
  מסקנות. ה

בצדק העיר .  שהחומר בחיבורו שאוב ממקורות יהודייםחיבור יפה מהישועהרב נסים כתב בהקדמתו ל

, יהודית-הירשברג שלא התכוון רב נסים ביודעין להגיש לקורא מעשים שמצא בספרות הערבית הלא

לרבים מסיפורי  הירשברג זיהה מקבילות יהודיות 1.ושחזקה עליו שלא היה מסתיר דבר זה מפני קוראיו

והותיר רק מספר מצומצם של סיפורי מעשה שלא מצא להם , החיבור שמקורם לא זוהה קודם לכן

 בנוגע לסיפורים אלה 2.יהודית המוקדמת בזמן לתקופתו של רב נסים-מקבילה בספרות היהודית והלא

   3.ל פהשיער הירשברג שרב נסים חיבר אותם בעצמו או שעיבד חומר ספרותי שהיה ידוע רק בע

 4. יש שינויים ניכרים לעומת המקורחיבור יפה מהישועהכבר העירו החוקרים שבסיפורים רבים ב

אני מציעה . למרות השינויים, ל ניתנת לזיהוי"חוקרים אלה דנו בסיפורים שבהם המקבילה מספרות חז

אך , רשיל יש אכן מקור מד"שבכמה מן הסיפורים בחיבור שנותרו ללא מקבילה ברורה מספרות חז

בדיון במאמר זה הראיתי . פעולת העריכה של רב נסים הרחיקה לכת ולכן לא זיהו את המקור עד כה

המביע ייאוש מן , ג,  קהלת א–כיצד רקם רב נסים את סיפורו מפיתוח של שני פסוקים מקראיים 

 עיבוד נוסח  בשילוב עם–להעלות אדם עני לגדולה ' המציין את יכולתו של ה, ח, ושמואל א ב, העולם

העוסק בהתהפכות הגורל לשני  ,מן הסיפור המדרשי לקח את שלד העלילה. של סיפור בקהלת רבה

  . ' עידוד לאמונה בישועת ה–והכניס בו שינויים כדי להתאימו למגמה הכללית של ספרו , הגיבורים

ל וגם בספרות "זהיא נהגה גם בספרות ח. שיטה זו של מיזוג ועיבוד מקורות אינה ייחודית לרב נסים

מקשה על " אל יתייאש אדם מהפורענות" אף על פי שדרך העריכה המפליגה בסיפור 5.ימי הביניים

                                                 

  . 56' עמ, )1הערה , לעיל(הירשברג  1

 .73' עמ, שם 2

 .77' עמ, שם 3

;  ומעיר שכך דרכם של מספרי סיפורים יפה מהישועהחיבורדן בתופעה זו ב, 395–394' עמ, )14הערה , לעיל (אברמסון 4

, ל בימי הביניים"דן בסיפורי חז, 287–279' עמ, ד"ירושלים תשנ, תולדותיו סוגיו ומשמעותו: סיפור העם העברי,  יסיף'ע

הפכו בימי הביניים למסורות , ל שנלקחו מן התלמודים והמדרשים"אגדות חז: "וקובע, חיבור יפה מהישועהובהם גם 

   " .עממיות חיות המופיעות במקורות מגוונים ובנוסחים שונים ועצמאיים

 S. Friedman, “The Further Adventures of Rav Kahana: Betweenל ראו אצל "דוגמה לתופעה זו בספרות חז 5

Babylonia and Palestine”, P. Schäfer (ed.), The Talmud Yerushalmi and Graeco-Roman Culture, v. III, 

Tübingen 2002, pp. 247–271 .ב מאחד ומפתח כמה "ע–א"פרידמן מראה שסיפור רב כהנא בבבלי בבא קמא קיז ע



שעליהם , נראה לי שההקבלה הקרובה בעלילה והשימוש בביטויים לשוניים דומים, זיהוי המקור

לעומת זאת . האלעזר בקהלת רב' מלמדים על זיקה בין סיפור זה ובין סיפור ר, ד–עמדתי בסעיפים ג

כפי , הן חלקיות וכלליות" אל יתייאש אדם מהפורענות"יהודים בסיפור -ההקבלות לסיפורי עם לא

  . שהבהרתי בסעיף ב

אין , יהודית מתקופתו של רב נסים- השפעות מספרות לאחיבור יפה מהישועהגם אם יש בסיפורי 

א מעטות מן הספרות היוונית ל יש השפעות ל"שהרי גם בספרות חז, הדבר גורע מאופיים היהודי

אל "ולפתוח את הסיפור ,  לכן רב נסים יכול לטעון שכל סיפוריו שאובים ממקורות יהודיים6.והפרסית

אף על פי שדרך עריכתו של סיפור , "זכותם לעד קיימת –סיפרו : "במילים" יתייאש אדם מהפורענות

  .זה הפכה אותו לסיפור שונה מן הסיפור שעליו הוא נשען

 בדרך של מיזוג ועיבוד –ני מאמרים קודמים הראיתי תהליך דומה של יצירת סיפור אצל רב נסים בש

 ייתכן שגם לסיפורים 7. בסיפורים שמקורם היהודי לא זוהה עד כה–מקורות מדרשיים ומקראיים 

או שאלה סיפורים מתקופת , האחרים שנותרו ללא מקבילה יהודית יש מקור מדרשי שעדיין לא זוהה

  8.הגאונים שלא הגיעו לידינו

  

 

                                                                                                                                            

: דן בשתי תופעות בסיפור העם העברי בימי הביניים, 291–285' עמ, )30הערה , לעיל(יסיף . סיפורים בתלמוד הירושלמי

 .ל לכלל סיפור שלם"יגד מרוכז המופיע אצל חזופיתוחו של ה, ל"סינתזה של כמה סיפורים באגדות חז

 D. Sperber, “On the Unfortunate Adventuresדיון בהשפעה פרסית בסיפור בתלמוד הבבלי אצל , לדוגמה, ראו 6

of Rav Kahana: A Passage of Saboraic Polemic from Sasanian Persia”, S. Shaked (ed.), Irano-Judaica: 

Studies Relating to Jewish Contacts with Persian Culture Throughout the Ages, Jerusalem 1982, pp. 

  . יוחנן'  שפרבר מציין מקבילה פרסית לתיאור הרמת עפעפיו של ר90' בעמ. 100–83

 .24הערה , ראו לעיל 7

ורב נסים ,  בתקופת הגאונים נעשתה כברחיבור יפה מהישועהשפעולת העיבוד שתיארתי בשלושה סיפורים ב, גם ייתכן 8

בכורי , "יעקב וקורות ספריו' תולדות רבינו נסים בר", י רפופורט"השוו ש. משום שהתאימו לספרו, רק בחר סיפורים אלה

ז יש ראיות על "ובכ, ויש בו סיפורים שאינם נמצאים עוד בתלמודים ומדרשים שלפנינו: "58' עמ, )ב"תקצ(העתים יב 

אך כיוון שלא נמצא תיעוד ". פ בתחלת ימי הגאונים ומחלק תקיש על הכלל"נמצאים כבר עכקדימת איזה מהם שהיו 

 . נראה עדיף להניח שרב נסים חיבר אותם בעצמו, לסיפורים אלה בספרות הגאונים


