגש האחרון
מתקיים בסיטואציה האחרונה של הסיפור ואף בו קיים הקיטוב גיבור^אליהו .במפגש זה
אליהו מתגלה והאיזון לכאורה מושב על כנו :הגיבור זוכה לשיעור ולתובנה בדבר אי קיומם של
שכר ועונש ,אך בעקבות תובנה זו עולמו של הגיבור מאוזן פחות ובטוח פחות מעולמו בתחילה.
הקיטובים בסיטואציה המרכזית בסיפור ,במפגשים בין הגיבור לאליהו במדבר ,הם לפחות
מבחינת העשיר עימותים בעלי אופי מעמדי  -אם לא כן אי אפשר להסביר את ההתעקשות
של שתי הדמויות לסרב לקבל כסף ואת נכונותן לקבל רק את מה שהוא בעיני העשיר הסיבה
להצלחתו עד עתה ,להיותו ׳גביר עצום׳ ,כלומר את התורה והמצוות שלו .השמים יוצרים
סיטואציה שהופכת את העשיר לחסר כול פשוטו כמשמעו .תחילה חסר כל תורה ומצוות ,אך
מנקודת מבטו של העשיר בסופו של דבר גם חסר כל יכולת כלכלית או מעמד חברתי .טעותו
של הגיבור ביצירת קשר ישיר בין הצלחה כלכלית וחברתית להצלחה מוסרית ,מעמידה אותו
בעימות עם כל מי שאינו זוכה להצלחה כלכלית וחברתית ,שכן הלך נושא כד מים ,או רופא
מקומי וכיוצא באלה נראים בעיניו כמי שבהכרח אינם מוצלחים גם מבחינה מוסרית .וזו
הטעות שבאים השמים יחד עם אליהו לפתור .מכאן ניתן לצייר את משולש הקיטוב האמתי,
שמתקיים כאמור  -אף זאת בניגוד למקובל בסיפור עם טיפוסי  -לא על פני השטח של
הסיפור אלא בעומקו:
אליהו ()0

75

על פי חוק הקיטוב הדמויות בסיפור העממי מצויות בכל אחת מן הסיטואציות בסיפור בשני קטבים
המעומתים זה עם זה .בדרן כלל הסיפור העממי מסתיים כאשר כוח שלישי ,כוח ניטרלי בעל עצמה,
מצטרף לדמויות המצויות בקוטב החיובי ומסייע להן לנצח את אלו שבקוטב השלילי .אחד מכלי הניתוח
של סיפורת עממית עיקרו הבחנה בקיטובים השונים המצויים בסיפור ,פירוט שלהם והפקת משמעויות
הסיפור לחברה המספרת מתוך הקיטובים .ראו :אולריק.
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היוצר השתמש בשורה של כלים ספרותיים כדי להפוך את התבנית המסורתית של סיפורי
השכר והעונש .נשאלת כמובן השאלה מה הביא את הרב חיים לשנות כך את האמונה הרווחת
בשכר ועונש .והתשובה על שאלה זו מצויה כנראה בקושי החברתי הכרוך באמונה זו ,בעיקר
בחברה בעלת ריבוד מעמדי קיצוני ,כמו יהדות בגדאד במחצית השנייה של המאה התשע
עשרה 76.המנהיג היה עד בתקופה זו לשינויים שהתחוללו בקהילתו ,למתח שהיה קיים למשל
בין מוסדות הקהילה הרשמיים להנהגת הקהילה ׳למעשה׳ ,שכללה קבוצה קטנה של גברים
עשירים שהיו מקורבים לשלטון ולמערב ,ואשר הפכה אט אט למושא ההערצה העיקרי ולדגם
לחיקוי בקרב בני הקהילה ,בניגוד למשל למנהיגות הרוחנית 77.מן הבחינה הזו האמונה בשכר
ועונש היא ׳חומר נפץ׳ חברתי ,שהרי מתוך אמונה זו ניתן להסיק שהעניים והנחשלים אשמים
במצבם מפני שכשלו מבחינה מוסרית ודתית .מנגד ניתן להסיק כי העשירים והמצליחים זוכים
להצלחתם בזכות מעלתם המוסרית והדתית .העניים עלולים להיתפס כדחויים גם על ידי האל
ולא רק על ידי בני אדם .המשמעות של פרשנות מתבקשת כזאת לרעיונות השכר והעונש היא
כמובן פירוק הרעיונות הדתיים מכוחם המנחם לשכבות הנמוכות בעם ,ובכך למעשה פירוק
המרקם העדין של המבנה הקהילתי בתקופה זו78.
חיזוק לטענה זו ניתן למצוא בהקשר המידי של הסיפור באסופה .חזן הבחין ככל הנראה
במשמעות החברתית של סיפור זה ומיקם אותו סמוך למספר סיפורים הבוחנים נקודות מפגש
בין בני מעמד גבוה לבני מעמד נמוך ואת ההשלכות שעשויות להיות למפגשים כאלה79.
עיבוד מאוחר יותר של הסיפור ,המובא בספר ׳סיפורי אליהו׳ מאת ישראל קלפהולץ,
מקצר אותו מאוד ,אך מצויה בו גם תוספת חשובה ,החורגת באופן קיצוני מן המקור ומטה
את מגמתו המקורית של הרב חיים כלפי העשירים 80.בראשית הנוסח המובא בספר זה ,לאחר
שמתוארת דמותו של הצדיק ,מתואר האירוע הבא :׳פעם הרהר הצדיק וחשב בלבו :כנראה
שכל השפע שהקב״ה נתן לו מגיע לו בזכות צדקתו ...כלומר הוא הבין שכך צריך להיות...
בשמים קמה סערה גדולה על מחשבתו הפסולה של אותו צדיק׳ .חשוב היה לחזן להבהיר כי
הקשר הסיבתי שעושה האליטה החברתית בין הצלחה כלכלית ליכולות מוסריות הוא הרגל
שחייב להיפסק ,מכאן השימוש במילה ׳תמיד׳ בתחילת הסיפור ובסופו(בהתחלה :׳והיה חושב
76
77
78

79
80

על מצבה הכלכלי של הקהילה בתקופה זו ראו :בךעקב ,בבל ,עמ׳ רט-ריט :לקר־דרויש ,עמי .40-39
על מתחים אלה בקהילה בבגדאד ראו :מאיר ,עמ׳ . 14-13
בדיונה על סיפור זה רמזה שחר למשמעותו המעמדית ,אך קיימות מספר בעיות במסקנותיה .לטענתה
טעותו העיקרית של החסיד היא בכך ש׳אין הוא מכיר מספיק טובה לאלוהים על עשרו׳ .אם כן קיימת
מערכת של שכר ועונש ,והחסיד נענש על זלזולו ביכולת האל(שחר ,עמ׳  .)55בהמשך השוותה שחר את
הסיפור לנוסחים אורליים של הטיפוס א׳׳ת  757המצויים באסע׳׳י(אסע״י  2166ואסע׳׳י  ,)1120שבהם
אליהו מעניש עשיר על גאוותו(שם ,ענו  ,)85אך זוהי למעשה השוואה על דרך הניגוד  -הגרסאות
האורליות נתפסות כהצגתן של מערכות שכר ועונש על רקע מעמדי ,בעוד הרקע לגרסת הרב חיים הוא
דתי .בסיפור לא נזכר כעסם של השמים על גאוות יתר ,אלא מדובר על לימוד על טעות בהבנת מערכת
הגמול היהודית .זאת ועוד ,בחינה של ההקשר המידי בדרשה שממנה הוצא הסיפור מחזקת את רעיון
ביטול מנגנון השכר והעונש בסיפור זה ,כפי שביקשתי להראות.
סיפורים קכא ,קכב.
קלפהולץ ,עמי קעב-קעג.
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תמיד בדעתו ומצייר בלבו שהוא זכה לכל הטובה הגדולה הזו בעבור מעשיו הטובים ודרכו
הישרה׳; ובסוף הסיפור אומר אליהו לגיבור :׳להראות לך את הטעות שלך שאתה חושב תמיד
בדעתך׳ נההדגשות שלי]); זוהי אמונה מוטעית הטבועה באנשים הללו ולא מעין הרהור חולף,
כפי שניתן להבין מן הגרסה של קלפהולץ.

סיכום
האסופה ׳נפלאים מעשיך׳ מספקת כר נוח לחקירת טקסט בהקשרו .כל סיפורי האסופה
סופרו פעם אחת לפחות ,לעתים מתוארכת ,בעל־פה(במסגרת דרשה או שיעור) ,על ידי אדם
אחד לפחות(הרב חיים) ,בתקופה מוגדרת(בשנים  .)1909-1859כל הסיפורים גם הועלו על
הכתב פעמיים לפחות ועל ידי שני אנשים לפחות ,בחיבורים הדרשניים על ידי הרב חיים,
ובאסופה על ידי הרב חזן .רובם המוחלט של סיפורי האסופה הועלו על הכתב שוב במהדורותיה
השונות ,על ידי מהדירים שונים ,שהפכו בבלי דעת ליוצרים נוספים של הסיפורים .האסופה
יצאה לאור לראשונה בעשור השני של המאה העשרים ,כשלוש שנים לאחר מותו של המספר
שחיבוריו היו מקורותיה .ייחודה של אסופה זו איננו בתכנים יוצאי דופן או בחידושים שהיא
מעמידה לעומת אסופות סיפורים עממיים בעברית ובערבית־יהודית שנפוצו במזרח .ייחודה
בזיקות המורכבות בין שני יוצריה ,הרב יוסף חיים והרב בן־ציון מרדכי חזן ,זיקות הנחשפות
בקריאה מעמיקה של האסופה.
הרב חיים ,מספר־דרשן כריזמטי ,ששילב יכולות של מנהיג חברתי ורוחני וכישרון של מספר־
מבצע ומספר־יוצר ,הבין את חשיבותה של הסיפורת בחיים החברתיים ,ועמד על האפשרות
לנצלה ככלי עבודה ,מכשיר להעברת מסרים דידקטיים ישירים אך גם תודעתיים־עקיפים,
ולעשות בה שימוש בחברה העוברת תהליך מורכב של מודרניזציה.
על רקע חברתי ותרבותי זה ניתן להבין את מפעלו של חזן ,שהצעד הראשון שעשה כדי
להנציח את שמו של מורו ורבו האהוב לאחר שהלך לעולמו ,היה לאסוף את סיפוריו ,להדפיסם
ולהפיצם .כל זאת מתוך הבנה שדווקא הסיפורים הם שעומדים  -לפחות מבחינת המוני העם,
אם לא מבחינת האליטה הלמדנית  -במרכז מפעלו של הרב חיים.
דיון באסופה כמערכת ספרותית אחידה מחייב התייחסות למפעלו של חזן כעורך בעל
השפעה דומיננטית על הקובץ הסופי ,השפעה הנופלת אך במקצת מזו של מספר הסיפורים,
הרב חיים .חזן יצר קובץ שנוח לקרוא ברצף ,הקשרים בין הסיפורים הסמוכים ברורים כמעט
תמיד ,ומאפשרים הקראה של הקובץ בחיק המשפחה ובהזדמנויות היגוד חברתיות דומות .על
מנת לשמור על המגמה הדידקטית של הדרושים המקוריים ,הוא הוסיף לחלק מן הסיפורים
לקח מוסרי ,שמתפקד גם כיסוד מארגן מרכזי באסופה .עם השנים ועם התמורות שחלו
בקהילת יהדות בבל השתנו קהלי היעד של המהדורות השונות ,והן חוזרות ונדפסות עד
השנים האחרונות ,אך לקהלים שונים מאלו שאליהם כיוון חזן ולפניו הרב חיים.
בעקבות ההתייחסות אל האסופה כאל מערכת שלמה ואחידה ניתן לבדוק אותה גם כטקסט
׳מארח׳ .הסיפורים שבחנתי כאן שולבו באסופה באופן שמדגיש מגמות מוסריות־דידקטיות על
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פני פרשניות ולעתים יוצר ,באמצעות סדרות קצרות של סיפורים ,בחינה של נושא חברתי־מוסרי
מנקודות מבט שונות .עקרון הצבירה האסוציאטיווית ,שהוא עיקרון מארגן יסודי באסופה,
מאפשר את זרימת הקריאה גם בין סיפורים שאינם עוסקים באותו נושא או באותו דיון מוסרי.
כל אלה מובילים למסקנה שהאסופה ׳נפלאים מעשיך איננה אוסף מקרי של סיפורי הרב חיים.
לכישרונו של המספר חברה רגישותו של העורך ,והוא הביא בפנינו יצירה מפתיעה בעושרה
ובמורכבותה ,הראויה למקום של כבוד על מדף הסיפורת העברית בעת החדשה.
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