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העברית-הילדיםבספרותהאגדהלתורשנהמאה

אופקאוריאל :מאת

ילדותנא"נראו :היזרעהקריאתואתפרישמןדודהשמיעתרנ"ר)(אבבדיוקשנהשמרניםלפני
ודברדברכלשםאשרעולםלהםנא"הקימו :כוונתואתמפרששהואתוך 1 "!ישראלבנילילדי
וכר'.גגו"עלועומדמתהפךוהביתלמרוםעוליםרנני·אדםלמטהיורדיםמלאכיםשםאשריתכן,

קריאתושלבעיצומהאבל !הקסוםעולם-הילדותאתישראל,לילדילהם,תנו :אחרותנמלים
לקרואמסוגל,[היהודי]העםכיהדבר"היתכן :רטוריתנשאלהתביעתופרישמןבלםהנלהבת

 "?בדמיוןאלאאינוכוחםכלאשרומעשיות,הגדרתגםבאורן-רוח

התשובהשכן ;כל·כןמיותרתהיוםבעינינוהנראיתזר,שאלהפרישמןהעלהלחינםלא

זכתהומתמידמאזכייגלה,ותכניוהיהודיהחינוןבתולדותעיוןאןמאליה.מרננהלההחיונית
שהכ~רומושבעים,מצדדיםשללצידם :בישראלהחינוןאנשימצדדו·ערכיליחסהעבריתהאגדה

מןלהרחיקהשתנעוחריפים,מתנגדיםגםלאגדהקמוהנעורים,בניעלהחיוניתבהשפעתה

 ,)חב,רנה(קהלתאגדות"אלוהאדםבני"ותענוגותכגוןמרנינהאימוחלצדהצעירים.הקוראים
פסולת'.'-ההגדות"דברי-סולתשהןלהלכות,בניגוד-כיחופניבןשמואלר'הכריז
שהמליצוהחינון,מאנשיכמהלעומת :ההשכלהתקופתלסוףעדנמשןלאגדהזהערכידריחס

תורתנואתללמודותמריצםהלבאתמושכתשתהאאגדה,[הילדים]אתם"יקראהמלמדכי
הםכיאגדה,בסיפוריהקריאהאתלאסור"ישכישפסקומעטים,לאחכמיםגםהיו , 2הקדושה"

חלקבוונטלו ,-19ההמאהשלהיעדנמשןזהפולמוס .: 1והתבונה"השכללהתפתחותמזיקים

 .) 1896(וארשהבתרגומואנדרסןמאתוסיפורים"ל"הגדותהגדולבמבוא . 1

 . 1715פאדובההחדש,התלמודתורהמתקנות . 2

 . 1771לונדון(אנונימי),בנים"גידול"ספר . 3
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שיעבץבעודבארץ·ישראל.המזריםמראשוניוכמהגורדזןוי"ליעבץכזאבמובהקיםסופריםגם

בדעתם.[אשר]בדזרזתינז,עמנובני"מתחכמיאתגינה-העבריתהאגדהשלהגדולחסידה-
המושבותילדיאתאגדהשלימדעליעבץ,אתיל"גתקף , 1באגדותינו"להתבונןיעמיקולאהקצרה
הדעת,שיקוללשנותהגיעםעדהנעזריםבניעלהאגדהאת"לאסורישלדעתושכןישראל,בארץ
מחבריוכמהדיברואיש-האגדה,ליעבץבניגודאבל ·'לאמת"מדומהביןלהבחיןשידעוכדי

הילדרוחאתהמשחיתיםהדרדקי,"מלמדינגדבאסיפזתיהםהראשונההעליהבדורהמורים

 ·"ורוחות"שדיםבסיפורי

ניתןדומהויכוחבלב.דהיהודיםוהמחנכיםהסופריםשלנחלתםכידוע,היה,לאזהפולמוס
הסופר-המחנךכתבלמשל, , 1789בשנתימינו.עדכמעטנמשךוהואארץ,בכלכמעטלמצוא

עלילות·הן"אגדותכיזמארטון"),"סאנדפורדהנודעלספרו(במבואדייתומסהמהוללהאנגלי
ראסקיןג'וןהגדולהאנגליהדעותהוגהכתבאחר-כךשנה 60אבל ; 11ותועלתערךחסרותדמיון

יצירותהכל,ככלותהן,העם"יצירותכיגרים)אגדותשל 1868למהדורתשלוהנלהב(במבוא

שנחשבההעממית,האגדהכלפיאירופהבמערבלשינוי·היחסשגרמוהםאלהודבריו ; 7לילדים"
בברית-המועצותהחינוךקברניטיקדישועדייןהעשריםבשנותאבלפחותת-ערך.כיצירהאזעד

שלזזשוללתגישהננגדהמציאות.מקרקעהילדאת(לדבריהם)המנתקתהאגדה,עלמלחמה
(בתשובהשכתבצ'וקובסקי,קוונייהמהוללמשורר·הילדיםנאומץ-לביצאהסובייטיהמימסד

זפנטאסירת,בדיותמיניבכלהרכיםילדינומוחותאתלפטם"בדשה :שטעןפדגוגשללהאשמתו
כמזיקים,לכםהנראיםאלה,'הבל'"דברי :אלהומאלפיםנמרציםמשפטיםבכדאז")ולאהיושלא
בזמחזקיםהם-אדרבאאלאהריאלי,בעולמוהילדבהתמצאותפגיעהבהםשאיןבלבדזולא

הדורותכלילדישלהספרותיותשיצירותיהםהוא,מקרהלאכןעל--המציאות.תחושתאת
והאגדה".הדמיוןעל-נבראוולאהיושלאדברים,עלבנויות
האלגורית,האגדהאלהדתוראשיהסופריםהמחנכים,שלהאוהדיחסםהיהזהמכלליוצא

המשלזנית,היצירהמןלילדטובשאיןכמעט,מוחלטתתמימזת·דעיםשררהכאןהמשל.-לאמור
-עםמשליספר·והבנותהבניםבידילתתצידההגר"אואפילו ;הערבעםהנוועילאתהממזגת
יצירהכיאיפוא,תימה,אין , sמזסר"ספרימכלטוביותרוהואיום,בכלבזיז~יקראזהשם"למען

לכלששלטהז'אנרחיתהוגדולים,קטניםבלבמוסרערכילטעתשנועדהזו,ספרזתית·דידאקטית
היההעבריתספרזת·הילדיםבתולדותהראשוןהבלטריסטיהספרוכבר ;ההשכלהתקופתאורך

נוגעיםדבריםכתבבהקדמתואשר ,) 1799(ברליןהכהןשלדםהמשוררמאתאגור""משליהקובץ
וקלצח-כלשדןהשכלמוסרתוכחתישמעולמעןי·ז~ראל,בניילדיעל"ומחמלתי :אלהללב

להלן).(ראהתרמ"זוארשהקדם",מניל"שיחותבמבוא . 4

שי"ח).עמ'פרוזה,יל"ג,(כתביתרנ"בבכסלוב'מיוםביומו"יום"דבר . 5

 . 964עמ'ציון,חיבתלתולדותכתביםהמורים,אסיפתשלפרוטוקולים :ראה . 6

 . Folk·lore is after all child·lore :באנגלית.ד

קמ"ה.עמ' ',דבישראל,החינוןלתולדותמקורותהגר"א","איגרת :ראה . 8
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בבתי·"לדאש·פינהקדילונמשליומשנעשוהלז".ספדיחיברתיונכוחות,טונותבמידותוירגילו
לעברית,פעםאחדפעםלהיתךגםהשנוניםהשידייםמשליוהחלו- /Dlלנני•הנעוריםהספד

"תקרןלתרגומודייכרסוןמשהשלהמקיףהמבואויצויין ;לילדיםכלקודםמכווניםכשהתרגומים
יש :כגוןהיל,דבחינוךהמשלעדךעלענייןדנידבריםלמצואנוכלנו ,) 1860(וילנאמשלים"

בדומהמדומה".סיפורבמעטההאמתאתונעטההמשלנאפרמתחפשלנואלהמוסראת"להניא
בבקיאותסקרשנואדון,מבוא ) 1858(וזzםשלויהודה"משלי 11לג 11ילגםהקדיםלרייכרסון

ישראלמבניהקוראים"המוןכיבהטעימוובעמים,בישראלהמשליםקבציתולדותאתמפליאה
בניעלהאגדהאת"לאסורשתנעהסופד·המודה-והוא ;כאלה"בספריםדוחקורתמוצא

יש,הילדים".לבעלהמשליפעלאשדהטונה"הפעולהעלבהקדמתולזבדהאריך ...:....הנעורים"
 , l011אחךיםלעמיםהאגדהשחיתהמהלישראלהיה"המשלכיפיכמן,שלבקביעתןךנהאמתאיפוא,

סוגשלהעצומהברבגוניותונעוץהעבריתלאגדהזהדו-ערכיליחסהטעםכילדעתי,ספק,אין

 ;כשקים"הענות"אגדותמאותגםפזורותכיין",אדםלב"שמושכותאגדותלצד :זחספרותי
וסאטירות'דרושים'גםמצוייםוהגאי,גוזמהדבריוחדיודים,חדיותומשלים,מעשיותשללצידן

שאיןוהעדאי,הטפלמן"הרבההאגדה")ל"ספרבמבואביאליקשל(כלשונוגםאבלחריפות,
 19ה"המאהבראשיתהחלשעורר,הואהעבריתהאגדהאוצרשלזורבגוניותמרובה".ערכם

תוכנה,אתלחקורואחדים,(דינ"ל)לוינסוןי"נקדוכמל,ד"נכצונץ,וחוקריםסופריםואילך,

למשל,דנ"ק,כנדבה.אשדוהזרויותהתמיהותמןכמהליישבולנסותחיבורהודרכירעיונותיה

היפהוהספרותהפולקלורמקוםאתלמלאלעתיםנאההאגדהכיהזמן"),נבוכי(נ"מורהגרס
עלבהתלהבותסינגדבעקבותיו,שהלךורינ"ל, ;הלבאתלעודדאמצעיהגוזמהבסיפוריודאה

נתונה"דשותכיופסקזדיםממקורותשאולותחז"למאגדותשדנותהוכיחהתלמודית,האגדה
 , llלקנלן"שלאאולקבלןהישראלילאיש

ולסגולותיה,לאגדהמסביבשניטשופולמוסיםלאותםכמונן,מודעים,היושלאישראל,ילדיאך
להםהאזינוהםוהגוזמה.הפלאהדמיון,סיפוריאחדי-תבלילדיככל-ומ.קוםזמןבכלנמשכו

'מנורJרודאינה','צאנההספראתנקראההוותם,אימם"מפיאושאד·דוח,נעלימלמדיםמפי

ישראל,ילדיהקטנים,הכרוביםהשלום,שמלאכינשפהכמעטהכתוביםהישר',ו'קנהמאוד'
 ;שטענוקנאים,רבניםכמהעל•ידיכךבשלשהותקפוהעממיים,הדרשניםמפיוכן , lSllלהנזקקים
טףחושך,יושביאדםבנילנותשמושכיםהאגדות,בעליעל·ידינאיםדניםקלקולים"כמה
 ,,. 13לשמוע"נאיםונשים

הגורמיםאחדשהיההואהעבריתלאגדההחכמיםשלבדובו,המסוייגזה,יחסכימאודאפשר
איסוףשלהעצוםשהמפעלבעודשכן, ;ישראללילדיאגדותקבצישלהופעתםלאיחורהעיקריים

 . 1859דילנאיהודה","משלילספרובהקדמהיל"גכדברי . 9

 • 36עמ'שירה),(כרןיל"ג"כתביל"כלבמבואפיכמן,יעקב . 10

 . 142עמ' ,) 1839(דילנאיהודה""ביתבספרד . 11

 . 628גל' , 1898"המליץ"ילדים","ספרותבמאמרולדינסקי,א"לכדברי . 12

 .) 222 1עמב,למאהלך,ישראל"ימי"דברי :(ראהאלעזרד'שלדרשהמתון . 13
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שנותסוףעדהופיעלא , 19-11ההמאהבאמצעלשיאואירופהארצותברובהגיעאגדרת·העם

אוהביהילדיםנאלצושכ,ןכירוןעבריות.אגדותשלאחדקונץאףהקודמתלמאההשבעים
כ'ירסיפרן',ספריםאואחימעץ'כ'מגילתקדרמרת"רכרוניקרתישנים,נספריםאחריהלחפשהאגדה
 ; 15רנים"דרדרתשלילדותםשפירנסרהחיבוריםמןהיראותם,מפעמתתמיםאפרסשלשרוח

נדפסהעם,המרביעלנתחבבאשריהודיים,עםסיפורישל ;ידיעתי)(למיטבהיחידוהכינוס
אגדות 254המכיל ,) 1602נאזל :לראשונה(נדפסהאנונימי"מעשה·נוך"הוא-דררקאביידיש

שבעל·פה.וממסודרתהתלמודמןהשארנרתומעשירת-עם
אגדותשלהראשוןהמקיףהקובץשלהופעתועם-בדיוקשנהמאהלפניהתחילהמפנה
תרל"ז).(ברליןמרגליותיצחקהרבמאתישרררן""סיפוריהוא-לילדיםמערנדרתיהודיות
יענץלזאבקדם"מני"שיחות :נוספיםקבציםשנימזה,זהשניםעשרשלבהפרשיצאו,אחדיר
משותףמכנהשלושתםאתמאחדשניניהם,השרביאףועל ;לכנרי"נמאתישראל"אגדותו"כל

בסגנוןוהמדרשיותהתלמודיותהאגדותאתמחדשכתנוהמכנסים-המעבדיםכל :רב-משמעות

 .'חצ'מקראי

ישורון""סיפורי

לויפיקוהסיפוריםכי-הקדושההשפהללמדםישורוןללידיהלימודמסילתחראהזה"הספר
במבוא,מרגליות,יצחקהגדירכך-שגרנות"ומליצותמשליםודרך·ארץ,מוסרחכמה,[לילד]

יחידה,מטרהזרחיתהלאאךישורון"."סיפוריוהנשכחהחינניספררשלהראשונההמטרהאת
ן tהקדלילדמעניקותהימים",דבריסופרילכלמוסד"יסודשהןהקדומות,המעשיותשכן ;כמובן
חכמהתעלומותידעובטרםעיניואתהילדיפקחבטרם"כי :ועונגהנאהוגםעמם"תכונת"דעת

יתענג".סיפוריםעלהלא-
עםבתרדהמפליגהבקיאותבאישיותושמיזג ,) 1887ניו·יורק- 1842(ליטאמרגליותהרב

בשלאותררדפוהקנאיםהמשכילים.על·דיירחםהדתקנאיעל·דייהןנרדףבמדעים,עיון
מאמריובגללאותותקפוהמשכיליםואילו ;בכתבי-העתשפיוסםוהשכלהמדעבסוגיותהמאמרים
 ;ופרנסותכתובותלהחליףנאלץרדיפותאותןבשל , 16בדתבתיקוניםהדוגליםנגדהחריפים

לארצות·הנרית. 42בגילשהיגרעד

המלומדהמליציבמבואעיוןיוכיחהישן,הדוראישבמרגליותראושהמשכיליםאף·על·פיאך
שהירכהכמיוספרות.חינוךבבעיותיחסית,מתקדמות,דעותבעלהיהכיישורון",ל"סיפורישלו

סיפוריםקבציהיעדרכימסקנה,לכללבאילדיהם,חינוךאחריועקבהעמיםבספרותלעיין
ישראלייגרע"למהבחינוכם.פוגם-לנפש"ומרפאלגוויה"מזוןשהם-ישראללילדימיוחדים

הנורבגיםהלכובעקבותיהם ;-1813ביצאגריםהאחיםשלולבית"לילד"מעשיותשלהראשוןהקובץ . 14

אחרים.ורבים- ) 1855 (אפנסייבהרוסי ,) 1845 (ראסביירבסןמף

אח.זבכרךמאפר"כתביל"כלבמבראפיכמן,יעקב . 15

ואוסיף . 214-212עמ'.זהחדשה"העבריתהספרותשל"היסטוריהקלרזבר,אצלזרפרשהעלראה . 16

אבן-חן.יעקבהצבועהרבבזמרתוהחיים""הדתבספרומרגליותאתתיארברריזסאשרשראובן
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שבדקולאחר "?לילדםיפיםסיפוריםלספרישראלידעלא"מדועהיקשה, "?העמיםמיתר
ודאי-החליטישראל",לילדינכוןספרהעבריתהספרותגבולותבכלעודנמצאלאכיומצא,

 :החסראתולמלאהעבריתבספרותזהבתחוםראשוןלהיות-באירופההאגדותכינוסבהשפעת
והוציאוהזוהרהילקוטיםהמדרשים,עלגםעברהתלמוד",הואמעודו,ישראלצור"מעוזאלפנה

היסטוריותאגדותא. :חלקיםלחמישהנושאיהםלפיחילקאותםוסיפורים,אגדות 280מתוכם
החורבןסיפוריג. ;אסתר"למגילתמילואים"סיפוריב. ;הרומאי)הכיבושעדהאבות(מן

שונים.וסיפוריםמכתמיםה. ;ביתי)אלףבסדר(ערוכיםהשם"אנשי"סיפורי.ד ;נחמהואגדות
המעדייםסיפוריםהעדיףכל,קודם :האגדותבבחירתמרגליותאתהדריכו~מות-מידהשתי

שלמעלותיהםבשבחגםלספרהיססושלאחכמינו,שלסובלנותםועלרז"ל",רוחטהרת"על
על-בחרהואפחות,לאשחשובומההשורה".אתהשנאהאצלםקלקלה"לאכיהרומאים,

והשכל,החושעםהמסכימים"אמיתיים,סיפורים-כדבריוהתלמוד","מחרפיאתלהדוףמנת
הלאה".ונדחונעלמוההשקפה,בראשיתבאגדות,באואשרהזרותוכל

המרומזת,ולעתיםהתמציתית,בלשונןחז"לאגדותאתלעיל,כאמורמסר,לאמרגליותאבל
לביןחכמיםלשוןביןברורתחוםנתחםההשכלהשבתקופתמאחרבמקורות.מצויותשהןכפי

לייפותביקששמרגליותמפניגםוודאיארמית)נכתבוהרירבות(ואגדותהמקראיתעבר''שפת

מחדשאותןוכתבישבהקדושה",השפהאתללמדם"כדילילדים,מביאשהואהאגדותאת
העיוןאחריעבריתבשפהתיו.גמתיהאלההסיפורים"כל :כלשונואו ;המקראסיפוריבסיגנון
בפשטותמצטייןהאגדותמרביתשלסגנוןואמנם,שכלי".הכרעתועל-פיהמפרשיםבגדוליהיטב

הנה,טבעי.איזוןבהםוישבגמישותםמצטייניםבבהירות,מנוסחיםהקצריםהמשפטים ;ייחודית

 :גמרארבעלהקצרלסיפורמרגליותשל'תרגומו'למשל,

ימצא.אשרכלדבר,לולקנותזוזארבעגמרארבלוויתרגמרא,לרבהיהמודעאחדרב-חובל

בקחתוויהיויקנ,הו.האייםב,אחדקוףוימצאלקנותו,דברכלרב-החובלמאצלאכיויהי

רב-החובלוימהרהשיחים.אחדתחתבחורויתחבאלנפשו,וינסהקוףויקפוץבידו,הקוףאת

ואתהקוףאתרב-החובלויקחפנינים.צרורעלר,ובץהקוףוהנהויראוישיגהו,אחריווירץ

האנשיםכלויתמהוהמה.לוהפניניםגםהקוףאתגם :אמרכיגמראלרבויתנםהפנינים

הארץדי.בכלולתהילהלשםוי,היישרועל

שהרחבתםקצרים,לסיפוריםלהפליא,תמציתישניסוחןהתלמודיות,האגדותהפכוכךהנה
כמהמרגליותצירףלעתיםבלטריסטית.איכותלהםמוסיפיםה:פהירהמקראיוסגנונםהשקולה

למשל,כ,ךאורגאנית.שלמותבעללסיפורוהפכםשונים,ממקורותשליקטאגדות,שבריוכמה
מקטעים ) 100 1עמוהענוגה",("הרכהבייחוסבתמריםשלגורלהעלהדראמאטיהסיפוראתיצר

"רב :מ"טנדריםבמסכתמופיעהשהיאכפיאגדה,שלהתמציתיהמקוריהנוסחהשוואה,לצורןהנה, . 17

הקוףנשתמטקוף.בהםלוהביאוכלום.מצאוולאדבר,בהםלהביאלספניםזוזיםארבעהנתןגמרא

האגדה,(ספרכולן".אתלווהביאונטלוןמרגליות.עלרובץומצאוהואחריוחפרולחור.ונכנס

תרט"ו).עמי
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"המוות :(למשלמתחלהםהוסיףשהמעבדאגדות,לצדאבלשונים"י.מקורותמחמשיהשליקט
גםמצויותהחידה"),"פתרוןכינה(אותובמקורמצוישאינומוסר·השכלאוהלשון")בידוהחיים

בסוגיותנמלצתבארכנותהדנותאולבינה,שבינובענייניםהעוסקותאגדות,וכמהכמה
לשבחואןבישראל"),"פלגות :(למשללילדיםאגדותבספריכירםלאשמקומןפילוסופיות,

מציאותייםסיפוריםבספרולכלולהקפידכיבהקדמה,·:~הטעיםאף·על·פיכיייאמר,מרגליותשל

סיפוריוכמהכמהגםבוכללזאתבכלמזרויות,הנקיותואגדותוהשכל"החושעם"המסכימים
ישורון"ב"סיפורימצוילמשל,כן,הגוזמאי.צביונםהובלטאףהמחודששבניסוחםחינניים,גוזמה

הארץ,עלאשרצל'·הציפוראל"יגשבשמייםמעופףעוףשבראותוהעכס,עלסיפור-הגוזמה
המשעשעתהגוזמהאו jבשלח)תנחומא,(על·פיארצה"לגזריםיפולוהעוףמפיהוארסיפריש

וכלקירחפתאוםהיהפחדומרובמפח.דסמר"ושערונחשלמראהנבהלאשרעצים,מקוששעל

' t מרוטהשמונקראכןועלועבר"נגוזערו... 
כעסואתעוררו-בספרמיעוטשהןאף-ה'מתמיהות'האגדותויז.tאראלה,גוזמהסיפורי

בהשקפת-העולםשדבקזה,פובליציסטוינצ'בסקי).(מוריםבן·נץהסוציאליסטהסופר לt.ז•

 , /191ישורון"סיפוריעלארוכהביקורתרשימתחכמים""אסיפתבירחונופיוסםהמאטריאליסטית,

בלתי·ודבריםגוזמהגדושינפלאות'ב'סיפוריהעבריהילדבפיטוםמרגליותאתהאשים'ז.tבה
בן·נץתבעמאמרובסיוםעמנו".בניבלבכמוהומאיןפאנאטיזמוס"לטעתהעלוליםאפשריים

האם jתעולתית) :(כלומרמוחלטת""מטרהלספרוהיש :קושיותלשלושתשובההמחברמן
אגדותאת"לתתהתכווןשמאאוקוראיו,בקרבטפלותאמונותספרובאמצעותלטעתביקש

ן"לרע~קצי~ן"אוההשכלה,למחנהעצמואתהואמשיירכלום-ולבסוף jלצחוק"התלמוד
על·ידיבספרו,מרגליותששילבהמשכיליותבמגמותלהבחיןהמאטריאליסטהמבקרהשכילולא

ושארפ'ז.tטותחייהחכמה,אהבתעבודת-הכפיים,בשבחהמדבריםואגדות,סיפוריםאותםהעדפת

בהן.דגלהההשכלהשתנועתהחיוביות,המידות

סגולותיואףעלאךהעברית.בספרות·הילדיםהאגדהכינוסמפעלנפתחישורון"ב"סיפורי
ויקר-מציאות.נשכחהואוכיוםביותר,הספרנפוץלאבזמנו,ויחידראשוןוהיותוהברורות

השמרנים-המחנותמשניהקנאיםעל·ידיכןמשוםונדחהזמנובטרםשיצאאלאזאתאין
הכתובותהתלמודאגדותשלהבאוהקובץמאז,שניםעשרעברולאוהנה,כאח.דוהמשכילים

בספרות·הילדיםבר-קיימאלנכסוהיההביקורתיזtלהנלהביםלשבחיהזכההמקראבלשון
-הואזהספרהעברית.

קדם"מני''שיחות

ניכרמהותיהבדלגםישקדם",מני"שיחותלביןישורון""סיפוריביןהקייםהדמיוןאףעל
מקראיתללשון 1מתורגמות 1אגדות 280מכילמרגליותשלשספרובעודהללו.הספריםשניבין

(בחלקויעבץשלבספרומצויותמוסר·השכל,עםהנאההצעירלקוראלהעניקבמטרהצחה,

היהודים.ומלחמותכ"אבתראבבאאיכה,מדרשי"ח,יומאס"א,יבמות . 18

 .) 35-33(עמ' 3 ,) 21-71 1(עמ 2גל' , 1877קניגסברגחכמים","אסיפת . 19
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ומטרתןמקור,שליצירהלדרגתהגיעוהאמנותיתהרחבתןשעל·ידיבלב,דאגדותי"טהראשון)

הקדומה.היהדותשלהמיתי·אגדיהיסודהחייאת-חיתההעיקרית
הייחודעלשדבריוהאידיאליסט,הסופר-המחנך ,) 1924לונדון- 1847לומז'ה(פלךיעבץזאב

בדומה-העבריתבספרותלעגןביקשהיהודית,בדרך·המחשבהממרייםמפנהבישרוהישראלי

"משלנוהעם.שלאופיואתהמשקפתהעממית,האגדהאת-הגרמניתבספרותגרים·לאחים

כתבי-הקודששלהנאההסגנוןאת :אחדלמוצקבויצקנוחמודותשתיאםכימאומה;בואין

זובלשון·המעטה-ויחי"שניםאלפיזהישראלשתהמרוחהאשרהתמימה,האגדהחזוןואת
שכן, ;זאתעשהובמתכווןהדעות.לכלחלק·הארי-בספרו:;,לוחלקואתבהקדמהיעבץהצניע

שונהיעבץשלמטרתוחיתהמופת,שליצירהמעשהבדין,קדם",מניב"שיחותרראיםשהבלאף
לקרבהמחברביקשאמנות,ו::ללסיפורוהפיכתההתלמודיתהאגדהשלגאולתהכדיתוך :לחלוטין

אללבבכם"הכינו :תרבותי·לאומיתפקידלוולהועידזהקדוםספרותילסוגהנעוריםבפיאת

יוצרישהןוהאגדה,הנבואה"אלהצעירים,קוראיואלבהקדמתוקראחגמורח",העבריתהספרות

היאהאגדה :לאמוראתם".מיובניאתםמיוידעתםידיכםוחזקועיניכם,ואורוריצודיו,העם
שדשיו.אתבהיגלהכיוםבה·:;,יקראוהצעירהאומה,::זלוהאותנטיתהרא•ד;,,ונההספרותיצירת

אתהפותחתהמקיפה,למסהיעבץקראכך-רעותה"אלאו:.זהבמתכונתןוהאגדה"המקרא
מדוייק,בניסוחישראל")."כנסתלמנויי י,,;ד•ניתן , 1887וארשה :א(מהדורהקדם''מני"יד;,,יחות

אומות·העולםשלהיזtאוליםנכסי·הךוחאתהמחברהשווהתמימהובהשתפכות Iמשכנעובבקיאות
(רמז,לסוגיהןהשונותהאגדותאתשמייןלאחרישראל.עםשלוהמקוריתהקדומהתרבותואל

הלך·ואתילדות·ד;עםאתכמשקפתהאגדהשלחלקהאתלהגדירהפליאשיחה),שמועה,משל,

בלבהמאורעשעשההרושםאתאם"כיבאגדותלבקשעלינוהמאורעאמיתותאתלא :נפשו
עממיתיצירהבהולראותכפשוטההאגדהאתלקבלבגלוישתבעראשוןאיפוא,היה,יעבץהעם".

שהוציאשאצקס,אהרןכמשהמשכיליםשלהראציונאליסטיתלתפיסהקץשםזובגישתומקורית.
 , cדורונ>שלההשכלהתפיסתלפילפרשםוניסהמפשוטןהתלמודאגדותאת

צלולמקראיבסגנוןמחדשיעבץאותהכתבהתלמודית,האגדהאתלייפותמודעתכוונהמתוך

ואף·על·פינעוריה".חמדתבימילבשהאשרהזכה,בשמלתהוחסדחן"תשאלמעןלהפליא,
בשפהמחדששכתבואירופה,מסופריכמהשלבעקבותיהםהלךבכךכיבהקדמתו,יזtהודה

מסגרתןאתהרחיבהוא ;בלבדב'תרגום'יעבץהסתפקלאהקדומותי",עמיהןאגדותאתמודרנית
בהן.ניכרתהאירופיותאגדות·העםשהשפעתוחרוזים,דיאלוגיםבהןהכניסשבמקור,המצומצמת

באגדהמפעלם)אתביותרהעריך(שיעבץגריםהאחיםחותםאתלמצואניתןלמשל,כך,
החורגתאימהכמו(כמעטואומרתהמיםאלעקיבארבי ל~·בתוניגיזtתשבהלשמחה","מיגון

 :שלגיה) ל,,;:י

ניסההואשאףדובזוויץ,א"דהלךבעקבותיותרכ"ו-תר"ל).(וארשה"המפתח"בספררעשהזאת-. 20

תר"ל).(אודיסה"המצרף"בספרוראציונליזציהשלבדרךחז"לאגדותאת"לצרף"

 ;הנוהגת"ל"אשכנזיתהניבלונגיםמשיריכמהשעיבדזימרוק,קארלהגרמניהסופראתהזכיריעבץ . 21

באזילהמאת"פנטאמרון"אגדותאת 1883ב"שתירגםקרוצהבנדטואת.להוסיףאפשרואליו

חדשה.לאיטלקית
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 " 1השמיםתחתכיפיי/היש ;מיםבי,ענוכריכה,"העידי,

כתבשבחיים,המאוראתוהמבליטההמוסר,עלהדראמאטיתהעלילהאתהמעדיפהזו,בדרך

קדם").מני"שמרעות-המשכםאת(ואחר-כךקדם"מניב"שיחרתהסיפוריםי"טאתיעבץ

מכלשירתודרהמאךרעו.דוליצנותהומרדוחכמה,ערומהוררמאנטיקה,תמימותבהםשילבחרא

 """!תפארתןולקסםליופייןעררך"אין :בהתפעלותכתבשעליהןהגוזמה,מעשירתאתיעבץחיבב
מלהיביםבעיניושנואררחבריר,חנהברבררבהשלהנפלאותסיפוריאתליקטרבהבהנאה

לעצמונטלסיפרו",מדייפרסלןש"קיצררןכיורןאך ;זמירכן"בעזרזגםצבעיהן"בשללומרתקים
לשלמותהאגדותשבריאתולאחרתהמקורייםוהצרדההסדרמןלשנותלסרפדים"הכתרנה"ושרת

נוחרעלאשרהאדיר,"הורכבאתלמשל,תיאר,רבגמישרתרכבהיוותרמרניןבסגנוןעניינית.

-העירחומתעלשדהרלילית",בןהררמיןלרקרואוגבורתו
ולהוכיחםהרעימםולמעןהרוכב.ב,הםויהתליכלו,ולאולהשיגואחריולרדוףהפרשים"וינסו

קלתפרדהעל,וiועל ;בשמאלוריקוכוסייןכרסבימינולקחבגבורתם,ממנו-הםנופליםכי

כוסאל,מכו·סהריקמדלגובעודוהשני,הגשרעלאשרהפרדהעלוידלג,הגשרעלעמד,האשר

ארצה".הייןמןאחתטיפהאףנפלהולא

בהרמררתינבלםרהרחיבם,צירפםוחרא ;יעבץגאלהראשוניםהגוזמהסיפוריאתגםובכן,
הראשונות.המקוריותהעבריותה'מינכהרזניאדרת'אתישראללילדיוהעניקאירופי

סגרלרתברשחבורהראשון,העבריספר-הילדיםידיעתי,למיטבהיה,קדם"מני"שיחרת
שלנר.בספורת-הילדיםחדשהתקופהתח tכפלרארתראפשרולכןולשרביות,ספרותיותאמנותיות,

גםאך , 2s11יעבץבזאבפותחתהעבריתהילדים"ספררתכישפסקו,אפילוהיראלהסגרלרתירבשל

העבריתהעממיתבאגדהשראהראשון,יעבץהיההנהפסוקה,כהלכהזרקביעהנקבללאאם

תימהואין , 24הישראלי"ארמרן-הירפיאלשער"לפתוחכדיבושישבמעלה,ראשוןספררתיחרמו
ונדפסחזרחרא ;שלנרבספורת-הילדיםבך-קיימאלנכסשהפךראשון,גםחראספריושראשון

 :אחדיהשמסקנתהמחודשת,להערכהפעםמדיזוכהכשחרא 12uמזןזןהשוברתמהדורות,בחמש
 , l/26רשרבשרבזהבספרויקראיחזרופירטיתבזיקהשניחןילדשכלספק,"אין

"דוברהמקיפההמסהרואהתרפ"ז.לונדוןקרס",מניושמוערת"שיחרתאוזן","להעירבנספחהערתו . 22

דןהוא(בה fצ"ב-ק"עמ'תשכ"ג,נ"ג,"סיני"חמיאל,חייםמאתאגדות"בחיבוריעבץזאברבישל

ובדורית")."חלדיהקלאסיתבאגדהבעיקר

ילדים",("ספררתרגבומנחם ) 954עמ'ב,חינוכית(אנציקלופדיהגרלדברגלאהמחזיקיםזרבזיעה . 23

לילדיםכתבאשרהראשון"היהיעבץכיברגסרןגרשוןגםפסקלהםבדרמה .) 23עמ' , 1968ירושלים

 .) 94עמ'העברית",בספררת·הילדיםדרדרת("שלרשהתחילה"גבורנה

 • 11עמ'שלנר",הילדיםספררת"יוצרישארפשטיין,צביכדברי . 24

 ; 1926ת"א :מצומצמתמהדורה ;תרפ"!לונדוןקדם",מניושמרעות"שיחות :מורחבתב'מהדורה . 25

מבראעםפלאים","סיפוריבשםה,מהדורה Iתש"זשם :בן·גררירןע.הקדמתעםמצרירת,מהדורה

תשי"ט.שם :זמורהישראלהמהדירמאת

פורחות"),("אותיותפרישמן ,,,גםכתבולאלהדומיםדברים • 13.11.1959"מעריב"אורן,מרים , 26

ואחרים. )"אשמ"(אבישימ.("העולם"),קליינמןמ.
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דוד-הבאיםהאגדהמבעליכמהעלספקבלאהשפיעההעבריתהאגדהאליעבץשלגישתו
אחרישניםשעשרלכנר,בנימיושיראללהםקדםאבלביאליק.וח"נברדיצ'בסקימ"י,פרישמן,
-הגדולבספרווכינסוחז"לאגדותאתהואגם'תירגם'קדם"מני"שיחות

ישראל"אגדות"כל
הראשוניםהמקרריםעל·פיערוכותהחדשה,העתעדהעולםבריאתמןשיראל,אגדותכל"קובץ

לראשונהשנדפסזה,ספרואתלכנרי"בהגדירכך-הזמנים"בסדרהמקראבלשוןוכתובות
חלקיו,חמשתעלהספר,בתרכןעיון .) 1898 (תרנ"חבשנתבפייטרקוב"תושיה"הרצאתע"י

הנוסחיםאתלכנס :עצמועלהמחברשנטלהאתגרגודלאתיגלהאליו,הנלוויםהמקוררתובציוני

בספריקבלה,ובספריהמדרשיםהתלמודים,בשניהפזורותהעבריות,אגדות·העםשלהשונים
(פלךלכנרליקטהשתאותמעוררותויגיעהבבקיאותעת.ובכתביעממייםבילקוטיםומחקר,עיון

שוניםממקוררתבודדיםופסוקיםרמזיםאגדות,שברי ) 1916לרגאנסק- 1862יקטרינרסלב
המאחיםב'תפרים'כמעטמרגישאינושהקוראשלמות,אגדותריצדאותםאיחהמזה,זהורחוקים

אותן.

פשטות,בושימוזגוייחודי,לסגנוןלילדים,אגדרת·עםבעיבודכידוע,נודעתמירכיתחשיבות
בכלשהצטיינהממליצות,דבקיהמנופהבהירה,לשוןלעצמוסיגללכנרואמנם,פיוטי.ונריתום

אמנם,בספרות·הילדים.בת·קיימאקלאסיתליצירהזהספרוהיהאלהנזכרתואשרהללו,הסגולות
לאהאגדותמןנטלה·:ג,ממית,חז"ללשוןבמקוםשבאהמכנס·המעב,דשלהרךהמקראיסגנונו

 ;המקראסיפורישלהוד·הקדומיםאתלהןהעניקזאתתמררתאךהעממי,המקורימחינומעט
ליריתשאווירתןאגדותאגדה.כלשללרוחההגמישסגנונואתלהתאיםהשכילשלכנרגםמה

רס"חאגדהלמשל(ראהתהיליםנוסחוהשתפכותציוריותבוששימאופק,פיוטיבסגנוןנכתבו

שאוירתםדינאמייםבמשפטםינכתבודראמאטימתחבהםשישמעמדיםואילוכינור·דוד),על
-כגון ;מרתקת

ותקצרמקשתכחץהפרדה·ותרץלעשרתייויפליאעליה.וירכבהמלךפרדתייקחאבישיוימהר

רפ"ח).אגדה ,ב"ח(-רה iרטיושבתערפהאתויראפלשתים,ארצהמהרהאבישיריבואהדר,ו

כייגלה,בתוכנועיון ;ישראלאגדותכלבספרנכללושלאיובןמאליוהיומרני,שמולמרות
והמשךהשלמה-לאמור ;היסטוריתהגדהבמשמעותבעיקר'אגדה'המושגאתפירשלכנר

הכליללאכךמשוםהעם.בתולדותומאורעותאישםיעלומסורותסיפוריםוכןהמקרא,לסיפורי
לעריכהתודותאבלוגוזמאות.משליםלאגםהישראלית,במסורתמעוגנותשאינןאגדותבספרו

המשכההיאכמעטאגדהכלכאשרענייני,בקשרלזוזוהאגדותרובמקושרותהכרונולוגית,
תולדות"כלשלם.בנייןשלצביוןלספרוהעניקווהמשכיותרצףיצרואלהקישוריםקודמתה.של
 , 27בו"מקופליםדמיונווציוריקדםבימיההיסטוריהעם

(שיצאוישראל"אגדות"כלחלקיחמשתשלהופעתםכיאומר,אםהגזמהמשוםבכךתהאלא

 • 24עמישלנו",הילדיםספררת"יוצרישארפשטיין,צ. . 27
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ודודלוינסקיכא"למבקריםר;שם.רבספרותימאורעבבחינתחיתהדקות)בחוברותתחילה
 :שניאורזלמןשלכעדותובעונג,אותם·קראוילדיםורבבותמפליגים,שבחיםלוקשרופרישמן

הספריםמוכראלבית-הספרשיעוריאחריתמידרצנוילדות-נ·ו,בימיהקטנים,וחברי"אני

אשרלבנו,אגדותעםככף-איש,קטנהחדשה,מחברתשבועייםשנ.ועמדילרכושכדיבעירנו,

הוסיףוגםנקיהתנ"ןבלשוןלעבריתהעתקןוהמדרשים,התלמודמןגדולהבהתמדהשאב

 , 28משלו"נופן

בספרות-הראוימקומהאלהאגדהאתהחזירהולכנריעבץמרגליות,שלהשקודהעבודתם

הןשאףהעמים,אגדותשלתורןהגיעישראל,אגדותשל'תרגומן'ולאחרהעברית.הילדים
רצהמקראית.עבריתללשוןוהולךגוברבקצבהקודמת)למאההתשעיםבשנות(החלתורגמו

רבותעשרותהופיעוואחריהן , 29דווקאאנדרסןבאגדותפתחזהתרגוםמפעלכיהטוב,הגורל

לילהו"אלףגריםאגדותשלתרגומיםשהכילו"חושיה"),בהוצאתככולן(רובןחוברותשל
לתרגומיםאופיינימשותףמכנהריצוייווכר'.אנגליותסקאנדינאביות,רוסיות,אגדותולילה",

גיבורישלבלשונםשדיברוהמעשיות,גיבוריהאגדות.שלאופיין'עיברףת'-והואזהאלה,
הגזל :עבריצלילקיבלומגוריהםמקומותוגםעבריים,שלמותמאליוהמובןכדברזכוהתנ'',ך'
כל ...שלםבעירלשכוןעברוהשוודיגוסטאפסוןשלוגיבוריוושלמה",ל"שלומיתהיווגריטל
להטיףהמחנכיםהתחילושעוררו,הוויכוחיםאףועל ;ומובנתרבהלהצלחהזכוהללוהאגדות
לבת"מכתביםבספרורבניצקיי"ח(כדבריכילילדיהאגדותתספרהעבריההאםכיבהדרגה,
נאות,אגדותולקלוטלהקשיבתמידפתוחותהןהריהקטןהילדשלניו T $ן"תרע"א)ישראל'',
רושם".עליהעושותוהןאחריהןנמשכתהרכהשנפשו

 • 323עמ'דורו",רבני"ביאליק . 28

 • 24-18 1עמה;ונוער"~'זלים"''ספ"ררתהעברי",בלבושןאנזרסן"אגדותמאמריראה " 29
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