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תחומים רבים ושונים שישעיהו זנה זכרונו לברכה עסק בהם ,כלולים
בהם גם קהילות איטליה ומזרח ותנועות משיחיות שעיקר שרשן במקומות אלו ונופן
היה נוטה גם לקהילות אחרות .ידיעותיו המופלגות ,חריפות שכלו וכושרו לדלות
מפרטים קטנים ,מן הקליפות ,תוכן רב ,חידדו את כח ראייתו ,עיניו שוטטו בכל אתר ואתר
ולא היה מקום פנוי ממנו.
קרא הרבה ושנה הרבה ,יגע כל ימיו ולא הונח לו .רבים היו נדודיו ,וכמעשהו בחייו כן
מעשהו במחקריו .עובר היה מנושא אל נושא ,מתאזרח בו ,עוקר למקום אחר ותוקע בו
יתד נאמן .מיצר ,היה ,ועמו היו מיצרים ידידיו ומוקירי תורתו ,על שאינו בא אל המנוחה
ואל הנחלה ,אינו מגיע אל מקומו ואינו קובע עצמו לסכם פרי הגותו ומחקריו ולהוציאם
מרשותו ,רשות היחיד ,אל רשות הרבים.
באחרית ימיו יגע וקרוב היה למצוא מנוחה .בשנת תשי״ט עלה לבקר בישראל .ראה
וידע שכאן מקומו וכאן יבוא תיקון לעמל מחקרו ולרובי ידיעותיו .בא ואמר :פרי יגיעי
ועמל כפי ראוי הוא שימצא במכון בךצבי .יעלה את ספריו וגנזיו ויבוא הוא עמם .מחצית
תאוותו עלתה בידו — ארונות ספריו הגיעו והוא נסתלק.
לא זכינו לו בחייו ואנו זכין לו שלא בפניו אחרי פטירתו .ספר זה ,שבו כונסו מחקרים
במקצת מן הנושאים שהיו קרובים ללבו ,הוא גמול קטן לאיש גדול ,שכל ימיו שרוי היה
באהלה של תורה והיה מעמליה ן שיגע וטרח להסיע אבנים לבנין ,סיתתן והתקינן ,אך את
הבנין עצמו לא זכה להקים בחייו .שומה עלינו להמשיך במלאכת הבנין ולהקים לו זכר.

תוכן

הענינים

אפרים א  ,אורבך

ישעיהו זנה —.האדם והחוקר

יא

נפתלי בךמנחם

כתבי ישעיהו זנה

יז

לוהות־האבן מבית־הכנסת הקדום בקאי־פנג־פו

כז

הערות לכתבות מקאי־פנג־פו

סז

אגרון עברי מספרד מן המאה הט״ו

עה

יצחק בךצבי
דניאל לסלי
חיים ביינארט
אוריאל הד
שמעון שלם
אהרן מירסקי

עלילות־דם בתורכיה במאות הט״ו והט״ז

קלה

לחקר שיטות הפירוש והדרש של רבי משה אלשיך

קנא

שירי גאולה לרבי ישראל נאג׳ארה

רז

אברהם אמארילייו

תעודות שבתאיות מגנזי רבי שאול אמארילייו

רלה

ישעיהו זנה ]ז״ל[

עוברים ושבים בביתו של רבי אברהם רוויגו

רעה

ה״מגיד״ של רמח״ל

רצז

גלות מוזע

שא

מצוקות תימן

שצז

עלילות דם ורדיפות יהודים במצרים בסוף המאה הי״ט

תטו

אגרת לדמיאטה בענין מלמד אחד

תסא

פירסומים על יהדות צפון אפריקה )רשימה ביבליוגרפית(

תסז

מאיר בניהו
יהודה רצהבי
יוסף קאפח
יעקב מ׳ לנדאו
אלכסנדר שייבר
אברהם הטל

ישעיהו זנה ז כ ר ו נ ו ל ב ר כ ה
ה א ד ם ו ה ח ו ק ר — א פ ר י ם א׳ א ו ר ב ך
רשימה ב י ב ל י ו ג ר פ י ת — נפתלי בן־מנחם

אפרים א

,

ישעיהו זנה -

אורבך

האדם והחוקר

בבואנו להעלות קווים לדמותו של החוקר והחכם ישעיהו זנה ז״ל ולהעריך את מפעלו
המדעי ואת יצירתו׳ הננו עומדים ומשתאים למראה ההיקף הרב והמגוון של יצירה זו ,שכן
אין לך כמעט תחום או תקופה ,מקצוע או תפוצה שישעיהו זנה לא הקדיש להם את תשומת
לבו ואת עיונו ,שלא חקר בהם ולא חידש בהם .אבל יחד עם זה אינך יוצא מתוך סקירת
עזבונו המדעי של זנה בלי הרגשה ,שהאיש לא מיצה את יכולתו ולא השיג את מבוקשו.
כל שהכיר את זנה ,שלא הירבה לדבר על עצמו ולגלות מרחשי לבבו ,יודע שתודעה זו של
חוסר סיפוק ושל אי־שביעת רצון ,לא עזבה אותו והיא אף שיוותה לאישיותו נימה טראגית.

א
זנה היה יליד גאליציה ,בן לאב למדן ,חקרן ומשכיל וכל ימי חייו דבקו בו כמה וכמה
מסגולותיהם של חכמי ישראל בגאליציה בכלל ומסוג אנשי ה״חלוץ״ של יהושע השל שור
בפרט .מכאן באו לו יצר החידוש ותאוות הפולמוס ,הדבקות בשכלתנות המוצהרת ואחרון
אחרון ~ כושר הביטוי ויכולת הסגנון .זנה נעקר ממקום גידולו ,למד בשויצריה והשתקע
באיטליה ,תחילה כתלמיד בית המדרש לרבנים בפירנצי ,ואחר־כך כחוקר וכמורה .מתוך
התלהבות וזיקה עמוקה שיקע עצמו בתולדותיה ובתרבותה של ארץ זו ותקופת התחייה
קסמה לו בכל זהרה .לא עלתה בידיו להסתגל לאווירה המיוחדת של יהדות איטליה והוא
חש עצמו זר ובודד .בבית המדרש לרבנים היה יוצא דופן ולא זכה להיות שם מורה מן
המניין .תקופה מסויימת ניתן לו להורות בגמנסיה ממשלתית שפה גרמנית וספרותה ,עסק
בסידור ספריותיהן של קהילות שונות מטעם ועד הקהילות .פרנסתו היתה דחוקה ולא
מצוייה ,עד שנאלץ לנוד לאי רודוס — מושבה איטלקית בימים ההם — ולהורות שם מתוך
בדידות מוחלטת בבית מדרש לרבנים ולמורים.
יחסיו עם מנהיגיה ודבריה של יהדות איטליה היו קשים ולא נוחים .אבל הוא מצא פיצוי
מלא לסבלותיו באוצרות כתבי־היד ,התעודות והספרים שנפתחו לפניו .הוא אגר וקבץ על
]יא[

אפרים

א׳ א ו ר ב ך

יד מן כל הבא אל ידו ומילא את אמתהותיו מהעושר הרב שעדיין יד אדם לא מיששה בו.
לו היה זנה מסתפק בפירסום גרידא של תגליותיו היה בודאי קונה לו שם עולם בכרכים
של תעודות ומקורות חדשים להיסטוריה היהודית .אבל דרך זו של פירסום מקורות בעלמא
לא היתד! דרכו .כל תעודה וכל ידיעה חדשה מזומנת היתד ,לבחינת התקופה והעניין שבו
היא נוגעת והוא נשא לבו לאותם מקורות חדשים שהיה בהם ,לדעתו ,לא רק להוסיף ידיעות
ופרטים ,אלא לשגות מן הקצה עד לקצה את הערכתם של אישים ויצירות ,לערער תפיסה
מקובלת של תקופה אז של תנועה בתולדות עמנו .לאמיתו של דבר ,עם כל חיטוטיו בפרטים,
עם כל מסירותו ודבקותו במקורות ובתעודות ,העריך זנה את הראייה וההערכה החדשה
יותר מאשר את הידיעה הנוספת ולבו יצא לבעיות הכלליות והנושאים הגדולים של
ההיסטוריוגרפיה היהודית.
כושר ראייה זה גילה במסתו המצויינתי על היהדות האיטלקית ,שהופיעה בשנת תרפ״ד
נ*

ב״התקופה) ,,כרך כג( .זנה יצא לקבוע את מקומו של הקיבוץ האיטלקי בין שאר קיבוצי
ישראל .הקיבוצים היהודיים בגולה צרו צורה חדשה ,כיוון מיוחד ,משמעות חדשה של
היהדות ונפתחו בפניהם אפקים חדשים — לא תמיד יותר רחבים ,לרוב יותר צרים —
ביהדות כולה .הקיבוץ היהודי באיטליה היה מקום חנייתן של כל הצורות שפשטה ושלבשה
היהדות במשך אלפים שנה ,והוא משמש אספקלריה אשר כל הרציפות והתמורות שעברו
על היהדות בגלות משתקפות בה .ברם ,לשוא נבקש איזו יצירה או כיוון שצמיחתם בתוך
יהדות זו ואשר לאורם ילכו שאר הקיבוצים .זנה לא הסתפק בקביעת עובדא זו ,אלא רצה
להסביר את סיבתה .לדעתו ,הגיעו הקיבוצים האחרים לכלל יצירה עצמית ובעלת אופי
ברור ,מתוך שמראשית היותם הוטל עליהם לעמוד בקשרי מלחמה ומאבק עם סביבתם
הנכרית .מאבק זה חישלם וצר את אופיים וכיוונם המיוחד .כך אירע ליהדות האלכסנדרונית,
ליהדות בבל ויהדות אשכנז וצרפת וליהדות ספרד .לא כן יהדות איטליה .ראשיתה חלה
לא בתקופת פריחתה ועצמתה של התרבות הרומית ,אלא בתקופת התנוונותה .הישוב היהודי
ברומא פטור היה בתקופת הקיסרות המאוחרת מכל מאבק ,ולכן הוא התחיל כסניף של
הקיבוץ הארצישראלי ,והתנא שחי ברומא ,ר׳ מתיא בן חרש ,הוא בעל המאמר ״הדה זנב
לאריות ואל תהי ראש לשועלים״ ,והאמורא שחי ברומא ,ר׳ אבא בר זבינא ,הוא אשר אמר
״אם הראשונים כמלאכים אנו כבני אדם״.
ביהדות האיטלקית נשמע רק בת קולן של תנועות ומאבקים שהתחוללו בקיבוצים אחרים.
כל זרם חדש ,השתפך כמעט תמיד לתוכה של יהדות זאת בטרם הגיע למקומות אחרים,
אבל לא כמנצח ,אלא כבעל בית מנומס היודע הילכות דרך ארץ ואינו מפריע את הסדרים.
בעוד היתה המלחמה נטושה בין המיימונים ומתנגדיהם ואיטליה כבר הכריעה ואין פוצה
פה ומצפצף .בעת שהיו ראשי היהדות שבפולניה ורוסיה עומדים ומפקפקים אם לתת מקום
לקבלה מבית מדרשו של האר״י או לא ,כבר חיבקה יהדות איטליה את הקבלה החדשה בלי
שום תהייה .וגם בימינו בעוד שהציונות ואגודת ישראל נלחמות זו בזו ,באיטליה עשו שלום
ביניהן הזדווגו זו לזו והזיווג עלה יפה.
]יב[

ישעיהו

זנה — האדם

והחוקר

זנה עצמו חיפש סמוכים בדברי שד״ל :״מימיה של היהדות האיטלקית — לא היתה
מהפכנית ולא אדוקה עד לידי קיצוניות אלא נוחה ונאורה״ .אבל בעוד שבדברי שד״ל
גוברת הנימה של הערכה חיובית ,הרי קשה שלא לגלות בדברי זנה את היחס השלילי
ליהדות האיטלקית בהווה שהשפיע גם על הערכת העבר .מעניין היה לראות היאך היה זנה
מפרנס את משפטיו הכלליים לו היה בא לבנות את תולדותיה של יהדות איטליה במסגרתם
ועל־פי מתכונתם .לכך לא הגיע ,שכן לא זכה להוציא מתחת ידיו חיבור אחד שיקיף מכל
הצדדים תקופה שלמה או נושא שלם בתולדותינו .גם ספרו עשיר התוכן ״מפאולו הרביעי
עד פיוס החמישי״ )ירושלים תשי״ד( דן בתקופה מצומצמת ביותר .מלבד נטיתו הטבעית
לחידושים ולא לבנייה סיסטמטית ,גרמה לכך בודאי לא מעט עצם העובדה שיום יום העלה
מתהום הנשייה תעודות חדשות ,בתחומים שונים .עושר זה היה בו משום ״עושר שמור
לרעתו״ .ברם ,משהעלה זנה תיזה כלשהי דבק בה דבקות של עקשנות ולא שכחה בשעה
שיצא לפרש תעודות ולעתים אף כפה עליהן הר כגיגית.
במחקרו ״הועד הכללי באטליה — שלב לועד ארבע ארצות בפולין״)״התקופה״ ,כרך לג,
תש״ח( ,פירסם תעודות חשובות המוכיחות שבאיטליה קיים היה המוסד של ועד כללי במאה
הארבע־עשרה והחמש־עשרה .הפך המקובל על ההיסטוריונים שועד ארבע ארצות בפולין
הוא מעין המשך לימי הכנופיה של קהילות אשכנז וצרפת הצפונית ,העלה זנה את הסברה
שועד ארבע ארצות נוצר בהשפעת אירגונן של קהילות איטליה .השפעה זו מקבילה לדעתו
לתופעה הכללית של התגברות ההשפעה האיטלקית בפולין במחציתה השניה של המאה
החמש־עשרה .מה בפולין הגויית דחקה איטליה את השפעתה של גרמניה ,כך גם בפולין
היהודית גברה השפעת היהדות האיטלקית ודחקה את השפעתן של קהילות אשכנז .סימנים
לקייומו של אירגון כולל של קהילות איטליה ,גילה זנה באגרתו של ר  ,הלל מוירונה שכתב
בשנת  1290״ואתן עצתי שיעשו קיבוץ בעיר אלכסנדריה אשר על שפת הים ושם יעשו
וועד ומשם ישלחו שלוחים נכבדים וחכמים באגדותיהם אל קהלות אשכנז וצרפת ויועידום
למשפט לזמן פלוני בחדש פלוני ובמקום פלוני בויניציאה או במרסיליאה או בגינואה לבוא
להראות כחם ואת טענותם מדוע בזו ספרי רבנו ומה מצאו בהם ע ו ל  . . .״ לפנינו ,איפוא,
נסיון לקריאת ״קונסוליום אויקומני״ ,מעין אלה שנהגו בכנסיה הקתולית .זנה לא אמר
די בכך ,הוא גילה את עקבות הועד גם במאה העשירית ב״מגלת אחימעץ״ ובפיוטיהם של
פייטני איטליה .ובכן יש כאן ,לכאורה ,יצירה מקורית של יהדות איטליה ,ברם זנה לא שכח
את התיזה שלו ,יהדות איטליה אץ לה מדגרמה ולא כלום .דרום איטליה לא היתה אלא
מעין סניף של המרכז הארצישראלי וגם הועד האיטלקי אינו אלא העתקת הדוגמה הקדומה
של ״בית הועד״ שבארץ־ישראל.
ב
עיסוקו הממושך והמתמיד בתעודות חדשות ובכתבי־יד הולידו אצלו סגולה מיוחדת ותחושה
מפותחת לעמוד על חשיבותן של רשימות בשולי ספרים ,בשערים ובקולופונים ,בהבדלים
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שבין דפוס לדפוס ,בהשמטות ובמחיקות של צנזורים ולעשותם אבני בניין לתולדות הספרות
והתרבות בישראל.
דוגמה מובהקת לכך נמצאת במאמרו האנגלי על ״הזקוק של ספרים עברים — מעשי
ידיהם של חכמים יהודים״• .זנה העמיד על כך ,שהמדפיסים הגדולים באיטליה במאה
השש־עשרה מעוניינים היו בטיהודם ובזיקוקם של הספרים העבריים מאותם ביטויים
ומאמרים ,שהכנסיה עלולה היתד ,למצאם פגומים ולצוות על מחיקתם לאחר מעשה .בעבודה
זו שותפו חכמים יהודים .זנה גילה שביניהם היו ר׳ דוד פרובינצאלי ,רבה של מאנטובה
ובנו ר׳ אברהם ,שחיברו  ,Index Expurgatorinsשזכה גם בהכרת שלטונות הכנסיה ,כן
נמנו עליהם רבני פירארה  Dottore hebreo Adeodato Danitaהוא ר׳ נתנאל הדני ,ר׳
שמואל זנביל פסקרול ,ר׳ יצחק מארלי אחיו של ר׳ יוסף איש ארלי .את העדות על פעולת
ר׳ דוד פרובינצאלי מצא זנה בקולפון של המהדורה השלישית של ספר ״עקדת יצחק״ לדי
יצחק עראמה ,שנדפסה בבית־דפוסו של ברגדין בויניציאה בשנת שכ״ה :״יהי שם ה׳
מבורך אשר לא השבית לנו גואל ויאר לנו בחידושיו חדשים לבקרים ,לא גם ולא ישן,
כדוד הגדיל עצה הרבה תושיה ה״ה החכם הכולל כמהר״ר דוד פרובינצאלי יצ״ו מעיר
־מנטובה ויבא האיש המטהר וטהר כל בית ובית אחריו מקצה אל קצה ולא טח עיניו מראות
עד בואו אל.תכליתו ולא הניח לא דבר גדול אשר לא תיקנו על מכונו מזוקק שבעתים״.
המליצה ״כדוד הגדיל עצה הרבה תושיה״ ,רומזת ,לדעתו ,להכרזה של ר׳ דוד פרובינצאלי
על יסוד אוניברסיטה יהודית במאנטובה ,ומכאן.נמצא למד שהתכנית יצאה מן הכח אל
הפועל .הוא מביא אסמכתא נוספת מדברי ר׳ עזריה מן האדומים ״הלא יאות לו ]לר׳ דוד
פרובינצאלי[ שיליץ עליו ]ידידיה האלכסנדרוני[ יען היה ראשון להודיע בלימודיו המחו־
כמים את שמו בעמנו״ .ר׳ דוד היה ,איפוא ,הראשון שהרצה ברבים על פילון.
זנה מראה במאמר זה שבזיקוקם ובטיהורם של הספרים היו מעוניינים דווקא הרבנים —
אבל לא תמיד המדפיסים ,אשר מטעמי חסכון נכונים היו שלא להקדים רפואה למכה ,אף
מצאו להם עוזרים יהודים פחותי־ערך .התנגשות אינטרסים זו באה לידי ביטוי בתולדות
הדפום של קונטי בקרימונה .בדפוס זה נדפס בשנת שט״ז הסמ״ק — עמודי הגולה ,בהשגחתו
של הרב החשוב ר׳ יוסף אוטולינגי שעליו מעידים ״כי איתבדור מיניה כל הנהו טרפי
וקליפין בישין ומסאבין בגין דלא ליענוש ח״ו״ .דפוס זה הוגה על־פי שבעה כתבי־יד
ונוספו בו מראי מקומות חשובים .אותה שנה נדפס בקרימונה ספר מהרי״ל ,שלא טוהר
ולא זוקק ,אבל הוא שורץ שגיאות גסות וטעויות עד שהמדפיס אולמן שהדפיס אחר־כך את
התשובות בהענא כתב עליו ״חי ה׳ לא ראיתי בימי בדפוס כמוהו לרעה ...יען חובתי לאמת
וצדק שלא נגעה בהדפסתו יד ישראלי אבל נעשית על ידי נכרי או חרש שוטה וקטן באגרא
דבטולי״ .זנה גלה באקרוסטיכון של שיר את שמו של מי שלקח שכר בטלה — יהושע חזך
קנטורי .ר  ,יוסף אוטולינגי העביר את פעולתו לריוא די־טרינטו ובקולופון של הרי״ף
*
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שנדפס שם נאמר עליו :״ויהי כראות יוסף ...כי אזלת יד הספרים כל איש לבצעו פנה...
והדפוסים והמדפיסים יצר מחשבות לבם רק לאצור למטה ולקבוץ על יד ויטו אחרי הבצע,
קרא לה׳ אלהי ישראל ו ל ת ו ר ת ו  . . .״  .ג ס בנתונים יבשים אלה על זיקוק־ספרים והבדלים
בין דפוסים ,חתר זנה לגלות מאבקים של דעות ושל אינטרסים חמריים ,כי הביבליוגרפיה
וההיסטוריה ,המציאות והספר ,נושקים זה את זה .זנה הוכיח זאת בצורה מאלפת ביותר
במאמרו על החוט המשולש של הפוסקים מימוני ,סמ״ג וטורים ועל מדיניותם של
המדפיסים בומברגי ,ברגאדין ויושטיניאן)ספר היובל לפרופ׳ אלכסנדר מארכס(.

ג
כאמור נטה זנה להופעות הראציונליות שביהדות .על כך מעידים לא רק מחקריו על
שפינתה ,אוריאל דה־קוסטה ,ר׳ יהודה אריה די־מודינה ,ר׳ יהודה אברבנאל ,ר׳ קלונימוס
בן קלונימוס ,שאף בהם הוסיף חומר חדש לפרשיות חייהם ולמהות יצירותיהם ,אלא דווקא
המחקרים שהקדיש לתנועות שלא נודעה להם אהדתו .הוא התנחם ,כנראה ,בכך שגם
במאמרים אלה הפיץ אור על פרטים בלתי ברורים ,נקם בחוקרים ,שדנו תעודות ומקורות
לשכחה והרגיז את מנוחתם בהטילו צללים של ספק על אי־אלו ודאויות .דבריו לא היו
תוצאה של צרות עין .אדרבה ,מקום שמצא דרכי חקירה מעולים ועבודה מדעית גדולה,
נכון היה להביע את התפעלותו והערכתו ויבוא ויעיד על כך מאמרו ב״ספונות״ האחרון.
סלידה עמוקה סלד ממחקרים שיצאו למעט את דמותן וערכן של הופעות ומעשים
רק מתוך עצלות שבמחשבה או מתוך חוסר ידיעה .גישה זו מובנת אצל חוקר שהקדיש
את רוב זמנו למציאת משמעות לרשימות ולידיעות ,שנראו לכאורה חסרי משמעות .לפיכך
התנגד בתוקף לדעה שהחרם הוטל על שפינתה רק בגלל עבירותיו על מצוות מעשיות ולא
היה לו כאילו שום שייכות לדעותיו והגותו של הפילוסוף .משום כך לא נחה דעתו מפירו-
שיהם של רוסטובצב ושל אחרים לציורי בית־הכנסת בדורא אברופוס ,שאין ,לדעתם ,לגלות
בציורים אלה שום תכנית ושיטה .טרח זנה ויגע למצוא דווקא כאן שיטה שלימה המבטאת
בציור כמה וכמה רעיונות ודימויים משל אגדות חז״ל.
לא היה יכול זנה להסכים לדעה שאין למצוא ביסודן של מחלוקות בית שמאי ובית הלל
עקרון יסודי שבו נחלקו וממנו מוצא ממנו מבוא לפלוגתות השונות .בברייתא קזואיסטית
שבתוספתא גילה מקור היסטורי על המחלוקת שנעורה כביכול בבית־דין של חכמים על
השאלה אם מותר או אסור למסור את בר כוכבא לרומאים ,והכתיר את המאמר בשם ״הד
הטרגדיה של בר כוכבא בהלכה ובאגדה״ .ושוב ,במאמר אחר ״התוספתא בייחודה״ ,אין הוא
מסתפק בהעלאת השערת פירוש חדש וניתוח מחודד של ברייתא בפאה אלא מיד הופך
פירושו בידיו למעין כלל גדול לסידורה של התוספתא ויחסה למשנה.
דרכו של זנה לגבי טכסטים חדשים שגילה ,לצרף את מחשבתו החריפה ולהפרות בה
את הגילוי ולעשותו שאור המתסיס את כל הגילויים הקודמים הבאים עמו במגע — לא
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יכלה לעמוד לו בבואו לטפל במקורות ידועים .אבל גם מקריאת מאמרים אלה ,בפרט
כשיריעתם רחבה יותר ,אין הקורא יוצא מבלי להיות נשכר .דוגמה לכך יכולים לשמש
שני מאמריו האחרונים על ״סגנוני הבניה של בתי כנסיות עתיקים״ )״בצרוך ,תש״כ(.
אף אם לא נסכים לכל פירושיו למקורות שהביא ,הרי עלינו להודות שבפעם הראשונה ניתן
כאן על־ידי צרוף נתונים ארכיאולוגיים וספרותיים סיפור מעניין על סגנונו של בית הכנסת.
בגולת המערב באלכסנדריה של מצרים נבנה בית הכנסת בסגנון בסיליקאי שחיקה את
בית המקדש של הורדוס ,שהיה בנוי בטעם הלניסטי .״לשכת הגזית שהיתה כמין בסילקי
גדולה״ היתה אב לבתי כנסת של אלכסנדריה במאה הראשונה באופן ישר ובית אב לבתי
כנסת הבסיליקאים בגליל במאה השניה באופן בלתי ישר .בתי כנסת אלה היו בעיקר בתי
מדרש פתוחים לכל הרוצה ללמוד או ללמד ורק דרך אגב ״בית הכנסת״ במובן המצומצם
— מקום עבודה בציבור .לעומת זאת היתד! שפת האדריכלות ההלניסטית זרה לבני בבל,
שמחמת הסיכסוכים התכופים בין רומה והפרתים ,אף לא היו עולים לרגל לעתים תכופות.
מה שנחרת עמוק בנפשם היה תיאור המשכן ובו תופס מקום מרכזי ״הארון״ שלא היה
במציאות בימי הבית השני .בית הכנסת ההלניסטי מכוון היה כנגד בית המקדש שלמטה,
ואילו בית הכנסת בבבל מכוון היה כנגד בית המקדש שלמעלה .עם ריבוי ההשפעה הבבלית
באיץ־ישראל חדר גם סגנון בית הכנסת הבבלי ,תחילה בעיקר בבתי כנסיות של בבליים
כפי שמוכח מהירושלמי יומא פ״ז :״ר׳ יוסא היה מפקד לבר עולא חזנא דכנישתא דבבלאי
כד דהוא חדא אוריא תהא גייל לה להדי פרוכתא ,כדאינון אינון תרתי תי מייביל חד*
ומייתא חדא״ ,אבל עם התרופפות ההופעה הבבלית שוב נעורה ההתנגדות לבית הכנס,1
ואת הדי המחלוקת גילה זנה בחילוקים שבין אנשי מזרח ובני איץ־ישראל ,בפיוט וא>1
בעדת הקראים :בפולמוסו החריף של דניאל אל־קומסי נגד הרבנים והקראים הראשונים
המעמידים ארון בבית הכנסת ומשתחוים לו.
את מסתו הקצרה ״שפינוזה ופסקל״ סיים זנה בציטאט מדברי שפינוזה :״חכמתו של בן
חורין קיימת בזה שהוא מתבונן בחיים ולא במות״ .זנה על כל פנים לא התבונן במות
מבחינה זאת ,שלא דאג להנציח את עצמו על־ידי איסוף חלק ממאמריו ומחקריו .ודאי שהיה
מתקשה בהבחנה ובהבדלה בין מאמר למאמר ,אבל מחובת חברים ומוסדות שהיה קרוב להם,
לאסוף מאמרים שפירסם ושנשארו בכתובים ולחברם לספר או לספרים כדי להעמיד שם
וזכר לעובד נאמן ומסור בשדה מדעי היהדות ולתייר גדול במקום — כביטויו — שהמציאות
והספר ,היסטוריה וביבליוגרפיה נושקים זה את זה.
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,עתון

)קרית ספר ,שנה ב ,עמ  ,63—54 ,שנה ד,
עמי  .(280—273קרית ספר ,שנה ז ,עמ —484 ,
.485

עברי מצויר ,קאהיר ,שנה א ,גליון 2
סיון תרפ״ט ,עמי ] 8מוסף עברי ל־ Illus-
.[tration juive

] [29ביקורת

Zwei Missverstandene Stellen in [16
Immanuels Machbarot

על :אפלטון .גורגיאס או על הדברנות; תרגם.
מיונית צ]בי[ דיזנדרוק .מבוא והערות ,מאת
המתרגם .ברלין ,שטיבל ,תרפ״ט[ .קרית ספר,
שנה ז ,עמי .569—568

.MGWJ, 73, 1929, S. 303—306

Bibliographie [17
,IV ,EJ

1929,

עמ

,

.769—756

Bibliotheken [18
,EJ

תרצ״א

 ,IVעמי .775—769

.קרית ספר ,שנה ו ,עמי 258—249
תר״צ
N. 9—10, p. 11—15
,עתון עברי ,מצויר ,קאהיר ,שנה ב ,גליון 7
אלול תר״ץ ,עמי ] 2מוסף עברי ל׳ Illus-
.[tration Juive

 [30דברי הימים של האפיפיור פאולו
הרביעי)כ״י(
תרביץ ,שנה ב ,עמי .502—477 ,376—331
ועיין להלן ,מס׳  .135פרקים מן המבוא נדפסו
L'idea Sionistica, . I,
באיטלקית בעתון
 . . 1 9 3 1 ,יש גם תדפיס:
)La politica di Paulo I V (1555—1559
8°
..verso
gli ebrei. 18
p

 [31תקנות בית התלמוד תורה בוירונה

Druckwesen [21
,VI ,EJ

מקורות לתולדות החנוך ב י ש ר א ל  . . .ערוכים
בידי שמחה אסף ,כרך ב ,תל־אביב ,עמי קמא—
קסא.

עמי.81—391930,

Une source nouvelle pour l'his- [22
)toire des martyrs d'Ancóne (1556

Neue Dokumente über Salomo [32
Molcho

.REJ, 89, 1930, p. 360—380

Lezioni di saggezza politica al [23
Popolo politicamente giovane

.MGWJ, 75, 1931, S. 127—135.

Zur Encyclopaedia Judaica [33
.MGWJ, 75, 1931, S. 306

.L'idea Sionistica, I, 1930, N. 3, p. 12

Zur Pessach-Haggada [34

La gioia della crisi [24

.MGWJ, 75, S. 465—467

; L'idea Sionistica, I, N. 4—5, p. 6 — 7

.N. 6, p. 6—7
La responsabilità dei non revi- [25
sionisti

Relazione sul materiale archi- [35
vistico e bibliografico della Comunità Israelitica di Rodi

.L'idea Sionistica, I, N. 7, p. 10—11

L'idea sionistica, II, 1931, N. 4—5, p.
.17—19

קרית ספר ,שנה ז ,עמי ] .170—166למאמרו
של ר׳ אריה טויבר ״ישנים גם חרושים״ על
חמשה אינקונאבולים ועל דבריו בעניין הספרים
״לשון למודים״ ו״מאיר איוב״[.

I congressi della communità [36
—israelitiche italiane nei secoli XIV
XVI ed il Sinodo dei quattro paesi
in Polonia

 [26הערות

 [27תוך

כדי קריאה

.L'idea Sionistica, I, N. 11—12, p. 5—9
יש תדפיס 19 .עמ ,8° . ,

ו .מתי נסגר בית דפוסו של טוביה פואה
בסביוניטה .11 .מלואים ותקונים למאמרי ״שמות
המגיהים ובניהם במדורי תפלה ומחזורים״ ]עיין
מס׳  .[8ווו .גניבה ספרותית או טעות המד-
,
פיס? ]על פירוש חמש מגלות לדון יוסף ן
יחייא[ .1v .על זמן הדפוס של הספר ״שלום
אסתר״ ]עיין גם להלן ,מס  .[146 ,קרית ספר,
שגה ז ,עמ .282—275 ,

 [37תוך כדי קריאה
א .דפוס ריווא די טרינטו שנחשב למדומה
]נחלת אבות[ .ב .חפישו בספר ]על יב של
של שלמה על מסכת חולין ,קראקא שצ״ג—
שצ״ה[ .קרית ספר ,שנה ח ,עמי .129—126

 [38תקוני טעות והערות אחדות על רשי-
מת ״כתבי יד בקבלה וכו׳״
]יח[

כתבי

י ש ע י ה ו זנה

]מאת גרשם שלום ,ירושלים תר׳׳ץ[ .קריתספר,
שנה ח ,עמי .134

.MGWJ, 77, 1933, S. 384—385

L'influenza della lauda cristiana [52
sulla poesia liturgica ebraica Italiana del '300

] [39ביקורת
על :אפלטון? מתורגם מיוונית לעברית בשנים
עשר כרכים .כרך ראשון .המתרגמים שאזל
טשרניחובסקי ,א]ריה[ סימון ,י .א .הלר ,העורך
יוסף קלוזנר .ירושלים ,יהודה יונוביץ ,תרפ״ט־{.
קרית ספר ,שנה ח ,עמי .298—294

.La Nuova Italia, Firenze, 11, 1933

Nouveaux éclaircissements sur [53
la personnalité de Moïse dal Cas .tellazzoצייר יהודי בויניציאה.

 [40ר׳ משה ן׳ שושן ומדפיסי סביוניטה

.REJ, 94, 1933, p. 196—206

קרית ספר ,שנה ח ,עמי .519—513

למאמר ״ר׳ משה שושן״ ]מם׳][4054
.קרית ספר ,שנה י ,עמי 252

ת רצ״ ב

 [41עקבות הוויכוחים על האהבה בספ-
רות העברית והתרגום העברי הנדפס

הבדותה על דבר הספר ״מלחמות ה׳״ ]55
בענין המקוה מרוויגו
קרית ספר ,שגה י ,עמי .364—360

תרביץ ,שנה ג ,עמ .313—287 ,

] [56ביקורת

Da Costa Studies [42

עלJulius Guttmann, Die Philosophie :
des Judentum. . . Miinchen, E. Reinhardt, 1933].
Studi e Materiali di Storia delle Relig.ioni, Vol. IX, 1933, p. 112—115

.JQR, N. S. 22, 1932, p. 247—293

Un manoscritto sconosciuto [43
delle "adnotationes" al trattato
teologico-politico di Spinoza
.Quaderni di critica, I, 1932, p. 1—8

Problemi culturali [44

ת רצ״ ד

—L'idea Sionistica, II, 1932, N. 10
.11, p . 14—16

 [57ספרות המוסר והפילוסופיה בשירי
עמנואל הרומי

Spinoza e Pascal (Per il terzo [45
)centenario di Spinoza

תרביץ ,שנה ה ,עמי .340—324

Nouvel examen des trois Rela- [58
tions hébraïques sur les persécutions de 1096, suivi d'un fragment de version judéo-allemande
inédite de la première Relation

.L'idea Sionistica, III, 1932, N. 6—7

] [46ביקורת
על :פילון האלכסנדרוני .כתבי פילון האלכסנ־
ורוני? מתורגמים מיוונית לעברית .ספר ראשון:
על בריאת העולם .תרגם יצחק מן ,ערך בצרוף
מבוא והוספות משה שובה .ירושלים ,יהודה
יונוביץ ,תרצ״א[ .קרית ספר ,שנה ט ,עמי
.158—155

.REJ, 98, 1934, p. 113—156
delia, vita di Leone [59

Intorno

Ebreo
;Quaderni di critica, II, 1934

 [47שלמה קריסינטי

 [60סדור תפלה עם דינים בלע״ז ספרדי,
שאלוניקי שכ״ט

קרית ספר ,שנה ט ,עמ .506—505 ,
תוצ״ג

קרית ספר ,שנה יא ,עמי .134

 [48על ״היהודים באי רודוס״

 [61יעקב לומברוזו וה״חשק שלמה״
קרית ספר ,שנה יא ,עמ  .506-^99 ,יש גס
תדפיס.

הדואר ,שנה יב ,גליון כ ,עמי .333

 [49״יהדותו״ של שפינוזה

 [62ההשלים ריקאנטי את פירושו על
התורה ?

הדואר ,שנה יג ,עמי ,60 ,56 ,23—22 ,8—7
 .70—71נדפס גם ב  ,La Nuova Italiaמס :7 ,
L'ebraismo di Spinoza.

קרית ספר ,שנה יא ,עמי .530

Alcume osservazioni sulla poesia [50
religiosa ebraica in Puglia

 [63תקונים ומלואים למאמרו של בן־צבי
״מכתב קראי״)ציוןiv, 31—38) ,

Rivista degli studi orientali, 14, 1933,
.p. 68—82

ציון ,ספר ו ,עמי רכב—רכה

Note sur une Keroba d'Amitai [64
publiée par Davidson

Leo da Modena ueber die Sch- [51
"rift
"Kol Sachal

80—84

]יטז

.REJ, 98, 1934, p.

נפתלי

בד־מגחם

I dati biografici contenuti negli [65
scritti di Shelomoh Molco riesaminati alla luce di un nuovo do.cumento

Un cimelio maimonidiano nell' [76
Archivio della Comunità Israelitica di Verona
.La Bibliofilia, 38, 1936, p. 102—106

ביקורת[ ]77

Annuario di Studi Ebraici, Voi. I,
 . 2 0 4 — 1 8 3.1934,pיש גם תדפיס.

,על :מפתח המפתחות ,מאת שלמה שונמי
ירושלים תרצ״ו[La Bibliofilia, 38,1936, .
.p. 217—218

ת רצ״ה

 [66מאמר קצר על אלוה על האדם ואשרו,
חבר מאת ברוך שפינתה ומתורגם מהו-
לנדית על ידי ישעיהו בן יהודה ליב זנה
בצירוף מבוא והערות.

ת ר צ י׳ ז

 [78חליפת מכתבים בין ר  ,משה חאגיז
ור  ,שמשון מורפורגו בענין נחמיה חיון
וסיעתו)תע״ג—תע״ה(

תל-אביב תרצ״ה 248 ,[2] .עמי ) .8°כתבי ברוך
שפינתה ,הוצאת אברהם יוסף שטיבל( .מבוא:
עמי  ;72—5הערות :עמי .248—187

,

הועתק מכתב ידו של ר שמשון מורפורגו.
קבץ על יד ,סדרה חדשה ,ספר ב )יב( ,עמי
קנז—קצו .יש גם תדפיס.

La Grande Gomposition de [67
)Mai'monide (ha Hibbour ha Gadol

 [79לראשיתו של הדפום העברי בספרד

Cahiers Juifs, III, 1935, Tome 2,
)אינקונבול עברי ספרדי משנת רל״ו( .קרית
Civiltà
 .p. 25—36נדפס גם בתוךModer-:
ספר ,שנה יד ,עמ  .378—368 ,נדפס גם בתוך:
.na, V i l i , 1936, p. 182—197
,
La
חורב ,כרך ד ,חוב׳ ז—ח ,עמ ?67—57
 [68הערה
.
2
0
4
—
1
9
5.Bibliofilia,39, 1937, p
]על חידושי הרשב״א על מסכת שבועות ,לבוב
 [80לרשימת יערי בדבר ספרי דפוס על
תקמ״ה[ .קרית ספר ,שנה יב ,עמי .397

קלף בגנזי ששון

] [69ביקורת

)קרית ספר ,שנה יד ,עמי  389וכר( .קרית ספר,
שנה יד ,עמי .553

על :מבחר השירה העברית באיטליה ,יוצא
לאור על ידי חיים שירמן .הוצאת שוקן ,ברלין
תרצ׳יד[ .קרית ספר ,שגה יב ,עט .487—484 ,

] [81ביקורת
על :שרידים מ כ ת ב י  . . .ר׳ יוסף חמיץ .עם
הספר ״בליל ח מ י ץ ״  . . .עם הערות ומבוא מאת
נחמיה שמואל ליבאוויטש .ירושלים ,הוצאת
ספרים ״דרום״ ,תרצ״ז[.
העולם ,שנה כה ,תרצ״ז ,עמ .860 ,

 [70אבני בנין )תעודות לחקר רמח״ל
וחוגו(
ספר השנה ליהודי אמריקה ,תרצ״ה ,עמי —218
 ?225ספר ]ג[ ,תרצ״ח ,עמי .162—154

] [71ביקורת

Het Collegio Rabbinico van [82
Rhodos

על :המדפיסים בני שונצינו ,מאת א״מ הברמן.
וינה תרצ״ג[La Bibliofilia, 37, 1935, p. .
.180—179
תרצי׳ ו

Centraal blad, Amsterdam, 30 Sep.tember 1937, p. 2

|
תרצ״ ח

 [72אגרת המוסר לקלונימוס בן קלונימום

 [83אבני בנין לתולדות היהודים בוירונה

יוצאת לאור על פי כתב־יד יחידי שבספרית
הקהילה בטרייסטי .קבץ על יד ,סדרה חדשה,
ספר א )יא( ,עמ׳ צא—קי .יש גם תדפיס.

ציון ,שנה ג ,עמי  .169—123יש גם הדפסה
מיוחדת :א ב נ י ב נ י ן לתולדות היהודים
ב ו י ר ו ג ה  . . .בצרוף מבוא עברי ואיטלקי ,סיכום
ולוח השמות ב א י ט ל ק י ת  . . .ירושלים תרצ״ח.
חוברת א :וירונה של״ד—תס״ו,169—123 ,[4] .
 vinעמ .8° . ,

 [73תקנות של איסור שבת ויו״ט שתיקן
הגאון ר׳ משולם וייבש מקראקא
חורב ,כרך ב ,חוברת ב ,עמי .246—237

 [74על דבר החברה ״חדשים לבקרים״
במנטובה

 [84למאמרו של הרב אסף על קובץ תשו-
בותיו של ר״ע דאיינה

ציון ,שנה א ,עמי .94

 [75עוד על יחוסם של הועדים והקהלות
בפולין לארץ־ישראל

>קרית ספר ,שנה יד ,עמי  ?552—540שנה טו,
עמי .(129—113
קרית ספר ,שנה טו ,עמ .268—264 ,

ציון ,שנה א ,ענ.255—252 7

]כ[

ישעיהו זנה

כתבי
 [85דפוסים אחדים בלתי ידועים נזכרים
ברשימת ספרים בכתב יד מתחלת המאה
הי״ח

קרית ס פ ה שנה טו ,עמי  .369—368ועיין שם,
שנה כא ,תש״ד—תש״ה ,עמ  ,136 ,הערת נ׳
בךמנחם.
תרצי׳ ט

בצרוף מבוא ,סיכום ולוח ה ש מ ו ת  . . .חוברת
ב :וירונה רצ״ט—תי״ג .ירושלים תרצ״ט—
ת״ש ,[5] .קמו—קץ [1] ,עמי.8° .

 [94לתולדות קהילת בולונייה בתחילת
המאה הט״ז
 , X V I,HUCA,1941עמי לה—צח .יש גם
תדפיס.

The Philosophy and Theory of [95
Music in Judaeo-Arabic Literature

 [86אגרת הרמב״ם לשמואל ך תבון
עפ״י טופס בלתי ידוע הנמצא בארכיון
הקהילה
והערות יחד עם
מבואכ ת ב
עם נ
בוירונה ,
p. 511—572.

HUCA, 16, 1941, p. 251—319; 17,
: 1 9 4 3 — 1 9 4 2
.Eric Werner

תרביץ ,שנה י ,עמי  .332—309,154—135יש גם
תדפיס.

תש״ ב

 [87קול קורא מריג׳יו לתמיכת ישיבת
ירושלים )תנ״ח(

 [96אבני בנין לקורות היהודים באי-
טליה .תעודות ומחקרים המתיהסים אל
חוגו של רמח״ל ור״י למפרונטי

ציון ,שנה ד ,עמ .88—86 ,

 [88הספרות השדרי״ת וציורי ביהמ״ק
בדפוסים העבריים

חורב ,כרך ו ,חוב׳ יא—יב ,עמי  .114—76יש
גם תדפיס .ועיין :שמעון גינצבורג ,אבני בהו —
בצרון ,כרך ז ,תש״ג ,עמי  .212—205זנה חזר
והשיב על ביקורת שמתח עליו גינצבורג במא*
מר בשם ״קנאת רמח״ל״ )נמצא בעזבונו(.

קרית ספר ,שנה טז ,עמי  .137—134ועיין
שם ,עמי  ,139—137״תשובה לדברי י  ,זנה״
מאת אברהם יערי.

 [89טיולים ביבליוגרפיים

Expurgation of Hebrew Books [97
— the Work of Jewish Scholars; a
contribution to the History of the
censorship of Hebrew Books in
Italy in the sixteenth century

א .ספר ״גירושין״ .ב .ידי־כהן באיטליה.
ג .ידי־כהן אצל פרופם .ד .סמל דגים.
קרית ספר ,שנה טז ,עמ .390—382 ,

ת״ ש
-Bulletin of the New York Public Libra
 [90לביקורת הטכסט של פירוש רש״י על
 . 1 0 1 3 — 9 7 5.ry,XLVI, 1942, pיש גם
התורה
תדפיס 43 :עמי.8° .
 , X V,HUCA,1940עמ  ,לז—נו .יש גם
תדפיס.
תש״ ג

 [91למאמרו של ח׳ אלבעק ל׳חקר התלמוד

,

 [98לתולדות השבתאות באיטליה

)תרביץ ,שנה ט ,עמי .(178—163
ההד ,שנה יג ,חוב  ,י ,עמי כא—כב.

ספר היובל לכבוד פרופיסור אלכסנדר מארכס
במלאת ארבעים שנה לכהונתו בתור ספרן
ב י ש ר א ל  . . .בעריכת דוד פרענקיל ,ניו־יורק
תש״ג ,עמ .103—•89 ,

 [92טיולים ביבליוגרפיים
]על מאמריו של אברהם יערי :״ידי־כהן בדגלי
המדפיסים והמחברים העברים״; ״סימני־לויה
בדגלי המדפיסים והמחברים העברים״ — קרית
ספר ,שנה טז ,עמ .[511—501 ;269—259 ,
המאמר נדפס שנית ב־ Journal of Jewish
,1940,3—2.Bibliography,Vol. II, Nos
 . 2 9 — 8 2 .pיש גם תדפיס.

תש״ ד

An Unknown keroba of Yannai [99
199—220

18, 1944, p.

.HUCA,

Bibliotheca Historiographica [100
Hebraica
]ביקורת על :ספור דוד ה ר א ו ב נ י  . . .עם מבוא
והערות ערוך בידי א״ז אשכלי .ירושלים ת״ש[.
.JQR, 34 (1943—1944), p. 243—259

תש״א

 [93אבני בנין לתולדות היהודים בוירונה
)תעודות מתוך פנקסי קהל וירדנה(

תש״ה

קבץ על יד ,סדרה חדשה ,ספר ג )יג( ,חוברת
ב ,עמי קמג—קפג .יש גם הדפסה מיוחדת:
א ב נ י ב נ י ן לתולדות היהודים ב ו י ר ו נ ה . . .

The Schools of Shammai and [101
Hillel seen from within
]פא[

בן־מנחם

Louis Ginzberg jubilee wolume, english
section, New york 1945, p. 275—291

תש ״ ח

[ הועד הכללי באיטליה — אב לועד114
ארבע ארצות בפולין

The Second Psalm [102
HUGA, X I X , 1945—1946, p. 43—55

.689—617  עמי, תש״ח, ספר לב—לג,התקופה
.יש גם תדפיס

The Use of Rabbinic Literature [103
as Historical Sources

Leon Modena and the Da Costa [115
Circle in Amsterdam

JQR, N. S. 36, 1945—1946, p. 147—

. יש גם תדפיס.HUCA, 21, 1948, p. 1—28

Saadia-Literature

Traces of Hellenistic Thought [116
in Talmudic Literature

תש״ ו

Genesis 49, 25—26 [105
Journal of Biblical Literature L X V ,
.1946, p. 303—306

A Word of clarification [117

Sobre el autor del ms. num. [106
5477 de la Biblioteca nacional

(To Dr. Roth's note in the JQR, 39,
.217). JQR, 39, 1948—1949, p. 327

.Sefarad, VI, 1946, p. 380—381

[ פירורי ידיעות107

תש״ ט

פרקים ממסכת גירושים

1949,22,  יש גם תדפיס.כג—מד

.169
[104

JQR, N. S. 36, 1945—1946, p. 4 2 7 —
.434

Digest Lectures. I n : Hebrew Union
College-Jewish Institute of Religion.
Summer Institutes. 1948. Proceedings
of Rabbinical Institute Cincinnati New\
.York

118]

נפתלי

עמי.

,HUCA

Psalm eleven [119
Journal of Biblical Literature, 68, 1949,
p. 241—245

 קרית.[ ל״מערכת האלהות״,]על ״פירוש זולתי״
.73  עמי, שנה כג,ספר

Word and Meaning — Text [108
and Context
JQR, N. S. 37, 1946—1947, p. 3 0 7 —
.328

120] [ביקורת

תש״ ז

The Messianic Theme in the Pain- :על
ting of the Dura Synagogue, by Rachel
Wischnitzer, Chicago 1948]. American
Journal of Archeology, 1949, p. 230—
.233

[ איזהו הסיפור הקדום על גזירות1.09
תתנ״ו
.81—74 ,  עמ, שנה יב,ציון

The Paintings of the Dura Sy- [110
nagogue

ת ש ״י

 יש גם.HUCA, 20, 1947, p. 255—362
. עמי108 .תדפיס

— [ טיולים במקום שהמציאות והספר121
היסטוריה וביבליוגרפיה — נושקים זה
את זה

On Baer and His Philosophy [111
of Jewish History

ספר היובל לכבוד אלכסנדר מארכס למלאת לו
 עמי, נוירק תש״י, חלק עברי,שבעים שנה
. יש גם תדפיס.רט—רלה

Jewish Social Studies, 9, 1947, p. 61—
.80

Jewish Settlement in the West [112
Indies

A Hymn Against Heretics in [122
the Newly Discovered Scrolls

Publication of the American Jewish
Historical Society, 37, 1947, p. 353—
p
.367

,1951—1950,HUGA,23, Part One
. יש גם תדפיס. 3 1 3 — 2 7 5
ת ש י* א

The History of the Jews in [113
Italy

-[ תעודות על שדרי״ם אחדים באי123
טליה בתחילת המאה הי״ז

The History of the Jews of :]ביקורת על
Italy, by Cecil Roth, Philadelphia
1946]. JQR, 38, 1947—1948, p. 469—
.472

 עמי,( ספר ה )טו, סדרה חדשה,קבץ על יד
. יש גם תדפיס.קצה—ריח

[ ״סיבוב״ ר׳ אברהם לב אריה124
[כב

כתבי

ישעיהו זנה

ירושלים ,רבעון לחקר ירושלים ותולדותיה,
שנה ג ,עמי לח—מו.

על־פי כתב־יד והוסיף עליה מבואות ,ביאורים,
הערות ונספחים .מוסד ביאליק )דפוס גולו־
י ברג( ,ירושלים תשי״ד 230 ,[8] .עמי.8° .
)ספריה היסטוריוגראפיה מייסודה של החברה
־ הישראלית להיסטוריה ולאתנוגראפיה בעריכתם
של יצחק בער ובנציון דינור( .עיין למעלה,
מם .30 ,

Biblical criticism in the Middle [1.26
Ages

The newly discovered Bar Ko- [136
keba letters

Freedom and reason. S t u d i e s . . . in
memory of Morris Raphael Cohen.
Glencoe, 111. 1951, p. 438—446

.Proceedings,

 [125לקלסתר פניו של ר׳ יעקב צמח
קרית ספר ,שנה בז ,עמי  .106—97ועיין שם,
עמי  :110—107הערות אחדות למאמרו של
ד״ר זנה על ר  ,יעקב צמח ,מאת ג  ,שלום.
יש גם תדפיס.

75—108

p.

1954,

23,

Sigen in the Isaiah Scroll [137־The X
. Vêtus Testamentum, IV, 1954, p. 90—94

Final Verdict on the Scrolls? [127
Literature, 70,
.1951, p. 37—44
־

Biblical

of

תשט״ו

Journal

ביקורת[ ]138
על :עלי עי׳׳ן? מנחת דברים לשלמה זלמן שוקן
אחרי מלאות לו שבעים שנה ,ירושלים
תש״ח—תשי״ב[Jewish Social Studies, .
.XVII, 1955, p. 355—357

תשי״ב

 [128כותלי בית־הכנסת שבדורא־אירופוס
הכנוס העולמי למדעי היהדות ,קיץ תש״ז,
כרך א ,ירושלים ,עמי .382—378

תשט״ז

 [129שמונה מכתבים מפירארה מן המאה
הט״ז

 [139הד הטרגדיה של בר־כוכבא בהלכה
ובאגדה

ציון ,שנה יז ,עמי .156—148

בצרון ,שנה יז ,כרך לד ,עמ = 167—158 ,
מולד ,כרך טו ,תשי״ז ,עמי  ,130—124בשם:
סופו הטראגי של בר־כוכבא .הד הטרגדיה בה-
לכה ובאגדה.

A scrutiny of the charges of [130
'forgery against Maimonides
"Letter on resurrection" [by J.L. Tei cherבתוך :מלילה ,א,Proceedings .[1944 ,
.21, 1952, p. 101—117

Some Luzzato Manuscripts [140

 [131ר  ,שמואל ב״ר דוד מורו של ר׳ אשר
מלוניל

}על כתבי יד אחדים של רמח״ל[II ,SBB, .
 ,1956עמי  .159—156נכתב יחד עם מתתיהו
צבת.
ת שי״ ז

קרית ספר ,שנה כח ,עמ .416 ,

 [141מקומה של הקבלה בפעולת ההסתה
של הכנסיה במאה השבע־עשרה

ת שי״ ג

The Zodiac Theme in Anci- [132
ent Synagogues and in Hebrew
Printed Books

,

בצרון ,שנה יח ,כרך לו ,עמ .66—57 ;12—7

 [142מקום גדולתו של ר  ,ישראל איסרל
מ״שטראסבורג״

 , S B B ,1,1953עמי  .13—3עיין גם שם ,עמי
Post-Script... :82

ציון ,שנה כב ,עמי .243—242

 [143עוד למאמר הנ״ל ]של משה גושן־
גוטשטיין :עוללות לי״ג העיקרים בתר-
גום אלחריזי[

Notes on Signatures Found in [133
Hebrew Books
 , S B B ,1,1953עמי  .20—14נכתב יחד עם
Herbert C. Zafren.

תרביץ ,שנה כו ,עמי .337

Remarks on "Manual of Dis- [144
cipline", Gol. VI, 6—7

Book Lists through Three Cen- [134
turies

 , S B B ,1,עמ ;76 —55 ,
.19—3
ת ש י י׳ ד

1955

1957, p.
.405—408

 , M ,עמ׳

VII,

Testamentum,

תשי״ ח

 [145כינויי בית־הכנסת

 [135מפאוולו הרביעי עד פיוס החמישי

תרביץ ,שנה כז ,עמ .559—557 ,

כרוניקה עברית מן המאה השש עשרה .הוציאה

]פג[

Vetus

בן

נפתלי

מנחם

תשי״ט

תשכ״א

 [146ר  ,יצחק גרשון וספרו ״שלום אסתר״

 [152עוברים ושבים בביתו של רבי
אברהם רוויגו

 [147ענייני שבתי צבי בפנקסו של רבי
אברהם רוויגו

ספונות ,ספר ה = ספר זנה ,עמ  ,רעה—רצה.

קרית ספר ,שבה לד ,עמ  .136—135 ,ועיין
למעלה ,מם .27 ,

השלמות

ספונות ,ספר ג—ד = ספר שזר ,עמ  ,לט—סט.
יש גם תדפיס.

 [153מנהג האנדלוזים שהתגוררו בסי־
צילייא

 [148התוספתא בייחודה

Journal of jewish Bibliography, Vol.
.III, 1942, p. 84—89
] [154ביקורת
Heinz Pflaum: Die Idee der
Liebe. Leone Ebreo. Zwei Abhandlungen zur Philosophie der Renaissance
.MGWJ, 72, 1928, S. 433—436

חורב ,כרך יג ,עמי .70—61

Isaiah 53, 10—12 [149
Journal of Biblical Literature, 78
.1959, p. 335—342
ת ש״ כ

 [150דיונים על סגנוני הבניה של בתי־
כנסיות עתיקים
)בחמש המאות הראשונות למניין הרגיל(.
בצרון ,שנה כא ,כרך מב ,עמ .17—6 ,

בדפוס

Synagogue [155
The Interpreter's Dictionary of the
Bible, an Illustrated Encyclopedia,
.New York

 [151מקומה של ארץ־ישראל בקביעת
סגנונו של בית־הכנסת
)בחמש מאות הראשונות למניין הרגיל( .בצרון,
שנה כא ,כרך מב ,עמי .151—142

השתתף

בעריכה

 ,Hebrew Union College Annualכרך יט ) — (1946—1945כרך לא ).(I960
 ,Studies in Bibliography and Booklore, Gincinatiכרך א )סיון תשי״ג( — כרך ב )טבת תשי״ז(.

קיצורים :

EJ
Encyclopaedia Judaica.
HU CA Hebrew Union College Annual
7QÄ Jewish Quarterly Review.
MG W] Monatsschrift für Geschichte und
Wissenschaft des Judentunms.
REJ Revue des études Juives.
SBB Studies in Bibliography and
Booklore.

]כד[

כתבי

ישעיהו זנה

מפתח

המקצועות •

מקרא?

מגילות

גנוזות

149 137 127 126 122 119 105 102
תוספתא;

תלמוד

153 151 150 148 145 139 136 128 116 110 108 103 101 91 20
ספרות

ימי

הביניים:

מקורות

ומחקרים

א .שירה ופיוט .התקופה הקדומה
99 64 50
ב .שירה ופיוט .התקופה המאוחרת
57 52 16
ג .פרשנות וספרות הפילוסופיה
130 95 90 86 76 72 67 13 12 11 10
ד .תקופת הריניסאנס
100 65 59 53 41 32 14
ה .פילוסופיה מודרנית .שפינוזה ,אוריאל דה־קוסטה
115 66 51 49 45 43 42 6 5 3 2 1
ו .היסטוריה יהודית
131 129 125 124 123 118 114 113 112 111 109 98 96 94 93 87 83 78 75 74 73 70 58 36 31 30 22 4
153 152 147 142 141 135
ביבליוגראפיה

עברית

146 140 134 133 121 107 97 92 89 88 85 79 68 62 61 60 55 54 47 40 37 35 27 21 19 18 17 9 8 7
ביקורת־ספרים

והערות

144 143 138 132 120 117 113 106 104 84 81 80 77 71 69 63 56 48 46 39 38 34 33 29 28 26 5 3 2
פובליציסטיקה
82 44 25 24 23 15

• סדר המקצועות נקבע בידי פרופי י  ,זנה ז׳׳ל ,ברשימה קצרה של פרסומיו שהכין בסוף ימיו.

]כה[

יצחק

לוחות־האבן

ב ן ־ צ בי

מבית־הכנסת הקדום בקאי־פנג־פו

מאמר זה יעסוק בפרק היסטורי של שבט בידח ,בישוב היהודי הקדמץ בסץ ,ולא בעדות
היהודיות אשר באו מן המזרח ,מהודו ומעירק ,ולא במהגרים האירופים אשר הגיעו לכאן
מרוסיה ומגרמניה בימי מלחמות העולם .הללו התיישבו בעיקר בשנחאי ובהונג״קונג ,ועתה
אף הם עקרו מסין ורובם עלו לארץ .מן העדה עתיקת״הימים שרדו בסין בשנת  1942שבע
משפחות אשר שמרו בלבם זכר עמום ממוצאם היהודי.
הכתבות העתיקות החרותות על לוחות אבן בבית״הכנסת שבקאי-פנג-פו ,המתפרסמות
בתרגום עברי במאמר זה ,תורגמו ללשונות לועזיות־ לאנגלית ,לגרמנית ולצרפתית-ובעב-
רית לא ניתנה אלא תמציתן להלן תפורסמנה בתרגום עברי שנעשה בידי הסופר א  ,ראובני
מן התרגום האנגלי .2הסינולוג דניאל לסלי מהאוניברסיטה העברית בדק את הכתיב והתרגום
מתוך השוואה למקור ,והוסיף הערות לשוניות משלו.
לוחות האבן הללו נמכרו בשעתו ,על-ידי צאצאיהם הירודים של יהודי קאי-פנג-פו
)לאחר שמקדשם נחרב ,לפני כמאה שנה בשיטפון הנהר הצהוב ונעשה גל אבנים( ,למשלחת
המיסיונרית הקבאדית בקאי-פנג-פו ולמוסדות אחרים .חלק מהכתבות ,הספרים וכתבי״
היד נמצא בגנזי בית המדרש לרבנים בסינסינטי ) (Hebrew Union Collegeורובו ככולו
של החומר נתפרסם על-ידי וויליאם ציארלם וייט ,בישוף הונאן ,ואחר״כך פרופיסור
למדעי סין באוניברסיטת טורונטו .2
ארבע הכתבות הגדולות היו שקועות בתוך כותלי הבנין של בית הכנסת העתיק)מלבדן
היו עוד כמה כתבות קטנות( ,כולן כתובות בלשון סינית קדומה ומכילות בקרבן קיצור
קורותיה של הקהילה ,מנהגיה והשקפת עולמה המיוחדת לה ואת המסורת שבעל־פה׳
כפי שנשארה אז בזכרונם של בני העדה; את הכתבות אנו מפרסמים כאן במילואן.
בית הכנסת נחרב פעמיים ,בעיקר בגלל שטפונות מי הנהר הצהוב ,אשר עברו על העיר
הזאת .הוא שוקם ושוב נחרב ,וחזר ושוקם עד שנחרב לגמרי מבלי הקים .היהודים שקעו בבע-
רות ובדלות .הסיגים קראו להם -מנקרי גיד  ("T'iao-chin Chiao")*wwלפי שהיו זהירים
במצווה זו .הם עצמם בחרו בשם " ,"Chiao Ching Chiaoשפירושו -הדת המלמדת את
הכתבים׳ .-לא היה להם מנהיג ומדריך ובמשך הזמן התערבו ונטמעו בסינים ולא הצליחו
להחזיק במסורת ולחנך את בניהם לתורה.
 1״היהודים בסיגים״ מאת ש  ,ם׳ פערלמאן )נדפס בסוף ספרו ״הסינים״ ,לונדון תרע״א( ,נותן מושג
כללי על העדה הזאת ועל מקורה וקורותיה .המחקרים האחרים כתובים אנגלית ,גרמנית ,צרפתית
ורוסית .ר׳ הביבליוגרפיה של רודולף לונטהאל הגז׳ להלן ,הע׳ .3
William Charles White: Chinese Jews, Toronto 1942. I. Historical, II, Inscriptional
2
 .III. Genealogicalשלושה הכרכים של הספר הם יקרי המציאות ובקושי הצלחתי להשיגם .תעתיק
משתי כתבות בגודלן הטבעי ,המציא לי בטובו ידידי מר יוסף בוכהאלטר ,סגן מפקד בצי האמריקאי.
.הוא עשה שנים אחדות בסין ,ביקר בקאי־פ׳נג־פ׳ו ,והזמין את התעתיקים מידי מלומד סיגי בשנת 1946
שמורים ?תה במכון בן־צבי
.התעתיקים

יצחק

בן־צבי
א

אימתי החלו היהודים בעולם לעמוד בקשרים עם כינא״סין ,מאימתי הכירו ארץ מרוחקת
זו ומתי היתה ראשית התיישבותם בה? שתי ידיעות על כך יש בלוחות ,אך הן שונות ,סותרות -
או משלימות זו את זו :בכתובת הראשונה ,משנת  ,1489מסופר על בניינו של בית הכנסת בימי
 . ( S u n g ,עדה יהודית זו מנתה בשנת  1050שבעים
960
ס ו נ ג ) 1 2 2 7
משפחה .מנוסח הכתובת מוכח ,שיהודים נמצאו בסין קודם לכן .לעומת זאת הכתובת משנת
 1689מיחסת את בואם של היהודים לסין לתקופה הרבה יותר קדומה  -לתקופת שושלת
חאן) 206לפנה״ס ־  221לספה״נ( ,כלומר בשלהי ימי בית שני )החשמונאים ובית הורדוס(
ובתקופת המשנה .אכן ,ידוע הדבר שהמשי מסין הובא לרומא כבר בימי אבגוסטוס קיסר
)מלך משנת  27לפנה״ס עד  14לספה״ג( ,ושהסחר היבשתי בין סין ובין מלכי הסילווקים היה
קיים אף לפני זה ־ לאחר חדירתו של אלכסנדר מוקדון להודו) 326/7לפנה׳-ס(.
לדעת לוינטהאל 3הגיעו כנראה המהגרים הראשונים אל החוף הדרומי של סין בלבד
)בודדים שאי אפשר לזהותם( ,במאה התשיעית או העשירית ,בדרך האוקינוס ההודי)הערבי(.
הם באו מפרס או מהודו בחברתם של הסוחרים המוסלמים בעלי היזמה ,ודיברו ביניהם
פרסית חדשה) ,Lingua Francaשהיתה משמשת שפת דיבור במזרח הקרוב והרחוק כאחד(•
לאחר זמן נתבקשו היהודים על-ידי הקיסר משושלת  Sungלבוא לקייפנג) (K'ai-fêngבמחוז
הונן) ,(Honanששימשה אז בירת המדינה .הם הגישו לו תשורה ,בדים שהובאו מן החוץ,
כנראה בדי כותנה .ציי״סו״הו )ho־ (Chi-Ssuמאוניברסיטת ינצ׳ינג) (Yenchingמניח ,שהם
הוזמנו בגלל ידיעתם בייצור בדים אלה ,וכן בצביעתם והדפסת דוגמאות צבעוניות .יש כמה
נימוקים המחזקים הנחה זו ,אך אץ בידינו כל מסמכים לאישורה.
הקשרים הבינלאומיים הנרחבים של הסינים בתקופת שלטונם של בתי  Sungו״ ,Yüan
הוגבלו מאד ,עקב שלטון זרים במדינה .אולם במשטרם של מלכי  ,Mingשהיו יותר עצ-
מאיים ,חלה הקלה .השפל ביחסים עם מדינות זרות גרם לכך שהמיעוט היהודי נשאר תקוע
כאניה טרופה בלב ים .קמעא-קמעא נטמעו בקרב הסינים ושכיניהם המוסלמים ,אשר היי
להם עמם כל הזמן קשרים ויחסי קירבה .קשריהם עם בני דתם בחוץ לארץ נפסקו ,וכך
איבדו כליל את מסורתם Kai-feng^ .נשארו עד היום עקבות של מהגרים קדומים אלה ,אך
כל עקבות נימחו במקומות כגון ) Nanking, Ning Po, Canton, Ch'uan Chouבערבית:
זייתון( ) Luyang, Pien Liang = Yang Chouיאנג צ׳ן או וויי-יאנג זהה עם קאי״פנג״פו(,
שבהם היו קיימים ישובים יהודיים בימים ההם .היהודים הסיגים הקדומים היוו קבוצה
בעלת גוון מיוחד בין המיעוטים הרב״גווניים הזרים בסין.
אין ספק ,שקשרי היהודים עם סין הם קדומים מאד .פרס והארצות אשר ממזרח לה סחרו
עם סין מאז ומקדם ,וגולי ישראל ויהודה ,אשר הוגלו על״ידי מלכי אשור ובבל היו פזורים
,
בארצות המזרח התיכון והשתתפו במשא״ומתן זה .אף״על־פי־כן אין יסוד לסברתו של ר
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.The Early Jews in China: A Supplementary Bibliography, pp. 353—4

נל[

ל ו ח ו ת ־ ה אבן מ ב י ת ־ ה כ נ ס ת ה ק ד ו ם ב ק א י ־ פ נ ג ־ פ ו
מנשה בן ישראל ואחרים ,כי -ארץ סינים׳)-ישעיה מט ,יב( היא כינא ,זו שאנו קוראים לה היום
בעברית ׳-סיך* .עובדה היא כי ה׳יסינים׳ -מעולם לא קראו לארצם בשם זה או בדומה לו.
שמה בפי המונגולים ,מצפון וממערב לסין ,היה קאטאי או חיאטאי ,על שם שבט מונגולי,
שישב על גבולה ,וכך שמה עד היום באסיה)ברוסית  -קיטאי( .לעומת זאת נתקבל במערב 5
שם שמקורו ,כנראה ,בשמו של בית המלוכה צין ,אשר איחד את הארץ במאה השלישית
לספה׳-נ והתקיים כ~ 150שנה ) .(420-265מובן מאליו ,שבשפות שונות השתנה ביטויו:
ציינה-באיטלקית ובהיספאנית ,צ׳יינה-באנגלית ,שין-בצרפתית ,סין-בעברית וכיר-ב.
פיזורם של ישראל בארצות שונות ,ובכללן ארצות המזרח התיכון ,כבר נזכר בישעיהו
)יא ,יא( :׳-והיה ביום ההוא יוסיף ה׳ שנית ידו לקנות את שאר עמו אשר ישאר מאשור
וממצרים ומפתרוס ומכוש ומעילם ומשנער ומחמת ומאיי הים״ .על שיעור פיזורם של ישראל
בממלכה הפרסית למדים אגו ממגילת אסתר .אחשורוש מלך ׳-מהדו ועד כוש שבע ועשרים
ומאה מדינה׳)-א ,א( ,ומרדכי שלח ׳-ספרים אל כ ל היהודים אל שבע ועשרים ומאה מדינה
מלכות אחשורוש׳)-ט ,ל(.
באיזו שפה דיברו היהודים בעת ההיא :ארמית ,פרסית או עברית? אף זה רמוז במגילה
)ח ,ט( :״ויכתב כ כ ל אשר צוה מרדכי אל היהודים ...אשר מהודו ועד כוש ...מדינה ומדינה
ככתבה ועם ועם כלשונו ואל היהודים ככתבם וכלשונם .-מכאן שהיהודים השתמשו בכתב
העברי העתיק ,בדעץ ,ולא בכתב הארמי ,שהיה משותף לכמה עמים.
לעומת זאת אנו מוצאים בתלמוד הבבלי שכבר אז הותר לקרוא את המגילה בלשונות
אחרות ׳-גיפטית ,עברית ,עילמית ,מדית ,יונית...׳)-מגילה יח ,א(; כן גם ב׳-מפעלות השליחים׳
נזכרו עולי רגל יהודים ומתיהדים מהארצות שלהם ,שהם מדברים בלשונות ארצותיהם ואינם
מבינים עברית .בין הלשונות של עולי״רגל אלה נזכרו :׳-שפת פרס ומדי ועילם ,יושבי ארם
נהרים ויהודה ,וקפדוקיא פונטוס ואסיא ,פרוגיא ופמפוליא - ,מצרים וחבל לוב על-יד קורעי
וגרים ויהודים הבאים מרומי ,גם שפת כרתי וערב אשר אנחנו ללשונותינו שמעים אותם וכר׳-
)מפעלות השליחים ב .(11-9 ,נמצאנו למדים שבסוף ימי הבית השני היו שגורות בפי היהודים
שפות ארצות מגוריהן ,פרסית ומדית ,שהיו מדוברות באסיה התיכונה ועד גבולות סין.
ברם ,שם הארץ הזאת בפי הרומאים וביזנטים הוא לא סין אלא  .Seresבשם זה נודע גם
המשי המובא משם ,ומוצאו של השם בלי ספק מפרסית .והנה ,ידוע שהיהודים נטלו חלק
חשוב במסחר המשי ,הם השתתפו גם בשיירות שהיו יוצאות לסין בתקופת התלמוד ,ויהודים
6
מנו עם המומחים למשי או לשיראין מסין.
4
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 5אולי דרך מאלאיה ,כפי שמשער מ׳ פערעלמן בספרו הנ״ל.
מקוד .ישראל ,פרק ו ,אות כה
זכר לדבר יש למצוא בתלמוד ובמדרשים ואף בתרגומים המתיחסים לאותה תקופה .במסכת סוטה
)מח ,ב( נאמר ,דרך משל ,אמר רבי אמי :״משחרב בית ראשון בטלה שירא פרנדא וזכוכית לבנה.
תניא גמי הכי :משחרב מקדש ראשון — בטלה שירא פרנדא וכר״ .במס׳ שבת הדבר מפורש יותר:
״שיירא פרנדא קרינן ליה .מתיבי ,השיראים והכלך והסיריקון חייבין בציצית״ .רש״י מפרש שיראים —
מעיל העשוי מעיקר המשי; סיריקון — עשוי מן המשי הרך ,המופצל ומצוי במשי וקורין לו במקומנו
יד״ש )שבת כ ,ב( .״במקומנו״ ,ידוע שהוא לשון בגי הכפרים .וקשה לברר מילה זאת ככתבה וכלשונה.
במנחות )לט ,ב( מפרש רש״י :״סריקין ,פי  ,מעיל עשוי מנעורת של משי ,ואולי הוא זעטש מלשון

]לא[

ל ו ח ו ת ־ ה אבן מ ב י ת ־ ה כ נ ס ת הקדום ב ק א י ־ פ נ ג ־ פ ו
צארלס וייט כותב על דרכי המסחר במשי זה ,שהיה בא אך ורק מסין .בין סין ובץ הקיס-
רות הרומאית ,התפתח מסחר גדול במשך מאות שנים עד שאירופה השיגה ,במאה הט׳-ז בערך,
את תולעת המשי .המשי היה מובא מסין ביבשה בשיירות ,דרך אסיה כולה .השיירות היו
עוברות את קאךצג ,סו״צו ואן הסי-צו קשגאר ,בדרך סמרקנד או בדרך בלך והגיעו
לסלבקיה אשר על החידקל ,למטה מבגדאד ,ובאו לאנטיוכיה ,ומשם  -ל כ ל חלקי הקיסרות
הרומאית .7
דרך שניה היתה דרך ים~סוף ,המפרץ הפרסי וים הודו ,ובה הלכו בתקופה יותר מאוחרת
גרמו לכך השינויים שחלו בטבע ובמדיניות :ייבושו של כ ל המחוז ,שגרם להערמת החולות
ולקילקולן של הדרכים ,והתמורות הפוליטיות .יש להדגיש ,שבכל המקורות הסיניים שהגיעו
אלינו צויין שהיהודים באו מהודו ,ויש איפוא להניח שבתקופה ידועה הגיעו מפרס גם דרך
ים הודו .ברור הדבר ,שליהודים היה חלק נכבד במסחר זה ,בשיירות שביבשה ובסחר
הימי ,ואז נוצר המגע הראשון בין היהודים לסין.
עיון בחומר הנמצא ברשותנו מראה ,שאכן היו ליהודים קשרים עם סין לפני ששושלת סונג
עלתה לשלטון .ושתי תקופות היו :האחרונה מפרס  -תחילתה במאות השמינית והתשיעית -
עם הכיבוש הערבי והשלטת האיסלאם בפרס .ולפני כן בתקופה הרומית״הביזאנטית ,זי
שהחלה בימי בית שני; -יתכן ,שתחילתה היתה ,כאמור ,בימי גלויות אשור ובבל .אז נוצר מגעם
הראשון של יהודים עם הודו ,וכן בין סוריה וארץ-ישראל לסין ,כפי שנבאר להלן .הגירה
יהודית ראשונה זו היא הנזכרת בכתובת המזכירה את שושלת האן .ההגירות המאוחרות בוצעו
דרך פרס ,בייחוד במאה השמינית והתשיעית ,שבהן נמצאו יהודים דוברי פרסית שהשאירו
עקבות בכתובות בדרך השיירות ,הם שהניחו יסוד ליישוב היהודי הקדמץ בסין והטביעו
עליו חותמם לדורות רבים.
בחפירות שגעשו במחוז הונאן מחוץ לקאי״פנג״פו ובסמוך לה ,בדרך מונגוליה הסינית
שבה היו שיירות עוברות מפרס לסין)עי׳ מפה( נתגלו כמה דברים המסייעים לדעה זו:
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אוסשום ,וזה הרוע שמנערין מן המשי״ .ועיין גם דף לז ,א ד״ה נעורת .אביא עוד
זריקה ר״ל
דוגמה :״תכך דשיראי״ )שבת צ ,א( ,מפרש רשי׳י :״מקק דספרי ,תכך דשיראי — כל אלו תולעין הן.
וחלוקין בשמותיהם״ .וכן גם בתרגום יהונתן ליחזקאל כז ,יט :״ודן ויון מאוזל בעזבוניך נתנו״,
תרגם :״ודן ויון בשירין סחורתך״.
על ערכו העצום של המסחר הבירלאומי במשי של סין! ועל שיירות המסחר שקשרו את סוריה וארץ
ישראל עם סין ,ראה גם ספרה של הגב׳ נ׳ פיגולבסקאיא ,ביזנטיה בדרכיה להודוBH3a1ro1H :
 nyi-ax b Hhahioבפרק על ״אסיה התיכונה והמסחר במשי״)עמי  195ואילך( כותבת היא שבביזאנטיה
לא ידעו משי מהו עד שפרסי אחד הביא ביצי תולעת משי)מוסתרים בתוך מטהו( וגילה סוד גידולן
בעלי תות .לפי מקור אחר הובאו תולעות המשי על־ידי שגי כמרים מארץ סרינדה )בשנת .(554—550
תיאופן הביזאנטי קורא לארץ גידול התובעים ארץ ה״סריס״ ,פרוקופיוס קורא לה סרינדה ,ומזכיר,
שהמשי הובא מהודו .הגב  ,פיגולבסקאיא סוברת ,ששני השמות אינם אלא אחד .בימי הביניים עד
קולומבוס ועד בכלל ,קראו בשם הודו את כל ארצות המזרח הרחוק .אכן רוב החוקרים שבדורות
האחרונים קובעים ,שהשם סרים )) (Seresהיא גם סרינדה הנזכרת( חל על סיךכינא .כאן המקום
להעיר ,שהמילה הרוסית ציסונצ׳א " "HecyHnaשפירושה משי היולי ,אשר לא עלה עליו צבע— ,
היא סינית.

]לג[

יצחק

ב ן ־ צ בי

א( בגניזת טוךהואנג) (Tun Huangנמצא דף של סליחות )ר׳ תצלום( שפול פליו
) ,(Paul Pelliotחוקר צרפתי גילה אותו .פ׳ ברגר ומי שוואב קובעים זמנו במאה השמינית.
מוצאו של הנייר מסין)הארץ היחידה בה היתה אז תוצרת נייר(׳ ומכאן שכבר באותה תקופה
נמצאו בסין יהודים מפרס.
ב( חמש עשרה שגה אחרי גילוי התעודה הקודמת•־-גילה סיר אוריל (Sir Aurel Stein^oo
בדנדן אויליק בתורכסתאן הסינית בדרך-השיירות הצפונית ,מכתב עסקים פרסי כתוב בכתב
עברי מרובע שפרופ׳ מרגליות קבע את זמנו לשנת .8 708
ג( כתובת עתיקה ,כנראה משנת ' 1064לשטרות) 753לספה״ג( ,חצובה בסלע׳ בכתב
עברי ובלשון פרסית ,נתגלתה לפני שלוש שנים בטאנג־אי אזאו ,בדרך השיירות באפגניסתאן,
בין היראת ובין כאבול .מקום זה היה תחנת מעבר לשיירות שיצאו לאסיה התיכונה ולסין.
וויב׳הנינג ,שפירסםאתהכתובת* ,קובע את זמנה בראשית תקופת שלטונם של העבאסיים
בפרס)תחילתו בשנת  747לספה״נ(.
מציאות יותר מפתיעות נתגלו בדרך השיירות הניל מתקופה הרבה יותר קדומה .כוונתי
לשלוש כתבות חרותות על שלוש אבנים שנמצאו בלו״יאנג) ,(Lo Yangמחוז הונאן ,סמוך
לקאי״פנג־פו ,אשר פריבוסט ג׳ורג׳ פיענחן ופירסמן )ר  ,תצלום(  .!0הוא מעלה השערה
שזמנן של הכתבות היא המאה השניה לספה״נ ,עת שלטונה של שושלת בית האן ,ושסוחרים
יהודים מסוריה או מארץ־ישראל רשמו את הכתובת בדרכם לסין .הוא סבר ,שהן כתובות
בכתב עברי-תדמורי .אולם הנינג ,המומחה לפרסית קדומה ,קובע שהכתב הוא כארושתי
) (Kharosthiשהשתמשו בו בצפוךמערבה של הודו בראשית ימי הנצרות״.
זוהי גם דעתו הברורה של חוקר הא״ב דוד דירינגר מקמברידג׳ )במכתבו אלי(
אלן גודבי מביא דוגמאות רבות להוכחת קדמות הקשר שהיה ליהודים עם סין ,לפני
חדירתה של הנצרות הנסטוריאנית  .!2כל אלה מחזקים את דברי הכתובת היהודית
משנת  ,1684האומרת שראשית יישובם של היהודים בסין היה בימי שושלת ״האך.

זייט ,שם ,עמי

.139
8
I Azae inscription, by W. B. Henning, reprint from the BSOAS,־The Tang
9
.1957, pp. 335—342
.Prévost Georges, "Les Inscriptions Sémitiques de Loyang", Peking 1926, pp. 176—7 10
הכתבות נמצאות במוזיאון הממשלתי בפקינג.
 11בכתובת נמצאת המילה ״וויהארא״ שפי  ,מנזר הודי ,ולכן אין להניח שהכתובת היא יהודית ,אך מצד
האחר ,יש בהן בכתבות אלו להוכיח על קדמות המסחר בין הודו לסין.
 12ע׳׳ במאמרו של Allen H. Godbey, From Persia to China :בספרו של וייט,Chinese Jews ,
כרך א ,עמ .136 ,
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ל ו ח ו ת ־ ה אבן מ ב י ת ־ ה כ נ ס ת הקדום ב ק א י ־ פ נ ג ־ פ ו
ב
הקהילה הקדומה שבקאי״פנג־פו עמדה בפני כוחות ההרס יותר משאר הקהילות .אחד
הגורמים החיוביים היה בית הכנסת או המקדש הקדמון ,שריכז סביביו את שרידי הקהילה
העתיקה .אך גם הוא נחרב באמצע המאה הקודמת .בית כנסת זה נבנה ,לפי האמור בכתבות,
בשנת  1163לספה-נ ונחרב ותוקן פעמים אחדות .בשנת ת-ב ) (1642נחרב וחזר ונבנה בשנת
תי-ג) .(1653בפעם האחרונה נסחף בשטפון הנהר ולא שוקם ,ואבניו פוזרו ואף נמכרו על-ידי
השרידים הירודים של צאצאי העדה.
ארבע אבני מצבה ועליהן חמש כתבות גדולות ,כתובות סינית ,ניצלו ,והן מן השנים '1489
) 1663 ,1512פנים ואחור( .1679 ,הגיעו לידינו גם עוד כתבות קצרות ,גם אלו כמעט כולן
כתובות סינית ורק אחדות מהן עברית ,בכתב מרובע הרגיל .רובן ככולן תתפרסמנה בסופו
של מאמר זה.
חבל שהמצבות אינן נותנות תמונה מלאה מחייהם הפנימיים .הכתבות נועדו.בעיקר לא
ליהודי סין אלא לשלטונות ולמבקרים זרים .את הידיעות הללו יש להשלים ,איפוא ,מתוך
שרידי כתבי״היד והפנקס המכיל רשימת השמות הנמצאים בגנזי Hebrew Union College
בסינסינטי ובמוזיאונים אחרים.
ערכן של הכתבות הללו הוא כפול ,הן נותנות תמונה בהירה לא רק מחייהם ודברי ימיהם
של היהודים בסין ,אלא גם מלמדות על השקפת עולמם הדתי והפילוסופי במשך התקופה
הארוכה של שבתם בקרב הסביבה הסינית ,כשהם מבודדים ומנותקים מאחיהם אשר בשאר
ארצות תבל .אנו נמצאים למדים גם כן שצאצאי היהודים באו מהודו ,או יותר נכון דרך
הודו ,מן המערב ,כלומר מהארצות אשר מערבה להודו ,כגון פרם ובבל; הם נפוצו
במקומות שונים ברחבי מדינה זו )ר׳ רשימת המקומות בסוף המאמר(; מהם היו
איכרים העובדים שדותיהם במחוזות כפריים; בעלי מלאכה ,סוחרים ובעלי עסקים ,ומהם
שהתערו בסין במידה כזו ,עד שהגיעו למשרות ולכהוגות חשובות בצבא ובחיים האזרחיים
והיו לפקידים ,רופאים וקציני צבא גבוהים דורות רבים היו יהודי סין שומרי מצווה ונאמנים
למסורת אבות.והתפארו ב-יראת שמים -שלהם .הם קיימו בהקפדה את מנהגי אבותיהם
וחינכו את בניהם ברוחם.
הסתגלותם של יהודי סין לסביבתם הקונפוציאנית ,מתבטאת גם בכך ששמות האלקות
אלהים -או -אדוני ,-אין להם זכר בכתבות ובמקום זה הם אומרים -שמים .-ואף״על״פישכינוי זה הוא יהודי מקורי)-שם שמים- ,-יראת שמים- ,-אגלחך לשמים ,(-הרי אינו מבליט
13

על יהודי סין בקאי־־פנג־פו ובכפרים שבסביבות העיר ,קיבלתי עדויות מפי מר יוסף בוכהאלטר ומר
פייר זיילבר ,שגריר צרפת בישראל לשעבר ,שביקרו במקומות אלה .מר בוכהאלטר הזדמן בשנת 1946
בקאי־פנג־פו עם שנים מצאצאיהם של יהודי סין המקומיים ,אחד היה מורה־דרך והשני סגנו של מושל
העיר .ידידי מר פייר זיילבר ,פגש בשנת  1938בסביבות קאי־פנג־פו יהודים מקומיים ,שעסקו בחקלאות
ובהובלה בגמלים .הם קראו לעצמם לא ״יהודים סינים״ אלא ״סינים יהודים״ או ״סינים בני ישראל״
והיו דומים מאד לסינים מוסלמים ,רק נבדלים מהם באמונתם היהודית וגם בשמותיהם .היו להם
שמות עבריים ,אך בצורה מקוצרת ,לי — במקום לוי ,מו — במקום משה .אולם ,מאז קום הרפובליקה
העממית לא הגיעו אלינו שום ידיעות על גורלם של שרידי העדה היהודית הנידחת הזאת.

]לה[

ל ו ח ו ת ־ ה אבן מ ב י ת ־ ה כ נ ס ת הקדום ב ק א י ־ פ נ ג ־ פ ו
כ ל כך את ה״מונותיאיזם״ ,שהוא מושג זר לתורת קובפוציוס .כן אין הם אומרים ״תורה״ אלא
״דרך״ ,שהוא מושג מקובל בלשון הסינית ,ואולי יש בזה משום רמז ל״דרכיה דרכי בעם וכל
נתיבותיה שלום״ .וכל כך למה? כנראה כדי לסבר את אזנם של הסינים ויחד עם זה לקדם
פני הסכנה  -האשמה מצד הקונפוציאנים ,שהם ,היהודים ,פוגעים במדינה ובדת השלטת בה.
הם משתדלים לשכנע את הסינים ,שאין בתורת ישראל שמץ דבר המתנגד לתורת סץ ,דהיינו
תורת קונפוציוס ,בודהא או ׳לאו-טסה  , ,ואין סתירה ביניהם .הם נותנים ביאור רציונאליסטי
ל כ ל המצוות שבתורה ,כגון מנוחת יום השביעי)השם שבת לא נזכר בפירוש( ,הילכות הצום,
האוכל והטהרהן מדגישים הם במיוחד את מצוות כיבוד אב ואם ,את מצוות ״והדרת פני זקן״
וכדומה ,מצוות שיש להם אחיזה ושורש גם במסורת הסיבים ובמנהגיהם .הם מזכירים את איסור
עשית פסלים ובמות ,אולם מבליעים בנעימה את העיקר המונותיאסטי  -אחדות הבורא,
אמונה שלא החזיקו בה הסינים.
באבני המצבה של בית הכנסת בקאי-פנג״פו אין נזכרים אלא חמשה חומשי התורה,
אולם בחומר הרב שנרכש בשעתו על-ידי המיסיון ועל-ידי מוסדות המחקר ואנשים פרטיים
)ואשר הובא בספרו של וייט( ,נכללו גם קטעים כתובים עברית מסידורי תפילה ,כגון קידוש,
קדיש ,יעלה ויבוא ,ברכת המזון ,קטעים מהגדה של פסח וכיוצא בזה ,והבאות מנביאים
ומכתובים וכן מתפילות ופיוטים לשבת ,לפורים ,ליום כיפור ולראש חודש ,ואף מובאות
מהתלמוד ומהספרות הרבנית שלאחריה .מכאן ראייה ,שנוסף על השכבה הקדומה בקרב
 4הודי סין ,מימי שיירות המסחר בץ סין ובין פרם הקדומה וביזאנטיה שמלפני האסילאם,
הרי עיקר הישוב העתיק ,ששרידיו עדיין קיימים ,שייך לגל הגירה יותר מאוחר ,זה שבא
מפרס בתקופה שלאחר האיסלאם ,אם בבת אחת אם גלים-גלים .השפעת הנוסח וצורת
הפולחן הבבלי״הפרסי ניכרת היטב בכתבים העבריים שנשארו לפליטה ושכונסו בכרך
השני) (inscriptionalובשלישי) (Genealogicalשל וייט .בין הכתבים נמצא ספר תורה עם
קולופון משנת שפ״ב־־שפ״ו) (1626-1622כתוב עברית שלובה במבטאים פרסיים״ ,מכאן
שמוצאו של הסופר היה מפרס .וזה נוסחו:
1

5

דר במדינת באול בץ ליגנן שהר כודאי אזמד
אסמאן תורה פוגא׳ה שה פרשה המה ישראל
סוחון אמן ניושת אול תורה צולי אלף תשעה
מאה שלשים שלש מאהי אב הדא בשבא שלש
רוזי.־ .ניושת תורה תאמן צלי אלף תשעה מאה
שלשים שבע מאהי אייר ערבעה בשבא עשר שני
רוזי • מרינו רבינו רבי יעקוב בן רבי אבישי בן
רבי אלדד הספר המלמד השליהי :השליה רבי
שאדי בן רבי יעקוב .־ .ניושאו צלו רבי מורדכי

,James Finn, The Jews in China, London 1843 14
פין נפלו שגיאות רבות .ועיין וייט ,חלק ג ,עמ .105 ,
]א[

בנספחים שבסופו .בנוסח שנדפס בספרו של

יצחק
10

ב ן ־ צ בי

בן שמעון בנישת רבי עקיבה בר אהרן בן עזרא
נדר נדבה הבחור שמהה בר יהשוי בן יוסף .״
גואה רבי יעקוב בר ראובן בן בוזי.״• מורדכי בר
בנימין בוז בוי ״ ברוך אתה בבאך וברוך אתה
בצאתך כבד מאד במקניה בכסף לישועתך קויתי  /יהוה:
תרגום ע ב ר י

 1בעיר ,מקודם ביךליאנג ) ,(Pien-Liangעיר הקודש בעזרת
שמים .תורה חמשים ושלושה פרשה הכל של ישראל
דבור אמן .תחילת תורה נכתבה בשנת אלף תשע
מאות שלושים ושלש  15בחודש אב בתחלת השבוע  !6ביום השלישי ל!
 10תורה נכתבה  !8כולה בשנת אלף תשע מאות
שלושים ושבע  !9בחדש אייר ,רביעי בשבוע ,ביום השנים״עשר
מרינו רבינו רבי יעקב בן רבי אבישי בן
רבי אלדד הסופר המלומד השליח :השליח רבי
שדי בן רבי יעקב .שליח צבור רבי מרדכי
 15בן שמעון השוחט רבי עקיבה בר אהרן בן עזרא
נדר נדבה הבחור שמחה בר יהשוי 20בן יוסף
ע ד  :רבי יעקב בר ראובךבן בוזי מרדכי בר
בנימין בן בוי! 2ברוך אתה בבואך וברוך אתה
בצאתך ,22כבד מאד במקנה .בכסף .23לישועתך קויתי /יהוד:24,
הפנקס שבו נמצאת רשימת השמות ,שמור היום באוסף של ״היברו יונייון קוליג׳׳* .הואי
מכיל חומר גנאלוגי עשיר של שמות פרטיים ושמות משפחה ,משנות  453.251670-1660שמות
של גברים ו״ 259שמות של נשים בלויית שמות משפחה ,נמצאים בו .כולם כתובים סינית ,אולם
לרבים מהם צורפו גם שמותיהם העבריים בכתב עברי ובלשון עברית .בין הנשים אנו מוצאים
לעתים מזומנות -פלונית בת״אדם /-כנראה גיורות ממוצא סיני ,בשעה שנשים יהודיות ממוצא
הודי סומנו לעתים בתוספת ״בת-ישראל״.
הכתובות והשרידים שבכתב ,רשימת השמות והיוחסין ,כולם הם מן התקופה הפרסית
המאוחרת ,זו שלאחר האיסלאם .מן התקופה הפרסית הקדומה לא נשארו שרידים של ממש
אלא מסורת בעל״פה ורמזים בכתבות)משנת  (1512ואף״על״פי-כן יש יסוד לדעה שיהודים
הגיעו לסין עוד בימי האחמנידים ,בתקופת הבית השני ,כפי שנתברר למעלה.
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 16 .ביום ראשון.
 1933לשטרות 1622 ,לספה״ב.
 = 20יהושע.
 1937לשטרות 1626 ,לספה״ב.
 24בראשית מט ,יח.
בראשית יג ,ב.
ראה תיאורו במאמרו של ב׳ לאופיר ,בספרו של וייט ,כרך ג.,עמי.16—15 .
]לח[

לחודש.
= בוזי.

 18כלומר נשלמה.
 22דברים כח ,ח.

 .ל ו ח ו ת ־ ה אבן מ ב י ת ־ ה כ נ ס ת ה ק ד ו ם ב ק א י ־ פ נ ג ־ פ ו
א.

כ ת ו ב ת 1489

בניית הריסות בית הכנסת צ׳ינג צץ ססו)׳-היכל הטהר והאמת!(-
אברהם)א-וו־־לו-האן( ,האב הקדמון שיסד דת ישראל)י-טז ו-לו-יה( ,היה דור תשעהעשר לפנ-קף אדם)א-טן(  .2מעת שנבראו שמים וארץ היו האבות מוסרים זה לזה את המסו-
רות שקבלו .הם לא עשו דמויות ,לא החלייקו לשון לרוחות ולשדים ולא נתנו אמון בדעות תפלות.
רוחות ושדים מעולם לא יכלו לעזור לבני אדם ,פסלים לא יכלו להגן עליהם ,ומנהגים תפלים
לא הועילו להם כלום.
הגה כי כן הגה )אברהם( בשמים :למעלה הם אווריריים וזכים; )למטה( נכבדים מאין
כמוהם .ד ר ך ־ ה ש מ י ם ) ט י א ן טאו(־התורה-אינה מדברת ,אף על פי כן ׳ארבע העונות באות
כסדרן) ,וכך( נבראים כל הברואים  ,׳האם השמים מדברים?  ,Analects) ,ספר י״ז.(19 :
אברהם ראה כי הדברים מתחיים באביב ,גדלים בקיץ ,נקצרים בסתיו ונחסנים בחורף.
יש עפים )צפרים( ,יש שוחים )דגים( ,י?צ הולכים )חיות( ויש צומחים )צמחים( .קצת)צמחים(
שופעים ,אחרים מקופחים; קצת )פרחים( פורחים ,אחרים נובלים .ברואים חיים נוצרים
מתוך סדר החיים; שנויי־צורה הם פרי תהליך התמורות; צורות )שונות( יוצאות מצורה
מסוימת ,וצבעים מתפתחים ממקורם הצבעי.
האב )אברהם( הקיץ פתאם ,כמו משנה ,והבין את הרזים העמוקים האלה .הוא התחיל
לבקש בכנות את ה ד ת הנכונה)צינג צ׳יאו( ,כדי לעזור לשמים האמתיים .בכל לבו עבד
אותם ,ומסר עצמו כלו להערצתם ביראת הכבוד .אז הניח יסוד ל ד ת  ,שנמסרה עד היום
הזה .בחקירה נמצא כי זה היה בשנת  146לשושלת צ7או) 977לפני מבה״ג( .3
על ידי מסירה הגיעה )הדת( למשה )מיאה־־שה( ,גם הוא אבי ה ד ת הנכונה .החקירה
גלתה כי הוא חי בשנת  613לשושלת ציאו) 510לפני מנה״ג( .מיום הולדו נחן בתפיסה עמוקה,
טהורה ואמתית .חסדו)גץ( וצדקתו)לי( היו מושלמים ,עיקריו)טאו( וטובו)ט( היו שלמים.
הוא חפש את ה כ ת ב י ם על ראש הר סיני)הסי-נא(  -לשם כך צם ארבעים יום וארבעים
לילה .כבש את תאוותיו ,מנע מעצמו שנה ואכל ,והתמסר בלב תמים לתפילה .מסירותו נגעה
בלב השמים ,וכך באה אז התחלת חמשים ושלש הפרשיות* של ס פ ר ה ד ת הנכונה .תכנן
דק וסתום מאד; האנשים הטובים )הנזכרים בספר( מעוררים ומגרים את יצר הטוב שבלב
1
2

3
4

בימי הרבג ציה ,משושלת מינג .1644—1368
פנ־קו הוא האדם הראשון במיתולוגיה הסינית .כתבת  1489נכתבה על ידי י ה ו ד י  .הוא המציא את
הצרוף פנ־קף = אדם .בכתבת משנת  ,1663שנכתבה על ידי סיני ,א־טן הוא מבני בניו של פנ־קו,
דור י״ט לו) .בכתבת הראשונה אברהם הוא דור י״ט לפנ־קו = .אדם(.
יסוד התאריך הזה אינו ידוע .התאריכים הנוצריים ,פה והלאה ,חושבו על פי הכרונולוגיה הסינית
המסרתית ,הקובעת התחלת שושלת ציאוז ב־ 1122לפמבה״נ.
בימי הגאונים לא היו הפרשיות נצבים וילך מחולקות ושתיהן היו פרשה אחת .משום .כך מדובר
בתעודה על נ״ג פרשיות .ר  ,יששכר ן  ,סוסאן מעיד שמצא בכתב־יד קונטריס ״הפסקות ה ק ר י א ו ת . . .
מסדר הגאונים״ ,שממנו מתברר ״נצבים ווילך לעולם היו נוהגין בם מחוברות סדר א׳ ולא שנים כמונו
שלפעמים אנו מפרידין אותם ולפעמים אנו מחברים אותם״ .תקון יששכר ,ויניציאה של״ט ,דף עד ,ב;
עט ,א.
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אנוש ,בעוד האנשים הרעים )שבספר( מדכאים ומזהירים את רצונו הפרוץ של אנוש.5
אחרי כן נמסרה )הדת( לעזרא)אי-טזו-לא( ,גם הוא מאבות ה ד ת הנכונה .כיון שהיה
מצאצאי האבות קבל מהם בירושה את הדרך)טאו( .דרכו ל כ ב ד את השמים ולפלוח גלתה
במלואן סתומות ד ר כ ם )טאו( של האבות.
אולם את ה ד ר ך יש להשתית על טהר)צ׳ינג( ואמת)צץ( ו ט ק ס י ם )לי( ופולחן)פאי(.
ציינג פירושו אחדות טהורה׳ בליכלדו״משמעות; צץ פירושו כנות בלי כל פגם; לי פירושו
כבוד כפשוטו; פאי פירושו סגידה .בני אדם׳ תוך מעשיהם יום יום ,אל״נא ישכחו את השמים
אפילו לרגע אחד׳ אלא עליהם לכבדם כהלכה)לי( בבקר ,בצהרים ובלילה ,שלש פעמים
ביום )ין ,וו׳ הסו ( ,׳ ולפלוח )פאי( .זה הוא הכלל העיקרי של ד ר ך השמים האמתית )טיאן
טאו(.
מה היה מנהגם של האבות הנכבדים בטקסי ההערצה שלהם? תחילה רחצו את גופיהם
והחליפו את בגדיהם; אחר כך טהרו את רוחם)טיאן ציוץ( והסדירו את תכונותיהם הטבעיות
)טיאן קראן(; ואז באו׳ ברוב כבוד והערצה ,לפני כ ת ב י ה ד ר ך ) ט א ו ציינג( .ה ד ר ך אין לה
צורה ודמות׳ אבל היא ממש כמו ד ר ך השמים למעלה.
תמצית סדרי הפולחן וטקסי הערצת השמים ניתנו בפשטות בדברים הבאים :תחילה
ו ה ד ר ך שם בעת כפיפת הגוף .אחרי כן הוא
כופף הפולח את גופו כדי ל כ ב ד את ה ד ר ך
עומד זקוף ,אינו נוטה ,ו ה ד ר ך שם בעת העמידה הזקופה .בנוחו הוא שומר שלוות רוחו ומכבד
את ה ד ר ך בשבחים ,בלי אמר ,כי זה שאסור לשכח הוא השמים .בנועו הוא בודק את ה ת -
נהגותו ,ובשבחים ,הנאמרים בקול ,הוא מכבד את ה ד ר ך  ,כי זה שאין לו תחליף הוא
השמים .הפולח פוסע לאחור שלש פסיעות ו ה ד ר ך ׳ מיד היא מאחריו ,והוא מכבד איפוא
את ה ד ר ך  ,הנמצאת אחריו .הוא פוסע שלש פסיעות קדימה ורואה)את ה ד ר ך ( לפניו׳ והוא
מכבד איפוא את ה ד ר ך  ,הנמצאת לפניו .בפנותו שמאלה הוא כופף את גופו כדי ל כ ב ד את
ה ד ר ך  ,וזה טוב ,כי ה ד ר ך אז לשמאלו .6בפנותו ימינה הוא כופף את גופו כדי ל כ ב ד את
ה ד ר ך  ,וזה פחות טוב ,כי ה ד ר ך אז לימינו .הוא מרים את ראשו ל כ ב ד את ה ד ר ך  ,ו ה ד ר ך
מעל לו; הוא מוריד את ראשו ל כ ב ד את ה ד ר ך  ,ו ה ד ר ך על ידו .לסוף הוא משתחוה)פאי(
לפני ה ד ר ך ומכבד א ו ת ה במעשה-פליחה זה.
אכן׳ בענין כבוד ה ש מ י ם  :אדם שאינו מעריץ את אבותיו)צו(׳ אינו יכול להקריב קרבנות
כהלכה לאבות אבותיו)הסיאן( .הנה כי כן׳ בהקרבת קרבנות-אביב-וסתיו לאבות׳ אדם
״משמש את המתים כמו שהיה משמש את החיים; משמש את הנפטרים כמו שהיה משמש את
הנמצאים״)״תורת התווך״׳  .(Legge, XIX : 5הוא מקריב פרים וכבשים ומזון עונתי)השוה
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הדברים אינם ברורים .אולי הכוונה שדרכי הרשעים משמשים אזהרה לאחרים?
צד השמאל נכבד מהימין בעיני הסינים .וכך נפסקה הלכה בשולחן־ערוך :״כורע ופוסע ג  ,פסיעות
לאחריו בכריעה אחת ,ואחר שפסע ג׳ פסיעות בעודו כורע קודם שיזקוף כשיאמר עושה שלום
במרומיו ,הופך פניו לצד שמאלו וכשיאמר הוא יעשה שלום עלינו ,הופך פניו לצד ימינו ואח״כ
ישתחוה לפניו כעבד הנפטר מרבו״ .אורדדחיים ,סי  ,קכג ,א.

לוחו ת־האבן מבית־ה כנסת הקדום בקאי־פנג־פו
״תורת התווך״ ,(XIX : 3 ,ואינו מחסיר ל כ ב ד את האבות מפני שכבר הלכו לעולמם ד.
כ ל חדש צריכים להיות ארבעה ימי צום .הצום הוא מבוא)מן( ל ד ר ך ויסוד׳ עליו שמים
ומצרפים מעשים טובים .היום יושם מעשה טוב׳ מחר יושם מעשה טוב ,ועם ההתחלה הזאת
במעשים טובים נהפכת האגירה להרגל .בבוא העת לצום אין עושים רע ,רק עושים כ ל מיני
מעשים טובים; כך גומרים בטוב את שבעת הימים )של השבוע(׳ ומתחיל שבוע חדש)השוה
את הכתבת המאונכת׳ מס .כ-ז( .כדברי -ספר התמורות-)-האכסאגראם -כ-ד(- :איש טוב׳
העושה טוב ,אין היום מספיק לו .-גם -ספר דברי הימים״) (Legge, V : 1; 2:3, p. 290מביע
מחשבה זו .בארבע עוגות השנה נוהגים פרישות שבעה ימים ,לזכר הצרות שנפלו בחלקם של
כל האבות; ואז גם כן מקריבים קרבנות לאבות הקדמונים כדי לגמול למקור)פאו פן()ממנו
באו הדברים הטובים( .תוך התנזרות מכל א כ ל ושתיה׳ מקיימים פרישות חמורה יום תמים׳
מתפללים ל ש מ י ם ביראת הכבוד׳ חוזרים בתשובה מהעברות הקודמות והולכים לקראת
מעשים טובים ,חדשים ,של היום הזה .כלום לא זו היא כוונת דברי ההאכסאגראם ן) ,ה־(42
ושל -ספר התמורות-׳ כפירושו של החכם ,האומר- :הרוח והרעם מתאחדים ,ו ה א ד ם
ה ע ל י ו ן )שרץ טזו( הולך לקראת הטוב שראה ומתקן את העברות שעבר) -ציאו,
י צ י י ה ט הסיאנג(.
אכן ד ר ך ה ד ת )צ׳יאו טאו( נמסרה׳ והמסירה והקבלה היו כסדרן .ה י א יצאה מהודו
)טיאךצ׳ו(; מתוך שמיעה בקול אלהי היא באה)פנג מינג ארה לאי( .היו שם לי׳ ין  ,אי׳ קאי׳
מו ,ציאו׳ צ׳ץ ,ציאד׳ צ׳נג ,שיה ,הואנג ,לי׳ ניאה ,ציין׳ צינג ,צר פו  -ב ס ך  -ה כ ל שבעים משפ-
חות או יותר מזה 8 .בהביאם מנחה ,בד מערבי)הסי עג(׳ נכנסו אל)חצר׳ סונג( והקיסר אמר:
״באתם אל סין שלבו)צ׳ובג״הסיא(; כבדו ושמרו מנהגי אבותיכם ומסרו אותם בפיאךליאנג
)קאי־פבג(״*.
בשבת קואיי-ויי)(1163׳ השבה הראשובה לתקופת לונג הסינג׳ בימי הסיאו צונג משושלת
והיב-טו-לא״ התחיל לבבות את
וו״סר-טא™,
סובג׳ הוטל ביהול ה ד ת ע ל ליאה״ויי)לוי(
T V
T
בית הכבסת)ססר(.
בימי בית יראן׳ בשבת ציי״מאו)(1279׳ היא שבתו הט-ז של צ׳יה יו׳אן)קובלאי(׳ שב ובנה
הוו״סו־טא את ההיכל היע«ן)קו צ ( ,׳ את צייבג צץ ססר .מקומו היה דרומית־מזרחית מרחוב
אופיו  !2של שוק״העפר )טו״שיה טזו צ׳יאה(׳ ושטחו  -מ כ ל ארבעת עבריו  -היה שלשים
וחמשה ציבג) 350רגל(.
פולחנם של יהודי סין היה כמו של שכניהם ,חסידי תורת קונג פו־צי.
7
שלשה מהשמות האלה חוזרים פעמיים .משערים שהיו דומים במקורם והועתקו לסינית באותם הסימנים.
8
לקאי־פנג באו בימי בית סונג ,כלומר בין  960ל־ 1126למנה״נ .מנינם ״לשטרות״ מרמז שבאו שמד.
לפני המאה העשירית.
כך נקראה בימי בית מינג ,ולפני כן ,בימי בית סונג — פיאן־צ׳ינג .הכתובת נחקקה בימי בית יו׳אן
9
)השושלת המונוגולית( שמלך אחרי בית מינג.
 10כנראה המלה הפרסית ״אוסטאד״ )בפי ההמון — ״אוסטא״( ,ובפי יהודי פרם — רב.
 11גם כן מלה לא־סינית; סבורים שמשמעה גבאי או כיו״ב.
 12המלה ״אופי״ כאן טעות ,צ״ל ״עשרה״ :שתי המלים דומות בסינית.
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הקיסר קאו׳ טאי צו מהשושלת ט מינג שלנו ,בראשית יסוד השושלת החדשה )(1368׳
התמסר לחיזוק הצבא ועם הממלכה .ל כ ל אשר קבלו את מרותו נתן אדמה):לבנות( כפרים׳
בהם יוכלו לשבת במנוחה ולשמוח בחלקם .אכן היה זה גילוי רצונו הטוב בעיניני חסד בלי
הפליות.
הואיל ואין בית כנסת יכול להיות בלי אנשים ממונים עליו ,נתמנו כמנ-לא)מוללא( :לי !3
צ׳נג׳ לי שיה ,ין פינג-טו׳ אי טואן ,לי קואיי׳ לי צייאה ,לי שנג׳ לי ל!נג׳ אי ציינג ,ציאו אן׳ לי
פונג ,לי ליאגג ,לי צ׳יה ,צינג האו ואחרים /שהיו בקיאים בספרי קדש ועוררו אחרים לעשות
טוב .ד ר ך ה ד ת נמסרה כסדרה .הלבוש והמגבעות׳ הטקסים והנגינה ,קבועים ע ד היום לפי
העונות .הפסוקים והמלים׳ התנועות וההפסקות׳ הנם לפי הנוהג הקדמון)צינג( .כ ל האנשים
נשמעים לחוקים הקיימים׳ יודעים איך ל כ ב ד את השמים ולהעריץ את האבות הקדמונים
ולהיות נאמנים לשליט ולהוקיר את הוריהם .כ ל זה בזכות יגיעתם של מנ-לא הנזכרים.
ין צינג׳ הרופא׳ קבל במתנה מהקיסר׳ בשנת הי-ט ליונגלו)(1421׳ ע ל י ד י צ ׳ א ו  -פ ו טינג
ונג׳ קטרת ו)רשות( לחדש בנין בית הכנסת)ציינג צץ ססו( .בבית הכנסת)הושם( הלוח ה מ ל כ ו -
תי )ון סואי פאי(,״ ובו הבעת נאמנות )פנג( לקיסר המולך׳ משושלת ט מינג .בשנת כ-א ליונג
לו) (1423הוגש תזכיר על אודות מעלותיו הטובות)של הרופא הנזכר(׳ וניתן לו׳ בצו מלכותי׳
הכינוי ציאו והוענק לו תואר -איש משמש)המלך( הלובש רקמה)-ציץ יי ויי-צ׳יה-הואי(׳ והוא
הועלה לדרגת אלוף״משנה במשטרת פלך ציקיאנג)צ׳-ציאנג(.
בשנת י  ,לצינג טונג) (1445הכינו לי גיונג ולי ליאנג׳ הם בעצמם׳ כספים לחדש שלשה
מדורים)צייאן( באולם הפנים)צ׳יאן טיאן()של בית הכנסת(.
בשנה החמשית לטיאן שון)(1461׳ כאשר הציפו את הארץ מימי הנהר הצהוב׳ ומבית ה כ -
נסת נשארו כמעט רק היסודות «,הגישו אי ציינג ואחרים בקשה לשלטונות הפלך שיורשה
להם לבנות שוב את בית הכנסת בהתאם ליפוי-כוח שקבלו לפני כן מגזבר הפלך על ידי
מושל העיר׳ בו נזכר המשכן הישן)קו צ ( ,׳ בית הכנסת מימי צ׳יך ,יויאן) .(1279אחרי שניתנה
הרשות׳ שוב יסד לי גיונג קרן והתחיל לבנות אותו )את בית הכנסת( בהרחבה רבה׳
כך שתפארתו׳ המזהירה בזהב ובגוונים שונים׳ היתה שלמה.
בימי צינג הוא ) 88־  (1465סיפקו כספים קאו צייאן׳ קאו ג׳ואי וקאו הונג׳ הם בעצמם׳
1בנו שלשה מדורים נוספים )צייאן( לאולם האחורי )האו טיאן( של בית ה כ נ ס ת י  .הם יופו
 13סבורים שהשם לי הוא לוי.
 14בכל מקדש ומסגד ,וכן גם בבית הכנסת של קאי־פנג ,הוצגה במקום ראשי תעודת־אישור מטעם
הקיסר ,כתובה על לוה .לפי צו מלכותי היו הכל חייבים להשתחוות לפני לוח כזה .במסגדים היו
מרחיקים את הלוח בעת הסגידה או מכסים אותו בפסת־נייר קטנה ,עליה כתובה המלה ״אללה״
)צ׳ן צ׳ו( .הנוסח בבית הכנסת המדובר היה כך :״יהי רצון והקיסר מבית צ׳ינג ימלוך רבוא שנים,
רבוא שנים ורבוא רבואות שנים״ .כדי לא להשתחוות לקיסר ,הושמה מעל ללוח המלכותי כ ת ב ת זו:
״שמע ישראל ה  ,אלהנו ה  ,אחד ,יבורך שם מלכותו המהוללת״.
 15משום כך נבנה וחודש בית הכנסת והוקמה המצבת ועליה הכתבת הזאת )בשנת  .(1489גם המצבת
השניה וכתבתה )משנת  (1663געשו אחרי שטפון)שהיה ב־.(1642
 16מקום ארון הקדש.
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ל ו ח ו ת ־ ה אבן מ ב י ת ־ ה כ נ ס ת הקדום ב ק א י ־ פ נ ג ־ פ ו
בציפוי בזהב ובצבעים׳ וניתנו בתוכם שלשה טפסים של כ ת ב י ה ד ר ך  .ואף זה :בחוץ בנו
את המסדרון שחיבר)את האולם האחורי( עם אולם הפנים)צייאן טיאן( .אכן זה היה מבצע
בעל ערך קיים .אלה הן איפוא המסיבות בהן נבנה בית הכנסת בראשונה ואחר כך.
בימי טיאן שרן) 65־  (1457השיגו שיה פין׳ לי ג׳ונג׳ קאו צייאן וצינג הסו׳אן׳ בנינג-פו׳ טפס
כ ת ב י ד ר כ ה של הדת הזאת )פךצ׳יאו(; וצ׳או ינג מנינג״פו הביא את טפס ה כ ת ב י ם ׳
ביראת הכבוד ,אל בית הכנסת בפיאךליאנג)קאי-פנג( .ל!
קאו ניאן׳ אחרי קבלו את התואר של מוסמך בדרגת קונג״שיה׳ נתמנה לשופט מחוזי בצ׳ד
הסיאן שבחבל הואי ציאו)בפלך אנ־הואי(.
אי ציוץ׳ שקבל את הדרגה ב ) ,צ׳ו׳-גץ(18׳ נתמנה למזכיר )צ׳נג-שיה( בבית הנסיך
ט ) ט פו(  .!9כמו כן היה שם צ  ,י ן הסויאן מנינג״הסיא)בקנסו( .אחד מאבותיו היה נשיא מסיבות
מלכותיות מטעם החצר׳ ודוד אביו׳ שנג׳ היה סגן בגדוד החלוץ של חיל המשמר הקיסרי.
הסויאן זה קנה את שולחן הפנים )קרבג צ׳ו( על בדך הפליז שלו׳ ואת זוג האגרטלים לפרחים
ואת זוג הפמוטים׳ ושם אותם)בבית הכנסת(.
,
ינג׳ אחיו הצעיר של הסו׳אן ,נתן כסף  -בשנה ב להונג צייה ) (1489־־ לקנות חלק
מאדמת־היסוד )טי צ  ,י ( של בית הכנסת .יתר על כן׳ ינג ו)צ,ין( ציונג)הסופר( שלחו את
ציאו ציוץ לקנות את האבן עבור הכתבת הזאת .היאנ״טו״לא )המפקח על הבניה(׳ שהניח
את היסוד והתחיל בעבודה׳ ולי גיונג וקאו הונג׳ שהשלימו את העבודה׳ ראויים שבית הכנסת
יזכרם לטוב.
כ ל המשפחות תרמו לקרן המשותפת לשם רכישת ארונות ל מ ג י ל ו ת הכתבים)צ׳ינג קן(׳
לעשית אבול משולש לפני ה כ ת ב י ם )צ,ינג לאו( ושולחן ה כ ת ב י ם )ציינג צ׳ו( .כמו כן עשו
את )שני( הסדים )לונג(׳ את המעקה )לן קן(׳ את שולחנות״הטקסים )קונג צ׳ו(׳ את הרפוד
שבחזית )פו ין(׳ וכל מיני חפצים׳ מכשירים וכלים .יתר על כן׳ כ ל המקום מסביב קושט
והונוה כדי ליפותו.
הלא שלש הדתות )של קונג פו־צי ,של בודהא ושל לאר־צי(׳ ל כ ל אחת מהן יש היכלים׳
בהם תכבד )כל דת( את זה שהיא רואה כאדוניה.
7
הנה לקונגאים )פו( יש ה י כ ל ה ש ל מ ו ת ה ג ד ו ל ה )ט צ נג טיאן(׳ בו יכבדו את קונג פו-צי.
לבודהאים ה י כ ל ה פ נ י ם ה ק ד ו ש י ם )שנג פונג טיאן(׳ בו מכבדים את סאקיאמוני )מו״ני(.
לחסידי טאן 20ה י כ ל ה ק י ס ר הגדיתי)21יו  ,הואנג טיאן(׳ בו יכבדו את שלשת ה ט ה ר י ם
)סן ציינג( .וכך גם ל ט ה ו ר י ם ו א מ ת י י ם )צ׳ינג צץ( 22ה י כ ל י ש ר א ל )י־ט זו״לו״יה טיאן(׳
בו יכבדו את השמים ה ק ד ו ש י ם )הואנג טיאן(.
 17מכאן שהיתה אז)ב־ (1461קהילה יהודית בנינג־פ.1
 18ב־.1447
 19בן הקיסר ינג צובג.
 20תורת לאדצי.
 21גדית ־־־  .jadeהקיסר הגדיתי — אל מקובל בדת טאו.
 22היהודים.
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דת קדנג פו״צי והדת הזאת )פן צייאו( מסכימות  23בדברים עיקריים וחלוקות בדברים
טפלים; כללי יצוב הדעת וריסון ההתנהגות )לי״הסין צייה״הסינג( אינם אלא כבוד ד ר ך
השמים ,הערצת אבות׳ התחשבות רבה ביחסים בין השליט לשריו)ציוץ צץ(׳ הוקרת הורים׳
חיי שלום עם האשה והילדים׳ הקפדה על ההבדלים בין העליונים לתחתונים ויחסי שכנות
טובה עם ידידים .בקיצור׳ אין העיקרים האלה יוצאים מגדר המשת ה י ח ס י ם )וו לון(.24
הצד המצער הוא כאן שבני אדם יודעים כי הפולחן בבית הכנסת נערך לכבוד ה ד ר ך ׳
ואינם יודעים כי מקורה הגדול של ה ד ר ך הוא בשמים׳ ומימי קדם ועד היום היא נמסרת
בלי פגם.
אף על פי שחכידי הדת הזאת )פן צ׳יאו( עושים את מצוותיה בכנות כזאת׳ האם זה רק
כדי לזכות בברכה בשדה וברווחים בעסקים? בעוד אנו מקבלים חסדי)אן( המלך ונהנים
מן החיים שהוא נותן לנו ,הננו ממצים כנות לבבותינו בפליחתנו ובתפילותינו ,מזה׳ ומגלים
רגשי תודתנו לממלכה ,ונאמנותנו למלך ,מזה.
אנחנו מתפללים שתבוא ברכת השמים על הקיסר מבית״מינג הגדול )הסיאו צונג,
(1505-1487׳ שמעלותיו הטובות תעלינה על אלה של יו  ,וטנג 25 ,ושטובו ישוה לשל יאו
ושון .26יהי רצון שבינתו וחכמתו הטבעית תזהרנה כמו קרני־השמש״והירח היורדות,
ושאהבתו הרחומה וחסדו הרחב יבלעו בכוחם העולמי של א ב א  -ש מ י ם ו א מ א  -א ד מ ה
)צייאן קרן( .ועוד אנו מתפללים שיתמיד כבוד הממלכה׳ שימי הקדוש)הקיסר( יארכו רבוא
שנים׳ ולמען חיזוק הממלכה מתפללים אנו שיהיו לו שמי״תמיד ו א ד מ ה העומדת לעד.
יהי רצון שהרוחות יהיו מכוונים והמטרות טובים׳ ונוכל להנות יחדיו מברכת השלום
בעולם כולו.
זה נחרט באבן הדומה למתכת למען יימסר הלאה עדן עדנים.
ציץ ציונגל ,2מוסמך ,בעל דרגת צנג״קואנג ,מחכמי )אסכולת( קונג פו״צי׳ חבר את
הכתבת הזאת.
צ׳או צו  ,28מוסמך ,בעל דרגת ליךשן ,מחכמי)אסכולת( קונג פו״צי של הסיאנג״פו הסיאן
)קאי-פנג(׳ רשם את האותיות.
פו גיר  ,29מוסמך ,בעל דרגת ליךשן ,מחכמי)אסכולת( קונג פו-צי ,כתב את אותיות״
החותם)של הכותרת( למעלה.

23
24
25
26
27

באנגלית כתוב :״אף על פי שהן מ ס כ י מ ו ת ״  . . .״בכל זאת כללי״ ,וכו  . ,החסרתי את ״אע״פ״ ו״בכ״ז״,
שאינם במקומם ורק מבלבלים כוונת המקור — .א .ר.
חמשת העיקרים ביחסים בין אדם לחברו הם :א .בין שליט לנתין; ב .בין אב לבן; ג .בין אח גדול
לקטן ממנו; ד .בין איש לאשתו? ה .בין ידידים.
יו הגדול ,המלך הראשון לבית הסיא ,מלך ,לפי הכרונולוגיה המסורתית ,ב־ 2205בע׳ לפני מנה״נ.
טנג ייסד את השושלת שנג״ ,נחשב שמלך בע׳ בי 1766לפני מנה״נ.
שני הקיסרים הגדולים האלה קדמו לשושלת הסיא; שון מלך ,לפי המסורת ,אחרי יא — 1בערך בשנת
 2255לפני מנה״נ.
 29לאייהודי.
 28לאייהודי.
יהודי.
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ל ו ח ו ת ־ ה אבן מ ב י ת ־ ה כ נ ס ת ה ק ד ו ם ב ק א י ־ פ נ ג ־ פ ו
ביום מוצלח ,בחדש השני של הקיץ ,בשנת ציי-יו ,היא השנה השניה לתקופת הונג צ׳יה
) ,(1489הקימו יחד את )האבן( הזאת ציין ינג מביבג-הסיא וצ׳ין לי מהסיאבג-פו)קאי״פבג(,
בני צייבג צץ )טהר ואמת ,כלומר יהודים(.
הבנאים שעבדו הם וו ליאבג ווו האי.
הסמטה המובילה אל בית הכנסת בקאי״פנג נקראה לפנים- :סמטת הדת העוקרת גיד
)מבקרת גיד הבשה()-מנהגי כשרות ,טיאו-צ׳ין צייאו הו״טובג( .אחרי מהפכת  1911והפיכת
סין לרפובליקה שנו יהודי קאי-פנג שם הסמטה וקראו אותה- :סמטת הדת המלמדת את
הכתבים)-צ׳יאו צייבג צ׳יאו הו״טונג(.

ב .כ ת ו ב ת 1512
) על צדה האחורי של האבן ,עליה חרותה כתובת (1489
רשומות בית הכבסת המעריץ את כ ת ב י ה ד ר ך -)צץ ציובג טאו צייבג ססו ציי(
צו טבג מצ׳יאבג-טו ,בעל מדרגת דוקטור) ,בושא התואר( צ׳או לי ט פו)שביתן לבכבדים
מהמחלקה ב ,דרגה ד ,בימי בית מיבג( ,וחבר״יועץ למושל פלך סזו״ציואן ,חבר את הכתבת
הזאת.
קאו פנג מהואי-נן)אנהוי( ,בעל מדרגת דוקטור) ,נושא התואר( צ׳נג שיה לבג)שביתן לבכבדים
מהמחלקה ב ,דרגה ז ,בימי בית מינג( ,רשם הצנזורים המפקחים ,לשעבר סופר באקאדאמיה
של הנלין ,כתב את הכתבת בששר )בשביל החרט(.
הסו  ,אנג מויי-ינג)ינג צ׳אף( ,בעל מדרגת דוקטור) ,נושא התואר( צ בג שיה לנג)מחלקה ב,
דרגה ז( ,לשעבר מזכיר הצנזורים המפקחים ,כתב את אותיות״החותם )לכתבת; כלומר
אותיות הכותרת( למעלה.
מקובל לאמר כי ה כ ת ב י ם )הסיניים המקודשים( ,30תעודתם למסור ד ע ת ה ד ר ך  .מה
היא ה ד ר ך ? היא כללי)לי( ההתנהגות בכל הימים ו)כללי( דרך ארץ׳ שכל בני אדם שומרים
מימי קדם ועד היום הזה.
לכן ,בעביבים גדולים ,כמו שלשת ע י ק ר י החובה )סן קנג( וחמש ה מ ע ל ו ת ה ט ו ב ו ת
ה ת מ י ד י ו ת )וו צ׳בג( ,ובעביבים קטבים ,כמו פרטים קלים של אירועים וחפצים ,אין דבר
שאיבבו ב ד ר ך  ,ואין רגע ש ה ד ר ך איבה פועלת; בקיצור ,היא בוגעת בכל.
 30הספרים מאסכולת קונג פו־צי ,שאושרו וקודשו בימי הקיסר וו ט י )  87 — 1 4 0לפני מנה״ג( לבית הן,
הם ששה :ספר התמורות )י צ׳יגג(; ספר דברי הימים )שו צ׳ינג(; ספר המזמורים )שיה ציינג(; ספר
הטקסים )לי צ׳י(; ספר הנגינות )יראה ציינג(; רשומות אביב וסתיו )ציון צ׳יא.(1
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בלי הכתבים)הסיניים( לא תוכל ה ד ר ך להשמר ,ובלי ה ד ר ך אין לקיים את ה כ ת ב י ם .
אילו לא היו ה כ ת ב י ם קיימים ,לא היה משען ל ד ר ך  ,ובני אדם היו תועים כעוזרים ,בלי
דעת אנה ילכו ,וסופם היו נותנים אמון בדברי הבל והיו מהלכים באפלה קודרת .לכן מסרו
הקדושים והחכמים את ה ד ר ך בששת ה כ ת ב י ם  ,כדי להדריך את הדורות שאחר כך ,עד
)הדור( הזה ,וכדי שיגיעו בסופו של דבר אל רבבות דורות שיבואו.
אשר לדת ישראל)ל-טז ו״לו״יה צ׳יאו( ,האב הראשון ,אדם)א-טן( ,בא מהודו)טיאךצ׳ו(,
מהארץ המערבית)הסי״יך׳(!.3
32
בחקירה נמצא כי ה כ ת ב י ם נמסרו בימי שושלת צ׳או  ,וכי הכילו)כל אחד מהם( ארבעה
חלקים)ובסך״הכל( חמשים ושלש פרשיות.
הכלל)לי()הכלול בהם( דק מאד ,ו ה ד ר ך שבו מסתרית מאד; הם ראויים להיות נערצים
ומכובדים כמו השמים.
מיסד הדת הזאת הוא אברהם )א״וו-לו״הן( ,והוא איפוא אבי)צייאו צו( הדת .אחריו
משה)מיאד(^-,׳ שמסר את ה כ ת ב י ם ׳ הוא אדון)שיה פ( הדת .אחר כך באה הדת הזאת ־
בימי שושלת הן - 33והשתקעה ב מ מ ל כ ת התווך)ציונג קראו(.
בימי הקיסר הסיאו לבית סונג׳ בשנת קואי״ויי)(1163׳ שנתה הראשונה של תקופת לונג
הסינג׳ נבנה היכל האבות הקדמונים בפיאן )קאי־פנג( .בשנה השש עשרה לצ׳יה יראן
)קובלאי( לבית יראן׳ בשנת ציי״מאו)(1279׳ נבנה בית הכנסת של ההיכל העתיק )קו צ׳(
בניה חדשה כדי שיהיה מקום׳ בו יכובדו ה כ ת ב י ם כראוי.
חסידי הדת נמצאים לא רק בפיאן)קאי-פנג(׳ אבל אין איש תחת השמים ,בכל חסידי
הדת׳ שאינו מעריץ את ה כ ת ב י ם ואינו מכבד את ה ד ר ך .
אף על פי שאותיות ה כ ת ב י ם של הדת הזאת שוגים מכתב ספרי)אסכולת( קוב פו״צי׳
בכל זאת׳ אם ייחקרו עיקריהם )לי()של חסידי שתי הדתות(׳ יימצא כי דרכיהם בפולחן
דומים .לכן׳ בשעה ש ה ד ר ך שורה בין אב לבן׳ משפיע האב טובה אוהבת והבן עונה באהבת־
בנים .בשעה ש ה ד ר ך שורה בין מלך לשר׳ נוטה המלך חסד והשר נוהג כבוד .בשעה ש ה ד ר ך
שורה בין אחים׳ טוב האח הגדול ,והצעיר ממנו חולק לו כבוד .בשעה ש ה ד ר ך שורה בין
זוגות נשואים׳ נוח הבעל והאשה נעימה .בשעה ש ה ד ר ך שורה בין ידידים׳ הם עוזרים
ונאמנים׳ איש לרעהו.
אין ב ד ר ך דבר גדול מאהבה )פן( וצדק )י(׳ וכאשר מקיימים את אלה׳ התוצאות ה ט ב ע -
יות הן -רגש של השתתפות בצער -ו-רגששל בושה ומאיסה)-השווה.(MenciusVl :1;V1:7 :
אין ב ד ר ך דבר גדול מדרך ארץ וחכמה ,וכאשר מקיימים את אלה ,התוצאות הטבעיות ה
רגשי נמוס וכבוד- -ודעת טוב ורע.(Mencius I I : 1; VI; 5)- 31הכוונה לארץ שהיא ממערב להודו.
 32שושלת ציאו מלכה ,לפי המסורת הסינית ,מ־ 1122עד  256ל פ נ י ספה״נ ,רוצה לומר כי היהדות
עתיקה מאד בסין .אול 3בלוח הראשון ,פר ,1489כתוב שבאו ממערב )אל האי־פנגיפו( בימי בית סונג,
 1279—960לספה״נ .אך ,יתכן ,כמובן שבמקומות אחרים נמצאו יהודים לפני זה.
 33בית סן 202 :לפני ספה׳׳נ —  220לספה״ג.

] מי [ !

ל ו ח ו ת ־ ה אבן מ ב י ת ־ ה כ נ ס ת הקדום ב ק א י ־ פ נ ג ־ פ ו
בני אדם השומרים את ה ד ר ך בצומותיהם ובטהוריהם׳ בהכרח הם מראים עצמם כאנשים
חשובים ונוהגים כבוד .בני אדם השומרים את ה ד ר ך בקרבנות לאבות׳ מראים עצמם בהכרח
כאנשים מכבדי-אבותיהם וכנים.
בני אדם השומרים את ה ד ר ך במעשי פולחן׳ בברכות ותשבחות לשמים מעל ,ב ו ר א י
הכל ו מ ק י י מ י הכל׳ שמים כנות וכבוד יסוד להתנהגותם בכל תנועותיהם ויחסיהם.
אשר לאלמנות ואלמנים׳ ליתומים וזקנים ערירים׳ לפסחים ונכים מכל המינים׳ אין אחד
שלא תומכים בו ולא סועדים אותו׳ כך שאין איש חשוך מחסה)השוהThe Odes, 260: 5; :
.(Inscrip., 1663, p. 71, note 22
אדם שאינו יכול לערוך חתונה או טקס״קבורה הכרחי מפני עניותו ,הכל ממהרים לבוא
לעזרתו׳ כדי שיהיה לו הכסף לחתונה או הדברים הדרושים לקבורה.
המתאבל׳ בשר ויין אסורים לו׳ ובהלויות איננו מתבלט בכוונה׳ כי הוא אינו מאמין כ ל ל
במנהגים תפלים .34
ובאשר לדיוק מאזנים ומדות ,אין הם מעיזים להונות אנשים אחרים כהוא זה.
החפץ לדעת ,מה הם עושים היום ,יש לאמר כי קצתם ,אלה שרכשו דרגות בספרות,
מביאים -תהילה להוריהם -וקונים -שם לעצמם)-הסיאו ציינג ,פרק  ;(1אחרים ,שמעמד
נכבד להם בפנים )חצר המלכות( או מחוץ )לה( עובדים את מלכם ומשפיעים טובות לעם.
יש העסוקים בפעולות צבאיות ,בין של תנופה בין של הגנה ,ומקריבים עצמם ,בנאמנותם
ותורתם לממלכה.
יש מטפחים סגולות מוסריות ומשמשים דוגמה של טוב-לב ל כ ל הסביבה הכפרית .ויש
גם אכרים ,העובדים את שדותיהם במחוזות כפריים ומוציאים מהקרקע את הדרוש לתשלום
מסים צבוריים; ויש בעלי מלאכות ,המייצרים באומנויותיהם ,במדה מספקת ,דברי-צרך
כלליים; ויש סוחרים ,העוסקים בחריצות במסחר בארצות רחוקות ,כך ששמותיהם מפורס-
מים לארך נהרות ואגמים; ולסוף יש אנשי עסקים ,חנוונים) ,המתפרנסים( מרווחיהם בשווקים.
והם יראים את מצוות השמים ,שומרים חוקי הקיסר ,מכבדים מאד את חמש ה י ח ס י ם
ה ח ב ר ת י י ם )וו לון( ,מעריצים את חמש ה צ ד ק ו י ו ת ה מ ת מ י ד ו ת )וו צ׳נג( ,מקפידים על
מנהגים שקבלו מאבותיהם ,מוקירים את הוריהם ,נוהגים כבוד בעומדים למעלה מהם ,חיים
בשלום עם שכניהם ,מסורים לאדוניהם ולידידיהם ,מלמדים)דרך ארץ( את בניהם ונכדיהם,
שוקדים על מלאכותיהם ,צוברים בצנעה את מעשיהם הטובים ,מאריכים את רוחם בהתקלם
בטינות קטנות ,הוגים מושגים על זהירות ,תשומת״לב ,המרצות ועדודים  -כ ל אלה הם מ
) ה ד ר ך ( הזאת.
אכן ,כך הם ה כ ת ב י ם  ,וכך הוא קיום ה ד ר ך במנהגי יום יום ובמעשים מקובלים.
התורה הזאת היא מקור המצוות -שהשמים!נתנו והטבע קיים -ובאה התקדמות מ-למוד
על ידי שמירת ה ד ר ך  ) -ה ש ו ה - :תורת התווך ,-פרק א ;(1 ,והמדות הטובות שלאהבה
וצדק ,הגינות וחכמה.
34

כמצוות קונג פו־צי ,שצוה חיי פשטות וביטל תפלולים.

]מד[,

יצחק

ב ן ־ צ בי

אשר לכיור פסלים ודמויות וציור צורות וצבעים ,אלה הם דברים תפלים ומעשים ריקים,
הנעשים כדי להפתיע ,לצלל אזנים ולהכות עינים בסנורים  -שהיא מחשבה פסולה ובודאי
אינה ראויה לתשומת״לב.
ואלה המעריצים את ה כ ת ב י ם  ,היודעים הם מאין באו? כ ת ב י ה ד ר ך שנמסרו יש להם
התחלה .מבריאת העולם מסר אותם האב אדם)א-טן( לנוח)נו׳״וו(*; נוח מסר אותם לאברהם
)א״וו-לו-הן(; רהם)לו-הן( מסר אותם ליצחק)ל״ססו״הו״ק(; חק)הו-ק( מסר אותם ליעקב
):״הו־צ׳ו׳אה־וו(; קב )צ׳ו׳אה-וו( מסר אותם לשנים עשר השבטים; שנים עשר השבטים
מסרו אותם למשה )מיאה״ש(; משה מסר אותם לאהרן)א״הו-ליאן(; הרן)הו״ליאן( מסר
אותם ליהושע)יו־אה״שו״וו(; שע)שו־וו( מסר אותם לעזרא)אי״טזו-ל( .מהעת הזאת הזהירה
דת האבות בזהר מחודש״.
לכן כל המקיימים את הדת הזאת ,כל מחשבתם היא לחקות את הטוב ולהמנע מרע .בקר
וערב הם נזהרים ונשמרים ,ומתמסרים בכנות לתקון טבעם המוסרי .הם צמים ושומרים ימי
חג ,ובבשרם ובשתיתם הם מקפידים להבדיל בין מה שמותר ובין שאינו כך .בכל הדברים
האלה הם משתדלים לקיים חוק ה כ ת ב י ם ׳ אותם הם מעריצים ומאמינים בהם ומכבדים
אותם.
על כן הם מקווים כי חסדי שמים ינתנו להם בשפע וברכות ההשגחה לא תחסרנה .אגשים
זוכים לשבח על צדקותם וטוב״לבם ,ומשפחות שמחות בגידול ילדים .וכך לא תושם לאל
כוונת אבות הדת ,וטקסי הפולחן יקוימו בלי שנויים.
זה נחרט על אבן בבית הכנסת למען תימסר הדעת ל כ ל הזמנים וידעו הכל את ההתחלה
)של ה כ ת ב י ם ( ׳ והדורות הבאים יקראו אותם בתשומת־לב.
בשנה השביעית לצ׳נג ט מבית מינג הגדול׳ בשנת גץ שן)(1512׳ ביום צ׳יא טזו של החדש
השביעי) 3באוגוסט׳( נבנה וחודש בית הכנסת על ידי ין ,לי וקאו** .צ  ,י ן פו מויי־ינג)ינג צ׳או(
שם׳ ברוב כבוד׳)בבית הכנסת( טפס של כ ת ב י ה ד ר ך והקים את האבול השני .צ  ,י ן ג׳ון
מנינג״הסיא התקין את לוח״האבן ואהלו .צ׳ין ציונג הגיה ותקן את חבור הכתבת שבאהל
הלוח )פיי״טינג(.
חרטי האותיות הם צינג לואן וצינג הסי.

ה ע ר ת ד׳ ל ס ל י :
•
מחברי הלוח העתיקו נוח בשם נו־ו ,1שהוא דמות אגדית סינית עתיקה ,ולפי המסורת הסינית חי באותו
הזמן בקירוב כמו נוח לפי מסורת ישראל.
גם בהעתקת אברהם ב־א־הן אותה הכוונה :לרד,ן כנוי סיני לקדושי ה ב ו ד ה א ו ת ) ^ * ! ^ .
 35רמז לחדוש התורה בידי עזרא.
 36הכוונה ,כנראה ,להכשרת צדה השני של האבן לכתבת הזאת ,כי בית הכנסת ,אחרי שנבנה וחודש
ב־ ,1489לא נבנה שנית ב־ .1512גם השמות מפתיעים :ין צינגנזכר בכתבת  1489כאדם שעסק ב ח מ ש
בית הכנסת ב־ >1421ולי ג׳ונג והאחים קא 1טפלו בבנית הריסותיו אחרי חורבנו ב־.1461

]מח[

ל ו ח ו ת ־ ה א בן מ ב י ת ־ ה כ נ ס ת ה ק ד ו ם ב ק א י ־ פ נ ג ־ פ ו
ג .כ ת ו ב ת ) 1 6 6 3א(
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פרשת בנית הריסות בית הכנסת)ציונג צייאן צייגג צץ ססו צ׳י(
רחוק.
מעבר
בדבר התחלת דת ישראל)י-טז ו״לו-יה( ־ היא באה
I
ךהתחיל בה אדם )א־טן(׳ שהיה דור תשעה עשר לפךקו«3׳ והמשיך נוח)נו׳-וו( ואחרי כן
אברהם)א״וו־לו״הן(.
רהם)לו־הן( הבין תכלית הברית בין השמים ובין האדם׳ וגם עיקרי)יראן( טפוח מוסרי
וגורל אנוש .כמו כן ידע כי ד ר ך השמים ״אין לה לא קול ולא ריח״)״תורת התווך״׳ ;6:33
 ; ( O d e235:7היא סתומה ועמוקה מאד; ממנה באה לברואים היכלת לנוע ולחיות ,להשתנות
ולזון עצמם)״תורת התווך״׳  (22כסדרם .משום כך לא כייר דמויות ולא השלה עצמו בשדים
וברוחות .כבוד השמים שם כעיקר יחיד׳ המביא בני אדם ״לידי פיתוח שכלם בשלמות״)מנציוס,
ס .ז ;1 :פרק א(1 :׳ ועשית רצון שמים׳ למען יוכלו לשמוע בקול שכלם ולדעת את ה ד ר ך .
אחרי שזו נמסרה על ידי דורות רבים ,נולד האב הקדוש משה )מו-ש( .הוא נחן בבינה
רוחנית ובכנות שמימית ועלה על אנשים אחרים בתפיסתו היוצאת מן הכלל .בשוחת את
ה ד ר ך בלב כן׳ דכא את התאוות׳ שכח שנה ואכל׳ ולסוף קבל את ה כ ת ב י ם על הר סיני
)הסי-ג( .צריפים לא הקים ובבתים לא השתמש׳ כי על כן  -כמו שאומר ״סדר הטקסים״:
״אל תקים במות׳ אל תחפור שוחות׳ טאטא את האדמה והקרב עליה ־ זה יעיד על פשטות״
)״לי צ׳י׳ ס .ח :א ;12 :ס .ט :י״א.(18 :
האב הקדוש)משה( נכנס בשקט׳ בכוח צומותיו וטהוריו הכנים׳ אל לב האלהות)טי(׳ הרחק
מכל צורות וקולות ומכל מהומה .הוא לבדו השיג את העיקרים הסתומים׳ וכך חבר>־ 3את
חמשים ושלש הפרשיות של הספרות הקדושה )צ׳ינג רן( .הן קלות מאד ופשוטות מאד׳ ניתן
להכירן ולקיימן; הן מלמדות בני אדם לעשות את הטוב ואוסרות לעשות את הרע.
כבוד הורים )הסיאו(׳ כבוד אחים גדולים )טי(׳ מסירות )ציונג( ונאמנות )הסין(׳ יסודם
בלב; חסד )גץ( וצדק )י(׳ הגינות )לי( וחכמה )ציי( /מקורם בטבע האדם>* .שמים וארץ
וכל אשר בהם )ון וו( וחובות מוסריות וחוקי היחסים בין בני אדם  -בכל אלה עוסקים
ה כ ת ב י ם בעיקר .תנועה ויציבות׳ פעולה ומנוחה ומעשי כ ל יום של שתיה ואכילה׳ הנם
פירוט הענינים ב כ ת ב י ם  .את המקום הראשון תופסים טקסי פולחן וסדרי קרבנות.
המקיים טקסי הפולחן מרחיק מעליו את הרע והולך בדרך האמת; הוא כובש בקרבו מה
37
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מן הצד הקדמי .האבן שעליה היתה חרותה הכתובת נעלמה .לאחרונה ראוה ב־ .1850הד״ר ו .א .פ.
מארטין ,שביקר בקאי־פנג ב־ ,1866כבר לא מצא אותה .אולם הכתבת הועתקה בשעתה על ידי ישועיים
במריחת האבן בדיו ,ונשמרה בגנזיהם באירופה.
זו ודאי לא היתר .דעתם של יהודי קאי־פנג .הכתבת נכתבה על ידי סיני מלומד ,מאסכולת קונג פו־צי.
לפני כן כתוב :ק ב ל את הכתבים — .בכתובת  ,1489שהיא במדד ,מסוימת מקור לזו ,לא יושבה
הסתירה ,רק נאמר :ב ק ש את הכתבים ,ואחר כך — שזאת היתד ,־זתחלת התורה.
זהו רעיונו של מנג־צי ,שהורה :יצר האדם טוב מנעוריו.

]מט[

יצחק

ב ן ־ צ בי

שאינו מתישב עם המנהגים ומכוון עצמו אליהם .בטרם יפתח במעשי פולחן ,יצום ויתרחץ,
יקהה להט תאוותו׳ ישמור שלוות רוחו׳ יתקן את בגדיו ואת מצנפתו וילבש חשיבות; אחר
כך ישא עיניו אל השמים ויעשה מעשי הפליחה.
יען כי אין יום שהשמים אינם עם בני אדם; לכן נעשים מעשי הפליחה כ ל יום׳ בבקר׳
בצהרים ובלילה )ין׳ וו׳ הסו ( ,׳ שלש פעמים  -ואלה הם הזמנים׳ בהם רואים בני אדם את
השמים.
על ידי יראה נבונה)יראת השמים( מכבדים בני אדם את ה ד ר ך ׳ ומכבדים את הצדקות
)ט(; באמצם בכל כוחם את הערצתם ואת כנותם׳ הם מתחדשים כל יום׳ תמיד«-.ספר
המזמורים -אומר- :השמים עולים ויורדים עם מעשינו; הם עוקבים אחרינו בכל מקום-
)288׳ ;(Odeכלום אין זו אותה מחשבה?
בעת שפולחים וקוראים בקול את הספרות הקדושה׳ יש ששרים אותה ־ בכך נותנים כבוד
ל ד ר ך  .לפעמים מתפללים דומם  -אז מכבדים את ה ד ר ך בחשאי) .הפולח( בצעדו קדימה
רואה א ו ת ה לפניו; בנטותו אחורנית פתאם היא מאחריו .בפנותו שמאלה׳ דומה שהיא
משמאלו; בפנותו ימינה׳ דומה שהיא מימינו .אין הוא מעיז להרשות לעצמו להכנע ל)רגשי(
מאיסה או שעמום׳ ואין הוא מעיז להיות אדיש או מופקר- .עליו להשגיח על עצמו בשעה שהוא
לבדו-)-התורה הגדולה-׳  (2:6ולראות באימה את -בינת השמים - .(Ode, 254: 8)-ספר
המזמורים -אומר) :המלך ון( -עבד את האל העליון )שנג טי( בזהירות ובהערצה ובהבנה
שלמד״״) - (Ode, 236: 3האין זה אותו דבר?
יתר על כן׳ הפולח׳ בנועו קדימה ואחורנית׳ עלה וירוד׳ קרוע וסגוד׳ כל מחשבתו נתונה
לקיום הפולחן כהלכה .אין הוא משוחח עם אחרים׳ אינו מביט סביביו׳ אינו מניח שעסקיו
הפרטיים יסיחו את דעתו בשעה שהיא שוקעת ב ד ר ך - .סדר הטקסים -אומר- :הוא לא נתן
מקום בלבו למחשבות-שוא אלא הקפיד שתהיינה דבקות ב ד ר ך ; הוא לא הרשה לעצמו
)לעשות( תנועת״הפקר ביד או ברגל אלא שמר שתהיינה הגונות )לי(-)-לי ציי-׳ ספר כ-ג;
השוה  ,Leggeע  .(240 ,באפן זה מצויה ה ד ר ך במעשי הפולחן.
להקריב משמעו שהאדם ישתמש בכל מה שיש לו וימצה את כל כוונתו ־ בכך יגמול בכבוד
על חסדי הקיום וההתקיימות .באביב )ציון יראה(׳ עת הכל קם לתחיה וצומח׳ משמשים
להקרבה שחל ואצת ברכות  -הם מסמלים הודיה על חיי הברואים .באמצע הסתיו)צ׳ונג
צייו(׳ עת הכל מתבשל׳ משמשים להקרבה פירות ־־ הם מסמלים הודיה על התבגרות
הברואים .אין מחסירים דבר מן הדברים הניתנים להקרבה׳ אבל אין מתבלים אותם; הרי
זה שנאמר- :לרטב הגדול אין תבלים-)-לי ציי-׳ ספר ז;  .(1כל זה יש לעשות בכל הכנות
והנאמנות- .סדר הטקסים -אומר- :כלפי חוץ מקריב האדם כ ל מיני דברים׳ כלפי פנים -
את רצונו-)-לי צ  ,י -׳ ספר כ-ב(׳ ומשמעו אותו משמע׳ כפי שכבר הוסבר.
בחורף ובקיץ לוקחים ממאכלי העונות להקריב קרבנות לאבות .בעת ההקרבה חייב
כ ל אדם לנהוג לפי מנהגי הפולחן .הנמצאים באולם הגדול חייבים להביט אל הפרגוד
 41ר׳ התורה הגדולה ,פרק ב /
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לוחות־ה אבן מ בית־הכנסת הקדום בקאי־פנג־פו
)שבמרכז(; והנמצאים )בחצר( למטה מהאולם הגדול׳ חייבים להביט למעלה )אל האולם(.
בגמר ההקרבה מקבלים הכל ברכת האל בשעה שהם מקבלים את השיירים)של הקרבנות(׳
הנחלקים לכל .וכך באה ה ד ר ך אל אלה המקריבים קרבנות.
עם הדברים השניים במעלה נמנה הטיהור .הטיהור מביא לידי שיא הבינה .היום השביעי
מיוחד לטפוח סגולות הטהר והבינה .ביום הטיהור אין מבשלים אכל; על האנשים להרהר
בשקט ולבחון עצמם במרץ׳ כדי לקיים כנות ולהרחיק מרמה  -על ידי כך יוכלו להבליט
את הטוב ולשוב אל הראשית)אל טבעם הראשוני(- .ספר התמורות -אומר- :בשבעה ימים
באה שיבתו .בשיבתו נגלית תכליתם של השמים והארץ)-ל צ׳ינג׳ הכסגרם׳ כ-ד :פו(.
בכל זאת חוששים שבני אדם יבלבלו עצמם בתשוקות אנכייניות ויקלו ראש כנגד דברי
הלכה .משום כך הם נועלים את דלתיהם׳ בסוף הסתיו׳ ליום חמים׳ ומתמסרים לטפוח
הטהר׳ ונמנעים מכל אכל ושתיה׳ כדי להזין את הטבע העילאי .ביום ההוא מפסיק המלומד
את קריאתו ולמודו; האכר מפסיק את עבודתו בחרישה או בקציר; הסוחר חדל מעסקו
בשוק; והנוסע עומד מנסוע .נשכחים המאויים׳ ההשגים מוסחים מן הדעת׳ הכל משתדלים
לשמור )שלמות( הלב ולזון את הרוח׳ כדי שיתחדש׳ בכוח ההדרכה׳ יצר הטוב .מקווים
שבאפן כזה יגיע טבעו השמימי של האדם  -בעוד הוא עצמו נח  -לידי שלמות׳ ובעוד
תשוקותיו שוככות׳ שכלו יתפתח.
ספר התמורות -אומר- :המלכים הקדמונים היו סוגרים את השערים בתקופת טבת כדישסוחרים ונוסעים לא יוכלו להמשיך בדרכם׳ וכדי שנסיכים לא יוכלו לבקר במחוזותיהם-
)? ציינג׳ הכסגרם כ-ד :פו( .האין זה אותו הרעיון?
בעניני הכתרה)בר״מצוה(׳ נשואים׳ מות וקבורה׳ נוהגים מנהג הסינים )הסיא( .הצבור עוזר
לזקנים וליתומים ערירים ,לאלמנים ולאלמנות)^( ,(5 : 260,ותומך בהם.קשה לתאר במלואם
את רחב ה כ ת ב י ם ופרטיהם׳ אך מחשבתו של האב וקדוש )משה(׳ בחברו את ה כ ת ב י ם ׳
הרי היא אותו עיקר)לי( חזק וישר׳ טהור ורחוק מהנאה פרטית׳ שנזכר למעלה .ה ד ר ך הזאת
הוסברה בהם בבהירות ובשלמות מזהירות׳ כזהר השמש התלוי בחלל ריק .אין אדם שאינו
יכול לחוש את ה ד ר ך ׳ ולכן אין אדם שאינו יודע איך לכבד את הכתבים.
תכן הכתבים׳ אף על פי שנכתבו בכתב קדמון)עברי( ובמבטא שונה )מהסיני( מכוון
לעיקריהם של ששת ה ק ל א ס י ק י ם ) ש ל הקונגאות(׳ ואין בו דבר שאינו בהתאם להם.
ראשיתה של הדת היתה בטיאךציו)הודו?  -קרוב שהכוונה היא לסוריה או ליהודה«(.
צ׳או( .נוסד היכל)ססו( בט-ליאנג
ציאו התחילה מסירתה ביבשת התיכונה )ציונג
בימי בית
T
T
)קאי״פנג(׳ שהתקיים בימי השושלות הן׳ טנג׳ סונג ומינג«׳ שבאו זו אחר זו כסדרן .הרבה
תלאות עברו עליו׳ אבל בני הדת לא חדלו לכבד ולקיים את תורותיה; הן היו להם כמו
האכל והשתיה והלבוש לאנושות׳ דברים שאין חם מעיזים להפרד מהם אפילו לשעה קלה.
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הערת מחבר הספר.
כלומר ,מ־ 202לפני מנה״ג עד  1644למנה״ב.
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הינ־טו״ל התחיל לבנות את בית הכנסת׳ בראשונה׳ בשנה א  ,לתקופת לונג הסינג )(1163׳
בימי הקיסר הסיאו מבית סונג .הוו״ססו״ט בנה אותו שוב בשנה הטיז לצייה צ׳נג מבית יו׳אן
)) .(1356סברה שבמקום צייה צ׳נג צריך להיות צ׳יה יראן׳ ואם כן השנה היא 1279׳
ואמנם שנה זו רשומה בכתבת .(1489
בשנה החמשית לטיאן שון) (1461מבית מינג  -עקב חורבן)בית הכנסת( על ידי שטפונו
של הנהר הצהוב־)קמו( לי גיונג ולי ליאנג וזקאו צייאןוקאו הינג וקאו ג׳וי׳ ונתנו כסף לחדשו.
באמצע ההיכל שמו שלש עשרה מגילות )פו  -חלקים מספרי הקדש( מ כ ת ב י ה ד ת וכמה
עשרות טפסים של פרשיות מרובעות של הכתובים)פנג ציינג(׳ וכתובים שונים)סן צ׳ינג״(.
בני הדת׳ ההולכים ומתרבים כל יום׳ דעתם נתונה לכבוד השמים ולקיום מנהגי אבות׳
שעיקריהם נשמרו דורות על דורות׳ והם לא יעיזו להניח שיתבטלו מתוך הזנחה.
מקץ ימי שושלת מינג׳ בשנת ג׳ךוו׳ השנה הט״ו לצוגג צץ)(1642׳ מרד השודד צ׳ואנג)כך
כונה המורד לי טזו״צ׳נג׳ וצר שלש פעמים על העיר פיאן)קאי״פנג( .יושבי פיאן׳ באין
בריריה׳ החליטו להגן על העיר; וככל שגדלה חמת ההתקפה׳ גבר תקף ההגנה.
אחרי שעברו יותר מששה חדשים׳ והמורדים מיצו את כל התחבולות׳ הטו מי הנהר הצהוב
כדי להביא שטפון .פיאן הוצפה במים .כיון שפיאן הוצפה׳ נחרב בית הכנסת .כיון שנחרב
בית הכנסת׳ נגרפו ה כ ת ב י ם ונשאו על גלי השטפון.
אלה מבני הדת׳ שלא החמיצו שעת כשר לעבור אל החוף הצפוני של הנהר)הצהוב(-
ספק אם מספרם עלה על מאתים משפחות )צייא( תעו שם מפורדים זה מזה.
רק הקיץ הקץ לאסון וכבר בקשו דרכים להציל מה שנשאר מן ה כ ת ב י ם  .קאו הסיאן׳
)הסו׳אן( בן הדת׳ מלומד מוסמך׳ בעל דרגה מובחרת )קונג-שיה(׳ נכנס אל בית הכנסת׳
בפקודת אביו׳)קאו( טונג״טאו׳ והוציא את ה כ ת ב י ם  .הלך ושב כמה פעמים והצליח׳
בתחבולות מחוכמות׳ למשות כמה מגילות של כ ת ב י ה ד ר ך ׳ וכמו כן עשרים ושש חתיכות
של כתובים שונים)סן ציינג(.
לי צץ׳ ראש הדת)צינג״ציאו( והמנ״ל)לי( לי צ׳נג״הסיאן הוזמנו לאסוף ולבדוק אותם.
צ׳או ינג״צ׳נג׳ בן הדת׳ בעל דרגה ג)צייךשיה(׳ בוגר מחלקת פינג״הסו׳ )ב״ (1646של שון
צ׳יה ,משושלת צ׳ינג ,מיין וסידר אותם .אחרי שהושלם האיסוף׳ נמצא שיש מגילה )פו( אחת
של ה כ ת ב י ם ) כ ל ו מ ר ׳ טפס אחד שלם של התורה( וכמה כרכים )פו( של פרשיות״הכתובים
המרובעות׳ ועשרות חתיכות מכתובים שונים )צ(.
אחרי גמר העריכה והתיקונים׳ היו כחדשים ממש .נשכר בית גדול׳ בו שוכנו הכתבים
לבטח׳ ובני הדת יכלו להתכנס שמה ולהתפלל יחד ולהעריץ)את הכתבים(׳ כמו בעבר• וכך
קרה הדבר ש ה כ ת ב י ם לא אבדו׳ ושניתן)לבני העדה( למסור את הדת כסדרה.
אולם אף כי בני הדת ישבו בשקט בבתיהם׳ לא נחה דעתם ממה שקרה לבית הכנסת
שלהם בפיאן עקב השטפון.
 44הפרשיות המרובעות הן ספרים נפרדים מהתורה ,כרוכים לחוד ,גדל דפיהם כ־ 7,5אינציים .הנייר עבה,
עינו כעין שנהב; הוא מצורף מכמה שכבות של נייר דק.
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ל ו ח ו ת ־ ה אבן מ ב י ת ־ ה כ נ ס ת הקדום ב ק א י ־ פ נ ג ־ פ ו
בעת ההיא פקד על הצבא׳ שהגן על פיאן׳ רב״סרן)שאו״פיי( מהמחנה התיכון של דרך
ט״ליאנג׳ בן הדת בשם ציאו צ׳נג־ציי .הוא תקן את הדרכים׳ בנה גשרים וקרא את התושבים
לשוב אל עסקיהם .ובהיותו ירא פן יתפזרו בני הדת בגלל חורבן בית הכנסת ולא יתאספו
עוד׳ לא יכול להשלים)עם המחשבה( כי המפעל אשר בנו אבותיו וקיימוהו מאות שנים׳ נהרס
פתאם׳ ביום אחד ,ושלח אנשי צבא לשמור)את בית הכנסת( ולהגן עליו ביום ובלילה .יתר על
כן׳ אחיו הצעיר)של ינג-צ׳נג() ,צ׳או( ינג־טאו«׳ שבא לפיאן לשם בחינות׳ והוא גילו יחדיו׳ בסבך
ההריסות׳ את יסודותיו האמיתיים של בית הכנסת הקודם .יושבי פיאן ששבו אל ביתהם
מספרם התרבה כל יום׳ ו)ציאו( צינג״צ׳י דרש וחזר ודרש מבני הדת שישובו גם הם אל
T

בתיהם .לפיכך נסעו אל פיאן לי צץ וציאו יויךצ׳ונג והביאו את שרידי ה כ ת ב י ם  .46זה היה
בשנת קואיי־ססו)(1653׳ בימי שון צ׳יה.
נערכו דיונים פומביים בדבר יסוד קרנות לשם חידוש בית הכנסת׳ והכל שמחו לתרום
כסף ולעזור בבניה.
אז הוכנה בקשה על ידי המוסמך )קונג־שיה( קאו הסיאן)הסו׳אן( ואחרים׳ והמלומדים
קאוויי״פינג׳ לי פ״טיאן ואחרים׳ והוגשה למוסדות שונים  -בקשת רשות לבנות שוב את בית
הכנסת׳ כמו ההיכל הישן; ורשות זו ניתנה .ציאו צינג״צ׳י ואחרים היו הראשונים לתרום כסף
ממשכורותיהם .לי צץ׳ ציאו יו׳ךציונג ואחרים׳ טרחו לאסוף פועלים׳ שחשפו את אולם החזית
)צייאן טין( מהחול הצהוב; לכן הוקם אולם החזית ראשונה.
צ׳או ינג״צינג׳ בעל דרגה ג׳ עוזר למושל מחוז צ׳נג״נן בפוה״קיאן׳ ששב הביתה מפני אבל
רשמי להוריו׳ תרם ממשכורתו ובנה על חשבונו את שלשת המדורים )צייאן( של האולם
האחורי)האו טיאן( .היו שם שלשת מדורי האולם של אבות הקדושים)שינג צו טיאן(׳*
שלשת המדורים של אולם מיסד הדת )צייאו צו טיאן(׳ שלשת המדורים של אולם הקריאה
הצפוני)פיי צייאנג טנג(׳ שלשת המדורים של אולם הקריאה הדרומי)נן צייאנג טנג(׳ שלשת
המדורים של האבול הגדול)ט מן(׳ שלשת המדורים של האבול השני)ארה מן(׳ שלשת המדו-
רים של המטבח)ציו פנג(׳שער זכרון אחד קמור)פאי פנג(׳ תשעת מדורי הפרוזדור אל האולם
)הסינג טיאן(׳ הלוח הקיסרי ו ך ו ך ס ו י מאת )בית( ציינג באהל־הדראקון שלו )לונג לאו(
שהוקם בתוך האולם׳ שני ביתנים )פיי טינג( לאבנים כתובות )משנות  1489ו־(1663׳ שגי
משכנים לשרפה)קטור קטרת?( ולכריעה׳ ולסוף הצביעה בששר והצפויבלכה שחורה׳ וכולו
הוא מקושט נאה ומזהיר ביפיו .ההוצאות על כך׳ שכוסו בין בכסף שתרמו בני הדת במשותף
בין בכסף מכיסם של פרטים׳ סוף סוף הושלמה תבנית בית הכנסת׳ ובהשואה לקודם הרי זה
יותר שלם׳ ואיש מכל שראוהו לא יכל שלא להגות רגש של כבוד עמוק.
 45ויש סברה שזה היה אחיו של ציאו צ׳נג־צ׳י.
 46אלה הם כתובים שהוצאו מן המים .כיון שנכתבו על קלף ,התקלקלו הרבה .המתקנים גזרו מתוכם
את החלקים השלמים וחברו אותם כך שהצטרפו לספר־תורה אחד שלם.
ה ע ר ת ד .ל ס ל י  :בכתובת  1512מכוון הכינוי מ י ס ד ה ד ת לאברהם ,ו א ב ק ד ו ש -
*
בלוח זה — למשה; סברה שגם כאן הכוונה לאחד )בסינית אין הבדל בין לשון יחיד לרבים ,בין קדוש
לקדושים(.
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שלש עשרה מגילות של כ ת ב י ה ד ר ך אשר הונחו בשעתו באולם)טיאן צ׳ונג(׳ טבעו במים,
ואף על פי שקצת מגילות ניצלו׳ לא הספיקו אלא לעשית מגילה אחת מסודרת כהלכה מ.
הכל מתאחדים להעריץ את המגילה הזאת׳ ועתה היא שוכנת כבוד באמצא ארונם של
ה כ ת ב י ם ה נ ע ר צ י ם )צון ציינג קן( .משמאלה ומימינה נחות שתים עשרה המגילות שתוקנו
בהדרגה׳ זו אחר זו׳ אחרי אסון השטפון)שוי(.
הכתובים השונים)סן צייה( ופרשיות־הכתובים המרובעות)_פנג ציינג( תוקנו בכסף שנתרם
על ידי כל החברים .יועץ הגזבר הגדול )ט צן(׳ ציאו ינג-צינג( כתב -פרשת תלאות כ ת ב י
הקדש)-שנג ציינג ציי פיאן(׳ ואחיו הצעיר)צ׳או( ינג״טאו׳ פרסם חבור בן עשרה פרקים ששמו
מבוא ל ד ר ך ה מ ה ו ל ל ה )-מינג טאו הסר( .הנה כי כן שלמה ספרות ה כ ת ב י ם ׳ ותעודתהמובנת מאליה׳ כי היא ברורה וגלויה לכל׳ כמו השמש והירח שהושמו בשמים׳ כמו הנהר
הצהוב והנהר ינג־צי והנחלים השוטפים על פני האדמה.
ה כ ת ב י ם מכילים את התורה האמיתית׳ ואין הפרשן מעיז להכניס בהם משהו שאינו
כהלכה .ה כ ת ב י ם עצמם פשוטים וקלים ואין הפרשן מעיז לערבב בהם משהו מסובך וקשה.
מהם לומדים בני אדם כי הכלל)י( המקובל )ביחסים( בין שליט לשר׳ האהבה)ציין( השורה
בין אב לבן׳ סדר״היחסים הנכון)הסר( בין אח גדול לצעיר ממנו׳ הנאמנות)הסין( בין ידידים׳
וההבדל)פיאה( בין איש לאשתו  -יסודם במעלה הטובה של דעת ועשות* כל בני אדם מסו״
גלים לגלות מעלות טובות ולחזור לעיקרם׳ המכוון אל הכלל )ל( המונח ביסוד ה כ ת ב י ם ׳
כפי שחוברו על ידי האב הקדוש)משה(׳ והוא טעם הערצת ה כ ת ב י ם על ידי האבות .אף על
פי שעברו אלפים ומאות שנים בין אלה שלמעלה )האבות הקדמונים( ובין אלה שלמטה)אנשי
הזמן הזה(׳ הרי זה כאילו הם כולם בני אותו זמן ואותו יום.
צ׳או צינג״צ׳י ו)ציאו( ינג״טאו׳ שכוננו את היסודות אחרי השטפון והכשירום להתחלה
)של הבניה(׳ וצ׳או ינג״צינג׳ קאו טנג״קואיי ואחרים׳ אשר תרמו כסף לבניה ולהשלמת
המלאכה׳ כולם הם ראויים לשבח במעשה בית הכנסת.
קאו הסיאן)הסראן( וציאו ינג״צינג׳ הראשונים שערכו ובדקו את כ ת ב י ה ק ד ש ׳ ולי צץ
ואחרים׳ שתיקנו אחר כך ואיחו את הקרעים׳ כולם הם ראויים לשבח בענין ה כ ת ב י ם .
אשר לאבנים הכתובות )פיי(׳ כ ל הלוחות האופקיים )פיאן( והמאונכים )טרי ליאן( אשר
בבית הכנסת׳ חוברו על ידי פקידים של בתי דין שוגים בפלך הונן.
צ׳או צינג־ציי׳ שהיה ר ב  -ס ר ן ) י ו צ י י ( של מחנה הדרך המערבית במחוז קו״יראן׳ פלך
שנסי)היום בקנסו(׳ ראה׳ בשובו הביתה את מצבו הנהדר )של בית הכנסת( ואמר באנחה:
הנה שב הפאר׳ שהיה קיים מאות שנים׳ ואנחנו רואים את עתרתון והדורות הבאים׳ כאשריעלו על דעתם את היום הזה׳ האם לא יהיה זה כמו אנחנו המעלים על דעתנו אנשים מן הימים
עברו?-
ובחששו שהפרשה הזאת  -כעבור פרק זמן  -לא תימסר הלאה׳ גלה רצון שתחרט באבן
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כלומר ,ספר־תורה אחד שלם.

]גד[

ל ו ח ו ת ־ ה אבן מבית־ ה כנסת הקדום ב ק א י ־ פ נ ג ״ פ ו
למען תונחל לדורות הבאים /ובקש ממני)ליו צינג( לחבר את הכתבת .אני יליד פיאן׳ וזה
ז מ ך מ ה שהכרתי דת ישראל/וידידות אמיצה קיימת ביני ובין רב״הסרן ציאו צינג-ציי ,והעוזר
לגזבר הגדול ציאו ינג־צינג׳ והרופא הרשמי אי הסיאךשנג׳ כך שיש ביכלתי לספר את הדברים
האלה בפרוטרוט מראשיתם עד סופם .הוספתי והשלמתי אותם על סמך הרשומות הישנות׳
למען ידעו בגי אדם את התחלתה ואת תולדותיה של ה ד ת ׳ ובראותם את חידושם של
ה כ ת ב י ם ׳ ואת בית הכנסת היום ,יכירו כי זכותם של בני הדת הזאת היא כזו שאין להשכיחה.
לכן נעשתה הכתבת הזאת.
ליו צינג«׳ שהוענק לו במיוחד תואר הכבוד קואנג לו ט פו)הניתן לפקידים ממחלקת א׳
בעלי דרגה א(׳ מורה שני ללמודים קלאסיים לקיסר׳ מורה ראשון ליורש העצר׳ לשעבר
נשיא ועד הענשים ועתה נשיא-בחופשה של ועד העבודות הצבוריות  -חבר את הכתבת הזאת.
ליקואנג״צו«׳ השליח הקיסרי׳ צייךשיה)מלומד בעל דרגה ג(׳ מפקד ראשי של הפלך,
עוזר ליועץ ספרותי׳ שופט הפלך ביו׳נן  -כתב את האותיות בששר)בשביל החרטים(.
האו ליאנג־הן«׳ השליח הקיסרי׳ צייךשיה)מלומד בעל דרגה ג(׳ מפקד ראשי של הפלך,
יועץ ספרותי׳ עוזר לשופט הפלך בקואנג־טונג)קנטון(  -כתב את אותיות״החותם למעלה.
בימי שושלת ציינג הגדולה׳ בשנת קואיי מאו)(1663׳ היא השגה השניה לתקופת קנג הסי,
בחדש האמצעי של הקיץ׳ בעשור הראשון בו׳ ביום מוצלח)הוקמה האבן הזאת(.
החצב מוו״אן׳ ובג צייאךיו׳ חרט את האבן.

ד  .כ ת ו ב ת ) 1 6 6 3ב(«־
שמות שנרשמו בצדה האחורי של האבן
)פיי ין טי מינג(
בנית בית הכנסת ציינג צץ התחילה בשנה הראשונה לתקופת לונג הסינג)(1163׳ בימי הסיאו
משושלת סונג״ .מאז ועד עתה עברו מאות שנים׳ ועל אף התלאות והתפוכות שפקדו את בית
הכנסת׳ היו יסודותיו שלמים .אולם בסוף )ימי( שושלת מינג׳ עת בא אסון השטפון׳ בשנת זץ
וו׳ השנה החמש עשרה לתקופת צ׳ונג צינג)(1642׳ נהרסו גם יסודות בית הכנסת׳ ולא היה איש
מכל שראו זאת אשר לא התעצב .עד ששבו בני הדת אל פיאן ואל עסקיהם׳ בשנת קואיי ססו
)52(1653׳ בשנה העשירית לתקופת שון צייה של שושלתנו .53
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 49יהודי.
לא-יהודי.
מן הצד האחורי של האבן .כתובת זו לא נמצאה בצורת הדפם מהאבן כי אם בהעתקה ביד .תאריך
אין בה ,אבל ניכר שהיא המשך הכתובת שבצד הקדמי)אולי מפני חוסר מקום •שם( ,ולכן היא בת זמנה.
קרוב שבית הכנסת תוקן או חודש בשנה ההיא ,כי המלה הסינית הכתובה כאן משמשת על פי רוב
לתיקון ולא לבניה חדשה ן משום כך סוברים שבית הכנסת נבנה לפני כן.
כלומר ,עשר שנים ומעלה אחרי החורבן — ועד שנבנה בית הכנסת עברו עוד עשר שנים.
השושלת המאנצ׳ורית.1912—1644 :
]נד״[

יצחק

בן־ צ ב י

אחרי דיונים פומביים חתמו בני הקהילה( על הקרן לחידוש בית הכנסת׳ וכל אחד משבעת
המטות  -לי׳ צ׳או׳ אי׳ צ׳נג׳ קאו׳ צ  ,י ן ושיה  -תרם כסף לקופה המשותפת בבוא תורו׳ וכך
נבנו שוב שלשת המדורים)צ ,י אן( של אולם החזית)צייאן טיאן( ושלשת מדוריו של אולם מיסד
הדת ) 5 4צ׳יאו צו טיאן( .את שלשת מדוריו של האולם האחורי)האו טיאן( ואת ארון ה כ ת ב י ם
ה נ ע ר צ י ם )צון צ׳ינג קן( השלים צ׳או ינג״צ׳נג לבדו בכסף שתרם ממשכורתו כאשר שב
הביתה׳ בקבלו חופשה לשלש שנים לשם עריכת אבל רשמי להוריו .הוא היה צ  ,י ך ש י ה ) ב ע ל
דרגה ג( מבחינות פינג הסו (1646) ,׳ ועוזר למפקד על מחנה הדרך צינג־נן)בפוהקיאן(.
אשר לשלשת המדורים שבאולם האבות הקדושים)שנג צו טיאן( ושלשת מדוריו של האבול
הראשי ושלשת מדוריו של האבול השני וששת זוגות מקטרי-ארד ואגרטלי״ארד׳ את אלה
ספקו קאו טנג״קואיי וקאו טנג״קו.55
שלשת מדוריו של האולם לשיר בו את ה כ ת ב י ם )סונג צ ,י נג טנג(׳)הנשקף( צפונה׳ נבנו
במשותף על ידי בני מטה אי .שלשת מדוריו של אולם הקריאה )נן צ׳יאנג טנג( נבנו על ידי
קבוצה שהורכבה מצ׳או יוץ״צ׳ונג׳^או( יוץ-צ׳נג׳)צ׳א^יגג״קון׳ובן אחי^צ׳א^יר״אךצ׳יאן.
אי שנג־צייה בנה קמרון הזכרון)פאי פנג(; תרץ צייה״פנג הקים באמצע האולם את משכן
)לונג״לאו( הדראקון)וךסוי( הקיסרי של שושלת צ ,י נג .ציאו יוץ״צ׳ונג ו)צ7או( יוץ-צ׳נג בנו
גם את אולם הכניסה )הסינג טיאן( בעל תשעת המדורים׳ והתקינו באולם את המעקים ואת
הרצפה׳ את הפמוטים ושולחנות־הטקסים והשבילים המרוצפים׳ המובילים מחזיתו של
האולם אל השער הראשי ואל אולם״ ה כ ת ב ים הדרומי)נן צ ,י נג טנג(.
אי ינגיקואיי ובניו ) -אי( צ׳ונג״שנג׳)אי( יונג״ין׳)אי( הסיאן״שנג׳)אי( ט״שנג ו)אי( פו-שנג ־
בנו את הבור ומסגרת״אבנים לו׳ ונתנו זוג אריות•אבנים׳מנורת־חול) J (Phoenixחמשה קלעי־
חזרן לדלתות)לקיץ( ושבעה מסכי״דלתות מתווים)לחורף(.
לי הוי קנה שלשה זוגות מקטרי־ארד .אי שיה״ט קנה שתי כנות למנורות־ארד בדמות
פרחי״לוטוס ובנה את מעקה״האבנים של המרפסת לפני האולם )טיאן(׳ וגם את המעבר
המרוצף אל אולם״ ה כ ת ב י ם הצפוני )פיי צ׳ינג טנג(.
אי ויי״ל בנה את שלשת המדורים של המטבח .צ׳או יוץ״צ׳ונג׳ קאו טנג״קו וצ׳או יו׳אך
צ  ,י אן׳ בנו את כל החומה סביב  .56אי שיה״ט ו)אי( שיה״פנג בנו את הקיר המעוטר ואת
המרפסת אשר מחוץ לאבול הראשי.
החדרים לקיטור )קטרת( ולתפילה בכוונה׳ וכן השולחנות והשרפרפים והמחתות
וחצובות״ארד למקטר׳ וכל מיני כלי״עץ וחפצים לצרכים רגילים נקנו על ידי כ ל שבעת
המטות יחדיו .תבנית בית הכנסת ,אחרי שהושלם׳ מפוארת כמו לפנים׳ אבל קישוטו וצבעיו
יפים משל קודמו.
 54אברהם.
 55היו חמשה אחים קאו ,שלשה מהם נזכרים בשמותיהם העברים :שמחה ,יחזקאל ואהרן.
 56ארך חצר בית הכנסת ,ממזרח מערבה ,היה קרוב לשלש מאות רגל ,וחומה מסביב כל החצר היתר,
איפוא די ארוכה.

]ני[

ל ו ח ו ת ־ ה אבן מ ב י ת ־ ה כ נ ס ת הקדום ב ק א י ־ פ נ ג ־ פ ו
תוספת זו נחרטה על צדה האחורי של האבן הכתובה כדי שישמר דבר הפאר )של
בית הכנסת(.
בראשונה הושמו באולם שלש עשרה מגילות של כ ת ב י ה ד ר ך ׳ אבל בשנת זין וו)(1642
טבעו כולן במים .קאו הסיאן)הסויאן(׳ מלומד בעל דרגת קונג״שנג׳ משה מהמים שבע מגילות׳
ולי צינג־צ׳וין׳ בן הדת׳ הוציא והציל עוד שלש מגילות .את הטפסים האלה שלחו מעבר
לנהר)הצהוב( צפונה ובקשו מראש הדת )צינג צייאך(״ לסלק את החלקים שנטשטשו ולגזור
מתוכן את החלקים שהושחתו .הוא בדק ודיבק אותם ,וכך עלה בידיו לחבר מגילה אחת
שלמה של ה כ ת ב י ם )התורה(׳ שהושמה ביראת הכבוד בארון )של כ ת ב י הקדש(׳ ושם
מעריצים אותה מאד בני הדת .המגילה שמשמאלה היא אותו כתוב עתיק׳ שראש הדת ,לי צץ׳
חידשו ותיקנו לפני כן .המגילה שמימינה היא זו שתיקן המנ-ל לי צינג״הסיאן .עשר המגילות
האחרות סודרו בהדרגה ותוקנו .בן הדת׳ אי ויי-י׳ ובני ביתו׳ תיקנו מגילה אחת .ציאו יויךססו
תיקן מגילה אחת׳ וציין עג-הסיאן)הסויאן(׳ עם בני ביתו׳ תיקן מגילה אחרת .קאו טנג״קואיי
תיקן מגילה אחת׳ ציאו ינג-צינג תיקן אחרת׳ והמנ־ל שיה טזו־ציוין תיקן אחת .לי הוי
ובן אחיו)לי( יו״הסיו תיקנו מגילה אחת׳ קאו טנג״קו תיקן אחרת ,והמנ״ל צינג וךגיוי עם
בני ביתו תיקן אחת׳ והמנ״ל אי ט־שנג׳ עם אחיו ובניו ובני בניו׳ תיקנו אחרת .וכך הושלמו
שלש עשרה המגילות .הן מזהירות בזהרן החדש׳ והקוראים אותן נוכחים כי קל להבין׳
והרואים אותן מוצאים כי הן נעימות ומניחות את הדעת .בקיצור׳ ראש הדת והמנ״לאים ערכו
את כולן׳ ובני הדת עזרו להשלים את המלאכה.
זה נחרט בקפדנות על האבן כדי שידעו הדורות הבאים׳ איך חודשו ה כ ת ב י ם ובית הכנסת.

ה .כ ת ו ב ת 1679
פרשת עברו של אולם האבות)חרותה( על ל ו ח  -א ב ן ״
)טיזר טנג שו קו פיי ציי(
)כותרת-משנה( :הקדמה ליסוד אבול ציאו)פאי-פנג( של בית הכנסת )ציינג צץ ססו(
ותולדות התחלתו והתפתחותו)של בית הכנסת( מעת הוסדו והלאה.
 57כך בסינית? בכתובת  1489ת1אר 1הוא ווסו-ט.
 58לודדהאבן נמצא בקיר ביתה של אחת ממשפחות צ׳א 1ורוב תכנה של הכתובת מוסב על מה שפעלו
בני מטה צ,א 1למען בית הכנסת .הלוח הוכן לרגל בנית אבול הזכרון של משפחת ציאו .הכתובת
הושחתה על ידי ילדים ,שהיו מידים בה מטבעות .מלומדים סינים יגעו הרבה עד שעלה בידם לשחזרה
במדד ,רבה .יש בה חזרות על המסופר בכתבות שהיו בבית הכנסת ,אך יש גם פרטים נוספים בעלי ערך.

]נז[

י צ ח ק ב ן ־•צ ב י
לאבול ציינג צץ חשיבות גדולה מפני קשרו אל בית הכנסת...
 17:2״ - .יסוד הדת והקמת בית הכנסת׳ התחלתם...
 - .25:2אדם׳ אביה הראשון של דתנו׳ מסר את הדת לנוח׳ שמסר אותה לרהם )לו״הן׳
קצור מאברהם(׳ וכך התחילה הדת.
ה כ ת ב י ם הופצו בהתאם לעיקרי)טאו( השמים והאנושות)טיאן פן( ובהתאם לתורות
)לי( קונג פו״צי ומרנג״טזי)מנציוס(.
...63:2 - 5 7 : 2
 - .64:2בהשמעם לצו באו מטיאךציו )הודו?(׳ בימי שושלת הן׳ לסין )ציונג הוא(;
ובתקופת לוגג הסינג)(1163׳ בימי שושלת סונג׳ הקימו את בית הכנסת בפיאן.
 - .34:3לוי)לי״ויי(׳ הוו״סו-ט׳ היה ממונה ע ל הדת; הינ״טו״ל הניח את היסוד ובנה
את בית הכנסת בקווים כלליים .היו אז  73מטות)הסינג(׳ ובסך״הכל יותר מ״ 500משפחות
)צייא( .הדת)הורתה אותם( להעריץ את השמים ה ק ד ו ש י ם ׳ לכבד את ה כ ת ב י ם ׳ להשתמש
בדברים בחסכנות; זה כדי לפלוח...
 - .40:4בימי שושלת יראן׳ בתקופת צייה יראן)קובלאי ־ (1264׳ בנה וחידש הוו-סו-ט
את בית הכנסת׳ וכל הבנין שוב נעשה חדש.
בשנתו הראשונה של קאו טאי צו)(1368׳ משושלת מינג׳ ניתנה אדמה לכל)בני הדת(.
 .5:3־־ צ׳או טינג ונג צוה לקטר קטרת ולחדש בנין)בית הכנסת(; ובאותו זמן׳ בימי יונג לו׳
העניק הקיסר לין צ׳נג...׳ נכד )צאצא( של )?( הדור אשר זכויותיו הוזכרו לכסא המלכות׳
את שס״המשפחה צ׳או...
 ... - .41:5בעקבות זה הוגשו׳ ביראת הכבוד׳ ה כ ת ב י ם .
 .48:5־ באמצע תקופת צינג ט ונג)(1450-1436׳ בהיות בית הכנסת שוב במצב של עזובה׳
דאה לי גיונג את החורבן ותרם כסף לבנית האולם הקדמי )צייאן טיאן( בממדים גדולים
ובסיגנון נעים לעינים.
 .9:6־ באמצע תקופת צינג הוא )) (1488-1465קמו( קאו צ׳יאן ואחרים ובנו במרץ את
האולם האחורי)האו טיאן(׳ תכננו ושרטטו את גבהו ועמקו׳ וגם דבר הזהבתו והדורו׳ וכמו
כן בנית המסדרון׳ המחבר אותו אל האולם הקדמי.
 - .35:6עתה הושלמו האולם הקדמי והאולם האחורי׳ אבל איך לפלוח בלי ה כ ת ב י ם ?
 - .48:6בימי טיאן שון) ;1461השוה כתבת (1663׳ הביא ציאו ינג׳ ברוב כבוד׳ מגילת
ה כ ת ב י ם מנינג״פו אל בית הכנסת בפיאן׳ וכך הלכו ה כ ת ב י ם ונמסרו.
 - .64:6מציאות ה כ ת ב י ם היתה אז כמו מציאות מקורו של נחל.
 - .10:7לפתע פתאם׳ בסוף)ימי( שושלת מינג׳ בחדש התשיעי של השנה גץ וו)אוקטובר׳
(1642׳ נפרצו סכרי הנהר )הצהוב(׳ והעיר ובית הכנסת הוצפו)במים( .כיון שהוצף בית

 59טורי הכתבת ערוכים מימין לשמאל .המספרים שבראש הפסקות מציינים :הראשון את הטור במקור
הסיני והשני את המלה שבאותו טור ,מלמעלה למטה.

]נח[

ל ו ח ו ת ־ ה אב ן מ ב י ת ־ ה כ נ ס ת ה ק ד ו ם ב ק א י ־ פ ג ג ־ פ ו
הכנסת׳ צפו ה כ ת ב י ם על פני המים .קאו הסיאן)הסויאן(׳ בן הדת ובעל דרגה ספרותית
קונג״שיה׳ נכנס אל בית הכנסת בפקודת אביו והציל קצת כ ת ב י ם  .הוא הלך ושב כמה
פעמים׳ כי החברים)בני העדה( ,אף על פי שהיו חשוכי״מחסה ופליטים ,לא שכחו אף לרגע
אחד׳ כ ל יום׳ את כ ת ב י ה ם .
 - .59:7כאשר התחזקה על כסאה שושלתנו ט ציינג׳ בא סגךאלוף)ציאו( ציגג״ציי׳ ששרת
בקו״יויאן)שנסי( ונתמנה כרב״סרף* תחת יד המזכיר הצבאי של מחוז ט״ליאנג)טאו(׳ והביא
עמו את צבאו כדי להגן ע ל פיאן.
בהזדמנויות שונות בקש מבני הדת לחדש את עסקיהם׳ ובחששו פן יהרס בית הכנסת והדת
)כלומר העדה׳ השומרת את מצוותיה( תתפזר )סן(׳ בנה קירות סביב ונשאר)עם חילו( להגן
על בית הכנסת .וכך הושלמו סוף סוף האולם הקדמי והאולם האחורי.
בשלחינו את מבטנו מן ההוה אל העבר׳ רואים אנו כי זה שחנך )את בית הכנסת( הוא
הינ״טו״ל שלנו׳ הצייךי קונג )האציל המכובד בשמלה רקומה(; וזה ששמר מה שיש לנו
היום הוא סגךהאלוף שלנו)צ׳או( צ׳נג״צ׳י«.
ואם עשתה הדת חיל׳ לא בזכות מאמצי אנוש עשתה׳ כי אם בחסד שמים.
 - .26:9בני הדת אשר שבו אל פיאן לחדש את עסקיהם׳ התרבו מיום ליום ויכלו לקיים
כ ל יום את מצוותיהם הישנות .בזכות מעלותיהם וצדקותם של שני האנשים האלה ניתן לעשות
זאת.
 - .53:9שבעת המטות אספו כסף  -אחרי דיון פומבי  -לבנית אולם הטהר השלם
)צ׳יה צייגג טיאן( .ובכספים שתרם מטה קאו יכלו להוסיף את אולם האבות הקדושים
)שנג צו טיאן( וכל מלאכת חידוש האבולים וקירותיהם.
 - .24:10אך האולם האחורי היה רחב״ידים ושבוט עד הקרקע׳ ומקורות האנשים כבר
אזלו.
 - .35:10יועץ המדינה שלגו׳ ציאו עג-צינג׳ מלומד בעל דרגה ג)ציין שיה(׳ שקבל בראשית
שושלת ציינג)(1645׳ מזכיר בכיר של ועד הענשים ומפקד צבאי של מחוז ציקיאנג־פוקיאן׳
בקר)בשובו הביתה בגלל חופשת אבל( בבית הכנסת ונעצב מ א ד ) ע ל מה שראה(.
הוא תרם סכום כסף גדול )צ׳יאן ציין(׳ והוא לבדו נשא בהוצאות בנין האולם האחורי.
 - .3:11הוא )האולם( היה נהדר ומפואר׳ ועתה יכלו)בני העדה( לקיים מצוות ה כ ת ב י ם
ולעשות כ ל יום את מעשי הפולחן באולם האבות.
 - .18:11הם מכבדים ומעריצים א ת ) ה כ ת ב י ם ( כמו בעבר׳ כי אחרי שיש מקור)מתמיד(
לדת׳ ו כ ת ב י ה שמורים׳ מן הנמנע הוא שפעלי האנשים האלה ישכחו.
 .38:11־ שני האולמים׳ הקדמי והאחורי׳)שנבנו( בתרומות בני הדת׳ שוב הם מזהירים
ובגדית׳ והדרם גדול משהיה בעבר.
בזהב
T
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נראה שלדרגת םגן־אלוף עלה לאחר מכן — .א .ר.
״שלנו״ ,כלומר של המטה צ׳א :1המטה התגאה בהם.
]גט[

יצחק

בן־צבי

 - .59:11לשני המובאים אולמים לשירת ה כ ת ב י ם ולקריאה...
 ... - .16:12כ ל המטות השלימו)את(...
 - .40:12מדרגות האולמים גבוהות ומסודרות כראוי׳ עצי הברושים עבים׳ והאדנים
משגשגים ומעלים אוירת טהר ושלום .זה נעשה מקום נפלא מאד בגנה של ליאנג)קאי״פנג(.
 .63:12־־ ואבול צ׳ינג צץ שלפני בית הכנסת נקרא גם אבול מטה ציאו.
 .39:13־ מי לא צפה בקצר״רוח להשלמתו?
 .47:13־ ברכות ל ב ן השמים ה ק ד ו ש ׳ )לו( תהילתנו ותפילתנו׳ מפני חסדו הרחב
ואהבתו הרחומה.
 - .54:14אל״נא נמנע מלהורות בפעלים הטובים האלה ־ בזה נעודד למאמצים דומים.
שליחת הבנים הגדולים ) -ציאו( יויאךמין ו)צ׳או( יו׳אךצייאן׳ והנכדים ) -צ׳או( ון־לונג
ו)ציאו( ון-פנג׳ ביום ובלילה...
 .53:15־  . . .מיצוי מאמצו של איש אחד כדי לחזק לנצח)צייאן צ׳יו  -אלף סתווים(...
 ... - .8:16יסודות׳ אולמים׳ בנינים׳ משכנים משפחתיים ...
 - .37:16מאבינו הראשון...
 .51:16־־ ...אבות׳ בנים ואחים׳ קיימוהו יחד עד היום .ממערב בא איש הרוח
)ציונג״הסיו(«׳ מה שמרמז׳ כנראה׳ כי ד ר ך השמים...
 .9:17־־ ...בניהם ונכדיהם של מפיצי הדת מוסרים ומוסרים אותה תמיד.
 .35:17־  . . .בלי ספק׳ מעתה ולהבא...
 .57:17־  ...כלום רק בבנין האבול הענין?
 - .63:17האבול הושלם ובית הכנסת תוקן...
 .13:18־־ ...מי לא היה חפץ לעשות אותו דבר?
 - .36:18העבודה הזאת הוחל בה בחדש השביעי׳ בשנת מאו וו של קנג הסי)(1678׳
והושלמה בחדש השלישי׳ בשנת ציי ויי של קנג הסי).(1679
 - .57:18קרן ,הנעדר ליטוש )פו ון(  -אחרי שכפף את ראשו בהקפדה ורחץ את ידיו -
כותב בכתיבה גסה פרשה זו של ההתחלה והסוף )במעשה בנית האבול(.
 - .1:20הון לין לבג)תואר שניתן לפקידים בעלי דרגה א׳ מעלה ז (,שנושא  -בחסד
הקיסר  -משרת שופט)צ  ,י ה הסיאן( בן־״ליאנג הסיאן׳ ביוי-ננן פו׳ פלך יו׳-נן׳ ושהועלה בעוד
ינג״טאו׳ הבונה.
דרגה;
T
צ׳או ״
 .20:21־ ציאו ינג-קוף*׳ המחבר )של הכתבת(.
 .11:22־־ עתה בחופשה׳ ועד העבודות ...סגן״המושל :ציאו יויאךפנג׳ המפקח.
 .19:23־  . . .המלומד הקונגאי :ציאו ייץ״צ׳מ...
 .3:24־־ בימי ט צ ,י נג קנג הסי ,בשנה הי״ה)(1679׳ בחדש״האביב השלישי ,ביום מוצלח,
הוקמה אבן זו.
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הכוונה ,בלי ספק ,לאברהם אבינו.
סברה שהוא קון שנזכר ב־.57:18

]ם[

ל ו ח ו ת ־ ה אב ן מ ב י ת ־ ה כ נ ס ת ה ק ד ו ם ב ק א י ־ פ ג ג ־ פ ו
 .43:22־־
- .49:23
- .56:23
- .43:24
 .56:24־־

בנאי־אבן)שיה צייאנג() ...בנאי״( אבן...
 ? ...לי״פנג...
נפח )טיאה צייאנג(...
המשרטט )הוא צ׳יאנג( :ציגג ון־ט.
חוצבי אבנים)שיה צייאנג( :הן שנג״וו׳ צ׳נג ט־ין ־ חקקו את האבן.

כתבות קטנות
)] (1ע׳  [110מעל לכניסה אל בית הכנסת מזרחה׳ מצד -סמטת הדת העוקרת גיד-
)טיאו״צ׳ין צ׳יאו הו״טונג(׳ היה לוח״עץ צבוע ועליו נחרטו שלש מלים סיניות מוזהבות -
שמו הרשמי של בית הכנסת :ה י כ ל ה ט ה ר ו ה א מ ת ]צ׳ינג צץ ססו[
)] (2ע - [132 ,זה שהדת מכבדת אותו ,אין לו צורה] -צ׳יאו צונג וו הסיאנג[)שנה (1658
)] (3עבד - [133התורה העליונה באה מהמערב] -הסי לאי צ׳יה טאו[)(1664
)] (4עמ - [138 ,מימי נוח׳ עת קמה )התחילה( הבריאה היפה׳ ועד עתה׳ בקשו אנשים
מוכשרים ממערב״הודו את הראשון אשר ברא שמים׳ א ר ץ ואדם] .-טזו נוי״וו צץ הוא ל
לאי׳ הסי צ׳ו צ׳ונג לינג צייו שנג טיאן׳ שנג טי׳ שנג גץ צייה פן[
)] (5עמ - [138 ,מימי אברהם )א״לו( עת נוסדה דתנו׳ הפיצו אנשי סין השכלה ורכשו
ידיעה שלמה בקונגאות׳ בבודהאות ובתורת טאו] -יו א״לו קאי צונג ארה האו׳ ציונג הוא ין
צ׳יאו׳ ט הסו׳אה ג׳ו׳ הסויאה שיה׳ הסו׳אה טאו׳ צ  ,י ה ציו׳אן[
)] (6עמי - [139הויתו אינה נפגמת על ידי העדר צורה הנראית לעין; העדרה )של צורה
כזאת( אינו סימן של תהו ריק; כי ה ד ר ך היא מחוץ לגדרי קיום ואי-קיום] .-יו פו צ׳יה
הסיאנג׳ וו פו לון הסו  ; ,טאו קנג צאי יו וו צ  ,י ה ואי[(1676).
)] (7עמ - [140 ,בזכרנו את עולם המערב מתנגדים אנו לתשוקותינו הרעות ודבקים רק
בטהר ובאמת] .-סו הסי טו׳ ארה קנג שיה יו  ,׳ טו שאו צ׳ינג צץ[
)] (8עמ  - [142 ,ה א ב הראשון)אברהם( הוא לבדו קבל את הדת מן ה ש מ י ם ׳ וכבד
את השמים; לכן אנו זוכרים את ה א ב ה ק ד מ ו ן ] .צו טו צ׳נג טיאן צ׳ינג טיאן׳ ין ארה ניאן צו[
)] (9עמ - [142 ,בחייו ידע למנוע ולהמגע מהרג)את יצחק(׳ על כן אנו שומרים חיים״
1שבג נבג צייה ש צייאה ש׳ סו י צון שבג[
)] (10עמ  - [143 ,ה כ ת ב י ם השמימיים׳ מספרם חמשים ושלשה; בפינו אנחנו אומרים אותם
ובלבנו אנחנו שומרים אותם חזק; ואנו מתפללים שנחלת הקיסר תכון לבטח] .-טיאן צ׳ינג
וו״שיה״סן ציראן׳ קאו סונג הסין ויי׳ צ׳ו הואנג טו יו  ,קונג קו[
]סא[

יצחק

בן־צב י

)] (11עמי  - [143ל כ ת ב י ה ק ד ש עשרים ושבע אותיות אנחנו מלמדים אותן במשפחותינו
ומציגים אותן לראווה על דלתותינו; חפצנו הוא שהקהילה תפרה תמיד] .-שנג טזו
ארה״שיה־ציי מו׳ צייא יו  ,הו הסיאו׳ יראן ש ציי י לינג צינג[
)] (12עמי - [146על ידי אברהם )א״לו( נוסדה הדת׳ ולתורתה אין דמות הנראית לעין״.
)יו א״לו ארה לי צ׳יאו׳ פ צונג וו הסיאנג(
)] (13עמ - [146 ,ממשה )מו-ש( נמסרו ה כ ת ב י ם האלה׳ ותורותיהם הושתתו על המרכז
היחיד] .-טזו מו״ש ארה ציו׳אן ציינג׳ טאו פן י ציונג[)סברה :משנת (1668
)] (14עמי  - [147ה כ ת ב י ם נכתבו לשם תאום השמים׳ ה א ר ץ ׳ ה א ד ם ו ה ד ב ר י ם
)הקיימים( .חובות ומעלות טובות׳ יחסים וסידורים׳ קוימו בסדר כ ל הימים; ועיקרי המוסר
היו קיימים לפני השמות והצורות] .-טונג טיאן׳ טי׳ גץ׳ וו׳ ארה ציו ציינג .קנג צינג׳ לון׳
צ׳י׳ צ׳יה ג׳ן צייאן קו; טאו ט ציו׳ מינג הסיאנג צייה הסיאן[).(1668
)] (15עט - [147 ,כתיבה נוצרת על ידי צרוף גזעים וענפים וחמשת היסודות .טקסים
ונגינות׳ ספרות וחבור׳ נגהו והזהירו מאה דורות; ותמונות כלליות קדמו לדיאגראמות
ולכתיבה .-נהו קן צ  ,י ה וו הסינג י צ׳נג טזו .לי׳ יו׳אה׳ ון׳ צינג׳ צץ הו פו טאי; טיאן הוא צאי
טו שו צ׳יה שיה[)(1668
)] (16עמ  - [152 ,ה ד ר ך )התורה( מקורה בשמים׳ וחמשים ושלש הפרשיות מספרות
דברים הנוגעים בבריאת השמים׳ ה א ר ץ ו ה א ד ם ] . -טאו יראן יו  ,טיאן׳ וו״שיה״סן צ׳ראן
פיי שע טיאן׳ שנג טי׳ שנג גץ׳ צ  ,י ה לי[).(1668
)1 (17עמ׳ - [152הדת מושתתת על קדושה׳ ועשרים ושבע האותיות משמשות למסירת
מסתרי ה ר ו ח ׳ ה ד ר ך והחכמה׳״] .צייאו צונג יו  ,שנג׳ ארה״שיה״צי טזו ט צ7ואן הסין׳
ציויאן טאו׳ ציואן הסיאה צייה ויי[).(1668

 64יהודי פרם נוהגים להוסיף אל כ״ב האותיות שבאלפבית העברית גם את חמש האותיות הסופיות
)ךםןףץ( — ראיה נוספת למוצאם של יהודי קאי־פנג מפרס או מארצות תרבותה :חיווה ,בוכארה,
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!שמות
אי
הואנג
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2
לי
לי
מי
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ח ל ק מן ה מ ט ו ת או ה מ ש פ ח ו ת של י ה ו ד י ק א י ״ פ נ ג ״ פ ו
Ai
Huang
Yen
Li
Li
Mu

Nieh
Po
Tso
Chao
Ghou
Chin

ניאה
פו
צו
צ׳או
צאי
צ׳ין

Chin
Chang
Chang
Kao
Shih

צ׳יז
צ׳נג
צ׳נג
קאו
שיה

שמות י ה ו ד י ק א י ״ פ נ ג
אי ייי״ל

אי טואן
אי צ׳יץ

אי צ׳ינג
אי צ׳גג־קונג
אי שיה״ט
שנג״ציה
אי •• • :
ויי-פ׳יגג
ט׳נג
ין פ׳ינג־ט׳ו
לי ג׳וגג
לי-ויי)לוי
ליאה-ויי
לי ליאנג

לי פוגג
לי צ׳יאה
לי צ׳יה
לי צ׳נג
לי קואיי
לי_קנג
לי שיה
לישנג

פיו
פ-ט׳יאן
פנג
צ׳או יוץ-םםו
יגג-טאו
צ׳או
T
•
?׳אי אן

צ׳או טינג ונג
T
צ׳ונג
צ׳ין הסי׳אן
צ׳ז

צ׳נג האו
צ׳נג-צ׳י

קאו ג׳וי
קאו הונג
3
קאו טנג־ק׳ו
קא 1טנגיק׳ואיי
קאו ניאן
קאו צ׳יאן
שיה פין
שיה צו־צ׳י׳
• <

שמות ה א ב ו ת
ל-טזי-לו;-ה)ישראל(
מיאה-שה)משה(
מו״ש )משה(
א־הו־ליאן)אהרן(
״ הו~ליאן)הרן(
יו׳אה-שו״וו)יהושע(
 ־ שו־וו )שע(אי-טזי-ל)עזרא(

א־טן)אדם(
גוי-וו)נח(
א״וו״לו־הן)אברהם(
:״00ו־-הו־ק)יצחק( Yi-ssu-ho-ke
Ho-ke
הו״ק)חק(
נ־הו־צ׳ו׳אה״וו)יעקב(
 )״ צ׳ו׳אה-וו)קב1
2
3

וייט ,עמי  .11הוא מונה  73מטות ,יותר מחמש מאות נפש.
כל ל י הוא קצור השם לוי.
נזכרו ארבעה אחים קאו טנג .שם אביהם יוסף .הובאו גם שמותיהם העברים של שלשה מהאחים
האלה :שמחה ,יחזקאל ,אהרן .ודאי היו שמות עברים לכל יהודי קאי־פנג ,חוץ משמותיהם הסיניים
או העשויים כמו סיניים :לוי — לי.

]סג[
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שמות

מקומות
נינג־פו
סזו־צ׳ואן)פלך(
פיאךליאגג)ק׳אי״פגג(
פוהקיאן
צ׳ונג קראו ,צ׳וגג צ׳ואו)ממלכה תיכונה ,סין(
צ׳יאנג-טו
צ׳נג־נן)חבל(
צ׳י־הסיאן
קו-יו׳אן)חבל(
ק׳אי״פנג פו
שנסי ,היום קנסו)פלך(

אג״הוי או הואי-נן)פלך(
הואי״נן)אנ״הוי(
הוי־צ׳או
הסיאנג-פו הסיאן)ק׳אי-פנג(
הסי-יך׳ )ארץ מערבית(
הסי-ג)סיני(
•:
ויי-ינג)עג״צ׳או(
ט-ליאנג)ק׳אי־פנג(
ט׳יאךצ׳ו)הודו(
עג״צ׳או)ויי־ינג(
ד
י!•׳ הואגג טיאן)מקדש קיסר הגךית
ביגג״הסיא

שמות של סינים ו א ח ר י ם
הונג צ׳יה)קיסר ,שנתו הב (1489 : ,
הן)שושלת 202 :לפגי מנהיג  220 -למגה״ג(
הסו׳ אנג
הסי
הסיאו צונג)קיסר(1505-1487 :

לואן
ליו צ׳נג
מו״ני)סקיאמוני ,בודהא
מו׳נג״טזי
צ׳או צו
צונג צץ
צ׳או)שושלת 256-1122 :לפגי מנהיג(
T
צ׳או״פו טינג ונג
T

מ)מלך(
ט פו)נסיך(
ט׳יאן שרן)קיסר(1457-65 :
ט׳ע)קיסר 1760 :בע׳ לפני מנהיג(
יאו)קיסר :מאה כ״ג לפני מנהיג(
יוגג לו)קיסר :מלך ב־ 1402למנהיג(
יו׳)קיסר :מלך ב־ 2205לפני מנהיג(
יראן)השוש .המונגולית 1368-1260 :למנהיג(

צ׳יה יראן)קובלאי חאן(1215-94 :
צ׳גג ט)קיסר מבית מינג(
צ׳ואגג או לי טזו״צ׳גג)מורד(
שרן)קיסר 2255 :לפני מנהיג(
שון צ׳יה )קיסר לבית צ׳ינג(1646:

מלים

סיניות
גץ שן)השגה  ,1512ש .ז  ,לצ׳גג ט מבית מינג(
האר)אחורי(
T

אן)חסד(
ארה)שני(

הוא צ׳יאנג)משרטט(
הואנג)קדוש ,נערץ(
הסי ינג)בד מערבי(
הסיאו)כבוד הורים(

ג׳ו)חסידי קונג פו־צי(
ג׳ו)התקדמות ,כניסה(
גץ)חסד(
גץ וו)השגה  ,1642ש .טיו לצונג צץ(

]סד[
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הסיאן)אבות קדמונים(
הסין)נאמנות(
הסינג)מבוא ,כניסה(
• :
וו)חמשה?־ צהרים(
וו-ססו-ט)ראש הדת ,רב? גבאי?(
ון וו)כל הדברים ,הכל(
וךסוי)מלכותי(
ון סוי פאי)לוחות מטעם הקיסר(
ון)קדוש ,מתוקן(
ט)גדול(
טאו)דרך ,תורה ,עקרון(
ט)טוב ,טוב-לב(
טוי ליאן)לוחות אנכיים(
טזו)אדם ,בני אדם(
מקדש(
:טזו)היכל ,י
טי)אל; אחוה(
טי צ׳י)שטח היסוד לבנין(

נן)דרום(
סונג)לשיר(
סן)שלשה; דברים שונים; פיזור(
ססו)היכל ,בית כנסת(
פאי)פולחן(
פו)חלק מספר ,כרך(
פו)שלילה ,אי(-
פו ון)לא־מתוקן ,גס(
פיאה)ההבדל בין איש לאשתו(
פיאן)לוחות אפקיים(
פיי)צפון(
פיי)אבנים כתובות(
פיי-טינג)ביתן(
פינג-הסו׳)בחינות בשנת 1646
פן)זה(
פאי פע)אבול״זכרון(
פו ין)רפוד החזית(
_פaנ צ׳ינג)פרשיות מרובעות(
פנג)נאמנות(

טיאו־צ׳ין צ׳יאו הו-טונג )סמטת הדת
המנקרת גיד(
ט׳יאה צ׳יאנג)נפח(
ט׳יאן)שמים ,רוח ,תכונה(

צו)אבות קדמונים(
צון)ארון(

ל)צדק(
יו צ׳י)רב סרן(
ץ)לילה ,אפל ,אדמה ,נקבות ,סבילות(
בנג)שמים ,אור ,מרץ ,זכרות(
ינ־טו־ל)מפקח על הבנין(
י ו ) ,מקדש(
יויאן)עקרונות(

צנג־קואנג)דרגה ספרותית ק׳ונגאית(
צן)גזבר(
צ)דבר״מה׳ (item
צ׳ו)שולחן(
צ׳ונג)שמירת אמונים(
צ׳ונג)אמצע ,תוך(
צ׳ונג־הסיא)סין שלנו(
צ׳ונג הסיו)בעל שאר רוח(
צ׳י׳״גץ)תואר :דרגה ב׳(
צ׳ו׳ן)נכון ,אמתי(
צ׳וץ טזו)אדם מעולה(
צ׳יא)משפחה(
צ׳יא טזו)שם של מועד(
צ׳יאנג)קריאה; ידיעת מלאכה(
צ׳יאו)דת(

מקומר(
לאו)אבול ,מבוא י
T
לדבג)סד(
לונג לאו)ביתן הדראקון(
לי)טקסים; הגינות; הערצה ,כבוד(
ליגג)רוח ,רוחני(
לינ-שן)דרגה ספרותית(
לן קן)מעקה(
מנ-ל)חכם דתי(Mullah ,
מן)מבוא(

] סה [

יצחק

בן־צבי

צ׳יאן)מדור ,מחלקה(
צ׳יה)חכמה(
צ׳יה־הוי)משמר ,משטרה(
צ׳יה הסיאן)שופט ,מושל(
צ׳ץ
צ׳יךוו)חלוץ הצבא(
צ׳ין י ויי-צ׳יה-הוי)איש משמר המלך לבוש
רקמה(
צ׳ין״שיה)תואר אקדמאי(
צ׳ינג)כתבים(
צ׳נג) 10רגלים(
צ׳גג)מנהג(
צ׳גג״צ׳יאו)ראש הדת
צץ)אמת(
צ׳נג)מקודש ,נהוג(

צ׳ינג)טהר(
צ׳נג)מעלות טובות קבועות(
צ׳נג-שיה )רושם רשומות(
צ׳נג)שלמות ,כלילות(
צ׳נג הוא )תקופה(1465-88 :
צקו)היכל ,משכן ,בית כנסת י
קואיי״ויי)שנת (1163
קואיי״מאו)שנת (1663
קואיי״ססו)שנת (1653
קונג צ׳ו)מזבח(
קונג״שיה)תואר השכלה(
קנג)עקר ,כלל(
קן)מגילה(
שאו־פיי)רב-סרן(
שוי)שטפון(
שיה)משפחה(
שיה)בודהאים(
שיה צ׳יאנג)בנאי ,סתת(
שנג)פלח ,סגד(
שן)תמצית המושג מג(
שנג)קדוש(

צ׳ו סנג)מטבח(
ציון יראה)אביב(
צייאן)קדמי ,חזית(
צ׳יאן טיאן)האולם הקדמי(
צ׳יאן צ׳ין)אלף; הון רב(
צ׳יו)סתיו(
צ׳ין)אהבה(

]סי[

דניאל

לסלי

הערות לכתבות מיקאי־פנג־פו

מקיפותT h e Jews .1 :

מ ק ו ר ו ת  :רודולף לוונטאל כינס את החומר על יהודי סין בשתי עבודות
 ,in Chinaביבליוגרפיה מצוידת בהערות׳ נדפסה The Chinese Social and Politicals
] .Science Review, Peking, Vol. 24(2), 1940, pp. 119—261זהו נוסח מורחב ומתוקן
של המאמר׳ שנדפס תחילה ב״ 1939ב״ Yenching journal of Social Studies,
 ,The Early Jews in China .2 .[Vol. 1(2), p. 256—291תוספת לעבודתו הביבליוגרפית
הקודמת׳ נדפסה בשנת 1946׳ ב״Folklore Studies, Peking, Vol. 5, pp.. 353—398
המקורות העיקריים על קהילת קאי־פנג כונסו על״ידי וויליאם צ׳ארלס וייט Chinese :
 ,Jewsטורונטו  .1942כרך ^ ,Historicalמכיל את רוב החומר הידוע על יהודי קאי-פנג׳
שנקלט מרשומות כמרים ישועיים)ריצ׳י ,גוזאני ואחרים( ופרוטאסטאנטיים ,אשר ביקרו במקום׳
וממקורות אחרים; בכרך ב ,inscriptional ,הובאו חמש הכתבות הגדולות  -משנות ,1489
)1512,1663שתים(׳  - 1679במקור ובתרגום ,וצוידו בשפע הערות; כמו כן ניתנו בו הרבה
כתבות קטנות וטבלאות בסינית וקצת קטעים מכתבי הקדש בעברית .כרך גGenealogical, ,
עוסק בשמותיהם של היהודים הסיניים ,מביא כתב״יד מבית הכנסת של קאי״פנג ,בעברית
ובסינית ,ובו רשימות שמות של יהודים סיניים .אחר כך באות הערות ביוגרפיות המבוססות
על הכתבות ועל רשומות אזוריות סיניות.
א .חמש הכתבות הגדולות תורגמו על״ידי א׳ ראובני שעלה בידו למצוא מונחים עברים,
המכוונים יפה אל המונחים הסיניים.
כיוון שבתרגומו של וייט נמצאו טעויות ,הסתייענו גם בתרגומו המצוין של דרום טובאר;
לשם הדיוק ראיתי צורך לתרגם כמה מקומות מהמקור הסיני.

א
ה כ ת י ב  :תרגום השמות והמונחים הועתק באותיות עבריות ,בדיוק ובהקפדה׳ לפי שיטתו
הידועה של וייד)המשמשת להעתקת מלים סיניות מהניב המנדריני באותיות לטיניות(׳ שוייט
השתמש בה .זאת היא שיטה עקיבה ומניחה לעמוד על הכתיב שבמקור .האותיות-הזוגות
הועתקו כאן כך:
k
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להלכה יש לבטא את האותיות המסומנות בנקודה מעל לאות כמו ה נשומה בחזקה.
למעשה מבטאים אותן כך:
]סט[

דניאל
ק

לסלי

ק

1

פ
פ

ק

צ׳

41

ל

,

ג

צ

15

ט

1

צ

dz
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יש לדעת כי צ  ,שונה בביטויה מ-צ׳; אולם ל״טז ול״צ צליל אחד ,וכך גם ל-טז
ול״צ ,ל־סם ול״ס.
העתקת התנועות לעברית היא ,על פי רוב ,טובה למדי .אבל יש מקרים שאינה מניחה
את הדעת ,והם:
 .1או צריך לבטא כמו  0אנגלית ב־0מ.
 .2יה  - - -שוא נע.
 .3התנועה ו מבוטאת ב־סו ,צו ,צו ,ציו ,קו ,וכו /כמו ו; אבל ב״ססו׳ ,טזו /טזו /מבוטאת
תנועה זו כשוא נע .התנועה ו  ,נוהגת כמו!! בגרמנית.
ה ע ת ק ת ש מ ו ת  :יש לזכור כי יהודי סין׳ כאשר באו להעתיק לסינית־ לפני  500ש נ ה  -א ת
שמותיהם של אברהם והאחרים׳ היו כבולים בטיבם של הכתב והמבטא הסיניים .כגון:
א :רק ן ו״נג הם עיצורים סופיים תקינים בסינית; לכן העתיקו )למשל׳ באדם( ב-ן?
ב :אין ר בסינית׳ ו״ר שבשם זר נוהגים להעתיק ב  -ל )למשל /אהרן(; ג :אין ז בסינית; ז זרה
מעתיקים ב״טז)ומבטאים כ״דז()דרך מ ש ל ־ בעזרא( .העתקת ז ב-סס)חדוש שאינו מצוי
בכתבותינו( נופלת מהעתקה ב-טז׳ ואין לראות מה תיקון מצאו בה; ד :אין ב רפויה בסינית:
שמות כמו יעקב ,אברהם׳ כותבים בסימן סינישהגיו כ מ ו ^ כדאי לציין כי בהעתקות חדשות
)אבל לא בכתבות שלנו( מעתיקים את ה ״ ב העברית הרפויה ב  -פ סינית )המבוטאת כמו
ב דגושה בע  ( ,ולא  3״ ^ זה נעשה׳ כנראה׳ בהשפעת בטואם של השמות העברים באנגלית
או בשפות אירופיות אחרות .לעומת זאת את ה  -ו בשם לוי מוסיפים להעתיק ב ״ ^ סינית.
אני סבור שרצוי לתקן את ההעתקות הבאות של וייט:
א :יעקב :תחת נ״הו״צ׳ואה-וו מוטב ,לדעתי ,י־הו-קואה-וו.
י״ססו״לו״יה.
ב :ישראל :תחת י-טזו-לו״יה
נו׳״קוא או נר״וא.
ג :נח — :נו׳־וו
ד :יהושע :אולי תחת יו׳אה״שו״וו -יו׳אה״שו״וא.
ה :יצחק :העתקתו של רט נכונה; צ הועתקה כאן ב״ססו ולא ב״טזו כנראה בהשפעת
היגוייה של אות זו בפי יהודי המזרח.
בהערה לכתבת  1512ציינתי את הנטיה להעתיק את השמות נח ואברהם בשמות סיניים
אמיתיים .בשמות אחרים ההעתקה היא פונטית בלבד .ברור למדי שהעתיקו את השמות
ממקורם העברי ולא מנוסחיהם בערבית ,בפרסית או בשפות אירופיות כ ל שהן .אישור לכך
]ע[

הערות

לכתבות מקאי־פנג־פו

מוצאים אנו בהעתקות השמות הללו בכתבי המוסלמים )הובאו על ידי לוונטאל ב ״ The
—Nomenclature of Jews in China, Monumenta Serica, Vol. XII, 1947, pp. 97
.(126למשל :משה הועתק בהם :מו״סא; א ב ר ה ם  -א־פו־ל-הסין )מבוטא ,בקירוב,
א ־ ב ו  -ל  -ה ן ׳ כלומר ,העתקה מאברהים( .ההעתקות שבכתבותינו שונות מאד משל
המוסלמים .אגב ,טעות משונה טעה לוונטאל׳ בהעתיקו י^זראל את השם א״ססו״מ•
ארה-לאי׳ שהוא ישמעאל(.
אשר לתוארים וו״ססו-ט ומךל ,שהם ,כפי שסוברים ,פרסיים ) (Oustad, Mullahיש
לזכור  -בשעה שאנו מחפשים להם מקורות בשפות אחרות  -כי הסימן וו יכול לבוא גם
במקום ב רפויה ,ט במקום ד ,ל במקום ר ,ן במקום ם.
דומני כי וייט טעה בהסברת המלה י ך ט ו ״ ל  .קרוב לודאי שין שם משפחה וטו״ל שם
פרטי או תואר .על-כל-פנים הוא מכוון ,בכל מקום ,רק לאיש אחד מסוים )ר  ,הערתי
עבדאללה או בדומה לזה׳
לכתובת  .(1489לדעת לוונטאל היה אולי שמו של האיש
\
ברם ,אפשר גם לקרוא אותו חמדאללה.
מהכתבות אין אנו לומדים כמעט ולא כלום על שמותיהם העברים של יהודי סין .וייט
דן בשאלה זו בכרך ג על סמך כתב״היד העברי״הסיני ,שנמצא בקאי־פנג .אחדים
מהיהודים שנזכרו בו ,נזכרים גם ברשומות סיניות.
תוארי האבות  -אברהם ,משה ואחרים  -מעטים ואינם קבועים .במקום שבא תואר בלי
שמו של האיש אין לדעת אל נכון למי הכוונה ,אם לא מהסמוכים)ר  ,הערתי לכתבת .(1663
אדם הוא ה א ב או ה א ב הראשון)1512׳  ;(1679אברהם הוא האב מ י ס ד הדת)(1489
או האב או א ב ה ד ת ; משה  -א ב י ה ד ת האמיתית)(1489׳ ה מ ו ר ה )או המחוקק()(1512
או ה א ב הקדוש) ;(1663עזרא א ב י ה ד ת האמיתית).(1489
ב
ה ש פ ע ת ת ו ר ת קרבג פ ו  -צ י  :לשון הכתבות היא של קונגאי משכיל .פה ושם אתה מוצא שמץ
מסיגנונם ורעיונותיהם של הטאואים והבודהאים; אבל המחשבה המכרעת היא להסביר את
היהדות לחסידי קונג פו״צי ולקרבה אל לבם .אמרי קלאסיקים קונגאים בלבדדובאו מן
המקור .יש סימנים המעידים כי ידיעת היהדות על-ידי בני העדה לא היתה מועטה׳ אבל מן
המיוחד ליהודים אין למצוא הרבה בכתבות אלה׳ חוץ משמותיהם המסורתיים של האבות.
מושגיה הדתיים של היהדות הולבשו בכסות קונגאית׳ ותחת אלהים בחרו בעלי הכתבות
להשתמש במונחים כמו ״שמים״ ו״הדרך״ .הם מדגישים כיבוד״אבות ביתר נחץ ,מסתמכים
על חמש ה מ ד ו ת ה ט ו ב ו ת ו ה מ ת מ י ד ו ת של קונג פו״צי ועל חמשת ה י ח ס י ם ועל
שלשת ה ק ש ר י ם * ,ומקבלים את דעתו של מנג־צי כי יצר האדם טוב מעיקרו .הם מתנצלים
*

צדק;  .3לי :הגינות;  .4צ׳יק:

חמש המדות הטובות והמתמידות )וו צ׳נג< הן .1 :גץ :חסד; .2
חכמה;  .5הסין :נאמנות.
חמשת היחסים )וו לון( הם :א .מושל ונתין; ב .אב ובן; ג .אח גדול ואח צעיר ממנו; ד .בעל ואשתו;
ה .ידידים .הראשון ,השני והרביעי ביחסים האלה נקראים ש ל ו ש ת ה ק ש ר י ם )סן קכג<.
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לסלי

דניאל

על השמוש בכתב עברי .אך אין לומר כי בהשפעת הסינים נכנס כאן משהו העומד בסתירה
עם היהדות המסורתית .מסתבר שהיה שם מין תהליך של הסתגלות בדומה לנעשה בקהילות
היהודיות באמריקה בזמן הזה .בכתובת  1663נאמר כי הקהילה סיגלה לה מנהגי הסינים
בטקסי לידה׳ מות ,בר-מצוה וכו  . ,אכן טקסיהם ומנהגיהם של הסינים אינם רחוקים משל
היהודים ,ולא קשה היה׳ כנראה ,לעשות פשרה מניחה את הדעת .דומה שגם המוסלמים
הסתגלו בהצלחה לדרכי הסינים .סברה שהיהודים נראו בעיני הסינים כמין סיעה מוסלמית -
למשל ,בית הכנסת נקרא בסינית באותו שם כמו מסגד מוסלמי.

ג
ה ע ר ו ת ה י ס ט ו ר י ו ת  :מקובלת הדעה ,המסתמכת על פרטים קטנים ,אך מחכימים ,המצויים
בכתבות ,וגם על ראיות אחרות ,כי מוצאה של קהילת קאי-פנג הוא מפרס  -השמות ״הודו״
ו״ארץ מערבית״ אין להם הוראה מפורשת בסינית .בכתובת  1489נאמר כי העדה באה לסץ
בימי שושלת סונג) 1127-960או  .(1280הנסיון להקדים זאת  -בכתבות  1512ו- 1679-
עד ימי שושלת האן) 200בע  ,לפספה״ג  200 -לספה״נ(  -חשוד הוא׳ וזה הקובע )בכתבת
 (1663דבר בואם בימי שושלת צ׳או) 200 - 1100לפספה״נ(׳ אין לו כ ל סמך .הדעת נותנת
שיש לסמוך בעיקר על כתבת  ,1489שהיא הראשונה ודבריה מסתברים יפה׳ בעוד האחרות
מבקשות לקנות לב הקהל הסיני.
אולם הידיעה הברורה על קהילה יהודית פורחת בנינגפו׳ באמצע המאה הט״ו ,שהיה
ביכלתה לעזור לקהילת קאי־פנג בשני ספרי תורה)אגב ,כתבת  1679מדברת רק על טפס
אחד ,ווייט סבור שגם בכתובת  1489מדובר על טפס אחד(׳ מראה לנו כמה׳ קלושות
ידיעותינו בתולדות היהודים בסין .ממקורות אחרים ידוע לנו כי בימי שושלת טנג
) 907-618לספה״נ(׳ ואולי גם קדם לכן׳ נמצאו יהודים בכמה ערים בסין; אך אין בידינו
כ ל ראיה לקיום קהילות יהודיות בסין בימי שושלת האן׳ חוץ ממסורת עמומה בעל״פה,
הנזכרת על ידי ישועיים ,שביקרו אצל יהודי קאי-פנג.
הכתבות מספרות פרשת תלאות הקהילה ובית הכנסת שלה במאות הי״ב-הי״ז .מה שהיה
אחר כך  -תולדות שקיעתה וטמיעתה  -ידוע במקצת מרשומות אנשים אשר ביקרו
בקאי״פנג בשעתם; הידיעות האלה כונסו בחיבורו של וייט ,בכרך א.
ד
הערות לכתבות :בדרך כ ל ל מעתיקות הכתבות המאוחרות מהראשונה׳ מכתבת  ;1489נוספו
בהן רק ידיעות על דברים שאירעו אחרי התאריך ההוא ועד  .1679אף על פי שכתובת 1489
היא היותר בטוחה ,יש בכתבות המאוחרות מקומות מקבילים ,המבהירים את הכתוב
בראשונה .מצויות סתירות קטנות ,כפי שציינתי בהערות׳ אך אין הן גורעות מערכן של
]עב[
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לכתבות מקאי־פנג־פו

הכתבות כמקורות .מן הראוי לשים לב לפרטים האלה .1 :טקסי עבודת הבורא ,המתוארים
בכתבת 1489׳ הנם תערובת מנהגים של יהודים ושל חסידי קונגפו״צי;  .2בכתובת  1512בולט
ביותר הנוסח הקונגאי;  .3כתובת״החזית משנת  1663שניה היא לכתבת  1489לפי חשיבותה.
יש בה ענינים פילוסופיים ופולחניים׳ המקבילים לתורת קונג פו״צי; ויש תוספת ידיעות על
קורות הקהילה;  .4הכתובת האחורית משנת  1663חוזרת על הידוע ואינה מוסיפה הרבה
על מה שיש בכתובת״החזית  -רק אלו פרטים על המשפחות אשר תרמו׳ תרומות לבדק
בית״הכנסת .5 .כתובת  1679שבה וחוזרת על הכתוב בכתובת  ,1489תאריכיה סתומים,
ומה שהיא מוסיפה מכוון לרומם משפחת צ׳או .היא נמצאה מחוקה ומטושטשת ,ושוחזרה׳
במידה ששוחזרה ,על״ידי למדנים סיניים .אולם נשארו פערים גדולים; כדי להציל
משהו מתכנה ,כדאי לקרוא אותה עם כתובת .1489
ה
ה ח ג י ם  :מעטות הן הידיעות על החגים שחגגו יהודי קאי-פנג .בשתי כתבות )מ״1489
ומ״ (1663אנו מוצאים כי בני העדה מתפללים שלש פעמים ביום :בבוקר׳ בצהרים ובערב.
כמו כן נאמר ברור)באותן הכתבות( כי הם שומרים את יום השבת .טעותו של וייט׳ אשר
תירגם את המילה הסינית ,שהוראתה ״טהרה -ב״צום*׳ ,שבשה את הדברים הברורים על
מנהגי שבת .מה שנאמר בכתובת  1489על ארבעה ימי טהרה בחדש ,מכוון ,כנראה ,לארבע
השבתות בחודש הירחי .בכתובת  1489מדובר בפירוש על יום הכפורים ,ובכתובת 1663
צוין כי יום זה חל בסוף הסתיו.
יש זכר בכתבותינו לארבעה חגים עונתיים ,כ ל חג בן שבעה ימים )כתבת  ;(1489דומה
שהם חלים באביב ובסתיו )כתבות 1663׳ (1489׳ בקיץ ובחורף )כתבת  .(1663הכוונה
כנראה לפסח ,לשבועות ולסוכות .אשר לרביעי ,אולי הוא חנוכה ,אף כי איש מאלה שביקרו
בשעתם אצל יהודי קאי־פנג ושמעו מפיהם על מנהגיהם׳ אינו מזכיר חג זה.

]עג[

חיים
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עברי

ביינארט

מ ס פ ר ד מן ה מ א ה הט״ו

בספריית מונטיפיורי שבבית המדרש לרבנים בלונדון ,מצוי כתב־יד ״אגרות רחמנות״
סימנו  ,1%ובו  43עמוד ן בכל עמוד  22שורות .וזה תוכן כתב־היד!  48אגרות שמרביתן
תתפרסם לקמן  ? 2מספד על השר החכם ר׳ בנבנשת בן לביא  ; 3דברי שיר4ן פתגמים
וחידות לסיום .כתב־היד מוצאו מספרד ,ואחד המגורשים נטלו בוודאי עמו לאחת מארצות
האימפריה התורכית  , 5וכמה גילגולים עברו עליו עד שהגיע לידי ר  ,אליעזר אשכנזי
מתונים  ,6ואחר־כך לידי שד״ל והלברשטאם .דעתם של החוקרים לא ניתנה על האגרון
וחשיבותו ,ואפשר שתיאור שניתן עליו ב״ישרון״  7גרם לכך .ברם ,יש באוסף כדי
להרים תרומה נכבדה לידיעת תולדותיה של יהדות ספרד ,לחקר האגרונות העברית בכלל
ואף לידיעת הלשון העברית באותה תקופה.

א
האגרות הן אוסף נוסחאות או המלצות ,שמקבליהן נשאו אותן עמהם  .8רובן ניתנו
בסאראגוסה ומקצתן בקהילה אחרת — רחוקה או קרובה .מהן ,שניתנו לצורך פדיון שבויים

Cod

 1חובה נעימה לי להודות למכון בן־צבי ,האוניברסיטה העברית ,ולמר מ׳ בניהו ,על שמסרו לידי תצלום
של כתב יד זה והציעו לפרסמו .כתב־היד רשום בקטלוג הלברשטאם ,קהלת שלמה ,וינה תר״ן ,סי׳ 196
ובקטלוג לוצאטו ,סי  .85 ,עי׳ I. Luzzato, Catalogue de la bibliothèque de la literature
; וכן שטיינשניידר ,המזכיר ,כרך כה ,1875 ,עמי  ?7קטלוג
1
8
6
8
הירשפלד סי׳  ,465עמי .139
 2ב״ישרון״ של קבאק נתפרסמה אגרת  .27כן פירסם י  ,בער בספרו Die Juden im christlichen
 , 3 6 — 1 9 2 9קטע מן האגרת שבדף  24ואגרת  !37ועי׳ לקמן .למען ד,שלימות
חוזרות ומתפרסמות אגרות אלו כאן.
 3דף 40ב .נתפרסם ב״ישרון״ ,חוב׳ ט ,1878 ,עמ  1 ,ואילך.
 4עי׳ שטן נתפרסם רק קטע מדברי השיר.
 5דף 42ב.
 6בסוף כתב־היד רשום :״זד ,הספר של החכם השלם האשכנזי כהר״ר אליעזר י״ה״ .אליעזר אשכנזי
הוא בעל ״טעם זקנים״ ,״דברי חכמים״ ,ועוד.
 7״מן המון המכתבים לא מצאנו דבר הראוי להגלות רק אלה השבים״ .שם ,עמי .1
 8אף בכך הוא מיוחד במינו .אספים יהודיים מסוג זה לא הגיעו לידינו .ר  ,צייטליןBibliotheca ,
 , . E p i s t o l o g r a p h i c a ,רושם כאוסף ראשון ״ספר אגרות
שלומים לכתוב איש לרעהו דברים באים ומקובלים״ אוגסבורג  .1534בוכסטורף בספרו Joh. Buxtorf
 ,(pater), Institutio Epistolaris Hebraicaמהדורת באזל  ,1629מביא מסוג נוסחאות זה רק 3
אגרות :המבקש מחבירו שיעזור לפלובי בצורך גדול )עמ  ;(285 ,להתחבן בעד עני אל קרובו או אוהבו
שיהיה מופקד אצלו להיטיב לו )עמי  (297ן להפקיד איש אוהבו אל ידידו ולשחר שיהיה לעזר לו על
דרושו)עמ  .(300—299 ,אין בוכסטורף מציין את מקורותיו .בימי הביביים בודעו אגרובים כלליים וספרי
נוסחאות שונים .עי׳ L. Rockinger, Briefsteller und Formelbücher des 11—14 Jahrhun-
derts, Quellen und Erörterungen zur bayerischen und deutschen Geschichte 9, 2
,München, 1863. W. Wattenbach, Das Formelbuch des Domherrn Arnold von Protzan
 .באוספים אלה מן הראוי לציין נוסח אגרת ,שנתן הגמון,
(
1
8
6
2
)
5
ליהודי מומר מקבץ בדבות .האגרת מבקשת מבוצרים באמנים שיסייעו למומר זה ,שמשהמיר אבדו לו
כל בכסיו שהיו לו ביהדותו)עי׳ רוקיבגר ,עמי  549ן ואטבבאך ,עמי .(158

]עז[

חיים

ביינארט

ועליה לארץ־ישראל ן מהן — ליהודים שהעלילו עליהם עלילות שוא; מהן — לבורחים
מפרעות .ויש באוסף אגרות מיוחדות במינן .אחת אישור לאדם שהוא יהודי * ושניה ,לאנוס
הדורש בפני יהודים ,והיא המלצה לקהילות ישראל שיקבלוהו בסבר פנים יפות .כמה אגרות
הן להכנסת כלה ותיקון עגונות; עזרה לעניים ויורדים מנכסיהם ,וכיוצא בכך.
האגרות אינן מסודרות לפי ענייניהן ,אף לא לפי סדר נתינתן .נראה שבעל האוסף סידרן
לפי שמו של מקבל ההמלצה .קבוצת אגרות מיועדת לאנשים ששמם אברהם  , 9קבוצה
אחרת — לאנשים ששמם יהודה ,משה ,וכר .לתוך קבוצות אלו נכנסו שלא במקומן אגרות
שכתבן ר  ,חסדאי קרשקש ,ואגרות שהמוטיב המרכזי שבהן הוא עיקר ,כגון :יד ,דרך ,עין
ובאר .האגרות כולן הן לקט בן זמן ממושך ,שנועד לשמש כנוסחאות לכתיבה .המעתיק
לא שינה מן הנוסחאות שמצא לפניו .וראיה לכך השימוש בשמות ובמוטיבים שבאגרות.
בכך שונה אגרון לה מספרי נוסחאות כלליים ,כגון אלו שנהגו בגרמניה ,צרפת ואיטליה של
ימי הביניים ,10
בסידורן של האגרות טבוע חותמו האישי של בעל הלקט .הסופר ר  ,שלמה ב״ר שלמה
חזן ,נזקק לטפסי אגרות המלצה מקוריות שהגיעו לידו או שנמצאו בגנזי קהילת סאראגוסה.
יכולים אנו ,איפוא ,לומר שאגרון זה הוא בבואה לאורח חייה של יהדות ספרד ודרכי קיומה.
בכלל התעודות שבאגרון העתיק הסופר תיאור כתיבת ספר תורה ) ,(27שפותח בשנת ק״ע
) .(1410אותה שנה החל מעתיק חומש ,וסיימו בהיותו בן חמישים שנה .כיוון שהאגרת
המאוחרת באגרון שהעתיק היא משנת  ,1451יש להניח שבעת שעסק בכתיבת החומש
והאגרון היה שלמה חזן בשנות עמידתו .אביו השיג ,״בהשתדלות רבה ובדמים יקרים״,
כתב־יד שהיה בן  160שנה )משנת  ,(1250וכבר היתה בו יד הזמן .כתב־היד הושאל
למתחזנים — כלומר למתאמנים בקריאת התורה — שלא היתה להם בקיאות בקריאת התורה
בלי ניקוד ובלי הטעמים .הם הוסיפו לכתב־היד קצת נקודות במלים הזרות )הקשות( פיסוק
וקרי .במעשה זה עברו על דיני ספר תורה.
שלמה חזן העמיד את ספר התורה על תיקונו ,כפי שעשו בשעתו ,הרמב״ם בס״ת שנמצא
ברשותו ור׳ מאיר ור׳ מנחם לבית מאיר ז״ל ב״אותו ספר תורה אשר כתב לעצמו והוא
הוא הגיהו היטב ,ותוך כדי העתקה נמצא למד שסה״ת
נמצא בבית הכנסת בפרפיניאך
נבדק בידי בעליו הקודמים ,ר׳ שמואל ב״ר יעקב הצרפתי  , 12בעל החתימה הראשונה,
כלומר הוא הנזכר בקולופון הראשון .נאמר שם שהם׳ נכתב בטוליטולה ,ובסוף החתימה
נזכר מאורע חשוב שאין אנו יודעים עליו ממקור אחר! ״נכתב ונשלם ט״ו ימים קודם
שנשרפה בית הכנסת הגדולה שבטוליטולה שנשרפה בשנת ה  ,אלפים ועשר״ .לאחר קולופון
זה נמצא קולופון שני ,המוסר שבעליו של הספר היה ר  ,יצחק ב״ר שלמה מרקוש בעיר
לעתים שם אביו של המקבל הוא עיקר ,כגון שהוא בן אברהם וכיו״ב.
9
 10כך יוצא גם מתכנה של אגרת  .27השווה רוקינגר ,שם ,עמי  67ואילך.
 11הלברשטאם הסמיך לעניין עדות הבאה ב״קרית ספר״ להמאירי ,דף ח• ועי׳ ׳׳ישרוך ,ט ,עמי  ,5הע׳ .2
העדות היא משנת ס״ו).(1306
 12אולי הוא תלמידו של ר״ת .עי׳ א  ,א  ,אורבך ,בעלי התוספות ,ירושלים תשט״ו ,עמי .82
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בורגוש ,והשנה הרשומה בו היא ה׳ אלפים ושלושים ושלוש ) .(1273הגהתו השנייה נעשתה
בבורגוס עשרים ושלוש שנים לאחר הגהה הראשונה )כרשום בקולופון( .לאחר מכן עבר
כתב־־היד גילגולים הרבה ,והיו עליו חתימות ועדויות ,ששלמה חץ אינו מביאן .תיאור זה,
סיומו כתוב בנוסח הסיומות שבאגרות שלפנינו .אפשר להוסיף שתחנתו האחרונה של
כתב־היד עד שנשתבש היתה סאראגוסה ,ובה נמצא באמצעה של המאה הט״ו.
ממסגרת האגרון חורגות גם שתי קינות ) ,(41 ,40שניתנה להן צורת אגרות אבל הן
שונות במהות תכנן .מאחת אנו למדים שהנפטר ,שר גדול ,נקבר על הר )אולי הכוונה ל־
 ,Montjuichהסמור לברצלונה( ,והידיעה על פטירתו הגיעה לסאראגוסה .יתכן ששלמה
חזן חיבר בעצמו את הקיגות־האגרות ,שכן הוא מחברן של הקינה על מותו של ר  ,בגבנשתי
בן לביא והקינה לאשה שמת עליה בעלה )דף 40ב—42ב( .על דרך זו חרג ממסגרתו והוסיף
את השירים והחידות שבסוף האוסף  , 13וגם הללו מפרי יצירתו ,או שמא גם כאן ליקט
מאחרים.
תקופה בת מאה וחמישים
האגרת הקדומה היא משנת  1303והמאוחרת משנת 1451
שנה בקירוב .האגרון כולו כתוב בקולמוס אחד ,כנראה של שלמה חזן עצמו  ,15סופרה של
קהילת סאראגוסה .משמו יכולים אנו לשער ששימש גם חזן הקהל .נהוג היה שהסופר הוא
שליח הציבור ובעל הקריאה  .16הלברשטאם שיער ז , 1שהוא אחיו של אליקים ב״ר שלמה
חזן ,שיש בידינו עדות עליו משנת קמ״ה ,אלא שלא נתבססה השערתו זו .על עצמו אומר
בעל האוסף :״שפל קול העניים והאביונים מזכיר ,והוא בשנים עשר היושבים ראשונה על
החתומים מכיר ,מושכים בשבט סופר מחקקים מני מכיר״)אגרת  ,(42ואין לדעת אם נמנה
בין נבחרי הקהל או שהיה מנושאי משרות הממונים שבקהל .אלא שלעצם תפקידו כסופר
בקהל סאראגוסה נודעת חשיבות מיוחדת לאחר גזירות קנ״א .אסור היה לסלקו מתפקידו
בהשפעת יחידים; מועצת הקהל והמוקדמין הם בלבד רשאים היו לעשות זאת ,ורק מורשה
הקהל יכול היה ליטול ממנו את פנקסיו .18
העובדה ,שהאגרון נערך בסאראגוסה במחצית השניה של המאה הט״ו  19לא בכדי היא.
סאראגוסה היא הקהילה הראשה ליהדות אראגוניהן בפרעות קנ״א לא נפגעה ,ובה פעל
13
14
15

16
17
18
19

כתב־היד של החידות הוא מטושטש ביותר ,ונביא כאן דוגמאות אחדות :״אביך אבי וזקנך בעלי אתה
בני ואני אחותך״ )בנות לוט(; בהסירך שמונה מחמשה ושם שמי תמצא באותיות שלשה )משה( ,ועוד.
עי  ,במפתח התאריכים .אגרות  33 ,31,21,18 ,15 ,11,8חסר בהן תאריך .אגרות  ,39,37 ,16 ,9אף בהן
חסר תאריך ,אלא שהן לאחר קנ״א).(1391
אלו הן האגרות .47 ,46 ,45 ,44 ,43 ,27 :אגרותיו שלו סגנונם דל מן האגרות שהעתיק .מעשהו
יוצא גם מדבריו הבאים :״ולמען ספר שמו  /גם אלה משלי שלמה  /מבכי נהרות חבש  /ונתן מימיו
בקומו  /ומקצה המשותפים לקח עמו  /לעיני בני עמו״ דף )42א(.
עי  ,אגרת .27
,
ישרון ,ט ,עמי  ,6הע׳  ,3על־פי שטיינשניידר ,המזכיר ,1869 ,עמ קמה.
עי׳ י׳ בער ,תולדות היהודים בספרד הנוצרית ,תל־אביב תשי״ט ,עמי .303
 38אגרות הן מסאראגוסה ,וחלקן בלי שיועתק תאריך נתינתן 5 .אגרות לא צוין בהן המקום ,ואפשר
לשער שאף הן מסאראגוסה .שאר האגרות הן :לה קורוניא — אחת; ליסבון — אחת; גיברלטר — אחת;
אלמוניה די דוניה גודינד — .אחת; מורסיאה — אחת.

]עט[

חיים

ביינארט

ר׳ חסדאי קרשקש עד לשנת פטירתו בשנת  .1412לקהילה זו אף כתב מלך אראגוניה
)כנראה מרטין הראשון ,(1410—1395 ,שתמליץ על אנוס אחד שנזקק לתמיכת היהודים
)אגרת  .(37יהודים מבקשי סעד הגיעו אליה בכל הזמנים ומספרם גדל לאחר גזירות קנ״א;
ממנה גם יצאו רבים למסעותיהם .המכתבים שניתנו למבקשי עזרה ,שלא מתושבי סארא־
גומה ,יוצאים ללמד שראשי קהילת סאראגוסה קיבלו על עצמם לסייע לכל דך ומעונה.
צורתן ולשונן של האגרות ראויות הן לציון .פותחות הן בדרך כלל בתיאור כללי קצר,
לעתים נמלץ מאוד ,אחרי המליצה בא כבדרך אגב שמו של הנזקק .ורק לאחר מכן תיאור
הנצרך ובקשתו של נושא האגרת .מקצת דברי הכותבים הם פרוזה חרוזה ,וסממני הלשון
וצירופיהם מלמדים אותנו על רוחב ידיעותיהם ,של הכותבים עצמם ,במקרא ובספרות
חז״ל 20״ ,ידיעה שהצטיינו בה בוודאי גם מקבלי האגרות ,אף־על־־פי שבאותם הימים ירד
החינוך בספרד והתמעטו הלימודים העבריים.
והרי תוכן האגרות לפי ענייניהן ו

ב
.1

פדיון

שבויים

שלוש אגרות ) (21 ,4 ,1באגרון דנות במצווה זו .הראשונה מוסרת על זיקרי בן צהל
מאופורטו )איל פוארטו( שבפורטוגל ,שיצא בדרך הים עם שלושה שותפים כדי לסחור
בברצלונה .הם נשבו בידי ישמעאלים והובאו לגיברלטר .הקהילה הסכימה לפדות את
ארבעתם בסכום של  200כפולים זהב ,אלא שהתרומות שנאספו מאנשיה ומן הקהילות
הסמוכות לא עלו על  100כפולים ,ורק שניים מן השבויים נפדו .זיקרי בן צהל וחברו יצאו
בשנת  1356לקבץ בקהילות ישראל ובידם אגרת המלצה .הם הגיעו עד לקהילת סאראגוסה,
שבגנזיה נמצא מכתבם או העתק ממנו .לפנינו אפוא עדות חשובה וקדומה על קהילות
באופורטו ובגיברלטר ועל דרכי המסחר שלאותם הימים.
האגרת השנייה היא משנת  .1453יהודי ממורסיה נישבה וגוי פדה אותו בסך 10.000
זהוב .פודהו ליווה אותו בדרכו לאסוף את דמי פדיונו .הם היו בלה־קורוניה והקהילה
תרמה  300זהוב למענו .אף ניתנה לו אגרת המלצה ,שעליה חתום יצחק ב״ר משה מרקוש
מקורוניה  .21מועטות ידיעותינו על הקהילה היהודית שבלה־קורוניה באמצעה של המאה
 20ברצוני לציין כמה סממני לשון :מגז כבשי צדקתם יתחמם )אגרת  ,36דף  ?(33כבשי לחמו יחמו
)אגרת  ,10דף  ?(7מזמור לדוד בברחו מפני אין שלום )אגרת  ,34דף  ?(31חש בראשו יעסוק בדברי
תורת האדם המצטרך לבריות )אגרת  ,34דף  ?(31הרואה את הנולד אחר חצות )אגרת  ,36דף ?(33
חטים נתנו חתיתם בביתם כי אין לחם אז לחם שערים )אגרת  ,32דף  ?(29משנה שברון תשברנו מכוס
הרעלות מוהר הבתולות ולא מתן )שם ,דף  ?(29זה עני חשוב כמת ביום טוב ש נ י ) א ג ר ת  ,15דף .(17
לענין הפיסוק יש לומר כי בכמה אגרות הכפלת תיבה סימן הוא לפיסוק.
 21אולי ממשפחת ר׳ יצחק ב״ר שלמה מרקוש מבורגום ,שחי ופעל בה במחצית השניה של המאה ה י ״ ג
עי׳ אגרת .27
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הט״ו ,בקצה צפון־מערבה של מלכות קסטיליה ,וודאי שלא היתה מן הגדולות .ונמצאנו
למדים על דרכיה בתקופה קשה ליהדות קסטיליה ,בסוף ימי מלכותו של הואן השני.
האגרת השלישית ניתנה ,כנראה ,בסאראגוסה לשמואל בירפת ממורוויאדרו ,שפדה במחוז
ואלינסיאה יהודי פורטוגיזי בשם יצחק אוילי .את השבוי עמדו להרוג ושמואל עמד בפרץ
ושילם בעבורו  155זהובים .יצחק יצא לקבץ את דמי פדיונו ומשה ואשתו נתלוו אליו.
באחת השבתות )שנת המעשה לא ידועה( בהיותם בדרך ברח יצחק .שמואל היה אנוס לאסוף
מעתה את דמי הפדיון בכוח עצמו וביקש שלא לתת כל סיוע ליצחק הבורח.
שלוש האגרות חשובות הן ללימוד דרכי פדיון שבויים .והגם שפדיון שבויים עניין הוא
לכל הקהילות הנה עסקו בכך בעיקר קהילות ערי הנמל  . 22בתקופה הנידונה לא היתה
חברה ל״פדיון שבויים״ ,ופדיונם נעשה בידי באי־כח הקהילות או ראשי הקהל ,בלא שיזדקקו
לסוכנים ,כפי שהיה נהוג בתקופה מאוחרת  .23קיבוץ הדמים נעשה בעיקר על־ידי הפדויים.
כשהפודים היו יחידים ,הם נתלוו על הפדויים ודאגו להחזרת דמיהם ,והפדוי היה כאילו
משועבד לבעל חובו .בשני מקרים ) (21 ,1לא עלה ,כנראה ,ערך הפדיון על דמיו כמאמר
התלמודי  . 24הסכום הגבוה שנתבע לפי האגרת השניה 1.0.000 ,זהובים ,מעיד ,אולי על
הימים הקשים שעברו על קסטיליה בסוף ימי מלכותו של חוא־ן השני .השבאים היו שודדי־
ים מוסלמים ומלכות גרנאדה שימשה כנראה מרכז חשוב לעסקות מסוג זה.

.2

עליה

לארץ־ ישראל

שלוש אגרות ניתנו לעולים לארץ־ישראל ) .(30 ,5 ,3הקדומה שבהן היא משנת ,1348
וייתכן שהאיש עלה לאחר גזירת הבארות .שמו של העולה הוא שם טוב ב״ר עוזיאל ,צורבא
דרבנן ,כבן שלושים ,איש ירא שמים ומצניע לכת .קצרה נפשו בעמל ישראל ״בארץ אדום
נטושים נפוצים ונפזרים״ ,והוא החליט לעלות לארץ־ישראל .אגרת זו ניתנה בסאראגוסה,
וכנראה מוצאו מעיר.זו.
אגרת אחרת ) ,(33שחסרים בה תאריך ושמו של המקבל ,מדברת אף היא בגנותה של
ארץ אדום ובשבחה של ארץ־ישראל ,ואולי קשורה אף היא בעליה לארץ־ישראל באותה
שנה .המוטיב המרכזי של האגרת הוא באר ,ויש מקום לשער שהמעשה קשור בגזירת
הבארות של שנת  1348ן מקבל האגרת היה עשיר שירד מנכסיו ®.2
22
23

24
25

עי׳ גם י׳ בער ,תולדות היהודים בספרד הנוצרית ,מהדורה ב ,תל־אביב תשי״ט ;468 ,וכן במפתח,
ערך פדיון שבויים.
עי׳ ש׳ אסף ,לתולדות היהודים באי מלטה ,באהלי יעקב ,ירושלים תש״ג ,עמי  ;115—107מ׳ בניהו,
אגרות ר׳ שמואל אבוהב לחכמי ארץ ישראל שנשבו במאלטה ובמסינה ,ספר מאיר ,ירושלים תשט״ז,
עמ  19 ,ואילך; ועי  ,גם S. W. Baron, The Jewish Community, Vol. 2, Philadelphia 1948,
 ; 3 3 3י  ,היילפרין ,ספר היובל ליצחק בער ,ירושלים תשכ״א ,עמי  338ואילך.
״אין פודין את השבויים יותר על כדי דמיהן מפני תקנת העולם״ משנה גיטין ד ,ו.
דף 30ב :״נסתחפה שדהו ולא יכלה הארץ הלזו לשאת אותו כי גדול כים שברו .וכאשר קדם זכרו
משנה שברון נשבר גדול צערו וגבר וירא והנה באר בשדה״.
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עולה לארץ־ישראל ,עלי בן מכיר מתודילה ,קיבל בשנת קנ״ו) (1396מכתב המלצה )(30
בקהילת סאראגוסה .באגרת זו בולטים הדי מאורעות קנ״א .ספרד היא ״ארץ עיפתה כמו
אפל צלמות ולא סדרים ליהודים אשר בכל עיר ועיר״ ,״העם היושב בקרבה הוא ארבה״.
כותב האגרת מבקש את נקמת עמו! ״נקום נקם ברית להכרית לסעף פארה פודה .דרך
ערך מלחמה חמה אפו וקצפו זעפו וזעמו בקומו לערוץ הארץ .ארץ חתה ומחתה .תחת חטה
ותחת שעורה שערה וסופה סורי הגפן נכריה״ .ועל אף מצבה של ארץ־ישראל ״יעזוב איש
את אשתו ואת בניו ,מקומו ועירו ארץ מולדתו ובית אביו״ ויעלה לארץ.
אגרת עליה נוספת ) ,(3המצויה באגרון ,היא משנת  .26 1424האגרת ניתנה בליסבון
לשמואל חביב ,המכונה אלואריניו בלע״ז ,תושב קבוע במלכות זו ,שהוא וביתו לקחו חלק
במיסים ובממון ובשאר סבלות הקהל .אף הוא עשיר שירד מנכסיו ,ידע סבל בפורטוגל
ונטש את קרוביו ואחיו כדי לעלות לארץ־ישראל.
בבירור נראה אפוא מן האגרות ,שהעליה היתה מעשיהם של יחידים ז . 2כמה מהם הם
עשירים שירדו מנכסיהם .אבל יש להדגיש שיד הזמן היא שעוררה אותם ליטול את מקל
הנדודים ולעלות לארץ־ישראל.

,3

תמיכה

בסובלים

מעלילות

ובורחים

מפני

פרעות

ושמד

שלוש אגרות ) (26 ,14 ,6מצויות באוסף על אנשים שסבלו מעלילות .ראשונה בקבוצה
זו היא אגרת שניתנה בחודש טבת שנת ע״ד ) (1314לעוזיאל בר חייא ,תושב אלמוניה די
דונייה גודינה .הוא נתפס בידי המלכות ,יצא זכאי בדינו ונקי מנכסיו .ושוב חזר ונאסר,
הפעם ייתכן בגלל חובות .השלטון נתן לו שהות של שלושה חדשים לאסוף כסף והקהילה
מבקשת לבוא לעזרתו.
החשובה בקבוצה זו היא האגרת השניה .ולא נודע לנו מקום המעשה וזמנו ,אף־על־פי
כן יש לשער שהוא אירע בסאראגוסה  .28איש מן הקהל פגע בזרועה ש  1אשה פרוצה .היא
קראה למאהביה ותבעה נקמה על המעשה .האיש נתפש והושם במאסר .תופסיו פנו אל מושל
העיר שיקטעו את ידו לפי דין המלכות .בני הקהל הציעו למושל  10זהב כמשקל כף זהב
וכפליים מזה כסף ,אלא שהמושל דחה את הצעתם .לנתפס הוצע שימיר את דתו והוא יצא
לחפשי .הוא לא שעה •להצעות ,לא נפל ברוחו ונלחם על צדקתו .ידו קוצצה והובאה לקבר
ישראל.
האחרונה באגרות אלו ניתנה בסאראגוסה בשנת קס״ח ) .(1408ילד בן עשר ,העלילו
 26שנת כי פ ק ד ה׳ את עמו ,כלומר  .1424בכתב־היד יש נקודה רק על האות קו״ף .מתוך השוואה
לשאר התאריכים הבאים באגרון יש להניח שהכוונה היא לכל המלה .האגרת מספרה 2) 3א—3א(.
באגרת זו מצויים כמה מונחים ומושגים שנלקחו מן הקבלה.
 27עי׳ י׳ בער ,תולדות היהודים בספרד הנוצרית  , 2עמי  318ואילך .על אגרות מסוג זה עי׳ שם,531 ,
הע׳ .44
 28״ימים מספר גרת מקומינו זה היתד,״ ן ״אמרו אל מושל עיינו״.
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עליו שבאחד הכפרים שיושבים בהם מאורים שכבו עמו משכב זכור׳ וביקשו להוציא אותו
להישרף .כדי להצילו היו דרושים  80פרחים זהב; דודיו של הילד ,עזריה ויום טוב ,יצאו
לאסוף כסף לצרכי פדיונו.
אגרות אלו ,שנכללו באגרון ,יוצאות ללמד שמעשים אלה היו מעשים שבכל יום ®.2
ייתכן שהזונה שנפגעה היתה יהודיה .ויהודה ,שפגע בה ,פעל מטעם הקהל .המושל רגז על
יהודי העיר שדנו דיני נפשות ,כנהוג בימים ההם בספרד .מכל מקום ברור שלפנינו מקרה
שיהודי עשה מעשה שחרג מתחום סמכותו של אותו קהל.
לסוג זה של אגרות יש להוסיף אגרת אחרת.
שמואל ב״ר משה מואליאדוליד ברח מעירו ״להינצל כצבי מיד הגזרות הקשות והרעות
אשר בארץ ההיא נגזרו מהתקלות על הקהלות אשר שמה נתחדשו נקבצו באו״ ) (25עמו
ברחו אשתו ושתי בנותיו .ההמלצה ניתנה בסאראגוסה בשנת  ,3° 1368וכיוון שכבר ישבו
שנה בסאראגוסה יוצא שברחו בשנת  ,1367בימי הפרעות שעברו על קהילות ישראל
בקסטיליה בימי מלחמת האחים פדרו הגי ואנריקי .בתיאור קורותיהם יש ,אפוא ,הד נאמן
לאותם ימים רוויי הרג ואבדן .31

.4

אישור

לאדם שהוא

יהודי

ואגרת המלצה

לאנוס

אגרת  39היא מיוחדת במינה .מאיר ב״ר טדרוס ב״ר חסדאי קרובו של ר׳ חסדאי
קרשקש  ,32פנה אל קהילות סאראגוסה בבקשה להעניק לו אישור שהוא יהודי ,שלא המיר
דתו בגזרות הימים ההם ,״שאין הוא מן הנדחים שרידי חרב הגזרות״ .האיש נשאר בודד,
כי ״חדלו קרוביו ואבותיו ספו תמו עד תמם כצל יומם והפר לילם וידכאו״ .הוא התכונן
לצאת מארץ גזרה זו ונזקק לאישור שאינו אנוס או מומר .על האגרת שניתנה לאחר פטירת
רח״ק  ,33בשנת  ,1412חתמו ״קצת קהל קדוש יושבי סרקסטה״.
יוצאת דופן היא אגרת  ,34 37שניתנה לאנוס שהמיר בשנת קנ״א .הוא היה כנראה רך
בשנים והמיר עם הוריו בזמן גזירת ואלנסיה ,ואפשר היה ממדינה זו .הוא גדל בדתו
החדשה ,היה לאיש נכבד ויצא בשליחות מלך אראגון ״בכל המדינות אשר בקצה גבול
ספרד ...להשבית מלחמות לעורר לב העמים לעזור למלד״ . 3 5הוא היה מופיע בפני
יהודים וגויים להצלחת שליחותו! ״ולפעמים יבקש מחכמי היהודים ילכו לשמוע את
דבריו ,והוא זריז ונזהר מדבר עם זרע יעקב כל דבר רע״ ,אם ״לעתים ידבר קצת דברים
29
30
31
32
33
34
35

על המצב המוסרי בספרד עי׳ בער ,שם ,במקומות הרבה.
״בשנת רבת שבעה לה נפשנו ה ל ע ג השאננים ה ב ו ז לגאיונים״ ,כלומר שנת קכ״ח ).(1368
עי׳ י׳ בער Die Juden im christlichen Spanien 2 ,200—201 ,וכן הנ״ל ,תולדות  217, 2ואילך.
על האגרת הקודמת לזו חתום ח״ק )=ח0דאי קרשקש( ועל כן נסמכה לה האגרת שלפנינו.
הוא נזכר באגרת בברכת המתים.
את האגרת פירסם בער Die Juden im christlichen Spanien 1, Berlin. 1929, 758
בער שיער שמדובר כאן בשליחות בשעת מלחמת קסטיליה בגרנאדה בשנים  .1410—1407המדובר
כאן במשפחת אנוסים מואלינסיה ,השייכת למלכות אראגוניה.
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לא ירעו ולא ישחיתו רק להתגדר בעיניהם אמר כך .מסתבר ,שהיה דורש בפני יהודים.
ובמיוחד יודגש שאיש בהנהגת המדינה נזקק להמלצת החשובה שבקהילות אראגון לצורך
הופעתו בפני יהודים ,כדי לבקש את תמיכתם וסיועם .המלך עצמו הכיר בעובדה זו ,ואף
העניק לו חותם לצורך פנייתו אל קהילת סאראגוסה.

.5

הכנסת כלה

ותיקון

עגונה

על הכנסת כלה הובאו באגרון שש־עשרה אגרות  ,36ועל תיקון עגונות אגרת אחת ).(38
שתים קדומות הן ,משנת  ; 1303והאחרונה ,שתאריכה נודע ,היא משנת  1442ז . 3מצד אחד
יוצא ריבוי זה ללמד על חומרתה של בעיה אנושית זו — השאת בנות — באותם ימים
וקשיי מתן נדוניה לחתניהן .ומצד אחר יכולים אנו לראות אם חלה תמורה בסגנונה של
בקשה אחת בתקופה של כמאה וחמשים שנה.
בעיות משפחתיות שונות עולות לפנינו .אחד השיא את בתו ובעלה עזבה ,ועמד להשיאה
שוב ) .(34אחד ,בתו השלישית נתפסה על־ידי מוסלימי במגאליון .האב פדה את בתו ויצא
נקי מנכסיו .עלה בידו לשדכה ,אבל אין לו כדי נדוניתה ) .(22אברהם בן יחיון מסאראגוסה
״אחד משלוחינו הוא ,כל ימיו שמש באמת ובתמים ושרת בשמחה ובטוב לב .אך עתה
הלאהו צוק העתים גם שיבה גם זקנה״) ,(11ואין לו במה להשיא את בתו הגרושה .אשתרוק
בן דון זכרי אלטבח היה בן למשפחה חשובה בסאראגוסה ,נזקק לתמיכה כדי להשיא את
בתו) .(24עני מפורטוגל היה יושב בסאראגוסה ומקבץ נדבות לצרכי ביתו ובתו ,כדי לקיים
את גדר נדונייתה אשר נדר ) .(48ועוד כיוצא בזה .המוטיבים באגרות־ההמלצה חוזרים
ונשנים ,ואף סגנונם של הדברים הוא קבוע ועומד .38
מתברר שבסאראגוסה לא נתקיימה קופת צדקה מיוחדת להכנסת כלה ,שלא לצרכי
יתומים ויתומות  .39ואם עד למחצית המאה הט״ו לא נתקיימה קופה כזו ,הדעת נותנת
שלא נתקיימה עד לגירוש .וזהו סדר ההתחייבות :אבי הכלה היה נודר על שיעור הנדוניה
דרך זו
בפני עדים ונותן ערבים לקיום נדרו .וכדי לקיים נדרו אנוס היה לקבץ נדבות
של קיבוץ נדבות לצרכי הכנסת כלה ,שהנוגע בדבר היה עובר בקהילות ישראל ,היתה
36

37
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39
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האגרות הן :ד) 16 ,12 ,11 ,על אגרת זו חתום ר׳ חסדאי קרשקש(34 ,32 ,24 ,23 ,22 ,20 ,18 ,
)אגרת זו ושלאחריה פרט השנה הוא ה  ,ע ל י ו ן קס״ו .1406 ,מסתבר שסופר אחד כתב את שתי
האגרות() 35 .נאמר על מקבלה שלא המיר דתו( .48 ,44 ,43 ,36 ,בסידרה זו מצטרפות האגרות
קבוצות קבוצות.
שלוש אגרות ) (44 ,43 ,11הן בלי תאריך .על שתים חתום שלמה ב׳יר שלמה חזן ,כלומר שאף אלו
ממחצית המאה הט׳׳ו הן.
אגרות  ,44 ,43הן קצרות ) 9שורות( ,וחתום עליהן שלמה ב״ר שלמה חזן .סגנון אגרות אלה דל
יותר בהשוואה לשאר האגרות.
ע* ,S. W. Baron, The Jewish Community 1, Philadelphia 1948 ,עמ  .362 ,ועי׳ גם בער,
Die Juden im christlichen Spanien. 1, 855
עי  ,אגרת .7

]פד[

אגרון

ע ב ר י מ ס פ ר ד מן ה מ א ה ה ט״ ו
וכל ישראל חברו

נהוגה בספרד כולה ,ואף נשים יצאו לקבץ נדבות לצורך מצווה זו
בקיום מצווה זו  ,42כדרכם של ישראל בכל ענייני צדקה.
האגרת על תקנת העגונה ) (38ניתנה בסאראגוסה בשנת ) 1400קס״ב( ,וחתום עליה
ר׳ חסדאי קרשקש .יהודי מן העיר אפילה ) (Epilaהשיא את בתו לצעיר שזנח את אשתו
והיה מהלך בכפרים .רח״ק הורה שיש להכריח את הצעיר ליתן גט לאשתו או שישוב אליה.
רח״ק נתן ,אפוא כדרכו ,דעתו לתיקון הציבור ,במיוחד בימים שלאחר שנת קנ״א.

.6

תמיכה

בסובלים

וביורדים

מנכסיהם

האגרת הקדומה ליורד מנכסיו היא משנת  ,1318שניתנה לאברהם בן מאש׳ )מאיסטרי(
וידאל דבשלדון  , 43מקאשטליון ד׳אמפוריאש ,הסמוכה לביסאלו .הצעיר המיר לנצרות
בגזרות הזמן* ,4אבל עזב את מקום מגוריו והשאיר שם את אמו באלמנותה ואת אחיו
יתומים ,עבר לקסטיליה ונשתקע בגואדלחארה ונשא שם אשה יהודיה .היה מלבן לבנים
ונתפרנס מיגיע כפיו .זכר אמו ואחיו עלה לפניו והוא החליט להעבירם אליו .בגבול קסטיליה
וארגון נשדדו .בבואו לסאראגוסה קיבל אגרת המלצה .לפנינו ,אפוא ,אנוס ששב ליהדות
בקהילת גואדלחארה.
יורד אחר מנכסיו הוא אברהם בנו של דון משה אבן שנאז  ,45שהיה שר וגדול ליהודים׳
משנה למלך קשטיליה .מרבית בני המשפחה מתו על קידוש השם בשנת קנ״א .אברהם
ואביו נמלטו והגיעו למורסיאה .האב מת במורסיאה והבן יצא לדרך ונשדד .בנדודיו הגיע
כנראה לסאראגוסה וניתנה לו שם אגרת המלצה.
מעניינת אגרת  .19בן למשפחה נכבדה בליסבון יצא לחפש את בניו שעזבוהו זה כמה
שנים ,והיה בשמונה או בתשעה מקומות .פעם ,בחצותו נחל במלכות נבארה גברו המים
וחמורו טבע ועמו ירד כל רכושו לתהומות ,רק הוא ניצל עירום וחסר כל .הוא הגיע
לסאראגוסה ובחודש אייר שנת ק״ע) (1410ניתנה לו אגרת לעזרה.
אגרת אחרת ) (2ניתנה בשנת  1424לגיאקוב פרטאלון ,שירד מנכסיו ארבע שנים לפני כן.
אם מסכמים אנו סוג זה של אגרות נראה כי הסיבה לאבדן הנכסים ,כפי הנאמר באגרות,
היו נדידה ,שוד ,עסקים רעים ופרעות קנ״א .כל אלה הם בבואה נאמנה לתהפוכות המציאות
היהודית .מן הראוי להסב את תשומת הלב למוטיבים של האגרות האלה ,שהם ישועה וכיו״ב.

41
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אגרת ד משנת  .1318מדובר בה במשפחת אורגים עניים; ממקרה אחר )משנת  ,1309אגרת (18
נמצאנו למדים שאשה יכלה לשלוח שליח מצויד באגרת המלצה לאיסוף נדבות להכנסת כלה.
״ואף גס זאת בהיותם בארץ אויביהם מפרנסים עניי עירם ועניי עיר אחרת״ .אגרת  ,24משנת .1307
ביסאלו.
״ולמקרי הזמן המרים המאררים אשר היו לפנים בשנותו את טעמו״.
אגרת  .9קטע מן המכתב נתפרסם ע״י בער Die Juden im christlichen Spanien 2, Berlin
 , 2 5 7ועי׳ גם ״ישרוך ט ,עמי  ;1וכן N. Brüll, JJGL vol.. 8, 1887, 58

]פה[

חיים

ביינארט

 .7ל מ י ש א י ן י ד ו מ ש ג ת
שמונה הן האגרות מסוג זה .על שתיים ) ,15משנת קנ״ו ו־28׳ משנת קס״ו( חתום ר׳
חסדאי קרשקש? אגרת נוספת משנת קס״ו ) (36שרה״ק לא חתום עליה ,אך יש להניח
שיצאה מתחת ידו .שאר האגרות חסר בהן תאריך  .46כדרכן של אגרות סעד יש גם בהן
משום תיקון הציבור .וכבר שיער בער  ,47שנוסחאותיהן של אגרות אלה ועיקר רעיונותיהן
יצאו מבית מדרשו של ר׳ חסדאי קרשקש .ונראים הדברים ,שהיתה זו מסורת נאמנה על
יהדות ספרד כולה.
האגרת הראשונה ,היא הקדומה באגרות רח״ק שבאגרון ,ניתנה בשנת  ,1396כמה שנים
לאחר גזירות קנ״א ,ליוסף ב״ר אלעזר בן אברהם ,תושב בילפויג דאנגלילא .היהודים
המעטים היושבים במקום לא היה בכוחם לפרנסו ״לחולשת השארית הנמצאת ויושבים
קצרי יד״ .בצערו האישי של רח״ק על מר גורלו של הנזקק לתמיכה ,אנו חשים מאגרתו
השניה על זרחיה בונפיד  , 48משארית הפליטה של קהילת ברצלונה ,שלא נשאר לה זכר
אחרי גזירות קנ״א .הוא ניצל משום שלא היה נוכח בשעת הפרעות בעירו .אותה שנה ניתנה
אגרת ) (35לשמואל הלוי מקסטיליה שישב בסאראגוסה  40או  45שנה  .49האיש חלה ולא
היה בכוחו לעשות מלאכתו והוא נצרך לבריות.
שאר האגרות  ,5°חסר בהן זמן כתיבתן .ארבע האגרות של שלמה ב״ר שלמה חזן ניתנו
לכל המאוחר באמצעה של המאה הט״ו ,ושלוש מהן ליהודים שאינם תושבי סאראגוסה
אחד מהם ממורוויאדרו.
דוגמה לאגרת שניתנה לאדם הזקוק לרופאים היא אגרת  ,31שהמוטיב בה הוא עין.
שמואל ב״ר שלמה הלוי חלה בעיניו ונתעוור .רופא נוצרי נזדמן למקומו והיה מוכן לנתחו
בתנאי ששמואל ישלם את דמי שהותו)עשרה ימים( ושכר הרבה בעד טרחתו .הקהל ערב
שמואל הלך לחפש ארוכה לעיניו
לרופא .הרופא עשה את מלאכתו ככל שהשיגה ידו
לגמר רפואתו ובידו אגרת מקהילת סאראגוסה .האגרת חסרה תאריך ,אולם אותיות המלה יכלו
מנוקדות ואפשר לשער שנכתבה בשנת ס״ו) .(1306לסוג זה שייכת אגרת שניתנה בסאראגוסה
לאברהם מיג׳ ]מיגל?[ אנקאש ) ,(8שירד מנכסיו ונזקק למרפא במעיינות גפרית ומלח.
כלל האגרות ,מאלפות הן לא רק בתיאור זמנן ,ולא פג טעמן במרוצת הדורות כנוסחאות,
וזהו עיקר תפקידן באגרון .האוסף עצמו הוא עד עתה הקדום שנתגלה לנו.
46
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על ארבע מהן חתום שלמה ב״ר שלמה חזן !47 ,46 ,45 ,42 :האגרת הנוספת בלי תאריך ,מספרה .29
תולדות היהודים בספרד הנוצרית  , 2עמי .319
לדעת בער ,שפרסם קטע מן האגרת ,ניתנה ההמלצה לאחד מבני משפחת בונפיד שירדה מגדולתה.
Die Juden im christlichen Spanien 1, Berlin 1929, p. 666
כלומר שהגיע אליה בשנת  1361או .1366
על סוג זה נמנית אגרת משנת  (13) 1303הממליצה על מתן עזרה מבלי לפרש סיבה .האגרת שייכת
ל״סדרת יהודה״ ,והיא טופס מובהק.
אגרות  .47 ,46 ,29אגרת  47נתנה שלמה ב״ר שלמה חזן ליהודי ובתו על סמך המלצתו של החכם
ר׳ שמואל בונפוש.
״האומן החל ריכל מלאכתו כאשד תשיג ידו ואת מסך מבדיל בין הרואה והנראה הסיר התז״.
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אגרות

רחמנות!
1

אם  2אמנם בני האדם יודעים את עתם בבאם יפנו מחשבתם להכין לב אמיץ למקריהם
לסבול עולם ולהושיב באיתן קשתם כי בני האדם נאחזין במצודה בבא עת פקודתם .הלחם
אזל מכליהם והכסף תם ,יוצאים להלחם בעמלק ויוצא לקראתם אלוף ג״ע ת״ם .על זה
השתומם יושב אהלים ואיש תם נעים ונדים ללחם אי ואי כי דינם כן נחתם ,ערום הלכים
מבלי לבוש ואין כסות בקרה בשת וכלימה על פניהם וישמו עקב בשתם .ואם בין כוכבים
ישימו קנם משם יורידם עת רדתם היום צאתם מרחם אמם יגון יומם ואנחה לילם .ואם
היום ירום למחרתם ובחשבם כי רב חילם וכי כביר מצאה ידם בשלום שודד יבואם ויפר
מחשבתם .ובכל עת מזומנים לתלאות חולפות ובאות ובכל שעות למארעות וכל הרגעים
לפעמים וכל הימים עליו אימים .אם רגע יעמוד בשלוה פתע תבואהו שואה כזה וכזה יקרה
לכל נוצר ולמעצבה ישכב במקום צר .לכן המשכיל ישוב אל לבו בעוד הנשמה בקרבו לגמול
חסד ולעשות צדקה ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה.
עתה אחינו נאמני בריתינו קהלות הקדש ,פלטה הבשארה אשר בכל עיר ועיר רב
וצעיר .אנו צעירי הצאן היושבים פה איי הים בארץ ישמעאל קהל גיבראלטאר מודיעים
לכבודם קורות זה האיש ההולך לקראתכם שמו זיקרי בן צהל ,הכרת פניו ענתה בו ומפיהו
אנו חיים .מעיר איל פואירטו ממלכות פורטוגל בא לכאן שבוי עם חברים שלשה .שלו
היה בביתו ורענן בהיכלו ועלה במחשבתו ללכת בסחורה לברצלונה .וימצא אניה באה
ברצלונה ויתן שכרה וירד בה והוא ושלושה חברים עמו .וה  ,הטיל רוח סערה אל הים,
והאניה חשבה להשבר .ויחתרו ויעמדו במקום אחד ויקד ]1ב[ מקדיהם ציא אדיר
מישמעאלים .וינוסו ויתפסוהו שבום ויהרגו כל זכר בטח אשר באניה ערלים .ואלו צעקו
ואמרו עברים אנחנו ואת אלהי השמים אנו יראים אשר עשה את הים ואת היבשה .ובחמלת
ה  ,עליהם אמרו מה בצע כי נהרגם לכו ונמכרם .ויביאום פה גיבראלטאר ושלחו להודיע
לנו צעדם .ובשמענו חשנו ולא התמהמהנו ונתפשרנו עם השבאים ההם בעד מאתים כפולות
מזהב .ואנחנו והערים אשר סביבותינו פרענו המאה מהם ונשארו המאה .ונתנו לנו השנים
מהם זה האיש וחבירו .והשנים האחרים עמדו כגל במשמרתם והסכימו ביניהם ללכת אחרי
הנדיבים ללקוט מהם שבלים לפדות חביריהם העומדים .והתחננו לפנינו לכתוב להם שטר
קורותם קושט אמרי אמת להליץ ולהעיד בעדם .וכראותנו צרת נפשם בהתחננם כתבנו להם
זה שורותים להיות להם לפה .ואתם חכמים ונבונים לדעת מה יעשה ישראל ולפדיון שבויים
יהי נא חסדכם לנחמו ולדבר על לבו ולהעניקו מברכותיכם וחמלו עליו ועל העומדים האלה.
ואתם רחמנים בני רחמנים תנו לו די מחסורו ומנדבת ידכם תעזרוהו גם בין העמרים ילקט
 1החלוקה לפיסקאות והפיסוק המועט הוכנס כדי להקל על הקריאה ,והוא מיוסד על-פי הפיסוק המצוי
באגרות גופן .כן נוספו מספרים לאגרות .לא נזקקנו לציון מראי המקומות מן המקרא ,התלמוד
והמדרשים מחמת ריבויים במידה בלתי רגילה.
 2אגרת לפדיון שבויים שניתנה בגיברלטאר בשנת קט״ז.
]פז[

חיים

ביינארט

ולא תכלימוהו .וכל המרחם עליו ,ועל חביריו יבורך משמי שמים ויצו ה׳ את הברכה באסמיו
כפלי כפלים .כי יש את נפשו ונפש החותמים פרשת לא ימכרו ממכרת עבד בשנת אשירה
לה׳ כי גמל עליו.

2
מאז  3נפלו המאורות ברקיע השמים ,הנה זאת חקרנוה כן היא ,שהעשר הזמני המקיף
במוקף בו במקום ובעצמות שקר אפי׳ כשמש בגבעון דום וירח בעמק אילון .והיושב על
היכלי ומטות שן המערכת היונה תביאהו ממשבצות זהב לבושה וממאיר סילון ואנשי לבב
ראה תראו כי אין בתנועתם הסבובית מנוחה כלל .והשמחים אלי גיל ויעלו לשמים שיאם
ורואם רואים ]2א[ יאמרו אים והנם טמונים בארץ וקיא קלון .זה האיש נכבד ביתו פתוח
לרוחת שמועת עשרו וצדקתו בשמועה קרובה לרואיה שמענו וכל הרעה הבאה עליו .וברזל
באה נפשו זה לו ארבעה שנים עד עת חיה ,וה  ,פקד את צרה וזה שמו אשר יקראהו דון
ג׳אקוב פרטאלון .אנשי חסד עזרוהו עזרוהו שכן דרכן של בני אדם אחד למעלה ושבע
למטה .והיו מתכוונים להיות לו למעלה ,ואתם תהיו מעלה מעלה כרצונכם וכרצון עבדיכם
מכירי האיש הלזה החותמים בפרשת פקד יפקד אתכם והעלה אתכם מן הארץ.
3

האלהים  4בשמים העליונים וגם בשמים התחתונים הכין שואלים ונותנים ומקבלים
ושופעים נאמנים ה׳ ראשון ואת אחרונים .והתנועה הגלגלית כוספת וחפצם להשיג מפניה
בהשתלשלות ומרוצה עד הראשון מצוי ולא נמצא .על כן הליכתם סבובית במרוצה כי יש
לכסף מוצא .ומאור השכל החפץ יוצא מצא ולא מוצא .וכל אשר הוא עושה מצליח ובו
מתרצה רם ונשא יושב על כסא .והיו הכרובים פורשי כנפים למעלה שואבים מן הברכה
העליונה אילת אהבים סוככים בכנפיהם על ארון דברי התורה החשובים .שנים כאחד טובים
לקבל שפע עליוני מן המיוחד אשר מלאכיו שש כנפים לאחד ובהגעת כנפים בכנפים ביחד,
אז יאמר בלא פחד כי מלאה הארץ דעה את ה׳ איש לא נכחד א״כ הכרובים שלוחים לזכרון
להסיר ולהאיר הסכלות והעורון מקדושי אנשי חבצלת השרון כנסת ישראל ,אשר לה סגולה
ויתרון לוחות ושבה לוחות מונחים בארון .גם ההיולי מקבל שפע מן התנועות הראשונות
אשר עליו נוסעות וחונות .ונותן צורות סרות שונות פושט אחד ולובש אחרת כמעשה זונות
ומשלוח מנות ,וממנו היסודות ארבעתם .אבל הוא שאר שבעיסה נתתם ]2ב[ ואין אחד
מהם בפועל נמצא ונחתם ,איש ברעהו מעורב ונסתם .וכל מיני השכלים מורכבים בתערובתם.
ואין אחד מהם בלתי חבירו עומד ועזר רעהו כוסף וחומד .לכן קבוצם תמיד יצמד ובהפרדם
המורכב ישמר .הב הב כקטן כגדול עמד ואומר .גם בני אדם גם בני איש זה המנהג ישמורו,
אחור לא נזורו ,והקיבוץ המדיני יאזורו ובנימוסי הדת הכוללת עיניהם יאורו ,איש את
רעהו יעזורו .ואת העושר והבאת הנראים במקום אחד תמיד נמצאים ולהחיות לב נדכאים
3
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אגרת תמיכה לאיש עני בשם יעקב פרטאלון .ניתנה בשנת קפ״ד ,בשבוע פרשת בהר.
אגרת מפורטוגאל משנת קפ״ד לעולה לארץ־ישראל.
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יתחלפו הנושאים והנשיאים .ואין העושר ההמוני מעלה לצדיקים ולנביאים .הקורות פדות
דמים בדמים נגעו והצרות סרות כאשר יחנו כן יסעו אף בל נטעו כונסו גם נגעו .שבעים
בלחם ימצאו ציון והעשירים ישבו בשפל חביון ומאשפות ירים אביון יושב בסתר עליון.
הזמן דבר אלהי לא מושג אמתתו אין מעמד לעתה עד בוא חליפתו וכאשר הוא ינוע תסור
או תקרב מתנתו והיה הוא ותמורתו העדה על אשר יעקב אבינו חלם בבית אל מעלות
הסולם .ויזד נזיד עדשים ובשלם להורות כי גלגל הוא שחוזר בעולם ובדה דר׳ פלוני ראה
עליונים ראה עליונים למטה ותחתונים למעלה ונאלם .ויעקב באמירה נעימה שאל לחם
ושלמה ולהסיר בשם מאן דצריך לעלמא וכתוב בתורה התמימה דבר אל בני ישראל ויקחו
לי תרומה .ושני בני היצהר אשר בפי משמעותם על אדון כל הארץ עמידתם נותנים ונוצקים
שמן השפעותם ממקום קדוש תצמיתם ילכו יונקותם .על שבעה קנים קונים שכל ואורה
ורמז לשבעה עמודים של טהרה אשר חצבה החכמה והתורה יובילו שי למורא וזה מעשה
המנורה .היא מתהלכת בין החיות נערכת ומהן שואבת ומושכת את הכרובים ואת להט
החרב המתהפכת .ומחברת ממתנים עד יריכים עד אשר אין כמלא נימה בין מים למים
ונותנת שלום בין ישראל לאביהם שבשמים .ופועלת בהפך זה נקם לנקום חם ושלום כשאין
עושין רצונו של מקום ]3א[ ולזה רמזו חכמי תורתנו הקדושה וזה מעשה המנורה מלמד
שמשה בעשייתה נתקשה .יען שאל איך יוכל להיות הדבר האלהי יפעול פעולות הפסיות
גם בקטרת יש סגולה להמית ולהחיות .והאש העליוני מזון השכל והפסד הגופיות .כתוב אש
תמיד תוקד על המזבח להגין על המשמרות אשר בם חמוד נועד ובלב טובה ונמשל דבר
השם לאש כמאמ׳ חזיוני הלא כה דברי כאש נאם אל׳ .וכתוב באמר תורת הנקדים כי על כל
מוצא פי ה׳ יחיה האדם .א״כ באש יחיה האדם וינצל מצרה ,ובה מתו נדב ואביהוא בהקריבם
אש זרה .גם החום הטבעי הוא שרש הלב ויעמידהו והמס .הנכרי ישחיתהו וישרפהו .ואין
בקושיא זאת מחשבת פגול ,כי מעבודת השם לשמור כח הקבול והדבר השכלי פעולתו יתמים
וישלים והשטן יבא מצד המקבלים .והואיל וכל המצואים בלתי הראשון שהוא אב לכלם ומניע
בכלם יש מקבל ונותן ושואל ומשפיע .גם כתוב בתורה על לאו לאו ועל הן הן ולקח הכהן
ונתן לכהן .יחייב מזה כי אין כלימה וחרפה לאיש הנצרך לשאול ולקחת צדקה מן הקופה.
ואמרו רז״ל החכמים כל הנצרך ואינו נוטל כאלו שופך דמים .ושלמה אמר במשלו מלוה
ה׳ חונן דל וגמולו ישלם לו .ובמצות הצדקה לנודר וצדיק חונן ונותן אמר המשורר.
לכן אחינו קהלות הקדש השרידים אשר בגמילות חסדים למודים ריוח והצלה יעמוד
ליהודים .וינצלו מכל צרה ועקא ודחקה בעשותם מעשה הצדקה .דעו נא וראו האיש הלזה,
מוביל כתבנו זה ,שמו שמואל חביב ומכונה אלואריניו בלעז לשון המלכות אשר אנחנו בו
שוכנים .ואנחנו קצת קהל לסבואה החתומים לפנינו מכירים אותו ,אשר הוא מתושבי זה
המלכות של פורטוגל ושאל ממנו להיות לו לזכות ולראיה לפניכם לתת לו זאת האגרת
שלוחה מאתנו אליכם .ודרשנו וחקרנו היטב והנה אמת נכון הדבר כי הוא היה איש חיל
בזמן שעבר והוא ומולדתו ומשפחתו סבלו עמנו בזה המלכות מזמן קדמן עול בגוף ומקים
בממון3] .ב[ וזה היתה ביתו פתוחה לעד ולאות ולכל עובר ושב לאכסנייאות והיה מעניקם
] פט[

חיים

ביינארט

וחונן ומלוה .ועתה ללכת לארץ הקדושה יאוה .נטש ושכח קרוביו ואחיו ועמיו וישם לדרך
פעמיו צדק לפניו יהלך ואתם העניקוהו כי היה עשיר וירד מנכסיו ודלות ועני הדביקוהו.
אשרי הזוכה ללכת לארץ הצבי בחייו ומחשבה טובה הקב״ה מצרפה למעשה כאשר כשרים
מאויו .כי בודאי עוד תבנה ותכונן ירושלם וגבוליה וישבו כסאות למשפט לבית דוד אשר
ימלוך עליה .עינינו תראינה ירושלם נאוה שאנן וציון קרית מועדינו כזית רענן ובזכות
הצדקה מלכות בית דוד יתנשא .כי בצדקה יכון כסא כרצונכם וברצון דורשי שלומכם
חותמים שנת כי פקד ה  ,את עמו.
4
ליהודי ממורסא השבוי  5שנפדה על ידי הגוי בסכום עשרת אלפים זהובי׳ וברח עמו מבית
אדוניו.
כי זה משה האיש ראה עני בשבט עברתו הגבר מוקם על לעתות בצרה כמטרא לחץ
כל היום ילהצנו לוחץ .ענה בכבל רגלו אחרי נפלו זה ענה קרא קרע את לבבו כי גדל כאבו.
צעק לנו מעבודה קשה מפרכת גויתו בגלותו יעתר אל אלוה יגאלהו יפרוש כנפיו יקחהו
ישאהו וישלח מלאך ויוציאהו מכור הברזל בין המצרים מוציא אסירים ואיננו כי לקח אותו
אלהים .ועתה אחינו הנה הוא הולך לקראתכם גם האיש הנצרי עמו המצילו מגזלו במצות
בוראו וגאלו מיד מציק להתחנן לפניכם להקהל ולעמד על נפשו ומצא כדי גאולתו הם
עשרת אלפי  ,זהובי  . ,לכן אחינו אנשי גאולתנו גאלת עולם תהיה לכם חמלו עליו להציל
נפש אחד מישראל כאשר יחמול איש על בנו כי בגלל הדבר הזה יקם ה  ,את דברו הטוב
אשר דבר עליכם .ועל כל בית ישראל חבירים מקשיבים לצעקתו וצרתו וכתבו וחתמו
לפני איש כמתנת ידו עד מלאת לו הסכום הנזכר כאשר עשו לו אחינו החתומים ]4א[
בקצה היריעה החוברת לזאת .והנה עיניכם רואות וראיתם ושש לבכם בשוב ה  ,את שיבת
ציון וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו .כנפשכם הטהרה ונפש הבא בחתום בחדש
החמישי במספר ירחים הוא חדש אבי שנת הריא ליצירה .במאמ׳ אחי וגבורי השרידים
אשר ה  ,קורא מעט הצאן החנה קהל קורוניא לשב בקצה המערב ישמרם האל המתנדבים
שלש מאות זהובים למען תחיון ורביתם .אחיכם הצעיר דורש שלומכם מתפלל בעדכם
יצחק ב ״ ר משה מרקוש
לאלהיו שיצילכם ממקדי הזמן ומפח יקוש.
5
כתר תורה  6וכתר שם טוב עולה במעלה הזיתים איש אחד בשני כתרים .זה האיש ירא ה׳
ההולך בדרכיו כי ישרים .וזה שמו אשר יקראו הקורא בהרים שם טוב בן הרב ר  ,עזריאל יעזרהו
אלי״נו לרגעים לבקרים .כל ימיו גדל בין החכמים קרא ושנה והקהיל חכמה ותבונה צדק
ומשפט ומישרים .האי צורבא מרבנן אנן בדיק ידענא ביה יראת שמים ואהבת חסד והצנע
לכת עם אלהים ועם אנשים .כל חמיר וכל חמיע לא ידענא ביה .והוא בן שלושים כבן מאה
5
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אגרת לפדיון שבויים ,שנת ריי׳א.
אגרת לעולה לארץ־ישראל ,ר״ח אדר א ק״ח .ועי׳ לקמן אגרת .33
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ועשרים .רך בשנים וטעם כזקנים לוקח ימינו על שמאלו לשטנו מנצח .עשה סטים שנא
סעפי׳ שוכח .כי מלפני הבלי תבל ותענוגות בני אדם הוא בורח הפח בחורים .ותקצר נפשו
בעמל ישראל בארץ אדום נטושים נפוצים ונפזרים .ויהיו עיניו ולבו זה ימים רבים ללכת
אל ארץ נחלו אבותינו מימי קדם ובחר עוד בירושלם עיר הקדש .ואם לעת כזאת אנו ואבלו
פתחיה כל שעריה שוממין שתותיה מרוסקים מימיה לא נאמנו בורות נשברים צלמות ולא
סדרים .ויהי כי רב הדרך וירחק ממנו המקום ימלא חסרונו לבו לבית חללו כי אין לו פת
בסלו ואמתחת יעדו ותרמלו בדקה ומבוקר! הכיס וריקה .ויירא מאד ויצר לו פן יביאהו
ההכרח ]4ב[ להסיר מסוד ,בשתו וצניעותו מעל פניו לעתות בצרה בקצה מקומות הקרובים
והרחוקים ולא מחקו לשאלו באל״ים .הענק יעניקוהו צדה לדרך די מחסורים .והיה מדי
עברו למקום שאין מכירים אולי יחסרון מתת מסת נדבת ידם אם לא ימלא את ידו עדו
וסהדו להגיד לאדם ישרו וכשרותו הסר ממנו עקשות פה הרחק חשד מן הכשרים .על כן
נכתב ונחתם במגלת ספר ובדיו מקצת שבחו שלא בפניו ודיו .וכלו בפניו הכרתם ענתה
בו ,מה טבו ,דכא ושפל רוח להחיות רוחו בצנעה וסתרא .ולהיות לו מגן וסתרה מגני ארץ
חזקו ואמצו ולמשוח מגן צדקתכם בשמן ששון ישעכם קומו השרים וראיתם ושש לבכם
בגחמת ציון במהרה בימינו תבנה ותכונן עיר ציון וירושלים תתן קולה קול חתן וקול כלה,
הודו את ה  ,צבאות קול אומרים .ופדויי ה׳ ישובון והלכו גאולים וכל בית ישראל חברים
נכתב ונחתם פה סרקסטה במחוז ארגון חדש אדר ראשון הוא לשני אדרים שנת כי חק
לישראל הוא משפט לאלהי העברים.

6
אחינו  7אנשי גאלתנו גאלת עולם תהיה לכם מכל צר ומצוק וצוק העתים אשר שם רבים
מעמי הארץ נחתים מציל עני מחזק ממנו יצילינו מדנים פחים וחתחתים .האנשים האלה
בני איש אחד הם שניהם כאחד טובים לדבר מצוד .נתכונו להציל נפש אחת מישראל .והוא
נער ישר ותם בן פלו׳ בעל אחותם ,שמו אברהם ,כבן עשר שנים במשכו ברשתו מקרה
קרהו מר ונמהר .היה היה באחת הכפרים אשר סביבותינו להתעולל עלילות ברשע את
אישים פועלי און .ואת זכר נער נעור ורק מילדי נכרים הישמעאלים היושבים שם משכבי
אשה העלילוהו .אמרו לכו ונכחידהו רדפו ותפשוהו הוציאוהו וישרף .ובהגלות הנער העברי
אשר לא חמס עשה ולא בא בשר פגול שולחה יד ההשתדלות החזקה והזרוע הנטויה ]5א[
להציל לו מרעתו את עורו ואת בשרו ואת נפשו .כפר הושת עליו כסף פדיונו עולה עם
הוצאות הוצאו בהצלתו לפ פרחים זהב .וכי ימוך אביו ומטה יד קרוביו היושבים ראשונה
על משפט הגאולה הביאם ההכרח להריח בריח ניחוחי צדקת ישרים תצילם .ובאו ורננו
במרום הרי ישראל הערבים זה לזה ערבים רחוקים נעשו קרובים איש את רעהו יעזורו
ולאחיו יאמר חזק ואמץ אל תירא ואל תחת .זה יפתח את אוצרו הטוב לתת מטר בעתו עושה
ארובות בשמי נדיבותו גשם נדבות יניף ממעל להחיות לב נדכאים .וזה יעצור שאול מתחת
7

מסידרת אברהם .להצלת ילד שהאשם במשכב זכור? יב אדר קס״וז.
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אשר זורה בורחת כספו וזהבו להיות זרע היהודים האמללים על פני הארץ .על כן יצאו
שני האחים עזריה הבכור ויום טוב בנערותו מצטערים והולכים להתחנן לכם ולבקש
מלפניכם להקהל ולעמוד על נפש הנצב במשמר עד בוא חליפתו ומצא כדי גאלתו .ואתם גם
אתם מגני ארץ חושו לעזרת עזריה ולהטיב ימי יום טוב ולילות עמלם הטיבו לבבכם ולא
ירע בתתכם .הביטו אל אברהם באב המון צדקתכם ועזרתם אותם איש כמתנת ידו עד ישיגו
הנדר והנדב עם מה שעזרנום אנחנו .ואם הוא מעט מהרבה המסות והתלאות סבלנו על
שכמנו לא יכולנו לעשות כל אשר היה עם לבבנו .מקים מעפר דל הקים יקים עמו ואל שדי
יאמר להמון צרותינו די ופתח לנו שערי צדק .יחד יבואו גדודיו צבאות עמו וצאן ידיו
יודו לה  ,חסידיו בארצות החיים .ופדויי ה  ,ישובון והלכו גאולים במהרה בימנו ואתם
הדבקים בו כלכם חיים .כנפשכם הטהורה ונפש אחיכם אסירי התקוה המדברים יושבי
סרקסטה.
על החתום באים בחמשה עשר לחדש אדר שנים עשר הוא חדש אדר שנת חסק לפרט
האלף הששי מיום עשות ה  ,אלהים ארץ ושמים.
7
]5ב[ אברם  8הוא אברהם כי אב המון מקרי הדלות והשפלות נתן זה ימים רבים הוא
ובניו מנעוריו ועד הנה בעלי מלאכת הארג היו ואורגים חורי .בזעת אפיו יאכל לחם לחץ
ומים במדה ישתה ,כי כל ימיו מכאובים .מעמל נפשו חיה את בניו ואת ביתו כי לא נתן
להם נחלה מנחלת אבותיו ואחוזת מרעיו ,כי ירושת השופט ירש בעצבון זרע וחרש וקוץ
ודרדר ושער שחור צמח בו עלה כלו קמשונים סלונים וסרבים .ויפר וירב ויולד בנים ובנות
ויגדלו הנערים .ויהי ער בכרו לא ינום ולא יישן אחרי מצותיו נאמן בביתו וסר למשמעתו.
ויקרא את שמו שמואל הולך וגדל וטוב וגם הבנות יצאו לבגר ופרקן עובר והזמן ילחצם
לשדכן לבני גילן לתת הבכירה לפני הצעירה להיות לאיש והצעירה גם היא אחריה כי גדלה
צעקתן בירכתי ביתן לבקרים לרגעים שחרים וערבים .וזאת לפנים בישראל לתת מוהר
ומתן איש איש אל חתניו לוקחי בנותיו ידרו נדרים כסף או זהב בגדים ושמלות וכלים
מכלים שונים כתוב בספר והעד העדים הפנקס פתוחה והיד כותבת ואם מטה יד הנודר
הכל נתון בערבים .העניים והאביונים מבקשים צדקה ומתנות עשירים ולמצא כדי גאלתם
לשלם את נשים מכתתים רגליהם ויציצו מעיר לרוץ אורח מקצה הארץ ועד קצה הארץ
חרב ביום וקרח בלילה יאכלם חדש ימים או עשור .איש כפי נדרו אשר ידור יקרב או
ירחק מחזר על הפתחים פתחי נדיבים .הלא זה אבי הבנות עבד לווה ונודר וזובח ואינו
משלם ,כי אין לו בלתי מן צדקת ישרים עניו לו לבו .ואברהם זקן בא בימים אין לו בהם
חפץ שוקיו עמודי שש ולא יהלכו ועיניו קמו חשכו לא יוכל לראות .ויקרא כפעם בפעם
שמואל שמואל ויאמר לילך נארחה את שלום אחינו אנשי גאלתנו המה הגבורים המריקים
מעליהם הזהב לשום שפלים לרומם הנחמדים מזהב ומפז רב ומנחת צופים ערבים6] .א[
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סידרת אברהם .אגרת להכנסת כלה ,אב ע״ח.

]צב[

אגרון

ע ב ר י מ ס פ ר ד מן ה מ א ה ה ט״ ו

ויחר לשמואל ויצעק צעקה גדולה ומרה כי לא נסה ללכת באלה .שבוז משוש לבו ועשה
אז שבתו חול בהצטרכו לבריות ולעשות את מצות אביו הואיל הלו אחרי צו יען אשר מלא
אחריו מבחוריו .ויסב שמואל ללכת ויחזק בכנף מעילו יגידה לכם את כל התלאה למען
ימצא חן בעיניכם אתם הרי ישראל בבואו לפניכם משתוקק שוקק כמשק גבים .אחלי יכונן
דרכיו נכח פני תהלתכם ונתתם לו מסת נדבת ידכם בצנעה כי צנוע הוא .הכרת פניו ענתה
בו מה טבו לתאר אותו הצליחו דרכו וישוב לביתו בטרם יתנגפו רגליו לרגל המלאכה
ובטרם תזקין אחותו מהיות לאיש ונעלותיו בלות ומטולאות נקבים נקבים• חמלו עליו
כאשר יחמול איש על בנו העובד אותו כי עבודת הקדש עליו בכתף ישא ימצא חיים צדקה
וחסד בבתיכם וראו בעינו .ועיניכם תראינה בשוב ה׳ את שיבת ציון ואסף נדחי ישראל.
יראו עינינו ועיני כל ישראל חברים מקשיבים כנפשכם הטהורה וכנפש אחיכם המדברים
הבאים על החתום פה סרקסטה בחדש אב שנת רועה ישראל האזינה נהג כצאן יוסף יושב
הכרובים.

8
אברם  9ישב בארץ נוד קדמת עדן ותענוגות אבותיו ומשפחתו זכור תזכור ותשוח עליו
נפשו כי נשתנו סדרין והודו נהפך עליו למשחית .אברם הוא אברהם כי אב המון התלאות
נתן יצא נקי מנכסיו אזל מכליו עד כלה כספו וזהבו וחפציו .ומגדר בריאותו למחלתו נטה
ללון וממעלתו ועשרו עשר מעלות אחורנית הלא הוא גברא דנחית .איש מכאובות וידוע
חולי אין דן דינו למזור רפואות תעלה אין לו אם לא את מימי תעלת המים החמים בטבעם
גפרית ומלח מקורם ומוצאם הנמצאים בדרך מרחוק ]6ב[ רופא מומחה שם שם לו חק.
ואברם כבד מאד למסעיו לכלות ממונו וחסרון כיסו וחולי מעיו אין מתם בבשרו את ראשו
ואת זקנו ואת כל שערו צערו יגלח וקרבו וכרעיו ירחץ במים המסוגלים ושב ורפא לו
באחרית ימיו אם בעליו עמו וברך לחמו ומימיו .ואברהם היה יהיה כאיש נדהם לא יוכל
להושיע כי איננו רואה את כל מאומה בידו וגם צידה לא עשו לו אצבעותיו כי רבות אנחותיו
לשבור חצי גופו וגבותיו ועגבותיו הכי קרא שם משפחתו מיג׳ אנקאש .ותהי המחצה
כמטרה לחצי ההורשה אין כסף ומחבתו לחליו וקצף .ולכן יחכה אדני הארץ ואציליה מתן
בסתר יתנו לו איש כמתנת ידו בעבותות אהבת הצדקה ובשכנו מישור נדבת נדיבי עמים
ישאוהו במוט ,במוט ידו יחזקוהו .ויפן כה וכה הלוך ילך ובכה ודוד בנו העובד אותו בחור
וטוב הולך עמו לשלחו .הוא יהיה לו לפה מגיד לאדם מה שחו .ואתם הרי ישראל ענפכם
תתנו ופריכם תשאו אמרו לנשברי לב חזקו אל תיראו .הביטו אל אברהם ואל צרה תחוללנו
חיל כיולדה .חזקו ידים רפות וברכים כושלות אמצו ויצאתם ופשתם וראיתם ושש לבכם
כי ישוב לשוש עלינו לטוב כאשר שש על אבותינו יביאנו אל המנוחה כי טוב ואל הארץ
הטובה כי נעמה .כנפשכם הטהורה וכנפש הבאים על החתום בראש חדש תמוז קצת קהל
קדוש סרקסטה.
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סידרת אברהם .אגרת לחולה הזקוק למרפא? ר״ח תמוז ,אבל חסרה בו השנה.

]צג[

חיים

ביינארט
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בבוא  10אבדם פתחי נדיבים על שער בת רבים.כמשק גבים שוקק .יום ליום יביע
יודיע צערו לרבים ונכבדים ולדבקה בעושה מעשה הצדקה תשוקה חזקה שוקק כי גדול
כים שברו די מחסורו אשר יחסר למן אז חדל להיות לו עושר ונכסים וכבוד .ומעת הוסר
אין מלך ואין שר אשר לא ימלא את ידיו מתן בסתר .בסתר אהלד יסתרהו בצורו בסוכו
יצפינהו ביום רעה מרעה שמן וטוב ידעהו ]7א[ ועונות ענות עניו יענהו יענהו משמי הצלחתו
טרם יקראהו ומבשרו בצדו בצר לו וכספו בקצפו לא יתעלם כי גדלה מעלתו ומעלת אבותיו
ורחבה ונסבה כפתחו של אולם .אבדם הוא אברהם בן חכמים הוא בן מלכי קדם עיני ראו
11
אביו יצחק חן שפתיו רעהו מלך שר וגדול ליהודים משנה למלך קאשטילייא הוא היה
דון משה אבן שנאז כל איש רע ובליעל שקץ ישקץ וגדול נדיבות יעץ יקרב ויבחר ולא
אחר לעשות צדקה ומשפט ולב טוב לבית ישראל .וכאשר נגזרו הגזרות וחלק עם אל]ה[י
העברים כיצד ביד צר ואכזר נגזר מארץ חיים גזרה חכמתו בטלה עבודתו אבדה מעלתו
ובינתו תסתתר וכל מעשה תקפו וגבורתו את כבוד עשרו ורב בניו קדשו את השם לפי
חרב הוחדה ורק הוא ובנו אחד היה אברהם נמלטו על נפשם במורסיאה .וימת שם משה
עבד ה׳ זקן ושבע רגז ויאסף אל עמיו הלא זה אוד מוצל מאש יום תוכחה ועברה וישאר.
אך נח לו שלא נברא כי עמד עליו חסרון כיס כארי ותבישו אחר מזונותיו מנע תשוקותיו
ובא כמהלך רישו כי בקקוהו מקקים בוזזים והולכי על דרך בזזו איש לו נשאו צרור כספו
בשקו הציגוהו כלי ריק והכל ריק כחו וכל יגיעו עד בלעו רקו לא יתנוהו השב רוחו .ויבא
וישפך לפניו שיחו ופרשת גדלת אביו ושיאו לעב יגיע ממעל לכוכבי שמי׳ מדי דברי
בו זכור אזכרם המו מעי לו יחד נכמרו נחומי .ויבך ויתחנן לי אהיה לו לפה לקדושים אשר
בארץ המה .ואנכי חלילה לי מחדול להתפלל בעדו .ראשי אלפי ישראל שאו מרום עיניכם
ודאו בעינו אמצוהו חזקוהו עודנו באבו לא יקטף בהתעטף עליו נפשו .ועתה ירום ראשו.
ובטרם יקרב אליכם ובשת פניו כסתהו רדפו ותפשוהו כי אין מציל גואל קרוב מכם עושי
צדקה בכל עת רודפי צדק מבקשי ה׳ אספוהו הביתה האכילוהו והשקוהו מלאו ידכם מסת
נדבת לבבכם למלא את ]7ב[ ידו ,ואברהם חיה יחיה לא ימות .וחסדכם כשחר נכון מוצאו
מאתו לא ימוש הצל יצילהו מפח יקוש ויבא כגשם לו ורצונכם בעת מלקוש השם עבים
רכובו רוכב שמים יהיה בעזרתכם נותן שמש לאור יומם יתן לכם בלבבכם וכל עצתכם
ימלא מלא כל הארץ כבודו .כנפשכם החשובה ונפש אחיכם הבא על החתום שלומכם
דורש ומבקש.
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האיש הלזה

12

המהלך על כנפי רוח החיה באופנים להחיות רוח שפלים הגלוים עמו

10

סידרת אברהם .אגרת לשר וגדול שכל משפחתו מתה על קידוש השם; כנראה אחרי שנת קנ״א.
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נתפרסם בהשמטות .עי׳ למעלה ,הע׳ .45
סידרת אברהם .אגרת לאנוס מקשטליון דאמפוריאש ששב ליהדות בנואדלחארה ויצא להביא אליו
את אמו .שבט ,השנה לא נתבררה; אס תאריכה יוצא מן התיבה הגאולה ,כלומר שנת נ ,תהא אגרת
זו הקדומה שבאגרון ,שנת  .1290אלא שאין כל סימן על תיבה זו.

]צד[

אגרון

ע ב ר י מ ס פ ר ד מן ה מ א ה ה ט״ ו

טפלי דת לו ביה להציל ממות נפשם ולחיותם ברעב לחבוש לנשברי לב ועניים מרודים
יביא בית .רוכב על עב קל כאחד הצביים ממחוז קטלונייא מוצאו מקשטליון דאמפוריאש
שמו אברהם ושם אביו מאש  ,וידאל דבשלדון נ״ע .מן יציב ידענא משפחתו הגונה מימי קדם
מקדמתה ממזרח וממערב אם בצפון ואם בדרום .ולמקרי הזמן הזמן המרים המאררים אשר
היו לפנים בשנותו את טעמו וטעם זקנים עם נערים לקח נשמו אוצרות נהרסו ממגורות
כי השח יושבי מרום .ויסע משם אברהם הלוך ונטוע כנוע עצי יער מרוח סערה מסער
ויעזוב אמו באלמנותה ובניה יתומים ויבא עד מחוז קשטילייא .ויואל לשבת בעיר
ואדלחיג׳ארה .ויקח אשה את יהודית וישב עמה ימים או עשור מתפרנס מעמלו בעבדה
קשה בחמר ובלבנים .ולבו בקרבו המם ימם כקדוח אש המסים קדחה באפו בערה בו כי אש
אהבתו זכר אותו את אמו ואת אחיו אשר עזבם בארץ מולדתו בחסר כל ברעב ובצמא
ובעירום .על כן המו מעיו מעיו להם ועליהם נכמרו רחמיו לא יתן שנת לעיניו מאם חייו
ותקצר נפשו כיולדה היפעה ישום וישאף .ויאמר להביאם אל מקום תחנותו מפתו יאכלו
ומכוסו ישתו מעמל נפשו ישבעו בזעת אפיו יחיו ומגז כבשי מלאכתו יחמו וכל מחסורם
]8א[ עליו כל ימי היותו .ויאמר מחבוא הדבר הזה כי רב הדרך והכסף אזל מכלי כי מעט
אשר היה לפני בקצה גבול קשטילייא מצאוני השומרים ויקחוהו וישלחוני ריקם .ובלכתי
בדרך ובשכבי ובקומי עד בואי אל קצה התכלית הנכסף אין לאל ידי לעשות מלאכתי ללבון
הלבנים כתמול שלשום בשבתי בבית אל שער מקומי .על זאת יתפלל כל חסיד עושה חסד
משפט וצדקה בארץ יושיט לו שרביט הזהב חסדיו יעשה אותו ברכה צידה לדרך .ויבך
ויתחנן לנו אנחנו אלה פה קצת יושבי סרקסטה אשר שמענו את שמע אבותיו נגידה נא לכל
עמו עם בני ישראל את כל אשר קרהו למען ימצא חן בעיני יושבי הארץ .ונתנו איש כמתנת
ידו כל איש אשר ידבנו לבו לתמוך ימינו לחזק ידיו חזקו ידים רפות וברכים כושלות
אמצו חזקו ואמצו לעשות צדקה לבל יבא להניח ברכה אל בתיכם ושמרתם את העבודה
הזאת מיום ליום ומחדש לחדש .המרחמו ירוחם מן שמים המדריכו בדרך ישר יחזו פעמיו
בשוב ה׳ את שיבת ציון נדחי ישראל יכנס והי אלהיכם מלככם ישלח עזרכם מקדש יראו
עינינו וישמח לבנו באמר לציון מלך על גוים אלהים ישב על כסא קדשו נגילה ונשמחה
בישועתו .כנפשכם החכמה ונפש המדברים הבאים על החתום בירח שבט מיחלים שנת
הגאולה ה  ,יחישנה אשר לו לבדו הגבורה והגדולה ואמר סלו סלו המסלה העולה בית אל
סקלו מאבן נגף וצור מכשול מדרך עמי תרימו תרומה והלכו גאולים ואם אין עוד נביא
יגד תעלומות חכמה יוצא אתנו יודע עד מה אל״ים הכין דרכיה והוא ידע את מקומה ובני
ישראל יוצאים ביד רמה.
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האיש הלזה  13ההולך בשדה אחר מיטב ידהו ומיטב צדקתו לבקש זה היום תחלת
מעשיו טובעים בים להודיע לרבים צערו לשלוח יד במבקשי לחם שערים מאז היה ]8ב[
על הפתחים וימינו פשוטה לקבל ולא מחקו אשר עד כה עזרהו ה׳ לבלתי הצטרך לבריות
13

סידרת אברהם .להכנסת כלה; בלי תאריך .מקבל האגרת ,אברהם בן יחיון בקרא כאן אחד משלוחי הקד״ל.
נ»ה!

חיים

בי י ב א ר ט

וכל מחסורו עליו .ואל אצילי בני ישראל לא שלח ידו לתת לו לחם ושמלה עד עת בא
דברו צרת הבת בכור עני צרפתהו בכבשן אש מצוקתו שרפתהו בימי חרפה לבשת וגם
לחרפה הסיתה השיאה השיאה לבעל נעוריה בכסף ובזהב וישנאה ויכה ויציקה מאד ויגרשה
ויתנה שלוחים ויצאה חנם אין כסף .ואביה שדכה לאיש אחר וידור נדרים להרבות מוהר
להרחיב מתן ואין לו ,כי אזל הכסף מכליו למקרים אחרים קראוהו .ומצאוהו צרות עד
בלתי השאיר לו כל זולתי קול דברים אתם שומעים להתחנן לו ולבקש מלפני פני הארץ
הקרובים מתן בסתר כי טוב לו .טוב מעט בצדקה מסתרת מאלפי זהב וכסף על גפי מרומי
קרת לעיני השמש .אברהם בן יחיון שמו ,אחד משלוחינו הוא ,כל ימיו שמש באמת ובתמים
ושרת בשמחה ובטוב לבב .אך עתה הלאהו צוק העתים גם שיבה וזקנה לאברהם למקנה.
ואתם גם אתם לרבות שלוחכם הביטו וראו בעינו עשו אתו ברכה ונעשה כן גם אנו כריבנו.
והייתם ברכה עד בלי די .כנפשכם הטהורה ונפש דורשי שלומכם אחיכם הבאים על החתום
קצת קהל סרקסטה.
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ליהודה  !4נחשון נחש עקלתון עורר לויתן יצרת לצחק בו לויתן נחש בריח שפיפון עלי
ארח וכנמר על דרך ישופנו עקב ממעל לראשו נשכו והכישו לענה וראש הקיפו לקאת מדבר
הקישו גם קאת וקפוד לפטר לצרה ולבכות לצוקות ומצוקות עשר מכות בחכות ימלא עורו
ובצלצל דגה מדאגה כלו בחכה הוכה כעשב בכל עשב ושאיה בארץ ציה ועיף בלי מים מריח
מים יפריח .מכות גדולות ונאמנות כתרוהו מנוחה הדריכוהו לא יתנוהו השב רוחו תשש
כחו בצר לו כהתה עינו נם ליחה .בצר רוחו ישפוך שיחו להגיד לאדם מה שיחו ]9א[
לפום צערו ושברו הנה שכרו ושברו ככלות כחו מתהלך בתמו לפי תמו משיח שבר על שבר
מכל עבר .וימי עברות עברוהו ובנבכי מבוכות ותהומות מהומות ואימות אנשי דמים
ומרמות המה רמוהו הקימוהו כמטרה לחצי מקרה ופגע והנה הנגע עמד בעיניו ידו על
חלציו וחלחלה בכל מתניו .גם שיבה זרקה בו על כרעיו ועל קרבו ושער שחור צמח בו
לא עמד בעיניו ונהפך ללבן אך בו ישוב יהפוך ידו חשך משחור תארו כשולי קדרה קדר
מאורו זבובי תלאובות יבאיש יביע שמן רקחו .ותתן לו מגנת לבו מגן גבורתו הרעל נגעל
בלי משיח .יהודה בר׳ יוסף חביב סביב סובב הולך מדחי אל דחי מטיבי צעד סעד לאיש
מעד משען ומשען בל יצען היו אבותיו מלפנים .לחמו ניתן מימיו נאמנים והזמנים משתנים
לכמה גונים עשרת מונים הזלים זהב מכים בחלום ובהקיץ השחיתו התעיבו עלילות לא
השאירו עוללות יצא נקי מנכסיו עד בלתי השאיר לו כל כי לא יכול אכול השנה ספיח.
צרות צרורות ומונחות ורוב אנחות באמתחות בניו ובני ביתו וצרת הבת הבוגרת בוגרת
בו ככלות ומלאת מאתה גדלה צעקתה כי שדכה לבן גילה זה לה ימים רבים ואין לאל ידו
לשלם גדרו אשר נדר להרבות מוהר להרחיב מתן וכפר ישית בישע יפיח .יהודה יעלה
בתחלה במטלה עם בנו מחמד עינו לבלתי הצטרך אל הבריות ללכת מעיר אל עיר יחרדו
כצפור יחוגו וינועו לצפור ולהעריב ולתפור לצבור בעפר כסף עד מלאת החפץ ואפס עצור
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סידרת יהודה .אגרת להכנסת כלה ,טבת שנת ק״ע.

]צי[

אגרון

ע ב ר י מ ס פ ר ד מן ה מ א ה ה ט״ ו

ועזוב כי יזוב זוב דמי הבן יקיר לו .שוק ימינו נשבר בדרך בלכתם הכסף תם ובטלה
מלאכתם ובשר האב עליו יכאב .ויקו למשפט והנה משפח ותקותו מפח בעקב פח מיחל
ומצפה לעת מרפא .עיניו נשואות למקרא מגלה מגלה צרות ראשונות ואחרונות למקרא
העדה ולמסע את המחנות לתת לו לחם ושמלה מתן בסתר ומשלוח מנות מציץ מן החרכים
משגיח מן החלונות משגיח .הוה על הוד9] ,ב[ הנה באה ונהיתה שנתו ושנתו עליו נהייתה.
גם הוא נהיה ונחלה נחלה מכתו רפואות תעלה אין לו כי עלה הפורץ פשט גדוד מבית
ומחוץ פרצו ויעבורו במונט אלבן ,ההר חמד לשבתה והחריבו אל ביתו ואת כל אשר בבית
שבו ויבוזו לא הותירו לו עד אור הבקר אור החמה ולא לאור הלבנה אריח על גבי לבנה
לבנה על גבי אריח.
שתים הנה קוראותיו בקול גדול אשתו ובתו צועקות מרה כי המר שדי להן .הנשים
יתנו יקר לבעליהן אם יושיעון בעת רעתן .ויחתרו האנשים להוציא לאור משפטן ולא
יכולו כי הים ים הדלות הולך וסוער עליהם עד ישקיף וירא ה׳ משמים ופנה אליהם שאון
ימים שאון גליהם משביח .רבות אנחותיו ולבו המם ימם כדונג מפני אש כל הקורות אין
לו צד לחזור כי אם לאסור אזור צדקת ישרים ורחמי מגני ארץ תנוח דעתו לריח שמנים
מזוקקים שם שם לו חק מרחוק יריח .כל זאת ידענו מפי מגידי אמת והכרת פניו ענתה
בו מה טבו .טביב הוא וטובו אהליו מימי קדם משאו ומתנו ודבריו בנחת נשמעים ועודנו
מחזיק בתומתו תומת ישרים תצילנו וצלחה עליו רוח הצלחתם וכל אשר יעשה יצליח.
החפץ שלום הדל וכל חפץ ישלים ימצא חיים צדקה וכבוד וחפץ ה  ,בידו יצלח וכל משאלותיו
ימלא על ידי מלאך או על ידי שרף או על ידי השליח.
המרחמו מלחמו ודמו ירוחם מן שמים מבטיחו בכחו וגנחו מבטן שאול שבע ימלאו
אסמיו אף שמיו יערפו טל ורוב דגן ותירוש ימלא פיהו יבטח כי יגיח .זבחו זבחי צדק
ובטחו בה׳ עדי עד כי בגלל הדבר הזה יקם ה׳ את דברו הטוב וצדקתכם מהרה תצמח כי
כארץ תוציא צמחה כן ה׳ אל״ינו יצמיח .יראו עינינו וישמח לבנו וראיתם ושש לבכם
כנפשכם ונפש קצת קהל קדוש סרקסטה הבאים על החתום בחדש העשירי הוא חדש טבת
בשנת חשף ה׳ את זרוע קדשו לעיני כל הגוים וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו ינחמנו
]10א[ ממעשינו ומעצבון ידינו ביום הניח.
13
יהודה  15ראש המדברים בכל מקום שהוא הולך מגיד לאדם מה שיחו מעיד על טהרתו
וכשרון משפחתו ופעילתו וטוב טעמו בו וריחו נכבדים ורבים מבקשים עליו רחמים .וגם
הנה היא עדותו בצדו תורת אלהיו בקרבו הכרת פניו ענתה בו נאמנה את אל רוחו הן
ירון בקולו קול נברא יהלל יה ומשירי יהודנו הודות והלל שיר ושבחה מאריך בשבחו .בכל
זאת אין לזלזל בענינו כי לא ארכן הוא ממשה התנפל לפני ה׳ ארבעים יום וארבעים
לילה בכל כחו .המרחמו ירחמנו עושהו המשביע בטוב עדיו יחדש כנשר נעוריו הגואל
15

סידרת יהודה .אגרת עזרה לעני ,תמוז ס״ג.

]צז[

חיים

ביינארט

משחת חייו בצרה רצון שוכני סנה יעטרנו ומברכתו על אף אויבי יבורך אלוה ומלאך רע
עונה אמן בעל כרחו .אח]י[ יודעי אשר בכל מדינה ומדינה עיר ועיר עשו אתו ברכה והנחה
להפיס דעתו ולהניחו .המניח לעמו בשבת קדשו נדחי ישראל יכנס והניח לכם ולכל בית
ישראל מכל אויביהם מסביב .ונחל ה  ,את יהודה חלקו על אדמת הקדש ויתן עוז למלכו
וירם קרן משיחו במהרה בימינו כנפשכם החשובה והטהורה ונפש הבא על החתום בחדש
תמוז שנת בונה ירושלם ה  ,נדחי ישראל יכנס דורש שלומכם ומתאוה שלומכם ומבקש.
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יהודה  16מעוני ומרוב עבודה מטלטל וגל עולה ובוכה משלה ולא מחריש משתאה כי
יראה כי אזלת יד .צמרת תפארת ארז זית הודו נכרתה נפלו אכלו נבלו עליו ועליו קרץ
מצפון להר געש .ורעש בא נשבר או נשבה כדג]ה[ יגמא יהמה ידמה לקאת מדבר .וארח
לחברה יום עברה וצרה צורת יקרת הדרת תבניתו יבלענה את השלך ואת הכום גם עליו
תעבר כוס חמת תנינים ]10ב[ וראש פתנים באפו בקצפו וזעפו בכפו יבלענה וקוץ ודרדר
שכים מציקים צנינים וצנים תחת משאו רובץ וקובץ על יד .חשך משחור מבחור תארו אורו
והדרו עלה גלה כבודו כבדו לארץ נשפך נהפך למשחית הודו אידו ופידו עותוהו יגון
ואנחה מנוחה הדריכוהו מדי בדי שאול צוקה ומצוקה בוקה ומבוקה ומבולקה הלבישוהו
וככבי שמיו שמה ושממה כתרוהו .כי לא ידע מה ילד יום הפיל השפיל שיאו וגדלו והרים
ממנו בקמצו נצו ונסו נלחם על דגלו באותות ובמופתים ובמלחמה וביד .ויאבל חיל וחמה
בחמה שפוכה מערכה מול מערכה נצב חציו לדולקים יפעל הרעל נגעל מגז גבורים בלי
משיח מבצרי ערי יהודה הסיח הניח לארץ ביד .יהודה תאניה ואניה באניה באה עד משבר
יעורר ידבר ואת פרשת הקצף אשר אמר המקרה המר אשר קרהו יספר לקצפה צפצפה שמו
הרימו הממו השימו ובריחי כחו לאה ורוחו אבד ושבר בלבד האמור על יד .על אודות
האשה רעה וסרת טעם רוח עועים בקרבה לבה מצודים וחרמים ימים מספר גרת מקומינו
זה היתה .ויהי היום מכת חרב על זרועה נתכה .ותצעק ותקרא אחרי מאהביה לאמר זה יצא
לקראתי הכני ופצעני רדפוהו ותפשוהו כי אין מציל זרועי וידי אשר הכה דכא והמס ועשיתם
לו כאשר זמם שבר רגל או שבר יד .הרצים והנגשים אצים מבהלים ודחופים יצאו את אשר
בקשו מצאו ויתנוהו אל משמר רע ומר ושאיה זכת כי כת המשתדלים נגדו אמרו אל מושל
עירנו כי זה קצץ את כפה ודינא דמלכותא דינא יתן ויחזור ויתן יד תחת יד .ויש אשר
קמו לעמוד מנגד המתנגדים במשפט ובצדקה כי ידעו רעות במגידם והיא גם היא הי והגה
קינים קנה וסוף סער וסוף חנה חצה ורשת פרושה מוצא שפתיה פתיחות פתחי פיה ואדיהן
יתנו עדיהן ויושביהן קצרי יד .נכנסו לפני ]11א[ הממונה בעול כפורי ידיה בכפר יד
המענה ולהביא אל גנזי המלך כף אחת עשרה זהב מלאה וכסף משנה כפלים לתושיה נדרו
בחזקת היד .ולא שוה להם כי עלה על רוח המושל לבלתי שמוע בקולם .שוא עמלו המבקשים
מאתו לרחם על העני הלז ולצות את עבדיו לאמר לא תגע בו יד .בלא יומו מלא כפו קוצר
 16סידרת יהודה .אגרת עזרה לאדם שקצץ ידה של אשד ,זונה וידו נקצצה על־ידי שר העיר.

]צח[

אגרון

ע ב ר י מ ס פ ר ד מן ה מ א ה ה ט״ ו

רצץ קצץ כנטיעות אצבעות ידו הימנית ואם המר ימיר אמרו להקימו אחד לאחד נגש להציל
את נפשו אשר לא תענה והנה מציב לו יד .בכל זאת לא שמע לא מעדו קרסוליו ולא שת
לבו לדברים האל .ויהודה עוד רד עם אל ומפני שמו נחת כן משחת מאיש מראהו כי ה׳
מחסהו ונקדש בכבודו ולשמו סגף עצמו ומתניו ויבז בעיניו לשלוח יד .אוי לו על שברו כי
הנה מכת בלתי סרה ונדחה ידו בגרזן ותקבר במבחר קברינו .נבל תבל מתחת לארץ על
ימין פרחה יקומו עלה כלו קמשונים וכף האשה המדינית ובית חבר חברה לה וכמעט שבה
כבשרה להחזיק בכלי שירותה ואם באבן או בכלי עץ יד .מכין הרים בכחו אל זה יביט
שרביט חנו וחסדו יושיט בעיני מגני ארץ .ואתם משרתי עליון עושי צדקה בכל עת יהי
לו בית צדקתכם פתוח לרוחה וארוחה תמיד תתנו לו ובחנות מתת מסת נדבת ידכם תהי
לו הפנקס פתוחה והיד .כי על כן ה׳ אלהים יצמיח צדקה ותהלה ונבנתה עיר הצדק על
תלה .גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון הגדול והקדוש שנקרא שמו עליו מפני היד .ממכון
שבתו על נחלתו ושבטו ישגיח ומשרש ישי צור יסיר צר .אכלי ככלי רגלי גולה ונדח
יפריח וכל אשר יעשה יצליח וכנת שושנת העמקים מקים מעפר דל ילקטנה מול בית
תפארתו יטענה יושיע ה׳ ביום ההוא את ישראל מיד11] .ב[.
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יוסף  17עלי עין בדרך אשור כנמר עלי דרך חברבורותיו חבורותיו ופצעי נגעו מקריו
להגיד להודיע יצריח אף יריע יום ליום יביע הלוך ילך הולך בדרך .ידיו לקרב רב ועזר
מצריו מבחוריו למלא טרף חוריו לב האדם רע מנעוריו יסיר ממגוריו וצוק העתים מבעתים
וחתחתים בדרך .יניח יעלים בימי עלומיו יגוריהו בחרמיו יאספהו במכמוריו ישאנה הנחת
גבוריו ולמחוץ חציו נצב לקראתו בדרך .ויהי כאשר בא בימים ימי הירידה ויוסף הורד
בדי שאול ולא יכול יוסף לעשות מלאכתו כמשפט הראשון ובמקום תחנותו מעצרו ממשפט
הוקר שער פסת בר לשבר אל יוסף כל מטה לחם שבר עד בלתי השאיר לו פרוטה בכיסו
ותלו ביה טפלי ואשה חדשה ונוספה נחלתו על נחלת המטה כי זקנה אמו ועיניה כבדו
מזוקן להתנכל לראות בפתח עינים אשר על דרך .ויוסף הוא המשביר ומכין מזון לכלם
ולחיותם ברעב יתמרמר מעמל נפשו יתימר ואמר סלו סלו פנו דרך .כה דבר אלי האיש
והנה עומד בהרים באחד הכפרים נקרא ביל פויג דאנגלילא מתיו מספר לא יוכלו מלט משא
מחסורו אשר יחסר לו ולביתו מספר ימי חייהם לנחותם הדרך .וגם בארץ ההיא לחולשת
השארית הנמצאה ויושבים קצר יד יוסף איננו משביע רעבון ביתו בקמצו מסלתם ומשמנם.
וילך יוסף אחרי אחיו בארצות הללו גמר אמר לכתת רגליו ולפני פני הארץ ישפוך שיחו
וטרם ינוס ליחה וכלות כחו ענה בדרך .יוסף בר  ,אלעזר בן אברם שמו משפחתו הגונה
איש ואיש יולד בה ושמעה הולך ברוב המדינות האמנם בשם המכונה יכנוה כי לא ידעו
מה הוא שגו במכתב תעו במדבר בישימון דרך .גם זו קולו ערב ומדברו נאוה נוה שאנן
יאוסף המשביע בטוב עדיו לבלום סוסי דלותו לחסום רכבי חסרון כיסו ישבע משוד תנחומי
 17אגרת שנתן רח״ק באייר קנ״ו לאדם בשם יוסף; המוטיב דרך.

]צט[

חיים

ביינארט

חרבות ירושלם ]12א[ ותחז בציון עינו מקדש מלך וארמון על משפטו ואביוני אדם בקדוש
ישראל יגילו ישמח לבי גם אני כי אעבור בסך עד בית אלהים אשכילה בדרך .אשרי משכיל
אל דל מאשר חננו השם להצילו איש איש מעמלו משלו יתנו לו להלוך אל במשפט ובצדקה
אשרי תמימי דרך .ופדויי ה  ,ישובון ובאו ציון ברנה ובסביבי ירושלם צאן קדשים תעבורנה
על ידי מונה כנפשכם החשובה ונפש הבא על החתום פה סרקסטה בירח אייר שנת סובו ציון
והקיפוה ספרו מגדליה והלכו גאולים בענן יומם באש לילה לראותכם בדרך המדבר.
ח״ק
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ההולך בשדה  18תרומות ללקט אורות כמפני חרב הצרות מילדי העברים זה .לפנים
בישראל במשה סרקסניאל יכנה מבחוריו ונעוריו ננער כארבה נתק מאהל מבטחו נטש את
ביתו עזב את נחלתו וילך אל ארץ אחרת שם ירעה ושם ירבץ ולא קרב זה אל זה .ולו שתי
בנות חיות טהורות ואשה אל אחותה לא תקרב זאת עומדת בעיר אחת וזאת עומדת בעיר
אחרת רחוקות ממנו ולו משפט הגאלה להשיאן לבני גילן לתור להם מנוח לכף רגלן משני
עבריהם מזה ומזה .ולבו בקרבו ומבר נמס ונשבר מדאגה ומדבר רחפו כל עצמותיו בשרו
עליו יכאב וינד מזה .האמנם בסתר המדרגה יהי להן לעזרה וסתרה ומקצת יחידים סגלה
שנים שלשה גרגרים בראש כל קהלה וקהלה יבחר בציצת ראשי צדקתם יקח .והנה איש
צרור כספו בשקו ישים ועשה משפט וצדקה בארץ נחת רוח ליוצרו נחת לזה .ולשתי הנערות
הראויות כמשפט הבנות יעשה כי ימצא מנוח אשר ייטב להן ונתן לבעליהן מוהר ומתן
כאשר תשיג ידו והיה הטוב ההוא אשר ייטיבו לו אילי הארץ ייטיב להם הענק תעניקם
תזבדם זבד טוב אשר תאחוז בזה עם מזה .כה דבר אלי האיש עשה יעשה ]12ב[ לו כנפים
לעשות עמהם חסד ואמת ויפצר בי מאד וישאלני לכתוב ולחתום דבריו על הספר ובדיו
ודיג וכי ידעתיו מלפנים נדרשתי לשאלתו נמצאתי לבקשתו ואכתוב ואחתום אולי ימצא
חן בעיני רואיו יאמרו איו קראן לו ויאכל לחם חמודות פרי מגדי נדבת ידינו בשתי בנותיו
וקרא זה אל זה .כל הבא לשאלו באלהים ימלא ידו גם ה׳ יתן הטוב לבל יבא כי חנון ורחום
הוא וללכת בדרכיו רצונו של מקום מה נורא המקום הזה .זה ה׳ קוינו לו ויושיענו נגילה
ונשמחה בישועתו כנפשכם החשובה ונפש אחיכם הבא על החתום פה סרקסטה בחדש אב
מקוה קץ הפלאות לראות בישע אלהים ואמר ביום ההוא הנה אלהינו זה.
ח״ק
17
לשמעון  19שלומיאל שלומי אמוני ישראל הסכת ושמע ישראל הקבצו ושמעו יושבי הארץ.
לשמוע אנקת נאקת זעקת צעקת אסיר תקוה ותוחלת לשקוד על דלתי עדה שופטת ועדה
 18המוטיב :זה! אגרת לאיש בשם משה ,שחתום עליה ר  ,חסדאי קושקש .ניתנה בחודש אב .אם התיבה
מקוד ,היא מפתח לשנת מתן האגרת ,היא ניתנה בשנת קנ״א .אבל אין ודאות בדבר.
 19מוטיב :ארץ? להכנסת כלה ,ניתנה לאיש בשם שמעון בחודש שבט שנת קצ״ה.

1ק[

אגרון

עברי

מ ס פ ר ד מן ה מ א ה ה ט״ ו

מצלת יקהו רכלת תאני הבכורות צדקות ומעשרות הטובות טובות מאד לתרופה עזרה בצרות
וימרחו על שחין עניו ויחי ויתן לביתו ולבניו ופרו ורבו על הארץ.
לשמע אוזן ישמעו לו למראה עינים יסורו להצילו ולהעלותו מתהומות מהומות אימות
הדלות סלה כל אבריו ואוניו וכלתו ואת עציו ואת אבניו וישת אל המדבר פניו לדבר עליו
טובות באזני עם הארץ .לפקוח עינים עורות בחוריהם לעצם דלותם ושפלות ידיהם וחסרון
כים עולה על גביהם ונלחם בהם ועלה מן הארץ .להוציא ממסגר האזרח והגר חוגר כמפתח
לפתח בני תמותה כהלך כהלך מיערת הדבש וההלך להאכילם להציל ממות נפשם ולחיותם
ולא ידע לבב עושי צדקה ]13א[ בכל עת כי לא יחדל אביון מקרב הארץ .להקשיב מחלב
אלים בני בשן ועתודים היהודים עתידים יום יום ליתן ולחזור וליתן עושים במלאכה
מלאכת שמים מעשה הצדקה מעלות השחר ועד צאת הכוכבים תמיד לא יחשו ופתחו שערי
צדק תמיד יומם ולילה לא יסגרו ושמעו לקול העניים והאביונים לשום להם שארית בארץ.
הנה שמוע ומזבח טוב מעט בצדקה אחד המרבה ואחד הממעיט ה׳ משמים יביט ישקיף
וירא והוא ישקיט גנון והציל פסוח והמליט ובלבד שיכוין לבו בשמים והיה טרם יקראו
יענו את השמים עוד הם המדברים והשמים יענו את הארץ .לקול העלוב ככלוב מלא בושה
וכלמה ההולך לפניהם יומם בעמוד ענן החרפה ומסות הבושת כי לא נסה ללכת באלה
ולילה בעמוד אש יוקדת בלבבו למכאובו על משכבו האזינו השמים ותשמע הארץ .שמעון
בר  ,זרחיה אדיק שמו שמוע ישמע צעקת בתו הגדולה העריב שמשו בצהרים כחשיבה
כאפילה עוד יזרח לו שמש צדקה ומרפא ורפא ירפא הליו ונגעו לצרת הבת שדכה לבן
גילה .ויקפוץ וישבע לתת לו לחם ושמלה כמשפט הבנות יעשה לה ישלם נשיה ותלבושת
עדיה נזמה ועדיה וזה פריה ודא נדוניא .וירא כי לא יכול לו מעט הוא ואל בני ישראל
הוא נושא את נפשו ומצא כדי גאלתו להוציא לחם מן הארץ .לא על הלחם לבדו יחיה כי על
כל מוצא ומקום לזהב כל כסף לאיש חליפות שמלות ושלמות שלמות יהיה הלה מתושבי
העיר הזאת נושא ונותן באמונה בשובה ונחת ואין ברוחו רמיה עלון ומנחת אשר זורה
בורחת ובמזרה זורה ובורח מאהלו לחסות תחת כנפי פני עם הארץ .אלו העשירים אשר
בכל מדינה ומדינה ועיר ועיר רודפי צדק מבקשי ה׳ מראש הררי תהלתם יהי פסת בר
בארץ .אשרי משכיל אל דל יגודהו במגורהו יאספהו והיה מדי עברו מתהלך ]13ב[ בתומו
רואיו יאמרו איו קראן לו ויאכל וישבע ויותיר ילך וישוב לביתו ושמח את בתו ועשה לה
את כל התורה ונקה האיש משבועתו .ולכם תהיה צדקה ואתם תראו בנחמת ציון במשפט
תפדה ושביה בצדקה .כנפשכם הטהורה ונפש הבאים על החתום פה סרקסטה בירח שבט
המיחלים לה׳ ישלח מושיע ורב במהרה בימינו ובא לציון גואל ואסף נדחי ישראל ונפוצות
יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ.
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האשה

20

הזאת הבאה אל בית עם נדיבי עם קדש בהררי קדש יסודתו ההולכת למול

 20לאשה אלמנה ,להכנסת כלה .האיש ההולך לאסוף למענה שמו כלשה .שייך לסידרת האגרות שע״ש
משה .ניתנה בחודש אייר שנת ס״ט.

1קא[

חיים

ביינארט

מתמול שלשום תשוט ותשאף באף הזמן ובחרונו כעבד ישאף צל וכשכיר יקו הלכות צאן
אובדות ותועות שפתיה נעות וקולה אל בני אדם הזלים זהב מכיס לשום שפלים למרום
איש איש ממלאכתו .הנה זאת חקרנוה כן היא האשה אשר הוכיח צוק העתים וחתחתים
בדרך ענה כחד ,קצר ימיה קדרו שמיה נתיבותיה עוה למושב לו ולחציו כמטרה בני אשפתות.
על בעל נעוריה פלו  ,נ״ע חגורת שק זה ימים רבים שמים יסק ויציע שאול מתחת לרדת
שחת כי כאשד ,עזובה ועצובת רוח נותרה אחריו ותשאר לה ממנו בת קטנה ותגדל על דל
פתח בית אמה שולאורו שמה בא שמשה בעוד יומם אהבה מעם הכתם הטוב ישנה והיא
בת חמש עשרה שנה שדכתה האיש להיות לאיש וגם הוא נקי מנכסים טהור מחפצים אשר
לא תשיג ידו בטהרתו .ושם האשד ,המוכה גם היא בחסרון כיס בבליטה• מעמל נפשה ויגיע
כפיה וזיעת אפיה תאכל לחם לחץ ומים במדה תשתה מאז שבתה שבתה שבתה אלמנה לא
להותיר אך למחסור קצור קצרה ידה מתת מוהר מהרבות מתן בסתר ובגלוי יכפה אף חתן
דמיה ]14א[ וחמתו .בשגם הוא בצר נראה נחלה ונלאה ראה עני בשבט עברתו ותלך הלוך
ונמוג והלום ותאמר שלום אנוכי שלומי אמוני ישראל אדרוש אבקשה את שאהבה נפשם
להחיות לב נדכאים .מעיר אל עיר מאשפות חרפות דלותי הדימוני ירימוני ומתהומות
מהומות אימות חסרוני הלמוני הממוני יעלוני יצפנוני בסכת שלומם וטובתם בית תהלתם
יאספוני בעבותות אהבתם ימשכוני וברכוני איש אשר כברכתו .האמנם אלם צדק תאלמנה
שפתותיה כי תבוש מאלים אהלים נטע ה  ,ארזי לבנון לשפוך שיחה לפני הגבורים אשר
מעולם אנשי השם .ותחזק בכנף איש יהודי מתושבי עיר מושבה שמו משה בן מכיר שכיר
הוא בא בשכרו עליה כל מחסורו והיה הוא יהיה לה לפה יליץ בעדה להכין אותה ולסעדה
ועליו תשליך יהבה ישאה על אברתו להמטיר חלקתה אשר לא גושמה בגשם מטרות צדקת
ישרים יערוף כמטר לקחו תזל כטל אמרתו .ואתם הרי ישראל צדקתכם בהררי אל הטו
אזניכם ולכו בואו להשביע נפש שוקקת ונפש רעבה כי אזן מלין תבחן שמוע תשמע צעקתו.
תנו לה מפרי מעשה הצדקה להקים את המשכן את הכסף המתוקן לבתם הגדולה לנטות
אתלה להרבות לה גילה בבן גילה ועמו בעמו משוש וחסדכם עליה יגבר .כאשר ירים משה
ידו וגבר קולו לקול האשד ,למצא חפצה ודבר דבר כי כאיש גבורתו .מושל בגבורתו עולם
עושה ארץ בכחו כונן שמים בתבונה יכונן ישים את ירושלם תתלה ונבנתה עיר על תלה.
ועיניכם תראינה בשובו שבות עמו .ואם עד כה הציקו ויכו מחץ מכתו ירפא ויתן עוז
למלכו ויהי בשלם סוכו ומעונתו .יראו עינינו וישמח לבנו גם אגו המדברים הבאים על
החתום פה סרקסטה לחדש אייר לאור חצי בקשת האשת לנוגה ברק שביב אישה ויקד
האיש משה ותחנתו וברק ממרורתו .טלטלת גבר ]14ב[ טולטל כי יפול לא יוטל שנת כי טל
אורות טל צדקתכם גשם נדבות מסת נדבת ידכם להחיות רוח שפלים כשחר נכון מוצאו
ותקופתו על קצרתם ואין נסתר מחמתו .אל מסתתר אלהי ישראל מושיע ישרי לב יושיע
ציון ויבנה ערי יהודה ופדויי ה  ,ישובון והלכו גאולים ישישו בגאלתו •בגילת ונשמחה בישועתו.

]קב[

אגרון
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שמועה שמענו  21כי זה משה האיש גדול מאד בעיני בני עמו נאמני ארצו ונכבדי מקומו
העידו כי טוב הוא וממשפחה הגונה הגדרת הגונה מיום היות משאו ומתנו באמת ובאמונה.
והיו תוצאותיו ממלכות פורטוגל ממדינת לישבונה הטובה והרחבה העיר החללה נטש את
נחלתו עזב את ביתו לדעת ולתור אחרי מחמד עיניו .בניו יצאוהו זה כמה שנים ולא נודע
מקומו אים .ויאמר משה אסורה נא ואראה מעיר לעיר וממקום למקום אבקשה את שאהבה
נפשי אולי ימצאון באחד המקומות אלכה ואראה בטרם אמות כי זקנתי מהיות כמחריש
ומצפה עד בואם פן יאריכון ימי עמכם הרחק מאדם העי]ר[ אשר אני יושב בקרבה ועיני
החלו כהות כבדו מזוקן גם שיבה זרקה בי ונפשי יודעת מאד .ומדוע לא יבער לבו בקרבו
בלבת אש המסים רשפי היגונים שלהבת קשורה בגחלת תוחלת ממושכה ובכל מדינה ומדינה
ועיר ועיר על בניו ועל פועל ידיו דרוש דרש משה והנה שורף בגרות חפושו כי בשמונה
מקומות או תשעה על ידי שירוף כבר בקשו ולא מצא .ויירא ויאמר אולי מעבר לים פרצו
ויעבורו ותקצר נפשו בעמל הדרך ענה כחו ועודנו מחזיק בתומתו מתהלך ואין בדעתו
לחזור עד אשר יראה בבניו כי נכסוף נכסף להם .וגם כלתה נפשו לראות פניהם כראות
פני אלהים בנסעו ולכתר רוח עתו מבעתו ומקרי ימנו מימינו ומשמאלו לשכים בעיניו
ולצנינים בצדו .והיה מדי עברו ]15א[ בנחל איתן במלכות נבארה קרה מקרה ויגברו המים
וירבו מאד עליו ועל חמורו חמודו אשר נשאו על גבו ויט שהמו לסבול אותו ואת כל כליו
החמור רובץ תחת משאו חתר בכל כהו לצאת אל היבשה ולא יכול לו ושבלת שטפתהו
וימת .ונגש משה לבדו אל שפת היאור בחמלת ה  ,עליו ויצו מלאכי רחמיו ויוציאוהו ויניחוהו
מחוץ ותנצל נפשו וישאר .אך נוח לו שלא נברא כי נשאר עירום ושולל יצא נקי מכל כליו
וחפציו עם.החמור כספו וזהבו אתו אזל מכליו עד בלתי השאיר לו כל .קול לו וקול אליו
להודיע צערו לרבים ורבים מבקשים עליו רחמים להחיותו ולשום לו שארית בארץ .את
הדברים האלה וכיוצא בהם נתאמתו אצלינו אין להרהר אחריהם .על כן יצאנו לקראת יקרת
נדיבי עמים עם אלהי אברהם לבקש מלפניהם כבדוהו מהונם יאכילוהו ישביעוהו משמנם
ישקוהו ידווחו מיינם בצנעה ובסתר היו עליו סתרה .ואם לצערו שערו וזקנו כשלג ילבינו
פניו יאורו באור מתנותיכם יד תחת יד מתן בסתר ובחיקו ישא אין רואה אף אין שומע.
עין רואה ואזן שומעת ראה תראה בענינו שמוע תשמע צעקת אביונים מושיע חוסים יושיע
ציון ויבנה ערי יהודה ואסף נדחי ישראל במהרה בימינו .כנפשכם החשובה ונפש הבאים
על החתום בירח אייר שנת ה  ,אלפים ומאה ושבעים לפרט היצירה למניינינו סרקסטה.
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ישחקו עליו לירות ולמשוך בקשת לחמו לאכול את בשרו מראשו ועד רגליו הירא את דבר
קץ האדם  22היה כמטרה לחץ כל היום ילחצנו לוחץ יקומו הנערים ינערוהו ילדי ימים
 21סידרת משה .אגרת למי שבניו עזבוהו והוא יצא לחפש אחריהם .בדרכו אבדו לו כספו .ומטלטליו
שהיו עמו .ניתנה בחודש אייר שנת ק״ע.
 22סידרת יוסף .אגרת להכנסת כלה ,ניתנה בחודש אייר שנת קס״ג.

]קג[

חיים

ביינארט

ה׳ עומד בפרץ לפניו צדיק לעולם בל ימוט במוט הרים בהמיר ארץ לא ימיר עד יגיע לא
יסיר תמתו .כי את אשר יאהב ה׳ חפץ דכאו לדכא תחת רגליו כל צורריו יפיח בהם כל פרי
הסיר חטאתו15] .ב[ בחמדו וצידו לכלות למרק ביסודי אהבתו כחומר ביד היוצר יכבוש
,
יחבוש בצרור החיים הנצחיים צרורה ואשר לא שם לבו ולא דעת ולא תבונה לאמר כי ה
דבר טוב לעולם שכולו טוב ולמען ענות לנסות ולדעת לאבדו ולהומו על ה׳ יזעף לבו
ובקרבו ישים ארבו ועליו ואליו בשוליו טומאתו .והנה גם הוא אם יש עליו מלאך מליץ
הן בעבדיו לא יאמין ושב ולבבו יבין ושב ורפא לו וארובתו בצאתו מרחם הרת עולם ויאכל
חצי בשרו מהרה תצמח והרוח תשיב אל צור חוצבה ואל מקבת בור נוקרה מקוטרת מור
ולבונה עולה כליל בתמרות עשן .ולא נצחה הרוח רוח עועים מסך בקרבו בראשונה להמיתו
מלכת אל בית מאריה ושבה אל בית אביה כנעוריה ויחננו ויאמר לאדם הן יראת ה  ,ראשית
חכמה ואמר כה לחי פדעהו מרדת שחת בלי ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי זאת תורת הזקן
ואינה לפי כבודו ולשאול לו באלים אילי הארץ להודיע צערו לרבים לעת זקנה ככלות כחו
נס לחה כהתה עינו מחמת חסרון כיס בעתות זמנו יבעתוהו במרירי יום ימררוהו בהלות
יבהלוהו בלהן ועוץ ועקן .וזה שמו י״ס יוסף בר  ,יצחק שוקראן איש אמונים הוא ואיננו
שקראן ממקום הקעלת אחת הפרזות אשר סביבותינו .בא לפנינו ויבך ויתחנן לנו להעיד
על כשרותו להגיד לכם אתם הרי ישראל אשר הוא יהודי בטרם הרים מעל ראשו עטרת
תפארת בחרותו וימי כח עלייתו ותכהן עיניו מראות מעמל נפשו ישבע ומטל שכר מלא
בתו מעשה אורג גשמיה יצטבע בזיעת אפו ישאג על טרפו ולא יצטרך לבריות .אך עתה
תשש כוחו וירא כי לא יכול לו ויגע בכף יריכו לצאת ולבא כה וכה וישם לדרך פעמיו לתת
לו לחם ושמלה להצילו מצרת הבת שדכה לבן גילה כסף או זהב לשלם את נדרו אשר נדר
לתת מוהר ומתן לבתו הגדולה כמשפט הבנות יעשה לה .ואחרי טהרתו התבארה אצלינו ומן
יציב ידענא ]16א[ אשר לא תשיג ידו בטהרתו למלאת דברו לקיים מאמרו שמענו בקולו
ויפק רצון מאתנו כצנה רצון תעטרנו והעבט תעביטנו די מחסורו והי ישלם לכם ענפכם
תשאו ופריכם תתנו לו עשו אתו ברכה ברוכים אתם לה  ,כל הימים יוסף עליכם ככם אלף
פעמים ישיש עליכם לטוב האל הטוב והייתם כגז רטוב כנפשכם הטהורה ברה מאירת עיני
עניים משיבת נפש שוקקה ונפש רעבה כל מר עני ודלותו ועניו וצוקו בסכת שלומכם
מתוק מדבש יהפך לחכו ובמתנותיכם ישמח בחלקו ונפש אחיכם יורשיכם מבקשיכם מגורן
צדקתכם לשבר אל יוסף בר כחול עשה שבתו כל ימי שבתו אל ביתו לעשות מלאכתו עד
הנה בהצר לו זמנו והנה עתו עת לחבק זרועות עולם יחזקו זרועותיו ועת לרחוק מחבק את
ידיו להקיץ משנת הרשול לתת את בתו לאיש אשר לו משפט הגאלה יעשה לה את כל
התורה החקים והמשפטים המדברים קצת קהל סרקסטה בירח אייר שנת עדות ביהוסף שמו.
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יראי אלהים
23

23

באזנינו שמענו אחינו אנשי גאלתנו ספרו לנו פעל פעל הזקן הלז שמו

סידרת שמואל .אגרת לפדיון שבויים .יום המתן יג באייר ,אך חסרה השנה.

]קד[
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שמואל בירפת היושבי במקום מורביטרה אשר נדבה רוחו אותו ביהודי אחיהו .איש היה
בארץ פורטוגאל יצחק אוילי שמו והיו שובים יורדי הים באניות וישבוהו ויביאוהו במחוז
ואלינסיא ויאמרו להשמידו לירוא חצי גבור לאכול חצי בשרו חציו שרף במו אש לעשות
בו משפט כתוב גם כל חלי וכל מכה אשר לא כתוב .ושמואל היה ירא את ה׳ עמד בפרץ
לפניו ויחננו ויאמר פדעהו מרדת שחת מה בצע בדמו לכו לחמו בלחמו ושתו ביין מסך.
ונתן פדיון נפשו אם כפר יושת עליו אנכי אערבנו .ויוציאוהו ויניחוהו במאה ונ״ה זהובים.
ויצא יצחק לשוח נדיבי עם אלהי אברהם יצחק וישראל לפקודיהם ונתנו ]16ב[ איש כופר
נפשו איש כמתנת ידו .ושמואל הולך עמו כי הוא ערב את הזהב ואת הכסף ואשתו עמו.
וילכו שניהם יחדיו מעיר לעיר וממקום למקום .והיה מדי עברם סרו פה סרקסטה ויבקשונו
לחמול עליהם ונתנו מתנותינו להם ולהמון טרדותינו ואודותינו המון מעינו ורחמינו עליהם
התאפקו שאלתם ובקשתם תוך כדי דבורם לא הופקו .ובעמדם תרפינה כנפי השבוי ויברח
וימלט כי נכסוף נכסף לשוב אל ארצו ומולדתו וביום השביעי שבת חלל שבת אחת ביום
השבת .ביום השבת בפרש׳ ובשביעית יצא לחפשי חנם .ויגנב את לב האיש הלזה ההולך
אשר הצילו מיד מצרים הצרים אותו ואגדת ספור קורותם ומוצאותם לקח עמו .ושמש
זרחה ונודד ולא נודע מקומו והעני הלז קוה קוה ויחל עד בוש .והנה יצחק מצחק בו כי
ברח הוא .ויחר לשמואל ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאד ויאמר מה זאת עשה אלהים לי
הישולם רעה תחת טובה תחת רודפי טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי עניי ומרודי לענה
וראש על ראש שמחתי ותחת כי אהבתי לרעי כמני ישטנני זמני להורישני ולהורידני מנכסי
כי אפרע כל הון כפרו .האני אשביר משנה שברון מתני ואת אשתי ואת בני .בכה אבכה
יבלו בדמעות עיני ויצחק לרעש כידון יצחק בפידו אליו שוע ביום שיזוע לבי בקרבי על
לא חמם עשה ולא מרמה בפי .חנוני חנוני אתם הרי ישראל ספרו בגוים את אותותי ואת
מעשי ואת עמי טובי יודעי ] [ אולי יחנן ה׳ ונתן להם רחמים ורחמוני ממצוקותי יוציאוני
ונשמע וימס לבבנו .ונפן ונסע המדברה לדבר עליו טובה להגיד לכם את כל אשר קרהו
זה ענין רע לענות בו לענות נפשו .הכרת פניו ענתה בו אשר צדקה עשה ומשפט אלהיו
לא עזב .אחלי יכונו דרכיו ואל יהי צדיק נעזב מאת כל איש אשר ידבנו לבו המעט הוא
אם רב שאול שאל הב הב בכסף ובזהב עד הקימו ועד עשותו דמי כפר ]17א[ הנמלט ומצא
כדי גאלתו .ואם בא יבא לפניכם האיש הבורח ודודאי שאלתו ובקשתו באפכם יתנו ריח
אל זה תביט עין חימלתכם אל עני ונכה רוח ערב את רעהו תקע לזר כפו יקח עמדתו ואת
ערבתו טוב מלא כף נחת רוח לזה מתת את כל אשר לו ליצחק כי יצוא יצא בלא כסף ובלא
מחיר מעבדותו .וזה הגבר ראה עני בשבט עברתו אשרי הגבר אשר מלא את אשפתו מדמי
צדקתו כי היא כסותה לבדה היא שמלתו .איש אשר כברכתו הענק תעניקהו יד נדיבתו
וקרא זה אל זה ואמר תנו לו מפרי ידיו שלמו לו בפעלו למה ישומם כאשר זמם לעשות
לאחיו כן יעשה לו .וה׳ ישלם לאיש כמעשהו .אמר צדיק כי טוב כי פרי מעלליהם יאכלו
וזורע צדקה שכר אמת ומשפט שלום ישיב לו אדניו הנה שכרו אתו ופעולתו לפניו עיניו
יחזו עפעפיו יבחנו כי יבא שילה ולו יקהת עמים הר יקראו שם יזבחו זבחי צדק עולה
]קרי[

חיים

ביינארט

וכליל .ופדויי ה  ,ישובון ובאו ציון ברנה ששון ושמחה ישיגון ונסו יגון ואנחה וצדיקים
ישמחו ויעלצו וישישו בשמחה כנפשכם הטהורה ונפש אסירי התקוה הבאים על החתום
ביום יג לחדש אייר.
22

זה עני  2 4חשוב כמת ביום טוב שני נשתנו סדריו יתעסקו עם בני ישראל להציל ממות
נפשו ולחיותו ביום טובה ועת רצון אלהים כרוב חסדו הטיבו והגדילו לתת לו לחם ושמלה
מעמל נפשו ישבע עושר ונכסים כי שמח בחלקו מלחמו נתן לדל והיו עניים בני ביתו .וביום
רעה רעו דליותיו הבנות בנותיו בנו עליו עיר ובהלות והקיפוהו ראש ותלאה ראה ברעתו.
אוי לו שרוב בניו נקבות נוקבות שכר נדוניתן מוהר ומתן נתן לשלשתן .והשלישית תשא
טוב ונטשתה יד אלהיה ואחד הישמעאלים היושבים בעירה לקחה לו בנשף בערב ]17ב[
יום באישון לילה ואפילה ישפילנה ישפילה אחר דתו .ואביה ירוק ירק נחשבו לו כספו
וזהבו ועשב השדה נכסיו וחפציו וכל אשר לו מאס ויבז בעיניו לשלוח יד ההשתדלות לו
ישמעאל והישמעאל כמות נבל ימות ולא תהא תקומה למפלתו .סוף דבר הזהב הורק מעליו
והכסף אזל מכליו אל כלי החצר לרדוף אחרי העושק האיש הבליעל ואיש הדמים הדמין
יתעבד ועל קדקדו יורידו חמסיו .והאיש הזה ירד ויצא נקי מנכסיו ולא השיגה ידו ונגאל
בגניבת בתו מוראה ונגאלה ומכל עמלו לא נותר לו מחוט עד שרוך נעל כי עני הוא ועניים
בני ביתו ,והצעירה גם היא גדלה והגיעה לפרקה ופה סרקסטה שדכה לבן גילה וסך ממון
נדונייתה יוסך עליו בשטר ועדים וקנין ולא נשאר לפניו בלתי אם גויתו .יום טוב לוי שמו
ואחריתו כיום מר כי המר שדי לו וימיו מכאובים בעת זקנתו .ושני זכרים נולדו לו באחריתו
תינוקות של בית רבן אוהבן ומקרבן לתורה במקום תחנותו .ימי שני מגורם בכפר
מגאליון מעט ורעים היו על מקריו ופגעיו הרעים .ובא הלוי כי אין לאל ידו לשלם את נדרו
אשר נדר לחתנו האחרון אין לו דמים ודמיו עליו יטוש וחרפתו .ויבך ויתחנן לגו לכתוב
לו רובי תורת קוראותיו ומוצאותיו למען ימצא חן בעיני מגני ארץ יעשו אתו ברכה ונתנו
איש כמתנת ידו איש איש ממלאכתו .האיש הלזה זה היום תחלת מעשיו לשאול לו ולהצטרך
לבריות .יום יום יעמס לנו עמס ספור תלאותיו וישלך עליו יהב עדות פגעיו וצרתיו .ונשימה
דמעתו בנאדינו בנודו ללחם איה בית נדיב נדיבות יעץ צדקות אהב יתיר לו פסת יד.
נכמרו רחמינו עליו לעשות את בקשתו .בקשו עליו רחמים וידיו מידי צדקתכם יקחו חלקם
ולא יראו פניו ריקם .כי על יום טוב באנו להעיד רוחכם הנדיבה וידכם הרחבה לתת את
שאלתו18] .א[ ימיכם בטוב ושניכם בנעימים ימלא מלא כל הארץ כבודו כסה שמים הודו
ותהלתו .ואם תמיד העניים והאביונים מחזרים על הפתחים ויום ולילה לא יחדל אביון
מקרב הארץ לא ירע לבבכם בתתכם כי כן ירבה וכן יפרוץ שכרכם הרבה מאד יש מפזרו
ונוספה נחלתו .וכי יבוא הלוי מאד אחינו באחד שעריכם הענק תעניקוהו די מחסורו עשיר
בשורו ועני בשיו אמרו לבניכם איו .קראן לו ויאכל לחם .והנה איש צרור כספו בשקו
ישים וגם הנה באמתחתו .והי אלהיכם נתן לכם מטמון באמתחותיכם וכסף משנה תשובו
24

אגרת להצלת נפש מישראל והכנסת כלה .שם מקבל האגרת יום טוב! יב באדר א ,שנת ס״ג.
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אגרון

עברי

מ ס פ ר ד מן ה מ א ה ה ט״ ו

בידכם וכפלי כפלים ביוצאי מצרים תראו נפלאות בהגלות נגלות קץ הפלאות .ועינינו רואות
כי יפקוד השם את עמו וצאן מרעיתו .ובא לציון גואל ישראל אשר יצא לפניהם ואשר יבא
לפניהם ואשר יוציאם ואשר יביאם לארץ ירושתו .כנפשכם החשובה ונפש אחיכם המדברים
יושבי סרקסטה הבאים על החתום אסירי התקרה המיחלים לה  ,מיום ליום ומחדש לחדש
שנים עשר הוא חדש אדר ראשון לציון הנה זה בא נגילה ונשמחה בישועתו.
23
צדקת י ש ר י ם  25משמחי לב נדכאים חילכאים אך נכאים עגלה סובבת תמיד על קטב
רוב אונים ואמיץ כה לא ייעף ולא יגע אין חקר לתבונת המניעה ואין קצה לתכונה .סביבותיה
רעבים גם צמאים עניי עם חכם ונבון .ואביוני אדם רגלי עני פעמי דלים יום ליום ולילה
ללילה לבקרים לרגעים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו סביב סביב הולך רוח שפלים
לחיות זרע רב ועצום ממנו יתד ממנו פנה .מן המרכז אל המקיף קוים שוים שם הם שבים
משיבי מלחמה המה ומהומה והנה אימה וחרב נקמה אל נדנה .כל הנקרא למקרי ופגע כל ריב
וכל נגע לשמה כרגע זאת המנוחה תניחנו ]18ב[ וזאת המרגעה תרגיענו תתן אמת ליעקב
חסד לאברהם למקנה .כל המצר לצרת הבת ומשוש לבו נשבת מדי חדש בחדשו ומדי שבת
איש מכאובות שבע יגונות קצר ששונות חסר תבואות רצוץ ממונות אבי הבנות עבר חפשי
יצא יצא ושוב כים יזבחו זבחי צדק ואכל ושבע ודשן ופנה בבקר ושב לאהליו יאהל חפת
חרפת ארמגותיו הבנות בנותיו אבן שלמה מסע נבנה.
העניים והאביונים מכמה מינים לכמה גוונים למועדים וימים ושנים מחזרים על הפתחים
סובבים חוג יחוגו וינועו לחוג ולשמחה וצמחו בבין חציר כערבים על יבלי מים כארץ
תוציא צמחה וכגנה .והיה מעשה הצדקה שלום יעשה להם לא תשבת תנו עתה החזקה ישרה
ומהירה מהירות ישר בלא נזורות לא תסוג אחור ולא תשוב מפני כל לנחם אבלי הדלות
לשמח עצבי השפלות לחבוש לנשברי לב ונפש נענה .ככה יעשה לאיש הלזה בית אבנים
יחזה .אבנים שלמות לבנות לבנות קצרי יד בית לשם ה  ,אלהי ישראל בהגיען לפרקן
אליהם תשברנה ולא תעגנה .הנה גאלו שתי בנות האחת גדולה סמוכה לפרקה ולשמר החקה
גמר אמר טוב תתי אותה לאיש והאחת קטנה .ואין לאל ידו להרבות מוהר ומתן כאשר
יאמרו אליו מזווגי זווגין בלתי אל המן היורד מראש הררי קדם עיניו כיונים על אפיקי
מים הלא לאמונה .ואתם הרי ישראל ארזי לבנון אשר נטע ה  ,עשו אתו ברכה להניח ברכה
אל בתו הבכירה ויצאה מביתו והלכה והיתה לאיש אחר להעניקו מסת נדבת ידכם ולחמול
עליו אליו גשו נא .ואלהים מלכנו פועל ישועות יושיע חוסים ממתקוממים והציל את ישראל
מיד שוסהו כהדוש מתבן במו מדמנה .אמן כן יעשה במהרה בימינו ופדויי ה׳ ישובון ובאו
ציון ברנה .כנפשכם החשובה ונפש אסירי התקוה הבאים על החתום ]19א[ פה סרקסטה
בחדש מרחשון שנת ה  ,אלי״נו עלינו ומעשה ידינו כוננהו.
 25אגרת להכנסת כלה ,ניתנה בחודש כלרחשון קס״ו.
]קז[

חיים

ביינארט
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אשרי שומרי מש פט  26וצדקה ביעקב בכל עת יהיו בגדיו נכונים לכסות ערומי לחמו
נתן לאכול עניים ותירוש ינובב אף חובב בחורים וגם בתולות להשקות אביונים רעבים
גם צמאים כי חק לישראל ומשפט לאלהי יעקב.
גוי אחד בארץ תלאובות מפוזר ומפורד נע ונד לארבע הפאות נעצב נצב כמטרה לחצי
התלאות נושא משאות נדודים ומדוחים למשואות למן אז הרע אויב בקדש אכזרי ועברה
שה פזורה ישראל אריות וחרב פיפיות כפלים לתושיות הדיחו השחיתו התעיבו עלילה.
גוי עז פנים אשר לא נשא פני שרים ולא נכר שוע לפני דל כי אכל את יעקב .אדום
וישמעאל מואב והגרים הגרים עמהם כפעם בפעם לקראת נחשים נחשי  ,ועקרבים ושכים
מציקים בעיניהם צנינים וצנים פחים בצריהם .וישראל עושה חיל להשאיר אחריו ברכה
יתן ויחזור ויתן יבטח בשם ה׳ וישען באלהיו על אף אויביו ישלח ידו וימינו תחבקנו
יגאלנו מיד חזק ממנו כי לא נחש ביעקב .לעת תמוט רגלם ונפשם בשבי הלכה מלאכי
רעים פוגעים בו באישון ליל אפלת הגלות מתאבקין עמו וירא יעקב כי יש שבר יד או
שבר רגל כי לא יכול לו ותקע כף ירך יעקב .עד עלות השחר יזרח לו השמש צדקה ומרפא
בכנפיה ויצאו וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו כי פדה ה  ,את יעקב .על כן לא נסוג
אחור לבם לא קצרה ידם מהושיע אחד המרבה ואחד הממעיט ואף גם זאת בהיותם בארץ
אויביהם מפרנסי  ,עניי עירם ועניי עיר אחרת ההולכים בחשך דלותם ושפלם העוברים
דרך גבולם הבאים ישרש יעקב .העניים והאביונים מבקשים לחם ]19ב[ שערים גלגל הוא
שחוזר והמה קבועים בו ותנועתו תנועה מהירה יומית זה נכנם וזה יוצא זה הולך וזה בא
רץ לקראת רץ כי לא יחדל אביון מקרב הארץ כך גזרה חכמת אל נערץ המניע הראשון
ואחרון על עפר יקום לנסותו לדעת את אשר בלבב חבל נחלתו הישמור מצותו אשר צוה
את אבותינו ויקם עדות ביעקב .הנה זה העלוב ההולך לקראתכם רפה ידים וכשול ברכים
כגבר אין איל וידו אחזת בעקב פחי נפש בצום ובבכי הכי קרא שמו בד יהודה זלהה
וללע] [ות בלעז אשתרוק בן דון זכרי אלטבח .המשפחה ההיא הגונה קדומה בעיר הזאת
ביתה פתוחה לרוחה טבחה טבחה מסכה יינה לכל יבא מימי קדם קדמתה עשתה והצליחה
ועתה מקהל מרים וסבות רבות ורעות את כל התלאה הבאה ליעקב .עצמו מספר לצוק עתו
מבעתו חפץ דכאו השיאו השיאו הביאו להודיע לרבים צעדו חבלי שאול סבוהו אף כי אף
צרת הבת עלה עשנו באפו ככלות כחו שדכה לבן גילה וידר יעקב נדר לתת לו לחם ושמלה
מהר ומתן ובגד ללבוש ומטה ידו ויחר ליעקב .עתה כבדוהו נא לשון בקשה ותחנה נגד
זקני עמו אך אל יהי בסובאי יין בזוללי בשר בבית אחד כי צנוע הוא .אספוהו הביתה
האכילוהו והשקוהו בצנעא כי לא נסה ללכת באלה .ואתם תהיו לו בסתר סתרה וממחתה
לא עתה יבוש יעקב .והי אלהים אמת נדחי ישראל יכנס ונשאכם לגוים ובא לציון גואל
ולשבי פשע ביעקב .הוא יבנה עירו וגלותו ישלח וירושלם תשכון לבטח וארמון על משפטו
 26סידרת יעקב .להכנסת כלה? השנה חסרה ,בשורה השישית לפני סוף האגרת מסומנת התיבה יבנה,
ייתכן וזוהי שנת מתן האגרת )0״ז( ,והשווה אגרות .32 ,13
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ישב ושב ה׳ אלהינו שבות אהלי יעקב .יראו עינינו וישמח לבנו ועיניכם תראינה כי ישוב
לשוש עליו לטוב כנפשכם החשובה ונפש אסירי התקוה הבאים על החתום קצת קהל סרקסטה
בירח תמוז המדברים המיחלים ליי׳ ימהר יחישה ]20א[ גואלנו הקרוב אלינו ישמח ישראל
יגל יעקב.
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ה א נ ו ש  27מאלוה יצדק ורע לו מעשהו יטהר ורעות במגוריו ממגוריו מסביב נהרסו
ממגוריו נשמו אוצרותיו מי זה יעצור לרוחו מהושיע .הגבר אשר תיסרנו יה מוסר אכזרי
ועברה .ראה עני בשבט עברתו עזב את ביתו נטש את נחלתו שכח עמו ומולדתו להחזיק
בכנף איש מעילו יהודי והריחו ביראת ה׳ כל היום .מי בכם ירא ה׳ לא ישמע לו ולא יאבה
אליו לא יחמול ולא יכסה עליו יחוס על דל ואביון יתום ואין עוזר לו דכא ושפל רוח ואין
מושיע .האדם יראה לעינים שורו טבוח לעיניו ולא יאכל ממנו חו] [ שיו וחמורו נדחים
וכל מצנים פחים יקחנו וישאף צמים חילו מן גוי גורש מזבול לו ונתק מאהלו מבטחו על
ריב לא לו מכלי לא בשדה בלילו יקצורו .מי גם בכם ויגור דלתים לאורח הבא לו לבקש
על נפשו ונפשות אביונים יושיע.
האיש הלזה ההולך בשדה אחד מיטב שדהו ומיטב כרמו מאשר ולא כל אשר דרוש ידרשנו
כי צר לו מאד שמו שמואל בר משה מעיר ולאדוליד יצא נקי מנכסיו להנצל כצבי מיד
הגזרות הקשות והרעות אשר בארץ ההיא נגזרו מהתקלות על הקהלות אשר שמה נתחדשו
נקבצו באו .ויצאה אשתו עמו ושתי בנותיו הנמצאות פן יספה בעון העיר השם את רוחו
ויברחו בהחבא .ובאו פה סרקסטה זה שנה אחת ולפי המושג ממשאו ומתנו בשובה ונחת
וכשרון מעשיו טוב הוא ובן טובים וראוי להשגיח בו בעין החמלה מבית לבית וממקום
למקום כי כן יסד המלך מלך ישראל וגואלו מקום אשר דבר המלך ודתו מגיע .שמחה וששון
ליהודים אשר בכל עיר ועיר לעשות צדקה ומשפט לתת מלחמם לכל מכספם וזהבם לשר
]20ב[ חננם חונן דלים לבל יבא לפניהם לשאול לו באל״ים אל צדיק ומושיע .ואתם הרי
ישראל הרימו תרומת ה׳ לרומם שפלו הענק תעניק לו ידכם הרחבה מסת נדבת רוחכם
עושי צדקה בכל עת לפניכם הלוך ילך וישוב לביתו המצפי]ם[ את יום בואו .והנה צרור
כספו בשקו להכיל מכולת לביתו ושב ורפא לו ולהם ולכם תהיה צדקה וחסד מאת ה׳ עושה
חסד משפט וצדקה כי באלה חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר .והקים לנו ולכם ולכל
השארית הנמצאה הנשברת והנחילכם את דברו הטוב אשר דבר ואת יריבך אנכי אריב
ואת בניך אנכי אושיע.
כנפשכם הטהורה ונפש שבעי מרורות התלאות מיחלי קץ הפלאות בשנת רבת שבעה לה
נפשנו הלעג השאננים הבוז לגאיונים ואם הכתב רבה על הנקרה דרשו הנקרה ויצא לכם
מספר השנים.
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טוב» 2לחסות בה׳ ביום טובה ורחבה וביום רעה אשרי הגבר יחסה בו .טוב לגבר כי
ישא עול בנעוריו עד צואר יחצה ולמחסה ולמסתור נעתור יעתור אל אלוה ירצהו יפרוש
כנפיו יקחהו ישאהו על אברתו כי יבער כמעט אפו אשרי כל חוסי בו .טוב ויחיל ודומם
ומשמע ודומה ומשא הן לריב ומצה אבן מעמסה משסה ובוז באין אלפים אבוסי  ,ונפש
רעןבה[ תבוס נפת וצוף וזכרה לא יסוף מדרך השכל יכלכל דבריו במשפט איש אשר רוח
אלהיט בו .טוב ארוחת ירק ואביה ירוק ירק בפניה אבי יתומים ודיין אלמנות מבית מלא
זבחי מתים זבחי אדם עגלים ישקון .צקון לחש מוסר כלמתו ישמע כמו פתן חרש יאטם
אזנו וכאלם לא יפתח פיו גם קוב לא יקוב מכל משכנות יעקב .זה השער לה׳ אהוב וחביב
צדיקים יבואו בו .טוב מלא כף נחת רוח ליוצר הרים ובורא רוח ]21א[ מושג ממלא חפנים
עמל נפש ויגיע כפים וזיעת אפים מאלפי זהב וכסף מבית והון נחלת אבות הון עתק יעתק
ממקומו וצדקה תציל ממות לעולם עומדת לו לאדם בשעת דחקו כי יצפנהו בסם ביום צוקו
מילדי ימים וצוק העתים מנת שועלים הלכו בו .טוב פת חרבה מאהבה מסתרת מהמון
מתנות ורוב תבואות בראש הומיות ולחם סתרים ינעם מאלפי אלים ורבבות נחלי שמן
בפתח עינים להתהלל ולהתפאר בפעלו כי יחנן קולו אל תאמן בו .טוב מעט בצדקה לעתות
בצרה שמור לפעלו לרעתו להצילו וגאלו מיד חזק ממנו בשוט לשון יחבא למסת נקיים
ילעג ויצחק לרעש כידון ועברת שבט הנוגש בו .טוב ארך אפים ורב חסד לאוהביו ולשמרי
מצותיו גבורי כח לעשות רצון אביהם שבשמים עושי דברו בכל עת אל הקדש פנימה
ישר יחזו פנימו אשרי הגבר אשר תיסרנו יה בחנו כזהב יצא ושומר תורה אשרהו יצילהו
כי חפץ בו .טוב רש הולך תמים ופועל צדק האיש הלזה ההולך לקראתכם ודובר אמת
בלבבו בפיו ובשפתיו כי סבבוהו פרים חבלי מות ומצרי שאול חיים מצאוהו זה שנים רבות
אשר לא ידע ישאלוהו עלילות ברשע העלילוהו כתרו ימינו ושמאלו רדפוהו מנוחה הדריכוהו
בני שחץ ענו בכבל רגלו ברזל באה נפשו ומלאך אכזרי ישולח בו .טוב וישר מצאוהו אך
בהוצאת עצומות עצמוהו ויכלוהו ויצא נקי מנכסיו ומשפטו לאור גוים לפני עמים רבים
ויהי כי ארכו הימים שבו הרודפים להתגולל עליו כמבראשונה ויריצוהו אל הבור וילחצוהו
יחצוהו יגשוהו נפצוהו ככלי אין חפץ בו .טוב שם משמן טוב עוזיאל בר חייא שמו עזי
וזמרת ה׳ ויהי לי לישועה משכיל אל דל ביום רעה ימלטהו ואמר אל תשחיתהו כי ברכה
בו .טוב לי כי עוניתי כפעם בפעם ]21ב[ את הולם פעם ותתפעם רוחו ולפני ה׳ ישפוך
שיחו והריחו ביראת ה׳ כל היום ובכל נסיונותיו ומוצאותיו עמד שטעמו בו .טוב הוא
ותצפנהו אמונתו וצדקתו ורוב צניעותו וארכתו כמשלש ירחים מבא בדמים ופתחו נדיבים
לשאול לו צדקה ומתנות עניים כי לא נסה ללכת באלה ולא יכלה עוד הצפינו כי חסרון
כים עולה למעלה וישלח ידו ויחזק בו .טוב לפגי האלהים לעשות צדקה ומשפט לאיש
אשר אלוה לו הנה מה טוב ומה נעים כי אם עשות משפט ורב צדקה את דכא ושפל רוח
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אשר כזה נבזה בעיניו נמאס גם מתמול גם משלשום גם מאז ולא אץ לבוא מבוא פתחים
עד עתה כי יראה כי אזלת יד .כמעט אבד בעניו כמעט כלוהו במאסרו ויקם בו כחשו בין
רסי עיניו הכרת פניו ענתה בו .טוב תתי אותה הצדקה הכתובה על ספר הישר לאיש
הזה בצדקתו וביושר לבבו ובנקיון כפיו רפה ידים וכשול ברכים כי לא יכול לו לעשות
מלאכתו מתתי אותה לאיש אחר .הנה חזק ואמיץ ובריא אולם לו חפץ וקובץ על יד מזה
ומזה .ויצחק להמון קריה והיה חלקו את תתו לזולתו ולאדם שלא עמל בו .טוב ה  ,לקויו
נוצרי עדותיו בכל לב להחיות רוח שפלים האמללים ולהחיות לב נדכאים על דרכים ירעו
ובכל שפיים מרעיתם מרעה שמן וטוב כר נרחב ירחיב ה׳ לנו ולכם ולכל השארית הנמצאה
הנשברת והנהלאה לעצם תלאותיה וכבד משאה מן המצר קראנוהו במרחב יה יענהו משמי
קדשו בגבורות ישע ימינו תחבקנו יוציאנו מאפלה לאור גדול כנפשכם שומרי משפט עושי
צדקה בכל עת .ונפש אחיכם מעט הצאן ההנה הנטושות פה באלמונייה די דונה גודינה
המדברים בעד העלוב הלז עליו מלאך מליץ אחד להגיד ]22א[ לאדם ישרו המו מעי לו
מדי דברי בו .טוב ה׳ למעוז ביום צרה ויודע חוסי בו לעולם ירננו והבוטח בה׳ חסד יסובבנו
לבקרים לרגעים מדי חדש בחדשו בחדש העשירי הוא חדש טבת בשנת בטחו בה׳ עדי עד
כי ביה ה׳ צור עולמים .על החתום באים לפרט האלף הששי לבריאת עולם זה יצרת לצחק בו.
27
אברך  29את ה׳ אשר יעצני אף רוחי בקרבי העיר לכתוב זה הספר שנת ה׳ צבאות
יעץ 3 °ומי יפר ולא להתפאר במעשה ידי כי איננו כדאי .והמכתב מכתב אצבעותי הוא
פחות על הקלף ובדיו והקלפים עזי מצח וקשי עורף לרוע עבודם יגנו גם היפה והטוב ורב
לאיש כמני בזה ודיו להעתיקם מחמשה חומשי תורה הנמצאו בי מ א ת י אבי נ״ע השיגם
בהשתדלות רב ובדמים יקרים .ואם לא יערכם זהב וזכוכית וכל חפצים לא ישוו בם
להפנות שלמותם בחסרות ויתרות בפתוחות וסתומות באותיות גדולות וקטנות ובכל תקון
ספר תורה על פי הקבלה האמתית כאשר יתבאר למטה בפרטים כנסח החתימות הכתובות
בהם .זה להם מאה שנה וששים שנים לפי עדותם .אמנם הנה הנה על הניר ולרוב זקנתם
והתמדת עבודתם בצירוף חולשת מה שנכתבו עליו נקרעו עליו ויפרדו איש מעל אחיו
והנם קרובים היום אל הכלייה ההפסד עם שכבר הושאלו לפעמים בנערותי לקצת אנשים
מתחזנים לעתים מזומנות למקרה ופגע .ואין בהם תבונת בקיאות וסגלה בקריאת התורה
בלא נקודות ובלי טעמים ופסוקי הפסק .ושמו קצת נקודות בקצת המלות הזרות וגם שמו
סוף פסוק בקצת קצת הפסוקים .וכתבו הקרי במלות הכתובות בפנים אחדים כמו ישגלנה
]22ב[ ובעפלים ודומיהם פן יטעו בהם .והנה החטיאו בזה כונת הקודמים אשר כתבום
והסיגו גבול גבלו ראשונים בדקדוקם ושלימות הגהתם .יען היתה ראשית המחשבה ותכלית
המעשה לבלתי היות בם כי אם את אשר בספרי התורה הטובים והמיושרים לא פחות ולא
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עניין העתקת ספר התורה .עי׳ במבוא.
התיאור נכתב בשנת ק״ע.
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יתר לא נקודות ולא טעמים לא הפסק הפסוקים ולא הקרי במלות אשר בכתבם מתחלפות
כאשר אמרתי.
לכן העתקתי מהם זה הספר בקלפי למען יעמדו ימים רבים ובקבץ אחד להיות אגדה
אחת ובלא נקודות וטעמים וסוף פסוק וכל הדבר יתיר וחסיר מכל הראוי ומחוייב להיות
בספרי התורה הקדומים בכל חקותם ובכל משפטם שלמים לא כמו קצת ספרים חדשים
מקרוב באו לא שערום כותביהם שער דקות העיון הישר והטוב ולא שערום שיעור ראוי
ואמד דעת נוחה ומיושבת כמו שער בנפשו המאור הגדול רבי משה בר  ,מימון זלה״ה בספר
התורה אשר הכין לו .ורבי מאיר ז״ל בשלו .והרב ר׳ מנחם לבית מאיר ז״ל באותו הספר
תורה אשר כתב לעצמו הנו בהיכל בית תפלה בפירפיניאן יע״א  . 31וכמו שערו בנפשם
הסופרי׳ הקדומים סגולתם ובקיאותם יספר ויגיד שלימות מלאכתם ליודעים בם מאז שלחו
בשביה העברי והעבריה הוי עושה מלאכת השם רמיה.
ויהי היום שנת החמשים שנה מעת הולדת אותי בחמשה לחדש הרביעי ואני בתוך
הגולה על נהר אברה כבר רצה האלהים וכתבתי הספר הלז יגעתי בראשית המלאכה להעמיד
כל דף ודף ממנו ככל דף ודף מאשר העתקתי מהם כי על כן העמדתיו בכ״א שיטין ולא
עלתה בידי כי היא כותבת הכתיבה הדקה לא ככותבת הגסה והרחבה אשר בחמשת החומשים
אשר העתקתיו מהם אמנם ]23א[ כפי כחי עיינתי ודקדקתי בהעתקתי מדי כתבי ועוד ידי
נטויה לדקדק ולהגיה .אם חשכי ה׳ יגיה לדעת ולתור בכל מאמצי כחי אם יהיה אלהים
עמדי כי הוא הנותן ליעף כח לעשות במלאכת שמים אשר כזאת לב לדעת ועינים לראות
בשגיאות אשר לארבע הפאות להעבירן ולבערן לתקן את אשר עותו גסות העיון והשתבשותו
לעתות בצרה ואנחות שוברות ומה כי מוכרח ואנוס הוא למלאכות אחרות ולהשלים החסרונות
למלא המלאות לחסר החסרות מעט מעט לא ליום אחד ולא לשנים .וימי שכיר ממזרח שמש
ועד מבואו פן תכבד העבודה על האנשים העושים אתו ויעשו בה בלאות ועמל ואיפשר
קרוב לעבור בבל יראה ובל ימצא ולשכון בבל תשכן .על כן אני המסכן לבכי אזן וחקר
תכן להודיע לרבים ונכבדים שלמות חמשת החומשים אשר מהם הספר הזאת העתקתי ונסח
חתימותיהם גם פה כתבתי .ואם כבר העתיקוהו בדור הזה קצת אנשים בכמה חמשים
הסכימו בעליהם למכרם לתת בעיני רואיהם חנם ולקחום מהם בסך גדול ולא יבקשו בזול
או חנם והנה זה איפשר היודע בקצתם גניבת דעת שלימה ולבב בר מה שאין כן בחמשת
החומשים האמורים .על פי שנים עדים יקום דבר הא׳ שכל דף ודף מהחמשה אשר זכרתי
הוא מכ״א שיטין לא יוסיף ולא יגרע כמו שהתבאר בחתימותיהם ומספר שטי דפי יתר
הספרים ההם פחות או יתר אם מעט ואם הרבה עם לא במקרה הב  ,שכתיבת החתימות
האמורות וכתיבת חמשת ספרים האמורים להם היא ואשר בשאר החומשים מתחלפת והאמת
יורה דרכו .וזה הוא נוסח החתימות ושמות האנשים אשר שם נקבו בשמות .נכתב הספר
הזה בטליטולה מספר מוגה ונזהר בו הכותב וכר .סכום הפתוחות והסתומות שבתורה וכר.
אנו חתומי מטה מעידים שפים אותנו וכו׳23] .ב[
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יבנה עירו אלהים; יכוננה עליון אמן.
]קיב[

אגרון

ע ב ר י מ ס פ ר ד מן ה מ א ה ה ט״ ו

ואחר הודיעונו את כל זאת היתכן יכבה נרם עד שלא זרחה שמשו של זה החומש הנכון
התעתדו לגלים ועלים נפרדים מטושטשים וקרועים נדחים וגולים בטרם יהצב מהם כמוהם
על כן נערתי חצני והעתקתים כאשר אמרתי האמנם מדי כתבי שתי החתימות הנרשמות
נסתפקתי בג׳ דברים .הא  ,שלפי החתימה הראשונה היה ר׳ שמואל בר  ,יעקב הצרפתי בעל
הספר ההוא .ולפי החתימה השנית היה ר׳ יצחק בר׳ שלמה מרקוש השני שבחתימת הראשונה
כתוב נכתב הספר הזה בטליטולה .ובשניה כתוב ונשלם זה בעיר בורגוש .השלישי שבסוף
החתימה הראשונה כתוב נכתב ונשלם ט״ו ימים קודם שנשרפה בית הכנסת הגדולה
שבטליטולה שנשרפה בשנת ה׳ אלפים ועשר .ובשניה כתוב ונשלם זה בשנת ה׳ אלפים
ושלשים ושלש .התר הספקות הוא זה יראה שכשנכתב הספר היה מר׳ שמואל הנז׳ ושנכתב
ונשלם בטליטולה בשנת ה׳ אלפים ועשר ואח״ב נתגלגל והיה לר׳ יצחק הנזכר כמו שנתגלגל
אחרי כן לבעלים הרבה עד שבאו לידי .ורצה גם ר׳ יצחק הנז׳ להגיהו ולדקדקו שנית ונשלם
תקונו השני בעיר בורגוש כ״ג שנה אחר שנכתב ונשלם והוגה ביד ר׳ שמואל הנזכר .והנה
בלי ספק אין להרהר אחריהם אחר שכל ספרי התורה הקדומים והשלמים שבכל הארצות
הללו מסכימים עם הספר ההוא אשר הועדו העדויות והחתימות הנזב׳ ואשר העתקתי משם
זה החומש .והתאויתי בשיור הרחב אשר לפני כתב הדף בספרי זה שני שיורין אחד רחב
ואחד צר כי התאויתי לכתוב בשיור הרחב משניהם כל מה שיחזיק מבחיר המסורת ולצייר
צורת האותיות הצפופות והעקומות והמשונות כשיור הבלתי רחב בעזרת האל העונה
במרחב ובישועתו .מושיע חוסים ממתקוממים יושיע ציון ]24א[ ויבנה ערי יהודה וישבו שם
וירישוה שארית ישראל עמו וצאן מרעיתו יראנו נפלאות מתורתו יוליכנו מהרה קוממיות
לארצנו ומאפלה לאור גדול יוציאנו ושבור עול המסים ומלאה הארץ דעה את ה׳ כמים
שלמה בר׳ שלמה חזן
לים מכסים.
עוד העתקתי מה שנכתב אחר החתימות הנזכרות מאותם כתובים עצמם זהו נסחו אות
באות תיבה בתיבה .תשו׳ זו מצאתי בשם הרב הגדול רבי׳ מאיר הלוי ז״ל בר טדרוס הלוי
נב״ת לתלמודי בורגוש י״א .ועתה אמת אגיד לכם וכו׳.
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הילל  32ברוש בראש הומיות כי נפל ארץ ארז בלבנון יפה פרי תאר גדול יתר מאד.
הילל בן שחר חשך משחור תארו כן משחת מאיש מכאובות מראהו כמראה מלאך האלהים
נורא מאד .חרש מצל בצלו צפרים חיות טהורות יקננו יחדיו ירננו ופרי מתוק לעיני כל
בעל כנף אשר הונף ואשר הורם ונשא וגבה מאד .על גבו חרשו חורשי און וישח אדם וישפל
איש בחמת אף ה  ,וקנאתו בקצה חבל נחלתו ותקופתו על קצותם ואין נסתר מחמת חמתו
מרובה מצלתו וכוכבי שמי הצלחתו המזהירים כזוהר הרקיע כאור שבעת הימים אספו
נגהם והמה מרו ועצבו את רוחו ונפשו נבהלה מאד.
32

המוטיב :מאד .אגרת סעד לבן משפחת בונפיד .ניתנה בחודש אב שנת קס״ז וחתום עליה ר׳ חסדאי
קרשקש.
]קיג[

חיים

ביינארט

מה אעידנו ומה אדמה לו מדי דברי בו זכור אזכור כל מחמודיו בשלם סובו ודבר גבורות
וחין ערכו המו מעי לו כי יראה כי אזלת יד ואפס כי לא תהיה תפארתו ברדתו שאולה
פתחי נדיבים תחת אשר הערה את מקו]ר[ דמיו לקרוא לשבוים דרור .את צרורות כספו
וזהבו להוציא ממסגר אסיר ]24ב[ מבית כלא נפשות אביונים יושיע ועני ואביון מגז כבשיו
יתחמם מערומי  ,יכסה בגד מצדקתו צדק ילבש ערום ויחף והלבש מחלצות עני וכואב
יכוף בו כאגמון ראשו ושק ואפר יציע .תורת אלהיו בלבו יומם ולילה ורחבה ונסבה
בחצרותיו מה ידידות משכנותיו ועצת כליותיו תרומם גוי תיישר ארחותיו תפלס מעגלותיו
בונה בשמים מעלותיו ושיאו לעב יגיע .ועתה נשתנו סדריו וכלבי צאנו יסחבו כפיריו.
קטני ארץ דרכו על במותי דביריו אשר לא נסתה כף רגלם הצג על הארץ סביבות היכליו
וייראו מגשת אליו או עם שרים ויועצי ארץ .כי שיח וכי שיג לו כמה ימרוהו במדבר
ימליכוהו במלכם ישפר ישירוהו בעלי המשרה והכבוד איש על מחנהו כי רב מאד .על כן
במליצה חידות בשגם לו בהם עשר ידות ואם עתה על כבודו כי גלה שיחתו בטלה הוא
היה אבי כל תופש כנור ועוגב אבי כל בני שם אחי יפת הגדול גדולים מעשיו ונפשי יודעת
מאד  .33הגבר הוקם על השע ונדיב נדיבות יעץ שמו לפנים פלוני בונפיד היושבי ברצלונה
יושב בשבת תחכמוני מימי קדם .הלא אם קטן עתה בעתות בעתה וממחתה כי לא תקרב
מפני חמת המציק וצוק העתים אזל הכסף מכליו וכלתו ואת עציו ואת אבניו וסר ממנו כחו
ואור עיניו גם הם אין אתו .בעניו חשוב כמת מושכב על מטתו היום מימים אם יקום והתהלך
בחוץ על משענתו ישען ובכמה יאמר מי יתן בקר מצרה לו לא ינום ולא יישן דליו שוקיו
וארכבתיה דא לדא נקשן .ויצו את אחד מבניו הנותרים הלא זה אוד מצל מאש הגזרות
כי לא היה בתוך העדה ביום תוכחה ועברה וזה שמו זרחיה וגם הנה הוא ירד מנכסיו למקרים
מרים וקשים חדשים מקרוב באו עליו לעורר מדניו בינו ובין נצרים שכניו .ויברח וימלט
ויקחו את כל אשר לו ויאמר בלבו אלכה לי אל ארץ ארגון נאם*רה וקשתילייא אשר שמעו
את שמע גבורות אבי ותהלותיו ]25א[ אחרונים וקדמונים ידעתי רחם ירחמוני ונתנו אלי
כסף או זהב דרכמונים .וקוי השם יחליפו כח בכח צדקתם יאכילוני ישקוני מפרי מעשיו
הראשונים והחליפו את משכורתו עשרת מונים לבניו אחריו וריקם לא אשוב מלפניהם
ולעמוד בהיכליה  . ,ידעתי כי לא אוכל ואעשה אותם מטעמים ומציד בנו יקום אבי ויאכל
וילך מאתי כברת ארץ ויבוא וישפוך לפני שיחו וצרתו לפני הגיד .ואבא היום להגיד לכם
כי הולך הוא לקראתכם בעדו ובעד אביו ואם אין פנים הולכים בקרב ותמונה אינכם רואים
זולתי קול כי לא יכול אף בירדתו לשאול בנותני צדקה פנים אל פנים יחשב לו כמותו.
הלא ידעתם שלוחו של אדם כמותו נתון תתן לו ידכם הרחבה מתנות הגונות בבחינות
הנותן והמקבל לא כמשלם מנות ומתנות לאביונים הנצבים תמיד אצל הנותנים וכשכיר
יקוו פעלם ולבקש מאל אכלם הרגילים בעירום ובחסר כל כל ימי עולם .ואל יקטן בעיניכם
כח הבן מכח האב כי על כן יצא מפניו בחדש החמישי הוא חדש אב ולהיות ידו כיד אביו
וקבלת הבן כקבלת האב למטעמותיו יתאו ונתתם לו אות אמת כי אנשי אמת עושי חסד
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שו׳  22—12פירסם בער ,]011 8 1,666 ,בהשמטות.
]קיד[

אגרון

ע ב ר י מ ס פ ר ד מן ה מ א ה ה ט״ ו

משפט וצדקה אתם ובניכם ובנותיכם לרוב הימים ימצאוהו .וגם אתם לרבות שלוחכם
בימיכם תלקטוהו ואכלתם אותו בכל מקום אתם וביתכם כי שכר הוא לכם .וגם אני אמצא
חן בעיניכם ולכן אתן צדק כי תעשו הישר והטוב טוב וחסד ילוו עליכם וראיתם ושש לבכם.
כי יוסיף ה  ,שנית ידו לקנות את שאר עמו ונחלתו וחשב לו כפי מעשיו ישיב את גאלתו
וכפר אדמתו עמו ומלאה הארץ דעה את ה  ,כמים לים מכסים כחול הים הרבה מאד .נאם
המדבר מתפלל ומתחנן לתת את שאלתו ולעשות את בקשתו הבא על החתום פה סרקסטה
מתא בירח אב שנת וחשב עם קונהו משנת גלותינו קונה שמים וארץ יקיצנו יקימנו ונחיה
ח״ק
לפניו והיה לגו מחסה ועוז עזרה ]25ב[ בצרות נמצא מאד.
29
צדקה  34תרומם גוי צדיק צדקות אהב ישר מעגל צדיק תפלס להלוך אל אל במשפט
נקדש בצדקה רב להושיע מאין מחסור ומעצור לה׳ הישועה .בצדקה יכון כסא שלם עיר
שכם אחד לעבוד את ה׳ נסעה ונלכה תבנה ותכונן עיר עז לנו חומות וחיל ישית ישועה.
צדקת ישרים תצילם והיו למאורות בשש צרות והשביעית תשמטנה ונטשתה ואכלו ושבעו
בימי רעבון ודאבון נפש לשוד ולכפן ילעגו וישמחו .וגם לשמנה שמנה לחמם בעוף ובבהמה
בהמה שמן חלקם ומאכלם לא יבושו לעולם בהיכלם ואהלם קול רנה וישועה .רודף צדקה
וחסד ימצא חיים ברצונו תחתיו ירחיב צעדיו ידיו רב לו ועזר מצריו כל אוכליו יאשמו
גשמו אוצרותיו צרותיו נהרסו ממגורות מגורותיו .אריה טורף בדי גורותיו מן הבשן יזנק
יחנק ללבאותיו .ועצמותיו יגרם יגרם בחצץ שניו לוהציו ילחץ וחציו ימחץ פעמיו ירחץ
בדם הרשע לא יועילו לו אוצרות רשע ירחקו בניו מישע כי נפל יפול תחת הנעצוץ נרדם
ורכב וסוס עשוק ורצוץ שקר הסוס לתשועה .וביום פעה יום עברה ותוכחה תוכחת מגלה
מאהבה מסתרת וכמסתר פנים ממנו כי רגע באפו ירדוף אויב נפשו וישג וירמוס כמוץ
יסוער בוער מצטער למשסה ואין אמר השב ושוא תשועת אדם שאין לו תשועה .אם אדניו
יתן לו כסף או כלים יעשרנו המלך עושר ונכסים וכבוד .והיה באחרית ימיו עת ופגע יקרה
את כולם אויבו כלם וילד זקונים קטן חניכיו יריק חניתו יריק .הזהב מעליו יריק ותם
לריק חילו הגדול וכל כליו ולקח בעליו ולא ישלם שבעתים אל חיקו לפני מותו תמתו עד
תמו לא יסיר ממנו כי אם תם הכסף ומקנה הבהמה הנפש החכמה ברה איומה תמימה אשר
אין בה מום זהרה ונרה ]26א[ לא תמות ואשד! לא תכבה בכה לא תבכה ושבה אל בית אביה
מלחמו תאכל ומכוסו תשתה ובחיקו תשכב תרכב על כרוב תשוב אמריה וענתה שמה כימי
נעוריה .אודך כי עניתני מבטן שאול העליתני ותהי לי לישועה .רודפי צדק מבקשי ה׳
זרעו לכם לצדקה ואל זה תביט עין חמלתכם אל עני ונכה רוח כי גדול כוס שברו ואת כסף
שברו ואת האיש ואת שיחו ומה טבו הכרת פניו ענתה בו ורבים מעידים מה טובו .ורבים
מבקשים עליו רחמים ובמגלה עפה אשר בידו תדעו ותבינו את כל התלאה אשר מצאתהו
למען ענותו לנסותו בא האל״ים ובעבור תהיה יראתו על פניו לבלתי סור מן המצוה ואל
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המוטיב :ישועה .אגרת סעד ותמיכה להושיע לעני ,בלא ציון תאריך.
]קטו[

חיים

ביינארט

יקוץ לקוץ מכאיב בתוכחתו כי את אשר יאהב ה׳ יוכיח וכאב א,ת בן ירצה הן יקטלהו
ורקתו יחצה תחת כנפיו יחסה כי רוצה ה׳ בעמו יפאר ענוים בישועה .הוא האיש אשו
הגדולה בוערה מאופה ומרוב צניעותו וענותו להשיב אין לו פה ולא מצח להרים ראש.
ומדי עברו אצלינו פה סרקסטה ומוצאותיו וקורותיו ראינו בעינינו על ספר הישר לפניו
דרכו הסכמנו והיינו לאגדה אחת לתת לו לחם ושמלה כסף או זהב למען לא נאחר פעמי
מרכבות ישועה.
ואתם גם אתם פסגו חומות ארמנות מתנות ידיכם השיבו שבותו תנו לו מפרי צדקתכם
יפוצו מעינות נדיבותיכם לפניו באהבה וברצון ולא יהיה אסון ושאבתם מים בששון ממעיני
הישועה .ועיניכם תראינה בשוב ה׳ שבות עמו ישראל ובא לציון גואל בעמו יעצור רוח
נדיבים יבצור כעדי סלסלות בוצר אמונים נוצר רגלי מבשר משמיע שלום מבשר טוב
משמיע ישועה .כנפשכם החשובה ונפש הבאים על החתום.
ק ה ל ק ד ו ש סר ק סט ה
30
]26ב[ ארץ  35ארץ ארץ ארץ לא מטוהרה הרה עמל ואון אבן מעמסה משא משסה נשוא
תשא אבן שלמה מסע מסע ושריה תסיע תשקיע תטביע ביון מצולה יפילנה יפילה ישפילנה
ישפילה אל תוך הפחת שאול ושחת מתחת לארץ .ארץ פרי כחש חרפה וגדופה חשוף חשפה
לקצפה איפה שלמה לשממה ושמה ואיפת רזון זעומה עצומה ותלך דומה בקומה זקופה
ותמלא הארץ .ארץ אוכלת יושביה כחגבים רעבים גם צמאים צמאים ועשבים היו שריה
וטפסריה ונדיבים רבים כמשק גבים על גבים לא מצאו מים שרי צבאות כצבאות או כאילות
השדה לא מצאו מרעה מרעה אל מרעה יצאו ולא נשא אותם הארץ .ארץ גזרה זרה זורו
נזורו מחמודיה והוריה אחוריה לא זורה מזורה מזורה רשתה מלכדתה ומכמרתה עלי דרך
מתהלך בתומו לקמו ממקומו עד תומו ברע ומר כתא מכמר ויונה ירד יחרד כצפור על פח
הארץ .ארץ מלחה ושוחה לא תוסף תת כחה למטרה ושמחה יגון ואנחה ארוחה ומנחה
ומשאת מאת עמלה כי מפני אלה אכלה נבלה כאלה נובלת האמת נעדרת הגדרת הגינה
ראש פנה נהרסה ונפרצה כי כלה ונחרצה במערצה רצה המקום נקום נקם ברית להכרית
לסעף פארה פורה דרך ערך לחמה חמה אפו וקצפו זעפו וזעמו בקומו לערוץ הארץ .ארץ חתה
ומחתה תחת חטה ותחת שעורה שערה וסופה סורי הגפן נכריה תאונים הלאת חלאת סיגיה
מסך בקרבה לארכה ולרחבה ותשחת הארץ .ארץ עיפתה כמו אפל צלמות ולא סדרים
ליהודים אשר בכל עיר ועיר פנה ופנה גאונו ישנו עם אחד מפורד ומפוזר זר ומוזר כי נגזר
נח כזר נחשב כי ארכו לו שם הימים משמים בתוך העמים מהם נח בהם ולא נח להם
מהמונם ומהמהם לשיכים בעיניהם ולצנינים בצדם להם לבדם ]27א[ נתנה הארץ .ארץ
ערבה וחרבה בקרבה ארבה העם היושב בה נשוא יעץ עמום התלאות משאות משאות בעברת
ה׳ צבאות לתור עבורו משיאין משואות פקודי נגעים לבקרים לרגעים מענים בחונים בכור
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עני עם עני ומסכן .ועל כן יאמרו המושלים ברוחם מלוכד עיר ובהלות ונפשות אביונים
אמלטה נא ברוח אברח כצל אנצל כצבי מיד צור אל נחלי אל הר המור אל גבעת הלבונה
עיר תהלת כלילת יופי משוש לכל הארץ .ארץ חפץ ורצון שוכני סנה אשר ישנא זה פעמים
יחייגו מיומים משפיל אף מרומם וחרבותיה יקומם ירומם רם ונשא מלך עליון מתנשא
לאמר אני אמלוך לכל ראש דרוש ידרוש שה פזורה עצורה במוסדיה ושבה אל בית אביה
כנעוריה תבנה ותכונן העיר החרבה וראמה וישבה על תלה לשם ולתהלה ברכה מרובה
ורבה העזובה בקרב הארץ .על כן יעזב איש את אשתו ואת בניו מקומו ועירו ארץ מולדתו
ובית אביו ושם האיש עלי בן מכיר מראש שניר ניר משפחתו משפחת רם ומראש הררי
קדם בהדרם הזורעים בשמחה לצדקה ברנה יקצורו לפי חסד אשר זרעו בו על הארץ .בהמון
שכחה מה שחה שיחה וכחה להגיד לאדם לא יארך הסיפור ולא מפני שהאריכות בו יהיה
מותר רק יהיה לאות יקצור כי גאות עשה מודעת זאת בכל הארץ .והנה המקום מקום
תודילה אשר במלכות נברה נבר תתבר כונתו רשפי אהבה שמה שבר כי נדר נדר ויקפוץ
וישבע בכל לבבו ובכל נפשו בפחד אביו לרוץ כצבי אל ארץ הצבי אולי יתעשת האלהים
ימהר יחישה גאלתנו לבנות בית קדשנו ותפארתינו עודנו חי אשרי המחכה ויזכה בבנות
הארץ .ויהי אך יצא יצא במרוצה כי רצה את אבני הקדש ואת עפרה יחונן ויסב שמואל
ללכת ויחזק בכנף מעיליו כבא העיר רוח דעת יראי אלהים אנשי אמת עד יערה עליו רוח
חן ותחנונים ]27ב[ רוח עצה וגבורה ממרום צדקתם להיות לו מעיד מושבותם לעזר ולהועיל
לסמוך ולתמוך ימינן כי אין לו חלק ונחלה .אישי ה׳ גבורי כח עושי צדקה ומעז ישועות
לאביון בצר לו הם הם גורלו להקל סבלו מימיהם ותירושם נאמנים לשתות אביונים לחמם
נתן לתחיה והיה לאכול עניים מארץ .ואתם הרי ישראל ענפי עץ עבות עבותות אהבה ונדבה
תשאו עליו ופרי עץ הדר כבוד מתנותיכם תתנו אליו אל עני ונכה רוח וחרד על דבר ה׳
ועדותו בצדו ופניו חסרון כים קשה בעיניו רק אין דבר ברגליו עבר נקי כפים ובר דבר רק
הוא להוציא לחסרון הארץ .ארץ ישראל עתידה שתוציא גלוסקאות בגדולות ובנפלאות
ואכלתם אכול ושבוע והללתם את שם ה׳ יחתו מריביו אויביו ועוזביו להנחיל אוהביו יש
אלהים שפטים בארץ ארץ זבת חלב ודבש לתת לנו נשבע בימינו בימינו תושב תושע
יהודה וירושלם תשכון לבטח ועיניכם תראינה כנפשיכם הטהורה ונפש אחיכם הבאים
על החתום פה סרקסטה מתא בירח שבט שבטו ומשענתו המה ינחמונו וחרפת עמו יסיר
מעל כל הארץ .ארץ אשר ה  ,אלהינו דורש ציון הוא עד הנה שדה תחרש עיי ועיים היתה עד
כה כה אמר ה  ,ציון במשפט תפדה ושביה בצדקה ישכון והלכו גאולים ונפוצות יהודה
יקבץ מארבע כנפות הארץ.
31
עין רואה  86ואוזן שומעת בשמים ממעל ועל הארץ מתחת האדם יראה לעינים .עין ה׳
אל יריאיו גבוה מעל גבוה שומר נפשות חסידיו לא ירעבו ולא יצמאו מיום היותם ויום
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המות מיום הולדם לא שמעו קול נוגש כל היום לוחץ נלחץ הנה ה׳ נצב וחציו ימחץ פעמיו
ירחץ בדם הרשע עד כלותו אותו ותקותו מפח נפש וכליון עינים .אין אדם צדיק בארץ
אשר יעשה טוב בעיני ה׳ וה 28] ,א[ חפץ דכאו במוסרו ויסרו למשפט לנסותו לדעת החזק
הוא הרפה לה׳ הוא נאמנו לו פצעיו חנם והאמין בה׳ כי את אשר יאהב יוכיח וכאב אך
בשרו עליו יכאב פן ישבר כל עצמותיו ולבו בקרבו חלל ונפשו תגיל בה׳ בקדוש ישראל
תתהלל באור פני מלך חיים תאוה הוא לעינים .עין הקורא למקרה ופגע העלוב הלז שמואל
בר׳ שלמה הלוי פגה זיוה פנה הדרה חשך משחור תארה בימי חרפו בהלו נרו עיניו בראשו
מרחוק יביטו מעמל נפשו ישבע לאורו ילד חשך וימלא טרף חוריו ומעונותיו ועשה משפט
וצדקה מסת נדבת ידו אזן וחקר תכן במועצות עשרת ספרים הרבה למען יעמדו ימים רבים
וגם הנה הוא יודע ספר ובני משפחתו הגונים קדמו ושרים אחר נוגנים שבט לוי לוית חן
עבודת מקדש עליהם כי שמרו אמרת ה׳ ברה מאירת עינים .ויהי מימים נשתנו סדריו
כחשכה כאורה יתהלך ולילה כיום כתעודה כשינה בעיניו איננו רואה את כל מאומה בידו
הן עוד היום גדול בין איש ובין אחיו ובין גרו לא יכיר ומצהרים כעורים קיר יגשש ימשש
ובאין עינים .ולקצת ירחין עבר הנה נוצרי אחד רופא אומן וקרא לבדוק בדוקין שבעין
להסירם על נקלה .ושמואל בא לפניו וידבר אליו וישלח ידו ויחזק בו ותפתח ותראהו.
ויאמר לו אם תעצרני ימים או עשור אפק ענני עיניך ועוד תשוב תראה כימי בחורותיך
כל אשר יעבור לפניך אם בהמה אם איש אם שור אם שה ועשית כל מלאכתך וארוכתך
מהרה תצמח ישמח לב מאור עינים .אך את הזהב ואת הכסף תתן לי לרוב מאד כי מה
תקות אנוש עור הבמחנים אם במצרים יחנה מחריש משתאה אם פרזות ישב והאדמה נוח
שלא נברא ומת או נשבר או נשבה אין רואה ומתוק האור וטוב לעינים .ויחד לשמואל
ויצעק צעקה גדולה ומרה ]28ב[ כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב בכה ויתחנן לנו
ראה נראה בעניו נתנה ראש לרפואתו ואל הרופא ערבנו קצת שברו אחרי הגיד לנו העלוב
כי סר לראות ובוטח בה׳ יקרא כאשר לפנים הרואה ואם אז הנה מתלאות שונות ומשואות
שכך רואות אוי לעינים .האומן החל ויכל מלאכתו כאשר תשיג ידו ואת מסך מבדיל בין
הרואה והנראה הסיר התז .ויסב שמואל ללכת בכלי מלאכתו אל ארץ אחרת אולי יש תקוה
יראה בעיניו ובאזניו ישמע ושב ורפא לו באומנותו יחיה ולא יצטרך לבריות .ויחזק בכנף
מעילנו נגיד את כל הקורות במגלת ספר לקדושים אשר בארץ המה והיינו לנו לעינים.
על כל דברי האגרת הזאת תשיתו לב ועשיתם גם אתם עם האיש הזקן חסד ואמת כי יגרנו
מפני הזקנה קפצה עליו גם שיבה וכו .,והיה כאלה נובלת עליו וחשכו הרואות בארובות
ועודנו מחויב בקצת שכר רפואתו ועיניו קמה משבו לא יוכל לצאת ולבוא ולעסוק במלאכתו
ומה כי צוק העתים אחוזי חרב מלומדי מלחמה להלחם כי קולע באבן אל שערו לצערו ולא
יחטיא כי גובה להם ויראה להם וגבותם מלאות עינים.
על זאת באנו במגלת ספר כתוב עליו את כל אשר קרהו בקרבנו פה סרקסטה* ואתם
הרי ישראל תהיינה עיני חמלתכם להצילו פקוחות יומם ולילה על אבן אחת שבעה עינים
ובגלל הדבר הזה יהי ה׳ אלהים עמנו להוציא ממסגר אסיר מבית כלא יושבי חשך וצלמות
]קיח[
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אסירי עני וברזל באה נפשם בהם תתעטף .העם ההולכים בחשך יראו אור גדול קול ששון
וקול שמחה קול אומרים הודו את ה  ,צבאות בערי יהודה ובחוצות ירושלם ישמעו ויעבודו
יכלו ימיהם בטוב ובאו ציון ברנה וראו כל אפסי ארץ את ישועת אלהינו .יראו עינינו וישמח
לבבו גם אנו .כנפשכם ]29א[ הטהורה ונפש הבאים על החתום פה סרקיסטה בשלהי קיטא
ושתא המיחלים לה  ,ישלח גואל ישראל מושיע ורב צח ואדום דגול מרבבה קול דודי הנה
זה בא והוא אדמוני עם יפה עינים.
32
מקצר רוח  37ומעבודה קשה זה עני קרא קרע את לבבו כי גדל כאבו לשברו ואידו בעוצם
ידו ותתפשהו בבגדו .בבגדו בו צר ואויב הזמן הרע הזה הזה עליו את מי המרים בצר
רוחו ומר שיחו ויז נצחו על מעגלי במעלו אשר מעל בו צוק העתים .העתים בעברתו ארץ
מגוריו לעיניו אשר שם אשתו ובניו בערום ובצמא נחתים .חטים נתנו חתיתם בביתם כי
אין לחם אז לחם שערים .שעורים נעשו יפות לצער אותם בסערה וסוכה כי אבלות אפלות
ומחשבים יושבים רעבים חשובים כמיתי עולם כי ראה נגד פניהם שכל העולם כלו שבע.
שבע יפול אביהם האביון והדל ואין מקים מכים ומענים הבנים לפניו והאם רובצת על
האפרוחים בוכה ומתאבלת .דבלת תאנים הלאת להציל ממות נפשם ולחיותם וקב חרובין
מדי שבת בשבתו .בשבתו על סיר סבוך ותוך סיר בור הדלות והחסרון ידור ירד מטה מטה.
מטה ידו לעשות מלאכתו רק שבתו יתן וצערו ונזקו לבשת וגם לחרפה צפצפה שמו .שמו
שמואל בלאס חלש ממנו כחו נס לחה רפו ידיו כשלו ברכיו בכח עיניו ומרודו משחת מאיש
מראהו מטפל ואין לו וביתו ריקן דל רקן ואין בקנקן כי אם מעט מזער נשמת רוח חיים
נפח באפיו בהשלם יצירתו ותקותו מפח .מפח יקוש ימיו מכאובים איש מכאובות כאובות
בלות ומטולאות הנה בטנו ויקם בו כחשו בפניו יענה .יענה יצעק אבן מקיר וכפים מעץ.
מעת הוסר מסוה בשתו ]29ב[ וענותו מעל פניו .על פניו הרעים ועל חמתו חמת מים וככר
לחם יקח וצערו ושברו יודיע לרבים .ורבים יבקשו עליו רחמים יגידו עליו רעו .רעו
ועמיתו לעזןמת כלמתו זה אומ ,בכה תה או־מ ,בכה .בכה יבכה לילה ויומם ולא יאמין בחייו
לשאול הגיעו לעת זקנתו לא נסה ללכת באלה כי בימי בתורותיו מעמל נפשו ישבע .ישבע
לבלתי קחת כסף מאת כל איש כי אם שכיר הוא בא בשכרו אתו ופעולתו לפניו וימלא
טרף חוריו .חוריו וסגניו יודעיו ומכיריו מצאוהו נאמן בכל שעה ובכל זמן ועם הבריות
בלבב בר ולבן הלך לגזוז את בגדי הצמר יהפוך ידו כל היום זה לו עשרים שגה בתוכנו
הוא יושב ובה משפטו כל הימים .ועל כל אלה הכרת פניו ענתה בו בא יבוא ברנה נושא
אלומות תרומות ומעשרות מעשרות את בעליהן עושר ונכסים וכבוד להשאיר אחריהם
בחצריהם ובטירותם ברכה ורוב ברכות .ברכות לשון ומתק שפה אחת ודברים אחדים
צמאונו וחסרונו תשבירו .תשבירו בעין יפה ולב טוב ונפש רעבה ישבר רעבון ביתו בתו
הגדולה משנה שברון תשבתו .תשכרנו מכוס תרעלות מוהר הבתולות ולא מיין מאין יבא
עזרה כסף מחירה לתת לה בן גילה .גילה ורנה השג תשיג בהתאסף ראשי עם יחד אסירים
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שאננו להשקיט לו מימי רע ולהעניקו לחם חקו .והנה איש צרור כספו בשקו ועוד ילמד
לטרף טרף אין להוחיל כי בשת פניו כסתהו ואין הבישן למד אלא מה שלבו חפץ הוא לתת
לו לחם ושמלה כסף או זהב בטרם יאמר הב הב .ושאינו יודע לשאל פתחו לו שערי צדק
ובא בם וברך את לחמך ואת מימיך .ואל תהי ברכתו קלה בעיניך כי בגלל הדבר הזה
יברכך ה  ,אלהיך אפס כי לא יהיה בך אביון .ותפר האביונה והעושר והכבוד מלפניו להנחיל
אוהביו יש מפזר ונוסף גם ]30א[ הוא על שונאי מתנות יחיה יראה זרע יאריך ימים .ימים
ושפעתם ושד מלכי׳ יינק ושפוני טמוני חול .חול עשה שבתו זה ימים רבים עד זקנה קפצה
עליו עליו וענפיו מרובין ושרשיו מועטין .ורוח נדיבותיכם נדיבי עמים תניחנו תנחנו
ותנהלנו לרגל המבוכה אשר לפניו ולרגל מנוחתו ואטו .ואתו תלין מסת נדבת ידכם בל
יפקד רע וכל יצרו בעדי אונו כי זקן הוא ושב .ושב ורפא לו ומצא כדי גאולתו יראוהו
בניו וצהלו ושמחו לקראתו יחלו כמטר לו ולמלקוש יקושש פערו פיהם עיניהם ולבם מתי
ישוב אליהם לשבת בתוכם ואתם .ואתם הרי ישראל ענפכם תתנו ופריכם תשאו ונתתם
לו אות אמת וה׳ אלהים אמת יתן ויחזור ויתן אמת ומשפט שלום ישפוט עניי עמו .עמו
עוז ותושיה לו עצה וגבורה לקרא שנת רצון ויום נקם לנחם כל אבלים להוציא ממסגר
אסיר מבית כלא ישבי חשך וצלמות ואל ארץ טובה ורחבה על צד ינשאו כאשר ישא האומן.
אמן כן יעשה ה׳ במהרה בימינו .בימינו ובזרוע עוזו לעיני כל הגוים ונבנתה עיר על תלה
וארמון על משפטו ישב .כנפשכם הטהורה ונפש אסירי התקוה יושבי סרק״סטה הבאים על
החתום יום ב בסדר בחדש שבט שבטו הנוגש יסור שנת בונה ירושלים ה׳ נדחי ישראל
יכנס ונפוצות יהודה יקבץ מארבע כנפות הארץ.
33
בצדקה  38יכון גבר ובחסד עולם דך נכלם בריא אולם לו יהי יחי ראובן ואל ימות
לתהומות אימות מהומות שארית חמות חגור חרדות ובאש פלדות עשר ידות עבשו פרודות
על אודות הבאר .אשר חפרו מאודיו יחתו יבשו מזוריו יבשו מקוריו דללו וחרבו יאוריו
ספו תמו כספו וזהבו כמץ לפני רוח ברוח עצתו תכן מאהלו על בלילו גורש רש ומסכן על כן
קרא לבאר .באר חפרוה שרים זהב להם המה הגבורים כרוה נדיבי עמים היא הבאר30] .ב[
אשר שם צפרים עופות יקננו עני ואביון יחדיו ירננו משפחותיו על פי בית אבתיו ואבות
אבותיו לפנים ישבו בה ויכרתו ברית בבאר שבע .שבע גדול ישבעו ויאכלו אביוני אדם
ולמעדנם שולחנם ערוך מקורם ברוך להניח ברכה על ביתם וכתר שם טוב על ראשם
וימצאו שם באר מים חיים .ויין הרקת כנחלים נטיו כל רעב ונקשה קרב ויאתיו ירויו
וישתיו ואף גם זה עלה במעלות אחז מעשה אבותיו בידיו ובכשרון מעשיו כל גבר ידו על
חלציו כי נעצב לחסרון כיסו ועל מפרציו ישכן לבטח באהלו והיה לו פרי עץ מסת נדבת
ידו למאכל ולתרופה עליו ועליו אל תחסר באר .פיה פתחה בחמה במלאת ספקו ברחוץ
 38מוטיב האגרת באר; לעולה לארץ־ישראל .צירופי הלשון נמלצים במיוחד ,ומיוסדים על בר  ,פרק כם.
אפשר שאגרת זו קשורה בגזירת הבארות בשנת ק״ח ,והשודד .אגרת .5
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הליכיו בחמה יבלעה את כבוד עשרו ורוב נכסיו וכל חפציו יצאו להפקר וישח הודם וישפל
איש רום ידהו נסתחפה שדהו ולא יכלה הארץ הלזו לשאת אותו כי גדול כים שברו וכאשר
קדם זכרו משנה שברון נשבר גדול צערו וגבר וירא והנה באר בשדה .מים לא נאמנו מלא
על כל גדותיו כל ימי קציר נד קציר ביום נחלה וימי הסתו הסית ה׳ ביום חרון אפו עמים
בעברה וימטר על נחלתו ברד וגחלי אש גשם שוטף ואבני אלגביש והוציא את האבן הראשה
תשואות מלאה ארץ ישראל אל אבני בור השפילה ביון מצולה הפילה והאבן גדולה על פי
הבאר .ונאספו שמה שמה ומזה שמה ובזה שמוה שלשת מונים ואת מתכונת הלבנים וראש
פנת ארמונים מאסוה הבונים ואותה העציבו למעצבה השכיבו חלקתה הכאיבו והשיבו את
האבן על פי הבאר למקומה .כמה בשרו נכספה וגם כלתה נפשו לתשועת ה׳ ולא ירע אתו
מאומה כי אם עניו ישא לקדושים אשר בארץ המה ינחמוהו על מי מנוחות ינהלוהו והיה
מעשה הצדקה שלום ואמת שלום ירושלם שאול ישאלו שארית נדחי כל הגוים מנחה לה׳
יעלו יגללו את האבן מעל פי הבאר31] .א[ והשקו את הצאן הנהלאה החולה והנשברת והיה
לעטרת צבי וצפירת תפארת ורעו דעה והשכל ובא לציון גואל אז ישיר ישראל את השירה
הזאת עלי באר .ענו לה׳ בתודה שירו לו זמרו לו ואל זה תביט עין חמלתכם ישתה מים
מבור צדקתכם ונזלים מתוך באר נדבתכם .כי מן הבאר ההיא יצא מקור מים חיים אשר לא
יכזבו מימיו נאמנים מעין גנים באר.
34
לדוד משכיל  39אל דל אשרי נושא משאת מאת פניו אליו לתת לו לחם ושמלה כסף או
זהב לא יכלה .מזמור לדוד בברחו מפני אין שלום בעצמיו לצרת הבת אלפים בת בדמעות
שליש בכיא מיבעי ליה .הלוך ילך ובכה יפן כה וכה להודיע לרבים צערו ינתק מאהלו
מביתו ברוח יברח משפחה ומשפחה מדינה ומדינה ועיר ועיר ויום ולילה לא ישבות מעיר
רוח נדיבים תסמכנו על מי מנוחות צדקת ישרים תנהלנו ממעיני הישועה כי ישעו אל
שפלותו בדלי דלותו ישאב וגם דלה ידלה .ישתה וישכח רישו חש בראשו יעסוק בדברי
תורת האדם המצטרך לבריות .ועיניו קמו משיבו זקן ואינה לפי כבודו גם שיבה זרקה בו
והוא לא נסה ללכת באלה .כי כל הימים שמח בחלקו מעמל נפשו ישבע לחם חוקו ואת
עורות גדיי העזים או לשה בכבשים יחרד כצפור יעריב ויצפור לתפור בזעת אפו ישאג
על טרפו יקשור מערכות ויולד בנים ובנות .אוהב אמונות ושונא מתנות יחיה באומנותו
בריא ושמח בריא או חולה .משה ימשה ממי היגיעה וההתעמלות מכולת לביתו ולא יאכל
לחם עצלות די מחסורו מצנים יקחהו ישאהו על אברתו .והאיש משה עניו מאד בן טובים
רבים ונכבדים משבט לוי לוית חן הן לראשו להתערב בערבות מדותיו עם אנשים בשובה
ונחת ישא ויתן לא יתן קולו להגיד לאדם מה שיחו וכעסו לצמאו ישקוהו ]31ב[ ואם ירעב
אוזן אנשים לא יגלה .ויהיה לתקופות חרפות הימים הממו גלגל עגלת זלת סגלת שרים ויועצי
 39לאדם המשיא בת גרושה .מסידרת שמואל )ניתנה לאיש ששמו דוד ב׳׳ר
שנת קס״ו .ועי׳ אגרת .35

נקכא[

ש מ ו א ל ה ל ו י מאפילה(,

חיים

ביינארט

ארץ ובהתה רוח גדולה וחזק ומזיח אפיקי מגנים רפה המון המקרים הנגשים לכמה גוונים
משתנים כרום זולות לבני אדם .והלוי אשר בשערי אחת הפרזות במחוז ארגון מתגורר
ראה עני בשבט עברת צרת אחת הבנות זה ימים רבים שדכה והשיאה לבן גילה והשבית
כל משושה וגילה חגה חדשה ושבתה .שבתה עמו מעט ורעים היו ימי מגוריו להכין אותה
ולסעדה וכל מועדה מעדה רגלו רגיל לעגן בנות ישראל מעיר לעיר וממקום למקום ואין
לדבר סוף עד סופו ותומו ישוב עמלו בראשו ורעתו תגלה.
וילך אחריו אבי הנערה לבקש דמה מידו ויוצא פרח סלע ודינר עד שכלתה פרוטה
מכיסו ויתם כספו וזהבו בהוצאות נוראות השיגוהו כלי ריק הציגוהו עד אם כלה לשתות
מימיו והשיג לבתו ספר כריתות בכסף מלא .לכן עתה שב שדכה והלכה והיתד ,לאיש אחר
כי יהיה לה כסף נדונייתה הנדר והנדב מפי אביה פורש .ולרש אין כל כי אם צדקת הצדיק
תצילנו מרעתו מתת אלהים היא כסותה היא שמלתו לעורו במה ישכב עד יאכל טרף חוריו
אל אילי הארץ עושה צדקה בכל עת ודם ענוים ישתה לא יטה ימין ושמאל עד אשר אם
ישיג ומצא כדי גאלתו ועד הקימו נדרו ונדבתו מעל אדמתו גלה יגלה .ושם האיש הלזה
ההולך דוד בר׳ שמואל הלוי שמו .ודוד קם מאצל אשתו ובניו ממקום מושבם איפילה ויפול
לאפיו ארצה בכה ויתחנן לנו להגיד לכם את אשר הוא יהודי עמד טעמו בו כל הימים וריחו
לא נמר את כל המוצאות אותו עד דוד הגדיל עד עשותנו את בקשתו .ובא הלוי כי אין לו
חלק ונחלה נע ונד נד קציר ביום נחלה בהר מרום ישראל עולה .ואתם הרי ישראל ענפיכם
תתנו ופריכם תשאו תנו לו מפרי צדקתכם חזקו ידים רפות ושב ורפא לו וברכים כושלות
אמצו .ואם ]32א[ ירוץ לא יכשל ועשיתם גם אתם לרבות שלוחכם עם בית דוד חסד .וחסד
ה׳ מעולם עד עולם על פניכם ועל בניכם יתן לכם כלבבכם וכל עצתכם ימלא .ועיניכם
תראינה ירושלם עיר תהלה על תלה שתולה בנוה שאנן אהל בל יצען .בל יסע יתדותיו
עוד כל ימי עולם ושבו בנים לגבולם .כנפשכם הטהורה ונפש אסירי התקוה הבאים על
החתום פה סרקסטה המיחלים לה׳ עליון נורא תהלות עושה פלא להוציא ממסגר אסירי
עני וברזל יושבי חשך מבית כלא.
35
טלטולא *°דגברא קשה מדאיתתא .על לוח לב האדם חרותה בעט ברזל ועפרת וקצות
פנות ארמנות בנות עדינות נשים שאננות בצפורן שמיר חרושה .האדם ואשתו מפני חמת
המציק מפיק ומפסיק .ודחיק ליה עלמא כאשר כונן חצי מקריו להשחית הודו לאבדו ולהמו
לירות במסתרים מושך בקשת לתמו .ויהי אך יצוא יצא מביתו ינתק מאהלו מבטחו ויצאה
אשתו עמו גולה וסודה צרה כמבכירה .זקנה קפצה עליהם והכסף אזל מכליהם ויעטו כמעיל
בשתם לחרפה ולבושה .סותו וכסותו שחרות וקדרות שק ואפר מצעה ולבושה כמעט נטיו
 40לבעל ואשה המקבצים נדבות• הבעל שבא מקסטיליה ונשתקע בסאראגוסה ,חלה ולא היה בכוחו
לעשות את מלאכתו .האגרת ניתנה בשנת קס׳׳ו ,והיא שייכת לסידרת שמואל) ,הוא לוי; עי׳ אגרת
 .(34על פי זמנה אפשר לשער שיצאה מבית מדרשו של ר׳ חסדאי קרשקש.
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רגליהם ומנוס מנהם תוחלתם למחלתם ותקותם מחלון וכליון עינים ודאבון נפש בכלות
כחם ולעת זקנתם שדי חמדתם נתנו חתיתם תחת חיותם ולפום צערא תחת שעורה באשה.
שנים אוחזין בטלית רודפי צדק מחזיקים בציצת מבקשי ה׳ בכנפות עושי צדקה בכל עת
איש ואשתו יצאו משם מבוהלים ודחופים מבית ומחוץ כי היה דברם נחוץ .ושמואל בקוראי
שמו לתת לו לחם ושמלה עיניו נשואות ואזניו קשובות .והיא מרת נפש אודו סאתו לאודו
ולמלקושו פערה פיה לאורו באור פני הארץ אלו העשירים תלך חשך להתהלך בה לארכה
ולרחבה נקבה תסובב גבר ברא ה  ,חדשה .היא האשד ,אשר ]32ב[ הוכיח בשבט עברתו.
ושמואל הולך וגדל כים שברו עד כי חדל לספור לילה ויומם יחרדו כצפור הלא מאז מארץ
אחרת יצא ובא הלוי ממחוז קשתיליא וביושביה יתחשב ויגר בתוכנו בתחלה ולבסוף נעשה
תושב ישב אתנו זה ארבעים אולי יש ארבעים וחמשה .מעמל נפשו ישבע וימלא טרף חוריו
ושונא מתנות באומנותו יחיה ונעלות בלות ומטולאות למשמרת לאות מאין לאות יפעל יעשה
ישא בשרו ועורו בשיניו גרסה נפשו בחצץ ובחול לעשות שבתו חגו ומועדו חול ולא יצטרך
לבריות שמתנתם חלושה .ויהי בקר יום אחד על פני כל אחיו נפל מלא קומתו ארצה וזרוע
ימינו כברוחו ואזנו אינו צרה החזיקתהו חיל כיולדה יפעה ישום וישאף לראות מזור למזורו
כספם וזהבם אתם יתם ללא הועיל כחלום מהקיץ כלתה פרוטה מן הכיס .ואין לאל ידו
להושיט את ידו לשלוח אמתו לעשות מלאכתו רפאות תעלה אין לו ומכתו אנושה .שניהם
כאחת הולכים ודלים כל דאלים החולים והדלים האמללים ולהחיות רוח שפלים מיחליר
האנשים על הנשים יבואו לעזרתם ומיהרו לשפך דם האדם באדם ואת הזוזים בהם תיקר
המלאכה על הנשים .ולאשה עגל מרבק תעשינה על חלות לחם חמודות צדקתן חוברות
אשה אל אחותה אחת אופה ואחת מקטפת ואחת לשה .ובגלל הדבר הזה תשאירו אחריכם
ברכה ויצאתם ופשתם כעגלי מרבק כי תפגשו בעגלה דשה .ובא לציון גואל ואסף נדחי
ישראל והלכו גאולים במהרה בימינו .כנפשכם הטהורה ונפש אסירי התקוה יושבי סרקסטה
הבאים על החתום לתפלת העניים והאביונים ולתחנתם בירח תמוז שנת ונתנו ה׳ אלהיך
עליון בצל שדי נחסה ונתלונן בחכמה יבנה בית תפארתו על מתכונתו ובתבונה יתכונן.
ופדויי ה׳ ישובון ובאו ציון ברנה ביד רמה ישיב עבודת הקדש למקומה להוציא את האבן
הראשה.
36
]33א[ הגבר  41ראה עני בשבט עברתו הגבר הוקם על לעתות בצרה כמטרה לחצי אשפתו.
ההולך לפני בני קשת דלותו ושפלותו חשך ולא אור לנגה ברק חניתו .הנצב אחרי הלהב
להבת שלהבת אחזתו שזפתו כלתה נפשו שרופה אמרתו המבעיר את הבערה בקירות לבו
עצור בעצמותיו אש פלדות בשתו וכלמתו .העשיר ולא בנכסים רק רע כל היום על גבו כי
נפשו עמלה לו לילה ויומם ולא יאמין בחיים חייתו .הדל לא ימעיט ממחצית נגפו אנחה
שוברת מקצה במבנן [ ונוספה נחלתו כי רבות אנחותיו מראשו ועד רגליו לעמת מחברתו
הרואה את הנולד אחר חצות חצי עניו ראשו על כרעיו ועל קרבו צוק עתו מבעתו על צרת
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אגרת להכנסת כלה; מסידרת שלמה .ניתנה באדר קס״א.

]קכג[

חיים

ביינארט

הבת בתו הגדולה בירכתי ביתו .האומר לשדכה והלכה והיתד ,לאיש אחר כי הגיעה לפרקה
ואיננו רואה את כל מאמה בידו בלתי אם גויתו .המעט מכל טוב אדניו בידו אין כסף או
כלים לשמור מזוזות פתחי פיו כי ידור נדר לאשר הוא לו יתננה לאישה ביום חתונתו.
הרב באכלוסי פגעיו ומקדיו וחסרון כים קשה מכלם סכנה פגיעתו הכובש את יצרו על
שתי ידיו ואת לבבו אל כפיו לקדושים אשר בארץ המה ישא בשרו בשניו ותכהן עיניו
כי ירד היום לשאול לו באלהים אילי הארץ יאספוהו הביתה לעשות מלאכתו לאמר אסף
אלהים את חרפתו .היודע אתו מה בבית שמיר ושית והנה עלה זית נדף נרדף ונהדף ברעב
ובצמא ובעירום ובחסר כל כי היא כסותה .הלא זה שלמה בר׳ פלוני שמו ואלה הצרים
הנצבים לשלמה אלהים עד מרום משפטיך מנגדו בעדו גחלי אש ענן וערפל סביבו מעוף
צוקה בוקה ומבוקה ומבולקה הנה משתו .המקום מקום מולדתו ומגוריו כיום מועד מגוריו
הוא ברבשתרה ומשם היו אבותיו ואבות אבותיו אנשי השם עושי צדקות ומשפטים לכל
עשוקים לעני ולגר מגז כבשי צדקתם יתחמם ברכום חלציו ושכב כשלמתו ]33ב[ הרוצה
ליטול את השם לאחוז מעשה אבותיו בידו לולי עניו שרש בידו למחות ולו מיחה לבלתי
עשות מחקות הנדבות והגדולות אשר עשו אנשי משפחתו .הבא ליטהר בעירותינו מסייעין
לו מבקש ממנו אנחנו אלה פה יושבי 0רק6טה כי יבוש מאלים רבים ונכבדים אשר בעירו
ברדתו שאולה להודיע צעדו .וילך למקום שאין מכירין כל כך ואחרי החקירה והדרישה
אחרי דברו ומצאנוהו אמת ויציב אמרנו להפיק רצונו לתת את שאלתו .הירא ורך הלבב
כי לא נסה ללכת באלה זה היום תחלת מעשיו טובעים בים סוף וסערת הצטרכו לבריות
ומצדי שאול סביבותיו סכתו .הגותן בים דרך כי לא לאדם דרכו ובמי צדקה צדיקים נתיבה
בטוח ועמד ברוח נדיבה תסמכנו הענק תעניקנו יד נדבתם איש כמתנת ידו ומצא כדי
גאלתו .המשרתים את פני המלך ה׳ עושי רצונו הרבו שכרו אתו ופעילתו הרודים בעם
רדה ירדה ברדתו לפניכם דבש צדקתכם מיערת נדיבותיכם עד יאורו עיני יפעתו .העושים
במלאכה מלאכת שמים עשו אתו ברכה איש כברכתו .היושב על חוג הארץ יושיבכם באהלים
כימי מועד ואנחנו עמו וצאן מרעיתו נגילה ונשמחה בישועתו .הקורא למי הים יקרא שרידי
גדחי ישראל יכנס שורש ישי אשר עומד לכם .כנפשכם החשובה ונפש אסירי התקוה באים
על החתום בירח אדר שנת קס״א לפרט היצירה פה סרקסטה מתא לתפלת האיש ובקשתו
המהלך על כנפי רוח יהלך לפניכם צדק משמים נשקף ואסף נדחי ישראל כי חלק ה  ,עמו
יעקב חבל נחלתו.
37
אחינו•« בית ישראל אנשי גאלתנו ישמרכם שומר הברית והחסד לאוהביו .זה הנכבד
המגיע אליכם כתבא דנא מזרע בית ישראל הוא מילדי העברים העוברי׳ ]34א[ תחת שבט
הנוגש בגזרת ואלינסיא לוקח ויגדל ויגמל באמונה נתחדשה לו אז ובשליחות אדננו המלך
די ארגון יר״ה הולך הוא בכל המדינות אשר בקצה גבול ספרד כי שיח וכי שיג להם לחגור
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בער J u d e n im christlichen Spanien 1,757 ,משער שזמנו הוא מן השנים  ,1410—1407מימי
מלחמת קסטיליה בגרנאדה .אגרת זו ניתנה על פי בקשת מלך אראגוניה ,לאנוס הדורש בפני יהודים.
]קכד[

אגרון

עברי

מ ס פ ר ד מן ה מ א ה ה ט״ ו

חמות להשבית מלחמות לעורר לב העמים לעזור למלך על האויב .וגם ליהודים שאול
ישאלו מכספם כתבונם כאשר תראו במגלת העפה ואגרת פרושה בידו על הקלף ובדיו
ולמען ימצא חן בעיני כל רואיו והשג ישיג תכלית שליחותו ישמיע מחכמתו ידבר דברים
יפרסם אמרי׳ לעיני הגויים על פי דרכם .ולפעמים יבקש מחכמי היהודים ילכו לשמוע
את דבריו והוא זריז ונזהר מאד מדבר עם זרע יעקב כל דבר רע .ונהפוך הוא אשר ישיב
אל לבם לאהבה אותנו ולבלתי חזק זרועות הנוגע בנו אשר לא כרת כי איש גבון וחכם
הוא .ואם לעתים ידבר קצת דברים לא ירעו ולא ישחיתו רק להתגדר בם לעיניהם אומר כן
ולפי שיחשבו קצת פחותי הזמן באה אלינו המצוה הזאת בעבירה .ולא נכון לסייע ידיהם
בצד מן הצדדין כתבנו את דברינו אלה לכם לחקות משפט מדעתנו מצוה עלינו להשלים
רצונם לשמור את משמרת השארית הנמצאה הנהלאה הנשברת ונפזרת ביניהם זעיר שם
זעיר שם .ומה כי רוח המלכים עליו הם המדברים מטעם האפיפיור מלך הגוים ולנו הביא
כתב מיוחד אשר נכתב בשם המלך אדננו יר״ה ונחתום בטבעתו .אין להשיב פני כבודו ריקם
הנו בידו אם תאבו לראותו עתה קומו ועברו ועשו דבר ברכה כי כן אנחנו נעשים .וה׳
אלהים יראה בעינינו ונתננו לרחמים לשום לנו שארית בארץ ולתתנו מחיה בעבודתנו נאם
המדברים דורשי שלומכם וטובתכם הבאים על החתום פה סרקסטה.
38
ראשי  43עם קדש שומרי משמרת הקדש .מיום ליום ומחדש לחדש אישר בכל ]34ב[
מדינה ומדינה ועיר ועיר ישמרכם שומר הברית והחסד לאהביו ולשמרי מצותיו .יודע
לכם כי זה האיש ההולך לקראתכם דוד לוי שמו דר באיפילה אחת הפרזות אשר סביבותינו
השיא את בתו לבן גילה כמשפט הבנות יעשה לה מדי חדש בחדש ומדי שבת בשבתו לא
הקשיב ויואל לשבת את אשתו ולהתיצב ולעמוד מצב קיים על משמרתו .אבל לא היו ימים
מועטים אשר עזבה וישכח כי רגל העגון תזורה לא זכר אהבתה וישכחה .ושם האיש שלמיאש
וידאש די שלינה והוא לן בכפרים הולך בכרכים ועיירות .ותשאר היא עזובה ועצובת רוח
ברובה אל מיטת חיות ויושבת מרות ונפשו כה וכה מתענגת והיא מתופפת על לבה הוגה
ומתמוגגת .ובא הלוי כי נכמרו רחמיו עליה וצרת הבת החזיקתהו .ויפצר בי מאד אכתוב
לו רובי תורת אלינו ית׳ שמו לקדושים אשר בארץ המה אודיע צפרו .ואדירי כל חפץ השם
בידם יצלח ישימו לבם יטו אזנם לשמוע אנקת האשה ומרי שיחה להשיב את נדחה בנה
יבנה בית זבול לה כדרך כל הארץ ועשה לה את כל התורה או יכתב לה ספר כריתות כדין
וכשורה .והיה מדי דברו כי המו מעי לו ולאהבת האמת אמרתי לתת את שאלתו ולעשות
את בקשתו .ואבוא היום על אודות האשה ההיא לבל יבוא האיש ההוא המעגן בעירו יצוו
עליו זקני העיר ההוא לשוב לשבת בית כתורה וכמצוה או יפטרנה בגט כשר ושלחה לנפשה.
ועשיתם גם אתם הישר והטוב טוב וחסד ילוו עליכם .ועיניכם תראינה ירושלם תבנה
 43לתיקון עגונה .חתום עליה ר  ,חסדאי קרשקש .סאראגוסה בט״ו באייר קס׳׳ב .ויש בה משום פעולה
לתיקון הציבור.

] קכה [

חיים

ביינארט

ותכונן על תלה וארמון על משפטו וכל בית ישראל חברים והלכו גאולים .כי יש את נפשכם
החשובה ונפש דורש שלומכם וטובתכם אסיר תקוה לקץ נסתר ונעלם מתי ישובו לבצרון
אסירי עני וברזל ושבו בנים לגבולם .המדבר הנני הבא על החתום פה סרקסטה בט״ו אייר
ח״ ק
ה  ,אלפים קס״ב לבריאת עולם.
39
]35א[ למן אז  44חדלנו להראה אל מנוח ייטב לגו במחשכים במצולה ובגולה גלינו תלינו
כנורותינו ונאסף שמחה וגיל מבית אלהינו ירבו לשערים עם ה  ,אלה ומארצו יצאו .אשתוללו
אבירי לב פסו אמוני ובינת נבוני נסתרה מעיני חרבו מעיני כנפול המוני בידי מוני לעזרת
ה׳ לא באו .אבדה עצה מבנים וחכמת חכמים יודעי בינה לעתים נחתים קשת גבורים חתים
מדאגה המדבר נחפזו נבהלו נואלו ונשמו .נשתנו סדרים תחתונים עולים ועליונים יורדים
נטועים נעים ונדים חונים שוכנים לבטח גולים ונדחים בוטחים .ועדת עריצים ופריצים
פרצו ויעבורו וידידים שבעו נדודים נגידים נחבאו .הלא זה הבחור הנעים בר אבחן
,
ממשפחת רם אשלי רברבי שרי עם בני ישראל רבים ונכבדים ילכו בה .שמו מאיר בר
טודרוס בר חסדאי קרוב מאד למאור הגדול מרנא ורבנא ההר חסדאי עם ישי« משלחן
כבודו גלה גם הוא ובהעדרו נעדרו שלומיו .אין שלום בעצמיו קדרו מאוריו בשכבו נסו
צלליו חדלו קרוביו ואבותיו ספו תמו עד תמם כצל יומם והפך לילם וידכאו .על כן כצבי
מודח גולה ונדח והולך ובוכה מכה ומעונה עיניו ולבו למרחקי ארץ ויירא מאד פן יחשדוהו
יחשבוהו לאחד אחד הנדחים שרידי חרב הגזרות צפו מים על ראשם נבהלו נחפזו ונשברו
משברים ותחטאו .בכה ויתחנן לנו נעיד על כשרותו .וזאת תורת טהרת הבחור הלז כל
הימים עמד טעמו בו ורחו לא נמר כי מבית הרב תמך  46הוא גולה ימי רעה ולילות עמל
יספוד יעריב ויצפור כצפור בודד כעוף נודד קן משלח נתעב ונאלח למקרה ופגע הפיצם ה׳
על פני הארץ מחדרים וממזרים עוה עוד ,הוה על הוה כי הוא צוד! ונבראו .ישרי לב ]35ב[
ישרו מעגליו פלסו נתיביו חזקו ידיו ורגליו פנו דרכיו הרימו מכשוליו סקלו ארחיו כבדוהו
כי על כל כבוד גבהו אבותיו ואבות אבותיו מה גדלו ונפלאו .ואל שדי יתן לכם רחמים
ויצאתם ופשתם וראיתם ושש לבכם ישמח לבנו גם אנו כי בוא יבוא לא יאחר גואל ישראל
יושיע ציון ויבנה ערי יהודה ובה יחסו עניי עמו ואביוני אדם בקדוש ישראל יגילו מלכי
שבא וסבא אשכר יקריבו זהב ולבונה ישיאו .נאם אחיכם דורשי שלומכם וטובתכם קצת
קהל קדוש יושבי סרקסטה.
40
מקוצר
44
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47

רוח נכאה תחת שואה ומשואה נחלה ונלאה רוחי בקרבי נפעם לקול בוכים

אישור לפליט גזירות קנ״א ,שלא המיר את דתו .מקבל האגרת מאיר ב״ר טדרוס בר חסדאי הוא
קרובו של ר׳ חסדאי קרשקש .והיא ניתנה לו לאחר פטירת רח״ק )קע״ב(.
על משכבו יבוא שלום ינוח ,ע״פ ישעיהו נז ,ב? והשווה כתובות קד ,א.
תהא מנוחתו כבוד.
על פטירת אב .אגרת זו והבאה לאחריה משמשות כעין הפסקה במבנה האגרון .ייתכן ואגרות אלו
הן פרי עטו של ר׳ שלמה חזן .מוטיב אגרת זו הוא אלהים .השווה פתיחת אגרת .32

]קני[

אגרון

עברי

מ ס פ ר ד מן ה מ א ה ה ט״ ו

נבוכים יודעי נהי הגה והי ותהי לחרדת אלהים .מדאגה מדבר אבד ושבר בריחי שערי
צדק נשבר לבי ותקצר נפשי ראשי ראשי בעמל אנוש גם ענוש לצדיק מושל יראת אלהים.
מרוב אונים ולאין אונים לבנים זמנו לבנים ומצאו שחורים יגעו בלבושיהם המו מעי להם
שגלו מעל שלחן אביהם אביחיל רב פעלים יושב אהלים וחילים יגבר ארזים ישבר כי דבר
ידבר והאלהים יעננו ואיננו כי לקח אותו אלהים מכאב לב יודע מרת מדורת פתנים חמת
תנינים לזמנים משתנים עשרת מונים אימות מות נפלו עליו נבלו עליו עלה בחלוניו בכלי
זעמו זעפו וקצפו רדפו הדפו כקש נדף אשום ואשאף מפני האף אף כי אמר אלהים .מרוח
סועה מסוער מתעולל איש מתהלל וסר מרע משתולל .ירום יתחולל יבצור יעולל כרם חמר
מהלאה למגדל עדר יפרוץ גדר ונשא מהעדר ראש מלקוח נשיא אלהים .משמועה רעה רועה
התרועעה אוזן שומעת בראש הומיות תקרא בעיר אמריה תאמר תגיש עצמותיה עצומות
עצמות ]36א[ מאריות גברו אדמו עצם מפנינים איכה נחשבו לנבלי חרש את חרשי אדמה
]אנ[יתי כתרשיש על גבים בין רגבים בארץ תלאובות גשם נדבות תניף אלהים .מקול
אנחתי אתן את ראשי מים בנפול משמים הילל בן שחר תחכמוני ועיני מקור דמעה לתורה
ולתעודה נזיריה זכו משלג מחלב צחו שחו גבעות עולם ויתפוצצו הררי עד ההר חמד אלהים.
מקול מחצצים בעלי חצים חצי מות בארץ ציה וצלמות ביז משאבי אבי רובי תורת אביכם
השלם אשר אבדתם ע״ם יש״י  48רחפו כל עצמותי בטלו חושי אשתומם על המראה כי אח
לצרה יולדתי ובכל צרתם לי צר צרורה בצרור החיים את ה׳ אלהיו תהי נפשו לאור באור
החיים זכור יזכרה יעזרה אלהים .מרדת שחת משערי מות ירוממכם מרום וקדוש למען
תחיון ורביתם והשקה אתכם כוס ישועות ותנחומין ויצאתם ופשתם והייתם כאלהים .מטל
השמים ומשמני הארץ ורוב שלום עד בלי ירח יחנן ה  ,אתכם כנפשכם שבעכם והחיה
אתכם לפלטה גדולה להתהלך לפני אלהים .מתוך עצבות ולא מתוך עצלות הייתי כמחריש
ואחר עד עתה ואם ארכו הימים גם היום מרי שיחי אדברה בצר רוחי כיום ראשון כי
יחם לבבי.
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וחנון  49ארך אפים מאריך אפו וגבי דיליה האריך אפו הרחיב זעפו העמיק קצפו ויתגעשו
כי חרה לו עמודי שמים מוסדות הרים בכל הארץ יצא קום ותקופתו על קצותם .על גבנו
חרשו עונינו חללו צפוננו הערו קלוננו הרסו מעונינו השחיתו התעיבו האריכו למעניתם.
שמענו ותרגז בטננו כי לוקח אדננו נשבה ארוננו ומת או נשבר אין רואה כי ]36ב[ עלה
מות עלה ונסוע הכה ופצוע הך הכפתור וירעשו ספינו לסעף סעיפינו לספות עוד חרון
אף על אפנו רוח אפנו משיח ה  ,כל כ]לי[)ת(]מ[שחיתם .בשעפים מחזיונות שונות משתנות
במראות הצובאות צבאות תשואות שואות ומשואות הנה מתלאות מראות נגעים ופגעים
רעים בחוצות מתהוללים קדש קדשים מחללים .מחללים מתחללים בחלולים חילים חולים
יורדים ועולים להעלות נשיאים ורוח וגשם *:חצבתם נשיאי עדה קריאי מועד ראשי בית
48
49

על משכבו יבא שלום ינוח.
לפטירתו של אדם גדול.

]קכז[

חיים

ביינארט

אבותם .קרץ מצפון בא כתהו עשה שופטי ארץ מתהלכים ברחבה נדיבי עמים נאספו ורבה
העזובה השכיב למעצבה השוכבים על מטות שן בין ער בין ישן וסרוחים על ערשותם .הוי
אריאל אריאל כלביא יקום וכארי יתנשא כשסע הגדי מות ישסענו ויכהו מכף רגלו עד
חללו שלמו וכפיר בעדרי צאן קדשים כצאן טבחה ודכה ישוח כאילים לא מצאו מרעה וילכו
בלא כח .אם כח אבנים כחנו במימי שפעת משכרתו הוא נמוח .אם בשרנו נחוש את הולם
פעם כפעם בפעם ופטיש מתיש כחתיו הוא מתפוצץ כברקים ירוצץ ברק חנית אנחותינו
אשה אל אחותה חוברות שוברות כל גופנו עצמו מספר רבו מלמנות ודתיהם שונות.
הראשונות הנה באו וחדשות קשות גברו ונשאו נואלו נשאו .וזה האחרון עצמנו אכלנו הממנו
בנפול משמים ארץ ארז בלבנון חרש מצל צלצל כנפים יפה פרי תאר פאר הדור ותארו
פרנסו והדרו להציל ממות נפשם ולחיותם .איש נבון וחכם גבור ועשיר השר הגדול העומד על
בני עמנו אביכם הזקן אשר אמרנו בצלו נחיה בגוים גדול העצות ארי שבחבורה דבריו במשפט
מכלכל ומי מכלכל את יום בואו בחורי עפר וכפים בנקרות הצורים מרום תולעים שד להם
כי ]37א[ פשעו בי ירבו עצבותם .היעמוד לבנו על חור פתן נחש שרף ועקרב ולב ה] [ה
המם ימס והיה למרמס אם תחזקנה ידינו מדי אביר המצוקות ועל מאורת צפעוני גמול
ידו הדה את נשף חשקו ה׳ חזקו שם לו לחרדה הנמצא כזה איש אשר רוח אלי״ם לתורה
ולתעודה .פני הארץ פני העדה להכין אותה ולסעדה ולכל בני ישראל היה אור במושבותם.
כל זאת באתנו ולא שכחנוה הנה זאת חקרנוה שמענוה באזנינו היעלה פח מפח נפש ולכוד
לא ילכוד נפשות אנשי שם אף לבות בני אדם לא טח מראות עיניהם מהשביל לבותם.
הנהיה כדבר הרע הזה אל הערים אשר סביבותינו והיו עינינו רואות את מורנו אל שאול
הורד אל ירכתי בור פני להבים פניו אדמו עצם מפנינים ספיר גזרתם .ואנחנו נחלץ חושים
נבטל חכמות המרגיע׳ לבלתי עשות מחקות ההפסד כמספד על היחיד והמר עלינו כהמר
על הבכור שר וגדול חלילה לנו מחדול להתאבל אבל גדול ליהודים ושום שכל לבכי ולמספד.
והיה טרם תקראו ואנחנו נחלץ חושים זריזין מקדימין ביום השבת ביום השבת שבת משוש
תפים פרש׳ ויקרא לו אל אלהי ישראל קראנו למקוממים אספנו עם קדשנו קהל קבצנו
זקנים לאשכבתיה ימר שלש הנה לא תשבענה עינינו משפוך דמעותינו .ונאמר שנו וישנו
כעלות המנחה .ונאמר שלשו וישלשו בקר יום אחד פרש׳ ויעזוב כל אשר לו ביד יוסף.
ויהי לשבעת הימים ומי המבול היו על לחיינו וכרוזא קרא בחיל במחנה העברים בטול
מלאכה וישבתו העם ביום השביעי עד רדתנו מן ההר * .והיה לעת ערב כיון ששבת הגיע
אלינו שלוחכם אשר על ידו כתבתם עלינו מדורות פתנים בקרבכם גם לנו לבב כמוכם
כדבריכם כן הוא לא תוכל הארץ להכיל השאת והשבר ולא נשא אותם .אשריו ]37ב[ מה
טוב ומה נעים גורלו הסר כעם מלבו והעבר רעה מבשרו חלף הלך לו ורוחו ושכלו ברום
זבולו תחת כסא כבוד במחיצת חסידים יעלו בכבוד ירננו על משכבותם .ואנחנו צעירי
הצאן ההגה במדבר נטושות אשר אין להם רועה לא נדע מה נעשה כי על ה׳ עינינו יתן את
רוחו עלינו פי שנים ברוחו ממנו ואליו ישלם ניחומים לו ולאבליו וחייתם ורביתם ושם
•

משמע מכאן שבית הקברות היה על הר בקרבת העיר ,כפלו בברצלונה.

]קכח[

אגרון

עברי

מ ס פ ר ד מן ה מ א ה ה ט״ ו

לבכם והארכתם ימים למען תינקו ושבעתם משוד תנחומי כוס תנחומי׳ כאשר שתיתם
סף רעל בהפרדו מעליכם עד עמדו לעד לו לקץ הימין .בשוב ה׳ את שיבת העצמות היבשות
והשיב לב אבות על בנים .יראו עינינו וישמח לבנו ועיניכם תראינה כנפשכם נפש מרה
ונפש נענה .תשביע ראש ולענה כל שומעי קול יללתכם עד אגלים ועד נאות מדבר קינה
ונפש נגועה מנגיעכם המוכה ביום המגפה במכתבם מכת בלתי סרה בנים לצרה .הנאנחים
המדברים בלי לב ולב וישרים בלבותם נאמני קהל סרקסטה ומקצה אחינו יועציהם אנשי
גאלתם.
על הכתב! היושבים ראשונה בין תנור וכירים  /השוכבים בין שפתים  /הנאנחים לדאבון
נפש וכליון עינים.
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העלוב  50ההולך ואשת נעוריו הנצבת נעצבת נעזבת בירכתי הבית לשמיר ולשית נשארו
מעט מהרבה רבת צרתם מנעורם ננערו כארבה ,אף כי לעת זקנה צררום הסגירום בידי
לא יכלו קום פתחי נדיבים .הלוך ילך ובכה וכה וכה בנסעו בלב מר אל האשה אמר כבתולה
חגורת שק על בעל נעוריה .לראובן אליצור בין שרי אור החרפה וצדי הבושת הניקו הציקו
בין משאבים יודיע צערו לרבים ככלות כחו ]38א[ ועת הלבינו שריגיו גם שיבה זרקה בו
הלבין פניו ברבים .והיא מרת נפש ותתפלל וכל משבר וכה תדבר ראובן שמעון לוי ויהודה
שמוע ישמע צעקתו לוית חן בעמלו ילונו ומשיר צדקתו יהודנו יששכר זבולון ובנימין
שכר טוב ישלם לו מזבול לו יזבלנו וימינו תחבקנו דן ונפתלי גד ואשר דין אמת ידיננו
ונפתלי זמנו בגדוד חסדיו יאשר .וכל בית ישראל כלה זרע אמת ירחמו עליך והצליחו
דרכך ושבת לאהליך וישמע וימס לבבו וילך למסעיו .זרע ברוכי ה׳ עשו אתו ברכה הביטו
וראו מכאובו .וה׳ יראה ללבב אליו בשמים אל כפיו נשא ועשה משפט וצדקה בארץ וגאל
את ממכר עמו וענייו יראה .כנפשכם הטהורה ונפש הצעיר והדל וחדל אישים שונה באולת
הזמן תסלף דרכו של עני הפך למשחית הודו זקן ואינה לפי כבודו .ועל השנות שנו ושלשו
ותנו איש כמתנת ידו .הבא על החתום בשפל קצה היריעה שפל קול העניים והאביונים
מזכיר והוא בשנים העשר היושבים ראשונה על החתומים מכיר מושכים בשבט סופר
שלמה ב״ר שלמה חזו^ זלה״ה
מחוקקים מני מכיר.
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העלוב  52הלז צרת הבת וחסרון כים שתים הנה קוראותיו וכהנה עדותיו הסגירו בשרו
ועורו לגלות שלמה .והכרת פניו ענתה בו כי טוב הוא בר אבהן ובר אף כי רבים ונכבדים
מעידים עליו .ועל שלשה עדים יקום דבר ומקצה חתימתם אני מכיר בקצה יריעותיו ישמאיל
 50להושיט לאדם זקן עזרה .על האגרת חתום שלמה ב״ר שלמה חזן .האגרת אנונימית ,והיא כנראה,
טופס שנתחבר על־ידו.
 51די מבוא והע .14 ,
 52לשלמיה בר משלם להכנסת כלה.

]קכט[

חיים

ביינארט

לבי או יאמין .יאמין ברדתו שאולה רדת שאולה יבחר כי לא נסה בימי בחורותיו .ברוך
משלם לשלמיה בר משלם שכר טוב שלם ישולם .ושלם נות צדקו שלומים יחשב לו ויהי
בשלם סובו ומשכנותיו .נאם הצעיר והדל בא על החתום אשר לא כדת כי אם לשמוע אל
תפלת האיש ותחנונותיו שבע רזון הלום יגון פה סרקסטה במחוז ארגון יכופה עליון ]38ב[
שלמה ב ״ ר שלמה חזן ז ל ה ״ ה
מזן אל זן זה שמו ושם אבותיו.
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אבי כנות  53עבד ה׳ כהן לאל עליון מאיר שמו ואם במחשך צרה וצוקה ראשו ורובו
כי ילד יילד גרשהו להסתפח באחת הכהנות לשאלו לאלהים מקרה ופגע .גת דרך ופורה
נערו את  -מו כשם רבו .ויעש אלהים את שני המאורות להאיר על הארץ שמש צדקה ומרפא
בכנפיה מא ~ עיני שניהם ה׳ בדד ינחנו יעשרנו עושר גדול .ועיניו יאורו כאור פני מלך
עולם לא יקונ י משיבו מרחם ינהגם על מרומי מי צדקתו מן השמים ירחמוהו על מי מנוחות
ינהלוהו ובזקנו! עודנו באבו יזהירו בזוהר הרקיע כצאת השמים בגבורתו .ועיניו ולבו
כלבבו ולבב הבא על החתום בטוחות ובסתום אין תכונה כי מזריו מלאים מפיקים מזן אל זן.
שלמה

ב״ ר ש ל מ ה ח ז ן ז ל ה״ ה
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לדוד משכיל  54אל דל שפתיו ישמע בקראו נכחו על דל פתחיו פותח שערי צדק יקראהו
יענהו משמי קדשו .לדוד את כל ענותו בצאתו מביתו לכתת רגליו זכרו ושלמו לו כפעלו
ורפא ירפא מתק צדקתכם עקץ חסרון כיסו כי בדבשו הנוטע אוזן לרוחתו לשועתו הקובע
מקום לתפלתו אלהי אברה׳ בעזרו שמוע ישמע צעקתו ולחשו .כל מרים תרומת כסף וזהב
להצילו מדעת יראה שפלים למרום .ועתה ירום ראשו וכל בית ישראל חברים עין בעין
יראו בשוב ה׳ את שיבת ציון כל המתאבלים עליה כוס ישועות ותנחומים ישא ישתה
וישכח רישו .כרצון צאן קדשים במועדיה חגה חדשה ושבתה תשיש ותגל בחוצות ירושלם
ובית מקדשו יבנה כמו רמים מקדשו ורצון שוכני בשפל גוים צעיר המדברים קטון
שלמה ב ״ ר שלמה
הכותבים תולעת ולא איש ]39א[ זה שמו.
46
תפלה למשה  55איש האלהים מעון לו במורביטה באת~ ולא שכחתיה במשה דבר טוב
על ישראל להטיב לו לחמול על בניו ועל פועל ידיו ולהביא במגלת סתריו על החתום
שמעתיה ה׳ ישמע בקראו אליו ואיכה יחריש עבד מעבדיו ואליו תשוקתו על ראש שמחתו
מראש מקדמי ארץ שמתיה ובכן אביא אשר לא כרת אך בשפל שיפולי האגרת הזאת מימיני.
 53למאיר הכהן להכנסת כלה .ניתנה על ידי שלמה ב״ר שלמה חזן.
 54לאדם בשם דוד ,המכתת רגליו באיסוף נדבות .ניתנה על ידי שלמה ב״ר שלמה חזן.
 55למשה )סידרת משד (.ממורוידרא ,המקבץ נדבות .ניתנה ע״י שלמה חזן.

נקל[

אגרון

עברי

מ ס פ ר ד מ ן ה מ א ה ה ט״ ו

אש דת לאש אהבת תורתו יוקדת כל היום בלבי ידעתיה משה משה קראוני ואומר הנני
הנני השומע ישמע לקולם תשמענה אזניו קול ששון וקול שמחה בחוצות ירושלם עיר
הקדש לא הגשתי בה כי קדשתיה מוציא אסירים בקשתם צדקתו יצא במחול משחקים
ומשוררים בשוב ה׳ את שיבת ציון ואמר סלו סלו פנו דרך פה אשב כי אותיה באות נפשו
ירום ראשו ישכח רישו בבוא חפשי מקדשו כמו רמים בימיו יבנה ונפש תולעת ולא איש
ובשם אדם יכנה הצעיר והדל מצוה ועושה מוכרח ורוצה על שמאל ועל ימין מאמין וצדקה
חשבתיה מוצק מכלי אל כלי מוצק למצוקות הזמן מסרבן ומרגזן.
שלמה

ב״ר ש ל מ ה חזן ז לה״ ה
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כי זה  56משה האיש אשר העלני משפל מצבי להעתיק לו מגדת מספרת קורות ביתו ובתו
גולדה בין החומות בת יולדת למקוטעין במלות שונות לשון עלגים עניי החרזים והדבר אין
בהם .משה את מי המרים המאררים במעיו לסבות רבות לצבות בטנו בחסרונו ולנפול ידינו
לדרכיו לכתת רגליו ומתניו .והאיש משה עניו כעניניו עני ונכה רוח וחרד על ההוצאה
קרוע כאליהוא פרוע הוא כי פרעה השודד שאל דרך למהר שלל חש בז ויקרעהו ויתקעהו
קרוע כאליהוא פרוע הוא כי פרעה השודד שאל בדרך למחר שלל חש בז ויקרעהו ויתקעהו
שאול לחזר על הפתחים בטלתו רצונו .ואם ידעתי כי חרפה הוא לי להיות כתב ידי מפורסם
בחותמו ורשומו נכר למרחקי ארץ יוסיף שנית ידו ויפצר בי מאד למען שמו אאריך לשוני
ותפלתי אחתם לו להתחנן ולבקש יעשו אתו צדקה עושי צדקה כמנהגם מכספם וזהבם אתם
את פת בגם ונשמע פתגם חסדם וצדקתם ולא ישברו עליו חקם .והוא ובתו היוצאת אתו
מגורן צדקתם ויקב מתנתם הם יקחו חלקם נקרא נקראתי .שתים הנה קוראותי ולצאת ידי
שתיהן שתים זו שמעתי לקולו בהתחננו ועשיתי רצונו הפותח לו את ידו הרחבה לבטל
רצון אחרים מפני רצונו יבטח בקונו קונה שמים וארץ .קנה שם טוב לעצמו קנה לו חיי
העולם הבא יתענג עד ה׳ בשובו את שיבת רוחו ונשמתו אליו יאסוף ענג בלתי משוער
ונחקר והכופר בזה כופר בעקר נאם שומע אמרי נעים דברי פי חכם חן שפתיו שפתי רננות
החכם ר׳ שמואל בונפוש עם אל ועם קדושים נאמן וברדת טל שמיו אשר על ראשי ונגע
על פי ירד עליו המן ואנכי תולעת נבער מדעת מכל אנשי מקומי חרפת אדם ובזוי עמו
זה שמי מזן אל זן.
שלמה

ב״ ר ש ל מ ה ח ז ן ז ל ה ״ ה
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יצחק  57האהלה צרה אמו וצרת בתו הם הם גופי הליכות עולם לו .שתים הנה קוראותיו
שהן ארבע חסרון כיס וריקות הבית ומלוי הבת והעדר הבחרות .כל אלה חברו אל עמק
לבו וחללו לשכים בצדו מימינו ומשמאלו נחשים שרפים עומדים ממעל לו שערי הצלתו
 56למשה .בתו ילדה קודם זמנה ,ויצא לקבץ נדבות ביחד עם בתו .על האגרת חתום שלמה חזן .אגרת
 46ואגרת  47שייכות לסידרת משה.
 57להכנסת כלה לאיש עני מפורטוגאל המקבץ לצרכי ביתו ובתו .ניתנה בשנת ר״ב.

נקלא[

חיים

ביינארט

לא נסגרו מפתחות תשועתו ]40א[ לקדושים אשר בארץ המה נתנו ונמסרו להשלים חסרונו
וריקותו למלאת יש לאל ידם ונקדש בכבודם .אז ימלא שחוק פי הבת רבת נשבת אלפים
בת אביה ירוק ירק בפניו לחולשת בריאותו יזהירו יצהירו יצהילו משמן ושב ורפא לו.
הגה זה עומד אחר כתליו בקרבנו הוא יושב מארץ פורטוגאל זה ימים רבים עלה לנו ושמש
זרחה ונודד ממקומו .ויצאה אשתו עמו ובת נאה וחסודה ורק היא יחידה לגור בארץ באו.
ולבסוף נעשה תושב באחד שערינו כטוב לו משאו ומתנו עם הבריות בנחת נשמעים חמאה
ודבש יאכל מכלכל דבריו במשפט ובצדקה ינהג לא ירע ולא ישחית .וזה חלקו מכל עמלו
וארוחתו ארוחת תמיד נתנה לו קופא דמחטא יקיפו שלשתם .ואין הקמץ משביעם כי קטון
הוא דחיקא ליה עלמא .הנה העלמה ברה כחמה מלאו ימי נערותה ובגרותה ושדכה לבן
גילה בחור וטוב מארץ טוב וידר נדר להרבות מוהר להרחיב מתן ביתו ריקן כמו שנא ,כל
יגיעיו לא ימצאו לו כמר מדלי וכשחק מאזנים הלכו ויכלו מאפם ותהו נחשבו לו .ויצחק
להמון תלאותיו עולה הולך ובוכה עולה במעלה הזתים יורד לשערים להודיע צערו סמר
שערו בשרו ועורו נעשה חדודין חדודין בצאתו מאהלו כי לא נסה ללכת באלה מזבול לו.
המרחמו ירוחם מן שמים ונדיב נדיבות יגמלהו ועל נדיבות יקום .מקים מעפר דל יקימהו
ירוממהו יצרנהו כאישון בת עין ביום רעה ימלטנו יצילהו כי חפץ בו ובצדקתו מרעתו להציל
לו .ואתם הרי ישראל צדקתכם כהררי אל על דל ואביון תופיע וחסדכם תהום רבה ורוח
נדיבה בקרבה אדם ובהמה תושיע שמוע תשמעו לקולי שאו אליו כפים מלאת מסת נדבת
ידכם ואל מנחת תחנוניו בשפה רפה פנו ושועו והשיבוהו דברים טובי׳ מתיישבים על לב
מצטרפים למעשה .ואל תתנו דומי לו ראה תראו בעניו ]40ב[ וענותכם תרבהו הצליחו
דרכו בא יבוא לא יאחר וישוב לביתו .המיחלים לו צעדיו יספורו יעריבו ויצפורו אתו יבא
אליהם .וראיתם ושש לבכם בנחמת ציון ואסף נדחי ישראל ונפוצות יהודה זה ה  ,קוינו לו.
יראו עינינו וישמח לבנו גם אנו וכל בית ישראל חברים כנפשכם הטהורה ונפש אחיכם
הבאים על החתום פה סרקסטה בחדש חמישי ואחד עשר והוא בשנים העשר לאור עבורו
הוא חדש אב שנת כרחם אב ע״ל בנים ינחם ה  ,עמו עם ממושך ומורט גוי קו קו ומבוסה
למשסה עם נולד אשר עשה ,העם בחר לנחלה לו.
תם ונשלם תל ית
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]42ב[ ים שכלך גדול ורחב גבולות אין בו סוף וסוף יסער אך צוף דבש מימיו .מראש
ועד סוף צוף יצוף אני השכל מדע כרב חובל ישקוט שאון קמיו .שם נהרי חמאה עם נחלי
חכמה הולכים ואיננו מלא מלא לוגמיו .נחלי כמו כף איש בורי מקור משחת כן תארי משחת
חת מפני אימיו .מימי למו מימה מרו ואת נגעו מי ימך מתקו אל חך קצה עריו .אם עב
שחקיך המתיק מדורתם אל שוררי המר עת ערפו שמיו .רב ידך לי רב עלי שכרך רב אך
 58תהלות לאל יתברך .כאן באה הקיבה על ר  ,בנבנשת בן לביא שכבר נדפסה .עי׳ מבוא וד״ע׳  .3היא
השמטה כאן.
]קלב[

אגרון

עברי

מ ס פ ר ד מן ה מ א ה ה ט״ ו

קצרה ידי לתת כדי דמיו .רבו משנאי לא אדע נתן טעם ללזות שפתימו הוא לזמן מומיו.
חמת חמת אפם כי עז יבקע צור בו אבטחה כי לא קפץ באף רחמיו.
על אשה שמת בעלה.
גברת ממלכות שמענוה טובת שכל ידענות יפה כלבנה ראינוה כשמה כן היא או חקרנוה
כן היא ועתה נחלאה ונשברת שק ואפר על בעל נעוריה חוגרת זהרה ואורה בעצם היום הזה
קודרת בהרת לבנה היא .ת״ם .ת״ל.

מפתח
אברהם )ילד כבן עשר( 4 ,6ב
אברהם ,ממשפחת מג׳ אנקאש  6 , 8ב
אברהם בן יצחק בן דון משה אבן שנאז 7,9א
אברהם בן יחיון 8,11ב
אברהם בן מאש׳ וידאל דבשלדון 7 ,10ב
אשתרוק בן דון זכרי אלטבח 19,24ב
בוגפיד 24 ,28ב
בנבנשת בן לביא 40ב41 ,ב
בנליטה )אלמנה( 13 ,18ב

השמות
מרקוש

]חתום

יצחק בי׳ר משה
מקורוגיא 4 ,4א
יצחק ב״ר שלמה מרקוש 23 ,27ב

על

מכתב[

מאיר הכהן 38 ,44ב
מאיר הלוי ב״ר טדרום הלוי מבורגוש 24 ,27א
מאיר ב׳׳ר טדרוס בר חסדאי 35 ,39א
משה )יהודי פורטוגיזי( 14,19ב
משה 39 ,47א
משה ,תושב מורביטה 39 ,46א
משה סרקסניאל 12 ,16א

דון ג׳אקוב פרטאלון 2 ,2א
דוד 45
דוד ב״ר שמואל הלוי)מאפילה( 31,34ב
דוד לוי)מאפילה( 34,38ב

עוזיאל בר חייא 21,26א
עזריה 5 ,4א
עלי בן מכיר 27,30א

זיקרי בן צהל  1 , 1ב
זרחיה בוגפיד 24,28ב

שולאורו)נערה( 13 ,18ב
שלמיאש וידאש די שלינה 34 ,38ב
שלמה )ב״ר פלוני( 33 ,36א
שלמה ב׳׳ר שלמה חזן 24 ,27א
שלמיה בר משלם 38 ,43א
שמואל בונפוש 39 ,47ב
שמואל בירפת 16 ,21א
שמואל בלאם 29 ,32א
שמואל בן אברהם האורג 5 ,7ב
שמואל ב״ר משה )מולאדוליד( 20 ,25א
שמואל ב״ר שלמה הלוי 28 ,31א
שמואל הלוי 32 ,35א
שמואל חביב ,המכונה אלואריניו 3 ,3א
שמואל ב״ר יעקב הצרפתי 23 ,27ב
שם טוב בן ר׳ עזריאל 4 ,5ב
שמעון ב״ר זרחיה אדיק 13 ,17א

חסדאי קרשקש 39 38 28 16 ,15
יהודה 10 ,13א
יהודה 10 ,14א
יהודה ב״ר יוסף 9,12א
יום טוב 5 ,6א
יום טוב לוי 17 ,22ב
יוסף ב״ר אלעזר בן אברהם 11,15ב
יוסף ב״ר יצחק שוקראן 15 ,20ב
יעקב ב״ר יהודה זלה״ה ולליב [ות הוא אשתרוק
בן דון זכרי אלטבח 19,24ב
יצחק )מפורטוגל( 39,48ב
יצחק אוילי  16 ,21א

]קלג[

חיים

בי יבאר ט

מפתח

המקומות
מונטאלבן 9 ,12ב
מורביטרה ,מורביטה 16 ,21א 39 ,46א
מורסא ,מורסיאה 3 ,4ב 7 ,9א

31 ,34ב 34 ,38ב
איפילי=).
אלמוגייה די דונה גודיגה 21,26ב
אלקגים 41ב
ארגון 31,34ב 34 ,37א 38 ,43א

נבארה )מלכות( 15 ,19א 27 ,30א
בורגוש 23 ,27ב
ביל פויג דאגגלילא 11,15ב
ברבשתרה )33 ,36 (1^1^811:0א
ברצלונה 1,1א 24 ,28ב

סרקסטה )0רגוסה(25—22 20—15 12—10 8—5
48 43 41 39—34 32—29
פורטו ]איל פוארטו[)פורטוגל( 1,1א
פורטוגל 1,1א 3 ,3א 14 ,19ב 16,21א

גיבראלטאר 1,1א

ואדלחיגיארה )גואדלאחרה( 7 ,10ב
ואלינסיא  16,21א
ולאדוליד ,וליאדוליד 20 ,25א

קאשטילייא ,קאסטיליה 7 ,9א
32 ,35ב 41ב
קורונייא 4 ,4א
קטלונייא 7 ,10ב
קלעתאיוב 41ב
קעלת )ליד סרגוסה( 15 ,20ב
קשטליון דאמפוריאש 7 ,10ב

לסבואה ,ליסבון ,לישבון ,לישבוגה 3,3א 14,19ב

שוריאה ,סוריאה 41ב

מגאליון 17 ,22ב

תודילה 27 ,30א

דרוקא 41ב

טליטולה 23 ,27א

מפתח

האגרות לפי

ס״ג—  ,22 ,13 1303יום ב׳ בסדר ,חודש שבט 32
ס״ו — 31 ? 1306
ס״ז — 24 1307
ע״ד — 26 1314
ע״ח — 10 7 1318
פ״ו או קט״ז —  1326או 1 1356
ק״ח — 5 1348
קכ״ח— 25 1368
קנ״ו — 30 15 1396
קס״א— 36 1401
קס״ב— ) 1402ט״ו באייר( 38
קס״ג —20 1403

סדר

7 ,10ב

8 ,10א

הזמנים

קס״ו — 35 34 28 23 1406
קס״ח — 6 1408
ק״ע — 27 19 12 1410
קע״ב—  1412קינה על מות בנבנשת בן לביא 41ב
קע״ב— 41 1412ב
קפ״ד — 3 2 1424
קצ״ה— 17 1435
ר״ ב ־— 48 1442
רי״א — 4 1451
בלא תאריך 33 31 21 18 15 11 8
בלא תאריך ,אבל לאחר קנ״א — 39 37 16 9 1391

]קלד[

אוריאל

עלילות־דם

הד

ב ת ו ר כ י ה ב מ א ו ת הט״ו והט״ז

למן המאה הי״ב היו עלילות־דם שכיחות ותדירות בארצות הנצרות .באימפריה העות׳מאנית־
המוסלמית לא נרדפו היהודים על דתם וכמעט שלא נשמעו עלילות כאלה .אך בעקבות
עלילות־הדם בדמשק וברודום בשנת ת״ר ) (1840הואשמו פעמים רבות יהודי קושטא
וקהילות אחרות ברצח או בנסיון לרצוח בני דת אחרת )יוונים־אורתודוכסים ,ארמנים
או מוסלמים( ,כדי לאפות בדמם מצות לפסח המעלילים היו בדרך כלל נוצרים ,ולא מעט
עזר להסתתם ספרו הידוע לשמצה של הנזיר היווני־אורתודוכסי שקרא לעצמו ניאופיטוס.
לדבריו ,הוא עצמו היה ,לפני התנצרותו ,רב ועל־כן נהירים לו כל דיני ישראל .הספר נדפס
לראשונה ברומנית בשנת  ,1803וחמש־עשרה שנה אחרי־כן ,בשנת  ,1818הופיעה מהדורה
ביוונית מודרנית; הוא תורגם גם לשפות מערביות שונות  . 2שורה ארוכה של האשמות
כבדות מעלה הנזיר נגד היהודים ומבקש להוכיח שהם משתמשים בדם נוצרי לצורך דתם.
ידוע שלספרו היתד ,השפעה רבה על היוונים בקושטא .3
על עלילות־דם בתורכיה לפני המאה הי״ט נשתמרו רק ידיעות בודדות ,במקורות עבריים
ואירופיים .הידיעה על פרשת איזמיר במחצית השניה של המאה הי״ח  ,4עדותו של המזרחן
5
הצרפתי גאלאנד על עלילת־הדם בקושטא בשנת ) 1672בתקופת הימים הנוראים ,ולא פסח(
6
והסיפור בערבית־יד״ודית על מעשה שהיה בראשית אותה מאה בבירת האימפריה ,
מהימנותם מפוקפקת .מכל עלילות־הדם בתורכיה ידועה עלילת אמאסיה )וטוקאט( באמצע
המאה הט״ז ,שעליה ידובר להלן.

א
במאמר זה תפורסמנה שלוש תעודות תורכיות רשמיות על מאורעות כאלה ויש בכך משום
חידוש ,שכן על עלילות־דם לא הגיעו אלינו עד כה ידיעות ממקורות תורכיים.
שתי התעודות הראשונות נעתקו ב״מהמה דפתיי״״ הפנקסים שבהם היו מעתיקים
פרמאנים ופקודות אחרות שנשלחו לפקידים בכל רחבי האימפריה העות׳מאנית .רובם של
M. Franco, Essai sur l'histoire des Israélites de l'Empire Ottoman, Paris, 1897, 1
pp. 220—233; A. Galanté, Histoire des Juifs d'Anatolie, II, Istanbul, 1939, passim
); id., Histoire des Juifs d'Istanbul, II, Istanbul, 1942, pp. 125—135.כעשרים עלילות(
E. g-, Jab (pseud.), Le sang chrétien dans les rites de la synagogue moderne, Paris— 2
 .Reims, s. a.התרגום האיטלקי)באותו שם( נדפס בשנת  1883בפראטו בטוסקאנה.
R. Walsh, Narrative of a Journey from Constantinople to England, London, 1829, 3
pp. 12—14; id., A Residence at Constantinople, London, 1836, II,pp. 533—536.
4
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)עם קטעים מתורגמים מהספר(.
des Juifs d'Anatolie, I, Istanbul, 1937, pp. 55—56.
Galland pendant son séjour à Constantinople
(1672—1673), ed.

.A. Galanté, Histoire

.Schefer, Paris, 1881, I, 219
17 (1888), 6
.pp. 48—51

des Études Juives,

Journal d'Antoine

David de Gunzbourg, "Un Siddour du Yémen", Revue
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פנקסים חשובים אלה שמורים היום בארכיון הממלכתי התורכי בקושטא ז  .שתי התעודות
נמצאות בכרך  ,69שהוא מן השנים  1001—1000להגירה ) .(1593—1592הראשונה )מס׳ (584
בלתי שלמה ונכתבה בחפזון)אין בטכסט כמעט אף נקודה דיאקריטית אחת!(  . 8וזה לשונה!
תעודה א
>& f^jjxf

^ נ » òVji

לשופט ברוסה פקודה לאמור:
שלחת מכתב והעתקה מתוך פנקס ]בית

^

1

...

9

^J
״?עע! > ^  ù״ !
*u-Mi
*^jji
^
 ÙUו ^ ^ J f j ^ T <*jj\ gì
JGJ

המשפט[ ]ובו הודעת[:
אחדים מבני העדה היהודית בברוסה
11
הביאו לביתם בעורמה אדם בשם מ״רזא
בן חסין ,קשרוהו לעמוד והקיזו משוקו דם
מלוא שני אגנות .בשעה שהם נכנסו לפנים
ביתם  , 12נחלץ האיש הנזכר .לאחר שבא
לבית המשפט והצהיר בענין הנזכר ,נשלח
איש אחד למקום המעשה ונחקר הדבר.
יוסף בן אברהם ,יוסף ב ן  , . . .דוד ב ן , . . .
13
יוסף בן משה ,יצחק איש קרה־חצאר

^Vז

וקדה־...מבני העדה הנזכרת וקבוצת.14 ...

^(!) ^ u J
׳ ^ ^ *ìjuJJI־• ^ע־*״
י^
{1
?b jpWjji^... 4
)!(
•Jj ^ ^ 4, j ^ i j z ) ... J j ajjbj
jj juj
*Jju
*(

(2

»>'״(?

10

התעודה השניה )מס׳  (585כתובה מתחת לתעודה הנ״ל .בהערה שמעל לטכסט נאמר
שבמהדורה זו נכתב הפרמאן ״לפי ]פקודה ב[כתב ידו של הסולטאן  . 15בראשונה נכתב
16
]הפרמאן[ באישורו)?( של כבוד ה]ראיס[ אפנדי ? אחר־כך הואיל לתקן ]אותו[ בצורה ז ו ;
ביום  13ג׳ומאדא הראשונה שנת  26) 1000בפברואר (1592״ .לפי הערה נוספת ״נשמר כתב
האישור ]של השופט[  17אצל כבוד ה]ראי [0אפנדי״.
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17

U. Heyd, Ottoman
על פנקסים אלה ,תוכנם וסידורם ,וכן על צורת הפרמאנים והכנתם עיין
31—3
..Documents
on Palestine 1552—1615, Oxford, I960, pp
בנוסח הניתן כאן נוספו נקודות בכל מקום שלא היה ספק בהן .לעומת זה הושמטו ,מסיבות טכניות,
הדגשים )״שדה״( בכל הטכסטים התורכיים.
בפנקסים אלה )״סניל״( נרשמו כל הענינים שהובאו בפני השופט השרעי)קאדי(.
השם העתיק של העיר; היום בורסה בפי התורכים.
תואר ושם פרסי זה לא היה שכיח בין התורכים .ושמא היה האיש פרסי? כידוע שימשה ברוסה מרכז
מסחר ותעשיה של משי ,שחלק ממנו הובא מצפון פרס )"Encycl. of Islam, N. E., s. v. "Bursa}.
אם היה שיעי ,אפשר אולי להבין מדוע אין דתו נזכרת בתעודה.
או ״בתיהם״.
שם עיירות אחדות באנטוליה.
כאן נפסק הטכסט.
נראה שזהו פירוש ההערה ״בא ח׳ט המאיון״ כאן ,ואין משמעותו הוספת מלים אחדות בכתב ידו של
הסולטאן על הפרמאן בצורתו הסופית)ר׳  ,Heydעמי .(18—15
ראש לשכת הדיואן הקיסרי ,שבה נכתבו הפרמאנים.
ץןג׳ת״ .הכוונה ,כנראה ,לכתב שהועתק מפנקס בית המשפט של ברוסה ובו פרטי העלילה.
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מקום ריק )השווה  ,Heydעמי .(10

למושל ברוסה ולשופטה פקודה לאמור!
לסף שערי רב האושר שלחתם מכתב
והעתקה מתוך פנקס ]בית המשפט[ והודעתם
]את הדברים האלה[:
18
]אחדים מ[תושבי ברוסה השמורה
הביאו ]לפני השופט[ איש בשם מירזא בן
חסין והגישו תביעה משפטית בטענם
ששמונה יהודים מבני העדה היהודית
הביאו לביתם בעורמה את מירזא הנזכר,
קשרוהו לעמוד ,חתכו ]את בשר[ שוקיו
ולקחו מדמו מלוא שגי אגנות ,ושלאחר מכן
נחלץ האיש ]מידיהם[ .יהודים אחדים
אישרו את טענותיהם .היהודים הנזכרים
נתפשו ונכלאו.
לכן צוויתי לשלוח את שמונה היהודים
הנזכרים לאי רודוס .19
פקדתי שבהגיע ]פרמאן זה לידיכם[ תנ-
הגו על־פי פקודתי ללא דחיה ,תשלחו על-
פי פקודתי את שמונה היהודים הנזכרים
לאי רודוס עם )במשמר( הצ׳אווש 20שלי
המגיע ]לברוסה עם פרמאן זה[ ,תקבלו
ממושלו ]של האי[ כתב המאשר שנמסרו
]היהודים לידיו[ ותכתבו ותודיעו ש]הור־
אות[ הפרמאן הנעלה שלי בוצעו.

התעודה השלישית הגיעה לידינו ,בשני נוסחאות ,בכתב־ יד המוזיאון הבריטי ,Or. 9503
שכנראה נכתב במאה הי״ז .זהו קובץ של העתקי תעודות עות׳מאניות רשמיות ,רובן מתקופת
סולימאן המחוקק באמצע המאה הט״ז ומיעוטן מתקופה שלאחריו .הנוסח הראשון )דפים

 18תואר לעיר השובה או למחוז בארצות האיסלאם.
 19יתכן שזו היתה הגלייה בלבד .אך לא מן הנמנע שנידונו לעבודת פרך כחותרים במשוטי ספינות;
רודוס היתה באותם הימים בסיס חשוב לצי העותימאני .ידוע שעונש זה הוטל על פושעים מבני מחוז
ברוסה ,וביניהם יהודים ,שנשלחו במאה הט״ז לרודוס ולבסיסים ימיים אחרים )עיין H.T. Daghoglu,
.
{
6
3,24.O
20
שציאווש נצטווה להגלות יהודים מצפת לקפריסין)עיין from
.{the Turkish Archives, Jerusalem, 1952, pp. 33—34
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B. Lewis, Notes and Documents
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277א—278ב( הוא פקודה כללית של הסולטאן )״נישאן הומאיוך( ,והשני )דפים 278ב—
280א( הוא פרמאן לשופט קושטא שנכתב על־יסוד הפקודה הנ״ל .ה״נישאך הועתק
בשיבושים הרבה ולכן יפורסם כאן הנוסח השני ובהערות יובאו שינויי־נוסח חשובים מתוך
ה״נישאך.
תעודה ג
י^'^

^־^ ^1
^

^ ^
^

לשופט קושטא פקודה לאמור:
כפי שציווה אלוהים רבון העולמים בספר
21

^ ^ ^ ׳^,431

^
י ^ ^

הברור בנוגע ליהודים ולנוצרים שהם
בני־חסות ,שמירתם ונטירתם והגנת חייהם
ורכושם שומות תמיד על כלל המוסלמים!
יתר על כן ,הן מוטלות בהכרח על כל מלכי
האיסלאם והמושלים  22הנכבדים .על־כן,
מתוך שחובתי לכוון את מעשי המכובדים
ברוח דתית נחוץ וחשוב ביותר הוא שבהת-
אם לדרישת השריעה  * 3הקדושה ,בימי
שלטוני הקיסרי ובתקופת ח׳ליפותי המבו-
רכת יחיה כל אחד מבני העדות האלה
המעלות לי מם בשלווה וברווחה ויעסוק
בעבודתו ובפרנסתו ,שאיש לא ימנעם ולא
צ^JJLaJג0A
ברכושם ובנפשם
יורשה לאיש לפגוע
בסתירה לפקודת האל ולשריעה של כבוד
הנביא . 24

^

^ ־ ״ ״ 414,1
ו^״ן *[*־ין

ל
4

^ע׳־* ^-ל-ע^

ט

1

ג

<

^ע

^aXJJ

ז.

.

'

.

4

 41־־^־ ^^!ע״ן »״01131.
JJ

411

^ 41! » 4 :
) ^ ^ כ ^

^

״3״^/

ג4

 (5צריך להיות
 (6צריך להיות
21
22
23
24
25
26

גג^

וכן בתקופה המפוארת של גדול אבותי,
הגאזי  25הסולטאן מחמד ח׳אן המנוח , 26
יאיר אלוהים יתעלה את קברו ,קשרו כמה
אנשים קשר וייחסו לעדה היהודית דברים
שלא היו ולא נבראו מתוך תאוות בצע
בלבד ,טפלו שקר והוציאו עליה לעז.
טענו — מי כתובע ומי כעד — שהם
)היהודים( תפשו איש מבני האיסלאם בשם

1&1ג4

כ^^

^
ל ^
)וכך בנישאן(

כינוי לקוראן.
^ פירושו לעתים השלטונות ,כלומר המושלים והשופטים גם יחד.
המונח
החוק הדתי של האיסלאם.
מוחמד.
תואר הניתן למצביא מוסלמי שזכה לנצחון גדול במלחמת־קודש.
מחמד השני ,כובש קושטא ,שמת בשנת .1481
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ג^ 1*141
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27

)
 (9נישאן01*1* :

7

4

מחמד ותוך השפלת הדת הגלויה הרגוהו
ב ם ת ר  ,ה ק י ז ו א ת ד מ ו  ,אפו * 2בו לחם
ואכלוהו .הידיעה שהם )המעלילים( קמו
לעשות מעשי רשע ותוקפנות כאלה הגיעה
לאזני כבוד ]הסולטאן[ המנוח הנזכר לעיל,
אלוהים יתעלה ינהג עמו בחסד .על־פי
פקודתו הקיסרית נחקר הענין הנזכר בכל
הדייקנות והקפדנות ,ואז נתגלה לסולטאן
שאין כל יסוד לעגין הנזכר ושאינו אלא
בדותה ודיבה .ברוב חסד העניק ]ליהודים[
פקודה נעלה ,שבה נאמר  1אם ]להבא[ ית־
ערב מישהו ויחרחר ריב בטענה שהיהודים
היושבים בממלכתו»־ השמורה הרגו ,כאמור
לעיל ,מוסלם ,אפו  28לחם בדמו ואכלוהו,
אל יישבו בדין בענין זה המושלים
והשופטים אלא יישלחו התובע והנתבע
והעדים — יהיו אשר יהיו — לחצרי
הנעלה ] , 30שם[ ייערך משפט צדק בפני
הוזירים המרוממים והשרים הנכבדים
ושופטי צבאות האיסלאם  . 31אם יציגו
]אנשים[ פרמאנים בדבר עריכת משפטים
אלה במקומות אחרים ,יימנע ויידחה ]הדבר[.
אלה המשמשים שופטים  22באותו זמן
יעבירו ]את המשפט[ לשער האושר .32
אחרי־כן ,בתקופה המבורכת 33של סבי34
הנישא ,הגאזי הסולטאן סולימאן המנוח ,35
עליו ברכת האל יתעלה ,רחמיו ומחילתו ,33

4; 11-4 :
<^)1

<10נישאן01» :

27
28
29
30
31
32
33
34
35

כינוי לאיסלאם.
תרגום מילולי :״גרמו לכך שיאפו״ ,״הטילו)על מישהו( לאפות״.
כלומר ״בממלכתי״.
בנוסח הנישאן :״לדיואן הקיסרי״.
הכוונה לקאדי־עסכרים)קאז־עסכרים( ,השופטים העליונים ,שהיו חברי הדיואן הקיסרי.
בנוסח הנישאן :״לסף האושר״ .שני המונחים כאן הם כינויים לחצר הסולטאן ולא ,כבמקומות אחרים,
כינויים לקושטא הבירה )עיין להלן בפרמאן זה(.
כך בנוסח הנישאן.
ביתר דיוק ״אבי סבי״.
סולימאן המחוקק )המפואר( ,שמלך בשנים .1566—1520
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הד
הגיע לאזני הסולטאן שתוקפים את העדה
הנזכרת ,בצורה הנזכרת לעיל .כיוון
שנודע  36לסולטאן ש]עלילות אלו[ לא עלו
בקנה אחד עם העובדות ,ניתן ,בהתאם לצוו
הסולטאן בכתב ידו ועל־פי פקודתו הנער-
צה ז , 3פרמאן שלו ]שבו נאמר![
היות ובני העדה הנזכרת מעלים לי מס,
אין הסכמתי הנעלה ניתנת לכך שיעשו להם
עוול או יתקפו אותם באיזו צורה שהיא.
בהתאם לפרמאן הקודם יידון דבר זה
בדיואן הקיסרי שלי ואל יידון ,שלא כפקו-
דתי ,במקום אחר ,ואל תרשו ]כל[ התערבות
ותוקפנות .ייענשו אלה אשר לא יישמעו
לפרמאן הנעלה שלי ואשר יישבו בדין,
יתערבו ויתקפו ]את היהודים[ בצורה ההיא.
מעתה אל יורשה ]לאיש לנהוג[ שלא כפקו־
דתי .אם להבא ישיג מישהו פרמאן ]המצווה
לנהוג[ יבניגוד לה ויחרחר ריב  ,38יושם
]פרמאז כזה[ בתוך נרתיק ,ייחתם ויישלח
לסף שערי רב האושר .ופרמאן נעלה זה לא
יוחלף ולא ישונה .כל מי שישתדל לבטל
]אותו[ ולתקוף ]את היהודים[ ייחשב בעיני
המלך הנצחי  39לפושע וחוטא וישמש״נא
מטרה לקללה ומקור לייסורים בעולם הזה
ובעולם הבא .כך נאמר בפקודה הקיסרית
ובפרמאנים לשלטונות  22הממלכה השמורה
שהוא )הסולטאן סולימאן המחוקק( נתן
בחסדו בעשור האחרון של חודש מוחרם
שנת  27) 961בדצמבר  5-1553בינואר
.(1554
עד לתקופה המפוארת של כבוד אבי

 36או ״שהיה ידוע״.
 37המקור התורכי מוסיף ״אשר יצאו״.
 38בנוסח הנישאן :״אם יציגו פרמאן כזה ]שהשיגו[ באיזו דרך שהיא ושלפיו ייערך המשפט במקום אחר,
יילקח ]פרמאן זה[ מידיהם״.
 39כינוי לאלוהים.
] קמב I

עלילות־דם
oùjlé.

Ojjjl

J±J» A^J

olTjl ftJbU

ב ת ו ר כ י ה ב מ א ו ת ה ט״ ו ו ה ט ״ ז

Xju

^UlJ^j

•oOTUàS CoJ u-JjJjl -Li

dJLjl 4L! J l i j

^  jjfcx;I JTIjג ^
״ע^־י

^U^-l
"JuS

^ ׳ù-
^•^J

j* ^Aj

ùjjJi

' c^Lht־><

המהולל  ,40יאיר אלוהים את קברו ,חידש
ואישר כל אחד מאבותי הנכבדים  41את
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פקדתי שבהגיע ]פרמאן זה לידיך[ תשקוד
על ענין זה כדבעי .אם יגישו תביעה מש-
פטית נגד היהודים היושבים באיזור שי־
פוטך ויחרחרו ריב בטענה שהרגו אדם ,אפו
לחם בדמו ואכלוהו ,אל תשב אתה מעתה
בדין בהתאם ]לאיסור[ הפרמאן הקודם,
]אלא[ תשלח את התובע ואת הנתבע ואת
העדים — יהיו אשר יהיו — לדיואן
הקיסרי שלי ,כדי שיידון ]הדבר[ לפי
השריעה בפני הוזירים המרוממים ושופטי־
הצבא שלי  44וייחרץ דין צדק .כך ,אם יציגו
פרמאנים ]שהוצאו[ בתאריך מוקדם ו)או(
מאוחר ושלפיהם ייערך המשפט בפניך ו)או(
במקום אחר ,תקח ]פרמאנים כאלה מידי
המציגים אותם[ ,תשים אותם בתוך נרתיק,
תחתמהו ותשלחהו לסף שערי רב האושר.
תנהג על־פי פקודתי זו ותיזהר מערוך
משפט בשום מקום מחוץ לדיואן הקיסרי
שלי ,ואל תרשה לאיש לנהוג שלא כפרמאן

הסולטאן מוראד השלישי ,שמלך בשנים .1595—1574
בנוסח הנישאן :״סבי הסולטאן סלים חיאן )סלים השני ,שמלך בשנים  (1574—1566והסולטאן מוראד
חיאן)מוראד השלישי( ,ינעמו להם רגבי עפרם״.
בנוסח הנישאן :״בשריפה ]שפרצה[ בימי אבי המהולל השליט ,ינעמו רגבי עפרו״ ,כלומר מוראד
השלישי .יתכן שהכוונה לשריפה הגדולה בשנת  ,1588בה עלו באש כמה שכונות יהודיות של קושטא
 ,קושטא  ,1281עמי .(556
)עי׳ ־ > £
בודאי ב״מהמה דפתרי״)עי  ,לעיל ,הערה .(7
עי׳ לעיל ,הערה .31

נקמג[
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הנעלה שלי  .45את אלה שיסרבו להישמע ויתקפו ]את היהודים[ תרשום ותודיע ]עליהם[.
ולאחר שתעיין כפקודתי הנעלה הזאת ויוודע תוכנה הנעלה׳ תרשום ]את נוסחה[ בפנקס
השמור ] .46אחר־כך[ תשאיר אותה שוב בידי העדה הנזכרת ז , 4כדי שהמושלים והשופטים
שיבואו אחריך ינהגו על־פיה ולא ירשו ]לנהוג[ בניגוד לה .תדע זאת ותסמוך על הסימן
הנעלה  .48נכתב בעשור האמצעי של חודש רמדאן המבורך שנת אלף ועשר ) 14—5במרס
.*9 (1602

ב
שלושה חלקים בתעודה זו :קיצור פרמאן של מחמד השני ,תמצית פרמאן של סולימאן
המחוקק ופרמאן של מחמד השלישי .מן הראשון אנו למדים כמה דברים .רוזאניס סבר 50
שבימי הסולטאן סולימאן המחוקק ,באמצע המאה הט״ז ,״נודעה בפעם הראשונה בתוגרמה
העלילה הנוראה ,עלילת הדם״ ,באמאסיה .ועתה אנו יודעים שכבר במאה הט״ו היתד!
עלילת־דם ,ואף זאת שהנרצח היה מוסלם ולא נוצרי.
בפרמאן של הסולטאן סולימאן לא נזכר מאורע מסויים והיכן היה ,אלא ששוב טפלו על
היהודים עלילה .מה שסתום בתעודה זו מפורש במקורות עבריים  .51עלילת־דם קשה העלילו
על היהודים בימי סולטאן זה באמאסיה .המעלילים לא היו מוסלמים אלא נוצרים :המקורות
העבריים מציינים ״עמלקים״ — כינוי לארמנים  , 52״יוונים״ ,או ״ערלים״ .כולם )מלבד
ר׳ גדליה אבן יחייא( מוסרים שמשה המון ,רופאו הפרטי של סולימאן המחוקק ,הצליח
לקבל פקודה מהסולטאן ,האוסרת על השופטים לשבת בדין ומצווה שעלילות כאלה תובאנה
 45בתוספת נאמר :״אם יערכו משפט במקום אחר ,לא יהיה תוקף לפסק דינם .מבלי שיחזור ויידון ]הדבר[
בשערי רב האושר ,אל יתערב ואל יתקוף ]אותם[ איש ואל יורשה לאיש לעשות כדבר הזה״.
 46פנקס בית המשפט )עי  ,הערה .(9
 47על נוהג זה עי׳  ,Heydעמי .21
 48הטוגרא ,הוא שמו של הסולטאן המצוייר בצורה מסוגננת בראש כל פרמאן.
 49אף הנישאן נכתב בתאריך זה.
 50שלמה רוזאניס ,קורות היהודים בתורקיה ובארצות הקדם ,חלק שני ,סופיה תרצ״ז—תרצ״ח ,עמי
.56—55
 51שבט יהודה לר׳ שלמה אבן וירגא ,מהדורה ראשונה] ,דף נז , p ,על שנת הדפסתו עי׳ להלן; מהדורת
וויענער ,הנובר תרט״ו ,עמ  ;111 ,מהדורת שוחט־בער ,ירושלים תש״ז ,עמ  ,קמד?
עמק הבכא לר׳ יוסף הכהן ,הוצאת לטריס ,ווינה תרי״ב ,עמי  .105המאורע נמצא בכ״י אלמאנצי ,הוא
המהדורה השניה של הספר ,שבה הוסיף ורשם המחבר מאורעות עד שנת ) 1575עי J. Sée, La ,
,vallée des pleurs, Paris, 1881, p.VII; M.Wiener, Emek habacha, Leipzig, 1858

;)xii

p.

שלשלת הקבלה לר  ,גדליה אבן יחייא ,זאלקווא תקס״ד ,דף צה ,ב;
דברי יוסף ל ד יוסף סמברי ,פרק קלד )כ״י כי״ח בפרים ,ותצלומו בבית הספרים הלאומי בירושלים,
מס׳  ,111דף 91א(; קטע זה פורסם ב׳׳לקוטים״ שהוציא ברלינר ,ברלין תרנ״ו ,עמי  58וכן ב״סדר
החכמים וקורות הימים״ של נויבאור ,אוכספורד תרמ״ח ,עמי .147
 52רוזאניס ,שם ,עמי .285 ,55
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למשפט לפגי ״שער המלך  . 53,,אולם בענין מקום העלילה וזמנה המקורות חלוקים .אבן
וירגא ואבן יחייא כותבים בעיר מאצייא )מאסייא ,מציאה( ,היא אמאסיה באסיה הקטנה.
ואילו יוסף הכהן מעביר את המאורע ל״ארץ יוון״  . 54ברם ,כבר העיר רוזאנים  55שאין
לקבל את עדותו של ר  ,יוסף הכהן שישב באיטליה ,ונראים דבריו של יוסף אבן וירגא ,שחי
באדריאנופול ועמד בקשרים עם משה המון עצמו .56
אימתי העלילו על יהודי אמאסיה עלילת־דם ? סמברי אינו מזכיר זמן .ב״שבט יהודה״
כותב יוסף אבן וירגא שהמאורע היה ״בזמננו״ .אבן יחייא — שאינו מדייק בכל מקום — 57
כותב שנת ר״צ ) .(1530—1529סיפור העלילה בס׳ עמק הבכא פותח במלים ״בימים
ההם״ ,ומקומו בין פרשת השריפה הגדולה בשאלוניקי בשנת ש״ה ) 58 (1545ובין מעשה
שהיה בשנת  .1547ואולם ספק ,אם סדר הזמנים נשמר בספר זה  . 59אף־על־פי־כן נתקבלה
שגת  1545בחיבורים רבים
על הפרמאן ,שמשה המון קיבל מהסולטאן סולימאן ,אין ידיעות מפורטות .רוזאניס כותב
ש״הפירמאן הזה נאבד בארך הימים ,ובגנזי המלכות הנודעים עד היום הזה לא נודעו
עקבותיו ,גם במקורות התוגרמים והלועזים אין כל זכר לענין הזה״  .61הפרמאן המקורי לא
נתגלה עד היום ,אך תמציתו הרשמית נמצאת כנראה בתעודה המתפרסמת כאן .מן המצויות
הוא בפרמאנים עות׳מאניים שמובא בהם קיצור דברי פקודות קודמות מלה במלה  . 62אף יש
מקום להניח שבתעודה שלפנינו משוקעים חלקים עיקריים של הפרמאן האבוד ,אף־על־פי
שלא נזכר בו שם העיר אמאסיה .תכנו זהה בעיקרו עם דברי המקורות העבריים על פקודת
53

54

55
56
57
58
59

60
61
62

ולא לפגי זזמלך )הסולטאן( עצמו ,כפי שנאמר בטעות בספרים רבים )למשל  ,Graetzכרך תשיעי,
לייפציג  ,1891עמי  ;318דובנוב ,כרך ששי ,ת״א תרצ״ד ,עמ  ;7 ,ועוד( .הסולטאן העות׳מאני לא ישב
בדין במאה הט״ז.
בשולי טופס מודפס של ״דברי הימים״ לר׳ יוסף הכהן נמצאו תוספות רבות שנכתבו ,לפי דעת לאב
) ,(REJ, 10 (1885), p. 248בידי המחבר .רובן זהות כמעט עם הקטעים המקבילים ב״עמק הבכא״.
אך בסיפור העלילה ,שבה אנו דגים ,נאמר כאן :״איש יוני)במקום ״איש עני״ בספר עמק הבכא( היה
במאציא העיר אשר בארץ יון״ )עי׳ לאב ,שם ,עמי .(249
חלק שני ,עמי .285
עי׳ שבט יהודה ,מהדורת וויענער ,עמי .53 ,33
.M. Steinschneider, Geschichtsliteratur
der Juden, Frankfurt, 1905, p. 109
עיין גם ספרו של אושקי)ע י  /להלן( ,דפי 208א—209א; ס  ,שלשלת הקבלה ,דף צו ,א? ום׳ דברי הימים
למלכי צרפת וכוי לר׳ יוסף הכהן ,דפוס ראשון)אידלקינד( ,דף רצא ,א.
רוזאניס )חלק שני ,עמי  (284טעה בחשבו שמכתבו של ר׳ יוסף הכהן ,ששלח לאחיו בשאלוניקי
באוגוסט  1544ושבו ביקש ממנו ידיעות על מעשה של רדיפת יהודים)RE], 16 (1888), pp;. 44—45
עי׳ גם עמי  ,(39נוגע לעלילת הדם באמאסיה .רוזאנים הלך שולל אחרי ביאורו של לאב )שם,
עמ  ,45 ,הע׳ .(1
um"),318העי  ;1דובנוב ,כרך ששי ,עמי Encycl. ;17
 ,Graetzכרך תשיעי ,עמי 1545") 317
 "judaica, s. v. "Amasiaהאנציקלופדיה העברית ,ערך ״אמסיה״; יעוד.
רוזאנים ,חלק שני ,עמי  .285עי׳ גם הערת שד״ל בס׳ עמק הבכא ,מהדורת לטרים ,עמי ;106
.A. Galanté, Turcs et Juifs, Stamboul, 1932, p. 17
^LF
״ג^ לעומת י־^י
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סולימאן לאחר מעשה אמאסיה .סמברי אף מציין שלפי פקודה זו ״לא ישמע ]משפט עלילת־
דם[ לפני כל שר ושופט״ ,היינו לפני המושלים והקאדים ,כפי שהיה נהוג בענינים פליליים.
אין להניח שפקודת סולימאן משנת  ,1554—1553הנזכרת בתעודתנו ,היא פרמאן שני
שניתן להגן על היהודים מעלילות־־דם ,בשעה שקודם לכן ,בשנת  ,1545כבר ניתן פרמאן
אחד בענין עלילת אמאסיה .שני פרמאנים כאלה לא הוצאו בימי מלכותו של סולטאן אחד
ותוך זמן קצר של כשמונה שנים ן ואם כן ,היו מזכירים בפרמאן השני את שלפניו .פקודת
סולימאן המובאת בתעודתנו מתיחסת ,איפוא ,בודאי לפרשת אמאסיה ,ועלילת־דם זו אירעה
כנראה סמוך לפסח שנת שי״ג).(1553
התערבותו של הסולטאן בענין שקרה בעיר רחוקה באנטוליה מוסברת בכך שאמאסיה
היתה במאה הט״ז מרכז צבאי ,מינהלי ותרבותי חשוב  .63בשנת  1555—1554עשה הסולטאן
סולימאן כשמונה חודשים בעיר זו ,וכאן נחתם חוזה השלום הידוע עם הפרסים בשנת .1555
הנסיך מוצטפא ,בנו בכורו ויורש העצר של הסולטאן ,שימש שנים רבות סנג׳אק־ביי)מושל
מחוז( של אמאסיה• בסתיו  1553הצטרף בראש חייליו לצבא אביו הסולטאן ,שהיה באותם
הימים בדרכו לחזית הפרסית .סולימאן חשד בו ,שמתכוון הוא לתפוש את השלטון ובששה
באוקטובר של אותה שנה ציווה להורגו .64
על יחסו של נסיך זה ליהודים נמצאת ידיעה מעניינת ביומנו של הנוסע הגרמני דרנשוואם,
שביקר בתורכיה בשנים  .1555—1553הוא כותב! ״כשעמד •מוצטפא ,בן הסולטאן ,לעלות
על כסא הסולטאנות ,היה בדעתו ,לפי השמועה ,להרוג את כל היהודים בכל ארץ תורכיה.
כך סיפרו הבריות בקושטא וגם באמאסיה .משום כך היה סופו כסופו של המן ,יריבו של
מרדכי״  .65גם אם נתעלם מן הגוזמה שבדברים אלה ,נמצא למדים שהנסיך מוצטפא נחשב
לשונא ישראל ושהיהודים שמחו על מותו הפתאומי .ואכן ,לא עברו שלושה חודשים מיום
הוצאתו להורג וכבר ניתן פרמאן זה להגנת היהודים .כלום אין אלה פשר דבריו של ר׳ יוסף
אבן וירגא ,שהקדים לפרשת אמאסיה :״ ...אם אומר גזרת מאצייא דרך פרט ועל ידי מי
וסופו שמא ישמע חוצה ויאמרו שאנו שמחים וכר .לכן דרך כלל וסתם אומר המפורסם״ .66
מסתבר שאבן וירגא ,שפירסם את ספרו בארץ מוסלמית ,לא חשש לספר זאת מפחד הנוצרים.
שמא היו מעורבים בפרשה זו הנסיך מוצטפא ואנשיו ,ועליכן גילה טפח וכיסה טפחיים ? 67
רמז יחיד במקורות העבריים ליחסו העויין של מוצטפא ליהודים מוצא אני בדבריו של

,^JÜI
 63עי׳
2. Ausg., II, Pesth, 1834, 64
.pp. 229—230
Fr. Babinger, Hans Dernschwam's
Tagebuch
einer Reise nach Konstantino pel 65
 .הנני מודה לחברי ד״ר ג׳ בר
1
1
7.un
על שהואיל לבדוק ספר זה שאינו נמצא בירושלים.
 66משפט זה חסר במהדורה השניה של שבט יהודה שנדפסה כנראה בסביוניטה ,כלומר מחוץ לגבולות
X—ix).
האימפריה העות׳מאנית )עי׳ מבוא למהדורת וויענער ,עמי
 67סופרים יהודיים בתורכיה הסתירו לפעמים בספריהם שמות של שונאי ישראל )עי׳ הערת רוזאנים ,שם,
עמי  .(279רוזאניס משער גם ש״ידי ראשי העיר )אמאסיה( היו במעל הזה״ )שם ,עמי .(56
Reiches,

קושטא ,1935—1327 ,ביחוד כרך שלישי ,עמי .355—353
J. von Hammer, Geschichte des Osmanischen
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ר׳ יוסף סמברי  .68הידיעה על מתן הפרמאן על־פי בקשתו של משה המון באה בראשית
הפרק המתאר את מעמדו הרם של רופא יהודי זה בחצר המלכות; ואחריה בא סיפור על
״משנה״ אחד של סולימאן המחוקק ,שיעץ לסולטאן לכלות את כל היהודים שבממלכתו וגם
זמם לשלוח יד בסולטאן ולרשת את המלוכה .אליהו הנביא סיכל את עצתו ן הסולטאן הטה
אוזן למשה רופאו ,״כי זה משה האיש גדול מאוד בעיני המלך והמלכה״ ,והוציא את המשנה
להורג .דאנון  69ואחריו רוזאניס  70מזהים את המשנה עם איבראהים פחה ,הוזיר הגדול של
סולימאן בשנים  .1536—1523סמוכות לדעה זו מצא רוזאניס בספר דברי הימים למלכי
צרפת ומלכי בית אוטומאן התוגר  , 71שלפיו היה איבראהים פחה היווני צורר היהודים
ו״בקש לעקור את הכל״ ואף לרשת את כסא המלך ן אך בחודש אדר־שני רצ״ו)מרס (1536
הוצא להורג ו״ליהודים היתה אורה ושמחה״ .בסיפור זה אין כל זכר למשה המון.
שמא נתערבו כאן סיפורים על שני צוררי ישראל קרוביו של הסולטאן סולימאן — בנו
מוצטפא ווזירו הגדול וגיסו איבראהים פחה ? משותפת היתד! להם איבתם לישראל ושנאתם
העזה לח׳ורם סולטאן ,המכונה במקורות אירופיים רוכסלאנה ,היא האהובה שבנשי הסולטאן
סולימאן .מקורות תורכיים * 7מעידים שהיא נטלה חלק פעיל בהסתת הסולטאן נגד איבראהים
פחה והנסיך מוצטפא; מטרתה היתה להעלות את חתנה רוסתם פחה לתפקיד וזיר גדול
ולהמליך אחד מבניה שלה אחרי מות הסולטאן סולימאן )מוצטפא היה בן שפחה אחרת(.
בהקשר זה מעניינים מאוד דברי סמברי ,שמשה המון מצא חן גם בעיני ״המלכה״ .ואכן
ח׳ורם סולטאן תופשת מקום יחיד במינו בתולדות השושלת העות׳מאנית מאז המאה הט״ו.
בעוד שכל נשי הרמון הסולטאנים היו במעמד של פילגשים ,נשא סולימאן את ח׳ורם לאשה
לפי דיני האיסלאם ,ועל־כן ראויה היתה באמת להיקרא ״מלכה״ .נראה שהסיפורים על
הסכנה הגדולה שהיתה צפויה ליהודי האימפריה בימי הסולטאן סולימאן קשורים במאבק
הממושך בין שתי סיעות בחצר המלכות ,שבו תמכו היהודים בראשות משה המון בסיעתם
של ח׳ורם סולטאן וחתנה רוסתם פחה.
הפרמאן של סולימאן ניתן בזמן שהסולטאן נמצא במחנה החורף שבחלב .יתכן שרופאו
משה המון היה עמו? ידוע שהוא נלווה לסולטאן במסעות המלחמה  . 73על מעמדו הנכבד
והשפעתו הגדולה של משה המון בחצר הסולטאן בראשית שנות החמשים של המאה הט״ז
%ש בידינו עדותו של הנוסע הצרפתי נ׳ דה־ניקולי *.7
אם נכונה המסקנה בענין תאריך עלילת־הדם של אמאסיה ,הרי יכולים אנו לקבוע גם זמן
68
69
70
71
72
73
74

וכן בנוסח המקוצר של הסיפור שפירסם אברהם דאנון ב״יוסף דעת״ ,שנה א ,אדריאנופולה תרמ״ח
) ,(1888עמי .150—149
שם ,עמי .152—150
חלק שני ,עמ .283—278 ,
דפוס ראשון)אדילקינד( ,חלק שני ,דף רלה ,א.
JslâmAnsiklopedisi,
"Mustafa Sultan״ s. v. "Hurrem Sultan",
עי׳ שבט יהודה ,מהדורת לטרים ,עמי .33
 ,Graetzכרך תשיעי ,עמ  ,28 ,הערה .4
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הדפסתו הראשונה של ס׳ שבט יהודה ,שהחוקרים נחלקו בו :צדנר  75כותב שנת
וינר  76סבור שהספר נדפס בשנת שי״ד )  . ( 1 5 5 4כיוון שבדפוס הראשון נזכר הפרמאן של
הסולטאן סולימאן ,שלפי תעודתנו זמנו הוא סוף דצמבר  1 5 5 3או ראשית ינואר  > 1 5 5 4לא
יתכן ש״שבט יהודה״ נדפס לפני שנת שי״ד .ואכן עלילת־הדם באמאסיה וקיצור המגלה
על ״נס מצריים ,,בראשית ימי סולימאן המחוקק חותמים את ספר שבט יהודה המקורי
במהדורתו הראשונה .77
ש״י)(1550

ן

חיזוק נוסף לזיהוי הפרמאן נמצא בשתיקתם של שני מקורות יהודיים חשובים .בחלק
השני של ספר דברי הימים למלכי צרפת ומלכי בית אוטומאן התוגר לר׳ יוסף הכהן ,שבו
מסופרות קורות מלכויות אלה בשנים  ,1553—1520נזכר רק ״ויהי משה המון היהודי אליו
)לסולטאן סולימאן( לרופא כל הימים״  .78העובדה שלא נאמר דבר על עלילת־הדם באמאסיה
ועל הפרמאן שקיבל משה המון מעידה על כך שמאורעות אלה קרו)או נודעו למחבר( אחרי
שהשלים את חיבורו ״בסוף חדש חשון שנת וח״ש ,79 ,,היינו בתחילת נובמבר .1553
המקור היהודי השני הוא ספרו של ר׳ שמואל אושקי Consolaçam as tribulaçoens de
 ,Ysraelשנדפס בפירארה בספטמבר  .1552א  ,לאב  80הקביל את הסיפור בפרק ה־33
שבדיאלוג השלישי של ספר זה  81לעלילת־הדם הנזכרת ב״עמק הבכא״ .אמנם ספרו של
אושקי שימש מקור לר׳ יוסף הכהן ,אך המאורע שמתאר אושקי בפרק ״קושטא שנת 5302״
) (1542שונה ברוב פרטיו מפרשת אמאסיה 82״ נאמר בו ,שהרופא משה המון בא לעזרת
אחיו בעת שהואשמו ברצח תורכי ,שגופתו הושלכה לחצרו של יהודי )בקושטא( .אולם לא
היתה זו עלילת־דם כעלילת אמאסיה ולא נזכר בספרו של אושקי דבר על הפרמאן שהושג
הודות להתערבותו של משה המון  .83לו ניתן הפרמאן בשנות הארבעים ,קרוב לודאי שהדבר
היה מצויץ בספר זה.
ואם צריכים אנו לראייה נוספת ,תבוא עדותו של סמברי הכותב על הפרמאן של סולימאן
אחרי הסיפור על שריפת התלמוד בשנת שי״ד ,שהותחל בה ברומא בספטמבר .841553
Catalogue of the Hebrew Books in the Library of the British Museum, London, 75
 ;Steinschneider, Geschichtslitp.פ .י .בער ,״הערות חדשות לס׳ שבט
 ; 7 2 5.1867,pעי  ,גם 78
,
יהודה״ ,תרביץ ,שנה ו)תרצ״ה( ,עמי  ,152הע .1
Steinschneider, Catal. libr. hebr. in Biblioth.
 76שבט יהודה במהדורתו ,עמי  ;ixעי׳ גם
; בךיעקב ,אוצר הספרים ,עמי ) 564״נדפס לראשונה ...בשנים ש״י־־שי״ד״(.
2
3
9
3.Bodleiana,col
ח .ד .פרידברג ,תולדות הדפום העברי במדינות איטליה ...ותוגרמה ,עמי .144
 77בדפוס הראשון באה בסוף קטע זה ברכה על הסולטאן סולימאן)דף  58א( .העמוד שלאחריו הוא ריק;
והפרק הבא ,הפותח במלים ״אמר הדל והנרדף יוסף״ ,הוא תוספת.
 79שם ,דף שכח ,ב.
 78דפוס ראשון ,ח״ב ,דף שכב ,ב.
..REJ, 16 (1888), p. 223; 24 (1892), p. 25, n. 1 80
 81דפים 207א—208א.
 82עי  ,גם H. Gross, "La famille juive des Hamon", REJ, 56 (1908), p.. 9
 83חובה נעימה היא להודות לפרופ׳ ח .פרי מהאוניברסיטה העברית על עזרתו האדיבה בתרגום המדויק
של הקטע.
 84עי׳ ספר דברי הימים ו כ ר לר  ,יוסף הכהן ,דפוס ראשון ,ח״ב ,דף שכח ,א;  ,Graetzכרך תשיעי,
עמ׳ .336
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הפרמאן השלישי ,הכולל את תמצית שתי הפקודות הקודמות ,יצא בסוף ימי מלכותו
של מחמד השלישי ,במחצית הראשונה של חודש מרס  ,1602זמן קצר לפני חג הפסח שחל
באותה שנה בראשית אפריל .אין הוא מתיחס לעלילת־דם מסויימת; נראה שהיהודים ביקשו
פרמאן חדש זה ,כדי לקדם את פני הרעה .שלא כפרמאן של מחמד השני מדברת פקודה זו
על ההאשמה שהיהודים הרגו ״אדם״ )ולא ״מוסלם״( .קרוב לודאי שזו היא העתקת נוסח
הפרמאן של סולימאן שהתיחס ,לדעתנו ,לרצח של נוצרי)באמאסיה(.
מתן הפרמאן בימי מחמד השלישי לא היה לחינם .התעודות הראשונות שהובאו כאן
מעידות שדינם של יהודי ברוסה בענין עלילת־דם נחרץ בתקופת מוראד השלישי בלי להביא
את משפטם לפני הדיואן הקיסרי בקושטא .האם חודש הפרמאן בימי הסולטאנים שבאו אחרי
מחמד השלישי ? אין בידינו לפי שעה לענות על כך .דבר אחד ברור! כשנענה הסולטאן
עבד־אלמג׳יד בשנת  1840לבקשת מונטיפיורי והוציא פרמאן להגנת היהודים בפני עלילות־
דם ,לא זכרו שבעבר ניתנו פרמאנים בענין זה .שלושת הפרמאנים האלה הכלולים בתעודתנו
יצאו בתקופת הזוהר של יהדות תורכיה ,שנמשכה ממחציתה השניה של המאה הט״ו עד
ראשית המאה הי״ז .בתקופה זו הגנו על בני עמם אישים יהודיים המקורבים למלכות —
כרופאים יעקב איש גאיטה בימי מחמד השני ,משה המון בימי סולימאן המחוקק ושלמה
בן נתן אשכנזי בימי מחמד השלישי .ואולם למן תקופת אחמד הראשון ,שעלה לשלטון
כשנה וחצי לאחר מתן הפרמאן השלישי ,החלה ירידתה של יהדות •תורכיה .אין תימה ,איפוא,
אם יתברר שפרמאן חדש להגנת יהודי תורכיה מעלילות־דם לא ניתן אלא בשעה שהחלו
העות׳מאנים בביצוע הרפורמות הגדולות משנת  ,1839ולא נעשה הדבר אלא משהתערבו
בכך יהודי מערב אירופה.

שמעון
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עבודה זו* הריהי נסיון ראשון בחקר יצירתו של ר׳ משה אלשיך .תחילה סבור הייתי
להצטמצם בחקירה ספרותית של פירושו לחלק הסיפורי שבתורה ,אך תוך כדי עבודה
התברר שאין לגשת לכך בלי לברר ביסודיות את שיטתו הפרשנית וגישתו למקורות .רק
על סמך השיטה אפשר לבחון את יצירתו מבחינה ספרותית .ביסוד יצירתו הפרשנית של
אלשיך מונחת השקפת עולם מושלמת הכוללת תורת מוסר ומחשבה שהשפיעה השפעה
מכרעת לא רק על תכני הפירושים אלא גם על השיטה .לכן מצאתי לנכון להזדקק לבירור
תורת המוסר והמחשבה של אלשיך ,שיפורסם בחלק שני של העבודה .פירושו של אלשיך
לחלק הסיפורי אינו מהווה יחידה מהותית מבחינת דרכו הפרשנית ,הגישה הסיפורית חודרת
גם לחלק ההלכי שבתורה ,כי שיטתו אחת היא בכל פירושיו .לכן מן ההכרח לעיין בכל
ספרי הפירוש של אלשיך ,לפי שעקרונות מסויימים מתגלים באיפיונם דווקא בספריו
האחרים ,כשם שתורת המוסר שלו מתבהרת בפירושיו לתהלים ולמשלי יותר מב״תורת
משה״.
ההכרח בהרחבת העבודה נבע גם מגורם נוסף .לא זו בלבד שאין לפי שעה שום מחקר על
אלשיך ,אלא גם המחקרים על מחברים אחרים אינם אלא מעטים .ספרים שנכתבו על
שיטות פירוש ,עוסקים כולם בימי הבינים והמדרש הקדום .וכל שנכתב על שיטות הפירוש
של הדרשנים אין בו כדי לכוון את המחקר .נסיתי למצוא קנה־מידה להערכת יצירתו של
אלשיך מבחינה ספרותית ,כי קני־המידה הנפוצים בספרות העברית אינם תואמים יצירה
מסוגו.
פרק

א :מ ב נ ה

הפירוש

חיבוריו של ר׳ משה אלשיך על כתבי הקודש נכללים עם ספרי הפירושים למקרא ,אף־על־
פי שעיקר דרכו היה בדרשה שבעל־פה .ברם ,משכתב וערך את דבריו קיבלה הדרשה
צורת פירוש .אף המחבר העמיד עצמו בין מפרשי המקרא ,ודבריו בהקדמתו ל״תורת משה״
יעידו על כך :״השמת לבך לפרש בים הגדול והנורא או יוצא בשיירא עם מפרשי
התורה ...״ באיזו דרך מדרכי הפירוש המקובלים :פשט ,רמז ,דרש וסוד ,הלך המחבר
ביצירותיו ,ומה מהותה ויחסה לשאר הדרכים? פעמים רבות מאד מציין המחבר שהוא
מפרש על דרך הפשט ומסתייג מדרך הדרש ,ואף־על־פי כן משופעת יצירתו במדרשי חז״ל.
הוא אינו אוחז בדרך הסוד אבל פירושו מיוסד גם על עיקרים קבליים ופירושים מן הזוהר.
מהם איפוא לדעתו ״פשט״ ו״דרש״ ? כיצד רואה אלשיך את דרך הסוד ,ומה יסוד ההשקפה
•

פרקים מעובדים ומקוצרים מתוך עבודת־סיום בחוג לספרות עברית באוניברסיטה העברית ,שנעשתה
בהדרכתו ובייעוצו של פרופ  ,ישעיהו תשבי .החלק השני ,שיטות מוסר ומחשבה של רבי משה אלשיך,
יופיע איי׳ה במקום אחר.

]קנג[

שמעון

שלם

המאפשרת חדירת תכנים קבליים לפירוש שהוא לדעת מחברו ״פשט״ ? על כך נדון בפרק
השלישי.
1
בדרך כלל אין הפירוש על פסוק בודד אלא על יחידה המורכבת מקבוצת פסוקים ,
אלא אם כן חשיבותו של הפסוק גדולה  2בעיני המחבר וקשייו מרובים .כן מתפרשים
פסוקים בודדים אחרי פירוש קטע בהתאם לפירוש שכבר התבסס עליך .3
בפירוש קטע יש להבחין חלקים אחדים :״מערכת קשיים״ ,״הקדמות״ ״הדרך׳ ו״ביאור
הכתובים״ .לא תמיד נשמר מבנה זה .יש שהמחבר דולג על אחד מחלקיו  4או משנה את
סדר החלקים  5או שמשלבם זה בזה בהשפעת הטקסט המתפרש או בגלל חוסר עקביות.
לשם הבנת תהליך פירוש הכתובים ותפקיד כל חלק בפירוש עלינו לדון בקטעים שנשמר
בהם המבנה הרגיל  .6בראשונה מופיעה מערכת קשיים המסומנים באותיות לשם ספירתם
או נבדלים זה מזה על־ידי המילה ״ועוד״ .לפניהם מופיע בדרך כלל משפט המציין תחילת
9
כתיבתם  . 7אחריהם משפט המציין מעביר לשלב ההקדמות  . 8גם אלה יש שהן נמנות
ושלב זה נמשך לעתים מאד  . 10בסופו בא משפט המעיד על סיומו ועל התחלת השלב
השלישי — ״ביאור הכתובים״ •נ.1
משפטי הפתיחה של שלב הפירוש ומשפטי המעבר משלב לשלב הם מונחים טכניים
שהמחבר משתמש בהם לעתים קרובות ,ואנו נמצאים למדים שהמחבר  12יצר מלכתחלה
1

2
3
4

5

6
7
8

9
10
11

עיין בבראשית לז ,דף נט ,ד .תחילת פרשת וישב מתחלקת לארבע יחידות :פסוקים ב—ד; ה—יא;
יב—ל; לא^-לה .בקטע השלישי מתעוררים כב קשיים מכל פסוקי היחידה .אך בביאור הכתובים מפרש
עד כא בלי לציין פסוקים ,אחר־כך מזכיר פסוקים יזו וכא ומפרשם לחוד.
למשל :הפסוק הראשון של פרשת וישב .כנ״ל.
עיין סוף הע׳  1וכן בראשית לח ,יג ,דף סג ,ג ,ד״ה ויוגד לתמר .מערכת הקשיים מתיחסת לכל היחידה
אך אחרי שמתפרש חלקה הראשון נזכרים ומתפרשים פסוקים בודדים.
וישב לח ,א ,דף סג ,ג ,ד״ה ויהי .יא הפסוקים הראשונים של הפרק נחשבים ליחידה אחת .שני הפסוקים
הראשונים מתפרשים בהרחבה על סמך מספר קטן של קשיים .פירושם משמש רקע לכל יתר פסוקי
היחידה ,המתפרשים אח״כ בפסוקים בודדים .אין מערכת קשיים ואין שלב קביעת הדרך כשלבים
בודדים .לעומת זאת חלקו השני של הפרק מתפרש לפי המבנה הרגיל.
תולדות כו ,לה ,דף מג ,ב ,ד״ה ותהיין .ראשית מתברר הרקע לסיפור ורק אח״כ מונה קשיים .שם עי׳ג.
״עוד נשימה לב אל ה ע ר ו ת  . . .״ שלב ההקדמות נמשך גם א ח ר י מערכת הקשיים שם ע״ד ד״ה
והנה .לענין שינוי סדר חלקי הפרוש עיין גם וישב לז ,יג ,דף ם ,ד ,ד״ה ויאמר ישראל.
למשל וישלח לב ,כב ,דף נה ,ה ד״ה ותעבור ,ויגש מו ,א ,דף עד ,ד ,ד״ה ויסע .וכן ויחי מז ,כח,
דף עז ,ג ,ד״ה ויחי; שם עז ,ד ,ד״ה ויקרבו; נח יא ,א ,דף יח ,ד ,ד״ה ויה״.
״ראוי לשים לב״ חיי שרה כד ,לג ,דף לח ,ד ,ד״ה ויושם .יש ומופיע משפט ארוך :״עוד נשימה לב
אל הערות ה כ ת ו ב י ם  . . .״ תולדות כו ,לה ,דף מג ,ג.
״והנה טרם נבא אל הביאור נשים לב אל הערת המפרשים״ תולדות גז ,א ,דף מג ,ד; ״וזעה לבא אל
הבאור״ ויחי מז ,כח ,דף עז ,עג ,ד״ה והנד ;,״אמנם הנה״ נפוץ מאד .וישב לז ,ה ,דף ם ,ג .וכן בר׳
קה ,עב .״אמנם לבוא אל הביאור נשים לב א ל  . . .״ ויחי מז ,כח ,דף עז ,ד.
״ולבא אל הענין והוא בהקדים הקדמות מפורשות כ״א ב מ ק ו מ ה  . . .״ ומונה ח׳ הקדמות .נח יא ,א,
דף יט ,א .כן עיין מקץ מב ,י ,דף ע ,א ,ד״ה והנה.
כנ״ל בהעי  .9שלב זה נמשך מאד בהקדמות רבות ובהתחלות רבות :״והנה לבוא אל העניך ,דף
לד ,ג; ״והנה לבא אל ה ע נ י ן  . . .ולבא אל הענין״ ,עיין נח יא ,א ,דף יט ,א.
״ובזה נקרב ונבואה אל הענין״ יתרו ,יט ,עא ,דף קבב ,ב? ״והנה הן זה כללות הענין ,בו נבוא אל
ביאור הכתובים״ .וישב לז ,ה ,דף סא ,א.

]קנד[

לחקר

שיטות

ה פ י ר ו ש ו ה ד ר ש של ר ב י מ ש ה א ל ש י ך

מבנה זה והתכוון לעבור שלבים אלה בכל פירושיו .כן מוכיחים הם על קיום קשרים בין
השלבים ועל תפקידים מיוחדים של כל שלב .13
מערכת

הקשיים

שיטת הבאת קשיים כשלב ראשון נפוצה בפירוש האלשיך לתורה ופחותה יותר בשאר
פירושיו .יש שהמערכת לא נכתבת ,אך תמיד קשיי הטקסט פועלים על המחבר ומכוונים
16
את דרך פירושו  .14מערכת הקשיים נקראת בשמות שונים :דקדוקים  ,15הערות ,ספקות
או קשיים  .17המערכת מתיחסת לקשיים שונים שביחידה המתפרשת .כמעט תמיד הקשיים
מוזכרים לפי סדרם בפסוקים .השוואת מערכת קשיים עם יחידות מתפרשות מראה שהמחבר
עבר על הטקסט ,ממילה למילה ומפסוק לפסוק וכתב לפי הסדר את הקשיים בלי להבחין
בין סוגיהם .יש שהקושי מתיחס למילה או לקבוצת מילים בטקסט ,יש גם שהוא מקשה
על פירוש חז״ל למילים מסויימות .אך אינו נוהג להביא פירושים אחרים ולהתדין עמהם.
ההערות כתובות בקיצור בלי כל הסבר והנמקה  .18אך יש ומוזכרת בקיצור הנמקה לקושי
מסויים .19
מספר הקשיים שונה ,תלוי הוא במדה רבה בגודלו של הקטע המתפרש ,המחבר מרבה
מאד בקושיות ,מגיע אף לארבעים ושתים  .2°יש להבחין שני סוגים של קשיים ,שכל אחד
מהם מסתעף למינים וגוונים שונים! א .קשיים באותיות הטקסט ,במיליו ,במשפטיו ואפילו
בטעמי המקרא ובניקודו ן ב .קשיים תוכניים; ג .קשיים מוסריים.
נפוצים ביותר הם היתורים  , 21שמגלה המחבר בטקסט :כגון מילים מיותרות שאינן
תורמות כלום לסיפור! ״אומר ויהי הוא טרם כלה לדבר ,שמלה ׳ויהי הוא  ,מיותר ומהראוי
12
13

14
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17
18
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20
21

22

גם בספרים שנדפסו בחיי המחבר ,מילים ראשונות כתובות באותיות גדולות.
למשל הפתיחה הבאה להערכת הקשיים :״לבא אל ביאור הכתובים נשית לב אל קצת הערות הראויות
להעיר ונבא בהן אל כוונת מקראי קדש אלה״ .ויגש מה ,ד ,דף עד ,ג ,ד״ה ויאמר .כן עיין הערות
 11—8לעיל.
עיין בהקדמה לספר ירמיהו.
האזינו לב ,יט ,דף שטז ,ד ,ד״ה וירא ״זולת דקדוקים והערות רבות״? ״דקדוקי המקראות״ ,וישב
לז ,יג ,דף ם ,ה המשך הדבור ״ויאמר ישראל״.
מקץ מב ,ט ,דף ע ,א ,ד״ה והנה.
מגילת אסתר א ,א .״משאת משה״ דף ב ,ב.
כגון ״וגם היות השי״ן שבתיבה ראשונה בנקודת צרי והשניה בחיריק״ .חיי שרה כד ,א ,דף לו ,ג
למעלה.
״וגם אומר לבני ליצחק מהראוי לא יאמר כ״א ליצחק ומי לא ידע כי בגו הוא״ .עיין שם.
כי תבוא כח ,יג ,דף שז ,א ,ד״ה והיה.
על היתורים בפירושי אלשיך והשוואתם לשיטות פרשנים אחרים ,עיין בפרק על השפעות מאוחרות
וחקר השיטות ,עמ  ,קפג .שם נדונה בהרחבה גם גישתו לחוקי הדיקדוק ועניינים נוספים הנזכרים
בפרק הזה לשם השוואתם עם מפרשים אחרים.
חיי שרה כד ,יב ,דף לז ,ב ,ד״ה ונבא ,קושי ו .עיין גם קושי ז — יתור בגלל שפרט מסויים כבר נכתב
בספור במקום קודם .וכן קושי טז — יתור מתוך שהדבר מובן מאליו .כן עיין שם לו ,ג :״ההשב
אשיב שהוא כפול״.

]קנה[

שמעון

שלם

יאמר וטרם כלה וכן׳  ,22או משפט מיותר בגלל שהדבר מובן מן הכתוב שלפניו  : 23״אומרו
הנה אנכי נצב וכו  ,כי הרי נאמר שהיה על עין המים והיה מספיק יאמר הנה בנות אנשי
העיר יוצאות לשאוב וכו׳ ״  .24או יתור בגלל שאין נראה מן הסיפור שפרט זה בעל ערך
מגמתי תכליתי .25
קבוצה אחרת של קשיים טקסטואליים הם הנובעים מפגמים המתגלים בטקסט מבחינת
כללי דיקדוק שונים ,כגון בניקוד  ,26זמני הפעולה  27ובסגנון .28
 סוג אחר נובע מהשוואת מקומות שונים במקרא ,למשל מסירה בלתי מדוייקת של דברידמות מקראית אחת על־ידי האחרת .כגון! ״אומרה ,׳לפני ה׳ ׳ מה שלא אמר יצחק וכן
30
אומרה ׳לפני מותי  . ,ויצחק לא אמר רק ,׳בטרם א מ ן ת ׳ ״  29ן או בשינוי דברי האומר עצמו
או השוואת דברי גיבורים עם העובדות המסופרות בכתוב  .31משה לפני מותו מתאר את
מעמד הר סיני לפני העם ,אלשיך משווה פרטי דבריו עם תיאור המעשה בשמות ושואל
על כל שינוי  ; 3 2כן הוא משווה פרטי מאורעות עם המסופר לפני כן באותו ענין  .33קשיים
אלה נובעים ברובם מתפיסת הטקסט לפי ההבנה הרגילה הפשוטה .״אומרו עלי היו כולנה,
שאם הוא שיתעתד מעתה לצרות אחרות ראוי יאמר ׳יהי׳ ולא ׳יהיו׳ לשון עבר״  .34ההבנה
הרגילה שהוא מפחד מן העתיד יוצרת את הקושי.
הקשר בין הבנה מסוימת של הסיפור לבין גילוי קשיים מסויימים ,מתגלה בבירור בסוג
אחר של קשיים טקסטואליים הנובעים מאי הלימת הטקסט את הסיפור הנפוץ .המחבר מעלה
טענות נגד הטקסט מתוך הסיפור בהבנתו הרגילה הנפוצה ותמה מדוע נכתב כפי שנכתב
ולא כפי שהיה צריך להיכתב כדי להיות מותאם לסיפור :״אומרו וירא אדוניו וכו  ,שהיל״ל
כי אשר הוא עושה ה  ,מצליח בידו ,שהוא נתינת טעם במה ראה כי ה  ,אתו במה שכל אשר
הוא עושה ה  ,מצליח״  .35מובנו הנפוץ של הפסוק הוא :אדונו של יוסף ראה שיוסף מצליח
ומכאן הבין שה  ,אתו .קושייתו של אלשיך מתבססת על הבנה זו ,לפיה לא היה צריך להכתב
״וכל״ אלא ״כי אש ר ה ו א ע ן ש ה ״ .36
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יש וענין מיותר בגלל שהוא מובן מן המקרא עצמו :״וגם אומר נקרא לנערה ,הוא מיותר כי בכלל
או׳ ׳נשאל לנערה׳ היתד .הקריאה״ .חיי שרה כד ,לג ,דף לח ,ד ,ד״ה ויושם ,קושי יב.
שם כד ,יב ,דף לז ,ב .ונבא ,קושי ג.
חיי שרה דף לח ,ד ,ד״ה ויושם ,קושי ג ,ה.
שם דף לו ,ג.
מקץ מב ,לה ,דף עא ,ד ,ד״ה ויהי הם ,קושי ג.
שם.
תולדות כז ,א ,דף מג ,ג ,קושי יא.
ואתחנן ה ,א ,דף רפד ,ג ,קושי ו וכן חיי שרה כד ,יב ,דף לז ,ב ,ד״ה ונבא ,קושי ה וט.
יש ומקבל את הסברם של חז״ל לעובדה מקראית ומקשה על אי התאמת דברי הגיבורים להסבר זה.
שם קושי יז וכן שם דף לח ,ד ,ד״ה ויושם ,קשיים ו ,ז ,ח ,ט.
ואתחנן ה ,א ,דף רסד ,ג ,קושי יג.
חיי שרד .כד ,יב ,דף לז ,ב ,ד״ה ונבוא קושי כא.
מקץ מב ,לה ,דף עא ,ד ,ד״ה ויהי ,קושי ג.
וישב לט ,ב ,דף סד ,ד ,ד״ה ויהי ,קושי ד.
תולדות כז ,א ,דף מג ,ג ,קושי טו.
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מהו מקורם של הקשיים הטקסטואליים וההשקפה שביסודם ? כיוון שאנו רואים בחלקים
מן המקרא טקסט סיפורי ודעתנו היא שדיברה תורה כלשון בני אדם /רובם של הקשיים
הטקסטואליים של אלשיך אינם בעינינו קשיים .במקרים רבים אחרים נודה שיש קושי,
בעיקר דקדוקי או סגנוני ,ונתנם ענין ליוצאים מן הכלל ,שאין שואלים עליהם .לא כן
אלשיך .בעיניו נובעים היתורים מראיית סגנון המקרא אף בחלקיו הסיפוריים כסגנון
מקוצר ככל האפשר .השקפה זו מובעת על ידו בנמקו יתורים בפרשת שכם ודינה  37כל
מילה חייבת לתרום משהו לתוכן הענין .המקרא נכתב בתכלית הדיוק ,וכל סטייה ממנו יש
לה כוונה שצריך לגלותה .במשפט ״כי תקנה עבד עברי״ ,לא ברור אם הוא עברי ממש
או עבדו של עברי .כבר חז״ל נסתפקו בכך .על כך שואל אלשיד :״והלא יקשה כי למה זה
בחר ה׳ להטיל תיבה יתירה ,שעל ידה נטעה בפירוש הכתוב ונצטרך אחרי־כן ג״ש לתקן
הטעות ,כי הלא טוב טוב יאמר נא הכתוב כי תקנה עברי ולא ישאר עוד מקום לטעות
והיה דרך קצרה כדרכו יתברך תמיד ,שבוחר בקיצור כנודע״  .38סטיות אלה יוצאות איפוא
ללמד שהמובן הרגיל אינו עיקר ויש למצוא לפסוקים מובן אחר שעל-ידו יעלם הקושי.
אלשיך מקשה גם על המשמעות המקובלת לסיפור המקראי ולא רק על הטקסט .אלה הם
הקשיים התוכניים .הם נובעים מהעמקה בסיפורים  39והשואתם לסיפורים אחרים :יצחק
מבקש מבנו עשו שיצוד ציד ויכין לו מטעמים .״לו חפץ לברכו למה זה יצוהו על המטעמים
ושיאכל ואחרי כן יברכהו ולא ברכו בלא כסף ובלא מחיר כ א ש ר ב ר ך י ע ק ב א ת ב נ יף׳ .40
קושי על מעשה מסויים של יצחק ,החורג מן המסופר בספורים אחרים במקרא .כל מעשה
שאין סיבתו מובנת מן הסיטואציה המקראית ,מוצא אלשיך צורך להקשות עליו כדי לגלות
לו הסבר משכנע .אחי יוסף לא הכירוהו ״אמנם הנה אין ספק כי אנשים חכמים כאחי יוסף,
הלא מן התימא הוא שלא הכירוהו!״ .בהמשך מביא תשובת חז״ל שהניחוהו בלי חתימת
זקן ,אך אין בדבריהם תשובה לקושי .אלשיך מביא את נימוקו לכך :״אך עדין יפלא איך
בראותם שנזקקו לבוא להשתחוות אל איש שליט על הארץ על עסקי תבואה לא נתנו לבם
לאמר כי בא החלום אשר חלם יוסף ?...״ ריבוי שאלות מסוג זה נובע מתוך אמונה שלכל
פרט בסיפור המקראי יש סיבה כתובה או רמוזה בכתוב .לעתים קרובות נדרש הסבר סיבתי
גם לתופעה שלכאורה אין בה אלא מעשה טבעי ספונטני  ,41כגון אי הכרת האחים את יוסף,
או מדוע נסע אברהם דווקא למצרים*  ? 4ההסבר הטבעי הוא שמצרים היא הארץ הקרובה
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וישלח לד ,ד ,דף גז ,ג ,ד״ה ויאמר ,קושי ד.
משפטים כא ,א ,דף קל ,א ,קושי ג.
עיין גם חיי שרה כג ,א ,דף לה ,ג ,קושי ג—ד .כן עיין לך לך יב ,י ,דף כא ,ב ,ד״ה ויהי :״למה
בחר במצרים משאר מקומות״ .וכן :בראשית ב ,כה ,דף ט ,ד .ד״ה ״ ו ה נ ה  . . .מי הכנים את הנחש
בתגר זה ,לפתות את חוה?״.
תולדות כז ,א ,דף מג ,ג ,קושי ו.
עיין בקושית אלשיך על אחי יוסף בהיותם בבית הסוהר :״למה עודם אסורים בבית הסוהר בסכנת
מות על דבר תביעת המרגלים לא התודו שהיו אשמים ,כי אם אחרי פוטרו ונהפוך הוא בלי ספק״.
מקץ מב ,ח ,דף סט ,ד ,קושי כא.
עיין גם ויגש מו ,א ,דף עו ,ד ,ד״ה ויסע ,קושי א .יעקב בלכתו למצרים התעכב בבאר שבע הנמצאת
בדרך :״למד .זה הלך בארה שבע?״.

]קגז[

שמעון

שלם

והיו נוהגים לנסוע אליה בשנות רעב .אנו לא היינו מניחים שהיתה בחירה בידי אברהם
לאיזו ארץ לנסוע ,ובחר במצרים בגלל איזו סיבה מיוחדת.
אלשיך מדגיש מאד את הקשיים המוסריים וכותבם בנפרד מחוץ למערכת הקשיים וכן
בראש המערכת  43או בסופה  .44על־ ידם הוא מעביר תחת שבט ביקורתו המוסרית־דתית
את פעולות גיבורי המקרא ,דיבוריהם וכוונותיהם .במקומות בהם המעשים נוגדים את קיום
מצוות התורה ,הוא מבקר את המעשים :״עוד קושי׳ שני׳ ורבה היא אלי ,היתכן גבר
כאברהם יעץ תחבולה לאבד נפשו חלילה להניח את שרה הגדולה ממנו בנבואות ,יבואו
אליה גויים ויחללוה והיא בעולת בעל .והיא משבע מצוות בני נח .ומה גם מי שקים אפילו
ערובי תבשילין .ומר ממות באמור אליה אמרי נא וכו׳ למען יטב לי בעבורו כו׳ שמורה
באצבע שטובים לו דודי אתנניה והיא את ערלים תשכב .ומי ישמע כדבר הזה ולא תצלנה
אזגיו!״ 45״ לא יתכן שאברהם יעשה כדבר הזה ,שכן היה מצווה לשמור שבע מצוות בני נח
והאבות ידעו וקימו את כל התורה .וכלום יתכן שאברהם יעבור על אחד מחוקיה היסודיים?46
כן מקשה הוא גם על חוסר בטחון בה׳  47או בטחון עצמי מופרז עד כדי הסתכנות . 48
שאלותיו נוגעות גם במעשיו של ה׳ הנוגדות את השקפתו  , 49וכן ענינים שאינם עולים
בקנה אחד עם השקפתו על דמותה הנשגבה של האלהות  . 50קשיים מסוג זה מודגשים
52
במשפטים שהמחבר מקדים לפניהם ,כגון :״ורבה היא אלי״ ? ״והיא עולה על כולן ...״ ;
״והנה לבוא אל הענין נעיר הערה וגדולה היא אלי״  53וכו׳ .קשיים אלה עמדו במרכז ענינו
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לך לך יב ,י ,דף כא ,ב ,ד״ה ויהיה רעב .שני קשיים תוכניים בראש המערכת.
וישב לח ,יג ,דף סג ,ג ,ד״ה ויוגד ,קושי כב.
לך לך יב ,י ,דף כא ,ב ,ד״ה ויהי.
וישב לח ,יג ,דף סג ,ג ,קושי כב .בהמשך דוחה תרוץ שרגילים להביא לקושי הנ״ל :״ואין לומר
כי מה׳ היה הדבר ,כי בדרך שאדם רוצה לילך בה מוליכים אותו״ .ועיין המשך הדיון שם? וכן
ויגש מה ,ד ,דף עד ,ג ,ד״ה ויאמר ,קושי א; תולדות כז ,א ,דף מג ,ג ,קושי ה .האמונה שהאבות
קיימו את כל התורה ודקדקו במצוד .קלה כחמורה היא היסוד לקשיים במקומות נוספים.
המשך הנ״ל ״כי הלא לא נתרוקנה א״י ואשר זן את הנותרים ,עריצי גויים ,האם לא יזון את אברהם
בארץ? ואיה הבטחון אשר בטח בה !? ,״
לך לך יד ,א ,דף כב ,ג :״והנה לבוא אל הענין נעיר הערה וגדולה היא אלי! הלא היא :מה עלה על
לב אברם להתאפק לרדוף אחרי ד׳ מלכים גדולי ע ו ל ם  . . .והלא אין לאדם לשים עצמו בסכנה כמ״ש
ז״ל שמא אין עושי׳ לו נם ואם עושים מנכים לו מזכויותיו .ואין לך מסתכן גדול מזה״.
על הכנסת אדם אחרי בריאתו לגן עדן עיין בראשית ב ,ח ,דף ז ,ג ,ד״ה ויטע :״למה הכניסו לג״ע
המיוחדת לתשלום שכר טרם יעשה מצוות?״ .וכן תולדות כז ,א ,דף מג ,ב :״ויהי כי זקן וכו׳ הן
אמת כי א׳ מדרכי חסידותו ית׳ וגדול׳ היא מאוד ,הלא היא לקרב את הצדיק לידי זכות ולהרחיקו
מן החטא כמאמרם ז ״ ל  . . .״ ולכן תמה אלשיר כיצד יתכן שיצחק יגיע לידי כשלון באהבת רשע!
אחרי מות טז ,ה ,דף קפד ,א ,ד״ה ומאת ,על השעיר לעזאזל הנשלח לסמאל .מסיים את הקושי!
״ולמה יחשיבנו ית׳ לכך כי מה קש נדף הוא לפני אלקי עולם ה׳?״ וכן עיין נח יא ,א ,דף יט ,א,
ד״ה ולבוא ,קושיות שונות על דברי חז״ל הנובעות מהשקפתו את האלהות .כגון :״האם בהיות הע״ז
בראש מגדל יגדל כחו נגד אלקי עולם י ת ׳  . . .האם נגד ה׳ יסכון לה חרב ביד?״
לך לך יב ,י ,דף כא ,ב ,ד״ה ויהי.
וישב לח ,ג ,דף מג ,ג ,ד״ה ויוגד ,קושי כב.
לך לך יד ,א ,דף כב ,ג ,ד״ה והנה.
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ולכן זכו להסבר רחב לשם ביסוסם ,שלא כדרכו בקשיים הטקסטואליים  .54בהסבר זה דוחה
אלשיך תשובות אחרות שאינן נראות בעיניו 55י גם מקומם במערכת הקשיים מעיד על
חשיבותם .לפעמים הם באים ראשונה בהרחבה ואחר מעיר הוא על יתר הקשיים .בקיצור.
ואף כשהם באים באחרונה הם מודגשים וכתובים בהרחבה  .56במקרים רבים מוצא קושי
מוסרי ממערכת הקשיים ומובא בנפרד לפניהם  57או לאחריהם  . 58על־ידי־כך הוא הופך
לקושי המרכזי של הקטע.
דוגמאות אלה מעידות שהיתה לאלשיך השקפת עולם מוסרית־דתית שלפיה ביקר את
הסיפור המקראי .אך ברור כי לא היה בכוונתו להבליט ניגודים בין השקפת עולמו המוסרית
לבין הדמויות והמעשים המקראיים ,אלא כדי לערער את הפירוש הנפוץ ,המעמיד את
הדמויות והמעשים כפגומים מבחינה מוסרית־דתית.
בסיכום מקורותיהם של הקשיים השונים וההשקפה היסודית שממנה הם נובעים יכולים
אנו לומר :א .הקשיים הטקסטואליים נובעים מאידאליזציה של הסגנון המקראי הכוללת
יסודות אחדים (1) .סגנון מקוצר ? ) (2התאמה מלאה בין הסגנון לתוכן .כל מילה ומשפט
באים במובנם המדוייק .וצריכים להתאים לחלוטין לתוכן ,ללא אי דיוקים ושיבושים .ב .גם
הקשיים התוכניים נובעים משני יסודות!) (1לכל מעשה כוונה וסיבה הניתנת לגלוי על־ידי
התעמקות בטקסט ועל־ידי החדרת השקפת עולם; ) (2אידיאליזציה מוסרית ודתית של
דמויות המקרא ומעשיהן.
קביעת הדרך
אין המחבר עובר בסיום מערכת הקשיים לבאר את הפסוקים שבקטע המתפרש ,בדרך כלל
נקבע שלב ביניים המובדל משני השלבים במשפטי מעבר  .59אין לו לשלב זה שם קבוע,
מופיעים בו עניינים שונים כגון ״הקדמות״  60וכן מקורות מדרשיים וזוהריים ובירורים
שונים של המחבר .נמצא לפעמים שלכל השקפה המתגבשת בשלב זה קורא המחבר
״דרוש״  .61השלב מתחיל במשפטי פתיחה אופיניים .קראנו לשלב זה ״קביעת הדרך״ ,כי
בו נקבעת דרך הפירוש .התפקיד מודע למחבר ואף לעתים קרובות מציץ הערות המורות
שהכיר בתפקידה של הדרך .62
שלב זה אינו בעל מבנה אחיד .יש שהוא קצר ומבנהו ברור .אך ברוב המקרים שלב זה
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למשל ויגש מה ,ד ,דף עד ,ג ,די׳ה ויאמר ,קושי א.
לך לך יב ,י ,דף כא ,ב ,ד״ה ויהי.
עיין הע׳ .52
תולדות כז ,א ,דף מג ,ב ,ד״ה ותהיין — קושיות רבות על ה׳ ועל יצחק בקשר לענין הברכות .כולן
מצטרפות יחד לקושי מוסרי גדול .בסיומם מציין אלשיך :״ואגב קושי הלז עוד נשימה לב אל הערות
הכתובים ...״
עיין הע׳  .53אחרי שקשיי המערכת מסתיימים ,מביא קושי מוסרי־דתי על אברהם :״והנה לבוא
אל הענין נעיר הערה וגדול הוא אלי״ .קושי זה מוצג בשלב ההנחות.
עיין בעמי  2וכוי.
ויגש דף עג ,ד ,ד״ה והנה .וכן וישב לח ,יג ,דף סג ,ג .כן עיין בא יא ,ד ,דף קב ,ג ,ד״ה אמנם.
יתרו יט ,א ,דף קכב ,ד ,ד״ה ועל.
וילך לא ,יד ,דף שיג ג—ד .כגון :לבוא אל הענין ועוד .עיין על כך בהמשך הדיון בפרק זה-
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מתחלק לשלבי ביניים רבים  .63ורק בסופם מציין :״ועל הדרך הזה נבא אל ביאור הכתובים
להשיב על כל אשר הערנו בהם בכללות כוונתם ,נמצא בם כל פרטי הדרוש שכתבנו בס״ד
הלא ה ו א  . . .״
אין אחידות בשלבי הביניים ,אך אפשר בכל זאת להבחין בהם מונחים אחדים החוזרים
יש שמתלוה לו המשפט ״לבוא
במקומות רבים .המונח ״אמנם״ מופיע בדרך כלל ראשון
אל הענין״  .65תמיד נוסף למשפט פועל מסוים  .66משפט זה מופיע לעתים קרובות לציון
שלב ביניים בתוך החלק הנקרא ״דרך״  .67אך משפט זה בצורה שונה במקצת מופיע כמעט
תמיד כשלב המעבר לקטע המתפרש :״ונבא אל הענין והוא״  68או ״ובזה נקרב ונבואה
אל הענין״  . 69יש שה״עניך מתחלף ב״ביאור״  70לאחר משפטים אלה  71מופיע שלב
״ביאור הכתובים״ התכנים שבשלבי המעבר נקראים פעמים הרבה ״הדרך״ ,״דרך זה״  72וכר.
מה תפקידם של שלבי מעבר אלה? כבר מן המונחים מוכח ששלב זה מוסיף ענינים
חשובים שבלעדיהם לא יכול המחבר לגשת לביאור הכתובים .ואכן בדיקת התכנים השונים
של שלב ״קביעת הדרך״ מאשר זאת .אלשיך מביא מקורות שונים מן המדרש או הזוהר
וכן ממפרשים שונים .דרכי הבאת מקורות אלה מגוונת מאד™ .הוא נזקק לכך משהוא
מביא קושי אחד  74או קשיים רבים שלא נזכרו במערכת ,ומובעות דעות מתוך השקפת
עולמו הנראות רחוקות מאד מן הטקסט המקראי המתפרש .במקרים רבים מאד משולבות
יחד אפשרויות שונות .כגון  75מקור מדרשי ,קושיות עליו ,תירוץ הקושיות ,מקור מדרשי
שני ותירוצו ועוד ח  ,הנחות — דעות קבליות שונות .כל האפשרויות הללו מופיעות בדרך
כלל בשלב שאחרי הפתיחה ״ולבוא אל העניך ,כלומר מטרתם היא להביא את הקוראים
אל ״הענין״ והראיה :שלב ראשון זה מסתיים במשפט ״ובזה נבא אל הענין״  .76מה תפקידם
של תכנים אלה הבאים בשלב נפרד בין מערכת הקשיים לביאור ? השוואות רבות בין שלב
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יתרו יט ,א ,דף קכא ,ד והלאה .עיין עוד בא ,דף קד ,ב .אמנם לבוא אל ה ב י א ו ר  . . .ו ל פ י  . . .ונבא
אל הביאור והענין ולפי״ז שעור המקראות ,ועוד.
שמות ד ,יד ,דף צא ,ד ,ד״ה ויחר ,וכן ד״ה אמנם.
מקץ מא ,לג ,דף סח ,א ,ד״ה אמנם.
״נשים לב״ ,שם״ ,״נזכירה מאמרם ז״ל״ ,לך לך יד ,א ,דף כב ,ד ,ד״ה עוד.
וארא ו ,יג ,דף צד ,ב ,ד״ה וידבר .יש ומופיע משפט פעמים אחדות באותו פירוש כשיש ב״דרך״
שלבי ביניים אחדים.
וישב לט ,י ,דף סה ,ד ,ד״ה אמנם .בהמשך כתוב ״ונבא אל הענין ו ה ו א  . . .״
יתרו יט ,א ,דף קבב ,ב.
תולדות כז ,א ,דף מג ,ד .״והנה טרם נבוא אל ביאור הכתובים״ ,או ״ונבוא אל ביאור הכתובים״.
ההבחנה בין ״לבוא אל ה ע נ י ך לבין ״ונבוא״ ,נשמרת תמיד .המשפט בצורתו השניה ,ולא הראשונה,
משמש כמשפט מעבר לקטע המתפרש.
עיין יתרו קבב ,ד :״ועל הדרך הזה נבא אל ביאור הכתובים״.
לבירור דרכי ההבאה של המקורות עיין גם פרקים ב׳ ו ד .
דוגמאות לכך ,להלן בנתוח שלב ביאור הכתובים.
נח יא ,א ,דף יח ,ד.
לא תמיד נשמר שלב הענין וקביעת הדרך בנפרד מביאור הכתובים .יש מקרים בהם ביאור הכתובים
נמשך אחרי הענין ללא כל מעבר .למשל :וילך דף שיג ,ג .מקשה כג קשיים .בעמוד ד לאחר ברור
הענין נגש מיד לפירוש הפסוקים.
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זה לשלב הקשיים מחד וביאור הכתובים מאידך ובירור מהותו של המונח ״העניך ,שאלשין
מביא את הקוראים אליו בשלב זה ,יעמידו אותנו על כך.
בפירוש מעמד הר סיני  77מציין המחבר :״ובזה נקרב ונבואה אל הענין והוא כי הנה
קרה לו יתברך עם עמו ישראל כמלך אשר חשק שבויה וגיורת לקחת לו לאשה ...״ .
אחר־כך בא תוכן כללי ארוך מאד של הקטע המתפרש שתוארו בו ,אגב בירור מקורות
שוגים ,המאורעות העיקריים שאירעו בהר סיני ,כפי שמצטיירים מן המקורות ומפירושו
להם .על־ידי־כך הביא אלשיך לפני קוראיו את הרקע העובדתי ,שעליו הוא עתיד לבסס
את פירושו לפסוקים .אין בתיאור ארוך זה פירוש לפסוקי הטקסט ,הפירוש לקטע הוא
שלב נפרד ובא לאחריו .78
אין ספק שיש יחסי השפעה הדדיים בין שלב הדרך לשני השלבים האחרים .שלב הקשיים
שלפניו ,ושלב ביאור הכתובים שלאחריו .על השפעה זו ננסה לעמוד על־ידי בירור שלב
קביעת הדרך בסיפור ברכות יצחק ליעקב ולעשו  79והשוואתו לשני השלבים האחרים.
מעשי ההערמה של רבקה ויעקב וכן נסיונם לגנוב דעתו של יצחק ורצונו של יצחק לברך
את עשו ,נוגדים את הנטיה לאידאליזציה של הדמויות המקראיות .אלשיך מעורר קשיים
אלה בחריפות יתירה ותוך כדי כך מערער את הפירוש הרגיל .שלב הקשיים מתחיל בבירור
הבעיה מדוע יצחק נוטה לברך את עשו ראשונה ן המחבר מגיע למסקנה שלא יתכן שיצחק
עשה זאת מתוך חוסר הכרת רשעותו של עשו; עובר לעורר מספר רב של קשיים על
הטקסט ,שרובם טקסטואליים .מכאן הוא מגיע לשלב קביעת הדרך הנדון באריכות יתירה.
בתחילה מוצגת הערת המפרשים ״איך עשה יצחק עיקר מטובות העוה״ז הגשמיים ,מטל
השמים ומשמני הארץ?״  . 80כלום לא ידע יצחק מהו הטוב האמיתי? לכן קובע אלשיך
שני עקרונות שלדעתו כיוונו את פעולתו של יצחק :״ואומר כי הן אמת שהן לא קצרה
יד מרום שכל טוב וקדושת יצחק מהבין בין צדיק לרשע ,בין עובד אלקים לאשר לא עבדו.
עוד ב׳ ידע כי הלא בין שניהם חלקו העולמות כלם .יעקב נטל לחלקו העולם הבא ועשו
העולם הזה״  .81יצחק שיודע את הדבר ,עושה עיקר מטובות העוה״ז בברכה המיועדת לעשו.
הוכחות לכך מוצא אלשיך במקרא עצמו ,יצחק אמר לעשו! ״והיה כאשר תריד ופרקת עולו
מעל צוארך״ ,שפירושו לדעת אלשיך ,כי כאשר יעקב יפרוק עול מצוות ,עשו ישלוט בו:
״הנה ידע כי יעקב בחר לו יה לקיים תורה ומצות אשר המה טוב העוה״ב ...״ כך מנסה
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יתרו יט ,א ,דף קכב ,ב ,ד׳׳ה ובזה.
״ועל הדרך הזה נבוא אל ביאור הכתובים״ .יתרו דף קכב ,ד .כן עיין חיי שרה כג ,א ,דף לה ,ב,
ד״ה אמנם .נעזר ביצירת הרקע בפירוש רמב״ן .לברור מהותו של ׳העביר עיין גם שופטים טז ,יח,
דף רפח ,ג ,ד״ה אמנם .כן עיין ״מראות הצובאות״ יהושע ט ,ד; ועיין וישב לח ,יג ,דף 0ג ,ג—ד.
תולדות כו ,לה ,דף מג ,ב ,ד״ה ותהיין.
שלב קביעת הדרך מתבסס לעתים קרובות על קשיים תוכניים .עיין וארא ,מ ,יג ,דף צד ,ג ,ד״ה
״ועוד הע  ,אחרת בכללות הפרשה״.
עקרון זה מוכת על־ידי אלשיך בהרחבה רבה בשעת קביעת הקשיים המתעוררים בגלל רצונו של
יצחק לברך את עשו ,עיין שם הע׳ .79

]קסא[

שמעון

שלם

אלשיך ,בעזרת פירושו לפסוק להוכיח שעקרון ב׳ היה ידוע ליצחק .גם דברי המדרש מובאים
כראיה לדבר.
שגי עקרונות אלה משנים את גישתה של הדמות המרכזית בסיפור .לאחר שהוכח שיצחק
יודע את ערך טובות העולם הזה מול טובות העולם הבא ,מוכיח שיצחק רצה בברכותיו
לתת לבנו החשוב יעקב את הטוב האמיתי .ו״שלא ישיג איש גבול רעהו״ ,מוכיח זאת שוב
גם מן המדרש .בגישה זו ,שהוכחה כגשתו של יצחק ,רואה אלשיך את עיקרה של הדרך
לביאור הכתובים .82
עתה הוא ניגש לברר את המניעים שהביאו את רבקה להתערב במעשי יצחק! ״מה
ראתה רבקה להפר כונת אישה ,ולסכן את יעקב אולי ימישהו אביו או שבעודו יצחק אוכל,
טרם יברכהו ,יבוא עשו מן השדה ויתפס כגנב במחתרת ויפול בחרב אחיו ,ויחרה אף אביו
עליו להביא עליו קללה״ .אלשיך מדגיש כי הפרוש הנפוץ אינו מתקבל על הדעת לא מבחינה
מעשית ולא מבחינה מיסרית ,ומסתמך על מדרשי חז״ל ,מקשה עליהם ומגיע לתיאור מסוים
של ארבע המלכויות השליטות בעולם הזה וגורל ישראל בהיותו תחת שיעבודם .רבקה
ראתה את כל העתיד ,יאת הסכנה המרחפת על זרעו של יעקב  ,83חששה מאד והחליטה
להתערב .גם עמדתה של רבקה שונתה והסיבות שהוחדרו לתודעתה כמניעים למעשיה
רציניים מאד .כל עתידו של בנה הצעיר וזרעו תלויים בכך .כך הונח יסוד חדש לבאור
85
הכתובים .אלשיך עצמו מציין זאת  .84בשלב קביעת הדרך הוצגו גישות גבורי הסיפור
בדרך חדשה הנובעת מהשקפה חדשה שהוחדרה כביכול לתודעתם ונוצר רקע חדש .ראינו
גם כן שהקשיים שבמערכת הקשיים ,וכן קשיים מוסריים נוספים ,הם שכיוונו את אלשיך
ביצירת רקע חדש זה לסיפור  .86משננסה לעמוד על זיקת הקשיים לביאור נעמוד גם על
היחס בין שלושת שלבי הפירוש.
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״ועל פי הדרך הזה יתבארו הכתובים באר היטב״ .שם מג ,ד.
שם דף מד ,ב ,ד״ה ורבקה שומעת.
המקומות בהמשך בהם מזכיר את ״הדרך״ :שם מד ,ד :״והנה ע״פ הדברים האלה ודרך אשר דרכנו
בה יתבארו דברי חז״ל״ .וכן שם :״נשימה לב אל ביאורו טרם כלות ביאור המשך יתר הכתובים
להיותנו בגבולו ואח״ב נסעה ונלכה אל יתר שאר הכתובים בדרך הזה עוד בס״ד״.
כמובן שאין כוונתו אלא לגיבורים העיקריים בסיפור .גישתו של יעקב ושל עשו גם היא שוגה מן
הגישה המתוארת במקרא ,בפירוש גישתם יעסוק אלשיך בבאור הכתובים.
מסקנות אלה מתאשרות גם על־ידי פירושיו לסיפורים אחרים :עיין נח יא ,א ,דף יה ,ד .שלב קביעת
הדרך מתחיל ב״והנה לבא על הענין שם יט ,א עד ובזה; שם ב .שלביה המשניים רבים ומגוונים.
על כך עיין עמ  ,קנט .אין תפקידה ,שינוי מוחלט של כוונת בנין המגדל והמעשים האחרים שבסיפור;
סיכום הדרך בדף יט ,ב ,ד״ה ובזה ,בו נותן את הרקע החדש לסיפור בלגדל בבל .אינו דן כאן בפרטי
הדברים ,עושה זאת בהמשך אגב פירוש הפסוקים .כן סיפור חלומות יוסף; אלא שבו מגלה אלשיך
שהתורה עצמה במלותיה וטעמיה וכו  ,מתכוונת לשנות את הרקע הסיפורי הנפוץ על דמות פיבורי
הסיפור .לכן אגב פירוש הפסוקים מראה כיצד התורה משנה את רקע הסיפור .וישב >ז ,ב ,דף ם ,א,
ד״ה אך .כן בסיפור יהודה ותמר :אגב התבסמות על מאמר חז״ל ופירושו יוצר רקע חדש לסיפור
ומסכמו בקצרה .עיין וישב לח ,א ,דף סג ,א ,ד״ה אך.
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פרק

ב:

ביאור

הכתובים

ביאור הכתובים הוא האחרון בשלבי הפירוש .הוא מתחיל במקרים מועטים במשפטי
פתיחה מיוחדים .לרוב הוא בא לאחר שהמחבר גילה רקע חדש לסיפור ,ומשתלב עם
השלב האחרון של בירור הדרך המתחיל במשפט ״ונבא אל העניך .גם בשלב זה ,יש ונזקק
הוא להוספת נתונים לרקע ולשינוי נוסף בו ,ואז מפסיק המחבר את ביאור הכתובים הן
על־ידי בירור כללי נוסף או תוספת קושי אחד או קשיים רבים והן בהוספת טקסטים
מדרשיים ובירורם.
גם ב״ביאור הכתובים״ אין הדרך אחידה .יש שהוא מפרש פרטי מילים ומובנם ,מתעכב
על ביטויים מוזרים ,מוכיח את פירושו בראיות שונות וכר .אך אין זו השיטה האופינית
לו בביאור הכתובים .לבירור הענין ננתח סיפור אחד מתחילת שמות :אחרי מערכת קשיים
ארוכה מעמיד אלשיך נתונים חשובים שנתבררו לפני כן ובמשפט אחד הוא סולל את הדרך:
״וסיפרה תורה חסידות שוטרי בני ישראל שאין צ״ל שלא היו מכים את הישראלים על בלתי
עשותם מלאכה ,כי אם גם דבור קל לא היו מדברים להם״ .זאת מטרת דברי התורה .בלי כל
1
מעבר ניגש אלשיך לביאור הכתובים :״וזה יאמר והנוגשים אצים על השוטרים כדי לאמר
להם לישראל העושים במלאכה כלו מעשיהם״ .2
דברי הפסוק השתלבו לתוך הסיפור ההולך ומתבאר :״והנה בעוד היום גדול היו אצים
לאמר כלו מעשיכם ,ולא רצו .אך לא היו מכים את השוטרים על הדבר .אך לעת ערב ,ולא
כלו את חקם בקשו הנוגשים מהשוטרים שגם שלא יכו את ישראל על מה שלא כלו את
חקם ,לפחות יאמרו להם מדוע לא כליתם .והיו מכים את השוטרים לשיאמרו לעושי
המלאכה מדוע לא כליתם ולא רצו לאמרו״ :הסיפור הורחב ,התבררה עמדת שוטרי ישראל,
התבררו זמני הפעולה :במשך היום ,והויכוח בשעת הערב .וכל זה תוך ביאור הכתובים
הנ״ל .עתה חוזר הוא שוב לאותו פסוק :״וזהו ויוכו שוטרי בני ישראל כדי לאמר השוטרים
אל ישראל מדוע לא כליתם חקכם ,מה שלא עשו כן להכות בהיות שהות ביום .כדי לאמר
לישראל כלו מעשיכם כי אם אצים ודוחקים בלבד .וזהו אצים לאמר כלו וכו,״.
אלשיך מפרש ,איפוא ,את הכתובים לא ביחידות קטנות נפרדות אלא מספר את הענין
ולתוכו משלב את קטעי הפסוק ומילותיו .במקום שרואה צורך לספר מספר ,במקום שרואה
צורך להקדים הקדמה כדי שישתלבו המילים לספורו — עושה זאת .הכתובים משתלבים
בסיפור לפי סדרם במקרא .בביאור הכתובים לא נזכרים הקשיים שבמערכת ושהביאור
מישבם .מכאן ראיה נוספת לתפקידם הנגלה של הקשיים .לגבי הקורא מילאו הקשיים
את תפקידם העיקרי בערערם את הפרוש המקובל על הטקסט כשהובאו בתחילת הדיון .אך
1
2
3
4

״לאמרי׳ אצל אלשיך פירושו תמיד :לאמר לאחרים .עיין קושי ראשון לקטע זה ,שם ,ד״ה והנוגשים.
שמות ה ,יג ,דף צג ,ב ,ד״ה אמנם.
עיין לעיל ,עמי קסא.
תולדות כז ,א—ד.

]קסג[

שמעון

שלם

לקשיים תפקיד נסתר בשלב הדרך ,כפי שראינו לעיל  3והשפעתם רבה גם על ״ביאור
הכתובים״.
גם כאן ננתח כדוגמא מרכזית את סיפור ברכות יעקב ,לסיפורים רבים אחרים שנותחו
לצורך בירור המסקנות והוכחתן נסתפק במראי מקום .נבדוק את חלקו הראשון של הסיפור,
הכולל את דברי יצחק לעשו על ההכנות הדרושות לו כדי שיזכה לברכה .בטקסט המקראי
קטע זה כולל ארבעה פסוקים  .4הנוגדים בענינים אחדים את הרקע החדש שיצר אלשיך
לדמות הגבורים  .5הבה נראה במה קיים ניגוד בין הפסוקים ומובנם הפשוט לבין ״הדרך״
שקבע אלשיך  . 6שני עניינים כאלה נזכרו כבר במערכת הקשיים ״)ה( למה זה לא בחר
בבהמה ביתית) ...ו( לו חפץ לברכו למה זה יצוהו על המטעמים ...״ אלה הם שני הקשיים
התוכניים היחידים .כל השאר מתוך ח הקשיים הם טקסטואליים.
אך ענין שלישי שלא נזכר כקושי נוגד את השקפתו כפי שפורטה בשלב קביעת הדרך
והוא ,תיאור זקנתו של יצחק וכהות עיניו .לדעת אלשיך כל מה שעשה יצחק לא עשה אלא
מתוך הכרת תכונות בניו ולא בגלל זקנותו וכהות עיניו .קושי נוסף נ מן המקרא ברור
שיצחק קרא לבנו עשו תחילה ,שהוא הגדול ,ורצה לברכו בברכה החשובה ,שלא בהסברתו
של אלשיך ,שהברכה הטובה ביותר היתה מיועדת ליעקב .בפסוקים א—ב הנוגעים לשני
ניגודים אלה לא נזכר קושי זה ומובאים בו רק קשיים דקדוקיים רבים.
עתה נבדוק את פירושו לפסוקים אלה ,ונשים לב לתפקידם של הקשיים השונים בפירוש:
״ויהי כי זקן יצחק וכו  ,החל להסיר מלב החושב כי לא מחכמה עשה הדבר ,והוא כי להיות
כי אין דרך הזקן שיכהו עיניו ,רק ע״י הכביד עליו זקנה ושיבה שהחלו ליאסף כחותיו
ולחלש חושיו .ואיש אשר אלה לו אין דעתו צלולה וקרוב הדבר לצאת דבר בלתי מתוקן
מתחת ידו״ .7
מחשבות כאלה עלולות לעלות בראשו של הקורא פסוקים אלה .אך לדעת אלשיך התורה
עצמה רומזת במלותיה שאין זה נכון ורוצה להוציא טעות זו מלב קוראיה .״על כן לבל יאמר
איש כי על כן היה זר מעשהו לברך את אשר שנא ה׳ ,לכן הקדים ואמר שמה שכהו עיניו
איננה הוראת אפיסת כחות וחושים לפגום בצד מה בצלילת דעתו ,רק ׳מראות׳ כלומר
הנוגע אל הראות בלבד כי בכל השאר תמים ושלם היה כמאז״ .מפורש בכתוב שיצחק היה
צלול בדעתו ,כי עיניו כהו מראות ואין לפרש יתור זה אחרת :״כי מי לא ידע כי מראות
הוא כהות העינים״ .קושי ענייני וטקסטואלי נתרצו יחד.
אפשר להבחין בתפקיד שונה של שני הקשיים בעיצוב פרטי הסיפור .הקושי הטקסטואלי,
היתור ,קבע בשלב הקשיים ש״מראות״ מיותר ולכן בסיפור הוא נקבע כהדגשת התורה
שמראות היתה כהיית העינים ולא מדבר אחר .הקושי העינייני הוא שכוון לומר מהו
הדבר שבגללו נזכרת הזקנה.
 5על הרקע החדש עיין עמודים קסא—קסב ובמקומות המתאימים באלשיך.
 6תולדות דף מג ,ג ,ד״ה והגה .ח הקשיים הראשונים שבמערכת נוגעים לקטע הנדון.
 7שם מד ,א ,ד״ה ויהי.
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אלשיך ממשיך בפירוש הפסוק הראשון :״אך מה שהקדים ויקרא את עשו לא לשלול
את יעקב מברכה רק להיותו בנו הגדול וכן דרך אנשים להחל בגדול וזהו אומרו ויקרא
אל עשו בנו הגדול״ .שוב מתיישבים קושי ענייני וטקסטואלי יחד .מדברי יצחק מתברר
שכוונתו בהקדמת ברכת עשו היא רק בגלל היותו הגדול ,ולא כדי לתת לו את הברכה
החשובה ביותר .ברוח זו הוא ממשיך לפרש את הפסוק :״ומיודעו כי רשע הוא ולא יצלח
לברכה גם לאשר הוא חלקו להתברך בברכה ,הקדים ואמר :״ ׳בני׳ ,כלומר המתייחם אלי
כבן אל האב שיהיה כושר מה לזכות לברכה לא תרחק ממך״ .לא זו בלבד שאין להעלות על
הדעת שעשו יתברך בברכה המעולה אלא שיש קושי לברכו גם בברכה הפחותה ,יצחק
המכיר בכך מדגיש במלה ״בני״ את הזיקה של עשו אליו שיש בה כדי לזכותו בברכה.
שני יתורים שנזכרו במערכת הקשיים הפכו להיות הדגשות שמדגישם יצחק בדבריו,
הבאים לציין את יחסו של יצחק לבנו .וכך נתיישב הקושי בדברי יצחק והופכים הם להיות
תואמים את הרקע הסיפורי החדש כפי שהעמידו אלשיך בשלב קביעת הדרך .גם עשו
מכיר בכל זה .הדבר מתגלה מתשובתו לדברי אביו ,המוכיחה זאת :״ואמר לו ׳הנני  , ,כלומר
הנני כדברך ומתדמה אליך״ .כאן לא מתפרש יתור ,כי דברי עשו הם תשובה לקריאת
יצחק :״בני״ .אך עשו שהבין את כוונת הקריאה עונה עליה באמרו ״הנני״.
עוד קושי טקסטואלי אחד נזכר במערכת הקשיים נ ״וגם לשון נא לא יצדק כי אין הזקנה
באה כרגע״ .אלשיך המפרש את המלה ״נא״ במובן — מ י ד מרגיש קושי המביאו להרחבה
רבה של דברי יצחק :״ויאמר הנה נא זקנתי כלומר עתה ,כרגע ,באה אלי הזקנה ,כי חשב
כי אפיסת הכוחות גרמה לכהיית עיניו ,והוא ראה שלא היתלה אליו החולשה מעט מעט,
רק כרגע שלא בדרך טבע לכן גזר ואמר כי מעתה הזקין כרגע ואפסו בלי הדרגה כחותיו,
כי אין זה רק סימן שסילוקו קרוב וכאשר קפצה אליו הזקנה פתאום ,כן יקרנו במות .לכן
היה חפץ לברך את בניו מעתה שמא לא י פ נ ה  . . .״ וברוח זו מוסבר הפסוק.
המלה ׳נא /כפי הבנת אלשיך ,קובעת מובן מסוים לפסוק :יצחק חשב שהזקנה קפצה
עליו מיד :אך היות ולפי פרושו של אלשיך לפסוק הקודם ,אין זה נכון שיצחק הזקין ,מתפתח
הסיפור כך! רק הראות נחלשה ,אך היות והדבר בא בפתאומיות חשב יצחק בטעות
כאילו מותו קרוב .הסבר זה ענה על קושי דקדוקי ובא לתרץ את הענין שמתעורר מפירוש
פסוק א :אם כהיית העינים היתה מראות בלבד ,מדוע הזדרז יצחק לברך ? ענין זה מראה
שאלשיך חודר לסיטואציה הסיפורית שהוא יוצר אגב פירושו עד שמרגיש הוא ומשיב הן
על קשיים המתעוררים על־ידי השוואת הסיפור החדש לנאמר בפסוקי המקרא והן על קשיים
המתעוררים עם השוואת חלקי סיפורו בינם לבין עצמם.
כל הקשיים המתעוררים מפסוקים ג—ד מתישבים על־ידי כוונה חדשה של מצוות יצחק
לעשו :יצחק רוצה למצוא דרך לברך את עשו ,מבלי לפגוע בהשקפותיו על מהות השכר,
החטא ומהות הברכה .עשו חייב בראש וראשונה לקיים מצווה גשמית מעין הברכה שאביו
מתכוון לברכו .בעצם קיומה של מצוות אביו באותו מקום שבו הוא מבצע את חטאיו ,יש
] קסה [

שמעון
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משום חזרה בתשובה .בדרך זו יתכפרו חטאיו ולא יעכבוהו מלקבל את הברכה .רעיון זה
מישב את שני הקשיים העניניים.
עתה נוכל לסכם את התפקיד שממלאים הקשיים התוכניים הכוללים ,כגון זה שנדון
בשלב קביעת הדרך  , 8והמפורטים ,כגון אלה שנדונו לעיל ,הקשורים לפרט מסויים או
לפסוק מסויים.
9
הקשיים התוכניים הכוללים — אם הם נוגעים בענין מרכזי בסיפור ולא לפרטים ,הריהם
מתיישבים כבר בשלב קביעת הדרך ,ועל־ידי־כך נבנה הרקע לסיפור .אך אם הם מצומצמים,
יוצרת התשובה עליהם רקע סיפורי נוסף לפסוקים המתפרשים ומתוך כך עולות תשובות
לקשיים המצומצמים .לכן ברור מדוע הקשיים התוכניים הכוללים ,שהם בהרבה מקרים
קשיים מוסריים מרכזיים ,נפרדים מן המערכת ,והמחבר משיב עליהם כבר בשלב קביעת
הדרך ,ומאידך הקשיים התוכניים הנוגעים לפרטים מסוימים שבפסוקים נמנים בין קשיי
המערכת על־פי מקומם בפסוקים — ומיתרצים בשלב ביאור הכתובים במקום המתאים.
הצד השווה שבשני סוגי הקשיים התוכניים ,שהתשובות עליהם משנות ומפתחות את הרקע
הסיפורי.
ננסה עתה לראות מה תפקידם של הקשיים הטקסטואליים ,על־פי הקטע הנידון! ״על כן
התחכם ויאמ׳ לו עשה זאת איפא והפך נא כל מעשה רשעותך לטובה כי הכלים אשר תעשה
בם לסטאותך בהם תעשה מצותי זאת .וזהו שא נא כליך תליך וקשתך ,ובמקום אשר תעשה
הרעות הוא השדה הידוע לך ,כד״א ,׳ויבא עשו מן השדה  , ,כי היה יודע ציד איש שדה,
שם עשה המצוה הזאת ,וזהו וצא השדה .ומעשה הרעה הוא הצידה אשר תצוד נפשות,
עתה צודה לי ציד ,כלומר מה שהוא ציד ולא מה שאינו ציד ,באופן שתהפך כל הכנות
10
רשעתך לטובה ...״
הקשיים הטקסטואליים ,שרובם יתורים ,נתרצו לפי סדרם בפסוקים .תרוציהם גרמו
לישוב הרעיון שפותח כתשובה לקשיים התוכניים ,ונתבסס על הפסוקים .דרך הקשיים
הטקסטואליים הצליח אלשיך להראות שההרחבות לגיטימיות כפירוש נפץ לפסוקים —
פירוש המישב קשייהם הטקסטואליים .וזהו תפקידם העיקרי.
נזכיר בקצרה את היחידה הסיפורית השניה שבתוך סיפור הברכות לעשו ויעקב .והיא:
דברי רבקה ליעקב ,שאלתו ותשובתה .קטע זה זוכה במערכת הקשיים לקשיים ט—יז ,רובם
הגדול טקסטואליים ומיעוטם תוכניים  11המיתרצים לפי סדר כתיבתם .אלא שיש להעיר
על עניינים חשובים אחדים .קושי ט מביא למסקנה המרחיבה את הסיפור ומוסיפה פרטים
8

עיין לעיל ,עמי קסא .וכן תולדות כז ,א ,דף מג ,ד ,ד״ה והנה.

 9וישב לח ,ג ,דף סג ,ג ,קושי כב ,מבסס את כל הסיפור .עיין שם ,ד״ה אמנם .ועיין לך לך יב ,י ,דף
כא ,ב ,ד׳׳ה ויהי .שני הקשיים הראשונים :חוסר בטחון בה׳ ,ומעשה הפקרת שרה ע״י אברהם הם
המכוונים את הסיפור וקובעים שלא ירד אברהם למצרים ל ז ו ן ע צ מ ו אלא לזון אחרים — וזאת
לשם מטרה נשגבה :קיום העולם .עיין גם שם כא ,ג ,ד״ה אמנם הנה .הקושי השני מכוון את פרטי
המאורעות כך שלא יתפרש הדבר כהפקרה ממש.
 10תולדות כז ,א ,דף מד ,ב.
 11כגון קושי יד.
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לאירועים .רבקה שמעה באוזניה ומיד הזדרזה ודברה עם יעקב .פרט זה חשוב מאד להמשך
הסיפור ,כי הוא כלול בדברי רבקה אל יעקב ,ומשמש יסוד לשכנע את יעקב שיקבל את
עצת אמו  . 12יש ,איפוא ,התאמה בין הרחבת הסיפור במקום אחד לבין ההרחבה במקום
אחר ,ובאה זו ללמד על זו.
קשיים י—יג הם טקסטואליים ,לפני שאלשיך דן בהם הוא מפסיק את ביאור הכתובים
ועובר לניתוח חששות העשויים להתעורר בלב יעקב ולעכבו מלקבל עצת אמו  . 13אין
לראות סדר מסויים במנין החששות .בסופם בא המשפט! ״ע״כ להסיר מלב יעקב בל ישחית
את נחלתו בעבור החמשה ,הקדים הב׳ בהגדת רבקה אליו איך שהיה ארוכת חמשתן״.
אלשיך מראה שרבקה התירה בדבריה את הספקות והוכיחה לו שאין לו יסוד לחשוש .תוך
כדי כך מתפרשים דבריה.
פסוקים ו—ט שבפרק כז מתפרשים תוך כדי הדגשת יתורים וניצולם לפירוש הענין,
ושני דברים משיג אלשיך מכאן :הוא מתרץ את הקשיים י—יג שבמערכה לפי סדרם?
מרגיע את יעקב מחמשת חששותיו — לפי סדרי מנינם בביאור הכתובים  .14הקבלה כזאת
בין הקשיים לחששות ודאי שאינה מקרית  .15העיון בה ,מלמד שהקושי המשתלב בפירוש
בצורה כה מתאימה ,נובע מכך שהפירוש היה ידוע למחבר בשעת ניסוח הקושי .ומכאן
באים אנו להנחה שהרקע החדש לפירוש ,כפי שנקבע בשלב קביעת הדרך ,והיוצר את
יסודות הפירוש החדש — הוא שקובע במידה רבה את מערכת הקשיים ,קושי תוכני אחד
או אחדים קובעים את הדרך ,ובעיקר קשיים הנובעים מהשקפת עולם מוסרית־דתית .הדרך
היא השלב הראשון ביצירה .וזקוקה היא להתבססות על הכתובים ,לכן בהתאם לדרישותיה,
נקבעה מערכת הקשיים .בשעת קביעתה כבר נבנה הסיפור לפרטיו .בשלב ביאור הכתובים
בא הניצול המלא של המערכת.
הנחה זו מסבירה תופעות רבות שלא מצאנו להן הסבר לעיל! עתה ברורים המושגים
המראים שהקשיים באים לצורך הפירוש ,שכל הקשיים מתפרשים כאחד ורצונו של המחבר
הוא למצא דרך אחת להסברת כולם ,ושאינו מביא קושי בודד לצורך ישובו הנפרד .כן
12
13
14

עיין שם מד ,ב ,אחרי הזכרת ה׳ הספקות.
עיין שם ד״ה והנה.
הקושי

החשש
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י חלק א
י חלק ב

א
ב

יא ח״א וח״ב
יב ,יג חלק א
יג חלק ב

ד
ה

הדף
מד ,ב :״והוא כי לענין הקול״ עד ״לאחרים״
מד ,ב :״והנה עדין היה מקום לחוש״ עד שם ג
״לכן אמר בשינוי מה פן יורגש״
מד ,ג :״ועל השלישית״ עד ״ועל הרביעית״
מד ,ג :״ועל הרביעית״ ,עד ״ועל החמישית״
מד ,ג :״ועל החמישית״ עד ״ובראות יעקב״

 15תקבולת דומה מצוייר .במגילת אסתר .מרדכי ,שהוא לפי המסורת מחבר מגילת אסתר ,ידע על חמש
טענות שעשויות להתעורר בבני אדם הרוצים להקטין את ערכו וחשיבותו של הנם שהביא להצלת
ישראל מהמן .לכן כתב את הפסוקים הראשונים של המגילה כדי לרמוז לחמש תשובות לטענות אלה.
בד בבד עם הפרכת הטענות מיתרצים קשיי המערכת על הסדר.
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מובן עתה תכנון המקרים המיוחדים שנתגלו לעיל ,בהם מערכת חששות או הנחות ,בתוך
שלב פירוש הכתובים ,מתישבת על הפסוקים  .ממילא מתפרשים הקשיים על הסדר :הם
נקבעו לאחר הספקות ודרך ישובם בפסוקים ולצורך ביסוס החששות והתשובה עליהן,
על הפסוקים.
מגמתיות

בקביעת

הקשיים

וזיקתם

לשלב

״קביעת

הדרך״

תפקידם של הקשיים בסיפור מחייב היותם מגמתיים ,כלומר נקבעים הם לפי צורכי ה״דרך״,
ולצורך ביסוסה בכתובים :דוגמא בולטת לכך היא פירוש מעמד הר סיני ,בשמות ובדברים.
רוב המפרשים אינם רואים כל צורך לפרש את עשרת הדיברות בדברים .לא כן אלשיך,
הוא מציג כט קשיים על הפסוקים שלפני הדיברות ואחריהן ,ומוצא מגמה המתבססת על
ההשקפה שאין אדם יכול לתפס את עיקרי הדת בהבנה שכלית ולכן ״על מה עשה ה׳ ככה
להניח עיקרי הדת כלם תלויים באמונה״ .16
אלשיך מניח שמשה מתכוון להעמיד ולהוכיח את עיקרי הדת בחוש ,כלומר לספר לעם
דברים ,שראו בעיניהם המוכיחים את קיומם של עיקרי הדת .הנחה זו קודמת לכל עיון
בכתובים :״ועל כן חשבתי למשפט כי על כן בחר לו יה דרך אחרת ,גדולה היא אלי על
כל סוגי הוכחות וראיות האפשריות להיות בעולם הלא היא הראיה מן החוש כי עליה אין
תשובה ולמדין ואין משיבין ...״ מתוך הנחה זו ניגש לפירוש מעמד הר סיני בשמות ,17
אך שם אינו מצליח כל כך להוכיח את קיומם של יג עיקרים רמוזים בכתובים .וכן בפרשת
המן  :18אך בדברים ,שהסיפור מפורט יותר ,מצליח הוא למצוא אחיזה ליג העיקרים של
הרמב״ם .בשלב בירור האפשרויות רואה הוא שהעיקרים אינם מוכחים על־פי סדרם
בהרמב״ם ״ועם שנשנה הסדר שכתבם הוא ז״ל ...״ .
ענין זה מוכיח שעיקרון יסודי ,רעיון או השקפה על הכתובים ,היא היא הגרעין הראשון
לפירוש ,היא הקובעת את הדרך ,מבקשת את ההקדמות ומקורות מסיעים אחרים וממנה
ניגש לביאור הכתובים ורק לבסוף נקבעים הקשיים  . 19לפניו היתה דרך שעל פיה בחר
קשיים ,ואז דילג על הרבה פסוקים ,ובאלה שטיפל בחר את הקשיים המתאימים לדרך.
16
17
18
19

על ברור הענין מצד תכנו ,עיין בחלק השני של העבודה.
יתרו דף קכח ,ג ,ד״ה והנה על פי הדברים.
בשלח טז ,ד ,דף קטז ,ג ,ד״ה עוד.
הוכחה נוספת לבחירה מגמתית של קשיים לצורך הדרך נמצא בתחילת פרשת ויקהל ,בה מופיעים
שני פרושים לאותו טקסט המתבססים על שתי מערכות קשיים שונות .הראשונה והפרוש המתבסס
עליה — ויקהל לה ,א ,ק נ ה ג .והשניה שם קנו ,א ,ד״ה ויצו .הקטע המתפרש הוא פרק לה ,ופרק לו,
פסוק ז; אך אין כל אחת מן המערכות מטפלת בכל הפסוקים שבקטע .רוב הקשיים שבמערכת השניה
שונים בגלל שמתיחסים לפסוקים אחרים .בפסוקים שבהם מטפלות שתי המערכות ,יש פעמים
שהקשיים זהים .אך יש שכל מערכת מגלה קשיים שונים .פירושי הפסוקים שבכל מערכת עונים
כמעט על כל קשיי אותה המערכת ובד״כ לפי סדר הקשיים.
את הפירוש השני מציע אלשיך בגלל ״מקראות שלא בא באורן בדרך הראשון״ .ויקהל קנו ,א ,ד״ה
ויצו .הכוונה לפסוקים שלא נתפרשו .מכאן שהדרך קיימת מלכתחילה והוא בודק בכתובים את
המקראות והקשיים העשויים להתפרש בדרך זו ואותם יזכיר במערכת השניה.
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אחרי שסים לבסס את הדרך הראשונה על הקשיים ,ראה שקיימת דרך שניה ,אך מערכת
הקשיים הראשונה לא מתאימה לה ,כי דרך זו זקוקה למערכת שונה .לכן עבר פעם שניה
על הפסוקים וגם עתה בחר רק את הקשיים המתאימים לה ,ודלג על פסוקים ועל קשיים
שאין הדרך השניה עשויה לישבם.
ההתעלמות מקשיים כשאינם לצורך הדרך ,נפוצה .על מילה מסויימת יכול הוא
להקשות שהיא מיותרת ,ולפרשה — אם היא נחוצה לביסוס הדרך ן אך במקום אחר ,יתעלם
אלשיך מאותה מילה אם אינו יכול להזדקק לה כן יקבע כקושי ענין שעל־פי חוקי הלשון
אינו קשה .21
הכוונה בבחירת הקשיים אינה אלא אספקט אחד של המגמתיות .האספקט השני הוא
בניצולם בפירוש .אותו קושי עשוי להיות מנוצל בספורים שונים בדרך שונה דרך משל:
את המלה ׳לאמר׳ הוא מפרש אמירה לזולת .לכן מקשה על דברי רבקה :״אומרו ׳לאמר׳
זה פעמים בפסוק אחד ׳אל יעקב בנה לאמר׳ 7מדבר אל עשו אחיך לאמר׳ ולא אחד בהם
יצדק בו לאמר לזולת״ .רבקה אמרה ליעקב ״דברי יצחק אל עשו כדי לאמר יעקב אל אביו
תכונת הדברים״ 22י ברם ,אל עשו אחיך לאמר הוא מפרש אחרת :״והיתה שמיעתי בכווני
כדי לאמר לך את הדברים ...״ .
המשותף בשני הפירושים היא האמירה לאדם אחר ,אך מי האומר ואל מי אומר וסיבת
האמירה לזולת הכל נקבע לא לפי המילה ׳לאמר׳ אלא הסיפור הוא הקובע זאת ״  .הקושי
ניתן ,איפוא ,להתפרש בדרכים שונות ,אפשר לבסס עליו רקעים סיפוריים שונים ובלבד
שהבנתו הפשוטה לא תפגם .24
20
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בספור ברכות יעקב ועשו מופיעה המלה ״בני״ פעמים אחדות :בפסוקים א ,ח ויג ,על היתור שבפסוק
הראשון מקשה )קושי ב ,שם מג ,א( .וכן :״בני הגדול״ מיותר ומקשה עליו בקושי ב ,הנ״ל; אך על
היתור ״בנה הגדול״ שבפסוק טו ,אין אלשיך מקשה.
עיין להלן פרק ה.
תולדות כז ,א ,דף מד ,ב.
ורבות הדוגמאות לתופעה זו ,השווה הע׳ .19
עקרון זה יוכח בבהירות רבה בהשוואת פרושים שונים המתבססים על אותם קשיים .דרך משל :אלשיך
מעמיד שלושה פירושים לדברי האחים וראובן בצאתם מבית הכלא .מקץ מב ,כא—כב ,דף ע ,ג.
ד״ה ויאמרו .הקשיים המתיחסים לפסוקים אלה ,במערכת הקשיים הם יט—כד .אך כשיצאו האחים
מבית הכלא הרגישו שהצרה באה באשמתם :״אך עתה אשר צונו ואתם לכו הביאו שבר רעבון
בתיכם ,מודים אנחנו כי אבל אשמים אנחנו״ .הפירושים שונים מאד זה מזה ברוב פרטיהם ,ביסוסם
על הכתובים עונה על אותם הקשיים עצמם אך בדרכים שונות .למשל ,פירוש המלה ״אבל״ ,קושי יט:
״באומרו אבל אשמים אנחנו על אחינו כי מלת ׳אבל׳ תורה שלילת הזולת ,כלומר אבל אנחנו האשמים
ולא זולתנו או כיוצא בשלילה זו״ .קושי זה יכול להתפרש בשלוש צורות :אבל אשמים אנחנו — ולא
כפי שחשבנו שאין אנו אשמים ,אבל אשמים — ולא חטא מות ,או אבל אשמים אנחנו — ולא יתר
האחים .כן משתנה המובן של מילים רבות על־ידי הדגשתן או אי הדגשתן .למשל אשמים בפירוש
ראשון בא במובנו הרגיל ,בשני מודגש אשמים כאשמה קלה .גם מכאן מתגלה שלא כל קושי מתישב
בכל פירוש .אין הפירוש מתחשב ״בכל הקשיים .האפשריים בפסוקים ואינו מנצל את כולם .למשל
בפירוש ג ,לא מתישבים הקשיים כא ,וכד ,ואין הדבר מקרי .קושי כא ,מבחין בין זמן היותם בבית
הסוהר לבין שעת יציאתם .לכן הוא מתיישב בשני הפירושים הראשונים המבוססים גם הם על הבחנה
זו .לא כן הפירוש השלישי שתרץ קשיים קודמים בגלל שלא הבחין בין שני הזמנים .לכן לא יכול
לטפל בקושי זה .דרך ב פותרת הכל .כאן הגענו להוכחה נוספת של עקרון הפשט ,בדיון שיוצא
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בסכומו של דבר ,הדרך קובעת במידה רבה את הקשיים בטקסט ,מורה כיצד לנצלם
בסיפור ומלבישה את מובנם הפשוט בלבושים שונים התואמים אותה .במקרה שהדרך
לא קבועה ,כגון פסוקים הבאים בגוף קטע ,וכן כשאין המחבר מוצא צורך לשנות את הרקע
הסיפורי ,הפירוש נוצר על ידי הקשיים ,אך היות ואין הם קובעים פרטים בצורה מוחלטת
יש אפשרויות שונות ליישבם.
ראוי להעיר כי המסקנות בדבר תפקיד חלקי הפירוש שהגענו אליהן מניתוח והשוואת
הפירושים ,תואמות הערות שונות שנמצאו בפירושיו של אלשיך  , 25על תפקיד ההקדמה
בדרשה .ואולי יש מכאן רמז שמבנה הפירוש מושפע משיטת הדרשה שבע״פ .26
בפירוש לפסוק ״תפוחי זהב במשכיות כסף דבר דבר על אפניו״ ,מציין אלשיך! ״או
יאמר כי הרוצה להטעים דבריו בעיני שומעו ,שיתקבלו ,מקדים הקדמות ואופנים כמכונות
אל המכוון ,ואז יבא העיקר על נכון ,ויערבו לשומעיהם ,באופן שגם שההקדמות טפלות
המה אל העיקר ,טובות הנה להביא את האדם לאחוז בעיקר .ואין ספק כי הדובר דבר על
אופניו ההקדמות יישובו )צ״ל ייושבו( .אין אצלו תחלה רק העיקר ,כי אם שלהמשיך לב
השומע מקדים הטפל ...כן המשמיע חכמה ומוסר עם שעיקר הדבר הוא הראשון אצלו...
אח״כ יסדר אופנים והקדמות בעדי עדיים ,שיראה הרואה אותם תחלה ומהם ישית לב
אחרי כן אל העיקר הבא מיושב על האופנים אשר הקדים ויערבו לו״ .27
אלשיך הכיר ,איפוא ,את מלוא המשמעות הספרותית אסטתית שבמבנה נכון של דרשה,
ואת ההנאה האמנותית הנובעת מכך ,נראה שדרך זו הותאמה לצרכים שבפירוש טקסט
מקראי ,השונים מאלה שבדרשה שבע״פ ,הבאה להטפת חכמה ומוסר .העיקרון היסודי
שווה :״העיקר״ — יסודה של הדרך .יש להקדים לה הקדמות ויש לבססן וליישבן ,וזאת
עושה הוא בשלב הדרך ,ולצורך היישוב בא שלב הקשיים שלפניו ושלב ביאור הכתובים
שלאחריו .28
מפליא ומאלף לראות דברים אלה מצויים ב״לשון למודים״ לרמח״ל ,שחי כמאתיים שנה
אחריו .גם רמח״ל מיעץ להכין את ההקדמה רק אחרי שהדרוש מוכן! ״ולכן טוב עשות
אותה אחרית אל הדרוש כלו בהבנותה ,כי אחרי ידע כל אשר ידבר על ענינו ,יעשנה
להיותה ראש אל כלם״  .29גם הוא סובר שתפקיד ההקדמה להכין את השומעים להבנת
העיקר :״כי עיקר ההקדמה הוא להגיד בקוצר ובברור הענין אשר עליו יסוב דרושנו ,ועל
מנקודת ראות שונה לגמרי .מהות ניצול הקשיים מאפשר דרך פירוש כזאת .לדרך זאת קורא אלשיך
״פשט״ .ר׳ להלן ,פרק ג.
25
26
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עיין תזריע יב ,א ,דף קעה ,ב ,ד״ה והנה .כן עיין הע׳ .28
על התפתחות הפירוש שבכתב מן הדרשה שבע״פ עיין בחלק השני של העבודה.
משלי ,רב פנינים כה ,יא ,דף קלח ,ב.
לברור תפקיד ׳הענין׳ ראוי לעיין במקורות המובאים במחקרנו על הדרך ,עמי קסא ,וכן חשוב לעיין
בפירוש אלשיך לפרשת תזריע ,כמצויין בהעי  .25אלשיך רואה שם את מבנה הפרשה בתורה כמבנה
דרוש .עיקר הדרוש ענין המצורע ודיניו ,אך דיני יולדת ומילה מובאים ע״י הקב״ה כהקדמה אל
הדרוש :״והוא כי למה שכונתו יתברך היתה להעירנו על העיקר הלזה וללמדנו דעת כי הוא יתברך
יכאיב ויחבוש כאמור ,הקדים הקדמה כמערכה אל הדרוש באומרו אשד .כי תזריע״.
״לשון למודים״ ,א מ ו ד רביעי ,״ההקדמה״.
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לחקר

שיטות

הפירוש

ו ה ד ר ש של ר ב י מ ש ה א ל ש י ך

ידי זה ישוב השומע נוח ומתלמד ,באשר כבר ידע מה ילמוד ,אשר אם נעלם ממנו זה יקוץ
בדברינו ,בהיותם לו כדברי הספר החתום׳/
אלשיך מדגיש יותר מרמח״ל ,את ההנאה האסטתית שתגרם לשומע ממבנה נכון של
ההקדמה .בציינו ״ויערבו לשומעיהם״ ,״ויערכו לו״ וכן בהערותיו במקומות רבים מודגשת
ההנאה משמיעת הדרשות  .3°שניהם אומרים שגודלה של ההקדמה ותוכנה חייבים לעמוד
ביחס נכון לדרשה עצמה .אלשיד כותב :״וילמדנו דעת בל יפליג אדם באופנים והקדמות
רבות מאד להודיע דבר מועט של איכות ועיקרי ,באופן יהיה הטפל מרובה על העיקר,
רק כתפוחים רבים של זהב במשכיות של כ ס ף  . . .כ ן יהיה דבר דבור על אופניו שאפניו
ימעטו בערך הדבר העיקריי״ .רמח״ל ממשיל ההקדמה אל הדרשה ״כראש אל גופתה
ובמדתו נמודדה כי לא יתכן ראש קטן לגוף גדול ,או ראש גדול לגוף קטן״ .גם המונחים
״דרוש״ ,״הקדמה״ ,״ענין״ וכר מצויים אצל שניהם .אלשיך הכיר ,איפוא ,היטב את האספקט
הספרותי־אסטתי של צורת יצירתו ומבנה ,שנים הרבה לפני שהתפתחה תורה זו בספרות
המודרנית והתגבשה בחוקים ובכללים.

פרק

ג!

גישת

אלשיך לפשט ויחסו לדרכי
ולמדרשי

הפירוש

האחרות

חז״ל

על דרכו בפירוש הכתובים כותב אלשיך עצמו  1״והנה כה מבטנו בספרינו אלו להיות קורא
ופושט כי לא שמנו בהם בלתי אל הפשט עינינו״ אך בהמשך דבריו הוא מוסיף :״וגם
ברמז הרומז על הארץ והדרים עליה להדריכם בדרך ישרה ,בקצת מקומות לא משכנו ידינו״.
בפירושים הרבה מצויץ לפניהם ״ע״ד הפשט״ .הערות כאלו מופיעות רק אם מובא לפני
הפשט פירוש אחר של חז״ל .גישתו נוגדת לחלוטין את מושגינו על הפשט .בדעתו היה
לחזור ולפרש את ספריו פעמים רבות ״מהדורא אחר מהדורא קמייתא מציעתא ובתריתא״ .2
הוא מדמה את המפרש למלקט פרחים ,הפסוקים מצמיחים פירושים רבים ,ולכן קרא שנים
מספריו ״חבצלת השרוך ו״שושנת העמקים״  .3עצם העובדה שבפירושיו יש למצוא לפעמים
ארבעה או חמשה פירושים שונים לאותו פסוק ,מעידה ששיטת פירושו זו איננה פשט.
ולא זו בלבד :הוא משלב בפירוש דברי המקורות ומחדיר לתוכן ערכי מוסר והשקפת עולם.
בפירושו למעמד הר סיני והמראות שראו ישראל על ההר ,מורגשת הרחבה גדולה מאד של
הכתוב במקרא ,הנעזרת באגדות חז״ל ובפירושים זוהריים שונים .הפירוש נראה כדרש
ואף־על־פי־כן מעיד אלשיך כי הינו פרוש על דרך הפשט
30

עיין בעיקר בהקדמות.

 1בהר ,דף רא ,א ,ד״ה והנה.
 2ההדמה לתורת משה ,דף א ,א ,די׳ה זאת.
 3עיין בהקדמות לשני הספרים.
 4יתרו יט ,א ,דף קכא ,ד .ד״ה בחודש ,ובעיקר שם יט ,טז ,דף קכד ,ב ,ד״ה ויהי.
 5שם כ ,יח ,דף קכז ,ג ,די׳ה והנה.

]קעא[

שמעון

שלם

כדי לברר את המהותי לדרך הפשט בשיטת אלשיד חלה עלינו חובת ניתוחם של פירושים
שאלשיך מעיד עליהם במפורש שהם פשט ,כשלידם פירוש אחר הנדחה מפניו :יוסף התוודע
לאחיו במצרים ,וניסה לשכנעם לזרז את יעקב שירד למצרים! ״ויהי כראותו כי כל זה
איננו שוה לשידברו אתו ,בקש לעשות הוראה שיכירו בה כי לבו שלם אתם״  .6לכן גילה
חיבה לאחיו האחרים יותר מאשר לאחיו בנימין :״שעל בנימין בכה על צואריו ,הוא על
צרת זרעו כאשר נבאר ,ולא על מה שהצר לעצמו ,גם לא נשק לו .ואל כל יתר אחיו נשק
ובכה על צרת עצמם וכאשר נבאר בס״ד ,וע״י כן דברו ...״ .
אך לפגי שמבסס אלשיך את השקפתו זו על הכתובים ,הוא מציג קושית חז״ל :״וכי שני
צוארים היו לבנימין ? אלא ראה ברוח הקודש שבה״מ שיבנה בחלק בנימין יחרב פעמים,
והוא כי צואר הוא ביהמ׳יק כמו שכתבו ז״ל על ׳צוארד כמגדל הלבנון  ,״ .פירוש זה נוגד
לדעת אלשיך את דרך הפשטן לכן מתחיל הוא את דיונו בפירוש המילה ״צואר״ .״ועל דרך
הפשט יתכן שבכה על צוארי חללי שבט בנימין ,כי כמה צוארי חלל נפלו בפלגש בגבעה
עד שכמעט תם השבט ,ובנימין בכה על צואריו ,העתידים ליפול שלשים שנה קודם ליציאת
מצרים ,שהקדימו הקץ ונפלו ביד פלשתים מאתים אלף מאפרים ומ״ב אלף אפרתים בימי
יפתח ,וזהו צוארי ,ל  ,רבים ומיד וינשק לכל אחיו ,מה שלא עשה כן לבנימין ,להורות כי
נפשו קשורה בנפשם עם שהיצרו אותו ...״ .
הביסוס על הפסוקים נמשך ,ועמו גדלה הרחבת היריעה הסיפורית .כך מתגלה יוסף
כיודע מהותה של ה״נשיקה״ ,מכיר במראה הפנים את האדם ואת עתידו ורואה את אחיו
בגילגולם כעשרה הרוגי מלכות .אם נשווה את פירושם של חז״ל ,שלדעתו אינו פשט,
לפירושו הפשטי נרגיש שמידת החופש שבהרחבה גדולה הרבה יותר בפירושו הפשטי
מאשר בפירושם .עם זאת יש בשניהם יסודות דומים בנתינת טעם לבכי ובידיעת העתיד
של הגיבורים .הדיון במלה צואר מראה שאלשיך אינו מקבל שצואר הוא ביהמ״ק  .7מרחקה
של המילה צואר מן המובן המיוחם לה הוא שגורם לדחיתו על־ידי אלשיך .ההוכחה משיה״ש
וההסתמכות על העובדה שהמילה מופיעה בריבוי ,אין בהם כדי לבסס פרוש זה . 8
אך צוארי חללי בנימין ,הוא פשט כי צואר נשאר במובנו הרגיל ,גם אם אין בו כדי לקבוע
מיהו הנושא במשפט ,ויש לצרף ל״צואר״ מילת ״חלל״  9כדי לקבל את הבסיס לפירוש.
לפי זה נראה שעקרון ראשון במהות הפשט לדעת אלשיך הוא :המילה שעליה מתבסס
הפירוש צריכה להישאר במובנה הרגיל ולא האליגורי המושאל .אך על יסוד מה מרחיב
6
7
8

9

ויגש מה ,יד ,דף עו ,א.
בשיה״ש מפרש פסוק זה על הצדיקים הגדולים סובלי יסורין להגן על הדור .״ולהם יכנה בצואר ,למה
שהם מרימי עול עון הדור כצואר המיוחד לעול״ שיה״ש ז ,ה; ״שושנת העמקים״ דף מז ,א.
נראה שדבר נוסף היה קשה בעיניו בפירוש זה של חז״ל והוא מביעו בקושי כה :״עד שהוצרכו חז״ל
לפרש על שני בתי מקדש שנבנו בחלק בנימין ,שעל כן אמר שני צוארים ,ויצטרך לדחוק לפי זה
בצוארי יוסף על משכן שילה ,כי אחד היה״ .אלשיך ,שאינו מסתפק בראית הרעיון הבודד של בכי
השבטים על המקדש ,מרגיש שיש צורך להמשיך ולפרש ברוח זו גם ״ובנימין בכה על צואריר ,והיה
רק משכן אחד״ .שם דף עד ,ג.
כנראה שאלשיך מסתמך על שירת דבורה ״צוארי שלל״ וכן ״צוארי חללי״ .יחזקאל כא ,לד.
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אלשיך את היריעה הסיפורית אף יותר מן המדרש שהוא עצמו דחהו ? לשם כך יש להביא
שנים מהקשיים שמצא אלשיך בכתובים :״)כה( אומרו ויפול על צוארי בנימין כר מה יתן
ומה יוסיף בהודיע היות הנפילה על הצוארים) ...כו( אומרו וינשק לכל אחיו ויבך עליהם,
למה נשק להם ולא לבנימין ,ובהם לא נזכרו צוארים כי אם ויבך עליהם ומה נשתנו ממנו.
ולמה הם לא בכו עליו כאשר בכה בנימין עליו ,כי אם הוא עליהם״ .קשיים שמצא בפסוקים
אלה אילצוהו למצוא פירוש אחר ,והוא עושה זאת בדרך ההרחבה הסיפורית.
אבל אין הוא מרחיב סתם אלא נסמך על דיוקים בכתובים .דרך־משל בענין זה עצמו:
״וזהו ׳ויבך עליהם׳ כלומר עליהם עצמם ,מה שאין כן בבנימין שלא בכה רק על זולתו
מזרעו״  . 10הפירוש המורחב מוצא לו בסים בכתובים בהסברת המילה ״עליהם״ ,ההופכת
על־ידי ההדגשה להיות עליהם דווקא .בדרך זו מתגלה כוונה חדשה למשפט שלפני כן:
״אומרו ׳ועתה אל תעצבו וכו׳ ,כי מלת ועתה מיותרת ,וגם הוא יורה כי יש זמן זולת ההוא
שיעצבו ב ו  . . .אלא שלא הרגישו הרמז עד כה שגלה להם שהיה בוכה עליהם״ :כלומר,
שלדעת אלשיך יש מקום להרחבה ,היא לא תפגום בצורת הפירוש הפשטי לכתובים כל
זמן שתבוא לצורך הקשיים המתעוררים בכתובים או שתאפשר פירושם של דיוקים שונים
בהם ,תוך התחשבות ביחידה הטקסטואלית הגדולה.
שני עקרונות אלה כרוכים ושלובים יחדיו ופירוש המבוסם על אחד מהם אינו יכול
להיקרא פשט .פירוש חז״ל על בכיתו של יוסף על צוארי בנימין ,דרך משל ,עונה על הקושי
למה נקט הכתוב ״צוארי בנימין״ ,לשון רבים ,ויכול היה להשתלב לסיפורו של אלשיך
במקום פירושו השני :הבכי על החללים :אלא שצוארי אינו פשט הכתוב ״צואר״ .מכאן
שהסיבה העיקרית שפירושו זה אינו פשט כיוון שאינו ממלא אחרי דרישות העקרון
הראשון 11י
דברים אלה מוצאים סמך והוכחה גם מבדיקת המונחים שאלשיך השתמש בהם בהערה
לפירושו על הפסוק ״ביום ההוא יהיה צמח ה׳ לצבי״  12מקדים אלשיך וכותב :״הנה
המפרשים ז״ל האריכו לבאר פסוק זה ולא יצאו ידי חובת הקשר ולא התכת התיבות ולא
אמרו ענין נסבל בפשט התיבות״ .נשמעת מדבריו אלה ביקורת בעלת שלושה יסודות על
פירושים שהוא דוחה אותם .התקשיתי מאוד למצוא מובנו של המונח ״להתכת התיבות״.
כלום הוא מתכוון להמיס ולהתיך את התיבות לפירוש החדש או קישורן יחד ? מתוך השוואת
מקומות שונים מתברר שאין הכוונה אלא לניצולה המלא של כל מילה בפירוש הקטע
ולשילובה הנכון בפירוש.
 10שם מה ,טו ,דף עו ,א—ב.
 11דוגמאות לרוב נמצאות בפירושו .עיין דרך משל דבריו לכתובים מגילת אסתר ב ,עג? בראשית ג ,ט,
דף י ,ד .על פירוש המילה ״איכה״; וירא כא ,ג ,דף לא ,ב ,ד״ה ויקרא .על פירוש השם ״יצחק״?
בראשית ב ,ט ,דף ז ,ד ,ד״ה ויצמח .על פירוש המילים ׳ארבעה ראשים׳; וישלח לג ,ג ,דף נו ,ב,
ד״ה והוא עבר לפירוש המילה והוא; שם לב ,ז ,דף נד ,ד ,ד״ה וישובו; וארא ז ,א ,דף צח ,א ,ד״ה
ויאמר ה  ; ,ויגש מח ,יד ,דף עג ,ג ,ד״ה ויגש ,קושי ב; ישעיהו ד ,ב ,דף ה ,א .דחיית פירושים שוגים
ל״צמח ה׳״ והנמקות הדחיר ;.ירמיהו ט ,יא ,דף עז ,ב ,ד״ה מי האיש.
 12ישעיהו ד ,ב.

]קעג[

שמעון

שלם

ודרישה זו מתקיימת בפסוק זה במילואה :״כי הוא צמח היוצא מהשי״ת ,יהיה לצבי
ולכבוד ,שיתפאר ויתכבד האדם המוצאו בשדה האוכלו ממנו ולא ישעה אל בשר ויין ושמלות
וכיוצא...״ המילים הבאות בפסוק כהקבלה למילים קודמות זוכות לפירוש נוסף :כך
״פרי הארץ״ הוא יותר מ״צמח האדמה״ ,והם יביאו ״גאון ותפארת״ לאדם ולא רק ״צבי
וכבוד״ .״ההתכה״ ו״הקשר״ בלשון אלשיך ,תואמים את שני היסודות מהם מורכב העקרון
השני שנסחנו ,ואין יסודות אלה מהותיים רק לפשט.
נברר עתה מהו יחסו של הפירוש בדרך הפשט לדרכים האחרות ,רמז דרוש וסוד .אלשיך
מבחין בין ״דרש״ ל״דרוש״ — המונח ״דרש״ בא לציין דרך פירוש הנוגדת את דרך
הפשט  , 13לעומת זאת ״דרוש״ הוא מסכת רעיונות או השקפה מסויימת על מאורעות,
המובעת בצורה שאינה כבולה לטקסט מסויים כפירוש לו  , 14ה״דרוש״ בפירוש אלשיך
הוא יצירת המחבר ואין לזהותו עם מדרשי חז״ל שהמחבר מזכירם ומתבסס עליהם .מדרשי
חז״ל והדרוש הנבנה עליהם — הופכים בפירושו לחלק מן הפסוק המקראי ונרמזים על ידו ן
הקב״ה כלל בדבריו! ״הדרוש הזה אשר כתבנו״; מכאן ,ש״דרוש״ שמחבר אלשיך וכן
מדרשי חז״ל ,עשויים להתקבל כחומר אשר ממנו בונה אלשיך פירוש פשטי .אמנם ה״דרוש״
עשוי להתפתח באופן חפשי! ״כי לפי איכות הדרוש להעמיק הרחיב ענינו ,היה צורך הגבה
למעלה מדרך הפשט״ ,אך אלשיך נוטה לצמצם את הדרוש כך שיתאים לפירוש הפשטי:
״לדרוש דרך ישרה שיאחז צדיק דרכו ,נאחז בסבך בלבו ובשכלו ,אשר יאמר כי הוא זה
בקצור נמרץ״  .15לפיכך יוצא שמדרשי חז״ל תופסים מקום חשוב בכל חלקי פירושו הפשטי,
ועקרונות הפשט אפשרו הכללת מדרשים אלה .מאידך ה״דרש״ כדרך פירוש — נוגד את
הפשט ,כי בדרך זו מתפתחים רעיונות על סמך הכתובים ,שאינם עשויים להתיישב עם
הכתובים עצמם והם ״למעלה מדרך הפשט״.
המדרשים ממלאים בפירושי אלשיך את תפקידיהם בהתאם לשלב הפירוש בו הם
מובאים  ,16הוא מפרש את המדרשים באותה שיטה עצמה ,שבה הוא מפרש את המקרא.
שיטתו זו נוגדת ביסודות חשובים את דרכי חז״ל במדרש ,וכיוון שכן לא כל מדרש יכול
להיכלל בפירושו .רבים המדרשים הנידחים ,ורבים המובאים רק בחלקם ובצורה מעובדת.
בדרך הרמז הולך אלשיך במקומות מעטים ,והמניע לפירוש הוא מוסרי .בפירוש בדרך
הרמז ,כל מעשה וכל חפץ או דמות שבכתוב ,רומזים למשהו שבתחום אחר ,הרמזים כולם
מכוונים לאותו תחום ונוצרת סיטואציה חדשה ,שלמה בתוך עצמה שאין לה שום קשר
לסיטואציה הפשטית .הטקסט הופך להיות אליגורי ,מרמזיו בונה אלשיך את האליגוריה.
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עיין בהר דף רא ,א ,ד״ה והנה .וכן שיה״ש א ,ז״ ,שושנת העמקים טו ,א ,ד׳׳ה ועדין.
עיין יתרו קכא ,ד .וההמשך בדף קכב ,ובדף קכג .כן עיין על ספרו האבוד ״שערים״ ,שהיה ספר
דרושים ,בחלק השני של העבודה.
עיין בפירושו למשכן שמות תרומה דף קלז ,א .כן עיין ויקרא בהר דף רא ,א ,ד״ה והנה .מסקנתנו
הנ״ל התבססה על מקורות נוספים.
עיין עוד וירא כא ,ג ,דף לא ,ב ,ד״ה ויקרא .וכן ״מראות הצובאות״ יהושע ,פרק יז ,דף י ,א ,ד״ה
ותאמר.
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דרך הרמז נפוצה בחלקים שאינם סיפוריים בתורה  ,17נפוצה היא מאד בפרושיו לכתובים,
אך יסודות מסויימים האופיניים לדרך הרמז מופיעים גם בדרכי פירוש אחרות :בפשט
ובדרש  .18בפשט תפקידם כפול :עוזרים הם להחדיר הטפה מוסרית והשקפת עולם מאוחרת
לפירוש הפשטי ,וכן מסייעים הם להרחבת היריעה הסיפורית ,19
עתה נוכל להוסיף ענין חשוב להבנת ה״פשט״ .״פשט הכתובים״ עדיין אינו הפירוש אלא
רק מובנם ״הפשוט״ ,של המילים ויחסם לקונטקסט? על־ידי התעמקות בכתובים וגילוי
קשייהם יתרקם הפירוש לפסוק .ריקמה זו אם תתחשב בעקרונות הפשט — תהפך לפירוש
על דרך ה פ ש ט .20
אלשיך נמנע מדרך הסוד ,אף־על־פי שהעריץ מאד את תורת הנסתר כדרך להורדת
הסתייגות זאת אינה מונעת אותו מלהגות ברעיונות קבליים ומלבנות את
שפע לעולם
השקפת עולמו עליהם ולכן מצויים הם לרוב בפירושו .אלשיך מבחין בין עניינים שהם
בחינת סוד ומסתייג מהם לחלוטין ואף מדרך הפירוש האופינית להם ,לבין עולם גדול של
אמונות ודעות היוצרות השקפת עולם שלמה ,השאובים ממקורות קבליים  . 22מקורותיו
הגלויים והסמויים מן הזוהר עברו על ידו תהליך של פופולריזציה  23המעבדת את הדעות
ומציגה אותן כדעות פשוטות ללא היסוד המיסטי המובהק.
מעניינות במיוחד הבאות מן הזוהר בהן נשמרת היריעה הסיפורית — הבאות כאלה
הופכות על־ידו ליסודות הקובעים את סיפורו שלו *.2

פרק

ד :ה ה ר ח ב ה

הסיפורית

ביאורי המאורעות והגיבורים בפירושי אלשיך למקומות שונים בתורה ,קשורים זה בזה,
הם רחבים ושונים מן התיאור המקראי ,לפיכך הם מצטרפים יחד ליצירה שלימה ואחידה.
לא רק שיטת הפירוש גרמה להרחבות ,אלא קיימות מגמות וחוקים כוללים שלפיהם הורחב
הסיפור בכל פירושו; השיטה הפרשנית יותר משהיתה גורם להרחבות היתד״ תוצאת
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כי תבוא כו ,א ,דף שג ,ג ,די׳ה דרך רמז; שם כי תצא כג ,י ,דף רצח ,ד ,ד״ה ודרך רמז; שם כא ,טו,
דף רצו ,ב ,ד״ה ודרך רמז; בהר דף רא ,ד ,ד״ה דרך רמז .בחלקים הסיפוריים מצויים פירושם בדרך
רמז רק לעתים רחוקות .כגון לך לך יב ,ט ,דף רא ,א.
עיין יהושע יד ,טו ,דף ט ,ד ,דיה ושם .הרמז נתחייב ע״י הקשיים.
עיין על כך בפרק על ההרחבה הסיפורית ובמקומות אחרים.
עיין גם בראשית ג ,כג ,דף יב ,ב ,ד״ה וישלחהו; ויגש מה ,יב ,דף עו ,א .על הרמזים בדרך הבעת
הגיבורים ראה בפרק על ההרחבה הסיפורית.
אחרי מות טז ,ה ,דף קפד ,א .על הערצתו הרבה את דרך הסוד עיין ויקרא א ,ה ,דף קסד ,א .וכן
בהקדמתו לשיה״ש .כן עיין בחלק השני של העבודה על השקפת אלשיך בענין לימוד תורה וקיום
מצוות בדרך הסוד.
עיין הקדמתו לשיה״ש וכן שם טו ,א ,ד״ה ועדין; משלי כד ,יג ,דף קלא ,ב.
בחלקו השני של המאמר יבואו עיקרי השקפת עולמו של אלשיך .ההוכחות לקיומה של הנטיה
לפופולריזציה הן רבות ומשכנעות והושמטו כאן בגלל קוצר היריעה.
עיין למשל ,אלשיך וישב לח ,א ,דף סג ,א ,ד״ה ויהי ,והשווה זוהר חלק א ,דף קפח ,א.

]קעה[

שמעון

שלם

ההרחבות ועיקר תפקידה היה לבסס את ההרחבות על הכתובים .ההרחבה הסיפורית מצוייר,
לא רק בחלקים הסיפוריים אלא גם בחלקים החוקיים שבתורה .בגלל אופיו השונה של
הטקסט המקראי החוקיי ,יוצרים הם ״ביאור כתובים״ ,הכולל אף הוא יסודות סיפוריים
מובהקים.
החלקים

הסיפוריים

היריעה הסיפורית המקראית זוכה להרחבה יתירה .האירועים המסופרים במקרא משתנים,
כי לעתים קרובות מוחדרת בהם כוונה חדשה ונוספים מאורעות חדשים שאינם מסופרים
כלל במקרא  : 2לעתים נוספים ״גבורים״ ,בעיקר כוחות הקדושה והטומאה :בוני המגדל
בבבל הפעילו כוחות הטומאה ונעזרו על־ידי סמאל  .3שרה של מצרים ממלא תפקיד חשוב
בסיפורי היציאה ממצרים; ועוד  .4על ידי החדרת כוחות על אנושיים אלה מורחבת גם
הבמה הסיפורית ,הכוללת את העולם כולו ,הגויים והעולמות העליונים! אברהם הנלחם
בד׳ המלכים כדי להציל את לוט בן אחיו ,אינו אלא משיב מלחמה למלכים הבאים כנציגי
הגויים וכוחות הטומאה והרוצים להשליט את סמאל ולכבוש את השפע היורד לעולם , 5
מעשים שהמקרא מיחס להם סיבות רגילות הופכים בפירושי אלשיך לתוצאות של סיבות
חשובות ,למשל מלחמת ארבעת המלכים נגד החמשה ,קשורה בתוכנית הכללית של הגויים
להרוג את אברהם כדי להשליט את כוחות הטומאה  ,6כן המאורעות שאירעו ליעקב ובניו
עד ירידתם למצרים אינם מקריים ,אלא מונעים בכוח סיבות חשובות  ,7מעשה יהודה ותמר
מונע על־ידי רצון ה׳ להביא את המשיח  .8וכיוצא בדוגמאות כאלו.
כל סיפור הופך להיות חוליה בשרשרת ארוכה של מאורעות המכוונים לקראת מטרה
מסויימת .ההטהרות בהר סיני היא תוצאה של מאורעות רבים קודמים שכוונו על־ידי
האלהות ,ביניהם הנראים בעינינו כחסרי כל סיבה מיוחדת ,כגון המאורע באברהם ושרה
שילדו את יצחק בהיותם זקנים וכו׳ .התופעה הבולטת ביותר היא שינוי דמויות גבורי
המקרא והאלהות ,אלשיך מטהר בפירושיו את דמויות המקרא ממעשים המוצגים במקרא
כשליליים  ,9הדמויות מטוהרות אף ממעשים שליליים פעוטים :כך מאיר הוזן את דמותו
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ירידתו של אברהם למצרים ,דרך משל ,לא באה כדי להינצל מן הרעב ששרר בארץ כנען ,אלא כדי
לקיים את הנפשות שהתגיירו .לך לך יב ,י ,דף כא ,ב ,ד״ה ויהי; תמר מתכוונת במעשיה עם יהודה —
לקיים מצות יבום ,אך בסיפור כפי שמתגלה בפירושו של אלשיך— רוצה היא שממנה יצא המשיח.
וישב לח ,יג ,דף סג ,ד.
כגון ברכות יצחק לבניו וסיפור אחי יוסף .עיין למעלה עמ  ,קסג וכר.
נח יא ,א ,דף יט ,ג ,ד״ה ובזה.
וארא ט ,ח ,דף צח ,ג ,ויאמר וכו׳ ובמקומות אחרים.
לך לך יד ,א ,דף כב ,ד ,ד״ה עוד יתכן.
שם ד״ה ויהי.
עיין על כך בחלק השני של העבודה.
וישב לח ,א ,דף סג ,ג ,ד״ה ויהי.
אהרון וישראל בעגל .כי תשא ,דף קמז ,א ,ד״ה ונחזור ,וכן משה ואהרון במי מריבה ,חקת כ ,ז,
דף רעד ,ג ,ד״ה וידבר.
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שיטות

הפירוש

ו ה ד ר ש של ר ב י מ ש ה א ל ש י ך

של יעקב בנתנו ליוסף כתונת פסים ובגרמו להגברת קנאת האחים ,באור אחר לגמרי .10
כל הצדדים מטוהרים ממעשים שליליים ואין על אף אחד מהם אשמה
לדעתו של אלשיך לא יתכן שדמויות נעלות תבשלנה בחטא :״אך הנה להסיר תועה
מלב הרואה מעשה השבטים שבטי יה והקדוש אביהם בא האלקים ,כי הלא מי יראה כאלה
ולא יפלא ,קדוש אלקים כיוסף ישא שמע שוא ויביא את דבתם רעה אל אביהם ומי כאביהם
קדוש ה׳ יקבלנה ,ומי כשבטים ,קדושי עליונין ישנאו את אחיהם  ,׳12 ...״ בתיאור האידאלי
יש גם ראייה חדשה של מעשים ,גם כשאין בהם כלל פגם מוסרי ,מתעלות הדמויות לרמה
מוסרית גבוהה ביותר 13י אלשיך המטהר את כל הדמויות בסיפור מכירת יוסף ,ממעשים
הנראים כשליליים ,אינו מסתפק בכך ,החשש שמא יוסף בהיותו במצרים חטא חטאים
שאינם נזכרים במקרא ,החשש הופך לדאגת כל גיבורי הסיפור ,לכן בהודעו אל אחיו,
לא חשש יוסף אלא שמא יחשבוהו לחוטא ,וכל דבריו באותו מעמד לא באו אלא כדי להוכיח
שלא חטא כל תקופת היותו במצרים׳ בבוא האחים לפני אביהם לא היתה עיקר דאגתם
לבשרו ,שיוסף חי ,אלא שנשמתו טהורה מעיון .וכן יעקב לא התענין אלא במצבו המוסרי-
דתי ן ״כי כל צרות המגיעות לגוף ,הבל המה בערך המגעת אל הנפש .כי יותר פוגם עון
אחד אשר יעשה האדם באדם ,מכל מכות רעות ורבות אשר יכהו בגופו ,על־כן אם חלילה
וחם היה נמצא ביוסף עון אשר חטא ,גם כי יהיה שלם בגופו בשורה רעה תחשב לאביו.
אמנם בהיותו שלם בנפשו וכי צדיק וישר הוא ,גם כי מצאוהו רעות רבות וצרות על בשורה
טובה יבא אשר יגיד לו״  .14בהודע ליעקב כשרותו של בנו — שורה עליו שמחה .ההרחבה
נזונית מהחדרת אמונות והשקפות לתודעת הגיבורים ,ואינה קשורה בהכרח בנטייה
לאידאליזציה .היא קיימת גם בעניינים שאינם באים לשם טהור הדמויות :יהודה עומד לפני
יוסף וטוען להצלת אחיו בנימין ,מבקש הוא מיוסף שישחררו כי ״נפשו קשורה בנפשו״,
במלים אלה אין ביטוי ליחס רגשי גרידא ,אלא נובעים הם מהאמונה בדבקות נפשות
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שיטתו בטיהור הדמויות היא להעמיד מול המעשה השלילי מניע חיובי עצום שדחף את הגיבור
למעשהו :אברהם ירד למצרים כדי לקיים את העולם על־ידי גמילות חסדים .לך לך יב ,י ,דף כא ,ג,
די׳ה אמנם .רבקה נדחפה למעשי הערמה בענין הברכות ,מתוך הידיעה שבכך תלוי גורל כל עם ישראל
לעתיד ,תולדות כז ,א ,דף מג ,ד ,ד״ה אמנם .תמר עשתה מעשיה עם יהודה כי רצתה שממנה יבוא
המשיח ,עיין לעיל הע  .8 ,כן יש והטהור נעשה ע״י שינוי כוונת המאורעות או הוספת מאורעות
חדשים .אהרון וישראל אינם אשמים במעשה העגל ,כי הערב רב הם שהיו פעילים ביותר וגרמו לעגל,
בי תשא ,עיין לעיל הע׳  .9כן עיין וישב לז ,ב ,דף ם ,א ,ד׳׳ה אלה.
אף אחד מן המפרשים שלפניו לא טהר את כל הדמויות .עיין על כך למשל רמב״ן ואברבנאל .ועיין
להלן עמ  ,קצ.
וישב דף ם ,א ,ד׳יה אך הנה .כן עיין לך לך לח ,ג ,ד״ה היתכן .אלשיך אמנם מטהר את אברהם
״מהפקרת״ שרה במצרים ,אך לבו לא שלם עם הטיהור — עיין על כך לך לך כב ,ג ,ד״ה והגד .״איש
הירא ורך ה ל ב ב  . . .״
כגון :ראייתו את האבות כאילו קיימו את כל מצוות התורה שנתנו בעתיד ,יצחק נזהר מלאכול דבר
שאינו שחוט ,אך סיבה מיוחדת היא הגורמת שיצווה את עשו לצוד; יהודה נזהר לא לבוא אל אשר.
לפני שטובלת ונטהרת .עיין לעיל עמ  ,קנז—קנח.
ויגש מה ,כו ,דף עו ,ג ,ד״ה או יאמר ,וכן במקומות אחרים בפירושו לאותו ענין .הן יוסף בהודעו
לאחיו והן אחיו בבואם לספר לאביהם שיוסף חי ,כולם מתעניינים במצבו המוסרי־דתי.

נקעז[

שמעון

שלם

הצדיקים  .15דברי יהודה לטובת בנימין אין להם קשר לבטיה לאידיאליזציה כי ברור לקורא
במקרא כי בנימין לא גנב את הגביע .מכאן שאמונות ודעות מאוחרות מדריכות את
פעולותיהן של דמויות המקרא .מענין שהדבר מצוי אף בדמויות של גויים  , 16אמונות
אלה מרחיבות את האירועים ומכניסות כונות חדשות לדברי הגיבורים .ומקורן בהרבה
מקרים במאמרי חז״ל וערכי המוסר שבהם י ,1מן הזוהר  ,18ומפירושים שאין הוא מציין
מקורן ,אך אין ספק שבחלקן הן אמונות שהיו נפוצות בדורו  ,19הערכים נובעים מתחומים
שונים של המוסר והדת :שכר ועונש ,מהות החטא  ,20מהות הברכה! ,2דרכי התשובה  22וכר.
ואם באנו לפרטם היינו מגיעים לתיאור השקפות ואמונות מכל התחומים  .23ואם ערכי
מוסר ואמונות שונות יודעים גיבורי המקרא הרי אין ספק שהם בקיאים היטב במקרא
ובמאורעותיו ,אף באלה העתידים להתרחש  , 24כן ידועים להם הפרושים שניתנו למצוות
בתורה שבע״ פ ,25
עולם ההלכה חודר לתודעת הגיבורים ,ההלכה קובעת דרך התנהגותם של גיבורי המקרא
איש עם רעהו .על־ידי־כך נוספים עוד יסודות סיפוריים למשל! משה ושרו של ים מתווכחים
ביניהם על רשות המעבר בים סוף בהתאם למחלוקת בגמרא בין ר׳ עקיבא ורבנן .משה
טוען על־פי דעתו של ר׳ עקיבא שהלכה כמותו« .2יחם האדם נותן התרומה לה  , ,הוא למעשה
יחס של מקבל ולא של נותן ,כאדם חשוב המקדש אשה * .2העשירים אינם נותנים את הנדבה
לעני מרכושם ,הכסף הוא למעשה של העניים והופקד בידם .28
15

ויגש מד ,ל ,דף עד ,ב ,ד״ה ועתה.

16

אין זה נדיר שחוקים ואמונות יהודיות ואפילו מאוחרות חודרות לדמויות של גויים .אבימלך יודע
שאנוסה נפסלת לכהן ,וטוען זאת לפני ה׳ המדבר אליו .וירא כ ,ט ,דף ל ,ד ,ד״ה ויקרא״ ,אנשי בבל
מכירים מהות האלהות ודרך הורדת השפע ,נח יא ,א ,דף יט ,ב ,ד״ה ובזה.
עיין דרך משל לך לך יב ,י ,דף כא ,ג ,אמנם.
הדוגמאות לכך הושמטו בגלל אורך היריעה.
על כך מעיד גם הביטוי ״כנודע״ המופיע לעתים קרובות.
לעיל עמי קסג.
לעיל עמ  ,קסג—קסד.
יצחק מורה לעשו את דרך התשובה מחטאיו ,עיין עמי קסו.
על יסוד אמונות אלו בנינו את השקפת עולמו של אלשיך ,בחלק השני של העבודה ,שתופיע ב״ספונות״
כרך ו.
רבקה פועלת שיעקב יקבל את הברכות בגלל ידיעת העתיד.
כגון :וישב לז ,כא .דף 0א ,ד .ד״ה והנה .אחי יוסף ,לאחר שמכרוהו חוששים :״שמא תאמר הלא
נחייב את ראשינו למלכו של העולם ,כי מקרא מלא דברה תורה ׳וגונב איש ומכרו וכר ,מות יומת׳,
הנה זאת תקנתנו כי ׳וידינו אל תהי בו כי אחינו׳ כו׳ והוא אצלי נתינת ב  ,ט ע מ י ם  . . .״  .אלשיך מביא
טעמים שיסודם בגמרא וכן ששמעם בשם הרמ״ע ,אך מציין ״ומתורת ה׳ אלמדנו״ן כאילו אחי יוסף
נתכונו לומר טעמים אלה בדבריהם .כן עיין חיי שרה כג ,א ,דף לה ,ב .אברהם יודע פרטי דיני
אבלות ,יודע הוא מה חובת הבעל כלפי אשתו המתה וממה הוא פטור.
בשלח דף קיב ,ג ,ד״ה אך.
״כאשר חכמים יגידו :כי על כן המקדש את האשה ונתנה היא ואמר הוא .אם אדם חשוב הוא מקודשת.
כי במה שהחשיבה לקבל ממנה ,חשוב כאילו היא קבלה ממנו ,ונחשב כאמר הוא ונתן הוא״ .תרומה
כה ,א ,דף קלה ,ג ,ד״ה או בהקדים.
ענין זה נלמד מן הסיטואציה הנידונה בתלמוד ״בכותב איש כל נכסיו לאחד מבניו״ .נדבת העשירים
לעניים הוא למעשה נתינה לעניים את המגיע להם .העשירים הם כאפוטרופסין על הנכסים שבידם
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נקעח[

לחקר

שיטות

ה פ י ר ו ש ו ה ד ר ש של ר ב י מ ש ה א ל ש י ך

דעות רבות מתחום ההשקפה על האמונה ,המוסר והדת של אלשיך ודורו וכן ההשקפות
והידיעות מעולם ההלכה לא נשארות כדעות בודדות ,אלא מצטרפות להשקפת עולם שלימה
החודרת לתודעתם של הגיבורים ומשפיעה על דרך ראייתם ותפיסתם את העולם ומלואו .29
דמויות המקרא מכירות את דרך הכוונת ההיסטוריה על־ידי האלהות מאדם עד הירידה
למצרים ומכאן עד למעמד הר סיני  3 0וכו  % ,מכירות הן את דמות האלהות  ,31אלא שעובדים
בה כוחות שונים וברוח זו הן רואות את דרכי פעולתה בעולם והעקרונות המוסריים
שבדרישותיה מן האדם.
כל פירוש שאפשר היה להבין ממנו ענין העשוי להמעיט מדמותה וכוחה הכל יכול של
האלהות ,משנהו אלשיך ,ובכך הוא מפליג מן המקרא ומחכמי המדרש.
אלשיך אינו יכול לתאר לעצמו שבני אדם יכולים להעלות בדעתם אפשרות של מרידה
באלהות ,שלא כמסופר במקרא ושלא כמובא במדרש ,על שניהם הוא מקשה  :״האם בהיות
,
הע״ג בראש המגדל ,יגדל כחו נגד אלהי עולם יתברך ? ומה היא חרב שבידה ,האם נגד ה
יסכון לה חרב שבידו ?״  .32כל פעולותיה של האלהות ,בריאת העולם והכוחות הנוספים בו,
הן בהתאם לדמותה הקבלית .בהתאם לכך קיימת ההשגחה הכללית והפרטית ,וגורל עם
ישראל וכו  ,33 ,האמונה בהשגחה הפרטית מעמידה את דמות האלהות כדמות מרכזית הרבה
יותר משהיא מוצגת במקרא ,כי בפירושי אלשיך פועלת האלהות גם בעניינים שהמקרא
לא רואה בהם פעולת ה  , ,הן בחיי הכלל  ,34והן בחיי הפרט .35
בדרך דומה משפיעות אמונות רבות אחרות על הדמויות ופרטי המאורעות המסופרים,
על־ידי־כך יכול אלשיך להעמיד את המאורעות ודרכי פעולת ה  ,במקרא ,כהוכחות
משכנעות לעיקרי האמונה שלו :עקרון ההחדרה אף הוא קיים כהנחה מוקדמת ,ולא בא
בגלל דרישות פרשניות! הדבר מוכח מכל שלבי הפירוש .אלשיך רואה את עולם המקרא
והטקסט המקראי — כאילו כבר חדורה בהם השקפתו ובהתאם לכך הוא מרבה בקשיים.
שלב הדרך מתמלא אמונות ודעות מאוחרות והן הקובעות את דרך הפירוש .תיאור מורחב
זה של המציאות המקראית שנקבע בשלב הדרך ,מתבסס על הכתוב ,על סמך שלב הקשיים
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וחייבים לתת .השקפה זו על הרכוש נלמדת ממקרה הנדון בתלמוד :״אך הוא כי כאשר בכתוב איש
כל נכסיו לא׳ מבניו לא עשהו אלא אפוטרופוס .שאומדן דעת הוא שאינו מניח את כל יתר בניו למות
מרעב אלא ודאי שחלקי כל שאר בניו נתן לזה שיתפרנסו תחת ידו כאפוטרופוס ועל דרך זד ,אחר
שעשיר ורש בניו ית׳ המה למה יעשיר את זה ויעני את זה״ .כי תצא כג ,כ ,דף ש ,א.
לכן גם מיטשטש היחוד שבכל דמות מדמויות הגיבורים ומודגש המשותף ,כי כולם חושבים והוגים
באותה דרך ושואפים לאותו אידיאל ובדרך כלל אף מגיעים אליו בהתאם לעקרון האידיאליזציה.
כל עצותיו של יוסף לפרעה מכוונת ע״י ההשקפות שהוחדרו בו בענין הורדת השפע לישראל ולגויים
והתכנית לשעבד את ישראל במצרים ,הגורם לסכנת השתלטות כוחות הטומאה עליהם .מקץ מא ,לג,
דף סח ,א ,ד״ה ועתה.
דרך התגלות השכינה על הר סיני מתואר ברוח תאור הדמות בזוהר .עיין יתרו יט ,טז ,דף קכד ,ב,
ד״ה ויהי.
נח יא ,א ,דף יח ,ד.
עיין בחלקה השני של העבודה.
עיין למשל מלחמת המלכים ,לך לך יד ,א ,דף כב ,מ.
ה״איש* שפגש יוסף בדרך .עיין וישב לז ,טו ,דף סא ,ב.

]קעט[

שמעון

שלם

שהם מגמתיים  ,36ושלב הפירוש המנצלם ניצול מגמתי  37ומביאים לביסוס ההשקפות על
הכתובים  ,38ההחדרה כהנחה מוקדמת פירושה שהמחבר הכיר את עולם המקרא עוד בטרם
ניגש לפירושו של הכתוב ,לכן יכול הוא להקשות על כל ענין שאינו תואם את הנחתו
המוקדמת וכן לגלות את כוונות הדמויות; היודע את השקפת עולמו של גיבור יכול לשער
מה כוונתו בכל מעשה ויכול לפסול מחשבות ,שלא יתכן שתעלינה על דעת גיבור בעל
השקפת עולם מסויימת ,מכאן ״ידיעתו״ של אלשיך בדאגותיהם וחששותיהם של הגיבורים.
אלשיך מיחס דרכי הבעה מסויימות לגיבורי המקרא; דיבורם קצר ביותר ,וכל סטיה
מהדיבור הרגיל צופנת בחובה כוונה מיוחדת .דרכים אלו הוחדרו גם בדבריה של האלהות
לגיבורי המקרא ואף לתורה  .39עקרון זה משלים את השקפתו של אלשיך כמפרש ,כי על
ידו נוכל להסביר גם את הלגיטימציה שבבסוסן של הכוונות המוחדרות למלות המקרא
ופסוקיו  . 40כל מלה במקרא ,שנאמרה על־ידי אחת הדמויות ,יש לעיין בה ולהקשות על
כל דבר ״קשה״ ,על כל יתור וסטיה מן הדבור הקצר ,כדי לגלות מתוכן את כוונותיו.
ה ה ר ח ב ה ב ח ל ק י ם הלא ס י פ ו ר י י ם
שלבי הפירוש השונים ,בטקסטים הסיפוריים ,נמצאים גם בחלקים החוקיים ,אך דרך הרמז
מרובה כאן יותר מאשר בחלקים הסיפוריים .לא כל הפרקים זוכים לפירוש  , 41אך אין
לגלות כל קנה־מידה קבוע לבחירת הקטעים הזוכים לפרוש .בחלקים החוקיים הופכת
דמות האלהות בצורה בולטת הרבה יותר לדמות מטיפה .מכאן נובעים שינויים רבים
וחודרים אלמנטים סיפוריים לחלקים החוקיים של התורה .כדי לעמוד על התמורה הגדולה
שחלה בפירוש לחלקים אלה ,יש לעמוד על זיקתו למדרשי ההלכה.
בגלל היות מדרש ההלכה הפירוש הלגיטימי לחוקי התורה ,בא מפרש כרש״י ואחרים
ליצירת פירושים לחלקים הסיפוריים השונים במהותם מן הפירוש לחלקים החוקיים ,שבהם
36
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עיין עמי קסז ,קסח.
עיין עמי קסח.
עקרון ההחדרה בא כהנחה מוקדמת ,הדבר מוכח גם מכך שאין אלשיך מבסס על הכתובים את רוב
הפרטים שהוא מחדיר .דרך משל :תיאור דמות האלהות בפירושיו אין לה ביסוס לפי דרכו הפרשנית.
כן מערכת קשייו על הטקסט מניחה הנחות אלה ועל פיהן מתעוררות הקושיות .כגון :כיצד יתכן
שיצחק יצווה לבנו לצוד ,ואינו מבקשו חיה ביתית ,הקושי מתעורר מתוך הנחה שיצחק ידע על
האיסור .תולדות דף מג ,ג ,קושי ה.
עיין במקומות שונים בפרק ג.
דוגמה מאלפת לכך היא ,תיאור שיחת יעקב עם המלאכים .וישלח לב ,ד ,דף נד ,א ,ד״ה או .והרי
דוגמה נוספת להבהרת הענין .לא יתכן שיהודה רצה לגשת לאשה ,בלי לדעת שהיא טהורה :התורה
כותבת ,ויט אליה כו׳ לא יתכן לומר כי ״התורה״ כאן מתכונת לדרך רגילה ,״כי הלא בדרך היה
ה ו ל ך  . . .״ וישב לח ,יג ,דף סג ,ג ,ד״ה ויוגד ,קושי ט .לכן בפירושו לדברי התורה מציין :״ויט
אליה וכו׳ אמר כי הטה אליה לדבר לה בלחש .ותחילת חקירתו היתר ,אל הדרך בה׳ הידיעה ,שהוא
אל הדרך הידועה לאשה כד״א ׳כי דרך נשים לי  ,״ .יהודה באומרו ״הבה נא אבוא אליך״ מתכוון לומר:
״הבה נא ,הכיני עצמך בטבילה ,אבוא אליך״ .ותמר מבינה את רמיזתו ועונה :״ותאמר אין עכוב מכל
זה ,רק על מה שתתן לי ,כלומר כי מצדי מוכנת אנכי״ .וזהו לדעתו פשט הכתוב .עיין וישב לח ,טז,
דף סד ,ד ,ד״ה ויט.
פרשת סוטה לא מתפרשת ,לעומת זאת פרשת מצורע ,מסעי ,פקודי ונשא — מתפרשות.
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כוונת המפרש היתה להביא לקורא את מדרש ההלכה כפירוש לכתוב ,לבררו וללבנו .ברם,
אין אלשיך רואה את תפקידו לפרש את המקרא כדי להסביר את מדרש ההלכה .מטרתו
העיקרית היא לגלות אספקטים מוסריים של חוקי התורה וטעמיהם — המוצגים בפירושו
בלבושים סיפוריים מסויימים.
אין אלשיך מפרש את דיני הבאת בכורים .הוא מגלה לקוראים את כוונותיה של האלהות
המוצגת כדמות מטיפה :״  . . .והן זאת כוונתו יתברך במצוה הזאת כי הלא כי יראה האדם
עצמו בארץ זבת חלב ודבש ...הלא ידיחנו יצרו בשרירות לבו לאמר :כחי ועוצם ידי
עשה לי את החיל הזה .על כן צוד ,לנו אלקי עולם ה׳ לבלתי נאבד חלילה פן נשמן ונבעט.
כי שנה בשנה נקח מראשית כל פרי האדמה ונשים בטנא ,והלוך נלך עד המקום אשר בחר
ה׳ ולהניחו לפניו יתברך׳ .42
השקפה זו באה מתוך שהוא סבור שהקב״ה עצמו פועל כך :״והוא כי זה דרכו יתברך,
כי העולה על רוחו כי קניינו אשר רכש ועוצם ידו עשה לו .אדון הכל יסירנו ממנו .אך החושב
כי הכל שלו יתברך ,ה  ,יעזבנו בידו״ .יש בטעם זה משום תהליך חינוכי לאדם ,ומוצג
כדברי ה׳ אל העם ,כ פ ש ט דברי התורה :״וזה פשט הענין והיה כי תבא ,שתהיה לך
שמחה ,כמשמעות כל מקום שנאמר בו והיה ,בראותך שאפילו לא יצר לך לכובשה ,רק
כבא ונכנס אל נחלת אבותיו ,ולא שמת אל לבך כי אני הוא הנותן לך ולא בכחך ,וז״א ,אני
׳נותן  ,׳וירישתה וישבת בה׳ בשובה ונחת והלא תבא להתגאות ,לכן ולקחת ו ג ו  . . . ,״
יש שההטפה עוסקת בברור טעם למצוות אחדות המצטרפות יחד .כגון במצוות לקיחת
שבויה לאשה .אלשיך מברר תחילה את השקפתו על היצר הרע והשפעתו .ואחר־כך דן
בטעמן של המצוות הראשונות בפרשה! ״ונבא אל הענין ,אמר כי רצה הקב״ה להורות את
ישראל היותו מתנהג בחסידות לפנים משורת הדין למעז נחיה ונזכה לפניו ולא נמוט...
כי מהשתי מלחמות הנמצאות בעולם א׳ אשר לאדם עם יצר סמוך ואשר לנו עם אנשים,
כמלחמות עם בעם ,ממלכה בממלכה .כי אשר היא בינינו ובין גוי אחר בארץ ,הוא יתברך
ילחם לנו ויפרקנו מצרינו ,אך במלחמתנו עם יצרנו הלא לנו היא״
אלשיך מספר לדורו על מציאות מסויימת ועל דרישתו של ה׳ במקרה כזה .לאחר מכן
מובא נאום ארוך של ה׳ אל ישראל הנאמר בדיבור ישיר ,בו ה׳ מוסיף ללמד את ישראל
על תכונותיו ודרכיו ,כדי להוכיח שנצחונם של שומעיו בא להם מידו ,לשם ביסוס דברים
אלה ,מנוצלות מלים שונות שבפסוקים על־ידי דיוקים שונים .גם משפט שלא נאמר על
הקב״ה במקרא  44נכנס כדברי ה׳ הישירים לעם .לאחר מכן מסכם :״הנה כי המלחמה
המוטלת עלי ,על־ידי עשיתיה כי אל הנאמן אני ,אך אתה לא כן ,כי כהתימי לעשות מלחמתך
מיד תבא לך מלחמת היצר הרע המוטלת עליך ואדע כי לא תעשה עמו מלחמה למעני,
כי הלא וראית בשביה אשת יפת תואר ,כי אז מלחמה לה׳  45בין היצר הטוב ובין היצר
 42כי תבוא כו ,א ,דף שב ,ג.
 43כי תצא כא ,י ,דף רצה ,ג.
 44״ונתנו ה׳ אלקיך בידיך״ .כי תצא כא ,י.
 45כנראה צ״ל לך.
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הרע אם תעשה ואם תחדל וידעתי כי לא תעשה ולא תלחם בג כי אם מיד שהעין רואה
ש׳וראית בשביה אשת יפת וכו  ,מיד הלב חומד יחמדנה וחשקת בה ומיד אברים גומרים וזהו
ולקחת כו  ,היא ביאת מלחמה״ .46
ה׳ התיר לאדם ביאת המלחמה .האדם ניצוד על־ידי היצר הרע אך עתה בא ה  ,להורות
לפניו דרך להשתחרר ממצבו הקשה :״והבאתה אל תוך ביתך וגלחה את ראשה ,הנה
הייתי למשען לך והתרתי לד ביאת המלחמה ,פן תאבד בבעילת ארמית! ועתה הנני יוסיף
להפליא חסדי לך ,לבלתי משוך העדן בחבלי השוא ,פן יקנה היצה״ר בך דירת קבע .והוא
כי אחרי אשר נטמאת וטעמת טעם אסור זנות פעם אחת אתה ,והוא לא יבצר משניכם
בכל עת זווג להיות בכם כוונת ז מ ה  . . .ע״כ שמע בקולי איעצך והסר ממך וממנה כל חלאת
טומאת כונת זמה״.
חוקי לקיחת שבוייה לאשה הפכו כאן למאורע הקורה לקוראים ,וה  ,בא לעזרתם לחלצם
מכשלונות מוםריים־דתיים שהם עלולים להיכשל בהם .תיאור המאורע מסתייע ב״עובדות״
שנוספו בהתאם לקביעת ההלכה התלמודית המפרשת ״ולקחתה לך לאשה״ ב״ביאת מלחמה״.
יש שהמאורע מסופר לקוראים הנדרשים להסיק ממנו מסקנות  .47אך יש מקרים בהם
קיימים שני האופנים יחד .החוק הופך למקרה ,גיבוריו מודרכים על-ידי מעשים שה  ,מצווה
עליהם ,ובאותה שעה כל הענין מוצג לפני הקוראים כדי להראותם דרכי ה׳ .48
פרשת המצורע אינה מוצגת רק כמאורע לפני השומעים ,יש בה גם האספקט האחר!
פנייה ישירה לאדם שבו מתבצע המעשה ואז השומעים הופכים לאוביקטים לא רק של
פנית ה׳ ,אלא שבהם עצמם קורה ה״אות״ הזה :״  . . .כי על עון עצמך ובשרך לא אכה בך
וגם לא את מלבושך כי אם את קירות ביתך ,ובדבר הזה למקבל מתנה ממני תחשב״.
יש שהתורה רומזת לטענה שעשויים שומעיה לטעון כלפיה  .49כן יש טענות הנשמעות
מפי ישראל עצמם  .5°יש שטוענים נגד מצווה מסויימת העשוייה להביא להרגשת קיפוח .51
לשאלות הללו אין זכר בכתובים ,ולא באו אלא מתוך שאלשיך מצא במקרא את התשובה.
בהבאה הבאה הדבר קיצוני עוד יותר ,כי אץ כלל פניה לישראל במקרא ,ובכל זאת מוצא
אלשיך בכתוב תשובה לישראל :״על־כן להפיס דעתם בא האלהים ויאמר :והכהן הגדול
מאחיו וכו  ,לומר :אל תחשבו כי כאשד העלתי את האיים על ישראל ואת הכהנים  52על
הלויים ,כן העלתי מדרגא שלישית את הכהן גדול על הכהנים ,כי לא כן הוא כי אם מאחיו,

 46שם דף רצה ,ד.
 47כגון בחוקי סורר ומורה .כי תצא כא ,יח ,דף רצז ,ב ,ד״ה ולפי הפשט.
 48כך היא פרשת המצורע .תזריע יב ,א ,דף קעה ,א.
 49כגון בדין רוצח בשגגה .שופטים יט ,ד ,דף ר צ ה ד ,ד״ה וזה.
 50קדושים יט ,א ,דף קפז ,ב.
 51אמור כא ,י ,דף קצב ,ב ,ד״ה אמנם.
 52עיין על כך בבירור דיני הכהגים .מוצגת שם טענת ישראל ,מדוע ה״ מעדיף את ד״כהנים עליהם.
ה׳ עונה שם על טענתם .אמור קצב ,ב ,ד״ה אמנם.
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כמוהו בהם ,לא סוג בפני עצמו ...״ לא רק ישראל טוענים ,אלא גם גיבורי המקרא עצמם
טוענים וה׳ משיב על טענתם ,53
תכני הטענות ,אף כשהם באים בקשר לחוקים שמדרש ההלכה עסק בהם ופרטם ,כמעט
שאינם עוסקים בבירור החוק או פרט מפרטיו אלא לברור טעמה של מצווה ובעיקר טעמה
המוסרי ,או לברור ערכי מוסר ודת כלליים .כלומר שומעי דברי התורה אף הם רואים
את הדברים באותה רוח שה׳ מביאם לפניהם — הטפה מוסרית כללית .54
פירושו של אלשיך לחלקים החוקיים ,חדור הוא ,איפוא ,יסודות סיפוריים רבים והופך
במידה רבה ליצירה סיפורית הבאה להבות ולהטיב את השומעים והקוראים .דרך זו נבעה
ונתגבשה ,כנראה ,מן הדרשה שבעל־פה .הרצון שלא לפרש את ההלכה אלא לדלות מתוך
החוק שבתורה את ערכיו המוסריים־דתיים הכוללים ,וחדירת האלמנטים הסיפוריים לפירוש,
קשורים קשר אמיץ בעובדה ,שפירושו של אלשיך נתחבר אחרי פעילותו הרבה כדרשן
שעיבד אחר־כך דרשותיו והפכן לפירוש .55

פ ר ק ה :ע ק ר ו נ ו ת פ ר ש נ י י ם ב ח י ב ו ר י ו ש ל א ל ש י ך
בהשוואה לפירושי קודמיו
אין דרכו של אלשיך להזכיר מחברים שקדמו לו אלא לעיתים נדירות ,ואין הוא מביאם
אלא לעניינים צדדיים ביותר .בפירושו נזכרים רס״ג הרמב״ם  ,2הרמב״ן  ,3אברבנאל
ר׳ יוסף יעבץ  ,5ר׳ מאיר עראמה  ,6שמועה מפי שלמה מולכו  ,7ועוד .במקרים בודדים הוא
מעתיק קטעים גדולים ממפרשים אחרים ומתפלמס עמם  .8השגותיו רומזות אמנם על דרכו
 53חקת יט ,א ,דף דלג ,ג ,ד״ה הנה.
 54מעניין לציין כי דמות האלהות המטיפה ,הגבורים הטוענים טענותיהם ,הדבור הישיר וכל שאר
האספקטים הסיפוריים שמצאנו בפירוש אלשיך לחלקים החוקיים של התורה נמצאים גם בפירושיו
ב״דרך הרמז״ .חקירת ענין זה לפרטיו ,הביאתני למסקנה כי ״דרך הרמז״ כדרך הבעה מיוחדת מוחדרת
לדמות האלקות וגבורי המקרא ,על פיה מטיפה ומעירה התורה הערות הטפה ,ועל פיה פועלות
הדמויות האחרות .בתוך האליגוריה המושלמת פועלות הדמויות בהתאם לכל העקרונות שמצאנו
בפירושיו בדרך הפשט.
 55עיין על כך בחלק ב של העבודה.
1
2
3
4

5
6
7
8

שיה״ש דף ב ,ג.
ואתחנן ה ,ד ,דף רסד ,ד.
לך לך דף כא ,ב ,ד״ה ויהי.
״מראות הצובאות״ יואל ב ,יט ,דף קיא ,ד; שם ,זכריה א ,א ,דף קלג ,ד .מעניינת במיוחד ההבאה
בדניאל בה נזכר הספר ״מעיני הישועה״ כספר נחמד הובא מקרוב ,עיין בהקדמה לפירוש אלשיך
לדניאל .כן עיין בפירושי אברבנאל לתורה ,פרשת שופטים.
שיה״ש א ,ה ,דף ט ,ב.
וישב לז ,כא ,דף סב ,א.
משפטים כא ,לז ,דף קלא ,ב ,ד״ה כי יגנוב? שיה״ש א ,ב ,דף ז ,ב ,ד״ה עוד.
״תורת משד״״ קרח יז ,ט ,דף רלב ,ב ,ד״ה וידבר; והשווה ״עקידת יצחק״ ,במדבר ,קרח .דף קז ,א וב.
המקור הנזכר בזוהר :מדרש הנעלם וירא דף קעא .כן עיין פירוש אברבנאל לתורה ,שופטים יז ,יד.
והשווה פירושו של אלשיך לאותם פסוקים ,דף רצ ,ג.
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המיוחדת של אלשיך ,שאינה כדרך קודמיו׳ אך אין בניתוח ההבאות הגלויות כדי להעמידנו
על שוני זה .נבחר ,איפוא ,בעקרונות אחדים המאפיינים את שיטתו של אלשיך.
בבחירת השוואות מנחה אותנו מהותה של יצירת אלשיך כפירוש למקרא .לכן יש לבחור
במפרשים .ההשוואות להלן תערכנה עם פירושיהם של רש״י ,ראב״ע ,רמב״ן ואברבנאל,
ובפרק הבא — עם מחברים בני דורו ,בשני מרכזי פעולתו ,בשאלוניקי ובצפת .כיוון
שיצירתו נבעה והתפשטה מפעילותו הדרשנית ,השווינו את שיטתו גם עם שיטת הדרשנים
משאלוניקי בני דורו ,לפי שבאותו הדור הסתמנה כבר נטיה גוברת והולכת להקצות בתוך
הדרשה מקום לפירוש שיטתי של חלק מן הפרשה .בניגוד לדרשנים שלפניו שיטתו של
אלשיך היא פרשנית .בספרד ,למשל ,הרבו הדרשנים לעסוק בדרשותיהם ברעיונות מוסריים
ומחקריים ודברי הכתוב שימשו מוטו ופתיחה .הדרשה היתה ,איפוא ,חופשית מכבלים של
חוקי פירוש ,ומשום כך אין לדרכם של הדרשנים בספרד השפעות על דרכו של אלשיך
בפירושיו למקרא.
מחקר זה לא יוכל בודאי להביאנו לבירורה של מידת ההשפעה של כל אחד מקודמיו
בנפרד ,אך ערכו בזה שהוא עשוי לחסוף לפנינו את דרכי הפירוש במקומות שבהם גדל
ופעל המחבר ונוכל על־ידי־כך להכיר מה מידת המקוריות בשיטתו של אלשיך.
מרש״י
הדקי

הלשון כעזר

עד א ב ר ב נ א ל
לקביעת

מ ש מ ע ו ת ן של מ י ל י ם

מפרשי המקרא בימי וביניים ,הכירו שפירוש הפסוק והענין תלויים בראש וראשונה
במשמעותן של מילים .לשם כך נעזרו בחוקי הלשון ,חקרו וגילו מנהגי לשון רבים ,וערכו
השוואות עם אותן המילים המופיעות גם במקומות אחרים .יש בין הפרשנים חילוקי דעות
בקביעת מובנם של מילים ,יש גם שהגיעו לפירושים שונים על סמך שימוש בחוקי
ההשוואה  , 9אך כולם הכירו בצורך לחקור מובנן של מילים על־ידי חוקי הלשון ובדרך
ההשוואה.
הוראתן של מילים מקראיות רבות נשתנו לדעת המפרשים  10וצריך לפרשן במובן
המיוחד להן במקרא ,כך ,למשל ,המילה ״טרם״ בדברי משה לפרעה :״ואתה ועבדיך ידעתי
כי טרם תיראוך• נ , 1מפרשה רש״י * ״עדין לא תיראון ,וכן כל טרם שבמקרא ,עדין לא הוא
ואינו לשון קודם ,כמו)בראשית יט ,ד( עד לא שכיבו  : 1 2׳טרם יצמח׳ — עד לא צמח .אף זה
כן הוא ,ידעתי כי עדין אינכם יראים״.
13
בהרבה מקרים יש למילה הוראה אחרת מן הנפוצה במקרא :״אבל אשמים אנחנו״
9

10
11
12
13

אברבנאל בניגוד לקודמיו קובע את המובן של המילה ״רועה״ בפסוק ״היה רועה את אחיו בצאן׳׳
)וישב לז ,ב( כאילו באד; בהוראה מושאלת :״ויהיה רועה מלשון מנהיג ומלמד ומדריך כמו רועה
ישראל האזינה״ ,״אני ארעה את צאני״ ומוכיח על־ידי השוואות שמצוי מובן כזה למילה.
עיין גם אברבנאל המפרש ״בדורותיו״ בזמניו וחוקר לשרש המלה ״דור״ ,נח ו ,ט ,דף כט ,א.
שמות ט ,ל .וברש״י ד״ה )זרם תיראון.
הכוונה לתרגום ׳טרם ישם:וןי.
בראשית מב ,כא.
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קשה לפרש ״אבל״ בהוראתה הרגילה .לדעת רש״י ״׳אבל׳ כתרגומו — בקושטא ,ברם,
אמנה״ .על דרך זה הראב״ע שמצא במקום אחר מלה זו בהוראתה המיוחדת :״כמו ׳אבל שרה
אשתך׳ כמו אכן״.
יש שמילה מאבדת את מובנה הפשוט כשהיא באה בצירוף ל מ יל ה א ח ר ת ג ״ ב י א ד ו נ י ״ ,14
מפרשים כל הפרשנים במובן ״בבקשה ממך״ ולא ״בי״ במובן בתוכי .לעתים חסרה מילת-
עזר מסויימת ויש להוסיפה כדי לעמוד על מובנו שיל המשפט .כגון :״צדקה ממני״ —15
״צדקה יותר ממני״.
הפרשנים מכירים בצורך לפרש מילים בהוראתן המושאלת .כגון« ״וישמע ב י ת פ ר ע ה ״ .16
רש״י :״ביתו של פרעה ,כלומר עבדיו ובני ביתו .ואין זה לשון בית ממש ,אלא כמו בית
ישראל ,בית יהודה״ .ואין צריך לומר שמכירים הם את חוקי הלשון הנפוצים ,כגון :הוספת
המקור לפני הפעל :״ההשב אשיב את בנך״  17ן או שימוש בכללי דקדוק לקביעת ההוראה
המדויקת.
לא כן אלשיך ,הוא אינו גורם מובן מיוחד למילה ,השונה מהוראתה הנפוצה במקרא :
״הנה טבע לשון ׳אבל׳ יורה שדוחה דבר אחד ומקים דבר אחר זולתו ,מה שאין צודק
בזה״  , 18ומשתדל לגלות פירושים לענין שיתאימו ל״טבע לשון אבל״ .הוא מקשה על
הנסיונות לפרש ,׳בי אדוני׳ לשון בקשה :״אומר :׳בי אדני׳ שאם לשון בקשה הוא היל״ל נא
ומסתייע בפירוש חז״ל ש״בי״ הוא במובנו הרגיל ,וכך מגיע לפירוש :״בי הוא,
אדוני״
אדוני אותו עוך.
בקושיתו ל״צדקה ממני״ מתגלה דרכו בקביעת מובנם של מילים :״אומרו ,׳צדקה ממני׳,
כי הלא פשט הכתוב הוא שאמר :צדקה ודברה אמת כי הלא ממני היא הרה״  20אך מרגיש
הוא בקושי! ״ולפ״ז היה ראוי יהיה טעם מפסיק במילת צדקה״ .משום כך הוא מפרש את
הפסוק ״צדקת היתד ,בזה יותר ממני״ .21
מילים שיש בהן הוראה מושאלת מפרשן אלשיך כפשוטן :״בית פרעה״ — ארמונו . 22
״צמח ה׳״  — 23צמח שמוציא ה׳ מן האדמה .פירוש המילים בהוראתן הפשוטה הוא אחד
מיסודות השקפתו על מהות הפשט.
חוקי הדיקדוק והניקוד שעל־פיהם יש להסביר תופעות לשוניות שנראות ״מוזרות״ ,אין
אלשיך מחשיב בפירושו .״וכן אומרו ההשב אשיב שהוא כפל .וגם היות השין שבתיבה ראשונה
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

בראשית מד ,יח.
בראשית לח ,כו.
בראשית מה ,ב.
בראשית כד ,ה.
תורת משה ,מקץ מב ,כא ,דף ע ,ג ,ד״ה ויאמרו.
תורת משה ,ויגש מד ,יח ,דף עג ,ג ,ד״ה ויגש ,קושי ב.
וישב לח ,יג ,דף סג ,ג ,די׳ה ויוגד ,קושי יח.
שם ,דף קיב ,א.
ויגש מה ,ב ,דף עד ,ב ,ד״ה ויתן.
מראות הצובאות ,ישעיהו ד ,ב ,דף ה ,א ,ד״ה ביום ההוא .דוגמאות נוספות לכך עיין בדיון על
דרך הפשט ,בפרק ג.
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בנקודת צרי והשניה בחיריק״  . 24המילים ״ההשב אשיב״ באות ,לדעתו ,ללמד על שתי
השבות שונות :״ועל שתי אלה אמ  ,ההשב אשיב ,שרמז בכפל ,שתי מיני השבות ,א׳ שיצטרך
יצחק ללכת להביאה שם ,אם תהיה העכבה שלא תבא מצדי מפני הכבוד או מפני החשד
ושמא לא תתרצה לבוא אם לא ע״י בעלה .וכנגד זה אמר ההשב ,שהיא השבה בעלמא
להביאה לדור פה .וכנגד השנית שהיא! אולי לא תבא אל הארץ הזאת ,ותרצה לדור שמה,
אמר ן ׳אשיב /שהיא השבה גמורה ,כאשר גר שם אברהם שישיב גם יצחק לדור שם,
לקחת את בת זוגו״
לכל מילה יש מובן במשפט ,כן ״הוסבר״ ההבדל בין ״ההשב״ ל״אשיב״ ,אחד ״השבה
בעלמא״ והשני ״השבה גמורה״ .הסברים אלה אין להם כל אחיזה בחוקי הלשון ,בדרך זו
מוסבר גם מדוע אברהם אמר פעם ״פן תשיב״ ופעם ״אל תשב״ :כי הוא מגיב על דברי
העבד שהבחין בין סוגי השבות שהתכוון אליהן אברהם והעבד עונה לו בהתאם לכך.
ההתעלמות מן הדיקדוק מביאתו לפרש מילים רבות שלא במובנן הנכון  , 26ומצד אחר
נותנת חופש רב למצוא מובנים שונים למילים .המילה ״נא״ לעיל ,מובאת לא כלשון בקשה.
כי ,אם התכוונה התורה ללשון בקשה היתה צריכה לכתוב ״נא אדני״ .ברם ,בדברי יצחק
לעשו ״הנה נא זקנתי״ מקשה! ״וגם לשון נא לא יצדק כי אין הזקנה באה כרגע״  .27כלומר,
״נא  ,׳ במובן ״מיד״.
קביעת

יתורים

ופירושם

בפני כל פרשן עומדות שתי בעיות :אילו מילים הן יתורים ,הבאים להוסיף משהו למשמעות
הכתוב ,ומהי הכוונה במילים אלה! בפסוק ״וילונו כל עדת בני ישראל על משה ועל אהרן
במדבר״  .28רואים המפרשים במילת במדבר יתור  ,29שכן היא נזכרת בפסוק שלפני כן.
הרמב״ן מפרש את היתור כך ן ״כי תלונתם מפני המדבר״ .בדרך זו הולך גם אברבנאל .3°
רבים רואים יתור במילה ״בדורותיו״ )נח ו ,ט( .רש״י לפירוש היתור מביא דעת חכמי
המדרש .הרמב״ן אינו רואה בפירוש רש״י את פשט הענין! ״והנכון בעיני לפי הפשט שהוא
לבדו הצדיק בדורות ההם ,אין צדיק ולא תמים זולתו .וכן ,כי אותך ראיתי צדיק לפני בדור
הזה  3! ,שאין אחר בדור ראוי להנצל״ .הרבוי ״בדורותיו״ מקשה לדעת אברבנאל את פירושו
של הרמב״ן ,והוא מפרש בדורותיו — ״בזמניו״ ,כלומר בתקופות השונות בחייו .32
24
25
26
27
28
29
30
31
32

חיי שרה כד ,ה ,דף לו ,ג ,ד״ה ולבא אל הפשט .כן עיין שם כד ,ו.
חיי שרה כ ה ד ,דף לו ,ד ,ד״ה כי אל ארצי.
למשל הדוגמאות הנ״ל וכן ״לאמר״ — שמובנו לפי אלשיך לאמר לאחרים .עיין על כך עמי קסט.
תולדות כז ,ב ,דף מג ,ג ,קושי ב .המילה ״נא״ מופיעה פעמים אחדות בפסוקים הבאים ,אך אין
אלשיך מקשה עליה ומפרשה במובן מיד.
שמותטז,ב.
גם 'קאסוטו רואה במילה זו יתור ומציין ׳-שגרמה לכמה השערות רחוקות״ .עיין פירושו לספר
שמות ,עמי .130
בשלח טו ,כב ,דף כו ,ב .סוף השאלה ה ,וכן אחרים.
נח ז ,א.
פירוש אברבנאל לתורה ,נח דף כט ,א.
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לא בכל המקרים מסכימים ביניהם המפרשים בקביעת מילה כיתור .כגון בפסוק :״ויאמר
אל אשת אדוניו״  ,33מילים אלו מיותרות מאחר שבפסוק הקודם נאמר ״ותשא אשת אדוניו״.
היחיד שהרגיש ביתור הוא הרמב״ן ונתן לו טעם :״ספר הכתוב כי מאן לעשות כרצונה
אע״פ שהיא גבירתו ,אשת אדוניו ,והוא ירא ממנה ,כי היה ירא את ה׳ יותר .וזה טעם אל
אשת אדוניו״ .פירוש זה מתאים להקשר הפסוקים .בפסוק הבא מסביר רמב״ן שיראתו של
יוסף את ה׳ ,היתה גדולה מפחדו מאדונו :״רק בעבור חסרון דעת הנשים הקדים אליה כי
הדבר בגידה באדוניו אשר בוטח בו ,ואחרי כן אמר ,כי יש בענין עוד חטא לאלקים״ .שאר
המפרשים הניחו ,כנראה ,שאין למילים כוונה מיוחדת .כלומר :אין המפרשים קובעים
מילה כיתור אלא אם כן משמעותה אינה מוסיפה למובן הכללי של המשפט ,והיא חורגת
מ״מנהג הלשון״ במקרא .היתור נקבע רק על־פי הקשר העניינים.
לא כן גישתו של אלשיך :כל מילה שאינה תורמת למשמעות המשפט נחשבת בעיניו
ליתור ,גם אם דרך הלשון לכתוב מילה זו .לכן מוצא הוא יתורים רבים מאד במקרא,
הנזכרים בכל מערכת קשיים  . 34נביא חלק ממערכת קשיים אחת ,לדוגמא :״ולבא אל
הפשט ,נשית לב עוד ,אל אומרו ׳ויאמר אברהם איל עבדו זקן ביתו המושל  ,וכו  . ,מה צורך
אל הודעת היותו זקן ביתו ,וכי הוא מושל בכל אשר לו ? ועוד ,באומר 7ואשביעך ,וכו  , ,מה
צורך אל שלילה זו ? ישביענו הלוך ילך ביתה בתואל ,לקחת את בתו ליצחק ובכלל הדבר
יהיה ,שלא יקח מבנות כנען .ועוד ...וגם אומר ,׳לבני ליצחק  ,מהראוי לא יאמר כ״א
׳ליצחק  . ,ומי לא ידע כי בנו הוא ? עוד במאמר העבד נ ׳אולי לא תאבה האשה  ,יש כפל
לשון ,הן אומרו ׳אל הארץ הזאת׳ ,כי מי לא ידע כי על הארץ הזאת ידבר? וגם מלת
׳אחרי׳ יתרה ,וכן אומרו ׳ההשב אשיב׳ ש ה ו א כ פ ו ל״ .35
מילים שאין המחבר רואה שהן תורמות למשמעות המשפט נחשבות בעיניו יתורים.
ובפירושו הוא משתדל שלכל מילה בכתוב תהא משמעות גדולה ככל האפשר למובנו של
המשפט .דרך משל :ראובן הציע להשליך את יוסף לבור ולא להמיתו ״למען הציל אותו
מידם להשיבו אל אביו״  . 36אלשיך אינו רואה בשום אחת מן המלים יתור ,אך המילה
״מידם״ מקבלת משמעות מיוחדת ז ״וכל חפצו היה למען הציל אותו מידם כלומר ׳מידם׳
שהם בעלי בחירה ולא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות ,מה שא״כ בהיות ביד בעלי חיים
כי מוראו וחתיתו תפול עליהם ,כי צדיק וישר הוא וצלם אלקים שלם בפניו״.
גם בקביעת משמעות היתורים הולך אלשיך בדרך מיוחדת .וכך מפרש הוא כוונת היתור
״אשת אדוניו״ הנזכר לעיל :״פוטיפר קנה את יוסף לתשמיש ומיד נסתרס ...ובזה יאמר
ראשונה טענה גדולה והיא :הלא לבל אטמא ,סירס הקב״ה את אדוני וז״א ׳אל אשת אדוניו
הז אדוני  ,וכו  . ,לומר כאותיות ׳הן׳ שהן נפרדות ,כן אדוני עמך נפרד מבת זוג״ .פירושו
של אלשיך ליתור נקבע גם על־ידי נתונים ועובדות נוספות הנובעות מדברי חז״ל .ולא
 33וישב לט ,ח.
 34עיין גם תולדות כו ,לה ,דף מג ,ג ,במערכת הקשיים .כן עיין וישב לז ,ה ,דף ם ,ג ,ד״ה ויחלום. .
 35חיי שדה כד ,ה ,דף לו ,ג ,די׳ה ולבא אל הפשט.
 36ו י ש ב ל ז  ,כ ב .
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מפשט הכתובים בלבד .כן נקבעת המשמעות על־ידי דרשת אותיות או ,אי התחשבות בטעמי
המקרא ,כגון :״הן אדוני׳ /מצורף למשפט שלפניו ,אף־על־פי שלפי טעמי המקרא מתחיל
כאן משפט חדש .מדוגמה זו יש להסיק שדרך קביעת משמעות היתורים מושפעת מעקרון
ההחדרה לטקסט  37הן של תכנים והשקפת עולם והן של דרכי המדרש בפירוש המקרא.
ההתחשבות בהקשר לא נעלמה והפירוש אינו חופשי מחוקי הסתברות ,אלא שתחום
העובדות שיש להתחשב בו רחב יותר .אם מקבלים את הנחותיו של אלשיך וגישתו למדרש
ורואים בהן חלק מן המציאות המקראית הופך פירושו ליתורים )וכן פירושו בכלל!( לפירוש
משכנע ביותר .למשל :אם מקבלים כעובדות מקראיות את דברי חז״ל ,על פוטיפר שנסתרס
ושיוסף ידע שה׳ העניש את אדונו בגלל רצונו להציק לו ,אז מסתבר שיוסף יזכיר זאת
לאשת אדוניו ברצותה לפתותו לחטוא.
מסקנותינו עד כה מראות על שוני בולט בין המפרשים הנידונים לבין אלשיך ,הן ביחס
לחוקי הלשון ועזרתם בקביעת מובנם של מילים והן ביחס לדרך קביעת משמעות היתורים,
חוקים מסויימים שהמפרשים מקבלים עליהם ,אין אלשיך רואה עצמו כבול להם .אלא
שניכר בו באברבנאל שאף הוא מייחד מקום לעצמו .פעמים רבות קובע הוא יתורים שאינם
אצל קודמיו ,וכדאי לנסות לגלות את קנה המידה המיוחד לו בקביעת יתורים ופרושם.
לבירורה של בעיה זו הושוו מספר רב של יתורים בפירושי אברבנאל לקודמיו ולאלשיך.
מתוך עיון בהערות שמעיר אברבנאל עצמו על שיטת קביעת היתורים על־ידי קודמיו,
אפשר לעמוד על דרכו המיוחדת :על הפסוק :״וקרא זה אל זה ואמר קדוש קדוש קדוש
ה׳ צבאות״  , 38מביא אברבנאל ,כדרכו ,פירושי קודמיו ודוחה אותם :״ואחרים פירשו
שהשרף האחד יאמר לחברו ,רוצה לומר לעלולו — ,׳קדוש׳ ושכל נבדל ,תדע שקדוש קדוש
ה׳ צבאות ,וכפל בו מלת קדוש ,כי כן דרך הלשון באמות הדברים פעם בשניות פעם
בשלשיות כמו אברהם אברהם יעקב יעקב משה מ ש ה  . . .ופעם בשלש עוה עוה עוה אשימה,
ארץ ארץ ארץ שמעי דבר ה׳״ .אברבנאל מתנגד לגישה זו לבעיית היתורים ומפרש! ״שכל
אחד מן המלאכים היה אומר שהאל יתברך הוא קדוש קדוש קדוש״ ובכל פעם שהיה המלאך
מזכיר ״קדוש״ — התכוון לסוג קדושה אחר .יוצא שלדעת אברבנאל אין דרך הלשון עשוייה
לתרץ יתורים וכן אין מספיק הטעם שמילה נכפלת לשם הדגשה ואימות .כפל מילה ,לדעתו,
הוא יתור הבא להוסיף למשמעות הכתובים * ,3גם אינו מקבל את פירוש רש״י שהרי לפי
פרושו יוצא שכוונת היתור כתובה בתורה במפורש .40
על מאמר ״לך לך״ אומר הרמב״ן ״שכן דרך הלשון אלכה לי אל הגדולים ,ולך לך אל
ארץ המוריה״ .אברבנאל משיבו :״אינו נכון .לפי שמצאנו בכתוב לשון הליכה לאלפים
37
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עיין למעלה ,עמי קעה.
ישעיהו ו ,ג.
עיין פירושו על הפסוק הראשון בפרשת לך לך ,פרק יב ,א.
שיטת פירוש זו מצוייר .אצלו במקומות נוספים .בדרך זו דוחה אברבנאל את פירוש הרמב״ן לקושי:
מדוע נזכרו בני נח בתחילת פרשת נח אחרי שכבר נזכרו לפני כן .עיין אברבנאל ,פרשת נח ו ,ט,
דף כח ,ב ,ד״ה אלה.
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הפירוש

ו ה ד ר ש של ר ב י מ ש ה א ל ש י ך

ולמאות מבלי כפל לך ולא לי! לך נא ראה שלום אחיך ,קום לך אתם ,לך מעמנו ,לך אל
פרעה וכה תדבר וכאלה רבו מספר מבלי כפל .ולכן ראוי שנאמר כשמצינו בכתוב כפל
שהוא לענין מה״ .הווי אומר שיוצאים מכלל הלשון ,אין לראות בהם כלל בפני עצמו —
״מנהג הלשון״ ,ואין על סמך זה לשלול מיתורים אלה כוונה מיוחדת .41
גישה זו של אברבנאל יפה כוחה לכל סטיה מן הלשון הפשוטה המתייקת הבנויה על
כללים  .42המרחק בין שיטה זו של אברבנאל לשיטת אלשיך הוא רב ,אברבנאל רואה רק
ביוצאים מן הכלל — יתורים ,ואלו אלשיך קובע כיתורים גם מילים הבאות בהתאם לכללי
הלשון הרגילים .43
נבדוק עתה גישתם לפירוש הענין .ברור כי משמעות המשפט נקבעת בראש וראשונה
על פי הקשר העניינים ,אלא שנוסף על כך לכל מפרש הנחות מסויימות ,בחינת מושכלות
ראשונים ,המדריכים את המפרש .נבחר בשתי הנחות יסוד כאלה ונלמד מהן באיזו מידה
השפיעו על משמעות הכתובים אצל קבוצת המפרשים שאנו דנים בהם.
מאמרי

ח ז ״ל

כפירושים

על

דרך

הפשט

רש״י קבע רבים ממאמרי חז״ל בסוג הפירושים על דרך הדרש ,ולידם הוא מביא פירוש
פשטי  . 44לא תמיד נוכל לקבוע מתי התכוון רש״י לפרש את פשט הכתובים ומתי הכנים
דברי חז״ל מתוך שהיו חביבים עליו .אך ההפרדה בין הפשט והדרש הלכה וגברה בדורו
של רש״י ולאחריו  .45עם התבהרות דרך הפשט נקבעה דרכם הפרשנית של חז״ל כדרש
הנוגד את הפשט .זאת מוצאים אנו בפירושי ראב״ע  ,46רמב״ן  47ואברבנאל  .48הם מביאים
41
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מקומות רבים מוכיחים שזוהי שיטתו של אברבנאל .עיין ביתורים ״שנה״ ,״שנה״ ו״שנים״ ב פ ס ו ק :
״ויהיו חיי ש ר ה  . . .״  .חיי שרה כג ,א .ובקשיי אברבנאל שם דף נג ,ד ,שאלה א .ופירושו בדף נד ,א,
ד״ה ויהיו .גם כאן מתגלה אותה שיטה :״ולי נראה שעם היות שפעמים רבות באה מלת שנה בכל
כלל וכלל ,תמיד היה החלוק ההוא לסיבת מ ה  . . .״ וכן ״אחר הדברים האלה״ ,יש לראות מילים
אלה כיתורים .ואכן רק אברבנאל ואלשיך רואים בהם יתור .כל הפירושים האחרים אינם מפרשים
מילים אלה .עיין וישב לט ,ז ,דף יז ,ב .ואלשיך :שם דף סה ,ב ,ד״ה ויהי ,שאלה א ,פירושה בהמשך.
ועיין המפרשים האחרים .הפך זה קובע רמב״ן כלל לתופעה לשונית הנמצאת במקרא אפילו רק
פעמיים .עיין בהעלותך יא ,טו ,פירושו ל״אם ככה את עשה לי״.
עיין למעלה ,עמ  ,קפז .אברבנאל מפרש סטיות אלה .דרך משל :אם כתוב ״ויחר אפו״ ולא כתוב ״על
יוסף״ הרי אפשר להסיק מכאן ״כי חרה אפו במה שדברה אשתו .ומה לעשות לה״ .מקץ יז ,ג;
עיין גם חיי שרה כג ,א ,דף גג ,ד .סוף שאלה א.
עיין למעלה ,עמי קפז.
עיין רש״י לבראשית לז ,יז :״וימצאהו איש ,זה גבריאל .שנאמר והאיש גבריאל .׳נסעו מזה׳ — הסיעו
עצמן מן האחוה .׳נלכה דותינא׳ לבקש לך נכלי דתות שימיתוך בהם .ולפי פשוטו ,שם מקום הוא ואין
מקרא יוצא מידי פשוטו״.
עיין בפירוש רשב״ם וישב ,ד״ה אלה תולדות יעקב.
בראשית כג ,ב ,ד״ה ארבע? וישב לז ,ב .״וטעם אבר מן החי — דרש ה ו א  . . .״ וכן שם פסוק טו,
ד״ה וימצאהו איש .וכן שם לח ,ב ,ד״ה ״איש כנעני״.
עיין דבריו ,בראשית לח ,כו ,ד״ה צדקה ממני; בראשית יג ,ז ,ד״ה ״ויהי ריב״; בראשית יד ,כב,
״וטעם הרימותי ידי״.
אברבנאל מקץ ,דף כא ,ד ,סוף שאלה ז :״והנה כפי דעת חז״ל שנכנסו בי׳ פתחים ,יהיה הכל מיושב.
אבל הכתוב לא זכרו ,בהיותו עקר עצמו בהבנת הספור הזה״; כן עיין תולדות דף ג ,א ,ד״ה רז״ל

]קפט[

שמעון

שלם

דברי חז״ל ,מפרשים על פיהם ,או רואים בהם סיוע לפירוש של עצמם ,ועושים זאת רק
אם אפשר לשלב את דבר חז״ל לפשט ,בלי לפגוע בחוקי הלשון ובהקשר העניינים«.
אך לא ראו פרשנים אלה בדברי חז״ל מקור לעצמו שאפשר להחדירו ללא ביסוס כפירוש
למקרא .5°
לאור זה מתברר כי אלשיך שונה מן המפרשים הנזכרים תכלית שינוי .מפליג הוא
להביא בפרושיו מאמרי חז״ל שהמפרשים הנזכרים ראו בהם דרשות ומצליח לבססם על
הכתובים על־פי שיטתו  .51בעצם הגדרתו של אלשיך את ״הפשט״ ,יש משום הריסת המחיצה
בין פשט לדרש ,ולכן דרשות חז״ל עשויות להכלל בפשט לפי שיטתו  .52אם נוסיף לכך את
השתחררותו של אלשיך מכבלי חוקי הלשון ,הרי שנפתחות לפניו אפשרויות רחבות להביא
לפירושו הפשטי מדרשי חז״ל תוך שינוי ופירוש חדש .והוא מנצלן הן בהחדרה וביסוס
של מאמרי חז״ל על הכתובים  , 53והן בהחדרת אמונות חז״ל לתודעת הגיבורים ,לפיכך
ברור כי שיטתו של אלשיך בקשר לזיקתם של דברי חז״ל לפשט המקראי היא הנחה מוקדמת
שלא במפרשים האחרים.
האידאליזציה

של

דמויות

המקרא

המקרא בתארו את הדמויות המסופרות בו ,אינו מתכוין להעמידן באור אידאלי מוחלט.
אמנם ,יש דמויות הזוכות לתיאורים חיוביים ביותר ,אך אין המקרא נמנע מלתארן כדמויות
אנושיות הבאות גם לידי מעשים שליליים ,ויש אף שהמקרא עצמו רואה במעשי גיבוריו,
חטאים הראויים לעונש .אך במשך הדורות הלכה וגברה הנטיה לאידאליזציה של הדמויות,
אפשר להבחין בה שני סוגים:
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אמרו ראה ראינו ,ודוחה פירושם .כן מצוי שאברבנאל דוחה את רש״י כדרך דרש :חיי שרה נג ,ד,
שאלה א; אברבנאל פרשת משפטים ,דף מה ,ג .״ולא המדרש הוא העיקר אלא הפשט״; ויחי דף דט ,ב.
״וחז״ל פ ר ש ו  . . .ואין מקרא יוצא מידי פשוטו״.
רמב״ן ,בראשית יט ,ח .אוציאה נא אתהן .״  . . .מ ה נכבדו דברי רבותינו״;
ראב״ע ,וישב לז ,לה .״ויבך אותו א ב י ו  . . .״ וכן וישלח לב ,ד :״אל עשו אחיו ארצה שעיר״;
וישלח לב ,ט ,ד״ה והיה המחנה הנשאר לפליטה; אברבנאל וישב לז ,ל ה דף טו ,ד .ויקרע יעקב
שמלותיו .בהמשך הדבור מביא דברי חז״ל כסיוע לדעתו; וישב דף יז ,ג.
תהא זו טעות לחשוב שמפרשינו התיחסו לאותם דברי חז״ל שאין להם ביסוס מקראי ,כאל דעות
לא נכונות .ההערצה הרבה לדברי חז״ל והמקום שהם מיחדים לדבריהם ,מוכיחים שהאמינו בדברי
חז״ל .המפרשים הללו ,בבואם לפרש את הכתוב על־דרך הפשט חיפשו דרכים להסיק מן המילים
את מובנם הפשוט ולכן לא הזכירו בכל מקום את דברי חז״ל .אך האמינו שחז״ל קבלו דעותיהם
״דרך קבלה״ .הדבר טעון עוד חקירה .גישה זו באה לידי ביטוי אצל מפרש מאוחר יותר ההולך
במידה רבה בדרך קודמיו :ר  ,אליעזר אשכנזי .עיין עמ  ,קצז.
אברבנאל ,דרך משל ,לא מצא דרך להכניס את המדרש שהשבטים נכנסו למצרים בעשרה פתחים
״בהיותו עיקר עצמו בהבנת הספור הזה״ .עיין הע׳  .48לעומתו ,רואה אלשיך דרך זו כטובה ביותר,
עיין מקץ מב ,ט ,דף ע ,א ,ד״ה והגה .וכן רמב״ן מאריך בהסברת האפשרות הזאת לפירוש הענין
אך לא מקבלה .עיין רמב״ן ,שם מב ,יא.
״הנה כוונו לפרש ׳בי׳ כפשוטו״ .ויגש מ ה יח ,דף עג ,ג ,ד״ה ויגש ,קושי ב .עיין גם הגדרתו של
אלשיך על מהות הפשט ,בפרק ג.
הכוונה היא בעיקר למאמרים המוסיפים אירועים בסיפור בהתה.

]קצ1

לחקר

שיטות

ה פ י ר ו ש ו ה ד ר ש של ר ב י מ ש ה א ל ש י ך

א( יש מפרש הרואה את דמויות המקרא כאידאליים — ראייה זו הופכת אצלו להנחה
מוקדמת .ובבואו לפרש את המקרא בהכרח שיוציא מתחת ידיו פירוש אידאליזציוני שיש
בו משום ״טהור״ הדמויות מחטאים הכתובים בטקסט ,וממעשים שליליים שאין המקרא
מציינם כחטאים ן וכן הוספת מעשים ,ופרוש מעשים רגילים ,שהופכים עי״כ להיות מעשים
טובים .מכל זה באה התוצאה :החדרת השקפת עולם אידאליסטית לדמויות.
ב( אך יש ומפרש משוחרר מהנחה מוקדמת זו ,ובכל זאת פירושיו נראים כחדורים
נטיח לאידאליזאציה .חטאים ,נעלמים אז הופכים לעברות קלות ומעשים רגילים זוכים
לשבח רב .לפירושיו הגיע מפרש מסוג זה על־פי ההתחשבות בהקשר העניינים .לכן ,נמצא
אצלו גם פירושים הגורמים להרשעת הגיבור — אם הקשר העניינים חייבו לכך.
במדרש יש נטייה לאידאליזציה כעקרון :״ויאמר ה  ,אל אברם במה אדע :ר׳ חייא ב״ר
חנינא אמר :לא כקורא תגר ,אלא אמר לו באיזו זכות .א״ל בכפרות שאני נותן לך׳ *.5
או :״בא אחיך במרמה״ ר׳ יוחנן אמר בא בחכמת תורתו  .55אך יש גם פרושים הנוגדים
נטיה זאת ,כגון! ״מפני מה נענש אברהם אבינו ונשתעבדו בניו למצרים מאתים ועשר
שנים? מפני שעשה אנגרייא בתלמידי חכמים ,שנאמר וירק את חניכיו ילידי ביתו .ושמואל
אמר :מפני שהפריז על מדותיו של הקב״ה שנאמר במה אדע כי אירשנה .ור׳ יוחנן אמר
מפני שהפריש בני אדם מלהכנס תחת כנפי השכינה״  . 56לא ברור אם הנטייה אופיינית
לחכמים מסויימים או שכל אחד השתמש פעם בגישה זו ופעם באחרת.
גם רש״י הולך בדרך דומה  . 57הוא מרבה להביא דעות מדרשיות ומבסס עליהן את
פירושו :אך גם מעביר את מעשי הדמויות תחת שבט ביקורתו  , 58ולעתים מיחס חטא
במקום שהתורה לא העריכה את המעשה כחטא  . 59ברם ,יש שבפסוק אחד הוא מביא
פירושים משני הסוגים גם יחד .6°
גישתם של ראב״ע ,רמב״ן ואברבנאל דומה זו לזו ,וכמותם מפרשים אחרים בזמנם
דוחים
ולאחריהם שאינם יוצאים מהנחה מוקדמת .כל הדמויות מסוגלות לחטא
54
55
56
57
58
59
60

61

בראשית רבה ,מד.
בראשית רבה0 ,ז.
נדרים לב ,א.
תולדות כז ,יט ,ד״ה ״אנכי עשו בכורך״ וכן בהמשך הפסוקים .אותה נטיה לאידאליזציה מביאה
להרשעה מוחלטת של דמויות הנראות כשליליות .עיין תולדות כז ,ה ,ד״ד .״לצוד ציד להביא״.
וישב לז ,יח ,ד״ד ,ויתנכלו? שם לז ,ב ,ד״ה את דבתם רעה? שם לח ,כג ,ד״ה הנה שלחתי הגדי הזהו
בראשית לח ,טו ,״ויחשבה לזונה״ .רש״י אינו מנסה להצדיק את יהודה.
בשלח טז ,כב .״ויגידו למשה״ .וכן לך לך טז ,ו ,ד״ד .״ותענה שרה״.
עיין ברש״י חיי שרה כד ,י ,ד״ה מגמלי אדוניו? שם ,תולדות כה ,כז ,ד״ה יודע ציד? שם כו ,ה ,״שמע
אברהם בקולי״ ,והמשך הפירוש לפסוק? שם ,כד ,סג ,ד״ה לשוח? שם כז ,ג ,ד״ה ״ושא נא״ וד״ה
״וצודה לי״.
ראב״ע ,בהעלותך יב ,א :״והנה חשדו משה .כי נמנע לשכב עם צפורה רק בעבור שאיננה יפה״ן
כן עיין אברבנאל ,במדבר ,חקת ,דף כ ,א .״השאלה הא׳״ הוא מגיע מתוך חוקי הסתברות ומהקשר
העניינים ,להנחה שהחטא שחטאו היה גדול וכל פירוש שמקטינו אינו נכון :״אין ראוי שעונש כזה
יענשו שני שרי צבאות ישראל אלא לסיבה גדולה ולא לענין ק ל  . . .״ ועיין פירושו על החטא :שם
כ ,ג .״ודעתי ב ז ה  . . .״ .
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שמעון
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הם נסיונות לטהר את החטאים  ,62מתוך שהפירוש ״מכחיש את הפסוקים״ וש״אם הכתוב
קראו חוטא איך היה טועה אדם בהאמינו׳ .63 7על האבות הם כותבים שקימו מצוות בני נח
ותו לא ,יחד עם זאת פעמים רבות מפרשים הם שחטאי האבות נעשו מתוך כוונה טובה .64
תכונות מסויימות שנאמרו במקרא על האבות הם מבליטים אותן כדי להראות את מעלתם
היתרה •65
בדיקת פרושים רבים כאלה מעלה ,שהם מבוססים על הכתובים עצמם בהתאם לכללי
הפירוש הפשטי של כל מפרש ,ובהתחשב בהקשר העניינים ובהסתברותם הנובעת מהם,
ודווקא זו ,היא שמביאה את המפרשים לפירושים אלה.
מופיעות אמנם הנמקות שונות להצדקת ירידתו של אברהם למצרים והעמדת אשתו
בסכנה ,אך לא מופיעה ההנמקה האופיינית לאידאליזציה כהנחה מוקדמת ,הקובעת שבגלל
היותו צדיק לא יתכן לראות בכך חטא ,כמו שרואה זאת אלשיך .66
באותה דרך נוקט הראב״ע  67והרמב״ן  68בהצדקת אהרון במעשה העגל .דרך זו מקרבת
מאד את פרשנינו אל הפשט המדעי  ,69ושונה ביסודה מדרכו של אלשיך שאצלו האידאליזציה
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63
64
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אברבנאל :שמואל ב ,יא .על חטאו של דוד עם אוריה החתי ואשתו :״ואמנם הפועל הזה ,פשוטו
יורה עליו שהיה מגונה מאד מחמשה צדדים״ ,אברבנאל מפרט את חטאו של דוד לחמשה חטאים
קשים .בהמשך הפרוש הוא דוחה בחריפות את כל הנסיונות הנובעים מן הגישה לאידאליזציה ,ומסכם:
״סוף דבר :אם הכתוב קראו חוטא ,איך היה טועה אדם בהאמינו? טוב לי שאומר שחטא מאד והודה
מאד ושב בתשובה גמורה וקבל ענשו ובזה נתכפרו עוונותיו״.
אברבנאל :חקת כ ,א ,דף כ ,ג ,ד״ה ״והדעה הי  ,״ .אברבנאל דוחה לחלוטין פירוש אידאליזציוני
ביחס לחטאו של משה ,המבוסם בין השאר על ההנחה :״השכל מורה שאיש שלם כמוהו לא יהיה
חוטא חלילה!״ .טעמו של אברבנאל לדחיה הוא :״כי הוא מכחיש את הפסוקים שבסדר הזה במיתת
אהרן ושבסדר פנחס ,ובסוף פרשת האזינו ,שמשה ואהרון לא נכנסו לארץ מפני מה שחטאו במי
מריבת ק ד ש  . . .״
עיין הע׳ .61
ראב״ע :כי תשא לב ,א ,ד״ה אמר אברהם .המחבר מטהר את אהרן ואפילו את ישראל מע״ז ופוגה
לשם כך לדרך הסוד והרמז .עיין על כך כאן ,ובבמדבר כ ,ח.
רמב״ן :כי תשא לב ,א .הולך בדרך דומה לראב״ע בפרוש חטא העגל.
אברבנאל :חקת לב ,א ,דף כ ,ג ,ד״ה ודעתי בזה .בברור חטאם במי מריבה אמנם מעמיד את אהרן
ומשה בחוטאים אך מציין :״אבל אהרן כמו שהתבאר במקומו שלא בכונה רעה עשה את ה ע ג ל  . . .״ .
ראב״ע על אהרן בקשר לחטא העגל :ועל דרך הפשט אם מעשה העגל ע״ז למה פחד אהרן שיהרג
והלא מתו אחריו כמה חסידים מישראל שלא הגיעה מעלתם למעלת אהרון בחסידות ,לפרסת כף רגל
א ה ר ו ן  . . .והנה אהרון קדוש ישראל היה ונביא על ישראל ומצוות רבות נתנו על ידו עם משה אחיו״
רמב״ן מיחס לאבות כח נבואי עצום כאחד הנביאים המאוחרים .עיין על כך בפירושו לך לך יב ,ו:
״כי כאשר יבוא המקרה לנביא משלשת האבות יתבונן ממנו הדבר הנגזר לבוא לזרעו״.
לך לך יב ,י ,דף כא ,ב :״היתכן גבר כאברהם יעץ תחבולה לאבד נפשו חלילה ,להניח את שרה
הגדולה ממנו בנבואות ,יבואו אליה גויים ויחללוה והיא בעולת בעל והיא משבע מצוות בני נח ומה
גם מה שקים אפילו ערובי ת ב ש י ל י ן  . . .ומי ישמע כדבר הזה ולא תצלנה אזניו״.
כי תשא לב ,א.
רמב״ן ,שם.
קאסוטו ,בפירושו למעשה העגל ,נסתייע בידיעה מסויימת על אלילי המזרח הקדמון ,אך הצדקת
אהרון ,והסיבות לכך דומות מאד למפרשים :״בודאי לא התכוין הכתוב לספר שאהרון חטא חטא
,
עבודה זרה ממש ,כי אז לא היה אפשר שהכתוב עצמו יספר שאהרון נבחר להיות כהן במקדש ה
ולהעשות אבי הכהונה לדורות״ .עיין בפירושו לשמות עמ .285 ,

]קצב[

לחקר

הפירוש

שיטות

ו ה ד ר ש של ר ב י מ ש ה א ל ש י ך

היא הנחה מוקדמת המכוונת את הפירושים  ,70וגורמת לטיהור מוחלט הן מחטאים גלויים
בטקסט ,או המתגלים על־ידי המפרשים והופכת את האבות למקימי כל המצוות לפני מתן־
התורה  .71מהות האלקות ודרכי פעולתה בעולם ,מהות החטא והעונש ,מעשי האבות וערכם
להצלת הבנים  ,72כל אלה וכיוצא ביסודות כאלה הם חלק מהשקפתו היסודית והם באים
כהנחות מוקדמות ,המשפיעות על פירוש הכתובים ,וקובעות במדה רבה את פרטי המאורעות
והמעשים.
כל המפרשים הנ״ל אף הם אינם משוחררים מהנחות מוקדמות לחלוטין :כולם רואים,
למשל ,את פעולותיהם ודיבוריהם של גיבורי המקרא כנובעים משקולים הגיוניים
משוכללים; המקרא כולו מהווה יחידה אחת ,לכן אפשר להשוות מקומות שונים ,ומותר
ללמוד מן המאוחר על המוקדם  .73בכל אופן ברור שהנחות מוקדמות אלה נכנסות לפירוש
ומכוונות אותו רק כשאין הן סותרות את חוקי הלשון ,ההקשר וההסתברות.
שוני רב מציין ומיחד ,איפוא ,את אלשיך מקודמיו אלה ,ביסודות חשובים ביותר של
השיטה הפרשנית שלו .מעתה ברור שיש לנהוג זהירות רבה בקביעת מידת השפעתם על
שיטת הפירוש האלשיכית .74

פרק

ו :ש י ט ו ת מ ח ב ר י ם ב נ י ד ו ר ו

בהשוואה

ל י ס ו ד ו ת ה פ י ר ו ש של א ל ש י ך
מבנה ה פ י ר ו ש

הדמיון הרב בין אלשיך למפרשים בני דורו ,מתגלה כבר במבנה .הפרשנים ,הן אלה שישבו
1
בשאלוניקי והן אלה שישבו בצפת ,מעמידים לפני פירושיהם מערכות קשיים אם מ ע ט
ואם הרבה  . 2השימוש אצל הממעטים הוא לפי אותם עקרונות הנהוגים אצל המרבים . 3
70

עדות מעניינת היא טיהורו של אברהם מחטא הפקרת אשתו למצרים .עיין לעיל הע  .66 ,אלשיך שמצא
פירוש אידאליזציוני למעשה במקומו ,הרי ממקום אחר מסתבר שהוא עצמו לא שוכנע בפירושו.
עיין לך לך יד ,א ,דף כב ,ג ,ד״ה והנה.
עיין למעלה ,עמי קעה—קעז.
עיין על כך לך לך יב ,י ,דף כא ,ב ,ג.
רמב״ן ,דרך משל ,לומד ממהות הנבואה באלישע על נבואתו של אברהם .לך לך יב ,ו .אברבנאל
מביא ראיה לדמות האלהות מעמוס .לך לך יב ,א.
אין אנו קובעים כל עמדה ביחס לתכנים מסויימים שיתכן שאלשיך קבלם מקודמיו אלה .אך ברור,
שאם הוכנסו רעיונות ופירושים של אחרים היה זה רק לאחר עיבוד והתאמה לשיטתו המיוחדת.

1
2

ר׳ יוסף טאיטאצאק בספרו ״פורת יוסף״ וכן ר׳ אליעזר אשכנזי בפירושיו השונים.
ר׳ יצחק אדרבי בספרו ״דברי שלום״ ,ר׳ יוסף קארו בס׳ ״מגיד ישרים״ ,ר  ,שלמה הלוי בס׳ ״דברי
שלמה״ ,ר׳ שמואל די־אוזידד .בפירושיו השונים ור׳ יאשיהו פינטו בס  ,״כסף נבחר״ .עיין גם העי .3
עיין ״דברי שלום״ ,דף צד ,א ,הפיסקה ״שראוי לדקדק״ ן ״מגיד מישרים״ דף כב ,דן ז ,א; טז ,א?
״אגרת שמואל״ ,מערכת קשיים על מדרש רות ,א ,ז? גיליון ד ,ב ,ע״ב ,ד״ה וראוי.
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שמעון

שלם

אך גם אצל המרבים יימצא לפעמים שאין הם מביאים מערכת קשיים ,כדי שלא להאריך .4
ויש אף הבדלים בספרים שונים של מחבר אחד  . 5בפירושים רבים שאין לפניהם קשיים,
מורגש שקשיים שעלו בשעת עיון בקטע המתפרש ,הם שהדריכו את הפירוש  • 6אלקבץ
מזכיר במפורש בהקדמתו ,שימנע מהזכיר ספיקות .מכאן שמערכת קשיים כתובה לפני
הפירוש אינה אלא תופעה פורמלית ,ודרך הפירוש אינה משתנה גם כשאין הקשיים כתובים.
מערכת הקשיים לא באה ,איפוא ,לשמה אלא כדי לעורר ולבסס פירוש חדש לקטע כולו.
ברוח זו רואים המחברים את תפקיד המערכת! אלקבץ כותב במקומות רבים משפטי
פתיחה כגון :״וביען הספקות סבה עצמית להבנת המאמר ,ראשונה אעירה ההערות הראויות
להתעורר בו ,אם מהענין אם מהלשון״  7אף ר׳ אליעזר אשכנזי כותב :״וטרם נבוא אל
ביאור הענין כפי הנראה אלינו נתעורר בקצת ספקות הנאותות להתעורר אשר בהם נבא
להבנת הענין״  .8גישה זו שונה מזו של אברבנאל ושווה לגישתו של אלשיך .סימן חיצוני
לאי ההתחשבות בקושי הבודד יכולה אולי לשמש התופעה השווה בכולם ,שאינם מזכירים
בשעת הפירוש שקושי מסרים נתרץ .אין הקושי הבודד עניינם בשעת הפירוש .מה שאין
כן אברבנאל ,שמזכיר באופן שיטתי כל קושי ,בשעה שמציין את התשובה עליו.
בני הדור המעיינים במקרא חיפשו בפירוש תירוצים גם לקשיים שבעיני המחבר לא
נראו קשים .ר  ,אליעזר אשכנזי מבטיהם שאם יעיינו היטב בפירושו יותרו הספיקות :״ועל
כן אזכירך בני ,שכאשר תמצא באחד מן המפרשים ספק ,אשר יצר לך מפני הספק ההוא,
בוא תבוא אל דברי אשר אמרתי בענין ההוא ואז תשכיל כי תמצא היתרו״  .9כיוצא בכך
דרכו של אלקבץ ,שנהג למעט בכתיבת קשיים וכתב בהקדמה לס  ,״מנות הלוי״ ״אשתדל
להתירם בדרך שאדרוך בה ובמעט התבוננות תראה תשובתם״.
מגמתיות

הקשיים

והיחס

לחוקי

הלשון

גישה זו מביאה בהכרח למגמתיות בבחירת הקשיים .מפרש המגלה קושי מסויים ,עליו
לראות אם הוא משתלב עם יתר הקשיים ועשוי להביא לפירוש אחד .אם הקושי חורג ומפריע
לפירוש החדש ,רצוי שלא להביאו .ברם ,אותו קושי עצמו יובא במקום אחר משיהא בו כדי
לסייע ליצירת הבסיס לפירוש.
כל המחברים הללו ואלשיך בכללם ,שווים זה לזה ושונים מאברבנאל וקודמיו ,שקבעו
את הקשיים על יסוד כללים לשוניים ודקדוקיים מסויימים .אנשי החוג שאלשיך מייצגו
4

5
6
7
8
9

ר׳ שלמה בן אלקבץ תלוי בהקדמה לס  ,״מנות הלוי״ :״ועם כי הספקות סבה עצמית להבנת הנאמר
לא אטריח פה המעין בזכרונם ,להיותם רובם ככלם גלויות בתחלת העיון לכל קורא בה ,אך אשתדל
להתירם בדרך שאדרוך בה״ .דף ב ,א .עיין גם בס  ,״מעשי ה  ,״ בסוף ההקדמה .המחבר מדלג על
קשיים רבים לאהבת הקיצור ועיין גם הקדמת אלשיך לירמיהו.
ר  ,אליעזר אשכנזי מרבה בהן בפירושו למגילת אסתר וממעט בפירושו לתורה.
הדבר בולט במיוחד אצל ר׳ שלמה הלוי בם׳ ״דברי שלמה״ .עיין למשל דרוש לוישב דף שי ,ג—ד.
״מנות הלוי״ ,דף ב ,ב.
״מעשי ד״ ,״ ,מעשי בראשית ,תחילת פרק לא ,דף נה ,ד.
סוף ההקדמה לס׳ ״מעשי ה  ,״.

] קצד [

לחקר

שיטות

הפירוש

ו ה ד ר ש של ר ב י מ ש ה א ל ש י ך

רגילים להביא קושי אם יש בו כדי לעזור לפתוח הפירוש; ר׳ אליעזר אששכנזי מציין :״ספק
ג׳ :על המוסכם אצל רוב המפרשים שאומרו ׳וראשו בשמים׳ ר״ל גבוה ,כמו ערים גדולות
בצורות בשמים ,וא״כ היה להם לומר נבנה עיר ומגדל בצור בשמים .ועם היות שאין זה
ספק הצריך להתעוררות ,כי מנהג הכתוב הוא לשנות הלשון ,עכ״ז קראנוהו ספק מפני
שמתוכו יתבאר המשך הענין״  .10הוא מבחין בין קשיים שיש לכנותם בשם ספקות ,ואותם
כותב במערכת הקשיים ,לבין קשיים שלא מזכירם ,״ובקצתם לא נתתי אל לבי להזכירם
להיות דעתי שאין לכנותם בשם ספקות ,ולא סרתי מלישבם״!.1
ההשתחררות מחוקי הלשון מאפשרת גם קביעת מובנה המאוחר של מילה כפי שהיא
מופיעה בתלמוד  , 12ועל־ידי־כך אפשר להקשות על המילה ועל הפסוק קשיים ,המבססים
את הפירוש .אין בדרך כלל נסיון להבחנה בין המובנים השונים של מילה ,או בחינת
מובנה המיוחד של המילה על־פי הקשרה.
כל מילה שאינה מוסיפה הוספה של ממש למשמעות המשפט נחשבת יתור שיש להקשות
עליו  .13לכן לעתים קרובות ניכר דמיון רב בין המחברים בקביעת אותם יתורים עצמם ״ ,
ובהקפדתם היתרה על שינויים קלים בלשון הכתוב  1 5במיליו ובאותיותיו  ,16גם מעבר לחוקי
הלשון .גישה זו מביאה לתופעה מעניינת שמערכות קשיים של המחברים השונים דומות
לעתים זו לזו ברוב קשייהן  .17יש שמפרש אחד משתמש בקשיי קודמיו ובונה עליהם פירוש
חדש  ,18קשיים מן הסוגים הנזכרים כאן כמעט שאין להם זכר במפרשים שדובר עליהם
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11
12
13

14
15

16
17

18

ם׳ ״מעשי ד» ,״ ,מעשי בראשית ,לא ,דף נה ,ד.
סוף ההקדמה לס׳ ״מעשי ה׳ ״.
אוזידה מפרש את המילה ״ויתן״ במתנה .וכן רבים .עיין ״אגרת שמואל״ רות ,א ,ה .גליון ג ,ד,
ע״א ד״ה ״ובפשט״.
עיין למשל בספרו של ר׳ יוסף טאיטאצאק ״להם סתרים״ ,דף יט ,א ,ד״ה ״ ת נ ת ך  ,קושי ראשון; ר׳
אליעזר אשכנזי בפירושו ״מעשי ה׳ ״ ,מעשי בראשית ,פרק כה ,דף נא ,א ,ד״ה אמנם אנחנו .היתור
״וימחו מן הארץ״ הוא כנראה יתור לגיטימי שקודמיו הרבו לעסוק בו ,אך ר״א אשכנזי לא מקבל
פירושם ,ובכדי לפתח פירוש חדש הוא מתיחס למילים ״אך נח״ כדברי מותר .אף אחד לפניו לא
התיחם אל מילים אלה כיתורים .עיין גם ״אגרת שמואל״ רות ,א ,ד .גליון ג ,א ,ע״א ,ד״ה ובמ׳׳ש.
״דברי שלום״ ,דרוש ששי ,דף יט ,א ,ד״ה וימת ודי׳ה ותשאר .השווה עם פי  ,אלשיך )״עיני משה״
למגילת רות ,דף ד ,ב ,ד״ה הנה( .ופירושו של ר׳ יוסף ך יחייא לפסוקים אלה.
כגון ר  ,שלמה הלוי בס  ,״דברי שלמה״ ,וישב ,דף שי ,ב :״והנה אמר ׳וימצאהו איש  ,והיה ראוי שיאמר
וימצא האיש״; שם ,רלד ,ג .על ״צדקה ממני״.
פרשנים שונים הגיעו בדברי יוסף ואחיו ,להשוואה מדוקדקת של דברי יוסף ותשובות אחיו .עיין
אדרבי ״דברי שלום״ מקץ מב ,ה ,דף קכז ,ב ,ד״ה לשבור; ר״א אשכנזי ,״מעשי ה  ,״ ,דף רצו ,א,
ד״ה ובמה .הוא עונה על שאלה מתוך דקדוק הלשון בניגוד להרמב״ן שמזכירו לפני כ ן ; אלשיך,
״תורת משה״ ,מקץ מב ,ו ,דף סט ,ג ,מערכת הקשיים ואחריו פינטו ,״כסף נבחר״ ,דף מה ,ד ,מו ,א.
למשל :אוזידה ,״אגרת שמואל״ ,רות א ,ד ,גליון ז ,ה ע״א ,ד״ה על דרך הפשט ,מדוע כתוב פעם
ותשאנה עם א  ,ופעם בלי.
,
השווה למשל טאיטאצאק בס ״לחם סתרים״ ,דף יט ,א ,ד״ה תנתן ,ופירושי אלשיך ואדרבי לפסוק
זה .ר  ,יוסף קארו בם  ,״מגיד מישרים״ ,דף ז ,ג; אלשיך ,וירא יח ,א ,דף כז ,ב .וכן ״מגיד מישרים״,
דף כג ,א; אלשיך ,תרומה דף קלד ,ב ,ד״ה ויקחו .כן עיין ״תורת משה״ ,חיי שרה לה ,א יכו>,
פינטו ,״כסף נבחר״ ,דף כד ,א; אלשיך ,שם וישלח נד ,א; פינטו ,דף לו ,ג.
זו דרכו של אוזידה .עיין ״אגרת שמואל״ רות ב ,יט .גליון יד ,א ,ב ,ד״ה ובפשט.

]קצה[

שמעון

שלם

בפרק הקודם ,דבר שיצא להוכיח על שוני רב בגישה לחוקי הלשון כעזר לפירוש הכתובים.
הדמיון בשיטות המחברים ניכר גם בפירוש המיוסד על מערכת הקשיים :הקירבה
בתכני הפירושים  19אין בה כדי להוכיח על העתקה ,שכן ,כל פירוש מתפתח על יסוד
מערכת קשיים שגילה המחבר במקרא .ברם ,הדמיון הן במערכת הקשיים והן בפירוש
הוא כה גדול עד שנדמה שקיימת השפעה .דרך משל :הרעיונות המובעים בסיפור יהודה
ותמר בס׳ ״מגיד משרים״ למדן דומים להפליא לאלה הנזכרים בפירושו של אלשיך ,ולעתים
שניהם משתמשים באותם מושגים  .2°ספק אם יש להסיק מכאן על השפעה ישירה או העתקה.
מוטיבים רבים מקורם בזוהר  .21אלשיך קיבלם מן הזוהר ,שכן נמצאים בפירושו זה מוטיבים
זוהריים שלא נמצאים ב״מגיד משרים״  .22ובפירושו של אלשיך מובעות דעות מוסריות
שהן חלק מתורת המוסר שלו  ,23ודאי הוא שפירושים רבים של מפרש אחד נכנסו לחיבורו
של חברו  24׳ אך להוכחת השפעה ישירה ,לגבי מחברים שפירושיהם מיוסדים על אותה
שיטה ,יש צורך בהוכחות ברורות יותר.
עיקר הדמיון הוא בשיטה ,פירוש כולל לקטע מקראי הממלא כל מילה שבקטע משמעות ,25
ומסלק את הקשיים.
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כל המחברים תמהים ,למה נכתב חלקה הראשון של המגילה המספר על גדולתו של אתשורוש
ומשתאותיו ,ועונים :כדי להגדיל את הנם ושההצלה אינה צירופי מאורעות .ועל־פי זה הם מפרשים
את הפסוקים .עיין טאיטאצאק ,״לחם סתרים״ יט ,ב .אלשיך ״משאת משה״ ,דף ה ,א ,ד״ה אמנם?
״יוסף לקח״ לר״א אשכנזי ה ,א ו־ב .ובעיקר דף ו ,א ו־ב .כן עיין ״מנות הלוי״ לאלקבץ דף כ ,א,
ד״ה ויהי? יב ,א ,ד״ה ומעתה .בכולם יש נטיה להעמיד את אחשורוש כמלך חכם ועל־ידי־כך להבליט
את הנם .עיין ״מנות הלוי״ דף קז ,ב? ״משאת משה״ ,דף ה ,אן ״יוסף לקח״ ,דף ו ,ב.
״מגיד מישרים״ ,דף יג ,ג? יא ,ג .והשווה אלשיך ,וישב לח ,א ,דף סג ,א.
זוהר ,חלק א ,דף קפח ,א—ב.
הוא הדין לפירושם על תחילת משפטים .״מגיד מישרים״ ,דף כב ,ב? ״תורת משה״ ,שמות כא ,ג,
דף קל׳ ג ,ד״ה ודרך רמז כנראה שלשניהם היה מקור משותף :זוהר משפטים ,דף צו ,ב? צג ,א.
ר  ,בחלקה השני של עבודה זו.
ר  ,יאשיהו סינסו מזכיר את אלשיך בפירושיו ,עיין מקץ מא ,ב׳ ״כסף נבחר״ דף מה׳ ד .השוזה
״תורת משה״ ,וישב ם ,ג ,ד״ה ויחלום; ״כסף נבחר״ ,וישלח דף לז׳ ג .אפשר שפינטו שמע את
הדברים מאלשיך ולא קראם בספרו .עיין גס ״כסף נבחר״ דף מד ,גן ״תורת משה״ מקץ מב ,ו,
דף סט ,ג .ברם ,במקומות רבים מציין פינטו את מקורותיו ואין ספק שהושפע ממנו כגון בתחילת
פרשת וישלח .פירושו של אלשיך נבע ממערכת הקשיים המובאת שם׳ ואילו פינטו מביא פירוש
שאין בו כדי להשיב על קושיותיו .אף מובאות דעות מפורטות מאלשיך שאינן תוצאה מדרך הטיפול
בטקסט וממערכת הקשיים .עיין גם ״תורת משה״ ,וישלח לב ,ד ,דף נד׳ א; ״כסף נבחר״׳ דף לו׳ ג;
״תורת משה״ ,חיי שרה כג ,א ,דף לה ,א; ״כסף נבחר״ ,דף כד ,א.
טאיטאצאק ,״פורת יוסף״ ,דף נו ,ב .המחבר מנצל את המילה ״ומצא״ להרחבת היריעה .עיין עוד
״מנות הלוי״ ,דף מ ,ב .על המילים ׳להראות העמים ושרים׳ .עיין גם ״מעשי ה׳ ״ ,דף נא ,ב ו־ג .הוא
מנצל המילה ״אתו״ — שקודמיו לא יחסו לה משמעות מיוחדת׳ ומגיע לפירוש חדש .כן עיין ״דברי
שלמה״ ,פרשת ״תשא״׳ דף קיז ,א .ניצול מלא של כל מילה ״ישנו עם אחד״ וכו  . ,השווה ר״א אשכנזי,
״יוסף לקח״ ,דף לו ,ב ,על הפסוק הנ״ל .וכן מפרשים אחרים לפסוק הנ״ל.
השווה גם הפירוש בם׳ ״דברי שלמה״ )חיי שרה כד ,ה ,דף עח ,ב( .למילים ״ללכת אחרי״ לפירוש
אלשיך )״תורת משה״ ,שם לו ,ד( .עיין גם בספרו של ר׳ יצחק אדרבי ,״דברי שלום״ ,דרוש שישי,
דף כא ,ב ,ד״ה ותאמר וד״ה ויען.

]קצו!

לחקר

שיטות

הגישה
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לפשט,

לדרש

ולדרכי

ההרחבה

הסיפורית

השאיפה לפרש את הטקסט המקראי על דיר הפשט ,משותפת היא לפרשנים אלה .טאיטאצאק
וכן מזכיר היותו מפרש על דרך הפשט
כותב :״ועל זה הדרך נראה בפשט הפסוקים״
פעמים רבות ב״פורת יוסף״ .וקרוב לו ר׳ אליעזר אשכנזי ״ובחרתי מכל אשר היה לפגי
מה שהוא פשט הכתוב ,והקרוב אליו״  . 27בעל ״מגיד משרים״ כותב :״ונתרץ בדרך
הפשט״  ,28וכן ר׳ שמואל אחידה ״ולפי הפשט״  29או ״בפשט הכתוב״  .30שאיפה זו אינה
נעדרת גם אצל הדרשנים המובהקים שבהם .אדרבי כותב פעמים רבות :״אבל לפי הפשט״!,3
וכן ר  ,שלמה תלוי ״ובעבור שכבר נהגתי לבלתי השתמש מן הפסוק בנושא ,רק אם אפרשנו
תחילה כפי פשוטן״ .32
הפשט רחוק הוא מן המשמעות שניתנה לו על־ידי פרשני הדורות הקודמים עד אברבגאל,
הן בגלל ההוספות וההרחבות המרובות ,והן בגלל שאין להן ביסוס בטקסט .נראה כי
ההגדרה שהגדרנו את מהות הפשט בפירושו של אלשיך ,כוחה יפה גם לגבי מחברים אלה.
ברם ,כיון שיש הבדלים בין המחברים ,ברור שמסקנה ודאית בענין זה תושג רק אחרי
שיערך מחקר בכל אחד מספרי הפירושים האלה .דברי חז״ל אינם משמשים פירושים
לטקסט המקראי הנובעים ממנו על־פי חוקי הדרש .אין כלל יחס כזה בין דרך הדרש לבין
תכני הדברים הנאמרים על־ידי חז״ל ,לכן יש להבחין בין שני המושגים .היסוד להבנת
גישתם לדברי חז״ל הריהי השקפתם של המחברים על המקור שממנו קיבלו חז״ל את
דבריהם :לדעת ר׳ אליעזר אשכנזי דברי חז״ל הם ״קבלת האמיתית״  33שעברה מדור לדור.
זאת מדגיש ביתר חריפות אלקבץ :״ותכתוב אסתר ...את כל תוקף ...כלומר תוקף
המעשה בלבד נכתב אבל רב דברים שהיו באותו הזמן לא נכתבו כענין ההגדות שבמדרש
מגילת אסתר״ * .3וכן הוא מגיע לידי מסקנה :״שורת הדין שתהיה ]המגילה[ ככל דברי
התורה למדרש ולמעשה ומינה ובה יש לדרוש ומדברי חז״ל ,לא מסברא דנפשיה כשהסברה
חולקת על דבריהם ז״ל״ .אסתר קיצרה ולא כתבה כל המאורעות ובידי חז״ל היו מסורות
מהימנות.
גישת

הפרשנים

לדברי

חזי׳ ל

פרשנים אלה מרבים לדון בדברי חז״ל גם בלי קשר לכתוב במקרא ,על יסוד שיטת הפירוש

 26״פורת יוסף״ ,דף נו׳ א.
 27הקדמה לסי ״יוסף לקח״ ולס׳ ״מעשי ה׳ ״.
 28״מגיד מישרים״ ,דף מז ,ד.
 29״אגרת שמואל״ ,רות א ,יג ,גליון ז ,א ,ע״א.
 30״אגרת שמואל״ ,רות ב ,יט ,גליון יד ,א ,ע״ב ,ד״ה ובפשט הכתוב.
 31״דברי שלום״ ,וירא דף קלג׳ ג ,ד״ה אבל.
 32״דברי שלמה״ ,פרשת צו ,דף צ ,ב.
 33הקדמה לסי ״מעשי ה׳ ״.
 34מגילת אסתר ג ,ח; ״מנות הלוי״ דף קו ,ב.

]קצז[

שמעון

שלם

שלהם לטקסט המקראי  35וקובעים בספריהם מפתחות שעל״פיהם יוכל המעיין למצוא בתוך
פירושם למקרא את פירושיהם למאמרי חז״ל .אך אין הדרך הזאת חסרת רקע השקפתי
בדבר מהות פירוש הכתוב .36
בכולם גדולה השאיפה לפרש את דברי חז״ל על ״פשטי הכתובים״ ,כלומר לפרש את
הפסוקים כך שדברי חז״ל ייראו כפירושם הנכון .בכל מקום שמוצא טאיטאצאק ,למשל,
אפשרות לפרש את הטקסט המקראי כפשוטו על יסוד דברי חז״ל עושה זאת! ״ואני נראה
לי לפרש פשט הכתוב על דרך מדרש אחר שאחז״ל״ .אחרי שמזכיר את המדרש מציין:
״ועל זה הדרך נראה בפשט הכתובים״  .37לשם בירור פירושו לפסוק אומר :״ואיסד תחלה
מאמר חז״ל על זה הפסוק ,ובבאור המאמר יתבאר הפסוק וקשרו ויחסו עם מה שקד ם .38
דברי חז״ל כשלעצמם הם לדעתו פירוש פשטי לכתובים :״הנה המפרשים ,גם חז״ל במדרש
לקחו הדברים כפשוטן״ .39
גם אדרבי מרבה ללכת בדרך זו :״ותאמר שרה צחוק עשה לי אלקים וכו  . ,כבר ראיתי
מה שפרשו המפרשים ולע״ד יובן עם מה שאמרו ז״ל בבראשית רבה על זה הפסוק״ .40
אין צריך לומר שאלקבץ אחז בשיטה זו בהפלגה.
ר׳ אליעזר אשכנזי ,שאינו מרבה להביא דברי חז״ל בפירושיו מציין אחרי שדוחה פירושו
של רש״י ,המבוסם על דברי חז״ל :״ואמרו כן על פי קבלתם האמתית״  ,41לא נראה בעיניו
שאפשר לבסס את הפירוש על הכתובים ,ואכן זאת הוא מוסיף מיד :״ויתכן עוד לומר
בפשט הכתוב ,גם הוא כפי קבלתם״.
בדרך זו אוחז אלשיך  42וממשיכים בה אוזידה  43והבאים אחריהם .החדרת דברי חז״ל
לפירושים גם כשאין להם כל ביסוס במקרא ,השכיחה בפירושיו של אלשיך ,הלכו בה גם
שאר הפרשנים .טאיטאצאק מיחס ,למשל ,לושתי היותה בת מלך  , 44אף־על־פי שהדבר
לא נזכר בכתובים .כך נוהג גם אדרבי לגבי אלשיך הגענו להבחנות וגוונים שונים במהות
35
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בהקדמתו לפירוש המגילה כותב אלקבץ :״אשתדל לפרש אגדות ומאמרי חז״ל מתוקים מדבש ונופת
צופים ,ולא אביא כל דבריהם רק ההכרחי להבנת הכתוב ולהבנת עצמו״ .המדרשים הם כה רבים
בפירושו עד שנקרא בשם ״מדרש מגילת אסתר״ .״פירוש הכתוב״ נעלם בתוך ריבוי המדרשים
המתפרשים .דרך זו נפוצה מאד אצל אלקבץ .עיין בהקדמה ,דף ב ,ב ,ד״ד .איתא ,מערכת קשיים
ואחריהם פירוש רחב )וכן דף ח ,ב ,ד״ד .ונשוב( .על אלשיך עיין בפרק על המדרש בפירושי אלשיך.
אחידה ,״אגרת שמואל״ ,רות א ,ז ,גליון ד ,ב ,ע״ב ,ד״ה ובמדרש.
עיין על כך בעמי קצז.
״פורת יוסף״ ,דף נו ,א.
״פורת יוסף״ ,דף ים ,א.
״פורת יוסף״ ,דף כח ,ב ,יש רעה חולה ,וכן במקומות רבים ,כגון ״פורת יוסף״ ,דף כח ,א :״ואזמר
הפסוק על דרך חז״ל״ .וכן כז ,א ,״וצריך לפרש פשט כל הפסוק לדעת חז״ל״ ,ועוד.
״דברי שלום״ ,וירא ,כא ,ו ,דף קלד ,ב ,ד״ד .ותאמר.
״מעשי ה ׳ ״  ,מעשי בראשית ,תחילת פרק כב ,דף מז ,א .עיין גם מגילת אסתר א ,יב; ״יוסף לקח״,
יב ,ב .על הפסוק ״ותמאן המלכה ו ש ת י  . . .״ .
עיין למעלה ,עמ  ,קעג—קעד.
״אגרת שמואל״ ,רות א ,ז .גליון ד ,ד ,ע״א ,ד״ד .ואפשר.
״לתם סתרים״ ,דף יט ,א ,ד״ה תנתן ,קושיא שלישית.
״דברי שלום״ ,דרוש ו ,דף כא ,ב .עיין גם לך לך טז ,ו ,דף קלא ,ג.
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ההחדרה של דברי חז״ל׳ אך הדבר נמצא גם אצל האחרים .הבעיה ,שדברי חז״ל לא
תמיד מתיישבים עם הפשט ונמצאת סתירה ביניהם לבין הנלמד מן המקרא ,העסיקה את
כל מחברינו ,מהם שהעלוה בגלוי ומהם שפתרו אותה בפירושיהם .ר׳ אליעזר אשכנזי מנסה
למצוא פתרון לבעייה בהקדמתו ל״מעשי ה׳״ :״ועוד אזכירך שנית שכשתמצא בחבורי זה,
היותי מביא פירוש בכתוב אחד ,אל תחשוב שכוונתי לסלק ח״ו מדרשיהם של רבותינו ז״ל,
ואפילו תראה שאני טוען על מדרש ,אין כוונתי לסלקו ,אבל כוונתי להורות לך ,שלא היתה
כוונתם בדברים ההם ,שיהיה כן פשט הכתוב ,כי לא יתכן לומר בפירוש פשט הכתוב מה
שיהיה בו זרות ,יתור או חמור או חלוף כלל .אבל רבותינו היתה להם קבלה אמתית ואסמכוה
אקרא״ .כלומר ,הפשט אינו בא לסלק דברי חז״ל ,הניגוד אינו ניגוד בין מה שהיה במציאות
לבין דברים שלא היו ,אלא בין דברים שמשתמעים מן הכתובים עצמם והם פשט הכתוב,
לבין מסורות מהימנות על המציאות המקראית שאינם נזכרים במקרא.
היחס בין פשט הכתובים לבין מדרשי חז׳יל ,זוכה לפתרון קיצוני יותר על־ידי אלקבץ.
המחבר מביא פירוש של ר׳ יהודה פרובינצל בשם מפרש קודם ,ר׳ יצחק .פירוש זה אינו
תואם את דברי חז״ל ודי יהודה פרובינצל עצמו מתלבט בדבר ומציין :״מי משלנו יקל
ראשו לפרש הפך הסכמתם בכתובים ,ואין מקום לומר אין מקרא יוצא מידי פשוטו והדרשה
תדרש ,כיון שפשוטו הפך מדרשו! ואני חוכך למצא לאחוז זכות ,למה שאחזנו כפי פשוטן
מפרש זה מזדהה עם הגישה שאסור
של כתובים ,כי גם רז״ל במדרשים לא יכחישוהו״
לפרש שלא כדברי חז״ל ,אך מותר לברור בין מדרשים שונים או נוגדים ולפרש על־פי
אחד מהם.
לדרך זו מתנגד אלקבץ ומביע בקורתו החריפה הן על תוכן הפירוש הנוגד מושכלות ראשונים
והן על שיטת הברירה בין מדרשי חז״ל :״מי יתן ידעתי ואמצאם ואזכה לראותם בע״ה ואדון
לפניהם בקרקע ,ואשאלה מהם אשר למה לא יראו ,כי הנם מסירים צדקת צדיקו של עולם בנס
גדול כזה ,אשר הובטחנו בקיומו לעד ,כי לפי מיעוט אשמת אחשורוש ימעיטו בגדולת הנסים״;47
״ועוד אני תמה מהם ומכיוצא בהם ,מי נתן להם רשות להקל ראשם בדברי חז״ל ,ומי נתן
להם כח לברור ולומר הגדה זו נאה והגדה זו אינה נאה״ .אפילו אגדה אחת אין להעדיפה
על חברתה .ההתאמה צריכה להיות מלאה בין הפשט לבין כל מדרשי חז״ל .בדרך זו הולך
אלקבץ בפרושו למגילת אסתר ,ומשתדל ליישב סתירות בין הפירוש לפסוק לבין מדרשי
חז״ל שונים  ,48ואפילו אם הם סותרים זה את זה .כן משתדל לבסס על הכתובים דרשת
חז״ל שנבנתה בדרך מדרשית מובהקת ,על פיה נוספים מאורעות שאינם נזכרים כלל במקרא:
״הן אמת ימים ושנים ישבתי משומם ומרעיד ,על מה דברו חכמים דבר כזה וקיימו וקבלו
אותו בכל מקום ...והדבר זר מאד ,ואנשים מבני ישראל רבים ונכבדים ,מהם הסתירו
פנים ממנו ומהם חזקו פניהם להכחישו .והמהדרין מן המהדרין אמרו שהיתה ארוסה
 46״מנות הלוי״ ,דף קז ,א.
 47שם ,דף קז ,ב.
 48עיין ״מנות הלוי״ ,דף מג ,א ו־ב ,וכן בדוגמאות שהובאו לעיל עמי קצז.
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למרדכי״« ולא זו דרכו של אלקבץ! ״ואני בעניי ,תמיד אחזיק בשולי מעילי רבותינו
הקדושים ,לא אטה ימין ושמאל מדבריהם ,אבל קשה עלי הדברים הנאמרים .ועוד כי
יגיהו מקרא ,לומר דבר כזה זר מעשהו נכריה עבודתו שיאמרו אל תיקרי לבת אלא לבית״.
הוא חוזר ומסביר שיטתו; ״ולבי אומר לי ,כי כל עוד שיצא דבר מפי הקדושים ז״ל זר
יותר ויותר ,יהיה חזק האימות בצדק כל דברי פיהם ,אין בהם נפתל ועיקש״.
דרך הדרש הנוגדת את דרך הפשט ,אין זהות בינה לבין דרכי חז״ל .הם הבחינו בין
המושגים .דרך הדרש כוללת מצד אחד רק חלק מץ הדרכים בהם הסיקו חז״ל את דבריהם
מן הכתובים ומצד שני רבים מדרכי חז״ל בפירושם למקרא חדרו לדרך הפשט ומחברינו
מרבים להשתמש בהם בבואם להסיק את הפירוש הפשטי לכתובים .תופעות רבות מעידות
על הבחנה זאת .ראשית ,גישתם לחוקי הדקדוק וההשתחררות מרבים מהם מקרבת את
מחברינו אלה לדרכי חז״ל באגדה  5 0ן הרצון לדלות מכל מילה משמעות רבה ,מקרבת את
דרכם של מחברינו לדרכי חז״ל ,והדוגמאות שהבאנו עד כה דיין .51
נהייתם של מחברינו בדרכי האגדה שכיחה במקרים שדרך ההסק של חז״ל תואמת את דרכם
שלהם בפירוש הפשט ,וכל זה אם דברי חז״ל לא הוסקו על־פי כללים שגם לדעת מחברינו
נכללים ב״דרך הדרש״ .לכן נפוצה גם הנטייה להשמיט את דרך ההיסק של חז״ל ולבסס
את דברי חז״ל על־פי שיטת הפירוש של המחברים .ויש שמיחסים ביסוס זה לחז״ל״
מצוייה גם נטייה להתעלם מאותו חלק של דברי חז״ל שלא ניתן לביסוס על פי שיטת הפירוש
של מחברינו«
אלשיך זהה בהשקפותיו על מדרשי חז״ל ודרך הדרש עם קבוצת המפרשים הנזכרים ,שלא
כמחברים שקדמו לו)שעליהם דברנו בפרק הקודם(.
גישתם

של

המפרשים

לעקרונות

נוספים

בשיטת

הפירוש

גם בשאר העקרונות שמצאנו שאלשיך נבדל בהם מקבוצת הפרשנים עד אברבנאל ,ניכר
49
50
51
52
53

שם דף סו ,ב ,ד״ה ובגמרא.
עיין היינמן ,״דרכי האגדה״ ,פרק י ,״יסודות הדרש״ ,עמ .102—96 ,
עיין למעלה ,עמי קצד.
אדרבי ,״דברי שלום״ ,וירא ,כא ,ח ,דף קלד ,ד ,ד״ה ויגדל ,וכן ד״ה ונראה; רשב״א הלוי ,מגילת
אסתר ב ,ז ,״מנות הלוי״ סו ,ב ,ד״ה ובגמרא.
חשוב מאד לענין זה ספרו של טאיטאצאק .הוא מתעלם מזיהוים ברורים של חז״ל .עיין למשל ״פורת
יוסף״ ,דף נו ,א .המדרש רואה ב״איש המסכן״ את נח .טאיטאצאק מבסס על המדרש את פירוש
הפסוק ,אך מדבר על איש מסכן סתם ,ונח הופך להיות רק דוגמא אחת לכך .על־ידי־כך נעלם
הזיהוי .האידאליזציה גם היא נפוצה מאד כעקרון :שרה דורשת מאברהם שיגרש את האמה .הרמב׳ץ
רואה זאת כחטא .אך אדרבי מעמיד את שרה כצדקת הדואגת ששם שמים לא יתחלל לכן דורשת היא
גרוש האמה ובנה .עיין ״דברי שלום״ וירא ,קלה ,א ,ד״ה קשה .כן מוצא הוא דרך להצדיק את
יעקב ובניו ובכללם את יוסף — מ כ ל חטא במעשה מכירת יוסף .אדרבי מסביר זאת על־ידי שקובע
שכולם רצו לקיים את הגזירה שיתחיל השעבוד בימיהם .וישב ,דף קמה ,ג .על האידאליזציה בפרושי
אלשיך עיין בפרק על ההרחבה הספורית .באותה דרך הולך גם ר״ש הלוי .עיין ״דברי שלמה״,
פרשת וישב ,דף קעא ,ב ,ד״ה ועתה באתי .עיין עוד ״כסף נבחר״ לפרשת וישב ,לז ,א ,דף מד ,ב.
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דמיון רב בינו לבין קודמיו בני דורו ,כגון הגישה למושכלות ראשונים בכלל; ההחדרה
של ההלכה  ; 5 4השקפות מאוחרות ״ וטקסטים קבליים.
מן הראוי להעיר במקצת על היסודות הקבליים אצל מחברינו .בענין זה יש הבדל בין
המחברים שחיו בשאלוניקי ,לבין אלקבץ וקארו שעברו לצפת .הראשונים ממעטים בהבאת
דעות קבליות« ,5והאחרונים מביאים את הדעות הקבליות בדרך כלל בצורתן המובהקת , 57
וממילא לא חדרו הדעות הקבליות במדה רבה לפירוש הפשטי ,כפי שמצאנו זאת באלשיך .58
מכל האמור יוצא שהעקרונות שהבדילו את אלשיך ממפרשי ימי הביניים הנפוצים,
נמצאו כצורתם כבר אצל מורו טאיטאצאק ומפרשים ודרשנים קשישים ממנו בשאלוניקי
ובצפת .העיון בספרי דרוש שונים מאותה תקופה מעלה את ההשערה שמא יש לראות
בהם משפיעים ראשונים ,אף־על־פי שאין למצוא בספריהם אלא ניצנים ראשונים של
השיטה החדשה.
חוג

פרשנים

בשאלוניק י

בשאלוניקי ואחר־כך בצפת קמה קבוצה של מחברים שעקרונות השיטה החדשה משותפים
להם ,מתוך העיון בחיבורים מתגלות הוכחות נוספות ליחסי ההשפעה החזקים שבין המחברים
שבדור ,לעומת התרחקותם מעקרונותיהם של המפרשים המפורסמים שבימי הביניים,
שממעטים הם ביותר להזכיר את הפרשנים שבספרד  ; 5 9בדיקה של הפירושים שנתקבלו או
נדחו על ידם מראה ,שמחברינו נוטים לקבל ממפרשים אלה רק פירושים התואמים את
עקרונות שיטתם  . 60בדרך זו מוסבר שרמב״ן כמעט שאינו נזכר ,לפי שהיה קיצוני בין
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״אגרת שמואל״ רות א ,ד ,גליון ג ,א ,ע״א .אוזידה ,מנמק לפי ההלכה מדוע כתוב וישאו ולא
ייקחו? פינטו מחדיר ליוסף ואחיו ויכוח הלכי על דין אבר מן החי לבני נח ולישראל .״כסף נבחר״,
וישב לב ,א ,דף מ ה ג.
עיין דרך משל אדרבי ,״דברי שלום״ ,תולדות כד ,כג ,דף קלט ,א ,ד״ה ויאמר .הוא מחדיר אמונה
בכוחה של מערכת הכוכבים .וכן שם קלט ,ה ד״ה שכונת.
טאיטאצאק לא מרבה בהבאת קטעים מן הזוהר ,אך יש ומביא קטע ארוך ומעדיפו על פירושי
המפרשים :״הנה דקדקו חז״ל בזה הפסוק יותר ממה שדקדקו המפרשים״ .״פורת יוסף״ ,דף עא ,א,
ד״ה הפן השני .לא מצאתי מקורות זוהריים אצל אדרבי.
אף אלקבץ שאינו מרבה בדברי קבלה נוהג כן .עיין ״מנות הלוי״ ,דף ט ,א .המחבר מרגיש שקוראו
יתקשה בהבנה :״וכי יפלא ממך דבר זה אשר דברנו עד עתה ,כי לא נסית ולא הלכת בגדולות
ובנפלאות תמים דעים ,אערוך לפניך ביאור אחר״ .עיין גם שם ,יד ,א .מאמרי הזוהר מתפרשים בדרך
קבלית מובהקת :״הנה נתבארו דברי המאמר בתכלית הדקדוק למתבונן בו והורגל בעמוקות הללו׳-
שם סו ,א .ב״מגיד מישרים״ הפירוש הקבלי נפוץ ,עד שאפשר לומר שאת שיטת הפירוש הנפוצה
ניצל לביסוס פירוש קבלי ולא כפי שעשו כולם — שביססו על־ידי השיטה פירושים פשטיים.
עיין על־כך גם בחלק השני של העבודה .וכן לעיל ,עמי קעה.
דרך משל ,אלקבץ שמרבה להזכיר פרשנים קודמים ,כמעט שפוסח לחלוטין על המפרשים המפורסמים
בספרד .לעומת זאת הוא מזכיר מחברים מאוחרים ואפילו שחיו בדורו .עיין בהקדמתו ל״מנות הלוי״,
א ,ב ,ד״ה האמנה .כן נוהג אוזידה.
עיין למשל ״פורת יוסף״ לטאיטאצאק בענין יחסו לפירושי ״המפרשים״ הנזכרים ברבים מפירושיו.
עיין גם לעיל בהבאות שצוטטו ממנו .רשב״א הלוי ,״מנות הלוי״ ז ,ה ,דף קע ,ב; ״המפרשים שלא
בחרו בדברי רז״ל נבוכו בזה ,שכתב ה ר א ב ״ ע  . . .״  .וכן אדרבי :״כבר ראיתי מה שפירשו המפרשים
ולע״ד יובן עם מה שאמרו ז״ל בב״ר״.
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מפרשי הפשט בספרד .ממעטים הם להזכיר את ראב״ע ,ומרבים בדברי רש״י !  . 6יחם זה
לרש״י יש גם בו כדי להעיד על המפנה הגדול שחל בגישה הפרשנית למקרא  .62פירושים
אלא
ממחברים מאוחרים שחיו סמול לזמנם ,או מבני דורם הקשישים אינם נדחים
מובאים כפירושים אפשריים .ההשפעה בין המחברים השונים היתה בעיקר ישירה ,ולא
מתוך עיון בספרים  .64התלמידים היו שומעים מפי הרב או הדרשן וזוכרים את הפירושים
או כותבים אותם לזכרון  ,65מפרסמים אותם ברבים בדרשותיהם ואף מדפיסים אותם עוד
בטרם הדפיסם המחבר  , 66או שראו אור כחלק מספרו של התלמיד בלי שהמחבר יזכה
לפרסמם .כך היה גורל רבים מפירושיו של טאיטאצאק ,שהודפסו על־ידי תלמידו אדרבי
בתוך ספרו ״דברי שלום״ .אדרבי מציין בהקדמה ,שבקונטרס אחרון יבואו עניינים שלא
מצא להם מקום באחת מן הדרשות ,הקונטרס האחרון :״המאסף ומלקט שיבולי הלקט או
אם נשארו עוללות ,והדברים נתנו ריח מר ואהלות ,להיות ביניהם אמרות טהורות ,ואשכלות
מהנורא תהלות ,המאור הגדול מורי ורבי יוסף טיטצק זלה״ה״ .הוא מביא לפעמים רק את
פירוש הרב לפסוק ,מקבלם או מביאם כפירושים אפשריים .כך היה גם גורל פירושיו
למגילות ,שכנראה נשארו בכתבי־יד בודדים ,ונאספו על־ידי שמואל בן עמרם שהדפים את
הספר וקרא שמו ״מגילת סתרים״ והוסיף עליהם פירושים רבים משל עצמו הקרובים
לפירושי טאיטאצאק ולכל עקרונות שיטת הפירוש של הדור.
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מקום מיוחד נתייחד לרש״י בגלל קירבת פירושיו לדברי חז״ל .הדבר ניכר ביותר ב״פורת יוסף״.
טאיטאצאק ממעט להזכיר מפרשים קודמים בשמם )מציין פירושים בשם ״רב המפרשים״( ,אך מזכיר
לעתים קרובות את רש״י באותם פירושים שביססם על־פי חז״ל וממילא מתאימים לעקרונות החדשים.
עיין ״פורת יוסף״ ,דף לו ,א ,ד״ה כין יש שהוא מבסס פירושו על־פי פירוש רש״י .שם מא ,א,
ד״ה גם ן מו ,ב .״ונראה לי פירוש הפסוק על דרך רש״י ומדברי חז״ל הוא״ .מפרשים אחרים
נזכרים לעתים רחוקות ודעותיהם נסתרות .מענין במיוחד לחקור את פירושי רש״י הנדחים על־ידו,
ולהשוותם לפירושים שהוא מעמיד במקומם ,למשל שם לח ,ב ,ביום .ניכרת מצדו ביקורת על פירושי
רש״י כשאינם תואמים את הפשט כפי שהוא רואהו .בדרך זו הוא גם דוחה או משנה ומעבד דברי
חז״ל ברצותו להתאימם לפשט .מחקר בענין זה עשוי להביא להבהרת מהות הפשט לדעת טאיטאצאק .אף
אלקבץ מייחד לרש״י מקום ומזכירו הרבה בניגוד למנהגו במפרשים אחרים ,וזה בגלל קירבת רש״י
לחז״ל .״מנות הלוי״ ,דף קעא ,א :״וכמ״ש רש״י ז״ל למעלה בסיבת המשתה כדברי ר׳ יהושע
בן קרחה״.
מאלף להשוות את יחם מחברינו לרש״י ,ליחסם של רשב״ם ,ראב״ע ובעיקר רמב״ן אליו ,הדוחים
דווקא את אותם פירושי רש״י שנתרחקו מן הפשט כפי שהם הבינוהו ,משום שהפירושים נתבססו
על דברי חז״ל.
הכוונה למחברים שדרכם להביא פירושים רבים ולציין שמות מפרשים כגון אלקבץ ואוזידה .שניהם
מרבים להזכיר מחברים מבני דורס? טאיטאצאק אדרבי ואלשיך ממעטים בכך.
פעמים רבות מזכירים המפרשים פירושים ששמעו מפי מחברים קשישים בגי דורם ,או אולי מתוך
עיון בכתב־יד .עיין אדרבי בהבאות הנזכרות בעמי קסה .עיין גם ״אגרת שמואל״ רות ד ,יא ,גליון
כ ,ב ,ע״א :״ושמעתי מפי החכם השלם הר״מ אלשיך נר״ו״ .מאלף להשוות את הפירוש המובא כאן
בשם אלשיך לפירושו של אלשיך למגילת רות ד ,יא ,״משאת משה״ דף מב ,א.
בהקדמתו ל״מנות הלוי״ מציין אלקבץ שיביא אף פירושים ששמע מפרשנים :״מאשר הם חיים
ע ד נ ה  . . .והיה מתאבק בעפר רגליהם ושותה בצמא את דבריהם״.
אלשיך כותב בהקדמתו ל״תורת משה״ :״עוד שנית ,יש מקשיבים העתיקו מילין על ספר בדיו ,מי
יקום בקהל בכל עיר ועיר מדינה ומדינה לדרוש להם מילי דמעלי מבשר ,ואומר כי שלי ,ויש טבח
ומכר לכל עובר בכסף שברו ,עושה סחורה בפרתו של חברו״.
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דרך עריכה זו ,שלא היתה נדירה גם בתחומי יצירה אחרים ,אין בה כל חדש ,אך יש
לשים לב לקירבה הגדולה בין הפירושים של המחברים ותלמידיהם המביאים דבריהם
ולהזדהות הגדולה של התלמידים עם דברי רבותם ן קירבה והזדהות זו יוצאים ללמד על
חוג שעקרונות הפירוש משותפים לו.
לענין זה ראוי להתחקות במקצת על דרך חיבורו של הספר ״מנות הלוי״ והדפסתו .מן
ההקדמה יוצא שהספר כפי שהוא לפנינו ,מידי אלקבץ יצא בצעירותו ונשלח כמנות פורים
לחותנו .ברם ,החיבור הראשון לא היה אלא היסוד לספר ״מנות הלוי״ ,כפי שהוא לפנינו,
כי בנו כותב במקום אחד בספר זה! ״וזה אשר מצאתי במהדורא קמא שעשה מר אבא ז״ל
בסלוניקי ,היא אשר שלחה מתנה ביום פורים לגברת אמי תמ״ך״ .פירושים אחדים הוסיף
הבן משל עצמו גם אחרי מות אביו בלי להזכיר שמידו הם .באחדים יש סימני היכר,
שבתחילתם כתב :״אמר המר משה״ .הערותיו אלו יכולות לסייענו בחקר תהליכי חיבורו
של הספר .ממקום אחד מתברר ,שרשב״א הלוי עצמו הרחיב ושינה את פירושו הראשון,
כמה פעמים ׳י* .יתכן גם שאחת ״המהדורות״ נגנבה ממנו ,כעדות בנו :״אמר המר משה ,לא
אחשה מלכתוב מה שפירשתי במו פי בימי חרפי במאמר הלזה ,כי הלא זה עוני גרם שלא
סיים אבא זלה״ה המדורא בתרא ,ואם סיים אותה גנבוה ממנו״  .68הבן עצמו עסק בפרשנות
המקרא וחיבר פירוש על התורה ,בשיטת אביו ודורו :״אמר המר משה בנו ,עם היות שעל
דברי הרב זלה״ה אין להוסיף וכר אעפ״כ אכתוב לך פה מה שכתבתי אני במאמר הלזה
בפירושי על התורה קראתיו נועם ה  ,וכיוונתי לקצת דבריו בהיותי גולה מעל שולחנו כמה
ימים ושנים כי הוא שכן בארץ הקדושה״ .69
לא נסתייע בידי ר׳ משה אלקבץ לסיים את העריכה ,והיא הושלמה בידי ר׳ מרדכי בן
ר׳ ברוך מטיוולי .בפתיחה לספר הוא כותב :.״שזיכני ה׳ ובא לידי ספר ״מנות הלוי״ להרב
המקובל האלקי כמהר״ר שלמה הלוי לבית אלקבץ זצ״ל אשר היה טמון בעפר״ .לפני קטע
של ר׳ משה בן המחבר כתב טיוולי :״אל יפלא בעיני המעיין במצאו בתחילת הספר דברי
החכם המופלא בן המחבר ,ביאור המאמר הלז ,וגם ביאור מאמר הגורלות אשר אין כאן
מקומם ,כי היה נעלם מן העין .ולא בא לידינו ,עד אשר נשלם הדפסת הספר ולכן בחרנו
להדפיסו פה ,כדי שיהיה שלם בתכלית השלמות״  .7°מכאן שאף עורך זה הוסיף פירושים
של בן המחבר בתוך הספר ,ורק קטעים אלא שנתגלו לאחר ההדפסה הובאו בראש הספר *.7
תנועת פרשנות זו הביאה לעולם מספר רב מאד של פירושים ,המצטיינים בדיון רחב
ביותר אף בכמותו .יש לציין גם נטיה המשותפת לרבים לעסוק בספרים מסויימים במקרא.
את מגילת אסתר ,פירשו גם אלה שמיעטו לכתוב ספרי פירוש .המנהג להגות במגילות אלו
 67עיין ״מנות הלוי״ דף ו ,א :״אמר המחבר :אחרי שעברו עלי מהשנים שעור רב מיום שחברתי ביאור
זה ועד היום ,בא לידי ביאור מהחכם השלם החסיד מהר״ר יהודה שושן ז ״ ל  . . .״ .
 68מגילת אסתר ת ,טז ,״מנות הלוי״ ,דף קפו ,ב ,ד״ה אמר המר משה וכן בדף קפז ,ב; קפח א;
מגילת אסתר ט ,ה ,״מנות הלוי״ ,דף קצה ,א :״עיין דברי אבא זלה״ה בפס׳ בחדש הראשון .ואמר אני״.
 69שם דף קפט> ב.
 70הע׳ זו נמצאת בדפוס ראשון ,ויניציאה שמ״ה ,בתחילת הספר.
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בתקופות מסויימות בשנה ,הביא לידי בך שספרים אלה שמשו נושאים לדרשה .ברם,
מסתבר יותר שכל זה בא משום הרצון לפרש את החלק הסיפורי של המקרא ולא את החלק
ההלכתי ,שבו מדרש ההלכה מגביל ,כנראה ,את אפשרויות הפירוש .הספר ״מעשי ה׳״ לדי
אליעזר אשכנזי מפרש רק את החלק הסיפורי שבתורה .ואלשיך ,המפרש גם את החלק
ההלכתי יוצר גישה חדשה לפירושו שיש בה משום המשך לעקרונות הפירוש לחלק הסיפורי.
ולבסוף ראוי להזכיר ,שהמחברים משתמשים במונחים טכניים דומים השונים מקודמיהם,
בייחוד לשם ציון חלקי הפירוש והמעבר מחלק לחלק .72
על הזיקה שבין טאיטאצאק למחברים אחרים בני הדור עמד ר׳ ברוך קאלימאני שהיה
כנראה תלמידו של ר׳ אליעזר אשכנזי ,בהקדמתו ל״תורת משה״ :״משה קבל תורה מסיני
ועוקר הרים סביב לה לאותה חברה קדישא ...מעלה המעיין הגדול העצום ורב ר׳ יוסף
טיטצק זצ״ל ,רבו של רבי מורי ומאורי הרב הכולל אור מפני חושך הגלות ,אל ה  ,האיר
לנו ,הוא הרב ר  ,אליעזר אשכנזי נ״ע בעל ״מעשי ה׳ ״  . . .הוא אדוננו יצק מים ע״י הרב
טיטצק ,ומזה הראי מוצק ,ממנו פנה ,ממנו יתד קנה לעצמו בבחרותו בעוד כפתו רעננה.
ואחרי כן יצא מדרשו של הרב הגדול הזה אל אחיו בשם  ,73ואביו במעלה ...הרב המופלא
מופת הדור ר״י מקארו זכר רב טובו לברכה״ .לדעתו שני תלמידים וחבר אחד היו
לטאיטאצאק שהיו אחר־כך לגדולי הדור ,ומכוחו של טאיטאצאק באה להם שיטתם .עליהם
יש להוסיף ,כנראה ,את ר׳ שלמה הלוי בן אלקבץ ור׳ יצחק אדרבי  ,74שהיה בלי ספק תלמיד
מובהק שזכר דברי רבו והעתיקם לספריו.
אין ספק שטאיטאצאק לימד את תלמידיו מקרא ,ופירש להם את הכתוב ,כי הם מביאים
בספריהם פירושים ששמעו מפיו ,ואדרבי מרבה בכך לא רק בקונטרס האחרון של ״דברי
71
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73
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אכן בפרושים רבים המובאים בשם בן המחבר מוזכר יחוסו לאביו בגוף שלישי ״בנו״ .עיין שם,
דף מח ,ב; יז ,ב .כינויים כאלה נמצאים גם בהקדמה.
במיוחד קיימת זהות בין המונחים שמשתמש בהם טאיטאצאק לאלה של אלשיך ,למשל :״נראה לספק
בזה הפסוק ב׳ ספקות והם הערות להבנת פשט הכתוב״ .המונח ״הערות״ וכן ״שעור הכתובים״
אמנם נמצאים אצל קודמים אך הופכים למונחים טכניים שמרבים להשתמש בהם בעיקר טאיטאצאק
ואלשיך .ההפרדה בין קושי לקושי ע״י המילה ״ ו ע ו ד  . . .״ חוזרת אף במערכת גדולה של קשיים.
עיין ״לחם סתרים״ ,דף ים ,א .יש דמיון גם במונחים רבים המופיעים במשפט אחד :״דרך דרכו רוב
המפרשים דרך אחד ממדרשי חז״ל ,״פורת יוסף״ ,דף נה ,ב .המוגח הקדמה הופך למונח טכני:
״ואקדים הקדמה אחת לבאר הפסוקים״ .״פורת יוסף״ ,דף מ ,א; ״ובהקדמה זו אפרש הפסוקים״,
״דברי שלום״ ,דף קכט ,ד .על המונחים באלשיך עיין בפרק על מבנה הפירוש ,עמי קנד וכר.
טאיטאצאק וקארו נקראו יוסף.
הראשון מעיד על עצמו שהוא תלמידו של טאיטאצאק בהקדמה ל״מנות הלוי״ ,בהזכירו דברי רבו:
״ושמעתי ממורי החכם הכולל מהר״ר יוסף טאיטאצאק זלה״ה ,״מנות הלוי״ יא ,ב .ר׳ יצחק אדרבי
בהקדמתו ל״דברי שלום״ ,מכנהו :המאור הגדול הרב המובהק מרי ורבי כמהר״ר יוסף טייטצק זלה״ה״.
תלמידי טאיטאצאק הביאו פירושים בשמו .נסינו לעמוד על הדמיון בין ההבאות :עיין אדרבי ״דברי
שלום״ וישב לז ,כא ,דף קמו ,ב ,על המילה ״נכנו״ .ועיין אלשיך ״תורת משה״ ,שם .עיין גם
אדרבי ״דברי שלום״ דף קמו ,ב ,ופירושו של טאיטאצאק לפסוק זה .הפירוש דומה מאד לזה של
אלשיך )עיין וישב ,דף קז ,ג( .פירושו של אלשיך דומה לפירושו של טאיטאצאק באותם עקרונות
ושנים מביאים את מהרמ״ע .לפיכך נראה שלפנינו מורה ושנים מתלמידיו המושפעים זה מזה והולכים
באותה דרך ביסודות שונים שבד*

]רד[

לחקר

שיטות

הפירוש

ו ה ד ר ש של ר ב י מ ש ה א ל ש י ך

שלום״ אלא במקומות רבים מאד בספרו זה .אף ספריו מעידים על־כך .שיטת הפירוש
החדשה ,שהורה טאיטאצאק לתלמידיו ,הלכה ונפוצה וקמה אסכולה שלמה ,שאלשיך הוא
אחד מראשיה .לפיכך יש להעריך את שיטתו של אלשיך בפירוש המקרא על רקע האסכולה,
ואת ההשפעות עליו יש לחפש בבני דורו הקשישים שהראשון שבהם הוא מורו ורבו ר׳ יוסף
טאיטאצאק ולא במפרשים קודמים כאברבנאל .מערכת הקשיים שאנו מוצאים אותה גם
בפירושיו של אברבנאל לא זו בלבד שהיתה תופעה נפוצה אלא שמהותה שונה ,כפי שהוכחנו.
במה היה ,איפוא ,ייחודו של אלשיך ,ומה היתה השפעתו על שיטת הפרשנות של הדור ? 75
דומה ,שאפשר לסכם זאת בחמש דרכים:
א( ניצול שיטת הפירוש לשם הרחבת היריעה הסיפורית ״ ,ב( הרחבה גם של החלקים
החוקיים שבתורה ,שהגיעה על־ידו ליצירה פרשנית מיוחדת לחלק זה של המקרא
ג( השקפת עולם מושלמת שהוחדרה לעולם המקרא ן ד( פופולאריזציה של יסודות קבליים
למען הבלעתם בפירושו; ה( ניצול הפירוש בדרכים שונות להטפת ערכי מוסר לשומעים
ולקוראים.
בענינים אלה ,שיסודותיהם נמצאים גם אצל קודמיו ,הצליח רבי משה אלשיך להגיע
לשיא פיתוחה של שיטת הפירוש של רבו ר׳ יוסף טאיטאצאק ,שקשה למצוא כמותה גם
לאחריו.

 75שאלה דומה אפשר לשאול גם על מחברים אחרים ,הן לפניו והן לאחריו .ניכר שכל אחד שיכלל את
השיטה בתחומים מסויימים .אלקבץ ,דרך משל ,החדיר בעקביות מדרשי חז״ל לפירוש; אוזידה ,שהיה
צעיר מאלשיך ,הגיע לשיא במידת התרחבה של הפירוש ובריבוי פירושים ״אפשריים״ לאותו כתוב.

]רה[

שמעון

שלם

כתבי מהר״ם אלשיך
א ״תורת משה״ ,פירוש לחמשה תו משי תורה .בילוידיר שנ״זן ויניציאה שס״ה.
ב ״מראות הצובאות״ /פירוש לנביאים ראשונים .ויניציאה שס״ג.
ג ״מראות הצובאות״ ,פירוש לנביאים אחרונים .ויניציאה שס״ז.
ד ״רוממות אל״ ,ביאור ספר תהילים .ויניציאה שס״ה.
ה ״רב פנינים״ ,ביאור משלי שלמה .ויניציאה שס״א.
״חלקת מחוקק״ ,ביאור ספר איוב .ויניציאה שס״ג.
ו
״שושנת העמקים״ ,פירוש לשיר השירים .ויניציאה שנ״א.
ז
ח ״עיני משה״ ,מדרש רות .ויניציאה שס״ו.
ט ״דברים נחומים״ ,ביאור מגילת איכה .ויניציאה שס״ו.
״דברים טובים״ ,ביאור מגילת קהלת .ויניציאה שס״ו.
י
יא ״משאת משה״ ,פירוש מגילת אסתר .ויניציאה שס״ו.
יב ״חבצלת השרון״ ,פירוש דניאל.

כתבים אחרים
א ״אגרת שמואל״ לר׳ שמואל די־אוזידה .קירוגישמי שנ״ז.
ב ״דברי שלום״ לר׳ יצחק ב״ר שמואל אדרבי .שאלוניקי ש״מ.
ג ״דברי שלמד״״ לר  ,שלמה לבית הלוי)הזקן( .ויניציאה שנ״ו.
ד ״יוסף לקח״ ,פירוש למגילת אסתר לר׳ אליעזר אשכנזי .קרימונה של״ו.
ה ״לחם סתרים״ לר׳ יוסף טאיטאצאק .הביאו לדפוס שמואל בן עמרם .ויניציאה שס״ח.
ה ״כסף נבחר״ ,דרשות על התורה לר׳ יאשיהו פינטו .דמשק שס״ד״ן ויניציאה שפ״א.
״מגיד מישרים״ לר׳ יוסף קארו ,לובלין ת״ו; ויניציאה ת״ס.
ו
״מנות הלוי״ לר׳ שלמה הלוי בן אלקבץ .ויניציאה שמ״ה.
ז
ח ״מעיני הישועה״ ,פירוש לספר דניאל לר׳ יצחק אברבנאל .פירארה שי״א.
ט ״מעשי ה  ,״ ,פירוש לחמשה חומשי תורה לר  ,אליעזר אשכנזי .ויניציאה שמ׳יג.
״עקידת יצחק״ ,פירוש לתורה לר  ,יצחק עראמה .פרנקפורט דאדר תקמ״ה.
י
יא ״פורת יוסף״ לר׳ יוסף טאיטאצאק .ויניציאה שנ״ט.
יב פירוש התורה לר  ,יצחק אברבנאל .וורשא תרכ״ב.

]רו[

אהרן מ י ר ם ק י

שירי

גאולה לרבי ישראל נאג'ארה
יוצאים

ל א ו ר ע ל ־ פ י כ ת ב י־ י ד

ר׳ ישראל נאג׳ארה הניח אחריו שירים הרבה שנתכנסו בתוך קובץ ״שארית ישראל״,
ומניינם מגיע לשש מאות וחמשים בערך .עד היום לא נדפס מהם אלא מקצת ,ומאות שירים
עדיין אורם כבוש בכתבי־היד'.מ״צ פרידלנדר הדפיס ספר ״פזמונים״ )ויבא תרי״ח( ובו
מאה ועשרים שירים ן דוד ילין הדפים ״עשרים שירים משירי ׳שארית ישראל ,לד׳ ישראל
נג׳ארה״  1וקודם לכן הדפים ״שלשה שירי געגועים לגאולה״  ; 2ישראל דוידזון הדפיס
חמשה עשר ״שירי תקוה מן ׳שארית ישראל ,לר  ,ישראל נג׳ארה״  , 3ועוד שנים עשר
״שירים חדשים לראשי חדשים״  ; 4יצחק מנדלסון הדפיס קבוצה של שירים חדשים,5
ובעל המאמר הזה הביא לדפוס ארבעה עשר שירים .6
עשרים וחמשה שירים נדפסים כאן לראשונה ,ונוסח כל שיר מבורר על־פי הגירסאות
של כמה כתבי־יד .שירי נאג׳ארה חביבים היו ופשטו בקהל לשוררם ,ועל כן הותקנו מהם
העתקים רבים ונפלגו נוסחאותיהם .מלבד שיבושים שיסודם בטעות שבהעתקה ,יש כאן
שיבושים שבשמיעה ,מה שנתעוות בין הפה ולאוזן של הסופר ,כגון :שעיר־צעיר ,מאמר —
מה אומר )״יד ארים״( .הרבה מן השיבושים ניתנו ליתקן בכוח המשקלות המדוקדקים
ששקל נאג׳ארה את שיריו בהם  .7עיקרו של המשקל הזה ,שהשיר מיוסד על מניין שווה
של תנועות ,והשוא הנע בכלל התנועות .ואלה כתבי־היד ששימשו מקור לשירים :כתבי־
יד ילין א—ח .ופירש ילין טיבם  . 8כ״י ש—ב וכ״י ש—ה שבגנזי בית־המדרש לרבנים
בניו־יורק ,רשם דוידזון את התחלות השירים הכלולים בהם ב״אוצר השירה והפיוט״ , 9
ותצלומם בגנזי מכון בן־צבי.
ר׳ ישראל נאג׳ארה קיבל ממשוררי ספרד ,ומכל נושאי שירתה בירר לעצמו נושא אחד
שעשאו עיקר לשיריו ,הוא ענין כנסת ישראל .הנושא הכולל הזה פירטו לכמה וכמה פרטים,
שכל אחד מהם שימש לו נושא לעצמו ,כגון הגאולה והמשיח והגלות והשיעבוד ושונאי
ישראל וחורבן ארץ־ישראל ובניינה לעתיד לבוא ,והללו מתגוונים בשיריו בפנים הרבה.
כמעט פירש ר׳ ישראל נאג׳ארה מן העניינים שמשוררי ספרד דבקו בהם ,כגון הרגשות
הפרט בדברים שבין יצרי לבו לבין חשבון עולמו ,וכגון דברים שבינו לבין ידידים ודודים
1
2
3
4
5
6
7
8
9

מחקרים לזכרון ר׳ עמרם קאהוט ,ניו־יורק תרצ״ו ,עמי נט—פח.
״הארץ״ ,ד סיון תרצ״ד.
ספר היובל לשמואל קרוים ,ירושלים תרצ״ז ,עמי .210—193
ספר השנה ליהודי אמריקה ,תרצ״ט ,עמי .294—282
״חורב״ ,ניסן תש״ו ,עמ .58—50 ,
״עשרת שירים לר׳ ישראל נאג׳ארה״ ,ספר ״איש התורה והמעשה״ ,ירושלים תש״ו ,עמ  ,קבה—קלב;
וארבעה שירים ב״הבקר״ ,כ ניסן תש״ה ,כ ניסן תש״ו ,ט תשרי תש״ח.
שיטת משקלותיו של נאג׳ארה נתפרשה ב״קרית ספר״ ,כרך כה ,עמי .49—40
במאמרו בספר קאהוט ,עמ  ,סב—סג.
עי׳ ״אוצר השירה והפיוט״ ,חלק א ,מפתח המקורות ,עמי  ,^11וכרך ד ,עמי .17

]רט[

א ה ר ן מיד ס ק י
ושבינו לבין מריבים בעלי תחרות מאלה ומביוצא באלה בדול היה ושיריו לא ידעום .דומה
שלא היה משורר שהשליט עליו את רעיון גאולת ישראל להיות לו חזות כל עולמו ושיעבד
לו כוחותיו ותאותו ומחשבות לבו כדרך שעשה נאג׳ארה.
עניינים הרבה מקושרים היו בשירת הקודש של התקופה הספרדית שכל אחד מהם היה
עיקר לעצמו להעמיד שיר ,ונאג׳ארה שקיבלם ,לא שתלם בשיריו כל אחד על עיקרו ,אלא
עירב בכל אחד מהם סממן מענייני הגאולה או שעשאם טפלים ושמשים לעניין הגאולה.
כגון עניין גדולת הבורא; משוררי ספרד קבעוהו נושא לשיריהם ועשו שירים שכולם
שיבוח וקילוס ,כדרך שאתה מוצא ברשויות .ומה נימוסו של נאג׳ארה ? הרי השיר ״יהללך
ניב שפתי״ )״זמירות ישראל״ ,מהדו  ,פריס־חורב ואברונין ,עמ׳  ,(7שתחילתו ענין כבוד
האל ,כיצד הוא אומר ?
יזמרך כבוד
יהללף ניב שפתי
אל מלך הכבוד
אכבךף בנגינותי
ובהיכלו \כלו אומר Tכבוד.
גדלו  :״ ד
אל -רב ז:
••
ראשו של השיר בכבוד ,וחרוזו השם כבוד ,והוא השם החוגר והאוזר את כל סופי המחרוזות
של השיר ,ובמילת כבוד הוא מסתיים .ובתוך השיר הוא מספר כבוד הבורא וחסדו שהוא
עושה עם בריותיו ,כאותה שכתוב בו:
עלי כל היצורים
עמת בי קזאת ויתרון
אודך ובהירים
מענה לעון על כן ברן
לאלהיכם זכבוד.
תנו
••
ולכל Tיבוא אמר • :י
ג T
וכלפי מה הדברים הללו אמורים ? האם לצורך גופם באו או לצורך דבר אחר ? הנה מה
שמוציא המשורר בעקבו של השיר!
1
בעמים
חזק זזידי ,רגלי היער
הרי  :ז •
•:אל •• T
־״
עומד לנס עמים וכר.
הצמח שרע לשי ,אער
נמצא ענין הקילוס אינו עושה את השיר שיר הכבוד ,אלא הוא משמש כביכול פתיחה
לחיתומו של השיר ומשמש ריצוי הקודם לבקשה על ביאת הגואל.
ועוד דוגמא משיר אחר ,שדברים של שבח ותהילה משמשים לענין חשבון האומה
הישראלית עם שונאיה .בשיר ״יה שיר ושבחה״)שם ,עמ  (37 ,כך פותח המשורר:
ויומם
ואזבחה
לילה  :ד
לך ־ :ד
אערךדי
 T•::י
עיר ז ד
ד • יה  5ז
מרומם.
עמזז
ותהלה
ברכה
•כי -על Tכל
ז
:
י :
 • :ד
r T:
,

ואותם שיר ושבחה אין הם באים אלא לשם ריצוי כמנהג של נוסחי תפילה .ומה מקושר
באלה הדברים ? הרי סופה של המחרוזת:
הצמת את אויבי צורי ,ואל תדרע עלומם
ד,עקמו מי תעז ותנה שרש רתמים לחמם.
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שני עניינים אלה ,ברכה מכאן וקללה מכאן באים סמוכים במחרוזת אחת ,ואין מאמר של
חיבור ביניהם .והרי גם בברכת שמונה עשרה אתה מוצא דיבור של מעבר בין ברכות
השבח לבין דברי הבקשה ,הוא הדיבור ״אתה חונן לאדם דעת״ ,שהוא מאמר של שבח העשוי
מנושא הבקשה ,ואילו כאן דברי השבח כלים בטור השני והמשורר מניחם ונפנה מהם ופותח
בבקשתו כיוון ,שאין עיקר בשיריו אלא עניינה של כנסת ישראל.
אף עניינים שהיו עיקרים בשירי החולין של משוררי התקופה הספרדית ,באו בשירי
ר׳ ישראל נאג׳ארה לשמש מוטיבים לרעיוני הגאולה .ואף־על־פי ששיריו תולדותיה של
שירת ספרד מצד הציורים והדימויים והלשון ובקצת שיריו גם מצד המשקל ,אין שיריו
עשויים בצלמם ממש של שירי"ספרד ,אלא ר׳ ישראל נאג׳ארה מהלך בדרכו לעצמו ,לפי
שינוי טבעו וטבע שעתו .דבר שהוא נוטל משירי הספרדים אין הוא משמרו שיהא עושה
בשירו מה שעשו בשיריהם ,אלא הוא דורשו כמין חומר ומשנה צורתו ומתקינו לפי צלם
שירו ,ואם היה אותו דבר חולין הוא שב קודש ואם היה פשט וממש הוא שב דרש וסמל.
הרי ענין הנדוד היה משמש בשירי הספרדים נושא לשירים הרבה .הנדוד משמעו נדודים,
כלומר נדודי הידיד מידידו המשורר ונדודי הדוד מרעיתו ,שפרשו מהם מחמת איזו סיבה
והלכו לדרכם והניחו את אוהביהם מצטערים על פרישתם ושרויים בפירוד ובגעגועים.
משוררי ספרד שדיברו על הנדוד דיברו בהווה של זמנם ומעשי ימיהם ,שכך אירע להם.
ולא הם העלו את הדבר הזה מחיי המעשה וקבעוהו בשירים ,אלא משוררי הערביים ,ומהם
קיבלו את הנימוס הזה .נמצא ענין הנדוד שבשירה דבר שבחולין הוא .אבל ר׳ ישראל
נאג׳ארה בשיריו נטל ענין זה והפקיעו מפשטו ועשאו דוגמא לעמידתם של ישראל ,שהם
עזובים מן השכינה שנתרחקה מביניהם והניחתם שרויים בתוגיון ובבדידות בלא טובה
ובלא שמחה .שינוי זה נקל היה לעשותו ,לפי שמקצת מן הדוגמא כבר הוא עשוי במדרש,
שהקב״ה וכנסת ישראל הדרשנים כינו אותם בכינויי דוד ורעיה ,והגלות אף היא נתכנתה
בדימוי הקרוב לנדוד ,בגירושין .מכל מקום ר׳ ישראל נאג׳ארה לא על־פי המדרש עשה
דוגמותיו אל על־פי ציורי השיר של משוררי ספרד .מטעם זה יש שהוא עושה דוגמא של
פירוד בין שני ידידים כפי שמצוי בשירת ספרד .וכן הוא אומר בשירו ״אני גבר״ 1
אפרד דוד חפצי בו - -
אני גבר לא אוכל
דוד חכו ממתקים ־ -
;צא מבית מלוני
נודד בקצות ארקים.
מיום נדודו אני
מיוחד ר׳ ישראל נאג׳ארה בדרך שימושו בדימויים לכנסת ישראל ,שאין הוא רוקם
עליהם ציור שלם ,אלא הם משמשים בידו כינויי חיבה בלבד ,והוא בוללם כאחד ,כדרך
שאתה מוצא בשירו ״יתעלה שמך״ ששלושה דימויים :אסיר )״נלכד תוך חוח״( ובת וציפור
באים רצופים .וזה לשונו 1
עם לןךעזך לעד יהיה מסעד נלכד תוך חוח
שוכנה בין חוח
כ$ר12נה
ראה בת נענה
אל צפור דרור לןךא ךרור גם פ_קח קוזז.
]דיא[

א ה ר ן מיד ס ק י
אבל כיוון ששלושה ציורים בדולים הם ,שמא השיר מפורד ? אינו כן ,אלא יש כאן בסים
אחד שכולם עומדים עליו ,והוא ענין השבי .שהנלכד תוך חוח הוא שבוי ,השושנה בין חוח
שבויה היא ,ואף הציפור שבויה ,שהרי המשורר מבקש מלפני הקב״ה שיקרא לה דרור
)ועי׳ ישעי׳ סא ,א( ראיה שכן הוא ,שסופו של השיר נחתם בענין השבי ,כדרך שהוא אומר:
הנחמדים

שם לדודים

הלכו שחוח

וכיוצא בזה בשיר ״ידיד ואם לא אשורך״ ,שהוא מכנה כינויים ,והם מצורפים וקבועים
כולם בציור של אסורים.
ועוד אתה מוצא בשירי נאג׳ארה ,שכדי לצייר שיעבודם של ישראל וגאולתם הוא עוקר
דבר גם מש״־רי הקודש המשמש שם לבטא את התשוקה לאלהים ,ומחברו בשירו לפי חפצו.
ביקש ר׳ יהודה הלוי לספר גודל חיבתו לקבל עול מלכות שמים ,יצא וחילק בשירו ״עבדי
זמן״ בין הלהיטות אחר תאות הזמן לבין המשעבד נפשו לעבודת השם ,וזה לשונו:
עבד ה׳ הוא לבד חפ^י10
עבדי זמן עבדי עבדים הם
אבל נאג׳ארה אין לו חשבון גדול עם תאוות העולם ,שעולמם של ישראל בשעתו אין בו
תאוות ,ואינו ממשך את הלב לאהבה אותו ,אדרבא יש בו פגעים ודויונים ויסורים ושיעבודים
ומדודים ״ומשא מלך ושרים״ ,המעכירים את החיים ונוטלים טעמם מהם .על כן כשבא
נאג׳ארה לצייר את רוב דבקותם של ישראל בהקב״ה ולומר שעולו חביב עליהם הוא מעמיד
מעבר מזה את עול השיעבוד של האומות המשעבדות בישראל שהוא כבד מנשוא .וכך אמר
בשירו ״ינפש בן אמתך״!
ינפע בן אמתך

ממע(א מלך ושרים

&את על מז־ולתף

לא יוכל צוארו הרים

רב כ ב ד עבודתך

הוא אליו חפ0ז זירורים.

מדרכי ר״י נאג׳ארה בשיריו לפתוח בציור יונה המקוננת בנוף אילן ,או בענין פרידת
ידידים או בציור נוי אשה וכיוצא בזה ,ולסיים בענין הגאולה .לכאורה זו הדרך של
המשוררים הספרדים בשירי ידידותם ,שהם פותחים את השיר בענין מופלג ,והם באים
ממנו אל עיקר עניינו של השיר .אבל בעומקם של הדברים אין זו דרכם ממש של משוררי
ספרד ן אין כאן מן השירה הספרדית אלא היסודות בלבד :צורת הפתיחה והמוטיב שלפתיחה
— כל שהוא מחוץ לשניים אלה מדרכו של נאג׳ארה הוא .המוטיבים של הפתיחות
בשיריו ספרדיים הם מצד לשונם בלבד ,אבל מצד משמעם עצמיים הם .שבשירי
ספרד ציור היונה המקוננת הוא של יונה ממש ,מתחילת הפתיחה ועד סופה ,עד שהוא מניח
את היונה ובא לו אל הידיד לדבר בו .והוא מתארה במעשים שדרך היונה לעשות ומעמידה
במעמדות השייכים ביונים .לא כך דרכו של נאג׳ארה ן הוא פותח ביונה ומתחיל לציירה
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בציוריה ,אבל עד שלא כלה הפסוק מפיו ועדיין לא נתחלף הנושא של דיבורו ,וכבר אין
כאן יונה אלא כנסת ישראל .ועד שהוא עומד בכנסת ישראל הוא מוסיף לדבר בה בציורים
אחרים שנצטיירה בהם בפי הנביאים ,ואלו אינם של יונים כלל .נמצא חורז שירו מציור
לציור ,ואמנם זה קרובו של זה ,אלא הם עומדים בשירו אלה סמוכים לאלה כפנינים
המושחלים על גבי החוט.
והרי כמה דוגמאות לכך :בשירו ״יונה על קן תתאונן״ )זמירות ישראל ,מהדו׳ פריס־
חורב ואברונין ,עמ  (35 ,הוא פותח בציור היונה המתאוננת .ובמחרוזת השנייה מה הוא
אומר ? כאן הפליג במקצתם מציור היונה ,שכן הוא מספר בה שהשגחת האל שרויה עליה ז
עליכי
גמל ז ז ן •
למנוחיכי • /כי ••אל ^־
עובי ־נא •ג ז :י
•ז
ובמחרוזת השלישית עדיין לא נשתנה הנושא של הדיבור ,אבל הציור נשתנה לגמרי ,שכאן
המשורר מדבר במפורש בענייניה של כנסת ישראל:
רבת ע מ ה לה נפעך  /עם צר החריב מקזיעך
וכיוון שנשתנה הציור ,ועתה עומדת בו כנסת ישראל ,מיד הוא נותן לה פנים של האשה
הגרושה מאישה כפי שנתן לה הנביא הושע בנבואתו בפרק ב ,והוא אומר לה:
עובי כאז אל איעך
אם תימצא לומר הדיבור ״שובי נא למנוחיכי וכו  ,״ משמש מעין מעבר מציור היונה אל
כנסת ישראל ,אבל אפילו הוא כך ,לא אמרנו אלא שבשיר זה לא עבר המשורר מציור אל
ציור בדרך של דילוגים ,אלא התקין כבש לכך.
והרי דוגמה אחרת ,משירו ״יונה ישנה בשביה״ )שם ,עמי  .(129כאן מפותכים הציורים
של היונה ושל כנסת ישראל זה בתוך זה .וכך הוא אומר!
מענתך עורי
בעביה  ! • /ז״ י
יענה  : • -ז•
יונהT••:
T
אספי בניך עבטי;ה  /גוזליך גורי
דאי אל קנך נהרי  /אל יפעת גבעת המורה
עם דוד מי כמוהו מורה
דאי בואי אהובה  /אל גן רענן ומתערה
כמעט כל בית מבתי המחרוזת יש בו ציור המשל וציור הנמשל ,והם באים ומשלימים זה
את זה .וכן בשיר ״יונה מה לך הומיה״ )שם ,עמ  ,(259 ,ובשיר ״יונה תמה שדרך אגן״
)שם ,עמי  (104ועוד ,בכולם אתה מוצא שהציור אינו רשום בגילוף עמוק ,אלא לעתים הוא
רדוד והוא עומד בין ציור לבין כינוי .ועל הדרך הזאת עשוי השיר ״יונה תכסוף אל צירה״
המובא כאן בעמי רכד.
באותה שיטה עצמה צייר המשורר את הבת בשיר ״ימי עניה ומרודיה״ )עמ  ,רכה(.
הוא פותח בסיפור מעשה של בת מהוללה שזכרה ימי עניה ומרודיה )בית  ,(1והוא מוסיף
ודיג[
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ומציירה בציורי הבת .ועדיין נושא הבת עומד בשיר והמשורר מניח את ציור המשל ומדבר
בה בדברים שאינם שייכים בבת ,שכך הוא אומר)במחרוזת : (4
ת ה נחת גדודיה  /אל עיר מעטה תהלה

 Tג

ואפשר שהפזמון ״תן ארוכה״ שבמחרוזת  3משמש מעין מעבר לדברים הללו .ובמחרוזת 5
הוא חוזר לצורת הבת:
כפופה כאגמון
קומתה כתמר  /אך
ז  :עפרה
T : - :1
 י :T • 1
וחוזר ומתארה בתיאורי כנסת ישראל ו
מפחד אויבים 0וא עומר  /נין עמלק ועמון
וכיוצא בזה הדרך המשורר מצייר את שהדוד נפרד ממנו בשיר ״אני גבר לא אוכל אפרד״
)עמ  ,ריח( ,שהוא פותח בציור ״גבר״ ,רע של ידיד ,והידיד נתפרש מעל רעהו והלך לו,
וכשיצא הידיד לנדודיו ,יצא מביתו וממלונו ממש של רעו )בית  (3—1אבל בבית  4הוא
פותך גוון אחד של הנמשל ,שהידיד נעלה עד שחקים:
מעומם עזבני  /ונעלה עד שחקים
והוא חוזר לצייר את הרע ומה שעשה מחמת צער הפרידה ,שלא ערב לו ביתו ומקום שבתו
ויצא אף הוא לנדודים .בבית  6הוא מוסיף לכאורה לצייר את ציורו ,שהדיבור שפתח בו
עדיין לא הושלם ועתה עליו להשלימו ,וכשהוא בא לומר פסוקו ,והנה לא הוא הציור ולא
הוא הדבר ,אלא עניינים הנוגעים לכנסת ישראל ,וכך הוא אומר!
קורס :נבו
עד
נפלי •1ייקים ^ /כרע•• בל • ••
סכת  •:־
• -%
נמצא כך דרכו של נאג׳ארה בשיריו :נושא אחד לשיר והוא כנסת ישראל ,והיא מתלבשת
בלבושים רבים ומצועפת בהרבה צעיפים ומציצה מבינות כולם.
בידוע שר׳ ישראל נאג׳ארה היה שר את שיריו בניגוני זמר ,והלחנים הרשומים בכתבי־
היד בראשי שיריו אף הם מעידים על כך .אף יש בהם בשירים קולות ערבים היוצאים מן
החרוזים הבאים תכופים וסמוכים זה לזה ,כגון בשירים ״יאדיר חשלי״ ,״יד ארים״ ״יה
סעדי״ ,״יואל אל כביר״ .ועוד סגולה אחת טבועה בנוסח השירים שניכר מתוכה שהשירים
מכוונים לנגנם בקול זמרה ,הם הפזמונים הבאים בסופי המחרוזות ,שהשיר מצד עניינו
אינו צריך להם ,אבל הזמרה צריכה לכך ,כגון בשיר ״יושב תהלות מלכנו״ ,נכפל הסוגר
של כל טור .ובשיר ״יתחדשו ימי גילי״ בא פזמון שהוא יתר על עיקר הבית ,והוא חוזר
לאחר כל בית .וגדול מזה מה שמכונה בשיר ״ימי עניה ומרודיה״ שארבעה פזמונות באים
לאחר ארבעת הבתים שלאחר כך ,וכן כמה פעמים .וסגולה זו של חיבור שיר וניגונו תכונה
עצמית היא לו ומיחדתו בין המשוררים ,שהביא אחדות בין שני היכלות ובחר בשירי זמרה.
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ישראל

גאולת
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משקלו! שלוש שלוש תנועות בשתי הצלעיות הראשונות וחמש תנועות בצלעית השלישית.
ארים
יד
• T
?דר אתמיד
א&א
רא ע
יT .
אל נעךץ
,

?דוחי
מאמי׳
מושלי
הוא ?בעיר

ועדרים
עד א^מיד
נשא
לאל
- .ך
...
עושה
T

אשימה,
בפי
 Tי T
! י
עובדי א^זימה,
ארימה,
קול לו
•ך - .ך
1
כסיל וכימה.

הגיוני

את^יר אליו
אני מעשי,
מגזע ישי,
אימה.
מסעיר
ד\ז
•:-

הן אמר
יקים לי
שעיר
איש
ד •
]ב[

משקלו! חמש תנועות בדלת וחמש בסוגר .משקל האזור; שש תנועות בדלת ושבע בסוגר״
חוץ מסוגר  11שתנועותיו שש.
יעזפר מ$ור פר  /לפני אל אמן,
#יךי ,ויכפר  /חטא ויטמן,
 1אשימה — ש—ה אשמה 2 — .אתמיד — ז
אצמיד; אשמיד — ז אסמיר 5 — .אתשיר —
ש—ב את שיר? אליו ־— ש—ב אלו 6 — .מאמר
— ז מה אומר 7 — .שר — ש—ה תיבה זו
כתובה בידי סופר אחר ,והסופר הראשון כתב
תיבת ״שים״ ונמחקה 8 — .שעיר — ד צעיר.

כ״י ד  ?68ז  ;30ש—ב  ;89ש—ה  .142בכ״י ז
באו שני הבתים הראשונים בלבד והשאר חסר,
לפי שחסרים דפים בכ״י זה .ד׳ י  .268סימן ישראל
בךמשה .בכ״י ד באה בראשו כתובת :פזמון לחן
סאבה .ובכ״י ש—ה ,לשון הכתובת :פזמון נאה
לחן טורקי סאבה .ובכ״י ז פזמון אחר לחן דיל־
כירסי הראחי דושמי כאשימה ,טורקי .ובכ״י
ש—ב הכתובת :פזמון נאה לחן דיל בורישי בראשי רישמי ראשימה טורקי סאב״ה.

 1יד ארים — כלו׳ אתחזק; עדה״כ שמות יז ,יא .ד״א :ארים ידי בתפילה ,כפי מדרשו שלאותו פסוק,
עי׳ ת״י .ד״א :אשבע עדה״כ בראשית יד ,כב 2 .עובדי אשימה — עובדי עבודה זרה .מ״ב יז ,ל :אשימא.
 3ראש אשא — אשא ראשי ועיני בתפילה אל הקב״ה 4 .אל נערץ — עדה״ב תהל׳ פט ,ח .עשה עש וכר —
עדה״ב איוב ט ,ט 5 .בן־גרני — כלו׳ תבואת קודש שלי .עדה״ב ישעי׳ כא ,י .ועי׳ רש״י שם .הגיוני —
מ ת י  .עי  ,תהל׳ ט ,יז ובת״י .אתשיר — אגיש בתשורה .והוא לשון פייטני ארץ־ישראל הראשונים .ופירוש
הבית :אגיש את תבואת קדשי ,היא רינתי ,תשורה לפניו 6 .מאמר הן אמר — ואומר דבר זה :אני מעשי.
והוא עדה״ב תהל׳ מה ,ב :אמר אני מעשי למלך .ופירש״י :השיר הזה שיסדתי ועשיתי אני אומרו למלך.
והמשורר שפסק כאן במלת מעשי ,תפס לשון קצרה .ואפשר מילת מאמר נמשכת למעלה :אתשיר אליו
שי מאמר ,כלומר אגיש לפניו מתנת דברים 7 .שר מושלי — כלו׳ המשיח שהוא עתיד למשול בי 8 .איש
שעיר — זה עשו ,עדה״כ בראשית כז ,יא .מסעיר אימה — המסעיר ומפזר בין העמים את כנסת ישראל
המכונה איומה בשיה״ש ו ,י.

ןרטו[

אהרן מ י ר ם ק י
רץ כמי פךפר  /דמי לדמן.
אל מי ןםפר  /עעזקי כי;אמן? אל מי.

יהיר לא
איע״דת״עוא  /ד•
:T
T
מצמית •
•: -

ינוה,׳
•:ד

עזים זרע עשו  /אל עמק עוה,
ו^זמן
רזה ! 1י
עליעיו  T/ד
הכרת • Tד
 : -10.״

 5עורר צד יונה;קום  /בחרב יונה; ,ה ,קום!
;ךף הח^קה  /הראה לעין כל־הןקףם!

הבט צאן עעקום  /עדת מלך אלקום,
;זיף החזל!ה  /הראה לעין כל״הלקום!

בך;שי לי עו  /נגיד ומצרה,
]ג[
משקלו :שמונה שמונה תנועות בדלת ובסוגר.
;ביער עיר וינובבו
רעי ,אצלי התיצבו,

שפתי ,ופה;רחיבו,
אל אל Tגדול י*.גדל Tהבו!

נעים
בקול
נעיר
עחר
.
| .
•ן.
לחצרותיו;קבץ נעים

להודות אל בן לרעים,
בקצות ארץ עובבו.

 3כמי — ש—ה כמו ,ולמעלה מתיבה זו תלה
סופר אחר תיבת ״כמי״ 4 — .בכ״י ב באות
לאחר בית זה תיבות ״אל מי״ 6 — .בכ״י ש—ה
באות לאחר בית זה תיבות ״שור צד״ 7 — .שו
— ב שי 8 — .מצמית — ש—ה אותיות ״מי״
שבתיבה זו מחוקות 11 — .עשקום — ב עושקים.
אלקום — ב אלוקים 12 — .בכ״י ש—ה באות
לאחר בית זה תיבות ״הבט צאן״.

כ״י ב  ;83—82ש—ה  .99ד׳ י  .4197סימן ישראל
בן משה .בכ״י ב רשומה כ ת ו ב ת בראש השיר,
וז״ל :פיוט אחר לחן איי דילביר נאם אי עיד
וירמין טורקי שמאהו חוסייני .ובכ״י ש—ה כתו-
בת :פיוט נאה לחן אי דילבילי נאם אי פייר
וירמין טורקי חוסייני.

 1משור פר ־ ־ עדה״כ תהל׳ סט ,לב .אל אמן — אל אמונה 3 .פרפר — שם נהר בארץ ארם )מ״ב ה ,יב(.
 5צד יונה — זה האויב הקם לצוד את ישראל המשולים ליוגה .עי  ,סנהדרין צה ,א .בחרב יונה — עדה״כ
ירמי׳ מו ,טז 6 .ידך החזקה תראה — עדה״כ דברים ג ,כד 7 .בךישי — הוא בן־דוד הוא מלך המשיח,
עי׳ תענית ירושלמי פרק ד ,דף סח ,ד .שו — עשה 8 .איש דת שוא — אלו שונאי ישראל שדתם שוא.
יהיר וכו׳ — עדה״כ חבקוק ב ,ה 9 .אל עמק שוה — כלו׳ השפילם והנמך קומתם עד שיהיו שוה כעמק.
ועי׳ ברא׳ יד ,יז 11 .צאן — אלו ישראל ,עשה״כ יחזקאל לד ,לא .עדת מלך אלקום — אלו ישראל ,שהם
עדתו של מלך העולם ,שאין אדם קום להלחם בו .עי׳ משלי ל ,לא ,ורש״י שם.

כ״י ד  ;125ז  ;139ש—ב  ;154ש—ה  .264ד י
 .149סימן ישראל .לחן איראק.

לסימן למנגן שעליו לחזור על בית זה .וכך רשום
בסופה של כל מחרוזת 4 — .נעים — ז ,ש—ב
רעים .ארץ — ש—ב ,ש—ה תבל 5 — .נפוצותינו
— ש—ב נפוצותנו 6 — .משכנותינו — ש—ב
משכנותנו 7 — .כאז — ז כמו 8 — .היום —
ש—ה היות .נעצבו — ד עצבו.

 1וינובבו — ז וירננו .ירחיבו — ז יריבו; ש—ב
ירהיבו; ד ירהיבון 2 — .התיצבו — ד יתיצבו;
אל אל — ד לאל .גודל — ש—ב גדול; ש—ה
לאחר ״גודל הבו״ רשומות המלים ״רעי אצלי״

]רטז[

שירי
רצונו הוא ^עטרנו

ג א ו ל ה ל ר ב י י ש ר א ל נ א ג׳ א ר ה

,
5
משכנותינו נחרבו
.אעראל הךךת מאז

וי?ןבץ נפוצותינו
־ :־•::•: T •• :ד

כאז מ ד ל וירומם,
.יעיעו לבות נעצבו

אל הר ציון אער עמם
יעיר עם ־היום דומם
Tאז
 Tי
]ד[
משקלו :שמונה תנועות בדלת ושבע בסוגר.
יךיד ,ואם לא אעורך
שוב מהר כונן אשורך
ת ה מי עעון אסורך,
כנהר הוא אסירך
אל עם מאז
עלום
משקלו :חמש חמש תנועות
יואל אל כביר
עם אתן דודי
אעיר
*תTה לו
 Tי
אל Tדר :מעוני
פי מלא עיר

נהר,
לבי
אליך
T־
* •
יי  Vי
כסהר
ברה
.לגאל
־ ־ ־
TT
י S
חלץ בפעזי מסהר,

]ה[
בצלעית הראשונה והאחרונה וארבע תנועות באמצעית.
לבנות דביר
רעכן עמי,
לו ,ובלי די
נאריך עלומי.
עת אבא עיר,
לא אתן דמי.
יקראני
עמי.
כי ז־ידע
• :
והוד אגדילה
תהלה לאלי.

 1וינובבו שפתי — ״בניב שיר ושמחה״ )רש״י לזכרי׳ ט ,יז( 1—2 .ופה ירחיבו — עדה״כ ש״א ב ,א.
 2גודל הבו — עדה״כ דברים לב ,ג 3 .שחר נעים — עדה״כ תהל׳ נז ,ט .בקול נעים — של זמירות
ותהילות לאלהים .ועי׳ ברכות ג ,ב .בן לרעים — מבין לרעיונות בני אדם ,והוא עדה״כ תהל׳ קלט ,ב.
 4נעים — אלו ישראל שהם נעים ונדים בקצוי ארץ .ועי׳ נוסח כ״י ש—ב .ינובבו — ינובו ,כלו׳ יצמחו
בחצרותיו שקבצם לשם )עי׳ תהל׳ צב ,יד—טו( 5 .רצונו וכו׳ — עדה״כ תהל׳ ה ,יג .ויקבץ נפוצותינו ־ -
עדה״כ ישעי׳ יא ,יב 7 .אל — את .כדרך שנוהג בלשון ל׳ הפעול ,כך נהג המשורר בתיבת ״אל״ שתשמש
לפעול .הר ציון ששמם ־  -עדה״כ איכה ה ,יח 8 .עם היום — שהוא בגלות .דומם — פיו מלומר שירה.
 3אסורך — ו אסירך 4 — .עם — ו עם .אסירך —
אשורך.

כ״י ו  ;64ט  .46סימן ישראל .ד י  ,381ושם
נרשם הסימן ישראל בר משה ,מכאן שבמקורות
הרשומים באוצר השירה נמצא עוד בית לשיר.
לחן שיגיא.

 1ידיד — זה הקב״ה עדה״ב ישעי׳ ה ,א .ואם — ואף אם ,ואפילו .ע״ד במדבר לו ,ה ורש״י ור״א בן
עזרא שם .אשורך — אראך .נהר — נמשך .עי׳ ישעי׳ ב ,ב 2 .כונן אשורך — הכן צעדך .עי׳ תהל׳ מ ,ג.
ברה כסהר — זו כנסת ישראל ,עי׳ שיר השירים ו ,י 3 .אסורך — אלו ישראל האסורים בגלות 4 .אסירך —
אסיר תקותך ,עשה״כ בזכריה ט ,יב .חטה וכו׳ — עדה״כ ישעי׳ סו ,יב.

 1לבנות — ג יבנה 2 — .ובלי — ג בלי— .
 3לא — ש—ה לו 4 — .מעוני •— ג מרומי— .
 10—6ג ליתא.

כ״י ג  ;238ש—ה  .355ד׳ י  .1504סימן ישראל
בן משה .בכ״י ש—ה כתוב בראשו פזמן נאה
לחן שמהי טורקי אוזל .המחרוזת הראשונה נד-
פסה על פי כ״י ג בספר ״איש התורה והמעשה״,
עמי קל.

]ריז[

אהרן
בן עבדו צמח
משנאי למח
ידבר,
^זלום
..
.ך
10

הוא לבנה עירי
פי מלא עזיר

מידסקי.

כציץ לצמח
לקןח רמה
עמים לז־בר
לחבש צירי
והוד אגדילה

לקבץ פזורי,
ערי.
לדקר ״את
.ן.
•ג ו
תחתיו כארי.
ללחם לוחמי.
תהלה לאלי.

]י[

משקלו :שבע שבע תנועות בדלת ובסוגר.
נדוד דוד מאיר עיני.
יגרם בחצץ עני
שכח נטע ארמוני בלד אולבי ומוני.
1
כל-עני
ואני
זז
אוחיל ז
•
הוני ־:־•
אסף •
רצה •בי ,ד ־
ז ז
כל-מעיני.
בו
אשר
עני
ילבן
דוד
אל
־  :ד־
ז
:־ ד
 :־ •• י ז •
]ז[
משקלו :שבע שבע תנועות בדלת ובסוגר.
אני גבר לא אוכל
לחם פרודו אכל

אפרד דוד חפצי בו
לבי אע שם בקרבו.

מבית :מלוני
יצא
• ••
זז

דוד חכו ממתקים,
עחקים.
ונעלה ־עד  :ז • י
 :ז

מעומם עזבני
 5מיום נדודו ,אני
עד סכת נפלי יקים,

נודד בקצות אךלןים,
כךע בל קורס נבו.

 1אל כביר — עדה״כ באיוב לו ,ה .דביר — הוא כינוי לבית־המקדש .וישכן עמי — וישרה שכינתו אצלי.
 2שם אתן וכו׳ ־ ־ עדה״כ בשיה״ש ז ,יג ,ות״י שם :אי מטא קצא למסק לירושלם למתן תמן שבח לאלהא
דשמיא וכר 3 .עיר ,זו ירושלים ,עשה״כ בירמי  ,ל ,יח :ונבנתה עיר על תלה ,ת״י :ותתבני קרתא דירושלם
באתרה .לא אתן דמי — לנפשי מלומר לפניו שירות ותשבחות .עי׳ ישעי  ,סב ,ז 4 .מעוני — כמו :מעון,
והכוונה לשמים ,עי׳ דברים כו ,טו .כי ידע שמי — עדה״כ תהל׳ צא ,יד .ותיבת יקראני הכתובה כאן
תחילה באה בתהל׳ שם בתחילת פסוק טו 6 .בן עבדו — בן דוד עבדו עי׳ ש״ב ג ,יח .צמח — הוא המשיח.
עי׳ זכריה ג ,ח ות״י שם 7 .ערי — שונאי .עי׳ ש״א כח ,טז 8 .שלום ידבר — עדה״כ תהל׳ פה ,ט .עמים
ידבר — עדה״כ שם מז ,ד 9 .ילחם לוחמי — עדה״כ תהל׳ לה ,א.

כ״י ב  ;79ש—ה  ;100ד י  273סימן ישראל.
בכ״י ב כתוב בראשו :פיוט אחר לחן חוסייני.
ובכ״י ש—ה כתוב ״נאה״ במקום ״אחר״.
 .1יגרם וכו׳ — עדה״כ באיכה ג ,טז .נדוד
של דודי ואהובי ממני ,דודי שהוא מאיר
 2נטש ארמון — עדה״כ ישעי׳ לב ,יד:
ומוני — ואונסי .עי׳ רד״ס ליש^׳ מט,
מעיני — עדה״כ תהל׳ פז .ז.

 2נטש — ב נכוש 4 .ילבן — ב ,ש—ה ילבין.

וכו׳ — הוא שהגרים בחצץ שני .ונדוד דוד ,פירושו :התרחקותו
עיני .ועי׳ בשיר ״יושב תהלות מלכנו״ בבית  2ובפירוש שם.
כי ארמון נוטש ,ותרגם יונתן שם :ארי בית מקדשא חרוב.
כו 4 .ילבן שני — כלו׳ מעביר חטאים ,עי׳ ישעי׳ א ,יח .כל

]ריח[

שירי גאולה לרבי ישראל נאגיארה
וקמים,
שמחים הם ל א ך
אויבים •:ך• •
ד׳זרים • :
ונחרב בית עולמים.
מיום נצלי גי ?לי
י
ושהךי במרומים
הן בעמים עך
באמונת דוד -עד דיבא.
תמים
10
אני ז •
מאז ד י
כי •י ד
ד :
לךדף קורא בהרים,
כאיע אחד חברים.
נסתרים,
דברים הם
•• •  :ד •
 :ד•
דוז־י יעב במסבו.

רדפוני כאער
וכלם ז קעת.קשי
עלח לי מגיד פער,
יום דגל מלכי תרים,

ואם פדותי אחר,
ותחזק לב סחרחר.
אורי יזרח כשחר.
חוע אל דל שמחת לבו.

 15אל חסד־ף אצפה
תרפא
כל מחלתי
ד ־  :ז י :־ ״
נעפה
נא. ,ךעא ..נם _על -הר
....
גואלי ,אל תאחר,
ד

]ח[
משקלו :שש תנועות בדלת וחמש בסוגר ,ובסוגר הרביעי והשמיני :ארבע.
עלי דירום
צר
עניי צורי
,
יבט ז :
ד -
תולעים •ירום.
שפת צר צוררי
ז•
ניב רעע ערום.
רחע לי רע ומרי
אש שם — ש—ה לבו אש שם ,וניקד סופר אחר
על שלוש התיבות הללו וכתב מעליהן :לבי אש
קודח .בכ״י ש—ה כתובות כאן בסוף המחרוזת
התיבות ״אני גבר״ לסימן שיש לחזור על הבית
הראשון ,וכן כתוב בסופי כל המחרוזות— .
 4עזבני — ש—ה בקולמוס ראשון עזבוני .ונקד
סופר אחר על תיבה זו וכתב מתחתיה :״עזבני״.
—  6בל — ש—ה בלי 8 — .עדי — כך מנוקד
בכ״י ש—ה 9 — .עדי — כך מנוקד בכ״י ש _ ה ,
וסהדי — ז וסהדי 14 — .ישב — ש—ה
יושב 16 — .כל — ש—ה כי 17 — .נא שא —
ש—ה נאשא 18 — .גואלי — ש—ה גואל.

כ״י ז  ;83—82ש—ה  .288ד א  .6633סימן אני
ישראל .בכ״י ז רשומה כתובת וז״ל :פזמור אחר
לחן אנא ואללה מה אכדיר אפריק מן בחובו
יגרבי ערבי .ובכ״י ש—ה :פזמון נאה במקום
״פזמור אחר״ .מא כגצר במקום ״מה אכדיר״.
אפרק במקום ״אפריק״ .ערבי בוסליק במקום
״יגרבי ערבי״.

 1אפרד — ז אפרר 2 — .לחם פרודו אוכל —
כ ך כתב וניקד בכ״י ש—ה סופר אחר בקולמוס
שני למעלה מן הכתב של הסופר הראשון .והסופר
הראשון כתב :להם פרודו אכל .והסופר השני
ניקד על התיבות הללו .ז להב תירודו אכל .לבי
 1אני הגבר — עדה״כ איכה ג ,א .דוד — מדוד ,זה הקב״ה ,עדה״כ שיה״ש א ,טז ,ובמדרשו 2 .לחם וכוי —
כלו׳ שבעתי את צרת פירודו ממגי .בקרבו — בקרב לבי 3 .מבית מלוני — ממקום שכני ,זה ביהמ״ק
או ארץ־ישראל .חכו ממתקים — עדה׳׳כ שיר השירים ה ,טז 4 .ונעלה — הסתלק ,עי׳ תרגום אונקלוס
לבמדבר י ,יא 5 .ארקים — ארצות ,עי׳ ירמי  ,י ,יא 6 .סכת וכו׳ — עדה״כ עמום ט ,יא .כרע בל — ישעי׳
מו ,א .ר״ל :ותבוא מפלה על אלהי הגוים 7 .שמחים וכו׳ — עדה״כ משלי יז ,ה 8 .נצלתי עדי — עדה״כ
שמות לג ,ו .ועי׳ שבת פח ,א 9 .הן בשמים וכו׳ — עדה״כ איוב טז ,יט 11 .ירדוף וכו׳ — עדה״כ ש״א
כו ,כ 12 .כאיש וכו׳ — עדה״כ שופטים כ ,יא 13 .מגיד פשר — לפתור את הדברים הנסתרים מתי יבוא
הקץ 14 .יום וכו׳ — כלו׳ ביום שתרים דגל מלכי .דודי וכו׳ — כלו׳ ויום דודי ישב במסיבו ,מתי יבוא
אותו היום שהקב״ה ישרה שכינתו בביהמ״ק 15 .ואם — ואף אס .עי׳ הערה  1לשיר ״ידיד ואם לא אשורך״.
 16לב סחרחר — לבי המתהפך סחרחר בקרבי 17 .גא שא גם וכו׳ — עדה״כ ישעי׳ יג ,ב 18 .חוש וכו׳ —
מהר להביא לישראל שהם דלים את שמחת לבם.

]ריט[
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מדוע אל גאה
עע יק(יש עם נכאה
לאמו
הנה 1אז
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יט^ז את-עמו.
בעוב להדומו,
קרנו •ךתרום.
;1-

]ט[
משקלו! ארבע ארבע תנועות בשתי הצלעיות הראשונות ובצלעית השלישית שלוש תנועות.
 5בן מ?עי  /עלח לי עי  /אל עועי,
יאדיר חעלי ; /אמיץ כעלי  /אל עדי,
מאיר אפלי  /מנהיר שכלי  /וחועי.
שמחת גילי  /נא הנחל לי  /את״שדי•
שרע לחמי  /יפדה עמי  /מנוגשי,
רומם דגלי  /הסר ת ל י  /מסדי.
הוא יאסף  /מראע עד סוף  /נדודי.
אל ,סף סגור  /פתח ,וגור  /בין עדי.
חבע עבר  /בת ,תעבר  /לידועה,
 10זכר אהבת  /איתן לבת  /היא נעה.
עבעה.
נפעה /
רחשה  /כי־־ רע
"יקח ־עי
•ך • •ך
* • 7
־ T :
עו לה מסעד  /וברכה ,עד  /בלי די.
 1עניי — ד עוני 2 — .שפת — ט שפתי— .
כ״י ג  ;133ד  ;124ו  !98ז  ;128ט  .27בכ״י ג,
 3ניב — ד נין 4 — .דר — ד דור; ז ד1ד— .
ו ,מ נמצאים רק ארבעת הטורים הראשונים של
 5הוא — ז הן 6 — .גאה — ז נאה 7 — .עם
השיר .ד י  .140סימן ישראל בן משה.
נכאה — ז חסר 8 — .אז — ד אל.
 1עניי — עלבוני ,ומהו? שצר עלי ירום .צורי — זה הקב״ה עשה״ב דברים לב ,ד 2 .ירום — הצר ,והוא
מל׳ וירום תולעים שמות טז ,כ .והוא קללה על הצר שירום תולעים 3 .רחש ו נ ו ׳ — למה תולעים ירום,
לפי שרחש לי רע וכר .רחש לי ו כ ר — דיבר אלי רעות ומרורות .ניב — דיבור 4 .בז אותי — דר בשמי
רום — זה הקב״ה שדירתו בעליונים 5 .בךדעת — כל מי שיש בו דעה .יראה — יכיר .נאמו — דיבורו
של הצר .ומהו נאומו? מפורש בבית שלאחר מכן :מדוע אל גאה וכר 6 .אל גאה — אשר גאה גאה
)שמות טו ,א( .ומה טעם שאלה זו של שוא היא? לפי שעתיד הקב״ה לשוב לירושלים ,כמפורש בבית
שלאחר כך 7 .נכאה — נשבר .עדה״כ דניאל יא ,ל ,ועי׳ רש״י שם .להדומו — זה בית המקדש ,עדה״כ
באיכה ב ,א ,ועי׳ בת״י וברש״י שם 8 .קרנו תרום — עדה״כ תהל׳ קיב ,ט.
ט
 4אל סף — ש—ה אל סף אל סף; בין שדי —
ש—ה בין שדי .אל סף .וכן באות שתי תיבות
אלו בכ״י זה בסופה של כל מחרוזת 5 — .מישי
— ש—ב ישי 7 — .מנוגשי — ז מנוגעי— .
 8עד סוף — ד ועד סוף ,ש—ה וסוף 10 — .היא
נעה — כך הוא נוסח התיקון ,בכ״י ש—ה ,הכתוב
ביד סופר אחר ,והנוסח הראשון :היא רעה ,והוקף
בסוגריים 11 — .שבעה — אף הוא נוסח התיקון
שבאותו כ״י ,והנוסח הראשון :שבועה ,והוקף
בסוגריים. .

כ״י ד  ;131ז  ;128ש—ב  .153בשלושת כתבי־יד
אלו באו רק שתי המחרוזות הראשונות .ש—ה
 .262ד׳ י  .13סימן ישראל בן משה חזק .בכ״י ד,
ש—ב באה בראש השיר כתובת :פזמון לחן איראק
— ובכ״י ז כתובת :פזמון נאה לחן טאדיר ייאלי
טורקי איראק .ובכ״י ש—ה כתובת :פזמון נאה
לחן טאדיר לי ,איראק,.
 1יאמיץ — ש—ב יאמץ; כשלי — ד כושלי— .
 2את — ד אל 3 — .מסדי — ש—ב משדי— .

 1יאדיר חשלי — יחזק רפיוני .כשלי — כשלוני .והוא עפ״י דברי הפייטן בהושענא ״אנא אל נא״! למען
נאמן אמיץ בלי חשל ונצל מכשל 2 .שמחתי גילי — הוא כינוי להקב״ה עדה״ב בתהל׳ מג ,ד .שדי —

]רב[

שירי

ג א ו ל ה ל ר ב י י ש ר א ל נ א ג׳ א ר ה
]י[

משקלו! שבע תנועות בדלת ובסוגר.
;רום אלהי יעעי
עדי דוךי ורעי

מרום רוחי ועועי,
ואער הוא בן לרעי.
ומעביר עלי פעעי,
הצילני מרועי.

רופא עברי ופצעי
אעתיר הוא רועי
אליו • : -
ד 5ב ך ך ו ד אלי עלח׳
סלח
חטאתי
מלכי
 :־
״ ד •
 : -י

מחזיק בידי צלח,
מרגועי.
והחיעה
: :ד • ד

עברי יחבש וירפא
הנה אל אל אצפה

ויאמץ לב נספה,
מצודתי וסלעי.
]יא[

משקלו :שמונה שמונה תנועות בדלת ובסוגר.
חמדתי
קדם צור
יועב
!ז •
•••יד
עמת מענה בשפתי
רעיוני נד לתנומתי,

מאתך תהלתי,
ורוח תוך גרתי.
על כן דלתף דפקתי.

אלו שדותיה של ארץ־ישראל ,עשה״כ שופטים כ ,ו 3 .מסדי — שאני אסור בהם כשיעבוד מלכיות.
 4סף — כלו  ,שער .וגור בין שדי — כלו  ,והשכן שכינתך בקרבי .עי  ,שיה״ש א ,יג ובת״י שם 5 .בן
מישי — כלו  ,משיח שהוא מגזע ישי .עי  ,ישעי  ,יא ,א .אל עושי — עדה״כ איוב לה ,י 6 .מנהיר — מאיר.
וחושי — כלו  ,עיני ,שהן מן החושים 7 .שרש לחמי — הוא מלך המשיח ששרשו מדוד שהיה בית לחמי.
עי  ,ש״א טז ,א 9 .בת — זו בת ציון ,כנסת ישראל 10 .זכר וכר׳ — כך שעורו :זכר לבת ,זו כנסת ישראל
את אהבת איתן ,זה אברהם אוהבך .והוא ע״ד דברי הפיטן בסליחות ליו״ב :זכר אהבת אברהם .היא נעה —
ונדה בגלותה 11 .שי רחשה — התפילה שרחש לבה .כי רע וכו  — ,כי רבות רעות שבעה לה נפשה.
 12שו ־  -עשה והתקן .ברכה וכו  — ,עדה״כ מלאכי ג ,י.

 8 ,6 ,4 ,2בין הדלת ולסוגר תיבת ״חנון״.
מרום — ט מרוב 2 — .דודי — ט רועי .ורעי —
ג וריעי .לרעי — ג לריעי 3 — .רופא — ג רפא.
עלי — ש—ב על; ג ,ט על כל 4 — .אליו —
ב ,ט אל אל .רועי — ב ,ט רעי .הצילני — ב
ש—ב יצילני .ג הוא יצילני מרועי — ט מריעי.
לאחר בית זה באה בכ״י ג תיבת ״אל״ לסימן
של חזרה על הבית האחרון ובכ״י ב חוזרות
תיבות ״אל אל״ .־־־  5בידי צלח — ב בידו
ישלח 6 — .והחישה — ב וחישה 7 — .נספה —
ב עם נכפה 8 — .מצודתי — ב מצודתו — .לאחר
בית  8באות בכ״י ב תיבות ״אל אל״.

כ״י ב  ;7ג  ;27ט  ;111ש—ב  .40בכ״י ג ,ט
כתובה המחרוזת הראשונה בלבד .ד י  .3824סימן
ישראל בן משה .בכ  / /י ב רשומה כתובת לפני
השיר ,וז״ל :פיוט אחר לחן איקי האזיר אפיריון
רומאנסי מאהור .בכ״י ג כתובת :פיוט נאה לחן
מאהוד .ובכ״י ש—ב כתובת :פזמון לחן טורקי
מאהוד.

 1ירום — ג ליתא .כל תיבה ראשונה של שיר
כתבה הסופר באותיות גדולות ,וזו הגיח לה
הסופר מקום ולא כתבה .ישעי — ג ,ט ישעי דוד.
בכ׳יי ג באה בשלושת הבתים הראשונים בין הדלת
ולסוגר תיבת ״דוד״ .ובכ״י ש—ב באה בבתים
 1ירום וכו׳ — עדה״כ תהל  ,יח ,מז .מרום וכו  — ,שאליו נשואה רוחי ושועתי 2 .בן לרעי — עדה״כ
תהל׳ קלט ,ב .ועי  ,בשיר ״יביעו שיר״ בית  3 .3רופא שברי — עדה״כ תהל  ,קמז ,ג .ומעביר וכו — ,
עדה״כ מיכה ז ,יח 4 .הוא רועי — עדה״כ תהל  ,כג ,א .מרועי — מרעיעתי ,כלו  ,מרעיצתי ,משבירתי.
 5בן דוד ,זה מלך המשיח .מחזיק בידי — עדה״כ ישעי  ,נא ,יח 7 .שברי וכו  — ,עדה״כ תהל  ,קמז ,ג.
ויאמץ וכו  — ,עדה״ב תהל׳ לא ,כה 8 .מצודתי וסלעי — עדה״כ ש״ב כב ,ב.

]רכא[
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אל ,חן נפעי בשאלתי
בעיניך הייתי
לקדמותי
מהר אשוב  - :י

בבקעתי.
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עם אחד ע נגינתי
עתה ית rית י
הקעיבה T -
T • 1: -

וזך לקחי רק תורתי.
בבואף לעכן ביתי.
ואעכחהמגנתי,
האזינה תפלתי.

ניב[

משקלו! שמונה תנועות בדלת ושבע בסוגר.
יום קראתי תענני
שגב מעוני מעוני
רצה צור לחלצני
אל ,חבני והקימני

תרהיבני נפשי עז,
ובנה מקדע המעז.
מעם לועז כי ילעז,
קומה אנוע אל יעז.
יא

כ״י ג  ;210ד  ;171ד ;60 ,ש—ב  ;56ש—ה .174
בכ״י ג ,ה ,ש—ב אין אלא המחרוזת הראשונה.
ד י  .2340סימן ישראל בר משה .בכ״י ג באה
הכתובת :פזמון נאה לחן עג׳אם .בכ״י ד :פזמון
לחן ניברוץ .בכ״י ש—ב :פזמון לחן טורקי
ניברוץ .בכ״י ש—ה :פיוט אחר מחודש ניברוץ.
 1צור — ש—ב דוד — .בשפתי — ג ,ה בלשוני.
בכ״י ה ,ש—ב באות בבתים  4 ,2בין הדלת
ולסוגר התיבות ״אל דוד חנון״ .ובכ״י ג בבית 4

בלבד 3 — .לתנומתי ־ ־ ד בתנומתי .דלתך — ג,
ד ,ה ,ש—ב דלתיך 4 — .חון — ש—ה חי— .
לאחר בית זה באה בכ״י ג ,ד תיבת ״אל״ לסימן
חזרה על הבית האחרון ,ובכ״י ה התיבות ״אל
חון״ 5 — .תורתי — ד תחנתי 6 — .אשוב —
ש—ה אשיב .ביתי — ד אתי 7 — .אחדש — ד
אפרש .ואשכחה מגינתי — ש—ה ואשכחה נ-
גינתי .מלת ״ואשכחה״ נכתבה תחילה בכ״י ש—ה
ואשכחק ,ונסמן קו על הרגל של הקו״ף לסימן
מחק .בכ״י ש—ה באה בסוף תיבת ״אל״.

 1יושב קדם — הקב״ה ,עדה״כ תהל׳ נה ,כ .מאתך תהלתי — עדה״כ תהל  ,כב ,כו 2 .מענה בשפתי —
עדה״כ משלי טז ,א 3 .רעיוני וכוי — מחשבותי נדות ובוכות על ששקעתי בתנומת העולם הזה .על כן —
באתי עתה 4 .נפשי בשאלתי וכו׳ — עדה״ב אסתר ז ,ג 5 .בר וכו׳ — עדה״כ איוב יא ,ד .רק תורתי —
לא ידעתי פירושו .שמא צ״ל :כך תורתי 6 .אשוב לקדמותי — עדה״ב יחזקאל לו ,יא .ביתי — זה ביהמ״ק,
או איץ״ישראל 7 .מ מ ת י — שברי)עי׳ תרגום יונתן לאיכה ג ,סה ,ורש״י שם( 8 .הקשיבה וכו׳ — עדה״כ
תהל׳ יז ,א.
כ״י ג  ?114ד  ;121ו  ;87ז  ;134ט  ;13ש—ב
 ;148ש—ה  ;254בכ״י ג ,ו ,ט באה המחרוזת
הראשונה בלבד .ד י  ,1919סימן ישראל בן משה.
בכ״י ד רשומה בראשו כתובת :פזמון איראק.
בכ״י ז כתובת :פיוט אחר לחן איראק .ובכ״י
ש—ה :פיוט אחר מחודש איראק.
 1נפשי — ש—ב לנפשי 2 — .מעוני מעוני —
ג ,ו המוני המוני; המעוז — ז המעות3 — .

רצה — ו ,ש—ב ראה; צור — ד צול .ש—ב
צורי; כי — ד בי ,ז ,ש—ב ,ש—ה בו; ילעוז
— ו יעוז .ז ליתא 4 — .והקימני — ז הקימני;
קומה — ג ,ו ,ט חושה; יעוז — ז יעוז
אנוש .ש—ה יעוז .אל חנני 5 — .יערוך — ד
ערוך; לחשון — ש—ב לחושן; אנא — ז אנה— .
 7אשאב — ז ישאב 8 — .לעיף — ז ליעייף,
ש—ה ליעף .ש—ב לעינו .ד לעירו; קול — ד כל;
ע ו ז — ש—ה עוז .אל חונני.

 1יום קראתי וכו׳ — עדה״ב תהל׳ קלח ,ג 2 .שגב וכו׳ — שיעורו :מעוני ,שגב מעוני ,ופירושו :אתה
אלי המכונה מעון )תהל׳ צ ,א( שגב את ציון עירך הקרויה מעון )תהל׳ עו ,ג( .ושמא צריך לומר :שגב
מעוני המוני ,ור״ל :אתה הקב״ה שגב את עמי .מקדש המעוז — עדה״כ דניאל יא ,לא 3 .רצה וכו׳ —
עפ״י ״רצה והחליצנו״ שבברכת המזון .ילעוז — יעשה עמי מעשי לעז 4 .חנני והקימני — עדה״כ תהל׳
מא ,יא .חושה אנוש וכו׳ — עדה״כ תהל׳ ט ,כ 5 .בן אמתך — כלו׳ אני המשורר עבדך בן אמתך )תהל׳
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 5בן אמתף יערך לחעון,
ממןז היא מענה לשון
עאוב אעאב מי עשון
מדמעה
לעיף
הנה
. . . .ן
״ .ך 1..

1

ואני לערך שועה.
ממעלני הלעועה,
לתן בקולו קול עז.
]יג[

משקלו :ארבע תנועות בשלוש הצלעיות הראשונות ובצלעית הרביעית חמש תנועות.

רם על-רמים

יה סעדי,
עמדי
עוב
*  Tי
עלח צמח
לב לעמח
 T־, • T 5
תן נחומים
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עירי
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י TS
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עים צעך
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ד •י
אל-הלומים
צירי
ירפא
• •
•T 5
סירי
אסיר
• •
• T
עבדך הזה
מדל נבזה
דופק על דל,
אל נא תחדל
לבת היא ציץ
וישיע
עול
• T:

אל־עזדי
ד רץ
ז •
•״•
חיע מ ע מ ך
לעעה קמח
לדקר למוז
נעלמים
נאלמים
ד ל על־צירי
ובער סירי
עליו הזה
.ך .ן
והוא יחזה
עיניו זלךו -ד ל
•• •י
מעם נבדל
ותן לה ציץ
כאשר ישיע
1

אל עיר תהלה,
כבתחלה.
 :־  :י ץ
למעלה,
פרי
 :ז  :ז
• :
עולה.
עושה
ל
דכ
־  :ז
ושנת גאלה,
יושבים בגולה.
תסב בחילה,
אכל בגולה.
צהלה
מימי
ד :־ד ד
״ ••
כבוד וגךלה.
ירבה בתפלה,
לסגלה.
:לזז
• \:ז
לעוף אל תלה,
על-כלה.
חתן
 rד - T
1

l

קטז ,טז( .בקולי שמעה — עדה״כ תהל׳ קיט ,קמט 6 .ממך וכו׳ — עדה״כ משלי טז ,א 7 .אשאב מי ששון
וכו׳ — עדה״כ ישעי׳ יב ,ג 8 .לעיף מדמעה — לישראל שנתעייפו מן הבכי .יתן בקולו וכו׳ — עדה״כ
תהל׳ ט ,כ.
יג
הזוגיים התיבות ״שוב עמדי״ —  3יצמח צמח —
כ״י א  ;33בכי״א נמצאים ארבעת הבתים הראשו-
ד פדות יצמח 4 — .לב ישמח — ד לבי ישמח.
נים בלבד ,ואלו נדפסו בספר ״איש התורה והמע־
עושה — ד בני 5 — .ושנת — ש—ה ושנות— .
שה״ ,עמ  ,קכט .ד  93באו בו עשרת הבתים
 6נחומים — ד נאומים 7 — .ירפא — ד ורפא;
הראשונים .ש—ה  .314סימן ישראל חזק .ד׳ י
בחילה — ש—ה בהמולה 8 — .אשיר — ד אעיר;
 .1030בכ״י ש—ה באה הכתובת הזאת :פזמון
נאה לחן יא רשאדי קום ונאדי ,ערבי ,נאבה.
סירי )הראשון( — כך הגהתי .ד צירי ,ש—ה
ובכ״י ד כתובת :פזמון לחן נאבה.
אסירי; סירי )השני( — כך הגהתי .ד צירי .ש__ ה
שירי 9 .מימי — ד מי 10 — .שמע ניב זה מדל
נבזה — ש—ה מדל נבזה שמע ניב זה; והוא —
 1רץ — א רוץ 2 — .חיש — ד ,ש—ה חוש.
ש—ה יחיש 13 — .הצמח — ספק :יצמח.
בכ״י ש—ה בא בסוף בית זה ובסוף כל הבתים
 1שים צעדי רץ — כלו׳ כונן צעדי לרוץ .שדי — כלו׳ ארצי .עיר תהלה — זו ירושלים ,עדה״כ בישעי׳
סב ,ז 2 .דוד מחמדי — זה הקב״ה ,עשה״כ שיה״ש ה ,טז .חיש מעמדי — חושה והקם מעמדי 3 .צמח —
זה המשיח .עי׳ זכרי׳ ג ,ח ובת״י שם .יצמח צמח וכו׳ — יצמיח ישועה .יעשה קמח — עדה״כ הושע ח ,ז.
פרי למעלה — עדה״כ מ״ב יט ,ל 4 .ישמח — לבותיהם העגומים של ישראל כשיעשה נקמה ברשעים.

]רכג[

א ה ר ן מיד ס ק י
]יד[
משקלו! שבע שבע תנועות בדלת ובסוגי.
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צירה,
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ובביתף תעיר עירה.
תעוף כצפור דרור,
תוך היכל ותוך בירה.
ברא,
מפעלות ••אל
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זז
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זלה
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 5רם על רמים — זה הקב״ה שהוא עליון על כל העליונים .ימים נעלמים — ימי קץ הגאולה שזמנם
מכוסה ונעלם 6 .תן נאמים — תן פתחון פה .הלומים — מוכים 7 .אמץ צירי — חזק ידי המשיח ,שהוא
ציר העתיד להישלח לישראל לגאלם .ירפא צירי — מכאובי .דל — דלת .על צירי תסוב — כלו׳ שיהא
ישובי בנוי תמיד .עי  ,משלי כו ,יד .והוא לשון שהמשורר משתמש בו .עי׳ בשיר ״יראי אל״ שו׳ .1
בחילה — בהצלחה ,מל  ,יחילו דרכיו )תהל׳ י ,ה( 8 .אסיר סירי — קוצי .ובשר סירי — בשר קדרתי,
שהיה דרכי לאכול בגולה 9 .עבדך — אלו ישראל ,עשה״כ ישעי׳ מא ,ח 10 .ניב זה — דיבור זה של בקשה.
והוא יחזה — ויהי רצון שיחזה 11 .דל — אלו ישראל שידם דלה בגלותם .עדה״כ ישעי  ,כה ,ד :כי היית
מעוז לדל .ופירש רד״ק שהכוונה לישראל .על דל — על דלתך )עדה״כ בתהל  ,קמא ,ג .ועי  ,רד״ק שם(
ומבקש ממך ישועה .לך דל — אליך נשא .עדה״כ ישעי  ,לח ,יד :דלו עיני למרום 12 .עז ומגדל — הוא
כינוי להקב״ה ,עדה״כ משלי יח ,י :מגדל עז שם ה  . ,אל נא תחדל — את ישועתך .מעם נבדל — שהבדלתו
מן העמים להיות לך לעם סגולה )ויקרא כ ,כד .שמות יט ,ה( 13 .הצמח ציץ — ניצן ,מל  ,ויצא פרח
ויצץ ציץ )במדבר יז ,כג( .היא ציץ — תכשיט ,כלו  ,יפה .מל  ,ציץ נזר הקדש )שמות לט ,ל .עי  ,ם  ,השרשים
לר״י אבן־גינאח ,שרש ציץ( .ותנו לה ציץ — כנ״ל .עדה״ב ירמי  ,מח ,ט 14 .עול — עול ימים .כאשר
ישיש וכר׳ — עדה״כ ירמי  ,סב ,ה.
יד
ש—ה באה תיבת ״הסב״ בסוף כל מחרוזת .ובכ״י
כ״י א  ;14ד  ;100ש—ב  ;80ש—ה  .10ד י .2070
ד באה תיבת ״השב״ בסוף המחרוזת הראשונה
סימן ישראל .בכ״י ד ,ש—ב באה בראשו כתובת:
בלבד 4 — .תקטיר — ד תקריב; תוך — א
פזמון לחן נאבה .ובכ״י ש—ה קטועה הכתובת,
בתוך 5 — .ברא — א נורא 6 — .בת — א
וז״ל :פזמון נאה לחן.
בנות 7 — .פדה א ,ש—ב ,ש—ה פנה 8 — .ריבה
— א את ריבה; לה — ש—ה לך; פניך — ד פניה.
 2הסב — א ,ד השב; על — ש—ה אל .בכ״י
 1יונה — זו כנסת ישראל ,עדה״ב שיה״ש ב ,יד .וע  ,סנהדרין צה ,א :כנסת ישראל ליוגה אימתילה,
שנאמר )תהל  ,סח ,יד( כנפי יוגה נחפה בכסף .צירה )הראשון( — זה המשיח ,שהוא ציר העתיד להישלח
אליה .וכן הוא קורא למשיח ציר בשירו ״יה סעדי״ בית ז :אמץ צירי .צירה )השני( עניינו מכאוב 2 .הסב
דלתה רבו׳ עי  ,בפירוש לשיר ״יה סעדי״ בית ז  . ,ובביתך ־־־־ זה ביהמ״ק 3 .דרור — חירות .תעוף —
,
משבי הגלות 4 .ראש מר דרור — כלו  ,קטורת מובחרה ,עדה״כ בשמות ל ,כג .תוך היכל וכר׳ — כלו
בהיכל שבביהמ״ק .בירה היא ביהמ״ק .עי  ,דהי״א כט ,א 5 .רעיה — זו כנסת ישראל ,עדה״כ בשיוד׳ש
א ,טו .ברה כחמה — זה תארה של כנסת ישראל ,בשיה״ש ו ,י .ראש מפעלות רכר׳ — שא״ר ברכיה
שמים וארץ לא נבראו אלא בזכות ישראל ,דכתיב בראשית ברא אלהים ואין ראשית אלא ישראל ,שנאמר
)ירמי׳ ב ,ג( קדש ישראל לה  ,ראשית תבואתה )ויקרא רבא לו ,ד( 6 .מכל בת — מכל אומה .שהאומות
קרויות בנות ,בשיה״ש ג ,ה ,עי״ש בת״י וברש״י .ברה — בחר ,עדה״כ בדברים ז ,ו .עמה וכוי — עדה״ב
שמות כט ,מה; תהל׳ קלב ,יג 7 .דלה ריבה — ריבה זו כנסת ישראל הקרויה נערה בזהר לפי כי תצא
)דף רעו ,א( ,דלנה והרימנה משפלותה .ריבה )השני( ־ ־ לשון צווי .ומליצה זו עדה״כ תהל׳ לה ,א.
 8ריבה — הריב שלה .עדה״כ ירמי׳ יא ,כ .האירה — עדה״כ תהל׳ לא ,יז.
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משקלו! בבית א ,בדלת שמונה תנועות ובסוגר שבע ,ובבית ב בשלוש הצלעיות הראשונות
ארבע תנועות וברביעית שלוש .וכן המשקל של שאר כל זוגות הבתים של השיר.
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כ״י ד  ;87ש—ב  ?66ש—ה  .304בכ״י ד באו
רק ארבע מחרוזות ראשונות .בכ״י ש—ב באו
רק שמונה מחרוזות ראשונות .ד י  .2933סימן
ישראל ,בכ״י ד וש—ב רשומה בראשו כתובת,
וז״ל :פזמון לחן נאבה ,בכ״י ש—ה כתובת:
פזמון נאה לחן נאם ימש טורקי נאבה-
! זכרה — ש—ה זוכרה 2 — .אל יעלה אל נעלה
אל אמן — ד אל נעלה היא הדופה כדומן— .
 3נדודיה — ד גדודיה 4 — .תרופה — ש—ה
רפואה 5 — .אותה — ד ,ש—ב אתה 6 — .אל
נמוכה — ד לנמוכה .תזדמן — ש—ב ,ש—ה
 1ימי וכר׳ — עדה״כ איכה א ,ז .בת — כנסת ישראל .עי  ,תהלים מה ,יא ובת״י שם 2 .תעלה — רפואה
)ירמי  ,ל יג( .יעלה— כנסת ישראל .אל נעלה — עדה״ב תהל  ,מז ,י .אל אמן — עדה״כ ישעי׳ סה ,טז.
 3תזעק כחולה — עדה״כ ישעי׳ כו ,יז 4 .שזופה — כנסת ישראל ,עדה״כ שיה״ש א ,ו .הדופה — מושלכת.
 5טובים מ ד י ה — עדה״כ שיה״ש ד ,י .שוב — השב ,ע״ד בשוב ה׳ שבות ע מ ו ) ת ה ל ׳ יד ,ז( 6 .ארוכה —
רפואה )ירמי׳ ל ,יז( .לנמוכה — כנסת ישראל שהיא נמוכה בגלות .תזדמן — תהא מזומנת 7 .דדה
וכו׳ — עדה״כ תהל׳ סה ,יא .עיר — זו ירושלים .מעטה תהלה — עדה״כ ישעי׳ סא ,ג 8 .כלואה —
כנסת ישראל הכלואה בגלותה .אז וכו׳ — ואז תהיה נשואה בידי אומן .והוא עדה״כ במדבר יא ,יב .ד״א:
כאז אשר היתה נשואה בידי האומן 9 .קומתה כתומר — עדה״כ שיה״ש ז ,ז .כפופה כאגמון — עדה״כ
תזדמן אמן 8 — .רפואה — ש—ב רופאה ,ד
תרופה; כאומן — ד כדומן .בכ״י ש—ב באה
אחרי תיבה זו תיבת ״תן״ ואחריה מלות ״תן
תעלה״ 10 — .בכ״י ש—ב כתובות כאן התיבות
״תן תעלה״ .ובכ״י ש—ה ״תן תעלה אל נעלה
אל אמן״ 12 — .תרופה — ש—ה רפואה .בכ״י
ש—ב באות רק התיבות ״תן תרופה״ 13 — .יום
— ש—ה אל יום; דת אל אמון — כך ש—ב
ובכ״י ש—ה בקולמוס שני של סופר אחר .וב־
קולמוס ראשון :דל לאל אמן 14 — .בכ״י ש—ב
באות רק התיבות ״תן ארוכה״; תזדמן — ש—ה

]רכה[

אהרן
פרים
עבעים
רעיונות כל
ד •ד
ד • •:
־ :
יעלה,
אל
תעלה
תן
ד י ־־:־ •ך
•• '  :ד ד

דד

ולא יוכלו ראש להרים ד
אל שזופה
 20תן תרופה
כי רועה אדיר אדירים
אל נמוכה
תן ארוכה
למכון קןךעו תמיד צופה
אל כלואה
תן רפואה

:

•

:

ד

-

לנגח כבשה יפה.
:
אל נעלה
.ולהניפה תנופה
• :

•

אל אמן.
:-

כדמן
היא הדופה
ובצל אל הסתופפה.
תזדמן.
ולמלוכה
מעלה
דתעא עיניה
•
״ י\ ד ד  :ד
אז מ&ואה

 25אל השיבה לקדמותה
יעלה,
אל
תעלה
תן
•.־ ־ -:ד
••':דד
וביתה
אולמה
תוך
אז
- ..ך
1
•ך
אל עזופה
תן תרופה
בינתה
תשים 7את
רוח • דד
־
ד י

כאומן.

מעלמות
.בחורה
•• :־ ד
ד

:

אל אמן.
אל נעלה
עלמות
.תעיר •שיר ־על
:־ ד
ד י

ז

היא הדופה כדמן.
אל סודות נעלמות.
תזדמן.
ולמלוכה
כמשוש חתן על כלה,
כאומן
נשואה
« ״י
.אז T :
•

אל נמוכה
 30תן ארוכה
אותה ••אל דדר דרמות
תעזיש ד
די
כלואה
אל
רפואה
תן
ז
ו
ד
ד
•• י :

תזדמן אמן .־ ־  16בכ״י ש—ב באות רק התיבות
״תן רפואה״ 17 — .לנגוח — ש—ה לנגוח את.
מתחת לתיבת ״לנגוח״ כתב סופר אחר שנית
את התיבה הזו ,שאינה ברורה כל צורכה בקולמוס
ראשון 22 — .ולמלוכה תזדמן — ש—ה אז
נשואה כאומן 23 — .בית זה תלוי בין השיטין,
והוא כתוב בכתב של הסופר האחר 24 — .ש—ה
רק בכתב של הסופר האחר :תן תרופה וכו — . ,

 25בחורה — ש—ה בחורות ,והסופר האחר תלה
למעלה מתיבה זו תיבת בחירה .בסוף השיר נכפל
הבית הזה ,ושם הנוסח :בחורה 28 — .תן תרופה
אל שזופה — ש—ה תן רפואה אל כלואה— .
 29בית זה תלוי בין השיטין לאחר בית  ,31והוא
כתוב בידי הסופר האחר 30 — .ש—ה רק בכתב
הסופר האחר :תן תרופה .בסוף השיר כתוב
שנית בית  25ובית .26

ישעי׳ נח ,ה 11 .מפחד וכו׳ — שיעור הבית :שוא שומר )תהל  ,קכז ,א( מפחד אויבים נין עמלק ועמון.
והם כינויים לכל אויבי ישראל 13 .יום ליום וכו׳ — עדה״כ תהל׳ יט ,ג .לפקודת וכו׳ — על פי מצותו
של הקב״ה שהוא אל אמונה .עי׳ משלי ח ,ל 15 .ישחק וכו  ,־ ־ עדה״כ איוב לט ,ז 17 .רעיונות —
מחשבותיהם .שבעים פרים — אלו שבעים האומות ,שכנגדם היו מקריבים בסוכות שבעים פרים ,עי׳
סוכה נה ,ב .כבשה יפה — אלו ישראל ,ועי׳ רש״י לבמדבר כט ,יח 19 .ולא יוכלו — יהי רצון שלא
יוכלו .להניפה — את הראש .ונמצא מלת ״ראש״ משמשת לשון נקבה בדברי הפייטן .ושמא צ״ל :ולהנפה
ע״ד ישעי׳ ל ,כח 21 .אדיר אדירים — הקב״ה שהוא אדיר שבאדירים )עי׳ תהל׳ צג ,ד( .ואדיר הוא הרועה
הגדול .עי׳ ירמי׳ כה ,לד .ועי׳ ם׳ השרשים לרד״ק ,שרש ״אדר״ 23 .למכון קדשו — לשמים שהם מכון
שבתו )מ״א ח ,לט( ומעון קדשו )דברים כו ,טו( של הקב״ה .לשון אחר :לארץ ישראל ,עדה״כ שמות
טו ,יז .ועי דניאל ח ,יא 25 .בחורה מעלמות — זו האומה הישראלית שהיא הבחורה שבאומות .ועלמות
הוא כינוי לאומות ,עי׳ שיה״ש א ,ג וברש״י שם 27 .אולמה וביתה — הכוונה לבית המקדש ולארץ״
ישראל .שיר על עלמות — עדה״כ תהל׳ מו ,א 29 .סודות נעלמות — אלו רזי תורה שעתידים להתגלות
לה על ידי כוח בינתה .ואגב סודות אמר נעלמות ,בוי״ו תי״ו .ועי׳ ״זיווג המלים במקרא״ לב״מ לוין.
 31תשיש אותה — תשמח בה .לשון אחר :תשמח אותה .דר רמות — שוכן מרומים .ושתי תיבות אלו הן
שמות אבנים יקרות :אסתר א ,ו .יחזקאל כז ,טז .כמשוש וכו׳ — עדה״כ ישעי׳ סב ,ה.

] דכי [

שירי

גאולה לרבי ישראל נאג׳ארה

]טז[
משקלו :חמש חמש תנועות בצלעית הראשונה והאחרונה וארבע תנועות באמצעית.
על-עמף
ויגדל כח
;תעלה עמן?
....
נלכד תוך חוח.
;דדה מסעד
עם ל!ךשך לעד
כשושנה
עוכנה בין חוח.
ראה בת נענה
קרא ךרור
גם פקח קח.
אל צפור דרור
 5בן-קעתךךך
מך ,דל ,שמני
עזם עוכן עפל
הנחמדים

צר ,וערך
אכלני
:־ •ך ־ •
יושב שפל
עזם שדודים

לי מלים לןעים,
כאכל אעז קשים.
רעים,
Tראשים עזם
• T T
הלכו שחוח.

טז
השנייה :קוח 4 .קרא דרור — ב קרא דרור קרא
דרור .ק ו ח — ב פ ח  ,כח; ה ,ש—ב קוח קוח.לאחר
בית  4כתוב בכ״י ב ,ש—ה )בקולמוס הרא-
שון( אל צפור .7—5 — .הצלעית האמצעית
של שלושת הבתים הללו חסרה בכ״י ב  5 — .וערך
— ש—ה לי ערך ,ד ערך; קשים— ש—ב קשים
קשים 6 — .מך — ב עך; אכלני — ד ,ש—ב
חבלני; כאכל אש קשים — ד כאח לקשקשים.
קשים — ש—ב קשים קשים 7 — .עופל — ד
ערפל; שם — ד גם; רשים — ש—ב רשים רשים,
ש—ה ראשים 8 — .הלכו — ד ,ש—ב שכנו;
שחוח — ב ,ש—ב שחוח חוח ,וכן ש—ה בקול-
מוס ראשון .בסוף השיר כתובות בכ״י ש—ה
בקולמוס ראשון התיבות ״אל צפור״.

כ״י ב  ;111ג  ;187ד  ;54ד ;11,ש—ב  ;82ש—ה
 .132בכ״י ג ,ה באה המחרוזת הראשונה בלבד.
בכ״י ש—ה נמחקו בקולמוס אחר חמשת הבתים
האחרונים וגם בסוף הבית השלישי ,המלים
״שוכנה בין חוח״ ,וכתב את הדברים בכתב שלו.
ד  ,י  .3455סימן ישראל בן משה .בכ״י ב כתוב
בראשו :פזמון נאה לחן סאבה.
 1כח — ב ,ג ,ה ,ש—ב ,ש—ה כח כח— .
 2יהיה — ב ,ג ,ש—ה והיה; ד ואהיה; תוך —
ב ליתא; חוח — ש—ב ,ש—ה חוח חוח— .
 3חוח — ב ,ה ,ש—ב ,ש—ה חוח חוח .גם בכתב
הראשון שבכ״י ש—ה היתה התיבה האחרונה
כתובה כאן בכפליים ,ונשארה התיבה הכפולה

 1ויגדל כח — עדה״ב במדבר יד ,יז 2 .שם קדשך — נמשך למעלה מכוח המקרא שבבמדבר ,ונמשך למטה.
חוח — חח ,עדה״כ דהי״ב לג ,יא 3 .בין חוח — עדה״כ שיה״ש ב ,ב 4 .צפור דרור — הוא כינוי לישראל.
קרא דרור וכר׳ — עדה״כ ישעי  ,סא ,א 6 .כאכל וכו  — ,עדה״כ ישעי׳ ה ,כד 7 .עפל — הוא מקום גבוה,
עי׳ ישעי׳ לב ,יד 8 .הנחמדים — אלו ישראל .הלכו שחוח — עדה״כ ישעי׳ ס ,יד.

התיבות ״כי עמך״ לסימן של חזרה על טור ב.
ובכ״י ו ,ז באות שתי התיבות הללו רק בסוף
השיר 4 .מאור — ד נר אור .ז ,ט ,ש—ב ,ש—ה
ואור; צדיקים — ג צדקים 5 — .אויביהם — ו
אויבהם; והרסו — ו ,ז ,ט ,ש—ב ,ש—ה וחרבו;
מקדשיהם — ד מקדישהם 7 — .ביתך — ד ,ו,
ש—ב ,ש—ה ,ביתה; אסירת — ש—ב אסורת— .
 8לעירך — ד ,ש—ב לעיר .ש—ה לעיריך; שובי
— ג ,ד ,ו שבי; וגם — ד ,ש—ב אל נם .ולפי
גירסא זו יש לנקד תיבת ויהי ,ו״ו בחיריק; ויהי
— ו ויהו.

כ״י ג  ;134ד  ;127ו  ;106ז  ;124ט  ;18ש—ב
 ;155ש—ה  .268ד׳ י  .834סימן ישראל בכ״י ג,
ש—ה באה בראש השיר כתובת :פזמון נאה לחן
איראק ,ובכ״י ד בלא תיבת נאה .ובכ״י ש—ב
כתובת :פזמון לחן טורקי איראק .ובכ״י ז :פזמון
נאה ומחודש לחן נ י נ י  . . .הלבאס בולירי טורקי
איראק.
 1עניים — ג ,ד ,ו ענים .ט עגומים; אדיר — ט
אדור; אור — ג ,ז ,ש—ה אור .כי עמך .ד אור.
כי ובכ״י ש—ה באות אחרי הטורים ב ,ד ,ו ,ח

]רכז[

מיד סקי

אהרן

]יז[
משקלו :שמונה שמונה תנועות בדלת ובסוגר.
יה',החיה לב עניים
כי עמף מקור חיים

אדיר ,זנאור.
עינם,
לף
 ••• מי
וגם באורף נראה אור.

אומרים תעודה וחקים
כי יפעת מאור צדיקים

כי עמף.

העלם .מבור Tגלות .דלאור
־•־••
כאור נגה הולך ואור.
והרסו בית מקדשיהם,
עים מחשך לפניהם לאור.

 5רדו עליהם אויביהם
הזרח כקדם אוריהם

אער היא אסירת עבי -
וגם יהי אור ויהי אור.

אל ,בתף עטרת צבי
אמר לה לעירך עובי
]יח[
משקלו! שמונה שמונה תנועות בדלת ובסוגר.
ינפע בךאמתןז
עאת על מזולתף
לב כ ב ד עבוךתך
אל ,תן חפעי לעבדף

ממשא מלך ושרים,
הרים
יוכל צ ו א ת
.לא
•T
ד-
הוא אליו חפע דרותם,
.אקדם עמך בעירים

ניט[
משקלו :שש תנועות בדלת ושמונה בסוגר.
יתעלף  -לב נחשל
ער בו עבדו מעל
גכעל
! ראותTכל-גוי
•T :
אל קנוא עור עתה

ד

T

בחזות 1קעות כמו חתה
 :ועפחה כי תירע גברתה
אותי תחת ת ל י ו עתה
.כי אלוף נעורי אתה אל קנוא

 1עניים — אלו ישראל ,עדה׳׳כ ישעי  ,יד ,לב .אדיר נאור — אלו כינויים להקב״ה ,עדה״כ תהל׳ ער ,ה.
,
 2כי עמך וכו׳ — מקרא הוא בתהל  ,לו ,י 3 .תעודה — זו התורה ,עדה״כ ישעי׳ ח ,טז .מבור — כלו
משבי .לאור — כלו׳ לגאולה .מאור צדיקים וכו׳ י ־ עדה״כ משלי ד ,יה 5 .בית־מקדשיהם — בית מקדשם
או בתי מקדשותיהם 6 .שים מחשך וכו׳ — עדה״כ ישעי׳ מב ,טז 7 .אל בתך ־ ־ היפה כעטרת צבי.
 8לה — לבתך .לעירך — לירושלים .יהי אור וכו  — ,עדה״כ ברא  ,א ,ג.
יח
כ״י ג  ;112ו  .68ד  ,י  .3054סימן ישראל .לחן
שיגיאה.
 1בן אמתך — כלו׳ עבדך ,עדה״כ תהל׳ קטז ,טז :עבדך בן אמתך .והכוונה לישראל ,עדה״כ ישעי׳ מא ,ח.
ממשא וכו׳ — עדה״כ בהושע ח ,י 2 .שאת על מזולתך — מן היגיעה של נשיאת עולם של אחרים.
מזולתך — של זולתך 3 .רב וכו׳ — אבל עבודתך אפילו היא כבדה חשובה בעיניו כחופש ודרור.
 4חפשי — חפש .עדה״כ שמות כא ,ב :לחפשי ,שהוא כמו לחופש .עי׳ ספר הרקמה לר״י אבךג׳נאח
מהדו׳ וילנסקי ,עמי שפה.

]רכח[

שירי

ג א ו ל ה ל ר ב י י ש ר א ל נ א ג׳ א ר ה
ובן בוזי עליו מלך
הלך
נעבד
ובגולה
ד -י
ד :־  :ז
נכנע ולארץ מעלך
תאמר ז•קרוב דלבוא עתה.

בן״גדולים נכנע
מביתו הוא נמנע
עים את״אלוף תמנע
הן גביר עמתיו לך

]כ[
משקלו :שש או שבע תנועות בדלת ושמונה בסוגר.
יען בבור עזבי
הקץ ,עורה ,כי לך חלום
עור גואלי עם תעבי
ראה נא כי בא עד הלום
ראע בעטרת צבי
;קים לך ולאויבך יהלם
אל עמו וחסידיו
ידבר דעלום
אעמע •כי
״
 ...ן -
אז יתנערו מעפר

 5בךבךיתוחקים
מתי עמו יקים
עמחו עם צדיקים
הביאו שור ופר

T

• :־:־־

״דד

ולהם יתקע בשופר
תכפר
חטאתם  \ :־1
אער r -
—.
העולמים.
לפניז חי
זבחו
יט
 4קנוא — ש—ב ,ש—ה קנא; אלוף — ז חלוף;
אתה ש—ה ליתא .בסוף המחרוזת הזאת וכן
בסוף המחרוזת השנייה ,ב«ות בכ״י ב שתי התי־
בות ״אל קנוא״ הבאות בראש בית  ,4ובכ״י ש—ה
באות התיבות ״אל קנא״ 5 — .ובן בוזי — ש—ה
ובין בוזיו; עליו — ז ,ש—ב עלי .בכ״י ש—ה
כנראה היה כתוב ״עליו״ ונמחקה הוי״ו בקו ארוך
כמין נו״ן 6 — .נעבד — ב ,ש^-ב נענד .ז נעלה
 7ז נכנע — ז נכנה.

כ״י ב  ;55ז  ;21ש—ב  ?93ש—ה  .86ד׳ י .4356
סימן ישראל בן משה .בכ״י ב באה בראש השיר
כתובת וז״ל :פזמון נאה לחן מיגיאת כודאיא
כיר תורקי חוסייני .ובכ״י ש—ה כתובת :פזמון
נאה לחן מיגיט הודאי טורקי חוסעי .ובכ״י ש _ ב
כתובת :פזמון לחן טורקי סאבה.
 2משל — ז ליתא 3 — .ראות — ש—ה ראית;
אותי — ש—ה אותו; שתה — ז חתה— .

 1יתעלף — עניינו ״עיפות וריסוק אברים עד שלא יוכל לעמוד על עצמו״ )רד״ק לישעי׳ נא ,כ( .בחזות
קשות — עדהכ ישעי׳ כא ,ב .וניקוד בחזות לשם המשקל ,שחטף־פתח הבא לאחר הפתח נבלע עמו ואינו
נחשב תנועה .כמו חתה — כמו שברה החזות הקשה את הלב המתעלף 2 .שר בו עבדו משל — זו חזות
הקשות ,משלי ל ,כב .ושפחה וכו׳ — שם ,שם ,כג 3 .ראות — ראותי כלו׳ בראותי .ת ח ת רגליו שתה —
עדה״כ תהל׳ ח ,ז 4 .אל קנוא — יהושע כד ,יט .אלוף נעורי אתה — ירמי׳ ג ,ד 5 .בךגדולים — זה עם
ישראל שהוא בן לאבות גדולי עולם .בן־בוזי — הוא יחזקאל )יחז  ,א ,ג( ,וכאן הוא מופקע מעניינו
ופירושו :נבזה .והכוונה לאומות המשתעבדות בישראל 6 .אלוף תמנע — הוא מאלופי עשו )ברא׳ לו ,מ(.
 8הן גביר וכו׳ — ברא׳ כז ,לז .תאמר — נמשך גם למעלה וגם למטה .קרוב לבוא עתה — וימיה לא
ימשכו)ישעי׳ יג ,כב(.
כ
 1חלום — ש—ה הלום .וכאן כתוב מעל הסוגר
בכתב־ידו של סופר אחר שנית נוסח הסוגר ,ושני
הנוסחאות שווים 2 — .עד — ז עת 3 — .ראש —
ז ראה .כנראה חזרה בטעות על תבה זו שבבית
 ;2לך ולאויביך יהלום — ש—ה לי את אשר
דבר 4 — .וחסידיו — ש—ה וחסדיו; אשמע —

כ״י ד  ;144ז  ;79ש—ה  ;290ד׳ י  .4134סימן
ישראל בן משה .בכ״י ז באה בראשו כתובת
וז״ל :פזמון נאה לחן סין סין בארי לא חוסן
טורקי בוסאליק .ובכ״י ש—ה הכתובת :פזמון
גאה לחן שין שין נאה לי אמן טורקי בוסליק.
ובכ״י ד הכתובת :פזמון לחן בוסליק.

]רכט[

א ה ר ן מיד ס ק י
נכא[

משקלו * שמונה שמונה תנועות בדלת ובסוגר.
ינשא גיא .דעמק מאוד
..ן ..

־ : . 1׳  :־1

י

עומר דת בנפש ומאוד
רחף עצמותיו רב נדוד
אל ,התר בעבי כלוא

:• :

יעפלו,
!והר וגבעה T :
אויביו דעלו
יראה :־1
ד,ראה • ••• :
מני רץ למותי קןלו,
אדוניו Tכלו
אל T -:
.עיניו • ••
ד

 5בן״אךם עים פניך אל
ונפלאותיו
אל
:גסי
עשו  ••:זוחילותיו
מרביץ כבעה בין גורים אל ,עם
•• T
־
עגיהם חורקים ואין אל
,
עליה  Tתו
לתוות
,ידם
 Tי• .
־ 5
הבו לו עומרי מצותיו
הללו
.כבוד ועז לו
ד ,ז אשמעה .והוא כלה״כ בתהל׳ פה ,ט;
— ש—ה שלום אל עמו 6 — .בשופר — ז
—  7חטאתם — ד חטאתכם; תכופר —
תופר .ז ליתא 8 — .העולמים — ש—ה

שלום
שופר.
ש—ה
העול-

מים ,אל עמו .בכי״ז בא בסוף השיר הפסוק
מתהל׳ פה ,ט :אשמעה מד .ידבר האל יי כי ידבר
שלום אל עמו וחסידיו אל ישובו לכסלה .והוא
הפסוק שבית  4מיוסד עליו.

 1ישן וכו׳ — אלו ישראל השקועים בשנת גלותם .כי לך חלום — כי בא לך חלום הגאולה ,כלו׳ שהוא
הולך ומתקיים 2 .גואלי — המשיח .תשבי — אליהו הנביא התשבי )מ״א יז ,א( 3 .ראש וכו׳ — ראשך
ינשא ויעטרנו בעטרת תפארה ,ועל ראש אויבך ינחית מהלומה 4 .אל עמו וכו׳ — עדה״כ תהל׳ פה ,ט.
 5בן ברית — אלו ישראל .וחקים — זו התורה .יתנערו מעפר — עדה״כ ישעי׳ נב ,ב 6 .ולהם יתקע
בשופר — לעוררם לתחייה .וע׳ העניין העשירי מטעמי תקיעת שופר לרב סעדיה גאון ,שהביא אבודרהם
)ווארשה תרל״ח ,עמי .(145

אויבי 3 — .רחף — ש—ב רחש; עצמותיו —
ד ,ש—ב  ,110 ,49ש—ה עצמותי .ונראה שגירסת
״עצמותיו״ עיקר ,שהוא בלשון נסתר כבשאר
כל הבית .ומלת ״ימותי״ שבסוגר באה בלשון
מדבר בעדו ,לפי שהוא על דרך לשון המקרא,
שאין לו הפקע; רב נדוד — ש—ב  49מנדוד;
מני רץ — ד מערץ 4 — .כלוא — ד ,ש—ב ,49
ש—ה כלו .בכ״י ד באה בסוף מחרוזת זו תיבת
״אל״ שבתחילת בית  .4ובכ״י ש—ה באות כאן
ובסוף המחרוזת השנייה התיבות ״אל התר״— .
 5עם — ש—ב  49מנוקד :צם 6 — .בסוגר חסרה
תנועה אחת ,ושמא יש לנקד :וחוליותיו— .
 7אל — ש״ב  49ש—ה לאל.

כ״י א  ;137ד162א; ש—ב  ;110 ;49ש—ה .162
בכ״י א ,ש—ב  110כתובים ארבעת הבתים הרא-
שונים בלבד .ד׳ י  .3056סימן ישראל בן משה.
בכ״י ד באה בראשו כתובת :פזמון לחן ניברוץ.
ובכ״י ש—ה הכתובת :פזמון נאה לחן ניברוץ
עג׳אם .ובכ״י ש—ב  49הכתובת :פזמון לחן
טורקי ניברוץ .ובכ״י ש—ב  110הכתובת :פזמון
לחן טורקי ניברוץ עג׳אם.
 1גיא — ש—ב  110גיא נא .בכ״י א חוזרת בסוף
הסוגר התיבה הראשונה שלו :״והר״ ,וכן בסוף
כל סוגר חוזרת התיבה הראשונה שלו— .
 2שומר — ד שומרת; אויביו — ש—ב 49
 1ינשא וגו׳ — עדה״כ
 3רחף וכו׳ — מחמת
את הכלוא .עיניו וכו׳
כנסת ישראל )ירמי׳ נ,
לחריגה)עי׳ יחזקאל ט,

ישעי׳ מ ,ד 2 .בנפש ובמאד — עדה״ב דברים ו ,ה .אויביו שלו — עדה״כ איכה א ,ה.
ריבוי הנדודים נתרחפו עצמותי .מני רץ — עדה״כ איוב ט ,כה 4 .התר — משביו
— עדה״כ תהל׳ סט ,ד 5 .בן אדם וכו׳ — עדה״כ יחזקאל ו ,ב 6 .כבשה — זו
יז( .אל — אלה ,כלו׳ גורים אלה הם עשו וחיילותיו 7 .לתוות עליה תו — לקדשה
ד( 8 .כבוד ועז — עדה״כ תהל׳ כט ,א.

]יל[

שירי

ג א ו ל ה ל ר ב י י ש ר א ל נא ג׳ א ר ה

]כב[
משקלו! שמונה תנועות בדלת ושבע בסוגר .משקל המחרוזת החוזרת :בטור הראשון עשר
תנועות ,ובטור השני תשע.
יתחדשו למי גילי לעולמו למי אבלי.
מסלול ודרך חוע לי גואלי
לעלות לגבולי לזבולי.
רגלי.
•ידיר י \ע •ל י
1 5ע ב ר מ צ ו א
מכבל • : -
התר • ד ד
־-
מסלול ודרך חועז לי גואלי
לעלות לגבולי לזבולי.
ראה כי את מנת חבלי רפא צירי גם חבלי.
מסלול ודרך חוע לי גואלי
לעלות לגבולי לזבולי.
 10אל ,חלץ נפע דל ,דלי אותי מעחת בלי.
מסלול ודרך חוע לי גואלי
לעלות לגבולי לזבולי.
רעתי.
דורע
אויבי,
בלב
תנה
אשפתו
בן
ז ז ־
••
• :
 :״
T:
ע י  : -ז
מסלול
15
לעלות
מלכי ,הצל
מסלול
לעלות

ודרך חוע לי גואלי
לגבולי לזבולי.
מיד כלב נפער גם לחיד־תי.
ודרך חוש לי גואלי
לגבולי לזבולי.
כב
בטור זה כך :מסלול ודרך וכו׳ ,וכן בטורים ,8
 .11ובכ״י ש—ב לא כתובה אלא תיבת ״מסלול״
בלבד 6 — .לעלות לגבולי לזבולי — ד ,ט ,ש—ב
ליתא ,וכן אינו כאן בשאר המחרוזות— .
 8צירי — ג שברי .מנת חבלי — ש—ה חלקי— .
 9מסלול ודרך חוש לי גואלי — ש—ה מסלול
ודרך ,וכן בשאר המחרוזות .אף הטור ׳לעלות
וכו׳ אינו כתוב כאן בשאר המחרוזות 10 .חלץ
— ש—ב חלץ את; נפש דל דלי — ג ,ט מנפש
דלי .ד ,ו ,ז ,ש—ב נפש דל בלי .ש—ה נפשי דל
בלי 12 — .לאחר הטור הזה כתובה בכ״י ג עוד
מלת ״מסלול״ 19 — .ולועג — ש—ה בקולמוס
ראשון :ולועב ,ובקולמוס השני אין האות האח-
רונה של התיבה ניכרת כל צורכה.

כ״י ג  ;133ד  ;119ו  ;104ז  ;126ט  ;26ש—ב
 ;147ש—ה  .252בכ״י ג ,ד ,ו ,ט אין אלא המח-
רוזת הראשונה .ד י  .4329סימן ישראל בן משה.
בכ״י ג כתוב בראשו :פזמון נאה לחן איראק.
ובכ״י ד בלי תיבת ״נאה״ .ז :פזמון אחר לחן
בוראי כירנורדאן אינשיך טורקי איראק .ש—ה:
״נאה״ במקום ״אחר״ .״כיר נורדאך בשתי תיבות.
איננשאן במקום אינשיך.

 2חוש לי — ג ,ז ,ט ,ש—ב ,ש—ה חוש לי חוש
לי; ו חוש לי חוש לי חוש לי 3 — .לגבולי
לזבולי — ג ,ד ,ו ,ש—ה לזבולי לגבולי; ט
לזבולי לזבולי; ש—ב לגבולי 4 — .מצוארי —
ו מצוארו 5 — .חוש לי — ג ,ו ,ז ,ש—ה חוש
לי חוש לי ,וכן בטורים  .11 ,8בכ״י ט כתוב
 1ישלמו — עדה״ב ישעי׳ ם ,כ 4 .שבר וכר׳ — עדה״כ ירמי׳ ל ,ח 10 .דלי — הוא כמו דלה בה״א,
ועניינו העלה .משחת בלי — עדה״כ בישעי׳ לח ,יז 13 ..בן אשפתו — חצו .עי׳ איכה ג ,יג 16 .הצל וכו׳ —
עדה״כ תהל׳ כב ,כא 23 .העבר וכו׳ — עדה״ב תהל׳ קיט ,לט.

נילא[

א ה ר ן מיד ס ק י
עור ארבי תמיד לי עולב ולועג על תקותי.
מסלול ודרך חוע לי גואלי
20
לעלות לגבולי לזבולי.
העבר צורי חרפתי עוב לעכן תוך היכלי.
מסלול וךךןד חוע לי גואלי
לעלות לגבולי לזבולי.
נכג[
משקלו :שמונה תנועות בדלת ושבע בסוגר.
אמת חוש,
בכתב
יום Tרשום
V v:
• T :
אעיב לב Tחלוש חוש,
עוב
 Tי
ועלי חום,
צירי
רפא
 T :־
י *
T
לעולם \כלו
מאיר
אל
T
T

ענת גואלי מהר ,דוד
אל טיב אל אדדה נוהר ,דוד
טמאת זמותי טהר ,דוד
היה את״חשכי נוהר ,דוד.
מלא מעאלותי ,דוד
לקןבץ נפוצותי .דוד
ולעבר בחצרותי ,דוד
לא ירכב על-סוס דוהר ,דוד

בן-ךוד עלח במרץ
מאךבע כנפות הארץ
ענאי הוא לתן לחלץ
הולך ורוכב על חמור
כג
כ״י ד  ;94ש—ב  ;72ש—ה  .315ד׳ י  .1922סימן
ישראל בן משה .בכ״י ש—ב רשומה כתובת וז״ל:
פזמן לחן טורקי נאבה .ובכ״י ש—ה כתובת:
פזמון נאה לחן גיוזרלי מרדלומיר טורקי נאבה.
 1חוש — ד תיבה זו כתובה בראש הסוגר— .
 2שוב אשיב — ש—ב ,ש—ה שום אשים; חלוש
— ש—ה אחלץ; חוש — ד תיבה זו כתובה בראש
הסוגר 4 — .נוהר — ש—ב בוקר? ש—ה זוהר.

לאחר בית זה באות בכ״י ש—ה התיבות ״אל
מאיר״ סימן לחזן שיחזור עליהן 5 — .ומלא —
ד ,ש־-ב ומלא את; דוד — ש—ה תיבה זו אינה
כתובה לא בסוף בית זה ולא בסוף שני הבתים
שלאחריו 6 — .יקבץ — ד ,ש—ב יקבוץ את— .
 7ויעבור — ש—ב ויעביר 8 — .הולך — ש—ה
הלך; דוד — כתובה בכ״י ש—ה וחסרה בכ״י
ש—ב.

 1יום — הגאולה .רשום וכו׳ — עדה״כ דניאל י ,כא .חוש — מהר להביאו .שנת גואלי — כמו שנת גאולי
)ישעי׳ סג ,ד( 2 .בדלת חסרה תנועה .ושמא במקום ״לב״ צ״ל לבב .שוב אשוב וכו׳ — אשיב מהר את
לבי החלוש לבריותו .אל טוב וכו׳ — עדה״כ ירמי׳ לא ,יא 4 .מאיר וכו׳ — הוא כלשון בתפילת יוצר
לשבת .נוהר — מאיר מל׳ ונהרת )ישעי׳ ם ,ה( 5 .בךדוד — המשיח .במרץ — בחוזק )עי׳ ר״א אבן עזרא
לאיוב ו ,כה( 6 .מארבע וכו׳ — עדה״כ ישעי׳ יא ,יב 7 .הוא — בן דוד .ל ח ח — לגמר ולכיליון 8 .הולך —
ברגל לאט .ורוכב וכו׳ — עדה״כ זכרי׳ ט ,ט והוא מלך המשיח .לא ירכב וכו׳ — כלום לא ראוי לו לרכב
וכו׳ ,כדי להחיש את הגאולה.
כד
 1לצרות — ש—ב ,ש—ה אל צרות 2 — .אלי —
כ״י ג  ;143ד  ;119ו  ;94ז  ;126ט  ;24ש—ב
ש—ה אל; עוד — ג ,ו עוד .אלי יריק— .
 ?147ש—ה  .253בכ״י ד כתובים רק שמונת
 3כל — ש—ב בכל; שקויי — ו; ז ,ט ,ש—ה
הבתים הראשונים של השיר ,ובכ״י ט רק ששת
שקווי .ש—ב ושקוי 4 — .צורי — ו ,ט צור;
בתיו הראשונים .ד׳ י  .2189סימן ישראל .בכ״י
ימלא — ד ,ז ,ש—ב ,ש—ה ממלא; לי — ש—ה
ג ,ו רשומה בראש השיר כתובת :פזמון גאה לחן
ליתא; מאויי — ד ,ט מאווי .ש—ה מאוויי— .
איראק .ובכ״י ד :פזמון לחן איראק .בכ״י ז:
 5לאלהי — ד לאלוקי .ש—ב לאלו״ד; לבי — ט
פיוט נחמד לחן נייני דושיאם דנלארי בין ואי
לב; מורשי — ש—ב כל מורשי 6 — .עושי —
טורקי איראק .ובכ״י ש—ה :פיוט נאה לחן
ד את ,ט עושי את 7 — .יבא — ד לבא— .
דושטים גץ ואיי קול איראק.

 1רלב[

שירי

ג א ו ל ה ל ר ב י י ש ר א ל נ א ג׳ אד ה

]כד[
משקלו :בבית הראשון של כל מחרוזת נ תשע תנועות בדלת ותשע בסוגר ,חוץ מן הסוגר
של בית  7שתנועותיו שבע .ובבית השני של כל מחרוזת! אחת־עשרה תנועות בדלת ,חוץ
מן הדלת של בית  8שתנועותיו עשר .ובסוגר שמונה תנועות ,חוץ מן הסוגר של בית 2
שתנועותיו שש.
הוא יאמר לצרות עמו די.
לעולמו די
אמר
יוצר
T
- T
ברכה ־עד בלי די
אלי Tיריק
הוא יוסיף לרצות עוד.
:
•
T 5
ז•
״ ־
מו אודה כל״למי ח!י&
צורי ימלא לי כ ל מארי

נותן לחמי #מני עקו2י,
הן זכר אזכתו עוד.

5

בוחן לבי מבין מור^י,
לאדני עוד.
Tמה אוחיל
T

אעיר לאלהי עועזי
רן
מתי ל0לח לי עושי בן י^י

אמר יום יום מחסי אל ^1יי
שדי
יונה Vאל
עלח
מאז
כי
T־
T
י ־
״ T
לאל רועי א0פך את שיחי
 10אתה ביזמים ממעל אל חי

יבוא ל^זכן בין שדי.
אליו עוד.
יספה שוב
:ולא
י• ד
T : T
אספרה 0זמף לאחי,
בארץ מתחת אין עוד.

]כה[
משקלו! שמונה שמונה תנועות בדלת ובסוגר.
מה אדיר ?זמף בארץ.
יושב תהלות מלכנו
חנון דוד מה אדיר שמף בארץ.
מארבע כנפות הארץ.
£זוב _קבץ נפוצותינו
חנון דוד ,מארבע כנפות הארץ.
יריק .בכ״י ז בא בסוף השיר המקרא )דברים ד,
לט( :וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה  ,הוא
האלהים בשמים ממעל ועל הארץ ]מתחת אין עוד[.

 9רועי — ש—ב רוחי; אספרה — ג אספר; שמך
— ש—ה את שמך? לאחי — ו אל חי10 — .
בשמים — ש—ה משמים? עוד — ג ,ו עוד .אלי

 1אמר לעולמו די — על פי חגיגה יב ,א :אני אל שדי )ברא  ,לה; יא( אני הוא שאמרתי לעולם די.
 2יריק ברכה ו כ ר — עדה״כ מלאכי ג ,י .יוסיף וכר׳ — עדה״כ תהל׳ עז ,ח 3 .שמו אודה וכוי —
עדה״ב ישעי׳ כה ,א .תהל  ,ל ,יג .נותן לחמי ו כ ר — עדה׳יכ הושע ב ,ז 4 .צורי — הקב״ה ,עדה׳׳כ דברים
לב ,ד .ימלא ו כ ר — עדה״ב תהל  ,כ ,ו .זכר וכוי — עדהי׳ב ירמי  ,לא ,יט 5 .לאלהי עושי — עדה״כ איוב
לה ,י 6 .בן־ישי — דוד ,והוא המשיח .מה אוחיל ו כ ר — עדה״כ מ״ב ו ,לג 7 .אמר וכר מחסי — עדה״ב
תהל׳ צא ,ב .לשכון וכר — עדה״כ שיה״ש א ,יג .מפרש שם ר״א אבן עזרא בפעם השלישית :בין הכרובים
או באמצע מחנה ישראל .וכאן הכוונה לשכן בקרבי בארץ־ישראל 8 .כי מאז ו כ ר — שיעור הבית :כי
מאז שילח אל שדי היונה לא יספה וכר .ויונה הוא כינוי לכנסת ישראל ששילחה הקב״ה מקינה זו ארץ־
ישראל .ברא׳ ח ,יב .ויקרא ד ,ז .ועי  ,בזהר פ  ,שלח דף קסד ,ב ,דרשו על הפסוק שבברא  ,ח ,יב :שיונה
ששילח נח מן התיבה לא ידע אדם לאן הלכה ועתידה היא ליטול עטרה בפיה וליתנה בראשו של מלך
המשיח 9 .אספרה ו כ ר — עדה״כ תהל׳ כב ,כג 10 .בשמים ממעל ו כ ר — עדה״כ דברים ד ,לט.

]דלג[

אהרן מ י רם ק י
הארץ.
עופט
הנעזא
ז ז .י
״
• ד ••

במנוחתנו
•• :5רצהד נא
ד ••
• :

, ,

חנון דוד הנשא עופט הארץ.
אל הךךת משכנותינו עוים עליון על כל הארץ.
חנון דוד ,עים עליון על כל״הארץ.
כה
כ״י ג  ;71ד  ;35ו  ;7ש—ה  .126ד י .2362
סימן ישראל .בכ״י ש—ה כתוב בראשו :פזמון
נאה מחודש .הוסיני.

 2דוד מה אדיר שמך בארץ — ד אין בו חזרה
זו ,לא כאן ולא החזרות שבטורי  ,8 ,6 ,4רק
תיבת חנון חוזרת לאחר שלושת הבתים הראשו-
נים 7 — .שים — ד ,ש—ה ליתא.

 1יושב וכו  — ,שיעורו :מלכנו ,שאתה יושב תהלות .והוא עדה״ב תהל  ,כב ,ד .מה אדיר וכר  — ,עדה״כ
תהל  ,ח ,ב 2 .דוד — זה הקב״ה שהוא דודה ואוהבה של כנסת ישראל )עי  ,שיה״ש ב ,ח( 3 .קבץ וכו — ,
עדה״כ ישעי  ,יא ,יב 5 .רצה גא במנוחתנו — ע״ד לשון התפילה של שבת .והכוונה במנוחתנו לישיבת
מנוחה בארץ־ישראל .הנשא וכו  — ,עדה׳׳כ תהל  ,צד ,ב 7 .אל הדרת משכנותינו שים — כלו׳ שים את
בית מקדשנו החרב שיתרומם מעפרו ויהיה עליון על כל הארץ.

]ילד[

אברהם

תעודות

אמארילייו

שבתאיות מגנזי רבי שאול אמארילייו

מן התוצאות הנכבדות של הספר הגדול והמקיף ״שבתי צבי והתנועה השבתאית בימי
חייו״ של גרשום שלום ,הוא פירסומם של מקורות ומחקרים בעלי ערך המשלימים וממשיכים
את המחקר בפרשיות רבות בתחום השבתאות .בשנה זו הופיע הכרך הגדול של ״ספוגות״
)ספר שזר( המוקדש כולו לתנועה השבתאית .כותב טורים אלה ויצחק מולכו הביאו
לדפוס מקורות חדשים המפיצים אור על פעולתו של קארדוזו ועל שבתי צבי עצמו ,מאוסף
הכתבים השבתאיים שקיבץ אבי המנוח ר  ,שאול אמארילייו ז״ל.
במאמר זה רצוני לפרסם צרור שירים ותעודות חדשות מכתב־׳יד אחר הנמצא אף
הוא בגנזיו של אבי המנוח ונקרא בשם ״ימות המשיח״ .כתב־היד מכיל  251דפים ובו
תעודות רבות־ערך על מאורעות היסטוריים הקשורים בתקופה השבתאית :אגרות שבתי
צבי ,נתן העזתי ,שמואל פרימו ,יצחק חנן ועוד? רשימת החגים השבתאיים ,שירים,
תפילות ,סליחות וכר; תיקונים ,מאמרים על סוד האלהות ,״מראה אברהם״ ופירושו וכיוצא
בכך ,מהם ידועים ורובם לא נודעו עד כה .לפי סברת אבי המנוח כ״י זה ואוסף כתבי־
קארדוזו היו שייכים לכת ה״איזמירליס״ ,היא כת ה״דונמה״ הראשונה.
צרור זה דומה שלא הופיע כמותו בדפוס .תעודות אלו בכוחן להפיץ אור על פרשיות
סתומות וסבוכות ,לתקן כמה וכמה אי־דיוקים בתאריכים והערכת המאורעות על־ידי
ההיסטוריונים השונים? לעורר בעיות חדשות ולהוסיף לידיעותינו בתקופות שונות של
חיי שבתי צבי ,קשריו המעורערים עם נביאו נתן אחרי ההמרה ומצב רוחו המשתנה מפעם
לפעם ,ומרירות נפשו של נתן.
אפשר לחלק חומר זה לארבעה חלקים :א .שירים שבתאיים? ב .קביעתו של יום
תשעה באב ליום חג ג .פרשת ההמרה ונישואיו השניים של שבתי צבי; ד .פעילותם
של נתן העזתי ,שמואל פרימו וראשי המאמינים בסביבתו של שבתי צבי סמוך לאחר
ההמרה .הרי אלו הם הנושאים המרכזיים ביותר בתולדות התנועה ,שספרו של שלום
פתח לנו פתח רחב לפרשם ולבארם.
מטרתו של מאמר זה לפרסם את התעודות מבלי להכנס לעומק המחקר .מקורות ממין
זה אסור להשהות פירסומם ויש להביאם לידיעת החוקרים .לפיכך הסתפקתי בהקדמה
קצרה ובהערות הכרחיות מעטות.
בקבוצה הראשונה שלושה שירים .מאז ראשיתה של התנועה ועד ימינו היה לשירים
ולפיוטים חלק רב בפולחן השבתאי  . 1שבתי צבי עצמו היה ,כידוע ,נוהג לשיר שירים
שונים .מנהג של שירה בצוותא ,הן בשעת התפילה בבית־הכנסת והן במסיבות משפחתיות
1

עיין :אברהם דאבון ; REJ, Vol. 35 1897, p. 264 ,מ  ,אטיאם ,השירות והתשבחות של השבתאים,
עמ ) 18—14 ,לפי כל הסימנים שייכים שירים אלה לכת האיזמירלים משאלוניקי ,והם מן המאה
הי״ח(; מ׳ בניהו ,פיוטים ותעודות על השבתאות בכתב־יד מפרס ,ספונות ,ג—ד ,עמ .20—14 ,

]רלז[

אברהם

אמארילייו

וחברתיות שונות ,נשמר במסורת השבתאית  . 2בדורות האחרונים לא ידעו ״המאמינים״
עברית חוץ מה״רב״ שלהם ולפיכך שובשו השירים והתפילות עד לבלי הכר׳.
השיר הראשון ״לעטרת צבי״ הוא לר  ,אברהם היכיני החכם השבתאי הידוע מקושטא.
מן הכותרת לשיר נמצאים אנו למדים שר׳ אברהם היכיני חיבר ס׳ שירים ״על אמיר״ה״
ואף היו לשירים לחגים שעל־פיהם נהגו לשוררם .כבר ידענו על שני שירים שחיבר
היכיני לכבודו של ש״צ .האחד נתפרסם על־ידי גרשם שלום  3והשני על־ידי מאיר בניהו«,
שכנראה אינו אלא הימנון לכבודו של שבתי צבי.
שיר זה גדול מכולם והוא על התעלותו של שבתי צבי .הלחן של השיר ״מליזילדה׳
) ^ ^ ט ^ ג (  ,אינו אלא רומאנסה חביבה על ש״צ שהיה רגיל לשוררה בהתלהבות
בכל עת  . 7אף שיר זה כתוב בסגנון הארוטי הרגיל של השירים השבתאיים .בכל בית
חוזר הפזמון ״מליץ אל דא״ ,על משקל ״מליזילדה״ .השם ״לעטרת צבי״ עולה בגימטריא,
עם ב  ,התיבות והכולל —  ,814כמנין שבתי צבי.
מי הם מחבריהם של השירים השני והשלישי ,לא ידוע לגו .השני נכתב ,כנראה,
בראשית התפשטותן של השמועות על הופעתו של שבתי צבי .כולו כיסופים למשיח
וציפיה לגואל שעתיד לבוא .המשורר מתפלל :״יבא שילה במהרה ,ישלח לנו את מנחם״.
מסוג אחר הוא השיר השלישי שכתוב בסדר א״ב ואינו אלא הימנון ל״חג השמחות״.
השיר כולו סובב על מלכותו וממשלתו של ה״משיח״ .ידוע לנו שיר אחר ל״חג הנחמות״,
רשות לקדיש ,והוא שייך לסדר העבודה בבית הכנסת ביום חגם  .8אך אין לדעת אם
גם השיר שלפנינו שייך לתפילות בבתי־הכנסת .אפשר שאין בו אלא רק חילולו ,והושר
בשעת הסעודה והחגיגות ,והרי על כך מעידים בתי־שיר אלה :״ונשיר בתף ומחול״,
״שירו אחים וגם רעים״ וכר.
שורת התעודות נפתחת באגרת ששלח שבתי צבי מאלקום לארנהוט־בילוגראד ובה
הוא מבקש לשלוח לו מחזור לראש השנה וליום הכיפורים .כפי שסבור מ  ,בניהו ,הרי
אגרת זאת כתובה בעצם ידו של שבתי צבי .וכמה הוכחות לכך :א .חתימתו עשוייה
בצורת נחש עקלתון; ב .הכתב המיוחד ״ ,ג .הניר שונה מכל הדפים שבאוסף ן ד .הקפלים
מעידים על אגרת מקורית שנשלחה לתעודתה )ר ,תצלום( .בסופה כתב שבתי צבי
2

3
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8

אזכיר בזה דבר שראיתי בעת ביקורי בבית הקברות של הדונמה בשאלוניקי ,עם חבר מבית־הספר
למשפטים שהשתייך לכת הקוגיוזוס .סביב קברם של עוצמן ג׳ילבי ובנו עבד אל־רחמן היו ספסלי
שיש ,שנועדו לאנשי הכת שהיו באים בימים ידועים לשיר שירים מיוחדים ליד הקברים.
חבר ללימודים מכת ה״איזמירליס״ שהייתי מבקר בביתו ,היה שר את מזמור ״אשרי יושבי ביתך״,
בצורה כל כך משובשת עד שלא ידעתי מה הוא שר .פעם ביקשני לפרש לו המילה העברית ״באלטה״
)בתורכית פי׳ גרזן( והוברר לי שכוונתו למילה ״שקי־בלת״ ,מתוך התפילה לתענית ט״ו בכסלו:
״כמו שקיבלת את התענית של הרב ברזילי תלמיד של אדוננו״.
עיין עליו ג׳ שלום ,שבתי צבי ,עמי .139—133
תעודות שבתאיות חדשות מספר תועי רוח ,ציון .שנה ז ,תש״א ,עמי .181
פנקסים בכתב־יד לחכם מדמשק ,קרית ספר ,כרך לה ,תש״כ ,עמי .530
ראה מ׳ אטיאס ,רומאנסירו ספרדי ,ירושלים תשט״ז ,עמ .84—83 ,
מ׳ בניהו ,פיוטים ותעודות על השבתאות בכתב־יד מפרס ,ספר שזר ,עמי יד ,כד.

]רלח[

תעודות

ש ב ת א י ו ת מגנזי רבי שאול א מ א ר י ל י י ו

את האגרת הידועה לקהילת סופיאה  , 9ומכאן מתברר שלא היתה זו אגרת פרטית
לאותה קהילה אלא חוזר שנמסר בידי שליח מיוחד של שבתי צבי להביא את בשורתו
לקהילות .אף־על־פי שהוא כותב ״הנני שלח מלאך לפניכם הנז  ,לעיל״ ,אין שמו נזכר,
וכנראה באגרת לקהילה אחרת שאף היא היתד ,מצורפת לחוזר נזכר שמו .יש בכך ,איפוא,
תוספת חיזוק לסברה שהיה זה חוזר ולא מכתב פרטי• האגרת נכתבה בניסן ״ראש חדש
ראש חדשים״ של שנת תל״ו ,כפי שהוכיח שזר  . 10עד היום לא הגיעו לידינו כתב־ידו
וחתימתו של שבתי צבי ולפיכך אנו מפרסמים את תצלום האגרת.
תעודות ב—ד עניינן ״חג הנחמות״ ,והראשונה היא ״גזירה״ של שבתי צבי משנת תכ״ו
שנדפסה ב״זכרון לבני ישראל״ )עמי  (57וב״ציצת נובל צבי״ )עמי  .(129ברם ,הטופס
הנדפס נשלח לקהילת סופיאה .קונן מציין נוסח שנשלח לאיזמיר ובנוסח שבכתב־היד
צויין שזהו ״הכתב ששלח אות)נץ המלך יר״ה בכל תפצות ישראל״ .שינויי־הנוסח הם קלים
)נוסח כתב־היד קרוב יותר לנוסח של ששפורטש( והבאנו תעודה זאת לשם השלימות״.
מפתיעה אותנו בגילוייה תעודה ג ,היא ה״גזרה ששלח אמיר״ה על ענין ט״ב של שנת
התכ״ז״ .נזכרים בה ההמרה וההכנות לנישואיו של שבתי צבי עם בתו של אהרן מאג׳אר
מסופיאה משום כך נראה שהתאריך הוא מוטעה ,ולהלן יתברר שצריך להיות שנת
תל״א .במקום לחוג את תשעה באב יום אחד ״כיום הפורים ממש״  , 12מצווה עתה
״המשיח״ ״שיעשה כחקת הפסח ,לענין שביום הראשון שבתון וביום ד,ז׳ שבתון והימים
שבינתים דינם כח״ה ,וקורא לו שם חדש ,חג השמחות״ .ולא רק ענייגו של חג ושמו
של חג שונו ,אלא גם שמו של שבתי צבי עצמו נקרא מעתה ״ישראל צבי״ .יש בתעודה
זו גם ידיעות חשובות כיצד הנהיגו השבתאים את החג בקושטא.
פירושה של הגזירה וקביעת החג ״כחקת הפסח״ יש למצוא במאמר החשוב שבראש
כתב־היד ״ימות המשיח״ )דף 30א( .בראשו כתוב :״זאת למהר״ן ז״ל על מלכא דמשיחא
ש״צ יר״א״ :״ואחר שהוכחנו שהשכינה קמה מהגלות כל המתאונן על גפילתה פוגם בה
ומשתתף בס״ט דלילית ,כמו הבוכה ומתלונן בשבת ככתוב בספר ר״מ פ׳ פנחס .ואין לנו
להתאונן ולבכות על עונותינו ועונות אבותינו אשר בעבורם מחולל משיח צדקנו .אמנם
בימים שהיו מקדם בין המצרים עתה ראוי לשמוח ולא להתאונן כלל ,כי באותם הימים
מתעלית השכינה מאד ,כמו שמצינו שבמצרים נגזר גלות השכינה בפסח ואחר שנגלה
באותו זמן מתעלית תמיד ,ולכן לכבוד שמחתה אנו עושים י״ט וכן בם׳ התיקו׳ השוה
אותם ואמר י״ד יומי פסחא ,שבעה דגלותא קדמאה ה  ,דגלותא בתראה .ומכאן ראיה
למה שתיקן מ״ה ]מלך המשיח[ ז׳ ימים של חג השמחות ד)י(ומיא דפסח״ .מן המקורות
9
10
11
12

זכרון לבני ישראל ,עניני שבתי צבי לפרימאן ,ברלין תרע״ג ,עמ  ?68 ,ז  ,רובשוב )שזר( ,תעודות
שבתאיות מארם צובא ,ציון ,מאסף ,ספר ו ,תרצ״ד ,עכל׳ נד—נח.
שם .לפירושה של האגרת עיין גם שלום ,שבתי צבי ,עמי .786
על עניינה של האגרת ,ר׳ שלום ,שם ,עמי .526
ר׳ המקור המובא על־ידי שלום ,שם ,עמי .528

]רלט[

אברהם אמארילייו
שהגיעו לידינו אפשר להסיק שחג הנחמות לא נתקבל כחג הפסה ורוב המאמינים לא
חגגו אותו אלא יום אחד בלבד.
התעודה הרביעית אינה משבתי צבי ,אלא העתק אגרתו של נתן העזתי בענין ט׳ באב.
היא נכתבה כנראה סמוך אחרי ההמרה ,כלומר בשנת תכ״ז ,ובאה לחזק את האמונה בש״צ,
שנתערערה אחרי המרתו .נתן כותב שאף־על־פי ש״המשיח״ ״לבש הצניף הטהור לא מפני
זה נתחללה קדושתו״ .השכינה יושבת עתה בבין המצרים בשמחה ,״בסוד אהבה דוחק
את הבשר״ ,ומשום כך אין לומר קינות ,אבל ״התענית ראוי לעשות כדי להשתתף בצערן
של ישר׳ עד שיתגלה הדבר בפרסום גמור ויהיה כח בידינו לעשות י״ט גמור״ .דברים
אלה מעידים על כפילות בתפישתו של נתן .מצד אחד הוא אוחז במשיחיותו של שבתי
צבי ונשמע לגזירותיו ומצד שני אין הוא נכון להשתחרר בקלות ממנהג ישראל ומן
ההלכה .תופעה כזאת בענין הצום מוצאים אנו בתעודה שבתאית מפרס :״כל מי שיעשה
משתה ושמחה ויום טוב ליום ט׳ באב או מי שהתענה ג״כ טוב״ .התלבטויות נפשיות
כאלו היו גם מנת חלקם של יהודי כורדיסתאן .13
הקבוצה השלישית כוללת רק תעודה אחת )ה( ועיקרה ענין ההמרה .מרביתן של התעודות
על אותה תקופה הן מידי לא־יהודים או בלתי־מאמינים .תעודה זו ,״דברי הימים ממה
שאירע פה אינדירנופלה מיום שנכנס החכם השלם כמהר״ר יעקב נאג׳רה נר״ו״ ,עוסקת
בפעילות השבתאית בחודשים שבט—אב תל״א .דומה שמבחינת חשיבותה וענייניה אין
דומה לה בכל התעודות השבתאיות שהגיעו אלינו עד היום .יש בכרוניקה זו תיאור מדוייק
ומפורט של טקס ההמרה ,המעמד בפני הסולטאן ,שמות הרבנים ששבתי צבי קרא להם
להמיר עמו ,המבוכה הפנימית ששררה בקרב המאמינים ,הבהרת ענין ההארה של שבתי
צבי וכל מהלך המאורעות באותם הימים ,לפניהם ולאחריהם.
נציין בזה פרטים אחדים בלתי ידועים :משך שנה ושני חודשים ,לפני טו״ב שבט תל״א,
לא היתה הארה לש״צן בחמישה בניסן תל״א ,גירש שבתי צבי את אשתו ,אחרי שחי
עמה שש שנים  ; 1 4את בנו ישמעאל — שקיבל מידי אמו בתיווכו של ואני־אפ׳ינדי— ,
הכנים לבריתו של אברהם אבינו בשמונה לניסן תל״א ,״כי כבר נשלמו לו ג׳ שנים״.
מכאן שהוא נולד בשנת תכ״ז .שמו נקרא בישראל ]![ —״ישראל״ .הסנדק היה יוסף
!
!; !' :
קארילייו.
אותה שנה ,בעשרים וחמשה לחודש סיוון ,נערך ה״זוג המבורך״ של ש״צ עם בתו של ר׳
אהרון מאג׳אר מסופיאה ,וקרא גם לה בשם שרה  .15על נישואיו אלו מביא שלום )שם ,עמי
 13מ׳ בניהו ,ספר שזר ,עמי יא .ר׳ גם מכתבו של ר׳ שמואל גאנדור משנת תל״ז :״כי זה ששה שנים
שאנו מתענים על־פי ספיר גזרתו ככל תיקון חז״ל ,לבד לא ישמע עוד קול בכי ואנקה וקינה ח״ו״.
י׳ תשבי ,אגרות רבי מאיר רופא ,ספר שזר ,עמ  ,קיג.
 14ר׳ מכתבו של נתן מקומורג׳ינה :״שני פעמים השליכה סם המות בקדרה״ )להלן ,סי  ,ז(.
 15שלום ,שם ,עמי׳  ,759הע׳  .2לפי זה טעונים תיקון גם דבריו של י  ,תשבי )ספונות ,ג—ד /עמי צז,
הע  .(32 ,אגב :גם הידיעה שר׳ מאיר רופא מוסר )אג׳ ד( שנתן הלך אצל ״האהוב״ — איננה נכונה,
ידוע עתה שש״צ קיבל רק את פרימו וסירב לקבל את נתן .ויש לתקן גם את דבריו של זנה )שם,
עמי נח .ר׳ גם הע  79 ,העברת קולמוס בכ״י על שתי המילים ״ונתן טבעות״(.
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 (759עדותו של ישראל חזן האומרת בפירוש :״ושלח מולא אצלנו לעיר קאסטורייאה
בשליחות החותם ששלחו לחמיו כמוהר״ר אהרן אלמאג׳אר לצופייאה ,ושאל אותו מהר״ן
על אמיר״ה מה הוא עושה וסיפר על פטירת המטרוניתה״ .הרי ,לפי המסמכים שאגי
מפרסם היום ,וביחוד מכתבו של נתן עצמו שנכתב בי״ג טבת )תעודה ז( ,יוצא שנתן ור׳
ישראל חזן ידעו שניהם על זיווגו של ש״צ עם בתו של מאג׳אר בשנת תל״א.
אפשר לקבוע עכשיו תאריכי המאורעות כדלקמן (1) :ביום כ״ה לחודש סיוון תל״א
נערך ״הזיווג המבורך׳ עם שרה בתו של מאג׳אר ,ומאורע זה סייע להתעוררות גילוי
אורו של אמיר״ה באשמורת הבוקר של יום ד׳ )כה סיוון תל״א(; ) (2ביום ה ,,כו סיוון,
שלח אמיר״ה אחר כל החכמים והוליכם עמו לבית ״חמיו״ ,ושם סעדו עמו בצהרים;
) (3בשנת תכ״ח מתה שרה ה פ ו ל נ י ה ן ) (4בשנת תל״ד מתה שרה בתו של מאג׳אר,
ושבתי צבי לקח לו לאשה את בתו של ר׳ יוסף פילוסוף  17משאלוניקי ,אחותו של יעקב
פילוסוף המכונה קירידו .*8טכס נישואיו נערך בדולצינאו ,כדת משה וישראל.
ביום י״ג אדר הניחו עליהם הצניף אליהו ,אחיו של שבתי צבי ובנו  . 19כל החכמים
שבאו עם ש״צ לפני הסולטאן וקבלו מש״צ את סוד האלהות ,20ובתוכם ר׳ מאיר רופא,
״לא נתרצו בדבר זה ,כ״א הח׳ כמה״ר אברהם גמליאל והגביר כמהר״י קארילייו״ .נתן
עצמו ביקש משבתי צבי ,לפני בואו עם ר׳ שמואל גאנדור לאדריאנופולי ,שלא להכניסו
בדת ישמעאל .מצד אחד ,משתדל נתן בכל הדיאלקטיקה המיטאפיסית שלו ,להצדיק
המרת משיחו ,וכמו כן להסביר את ״סודות״ שבתי צבי ל״משיח״ עצמו  ? 21מצד שני,
הוא ובני לוויתו מחזיקים במסורת ובטקטיקה של ״הכל עד ההמרה ולא עד בכלל ,ולא
לעזוב את תורת משה״ .מעניין היה לדעת פרטי השיחה שהתנהלה בין ״המשיח״ ו״נביאו״
בפגישתם הראשונה אחרי ההמרה ,כי אז היינו יכולים להבין איך נפקחו עיני ש״צ ש״לא
האמין בשום דבר״)אגרת נתן מקומורג׳ינה( ,והעביר את נביאו תחת שבט המבחן.
רמזים על שיחה ,או שיחות ,שהיו לנתן עם ש״צ ,מוסר לנו נתן עצמו ,במכתב ששלח
מקומורג׳ינה )יג טבת תל׳יב( לשמעיה די־מאייו בקאשטוריאה )סי ,ז( ,וזה לשונו :״הנה
ביאתי פה קומורג׳ינה היה על פי אמיר״ה ,כי בהיותו בזמן החשך מבקש תנחומים ,ואינו
16
17
18

19
20
21

ר׳ נחמה ,במקור המצויין להלן הע׳  ,26עמי .138
תשבי ,ספונות ,שם ,96 ,הע׳ .31
בנוגע לכינוי קירידו שניתן ליעקב יוסף פילוסוף ,טעה רוזאנים )קורות היהודים בתורקיה ,ח״ד,
עמי  ,(464בטענו שניתן לו שם זה כשקם מאיזה חולי .קירידו הוא שם משפחה מצוי בין הספרדים.
חותנו של יעקב פילוסוף נקרא ר  ,שלומיאל קירידו .כיוון שיעקב גר תמיד עם משפחת אשתו,
היו קוראים גם לו בשם משפחת קירידו .ואין זו תופעה בלתי מצוייר ,בין יהודי שאלוניקי .בבית
העלמין בשאלוניקי ,היתה מצבה של ״חסיד ועניו כמוה״ר יוסף קירידו .נפטר טו כסלו 5512״.
עיין כמו כן ; REJ Vol. 32, p. 97 :דניאל לוי די באריוסJacob Quirido : fue guia de la :
] Matutina raza y en el naval Middelburg Jaxam de la gente electaמרשימות ר׳ שאול
אמאריליו ז״ל[.
שלום ,שם ,עמי .709
שם ,עמי .732
לפי ביטויו המוצלח של שלום ,שם ,עמי .260

]רמא[

אברהם

אמארילייו

מאמין בשום דבר מפני צרת נפשו והיה רצונו שאגלה הספר שגנזתי בעזה קודם צאתי,
שהיה כתוב שם ענייניו ,והוא הספר המתחיל ואני אברהם שכבר הועתקה דף ראשונה
ממנו והוא אצלך ,והיה רצון אמיר״ה לראות כתב הספר בעצמו״ .וכן במכתבו של נתן
מאדריאנופולי לקאשטוריאה ,אף הוא לשמעיה די־מאייו )סי׳ ח( :״ולהיות כי דברו עלי
לפניו ,כתב לי בזה הנוסח בסדר אלה תולדות נ״ח נ״ח שנת הת״ל :עבדי נתן עקב היתד.
רוח אחרת עמך ולא מלאת אחרי ועל ידך נתחללתי ביותר וכו  ,״.
לאורם של פרטים חשובים אלה ,מתאשרת אישור מוחלט הידיעה שנמסרה לנו על־ידי
רבני אדריאנופולי ,ששבתי צבי עצמו הופיע בפניהם והתחרט על מעשיו ״והתחיל להתנצל
ולהתחנן להם׳ /ואמר ״כביכול ,שכל המהומה נגרמה על ידי הרשע המזוייף נתן העזתי.
ובמראה של ר׳ אברהם החסיד ,שמחק בה את שם הגואל וכתב את שמו .ועל פי הדברים
האלה נפתיתי ממנו ...והטעני בדברים שהכל היה שקר וכזב ושתעו אותי מדרכי השם,
גם אני התחלתי להטעות את העם המאמינים בי עד היום הזה״•.22
טעו ,איפוא ,כל אלה שמסיבות שונות רצו לראות בהודעתם של הרבנים ,זיוף ,סירוס
העניינים ונטיה ״להבאיש את שמו של נתן״  . 23לא פעם היו זיופים בחוג המנהיגים
השבתאים ,ולא תמיד טעו ששפורטש ומתנגדים אחרים ,בידיעותיהם ובהערכותיהם.
כמו בזמן שהותו באיזמיר ומגדל עוז ,המשיך שבתי צבי גם כאן באדריאנופולי ,בפעולות
מוזרות ,כגון :ביטול השבטים ,בשלושה לאייר תל״א  ; 2 4ביקור בבית־הכנסת ועריכת
תפילת ״נאמאם״ יחד עם תפילה יהודית ,בלי שהגויים יפצו פיהם; קריאת ה״קוראך
יחד עם ספר ״גאבאייר״ ,הוא ספר הזוהר; ברכת ״יברכך ה׳ ״ לגדי שלקח בשוק ן הנפה
במניפתו על כל אחד ואחד ,בעת שבירך ״ונחת עליו רוח ה׳ ״ וכו׳.
ואשר לענין מחלתו של שבתי צבי ,דבר אחד ברור ,יהיה אשר יהיה שם מחלתו:
פסיכוזה מנית־דיפריסיבית  ; 2 5פאראנוייה« 2או שגעון ,כפי שתלו בו מתנגדיו ,הרי לפנינו
איש ללא שיווי־משקל פסיכי ואינטלקטואלי ,שמחלתו טושטשה על־ידי דברי־הבאי תאו־
לוגיים  , 27ואין בכוחה של הדיאליקטיקה הפסיכולוגית וההיסטוריוסופית להוכיח עקביות
בדעותיו ובמעשיו של שבתי צבי ,מראשית ימיו ועד .סופם בחוף האדריאטי.
חשיבותן של האגרות גדולה ,כיוון שרובן יוצאות מתחת ידיו של מנהיג התנועה עצמו,
ונכתבו בתקופה הטראגית שבין ההמרה ,ההגליה לאלקום וימיו האחרונים של ה״משידד.
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שלום ,שם ,עמי .621
שלום ,שם ,עמ .623 ,
בענין בחירת י״ב השבטים ,ר׳ שלום ,שם ,עמי .181
שלום ,שם ,עמי .101
יוסף נחמה — —;Histoire des Israélites de Salonique T. 5, p. 1 5 4ס׳ א׳ טריוום
)ירחון רוסי ווסחוד ,1900 ,חוב׳  ;7ד״ר יוסף שינברג U n Mouvement mystico messianique
parmi les Juifs de la méditerranée, au xvii eme siècle, au point de vue de la
.medecine; p. 4 — 8 — F l o r e n c e
שלום ,שם ,עמי .730
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אגרת נתן העזתי בחתימת־ידו

מאוסף זה מסר אחי המנוח יצחק אמארילייו הי״ד ,שתי אגרות של נתן שנשלחו לד׳
שמעיה די־־מאייו ,למר מיכאל מולכו ,והוא פירסמן ). 119/121קק; ^ , ¥01.104נ ( .28
אגרותיו של נתן כתובות בכתב־ידו של שמואל גאנדור וחתומות על־ידי נתן .מופיעה
בהן גם חתימתו של גאנדור שליווה אותו בכל ממעיו״
מכתבו של נתן מקומורג׳ינה משלושה־עשר לטבת תל״ב ,מוסר לנו את סיבת הגירושין
 28יש לציין שבסוף המכתב הראשון )שתחילתו :אחדש׳יו( מוסיף גם שמעון אשכנזי דיש לשמעיה
די־מאייו ולבני משפחתו וחותם :״דל ומטוטל עני שמעון אשכנזי״ .אף נוסח של אגרת זו ,המדברת
על סירובו של שבתי צבי לקבל את נתן ,מלמד על הקרע שנוצר בין שניהם•

! רמג[

אברהם

אמארילייו

של ש״צ :״היתד ,מתגרת בו והיתד ,מבקשת לרדוף אותו בכל מאמצי בהה עד ששני פעמים
השליכה סם המות בקדרה ולא יאונה לצדיק כל און .ועכ״ז עמדה במרדה ומפני זה גרשה״.
האם יש קשר בין פעולות מרדניות אלו של שרה לבין ענין החיים הגלנטיים של שבתי צבי
בזמנים האחרונים ? באותה אגרת מאשר נתן כל הפרטים הנכללים ב״דברי הימים ממה
שאירע פה אנדירנופלא״ בענין הזיווג של שבתי צבי עם בתו של ר׳ אהרן מאג׳אר.
החלק העיקרי באגרת זה היא הודעתו של נתן על רצונו של שבתי צבי לראות ״בעצמו״
כתב־היד של הספר ״מראה אברהם״  29ופקודתו לנתן ״לבקש מציאות להביאו לפניו״.
ענין זה גרם ״עגמת נפש״ לנתן ,העומד ומחכה עד ״שישקיף וירא ה׳ משמים ויוציאנו
לאורה״ .זהו הקרע הראשון שנוצר בין ״המשיח״ ל״נביאו״ .המאורעות שבלשכת חצר
הסולטאן בשעת ההמרה ואלה שנתרחשו בחודשים הראשונים שלאחריה ,נתנו לשבתי צבי
הזדמנות לשלוח מבט אחורנית ,תוך שבע שנות פעולתו ,ולהרהר על המצב שהגיע אליו.
גם אגרתו של נתן מאדריאנופולי לשמעיה די־מאייו בקאשטוריאה ,מודיעה על המשכת
המצב החדש שנוצר בינו לבין שבתי צבי .חתימת גאנדור לא מופיעה באגרת זו .בתוך
אגרת זאת כלולה אגרת בלאדינו ששלח שבתי צבי לאחיו ורעיו)ותרגמתיה לעברית(.
חוץ מאגרות אלה אני מפרסם) :ו( אגרת מנתן לדוד יצחקי  , 30שנשלחה מדוראצייו
לאדרינופולי; )ט( אגרת נתן העזתי מאיפסולה לקושטא) :י( אגרת מנתן לר  ,שמואל
פרימו )מכ״י מגן אברהם ,המכיל כתבי קארדוזו(; )יא( אגרת מפרימו )מכ״י הנ״ל(:
)יב( אגרת מר  ,שמואל פרימו ליצחק אלבאלג )בענין הזמנתו של שבתי לבוא לבקר
אצלו( ,משגת תל״ה.
באגרות אלו משתקף באופן ברור מצבם הנפשי של ראשי המאמינים השבתאיים ובראשם
ה״נביא״ ,בשנים שלאחר ההמרה והנדודים הרבים שעברו עליהם בלחץ הרדיפות והסכנות.
מורגש גם שנתן העזתי סבל מחסור בכספים והוא השתדל לקבלם מכל הצדדים.

 29בעגין ״פסיבדו־אפיגרפיה מיסטית״ זו ,עיין חקירתו המעניינת של שלום ,שם ,עמי .189—182 ,88
 30ע׳יע שלום ,שם ,ענ.726 ,401 7
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כמנין שבתי צבי.
הגואל.
בכתכ־היד וצלהלה.
אולי צ״ל רם גלה?
צלע זו לא מובנת.
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שיר משובח לחן קומה דודי
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בן עמיאל מהר תנחם  /לנשאה ולנסעה
חיע חוורא  9דבי רבי  /עמו אליה התשב״י
לעלות לארץ הצבי  /להוליכה ולהרויחה
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בכף תךין לכל מוני ><!  /כי הכביד על המוני
ונושעה
לנו יאר אל ה  / ,את פניו
ז ז •:ז״ •

 6תהלים עב ,יז.
 7תהלים קיח ,כה.
 8חרוז זה לקוח מן הפיוט ״למענך ולא לנו״ ,שהיה חביב על שבתי צבי .ר  ,ענייני שבתי צבי ,עכל104 ,
 9כך הוא בכתב־היד ולא הובנה לי משמעותה.
 10שונאי.
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]ג[
שיר ופזמון לתשעה באב הנק  ,חג השמחות

] 1173אעיר שירות ותשבחות  / 11לאל אלהי הרוחות
עהמציא לנו הנחותה  /ביום חג העמחות
ורב טוב לישראל
באור פני מלך חיים  /אל חי בורא עמים
אעתחוה לף אפים  /ביום חג השמחות
גילי מאד בת ציון  /כי נועע מלך עליון
ירחם עם עני ואביון  /ביום חג העמחות
מעונה
יתן לו Tדר
ובינה ו
וחכמה
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T
:
יי־ י
* T
T I T :
־ ־
לעבתי צבי רנה  /ביום חג השמחות
הנה מה טוב ומה נעים  /ה  ,תמים דעים
עלות בציון מושיעים  /ביום חג השמחות
ונעיר בתף ומחול  /זרענו ירבה לחול
המבדיל בין קרע לחל  /ביום חג השמחות
חםיךים יעלזו בכבוד  /טוב להם מבד זבוד
ערב ר ב ״ הם יאבדו אבוד  /ביום חג העמחות
] [174טהר מחעבות לבנו  /ה  ,אלהינו
ונשמח בגואלנו  /ביום חג השמחות
הראעה
ונשא / 14הוא באבן
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T
V V Tי T
!־ T
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־ T I
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״
T

 11בכתה״י — ותושבחות.
 12בכתה״י — אנחות.
 13ערב ר ב — הם הבלתי מאמינים בשבתי צבי ,בניגוד לחסידים ,שהם המאמינים .עיין מ  ,בניהו ,תעודד,
על פולמוס עם כת שבתאית בענין פירוש האלהות ,ספונות ,א ,תשי״ז ,עמ  ,קבב.
 14ישעיה נב ,יג .נדרש על המשיח.
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השמחות
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העמחות
להבות : /ביום ־חג
לה  ,חוצב
־ T :
T V
עז וחךוה הוא במקומו  /נותן תורה לעמו
לעמחו אוהבי עמו  /ביום חג העזמחות
מקנה
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וביום זה לראע פנה  /ביום חג העמחות
פאר וכבוד חיע תנו  /לה  ,אלהינו
ביום לדת משיחנו  /ביום חג העזמחות
צוה לעועות עמך  /לעשות נפלאותיך
לראות טובת בחירך  /ביום חג העמחות
צבי לצדיק זמירות  /יודע בנסתרות
העמחות
אעיר יעירות 5 /ביום חג
בעמחות
־ T J
 T־
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15
16

בכתה״י — אודאות.
תהלים סח ,ה.
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תעודה א
בש״ד< 18
אחי ורעי תושבי ארנהוט בלוגראד .תזכו ותראו בישועת ה׳ כל הראוי לכך .מהרו
ושלחו אלי מחזור ראש השנה ויום הכפורים .נאם הגבר הקם על ,על כל צבא המרום
במרום ועל כל מלכי האדמה באדמה ,והוא על נדיבות יקום ,משיח אלהי ישראל ויהודה
שבתי צבי
מן אל קום יום א
ראש חדש ראש החדשים
ויקרא שמו ה׳ נסן
בע״ה
הנני שלח מלאך לפניכם הנז׳ לעיל  19לבשרכם והוא יגיד לכם את כל כבודי במצר
ים  2 0ומקצת ממה שראה .השמרו מפניו ושמעו בקולו אל תמרו את פיו ככל אשר
יאמר לכם משמי כי לא אשא לפשעכם .ומן הוא אלה די ישזבינכון מן ידי כי מבלעדי
אין אלהים ואם שמע תשמעו בקולו ועשיתם כל אשר אדבר :לכם עלה אעלה :ואוצרתיכם
אמלא :נאם הגבר הקם על אריא דבי $לאי וטביא דבי עלאי משיח אלהי ישראל
צבי
מחמד
ויהודה שבתי

תעודה ב
] [40טופס זהו העתק הכתב ששלח אות)נ(ו המלך יר״ה בכל תפצות ישראל לעניין חג
הנחמות ]שנת תכ״ו[
21
בעזרת האל יתברך ויתעלה שמו לעד אמן ואמן .יום מוצאי שבת הגדול שלי ושל
אחי ועמי אנשי עיר מגדל עוז שם יהו״ה וכל שנמצאו בו יום שלישי ארבע ועשרים
לתמוז האדיר שבחודשים  22בסדר ויסעו מרתמה ויחנו ברימון פרץ  23יום ראשון  24לתחית
רוחי והוא הוא יום טוב בתמוז.
18

בשם ה׳.

19
20
21
22
23
24

שמו לא נזכר.
כנראה שכוונתו לחוף הים באלבניה.
כד תמוז תכ״ו .עי  ,י׳ תשבי ,צנ״צ ,עמ  ,76 ,הע׳ .6
עיין תשבי ,שם ,עמי  ,78הע׳ .2
במדבר יג ,לט .בגיליון נעשה החשבון .5416 = 3831 + 1585 :לפי חשבון זה חסרות עשר שנים.
כמה נוסחאות יש בענין יום זה ,עי  ,תשבי ,שם ,עמי  ,78הע .1 ,

]רב[
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אחי ועמי אנשי אמונתי תושבי עיר ועיר וכל מדינה ומדינה מקום אשר דבר המלך
ודתו מגיע שלום רב לכם מאדון השלום וממני בנו ידידו המלך שלמה .גוזר אני עליכם
שיום תשעה באב הבא עלינו לשלום תעשו אותו יום משתה ושמחה גדולה במאכלים
חשובים ובמשקים ערבים וברבוי נרות ואורות ובניגונים רבים ושירים רבים מפני שהוא
יום לדתו של שבת״י צב״י יר״ה מלככם עליון למלכי ארץ .ולענין ע״ד  25מלאכה ושאר
דברים עשו אותו יום טוב גמור במלבושים נאים ומעולים ובסדר תפילות יום טוב כיום
טוב גמור רק אמירה לגוי מותרת לכם מכל וכל אפילו במלאכה דאורייתא ושבות הניגון
מותר לכם וחובה עליכם * .2וזה נוסח תפילתו:
ותתן לנו יהו״ה אלהינו באהבה מעדים לשמחה חגים וזמנים לששון את יום חג הנחמות
הזה ואת ] [41יום טוב מקרא קודש הזה  27זמן לידת מלכנו משיחנו שבת״י צב״י ירייה
עבדך בנך בכורך באהבה מקרא קדש זכור ליציאת מצרים.
29
וקראו בפרשת השבוע עד תחת אשדות הפסגה  28חמישה אנשים או בני אדם בספר
תורה כשר ובברכות כיום טוב גמור .והמפטיר יפטיר כה אמר יהו״ה מצא חן במדבר
עד ולחטאתם לא אזכור  .3°מיד ויתפלל תפילת מוסף של יום טוב תחת קרבן מוסף
ובחזרת ספר תורה מזמור יופיפיתה מבני אדם  31בקול גדול ובשפה ברורה ובנעימה
קדישה ובזמירות אחר ודרשו  32בישועתי ומזמור זכור יהו״ה לדוד את כל ערנותו
ומזמור משכיל לאיתן האזרחי עד כירח יכון עולם ועד בשחק נאמן סלה  34ומזמור בשוב
יהו״ה את שיבת ציון  35וקראו הלל גמור בברכה גמורה ובלילה תקדישו קדיש 36של
יום טוב וברכת שחיינו והקידוש כנוסח התפילה? ותתן לנו את יום חג הנחמות וכו/
והמזמור הראשון של ערבית מזמור פ״ט עד הפסוק הנזכר לעיל .והיה היום הזה לכם
לזכרון יום טוב גדול לדורות עולם אות היא לעולם ביני ובין בני ישראל .שמעו שמוע
אלי ואכלו טוב ותתענג בדשן נפשיכם הטו אזניכם ולכו אלי שמעו ותחי נפשיכם ואכרתה
לכם ברית עולם חסדי דוד הנאמנים .נאום דוד בן ישי עליון נורא למלכי ארץ הגבר
הוקם על כל ברכה ותהלה משיח אלהי יעקב וישראל אריא דבעילאה וטביא דבעילאה.
שבתי
25
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על דבר? וכנראה מיותר.
בצנ״צ)עמי  (130ובזכרון לבני ישראל )עמי  — (57מותרת לכם מכל וכל.
ביתר הנוסחאות ליתא.
דברים ה מט.
ביתר הנוסחאות רק ״בני אדם״.
ירמיה לא ,א—לג.
תהלים מה.
צ״ל :ואראנו .שם צא.
שם ,קלב.
שם ,פט.
שם ,קכו.
צ״ל :תקדשו קידוש.

]רנא[

צ ב י י ר״ ה

אברהם

אמ א ר י ל יי י

תעודה ג
] [79זהו נוסח הגזרה ששלח אמיר״ה על ענין ט״ב של שנת )התכ״ז( ]תל״א[ .וז״ל הכתב
שמצאתי אות באות תיבה בתיבה:
ביום ב׳ ר״ח תמוז אחר גילוי סוד האלהות אמר אמיר״ה הנו אדון עולם  3 7וכו  , ,וכשהגיע
ללא יחליף האל ולא ימיר וכו  , ,אמר שלא יש עוד לבישת צניף ע״צ  38העונש לצורך
תיקון ,כ״א  39לסוד גדול שיש .ובד  ,לחודש נחלשה הארתו מעט ובו  ,לחודש נסע החי
השלם כמה״ר אהרן מאג׳אר נר״ו עם כל חכמי צופיא״ה לצופי״א להכין צרכי הנדוניא
ופרטי התיקונין והענינים המופלאים ונוראים שעשה אמיר״ה בזה האור והמופלא רבו
מלמנות ועצמו מספר .ובר״ח מנחם האיר אורו של אמיר״ה אור גדול שעדיין לא נהיה
כמוהו ובה  ,לחודש כתב גזרה לעשות ט  ,באב חג השמחות ז  ,ימים כאשר תראו נוסח
הגזרה וז״ל:
,
,
גוזרני אני ע״כ אשר בשם ישר יכונה שבט באב הזה הבא עלינו לשלום יעשוהו י״ט
גדול בשמחה גדולה כפי הסדר שסידרתי בשנת התכ״ו .ועתה אני מוסיף על גזרתי שיעשה
כחקת הפסח לענין שביום הראשון שבתון וביום הד שבתון והימים שבינתים דינם כח״ה
וקורא לו שם חדש חג השמחות .וכל הממרה את פי ולא יעשנו י״ט בי נשבעתי עוזדמין
למזגבד ובלתיה מלי ??שם  .4°נאם הגבר הוקם )הוקם( על ,על ה  ,אלהיו משיח אלהי
ישר  ,ה״ה עילת ע״כ העילות וסבת כל הסבות הוא לדוד אלהי אמונתי י ש ר א ל צ ב י .
עכ״ל.
ואמר לנו אמיר״ה שעד עכשיו היה שמו יעקב שכל מעשיו היו בעוקבה כיעקב שנטל
הברכות מעשו בעוקבה .ועכשיו נק  ,ישר  ,וכן חתם בגזרה .אבל בנוסח התפילה בסדר
שנת התכ״ו חתם שבתי כי כן היה שמו בעת הלידה .ובאותו יום אחר כתיבת הגזרה בא
החי הש  ,כמה״ר אברהם היכיני נר״ו מקושטא ושלח שלוחים בכל מקומות טורקי״ה וכאן
קבץ את כל אנשי העיר בק״ק פורטוגיזיש ,וכל זה שלא רצה לבוא החרים אותו .ונתן
הגזרה ביד החי הש  ,כמהרי״ן  4 1וקרא אותה במקום גבוה בתוך הקהל .והלכו קצת אנשים
מגבירי קושטא  ,שהיו כאן וגם קצת מאנשי העיר לדיין ולשר הגן והלך לשם אמיר״ה.
ואמר לדיין ולשר הנד אם אינו ישר בעיניכם מה שאני עושה כתבו למלך יר״ה ואני אשיב
תשובה למלך.
4
ועשינו חג השמחות בשמחה רבה ובריבוי עם בבית אמיר״ה שיש לו בתוך היאודים ־
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הפיוט יגדל אלקים חי.
על צד.
כי אם.
דניאל ב ,ה.
כנראה ר׳ יעקב נאג׳ארה .ר׳ להלן.
שכונת היהודים.

]דבב[

תעודות

ש ב ת א י ו ת מגנזי רבי שאול א מ א ר י ל י י ו

וגם בק״ק שנשולום היה שם קיבוץ רב ובליל חג השמחות היה מחזיר ע״ב הקהילות
וכל קהילה שהיה רואה שאינם מתפללים תפילת י״ט היה מבלבל אותם .ויום ד׳ של
ח״ה בא השליח שהלך לקושט  ,והגיד איך נתקבצו עליו וכו /ולא הניחו לאנשי העיר
] [80לעשות י״ט .והלך הוא בעצמו וקרא הגזרה בקהלות .וכששמעו הנד הלכו ומסרו
אותו לדיין .וכששמע הדיין שהיה שלוח מאמיר״ה ,א״ל לך לשלום ויצאו הם בפחי נפש.
ואח״כ הלכו ג״כ לקאי״י מאקא״ם  43והשיב להם שילכו לדיין .וכשמוע אמיר״ה כל זה
נתלבש בגבורה וכתב שמות כל הנד וג״כ קצת מאנשי העיר הזאת ,והשכיר עגלות וסוסים
ועשה י״ט האחרון
ולקח י״ב אנשים מבעלי אמונה עמו והלך להקביל פני המלך ביי״לה
בדרך ככל תנאיו .וכל הדרך היה הולך כמהלך מלך לאט לאט בשירים ותושבחות ובשמחה
רבה.
ע״כ לשון הכתב .כ ״ ז « מצאנו בגנזי הח׳ השי יצחק די מאייו נר״ו שלקחם ממר דודו
הג׳ המ׳ השר כמה״ר יצחק די מאייו ז״ל המפורסם.
אין פידאשוש שירה איג׳ו אי שו קאזה מולאדאר שירה פואישטה.
התרגום! לחתיכות יעשה וביתו אשפות יושם .משפט זה היה כתוב בגיליון בכתיבה המיוחדת
לדונמה.
תעודה ד
] [78אמר המעתיק :תה״ל אשר עד כה עזרני ומן השמים סייעוני שהגיע לידי הכתב
ממהר״ן על ענין ט״ב והיתה חתומה בחותמו .וז״ל אות באות תיבה בתיבה:
כל המאמין באמונת השבת הגדול והקדוש והנורא צבי הוא לכל השבתות ,ואף שלבש
הצניף הטהור לא מפני זה נתחללה קדושתו הוא קודש וכל מעשה שבת קודש ,צריך
שיאמין ג״כ כי השכינה עלתה למקורה הראשון ואינה יושבת בגלות ,כמו שבכל ערב
שבת אף שהיו ישר׳ בגלות היתה עולה למעלה משעה חמישית של יום ע״ש עד מוצאי
שבת ,כך כשהגיע ה׳ שעות אלף הו׳ שהוא ערב שבת של ערב השביעי שהוא השבת
הגדול ,וכפי מספר השנים המגיעים לכל שעה עברו ה׳ שעות משנת הזי״ת .אז הוכרחה
לעלות כי לא יתכן שיגרע השבת העיקרי מכל השבתות ולא הוזכר בדברי חז״ל שנשבע
שהשכינה לא תצא מהגלות כ״א עם ישר׳ יחד דהיינו אם היו זוכים למהר הגאולה ולהביאה
שלא בזמנה ע״י זכותם ואחר שגרמו העונות שנתעכבה הגאולה עד קץ האחרון דהיינו
בעתה שאחז״ל ,שוב אינה צריכה לעזרתינו ואנו מוכרחים להגאל והיא מוכרחת לעלות
כיון שכבר נכנם תוספת עיקר שבת בעולם ,הרי נחשב כאלו נגאלנו אעפ״י שעדיין אנו
בגלות ומ״ה  47עשוק בין הקליפו׳ למרק כל מה שחטאנו ולתקן כל מה שפגמנו כיון
43
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ממלא מקום )של הווזיר(.
כנראה שם מקום סמוך לאדריאנופולי.
כל זה.
תהלות לאל.
ומשום הכי.

]רנג[

אברהם

אמארילייו

שזכינו לדבר זה שאין שכינה בגלות בימים הללו בין המצרי׳ שהיתה עיקר נפילתה .עתה
נתוספת לה הארה גדולה ועצומה והיא יושבת בין המצרים העליונים בסו  ,אהבה דוחק
את הבשר . 48
א״כ אין ראוי להתאונן ולא לעורר שום קינה ולא בכי ומספד מאחר שהיא יושבת
בשמחה — אמנם התענית ראוי לעשות כדי להשתתף בצערן של ישר׳ עד שיתגלה הדבר
בפרסום *גמור ויהיה כח בידינו לעשות י״ט גמור .וכעת אנו מתענין כמו שהותר התענית
ביום שבת על חלום ובמקום שיש צער אבל בכיה והספד למי שחננו ה׳ להיות מדרא
דעקבות משיחא להאמין בשבת הקדוש נותן ח״ו כח לפי  49הבוכה ומתאוננת בימים הללו
על עליית השכינה .ובשאר הימים זולתי אלו ודאי שראוי לכל א׳ וא׳ לבכות ולהתודות
על חטאיו ופשעיו עד שירחם עלינו ה  ,ית׳ וישלח לנו מושיע ורב בפרסום גמור.
ע״כ הסדר שתעשו ביום ט׳ באב הוא כך :תתענו בה׳ עינויים שגזרו רז״ל וקודם
התחלת ערבית תקראו פ׳ האזינו כי בה נרמזה הגאולה בכל פרטיה ,ותתפללו ערבית
כשאר הימי׳ ואחר העמידה תקראו מגילת קינות כי גם אחר שיבא הגאולה ב״ה לא תתבטל
אפי׳ נקודה א׳ מהתורה ,וגם מגילת קינות כולה תפורש נחמות גדולות ב״ה ,ואח״כ תאמרו
ובא לציון גואל ואני זאת בריתי בלי שום דילוג.
גם בבוקר תתפלל כסדר כל יום בלי שום שינוי ותקראו גם ם׳ איוב כולו כי כולו נתיסד
על מ״ה בסודות גדולים ] [79נעלמים ונסתרים ואין מי שיוכל להשיגם .ואח״כ תוציאו
ס״ת בתיבה ותקראו ד,פ׳ כסדר המורגל וכן ההפטרה .והכל לטעם שאמרתי כי כל נבואה
קשה תתהפך לנחמה ב״ה .יה״ר שנזכה במהרה לעשותו י״ט גמור דברי
נתן בנימין

תעודה ה
] [179דברי הימים ממה שאירע פה אינדירנופ״לה מיום שנכנס החכם השלם כמהר״ר
יעקב נאג׳ארה נר״ו.
בלילה ההוא
יום טו״ב לח׳ שבט שנת והקדישו את קדוש יעקב ואת אלהי ישר׳
קודש שנכנס ח׳ הש׳  ,52חלם אמיר״ה חלום אחר שנה וב׳ חודשי׳ שלא היה לו הארה.
ויחלום והנה הוא נופל בתוך בור עמוק מאד והיה נראה לו שא״א לו לעלות מהבור ההוא.
וישא עיניו וירא והגה אביו ואמו עומדים ע״פ הבור והשליכו לו חבל אחד והעלוהו משם
ויהיה שמח בחלומו כשראה שעלה מהבור ההוא.
וביום י״ט לחו׳ הנז׳ האיר אורו וביום א״ך טוב לח׳ נמצא עמו החכם הנזיל והגיד לז
 48בבא מציעא פד ,א.
 49לפלונית.
 50השנה מרומזת במילה והקדישו — תל״א.
 51ישעיה כט ,כג.
 52הוא ר  ,יעקב נאג׳ארה ,רבה של קהילת עזה ונכדו של ר  ,ישראל נאג׳ארה.

]רנד[

תעודות

ש ב ת א י ו ת מגנזי רבי שאול א מ א ר י ל י י ו

אמיר״ה ענינים הרבה ובכלל דבריו אמר על ענין הצניף שרוב עם בני ישר  ,מוכרחים
לבוא בשער > ס״א בצער < הזה ומעט מזער  53יניח מהם כרצונו בתורת אמת ,אבל
יהיו פחותי הערך מהבעלי אמונה שהם לובשי הצניף ,כי הם ישיגו חכמה רמה ומעלה
גדולה .ועכ״ז המאמינים בו ואוהביו שיניחם ברצונו בתורת אמת שהיא תורת משה יתן
להם כח להשיג מדרגת בעלי האמונה שהם בתורת חסד.
והיה האור הולך וגדל עד י״ג לח׳ אדר .ביום ההוא בא לחנות אחיו עם ד׳ אנשים
מ א נ ש י ו א נ ״י א י פ ׳י נ ד ״י 54ואמר לאחיו שתכף ומיד יבא עמו ללבוש הצניף שכך צריך,
וגילה לו מה שגילה ונשבע לאחיו שמה שהשיג בהארה ההיא עדיין לא השיג בכל הארות
שעברו .ומיד הלך אחיו ובנו עמו לבית ואנ״י אפנדי ולבשו הצניף ובעת שהיה הולך אמר
הפסוק הזה :הם קנאוני בלא אל כע ם ו נ י  55וכר/
וביום פורים הניח אחיו ובנו בביתו והלך לבית הגביר כמה״ר יוסף קארילייו נר״ו
וקרא שם המגילה ועשה שם סעודת פורים וביום ט״ו רכב על סוס ועמו ה׳ אנשים ועבר
בתוך העיר בליל ש״ק .אחר פורים הלך לבית הנבון כמה״ר יעקב אלוו« 5נר״ו והזמין
שם להח׳ הנז׳ עם ששה אנשים אחרים ושם בתוך אותו החצר הימם( דרים אוד״ה א  ,של
ג׳יניסארו״ש  57ושם התפלל עם החכמים הנז׳ ואמר קבלת שבת בניגון ובשמחה רבה
ובקול זמרה וכן ערבית כנד .וסעד שם באותה הלילה ואחר הסעודה אמר כמה פזמונים
כמנהגו עד אור היום .וכשהאיר היום הלך לק״ק פורטוגיזי״ש  *57הוא ונערו ואמר שם
כמה בקשות .והימם( גוים הרבה דרים סביב לבית הכנסת ושומעים ואין פוצה פה .אח״כ
אמר שם נאמא״ס  [180] .58ואח״ב חזר לבית הנז׳ והתפלל תפילת שחרית .ואח״ב סעד עם
הנד בשמחה רבה ופזמונים ורקודים עד אחר חצות .ואח״כ התפלל נאמא״ס ואח״ב מוסף
ואח״ב ברכת מזון בקול רם .והגוים רואים ושומעין ואין פוצה פה .אח״כ הלך לביתו
והביא ספר הזוהר שלו ג׳ואירי  59ובא בשמחה רבה עם שקיעת החמה .ובליל מוצאי שבת
בתחילת הלילה אמר שיקראו לו כל המאמינים וכל מי שמאמין בו ילבש הצניף והודו
לו ע״ל זה כמו י״ב אנשים וה׳ נשים.
ובבוקר הוליכם לפני המלך יר״ה והמלך היה יושב בקאפ׳י״ם  * 0והמשנה וכל גדולי
61
המלכות יושבים שם ולקח הארבעה ועשרים וקרא בו לעיני הכל ולישמעאל שמעתיך
וכר .ואז הלביש אותם הצניפים ושלח המלך לאמר לתת להם ע״וליפ׳י  6 2והשיב אמיר״ה
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בכתה״י— מזרע.
התעניין בהפצת האיסלאם ביהדות .עיין עליו ג׳ שלום ,שבתי צבי ,עמי .734 ,569
דברים לב ,כא.
לא גזבר עד כה במקורות השבתאיים.
מילים תורכיות — חדר אחד של יניצ׳רים— חיל רגלים.
ח ישעיהו זנה ,ספונות ג—ד ,עמ  ,סא.
תפילה של מוסלמים.
זוהר ,בתורכית.
תא סגור בסבכה ,בתורכית .בתא זה היה יושב הסולטאן ומסתכל כלפי חוץ ,רואה ואינו בראה.
בראשית יז ,כ.
מענק.

]רנה[

אברהם אמארילייו
בקול רם שאין רצונו בכך כדי שלא יבואו בני בליעל ויכנסו באמונה זאת בשביל חמדת
הממון ולא בשביל האמונה והוא אין רצונו ששום אדם יכנס באמונה זאת כ״א באמונה
שלימה בלי שום פניה כלל.
ובכ״ב באדר בא יאודי א׳ מאיפסו״לה ותכף ומיד הוליכו והלבישו הצניף ואמר לו
שילך לאיפוס״לה ויאמר כל מי שירצה ליכנם באמונה זו יבוא .וביום ש״ק כ״ה לאדר בא
לק״ק הנז׳ עם כל אנשיו בעלי אמונה שהלבישם הצניף ומצא אותם קורין ק״ש וכשהגיע
לממצרים גאלתנו אמר להם שישתוקו ואמר הוא לבדו בניגון ובקול גדול עד גאל ישר/
ושם היו גוים הרבה וקודם הוצאת ם״ת עלה לתיבה ודרש וכללות הדרוש היה להודיע
63
כמה קושיות שיש בתורתינו הקדושה ובדברי רז״ל שכולם לא יובנו ולא יתורצו כ״א
בהקדמתו ,כאשר זיכנו ה׳ לשמוע אותה מפיו פה קדוש כמ״ש לקמן .והאריך בדרוש הנז׳
כמו ב׳ שעות ובסוף הדרוש קרא בקורא״ן להורות שכל תכלית דרושו הוא להכניסם
בזאת האמונה.
וביום ד׳ לניסן כתב גזרה לקושטאנדינא לי״ב אנשים חכמים כאשר תראו מנוסח
הגזרה ,וגם כתב גזרה א׳ לצופי״ה וא׳ לברושה וא  ,לרודישט״ו .ועכב השליח ב׳ ימים
כדי לשלוח ג״כ אחר הרב בוצינא [181] ,קדישא כמהר״ן נר״ו שהיה באיזנימי״ט ,ואח״ב
לא שלח כ״א גזרות קושטא וצופי״א וברוש״ה .וכן היה שלא שלח אחר הרב הנד והיה
אומר אמיר״ה להח׳ הנז״ל שרצונו להוליך כל הקרואים לפגי המלך ושם יגלה להם סוד
האלהות שכך צריך .וגם אמר לואנ״י אפ׳ינד״י שאין מי שיכיר לבורא ית׳ כ״א הוא לבדו
ופי׳ לו פסוק כ״א בזאת יתהלל המתהלל השכל וידוע אותי  .64והלך הנד והגיד למלך כל
הדברים ואמר לו המלך תאמר לו שיודיעני אלהותו ית׳ ,והשיב לו אמיר״ה לא אוכל עד
אשר יאספו כל החכמים ששלחתי אחריהם ואז אגיד לו ולהם .וגם הגיד הנז׳ למלך
שפעמים יש לו הארה ופעמים אין לו .וכן היה בנביאים הקודמין כי כן כתוב בספרים
שלהם שכן היה יאושע.
ובאו מחכמי קושטא׳ מהאנשים ששלח אחריהם החכמים השלמים כמהר״ר מאיר רופא
וכמהר״ר אברהם גמליאל וכמהר״ר אברהם סוסי וכמהר״ר שבתי הלוי  .®3והשאר התעכבו
לסיבות הגד .בגזרה חוץ מח״ר אהרן ן׳ חיים  66שיצא לקצה אחר .והחי השי כמהר״ם
אלפ׳אנדארי בשבוע שיצא הגזרה בא בשליחות המלכות ולא הואיל להתמהמה מחמת עול
המלכות שעליו .וגם באו חכמי ברושה כמה״ר יעקב לודרי״ק וכמה״ר משה יפה וכמה״ר
יצחק סרדינ״ה ז . 6ובה׳ בניסן הלך לערכאות של גוים וגירש את אשתו ואמר כי נתקיים בו
שש שנים יעבוד וכו׳ ובשביעית וכו׳ .כי אותו היום היה תשלום ז׳ שנים מיום שנשא אותה
 63כי אם.
 64ירמיהו.
 65עד כמה שידוע לי ,לא נזכרו שני האחרונים במקורות השבתאיים ,גמליאל נזכר באגרת קארדוזו.
עיין מאמרנו בספר שזר ,עמי קצט.
 66מחכמי חברון והיה אח״כ רב באיזמיר .עיין חיד׳׳א ,שם הגדולים ,בערכו.
 67הדברים עם אגרתו של קארדוזו .ר  ,ספר שזר ,שם ,עמי רכב.
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תעודות
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וטרח הרבה לקחת את בנו ישמעאל עמו ולא היתה רוצה לתתו שהוא קטן וכך הוא בדיניהם
שעד ז׳ שנים ישב עם אמו.
וביום ז׳ לניסן היה סועד בביתו עם הזז׳ הנז׳ והנה בא בנו ידידו ישמעאל י״צ שואנ״י
איפ׳ינד״י שלח לה לומר שלחי את הילד אצל אביו ואז שמח אמיר״ה שמחה גדולה ואמר
שבשביל זה טרח הרבה בימים שעברו ליקה אותו עמו ולהצילו ולא עלתה בידו כ״א ביום
הזה שהוא היום שהקריב בו אלישמ״ע בן עמיהוד  68שהוא נשיא לבני אפרים שהוא
אותיות ישמעאל והוא רמז למשיח ן׳ אפרים .ואז אמר אמיר״ה להח  ,הנז׳ למחר אני רוצה
למול אותו כי כבר נשלמו לו ג׳ שנים בסוד ג׳ ] [182שנים יהיה לכם ערלים והשנה הד׳
יהיה כל פריו קודש הלולים  . 69וביום ח׳ לחו׳ הלביש את בנו הגז׳ בגדים נאים והלך
וזימן כל גדולי העיר לבוא למילתו והם היו חושבים שהוא כמנהגם שההזמנה היא יום א׳
קודם המילה ,והוא אחר שבא מההזמנה תכף ומיד שלח אחר הח׳ הנז׳ וצוה להביא עמו
הכלים של המילה ושם כסא לאליהו ז״ל וישב הוא על הכסא הנז׳ מעוטף במעיל וישב
מתבודד כמו שעה א  /ואח״ב קם והושיב להגביר כמה״ר יוסף קארילייו סנדק וברך
אמיר״ה להכניסו בבריתו של א״א ומל אותו הח׳ הנז׳ וברך ברכת שהחיינו ,וגם אמר
להח׳ הנז׳ שגם הוא יברך שהחיינו שזכה למצוה כזו וברך הח׳ הנז׳ אשר קדש ידיד וכו׳
על הכוס ונק׳ שם המהול ביש׳ ישראל.
ונמצא שם מומר א׳ מכמה שנים ואמר שיש לו בן א׳ מעשר שנים ולא נימול עדיין
שהיה לו נדר כשהיה אמיר״ה במגדל עוז שלא ימול אותו כ״א לפני המלך המשיח .ואז
צוה אמיר״ה להח׳ הנז׳ שימול אותו בברכות הנז׳ וקרא שמו ישמעאל .וביום שבת הגדול
התפלל אמיר״ה בבית הנז׳ בשמחה גדולה ובפיוטים הרבה ובעת הוצאת ס״ת הוציא
הארבע ועשרים שלו הקדוש וקרא תחילה פ׳ זאת תהיה תורת המצורע ביום טהורתו
וכו׳ והוא רמז לאשה רעה צרעת לבעלה ,והוא משז״ל חוורא דבי רבי  70שמו ופירש״י ז״ל
מצורע .אח״כ קרא פ׳ בחודש הג׳ וכו׳ והוא רמז שהיה חודש שלישי להארתו .ואז צוה
לכל הנמצאים שם שיעמדו על רגליהם לשמוע הי׳ הדברות ברתת ובזיע כי אותה שעה
היה כמו אותה שעה שקבלו ישר׳ התורה במעמד ה״ס  .71ואח״ב קרא פ׳ צו כולה ואדדב
סעד בשמחה גדולה ובכל זה הענין היו החלונות והפתחים סגורים .ובעת מנחה פתח
כל הפתחים וכל החלונות ואעפ״י שהיו כמה גוים מביטים מהחלונו׳ והפתחים אין פוצה
פה .ובעת שאמר עלינו לשבח אמר ללובשי הצניף שיאמרו עלינו לשבח בקול גדול עם
היאודים לצד מזרח ולא יעשו חשבון מהגוים הרואים וכן עשו .ואח״ב ישב לסעוד סעודה
ג׳ ולא הניח לשום אדם מלובשי הצניף לישב עמו כ״א הוא והה׳ הבז׳ ויאודי אחר.
] [183ואז לקת כוס יין מלא בידו ואמר בני הכלא דכסיפין™ וכו׳ בקול גדול ובניגון
 68במדבר ז ,מח.
 69ויקרא.
 70סנהדרין צח ,ב.
 71הר סיני.
 72פיוט של האר״י לסעודת שחרית של שבת.

]רנז[

אברהם

אמארילייו

ומזמור לדוד ה׳ רועי  73וכר ובפה״ג * .7קודם הסעודה ובתוך הסעודה קודם תפירות קרא
כמה פרקי  ,ממם׳ שבת ופ  ,כיצד מברכין  . 75ואח״ב בעת ברכת מזון לקח כוס יין ג״כ
בידו ואמר פזמון נברך זן עולם כולו וכו׳ ואמר ברכת מזון בקול רם מלה במלה.
ובליל מ״ש התפלל ערבית בניגון רב ובשמחה גדולה ואחר השבת רכב על סוס א׳
ולקח עמו הבעלי אמונה לובשי הצניף והם כמו ל׳ איש ובידו ם׳ הזוהר הג׳ואיר והיה
מסבב בעיר בשוקי׳ וברחובות וכל גדולי המלכות רואים אותו שהולך באלאי״י»  7הגז׳
והספר הנז׳ בידו ואין פוצה פה.
ובר״ח אייר באו כמו ח׳ אנשים מהאיפסולה והלבישם הצניף וביום ג׳ לאייר קרא להח׳
הנז׳ ואמר לו דע לך שכל השבטים שעשיתי קודם לכן היה בסוד עולם התוהו בסוד היה
בונה עולמות ומחריבן .עכשיו אני מבטל כל מה שעשיתי ועכשיו אני נשבע שבנין זה
שאני בונה הוא .ע״כ > כאן חסר <
בשער החצר הפנימי ושם היו הסריסים וכל גדולי המלכות העומדים לפני המלך עומדים
שם ואמיר״ה יושב והחכמי׳ הנז׳ יושבים בצדו .אז אמר אמיר״ה להחכם הנז׳ אל תצטער
ואל תפחד כי הכל בידי .ואז לקח ס׳ הזוהר וא״ל תפתח זה הפס׳ ופתח בזה המאמר וז״ל:
למלכא דחדי בהלולא דיליה וכל בני נשא חדן עמיה חמא חד ב״ב יהיבי בקולר פקיד
עלוי ושריוה בגין דישתכחון כולא בחדוה וכו׳  .77ואמר זהו פי׳ הדברי׳ שאתם כמו נתונים
בקולר שאתם יושבין במקום הזה ואתם בתענית ותצאו מהקולר הזה כי כל מי שירצה
ללבוש הצניף ילבש וכל מי שלא ירצה הוציאנו לשלום כמו שנכנס .ואח״כ שאל אמיר״ה
מים והביאו לו ובירך ברכה א׳  7 8ואחרונה בקול רם ובכונה גדולה בפני כל העומדים
שם .ואמר ג״כ לחכמים שכולם ישתו ויברכו .אח״כ בא הסליחט״אר  *78פאשה וקרא להם
שיכנסו שכבר בא ואנ״י אפינד״י וישב המלך על התכ״ת  79וכל רואי פני המלך היושבים
ראשונה במלכות עומדים מימנו ומשמאלו ומאחריו ,ואמיר״ה בידו א׳ הארבע ועשרים
ובידו הב׳ הבדולח ולא היה בינו לבין המלך כמו ג׳ אמות וואנ׳יי איפ׳ינד״י יושב בינו
ובין המלך והחכמים הגז׳ עומדים ] [184אחרי אמיר״ה בשורה א׳ .ואז סיפר אמיר״ה
למלך החלומות וענין הנראה מהחלומות מה שנר׳ בפשוטן ומה שיש בסודן לא ניתן ליכתב.
אז אמר המלך יר״ה ואלו החכמי׳ למה באו .אמר לו אלו הם גדולי חכמי ישראל
והבאתי אותם כדי להתוכח עמהם שיכנסו בזאת האמונה ,שאם אלו יכנסו ,יכנסו כל ישר׳.
אז אמר המלך לואנ״י איפ׳ינד״י תשאל את פיהם למה באו .ואז שאל ואני איפ׳ינדי להם
 73תהלים כג.
 74ובורא פרי הגפן.
 75פרק א של מסכת ברכות.
 76קבוצת אנשים.
 77ציטאטה מן הזוהר.
 78ראשונה.
 •78נושא הנשק )דרגה צבאית(.
 79ספה ,בתורכית.
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בלשון ערבי ,למה באתם לכאן .והשיבו אותו ואמרו אנו מכירין בזה האיש שהיה חכם
גדול בישר׳ וכשלבש הצניף לא נראה זה בעינינו יען כי היה לסיבה ,ועכשיו שאנו רואים
שהוא טורח להכניס אנשים אחרים באמונה זו שאלנו אותו מנין לו ,והשיב שמתורתינו
יוכיח ענין זה והביא אותנו לכאן שאמר שלפני המלך יר״ה יוכיח דבר זה.
אז סיפר ואנ״י איפ׳ינד״י את כל הדברים האלה למלך .א״ל המלך תחזור ותשאל את
פיהם שאם יראה להם זה יכנסו באמונה זו .אז ענו ואמרו אם יראנו דבר זה מתורתינו
בריאיה ]![ ברורה נודה לדבריו .ונתעכבו באלו הדברים כמו ב׳ שעות .ואשרי עין ראתה
גודל הגבורה כשהיה מדבר לפני המלך ואיך היה מתנהג המלך עם אמיר״ה והרבה דברים
וענינים שא״א לכותבם בכתב.
אז אמר המלך לאמיר״ה תדבר עמהם .א״ל אמיר״ה זה הדבר צריך בישיבה שדבר
זה צריך מתון וא״א בעמידה .אז אמר המלך שילכו לדיוא״ן  8°ואז הלכו לדיוא״ן וישבו
במקום שיושבים המשנה והשרים .ובא המלך וישב בקאפ׳י״ס ואז התחיל אמיר״ה להקשות
קושיות בענין האלהות כגון וינחם ה  ,וכו  ,ויתעצב וכו  ,וכמה מאמרים כדומה לזה עד
שהגיע לקושית מי כמוך באלים ה׳ ואז קרא שירת הים כולה .ובתחילה שהתחיל אמיר״ה
להקשות היו החכמים הנד שומעין ושותקים .אז אמר להם אמיר״ה למה אתם שותקי , ,
תשיבו אעפ״י שיהיו דברים שאין בהם ממש שלא יהא נראה שאתם מודים בדבר .ואז
בכל קושיא שהיה אומר היו עומדי  ,על רגליהם ומתוכחים עמו בפלפול עצום כמו ישיבה
ממש .ובתוך הדברים אמרו שרי המלך לאחי אמיר״ה שיאמר לאמיר״ה שלא ירימו קול
81
הרבה כי המלך יושב בקפ׳י״ז על ראשם .אז גער אמיר״ה באחיו וא״ל בלשון תוגאר
מה אתה אומר לי שלא אזעק בפני המלך והלא בשביל תביעה של ק׳ גרוש  [185] ,הם
צועקים בדיוא״ן המלך ,כ״ש על דברי  ,אלהים והיה מדבר בק״ר ]בקול רם[ ובגבורה
גדולה יותר מקודם .ולבסוף גילה להם ידיעתו ית  ,והכל היה בלשון לע״ז.
,

אח7,כ שאל לכל א׳ וא׳ מהם אם ירצה ללבוש הצניף ולא נתרצו בדבר זה כ״א הח
כמה״ר אברהם גמליאל והגביר כמהר״י קארילייו .אז אמר אמיר״ה בלשון תוגר :דעו לכם
שאין אונם בדבר ולא חרב ולא הרג ,וכל מי שירצה ללבוש הצניף מרצונו הטוב ילבש.
ומה׳ היתה זאת ,ששמענו ממגידי אמת ששמעו מפי השרים שהיו עומדי  ,לפני המלך
שבאותה שעה שיצאו אלו הדברי׳ מפי אמיר״ה היה המלך מצוה לג׳ילא״ט  82שאם לא
ישמעו לדברי מחמ״ד אג״א ח״ו פגע בהם .וכשומעו דברי אמיר״ה החזירו לג׳ילא״ט ואז
יצאו הז׳ אנשי׳ שלא רצו ללבוש הצניף ויצאו לשלום .וחזר המלך לבא״ש אוד״ה  8 3ונכנס
הח׳ כמה״ר אברהם גמליאל והר״י קארילייו עם אמיר״ה לפגי המלך .וא״ל המלך הרבה
יגעת עמהם .א״ל הם קשי עורף ראשם קשה כאבן .וא״ל המלך תאמר לי מה שנתוכחת
עמהם .והשיב לו היום איני יכול שכבר טרחתי עמהם הרבה .א״ל תאמר לי איזה דבר,
80
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אולם ישיבות הממשלה.
מכאן שש״צ ידע תורכית.
תליין•
לאולם הראשי.

] רנט [

אברהם

אמארילייו

וא״ל בלשון תוג״ר פ׳ ולישמעאל שמעתיך וכר .א״ל המלך תקרא אותו בכתוב ,וקרא
אותו לפניו בניגון ובטעמי׳ .ואז הלבישו הצני׳ הב׳ הנד .וא״ל השרי׳ לפגי המלך אל
תדאג בשביל החכמי׳ שלא שמעו לך .מתון מתון ,יבואו.
ויש דברים שלא ניתנו ליכתב שבהם נודע גדולת אמיר״ה .ויצא בכבוד גדול כי המלך
אהבו וירב תפארתו .ובליל ב׳ שלח אמיר״ה אחר החכמי׳ הנז׳ לביתו ושם הרחיב הענין
לפרש להם ענין אלהותו ית׳ .ואז באותו היום כתב גזרה ושלחה לצופי״ה לקרוא לה!ח׳
הש׳ כמהר״ש פרימו והח׳ הש׳ כמה״ר אהרן מאג׳אר ושאר חכמים כמו י״ב איש .וביום
ב׳ כתב גזרה לקרוא להר׳ הקדוש בוצי׳ קדישא כמהר״ר בנימן נתן .ובאותו היום בא
הח׳ ד,ש׳ כמה״ר יעקב אשכנזי  84ונתעכב השליח של הרב הנז׳ כמו ב׳ ימים.
ביני וביני נתעלם אורו של אמיר״ה והיה נעלם עד כ״ג במיון ובל׳ של אייר בא הח׳
כמהר״ש טירמיסו  85ובכ׳ לסיון באו חכמי צופיה ובי״ד בו לקח הח׳ כמהר״ש טירמיס״ו
רשות מאמיר״ה אחר שהקביל פניו וחזר למקומו .וביום יט בו בא הרב הנז׳ מרודישטו
מאליו פה אינדירנופלה .וקודם בא הרב הנד שלח כתב לאמיר״ה לחלות פניו לעשות חסד
שלא להכניסו בדת ישמעאל ,כי כבר נתפרסם לכל שדעת אמיר״ה להכניסו .וע״ז שלח
להביאו מקאשטורייא בשנה שעברה ,ובעת שהגיע פה נעלמה הארתו .וכן עלה ברצונו עתה
לשלוח אחריו כאשר שלח אחרי חכמי קושטא׳ וכן אחר בואם ולא בא הדבר לידי גמר ולזה
שלח לחלות פניו שירפה ממנו לעת הזאת משאלה כזאת  .86והשיב אמיר״ה תשובה על
כתבו כאשר תראו נוסח התשובה.
וביום שיצאתה הגזרה מאינדירג׳ אותו היום בעצמו יצא הרב הנז׳ ממקום שהיה שם
עיר רודיסטו לבוא לאינדירנן /והגיע לכאן בי״ט בסיון והביא עמו הח׳ כמה״ר שמואל
גן דור וכה״ר משה אריה ובבואו עדיין אמיר״ה בהעלם .ומיד בו ביום שבת ך׳ בו הלך
להקביל פניו עם כל החכמי׳ ושמעו מאמיר״ה ענין העלם אורו איך עומד סגור וע״ז רמזו
חוורא דבי ר׳ שמו .וענין חוורא הוא סגירותא ומשז״ל שעתידה מלכות שתתהפך למינות
כוונתם מלכו׳ שמים ,דהיינו כשעומד בהעלם שמתגברין עליו ] [186הנחשים עד שמרוב
הצרה שעומד בה נוטה לצד מינות ואינו נשאר מאמונתו בו כ״א כחוט השערה ,דהיינו
הפרש שיש בין אין ליש .וכשעומד בהארה מתחזק כעבותות העגלה עד שלא יש בו פקפוק
אפי׳ כשיעור הראשון .ועפ״ז מתפרש על נכון מ״ש בגמ׳ מ״ק  *86כולו הפך לבן טהור הוא,
שכפי פירש״י אין המשל והנמשל דומה במציאות אחד כמו ענין המצורע שהוא בעצמו הוא
הנטהר אבל כפי פירושו מתפרש על נכון שהוא אשר מוסגר נטהר ומתחזק באמונתו
בו והוי כמו תח״ה ועד״ז  87פי׳ וצדיק באמונתו יחיה; שהצדיק בעצמו אין לו חיות כ״א
כשמתחזק .וזהו רמזו ג״כ אנשי כנה״ג מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן וכו/
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ע״ע י׳ זנה ,עניני שבתי צבי בפנקסו של רבי אברהם רוויגו ,ספר שזר ,עמי מז.
לא מצאתי זכרו.
עיין זנה ,שם ,עמי מט ,גו.
מועד קטן! ז ,ב.
תחיית המתים ,ועל דרך זה.

] דם [

תעודות

ש ב ת א י ו ת מגנזי רבי שאול א מ א ר י ל י י ו

דהול״ל  88מצמיח ישועה ברישא והדר לימא ממית ומחיה ,אלא לרמוז לענין הזה שהשי״ת
עושה פעולה גדולה במלך שהוא עתיד לגאול את ישר׳ שממיתו ומחיהו דהיינו גילוי אורו
ועלויו וזה סבה להצמיח ישועה .ונאמן וכו  ,דקאמ׳ בתר הכי ,הוא על תח״ה הכללית.
והרחיב אמיר״ה דבריו המתוקי  ,בעניני׳ אלו ויוצא בהם כמנהגו הטוב אולי מתוך מציאות
ענינו יבוא לגילוי אורו ,כי כן דרכו תמיד שקודם מפרסם אמונתו לתת איזה חיזוק,
וכשעולה ברצון הי״ת להחזיקו באמונתו הוא סיבה להחזיק האמונה עליונה ומתגלה
אורו של הקב״ה עליו.
ועמד ג  ,ימים מתחזק ומתרפה עד אשמורת הבוקר של יום ד  , ,ואמר לנו שכך מנהגו
תמיד שחוזק גילוי אורו מתחזק באשמורת הבוקר שאז היא עת רצון ,שאותה שעה עומד
בהתבודדות ומתגלה אורו של הקב״ה עליו והיה סיוע והתעוררות לאור גמר הזווג המבורך
שנעשה עם שרה בתו של הח  ,השי כמה״ר אהרן מאג׳אר .ואמר שיהיה ענין זה בהסתר
עד עבור ד ימים אחר גומרו .נמצא שהתחלת הארתו בכ״ה בסיון וביום ד׳ שלח אחרינו
וראינו אותו ביופיו ובגבורתו והיינו מניפין אותו במניפה כעבד המשרת לרבו כל החכמי׳
הנד.
ובאותו היום אמר למהר״ן שיברך על שמן אפרסמון בורא שמן ערב .והיה נוסח הברכה
בא״י אלהי ש״צ .ואמר שראוי לחלק הנד לכולם מפני שנבואתו יצאתה לפועל .וביום
ה׳ הלך אמיר״ה לבקר את הר׳ אשר הלוי  89ושלח אחר כל החכמי  ,הנז  ,והוליכם עמו
לבית חמיו ושם סעדו עמו הצהרים ,והלביש אותו היום יאודי א׳ הצניף ואמר הרי כפרתכם.
ואותו היום )ואותו היום( עשה שמחה גדולה וניגונים הרבה בקול גדול וכל הגוים רואים
ואין פוצה פה .ובאותו היום הושיב בעלי אמונת לובשי הצניף למעלה וכל החכמי׳ הנד
למטה .ובאותו היום הלכו כל החכמי  ,הנד עמו והיו לובשי הצניף אחריו והחכמי׳
אחריהם והיה אומר להם וריוח תשימו בין עדר וב״ע  ,9°אך הרחק לא תרחיקו .וג״כ אמר
הייתי לב  ,מחנות וכן אמר באמצע השוק בית יעקב לכו ונלכה באור ה  . ,וזכר את ה׳
ככתבו .ושם בשוק לקח טלה א׳ והוליכו עמו לביתו והביאו לפניו הגדי וא״ל יברכך ה׳
והזכיר השם ככתבו .ובכל פעם שהיה מזכירו היו כל העומדי׳ שם כורעים ומשתהו׳ ואומרי׳
בשכמל״ו .ובקצת ,אעפ״י שהיה זוכר את ה׳ ככתבו ,לא היה מניח אותנו להשתהות .וביום
ו בבוקר הלך לבית אברהם משולם  91ושלח אחר החכמי /ושלח אחר הנז״ל ועמדו לפניו
כמו קרוב לג  ,שעות באימה וביראה .ואז הזהיר לנו שכל שעה שהוא לומד או משורר
אז שנסתכל בפניו ,וכשעומד שותק לא יסתכלו בו .ואמר מלך ביופיו תחזינה עיניכם ולא
מלך בגבורתו .ואמ׳ ג״כ מלך יושב על כסא דין מזרה בעיניו כל רע  .92וניגן כמה ניגונין
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דהווי ליה למימר.
כנראה שם חדש בקרב המאמינים השבתאיים.
ובין עדר.
אף את זכרו לא מצאתי בין המאמינים השבתאיים.
משלי כ ,ח.
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אברהם

בלע״ז ובלשון הק׳ ואחר היה מניף ע״כ א׳ וא
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] [191החכם השלם הדיין המצויין ענותן כהלל אין גומרין בו את ההלל ככלכל ודרדע
והימן ואיתיאל הרב הכולל מהלל כמהר״ר נר״ו.
מאחר עתרת החיים והשלום יחדיו יהיו תמים על ראשו .עיני לשמיא נטלית יעמיד
יצמיד פתיל שלו מעוזו ירוממהו ויעלהו מעלה מעלה על גפי מרומי ההצלחות שכליות
ואמתיות .באתי בשורותים אלה להודיע משלומי הטוב והגעתי לשלום למקום הזה.
ואל אלהי אמונתנו היה בעזרי להצילני מכף אויבי ומרודפי .ואל אלהים יודע ועד כי כל
,
הדרך אשר אני הולך הוא לעבודתו ית  . ,ומסרתי נפשי על קדושת שמו לילד למקום ד
אבות נזיקין׳ אבי אבות הטומאה ואפילת נפשא .תמן משמי שמייא עד עומקא דתהומא
רבא .אולי יחמול וירחם ויראה ה  ,בעניי להגיה חשכי וירים דגלנו בעגלא ובזמן קריב.
ושלום רב לכל הדורשים בשלומנו .ומחלה אני פניו על מוביל כתבא דנא שיעשה
 93על כל אחד ואחד.

]רסב[

תעודות

ש ב ת א י ו ת מ ג נ ז י רבי שאול

אמארילייו

עמו חסד ממה שיש יכולת בידו לעשות חפצו אם יש לו קירוב דעת עם איזה גביר .ואני
בבקשה ותחינה לדר מעוגה יראנו פניו הנעימים דשנים ורעננים כנפשו וכנפש
נתן בנימין
ואני הצעיר שמואל  94מחוינא קידה קמיה דמר ויפרוש
שלומותי לכל האהובים ה״י
על גבי הכתב:
ליד החכם השלם הדיין המצויין הרב הכולל כמה״ר דוד יצחקי נר״ו מדוראשייו לאנדרינופלא
95
דר״ג
ופגי״ן
והלב״י

תעודה ז
] [203היום י״ג לטבת ]תל״ב[
אהוב נאמן לנפשנו ונשמתנו אלופינו ומיודענו החכם השלם כמה״ר שמעיא די מאייו נר״ו.
אתה ה׳ תשמרהו כצנה רצון תעטרהו ומי ישע תשביעהו אמן.
אחרי עתרת החיים והשלום ,זאת להודיע משלומינו הטוב כן נתבשר מכם תמיד .מה
מאוד יקרה נפשך בעינינו ותמיד זכרונך הטוב תמיד לא פסיק מפינו וראוי היה לפקדך
תמיד בפקודת שלו  ,ולדבר על לבך דברים הדברים .אמנם מקרי הזמן לא נתננו השב
רוחי לעשות המוטל עלי .ועתה קבלנו כתבו ע״י ה״ר מנחם הכהן נר״ו ושמחנו בעל כל
הון להתבשר משלומכם הטוב כן יהיה לעד .וראינו רצונך הטוב ורצון אחינו הגביר כה״ר
יעקב חזן  96נר״ו יהי משכורכם שלם מעם ה׳ אלדי ישר . ,
הנה מעכ״ת שואל שאודיעך מענין הזווג .עניינים אלו אי אפשר לפרשם בכתב כלל.
אמנם שלא להשיב פניך ריקם אכתוב בקצרה .כבר נודע לך ענייני שעשה בשנה שעברה.
כי רבו מלימנות מיום שהתחילה הארתו שהיה בח״י לשבט ,והיה הוראת תוקף אותה
הארה להכניס הרבה מהיהודים בדת הישמעאלים מפני עניינים גדולים ועמוקים הידועים
אליו .ולפי דרכנו נודע קצת מהם שהוא היה מוכרח לעשות זווג באתרא דלאו דיליה
כגוונא דקב״ה .פוק וחזי מאי דאתמר בזוהר פ  ,אחרי מות ס״ט בענין עני ורוכב על
חמור שהדברים כפשוטן ,כביכול הב״ה עושה זווג באתר דלאו דיליה עד שמפני זה הוצרך
לעשות מעשים זרים כהאי גוונא ממש.
ובתוך אותה הארה גרש את אשתו אף שבגרושין אלו יש העלם דבר .אמנם פשטן
של דברים היה מפגי תוקף הנחש שנתגבר בה ,שהיתה מתגרת בו והיתה מבקשת לרדוף
אותו בכל מאמצי כחה עד ששני פעמים השליכה סם המות בקדרה .ולא )י(אונה לצדיק
 94שמואל מדור ,כותב האגרת.
 95והמוליכו למקומו ברוך יהיה ,ופורץ גדר ישכנו נח״ש דרבינו גרשום.
 96לא מצאתי זכרם בתעודות שבתאיות .יעקב חזן נזכר שוב בשלהי אגרת זאת ובאגרת ח.
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כל און .ועכ״ז עמדה במרדה ומפני זה גרשה .ובהיותו בתוקף אותם הארות ,אמר שרצונו
היה ליקה בת יהודי ותהיה קיהה זאת תועלת גדול ליהודים ויהיה עניינה כמו אסתר
לאהשורוש ושלא להמירה רק שתלבש מלבוש ישמעאל ויהיה הרמז זה מה שנמצא במגיד
הר״י טיטיסק  ,97עתידה שכינתא שתלבש בלבוש ישמעאל.
וכשנשמעו הדברים בצופייא ,התנדב החכם השי כמהר״א מג׳אר נר״ו מרצון עצמו
לתת בתו אליו .וכשבא מצופייא בכלל הקרואים שקרא אמירה משם פסקה הארתו של
אמיר״ה ולא דבר עמו על ענין זה ,עד שבאתי אני לאנדרי /שאז באותו שבוע שבאתי
התחילה הארתו ונגמרו השדוכין .ואחר שהלך החכם הנד פסקה הארתו פעם אחרת.
וכבר נודע לך ענייני אמיר״ה ,שאז נדמה אליו שכל הענינים שעשה בזמן הארתו
כעין חלום ונשכח ממנו סבתם ותוקף עניניהם ,שזהו מכלל הייסורין הקשים של מלך
המשיח וגילוי האור ומניעתו .נמצא במדרש רות של הזוהר שאומר שם ונהר יחרב ויבש
כשאין האור מאיר עליו .ואז נתגלגלו רחמיו על גרושתו והחזירה נגד רצון כל אהוביו.
ואחר שהחזירה הזריח עליו נגה אור גדול ואמר לנו שהיה הכרח חזרתה .עכ״ז עדין היה
ברצונו לקחת את בת החכם מג׳אר נר״ו ,רק שלא יהיו הנשואין מיד .והיה ברצונו
לשלוח אותי ולחכמים אחרים להביאה.
ואח״ב נתגלגל הדבר מחמת ]ש[גזר שיעשו ]מ[ועד ז׳ ימים .ושלח איש א׳ לקושט׳
ונתקוטטו עמו חכמי קושט  . ,גם חרה אפו על היהודים ומנע אותנו ללכת לצופייא .והלך
הוא במקום שהיה המלך ,לומר לו שימסור היהודים בידו לענות אותם כפי ] [204שידענו
בודאי כי נזק גדול יגיע ליהודים מפני זה וה  ,הטוב בעיניו יעשה .ובהדי דכבשי דרחמנא
לית לן  . 98ובטחנו בה׳ שיפתח שער גדול מהמקורות העליונים כדי לנחמנו ולהוציאנו
לאורה.
הנה ביאתי פה קומירג׳ינה היה על פי אמיר״ה ,כי בהיותו בזמן החשך מבקש תנחומים
ואינו מאמין בשום דבר מפני צרת נפשו ,והיה רצונו שאגלה הספר שגנזתי בעזה קודם
צאתי ,שהיה כתוב שם ענייניו והוא הספר המתחיל ואני אברהם ,שכבר הועתקה דף
ראשונה ממנו והוא אצלך .והיה רצון אמירה לראות כתב הספר בעצמו ושאבקש מציאות
להביאו .ואמרתי לו שאלך למקום קרוב כדי שאוכל להתבודד שם ולהתנפל לפני ה  ,אולי
אמצא שום מציאות להביא הספר .ומפני זה באתי פה קומירג׳ינה וגם אמיר״ה הלך למקום
א  ,קרוב לאנדרי׳ יום א׳ שאמר שאין רצונו לישב במקום יהודים בעת הזאת .וגם קודם
צאתי מאנדרי׳ נולדה בת לאמיר״ה אמנם עדין לא ידענו מה יהיה רמז עגין הבת הזאת
והי יאיר אורו עלינו בעגלא ובזמן קריב כדי שישמחו כל יש׳ יחד.
והנה בדעתי היה ללכת לצופייא מפני שבהיות החכם מג׳אר ושאר החכמים שבצופייא
באנדרי  ,הפצירו עמי ללכת עמם .ולהיות שהיו זמני שמחת אמיר״ה לא הלכתי שם .אמנם
 97על המגיד של ר  ,יוסף טאיטאצאק ,עיין מ  ,בניד«ו ,רבי חיים יוסף דוד אזולאי ,חלק ב ,ירושלים
תשי״ט ,עמי רצא.
השווה ברכות י ,א.
98

]רסד[

תעודות

ש ב ת א י ו ת מגנזי רבי שאול א מ א ר י ל י י ו

עתה שאירע דבר זה קשה עלי ללכת שם מפני עגמת נפש ולכן אני עומד כעת פה עד
שאשמע דבר מה מאמיר״ה ואח״ב אראה או אלך לצופייא או למחנך קדוש כדי לעמוד
מעט זמן עד שישקיף וירא ה  ,משמים ויוציאנו לאורה.
והי יקבצנו יחד בשמחה ובטוב לבב וימלא רצונך לטוב ורצון כל שלומי אמוני יש׳
ויזכו ויראו בישועת ה׳ בעגל ובזמן קריב .ואתה שלום וביתך שלוי ובנך משה הי״ו שלוי.
ולמען הי שיהיה זהיר וזריז בעבודת הי ,שבודאי יהיה שכרו גדול ובעת רצה יזכר
לטובה .וכן לבנך בנימין הי״ו שלוי .וכן להגביר כה״ר יעקב חזן נר״ו ש״ר  89לו ולביתז
ולבנו ש״ר .ורב חינא ורב חסדא על נדבת לבו ורצונו הטוב .יהי רצון שיעלה לרצון
לפני מזבח ה׳ וכן לשנייו ה״ר שמעיא מאייו נר״ו ש״ר ולבנו ש״ר .וכן להאחים ה״ר
יצחק ויעקב נר״ו אלבוהיר ש״ר .ולכל דורש שלומינו ש״ר .ומלך ביופיו ובצביונו
ותפארתו תחזינה עיניכם ועינינו בעגל ובזמן קריב אמן
נתן בנימין
100
וממני הצעיר נאמן אהבתו ש מ ו א ל
>מהרננ״א  101מקומורג׳ינה<.
תעודה ח
] [225טופס כתב הנמצא בגנזי הגי המי השר המפורסם כמהר״ר יצחק די מאייו זלה״ה
אשר שולחה למר זקנו ה״ה הרב הגדול כמהר״ר שמעייה די מאייו זלה״ה מאת נתן הנביא
אמת וצדק .וז״ל אות באות.
כרכא דכולא ביה עפייה שפיר ואינביה מזון לכולא ביה .דהבא פריכא דיכא ובר דיכא
החכם השלם סיני ועוקר הרים כמוהר״ר נר״ו .יהי שמו לעולם לפני שמש ינון שמו.
כי אזכרה מקדם פלאיך והגיתי בכל פעוליך ובעלילותיך אשיחה את הדרך הישרה אשר
אתה הולך בה ותשוקתך באמונה הגדולה החזק׳ והישרה אף שלא גליתי לפניך ענייניה
ואיכותיה והיתי מגלה טפח ומכסה טפחי טפחיים .אמנם עתה ליבי היצקתני להודיע לך
פרט אחד מעניניה אשר נעלם ממך בעודני שם לפי צורך השעה .אמנם ידעתי כי אהבתך
גדולה תטה אזנך לאמרי ותעשיה כאפרכסת להבין אמרי בינה .בריש מלין אזן תבחן
למצרף הכסף והמבחן חק ומשפט אשר שמענו ונדעם .והנה; עתה באנו מרת״ה מים מר״י
מים עכורים שנטבע שם אור ישר׳ וקדושו שם לו חק ומשפט עילת כל העילות ושם נסע
ויורהו ה׳ עץ החיים דביה אתמר ואכל וחי לעולם הוא אילנא דחיי דלית תמן לא איסור
ולא טמא לא כשר ולא פסול דלגבי עם הארץ לית ביה גלות לימות המשיח אלא שעבוד
מלכיות דאינון לה טעמי׳ מאילנא דחיי וצרי׳ יהא להון מתני׳ באיסור והי  ,טומאה וטהרה
כנז  ,בפי נשא דקכ״ה ואזניך תשמענה דבר — מאחריך אלף ר״ח חושבן ש״צ במילואו
 99שלמא רבה.
 100שמואל גאנדור ,כותב האגרת.
 101מהרב נתן בנימין אשכנזי .תוספת מאוחרת.
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היא .הוא דעיל בבור מטונף אשפה מטונפת מעורבת מכל מיני טנוף ושרץ ח ר ק י  ,בה
כלבי  ,מתים וחמורי  ,מתי׳ בני עשו ובני ישמעאל דאינון פ׳ ופ ) ,כך הגיה האר״י זלה״ה(
דאינון כלבי  ,מתים הבא אשכחנא אסוות ,לגבי דאתמ  ,ביה ויתן את רשעי  ,קברו בתי
קבורה דא ובגין או״א דאינון בגלות  ,עם ישר  ,קיים ביה קרא לה יטמ  ,כנד בר״מ דכי
תצא דרפ״ב .וכעת הזאת טוב לכלב המת מן האריה החי  102כי מים עכורי  ,הללו כום
התרעלה ישתו רוב ישר  ,אחריו כי זאת היא כמו מנחת שעורים הקרבה בפסח שהיא קודמת
לב  ,הלחם הקרבה בעצרת .ודברי אל יבהלוך הלא הראיתיך חכמה תבין דבר מתוך דבר
עד אשר נזכה להתראות פנים בפני  ,לעת קץ יתלבנו ויתבררו הדברי  ,והרשיעו רשעי׳ איבון
,
ערב רב הרשעי  ,ע״י אחרים בגין דלא ] [276עסקי באלנא דחיי למנדע רזא דמלת
והמשכילים יבינו מסטר  ,דבינה דהוא אילנא דחיי פוק חזי מה דאתמר בתיקוג  ,תקון דק״ב
אילין אינון שית סדרין דאתיהיבת בהון משום לאפרשא בין טוב לרע דעירב לון אדם
ודרין דאתך בתריה ואתמר בדק״א ויהיב לון אחרנין מסטר  ,דעץ הדעת טו״ר ^ דמתמן
אתיהיבת אוריית  ,באסור והתיר.
וז״ל אמיר״ה שכתב לאחיו י״ץ.
שאבי מים אירמאנוש איזוש אמיגוש מונגו קי אלקאנסי אשאביר מויי קלאראמינטי
קי איל בירדאדירו קי ייו סולו לו קונוסקו די טנאטוש דורות אקי איזי מונגו מונגו פור
איל אינבילונטו קי אינטרארה בכל ליבי בד״ין אישלא״ם הוא דת הישמעאלים להתיר
התירה ולאסור איסורה ולהפר תורת משה עד עת קץ קי אנסי אינפורטה לכבוד אלהותו
ולגלוייו .קי אקי אזיירה אינטראר אה טודו אל קי סו אלמה פואיסי מסכמת קון מיגו
דישפואיס די דיסקוברירליס סו אלהות המוכרח )אמ״ה  104מכאן ראיה חותכת שאין
בהכרח גמור וחזק כראי מוצק הלא הוא עילוי אמיתתו לכנוס בדת הישמעאלים כ״א אותם
ויוקר כבודו של עילת ע״כ העילות וסיבת כל הסיבות ששמעו סוד האלהות מפיו דוק  ,ולא
הדה״ד דכתי  ,עת לעשות לה  ,הפרו תורתיך כמאמר לזולתם וזה לסוד הכמס ונפלא כתבו
הישמעאלים תיברת מושה פיגאנביר בטיל בסוד וירא הר״ן ברזא דמ״מ יעו״ש או עפ״י
את העגל וישלך מידיו את הלוחו  ,וישבר אותם ואמ״ל נביאו נאמן ביתו כנודע(
הקב״ה ישר חילך ששברת.
פורקי לה ליי די משה סין איל בירדאדירו נו באלי נאדה נאדה הדה״ד ורבים לישר׳ ללא
אלהי אמת ולא תורה קומו נו טיינין אלהי אמת סו תורה נו איס תורה אבל די״ן אישל״ם
חק חק אמר הב״ה חקה חקקתי גזרה גזרתי אי אתה רשאי להרהר אחריה הדה״ד הם
קנאוני בלא אל ואני אקניהם בלא עם קרן טומאר פור פואיבלו זה עם לא היה זה עם
ישמעאל אי אזירלי כתובה חדשה .והרמב״ם ז״ל קי פואי מסדר לא יחליף האל ולא ימיר
דתו לעולמי  ,לזולתו טעה טעות גמור סיינדו קי נו קונוסייא לאלהי אמת הלא הוא אל
102
103
104

קהלת ט ,ד.
טוב ורע.
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דייו די שבת״י צב״י ומאמר ירמיה גם זרע ישראל ישבתו מהיות גוי לפגי כל הימים אמת
כל הימי׳ לא ישבתו אבל מקצת ימי׳ ישבתו אילוש מאמרי׳ דהז״ל נוסי אבירדא־
דיאן אסטה קי עבדו נאמנו של אלהי אמת סיאה מסכים קץ אילייוש ועת לכל
חפץ ודי בזה .אי איל דייא פרימירו קי התחילו ידי לעשות אמת ומשפט פואי יום א׳ לפגי
יום פדיון בני בכורי ישמעאל גדול יהיה ויחיה בסדר ואים כי לא יהיה לו גואל והשיגה
ידו ומצא כ״ג ] [227הלא שנרמז לאיוב איש מכאובות וידוע חולי וגם אני אודך כי תושיע
לך ימינך .אי נו פינסיש׳ מים אירמאנוש קי איסטו לו איזי בכח הארה פארה קי בוש
איספאנטיש אי דיגאש אויי או מנייאנה סי לי אירה לה הארה אי סי אריפיגטירה דילוקי
דישו איסי אנגוסטייארה מונגו גו איש אנסי סינו קי לו איזי מעצמי איס בכח גדול וביד
חזקה של האמת והאמונה אשר כל הרוחו׳ שבעולם וכל החכמי׳ שבעולם וכל הנביאי׳
שבעולם לא יוכלו לזוז אותי ממקומי בם׳ בקנאו את קנאתי בתוכם לכן אמור הנני נות׳ לו
והמצורמן עכ״ל.
את בריתי שלום .נאם בעל האמת והאמונה הטורבו
תרגום חלק ה ל א ד י נ ו
דעו אחי בני ידידי ,שהשגתי הרבה להכיר ברור מאד שהאמיתי שרק אני מכיר אותו זה
כמה דורות ושעשיתי הרבה הרבה בעבורו ,רצה שאכנס בכל לבי בדי״ן אישלא״ם הוא דת
הישמעאלים להתיר התירה ולאסור איסורה ולהפר תורת משה עד עת קץ ,כי כך חשוב
לכבוד אלהותו ולגלויו שאכניס פה את כל מי שנפשו היתד! מסכמת אתי אחרי שאגלה
להם אלהותו המוכרח בהכרח גמור וחזק כראי מוצק ,הלא הוא עילוי אמיתתו ויוקר כבודו
של עילת ע״כ העילות וסיבת כל הסיבות .הדה״ד עת לעשות לה׳ הפרו תורתך ,כמאמר
הישמעאלים תורת משה הנביא בטלה בסוד וירא את העגל וישלך מידיו את הלוחו׳ וישבר
אותם ואמ״ל הקב״ה ישר חילך ששברת .יען כי תורת משה בלי האמיתי לא שווה כלום
)כלום( הדה״ד ]ימים[ רבים לישר׳ ללא אלהי אמת  106ולא תורה מכיון שאין להם אלהי
אמת תורתו אינה תורה ,אבל די״ן אישלא״ם חק חק .אמר הב״ה חקה חקקתי גזרה גזרתי
הדה״ר הם קנאוני בלא אל ואני אקניהם ]![ בלא עם,
אי אתה רשאי להרהר אחריה
לקחת לעם זה עם לא היה זה עם ישמעאל ולעשות לו כתובה חדשה .והרמב״ם ז״ל שהיה
מסדר לא יחליף האל ולא ימיר דתו לעולמי לזולתו טעה טעות גמור הואיל ולא הכיר
לאלהי אמת הלא הוא אלהי שבת״י צב״י ומאמר ירמיה גם זרע ישראל ישבתו מהיות גוי
לפני כל הימים  108אמת כל הימי׳ לא ישבתו אבל מקצת ימי׳ ישבתו .והמאמרים דחז״ל
לא מתאמתים עד שעבדו נאמנו של אלהי אמת יהיה מסכים אתם ועת לכל חפץ ודי בזה.
והיום הראשון שהתחילו ידי לעשות אמת ומשפט היה יום א׳ לפני יום פדיון בני
בכורי ישמעאל גדול יהיה ויחיה בסדר ואים כי לא יהיה לו גואל והשיגה ידו ומצא
105
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108

בכתב־היד כתוב הטורבה ,ובגיליון תוקן ״ם״א ]ספר אחר[ הטורכו״.
דברים הימיפ־ב טו ,ג.
במדבר רבה יט.
ירמיהו לא ,לו.
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כ״ג ^  1הלא שנרמז לאיוב איש מכאובות וידוע חולי וגם אני אודך כי תושיע לך ימינך.
ואל תחשבו אחי שאת זה עשיתי בכח הארה כדי שתפחדו ותגידו היום או מחר תסלק
ממנו ההארה ויתחרט על מה שאמר ויצטער מאוד ,זה לא ככה אלא שעשיתי אותו מעצמי
זה בכח גדול וביד חזקה של האמת והאמונה אשר כל הרוהו׳ שבעולם וכל החכמי׳ שבעולם
וכל הנביאי׳ שבעולם לא יוכלו לזוז אותי ממקומי .בם׳ בקנאו את קנאתי בתוכם לכן אמור
הנני נות׳ לו את בריתי שלום  .110נאם בעל האמת והאמונה הטורבו והמצורמן  111עכ״ל.
ועל הדברי׳ הללו כתבתי בכתב ארוך ששלחתי למהר״ש פרימו שהעתקתי אותה הנה
זאת חקרנוה כן היא שמענה ואתה דע לך וכעת המוביל נחוץ איני יכול להאריך קוד! לאל
שבקרוב אאריך בתוכן הדברים ת ״ל .112
כבר נמצאתי עם אמיר״ה ונשתעשענו עמו ואני מצפה לישועת ה׳ שיאיר עליו אורו
הגדול לעוזרו ע ״ ד ^  1כבוד שמו לגלות כבוד אלהותו בקבוץ עם נבחר בעהי״ת יהיה סבה
לעשות רושם גדול בעולמו׳ העליוני׳ ולהיות כי דברו עלי לפניו כתב לי בזה הנוסח
בסדר אלה תולדות נ״ח נ״ח שנת הת״ל:
עבדי נתן עקב היתה רוח אחרת עמך ולא מלאת אחרי ועל ידך נתחללתי ביותר מיד
שאתה רואה כתבי זה שים לדרך פעמיך ובא לפני אחי ורעי איש אמונות הח׳ הנע׳ ירא
אלהים וסר מרע כבוד ר׳ שמואל גאנדור הי״ו ואושר בארץ אושר נפשיי ואושר גופניי
תביאנו עמך לשמוע אלהותו המופלא של הב״ה בור׳ עולם ה׳ אל אמת מפי במעגלי צדק
כראוי לפי כבודו המרומ׳ ומשיניך אשליך טרף התאנה הפגה שמעלת בחרמי הגדול
והנור׳ וגנבת ואכלת והאכלת אחרי׳ עמך ונתנאית בפניהם בטלית של בלויי סחבות והרעות
לנפשך ופגמת לנפשי אוי מי יחיה משומו אל מבלעדי .נאם הגבר הוקם על משיח אלהי
יעקב ש ב ת ״ י צ ב ״ י עכ״ל.
ובלשון זה אמר בקרובי אקדש וע״פ כל העם אכבד  .114הפוך בה והפוך בה בס׳ התיקוני׳
וממוצא דבר תבין ותשכיל דכל אינון דאית להון נשמתין מסטר׳ דבריאה לית פקודי׳
פקודין דעשה בנפש פקודי׳ ל״ת ברוח ובעולם הברי׳ לית תמן פקודי׳ אלא ברזא וכ״ש
מאן דאקרי בן לקב״ה מסטר׳ דאצילות וכבר ידעת כי כל הנפשות דעקבות משיח הם
בסוד נשמה בר מן כמה פקודי׳ דאינון תליא ברזא ולא משתניין בגוונ׳ דעריות ועל רזא
דא אתמר ויניחהו בג״ע לעובדה ולשמרה לעבודה בפקודי׳ דעשה ולשמרה בפקודי׳ דל״ת
עי׳ דצ״א ודצ״ג וד״ק ובסב׳ דמשפטים דקי״ד בין תבין אשר לפניך וידעת את אשר
תשיב וסוד אח״ר אל תגל .והתבונן במה שמסר האר״י ז״ל כי השותה יין נסך מתגלג׳
בגוי והדבר ק׳ וכי לתקן עבירה אחת יעשה כמה עבירות דוק ותשכח במה שאמ׳ בזוהר
 109כדי גאולתו.
 110פרשת פנחס.
 111התורכי והמוסלמי.
 112תהלות לאל.
 113על דבר.
 114ויקרא י ,ג.
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כי דור המבול ודור הפלגה נתלבנו ונצרפו במצרי  ,אעפ״י שהיו עובדי ע״ז .את כל אלה
תמצא ידך לאמת את הענין הגדול הזה ואל תהרהר אחריו כי הוא מוצא ומובא גדול
וגשר לגלות אור התורה הקדושה ולגלות סודותיה ורמזיה בעגלא ובזמן קריב .חזקו ויאמץ
לבבכם אתה וכל אוהבינו באמוג׳ הקדושה הזאת תזכו לחזות בנועם ה  ,ולהיות מדרא
דמ״מ  115רברב ]![ לך מאדון השלום .ולאהובי משה י״ץ וכן לבנך בנימין ולנות בתיך
ולחורגך וכן לאוהבינו ס״י יעקב חזן ולבנו ולכל ב״ב ולחתנו ולהח  ,הנע  ,כמה״ר מנחם
רוסו ולאחיו וכן לה״ר יעקב בנבנשת ובניו ולהישיש ה״ר שמעייא די מאייו ובניו ולהי׳ר
יצחק אבואיל ולקרוביו ה״ר יצחק ויעקב ולכל דורשי שלומי ה  ,עליהם יחיו .ומלך ביופיו
תחזנה עיננו בעגלא ובזמן קריב דברי הקטן ב נ י מ ן נ ת ן .
מה שע״ג  116הכתב :קבל נברשתא דדהבא פריכא ריכא ובר ריכא החכם השלם הדיץ
המצויין סו״ה ׳י* 1כמהר״ר שמעייא די מאייו נר״ו מאינדרינופ  ,לקשטורייא
א מ ר המעתי  ,ע״י ממפלאות תמי  ,דעות אשר הופיע ה  ,מרוח ק׳ על עם חכם ונבון
אשר מכללם הוא הקדוש הראב״ד ז״ל אשר גלה סודו מופלא הפלא ופלא על
סוד כוכב שבת״י יעויין בביאורו לס  ,יצירה בפסק  ,המתחלת כיצד המליך אות
ב  ,בחיים וכר עד וז״ס משיח ה׳ ע״כ .ותראה באמת כי רוח ה  ,דבר בו ומלתו
על לשונו .וכמאמ  ,החוזה צדק ואמת כי לא יעשה האלדי  ,דבר כ״א גלה סודו
אל עבדיו הנביאים .וכתי  ,סוד ה  ,ליריאיו וגו  ,והבן.

תעודה ט
] [149זה הכתב ששלח מרנ״ן מעיר איפסולה לצר״י קושטאנטי׳
ראה ראיתי את כל המל]ע[יגים עלי על דברת אנשים רקים אשר באו אלי ואמרו כי היו
שלוחים מגברי קושטנטינה וק״ק אינדרני נופלה — ופערו פיהם לבלי חוק אם אנשי ק״ק
איפסולה .ובאו לי מגידי אמת ואמרו כי אנחנו מפחדים פן יערע לנו תקלה על ידי מעכ״ת.
אמרתי לשמוע דברי הבל וריק אשר דברו האנשים האלה בנפשותם לענות קסיל כאולתו
לפי סברתם אשר חושבים ולפי דעתם ,אמרתי להם שלוחכם באו אלי והם לא הביאו כתב
משליחותם גם אמרתי שלא לכתוב אל הנדון אשר אני ושלומי אמוני ישראל מבקשים.
אך איש עתי אשלח בשערי אשר אני צריך למען דעת צדקות ה  ,וגם אם יכתוב לי
כתב אשלח לא ]![ תשובתי .גם אמרתי שלא ל]א[0וף אנשים זרים בגויים אשר סביבותינו
א)י(ך אנשים צדיקים והיו עמי במחיצתי .וגם אמרתי להתרחק מינדרני י״ב ימים לא לפי
דבריהם א)י(ך לענין התיקון הצריך .גם אמרתי אין הכרוז תלוי בקול אשר נשמע באזני
 115דמלכא משיחא.
 116שעל גבי.
 117סיני ועוקר הרים.
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אלא מה שראו עיני המרכבה בכל הפרטים אשר ראה יחזקאל הנביא .ושמעתי את הקול
מדבר באזני זה הלשון :כה אמר ה  ,הנה מושיעכם בא שבתי צבי שמו הנה כגבור יבא
כאיש מלחמה יריע אף יצריח על אויביו יתגבר.
ואנשים כאלה לא ראו אור ולא ידעו אפילו חותם שכתבתי שם ולא מבני ישראל המה
כי פושעים בנפשותם מערב רב המה ובפרט הארור ד ו ד פ ו ג י הוא מ]י[ן ואפקורום
ובו מלובש טומאת השפן ו מ ש ו ל ם טומאת הארנבת והחגב א ש ר לו  118טומאת החזיר,
שלשה אלה בני נח אשר באו לחקור אמונת אמ״מ  1 1 9יר״ה בדברי שאו ודבר כזב ונותנים
חיתתם בארץ ,אוי להם לדור שאנשים כאלו שלוחהם ואוי לספינה שאגשים כאלה קברניטם.
וכפי חסרון דעתם לא ידעו דבר שחמרא  120עיניהם מהשביל לבותם ,כי כתב ידי וקבלת
שבועתי עם היות שאין בה ממש בשבועה כי נשבעם ] [150לחרפים ולמוכה״י ולפחד
אנשי העיר כתבתי והיהתי כפי דעתי .וגם אם היו שואלים על פי דעתי לא הייתי מנבל על
שום דבר ולא הייתי עושה חשבון מהם ולא ממשלתם כי אם מפני התקון שאני צריך
להתרחק .לכן כל איש מאמין יחזיר  121באמונתו ,כי כל המחזיק באמונתו הוא פרי אילנו
של מלך המשיח ובהתגלות מלכותו עלינו מהרה תתעלה נשמתו מאד מאד ותגלה לו רזי
תורה .וכל המבזים ומחרפים את מלך המשיח הם מערב רב .וכל השותקים ואינם מדברים
דברי חרופים אינם מבני דרא דעקבות משיחא אשר עתדין לעלות לעיליו דוד המשיח אך
תהיה חכמתם כיפי דורם פי המדברת
נתן

בנימין

תעודה י
כתב ששלח בוצאינה קדשא הרב נתן להחכם השלם שמואל פרימו הנבי״א
קדושים נאמן  1 2 3אחי וראש החכם השלם כמה״ר נר״ו.
] [153ויהודה עוד רד עם אל ואם
אחד״ש .מכאן מודעא רבא ויקירא לכל שלומי אמוני ישראל העומדים ומצפים ומחלי
עת הגלות נגלות אור השמש ה״י שי״ן מ״ם שי״ן העליון אשר כסו ענני הודו ,אחת
נשבעתי בקדש וגדלות ורוממות עלת כל העלות אשר מאורו הגדול האציל כח כת״ר
עליון שעולה כמנין שבת הגדול והקדוש ,כי בלתו אין גואל לישראל ולא מפני שלבש
הצניף הטהור נתחללה קדושתו ואי מלתא מכבשי דרחמנא היא ה בכלל הדברים הנוראים
אשר עשה לפניך אשר נודע קצת שער להם כאשר גלוי וצפוי לפניו .הה העניין בודאי
נתגלה לרשב״י שאמר בס׳ התקונים בסוף תקון ם׳ טב מלגאו ולבוש ביש דא איהו עני
 118הוא אשר ב״ר אברהם אשכנזי .עי׳ מעשה ביתיהדין באיפסולה.
 119אדונינו מלכינו משיחנו.
 120אולי צ״ל :שטחו.
 121צ״ל יחזיק.
 122צ״ל ועם.
 123הושע יב ,א.
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ורוכב על חמור אשר עונותינו הטו אלה כמו שאמרו רז״ל זכו עם ענני שמיא לא זכו
אני  124ורוכב על חמור .ואין לשון עני אלא למי שהוא עני מן התורה ומן המצוות מסבת
המלבוש אשר הוא כעת רע בעיני אדם ,הוא הצניף הט]ה[ור האמור שאין לפרש על הגופא
דיליה כי לצדיקים גוף שלם אינו נקרא מלבוש אלא תורה ומצוות כמו שמפרש ברעייא
מאימנא בפקו]ד[א דאחר רבים להטות .ואין ספק שלשון זה מורה כל בעל שכל על עניינו
וטעם הרבי וחתום עד שיזרח השמש לעיני הכל ואשרי המחכה ומצפה מיום ליום ומשעה
לשעה כי בא יבא ולא ] [154יאחר .ואני עני ואביון נבזה שפל הולך דל ומטולטל ממקום
למקום לעשות תקון כללי ופרטי עד ישקיף וירא ה׳ משמים ,שכבר ידעת שזה היה
בדעתי לעשתו כאשר נסענו .מעתה קנצי למילין אשים אל תראו ואל תחפזו עמדו וחזקו
באמונתכם אל ירך לבבכם משיחת דקלים ולא מחרבות ספתותיהם המציחום  ^ 5דברים
ומחללים קדושת שבת קודש כי בודאי אין אשם על העומדים בספק אין ולא ורפייא בידיהו
אלא על המדברים תועה ומתריאין כנגד אור הקדוש הזה .ודאי האי סטרא גרמא לתו לא
כאלה חלק יעקב דרא עקבות משיחא אשר עליהם יושפל כ״ח חכמה העליונה ויתעלו
נשמותיהם עד אין קץ ותכלית ואל אלוה ממעל ימהר יחיש מעשהו בעגלא ובזמן קריב אמן.
נתן

בנימין
ז״ל

ת ע ו ד ה יא
של הרב ש מ ו א ל פ ר י מ ו
] [157מה אני לבא בקהל קדושים עליונים למעלה אשר חמתם שתה רוח הפושעים
והמורדים במלך ,שהעולם כולו יאמרו לפניו קדוש ומלאכי השרת שואלים ודרושים איה
מקום כבודו נשמת יחדתו ונעלמה מעיני כל חי לו דומיה תהלה .כי מי שלח ידו במשיח
ה  ,במכתב לאמר אחד מאלף אלפי אלפים ורבבות קודש אור לבושו .ואם אמרתי אחשה
ושמרה לפי מחסום היה בלבי כאש בוערת אז אמרתי הנה באתי במגלת ספר מכח כחו
של הנביא הנאמן בכל דבריו ומגיד לאדם מה שיחו והוא מגלה עמקתא ומסתרתא וידע
כל אשר בשם ישראל יכונה ,כי נאמן נתן לנביא אמת והצדק חד עמו לא נפל דבר מדברו
הטוב ארצה וכל זה נסיתי וגם ראיתי בחוש השכל מסכים עם חוש הראות ושאר החושים
ואת נפלאותיו אשר עשה.
ועתה כשמעי כי קמו אנשים בני בליעל במחנה העודים ויחפו דברים אשר לא כן על
משיח אלהי יעקב ש״ץ יהו״מ  . 126ומי האיש הירא את דבר ה׳ והיה כשמעו יחם לבבו
לרדוף אותם עד חרמה .ועתה הנני בא בכח הנביא הנאמן ומנוסה אשר כל איש אשר נשא
לבו אותו מעם ה׳ אלהינו ומעם משיחו יר״ה ודבר דבר בעקימת שפתיים יכרת ה׳ כל
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צ״ל עני.
שפתותיהם ,המציאו)?(.
ירום הודו ומלכותו.

]רעא[

אברהם

אמארילייו

שפתי חלקות ויעשן אף ה׳ וקנאתו באיש ההוא ומחה את שמו מתחת שמי ה׳ ולא יהיה
לו עד ועשה דמיו בו מן העולם ועד העולם .ושומע למשיח אלקי ישראל יר״ה ישכן בטח
בדד ומלך ביופיו תחזינה ענינו .ואם יכנע לבב הערל האומרים אין לנו חלק בדוד ובבן
ישי ושבו אל ה׳ בכל לבבם ונפשם ארפה להם ,כי ימין משיח צדקנו רוממה ופשוטה לקבל
שבים מלך רחמן מלא רחמים וזכה לחזות בנועם אדונינו המלך ומבית האסורים יצא
למלוך בקרוב על כל הארץ והיה אחד ושמו אחד נאום הצעיר
ש מ ו א ל פר י מ ו

תעודה י ב
] [199באלבאסן ראש חדשים
הן גביר כביר דגמר וסביר דחיל רבנן ומוקיר ואת הע״ם העביר נשא ורם על כל
תהלה החכם הנעלה כמה״ר יצחק אלבאלג נר״ו יאיר לעולם ככבים בהלם כי״ר.
אחדש״ו כמשפט לאוהבי שם תהלתו .עתה באתי להודיע ולהביע כי הטב חרה לי מאד
נר״ו ,כי חפץ הייתי
מאשר שמעתי כי נסע ממעון קדשו הרב המופלא בוצינא קדישא
להיותו קרוב אלינו בעת ובעונה הזאת .יען כי יודע למע״ת כי הלך הלכתי עד אישקופיאה
יע״א ושם נתעכבתי ימים במספר כי לא הייתי בגדר הבריאות .ואודה ה׳ מאד כי אנף בי
כי הי  ,עכבתי לטובה ,הגיע אלי ע״י רץ מכתב אלקים חיים ומלך עולם הוא אמיר״ה
וכלל דבריו כי אבא אל היכל קדשו אשר או״ר לו בציו״ן .כי מאת ה׳ היתה זאת לבא ביאה
שניה .יהי רצון נזכה להקביל פניו בשמחה גדולה ובאורו ואמיתו כי״ר .ולולא התמה]מה[תי
שם ימים עשור במספר הייתי מרויח כל יגיעה וטורח הדרך .וראוי הייתי לדבר הזה בביאה
ראשונה לולא כי גרם החטא והולכתי עמי את הנבון ה״ר אברהם גאון נר״ו אשר הוא
היה בעוכרי על לא דבר .ה  ,ימחול ויסלח לו.
וחפץ הייתי לשלוח למע״ת טופס הכתב הבא אלי מאת אמיר״ה לולא כי הזמן קצר,
ובטחתי בחסד עליון אם חפץ בנו ה׳ והביאנו אל היכלא דמלכא משיחא יר״ה ואם נצטרך
לחוג את חג המצות בבית הגדול של מע״ת שם נשמחה בו ושם עיניו יראו את גוף הכתב
הנד עם עוד רבות בשורות טובות כי״ר .לכן במה אקדם פני מעכ״ת כי אם ברוחי ופי
המדבר אל ה  ,אקרא אל השמים מעל ישלח אל מע״ת ברכות שמים ממעל בבני חיי ומזוני
ויהי אלקיו עמו ויעל כאשר תאוה נפשו תבנית)?( אשר בשמים ממעל ונפש
נאמן באהבתו ודורש שלומו .נאם
הצעיר ש מ ו א ל פ ר י מ ו
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נתן העזתי.

]רעב[

אברהם

אמארילייו

והנני נוסע ביום הב׳ למלך !28אלקום ושני נערי אתי .אם נחזור דרך מחנה תהלתך
יחד נשמחה ונגילה באהבתך ,ושלום הבן יקיר ילד שעשועים הוא אברהם הי״ו ,ויגדלהו
לעבודתו .וכן ידרוש בשלומי׳ להאדון כהה״ר אברהם ישראל נר״ו ויהיה לו בס״ט הבן
הנולד לו כי״ר .וכל דורש בשלומ׳ ש״ר.
על גבי הכתב:
מול פני פניני רצון שוכני סנה הגביר נשא ורם החכם הנעלה לתהלה כמה״ר יצחק
אלבאלג נר״ו.
מאלבאסן
בבילוגראדו
ופגי״ן
והלב״י
יע״א

 128אל שבתי צבי.

]רעד[

ישעיהו

עוברים

זנה

ו ש ב י ם ב ב י ת ו של ר ב י א ב ר ה ם ר ו ו י ג ו •
)בשנות תיל״ט—תנ״ט(

ציון לד״ר יעקב מאן — לשנת העשרים לפטירתו

לפני חצי יובל שנים פתח יעקב מאן את מגילת ר  ,אברהם רוויגו והוגו בפרשת ״התיישבות
המקובל ר׳ אברהם רוויגו וחבורתו בירושלים בשנת התס״ב ליצירה״ )ציון ,ספר ששי,
תרצ״ד ,עמי נט—פד( .מאותו הזמן לא חדלו חכמים וחובבים למשמש במגילה ולגוללה
לפנים ולאחור .ארבע שנים אחר פירסומו של סיפור המסע ,בא גרשם שלום וגלל את
המגילה לאחור ,ופרש לפניו סיפור ״חלומותיו של רבי מרדכי אשכנזי ,תלמידו של ר׳
אברהם תויגו״)הרצי שוקן ,תרצ״ח( .מתוך החלומות הצליח שלום לשרטט ולהעביר לפנינו
תמונה מעניינת של תויגו וחוגו בשנות תנ״ו—תנ״ח ,שנות ההכנה לנסיעה ,והשלים על־ידי
כך את פרשת ה״התיישבות״.
לא עברו חמש שנים מגילוי ה״חלומות״ וכותב הטורים גלל את מגילת תויגו כמעט
לראשיתה ,וחשף פרשה קטנה מקצה היריעה הראשונה ,והיא אגרת רוויגו לנביא השבתאי
נתן העזתי בעצם ימי המשבר של השבתאות ,בשנת תל״ה בערך )״לתולדות השבתאות
באיטליה״ ,ספר היובל לכבוד אלכסנדר מארכס ,ניורק תש״ג ,עמ  .(103—89 ,והנה עתה
בא ישעיה תשבי וגלל את היריעה הזאת לכל אורכה ורוחבה בפירסום ״אגרות רבי מאיר
רופא לרבי אברהם תויגו משנות תל״ה—ת״מ״ )ספר היובל לשנאור זלמן שזר ,ירושלים
תש״כ ,עמי עג—קל( .בין פרשת האגרות )תל״ה—ת״מ( ופרשת ה״חלומות״ וה״התיישבות״
)תנ״ו—תס״ב( נשאר עדיין חלל רחב ,והיא היריעה האמצעית שבמגילת אברהם תויגו
וחוגו שטרם נגללה.
בפנקס תויגו שבידינו ישנה רשימה של ״עוברים ושבים״ שסרו לביתו .חופה היא
השנים תל״ט—תנ״ד; תנ״ח—תנ״ט .הדילוג של השנים תנ״ה—תנ״ז יש לבאר בכך שבאותו
הזמן ר׳ מרדכי אשכנזי ,באמצעות ה״מגיד״ ,היה השולט בעולמו של תויגו ,ולד׳ מרדכי
אשכנזי היו פנקסים שונים שבהם הוא עצמו או רוויגו רשם כל מיני רשימות ,ורשימות
״עוברים ושבים״ בכלל ,מלבד ״חלומותיו״ ודברי ה״מגיד״ .וראה ,כל שלוש הרשימות
משנת תנ״ח שברשימתנו נמצאות גם בפנקס ״חלומותיו״ של ר׳ מרדכי וביתר פירוט.
רשימתנו מופיעה כאילו באה למלאות באופן ארעי את החלל שבין ה״אגרות״ וה״חלומות״,
היינו בין ת״מ ותנ״ה .טיבן של רשימות ממין זה הוא בכך ,שאין הן מבטיחות קציר היסטורי
רב כמות? מושיטות הן שלד יבש של שמות וזמנים ,והזמנים לא תמיד מדוייקים .ובכל
זאת מובטחני שהחכמים המעוניינים בחקירת הוגו השבתאי של תויגו יאספו ברצון את
ספיחי תעודות אלה .אף חובבי שלוחי ארץ־ישראל ימצאו מקום להתגדר ברשימתנו.
מאגרותיו לנתן ולר׳ מאיר רופא אנו לומדים כי רגש הבדידות באמונתו תקף את תויגו,
ונפשו כלתה ״לשמוע מפי מגידי אמת עוברים ושבים בארץ הלזו ויחנו בביתי ויספרו לי״
על נתן וש״צ ,ומשתעשע הוא ״כשעובר בכאן שום א ,ויספר לו מאלו הענינים״ .ולא פחות
]רעז[

ישעיהו

זנה

מזה גדול אצלו יצר ה״דיבור והגילוי״ ,ואינו מחמיץ שום הזדמנות ״לדבר על זאת האמונה״
ו״לגלות העניין״ .תויגו הושיט לנו בזה את המפתח לרמזי הרשימה .כי לא תמיד יכולים
אנו לעמוד בהשקפה ראשונה על טיבם של ה״עוברים״ הנרשמים .הרמז השכיח הוא ״וגיליתי
לו הענין׳ /ולפעמים הרמז כמעט בלתי ניכר ,והוא ״וישב בביתי כמה ימים״ )=״ויחנו
בביתי״( וכדומה .רמז יותר מובהק הוא ״ודבר עמנו״ ,סימן הוא שה״עובר״ הוא לא סתם
מאמין ,כי אם הוא גם מן ה״ותיקים״ ,מפיצי האמונה ,וכנראה גם לוקחים חלק אקטיבי
בויכוח הפנימי שבין האגפים השונים שבמחנה השבתאי .רק במקרה אחד יוצא מן הכלל
)סעיף לד( נמצאים השם ״מאמין״ ו״ענין האלקות״ מפורשים יוצאים מעטו של רוויגו
ברשימה .יצר ה״גילויים״ של תויגו פוגם לא במעט את ערכה התעודתי של הרשימה .כי
רגלים לדבר שלפעמים נבצר מרוויגו להתגבר על יצרו ,ונכשל ״באנשים הרחוקים מן
האמונה״ ו״גילה להם את הענין״ .ובאמת אנו מוצאים את ה״מגיד״ של ר׳ מרדכי אשכנזי
גוער בו ״שלכל בר נש הוא מגלה דברים״ שאינם מאמינים ״וצוחקים לו״ .ולא מן הנמנע
הוא ששלוחים־עוברים אשר ידעו את תמימות לבו של תויגו וחולשתו ל״גילויים״ ,הראו
פנים של ״אמונה״ כדי לרכוש את לבו ולקבל ממנו מנה יפה .לפיכך כל אלה שהם ״פנים
חדשות״ בשבתאות ברשימה צריכים בדיקה יתירה וסמך ממקום אחר ,קודם שנטבע עליהם
חותם שבתאי ודאי.
א] .דף ג ,א[ בחדש תשרי תל״ט לפ״ק עבר מכאן החכם השלם כמוהר״ר יעקב אבוקא]יה[
בשליחות ירושלים וקבל תקונו וכו  ,והוא יושב בירושלים.
פנים חדשות בשליחות אירופה .עקבות שליחותו של אבוקאיה הידועים מוליכים לצפון
אפריקה בשנת תנ״א )יערי ,שלוחי ארץ ישראל ,עמ  .(309—308 ,״יצחק״ נמחק בהעברת
קו ,ומלמעלה תוקן השם ״יעקב״ .״וכו״ — ״והלך לשלום״ כמו שהוא הפיזמון החוזר ברוב
הרשימות הבאות אחר־כך .סימן לדבר שרשימתנו היא המשך לרשימה דומה משנים שעברו
ושכבר השתמש תויגו בפיזמון זה .רשימתנו לא נכתבה בשעת מעשה ,כי אם לאחר זמן רב
כשהשליח הספיק לשוב לירושלים )עיין גם סי  ,ד( .ואני משער שחלק גדול ,אם לא כולה,
הוא העתק מיומן כולל שבו שירטט תויגו כל מיני רשימות בשעת מעשה.
ב .בחדש אייר תל״ט לפ״ק ]עבר[ מכאן החכם השלם כמוהר״ר דניאל פינטי שיושב
בחלף ודבר עמנו וגיליתי לו מענין הנודע.
דניאל פינטו  1היה מנביאי ש״צ הראשונים בחלב )עניני ש״צ ,זלב״י ,עמי ,(50—49
ואחד מן הנביאים המעטים שליוו אותו בעוברו מאיזמיר לקושטא )שלום ,שבתי צבי ,עמ׳
 ,352הע׳  .(4מטרת סיבובו סתומה .כנראה אינו מן העוברים לקבץ כסף ,כי חסר בסוף
הרשימה הפיזמון הרגיל ״וקבל וכו׳ ״ .מסתבר שנשאר נאמן לשבתאות גם לאחר מותו של
1

בנו של ר  ,יאשיהו פינטו רבה של דמשק .התיישב בחלב והיה אחד מחכמיה .חי׳ ״לחם חמודות״,
דרושים ,שנשאר בכתב־יד .נפטר בחלב בשבעה־עשר באב תמ״א .עיין :מ  ,בניהו ,ידיעות על הדפסת
ספרים והפצתם באיטליה .סיני ,כרך לד ,תשי״ד ,עמי קסד ,קסח.

]רעח[

עוברים

ו ש ב י ם ב ב י ת ו של ר ב י א ב ר ה ם ד ו די גו

ש״צ .הרמיזה ״ודבר עמנו״ ,יש בה אולי כדי ללמד שהדיבור והתעמולה היתה אומנתו.
הוא נדד ממקום למקום לעשות נפשות לשבתאות ,ובעיקר להפיח רוח חיים בשבתאים
נואשים ונדהמים שברחו מן המחנה לאחר מותו של ש״צ ,בשנת תל״ז.
ג .בחדש כסלו ת״מ לפ״ק עבר מכאן החכם השלם כמוהר״ר אברהם קריגאל מירושלים
וקבל תיקונו כנ״ל וכו . ,
עקבות שליחותו הידועים מוליכים לאמשטרדם ולקארפנטראץ בלי הגבלת זמן פעולתו
)יערי ,שא״י ,עמי  .(293ברם ,ר׳ משה חאגיז כותב ״כי זמן רב היה מופנה בינו ]בין ר׳
חזקיהו די סילוה[ ובין ח״ר אברהם קאריגאל נ״ע כשחזר משליחות״ פראנקיה )״שפת אמת״,
אמשטרדם תס״ז ,דף כא ,א( ובעל ״פרי חדש״ יצא בשנת תמ״ח .ואכן ,אנו מוצאים אותו
בתחילת שנת ת״מ באיטליה ,ומסתבר שזמן סיבובו בקארפנטראץ ואמשטרדם היה בין סוף
שנת ת״מ ותחילת שנת תמ״א .ראוי לציין שקשרי משפחה נקשרו לאחר מכן בין קאריגאל
ורוויגו .בנו השד״ר ר׳ חיים משה קאריגאל נשא ,כנראה בירושלים ,את בתו של ר׳ אברהם
תויגו .2
שעבר מכאן החכם השלם כמוהר״ר דוד כהן תושב ירושלים.

ד .מזמן הרבה שעבר
שמעתי שמת.
,
משמעותו של ״זמן הרבה״ סתומה .ידוע ר דוד הכהן בעל ״דעת קדושים״ )ליוורנו
תקס״ט( ,שיצא בשליחות ירושלים והיה בתורכיה בשנות תל״ו—ת״מ )בניהו ,פיוטים
ותעודות וכר ,ספר היובל לשזר ,עמי ר ,הע׳  .(30אם נזהה את ר׳ דוד הכהן שברשימתנו
עם השליח הנד ,הרי ״זמן הרבה״ יהיה לכל הפחות חמש שנים ,כי לא היה יכול להיות
באיטליה לפני שנת תל״ה .אבל הזהות היא מפוקפקת ,כי לפי יערי )שא״י (300 ,השליח
הנד היה בשנת ת״ס בחיים .ואפשר שהוא ר׳ דוד הכהן שהיה בשליחות חברון בכורדיסתאן,
כנראה בשנת תל״ד)ספר היובל לשזר ,שם(.
ה .עבר מכאן כנ״ל* החכם השלם כמוהר״ר חייא דיין.תושב ירושלים.
כנ״ל —.כלומר ״מזמן הרבה״ ,והסעיף סתום כהקודם .ר  ,חייא דיין יצא בשליחות לא
פחות משבע פעמים ,שלוש פעמים בשליחות חברון וארבע פעמים בשליחות ירושלים
)יערי ,שא״י .(460 ,301 ,באיטליה סיבב רק פעם אחת בשליחות חברון ,והיה בשנת תל״ג
במחיצתם של הרמ״ז ותלמידיו  .3זה יהיה מתאים פחות או יותר לנסיון של קביעת ״זמן
הרבה״ בסעיף הקודם .אולם גם כאן מקומות סיבובו של ר  ,חייא דיין והשנים המסומנות
לכל אחד מהם רחוקים מוודאות ,ומידי השערה לא יצאו.
ו .עבר מכאן החכם השלם כמוהר״ר ישראל יעקב בן סעדיה וקבל תיקונו וכו׳ והוא
מקוסטאנטינה שהיה כ״כ בקי בחכמת אר״י.
2
3

עיין בלוח היחס של משפחת קאריגאל :מ׳ בניהו ,רבי חיים יוסף דוד אזולאי ,ירושלים תשי״ט ,חלק א,
עמי רפב.
אגדות ר׳ שמואל אבוהב וכר .ירושלים ,כרך ב/ה ,תשט״ו ,עמי קנז—קנח.

]רעט[

ישעיהו

זנה

כיוון שחסרים ה״הדש״ והשנה ,אני משער שיכולים להוסיף ״כנ״ל״ ,היינו ״מזמן הרבה״.
המקובל הזה בלתי ידוע לי ממקום אחר .השם סעדיה לא היה מצוי בקושטא ויש לדון אם
לא היה מקוסטנטין באלג׳יריה .מטרת סיבובו סתומה ,ואולי היה ממפיציה של קבלת האר״י,
וידוע שהשבתאים הסתתרו לפעמים תחת מסוה של קבלת האר״י.
ז .בחדש טבת שנת ת״מ עבר מכאן החכם השלם כמוהר״ר ידידיה צרפתי מקוסטא
ודבר עמנו הרבה וקבל בחינתי * וכר.
ידידיה צרפתי הוא פנים ידועות בשבתאות .הוא חלק על השבתאים האומרים שהמשיח
יתכסה מ״ח שנה ,והכריז במכתב! ״ח״ו שתהיה כזאת ,זולת מה שאמר הרב ר׳ נתן שגלה
בשעת פטירתו זלה״ה שקץ האחרון יהיה בשנת תנ״ב ליצירה״ .את שמו חתם :״נע ונד
גולה ונדח מר ונאנח מגור מסביב ידידיה צרפתי״ )עש״צ ,עמי  .(78לא נתרחק מן האמת
אם נשער שהיה אחד השלוחים ממחנה נתן העזתי שעברו ממקום למקום לעשות תעמולה
לתורת נתן .מטרת סיבובו נרמזת בלשון ״ודבר עמנו הרבה״ ,הדיבור אומנתו ממש כבסעיף
ב .ואולי אפשר להוציא מן הפיסקה שהיו חילוקי דעות בין ידידיה צרפתי ורוויגו ן הוויכוח
היה ארוך ,וצרפתי הירבה לדבר ,אבל לבסוף קיבל את דעתו של רוויגו! ״וקבל בחינתי״)?(.
יותר מסתבר שהסכים לתפקידו של תויגו ״להיות משנה למלך המשיח״ )עי׳ ״חלומותיו״
עמי לח ,הע׳ .(1
ח .בחדש אדר תמ״ב עבר מכאן החכם כמוהר״ר חיים פולאקו אשכנזי מירושלים והיה
הולך בשביל פ״ש וישב בביתי חולה לילה א׳ עם הכאב.
לא מצאתי זכרו ב״תולדות חכמי ירושלים״ לפרומקידריבלין ולא במאמרו של בניהו
״קהל האשכנזים בירושלים״)ספונות ,ספר ב ,עמי קכח וכוי( .4
ט .בפסח תמ״ב עבר)!( בכאן שני חכמים אשכנזים בחורים א׳ נקרא כמוהר״ר טוביה
כהן ,וא  ,נקרא כמוהר״ר גבריאל אשכנזי שניהם רופאים וישבו בביתי י״ב ימים.
בעל ״מעשה טוביה״ ,וחברו ר׳ גבריאל הרופא ,אשר ר׳ טוביה מזכירו בהקדמת ספרו
ומוסיף :״והיינו אחים נאמנים כל ימינו״ )עי׳ עליהם גרץ־שפ״ר ,חלק ח ,עמ׳  288וכר;
ציון ד ,עמ׳  578וכו׳( .ידענו אמנם שר׳ טוביה כהן נפגש עם ר׳ אברהם רוויגו ,כי הוא
עצמו מספר לנו ששמע ״מפי מגידי אמת ה״ה החסיד והעניו החכם כמוהר״ר אברהם תויגו
ואחיו הגבירים ה״י שזה הנזכר )ר׳ מרדכי מאייזנשטאט או מפראג( לן בתענית י״א ימים״.
אבל טרם ידענו מתי אירע הדבר ,וכעת ,ההשערה קרובה שר׳ טוביה כהן שמע את הסיפורים
על ר׳ מרדכי מפראגה בפסח בשנת תמ״ב .מדבריו של ר׳ טוביה מתקבל הרושם שהוא

4

משפחת פולאקו היתר .ידועה בחברון ואולי מקודם חיתה בירושלים .עיין :רבי חיים יוסף דוד אזולאי,
חלק ב ,עמ  ,שנו .אף אחת המשפחות העשירות והחשובות ביותר בוירונה במאה הי״ז ,היתה משפחת
פולאקו ,והשם ״חיים פולאקו״ נזכר בפנקם הקהילה בין ראשי הקהילה .על השם פולאקו־אשכגזי,
השווה תוח״י ,ח״ג ,עמ .212 ,

ן רפ1

עוברים

ושבים

ב ב י ת ו של

רבי

א ב ר ה ם ד ו די גו

עצמו לא נפגש עם ר׳ מרדכי מפראגה ,ומכאן יוצא שבפסח תמ״ב לא היה ר׳ מרדכי במודעה,
וכנראה כבר עזב את איטליה .5
מטרת ביקורם של שני הרופאים סתומה .כידוע גמר ר׳ טוביה את לימודיו בפדואה בשנת
תמ״ג ,הסיבוב של הרופאים לא היה בדרך יציאתם מאיטליה ,וגם שהותם בביתו של תויגו
ג׳ ימים מורה שלא היה זה ביקור של ״ארחי פרחי״ .מסתבר שבאו לעמוד על טיבם של
האורחים החשובים שנהרו לביתו של תויגו ,והתחקו ביחוד על דרכם של אלה שעוז רו
רעש בעולם היהודי ממינו של ר  ,מרדכי מפראגה.
י .בחדש כסליו תמ״ג עבר מכאן החכם * כמהר״ר יעקב לוי מירושלים שליח מחברין,
וישב בביתי ד ימים ונדבתי לשלוח לו ב״ג ]בלי נדר[ חצי דוקאטי לשנה וגם בשביל
לשלוח איזה דבר לחברה שהולכים על קבר רחל אמנו ושמואל הרמתי.
עקבות סיבובו של ר׳ יעקב הלוי באותו הזמן באיטליה בשליחות חברון גילה זה לא
כבר תשבי )ספר היובל לשזר ,עמ׳ עו—עז ,הע׳  20ן עמי קכז—קכח — תעודות( .ר׳ יעקב
הלוי סר עוד הפעם לביתו של תויגו בשנת תנ״ה כמו שנראה למטה ,ביקור שנזכר
ב״חלומותיו של ר  ,מרדכי אשכנזי״ )עמ׳ לה—לו( .כששה שבועות אחר־כך ,בכ״א בטבת
תמ״ב ,הופיע ר׳ יעקב הלוי בפדואה )תשבי ,תעודות( .מסתבר ,שדרך סיבובו היה מליוורנו,
נמל הכניסה לרוב שלוחי ארץ־ישראל באותו הזמן ,לויניציאה ,המרכז שממנו שלחו את
כספי ארץ־ישראל לתעודתם .מסופקני אם סיבב אחר כך ״גלילות ערי אשכנז״ עד אמשטרדם,
המרכז השני למשלוח הכספים לא״י )בשטר ההרשאה שפירסם תשבי ניתן לו יפוי־כוח
״לסבב כל גלילות ערי הפראנקיאה והאיטליה וכל גלילות ערי האשכנז״( ,כי מרשימה
אחרת אנו לומדים שבניסן אותה שנה ,תמ״ג ,כבר היה בירושלים.
על הגליון הפנימי :״יש בידי /פקדון משלו /היינו הלבוש וס׳ ״ .העברת קולמוס על כל
זה ,ולמטה מזה :״קבל״ ]הפקדון[ ,בכתב מאוחר.
יא .בט (?),בש ] ,בשבט[ שנת תמ״ג עבר מכאן כמהר״ר יוסף כהן שליח מירושלים,
והיה שבוי במלטה ב׳ שנים וחצי והיה בביתי.
יערי )שא״י  (302מזכיר איזה יוסף הכהן אשכנזי שסיבב בגלילות תורכיה בשליחות
ירושלים בשנת תמ״ט בערך ,ואפשר שהוא־הוא .מקרי שבי של שלוחי ארץ־ישראל בידי
אבירי מאלטה היו מן הדברים השכיחים במאה הי״ז .עיין :בצלאל רות ,״לתולדות השבויים
היהודים במאלטה״ ,ציון ,תרפ״ט ,עמ׳  164וכו׳ ן מ  ,בניהו ,״אגרות ר׳ שמואל אבוהב לחכמי
א״ £שנישבו במאלטה ובמסינה״)ספר זכרון לשלמה ס׳ מאיר ,תשט״ז ,עמי .(17
יב .בפסח שנת תמ״ג ישב בביתי החכם כמהר״ר משה בן מהר״ר יצחק אב״ד מק״ק
ויסיל אשכנזי קרוב להמשטרדם)!( ומע׳ אביו שהיה בשבי שהוא חסיד גדול ומקובל
בפולוניה במקום איזבלן.
5

ועיין ג׳ שלום ,פרקים אפוקאליפטיים ומשיחיים על ר׳ מרדכי מאייזנשטאט .ספר דינבורג ,ירושלים
תש״ט ,עמי .243

]רפא[

ישעיהו

זנה

הסעיף כולו סתום בעיני .גם החכמים הנזכרים בו ,אב ובן ,וגם המקום איזבלן)?( בפולין,
בלתי ידועים לי.
יג .בחדש חשון תמ״ו עבר מכאן החכם השלם כמהר״ר אפרים כהן ממדינת אוסטרא
והיה מקובל בקי בחכמה של ר״ן וישב בביתי עד ר״ח תמוז ,שנת הנ״ל.
ר׳ אפרים כהן נזכר בקובץ שבתאי מחוגו של ר׳ בנימין הכהן )ענייני ש״צ ,עמי ,(94
והיטיב פריימן לזהותו עם ר׳ אפרים הכהן מאוסטרא .אולם משם אי אפשר היה ללמוד
שהיה שבתאי ,כיוון שלא נזכר בקשר עם תורה שבתאית .בפנקסנו נמנה ר׳ אפרים כהן
במקומות אחדים על הבקיאים בתורת הר״ן )נתן העזתי( .פיסקה אחרת בפנקס )דף פג ,א(
מראה שר׳ אפרים כהן היווה חוליה חשובה בשלשלת הקבלה של תורת נתן העזתי ,וזה
לשונה :״מה ששמעתי מכמה״ר אפרים כהן שהוא קבל ממעל׳ החכם ר׳ יצחק יחיא והוא
מקובל גדול שקבל מתלמיד ותיק של הרב נתן שהיה ר׳ יצחק חנך .כבר נפגשנו עם
ר׳ יצחק חנן כתלמידו המובהק של נתן)ספר היובל לשזר ,עמי נז( .שלום ,שהבליט לראשונה
את ערכו של ר׳ יצחק חנן בחוג הצר של תלמידי נתן )ציון ,שנה ו ,עמי  200וכר( ,לא
הגדיש את המידה ,כי אם מחק אותה במידה ידועה  . 6ר  ,יצחק יחיא הוא פנים חדשות
בשבתאות ,ולא מצאתי עקבותיו במקום אחר .אולם הפנקס השאיר את זכרו לדורות ברשימה
אחרת )דף פב ,א( .תויגו רשם באיזה מקום ואצל מי אפשר להשיג אחדים מכתבי נתן,
ובאיסקופיה ,מקום מותו של נתן ,הוא רושם ,״אפשר להשיג דרוש א״ק ממעל׳ החכם השלם
ר׳ יצחק יחיא״)עי׳ נספח(.
יד .קודם חנוכה משנת תמ״ה לפ״ק עבר לכאן החכם כמ׳ אליעזר טאצי שליח מירושלים
תוב״ב והיה בביתי כמה ימים וקבל נדבה מהקהל והלך לשלום.
לא מצאתי זכרו בין השלוחים ,אף לא בין חכמי ירושלים .העובדה שר׳ אליעזר טאצי
עשה כמה ימים בביתו של תויגו עורר חשד בלבי שהיה מן העוברים אשר תויגו
״השתעשע״ לדבר עמדם ״על הענין״ .רמז לדבר נמצא ברשימה אחרת שבה נרשמו הסכומים
ששלח תויגו לר׳ מאיר רופא בחברון .בשנות תל״ח—תמ״ד נשלחו הסכומים על־ידי ר׳
משה קאפסוטו ואפרים בנו ,הידועים בשבתאותם .בשנת תמ״ה נמסר הסכום בידי ר׳ אליעזר
טאצי דנן .סימן שרוויגו חשבו לאיש ״אמונה״ .כאשר הגעתי לסעיף כט מצאתי את השליח
דנן שנית בביתו של תויגו ,וזאת הפעם רוויגו אינו מסתפק ברמיזות אלא ״מגלה״ במפורש
את ״הענין״ .ר׳ אליעזר טאצי הוא איפוא גם כן פנים חדשות בשבתאות.
טו .ביום ט״ו בשבט שנת תמ״ז לפ״ג עבר מכאן מעלת החכם השלם כמהר״ר אברהם
קונקי שליח מחברון תוב״ב והיה בביתי כמה ימים וקבל נדבה מהקהל והלך לשלום.
* כג דוק׳
ובין הכל *
שליחותו של קונקי היא מן הידועות ,ומפורשת היא בהקדמת ספרו ״אבק סופרים״)השווה
6

כאן המקום לתקן טעות הדפום אצל שלום ,שבתי צבי ,עמי  ,793הע׳  .4במקום ״החכם ר׳ יצחק
ח כ ם ״  ,צ ״ ל  :״ ר ׳ י צ ח ק ח נ ן ״  ,וכן הוא בפנקס.
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יערי ,שא״י ,עמי  474וכף( .פרטים על סיבובו באיטליה מצויים במאמרו של בניהו ״אגרות
ר׳ אברהם קונקי לר  ,יהודה בריאל״ )סיני ,כרך לג ,עמ  ,ש וכו׳( .גם שבתאותו היא מן
המפורסמות )תורת הקנאות ליעב״ץ ,טופס שלישי ,הוצי לבוב ,1870 ,עמי  33וכו׳( .ולפיכך
אנו מרגישים מעין אכזבה בסעיף זה ,כי היינו מצפים ל״גילוי העניך כראוי בין מאמינים,
וכל מה שאנו מוצאים הוא רמז קלוש ״והיה בביתי כמה ימים״ .כנראה שהקשיים שנתקל
בהם קונקי מצד הגזבר וולטירה בויניציאה והעזרה שביקש מאת ר  ,יהודה בריאל ור  ,משה
זכות ,שניהם מתנגדים לשבתאות ,הטילו עליו זהירות יתרה לכבוש את שבתאותו .ובכלל
בתחילת שליחותו הרגיש קונקי את הצורך לבלי תת פתחון פה לחשד .רק לאחר שלוש שנים
של• שליחות ,בשנת ת״נ ,נענה להפצרת הגביר זלמן דרום בפפד״מ וגילה יותר מטפח
מ״אמונתו״.
טז .ביום י״ד בניסן תמ״ז לפ״ק עבר מכאן מעלת החכם כמי יוסף עטוד שליח מצפת
* י  ,דוק׳
תוב״ב והיה בביתי בפסח וקבל נדבה מהקהל» והלך לשלום.
לא מצאתי עקבותיו במקום אחר.
יז .ביום כו ]ק׳ כף — עשרים[ בניסן תמ״ז דדה ]חול המועד[ של פסח עבר מכאן מעלת
החכם השלם כמה״ר אברהם הלוי שליח מירושלים והיה בביתי כמה ימים וקבל נדבה
* י  ,דוק׳
מהקהל והלך לשלום.
שליח ירושלים בשם ר  ,אברהם הלוי סיבב בצפון אפריקה כארבע שנים אחר־כך ,בשנת
תנ״א ,ונזכר ב״גנת ורדים״ )יערי ,שא״י .(309 ,לא מן הנמנע הוא שהוא הוא אשר סיבב
שנים אחדות לפני זה בגלילות איטליה .במכתב מויניציאה מכ״ה תמוז תמ״ז ,שפירסם
בניהו במאמר הנד ,כותב קונקי! ״וזה כעשרת הימים בא פה א י ש  . . .וצרור הכסף הביא
בידו ל ש ל י ח ק ״ ק י ר ו ש ל י ם ״  ,בניהו מעיר! ״לא הוברר לי שמו״ .ההשערה קרובה
שהוא ר׳ אברהם הלוי דנן שנפגש עם קונקי בפסח בביתו של רוויגו .זהותו של ר׳ אברהם
עם אחיו של ר׳ יעקב הלוי ברוכים )יערי( מפוקפקת.
יח .בח״ה של סוכות שנת תמ״ח עבר מכאן החכם השלם כמה״ר יהודה בכמהר״ר אפרים
הכהן והיה בא מירושלים.
בנו של בעל ״שער אפרים״ ,ידוע בשם אריה יהודה ליב כ״ץ והיה מחכמי ירושלים
הידועים .מגילת יחסיו עם תויגו נגללה מסופה לראשה .מאן במאמרו הנד פתח את המגילה
בפרשת נסיעתו של תויגו מליוורנו לירושלים בלווית ר׳ יהודה כהן בשנת תס״ב ! שלום
)״חלומותיו״ ,עמי לה( גילה עקבות קשרים בין כהן ורוויגו בשנת תנ״ז בענין ההכנות
לנסיעה .ורק בדרך השערה נגללה מגילת היחסים לאחור ,היינו לזמן נסיעתו הראשונה של
ר  ,יהודה הכהן מירושלים לאירופה על עסקי משפחתו ולשם הדפסת ספרו של אביו ,בשנת
תמ״ז—תמ״ח )בניהו ,״קהל אשכנזים בירושלים״ ,ספונות ,ספר ב ,עמ  ,קמד( .רשימתנו
מאשרת את ההשערה.
] רפג [

ישעיהו

זנה

שבתאותו של ר  ,יהודה כהן טרם הובררה .שלום )שם( נוטה לחיוב .סעיפנו אינו מכיל
אפילו רמז קל שהיה מאנשי סודו של תויגו ,וכמעט שהייתי מסיק מזה שאין מקום לחשד.
אולם הרשימה האחרת שהזכרנו מראה שצדק שלום בחשדו .נרשמים בה הסכומים שהעביר
רוויגו לר׳ יהודה כהן בירושלים בשנות תנ״די—תנ״ה ,ושם נמצאה מרגלית כזאת! ״אח״כ
ג״כ שלחתי לו ב׳ פיצי אחרים בשביל דרוש התנינים״ .כל פירוש הוא למותר.
י צ ח ק א ל י ה ) ? ( מצפת ועמו

יט .בעש״ק פ׳ בראשית עבר מכאן החכם כמה״ר
החכם כמה״ר.
פנים חדשות בשליחות צפת .הרשימה היא חטופה .מקום השמות נשאר חלק מתחילה,
ורק אחר־כך מי שהוא ,אולי אחד השלוחים ,הוסיף ״יצחק אליה״ בכתב צפון אפריקה)?( .7
כ .קודם שבועות עבר מכאן החכם השלם כמהר״ר שלמה דבוצאל שיושב בליוורנו והוא
בקי הרבה בשחיטה ונתישב ברוויגו.
הוא ר׳ שלמה בן משה די בושאל מעיר רודוס הידוע לנו כמפיץ אגדות וסיפורי נפלאות
שבתאיים )״ענייני שבתי צבי״ ,עמי  97וכו׳ והע׳ המו״ל פריימן( .וגם כאן אנו מתפלאים
שאין רמז כלשהו לשבתאותו .והפלא הוא יותר גדול ,שכל אותה פיסקה בעש״צ )המתחילה
״שמעתי מאת החכם הכולל כה״ר שלמה ...די בושאל״ וכו׳ עד עמ  ,98 ,שורה  (6נמצאה
ממש מלה במלה גם בפנקס שלנו)דף כו ,א( .ואין זה מסתבר שרוויגו לא ידע על שבתאותו
רק אחר שנתיישב ברוויגו.
כא .אחר שבועות עבר מכאן מעלת החכם השלם כמהר״ר שלמה איליון שליח מצפת
.12
וקבל מהקהל י׳ דוק׳ ומספרדים ב׳ .שהם יב  ,ועוד ששה
לפני עשרים שנה בערך נחשבה הופעתו של ר׳ שלמה אאיליון בין אנשי סודו של רוויגו
״מעין אפתעה מלאת עניך )שלום ,חלומותיו ,עמ׳ נז וכו׳( .אולם כעת ,לאחר הופעתה של
המונוגראפיה המפורטת של מרת יעל נדב ״רבי שלמה אאיליון וקונטריסו בקבלה שבתאית״,
)ספר היובל לשזר ,עמי שא וכו׳( ,שנכתבה מתוך ״הבנה״ וחיבה לשבתאות ,רשימתנו היא
מעין אכזבה .הרמז היחידי של יחם מיוחד לשליח שבתאי זה הן שתי המלים ״ועוד ששה״
דוקאטים שלא נכללו בסכום הכולל ,ולא נתרחק מן האמת אם נשער שבאו מכיסו הפרטי
של תויגו ״בשביל כתבים של הר״ך .ויש רגלים לדבר שאאיליון המציא לרוויגו ליקוטי
תורה של נתן .בתוך הפנקס פזר תויגו ידיעות שונות על אאיליון שאינן משוללות ענין,
ואמרתי לאספן ולסדרן כאן:
א .מרשימתנו יוצא מפורש מה שנחשב לדבר כמעט בטוח ,והוא שאאיליון נפגש עם
תויגו תיכף לבואו לאיטליה כשליח צפת ,בחדש סידן תמ״ח )השווה שלום ,שם ,עמ׳ נז(.
אבל טרם נדע אם כבר בפגישה ראשונה זו מסר אאיליון לרוויגו חומר שבתאי בכתב או
בעל־פה.
ד

על סיבובם של זוגות שלוחים ,עיין יערי ,שא״י ,עמי  ,5הע׳  .18ברשימת הזוגות שלו אין
מצפת בין תל״ד—תצ״ה.
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ב .פתרון חיובי לשאלה זו אנו מוצאים במקום אחר בפנקס .כבר הזכרנו שסיפורי
נפלאות שמסר ר׳ יוסף ביטון לר׳ שלמה די בושאל בתוספת נופך מר׳ שלמה אאיליון
)ענש״צ (98—97 ,נמצאים גם כן בפנקס מלה במלה ,אלא שנוספו שם שתי מלים! ״אח״כ
שמעתי ממעל׳ החכם השלם כהר״ר שלמה אאיליון שליח צפת תוב״ב ש נ ת ת מ ״ ז ששמע
וכר״ .מכאן שכבר בפגישה ראשונה מסר אאיליון אגדות שבתאיות לרוויגו .תמ״ז היא
כנראה שיגרת העט במקום תמ״ח ן ואולי היא השנה שבה יצא בשליחות מצפת .העובדה
שתיכף בפגישה הראשונה יכול היה אאיליון לשבר את צמאונו של רוויגו לכתבים שבתאיים,
מוליכה אל ההנחה שהכיר את טיבו של אאיליון טרם הגיע לאיטליה .וסקרנים אנו לדעת
מי היה הסרסור ביניהם.
ג .גם את זאת תויגו מגלה לנו במקום אחר בפנקס .מעלה יתרה לרוויגו שהתעניין
כנראה בשלשלת הקבלה של תורה נתן .ולפיכך כשהוא מוסר מאמרים ״ממעל׳ החכם השלם
כמוהר״ר שלמה אאילייון נר״ו״)דף מג ,א( הוא מוסיף ״שהיה חבר ללמוד עם החכם אליה
מוייאייוך .וכיוון שמוג׳אג׳ון חי באנקונה והיה המתווך הראשי בין החוג האיטלקי והחוג
השבתאי שבמזרח ,ביחוד זה שבצפת ,הדעת נותנת שממנו שמע תויגו על אאיליון ״חברו
ללימוד״ עוד לפני צאתו בשליחות .ואפשר שרוויגו החליף מכתבים עם אאיליון עוד בהיותו
בצפת.
ד .אצל מי למדו החברים ללימוד ,מוג׳אג׳ון ואאיליון? גם זאת מגלה לנו הפנקס.
בהוספה ל״סוד אמונת אדוננו יר״ה״ )דף כו ,ב( אנו קוראים :״ועל זה שמעתי מאת מעל׳
החכם כהר״ר אליה מוקייאייון ששמע מהחכם כהר״ר יצחק חנין ]חנן[ זצ״ל ששמע מפי
הרב ]נתן[ זלה״ה״ .הווה אומר ששניהם היו תלמידי ר׳ יצחק חנן בשאלוניקי ,תלמידו
המובהק של נתן ,שביתו שימש בית־מדרש לנתן כל ימי שבתו בשאלוניקי .משיצא נתן
את שאלוניקי המשיך ר׳ יצחק חנן להחזיק ישיבה בביתו ולהעמיד תלמידים בתורת נתן.
ה .על השאלה אם שמע אאיליון תורה מפי נתן עצמו ,משיב הפנקס בחיוב .בין הדברים
שרוויגו מוסר בשם אאיליון ,אנו קוראים :״אמר שראה להרב ]נתן[ זצ״ל בסאלוניקי שהוא
רצה להיות חתן בראשית והניח לא׳ מהתלמידים ]בגליון נוסף! ״והתלמיד היה מעל׳ הרב
ר׳ יצחק חנך[ להיות ח״ת ]חתן תורה[ .ואמר כי יותר גדול החתן בראשית מהחתן תורה,
והוא סוד גדול הפך ממה שהבריות סוברים ,והטעם כי חתן תורה הוא הו׳ וחתן בראשית
הא׳ ״ ) ד ף מד ,א( .מכאן שר׳ שלמה אאיליון היה בשאלוניקי בבית מדרשו של נתן שהיה
בביתו של ר׳ יצחק חנן.
ו .מדברי ה״מגיד״ ב״חלומותיו״ הסיק שלום שהיתה חליפת מכתבים בין תויגו ואאיליון
בשנות תנ״ו—תנ״ז ,כשהאחרון היה בלונדון .בענין זה יש לנו רשימה מעניינת בפנקס
)נג ,ב( ,וזו לשונה :״הסדר כדי לשלוח אגרות לכמוהר״ר שלמה איליון בלונדרא .טוב לכתוב
בליוורנו ליד הגביר משה דאברהם פראנקו שהוא ישלחם באמשטרדם ליד הגביר וחכם
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ירושלים והשני בשביל פדיון שבויים .בין כך ובין כך יש לנו כאן פנים חדשות בשליחות
ירושלים .מסתבר שהקהל ״נתנו י׳ דוקאטי״ להשליח ״החכם צבי אשכנזי״ ובי דוקאטי
אחרים מ״קופת פדיון שבויים״ ניתנו לדי מנחם לוריא .בשנת תל״ו ,כותבים ראשי חברת
פדיון שבויים שבויניציאה ,״במקצת קהלות ,בליוורנו ודומיהן נוסדה ק ו פ ה מ י ו ח ד ת
ל פ ״ ש ״ )ציון ,ספר ג ,תרפ״ט ,עמי .(170
שלשלת היוחסין של ר׳ מנחם לוריא ,מוסר לנו רוויגו ,ומשם אנו לומדים שהיה מתעניין
בקבלה מעשית :״שמעתי מהחכם ר׳ מנחם לוריא ]על הגיליון :״בנו של מעל׳ החכם השלם
כמוהר״ר יעקב בכמוהר״ר בע!ט׳?! זהב גיסו של מעל׳ החכם השלם כמהר״ר יחדה כהן״[
שקבל מאדם גדול ]כוונה[ להצלחת הדרך והוא כשעומד בפתח העיר ואשי׳ שיצא כל עוד
שרואה העיר לקבל עליו לקרות נשמת כל חי כולו מראשו לסופו תכף שיראה המקום שהוא
הולך שמה שזה יועיל להנצל מכל דבר רע ולהצליח דרכו״ .הוספה מאוחרת! ״וכך שמעתי
מפיו של כמה״ר יהודה כהן שהוא בדוק ומנוסה״ .על ר׳ יהודה כהן ,השווה למעלה סעיף יח,
דף יב ,א.
כד .בחנוכה שנת תמ״ט עבר מכאן החכם כמוהר״ר משה יפה נכדו של בעל הלבוש
והיה חכם כולל בכל החכמות ובחריפות וגמרא בפרט והיה בא מחברון והיה הולך כדי
להדפיס ספר אחד וישב בביתי כמו י׳ ימים והלך אח״כ לרייו.
העברת קולמוס על ״שמואל״ ומלמעלה תוקן ״משה״ .השיגרה ״שמואל״ מובנת כי ר׳
ש מ ו א ל י פ ה  ,בעל ״יפה ענף״ ו״יפה תואר״ על אגדות הש״ס ועל המדרשים /היה חביב
על רבני איטליה במאה הי״ז ,שרוב עסקם היה ב״עין יעקב״ ובמדרשים.
פרטים אחדים ברשימה זו יכולים לשמש רמז לטיבו של ה״עובר״ ,עסקו וגם זהותו.
העובדה שהתעכב בביתו של רוויגו י׳ ימים היא כמו שראינו סימן ,אם כי לא מובהק,
שהוא מן המאמינים ובא להמתיק סוד עם תויגו ,ואולי גם למסור לו אי־אלה מכתבי הר״ן
או מסורות שבעל־פה .על זה מורה גם הפרט ״והיה בא מחברון״ ,מקום מושבו של ר׳ מאיר
רופא באותו הזמן ,מכירו של תויגו ומוקירו שרגיל היה להמציא לרוויגו כתבים שבתאיים.
ביחוד חשוב הפרט השלישי :״והלך אח״כ לרייו״ ,היינו לר׳ בנימין הכהן שכידוע קיבל
את תורת נתן מאותם המקורות עצמם של תויגו ,ומכתבים של מאמינים מחו״ל היו מכוונים
בדרך כלל לשניהם )דוגמה לדבר מכתבו של חיים מלאך לרב״ך ולרוויגו( .מסתבר איפוא
שר׳ משה יפה שבא מחברון ,והביא מכתבים ואולי גם ״כתבים״ מר׳ מאיר רופא ,לאחר
שהפיק דרישתו של תויגו הלך להפיק את צמאו של ר׳ בנימים כהן ברייו.
לאחר שעמדנו על טיבו של השליח ,לא קשה לזהותו .באגרתו של קארדוזו לר׳ שמואל
די־פאס )בית־המדרש לווייס ,תרכ״ה ,חוב׳ ב ,עמ׳  (65נזכר בין החכמים שהלכו מברוסה
לאדריאנופולי ,להתאבק בעפר רגליו של אמיר״ה ,״יחד עם הח׳ מאיר רופא״ גם ״והחכם
השלם משה יפה״ .ובאגרת קארדוזו שפירסמה עתה מלכו־אמארילייו )ספר היובל לשזר,
עמ׳ רכב( אנו רואים שבשנת תמ״א נפגש קארדוזו עם ר׳ משה יפה בברוסה ,והתווכחו
]רפז[

י שעיהו זנה
כמי יוסף צרפתי שהוא ישלחם ללונדרא ,או לכתוב לוויניציאה ליד הגביר דוד אנאקאבה
שהוא ישלחם לאמשטרדם ליד הנ״ל״ .מסתבר שרוויגו רשם זאת תיכף אחר שאאיליון קבע
את ישיבתו בלונדון ,בשנת תמ״ט .האנשים המסויימים להעברת האגרות ,חוץ מזה שהיו
״גבירים״ והיו להם קשרי מסחר עם אמשטרדם ולונדון ,היו גם אנשי ״אמונה״ להעברת
אגרות כאלו .ובאמת גם ר׳ יוסף צרפתי באמשטרדם וגם ר׳ משה פראנקו בליוורנו היו
שייכים לחוג הצר של רוויגו־אאיליון .ר׳ יוסף צרפתי היה דודו וגיסו של נתנאל פואה,
חתנו של ר׳ שלמה אאיליון )עי׳ נדב ,מאמר הנד ,עמ׳ שד ,הע׳  .(8ור׳ משה פראנקו הוא
חברו של ר׳ משה קאפסוטו ,איש סודו של רוויגו )עי׳ תשבי ,אגרות ר״מ רופא ,עמי קיט,
הע׳ .(125
ז .על סמך הנדפס בעש״צ כתב שלום ״ונראו הדברים שהיה ]אאיליון[ חשוב בעיניהם״
]של תויגו ובנימין כהן[ .יש בפנקס הערה מעניינת הבאה לקיים את דבריו .בין המאמרים
שרוויגו מביא ״מכמהר״ר משה פראנקו״ יש מאמר אחד :״אור שנתצמצם לצדדי׳ הוא
בחי׳ אור של המחשבה שאח״כ ממנו יצא קו היושר ותקן הכל ומה שנשאר באמצע שנקרא
רשימו היה אור שאב״מ ]שאין בו מחשבה[״ .על הגיליון החיצוני ,לאורכו של העמוד ,כתב
תויגו :״עיין בדף מג ,א׳ שכפי מה שקבלתי ממעל׳ ר׳ שלמה יש אפרש)!( ויש לסמוך על
ר׳ שלמה ביותר״.
ח .לבסוף אמרתי להשתמש בהזדמנות זאת לציין מקום שנזכר בו מאמר ר׳ שלמה
אאיליון )בסירוס שמו( שחותם שבתאי טבוע עליו .כוונתי לספר ״גפן יחידית״ לר׳ זאב
וואלף בן יהודה ליב מראזני׳ .״הובא שנית לבית הדפום  8ע״י ...כהר״ר אברהם באישה
עם תוספת איזה שירים...״ אמשטרדם תפ״ב .והנה בין השירים הנוספים בסוף נמצא
ג״כ השיר ״יגלה כבוד מלכותך...״ לר׳ ישראל נג׳ארה שכידוע השבתאים שבתוהו,
וכמעט שאין לך קובץ שבתאי בלעדו ,ונמצא גם בפנקס שלנו .בראש השיר הוסיף המו״ל,
ר׳ אברהם באישה מצפת! ״שמעתי ממ״ו הגאון הגדול המפורסם הא ל י ו ן ח״י כל מי
שאומר זמר זה בכל יום מר׳ ישראל נאגר נ״ע הוא תיקון לנשמתו״ .וכמעט שברי הוא שאין
״האליון״ אלא ר׳ שלמה אאיליון.
כב .בי״ב לחדש חשון ]תמ״ט[ עבר מכאן מעל׳ החכם כמהר״ר משה טובלי כהן יצ״ו
תושב ירושלים.
לא מצאתי זכר לחכם זה בין חכמי ירושלים.
כג .בכ״ב לחדש חשון שנת תמ״ט עבר מכאן הזקן כמ׳ החכם צבי אשכנזי ועמו החכם
כמ׳ מנחם אשכנזי שליחים מירושלים ונתנו ל ו)!( הקהל י׳ דוקאטי וב׳ אחרים מן הקופה
 .10ועמו הבחור החכם ר׳ מנחם לוריא בשביל פ״ש ]פדיון שבויים[.
נדמה לי ש״החכם ר׳ מנחם לוריא״ שבשורה האחרונה אינו אלא ״החכם כמ׳ מנחם
אשכנזי״ שבשורה השניה ,באופן שאין לנו זוג שלוחים לדבר אחד ,אלא האחד בא בשליחות
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]רפי[

ישעיהו

זנה

בענייני אמונה .ההשערה קרובה שר׳ משה יפה הלך לחברון להיות ביחד עם חברו הוותיק
ר׳ מאיר רופא ,ומשם נשלח לאיטליה לשם תעמולה שבתאית עם כתבים ומכתבים למעריצי
ר׳ מאיר רופא ,ר׳ בנימין כהן ורוויגו.
כה .פ׳ בהעלותך בא לכאן החכם השלם כמוהר״ר חזקיה דסילואה שליח מא״י ונתאכסן
בביתו של ר׳ דוד פאנו שהיה נכדו וקבל מן הקהל טו׳ דוק׳ ומקהל ספרדים י׳ דוק׳ ובין
ג׳ כפרים קארפי קורייו מרטין  9ז ׳ דוק׳ ואני ממעות שהיו בידי לשלוח לא״י נתתי י״ח דוק׳
נ׳ דוק׳.
בין הכל קבל חמשים דוק׳
בעל ״פרי חדש״ ,תולדותיו ושליחותו ידועות )פרומקיךרבלין ,תח״י ,ח״ב ,עמ׳  91וכו׳ ?
יערי ,שא״י 295 ,וכו׳( .ואין זאת התעודה המפורשת היחידה על פעולתו בשליחות באיטליה.
)עיין אגרות ר׳ שמואל אבוהב וכו׳ ,ירושלים ב/ה ,עמ׳ קנ ,קעא—קעב( .ר׳ חזקיה די־סילוה
הוא הראשון שנקרא ברשימה ״שליח מא״י״ ,והסכום שנאסף על־ידו הוא הגבוה ביותר
שבכל הרשימה )עיין ״שפת אמת״ ,דף כא ,א(.
כו .פ׳ ואתחנן בא לכאן החכם השלם כמוהר״ר משה כהן אשכנזי שליח מא״י מהקהל
של אשכנזים ונת]א[כ0ן בביתי כמה ימים וקבל מהקהל טו׳ דוק׳ ועוד ג׳ מהספרדים ואני
—:
נתתי ממעות שהיו בידי וקבלתי מהכפרים י״ב דוק׳ בין הכל קבל שלשים דוק׳
ל׳ דוק׳ .וגיליתי לו הענין.
הוא השליח הנודע ר׳ משה ב״ר יעקב הכהן ,ראש קהל אשכנזים בירושלים )פרומקין־
ריבלין ,תח״י ,ח״ב 108 ,וכו׳ ן יערי ,שא״י 313 ,ן ספונות ,ב ,עמ׳ קמב—קמג( כיוון שבתמוז
תמ״ח היה ר׳ משה כהן בקרעמזיר )הסכים על ספר ״לקט שמואל״ ,וויניציאה תנ״ד( ויותר
משנה אחר־כך ,באב תמ״ט ,הוא מופיע באיטליה ,קשה לומר שראשית דרכו היתה איטליה.
יותר מסתבר שבתור נציג האשכנזים הלך קודם כל לאשכנז ,למרכז של כספי ארץ־ישראל
בפרנקפורט דמיין ובחזרתו דרך פולין־מעהרן־פראג הגיע לויניציאה בשנת תמ״ט ופיתח
את פעולתו באיטליה.
בשורה האחרונה מ״גלה״ רוויגו פנים חדשות בשבתאות .על שאלתו של יערי ,אם ר׳
משה כהן ראה את הרמז לשבתאותו של בעל ״לקט שמואל״ בשעה שנתן את הסכמתו על
הספר ,יש בידינו כעת להשיב למחצה ,והוא שאפילו אם ראה את הרמז לא היה מונע את
הסכמתו.
כז .פ׳ משפטים ת״ן היה כאן החכם ר׳ אליה ייוראדו שליח משבויים של בלוגראדו
מל״ב נפשות והקהל נתנו לו ט״ו דוקאטי ואמרו לשלוח לויניציאה ועוד קבל לתשלום
ל׳ דוק׳.
שלשים דוקאטי וצריך לשלוח לפקיד שמואל ברוך
השליח אליהו ג׳וראדו והפקיד שמואל ברוך — בלתי ידועים לי .לפנינו הד כיבוש
בלגראד על־ידי האשכנזים בספטמבר  .1688על ריבוי השבויים במקרה זה יש לנו עד
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] רפח [

עוברים

ושבים

ב ב י ת ו של

רבי

א ב ר ה ם ד ו די ג ו

ראייה ,והוא הרב ר  ,יוסף אלמושנינו בהקדמתו לשו״ת ״עדות ביהוסף״ )רוזאנים ,קורות
היהודים בתורקיה ,ח״ד ,עמ׳ .(183
כח .פ׳ תרומה היה כאן החכם ר׳ יהודה והחכם ר׳ זאב ב׳ שליחים משבויים של
מפלוניא ונתנו לו הקהל י׳ דוקאטי לשלוח לליוורנו ביד הפקיד ר׳ שמואל די פז ועוד קבל
כ.
לתשלום כ דוקאטי מכפרים
חבל ששם המקום של השבויים נשאר חלק .פלישת קדרים ותורכים למחוזות פולין במזרח
ולקיחת שבויים היו מן המקרים השכיחים במחצית השניה של המאה הי״ז .ר׳ מרדכי בעל
״החלומות״ קיבל ידיעות בשנת תנ״ו על ״כמה אלפים קדרים וישמעאלים שלקחו בשבי
כמה אנשים ...למאות ולאלפים ...עד ק״ק לבוב הגיעו״ )שלום ,״חלומותיו״ ,עמי יב(.
שני השלוחים בלתי ידועים לי ומסתבר שנשלחו מטעם ועד ארבע ארצות ,שכן נמצא זכר
ל״שני צירים״ נאמנים שנשלחו מטעם הועד לקבץ כסף פדיון שבויים שנלקחו בפלישת
התורכים לאוקראינה ופודוליה בשנת תל״ז )היילפרין ,״פנקס ועד ארבע ארצות״ ,סי׳ שנז,
עמי  153וכו׳( .הפקיד בליוורנו זהותו כמעט בטוחה ,והוא ר׳ שמואל די-פאס אשר אליו
ערד קארדוזו את האגרת הנקראת בשם ״הכתב״ הנז׳ למעלה )עי׳ תשבי ,אגרות ר״מ רופא,
עמ  ,עד ,הע  ; 6 ,עמי קי ,העי .(89
כט .ערב יוה״ך שנת תנ״א בא לכאן החכם השלם כמהר״ר אליעזר טאצי מירושלים
שנשבה בים וישב כאן כמה ימים עד אחר סוכות ואח״ב ]הלך[ לדרכו לחיים ולשלום וקבל
וגיליתי לו הענין ויצא מכאן שמח.
השווה למעלה סעיף  .14שם הוא מכונה ״שליח מירושלים״ ,והיה בדרכו חזרה ,שכן
תויגו מסר בידו סכום בשביל ר׳ מאיר רופא בחברון .כאן הוא כנראה סתם חכם שבתאי
נודד .מסתבר שבדרך חזרתו בשנת תמ״ה נשבה בים על ידי אבירי מאלטה .על שליחים
שבויי מאלטה עי׳ למעלה סעיף יא.
ל .ביום ששי פ׳ קדושים בא לכאן החכם השלם כמוהר״ר יצחק לופיס מירושלים ותכף
נחלה והיה לו חולי כבד וישב כאן ג׳ שבועות עד שנתרפא וקבל נדבה מן הקהל ה׳ דוקאטי
והלך לדרכו לחיים ולשלום.
נראה שגם כאן אין לנו ענין עם ״שליח״ ירושלים כי אם עם סתם חכם ירושלמי נודד.
ספק גדול אם אפשר לזהותו עם מחבר ״ספר בור מצרף האמונות ומראה האמת״ )מיץ
תר״ז( .בסוף התנצלותו על השתמשותו בספרי הגוים הוא חותם? ״הצעיר יצחק לופיס
יצ״ו הכותב פה ארם צובא בשנת תנ״ה לאלף הששי והוא מהבאים מגלות ירושלים אשר
בספרד השי״ת יקבץ נפוצותינו ויבנה ביתו בקרוב בביאת משיחנו אמך .כדאי לציין שבעל
״כור מצרף האמונות״ סיפח לספרו ״דרוש בעניין האמונה האמתית״ שאינו אלא קיצור
הדרוש ״בקר אברהם״ של קארדוזו ,ומסיעת קארדוזו הוא ,אעפ״י שהוא מדגיש שאינו
יודע את מחברו של הדרוש ״בקר אברהם״ )ע״ש דף קב ,א( .ואם סיבב באיטליה לא היה
פוסח על ביתו של תויגו.
]רפט[

ישעיהו

זנה

לא .ביום ששי פ׳ בשלח שנת תנ״ב בא לכאן החכם כמי שמואל לוי שליח מירושלים
כדי לילך בשליחות לארץ אשכנז כיון שהוא אשכנזי ולכן כאן לא עשו נדבה כ״א נתנו לו
ג׳ דוקאטי צדה לדרך והלך לדרכו לחיים ולשלום.
רשימה יותר מפורטת על ביקורו נמצאת בדף נד ,א .וזה לשונה! ״בערב שבת פ  ,ב א)!(
שגת תנ״ב הגיע כאן מעל  ,החכם ר׳ שמואל הלוי שליח מירושלים כדי לילו לארץ אשכנז
לשליחות .ובליל ש״ק חלם חלום גדול והוא זה שאחר חצי לילה נראה לו בחלום כמו שבאו
לפניו ג׳ חכמים גדולים עם זקן לבן וביד א  ,מהם ס״ת ,ואמרו לזה ר׳ שמואל :שמע ראה
והזהר שמכאן ולהלאה תתענה בכל שבוע ג׳ ימים ותאמר בכל יום תהלים כולו שהוא סיוע
גדול לתקונך לעת עתה כיון שהגאולה קרובה קרובה ,וכן שבכל שחר וערב יאמר סליחות
וכן ג״כ התיקון של הרב נתן ביום ובלילה ,ורצו שישבע על ספר אלקים זה ,וכך נשבע,
ואמרו לו אשריך אם תקיים ,והוא נתעורר בפחד גדול ורעדה מחלום הנ״ל ,ובזמן שנתעורר
היה אומר אשרי שזכיתי לזה ,ורצה להתענות בשבת ,וכך התענה יום א׳ ויום ב׳ .וכך קבל
עליו להתענות תמיד יום שני וחמישי וששי בכל שבוע כל ימיו ,והלך והלך מכאן ביום
שלישי כדי לילך ברייו״.
ניסוח אחר של החלום והמשך מסעו לרייו אנו קוראים ברשימות ר׳ בנימין הכהן מרג׳ייו
)״עניני ש״צ״ ,עמ׳  : (103״יום ג׳ י״א שבט תנ״ב בא לביתי מעל׳ הגביר כמה״ר שמואל
בן כמה״ר משה לוי אשכנזי מפראנקפורט וזה הגביר בא בשליחות ירושלים לאשכנז
ופולוניא ...וסיפר לי איך כל ימיו היה מאמין גדול ולא התענה מעולם בט״ב אחר שנתגלה
הדבר הנודע ...ובא לליוורנו והגיע למודינא ובליל ש״ק ח׳ שבט הנ״ל בהיותו בבית
כמהר״ר אברהם רוויגו נר״ו חלם והנה ג׳ אנשים נצבים עליו הא׳ היה לו ס״ת בחיק והב׳
היה לו מפה של ס״ת ,וזה שהיה לו הס״ת אמר לו שישבע לו בס״ת שיעשה ג׳ תעניות
בכל שבוע היינו ביום ב׳ וה׳ וביום ששי ושיאמר בכל יום ויום ספר תהלים כולו ותיקון
חצות של מהר״ן ושיאמר גם כן סליחות בכל לילה קודם שיעלה למטה וגם בשחר ,וזה
בעבור שהגאולה קרובה ,והתחיל לבכות ובזה הקיץ משנתו ,וסיפר זה אל כמוה״ר תויגו
הנ״ל ,והוא גילה לו הדברים הכתובים אצלינו״.
השוואת שתי הנוסחות מראה שרוויגו היה יותר זהיר מר׳ בנימין הכהן אפילו ברשימה
המפורטת ,וזהירות יתרה נהג ברשימתו הקצרה ,וכבש את פיזמונו הרגיל! ״וגיליתי לו
העניך ,אעפ״י שרב״ך מעיד עליו ש״גילה לו הדברים הכתובים אצלינו״.
מיום החודש ,״ש״ק ח  ,בשבט״ ,שברשימת רב״ך יוצא ש ״פ׳ בא״ שברשימה המפורטת
היא הנוסחה הנכונה ,ו״פ׳ בשלח״ שברשימתנו הקצרה טעות היא ,כי בשנת תנ״ב שבת פ׳
בא חל להיות בח׳ בשבת .על ר׳ שמואל לוי מפרנקפורט ,עיין ספונות ,ב ,עמ׳ קמג ובייחוד
עמי קפה.
לב .בפ׳ אלה הדברים שנת תנ״ב לפ״ק עבר מכאן מעל׳ החכם ומקובל ובעל שם
כמוהר״ר יוסף דליטה ואמר טוב הרבה ממעל׳ ר׳ אשל ובפרט מבקיאו׳ הזהר ושתכף
שפותח הזהר הוא מוצא מה שרוצה ועשה פעולה לזאת מרת אסתר.
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אינני יודע מיהו ,אבל נראה שהיה מווילנא והכיר מקרוב את ר׳ העשל צורף .במאה
הי״ז רבו רופאים יהודים נודדים מפולין וליטא שהלכו להשתלם באוניברסיטה של פאדואה,
דוגמת ר׳ טוביה כהן וגבריאל רופא הנד .בצידם צעדו רופאים ממין אחר ,רופאי הגוף
והנפש ,והם ״בעלי שם״ ,״פועלי טוב״ ,במובן המצומצם של המלה ,ור׳ יוסף דליטא היה
מ״בעלי שם״ .הללו ,כנראה ,התמחו ביחוד ברפואת נשים היסטריות .ב״ספר השנה ליהודי
אמריקה״ )תרצ״ה ,עמ׳  .(162—160פירסמנו חוזה בין ה״פועל טוב״ ר׳ שלמה זלמן מלבוב
ובין האשה גראציאה אשת ר׳ יעקב בן רפאל ן׳ יקר ובעלה ״שיתעסק לטובת גופה נפשה
ונשמתה וכר ״ .ומסתבר שפעולה דומה נעשתה כאן ״לזאת מרת אסתר״.
לג .בפ׳ עקב עבר מכאן והיה בביתי מעל׳ הרב כמוהר״ר מאיר מפולוניאה וישב כאן
איזה ימים ושואל בשביל פדיון שבויים מבני ביתו.
השווה למעלה סעיף כג .זהותו של ר׳ מאיר מפולין עלי להניח למומחים בתולדות יהודי פולין.
לד .בחדש חשון תנ״ג עבר מכאן כבוד מעל׳ החכם השלם כמוהר״ר יוסף לוי בן החכם
ר׳ משה לוי נזיר מירושלים שליח בשביל חברון וישב בביתי איזה ימים והרגשתי בו
שהיה חסיד ועניו ושלם בכל ומאמין וגיליתי לו ענין האלקות והמאמרים והכל.
מחבר ״מטה יוסף״ )ב׳ חלקים ,קושטא תע״ז ,תפ״ו( ,מחכמי ירושלים הידועים )השווה
פרומקין־ריבלין ,תח״י ,ח״ב ,עמ׳  98וכו׳; יערי ,שא״י ,עמ׳  .(480עקבות שליחותו הן עד
עכשיו בלתי ברורות .נתפרסמה אגרת שליחות משנת תמ״ט לר׳ יוסף הלוי סתם ,ויערי
מעיר ״שליח זה לא נודע ממקום אחר ,ואולי הוא ר׳ יוסף הלוי נזיר״ .רשימתנו מורה
שקלע אל האמת כהשערתו .עד כמה שידיעתי מגעת ר׳ יוסף הלוי נזיר הוא פנים חדשות
בקהל ה״מאמינים״.
לה .בחדש שבט תנ״ד עבר מכאן מעל׳ החכם השלם כמהר״ר שמעון חביליו בגו של
החסיד ומקובל כמוהר״ר יהודה חביליו שעתה הלך לחברון ונתעכב בביתי כמה ימים
וגיליתי לו כמה ענינים כפי מה שגלוי אצלי  /והלך להדפיס ספר.
הכוונה לספר ״חבל בני יהודה״ ,פירוש על ההגדה של פסח .חלק ממנו נדפס במנטובה,
שנת ל ה ח י ו ת )לפ״ג( ,היינו תנ״ד ,סדר כי הוציא ...ממצרים ,היינו פ׳ יתרו )יב—יח
שבט( .החלק השני נדפס בויניציאה ,תנ״ה .בלתי ברור כאן אם ״הלך״ למנטובה או
לויניציאה .סיבובו באיטליה ידוע )תח״י ,ח״ב ; 70—69 ,יערי ,שא״י .486 ,ירושלים ב/ה,
עמ  ,קנט ,קפד—קפה(.
אבל נדמה לי שר׳ שמעון חביליו הוא פנים חדשות בקהל המאמינים ,אם כי לא בלתי
צפויות .כי בחוגים שבתאיים שוגים נודעה חיבה יתרה למשפחת חביליו ,לאביו ר׳ יהודה
ולאבי זקנו ר׳ דוד .בחברת ה״מגידים״ מסיעת קארדוזו תופס ר׳ דוד חביליו ,נזר החסידים,
מקום בשורה אחת עם האר״י ,נתן העזתי ור׳ אברהם היכיני )שלום ,שני מקורות חדשים
וכו ,,ספר היובל לשזר ,עמ׳ רמט( .ובחוגו של חיים מלאך התהלכו סיפורי נפלאות על
התגלותו של ש״צ לר׳ יהודה חביליו)בפנקס רוויגו( .בין המסכימים על ספרו אנו מוצאים
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מלבד אביו גם את ר׳ שלמה לאנייאדו ור׳ משה הררי ,שניהם שבתאים מובהקים  .10ואף
גם זאת ,בספרו הוא מביא פעמים אחדות את ר׳ יהודה שארף שכידוע לא היה נקי משבתאות.
כל זה כמובן לא די היה לטבוע עליו חותם שבתאי ,מאחר שאנו מוצאים שגם ר׳ משה זכות,
שלא נתפס לשבתאות ,מסכים על ספרו .אולם לאחר ״גילוייו״ של תויגו לא קשה היה לי
למצוא בספרו של חביליו רמז די ברור לשבתאותו ,ובנטייה כלפי קארדוזו.
בפירושו ל״ויוציאנו ...אני הוא ולא אחר״ )דף כח ,ב( אנו קוראים :״ולעד״ן דאתא
למעוטי משיח צדקנו דידוע הוא שהוא ג״כ שמו כשם רבו כדכתיב וזה שמו אשר יקראו
ה׳ צדקנו ,והוא נקרא אחר כמ״ש על פסוק שת לי אלהים זרע אחר תחת הבל ,זרע הבא
ממקום אחר ,וידוע שמשה אמר לפני הקב״ה כמה פעמים שלח נא ביד תשלח שכוונתו
שישלח למלך המשיח ...לזה אתא קרא ואמר אני ה׳ אני ולא המשיח דמתקרי אחר״.
הכינוי ״אחר״ או ״זרע אחר״ למשיח רווח בחוגי אברהם היכיני ,וגם ב״שירות ותשבחות״
של השבתאים .ובכלל כל הטרמינולוגיה שבפיסקה זו גוון שבתאי לה .מחברנו ממשיך
לאמור :״ובזה יובן מה שאמר הכתוב אם יהיה נביאכם ה׳ במראה אליו אתודע ...הוה ליה
למימר אם יהיה מנביאכם ה׳ במראה אליכם אתודע ...לכן נדחקתי מאד ואלולי שרבני
מצרים ה״י עזרוני תמכוני שאל׳)?( הגם הרב יהודה שארף ז״ל הסכים לדעתי לא כתבתי
דרך זה שפירוש הכתוב :טעמו וראו כמה הפרש יש ביניכם למשה שהרי אם יהיה נביאכם
ה׳ שהוא מלך המשיח דשמו כשם רבו עם כל זה במראה אליו אתודע ,רו״ל למלך המשיח...
לא כן עבדי משה וכן כתב הרמב״ם ז״ל שאינו מגיע לנבואת משה״ .והנה בעיקר זה נחלק
קארדוזו עם השבתאים מחוגו של פרימו ,אם המשיח הוא למעלה ממשה ,וקארדוזו מדגיש נ
״ודע שמשה אחד ואין שני לו בנבואה והוא יהיה עיקר הגאולה האחרונה ,הוא הגוף
והמשיחים הזרועות״ )דרוש קדש ישראל ,שלום ,ספר שזר ,עמ׳ רנג ,ובמקומות אחרים(.
אנו מבינים את ה״דחק״ וההיסוס של מחברנו בפירוש זה אם נשווה נגד עינינו את חריפות
המלחמה שהתנהלה נגד קארדוזו מצד שאר הכיתות השבתאיות ,וביחוד אלו שהכריזו על
ביטול מצות התורה ,כי זה אפשר רק אם המשיח הוא למעלה ממשה או הוא משה בעצמו
)אברהם פרץ ,שלום ,שבתי צבי ,עמ׳  .(704וכמו כן אנו מבינים שר׳ יהודה שארף הסכים
על־ידו של חביליו ,שכן לפי עדותו של קארדוזו היה שארף נוטה להשקפתו )שלום ,שם,
עמ׳ ,531.הע׳ .(3
לבסוף כדאי לציין שכמאה שנה אחר רשימתנו ,איזה חוטר מגזע חביליו ,אלישע מירקאדו
חאבילייו ,שיקע בספרו ״עבודת התמיד״ )פי׳ על התפילה בקבלה ,ליוורנו תקנ״ד( יסודות
מתורתו של השבתאי נחמיה חייון ,בסוף הספר התנצל ש״בתמימות לב גמורה״ חזר בו
)דף ריט ,א—ב( ,לאחר שנודע לו חרם הרבנים על ספריו של חייון.
לו .בחדש אדר שנת הנ״ל עבר מכאן מעל׳ החכם השלם כמוהר״ר אברהם ברודו שליח
 10על לאנייאדו ,עי׳ שלום ,שבתי צבי ,מפתח שמות האישים; ועל ר׳ משה הררי ,עי  ,צנ״צ ,מהדורת
תשבי ,עמי  ,362והע׳  .8אגב ,ר׳ משה הררי היה כבר בשנת תנ״ג דיין בארם צובא ,ולא רק בשנת
ת״ם בערך.
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מקוסטאנטינה זקן חשוב הרבה וגליתי לו הכל וקבל נדבה מהקהל ב׳ דוק׳ ומהספרדים ד
ומשאר יחידים ח׳ בין הכל לב דוקאטי וצידה לדרך והלך לשלום.
ר  ,אברהם ברודו היה באמת אחד האורחים החשובים ביותר — זקן חשוב — שסרו
לביתו של רוויגו )השווה רוזאנים ,קורות היהודים בתורקיה וכו ,,ח״ד ,עמ  191 ,וכו.(,
מטרת שליחותו סתומה כאן ,אבל מפורשת היא בהסכמת ר  ,צבי אשכנזי משנת תנ״ה על
ספרו של ברודו ״ברכת אברהם״ )ויניציאה תנ״ו—תנ״ז( .שם אנו קוראים :״לעת זקננותו
נשא את רגליו בעסק מצוה רבה פדיון שבויים״ .מרשימתנו יוצא שראשית מסעו לא היה
לאמשטרדם )רוזאניס ,שם( ,כי אם נסע בדרך הכבושה אז לשלוחים מן המזרח ,והיא
לליוורנו .משם סיבב ערי איטליה כל ימות האביב ותחילת הקיץ של שנת תנ״ד .לאמשטרדם
הגיע כנראה בתחילת שנת תנ״ה ,עשה שם כל ימות החורף וסידר את דרשותיו על ספר
בראשית שדרש לפני חמישים שנה — ואין פלא שלא נמצאו שם עקבות שבתאיים .משם
סיבב כנראה ערי אשכנז ואוסטריה משך ימי הקיץ תנ״ה )הסכמות רבני ״אמבורגו״ מסיון
תנ״ה( .בחורף תנ״ו אנו מוצאים אותו בפראג )הסכמת רבני פראג מטבת תנ״ו( ,וכנראה
התעכב שם זמן מה .באביב שנת תנ״ו הופיע בויניציאה והתחיל הדפסת ספרו שלא נגמר
אלא בתחילת שנת תנ״ז כמו שיוצא מהסכמת רבני ויניציאה ומרשיון ההדפסה באיטלקית.
כבר הערנו )ספר היובל לשזר ,עמ  ,מח—מט( שרשימתנו מקיימת עדותו של קארדוזו
שר׳ אברהם ברודו ברח מן המחנה לאחר ההמרה ,אבל בזמן מאוחר חזר להכנס בלבו ניצוץ
אמונה .הזכרנו גם כן את הכינוי שלו ,והוא ג  ,י ל י ב י וכדאי לציין שברשיון החקירה
באיטלקית ר  ,אברהם ברודו נקרא בשם  ,Abraham C h i e 1 i s iויש מקום לשער שאינו
אלא סירוסו של השם ג׳יליבי.
לז .בחדש הנ״ל עבר מכאן החכם ר׳ שמעון ן׳ יעקב שליח מצפת וקבל.
ידוע בשליחותו )השווה יערי ,שא״י .420—418 ,בניהו ,לקוטות לתולדות קשריהם של
חכמי א״י עם חכמי איטליה ,סיני ,כרך לה ,תשי״ד ,עמ׳ סד—סו( .הוא יצא לשליחותו
בשנת תנ״ב ולא רק ״בשובו משליחותו היה באיטליה וביקר במודעה אצל ר׳ אברהם
תויגו״ )יערי ,שם( ,כי אם גם בשנת תנ״ד .מתוך רשימה חטופה זאת לא קשה לנחש
שרוויגו לא מצא עניין מיוחד בשליח זה )עי׳ שלום ,חלומותיו וכו׳ ,עמ׳ לז( .הדבר בא
לידי ביטוי גם במקומה של הרשימה \ כתובה היא על הגיליון החיצוני לאורך העמוד ,סימן
שמתחילה פסח על השליח הזה.
לח .בשנה הנ״ל עבר מכאן החכם השלם הזקן החשוב כמוהר״ר מרדכי שתדלן מפולין
וישב בביתי כמה ימים והניח מעות ששלחתי לו אח״כ והלך כדי לילך לירושלים.
לא הצלחתי למצוא זכרונו של השתדלן הפולני ״ .מפי הרשימה יוצא שיש לנו כאן עניץ
עם ״עובר״ ממין מיוחד .אין הוא בא בשום שליחות של קיבוץ כספים ,כי אם להפקיד כסף.
 11זהותו עם ״מרדכי נקיל שתדלן״ הנזכר אצל היילפרין ,פנקס ועד ד׳ ארצות ,סי׳ רלד ורלו — .אינה
מתקבלת על הלב ,כי התואר ״החכם השלם״ אינו הולם את ר׳ מרדכי נקיל.

]רצג[

ישעיהו

זנה

ר׳ מרדכי שתדלן היה כנראה איש אמיד ,וכשהחליט בזקנותו לעלות לירושלים חיסל את
עסקיו בפולין ,ובלשון השלוחים ״צרור הכסף לקח בידו״ שיהיה לו ממה להתפרנס .אולם
סכנה היתד ,בדבר להפליג בים עם מזומנים ,ועל כן ״הניח המעות״ אצל תויגו על מנת
להעבירו אליו לאחר שיגיע למחוז חפצו.
לט .בשנת תנ״ח עבר מכאן החכם השלם כמהר״ר יעקב הלוי שהייתי רוצה לילך עמו
בירושלים.
כבר נפגשנו עם השליח הזה למעלה בסעיף י .הרשימה כתובה בגיליון הפנימי לאורך
העמוד ,ונתתי לה מקום כאן ,כי מ״חלומותיו של ר  ,מרדכי אשכנזי״)עמי לה( אנו יודעים
שר׳ יעקב הלוי סר לביתו של תויגו בחדש חשון תנ״ח.
מ .בשנת הנ״ל חדש אחד אחר הנ״ל בא לכאן והיה בביתי מעל׳ החכם השלם כמהר״ר
שמעון בר יעקב מירושלים שהייתי רוצה לילך עמו בירושלים.
על השליח הזה עי׳ למעלה סעיף לז .בצידו של ר׳ יעקב הלוי ,ר׳ שמעון בר יעקב הוא
השני ששמו מופיע פעמיים ברשימתנו .אולם בעוד שבראשונה הם מופיעים בתור שלוחים,
בפעם השניה הם סרים לביתו של תויגו בקשר עם הכנת נסיעתו לירושלים ,או בלשונו
של בעל ״חלומותיו׳ /״בשביל חברותת הדרך ולא יתיר״.
מא .בשנת תנ״ח חדש שבט עבר מכאן מעל׳ החכם השלם כמוהר״ר שלמה דיל קאמפו
שליח מצפת וישב בביתי כמה ימים ודברנו ביחד וגיליתי לו העי ]העניין ?[ כאשר לכל.
עי׳ עליו שלום ,״חלומותיו״ ,עמי עא .משם יש בידינו להשלים את יום החודש ,והוא
״עש״ק ה׳ בשבט״ .בשנת ת״ס אנו מוצאים אותו בצפון אפריקה ובעיר פאס קיבל אגרת
המלצה מר  ,יעקב בן צור והוא קורא לו ״הח׳ השלם כמוה״ר שלמה וארון די־קאנפוש״.
)לתולדות קשריהם של יהודי מארוקו עם א״י ,סיני ,כרך לה ,תשי״ד ,עמ׳ שכט( .ספקו של
יערי אם שליח זה היה שייך לחוג השבתאים של רוויגו )שא״י ,(420 ,נפתר ברשימתנו
לחיוב.
מב .בשנת תנ״ט עבר מכאן ודר בביתי מעל׳ החכם שליח מצפת כמוהר״ר יוסף
שאלתיאל קפנטון אהוב וחבר מן החכם ר׳ שלמה אליון מלונדרה.
פגים חדשות בשליחות צפת ,וכנראה גם בשבתאות .הדעת נותנת שיש לזהותו עם ר׳
״יוסף שאלתיאל״ החתום בין ״רבני ומנהיגי עה״ק צפת״ על שטר חיוב משנת ת״ס )יערי,
שא״י ,עמ  ,441—440 ,מתוך ספר ״משכנות הרועים״ לר׳ עוזיאל לחאייך ,ליוורנו תר״נ,
דף קנג ,ב( .מסתבר איפוא שהיה בדרכו חזרה בשעה שביקר את תויגו בשנת תנ״ט ,מאחר
שבשנת ת״ס היה כבר בצפת .מסתבר שבדרך סיבובו מקודם סר גם ללונדון ,ושם השתעשע
עם ״אהובו וחברו״ ר׳ שלמה אאיליון שמסר לו מכתב המלצה ,ואולי גם ״כתבים״ ידועים,
בשביל תויגו .תוארים אלה שנאמרו על ר׳ שלמה אאיליון מעידים שהיה מן המאמינים.
כידוע נקרא ש״צ בסוף ימיו בשם ״האהוב״ סתם .ונראה שבחוגים ידועים חברי הכת בינם
]רצד[

עוברים

ושבים

ב ב י ת ו של

רבי

אברהם

רוויגו

לבין עצמם גם כן נקראו בשם ״אהובים״ ,באופן ש״אהוב״ נעשה נרדף ל״מאמיך .במובן
זה השתמש תויגו בתואר ״האהוב״ באגרת שנתפרסמה ע״י תשבי)אגרות ר״מ רופא ,ספר
היובל לשזר ,עמ  ,צא( :״ואלם צר לי מאד כי אותו האהוב תושב עירנו ...״ שבודאי אינו
מוסב על ש״צ ,כי אם על אחד המאמינים.
נספח
כל מי שקרא את ״אגרות ר׳ מאיר רופא״ יודע את הצמאון של המאמינים ״לכתבים״ ,היינו
לכתבי נתן .בעשר האגרות הראשונות אין תויגו פוסק מלהטריד את ר׳ מאיר שאל יתרשל
בהעתקת ה״כתבים״ ומשלוחם .כתובות של המאושרים שהיו בידם מן ה״כתבים״ ושאפשר
לבקש מהם העתקתם נמסרו ממאמין למאמין .בפנקס נמצאה רשימה קצרה של אנשים כאלה.
מה שמפתיע אותנו ברשימה הוא מיעוט הכתבים הנזכרים .חוץ מ״כוונות״ נזכרים רק
״דרוש התנינים״ הידוע ו״דרוש אדם קדמון״ שאינו ידוע לי ,אם לא שהוא שם אחר של
״ספר הבריאה״ .והא לך לשון הרשימה)דף פב ,ב(:
באנקונה מהחכם ר׳ אליה מוייאיון / /
שמו  ,דרוש התנינים מהרב,
דרוש אדם קדמון
כוונת הק״ש,
כוונת הטבילה בכל הזמנים
בקוסטאנטינה מעל׳ החכם ר׳ ישראל
אשכנזי מקובל במדרש החכם ר  ,שלמון
אוזיאל ,בעיר באלאט ,בידו היה דרוש  / /התנינים
דרוש א״ק יוכל לבקש בעיר סקופיה,
ממעל׳ החכם ר  ,יעקב הבולאפיו
וממעל ,החכם השלם ר׳ יצחק יחיא ,שהוא
תלמיד מהחכם ר  ,יצחק חנן שהנ״ל היה תלמיד
מובהק מהרב נתן ,והחכם כמוהר״ר אפרים
למד מהחכם ר  ,יצחק יחיא
גם יכולים לבקש בצופיא מהחכם
פרימו ,והחכם גנדור.

]רצה[

מאיר בניהו
ה ׳ מ ג י ד ׳ של ר מ ח ״ ל

אישיותו של רמח״ל ורובי חיבוריו חותם ה״מגיד״ טבוע עליהם .רמח״ל לא עשה דבר
גדול או קטן ללא הוראתו או אישורו של ה״המגיד״  1ובשלו נתעורר הפולמוס הגדול נגדו
ונגד חיבוריו שבעטייו נאנס לגונזם ונתחייב חובת גלות .על ה״מגיד״ היו בידינו עדויות
רבות באוסף אגרותיו של רמח״ל  , 2ולאחרונה החלו להתגלות חיבורים שנתחברו על־פי
ה״מגיד״ ,שאין כמותם להבנת משמעותה ומהותה של תופעה זו .חיבורים אלה פותחים
שערים לנבכי נפשם של רמח״ל וחוגו ומגלים את שרשיה ומניעיה של התסיסה המשיחית
של החבורה .התחיל בבירורה של פרשת רמח״ל וחוגו ישעיהו זנה ז״ל ,שלזכרו מוקדש
מאמר זה .הוא גילה מקורות חדשים על בני החבורה ופיענחם בטרם נתפרסמו ברבים
אגרותיו של רמח״ל  .3ישעיהו זנה עסק בפנים ההיסטוריות של הפרשה וניסה לקבוע את
מקומם של רמח״ל ובני חבורתו במסגרת׳ הכללית של חכמי איטליה על־ידי בדיקת כיוונן
של הרוחות שנשבו אז ועלה בידו לתאר את האווירה הרוחנית ששררה בבית־מדרשו של
רמח״ל .אחריו בא ישעיה תשבי וגילה פנים חדשות בכתביו הקבליים של רמח״ל הידועים
והגנוזים  4וחקר ספונותיהם וכמוסותיהם ועוד ידו נטויה.
ברם ,שאלת דמותו של ה״מגיד״ נשארה עדיין סתומה .כלום היתה זו תופעה שראשה
נעוץ בסופה וסופה נעוץ בראשה או שהיו בה דרגות ושלבים שונים ? אך לא הוברר אם כל
גילוייו של ה״מגיד״ שוקעו בחיבוריו או שמא היה לו לרמח״ל יומן ,שבו רשם גילויים שנמסרו
לו דבר יום ביומו ,כשם שהיה למרן ר  ,יוסף קארו .ידוע שמלבד רזי קבלה וסודות משיחיים
היה ה״מגיד״ משיב לרמח״ל על שאלות שהעסיקו אותו או את החבורה ,אך על כך אין
באגרותיו אלא רמזים בודדים והדעת נותנת שאותם גילויים ותשובות כמוסים היו ,לא
העלה אותם בכתב ולא היה מוסר אותם אלא לנאמני־רוחו.
והנה ,ביומנו הספרותי של חיד״א ,״קונטריס מסעות״  ,5נמצאות דרשות קצרות על המשיח
וקצת גילויים של מגיד שרשם חיד״א בעת ביקורו בפאדובה ,בימי שליחותו השניה,
בארבעה־עשר באלול תקל״ו .את הדברים שמע מפי ר׳ יעקב ב״ר אברהם חזק ,רבה של
הקהילה מחברי בית־מדרשו של רמח״ל ,שהיה אז זקן מופלג בן שמונים ושש שנים .הגילויים
כתובים בקיצור ובדרך רמז בהעלמת שמות ובראשי־תיבות ,וכנראה שאף הוא התכוון שלא
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י׳ תשבי ,יחסו של ר׳ משה חיים לוצטו אל השבתאות ,תרביץ ,שנה כז ,ספר היובל לג׳ שלום ,תשי״ח,
עמי .356
ר׳ משה חיים לוצאטו ובני־דורו ,אוסף אגרות ותעודות ,מהדורת ש׳ גינצבורג ,תל־אביב תרצ״ז.
י׳ זנה ,אבני בנין ,תעודות לחקר רמח״ל וחוגו ,ספר השבה ליהודי אמריקה ,ניו־יורק תרצ״ה ,עמי
 ?224—218תרצ״ח ,עמי  162—154ן אבני בנין לקורות היהודים באיטליה ,תעודות ומחקרים המתיחסים
אל חוגו של רמח״ל ור״י למפרונטי ,חורב ,כרך ו ,ניו־יורק תש״ב ,עמי 14—76י.1
במאמר הנ״ל בהעי  1ובמחקרו התסיסה המשיחית בחוגו של רמח״ל לאורם של כתובה ושירים
משיחיים ,ספר היובל ליצחק בער ,ירושלים תשכ״א ,עמי .397—374
כ״י בית המדרש לרבנים בניו־יורק ,סי׳  ,0862תצלומו במכון בן־צבי בירושלים.
]רצט!

מאיר

בניהו

יתגלו הדברים לאחרים .גילויים אלה יש בהם עניין רב ליחסם של רמח״ל וחכמי איטליה
לשבתי צבי ונתן העזתי והערכות על רמח״ל ,בני חוגו ומתנגדיו ור׳ יהונתן אייבשיץ .לא
נשלם בירורם של גילויים אלה ואוצר גנוז הקרה ה׳ לפני :באוסף כתבים שנכתבו בידי
רמח״ל ובידי תלמידו ר  ,משה דוד ואלי ,שנתגלגלו אחרי השואה לפולין ,עלתה בידי לגלות
עלים אחדים מיומן כתוב בעצם ידו של רמח״ל ,ואין הם אלא הגילויים הראשונים ששמע
מפי ה״מגיד״ .הגיעה ,איפוא ,השעה לברר את פרשת ה״מגיד״ לאורם של גילויים אלה.
א  .ה ת ג ל ו ת ו של ה ״מ ג י ד״
כיצד הגיע רמח״ל לדרגה זו? כלום נתגלה אליו ה״מגיד ,,פתאום ,או שמא היתה עליו
השפעת רבותיו ואווירת הקבלה שהיתה נפוצה מאד באיטליה ? דומה שהיתה זאת התפתחות
בדרך התפשטותה והתבססותה של הקבלה באיטליה והאווירה הכללית שנוצרה אחרי
שנתגלו כתבי מגידים של השבתאים .מקובלי איטליה סיגלו לעצמם הנהגות של מקובלי
צפת ונהגו בדרכי חסידות מופלגים כדי להגיע לידי ״השגה״ .ס׳ ״מגיד משרים״ ,שחלקו
השני נדפס בויניציאה בשנת ת״ט ,נפוץ היה מאד באיטליה  6גם בכתבי־יד ,וחיבורו של
האר״י ,״שער רוח הקדש״ שבו הורה דרכים ל״השגה״ ולגילוי רוח הקודש ,התפשט מאד
באיטליה ומצוי הוא בהרבה כתבי־יד שנכתבו בויניציאה בזמנו של הרמ״ז ואף נקרא בשם
״שער היחודים״ .רמח״ל גילה בקיאות מופלגת בכתבי האר״י וסודותיו של ס׳ מגיד משרים
היו גלויים בפניו.
7
מחכמי איטליה הידועים לנו היו מגידים ,לפי עדות אחת  ,לר׳ מנחם עזריה מפאנו
ולתלמידו ר  ,אהרן ברכיה ממודעה  .8כנראה שגם הרמ״ז ומקובלים אחרים באיטליה ניסו
להכשיר עצמם לקראת התגלותו של ״מגיד״ אליהם .עדים על כך דבריו של ר  ,דוד פינצי
ממאנטובה בשמו של הרמ״ז :״שרבים עשו ולא עלתה בידם ,כי לא היו מתי סודם״ . 0
הרמ״ז היה רבו של ר׳ בנימין הכהן ,חותנו ורבו של ר  ,ישעיה באסאן ,ומסתבר שעצם
הידיעה שרמח״ל זכה בצעירותו למה שלא זכה רבו דרבו וגדול מקובלי איטליה ,הרמ״ז
עודד אותו להפליג בערך ״המגיד׳׳ שנגלה אליו ,בחשיבותם של הגילויים ובהופעת הדמויות
החשובות ביותר .ויש לשער שדבר זה גרם לעמידתו האיתנה ואי־ רתיעתו משנתעוררה
נגדו המלחמה הגדולה ,גם כשהיה בודד לגמרי ואף רבו לא תמך בו בשתי ידיו.
ימי בחרותו של רמח״ל לא היה בהם דבר כדי להעיד על הכשרה מיוחדת ל״השגה״.
רמח״ל היה צעיר לימים ,בן עשרים שנה ,משנגלה אליו ה״מגיד״ לראשונה ,ועדין לא נשא
אשד* הוא היה מגלח את זקנו ,לא התנזר ,לא הירבה בטבילות ,לא סיגף עצמו ולא ישב
6
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ר  ,למטה ,עמי שה.
תלמידו ר׳ יעקב לומברוזו בפירושו לאיוב .מובא עליידי חיד״א ,שם הגדולים ,ערך הרמ״ע.
שם הגדולים ,בערכו.
אגרות ,עמי קלא.
הלא כך הם מובנם של דברי ה״מגיד״ של רמח״ל על הרמ״ז ,שיש לו ״שפע ג ד ו ל  . . .אבל לא ,השגה״.
ר׳ להלן ,עמי שלה.
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בתעניות הרבה  , 10כפי שמגידו של מרן ,דרך משל ,ציווה עליו  . 11ולא זו בלבד ,אלא
שרמח״יל הטיף לתלמידיו שאין אלה דרכי חסידות .בספרו מסילת ישרים הוא דוחה את
הדעה הרווחת ״שידמו רוב בני האדם שהחסידות תלויה באמירת מזמורים הרבה וודויים
ארוכים מאד ,צומות קשים וטבילות קרח ושלג״  .12ועל דעתו זאת חוזר תלמידו ר׳ משה
דוד ואלי בהספדו על רמח״ל :״הרבה פעמים הראה לי בראיות ברורות שיסוד החסידות
אינו קיים ברבוי תעניות וטבילות .רק יום אחד בשנה מוטל עלינו להתענות ...אבל אין זה
יסוד העבודה״ .13
כיוון שרמח״ל לא נהג בדרכים אלו סברו רבים שאי אפשר שמגיד יתגלה אליו .בראש
המתנגדים עמדו חכמי ויניציאה ,ר  ,שמשון מורפורגו מאנקונה ור׳ משה חאגיז .גם לרבו
ר׳ ישעיה באסאן ,היו ספקות מטעמים אלה ,אף כי הגן עליו כלפי מתנגדיו  . 14מתונים
יותר היו חכמי ליוורנו ,שתחילה לא רצו לדחותו שמא ימצאו תשובה לספקותיהם  .15וכך
כתב ר׳ יוסף אירגאס מליוורנו לר׳ ישעיה באסאן :״הוא חכם וחריף בנגלה ובנסתר ,אבל
ריח של חסידות לא עבר בו כלל .ושאלתי אותם אם הוא נשוי ואם הוא נזהר בטבילה של
ע״ש ושלא לספר זקנו כלל אפילו במספרים — ועל כולם השיבוני שאינו מקיימם כלל״«.1
ברם ,יותר מאשר סיבות אלו ,עוררו את הפולמוס נגד רמח״ל תוכן הגילויים והדמויות
שנתגלו אליו.
לאמיתו של דבר ,הירבה רמח״ל לעסוק בתורת הנסתר והיה בן בית בקבלת האר״י .שלא
כעדויות שהובאו למעלה ,אומרים עליו רבני פאדובה ,שמאז פרש ממנו רבו ועבר לריג׳ייו,
״בבית מדרשו הרבה התבודדות ופרישות ותורתו אומנתו .יום ולילה לא שבת ,שם נגלו
אליו האלקים בשנת התפ״ז״  .17מה היו ,איפוא ,הדרכים שהביאו את רמח״ל לידי גילויו
של ה״מגיד״ ?
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ר׳ שמשון מורפורגו מאנקונה ,כותב עליו :״רך בשנים ,פלג גופא ,על אדמת נכר ,אשר מנעוריו
ילדי נכרים הספיקוהו .ומה זה היה לבן כיס נושא ונותן בפרקמטיא בשווקים וברחובות ,ועודנו
!מובלע בין האנשים ודעתו מעורבת בין הבריות״ )אגרות ,עמ  ,קכח( .אף ר׳ ישעיה באסאן ,מסר
לרמח״ל דברים שאומרים עליו מתנגדיו מבלי להסתייג מהם :״שמקיל אתה את ראשך ולא תתנהג
בכבדות כאשר היה ראוי לאיש אשר אלה לו .כי הלא ענוה וחסידות המה המביאים לידי רה״ק,
אדב״ע)?( ואון אדם יקר משולל החמריות והגופניות ...ואיך למנצח על עלמו״ת שיר ושבח
העלמי׳׳ם יתנו״ )עמי קלז( .הוא גם התלונן עליו שתבע בפה את דודתו שהיתה משודכת ,ורמח״ל
הכחיש זאת )עמי קמא ,קמח( .על גילוח הזקן ,עיין עמי פו ,קכב .ברם ,בשנת ת״צ התחיל רמח״ל
לגדל זקנו .שם ,ועיין להלן והע .16 ,
״ובזכות אותם הענויים והסיגופים שעשית בימים שקדמו וגם עתה אתה מחזיק בהם ,הסכימו בישיבה
של מעלה שאחזור לדבר עמך כבראשונה״ .מגיד משרים ,ויניציאה ת״ט ,דף ג ,ג .ועיין ר׳ י׳ צבי
ורבלובסקי ,לדמותו של המגיד של ר׳ יוסף קארו ,תרביץ ,שנה כז ,מוקדש ליובלו של ג ,שלום,
תשי״ח ,עמ  .318 ,315 ,השווה דבריו של ר׳ יהודה אלבוטיני בספרו סולם העליה ,שלום ,כתבי־יד
בקבלה ,ירושלים תר״צ ,עמ .225 ,
מסילת ישרים ,הקדמה .ועיין גם פרק יח.
 14ר׳ הערה .10
י׳ זנה ,ספר השנה ,תרצ״ה ,עמי  .221ועיין להלן עמ  ,שכז.
אגרות ,עמ  ,תיט .מחכמי ליוורנו עמד לימינו הרופא ר׳ עמנואל כלבו)שם(.
אגרות ,עמי קא .ועיין גם דברי רבו ,שם ,עמי קד ותשובת רמח״ל ,עמ  ,קיב.
שם ,עמי כו.
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ההכנות העיקריות היו ה״ייחודים״ ,בהם עסק בטרם נגלה אליו ה״מגיד״ לראשונה ולא
הירפה מכך כל זמן שייחל להופעתו .ולאחר שנגלה אליו היה ה״מגיד״ עצמו מוסר לו את
הייחודים .״כי שנים שקדתי על ענין היהודים״ — כתב רמח״ל לד  ,בנימין הכהן בחנוכה
ת״צ — ״ליחד יחודים כמעט בכל רביע שעה יחוד א /כאשר אני מתמיד עתה ת״ל.
וגם ראיתי לעמוד בטהרה אך תעניות לא עשיתי הרבה ,כי אם זאת היתה לי התמדת
היהודים״ !8י
טיבם של ייחודים אלה לא נתפרש .רמח״ל לא העלים הייחודים מחכמי איטליה שתמכו
בו .ר׳ דוד פינצי ממאנטובה ,שעתיד היה להיות חותנו ,כתב לר  ,שמשון מורפורגו )אייר
ת״צ( ״והיהודים הם כמוסים אצלנו טמונים באהלנו״ .19ויש להניח שהיו מיוסדים על
הייחודים של האר״י .ברם ,עדותם של חכמי ויניציאה שביקרו בביתו של רמח״ל בשנת
ת״צ ,היא שונה .הם מצאו ״בתיבת מגדלו ספר א׳ כתיבת יד מלא השבעות ובכללם השבעות
ל0״מ״ .על־ידי השבעות אלו היה סמא״ל נכנע ומתגלה למשביע תחילה בדמות אריה ורק
אחרי שש השבעות היה מופיע ״בדמות אדם ...כעבד כפוף לגלות לך כל מה שתרצה״ .2°
הם מציינים גם שמצאו ״שם כלי משחיתו״ ,כלי זכוכית ותער שחורים .הנוסח שמובא
בעדותם וכלים אלה יוצאים ,לכאורה ,ללמד שרמח״ל נקט בדרכים שונות מכל אלו שנקטו
בהם בעלי המגידים הידועים לנו .אך ספק הוא אם יש ללמוד מדבריהם של חכמי ויניציאה
שרמח״ל היה מחברן של השבעות אלו .בידו היו ייחודים של נתן העזתי  21ואפשר שאותו
כתב־יד לא היה מחיבורו ,אלא העתקות מחיבורים אחרים ומכתבי נתן העזתי.
בשיטת הייחודים אחז גם אברהם מיכאל קארדוזו ,שייחודים ותיקונים היה עושה ואף
לימדם לתלמידיו כדי שיאמרום על קברי צדיקים ויזכו* לגילויים  .22אבל יש לפון אם כתבי
קארדוזו ,שלא התפשטו באיטליה ,היו ידועים לרמח״ל  .23בה בשעה שרובם של כתבי נתן
הגיעו אלינו בכתבי־יד איטלקיים ,לא ידוע לי עדיין כתב־יד אחד של חיבורי קארדוזו
שנכתב באיטליה .ולא זו בלבד ,אלא שדמותו של ה״מגיד״ כפי שמתאר אותה ר׳ אליהו
הכהן מאיזמיר ,מן המקורבים לקארדוזו  ,24חופפת את דמותו של ה״מגיד״ של רמח״ל .ר׳
אליהו הכהן נפטר שנתיים אחרי הופעת ה״מגיד״ בפאדובה ,אבל כתביו שיש בהם ענייני
מגידות נשארו בכתב־יד באיזמיר .כלום היו חילופי ידיעות על פעולות אלו בין מקובלי
איזמיר ואיטליה ? כל שאנו יודעים הוא ,לפי שעה ,שבשנת תע״ד היו קשרי מכתבים ביניהם
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אגרות ,עמי לט.
אגרות ,עמ  ,קלא.
גבית העדות של רבני ויניציאה משנת תצ״ה ,עמ  ,רסב• ועיין גם עמ  ,רסה ,רסח ,רעג .הסברת פעולה
זו ,עיין יוסף דן ,שרי כוס ושרי בוהן ,״ידע עם״)בדפוס(.
באגרת ששלח לרבו בחנוכה ת״צ ,כתב רמח״ל ״ויהודי ר  ,נתן ודבריו לא אומר בכתב כי אם פה
ל פ ה  . . .אשר גלה לי ה׳ בחסדו״ .אגרות ,עמי מב.
ראה ביחוד דרוש קודש ישראל לה׳ לקארדוזו .שלום ,ספונות ,ספד ג—ה תש״כ ,עמ  ,רסא_רע
)״וזה סיבת השתדלות המגידים בזמן הזה״ ,עמ  ,רע(; ועיין אגרותיו של קארדוזו שפירסמו י׳ מלכו
וא  ,אמארילייו ,שם .וכן ״מריבת קדש״ בס׳ עניני שבתי צבי לפריימן ,ברלין תרע״ג.
ברם ,בתפילה המתפרסמת בסוף מאמר זה יש ביטויים שהם שכיחים ביותר בכתבי קארדוזו.
ר׳ להלן בסמוך .ועיין על כך שלום ,שם ,עמ  ,רסא,
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בעניינו של נחמיה חייא חייון  ,25ומי יודע אם לא שלוחי ארץ־ישראל וסוחרים שעשו דרכם
בין תורכיה לאיטליה ,העבירו ידיעות על הנעשה במחנות השונים.
26
בשעת הייחודים היה רמה״ל נופל על פניו ,ויש בידינו על כך לא רק עדות עצמו
אלא גם עדותו של ר׳ רפאל ישראל קמחי מאיזמיר ,שלוחה של צפת ,שראה את רמח״ל
בשעת ההתגלות וכתב! ״ובעיני ראיתי היהודים שעשה בנפילתו על פניו סמוך על ידיו
על השלחן כמו חצי שעה״ 27י רמח״ל הסביר תופעה זו ,שעוררה את חששו של רבו ,״שמא
ח״ו בנפילת אפים כח אחר יתערב בו״  .28לדבריו פעולה זאת איננה מגיה אלא ״עומדים
כפופי ראש על פניהם ,שלא לזקוף מפני כח ההשראה״ ,29ומשום כך אין חשש לערבוב
סטרא אחרא.
הייחודים היו מפילים תרדמה גדולה על רמח״ל ובבוא ה״מגיד״ היה מקיץ ממנה .הוא
היה מתגלה בכל שעות היום ולרוב בעת שרמח״ל עסק בתורה בבית־המדרש ,ולאו דווקא
כשהוא ביחידות ובלילי שבתות וימים טובים כפי שנהג מגידו של מרן 30י רמח״ל לא ראה
כל דמות אלא קולו של המגיד היה בוקע מתוך פיו  .31בני החבורה של רמח״ל היו נוכחים
בשעת הגילוי בבית־מדרשו והיו רואים את רמח״ל כשהיה עושה את הייחודים ומכין עצמו
לקראת בואו של ה״מגיד״ ,אך קולו לא שמעו .״זה המלאך מדבר מתוך פיו״־־־ כתב ר׳
יקותיאל גורמן — ״אבל אנחנו תלמידיו שלו איננו שומעים שום דבר .והמלאך מתחיל
לגלות לו סודות נפלאים ...״  32תכונות אלו דומות לתיאור פעולת ה״מגיד״ שמביא ר׳
אליהו הכהן האיתמרי מאיזמיר בשם רבו  :* 32״כי יש מגיד מכח גודל נשמתו שבאדם,
ומגיד לו דברים .ואופן ההגדה שיוצא קול גדול מלבו ונכנס באזנו והוא שומע והעומדים
לפניו אינם שומעים כלום .וכשבאים אצלו לדרוש ממנו איזה דבר מיד שומע תשובת הדבר
באזנו מהקול היוצא מקרבו ונכנס׳ באזנו וכל ההגדות הם אמיתיות ,משום שקרוב אדם
אצל עצמו ומרחיק הנזק ומקריב התועלת לאדם״ ג . 3ההבדל היחיד הוא שרמח״ל שאל את
השאלות בעצמו ולא העומדים לפניו.
ב  .הגילויים

הראשונים

את חוויית־הגילוי הראשונה תיאר רמח״ל באחת מאגרותיו :״ביום ר״ח סיון התפ״ז בהיותי
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עיין מודעא רבא ,אמשטרדם תע״ד.
״וכל הדברים האלה בנפלי על פני אני עושה״ .אגרות ,עמי לט ואגרת רבו ,עמ  ,קד.
שם ,עמ  ,בא.
אגרות ,עמ  ,פו.
שם ,עמי צה.
ורבלובסקי ,שם ,עמי .312—311
והשווה דברי המגיד למרן ״ולמללא בפומך לא בחלום אלא כמאן דמלל עם חבריה״ .מגיד משרים,
ויניציאה ,פרשת ויקהל ,דף ט ,ב.
אגרות ,עמי יט.
רבו הוא ר׳ בנימין מלמד ,אך בכמה מקומות בספריו מזכיר הוא את ר׳ יצחק די־אלבה ,שהיה גם רבו
של שבתי צבי.
ר׳ אליהו הכהן ,מנחת אליהו ,שאלוניקי תקפ״ד ,פרק ד ,דף ה ,א .ועיין ג  ,שלום ,ר׳ אליהו הכהן
האיתמרי והשבתאות ,ספר היובל לכבוד אלכסנדר מארכם ,ניו־יורק תש״י ,עמ  ,תסז.
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מיחד יחוד א  ,נרדמתי ובהקיצי שמעתי קול אומר :לגלאה נחיתנא רזין טמירין דמלכא
קדישא  .34ומעט עמדתי מרעיד ואחר נתחזקתי .והקול לא פסק ואמר סוד מה שאמר .ביום
הב׳ בשעה ההיא השתדלתי להיות לבדי בחדר  ,35וחזר הקול ואמר סוד אחר ,עד שאחר כך
ביום אחר גילה לי שהוא מגיד שלוח מן השמים ומסר לי יהודים פרטים לכוין בכל יום
ואז יבא .ואני לא רואה אותו ,אלא שומע קולו מדבר מתוך פי .ואח״כ נתן לי רשות
לשאל ג״כ .ואח״כ כמשלש חדשים נתן לי תיקונים פרטים לעשות בכל יום כדי שאזכה
לגילוי אליהו ז״ל ואז צוה לי לחבר ספר על קהלת שהוא היה מפרש לי הסוד של הפסוקים
כ״א* ואח״כ בא אליהו ואמר סודות מה שאמר והוא אמר שעתה יבא מט׳ שרא רבא ,ובבואו
ידעתי שהוא הוא ,מפני דברי אליהו שאמר לי .ומאז והלאה הכרתים כל א׳ בפני עצמו.
וגם יש נשמות מתגלות שאיני יודע שמם .ובכתבי החידושים אשר אומרים אכתוב היום
האחד אתי .וכל הדברים האלה בנפלי על פני אני עושה ורואה את הנשמות הקדושות
כ מ ת ו ך חלו• מ מ ש ב צ ן ר ת א ד ם ״ ,36
שלבים שונים של התגלותו פרש לפנינו רמח״ל בתיאורו זה .החוויה הראשונה באה
בפתע .רמח״ל לא ידע מה טיבו של הקול ועל כן התבודד למחרת ,עד שגילה לו הקול
שהוא מגיד .בפעם הראשונה זכה לכך בכוחות עצמו ומכאן ולהבא הקל עליו ה״מגיד״ את
הפעולה על־ידי־^כך שלימדו ייחודים .תחילה שמע רמח״ל את קולו ולא דיבר ,אחר כך
ניתנה לו רשות לשאול .הופעת ה״מגיד״ לא היתה אלא אקדמה לשלב יותר חשוב ,לגילויים
עליונים שעתיד היה רמח״ל לזכות בהם.
ר׳ יעקב חזק מסר לחיד״א ששם ה״מגיד״ היה שמעיאל .בכתבי רמח״ל נמצא שמו מפורש
רק פעם אחת .משנדרש רמח״ל לשאול ממנו ולהשביעו אם יש בו תערובת של סטרא אחרא,
השיב ה״מגיד״ :״באומאה אומינא בשמא דה׳ צבאות חי וקיים דאנא איהו שמועיא״ל עבדא
דאלהא חייא דמתחליל בפומך ואליהו מהימנא ושאר נשמתין דצדיקיא אינון דמתגליין עלך
88
ולית הכא ס״א כלל״  .37בתיקוני הזוהר בא שמועאל בקבוצה אחת עם מטטרון ויהואל
שרק הם רשאים ״לראות גאון תפארתו״ של הקב״ה  . 39״ממנו קבלו אברהם ומשה כאשר
ירדו לסוף החכמה״  . 40ברם ,שמועאל ושמעיאל זהים  . 41ראוי לציין שמגיד בדמותו של
34
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41

זהו הנוסח שנמצא בגילוי הראשון ביומנו של רמח״ל .ר׳ להלן ,עמי שכח.
גם ר׳ יהודה אלבוטיני כותב ״יבחר לו בית אחד שישב בו הוא לבדו יחידי״ .שלום ,כתביייד בקבלה,
עמי .227
 37אגרות ,עמי סד.
אגרות ,עמי לט.
תיקוני הזוהר ,תיקון נה.
״ברית מנוחה״ ,אמשטרדם ת״ח ,דף ב ,ג.
שם ,כ ה ג .ועיין גם שם נג ,ג :״ראש המבואות השומרים מבואות המרכבה הוא השר שמועאל
והשומרים שהוא ראש עליהם הם יהואל מ י כ א ל  . . .ומיהו ראש השומרים השוער הנאמן הוא שמזעאל
הגדול אשר לממשלתו אין סוף ואין פעולה גדולה או קטנה שאינה מורכבת בו״ .ור׳ המקורות
בספרו של ר׳ ראובן מרגליות ,״מלאכי עליון״ ,ירושלים תש״ה ,עמ  ,קצךי—קצה.
בפרקי היכלות נדרש שמו :״ולמה נקרא שמו שמעיאל מפני שהוא עומד בכל שער ושער ומשמיע
קול שירות ותשבחות העולים מן הארץ״ מבתי כנסיות ומבתי מדרשות ,ותפקיד זה מוסב ב״ברית
מנוחה״ על שמועיאל ״דהוא מקבל צלותהון דישראל״)דף כז ,ב(.

]שד[

ה ׳מ ג י ד׳ של ר מ ח״ ל
מלאך מסויים היא תופעה מאוחרת .מגידו של מרן לא היה מלאך ,אבל כבר בראשיתה של
המאה השבע־עשרה ,הופיעו מלאכים בתורת מגידים ,ואנו יודעים שיהואל המלאך היה בעל
הגילויים של ר׳ יצחק ב״ר אברהם אזולאי ,אבי זקנו של חיד״א .42
ה״מגיד״ הציג עצמו כשלוח מן השמים לגלות לו רזים .אף מגידו של מרן אמר אליו
שהוא ״שלוחא דקוב״ה״ ,״שדרוני ממתיבתא דרקיעא״ וכיוצא בכך .מלבד אותו ביטוי
שמזכיר רמח״ל בדבריו שלמעלה ,״לגלאה נחיתנא רזין טמירין דמלכא קדישא״ ,שנאמר
בעת ההתוודעות ,יש ביומנו ביטוי דומה לכך בעוד מקום אחד בלבד ,״הא אתינא לאודעא
לך״ )טז סיוון( .דרך שיח זה בין המגיד למי שהוא נגלה אליו שכיח גם בס  ,מגיד משרי• .43
ברם ,בשעה שדבריו של ה״מגיד״ לרמח״ל לא נשמעו אלא לו עצמו בלבד ,שמעו את דברי
ה״מגיד״ של מרן גם אחרים .דמותו של ה״מגיד״ של מרן עמדה בפניהם של חכמי איטליה
ובחנו את עניינו של רמח״ל על יסוד מה שהיה ידוע להם על ה״מגיד״ מס׳ מגיד משרים.
אלה שפיקפקו בכך וביניהם ר׳ בנימין הכהן ,שאלו ״איך החלה רוח ה׳ לפעמו ,בפרט בדור
יתום כזה ובארץ העמים ?״  ,44גם רבו ,ר׳ ישעיה באסאן ,כיוון שמצא חילוקים ביניהם,
חכך בדעתו אם הגילויים של רמח״ל נאמרו בפי מגיד אמת וחשש ״שלא יתערב דבר שקר
ח״ו״ .על כך הוצרך רמח״ל להשיב ״לא כל המגידים שווים״  .45ורבו שעמד לימינו ,כשהשיב
לשואליו הביא ראיה ממגידו של מרן ,שאין נבואה בחוץ לארץ אבל לא גילויים של מגיד,
והראיה שמרן עצמו היה בניקופול בעת שניגלה אליו ה״מגיד״  .46מעניין הדבר שאין הוא,
אף לא רמח״ל ,מזכירים את הרמ״ע ואת ר׳ אהרן ברכיה ממודעה שהיו סמוך לזמנם
ומקומם ,והוצרכו להביא עדותם מרחוק.
השלב הראשון נמשך שלושה חדשים .ה״מגיד״ היה מופיע בבית מדרשו כנראה לא
לעיתים מזומנות .תפקידו היה תפקיד של מתווך  47ולא בא אלא להכשיר את רמח״ל להשגה
יותר גדולה — לגילוי אליהו .בתקופה זו ספק הוא אם חיבר רמח״ל ספרים על־פי ה״מגיד״
אלא רשם יומן ,ששישה דפים ממנו נתגלו עתה .אף־על־פי שחסרים בו דפים אחדים ,נראה
שאינו חסר הרבה ונרשמו בו גילויים שנמסרו לו מיום הופעתו בראש־חודש סיוון תפ״ז
ועד עשרים בו .רמח״ל כותב שה״מגיד״ הופיע שנית למחרת התגלותו .ברם ,הגילוי השני
42

43

44
45
46
47

מ׳ בניהו ,רבי חיים יוסף דוד אזולאי ,ירושלים תשי״ט ,חלק ב ,עמי רפט—שה .על זיהוי זה מגיד־מלאך
והסבר מפורט לתופעת המגיד ,עיין ר׳ י׳ צבי ורבלובסקי ,ספר מגיד משרים למרן ,שיופיע בקרוב
על־ידי המכון למדעי היהדות במנצ׳סטר.
ה״מגיד״ היה פותח שיחו עם מרן בביטויים אלה :״הא אתינא לגלאה לך רזא ,דרזין״ )בראשית ,דף
ה ,א(; ״והא שדרוני לגלאה לך רזא יקירא״ )ז ,א(• ,״הא אתינא לאודועתך מילין טמירין״ )תולדות,
יג ,ד(; ״והשתא אתינא לגלאה לך רזא דקדיש׳ הלא לך למינדע״ )יד ,ג(; ״והשתא בעינא לאולפא לך
רזא״ )טו ,ב(.
אגרות ,עמי מו.
אגרות ,עמ  ,מג.
שם ,עמ  ,נח.
דומה שכך הוא מובנם של דברי רמח״ל באגרתו לר׳ ישעיה באסאן! ״וגם המגיד הקדוש אשר חנני
ה׳ הודיעני כי לא כל סוד תחת ידו ,אלא שבכח היחוד עולה ומקבל כיון שכבר ניתנה רשות״ .אגרות,
עמ  ,קטז .ברם ,בתיאור דמותו של המגיד שהובא למעלה מספרו של ר׳ אליהו הכהן ,התשובה
לשאלות היתה ניתנת מיד.

]שה[

מאיר

בניהו

ביומן הוא מיום שני שלושה־עשר בסיוון .אמת שמילת הקשר שבסוף הדף השני אינה
המילה שבאה בראש הדף השלישי ,אבל קישורם של הדברים עולה יפה  ,48וגם אם אבד דף
אחד הרי ברור שההמשך אינו אלא חלק של הגילוי הראשון והחתימה היא מעין הפתיחה.
הגילויים שנמסרו לרמח״ל אחרי יום ב יג בסיון ,נרשם עליהם יום ד ,יום ה ,יום שבת קדש,
יום א .ימי החודש לא צויינו ,נמצאת למד מכך שגילויים אלה רצופים הם ,ואכן יש רגלים
לדבר שה״מגיד״ הופיע גם ביום שישי .בין הדף הרביעי והחמישי חסר כנראה דף אחד
וסוף הגילוי של יום חמישי וראשית הגילוי של יום השישי הסרים .אם כנים דברים אלה,
דומה שרשאים אנו להסיק ,שה״מגיד״ הופיע כל יום ,אלא שלא גילה באותם ימים סודות
והופעתו היתה עקרה ,שכן הוא נגלה לרמח״ל גם ביום ב בסיוון ואין על כך דבר ביומן.
ביום יג בסיוון רשם רמח״ל אחרי הקטע הראשון ״בו ביום״ ,כלומר שבאותו יום הופיע
ה״מגיד״ שתי פעמים .אף ביום רביעי וביום חמישי יש יותר מגילוי אחד .בין גילוי אחד
לשני כתב ״עוד״ ,ונראה שיש להבחין שבימים אלה גילה דברים שונים ,שבאו כאחת או
בהפסקה קלה ,ולא היו יותר משני עניינים ביום אחד  .49הגילויים הם קצרים ביותר ואין
בהם יותר מפיסקה אחת ,מלבד הראשון ,שהוא הארוך ביותר.
כלום כתב רמח״ל את הגילויים בשעת החוויה? לאושרנו כתוב היומן בכתב־ידו של
רמח״ל ויש בו סימנים ברורים לכך .הכתב הוא רהוט מאד ושונה מכתב־ידו הרגיל .ולא זו
בלבד ,אלא שהוא שונה גם מגילוי לגילוי וצורתן של כמה אותיות שונה אף בשורה אחת.
הגילוי של יום א )יט בסיוון ?( הוא הרהוט ביותר ,השורות אינן ישרות ,האותיות הופכות
לקווים הגדלים עם מירוץ הכתיבה ,ונראה שהכתיבה נסרכה ונמשכה במהירות עצומה.
הגילוי של יום שבת נכתב בכתב יותר דק ,והשורות יותר רחבות מן השורות שבאותו עמוד
שגילוי שבת נרשם בהמשכו .במקומות אחדים נכפלו מילים ומשפטים  ,50ויש שמילה אחת
נוספה בפסוק  51או שנכתבה בשיבוש  .52מעטות הן המחיקות .שלוש מחיקות מצוייות בדף
20א ובגילוי של שבת מחיקה אחת .קשה לעמוד על עניינן של המחיקות כיוון שהועבר
עליהן קולמוס בכל הקיפן ,אפשר שהן מילים כפולות י 53או מילים שאין להן משמעות ,ובת
קול שלא נקלטה כראוי שרמח״ל העביר עליהן קולמוס משקרא את הדברים לאחר החוויה.
משפטים אחדים הוקפו בסוגריים ונראה שהם דברים שבאו לפרש ,כגון בגילוי של יום
שבת נאמר שלא כגאולה הראשונה גאולה אחרונה ,שבזו הקב״ה בעצמו.יגאל את ישראל
ולא על־ידי שליח .ברם ,הפסוק אומר וכימי צאתך מארץ מצרים אראנו נפלאות .סתירה
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לא תמיד הסיומת בעמוד אחד שבכתב־יד /־ה מעידה על ההמשך שבעמוד שלאחריו; מילת הקישור
בדף 21ב אף־על־פי שאינה חוזרת בדף 22א לא חסר ביניהם דבר וההמשך נראה ברור ,ואפשר שהמילה
בדף 21ב רומזת לשורה השניה של עמי22 ,א.
ומכאן ראיה נוספת למה שנאמר למעלה שביומן גרשם גם הגילוי של יום שישי,
בדף 18א נכפלה המילה ובית ,בדף 20ב המילה למינדע.
דף 21א :וירא א ת ישראל את מצרים.
בדף 22א כתוב ״שש כנפים שש כ נ פ י ו לאחד״.
בדף 22א היה כתוב :״ורזא דא קלא דהדרא על האי האי ק ל א  . . .״ המילים ״על האי״ ,שהן מיותרות,
נמחקו.

נשי•[
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זאת מוסברת בסוגריים שנפלאות שהראה ה׳ בגאולת מצרים יעשה גם בגאולה האחרונה
ושניהם צריכים .רק בדף האחרון ,שנכתב במהירות עצומה ,נכתבו מילים בין השיטין,
כלומר שמחמת הרהיטות נשמטו מילים ונוספו אחר־כך.
ג  .גילוי אליהו וכוחות

עליונים וכתיבת

הגילויים

רמח״ל עשה תיקונים וייחד ייחודים שנמסרו לו על־ידי ה״מגיד״ וזכה לגילוי אליהו .גם
ה״מגיד״ של מרן ביקש להכשירו להגיע לדרגה זו וציווה עליו לסגף עצמו כדי שיזכה
להופעת השליח השמימי ויראה את אליהו הנביא בהקיץ  .54זהו השלב האחרון שבו יגיע
לגילוי שכינה ולדרגת נבואה .ברם• ,תהליך זה לא נמשך זמן רב אצל רמח״ל ולא יצאו
שלושה חודשים עד שאליהו הופיע בבית־מדרשו וגילה לו סודות עליונים .ולא זו בלבד
אלא שלא היה זה השלב האחרון .אחרי שזכה לגילוי אליהו היו משכימים לפתחו מטטרו״ן
שרא רבא ,רב המנונא סבא וההוא סבא ,אברהם סבא חסידא ,אדם קדמאה ,מלכא משיחא
ומשה רעיא מהימנא .55
רמח״ל היה רואה בשלב זה את ״הנשמות הקדושות כמתוך חלום מ מ ש ב צ ן ר ת א ד ם ״ .56
הם היו מופיעים בעת הייחודים ,אך הוא לא ידע מראש מי יופיע ולא היה סדר להופעתם,
יש בידינו עדויות מאלפות על צורת
אלא הכל לפי הרזין שעתידים היו להתגלות לן
ההתגלות ן ר׳ רפאל ישראל קמחי מצפת ראה את רמח״ל ״בנפילתו על פניו סמוך על ידיו
54
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ורבלובסקי ,שם ,עמי .315
ר׳ אגרתו לר  ,עמנואל כלבו בליוורנו :״ואחר רוב תיקונים שנתן לי המגיד לעשות אמר שאזכה
לשמוע מפי אליהו ז ״ ל  . . .ואחריו נשמות קדושים״ .עמי סט .גילויים בשמם הוא מעתיק באגרותיו
עמי מד ,צו ,צז ,צח )פירוש על הפסוק ויהי מקץ נזכר גם באגרתו שנתפרסמה ב״מצודה״ ,ג,
עמי  ,(225קכא .דמויות אלו לקוחות מן הזוהר• ראוי לציין שבאוסף אמארילייו שבגנזי מכון בן־צבי
)כ״י  (2262נמצא יומן של מגיד מחכם שבתאי בלתי ידוע בשם יעקב בן יצחק צירג׳ון )עמי .(100—85
הגילויים הם משנת תכ״ח—תכ״ט וכולם בענק המרתו של שבתי צבי והצדקת מעשיו הזרים .אף הם
כתובים בלשון הזוהר אבל נמסרו על־ידי השכינה בעצמה ועוד דמות אחת המתחלפת בכל פעם:
אלעזר אבוד .דפנחם )עמי  ,(89פנחס בר אלעזר ) ,(90נתן נביאה ) ,(87אבות של תנאים ,תנאים
ואמוראים .הגילוי הראשון ממוצאי כיפור תכ״ח פותח :״הא שכינתא קדישא קאתיא הא ר׳ שמעון
קאתי פתחו ואמרו״ .רובם של הגילויים מבוססים על גימטריאות ובאחד מהם מובאות הלכות מלכים
להרמב״ם )עמי .(92
אגרת רמח״ל ,שם ,עמי לט .והשווה דבריו של ר  ,אליהו הכהן האיתמרי :״ראיתי לאיש חסיד ישר
ונאמן שהיה נר׳ לו אליהו ז״ל והיה מגליה ליה רזין עלאין ואמר שאליהו ממוצע בקומתו לא לבן ולא
שחור אלא פניו כאיש אשר עמד נגד השמש חצי שעה שנשתחר פניו והוא זקן בלי שער וחגור לו
זרת רחבו״ .מנחת אליהו ,פרק ה דף ד ,ג.
״כי אין אני אפילו יודע מי ומי יהיו הבאים עד הגלותם אלי ,כי בגזירת מלך הם באים ולא בגזירתי
כלל״ .אגרות ,עמי צ .רמח״ל מזים כאן עדותו של ר׳ יקותיאל גורדון שכביכול היה רמח״ל גוזר על
הכוחות העליונים שיבואו אליו .ר׳ אגרות ,עמי יט ולהלן והעי  .75רמח״ל הכחיש זאת גם באגרת
ששלח לר  ,יחזקאל בחודש אדר ת״צ :״ואני אינני מצוד .לא על מט״ט שר הפנים ולא על שם שמות
הצדיקים כ״א מכין עצמי בהכנות הצריכות והראויות או כבמראה אלי יתועדו אלה עבדי ה׳ לפי
רצונו של מלך ולא לפי רצוני ורחוק כל ענין זה מענין הנבואה מאד״ .א  ,בן־איש ,תעודות לתולדות
רמח״ל ז״ל ,מצודה ,ג ,תש״ה ,עמ  .223 ,תשבי סבור שאגרתו של ר׳ יקותיאל לא נשלחה מתוך פזיזות
של מעריץ נלהב אלא תוכננה בחבורה להפצת בשורה ראשונה על הכנת הגאולה בפאדובה ומשער
שהאגרת נכתבה בפקודת ה״מגיד״ .התסיסה המשיחית רכר׳ עמ׳ .387
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על השלחן כמו חצי שעה ואח״כ עמד והקולמוס בידו מהיר כותב בזמן ׳מועט פחות מחצי
שעה פוליו או פולייו וחצי מסודות התורה״  . 58גם חכם מערבי ,ר״י אבירגיל ,שביקר
בפאדובה נכח בשעת החווייה והעיד עליו ר׳ שמשון מורפורגו ״אשר נתעלם בחברתו וראה
נפלאות מתורתו שבע״פ המסורה לו מפי מגיד״ .לדבריו נתגלה המגיד כשהיה רמח״ל
במצב של תרדמה רוחנית ״בעלטה והתבודדות ,עודנו חוץ מדעתו .ואחר ההתיישבות —
בכתב על הספר בדיו בעט סופר מהיר כל הרשום בזכרונו מה שאין הדעת סובלתו״  .59אלה
היו גילויי רזין דאורייתא ,כגון התיקונים החדשים וזוהר תניינא ואין לזה דבר עם דברי
ה״מגיד״ שרשם ביומנו .התיאור הולם יפה את מה שנקרא בלשון המדע כתיבה אוטומאטית.
ברם ,רמח״ל לא רק ששמע את הקול שבקע מתוך פיו אלא גם ראה בשלב זה את הדמויות,
מה שאין כן מרן  .6°בגילויים אלה ראה רמח״ל את עיקר זכותו והוא כותב ,שהוא נדרש
על־פי הוראת המגיד לכתוב את הדברים :״ואני יען צויתי לכתוב ע״כ רבו הכתבים מאד
ונראים פלא״ .הוא מונה כמה ספרים שכבר כתב במשך שנתיים :״ואמת הוא שמה שראה
כ״ת היה כטפה מן הים כי יראתי להביא עמי הספרים האלה מפני הסכנה .אך הנה ג׳ ספרים
יש לי מן המגיד לבדו עד הגלות אליהו ז״ל וס׳ קהלת יהיה כאלף דפים קטנים בקירוב
וס׳ התיקונים מאתים דפים והחיבור אשר אני עושה על התורה עד עתה שאני מגיש לב׳
׳אני אל שדי פרה ורבה גוי וקהל גויים ,ת״ק דפים ,ועוד יש לי מאמר משכני עליון אשר
ראה כ״ת ומאמר הגאולה ומאמר החכמה ומאמר הדין ועוד דרושים רבים ופי׳ שם מ״ב
ופי׳ המרכבה ומאמר השם .כל אלה מלבד חידושים שונים הנאמרים לי בשבתות וי״ט או
בימים אשר אין אני עוסק בחיבורי הגדול״ .61
חיבורים מקיפים וגדולים שנכתבו על־פי מגיד וביחוד החיבור הגדול על התורה  62אינם
שייכים לסוג הגילויים של מרן שנדפסו בס׳ מגיד משרים ,שהגילויים שבו נחשבו לחידוש,
הנושאים הם שונים ומתחלפים וכוללים בעיות שהעסיקו את מוחו של מרן או תשובות
לשאלות אקטואליות .הבחנה זו ,כבר עמד עליה ר׳ יוסף אירגאס ,משהגיעו לידו ספרים
שנכתבו על־פי ה״מגיד״ .על ס׳ ״מאמר החכמה״ ,כתב באגרתו לר׳ ישעיה באסאן :״מ״מ
מדוע נגזור אןמר שהם דברי מגיד ? נימא שהוא חכם גדול שיש לו שכל מוליד וכל מה
שהוא מחדש או מלקט מהספרים תולה אותו במגיד כי היכי דלישתמע מיליה ...שהמגיד
לא יגיד מה שנמצא בספרים״ .ספרו זה אינו אלא לקט מכתבי המקובלים וחיבורו ״כללי
חכמת הקבלה״ ״הם ענינים לקוחים מם׳ פרדס רימונים של הרמ״ק ז״ל בשינויי לשון
ובקיצור מופלג״  .63ברם ,יש להבחין בין ספרים אלה לחיבורים שנכתבו בלשון הזוהר
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אגרות ,עמי כא.
אגרת ר׳ שמשון מורפורגו לר״י אבירגיל .אגרות ,עמי רפ.
ורבלובסקי ,שם ,עמי .318
אגרת רמח״ל לר׳ ישעיה באסאן ,אגרות ,עמ  ,לא.
כבר הראה תשבי ששריד של חיבור זה ,יוחס לתלמידו ר׳ ישראל טריוים ונדפס בשם ״מגילת סתרים
ורזין גניזין״ ,ווארשה תרמ״ט .ראה מאמרו הנ״ל בהע׳  ,4עמי .380
אגרות ,עמ  ,קב.

]שח[

ה ׳מ ג י ד׳ של ר מ ו ז ״ ל
כגון התיקונים החדשים ,שיש בהם חידוש .על כך השיב רמח״ל עצמו באגרתו לרבו!
״ידעתי גם אני שאין הכרח בו לאמר עפ״י מגיד נעשה ,מבלתי היות שם חידוש הקדמות
אלא מעט .אבל חידוש פירוש מקראות נמצא בו — המה מפי המגיד נאמרו לי והכללים
הקצרים גם בהם לא היה צורך לימצא חידוש ,כי רק הסדר יהיה בהם על נכון והמלות
כאשר חפצתי לבאר ,כי החידושים באמת יהיו בספרי קהלת ,תיקונים ושעל התורה ושאר
הדרושים ופי  ,המאמרים״ .64
ה״מגיד״ הופיע בכל שעות היום ובכל עת שקולמוסו של רמח״ל היה בידו ה״מגיד״ היה
עמו ,ואף־על־פי־כן לא הספיק רמה״ל לרשום הכל .מעדות אחת יוצא ,שהגילויים היו סדורים
ורמח״ל לא היה צריך לערוך אותם בספר  .65וכך כתב רמח״ל באגרתו לדי עמנואל כלבו
בראש חודש אדר ת״צ :״משנת תפ״ז חנני אלהים לשלוח לי אחד קדוש מן שמייא נחית
והגד יגיד לי יום יום סודות גדולים הכל בכתב לסדר הימים כתבתי באר היטב ...״ .«в
ברם ,מהמשך הדברים מתברר שהכוונה לגילויים שבאו לפני שנגלה אליו ^ליהו ,ועדות
אחרת שלו יוצאת ללמד שהגילויים לא היו אלא עניינים שונים שרמח״ל עיבדם וסידרם
בספר ,שכך כתב לרבו :״זמן אין לי מספיק לסדר בספרים כל אשר נגלה אלי בחסד אל
כל היום תמיד אשר על כן מוכרח אני להניח דברים רבים בקיצור להיות זכרון ל א י ו ת י ״ .67
דברים אלה עולים יפה עם מה ששמענו מפיו של ר״י אבירגיל ״ואחר ההתיישבות בכתב
על הספר בדיו בעט סופר מהיר כל הרשום בזכרונו״ .מסתבר ,איפוא ,שרמח״ל היה צריך
לרשום הגילויים דבר יום ביומו ביומן כפי שעשה מרן  68וכפי שהוא עצמו נהג לעשות
בימים הראשונים .אבל על כך אין רמז ,ואף לא הגיע אלינו דבר בכתביו הרבים .ואם כי
אין לא ראינו ראייה ,דומה שיש מקום להניח שרמח״ל היה רושם בפעם אחת בפנקסים
שונים בהתאם לנושא הגילוי ,תיקונים וזוהר ,פירושי מקראות וכללים וכיוצא בכך ואולי
עשה גם מהדורות שונות.
ד  .ג י ל ו י ע נ י י נ ו של ה ״ מ ג י ד ״ ו ש א ל ו ת מ ע ש י ו ת
רמח״ל לא גילה תחילה לאיש על התגלותו של המגיד .אחרי תקופה מסויימת ,כנראה קצרה,
ציווה לו המגיד לגלות לשנים מרעיו .רמח״ל מזכיר זאת באגרת ששלח לדי עמנואל כלבו
ביום ראש־חודש אדר ת״צ :״וכל זה הענין לא הגדתי בראשונה אל אח ורע אך אח״כ אשר
צויתי הגדתי למשכיל ונבון כמה״ר יצחק מאריני נר״ו והבחור משכיל כמ״ר ישראל טריויס
נר״ו והם קבעו עמי לימוד יום יום״  .69לימוד זה שקבע עמהם ודאי הוא בקשר לגילוייו
64
66
67
68
69

 65ר  ,ההבאה למעלה ״רק הסדר יהיה בהם על נכון״.
שם עמ  ,קיד.
אגרות ,עמי סט .ועיין גם המובאה למעלה והעי .36
אגרות ,עכד נג .גם בספריו שנכתבו על־פי ה״מגיד״ ,רבו הדילוגים ולא כתב אלא מה שהורשה
לכתוב .שם ,עמי לב.
לדעת ורבלובסקי מרן לא כתב את הגילויים מיד עם קבלתם ,אלא זכר אותם ולפעמים עברה יממה
עד שרשם את הדברים .תרביץ ,שם ,עמי .320
אגרות ,עמי ע .ועיין גם אגרתו לרבו :״החברים אשר עמדי ה״י הנה הראשונים שנים המה כמה״ר
יצחק מאריני וכמה״ר ישראל טריוים ,העומדים בכל סוד ומביטים לפנים״ .שם ,עמי נג.
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של ה״מגיד״ .שגי חכמים אלה נמנו עם חבורת רמח״ל ושניהם התמו ראשונים על שטר
ההתקשרות ויש איפוא להסיק ,שאז נתהוותה החבורה ושגם עצם ייסודה של הישיבה היה
על־פי הוראת ה״מגיד״  ,7°זמן קצר אחרי הופעתו .החבורה היתה ,איפוא ,בראשיתה מצומ־
צמת ומטרתה היתה ,כפי הרשום בנוסח התקנות ,״לתיקון השכינה הקדושה׳ /אחר־כך נוספו
על ר׳ ישראל טריויס ור׳ יצחק מאריני עוד חמשה חברים .בני החבורה ידעו על הגילויים
של ה״מגיד״ ,אך רמח״ל השתדל להעלים זאת מן האחרים ויש בידינו עדותם של רבני
פאדובה על כך משנת ת״צ .לדבריהם היה רמח״ל ״מתחבא ומתעלם ,ישב כשנתיים וחצי
הסתר דבר הגדולה אשר עשה לו האלקים״ * .7אף־על־פי־־כן נראה שליחידי סגולה ,וביחוד
חכמים מחוץ לאיטליה ,לא חשש רמח״ל לגלות שיש לו ״מגיד״ .ר׳ רפאל ישראל קמחי,
שעשה בשנת תפ״ט בשליחות צפת באיטליה וביקר בבית אביו בפאדובה ,ידע היטב על כך,
וכבר הובא למעלה תיאורו של ר״י אבירגיל מערבי על דרך הופעתו של ה״מגיד״ .אותה
שנה נגלה בעקיפין לר׳ יקותיאל גורדון מווילנא ,שלמד רפואה באוניברסיטה של פאדובה .73
רמח״ל הכנים גם אותו לסוד החבורה  .74ר׳ יקותיאל לא ידע לשמור את הדבר וכתב על כך
בסופה של שנת תפ״ט ,חודש ימים אחרי שהחל לשמש את רמח״ל ,לר׳ מרדכי יפה בווינה .73
אגרת זו הגיעה לידי ר׳ משה חאגיז וחכמים אחרים ובכך עורר ר׳ יקותיאל את הפולמוס
נגד רבו .על כך התריע ר׳ ישעיה באסאן באזני רמח״ל ! ״איך מהרת לגלות לאותו ר׳
יקותיאל ? כי הלא ידעת שזה דרכם כסל למו של האשכנזים והפולנים לפרסם ולבלבל והמה
היו מעולם בעוכרי החכמה״  . 76אולם ה״מגיד״ הרשה לגלות לו סודותיו וציווה לרמח״ל
״לר״י תימר דלא ידחל דקבלה בעית לגלגלא זכותא על ידוי ויחמי לפיכך יסתלקון מ ילין״ .77
בפאדובה נתפרסם הדבר לא רק מאגרותיו של ר׳ יקותיאל .רמח״ל מאשים בכך את יריבו
הגדול ר׳ משה חאגיז שמשידע על מכתבו של ר׳ יקותיאל פירסם את הדבר וממנו נודע
בפאדובה  .78תגובת ההמון בפאדובה לשמועה על ה״מגיד״ דמתה לתגובת יהודי איטליה,
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ואין תקנותיה של החבורה משנת תצ״א )אגרות ,עמי ח—יא( מעידות על זמן ייסודה ,כפי שכותב
גינצבורג ״כי התחלת הלימוד של החברים הקדושים חלה בשבט תצ״א״ )עמי קעט(.
בחשוון ת״צ כתב ר׳ יצחק מאריגי לר׳ ישעיה באסאן :״על הפרט לא אדבר ,כי יודע אני כי כבר הוא
]רמח״ל[ שולח אגרותיו למעכ״ת ...וגם כי לא ניתן לי רשות״ .אגרות ,עמ  ,כג.
אגרות ,עמי פז .ר׳ אביעד שר שלום באזילה הביע פליאה במכתבו לר  ,ישעיה באסאן שבשעה
שביקר רמח״ל במאנטובה ״לא הזכיר לי אפילו ברמיזה מענין מגיד״ .גם ר  ,יקותיאל גורדון כותב
״ואין איש יודע רק אנחנו חבורה שלו״ .עמי יט.
שם ,עמי ע.
ואכן הוא חותם שלישי על תקנית הישיבה.
אגרות ,עמי יט .בדבריו הפריז ר׳ יקותיאל ועורר את חכמי הדור נגד רבו עד שרמח״ל הוצרך להסתייג
מהם )ר  ,למעלה והע  .(57 ,בראשית שנת ת״צ ,אחרי שנודע הדבר לרבני ויניציאה ,כתבו לר  ,ישעיה
באסאן נגד רמח״ל )עמי טז( .משקיבלו עדותו של ר׳ רפאל ישראל קמחי דרשו שר׳ יקותיאל לא יוסיף
לפרסם את הדבר )עמ  ,כב(.
שם ,עמ  ,כט .גם הרופא ר׳ עמנואל כלבו השיא לרמח״ל עצה ״העמידם בסתר כנפיך״ .מצודה ,שם,
עמי .226
שם ,עמ  ,לא.
״גלה מסתורין שלי אפילו ל#נשי עירי ,אשר באמת לא ידעו מזה דבר עד הנה״ .אגרות ,ע!מי קט.
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ביהוד בויניציאה ,לשמועות על התגלותו של ה״משיה״ שישים שנה לפני כן .תנועת התשובה
הקיפה את יחידי הקהל ,ואף אלה שפיקפקו או לא האמינו בשמועות ,דעתם היתד! שאין
להחליש את תנועת התשובה ,אלא להפנותה לאפיק חיובי :״ולכל הבא לטהר״ — כתב ר׳
שמואל אבוהב — ״מסייעין אותם להזהירם בדברי כבושים ותקנות ...באמור להם ,שאף
אם לא תתקימנה השמועות שכבר באו ,כדאי הוא וגדול כח התשובה השלמה לקרב
הגאולה״ .79וכך קרה עתה בפאדובה .אנשי הקהילה ,בין אלה שהיו מקורבים למשפחת
לוצאטו ובין הרחוקים מהם ,האמינו בהופעת ה״מגיד״ וביקשו לעשות •תיקונים .רבים
צבאו על פתח בית־מדרשו של רמח״ל לשם קבלת תשובה ולשמוע בלימודים עד שלא היה
מקום להכיל את כולם .מהם שלא ידעו תורה ומהם אפיקורסים היו ,ורמח״ל הוצרך להפסיק
מסדר לימודו עם בני החבורה ולקבוע שיעורים מיוחדים להמונות ששבו מדרכם .וכך כתב
רמח״ל לרבו בחורף ת״צ נ ״ורבים ת״ל מהבחורים שבים מעוון ובאים ללמוד ולקבל תשובות,
עד שאני צריך בס״ד לקבוע לימוד אחר ,כי לא החדר מספיק ...ואני איני מגלה רק דברים
שהורשיתי בם״  . 80הגיעו הדברים עד כדי כך שאפיקורוס גדול שפיקפק תחילה בכל
־*השמועות הללו ,בא אחר־כך הוא עצמו אל רמח״ל וביקש ממנו תיקוני־תשובה :״ואברהם
כל מגמה להשתיקה ,אלא שהיתה דרושה לו ומבקש היה שתתפשט גם למקומות אחרים.
אותה שעה ,בשלהי שנת תפ״ט ,הגיע רמח״ל לשיא הגילויים .ספרים אחדים שנכתבו
על־פי ה״מגיד״ נשרו מחיקו וכבר הורשה לברר שאלות אקטואליות .בשעה שלפני כך
רשאי היה ״לשאול ולדעת בכל דבר שבדברי תורתינו הקדושה״  ,82מודיע עתה ר  ,יקותיאל:
״והוא יודע כל הגלגולים והתיקונים של כל אדם ,חכמת גיד ]היד ?[ ופרצוף .כלל הענין אין
ף פיראריסי עלה על כלם והוא לנס ,כי תחת היותו מין ופוקר ,כמעט הגיע כבר למדת
׳ חסידות״  .81היענותו של רמח״ל לתנועה שקמה יוצאת ללמד שלא זו בלבד שלא היתה לו
דבר נעלם ממנו .בתחילה לא נתנה רשות לגלות לו רק סתרי תורה ועכשיו מגלה לו כל
כל דברים״ .וכבר גילה לר  ,יקותיאל ״שורש נשמתו וגלגולו ותיקונו״ *.8
כשנודע הדבר לר  ,בנימין הכהן בריג׳ייו פנה אל רמח״ל לשאול את פי ה״מגיד״ בשלמה
באו עליו סבל וחולאים ,ורמח״ל השיבו :״כדבר הזה דבר אלי קדוש מדבר אשר רק על
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מ׳ בניהו ,ידיעות מאיטליה ומהולנד על ראשיתה של השבתאות ,ארץ ישראל ד ,מוקדש ליצחק בךצבי,
תשט״ז ,עמ .195 ,
שם ,עמי לב .ועיין גם אגרתו לר׳ בנימין הכהן :״מרבים העם לשוב מעון ולדרוש את דבר ה /ואלי
יאספו כל חרד דבר יום ביומו לשמוע חידושים כאשר יודיע ה  ,אלי .ובחורים מ ע ם  . . .נטו מדרך רעה
לשוב אל ה׳ ובאים ולוקחים תיקונים איש איש ממעשיו אשר עשה״ .עמי לז .ועיין גם עמ! ,מא ,נ ג -
נה ע ,ועדות רבני פאדובה ,עמ  ,פח.
אגרות ,עמי נג .ועיין גם עמי לב.
אגרות ,עמי קטז.
שם ,עמי יט .עיין גם אגרת ר׳ יקותיאל לר  ,יהושע העשיל אבי׳ד ווילנא ,אלול תפ״ט .שם ,עמ  ,תז,
ותגובתם של חכמי ויניציאה :״רז לקראת רז ירוץ ומגיד לקראת מגיד להגיד מה למעלה מה למטה
אין דבר נעלם מעיניו ...והוא יודע מן מוצא דבר כל ניצוצי הנשמות וכל גלגולי סבתם ובצורת
הפנים״ .אגרות ,עמי טז—יז .גם ה״מגיד״ של מרן הבטיח לו לגלות סודות כל הגילגולים של ידידיו
ובני משפחתו .ורבלובסקי ,שם ,עמי .318
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מאיר

בניהו

חטא הדור ולתיקונו המה״  .84ואף ר  ,ישעיה באסאן ביקש לדעת מפי המגיד שורש נפשו
ותיקונו  ,85ואם תשובתו לחכמי ויניציאה בענין רמח״ל היתה רצוייה .וזה מה שהשיב לו
רמח״ל :״וכאשר צוני עשיתי ולא אחרתי .הן אלה דברי המגיד באמת ובאמונה אשר
שמעתי אגיד לו! ועל דשאיל לך רבך על כתבא דשדר אי כרעותא דמריה איחה אתיב ליה
דחי ה  ,אלקא דישראל דבשמיה בריך ליה עלה כל קבל דרעותיה אתישר קמיה ואין הב״ה
מקפח שכר כל בריה ואגר יתידע ליה עלה ודאי כי׳ש דאיהי חבי ב ק מ י ה  /ע״ כ ד ב ר יו״ .86
לר׳ יקותיאל גורדון ,לא זו בלבד שגילה את שורש נשמתו ותיקונו אלא משחשב לעזוב
״את החכמות החיצוניות״ ולהתמסר ללימוד הקבלה הוגד לו ״עפ״י המגיד אחוז בזה וגם
מזה אל תנח ידך״  .87כל שאלה שהעסיקה אותו ואת החבורה לא עשה אלא על־פי הוראת
ה״מגיד״ .ה״מגיד״ הורה לו כיצד להתנהג עם בני החבורה ועם אחרים ואף הנחה אותו
בפולמוסו עם מתנגדיו .אגרתו לד׳ משה חאגיז ,כותב רמח״ל ,״ע״פ המגיד עשיתיה״ . 88
משביקש ר׳ ישעיה באסאן לשאול מה״מגיד״ אם עליו להישאר בריג׳ייו או לעבור לקהילה
אחרת ,ענה רמח״ל :״הנה ידע באמת כי אין לי רשות כלל לדבר אלא בד״ת ולא זולת ועכ״ז
השב השיב לי המגיד כי לכבוד הדרת כ״ת בקיצור משיב לי שטוב לו לשבת שם באשר
הוא עד שיוכל ,אך שלא ארחיב שאלות כאלה״  .89נראה שרמח״ל לא שש לשאול את ה״מגיד״
על בעיות של אחרים ,אם משום האחריות של התשובה אם משום שהדבר היה עלול לפרסם
יותר עניינו של ה״מגיד״ במקומות ש ל א ה י ה ח פ ץ ב כ ך .90
גילויי רמח״ל על שורש נשמתם של חבריו ורבותיו — הם למעשה ״אותות ומפתים״
לקייומו של ה״מגיד״ .ברם ,הוא שמע לעצת רבו ולחכמים שנערכו למלחמה השיב בקול
ענות חלושה  .91וכך כתב לר׳ משה חאגיז בששה בכסלו ת״צ  92ולד  ,שמשון מורפורגו!
״לא עשיתי אותות ולא נתתי מופתים ,לא גליתי עתידות ואותיות לא הגדתי״  .93אף־על־פי־
כן נמצאו רבנים שדרשו ממנו ״אות ומופת״ .חכמי הישיבה בליוורנו כתבו לו! ״אם הגד
תגיד לנו האותיות ואשר תבאנה ולא יפול מדבריך ארצה כאשר הטיב האר״י לדבר״*.9
מתוך החומר שבידינו רשאים אנו להסיק ,שרמח״ל התחמק מדרך זו .הוא הסתפק בציון
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שם ,עמ  ,מז .תרעומת על רב״ך שביקש לשאול את המגיד על סיבת חוליו ,הביע ר׳ משה חאגיז
באגרותיו לויניציאה .אגרות ,עמי קפא ,קפו.
שם ,עמי סה.
שם ,ע>מ׳ סה.
שם ,עמי יט .בענין זה עיין תיקונים חדשים ,ירושלים תשי״ח ,תיקון ע ,עמ  ,קלא; י  ,תשבי ,התסיסה
המשיחית וכר ,עמי .387
אגרות ,עמ  ,מ.
אגרת רמח״ל ,אדר ת״צ ,שם ,עמי עו.
ר׳ דבריהם של רבני פאדובה :״איננו מחזיק עצמו לנביא כלל ועד היום ]אדר ת״צ[ לא שמענוהו
להגיד ולגלות עתידות וגם לא לעשות אותות ומופתים .כי אמר רק לגלות חכמה צויתי רחוץ מזה
לא אעשה דבר גדול או קטן״ .עמי פח .ור׳ העי .92
שם ,עמי לב .אגרתו של ר׳ ישעיה באסאן היא מחמשה עשר בכסלו ת״צ.
״ואני לא נביא אנכי ולא בן נביא אנכי ואותות ומפתים לא עשיתי״ .אגרות ,עמ  ,כד .ור׳ הע׳ .90
שם ,עמי קלג.
מצודה ,שם ,עמי .277
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העובדה ,שהספרים הרבים שחיבר אי־אפשר לחברם אלא על־־פי מגיד  .95עדות אחת שהיא
בסתירה להנחה זו דומה שהיא יוצאת דופן .היא נמסרה עד מפי עד ושוברה בצידה .ר׳
יעקב בליליוס ,שבשנת ת״צ נמנה על ארבעה החכמים שיצאו לפאדובה לחקור את רמח״ל
בעניין ה״מגיד׳ /מסר עדות בפני רבני ויניציאה בשנת תצ״ה ,שבהיותו בשנת ת״צ בפאדובה
אמר לו ר׳ נחמיה חי כהן צדק מפירארה ,שנפגש עם רמח״ל ביום חמישי ועדיין הוא ״מקיים
שכל דבריו נאמרים באמת ע״פ מגיד ושלראית הדבר אמר שיתן אות ומופת להשמיענו
את קול המגיד המלאך המדבר אליו ביום אחד בשבת״ .ר׳ נחמיה הכהן ביקש לשמוע קולו
של ה״מגיד״ בשבת ולא ביום ראשון שיש בו שליטה לחיצונים .רמח״ל השיב לו ״כי מוכרח
במעשיו לעשות הכנה שלשה ימים מיום חמישי עד יום ראשון בטבילות ושאר דברים
לרצות ולפייס את המלאך המגיד להשפיע השפע ולהשמיע קול דבריו״  .96אם היו נכונים
דברים אלה הרי היה בהם חידוש גמור ,שהרי תלמידי רמח״ל מעידים שאיש מלבדו של
רמח״ל לא יכול היה לשמוע את הקול של ה״מגיד״ שבקע מתוך פיו .ולא זו בלבד ,אלא
שרמח״ל עצמו התנגד לטבילות הרבה וה״מגיד״ היה מתגלה אליו בכל יום וההכנות לא
נמשכו זמן הרבה.
אין זה מתפקידנו לגולל כאן את פרשת הפולמוס שנתעורר נגד רמח״ל בשל ה״מגיד״.
סופו נכנע רמח״ל לדרישתם של רבני ויניציאה ואחרי שרבו בא לפאדובה ,נשבע בשלושה
באב ת״צ לגנוז מה שכתב על־פי ה״מגיד״ :״וגם מעכשיו אהיה משיב ידי מלכתוב עוד
שום חיבור בל  ,זוהר או באיזה לשון שיהיה בשם מגיד או נשמות קדושים״  .97אף־על־פי־כן
דימה רמח״ל בנפשו שהגבלות חמורות אלו לא היה בכוחן לסתום חזון ממנו .כמחצית השנה
אחרי האיסור ,בערב ר״ח שבט תצ״א ,כתב לרבו שה׳ מנחמו בשפע גדול של חכמה והוא
פורה מאד בכתיבתו .מדבריו משתמע שעלה בדרגת ההשגה ,אלא שעתה הוא נוקט לשון
זהירות ונמנע מלהזכיר מגיד וגילויים וכל לשון שעלולה לחזור ולעורר את הפולמוס נגדו.
ברם ,במשפט אחד ״ומן שמיא מיהב יהבי משקל לא שקלי״  ,98הוא מסתיר יותר ממה שהיה
גלוי לפני כן .יריביו שבשם הדין וכבוד שמים ביקשו למנוע ממנו כח יצירתו ,לא השיגו
מטרתם ומן השמים הגבירו שפע ההשראה עליו.
דבריו לרבו נעשו יותר תקיפים .חודשים אחדים אחר־כך ,בל״ג לעומר תצ״א ,שיגר
אגרת לרבו ובה לא הסתיר אי שביעות רצונו גם מדרכו של רבו :״הלא דבר הוא אשר
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ראה אגרת חכמי ליוורנו לרמח״ל מחודש אדר ת״צ :״שבראה מאגרותיך החיבורים והכתבים אשר
חברת המה עדי ראיה על השגתך לבת קול ,נמצא שאתה בא לסתור טענת המתנגדים בזה ההיקש:
א״א לשום אדם לחבר ספרים הללו זולתי מפי מגיד ,אני חיברתי אותם אם כן יש לי מגיה אבל המנגד
יטעון שאין התולדה נמשכת מההקדמה ...שכל מי שיש לו שכל זך אפשר לו לחבר חיבורים גדולים
ובלשון ע מ ו ק  . . .מ״מ אין מזה ראיה שיש לך מגיד כי המצאת הספרים הוא מהדברים הנמשכים
אחר החכמה לא אחר הנבואה ...ואם יש לך אות ומופת להעמיד דברים שאמרת שיש לך מגיד
הוציאם נא אלינו ונדעה אותם״ .מצודה ,עמי .228
אגרות ,עמי רסא—רסב.
שם ,עמ  ,קעו.
אגרות ,עמי רב.
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נשתנו עלי סדרי עולם לאסור עלי יהודים וכיוצא אשר כל לב חכם יבין לאשורו ומה׳ לא
היתה לעזוב אותי ת״ל ,כי גבר עלי חסדו ומאז מ׳עז^ה הודיעני וכן מקוד ,אני עשה יעשה
כל הימים תמיד״ ״  .תקיפות זאת שחזרה ונתגלתה בו ברמח״ל לא בכדי היא ,אותם ימים
סמוכים היו לנישואיו .בשבעה ועשרים בחודש אב תצ״א נשא לאשה את צפורה בתו של
ר  ,דוד פינצי והרי אז הגיע לדרגתו של משה .100
דומה שיכולים אנו לסכם עתה את השלבים השונים בייעודים המשיחיים של רמח״ל!,10
מעת התגלותו של ה״מגיד״ ועד לזיווגו עם השכינה .הגילויים הראשונים שביומנו רובם
עניינם גאולה ,אך אין רמח״ל מיחס לעצמו תפקיד משיחי .התייחדות נושאי הגילויים בענין
המשיח עוררו ספק גם בלבו של רבו שמא תתעורר שוב תנועה משיחית .וכך כתב אליו
ר  ,ישעיה באסאן :״קשה בעיני שיבואו דבריך בהתמדה על ענין משיח ,כי זה א׳ מן הדברים
המכניסים ספק שמא יש בדבר תערובת ס״א ,שזה א׳ מן הסימנים המובהקים להיות המגיד
בעלטה ח״ו ,שזו דרכן של סטרין אחרנין לערבב המוחות בדברי משיח להכשיל את
ישראל״  .102רמח״ל השיב לרבו שאין כל רע בכך שדברי ה״מגיד״ יהיו כולם בענייני משיח:
״כי בסודות אינני רואה דרך ,שמי שמגלה סודות הגאולה יתפש בם .ואני לא גליתי קץ
מימי ...א״כ בחיי לא אתפש״  .10aכבר הראה תשבי שגם בס׳ תיקונים חדשים אין סימנים
ברורים לטיפוחה של תנועה משיחית ,אין חישובי קץ ואין משיחיות אישית מפורשת .104
בשלב יותר מאוחר לא ראה רמח״ל את עצמו אלא כעיבורו של משה ורק בעת נישואיו,
כותב הוא במפורש בכתובה המשיחית שלו ,שכבר נתעלה לדרגת משה ,שהוא מעל שני
המשיחים.
אפשר שרמח״ל עצמו לא צפה מראש התפתחות מהירה וקיצונית כל כך ואולי סבר
מעיקרא שלא יתפש למשיחיות אישית .אכן מה שלא ראה הוא ראו חכמי ויניציאה ומתנגדיו
שרצו לבלום התפתחות זאת בעודה באיבה .הן טבעי הדבר שתנועה משיחית שנמחצה
והדיה היו עדיץ מהדהדים בהלל אווירן של קהילות איטליה ומחוצה להן ,תנועה שתבוא
אחריה תהיה קיצונית יותר ובעיות גדולות שלא נפתרו בזמן ארוך ,תנסה התנועה החדשה
לפותרן כהרף עין ולאלתר.
נעבור עתה לגילויים שביומנו של חיד״א.
ה  .ר מ ח ״ ל ו ח ו ג ו ו י ח ס ו של

חיד״א

אליהם

ארבעה מתוך חמשה הסעיפים שביומנו של חיד״א ,דנים בפרשת רמח״ל ובני חוגו .מחברי
99
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102
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104

אגרות ,עמ  ,רלב.
תשבי ,התסיסה המשיחית וכר ,עיט׳  382 ,376וכוי .תשבי)עמי  (377עמד על התאוששותו של רכלח״ל
אחרי נישואיו ,אבל דומה שמאגרותיו לרבו יש להבחין גם בהתאוששות שלפני נישואיו.
סוגיה זו של יעודו המשיחי של רמח״ל ,הובהרה בינתים על־ידי תשבי)שם ,עמי  (385—378ולפיכך
לא דנתי בה.
אגרות ,עמי פו .ור׳ תשובת רמח״ל שם ,עמי צד.
שם ,עמי צה .וכאן רמז שאכן עסק בחישובייקץ .ועיין תשבי ,שם ,עמי .379
התסיסה המשיחית וכוי ,עמי .379
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בית־מדרשו של רמח״ל שנשארו בחיים בפאדובה בשנת תקל״ו ידועים לנו ר׳ יעקב ב״ר
אברהם חזק ,שהכניס את חיד״א לסודה של החבורה ,ר׳ משה דוד ואלי ור  ,שבתי אהרן
שאביו ר׳ שבתי
חיים מאריני תלמידו של ר׳ יעקב חזק ובנו של ר  ,שלמה מאריני
מאריגי היה מתומכיו של רמח״ל  106ובנו ר׳ יצחק מאריני  107היה מחברי בית־מדרשו של
רמח״ל .אפשר שגם ר  ,ישראל חזקיה ב״ר מיכל טריויס היה בחיים * .10ברשימות נזכר גם
״סי׳ קסטיל פראנקו״ ,הוא יעקב חיים ב״ר אשר קאסטיל־פראנקו החתום על תקנות
הישיבה  ,109שעד עתה לא נחשב על חברי החוג החשובים ולא ידוע אם היה אז בחיים ואם
חיד״א הכירו .מפליא הדבר שהארי בחבורת רמח״ל שנותר בחיים והיה בפאדובה בעת
ביקורו של חיד״א לא נזכר כלל  110אף לא בדרך רמז .ר  ,משה דוד ואלי היה אז זקן מופלג
ונפטר בראשיתה של שנת תקל״ז ,ברם אין מסתבר שזו היתה סיבה שחיד״א לא נפגש עמו
ביחוד ששמעו הגיע אליו ,וכלום לא מסר לו ר׳ יעקב חזק דבר על הדמות המרכזית בחוג ?
הידידות בין חיד״א ור  ,יעקב חזק לא נקשרה בביקור זה אלא עשרים ושתים שנה לפני
כן ,משביקר חיד״א בשנת תקי״ד בפאדובה .בשבת פרשת יתרו היה ״עם הרב החסיד מ״ד
הר״י חזק ה״י אצל הק׳ לוצאטו״ ,ורשם ביומן־מסעותיו :״ושמעתי על הרב הגז׳ שלא ראה
חיד״א ראה בו אחד מחסידי הדור המופלגים ור׳ מאיר טריאסטי מפאדובה
קרי מימיו״
112
,
,
העיד ששמע מפיו ״כי מהר״י חזק הוא קדושי כמלאך ה צבאות ׳ והיה מבקש את ברכתו .
בביקורו השני בשנת תקל״ו לא ציין חיד״א ב״מעגל טוב״ אלא זאת שבשבת טז באלול היה
בדרושו של ר׳ שבתי חיים מאריני ולאחר הדרוש הלך אל מארחו הגביר ישראל אביו של
ר׳ מאיר טריאסטי ״ובא לסעוד עמי הוא והרב החסיד המופלג בזקנה וחסידות כמהר״ר
יעקב חזק נר״ן* .из
מסירתם של הגילויים לחיד״א ,אף־־על־פי שלא היו נמסרים אלא לחברים ,יצאו ללמד
על הערכת אישיותו וחסידותו של חיד״א בעיני ר׳ יעקב חזק .גם בתקופה מאוחרת זו ,יותר
משלושים שגה לאחר פטירתו של רמח״ל ,נמנעו תלמידיו מלעשות פומבי לגילויים של
ה״מגיד״ ,ויש בידינו כאן עדויות על האישים והמניעים שפעלו בפרשת רמח״ל ,לזכותו
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גירונדי ,תולדות גדולי ישראל ,עמי .355 ,346
בגנזיו של חכם זה נשתמרו כתבי רמח״ל וחליפת האגרות בענין הפולמוס על ספריו .ר׳ יוסף
אלמנצי שכתב את תולדות רמח״ל על יסוד כתבים אלה ,מצא אותם בבית ר׳ אברהם צבי הלוי חתנו
של ר׳ שבתי חיים מאריגי.
על ר  ,יצחק בר׳ שבתי מאריגי ,עי  ,ספר השירים ,מהדורת גינצבורג—קלאר ,עמי כז—נא.
הוא חתום יחד עם ר׳ יעקב חזק על כתובה שנכתבה בפאדובה בשנת תקל״ג ונמצאת בבית הכנסת
כמנהג בני איטליה בירושלים.
אגרות ,עמי ט.
כשנזדמן חיד״א לפינאל באדר ב תקל״ז נפגש עם אשתו ובתו של ר׳ משה דוד ואלי ״כלת הרב מהרי״ל
של פירנצי ואמה אשת ח״ר משה דוד ואלי זלה״ה״ .מעגל טוב ,מהדורת פריימאן ,עמ .90 ,
מעגל טוב ,עמ .8 ,
גירונדי ,תולדות גדולי ישראל ,עמי  .148ור׳ על היחסים ביניהם בספר רבי חיים יוסף דוד אזולאי,
עמי ע.
מעגל טוב ,עמי .82
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ולחובתו ועל שבתי צבי ונתן העזתי .דומה שעצם המצאותם בכפיפה אהת יש בה כדי להעיד
על הקשר שבין העניינים .אפשר שסודות אלה גילה ר׳ יעקב חזק לחיד״א אגב שיהה
שנתגלגלה על רמח״ל וחבורתו או שהיו אלה תשובות לשאלות שחיד״א היה מעונין לשמוע
מה היתה דעת רמח״ל עליהן.
פליאה היא שבכל הקטע הסובב על רמח״ל אין שמו נזכר לא במפורש אף לא ברמיזה
קלה ,ואילמלא עזרתם של מקורות שנתגלו בזמננו ,ספק אם היינו יכולים לדעת על מי
מוסבים הדברים .ולא זו אף זו נ בספרו ״שם הגדולים״ ,ועד כמה שהשיגה ידי אף ביתר
ספריו שבדפוס ושבכתב־יד ,אין חיד״א רומז לשמו ולספריו .רק פעם אחת ,ביומךמסעותיו
״מעגל טוב״ ,שנכתב לצורך עצמו ,כותב חיד״א שבהיותו בויניציאה .בחודש שבט תקי״ד,
ראה כמה כתבי־יד השובים וביניהם הוא מונה כתבים בענייני שבתי צבי ״וספר גלגול
מחלו״ת  ,114ספירת דברים מפרשת העבור ממשה חיים לוצאטו וכתבי המני״ח ורבני אשכנז
ויניציאה רי׳גיו ומעשה ב״ד ויניציאה והחרם שקבל בפפד״מ״  .115הזכרת תלמיד חכם בלא
תואר נדירה בכתבי חיד״א ואין ספק שיש לענין משמעות מסויימת .הסיבה לכך היא בלתי
ברורה ,שהרי חיד״א לא נמנע מלהזכיר בדברי שבח וכבוד חכמים שנפתו לאמונה השבתאית
וידע על כך  , 116בשעה שספק הוא אם סבר חיד״א שהיתה לרמח״ל זיקה לשבתאות.
חיד״א היה מבעלי המוסר הגדולים בדורו והירבה לקרוא ולהשתמש בספרי המוסר ובהנהגו־
תיו רשם ספרי מוסר רבים שקרא בהם לתיקון הנפש  117ום׳ מסילת ישרים אינו נמצא
ביניהם .אין ספק שהספר היה ידוע לו ועבר עליו ,שכן באלול תקל״ו ביקר במאנטובה בגן
גדול שהיה בו לאבירינט וחיד״א מציין ביומנו ״והוא גן המבוכה שכתב במסילת יש ר י ם ״ ,118
ושוב בלא הזכרת שמו של רמח״ל .תמוה ביותר שגם ברשימותיו הפרטיות שהיה שומרם
באבנטו ולא היו מגיעים כלל לידי אחרים נמנע להזכירו אף־על־פי ששמו של ש״צ נמצא
ביומניו בכמה מקומות .האם נמנע חיד״א מלהזכיר את שמו של רמח״ל בעטייו של החרם
שחכמי ישראל דרשו ממנו לגנוז את כתביו ,להלכה נענה להם ולמעשה לא קיים את
הבטחתו ? על טענה זו אפשר להשיב ,שהרי המחלוקת נגד ספריו של רמח״ל דעכה לאחר
פטירתו .ספרו ״מסילת ישרים״ היה נפוץ וחכמי ישראל עיינו וקראו בו ולא מצאו בכך כל
פגם .ושמא הכתבים שראה בויניציאה גילו לו דברים שלא היה יודע עליהם ומשום כך
כיסה מה שידע עליו ? או שמא יחסו של חיד״א לרמח״ל היה בעייתי :מצד אחד לא קרא
לו בשמו ולא כינה אותו בשום תואר ומצד שני לא חפץ לדבר בגנותו ומלבו לפיו לא גילה.
הדברים שרשם חיד״א מפיו של ר  ,יעקב חזק הובאו כנתינתם מבלי כל פירוש ותוספת
ממנו .וכך היתה דרכו של חיד״א לרשום ביומניו גם דברים מוזרים משום הקוריוז שבהם
114
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116
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118

רבוי של מח״ל ,ראשי־התיבות של שמו.
מעגל טוב ,עמ .9 ,
,
עיין י׳ תשבי ,ציונים לדמותו של חיד״א ,ספר החיד״א ,ירושלים תשי״ט ,עמי מז—בג? מ בניהו,
רבי חיים יוסף דוד אזולאי ,עמ  ,קמג—קמה.
שם ,עמ  ,תקכט ואילן.
מעגל טוב ,עמי .82
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אף שלא האמין בהם ולא יחם להם חשיבות מיוחדת  •119גילוייו של ה״מגיד״ אינם יוצאים
איפוא ללמד על עמדה מסויימת כלפי העניינים הנידונים בהם ,אבל אין ספק שחיד״א מצא
בהם ענין.
הדברים המתיחסים לרמח״ל הם אלה :בסעיף ה נאמר ״והתנא גלגול ר׳ ואליאו אמר...״
לא מצאנו אמנם בכתבים שנתגלו לנו שרמח״ל כונה בתואר ״התנא״  . 120מהמשכם של
הדברים נראה שאליהו הנביא גילה לרמח״ל על ביקורו אצל עשרת השבטים ומצא שיש
להם סנהדרין ו״ספר קדמון שהוא כס׳ הזהר״ .כלום בא דבר זה ללמד או להעיד על ספר
הזוהר שנמסר לרמח״ל ? מה פירושו של ראש התיבה ר׳ שרמח״ל היה גילגולו ? נראה שאין
הכוונה לרבי ,רבינו הקדוש ,אף־על־פי שהדבר הולם את הכינוי התנא ,אלא למשה ״רבעו״
שרמח״ל התעלה לדרגתו .121
קטע אחר שאף הוא מוסב בלי ספק על רמח׳יל ,בא בהקשר ישיר להזכרת החכמים שירמו
לגניזתם של ״הכתבים״ .אחרי שמו של ר׳ ישעיה באסאן מעיר חיד״א :״וראיתי המדרש
והחדר קטן שהיה מתבודד בו״)סעיף ד( ,ואין אנו צריכים להוכחה שהדברים אינם מוסבים
על ר׳ ישעיה באסאן אלא על בית־מדרשו של רמח״ל שהיה בפאדובה.
הגילויים על בני החבורה מצטמצמים כאמור על שנים מן החברים .על ר׳ יעקב חזק אמר
ה״מגיד״ ש״שורשו מיצירה״ ועל ר׳ יעקב קאסטיל־פראנקו שהיה בעל השגה ואליהו היה
נגלה אליו ,דבר הידוע לנו על רמח״ל .ולא זו בלבד אלא שר׳ יעקב קאסטיל־פראנקו היה
רואה בחלום בשבת וראש־חודש את יחזקאל הנביא והיה בודאי שומע מפיו גילויים .עד
עתה לא היה ידוע לנו על פעילותו אלא משנים שלושה מקומות באגרות רמח״ל .הוא היה
כנראה גביר כי חיד״א קורא לו ״סיניור״ .בחודש אייר ת״צ נסע לריג׳ייו ,ורמח״ל כתב
לר׳ ישראל בנימין באסאן ״לעמוד לימין המשכיל כמ״ה יעקב קאסטיל פראנקו ההולך
לקראתו בכל תוקף עזרת ידו״  .122חברו ר׳ יצחק מאריני כתב לר׳ ישעיה באסאן שבענין
תכניתו לבוא לפאדובה ״לא אצטרך להאריך כי כבר מאת הבחור הנעים כמו״ר יעקב ק״פ
יצ״ו ישמע ופי כפיך״  ,1гзובאמצעותו שלח ר׳ ישעיה באסאן אגרת לרמח״ל  124והוא קורא לו
״ידיד נפשי״.
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ר׳ דרךמשל ספר החיד״א ,עמי צג.
ר  ,חננאל ניפי )ר׳ הע  ,הבאה( מכנה אותו ״התנא האלהי״ ,ולא נתברר לי אם זו מליצה או מסורת
שהיתר .בידו.
ר  ,חננאל ניפי כותב ש ד ישעיה באסאן השיב למתנגדי רמח״ל כששמעו שמת בעכו ולא נכנם לא״י
ואמרו ש״מן השמים לא הסכימו על ל ו ׳  /״דאדרבא זה מוכיח יותר גודל נשמתו שהיה אור גדול
ומפני שהיה ניצוץ נשמת משה רבינו ע״ה כמו שהיה גם שמו משה הילכך לא זכה כמוהו ליכנם
לארץ ישראל״ .זכר צדיקים לברכה ,בם  ,תולדות גדולי ישראל ,עמ  .229 ,ר׳ ישעיה באסאן נפטר שנים
אחדות לפני רמח״ל ומסורת זו נשתבשה כנראזז .תשבי במאמרו הנ״ל בתרביץ עמי  345רמז על כך
והרחיב את הדיבור במאמר התסיסה המשיחית בחוגו של רמח״ל ,עמ .385—378 ,
אגרות ,עמ  ,קכד.
שם ,עמ  ,קמה .זמנה של האגרת ד סיון ת״צ .באגרת רמח״ל לרבו ר׳ ישעיה באסאן מיום כו בטבת
מסר פ״ש משמו של ר  ,יעקב קאסטיל פראנקו .שם ,עמי נו.
אגרת רמח׳׳ל מיום ד סיוון ת״צ.
]שיז[
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נראים הדברים שיציאתו של ר׳ יעקב קאסטיל־פראנקו לריג׳ייו היתה גם בשליחות
החבורה .אותה שעה הגיע רמח״ל להשגה גדולה ומתנגדיו החריפו את מלחמתם בו .רמח״ל
התעודד מאד מן הגילויים ונכון היה לצאת לקרב מחומש בכלי הנשק של יריביו .הוא החל
לנהוג בתקיפות לא רק עם מתנגדיו ,אלא גם עם המחנה שלא קבע עמדה ועדיין היה מפקפק
ומבקש לברר עניינו של ה״מגיד״ .על רבו ר׳ ישעיה באסאן היה לנהל מערכה כפולה .מצד
אחד לדחות טענות מתנגדיו של רמח״ל ולעמוד לימינו ומצד שני לכוון את דרכו של תלמידו
הן בעצם מעשיו והן בדרך מלחמתו .ר  ,ישעיה באסאן ביקשו לבוא אליו לריג׳ייו ורמח״ל
התעכב וכנראה שאף לא היה רצוי לו שרבו יבקר בפאדובה  .125חל ,איפוא ,משבר ביחסים
שבין הרב לתלמידו .החבורה היתה עלולה לאבד גם את משענה העיקרי ,ודרוש היה לפייסו
ולמסור לו דברים שאי־אפשר היה לכותבם  .126משבא ר  ,יעקב קאסטיל־פראנקו לריג׳ייו
כתב ר׳ ישעיה באסאז לרמח״ל :״לולי רוב הפצרות החבר הנאה ,לחכם לב יקרא נבון כ״ר
יעקב ק״ף ...אמרתי לא אזכיר עוד בשמך״ .127דומה ,שלא בכדי החלו בני החבורה
להתערב בפרשה ,שתמיד עמד בה ימח״ל לבדו ,הם חששו להחרפת המחלוקת וביקשו
לשכך את הלהבה שעלולה היתה לאחוז בה .ר׳ יצחק מאריני כתב לד׳ ישעיה באסאן ורמח״ל
ביקש מבנו ,ר׳ ישראל בנימין באסאן ,לעזור לר׳ יעקב קאסטיל־פראנקו.
ר׳ יעקב קאסטיל־־פראנקו לא נשאר בפאדובה ,וכנראה לאחר שיצא רמח״ל ,עבר למאנ־
טובה .בשנת תק״ה הגיה את ספרו של ר׳ יעקב בירב ״זמרת הארץ״ )מאנטובה תק״ה(,
במצוות הגבירים הלל פאדואה ושלמה רקח שקבעו ישיבה בטבריה והיו מחזיקים בחבורת
רמח״ל .מן הגילויים שמסר ר  ,יעקב חזק לחיד״א מתברר שהוא תפש מקום מרכזי ביותר
בחבורת רמח״ל.
ו  .החרמת

כ ת ב י ו של

רמח״ל

פרשת החרמת ספריו של רמח״ל מרומזת בסעיף ד .ה״מגיד״ גילה ״שמהרחא ומהריך
הם נדב ואביהוא .,,מהרי״ך הוא בודאי ר׳ יעקב כהן מפראג ,רבה של פרנקפורט בעל שו״ת
״שב יעקב״ ,שנזכר להלן באותו סעיף .מיהו מהרח״א אין בידינו להכריע .חיד״א קורא לשני
חכמים מהרח״א ,לדי חיים אבואלעפיא ולר׳ חיים אלפאנדארי .ברם ,כירת ששם זה בא יחד
עם ר׳ יעקב כהן שהוציא חרם על כתבי רמח״ל ,יש להניח שאף הוא לקח חלק באיסור על
הדפסת ספרי רמח״ל והקריאה בהם ,הווה אומר הוא ר׳ משה חאגיז .בכל המקורות ובכללם
בספרי חיד״א ראשי־תיבות של שמו הם המני״ח .י׳ תשבי סבור שחיד״א העלים במתכוון
את שמו של ר׳ משה חאגיז וראשי־התיבות הם :מורינו הרב האגיז .אך מה ראה חיד״א
לכסות את שמו של ר׳ משה חאגיז דווקא בה בשעה שאת שמו של ר  ,יעקב כהן וחכמים
 125״זרזתיך לבא — כתב ר׳ ישעיה באסאן לרמח״ל — ובראותי כי אחרת עד ב ו ש  . . .יראתי לנפשך
ואמרתי שתוחיל עד בואי אליך .ועתה מבין ריסי עיניך אני מכיר כי גם ביאתי אצלך לא חפצת,
באמרך שלא אוסיף ידיעה בחקירתי״ .שם ,עמ  ,קמו־—קמז.
 126ר  ,אגרתו של ר׳ יצחק מאריגי לר  ,ישעיה באסאן ,עמי קמג—קמה.
 127שם ,עמ  ,קמה.
]שיח[

ה ׳מ ג י ד׳ של ר מ ח ״ ל
אחרים הוא מפרש ,הן רשימות אלו היו סודיות ביותר ? חכם זה יכול להיות גם מויניציאה,
מן החכמים שהתנגדו לרמח״ל והיה גדול וידוע בדורו ,שהרי חיד״א מכנה אותו בתואר
מורינו הרב .השערה אחרת ,שאף לה אין סמוכין ,היא שמהרח״א הוא ר  ,חיים מויניציאה.
בשנת תצ״ו נסע ר׳ יעקב חזק לויניציאה ״על מנת להיות חוקר ודורש ]בדבר[״ ,ולא פורש
מהו .בראש חודש אדר תצ״ו כתב לדי ישעיה באסאן נ ״ואמנם צדקו דברי מ״ו כי מה שכתב
ר  ,חיים הם דברי הבל וריק״  , 128ואומר עליו :״כי האיש ההוא בשגעון ינהג״ .ר׳ חיים
״לקח את בה״מ של בליליום״ וחבריו עברו לבית־מדרשו של שלמה רקח .ר׳ יעקב חזק
מזכיר באגרת חרם ״וסבורני שזהו החרם שאמר ר׳ חיים״ ומסתבר שהכוונה לחרם על ספריו
של רמח״ל.
ר׳ יעקב כהן נטל חלק חשוב בהכרזת האיסור על כתבי רמח״ל .בחודש טבת תצ״ה היה
רמח״ל בפרנקפורט ור׳ יעקב הכהן הוציא מפיו הודאה על ספריו  . 129רבני פרנקפורט
הכריזו על־פי הוראתו של ר׳ יעקב הכהן חרם על ספרי רמח״ל ״ומי שיש לו אחד מן
הספרים הנ״ל או שום קונטריס יהיה מה שיהיה צריך לבער ]אותו[ מן העולם כשריפת
מפתח אחד היה
חמץ״  .13°כתבי רמח״ל הונחו בתיבה סגורה בבית דודו ר׳ משה אלפרון
בידו ומפתח שני בידי ר׳ ישעיה באסאן .כשזקן דודו של רמח״ל כתב לדי ישעיה באסאן
שהוא ירא על הפקדון וביקש לדעת מה יעשה בו .ר׳ ישעיה באסאן ענה לו שבדעתו לשלוח
את התיבה לאב־בית־הדין בפיורדא .132באייר תצ״ו מסר ר׳ יעקב חזק את התיבה לר  ,דוד
ב״ר אליעזר מיערשלב על־פי הוראת ר׳ ישעיה באסאן ,כדי לשולחה לפראנקפורט .133
משעיין ר׳ יעקב כ״ץ בכתבים ,דן אותם מיעוטם לשריפה ורובם לקבורה  .134בראש חודש
אדר ב תצ״ז כתב על כך לר׳ משה חאגיז ומסר לו שלפני שני חודשים עשו מעשה ושרפו
חלק מן הספרים ״ורובן בקבורה במקום אשר לא ידע איש את קבורתם חוץ משני שלוחי
מצוה יראי אלקים אנשי אמת אשר קברו אותן עמוק עמוק בקרקע קשה להוציאם משם
.135 "Tiy

מפי ר׳ יעקב חזק שמע חיד״א שבאותו חודש שר׳ יעקב כהן הביא לקבורה את הכתבים
— בחודש שבט — ״מת הוא והשליח שהביאם ומהר״י באסן״ .ר  ,יעקב כהן מפראג נפטר
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אגרות ,עמי תטו .אם הוא חיים רוזאנים הנזכר באגרתו של רמח״ל >עמ׳ רלח( ,ודאי הוא שאינו מהרח״א.
י
אגרות ,עמי רפד.
שם ,עמי רפו־־־־רפז .ור׳ גם הסכמתו להחרמת הספרים ,שם ,עמי שז ואגרתו של ר׳ יעקב כהן
לר׳ משה חאגיז ,שם ,ענד רפח .ועיין גם עמי שעז ,שצג ,שצד.
רמח״ל מציין שהיחיד בפאדובה שלא האמין ב״מגיד״ היה )בשנת ת״צ( ״השוטה הגדול משה אלפרוך
)עמ ,לב( .כלום הוא דודו של רמח״ל ומשום כך הפקידו בידו את הארגז או אינו אלא אישיות
אחרת .חודשים אחדים אחר־כך הזכיר רמח״ל את דודו בדרך כבוד באגרתו לרבו )ניסן ת״צ .שם,
עמי קיח(.
שם ,עמי שסו .ועיין גם עמי שעו.
שם ,עמי שפא .אפשר שלשם כך יצא ר׳ דוד לאיטליה .הוא היה מוכר ספרים )ר׳ שם ,עמ  ,שפא,
שצג ,שצה( וחזר לגרמניה .ביום כו בתמוז הגיע לפרנקפורט ״אבל הספרים עדיין לא באו .כי הוא
שלחם מן וירדנה לק״ק פירזי״ )עמי שצר .(.אחרי ימים אחדים הגיעה התיבה לידי ר׳ יעקב כ״ץ.
 135שם ,עמ  ,שצו.
ר  ,אגרתו לר׳ אברהם מראקיץ ,שם ,עמי שצה.
]שיט[
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בעשרים ושנים בשבט שנת ת״ק  ,136ר׳ ישעיה באסאן נפטר לפניו בשנת תצ״ט  137והשליח
הוא בלי ספק ר׳ דוד מיערשלב .מסתבר ,איפוא ,שאותו חודש לאו דווקא באותה שנה
ושלושה החכמים נפטרו בחודש שבט  138אבל לא בשנה אחת.
הזכרת שמו של ר׳ ישעיה באסאן בין החכמים שנפטרו בחודש אחד יוצאת אולי ללמד
שתלמידיו של רמח״ל ראו בכך אות מן השמים ,אולי משום שהוא אשר שלח את הכתבים
לד׳ יעקב הכהן  139ושיתף פעולה עם מתנגדיו של רמח״ל .ה׳ימגיד״ גילה שמהרח״א ור׳
יעקב כ״ץ ״הם נדב ואביהוא״ כנראה משום שהקריבו אש זרה ואף מתנגדיו של רמח״ל
שרפו באש זרה דברי קדושה ,ועל כן מתו באותו חודש.
לבסוף ראוי לעמוד על הערכת ה״מגיד״ על ר׳ יהונתן ,שהוא ללא ספק ר׳ יהונתן אייבשיץ.
ה״מגיד״ אמר שהיתה לו השגה אבל מועטה ,ולא זו בלבד אלא שידיעתו בתלמוד לא היתה
מופלגת .רמח״ל הכיר את ר  ,יהונתן אייבשיץ ונפגש עמו בשנת תצ״ו בהיותו בגרמניה.
לאחר פטירתו נמצאו בכתביו של רמח׳יל רשימות על שיחותיו עם ר׳ יהונתן אייבשיץ .140
ז  .י ח ס ם של ר מ ח ״ ל ו ה ר מ ״ ז ל ש ב ת י צ ב י ו ל נ ת ן ה ע ז ת י
הגילוי הראשון עוסק בהערכת ה״מגיד״ על שבתי צבי ונביאו נתן ,ויש בו כנראה כדי
ללמד על יחסו של רמח״ל לשבתאות :דבריו ששבתי צבי ״נלכד בסטרא אחרא״ מפני
שנתגלה קודם זמנו ,אינם ניתנים להתפרש אלא כך ,שתהליך הגאולה היה מחייב את
הופעתו והוא היה עתיד להיות מלך המשיח ,אלא שנכשל וכשלונו בא משום שהופיע לפני
זמנו .שבתי צבי נלכד בסטרא אחרא והמיר דתו והפקיע מעצמו את המשיחיות .ירידת
המשיח לקליפות בעולם הזה לא היתה ,איפוא ,תהליך שאין מנוס ממנו כדי להתמודד עם
הקליפות ולהביס אותן ולהכשיר את הגאולה ,כפי שהסבירו נתן העזתי וכל השבתאים הבאים
אחריו את ענין ההמרה ,אלא כשלונו הברור של שבתי צבי  .141במעשה ההמרה נעל שבתי
צבי בפניו את הדרך להיות גואל ,תפקיד שהועידה לו ההשגחה אילמלא בא בזמן ,כשהשעה
היתד״ כשרה לכך ,ואולי גם אילמלא היה הדור ראוי.
136
137
138
139
140

141

מרדכי הלוי הורוויץ ,״אבני זכרוך ,פרנקפורט דמיין תרס״א ,סי׳  ,2319עמי .244
ר׳ אברהם ברוך פיפירנו ,״קול עוגב״ ,ליוורנו תר״ו ,דף פד ,ב.
יום פטירתו של ר  ,ישעיה באסאן לא ידוע לי .יש להסיק מכאן &נפטר בחודש שבט שנת תצ״ט.
ר  ,אגרתו של ר  ,יעקב כהן לר  ,משה חאגיז ,אגרות ,ע.מ ,שצז—שצח.
ר׳ עדותו של ר  ,יעקב עמדן :״אמנם מה שתובע עלבונו של מח״ל כל כך ,ידענו מפי השמועה
מא״י ששם נפטר מח״ל ומצאו בין כתביו נרשם בכ״י שהוא עסק עם המי״ן ]יונתן[ שמנה ימים
בעניני קוסמים״ .שבירת לוחות האון ,אלטונא תקי״ו ,דף מ ,ב ,סעיף ח.
ר׳ יעקב עמדן מנסה להבחין בדבריו של ר׳ יקותיאל משם רמח״ל )״דבר פלא בענין שבתי צבי
וכל התועים אחריו ושזה טעות גדול ואין כאן מקומו״ ,תורת הקנאות ,עמ  ;92 ,אגרות ,עכל תח(,
שלשון זו יש בה מן הזהירות :״לא אמר שהוא שוא ודבר שקר משיחותו ואמונתו כזב מוחלט כמו
שהיה מהראוי ,אחר שבא לכלל מדה זו לסיים בגנות כדי להוציא עצמו מן החשד״ )תורת הקנאות,
עמי  .(111וכבר הטיל ר  ,יעקב עמדן את החשד ״שמא חשב אותו למשיח בן יוסף ולעצמו שמר
המלוכה של מב״ד?״ על היעודים המשיחיים של רמח״ל ובני חבורתו ר׳ תשבי ,התסיסה המשיחית
וכוי ,עמי .384

]שב[

ה ׳מ ג י ד׳ של ר מ ו ז ״ ל
אמנם מפרש רמח״ל את מאמר הזוהר ברעיא מהימנא )דף רפב ,א( ״ושפחה רעה איהי
קבורה ובה אסירא לגבירת]א[ וכו,״ ,ואומר ״שמשם נראה שכך צריך להיות המשיח שהוא
בסוד השכינה להיות מתלבש בקליפה בסוד שבתאי שהיא קליפת ישמעאל בסוד מיעוט
הירח כמפורש במאמר שם״ ,אבל רמח״ל עצמו דוחה יחוס הדבר לשבתי צבי :״הבנין כבר
נופל מעצמו במה שהודעתיך ,כי לא נאמרו כל הדברים האלה כי אם בנשמת המשיח לא
בגוף האדם הראוי להיות משיח״  .142כבר הראה תשבי שרמח״ל הוציא מפשוטו את מאמר
הזוהר ,שאין בו זכר למשיח אלא לשכינה ,אבל גם בכך הוא בא להסביר את כשלונו של
שבתי צבי שלא פירש יפה את הדברים ונכנס לתוך הקליפות בהיותו ״אדם הראוי להיות
משיח״ ,ובזה הפקיע שבתי צבי מעצמו להיות משיח.
הדברים על נתן אף הם מאלפים מאד .נתן היה בעל השגה שקדושה וסטרא אחרא שימשו
בה בערבוביה .מסתבר שזו היתה הנחיה של ה״מגיד״ שלפיה פעל רמח״ל .משדרש ממנו
ר׳ ישעיה באסאן לקבור את כתביו של נתן העזתי ,השיב לו רמח״ל :״כי הגם שהיסוד שקר
וכזב אשר אין לו העמדה כלל ...אך כאשר אין יש שקר בלא תערובת אמת גם בהם ימצא
איזה דבר טוב ,ופה אל פה אומר לכ״ת איך נהיה הענין הזה להמצא בתוך שקר דברי אמת.
וע״כ הנה מי חכם יכול יוכל לאכול תוכם וקליפתם י זר וק״ .143
דומה שדברים אלה הם גלויים ופשוטים .רמח״ל בירר בדברי נתן העזתי את המעט שיש
בו מן הקדושה וריחק את דברי המינות שבהם .הוא לא פסל את כל כתביו כפי שעשו זאת
כמה ממתנגדי השבתאות שפסלו את כל התורות השבתאיות וראו בהם רק דברי מינות,
ויותר מאשר יש כאן אהדה או נהייה אחרי תורות שבתאיות יש כאן הבדלי גישה .רמח״ל
בירר הטוב מתוך הפסולת והחזיק בו ואף השתמש באותם דברים לפיתוח רעיונותיו על
תורת המשיח והגאולה ,אין להתפלא ,איפוא ,גם אם נהיה צפרים למצוא בכתביו דברי
הערכה מסויימים על אותם שיצרו תורות אלו .דעתו של תשבי ,״שרמח״ל לא העלה על
והשערתו ״שכמה נעימות
דעתו להורות ביצוע עבירות לשם תיקון הלכה למעשה״
שבתאיות מפתיעות שבכתביו בקעו ממעמקי נפשו ללא פיקוח תודעתי מלא״ אין בהם כדי
לסתור הנחה זו ,ואין צריך לומר שדווקה אם נכתבו דבריו של רמח״ל ללא פיקוח תודעתי,
אלא אף אם נאמרו הדברים מדעת אין לראות בכך אמונה שבתאית ,אלא השאלת רעיונות
שלדעתו נראו צודקים אף־על־פי שמקורם מן השבתאות .שימושם אצל רמח״ל בא למלא
תוכן משיחי־רעיוני ולא שבתאי־מעשי .ה״מגיד״ ,שרמח״ל לא עשה דבר ללא הסכמתו,
הורה לו שהתורות בכתבי נתן שבא 1להסביר המרתו של המשיח ,עשיית העבירות לשמן
וכיוצא הן מסטרא אחרא ,אבל אין נקודות האור הבודדות מתעמעמות על־ידי־כך .ראוי
לציין שבעת שלימד רמח״ל סניגוריה על עצמו בפני רבו על העייון בכתביו של נתן ,לא
הזכיר דבר מענין הגילוי של ה״מגיד״ ,ולא אמר שהדבר נעשה בהסכמתו.
 142״קנאת ה  ,צבאות״ ,כ״י אוכספורד  ,2237דף 228א .על־פי י׳ תשבי במאמרו הנ״ל בתרביץ ,עמי .353
 143אגרות ,עמי קנב .במקום אחד כתב לרבו שיביא עמו ״כתבי נתן כי כן אפשר גם מהם אקח להשיב
עליו ועל חיבוריו״ .שם ,עמ  ,קנה .ועיין למעלה והע  .21 ,עיין גם תשבי ,שם ,עמי .338—336
 144שם ,עמ .356 ,
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בהקשר אחד עם דברי ה״מגיד״ על נתן העזתי רשם חיד״א ענין הודאתו של נתן בפני
חכמי ויניציאה .באותה הודאה שנכתבה מתוך ״לחץ חזק״  ,145הצהיר נתן :״מוטעה אני ואין
באותה ראיה ממש ,הודיתי לדבריהם ואמרתי כי מה שהתנבאתי על שבתאי צבי אין בו
ממש146 //י את שמו חתם ״אני)באותיות זעירות( נתן בנימין״ .הרמ״ז הרגיש שבמקום אני
ענין זה איננו מן הגילויים של ה״מגיד״
כתובות האותיות אג ,שפירושם אונם גמור
148
אלא נמסר כפי הנראה לתלמידו ר׳ ישעיה באסאן שלמד בפני הרמ״ז במאנטובה ומפיו
יכול היה רמח״ל לשמוע זאת .הדבר ידוע גם מעדותו של השבתאי ברוך מאריצו שנתן
הצליח לרמות את ״בעלי הזרוע״ שהכריחוהו לכתוב את הודאתו ,ובמקום ״אני נתן בנימין
אבל לא ידענו שהרמ״ז עמד על כך.
ע)ו(שה א״ג ראשי תיבות אונס גמור״
הרמ״ז עורר את חכמי ויניציאה להביא את נתן שוב בפניהם ,וודאי כדי שיחתום על טופס
אחר .מעשה זה מלמד על עמדתו התקיפה של הרמ״ז למנוע מנתן לפעול להתפשטות האמונה
השבתאית .אין מן הצורך לפסול בשל כך את עדותו החד צדדית של ברוך מאריצו שהרמ״ז
אמר לאחר שנפגש עם נתן בויניציאה! שלושים ושמונה שנים אני קורא בספר הזוהר
״ואיני מבין בו כמו זה החכם״ 150י דברים אלה אין בהם אלא כדי להעיד על הערכת אישיותו
וידיעותיו של נתן מבלי כל זהות רעיונית עמו .אנו יודעים שהרמ״ז התנגד בכל תוקף
לאמונתו השבתאית  , 151ובאגרתו לר׳ מאיר איסרלים מחודש סיון תכ״ח ,152שנשלחה
לווינה ימים אחדים אחרי שנתחברה האגרת של חכמי הישיבה בויניציאה ,כתב דברים
חריפים על האמונה אבל לא על נתן אף לא על שבתי צבי .בקרב חכמי ויניציאה יש
להבחין בין גישות שונות ,הרמ״ז וסאראואל האמינו תחילה בקדושתו של שבתי צבי וציפו
להתגלותו״  . 1כלומר אין לשבתי צבי דין משיח שקר ולנביאו דין נביא שקר ומעיקרא
ראויים היו להיות משיח אמת ונביא אמת .משנכשל שבתי צבי ונכנס לקליפה ושוב לא היה
145
146
147

148
149

150
151

.
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153

ג׳ שלום ,שבתי צבי והתנועה השבתאית בימי חייו ,תל־אביב תשי״ז ,עמי .652
עלון בשם ״זכרון לבני ישראל״ ,נדפס בויניציאה בשנת תכ״ח וחזר ונדפס בשו״ת ״דבר שמואל״
לר׳ שמואל אבוהב ,ויניציאה תס״ב ,בסופו.
הצהרה כזאת ״אשר כל השבועות והדברים שעשה בק״ק ורנקוורט היו באונם גמור״ ,כתב ,לפי עדות
אחת ,גם רמח״ל עצמו באגרתו לרבו )אגרות ,עכל׳ שעו( .העדות נמסרה בשם ר  ,הלל פאדווה ,אך
הוא הכחיש זאת )שם ,עמי שפב( .וכלום יש כאן ענין אסוציאטיבי?
ר  ,חננאל ניפי ,זכר צדיקים לברכה ,בם׳ תולדות גדולי ישראל ,עמי .151
זכרון לבני ישראל ,בם׳ ענייני שבתי צבי לא׳ פריימאן ,ברלין תרע״ג ,עמי  •61חיד״א רשם את
האותיות הללו אג בלא ראשי־תיבות והאות ג נכתבה בצורה דומה לאות נ .ג׳ שלום הטיל ״ספק גדול
אם סיפור זה אמת״ ,אך עדות זאת שבאה מצד אחר אינה משאירה מקום לספק.
עניני שבתי צבי ,שם .ועיין ג׳ שלום לשאלת יחסם של רבני ישראל אל השבתאות ,ר׳ משה זכות,
ציון ,שנה יג—יד ,תש״ט ,עמי .59—47
לדעת ג׳ שלום אין זה חשוב אם הרמ״ז אמר דברים אלה על נתן או לא ,״אבל דרך מחשבתו הסוערת
והמחדשת של ר׳ נתן רחוקה לגמרי מרוחו השמרנית של הרמ״ז וכשנתפתחה בשנים הבאות הקבלה
השבתאית לא הטה לה הרמ״ז אוזן ,אף־על־פי שאחדים מראשי תלמידיו האהובים ביותר נמשכו
אחריה״ .שבתי צבי ,עמי .654
נתפרסמה על־ידי שלום ,במאמרו הנ״ל בציון ,עמי .56—55
מ׳ בניהו ,ידיעות מאיטליה ומהולנד על ראשיתה של השבתאות .ארץ־ישראל ד ,תשט״ז ,מוקדש לי׳
בךצבי ,עמי .196
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עתיד להיות משיח לישראל עדיין היו חדורים צפייה משיחית וחיכו לבואו של הגואל
האמיתי ,שיבוא בזמן ,באותו הדור ,ולא יכשל כמו שבתי צבי שהופיע לפני שהשעה
הוכשרה לכד.
מציאותם של דברים אלה בהקשר אחד עם הגילוי של מגידו של רמח״ל על נתן העזתי
ודאי שלא באו דרך מקרה ,אלא להורות על זהות ביחסם של רמח״ל ובני חוגו לנביא
השבתאי עם זו של הרמ״ז .יש להניח שגם תלמידו ר׳ ישעיה באסאן ,רבו של רמח״ל,
נהג כך ,ואף־על־פי שביקש מתלמידו לגנוז את כתבי נתן הוא עצמו לא נמנע מלהחזיק
בהם * .15דומה שדבר זה כוחו יפה להסביר את יחסו של הרמ״ז לתלמידיו המאמינים ,ר׳
בנימין הכהן ור׳ אברהם תויגו ,שאין זה בחזקת ודאי שלא ידע כלל על עיסוקם בכתבי נתן.
ח  .י צ י א ת ו של

הרמ״ז מוי ביציאה

בסופו של הסעיף הראשון אנו מוצאים ענין שלכאורה אין לו כל קשר עם הדברים שקדמו
לו אלא רק עם שמו של הרמ״ז :״הרמ״ז היה אומר על ויניציאה שיש בה סטרא אחרא״.
דומה ,שלא בא ענין זה אלא לרמז על מעשיהם של חכמי ויניציאה ,שעמדו בראש מתנגדיו
של רמח״ל ושיתפו פעולה עם ר׳ משה חאגיז וחכמי אשכנז לאסור את ספריו .תרעומת
וליגלוג עליהם אנו מוצאים גם במכתבו של ר׳ חיים פולאק מלובלין לר  ,ישעיה באסאן
משנת תצ״ה .הוא כותב נ ״ושוב לא ישמעו ולא יפנו לכתבי דחכמי ווינצאה ויאמרו וו״י
נצ״א ונסתלק מענין הרע הזה וכל הפוסל במומו פוסל ...ולא זו בלבד שחטאו ,אף זו
שמחטיאים את רוב העולם״ .155גם ברשימתו של חיד״א כתובה ויניציאה בקיצור וי.
דברי הרמ״ז הם בבואה להקפדה והתרעומת שהיתה לבני חבורתו של רמח״ל על חכמי
ויניציאה .הם התנחמו בכך שמצאו רמז בדברי הרמ״ז לסטרא אחרא שבקרבה על־פי הרכבה
המסובך של הקהילה .מה הניע את הרמ״ז לומר דברים אלו ? הדעת נותנת ששורשו של דבר
נעוץ בכהונה שנשא הרמ״ז בקהילת ויניציאה.
הרמ״ז הרביץ תורה בישיבה ודרש בקהל ביום שבת .משהכין עצמו בשנת ת״ל לעלות
לארץ־ישראל הפצירה בו הקהילה להישאר ור  ,שמואל אבוהב כתב לחברון שאילמלא
רצונו לעלות לארץ־ישראל ״היינו כולנו מעכבים על ידו יציאתו מן המקו ,הזה העושה
רושם״* ,15שכן מילא הרמ״ז תפקידים חשובים בקהילת ויניציאה ״בתלמוד התלמידים
במדרגתם העליונה ,פלפול החברים בישיבה ודרושים הנחמדים בתוכחת מגולה״ .נימוק זה
 154באגרתו לרמח״ל כתב ר  ,ישעיה באסאן :״ר׳ נתן שרטט וכתב דרושים עמוקים .והוא גם הוא היה
אומר שבעקבות האר״י זלה״ה היה יוצא ומפרש מה שלא פירש ומגלה מה שלא גילה ועל יסודותיו
דבריו בנויים בספריו שאצלנו :ם  ,הבריאה ום  ,זמיר עריצים; וגם הוא השיב רבים מעון ונתן
תיקונים לרבבות א נ ש י ם  . . .ואעפ״ס ,סוף כל סוף הדברים עלה בתהו ואבדו ,מלבד שגרמו מה
שגרמו״ .אגרות ,עמי קה.
 155אגרות ,עמי שמא—שמב .דברים קשים נגד חכמי ויניציאה השמיע גם ר׳ ישעיה באסאן .עיין שם,
עמי שנא—שנב.
 156לכל זה ראה מ  ,בניהו ,אגרות ר׳ שמואל אבוהב ור׳ משה זכות ובני חוגם בענייני ארץ־ישראל,
ירושלים ,ספר ב/ה ,תשט״ו ,עמ  ,קנו-׳קנז.
]שבג!

מאיר

בניהו

חוזר באגרות ששלח הרמ״ז לר׳ אברהם רוויגו ולר׳ בנימין הכהן .בה בעת הוזמן לשמש
רב בקהילת מאנטובה ,אולי בהשפעת תלמידיו שראו בצרתו ושרצו להימצא בקרבתו .אבל
קהילת ויניציאה דרשה ממנו להשלים לפחות עוד ארבע שנים כפי שהתחייב בהסכם שהיה
להם עמו ,״שנגזר׳ גזרת המלכות לקיים התנאי״ ,כלומר שהכריחוהו לכך על־ידי הערכאות.
לכאורה עיכבו את הרמ״ז בויניציאה מחמת פעולותיו וחשיבות מציאותו בקהילה .אבל
רצונם של חברי הישיבה שיוסיף להרביץ בהם תורה ,לא עמד בפני רצונו לעבור למאנטובה
אלמלא היה יכול .במכתבו מחודש אלול תל״א לד׳ בנימין הכהן ,שבישר אותו על הסכמתה
של קהילת מאנטובה לקבלו לרב ,כתב הרמ״ז :״כבר הודעתיך כי כמים הפנים לפנים
וחושב גם אנכי לשרתם בכל כחותי עיני ולבי שם כל הימים״ ז . 15אין להניח שהרמ״ז רצה
לעזוב את ויניציאה משום שרבנות מאנטובה היתה עדיפה בעיניו .מסתבר ,איפוא ,שפעלו
כאן גם גורמים אחרים.
מסייעות בידינו לעמוד על פשרם של הדברים אגרותיו של הרמ״ז שבאוסף המכתבים
שנאספו בידי ר׳ אברהם תויגו )כתב־־יד המוזיאון הבריטי  .(Or. 9615קהילת ויניציאה
התחייבה בשנת ת״ל שלא לפטר את הרמ״ז לפני תום חמש שנים ,אבל הוא עצמו לא
התחייב ,כנראה ,להשאר כל משך זמן זה .הפרנסים טענו אחר־כך שההסכם חל על שני
הצדדים במידה שווה .הרמ״ז מפריך את טענתם :״שאם אמת כאשר חושבים קצת שאין
אני ברשותי למה נהפכו פרנסי קהל ספרדים מאז לנגדי לומר שאשוב אחור ואבטל
הקונדיטה!]תנאי[״ .158ולפי דרכנו למדנו שההסכם היה עם קהל ספרדים .זמן מה לא היו
יחסיהם מתוקנים וביקשו ממנו לפרוש ,אלא שלאחר כך חזרו בהם .מאגרת אחרת של הרמ״ז
שנכתבה בשישה באלול תל״א יוצא מפורש שהענין הובא בפני הערכאות :״רבו טרדותי
כעת מאד ואין לאל ידי להפטר מן הק״ק הזה כי רוצים לעכבני בכח המשפט באמרם כי
גזרת המלכות חלה עלי כמו שהוטלה עליהם ולא ידעתי איך יפול דבר״  .159בסופו של דבר
התחייבה כנראה הקהילה לשלם להרמ״ז סכום כסף ,ואחת הסיבות שמנעו ממנו לעזוב את
הקהילה לפני הזמן היתה ״שאם אחיש לשום לדרך פעמי אפסיד לפחות ק״נ דוקאטי אשר
כבר התחייבו לי״ ,160
מה היו ,איפוא ,הסיבות הממשיות למחלוקת שבעטייה רצה הרמ״ז לעקור דירתו
מויניציאה ? באותה אגרת מגלה הרמ״ז לד׳ אברהם רוויגו את הסיבות שבגללן הוא נוטה
לעבור למאנטובה :״גם אתה יודע כי סבת כל הסבות להיותי חפץ לקבוע מזוזת פתחי
בק״ק קדוש ההוא הנה היא להתקרב אליך ...לשבת בשלוה מבלי יבהלוני לא קנאה ולא
משמע שבויניציאה
שנאה ולא תחרות ואשר אוכל להגדיל תורה ולהאדיר מצות כלבבי״
אין הדבר כן ויש לו הפרעות בהרבצת התורה ,מחמת קנאה ושנאה ששררה בודאי בין
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״אגרות הרמ״ז״ ,ליוורנו תק״מ ,סי  ,כ ,דף יד ,ב.
אגרת מיום יג בניסן תל״ג ,דף 30א.
כ״י  ,Or. 9165דף 10א.
אגרת מפרשת תשא תל״ג ,שם ,דף 28א.
שם ,שם.

]שכד[

ה 7מ ג י ד׳ של ר מ ח״ ל
חכמי ה״ישיבה הכללית״ .הרמ״ז חשד שלא כל אלה שמעכבים אותו להשאד בויניציאה
עושים זאת מאהבתו .״ואולי יעכבוני בגי קהלתי זו ביד חזקה אלו לתיאבון ואלו להכעיס״.162
דברים אלה כתב לראשי ק״ק מאנטובה ומששמע עליהם רוויגו לא הסתיר מרבו את תמיהתו,
ודאי מחשש שהדבר יגרום לביטול התכנית .הרמ״ז ניסה להסביר עמדתו לרוויגו וכתב לו
שאם יצא מויניציאה בלי הסכמה ״אפי׳ אוהבי יתהפכו לאויבים לי ויגזרו עיכובין על
אשתי ועל נכדי ועל כל הבית בכלל״ .כששוחח על תכניתו עם ידידו ר׳ שמואל אבוהב,
גילה לו ״שיכול להיות שלא יתעצמו בני הקהלת הזאת לעכבני כדי לתווך שלום ביניהם,
אך למעט סבה גדולה שלא עלתה על מחשבתי והיא ,שאשתי מב״ת נולדה בארצות האנוסין.
ואמת שבאה קטנה משם״ .הדבר ידוע בויניציאה ועתיד היה להתפרסם גם במאנטובה
ולהביא נזק להרמ״ז .כיצד יכול ענין זה לגרום רעה — סתם הרמ״ז ולא פירש.
על־כל־פנים ברור שהיחסים בישיבה המרכזית בויניציאה היו מחודדים ויש שסברו
שצאתו של הרמ״ז עלולה להשקיט את המחלוקת .מאגרת אחרת ,שנכתבה כבר במאנטובה
בשנים עשר באב תל״ד ,יכולים אנו לשער עם מי נתחדדו יחסיו של הרמ״ז .הוא כתב
לרוויגו :״כי אתה ידעת שאין לב איזה מרבני ויניציאה שלם עמי ובפרט אותו ר  ,יוסף
אלואלאנסי הנודע במעשיו ובמקומו״ .163ר  ,יוסף אלואלאנסי היה אחד מחכמי ״הישיבה
הכללית״ בויניציאה ,שפרנסיה היו כנראה נציגים של הקהלים השונים בעיר .ר׳ שמואל
,
אבוהב ,שעמד בראש ״הישיבה הכללית״ היה חבר וותיק להרמ״ז .חברי הישיבה היו :ר
יעקב הלוי ,ר  ,שלמה חי סראוואל ,ר׳ משה זכות ור׳ יוסף ואלאנסי * ,16שהיה כנראה חכם
קהל ליוואנטיני.
דברי הקטיגוריה הקשים הנשמעים מדבריו של הרמ״ז שויניציאה יש בה סטרא אחרא,
כיוון שיש בה ארבעה קהלים ספרדים ,מזרחיים ,אשכנזים ולועזיים־איטלקים ,שהם ראשי־
תיבות סמאל ,דומה שבאו משום שבהנהגת הישיבה וניהול ענייני הקהילה לא היו מגיעים
הדברים לכלל הסדר ופעם בפעם היו פורצות מריבות ומחלוקות בין נציגיהם של הקהלים
השונים .165
בקונטריס ״זכרון מעשיות ונסים״ של חיד״א ,אנו מוצאים בשני מקומות רמזים לעניינים
הקשורים ביציאתו של הרמ״ז מויניציאה! ״הרמ״ז ענינו בצאתו מויניציאה״ן ״קארוסה
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אגרת יג בניסן תל״ג ,דף 30א.
דף 46א.
כולם חתומים בשנת תכ״ח בכרוז על נבואת נתן העזתי ,שנדפס בסוף שו״ת ״דבר שמואל״.
ראוי להביא כאן דברים שהעתיק חיד״א ביומנו הנ״ל בשנת תקל״ו ,מכתביו של ר  ,יוסף שמואל
ב״ר ישראל גדליה קאזיס ממאנטובה .ר  ,יוסף קאזיס מנתח את אופיים של הספרדים ,האשכנזים
והאיטלקים ומוצא שניגודי התכונות שלהם הם על־פי שורשי נפשם .הספרדים הם מסוד החסד,
האשכנזים — גבורה והאיטלקים — תפארת ״ויש קטרוג בין הספרדים לאשכנזים שהם הפכיים.
והאיטלי ,הם ת״ת ולכן הם ממוזגים ...ונוטים אל הספרדים״ .מ׳ בניהו ,רבי חיים יוסף דוד
אזולאי ,ירושלים תשי״ט ,חלק א ,ענל קסה .ר  ,ישראל גדליה קאזיס היה חברו של רמח״ל ובעת
ש״התעטר בכתר הפילוסופיאה והרפואה״ חיבר רמח״ל לכבודו ״שיר ידידות״ .גינצבורג־קלאר ,ספר
השירים ,עמי יח—כג.

] שבה [

מאיר

בניהו

מויניציא שבטלו הרמ״ז ודעמיה״• .166ואין בידינו לפי שעה לומר אם התכוון חיד״א למה
ששמע מר׳ יעקב חזק ורמז גם על דברים שלא נכללו בקטע שלפנינו ,או שהענין הוא אחר.
הרמ״ז עבר למאנטובה לפני חודש אלול תל״ג ,שכן בשבוע של פרשת כי תבא ,כלומר בין
טו אלול לעשרים בו ,שלח מכתב לרוויגו והודיע לו על ״טרחי משאי הקהל הזה כי רבו
מספור״ ,וכבר עברו כמה שבועות ש ה י ה ש ם 67נ.
שמו של הרמ״ז נזכר גם בסעיף ג ,בענין שורש נשמתו .ה״מגיד״ גילה לרמח״ל ש״היה
לו שפע גדול ומכוין אל האמת אבל לא השגה״ ,כלומר שהיה פורה ביותר ,בעל כח יצירה
ומהיר כתיבה ,אבל לא זכה שיתגלו לו סודות האלהות .אבל דווקא חיבוריו של הרמ״ז
התפשטו באיטליה וכתבי האר״י לא נחשבו מוסמכים אם לא יצאו מבית־מדרשו .ר׳ שמשון
מורפורגו מאנקונה ,שלא נמנה על אלה שהגנו על רמח״ל ,השיב לר  ,משה חאגיז שביקש
לאסור כל ספרי הקבלה שנתחברו משנת תכ״ו :״לאו דינא הכי דבהדי הוצא ילקה כרבא
באנדרולומוסיא שאינה מבחנת בין טוב לרע ,ובפרט מן הפרט כתבי מהרמ״ז זצוק״ל וכיוצא
בהם ,שטבעם ומוניטון שלהם יצא בכל העולם ורוח הבריות נוחה בהם״  8״ .כלום יש
בדברי ה״מגיד״ ללמד גם על יחסו של רמח״ל לכתבי הקבלה של הרמ״ז ,שלא נודעו להם
ממנו חשיבות יתירה ורק הגילויים שנמסרו לו על־ידי ה״מגיד״ ,הם לבדם נחשבו בעיניו
לקבלה האמיתית ?
כתבי־הי ד
כתב־היד שבו נמצא היומן ,נתגלגל אחרי השואה לספרית המכון ההיסטורי היהודי בווארשה
וסימנו ) 256תצלומו במכון בן־צבי( .היומן מחזיק ששה דפים קטנים ,ויש בו בכל עמוד
משבע־עשרה עד עשרים ואחת שורות .כנראה שזהו קונטריס ראשון של היומן שמשמונה
דפיו )גיליון( חסר אחד ,בין הדף הרביעי לחמישי .מפי רמח״ל עצמו שמענו שכל שכתב
על־פי ה״מגיד״ ,בניירות קטנים כתב  ,169וכך הם כתבי־היד ששרדו מחיבוריו .אין בידינו
לדעת אם הוסיף רמח״ל לרשום את הגילויים ביומן .מסתבר שלפחות בשלושה החודשים
הראשונים כתב יומן אלא שהכל אבד בשעת גניזתם של ספריו .הדפים שהגיעו אלינו הם,
איפוא ,ממש שריד מוצל מאש.
בניירות נראים קפלים וקמטים עקומים מאד השונים בכל דף ,כאילו הוסתרו בכים הבגד.
ונראה שדפים אלה חביבים היו על רמח״ל והוא שמר אותם באמתחתו ,כיוון שבגליון זה
רשם את חוויתו הראשונה .כנראה שהיומן היה עשוי קונטריסים־קונטריסים שלא נכרכו
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מ׳ בניהו ,׳זכרון מעשיות ונסים׳ של החיד״א ,ספר החיד״א ,ירושלים תשי״ט ,סי׳ ,433 ,208
עמי עט ,פט.
כ״י הנ״ל דף 36א .בדף 40א נמצאת אגרת מהרמ׳׳ז ששלח מויניציאה לרוויגו בפרשת שמות תל״ד.
בפרשת פקודי היה שוב במאנטובה )דף 42א(.
אגרות ,עמ  ,שלו .ועיין גם עמי שלג.
במקום אחד כתב רמח״ל ״ו , 0קהלת יהיה כאלף דפים קטנים בקירוב״ .אגרות ,עמי לא .ם  ,תיקונים
חדשים שאינו גדול ,החזיק בכתב־ידו כארבע מאות עמודים .שם ,עמי כז ,לא.

]שכי[

ה ׳מ ג י ד׳ של ר מ ח ״ ל
יחדיו .ששה הדפים תקועים היו באמצע קונטרים אחר וסופו של הדף של החיבור שלפני
היומן נעוץ בתחילתו של הדף שלאחרי היומן וגודל הניר שונה .כל האוסף הזה הועלם
על־ידי רמח״ל או תלמידיו ולא הונח בארגז שנשלח לפרנקפורט .באותו ארגז נמצא ם׳
תיקונים חדשים ,שבשלו בעיקר עלה הקצף נגד רמח״ל ,לא רק בכתב־ידו של רמח״ל אלא
גם בהעתקות אחרות .ר׳ יעקב כ״ץ מסופק היה אם כל הכתבים הוטמנו בארגז ,וכתב :״ודאי
יש לחוש שישנו עוד כהנה וכהנה העתקות ביד מאן דהו ותיפוק מיניה חורבא״  .17°משום
כך החרימו ,שכל מי שיש בידו כתבי רמח״ל לא ישאירם בידו .חשש זה היה ,איפוא ,מוצדק.
לא זו בלבד שם  ,תיקונים חדשים נדפס עתה על־פי כ״י שהיה באוסף ריגיייו)כ״י אוכספורד
 ,(1901אלא שבכ״י ווארשה עצמו נמצאים עוד חלקים מחיבורים אחרים שנכתבו על־פי
m.
ה״מגיך״
הפירוש ומראי המקומות הכלולים בהערות לגילויים של רמח״ל מידי יוסף דן הם,
ולו אמורה תודה.
בדף  13נמצאת תפילה שחיבר רמח״ל בעת שחלה ״בחזה ובצואר מכמה ימים״ .סבור
היה רמח״ל שעונש זה בא עליו כיוון שלאחר שחזר בתשובה שב לסורו ״כי עז יצרי הרע
לי ומנע הטוב ממני״  . 172מחלתו מעכבת בעדו לעבוד את בוראו וביחוד הוא מבקש על
עלבונו ,שעתה ניתן פתחון פה ליריביו לומר ״כי כל זה בא עלי מפני שעשיתי איזה טבי]לה[
במים קרים ואיזה תענית וחורפים ומגדפים אותי כל היום ומצערןים! אותי מאד״ .לא ברור
אם הכוונה לפולמוס שהתעורר נגדו בשלהי שנת תפ״ט ,לאחר שנתפרסם ענין ה״מגיד״.
מצביו של רמח״ל וטענות שטענו נגדו מתנגדיו כלולים באגרות משנות תפ״ט—ת״צ ואין
בהן רמז על כך והוא הדין לשנת תצ״ה .ברם ,בתקנות הנוספות של החבורה הוכלל סעיף
מיוחד שאולי יש לו קשר לענין .נאמר בו ״להתחזק בעבודתם לפני ה  ,לבלתי חוש לשום
לעג וצחוק שבעולם״ )ז(™! .מצד שני אין גם בתפילה עצמה כל רמז שאלה שקינטרו
אותו וראו במחלתו עונש על מעשיו ,התכוונו לגילוי ה״מגיד״ ובתפילה שבינו לבין קונו
הרי יכול היה לומר זאת במפורש.
174
ידיעה זו סותרת מה שידוע לנו שרמח״ל מיעט בסיגופים ותעניות ** .מנם נזכר בשטר
ההתקשרות שבני החבורה ״קבלו עליהם לעשר הימים בתענית לפני ה,״ ,כל עשרה ימים
יתענה בו ״אחד מן החברים ואחריו הב  ,ואחריו הגי וכן כלם״™! .בתקנות לא נזכר דבר
על רמח״ל וכנראה שלא נמנה עמהם ,וכן אנו מוצאים בענין לימוד הזוהר ״שלא לפסוק
מן הלימוד של הזוהר אפילו בזמן הלימוד הכללי של כמוהר״ר מ״ח״  . 176ואף אם נמנה
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אגרת ר׳ יעקב כ״ץ לתלמידו .אגרות ,עמי שצו .כך יוצא גם מדבריו של רמח״ל עצמו .שם ,עמי
ריט ,רל.
אינני מתאר כתב׳יד זה כיוון שתשבי עתיד להשתמש בו במחקריו על רמח״ל.
ראוי להשוות לכך הסברו של ה״מגיד״ למחלתו של ר׳ בנימין הכהן .אגרות ,עמי מז.
אגרות ,עמ  ,יא.
ר׳ למעלה והע׳ .13—12
אגרות ,עמי יג.
שם ,שם.

]שכז[
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עמהם הרי עשרה חברים נמצאו בחבורה ,ועל כל הבר היה לצום לא יותר משלוש פעמים
בשנה .יתר על כן אין בתקנות דבר על טבילות .מן הצד האחר מוצאים אנו שרמח״ל הורה
לר׳ יקותיאל גורדון על־פי ה״מגיד״ להתענות ולהסתגף .משהתלונן ר  ,ישעיה באסאן על
חברותו של ר׳ יקותיאל עם רמח״ל ,השיב רמח״ל בדברי שבח לתלמידו זה אשר דבק במידת
חסידות ,״שם עצמו בעובי הקורה להרבות תשובה ופרישות ככל התיקונים אשר ניתנו לי
אליו ואתמול שלמו לו מ׳ יום בתענית ושתיקה שלא לדבר אלא בלשה קדש ובדברי
קדש״  .177מכאן שתעניות ופרישות היו להם ערך בעיני רמח״ל .והדבר צריך הכרע.

יומן ה״מגיד׳ של רמחי׳ל
1

בהנו״א
יום ד ,ר״ח
סיון
2
התפ״ז
א ]17א[ לגלאה נחיתנא רזין טמירין דמלכא קדישא .זכאין אינון עמא דקב״ה חכי לאוטבא להו,
הה״ד ולכן יחכה ה  ,לחננכם ולכן ירום לרחמכם  3דהא טיבו לא אתמשך לישראל לתתא
כד דאתהנו מיניה כלהו עלמין לעילא .בג״ד יחכה לחננכם ,יחכה ודאי ,וכ״כ למה ,בגין
דמאתר עלאה דעלאין* שרי לאוטבא להו ולרחמא עלייהו ,ובג״ד ולכן ירום לרחמכם ,ירום
לעילא.
ת״ח  5כתיב נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל  6וכתיב קומי שבי ירושלים  ,*вאלא רזא
דא טובים השנים מן האחד  .7עד דשכינתא אשתכחת בלחודהא ודאי לא •תוסיף קום ,אבל
לבתר דיתחבר עמה קב״ה ]17ב[ אתתקפת בהדיה ויכילת למיקם .אקב״ה  8אתמר אין חבוש
 177שם ,עמ  ,לא ועיין גם עמי נג.
 1בעזרת ה  ,נעשה ונצליח אמן.
 2ר׳ למעלה והעי .34
 3ישעיה ל ,יח.
 4מן ההמשך מובן שהכוונה כאן לספירת בינה.
 5זו גם הפתיחה הרגילה בדרשות הזוהר .והשווה לכאן זוהר חלק ג ,דף ו ,ב.
 6עמום ה ,ב.
 •6ישעיה נב ,ב.
 7קהלת  лט.
 8הקב״ה הוא ספירת תפארת; המשפט הראשון תיאר את חוסר יכולתה של השכינה להיגאל לבדה,
ועתה מבואר שגם תפארת אינו יכול לגאול לבדו ,אלא רק באיחוד שניהם ובהשראתה של ספירת
בינה ,המכונה כאן ״אימא עילאה״ .והשווה לעניין זה ס  ,תיקונים חדשים ,תיקון לט ,עמי עט ן תיקון
סט ,עמי קכב ,ולהשתתפותה של בינה בגאולה — תיקון יט ,עמי מב; תיקון לג ,עמי סד—סה.

]שכח[

ה ׳ מ ג י ד  ,של ר מ ח ״ ל
מתיר עצמו מבית האסורים  9והא אוקמוה עצמו כד״א .עצם מעצמי  ,10תו עצמו גרמיה ממש
כביכול תשש כהו כנקבה  11ועד דיתהבר בשכינתיה דהא כדין אימא עילאה אתגליאת עליה
ויתתקף למעבד נסין בעלמא ולמפרק להו לישראל .ובג״ד זמין קב״ה לאשתכחא עמה
דשכינתא בקדמיתא ולבתר הכי יפרקון להר לישראל תרויהו כחדא מסטרא דאי  ,עילאה
דתתגלי עלייהו .ובג״ד כתיב אי לו לאחד שיפול ואין שני להקימו  ,12כגונא דא חד חוטא
כד איהו יחידאי לא יכיל למיקם ,כיון דאתחבר אחרא בהדיה תרוייהו אתתקפו כחדא ,ובג״ד
טובים ]18א[ השנים ודאי.
14
13
)ורזא דא וצדקתו היא סמכתהו וכתיב סומך ה׳ לכל הנופלים  ,דא סמיך לדא ודא
16
סמיך לדא ,על רזא דא כתיב אעשה לו עזר כנגדו  ,15דהא עד לא אשתכח דכר בנוקבא
אי  ,עילאה לא שריאת עליה .כיון דנוק  ,אתערת לקבליה דדכורא ,אי  ,שריאת עלייהו ,והא
אוקמוה(.
ואי תרוייהו לא משתכחי כחדא אי לו לאחד שיפול ואין שני להקימו ,ורזא דמלה ,אי
מאהיה דדכורין אסתלקו 17ואשתארו בה כחדא בית ראשון ובית )ובית( שני  , 18שלח
תשלח  19ודאי .ות״ח בגלותא קמייתא לא אשתכח מלה דא דייתי קב״ה לאקמא לה למטרו-
ניתא  ,2°והא אוקמוה ,אבל בגלותא דא ייתי איהו ודאי ויקים לה מעפרא ,כדין אתין סגיאין
ותקיפין יתערון בעלמא ,והא ]18ב[ אתמר:
ות״ח כד יתער קב״ה למיפרק שכינתיה ,לא ישכח שום חילא דיקום קמיה ,הה״ד ונמקו
כל צבא השמים ובו 2 1 ,ועכ״ד שכינתא לא בעינן בהכי אלא אמרת קמיה יחזו ויבושו קנאת
עם  ,22כדין קב״ה אקשי לבהון כגונא דעבד למצראי ,דכתיב ויהפוך לבב פרעה ועבדיו אל
העם  , 23ובקדמיתא כיון דכתיב ועברתי בארץ מצרים  24ודאי ונעו אלילי מצרים מפניו
וכר  ,25אבל לבתר הכי ויהפך וכו .,כגונא דא יעביד קב״ה לגוג רשיעא ,דכתיב יעלו דברים
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

ברכות ה ,ב.
בראשית ב ,כג .פסוק זה נדרש על ספירת תפארת בזוהר חלק א ,דף כו ,א ועוד.
ברכות לב ,א.
קהלת ד ,י.
ישעיה נט ,טז.
תהלים קמה ,יד.
בראשית ב ,יח.
זכר ונקבה — תפארת ומלכות .זו חזרה על הרעיון הקודם ,שאין הגאולה יכולה לבוא אלא בזיווג
תפארת ומלכות וכאשר תהיה בינה שרוייה עליהם.
שם ״אהיה״ מתפרש ככולל את יסודות הזכר והנקבה שבאלהות כאחד .ובשעה שמופרד הזכר ,״אי״
נותרו ״הה״ ,וה׳ מסמנת תמיד את יסוד הנקבה בספירות.
דרשה זו כולה מבוססת על הרעיא מהימגא .זוהר ,חלק ג ,דף רטז ,א—ב.
דברים כב ,ז.
ספירת מלכות.
ישעיה לה ד.
ישעיה כו ,יא.
שמות יד ,ה.
שמות יב ,יב.
ישעיה יט ,א.
]שכט[

מאיר

בניהו

על לבך וחשבת מחשבת רעה  ,26מדכתיב יעלו אשתמע דעד השתא לא הוו בלביה אילן
מילין והשתא סלקין ליה וחשבת מחשבת רעה ,מחשבה דאיהי לאותאה עליה ההיא רעה
דאתגבר עליה  27כדא מימים רבים 19] 28א[  29וכלא רזא חדא לאעברא מסאבא מקודשא,
והא אתמר זכאין אינון ישראל דקב״ה בעא לדכאה לון בעלמא דין ובעלמא דאתי:
יום

ב

,

י״ ג ל ח ד ש סי ו ן
3

ב לית גלותא מתכנשן אלא בצדקה ,שנא׳ ציון במשפט •תפדה ושביה בצדקה  . °ורזא דא!
כדין ושביה בצדקה ,מאי
ופירוקא דציון לאו איהו אלא במשפט ,מאי משפט ,דא קב״ה
צדקה ,אלא כד אתחבר צדיק וצדק כדין צדקה אקרי  ,32הה״ד והיה מעשה הצדקה שלום ,33
עובדא דצדקה לאו איהו אלא שלום  34וחיבורא דכלא .והא אתמר דבתר דיתחבר צדיק
וצדק כדין יהדרון טמא לקיניהון  ,35וכמא דאיהי  36אזלת בתירוכין בהדייהו ,בהדייהו נמי
תיתוב ובחיבורא דקב״ה בהדה דלא יתפרש ,בדיך הוא לעלם ולעלמי עלמין:
בו

ביום
3

ג ]19ב[ מאן דקריב פריק רזא דא .כתיב כי ימוך אחיך ומכר מאחוזתו י  ,אחיד דא קב״ה 38
דאתמר ביה טוב שכן קרוב מאח רחוק  , 39וכתיב מרחוק ה׳ נראה לי .40מאחוזתו דא
שכינתא .גואלו הקרוב דא צדיק .הה״ד אם יגאלך טוב יגאל  •41ורזא דא ,אי זכאין אינון
פירוקא דילהון מסטרא דצדיק ,דדא משיח בן יוסף דלא ימות ,ואי לא זכאין כתיב עני
בגין רגלין דלא אתתקנו .הה״ד ואם אין לאיש גואל והשיגה ידו ומצא
ורוכב על חמור
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

יחזקאל לח ,י.
דהיינו ,הספירה הנקראת ״מחשבה״ )חכמה או כתר( היא שתביא על גוג את הרעה בגאולה העתידה.
והשווה תיקונים חדשים ,תיקון לח ,עמי ע&—עד; תיקון נג ,עמי צג; תיקון נח ,עמי קג; תיקון ם,
עמי קד .השוואה בין גאולת מצרים לגאולה העתידה נמצאת גם להלן ,גילוי עשירי.
יחזקאל לח ,ח.
כאן חסר אולי דף אחה ר  ,למעלה והע .48 ,
ישעיה א ,כז.
״משפט״ ו״קב״ה״ — מכינויי ספירת תפארת.
צדיק = יסוד ,צדק = תפארת ,צדקה = מלכות.
ישעיה לב ,יז.
״שלום״ הוא ספירת יסוד .ועיין לב^ העניין :זוהר חלק א ,דף קנג ,ב ; ר ,ב; תיקוני הזוהר ,דף קמב ,א.
והשווה תיקונים חדשים ,תיקון מט ,עמ  ,צא; תיקון נג ,עמ  ,צג; תיקון כו ,עמי נא; תיקון ל ,עמי נז.
סטרא אחרא.
מלכות.
ויקרא כד» ,כה.
ספירת תפארת ,כמפורש להלן.
משלי כז ,י.
ירמיה לא ,ב .על פי הפסוקים מתקבל זיהוי בין ״אח״ לבין ה׳ ,שהוא תפארת .ועיין זוהר ,חלק ב,
דף קטו ,ב.
רות ג ,יג .זיהוי ״גואל״ עם ספירת יסוד יוצא מהקבלת הפסוקים ,שכן ״טוב״ הוא כינויה של
ספירה זו.
זכריה ט ,ט .אף ״עני״ הוא כינוי לספירת יסוד.

]של[

ה ׳מ ג י ד׳ של ר מ ו ז ״ ל
כדי גאולתו  ,43דאתמר בה ותושע לו זרועו  , 44ואם לא מצאה ידו די השיב לו ויצא ביובל
יובל ודאי ,דא אי׳ עילאה  ,46הה״ד ואם לא יחפוץ לגאלו וגאלתיך אנכי ! 47
יום

ד

,

]20א[ רויא בדעתיה מתבלבל ,רזא דא חמרא עילאה « שקיט ושכיך נטירא איהו ולא אסתאב
מאן דאתמשך אבתריה אטי לתתא בתר תפיק מפתחא ,כתיב לפתח חטאת רובץ  ,49אתעביד
יין נסך ,הה״ד לץ היין הומה שכר  ,5°וכתיב אף כי היין בוגד  ,5i1כדין מאי דאתפגים דעתא
איהו ובג״ד וישת מן היין וישכר ויתגל  ,52אתגלי מ״ט ,דבגלויא תליא מלתא ,וכתיב זנות
יץ ותירוש * ,5זנות איהו ודאי .זכאין אינון צדיקייא דידעין לאתקדשא באורחייהו ולא
מסתאבי בהו : 5 4
עוד
אילנא קדישא עילאה בגנתא אתנטע ,עיקר שרשוהי בארעא ואתפשטו תמן ,דא יוסף צדיקא
דעלמא  ,55נופא דיליה יעקב  56ענפיו אתפשטו לכל סטר ,הה״ד בשבעים נפש ירדו אבותיך
מצרים ועתה שמך ה  ,אלקיך ככוכבי השמים לרוב  .57רישיה מטי עד צית שמ]י[א ,דא
איהו רזא עוטר ישראל בתפארה:
43
44
45
46

47
48
49
50
51
52
53
54

55
56

57

עירבוב של שני פסוקים .״ואם אין לאיש גואל״ — במדבר ה ,ח ; אך הוא מתכוון לפסוק בויקרא כד»,
כו :״ואיש כי לא יהיה לו גואל והשיגה ידו ומצא כדי גאולתו״.
ישעיה גט ,טז.
על־פי ויקרא בה ,כח.
מכאן משתמע שיש שתי דרכים לגאולה; זכו — תבוא הגאולה מצד ספירת יסוד )״צדיק״( ,על־ידי
משיח בן יוסף ,ואז לא ימות משיח זד ;.לא זכו — תבוא הגאולה מצד בינה )״יובל״( .יש עניין
בעובדה שנוסח דבריו של רמח״ל אינו מורה על עדיפות הדרך הראשונה ,אלא אולי אפילו העדפת
הדרך השניה .עניין שני המשיחים תופס מקום מרכזי בכתבי רמח״ל .ועיין למשל :תיקונים חדשים,
תיקון מג ,עמי פה? מד ,עמ  ,פז — לעניין מותו של מב״י? לקוטי תורה לרמח״ל )ווארשה תרמ״ט(,
דף ב ,א; ג ,ב — ד ,ב ועוד; רזין גניזין )שם( ,במקומות הרבה ,ובעיקר בדף כח ,א; לא ,אן לב,
א—ב ועוד .ועיין י  ,תשבי ,יחסו של רמח״ל אל השבתאות ,תרביץ ,שגה כז ,עמי  345ואילך; הנ״ל,
התסיסה המשיחית וכוי ,עמ .384 ,
רות ג ,יג.
רמז לספירת בינה .ועיין הרמ״ק ,פרדס דמונים ,שער ערכי הכינויים ,פרק י.
בראשית ד ,ז.
משלי כ ,א.
חבקוק ב ,ה.
בראשית ט ,כא.
הושע ד ,יא.
דרשה מקבילה נמצאת בזוהר ,חלק ב ,דף רמז ,ב — רסח ,א .יין יכול להיות או מן הקדושה או מן
הטומאה )כאן :יין נסך ,בזוהר — שמרים(; מעלתו של הצדיק הגמור היא ,שיכול הוא לשתות יין
ולהתקדש בו ,ואילו מי שאינו צדיק מסתאב בו .והשווה תיקונים חדשים ,הקדמה ,עמי א ,ו.
ספירת יסוד.
ספירת תפארת ,שהיא גזע אילן הספירות )המקיף כאן רק את שבע הספירות התחתונות; הגן מסמל
כאן את המלכות ,וכן ״ארץ״( .ציור זה שכיח מאד בקבלה ,ועיין תיקונים חדשים ,תיקון סט ,עמי
קכד; זוהר ,חלק ג ,דף רלט ,א—ב ) = תשבי ,משנת הזוהר א ,ירושלים תש״ט ,עמי רד—רה(.
דברים י ,כב.
]שלא[

בניהו

מאיר
יום

ה׳

]20ב[ הא אתינא לאודעא לך בגין דתנדע דה׳ הוא האלקים בכלל ופרט ,ורזא דא ה׳ כלל,
אלקים פרט  ,58בתרוייהו בעינן לאשתמודעא ליה לקב״ה .ות״ה כתיב ה  ,הוא האלקים ה׳
הוא האלקים  ,59כל דא בעינן למינדע )למינדע( ליה לקב״ה ,ורזא דמלה ה  ,בעתיקא ,אלקים
בזעיר  , 60כי בזעיר אלקים בנוק׳ כלא חד מלה .ואו״א 61עלייהו אתמר הנסתרות לה׳
ואתמר בהו אין לך עסק בנסתרות  .63ורזא דמלה ,או״א לעלמין עלאין אינון
אלקינו
לאתקנא לעילא ומלאכי עילאי מינייהו אשתכחו ,ובג״ד לה׳ אלקינו ,לה׳ אלקינו ודאי ,דא
זו״ן  64והנגלות לנו ולבנינו אלין זו״ן דאינון לעלמין דלתתא .והאי בעינן למינדע ,ה׳ בזעיר
הוא אלקים בנו׳ .ועכ״ד לא מתפרשן אעתיקא דהוא בוצינא דלא משתכח אלא איהו וכלא
להטין מיניה ,ובג״ד ה׳ בעתיקא הוא האלקים בז״א .דא רזא דיחודא כדקא יאות!
עוד
לית עלמא מתקיימא אלא ברזא ,ואי תימא דכל מילין ברזא אשתכחו לאו הכי ,אלא אין
מ י ל י ן 65,

]21א[ ורזא דא השכיבנו ה׳ אלקינו לשלום ,ודא יוסף דחפי על אמיה  , 66כדין כתיב
טובים השנים מן האחד  67ואיהו טוב ואיהי טובה  68אכל יממא  69לעילא איהו ,ורזא דא
והעמידנו מלכנו לחיים ,ובג״ד אי תלתא אשתכחו כדין לא טובה ולא מזיק בהאי גונא
דאמא אתנטרו:
עוד
מאן דזריק מלה בחמתיה אי תביר לה כאלו עובד ע״ז  70ורזא כד בנוקבא
58
59
60
61
62
63
64

65
66
68
69
70
71

אשתכח ,כתיב

השווה זוהר ,חלק א ,דף טז ,ב—יז ,א )משנת הזוהר א ,עכל ,קסו(? חלק ג ,דף סה ,א—ב )שס,
עמי קצה(.
מלכים א יח ,לס.
עתיקא — הפרצוף העליון בעולם הספירות ,כתר ,חכמה ובינה ן זעיר אנפין — הפרצוף התחתון,
הספירות מחסד עד יסוד ותפארת במרכזן ,ולעתים כולל גם את הנוקבא ,מלכות.
ואבא ואימא ,ספירות חכמה ובינה.
דברים כט ,כח.
חגיגה יג ,א.
זעיר )אנפץ( ונוקביה ,תפארת ומלכות .מעומתים כאן שני פירושים לפסוק .תחילה )וכן גם בסיכום(
שני השמות מתפרשים על החלק העליון ,הנסתר ,שבעולם האלהי והחלק התחתון ,הנגלה שבו .כאן
נמצא פירוש אחר — ה׳ הוא הזכר שבספירות הנגלות ,ואלקים — הנקבה .מקבילה למאמר זה נמצאת
בתיקונים חדשים ,תיקון סט ,עמי קכב—קכג .ועיין אדרא זוטא ,זוהר ,חלק ג ,דף רצ ,א )משנת הזוהר
א .קצא־־קצב(; תיקונים חדשים ,הקדמה ,עמי ב—ג.
כאן חסר ,כנראה דף אחה
ספירת יסוד ,ואמה היא מלכות.
טוב ,טובה — יסוד ומלכות.
כנראה צ״ל :אימא עילאה ,ספירת בינה ,השומרת על יסוד ומלכות כאחד.
השווה זוהר ,חלק א ,דף כז ,ב? תיקוני זוהר ,ריש תיקון! נו; נדרים כב ,א—ב ועוד.
מלכות ,הנרמזת במלת ״ארץ״ שבפסוק.

]שלב[

ה ׳מ ג י ד׳ של ר מ ח ״ ל
השליך משמים ארץ תפארת ישראל  .72ובג״ד מאן תריק מלה זריק לה להאי ארץ לבר  73ודא
א״א ממש ,וכן דתביר לה דדא איהו תבירו מלה ,והא אוקמוה ,מי גרם לי שאהיה שמש
לע״ז  , 74זכאין איבון צדיקיא דידעין לאהתמחא)?( באורחייהו לאתקדשא בקדושתא
דמאריהון ! 75
יום

שבת קדש

י זמין הקב״ה לבטלא איהו בוקמין מעע״ז בגין שכיבתיה והיא תחדי בהו ,מה דלאו הכי בשאר
פורקנין .ואי תימא גאולת מצרים ,ת״ח כתיב וה׳ הכה כל בכור  ,76ה׳ הוא ובית די נ ו .77
תו כתיב וירא את ]![ ישראל את מצרים מת על שפת הים  ,78והא ]21ב[ אתמר דשכיגתא
בעאת כל איבון אוכלוסין ואתיהיב בידהא ,אבל לזמבא דאתי קב״ה איהו לחודיה יעביד
בהו בוקמין ושכיבתא תחמי ,הה״ד פורה דרכתי לבדי  ,79לבדי ודאי  .8°ובג״ד כתיב שירו
לה׳ שיר חדש כי בפלאות עשה הושיעה לו ימיבו וזרוע קדשו שיר ן ד א י ןל א ש י ר ה ,82
ובג״ד חדש ,דכהאי גובא לא אישתכח בעלמא(.
83,
כי בפלאות עשה ,איהו עשה ,ובגאולת מצרים שירד מסטרא דבוק והכי אצטריך ובכלהו
שירה לבר מן דא דאיהו שיר דמסטרא דדכורא אשתכח ,ודא שיר דרועא שמאלא  84דזמין
למעבד הבי אתין מסטרא דאי׳ דאתגליאת עליה ,והא אתמרו כדין ליהוי פורקבא שלימא
מסטרא דדכורא כדקא יאות) .ות״ח כל איבון אתיז דאתעבידו במצרים יתעבידו בההוא
זמבא ,אלא הבי מסטרא דשכיבתא והבי מסטרא דקב״ה ,ובג״ד כימי צאתך מארץ מצרים
אראבו בפלאות ^ ,8וכלא אצטריך(:
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איכה ב ,א.
לתחום החיצונים ,הסטרא אחרא.
חגיגה יג ,ב.
המשפט המסיים משלים את גוף המאמר :כשם שהכועס ושובר מתקשר עם הס״א ,כך הצדיק מתקשר
במעשיו הטובים עם הקדושה.
שמות יב ,כט.
על־פי דרשת הזוהר ,חלק ב ,דף א  ,ב .״בית דין״ היא ספירת מלכות ,ובגאולת מצרים היא נטלה חלק
בצד תפארת.
שמות יד ,ל.
ישעיה סג ,ג.
דהיינו ,הגאולה העתידה נבדלת מגאולת מצרים בכך ,שבעתיד לא תטול השכינה חלק בתהליך הגאולה.
תהלים צח ,א.
שיר — תפארת ,שירה — מלכות .הענין נמצא בצורה דומה פעמים הרבה ב״תיקונים חדשים״ ,עיין
למשל תיקון לא ,עמ  ,נט? תיקון מ ,עמ  ,פא; מב ,עמי פדן נד ,עמי צד ,ועוד.
ההבדל בין גאולת מצרים לגאולה העתידה הוא כהבדל בין יסוד הזכר ויסוד הנקבה באלהות .גאולת
מצרים היתר ,מצד הנוקבא ,והגאולה העתידה מצד תפארת .הקבלה לרעיון זה נמצאת בתיקונים
חדשים ,תיקון ל ,עמי נז.
ספירת גבורה ,המתוארת כזרועה של תפארת .גם כאן מתגלה ספירת בינה בתהליך הגאולה .והשווה
גילוי א לעיל.
מיכה ז ,טו.

]שלג[

מאיר
יום

בניהו
א

,

י א רבצין)?( דבני נשא סלקין באוירא ואתעבידו קלין וסלקין ו  . . .אם עד ראש להיכלא עילאה
כדין לכל קלא דרגלא)?( אשתכח למיעל ביה בההוא היכלא .והא שבעה קליז אינה  ,86וכל
חד אתפרש22] ,א[ ולית תרי קלי סלקין בדרגא חדא אלא כל חד אתפרש למטריה> .והא
אתמר תרי קלי לא משתמעי<  , 87הה״ד ודרך לחזיז קולות  , 88לכל קלא אשתכח אורחא
חדא .ות״ח כלא ברזא דקלא אשתכח קלא סליק באנון קלין עד דמטי לאתר דמטי ,כדין
קלא אחרא אתער מלעילא ,ורזא דא קלא דהדרא על האי  89האי קלא נחית לתתא ואתפשט
לאתר דאתפשט ,הה״ד עוף השמים יוליך את הקול  ,9°סליק קלא לעילא עוף השמים יוליך
את הקול ,נחית לתתא עוף השמים יוליך את הקול! .9עוף השמים אלין שבע קלין דאמרן,
דאתמר בהו שש כנפים שש כנפיו ]![ לאחד וכר  ,92וכלא ברזא דקלא .93
ות״ח מצוה לתתא אתערת עוברא לעילא ,אבל קלא סליק לעילא ואתער באתריה ,ועכ״ד
לית קלא בלא דבורא ואינון שלימו דכלא ,ובג״ד כלא ברזא דקלא ,ונביאי שמעי קלא
באודנייהו ומתנבאי בג״ד כתיב פה אל פה אדבר  ,94פה לתתא ולית קלא לעילא ,פה לעילא
ואית קלא לתתא  ,95אתערת דא ודא ואתלבש דא בדא ]22ב[ עד דמטי לאתר דמטי.
ות״ח כמה קלין אינן ,אית קלא דלחישו)?( כד״א דממה וקול אשמע  ,96וכתיב קול דממה
דקה  ,97ואית בארמא כד״א קול גדול« ,9כגונא דאתער ההוא דסליק כגונא דא נחית לתתא,
ואית קלא דמטי לאודנין דההוא מטי ולא אתפשט יתיה)?( ,כד״א ואשמע את הקול מדבר
אליו ״  ,וכלא ברזא מקלא ,קלא סליק קלא נחית ,סליק באשא נחית במיא ....,אזיל למטריה
100
בין לעילא בין לתתא
100
דבר נא במיליה)?( דא איהו קטירו)?( דאתקטרת נשמתיה בההיא סטרא
ות״ח
דההיא מלה מיניה אשתכחת כיון דאיהו אתקמר ביה כדין ההיא מלה סלקא ואתקטרת)?(
 86״קול״ הוא בדרך כלל כינוי לספירת תפארת ,אך נמצא פעמים רבות ככינוי לכלל הספירות התחתונות.
כאן שבעת הקולות הם הספירות מחסד עד מלכות )נוסף למשמעות של תוצאת מעשיהם הטובים
ותפילותיהם של בני אדם(.
 87מעל השיטה.
 88איוב כח ,כו? לח ,כה.
 89רמח״ל העביר קולמוס על שתי תיבות אלו.
 90קהלת י ,כ.
 91העניין כולו מבוסם על דרשת הזוהר ,חלק ג ,דף רצד ,ב ,ועיין גם חלק א ,דף לד ,ב ,חלק ג ,דף
רכז ,ב.
 92ישעיה ו ,ב.
 93השווה תיקוני הזוהר ,ריש תיקון יג ,ועיין ריש תיקון כב.
 94במדבר יב ,ח.
 95״פה״ הוא מסמלי ספירת מלכות.
 96איוב ד ,טז.
 97מלכים א יט ,יב.
 98דברים ה ,יט ועוד.
 99במדבר ז ,פט.
 100למשמעויות השונות של ״קול״ עיין הרמ״ק ,פרדס דמונים ,שער עררי הכינויים ,פרק יט.
!שלד[

ה ׳מ ג י ד׳ של ר מ ו ז ״ ל
בשבעה ואיהו לא אתקטר בסטריה ההיא מלה לית ל ה  . . . .לסלקא לעילא ולאתקטרא בה
ואשתיארת פרחא באוירא ואזלת הכא והכא ....יכלת לסלקא לעילא בין לביש בין לטב!
]ב[
הגילויים

ש מ ס ר ר ב י י ע ק ב ח ז ק ל ח י די״ א

פאדובה יום הנד ד״י אלול ]תקל״ו[ בחצות בבואי תכף בס״ך .102
]141א ,סי׳ קס] .[8 ,א[ שמעתי מה  ,יעקב חזק שהמגיד היה שמעיאל וא׳ ששץ !03
אך בכתב
לפי שנתגלה קודם נלכד בסטא ונב  104השיג בערבוב סטא .ובוי׳ חתם כדב״ש
דק כתב אג  106והרמז הרגיש אחיך שדל אונס גמור ויבקשוהו ולא נמצא .והרמז היה או
על וי  107שיש בה סטא וסי׳ ספרדים מזרחיים אשכנזים לועזים שהם איט רת  108סמאל.
]ב[ והמגיד א׳ שסי׳ קסטיל פראנקו מתגלה לו אליאו והשיג השגה ובחלום שבת ור״ח
רואה יחזקאל.
109
]ג[ וא׳ המגיד שהרמז היל שפע גדול ומכוין אל האמת אבל לא השגה וא׳ שה׳ יעקב
הנד שרשו מיצירה.
110
]ד[ וא׳ שמהרחא ומהריך הם נדב ואביהוא .ובחדש שקבר מהרי כץ הכתבים מת הוא
והשליח שהביאם ומהרי באסן וראיתי המדרש והחדר קטן שהיה  111מתבודד בו.
]ה[ וא׳ המגיד שרב יונתן לא היל השגה אלא מעט היה יודע בתלמוד אך אינו פלא.
גלגול ר׳ .ואליאו אמר שביום א׳ היה אצל י׳ שבטים ויש סנה׳ וביום ההוא זכו
והתנא
עשרה מהם להשגה ויש להם ס׳ קדמון שהוא כס  ,הזהר וכבר נתגלה להם בסוד כדרך
שנתגלה ליהודה ואפרים .112
]ג[
תפילה

ל מ ח ל ת ו של

רמח״ל

]13א[ רבון כל העולמים אלקי האלקים ואדוני האדונים יחיד המיוחד ואוהב ,השיבנו אליך
כי אתה מלך רוצה בתשובה ועל התשובה מראש הבטחתנו נושא עון ועובר על פשע ,אל
תפן לרשעי כי אליך אשובה ואל תבא במשפט את עבדך כי לא יצדק לפניך כל חי ,אף
101
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105
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109
110
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112

קטע זה הוא קשה מאד לקריאה ואינו מובן.
בסייעתא דשמייא.
ואמר ששבתי צבי.
בסטרא אחרא ונתן בנימין.
ובויניציאה חתם כ״דבר שמואל״ .ר׳ למעלה והע .146 ,
אונם גמור.
אומר על ויניציאה.
איטלקים ,ראשי־תיבות.
היה לו.
שבט.
רמח״ל.
אינני יודע פשרו.
]שלה[

מאיר

בניהו

על פי שאגי חטאתי עויתי פשעתי לפניך עד שאץ לי פה להשיב ולא מצח להרים ראש,
מוכלם אני מפשעי ומתבייש אני מעונותי ,בהיותי יודע בעצמי כי הצרה שיש לי של החולי
שמצער אותי מכמה ימים נגרמת מעוצם עונותי אשר עשיתי כי צדיק אתה ה׳ וישר
משפטיך ,ואתה צדיק על כל הבא עלי כי אמת עשית ואני הרשעתי .אוי לי שחטאתי הטו
אלה ועונותי מגעו הטוב ממני פשעי רבו מלמנות וחטאתי עצמו מספר .ואך לזאת יחרד
לבי ויתר ממקומו על כי שבתי בתשובה ואחר חזרתי למעשי הרעים.
ועתה במה אקדם פניך או מה רפואה אבקש כי עונותי עברו ראשי וכמשא כבד יכבדו
ממני .אלה]![ שבטחתי על רוב רחמיך המרובים ובאתי לדפוק שערי חמלתך ולחלות פניך
כדי שתמחול ותסלח ותכפר לי ]13ב[ על כל מה שחטאתי עויתי ופשעתי לפניך מיום היותי
עד היום הזה .כי גלוי וידוע לפניך ה׳ שלא עלה על דעתי בשום זמ]ן[ להמרותך ואם)?( כי עז
לי ומנע הטוב ממני ,ואתה יודע כי מתחרט ומתנחם אני על כל חטאתי
יצרי הרע
עונותי ופשעי חרטה גמורה ,ושלא אשוב עוד לכסלה מדעתי.
לכן יהמו נא עלי רחמיך ותאמר לצרותי די ,כי צר לי מאד על החלי שיש לי בחזה ובצואר
מכמה ימים׳ ואל תסתר את פניך ממני ביום צר לי ,הטה אלי אזניך ביום אקרא מהר ענני.
ראה ה׳ והביטה פחיתותי שפלותי ודלותי שגורם לי החלי זה ,עד כי רפו ידי ונמס לבי
בקרבי ויהי למים ,באשר לא אעצור חיל מפני זה לעבדך כבראשונה ונותן פתחון פה לעוברי
רצוניך לומר כי כל זה בא עלי מפני שעשיתי איזה טבי]לה[ במים קרים ואיזה תענית,
וחורפים ומגדפים אותי כל היום ומצעתים[ אותי מאד בהוציאם דבה על המבקשים לעשות
מצותיך ,תאלמנה שפתי שקר.
ויהי רצון מלפניך ה׳ אלקים אלקי ישראל המזכה עבדיך ומושיע כל החוסים בך ,תבא
תפלתי לפניך ותשמע קולי ותאזין ותשמע)?( לתת את שאלתי ובקשתי ולרפואתי רפואה
]14א[ שלימה מכל תחלואי ,והעלה ארוכה ומרפא לכל מכותי ומכאבי ולכל חולי עמך בית
ישראל .וחזקנו ואמצנו להיות בגדר הבריאות לעבודתך וליראתך ותוציא מצרה נפשנו כדי
שאל יבושו בנו קויך ותחננו כי אב מלא רחמים אתה .ענני ה׳ כי טוב חסדך ברב רחמיך
פנה אלי וחנני תנה עזך לעבדך והושיעה לבן אמתך עשה עמי אות לטובה ויראו שנאי
ויבשו כי אתה ה׳ עזרתני ונחמתני .בך אני בוטח ואני יודע שהקוראים אליך אתה תחנם,
כי חנוניך המה חנונים ומתחמים ]![  113המה מרוחמים .קרוב ה  ,לכל קראיו לכל אשר
יקראהו באמת .רוצה ןךוה את יראיו את המיחלים לחסדו .ומדותיך להחיות לרעים ולטובים
כמו שנאמר טוב ה  ,לכל ורחמיו על כל מעשיו .תוציא לאור משפטי ועשה למען כבוד שמך
לשמוע קולי כי אתה שומע תפלת כל פה .ברוך שומע תפלה.

 113צ״ל ובלרוחמיך.
]שלו[

יהודה

גלות

רצהבי

מו ז ע

גלות מוזע היא אולי המאורע המכריע ביותר בתולדות יהודי תימן .גזירות למיניהן ניתכו
עליהם כל הדורות .אולם גזירת גלות על כל יהודי תימן לארץ גזירה ספק אם היה לה דומה
בחומרתה ובהיקפה .כליון ירד על מרביתה של יהדות־תימן וגרם לשינויים דימוגרפיים
גדולים :נקודות ישוב רבות נמחו ,אם משום שיושביהן נכחדו בגלות מוזע או משום שלא
הורשו לחזור למקום מגורם הקודם — וישובים חדשים צמחו תחתן .הכליה והחורבן גררו
נדידה פנימית של האוכלוסיה :פליטת הגולים של ישובים קטנים ,שלא היה בכוחם לקומם
את ישוביהם הצטרפו לישובים סמוכים; ואף תושבי הערים לא כולם חזרו לעריהם
הקודמות
החומר ההיסטורי שעליו מתבסס מחקרנו  ,2נחלק לשלושה סוגים :אי שירה .ב .ציוני
אגב )קולופונים ושטרות( .ג .כרוניקות מאוחרות ודברי אגדה .בני התקופה סברו שהשירה
היא אמצעי הביטוי ההולם ביותר את רגשי הזדעזעותם מן המאורע .בשירים ,שכולם
כתובים ערבית לבד אחד ,השקיטו משוררי התקופה את סערת רוחם ,ובני הדור — אנשים
ונשים — קוננו את השירים ,שהיו כתובים בלשון המובנת לכל ,בכל עת מצוא ,וראו בהם
מבע להגיגי לבם .חשיבותם של השירים לחקר המאורע היא ראשונה במעלה ,כיוון שנכתבו
בידי משוררים שחזו את ההתרחשויות במו עיניהם ,ומהימנותם של הפרטים ההיסטוריים
הגלומים בשירים אינה מוטלת בספק .שבזי ואבן אלאסבאט ־— חיברו שנים ושלושה שירים
כל אחד ,והרי זה מעיד על הרושם העמוק שהניח המאורע בנפשם .אחריהם בסדר החשיבות
באים קולופונים ושטרות בני אותן שנים ,שהגזירה נזכרת בהן אגב אורחא
שלוש הכרוניקות בפרשה זו אין בהן אחת שנכתבה בתקופת האירוע .הקדומה שבהן,
שהיסוד ההיסטורי שבה גובר על היסוד האגדי ,היא זו של ר  ,יחיא צאלח )מהרי״ץ( שחי
שני דורות לאחר המאורע .שתי הכרוניקות האחרות אגדה ומציאות משמשות בהן בערבוביה
והן טעונות בדיקה וניתוח .כרוניקות אלו משקפות את המאורע באור האגדה העממית
שרקם העם סביבן במרוצת השנים .למרות שפע החומר עדיין אין התמונה על המאורע
מליאה .החומר לקוי גם מבחינה זו ,שהשירים כולם נכתבו תחת רושם התדהמה של הכרזת
הגזירה והם סובבים על אימת הגזירה ומורא היציאה לגלות מוזע .אך אין בהם תיאור
החיים בגלות מוזע ,כיצד נסתיימה הגזירה וכיצד חזרו הגולים לישוביהם.

 1רבים מן העירונים ,שנדדו למקומות ישוב חדשים ,נתכנו בשם משפחתי ע״ש מקום מוצאם הקודם.
מהם הנושאים שמות ישובים שחדלו להתקיים אחרי גלות מוזע )דהבאן ,חג׳בה ,מסור וכיוצא(.
 2עיין להלן בסוף המבוא.
 *2למסגרת זו יש לצרף את הכרוניקה הערבית והשיר שנתחבר לזכר נצחון האיסלאם על היהדות )עיין
להלן עמ  ,שמא( .זהו המקרה היחיד שהיסטוריונים מוסלמים בתימן מציינים בספריהם גזירה על
היהודים ,והרי זו עדות לחשיבות שייחסו לה.
]שלט[

יהודה רצהבי
א

שמו המלא של האימאם בעל הגזירה הוא אחמד בן אלהסן אבן אלאמאם אלקאסם ,הידוע
בכינויו אלמהדי ) 3ש״פ—תמ״א( .עוד לפני עלותו לשלטון נודע כלוחם הרפתקן .בתקופת
שלטונם של דודיו אלמואיד ואלמתוכל עמד בראש הצבא התימני וערך מסע כיבושים
ונצחונות בכל רחבי המדינה .דודו אלמתוכל נהג לשלוח אותו לפשיטות בחבלים רחוקים
בתימן והוא חזר תמיד מעוטר בנצחון .כך הכניע את שליטי יאפע ,עדן ,לחג׳ וחצ׳רמות
והעמידם תחת שלטון אלמתוכל  . 4נתפרסם כ״מג׳אהד״ )לוחם מלחמת הקודש( וכמגן־
המוסלמים .מחמד אלשוכאני )מת  ,(1834מחבר ״אלבדר אלטאלע״* מתאר אותו כאחד
מגדולי האימאמים ,שחירפו את נפשם ולחמו במתמרדים ,ומוסיף ,כי עד היום פוקדים
המוסלמים את קברו באלגראס .במות דודו אלמתוכל עלה אלמהדי לשלטון בג׳מאדי השני
) 1087אלול תל״ו —  .(1676חמש שנות שלטונו) (1681—1676היו מן השנים הקשות שידעה
יהדות תימן בתולדותיה .כבר בשנת מלכותו הראשונה גילה את קנאתו לאיסלאם בגזירת
חורבן בתי־הכנסת שגזר על היהודים  ,6ובאיסור על תפילה בציבור  .7רושם כבד ומדכא
היה להרס בתי־הכנסת בבירה ,ובעיקר לחורבן בית־הכנסת המפואר הידוע בשם ״כניסת
אלעלמא״ )בית מדרש החכמים( ,8שעל הריסותיו בנה האימאם את המסגד הידוע בשם
״מסגד אלג׳לא״ )״מסגד הגלות״ — על שם המאורע של הגליית היהודים מצנעא( .אם
ב״גזירת העטרות״ שנגזרה על היהודים כמה שנים לפני כן  9ביקשו מושלי תימן לשבור את
גאונם של היהודים ולהשפילם ,הנה בחורבן בתי־הכנסת ביקשו לעולל בעפר את דת ישראל.
גזירתו של האימאם זכתה להערכה גדולה בקרב המוסלמים ,וסופרי־תימן הערבים
3

4
5
6
7
8
9

במקורות העבריים הוא מופיע בכינויו המקובל ״אלמהדי״ או בשמו ״אחמד״ .בפי המשורר שבזי
הוא מתכנה ״צפי אלדיך )בחיר הדת( .חיים חבשוש ,קורות ישראל בתימן ,ההדיר יוסף קאפח,
ספונות ,ספר ב ,עמי רנה .המהדיר טעה בתאריכים וסבר כי מהדי ,בעל גלות מוזע ,הינו אלמהדי
צאחב אלמואהב )שצ״ז—תע״ח( ,מלך חסד ליהודים שבחצירו שירת ר׳ אהרן הכהן עראקי .כדי ליישב
את ״הסתירה״ דחק את עצמו לומר שבתחילה היה מלך זה ״אכזרי וקנאי מאד לדתו״ ואילו ״בסוף
ימיו נהפך לבו והטה חסד ליהודים״ )שם ,הע׳  .(79ולא היא .צאחב אלמואהב עלה לשלטון בשנת
התמ״ו )עיין ואסעי ,עמ  ,(55 ,יחמש שנים לאחר תום גלות מוזע ,וממילא אין לו יד בגזירה.
מחמד בן עלי אלשוכאני ,אלבדר אלטאלע ,מהדורת קהיר )תש״ד( ,חלק א ,עמ  .148 ,ר׳ שלם שבזי
שר לכבודו שיר נצחון כשפשט על עדן)עיין ספונות ,ב ,עמי רצח—ש(.
שם ,עמי .44—43
חורבן בתי־הכנסת נזכר גם בקינות על גלות מוזע .לפי תיאורו של ר׳ דויד זאהר התנפלו הגויים
במכושים על בתייר,כנסת ,שדדום והרסום .בקורות ובאבנים של ההריסות בנו לעצמם עליות ומעקות.
עקב זאת נאלץ כל יהודי להתפלל בביתו בסתר יחידי .ר׳ עמרם קרח ,סערת־תימן ,ירושלים תשי״ד,
עמי ט.
ש״ד גויטיין משער שעל שמו של בית־כנסת זה נקרא הרחוב ״שארע אלכניסה״ בשכונת היהודים
שבעיר צנעא .שטרות מן העיר צנעא קדומים לגלות מוזע ,ספר אסף ,ירושלים תשי״ג ,עמי .188
לפי חיים חבשוש בשנת אתתקפ״ד לשטרות = תל״ג ליצירה )ספונות ,שם ,עמי רנז( ,ולפי מהרי״ץ
אחרי פסח אתתקע״ח לשטרות — תרכ״ז .דוד ששון ,מגילת תימן ,הצופה לחכמת ישראל ,ז ,עמי .11
)להלן :מגילת תימן( .ר׳ דויד זאהר מזכירה בשירו על גלות מוזען ור׳ שלם שבזי ,בשירו ״איומה
בהר המור״ ,אומר על בעל הגזירה :״מהתל עלי דתי ,ובוזה לתורתי והסיר עטרתי״ .שירי־תימן,
אידלםוךטורטשינר ,עמ .151 ,

]שם[

גלות מוזע
מפזרים לו תהלות ותשבחות על הרמת קרנה של האיסלאם .בהערכתו על אלמהדי כותב
מוחמד אלשוכאני בין השאר! ״בכלל מעלותיו ]של אלמהדי[ ומדותיו התרומיות שהוא
הוציא את היהודים מבתיהם שבצנעא ,ויצאו ממנה חבורות חבורות ומכרו מבתיהם מה
שנמכר .האמאם ציווה לסמר את ביתי־הכנסת שהיתה להם בצנעא ,להוציא את ספריהם
שבתוכה ולשפוך ארצה את היין שבהיכל  .10אחר־כך בשנת  1091״ ציווה לכבוש את
בית־הכנסת ולהחריבו .במקומו בנה את המסגד הידוע בשם ׳מסגד אלגלא׳ ״ .12
השופט מוחמד אלסחולי שר לכבודו את השיר הבא ,שממנו עולים הדים לנצחה האיסלאם
על היהודים והיהדות Î
האמאם שלנו אלמהדי הוא כשמש המאירה את הדרך.
אחמד שמו! משושלת אלקאסם  13שצלח למלוכה.
לו עלילות נדירות,
שלא נשמעו כמותן לפנים או בימי קאסם.
לולא היתה לו מכל מעלותיו רק המעלה —
שגירש את יהודי צנעא למקום הרע ביותר שבעולם,
ושהפך את בית תפילתם מסגד
לכל הבא להשתחוות לאלהים או לעמוד בתפילה —
כבר זכה בדבר והצליח
ובילה ימיו במלקוח ובשלל
בתמוז תמ״א) (1681מת אלמהדי ובמותו נחו היהודים מגזרותיו.
עיקר הגזירה לא היתה ,איפוא ,גלות אלא שמד  .15הסיסמה הנודעת של הכליף עומר
״לא תהיינה שתי דתות בחגיאז״ עמדה תמיד לנגד עיניהם של שליטי תימן ,ודומה שאלמהדי
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בימיהם נהגו כנראה לקדש ולהבדיל בבתי־הכנסת ולשם כך היו מצניעים את היין בהיכל .כיוון שהיין
אסור על המוסלמים וליהודים הוא משמש גם לצרכים דתיים ,הרי ששפיכתו לארץ משמשת פעולה
סמלית לקידוש האיסלאם ולחילול דת ישראל.
 1091להגירה — ת״מ ליצירה .אין לראות בתאריך זה סתירה לתאריך הגזירה של חורבן בתי־הכנסת.
״כניסת אלעלמא״ נסגרה בשנת ) 1676תל״ו( אך חורבנה נשתהה עד לאחר יציאת יהודי צנעא לגלות
מוזע .על כך יש עדות משולשת :ר  ,שלמה בן דוד הכהן בהקדמתו לחיבורו ״לחם שלמה״ )ספרות
יהודי־תימן ,קרית־ספר ,כרך כח ,עמי  ;(397הסופר ר׳ פינחס בן גד הכהן מד׳מאר ,בקולופון של
תכלאל שהועתק על ידו )סערת־תימן ,עמ  ,י( וכן ר׳ משה בן סעדיה אלקטיעי בקולופון של תאג׳
)אהל דוד ,עמ  — (1091 ,שלושתם מציינים כי חורבן בית־הכנסת אירע בשנת אתתק״ץ— תל״ט,
והרי זה תואם בערך את התאריך הערבי .1091
אלבדר אלטאלע ,חלק א ,עמ  .45 ,״מסגד אלג׳לא״ קיים עד היום ,והדברים עולים יפה עם מסורתם
של יהודי־תימן על מסגד זה.
אלמנצור באללה ) ,(1620—1560ראש השושלת הקאסמית שלחם הוא ובניו בתורכים עד שגירשום
מתימן.
שם ,עמי .46
בשירת שבזי חוזרים ונשנים פסוקים על הפיתויים להמרת הדת :״יחפצה ימשוך לשוני ,אזנחה דת
יוצרי״; ״מהתל עלי דתי ,ובוזה לתורתי״; ״כי בא להמיר דתנו״ )תרגום(; ״יפתום לערבב דתם״.
מחבר השיר ״סבחאן מן הו מנשי אלאמטאר״ מטעים שהיהודים גלו למען הדת ושמירת שבת ומועד.
גם האגדה מספרת שהמרת דת היתה העונש הראשון שהוטל על היהודים.

]שמא[

יהודה

רצהבי

בקנאתו לאיסלאם ביקש להגשים סיסמה זו ,הלכה למעשה ,גם בתימן  .1вאבן אלאסבאט,
משורר בן התקופה ,מציין שהאימאם הכריז כי הוא רוצה שהאיסלאם תהיה דת הכל במדינה.
לעומתו טענו היהודים שהם מחזיקים ביהדותם מזמן הנביא ,וכי שום אימאם לפניו לא גזר
גזירה מעין זו .לדעת חבשוש מקור הגזירה הוא טענת האימאם ,שתימן קדושה כמכה,
ויש לטהר את הארץ מן היהודים ״הטמאים והמתועבים״ ,ולפיכך גזר עליהם מיתת סיף
או שמד  .! 7כיוון ששפיכת דם יהודים עלולה היתה ,לפי אמונת העם ,להמיט על תושבי
הארץ מכות מידי שמים )בצורת ,רעב ומגפות( והואיל ומצד אחר סירבו היהודים להמיר
דתם ,הסכים האימאם להצעת פשרה להגלותם לארץ גזירה .סבורים היו שהגולים יהיו
כלים מאליהם וידו ,כביכול ,לא תהיה בהם .לדברי חבשוש הגירוש למדבר בא בעצתם
של מושלי המחוזות ,בעלי חסותם של היהודים ,שבדרך זו רצו להשאיר להם פליטה.
שבזי בפיוטיו מזכיר ״כתב שטנה״ ו״אגרת שקר״ )ודאי כתבי־פלסתר דתיים( ומדבר
על התלכדות האויבים נגד ישראל .המעשה על זנוני היהודי פקעה עם בת האימאם ,שכביכול
גרם לקיצפו של האימאם אין לו זכר במקורות ואין לראות בו אלא דברי אגדה בלבד .18
השתדלויות היהודים בפני האימאם לבטל את גזירת הגירוש לא הועילו  .19צו הגזירה
נמסר לידי נשיא יהודי צנעא סלימאן אלנקאש והוא העביר אותו לכל קהילות תימן .בו
בזמן יצאו שלוחי האמאם לרחבי תימן ופקודות בידם לנשיאי המחוזות )אלמשאיך (,לגרש
את היהודים ממקומות מושבותיהם  ,2°וכן שלא להרשות לנודדים להתגורר בישובים
שבדרכם אלא לשלחם ממקום למקום עד הגיעם למוזע .ליהודים ניתנה ארכה  21למכור
את בתיהם ונכסיהם ,אך לא הכל הצליחו למכור את הרכוש .מה שלא נמכר הועבר לרשות
בית האוצר של המדינה בלי דמים .פדיון הרכוש שימש למגורשים לכלכלתם בדרך נדודיהם.
בישובים היהודיים שנתפנו הושיבו השלטונות מוסלמים.
הסופר פינחס בן גד הכהן ,העלה את זכר הגזירה בקולופון של סידור־תפילה שסיים
את העתקתו בשנת הת״ם ,בעיצומו של המאורע .והרי דבריו« ״ואודיעך אחי ממה שאירע
לנו בזמן הזה מתחלת שנת אתתק״צ ואתתקצ״א לשטרי ,כי המלך גזר והחריב כל בתי
16
17

18
19
20
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קדם לו בכך אלהאדי יחיא שכבר בשנת ד תר״נ ביקש לטהר את תימן כלכל בן דת אחרת .ספונות ,ב,
עמי רמח.
ספונות ,ב ,עמי רסב—רסג .גם אידלזון מעלה נימוק זה .עי ,מאמרו :המשורר התימני ר  ,שלום שבזי
ושירתו העברית ,מזרח ומערב ,כרך א ,עמ  .11 ,לגזירה של מיתת״סיף יש אסמכתה בשירו של אבן
אלאסבאט האומר כי היהודים יצאו לגלות כדי להינצל מן החרב.
סיבה מעין זו ודאי הוא שמחבר ״אלבדר אלטאלע״ היה מנצל אותה ומוקיע את קלון היהודים.
באחד השירים נזכר שהיהודים הריצו אגרות תחנונים לארמון המלך באלגראם ולא נענו .בשיר אחר
מסופר שהיהודים ניסו להציע לאימאם כופר נפש ולא הועילו.
המשורר אבן אלאסבאט ,בן התקופה ,נוקב בשמו של אלחסיני )כנראה אחד ממושלי החבלים(,
שהתנגד לגירוש היהודים ״ולא האזין לעצת האויבים״ ,ומעתיר עליו ברכות .חבשוש מציין שמושלי
החבלים נהם ,אלגוף ומזרח כיולאן ,הרחוקים ממרכז השלטון ,לא קיבלו את הוראות האמאם ויהודיה*
לא הלכו בגולה .ספונות ,ב ,עמי רסג.
חבשוש כותב שנה אחת ,אולם קשה להלום את הדברים עם יציאתם המבוהלת של יהודי צנעא.
ר  ,דויד זאהר קובל בשירו על האימאם שסירב לתת ארכה של חודשיים ליהודים.

]שמב[

גלות מוזע
כנסיות של כל ערי תימן .ויש מן הספרים וכתבי הקדש נתבזו ביד הגוים ,בעונותינו ,ולא
היינו מתפללים אלא יחידים בחשאי בבתים .ואחר כך גזר המלך על היהודים שיגלו אל
מדבר מוזע והחריבו הבתים .ויש שמכרו את הבית ,ששוה אלף זהובים ,מכרו אותו במאה;
דיש ששוה מאה זהובים — בעשרה .והיינו לחרפה בגויים מבקשים עלינו עלילות דברים,
שימירו בר מינן .ועמדו כל גלילות ישראל והניחו כל מחמדיהם על קדושת השם ב״ה
ושדותיהם וכרמיהם ,ומסרו עצמם על קדושת השם ב״ה .ואם יכנס אחד לשוק לצורך לו,
׳זה מואס וזה גועל ,זה טורף וזה מחרף׳ .ונתקיים בזה הדור ׳מי יקום יעקב כי קטן הוא׳
מהכיל כל הצרות .ונתקיים בעונותינו ׳והבאתי מרך בלבבם׳ .והשם ב״ה נותן לנו כח לסבול
כל אותן הצרות והתלאות ב כ ל י ום /׳ .22
23

מרמז לעניות דעתי על השמד

אף שירו של ר׳ שלם שבזי ״אייהו אלקצר אלימאני״
יהגלות בבתים הבאים:
נעלמתי יום נדוד
בין בני קדר ופרא
אח?זלןה ךע;ה ודוד
כל קהל עמי מזורה
ביעתוגי יום ?זדוד
ואני מסכן ו^ורה
24
דת ק(ךיךים יחמוד
ואויל זקן ממרה
אזנחה זית יוצרי
יחפצה למ^וך ל^וני

על מועד הגזירה אין המקורות שווים .בשירים גופם מצויינת שנת התשעים )אתתק״צ —
תל״ט —  ;(1.679בכתבות שעל גבי השירים רשומה לרוב אתתקצ״א )ת״מ—  (1680אך גם
אתתק״צ  .25מהרי״ץ * *2קובע את שנות גלות מוזע לשנים אתתקפ״ח—אתתקפ״ט )תל״ז—
תל״ח .(1678—1677 ,הסופר פינחס בן גד הכהן ציין את חורבן בתי־הכנסת וגלות מוזע
״ מ ת ח י ל ת שנת אתתק״ץ ואתתקצ״א לשטרי״ גם אלשוכאני  27מספר כי בשנת 1091
)ת״מ( נחרב בית־הכנסת המפואר שבצנעא .בדיקה מעולה של התאריכים תגלה לנו את
התאריך המדוייק .שנת אתתקפ״ח מופיעה רק פעם אחת ב״מגילת־תימך ולא זו בלבד
אלא שהגיע לידינו שטר שנכתב בצנעא בד׳ אלול אתתקפ״ט  , 28וקהילת צנעא היתה
הראשונה לגירוש .ר׳ שלם שבזי בשירו ״וצלנא האתף אלאלחאן״ אומר במפורש כי שמע
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סערת־תימן ,עמי י.
שירי־תימן ,מהדו׳ מקיטון ,שירות ,עמי מא.
אלמהדי היה בעת הגזירה כבן .62
כגון על־גבי שירו של ר׳ דויד זאהר )להלן(.
מגילת תימן ,עמי .12
חבל שר׳ עמרם קורח שהעתיק קולופון זה )סערת תימן ,עמ  ,י( לא ציין את מקום ההעתקה של
הסידור) .אגב ,בעמי ט שורה אחרונה נפלה טעות דפוס ובמקום ״התע״ צ״ל הת״ם( .אף ר׳ שלמה
בן דוד הכהן מחבר ״לחם שלמה״ מציין בהקדמתו כי בשנת אתתק״צ ״נחרב קדש כניסת צנעא וגלו
ישראל״ )כפרות יהודי־תימן .קרית ספר ,כרך כח ,עמ  <397 ,לגבי ביתיהכנסת שבעיר חמדה קיימת
עדות שהוא נחרב ביום יז בטבת אתתקפ״ט בפקודת אלמהדי ומחמד בן אחמד )י׳ קאפח ,ספונות ,א,
עמי רח ,הע .(161 ,
אלבדר אלטאלע ,חלק א ,עמי .45
גויטיין ,ספר אסף ,ירושלים תשי״ג ,עמי .200

]שמג[

רצהבי

יהודה

הגזירה הגיע לאזניו בשני לחודש רג׳ב )שני לחודש רג׳ב בשנת אתתקפ״ט חל בבי אלול
התל״ח( .הווי אומר כי הגזירה נגזרה כמה ימים לפני כן .יהודי צנעא עזבו את העיר
במחציתו השנייה של חודש אלול אתתקפ״ט ,כי את ראש השנה וכיפור של שנת אתתק״צ
)תל״ט( חגגו באכסניה זמנית בד׳מאר בדרכם למוזע  .29שנת אתתק״צ היתה שנת היציאה
של ישובי תימן השונים  30וגלות מוזע חלה ,איפוא ,בשנה זו ובשנת אתתקצ״א שלאחריה!.3
אילמהדי בעל הגזירה מת בג׳מאדי הב׳  1092להגירה ) 32תמוז תמ״א( .יוצא ,איפוא ,שבתמוז
תמ״א בטלה הגזירה וגלות מוזע ארכה כשלוש שנים.
ב
בשירים נזכרים מקומות הגלות הבאים :תהאים ,מוזע ,כיבת אלבקר )חבל ארץ צפונית
לתהאמה( ,כ׳בת רדעאן )אולי דרעאן( ומהג׳ם .אין לדעת אם הוגלו למוזע בלבד או גם
למקומות אחרים  .33מן האמור בשני שירים יוצא שבתחילה נקבעו כ׳בת רדעאץ ומהג׳ם
למקום הגלות ואחר־כך נצטוו היהודים לצאת מהם .המשורר שבזי מספר על חילוקי־דעות
שנפלו בין שליטי־תימן ושיהודי תימן דימו להיבנות מהם .נראה שמושלי כ׳בת אלבקר,
כ׳בת רדעאן ומהג׳ם ,שנקבעו כאזורי הגלייה על ידי השלטון המרכזי — סירבו לקלוט
את הגולים מחשש שהמעמסה תיפול עליהם לבדם ,ואחרי דין ודברים בין הצדדים הוסכם
שמוזע תשמש כמקום גלות ותקוות היהודים הפכה למפח נפש .אקלימה של תהאמה הוא
)כמתואר בשירים( חם ולוהט ,ולא כל מי שגולה לשם זוכה לחזור .בורות המים במוזע מעטים
ומימיהם מלוחים ומרים .הגולים העדיפו את מוזע על תהאמה .תושביה של תהאמה כיום
הם שבטי רועים נודדים ,המתגוררים בסוכות עץ )חלק מהם ממוצא חבשי( .לפי תיאוריהם
של נוסעים שביקרו בתהאמה הרי לילותיה קרים וימיה חמים .בחום היום אין אדם יכול
להציג כף רגלו על החול הלוהט .34
הגלות החלה ביהדות הבירה ,והם היו הראשונים ליציאה .גירושם המידי של יהודי צנעא
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העובדה שבשטר שנכתב בצנעא בד׳ אלול אתתקפ״ט אין זכר לגזירה אינו אומר כלום מאחר שלא
נהוג לציין בשטרות מאורעות היסטוריים .גם יציאתם של יהודי צנעא מן העיר לא חלה עם פירסום
הגזירה ,כיוון שיש להניח שהשלטונות נתנו להם שהות למכור נכסיהם.
אחד השירים קובע את המועד האחרון למחצית ניסן .מהרי״ץ מספר ששבת ״בחוקותי״ היתד .שבתם
הראשונה של הגולים במוזע .מצד אחר סיים ר׳ משה בן סעדיה אלקטיעי העתקת תאג׳ במד׳אב בכ״א
סיוון אתתק״צ )אהל־דוד ,עמי  .(1091אף המעתיק יוסף בן שלמה בן סעדיה אלמנזלי סיים בד׳מאר
באלול אתתק״ץ העתקת דיואן שירי שבזי ,והוא מתאונן בקולופון על קצף המלכות שיצא על ישראל
]ר׳ תיאורו של ראובן לוי בספר הזכרון לישראל אברהמס ,ניו־יורק  ,1927עמי  .282—266בדיואן
שהועתק בעצם הגזירה עדיין אין שיר אחד על גלות מוזע[.
גויטיין ראה נכוחה כשקבע את אתתק״צ—אתתקצ״א לשנות המאורע .ספר אסף ,עמי .186
אלבדר אלטאלע ,חלק א ,עמי .44
חבשוש קובע שהיעד היה זילע אלא ששתדלנותם של כמה ראשי שבטים ,שחמלו על היהודים ,בפני
האימאם ,הניעה אותו להסכים למוזע .פינחס בן גד הכהן מספר שהמלך גזר על היהודים לגלות למדבר
מוזע )סערתיתימן ,עמי י(.
ראה למשל  .Arabia Infelix, G. Вигу p. 108וכן ואסעי ,עמי  .181השווה דברי מהרי״ץ ״והוא
מקום רע ומר מקום חם ואויר רע לא יוכל איש להלך על גבי קרקע מרוב היגיעה והחלודה העולה
ברגלים״ )מגילת תימן ,עמי .(12

] שמד [

גלות

מוזע

נבע ממגמתו של אלמהדי לטהר קודם כל את הבירה מן היהודים ,אשר לפני גלות מוזע
שכנו בין המוסלמים בלב הבירה  .35כיוון שהגזירה ניתנה סמוך לב׳ אלול אתתקפ״ט
)תל״ח—  (1678וכיוון שימים נוראים של שנת תל״ט עשו יהודי צנעא בד׳מאר ,הרי
שיציאתם היתה בבהילות ובחפזון .הם יצאו את הבירה לא בבת אחת אלא חבורות חבורות .зв
לאחר יציאתם מן העיר פלשו המוני הערבים לשכונתם ושדדו מה שנותר בבתים י .3סלימאן
נקאש  , 38נשיאם של יהודי צנעא ,יצא בהסכמת האימאם למוזע לבחון אם יצלח המקום
לגולים  .39בעתים ישבו גולי צנעא בד׳מאר ,הרחוקה מצנעא מהלך שלושה ימים ,ושם ציפו
להכרעה סופית בגורלם .אחרי יציאת היהודים מן העיר הרם האימאם את בית־הכנסת
המפואר שלהם ״כניסת אלעלמא״ שהיה סגור על מסגר עוד משנת 1676
גזירת האימאם ומועד היציאה של הישובים השונים הועברו בכתב על־ידי שלוחים
יהודים .אלה היו מוסרים את ההוראות לראשי הקהל )עקאל( והללו היו מקהילים את הקהל
ומודיעים לו על הגזירה .ד/שלוחים רשמו את מספר נפשות היהודים בכל ישוב וישוב,
כנראה לפי צו השלטונות .יציאת הגולים לא חלה במועד אחד והיא נקבעה לפי מידת
קרבתו או ריחוקו של הישוב מיעד הגלות .יהודי צנעא למשל היו הראשונים ליציאה והם
התרכזו בד׳מאר באהלים  .41תושבי קאבלה ,קרווא ומסוור יצאו במוצאי החג .מועד היציאה
של כל ישוב היה תלוי גם ברצונו של השליט המקומי ,שאותו ישוב עמד תחת חסותו.
מטעמים שאינם ידועים לנו השהו כמה שליטים את יציאתם של יהודי החסות שלהם  .42מקום
הריכוז היתה רחבת השוק של אותו מקום .שלב שני היה הריכוז האיזורי כאשר ישובי איזור
אחד התקבצו יחד כדי לצאת לגלות .כאן נתרכזו הגולים מחנות מחנות לפי מוצאם :איש
איש עם בני ישובו .בהגיע מועד היציאה דחקו בגולים כרוזות מטעם המלכות ,שעמדו על
גבם וזירזו אותם לצאת .לא לכל היוצאים נמצאו בהמות למרכב ולמשא .הישובים היהודים
שדרכם עברו הגולים או ששימשו להם אכסניה זמנית ,סיפקו להם גמלים וחמורים ואף
צידה לדרכם .הפייטנים מהללים את נדיבותם ורוחב לבם של יהודי ד׳הבאן ,כוכבאן ,ערום
ואלטוילה .לפני יציאתם הכינו הגולים לעצמם אהלים מיריעות עזים וערסלים לתינוקות.
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זאת ניתן להבין מדברי שוכאני ״הוציא את היהודים אשר בתיהם היו בצנעא״ .ר׳ לעיל ,עמ  ,שמא.
אלבדר אלטאלע ,חלק א ,עמ  .45 ,לפי אידלזון הגיע מספר הגולים מצנעא בלבד כעשרת אלפים נפש.
מזרח ומערב ,כרך א ,עמי .11
מהרי״ץ מספר )מגילת תימן ,עמי  (12כי לפני צאתם מן העיר הפקידו יהודי צנעא — שקיוו לחזור
מגלותם — בידי גוי אחד את ספרי מחמדיהם ,דפוסים וכ״י חיבורי ראשונים ,כמלוא חדר גדול ,אשר
לא יכלו לקחתם עמם מפגי טורח הדרו? וזה בקנאתו וחמתו הצית בהם אש ושרפם כולם ,ולא נותרו
להם זולתי מעט הספרים שלקחו חכמיהם עמם לצורך עיון והוראה )ואמנם מרבית כתבי־היד ,שהועתקו
לפני גלות מוזע ושרדו בידינו עד היום ,הם :סידורים ,חומשים ,מדרשים והרמב״ם ,שנטלו עמהם
הגולים לצרכיהם הדתיים(.
במגילת תימן)עמי  (11מצויץ כי נקאש שימש בנשיאותו כבד בשנת אתתקע״ז)תכ״ו(.
אידלזון סבור שהנשיא נשלח במלאכות עם המשורר שבזי כדי להשתדל לפני מושל מוזע לקבל את
הגולים .מזרח ומערב ,שם ,עמי .11
פרטים ר  ,עמי שמ.
דמאר שימשה מקום ריכוז לכל ישובי מרכז תימן.
כגון :סר ,קרית צ׳ראב ,קרית צפא.

]שמה[

יהודה רצהב י
הדאיגו את הגולים בעיקר בעיות המזון ,המים והכסות בקרת הלילה .אף סכנת חיות הטרף
והנמרים במדבר תהאמה וסופות המדבר הלוהטות הפילו עליהם אימה .מחשש שהמסעות
וטילטולי הדרך יגרמו לביטול תורה ותפילה הוזהרו היהודים עליהן .בדרכם נתלוו אליהם
חיילים ושוטרים  .43היהודים עצמם לא נשאו נשק להגנתם .הגולים לא הניחו אחריהם נפש
חיה .הבריאים דידו את הזקנים והישישים או שגררום על גבם .ישובי הדרום התוחמים את
יעד הגלות — תעז ,עדינה ,עמירה ועמאר — שימשו תחנת ביניים לגולים רבים .המשורר
ר׳ יוסף בן שלמה לוי מתאר את יציאת הגולים במלים  г״]ישמעאל[ הגלה את העם לארץ
מדבר אשר לא ידעוה ,המשולה למאפליה ,ושילח אחריהם שוטרים ושומרים בני עמלק
לארץ אלתהאים״  .44ימים נוראים וחג הסוכות של שנת אתתק״צ )תל״ט( חגגו יהודי־תימן
— הן אלה שיצאו כבר לדרך הנדודים והן אלה שעמדו לצאת — תחת אימת הגלות.
עוד לפני שהגיעו הגולים למוזע מתו רבים מהם בטלטולי הדרך ,ביחוד מקרב הזקנים
והטף .מהרי״ץ מספר מפי השמועה  45כי במסע אחד כרעו ומתו כשמונים נפש בפעם אחת,
קודם שהגיעו למוזע .אין בידינו פרטים על משך הגלות ועל צורת חיי היהודים בגלותם.
חבשוש והמקורות שבאגדה מציינים שהגלות ארכה שנה תמימה .מאחד השירים נודע כי
מושל מוזע סייד אחסן גילה יחס נאה לגולים ,בהגיעם לחבל ארצו ,וקידם את פניהם בלחם
נקיקי הסלעים שבסביבה שימשו להם למחסה מחורב היום ומקרת הלילה .כיוון
ובמים
שרובם ככולם היו בעלי מלאכה ,לא נמצאה להם בגלותם אומנות לעסוק בה והם נידונו
לאבטלה ולחרפת רעב .מחלות ומגפות פרצו במחנות הגולים ,כתוצאה מן המים הרעים ומן
האקלים החם של המקום ,ועשו בהם שמות .משפחות שלימות נכחדו ,כרבע מהגולים נותרו
בחיים והשאר תמו נכרתו .מבני קהילת צנעא ,שלפני הגירוש מנתה כעשרת אלפים נפש,
חזרו מגלותם רק כאלף נפש.
כיצד נסתיימה הגלות? לדעת חבשוש סבלו מוסלמי המדינה ,בהעדר היהודים העושים
בכל מלאכה ,ורבו תלונות עם הארץ לפני המלך .מושל עמראן  47התייצב לפני האימאם
והסביר לו כי חיי העם נעשו קשים לבלי נשוא ,מאין אומנים ובעלי מלאכה שיספקו צורכי
הבריות .המלך שוכנע בצדקת דבריו ,השיב את גזירתו וציווה להחזיר את היהודים למדינה,
לא למקומותיהם הראשונים בקרב המוסלמים ,אלא לשכונות נפרדות שציווה להקים למענם
מחוץ לתחום הישובים המוסלמים .אגדה מספרת שלאחר צאת היהודים מן המדינה פרצה
מגפה באדם ,גשם שוטף וברד כבד כילו את תבואת הארץ ,והמוסלמים ראו בדבר יד אלהים
הנוקמת נקמת היהודים האומללים  .48שבזי בפיוטו מרמז שביטול הגזירה בא עקב פירוד
שנפל בין השונאים ,שקודם היו מלוכדים ,ואז שככה הסערה והמצב חזר כלעומת שהיה.
43
44
45
46
47
48

המשורר דויד זאהר מתלונן על הגויים ,שנשאו עיניהם לנשים היהודיות ,ואולי כוונתו למלווים אלה.
תרגום מערבית .דיואן ״חפץ חיים״ ,מהדו׳ מקיטון ,שירים ,עמי לב.
מגילת תימן ,עמי .12
ודאי בהתאם למנהגי הכנסת אורחים המקובלים אצל שבטי־ערב.
עיר השוכנת צפונית־מערבית לצנעא ,מהלך יום אחד ממנה.
אידלזון ,מזרח ומערב ,כרך א ,עמי .11

]שמון

גלות מוזע
נוטה אני לשער שביטול הגזירה חוזר למותו של אלמהדי בתמוז תמ״א ) .(1681במותו
שבתה גזירתו ,והגולים חזרו למקומותיהם לאחר גלות שלמעלה משנתיים .שרידי קהילת
צנעא לא הורשו לחזור לבתיהם ,שברובע ״אלסאילה״ ,והם הקימו להם בתים על אדמת
״קאע ביר אלעזב״ ,הוא הרובע היהודי שעמד על תילו עד קום המדינה.

ג

היהודים קיבלו עליהם את הגזירה כדין שמים ,יחסם לאימאם לא נשתנה והם הוסיפו
להתפלל לשלומו .רק במקורות האגדיים המאוחרים הרשו המחברים לעצמם לכנותו בכינויי
גנאי .שבזי אומר על הגזירה :״אשר גזר אלהי יקום ולכל דבר יש סיבה״)תרגום( .ראשי
הקהל ,בהוראותיהם לבני הקהילות ,הודיעו שהם נכנעים לגזירה ואינם ממרים את פי
המלכות .חכמי תימן תלו את הגזירה בעונות הדור ועוררו את העם לתשובה ,ללימוד תורה
ולמיעוט במשתאות .יש שראו בה חבלי משיח והאמינו כי הגאולה קרובה ,ויש שציפו לנס
מן השמים או למושיע שיעשה להם מופת .כדרכם חזו גם באותות השמים וביקשו לראות
דמות של אש וכוכב שיופיעו בשמים ,ילחמו זה בזה והאחד יבלע את חבירו וינצחו . 50
עוצם הגזירה פתח כר נרחב לדרשנים ,שחיפשו רמזים ואסמכתות למאורע מן המקרא.
ממסכת רמזים אלה שרדו לנו אחדים:
א .מהרי״ץ מספר כי שבת ראשונה של הגולים במוזע היתה שבת בחקותי .וכשקם
הגדול שבציבור לקרוא בתוכחה 51והגיע לכתוב ״והבאתי אותם בארץ אויביהם או אז
יכנע לבבם הערל״)ויקרא כו ,מא( נוססה בו רוח ה  , ,וכשהשלים קריאתו דרש בפני הציבור
כי הנה הגזירה רמוזה בסופי התיבות ״אויביהם או אז יכנע״)מוזע( .52
ב .כשנגזרה הגזירה שיגרו חכמי צנעא שאלה לשמים לידע פשר דבר ונענו בפסוק
״עוה עוד ,עוה אשימנה״)יחזקאל כא ,לב( .בדקו ומצאו שר״ת של הפסוק עולות בגימטריה
רי״א כמנין צנעא ואז ידעו כי כלה ונחרצה יצאה מאת ה׳ על קהילת צנעא .53
ג .קריאתם החוזרת ונשנית של רוכלי התמרים במוזע ,שהכריזו על תמריהם בקריאה
הזכירה לגולים את הפסוק ״ותמרו את פי ה׳ אלהיכם״ )דברים א ,פו( ורימזה
״תמרו״
שעונותיהם גרמו ועליהם לפשפש במעשיהם.
גם לאחר שוב הגולים לישוביהם לא במהרה נמחתה הגלות מלבם .חכמיהם ופייטניהם
היו מזכירים להם בכל עת מצוא גלות זו כדי להשיב לבם לאביהם שבשמים .ר  ,צאלח בן
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כך אירע גם בימי הטופר אלצ׳אהרי כאשר כלא אלמטהר את היהודים במגדלים בשנות שכ״וז—של״ד,
והמאסרים בטלו רק עם מותו.
חזיון שכיח בספרות האפוקליפטית .מראה מעין זה אירע בתימן בשנת השע״ט )עיין ספרות יהודי
תימן ,קרית־ספר ,כח ,עמי  .(261וכן בשנת בל״ה לשטרות )עיין ספונות ,א ,עמי קצד(.
כמנהג הקדום ,שהחזיקו בו גם בתימן ,שקורא התוכחה הוא הזקן והחכם שבציבור.
מגילת תימן ,עמ .12 ,
גרשם )גרידי שמעון( ,גלות יהודי־תימן למוזע ,שבועון ״המזרח״ ,גליון ו ,יט באייר תרצ״ח.

]שמז[

יהודה רצה בי
יחיא )מהר״ץ( ,זקנו של מהרי״ץ ,שחזה אימי גלות מוזע  ,54מרתיע את קהל יהודי תימן
באחד מפיוטיו ומאיים שמאורע זה עלול לחזור אם לא ישובו בתשובה:
נםגיךך אלהיך
ויאכלו זרים יגיעך
ומלו את בניך
אם לא ת^ובי

עליך
יחמול '•TT
Îולא : -
פצעיך
:-:וירבו Vאת• T T :י
לארץ מדוחלך
אל ה  ,אלהלך
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האגדה תולה את הגזירה בזנוני היהודי פקעה עם בתו של האימאם ובכעסו של המלך
על היהודים לאחר שהרג את בתו שזינתה .מסורת העם נוקמת בפקעה ,שבגללו יצא הקצף
על היהודים ,והוא נהרג לעיני כל — עוד לפני יציאת היהודים למוזע — בקרב דמים
שפרץ בינו לבין מלאך ה  , ,שיצא להילחם בו בדמות סייד מוסלמי קנאי .הריגתו של פקעה
לא כיפרה על מעשהו וכל ישראל נשאו בעונשו ויצאו בגולה .לפי אגדה אחת גזר האימאם
על היהודים שמד או הרג וחכמי ישראל הם שהשפיעו על האימאם להסכים לגלות ,שנגזרה
מן השמים .לפי אגדה אחרת זמם את הגלות אחמד בן אלחסן ,מושלה של העיר צנעא .הוא
החתים על הגזירה את שופטי העיר המוסלמים והפעיל לחץ על דודו צאחב אלמואהב,
שיאשר את הגזירה .צאחב אלמואהב הסכים לגזירה ,שלא ברצונו ,מאחר שנזקק לעזרתו
הצבאית של אחמד נגד יריבו סלטאן אלמשרק .לעומת זה דודו השני מושל רדאע ,שהיה
מחסידי אומות העולם ,סירב לאשר את הגזירה ,והוא גילה את המזימה לנשיא היהודים
שבצנעא .הגזירה בטלה עוד לפני שנודעה בקהל ,תודות לדו־קרב שנפל בין אלמהדי לבין
מושל רדאע :תחילה נפל מושל רדאע ,אך בדו־קרב שני בין אלמהדי לבין בת מושל רדאע,
שיצאה לנקום את דמי אביה ,היתה ידו של אלמהדי על התחתונה והוא נפל בקרב .5в
האגדה קושרת כתרים ליהודי חפאש ,שטיבעו עצמם יחד עם ספרי התורה במימי גחל
עירם והמקום נתקדש עד היום .כמו כן מספרת היא על לידת הפלא של מהרי״ץ ,גדול
חכמי תימן במחציתה השניה של המאה הי״ח ,בגלות זו.
,
אגדה אחרת  57מספרת על פטירתו בגלות מוזע של מרי יחיא אלאביץ  ,סופר סת״ם
קדוש ובעל נסים .במותו נעשה נם ונבקע לו מעין מים ,ולאחר שטיהרו את גוויתו וקברוהו
נעלם המעין .אגדה זו מזהה את תהאמה עם מדבר סיני ,שנדדו בו ישראל בצאתם ממצרים,
והיא מוסיפה כי הסולטאן צפי אלדין סייע לגולים בלחם ומים .כשביקש להחזירם לצנעא
סירבו המושל ותושבי העיר לקבלם שנית והוא החזירם בכוח הזרוע.
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מהר״ץ מרבה להזכיר גלות זו בפיוטיו שנכללו במהדורת ׳׳עץ־חיים״ .תכלאל ,חלק ג ,עמי קנח־־קסה.
שם ,דף קנט ,א.
כיד הדמיון הטובה עליה ,מפילה האגדה את אלמהדי בידי אשה דווקא ,שכן במסורת המזרח חרפה
גדולה היא לגבר שאשה נוצחתו ,לא כל שכן בשדה הקרב.
ר׳ מנשה יחזקאל מצליח מבגדאד ,״מסלי אלוקת״ ,ירושלים תרס״א ,סי׳ טו ,עמי  !99מהדורה שניה,
ירושלים תשיי׳ח ,ע»  .69 ,השתמשתי במהדורה השניה.

]שמח[

גלות מוזע
המקורות

שלושה שידים נדפסו על המאורע ומהם שנים בערבית ,שתרגומם העברי בלבד יתפרסם
להלן .ואלה הם:
א .״אזיל דמעותי כמטר יזלו״ .השיר העברי הנודע ביותר על המאורע ,שנדפס פעמים
רבות  .58שם המשורר כפי שרשום בראשי הבתים ,הוא שלם עאשרי ולא שלם שבזי כפי
מחברו היה תושב צנעא ,כיוון שבקינתו אין הוא מתאר אלא את גלות
שסברו רבים
קהילת צנעא בלבד.
60
ב .״וצלנא האתף אלאלחאך .סי׳ אלשבזי רי״ת .בדיואן ״חפץ חיים״ רשומה על גביו
הכותרת :״זו השירה על גלות מוזע בשנת אתתקצ״א״ .השיר כתוב ערבית ,חוץ משתי
מחרוזות הכתובות עברית .נדפס לראשונה על ידי דוד גינצבורג בספר היובל למשה
שטיינשניידר ״תהלה למשה״)לפסיא תרנ״ו ,עמ׳ .(97—95
ג .״אבדע ברב אלערש״ .שם המחבר מצויץ בבית האחרון שבשיר! שלום ילוד חזמ״ק
)חזמ״ק — סעיד באתב״ש( .סי׳ א״ב סולף .על גבי השיר רשומה הכתובת ״עלא סירת מוזע״
)על פרשת מוזע( .בדיואן כ״י שברשות זכריה בורה )תל־אביב( מיוחם השיר ליוסף בן
ישראל .נדפס על־ידי דוד ששון ב״הצופה לחכמת ישראל״ ,שנה ז ,תרפ״ג ,עמ׳ .3—2
ואלה הם השירים שיראו אור לראשונה במאמר זה I
 лמהמון קמי שחתי .סליחה לכיפור לר׳ שלם שבזי .סי׳ משתא אלשבזי .תכלאל כ״י
בגנזי בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים ) .(8° 1351ב״סדר הסליחות״ לימים
נוראים ,באה קבוצת פיוטים ו״מרונות״ לר׳ שלם שבזי .בראש פיוטים אלה קבועה הכותרת
״והד׳א מן דיואן חי׳ סאלם אלשבזי רי״ת״ .הם כתובים תחת הרושם המזעזע של המאורע
ובהם מפעמת תקוות הפייטן לשיבת הגולים למקומותיהם  . 61כל בית בפיוט בנוי שש
צלעיות :חמש הנחרזות ביניהן )כל אחת בת  6הברות ללא הקפדה( והשישית היא פסוק
המסיים בחרוז שווה בכל הבתים .לפיוט מצורפים שני קטעי פיוט אחרים ,מפרי עטו של
שבזי ,הסובבים על גלות מוזע)אף הם מתוך כתה״י הנ״ל(.
ה .אב שמעון יקול יא מרסלי .סדור בסדר אותיות הא״ב .בגוף השיר נזכר שבזי בכינויו
״אלמשתאי חבר אליהוד״)משתאי חכם היהודים( .בכ״י רפאל וג׳ים רשום על גביו ״אחרת
למ״ו שלום שבזי זת״ל״ .השיר חובר כנראה לאחר גלות מוזע .ר׳ שלם מציין בבית השני
של השיר ״בתקופת שלטונו של אלמהדי זה מקרוב״)מהדי מת בשנת תמ״א( .אם הנחתנו
צודקת הרי שר׳ שלם חזר כשלום מן הגלות וחי לאחריה.
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דוידזון ,אוצר השירה והפיוט ,א ,סי׳ .2208
כגון דוד ששון ,הצופה לחכמת ישראל ,טו ,עמ  .4 ,ועל־פי זה קבע גם ששם אביו היה יוסף.
מהדו׳ מקיטון ,שירות ,עמ  ,ריז.
פיוטים אלה יחד עם פיוטי משוררי משפחת משתא יופיעו על־ידי ,אי״ה ,במקום אחר.

]שמט[

יהודה

רצהבי

ו .אבן אלאסבאט יקול .המחבר הוא אבן אלאסבאט .שמו המלא יוסף אלמעלם  02משורר
עממי שכתב שירי־עם בערבית  .63מתוך סגנונו ניכר שהיה תושב דרום תימן והיו לו
ריעים בעדן .בתי השיר בנויים ארבע צלעיות ,והחרוז בצלע הרביעית אחד הוא בכל הבתים.
בבית האחרון מצויץ כי מספר בתי השיר הוא נ״ט אולם בנוסח שלפנינו מצויים מ״ט בתים
בשיר זה נזכרים ישובים יהודים רבים ושמות כמה מראשי הקהל .המקור! דיואן
בלבד
יחיא עראקי .חילופי גירסות עפ״י ״דופי הזמן״ שברשות רפאל וג׳ים)ו(.
ז .אבן אלאסבאט אנא אבדע .להנ״ל .מתוך המקורות הנ״ל.
ח .אבן סאלם יקול .כותרת השיר :״אחרת .עלא סירת מוזע פי סנת אתתק״ץ .מן תאליף
מ״ו דאוד בן סאלם זאהר זלהה״) .שירה אחרת .על פרשת מוזע בשנת אתתק״ץ .חיבורו
של מ״ו דויד בן שלם זאהר זלהה( .העתקת השיר נעשתה ,איפוא ,על־ידי אחד מתלמידיו
של המשורר לאחר מותו .משורר לא נודע .לבד משיר זה לא ידועים ממנו שירים אחרים.
לשונו וסגנונו מעידים עליו שהיה אמן בשיר .מדרך חריזתו ניכר שהיה תושב חבל הדרום
בתימן .חילופי גירסות עפ״י כ״י וג׳ים)ו(.
ט .אנבהתני יא טאיר אלבאן .כותרתו :״אחרת .שירה חשובה עלא סירת מוזע״ .סימנו:
מסלם )משולם( .מועתק מדיואן ר׳ יחיא עראקי ז״ל שברשות מר אברהם יפה .מתוך השיר
ניתן להניח שמחברו היה תושב חידאן שבצפון תימן.
י .סבחאן מן הו מנשי .מחברו אינו ידוע .בן התקופה .חרזן עממי שאין ידיו רב לו
בשיר .משירו למדים שהיה סומא .השיר כתוב ערבית־עברית ומצטיין בפשטות ובעממיות.
במקור הוא מוכתר במלים ״אחרת נאה״ ,ומפעמים בו כיסופי גאולה עזים.
השירים הערביים מוגשים להלן כצורתם וככתבם במקורות .לא ניסיתי לתאמם בכתיב
או ״לתקנם״ ברוח הדקדוק והלשון הספרותיים ,שספק אם המשוררים עצמם שלטו בהם.
התרגום העברי הוא ענייני ולא מילולי  .65קרוב לוודאי ששירים אלה היו מושרים בדור
הגולים ,שידעו את הגזירה ,ואולי גם דור אחד או שנים לאחריהם .בימינו רוב השירים
אינם ידועים בקהל ,ואף השנים המצויים בדיואנים — ״וצלנא האתף אלאלחאן״ ו״אזיל
דמעותי״ — אין נוהגים לשיר אותם .חשיבות מיוחדת נודעת לשירים אלה ששימרו לנו
שמותיהם של כמה משוררים מבני התקופה ההיא ,שאינם ידועים לנו ממקורות אחרים.
ואלה הם יתר המקורות שהגיעו אלינו בכתבי־יד:
א .רשימת מנצורה .מחברה ר׳ שלום בן יהודה מנצורה .מרבני צנעא שחי במחציתה
הראשונה של המאה הי״ט .מחבר ״נר־מצוה״ )מנצורה בסירוס אותיות .עיין ספרות יהודי
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עיין ב׳ ז  ,באבר ,שירי תימן ,בודפשט תרע״א ,חלק עברי ,עמי  .21בגוף שיריו מכנה המשורר את
עצמו ״אלמעלם״ .פתיחת השיר לפי נ׳׳א היא ״אבן אלאסבאט סעיד״ אך יש להניח שהתיבה ״סעיד״
היא תוספת מאוחרת ,כיוון שאינה מופיעה בנוסח וגיים.
בדיואנים כ״י מצויים שירים עממיים שלו על נושאים משעשעים מעין :הטחנה ,השועל שטרף את
התרנגול וכיוצא.
יש לשער שנפלה כאן טעות מעתיק ,ובמקום מ׳יט כתב נ״ט.
תודתי אמורה ל ח יוסף בירב יעקוב צובירי ,רבה של קהילת יהודי־תימן בתל אביב ,שנסתייעתי בו
בהארת מקומות קשים בשירים.
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גלות מוזע
,,

תימן ,קרית־ספר ,כח ,עמ  .(266 ,את הדברים רשם מפי אחיו סעיד ,מחבר ״ספר המחשבה
)הופיע בשם ״הגלות והגאולה״ בהוצאת ״מחברות לספרות׳ /תל־אביב ,תשט״ו(•
רשימה זו כוללת את היסודות האגדתיים־העממיים של המאורע ,כפי שנשתמרו בפי
העם .הלשון סתומה ומקוטעת בכמה מקומות .סגנונה עממי והמחבר משתדל להגיש את
המעשה כדרך אירועו ,לרבות דו־השיח בין נשיא היהודים והאימאם )פעמים בערבית —
לשון השיחה של המדברים( .דרך הסיפור מתובלת בסממנים של הומור וציניות ,התנשאות
ובוז כלפי אלמהדי בעל הגזירה ,דבר המעיד על דיסטנס הזמן שבין האירוע לכתיבה .שם
״אלמהדי״ מלווה ברשימה בכינויים ימ״ש )ימח שמו( ,ישחקו עצמותיו בגיהנם ,ארור
ושונא דת.
הקטע הערבי ברשימת מנצורה נרשם על־ידו מפי פינחס בן שלמה הכהן ,ששמעו מפי
אצטא הארון )הוא אהרן בן דוד עראקי( מבני תקופת גלות מוזע .מעשה זה מספר ברוח
אגדתית את המזימה שרקם אלמהדי :נסיונו להחתים על הגזירה את מושלי־־תימן ושופטיה,
התנגדותו העקשנית של מושל רדאע ,גילוי הסוד לנשיא קהילת צנעא ,הדו־קרב בין אלמהדי
לבין מושל רדאע ובתו ,שבסופו נפל אלמהדי בצורה מחפירה ביד בת מושל רדאע .לפי
אגדה זו נתבטלה הגזירה עוד לפני הגשמתה ויהודי־תימן לא יצאו כלל בגולה .הרשימה
מועתקת מגוף המקור המצוי ברשות ר׳ יוסף בירב יעקב צובירי נ״י.
ב .אגדת ערוסי .פרק מתוך כ״י ״קורא הדורות״ ,אוסף אגדות ומעשיות תימניות,
שנכתבו בידי ר׳ אברהם ערומי ז״ל ,מחכמי תימן בדור האחרון .ר׳ אברהם ערוסי חי
בשנותיו האחרונות בא״י ונפטר בשנת תרצ״ד .ידוע כמליץ וכחרזן עממי .מפרי עטו ראו
אור בחייו כמה קונטרסי שירים בנושאים ש ו נ י ם .66
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מהמון זקמי #חתי  /כפוף קומה הילכתי  /אוי לי כי ??!?הי י י ע ל צ י ד ?דלתי אל
תשמחי אויבתי  /לי כי נפלתי לןמתי.
עגה לבי והרהר  /וגופי בחומו הגהר  /עלי כמו סוס דהר  /ולעשות ת^ובה מיהר  /מחטא
וערן טהר  /ח?זתי ולא התמהמהתי.
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אל תשמחי וכו׳ — מיכה ז ,ח.
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כפור

אתה — לשון זכר במקום לשון בקבה .בן אמה — מוסלמי תימן ,צאצאי ישמעאל בן הגר שפחת שרה.
בת באמה וכוי — משנה סוטה ,ט ,טו.
הן בעון וכר  — ,תהלים נא ,ז.
ומפרא — זה ישמעאל)בראשית כא ,יב(.
בחרות וכר — תהלים קכד ,ג .פורה וכו׳ — ישעיה סג ,ג.
פשטתי וכו׳ — שיה״ש ה ,ג.
את ה׳ זכרתי — יונה ב ,ח.
כאובי — צ״ל כאבי .טעות מעתיק בעקבות ההגייה השווה של חולם וצרי בפי יוצאי דרום תימן
ותמרורי — בכי תמרורים .לרעיתי — כגסת ישראל שבתימן.
מראש אמנה וכו׳ — עדה״כ שיה״ש ד ,ח.
עם זו וכו׳ — עדה״כ ישעיה מג ,כא.
ואתם וכו׳ — בראשית מד ,י.
ויהיו דברי וכו׳ — עדה״כ מל״א ח ,גט.

]שנב[

גלות מוזע
שפעא

• •• :

• т:

רבא י ה בחית עלן

 ...אערץ ך?זלןךא כתבץ בן מגן וך?ומץ וחתמץ
ל מ א ה לן מחמךץ ומךטץ לחיץ וגלימן פרמין
סערץ בחמא ואחמתא ומחיץ גופן ופצמין
1
במריה Tדממץ
כעבדא
דמריד • :
אזלץ T :״
ובזיע ••T :
ברתתT : -
гג • î 1
זדונין ךחטאה גרמה עלן ואטעיונא מעזתוממץ
יתג1ללו רחמוהי דמוץ עלן כ עזנין ךמלל!ךמץ.
]תרגום[

...אגרות שוא ושקר כותבים עלינו ורושמים וחותמים .לבזות אותנו מתאוים ,מורטים
לחיינו ובגדינו קורעים .פוקדים באף והימה .מכים גויתנו ומשברים ]עצמותינו[ .באימה
וביראה אנחנו מהלכים דוממים כעבד המורד ברבו .זדונות וחטאים הטעו אותנו וגרמו לנו
להיות שוממים .יכמרו רחמי אלהינו עלינו כשנים קדמוניות.

ב.

וצלנא האתף אלאלחאן
]תרגום[

הגיעתנו בשני לחודש רגב! בת קול מבשרת ואומרת :קום ויחד את הרחמן ,וקרא את
]הגזירה[ הכתובה! שית לבך לדברים ואל תסיח דעתך ,כי המועד קרוב .גזר עלינו מהדי
הסולטאן לנוס .עקרו יהודי צנעא ונדדו אל אלכ׳בות  ,2מעון נחשים וחיות טרף .גם ממהגם 3
ומדרעאן * נגזר עלינו לצאת ,בתוקף פקודה שניצחה אותנו .במוזע נעמוד ושם נשכון בקצה
ארץ שבטי ערב.
4
צייתו כל שוכני אוזל ונתקבצו לד׳מאר .ריעי ,חבוש את הגמל ויצעד אחרי החמור .נלך
לעדינה ,עמידה ואלעמאר ושם נחנה .הצעירים והתשושים דמעותיהם ניגרות כנחלים.
עדינה ,קבלי את האהובים! צאי לשער העיר לקדם את פניהם! עתה שעת מבחן הריעים.
ישעשעו את הנמלט היגע למען תפוג ממנו עיפותו .הן הם מזרע השבטים והחסידים ,רמי
היחס והמעלה.
5
כבר גזר צפי אלדין שלא נישאר במקומותינו .עשיר ועני ונשואי פנים יחדו יצאו,
נצעד במידת יכולתנו במזל שבתאי .סימנו הרע יביא להרס  .6אם ינצנץ אורו עתיד הוא
1
2
3
4
5
6

ב אלול תל״ח.
כ׳בת דרעאן וכ׳בת אלבקר )עיין מבוא(.
אחת הערים בתהאמה.
שמה העברי של צנעא.
צפי אלדין)בחיר־הדת( הוא כינויו של אלמהדי .כינוי זה מופיע בשיר אחר של שבזי)ספונות ,ב ,רצד(.
יציאת היהודים במזל שבתאי היתד .להם אות מבשר רעה .כידוע מזל שבתאי מעורר מלחמות ,ביזה,
שבי ,רעב ,מחריב ארצות ועוקר מלכיות )״כתר מלכות״ להרשב״ג ,מהדו׳ ביאליק־רבניצקי ,ב.(68 ,

]שנג[

יהודה רצהב י
7

לחלוף .גזרה חכמתו יתברך על חכמי ישראל ,בני יעקוב הנבחרים .הרב סלימאן נשיאנו
הוא ישפוט את המתגברים  .8בידו פקודת האמאם גלויה ואין גנאי בדבר.
הוכיתי בתדהמה ונגזלה שנת עיני .דמעתי זרמה על לחיי בבוא נשיאנו אלנקאש  7וחרדו
לקראתו קיבוצי היהודים .נלך למדבר ,מעון חיות טרף ואריות למיניהם .אשרי מי שיחזור
בשלום משם .מכרנו שדותינו ,נטשנו בתינו ומלאנו פקודת מלכנו .בכו הנערים והחסידים
בעת שיצא עלינו הקצף .ראה ה׳ והביטה :כמה מכובדים ומעונגים הושפלו ! 9
יאמר אלמשתאי  : 1 0אלהים ,העבר מצוקתי! הושפל עוזנו בתימן בימי גלותנו .מהרהר
אני במצבי לפרטיו ולכלליו .מרוב ]רדיפות[ נתמעטו תענוגות .אלהי המיטיב ,הנותן מענה
בלשוני ,חלילה כי ישכחני .לו אותות ומופתים .הן עלינו השפיע חסדו ובחר במשה בן
עמרם ,נביאנו האהוב.
1
היונים הענוגות הוגות במרומי הארמונות .בתי אלסאילה  1מבקרים את אלמהדי וקובלים
לפניו על כי פגע בהם ההרס ובאה עליהם הרעה .מזכירים את שיח התורה בין כותליהם,
את הגפנים והפרחים ]בגניהם[ ,את משתה כוסות היין והגביעים ,והדר החתונות .יתענג
]האדם[ בהן וישתכר ויימנע מדברי גנאי ושנינה] .ישתה[ יין זך למיניו שעינו כעין הזהב.
תקרא התורה לחכמים כולם ותאמר  гהזנחת לימוד התורה היא סיבת הבערות .ישובו
]הבוערים[ בתשובה לפגי החכמים ויבקשו את אלהיהם .קרוב יום הגאולה לבוא ויקבץ
פזוריהם .עת למשתה היין בפרפראות יחדיו ועת לעסק בחכמה .אשר יכבד עליו יינו יישן
]וינוח[ מעיפותו ומסבלו .יתעורר לשתות כוס שני כמוטל עליו.
בתום דברינו ]נתפלל[ לאלהים להסתירנו בסתר רחמיו .האל הנדיב לא ישכחנו ונשמיע
תהלת חסדיו .אשר ינחמנו יזכה לחיים טובים .אשר יתן לנו לבוש יתמלאו משאלותיו.
שלומותי לבני החבורה בליל האושר והעוצמה ]אשר יארך[ עד עלות נוגה .אשר גזר אלהי
יקום ולכל דבר יש סיבה .יתרוננו עופות שבצמרת ״אלבאך בבוסתאן הפורה.

ג .א ב ש מ ע ו ן י ק ו ל י א מ ר ס ל י
אב שמעון יקול יא מרסלי  /אנתבה לים תבקא גאפלי  /סבח אללה רבי אלמעתלי  /כ׳יר
יאתיך ורזקי חאצלי  /יא מהימל תבלג׳ מאמלי.
בא בצנעא גרת קצה עגיב  /פי זמאן דולת אלמהדי קריב  /יא עוילאה לחאלך יא
אלג׳ריב  /תרך מאלך וזין אלמנזלי.
 7סלימאן אלנקאש ,נשיא יהודי צנעא בימים ההם )עיין מבוא(.
 8בדוחק ניתן לפרשו שביצוע הפקודה נמסר לנשיא הקהילה ,והוא חייב היה לכפות את הגלות גם
על יהודים שסירבו לצאת.
 9כאן באות שתי מחרוזות בעברית.
 10כינויו של שבזי.
 11הרובע היהודי בצנעא לפני גלות מוזע.

]שנד[

גלות מוז ע
גיס גאנא סנת תסעין כ׳בר  /בארק אלמות צפי אלדין אמר  /קאל סירו אלא כ׳בת
אלבקר  /כ׳בת דרעאן קריב אלסאחלי.
דאל דארו יהוד צנעא ד׳מאר  /ת׳ם באעו אלחצ׳איר ואלדיאר  /ועאדהם חאירין מא ת׳ם
קראר  /הם ואהל אלימן אלסאפלי.
הא הספנא וצרנא פי כ׳גל  /נאלנא אלהם אכאד ופא אלאגל  /אלמצייח עלינא פי עגל /
נסיר גמעה אלא אלכ׳בת אלכ׳לי.
ואו ויא אהל צנעא אלמחכיין  /אליהוד אלסכון אלד׳מיין  /תארכין דורהם אלעאליין /
גאשזין  1אלכביר ואלגאהלי.
2
זאן זהב סלימאן שיכ׳הם  /חין סארו הם והם  /ירון מוזע הל יצלח להם  /באמר סידי
אלאמאם אלפאצ׳לי.
חית חוא אלאמר וזאל תלך אלשגאר  /ען דרעאן וען כ׳בת אלבקר  /וחד מהגם עמירה
ואלקפאר  /חית׳ אלאחנאש ווחשן מהולי .3
טית טוו* אלשור אשארו פי אלסכון  /וסט מוזע אהרון מא יכון  /ועאדהם יא מחבי
ישתכון  /ושי בגבלה בקא מתדלדלי .5
יוד ירידון  6תעז פי קצדהם  /יעמרו אלדור  7יכ׳לו עולהם  /ואן שא אללה יוואלף^׳
חאלהם  /יעיידו עיד תשרי אלמקבלי.
באף כולין בקא פי משג׳לה  /יא הואנה פמא ד׳א אלנאזלה  /אלבהאכן באלאחזאן כ׳אגלה /
לא בגאהל ולא באלעאקלי.
10
9
לאם לאטף יא מהימל כ׳אלקי — מא כתב לי בשאנה ילתקי  /קולהו אלחק ומלכה
סאבקי!!  /סכן מוזע אנא מא  12טאב לי.
מים מות אלסמום פיה ואלצ׳מא  /ואן בה אביאר מאהא כאלדמא  /כיף יכון סוכננא מן
ג׳יר מא  /ביר באדלא ומן עאטש  1 3דלי /
נון נסינא אלצלאה אלואגבה  /ואלנפום וסט אלאבדאן 14ד׳איבה  /אמר דולה עלינא
ג׳אלבה  /כת׳ר עלינא במדד ,טאילי.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ג״א:
נ״א:
נ״א:
נ״א:
נ״א:
נ״א:
נ״א:
נ״א:
נ״א:
נ״א:
נ״א:
ג״א:
נ״א:
נ״א:

נאשיין.
נאם מנא וסארו.
אלאחראש וחנשאן מהילי.
טוא.
מתדללי.
ירידו.
אכת׳רו דור.
בין מא אללה ילאטף.
לאם לטף אלמהימל.
אלתקי.
סרמדי.
אראה לא.
יעטש.
אלאגסאד.

]שנה[

יהודה

רצ הבי
באלכ׳בות  /לים ירוא ולא ירג׳ב

סין סעד מן ופא עמיה ימות  /ולא ישתת עיאלה
לקות  /לאלגסד אכלי .1в
עאן עיני בלילי באכייה  /עלא אהל צנעא דמועי דארייה  /בעד כאם אלשדאב
ואלאג׳דייה  /רב מהלא בקא מתזלזלי.
18
פא פגר  17מן ראיה יגוד  /יבבה אלמשתאי חבר אליהוד  /ירגע אלאמר אלא אללה
אלודוד  /הל יאתיך לטפן חאצלי.
צאד צארת אלאחזאן חאצלה  /וסט צנעא חדוד אלסאילה  /רדאע וצעדה וסכן
אלדאכ׳לה  /ואב וגבלה ושרעב מאילי.
קוף קורא אלמכ׳אלף צ׳איקי  /מן אלשעב ואלעדין ואלמשרקי  /וחד עדן ואלמכ׳א
אלוארקי  2 1 /וחד חביש ואלדעאדע מכ׳תלי .22
ריש רצ׳א כ׳אלקי יגלי אלהמום  /אנציר אלאמר עם אלכל עמום  /קד כ׳מד כ׳אטרי
אצל אלג׳מום  /עלום שי חק ושיון באטלי.
שין שוקי אלא אלקדס אלרחיב  /אד׳כר אללה חאצ׳ר מא יג׳יב  /יא אבן אדם פרבך
מא יכ׳יב  /ואן דעיתה פהו לך חאצלי.
תיו תמאם אלנצ׳אם אלמבתדי  /אחמד אללה אלאהי מיידי  /קולה אלחק ומלכה סרמדי /
תמת אביאת נצ׳אם אלקאילי.
אב

ש מ ע ו ן י ק ו ל יא מ ר ס ל י
]תרגום[

אבי שמעון  1יאמר :שליחי ,עורה ואל תסיח דעתך! הלל את האלהים היושב במרומים!
טובה ופרנסה יבואוך .רב השפע ,מלא תקותי.
2
בצנעא אירע מעשה תמוה בתקופת שלטונו של אלמהדי זה מקרוב  .אללי לך ]היהודי[
הזר ]שנגזר עליך[ לעזוב נכסיך ומבחר בתיך.
בשנת תשעים  3באתנו הידיעה ,גזירת צפי אלדין  4נפלה עלינו כרעם־מות .אמר :לכו
לכ׳בת אלבקר וכ׳בת רדעאן הסמוכים לחוף.
15
16
17
18
19
20
21
22

נ״א :בעולה.
נ״א :ג׳אלב לאלאגסאד אפלי.
ג״א :פגא אלקול.
נ״א :וגנבהו.
נ״א! אבצ׳ר.
ואסכאן דאכ׳לה.
ג״א :אלג׳ארקי.
נ״א :ואלרעארע מבתלי.

1
2
3

אחד מכינויו של ר׳ שלם שבזי ,על שם בגו שמעון.
עיין מבוא ,עמי שמ.
אתתק״צ לשטרות .אין להניח שרק בשנת אתתק״צ הגיעה השמועה על הגזירה כיון שלהלן מדבר
הפייטן על ״חג תשרי המתקרב״ .קרוב לודאי שמשקל השיר הוא שדחק את הפייטן לנקוב שנה זו
דווקא.
כינויו של אלמהדי ,בפי שבזי)ר׳ ספונות ,ב ,עמי רצד(.

4

נשנו!

גלות מוז ע
יהודי צנעא נטו לד׳מאר לאחר שמכרו את המגרשים והבתים .שרויים הם במבוכה כיון
שעדיין לא נפלה ההכרעה לגביהם ולגבי תושבי דרום תימן.
היינו לחרפה ולכלימה .בהתקרב מועד הגלות שכנה עלינו דאגה .הכרוזות דוחקים בנו
למהר לצאת יחד לכ׳בת השומם.
אללי לאנשי צנעא יהודי החסות השקטים ,שהיו לשיחה בפי הבריות ,הניחו בתיהם
הנישאים ונדדו גדולים וקטנים.
סלימאן נשיאם יצא בחברת אנשים משלנו ומשלחם — בפקודת אדוננו האמאם הנכבד —
לראות אם מוזע תכשר לשמש מושב לגולים.
הגזירה הקיפה את הכל וחדלה המריבה סביב רדעאן וכ׳בת אלבקר עד גבול מהג׳ם
עומירה והמדבר ,מעון נחשים וחיות טרף נוראות.
נועצו וגמרו לגלות ללב מוזע ,הקל שבהם .אך ריעי ,עדיין הם קובלים ]על הגזירה[.
יש מהם שנותרו בג׳בלה נקלים ושפלים.
מגמת פני ]הגולים[ לתעז .הרבו להקים מעונות למשכן עולליהם .אולי יראה אלהים
בסבלם ויושיעם .ובינתים יחוגו חג תשרי המתקרב.
הכל היו שרויים בדאגה .אוי למיון! מה הפגע שבא עלינו? תחת פאר אבל לנבערים
ולחכמים.
הושע בוראי ,רב החסד! מה שנגזר עלי יקום ויהי! דברך אמת ומלכותך מלכות עולם.
אך המגורים במוזע לא יערבו לי.
ארץ צמאון היא ומקום סופות לוהטות .גם אם יימצאו בורות מים מימיהם כדם .כיצד
גדור שם בלי מים ? מימי בורות בדליים ומי שיצמא ידלה.
שכחנו את חובת התפילה .הנפשות נמקות בתוך הגויות] .הגזירה היא[ גזירת מדינה
שגברה עלינו .הרבתה ]גזירות[ תקופה ארוכה.
אשרי מי שמלאו ימיו והוא עומד למות :לא יראה בפיזור בניו בכ׳בות .לא יצטרך לרוות
צמאונו ולא ישתוקק למזון .נוצחו הגויות ודעך אורן.
בכה תבכה עיני בלילה .על אנשי צנעא דמעותי זורמות .הנכבד בביתו היה נקלה לאחר
שהיה מעודן במשתאות ובסעודות.
הדברים פורצים מן הלב ושופעים ,מעוררים את אלמשתאי חכם־היהודים לפנות בענין
הגזירה לאל הנאהב ,אולי ישפיע חסדיו עליו.
שכנה התוגה בלב צנעא בתחומי אלסאילה  ,5ברדאע ובצעדה; חדרה לבתים ונטתה לאב,
ג׳בלה ושרעב.
כפרי אלמכ׳אלף במצוקה! למן אלשעיב ,אלעדין ואלמשרק ,עד תחום עדן ואלמכיא
המוריקה ועד חביש ואלדעאדע הנתונות במבחן.
רצון הבורא יגרש את הדאגות ]מן הלב[ .הנה הגזירה הקיפה את הכל .הצער טמטם את
לבבי ואינני מבחין בין אמת לשקר.
5

הרובע היהודי בצנעא לפני גלות מוזע.

] שנז [

יהודה

רצ הבי

תשוקתי לירושלים הרחבה .אזכרה את האל הקיים שאינו נעדר .בן אדם ,נצח ישראל
לא יכזב .קרוב הוא לכל קוראיו.
תמו דברי שירי .השבח לאלהי רבוני ,שדבריו אמת ומלכותו נצח .שלמו בתי השיר.
ד.

אבן א ל א ס ב א ט ס ע י ד

אבן אלאסבאט סעיד  1יקול יא רחימא  /יא אלאהי וכ׳אלקי יא עצ׳ימא  /אשכי אליום עליך
בקלבן אלימא  /ואלד׳י תנצף אלמסכין ואליתימא.
צרת פי ד׳א אלזמאן חאיר וכ׳איף  /לם אזול אלהמום ופי אלקלב ראגף  /אעניך אליום
יא כ׳פי אללטאיף  /פרג אליום לי גמיע אלהמומא.
ואד׳נובי כת׳יר קוי לם תחצא  /פאסאלך לא תכון עלייא תקצא  /אסתגיר בך מן אלנייאר
יום תלצא  /צרת ממנוע מן גמיע אלנפאים  /וטול עמרי מא זאל פי אלכלאים  /ואכ׳ר
אלכ׳אתמא כ׳ראב אלכנאיס  /יא מן אלאמר לך וחכמך עציימא.
מא כפא יא אלאה האד׳א אלגוארי  /ג׳יר קאלו אזול מן וצט וכרי  /ואתעד׳ב פי אלכ׳לא
ואלקפארי  /ואדוור בגהאלי ואלחרימא.
אפתלג כ׳אטרי ועצ׳מי תזעזע  /חין קאל אלאמאם אסיר כ׳בת מהע  /יא עוינאה חין
מן ביתי אגזע  /כיף תבכי מעא  2טיור אלחמאמא.
קלת יא רחמתאה למן קל בכ׳תה  /ואלזמוה באלכ׳רוג מן וצט ביתה  /כיף תכון חאלתה
או כיף חיאתה  /יג׳תשיה אלצ׳גר ויבקא כאלאעמא.
ת׳ם יחתאר אין יבית הו ועולה  /בעד מא כאן עזיז פי ביתה ומא שי יעאדל מאלה  /אלא
מן אלחול חולה  /אלמגיב חין דעאה יונס מן אלמא.
קאלו אן אלמיאה מאלח והי חאר  /ואלהוא פי דך  3אלתהאים כמא אלנאר  /גאר רבי מן
אלעד׳אב ואלתעד׳אב  /טול עומרי לם אד׳וק אלמנאמא.
יא אללה אליום אג׳יר עלינא בג׳ארה  /ג׳ר עלינא מן אלוחוש ואלנמארה  /ואכפני צ׳ר
אלסמום ואלחרארה  /לא אמות ג׳בן חין אעטש ואצ׳מא.
פאן קלבי יד׳וב כמא אלשמע אד׳י ד׳אב  /חין אנצ׳ר עיאלנא פי תעד׳אב  /אלרגאל
ואלנסא ואלאכ׳וה ואלאצחאב  /יכאד תבכי מעא אלחגאר אלצמימא.
נשכי אליום עליך יא דיו אלגלאלה  /תרחם אטפאל מא להם קט חילה  /ואלשיוך
ואלחרים וכמן כ׳בילה  /ואלמסאכין וכמן אערג ואעמא.
יז 1אללה אליום אנת חאצ׳ר מעא אליהוד  /אנת מדעי פי אלשראיר ומקצוד  /הב בקלב
אל^מאם לנא אלכ׳יר ואלגוד  /ויקרר אמאן ואנתצ׳אמא.
יא רסולי פהאת דואתי ואלאקלאם  /ואקתטב לאלעזום אלא צעדת אלשאם  /קל להם
 vמעך מן אלמהדי אללזאם  /ביעו אמואלכם והייא אלעזומא.
1
2
3

ג״א :סעיד — ליתא.
צ״ל :מעי.
צ״ל :דאך.

]שנח[

גלות מוז ע
וא בסאקין יכון מסאך יום ת׳אני  /יא אהל חידאן מן אגלכם גית עאני  /ואעלם אצחאבנא
בכל אלמעאני  /עאד נטיע אלאמאם ואללה כרימא.
אללה אללה פי רפיקך וזאדך  /ואמץ׳ לחמאן יא בחירה רקאדך  /ואלבלאד כ׳וף לא ישלו
רשאדך  /קל להם אלהוא חצ׳ר אלג׳דימא.
ואמץ ,כ׳יואן אלא קד אלזאד קאצר  /עאד יג׳דוך עלא צליט אלמעאצר  /ירגע אלרוח
חין תצל אלמהאצר  /ענד אלאצחאב ואלשכיוץ אלכראמא.
קל לנאחום ואלחמאמי במנקוד  /ואמץ׳ אלי קרית אלשטוט ענד דאוד  /קל ליחיא ולד
גמיל אבן מסעוד  /יגמע אלנאס ויערפו באלכלאמא.
ואחמל אלכ׳ט אלא עד׳ר קם תהייא  /לאן עאקל עד׳ר סעיד אבן יחיא  /יעתרף באלכלאם
מא הוא ג׳בייא  /לא יסאעד כלאם מן הו עדימא.
ואן יקול לך אלין ד׳א אנת כ׳אטר  /קל מראדי אלא שרפת אלמואטר  /וצ׳לימה ולמצלא
נטייר  /קד חסבנא אליהוד כם הם נסימא.
ואלצ׳פיר ואלד׳נוב אליהם תשווק  /ואמץ׳ לא צבארה וכוחלאן תסווק  /ואלזם אלסאכנין
בחקל אלמטווק  /ואחד׳ר אלחיד לא תסיר פי אלצ׳לאמא.
ואן יכון יא רסול ועאד פיך טאקה  /ומעך עיש מא יסד אלאפאקה  /סיר בכ׳ט אלאמאם
אלא בית עד׳אקה  /קל להם סריע אלאהתמאמא.
ד׳אך חד אליהוד וארגע אלא עוד  /וטריקו מדע חית׳ מגמע אלנוד  /ארוע אלברד לא
תבית פי אלסוד  /חין ירוך עאד ציבהם אלג׳מאמא.
ואחמל אלכ׳ט נחו קרית אלאקהום  /קל מעאנא עלא אליהוד כ׳ט מפהום  /רדו ארואעכם
אלא חיי קיום  /רב אלארבאב הו אלסמיע אלעלימא.
קל למן כאן פי כ׳מר יכונו אדיבין  /ואהל ג׳ורבאן ילחקו ואהל ד׳יבין  /ואבן נאחום
ואהל חמדה מג׳יבין  /אללה אללה פי אלצלאה ואלציאמא.
קל להם אלאמאם וצ׳ע אלעלאמה  /ילזמו אליהוד בסירת תהאמה  /מא לחד עד׳ר לו
טלע ענד כאמה  /לא יצל מנקצ׳ת חיאץ׳ אלמסמא.
פאהל עמראן ואבני זיד אטאעו  /ואסתעאנו ברבהם ת׳ם באעו  /בעצ׳הם אשכלין ואלבעץ׳
צ׳אעו  /נאלהם אלעד׳אב בעד אלנעאמא.
4
יא יהוד טאקבאת ומן כאן מאיל  /ואלד׳י חאל פי בלאד אלקבאיל  /אסתטיעו ולא
תכונו כ׳באיל  /לו יכון ואלאמאם  5קדו מסתצ׳ימא.
יא יהוד כוכבאן הי ואלטוילה  /ואלד׳י חל פי אלבלאד אלמחילה •/אן בקי לכם קט
חילה  /ואלד׳י פי אלימן ומג׳רב ושאמא.
עאד גמלת קרא חצ׳ור ואמץ ,צ׳וראן  /אלזם אלסאכנין ומן כאן גיראן  /ואמץ׳ מעבר
לנא צדיק וצט גהראן  /פי קדים אלזמאן כאן לי נדימא.
ואלבלאד אלד׳י מנא ג׳בייה  /לא ילומו פלא עלינא כ׳טייה  /אנהם מננא באכ׳לאץ
ונייה  /נקתסם מא גרא סוא באלאקתסאמא.
4

צ״ל :חל?

5

במקור :לא יכון ואלחמאם.

]שגט[

יהודה רצהב י
ת׳ם תטוף אלרחיב וקרוא ועאשר  /ואלצראב ואלצפאל הם אלאצל פי אלסר  /אסתעין
באלאלאה ותנעם תטייר  /כ׳ף פי סירתך ושד אלחזאמא•
ואחד׳רך מן דכ׳ול צנעא אלמדינה  /חית׳ צארת בהאד׳א אלאוקאת הזינה  /כ׳רבו דורהא
אלמלאח אלצ׳נינה  /ואלמנאצ׳ר וכ׳רשהא ואלרכ׳אמא.
פאלאמאם זלג אהל צנעא  /ואגלא כמן אהל אלנעים ובמן מגילא  /לאן אמר אלאמאם
מן אללה תעלא  /כ׳וף מן אלסיף מא עליהם מלאמא.
גאר רבי מן אלהגאים ואלאג׳יאל  /אמתלא אלטרק עגאיז ואטפאל  /תים האנו חי אלחואיא
ואלאספאל  /אח מן כשף סתר מן הו חשימא.
מן ראאהם בכא עליהם בחרקה  /חין יראהם פי אלהואן ואלמשקה  /ובקו פי ציגר וד׳לה
ורקה  /לם יד׳וק אלטעאם ויבקא קצימא.
קלת יא רחמתאה למן הו יהודי  /מודל מא אלשאה מעא אלד׳יאב ואלאסודי  /פך יא
אללה לנא אלחבום ואלקיודי  /ואהדנא אלכל אלא צראט מסתקימא.
קלת יא מהדיאה עלינא בראפה  /עאד נסיר כ׳בת מא נגד פיה חרפה  /ד׳א עלינא בד׳נב
או אלא ד׳א אפה  /או בד׳נבן ג׳דיר או אלא קדימא.
כ׳וף מן אללה אלאה כל אלכ׳לאיק  /הו ד׳י אלגבורייה וקאדר וטאיק  /בין תדוור לנא
אלכלף ואלמצ׳איק  /ותרום אלעד׳אב לנא ואלחמאמא.
אנת קאדר תביחנא פרד סאעה  /לא כן אחנא מעך קיאם אלודאעה  /לאזמין מא תקול
כראמה וטאעה  /נחתכם לך בג׳אית אלאחתכאמא.
נסאל אללה אד׳י לאלאסראר עאלם  /לא יקדר עליך מן כאן צ׳אלם  /ואלצלאה ואלסלאם
עליו מנה דאים  /מא חדא אלבום ומא יצב אלרהימא.
צאר צית אליהוד אלא כל בנדר  /ואלכ׳בר קד בלג  ,אלא אלרום אלאכבר  /הל שערי
בד׳נב או ד׳א מקדר  /לם נגד מן בהאד׳ה אלאסראר עלימא.
8
אחמדו אללה עלא מא ירידא  /ואעזמו פי אלכלאם מא עאד יפידא  /דרבו אלשיוך
ואלאטפאל רוידא  /לא תנכו לאמהם ואלעצ׳אמא.
עאד מעאכם כליב ואמסו במוזע  /צ׳אקת אלארץ ,ואמתלא כל מוצ׳ע  /אצברו פאן ג׳ארת
אללה אסרע  /אלצ׳מין אלחפיץ׳ אד׳י לא ינאמא.
אכ׳רגו כ׳בת מוזע וטופו  /ואלמכאן הו צחיח קוי לא תכ׳אפו  /ואלמסאפה קריב ואנתם
תשופו  /ד׳אך אסעד מכאן ואסעד קדומא.
סלמו אלגמיע עלא אלסייד אחסן  /יחגי אללה עליה ויחמי ויצ׳מן  /ואנתדו בה קלו לנא
מנך מסהן  /מא תפצ׳לת קות יומן טעאמא.
יא רסולי פעאד עדן לנא פיהא אצחאב  /קל לט1בי יכון רגל וגה אלאצחאב  /אבן
אלאצבאט יריד צ׳יפה ורחאב  /ואד׳כר אלעהד רבנא לך ידימא.
קד סמענא אלאמאם פי כל מא קאל  /כלנא מפלסין ולא שי מן אלמאל  /פי רצ׳א אללה
נסיר ועאד נכ׳לי אלבאל  /ונטיעה ונגתהד פי אלעלומא.
6

נ״א :דרגו.

גשם[

גלות מוז ע
קד כלפנא בכ׳בת מוזע ולו שק  /קותבא קות אלמד ונשרב ולו עק  /מא אחסן אלצבר
ואללה ארחם ואשפק  /ישפי אלאמיאץ  ,ואלאמואת יקימא.
אללה אליום ירד בליין אלא אצלה  /אלעבאד בלין בפעלה  /ואבן אלאצבאט קד תם
קולה  /ואכ׳תם אלקול בד׳כר מוסא נבינא.
אנתצ׳ם אלקציד בקלבן שגייא  /ואכ׳תם אלקול בד׳כר מוסא אלגבייא  /אלסלאם עליה
אלכלים אלנגייא  /ואלתחייאת עליה ואלפין סלאמא.
חדרת ד׳א אלביות תסעה וכ׳מסין  /יחגי אללה עלא אלאמאם פצ׳ל יאסין  /ומן טלע
לאלקראן אלא גבל סין  /של יא טיר  /ובלג׳י יא נסימא.

אבן

אלאסבאט סעיד
]תרגום[

אבן אלאסבאט סעיד יאמר :הרחמן ,אלהי ובודאי ,האל הגדול! אשטח לפניך תלונתי היום
בלב דואב ,אתה המוציא לאור דין עני ויתום.
הייתי בזמן הזה נבוך וירא .הדאגות לא תמו והלב רוטט .עיני ולבי אליך היום ,אלהי
החסד ,הנעלם מעין ,חלצני היום מכל דאגותי.
עונותי רבו מלמנות .תפלתי ובקשתי! אל תדקדק עמי! אחסה בצל כנפיך מפני האש
היוקדת  . 1נשללו ממני כל הדברים המענגים ומשמחים .כל ימי בצרות וגזירות .האחרון
שבהן :חורבן בתי הכנסיות .אתה הגוזר ומצווה ומשפטך אדיר.
אלהים ,האין די לי בכל הרעות שאירעו עד שגזרו עלי לנדוד מקני ,להתענות במדבריות
ובציות ולשוטט עם הטף והנשים ?
פלצות אחזתני ועצמותי הזדעזעו עת שציוה עלי האמאם לצאת לכ׳בת־מוזע .האל לי
לעזרה ביום מביתי אצא .יבכו עמי היונים לשברי.
לבי לאדם שאין לו מזל ואשר אילצוהו לצאת מתוך ביתו .מה יהיה מצבו וכיצד יהיו
חייו ? הן ימאס בחיים וכעיור יגשש.
יתלבט היכן ילין הוא וילדיו לאחר שהיה נכבד בביתו ולא היה דבר שישוה להונו .עזרו
מעם אלהים שענה לתפילת יונה ממצולות ים.
אמרו שמימיה ]של מוזע[ מלוחים ואקלימה חם ואויר תהאים יוקד כאש .מחסי באלהים
מן הימורים והעינויים .כל ימי לא טעמתי שינה.
אלהים ,הושיענו מן החיות והנמרים! הגן עלינו מנזקי סופות המדבר הלוהטות ,למען
לא נמות דואבים בצמא.
לבי נמס כדונג בראותי את הילדים ,הגברים ,הנשים ,האחים והחברים ביסוריהם .גם אבן
תבכה לבכיינו.
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רמז לחומה הלוהט של מוזע.
ו שמא[

יהודה

רצ הבי

לפניך נשמיע תלונתנו ,המלך המכובד  ! 2רחם על טף ,שאין בהם ערמה ומזימה ן ועל
זקנים ,נשים ,סכלים ואומללים ,חגרים ועיורים.
אלהים אשר אליך זועק כל בשר בצר לו ,הופע היום לימין היהודים! תן בלב המלך
לעשות עמנו טוב וחסד ,ולהשליט בטחון וסדר.
שליחי ,הגש את הדיו והקולמוס ,והכון לצאת לצעדת אלשאם .אמור להם כי בידך פקודת
אלמהדי :״מכרו נכסיכם והכונו לצאת!״
מלונך ביום השני יהיה בסאקין .״תושבי חידאן ,למענכם באתי במכוון״ .הודע לחברינו
בכל הדרכים :״אנו נציית לאמאם ,ואלהיט לנו למחסה״.
אלהים יזמן לך ריע וצידה לדרכך .נטה ללחמאן ולון בבחירה ,בבואך לאלבלאד שמור
על כליך פן יקחום .אמור להם...
אם צידתך תפחת לך לכ׳יואן .שם יגישו לך סעודת צהרים רבוכה בשמן .בבואך אל
אלמהאצר ירוח לך בחברת ריעים ואישים נכבדים.
הודע במיוחד ]את דבר הגזירה[ לנחום ואלחמאמי .משם תעבור אל דויד לקרית אלשטוט.
אמור ליחיא בנו של גמיל אבן מסעוד ,כי יקהיל את הקהל למען ידעו את הדברים.
שנס מתניך ושא את הכתב אל ראש הקהל של עד׳ר ,סעיד אבן יחיא .הוא יעמוד על תוכן
הדברים .הן איננו עם הארץ ואיננו תומך בדברי נבער מדעת.
וכי ישאלך :לאן מגמת פניך ? ענה :פני אל שרפת אלמואטר .צ׳לימה ומצלא מחוז חפצי.
פקדנו כבר מספר נפשות היהודים.
סע ולך אל צ׳פיר ,ד׳נוב ,צבארה וכוחלאן .פקוד תושבי חקל המוקף ]הרים[ .הישמר מן
ההרים התלולים ואל תלך בחשיבה.
אם יש בך עוד כוח ואם נותרה עמך צידה די מחסורך ,שא את כתב האמאם אל בית
עד׳אקה ואמור להם :שימו לבכם וחושו!
שם תחום יישובי היהודים .משם תחזור אל עוד .דרכך תהיה מדע ,מקום פרוץ לרוחות.
היזהר מן הצינה ואל תלון באלסוד .כשיראוך ממשכנם ]בראש ההרים[ הגובל עם העננים.
שא את הכתב לקרית אלאקהום .אמור לתושבים נ בידי צו ברור נגד היהודים .השיבו
לבכם אל החי והקיים ,רבון העולמים היודע הכל ומאזין לכל.
אמור לאנשי כ׳מר שיתנהגו כשורה ויבואו אחרי אנשי גורבאן ,אנשי ד׳יבין וחמדה ובן
נחום נעדרים .זרזם להקפיד על התפילה והצום.
אמור להם :האמאם גזר וחתם בחותמו :״חייבים היהודים לצאת אל תהאמה״ .לא ימלט
איש גם אם יעלה לכימה .ועליו להגיע)?( למנקצ׳ת חיאץ׳.
תושבי עמראן ובני זיד נכנעו לפקודה .שמו עזרם באלהיהם ואח״כ מכרו ]נכסיהם[ חלק
במחיר פעוט וחלק בחנם ,באו אליהם יסורים לאחר ימי הטובה.
אתם יהודי טאקבאת והנוטים אליכם ,יחד עם אלה השוכנים בחבל שבטי ערב ,השלימו
עם הגזירה ואל תהיו שוטים ,אפילו האמאם הוא העושק והמקפח.
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מוסב לאמאם ,בעל הגזירה.

]שסב[

גלות מוז ע
אתם יהודי כוכבאן ואלטוילה יחד עם אלה השוכנים סביבכם)?( ,ועמם אלה הדרים בדרום
תימן מערבה וצפונה .הנותרה לכם עצה ותחבולה ?
נותרו עוד כל כפרי חצ׳ור .צא לצ׳וראן והטל ]את הגזירה[ על תושביה ועל היהודים
הסמוכים לה .עבור למעבר .בג׳הראן תמצא ידיד שלפנים היה רעי למשתה.
אשר למקומות ,שאינם ידועים לנו׳ אל יגנו אותנו תושביהן ,כי לא בנו האשם .אחינו
הם בלב ונפש .נחלק מה שאירע לנו חלק כחלק.
אח״כ סוב את אלרחיב ,קרוא ,עאשר ,אלצראב ואלצפאל ,שהם הישובים העיקריים בחבל
אלסר .היעזר באלהים ותגיע לתנעם .זרז הליכתך ושנס מתניך.
הישמר פן תיכנס לעיר צנעא ,האבילה בזמנים אלה על שהחריבו בתיה היפים והיקרים,
עליותיה הממירות ושמשות השיש שלה המבהיקות.
האמאם שילח את אנשי צנעא והגלה יהודים רבים ענוגים ומכובדים .כיון שראו בפקודת
האמאם גזירה מאת האל יתעלה ]הסכימו לצאת לגלות[ מחשש שיהיו נידונין ליהרג בחרב.
לפיכך אין לגנותם.
יושיע אלהים את הגולים מידי מתנפלים בדרכים ומשטפי נחלים .נתמלאו הדרכים זקנים
וטף .הושפלו ודרו בחצירות ובמרתפים  .3אללי לצנועים שהיו לחרפה לעין כל.
מי שראה אותם בשפלותם ובסבלם יבכה מרה .לא יבוא מזון לפיו וידל גופו לכשיראם
מואסים בחייהם ,נקלים ונפחדים.
אמרתי בלבי :ראוי לרחמים מי שהוא יהודי .דומה הוא לכבשה בין זאבים ואריות .התר
אלהים כבלי מאסרנו והנחה את כולנו באורח מישרים.
אמרתי  1מלכנו מהדי ,רחם עלינו! הן במדבר לא נמצא אומנות ומלאכה .האם גזירה
זאת עונש היא על חטאינו או מכה מידי שמים ? כלום היא גמול על חטא כבד או על עון ישן ?
ללא את האלהים ,אלהי כל בשר! האל הגבור אשר לו הכוח והיכולת .למה תבקש לגלגל
עלינו צרות ומצוקות ,ולהביא עלינו יסורים ולהט המדבר .בכוחך להפקיר את דמנו כרגע.
אולם אנו בידך בבחינת פקדון .מקיימים פקודותיו בכבוד ובצייתנות .סרים למשמעתך
ולמרותך בכל לבב.
נתפלל לאלהים היודע נסתרות שלא ינשא עליך ]מלך[ עושק .תפילת האל ושלומו עליך
תדיר .אל יפגעו בך הינשוף * ועופות השמים.
שמועת הגזירה על היהודים הגיעה לכל עיר ולקושטנדינא רבתי .האם בעונותינו באה
הרעה עלינו או שהיא גזירת־שמים ? אין אתנו יודע סוד הדבר.
הודו לאלהים על חפצו ורצונו ,קומו סעו כי אין תועלת בתחנונים ובדיבורים .דדו את
הזקנים והטף .אל תחרידו עצמות הישישים ואל תגרמו צער לאמהות.
רק כליב נותרה לפניכם ובמוזע תלונו .צר המקום לגולים ונתמלא המון אדם .האריכו
רוחכם כי ישועת ה  ,קרובה .הנה שומר ישראל לא ינום.
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החצירות והמרתפים בתימן משמשים מחסנים ומגורים לבעלי־חיים ,אך לא לדירת אדם .גגי אדם
 4הינשוף ,לפי אמונת ההמון ,מבשר אותות רעה.
דרים כרגיל בדיוטות העליונות של הבית.

] שסג [

יהודה

רצ הבי

צאו לכ׳בת מוזע ושוטטו בו .אוירו בריא ביותר ,אל תיראו! קרוב המקום ואתם תיוכחו.
זהו המקום המאושר וברוך בואכם אליו .5
שאלו כולכם לשלום סייד אחסן ,ינצרהו האל וישמרהו! אמרו לו :אסירי תודה אגו לך
על מזון יום יום שהענקת לנו.
שליחי ,נותרה עוד עדן ובה ריעים לנו .אמור לטובי שישתדל להיות איש לעיני החברים.
אבן אלאצבאט מבקש שיקבלו פניו ויארחוהון מזכיר הוא לטובי ברית־אחים שביניהם
ומאחל לו אורך ימים.
צייתנו לאמאם בכל אשר אמר .כולנו נקיים מנכסינו ואין בידינו פרוטה .נלך ברצון
שמים ונשמור על יישוב דעתנו .נקיים מצוותיו ונשקוד על התורה.
נקבל עלינו כ׳בת מוזע גם אם היא קשה .נאכל לחם מרורים ונשתה מי מרה .טובה
הסבלנות ואלהים ירחם ויחמול .ירפא את החולים ויחיה את המתים.
היום יחזיר אלהים כל אחד למקור מוצאו] ,וישלם[ לעבדיו ]גמולם[ איש איש כמעשיו.
תמו דברי אבן אלאצבאט .אחתום שירי בזכרון משה נביאנו.
חרזתי שירי בלב נדכה .אסיים דברי בזכר הנביא משה המושיע .אלפי שלומות עליו
ברכות לראשו.
כתבתי חמישים ותשעה  6בתי שיר .יגונן אלהים על האמאם בזכות ״יאמין״  7ובזכות׳
מי שעלה להר סיני לקבל את התורה .עוף השמים ורוח היום ,שאו שלומותי ושירי אליו .8

ה .א ב ן

אלאסבאט אנא

אבדע

אבן אלאסבאט אנא אבדע ברבי  /כ׳אלקי ללאנאם מפרג לכרבי  /אן אנא לא הנית עישי
ושרבי  /אסאלך יא אלאה תג׳פר לד׳נבי.
,
בעד ד׳לחין יקול יא לסאני פהאת  /אחתפץ פי אלכלאם ואנצ׳ם אלקאפיאת  /אן עאד
אליהוד פי כל אלגהאת  /מת׳ל אלג׳נם בין אלד׳יאבי.
יא אלאה אלסמא ויא עאלי אלשאן  /מפצח אלאעגמא ומנטק בלסאן  /לן עבדך בקא
משגן ותעבאן  /יא כרים יא רחים תנצ׳ר עד׳אבי.
אלאמאם קד אמר בהדם אלכנאיס  /ואלזמו אליהוד בביע אלג׳ראיס  /יעזמו ללמסיר
מן גיר חראיס  /ואלחארס אללה מולא אלתואבי.
לא חול לא חול מא ד׳א אלקצ׳יה  /ד׳י גרת לליהוד מא הי דליה  /יא מרסלי של הדיה
אלשכיה  /לא ענד צנוי סלימאן חביבי.
ואבלג  ,סלאמי ובאדר וסלם  /מא ראית להד׳א כאמל מעלם  /שכ׳ץ מה הו קליל כאתב
וחאכם  /מן ראח יסאל ירד אלגואבי.
s
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אין לראות בדברים סתירה למה שנאמר קודם הואיל וכוונת המשורר לנחם את הגולים ולדבר על לבם.
אין לפנינו אלא מ״ט בתים)לפי נ״א נ׳ בתים( .עיין מבוא.
מורת  36בקוראן ,המשמשת כסגולה וכקמיע.
נראה שהכוונה לאימאם.

]שסד[

גלות מיזע
יא גמיע אליהוד אלאמאם קד עגל  /קומו נסאפר ובאללה נתכל  /מן מעה שי נואל
ללמכאלף ישל  /כמן מסיכין יקול יא צאחבי.
יא רגאל אמרכם וסוו מתארם  /חמלו עארכם ושלו מפארס  /אן אלמות חאציר לקאים
וגאלם  /מן וכן באלחיאה אנהו יתעבי.
אמא אהל סיאן קד הם עאזמין  /ואהל ביר אלעזב פי אלביות גאלסין  /גמיע אהל צנעא
כלהם עאזמין  /מא כ׳רג מנהם גיר אלמסייבי.
יא הל שערי וכיף אהל צנעא  /דאהגין פי אלבלאד בהמה וסרעא  /אמא אהל תנעם
סארו גמיעא  /חאמלין אלעיאל פוק אלגנובי.
שדו באלאטפאל אלא וסט רימה  /נאם ישל אלעיאל ונאם אלכרימה  /מנהן מן תסיר
ומנהן עקימה  /כם יכון אלחסאב וכם ד׳א אלעד׳אבי.
רחבי יא ד׳מאר אליש קד וצלנא  /קד תרכנא אלביות ואיצ׳א עמלנא  /אחמד בן אלחסן
ד׳י קד אמרנא  /לא רחם ללכביר וד׳י פי אלמזאבי.
יא ירים וסעי סמאסר ללאגראב  /פרק לילה נבאת ונמסי באלאבואב  /כלנא עאזמין
אלטפל ואלשאב  /רית יא מן דפן בין אלתראבי.
יא שבאב אעזמו קד אחנא סיארה  /ואלמסא פי אלנקיל ואלא סמארה  /ואלקליב ישתעל
מודל אלחרארה  /מן מעה שי נואל עצב באלג׳רארה  /יחפצ׳ה ללטריק בוסט אלגלאבי.
יא ד׳א אלגמאעה קומו נסאפר  /נגזע אלואטייה תחת אלמכ׳אדר  /ואלסחול נגזעה
קבל אלהואגר  /לא סלאח נחמלה ולא שי רכאבי.
אין מחל אלקראר קאלו תהאמה  /ואלזמונא נסיר וקולנא כראמה  /אן הד׳י אלמחאצר
עלינא צ׳לאמה  /וסט מוזע נחל ולו הי כ׳ראבי.
יא עוץ׳ אעלמך קד זכר האגסי  /חין ד׳כרת אלימן כמא הי בחסי  /פאן זייה מליח לחסן
אללבוסי  /יא נדים אנתבה כמא הו טלאבי.
קאל יא אב רחבי באלואצלינא  /אהל קרית רמב קד אעלמונא  /אנהם ואצלין אליך
ראגבינא  /לא מעאהם חמול ולא שי רכאבי.
יא גבלה אמרש בשרי באליהוד  /נאזלין לא תעז חאפט׳ין ללעהוד  /אלאולינא אלאבא
ואלגדוד  /מות׳קין דינהם דין מוסא אלנבי.
יא יהוד אלבלאד קרוא ומסור  /טאלעין אלנקיל אלא אלנגד אלאחמר  /מנהם נאס פקיר
ואכסר ואעור  /ומנהם מן יקול יא תעז אקרבי.
בעד צנעא נסיר ארץ׳ אלתהאים  /לא ביות ללסכון ולא שי קואים  /מא מעאנא בסאט
גיר אלדעאים  /כיף תכון אלצלאה ודרס אלכתאבי.
יא יזאל אסאלך כיף חאלך אליום  /כיף אלכנאיס בקת בעד מא גו אלקום  /גובת וקאלת
מא עאד בי אלחום  /בעד עזם אליהוד מא ד׳אקני נום  /קד אהגרוני ומא זאד דרו בי.
ואלדור תבכי הי ואלמנאט׳ר  /ואחמאם צנעא תקול לדואיר  /מא עאד מעאנא אלא
אלחראיר  /מא מנהם רגע אחדן יכ׳תבי.
]שסה!

יהודה

רצ הבי

כלנא אליום מתיל מא אלארמלה  /די תדור פי אלביות תלקט אלנאטלה  /קד כאנת צנעא
סאתדה כאמלה  /ללשרע ואלחכם מא אחדן יג׳לבי.
הד׳א מקדר מן רב אלסמא  /אלכרים אלעזיז ינזע אלט׳אלמא  /אחמד בן אלחסן נסל
אלקאסמא  /ואידים דולתה ללעדו יחרבי.
לא תכ׳אפו ולא עליכם התאמה  /אחפט׳ו דינכם תרו אלסלאמה  /דין מוסא אלנבי כמא
לה ג׳ראמה  /תסכנו קדסכם ואלמסיח מחתבי.
יא עוילאה למה בקינא שתאמה  /פי גמיע אלבלד לעאלם ועמה  /יא אלאה אלסמא
תבאדר ברחמה  /כלנא בין ידיך מת׳ל אלטאלבי.
יא מהדי אחמד זלגנא פגאיע  /קד ביענא אלאמואל וחתי אלבצ׳איע  /זאד תרכנא אלביות
נדור פי אלשוארע  /מתיל מא אלטאלבי פי כל באבי•
אליהוד כ׳איפין פי בלאד אלאמאם  /חין אנתבא אחמד אדעי ואקתסם  /ישתהי אלדין
יכון דין אלאסלאם  /אלגמיע כלהם אלמדה ואלצבי.
אסמעו יא גמיע אלאצחאב ואלאכ׳ואן  /לית יא לית מן לא כילק פי ד׳א אלאזמאן  /אלנהאר
פי עד׳אב ואלליל סהראן  /כם יכון אלג׳צ׳ב וכם ד׳א אלעד׳אבי.
יא אבן מנצור וכם יג׳אב אלמסאפר  /אלעיאל פי הריב ואנתה מהאגר  /כם יכון אלמטאל
וכם דא יצאבר  /ואנת חאד׳ק ומא תלהם צואבי.
אליהוד אלגמיע יבלג׳וך אלסלאם  /ישתהו מן קדאך תחקיק אלכלאם  /כיף חאל אליהוד
כיף כאן אלאלזאם  /לא גמיע אלבלאד לא צעדה ולא אלשאם  /יא צנו באדר ורד אלגואבי.
איש קאל אלאמאם ומא פי מראדה  /ליש חרג עלינא גלום פי בלאדה  /קד קאמו אמה
קבלה ובעדה  /אליהוד פי אלאמאן מן זמאן אלנבי.
יא אכ׳י סלימאן באדר וגווב  /כיף חאל אליהוד מן ד׳א אלמצאיב  /קד כ׳לו אלדור
וראהם כ׳ראיב  /סכנו פי אלקפאר בד׳אך אלשעובי.
אמא אלחסיני יחפט׳ה אלכרים  /יחוטה ביאסין ואלקראז אלעט׳ים  /ויעלי רכאבה אלמלך
אלמדים  /אלאה אלכ׳לאיק ומנשי אלסחאבי.
יחפט׳ה אלכרים ואידימה לנא  /אלד׳י מא סמע שור אעדאינא  /קד אקלמו לה עסכר
אסיאדנא  /יא רב גנדי גא אליך הארבי.
גלב עלינא מחארב מגאהד  /מא כ׳לא אלמעאלים ללרב נעבד  /פי כל יומן שרק נצלי
ונסגד  /ללאלאה אלעט׳ים עלינא חאגבי.
יחפט  ,עיאלה דיי ללכל עאלם  /אלא ת׳ם כאמל באלף עין יא לאם *  /וסידה מחמד שריף
דין אלאסלאם  /וקאסם ואחמד כתאב באלאקלאם  /ואלצג׳אר אלגמיע פי שפאעת אלנבי.
יא מהדי אחמד תרוד עלינא  /נפתהן באלטריק נחמל אולאדנא  /מא מעאנא חמול אין
פי ד׳א אלבלאד אין נרוח נכ׳תבי.
ואכ׳תם אלקול באלרב דיי נזל אלאיאת  /עלי יד מוסא אלנבי עשר כלמאת  /תגפר
לעבדך גמיע אלכ׳טאיאת  /מן גמיע אלד׳נוב ומן כל סייאת  /או עלינא ד׳נוב ט׳אהר וג׳אבי.
•

נוטריקון ״עיאל״ — בנים בערבית.

]שסו[

ג ל ו ת מ רז ע
אבן

אלאסבאט אנא אבדע
]תרגום[

יאמר אבן אלאסבאט :אפתח בשם האל ,יוצר האדם ,שיחלצני מיסורי .לא מצאתי טעם
בלחמי ובמימי .אתחנן לפניך אלהי שתסלח לעוני.
מעתה אומר! לשוני ,שא אמריך ואחרוז בתי השיר .היהודים נפוצים בכל פיאות כצאן
בין זאבים.
אלהי השמים המרומם והנעלה ,משיח אלמים ושם את הדיבר בפיהם ,למה הנחת עבדך
נוגה ונלאה .האל הנדיב והרחום ,ראה ביסורי!
1
האמאם ציוה להרוס את בתי־הכנסיות .כפו על היהודים למכור שתיליהם ולצאת לגולה
ללא שומרים .שומרם האל המקבל בתשובה .2
אין איל ואין כח! הפרשה שאירעה ליהודים אינה קלה .שליחי ,שא תלונה זו אל רעי
ואהובי סלימאן . 3
פרוש עליו שלומי .לא ראיתי ת״ח מושלם כמוהו .אדם גדול ,סופר ודיין .עונה לכל שואליו.
יהודים ,האמאם דוחק בגו .קומו וניסע ובאלהים נישען .מי שצידה לו יקח למען הנשים,
והעניים יפנו אל חבריהם לעזרה.
4
גברים ,מצווה אני לכם להכין לוחות עץ  .שאו חרפתכם וקחו מכושים .המוות כוס הוא
המזוג לכל  .5הבוטח בחיים סופו עמל ויגיעה.
תושבי סיאן יוצאים כבר לדרך .אנשי ביר אלעזב  6יושבים בבתים .אנשי צנעא כולם
נוסעים ,להוציא)?( את אלמסייבי.
מי ידע מצבם של אנשי צנעא ? משוטטים בארץ במרץ ובחפזון .אשר לאנשי תנעם כולם
יצאו ובניהם עמוסים על כתפותיהם.
נסעו עם הטף לתוך רימה .יש המטלטלים את הבנים ויש את הנשים .מהן ההולכות
ברגליהן ומהן עקרות .האין קץ למדת־הדין ? האין גבול ליסורין ?
קדמי את פנינו ד׳מאר הנה הגענו לשעריך .הנחנו את בתינו ואת מלאכתנו .אחמד בן
אלחסן הוא שגזר עלינו .לא ריחם על גדולים ועל עוללים שבעריסות.
ירים ,הרחיבי מלונך לגרים .רק לילה אחד נלון בשעריך .כולנו נוסעים טף וצעיר .לואי
וזכינו להיטמן בעפר.
צעירים ,קומו סעו ,הולכים אנחנו .נלון בנקיל או סמארה .הלב יוקד כאש .מי שמקצת
צידה לו יצררנה באמתחתו .ישמרנה לדרכו בלב אלגלאבי.
1
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דהיינו בשמים ושיחים שטיפחו בעציצים בחצרותיהם.
ואולי :הנאמן לשלם שכר ,או הגומל חסדים.
כנראה שהכוונה לסלימאן נקאש ,נשיא יהודי צנעא.
לצורך הכנת ארונות מתים לאלה שימותו בדרך.
תרגום מילולי :המוות מוכן לעומד וליושב.
כיום רובע מוסלמי במרכז הבירה .היה מיושב יהודים בימים ההם?
]שסז[

יהודה רצהב י
בני החבורה ,קומו וניסעה! נעבור את אלואטייה אשר מתחת לאלמכ׳אדר ,ואת אלסחול
שלפני אלהואגר .אין בידינו נשק ולא בהמות למרכב.
היכן חנייתנו ? אמרו :תהאמה .גזרו עלינו ללכת שמה וצייתנו .מקומות אלה יחשיבו את
עולמנו] .מוטב לנו[ לשכון בתוך מוזע גם אם היא חריבה.
אודיעך עוץ׳ כי נתעוררו מחשבותי בזכרי את אלימן ,שאינה נשכחת מלבי .דמותו הדורה
בגלל מלבושיו הנאים .עורה ריע ,כי כן משאלתי.
אומר; קדמי אב את פני הבאים .אנשי קרית רמב הודיעונו שהם באים אליך ברצון.
אין עמם משא ולא בהמות רכב.
מצווה אני לך גבלה לקבל בשמחה את פני היהודים הבאים לחנות בתעז] ,משום[ שהם
שומרים על ברית ראשונים ,האבות והסבים ,ומחזיקים בדתם ,דת משה הנביא.
יהודי קרוא ומסור עולים דרך אלנקיל אל אלנגד אלאחמר .מהם עניים ,חגרים ומומים,
7
ומהם האומרים :״תעז ,קרבי!״
לאחר מגורינו בצנעא נלך לארץ אלתהאים! אין שם בתים למעון ולא סוכות .אין עמנו
שטיחים לבד מסמוכות .כיצד נערוך תפילה ונעסוק בתורה ?
אשאלך יזאל  : 8מה מצבך כיום ? מה היה לבתי הכנסת לאחר שהמון ]הגויים[ באו ]לעיר[ ?
ענתה ואמרה :אין בי עוד המולה)?( .לאחר יציאת היהודים לא ראיתי שינה .נטשוני ולא
ידעו אותי.
הבתים והעליות יזילו דמעה .היונים בצנעא יאמרו לטבעות :לא נותרו עמנו זולתי נשים
בנות־חורין .לא חזר איש ]מן הגולים[ ולא הסתתר.
דמינו כולנו היום לאלמנה המחזרת על הפתחים ומלקטת פת נפולה בתנור .היתה צנעא
בלתי תלויה ומושלמת בתורה ובחכמה ואיש לא נצחה.
זאת היא גזירת שמים .האל הנכבד והאדיר יעקור את העושק אחמד בן אלחסן מזרע
אלקאסם .יאריך ימים על ממלכתו וילחם באויב .9
אל תיראו ואל תיחתו .שמרו דתכם ,דת משה הנביא .יש תובע לעלבונה ,ושלום יהיה
לכם] .תזכו[ לשכון בירושלים ויתגלה המשיח המסתתר)?(.
אללי ,למה היינו לגידופים בכל הארץ ,בפי החכמים וההמון ? אלהי השמים רחם עלינו,
הן כולנו מתחננים לפניך!
מהדי אחמד שילחנו והפיל אימתו עלינו .מכרנו את הנכסים לרבות הסחורה .נטשנו את
הבתים וסובבנו ברחובות כקבצנים המחזרים על הפתחים.
היהודים שרויים בפחד בארץ האמאם כאשר הכריז אחמד ונשבע ,שהוא מתאווה שהדת
תהיה דת האסלאם לכול! לאשה ולילד.
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דהיינו מבקשים שמחוז חפצם תעז ,הסמוכה למוזע ,תהיה קרובה אליהם.
כינויה של צנעא — אוזל בשירת תימן.
לשון קללה ,שיהיו כל ימיו מלחמות ושפיכות דמים)?(.

] שסח [

גלות מוז ע
שמעו אחים ורעים כולכם :״אשרי מי שלא נברא בתקופה הזאת!״ ביום ]שרויים[ ביסורים
ובלילה בנדודי־שינה .כמה יארך הקצף וכמה יימשכו היסורין ?
11
שליחי ,שא את האגרת ושמדנה! מסרגה באלג׳ראס 10לידי מי שגינה אותנו  .ט״ו
אגרות ]כתובות בדיו[ שחור שלא ענה עליהן אע״פ שהוא מלומד גדול וקורא־ספר.
אבן מנצור  , 12כמה יכול להיעדר נוסע  ! 13הילדים במנוסה ואתה מהגר .כמה תארך
שהותך וכמה יהיה כח הסבלנות! הן אתה פיקח ורוח האמת תנוח עליך.
כל היהודים שואלים לשלומך .מחלים פניך לברר את הענינים :מה מצב היהודים?
כיצד היתה הגזירה בכל רחבי הארץ עד צעדה ועד אלשאם ? ריע ,היחלץ והשב דבר!
מה אמר האמאם ומה חפצו ? למה אסר עלינו להישאר בארצו ? הן עמדו אמאמים לפניו
ויעמדו אחריו .היהודים יושבים לבטח מימי הנביא ]מוחמד[.
ו*עי סלימאן ,פתח וענה :מה מצב היהודים תחת נטל פגעים אלה ? הניחו הבתים אחרי
גבם חרבים .שכנו בשממה בין אותם עממים .14
אך אלחסיני ינצרהו האל! מורת ״יאסין״ והקוראן האדיר יהיו למגן לו .המלך הנצחי,
אלהי הברואים ויוצר העננים ירומם את מעלתו.
ישמרנו האלהים ויאריך בימיו ,יען אשר לא שמע בעצת אויבינו .צבא אדונינו נכנע)?(
לפניו .חיילים רבים באו אליו במנוסה.
השליט ה׳ בנו לוחם נמרץ .לא הניח לנו בתי כנסת לעבודת האלהים .בכל יום אנו
מתפללים בשעה מאוחרת  15לאל הגדול המגן עלינו.
אלהים ,שהכל גלוי לפניו ,יגונן על בניו של האמאם ,ועל סבו מוחמד  16וקאסם ואחמד
המושכים בעט סופרים.
מהדי אחמד ,לאט לנו! נעמוס בנינו ונצא לדרך .אין לנו משא .היכן נמצא מחסה בארץ
הזאת ,היכן נסתתר ?
אחתום אמרי באלהים ,שנתן למשה הנביא את עשרת הדברות .יסלח לעבדו כל העונות
וכל המעשים הרעים הגלויים והנסתרים.
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מושבו של האימאם ,גוזר הגזירה.
דהיינו אלמהדי.
השליח ששמו המלא סלימאן בן מנצור .ר׳ להלן.
רומז לו שלא ישתהה הרבה בשליחותו.
שבטי ערב ,תושבי מוזע.
מחוסר בתייכנסת.
סבו של אלמהדי היה קאסם בן מחמד.

]שסט[

יהודה רצהבי
ו.

א ב ן ס אל ם י ק ו ל

אבן סאלם יקול אנא אבדע בואהד מות׳ק אלטיר פי אלהוא ומנשי ג׳מאמה.
בעד ד׳לחין אקול יא לסאני תהגס  /אנצ׳ם אלאקואל  1קד קוליבי תמסמם  /מכ׳דר
אלמאם פי אלכבד קד תג׳רם  /מן כ׳בר ד׳א אלאמאם דיי קד תרווס  /בן אלאחסן אד׳י כמל
באלאיימה .2
אלמעלם יקול פי אלקלב פאחם  /צ׳גת אלנפס מן כ׳ראב אלכנאים  /סידי אהמד בדע
מיד ניים  / 3מא אשוע אלנאם חין בדו באלמפארם  /נאם ינהב ונאם יכת׳ר כלאמה.
שלו אלקיר ואלכ׳שב הן  4ואלאבואב  /ואלחגארה בנו בהא מנאצ׳ר ותגואב  /פהן אלקלב
יא אלאהי אלא טאב  /ואג׳פר אלד׳נב ואלכ׳טייה למן תאב  /פרח אלקלב מן מצ׳יקה וג׳מה .5
אלאמאם  6אלזם אלמשאיך ,ואסרע /י פי זלאג אליהוד תהאמה ומוזע  /דית מן הו יסיר
מסאפר וירגע  /חין ישם אלבלאד מן אלנום יפזע  /ואן יצאל ביתהם  7פירקד בנומה.
פלאמאם* קד אמר נסיר אלתהאים  /חין סמענא אלכ׳בר בקא אלקלב האים  /לא זאד
נזל קות ולא טעמנא אלמנאים  /ואלאמאם אלקדים קד של אלעמאים  /סאכן אלערש ירחם
רמאמה.
9
יא שריף יא אמאם קד אחנא גזאעה  /עאזמין ראחלין עלא אמרך בטאעה  /מא בקא שי
נפם ולא פרך ™ סאעה  /קד עדמנא אלביות וחתא אלבצ׳אעה  /מיד לא שי יקע לאלאכ׳ר
חת׳אמה.
אהל צנעא מצ׳ו האד כ׳לו אלדור  /שי מקצץ « ושי בנוהא ביאגור  /עיידו פי ד׳מאר
תשרי וכפור  /נאם מכ׳דר ונאס מטנב  13כ׳יאמה.
ואנת יא אכ׳ר הייא תוכל  /שד רחלד  14מעא אכ׳ותך לא תמייל  /אהל תנעם מצ׳ו זראגה
מן אוול  /ואלמראעה ד׳מאר ולא עאד תכיסל  /מיד נסיר כולנא תלאמיד׳ ועמה.
קאלו אלסיבהי מעא צאחב אסנאף קד אנוא  / 15ואלידאעי  16מעא אלחאצ׳רי קד תהייא /
אללקא אלמקיל מן וצל תקהוא  /ואלמסא זראגה עלא מרקחה  17ואשיא  /נאם מקרקע אבוה
ונאם מדאדי לאמה.
19
18
ואהל חגבה טריקהם אלמכ׳ארף  /בעצ׳הם שד ובעצ׳הם ביד ילפלף  /קימת אלביות
ואלמאל מיד יצרף  /ואלפליס לה וללאה לטאיף >< / 2קות אלאטפאל מן אללה לא תהמה .2i
צאחב אלקאבלה  22וקרוא ומסוור  /שדאדהם מכ׳רג אלעיד מן טלעת אלפגר  /ואלמשנוי
אלא סדם קאלו קד אבכר  /גמעהם  23פי דלאג סוק אלמנוור  /נאם יבכי ונאם אלצ׳יק יג׳מה.
24
יא אלאהי למה נגחנא כ׳סאיר  /אלכבד תאעבה ואלקלב חאיר  /יום אלאת׳נין וקע
שדאד אהל עאשר  /באעו אלדור ומא בקא  25ג׳יר תנאויר  / 26קד בג׳צ׳נא אלמליח עלא
אלדין ג׳ראמה .27
 1ו :נטים אלקול 2 .ו :באלאמאמה 3 .ו :בהן חיד נאים 4 .ו :הי 5 .ו :וגורה 6 .ו :אלמעלם.
 7ו :וצל ביתה 8 .ו :אלאמאם 9 .ו :שי לנא 10 .ו :אלא פקד 11 .ו :מקצ׳ץ 12 .,ו :מגדר 13 .ו:טנב.
 14ו :רח לך 15 .ו :תנווא 16 .ו :ואלרדאעי 17 .ו :מראקח 18 .ו :בין ישד 19 .ו :בין 20 .ו :לא
יבאג וללה 21 .ו :אלאלאה 22 .ו :אלקבלה 23 .ו :גמעכם 24 .ו :יקע 25 .ו :מא בקת 26 .ו :תנאור.

נשע[

גלות מוז ע
פי צבאח אלת׳לות תכאמלו אלבקאיא  /אבן יוסף סעיד מעוצ׳ה ויחיא  /נצף ד׳אך אלנהאר
מצ׳ו שרק קרוא  /מן כ׳יאר אלחדאית׳ שרבתו  28הנייא  /שיכ׳כם כאן מריץ׳ ואללה יקימה.
ואלחוידי 29מן בלאד אלצלאטין יסרח  /צאחב אלשעב ביע מאלה קד אנגח* / 3גמעכם
פי מלאחא קדא  32כמן אפטח  /ואבכרו כלהם ולא חד קד תנווח  / 33כל מכ׳לאף יגי מחטה
בקומה.
אלמעלם יקול כ׳יילת בארק  /נצף ליאלה  34רעד סחאבה ומאטר  /קד סקא פי חד׳יף
וסילה מג׳זר  /ואדי בנא סקא גמיע אלחצ׳איר  /עאד עליכם נעים אללה ידימה.
בעד ד׳א אלסאע לי קלב צ׳אגר  /מן זלאג אליהוד אבקא אפכר  /טול יומי נהד ולילי
אפסר  /ואלצבאח מא בדא ולא אצ׳ת נגומה.
סארו אהל אלבלאד ועאד צאחב אלסר  /אהל קרית צ׳ראב ויחיא אלמוושר  /ואהל קרית
צפא בלאד אבן נאשר  /אייחין אלזלאג יא רזח אלאמה.
יא אהל קרית צפא פהייא נסאפר  /אנסו אלמאל ואלבלאד ואלחצ׳איר  /חומי אלדור
36
ואלבנא  35ואלמנאצ׳ר /רית מן קד מצ׳א וחל וסט אלמקאבר  /מת׳ל מדיון קצ׳א ואופא
גרימה.
סארו אהל אלרחיב ווהב אלמטייר  /וצט קאע אלחובאב לקינא אלמקאטר  /עאזמין אלימן
ומוזע שא נטייר  /יא אללה אלגאר מן ניארה וחומה.
ואהל ד׳הבאן וכוכבאן ואלערום ואלטוילה  /כלהם מקבלין לנא באלפצ׳ילה  /אלגמאל
38
ואלחמיר ומצרוף וכ׳ילה  /הם ת׳קאת אליהוד כ׳ירת  37אלקבילה  /חין יכילו ופא ואלא
ג׳מאמה.
ואדי אלצ׳הר אד׳י כסב כל צלטאן  /באשת אלהנד אד׳י כ׳רג ואבן עת׳מאן  /יפעלו פיה
קצור חצ׳איר ובסתאן  /קד גמע חארת׳י שאהבי והמדאן  / 39סיל ריעאן לא נזל מא יעמה .4°
אליהוד אלל׳י ה נ א ך *  4סארו וכ׳לוה  /כאן פיהם פן אלא וצל  42צ׳ייק אסלוה  /באלצלאה
ואלקראיה ואלכאס ימלוה  /באעו אמואלהם ברכ׳צה ומא אג׳לוה  /באלת׳לת ואלרבע ושי
נצף קימה.
44
43
אליהוד אד׳י כאנו הנאך קרית אלקאבלי מן אלשצר סארו  /לאחקין לאליהוד יכאד
עאד יטירו  /ואהל טיבה מן אוול אלשהר מרו  /מחטין פי  4 5ד׳מאר ואלעומירה 46שא
יקרו  /יא עוילאה מן אלסדם ואלוכ׳ם אלא ת׳אר  47שמה.
יא אהל סיאן מן אלטריק  48לא תכ׳אפו  /עאד עליכם חגאב וחראס יטופו  /תחתכו
באלת׳ואב ואלמסאכין  49תלפו  /קד נגחתו  50הדם מן אליהוד חין תשופו  /כל יום באדיין
מן נגד רימה.
51
אלעזום יא אכ׳וה קד נגחנא תהדאד  /אמרכם וכפו מזאבי לאלאולאד  /וביות אלשער
 27ו:
 33ו:
יכילו.
 44ו:
 50ו:

ג׳נאמה 28 .ו :ביאר אלחדאה שרבתם 29 .ו :ואלחוירי 30 .ו :יביע 31 .ו :אנוח 32 .ו :קדאכם.
תנויח 34 .ו :לילה 35 .ו :ד י בניתז 36 .ו :דין קצ׳א אלא אופא 37 .ו :כ׳יאר 38 .ו :ולא
 39ו :שהאבי והמדאן 40 .ו :כנעאן ד י נזל 41 .ו :כאן 42 .ו! הם אהל פן לא 43 .ו :אלקאבל.
אליהוד 45 .ו :מאצייין מן 46 .ו :ופיה עוילאה 47 .ו :צאר 48 .ו :אלטרק 49 .ו :וללמסאכין.
נגחתם 51 .ו :אכ׳ואה 52 .ו :אבדאד 53 .ו :וכם יא 54 .ו :אחדן 55 .ו :תהדאם 56 .עפ״י ו.

]שעא[

יהודה רצהב י
תגינא מן אכ׳דאד  / 52כולנא צ׳אגרין וכמן  53תנהאד  /מא הדא זאד רקד ולא ד׳אק נומה.
יא אלאהי למה נגחנא תסמסאם  / 55אלקבאיל קד הם לנא פי תקטאם  /אסלמו יא יהוד
מליח דין אלאסלאם  / 56נגתמע כלנא ונקרא אלף לאם  /ואן תהגו קריב פמא ג׳יר אלא
אלשאם  /אטלבך יא אלאהי  57מסיחי תקימה.
ואן מעאכם עזב תזווג באמרה  /בנת ואלא עגה ולו הי כבירה  /מיד יצח אלמזאר יגי
באלבצירה  /ואלאמארה חראם יגיבה עמאמה.
באעו אלנאס ביותהם ואלאואני  /ואלגמין ואלפרוך ושת אלציאני  /ואלקצארי ואלאדואח
וזין אלקנאני  /ואלגרב צאחייה  58וג׳רם אלמסאני  /הל על מ י  59למה גרת ד׳א אלקצ׳ייה.
אלמעלם יקול יקיים אלדין  / 60דין מוסי אלכלים^ עליה אלף יאסין  /דיי דעאה
אלאלאה  62דעייה בתמכין  /ואמרה יכ׳רג אלקום מן כ׳דמת אלטין  /פי גבל טור סין גלם
פי ג׳מאמה.
יא רגאל אמרכם באלצג׳אר ואלמכאלף  /אלד׳מר הו עסר כמא אלעוף הו יכלף  /ואסמע
אלקול יא כ׳ביר לא תכ׳אלף  /ד׳א אלכלאם אחפצ׳ה ודאעה וצ׳מה.
יא אלאה ארחם עגאיז ועמיאן  /כמן אלואלדה וחובלא ועכבאן  /כלהם באכיין דמוע פוק
אלאוגאן  / 63יא אלאה אלסמא נגחנא תחתאת  /אלקבאיל אלא אלנסא  64פי תלפאת  /סעד
מ ן  65ליס כ׳לק ולא אן קד  66מאת  /לא יצאל ד׳א אלזמאן והדיה אלאוקאת  /חין יקולו
פלאן עזם  67וכ׳לא בן עמה.
ואמרכם באלשדאד פי כל מטרח  /חסכם אלצ׳עיף אלא צ׳אק וקח  /ואלכסל לא ינום
וחקה מטרח  /ג׳יר יואלף אואניה מן מיד יסרח  /חין יקולו שרק יגווב כראמה.
ואמרכם  6 8יא יהוד באלצלאה וכת׳ר אלת׳ואבה  /ואלקראיה ואלציאם עלינא  71ברג׳בה /
אלכביר ואלצ׳גיר ומן כאן שיבה  /מא יגינא אלמסיח אלא בתועבה  /עאד יגינא סריע יזול
אלמצ׳למה .72
75
7
73
יא אמאם יא אחמדאה וכם ד׳א אלתג׳צ׳אב *  /ואן שכינא וזאד וצלנא אלא אלבאב /
ואן בה חארסי  76עליכם ובואב  /ואנת פי מנצ׳רך עליך סבעה אבואב  /אנת ואלואסעי
משארע וכתאב  /אנת אסד יפגע אלנאס אלי אוחא נהימה.
קד תנוית אליך אכתב שכייה  /או עסא תרחם אטפאלנא אלד׳י פי אלחויה  /חאלי אעמא
ומא מעי שי מטייה  /המי אלקות ואלדפא באלעשייה  /מתיל גאהל צרך אד׳י פארק אמה.
קלת אחנא יהוד וכם גהדנא לך  /אד׳כר אלאולין ומן קאם קבלך  /ואלחסן ואלחסין אלד׳י
כ׳לפו לך  /ואנת ואפי וכל שי קד ופא לך  /פך מנא ובאלעזיז שא נסאלך  /אלות׳יק אלקוי
אד׳י גל אסמה.

57
ו:
68
74

ו :אסאלך יא אללה 58 .ו :ואלגירוב צ׳אחייה 59 .ו :יא הל שערי 60 .ו :עלא אלדין 61 .אלכלים —
ליתא 62 .ו :אלמלך 63 .עפ״י ו 64 .ו :ללנסא 65 .ו :נאם תמנא 66 .ו :פקד 67 .ו :סרח.
ו :אמרכם 69 .ו :בכת׳ר 70 .ו :ואלצלאה 71 .ו :עליכם 72 .ו :קריב יזיל אלצ׳לאמה 73 .ו :שריף.
ו! אלאג׳צ׳אב 75 .ו :אשתכיגא עליך 76 .ו :חארסין.

]שעב[

גלות מוז ע
עאד מעי שי נצף או אלא ארפע אלעין  /ג׳יר אסאלך תזיד לנא ועד שהדין  /ואחמד
אללה ד׳י כ׳לק לה נביין  /הו יחאסב חסאבהם בינהם בין  /כל ואחד לאומתה קד אקאמה.
ואכ׳תם אלקול בד׳י פרק אלבחר למוסא  /גנד פרעון וצל ג׳ריקה ורסא  /ואבן עמראן
כ׳רג ביומה ומא אמסא  /אחפצ׳ו יא יהוד עהודה ורסמה.
אבן

סאלם יקול
]תרגום[

אבן סאלם יאמר :אפתח באל יחיד המפריח את עוף השמים באויר ובורא את צלו.
עתה אומר :לשוני ,העלי רעיונות ,חברי אמרים .לבי נמס ,העמיק השמיר לנקוב בלבבי,
בגלל האמאם בן אלאחסן  1שעלה לגדולה ,וצלח למלוכה.
יאמר אלמעלם :בלב מועקה .סערה הנפש עקב חורבן בתי־כנסיות .סידי אחמד פתח בהן...
מה מחריד המראה כשהחלו האנשים במכושיהם ]במלאכת־ההריסה[ .מהם שודדים ומהם
מתקלסים בדברי להג.
נטלו את הטפחות ,הקורות והדלתות .בנו באבנים עליות ומעקות .אלהי ,הרנח ללב
ורפאנו! סלח לעונותיהם ולחטאיהם של השבים לפניך בתשובה .שמח לב דואג וחרד!
האמאם גזר על המושלים המוסלמים וציוה להחיש את שילוח היהודים לתהאמה ומוזע.
מי יוכל לצאת ולחזור משם בשלום ? מריח עפר הארץ גם משנתו יחרד ]האדם[ ,ורק בשובו
לביתו יראה שינה בעיניו.
האמאם ציוה עלינו לצאת לתהאים .בשמענו את הבשורה המה לבנו .לא טעמנו לחם ולא
ירחם עליו היושב בשמים.
ראינו שינה .האמאם הקדמון נטל את העטרות
האמאם הנכבד ,הנה הולכים אנחנו ,ולפקודתך סרים .לא נותר אדם שלא יצא לדרך.
הפסדנו את הבתים והסחורה ,וכך ניצלנו מדאגת־לב לעתיד)?(
תושבי צנעא יצאו והניחו בתיהם .מהם מטריחים ומהם בנויים לבנים שרופות .חגגו
בתשרי ובכפור בדימאר .מהם הקימו בתי־שער ומהם נטו אהלים.
אתה המאסף לכל המחנות ,בטח וצא! אזור מתניך וסע עם אחיך ואל תט ימין ושמאל.
תושבי תנעם יצאו תחילה לזראגה .מקום ההמתנה ד׳מאר ואל תתמהמה עוד ,למען נלך כולנו,
ת״ח והמון כאחד.
אמרו כי תושב אלסיבהי יחד עם איש אסנאף גמרו אומר ]לנסוע[ .איש ידאע ואלחאצ׳ר
התכוננו ]ליציאה[ .מקום המפגש — במלון ,ואשר יגיע ישתה קהוה .מקום הלינה — זראגה,
ושם נסב על פרפראות .יש העומס את אביו על גבו ויש המדדה את אמו.
אנשי חגבה יפנו דרך אלמכ׳ארף .חלק מהם יצא למסעו וחלק מקבץ את מחיר הבתים
והרכוש להוצאות מזונות לדרך ,אשר לעני — רחמי האל עליו .מזון הטף מיד אלהים.
אל דאגה!
 1שיבוש .צ״ל :אלחסן.
 •1עיין מבוא ,עמי שמ.

נשעג[

יהודה

רצ הבי

אשר לאנשי אלקאבלה ,קרוא ומסווד הרי מועד נסיעתם במוצאי חג ]הסוכות[ עם עלות
השחר .אלמשנוי השכים ויצא למדם .מקום ריכוזם — שוק ״אלמנוור״ אשר בדלאג .יש
בוכים ויש שהמועקה מדכאת אותם.
אלהי ,על מה כלינו ואבדנו ? הכבד יגיע והלב נבוך .ביום שני יצאו לדרך אנשי עאשר.
מכרו הבתים ולא הותירו זולתי התנורים מאסנו בכל היקר לנו .אשרי מי שמכר חפציו
ואפילו בחוב זקוף.
ביום השלישי בבוקר התלקטו השרידים :אבן יוסף ,סעיד מעוצ׳ה ויחיא .במחצית היום
שמו פניהם מזרחית לקרוא .״ממעינות המים של אלחדאית  ,שתיתם להנאתכם .נשיאכם היה
חולה ואלהים ירפאנו״.
הנשיא מבלאד אלצלאטין גם הוא בהולכים .איש אלשעב סיים מכירת רכושו .מקום
קיבוצכם יהיה במלאחא .לפניכם יצאו כמה בריאי־בשר .השכימו כולם ואיש לא נח עדיין.
כל ראש יישוב יחנה עם אנשיו בתחנה לחוד.
יאמר אלמעלם! ראיתי בדמיוני בחצות הלילה ברקים ורעמים ,עננים וגשם שהשקה את
חד׳יף ,וזרמו שופע .נחל בנא השקה את כל הבוסתנים .ברכת האל וטובו יפקדו אתכם תמיד.
מעתה לבי נלאה .בשל גירוש היהודים אהגה תדיר .יומי אנחה ולילי הרהורים .הבקר לא
האיר וכוכבי הלילה חשכו.
נדדו תושבי הארץ ,אך אנשי אלסר ,תושבי כפר צ׳ראב ,יחיא אלמוושר ,אנשי כפר צפה
וחבל אבן נאשר לא הספיקו לצאת .מתי תשלח אותם ,משענת האומה ?
תושבי כפר צפא ,קומו ונסעה! שכחו את הרכוש ,הקרקע והבוסתנים! חבל על הבתים
והעליות! מי יתן והיה חלקנו עם המתים שוכני עפר .בחינת לווה שפרע חובו במלואו ! 3
יצאו תושבי אלרחיב ווהב אלמטייר .בלב קאע אלחובאב פגשנו בשיירות .מגמת פנינו
אלימן ולמוזע נגיע .יושיענו אלהים מלהטו וחומו.
אנשי ד׳הבאן ,כוכבאן ,אלערוס ואלטוילה קידמו פנינו בגמילות חסדים :גמלים וחמורים
ומזונות ותבואה .הם הנאמנים שביהודים והשבט הנבחר .מקפידים על מידת איפה מליאה
וגדושה.
ואדי אלצ׳הר שכל סולטאן זוכה וקובע מושבו בו .הפחה ההודי שיצא לתימן ואבן
עת׳מאן * כוננו בו ארמונות ,גנות ופרדסים .קיבץ בתחומו שבטי חארת ,,שאהב והמדאן.
זרם ריעאן כי יזרום לא ישטפנו כולו.
תושביו היהודים יצאוהו ונטשוהו .מנהגם היה לנחם כל איש מצוק :בתפילה ובלימוד
ובמתת נדיבה  .5מכרו רכושם בזול :למחצה ,לשליש ולרביע.
היהודים שוכני קרית אלקאבל יצאו בחופזה דרך אלשצר כדי להדביק את אחיהם
2
3
4
5

מכאן שאנשי עאשר בנו תנוריהם הרחק מן הבתים.
כלומר :מנת הימורים שבאה עליהם מירקה כל עונותיהם.
הם השליטים העותמאנים.
תרגום מילולי :ממלאים לו את הכום.

]שעד[

גלות מ וזע
ולהצטרף אליהם .תושבי טיבה מראשית החודש נדדו ,חונים בד׳מאר ובעומירה ישכונו.
אללי מן המים הרעים ומן האויר הנפסד כשיעלה באשו.
אנשי סיאן אל תיראו מן הדרכים .ממונים עליכם שומרים ושוטרים .מצויינים אתם כבעלי
צדקה וכמקבצי נדבות לעניים .עיניכם כלות בראותכם יום יום את הגולים היהודים מופיעים
מנג׳ד רימה.
הבה אחים נלכה .כילו כוחנו האיומים .הכינו ערסלים לתינוקות ויריעות עזים מאכ׳דאד
לאהלים .כולנו נאנחים ובחיים קצים .איש לא ראה שינה ולא עצם עין.
אלהי ,למה כילנו הרוגז? שבטי ערב מפילים עלינו חתיתם! התאסלמו יהודים ,דת
האסלאם טובה! נתכנס כולנו ונקרא ״אלף לאם״  .6וכי תעלו לרגל בקרוב — לפניכם ארץ
ישראל  .7אתפלל לך אלהי שתחיש את משיחי.
אם יש רווק ביניכם ישא לו אשה :נערה ,זקנה או קשישה ,כדי שמצוות העלייה תהיה
מקובלת ומתוקנת .והסימן :אסור להתעטר במצנפת .8
9
מכרו הבריות בתיהם וכליהם :קומקומי הקהוה הקטנים והגדולים ונרתיקי הספלים ;
סירים וכדים וקנקני פאר; שדות שלחין ושדות בעל .אלהים היודע למה אירעה צרה זו.
יאמר אלמעלם! אקיש הדתות זו לזו .דת משה רבנו אלף ברכות לראשה! שקרא לו
אלהים ]למשה[ וחיזקו וציוה לו להוציא את העם מעבדות מצרים .בהר סיני ישב משה
בתוך הענן.
הטף והנשים בקולר הגברים .הגנת כבודם קשה ,ועשויה לגרור מעשה רע .לדברי האזינה,
ריע ,ואל תמרה את פי! שמור אמרי ונצרם!
אלהים ,רחם זקנים וסומים ,יולדות ,הרות ושחוחות־גו מזוקן .כולם דמעותיהם על לחיהם.
רבונו של עולם ,כלינו מחימה ומכעס .שבטי ערב לנשים נשאו עין .אשרי מי שלא נברא
או שהלך לעולמו ולא הגיע לזמנים אלה ,כאשר יאמרו :פלוני קדם ונסע והשאיר בן דודו .!о
אצוה אתכם :אל תתעכבו בשום מקום ,סעו ולכו! תנו לבכם לחלש הנתון במצוקה וסופק
כפים .בל יישן הכסיל וחפציו בלתי ארוזים ,אלא עליו לאסוף כליו למען יהיה מוכן למסע.
וכשיכריזו ״קומו!״ יענה :״הנני!״
יהודים ,מצווה אני לכם! הרבו בתפילה ותשובה ,בלימוד תורה ובצום ,מתוך אהבה
ותשוקה ,גדולים וקטנים וזקנים .לא יבוא המשיח אלא בעמל וטורח .יבוא במהרה ויעביר
את העושק.
הוי ,האמאם אחמד ,על מה חרון האף הגדול ? אם באנו אליך בתלונה והצלחנו להגיע עד
שערי ארמונך הנה שוערים ושומרים מפרידים בינינו לבינך .אתה סגור בעלייתך מעבר
 6שיעורו :״לאם אלף״ ,ומחמת דוחק החרוז הפך המשורר את הסדר .הכוונה :גתאסלם ונלמד את
הלשון הערבית.
 7כוונתו לומר שהיהודים יוכלו לעלות לא״י כמוסלמים ולבקר במסגד עומר.
 8שלא כמנהג המוסלמים שעולי הרגל למכה מעטרים את ראשם במצנפת כסימן לביקורם במכה.
 9כלי מקלעת לשימור ספלי החרסינה.
 10דהיינו התכחש לקרוביו ,שלא המתין לגלות עמהם יחד.

]שעה[

יהודה רצהב י
לשבעה שערים ,אתה ואלואסעי ,הרשם והלבלרים .אתה כאריה המפיל בשאגתו התיתו על
הבריות.
בדעתי היה לכתוב אליך תלונה ,שמא תרחם על הטף שבחצרות הבתים .מצבי קודר ואין
לי בהמות למשא ולרכיבה .בראש דאגותי — המזון והכסות בלילה .דמיתי לפעוט הצורח
בהיפרדו מאמו.
טענת כי אנו יהודים .נלאינו שאת גזרותיך .זכור הראשונים ואלה שמלכו לפניך! אלחסן
ואלחסין 11הורישו לך את המלוכה .אתה מושלם וכל בקשותיך נתמלאו .מתחננים אנו
לפניך — בשם האל היקר ,האדיר והאיתן ששמו מרומם — שתניח לנו.
היש עוד מדת צדק או נישא עין לשמים ? בקשתנו שטוחה לפניך לתת לנו ארכה נוספת
של חודשיים .שבח את האלהים שהעמיד שני נביאים  .12הוא יקבע את הענינים שבין שני
הנביאים ,כי אלהים הקים כל אחד משניהם נביא לאומתו.
אחתום לשירי במי שקרע את הים לפני משה .חיל פרעה טבע וצלל ,אך בן עמרם יצא
מתוך הים ביומו ולא נשתהה .יהודים ,שמרו מצוות האל וחקותיו.

ז .א נ ב ה ת נ י י א

טאיר

אלבאן

אנבהתני יא טאיר אלבאן  /שא אכתב נצ׳אמי פי ביאן  /כם שא יכון פינא אלתהוואן  /ולא
כתב כ׳ט אלאמאן  /קאלו פנסכן כ׳בת ד׳רעאן  /קד הו מצרח פי אלביאן.
סאלת מנך יא רב ברהאן  /יכון מת׳לה לאלזמאן
אסאלך יא רב אלאעלא
תכון סירה פי דלא
ואלכל תשהד ואלמלא
אן אלמלך קד צאר ג׳צ׳באן  /ולא קבל פי דרהמאן  /מיעאדנא אלא נץ ניסאן  /נבקא
בראחה ואמאן.
מן יום זל מנא אלעמאים  /נסיע אמרה חין יתם  /רכב עלינא דיו אלמצ׳אלם  /לאי ואלי
נרתגם  /אמואלנא צארת מקאסם  /דיי באע ארצ׳ה קד סלם  /ואלת׳לאת׳ה! דקו אלמעאלם /
בין יד רבי נחתכם.
ארסל עלינא קום ג׳רבאן  /דקו ואלקו אלצואן
מא דאם אחנא בינהם
נקבל בטאעה אמרהם
ואלרב יכ׳לץ מנהם
 11בני האמאם אלקאסם שגירשו את התורכים מתימן בידיות .1629—1627
 12משה ומוחמד .בעקבות הגזירה ביקשו המוסלמים כנראה לגרור את היהודים לפולמוס דתי סוער,
והפייטן מתחמק מפולמוס זה מתוך זהירות.
1

צ״ל :ואלת׳אלת׳ה.
]שעי[

גלות מוז ע
ד׳י פכנא מן יד האמאן  /פרעון וקארון פי צ׳מאן  /אלדהר יתקלב במיזאן  /לא קאל
לאלשי כון פכאן.
סתר אלאלאה יחגי עלינא  /יא רב אבצ׳ר חאלנא  /קד אכ׳רגובא מן קוראנא  /וסכנוהא
ג׳ירבא  /דאים בדאים יכלבונא  /סארת כ׳צומה ביננא  /מן בסל אבראהים פרצ׳נא  /יצחאק
ויעקוב גדבא  /ואסראר תוראתה והבנא  /בקרא ובחפץ׳ סבתנא.
תוראת מוסא אבן עמראן  /ד׳י כאן לרבה מכלמאן
חין מא בסיר אלברייה
תלך אלבלאד אלקודסייה
בתרך להאד׳י אלבאדייה
יקים דאוד פיה צלטאן  /צח  2אלמבשר פי אמאן.
לסבי  3תכלם באלאקאוויל  /אלאמר מא הו ד׳א קליל  /צרבא בתבקידן ותשג׳יל  /ואיצ׳א
אלמשאיך׳ ואלקביל  /אמא לסירתבא תמאת׳יל  /לא בד מן ואחד דליל  /יפעל לבא איאת
ותגליל  /ואלחס חאצ׳ר לא ימיל.
אמא תקאדירן ורויאן  /לא יסתוי פיהא קראן
מר אלזמאן ואחבא צמות
כם בחתמל פיבא שמות
כיף שא יכון סכון אלכ׳בות
אחסן לבא בסכן בחידאן  /ברגי לואחד לים ת׳אן  /ולא בצ׳ל לאלאמתחאן  /אללה לכל
סאעה בשאן.
מא קד אמר בחבא מטיעין  /אללה מולא אלמשפעין  /ואן כאן ת׳ם ברחל בתסעין  /אללה
עלא ד׳אלך מעין  /עאדה יקע איאת בראהין  /כוכב ולהבה טאלעין  /יתחארבו באלגו
בתמכין  /ותבלע אללהבה תחין.
כיף עאד בסיר ואלקלב תעבאן  /וכיף בפארק ד׳א אלמכאן
לא בד מא שא בסתריח
בבצ׳ר לדולת אלמסיח
בבג׳ם לרבי באלמדיח
ולא בתיגאבן וקפטאן  /בבאל גומלת מעטואן  /בסמע מעאבי זין אלאלחאן צות אלבווב
ואלבקרזאן.
אכ׳תם לאביאתי במקצוד  /ען מא יצאלון אליהוד  /אבעת׳ מסיחך ולד דאוד  /עבדך
משרד יא ודוד  /שעבך בד׳א אלבלדאן מטרוד  /אד׳כר לבא עהד אלגדוד  /גילן בגילן
צאר מועוד  /מן אתכל באסמך יעוד.
2
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ואולי צ״ל :צאח.
צי׳ל :למאגי.

]שעז[

יהודה

רצ הבי

ומן קצד ען כ׳רג אלאדיאן  /אעזנא קבל אלהואן
נדעי בצותן יסתגאב
יא רב יא עאלי אלחגאב
כ׳לץ לנא מן ד׳א אלעד׳אב
אגיאש אגבאר שבה ניראן  /תלהף באלעלי ואלוטאן  /יא רב מוסא אבן עמראן  /מלכך
מכ׳לד אלא אכ׳ר זמאן.
אגב ה ת נ י יא

טאיר

אלבאן

]תרגום[

עוררתני בזמרתך ,אתה העוף המקנן בצמרת עץ ״אלבאן״ ,לכתוב שירי על כרוז ]האימאם[.
עד מתי נהיה מושפלים ואין בידינו כתב חסות ובטחון שיגן עלינו ? גזרו עלינו לגור בכ׳בת
דרעאן ,והמקום נקוב במפורש בכרוז .אשאל ממך האל ]לעשות לנו[ נם ואות שישמשו משל
לדורות.
אתפלל לפניך האל העליון ,שהגלות תתנהל בנחת והכל יווכחו ,כי המלך קצף בחימה
ולא הסכים לפדיון של כסף .קץ המועד במחצית ניסן .עד אז נוכל להישאר בנחת ובשקט.
מיום שנטל מעל ראשינו את העטרות ממלאים אנו פקודות שהוא גוזר .הרכיב לראשנו
]מושל[ רב מעשקים .אוי ,שביד מושל כזה נפלנו! נכסינו נתחלקו .מי שמכר את אדמתו
ניצל .והשלישית :הרסו בתי כנסיות .לפני אלהים נגיש עצומותינו .שילח בנו המון זר.
הרסו והשליכו את אבני ]בתי הכנסיות[.
כל עוד אנחנו שרויים ביניהם ,עלינו לקבל גזרותיהם .ואלהיט אשר הצילנו מיד המן,
פרעה וקרח הוא יושיענו מידם .גלגל הוא שחוזר בעולם ]האל בורא כל[ האומר ״יהי״
ויהי.
האל לנו למחסה ולמסתור! אלהים ,ראה את מצבנו .הוציאונו מכפרינו ויישבו אחרים
במקומנו .תמיד רודפים אותנו עד כי היינו אנשי ריב .הן מזרע אברהם כולנו .יצחק ויעקוב
המה אבותינו] .אלהים[ נתן לנו סודות תודתו ]וציוונו[ להגות בה ולשמור את השבת.
]התורה ניתנה[ על ידי משה בן עמרם שדיבר עם אלהיו פה אל פה] .מי יתן[ ותבוא העת
שנלך במדבר לארץ הקודש ואז ניטוש את מדבר ]ערב[ .יכונן בה דויד את ממלכתו ויתאמתו
דברי מבשר הגאולה .2
לשוני ,הגי אמרים! הן אין זו גזירה קלת־ערך .היינו לקלס,לןוךפות ולהטרדות ־  -לרבות
זקנינו ונכבדינו .היש דומה לגזירתנו ? צריך ]שיעמוד לנו[ מנהיג ומורה שיעשה לנו אותות
ויגדלנו הלב אינו נוטה מאמונתו לדברי חזונות וסברות שאינן מתיישבות על אדני המקרא .3
דור אחר דור  4ואנחנו מחשים .עד מה נישא שמחתם לאידינו? כיצד נוכל להתגורר
1
2
3

תרגום מילולי :הזמן מתהפך במידה ובמאזניים.
ואולי :קרא המבשר בבטהון.
נראה שכובד הגזירה גרם לכך שמחשבי קצין ובעלי נבואות הפריזו באסמכתות וברמזים מכתובי
המקרא.

]שעח[

גלות מוז ע
באלכ׳בות ? « מוטב שנשכה בחידאן  ,5נתפלל לאחד שאין לו שגי ,ולא נהיה עוד למבחן.
כל שעה בגזירה חדשה.
6
מה שנגזר עלינו אנו מקבלים ,ואלהיט הטוב שבשתדלנים  .אם תקום ]הגזירה[ סוף שנצא
בתשעים ז  .אלהים יסייע לנו ובכוחו לעשות עמנו אותות ומופתים :כוכב ואש יעלו בשמים.
יילחמו במרום מלחמה עזה ,וכרגע תבלע הלהבה ]את הכוכב[  .8כיצד נלך בגולה והלב עיף ?
כיצד ניפרד ממקום היישוב ?
אין ספק כי נמצא מנוח לנפשנו .נצפה למלכות המשיח ונזמר לאלהינו בתשבחות ,או
עטורים בכתר ומעיל נקבל שכר רב ]לעתיד לבוא[ .נשמע מבחר המנגינות והמחולות)?(
של תזמורת גדודי הצבא .9
אחתום לבתי שירי במה שעתיד לבוא על היהודים ]לימות המשיח[ .האל ,שלח משיח
בן דוד! ידיד ,עבדך נרדף! עמך בארץ זו מגורש! זכור לנו ברית־אבות ,וקיים לנו את
ההבטחה שניתנה לכל דור ודור .הבוטח בשמך יחזור ]מגלות מוזע[ ,ואף מי שמחשב בלבו
להמיר דתו יחזור ]בו ממחשבתו[ .הצל את כבודנו לפני שנושפל.
יהי רצון שניענה בתפילתנו .האל המסתתר ברום חביון הושיענו מיסורין אלה ומגדודי
הצבא הדומים לאש המכלה עליונים ותחתונים  .10אלהי משה בן עמרם אשר מלכותך מלכות
עולם
ח.

אבד ע ברב א ל ערש
]תרגום[

אפתח ביושב על כסא הכבוד ,אל דעות ,בורא כל היצורים ומע1יח אלמים.
נדדה שנתי בלילה ולבי דאב ,בגלל גזירת הסולטאן שגזר עלינו בשבועה.
גילה מזמותיו בליל חשך וצלמות ושיגר נגדנו חילים ועושקים.
נשאנו קולנו לאלהי השמים :״הסר מעלינו את רוע הגזירה ,הן אתה המושל בכל״!
הרסו כל הערים והפילו חתיתם על החכמים .אין מי שישתדל למעננו ולא מי שירחם עלינו.
נשא ימינו ונשבע  1אין להם מנוס מגלות מוזע!
ציוה להרוס את בתי־הכנסיות שבצנעא ,משכן התורה ומושב החכמים.
דחק)?( בהם לצאת לארץ צמאון ,אלתהאים ואלמהג׳ם.
נדדו למוזע והלכו בדרכים ,בלהט החום ובצמאון כבד.
 4תרגום מילולי :חלף הזמן.
 •4כיבת דרעאן וכיבת אלבקר שהוגלו אליהן.
 5עיר בצפון תימן .שמא יש להסיק מכאן שהפייטן הוא תושב חידאן?
 6מאין להם שתדלן בארץ שימליץ בעדם שמים בטחובם באלהי השמים.
 7שגת תשעים ,היינו אתתק״צ לשטרות.
 8עייןן מבוא ,עמי שמז.
 9בתימן לא קיימות תזמורות אזרחיות לבד מזו של צבא האימאם.
 10יתכן שכאן צפון רמז לגדודי האימאם שליוזם בגלותם.
 11תרגום מילולי :נצחית עד קץ הזמן.

] שעט [

י ה ו ד ה רצ ה ב י
ביום שהוציאם מבתיהם זלגו עיניהם דמעות־דם .הלכו כברת ארץ בחשכת הלילה.
כמה נשואי־פנים וכמה תלמידי־חכמים ]גלו[ הם והטף ,שאין בהם דעת.
חייבת להתגלות ישועת אלהי השמים ,אשר חלצנו מיד פרעה הרשע.
לבי הומה על בני משפחתי שנעדרו .לא שינה הנאתני ולא לחם ומים.
אש יוקדת בקרבי .מאז הגיעתני בשורת ]הגזירה[ הרעה הייתי כאיש נבוך.
ישתבח בורא מערכת המזלות בשמים .שליט בכל ואין דומה לו במושלים.
בריתך ואותותיו ]ידועים[ מאז ומעולם :למימי אברהם שכרת עמך ברית בין הבתרים.
ועתה מלך מלכי המלכים עמך שרוי במצוקה ובחוסר־כל.
]הגויים[ מפילים אימתם עלינו והפרשים פוגעים בנו .אין מי שישתדל בעדנו ולא מי
שירחם עלינו.
השפילו דתנו ואמרו לנו להתאסלם ,לחטוא ולחלל את תורתך.
העמיד עלינו ]האמאם[ כרתות תדיר .לא נתיירא מעונשו של אלהי המרום.
יצאו זקנינו לגולה בפקודה נחרצה ,ברצונם ושלא ברצונם.
תמו אמרי ,אחי! שא שלומותי והאלם דום! תקוותנו באלהים היודע הכל.
סוד התורה זכור לי ,אל! וזכור ליעקב איש תם.
זכור משה שהקים לך אוהל מועד במדבר סיני ,יום ששכינתך שכנה עליו.
אל תשכח את יצחק עקידך יום שדיבר עם אברהם פה אל־פה.
השבח לך רבון העולמים ,מפי שלום בן סעיד אשר חרז אמרים.
ט .ם ב ח א ן מ ן ה ו
סבחאן מן הו מנשי אלאמטאר  /אל שוכן ערבות
הציל עבדיו מן וקיד אלנאר  /ממדבר תהומות.
יא רית מן כאן טאר אלא ארץ׳ אלקדם  /אל בית הבחירות
מן אלארץ׳ מוזע כאן נסיר אקטאר  /אל ערים בנויות.
יא מאכן אלערש יא אלאה אלנאם  /לך אופן וחיות
כ׳לץ לאמה פי אלבלאד תחתאם  /מרוב הגזירות.
ראחת בניה לאלצלאה כאנת  /הם היום הריבות
בית אלתלאמיד קאריין אלנץ  /שונים בהלכות.
הם לאלמסאכין כאנהם מוזא  /מועד התפלות
כל אליהוד יום קדם אג׳ראב  /אבתאעו בחנם.
חין אלאמאם קד אחדת׳ אלאכ׳ראב  /קאל צורם מכרם
ואין דינהם ואין אלצלאה קאלו  /אין ממש בדתם.
]שפ[

ג ל ו ת מוז ע
ואין רבהם ואין גא ויושיעם  /ואין משה נביאם
ואין גת עצאתה חין צ׳רב פי אלים  /נעשה בו מסלות.
אלולע מערוף מן אלטופאן  /שליח מהימן
ואעזם רסול סר לי מן אלצלטאן  /ד׳י מן נסל איתן.
בן דוד תבקש היכן  /טוף בית אבן עת׳מאן
ואבצר פכאכה קד קרב או כאן  /עוד רגליו אסורות.
ואשכי עליה קל לה  /קד אחנא אליום בנקיקי הסלעות
קלנא נצ׳ם אלדין ואלזנאר  /ופסחים וסוכות.
נחפץ׳ אלאעיאד ואלסבת ו נ פ ך אלבוק  /עם כפור חמודות
אן אלאמאם קד קאל נביע אלדין  /ננסא חג עצרות.
יא רית בכל אלמאל  /ויעטינא כסף עם שמלות
ואקריה כתאב אלקום וקת אלעצר  /עת קרבן מנחות.
מד׳כור פיה עז אלסלאם ואלקדר  /וברכות כפולות
ואסמע כלאמה או חין יצ׳הר  /או ישלח בשורות.
צות אלבשר נטמע בראש כל הר  /וידלג גבעות
בעד אלבשארה תטלב אלעסכר  /מיוסף ומדן.
ואכסר בלאד אלרום אלאכבר  /מנחת ועלון
ואגזע לא מכה ולא כ׳יבר  /תכ׳ריתה ליקטן.
כל אלמדן תהדם ולא המדאן  /תשרף קצר גמדאן
כל אלמלוך יאתו מן אלבלדאן  /יובילו מנחות.
קול אלמעלם נצ׳ם מן אללסאן  /עיניו הם סתומות
פי כל יום ידעי אלא אלרחמאן  /אחר התפלות.
ישכי עיונה עאלי אלארכאן  /יוצר המאורות
ואכ׳תם נצ׳אם אלשיר באלגבאר  /הוא נורא תהלות.
יצפח כ׳טאיאנא והו אלג׳פאר  /שוכן רום עליות
ערף אלסלאם ימצ׳י אלא אלחצ׳אר  /אל כל הקהלות.
ן.שפא [

יהודה
סובחאץ

רצ הבי

מן הו מ נ ש י
]תרגום[

השבח לבורא הגשמים ,אל שוכן ערבות .הציל עבדיו מיקוד האש ,ממדבר תהומות . 1
מי יתן לי אבר ואעוף לארץ הקודש ,אל בית הבחירות] .מי יתן[ ומארץ מוזע נלך חבורות
חבורות אל ערים בגויות ]שבארץ ישראל[.
שוכן במרומים ,אלהי כל בשר .לך אופן וחיות .הושע אומה הנמקה בארץ מרוב הגזירות.
בתי כנסיות ששימשו לתפילה ]נהרסו[ .בתים ,שתלמידים הגו בהם בתורה ושנו בהלכות ,2
הם היום חרבים.
2
]היו לחורבה[ בתים ששימשו מחסה לעניים ובית מועד לתפלות .היום כל היהודים הפכו
זרים בארץ ומכרו נכסיהם בחנם.
3
כאשר האמאם ביצע את חורבן בתי הכנסיות אמר :צורם מכרם! היכן דתם? היכן
תפילתם ? אמרו ]הגויים[ :אין ממש בדתם!
4
]אמרו[! איה אלהיהם? היכן ״ויושיעם״ ? היכן משה נביאם? היכן מטהו שבקע את
הים ונעשו בו מסלות ־ ?
הנה היונה הידועה מימי המבול כשליח מהימן ,אשלחנה ]באגרת[ אל הסולטאן אשר
מזרע איתן .6
תבקש ]היונה את משיח[ בן דוד היכן הוא ותסוב בית אבן עת׳מאן  .т״ראי אם עת שחרורו
קרבה או שעוד רגליו אסורות ?״
שפכי מרי תלונתך לפניו ואמרי לו :אנו היום בנקיקי הסלעים .אמרנו :נשמור על הדת
והפיאות ,פסחים וסוכות.
נשמור על החגים ,השבת ותקיעת־השופר עם הכיפור החמוד .האמאם אמר לנו להמיר
דתנו ולשכוח חג העצרת.
8
לואי ויעניק לנו ]המשיח[ כל הממון ויתן כסף עם שמלות  .קראי לפניו אגרת העם בשעת
הערב ,עת קרבן המנחה.
באגרת כלולות! פרישת־שלום ,דברי הערכה וברכות כפולות .האזיני לדבריו :או שיופיע
בעצמו או שישלח בשורה.

1
2
3
4
5
6
7
8

חומה הלוהט של תהאמה) .תירגם המחבר את השם במלה עברית שצלצולה דומה .צורת הרבים של
התרגום הוא בעקבות השם הערבי ״בלאד אלתהאים״(.
בתי־כנסת שימשו חדרים לילדים וגם בתי־מחסה לעניים עוברי־אורח.
דברים לב ,ל.
עדה״כ תהלים קו ,ח ,וכתובים אחרים.
השווה מדרש תנחומא ,פרשת בשלח על הכתוב ״ואתה הרם את מטך׳ )שמות יד ,טז(.
ישמעאל בן אברהם המכונה איתן.
כינוי לשליטים התורכים )ר׳ ״הצופה לחכמת ישראל״ שגה ז ,עמי  ;10ספונות ,ב ,עמ  ,רמט(.
כיוצאי מצרים בשעתם.

]שפב[

גלות מ וזע
נשמע קול המבשר בראש כל הר וידלג גבעות  .9לאחר בשורת הגאולה יצאו גדודי צבא
מיוסף ומדן.
10
שבור זרוע תורכיה רבתי ,מנחת ועלון .צא למכה ולכ׳יבר והכריתה את יקטן
הרום את כל הערים עד המדאן .צפה מעל ארמון גמדאן  .12כל המלכים יבואו אליך מן
הארצות ויובילו מנחות.
אלה דברי המורה החורז בלשונו ,אך עיניו הן סתומות  .13כל יום מתפלל לאל הרחמן
אחר התפלות.
13
קובל על מאור עיניו לפני רם ונשגב ,יוצר המאורות .אחתום לשירי באל גבור הוא
נורא תהלות.
יסלח לעונותינו מכפר העונות ושוכן רום עליות .שלומו יפרוש על הנמצאים  14ועל
כל הקהילות.

י.

רשימת

מנצורה

פעם אחת נכנם המלך אלמהדי ימ״ש  1אצל בתו מן אלג׳ראם ,*1והוא בית אלחיי פוק
אלסאילה  . 2וישב כמו ד״ה  3ימים .וביום שהוא רוצה לילך אחר סעודת הבקר נכנס לחדר
השינה וישן שינת הצהרים .אחר שקם ראה טלית יהודי — ח״ו ,ישחקו עצמותיו בגי בן
הנום* — מצויצת ,ושתק כאלו לא ראה .והיה לה שמש בבית ובחוץ אלפקעה ,ארור שמו
וזכרו ונתעכב וישב ד״ה  3ימים ואמר שאינו רוצה להפרד ממנה ,שקשה עליו אהבתה
מאד שהיה מתיירא מהם פן ישקוהו ס״ה  5אחר שידע  6הדבר.
לאחר שהלך לביתו ישב כמו י׳ ימים משתומם ע״ה  .7אחר כל זה קרא לאצטא סלימאן
אלנקאש  ,8ואמר לו :״סגור שער החצר החיצונה״ ,וסגר .אחר כך אמר :״סגור לזה השער
9
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עפ״י ישעיה נב ,זן שיה״ש ב ,ח.
מכה היא מרכז דת האסלאם ובכייבר מתגוררים ,לפי אמוגת־העם ,בני דן הגבורים.
שבטי דרום־ערב ,שבנויים הערבי קחטאן.
מבצר ליד המסגד הגדול בצנעא שנבנה לפני תקופת האסלאם.
מכאן שהיה סומא.
הכוונה לקהל המאזין לזמרת השיר מפי המחבר.

 1ימח שמו.
 •1אלמהדי בא מאלג׳ראס ,מקום מושבו ,אל בתו שבצנעא.
 2״בית אלחיי שמעל לאלסאילה״ .אלסאילה היתד ,מקום הרובע היהודי בימים ההם.
 3ארבעה — חמשה.
 4קללה מקובלת בפי יהודי תימן.
 5סם המות .האמאם מתיירא שמא ישקוהו סם המות אחר שיוודע שבתו זינתה.
 6שמא צ׳׳ל :יוודע.
 7על הדבר.
 8נשיא יהודי צנעא .אצטא — הוא כינוי בפי מוסלמי תימן לבעל מלאכה יהודי מומחה .כיון שכל
היהודים הם בעלי מלאכה הפך בפי המוסלמים כינוי זה לכל יהודי.

]שפג[

יהודה

רצ הבי

הפנימי׳ /וסגר .אמר לו :אתה רועה של ישראל ומנהיגם .איך אתה נותן להם רשות ביינם
שיפסידו אומתי במעשים רעים  ? 9א״ל! ה״ו ,אל ידבר המלך כדברים האלה! והם הולכים
אחר עצתך ,והם עבדיך ,ואינם סרים ימין ושמאל .אמר לו שיחתוך את ראשו  .10א״ל:
הנני! אמר לו :כדברים ]האלה[ עשו ישראל ,ח״ו  . 11אמר לו  :! 2״יש לי זה הנייר! חתום
בחותמך וחתימת כל השרים שנשיאם אלשיך יחיא בן מחפוץ׳ ,ואין לי לא יד ולא רשות
בישראל״ .אמר  :״כבר נשבעתי וגזרתי ,ח״ו  , 11שלא ישאר משונאיהם של ישראל שריד
ופליט״ .אמר לו :״איעצך עצה טובה ,נכונה וישרה ,אם תישר בעיניך״ .א״ל :הקב״ה יודע
מה שיהיה קודם שיהיה .וכבר נתן ה׳ בלבך ובחרת בו  13ונשא חן בעיני אלהים ואדם,
ובעיניך אדוני המלך יותר ויותר .ועתה שלח לו אגרת קטנה דברים רכים ,שיבוא לשלום
המלך  14וחתום אותה ,ואני אריצנה אליו ,והוא יבוא אליך ותדבר אליו .רק לא כמו שדברת
לעבדך אלא דברים טובים ורכים ,וכל אשר יאמר אליך אתה רשאי לעשות ולא תסור ימין
ושמאל .הזהר והשמר כי איש אלהים הוא ולא תכון אתה וממלכתך .וילך מאתו ח״ו  *14אבל
וחפוי ראש .וילך אל המדינה ויכנס לביתו וירחץ רגליו וילך לבית־הכנסת להתפלל מנחה.
ולאחר התפלה יצא מ״ו  15לחצר בה״כ *6ואמר לו :הלכת אצל ח״ט  ?• 16אמר! הין .מה
אמר לך? אמר :לא אמר דבר .מבקש כסף וזהב אצעדה וצמיד וכל צרכי הבית  17ולא נתן
מעות .אמר :אמור לי מה אמר לך ? כיחש .מה אמרת לו ? אמר :לא אמרתי דבר .אמר לו!
תסעוד אצלי הלילה .אמר :הנני.
הלך וסעד אצלו .ואחר הסעודה סגרו הדלת בעד שניהם .אמר :מה אמר לך הבליעל ?
אמר! גזרתי אומר ,שלא אומר לך עד הבוקר ,וכבר הנחתי הדבר עד שתבוא אצלו .א״ל:
ב״ת .18
בבוקר הלכו שניהם בהשכמה ,שלא ידע איש מהם ,ונכנס לקריה  19קרוב לאלג׳ראם.
והאדון  20נכנם למדינה אצל המלך כמחריש .א״ל  : 2 1נשיא היהודים בפתח .אמר! ימתין
9
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11
12
13
14
•14
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16
*16
17

18
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האימאם מתעולל על הנשיא ,שכביכול היהודים משחיתים את המוסלמים על ידי שהם מוכרים להם
יין ויי״ש ,שדת המוסלמים אסרה אותם עליהם .עלילה שכיחה בתולדות יהודי־תימן עד הדור האחרון.
האימאם איים על הנשיא במיתת־סיף ,שבה מומתים הרוגי מלכות בתימן עד היום.
חם ושלום — הסתייגות המחבר.
הנשיא מגיש את התפטרותו מתפקידו ,בעקבות האשמת האימאם ,ומציע את יחיא בן מחפוץ׳ במקומו.
ביחיא בן מחפוץ . ,
לשם שאלת שלום גרידא ,כדי שלא להפיל עליו אימה.
הסתייגות מהתיאור ״אבל וחפוי ראש״.
דהיינו ,יחיא בן מחפוץ׳.
בית־הכנסת.
חזיר טמא? חיה טמאה?
יש להניח שהצורפות היתד .אומנותו של הנשיא אלנקאש ,כדרך שהיתה אומנותם של הנכבדים
והמיוחסים בחברה היהודית .לשם התחמקות סיפר הנשיא ליחיא בן מחפוץ׳ ,שהאימאם ביקש ממנו
להכין תכשיטים לבני ביתו אך לא נתן לו דמיהם.
בטוב תלין — ברכת פרידה בין אדם לחבירו בלילה )תהילים כה ,יג(.
מעונו של המלך.
הנשיא יחיא בן מחפוץ׳.
אמרו לז*

] שפד [

גלות מוז ע
מעט בחצר .לאחר שהלכו 22מאתו אמר! יבוא ויעלה! עלה ונשק למלך .אמר לו :למה
אתה לבדיך ? א״ל :לא ידעתי מי הביא כתב המלך זה לידי ,שאבוא לשחר פני אדוני המלך,
ועתה הנני? .לו לפלטרין שלו ,וסגרו השערים כולם וישבו .בקיצור ,אמר לו :אנחנו מנינו
לך שר ונגיד על ישראל ,תדריכם בדרך היהדות .ועכשיו  23צארו יאד׳ו אלאסלאם ויפסדוהם
באלכ׳מר ואלזנא ויצ׳איקוהם פי טרקאתהם ואנת מג׳פל ען אלשי הד׳א .אגאב :חאשאך מא
הו פי רעייתי מן באב צנעא אלא פוק אלבחר שרק וג׳רב ואלא כ׳לף צעדה ואלממלוך ח״ו
אלמכ׳אטב בהם ואנא מקדם נפסי עליהם ,חוץ מבית המלך אין לי רשות לחפש מטוב ועד
24
רע .אמר :היה הדבר כך וכך .אמר :ח״ו לא יתכן דבר זה ,כי שמא המשרתת מצאה אותה
25 ,
ואמרה זו ראויה לגברתי לתפלתה ,ואינם יודעים משום יהודי .אמר המלך :הדברים אמ
וכנים ,שהיהודי יכנס לביתי וישכב ויישן ויעשה כל צרכיו בבתי  .26אבל איני יודע מי הוא
זה ,ואני גזרתי ח״ו  11שיתנו הדת  27או הרג ואבדן ח״ו .אמר לו :אתה משקר בזה הדבר.
ואם נאמר שהוא אמת במי החרפה! לא במלך ובממלכתו ? וישראל יוסיפו ]כבוד[ וגדולה,
כי לא נכנם אצל משפחה בזויה ,אלא אצל בת המלך .וכבר נגזרה גזירה  28אין לך רשות
כי הכל בהשגחתו יתברך ותן לנו משך שנה .והישיבה פי אלכ׳בת שנה לא יותר ואם לאו
נקי אני ממך וממלכתך .וכבר אנחנו מקבלין עלינו הדין והגזרה כבר גזורה .ולא יחזרו
כי אם מעט מהם משפחה פלונית ומשפחה פלונית .אמר המלך ,ישחקו עצמותיו  , 4כבר
נשבעתי .אמר לו :אני אתיר נדרך ולא תוסיף התל .אמר המלך :תן לי האיש בעל המעשה!
אמר לו :מה יאמרו העם? זה האיש אשר בא אל בת המלך וזה חתן המלך .אם כדבריך
אנה תלך  29חרפתיך ? ויקלו העם בכבודך ויגרשוך מהיות מלך עליהם בקל ובנקל .אמר
המלך! אני גזרתי על כללכם ח ״ ו ו ל א תוסף רבוי דברים ,לא יחדל פשע  30ח״ו .אמר לו:
מה אתה חפץ ? אמר :לעשות בו כרצוני .אמר לו :אין לך רשות ,ואין אתה יכול לעשות דבר
קטן או גדול ,ואני אגרש אותך ממלכותך ברגע ,כי ה  ,דבר וצוד ,לי שאין אתה הגון עליו .31
ומיד אחזתו חלחלה ורעדה וסופה .נשתרגו כל עצמותיו ,והנה גיהנם פתוחה תחתיו ,וכל
הבית מלא אש .אמר :מה המעשה ? שאל מה תבקש ממני ,ותן לי האיש אשר נגע בכבודי
ובממלכתי ואשר תאמר אעשה .אמר :תן לי ג׳ ימים ותכנס יום ה׳ בבקר ,ואני אכנו בחרב ה׳
22
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בני חבורתו של האימאם שישבו במחיצתו.
״התחילו לגרום נזק לאיסלאם .משחיתים את המוסלמים ביין ובזנות ,מציקים להם בדרכים ,ואתה
מסיח דעתך מדבר זה .השיב :חלילה! דבר זה אינו בקהלי למן שער צנעא אל מעבר לים מזרחה
ומערבה ועד מעבר לצעדה ואלממלוך ,ח״ו שידובר עליהם כזאת .נפשי תחתם וכר.
את הטלית.
אמת.
יש להבין את הדברים בלשון עבר.
ימירו דתם.
לפי תפישת הנשיא גלות מוזע היתד ,גזירה מן השמים ,והוא משפיע על המלך לקבל דין שמים.
צ״ל :תוליך.
עדה״כ משלי י ,יט.
מוסב לכסא המלוכה.

]שפה!

יהודה

רצ הבי

ע׳יי שלוחו תחת החלון שלך פי אלסאילה לעיני כל העם .מיד נתירא המלך ואמר :תשלים 32
דבריך ואני אשלים  32שאלתך ,וילך מאתו בכבוד גדול.
34
33
ביום ה׳ באו מבני עמנו לבית־הכנסת אצל האדון  .אמר לו :שמענו שמע  ,המלך בא
מן אלג׳ראם .צריכים אנו פרה או שור גדול וד  ,ה׳ כבשים וקמח ושעוד״ ובטנים וכל צרכי
הבית עליהם  .35אמר :עדיין בתוך ל׳ יום בא ,ונתנו לו די מחסורו  ,36ועתה שתוקו .אמר ! 37
יחרה אפו על מרידתנו בו .אמר :שתוקו .מה עשה ה׳ יתברך ויתעלה? יצא האיש מביתו
40
אלפקעה ,ארור שמו וזכרו וא״ג  38וזנביל אלשרך  39בידו ,מעוטף בפשעו ממעל לראשו
לא יאבה ה׳ סלוח לו .והנה הטבח  41לקראתו תחת בית אלחמאמי* 4קרוב לבית המלך.
והמלך בחלון רואהו .השליך הכלי מידו אל הטבח ואמר! תן חצי הכבש ,שלח  43אל הבית.
אמר הטבח  tעל עינו ועל ראשו  .44וירא והנה אנשים גוים מריבים בשביל כרם  45מן ואדי
47
צ׳הר  ,46כל אחד רוצה ליקח ממנו ועדיין על הבהמה .אמר לבעליו :תוליך אותו אל הבית
ואתם לכו לכם מעליו .וייראו לנפשותם וילכו לדרכם .מיד ירד ס״מ  48מן השמים וחרבו
שלופה בידו .ויקרב אליו בחרון אפו בחרבו .וירא הממזר כי לא יכול להמלט ,כי נמסר
בידו ,וישלך מעליו את פשעו ואת אדרתו  , 49ויחגור חגורתו ,ויתעצמו  50יחדיו איש בחבירו.
פעם זה נופל והחרב בצוארו ופעם זה נופל והחרב בצוארו .והעם אומרים :כבר ישחטהו
ליהודי .ופעם יאמרו :כבר ישחטהו למלאך ה  . ,מזריחת השמש עד חצי היום ממש .וכל
סביבות המדינה נכנסו לראות נפלאות ה׳ יתברך .והעם בגגות ובחצירות ובחלונות ומבית
ומחוץ עד שראו כל העם ושבחו והודו וברכו לשמו ואמרו :זה חלק אדם רע .זה אומר:
זה בשביל גאותו .וזה אומר :בשביל עסקו ברבית .וזה אומר כה .ואין פוצה פה ומצפצף
מרכילותו ,יחרם כל רכושו .אח״כ קם מלאך ]ה׳[ בחמתו מתחתיו ,והעפר עלה עד לב השמים
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תקיים ,תמלא.
הנשיא יחיא בן מחפוץ׳•
שמועה .המלך בא וכו׳ — לשון השמועה.
תקרובת שיהודי הבירה היו מגישים למלך בחגים ובהזדמנויות חגיגיות כאות נאמנות.
זהו ביקורו השני תוך שלושים יום ויש לו עדיין די צורכו מהדורון של הביקור הראשון.
צ״ל :אמרו.
ובטן אשר גידלו — קללה מקובלת בפי יהודי־תימן.
סל נצרים לבשר.
לשון גנאי לעטיפת ראשו בטלית )שמלה( ,שהיא תשמיש קדושה .אלפקעה עטף ראשו בטליתו מפני
צינת הבוקר ,שכן דרך הבריות בתימן לקנות צורכי מזון בהשכמה.
הקצב.
לשם המחשה קובע הכותב בית זה כציון המקום.
פקעה מצווה לקצב לשלוח את סל הבשר לבית המלך.
ביטוי שגור בערבית — להוראת כניעה וקבלת מרות.
מטען ענבים.
איזור מטעים וירק ליד הבירה המספק לה צרכיה בירקות ובפרי.
ביתו של פקעה.
סמאל )אין נוהגים להגותו בשמו המפורש ומציינים אותו בשתי אותיותיו הראשונות :סמ״ך מי״ם(.
טליתו .ר׳ הע׳ .40
נאבקו זה עם זה.

] שפז [

גל ו  гמ ו ז ע
מרוב התעצמותם ,וכבר בארץ חפירה גדולה תחת חלון המלך .ויחזק בזקנו וישכב עליו
וישחטהו .ויקם מעליו מ״ה״ ,והוא עיור באחת מעיניו ,ויקח חרבו ,חרבו של הקב״ה ,בידיו
ויעל השמימה .ויתמהו העם ת״ג וכל משפחתו ובית אביו בביתם בבושה גדולה מתחבאים.
אח״כ אמרו לו יועציו ושריו! מה יהיה דינו של זה ? אמר כמחריש :יש להם נשיא ?
אמר  : 5 2יש ויש .אמר :לכו ]אליו[ כל אשר יאמר לכם תעשו .הלכו ומצאוהו יושב בבה״ב
הוא וחבורתו .נכנסו אצלו לחצר .אמרו לו :כך וכך אמר המלך .אמר! איני יודע מה אתם
שחים .מה היה דינו ? אמרו לו :כך וכך .אם כדבריכם היה ויד ה׳ נגעה בו זה משפטו:
יקשרו אלאכ׳דאם  53חבל ברגלו ויסחבוהו על פניו ארצה אלא כ׳ארג באב שעוב תאכלה
אלכלאב  .54ויעשו לו כן.
אחר ח  ,או י׳ ימים .שלח לאדון  55אלא
אלג׳ראס וקאל*« :5אלאן מא יכון? אגאב
לה :נחן פי אלטאעה .אמהלנא סנה נביע
מא לנא וביותנא ועאד נלזמהם ונווזעהם
באלסירה אלאן ו״האד׳אך אלג׳רים״ .ודכיל
ביומה ואלזמוהם יום ב׳ פי אלכנאיס באל־
סירה יום פלאן פי שהר פלאן בעד סנה
וכלין יביע מאלה וביותה ולמא כמלת
אלסנה כ׳רגת רסול פוקהם לא אחד יבקא
אלאן.
וסארו אלרסל אלא גמיע אלבלאד ואו־
אמר אלא אלולאה אלא דון יהוד רדאע
וקעדו פי אלכ׳בת סנה כאמלה ובעד רגעו
אלא אלקאע.
למא כאן )כאן( פי וקת דולת אלמהדי
צאחב אלמואהב כ׳אלף סלטאן אלמשרק
עליה .פארסל לאחמד בן אכ׳וה וכאן ארור
שונא דת וכאן יסמוה אחמד חגר פאקלם
מעה קום לא תחצא וסאר בתיה עגיב
•50
51
52
53
54
55
56

ואמר :עתה מה יהיה? א״ל :אנחנו
סרים למשמעתך .תן לנו שהות שנה אחת
למכור נכסינו ובתינו .אנחנו נגזור ]על
הקהל[ ונשלח להם מכעת ]שליחים[ להו-
דיעם על הגלות .ו״ההוא בעל דינך״] ,רומז
על אלפקעה שנענש ונהרג— י״ר[ ונכנס
ביומו ]חזר הנשיא יחיא בן מחפוץ׳ לצנעא
באותו היום— י״ר[ .ביום השני הכריזו
בבתי כנסיות על הגלות :״ביום פלוני
בחודש פלוני לאחר שנה ,וכל אחד חייב
למכור נכסיו ובתיו״ .ובמלאות שנה עמדו
שליחים על גביהם וזירזום :אל יישאר
איש כעת .יצאו השליחים לכל המקומות
ופקודות בידם אל המושלים ]לגרש את
היהודים[ חוץ מיהודי רדאע ,וישבו באל־
כ׳בת שנה שלימה ואחר חזרו לקאע
]אליהוד[.
בימי מלכות אלמהדי צאחב אלמואהב
)הוא מחמד בן אחמד בן אלחסן בן אלקא־

מלאך ה  /מלאך המות.
תמיהה גדולה.
צ״ל :אמרו.
עבדים כושים מבני אפריקה שנשכרו למלאכות בזויות בתימן ,מעין ניקוי מחראות וטיהור הרחובות
מפגרים ונבילות )בדורות האחרונים הוטלו מלאכות נמבזות אלו על היהודים(.
עד מחוץ לשער שעוב ויהיה מאכל לכלבים )עונש מקובל בתימן למורדי המלכות(.
לבוא אליו לארמונו באלג׳ראם.
התרגום בטור המקביל.
]שפז Г

י ה ו ד ה ר צ הבי
וכ׳זאנה כבירה והו ואלי אלמדינה צנעא
וסווד עלא אליהוד ח״ו כגזירת המן אד א
אכ׳ד  ,אלצלטאן וחתמו קצ׳את צנעא
וחכאמהא וסאר אלא עמה אלמהדי סירה
שניעה באלתיה ואלכברה .פוצל אלא
אלמהדי פאלתקוה בפרח וסרור ובעד
אלעשא אכ׳תלא הו ואלמהדי חא״לת ]חמאה
אללה תעאלי[ פאצ׳הר לה אלכ׳ט וקאל
אעלם עליה פקד עלמת קצ׳את צנעא
וחכאמהא אגמעין ולא תעטיני שי פהאד׳א
סלאם פי שונאיהם של ישראל .אגאב
אלמהדי יא ולד  57אחמד פמא ארצ׳א לך.
יסבק)?( ראי אללה סבחאנה תעאלא .אגאב
לא אהיה לך ולא )לא( עדיר פעלם לה
וראיה גיר אלראי אראדתה הלאכה .ועלמו
גמיע אלעלמא ואלחכאם וצאר אלי עמה
אלא רדאע וכ׳לא אלג׳נד כ׳ארג פי אלגבאל
ואלטרק ודכ׳ל הו בנפסה וקרבו אלספרה
פאגאב אחמד חגר וקאל :אעלם עלא הד׳א
לאן עליה קד עלמו אלגמיע .פקאל לה
אסתכ׳יר אללה פי נפסך ואמא אנא יבריני
אללה מנך ומן ג׳ירך יא עדו אללה ועדו
נפסך .וכ׳רג מן ענדה בג׳יר עשא והו יסב
עמה ותעשא כ׳ארג בין גנדה ובכר סאר
יום ת׳אני אלמשרק עזם לספר אלא מא
קד הו קריב מחל אלצלטאן מא עאד אלא
קליל בינהם וקד הו קריב אלעצר .פקאלו
לה גנדה וריסאה! תנסם אלג׳נד אללילה
תרד רוחהא בנום קליל אלליל אליום ח״י
ליאלי מן ג׳יר נום ובכרה נתבדא בהם
פלאימה אלכלאם פבאתו ת׳ם אלא אלפגר
יד׳בחו וידבכ׳ו ויחנד׳ו ויאכלו כל עגיכ.
פי סאעת מא כ׳רג מן ענד עמה חאל״ת
]חמאה אללה תעאלי[ והו אלדיי חכם

סם .עיין עליו מבוא העי  — 3י״ר( עמד
כנגדו סלטאן אלמשרק .שלח ]אלמהדי[
לאחמד בן אחיו והיה זה ארור ,שונא דת
והיו הבריות מכנים אותו אחמד חגר )אולי
״האבן״ על שם אכזריותו ולב האבן שב-
קרבו — י״ר( .כינס ]אחמד[ עם רב אשר
לא ייספר ויצא בשחצנות רבה ובנשק רב.
הוא היה מושל העיר צנעא וגזר על היהו-
דים ]גזירה קשה[ ח״ו כגזירת המן ,כיוון
שהשלטון היה בידו .וחתמו ]על הגזירה[
שופטי צנעא ומושליה .הלך אל דודו
אלמהדי בצורה משונה ,בשחצנות וביהי־
רות .הגיע אל אלמהדי וקיבלוהו בשמחה
ובששון .אחר ארוחת־הערב התייחד הוא
ואלמהדי ,יגן עליו האל יתעלה ,הראה לו
את הכתב ואמר! חתום עליו ,שכן חתמו
עליו שופטי צנעא ומושליה כולם ,ואל
תתן לי דבר כי זה שלום על שונאיהם של
ישראל )לבד מן החתימה אינו זקוק לסיוע
בממון או בצבא כי הפעולה מכוונת נגד
ישראל והיא תבוצע בדרכי שלום — י״ר(.
השיב לו אלמהדי :בני אחמד ,איני מסכים
לדעתך .עצת האל ,ישתבח ויתעלה ,קודמת.
ענה לו :אין לך מנוס ומפלט! חתם לו
אע״פ שדעתו היתה אחרת ,ורצונו היה
]לגרום לו כשלון[ וכליה .חתמו לו כל
החכמים והמושלים .הלך אל דודו לרדאע
והניח חילותיו מחוץ לעיר בהרים ובדר-
כים .נכנס הוא בעצמו .ערכו לפניו שולחן.
ענה אחמד חגר ואמר :חתום על כתב זה,
שכבר חתמו הכל עליו .א״ל! בחר בה׳
]ושמע בקולו[ למען ייטב לך .אך אני ינקני
אלהים ממעשיך ,אויב האל ואויב נפשך,
וממעשי זולתך .יצא מלפניו בלי לסעוד

 57צ״ל :ולדי.

[

גלות מ וזע
אליהוד אלתי פי תחת כפלתה לא יסירו
מוזע ולם סארו .פארסל לעאקל אליהוד
וסר עליה מא פעל אחמד לאן אלסר מכתום
בינהם הו ואהל אלמדינה צנעא וענד
אלמולא אלמהדי מא כ׳רג כלאם.

עמו ,כשהוא מקלל את דודו ,וסעד מחוץ
לעיר בקרב חילותיו .ביום השני יצא
בהשכמה אל אלמשרק ונסע עד שהתקרב
למקום הסולטאן ורק כברת ארץ קטנה
נותרה ביניהם .השעה היתה סמוך לבין
הערביים .אמרו לו חילותיו ושרי צבאו:
תן לחילים להינפש הלילה ולהשיב רוחם
בשינה קלה ,כי זה י״ח לילות שלא טעמו
שינה .ומחר נחל ]להילחם[ בהם .ישרו
דבריהם בעיניו .לנו אותו לילה ועד אור
הבוקר שחטו ]בקר וצאן[ ,בישלו וצלו
ואכלו.
אותה שעה שיצא מלפני דודו ,יגן עליו
האל יתעלה ,אשר גזר שהיהודים הנתונים
לחסותו לא יצאו למוזע ולא יצאו ,שלח
]מושל רדאע[ לנשיא היהודים וסיפר לו
בסוד מה שעשה אחמד ,לפי ]שכל מה
שנרקם[ בין אחמד ובין אנשי צנעא ]המוס־
למים[ היה בסוד גמור ואף המושל אלמהדי
לא סיפר דבר.

פקרע בגדיו והו ליל יום טוב א׳ סוכות .תלך בהצנע והגיד לטובי העיר .קרעו בגדיהם .58
אמר :נשלחה אגרת חתומה אל מ״ו יחיא »*־ זצו״ל ,אלא  60צנעא .כתבו ושלחו בלילה יהודי
א  ,ולא הלך אלא בלילה ב׳ לילות ראשונות .וביום ב׳ בבוקר נכנס אל מ״ו ג׳זאל!» אלא
אלדימה  62בהחבא ועדיין הם בהלל  .63אמרה :מה טיבך קרוע הבגדים ? א״ל :אני שליח
מן רדאע! אגרת דבר סתר! והוא בוכה .אמרה :שב בזה החדר ולא תשמיע קולך ,ומן השמים
ירחמו .ונתנה די מחסורו ,עד אחר ההבדלה בבה״ב ועדיין יבדיל בביתו  64ועלתה אחריו
לשמוע ההבדלה .אח״כ נתנה לו האגרת .קרא אותה ואמני : 65.היכן הוא ? יעלה! אח״כ עלה
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אף־על־פי שהיה ליל יום טוב קרעו בגדיהם מכובד הגזירה ,ואף כתבו איגרת.
יחיא בן מחפוץ׳ ,הנשיא החדש של יהודי צנעא.
אל.
אשת יחיא בן מחפוץ . ,
אל המטבח.
קריאת ההלל בתפילת שחרית של יום טוב שני של גליות.
מוסב לר׳ יחיא בן מחפוץ . ,
צ״ל :ואמר.
]שפט[

יהודה

רצ הבי

והו  66בוכה ,קרוע בגדים ועפר בראשו ועל מצחו .נתן מצרוף  67ואגרת חתומה .א״ל] :לך[
בכוחך זה לילה ויום מחר עצר  68ואתה אצלם .הזהר והשמד ,כבר ישנת כל היום כולו .והוא
כתב להם :כבר נתבטלה הגזרה .יום א׳ של ח״ה  69בכר אלארור פתבארזו פארם לפארם
קתל אחמד חגר אלסלטאן .סמעת בנתה אן קתל אבוהא פקאלת אעטוני אלפרס אלפלאנייה
פרכבת עליה ואנתדת ובארזתה פקתלתה ואבעדת ראסה וחתכה אברו ונתנתו בפין על ר א ש 70
הרומח ויראו כי מת גבורם וינוסו .ותיבה ביזה גדולה ,לרוב כסף וזהב ,ועשו בהם הרג
גדול והפשיטום ,ולא נשאר מהם שריד ופליט .וחתיכת  71ראשו סוף שעה ג  7 2 ,יום א  ,ח״ה.
74
מ״ו  73זצ״ל כיון ששלח השליח בלילה עמד ורשם י׳ אנשים מהם מ״ו אצטא הארון
נע״ג והוא היה אהובו כ״כ  .75בבוקר עלה לבית וכ׳ודר  76קרא להם פתח בית־הכנסת עאד
כאנת דאכ׳ל אלבית  77עאלו  78אליו .וסגר הדלת בעדם וקרא להם האגרת .ואמר :בגזרה,
מי שיוציא דבר משך עשר שנים  ! 7 9ואמר :תנו דעתכם .ואמר* באסכרה תהא מיתתו.
ברגעי« 8שנגע אלסנאן  81בצוארו .82וענה ואמר להם :כבר נתבטלה גזרה! כבר נהרג!
הרגתהו אשה .עמד אצטא הארון כתב השעה והרגע ובדקו ומצאו שברגע ההוא נצחה אותו.
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בעקבות הצורה הערבית .צ״ל :והוא.
כסף לצידה ולהוצאות הדרך.
לפנות ערב.
תרגום :השכים הארור ושני הפרשים לחמו זה בזה .הפיל אחמד חגר את הסולטאן .כיון ששמעה
הבת כי נרצח אביה אמרה :תנו לי סוס פלוני .רכבה עליו .הזמינה את אחמד לדו־קרב ,נאבקה עמו
והמיתה אותו .כדתה את ראשו וכו . ,
בראש.
כריתת .תרגום הערבית :קטע ראסה.
שלוש שעות ביום לפי השעון הערבי.
יחיא בן מחפוץ׳.
הוא הארון בן דאוד עראקי )על אילן המשפחה ר  ,מאמרו של ש״ד גויטיין ,שטרות מן העיר צנעא
קדומים לגלות מוזע .עמ .(189 ,
כל כך .במובן :מאד.
שם שמשו?
״עדיין היתד ,בתוך הבית״ .בתקופת הכותב היה מבנה ביתיר,כנסת שונה.
נכנסו .לשון ארמי.
כלומר :גוזרני עליכם ,שלא תגלו דבר משך עשר שנים.
לאחר ההשבעה מספר הוא להם עצם הסוד וסיפור המעשה.
הרומח.
יש להשלים :פרחה נשמתו ומת.

]שצ[

גלות מוז ע
יא.

אגדת

ערום י

1

ויהי מימים בימי אלאמאם צפי אלדין יש״ו בשנת ש״ן לאלף הששי היא שנת ב׳ אלפיים
וקס״א שנים לגלות תימן  .2בימים ההם היה אותו רשע ]מלך[ על ארץ התימן ,והיה לו א׳
מהיהודים משרת ושמו יחיא אלפקעה .כי הערבים באותו הדור שטופי זמה ולפיכך אין
מניחים גוי מהם לשרת אותם ,כי הם חשודים על העריות ,והיהודים לא נחשדו בדבר זה.
והמלך היווה לו בת יחידה שמה מימונה .הגדילה ובגרה .נתנה עיניה ביהודי המשרת ובא
עליה ונתעברה .ותחל ופניה מוריקות .ותאמר לה פאטמה בנת אלורד אמה :מדוע את ככה
דלה בת המלך? ותאמר לה נ כי החליתי מאד ,לא ידעתי מה סבתי .ותפתח  3לבדוק אותה
ותדע כי היא הרה לזנונים ,ותפחד תמיד כל היום מפני חמת המלך ,כי יראה להגיד לו פן
יחרה אפו והרגה.
נכנסה אצל המלך .אמרה לו :דבר סתר לי אליך ,אדוני המלך .ויאמר לה :דברי! אמרה
לו :מתייראת אני ממך פן תקצוף עלי ותהרגני ,השבעה לי! ויושט לה את השרביט אשר
בידו)יעני מסבחת אלאמאז(* .אמרה לו :מה אומר לך? הבת נאנסה וגם הנה הרה לזנונים.
אמר המלך שתבוא בתו אליו והוא לא יפגע בה ברע .אמר לה :בתי ,תאמרי לי האמת מי
הוא שאנסך ,והן את יושבת בחדרי חדרים .מי ערב את לבו להיכנס בהיכל המלך פנימה ?
אמרה לו! אדוני אבא ,אני נרדמתי בשינה ,והנה איש שוכב מרגלותי לא ידעתי מי הוא.
א״ל :תאמרי לי האמת איך לא ידעת בו ולא לקחת ממנו סימנים ? א״ל! כמדומה לי שהוא
יהודי ,כי מששתי בכליו ויש עליו טלית קטן ,ומששתי בשני לחייו וש בהם סימני יהדות .5
א״ל :מדוע לא הגדת לאנשי הבית ? א״ל :פן תהרגני אני והוא .והיא עשתה בערמה ולא
גילתה את סוד היהודי יחיא אלפקעה ,כי היא אוהבת אותו פן יהרגהו אביה.
ויהי כשמוע אביה את דבריה ויחר לו ,ונתמלא חימה על כל היהודים .ויאמר בלבו :איך
חשבנו שהיהודים גדורים מעריות ,והנה הם חשודים בדבר זה .ויקם המלך וישלח ויביאו
את נשיא היהודים שמו אלנקאש ויאמר אליו :מטעם המלך וגדוליו כי כן גזרתי במלכותי
או להמיר דתם או אחת דתם להמית .א״ל אדוני המלך :ומה היא דתא מהחצפא הדא?
א״ל :כך גזרתי ודבר המלך אין להשיב .א״ל! תן לנו זמן .נתן לו ח׳ ימים .ירד אל קאע
אליהוד  6והגיד להם את דבר המלך .עמד רבי יחיא הלוי א״ב דק״ק תימן ז״ל  7וגזר עליהם
תענית .ויקראו אל ה׳ בחזקה להגיד להם על מה קצף המלך על היהודים ,ומה חרי האף
הגדול הזה ומה היא הסבה .ויגידו לו בחלום הלילה את הדבר על בוריו ועל מתכונתו.
וישכם הרב ממחרת ויגד למלך את כל אשר בלבו .ויאמר לו :אדוני המלך ,אני ידעתי את
1
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ימח שמו וזכרו.
התאריך דרך השערה.
הפשיטה אותה ערומה?
מחרוזת הבטחון.
היינו הפיאות ,שבפי יהודי־תימן הן מכונות ״סימנים׳/
אנאכרוניזם .בימים ההם שכנו היהודים עדיין באלסאילה.
הוא הדיין יחיא בן אברהם הלוי)נפטר תנ״ו(.
]שצא[

יהודה

רצ הבי

קצפך על עבדיך כי בשביל בתך שהרתה אתה מתרגז עלינו .אבל בחייך ,אדוני ,האיש
אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף? אני אגלה לך חרפת החוטא לעיני הכל ולעיני השמש,
ועבדיך יהיו נקיים והיית נקי אתה וממלכתך כי בצדק יכון כסא .ויאמר :טוב הדבר ,לו
יהי כדבריך.
ויהי ביום הששי אחר הצהרים )בל״ע בעד צלאת אלג׳מעה(  8עלה הרב אל המלך למועד
אשר דבר אליו .ויבא אל היכל המלך פנימה וישב בחלון ויאמר לו :עתה תדע כי יש אלהים
בישראל ,מגלה עמוקות מני חשך ,ויגלה מצפוני האיש אשר עשה נבלה בבתך ותולה סרחונו
בישראל .ובאותה שעה יצא הרשע יחיא אלפקעה משרת את המלך ,והוא רוכב על הסום
לילך לאטליז של גויים ליקח בשר לבית המלך כמנהגו .הגיע לבית המטבחים ויאמר לקצב
הגוי  tתן בשר לבית־המלך ,מהר אל תעכבני .עמד לו שטן כנגדו ,מלאך המות בצורת סייד
ואלמסבחה פי ידה  .9אמר לקצב :בתחלה תן לי אני בשר ,שאני ראוי להיות מוקדם מן
העברי המשוקץ .א״ל יחיא אלפקעה :אני ראוי להיות מוקדם שאני משרת בית המלך .עמד
וקללו .אמר! זה עברי מתועב וטמא .הושיט אלסייד את ידו והשליכו מעל הסום והפילו
לארץ .מיד היו מכים זה בזה ומפילים זא״ז משער לשער ומרחוב לרחוב ובני אדם מתפלאים
ומתיראים להפריד ביניהם עד שהגיעו תחת חלון בית המלך .אמר הרב ז״ל למלך :השקף
מהחלון וראה ,כי זהו העושה נבלה בבתך .ישוב עמלו בראשו ועל קדקדו חמסו ירד .ומיד
כאשר נתייגע יחיא אלפקעה מרוב המכות אשר הוכה לקח  10נפשו ונשאר מת מוטל.ברחוב.
והסייד נעלם ואיננו .מיד צוה המלך להניחו ברחוב לכלבים לא יספד ולא יקבר .וחמת
המלך שככה .והרב ירד לביתו לשלום.
אחרי זאת בקש המלך להוציא העובר מבתו טרם יוודע לבני־האדם ותיגלה חרפתו בקהל.
ולא יכלו להפילו  ,1гכי ממזר עריץ הוא .כיון שהגיעה בתו ז׳ חדשים להורתה  12מיד נודע
לכל חי ונגלה קלונה וחרפתה ,והיו ממשלים משלים וחדים חידות עד שהגיע הדבר אצל
המלך ,ואז עלה חרון אפו כי ב״א  13מספרים בקלון בתו כי זנתה .וכך היו אומרים בל״ע:
קד קלת לך יא מימונה  /לא תעשקי הד׳א אלעברי
ואנת בחבה מגנונה  /פי כונך מא אחד ידרי
פאלעאמלה הי מלעונה  /מן אלשפאעה סאירי
14
אללה יא אללה יא עאלמי אלאסרארי  /מכמל לחסן אלאשוארי
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אחר תפילת יום הששי.
נכבד המתייחם על זרע מוחמד והמחרוזת בידו.
נפח.
את העובר.
להריונה.
בגי אדם.
הן אמרתי לך מימונה :אל תחשקי באיש העברי .את שטופה באהבתו ודמית בנפשך שאיש לא ידע.
העושה את המעשה ארורה היא ,איש לא ילמד זכות עליה .אלהים ,היודע נסתרות ,הוא ימלא הטובה
שבעצות.
]שצב!

גלות מוז ע
כיון שהגיע הדבר אצל המלך וחמתו בערה בו ,אמר :אכן נודע הדבר! מיד צוה על בתו
להרגה.
אחרי כן זכר את בתו היחידה שנהרגה ואת חרפתו כי לא נמחית ,ותבער אש בקרבו.
אמר :כל זה בשביל ישראל .עמד ונשבע כי לא ישאיר משונאיהם של ישראל שריד ופליט,
זולתי מי שימיר דתו ינצל .עמד וקבץ את כל ישראל .אמר להם! בגזרת מלכותי אחת ולא
אשנה כי אחת נשבעתי ולא תשוב ריקם .עתה מוכרחים אתם לקבל גזרתי :או ליהרג ,אם
להמיר הדת .וחכמי ישראל ראו כי דבר המלך נחוץ .ואלה חכמי ישראל שהיו באותו הדור:
מו״ר יחיא הלוי  7זצ״ל ,ומוהר״ר סאלם פנחס  15כ״ץ זצ״ל ומו״ר שלמה עדני»  1זצ״ל.
ראו כי עלה חרון אף בהם ,אמרו לו :במטו מנך ,תן לנו זמן עשרה ימים עד שנדע אס
הדבר נגזר ממרומים ,ואם אנחנו חיבים ואשמים ,נקבל גזרת מלא רחמים .עמדו וגזרו
תענית אנשים ונשים ,אין נקי ג׳ ימים .ועשו שאלה לשמים והשיבו להם תשובה :לגלות
לאי שבים כל בני תימן ,כי כן נגזר עליהם משמי מרום .והביאו להם ראיה מהפסוק או אז
יכנע לבבם )0״ת מוז״ע( ואז ירצו את עונם .מיד עלו שלשתם אל המלך צפי אלדין .אמרו
לו ככה נגזר ממרום .עלינו לגלות מוז״ע אם תקבל מוטב ואם לאו יש לאל ידנו לעשות
עמך רע .מיד שלח המלך סריסים לכל ערי תימן הקרובים והרחוקים ,כי כן צוה המלך.
וכיון שהגיע דבר המלך ודתו להעשות והחזיקו הסריסים וכל עם הארץ ביהודים ובנשיהם
ובבניהם ובבנותיהם למהר לשלחם מן הארץ ,ולהוציאם מבתיהם וזקניהם וזקנותיהם ,מכים
באכזריות סחוב והשלך מהלאה להשלים דבר המלך .והיו יוצאים מבתיהם בוכים ומספידים
ומקוננים על רכושם ועל בתיהם ועל אהליהם ,כי נשתלחו ריקם ,ועל נפשות אנשי בתיהם,
כי מי יודע מי יחיה ומה יהיה אחרי זה.
ועיר א  ,בארץ התימן פי חפאש בהגיע דבר המלך עמדו כולם אנשים ונשים וטף ,תפשו
ספרי תורות בידם והפילו עצמם בתוך הנחל כולם כאחד .אמרו ן מי שיתבע עלבונה של
תורה יתבע עלבוננו ,ומתו בתוך הנחל .והעיר שלהם נתקדשה לא יוכל זר לעבור בה .ובליל
שבועות ובליל כפור והוש״ר 17ובליל שמחת תורה שומעים הרנה והתפלה ורואים נרות
ועששיות מאירות .ועיני ראו ולא זר .גם חרבות העיר ובית הקברות שלהם נתקדשו ,גם
הצאן והבקר לא ירעו אל מול משכנותם וקבריהם של אבותם .ועד היום הזה אם יש איזה
צרה ,עצירת גשמים וכיוצא ,הולכים להתפלל שם ומיד נענים ,ונקראת מערת  18הכהנים
כי כהני ה׳ יקראו.
גם אני הקל באמת הגיד לי א״א ,מורי ורבי משה הלוי אלערוסי זצ״ל ,שסיפר לו אביו
ואביו מאביו איש מפי איש שזקננו הא׳ שהיה בעיר כוכבאן ,שבעת הגיעה גזרת גלות תימן
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שמא הוא זהה עם הקדוש מרי פנחס הקבור מערבית״דרומית לצנעא ואשר עד היום נוהגים להשתטח
על קברו?)ר׳ •סוף האגדה(.
הוא מחבר הפירוש ״מלאכת שלמה״ על המשנה .אולם טעות היא בידי המחבר כי שלמה עדני עלה
לארץ ישראל כמאה שנה לפגי גלות מוזע.
והושענא רבה.
מערה — בית קברות בפי יהודי תימן.

 Jשצג [

יהודה

רצ הבי

למוז״ע שהיה לנו ס״ת גויל קדום מקודש ביותר שמו אלמרג׳זי זיע״א .ובעת צאתם מהעיר,
השליכו אותו על המקוה והיא מלאה מים .אמרו :מוטב ימחו אותיותיו במים ולא יחללו
קדשו הזרים .ובעת שובם מן מוזע אחרי שנה ,בצבץ ועלה מן המים שלם לא שלטה בו
טפה ולא נמחקה בו אפילו אות א׳ ,כאלו היה בהיכל מונח מרוב עוצם קדושתו ,ועדיין הוא
ירושתנו עד היום הזה ,מונח בהיכל ביהכ״נ שלנו בעיר כוכבאן זיע״א.
ויהי בצאת היהודים מעיר צנעא ללכת מוזע ברחקם כחמשים אמה נלב״ע הר״ר יחיא
הלוי וקברוהו באמצע השדה .וכשמוע הגוי בעל השדה חישב בלילה להעלות עצמותיו
לפנותו מהשדה שלו והשכים למחרת ומצא שנהפך לסלע והביא פטיש לפוצץ הסלע ,והיה
הסלע מפוצץ הפטישים ונשאר עד היום הזה זצ״ל .גם הר״ר סאלם פנחס כ״ץ הגיע לדרך
חדה רחוק מהעיר כארבעת אלפים אמה ונתפלל לפני השי״ת שימות וכך אמר :אנא ה׳
או״א זכור לעבדיך לאברהם ליצחק וליעקב וזכרני נא בעבורם וקח את נפשי כי לא אוכל
לסבול הגלות הקשה הזה ילא״פ והללה״צו  .19ונתקבלה תפלתו ומת באותה שעה ,ויצא לו
מעין והרחיצוהו וקברוהו ועשו לו מצבה .ועד עתה אין נמנעים מעל קברו אנשים ונשים
בכל שני וחמשי עד היום הזה.
וגם היה שם בעיר צנעא זקן א  ,חשוך בנים ובעת יצאה הגזרה נתעברה אשתו ,והוא היה
איש צדיק וחסיד ירא את ה  ,מנעוריו .גם אשתו היתה יראת שמים וצנועה .ויהי כי יצאה
הגזרה והלכו לגלות מוזע והיו קהלות קהלות הולכים רעבים ,צמאים ויגעים והסריסים
הולכים אחריהם במצות המלך ויסחבום בסחיבת הכלבים ,וימותו רבים מהם בדרך .וימת
האיש הזקן בדרך והיא נשארה אלמנה הרה לאיש הזקן הנז״ל .ויגיעו לשם ויתנו להם
אהלים לישב בהם ויש יושבים במערות ובנקיקי הסלעים עד מלאות י״ב חדש עד שככה
חמת המלך ,ואז נחם על הרעה ,ושלח סריסיו להשיבם לארץ התימן כי איש אל ביתו ישוב.
והאשה ההיא מלאו לה ט׳ חדשים ותלד בן ותקש בלדתה רתמת ,ולא ידע איש בלדתה גם
במותה .ותשאר האשה מתה במערה ג  ,חדשים באין מבין .ונעשה נם ונשאר דד אחד חי
מלא חלב .והילד חננו ה  ,בינה והיה יונק -מן הדד החי ושוכב בחיק אמו תמיד .ויהי כאשר
צוה המלך צפי אלדין להשיבם אל בתיהם בקשו במערות ובנקיקי הסלעים .מצאו את האשה
הזאת מתה מושכבת על הארץ כאילו היא ישנה ,לא ריח רע ולא תולעת בה ולא רמה.
והדדים שלה א׳ מת יבש במקומו ,ואחד חי מלא חלב שממנו יונק הילד ,וחוזר לשכב בחיק
אמו .ונתפלאו ב״א  20מהנס הגדול הזה .אמרו מובטחים אנו בזה שמורה הוראות ]יהיה[
בישראל .ובקשו למול אותו מצאו אותו מהול .ושמעו קול קורא במערה! בטרם אצרך בבטן
ידעתיך ובטרם תצא מרחם הקדשתיך .ויקראו שמו צאלח והוא אביו של מהרי״ץ ז״ל
שחיבר פעולת צדיק וס׳ פרי צדיק * 2וס  ,שו״ת וכמה ספרים יקרים שלא נדפסו שעדיץ הם
בעיר צנעא יע׳׳א .כי צאלח בלה״ק צדיק ,וממנו נשתלשלו כל משפחת בית צאלח שהיו
 19יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפניך ה׳ צורי וגואלי.
 20בני אדם.
 21טעות היא .צאלח היה סבו של מהרי״ץ .״פרי צדיק״ הוא חיבורו של הסב צאלח ד יחיא ולא של
הנכד מהרי״ץ.

]שצד[

גלות מוז ע
בתי דינים לערי תימן ,והם הם היו המאורות הגדולים מאורי אור התורה לגולי תימן.
ומיד קברו את האשד ,ולקחו את הילד וחזרו לבתיהם ומצאו את בתיהם ריקם מהון ומספרי
תורות שחברו חכמים הראשונים ,ששרפו אותם אחרי גלותם .ובשביל שאין דפוס בארץ
התימן לא יצאו לאור דכל מה שנתחברו מעת גלותם מא״י שהיא שלשת אלפים לב״ע הרי
מיום גלות תימן ועד עתה אלף ותשנ״ד שנים כולם נשרפו .אשר טפחתי ורביתי אויבי כלם.
ועתיד אליהו לפרסמם ולגלותם בחיינו ובימינו אמן.

ישובים
אב
בחירה
ביר אלעזב
בית עד׳אקה
בלאד אלסלאטין
בני זיד
גבלה
גהראן
גרבאן
דלאג
ד׳הבאן
ד׳יבין
ואדי אלצ׳הר
זראגה
חביש
חגבה

•

יהודיים מתקופת גלות מ ו ז ע *

חידאן
חמדה
חצ׳ור
חקל אלמטרוק
טאקבאת
טוילה
טיבה
אלימן
כוכבאן
כליב
כ׳יואן
כ׳מר
לחמאן
מגמע אלנוד)?(
מגרב
מדע

אלמהאצר
מחילה
מכ׳א
מכ׳ארף
מלאחא
מסור
מעבר
מצלא
מקיל)?(
משרק
סאקין
מדם)?(
סוד
סיאן
סר
עאשר

עדין
עדן
עד׳ר
עוד
עמידה
עמראן
ערום
צנעא
צעדה
צעדת אלשאם
צפא
אלצפאל
אלצראב
צ׳לימה
צ׳ראב
קאבלה

קרא אלמכ׳אלף
קרוא
קרית אלאקהום
קרית אלקאבל
קרית אלשטוט
רדאע
רחיב
רימה
רעארע )דעאדע ?(
שאם
שעב
שעיב
שצר
שרעב
שרפת אלמואטר
תנעם

רשימה זו כוללת את הישובים שנזכרו בשירים .חלק מן הישובים שוקמו על־ידי היהודים אחר שובם
מגלות מוזע ועמדו על תילם עד קום מדינת ישראל.

] שצד! [

יוסף
מ צ ו ק ו ת

קאפח
ת י

רשימתו של ר׳ מעיד בן יוסף ערוסי ,שתתפרסם להלן מכתב־יד ,אינה לכאורה אלא רשימת
מחירים של התבואה בתימן ,אבל יש בה ענין מכמה בחינות .מאורעות שנזכרו בה׳ רבים
מהם אינם ידועים ממקורות אחרים ואף בלאו הכי היא יוצאת ללמד על חיי הכלכלה בתימן,
משך תקופה ארוכה של מאה שנה ,משנת תקס״ח ועד שנת תרס״ה .על חמישים השנים
הראשונות העתיק ר  ,מעיד ערוסי מרשימות מקוטעות שמצא ועדויות שגבה מפי זקנים,
והאחרונות — מנסיון חייו.
יש ברשימה ידיעות לא רק על חיי הכלכלה אלא גם על בצורות ומכות מידי שמים שירדו
על תימן ,והדברים עלולים לסייע להבנתן של תעודות שבהן נרמזות מצוקותיהם של יהודי
תימן .מכתב־יד זה אנו למדים שלא היתה במדינה יציבות כלכלית אף לזמן קצר .תנודות־
מחירים למעלה ולמטה היו כמעט בכל חודש .תבואה שקשה היה להשיגה ביום אחד ומחיריה
האמירו ,אם ירד גשם בלילה ,הרי למחרת היתה מצוייה והמחירים ירדו .כיוון שמרבית
האוכלוסיה היתה חיה חיי דלות ,אי אפשר היה להם לאגור תבואה וכל שקנו היה ליומיים
שלושה בלבד ן הבינוניים היו קונים לכמה שבועות והעשירים קנו בזמן הקציר לכל השנה.
בני דלת העם היו ,איפוא ,שרויים בפחד מתמיד מה יהיה טיב התבואה שישיגו ומה יהיה
מחירה .השלטונות לא התערבו בכך והדבר היה מסור בידי האוגרים וסוחרי התבואה ,שגם
הם היו תלויים במידה מסויימת בידי הפלחים הנבערים .ראוי לציין את העליה המתמדת,
אך איטית ,במחירי התבואות והירידה בערך המטבע.
וכאן אעיר הערה כללית על המידות והמשקלות שנזכרו ברשימה! המטבע הגדול הרגיל
בתימן הוא ה״ריאל״ והוא הטאליר של מריה תריזיא .מטבע זה נקרא גם ״קרש פראנצי״
וגם ״קרש פרנצאוי״ .חשיבותו היא בכך שחומר הכסף שבו שווה את ערכו ,שכן הצורפים
שוברים אותו לאלפים לצורכי עבודתם ,והטביעה שעליו היא רק ערובה לאמיתות משקלו
והרכבו —  28גרם 85% ,כסף 15% ,נחושת .שלטונות תימן היו טובעים על שמם את
המטבעות הקטנות והפרוטות.
״קדח״ — מידת יבש כשלושים ואחד קילו בערך .ה״קדח״ מתחלק לשמונה ״רבאעי״
כל ״רבאעי״ מתחלק לשמונה ״נפר״ ״ ,נהוגים בתימן שלושה מיני רוטל :של המכולת —
 577גרם בערך ,של שמנים וחמאה  670גרם בערך ,ושל בשר  800גרם בערך ן ״קב״ הוא
רוטל של מכולת .לא היה נהוג בתימן לשקול תבואות וקוטניות כלל ,ורק בזמן התורכים
החלו לשקול במשך זמן קצר וחזרו למדוד כמנהגם העתיק .וכן מכירת קמח לא היתה במידה
ובמשקל ,כי כל אדם קונה תבואה וטוחנה בביתו .בימי התורכים ,וכן בזמן האחרון בשנות
בצורת ,משהביאו קמח מחוץ לתימן ,היו שוקלים אותו במשקל.
מחבר הרשימה ,ר׳ מעיד בן יוסף ערוסי ,נולד בצנעא בשנת תקצ״א ונפטר בשנת תרס״ט.
היה אסטרונום ואסטרולוג .מלאכתו היתה אריגת חגורות מחוטי כסף בשביל השליטים
]שצט[
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ונכבדי העיר המוסלמים ופרנסתו היתה מצויה לו לא בצימצום .ר׳ סעיד ערוסי היה ריעו
של ר׳ חיים הבשוש ז״ל בעל ״מסעות הבשוש״ )ההדיר ש׳ ד׳ גויטיין ,תל־אביב תרצ״ה(
ו״קורות ישראל בתימן״ )הוציא לאור י׳ קאפח ,ספונות ,ב( והתרועע עם סבי הרב יחיא
קאפח ז״ל.
רשימתו זאת נשתמרה בכתב־יד יהיד ,באוסף ששון ,סי׳ ) 991אהל דוד ,עמי ,(971—970
והריני מודה לבעל האוסף וכן לבית הספרים הלאומי והאוניברסיטה בירושלים שהעמיד
לרשותי את תצלום כתב־היד .בסוף הרשימה תפורסם קינה מחיבורו של ר׳ יהודה בן יוסף
גזפאן ,המתארת את מוראות שנת תקס״ח ,שבה נפתחת רשימה זו .המחבר היה מקובל,
חיבר ספר ״מנחת יהודה״ ,דרושים וליקוטים על התורה ועל חמש מגילות על דרך הקבלה,
שנמצא בכתב־יד בידי יורשי המנוח שלום שרעבי ז״ל )חלקו הראשון נמצא גם בגנזי מכון
בן־צבי( .הקינה נמצאת בסופו של כתב־היד הנ״ל.
]תרגום

מערבית[

וזה* ממה שאירע בשנת בקי״ט העתק מכתיבת יד סעיד בן יוסף ערוסי הי״ו
בסוף שנת בקי״ט* ,תמוז ואב ואלול היה רעב גדול ,מחיר ה״קדח״ עשרה ריאל ,והיה
שבתי צ בשש מעלות ממזל עקרב.
בסוף שנת בקמ״ז  3גם כן היה רעב גדול ,והיה שבתי בעשרים מעלות ממזל עקרב .אם
יבוא מטר בראש חדש תמוז לא ימטיר כל החדש ,ואם ימטיר ביום אחד עשר או בשבעה
עשר קשה לכל השנה ,ואם ימטיר ביום עשרים ושלשה תהיה השנה מבורכת.
בשנת בקס״ז  4אירע רקבון בענבים והיו הגפנים משירים פירותיהם וגרגרי הענבים
מתבקעים ,ונראה על הגרגרים כמו אפר או חלודה ולא היו ראוים לאכילה כלל.
בשנת בק״ע  5קם איש אחד שכר כסיל שמו  ,6ובלבל דעות בני אדם באמרו שהוא
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מוקדש לזכר האחים אוהבי החסד יהודה ומשה עמיר תנצב״ה.
תקס״ח ליצירה .בתקופה זו שלט בתימן המלך אלמנצור עלי בנו של המלך אלמהדי עבאם בן אלמנצור
חסין .בשנה זו מרדו שבטי הערביאים במלך ובאה צנעא במצור ,ונוסף על כך היתר .זו שגת בצורת
קשה ,ושני אלה גם יחד גרמו לרעב שממנו נספו רבים .על מוראותיה של שנה זו ראה גם בקינתו
של ר׳ יהודה גזפאן שבסוף הרשימה; חבשוש ,קורות יהודי תימן ,ספונות ,ב ,עמ  ,רעא.
לדעת האצטרולוגים הוא כוכב הרע ,וכתב הראב״ע בספרו ראשית החכמה ״והכלל הוא כמו מלאך
המות״ ,בפרט כשהוא במזל עקרב שהוא בית קלונו לדעת יעקב אלכנדי .ורשב״ג בכתר מלכות כתב
״והוא מעורר מלחמות ובזה ושבי ורעב כי כן מדתו ,ומחריב ארצות ועוקר מלכיות״ .משום כך ציין
מחברנו את הדבר.
תקצ״ו .ר׳ עמרם קורח כותב :״פליטי אותה שנה ספרו מה שראו בילדותם כי נגועי הרעב מתו
ברחובות ,ומלאו את הרחובות והיתה באשה וצחנה נוראה ,ובערב ראש השנה התקצ״ז ירדו גשמים
מרובים והמגפה נעצרה״) .״בסערת תימן״ ,עמי כז(.
תרט״ז .והוצרך לציין מאורע זה כי באותה שנה אסרו השליטים על היהודים לעשות יין מטענה
שבעוון שתיית היין ,שהוא מעשה השטן ,באה עליהם מכה זו ונגרם נזק לכורמים ,והיה קשה מאד
להשיג יין לקידוש.
תרי״ט.
משיח זה יליד ״בית רדם״ כפר קטן ועלוב בסביבות צנעא .פרטים רבים עליו ועל צלו בן הבליעל,
ראה ״שבות תימן״ ,תל־אביב תש״ה ,עמי .148—124
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מצוקות

תימן

המשיח ,והיה נוסע ממקום למקום לכל מקום שנמצאים יהודים ,ואחר כך נסע למקום ששמו
סריב  7וישב שם קרוב לשנים עשר חדש והפחיד כל נשיאי המקומות סביבו ,ומקצת
8
היהודים האמינו בו ומקצתם לא האמינו ,והיה נותן חתיתו על כל הממאנים בו ,ונותן
להם ראיות מן המקרא או מן המשנה או מן הקבלה או מן הגמרא  9כל איש לפי מהללו,
ולאומות העולם היה מביא ראיות מן ה״קוראן״ ולאחר זמן עמדו עליו והרגוהו בחדש תמה
שנת התרכ״ג ,בקע״ד לשטרי!.1
 .בחדש אדר בקע״ה היה השער ,חטים קדח ומחצית רבאעי .דורה שני קדח פחות שמינית.
פולים  12שני קדח .וגשמים מרובים כל החדש .והיה ארבה  13בסופו .ניסן בקע״ה מטר
לרוב .והשער ,חטים קדח ורבע וחצי רבאעי ,פולים שני קדח ורבע ,דורה שני קדח ,שעורים
שני קדח ומחצה ,שמן ששה רוטלים ,ונפסקו הגשמים מיום י״ג באייר .ובסיון היה גשם
ונפסק מחצי החדש ,והשער הוקר .תמוז היה גשם ,והיה גם ארבה .אב בקע״ה ,השער,
חטים י״ז קבין ,פולים כ״ו קבין .ומחצי אב היה השער ,חטים י״ג קבין ,פולים כ״א קבין,
מלח קדח ,חמאה שני רוטלים וחצי ,שמן חמשה רוטלים .וכבר מתחלת אב היו חלאים ,14
ונפסקה הארבה מחצי אב .אלול בקע״ה ארפ״א ערבי ,חטים ט״ו קבין ,דורה ט״ז קבין,
והיו הרגשות  15בצנעא.
תשרי בקע״ו תרכ״ה ארפ״א ,השערים עומדים במקומם ,ומסוכות החטים ט״ז קבין ,פולים
כ״ד קבין ,שעורים ל״ב קבין .חשון חטים י״ד קבין ,שעורים כ״ה קבין .כסליו חטים י״ב
קבין ,דורה קדח אחד ,פולים קדח .טבת בקע״ו חטים חצי קדח ,דורה חמשה רבאעי ,וכך
שער הפולים .בית המטבע  16נפתח עד סוף החודש ,ומצור התחיל מתחלת החודש .שבט
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אינו מחוז כדברי יערי ב״שבות תימן״ )שם( אלא כפר דל ועלוב.
ביהודית־ערבית רגילים לומר ״אדא ראיה״ ,לכך תרגמה מחברנו ״נתן ראיה״.
ידען מעט וסגפן היה האיש אך הוזה ומבולבל.
חושבני שפרט זה מוגזם ,כי בתימן אסור ליהודי ליגע בקוראן ,ככתוב בו :״ולא ימסה אלא טאהר״
)ולא יגע בו כי אם טהור( .כשיהודי מצטט דברי הקוראן חוקרים אותו מנין ידע ,ומעלילים עליו
שודאי נגע בו מידי קוראו בו וצפוי הוא למאסר ממושך ועינויים ,זולת אם יצליח להוכיח ששמע את
ההבאה ממוסלמי .ובאותו מוסלמי נוזפים על שמסר דברים מקודשים לכופר.
ר  ,דוד ששון )אהל דוד ,עמי  (971—970תמה על תאריך זה ,ואין תימה ,שנתחלף לו משיח זה בשני.
ציין הפולים בין מיני הזרעונים החשובים כי הם תופשים מקום חשוב בתפריטם של יהודי תימן,
שבכל שבת ומועד ובכל מאורע של שמחה או אבל ,הכרחי הוא להגיש לאורחים פולים קלויים.
המחבר מציין בתמידות נחיתת הארבה ,כי הארבה מסמל עצבות ושמחה בערבוביא ,עצבות שהוא
משחית את התבואות ,ושמחה שהם נהנים מאכילתו ומשמש לעזר רב בכלכלתם בשנות בצורת
ורעבון ,ואם מופיע בתקופה שאין תבואה בשדות הרי טובתו גדולה מקללתו .אף אסיפתו משעשעת
את הנוער.
במשך כששה חדשים השתוללה מחלת תולעי מעים שהיו ארוכים ועוקצים ,ורבים מתו ביסורים קשים,
ומצאו תרופתם בזמנם על ידי שתיית ערק בכמות מרובה ואז היו יוצאים משנים עד חמשה תולעים
והחולה נרפא.
במלת ״הרגשות״ מציינים בתימן כל אי יציבות מדינית או בטחונית ,כגון מרד שבטים ,קשרים
ורציחות במשפחת המלוכה וכדומה.
מאורע זה צויין ,כי הוא מקור פרנסה חשוב ליהודי צנעא ,שהם היו אומני טביעת המטבעות ייצורן
במשך כל הדורות.
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חטים חצי קדח וחצי רבאעי ,דורה ופולים כבחודש הקודם ,והמצור נמשך .אדר חטים חמשה
רבאעי ,דורה י״ב קבין .וכך הפולים ,שעורים קדח ,והמצור נמשך ,וענן בלי מטר .ניסן
חטים חצי קדח ,דורה י״ב קבין ,ומטר מועט וגם המצור הוקל ,שמן חמשה רוטלים .אייר
חטים כבניסן ,דורה עשרה קבין ,ובימים י״א י״ב בו היה מטר לרוב .סיון חטים תשעה
קבין וחצי ,ואין מטר ,והמצור נפסק .תמוז חטים שמונה קבין ,דורה עשרה קבין .אב בקע״ו
חטים שבעה קבין ,דורה שמונה קבין ,שמן ששה רוטלים ,והיה ארבה ,גם מטר היה .ומחצי
אב חטים שמונה קבין ,דורה עשרה קבין ,ומטר לרוב .ובאלול הוזלו השערים חטים עשרה
קבין ,דורה י״ב קבין.
תשרי בקע״ז ז , 1חטים י״א קבין ,דורה י״ב קבין ,שעורים כ״א קבין ,חשון הוזלו השערים
מעט ,ובני אדם החלו להשתמש במטבע חדש  .18כסלו בקע״ז כמו בחשון ,וכן שבט ואדר,
וירדו גשמים ,וכן בניסן היו גשמים מרובים .ואייר גשמים מרובים והשערים ירדו ,והמלח
הוקר  . 19סיון כמוהו .ביום י״ז בתמוז 20ירדו גשמים ,והמלח הוזל ,ושאר השערים כמו
שהיו ,וארבה הרבה ,וכן אב השערים במקומן ,וארבה הרבה מאד .אלול בקע״ז ,חטים י״ב
קבין ,דורה קדח ,ושאר הדברים במקומן.
בתשרי בקע״ח כבחדש הקודם ,אלא שהחטים י״ד קבין .בחשון חטים קדח ,דורה שני
קדח ,ושאר הדברים כרגיל .חדש כסלו בליל רביעי ששי בו עם עלות השחר היו ברקים
מלווי שלהבות וכעין ריצת כוכבים דרך ירידה לארבע הרוחות הרבה מאד בכל מרחב
השמים אלפים לאין מספר  ,21והשערים כמו בחשון .טבת השערים כבחדש שלפניו .שבט
ירדו השערים מעט .אדר חטים קדח ,דורה קדח ,והשמן הוזל מעט ,אך התלתן  22הוקר.
אדר ב׳ מטר כל החדש ,והשערים כרגיל ,ונתבהרו השמים בסופו .ניסן שמים בהירים ומעט
עננים ומטר .אייר שער החטים קדח ושלשה רבאעי ,דורה שני קדח וחצי ,פולים שני קדח,
התלתן הוזל ,והשמים בהירים כל החדש ,ואירעה מכה בעדשים שאכלום התולעים .סיון
השערים כרגיל ,והשמים בהירים כל החדש.
בקע״ט  23תשרי חשון כסלו טבת שבט הוזלו השערים ,חטים שני קדח פחות רבע ,דורה
שלשה קדח ,פולים שני קדח וחצי .אייר השערים כבניסן ,וירדו גשמים בסופו .סיון תמוז
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תרכ״ו ליצירה.
מטבע שהוחל ביצורו בטבת תרכ״ה.
וכך היה תמיד בזמן גשמים מרובים וכן בזמן מצור ובכל שעת חירום מתיקר המלח ,כי בתימן
משתמשים במלח הררי שהבדוים חוצבים אותו מהרי מלח שבמזרח תימן ומביאים אותו בשקים על
הגמלים ,ובזמן גשם מרובה אי אפשר לחוצבו ולא להביאו פן ימם בדרך.
בתימן זקוקים לגשמים ברוב תקופות השנה כי הם זורעים שלוש פעמים בשנה .בשנים כסדרן חדש
אב גשום מאד ,לכך נקראת שבת עקב שחלה בחדש זה ״שבת אלואטל״ ,כלומר שבת שהגגות דולפים.
גשמי החורף מלווים שם תמיד ברקים והתלקחויות עזות מאד ,וכנראה שבשנה זו היה יוצא מגדר
הרגיל.
גם התלתן תופש מקום חשוב בתפריט המשפחה היהודית בתימן ,שורים אותו ומתבלים אותו בתבלין
ומלפתין בו הפת ,ואין לתאר ארוחה יהודית בלעדי לפתן זה.
תרכ״ח ליצירה.

]תב[

מצוקות

תימן

אב אלול בקע״ט חטים קדח ושמינית ,דורה שני קדח פחות רבע ,שעורים שני קדח ,והיו
גשמים באב ואלול.
בק״פ תשרי חשון בסלו טבת שבט המחירים במקומם ,והיו גשמים בשבט ,אדר התבהרו
השמים והיה ברד .ניסן בק״פ גשם רב ,והוזלו השערים .אייר סיון תמה אב אלול השערים
במקומם.
בקפ״א תשרי חשון כל דבר כרגיל .בסלו הוקר השמן .טבת שבט הוקר ה״קשר״  ,24חטים
קדח וחצי ,שעורים שלשה קדח ,וגם שאר השערים הוזלו .אדר ראשון ושני הוזל ה״קשר״,
והיה גשם באדר שגי .ניסן בקפ״א פחד  25ואין גשם .אייר כמוהו וחוקרו השערים ,חטים
קדח ורבע ,דורה שני קדח .סיון עננים בלי גשם והשערים במקומם .תמוז גשם וירדו
המחירים ,ואירע לקיון ירח באמצע השמים .אב אלול כל דבר כרגיל.
תשרי בקפ״ב 26הוזלו השערים .חשון כסלו טבת שבט אדר חטים קדח וחצי ,שעורים
שלשה קדח ,דורה שני קדח ,השמן הוזל ועמד שבעה רוטלים וחצי .אדר ניסן חטים קדח
ורבע ,ומטר אין .אייר בקפ״ב השערים כרגיל אבל אין להשיג תבואות ,ומטר לא היה כל
החדש .סיון ענן בלבד .תמוז תבואות מצויות ,ושער החטים קדח ורבע .אב בתחלתו לא היו
התבואות מצויות ושער החטים קדח ,שעורים קדח וחצי ושמינית ,ומחצי החדש נמצאו
תבואות ושער החטים קדח.
בקפ״ג תשרי היה חוסר תבואות אבל הוזלו השערים מעט .חשון חטים קדח ורבע .כסלו
וטבת תבואות הרבה ,ושער החטים קדח ורבע ושמינית .שבט היה מחסור בתבואות ושער
החטים קדח ורבע .אדר ראשון אין למצוא שום תבואה ,ושער החטים קדח .ניסן בקפ״ג
מטר לרוב כל החדש ,ונזדלזל המטבע של צנעא  , 27והוקר המלח .בשבעה עשר בו באה
מלכות תוגרמה  28כחמשת אלפים איש ,ונכנסו למבצרי צנעא בשעה שמונה ביום בלי שום
מלחמה ,ושלטו על הארץ בכלל ואימתם וחתיתם על הכל ,ובפרט מיום י״ט בניסן כשכבשו
מבצר אלדפעי  29והחריבוהו ונתנוהו בקולר והביאוהו בבית הסהר .אייר התבואות מצויות,
שער החטים קדח ורבע ,והיה גשם .סיון גשם מועט ,תבואות מצויות חטים קדח ורבע.
תמוז היו גשמים בתחלתו עד יום שבעה עשר בו ,וגרם רעה בעולם שכן קבלתי ונםי ת י ,30
ואין למצוא תבואות .אב נשיאים ורוח וגשם אין ,ואין תבואות.
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הוא קליפת הקפה שאנשי תימן מבשלים אותה ושותים את מימיה .הקליפה חביבה עליהם יותר מן
הקפה ,כיוון שלדעתם אין בה אותה השפעה שלילית של הקפה.
מחמת התנפלויות שבטי הערבים בדרכים ,כי אלה היו ימים של לית דין ולית דיין.
תרל״א ליצירה .על עלילת הדם של שנה זו ראה בסערת תימן ,עמי מ.
המטבע החדש שיצא בשנת תרכ״ו.
חיל הסולטאן עבד אלעזיז .את צנעא וסביבתה כבשו ללא התנגדות ,כי נפל פחדם על כל שבטי
הערביים .בראש צבא זה הגיע הנציב אחמד מכ׳תאר .בשנת תרל״ד חזר לארצו ובא במקומו הנציב
אחמד איוב שהיה אכזר ורע מעללים והציק מאד ליהודים .השנה ידועה בפי יהודי צנעא כ״סנה׳
אלקעאיד״ שגת המיטות ,שבה גזר אחמד איוב על היהודים לשאת את החולים התורכים במיטות
על כתפיהם עד חודידה ,ורבים מהם מתו בדרכים.
שיך עריץ ביותר שהציק מאד ליהודי צנעא .מבצרו היה בכפר שעוב הסמוך לצנעא.
שכך אומרים רואי רוח שהגשם ביום יז תמוז סימן רע הוא.

]תג[

יוסף

קאפח

בקפ״ח 31חום הקיץ היה ממוצע .תמוז ואב ואלול לא היה גשם ,ועד אדר שני משנת
בקפ״ט הגיע שער החטים חמשה רבאעי וחצי ,ושאר התבואות לנ5י אותו היחס .ומחצי ניסן
עד חצי אייר גשמים מרובים ואין תבואות ויוקר גדול  .32ומחצי תמוז עד חצי אלול גשמים
מרובים מאד עד אשר נרקבו הזרעים ונהרסו ב״אלסאילה״  33כששים בתים מחמת השטפונות,
והתבואות ועצי הסקה אינם בנמצא וביוקר גדול.
בק״צ חשון חולי רב בעולם  ,34והתבואות ביוקר ואין ,וכך השמנים.
ומשנת בקפ״ד עד בקצ״ו השערים עולים ויורדים בין קדח לחצי קדח.
ובשנת בקצ״ז נתרבו הגנבים בצנעא .חשון כסלו טבת שבט ואדר ראשון היו גונבים
בזרוע  ,35ושער החטים עשרה קבין ,דורה קדח ורבע .ומן חג הפסח אין למצוא ,ונתיקר עד
שהגיע בתמוז בקצ״ז חמשה קבין .ולא היה גשם בחדש ניסן עד סוף תמוז ,והתחיל הגשם
מיום ב׳ אב והיתה רויה בעולם ופסק המטר מחצי אב עד שביעי אלול ,ושער החטים שלשה
רבאעי ,ואלול היה גשום.
בקצ״ח תשרי השמים בהירים ,והשערים חטים שלשה רבאעי ,דורה שלשה רבאעי וחצי.
חשון שער החטים חמשה רבאעי ,שעורים קדח ,פולים חצי קדח .ובכסלו החטים חמשה
רבאעי וחצי ,והשעורים קדח ורבע ,והדודה קדח .שבט חטים חצי קדח .שעורים קדח פחות
שמינית ,דורה חמשה רבאעי .אדר ניסן אייר סיון כמו בשבט ,וירדו גשמים בניסן ואדר
בלבד .תמוז אב ואלול במקצת מקומות היה גשם רב ובמקצת מועט ,והשערים כמו בשבט.
תשרי בקצ״ט  36כמו בשבט החולף .חשון חטים חמשה רבאעי וחצי ,דורה קדח פחות
רבע ,שעורים קדח ,פולים חמשה רבאעי וחצי .כסליו הוזלו התבואות מעט .טבת הוקרו
מעט .שבט חטים חצי קדח ,וכך הפולים ,דורה חצי קדח וחצי רבאעי ,שעורים קדח פחות
רבע .אדר בא מושל  37חדש והתבואות מצויות ,והיה ברד בסופו ולא היה גשם .ניסן השערים
כרגיל וירדו גשמים ,והיה שדפון בימי י״ב וי״ג וי״ד בו .בסוף ניסן ואייר אין להשיג
תבואה וחוקרו השערים .ומחצי החדש ירדו גשמים יום יום בכל העולם  , 38והתבואות
מצויות לרוב .סיון תמוז ואב גשמים מועטים ,והתבואות מצויות בשפע ,והשערים כמו
בשבט .אלול אין תבואות.
תשרי ב״ר אין להשיג תבואות .חשון תבואות מצויות .כסלו וטבת תבואות מצויות והשער
חטים חמשה רבאעי ,שעורים קדח ,דורה קדח ,פולים כשער החטים .שבט ואדר ראשון ושני
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תרלי׳ז ליצירה.
מפני שהשבטים הערביים מנעו הבאת תבואות לצנעא שבה שלטו התורכים.
רובע שהוא כיום באמצע העיר צנעא ,כי העיר הלכה והתפשטה מערבה .שכונה זו בנאוה היהודים
כשגורשו מן ״אלפליחי״ ולבסוף גורשו גם ממנה.
ה״עולם״ הוא צנעא וסביבתה ,והיתד ,זו מגפה של קדחת עם צמרמורת ,ופגעה בעיקר בזקנים
ותשושי כח .רבים מאד מתו אותה שנה מחולי זה .גם זקן זקני ר׳ סאלם קאפח נפטר מחולי זד,
ביום ד ח כסלו בק״ץ ,היא שנת תרל״ט ,בן פו שנים.
אם הצליחו לגנוב מוטב ואם לאו שדדו.
תרמ״ח ליצירה.
משיר תורכי.
כל העולם הוא צנעא וסביבתה.

]תל[

מצוקות

תימן

אין להשיג תבואות .ניסן גשמים מרובים ואין תבואות ,והשער חצי קדח חטים ,אייר וסירן
גשמים ואין תבואות .תמוז בהירות ,ובא מושל עצמאן בורי  ,39וירדו גשמים מחצי החדש עד
סוף אב ואין להשיג תבואות .אלול  40גשמים מועטים.
בר״א  41תשרי הוזלו השערים והצליחו חפירות ,שער החטים חמשה רבאעי וחצי ,שעורים
קדח ורבע ,פולים קדח ושמינית .חשון כסלו טבת שבט כמו תשרי .אדר וניסן גשמים
מרובים ותבואות מצויות .אייר בהירות .סיון תמוז אב ואלול גשמים ,ותבואות מצויות,
והרבה ארבה במשך כל ארבעת החדשים .ובתמוז בא מושל אסמאעיל חאפץ  . 42,ובאלול
נהרסו בתים רבים מחמת הגשמים ,ובכמה מחוזות בתימן היו טביעות ושטפונות מרוב
הגשמים .וברובע היהודי בצנעא עלו שלשה אנשים אל הגג כדי לפרק הריסות ,והיתה
באר בדיוטא התחתונה ,ונהרסה הבאר ונפלו השלשה תחת ההריסות לתוך הבאר ,ונמשך
ההרס לשלשה בתים באותה שעה בגלל כך ,והעלו את הראשון אברהם מסך  43בשעה תשע
אחר שהיה עליו כחמש אמות עפר .ולמחרת ביום חמישי בשעה חמש העלו את אברהם
ערוסי וכבר היה עליו כשמונה אמות מפולת ,והשלישי שכר אלערוסי העלוהו בשעה עשר
והיה עליו כשש אמות מפולת ,וגרם לכך רפיון הבנינים ,והרבה בתים נהרסו או נתרועעו
באותה שנה מרוב הגשמים.
בר״ב תשרי השערים מצומצמים ,חטים חמשה רבאעי .חשון כסלו טבת שבט אדר חוקרו
השערים יותר .ובאדר שני היה גשם .ניסן אייר סיון כל דבר כרגיל ,הגשם מספיק .תמוז
גשמים ,ומרדו כל הערבים על הממלכה הרוממה ממלכת הסלטאן יר״ה ונהו אחרי אדונם
מחמד חמיד אלדין  , 44ונתרבו המלחמות בערי חגה וקפלה ומחוזותיהן .אב באו שבטי
הערבים להלחם עם התורכים בהר עצר  45ביום חמישי ד אב ,ובאה צנעא במצור ,וביום
ששי עשירי אב היתה מערכה תחת הר נקם  ,46וביום ראשון י״ב בו מערכה תחת הר נקם,
וביום שלישי י״ד בו מערכה לפני עצר ,וביום שבת קודש ח״י בו מערכה בכפר אלגרדא .47
והשערים הוקרו והגיעו החטים שלשה רבאעי בריאל ,וכל דבר יקר ובלתי מצוי .והיה מצור,
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מושל זה לחץ על היהודים לשלם את הוירקו ,וכשלא יכלו כלא עשרה מנכבדי העדה בבית כלא
כשלושה חודשים עד שגבה כל מה שגזר.
ביום ד ח לחודש זה נפטר רבם הנערץ של יהודי תימן הפרנס הגדול כמה״ר שלמה קארה.
תר״נ ליצירה.
מושל זה אסר את העלייה מתימן לארץ־ישראל ,והערימו עליו בכך שהיו מבקשים רשיון למצרים
ודרכה עלו לארץ.
היה קברן במקצועו ,ושני האחרונים בנאים.
הוא מחמד בן יחיא חמיד אלדין ,אמיר אלמומנין אלמנצור באללה רב אלעאלמין .יצא מצנעא בשנת
תר״נ והמריד כל שבטי הערבים נגד התורכים ,המרד החל מן חצן ציפיר ,חגה ,מסור ,אלשרף,
ונתפשט כמעט על כל תימן .ושנה זו היא הידועה בפי יהודי תימן בשם ״חוזה׳ בית עדראך ,ועליה
חורזים ״פי סנה׳ ברב אפסדו אלערב״.
כפר קטן במערב צנעא במרחק כשעה אחת.
הר גבוה במזרח העיר צנעא שתחלתה בנויה בצלעו .בראש הר זה יש שרידי ארמון עתיק נקרא בפי
הערבים ״קצר סאם אבן נוח״ ארמון שם בן נח.
כפר קטן בדרום מזרח צנעא.

]תה[

יוסף

קאפח

אין יוצא ואין בא מסוף תמוז .וביום שני רביעי אלול היתד ,מערכה בכפר אלגראף,48
וביום ראשון י״ז אלול היתה מערכה תחת נקם ובצ׳הר אלחמאר  49מחצות הלילה עד סוף
היום .והגיעו השערים שעורים שלשה רבאעי ,חטים רבע קדח ,עדשים חצי קדח ,והיה
מחסור גדול בתבואות.
בר״ג  50ביום ראש השנה יום שבת קדש היתה מערכה תחת נקם ,וביום השבת שמיני
תשרי הגיע לעזרה מחנה תורכים וגם יועץ אחמד פיצ׳י  ,51והיתד ,מערכה גדולה ,ובאותו
היום החריבו ושרפו בדרכם את בית עד׳ראן וכבר הרסו בדרכם ערים רבות והפקירו שללם
לבוז ,וכל זה בדרכם כשעלו לצנעא ,ונפתחה הדרך מצנעא עד חודידה ,אבל שאר הרוחות
עודם במצור .וביום ראשון תשיעי בתשרי יצאו התורכים על אלגראף בשעה עשר ונלחמו
בה בשעה י״ב וחנו עליה בליל כפור ,וביום כפור בשעה אחת שרפוה והחריבוה והפקירו
שללה לבוז .ועיר אלרוצ׳ך «,נכנעה .וחנו על גדר  53בשעה תשע ונלחמו בה וכבשוה,
ולמחרת ביום י״א תשרי שרפוה והחריבוה והפקירו שללה לבוז .וביום חמישי י״ג תשרי
חנו על אלגרדא וגם דאר סאלם ואלקלפאן בשעה תשע ונלחמו בהן וכבשום ,ולמחרת ביום
י״ד תשרי שרפום והחריבום ושללם לבוז .וכל סביבותיהן נכנעו ,והוסר המצור מסביב
לצנעא מהלך שלש שעות בלבד .והשערים חטים חמשה רבאעי ,דורה קדח ורבאעי ,שעורים
קדח וחצי .חשון כסלו טבת שבט אדר התקדמו אל שאר הערים כגון מסור ,אלחימה ,צ׳וראן,
ואלימן  54ושאר הערים להלחם בהן ולכבשן ,עד מבצר אלצ׳פיר אשר בנפת חגה שרדפום
וכבשוהו בתמוז בר״ד וכבשו שאר הערים עד קצה בכיל  .55והשערים כמו בתשרי הקודם.
ובניסן אייר סיון הגשמים מועטים והורגש צמצום בשערים.
ובשנת בר״ד היתד ,תנועה בעבודה ובמקצועות ,ועולם כמנהגו.
בר״ה תשרי חשון כסלו טבת חטים חמשה רבאעי וחצי ,והגשמים מועטים .ובחצי תמוז
ואב היו גשמים מרובים.
בר״ו תשרי השער חטים רבע קדח וחצי רבאעי ,ואינו מצוי .חשון וכסלו חזר השער עד
שבעה קבין ועד הצי קדח .ושאר השנה השער עולה ויורד עד אלול בר״ו והגיע חמשה
קבין וחצי.
בר״ז חזרו השערים עד חצי קדח בתשרי חשון כסלו וטבת ,והלך הלוך וחמור ,עד תמוז
הגיע רבע קדח וחצי רבאעי ,וגשמי הקיץ מועטים .והשער חטים רבע קדח .אלול גשמים
מרובים ואין להשיג תבואה.
בר״ח תשרי שער החטים רבע קדח פחות רבע רבאעי ואין להשיג .חשון כסלו טבת
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גם זה כפר קטן בדרום מזרח צנעא.
הר גבוה ובחורף מכוסה זמן רב קרח וכפור ,ונקרא כן לפי שהוא מאורך ומחודד כעין גב החמור.
תרנ״ב ליצירה.
בא מנמל חודידה דרך מנאכ׳ה שבמערב.
עיר קיט נאה ,מוקפת גנות ופרדסים ידועה בגפניה המתוקים חסרי החרצנים.
כפר עלוב בצלע הר.
בשם תימן ,נקראת שפלת תימן מעיר אב והלאה דרומה.
שבט ערבי קשה ואמיץ רוח ,ידוע לשמצה בכל תולדות תימן.

]תו[

מצוקות

תימן

חטים שבעה קבין .וטבת גשמים מרובים עד שנתקלקלה התבואה בגרנות .שבט ואדר ראשון
ושני אין להשיג תבואות ,והשער ארבעה קבין וחצי ,דורה שכבר נרקבה מהגשמים ששה
קבין .ניסן אייר סיון היו גשמים ואין תבואות .תמוז חטים שלשה קבין וחצי ואין להשיג.
וירדו גשמים בכפרים בחצי תמוז .אב ואלול בכל הכפרים גשמים מספיק ,והחטים שלשה
קבין וחצי.
בר ״ ט  56תשרי וחשון שער החטים שלשה רבאעי ואין להשיג .כסלו וטבת אין למצוא
לגמרי ,והשער הרשמי לחטים חמשה קבין ושאר התבואות אין למצוא .שבט אדר וניסן
פולים וחטים רבע קדח פחות רבע רבאעי ,שמן שומשמין  57וחמאה רוטל ורבע ,אייר שער
החטים רבאעי ושלשה נפר ,דורה רבאעי וחמשה נפר ,ויש מחסור רב ,ואין גשם כי אם
שמש ועכירות בכל יום ,ואירע ירקון בתבואה .סיון גשמים בכפרים בלבד והשער הוקר
עד רבאעי ורבע חטים ,דורה רבאעי ושלשה נפר .ומיום ראשון ט״ו סיון מרדו השבטים
וכבשו את אלרוציה ועשו מצור על המושל שהגיע חסן חלמי בדרך חראז ,ויצא המושל
אחמד פיצ׳י עם צבא ותותחים בליל רביעי בשעה שש להלחם עם השבטים וגרשם ,ובליל
חמישי בשעה שש נכנסו לצנעא המושל חסין חלמי והמושל אהמד פיצ׳י .ויצא פיצ׳י על
שעוב ואלגראף בצהרי יום חמישי י״ט מחרם אשט״ו ,ונלחם בהם וגרשם ,וביום ששי נלחמו
על אלרוצ׳ה וגירשו שבטי הערבים ממנה .תמוז השער כמו בסיון .ומרדו שוב השבטים
במחוזות אלבסתאן ובני מטר ,ובא המושל עבד אללה באשה ביום א סוף שעה עשר ,עשרים
בתמוז בר״ט ,ואחמד פיצ׳י נסע בבוקר יום שני כ״א תמוז ודרכי תימן סגורים .ושער
החטים רבאעי פחות שמינית ,דורה רבאעי ,ואין גשמים ,ומתו הצאן מחמת הרעב .אב ירדו
גשמים משביעי לחדש ונמשך הגשם עד סופו ,והיתה רויה בכל העולם ,והתבואות הוקרו
יותר והגיע שער החטים רבאעי פחות רבע בריאל ,והדורה רבאעי פחות שמינית ,ושמן
שומשמין אין לגמרי ,ושמן חרדל רוטל )כלומר חצי אוקה ושמינית( ,והנפט  58אוקה ורבע
בריאל ,ותכשיטי כסף טהור נמכרו בחצי מחירן אוקייה בריאל פחות שמינית .ורבו מזי
רעב .ומכרו בני אדם כלי בתיהם בחצי דמיהם וברבע דמיהם .וכל דרכי הפרנסה שותקו,
וכל המלאכות שבתו ,וכל מקח וממכר נכרת ,ונדלדלו בעלי בתים ,ושרר העוני ברוב העולם
גוים וישראל .אלול השער רבאעי פחות נפר בריאל ,דורה רבאעי ,ואין גשם ,נפיחי כפן
נתרבו בכל עבר ובכל פנה ,ורבים רבים מתים מחמת הרעב ,עד שהיו בני אדם שאכלו
עשבים כגון ״כ׳ביז״  59ועלי גפנים ואספסת וזולתן ,והמחזרים על הפתחים בוכים בכל שער,
ולא יכלו בני אדם לברוח כי חזק הרעב בכל ערי תימן עד שלא מצאו לאן לברוח ,והיו
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תרנ״ח ליצירה .שנה זו ידועה בפי יהודי צנעא בשם ״חוזה׳ אלרבאעי״.
כל שמן סתם בתימן הוא שמן שומשמין ,אבל שמן חרדל נקרא ״תרתר״ ,ורק שני מיני שמנים אלה
מצויים שם,
הנפט נזכר כאן לראשונה ,על אף שהגיע לתימן בחודש תמוז תרל״ו ,אולם תחילה לא היה בשימושם
אלא של השליטים ,אחריהם נהנו העשירים והמקורבים לתורכים ורק עתה בשנים אלה יש לו כבר
ערך כלכלי להמון.
עשב שעליו מעוגלים ופרומים ,וזרעו עשוי בעגול כמו ככר לחם לכך נקרא כ׳ביז .ויש טועים וקוראים
אותו בעברית חלמית ,ואינו כן כי החלמית ממיני המטפסים שכך חרז רס״ג בהושענות ליום ד

] תז[

יוסף

קאפח

הנערים מפשפשים בעפר השווקים אולי ימצאו גרגר לאכלו ,ונפלו פני כל אדם ,והנחיל
בשרם וצמק .וחלו יהודי צנעא בירקון ,טובים היו חללי חרב מחללי רעב ,וליל שבתות עת
חדוה וקול שיר דומיה שוררת בכל העיר ,ואפילו ספור דברים לא ישמע ,וכל הבתים חשך
ואפלה ,ורק בתים בודדים מאד מהבהב בהן נר קטן ביותר ,ורוב הצער והחולי היה ביהודי
צנעא.
בר״י תשרי רבו נפיחי כפן ומות ,חטים אין למצוא כלל ,ואם ימצא השער רבאעי פחות
רבע בריאל ,דורה רבאעי ,ואין גשם .ומסוכות שער החטים והפולים רבאעי ורבע ,והדודה
והתירם והעדשים רבאעי ושלשה נפר .ושוב אין למצוא תבואות ,החמאה כ״ד וקייה בריאל,
ואין להשיג .חשון שער החטים והדודה רבע קדח וחצי רבאעי .שעורים שלשה רבאעי וחצי,
ושוב אין להשיג שום תבואות מחצי החדש והלאה ,והגיע השער רבע קדח בלבד .כסלו
בר״י מטר בכל הסביבות ,תבואות אין ,שער החטים רבע קדח ,שעורים רבע קדח פחות,
פולים רבאעי וחצי בריאל ,טבת אין להשיג חטים ודורה ,ואם ימצא השער רבע קדח .שבט
רמצ׳אן  60קשה להשיג תבואות והשער רבאעי וחמשה נפר .אדר היו גשמים מועטים
בסביבות והשער במקומו .ניסן גשמים מועטים ואין להשיג תבואות ושער החטים רבאעי
וחצי .אייר היה גשם מספיק בסביבות והשער רבאעי וחמשה נפר .סיון גשמים מרובים
שער החטים רבאעי וחצי ,שעורים שלשה רבאעי .תמוז גשמים בינוניים שער החטים רבע
קדח פחות רבע רבאעי וכן הדורה .אלול גשמים מועטים ובסופו היה שער החטים רבע קדח
פחות נפר ,דורה רבע קדח ונפר.
ברי״א  61תשרי חטים רבע קדח ,דורה רבע קדח ורבע רבאעי .חשון הוזלו השערים מעט,
חטים רבע קדח וחצי רבאעי ,דורה שלשה רבאעי וחצי ,שעורים חצי קדח וחצי רבאעי.
כסלו חטים שלשה רבאעי ,דורה חמשה רבאעי ,ובשמיני בו היה גשם טוב וברד ,ונשאר
,
הברד מחמת רבויו בכמה מקומות ערמות שלשה וארבעה ימים .טבת שבט אדר א׳ ואדר ב
שער החטים שלשה רבאעי פחות רבע ,דורה ושעורים חצי קדח וחצי רבאעי ,פולים שלשה
רבאעי וחצי .ניסן ברי״א היה גשם בסביבות והשערים כמקודם .אייר גשם מספיק והשערים
כרגיל .סיון שער החטים שלשה רבאעי פחות רבע .וביום רביעי בשעה תשע  62ירה אחד
ממושלי המחוזות בנציב חסין חלמי בתוך בית המשפט בשעת כניסתו שתי יריות ברובה,
והרגו את היורה מיד ,ונשאר הנציב בביתו עד י״ג תמוז והבריא .תמוז שער החטים רבע
קדח וחצי רבאעי ,דורה שלשה רבאעי וחצי ,וקשה להשיג תבואות .ובחודש זה החלו
לשבת בבית המשפט החדש  63שבנאוהו מחדש ,וביום שלישי עשרים תמוז בשעה עשר מת
השופט הגדול שונא היהודים וצוררם שהיה מטה עליהם את הדין ,ומת בתוך בית המשפט
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״חלימה וגפן ודלעת לשבר״ ,לומר אם הדלה על הסוכה חלמית או גפן או דלעת שכולם מיני מטפסים
וגדלים צריך לעקרם ואז תוכשר הסוכה.
חודש הצום הערבי.
תר״ם ליצירה.
שלוש אחר הצהרים.
״אלמידאך שהיה ברובע העשירים של צנעא בסביבת ״סוק אלמלח״.

]תח[

מצוקות

תימן

מיתה פתאומית בהיותו בריא ושלם באמצע ישיבת בית המשפט הפסיק את המשפט ועלה
לחדר הנציב ומת בשער חדר הנציב ונענש על מרמתו אשר עשה ליהודים והפסידם ארבע
מאות ריאל כפר נפש ״מקבל אלסרי״  64שלא כדין ,וכן כופר נפש אבן עמראן  65חייב את
היהודים לשלם עם אנשי ״אלבלקה״ 66שלא כדין בעקבה ומרמה ושנאת הדת והלאום.
והגשמים בינוניים .אב שער החטים חמשה קבין וחצי ,דורה שמונה קבין ,פולים שבעה
קבין ,וכל החודש מטר לרוב מאד עד אשר נהרסו בתים רבים בצנעא וברובע היהודי.
ובעיר עמראן  67ירדו שטפונות רבים ועברו לרובע היהודי בעמראן וסחפה את הבתים ונספו
כששים נפש שטבעו בשטפון  ,68ואבד ממון רב של בני אדם ,וכן השוק נסחף בשטפון עם כל
הרכוש שבו ,והיתה צרה גדולה בעמראן רחל״צ  . 69ובנחל צ׳הר ירדו השטפונות וסחפו
מטעי הכרמים ורכוש רב ובתים ונפשות .והנהר של אלואדי נסתם על ידי סחף השטפונות.
אלול ברי״א שער החטים חמשה קבין וחצי.
ברי״ב תשרי שער החטים ששה קבין .חשון חטים שבעה קבין .טבת חטים חמשה רבאעי,
דורה קדח ורבע ושמינית בריאל .ושאר השנה תבואות מצויות שער החטים קדח פחות
רבע ,וכך הפולים .ויצאו התורכים להלחם על ארץ ״ארחב״  70והחריבוה ושרפוה .והגשמים
ממוצעים.
ברי״ג תשרי השער כמקודם .ובחשון החטים י״ג קבין ,דורה לבנה קדח וחצי ,פולים קדח
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״אלסר״ הוא שם מחוז קטן בתימן ,והיו בו תושבים ערבים ויהודים ,וכל יוצאי מחוז זה נקראים
״אלסרי״ בין יהודים בין ערבים .שח לי ר׳ יוסף סרי ז״ל כי הערבי הזה ״מקבל אלסרי״ היה מתווך
מסחרי בעצי הסקה בשוק העצים שברובע היהודי ,והיה רגיל להשתכר דבר האסור למוסלמי .באחד
הלילות בא כדרכו לשתות ערק ברובע היהודי כי רק שם אפשר להשיג משקאות משכרים ,שתה יתר
על המידה ומת באחת המחראות ,ולמחרת כשמצאוהו מת העלילו על היהודים שהרגוהו .היה שם
שופט תורכי שונא ישראל שהיה טוען ״מסלם מא ימות פי סאעה״ ,לאמור מוסלמי לא יתכן שימות
פתאום .ופסק את דינו כי היהודים הרגוהו וכי הם חייבים ליתן את הדין .היהודים היו בצרה גדולה.
פסק הדין היה טעון אישור הוואלי והועבר לאישור ,כרגיל ,על ידי הפקידים .אך שופט זה לא רצה
לחכות עד שיעבור בדרך הרגילה ,והלך בעצמו אל הוזאלי לבקש את האישור .בהיותו בשער חדר
הוואלי נפל ומת פתאום .היהודים ראו בזה נם גדול וכל שונאי ישראל כבשו פניהם מבושה.
וכשהוציאוהו לקברו יצאה קבוצה גדולה של יהודים אחריו מתוך סקרנות של שמחה לשמוע מה
אומרים הגוים .פירש אחד מחשובי המלווים ופגה אל היהודים ואמר להם ״זיידתו ויאשע יא יהוד״
הרביתם באמירת ״ויושע״ .הערבים יודעים כי כשהיהודים בצרה מתקבצים בבתי־כנסת ופותחים
שערי ההיכל ואומרים שירת הים בקול בוכים וחוזרים על פסוק ״תפול עליהם אימתה״ כמה פעמים.
יהודי רוכל שהערבים הרגוהו ושדדו את מרכולתו.
שכונה ערבית בדרום מזרח הרובע היהודי ,היו מצויים תמיד בין היהודים ויודעים אורחם וריבעם,
שיחם ושיגם ,ומציקים ליהודים מאד .הם נחשבו בעיני השלטונות כמומחים לעניינים יהודיים.
עיר קטנה רחוקה מצנעא לצפון מערב כארבעים ק״מ ,תושביה הקדמונים כיהודים כערבים לא היו
ידועים כאנשי צדקה ,וכל זר שבא אצלם היו משתדלים לסלקו ולגרשו משם בהקדם ,בפרט נשיאם יעיש
גזפאן שהיה אדם קשה )כפי שמספרים(; כל אנשי הסביבה ראו במקרה זה עונש ונם מן השמים על
קושי לבם כלפי העניים המזדמנים לעירם.
שנה זו ידועה בפי יהודי צנעא והסביבה כ״סנה  ,אלמבול חק עמראן״ — שנת המבול של עמראן.
השטפון החל ביום א ג באב ,כשעתיים לפני עלות השחר עד שעה תשע )שלוש( אחר הצהריים.
שיריס רבים נכתבו על מאורע זה וכולם מאשימים את אנשי עמראן.
רחמנא ליצלן.
מחוז שאנשיו ידועים כלסטים ושודדי דרכים פראיים מאד לא ישובו מפני כל.
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ושמינית .והביאו מטבע חדש  71מגידיאת ומעות קטנות אדומות  .72טבת הוקרו השערים
מעט .שבט כמוהו .אדר א  ,החטים מעט בשוק והשער חמשה רבאעי ,דורה קדח פחות
שמינית ,שעורים קדח ושמינית .אדר ב׳ אין להשיג חטים והשער חצי קדח ,דורה קדח
פחות רבע ,חמאה רוטל וחצי .ניסן שער החטים חצי קדח פחות חצי רבאעי ,והגשם ממוצע.
אייר כניסן והגשם ממוצע .סיון תבואות מצויות חטים תשעה קבין ,דורה צהובה  73קדח
פחות שמינית ,לבנה קדח ושמינית .תמוז לא היה גשם ואין להשיג תבואות והגיעו החטים
עד שבעה קבין .וכן בתחלת אב הגשם ממוצע .אלול חטים חצי קדח ,דורה לבנה ושעורים
י״א קבין ,ואין גשם.
ברי״ד  74בסוף תשרי אין להשיג תבואות .התורכים בשלוה .וכל השנים הקודמות המחסור
בתבואות יותר ממציאותם חוץ משנת בר״ט  75שהתבואה היתה מצויה בסבות שמימיות.
והשער בתשרי חטים שבעה קבין .חשון ירדו גשמים חטים חצי קדח .וכך כסלו .טבת שבעה
קבין ואין להשיג .ניסן חטים חמשה קבין וחצי ,דורה לבנה ואדומה חצי קדח .ומהחג היה
גשם בינוני בסביבות .אייר חטים ארבעה קבין וחצי ואין להשיג ,דורה מנוקדת ששה קבין
וחצי ,והיה גשם בסביבות .סיון אין להשיג חטים ,דורה אדומה חמשה קבין וכשמגיע מעט
לשוק מכים זה את זה כדי להשיג לקנות ,ואין גשם .תמוז התבואה מצויה מעט ,חטים שלשה
קבין וחצי ,דורה ישנה* 7מנוקדת ארבעה קבין וחצי ,ואין גשם .בראשית אלול לא היה
גשם ,ובסופו גשם לרוב והדוד ,את העולם ואין להשיג תבואות לגמרי ,והגיע קמח לבן
ודורה מן החוץ דרך חודידה  , 77הקמח ארבעה קבין ,והדודה  78שלשה קבין ורבע ,ואם
ימצא חטים השער שני קבין ורבע .אלול אין להשיג תבואות ,חטים שני קבין וחצי ,דורה
מנוקדת שני קבין ,והרעב והעוני והמחסור שלטו ברוב בני אדם ,ונפוחי רעב נתרבו,
ופרנסת רוב בני אדם פסקה ,ומטר אין .ובא קונסול  79בעשירי בו והלך בסופו.
ברי״ה התרס״ד  80תשרי החטים מועטים והשער שלשה קבין ,דורה ופולים שלשה קבין
ורבע .חשון חטים ארבעה קבין וחצי ואין להשיג ,והיה שדפון בתבואות בתחלת חשון,
71
72
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76
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80

תורכי.
מטבעות נחושת שהיו נקראים בתימן זלטה רבעיה ביסה ,המג׳ידי ארבעים זלטה ,והזלטה שתי
רבעיה .והרבעיה שתי ביסה.
היו שם ארבעה מיני דורה ,המובחרת הצהובה שהיתר ,יקרה יחסית ועריבה למאכל .אחריה הלבנה.
אחריה המנוקדת שהיתר ,כהה עם נקודות חומות ,אחריה האדומה שהיתה זולה ביותר ועל הרוב
שימשה מאכל לעופות ,והיתה מניבה יבול רב.
תרס״ג ליצירה.
״חוזה׳ אלרבאעי״.
שהוצאה מהמטמוניות וכבר קלטה ריח לא נעים והיתר ,נאכלת רק בימי מחסור שאינם נדירים.
בשנים אלה נתברכה מאד תבואת ארץ הודו ,ותבואותיה הוזלו מאד ,עד כדי כך ששק קמח השוקל
כתשעים קילו נמכר בחודידה בעשרה ריאל ,ושק דורה השוקל כשישים קילו — בחמשה ריאל .בשל
הוצאות הדרך היה המחיר בצנעא כפול כמעט ,ואף־על־פי־כן זול יחסית.
דורה מקומית וכן החטה האמורה להלן חטה מקומית.
לא ברור לי של איזו ארץ הוא.
סוף שנה זו ותחלת תרס״ה ידועים בפי יהודי תימן בשם ״חוזה׳ אלנפר״ ,שנה זו כילתה כשמונים
אחוז מתושבי העיר צנעא.
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ובסופו אין למצוא תבואה .כסליו אין להשיג תבואה ,חטים רבע קדח פחות נפר ,והתלתן
הוקר רבאעי ושלשה נפר .טבת חטים רבאעי ושלשה נפר ,וכך התלתן .והביאו קמח מהודו
והשער רבע קדח פחות נפר .וכל התבואות ביוקר רב ואין להשיג .ונטע הפאשה  81משער
מרובע היהודי עד שער אלסבח עצי ערבה .שבט קמח הודי ודורה הודית כמו בטבת ,ומעט
חטים שלשה קבין בריאל .אדר אין להשיג שום אוכל בגלל האנגריא  ,82והיו גשמים מספיק
בסופו ,חטים רבאעי ורבע ואין .גיסן אין להשיג שום תבואה ואם ימצא הרי השער רבאעי
ורבע ,והתלתן רבאעי בריאל ,ובתחלתו היו גשמים בסביבות .אדר אין תבואות ,והשער
חטים רבאעי ורבע ,והיתה רויה בכל העולם ,ונפישי נפיחי כפן מדלית איסר  .83והיה ארבה
84
עצום .ותכשיטי כסף טהור אוקייה בריאל פחות רבע .ובסופו חטים רבאעי וחצי .סמן
85
החטים מצוי מעט והשער חטים רבאעי וחצי ,וכך הדורה והעדשים והפולים ,בסבאס
שני רוטלים ,ואין מטר .תמוז לא היה גשם כל החדש ,חטים שלשה קבין ורבע ,וכן הדורה
ההודית ,העדשים והפולים והעתר  86שלשה קבין .אב לא היו גשמים כל החדש עד שיבשה
הדורה ,ונמשכה הבאת הקמח והדודה ההודיים .וכשהיה נפסק היבוא שבוע או שבועים היתה
צרה גדולה ,ולולי הבאת הקמח והדודה מהודו כי אז כבר אבדו כל תושבי תימן מהבצורת,
ויתכן שהיה מגיע נפר בריאל ואין להשיג ,לפי שהתבואה אבדה בשדפון שאירע בתחלת
השנה .ובתימן התחתון בסביבות אב וגבלה וכל אותו הכוון נשמדו ערים שלמות ונסגרו
מחמת הרעב .ובצנעא וסביבתה רעב ובני אדם נפוחים ומות רב מאד .וכל הצער והיוקר
הזה מאחרי פסחים ברי״ד ,והוסיף עוד מרד שבטי הערביאים ומיעוט הפרנסה ואי מציאות
תבואות שהיה מחמיר והולך מאותו זמן והלאה .אלול גשם בסביבות ואין להשיג אוכל
מפני שהתורכים לוקחים את הקמח והדודה המובאים מחוץ לארץ .ובא נציב חדש תופיק
פאשא ביום ב כ״ה אלול בשעה אחת עשרה .87
ברי״ו תרס״ה  88תשרי חטים רבאעי ורבע מצוי מעט ,ונמשך יבוא הקמח והדודה מן
81
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התורכי חסין חלמי .עצים אלה נתקיימו חודשים מעטים וחלקם נתיבש מחוסר טיפול ,אך רובם נעקרו
בידי הערבים.
השלטונות התורכיים החרימו כל בהמות ההובלה לשירות הצבא.
רבים המתים נפוחים בגלל הרעב מהעדר הפרוטה.
בחודש זה מת מלך תימן מחמד חמיד אלדין בעל התואר אלמנצור ג$גללה .תחתיו מלך בנו יחידו
יחיא חמיד אלדין בתואר אמיר אלמומנין אלמתוכל עלי אללה .עם עלייתו לכסא המריד והלהיב את כל
השבטים בכל הארץ לעלות למלחמה על התורכים .הוא הורה שמצווה להשמיד להרוג ולאבד כל
תורכי ,כי בפשעיהם ובתועבותיהם סובלת תימן מחסור וחרפת רעב? ערך צבאותיו במשך כחמשה
חודשים .בכסליו תרס״ה צר על צנעא ,וביום יד ניסן תרס״ה נכבשה צנעא על־ידי צבאותיו .העיר
נשארה בידם עד אלול ,ושוב נכבשה בידי התורכים.
פלפלים אדומים מאורכים חריפים מאד ,הכרחיים הם בתפריט אנשי תימן בפרט היהודים שמשתמשים
בהם בין תבליני החלבה.
קוטנית שגרגריה עגולים מכודרים ,צבעה כצבע הפולים ,דומה מאד בצורתה ובטעמה לאפונה .חכמי
תימן הקדמונים פירשו בספריהם שהוא ה״ספיר״ האמור במשנה .ונוהגים לקרוא הסמך קמוצה והפא
רפויה חרוקה ,כדי להבדילה מספיר שהיא אבן יקרה.
שעה חמישית אחר הצהריים.
על מאורעות שגה זו ,כלומר מחודש כסליו תרס״ה עד טבת תרס״ו ,ראה בפרטות בחוברת ״אשכלות
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החוץ ,והתורכים לוקחים אותם ונגרם בגלל כך צרה גדולה לבני אדם שאינם מוצאים
בשוק כלום .והתלתן רבאעי פחות רבע בריאל .חשון חטים וקמח ודורה שלשה קבין בריאל.
בשנת ברי״ז לא היו גשמים...
והגיע ביום א י״ד חשון פריק פאשא.
מגרעות תימן ומומיה תמיד ובזמנינו
א(
ב(
ג(
ד(
ה(
ו(
ז(
ח(
ט(
י(
יא(
יב(
יג(

רוע הארץ ,ארץ חסרת בטחון ושפע ,וגשמיה שלא בעתם.
חוסר גשמיה ומיעוטן ,ואחת לעשר ישנים יבוא גשם רב עד שמזיק.
בצורות נרדפות וחוסר תבואות וקושי השגתן ויוקרן ,ורק אחת לעשר שנים מציאות
וזול.
ריבוי חסרי מצפון האוצרים את התבואות ומחסינים אותה כדי ליקרה ולהרויח.
מיעוט תבונת תושבי הארץ ואמונותיהם בהבלים המזיקים להם.
מיעוט תנועת המסחר ודרכי הכלכלה ברוב הזמנים.
שנאת תושבי הארץ ומושליה ליהודים ועולתם והשפלתם להם.
מיעוט השגחת הממשלה על התושבים והזנחתה בנין הארץ.
חוסר עשיית הצדק והיושר לנרדף ולנדכא ובפרט ליהודים.
עצלות תושבי הארץ מלהתעסק במה שיועילם ויעזרם ויצליחם.
קושי ארחותיה ודרכיה והפחד והסכנות שיש בהליכה בהם.
במשך זמן קצר יעני בה העשיר מרוב הצרות העוברות עליו.
בה מחצבי הקנאה והמרמה והאונאה והרכילות והשנאה.

ק י נ ת ו של ה ר ב י ה ו ד ה ב ן י ו ס ף ג ז פ א ן *
על מ א ו ר ע ו ת ש נ ת ב ק י ״ ט  ,ה ת ק ס ״ ח
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ו ע ת ה כ ת ב ו ל כ ם א ת ה ק י נ ה ה ז א ת  ,כ ד י ל ש ב ר ב ה ל ב ב ו ת ע ו ל ז ו ת:
אליכם אישים אקרא ,ברוח עציבה ונפש מרה .ואחוה דעי אתכם ,ואערוך דברי)ם( לפניכם.
כי נשכחו מהמונים צרות שעברו ,ואין משים אותם על לב ויסתרו .אשר אין מן הראוי
להיות נשכחים ,על כי כמה בני אדם מתו נודות נפוחים .ראוי על זאת לשבר הלבבות
הרמות ,בהעלות על לב דברים עצומות .מה שאירע לנו בזמננו ,כמה דברים רעים בעוננו.
בשנת ה ת ק ם ״ ח ליצירה ,אלהים בנו חצו ירה .זעם אפו נשאנו ,ועל הרוב בא בגבולנו.
קרית א ו ז ל השתולה ,אשר היא היום געולה .ישבנו במצור ימים רבים ,והקיפונו כמה
זאבים .כי מצא בעל חוב מקום לגבות את חובו ,כי פי ה׳ דבר בו .עד כי בוקש לחם ואיננו,
בכל המקומות אשר נתפזרנו .ויוקר השער עד אין חקר ,והחרדל היה נמכר ביוקר .וכל אשר
מדורות״ לר  ,סלימאן חבשוש ,קובץ על-יד ,ספר ב >יב( תרצ־יז .ושם בהע׳  1כתב המהדיר ,ש׳ ד׳ גויטיין
כי שנת ברט״ז היא שנת תרס״ד ,ואינה אלא תרס״ה.
 89ר׳ מבוא.
]תיב[

מצוקות

תימן

לאיש לא חס עליו ,מקנהו וקנינו וכל כליו .ושכר האדם לא היה ,כי כל אחד מבקש מחיה.
ויגדל הצער עד להפליא ,צרות רבות וכל חולי .וימותו ממנו רבים ,בחורים וקטנים ושבים.
עד כי גדל כים שברנו ,ולא עלתה ארוכה למכתנו .לשמע אוזן תצלינה אזנים ,ומרוב הדמעות
תכלינה עינים .גם אני נלכדתי בעוני ,כי יצאה בי יד ה׳ .במשול רשע עלי ,ופתע פתאום
בא באוהלי  .9°ויענוש נכסין וקנינין באיבה ,ויבער בי כאש להבה .והוא דמה לבצעני,
ומרעה אל רעה הכניסני .סבוני כמים מיני פורעניות ,תאניות ואניות .וכל מדוי מצרים
הרעים ,היו כולם משתרעים .זאת ועוד אחרת ,כתמרות עשן מקטרת .שמתו בני שעשועים,
ערומים רעבים בחלאים רעים .עוללים שאלו לחם ,פורש אין להם .כל זה היה בעוני ,בגי
יצאוני יצאו ממני .הנזכרים שנים הם ,ואלה שמותיהם .בני בכורי א ה ר ן  ,נלקח ממני
בחרון .ומשנהו מ ש ה בניאומו ,צועק ללחם מאמו .ועוד הבת היקרה ,נפח בשרה מרוב
צרה .כל זה בעוני עלה ,בגדול החל ובקטן כלה .ועוד דברים אחרים ,כולם מרים ומאררים.
נודעים בשערים ,במחנה העברים .את כל הרעה אשר מצאתנו ,אנשי העיר כולנו .איך היתה
צאן החביבה ,כבלא רועה היום עזובה .ואיך נמצאו בשוקים וברחובות ,בחורי ישראל כלבים
סוחבות .גם אני הייתי נחוץ ,מתהלך בחוץ .הולך ובוכה על דלתי ישראל ,בלב נשבר קורא
אל אל .נודד ללחם איה ,מי יאמר טול זאת וחיה .מדחי אל דחי הייתי נופל ,כאיש אשר
הולך באופל .ותמהו מתני וכשלו ברכי ,כי עלה הנפח על ירכי .וכבר מכרתי בגדי וכלי,
ואפילו לבושי אשר עלי .גם ספר אחד היה לי ,כי זה היה חלקי מכל עמלי .לקטתי בו מכמה
ספרים ,והייתי טומנו בחדרי חדרים .הייתי חם עליו כאישון בת עין ,וכל אשר היה לי נחשב
לנגדו כאין .אם יתנו אותו בכף מאזנים ,ובכף שניה כסף כפלים .לא הייתי רוצה למכרו,
כי כמה יגיעות יגעתי בעבורו .שמחתי ושימחתי בו ,איש את רעהו ואיש את קרובו .כי
היו בו דברים עתיקין וסתימין ,מאוריתא דעתיק יומין .ובעוני היה לאין ,מחמד כל עין.
מכרתיהו בדמים מועטים ,והכללים נעשו פרטים .ויעלילו עלי על דמיו ,וכמעט שלא
נהניתי מדמיו .זאת ועוד כאבי כים גדל ,ומבכי לא אחדל .כי נלקחו עלי חברת אהב,
הנחמדים מזהב .גם איש שלומי מזרע אהרן ,במקומו לא יתרון .שמו פ נ ח ס נודע בשערים,
אשר היה משאילני כמה ספרים .מ ג ו ר ו ת  91החכמה היו בלבו צפונות ,חדשות גם ישנות.
וכמה תורה למדתי בעבורו ,אני אשאל מהאל ישלם שכרו .ובישיבה עליונה תהא מנוחתו,
ועם הצדיקים תהא ישיבתו .ועל כל זה אשבח לאלי ,ואנעימה בקולי .אשר החייני וקיימני,
ומשערי מות פדאני .אני אשאל ממנו בעין דומעת ,ימלא כל חסרון וכל מגרעת .ויעשה עמנו
למען התורה ,ולמען זכות אבות שוכני מערה .ויקים לסוכה הנפולה ,בחיינו ובימינו בעגלא.
ויבנה עיר הקדש וההראל ,ובא לציון גואל.

 90הכוונה להתנפלות שבטי הערביים על הרובע היהודי בעת שצרו על המלך אלמנצור ,וראה לעיל הע׳ .1
 91הכוונה לר׳ פנחס מג׳ארי הכהן ,שהיה מעשירי ונכבדי העיר צנעא ,מוקיר רבנן והוא ניהו רבנן.
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דם ו ר ד י פ ו ת י ה ו ד י ם ב מ צ ר י ם
בסוף

המאה הי״ט

רדיפות היהודים במצרים בדור האחרון של המאה הי״ט לא זכו לתשומת לב במחקרים
על תולדות היהודים במצרים  , 1מכל שכן בספרים אחרים  . 2אולי האפילה עלילת הדם
בדמשק בשנת ת״ר ) (1840על רדיפות ועלילות דם אחרות בארצות המזרח ,שתוצאותיהן
היו מוגבלות יותר .מראשית שנות השבעים של המאה הי״ט התרבה מספרן של עלילות
הדם בתורכיה האירופית והאסיאטית ,באיזמיר ,בקושטא ,במאגנסיה ,בעדאליה ועוד .משנת
 1884ועד שנת  ,1901אירעו מקרים כאלה גם בביראמטש )ליד הדרדאנלים( ,בסביבות
קושטא ,בשאלוניקי ,ואפילו דרומה עד דמשק ובירות ,ומערבה עד מונאסטיר וקאואלה.
אספסוף יווני העביר מפה לאוזן שמועות על חטיפת ילד נוצרי — בדרך כלל סמוך לחג
הפסח .בכמה מקרים ,גילו השלטונות כי המעלילים הסתירו ילד ,והמסיתים נכלאו .3
אם קשה לומר שעלילות הדם במצרים קשורות לעלילות הדם בחלקיה האחרים של
האימפריה העותמאנית ,הרי לא יקשה לשער ,כי תנאים דומים גרמו לכך .עלילות הדם
ברחבי האימפריה העותמאנית הגיעו לידיעת מוסדות יהודיים במערב אירופה ולדפי
העתונות היהודית והכללית  , 4מה שאין כן רדיפות היהודים במצרים .הגיע ,איפוא ,הזמן
לפרסם את החומר הגנוז בארכיונים שונים על עלילות דם אלו ולנסות לקבוע את מקומן
במסגרת התקופה שבה נתרחשג
א .ה ת ע ו ד ו ת
חמש־עשרה התעודות ,שאביא להלן ,מועתקות מן הארכיונים של משרדי החוץ בלונדון
וברומא  5והן משלימות זו את זו .מבחינת זמנן ועניינן אפשר לחלקן לשש קבוצות עיקריות:
1

כגוןM. Fargeon, Les Juifs en Egypte depuis les origines jusqu'à ce jour (1938); :
В. Taragan, Les communautés israélites d'Alexandrie aperçu historique depuis les
 .אפילו כאשר נזכרה באחת המונוגרפיות הללו
(
t
e
m
p
s
אפיזודה אחת מעלילות הדם ,היה זה דרך מקרה .עייןN. Farhi, La communauté juive :
 (d'Alexandrie de l'antiquité à nos jours (1945בעמי  ,23כתוב באופן סתמיNous" :
avons eu aussi notre affaire du meurtre rituel, l'affaire Fornaraki, le 18 mai 1881
où 34 docteurs ont été désignés par tous les Consuls étrangers d'Alexandrie en vue
".d'une
expertise médico-légale et où nous avons eu gain de cause

2

לוין בספרו שיוזכר בהע  ,הבאה אינו מביא על כך דבר .הוא הדין M. Franco, Essai sur l'his-
 .בשורה הארוכה של עלילות דם ברחבי ד.אימ־
(
1
8
9
7
)
פריה ,משנות ) 1876—1861עמי  ,(233—220אין זכר למצרים.
כרך א,1911 ,
,N. Leven, Cinquante ans d'histoire l'Alliance Israélite universelle
עמ .392—387 ;236—233 ,
אף ידיעות מעטות ומקריות על עלילות הדם במצרים באו בעתונות ,אלא שאין הן ממצות את הפרשה
ואינן מצטרפות לתמונה שלימה .לצערי ,לא עלה בידי להשיג את כל עתוני התקופה ואלה שהגיעו
לידי יצויינו בהערות הבאות.
על סיבות בחירתי בארכיונים הללו דווקא ,ראה מאמרי Notes on the introduction of minister-
 ,כרך ,28
(
i
a
l
מרם  ,1956עמי  ,23העי .5

3
4

5
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הקבוצה הראשונה ,מכתב בצרפתית מאת ועד הקהילה היהודית באלכסנדריה אל קולונל
סטנטו־ן ,הקונסול הכללי הבריטי במצרים ,מיום  23במאי ) 1870תעודה  .(1יהודי זקן,
ששמו היה ששון  ,6נאסר ואוכלוסיית העיר הבליטה את דבר יהדותו ואף אמרו עליו שהיה
רב .חודש ימים הוחזק במאסר מבלי להביא נגדו כתב אישום ,והעתונות ניצלה את מאסרו
8
להסתה .עתונים ממאלטה  7ומאלכסנדריה רמזו על רצונו של אותו ״רב״ לחטוף ילד
נוצרי על מנת לחנקו ולהשתמש בדמו לאפיית מצות לפסח ,אף־על־פי שהדבר אירע בסופו
של החג .יוצאי מאלטה באלכסנדריה זממו לפגוע בבית־הכנסת היהודי ,אחדים מיהודי
אלכסנדריה התחילו לדבר על מעשי תגמול; הועד פנה איפוא אל הקונסול הכללי הבריטי
להפעיל את השפעתו למען שיחדור האסיר ולמניעת מהומות בעיר .9
הקבוצה השניה ,גם בה תעודה אחת בלבד )תעודה  .(2ג׳ ב  ,מאקיאוולי ,הקונסול האיטלקי
באלכסנדריה ,הודיע לשר החוץ האיטלקי ,קאירו־לי ,ביום  1באפריל  ,1880כי נפילתו של
נער יווני ,שלושה ימים לפני־כן ,מגזוזטרה אל חצר של בית־כנסת באלכסנדריה ,נתנה
שבדקו את
ליוונים פתחון פה להאשים את היהודים בעלילת דם  .10ארבעה רופאים
הגופה ,העידו שלא גילו בה פצעים חיצוניים כל שהם .אף־על־־פי־כן גידפו הארחי־פרחי
מאקיאוולי דרש
היווניים את היהודים ופגעו בהם ,ואליהם הצטרפו ערבים מבני המקום
מהמשטרה להגן על יהודים נתינים איטלקיים ,שמקצתם הועלבו או נפגעו ן משפנתה אליו
משלחת יהודים נכבדים ,ביקש גם מהקונסול הכללי האיטלקי בקהיר לפעול כדי שהשלטונות
המצריים ישלחו תגבורת לכוח המשטרה הזעום ) 400איש( באלכסנדריה המלאה בזוממי
אוון .שלשה ימים אחר־כך שב מאקיאוולי וכתב לקאירולי ,כי הסדר הושב על כנו וכי הכל
נעשה למנוע השנותן של הפגיעות ביהודים נתינים איטלקיים ,בפרט ,וביהודים בכלל.!3
8

6,
7
8
9

10

11

12

ל  ,1880עמ  .402 ,השווה גם
13

ביולי  ,1870עמי ) Der Israelit ;12מיינץ( ,שנה  ,11תוספת למס׳
The Jewish Chronicle л
 20 ,29ביולי  ,1870עמ  ,551 ,על־פי Rev. Isr..
התערבות עתונים ממאלטה בפרשה נגרמה בגלל היותו של אבי ד״ילמה( מאלטזי .ראה שני העתוגים
הנזכרים בהערה הקודמת.
כנראה ,ילדה בת ארבע )לא ילד( .עיין שם ,שם .בפטיציה נכתב ,כנראה בטעות"un enfant" ,
במקום "une enfant".
משני העתונים הנ״ל יוצא ,שבהתערבותו של קולונל סטנטון ,שוחרר היהודי בערבות ,לאחר  32ימי
מאסר ,ללא זיכוי בדין .מותר להניח ,שהפטיציה ,אשר את נוסחה הננו מביאים ,עוררה את סטנטון
להתערב לטובת היהודי האסיר .הפרשה כולה לא נחשבה בעיניו ביותר ,שכן לא הודיע עליה כלל
למשרד החוץ בלונדון.
אפשר להניח ,כי עלילת הדם התחזקה בשל כך שהיה זה יום ב דפסח ,שהנער נפל דווקא לחצר בית
הכנסת ושנמצא דקור ,פרט שאין מאקיאוולי מזכירו .השווה  ,Der Israelitשנה  ,21מס 21 ,16 ,
באפריל  ,1880עמי .402
אחד מהם היה יווני)כנראה כדי להוסיף מהימנות להצהרת הרופאים( — השווה ״המגיד״ )ליק( ,שנה
 ,24מס׳  ,18כד באייר תר״מ ) 5במאי  ,(1880עמי ) 148מבוסס על ה־ The Jewish Chronicle ;(Times,
 16באפריל  ,1880עמ ) 10 ,מבוסס על מכתב מאת כתב ה־  Timesבאלכסנדריה(.
נראה ,שהיוונים אף התנפלו על בית־הכנסת והדבר הגיע לידי התגרות ממש ,שבעקבותיה נעצרו,
על ידי התערבות הצבא ,יותר ממאה יוונים וכשישים יהודים ,Der Israelit .שנה  ,21מס 21 ,16 ,
באפריל  ,1880עמי  ,10תיאור פגיעה כזאת.
The JewishChronicle,23
ארכיוני המדינה האיטלקיים) Serie Poli- ,להלןArchivio Storico, Affari Esteri Roma (AER :
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הקבוצה השלישית היא הגדולה ביותר ,ובה שש תעודות ,הנוגעות כולן לעלילת הדם
מחודש מרם שנת  .1881הראשונה ביניהן)תעודה  (3היא דיךוהשבון של צ׳ארלס א׳ קוקסו־ן,
הקונסול הבריטי באלכסנדריה ,אל א׳ ב׳ מלט ,הקונסול הכללי הבריטי בקהיר ,מיום 23
במרס  .1881קוקסון מספר על נער  14יווני בן עשר שנעלם מביתו .שמועות נפוצו שהיהודים
השתמשו בדמו למצותיהם .משלחת של נכבדים יהודים ,נתיני בריטניה ,התייצבה במשרדו
והביעה את דאגתה על העומד להתרחש .קוקסון פנה למושל אלכסנדריה ,והובטח לו שיעשה
כל מה שביכולתו ,אך פקפק אם יהיה בידי שוטריו — אף עם חיל המצב שמספרם יחד
היה  1500איש — להבטיח את הסדר .לכשפנה אל הקונסול הכללי היווני באלכסנדריה,
רנגאבה ,סיפר לו הלה ,כי ילד ממשפחה יוונית  ,15נתין עותמאני ,נעלם בדרך מביתו לבית
ספרו .ההמון היווני איים בתקיפת הרובע היהודי ושדידתו וכי רק הוא הרגיע את ההמון.
החשד נפל על משפחת ברוך שהנער היה נוהג לבקר בביתה ולשחק עם ילדיה .המשפחה
נאסרה ,אולם לא נמצאו הוכחות להרשעתה ,פרט להודאת נערה ,שהנער היווני אכל בביתם
סמוך ליום שנעלם .לדברי קוקסו ,הראה רנגאבה נכונות לשתוף פעולה ואף לבקש
שהאפטריארך היווני רב ההשפעה ירגיע את היוונים .קוקסון עמד על סכנת המהומות ,על
רקע מבנה האוכלוסיה באלכסנדריה ,שהיתה מורכבת מחלאת בני אירופה ,יוונים ואיטלקים
מהסוג השפל ביותר ,השוחרים לשוד ושהמשטרה המקומית לא היתה מסוגלת לרסן אותם.
בינתיים נמשתה מהמים גוויית הנער .מושל אלכסנדריה דרש מקוקסון לשגר נציג לשם
בדיקתה הראשונה .משנתעורר חשש למהומות נוספות  ,17נועץ שוב בקונסולים האיטלקי
והצרפתי וחזר ופנה אל מושל אלכסנדריה לבקש את התערבותו .המושל הודיע שהורי
הנער הסכימו להעביר את גווייתו לבית החולים היווני בעיר ,לשם ניתוחה ,וכי בינתיים
הגיעה תגבורת צבאית מקהיר .שלושה נכבדים יהודיים באו לאחר מכן למסור לו על
התקפות שנערכו על יהודים  ,!8ואילו נתין בריטי התלונן שיווני שראהו בחברת יהודי פגע
בו קשות.
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) ,tica, vol. 1299 (Egittoמכתב מאקיאוולי מס׳  ,53/1723אל קאירולי ,אלכסנדריה ,מיום  4באפריל
באפריל  ,1880עמ  10 ,ן שם 14 ,במאי  ,1880עמ .13 ,
The JewishChronicle,16
לפי  ,Der Israelitשנה  ,21מס  ,19 ,מיום  12במאי  ,1880עמי  ,478נאסרו מנהיגי המסיתים היוונים,
וכמה מהם — כולל משפחת הנער ההרוג)שמועצת חקירה משפטית קבעה ,כי דקרוהו לאחר מותו,
כדי להעליל על היהודים( — הוגלו ממצרים .דבר זה לא היה בו בודאי כדי להוסיף אהדה ליהודים
בקרב האוכלוסיה היוונית של מצרים בכלל ,ושל אלכסנריה בפרט.
שמו היה אוואנגלי פורנאראקי .״המליץ״ ,שנה  ,17ד באייר תרמ״א ) 3במאי  ,(1881עמ  ;307 ,״המגיד״,
שנה  ,25מם׳  ,18יב באייר תרמ״א ) 11במאי  ,(1881עמי .147
שם המשפחה היוונית )אביו החורג של הנער( היה ארגוסטאקי )״המליץ״ ,שם( או ארגאנסטאקו
)״המגיד״ ,שם(.
הארכיונים הבריטיים) ,Public Record Office, 141/149 :להלן,Foreign Office Series (F. О. :
דו״ח משפטי מס׳  10של קוקסון אל מלט ,אלכסנדריה 3 ,בנובמבר ) 1881תעודה שלא הועתקה למאמר
הנוכחי(.
האספסוף היווני מיהר להזדיין בכלי משחית שונים ,כגון מקלות וקלשונים .עיין ,Der Israelit
שנה  ,22תוספת למס׳  ,17מיום  17באפריל  ,1881עמ .404—403 ,
היהודים נזקקו למשמר להגנתם גם בכניסה לרובע היהודי וגם בהתהלכם ברחובות העיר .שם ,שם;
שם ,מם׳  6 ,14באפריל  ,1881עמי  ;330״המלח״ ,שנה  ,17יג בניסן תרמ״א ,עמ .266 ,
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התעודה השנייה )מס׳  ,(4הנה דיז־וחשבון מאת מאקיאוולי אל דה מארטינו ,הקונסול
הכללי האיטלקי בקהיר ,מיום  24במרס  .1881ימים אחדים קודם לכן נעלם נער בן תשע
יוצא האי כריתה ,שרגיל היה לשחק עם נערים יהודיים בבתיהם ,וביום היעלמו ביקר בבית
יהודי .העדה היוונית באלכסנדריה תבעה להחזיר את הילד ובשל כך נאסרו בני המשפחה
היהודית החשודה .מאקיאוולי חשש ,פן לא יצליחו  19 1300שוטרים וחיילים לשמור על
 200,000תושבי אלכסנדריה .גוויית הנער נמשתה בינתיים מן הים ולא נמצאו בה פגיעות,
אבל המשפחה סירבה לנתחה והדבר איפשר את המשך ההסתה ביהודים .הקונסולים של
צרפת ובריטניה ,יחד עם מאקיאוולי ,עוררו את תשומת לבו של מושל העיר על הפגיעות
ביהודים .אולם רק לאחר שניתוח הגווייה אישר את תוצאות הבדיקה הקודמת  20ובאו
יחידות צבא מקהיר ,שככו המהומות .שלטונות אלכסנדריה לא פעלו כראוי ,יהודים אחדים
נפגעו וביניהם היו ארבעה נתינים איטלקיים ,מהם שלשה פצועים קל .יהודי נתין צרפת
נפגע חמורות בעינו ,ומספרם של הנתינים המצריים שנפגעו לא ידוע.
התעודה השלישית )מס (5 ,היא דיז־וחשבון של אותו מאקיאוולי לשר החוץ קאירולי,
מיום  25במרס  .1881בו הוסיף ,שהפגיעות ביהודים נמשכות ,אם כי בקנה מידה קטן יותר.
גם המיוחסות במשפחות היוונים באלכסנדריה השתתפו במהומות נגד היהודים ,ויווני שפגע
ביהודי ונתפש ״ניצול״ בעזרתם מידי המשטרה .הקונסול הכללי היווני סירב לנקוט נגדם
באמצעים משפטיים .אף הוא סיפר למאקיאוולי ,כי המשפחה השכולה רוצה לנצל את אסונה
להשגת כסף וכי הוא יערוך מגבית עבורה.
,
מן הדו״ח של קוקסון למלט ,מיום  26במרס ) 1881מס  ,(6מתאשרות הידיעות הקודמות
וגם נוסף עליהן נופך .ניתוח הגווייה העלה שהנער מת בטביעה .השקט שב אל כנו;
מאקיאוולי סיפר לו בשם מושל אלכסנדריה כי יווני שנעצר על ידי המשטרה לפי תביעת
יהודי ,נתין גרמניה ,שוחרר על ידי יוונים מהמיוחסים ביותר ,מזויינים באקדחים .כשנעצר
שוב והובא לקונסוליה היוונית ,שוחרר מבלי שיואשם כלל .לפי בקשתם של קוקסון
ומאקיאוולי ,ניגש הקונסול הכללי של שוודיה ונורבגיה ,זקן הקורפוס הקונסולארי באלכ-
סנדריה ,אל הקונסול הכללי היווני ,לבקש הסבר .הלה תירץ את הדבר ואף טען שמרבית
האוכלוסיה היוונית מצטערת על התקרית .בואו של צבא נוסף לאלכסנדריה שם קץ למהומות.
התעודה החמישית )מס 21 (7 ,היא דין־וחשבון של מאקיאוולי לקאירולי ,מיום  28במרס
 .1881כל חברי הסגל הקונסולארי באלכסנדריה נפגשו עם שר המלחמה המצרי ,שבא לעיר
ביחד עם צבא; השר הודיע שבדעתו להוציא צו לפיזור התקהלויות ,אף יהיה צורך בשימוש
בכוח; העתון היווני ״טלגראפו״ פירסם ,ביום  27במרס שנת  ,1881מאמר הסתה ,שנועד
 19קוקסון ,בתעודה הקודמת ,דיבר על  1500שוטר ותייל .בין כך ובין כך ,היה זה מספר בלתי מספיק
למניעת מהומות.
 20מסקנות הבדיקה נתפרסמו בעתונות הלועזית שהופיעה אז במצרים ,למשל ב־ Messaggiere Egiziano
מיום  26במרס .1881
 21מתעודה זו יתפרסם רק קטע שאין בו חזרה על דברים ידועים.
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לשלהב את הרוחות והופץ חינם  .22לדברי מאקיאוולי ,שרר שקט באלכסנדריה ,אולם ההסתה
החלה עוברת לאיזורים כפריים — דמנהור וכפר זיאת ,בו נהרג יהודי נתין צרפת .מאקיאוולי
סיים ,באמרו כי מסר על העניינים גם לדה מארטינו וכי ביקש ממנו שידרוש מהממשלה
המצרית להגן על היהודים בכפרי הארץ.
בתעודה הששית )מס ,23 (8 ,הודיע דה מארטינו־ לקאירולי ,ביום  31במרס  ,1881על
ביקורו באלכסנדריה )מושבו היה בקהיר( והבטחת הקונסול הכללי היווני — בשמו ובשם
האפטריארך היווני — שתוך תקופה קצרה לא יחזרו ויישנו מעשים כאלה של היוונים נגד
היהודים .אך כיוון שאין השלטונות המקומיים שולטים במצב ,אין הוא יכול לקחת על עצמו
אחריות להתנהגותה העתידה של המושבה היוונית במצרים .דה מארטינו העיר בתמהון על
כך שהמשכילים במצרים ,ולאו דווקא בקרב היוונים בלבד ,מאמינים למשפט קדום שיהודים
משתמשים בדם נוצרי לשם אפיית מצותיהם .הקורפוס הקונסולארי קיבל את הצעת הנציג
היווני לבקש מהממשלה המצרית למנות וועדה מיוחדת שתדון במצב הבטחון ובדרכי הענשת
העבריינים .לאחר פניית דה מארטינו ,מונתה הוועדה.
בקבוצה הרביעית שתי תעודות )מס (10—9 ,מחודש פברואר  .1882דה בוקארד ,סגן
הקונסול האיטלקי בפודט סעיד ,הודיע למאקיאוולי ,ביום  5בפברואר  ,1882על היעלמות
ילדה יום אחד קודם לכן .לדבריו ,נער מוסלמי בן שש־עשרה בא מקהיר לפורט מעיד ? שם
ראוהו קונה ממתקים לילדה בת שבע ,שנעלמה .לאחר חיפושים ,מצאוה מתה בתוך בית
בקצה הרובע הערבי .בדיקה רפואית לא העלתה שום סימני אונס ,אך נמצאו בפניה פצעים
שנגרמו על־ידי מיספריים וסימן לחיתוך הווריד הקארוטידי .הנער נעצר בבית קפה סמוך.
בפורט סעיד נפוצה שמועה ,כי היהודים רצחו את הילדה ,כדי להיזדקק לדמה בהכנת
מצותיהם .מיד התקבץ המון רב ,שמיהר לרובע הערבי ,אלא שמשמרות משטרה עצרו
בעדם ,אסרו את הנער וקברו את הילדה .עם זאת ,פגעה אבן בפניו של יהודי אחד ונגרם
נזק כלשהו לבית־הכנסת במקום .היהודים פנו אל הקונסול הצרפתי ,ששוטט אז בסיירת
צרפתית שעברה במקום .מושלה של פורט סעיד ביקש מן הקונסולים להודיע לנתיניהם כי
המוסלמי יואשם ,ולהזהירם ממהומות .שמועות שפשטו אמרו כי הנער המוסלמי הודה
שביצע את פשעו בשליחות יהודים או שהוא עצמו יהודי הזקוק לדם נוצרי.
בתעודה השניה )מס (10 ,מביע מאקיאוולי) 6בפברואר  (1882את חששותיו למאנצ׳יני,
שר החוץ האיטלקי החדש .לדבריו ,קיימת סכנה כי הפרעות ,שחזרו ונישנו בשנות 1880
ו־ 1881באלכסנדריה ,תתעוררנה בפורט סעיד ביתר חומרה נוכח המתיחות הפוליטית .24
השלטונות ערכו חקירה והודיעו שהנער המוסלמי הודה בפשעו  ; 25רק אז נרגעו הרוחות
והסכנה חלפה.

 22סימן ליד מכוונת ומעוניינת בהתססה נוספת .לעומת זאת עתוגים אנגליים וצרפתיים יצאו בדברי
הגנה על היהודים וניקויים מכל אשמה ,בייחוד ה־  .Courier Egyptienר׳ ״המגיד״ ,שנה  ,25מם׳ ,18
יב באייר תרמ״א ,עמי ) 147בטעות נרשם שם העתון .(Kurier Egyptien
 24כוונתו להתמרדות אחמד עראבי וחבריו; ועיין עוד להלן.
 23גם מתעודה זו אביא רק קטע.
בפברואר  .1882על־פי Bulletin de
MoniteurEgyptien,21
הודאה נתפרסמה בעתון הרשמי
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בקבוצה החמישית שלש תעודות ,כולן מחודש יוני  .1890הראשונה )מס (11 ,היא כתב
בקשה באנגלית ,מאת יהודי בשם דוד עדם מקהיר ,אל סיר אבלין ביירינג  , 26הקונסול
הכללי הבריטי במצרים ,מיום  20ביוני  .1890עדס מחה לפני ביירינג על ההסתה שבעתון
הערבי ״אל־מחרדסה״ ועל השמצותיו האנטישמיות .במיוחד רגז על העלאתה מחדש של
עלילת הדם.
התעודה השניה )מס (12 ,היא דיךוחשבון מפורט מיום  24ביוני  ,1890שנשלח אל
ביירינג על־ידי רפאל בורג ,הקונסול הבריטי בקהיר .העתון ״אל־מחרוסה״ ,בטאונם של
סורים נוצרים ,נתינים צרפתיים ,הסית נגד יהודי מצרים ,שהילוו כסף בריבית לאותם
הסורים ואחר־כך היו להם לנושים .העתון ניפח ידיעה על היעלמו של ילד ארמני־קאתולי
בן שבע ,בדמשק ,שבועות אחדים לפני כן  27וייחס זאת ליהודים שרצו להשתמש בדמו
לצורך אפיית המצה .מאמריו של העתון היו שזורים פרטים דמיוניים על עינוי הילד בידי
יהודי דמשק ועל השוחד שנתנו לואלי של דמשק לבל ימשיך בחקירת הענין  .28עתון אחר
מאותו חוג חזר על דברי ההאשמה בלשון הצרפתית .בורג אמד את מספרם של היהודים
בקהיר  8,000—7,000נפש מכלל האוכלוסיה היהודית שמנתה בכל מצרים  20,000נפש.
התרגשותם גדלה ,לרגל דברי הנאצה והם תבעו מן המעלילים להתנצל .חששו היה ,פן
יצטרפו היוונים  291והסורים להסתה ותפרוצנה מהומות ן הסורים היו מוסרים מאב לבן את
אמונתם באשמת היהודים בעלילת הדם של דמשק משנת  1840ן והמוסלמים ייגררו אף הם,
בודאי ,למהומות .בורג העיר על הצורך שהממשלה תזהיר את העתון הנ״ל ,כדי להפסיק
את ההסתה ולפצות את היהודים.
התעודה השלישית )מס (13 ,היא דין־וחשבון של ביירינג ,אל סולסברי ,שר החוץ הבריטי,
מיום  25ביוני  .1890ביירינג העביר את המכתב של עדם והדו״ח של בורג ,במקורם ,אל
שר החוץ וחיווה את דעתו ,שליהודים לא יאונה רע כל עוד נמצא חיל מצב בריטי בארץ.
בקבוצה השישית שתי תעודות .הראשונה )מס (14 ,היא דין־וחשבון של ביירינג אל
סולסברי ,מיום  19במרס  ,1892המתבסס על פרטים שקיבל מאת הקונסול הבריטי בפורט

26

27

28
גופת הילד .עיין הדו״ח ב־
29

 ,l'Alliance Israélite universelleסמסטר שני לשנת  1881וסמסטר ראשון לשנת  ,1882עמי .28
השלטונות נתנו הוראה גם למו״לים של העתונים היווניים לא להסית נגד היהודים .ראה ״המגיד״,
שנה  ,26ה באייר תרמ״ב ) 20באפריל  ,(1882עמי .122
נקרא אחר־כך לורד קר1מר .ביירינג היה בעל השפעה מכרעת בכל אשר נעשה במצרים באותן השנים,
בהישענו בהחלטותיו על הצבא הבריטי שחנה במצרים .על יחסו של ביירינג־קרומר ליהודים ,עיין
י׳ מ׳ לנדאו ,תעודות מן הארכיונים הבריטיים על נסיון ההתיישבות היהודית במדין ,שיבת ציון,
כרך א ,תש״י ,עמי  ?178—169שתי תוכניות להקמת מולדת יהודית בסודאן בראשית המאה העשרים,
שם ,כרכים ב—ג ,תשי״א—תשי״ב ,עמי .327—300
פרטים על עלילת הדם בדמשק ,בשנת  ,1890ועל הדיה ,עיין בספרו הנ״ל של לוין ,כרך א ,עמי
 ,391—390בהערה .3
כנראה שהעתון האשים את יהודי דמשק לא רק בשיחוד הואלי ,אלא גם בשיחודם של הרופאים שבדקו
ביולי  ,1890עמי  ,15וב־ Der Israelit,
The JewishChronicle,4
שנה  ,31תוספת למסי  14,55ביולי  ,1890עמי .999
העתונים היווניים העתיקו את ההאשמות הללו לקוראיהם .עיין  ,The Jewish Chronicleשם.
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סעיד .באותה העיר פרצו ,ביום  15במרס  ,3° 1892מהומות .ילדה  31יוונית שיחקה בבית
יהודי ,שדלתו נסגרה עליה דרך מקרה .מיד נפוצה שמועה שהילדה נחטפה על־ידי יהודים
כדי להקריבה קורבן אדם .המון יוונים הסתער על הבית ,מצא את הילדה ,ואף־על־פי־כן
היכו והפחידו ישיש יהודי ,שאחזו הלם ונפטר .המשטרה אסרה אחדים מהמתפרעים ופיזרה
את המתקהלים .אותו היום ולמחורתו ,התקבצו שוב יוונים וערבים וניפצו שמשות בבתי
יהודים.
התעודה השניה )מס׳  (15היא העתק חתום של פטיציה שערכו יהודים מפורט סעיד,
אזרחי מדינות שונות ,בלשון הצרפתית והוגשה ,ביום  17באפריל  ,1892לשליט מצרים,
עבאס חלמי )עבאס השני( .ההעתק הועבר אל ביירינג .הפטיציה מתארת את אותן עלילת
דם ומהומה הנזכרות בתעודה הקודמת ,בפרטים מלאים יותר :אמו של הילד היווני לא
חיכתה לעמוד על הקורות את ילדה ,אלא קראה מיד לעובדים ושבים לחלץ את בנה״ ,בין
ההמון שנאסף היה גם כומר יווני; היהודי הישיש שנהרג ,ממשפחת קדמונה  ,32הוכה ונדרס
ברגלי ההמון ,וגווייתו 33נסחבה בראש חוצות עד תחנת המשטרה ושם פגע בה יווני;
ראש המשטרה לא הצליח לאסור את המתקיף .בנו של הישיש ,אשר רץ לעזרת אביו ,הוכה
ונחבל על ידי ההמון וכמעט ששבק חיים .אז הסתער ההמון על בית משפחת קדמונה ,פגע
במשרתת ובכמה יהודים ,והבן נאלץ להימלט על נפשו .המושל החליט לא לאסור את הנאשם
בהכאת הישיש כדי שלא להסעיר את הרוחות .מעשהו של המושל נתפרש כחולשה .מאז
עזבו משפחות )יהודיות ,כנראה( את פורט סעיד ,והניחו את רכושן וענייניהן ן הן נמצאות
עתה ללא מחסה וללא פרנסה 66 .החותמים על הפטיציה ביקשו את התערבותו של עבאס
חלמי ,למען יוכלו לשוב לסדרי חייהם התקינים .ביירינג נתבקש להשתדל ולהשיג ,מן
השלטונות ,ערבויות להענשת האשמים ולהבטחת היהודים מפני המתנכלים להם.

 30לפי  ,Der Israelitשנה  ,33תוספת למס  31,26 ,במרס  ,1892עמי  ,506מכתב מאת Jacques M . . . s
מאלכסנדריה ,מיום  17במרס  ,1892חלו המאורעות הללו ביום  16במרס )ולא ,בבדו״ח ביירינג ,ביום
 15בו( .ברם ,אותו עתון ,שם ,מס׳  11 ,30—29באפריל  ,1892עמי  ,569מביא מכתב מפורט סעיד,
מיום  29במרס  ,1892המזכיר ,כי המאורעות התרחשו שם ביום  15בו .וכנראה ביירינג דייק.
 31לא ילד ,כבתעודה  ,15אלא ״ילדה בת שלש״? כהודעת ״המגיד״ ,שנה  ,36מם׳  ,14יא בניסן תרנ״ב
באפריל  ,(1892עמי  .107לדבריו שאב זאת מן העתונות היוונית .עיין גם  ,,Der Israelitשנה ,33
תוספת למס׳  31 ,26במרס  ,1892עמ  ,506 ,מכתב מאלכסנדריה מיום  17במרס  ;1892וכן The
 8 Jewish Chronicleבאפריל  ,1892עמי  ,3מכתב מאת כתב העתון בקהיר ,מיום  23במרס .1892
באפריל ) 1892מכתב מקהיר( ,היה קדמונה נשיא הקהילה היהודית
The JewishChronicle,8
בפורט סעיד .עיין גם  ,Der Israelitשנה  ,33תוספת למס׳  31 ,26במרס  ,1892עמי ) 506מכתב
מאלכסנדריה( ושם ,מם׳  11 ,30—29באפריל  ,1892עמי ) 569מכתב מפורט סעיד( ושם נאמר שהיה
סוחר.
 33לפי  ,The Jewish Chronicleשם ,נפטר רק למחורת היום ,בבית חולים .השווה ,לעומת זאת,
 ,Der Israelitשנה  ,33מס  11 ,30—29 ,באפריל  ,1892עמי .569
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כיצד עלתה שוב עלילת הדם במצרים בשנת  ,1870הגיעה לשיאה בשנות 1.882—1880
ולאחר מכן לא חזרה אלא בשנות  1890ו־ ?1892בשנת  1870התגברה במצרים התעמולה
הפאן־איםלאמית  34ן תוצאות הביזבוז המופרז בשנים הקודמות )ביחוד לחנוכתה של תעלת
סואץ( ,הטביעו חותמם על האוצר ן וניצני התנועה הלאומית במצרים החלו לפרוח באמצעות
אגודות סתר שונות  .35אפשר שהמתיחות הציבורית שבאה בשל העלאת המיסים ,מצד אחד,
וההתעוררות הדתית והלאומית ,מצד שני ,הכשירו אף הן את הקרקע לעלילת הדם של
שנת  .1870ברם ,אין זה גם מהנמנע ,שההתעוררות לא היתד! אלא מקרית ,והעלילה יכלה
לפרוץ בשנה אחרת .עצם העובדה ,כי לא היה יסוד לעלילה הביאה לכך שנסתיימה מהרה.
ולא בכדי אין למצוא על הפרשה דבר במקורות השונים .מה שאין כן כשחזרה עלילת הדם
ונישנתה במשך שלש שנים רצופות ) .(1882—1880אנמם ,העלילות לא נתייחדו למצרים
לבדה! בשנת  ,1880נישנה הדבר במטלין )ליד איזמיר( ובקוסטאנדיל )ליד שאלוניקי( ф36
ברם ,מספר העלילות במצרים רב ותכוף יותר ,ואין זה ענין של מקרה בלבד .היתה זו
תקופה של מתיחות רבה במצרים ,בעקבות פיטוריו של שליט הארץ ,אסמאעיל ,על ידי
הסולטאן התורכי ) ,(1879ועליית בנו רפה הרצון ,תופיק ,על כסאו ״ ,חילוף זה והתמרמרות
תושבי מצרים )וביחוד חוגי הצבא( על התערבות זרים בארץ נוצלו לאירגון התמרדות
צבאית נגד תופיק .במתיחות הגוברת ,הושמעו נאומים ונכתבו מאמרים נגד הזרים בכלל.
האווירה היתה נוחה לקבלת כל שמועה ,ובכלל זאת ,כמובן ,גם עלילות דם ומעשי תועבה
אחרים שיוחסו ליהודים ! בספטמבר שנת  1880הואשמו יהודים בנסיון לאנוס ילדה נוצריה
באלכסנדריה  ; 37בפברואר־מרס שנת  ,1881עוד לפני עלילת הדם של אותה שנה ,אירעו
תקריות והתנגשויות בין יוונים ויהודים ,פשוטי עם כעשירים 38״ ,סמוך לפסח שנת ,1882
העלילו היוונים בקהיר ,כי יד היהודים היתד ,ברצח ילדה בעיר  39ובמצרים העלית העלילו
34
35

37
38

39

ראה י׳ מ׳ לנדאו ,Al-Afghani's Panislamic project ,ברבעון ) Islamic Cultureהיידראבאד(,
כרך  ,26יולי  ,1952עמי .54—50
עיין י׳ מ׳ לנדאו ,Parliaments and parties in Egypt (1953),חלק שני ,פרק ראשון ואילך .על
חלקם המועט של היהודים בתנועה הלאומית במצרים ,באותן השנים וגם לאחר מכן ,עיין הנ״ל
 ,Abu Naddara an Egyptian Jewish nationalistברבעון Journal of Jewish Studies
)קמברידג ,(,כרך  ,1952 ,3עמי  ;44—30וכן הנ״לL'ebreo Sanua nazionalista egiziano, ,
בירחון ) La Rassegna Mensile di Israelרומא( ,כרך  ,19תמוז תשי״ג)יולי  ,(1953עמי .301—291
 , B u l l e t i n de l'Alliance Israélite universelle, 1880סמסטר ראשון ,עמי .41
על פרטי ההאשמה והזמתה המהירה ,עיין שם ,1880 ,סמסטר שני ,עמי .21
״המגיד״ ,שנה  ,25מס  ,16 ,כח בניסן תרמ״א ) 27באפריל  ,(1881עמי  :131״מאלכסנדריה של מצרים,
מודיעים מכה״ע רבים ,כי המריבות בין היונים ואחב״י לא שקטו עוד .היהודים יראים לנפשם ואינם
יוצאים מחוץ לביתם כי נפל פחד היונים עליהם ,וגם נשי היונים משליכות דרך חלונות בתיהן אבנים
גדולות על היהודים העוברים לפני בתיהן .לפני חג הפסח היתר .מלחמה בין עשירי היונים והיהודים
על הבערזע ויורו זה על זה בקני הרובים שבידיהם ...״
״המליץ״ ,שנה  ,18יד בניסן תרמ״ב ,עמי  .229אם אין כאן טעות ,והכוונה לרצח הילדה בפורט סעיד,
הרי יש כאן פרטים על עלילת דם נוספת ,שאין עליה חומר ממקורות אחרים.
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עליהם כי המיתו ילד יווני כדי להשתמש בדמו  40ן על רקע זה יש להוסיף גם השפעה שהייתה
לשוד הזרים בערי מצרים )ביולי שנת  (1882ובכלל זאת פגיעות ביהודים וברכושם!.4
שאלה שטעונה הסבר היא ,מדוע דווקא היוונים היו ראשי המסיתים ואף היוזמים לא רק
בכל עלילות הדם במצרים )המצרים המקומיים הצטרפו אליהם( ,אלא גם בשאר חלקיה
של האימפריה העותמאנית )לבד מקרה בודד ] 29במאי  ,[1884בו הופצה שמועה על חטיפת
ילד מוסלמי בקושטא( .עוד בשנת  1864מצא לנכון הארכיבישוף היווני באיזמיר ,שהיתה
מאוכלסת יוונים לרוב ,להטיף ליחס סובלני ליהודים שכניהם .42
האספסוף היווני ניצל ,כנראה ,את חולשתו של השלטון העותמאני .אין מסתבר שהיוונים
עוררו מהומות אלו רק בשל היות רבים מהם נקלים שארץ מולדתם הקיאה אותם .התעודות
שהזכרנו מורות שלפעמים גם בני המשפחות היווניות המיוחסות באלכסנדריה לקחו חלק
במהומות ן שני היוונים חברי ועדת החקירה הבינלאומית ,שנתמנתה על ידי הקונסולים
לחקור את פרשת האשמתם של היהודים ברצח הנער פורנאראקי ,הסתייגו מזיכויים של
היהודים מכל אשמה ,ויש מקום לשער ,ששניהם היו מנכבדי היוונים במצרים  .43אם לא
כל היוונים בערי מצרים היו מעורבים בהסתה ובפרעות ,הרי עובדה היא שמנהיגיהם
נגררו אחרי הפורעים והעלמת עין ממעשה הפשע עודדה בודאי את הפורעים להמשיך
בפעילות האנטי־־יהודית .יבואו ויוכיחו על כך גם המעשים שנעשו למשפחת ברוך ולרוצחי
הישיש קדמונה בפורט סעיד ,שבשל אפס המעשה של הנציגים היווניים במקום ,לא באו על
עונשם ) 44השלטונות המקומיים לא היו רשאים לשפוט ולהעניש נתינים זרים ,כגון היוונים,
שהיו מוגנים על ידי הקאפיטולאציות(.
40

41

t
42
43

44

שם ,שם :״עוד לא חדל רוגז עלילת דם .ואם באירופא הנאורה כבר נשכחה מלב וגם בארצנו לא יוסיפו
להזכירה מימי העלילה האחרונה בקוטאים ,התעוררה מחדש באפריקא על אדמת מצרים .ואחרי המקרה
זה שנתים באלכסנדריא ,אף כי יצא משפט הנאשמים חנם כי נקיים הם ,בכל זאת לא יחדלו הגריכים
לשים אשם את נפש היהודים בכל מקרה ופגע .בקאירא בירת מצרים נמצאה ילדה נרצחה — ויאמרו
היונים כי יד היהודים עשתה זאת .ובמצרים העליונה נאבד ילד יוני ויחליטו כי היהודים המיתוהו
לקחת מדמו לחג הפסח הסמוך .אך להות שואפי נקם נמצא הילד — .בסיבת העלילות האלה יעצו
רבים לבלי לאפות מצות במצרים ולהביאם מאירופא ,לבלי תתעורר תואנה למבקשי עלילות ברשע״.
פרטים נוספים על עלילת הדם הזאת לא מצאתי; אולי משום שהילד היווני נמצא מהרה ,ובכך נמנעה
הפיכתה של עלילת הדם למצב של התפרעויות.
עיין ,לדוגמה ,בתביעה לפיצויים של אסלאן דיין )מיום  12בספטמבר  ,(1882מן הממשלה המצרית.
ארכיוני המדינה האיטלקיים ) ,AER, Serie Politica, Vol. 1300 (Egittoלוטה במכתבה של ה־
 Prefettura della Provincia di Livornoאל שר החוץ האיטלקי ,מחלקה  ,3מס׳  ,12450מיום
 13בספטמבר  .1882הארכיונים הבריטיים ,F. О. 141/165 ,מסי  ,460מכתב האב Hugolinus
אל מלט הנ״ל ,קהיר 27 ,באוקטובר  .1882כן עיין Е. Vizetelly, From Cyprus to Zanzibar by
)  , ( 1 9 0 1עמי  .117והשווה C. Chaillé-Long, My life in four conti-
 ,nentsכרך א ) ,(1912עמי .248
לוין ,בספרו הנ״ל ,כרך א ,עמי  .151—150השווה שם ,עמי  233ואילך.
 ,Bulletin de l'Alliance Israélite universelle ,1881סמסטר ראשון ,עמי  .67—66ראוי לציין שבין
הנאשמים נמצאה משפחת ברוך ,נתינת יוון ,שבניה הועמדו למשפט באי קורפו ,בפני בית משפט
יווני )שם ,עמי  (68—67וזוכו לאחר חודשים רבים )שם ,סמסטר שני לשנת  1881וסמסטר ראשון
לשנת  ,1882עמ  .(29—28 ,על כן אין לומר שהנציגים היוונים דאגו לשלום נתיני יוון.
על־פי מכתב של יהודי מפורט מעיד ,נדפס שם ,סמסטר לאשון ושני לשנת  ,1892עמי •68—67
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דברי השבח שמשפיע לורד קרומר  45על פעילותם הפורייה של היוונים במצרים החדשה,
אין להם הסבר .קרומר הכיר בודאי את היוונים מקרוב בעשרים וארבע שנות היותו קונסול
כללי במצרים .אפשר שחריצותם המסחרית במצרים הביאה את קרומר למשפטו זה עליהם.
ברם ,דווקא פעילות זו היתה עשוייה לגרור אחריה תחרות כלכלית בין היוונים ליהודים
בערים ,בשל היותם קרובים לאותם משלוחי יד ממש  .46אפשר ,שדווקא משום כך חפצו
היוונים שהיהודים יהיו שעיר לעזאזל לשנאת ההמון נגד הזרים ולהציל בזאת את מעמדם
שלהם .מכאן גם נכונותם של העתונים היווניים באלכסנדריה להיתפס לכל עלילה נגד
היהודים ,גם מחוץ לעירם — כמו להסתתם הפרועה בימי עלילת הדם בפורט סעיד).*46 (1892
הקרקע היתה כשרה לכך .ליוונים היתה חסינות משפטית ,כנתינים זרים; מסורת של שנאת
ישראל היתה באיזור? היהודים התבדלו משכניהם במצרים והעדיפו להחזיק בנתינות זרה
והירבו לבנות בתי־כנסת ז , 4שהיו לצנינים בעיני שונאיהם ,וכיוצא בכך .שנאת האוכלוסיה
במצרים היתה רבה ליהודים ,בעיר ,ולאחר מכן גברה גם בכ פ ר .48
לזירת המעלילים עלילות דם על היהודים ,נוסף גורם חדש ,הם הסורים הנוצרים,
שמספרם התרבה במצרים באופן ניכר לאחר הרדיפות נגדם בארצם ,בשנת  .1860שנאתם
מצאה ביטוי בעיקר בעתונות שבה הסיתו נגד היהודים )אחדים הסתייגו מהסתה זאת ( 49
בשנת  .1890הסיבות לשנאתם היו בדרך כלל זהות עם אלו של היוונים :הרגשה של מיעוט
זר ,המשתדל להעביר את חוסר האהדה ,שהמוני המוסלמים במצרים רוחשים לו ,אל הקהילה
היהודית תחרות כלכלית ,שהחריפה ,כנראה ,בשל היותם חבים כסף ליהודים .כאן נוספה,
כדברי הקונסול בודג ,ירושה שהביאוה אתם מסוריה .גם כלי ההסתה היה בידיהם ,כי
הסורים הנוצרים חלשו בדור האחרון של המאה הי״ט על העתונות הערבית במצרים,
שהתפתחה במידה רבה הודות למרץ ולייזמה שהשקיעו בה .יתר על כן ,בזמן השלטון
הבריטי במצרים ,שמנע התפרעות רצינית וכללית במיעוטים ,יכלה העתונות להפוך לכלי
הסתה נגד היהודים ,כמו שהיא הפכה ,לפחות בחלקה הניכר ,גם לשופר התעמולה הלאומנית
נגד השלטון הבריטי בארץ.
45
46
•46
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) ,Modern Egypt (1908כרך ב ,עמי .251—250
כגון חלפנות .עיין ) ,G. Godio, Cose d'Egitto (1882עמי .41
פרטים ב*  ,Der Israelitשנה  ,33מם׳  11 ,30—29באפריל  ,1892עכל׳  .570שם ,תוספת למס׳ ,38
 12במאי  ,1892עמ .710 ,
עיין M. Luettke, Aegyptens neue Zeit. Ein Beitrag zur Culturgeschichte des
gegenwaertigen Jahrhunderts sowie zur Charakteristik des Orients und des Islam
 ,((1873כרך א ,עמי  ;97וכן A. Frhr. von Fircks, Aegypten 1894. Staatsrechtliche Ver-
 ,haeltnisse, wirtschaftlichen Zustand, Verwaltungכרך ב ) ,(1896עמי .86—85
תיאור אחד )שלא הובא בתעודות המאמר הזה( ,ראה בארכיוני משרד החוץ הבריטיF. о,. 78/4145 ,
מכתבו של ביירינג מם׳  ,138לסולסברי ,מסומן ״סודי״ ,קהיר 24 ,במרס  ,1888לוטה ,היא העתק
מהדו״ח של .א .וו .פ .פוסטר )ממחלקת ההשקאה במצרים( אל ביירינג ,נכתב באלכסנדריה 21 ,במרס
.1888
״אל־מקתטף״ ,למשל ,הטיף נגד ההסתה הזאת והסביר את חוסר היסוד שבעלילת הדם; ואילו ״אל־
מקטם״ פסח על שני הסעיפים .השווה קורספונדנציה ב״אל־מקתטף״ ,כרך  ,14מס  1 ,10 ,ביולי ,1890
עמי .689—688
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ה מ ק ו מ ו ת  ,בהם התעוררו עלילות הדם )או ,לפחות ,החלו להתעורר( — לפי התעודות
המובאות כאן — ראויים אף הם לציון מיוחד — 1881,1880 ,1870 :אלכסנדריה ? — 1882
פורט סעיד;  —1890קהיר ן  —1892פורט סעיד.
בקהיר היתה זו רק הסתה בעתונות הסורית הנוצרית ,שהיתה מיועדת גם לשאר הארץ ,ולא
הגיעה לידי מעשה .קהיר היתה מקום השלטון העיקרי ובודאי שנסיון לפגוע ביהודים
יכל להיתקל בדיכוי מצד שלטונות המשטרה והצבא .חמש עלילות הדם האחרות ,היו שלש
הראשונות באלכסנדריה ושתי האחרונות בפורט מעיד.
לא קשה להבין את ריכוזן של עלילות הדם באלכסנדריה .עיר זו היתה שער לחדירה
האירופית למצרים .בה התרכזו רובם של הזרים במצרים ובה ראו את עצמם היסודות
הלאומניים והמוסלמיים נפגעים ביותר ,אם בתחומי הכלכלה והמינהל אם בשטח הדת
והפולחן .באלכסנדריה התרכזה ההסתה נגד הזרים ,שסימניה נתגלו כבר בשנת 1870
ונתגברו ביותר בראשית שנות השמונים .נוסף לזאת ,היה כוח המשטרה באלכסנדריה
קטן ביותר )אפילו בצירוף אנשי הצבא במקום(  .5°רב היה בעיר מספרם של יוונים פושעים
או מחוסרי עבודה  .51אפשר להתפלא על כך ,כי בשנת  1882לא באה שוב עלילת דם על
יהודי אלכסנדריה דווקא! אשר לימי האוקופאציה הבריטית במצרים )מיולי  ,(1882היתה
ידו הקשה של השלטון הבריטי עשוייה למנוע עלילת דם באלכסנדריה כשם שעשוייה
היתה למונעה בקהיר .52
לא פחות מעניינת היא בעית עלילות הדם בפורט סעיד בשנות  .1892 ,1882הראשונה
שחלה כה סמוך לעלילות הדם באלכסנדריה ,היא חוליה נוספת בשרשרת ההסתה נגד
הזרים ,אשר אפיינה את ראשית שנות השמונים של המאה הי״ט במצרים .עלילת הדם
משנת  1892מתבלטת בחריפותה המיוחדת ובהיותה כמעט יחידה במצרים במשך האוקו־
פאציה הבריטית )אם להתעלם מההסתה העתונאית לעלילת דם בקהיר בשנת  1890וממספר
עלילות שנתבדו והופרכו כבר בראשיתן .(53משמעותה המיוחדת נלמדת מן התעודות
שבידינו ,ששנאת היהודים החלה מתפשטת במצרים בסוף המאה הי״ט גם מחוץ לערים
הראשיות ,שבהן )בקהיר ובאלכסנדריה( התגורר הישוב היהודי ברובו .בדרך זו התעורר
בשנת  ,1892נוסף לעלילת הדם בפורט סעיד ,חשד שיהודי קהיר רצחו משרת נוצרי
למשפחה יהודית ,שנעלם ונמצא חנוק  54ן ונתפשטה שמועה גם בדמנהור — מרכז כפרי
גדול — כי היהודים חטפו ילד מוסלמי כדי להשתמש בדמו  ,55שמועה שעוררה התרגשות

50
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 ,3מם׳  ,40מיום  19במאי

עיין לעיל עדויותיהם של הקונסולים הבריטי והאיטלקי ,ביהוד בהע׳ .19
ראה על כך גם עדותו של מאקיאוולי ,בסוף תעודה .4
פורט סעיד מרוחקת במקצת משתי עריה הראשיות של מצרים.
ראה להלן בעמוד הזה ובבא.
 ,The Jewish Chronicleמיום  8באפריל  ,1892עמי  — 13מכתב מקהיר ,מיום  23במרס .1892
 ,The Egyptian Gazetteמיום  19באפריל  ,1892מכתב למערכת — מתורגם ב־ Der Israelit,
במאי ,1892
The JewishChronicle,13
 ,1892עמי  .744השווה
עמי  ,19תיאור הפריצה לבית־הכנסת בדמנהור וחילול ספרי התורה.
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רבה במקום והוזמה רק כעבור שלושה ימים ,עם שוב הילד אל ביתו  .5вכאן בא אות נוסף
להתרחבות שנאתם של הפלאחים ואחרים ,מחוץ לקהיר ולאלכסנדריה ,ליהודים .57
המיפקד הראשון במצרים ,שנתן דעתו על היהודים ,היה בשנת  ,1897ויש לשער כי רבים
מנתוניו חלים גם על הזמן הנדון ,כלומר על שנת  .1892מבין  25,200יהודים במצרים בשנת
נמצאו בקהיר  59 8,819ובאלכסנדריה  ,6° 9,831ויחד בשתי הערים הללו 18,650
1897
מכלל יהודי מצרים .אחרי טנטא ) (883ומנצורה ) (508היה אז הריכוז היהודי הגדול ביותר
בפורט סעיד —  400נפש  .61לעומת היהודים ,בפורט סעיד ,ניצבו בתור מתחרים פוטנציא־
ליים בשנת  62 1892כ־ 5,000יוונים ,שהיוו כ־ 20%מכל אוכלוסית העיר וכ־ 55%מהאוכ־
לוסיה האירופית בת  9,000נפש.
יהא מענין לבדוק מספרים אלה ולהקבילם מספרי האוכלוסיה הכללית בשלוש הערים
שבהן אירעו עלילות דם:
קהיר  ; 589,573אלכסנדריה  ; 315,844פורט מעיד .•62 42,972
מכאן ,כי בפורט סעיד חותמם של היהודים היה טבוע )ומהווה אחד התנאים להתלקחות
השנאה נגדם( לא פחות בהרבה מאשר בקהיר ובאלכסנדריה 400 :יהודים מתוך 42,972
הרי הם כמעט  1%,מאוכלוסית העיר ,בשעה שבקהיר היוו היהודים כ־ 1.5%ובאלכסנדריה
כ־ 3%מכלל האוכלוסיה .אם נביא בחשבון כי כל האוכלוסיה במצרים )פרט לכוחות הכיבוש
הבריטיים( עלתה אז לכדי  ,63 9,714,525הרי שמספר היהודים במצרים 25,200 ,נפש ,היווה
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הוא נחטף על־ידי רופא אליל ,The Egyptian Gazette .מיום  23באפריל  ,1892תמצית ב׳ Der
 ,Israelitכנ״ל.
עיין על כך בהערות הקודמות במאמר הזה.
) ,L. Mboria, La population de L'Egypte (1938עמי  ,125טבלה E. A. Wallis Budge, .39
 ,Cook's handbook for Egypt and the Sudanמהדורה ב ) ,(1906עמי  .73האומדן של ,30,000
המובא לשנת  1892ע״י ) Th. Neumann, Das moderne Aegypten (1893וע״י פון פירקם,
בספרו הנ״ל ,כרך א) ,(1895נראה מופרז במקצת לאותן השנים.
לפי המקורות בהערה הקודמת .מספר זה מאשר את האומדן של הקונסול בורג ,בשנת  ,1890כי יהודי
קהיר מנו אז בין 7,000־—8,000ן השווה תעודה מס׳  .12אם נכונים המספרים הללו לשנות התשעים,
הרי שהיה כאן גידול מהיר :בשנת  1880נאמד מספר היהודים בקהיר לכדי  3,000עי׳ S. M. Samuel,
 ,Jewish life in the Eastעמי  ;6ואילו סמוך למלחמת העולם הראשונה עתיד היה מספרם להגיע
בערך ל־ — 15,000לפי לוין ,בספרו הנ״ל ,כרך ב ,עמי .127
גם מספר זה נמצא בגידול ,ולפי לוין ,שם ,הגיע סמוך למלחמת העולם הראשונה ל־ 14,000בערך.
פארג׳ון ,בספרו הנ״ל ,עמי  .306אמנם יתכן שבשנת  1892היה המספר קטן מזאת במשהו ,אם נקבל
את דברי  ,Der Israelitשנה  ,33מס׳  11 ,30—29באפריל  ,1892עמ ) 569 ,מכתב מפורט סעיד( ,כי
היו בעיר כחמש־עשרה משפחות יהודיות.
לפי מספרים בלתי מאושרים ,Der Israelit .שם ,עמי .570
המספרים לפי Jewish Agency for Palestine — Economic Research Institute, Statistical
 handbook of Middle Eastern Countriesמהד׳ א )ירושלים ,(1944 ,עמי  ,54טבלה  .3מספריו
של באדג ,,בחיבורו הנ״ל ,זהים כמעט .מספרים בדוקים אלה ,חמש שנים לאחר  ,1892הם המביאים
אותנו להטיל ספק באומדן האוכלוסיד ,שבמכתב מפורט מעיד )עיין לעיל ,הע׳  .(61עם זאת ,חלקם
המספרי החשוב של היוונים בפורט סעיד ,כנזכר שם ,והאינטרסים שלהם בעיר ,נראים מהימנים הרבה
יותר.
 Jewish Agencyוכף ,הספר הנ׳׳ל ,עמי  ,55טבלה  .4מספריו של באדג׳ ,בחיבורו הנ״ל ,זהים כמעט.
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בממוצע רק כ־ 1.%מכלל האוכלוסיה .נוכח ריכוזם הניכר ,כנ״ל ,באלכסנדריה ,קהיר ופורט
מעיד ,ירד איפוא מספרם האחוזי הממוצע בשאר חלקי מצרים למטה מרבע אחוז ובלט
בשלוש הערים הללו ,בעיקר.
ג.

ד ר כ י ה ת ג ו ב ה של ה י ה ו ד י ם

צורת ההגבה של היהודים קשה למצוא בה קו ברור ,בעיקר בשל מיעוט ידיעותינו על
דרכי תגובותיהם!  .1בשנת  ,1870הגיש ועד הקהילה באלכסנדריה פטיציה לקונסול הכללי
של בריטניה באותה העיר;  .2בשנת  ,1880פנתה משלחת נכבדים יהודיים מאלכסנדריה
אל הקונסול האיטלקי בעיר;  .3בשנת  ,1881פנתה משלהת נכבדים יהודיים ,נתינים בריטיים
מאלכסנדריה ,אל הקונסול הבריטי;  .4בשנת  ,1882פנו יהודי פורט סעיד ליחידת חיל הים
הצרפתי במקום להגן עליהם;  .5בשנת  ,1890פנו שנים מיהודי קהיר אל ביירינג ן  .6בשנת
 ,1892פנו ששים וששה מיהודי פורט סעיד בפטיציה לעבאס חלמי ,והעתקה נשלח אל
ביירינג.
ספק הוא אם הידיעות הללו משקפות את כל תגובותיהם של היהודים .מתקבל על הדעת
שהיו פניות נוספות )אולי לקונסוליה הצרפתית( ואולי אף אספות ,התייעצויות ,פנייה
לאירגונים יהודיים ועוד ,ועל כך יש למצוא רמזים בתעודות .קו אחד מסויים ,אפשר שהוא
אופייני לתגובות היהודים לעלילות הדם במצרים ז שלוש פניותיהם הראשונות — בשנות
 — 1881,1880 ,1870להתערבות לטובתם הן בקשת תחינה לעזרה והגנה ,כרגיל בקהילות
ישראל שונות ובתקופות שונות .בשנת  ,1882עם הידרדרות המצב הפנימי במצרים ,ביקשו
יהודי פורט מעיד מצרפת להגן עליהם בכוח מזויין .שתי הפניות בשנים  1890ו־,1892
שנוסחן המלא בידינו ,היו שונות בתוכנן ויותר מכך בסגנונן מן הקודמות .העיון בהן
— ובדין־וחשבון של בורג על התרגשותם של יהודי קהיר ותקיפות דרישותיהם להזמת
ההאשמות שטפלו עליהם ־— משאיר רושם ברור ,כי ההדגשה עברה ,מתלונות ומתחינות
לעזרה והתערבות ,אל דרישה ברורה וגם תקיפה למדי ,אם כי מנומסת ,להשלטת סדר תוך
הענשת מסיתים בעתונות או מתפרעים בחוצות .התגברות הבטחון אצל חלק מיהודי מצרים
באה עקב שלטון הבריטים בארץ למן יולי  .1882השתפרות תנאי הבטחון הפנימי ,בכל
הנוגע לנפש ולרכוש ,יחד עם הדרישה שמערכת המשפט תופעל להענשתם של פושעים,
הוסיפה כנראה ליהודי מצרים ,בעשור הראשון של האוקופציה הבריטית ,עוז לתבוע את
עלבונם בדרך שונה מזו שלפני האוקופציה.
ביסוס מעמדם של היהודים בימי האוקופציה הבריטית לא הביא לחיסולן של עלילות
דם במצרים ,אבל הסיט אותן לאפיקים של דיון עתונאי .אפילו כתבי־עת ערביים רציניים
)דו־ירחונים כגון ״אל־הלאל״ ו״אל־מקתטף״( פירסמו כתבות שלימות על כך למן שנותיה
האחרונות של המאה הי״ט ועד סמוך למלחמת העולם הראשונה מכתבים נשלחו למערכת
 64״אל־הלאל״ ,כרך  15 ,4בדצמבר  ,1895עמי  .301—299שם 15 ,בינואר  ,1896עמי  .376—374שם,
כרך  15 ,11באפריל  ,1903עמי  .436—435״אל־מקתטף״ ,כרך  1,28ביולי  ,1903עמי  .616״אל־הלאל״,
כרך  1,13בפברואר  ,1905עמ  .305—303 ,שם ,כרך  1,19באוקטובר  ,1910עמי .54—53
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ממקומות שונים :פיום ,פורט סעיד ,אסיוט ,אלכסנדריה ,ווסטר ונאצ׳ז שבארצות הברית
)שם היו קהילות של מהגרים סוריים ולבנוניים( .השאלות העידו על אמונה תמימה
ב״זוועות״ שהיהודים מבצעים אותן בגופות ילדי נוצרים לצורכי דתם .בתשובות לרוב
הזימו העורכים את העלילות והצהירו כי אין להן זכר בציוויי הדת של היהודים ובספרי
הקודש שלהם ,אם כי אין זה מן הנמנע ,לדעתם ,שיהודים בודדים יחטאו בכך.
השאלות והתשובות הנ״ל היו אמנם רק ביטוי אחד לסקרנות הגוברת והולכת של הציבור
המצרי הרחב )ביחוד העירוני( .שאלותיו והתעניינותו של הציבור הזה נסבו ,כמובן ,גם
על היהודים ואפילו על הציונות נראה ,שמרבית המצרים המשיכו לראות ביהודים יסוד
זר )זיהוי הציונות עם החדירה האירופית למזרח התיכון( ומוזר )האמונה בעלילת הדם(.
התחושה הזאת של זרות ומוזרות ,דומה היא שהביאה לפגיעות ביהודים עם התחזקות
הלאומנות והתפרצותה בשנת  *61921ואפילו חידוש עלילת הדם )כאשר כומר קאתולי הורה
זאת לתלמידיו באלכסנדריה ,בשנת  ; 67 (1925והיא שהכבידה על התערותם של היהודים
במצרים ,כיסוד שווה בחברה ,בשנים שלאחר מכן.

 65על הפרשה הזאת ראה י׳ מ׳ לנדאו ,הסופר הערבי דומט ויחסו למפעל הציוני בא״י ,בקובץ הערוך
ע״י הפרופסורים ב .דינור וי .היילפרין ,שיבת ציון ,כרך ד ,תשט״ו—תשט״ז ,ביחוד עמי  264וההערות
באותו העמוד .השווה הנ״לLo scrittore arabo Dornet e l'impresa sionistica di Erez Israel ,
 ,La Rassegna Mensile di Israelכרך  ,22ספטמבר  ,1956ביהוד עמי  399—398וההערות באותם
העמודים.
 66ראה העדויות שהובאו כלשונן בפירסומי הממשלה הבריטית Cmd. 1527 ,בשםEgypt No. 3(1921).

-Minutes of proceedings and report of the military court of enquiry into the Alexan

driario

1921

)  , ( 1 9 2 1ביחוד עמי .187—186 ,121—120 ,111 ,104 ,103—102 ,88—87
 67היה זה הכומר ליאו־נאם ,מורה בביה״ס הצרפתי ע״ש סנטה קאתרינת באלכסנדריה; הוא גורש ממצרים
עקב הסתתו זו — לאחר תביעות יהודי אלכסנדריה .עייןHamenora", Organe Mensuel duBé"-

«1925 né Bérith du District d'Orient No. XI, Constantinople, 3e année, No. 6, Juin
עמ  ;169 ,וכן ) Archives Israélitesפאריס( ,כרך  ,86מס׳  4 ,23ביוני  ,1925עמ  .90—89 ,יצויין
כמו־כן ,כי עלילת הדם חודשה נגד היהודים פעמים מיספר ,בראשית המאה העשרים ,בפורט סעיד
)כלומר ,הרחק ממרכזי המימשל הבריטי(; אלא שבדרךכלל התערבה המשטרה ומנעה פרעות ביהודים.
השווה בנידון ,"Archives Israélites" :כרך  11 ,68באפריל  ,1907עמי American Jewish" ;115
 ,"Yearbookלשנת  ,1903/4עמי  ;218—217שם ,לשנת  ,1909/10עמ .138 ,
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נוסח

Monsieur 1 l'Agent et Consul Général
Vous connaissez, Monsieur l'Agent et Consul Général, le motif qui nous
amene 2 auprès de vous : nous croyons par conséquent inutile de nous y appesantir d'une manière détaillée.
Si le fait dont il s'agit était un fait ordinaire, s'il avait pour base d'accusation la présomption d'un crime quelconque, nous n'aurions pas hasardé notre
démarche.
Mais, malheureusement, Monsieur l'agent et Consul Général, nous nous
trouvons en présence de la plus déplorable superstition qui travestit les faits et
les intentions.
On commence par attribuer le caractère de prêtre à un individu qui ne
l'est pas, et qui est un simple particulier, un vieillard de 60 ans, nous vous
prions de le bien remarquer. On fait sonner bien haut que l'accusé est israëlite,
comme si jamais, lorsqu'il y a un prévenu, on s'inquiétait de la religion à
laquelle il appartient.
On l'accuse d'avoir voulu voler un enfant 3 en plein jour Pourquoi ? —
On n'a pas le courage de le dire : le fanatisme lui même a sa pudeur : on ne
le dit pas, on l'insinue, et si, Monsieur l'Agent et Consul Général, vous voulez
bien vous donner la peine de lire les témoignages résultant de l'instruction,
par lesquels toute l'accusation, percée à jour, tombe et s'écroule d'elle même,
vous vous convaincrez que l'on ne veut que réveiller et faire fermenter des
passions indignes de notre siècle, dont l'Occident a depuis longtemps fait
raison, mais dont l'orient, malheureusement arriéré, continue à se nourrir.
Une triple question surgit du fait que nous avons l'honneur de vous exposer :
une question d'humanité, une question de dignité nationale, une question
d'ordre public.
D'humanité, car un pauvre vieillard, accablé sous le poids d'une accusation
à la fois odieuse et ridicule, gémit en prison depuis plus d'un mois, sans que
 מכתב ועד הקהילה היהודית באלכסנדריה אל קולונל,198  מס׳,F. О. 141/72 ,
1
.1870  במאי23 , אלכסנדריה, הקונסול הכללי הבריטי, סטנטון.א
 לפי, גם אם לא היתר, שמרתי על האורתוגראפיה של המיסמכים המקוריים.amène :
2
 רמזתי בהערות הבאות, על החשובים שבתיקונים הנחוצים.או הטעם
8 ,  הע,ראה לעיל. .une enfant : 3
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l'autorité locale, dans son inexplicable faiblesse, ose prendre la résolution de
le relâcher ou de le condamner s'il y a lieu. Et ici il nous est pénible de constater que l'intervention de la Cour Britannique a malheureusement donné un
certain poids et une certaine gravité à un fait, qui, sans cela, se serait à l'heure
qu'il est évanoui de lui-même.
De la procédure de la police locale aucune preuve n'est résultée à la charge
de cet individu; le préfet a bien insisté pour que la partie demanderesse formulât une quérelle 4 claire et positive, mais son insistance a été inutile. Nous
marchons donc au milieu des ténébres, et des insinuations déguisées : en atten•
dant le temps s'écoule, et l'individu est retenu prisonnier. Est-ce que tout cela
est humain ? Est-ce que tous les codes ne prescrivent pas de ne prolonger la
détention du prévenu au delà du temps indispensable pour instruire son
procès et pour le juger ? Ici, en Egypte même, un ordre de S.A. le Kédeoui 5
prescrit que l'on ne doit pas retenir un individu sous une prévention au delà de
trois jours.
Quant à la question de dignité nationale, nous ne pouvons, Monsieur l'Agent
et Consul Général, rester sous le coup d'une accusation, quelque vague qu'elle
soit, et qui attaque toute la nation 6 juive.
On a revêtu cet individu du caractère de prêtre; c'est un mensonge par
lequel on a voulu donner plus de gravité à la fanatique et superstitieuse
accusation.
Ce que l'on n'a pas osé dire au Tribunal, ce que l'on insinue dans la presse,
nous oserons le dire hautement. On a profité de la coïncidence de la Pâque
Israélite, quoiqu'elle touchât à sa fin (ce qui est une nouvelle preuve de
l'absurdité de l'accusation) pour insinuer sourdement et écrire subrepticement
dans les journaux de Malte et d'Alexandrie, qu'un prêtre israëlite voulait
voler un enfant pour l'égorger et se servir de son sang pour faire le pain
azime (qui était alors cuit déjà depuis 15 jours). On a évoqué les fantômes
de Damas, et d'autres ridicules et odieuses tragédies du Levant.
Nous croirions faire injure, Monsieur l'Agent et Consul Général, à vos
sentiments éclairés et à la civilisation de notre siècle, en essayant de disculper
la nation israëlite de cette absurde accusation, dont tous les hommes de coeur
.הכוונה לתביעה מישפטית.querelle : 4
. מימי אסמאעיל שעליו מדובר כאן, תוארו של שליט מצרים מטעם הסולטאן העותמאני5
 במובן ״עדה״, בדרך כלל, באותו הזמן משמש עדיין המונח הזה במצרים6.
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et de bons 7 sens ont fait justice, et nous n'ajouterons pas un mot de plus
à ce sujet.
En ce qui concerne la question d'ordre public, nous dirons simplement qu'il
très dangereux de réveiller les aveugles passions d'une certaine classe ignorante, et que ceux qui le font assument une énorme responsabilité devant Dieu
et devant la Société.
Déjà la Cour Britannique d'une part, et de l'autre le Gouvernement local,
ayant eu vent des démonstrations hostiles que des Maltais voulaient faire
contre le Temple israëlite, ont pris tout récemment des dispositions d'ordre
public pour les prévenir, ou pour les empêcher. Nous savons aussi, et il nous
est pénible de l'avouer, que des israëlites européens de basse classe, indignés
de cette accusation ont prononcé des paroles de vengeance et de réprésailles,
et nous désirons vivement que l'ordre public ne soit pas troublé à Alexandrie.
Voilà, Monsieur l'Agent et Consul Général, les motifs impérieux qui nous
ont fait souhaiter l'honneur d'avoir une audience de vous.
Si l'on fait abstraction de la superstition et du fanatisme, l'accusation qui
pése sur notre infortuné corréligionaire est réduite au néant : et ceci admis,
nous faisons appel à votre haute intervention afin que cet indivudu, contre
lequel aucune charge de droit commun ne s'élève, soit rendu à la liberté, et
que cette triste affaire soit aussi vidée.
Il y a malheureusement des calomnies qui excitent les esprits, et qui peuvent
à la longue amener des catastrophes, que les honnêtes gens doivent conjurer
de tout leur pouvoir.
Nous n'avons pas voulu avoir recours en cette circonstance à l'autorité
protectrice de la Communauté Israëlite. Nous avons préféré nous adresser
directement à vous, Monsieur l'Agent et Consul Général, dont nous connaissons les sentimens8 nobles et élevés, et dont nous apprécions l'esprit éclairé,
pour vous demander justice, une justice prompte et complète.
Nous vous prions, Monsieur l'Agent et Consul Général, de vouloir bien
agréer l'assurance de la haute considération, avec laquelle nous avons l'honneur d'être
Vos très dévoués
Le Comité de la Communauté
Israëlite d'Alexandrie
.sentiments :

תלג
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Le Président
A. 0 Robino
J. L. Menasce V. P. 1 0

יעקב לוי מנשה
G.  ״Del Valle

12,לד,הקה

חותמת

G. Gereyod

Signor Ministro 13
Questa città è stata testimone di brutti fatti, che provano quanto sia ancora
grande il fanatismo in Oriente.
Sventura volle che, tre giorni or sono, un fanciullo greco cadesse da una
terrazza nel cortile d'una sinagoga, rimanendo morto sul colpo. Tanto bastò
perchè si spargesse in un attimo fra i correligionari del fanciullo la voce
ch'egli era stato svenato dagli israeliti per adoperarne il sangue a far gli
azzimi; nè valse a smentire l'insulsa fandonia che l'autopsia cadaverice,
eseguita da quattro medici, avese posto in sodo la vera causa della morte e
l'assoluta mancanza di lesioni esterne. Da quel giorno gl'Israeliti sono stati
fatti segno ad ingiurie e percosse dalla plebaglia greca, alla quale si sono
uniti anche degli arabi.
La cosa è giunta ieri a tale da obbligarmi a dirigere una nota al Prefetto
di Polizia per chiedergli di prendere misure energiche a tutela degli israeliti
italiani, dei quali taluni erano stati oltraggiati e percossi.
Allo stesso scopo, dietro domanda d'una deputazione di notabili israeliti
della colonia, ho telegrafato al Commendatore De Martino 14, pregandolo di
far impartire ordini severi a queste Autorità locali e di rappresentare al
Governo del Vice Re 1 5 l'urgenza di rinforzare le guardie di polizia, il cui
?D
)כלומר סגן נשיא )של הקהילה. ,Vice-Président

9
10
11

 מאחר שבשנת,G
 הארכיונים הבריטיים: G . D e l Valle
1873
1873  במרס20 , אלכסנדריה, סטנטון. דל ואלה אל קולונל א.מכתב מאת ג. ,F. О. 141/85
.Communità Israelitica. Alessandria d'Egitto :
1
2
53/1725 , מכתב מאקיאוולי מס, ,AER, Serie Politica, vol. 1299 (Egitto) ,
1
3
1880  באפריל1 , אלכסנדריה, שר החוץ האיטלקי,קאירולי
אל.
( בפי בני אירופה. לתעודות המאמר הזד5  הערה, כינוי של הח׳דיו)ראה לעיל15.
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numero attuale di 400 è impari alle esigenze del servizio della sicurezza pubblica in città popolosa e nella quale, pur troppo, abbondano i malintenzionati.
Gradisca, etc.
P. S. Il Gommre. De Martino m'informa per telegrafo che è partito dal
Cairo a questa volta il Ministro della Guerra con truppe, gendarmi ed ordini
severi. Giwa quindi sperare che l'ordine e la sicurezza pubblica saranno
pienamente ristabilite.
3
Sir,
Yesterday 16 evening I sent you a telegram in cipher in which I had the
honour to inform you that in consequence of the disappearance of a boy
which was attributed by the Greeks to his having been taken away by the
Jews for their passover, there was fear of a riot in this city. The military
force being insufficient to repress it I asked you to point out to Government
the need of sending fresh troops and I added that perhaps this opportunity
might be taken to remove certain regiments from Cairo.
I have now the honour to report on the reasons why I made this communication.
Yesterday afternoon I was informed by Mr. Zananiri the Dragoman of
this Consulate that he had seen a very large assemblage of Greeks in the
neighbourhood of the Governor's Palace and that considerable excitement
prevailed among them. The cause was stated to be that a Greek boy had
disappeared from his home, and that this had given rise to the revival of
the wicked and ignorant fable of the child having been kidnapped by the
Jews for the purpose of mixing his blood with their paschal cake.
Later in the day I received a visit from several of the leading British members of the Israelite Community who represented that there was imminent
danger of a repetition of the disgraceful scenes which have before occurred
in this and other Oriental towns, when a lawless mob of Christians and Moslems have inflicted serious injuries on the persons and property of unoffending
Jews. I at once went with two of the principal persons who had called upon
me to visit the Governor of Alexandria and represented to him the grave
responsibility which would be incurred if immediate steps were not taken
 קוקסון )הקונסול הבריטי באלכסנדריה( אל מלט )הקונסול,F. О. 141/148 ,
1
6
1881  במרס23 , אלכסנדריה,6  מם׳,(הבריטי בקהיר
הכללי.
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to prevent disorder. His Excellency 17 replied that it was true that there was
danger of riot but expressed some apprehension lest the force of his command
should not prove sufficient to repress it. He said that even with the troops
which he could call in from Osman Pasha the Military Commandant at
Alexandria he could only command about 1500 men, but that he was going
immediately to see Osman Pacha 18 in order to concert with him and if
necessary he would telegraph for reinforcements from Cairo. His Excellency
added that he was taking every measure in his power to prevent any breach
of the peace, but that the mob being Greek it was very desirable that the
Greek authorities should exert their influence to quiet it and therefore he
wished me to see the Greek Consul General and represent to him the state
of affairs. His Excellency had already made the same request of my Italian
Colleague Mr. Machiavelli, whom I had found leaving the Governor on my
arrival. We therefore at once went together to the house of Mr. Rangabe
the Greek Agent and Consul General. He told us the history of the agitation
which is shortly this. Some six days previous a boy ten years old, child of
Greek parents belonging to Candia and therefore Ottoman subjects, had been
missing from his home which he left to go to school. His parents made
enquiries for him through the Greek Patriarchate which stands to Greek
Rayahs in the position of their national authority; but no trace could be
found of him. The fact of his disappearance having been reported among
the Greek population, some of them took advantage of it to set up an agitation
which Mr. Rangabe admitted to have assumed a formidable character. He
told us that the crowd have threatened to sack the Jewish quarter unless the
child were forthcoming that day; but that by a mixture of persuasion and
threats he had calmed them for the moment. Their suspicions were directed
especially against one Jewish family, neighbours of the missing boy, — whose
house he had been in the habit of frequenting, and whose children were his
play-fellows. These people have been arrested and examined but as was to
be expected nothing had been found to incriminate them — only one of their
children a girl of the same age as the Greek boy had stated under examination
that he had eaten at their house about the day of his disappearance. I suggested to Mr. Rangabe that the influence of the Greek Patriarch should be
Pacha.

. המושל של אלכסנדריה, כלומר17
 ולפעמים בצורה הצרפתית, כדלעיל,Pasha , קוקסון משתמש לפעמים בצורה האנגלית18
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brought to bear upon his compatriots, and he said he would speak to his
Eminence on the subject. I need hardly add that Mr. Rangabe showed the
greatest desire to render every assistance to the Local authorities in allaying
the excitement among his compatriots.
On my return home I sent you the telegram suggesting that representations
should be made of the insufficiency of the Military force in Alexandria in case
of tumult or disorder. There is here a population composed in large proportion
of the very dregs of society, to whom nothing could be so acceptable as the
opportunity of pillage and the European element which mainly consists of
Greeks and Italians of the lowest class, who are but very slightly under the
control of the local police.
From the information and from the visits I myself made in the town I felt
warranted in telegraphing to you subsequently at midnight that all was quiet.
This morning I heard that the missing boy had been found by some Italian
fishermen drowned in the harbour. About ten o'clock a. m. the Governor
called on me to request that I would send a medical delegate to assist at the
examination of the body. But His Excellency said that the agitation still
continued and that further military force was urgently required. I therefore
telegraphed to you to this effect.
This afternoon Mr. Machiavelli again called to tell me that several Jews
had been injured and insulted. I went with him to the French Consulate and
held a short consultation with my two Collègues 19 at which I learnt that the
body after a superficial examination by the Doctors had been removed to
the house of the boy's parents which surrounded20 by an excited crowd. I
then made another visit to the Governor and afterwards to Mr. Rangabe.
The latter told me that the parents had consented to have the body removed
to morrow to the Greek Hospital in order to undergo a regular autopsy in
the meantime the Governor told me that the house was being watched by
soldiers. I learnt afterwards that a body of troops had been despatched from
Cairo. While I have been writing this 8.30 p. m. I have received visits from
three Jewish gentlemen who narrate numerous attacks on their co-religionists
and expressed their apprehensions that there would be riotous proceedings
during the night, and one 21 from a British Subject who was this afternoon
.one visit

21

כוונתו ל־.was surrounded : צ״ל20

[]תא

.colleagues : צ״ל19

מ׳ ל נ ד א ו

יעקב

assaulted dangerously by a Greek because he was in company with a Jew.
The whole city is in considerable excitement and I fear this may not subside
without further disturbance. There is in my opinion absolute necessity for a
strong reinforcement of the military now at the disposal of the Police.
I have, etc. 22
4
Illmo Sig.

23

Commendatore

Anche quest'anno la fiaba del fanciullo greco svenato da israeliti ha messo
a soquadro la città d'Alessandria ed offerto pretesto ad atti selvaggi contro
pacifici cittadini, come ho avuto l'onore di telegrafiarle ier l'altro, ieri ed oggi.
Scompariva, alcuni giorni or sono, dal tetto paterno un ragazzo di 9 anni,
figlio di certo Furnaraki, cretese, il quale aveva contratta dimestichezza con
fanciulli ebrei del vicinato, siechè soleva recarsi in casa loro e pare vi si
trovasse pure il giorno in cui andò poi smarrito. Tanto bastò perchè cominciasse a spargersi, forse ad arte e per fini disonesti, la voce ch'era staro ucciso
da israeliti e che questa voce andasse acquistando sempre maggior credito fra
la plebaglia greca, finché diede ier l'altro luogo a dimostrazioni tumultuose
in faccia alla Prefettura di polizia, con minaccie di trascorrere a scene di
violenza, se il fanciullo non fosse stato ritrovato prima del cader del sole.
II Governatore, coadiuvato dal Console Gle di Grecia, tentò di calmare i
tumultuanti, promettendo le più attive ricerche e dando licenza alla moltitudine d'associarvisi col delegare persone di sua fiducia, che accompagnassero
gli agenti della forza pubblica; ma ciò nonostante e ad onta che la famiglia
ebrea, su cui eran caduti i principali sospetti dei greci, fosse stata sottomesa
ad interrogatorio e sostenuta in istato d'arresto, l'agitazione perdurava a tal
segno da incutere seri timori e da indurre deputazioni delle principali colonie
ad invocare l'assistenza dei consolati rispettivi. Appena ebbi sentore di questo
stato di cose, mi recai al palazzo del Governatore per invitarlo a prendere le
misure richieste dalle circonstanze ed ottenni ampie e formali assicurazioni
che già si era provvedute e si continuerebbe a provvedere alla tutela della
 נמצאים בארכיונים הבריטיים, אליהם מדבר הוא במכתבו זה, המברקים של קוקסון אל מלט22
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sicurezza pubblica ; ma le parole di Ahmet pascia Rafaat 24 non mi tranquillarno interamente; giacche, prescindendo da ogni altra considerazione, non
mi potevo persuadere che 1300 uomini, tra guarde di polizia e soldati, fossero
sufficienti, in momenti di torbidi, a mantener l'ordine in una città di oltre
200000 abitanti, quanti ne conta Alessandria, e parte dei quali, per soprasello,
provengono dalla feccia delle plebi d'Europa.
Aderì poi di buongrado alla preghiera fattami dal Governatore di ufficiare
il Console Gle di Grecia perchè inviasse in giro persone influenti che si
adoperassero per sciogliere gli attrupamenti.
Nel'uscire da palazzo m'avvenni nel mio collega d'Inghilterra, condotto
colà dello stesso motivo, il quale mi pregò di attenderlo per accompagnarmi
al Console Gle di Grecia, desiderando di proceder meco di conserva nei passi
ulteriori, che occorresse di fare. Ci reccammo quindi insieme dal Sig. Ranghabè e telegrafammo nello stesso senso (cioè che occorreva un rinforzo alla
guarnigione) egli al Sig. Malet ed io a V. S. Illma.
Ieri mattina il cadavere del piccolo Furnaraki fu rinvenuto in mare e da
un esame esterno, eseguito in presenza dell'Agente e Console Gle ellenico,
d'un rappresentante del patriarca ortodosso, dei medici e dragomanni dei
principali consolati e di molti notabili greci, venne posto in sodo ch'egli
doveva esser morto da alcuni giorni per annegamento e che non si riscontrava
nel suo corpo alcun segno di lesione о violenza.
Voleva procedersi all'autopsia, ma la famiglia del morto vi si oppose e
ritirò presso di se il cadavere col consento del Governatore, il quale credè
dover annuire per consiglio del Sig. Ranghabè ed a scopo di conciliazione,
invece di farlo trasportare al cimitero od alla chiesa greca, come sarebbe forse
stato meglio.
Dopo ciò, tutto avrebbe dovuto esser finito, se gli agitatori fossero stati di
buona fede; ma invece soffiarono con maggiore ardore nel fuoco, eccitando
i pregiudizi' e le passioni popolari contro gl'israeliti, che si videro dal quel
momento fatti segno, in tutte le vie della città, a contumelie e percosse. Fra
le vittime vi erano alcuni italiani ed io quindi credetti dovermi recare di nuovo
dal Governatore per rappresentargli l'assoluta inefficacia delle misure prese,
poiché nel luogo tragitto del Consolato alla Prefettura di polizia non avevo
incontrato una sola pattuglia ed avevo invece veduto coi miei proprii occhi,
?Rifat : 2 4
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dalla finestra di casa mia, greci ed arabi musulmani dar la caccia ad un povero
ebreo.
Parlai un linguaggio calmo, ma fermo in presenza del mio collega di Francia,
che si era pur recato a muover lagnanza per suoi amministrati percossi e feriti
dalla plebaglia greca e le mie parole sembrarono scuotere Ahmet pascià
Refaat, che promise di rinforzare i corpi di guardia, far perlustrare la città
da pattuglie, percorrerne personalmente le vie principali. Usciti di là, il Sig.
Dobignie 25 mi propose di recarci insieme presso il Console Gle di Svezia e
Norvegia, decano in Alessandria, per chiedergli di convocare il corpo consolare;
ma gli obbiettai che ne sarebbero forse derivati ritardi ed incagli alla libera
azione dei consoli, che pel maggior numero di connazionali residenti in Alessandria, hanno più forte interesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. Soggiunsi inoltre che essendo rimasto inteso col Sig. Cookson di agir
di concerto, ritenevo, in ogni caso, conveniente prevenirlo prima di dar un
passo come quella propostomi. Il Sig. Dobignie, non solo si arrese alle mie
ragioni, ma mi dichiaro gentilmente che me lasciava l'iniziativa e che mi
seconderebbe volontieri in quanto credessi di fare. Vidi allora il console inglese,
che convenne nelle mie idee e andati poscia in Consolato di Francia si stabili
che noi tre, senza assumere alcuna diretta responsabilità e lasciando tutta
intera al governo locale, gli avremmo però diretto gli eccitamenti e consigli,
che ci fossero sembrati opportuni.
Intanto il Sig. Cookson si sarebbe recato a sua volta presso il Governatore
e quindi presso il Sig. Ranghabè per ottenere che il cadavere fosse condotto
alla sua ultima dimora, invece di lasciarlo nella casa dei parenti divenuta
focolare di agitazione; ma già il Console Gle di Grecia aveva indotto la
famiglia del fanciullo a consentire che ne fosse fatta l'autopsia e che venisse
quindi sepolto. All'autopsia hanno assistito le persone stesse, che erano intervenute all'esame del cadavere, e ne è risultata la conferma delle conclusioni,
a cui già aveva condotto il detto esame.
Dopo l'arrivo delle truppe provenienti da cotesa città e delle quali V. S.
Illma mi aveva, cortesemente, segnalato l'invio, ha avuto luogo un maggiore
spiegamento di forze e gli attachi contro gli israeliti sono divenuti più radi 20 ;
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tuttavia la fiducia non è ancora rinata e gli affari nella via Franca sono quasi
interamente sospesi.
Rittengo, d'accordo colla voce pubblica, che l'autorità locale non ha data
prova di tutta l'attività, l'energia e la previdenza, che sarebbero state desiderabili ; ritengo pure urgente il riordinamento della polizia europea, venuta in
uggia alle autorità locali per un malinteso sentimento di orgoglio nazionale,
mentre, senza di essa, manca qualsiasi salvaguardia della sicurezza pubblica,
non potendosi fare a fidanza coll'elemento arabo, generalmente apatico e
senza energia.
Alessandria ospita, disgraziatamente, molti ribaldi, fra i quali buon numero
di contrabandieri greci senza impiego pel miglior ordinamento di servizio
doganale, che rende loro difficile il mestiero e i quali sono quindi disposti a
pescar nel torbido e forse sperano di esercitare un ricatto sui ricchi israeliti.
Tale almeno è il sospetto di molti in questa città e non v'ha dubbio che se il
Governo Vicereale non prende in seria considerazione l'argomento importantissimo della sicurezza pubblica in Alessandria e non adotta in modo permanente misure acconcie a tutelarla, corriamo rischio di assistere ad altri fretti
più luttuosi di quelli che dobbiamo oggi deplorare.
Come le ho accennato per telegrafo, non mi consta per ora che siano stati
percossi se non quattro israeliti italiani dei quali tre leggermente. Un vecchio
francese è stato colpito gravemente in un occhio e vi sono parecchi altri
stranieri maltrattati. Più grande assai è, naturalmente, il numero degli indigeni,
i quali sono stati fatti segno a contumelie e percosse, ״ma non mi è dato òggi
indicarne, neppure in modo approssimativo, la cifra.
Gradisca, etc.
5
Signor Ministro
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Mi credo in debito di trasmettere all'È. V., per più sollecita sua informazione, copia d'un rapporto, che ho diretto ieri al R. Agente diplomatico in
Cairo 28.
Sebbene l'autopsia cadaverica, eseguita in condizioni che offrono tutte le
maggiori guarentigie, abbia ormai posto in sodo che il fanciullo cretese, il
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quale ha servito di pretesto ai disordini, è morto annegato e, probabilmente,
per esser caduto in mare, mentre racoglieva patelle, di cui ne venne rinvenuta
una intatta nel di lui stomaco, v'ha chi continua a credere о fingere di credere
che sia stato svenato dagli israeliti per adoperarne il sangue nella fabbricazione
del pane azimo. Si ripetono quindi anche oggi, sebbene in numero minore dei
giorni passati, le aggressioni contro pacifici israeliti e, quel che è più grave
ancora, si manifesta un principio di resistenza alla forza pubblica, al qual han
preso parte anche greci delle famiglie primarie, strappando un loro compatriota
delle mani delle guardie, che lo traducevano in carcere per offesa ad un certo
Signor Aghion, cittadino tedesco 2®.
In seguito a quest'incidente, il Governatore ha inviato da me un commissario di polizia italiano, certo Sambrami, ad espormi, in via ufficiosa, che,
posto tra chi lo incita a mostrare energia ed il Console Gle di Grecia, il quale
non lo seconda, essendo egli stesso in preda alla paura, non sapeva più qual
partito prendere. Si racommandava quindi a me, perchè gli procurassi dal
corpo consolare l'appoggio necessario per poter adempiere il suo grave compito,
accennando al desiderio che fossero dirette rimostranze al Console Gle di
Grecia, pubblicati dei proclami ecc. Il Sig. Sambrami soggiungeva che le
istruzioni incerte, il potere ed il seguito dei principali banchieri e negozianti
greci, i quali accennavano a volersi unire ai perturbatori, rendevano gli agenti
della forza pubblica perplessi; per cui mi scongiurava, anche a nome proprio,
d'adoperarmi a far cessare una situazione gravida, nella sua incertezza di
pericoli. Abbocatomi subito col mio collega inglese, si stabili che, dietro la
richiesta del Governatore, conveniva intendersi col decano e quindi ci recamт о insieme dal Console Gle di Svezia e Norvegia, per vedere si fosse il caso
d'una convocazione del corpo consolare; ma, ventilato il pro ed il contro,
parve miglior consiglio che il Signor Bodtker30 andasse a trovare il Sig. Ranghabè e, fattogli cenno delle pratiche del Governatore, gli rappresentasse le
gravi conseguenze, che potrebbero derivare dell'atto di ribelione alla forza
pubblica commesa da giovani delle principali famiglie greche, la necessità di
reprimere simili fatti e prevenire la rinowazione. Provenuto poi il collega di
Francia, dichiarò di associarsi a noi e ci raggiunse il Consolato inglese per
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attendere la risposta, che il Signor Ranghabè venne a portarci al Signor
Bodtker.
Cominciò dal dichiarare esagerato il racconto delPAutorità locale, che
asseriva essersi proceduto alla liberazione del prigioniero greco a mano armata;
disse trattarsi di giovani più sventati che colpevoli, ma non perciò meno degni
di biasimo, esser disposto ad ammonirli severamente, ma non credere opportuno procedere contro di loro giudiziariamente, come insinuava il console
inglese; aver poi dato ed esser disposto a dare il più ampio concorso all'autorità locale fino ad autorizzare l'entrata nelle case dei sudditi ellenici ed il loro
arresto, occorrendo ; osservate però sempre le cautele imposte delle circonstanze.
Più tardi è venuto a darmi nuove spiegazioni, dirette a diminuire ancora
la colpabilità dei giovani greci anzidetti e ad assicurarmi che l'ordine stava
per essere interamente ristabilito.
Ricevo all'istante una lettera del Governatore che, ringraziandomi del concorso prestatogli e chiedendomene la continuazione, mi trasmette copia del
verbale d'autopsia.
Gradisca etc.,
P. S. Il Console Gle di Grecia mi ha confidato che la famiglia del fanciullo
cretese cerca di trar profitto dalla disgrazia, ottenendo denaro, e che, per
indurla a star cheta, egli intende aprire una colletta fra i suoi amministrati.

6
Sir,
In continuation 31 of my despatch No б of 23rd instant I have the honour
to report that the post-mortem examination of the body of the boy Vangele
Formarake 32 took place at the Greek Hospital on the 24th instant. I enclose
a copy of the report (transmitted to me by His Excellency the Governor of
Alexandria) of twenty five Medical men who took part therein. Their
unanimous conclusions are.
1.

That the death was not owing to any external injury or violence.
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2.

That it was owing to drowning.

3.

That from the condition of the corpse it must have been in the water

from four to seven days and must have fallen in a short time after eating;
the shell fish found in the stomach having been taken in shortly before its
immersion.
During the post mortem examination which lasted several hours the Hospital was guarded by troops. A reinforcement of 560 strong arrived at 11 а. т . ,
and was immediately posted to relieve the force which had been on foot for
more than fifteen consecutive hours. The body after the autopsy was taken
straight to the Greek Church, where the funeral service was performed, and
thence to the cemetery where is was interred. The crowd then dispersed and
public tranquillity apparently was almost restored. During this day there were
only isolated cases of attacks on Jews without any serious consequences.
Yesterday the 25th March the Governor called on me about 11 a. m. and told
me that the tumult had apparently passed over. But about 3 p. т . I received
a visit from Mr. Machiavelli my Italian Colleague who informed me that an
officer had just called on him on the part of the Governor to tell him that
His Excellency felt paralysed in his efforts to preserve the peace by an incident
which had occurred that afternoon. A Jewish gentleman of German nationality
having been assaulted, and having complained to his Consulate, Local Police
Officers were sent to arrest the accused a Greek servant; but the prisoner
had been rescued from them in front of the bourse by Greek gentlemen of the
highest standing armed with revolvers; and when subsequently arrested a
second time and taken to the Greek Consulate he had been immediately
released without any steps being taken against him. This was the story told
to Mr. Machiavelli ; and the Delegate added that the Gevernor believed the
Greek Consul General was powerless against his own people ; and His Excellency therefore requested the Consular body to take some concerted measures
to support public order. I suggested to Mr. Machiavelli that before taking
any other step in the matter we should give Mr. Rangabe an opportunity of
offering explanations on the subject. For this purpose I proposed to call
together on Mr. Bodtker Consul General of Sweden and Norway the Doyen
of the Consular body in Alexandria and requested him to see Mr. Rangabe.
This we did, and Mr. Bodtker at once agreed to this. Mr. Machiavelli and
I then went to Mr. Dobignie the French Consul and asked him to meet us
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here. In a short time Mr. Bodtker returned from Mr. Rangabe's house and
told us that the latter had given an entirely different version of the matter.
Mr. Rangabe stated to Mr. Bodtker that the Greek servant had not been
brought by the Police to the Greek Consulate, but after being released had
come of his own accord to complain of his arrest ; and that when the rescue
was reported to him, Mr. Rangabe had made immediate enquiries into the
matter, and summoned the persons accused — two young men of respectable
position but not in any way prominent persons in the Greek colony — to give
an explanation of their conduct. They denied entirely that any one had displayed any weapons, but said that all they had done had been to join with
others in hustling the Policemen and that in the confusion the prisoner had
escaped. This account was afterwards repeated to us by Mr. Rangabe himself
who spontaneously joined our meeting. Mr. Rangabe assured us that the
occurrence was regretted by all the members of the Greek colony whom he
had seen, that such conduct was far from receiving their approval. In fact
Mr. Rangabe assured us that it had no importance whatever as a proof of the
sentiments of the better class of his countrymen. I asked Mr. Rangabe whether
any steps had been taken to prosecute those who had been guilty of so serious
an offence of rescuing a prisoner from the Police at a time of such public
excitement, thereby giving the worst possible example to the more dangerous
class who were keeping the city in terror. Mr. Rangabe frankly told us that
he could hardly answer for the consequences if this course were pursued, and
that he thought it would now be very undesirable for him to risk his influence
over the superior class of his countrymen by treating seriously what was really
only a boyish freak. This view seemed the more prudent to the majority of
those presents33 and we agreed that Mr. Machiavelli and Mr. Dobignie (to
whom a similar message had been sent) should reply to the Governor that
after considering the incident with some of their Colleagues, they did not
think it of the gravity which His Excellency attributed to it. I learnt that
night that everything in the town seemed quiet.
This morning I heard that a fresh body of troops under the command of
the Minister of War had arrived from Cairo ; and at 10 a. m. I received the
summons herewith enclosed. On our arrival at the Governor's house we found
that His Excellency had prepared a document which he wished us to sign
.present : 3 3
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and allow to be published, the effect of which was to announce 1. That the
police would prevent all assemblages in the streets and if they did not disperse
would employ force. 2. That the police would enter houses in case of necessity
for arrest of persons causing disorder ; but that the Consulate should be
informed of any arrest made 34.
A discussion followed in which I on my part expressed my willingness to
consent to the proposed measures, if the Government thought them necessary
for the public safety. The first proposal I thought a declaration of an admitted
right of the Government as guardian of the public peace, and the second
only a general exercise of the power which each Consul possesses in any
individual case of allowing the Local Police to enter the house of one of his
compatriots. But I stipulated that these exceptional concessions should be
understood to be only temporary. The majority of those present concurred
in this. Some however objected to the publication of any document as likely
to revive the feeling of uneasiness which was already disappearing. And the
Governor and Minister of war themselves finally adopted this view, being
satisfied with the verbal permission which had indeed been given by some,
and by the Greek Consul General among the first — and which was now
accorded by nearly all of us — that the Police might for some time, and in
case of necessity, disperse crowds and enter houses without previous applications to the Consulates. Those who did not feel themselves justified in going
so far consented to put a janissary at the disposal of the Police in order that
he might enter with them in the name of the Consular authority. With this
understanding the meeting separated.
During the rest of this day I have heard of no disturbance whatever and
I hope there will be no fresh outbreak.
Unfortunately there is an ineradicable belief in the minds of the Greek
populace that there are certain horrible rites practiced at the Jewish passover,
for the performance of which a christian child is necessary ; and if a child
disappears, as is only too probable, about that time the renewal of the lawless
proceedings we have just witnessed is very much to be feared.
Next year it will in my opinion be absolutely necessary that the most vigo שהיו אז נהוגות באימפריה, מאחר שלפי הקאפיטולאציות, הסכמת הקונסולים היתה דרושה לכך34
 אסור היה להיכנס לבתיהם של רוב הנתינים הזדים,(העותמאנית )אשר מצרים נחשבה לחלק ממנה
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rous measures should be taken at the very commencement. I very much fear
that the agitation has been fostered, if not originally got up, by persons actuated by the worst motives ; and any exceptional inquiry which may be demanded into the causes of the death of the child, which has been made the pretext
for these disorders, should be extended, if possible, to the discovery of those
who are guilty of this serious crime against society 35.
I have etc.
7
56

. . . Ma se , nell'insieme, vi è un grandissimo miglioramento nelle condizioni
della sicurezza pubblica in Alessandria, ritornate quasi in istato normale,
sembra per mal compenso, che il movimento contro gl'israeliti si estendo ai
vilaggi, dove però molto meno che qui esercitasi l'azione tutelare dei consolati. Si assicura infatti che gravi disordini siano accaduti a Damanour e che
a Cafr Zajat, grosso villaggio a metà cammino fra Alessandria e Cairo, sia
stato ucciso un israelita francese. Partono a questa volta delegati del Consolato di Francia e non si tarderà quindi a conoscere se, e fino a qual punto,
queste voci siano fondate.

8
. . . la parte 37 la più colta, e non della sola Colonia greca, crede al bestiale
pregiudizio che gl'Israeliti sacrano il pane azzimo della pasqua con sangue
cristiano.
9
Illmo Sig. Cavaliere

33

Ho l'onore di confermarle i miei due telegrammi d'oggi : 11 antim.
"Trovatosi piccolo ragazzo arabo svenato. Autorità locale arrestò individuo
di Cairo pochi giorni qui. Grande agitazione dei musulmani e cristiani contro
israeliti pei soliti azimi". 2 | p m .

"Governatore dichiara imputato non isra-

 אך לא גילתה מי היו,לאחר מכן נערכה חקירה והקהילה היהודית ומשפחת ברוך נוקו מכל אשמה
 של10  מכתבו המשפטי מם׳,F. О. 141/149 , השווה הארכיונים הבריטיים.יוזמי ההסתה ומנצליה
.1881  בנובמבר3 , אלכסנדריה,קוקסון אל מלט
 קטע מתוך מכתבו של מאקיאוולי,AER, Serie politica, vol. 1299 (Egitto) ,הארכיונים האיטלקיים
 מכתבו של מאקיאוולי אל קאירולי, השווה שם.1881  במרס28 , אלכסנדריה,)ללא מיספר( אל קאירולי
.1881  במרס29 )ללא מיספר( מיום
.1881  במרס31 , קהיר, אל קאירולי,748 ,  קטע ממכתבו של דה מארטינו מם,שם
,1882  בפברואר5 , פורט סעיד, העתק ממכתב דה בוקארד אל מאקיאוולי,vol. 1300 (Egitto) ,שם
, אלכסנדריה,(— לוטה במכתבו של מאקיאוולי )ללא מיספר( אל מאנצייני )שר החוץ האיטלקי החדש
.1882  בפברואר7
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elita agitazione sedata. Ebrei avrebbero invocata protezione questa corazzata
francese "Victorieuse".
Ecco il fatto secondo il più esatto criterio che me ne sono potuto fare tra le
mille voci corse :
Da circa otto giorni venne dal Cairo in Porto Said un sedicente Aga Aly
Mohamed Schaffi. Ieri l'altro incontrato al vilaggio arabo una bambina di 7
anni la condusse presso un baccale greco e le comprò dolci e pane, mentre
già tale individuo era stato rimarcato dello stesso baccale per essere venuto
in giornata a bere liquori. La bambina parti coli'Aga.
I parenti della bambina non vistala tornare a sera, come è uso fra gli arabi,
fecero dal gridatore pubblico se alcuno ne avesse notizia, ed il baccale, dalle
indicazioni, si sovvenne della bambina condotta il giorno prima dall'Aga, e ne
diedi i connotati.
Saputosi che costui era andato ad abitare all'estremità del vilaggio arabo,
l'Autorità afondata la porta di casa rinvenne il cadavere della bambina sotto
un fascio di paglia e ligname. Intanto in un vicino caffè si procedeva all'arresto
dell'Aga Ali 39 .
Ritenevasi che una bestiale brutalità fosse stato il movimento dell'orribile
misfatto, ma della perizia medica operata dai Dottori Pestrini e Flood, risultò
che la bambina era stata mutilata con forbici nel viso e che colo stesso strumento gli era stata recisa la carotide, ma non rinvennero alcuna traccia di
stupro.
In seguito di ciò questa mattina corse voce tra gli arabi e gli europei che
un israelita aveva ammazato una bambina, al solito assurdo fine di procurarsi
sangue innocente per gli azimi. In un nulla una folla immensa accorse al
vilaggio arabo, ma la forza potè contenerla, Г Aga essere condotto in carcere
e la bambina sepullita 40.
Un israelita mal capitato ebbe una sassata in viso, un'altro riparò in caracol
e qualche danno fu fatto alla Sinagoga.
Gl'israeliti intanto, oltremodo spaventati si sarebbero rivolti per mezzo del
loro comitato al console di Francia che trovavasi a bordo della corazzata
francese "Victorieuse" ancorata in questo porto. Ciò lasciò credere che gl'isra וכן נציגים קונסולאריים, בשונה מן התעתיק לשם ״עלי״ שנתן בוקארד לעיל? בכלל אין הוא, כך39
. מקפיד על תעתיק,אחדים
.seppellita : צ״ל40
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eliti• avessero ricorso direttamente al Vice Ammiraglio Mayer, di cui la "Vietorieuse" batte bandiera, invocandone la protezione.
Il Governatore fece comunicare ai consolati che trattavasi di crimine comune commesso da un musulmano arrestato, e che quindi ciascuno avesse a
trattenere i proprii amministrati contro ingiustificabili rappresaglie contro
gl'israeliti qui dimoranti. Disgraziatamente corse voce che in un secondo
interrogatorio fatto subire all'Aga Aly, costui avrebbe, secondo gli uni, confessato di essere reo, ma per mandato, secondo gli altri, di essere egli stesso ׳israelita ed aver eseguito il nefando misfatto per la solita stupida leggenda del
sangue. Ciò conserva gli animi sovreccitati contro gl'israeliti, ma ho luogo
di credere che questo triste affare, non avrà altro seguito se non un regolare
processo contro l'aga e complici se vi ne sono.
Non esistono qui ebrei italiani, se tuttavia, il che non credo, gli israeliti di
qualsiasi nazionalità corressero pericolo loro sarò largo di ogni efficace protezione, ed occorendo offrirò loro l'asilo nella casa consolare, uniformando la
mia condotta alle istruzioni telegrafiche della S. V. Illma.
Voglia etc.

10
Signor Ministro

41

Un telegramma del regio vice console a Porto Said mi pose ieri in apprensione annunziandomi un vivo eccitamento contro gl'israeliti per essersi rinvenuto un fanciullo arabo e ritenersi da musulmani e cristiani che il misfatto
fosse stato commesso all'intento di servirsi del sangue della vittima nell'impasto del pane azzimo.
Temei che questo stolto pregiudizio fosse causa della ripetizione a Porto
Said delle brute scene onde fui testimone per due anni consecutivi in Alessandria coll'aggiunta dei maggiori pericoli derivanti delle attuali circonstanze
politichi ; mi affrétai quindi ad informare per telegrafo il regio Agente in
Cairo e ad esprimere al barone de Boccard la fiducia che avrebbe protetto
energicamente gl'israeliti suoi amministrati.
Per fortune, come mi annunziava un nuovo telegramma giuntomi nella
sera, la calma non tardò molto a ristabilirsi, essendosi appurato che la persona
su cui erano caduti i sospetti non professava la religione ebraica ; giwa però
, מכתב מאקיאוולי אל מאנצ׳יני,AER, Serie Politica, vol. 1300 (Egitto) ,
4
1
1882  בפברואר6 , אלכסנדריה,מיספר
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notare che gl'israeliti di Porto Said avevano invocato la protezione della
.corazzata francese "Victorieuse" che sembra si trovasse di passagio colà
.Gradisca, etc

11
David & Nissim Ades
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Caire, Égypte
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Cairo, June 20th 1890 ^
To Sir Evelyng 43 Baring, Bart

.'
,Sir

I beg sir to draw your attention to the violent articles which has 44 appeared
in an arabic paper called (El-Mahroussa) in which contained 45 nothing but
lies & false accusations against the Jews especially those of the 14th/17/&19
.inst
Nowe 46 Sir are we to have here an ante-semitic 47 party amidst fanaticism 48
Greeks Armenians etc.? or is he 49 to be allowed to continue to poison the
people's minde 50 with exaggeration & painted words ? In an article he asserted that the Jewes 51 does use a christian blood for passover of course this has
coursed 52 a deal of excitement. I hope sir something will be done to put a
stop to it in time.
.I am sir, etc
12
,Sir
A campaign 53 directed against persons of the Hebrew persuasion has been
undertaken in Cairo which, unless checked in time, may lead to serious
 במכתבו של1  לוטה כנספח, מכתב דוד עדם אל ביירינג,F. О. 78/4310 ,הארכיונים הבריטיים
.1890  ביוני25 , קהיר, אל סולסברי,207 ביירינג מם׳
. בכלל מרבה עדם בשיבושי לשון כאן.Evelyn :צ״ל
have.
:צ׳׳ל
and which contained. :צ״ל
Now.
!צ״ל
anti.־semitic
:צ״ל
fanatic.
:צ״ל
it.
:צ״ל
minds.
:צ״ל
.( )כמדומה שכך מסתבר מן ההמשךjew :צ״ל
has caused. :צ״ל
- 1890  ביוני24 , קהיר, אל ביירינג15 רג מם׳1 מכתב ב,F. О. 78/4310 ,הארכיונים הבריטיים
.1890  ביוני25 , קהיר, אל סולסברי,207 לוטה במכתבו של ביירינג מס׳
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consequences ; and I regret to say it is conducted by persons under the aegis
of the French flag.
You are no doubt aware that in April last an Armenian catholic child,
about 7 years old, disappeared at Damascus and after a search of about 10
days its body was discovered in a disused well belonging to a Christian ; and
as this happened to take place about Passover time the Jews were accused of
the disappearance of the child.
In the early days of this month the local newspaper "Al Mokattam" published the above fact, and soon afterwards a short answer appeared in the
same paper referring to the correspondence that was lately exchanged between
Rabbi Adler and Cardinal Manning on the subject of the use of Christian
blood in the preparation of unleavened bread for Passover ; and "Al Mokattam" then dropped the subject.
Among other newspapers that appear in Cairo in the Arabic language is
one by the tile "Al-Mahroussa", owned and edited, I am informed, by Raphael
Zind and his son Azeez — Syrians — with whom are associated one Naggar,
also a Syrian, one Marodeck (or Mérodack) and one Loison.These persons
are French subjects or protégés. The printing establishment of the paper
seems to be in the name of the three last-named persons. The Zind, father
and son, being in need of money had recourse to a"Shylock" who advanced
a sum of £ 62£ at 2 per cent interest per month on a bill of exchange that
arrived at maturity some time since, and they also owe to the same party a
further sum of £ 60 payable by monthly instalments of £ 4. The creditor
being unable to get his money obtained a sequester on the strength of the
bill of exchange, and that sequester was executed upon the household furniture
of the debtors.
The sequester roused the ire of the Syrian debtors and — whether from a
thought of extortion or religious hatred I am unable to say — on June 14
appeared in "Al-Mahroussa" an article narrating the tragedy of Damascus —
the disappearance of the child — imaginary recitals of the tortures endured
by him at the hands of his fiendish tormentors — his appeal to his Maker,
to the Sultan, and to the fiends around him to spare his young life — the
dropping of the blood into proper basins carefully removed and treasured
as soon as filled — finally the death of the victim, the secreting of the body
in a sack and its disposal by dropping is into a disused well, were all dealt
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upon and described in a vivid and pathetic style well calculated to impress
the oriental reader, who was promised further information and comments at
a later date. A second article resumed the thread of the narrative and stated
that the Wali 54 of Damascus had proved unable to resist the powerful influence brought to bear upon him in the shape of 1000 Liras and had ordered
the matter to be hushed up. The paper gives certain initials as of the persons
who paid the above amount to the Wali and another sum to other influential
personages. Other two articles followed in succession, the last however seem•
ingly trying to mitigate the charge of bribery made against the Wali of
Damascus.
While this attack was made on the Jewish Community in "Al-Mahroussa",
another publication, issuing from the same printing establishment, and of
which Mérodack claims the paternity, reproduced in the French language the
alleged crime, under the title "Les Juifs en Syrie (un crime horrible)". ("Les
Grimaces", N. 3, dated 22 June 55, published the previous evening).
These attacks made upon a quiet and very patient community have had
the effect of rousing them from their seeming natural lethargy, and last Saturday evening the matter was very gravely discussed at the Jewish Quarter
where excitement and feeling both ran very high ; but, ultimately, the advice
of some cooler heads prevailed and a number of about 300 proceeded to the
house of the representative of the community — M. Cattaui Bey — to demand
and insist that satisfaction be given them for the grievous insults. The great
tact displayed by that gentleman has enabled him temporarily to quiet his
excited co-religionists in order to gain time. I say "temporarily" because they
are waiting earnestly and anxiously the issue of the steps he would or may
take, firmly resolved at the same time, I have reason to think, not to allow
the matter to drop ; and I could not undertake to say what may not be the
consequences if some satisfaction — even though more apparent than real —
were not given ! The need for some step is even more pressing because, I am
informed and I have good reason to think correctly, another publication on
the same subject will shortly appear in pamphlet form.
I am informed that some of the leading Jewish French Subjects at Alexandria will call the serious attention of the French Agent and Consul General
. המושל54
.1890  שנת55
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to these publications, and urge upon him the necessity of putting a stop to
the appearance of such productions ; but it is difficult to foretell whether
and to what extent the Minister of the Republic may be able to accede to the
just request.
I beg to submit few 5 6 considerations which I think find their place here,
and I trust you will pardon my encroaching so much upon you time.
The Jewish community in Cairo numbers about 7 ot 8000 persons, the
majority belonging to the class of petty tradesmen, peddlars etc. ; and the
number in all Egypt of that persuasion is of about 20000. By the tenets of
their religion they look upon themselves as the elect of God, and they regard
Egypt as the country wherein they hold a special status. Their standing in
Egypt has been recognized from time immemorial1, and to this day they enjoy
the privilege, alternately with the Moslems and the Copts, of cutting the dike
of the Khaleedj and letting the water of the Nile into town of Cairo. They
are a race proud of their past history, patient, inoffensive and uncomplaining ;
but although ordinarily not showing much pluck their feelings are roused and
excited to no small degree whenever their religion is attacked, as has been
shown on Saturday. Were I concerned, however, with the Hebrews alone
I might perhaps attach somewhat less importance to the matter ; but two
other elements exist, which I could not well lose sight of — I mean the Greek
orthodox, and the Syrian communities.
The former seem to regard as an article faith that the blood of Christians
is indispensable in the preparation of unleavened bread for Passover ; and I
need only refer, in support of my assertion, to the scandal at Alexandria few
years since — 1880 or 1881 — in connection with the disappearance of a
young Greek boy, when but far the firm attitude of the Consuls and of the
Local authorities, a serious disturbance of the peace would have occurred.
That such a belief is deply rooted in the masses is proved to me by the fact
that on the occasion in question a Greek professional gentleman, in every
respect worthy of esteem, tried to convince me that as a matter of fact thé
punctures made by fishes on the lips of the child and in other exposed parts
of the body before it was recovered from the sea, had been for the purpose of
drawing therefrom the blood of the victim — and I think I can safely say that
the belief exists to this day. At all events there is reason to fear that the Greek
.a few
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Orthodox mob, of which we have not few representatives and those of a very
dangerous class, would not be slow in joining any open movement against
the Jews, even if the belief in the blood ceremony has ceased to exist.
With regard to the Syrian element I would observe that the disappearance,
in 1840, of Father Thomas at Damascus, and his supposed martyrdom by
the Jews has been religiously handed down and has served to imbue the
Syrians with a deeply-set hatred of the Jews. These two elements stirred up
by the excited recitals of "Al Mahroussa" might at any moment break out,
from religious hatred or from a desire of lust or pillage, and cause a serious
disturbance of the peace.
But there is yet a third element, namely the Mohammedan Community
which was the object a short while ago of attacks by the same newspaper
"Al Mahroussa" ; and the Moslems might either espouse the cause of their
Jewish brethren if order wer 57 disturbed, or act indiscriminately against all
non-Moslems.
Under the circumstances I beg to call your early and serious attention to
the matter with a view that some steps should be taken to prevent a disturbance of the peace ; and I venture to suggest that by way of, temporarily at
least, appeasing the just resentment of the Jewish Community an "Avertissement" 58 should be given by the Egyptian Government to "Al Mahroussa".
This would strengthen the hands of the leaders of the Community as it would
shew that satisfaction, slight though it be for the time, is being given and
thus enable them to calm the excitement now prevailing among their coreligionists. I have had conversations with several of the leading men of the
Community and strongly recommended them to use their influence in the
maintenance of order, but while expressing their readiness and willingness to
do all they can in that line, they feared lest the task should prove beyond
their power if some satisfaction were not given.
As to the suggested "Avertissement5 יI would observe that the Egyptian
Government, if so minded, might properly give a warning to the paper for
the accusation of bribery brought against a high official of the Sultan — the
Wali of Damascus — and this even without dwelling upon the attacks made
upon the Jews. "Al Mahroussa", I understand, is published under permission
.were : 5 7
 הכתבה״ אזד״רה58.
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of the Government and although owned and edited by French subjects or
protégés, the French authorities could not, and perhaps would not, consider
that the rights of citizens of the Republic are being infringed upon by an
"Avertissement".
I have etc.
13
My Lord,
I have 59 the honour to enclose a letter which I have received on the subject of some violent anti-semitic articles which have appeared in one of the
local Arabic papers, and also a report drawn up by Mr. Consul Borg 60. ElMahroussa, the newspaper in question, has made use of an incident which
happened in April at Damascus, connected with the disappearance of a
Christian child, to revive an ancient fable that Christian sacrifices form part
of the celebration of the Jewish Passover, and to wage a very fierce campaign
against the Jewish nation. This paper is one which, as I informed your Lordship in my despatch No. 140 of the 25th April 61, recently published some
violent articles against the Mahommedans.
The Jewish Community in Egypt are naturally alarmed at the tendency
of writings of this sort to stir up the fanatical and anti-semitic feelings which
are to be found among the more ignorant classes in this country. The Egyptian Government are powerless to help them in the matter, as the Mahroussa
is conducted by French subjects. So long, however, as there is a British garrison in Egypt to ensure the maintenance of law and order, such attacks need
give rise to no serious alarm, though the spirit of ignorance and prejudice
which they indicate is greatly to be deplored.
I have, etc.
14
My Lord,
Information 62 having reached Cairo that an anti-Jewish riot of a somewhat serious nature had broken out at Port Said on the 15th instant I immediately telegraphed to Her Majesty5s Consul at that place for particulars on
the subject and asked him if it would be desirable to send a British ship there.
.1890  ביוני25 , קהיר,207 ,  מס, מכתב ביירינג אל סולסברי,F. О. 78/4310 ,
5
9
12 ו־11 ,  הכוונה לשתי התעודות המסומנות במאמר הזה בתעודות מם60.
61
1890 שנת.
1890  ביוני25 , קהיר,207  מם׳,מכתב ביירינג אל סולסברי. ,F. О. 78/4450 ,
6
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Mr. Gould now informs me that the accounts received at Cairo of the
disturbances were much exaggerated. It would appear that on the afternoon
of the 15th a Greek child strayed into the house of a Jewish Ottoman subject,
not far from its own home, that the door of the house was immediately afterwards accidentally closed, that the child having in the meantime been missed,
and having been last seen to go into this Jewish house, a cry was raised that
it had been kidnapped by the Jews for human sacrifice, in accordance with
a widespread belief among the more ignorant classes throughout the Levant,
and that thereupon a mob of Greeks stormed the house, found the child, of
course uninjured, and beat and frightened an aged Jew, who has since died,
more however it would seem from the effects of the shock and fright, than
from actually bodily injuries. The police then appeared and arrested some of
the rioters, whereupon a Greek mob created a disturbance, which, however,
was easily suppressed, round the police station. The disorders were renewed
in the evening, and again in the following day, the 16th, when a crowd of
Greeks and Arabs broke the windows of Jewish houses. On both occasions the
Governor, Mahmoud Pasha Riaz, appeared on the scene of the disturbances,
and was active in putting them down, and in causing the streets to be patrolled by police. Extra police, both English and Egyptian, have been sent from
Cairo and there has been no renewal of the riots since the 16th. Five Jews,
British subjects, have complained to Her Majesty's Consul of the breaking
of their windows, and of their confinement to their houses from fear of the
mob — but of no more serious injury.
I have, etc.
15
Copie
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de la Petition remise à S. A. 6 4 Abbas Pacha Hilmy, Khedive

d'Egypte, en date du 17 Avril 1892.
A Son Altesse Abbas Pacha Hilmy, Khedive d'Egypte.
Monseigneur,
Les soussignés, habitants de Port-Saïd, de religion israélite, soumettent
humblement à Votre Altesse le fait extrêmement regrettable qui vient de se
 של, ההעתק הזה מהפטיציד.נים״1 מתוך ״מאת ש128  מם׳,F. О. 141/295 ,
6
3
 כיוון שהתקבל. נשלח אל ביירינג ללא סימון תאריך,יהודי פורט סעיד אל הח׳דיו עבאם חלמי
( נשלח1892  באפריל17)  יש להניח כי ההעתק מהמיסמך,1892  באפריל24 בקונסוליה הכללית ביום
.אל ביירינג זמן קצר לאחר הכנתו
היתה זו דרך הפגייה הרגילה אל הח׳דיו. .Son Altesse : 6 4
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produire à Port-Saïd, dans l'espoir que la haute sollicitude de Votre Altesse
ne leur fera pas défaut.
Le 15 mars dernier, deux petits enfants, appartenant à une famille grecque,
jouaient comme d'habitude dans la cour d'une maison habitée par de nombreuses familles. Au cours de leurs jeux, l'un d'eux entra par la porte entr'ouverte dans l'habitation de la famille Carmona, dont le chef, vieillard
octogénaire, s'y trouvait en compagnie de sa belle-fille malade. L'autre enfant,
resté dehors, tira sur lui la porte qui se ferma. — Cette porte était munie
d'une serrure anglaise qui ne peut s'ouvrir qu'en dedans. Or l'enfant, enfermé
dans l'habitation, était trop petit pour atteindre la serrure. Son frère aîné,
resté dehors, alla prévenir, paraît-il, sa mère que le petit garçon était enfermé
dans la maison des Juifs. Sans entendre d'autres explications et sans se rendre
compte que s'était en jouant que l'un des enfants aurait enfermé l'autre,
cette femme, cédant à une absurde superstition, ameuta les passants pour
retirer son enfant des mains des Juifs. A ses cris, une foule nombreuse accourut et un grand nombre de Grecs se précipitèrent contre la porte pour l'enfoncer.
A raison de son âge et de sa maladie, le vieillard ne descendait pas assez vite
pour leur ouvrir. Mais à peine eût-il entr'ouvert sa porte que cette foule,
devenue subitement plus houleuse et plus excitée, fit irruption dans la maison,
et bien que l'enfant se trouva tranquille et souriant, ces furieux se jetèrent
sur le pauvre vieillard, et tous, hommes, femmes et enfants, ayant avec eux
un prêtre de leur religion, se ruèrent sur lui, et le foulant aux pieds, le
maltraitèrent si cruellement qu'il expira. Saisissant alors son cadavre par les
pieds ils le traînèrent dans la rue jusqu'au Garacol65 et là un Grec s'acharna
sur lui en présence même du Gouverneur. Le chef de la Police, indigné,
essaya d'arrêter ce misérable, mais ses compatriotes l'arrachèrent des mains
de la Police. Informé de ce qui se passait, le fils de la victime accourut, mais
la foule le frappa et le brutalisa à tel point que peu s'en fallut qu'il ne partageât le sort de son malheureux père. La Police ne put le protéger qu'à grands
peine. La foule alors, au paroxisme de l'excitation, voulant massacrer toute
la famille Carmona, se précipita dans la maison et c'est par miracle que la
belle-fille de Carmona, qui s'y trouvait cachée, ne fut pas découverte ! La
multitude tourna sa colère contre la servante de la famille qu'elle maltraita,
ainsi que cinq ou six de ses correligionnaires accourus pour la soustraire à
. גם תחנת משטרה, כנראה, כאן. תחנת מעצר:בדרךכלל
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leurs brutalités ! Quant au fils Cannona, il put dans la nuit se réfugier en
lieu sûr, ainsi que sa femme, escortés par une quinzaine de personnes.
A la suite de ces scènes regrettables, la Police du Caire envoya à PortSaïd quelques gardes qu'on rappela aussitôt, avant même que l'ordre n'ait
été rétabli. D'autre part, une enquête fut ouverte par l'Autorité locale, en
présence d'un délégué du Consulat de Grèce. Carmona et sa femme, interoggés 66, donnèrent les noms de quelques-uns de ceux qui avaient pris part au
massacre ; un témoin désigna un individu qu'il avait empêché de tirer un
coup de revolver sur la femme de Carmona ; un autre individu avoua avoir
frappé à coups de canne le vieux Carmona. En présence de cette dernière
déclaration, le Gouverneur donna ordre de faire arrêter le coupable, mais sur
l'observation du délégué du Consulat de Grèce que si l'on faisait arrêter cet
individu on aggraverait la situation des Israélites, car la population grecque
voudrait le venger, le Gouverneur crut prudent de renoncer à l'arrestation
et laissa en liberté un coupable avoué et reconnu.
Devant un pareil aveu de faiblesse et d'impuissance de la part de l'Autorité,
la foule s'enhardit jusqu'à lancer des pierres contre le Sous-Gouverneur dont
le seul tort était d'avoir voulu protéger les époux Carmona en les accompagnant chez eux pour y prendre quelques effets indispensables.
Depuis lors, et en l'absence de toute protection suffisante, de nombreuses
familles ont dû quitter Port-Saïd, abandonnant leurs affaires, sacrifiant leurs
intérêts et se trouvant aujourd'hui sans asile et sans moyens d'existence. Et
cet état des choses dure depuis vingt jours environ. De nombreuses familles
doivent-elles renoncer à l'espoir de rentrer chez elles en sécurité ?
Monseigneur,
Il a été commis à Port-Saïd un crime dont les auteurs sont dénoncés et
connus ;
On a traîné dans les rues le cadavre d'un respectable vieillard que l'on a
outragé dans la mort, sous les yeux de l'Autorité !
Un grand nombre de personnes ont été menacées, violentées, maltraitées
par des individus signalés à la Police.
On a foulé la Justice aux pieds en arrachant un des coupables des mains
de l'Autorité ! Et l'on a jeté des pierres à un magistrat qui protégeait les
victimes !
.interrogés : 6 6
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Enfin le représentant d'une puissance étrangère demande et obtient la
liberté d'un criminel avoué, et devant tant d'impunité une partie de la population est obligée de fuir la ville pour trouver un abri.
Les soussignés n'ont donc d'autre recours que de s'adresser directement à
Votre Altesse, convaincus que Ses sentiments de justice ne permettront pas
qu'une situation intolérable se prolonge pour eux et que les auteurs du forfait
restent impunis. Aussi, Monseigneur, est-ce en Vos justes mains qu'ils font
parvenir leur supplique en Vous conjurant d'étendre sur eux Votre haute
sollicitude.
Nous avons l'honneur etc.
A. David, sujet Allemand
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A. Rosedaal, Américain
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V. Nahnoun

A. Bolesta.
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Monsieur l'agent «7
Nous avons l'honneur de vous adresser ci-inclus une copie de la petition
que nous venons de faire remettre à Son Altesse le Khédive, et nous vous
prions de vouloir bien prêter tout votre bienveillant appui à la juste solution
que nous réclamons. Un incident qu'une inqualifiable superstition a étrangement dénaturé, est venu troubler la paix et la tranquillité dont nous jouissons
et l'insuffisance des moyens de protection dont dispose l'Autorité à Port-Saïd
nous a rendu victimes d'une véritable persécution. Nous vous serions donc
infiniment reconnaissants si vous vouliez bien nous aider à obtenir de la part
du Gouvernement les garanties de bon ordre et de justice pour nos familles
et nos intérêts fixés à Port-Saïd, afin que le crime odieux qui vient d'être
commis soit châtié et que nous soyions pour l'avenir à l'abri de toute violence.
Daignez agréer, etc.

סאלם בן עואץ מנצור יחיא
נסים מנחם ברבי מנחם

Abraham

עזרא מלט

Ben said
N. M. Sattoun

L. A. Rosendal
Taieb Ibrahim

יצחק כהן
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שייבר

לדמיאטה בענין מלמד אחד
מגנזי

קויפמן

חשיבותם של המסמכים האישיים והמכתבים הפרטיים הודגשה כבר בשנים הראשונות
להתגלות הגניזה — בשנת  — 1906על־ידי י׳ גולדציהר ,באמרו :״עלי לציין כי תכנם
של המסמכים עוררו התעניינותי במידה יוצאת מהכלל ...מלבד שהם משקפים את תנאי החיים
לכל גווניהם ,הרי נוסף לערכם מבחינת הזכרונות שבהם /הם מספקים גם חומר חשוב
להכרת השפה המדוברת וטכניקת הכתיבה של אותם הימים״  лובאמת חומר כל כך מועט
נותר לנו על הענינים הפנימיים ,על החיים הפרטים ועל מצבם הכלכלי של היהודים באותה
התקופה ,וכל פרט נוסף עלול להרחיב את ידיעתנו .על סמך מכתבים פרטיים הצליח ש׳ ד׳
גויטיין להבהיר את פרשת מסעו האחרון של יהודה הלוי ותאריך פטירתו  ,2ולתאר ,בספרו
על הודו העומד להופיע ,את המסחר של היהודים בדרכם להודו .3
האגרת המובאת להלן היא מגנזי קויפמן השמורים בספרית בית המדרש לרבנים
בבודפשט .היא אגרת שלוחה ,כפי שנראה מקיפולה .תבניתה 30.5x14 :ס״מ ,כתובה בכתב
מרובע על נייר .במקומות רבים העש אכלה ונתהוו חורים רבים במקום הכתוב .שם הכותב
אינו ידוע ושמו של מקבל האגרת היה ,אולי ,שלמה)שורות  .(12 ,9 ,7,5,3האגרת מקוטעת
בראשה ויתכן שפרטים אלה היו בחלק שאבד .הכותב היה בלי ספק במצרים ,לא הרחק
מדמיאטה .על־פי הנתונים הפליאוגרפים ,אפשר להניח שנכתבה במאה הי״א—הי״ב.
מקבל האגרת היה אדם מכובד וממנו ביקש הכותב הוראות בדבר תשלום שכר למלמד.
מהמכתב נודע לנו ,שהיו לו בנים )שו׳  (41ושנסע לאי חנס .שם מקום זה נמצא במקרא
)יש ,ל ,ד( .יהודי מצרים כנו בשם זה את דמיאטה שעל שפת ים התיכון  .4כן הוא מצוי גם
במגילת אביתר  .5במקום זה היתה קהילה יהודית כבר בשנת  .989כאן היה מושב משפחתו
של חלפון בן נתנאל ,ידידו של יהודה הלוי ׳י .בנימין מטודילה במאה הי״ב מוסר שמספר
היהודים במקום זה הגיע למאתיים בעיר זו חי המשורר שחיבר שירים לכבודו של אברהם
 , X V I I ,עמי  ;310עי  ,עוד Microcard Catalogue
1906
עי׳ גולדציהר n־ ,Akadémiai Értesîtoכרך
of the гаге hebrew codices, manuscripts and ancient prints in the Kaufmann
 ,Collectionבודפשט ,1959 ,עמי  .17השווה ש׳ ד גויטיין ,תרביץ ,כרך כ ,תש״ט ,עמי .204—191

1

2

תרביץ ,כרך כד ,תשט״ו ,עמי .47—21

3

L'état actuel de la recherche sur les docuעי׳ ש׳ ד  ,גויטיין בספר הודו; עי׳ עוד במאמרו
 ,REJ ,ments de la Geniza du Caireכרך , C X V I I I ,195 —1960עמי  J Q R ;27—9שורה
חדשה ,כרך,1960—1961

4
5

I

L

 ,עמי .46—34

עי׳ י׳ מאן בספרו  ,The Jews in Egyptכרך א ,אוכספורד  ,1920עמי  ;188ש  ,אסף ,מקורות
ומחקרים בתולדות ישראל ,ירושלים תש״ו ,עמי .113

1902
ש׳ שכטר , J Q R ,כרך
מאן ,שם ,עמי .70—69
6

 , X I V ,עמי .461

7

גויטיין ,תרביץ ,כרך כד ,תשט״ו ,עמי .22—21

8

א׳ שטראום ,תולדות היהודים במצרים וסוריה ,כרך א ,ירושלים תש״ד ,עמי .32

]תסג[

אלכסנדר
10

שייבר
 •Henassïyehהרמב״ם ,באחד ממכתביו,

כן איפוא טעות היא לזהותה עם
מביא את המקום בשם דמיאט •נ.1
האגרת פותחת בשיר וממשיכה בפרוזה חרוזה .כותב האגרת מאשר את קבלת מכתבו
של המוען ,שהוא מכנה אותו ״אדון נפשי ועטרת ראשי״ )שר  .(15לאחר שהתרחק ממנו
״כמטחוי קשת״ ,כלומר מרחק לא רב ,רבו געגועיו אליו עד שלא היה מסוגל לעיין בספרים
)שר  .(21—19בשורות שלאחר־כך — ברכות וציפייה לבואו של המשיח )שר  .(33—28הוא
מודיע ,כי ר׳ יהודה המלמד הולד אתו יום יום לבית הכנסת להורות משנה :ומקרא )שר
 .(35—34בעת כתיבת האגדת היה המלמד חולה ורצה ללכת וביקש עשרה זוז ,משכורת של
חודש ,ותוספת של חמישה זוזים לחודש ,שכר מלמדות עבור בנו של משה הכהן)שר —35
 .(37הוא מבקש אותו שיחזור לביתו מהר ,כי למה לו לעזוב את בניו ואוהביו ולדבק בשונאיו
ובמריביו )שר  .(41—38אפשר שהכוונה למתחריו במסחר .בסוף האגרת הוא מיעץ לו
להשאיר את ענייני המכס בידי אלה שטיפלו בהם עד כה ויעסוק בדמיאטה בענייניו שלו,
כי שונא הוא את העצבות הנובעת ממחלוקת)שר .(52—49
מהאגרת נודעים לנו פרטים על תפקיד המלמד ושכרו .מקום הלימוד היה בבית הכנסת,
כפי שהיה נהוג גם בתקופות אחרות .12תפקידו העיקרי היה פירוש המקרא והמשנה
)״פתרונים״( .משמעותה של המילה ״פתרונים״ יכולה להיות פירוש המקרא ,פירוש
המשנה  13ואפילו דרוש אולם המובן כאן הוא ללא ספק לימוד המשגה  .15שכרו עשרה
זוז לחודש .הזוז הוא הדרכמה )הערבים השאילוה מהמלה היונית \щ .1e ( bpaX[1r
דרכמות הן דינר אחד .את ערכו של הזוז אפשר לאמוד מזה ,שהנדוניה שהיתר! הכלה
מקבלת מבית אביה ,היא חמשים ותשעה זוז .17
על חפזונו של הכותב בכתיבת האגרת מעידה לא רק הצורה החיצונית של הכתב ,אלא
גם ההבאות הבלתי מדוייקות מן התנ״ך שציטטן מהזכרון .גם מבחינת הלשון יש בה לקויים
לא מעטים .ועתה הנני מגיש את הנוסח גופו.

9

יי׳ קומלוש ,תרביץ ,כרך כז ,תשי״ח ,ע ט  ?548—544 ,ח׳ שירמן ,שם ,עמי  ?549—548כרך כח ,תשי״ט,

10

עמי  ?403—402י  ,רצהבי ,שם ,עמי .406—404
 ,Fragments f r o m the C a i r o G e n i z a h in the Freer Collectionניו־יורלן
עי  ,גוטהייל—תרל,
 ,1927ע מ .148 ,

11

אסף ,שם ,עמי .166

12

עי׳ נ׳ מורים ,ת ו ל ד ו ת החינוך של עם ישראל ,כרך א ,תל־אביב  ,1960עמי .354

13

עיי׳ במילונו של בן־יהודה ,כרך יא ,עמי .6—5335

14

עי׳ מאן , T e x t s and Studies ,כרך א ,עמי .315

15

עי׳ ת ש ו ב ו ת הרמב״ם ,מ ה ד ו ר ת פריימן ,ירושלים תרצ״ד #עמ׳  ?99ש׳ אסף ,מ ק ו ר ו ת ל ת ו ל ד ו ת ה ח נ ו ך
בישראל ,כרך ג ,תל־אביב תרצ׳׳ו ,עמ׳ .2

16

עי׳ גוטהייל—וורל בספרים הנ״ל ,עמי .XXIX

17

עי׳ מאן ,שם ,כ ר ך א ,עמ׳ .430
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או יחזק במעוזי יעשה של]ום לי[
יי( עוזי ומעוזי גוחי מ]בטן מבטיחי[
שלומות אגודות אגודות ל  . . . .ב ול] ...בן[
בארץ משרישות וברוח מעני]נות[ ליו] ...בן[
 5שלומות גודרות כל פרץ פרוץ ]וכ[ל חרבן
מצ]י[בן
דבוק)?( ויבא בלו]י[ת
שלומות הבטחות מחיצות בנחץ להק]ר[יבן
וגלויות עשר בעשר לארצן להשיבן
שלומות זקופות קומות כפופות להציבן
.חסד מושכות וחן נותנות להאהיבן
דכ ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם
עם שאר השלומות והברכות] .וב[ארבעה ועשרים נערכות .מפי הנביאים
המתנבאים .והחוזים והרואים .והצדיקים והיריאים] .ב[רוב זכותם .ב]ת[ורתם
ענותם .יהי רצון מלפני בורא נשמותם .שינחילו מעלותם.
 15הגיע כתבך אדון נפשי .ועטרת ראשי .ישמרך יוצר 3שי .ויחברך ויפארך
בבגדי שש ומשי .על צמאון מני אליו .וקראתיו והיבנתי מליו .אשר הם
מתוקים כמן ושליו .וכשגמלתי העמידה עליו .שקט לבי ושליו .וה
T

T

והודיתי רחום תחלה .אשר שאך תהלה .לכן לו הממשלה .והגבורה
והגדולה .ועתה לו הגדתי לך עצם כאיבי ושברון לבבי .מעת
 20שרחקתה ממגי כמטחוי קשת לא היה יכילנו ספר כי נכספה נפשי לראות
פניך המזהירים כזוהר הרקיע .ולפני קרוב לכל קוראיו אפיל תחנוני בעבור
שיקרב קבוצינו ויעדנו אל מחוז חפצינו וישביעיני מראות זיו פניך
והדרו .והבהקת אורו לקיים עליך קרא ד'כ גדול כבודו בישועתיך
]הוד[ ו]ד[,דר תשוה על]יו כי תש[יתהו ברכות  wתחדיהו
ומחמד עיני .כי לולי
 25בשמחה את פניך .וי
מ]ר[גוע שעה אחת
אהיה בדוחק ]ב[מלא]כת[י
היתה אגרו]ת[י תבו]א אלי[ך בחול הים וכב]דה ה[רדת ותדע כי אין לי
 1או[ יש  ,כז ,ה.
תה

,

קמה ,יד; קמו ,ח.

ב כ ת ב י הקודש.
שמ

,

 2יי עוזי[ יר  ,טז ,יט.

טז ,יג.

בר׳ כא ,טז.

 10חסד[ ת ה  ,קט ,יב.

 15ועטרת[ איוב יט ,ט.
שקט[ איוב ג ,כו.

 26מרגוע[ יר׳ ו ,טז.

 11דב[ מ ש  ,ג ,ד.
,

 16בבגדי[ ב ר מא ,מב.

וה[ א ו ת השלמה.

נכספה[ ת ה  ,פד ,ג.

 22מחוז[ ת ה  ,קז ,ל.

גוחי[ ת ה  ,כב ,י.

זיו[ דג׳ ד ,לג.

 5גוררות[ יש  ,נח ,יב.

 17כמן[ ש מ טז ,טו.

קרוב[ ת ה  ,קנה ,יח.

 23דב[ ת ה  ,כא ,ו .ה פ ס ו ק מנוקד לעיל.
,

 28ובמשכנות[ יש לב ,יח .בכה״י הנון חסרה בטעות.

] תסה [

,

 18והגבורה[ דבה״י א  ,כט ,יא.

 21המזהירים[ דני יב ,ג.

 9זקופות[

 12ובארבעה ועשרים[ כלומר
ושליו[

 20כמטחוי[

אפיל[ מ

,

ט ,יח.

 25ומחמד[ יח׳ כד ,בא.
,

 29בנים[ דבה״י א כו ,ט.

שייבר

אלכסנדר

מ]נו[דזה] .בכל שחרית ו[ערבית אבקש שיוש]י[בך ]ב[טח ושאנן ובמשכנות
מבטחים .ויא]ס[פך עם ]ב[נים ו]א[וזים .ויקרב יי בלב אב]ות[ על בנים
 30איו]מים[ .ועמו שבעה ר]עים[ ....ל ] . . . .ושמנה[ נסיכים
ל

ז]ב[חים

ך ע ל  . .להקרי]ב פסחים .שלום[ מ]ש[מיעים ששים ]ושמחים[

ככ והביאותים אל הר קדשי ו]שמחתים בבית תפל[תי עולותידעם וזבחיהם[
לרצון על מזבחי כי ביתי ]בית תפ[ל]ה[ יקרא לכל העמים .ועוד מו]ד[יע
אני הדרתו כי ר יהודה המלמ]ד[ יבא אתי בכל יום אל בית הכנסת וי]ר[אה
 35בפתרונים ובמקרא והוא ]חפ[ץ ללכת והכפליו על העשרה הזוזים
אשר חקקת עלינו חמשה אחרת ]ב[כל חודש וחודש בשביל בן של כגק
משה הכהן והיה המלמד חולה ישלח לו הבורא רפואה מאת]ו[.
ועתה אני משביעך שאם יכולת לבוא לא תשב שעה אחת
כי עינינו מצפות לבואיך וכי בעת אשמע דבריך הנעימים .ומילין
 40המחוכמים .ישמח לבי שמחה גדולה ותפרחנה עצמותי בגילה
ואיך יתכן לאדם שיעזוב בניו ואוהביו .וידבק בשונאיו ובמריביו.
והקבה יאבד אויביו ומבקשי רעתו וישימם תחת רגליו כעפר לדוש
ויקיים עליו קרדכ לא יתיצב לפניך עד כלותך אותם וב והיו אויביך
נגפים לפניך וג ולא כתבתי זה הכתב אלא ונפשי נכספת לשור
 45דמותך להתרפות במראיך ולהרויח קשי צערי בבואיך
כי קולך ערב ומראך נאוה
והיתה ידי רועשת מרוב
שמיהרתי
ואני איעצך שתניח המכס לבעליו

אם תאזין מ]פי את[ הדברים .ישיבך יי

 50ותתעסק במלאכתך באי חנם ]וןתהיה

והבורא יצליח מעשיך ויקוים עליך

כמלך לבדך .כי העצבת נפשך בכל

 55כי אז תצליח בכל דרכיך ואז

מחלוקת ו]בכ[ל דבר אשנא .יי]טב[ לך
 30שבעד [.מיכה ה  ,ד.

בלב[ מלאכי ג ,כד.

תשכיל .ושלום.
נסיכים[ שם.

 32ככ[ יש  ,נו ,ז.

 31שלום[ נחום ב ,א.

 35בפתרונים[ פירושים למשנה .עי  ,ת ש ו ב ו ת הרמב״ם ,מ ה ד ו ר ת פריימן ,עמי  99סי׳ קג :״ללמדם מקרא
ומשנה״.

 36חודש וחודש[ מעל לשורה כ ת ו ב  :״זהוב וחצי״.

 39עינינו[ תה׳ סו ,ז.
ותפרחנה[ י ש  ,ס ו  ,יד.
 43קרדכ[ קרא דכתיב.
דב

,

כח ,ז :יתן ה

לשור[ במי כג ,ט.
שה״ש ב ,יד.

,

דבריך[ משלי כג ,ח.

כגק[ ראשי ת י ב ו ת  :כבוד גדולת קדושתו.

 40המחוכמים[ משלי ל ,כד.

 41שיעזוב[ בר׳ ב ,כד.

ישמח[ דבה״י א  ,כט ,ט.

 42ומבקשי[ ת ה  ,עא ,יג ,כד.

לדוש[ מ ל  ,ב׳ יג ,ז.

,

לא[ ד ב ז ,כד :לא יתיצב איש בפניך עד השמדך אתם .בכ״י נקוד עליו.

א ת אויביך הקמים עליך נגפים לפניך .בכ״י נקוד עליו.

 44ונפשי[ תה׳ פ ה ג.

נכספת[ בכ״י בטעות :ונכספת .מעל לשורה כ ת ו ב  :ומעי ועיני מצפה.

ואני[ מכאן ואילך כ ת ו ב בראש הנייר על הגליון.

ד ב  ,ד ,מ.

 46כי קולך[

 50באי חנם[ בשם זה כינו בימי

הביניים את דמיאטה ש ב ח ו ף הים התיכון .עי  ,ח׳ שירמן ,תרביץ ,כ ר ך כז ,תשי״ח ,עמי .549
 53אם תאזין[ איוב לג ,א.

והיו[

 52ייטב[

 55כי אז[ יהושע א ,ת :כי אז תצליח א ת דרכך ואז תשכיל.

]תסי[

אברהם

פירסומים

הטל

על י ה ד ו ת צפון א פ ר י ה ה

רשימה

ביבליוגרפית

עם הקמתו של מכון בךצבי ,גדל הענין בחקר יהדות צפון־אפריקה ,שלא רבים הם
החוקרים שעסקו בה .בגנזי המכון נאסף חומר עשיר על יהדות זאת ,ספרים נדפסים וכתבי־
י ה מאמרים מקוריים וצילומים .הובלט הצורך ברשימה ביבליוגרפית שתכיל מחקרים
עיקריים על היהודים שבצפון אפריקה .המאמרים והמחקרים מפוזרים בכתבי־עת שונים
וכתובים בכמה שפות בעיקר צרפתית ,וברור הדבר שקשה להגיע לידי שלימות .אף־על־
פי־כן ,דומה ,שיש מקום לפרסם את רשימתנו גם אם היא לקויה בחסר.
ברשימתנו* כללנו גם ספרי מחקר כלליים על צפון־אפריקה אם יש בהם כדי ללמד גם
על הישוב היהודי ובדרך כלל צויינו הקטעים הדנים ביהודים .הרשימה מסודרת בסדר
אלף־בית של שמות המחברים ,ומחולקת לקבוצות לפי ארצות אלה! אלג׳יריה ,תוניסיה
ומארוקו .פירסומים השייכים ליותר מארץ אחת ,קובצו ברשימה כללית על צפון אפריקה.
בסוף הרשימה יבואו מפתח המקצועות ,מפתח המקומות ומפתח אישים.
 950ספרים ומאמרים נכללו ברשימה על יהדות ״המגרב ) . ,,רשימה אחרת ,המכילה
מאמרים פובליציסטיים ,תתפרסם על־ידי המדור לחקר התפוצות במחלקת הארגון של
ההסתדרות הציונית( .חסרות בביבליוגרפיה זאת ידיעות המובאות בכמה מקורות היס-
טוריים  :ספרי מסע ,חילופי מכתבים של קונסוליות ,ארכיונים וכו  . ,אבל דומה שעם כל
זאת היא יכולה לשמש מכשיר ראשון לעוסקים בחקר יהדות צפון אפריקה ,ובמשך הזמן
אפשר יהיה בסייועם להשלימה ולשכללה.
המחבר מביע בזה תודתו לד״ר ח  ,ז  ,הירשברג ולמר דוד קורקוס־אבולעפיה שהעמידו
לרשותו ספרים ומחקרים נדירים שבאוספיהם.

•

מוקדשת לזכרו של אברהם אטל ז״ל ,בן דודי ,שנקטף בעודו באיבו.
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[נתע

צפון־אפריקה

 [1אורנשטיין )האריינשטיין( משה בן מיכל:
ארחות משה ]מסעות בתורכיה יון וצפוךאפריקד״[.
חמ״ד ]למברג ?[ תרכ׳׳ב.

אשכנזידוד:

[2

דובב שפתי ישנים ]על מונחי

 — [15יהדות צפוךאפריקה .הוצאת מטכי׳ל ,תשי״ט,
 82עמי.
 — [16הקשרים בין יהודי המגרב ובין ארץ־ישראל
בתקופת הגאונים .ארץ ישראל ,ספר ה ,תשי״ט,
עמ׳ .219—213

הפיוטים של מ ח ז ו ר צפון־אפריקה[ .מחברת ,שנה ז,
גל׳ 66־ ,68כ ס ל ו תשי״ח ,עמי .41

 [3בן־צבי יצחק :שבטי ישראל בירושלים .תל
אביב ,אמנות ,תרצ״ו] .המערבים :חלק ב ,עמי
.[81—73

 — [4נדחי ישראל .תל אביב ,טברסקי ,תשי״ג.
]יהודי ה״מערב״ :עמי .[36—31
 [5בניהו מאיר  :ר  ,חיים יוסף דוד אזולאי .ירו-
שלים ,מוסד הרב קוק ומכון בן־צבי ,תשי״ט,
תרח עמ.,

בנימין ישראל בן יוסף:

[6

מסעי ישראל .תר-

גום ד׳ גורדון ,ליק תרי״ט 134 ,עמי] .המקור ר׳
מס׳ .[34

 [7דינור בן ציון :תולדות ישראל; ישראל בגולה,
כרך א ,תל־אביב ,דביר חש״ד ]תש״ך[] .ישובי
היהודים בצפון אפריקה :עמי .[300—297
 [8הטל אברהם :אוסף הספרים וכתבי-היד מצפון
אפריקה .מכון בן־צבי ,מחקרים ופעולות ,ב,
תשי״ז ,עמי .11—9
 [9הירשברג חיים זאב :בצל האיסלם פרקים
בתולדות היהודים בארצות המזרח התיכון .ירו־
שלים ,המחלקה לעלית ילדים ונוער ,מדור להד-
רכה ,תשי״ד ,ע עמ׳] .אפריקה הצפונית :עמי נב—
סח[.
[10

— מסע אל צ פ ו ך א פ ר י ק ה  .מולד ,כרך יד ,ח ו ב

,

י  ,91טבת־שבט תשט״ז ,עמי .63—53
[11

— יהדות צפון אפריקה נוכח מיפנה .מולד,

כרך יד ,חוב׳  ,97תשרי תשי״ז ,עמי .330—321

 — [12הברברים המתייהדים באפריקה הצפונית.
ציון ,שנה כב ,תשי׳׳ז ,עמי .20—10
 — [13דימוגראפיה של יהדות אפריקה הצפונית.
הקונגרס העולמי השני למדעי היהדות ,תקציר
ההרצאות; המדור :דימוגרפיה של העם היהודי,
ירושלים ,תשי״ז ,עמי טו] .סטנסיל[,
 — [14מארץ מבוא השמש ,עם יהודי אפריקה
הצפונית בארצותיהם .ירושלים ,המחלקה לענייני
הנוער והחלוץ של ההסתדרות הציונית ,תשי״ז,
 237עמ . ,

 — [17מקומה של אפריקה הצפונית בימי הגאונים,
חורב ,כרך יג ,תשי״ט ,עמ׳  121—71ן יד—טו,
תש״ך ,עמי .126—75
 [18טהרן חנה אלנה :העדות בישראל; פרקים
בקורותיהן וחבלי האחזותן בארץ ישראל .ירו-
שלים ,ד»וצ׳ ראובן מס ,תשי׳׳ז 150 ,עמי] .צפון
אפריקה ,עמי .[66—43
 [19טולידאנו יעקב משה :שריד ופליט .תל
אביב ,חש״ד ]תש״ר״[ 80 ,עמ׳] .על צפון אפריקה:
עמי .[80 ,74 ,71 ,37 ,30 ,20 ,7

 [20לאווינגר דוד שמואל :הערות על לשון
ערבי של היהודים .הצופה לחכמת ישראל ,כרך יב,
 ,1928עמ׳ .108—105

 [21לון נרסיס :חמשים שנות הסטוריה .ירושלים,
,
תרע״ט—תרפ״ב] .תורגם מצרפתית ע״י א
אלמאליח; המקור ר׳ מם׳ .[69
* [21לעסלוי וואלף :יידיש־אראבישע דיאלעקטן.
ייווא־בלעטער ,באנד  ,1945 ,26ז׳ .78—58
 [22לשצ׳ינסקי יעקב :ההתפתחות הכלכלית של
היהודים בארצות המוסלמיות .בתוך :כלל ישראל,
פרקים בסוציולוגיה של העם היהודי ,בעריכת ב׳
דינור ,א׳ טרטקובר ,י׳ לשצ׳ינסקי .ירושלים.1954 ,
]על יהודי צפון־אפריקה :עמ [338—332 ,
 [23מרגלית ע מ נ ו א ל  :סוגי הדם  ABOאצל
עדות שונות בישראל .גשר ,שנה ה ,אדר ב תשי״ט.
]צפון אפריקה :עמי [71,69
 [24מרכוס שמעון :ספרים מסות ומאמרים על
יהדות בצפון־אפריקה .בתפוצות הגולה ,פברואר
 ,1959עמי ] .51—42סטנסיל[
 [25סלושץ נחום :נפוצות ישראל באפריקה
הצפונית מימי קדם ועד ימינו אלה .ירושלים,
המחלקה לעניגי הנוער של ההסתדרות הציונית,
תש״ו 94 ,עמ׳.
 [26פישער מאיר  :תולדות ישרון תחת ממשלת
מאהאדי יאימאס־עדרים מלכי מויריטאניא .פראג
תקע׳׳ז 85 ,עמי.
 [27פליישער יהודה ליב :רבנו אברהם אבן
עזרא באפריקה .מזרח ומערב ,כרך ג ,תרפ״ט ,עמי

]תעא[

הטל

אברהם
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 [260אפשטיין יעקב נחום  :ליקוטים מספר
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— מ ש ו ר ר ה״חארה״ )הגיטו( של תוניסיה
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שמאמר ,.הו״ל אליהו בן אברהם אלמאליח[ לעור-
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[262

אשכנזי אברהם  :קונטרס ישמח משה.
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 — [516בערי מארוקו .עתידות ,אביב תשי״ז ,עמי

מלכי רבנן ת ו ל ד ו ת חכמי

מרוקו .ירושלים תרצ״א ,קכו ,כ ג דפים.
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 [518הלוי יצחק בן יעיס  :בין אחינו הרחוקים.
הצפירה ,שנה יח ,1891 ,גל׳  ,139עמ׳  562עד
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עמי .58—49
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lege Annual Vol. Vili—IX, 1931—32,
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לגורל בני עדת היהודים המערבים בירושלים.
מנחה לאברהם ,עמי .182—176
 [510דה־נסרי ק א ר ל ו ם  :היהודים ממרוקו הוד
דשה .גשר ,שנה ג ,חוב׳  ,3אלול תשי״ז ,עמ׳
 ;99—90חוב׳  ,4טבת תשי״ח ,עמי ;33—27
שנה ד ,חוב׳  ,1ניסן תשי״ח ,עמ׳ .107—105
]תורגם מצרפתית ,המקור ר׳ מם׳ [776
 [511האלפראן יעקב  :ארץ החיים .וינה תרצי׳ ג.
]על תולדות ר׳ חיים בן עטר[
 [512הירשברג חיים זאב :ה״מאלח״ וה״מ־
סוס״ ,הרובע היהודי במארוקו• ארץ־ישראל ,כרך
ד ,תשט״ז ,עמי .230—226
 — [513סמלים קדומים ב״צלא״ של תאזאנאכת
)מארוקו( .ידיעות החברה לחקירת ארץ ישראל
ועתיקותיה ,שנה כ ,תשט״ז ,עמי .191—189
 — [514בהרי האטלאם ובעמק הדרום .עתידות,
אביב תשט״ז ,עמי .199—181

 — [527אגרות שליחים מירושלים למארוקו .ירו־
שלים ,שנה א ,תש״ח ,קס—קסה.
 — [528תעודות לתולדות ר׳ יהודה זרחיה אזולאי.
ירושלים ,שנה ג ,תשי״א ,עמי קלח—קנה
 — [529שתי תעודות מירושלים משנים ת״פ
ותק״כ .ירושלים ,ספר פרס ,תשי״ג ,עמי רטו—
ריט.
 — [530משפחת אלמאליח בספרות ישראל .ספר
יובל לאברהם אלמאליח ,ירושלים ,תשי״ט ,עמי
.26—22

 — [531אוצר גנזים .ירושלים ,מוסד הרב קוק,
תש״צ 237 ,עמי] .על צפון אפריקה :עמי —59
[198—184 ,172—170 ,168—164 ,129—128 ,66

 [532יואל יששכר  :דרושים לבר־מצוה ממרוקו
בבית הספרים הלאומי ואוניברסיטאי .תרביץ ,שנה
כג; תשי״ב ,עמי .230—227
 [533ילה יוסף חיים  :תולדות אליהו .ירושלים
תרצ״ג 88 ,עמי ]קורות ימי חיי אביו עם מסע
במרוקו[
 — [534ילקוט יוסף .ירושלים ,תרצ״ג 80 ,עמ׳.
]כולל גם תולדות ר׳ חיים בן עטר[
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 [535יערי אברהם :ר׳ משה בן יצחק אדרעי
וספריו .קרית ספר ,כרך לג ,תשי״ח ,עמי —521
] .528ר׳ מס׳ [564
 — [536עוד על ר׳ משה בן יצחק אדרעי וספריו.
קרית ספר ,כרך לח ,תש״ך ,עמי .272—269
 [537לשצ׳ינסקי יעקב :די אידן אין צפון־
אפריקע .אידישער קעמפער.7.7.1950 ,
 — [538אידן אין מאראקא .ידישער קעמפער,
.18.8.1950

 — [539המשפחה היהודית במארוקו .בתוך  :כלל
ישראל ,פרקים בסוציולוגיה של העם היהודי
בעריכת ב  ,דינור ,א׳ טרטקובר ,י  ,לשציינסקי,
ירושלים ,1954 ,עמי .134—133

 [540מאן יעקב:

מסעם של ר

,

חיים בן עטר

ו ח ב ו ר ת ו לא״י והתיישבותם העראית בעכו .תר־
ביץ ,שנה ז ,תרצ״ו ,עמ .101—74 ,

מרגליות ראובן:

[541
לבוב ,תרפ״ח 72 ,עמ.,
 [542מרכוס שמעון :השפה היהודית־הספרדית
במרוקו )החכיתיה( .מחברת ,שנה ו ,גל׳ ,56—54
כסלו תשי״ז ,עמ .27—25 ,
,
 [543מרתאן א  :משירת ישראל במרוקו .הדאר,
כרך כח ,ד מיון תשי״ח ,עמ׳ .533—532
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ר

,

תולדות ר׳ חיים בן עטר.

מקור חיים .כולל :א( ת ו ל ד ו ת

חיים בן עטר ,ב( מנהגי ט ר פ ו ת בק״ק פי״ס

מארוקו .מכון בן צבי ,מחקרים ופעולות ,ג,
תש״כ ,עמ .25—18 ,
 [553קלאר בנימין :כתבים חדשים לתולדות
עליית בעל אור החיים לארץ ישראל .עלים ,שנה
ג ,תרצ״ח ,חוב׳ ב ,עמ׳  ;52—39חוב׳ ג .75—69
 — [554כתבים חדשים לתולדות עליית בעל אור
החיים לארץ ישראל .ספר היובל לא׳ מארכס,
ניו־יורק תש״ג ,עמ׳ .123—105
 — [555ר׳ חיים אבן עטר ,עלייתו לארץ ישראל.
ירושלים ,מוסד הרב קוק ,תשי״א ,קמח עמי.
,
 [556קגטתביץ י  :הגיטו במרוקו ומנהגיו .הד
המזרח ,שנה ז ,גל׳  ,20כח אדר תש״י ,עמ׳ .11
 — [557פסח בגיטו מרוקאי .הד המזרח ,שנה ז._,
גל׳  ,23—22יג ניסן תש״י ,עמ׳ .19
 — [558הלולא דרבי שמעון בר־יוחאי ]במארוקו[.
הד המזרח ,שנה ז ,גל׳  ,27יח אייר תש״י ,עמי .14
 — [559רבנים ופייטנים בין יהודי מרוקו• הד
המזרח ,שנה ז ,גל׳  ,28כה אייר תש״י ,עמ׳ ,11
.15

 — [560מנהגי שבועות במרוקו .הד המזרח ,שנה
ז ,גל׳  ,29ג סיון תש״י ,עמ׳ .12
 — [561שלוש אגדות במרוקו .הד המזרח ,שגה
ז ,גל׳  ,38כט תמוז תש״י ,עמ׳ .8
 [562רות בצלאל  :שמואל סומבל ,מדינאי יהודי
שנשכח .מכון בן צבי ,מחקרים ופעולות ג ,תש״כ,

,

עמי' .17—13

לר׳ יהודה בן עטר .דראהביטש ,תרנ״ח 40 ,עמ .

 [545סלושץ נחום :לתולדות עדת ״המערבים״
בארץ ישראל .ירושלים של לונץ ,כרך ז ,תרס״ו,
עמ׳ .135—113

 — [546פרשת השמדות בדורו של הרמב״ם .אז-
כרה לנשמת הרב א  ,י׳ הכהן קוק ,כרך ד דברי
מחקר ,ירושלים תרצ״ז ,עמ  ,ק—קכג.
 — [547תולדות פאס ומשפחת אבן דנאן רושמי
קורותיה .סורא ,ספר ג ,תשי״ז—תשי״ח ,עמי
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musulmans et israélites de Tunisie.
Revue de Médecine et d'Hygiène
cales, 1923, pp. 93—99.

Tropi-

*876] SEBAG Paul : Les Juifs de Tunisie
au XIXe siècle d'après J.-J. Benjamin II. CT, No 28, 4e trimestre 1959,
pp. 489—510.
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: [ הטל אברהם867

 ח ו ב,ב

 שנה,הגולה

צות

[ ]סטנסיל.63—59  עמי,תשכ״א
ארץ־ישראל

עזבונות

:[ כהנא יצחק זאב868

 עמי, תשי״ב, כ ר ך לא, סיני. ה ת ש ו ב ו ת

בספרות

 ]כולל כ מ ה ת ש ו ב ו ת מחכמי צפון־אפריקה.יד—מז
[ ת ש ו ב ה על צוואת נסים שמאמה,ובעמי מו

869] ATTAL Robert: Tunisian Jewry
Today. Bitfutzot Hagolah, surveys and
monographs on the Zionist movement
and the Jewish World, Jerusalem, December 1960, pp. 103—108 [stencil]
870] CAILLON Louis, Camille DISDIER : A propos des groupes sanguins,
leur rapports avec les différentes races
de la Tunisie. Archives de VInstitut
Pasteur de Tunis, Tome XIX, 1930, pp.
. 41—49.
871] LATTES Dante: Rav Zevi Kalischer e il testamento Samama. La Rassegna mensile di Israel, Vol. XVIII,
No 4, Aprile 1952, pp. 166—169.

[]תקג

הטל

אברהם

מארוק ו
890] GRANJA Fernando de la: Nota
sobre la "maflêta" de los judios de Fez.
Al-Andalus, Vol. XXV, Fase. 1, 1960,
pp. 235—238.
891] KOSSOVITCH N . : Anthropologie
et groupes sanguins des populations du
Maroc. Paris, Masson et Cie, 1953. [Juifs du Maroc: pp. 457—477]
892] MASSIGNON Louis: Le Maroc
dans les premières années du XVIe
siècle. Alger, A. Jourdan, 1906. [Population israélite : pp. 157—159]
893] MENENDEZ PID AL Ramon, José
BENOLIEL : Endecha de los judios
espanoles de Tanger. Revista de Archi־
vos, Bibliotecas y Museos, Tome XII,
1905, pp. 128—133.
894] R A U S C H N I N G D . : Ausahmegesetze
gegen Juden [in Marokko] in den Jahren
1940—1943. In HECKER, Hellmuth:
Praktische Fragen des Entschädigungsrechts — Jundenverfolgung im Ausland. Hamburg, 1958, pp. 330—334.
895] ROMANELLI S . A . : Impressioni
marocchini di un viaggiatore ebreo italiano del settecento. La Rassegna mensile di Israel, Vol. XVIII, No 5, Maggio 1952, pp. 222—229.
896] SERVICE CENTRAL DES STATISTIQUES Rabat: Résultats statistiques du recensement de la population
de la zone Française de l'Empire Chérifien effectué lé 8 Mars 1931. Rabat,
Imp. Nouvelle, 1932.
897] — Dénombrement général de la population de la zone Française de l'Empire Chérifien effectué le 1er Mars 1947.
898] SCHEIBER Alexander: Isaac ibn
Chalfon's Panegyric Poem addressed to
Samuel Han-Nagid, from the Kaufmann
Geniza. Acta Orientalia
Academiae
Scientiarum Hungaricae, Tome X, 1960,
fase. I, pp. 91—95.

 מי כמוך לפורים ״אל: [ אלמאליח אברהם877
 עמי, ניסן תשכ״א,26 ,  גל, שנה ז, גשר.מעגיאז״
.103—91
 תשובות מרב שרירא )ורב: [ א ס ף ש מ ח ה878
,
 עמ, תרצי׳ד, ספר ה, גנזי קדם.האיי?( לבני פאם
.123—103

 לקורות שירתו שלi [ גויטיין שלמה דב879
 עמי, תש״ך, שנה כט, תרביץ.יצחק אבן כלפון
.358—357

 על גזירות המייה׳:הירשברג חיים זאב

[880

 ספר־יובל.1148 דים וסחר הודו ן מכתב משנת
.153—134  עמי, ירושלים תשכ״א,ליצחק בער
881] BENZ AQU EN Leon: La tuberculose dans nos Mellahs et nos moyens
actuels de lutte. VC, N0 38, Mars 1954,
PP. 1, 6—7.
882] BEO : Etude sur les "Takanot" [au
Maroc]. VC, Nos 25—30, Novembre
1952 — M a i 1953.
883] BOURRILLY J., E. LAOUST :
Stèles funéraires marocaines. Paris, Larose, 1927. [Dalles funéraires juives :
pp. 65—74]
884] DECROUX Paul : Condition et nationalité des indigènes Musulmans, Berbères, Israélites et Chrétiens au Maroc.
Recueil Marocain Penant, 1936.
885] — Les indigènes israélites du Maroc
d'origine algérienne. Recueil Marocain
Penant, 1937.
886] — Les actions en revendication de
nationalité et les israélites marocains.
Recueil Marocain Penant, Mai 1939.
887] — L'Etat civil au Maroc. Hespéris,
1950. [Les israélites marocains: pp.
282—283]
888] CORCOS-ABULAFIA David: La
renaissance de l'hébreu au moyen âge
et l'Afrique Septentrionale. La Tribune
Sioniste, 24 Octobre 1960.
889] GINSBURGER M. : Deux Pourims
locaux. Hebrew Union College Annual,
Vol. X, 1935, pp. 445—450.
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]902
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]900
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 [905אדלמן צבי הירש:
לר׳
מחב

סעדיה
,

מימון

גנוזה,

א .קניגסברג ,תרט״ו ,עמי  ;29—17מאמר

ע״ס הדורות להנ״ל :עמי כה—לו.

 [906אמשעיעוויץ אשר:

שם

ספור

עולם,

טיפיורי .ורשה ,תרכ״ד 64 ,עמ . ,
מארץ ישראל ,מצרים ואפריקה הצפונית .תרביץ,
שנה ט ,תרצ״ח ,עמ .218—196 ,34—11 ,

 [908אשולין משה :
לים

הראשונים

ס פ ר זכרון ל ח ו ב ב י ם והעו־
הספרדים־המערבים

ביפו

קיט ,ירושלים ,תרצ״ו.
פיוטים מזרחיים ]ממארוקו[

 [910בנבנשתי דוד וחיים מזרחי :רבי
יהודה

 — [919מ ש פ ח ת עמיאל בירושלים .זכרון לחובבים
הראשונים ,חובי ז ,ירושלים תרפ״ח ,עמי .23
פ נ ק ס ירושלים ,חוב׳ א ,חש״ד ,עמי כ.
 — [921מ כ י ר ת ח ל ק ת שדה להרה״ג דוד בן שמעון
המערבים

לעדת

התר״ל.

בשנת

מגנזי

ירושלים ,חוב׳ א ,תר״ץ ,עמ׳ כו—כח.
 — [ 9 2 2קנית

החצר השייכת

ח ל ק ת שדה אחרי

ל כ ו ל ל המערבים ב ב ר כ א ת ממילה .מגנזי ירושלים,
חוב׳ א ,תר״ץ ,עמי כח—כט.

מזרח ומערב ,ס פ ר ג ,תרפ״ט ,עמ .438—434 ,
ביבאס

 — [ 9 1 8חיים ויוסף אמזלג .זכרון לחובבים הרא-

למקנה

ואגפיה .מגנזי ירושלים לגראייבסקי ,ח ו ב  ,קיח—

 [909אשכלי א׳ ז׳:

הראשונים ,חוב׳ ה ,תרפ״ח ,ע מ .32—28 ,

 — [ 9 2 0תעודה מעדת כ ו ל ל המערבים בירושלם.

ש ט ר ו ת עתיקים בן הגניזה,

מעדת

 — [917השר חיים אמזלג זי׳ל .זכרון לחובבים

שונים ,חוב׳ טו ,ירושלים תרפ״ח.

עלילת דם במארוקו עם שיר לכי ר׳ משה מוג־

 [907אסף שמחה:

Press,

בשעת ההגהה

שאלה ע״ד האנוסים

אבן

]904

Seite 36.

הוספות
דאנאן,

nal,

pp. 2 7 7 — 2 9 1 .

TOURNEAU:

חמדה

]903

וקהילת

קורפו

בזמנו.

ספונות,

ס פ ר ב ,תשי״ח ,עמ  ,שג—של.

 [911בניהו מאיר:
״כנסת

ישראל״

תש״ט,

עמי קג—קלא.

לתולדות

בירושלים.

בית

המדרש

ירושלים,

ב,

שנה

 — [ 9 2 3ה ר ב ר׳ יוסף ב״ר משה ארוואץ ז״ל .רב
ומו״צ ל ק ה ל ת הספרדים ביפו .בית האוצר ,תר״ץ,
עמ׳ יא—יב.
 — [924ד״ר א ב ר ה ם אבושדיד .בית האוצר ,תר״ץ,
עמ׳ כד.
[925

— ה ח צ ר ו ת ה ע ת י ק ו ת בירושלים:

א .חצר

אור החיים .מגנזי ירושלים ,חוב׳ ד ,תר״ץ.

 — [912ס פ ר דברי הימים של פאס .מכון בן ,צבי,

המפורסם

מחקרים ופעולות ,ב ,תשי״ז ,עמ .16—15 ,
 — [ 9 1 3ידיעות חדשות על ר׳ יהודה ביבאם .אוצר
יהודי ספרד ,ס פ ר ג ,תש״ך ,עמי .111—95
,
,
 [914ברור א׳ י  :ר

יהודה ביבאס .סיני,

חיי״ .מגנזי ירושלים ,חוב׳ יז ,תרצ״א ,עמי כז.
מגנזי ירושלים ,חוב׳ כא ,תרצ״ב.
ירושלים ,חוב׳ קה ,ירושלים תרצ״ג.

 [929טרוטיאל אברהם ב״ר שלמה :ספר

כרך י ה תש״ד ,עמ  ,סד.

 [916גראייבסקי פנחס:

שלוש

 — [ 9 2 8מ ש פ ח ת אשולין ביפו ארץ־ישראל .מגנזי

סיני ,כ ר ך יג ,תש״ד ,עמי שפ—שפא.
 — [ 9 1 5נוספות לתולדות ר

בעל

״פרשת

 — [ 9 2 7ל ת ו ל ד ו ת חיפה ,עיר הנמל הראשית בא״י.

יהודה ביבאם מקורפו.
,

[926

— חג

יובל

הששים

ר׳ יוסף אליהו

של

העסקן

הצבורי

מ ש פ ח ת אמזלג ויחסה

הקבלה.

ל ח ו ר ב ת ר׳ יהודא החסיד ז״ל .זכרונות־קדומים,

וקורות

חוב׳ א ,תרפ״ח 24 ,עמי.

.114

]תקז[

בתוך:

אדלף

נויבאויר,

סדר

החכמים

הימים ,אוקספורד ,תרמ״ח ,עמי —101

אברהם
 [930כהן צדק יוסף :נדה תהלה .קבצת מכת-
בים ושירים לכבוד השר משה מונטיפיורי עת
שובו ממארוקו .לבוב ,תרכ״ח] .עיין ביהוד השער
האחרון ,שער הישועה[

 [931מלכו יצחק ר׳:

ה ר ב יהודה בן שמואל

ביבאם

אבי־אבות הציונות המדינית ,מאה שנה

למותו

+26

ירושלים,

תרי״ז—תשי״ז.

תשי״ז,

 10ע מ  ,בצרפתית.

 — [932בשולי פרשת חייו של הרב יהודה בן
שמואל ביבאם .אוצר יהודי ספרד ,ספר ג ,תש״ך,
עמ׳ .114—112

 [933מ ר ע ל י י צ ח ק  :ספר צפנת פענח] .שירי
רבני אלג׳יר[ .קבץ על יד ,כרך ז ,תרנ״ו—תרנ״ז,
 48עמ . ,

 [934נאכט יעקב:

ארבעה

מ כ ת ב י ם מ א ת ר׳

חיים ן׳ עטר ,ר׳ ש ב ת י אלחנן! מהזקנים ו ר  ,חיים
וינטורא .מגנזי ירושלים ל פ נ ח ס גראייבסקי ,ח ו ב

,

כ״ה ,תרצ״ב 24 ,עמ . ,

 [935נויבאויר אברהם יעקב :מלאכת השיר.
פרנקפורט דמיין ] .1865מס׳ השרשים של ר׳
סעדיה אבן מאן :עמי [18—1
 [936פישמן ]מימון[ י׳ ל׳ הכהן :עליית רבנו
חיים בן עטר .לוח ירושלים של ברינקר ,שנה ג,
תש״ג ,עמי צ—צח.
 [937קלוזנר ישראל :הרב יהודה ביבאס —
אחד ממבשרי הציונות .העולם ,כרך לב ,תש״ד,
גל׳ ז—ח ,עמי .69

 [938ראזוק שמשון:

שיר ת ה ל ה לכבוד השר

ר׳ משה מונטיפיורי עת ש ו ב ו ממארוקו .לונדון,
תרכ״ד 8 ,דף.

 [939רמון יעקב :מר
)אחד ממיסדי תל־אביב(.
ייבסקי ,ירושלים תר״ץ,
 [940רצהבי יהודה:
יעקב״ )לתולדות עדת

יוסף אליהו שלוש הי״ו
בית־האוצר לפנחם גרא־
עמי יד—יח.
קונטרס ״משפט לאלהי
המערבים בירושלים(.

מפתח

הטל
ירושלים ,שנה ב ,תש״ט ,עמי קמז—קעא.
 [941שלוש יוסף אליהו:
 .1930תל־אביב ,תרצ״א 436 .עמי.
 [942ששפורטש יעקב :ספר ציצת נובל צבי.
מהדורת ישעיה תשבי ,ירושלים ,מוסד ביאלי^
]תשי״ד[  382עמי.
 [943תשבי ישעיה  :אגרות ר׳ יעקב ששפורטש
נגד פרנסי ליוורנו משנת תמ״א .קבץ על יד,
סדרה חדשה ספר ד )יד( ,תש״ו ,עמי קמג—קם.
 [944תודה ותפלה ,הנאמרה בכל בתי כנסיות
ארצות בריטניא בשוב השר ר׳ משה מונטיפיורי
מן מדינת מארוקו] .לונדון תרכ״ד[  10דף.
945] BENAYAHU Meir : The Chronicles
of Fez. SR, II, 1956, pp. 19—20.
946] — Rabbi Yehuda Bibas, a Great
Sephardi Scholar of the 19th Century.
—JS, No 21, Octobre 1960, pp. 900
904.
947] DESPOIS Jean : L'Afrique Blanche
Française. Tome I, l'Afrique du Nord.
Paris, PUF, 1949. [Les Israélites: pp.
]191—197
 P r a y e r . . . for the success ofתפלה ]948
Sir Moses Montefiore's mission to Moroco. (Hebrew and English). London,
1863.
949] BOBÉ Louis: Familien Sumbel fra
Marokko og dens Forbindelser med
Danmark, Tidsskrift for Jodisk Historie
og Literatur, 1/1, 1917, pp. 37—50.
950] LE TOURNEAU Rogér: U n Ниmaniste à Fès au XVIe sicle. [Nicolas
Clénard] Revue de la
Méditerranée,
;T. 13, 1953, No 54, pp. 131—146
No 55, pp. 298—310.
פרשת חיי-1870 ,

המקצועות

ארכיאולוגיה 192 141 139 135 88 77 76 74 65

427 425 423 420—417 409 405 404 393

379—377 368—365 330 326 303 301 289 236

520 519 510 508 466 450 448 443 441

513 483 475 437—434 4 3 0 - ^ 2 8 402 401

614 609 605 590 588 574 573 539—537 522

883 864 861 818 803 764 763 674 606 604

677 676 661 656—654 649 647 646 644 634

היסטוריה :ראה שאר הערכים
סוציולוגיה 86 68 59 57 55 53 46 28 22 18

—756 742 741 739 731 720 708 704 698 697
789 781 780 777—772 767 766 762 761 758

223 195 186 185 164 133 131 102—100 96

855 853 850 838 833—830 817 807 793 790

—309 306 304 295 268 267 238 233 230 229

903 869 867

364 363 360—358 353 352 316 313 311

]תלוי[

פירסומים

על י ה ד ו ת צ פ ו ן א פ ר י ק ה

195 167 166 106 62 51 45 39 13

—748 727—722 709 692 691 680 671 670 663

411 370 369 323 313 308 307 305 246 242

859 851 840 837 822—820 798 769 760 754

811 810 675 661 607 589 485 469 451 450

887—884 862

דמוגרפיה

בריאות ורפואה

947 904 897 896
328 234 155 153 103 49 45 31

חינוך ו ת ר ב ו ת

829 737 631 577 576 550 493 450 441 345
בלשנות ו ס פ ר ו ת 269 251 154 126 33 29 21* 20
465 442 351 350 348 332 315 314 281 276 270

447 440 426 371 78 70 61 23

759 744 732 717—715 569 488 455 454
891 881 876—873 870 796 788
מנהגים ,אמונות ,פ ו ל ק ל ו ר

120 110 108 82 2

2Ò3 199 190 160 152 148 145 140 128 121

602—€00 596 593 581—578 543 542 478

403 382 375—373 362 361 285 247 240 205

615י־־835 784 738 730 718 699 684 678 619

—470 468 467 465 461 450 422 414 410 408

162 157 156 151 130 124 114

—556 544 517 503 498 492 491 487 486 473

302 248 232 231 214 179 177—172 165 163

—639 632 629 611 610 597 594 568 561

חוק

ומשפט

456 453 445 444 383 349 333 325 324 317

768 755 747 733 721 677 676 669 667 641

662 638 637 626—624 599 592 583 484 476

877 848 834 819 817 809 804 801 774

מפתח
אבו צרור ,מרדכי

דאנון ,ויטאליס

805

אבושדיד ,אברהם

דוראן ,צמח
דיואן ,עמרם

809 669 492

935 905

הלוי ,אדונים

521

898 879 567—565

הלוי ,יהודה

265

547

אבן דנאן ,סעדיה מימון
אבן כלפון ,יצחק

אבן מלכה ,יהודה בן נסים
אבן מלכה ,כליפה

חסין ,דוד בן אהרן

828—826

טייב ,חי

608

א ב ך ע ו כ ל  ,יוסף

252
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924

אבן דנאן ,מ ש פ ח ה

כהנה

27

אזולאי ,חיים יוסף דוד
אזולאי ,יהודה זרחיה

528

אדרעי ,משה בן יצחק

815 564 536 535

866

283 280 273 99 72

כלץ ,משפחה

264 5

210

כפוסי ,משפחה
כפוסי ,חיים

571

118

118

לארידו ,מ ש פ ח ה

494

אלמאליח ,משפחה

530

לעסרי ,יעקב

אלמאליח ,אברהם

507

מונטיפיורי משה

אלמאליח ,יהודה
אמזלג ,חיים

865

מרעלי ,יצחק

507

948 944 938 930 906 509
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A LETTER TO DAMIETTE CONCERNING A TEACHER
b y ALEXANDER SCHEIBER

The writer of this letter (from the Kaufmann Collection, Budapest) appears
to have lived in Egypt in the 11—12 th century. The writer reports to the
adressee, who was clearly a person of some importance, that he went to the
synagogue every day with R. Judah the melammed, who there taught Mishnah
and Scripture. There is some information on the duties and salary of a
melammed : the former consisted mainly of the explanation of the Bible and
Mishnah, the latter amounted to ten zuz (i.e. drachma) per month. At the end
of the letter the writer advises the addressee to return home and to entrust his
affairs with the customs authorities to those who had dealt with them before.

A BIBLIOGRAPHY OF PUBLICATIONS
CONCERNING NORTH AFRICAN JEWRY
by ROBERT ATTAL

Since the establishment of the Ben-Zvi Institute, the study of North African
Jewry has received fresh impetus. The Institute has assembled a large amount
of material : printed books and MSS. as well as articles in their original form
or in photostat. Many of these articles are dispersed in various and not always
easily accessible periodicals. There is, therefore, need of a bibliography listing
the more important publications on the subject.
The list published here includes also such general works on North Africa
as deal also with Jewish subjects; the bibliography indicates the relevant sections in these books. Titles are listed in alphabetical order of their authors'
names and are grouped under the headings Algeria, Tunisia and Morocco.
Publications dealing with more than one country are listed under "North
Africa".
The bibliography contains 950 titles. Material contained in various historical sources such as accounts of travels, consular correspondences, archives and
the like has been left out. Nevertheless it is hoped that the present bibliography will be found a useful instrument by researches who will, no doubt,
be able to help in supplementing and completing it.

118]

the Greek Community in Alexandria were either active or at least sympathetically passive, in the Jewish persecutions in Egypt — probably for reasons
of economic competition. Their hostility was later copied by the Christian
Syrian journalists in Egypt.
Except for this last-mentioned instance of journalistic agitation, which
took place in Cairo during 1890, all other instances of accusations and persecutions were centered in either Alexandria or Port-Said. This was no matter
of mere chance. While the average Jewish population in Egypt at the time
was hardly 1% of the total number of inhabitants, it was less than that outside the country's three main cities, while being concentrated at the ratio of
about 1% in Port-Said, 1.5% in Cairo, and 3% in Alexandria. The concentration of various competitive socio-ethnic groups in these three cities, with
the Greeks leading and the Christian Syrians following a close second, accounts
for the existence of anti-Jewish feeling which provided the right climate for
ritual murder accusations.
The reaction of Egyptian Jews to the accusations and persecutions at the
end of the 19th century is also of interest, particularly insofar as a change of
attitude may be discerned. Thus in the years 1870, 1880 and 1881, Egyptian
Jews petitioned various "protectors" for assistance, reaching a stage of panic
in 1882 that impelled them to ask France for armed protection; all this
changed, both in content and tone, in the years 1890 and 1892. The Jewish
response to incitement in Egypt, although restrained in its external forms,
became in the 1890's definitely firm in its request for the maintenance of
internal security in order to safeguard their lives and means of livelihood.
This was very probably a direct result of the improvement in their general
conditions under the British Occupation (since July, 1882), which lent them
a previously-missing sense of security. Anti-Jewish feeling, which nevertheless
continued to simmer, appears to have been channeled, during the later period
of the British Occupation, mainly into journalistic expression in the local
Press.

[17]

referring in a more general way to the hardships suffered by Yemenite Jews.
The notes suggest that Yemen knew no economic stability even for shorter
periods, and that almost every month prices would fluctuate considerably.
The authorities never interfered but left everything to the hoarders and corn
dealers who, in their turn, were partly dependent on the fellaheen.

RITUAL MURDER ACCUSATIONS AND PERSECUTIONS
OF JEWS IN 19th CENTURY EGYPT
by JACOB M. LANDAU

The article presents a little known chapter of history in its Middle Eastern
context and contends that the six accusations of ritual murder in Egypt, in
the years 1870—1892 C.E., were only a link in the chain of an ti-Jewish baiting and persecutions in the Ottoman Empire during the nineteenth century.
The 15 unedited documents, copied from the Consular reports in the Public
Record Office, London, and the Archivio Storico, Rome, and reprinted here,
fall naturally into six categories, each covering one sequence of ritual murder
accusations.
The presentation of the documents is followed by a more detailed analysis
of the background of the accusations, of their immediate causes and common
denominators!, as well as of the reactions of the Jewish Community.
In 1870 the accusation was only one additional feature both of the discontent with heavy taxation then already prevailing in Egypt, and of the incipient
national movement. This becomes more evident on noting both the frequency
and the intensity of the next three incitements, during three subsequent Passovers — 1880, 1881, 1882. As a feature of the then widespread political
agitation, xenophobic sentiments prevailed and found expression both in
attacks on foreigners and in incidents involving Jews — of which some are
cited. The same holds true of the accusations in 1890 and 1892.
The Greeks can be shown to have been the prime instigators, or at least the
more prominent agitators against the Jews in ritual murder accusations in
Egypt, as well as in almost every single other case in the Ottoman Empire,
during the second half of the 19th century. The more educated members of
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first year of his reign he ordered the destruction of synagogues and prohibited
public worship. On the ruins of the magnificent Kenisat

al-Alma

he

erected a mosque. The real purpose of the decree was forced conversion
rather than expulsion. The population, however, was unwilling to kill the
Jews, believing that such bloodshed would provoke dire punishment from
heaven; the Jews, on their part, would not apostatize. Hence the Imam agreed
to the "compromise" solution of exiling all Jews to the wilderness. The order
was delivered to the head of the Jewish community in Sana'a who had to
pass it on to the other communities. District officials were given orders to
expel all Jews and not to allow the fugitives to tarry on their way in any town
or village. They were granted a short reprieve to sell their houses and possessions, but not all succeeded in doing so.
The decree was issued in the month of Ab 438 ( = 1678 C.E.) and the
first to leave their homes were the Jews of Sana'a (Ellul 1678). Al־Mahdi died
in the summer of 1681 and the decree lapsed. The exile of Muza' thus lasted
for three years. Many of the exiles died of deprivation even before reaching
Muza'. Those who arrived there found that their new abode offered no possibilities of work or gainful occupation. Hunger and epidemic diseases wrought
havoc in the camps and many families died out. In the end only a quarter of
the exiled community survived. The memory of the terrible episode lingered
long; preachers and liturgical poets continued to refer to it in order to arouse
thoughts of penitence in their public.

TRIBULATIONS OF YEMEN
by JOSEPH KAFIH

The notes of Sa'id b. Joseph 'Arusi (Sana'a, 1831—1909) which are published
here for the first time (in Hebrew translation) from MS. Sassoon 991, appear
at first sight to be little more than a list of corn prices in Yemen. They are
of importance, however, not only as a contribution to our knowledge of Yemenite economy during the 19th century, but also because of incidental references to otherwise unknown events. E.g. information regarding droughts,
famines etc. may provide a context for our understanding of other documents
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demonic spheres. Luzatto himself possessed and studied Nathan's writings,
selecting from them the little that belonged to the "side of holiness" and rejecting the rest. Towards the end of the first message there is a reference to the
departure of R. Moses Zacuto from Venice to Mantua. There are only two
references to members of Luzatto's own circle, one to R. Jacob Hazaq and
the other to Jacob Castel-Franco of whom the maggid expresses himself in
terms which suggest that Castel-Franco occupied a position of some importance within the group. Azulay himself consistently avoids mentioning or even
merely hinting at Luzatto.

THE EXILE OF MUSA' : A CHAPTER OF YEMENITE
JEWISH HISTORY
by JUDAH RASAHBI

The exile to Muza' was one of the most tragic events in the history of Yemenite Jewry. All Jews were expelled from their homes and many Jewish settlements disappeared forever. The disaster resulted in a re-distribution of the
Jewish population. Survivors from many of the smaller communities, unable
to rebuild their old settlements, migrated to the neighbouring larger centres.
On the other hand not all the inhabitants of the cities later returned to their
earlier homes.
The present study is based on three kinds of sources : a) poems, b) colophons
and business documents, c) later chronicles and legends. The poems were
written by contemporaries who witnessed the events and who described the
fear and terror that seized Jewry when the decree of expulsion was issued.
The poems give some account of the hardships suffered by the departing exiles,
but none at all of life in Muza' whither the expulsees had gone. The colophons
and business documents mention the expulsion only by the way. The accounts
of the later chroniclers reflect popular legends which time had woven round
the events.
The expulsion was decreed by the Imam Ahmad ibn Ahmad ibn Al-Hassan
ibn al-Imam Al-Kasm, known as Al-Mahdi (1620—81). His five years' rule
(1676—81) was one of the worst periods in Yemenite Jewish history. In the
[14]

Luzatto was only twenty years old when he had his first maggidic revelation
in 1727. Unlike other recipients of such mystical graces, Luzatto had not
practised the usual ascetic displines and mortifications. His sole preparatory
exercises were yihudim

i.e., special meditations. Luzatto would rest his

head on the table, and — a s a result of his meditations— fall into a deep,
trance-like sleep. With the appearance of the maggid he woke up. This would
happen at any time of the day, but particularly when he studied in the Beth
ha־Midrash. Luzatto saw no appearance but merely had the experience of
a voice speaking through his mouth. Bystanders, however, did not hear anything. His maggid thus appears to have been a case of endophasia rather than
of automatic speech.
The first stage lasted about three months. The maggid's manifestations
were irregular and his main function seems to have been that of a mediator
sent down to prepare Luzatto for subsequent revelations of a higher order i.e.,
appearances of the Prophet Elijah. The contents of the revelations were
mainly eschatological. Luzatto wrote the maggidic messages — apparently
whilst still in his mystical state — into a notebook or "diary" of which six
pages have been found and are published in the article. In the second stage
Elijah himself appeared in order to reveal the most exalted mysteries. Later
also Metatron, R. Hamnuna Saba, the Patriarch Abraham, and Moses used
to appear. Luzatto saw the apparitions "in the form of men"; they appeared
when he meditated his yihudim, though he never knew in advance which
of the aforementioned spirits would appear to him.
Luzatto probably entered the celestial communications in different notebooks
at the same time, according to their subject-matter : Zohar,

Tikkunimג

commentaries on scriptural passages, systematic Kabbalah etc. Two years after
the first manifestation Luzatto was allowed to submit questions of more practical and immediate interest, but he appears to have disliked asking questions
on behalf of others — either because of the responsibility or because of the
resultant and undesirable publicity involved.
The messages preserved in Azulay's diary are of the second kind. The first
throws light on Luzatto's attitude to the Sabbatean movement : the process
of redemption required the appearance of Sabbatai Zevi who was destined
to become the messianic king but who failed because of his premature manifestation. The charisma of Nathan of Gaza was a mixture of the holy and the
[13]

Among Rovigo's visitors special mention should be made of R. Joseph of
Lithuania (probably of Vilna), who had been a close acquaintance of Heshel
Soref. In the 17 th century many Jewish physicians would travel from Poland to
Italy in order to continue their medical studies in the University of Padua.
In the wake of these academic physicians there also travelled doctors of a
different kind : healers of the body and the soul, and miracle-workers of the
type known as В a3 al S h e m . Many of them seem to have specialized in
the treatment of hysterical women and R. Judah of Lithuania was a healer
of this type. Other travellers who visited Rovigo's house were emissaries from
Poland, sent to collect money for ransoming prisoners.

THE "MAGGID" OF R. MOSES HAYYIM LUZATTO
by

MEIR BENAYAHU

Both the life and the writings of M. H. Luzatto were largely determined by
his "maggid". Luzatto would do nothing without express orders or at least
consent from the maggid who ultimately became the cause of the violent
agitation that resulted in Luzatto's exile and the burying of his writings. Yet
in spite of the many studies devoted to M. H. Luzatto, the character of his
maggid is still imperfectly understood. Was the phenomenon all of one piece
at all times, or did it pass through various stages of development? Have the
maggid's revelations been inserted in Luzatto's writings, or did Luzatto keep
a special diary in which he entered the maggidic communications ?
The literary diary of H. Y. D. Azulay, preserved in a JTSA MS. (0862),
contains a brief and somewhat cryptic entry, written in Padua in 1776 and
reporting information which Azulay had gathered from Luzatto's disciple
R. Jacob Hazaq. Though intentionally obscure and omitting names, the entry
contains precious information on Luzatto's maggidic revelations as well as on
Luzatto's and other Italian rabbis' attitude towards Sabbatai Zevi and Nathan
of Gaza. There are also interesting evaluations of Luzatto ׳and his circle, of
his opponents and also of R. Jonathan Eibeschütz. Fragments of Luzatto's
autobiographical diary, containing the maggid's first revelations, have also
been discovered (Jewish Historical Institute of Warsaw, MS. 256).
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prophet Nathan of Gaza, who wrote them during the tragic period between
the messiah's apostasy and his exile to Dulcigno and death. Document no. 7
tells of Sabbatai's wish to inspect the MS. of the "Apocalypse of Abraham"
which Nathan had allegedly discovered. This request caused the prophet
much grief and led to the first estrangement between him and the messiah.
The letters reflect the mood of the leading faithful, including Nathan; they
also show that Nathan was in financial difficulties and that he tried to obtain
money from whatever source he could.

VISITORS AT THE HOUSE OF R. ABRAHAM ROVIGO
by

ISAIAH SONNE

R. Abraham Rovigo's notebook (Sonne Collection, now at the Ben Zvi
Institute) contains a list of travellers who had visited Rovigo during the years
1679—94 and 1698—9. The interval (1694—8) is due to the fact that in the
interverning years Rovigo's attention was all monopolized by the "maggid"
of Mordecai Ashkenazi; during that period he kept special notebooks in which
he or Ashkenazi entered whatever seemed important to them. Rovigo used every
opportunity to discuss "matters touching this our faith". In the innocence of
his heart he discussed these matters also with visitors who were no Sabbatean
believers until he was reprimanded by the "maggid". This proves that not all
visitors to Rovigo's house can be put down ipso facto as Sabbateans.
The list contains forty-two names of visitors, among whom emissaries from
Palestine, rabbis from Lithuania and private travellers; it also gives the
amounts of money they had received from the community chest and from
Rovigo personally. The notebook thus also enables us to fix the exact dates of
the sojourn of the various travellers in Italy.
Rovigo was particularly interested in the details of the transmission of
Nathan's teachings. When reporting sayings of the Safed emissary Solomon
Ayllion who came to Italy in 1688, Rovigo adds that Ayllion had studied
together with Elijah Mujajun. According to the notebook both had received
the Sabbatean Kabbalah in Satanica from Isaac Hanan who had learned it
from Nathan. Ayllion, moreover, had also personally known Nathan.
[11]

SABBATEAN DOCUMENTS FROM
THE SAUL AMARILLO COLLECTION
by

ABRAHAM AMARILLO

The poems and documents published here for the first time throw an unexpected and surprising light on some obscure chapters in the history of the Sabbatean-movement.
The group of poems contains three hymns. The first, by R. Abraham haYakhini, the well-known Constantinople scholar and supporter of Sabbatai
Zevi, deals with the exaltation of Sabbatai and is written in the erotic style
of the known Sabbatean hymns. It was to be sung to the tune of Meliselda,
a romanza of which Sabbatai was particularly fond and which he used
to sing frequently and with great fervour. The second hymn, by an
unknown author, expresses hope in the speedy advent of the redeemer. The
third poem is a hymn for the "Festival of Rejoicing".
The first in the series of documents/ is an order or edict of Sabbatai Zevi
to his believers, written and signed by the messiah himself in the spring of
1676 in Alkum (Dulcigno). Sabbatai also requests that a prayerbook for New
Year and the Day of Atonement be sent to him. Documents 2—4 deal with
the "Festival of Consolation" : instead of observing the 9th of Ab as a oneday fast "exactly as the Day of Atonement", it should henceforth be celebrated, by messianic command, as a seven-day festival like Passover (document
no. 4 of 1671). Document no. 5, also of 1671, is a chronicle describing in great
detail Sabbatai's apostasy in the presence of the Sultan, and giving the names
of the rabbis whom Sabbatai wished to apostatize with him. It reflects the
state of confusion in the minds of Sabbatai's followers, throws light on Sabbatai's "illuminations" and gives a good account of events (including the date
of Sabbatai's last marriage, to the daughter of Aaron Magar of Sofia : 25
Sivan 431 = 1671 C.E.). During his sojourn in Adrianople Sabbatai continued
his "strange actions" without interference from the Muslims : he abolished the
twelve tribes, visited synagogues in order to conduct

namas—prayers

together with the Jewish liturgy, read the Koran together with the Zohar,
waved his fan over his disciples whilst reciting the words (Is. 11 :2) "and the
spirit of the Lord shall rest upon him", and more of this kind.
The other letters in the collection are from the leader of the movement, the
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though a kabbalist himself, Alsheikh rarely admits kabbalistic interpretations
and even then only in a popular, moialized and, as it were, de-kabbalized
form.
A comparison of Alsheikh's method with that of his contemporaries on the
one hand, and with that of earlier generations on the other, suggests that the
circle to which he belonged exhibited a new spirit and tendency in homiletical
exegesis. The main influence on this 16th century circle (which included men
like Joseph Karo, Solomon Alkabes, Samuel de Ozeda a.o.) seems to have
come from its leading personality, R. Joseph Taytazak of Salonica. In Alsheikh's hands the new method of homiletical exegesis reached its peak.

HYMNS OF REDEMPTION BY R. ISRAEL NAJARA
by AARON MIRSKI

Twenty-five hymns of R. Israel Najara are published here for the first time
from various MSS., photostats of which were available at the Ben-Zvi Institute. The common theme of these songs (as of most of the literary output
of our poet) is the redemption of Israel : laments over Israel's sufferings in
exile and over the sorrow of Zion at the hands of the oppressor, and hope
of their salvation and of the restoration of their glorious past. The poet expresses himself with a wealth of allegorical and symbolical images drawn
from biblical, midrashic, and kabbalistic literature as well as from early Palestinian and Spanish liturgical poetry. The poet identifies himself with the
Community of Israel so that his songs appear as a lyrical self-expression of
die Jewish nation.
The influence of Hebrew-Spanish poetry (both religious and secular) is
particularly noticeable. Many of its motives were taken up by Najara and
developed and expanded into new poetic figures. Najara's poems are very
melodious and are written in a metre that, lends itself to• singing — particularly
to the tunes which the poet had in mind for each poem as he wrote it. The
combination of musicality and powerful imaginative expression of the Jewish
longing for redemption gives his hymns something of the quality of folkpoetry. As such they played an immense and unique role in the life of oriental
Jewry.
[9]

Jewish physician and favourite, after the ritual murder accusation at Amasia.
This identification would prove that the accusation was made in 1553 and
that the first edition of Aben Verga's famous Shëbhet Yêhûdâ, which mentions
the firman, was not printed before 1554.
The firman quoted in our document was issued about three months after
the execution, on Sultan Suleiman's orders, of Mustafä; his heir presumptive.
During the preceding years Mustafa had been Governor of Amasia and may
have been involved in the anti-Jewish outrages there. He was, according to
the German traveller, Hans Dernschwam, an avowed enemy of the Jews. It
can be inferred that Moses Hämön supported the Court faction led by
Khurrem Sultan, Suleiman's wife, and her son-in-law, Grand Vizier Rüstern
Pasha, in their struggle against Prince Mustafa.

THE EXEGETICAL AND HOMILETICAL METHOD OF R. MOSES
ALSHEIKH'S COMMENTARIES ON THE BIBLE
by SIMON SHALEM

An analysis of the literary and exegetical procedure of R. Moses/ Alsheikh in
his commentaries on Scripture shows a definite and consistent pattern : breaking up the text into a number of smaller units, raising problems and questions,
indicating the presuppositions and methods of the solution, expounding the
solution. In point of fact, however, the "questions" which provide Alsheikh's
starting-point, are "leading questions", deriving from very definite and tendentious assumptions and not from any objective exegetical criteria. Certain
opinions as to the meaning of Scripture, its manner of expression, the views
and significance of its heroes etc. enable the commentator to approach his
text with a pre-fabricated yardstick.
Alsheikh's commentary is moralizing and edifying and hence, in his own
words, "according to the plain sense (peshat) of Scripture". His definition
of peshat, however, is wide enough to include what to others would
appear as falling into the categories of der ash or remez — modes of
interpretation to which Alsheikh, on his own terms, resorts only rarely. Al-
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The Formulary, as well as the letters themselves, give a true description of
Jewish life in 14th—15th century Spain

RITUAL MURDER ACCUSATIONS
IN 15th AND 16th CENTURY TURKEY
b y URIEL HE YD

Until the Damascus Affair of 1840 accusations of ritual murder were very
rare in the Ottoman Empire. For the first time three old Turkish documents
dealing with such accusations are published here. The first two are taken from
vol. LXIX (nos. 584 and 585) of the Mühimme

Defteri,

the Register

of Decrees, preserved in the State Archives at Istanbul. They were written
in or about Jumädä I 1000 (Febr. 1592), one of them being an incomplete
draft. Addressed to the Cadi and the Governor of Brusa, they refer to an
allegation that several Jews there had lured a man by the name of Mïrzâ b.
Husain into their home, bound him to a pillar and drew much blood from him
before he managed to escape. The Sultan ordered that the eight Jews involved
should be sent to the island of Rhodes (into exile or for forced labour as galley
slaves ?).
The third document, found in a MS. of the British Museum (Or. 9503, ff.
277a—280a) is a firman of Sultan Mehmed III, dated March 1602, which
reaffirms two earlier firmans quoted in the text. The first of these was issued
in the time of Mehmed II (d. 1481). It mentions an unfounded accusation
that Jews had killed a Muslim named Mehmed and used his blood for preparing unleavened bread. Orders were given that henceforth such cases
should not be brought before the governors and judges but only before the
Imperial Dïvân at Istanbul. When in the reign of Suleimän I ritual murder
accusations were made again, a firman was issued late in Muharrem 961 (end
of Dec. 1553 or beginning of Jan. 1554) reiterating the order to hear such
cases in the Dïvân only. The order was renewed by Selïm II and Muräd III
(1566—1595).
Suleiman's firman most probably is the decree referred to in four contemporary Hebrew sources as having been obtained by Moses Hämön, the Sultan's
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of the Sabbath, and the earlier one also refers to four seasonal festivals of
seven days — Passover, Sukkoth and possibly Shabu'oth and Hanukah.

A 15th CENTURY HEBREW FORMULARY FROM SPAIN
by

HAI M BEIN ART

In the Montefiore Library in London there is to be found a Hebrew MS.
(No. 196) named Igrot h Rakhmanuth

(Letters of Compassion). Although a

number of these letters have been published, the collection as a whole seems
to have been neglected by scholars.
The letters, 48 in number, range over a period of approximately 150 years
(from 1303 to 1451); most of them were written in Saragossa. The bearers of
the letters were Jews reedemed from captivity; Jewish Pilgrims on their way
to settle in Palestine; Jews who suffered from false charges and evil deeds;
Jews who had lost their possessions; parents collecting money to be given as
dowries to marriageable daughters, etc. One letter, unique of its kind,
confirms that its bearer is not a Converso׳. The wide scope of subjects dealt
with in the letters and their order clearly show that this collection is a Hebrew
Formulary.
Some of the letters are signed by R. Hasdai Crescas of Saragossa, and thus
give a new aspect to his public activities. One is signed by Isaac b. R. Moses
Marcos of La Coruna, and a few by Solomon b. R. Solomon Hazan, the scribe
of the Saragossa Community, who also compiled the Formulary in the middle
of the 15th century.
The original order of the letters in the Formulary was alphabetic. The way
being the name of the bearer, e.g., Abraham, Moses, Samuel etc. Under these
names are to be found formulae on various subjects as mentioned above.
Solomon Hazan, however, did not keep the order intact. To the various groups
of letters he added others, the connection between the various letters being
given by certain "clues" such as Hand, Eye, Road (for a person intending to
take the Road), Well, etc. It may safely be assumed that Solomon Hazan,
as the scribe of the Saragossa Community, compiled his Formulary from copies
of letters available in the Community Archives.
[6]

THE STONE TABLETS OF THE OLD SYNAGOGUE IN KAI-FENG-FU
by IZHAK BEN-ZVI

Large stone tablets with inscriptions in Old Chinese were affixed to the walls
of the ancient synagogue in Kai-Feng־Fu. The inscriptions contain a summary
of the history of the congregation, its customs and peculiar beliefs, as well
as its oral traditions as remembered by its members. They are presented here
for the first time in Hebrew translation.
The first Jews to come to China appear to have been merchants. The
inscriptions prove Jewish contacts with China long before the Sung period
(960—1227). The first arrival of Jews in China can be dated to ׳the RomanByzantine period of Palestinian history, and possibly even earlier, to the times
of the Assyrian and Babylonian exiles. At that time the first Jewish contacts
were established with India as well as between Palestine-Syria and China.
The first Jewish immigration is referred to in an inscription mentioning the
Han dynasty (206 B.C.E. —221 C.E.). A later wave of immigrants (8th—9th
centuries) is connected with the Arab conquest of Persia. Persian-speaking Jews
have left traces in the form of inscriptions along the caravan-routes; they also
seem to have laid the foundations of a more permanent Jewish settlement in
China.
The Roman and Byzantine name of the country was not China but Seres.
The same word, clearly of Persian origin, also signified the silk imported
from there. Jews are known to have taken a considerable part in the silk
trade. The silk-trade between China and the West flourished for many
centuries until Europe acquired the silk-worm (ca. 16th century) and began
to produce its own silk.
The language of the inscriptions is that of the cultured Confucian, and
their main intention seems to have been the exposition of Judaism in Confucian
terms. There is evidence of assimilation to the Chinese environment. Thus
an inscription of 1663 states that the community had adopted Chinese customs
for rituals of birth, b a r - m i s v a h ,

death etc. Two inscriptions (of 1489

and 1663 respectively) mention prayers three times daily and the observance
[5]
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