ס פ ו נ ו ת — ספר י
יוסף שצמילר :׳מגילת ההתנצלות הקטן׳ לרבי קלונימוס
בן קלונימוס; דוד קורקוס :יהודי מארוקו מגירוש
ספרד ועד אמצעה של המאה הט״ז; חיים זלמן
דימיטרובסקי :שתי תעודות חדשות על וויכוח הסמיכה
בצפת; אוריאל הד :תעודות תורכיות על בניינה של
טבריה במאה הט״ז; מאיר בניהו :ספר תולדות האר״י
נוסח קושטא ותרגומיו הראשונים בלאדינו; יוסף
מלקמן :המחזה ׳יסוד עולם ,לרבי משה זכות; יוגה
צבר :תפסירים למקרא ופיוטים בלשונם הארמית של
יהודי כורדיסתאן; חיים בנטוב :אומנים ובעלי מלאכה
בפאס; מנחם פרידמן :אגרות בפרשת פולמוס נחמיה
חייא חיון; יצחק רופא :חברת חסד של בעלי הסירות
בקושטא; מרדכי אביר :קהילות חצי האי הערבי בימי
התמורה שמסוף המאה הי״ח ועד אמצעה של המאה
הי״ט .תשכ׳׳ו 676 ,עמ 15 /ציורים ומפות.
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קלונימום

״מגלת ההתנצלות הקטן׳ /היא אגרת שכתב קלונימוס בן קלונימוס ,הנודע גם בשם מאיסטרו
) )Calo1בברצלונה ,כדי לשולחה אל אחיו בצרפת הדרומית ,בעיר ארל ).(Aries
קאלו
קלונימום גלה מעירו וממשפחתו לברצלונה למקום תורה ,כיוון שלדעתו נדלדלה תורה
בדרום צרפת והבריות נותנים דעתם לעשיית הון ועושר ומזניחים את הלימוד )עמי .(4—1
ניסיונותיו ללמוד בעירו ולמשוך לכד אחדים מבני מקומו לא עלו יפה ) .(6-4בערים
שבאיזורו ,במחוזות פרובינצאה ,קומטא ויניסין ,עבר הנהר )לנגדוק( ורוסיון ,ישבו חכמים
גדולים ומפורסמים ,אולם לא נסתייע בידו ללמוד מפיהם .הוא מונה את החכמים בסדר
מקומות ישיבתם ומציין את ה״טענות״ שהיו לו על כל אחד ואחד וטעמים אחרים שמנעו
ממנו לקבל מהם תורה ).(14—6
,
שאיפתו נתמלאה בברצלונה ,אשר לשבחה ולשבח ״מורנו ורבנו מאור הגולה׳  ,כנראה
הרשב״א ,2הוא מקדיש קטע מיוחד באגרת ) .(16—14בעיר זו נקלע לחוג של חכמים
ופרנסי ציבור ,והשתלם ב״לשון ההגרי״ ) .(23—22 ,17—16באגרת מתנצל קלונימוס
ומקדים תשובה מהמשנה ומהגמרא לטענות שקרוביו היו עשויים לטעון נגדו על שנדד
למקום רחוק׳ שיצא שלא ברשות ליותר משלושים יום ועל שעבר על מצוות פריה ורביד״
) ,(21—18כלומר שנטש את אשתו .אף הוא מביא דעתם של רופאים בקיאים ו״חכמים
טבעיים״ מבני זמנו וראיות מכתבי רפואה ,על חשיבות בחירתו בברצלונה דווקא ).(22—21

 1על תולדותיו ועבודותיו נכתב רבות .ר׳ הערך המסכם באנציקלופדיה יודאיקה ,ט ,עמי ,843—841
מאת מ״ד קאסוטו .עיין גם Ernest Renan: Les Ecrivains Juifs Francis XlVe siècle,
) Paris 1893, pp. 417-460להלן :רנן — הסופרים( .ושם בעמי  430רשימת החיבורים העיקריים
עד לזמן כתיבת הספר ,וכן L. Zunz: Gesammelte Schriften Bd. in, Berlin 1876, pp.
;150-155; M. Steinschneider : Gesammelte Schriften Bd. I, Berlin 1925, pp. 196-214
H. Gross: Gallia Judaica, Dictionnaire Géographique de la France d'après les
)להלן :גרוס— גליה( .וכמו כן י׳ זנה,
389,84-85.S
מבוא ל״אגרת מוסר לקלונימוס בן קלונימוס״ ,קבץ על יד ,סדרה חדשה ,א)יא( ,ירושלים
תרצ״ו ,עמי צג—קי)להלן :זנה(.
 2הרשב״א חי בברצלונה בשנים הראשונות של המאה הי״ד )נפטר בשנת  .(1310אין קלונימוס
מפרש בשמו ברם ,הלשונות שבהם מזכירו ״ולא לסיים בשבחי דמרי משכתי בעט ,כי ידעתי
יהיה בתכלית הקצור מאה דפין ,ומי א נ י  . . .כי אחוה דעי בנפלאות ממני ואף כי במהלל
מורנו ורבנו מאור הגלות על האמת אין האזן יכולה לשמע ואין הפה יכולה לדבר״ .ובהמשך:
״רוממתי בלשוני שבטי מושליה )של ברצלונה( ומורנו מרום ישראל באשר יצא מן הכלל ללמד
על עצמו בראשם״ ) .(16גם בני הדור האחרים כתבו על הרשב״א בסגנון זה .ר׳ למשל הקדמת
ידעיה הפניני לכתב ההתנצלות שלו ,שו״ת הרשב״א ,חלק א ,סי׳ תיח .ברם ,אין נשמע מדבריו
שישב אצלו .וראה גם דיוננו להלן ,עמי יג .ר׳ j. pedes; R. Saiomo ben Abraham ben
.
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יוסף שצמילר
חתימת האגרת כוללת הצעה להסדרת ענייניו הכספיים ,פרישת שלום לקרוביו ,דברים על
קריאת האגרת וחתימה בחרוז הנהוגה גם ביצירותיו האחרות ) .3 (25—23אם נשלחה האגרת
והגיעה לתעודתה אין אנו יודעים.
זמן

כ ת י ב ת ה של

האגרת

א .נתונים אחדים המצויים במגילה עשויים לסייענו בשיעור הזמן מעת שברח מביתו ועד
כתיבת האגרת :שאיפתו ללמוד ״צלחה״ עליו בעיר מגוריו ארל ,״זה שנתים ימים״
) ; (5בארל נפגש עם יצחק הכהן ממנוסק ״זה שנה וחצי״ ) ; (9לפני כן כתב שאת ניסיונו
ללמוד באביניון הכשילו אחיו ״זה שנה״ וכי הוכיח והו על כך ) .(7מכאן באים אגו לשער
שיצאו לפחות שנה וחצי לפני שכתב את אגרתו ,שעדיין היה בעירו ,וכי שנה לפני שברח
היד לו קשרים עם אחיו .אפשר אולי לצמצם יותר פרק־זמן זה :מחשבתו ללמוד בטראשקון
לא יצאה אל הפועל ,ואף זאת בשל אחיו ,אם כי בראשית החורף ״תקע כף״ עם החכם
שבעיר ,ר׳ לוי ,ללמוד אצלו) .(7ואילו תוכניתו ללכת לעיר המים ,היא איקס ,נרקמה בלבו
״זה חצי שנה״).(8
כמה שהה בברצלונה לפני כתיבת האגרת למדים אנו מדבריו על פגישתו עם דון אשטרוק
קרישקאש ,מחכמי ברצלונה ,שלהגיע ״עדיו זכני השם חדש ימים״) .(17אם כן יצא קלונימוס
מביתו ששה עד שנים־עשר חודש לפני כן ,בברצלונה ישב עד אותה שעה לפחות חודש ימים.
לפני שהגיע לברצלונה עבר בערים שונות בצרפת הדרומית .דבריו כתובים בלשון של
נוסע  .4מזכיר הוא ערים רבות ומונה את הסיבות שגרמו לו שלא לישב באותה עיר ,אבל
יש מקום לפון אם ביקר בכל מקום ,במיוחד ערים שבפרובאנס ובקומטא ויניסין )היינו
האיזורים שממזרח לנהר הרון( — איקס ,מרסיי ,מנוסק ,מאלוסין וקארפאנטראץ .״חקירותיו״
בחכמי ערים אלה ,ספק אם מעידות שביקר במקום .גם מדבריו על חכמי אביניון וטראשקון
אין ללמוד שאכן נסע בערים אלו בעת בריחתו מביתו  .5ואכן ,אם מגמת פניו היחד .מראש
להגיע לברצלונה ,היה מסע בערים שאינן יושבות על אם הדרך מיותר לגמרי .כנראה שמסעו
3

4

5

,
ר  ,אגרת מוסר ,קבץ על יד ,עמי קי; אבן בחן ,מהדורת א״מ הברמן ,ת ל ־ א ב י ב תשט״ז ,ע מ
 .122חריזה כזו לשם קלונימוס ,נ מ צ א ת גם ב מ ח ב ר ו ת עמנואל הרומי ,מהדורת ד ב ירדן ,כ ר ך
שני ,ירושלים תשי ״ ז ,עמי .425
בלשונות אלה :״ופני מועדות אויניון״ ) ;(6״ומשם אפרד והלכתי ט ר ש ק י ך ) ;(7״אעתק משם
א ב א ד ר ך ישר עיר המים״ ) ;(7״אסע למסעותי עיר תהילה ח מ ד ת המחוז ותפארתו קרית
מרשילייא״ ) .(9וכן :״אשנס מתני אעבור נהר רודנ״ו״ ) ;(10״בשוטי בארץ בתורי המדינות
מן ההר והלאה מצאתי בדרשי בדר״ש״ ) ;(12״אפאר אחריו ד ר ך סלולה ל ע ו מ ת י  . . .א ב א
נ ר ב נ א ״ )  ; ( 1 2״ובדרך יום משם מצאת פירפיניאן״).(13
קלונימוס מציין כי החל לסדר בינו לבין עצמו א ת ענייניו ל ק ר א ת נסיעה לאיקס .מ פ י עוברים
ושבים נודע לו שהחכם שבעיר ,ר  ,אברהם ,עבר למרסיי ) .(8במרסיי ישב אף החכם ר  ,אהרן
החדרי ,אולם נודע ל מ ח ב ר לאחר חקירה ״דקה״ מ״שוכני צלו״ שהרב אינו מתמיד בישיבתו.
מדבריו שם ) (9מ ס ת ב ר בפירוש — שלא ניטלטל אצלו .א ת הרב יצחק ממנוסק פגש בארל )(9
וזה הזמינו לבוא אצלו .אולם מ ס ת ב ר כי לא נגרר ל ל כ ת אחריו מפגי מקומה של עירו ומידות
תושביה ) .(9—10על הרב ר׳ מרדכי שב״מגדול מלאבצינא״ אומר הוא בפירוש :״לא ראיתיו

]י[

מגלת

ההתנצלות הקטן

התנהל בערים של ״עבר הנהר״ — מונפלייה ,בזייה ,נרבון ופירפיניאן ,בסדר המצויין
באגרתו) ,(10—14וערים אל ויושבות על דרך זו .המסע יכול היה להימשך בתנאי התחבורה
של הזמן ,שבועות מעטים  .6שאלה היא שאין בידינו להשיב עליה ,כמה זמן נשתהה בערים
שבדרכו ,וקרוב שלפחות בנרבון ובפירפיניאן התעכב זמן מה .7
ב .זמן כתיבתה של האגרת ניתן לשער (1 :מאזכרתה של אגרת ״דון בוניט אברם
יצ״ו על מחלוקת החכמה אשר קראה כתב ההתנצלות״ ) .(24כוונתו בוודאי לאגרתו
המפורסמת של ידעיה הפניני בדרשי להרשב״א על לימודי הפילוסופיה  ,8לאחר שהוטל
החרם ״ביום השבת בפרשת אלה הדברים שנת ששים וחמש לפרט האלף החמישי״  ,9כלומר
ביום ט באב ה׳ ס״ה ) 31ביולי .(1305
 (2גירושם של יהודי צרפת ,ובתוכם יהודי לנגדוק ,על־פי הצרו של פיליפ היפה שניתן
ביום י׳ באב ה׳ ס״ו) 22ביולי ° (1306ב ,אינו נזכר במגילה במפורש )אין לדעת אם הדברים
על יהודה הנשיא אשר ״זה מקרוב״ בא לפרפיניאן ,״האלהים שלחו להחיות רוח הנדחים
מארצות החיים״ ]עמ׳  [13מרמזים למאורע זה( .אדרבא ,נזכר במגילה שבמונפלייה ,בזייה
ונרבון ישבו יהודים .על דרך גלותו של אחד מהם ,אבא מארי ,יודעים אנו בפירוש מתוך
דברי עצמו בסוף ספרו ״מנחת קנאות״ אף אם נניח שצוו הגירוש נפל לאחר שכבר עבר
מעולם ולא ידעתיו אף מרחוק״ ) ,(10ואילו א ת ר  ,א ב ר ה ם דמונפשלייר בקארפאנטראץ פגש
בבואו ל ע י ר ו ) ש ם (  .אף אצלו לא הלך כי ״יצא עליו קול  , ,שעוסק הוא בענייני ציבור יותר מלימוד
תורה )שם( .החכמים באביניון ובטראשקון .אין דבריו עליהם ברורים כל צורכם :אל הרב
הכוכבי השתדל ״ללכת״ שנה לפני קריאת האגרת ,ולא הלך כ נ ר א ה ) .(7ואילו עם החכם
בטראשקון ״תקע כף״ ללמוד אצלו ,אבל אחיו מ נ ע ו ה ו ) ש ם ( .

 6לענין זה יש בידינו עדות מעניינת במכתבו של יעקב בר יהודה דבלקייר ) (Baucaireלרשב״א.
הוא מציע לצאת למסע בערי פרובאנס וקומטא ויניסין ולהחתים את הקהלות על החרם:
״מהלכות פרובי״נצה בה׳ ימים תהלכנה איש אשר אין שיג ל ו  . . .ומפרובינ״צה והלאה אין בו
ישוב ליהודים עד רומה ,ובעז״ה אשוב אוניו״ן ...ואלכה גבול ויניסאן בב׳ ימים י ל כ ו . . .
ומשם אלכה ארגינ״טירה הוא סוף המקום ,ומונ״טאל אדמ״אר מהלך יום א  /ומשם והלאה
גבול צרפת לא יצטרפו לאח זהירים הם ,ומשם אלך לתרשקון וכאלה עד ההר ב׳ וג׳ מקומות״.
ר׳ מנחת קנאות ,פרעסבורג תרי״ט ,מכתב נג ,עמי  .115המסע הוא לאיזור שלדעתינו לא ביקר
בו קלונימוס .אף־על־פי־כן ,לפי התנאים הגיאוגרפיים אפשר להניח ששיעור הזמן שהיה דרוש
למסע כזה היה שבועות מעטים .ר׳ גם הדוגמאות אצל Ch. Haskins : Studies in Mediaeval
.
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7

דבריו של קלונימוס על ביקורו במונפלייה אינם מפגרשים )11־ :(12כלום ביקר ב ד ר ך מסעו זה
במונפלייה או שביקר ״זה כמשלש שנים״ א ת קרובו ר׳ א ב א מארי .ייתכן שישב בנרבון זמן
מה ב ב י ת דודו שמואל שקייל ) .(13אף־על־פי שבמקום זה הטכסט שבידינו לקוי ,דומה שישב
זמן מ ה בפרפיניאן ).(14—13

8

״כתב ההתנצלות אשר שלח החכם אנבוניט אברם לרשב״א ז״ל״ .שו״ת הרשב״א ,חלק א ,סי׳
תיח .הוא נדפס גם לחוד :אגרות הרשב״א עם אגרת הבדרשי ,הכינו ותקנו שמשון בלאך ,לבוב
תקס״ט; ושגית על־ידי ישראל משה קעלנער הכהן ,וורשא תרמ״ב.

9

ר׳ שו״ת הרשב״א ,ח״א ,סי׳ תטו בסופו ,ור׳ גם י׳ בער ,תולדות היהודים ב ס פ ר ד הנוצרית,
ת ל ־ א ב י ב תשי״ט ,עמי ) 176להלן — בער(.

G. Saige*. Les Juifs du Languedoc antérieurement au XIVe siécle, Paris 1881, pp. 10
) H. Graez: Geschichte der Juden3 Bd. 7 Liepzig 1894, S 243 n 1להלן — סייג׳(.92-3;.
ר׳

מ נ ח ת קנאות ,מ כ ת ב ק ,עמי  ,179דבריו של א ב א מ א ר י  :״ ב ש נ ת ה׳ אלפים וששים ושש

11

יוסף שצמילר
קלונימוס בערים אלה וישב בפרפיניאן ובברצלונה ,הרי כבר הוברר לעיל שקלוגימוס
עזב את ביתו חודשים אחדים לפגי שכתב את אגרתו .המגילה יכולה היתד« ,איפוא ,להיכתב
לא לפני יולי  1305ולא לאחר סוף שנת  .1306קביעה זו כרוכים בה קשיים .היו לקלונימום
כבר שני ילדים והם מתו עליו ,בלי ספק זמן מה לפני צאתו למסע ,והוא נטש את אשתו
וסבור היה שקיים מצוות פריה ורביד» ,ואילו לפי הנחתנו לא מלאו לו יותר מעשרים שנה ,וכבר
השלים תרגומם של כמה ספרים מערבית .בקולופון לתרגום ״העמוד בשרשי הרפואה״ לעאלי
רידוואן ,ציין קלונימוס שסיימו בארל בי״ג חשוון ס״ח ) 10באוקטובר  .12 (1307תרגומיו
ל״ספר גאלינוס בחקנא ובקולג /,,ל״ספר גאלינוס בהקזה׳^ ,ל״ספר מתשברת מלוקט מדברי
אבולוניוס״ ,נעשו באפריל ובמאי  1308ובפברואר  ,1309גם הם בארל  .13נמצאנו למדים
שלא נשאר בברצלונה אחרי שגת ס״ז ,והדבר מפליא ,אם יצא קלונימוס לדרך ארוכה ועבר
ממקום למקום כדי להגיע למרכז התורה ללמוד ולהשתלם ,כלום שהה בברצלונה תקופה
כה קצרה ,והן בברצלונה ביקש לקנות ידיעה בערבית ,ומיד אחרי זה שב לארל.
ג .אם לא כן עלינו לאחר את זמנה בעשר שנים ,כלומר אחרי שחזרו ונתיישבו יהודים
בערים שגורשו מהן) .14 (1315אפשר שהדבר היה מתקבל יותר על הדעת  ,15אלא שבדרכנו

ל פ ר ט  . . .פשטה גזרת מלכות צרפת על כל היהודים ,להוציא אותם מכל מדינות מלכותם
מביתם החוצה נקיים מנכסיהם ,ונאספו כלם ב מ ש מ ר  . . .ביום א  ,הוא יום ששי עשר לחדש אב
ונתגרשו מן הארץ כל היהודים אשר בעיר מונפשלי״ר גלו בר לפרט בחדש מרחשון ...ואני
אחרי גלותי מארץ פרובינצה לעיר ארלי נסעתי משם וגליתי גלות שניה לפרפיאן והגעתי שם
יום א׳ לחדש שבט הוא החדש הששי לגליותינו וכו,״.
 12רנן ,הסופרים ,עמי  ,242וכן M. Steinschneider : Die Hebraeischen Ubersetzungen des
 .התרגום הראשון נעשה
7
3
3
4.Mittela
לפני הגירוש ואבד והיה על קלונימוס להכינו שנית ,והוא שלפנינו .השווה לכך דברי קלונימוס
במגילה ״עד כי העתקותי בחכמות רבות ומתחלפות התפשטו בארץ עד פירפינייאן י״ע כמו
שידעתם״) .(23לא ידועים לגו תרגומים של קלונימוס מלפני שנת .1307
 13רנן שם ,עמ  ;425—424 ,שטיינשניידר ,עמ .653—652 ,
 14גרץ ,שם ,עמי .252
 15זנה שיער שהמגילה נכתבה בשנת ) 1318קבץ על יד ,שם ,עמי צז( ,כיוון שלדעתו היה ביקורו
בסאלון) (Salonבשנת  ,1318הנד בפתיחת התשובה שלו לר׳ יוסף אבן כספי )ר׳ י׳ פערלעס,
תשובה שהשיב ...מינכען תרל״ט ,עמי  2ועמי  ,(27בעת שהחל במסעו לקאטאלוניה המתואר
במגילה שלפנינו .ואלה דבריו :במגלת ההתנצלות הקטן ,״אנו מוצאים שמאווינייון הלך
לטראשקונה ומשראשקונה הוא אומר שנסע ישר לעיר המים היא אייגס״ והעיר סאלון נמצאת
בדרך שבין ערים אלה הרי ,לדעתו ,״ההשערה קרובה שנמצא אז ]בשנת  [1318בדרכו מטראשקונא
לעיר המים בתחלת נסיעתו לקטאלוניה״ .כבר נאמר לעיל שספק הוא אם היה בטרשקון ובאיקס.
יתר על כן :מדברי ההקדמה של קלונימוס ל״תשובה״ הנ״ל מתברר שבשעה שעבר בסאלון)בש-
נת  (1318היתה מגמת פניו אל ביתו ולארצו שהרי אומר :״הנה אנכי הולך לארצי עם אלו
השאלות והתשובות״ ]בענין הוויכוח של אבן כספו עם חכמי סאלון[ )עמי  .(2ובהמשך :״ואבא
אל ביתי ונתתי מקום לעיין בכל ובפרט אל ספרך היקר וכו,״ .וזאת שבעת כתיבת האגרת היתה
מגמת פניו הפוכה מביתו והלאה .אין ,איפוא ,כל הכרח להסמיך שתי תעודות אלו ,ויש להניח
כי ביקורו הנ״ל בסאלון ו״מסעו״ המתואר באגרת התרחשו בשתי תקופות שונות .ר׳ גם
A. Marx, The Scientific Work... Essays and Studies in Memory of Linda R.
.Miller, New-York, 1938, pp. 151-152
]יב[

מגלת ההתנצלות הקטן
עומדים :כמה מכשולים (1 :אין כל ידיעה שהאישים הנזכרים באגרת ,ובמיוחד אבא מארי,
שמואל סולמי ושמואל שקייל היו בחיים באותה שנה;  (2עלינו להניח שחזרו למקומות
שגורשו מהם;  (3התיאור על גדול הדור בברצלונה הולם את מעמדו של ד״רשב״א שבני דורו
קיבלוהו עליהם לראש ,וקשה להגיח שנאמר על החכמים הרא״ה והריטב׳׳א ,והרשב״א
נפטר בשנת ע׳ ) (4 ; (1310קרוב לוודאי שהמאירי ,שאף הוא נזכר בתוארו ולא בשמו
נפטר ארבע שנים לפניו ,ומדברי קלונימוס מסתבר שהיה בחיים חייתו בהיותו בפרפינאן.
העלינו פה את הצדדים השונים ואין ספק שיש פנים לכאן ולכאן ,אך דומה ,שהתאריך
המוצע ,שנת ס׳׳ו ,מסתבר יותר.
ידיעות

היסטוריות וביוגראפיות באגרת

בעת שחיבר את האגרת היה קלונימוס בן קלונימוס כבן עשרים ,בראשית דרכו הספרותית
והמדעית .תרגומיו העבריים מספרים ערביים הידועים לנו נעשו אחרי תקופה זאת ,ואת
חיבורו הידוע ביותר ״אבן בחך׳ כתב בשנת פ״ג  .16המגילה היא ,איפוא ,היצירה הקדומה
ביותר ויש בה ערך רב להבנתם ולהערכתם של מוטיבים ספרותיים ושימושי לשון ביצירותיו
האחרות ובמיוחד ב״אבן בחן״ .17
 16אבן בחן ,עמי .122
 17נרמוז על מ ק ב ל ו ת אחדות ב ל ב ד בם׳ אבן בחן :א( א ת התוכחה על המבלים זמנם בחיי שעה
ומזניחים לימוד התורה ,בפתיחה המגילה ) ,(4—2ניתן להשוות לאבן בחן) ,עמי ;14—12 ;6—5
 ;(79—75 ;59—58ב( דברי ביקורת על חכמי זמנו שרק חלק מהם פירש ) ,(10יש להשוות
לאבן בחן עמי  57—56ועוד כמה מקומות; ג( על מחלותיו ומצבו הגופני והנפשי ) ,(6אפשר
שהשלמה לכך מצוייר ,באבן בחן ,עמי  .11על יחסו ל ש א ל ת הייחוס ,ר׳ להלן עמי יד והעי  .21נוסף
על כך מבחינים בשתי היצירות במקרים רבים של שימושים דומים וזהים ב מ ו ב א ו ת ומליצות
מהמקרא ומהספרות התלמודית .להלן דוגמאות א ח ד ו ת :

מגלת

בחן
אבן
 6המצפצפים והמהגים המבלים
אכול ושתה
 6לו הואלנו ונשב בחדר משכיות ספון
בארז שטה . . .
 8הזאת היא שיאמרו הנפש ה מ ש כ ל ת
 10עשה בעוד שאתה מוצא ה ט ב ע שאנן
והגוף רענן
 10ראה נא הכלים אשר בם מ ל א כ ת ך . . .
כוחות ה ג ו ף . . .
 12ואם ב ת ו ח ל ת ממשכה יכלו ימותי.
ובשה״י פה״י יעברו חדשי ויתמו שנותי.
איככה נעשית תורתי ואימתי
 17יבנה היכל המדע על תלו
 55מ ל א כ ת תפי ונקבי לא תבינו
 66הזמן יהדפנו מ מ צ ב ו  . . .יהרסנו מ מ ע -
מדו
 24מ ע ט מעט מ ת נ ו נ ה והולך
 33ידבר נחומים אל הכבודה צלעתו.
ימיהם
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ההתנצלות

קול המצפצפים והמהגים יומם ולילה

 15אבל אשמים אנחנו בהיותנו יושבים ב ב י ת
מ ד ו ת ספונים בארץ שטה והדס
 4הלחנם נתן לכם  . . .נפש מ ש כ ל ת . . .
 3אך עתה בעוד גוייתנו רעננה ימלאו אסמינו
שבע
 4ומבצר חומות רעיוניכם מלא כלים מכלים
שונים כלי נשק ללכוד מגדלי הידיעה
 3ובין זה לזה אם ימי הפנאי יצאו בשהי פהי
תורתו אימתי נעשית
 13בית שמואל יושב בהיכל החכמה והמדע
 15ותצלחי להשיג מ א ת ך מ ל א כ ת תופך ונקבך
 20ורצוני הדמתם ממצבו וחפצי ממעמדו הרס-
תם
 4מ ת נ ו נ ה הוראה והולכת הלכה מעמנו
 24ואל ל ב צלע נכון לי תדברו.

]יג[

יוסף שצמילר
אין האגרת יצירה ספרותית המכוונת לקהל הרחב ואף איננה חיבור אוטוביוגראפי ,בחינת
זכרונות לדורות הבאים .כיוון שנועדה לקרובים מובאות הידיעות שיש בהן ענין היסטורי
וביוגראפי ברמז וכבדרך אגב ,ונטייתו של המחבר היא לקצר ולא להאריך ,ויותר משהדברים
משלימים ומבארים את הידיעות שבידינו ,הריהם מספקים נתונים חדשים.
בריחתו של קלונימוס מעירו ,מסעו ושהותו בברצלונה ,הלבטים והניסיונות שקדמו למסעו,
הם פרטים שהמגילה היא מקורם הראשון והיחיד .אף המקום והזמן שבהם השתלם בערבית
לא נודעו קודם לכן ,ואפשר להניח שלשם כך הרחיק נדוד עד לברצלונה .האישים שבצילם
הסתופף ,בני שאלתיאל ,בני חסדאי והאחים וידאל ,היו מלומדים ,מנהיגי הקהילה וסוחרים
אשר שמם מופיע בתעודות הכלליות ובפרשת החרם על לימוד הפילוסופיה .והם תמכו
בעמדתו של הרשב״א וחתמו יחד עמו על האגרות והחרמות השונים .18
מהתואר ״נשיא״ )שאת משמעותו ההיסטורית והמוסדית המתייקת איננו יודעים( !9
וממקורות אחרים ,יוצא שקלונימוס השתייך לאחת המשפחות המיוחסות ביותר בצרפת
הדרומית  ; 20דברי הקפדה על ייחוסו החוזרים בכמה מקומות במגילה ) ,(23 ,12 ,5מעמידים
את הפארודיה שלו על המתפאר בייחום אבות שב״אבן בחן״ באור חדש ומעניין  .21הוא
מוסר כבדרך אגב על קשרי המשפחה שלו עם אישים שונים .בני וידאל ובני שאלתיאל
בברצלונה היו לו שארי בשר וקרובי משפחה ) ,(17 ,16וכן שמואל שקייל ) ,(13מעשירי
נרבונה וממנהיגיה ,ודון משה בונפוש מראשי הקהל בפירפיניאן .מעניינת ביותר הידיעה
על הקירבה שהיתה לו עם אבא מארי בן משה ממונפלייה ) ,(11מעוררה של המחלוקת
הגדולה על הפילוסופיה ומאישיה הבולטים של יהדות פרובאנס; זו עדות נוספת למעמדה
של משפחתו ,קשריה והסתעפויותיה ,ואולי גם עדות לקשרי משפחה בחוג החברתי העליון
והמנהיג בצרפת הדרומית ובקאטאלוניה.
קלונימוס מזכיר שני אחים :שמואל ) ,(7שאליו שלח עמנואל הרומי את אגרתו הכלולה
במחברת הכ״ג שלו בשנים שלאחר כך ,בשם קהל רומי ,בענין בקשתה של משפחת קלונימוס
לזרזו לשוב לעירו .22יהודה )שם( ,שהוא כנראה יהודה בן קלונימוס המופיע בכמה תעודות
כתושב ארל באותן שנים ,אין הוא נוקב בשם אביו ,ששמו ידוע והוא קלונימוס בן
מאיר .23מדבריו ניתן להסיק שלא היה בחיים בעת חיבור האגרת ) .(11הוא פורש בשלום
18
19
pp

20
21
22
23
.mencement

ר׳ בער ,שם ,עמי  ;177עמי  ,513—512הע׳ .106
חכמים רבים בני הזמן והמקום מכוונים בתואר ״נשיא״ ואין לדעת ,כאמור ,את משמעותו .ר
גרום עמי  .405—404על משפחת ה״נשיאים״ בנרבונה ותולדותיה ר׳ s. Schwarzfuchs : Etude
7-16.surl'origine et le développement du Rabbinat au Moyen Age, Paris 1957,
ור  ,גם גרום עמי  .81—80אי אפשר לקבוע אם משפחת קלונימוס בן קלונימוס היתה קשורה
למשפחה זו .ור׳ גם להלן העי .25
גרוס ,עמי  .81—80זנה ,שם ,עמי ק.
אבן בחן ,עמי .39—37
מחברות עמנואל ,עמי .429—425
על קלונימוס בן מאיר ר׳ גרום ,עמי E. Rénan: Les Rabbins Francis du Com- .81—80
)להלן — רנן ,הרבנים( אברהם
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אמו ואשתו) ,(24ומסתבר שהיו לו שני ילדים ,בן ובת ,שנפטרו) .(20מפנייתו לאחיו לעזור
לו בניהול עסקיו בהיעדרו :״קחו לכם את עסקי לחומש נהיה בתבואות ולקחתם חמישית
הריוח וארבע ידות תניחו וחיתה נפשי ...מתשדל אני שתרויחו עמי לפי מנהג מדינתנו
בהעלאת המעות בהלואות״ ) —,(24—23אפשר אולי ללמוד שפרנסתו היתה מצוייה
מהלוואה בריבית.
אין קלונימוס מתאר את חיי הקהילות שעבר בהן ,ואף אין חידוש בעצם העובדה שהיו
קהילות יהודיות במקומות שהזכיר .הידיעות על החכמים מצומצמת ביותר ,ומה גם שהוא
עצמו כתב שהיו לו עליהם טענות ״חזקות״ יותר ו׳יראיות גדולות״ ) (10מאלה שהביא
בדבריו .אף־על־פי־כך גדולה חשיבות האגרת משתי בחינות עיקריות:
א .מצבו הנוכחי של חומר המקורות לתולדות החכמים בצרפת הדרומית בתקופה זו,
והמפורסמים שבהם בכלל זה ,מחייב לצרף קטעי ידיעות ביוגראפיות וביבליוגראפיות כדי
ללמוד על הפרטים היסודיים אודותם .גדולה מזאת :עצם הזכרתם של חכמים אלה בתעודה
אחת ,המעמידה אותם במסגרת כרונולוגית אחת ,קריאת השם של כמה מהם באופן נכון
וקביעת מקום מגוריהם של אחרים בזמן חיבורה ,יש בהם משום תרומה חשובה .ענין רב יש גם
בכרקטריסטיקה הקצרה של כמה מהם :אהרון החדרי ממרסיי—עשיר ובעל נכסים );(9
ר׳ מרדכי ממאלוסין ״אוהב מלאכות״ היה ) ; (10דון אברהם ממונפלייה בקארפאנטראץ —
הירבה לעסוק בענייני הציבור; עם ר׳ נתנאל בבזייה לא ״העמיקו באהבה״ אנשים עמו
) ; (10שמואל שקייל בגרבון— טרוד היה בעסקי נכסיו המרובים ) ,(13ועוד הערות אחרות
שאינן ידועות לגו ממקורות אחרים .24
ב .רובם של האישים ,חכמים ,מחזיקי תורה ,רופאים והאישים שפגש בברצלונה ,נזכרים
גם במקורות אחרים של התקופה ,בייחוד בס׳ ״מנחת קנאות״ .מבחינה זאת חופפים ,איפוא,
שני מקורות אלה זה את זה .והנה ,אף־על־פי שדבריו של קלונימוס על המצב הירוד של
הלימוד בזמנו הם כלליים ביותר ,ודומה גם מוגזמים לצורך ההנמקה ,רשאים אנו להניח
שביקש לצייר לקוראיו ,אשר ידעו את המצב כמותו ,את מרכזי התורה החשובים באיזור
ובזמן .בערים כגון לוניל ,ארגנטיירא ,נים וקארקאסון ,נמצאו בלא ספק חכמים שקלונימום
לא הזכירם .יש להניח שחכמים אלה לא נחשבו בעיניו .נמצאנו למדים ,לפחות על־פי
מערכת הערכים של קלונימוס וחוגו ,מי היו גדולי התורה שבזמן והיכן החזיקו ישיבותיהם.
מכאן שאפשר גם לחזור ולהעריך באופן משמעותי יותר ,את הזכרותיהם במקורות אחרים
ואת חשיבות מכתביהם ותשובותיהם .על דרך זו יכולים אנו להעריך גם את חשיבותם של
הרופאים השונים וה״חכמים הטבעיים״ הנזכרים במגילה.
ב ד ר ש י ) ר  ,עליו העי  105להלן( העריכו מאד ,כמוכח משירו .ר .MGWJ 31,1882, pp. 505-509 ,
בי׳דיוואן שלו הקדיש בדרשי שני שירים לקלונימוס בן מאיר )רנן ,הרבנים ,עמי ,(712-711
וחיבר קינה על פ ט י ר ת ו ) ש ם  ,עמי .(714
 24דבריו על שמואל סולמי ) (13—12מתאימים לנאמר על איש זה במקורות מקבילים .ר׳ להלן
העי .129 ,125
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האישים

כשלושים חכמים ,רופאים וראשי קהל בני זמנו של קלונימום נזכרים באגרת .מהם ידועים
ומפורסמים ומהם שנזכרו בשמם הראשון או בכינויים בלבד וזיהויים קשה.
אף־על־פי שכבר נכתבו מחקרים אחדים על חכמי ישראל בצרפת הדרומית ,ידיעותינו
הן לקויות .כתביהם והתעודות על חייהם פזורות ברובן בארכיונים ,ועדיין אין מחקר על
היחס שבין שמותיהם הלועזיים של היהודים באיזור זה לבין שמותיהם העבריים .להלן
יובאו שמות האישים בסדר א״ב ,תחילה מה שנאמר עליהם באגרת ואחר־כך סיכום הידיעות
עליהם.
 .1אבא מארי .ישב במונפלייה ,והיה קרוב לקלונימוס ,ואין אנו יודעים כיצד היתה
קירבה זאת .25צרות גדולות פקדו את משפחתו— .הוא אבא מארי בן משה בן יוסף המכונה
הירחי)דהיינו מלוניל(  26אשר כינויו הלועזי היה אנאסטרוק ושנאשטרוק מלוניל  .27בשנים
ס״ג—ס״ו) (1306—1303עורר את המחלוקת על לימוד הפילוסופיה ,ועמד יחד עם ד״רשב״א
בראש מחנה המתנגדים אשר הטיל את החרם המפורסם על הפילוסופיה  .28חליפת האגרות
הנוגעת לפרשה זו ,אסף בקובץ ״מנחת קנאות״ ,29וממנו ברור שבאותן שנים ישב
במונפלייה .עם גירושם של יהודי מונפלייה ,בגירוש הכללי של יהודי צרפת ,גלה לארל
ומשם לפרפיניאן.30
בקבצים שונים של תשובות חכמים פרובנסאליים נמצאות כמה תשובות משלו .באחדות
מהן נזכר שהוא מתגורר בעיר ארל ושם העמיד בית דין  . 81קשה להחליט אם חומר זה
25
26
27

6

28
29

על קירבה אפשרית בינו ל״נשיא״ קלונימוס בן טודרוס בנרבון ר׳ מנחת קנאות ,עמי  ;112רנן,
הרבנים ,עמי H. Gross: Notice sur Abba Mari de Lunel. REJ, 1882; p. 198 n.. 2 ;677
גרוס ,עמי .278
המונוגראפיה היסודית על חכם זה הנה עדיין מאמרו של גרום הנז׳ בהעי  .25ר׳ גם רנן,
הרבנים ,עמי  695—647ובמיוחד הפרטים הביוגראפיים בעמי  ;652—648גרוס ,גליה ,עמי
וכן עמי  .346 ,331 ,86 ,83הצעת ג׳ סייג )הנז׳ בהעי  ,10עמי  (114—113לזהות
חכם זה עם ) Astrae Moise de Luneiioר׳ שם ,עמי  ,243-242תעודה מם׳ )XLV1 bis
אינה מתקבלת.
ר׳ בער ,שם ,עמי  .175—170וכןJ. Sarachek: Faith and Reason, Williamsport 1935, :
195-264
..p
המהדורה המודפסת מ ב ו ס ס ת על כ״י פירנצי ב ל ב ד )ר׳ בנוסח השער( .תוספות ושינויים עפ״י
כתבי־יד הביא א׳ נויבאויר ,ב  israelitische Letterbodeשל ) M. Rostלהלן — לטרבודה(

p. 53-58; 72-81; 4(1878-9) p,(1879-80)5.122-132; 160-173

654

ר׳ גם רנן ,הרבנים ,עמי

)שם ,עמי  ,652—653על כתבי־היד השונים; עמי  ,692—4תוספות עפ״י כתבי־יד

אחרים( וכן Joseph Perles, R. Salomo b. Abraham b. Adereth, Breslau 1863, p. 16-48
כפי ש מ ס ת ב ר מדבריו ב ס פ ר שלפנינו )עמי  (176—7התכוון א ב א מארי ל ח ב ר ס פ ר נוסף ובו
״שאר הכתבים והקונדרסין אשר הגיעו אלינו מגדולי ארץ פרפיאן ועד מרסיליא״ .ס פ ר כזה
אינו בידינו וספק אם חיברו.

 30ר׳ הערה .11
31

ר׳ א׳ נויבאויר ,REJ ,כ ר ד יב ,1856 ,עמי  .91—80נויבאויר תיאר שני קבצים של שו״ת ,כ״י
אוכספורד  2550וכ״י המוזיאון הבריטי  .Add. 22,089לעניינינו ר׳ ע מ  ,86 ,מ ם  80 ,״ ת ש ו ב ת
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מתייחס לתקופה הקצרה שישב בארל לפני שגלה ״גלות שניה״ לפרפיגיאן כנ״ל ,או לתקופה
מאוחרת לגירוש .שנת לידתו לא ידועה .הוא נפטר אחרי שנת  ,1310שהרי כתב קינות על
פטירת המאירי והרשב״א .32
 .2רבי אברהם בעיר איקס .כששה חדשים לפני כתיבתה של האגרת היה בדעתו
של קלונימוס לבוא ללמוד לפניו ״בעיר המים״ ,אלא שנודע לו כי עבר למרסיי — .אברהם
בן יוסף בן אברהם ברוך בן נריה ,מחשובי הרבנים בצרפת הדרומיתיומהמכובדים ביותר:
״חכם גדול ותיק מרנא ורבנא ר׳ אברהם דאייגש״  ; 33״מן המיוחדים שבדור בתורה וביראת
שמים״  ; 34״הרב מורה צדק המיוחד שבעם״ 355וכיוצא באלו כינויים .במחלוקת על הפילו-
סופיה היה במחנה אבא מארי .נשתמר מכתב שלו ,שבו התקיף בחריפות את הראציונא־
ליסטים  .36שתי תשובות משלו מצוייות בכתב־יד אוכספורד  .37 2250ניתן להניח כי היה
מעורב במחלוקת שהתעוררה בשנת ס״ה ) (1305בין ר׳ יצחק ממנוסק לתלמידו ר׳ ברוך ,38
בנו יוסף היה אף הוא גדול בתורה .39
 .3אברהם ממרשיליאה .״האדם הגדול ביודעים ,הרופא הגדול הנפלא ,ה׳ המהיר ר׳
אברהם ממרשילייא ,הוא ידעני תחילה״ .לא מצאתי זכרו במקום אחר.
 .4ר׳ אברהם ממונפליה .אחד משני הרבנים המפורסמים בוינישן .בזמן חיבור האגרת
היה בקארפאנטראץ .קלונימוס מפליג בפירסומו ובגודל למדנותו .פעמים אחדות פגשהו
כשר׳ אברהם ביקר באיזור מגוריו ,ולא למד אצלו משום שיצא עליו קול ,שרוב זמנו הקדיש
לעסקי ציבור — .״ר׳ אברהם בר יצחק דקרפנטרץ המכונה דון אברהם ממונפלייה״ ,שישב
באותה העת בקארפאנטראץ  .4°ר׳ יצחק ב״ר יעקב די לאטיש מזכירו וכותב עליו :״והרב

32
33
34
35
36
37
38

39

40

החכם הכולל שנאשטרוג דלוניל הדר ארלדי״; עמ׳  ,87מס׳  ,99שאלה ל״ר׳ אשטרוק דלוניל
הדר ארלדי״; עמי  ,88—89מס׳  ,111ידיעה על בית דין בארל אשר בראשו ישב שן אשטרוג
דלוניל ,עמי  ,89מם׳  114״רבני ארלדי הרב ר׳ אבא מארי והחכם שלמיה הנשיא״ )ר׳ מס׳ 24
להלן( .בכ״י אלה יש גם לזשובות אחרות משל אבא מארי שעליהן הוא חתום ״אבא מארי בן
משה בן יוסף״ .ר׳ שם עמ׳  ,86מס׳  ;81עמ׳  ,87מס׳  ,110עמ׳  ,91מם׳  .56מקובץ מקביל של
תשובות חכמים פרובנסליים פירסם ישראלי לוי ) ,REJכרך  ,1899 ,38עמ׳  ,(122—120״תשובת
החכם שן אשטרוק דלוניל״ )ר׳ שם ,עמי  ,114—103על הבעייה הנידונה בתשובה(.
נויבאויר ,לטרבודה ,כרך ה ,1898—1897 ,עמ׳  ,76—73ועמי .79—76
מנחת קנאות ,עמ׳ .115
שם ,עמי .97
ר׳ שאלות ותשובות מ ה ר ב  . . .רבי יצחק בן עמנואל זלה״ה מלאטאש ,הו״ל מרדכי צבי
פרידלענדער ,ווינה תר״כ ) ,(i860עמי ) 45להלן ,שו״ת ר׳ יצחק לאטאש(.
מנחת קנאות ,מכתב מד ,עמ׳ .99—97
ר׳ נויבאויר ,במאמרו הנז׳ בהע׳  ,31עמ׳  87מם׳  ,104ושם מם׳ .105
שו״ת ר׳ יצחק לאטאש ,עמי  .45—43אין בידינו מכתב שלו בענין זה ,אך כתב כזה נזכר שם:
״מפי כתב נכבד ארץ בראשם האדם הגדול מורנו ר׳ אברהם וכו׳״ )עמ׳  (43ובעמ׳  :45״הראני
כתב חתום מיד הרב מורה צדק המיוחד שבעם מורנו ורבנו ר׳ אברהם י״ן היושב אייקש״.
המובאה למעלה והע׳  ,34נאמרה גם עליו .על עמדתו בענין החרם ,ר׳ מנחת קנאות ,מכתב מה,
עמי  ,100-99וכן תיקוניו של נויבאויר ,לטרבודה ,כרך ד ,1879 ,עמי  .31ר׳ גם תשובת הרשב״א
לשניהם ,מנחת קנאות ,מכתב מו ,עמ׳ .101—100
מנחת קנאות ,עמי  .170ר׳ גם רנן ,הרבנים ,עמי  .688הוא מציין שכתבי־יד אחרים אין בהם
התוספת ״המכונה דון אברהם ממונפלייה״.
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ר ,אברהם מן ההר חבר חבור טוב ונאה דרך הפירוש ופסק ברוב התלמוד״  ,41ובהמשך:
״והרב ר׳ אברהם מההר חבר חבור שלם דרד פירוש ופסק ברוב תלתא סדרי אין למעלה
הימנו״ .42מחבורים אלה יצאו לאחרונה פירושו למסכתות יבמות ,נדרים ונזיר .43לדעת
המהדיר התוספות לקידושין הנקראות ״תוספות ר״י הזקן״ הן משל ר׳ אברהם מן ההר.
במנחת קנאות נשתמרה תשובה משלו בדבר תוקף חרם האדרבא .44תשובה אחרת היא
בענין המחלוקת שנפלה ,קרוב לשנת ס״ה ) ,(1305בין הרב יצחק הכהן ממנוסק לתלמידו
ר׳ ברוך  .45נתפרסמה גם חליפת תשובות בינו לבין רבינו המאירי מפרפיניאן  .46תשובות
אחרות משלו נשארו בכתב־יד .47
 .5ר ,אהרן החדרי .מגדולי הלמדנים שבדור .ישב במרשיליאה .לאחר שחקר בעניינו,
התברר לקלונימוס כי אהרן החדרי הנו איש עשיר ,שקוע בעסקיו ,כי ״אין לו בן ייגע
למענו״ — .המקורות על אהרון בן אברהם בן יצחק החדרי ממרסיי ,הם שתי תשובות
ששלח הרשב״א אליו 48ותשובה משלו בכ״י המוזיאון הבריטי .49ההשערה שיש לקרוא
״ההררי״)ממונפלייה( איננה מתאשרת מכתב־היד שלפנינו.
 .6אסטרוק וידאל .מפרנסי קהילת ברצלונה ומקרובי קלונימוס .ראה להלן ,סי׳ .10
 .7דון אסטרוק קרישקש .היה צעיר לימים ,מבחירי תלמידי החכמים בברצלונה .קלונימום
התידד עמו מאד ,ודומה שנפלו ביניהם דברי ריבות— .חכם זה היה מתלמיד הרשב״א.51
הריב״ש מביא בתשובותיו)סי׳ שצו( קטע מפירושו למסכת בבא מציעא ,שאינו בידינו כיום,
וכותב :״ובחידשי מציעא לחכם הדגול דון אשתרוק קרשקש ז״ל אשר יצק מים על ידי הרב
שלמה בן אברהם והרא״ה ז״ל כתוב ענין זה וזה לשונו וכו״.,
 .8בוניט אבדם .מחבר מגילה ״על מחלוקת החכמה אשר קראה כתב ההתנצלות״,
41
42
43
44
45
46
 47נויבאויר,

48
49
50

51

שערי ציון ,מהדורת בובר ,יאריסלוא תרמ״ה ,עמי  42והע׳ תקז שם.
שם ,עמי .46
יצאו לאור מעצם כתב־ידו על־ידי משה יהודה הכהן בלוי ,ניוייורק תשכ״ב .קטעים מפירושו
למסכתות אחרות הובאו בסוף החלק לנדרים ונזיר ,עמי רמו—רמז.
מנחת קנאות ,מכתב צב ,עמי .171—170
שו״ת ר׳ יצחק לאטאש ,עמי  .42—41בענין זיהויו עם דון אברהם ממונפלייה ר׳ דברי גרום,
גליה ,עמי ) 607ולפני כן ב־ MGWJ, 28,1879,s)..426
ישראל לוי ,הנז׳ בהע׳  ,31עמי .120—114,110—100
 , R E J ,עמי  ,87סי׳  ,99—96שאלות שהופנו לר׳ אברהם בן יצחק ,וכן שם ,מם׳ .95
12
בעמי  90סי׳  120נזכרת תשובה משלו .נויבאויר פירסם גם תחילתה של תשובה ,שבה נזכר
״בית דין שבקרפנטרש״ שבין חביריו נמנה ״ר׳ אברהם בהר׳ יצחק ז״ל״ ,כוונתו כנראה לאברהם
ממונפלייה .ר׳ לטרבודה ,כרך ג ,1878 ,עמי .8
שו״ת הרשב״א ,חלק ג׳ ,סי׳ לב—לג.
גרום ,עמ׳  ;377נויבאויר .REJ ,שם ,עמי  ,91מם׳ .53
 ;L. Zunz, Zur Geschichte und Literatur, Berlin 1845 s. 469פרלס ,הרשב״א ,עמ׳  ;9רנן,
הרבנים ,עמ׳  ;523גרוס ,גליה ,עמ׳  .607 ,377 ,324גרום הניח על־פי זה )שם ,עמי  (607שהוא
בנו של דון אברהם דמונפשלייר.
ר׳ חיים מיכל ,אור החיים ,מהדורה צילום ,ירושלים תשכ״ה ,עמ׳  .267וראה הערות שוח״ה
ותוספות נפתלי בן מנחם שם ,עמ׳  8והע׳  .43חכם זה הוחלף להם באשטרוק וידאל.
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ההתנצלות הקטן

ומכונה :״המופלא הכולל אחינו דון בוגיט אבדם יצ״ו״ Bonet Abram — .הוא שמו
הלועזי של ידעיה הפניני בדרשי  .52חכם זה נזכר במקום אחר באגרת זו ואין המחבר רומז
לזיקה שבין שני שמותיו .התואר ״אחינו״ מופיע רק בהקשר של בוניט ואברם .ר׳ להלן,
סי׳ .15
 .9דון בונפוש בן שאלתיאל .אחד משני האחים ״בני שאלתיאל״ מברצלונה ,שאצלם
התארח קלונימוס בהגיעו לעיר .את דון בונפוש בן שאלתיאל הוא מכנהו ״פחת יהודה״
ורומז בכד כנראה למעמדו הציבורי הרם .הוא מעיר על קירבתו אליו ״ויחסו ויחסנו במעט
חפוש הולד אל מקום אחד״ —.מ״עשרה שליטים״ )השישי( שלהם הקדיש קלונימום את
ספרו אבן בחן ,ואף שם הזכיר את חשיבותו כמנהיג ציבור .53שמו העברי יעקב ב״ר
שאלתיאל בר יצחק .הוא מופיע עם אחיו ששת בר יצחק בר שאלתיאל )שמו הלועזי אנברפת
שאלתיאל , P e r f e tSaltell)54,ששמו לא נזכר במגילה ,בתעודות רבות בענין החרם על
הפילוסופיה  .55מתוך תעודות אראגוניות ידוע ,ששניהם עסקו בסחר ימי  56והיו ממנהיגי
הקהילה בברצלונה >2זנת פטירתו של דון בונפוש בן שאלתיאל היא .58 1326
 .10בונפוש וידאל .קלונימוס פגש בו ובאחיו דון אשטרוק )ר׳ סי׳  (6בחוגם של בגי
שאלתיאל .הוא מציין את למדנותם ומדגיש במיוחד את פעילותם כ״פרנסי הצבור״,
״להרבות גדרים בפרצות הקהיליות״ — .בשנת  1258היה מעורב בענייני הכספים של
 52בכותרת לכתב ההתנצלות שבשו״ת הרשב״א ,ח״א ,ם׳ קיב ,אנו קוראים :״כתב ההתנצלות אשר
שלח החכם אנבוניט אברם לרשבא ז״ל״ ובסופה :״כרצון הצעיר המתפלל בשלום תורת אדוני־
נ ו  . . .ידעיה בר אברהם בדרשי״ .בכתבי־יד אחרים באוכספורד )ר׳ רנן ,הסופרים ,עמי :(377
״הכתב הזה שלח החכם דון בוניט פרופיט )או :פרופיית( אל הרב הגדול ר׳ שלמה בא אברהם
בן אדרת ז״ל״ .גרום נתן דעתו לתופעה זו ,וסבר שאביו של ידעיה הפניני ,המשורר אברהם
בדרשי ,נקרא לפעמים דון בוניט פרופט )גליה ,עמי  .(101בכתבי־יד של בחינת עולם )רנן,
הסופרים ,עמ׳  (384נקרא המחבר ״החכם הגדול הבדרשי אנבוניט אברם״ ,וכן :״החכם הגדול
המשורר אנבוניט אברם״; ״החכם ר׳ ידעיה הפניני בר אברהם בדרשי אן בונאט אברהם״.
במהדורת הדפוס הראשונה )מנטובה  ,(1480—1476מכונה מחבר הספר :״החכם ...אנבוניט
אברהם״ )רנן ,שם ,עמי  385ור׳ עמי  .(360ראוי לציין שברגיסטרים של פרפיניאן מהשנים
 1294 ,1283 ,1277מופיע השם  ;Bonet Abramר׳ R.W. Emery: The Jews of Perpignan in
)להלן — אמרי(  .the Thirteenth century, New-York, 1959אמרי ,שם ,משער,
4.p.28 n
בעקבות גרום )עמי  ,(459כי המדובר בידעיה הפניני ,ומניח כי שמו הלועזי של אביו היה
 .Abram Mosse de Montepessuianoדומה שהשערה זו אינה מבוססת.
 53אבן בחן ,עמי .162 ,121
 54נויבאויר בלטרבודה ,כרך ד ,עמי  .160לפי תיקונים אלה צ״ל בעמ  :161 ,״הכתב השלישי
מאנבונפיש ואנברפת שאלתיאל י״ץ״ .עיין גם בער ,עמי  513הע׳ .106
 55מנחת קנאות ,עמי  .162חתימות שניהם מופיעות יחד עם חתימות של נכבדים אחרים בברצלונה
מתומכי הרשב״א .ר  ,שו״ת הרשב״א ,חלק א ,סי  ,תטו ,תטז ,תיז .יעקב בר שאלתיאל בר יצחק
מופיע כאחד החותמים במכתבים שבמנחת קנאות ,עמי  ,77 ,74 ,61ואילו ששת בר שאלתיאל,
בעמי .157
F. Baer, Die Juden in Christlichen Spanien, Bd. I, Berlin, 1924, S 176-177 Nr. 152 56
).(1303
 57ר׳ שם ,עמי 208 ,ס׳ .169
 58בער ,תולדות היהודים בספרד הנוצרים ,עמי  ,513העי  106ושם מ״מ לרנייה.
]יט[

יוסף שצמילר
ממלכת אראגון 59ובתעודות מאראגון ,מופיע בהקשר לעסקי הלוואות ומיסים .60במשך
שנים רבות היה מן ה״נאמנים״ של קהילת ברצלונה .לדעת י׳ בער היו בני וידאל בניו
של וידאל שלמון ,שהיה הגיזבר של יעקב הראשון .61בונפוש וידאל רהרשב״א פנו
במכתבים אל קרשקש וידאל ,אחיו שישב בפרפיניאן  ,62וביקשו ממנו לצאת נגד הראציו־
נאליסטים הקיצוניים ולברר את ההאשמות שהעלו נגדם  .63קרשקש וידאל השיב לפנייתם
בכתב הגנה על הראציונאליסטים ועל שמואל סולמי )ר׳ מם׳  .64 (26על מכתב זה השיב
דון בוגפוש וידאל במכתב שני  .65מכתב הסכמתו של בונפוש וידאל לחרם ,נדפס אף הוא .66
 .11דוד הגבאי .מהרופאים המפורסמים שעמהם נועץ קלונימום .מן הלשון ״ב׳ בעפרים
תאומי השכל תומכי דגל החכמה על פני מחנה ישראל המפורסמים בשלמות״ ,האמור עליו
ועל ידעיה הפניני ,ניתן אולי ללמוד על ידידות או קירבה שהיתה ביניהם .אפשר שהיה
ממשפחת דצגבאי ) (desgabbaiשישבה כנראה בבזייה  ,67וידעיה הפניני היה קרוב לה.
אביו ר׳ אברהם בדרשי כתב קינה על ״דון אסטרוק דצגבאי״ ,ששמו העברי היה אבא מארי
בן אברהם ,וידעיה שהעתיק כנראה ה״דיואן״ של אביו ,העיר שאסטרוק דצגבאי היה
״זקינינו״ ,68

] .12דוד[ ״הכוכבי״ .באביניון .הראשון מחכמי דרום צרפת אשר קלונימוס מזכירם
באגרתו ומספר על גדלותו בחכמה ופירסומו .כשנה לפני כתיבת האגרת שלח אליו
קלונימוס מכתבים והיה רצונו לנסוע אליו ,אלא שלא נסתייע הדבר .כנראה חכם זה הוא דוד
בר שמואל דאשטילה ,המכונה דוד בן שמואל הכוכבי  ,69שישב באביניון ואשר ר׳ יצחק

59
60
61
62
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63
64
65
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69

בער ,שם ,עמי  ,512הע׳ .90
בער ,שם.
בער ,שם.
קרשקש וידאל ישב בשנת  1291בברצלונה ורק מאוחר יותר עבר לפרפיניאן .בשנים '1306—1303
בעת המחלוקת ,אמר שאינו יכול להוכיח את אנשי פרפיניאן ,שכן יאמרו האנשים :״האחד בא
לגור ועשה עצמו ב״ד יפה״) .עמ׳  (48ר׳ j. Régné: Etude sur la Condition des Juifs de
)להלן — רנייה( — Narbonne du Ve au XIV siècle, Narbonne, 1912
1
מיסמך משנת  ,1228-1297המלמד שבתו של שמואל שקייל )מס׳  27להלן( נישאה לאסטרוג
בנו של קרשקש וידאל מברצלונה .ייתכן שהוא קרשקש וידאל שבאגרתנו ,ואולי יש ללמוד
מכאן על קשרי המשפחה של קלונימוס עם אישים אלה.
ר׳ מנחת קנאות ,מכתבים י ,יא ,עמ׳ .46—44
ר  ,שם ,מכתב יב ,עמי .48—46
ר  ,שם ,מכתב יג ,עמי  .49תשובת הרשב״א ,שם ,מכתב יד ,עמ׳ .52-49
שם ,מכתב פט ,עמי .165—164
צונץ ,צור געשיכטע ,עמי  ;461גרוס 4עמי  .104על השם גבאי ,ר׳  ,REJכרך ד ,1882 ,עמי .73
רנן ,הרבנים ,עמי  ;713גרום ,עמי .104—103
בשו״ת ר׳ יצחק לאטאש הוא מכונה )עמי  (41״דוד בר שמואל  . . .דאישטאלאה״ .בכ״י גינצ־
בורג של ספר המגדל הוא נקרא ״דוד דאשטילה״ ,ואילו בכ״י אחר )ר׳ H.B. v i l i 1865,p).63
״דוד בן שמואל הכוכבי״ .ר׳ גרוס ,עמי  .51גרוס מניח שהשם ״הכוכבי״ ״דאשטלה״ אינו בא
מהעיר  Estellaשבנווארה ,ליד פנפלונה ,אלא מהעיר  Estelleאשר בדופינה )שם ,עמי .(55
ר׳ עליו נויבאויר .David Kakhabi, REJ, 9,1884, pp. 214-230
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מגלת ההתנצלות הקטן
די לאטאש סבר שהוא מגדולי החכמים בדורו  .7°נמצאים בכתבי־יד שני חיבורים גדולים
שלו 71א( ״מגדל דוד״ )הנקרא גם ״ספר המגדיל״( ,העוסק בפילוסופיה בשיטת הרמב״ם;
ב( ״קרית ספר״)נקרא גם ״ספר הבתים״( ,בביאור המצוות .רק חלק קטן מן הנוסח המקורי
נשתמר .חכם זה חתום גם עם חכמי אביניון על תשובות בענין המחלוקת שנתגלעה בשנת
ס״ה ) (1305בין ר׳ יצחק ממנוסק לבין ר׳ ברוד בן נריה * .7ב״ספר הבתים״ מזכיר ר ,דוד
הכוכבי את הרשב״א כמי שנפטר  .73החוקרים מניחים שעיקר פעילותו הספרותית חל בין
השנם 741340—1320שיטתו ההגותית טרם נחקרה.
 .13דון וידאל שלמון .ראשון לחכמים שקלונימום מזכירם כיושבים בעיר פרפיניאן .הוא
מספר על מעלתו ופירסומו הרב ,אבל לא הכירו ,ואגרות ששלח אליו לא הגיעוהו .שמו
הלועזי של ר׳ מנחם בן שלמה המאירי ,פרשן התלמוד הנודע ,שישב בפירפיניאן ,היה וידאל
שלמה  .75נולד בשנת ה׳ ט׳) 76 (1240ושנת פטירתו היא כנראה ס״ו).77 (1306
 .14בני חסדאי .אחת הסיבות שקלונימוס בחר בברצלונה כעיר לימודיו היתה רצונו
להימצא בקירבת האחים בני חסדאי ,שהוא מכנה אותם ״שרי ישראל״ ״נשיאי הלוויה״
ומספר על השכלתם הרבה במדע וברפואה וידענותם בלשון הערבית )״מושלים בכל פרטי
לשון ההגרי״( .היתד! להם ספרייה גדולה ובה למד קלונימוס .בין נכבדי הקהל בברצלונה
החתומים על האגרות והחרמות  ,78שכונו בתואר ״נאמנים״  ,79נזכרים שלושה בני חסדאי והם:
70
71
72
73
74
75

76

77
ישראל לוי

78

79

שערי ציון ,עמי  ;47רנן ,הסופרים ,עמי  ;474—471גרום ,עמ .54 ,
נויבאויר במאמרו הנ״ל ,עמי .218—217
ר  ,שו״ת ד  ,יצחק לאטאש ,עמי  .44—42 ,41—34ור׳ גרום  ,MGWJכרך  ,1879 ,28עמי .246—245
גרוס ,גליה ,עמי .54
רנן ,הסופרים ,עמי .657 ,471
נויבאויר ,לטרבודה ,כרך ה ,עמי  :76״דון וידאל שלמה נ״ע שמו שנכתב בקדושה ר׳
מנחם בר שלמה״ .וראה גם הפתיחה ל״חשן משפט״ ,האגרת ששלח שמעון בר יוסף
להמאירי בעת הוויכוח על הפילוסופיה )״תפארת שיבה״ ,ספר היובל לצונץ ,ברלין תרמ״ד,
עמי  :(142״זה ה ס פ ר  . . .שלחתיו אל החכם דון וידאל שלמה יצ״ו לעיר פירפיניאן״ .ר׳ גם
סייגי ,עמי  ;113גרום ,גליה ,עמי  ;464—461אמרי מוסיף על ידיעותינו על פעילותו הכלכלית
כמלווה בריבית ועל תפקידו בקהילת פרפיניאן .ר׳ בספרו עמי .183 ,168 ,156 ,143 ,138 ,30 ,28
.183 ,168 ,156 ,143
בסוף ההקדמה ל״בית הבחירה״ ,אבות ,כתב :״עוד אשר הגיע הזמן עלינו אנחנו היום שהשלמנו
מן השנים ה׳ אלפים ו ס י  . . .והיא שנת נ״א ללידתינו ,אשר היה בסוף השנה התשיעית לפרט
האלף החמישי״ .מהדורת ירושלים תשכ״ד ,עמי .57
ר׳ למעלה והעי  32בענין הקינה של אבא מארי על פטירתו .זמנה לא ברור .מהחומר שפירסם
 , R E J ,עמי  ,120—114המתיחם למאורע שקרה בשנת ע״א ) (1311ושהמאירי כתב
38
בעניינו צריכים אנו לומר שאי אפשר שנפטר בשנת  .1306לוי )שם עמי  (11—110סבר שטעות
סופר נפלה בכתיבת השנה ע״א ,אבל לא ביסס את השערתו.
על־פי המכתבים במנחת קנאות ושו״ת הרשב״א סי׳ תטו—תטז .יש לפקפק אם השמות הועתקו
במדוייק ,ואם הרשימות כוללות הן את כל החתומים .השוואת מכתב פא במנחת קנאות )עמי
 (152—154למקביל בשו״ת רשב״א )סי׳ תיז( ,מלמדת שבמנחת קנאות שבדפוס חסרות לא
פחות מעשרים ושתים חתימות .בשו״ת הרשב״א השמות הם יותר מלאים ומדוייקים.
מנחת קנאות ,עמי  .156על תואר זה ר׳ בער ,תולדות היהודים בספרד הנוצרית ,עמי 138—129
וכן עמי Abraham A. Neuman, The Jews in Spain, Vol. I, Philadelphia, 1942, ;172
.34-47
.pp

]כא[

יוסף שצמילר
א .יעקב בר חסדאי .מנחת קנאות ,עמי ) 154—152 ,77—73 ,61—59שו״ת רשב״א ,ח״ג,
סי׳ תיז( ;157—156 ,ב .יצחק בר חסדאי .מנחת קנאות ,עמי  ;157—156ג .יהודה הלוי בר
חסדאי הלוי תמך בן חסדאי .נזכר רק בשו״ת הרשב״א ,סי׳ תיז .ר׳ גם מנחת קנאות ,עמי
 ,157—156 ,154—152ושו״ת הרשב״א ,סי׳ תטו—תטז .כיוון שקלונימוס מכנה את האחים
בתואר ״נשיאי הלוויה ,,,מסתבר שהכוונה אליו.
 .15ידעיה הפניני .מן הרופאים שהמחבר ביקש לשאול בעצתם )ור ,סי׳  .(8מפורסם
בתולדות הספרות והמחשבה היהודית של ימי הביניים  .8°אף־על־פי ששרדו חיבורים רבים
משלו בדפוס ובעיקר בכתבי־יד ,מעטים הפרטים על תולדותיו .חי בין השנים .8! !340—1270
למד בהיותו בן חמש עשרה בישיבתו של ר ,משולם )כנראה בן משה( מבדרש  .82נולד,
כנראה ,בבזייה אולם גר גם בפרפיניאן ובמונפלייה ,ייתכן בתקופת כתיבתה של אגרת
קלונימום  .*82על היותו רופא ,ניתן ללמוד מכך שחיבר פירושים לחלקים של ס׳ הקאנון
לאבן סינא ,שמצויים בכ״י שוני ם .83
 .16יהודה הנשיא .אחד משני החכמים בפרפיניאן המוזכרים באגרת ,בלשון זו  :״מורנו
ורבנו הר״ר יהודה הנשיא״ .קלונימוס ישב בישיבתו חודש ימים ,וקיבלו בסבר פנים ,במיוחד
בשל קירבת המשפחה .קלונימוס מוסיף שבא ״זה מקרוב״ לפרפיניאן.
,
 .17יהודה אחיו של קלונימוס .חכם בשם זה היה בארל וחתם עם חכמי העיר בז
לאדר שני שגת ס״ה ) (1305על תשובה בענין המחלוקת שבין יצחק ממנוסק לבין תלמידו
ברוך  .84לפי שמו ,זמנו ומקום מגוריו ,ניתן לשער שהוא אחיו של קלונימוס בן קלונימוס.
כנראה שהיה גדול ממנו בשנים ,שכן חתם על תשובה בשנת  .1305ייתכן גם שהוא מחבר
התוכחת לרב יהודה ב״ר קלונימוס זצ״ל  .85שם זה נמצא גם בתשובה מפרובאנס ,בשאלת
קידושי קטן :״וגם כן החכם ר ,יהודה בר ,קלונימום הנהיג לבתו בקדושי קטן ולא הפרישן
זה מזה״ .86
 .18יצחק ]בר יהודה[ הכהן צרפתי .ראש ישיבה במאנוסק .קלונימום מעיד על עצמו
שהיה מתלמידי תלמידיו בארל .שגה וחצי לפני כתיבת האגרת ביקר בארל והזמין את
קלונימוס ללמוד בישיבתו במנוסק .העיר ויושביה לא מצאו חן בעיניו ומשום כך לא התיישב
 80ר׳ גרום ,גליה ,עמי  ;103—101רנן ,הסופרים ,עמי .402—359
 81דיון באפשרויות השונות ,ר׳ רנן ,הסופרים ,עמי .363—360
 82נויבאויר ,REJ ,כרך כ ,1890 ,עמי  ,248—244ובמיוחד עמי .247
 *82גרום ,עמי  .459 ,333 ,101ההנחה שישב במונפלייה מבוססת על הזכרת חכמי העיר באגרת
ההתנצלות )גרוס ,עמ;  .(333הסמיכות הכרונולוגית בין אגרתו של ידעיה לזו שלנו יכולה
אולי לאשר מסקנה זו.
Ernest Wickersheimer, Dictionnaire Biographique des Médecins en France au 83
 .ור  ,רנן ,הסופרים  ,392—395שטיינשניידר ,התרגומים
3
1
0.Moyen-Age,Paris 1936, p
עמי .686
 84שו״ת ר׳ יצחק די לאטאש ,עמ  .45—44 ,ר׳ גם גרום ,עמי  ,83והוא לא זיהה שם זה.
 85פירסמה נויבאויר ,לטרבודה ,כרך ז ,עמי .32—30
 86שם ,כרך ג ,עמי  ;5בעמי  57מוזכר שמו.
]כב[

מגלת ההתנצלות הקטן
בה — .בשנים הראשונות של המאה הי״ד התגלעה מחלוקת בין יצחק הכהן לבין תלמידו
ר׳ ברוך .הרב פנה בעגין זה אל חכמים שונים בפרובאנס ז .8לשונות הכבוד ״כי הוא מפורסם
בגלילנו בתכלית חכמת התורה ובחסידות״; ״קדוש מכובד מורנו רב יצחק הכהן מן
מנואשקה״; ״הרב כהן צדק מלא ימינו הר׳ יצחק נתפרסם האמונת עתו בגללותנו״ ,מורים
שהיה מפורסם וידוע אצל בני זמנו ומקומו בלמדנותו ומידותיו .בשו״ת ר׳ יצחק לאטאש
כלולה תשובה מאת ״הצעיר יצחק העלוב בר יהודה״ ,בענין מורדת בבעלה  88אשר נכתבה
לבקשתו של יצחק בן מרדכי המכונה גם מאישטרי פטיט מניון ) .(Nionsגרוס סובר שהוא
יצחק הכהן ממנוסק .89
 .19ר׳ לוי .״הכהן הגדול לאל עליון הר״ר לוי אב״י״ .בעת מסעו של קלונימום ישב
בטרסקון .90קלונימוס התעתד ללכת אצלו ״בראשית החורף״ ,אלא שאחיו שיבשו את
תכניתו .גם מצבו של חכם זה לא עודד את קלונימום ללכת אצלו.
 .20ר׳ מרדכי .מחכמי ״ויניישין״ וה״שוכן היום מגדול מלאבצינא״ ).(Malaucéne
קלונימוס לא ראהו ולא היה לו עמו מתן ומשא— .בתקופה זו היה ר׳ מרדכי ב״ר יצחק הגר
בקארפאנטראץ ,מרבני ״ארץ ויניציא״ה״ )צ״ל ויניסין( .אבא מארי פנה לרבני עיר זו
בעגין חרם האדרבא שהוטל בעקבות חרם הרשב״א והוא מכנהו ״החכם המובהק ר׳ מרדכי
בר יצחק הדר בקרפנטרץ״ .הוא השיבו במכתב  91ואף שיגר אליו שליח מיוחד כדי שדעותיו
תובאנה לפני הרשב״א  .92גרום מזהה אותו עם מרדכי בר יצחק קמחי שתשובות משלו
נשתמרו בכ״י אוכספורד  2550ושהחליף מכתבים עם אבא מארי .93אפשר שהוא הנזכר
באגרתנו .94
94
 .21דון משה בוגפוש .קלונימוס פגשו בפרפיניאן ,ואומר עליו ״עצם מעצמנו״ * .נרמז
ענין עגום שעבר בין משפחת המחבר לבינו ,ולכך נמנע קלונימוס מלהתגורר אצלו.
 ,Mosse Bonafosששמו העברי היה משה ב״ר שלמה ,נזכר בריגיסטרים הנוטריונים של

 87שרית יצחק לאטאש ,עמי H. Gross : Zur Geschichte der Juden in Aries, MGWJ ;45—34
כנראה שליצחק הכהן זה
.
2
5
4
5;244-5.B
נשלחה תשובת הרשב״א ח״א ,סי׳ תס ,אשר בכותרתה כתוב ״מנואשקה״ ולפי תוכנה מתייחסת
היא ,קרוב לוודאי ,למחלוקת זו.
 88שו״ת ר  ,יצחק לאטאש ,עמי .53—51
89

גרום שם ,ע מ  .423 ,והשווה קטעים שפירסם נויבאויר REJ, 15,1886, p.. 89

90

שמו אינו מופיע ברשימת השמות במאמרו של Salomon Kahn, Les Juifs de Tarascon
261-268
,95-112
..au
Moyen Age, REJ, 39, 1899,
pp
מנחת קנאות ,עמי .170—167
שם עמי .178—177
,
ר  ,גרום ,גליה ,עמי  ;608בעמי  386—385על שלשלת היחם של משפחת קמחי;  ,REJיב ,עמ
.90—87

91
92
93

 94סמוך לזמן זה חי גם ר׳ מרדכי מקארפאנטראץ ,מ ח ב ר ״מחזיק אמונה״ .ר׳ שערי ציון ,ע מ ;45 ,
גרוס ,עמי  ;607 ,5רנן ,עמי  .570—569אבל אין ל ד ע ת אם חי גם ב ר א ש י ת המאה הי״ד בם׳
מ נ ח ת קנאות אין שמו נזכר.
 *94על הקריאה ,ר׳ עמי מא והעי .139

] כג [
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פרפיניאן ובכמה תעודות לאטיניות על יהודי נרבון :ב־ 28במארס  1284נחתם הסכם בענין
נישואיו  95עם  ,Mayronaבת ושל אחד מעשירי היהודים בפרפיניאן Jacob de Monte
) Pessulanoממונפלייה(  .96סכום הנידוניה שקיבל היה  6480סולידי ) ,(solidiכסף
רב ביותר באותם הימים .הוא היה אז למעלה מבן ט״ז ושמו העברי בהעתקה הלאטיגית
 .Mosse borbi Salomonושם אביו —  .Bonafos Mosse de Narbonaגם הוא מהע-
שירים שביהודי פרפיניאן ,מלווה בריבית גדול ואחד מן ^ secrtariiשל ^aljama
בשנת  .97 1275בשנת החופה העביר האב לבנו בתים בעיר נרבון )הוחרמו בשנת ,1306
עם גירוש היהודים ונמכרו בסך  3200סולידי( .98מקומו המדוייק של ביתו של משה
בונפוש ב־  callבפרפיניאן ,מתואר בתעודות משנת  1322—1317״  ,שטרם פורסמו .100
 .22ר׳ נתנאל .בעיר בדרש ) .Bézìers, Bédresלמדן מופלג בידיעות ו״גביר״ .מידותיו
לא נשאו חן בעיני קלונימוס ,ולכן לא ישב בישיבתו.
 .23בגי קאשלרי .״השמש והירח לממשלת הגלות״ .היו בין הרופאים שאליהם פגה
קלונימוס ,ולא ציין שמם ומקום מגוריהם — .מבני קאשלרי הידועים לנו ,המכוון כנראה
הוא לר׳ דוד בן אברהם קאשלרי ולבנו אברהם .בשנות השבעים של המאה הי״ג
) (1277—1273ישב ר׳ דוד בפרפיניאן  101ויחד עם אחיו  Bonafos de castlarioובן אחיו
 Abram Bonafosעסקו בהלוואה בריבית  .102באחד הרגיסטרים מופיעים שני האחים
כבניו של אדם בשם אברהם קאשלרי .סמוך לשנת  1281עבר דוד קאשלרי לנרבון.103
בפריוילגיה שקיבלו היהודים מהארכיבישוף של נרבון בעשרה בינואר  1284נמצא
 David de Caslarioבין שישה היהודים אשר קיבלוה בשם הקהל כולו  .104היה ידידו של
המשורר אברהם בדרשי ,שהקדיש לו תפילה לכבוד פורים ושלחה אליו לנרבון 5״ .אף הוא
 95ר׳ אמרי ,תעודה  ,119עט  .180—175 ,ור׳ גם עמי .104,27
 96על רכושו והיקף עסקיו של יעקב ממונפלייה זה ר׳ אמרי ,עמי  ;104 ,30על משפחתו ,עמי ,28
הע׳  .16 ,4תעודות על עסקיו ,עמ ) 37 ,קרקעות( .143 ,137 ,124 ,בשנת  1275היה
אחד מן ה  secretartiשל ה  aijamaבפרפיניאן )שם ,עמי  .(144בתעודה משנת ) 1281עמי (161
נזכר כמי שנפטר.
 97אמרי ,עמי  180 ,175וכן עמי  .144על האב עיין שם ,עמי  .104 ,41 ,31לדעת אמרי היו
משה בונפוש ובנו מעורבים בין השנים  1286—1261ב 33חובות בסך כולל  8302סולידי .בשנת
 1260היה פקיד רשמי של מלך צרפת חייב לבונפוש ולאחיו  vitalisיותר מ 1300סולידי
)אמרי ,עמי  ,41העי .(4
 98ר  ,סייג׳ ,עמ  285 ,וכן שם עמ 283 ,על ביתו שנמכר באותה מכירה ב 400סולידי.
 99אמרי ,עמי .191
 100עפ״י עדותו של אמרי ,עמי  ,41הע׳ .4
 101אמרי ,עמי  .24מעניין הדבר שאין שמו מופיע בתעודות כרופא.
 102שם ,עמי  .30בשנים  1286—1261היו מעורבים ב 26חובות בסך כולל  2648סולידי .בתקופת
שהותו בפרפיניאן נשארו ידיעות על ארבע הלוואות בריבית שלו לנוצרים .שם ,עמי  ,24העי .2
 103אמרי ,עמי  .24המקור לידיעה זו אינו ידוע לי.
 104רגייה פירסמה בספרו על היהודים בנרבון ,עמי  234—231ולעניינינו ר׳ עמי .232
 105רנן ,הרבנים ,עמי  .712בדרשי ישב אף הוא בפרפיגיאן בשנות השבעים .ר׳ גרוס ,גליה,
עמי  ;460—459אמרי,עמי  29—28והעי  1שם ,אשר אין לקבלה במילואה.

]כד[
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100

העמידו אחד מארבעת השופטים בטורניר הספרותי שיזם  .לבד מהכיגוי magister
המצורף לשמו ז ,10ידוע שעסק ברפואה ותרגם לעברית ספרו של גאלינוסDe inacquali ,
 intemeprieשעשה וקראו ״ספר רוע המזג המתחלף״ #108
אברהם .בנו אברהם  109מופיע ברשימת ראשי המשפחות היהודיות בעיר נרבון שנערכה
בסוף שנת  .1101305עם גירוש היהודים מלנגדוק בשנת  ,1306נדדה המשפחה כולה ,כנראה
לקאטלוניה והתיישבה בעיר  .Besalduבשנת  1322מזכירו קלונימום כאחד מ״עשרה
השליטים״ שלהם הקדיש את ספרו ״אבן בחן״ וכי היה כתושב עיר זו ורופא גדול
ומפורסם  .11xבשנים שלאחר מכן זכה אברהם קאשלרי להערכה ולגדולה בחצר המלכות
של אראגון  .112ארבעה חיבורים ברפואה שלו ידועים בכתבי־יד :״עלה רענן״  ,113״מאמר
בקדחות הדבריות ובמיני הקדחות״ )נתחבר כנראה בשנת  (1349״  ; 1״דיני הקזה״ ,115
״מכלכל מחלה״ .116פרופיט דוראן מוסר שאברהם קאשלרי חיבר פירוש על מורה
נבוכים  .117ר׳ משה גרבוני ,הפילוסוף והרופא ,מעיד שהיה תלמידו של אברהם קאשלרי .118
 .24שלמיה מהר הלבונה .״הנשיא הגדול הרופא לשבורי לב ...הנכבד״ .מן הרופאים
המפורסמים המוזכרים באגרת .הכינוי ״מהר הלבונה״ אין ביכולתנו לפרשו .״לבנה״ או
״ירח״ ,הם כינויים ללוניל ,אבל בדרך כלל בצירוף ״בקעה״ או ״מגדל״ .ההר ,הוא כינוי
מונפלייה .אפשר שהכוונה לאחד משני חכמים המכונים שלמיה :א .בארל ישבו שני חכמים
״הרב ר  ,אבא מרי והחכם שלמיה הנשיא״  .119הראשון הוא החכם המפורסם בעל מנחת
 106רנן ,הרבנים ,עמי  ;715חרב המתהפכת ,מהדורת גבריאל פאלק ,אמשטרדם תרכ״ה )בנספח
לספר ״חותם תכנית״( ,עמי  ,19שר .167
 107ר׳ למשל גרוס ,עמי .712
 108ר  ,רנן ,הסופרים ,עמי  .646אוכספורד .20832 ,ר׳ שטיינשנידי* ,עמי  .653הספר נקרא בלאטינית
 .De maiitia complexionis diversaeתורגם ללאטינית מערבית ע״י גררד מקרימונה .דוד
קשלארי תירגמו כנראה מלאטינית .שטיינשגידר )שם ,ובמיוחד העי  (18כתב שדוד קשלארי
ישב בין השנים  1280—1237בנרבון ובמונפלייה.
 109ההנחה ששם בנו של אברהם קשלארי הוא יחצאל — )ר׳ רנן ,הסופרים ,עמי  644ולעומתו
גרוס ,עמ  — ,(620 ,מתאשרת עפ״י הרישום של רגייה בקטלוג שלו Actes pour״Catalogue d
servir à l'Histoire des Juifs de la Couronne d'Aragon sous le règne de Jaime II, REJ
 ,1923,77עמי  ,191מס׳ .3128
 110רנן ,עמי  .216 ,123דניה סבור כי המגיסטר אברהם שהיה דר בביתו של שמואל וידאל
מאשטלה )ר׳ סייג ,,עמי  (278הנו אברהם קשלאדי)וראה לעומתו הנחתו של סייג׳ ,עמ ,125 ,
שהוא לוי בן אברהם שישב אצל שמואל סולמי(.
 111ר׳ אבן בחן ,מהדורת הברמן ,עמי  .120ר׳ גם גרום ,עמי .619
 , R E J ,עמ ׳ ;191שם ,1924,78 ,עמ .143 ,
1923,77
אמרי ,עמ  .24 ,רגייה בקטלוג שלו ב
 113רנן ,הסופרים ,עמי  ;645גרום עמי .619
 114רגן ,הסופרים ;645 ,גרוס ,עמי  .620הוא מעיר שבכתבי־יד אחרים שמו ״מאמר קצר על הקדחות
העפושיות״.
 115גרום ,עמי  ;619רגן ,עמי .646
 116גרום ,עמי  .619שם שמו ״כזלארי״.
 117רנן ,הסופרים ,עמי  ;303—302גרום ,עמי .619
 118גרום ,עמי .467
 119על השם שלמיה ועל התעתיקים ,ר׳ גרום ,גליה ,עמי  .282—281וכנראה שהתשובה של ר׳
 , R E J ,עמי .89
12
יצחק הכהן ממנוסק נשלחה אליו .ר׳

] כה [

יוסף שצמילר
קנאות .בתשובה אחת חתום שלמיה בן יצחק בן אבא מארי ,ובראשה כתוב :״לר׳ שלמיה
הנשיא אל הנכבד שנאשטרוק דלוניל״ 120ונראה שהם זהים; ב .רופא מפורסם מלוניל
בשם זה ,התגורר באותה העת במונפלייה .הוא חיבר ״מבא הרפואה״ שבכ״י אוכספורד .2133
ושמו כתוב בצורה זו :״מאש )מאשטרי( שלמיאש דאוין)דוד ,כלומר בן ךןך( ד י לוניל״!.12
הפילוסוף יהודה כהן )פעל במחצית הראשונה של המאה הי״ד( מוסר ,שאת פירושו לביאור
האמצעי לאורגאנון של אבן רשד ,חיבר בעידודו של שלמיה מלוגיל ,חבירו וקרובו ,שמחמת
טרדותיו לא היה יכול להתפנות למלאכת התרגום .122כמו כן נזכר בשנת ק״ג )(1343
במרשיליאה ד״נ)דון( שלמיה דלוניל  ,123וייתכן ששניהם אינם אלא אחד .124
 .25שמואל .אחיו של קלונימוס .כבר העיר י׳ זנה שמכתבו של עמנואל הרומי במחברת
הכ״ג ל״הנשיא החכם רבי שמואל״ ,הוא אחיו של קלונימוס  ,*124וכי המשפט ״ושאלתך
מורינו רבי שמואל אל הנכבד אחיך פלא זמנינו לשוב מהר אל מחוז חפצו״ ,יש להבין
כפשוטו.
 .26שמואל סולמי .עשיר בנרנבון .קלונימום מפליג בשבח נדיבותו ואומר ש״כבר מלאו
פני תבל פליאות צדקותיו ומעשה תקפו״ .ידוע מן הוויכוח על הפילוסופיה  .125הוא הביא
לביתו בגרבון 126את החכם לוי )בן אברהם מוילה־פרנקה( ללמדו לימודים חיצוניים.127
על כך עורר רוגז גדול ,במיוחד של הרשב״א שהכירו והעריכו  .128ממקורות אחרים מוכח

באיש אחד .ר׳

 ,REJ 120שם ,עמי  .90ואולי הוא אנאשלמיה הנשיא במונפלייה שאברהם בדרשי כתב לו שיר
בעקבות שיר שהוא עצמו חיבר .ר׳ רנן ,הרבנים ,עמי .712
 121רנן ,הרבנים ,עמי  .624ושם הצעתו לביאור  .doyenמהצעתו זו חזר בו בספרו על הסופרים.
עמי .733
 122שטיינשניידר ,התרגומים ,עמי  ;74—73רנן ,הסופרים ,עמ .653 ,
 123שו״ת ר׳ יצחק לאטאש ,עמי  .88המשיב היה לוי בן גרשון צבי ,ולדעתי הוא הרלב״ג.
 124בתעודות על יהודי מונפלייה שפירסם סלומון קאהן נמצא חוזה נישואין משנת  1293של
תושב העיר  Saiamias de Luneiioעם בתו של תושב ארל בשם Saiamon de Beiiicardo.
בין שאר התנאים מצויץ שהחתונה תתקיים במונפלייה או בארל ,לפי רצון החתן .ייתכן שמדובר
 , R E J ,עמי  ;270שם ,22 ,עמי .265
1891,23
 *124קבץ על יד א )יא( ,עמי צה ,העי  .1והדבר מסתבר גם מן האגרת שלפנינו .ר׳ מחברות
עמנואל ,עמי .428—425
 125גרוס ,עמי  433—431ושם מוצאו מעיר  Escalata'1בצרפת הדרומית .גרום הניח שהשם סולמי
הוא שם ספרותי ,ואין לכך כל יסוד .על האיטימולוגיה של השם ר׳ רגן ,הרבנים ,עמי .701
רנן )שם ,עמי  (691זיהה את שמואל שקייל עם שמואל סולמי וחזר בו בספרו על הסופרים
)עמי  .(465ר׳ גם ״תפארת שיבה״ ,עמי  149ובעקבות כך גרום ,עמי  ;432—3סייגי ,עמי
 125—121מזהה אף הוא את שני האישים האלה .רנייה )עמי  (215—214מקבל את דעתו של
סייג׳ מטעמים איטימולוגיים.
 126במנחת קנאות ,עמי  ,46נאמר :״אחד מעיר ושנים ממשפחה מעיר נרבונה ,שנואי נפש ר׳
שמואל הסלמי״ .וכן :״ראה גם ראה דורות הראשונים היו לפניך בארצך ו ב ש ב ט ך  . . .הידעת
חכמי נרבונה שיצא שם בעולם״)שם ,עמי .(53
 127ר׳ רנן ,הרבנים ,עמי  ;647—628בער ,תולדות ,עמי .172
 128מנחת קנאות עמי ) 54—52 ,52—51 ,48—46רשב״א אל שמואל סולמי( .ר׳ גם מכתב הרשב״א
אל סולמי בקובץ ״דברי חפץ״ ,הו״ל צבי הירש עדעלמאן ,לונדון  ,1853עמי  .11—8וכן בענין
זה )לדעת רנן ,עמי  (701תשובת הרשב״א ,חלק ד ,םי  ,רלד .על יחם הרשב״א אליו ,ר׳ מנחת
קנאות ,עמי .56 ,51
]מ[

מגלת ההתנצלות הקטן
שהיה בעל עמדה מכובדת ,מפורסם בעושרו ונדיבותו  .129ייתכן שהוא Samuel Suylam
אשר יחד עם אחיו יצחק ,נזכר בתעודות מאראגון משנות השבעים של המאה הי״ג ,כתושב
העיר  Villa Franca del Panadesשליד ברצלונה  0״ .כמה מהתשובות הרשב״א שהשיב
לשמואל סולמי ,חלקן נשלח לנרבון  131וחלקן לפרפיניאן  .132ייתכן ,איפוא ,שלאחר גירוש
היהודים מלנגדוק בשנת  ,1306היגר לפרפיניאן .133
 .27שמואל שקייל .קלוגימוס קורא לו :״אדוננו דודינו״ .בביתו בגרבון התארח .הוא
מדבר עליו בעל מי ש״יושב בהיכל החכמה והמדע׳ /אולם מעיד כי ״אין שקידתו תמידית
למה שאצטרך אליו״ ,מפני עושרו הגדול ועיסוקיו בהנהגת הציבור .שמו של שמואל בן
אברהם שקייל נמצא ברשימת ראשי המשפחות היהודיות של נרבון שנערכה בסוף שנת
 .1341305בשנת  1217ישב בגרבון  Abraha Secaiוהגיע ,כנראה ,מבזייה  .135כנראה,

129

ו מפורש )ישראל לוי,
130

131
גרום ,עמי  ;432וידאל,
133
134

135

שם ,עמי  ,47במכתבו של קרשקש וידאל :״ולא מצאתי בכל הארץ דרך כל איש כמוהו
במעשים ,גדול בתורה ובמעשים ,גדול בחסידות ,גם תמצאהו שפל רוח ועניו ,מאריך בתפלתו,
כרע בתחנוניו ,הושחרו פניו מפני תעניותו ,עושה בסתר ובגלוי מתנותיו ,ביתו פתוח לכל
עובר ושב ,ואם בשרו מעט עליו יכאב ,אז תחישנה אחת מבנותיו לחמו לפזר לאביונים...״
ושם )עמ  (53 ,דברי הרשב״א אליו :״ואתה נכבד ידענוך ישראל ,פורש במתנת היד לשואל,
פורש לרעב לחמך ולשבויי עוני ג ו א ל  . . .וידעתי הנהגתך בתורה ועושה משמרת למשמרה״.
ר׳ גם את התשובות שנשלחו אל שמואל סולמי מאת ר  ,דוד ב״ר שאול צלעי וע״י חכם ששמו
 , R E J ,39,1899עמ  .241—231 ,ור׳ דברי ההקדמה שם ,עמי
עמי .(230-226
על כך יש למצוא ידיעות מעטות בסיכומי התעודות של רנייה ,בקטלוג שלו .אנשים אשר שם
משפחתם  Suiiamאו  Soiiamאו  Suyiiamמוזכרים כתושבי העיר villa Franca
 del Panadesאשר ליד ברצלונה; אדם בשם  Mosse Suiiamנזכר בתעודות אראגוגיות
)J. Regne : Catalogue Les Actes de Jaime I, Padro III Alfonso III, Rois d'AragonH
( כאחד מראשי הקהילה בשנות החמי-
(
1
9
1
2
)
שים והשישים של המאה הי״ג .האחים  ichach Samuel Suylamanמופיעים בתעודות )שם,
מס׳  (543,450מראשית שנות השבעים של המאה הזאת Mosse Suyllam .ו־ Samuel Suiiam
)שם ,מס  (384 ,היו מיוציאים לפועל של צוואה .הצד שכנגד במחלוקת זו יוצג על־ידי
 Samuel d'en Abrahamמברצלונה ,שהוא אולי הרשב״א Samuel Sullam .מובא גם
בתעודה משנת  ,1284כמי שהמלך חייב לו סך של  650סולידי עבור קניה) .ר׳ שם ,מם׳
 .(1239בתעודות שלאחר מכן ,אין שמם נזכר.
גרוס ,עמי ) 432כ״י אוכספורד  (731 ,3ורנן ,הרבנים ,עמ׳  .701רנן מניח שתשובה קפב
בחלק ד ,״לשמואל בגרבון״ ,נשלחה גם היא לשמואל סולמי.
 , R E J ,עמי  185ושות׳ רשב״א ,ח״ד ,סי׳ רלד.
1888,16
גרום ,עמי .432
רנייה ,היהודים בגרבון ,עמי  ,123הע׳  .1נמצאו חוקרים שזיהוהו בטעות עם שמואל סולמי.
ר׳ הע׳  .125ואין הוא שמואל בן שלמה שקיילי .ר׳ גרום ,גליה ,עמי ;426—425 ,434—433
רנן ,הסופרים ,עמי  .468,466—465ואין שמואל שקייל זהה עם  Samuel vitalis Saccaietaאו
) de Scaietaי׳ סייג׳( עמ׳  ,(285 ,284 ,282 ,281,278 ,125שכן שמואל שקייל מופיע בתעודות
בשם )Secaliשם ,עמי  292ורנייה עמי .(215
סייג׳ ,עמי  .156היה אחד מעשרה  probi hominesהיהודים של הויקוגט בגרבון .תעודה אחרת
מקדימה את התאריך הראשון למציאותו בבזייה לשנת  ,1210ר׳ אמרי ,עמי  ,19הע׳  ;4גרום,
עמ׳ .432

] פז [

יוסף שצמילר
נכדו הוא אברהם שקייל אביו של שמואל שלפנינו ,שנזכר בתעודה מנרבון משנת .18« 1284
המשורר אברהם בדרשי הציע את אברהם שקייל כאחד השופטים בקונקורס הספרותי
שהציע  .137אף הוא כתב קינה לפטירתו ושלחה לשמואל שקייל .138
שמואל שקייל בריגיסטרים של פרפיניאן בשנים  1284—1283מכונה judeus habitator
 .139 perpinianiאולם לפני שנת  1273ולא יאוחר משנת  1286היה בגרבון ועסק
בהלוואה בריבית .140מתקבלת ,איפוא ,דעתו של אמרי ,שרוב זמנו ישב בגרבון ואילו
בפרפיניאן עשה שנים מועטות .על עושרו ,מלמדות גם התעודות בענייני רכושם המוחרם
של יהודי נרבון לאחר גירוש  .1306לשקייל היו בתים ומגרשים בעיר  .141בתו ,שנישאה
בשנת  ,1298הביאה נידוניה לבעלה  6000סולידי ,142סכום נכבד ביותר .בידיו הופקדה
תעודה משנת  1292בענין תשלום קנס של כמה מיהודי נרבון  ,143ומכאן יש ללמוד על
144
מעמדו בקהילה .אפשר להניח שמכתבו של הרשב״א אל שמואל בן אברהם בגרבון
בעניינו של שמואל סולמי ,נשלח לשמואל שקייל .ואם כן הרי מדברי ההקדמה למכתב של
אבא מארי ,מוכח שהיה מתלמידיו הוותיקים של הרשב״א.
כתב־הי ד
145

אגרת זו לא נודעה והראשון שהזכירה הוא י׳ זנה ,שבאוספו היא נמצאת  .כתב־היד הוא
יחיד בעולם ,שמור במכון בן־צבי ומספרו הוא  .4073האגרת כתובה בכתב פרובינסאלי של
המאה הט״ז ,ונשתמרה במצב טוב .גודלו של כתב־היד  14.5x19ם״מ ,ויש בו  25עמי.
כנראה שתחילה היה בקובץ גדול ,שכן הסימון הראשון הוא קכח—קמ ,וקרוב שהיה פעם
מכ״י הספריה של הקהילה היהודית בטריאסטי)עתה בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי
בירושלים ,סי׳  .(8° 2033מספר השורות הוא  .27—26עמי  8מועתק כדי מחציתו בלבד
) 11שורות( ושלוש השורות האחרונות שבו חוזרות בראש העמ  ,הבא .הניר בעמי 8—1
136
137
138
139
140
141
142
143
144

145

סייגי ,עמי  ,214לומד זאת מן המדובר בתעודה ע ל ^ ^ א ו  Creschasמבזייה .בתעודה
עצמה כתובItem idem sciat de Abraham Secalli. :
חרב המתהפכת ,שם ,עמי  ,18וכן רנן ,הרבנים ,עמי .715
רנן ,הרבנים ,עמי .714
אמרי ,עמי ) 168מס׳  (104וכן עמי ) 180תעודה .19—18 ,(120
אמרי ,שם ,עמי .182—180 ,19—17
סייג ,,עמי  ;292רנייה ,עמ .134 ,
רנייה ,עמי  ,215הע  10 ,בתו  ,Duiciaנישאה לאסטרוק ,בנו של קרשקש וידאל מברצלונה
)ר  ,מס׳ .(10
רגייה ,עמי .236
מנחת קנאות ,עמי  .55ור  ,הלשון :״והיה שם תלמיד ותיק מתלמידי הרב )הרשב״א( והריץ
כתבו אל הרב״ .שמו אינו מפורט .ב״חתימה״ למכתב הרשב״א )עמי  (56נאמר :״החכם
הותיק הכ״כ שלמה ן  ,כבוד הישיש הד״ר אברהם ז״ל״ .הרשב״א פותח מכתבו :״לו שקול
ישקל עמלי ויגיע כפי יומם וליל ,איה סופר ואיה שוקל״ בלשון זו ,דומה שיש רמז לשם
שקייל.
במאמרו הנ״ל בקבץ על יד עמי צד .והעי  2ועמי צז .הוא הודיע שעמד לפרסמה והעתקתו
«מצאת במכון בן־צבי.
]כה[

מגלת ההתנצלות הקטן
שונה מןה של  ,25—9וביניהם היו שני דפים שנחתכו אחר־כך .עמי  9נתון בתוך מסגרת.
כנראה שהמעתיק חיבר שני קונטריסים שהעתיקם בנפרד ,ותחילה הקונטרים השני ,שאם
לא כן קשה להבין מדוע הופסקה ההעתקה בעמי  8באמצע .ושמא לא מצא את האגרת
בשלימות ואחר־כך השלימה .אם כך ,אפשר שהעתיק משני כתבי־יד שונים .במילים אחדות
טעה המעתיק והקדים את המאוחר בסדר התיבות; ברובן חש בעצמו וציין נקודות מעל
לתיבות שסדרן נשתבש .תיבות משובשות או חסרות ,שהשאיר עבורן מקום ריק בהעתקתו
)עמי  14שר  ,(10אפשר שלא היו ברורות לו בכתב היד שלפניו .במקומות אחדים החליף
אותיות הי׳א וחי״ת ,ומכאן שכתב־היד לא היה כתוב בכתיבה פרובנסאלית של זמנו,
שהשוני בין אותיות אלה הוא ברור .הפיסקות והפיסוק הן משל המהדיר ,ובדרך כלל שונות
משל המעתיק.
הקולופון מלמד על המעתיק וזמן ההעתקה :״ונכתבה ע״י תצעיר נתן גארד בדיה דמר
אברהם גארד נר״ו פה בעיר אויניון י״ע והיתד! השלמתה יום א שביעי לחדש אב שנת
ש״ל״ ) .(1570משפחת  ,Gardשנקראה ,גם ״השומרוני״ ,היתד .וותיקה בפרובאנס ומבניה
ישבו באביגיון ובאיקס ,למן אמצעה של המאה הי״ד .146קרוב לזמן ההעתקה שלפנינו
) (1563—1557עוררו שנים ממשפחה זו ,האחים ישאק ויאקוב גארד ,פולמוס גדול על
שהתירו לאדם ידוע באביניון לשאת את בת חלוצתו .147

ל ב י ר ו ר ז מ נ ה של ׳ א ג ר ת ה מ ו ס ר ׳
אגרת המוסר לקלונימום בן קלונימוס  148נכתבה לשם בנו ששמו לא ידוע לנו .האגרת
נדפסה על־פי כתב־יד יחיד שהיה ידוע )כ״י טריאסטי ,עתה בבית הספרים בירושלים
סי׳  ,8°2033עמ׳ כ ,א—כה ,ב( .בסופה נרשמה שנכתבה ״בנאפולי ...י״ג סיון ס״ד לפ״ק״.
כבר שיער זנה שתאריך זה מוטעה בייחוד מכד שקלונימוס נולד בשנת ה׳ מ״ו*49
ובשנת ע״ד היה בן י״ח שנים ,ומן הטכסט הסיק שבנו היה כבן עשר .לפיכך תיקן פ״ד
במקום ם״ ד .150
והנה ,בשעת ההגהה ,מצא מ׳ בניהו באוסף שלו נוסח מתוקן של אגרת המוסר ,בקובץ
דברי שירה שנכתב בתורכיה במאה הי״ז .בקולופון שבכתב־יד נמצא תאריד אתר :״ונכתבה
בנאפול יום יג לחד סיון שנת ע״ד״) .(1314אין אנו באים לדון במכלול השאלות החשובות
146
147
148
149
150

על מקור השם ועל העתקותיו השונות ר׳ גרום ,גליה ,עמי  .134—133על המשפחה ר׳ גם רנן,
הסופרים עמ׳ .665 ,651
בפולמוס זה לקחו חלק ר׳ יצחק די לאטאש ורבני צפת ,ר״י קארו ור״מ קורדובירו ,וכן רבנים
מאיטליה .עיין שו״ת ר׳ יצחק לאטאש ,סי׳ א ,עמ׳ .1—18
ר׳ למעלה ,הע׳ .1
תאריך לידתו נראה וודאי ,כיוון שבארבעה קולופונים של תרגומים שונים שלו ,ציין קלונימום
קלוגימוס את גילו בשעת סייום עבודתו )ר׳ רנן ,הסופרים ,עמ׳  (433 ,425 ,424וכולם זהים.
קבץ על יד ,שם ,עמי צד—צח.

]כט[

יוסף שצמילר
ביותר לכרונולוגיה של קלונימוס שמתעוררות אגב הקביעה החדשה שבשנת ע׳׳ד היה
בנאפולי ,כגון לענין זמן השלמת ספרו ״אבן בחך׳ ,שנזכר באגרת המוסר )עמי קד( ,שלפי
חישובי החוקרים נקבע לשנת פ״ג  .151ומכאן יתברר שהיתה בידי קלונימום לפחות מהדורה
ראשונה שנים אחדות לפני כן.
ברם ,אף־על־פי שהדבר מסתבר וכתב־יד בניהו הוא נוסח מדוייק ,נשאלת השאלה ,אם
התאריך שונה מכתב־יד לכתב־יד ,כלום שנת ע״ד היא הנכונה .אם יוכח דבר זה הרי שיש
בו כדי לסייע להשערות אחדות שהעלינו למעלה :הבן שאגרת המוסר נכתבה לשמו ,לפי
זה אחרי שובו של קלוגימוס מברצלונה ,שנתנוהו ענין לשנת ס״ז .אנו נמצאים למדים מכאן
גם על כך שבברצלונה ישב חודשים אחדים ,חזר לארל וזמן קצר אחר־כך ,בשנת ס״ח בערך,
נולד לו בן אחר ובשעת כתיבת אגרת המוסר היה צעיר מאד לימים )עמ׳ קט( .לפני שנפרד
ממנו התחיל כבר ללמוד גמרא והיה עוסק בפרק במה מדליקין )עמי קה( ,וכבן שש שנים
היה .גם לגבי ההשערה שמגילת ההתנצלות נכתבה בשנת ע״ה ,התאריך ע״ד שבכ״י בניהו
אינו נדחה ,שכן אפשר יהיה לומר שהבן שלשמו נכתבה אגרת המוסר ,הוא שנזכר כמי
שנפטר במגילה.
שאלת זמן שבתו של קלונימוס בנאפולי ,אם היא שגת ע״ד או פ״ד ,טעונה איפוא
בירור נוסף שאין כאן מקומו .152

 151על סמך קולופונים ,דפוסים ראשונים ועדויות פנימיות שבספר .ר׳ רנן ,שם ,עמי .447
 152בדיקת הקולופונים של התרגומים שעשה קלונימוס בשנת ע״ד ) (1314ושנת ע״ו )(1316
)על־פי רנן ,שם ,עמי  ,(432—426אין בה תשובה לכך .בשנת ע״ד תירגם חיבורים הרבה.
בחי בניסן גמר את ספר הצמחים .למחורת את ״המאמר בשכל והמושכל .,,בי״ז ,כ״ז או ל״ז
לעומר — ״מאמר במספר החכמות .,,בכ  ,באלול את ״ספר הפרי הנקרא מאה דבורים ,,,ולמחורתו
את ״אגרת בקיצור המאמר במולדות״ ואת ״אגרת בעלות המיוחסות אל האישים העליונים
,,
המורים על הוית הגשם״ .בקולופונים לא צויין שם העיר .בקולופון ל״באור לספר המופת
נאמר שסיימו בי״ד בטבת ע״ה באביניון .איננו מוצאים תרגומים אחרים משלו בשנת ע״ה
ואילו תרגומיו לפיסיקה ,ספר ההויה וההפסד וספר אותות השמים ,נשלמו בארל בי״ט באלול
ע״ו ,בט  ,חשוון ובכ״ח חשוון ע״ז .אם נקבל את התאריך שבכ״י בניהו ,כלומר שהיה בנאפולי
בי״ג סיוון ע״ד ,הרי יהיה עלינו להניח שתרגומים אלה נערכו לפני שיצא לנאפולי או
בנאפולי עצמה .לפי זה היתד ,שהותו בשירות המלך קצרה למדי ,שכן היה שוב בעירו ארל
בשנת .1316
נל[

מגלת

ההתנצלות הקטן

] [2ראה ראיתי הזמן להבה ותלדתיו לקש ומוץ יסוער מגורן ,גחלים בערו ביושב תבל
עד כי הגולה כלה כמדורת אש אכלה סביב בינותי בעם כי ברע הוא ,איש לעברו תעו
לצבור חרוץ לאסוף חיל ,ואת פעל הש״ם  2חרות על הלוחות לא ראו מעשה אצבעותיו
ידיו יצרו ,הוא ולא השליח הנחילנו בימים הקדמונים למען נושע .מי האמין לשמועתנו
כי יאמר לארץ זבת חלב נגזר ממכלה צאן  ,3ומי שמע כזאת פנינים וספירים מלאים זיו
מפיקי׳ נגה נותני ניצוצות נוצצות להאיר ערפלי חשך ,שולחי ברקים וילכו 4להזהיר
תחתיות תהום ובמצולות אפלות ישפיעו אור בהיר בשחקים ומאורים ולפידים יתפשטו
מאורות נוראות בפאות לאותות לעוברי דרך ,איך קדר וחשך כוכבי נשפן ושביבן סביבן
לא יגד״ 5ומקום כבודן לא נודע איו ,מאורות הישיבות בגלילותינו אלה איד לקו ואשם
נכבה בעמקי אפסי ארץ מצרפת .והנה זולתי הה״ר  6חמד אלהים לשבתו הוא לבדו נשאר
לאלהינו עמד טעמו בו וריחו כריח שדה ברכו יי/
מה ראו הדור הזה קמו תחת אבותיהם ,בנים סוררים תרבות אנשים חטאים אוהבי
בצע כסף לא ישבעו ,יבנו מגדלים לתלפיות על גפי מרומי קרת  7וטירות בצורות ארמונים
ומעונות וקרע חלונות ,8ופתח הבית יכין איש ואיש כסא ופלטיא 9גדולה לשבת ביום
מועד ולעתות הפנאי .ותורת השם לא ישקל כסף מחירה לא שת אל לבו להפך בה אחת
בשנה ,אך כנזופה ישכחה מרוב הברכה באסמיו ,והנה היא כבוד ועז לתומכיה עשר וכבוד
למחזיקים בה ,והם המירו כבודם בתבנית  11איש לעבר אחד  ,12והנה מאחריו דמות פסל
הקנאה מחוקה באסתירין והניץ מסמס ופנדיון  .13זאת נחלת גילת  14ורנן לדור שכלו חייב
הדור הלז ,אלה הם תענוגות הנמצאים בימים אלו מלבד שרידים מתי מספר ,אוי לעינים
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ראש השנה ב ,ב; איכה ב ,ג.
שם שמים נכתב בכתב־היד ברוב המקומות בצורה זו.
חבקוק ג ,יז.
עפ״י איוב לח ,לה.
ר׳ איוב ג ,ט; יח ,ה.
תהלים סח ,יז .והכוונה לעיר  .Montpellierר  ,גרום ,גאליה יודאיקה ,עמ .325—322 ,
משלי ט ,ג.
עפ״י ירמיה כב ,יד.
 plateaבפרובנסאלית ,שולחן למשחקים.
איוב כח ,טו.
עפ״י תהילים קו ,כ.
שמואל א יד ,מ.
ר  ,קידושין יב ,א.
ישעיהו לה ,ב.
שם יד ,לא.
קידושין סו ,א.
]לא[

יוסף שצמילר
שכך רואות .הילילי שער  ,15תורת הש״ם כרוכה ומונחת בקרן זוית 16והאנשים נשו טובתה
ובני אדם ידמו על משכבותם בלילות ,או לאור נר יפה לבדיקה  17יחפשו המטמונים להרצות
מעות כסף וסינר דינרי זהב יריקו מהתיבה אל בית האוצר .מי הרואה בחורי חמד יבלו
ימיהם ללא הועיל ילדים מבינים בכל מדע יסתפקו משכלם למלי דעלמא לחוד ,ובקנאתו
לאלהיו לא תבחר מחנק נפשו .זעקי עיר ,מחוץ תשכל חרב  18הגלות במרד ובמעל ובכחש
סבבינו מאז לא הטהרגו ממנו עד היום ותחת תורת הש״ם כי נעזבה ,ומחדרים הוספנו
לחטא הפלגנו בעול ,לכלות הימים מעט ורעים בחשוב מחשבות לנטע גנות ופרדסים והדסים
במצולות מעיינים וברכה עד לאין שיעור ובלי די .והחכמה תשאה שממה ] [3ושעריה
אכלו באש ,קמוש וחוח בארמנותיה סירים במבצריה  19מאין יוצא ואין בא.
מה יחשבון שקר האנשים האלה מה ישמרו הבלי שוא מה יוחילו עד בוש .כי חי אלהי
השמים לו תשאל את פי אחד מעשירי הארץ ,מה יהיה באחרית אספות עשרו ולמה אתה
יגע לילה ויומם ,והוא אין ספק שישב לעבד הבורא ית /ואם תוסיף תבקשנו עוד ומתי,
וכבר זקנת באת באנשים .וראה כי הקשית לשאל יפער פיו לבלי חק  20וכה יאמר ,עדין
שהות בימים הבאים ומועד עתיד אותו )ח(]א[ניחנו לדרש חק ומשפט ולתור תורות ,אך
עתה בעוד גוייתנו רעננה ימלאו אסמינו שבע  2 1זהב וכסף אין משקל לכלכל שיבתינו ,רק
שני שלישי ימינו נכין צידה לזמן תחשכנה רואות בארובות 22לנחותנו הדרה ומן הוא
והלאה נעבד הנותר .ואף אתה אמר לו ,אבד חשבון מכל הצדדים מנית וטעית מארבע הפנות,
רוח רעות  23מכל הקצוות ואזניך תשמענה האמת מאתי וקבל אותו ממי שאמרו  ,24ואל
תאמר כי מתאנה הוא לי .ימי שנותינו לגבורות שמנים 25ולמעלה מהם טוב ממנו המות ,ויש
בלא עתו בן חדש או בן שנה או בן עשרים לרדוף  26רגליו קלו מנשרים לקברות יובל,
אם כמות כל האדם במכאוב על משכבו  27או בשלח יעבר  28או ישטפהו זוטו של ים 29
או קטיל )ה(]ב[מו שביבא דינורא ,והוא לא כן ידמה יען תמול באו ולא ראה בטובה עודנו
באבו יקטף  ,3°ולבבו לא כן יחשב והוא נאסף לא בכלח  31ונפשו לא חיה ,הלא זה נוח לו
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פסחים ח ,א.
דברים לב ,כה והמשך הפסוק להלן ״ומחדרים״.
ישעיהו לד ,יג.
עפ״י ישעיהו טו ,יד.
משלי ג ,י.
עפ״י קהלת יב ,ג.
צ״ל :רוח רעית .ר׳ הושע יב ,ב.
עפ״י הקדמת הרמב״ם לפירוש אבות.
עפ״י תהילים צ ,י.
אבות ה ,כא.
איוב לג ,יט.
שם ,לו ,יב.
בבא מציעא כד ,א.
עפ״י איוב כא ,כה; ח ,יב.
ר׳ איוב ה ,כו.
]לב[

מגלת ההתנצלות הקטן
שלא נברא  32או טוב ממנו הנפל  .33ועתה יהי כדבריכם דעו נאמנה להפיס דעתכם אודה
ולא אבוש ,האם ימיו חרוצים 34כל הבן הילוד לשמונים יגיע לא יפל מהם ארצה )נ(]ר[גע
במימייה  ,35היפק רצון הנצחי עתיק יומין שנות מספר מדי ההלם יכלו וכחלום כצל עובר
ותהלה למו מלבד ימי הנערות במעשה תעתועים יבלו ולא נבין .וברבות הימים זה ההלך
ייגע בעד ככר לחם לאכל ובגד ללבש הוא וביתו לא ימצא מנוח לכף רגלו ,ובבואו מאחד
הכפרים לפקד נדהו גם שם לא ינוח לא ימלט אחת בשבוע מריב לשונות יבעתוהו ,ועל נטל
המלך והמס ימס  36לבבו לתת מנדא בלא והלך ילד חשכים ,או עסקיו לא יצליחו ודאג
37
להם או שמועות יבהלוהו בנפש אדם או טבעה ספינתו בים ויתמרמר בין תנור לכירים
מתחפש באפר עד עיניו  .38ובין זה לזה אם ימי הפנאי יצאו בשהי פהי  39תורתו אימתי
נעשית .ומת האיש הזה ואשמתו בו ויחידתו  40נדחה קראו לה  41שולחה ביד פשעה אל
ארץ גזרה ולא תשוב.
] [4שמעוני אחי ורעי ,עליכם ועל כיוצא בכם דאגתי ומעי יהמו .הלחנם נתן לכם אלוה]י[
הרוחות לכל בשר נפש משכלת מאחרת אם לא לקנות על רעותיה יתרון הבשר חכמה
וכפלים לתושיה .הלשוא הגדיל לתת לכם כוס ברכה מנדעא ובינה על עשרת אלפים סבלים
אם לא לאסוף עשר ידות באמרות הש״ם ובקרנות זיו ההבנה הזכה תנגחו זה לזה בהלכה «
ולהורות העם בדרך נכחות ולכלות קוצים מן הכרם  43יי  ,צבאות לבל יצאו מקום ענבי
הגפן חבולים ובאושים .ועתה בעצלתים כמעט כי אינכם כאחד העם לבקש דבר השי׳ם
מזולתם ,לשוטט אחריו בכנפות הארץ לשאל לו במשפט הכרתי והפלתי  44תופשי התורה
וגאוניה מחזקי בדק יסוד הדת מפרסמי יראת הש״ם על פגי חוץ ,לבלתי ימצאו נוטעי
מסמרות הגדרים לכלות פשע ולהתם חטאת ,וכדי לעטר שוקי ישראל 45במיני הסייגים
והשמירות .ותבעטו ברב הטובה ,שלחתם הזמן בכללו בחיי השעה וגויתכם לבדה היתד!
לכם לשלל למלטה מפח רעב עירום וצמאון .והנפש יחידתכם הצגתם עריה ופת בגה לא
נתן אחת בחדש צוף דבש אמרי נעם ולעת האוכל פסלתן של לוחות .46אהה ידידי אחרי
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ברכות ז ,א.
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תענית ל ,א—ב.
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שבת היום פסח היום .מגילה יג ,ב.
נשמתו.
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ר׳ בבא מציעא נט ,ב; ברכות גו ,ב.
עפ״י בבא מציעא פג ,ב.
ר  ,סנהדרין טז ,ב.
ר  ,ביצה ה ,א.
נדרים לח ,א .אולי הכוונה לחכמות החיצוניות .ר׳ מנחת קנאות ,עמי .67

נלג[

יוסף שצמילר
אשר מהש״ם היתה זאת לכם נפש חיה ופקחת למה לא פלפלתם בחכמה ז ,4אם מאהבתו
וחמלתו עליכם ערלת לבבכם הסיר ומבצר משגב חומות רעיוניכם מלא כלים מכלים שונים
כלי נשק ללכוד מגדלי הידיעה .מדוע לא כיליתם חקכם לרדוף אחר השלמות ,מצורף לתת
חלף 48לסבלותיכם כפי הצורך ,אחר שאי אפשר מבלי כלכל צר ואויב המונע הזה ,כי
ידעתי לא נתנה תורה למלאכי השרת  .49ואלו הייתם מאשר טח לבבם מהבין וסרעפותם
קצרו מהשיג החרשתי ,כי אמרתי אין להאשים את הכסיל מלקנות חכמה ולב אין ,אבל חונן
הדעת חנן אתכם בינה והשכל ולא הוצאתם הכח הנפלא הזה לפעל הנמשך עמו אל החיוב
50
הגמור .מר לי מר הרעותם אשר עשיתם ,והנושא עון ישא לפשעכם ,ומעביר ראשון ראשון
אשמתכם יעביר ,והוא ברחמיו יכפר בעד אמן.
ואני זה שנתים ימים צלחה עלי רוח אלהי רוח חן ,חפץ התורה נוססה בי ,ואבינה בעם
והנם במלאכת הש״ם נרפים ,עד כביכול בגבולנו תורה משתכחת מעט מעט ,מתנונה הוראה
והולכת הלכה מעמנו ,ולולי הכתו׳ מבואר על לוחות הפוסקים עיני העדה החולפים  51נותרנו
חסרים [5] ,ואין איש שם על לב .ובהביטי ימין ושמאל ואפן כה וכה ואסובב בעיר לראות
היש דורש אלהים ,יגעתי ומצאתי אם באפס פנאי הם הכלים בנטל צרכי צבור  ,52אם בחוסר
מכולת לביתו ייגע כדי גורותיו ,אם בלי לב וזולתי הכנה או נעדרי הרצון חסרי החפץ ,אין
גם אחד .ולמה ששערתי בעצמי מעט קץ  53מזעיר מן ההכנה ,וידעתי רצוני בלמוד עצום
ונדבתי בשקידה כי יכה וחסרוני על הכל יתגדל נגע אל לבי ואשתומם על דבר זה מאד.
וקצת אנשים מהנראים הפצרתי עד להפליא לקבוע לתורה עתים יתרים על הבטול,
התנדבתי ללכת עדיהם ואם צעירים הם ממני במעלת אבות ,כי אמרתי אין הקפדן מלמד .54
מצאתים פוסחים על שתי הסעיפים ,איך יגיחו עולם שכלו טוב בעיניהם כסף וזהב יסובבוהו
על כל גדותיו בעד עמל העיון והשקידה ,עד כי שמתי אותם במבוכה גדולה ובלבול נפלא.
סוף דבר כמספר שעות היום היו המלכותיהם ,ואני בפגעי בם או בבאי אליהם תמיד לדעת
תשובת הן או לאו מוחלט ,ישיבוני בדו פרצופין ידחוני באין ולא או זיל האימא ותא
למחר .55ואדע באמת כי איני כמבשר בעיניהם אך כמצער וקוץ מכאיב ,קבילית עלי
שתיקותא  50עד בא פקודתי .ואומר עם לבי אחרי אשר תשוקתי גדלה עד נלאיתי כלכל,
אל מי אנוסה לעזרה ויושב אהל תורתו אומנותו מי ימצאנו ,ומי יובילני עיר ישמע בה קול
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]לד[

מגלת ההתנצלות הקטן
המצפצפים והמהגים יומם ולילה ,הן ברב החפץ גם אני כאחד מהם ומשאת שקידתי תרב
עליהם חמש ידות  ,57אולי יש תקוה ואתנבא בתוכם .וזה הדמיון והרעיון הלז ואם אעתק
ממנו פעם לרתיחת הנערות בקצת הבלי הזמן ,הנה עד כה ועד כה הוא שב אלי כמשפטו
כפעם בפעם ,ופעם יוסיף אמץ חייליו יגבר  58עד יסיתני לברוח באשר תמצא ידי את אשר
אתאב .וכאשר תעלה עלי תאות הנדוד להתרחק אמשוך ברסן וסעפי ישיבוני ,עשה אשר
תחפוץ קרוב אל נוך והרחק לא תרחיק ללכת אל עם נכרי ולשון אחרת ,ואם נשאך לבך
לעלות במרום עלה והצלח אך חדל לך מלכת אנה ואנה ,הכבד ושב בביתך  .59היטבתי בזה
לעיין וארא אותו כי טוב הוא למאן דמהדר תלמודיה או דגמיר והדר סביר  ,60או גם אל
הלומדים תחלה ,אם יקוו מקשיבים לקול משא ומתן אשר נפקחו עיניהם בקרית הלשונות
והתבוננם ,אף כי חכמת האל צריכה לכך.
] [6מצורף לזה התנצלותי הגלוי ,ואני ידעתי כי תחשבוהו לדחיית קש אך הוא אצלי
טענה מספקת עד מאד וזאת היא .הלא אנכי מורדף הצרות מאז נשמה באפי נתבו כי!6
מיני תלאות אין מספר ,ובתוכם בימי קטנותי מצאוני מדוי מצרים במצרים הצרו הכתי
אחרונה בשדפון  62נותר לי לרושם ולאות עד היום מקריו המתחייבים ממנו .מתפעל אני
מדאגה יגון יהלמני ,קוצר רוח יקצר משושי יאסוף שמחת גילי בעמדי בדד בהיותי ערירי.
כמה פעמים הזדמן לי נמצאתי יחידי והלאתני מגנה ,השתדלתי להסירה מאתי להסיח אותה
מדעתי ולא יכולתי עד אשיחנה לאחרים ,63ולחסרוני אני המדבר מצדקה לעמית ורע
וחבר ואני בעיר מולדתי לאחת מהסבות זכרתים כבר ,ודי בזכירה אחת אשר היא חרפה
לנו ,הנה פעמים אין מספר באפני העמל טרחתי לקנותו קנין מחוץ להביאו הבייתה ,וזה
גלוי וידוע לשנים או שלשה יושבי מקומנו מתי סודי ,ולא שוד ,לי ,ואף כי הרביתי להתנפל
בכתבי הכנעה ואגרות תחנונים ולבשתי כי לא נכנסו דברי באזן שומעת רפתה רוחי ואחדל
ונפשי מרה לי.
ומה עלי לעשות עוד לקחת תועלת כולל במקומי ולא עשיתי .ואחרי אשר לריק יגעתי
ולרב החפוש מזה ומזה לבי עיף ונפשי שוקקה נכספה וגם כלתה להגיע לנות כרות רועים
מרביצי תורה משיבי מלחמתה שערה ,חקרתי במדינות הקרובות ממנו סביב וברחוקות מעט
אך עד מקום אשר זכר פרטיהם מתפשט אלינו עדינו הגיע ,הם היישובים המפורסמים בארך
וברחב ממרש״ילייא י״ע גברת ממלכות עד ברצ״לונה עיר גדולה לאלהים ,מי מכולן
מהידועות אשר שם תורת האלהים אם מעט ואם הרבה ,מושבה טוב ומשכנה נאות ועמידתה
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עפ״י בראשית מג ,לד.
קהלת י ,י.
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שבת סג ,א.
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״שדפון״ — הוא חולי שנתך בו הגוף .,,פירוש על התורה לרלב״ג ,כי תבא ,ויניצאה ש״ז,
דף רלט ,א .ופירושו למלכים א ח ,לז.
משלי יב ,כה; יומא עה ,א.

]לה[

יוסף שצמילר
מתוק לנפש וגופי לא להוי נזיק ,ולמצוא תכלית הרצון אשר בעדו התנועעתי ,לא מצאתי
מהן רק ברצלונא לבדה אשר אליה שמתי מגמתי להשלים מאויי .ועלי להגיד טענותי
66
ולהתנצל שאר מושבות הארץ כמו מחוז פרוו״ינצא ויני׳יישין״ רושי״ליון« אלומיד״
וראשיה בראיות ברורות אחת לאחת.
בראשית ממסכת פרוו׳׳ינצא י׳׳ע 67אתחיל וזאת הארץ אחלק לגבוליה בסדור מצביה קצתם
מקצת ,ופני מועדות אוי״ניזן« י׳׳ע [7] .הלא שם אחד מבארות מי הברכה העליונה״
להשקות עדרי אפסינו ,הוא המפורסם בשלמות טבעו יצא בעולם החכם הגדול הרב הכוכבי
יצ״ו.
שמואל אחי יצ״ו חמסי עליך ,השכחת זה שנה השתדלתי ללכת אליו אף כי קדמתי פניו
במנחת שורותי בחזקת היד לישע לה ולי בזה ,העידה עדים בלתי נוגעים כשרים בטופסי
73
דשטרי מארבעה ומעלה 70ומקואים  71ודוברי עתק יוצק בפיהם זהב רותח  ,72אכל קורצי
אליך לשלח מדינים בין אחים יפרידו ,לדידי חשדו ולא הדה בי .ובינה שמעה זאת כי לחכימא
כמוך ברמיזא  74וכאשר יאות לאיש נבון כמוך ,אף כי עצם ובשר לא עשית ,כי כבר נפתית
לנבלותם ותאמין בשוא .הוכחת אותי בכעס ובאימה יתרה ביום השבת בבקר במקדש מעט
נפל בחלקו של יהודה אחינו יצ״ו ,נתתי אמתלאות למען תזכור .וכשמעי דבריו חרה לי
עד מות לדעתי נקיון כפי מאשר בדו ברע לבכם, ,והנני התנצלתי כפי כחי אליך .אך עם כל
זה השיבותי חומי אל נרתיקו 75וחרב תשוקתי המתהפכת אל נדנה להרחיק ממני לזות
שפתים ,אמרתי לא מסתייעא מלתא.
,
76
ומשם אפרד והלכתי טרש׳׳קון י״ע אשר שם ארון ברית יי הכהן הגדול לאל עליון
הר״ר לוי אב״י  .77התזכיר אחי בתקעי כף עמו טרשקון בראשית החורף ואשלח לכם לקחת
בעניני עצה נכונה ודבר טוב ,ותשיבו אותי דבר בא אלינו ונמתיק סוד יחדו כדת מה
לעשות ועזרנוך .ויהי כבואי שמח וטוב לב ,לתקותי כי כבר רצה הש׳׳ם מעשי  ,78ואתם
חפשתם טענות הטעאיות אספתם רוח מלין מלא חפניכם להפר עצתי ,אף כי נפק מילתא
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]לו[

ן

מגלת ההתנצלות הקטן
מביניכו  79דלא טוב עוללות אלמוני והוא ידוע אצלי בעירך מבציר רב ודיין בעיר אחרת,
ותשנו את טעמי ולא לעלויא .ואין זה מן הפלא די גימד מגדל קטן ישיבתו קרובה  80אך כל
עזר לו אין גם אחד .נכח קניגים 81ובלסטרים סוללות דייק ואבני קלע הישפוך עפר מחשבתי
לשעלים לכל המתנגדים אשר רדפוני .והחכם ההוא לפי מה שחקרתי זכו בו היום אחרים.
סוף דבר גרמתם לי כיום הזה גלות ונדוד הש״ם בחסדו יאבה לכם סלוח.
אעתק משם אבא דרך ישר עיר המים ובהמון אייגש  82שמה יכונה ,הלא שם עץ החיים
בצלו נחיה עפייה למזור ] [8ותרופה ומאנביה יתזון  83כל בשרא ,הוא ברו״ך יי  ,נר 84להופיע
לאפלתנו ,הרב ר׳ אברהם יצ׳׳ו .זה ששה חדשים או יותר עלה על לבי לחסות תחת כנפיו
ואצלו להיות זמן ארוך ,החלותי ביני ובין עצמי לסדר עניני על נכון אך בהחבא ובמסתר
פנים ,יען כי כמה פעמים הפכתם קערת רעיוני על פיה .ואם כל זה אשאל לכל עובר ושב
בעד הנהגתו וישיבתו ,והנה בא איש שלוח אלי קשה הודיעני כי במרשילייא י״ע זכו
במקחם ,קדמוני אחרים אשקוהו בטימי  ,85הביאוהו אל בית מנוחתם לרוות משדי חכמתו
בכל עת .ואנכי עדין מבחוץ מפה ומפה ,ואט שכמי לסבל הכעסת הזמן עד מועד מועדים
ופלג עידן*.8
] [9אסע למסעותי ,עיר תהילה חמדת המחוז ותפארתו קרית מרשילייא י״ע ,הלא שם
ידיד השם אהוב למעלה ונחמד למטה  87שלמים לא עממוהו  ,88נושא דגל מחנה בני דתנו,
מורנו ורבנו ר׳ אהרן החדרי יה״ב  .89כמה פעמים נשאתי ונתתי בדבר ,סבבתי בכל אפגי
התועלת המזומן ומה שימצא בו מהמניעה והבטול מצד מה .עם שנודע לי והוגד אחר
חקירתי הדקה משוכני צלו אנשים כנים ונאמנים ,השבעתי אותם ליעצני בתם לבבם ,היכול
אוכל לקחת תועלת כולל עם הנראה להם ממנהגו והתמידו בישיבה .השיבו לי האמת כאשר
הוא ,כי חמלו על טלטולי טלטלה גבר לשוא ,וזאת היתה תשובתם הצודקת .דע כי הש׳׳ם
ברב חסדו חלק לו מכבודו והרבה לו עושר ונכסים ,יוסף השם על כל אשר לו למשנה,
ואולם בעבור זאת הוא תמיד יוצא ובא סאיר נכסיה  ,90כי בעונותינו בין אין לו ייגע למענו
והוא ינוח .וכשמעי דבריהם עניתי ,די לי בזה מניעה או חסרון הזמנה ,91ריוח והצלה
יעמד לי ממקום אחר.
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91

שבת קכא ,ב.
ר׳ שם ,י ,ב.
ר  ,חולין ם ,ב.
 .Aixר  ,גרום ,שם ,עמי  ,46—45ושם על כינויה עיר המים.
עפ׳יי דניאל ד ,יח.
רומז לאברהם ברוך בן נריה .ר׳ מבוא.
צ״ל :אסקוהו בטימי ,ופי׳ העלוהו בדמים .ר  ,בראשית רבה יא ,ה.
עפ״י דניאל יב ,ז.
ברכות יז ,א.
יחזקאל לא ,ח.
ישמרהו הבורא ,או יחפוץ ה׳ בו.
עפ״י חולין קה א.
מגילה כו ,ב.
]לז[

יוסף שצמילר
עוד נותר בקצה ממשלתנו מן הצד אחד מיוחד סגולת המדינות  92ומנו״אשקא  93מקום
תחנותו ,הוא סגן הכהנים הנגשים אל יי  ,לעבדו שכם אחד הר״ר יצחק הכהן יצ״ו צרפתי
הוא ואיש חמודות ,ואני אחד מקטני תלמידי תלמידיו הידועים בארלדי  9 4י״ע מבני שלמי
וכרותי ברית אהבתו .כי שם ראני זה שנה וחצי נשאתי חן בעיניו ולא ידעתי על מה כי
מה עשיתי לו אף כי איני כדאי .ולחמלתו עלי שאלני במה אני מכלה הזמן ,והעתים במה
אני שולח ואם בתורת השם חפצי .ואני השיבותי כי אלו אהיה במקום תורה אתאזר עז
והייתי לבן חייל .אז חלני  95לבא אצלו וישם עינו עלי להיטיב לי על כל הלומדים לפניו
ביתר שאת והרבות עונות .וחי נפשי כי כבר נגררתי ללכת אחריו ומתורתו יחכמני לולי
כי מושבו בעיר אין לי שם רע וגואל ] [10אף לא קרוב משם ,גם כי יושביה כלם צרפתים
ומדותיהם לא ישרו בעיני ,והעיר בנויה לצד פנוי אין עובר ושב אחת ביובל .וענינים אלו
יפילונו ברשת היגון ומתי ,ולמען זאת הנחתיה עד יראה השם בעניי וימן לי תחתיה אחרת
רעותה הטובה ממנה.
ובמחוז ויניישיין יה״ב ידעתי כי שם זווא  96דרבנן מפרסמים שמרו משמרת התורה שקדו
על דלתותיה יום יום ,אחד מהם חכם בן החכמים עולה במעלות עמקי ההוראה השוכן היום
מגדול מלאבצינא  97י״ע ושמו ר ,מרדכי ,אך חי נפשי לא ראיתיו מעולם ולא ידעתיו אף
מרחוק ,ודין ודברים לא היו לי עמו לעולם ,וכבר נתפרסם ענינו אצלנו כי אין לו היום ישוב
כמחויב ,כי הוגד לנו כי אוהב מלאכות הוא.
98
ומשנהו ארץ מדורתו קרפינטראץ י״ע הוא המשיב חכמים אתור  ,ולרוב פלפולו עוקר
הרים ויעתיק צור ממקומו וטוחנן זה בזה ״ ,סוף דבר אין כמוהו בכל גאוני עבר הנהר
והנה להלל מאד ,וכבר יצא טבעו בקצוות הוא הרב הגדול ר׳ אברהם דמונפישלייר יצ״ו.
פעמים שלש התענגתי מזיו כבודו כי מדי עברו בגבולנו ישכין כבודו אתנו ,ומה מאד בחרתי
בו ובצלו לשבת חמדתי לולי כי יצא עליו קול כי יטרידוהו ענייני ההמון מכל עבר כי הוא
כשופט בין דם לדם בין דין לדין  ,10°ואלו העסקים יכריחוהו לעשות משפטיו עקר ותורתו
טפל ^  . 1אבל כונתו רצויה לשם שמים לשום שלום בארץ בין איש לרעהו בכל דבר מחלוקת
אליו יבא דבר שניהם ,והוא לחכמתו יודע פשר על כל ריב וכל נגע תהי משכורתו שלימה
אמן.
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ר׳ קהלת ב ,ח.
 .Manosqueר׳ גרום ,שם ,עמי .361
 .Ariesר׳ שם ,עמי  .75—73ושם על התעתיקים השונים.
או :חלה.
זוגא .ר׳ ערוך השלם ,ערך זוו ,עמי .276
 .Maiaucèneר׳ גרום ,שם ,עמי .361—360
ישעיהו מד ,כה.
סנהדרין כד ,א; איוב יח ,ד.
עפ״י דברים יז ,ח.
על־פי אבות א ,ט.
]לח[

מגלת ההתנצלות הקטן
אלה הן טענותי בחכמי הארץ הלזו ,ואם לא יספיקו עלי להרבות טענות חזקות כמוסות
עמדי ,להוסיף בראיות גדולות מהן אחרי התנצלי בחכמי עבר הנהר כאשר בפרטי חכמינו
התלותי וכליתי.
102
אשנס מתני אעבור נהר רודי׳נו נחל מצרים להבדיל בין שני המלכים האדירים האלה,
וחפשתי בכל אלפי ] [11הסמוך והנראה ,103תעלה לי בתחלה אל הר יי /הוי כל צמא
לשתות מימי החכמה ההרה לכו פן יפגעו בכם הרודפים היאוש והבטול ,הוא הר המור
מורה לבית המרי באורח מישור ,כל ההרים לעומתו הרי נשק  .104ובתוך תפארת מדרשיהם
105
והוד ישיבותם נודע ראש שבטי ישראל ליסר ולהוכיח ,נהר התורה נגיד ונפיק מקדמוהי
ומעין הוראה יצא לרוות העיפים  106די ספקם והותר ,הוא הנושא כלי רבינא ורב אשי !07
ומפתחות רבנו משה 108ומדברי הגאונים לא ידום ולא יחשה ,מורנו ורבנו כבוד יחסנו הדר
משפחתנו הר״ר אבא מארי יצו ,ייטיב הש״ם אחריתו מראשיתו 109ויגדיל שלותו וישמור
תורתו אמן .ימים אין מספר נצטערתי יען להתאבק בעפר רגליו אין ידי משגת וגם הוא
נכסף נכסף להיטיב לי בלב שלם ונפש חפצה ,וכבר שמעתי בקולו לדעתי כי משאלות
לבבי שם אשיגם .אך כאבי נעכר ואסלדה בחילה 110כאשר ראיתי בעיני פעמים שלש,
הזמן כתב עליו מדורות פתנים  111דלת ביתו לא תסוב על צירה  112כמשפט הבנות גות בית
בתה הנאוה והענוגה נוגה ונגועה ביסורין מתחלפי המספר ,ומצאצאי מעיו אין מנחם לו
להשיב נפשו המדוכאה ביום עברות ,ורוחו הקשה בעת צרה .ואני אנה אני בא לראות עמל
וכעם מדי יום ביומו בברותי ראש ולצמאי  113קוזיא דדימעי ,114הלא ממקומי קמה אין
לי  115בעדו ותחתי ארגיז לתלאותיו ,אף כי עין בעין אראה איך אשא ואסבול .ואם יתיכוני
יגונות ואנחות חצי גופי תשבורנה והשאר נחר ,האחרי זאת אצלח למלאכה .ולולי זה לא
התמהמהתי להיות בביתו זה כמשלש שנים .ואף כי קרוב לנו האיש דבק מאד ,אין לנו
במשפחת אבינו הקדוש קרוב ממנו תחת מדרגת האחוה .צר לי על הסבה מכמה צדדים,
מר לי מר על הפגע מכמה אנפי ,עונותי הטו אלה ויד השם נגעה בי כי פיהו מריתי .ואם
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 .Rohnר׳ גרום ,שם ,עמי  .626—625הכוונה לחלוקה המדינית של אותה תקופה בין הפרובאנס,
שהיתה שייכת למלכי בית אנז׳ו ,לבין צרפת הדרומית )הלנגדוק( ,שהיתה נתונה לשלטון
הצרפתי .נהר הרון שימש גבול מדיני.
מגילה ב ,ב.
בירמיהו יג ,טז :הרי נשף.
דניאל ז ,י.
עפ״י ירמיהו לא ,כה.
כלומר ,התלמוד.
רמב״ם.
עפ״י קהלת ז ,ח.
איוב ו ,ב.
איוב יג ,כד; כ ,יד.
משלי כו ,יד.
תהילים סט ,כב.
שבת לג ,ב.
הושע ח יז.
]לט[

יוסף שצמילר
יטען טוען ] [12הלא לחסרון הזמנתך אצלו ימצאון שם מעמידי התורה על כנה ,מעטרי
חנויות החכמה ובתים מלאים כל טוב יומם ולילה לא יסגרו ,כל הבא ימלא את ידו ושרת
את אחיו במלאכת שמים .היקטן זאת בעיניך כי הוכנת אל הגעת מבוקשך ולא תקחנו.
נשיב לו ,אמת כדבריך כן הוא ,עצום כבוד תורתם כאשר דברת וגדול יתר מאד ,לא למפחת
קא אתינא אלא לאוסופי  .116אבל איך אעשה הדבר הרע הזה ורע המוסר והנבלה הזאת,
יאמרו הלא שם חכם הרזים שופט ונביא מורה צדק ממשפחתו ומבית אביו והוא המירו
באחר איננו שווה לו ,והבאתי עלי דבה ולא שבח ואל הרב מורנו אעשה קלון וחלול,
117
וחלילה לי מעלות על לב .ולש״ם ית׳ אין מעצור להושיעני ותקעני יתד במקום נאמן
במבחר המקומות.
בשוטי בארץ בתורי המדינות מן ההר והלאה מצאתי בדרשי בדר״ש  118י״ע שכיית
החמדה ,שם מעון ומחסה למשתוקקים ולא יעדרו דבר לתורה ולתעודה בבית הגביר הוקם
על הקים עולה של תורה  .*118הוא הנעלה לכל לראש ר׳ נתנאל יצ״ו .זה הנכבד קול ידיעתו
שמעו אזנינו ועוצם התמדתו והשגתו לא נעלם מאתנו ,וגלוי הוא אצלי כי יש בו די לאשר
רחש לבו דבר טוב ולמאי בעי חיי  .119אכן לא זכיתי לראותו ולא ידעתיו פנים אל פנים
ולא שמעתי אחד מאחי יגידו כי ראוהו או שמעוהו ,ואם היה לא העמיקו עמו באהבה .ואני
נסתפקתי אולי חלודה ישנה היא או כן מדתו ,ואיך אבא אליו ואומר ,עתה באתי ללמוד אני
121
צריך  .12°הלא אם אני הצעיר בבית אבי באפני המעלה אין אלפי הדל בשבטי ישורון
לפי המקובל דור מפי דור עד היום ,ודי בזה ראיה כמאה עדים וכתבי יוחסי׳ המוכנים אל
הזיוף .ואשוב לדברי מי יאמר כי אבא כאיש לא ימצא מקום לזעקתו 122והושע ידו לו
מזולתו .יי  ,הטוב ינחני בדרך אמת ועיני ידידנו יראו וישמחו.
אפאר אחריו דרך סלולה לעומתי ,עיני בארעא מטפיין * ,12אבא נרבנא  124י״ע העיר
הקדומה המדינה הישנה ,לא סר מוסר ממנה ותורה מיושביה מאז זרע הקדש הלך בגולה.
עוד היום ימצא שם בדק ומחזק חומות הקבלה הפרוצים ,סלם מוצב ארצה וראשו לרקיע
מגיע ,125האיש המפורסם במיני הנדבות לחמו ומימיו ] [13נאמנים ליוצא ולבא ועניי
ארץ מגז כבשיו יתחממו  126ופתו לעוברי דרכים  ,127וכבר מלאו פני תבל פליאות צדקותיו

 116שבת קטז ,ב.
 117עפ״י ישעיהו כב ,כה.
 .Béziers 118ר׳ גרום ,שם ,עמ .98—96 ,
 *118שמואל ב כג ,ח; מועד קטן טז ,ב.
 119צ׳׳ל :ולמאן .ר  ,ויקרא רבה טז ,ב.
 120ברכות סב ,א; מגילה כח ,א.
 121עפ׳׳י שופטים ו ,טו.
 122עפ״י איוב טז ,יה.
 123בבא קמא צב ,ב.
 .Narbonne 124ר׳ גרוס ,שם ,עמי  401ואילך.
1899,39
 1שימוש דומה ר׳ במכתב שנשלח אל שמואל סולמי.
 126עפ״י איוב לא ,כ.
 127סנהדרין קג ,ב.
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]מ[

מגלת ההתנצלות הקטן
ומעשה תקפו ,הוא הידוע ר׳ שמואל הסולמי יצו .,אמת כי יש לו להושיע ברב לא במעט.
אף כי מושב העיר אלי גאות מכל החולפות אשר זכרתי להזדמן שם בית משכן לי בית
שמואל יושב בהיכל החכמה והמדע ,וממנו יצא מוסר על פני כל הארץ הוא אדוננו דודינו
ר׳ שמואל שקייל יצי׳ו יאר הש״ם פניו אליו ויתנהו .אך אין שקידתו תמידית למה שאצטרך
אליו וזה לרב עשרו ופרשת גדולתו אשר לא תסופר ,והוא המוציא והמביא ואין בלתו כי
אם להקיל ,וגם כי בצאתו מדלתי הבית חוצה לא שמעתי שיהיו שם תלמידים מקיימים
הלמוד על עמדו .אכן באמת דבר מועט הוא היום ואין בו כדאי לעזר ולהועיל למתחיל
כמוני .אין תורה ותושיה נדחה ממנו .128
אוסיף לרדוף אחרי גדוד החכמים האשיגנו אם אין .ובדרך יום משם מצאתי פירפיגיאן !29
י״ע ארץ ההדר יאמר לה קרית התפארת אותה יקראו ,הלא שם שני צנתרות הזהב המריקים
מעליהם הכתם הטוב ,130האחד ואם לא ראיתיו מעולם ענינו ומעלתו הוגד לי מקצתה,
והוא חלק קטן בערך אל עצמה ,הוא המפליא לעשות דון וידאל שלמון יצ״ו .אכן לא נכנסתי
אליהם אין
בפרדס  131אהבתיו ואף אגרותי לא באו עדיו זולת זה לא נכון לעשות
השירות מצויות .ובין כך ובין כך יעבר חדש יתם שנה .וכעבר קציר תקצר נפשי בעמל
החפוכי  132ובכלות קיץ אקוץ בהוצאת הזמן ואנכי לא נושעתי  ,133עד ישקיף וירא אלהים
משמים .134ואחריו החזיק עבד יי׳ מקרוב בא לשכון בתוכם האלהים שלחו להחיות רוח
הנדחים מארצות החיים ,מצמיח חכמה בלבות הבוערים ,ובהעלותו עמו מתהומות החסרון
פועל ישועות בקרב הארץ ) 135הארץ( מורנו ורבנו הר״ר יהודה הנשיא .עמו עז ותושיה
וכל פרטי המענה אצלו בטלו ,נפלא בפלפולו לא תמר התמדתו ,וישיבתו מעוטרת במיטב
הלבבות ומבחר התשוקות .זה חדש ימים היה עם לבי לבנות שם בית זבול לי  ,136ידעתי
כי ישמח לקראתי וכרחם אב על בנו העובד אותו  137ירחם ] [14עלי באהבתו אותי ,וגם
להיות ביננו חוט התאחדות חד בבא ינתק  138ושתוף הקורבה לא רחוקה .והאלהים דרש
לעוני ומצאו ,ונכבית גחלת ראשי המעלה וההוד נזר החכמה וכליל התבו הנעצם 139מעצמנו
הנכבד דון משה בונפוש יצ״ו ירחמהו ,אשר זה זמן התעתר לבא עמו 140בברית מאשר
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איוב ו ,ג; כו ,יג.
 .Perpignanר׳ גרוס ,שם ,עמי .457—456
זכריה ד ,יב.
עפ״י חגיגה יד ,ב.
אולי :החפוש.
ירמיהו ח ,כ; שופטים י ,טו.
איכה ג ,נ.
תהילים עד ,יב.
עפ״י מלכים א ח ,יג.
אולי צ״ל העובר על מצוותו.
קריאת המילה חד מסופקת ואפשר שצ״ל לא במהרה ,עפ״י קהלת ד ,יב.
יתכן שחסר בכה׳׳י גרש על התיבה ׳׳התבו״ וצ״ל :״התבונה״ .אפשר גם ששתי האותיות
הראשונות של התיבה ״הנעצם״ שייכות בסדר הפוך לתיבה שלפניה וצ״ל :״וכליל התבונה
עצם מעצמנו״ .ר׳ בראשית ב ,כג.
אולי עמי ר  ,יחזקאל טז ,ח.
ומא[

יוסף שצמילר
שכל  ,141וכבר היה עם לבבי ללכת כי כן התניתי עמו לשכן באהלו ,אכן זה ימנעני כי איך
ידבני לבי להיות לאיש לקוץ מכאיב .הלא בבואי מאהלי הרב אל אהל אחינו המדוכא
והייתי מזכיר צער מעפיר  142יגון משיב חימה ,וחטאתי לאלהים .וגם בעיניו לא ייטב אף כי
יסביר לו פנים .ואחר שהש״ם בפרידה גזר מי לי זולתו שם במדרגתו להכבידו והייתי עליו
ואנה
למשא .על זה היה דוה לבי משני הצדדים על אבדן ההכנה הזאת ועל . 143
השם אושע ואיפה מרדיפת המניעות המגיעות לעות נתיבות 144תשוקתי אסתר .אוי לי
145
קשה יום ,זנוח שלום למוד מלחמת שואות מנעורי ,כ ל ש ע ר ת י ב ע ק ב י !46
אמי כי ילדתיני
הקורות הרגילות לבא כי זה הפגע למעני היה והש׳׳ם לא הרעיש עולמו אלא בשבילי .147
אבל כדאי אני לחוב בעצמי שעברתי על מצות אלהי  *147ואחרי לא יועיל תעה לבבי באפם
ותהו •והבלי תעתועים ימים רבים.
משם והלום לא שמענו שמע איש השיג למדרגת אחד מהכתובים באצבעי ולא ידענו מפי
מגיד ומהדורי מלי  148ולא מעדות כתבים מחוקקים שמות אצילי הארץ ויודעיה ,מאז גלה
כבוד בהלקח ארון האלהים הרב הכולל מורנו רמב״ן זלה׳׳ה והרב הנפלא ר׳ יונה זצ״ל
מפירפייניאן .והלאה לא בא עוד הלום איש מצאנוהו שגיא כח כאחד מאלו עד ברצ״לוגא
ארץ תפארת ישראל הוד גאון יעקב ,הדר גלות ירושלם עיר צבי קדש יה״ב ,בה אשים
פני ואנבא עליה.
מה טובו אהליך כלילת יופי בחר לו יה לשום שמו שם משכנותיך ארץ חפץ אוד .למושב
לו .פצחי רנה וצהלי העליזה ,מה יקרת בעיני השם נעמת לו מאד ,וישכן שם את הכרובים
הסובכים בכנפי זכותם על תגמולי הגולים הפושעים בו.
] [15מי לא יתפלל בשלומך ולולי עזרנו מקדשך אלינו כלנו גוענו ואבדנו ,ולולי מוראת
מלכות שמים על פניך חיים בלעונו המים  ,149הם הצרות ותהום המצוקות בא עד נפשנו.
הלא כאכל קש שביבא דינורא וכניצוץ היוצא מתחת הפטיש לגבבא דעמרא  150וכמוץ
הרים לרעש גדול ועלה נידף לרוח סערה וכטיח טפל נכח אבני בליסטרא וגדיר  151עפר
מן האדמה מחומר קורץ נצב לעומת חץ שנוי למטרה ,כן היינו לולי שמש צדקתכם יצא
 141אולי מלשון שיכל.
 142אולי :מעביר.
 143כמה מילים חסרות בכתב־היד.
 144ר׳ איכה ג ,ט.
 145ירמיה טו ,י.
 146ר׳ חגיגה טו ,א.
 147תענית כד ,א.
 *147משנה ברכות א ,ג.
 148ברכות נא ,ב.
 149אבות ג ,ב; תהילים קכד ,ג—ד.
 150בראשית רבה פ״ד ,ה.
 151אפשר אולי לקרוא וגדיד.
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מנרתיקו להאיר על הארץ ,ותעל ארוכה ומרפא למכתנו מזור לכאב אנוש וצוי לציונו,
להשאיר באשכלותינו עוללות .לא זו בלבד הגדיל חסדו אליך נוצר חסדו אליך נוצר חסד
לאלפים ,אכן שם כפלח הרמון ריקנים שביך ,152ותגדלי ביפיך ומחקי משכיתך יצאו
ממך כפתורך ופרחיו ממך היו ,בצל אל היית* ,15ותצלחי להשיג מאתך מלאכת תופך
ונקבך  154הם המה פרטי גדויך ,מה נעמו עצמו מספר כי אין מספר .ויקטן זאת בעיניו
וישלח המלאך הגואל להיות מחניך קדוש ,ובכל יום ויום בורא כת של מלאכים 155לחזות
בנעם הש״ם ולקרבם תחת כנפי שכינתו להושע .הוי המון עמים רבים ,156מה לכם
תדכאו 157נפשכם לרעות רוח עועים ,לכו ונעלה אל בית הרואה ויורנו מדרכיו .על מה
אתם מחשים מעלות בשלוש פעמיכם לראות פני האלהים האדירים האלה למועדי רגל
ברגל ישרה אל המקום אשר הוא חונה שם להעמיד ארץ במשפט ולהכין תעודה ולסעדה.
אבל אשמים אנחנו בהיותינו יושבים בבית מדות ספונים בארז שטה והדס 158בימות
הגשמים בבית החורף האח מבוערת  59נ ונגדיל המדורה להתחמם נוכח הלהט ,ומרוח השמש
מנגד וחם לנו שלופי נעלים על רצפת בהט ,בשבתנו על סיר הבשר מטעמים שונים מבחר
ע צ מ י ם י ר ך וכת ף 60נ כרצון איש ואיש עד מלאת ספקו ,בשכבנו על מטות קרנות שן
והדנים  161על יצוע רפידתו זהב רצוף ארגמן וגלומי תכלת וחור  ,162שם אספנו חלומות
והבלים ודברים הרבה .ולא עלה על לב איש ללכת לקבולי אגרא את קדושנו לכבד בהקבלת
פנים לא חדש ולא שבת .דעו נא הגברים כי לא לחנם שלחו שולח אמרתו ארץ בדור הזה
לולי שרצה לזכותינו אם כראוי בחוקו ] [16נעלה מדום כסאו ,ויהי להפך מזה ,נואשנו
ונשלך יהבינו אחרי גו ומה גדול עוננו מנשוא ,יוצר הרים ובורא רוח  163פעל בזמנינו
בריאה נכבדת ושלמה לנחמנו על עיר ההרס  104והיכל השמם .זה חסדנו את נגידנו היום
כי לא נבין לו לפאר מקום מקדשנו.
לא ליסר את בני זמני באתי להיות התוכחת בלתי ראוי מצדי ומצדם ,ולא לסיים בשבחי
דמרי  165משכתי בעט ,כי ידעתי יהיה בתכלית הקצור מאה דפין ,ומי אני ערל לב גלוי
עינים בל חזו אור בהיר ולא ראו מאורות מימיו ,אזנים קשובות ולא עצרו במילין כבד פה
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שיר השירים ד ,ג; סנהדרין לז ,א.
ברכות נה ,א.
יחזקאל כח ,יג.
איכה רבה ג ,כא; בראשית רבה עח ,א.
ישעיהו יז ,יב.
שם ג ,טו.
עפ״י ירמיהו כב ,יד; ישעיהו מא ׳ יט.
עפ׳׳י ירמיהו לו ,כב.
עפ״י יחזקאל כד ,ד.
אולי צ״ל :ואתים .ר׳ שמות כו ,לב וכר.
עפ״י יחזקאל כז ,כד; אסתר א ,טו.
עמוס ד ,יג.
ישעיהו יט ,יח.
ר׳ ברכות לג ,ב .והכוונה לעיל וכאן להרשב״א .ר׳ מבוא.
]מג[

יוסף שצמילר
ואשתקיל מלוליה ,כי אחוה דעי בנפלאות ממני ,אף כי במהלל מורנו ורבנו מאור הגלות
על האמת אין האזן יכולה לשמע ואין הפה יכולה לדבר  .166ואל אלהים היודע כי לתשוקתי
במדינה המכובדת ההיא נחשקו בהסתופף באברת קצת נשיאיה וגדוליה ,הארכתי מעט
מזעיר במעלות אציליה ,ובדרך כלל דוממתי בלשוני שבטי מושליה ומורנו מרום ישראל
באשר יצא מן הכלל ללמד על עצמו בראשם.
אחי דעו יצליהכם השי״ת  167לעשות רצונו בלבב שלם כי הנה הגעתי לכל פרטי המכוון
אחרי אשר מהשי׳׳ת יצא להטרידני מכל חכמי מהוזנו כאשר באו עליהם הראיות .הלא
פה הקרה השם לפני האחד ואין שיני ,נצר משרשנו פ ר ה  168חטר מגזענו יצא ,שאר בשרנו,
יחסו ויחסנו במעט הפוש הולך אל מקום אחד * ,16הוא אשר אסף כל החמודות ומיני טכסיסי
המוסר והמדות והנה גם הוא כתר תורתנו ונדן דיניה  ,17°אזן וחקר בדת על יתר גאוניה
ופומיה לא פסיק מגרסא  171על התבונה בנה ביתו והסלסול בצלו ישב ,הוא המעולה הכולל
אשר בו נתפאר בחיר יי׳ דון בונפוש בן שאלתיאל פחת יהודה יגן השם בעדו אמן ,ואחיו
הידוע כי הגיע אל גבולו לא היתה מעלה אשר שגבה ממנו  ,172הוא אהרן ומשה על כל דבר
כבוד אלהים .הכי נקרא שמם בני שאלתיאל כי מהשם שאלתים  .173שם הסכמתי ממקומי
ללכת ולשכון בצל קורתם וגם שם אמצא האחים ארזים בישראל נטעו אהלים על מי התורה,
עושי מלאכת השם צדק תמיד ולא ישבותו ולהרבות גדרים בפרצות הקהלות לא ישקוטו
עד יצא כנגה צדקם ,הם הם פרנסי הדור ] [17וחכמיו אדירי משפחתנו דון אשטרוק וידאל
ודון בונפוש וידאל האל ירחם עליהם אמן .ויתר על כן אתחבר שם עם פאר התלמידים נזר
השוקדים העומד לנס המתבוננים ,קצר ימים ומלא ברכת השלם אחי וגביר שמתיו לי,
אהבתי הקדימה וחשקי החזק אשר מדמיוני לא נמחק מאז לשמע אזן גדלי חקרי ענינו
ותורתו שמעתי ,נפלאתה אהבתי לו מאהבת דוד ויהונתן * ,17הוא הידוע הידיד השלם הנעלה
דון אשטרוק קריש״קאש יצ״ו .לחברתו כלתה נפשי ולהגיע עדיו זכני השם חדש ימים,
לולי דלא איערבב שטן וריקד בינגו 175ונתפרדה חבלה .176
אחי שמעוני ישמע אליכם אלהים ,אחר אשר תשוקתי גדלה אל זאת המחשבה הנכונה
להשלימה עם המחוייב מתועלותיה המפורסמות מדעתי ותקותי שיעלה בידי הלא ידעתם
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ראש השנה כז ,א.
ה  ,יתברך.
צ״ל פרח ,עפ״י ישעיהו יא ,א.
קהלת ג ,כ.
אולי צ״ל ודן דיניה.
שבת ל ,ב.
עפ,,י דברים ב ,לו.
עפ״י שמואל א א ,כ.
עפ״י שמואל ב א ,כו.
מגילה יא ,ב.
גיטין נט ,ב; עז יא ,א.
]מד[
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אמרם אין אדם למד אלא במה שלבו חפץ  177ואחר שתלו הדבר בחפץ כי כן ראוי באמת
נצרף לדבר מדרך הסברא במקום וממי ובזמן ודומיהם .ואם באלה לא תצדיקוני ולא תאמרו
יושר לבו אמריו ,178הקשיבו והכינו לב לשמוע טעמים רבים ונכבדים מאלה .ואתחיל
בטענה הכוללת אשר לי ראשונה.
אחי הלא תודו כי כל הנכסף אל הייחוד ובריחת חברת בני אדם אינו נמלט במקומו מן
השלוח  179להיות לבו גס באנשי העיר ובחוריה ובדבר מועט יטרידוהו ומביתו ינדוהו להבלי
העולם .ועתה הסכימו בלבכם ,אדם אחד מלאו לבו לקרבה אל המלאכה מלאכת שמים ויעד
בעצמו לבלתי התהלך בחוץ לאפושי בעסקא .והנה העולה על רוחו היה יהיה ימים במספר
ובהגיע תר חפצו ואמץ תשוקתו יכלה ,ובעתתו רוח רעה והחליף תורתו ללכת אנה ואנה
אל הבטול כבראשונה ,מי יאמר לו מה תעשה ומי יגער בו לאמר מדוע ככה עשית .אבל
אולי ישבחוהו ויאמרו עליו ,עתים הוא דנקיט ליה 180פעמים לתורתו ופעמים לתת טרף
לביתו .ולא ידעו כי רוחו הטובה סרה מעליו ולא יספה שוב אליו .אך בהתרחקו במקום
שאין מכירין אותו אז דבר אין לו עם אדם ,ואם יום או יומים יעמד בטל ישקלם במאזני
צדק והיו בעיניו יום אחד בשנה ככולה ,למה שיירא פן יספרו אחריו בגנותו לאמר
] [18לא בא אלא לרעות עצמו  .*180זאת היא רפואת כל גואש להכניע לבבו הערל ,ודברים
ק״ו לבוער באש החפץ ולהב התאוה העצומה .וכי תאמרו במילין יגנב לבבינו ובשפע
לשונו המושלה לו מסדר דברים הוא ,אביא לכם ראיות לדברי מדורות אשר כף פרסותיהן
תכריע כריסי כלנו ולבן רחב כלב האולם  ,181הם דורות הראשונים חכמי המשנה.
אחי ידרש השי״ת אליכם ,דרשו ותמצאו מסכת כתובות פרק אעפ״י ספורים בסיוע יש
בו ממש לא אחד ולא שנים אכן רבים ,למה היו רבותי׳ ז׳יל שולחים בניהם להרחיקם
מגבולם לולי שהיו יראים מהכנת השלוח בימי בחרותם ויקבלו עם זה הריחוק מן התועלת
בשנה אחת מה שלא יקבלו במקומם בזמן יתר .אמנם ראשון לספורים ההם ר׳ איעתק
ליה לברי בי ר׳ יוסי בן זמרא פסקו ליה תריסר שני בבי רבי וכר  .182ולולי שכונו בזה אל
הסבה הנזכרת למה שלח רבינו הקדוש בנו חוץ מביתו  ,183והלא כבר בא עליו העדות מימי
מרע״ה ועד ר׳ לא מצינו תורה וגדולה במקום אחד 184והוא אשר חבר בקבלה תחלה,
ולרב שלמותו היו בהים  185תלמידים וחכמים כוללים ללמוד אצלו לאלפים ולרבבות
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]מה[

יוסף שצמילר
מכל קצוות הגלות .ואף בת נקדימון בן גוריון  186כשהשביעה ר׳ עקיבא ללכת ללמוד
בישיבות רחוקות כל כך למה ,וכבר היה מקומה בירושלם ,והיתה בעת ההיא העיר על תלה
ותורה יוצאה מציון .אלא באמת כונה להרחיקו מכל מיודעיו ,והנה הצליחו הבורא בעזרתו
אל מה שכבר נודע מרבבות תלמידיו ע״ה וכר .ובסוף אותם הספורים ההם ההיא דרבא
ששלח בנו למקום רחוק ובהגיעו לסוף שנים בקש לשוב מועד צומא רבא לשמח אשתו,
והנה אביו על שמעו בואו חרה לו ובקצף גדול שקל נרגא נפק לאפיה אמי ליה יונתך נזכרת
אד׳ זוגתך וכו׳  .187ואחר שכן הוא הנה באמת כל אשר יוסיף רוחק ממיודעיו וקרוביו אשר
כבר ראם ולבו גס בם יותר הוא נאות וקרוב אל ההצלחה האמתית המכוונת והתכלית
הדרושה.
ואם עוד לכם פתחון פה עלי כי תאמרו ,עברת על דברי חכמים במצות פריה ורביה כי
לא קימת ,ואף כי הלכת מעמנו כמתגנב ואיש לא ] [19ידע ,גם משובבת חיקך פתחי פיך
שמרת 188וממנה לא נטלת רשות כמוטל עליך ,כי בן 189יסד חוק הפסק לבלתי ירחיק איש
איש מבני ישראל מאהלו שלא ברשות אשתו יותר משלשים יום  .190עלי להשיב על כל
מה שתוכלו לתפסני מעבור תורות והחליף חק  .191ועתה שמעו תשובתכם על כל זה אחת
אחת כפי קוצר השגתי לא כפי רצוני.
אחי הבורא בחסדו יודיעכם דרך אמת ,דעו כי ענין הפריה ורביה היא המצוד .הראשונה
הבאה מאת השי״ת ,ועקרה בלי ספק שנצטוינו לקיום המין ולהמשיך המציאות ,ויש בזה
קצת סמך מדבר הנביא ע״ה לא תהו בראה לשבת יצרה .192אך רז׳׳ל אמנם כונו על הזווג
לב׳ סבות הא׳ להיות מין האנושי משתלשל והב׳ להרחיק האדם ממכשול העריות האסורות.
וזה שהביאו על זאת המשנה אשר אנחנו בה במס׳ יבמות פרק הבא על יבמתו שהיא לא
יבטל מפריה ורביד ,193.מאמרים רבים סיוע לב׳ הסברות אם על העקריים במצוד ,.כגון
אמרם כל המבטל מפריה ורביד .כאלו שופך דמים שני שופך דם באדם 194וכו׳ וכן כל המבטל
מפריה ורביד .כאלו מבטל הדמות ,ויש ר׳ שהפליג גורם לשכינה שתסתלק מישראל .ויש
שאמי חייב מיתה  .195ואמנם המאמרים המסכימים לפרישת העברות אמרם תחילה כל השרוי
בלא אשד .שרוי בלא טובה בלא ברכה בלא שמחה ויא ,אף בלא שלום וכו׳ 196וגם כן
השרוי בלא אשד .אינו אדם 97נ .ועוד אמרו נשא אשד .בבחרותו ישא בזקנותו ,נשא דבת
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כתובות סב ,ב; א וצ״ל בת כלבא שבוע .ור׳ להלן והע׳ .235
כתובות ,שם.
עפ״י סוכה ז ,ה.
צ׳יל :כי כן ,אסתר א ,ח.
משנה כתובות ,ה ,ו; ז ,א.
עפ״י ישעיהו כד ,ה.
ישעיהו מה ,יח.
משנה יבמות ו ,ו.
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שם סד ,א.
שם סב ,א.
שם סג ,א.
]מוז

מגלת ההתנצלות הקטן
בנים ישא דלאו בת בנים .ודקדקו כמו כן דקדוק אחר דקדוק כל מי שיש לו אשה ואינו
פוקדה  .198אין ספק כי זה המאמר ורעיו חלילה חלילה לא כונו בו להתיר רבוי המשגל
שהוא אצל כל החכמים היותר פחות מכל שאר המדות הפחותות והמגונה שבכלן והמטריד
כל האדם מג׳׳ע בלי ספק ,וכבר אמרו רז״ל שאחד מכ׳׳ד דברים שהתורה נקנית בהם הוא
מיעוט דרך ארץ ,199וכמו ] [20כן במקומות רבו מלמנות גבוהי עד מאד ,אבל באמת כונו
באלו המאמרים אל ההרחקה מלהסתפק מהתאוה במיני העריות שנאסרו כולן זולתי האשה
בכתובה וקדושין .ודי לנו בזה כי כבר יצאנו מעקר הכונה ונשוב אליה ונאמר ,אמנם גבול
הפריה הוא מחלוקת כתו׳ שם בפרק ההוא לב׳׳ש וב׳׳ה ,לדעת ב״ש ב׳ זכרים וב׳ נקבות
ולדעת ב״ה זכר ונקבה  .200ומה מאד צדקה ראית ב׳׳ה דילפי מבריתו של עולם ,וכמותו
הלכה ,וכבר פסקה הרי״ף  201לא בהדיא אמנם הביא ב׳ הדעות וראיותם וממילא שמעי׳
שפסק כב״ה ,דבכל התלמוד בית שמאי במקום בית הלל אינה משנה  202לבד מתלת
ידועות  .203וגם הר׳׳ם במז״ל פסק כן הלכות אישות פט״ו  .204אם כן כבר יצאתי אני ידי
חובתי כי הולדתי בן ובת כב״ה .ואם עדין יש לכם לטעון על דבר אמת כי מפני שמתו
בעונותי איני פטור מן המצוה .ידעתי כי כל הגאונים פה אחד פסקו שאם מתו פטור .מיהו
יש לי בערכאות ההם פקח טוען בעדי סובר שאם מתו פטור והוא רב הונא ז״ל  ,205ואע״ג
דאפסיק כר׳ יוחנן בעל מחלוקתו וסליקא הא דרב הונא בתיובתא ,איני חושש דהא יכיל
למימר רב הונא ולטעון בשבילי אחר שהולדתי בן ובת כברית של עולם שהוא ראית ב״ה
אם ימותו בהדי כבשא דרחמנא למה לי  ,206האלהים אני להמית ולהחיות  .207ועוד שכל זה
לא כתבו לפי דעתי רק על מי שנשא ופרש או לא נשא כלל כבן עזאי להתנצלותו הידוע
איפשר לעולם שיתקיים על ידי אחרים .ועוד שנפשו חשקה בתורה  208והעוסק במצוד.
פטור מן המצוד«  ,209וכ״ש תלמוד תורה השקולה כנגד כלן  .21°אבל אני שקיימתי במקצת
או בכל לפי קצת דיעות ודעתי לחזור ולפקוד בג״ה  211אין עלי אשם.
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] מז [

יוסף שצמילר
ומענין צאתי שלא ברשות אשיב לכם תחלה כי כבר גליתי אזניבם באשר עשיתי לולי
212
שידעתי שתבטלו הכל בהבליכם ,כאשר עשיתם דרך משל פעמים אלף מאתים ותשעים
׳
מלאתם קדים בטני»! 2ומשבתם אותי בחבלי השוא 214אל המקום אשר בחרתם ,ורצוני
הדפתם ממצבו וחפצי ממעמדו הרסתם  ,215וזאת היתה סבת הסתירי מאוהב ורע .אך מצד
] [21ההלכה לא סרתי ממצות איש ,ולא שכחתי כי כבר כתבו רז׳׳ל גבי הנהו עובדי שהבאתי
לי לעזור במתניתי׳ התלמידים יוצאי׳ שלא ברשות שלשים יום  .216כתב בגמ׳ אמי רב ברונא
אמר רב אדא בר אהבה זו דברי ר׳ אליעזר ,אבל חכמים אומרים התלמידים שלא ברשות
שתים ושלש שנים .ואחריו כתו׳ אמי ר׳ יוחנן סמוד רבנן אהא דרב אדא בר אהבה ועבדו
עובדא בנפשייהו .וכן פסק הר׳ים במז״ל אשר בעקבותיו אנו הולכין ,וכתב פי״ד מהלכות
אישות  217שהתיר התלמידים ללכת שלא ברשות ב׳ וג׳ שנים ,שלא אסרו לצאת שלא ברשות
רק להולך בסחורה או הממיר אומנות דרך קרובה לאומנות דרך רחוקה ,כגון חמר שנעשה
גמל כדאיתא בגמ׳ וגו׳ .ועוד שאני מזכה אשתי בכך ,וזכין לאדם שלא בפניו  ,218כאמרם
הני נשי במאי זכין במקרין לבנייהו וממטיין לגברייהו עד דאתין מבי ר ב .219
הלא הבאתי פה התנצלותי בקצרה לולי שבטחתי כי במעט דברים תזכוני ,כי אנשים
אחים אנחנו .ולהגדיל ראיותי ולהוסיף טענותי ולמען רבות מופתי ,ארבה טעמים אחרים
נכונים לבחירתי המדינה ההוללה הזאת ,מצורף על שאר הטענות החולפות המספיקות אל
האוהבים בלתי מבקשים להשכחה עלה לדרוש סתירות רצוניות אך אין זה באחים.
אחי היקרים הלא הוגד לכם מאמר החכם או ראיתם אותו כאשר אמר הטבעי הפלוסוף 220
ד׳ תיבות מיטיבי טעם והם ,לבריאים הגיאות ולחולים המתנגד .מה נכון זה המאמ׳ ומה
נכבד למשתכל בו והמעיין ביוצא ממנו בנפש פנויה מטרדות הזמן ולא חנה  221אותה.
הלא כון לזה החכם להעמיד מזג הבריאים על מתכונתו לבל יטה מקו שוויו לאחד הקצוות,
או להשיבו אל המצוע מאחד הקצוות ,פן יפסד ויהיה חלופו סבה להוית מיני מחלות ומקרים.
והורנו דרך לשמרו בהרגיל הדברים הנאותים להרכבתו ,כי כאשר יתמידוהו דברים דומים
לו יהיה עמידתו וקיומו בהם .ורצה באמרו דרך כלל הדברים כמו המזונות והתרופות
המורגלות לקצת עתים והמשקים והאוירים והמשכנות וחמימות וזולתם ,ולזה אמ׳ לחולים
המתנגד ,כי לפי שהתחדש המקרה הוא דבר רע הפד מזג הבריא ינצו הכחות המתפעלות
בגוף ויזיקהו וימירהו להוציאו מהתכונה המשובחת אל תכונתו ,הורנו החכם דרך לגרשו
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לא ברור למה נקט מספר זה.
לא מצאתי מקור לביטוי זה.
עפ״י ישעיהו ה ,יח.
עפ״י ישעיהו כב ,יט.
כתובות סב ,ב.
שם ,הלכה ב.
עירובין פא ,ב.
ברכות יז ,א.
לא מצאתי מקורו.
לא הובנה לי משמעות המילה.
]מח[

מגלת ההתנצלות הקטן
בפעול דברים הפכיים לבל יסתבך במצאו דברים ממינו יקיימוהו .והדבר היותר כולל
בפעולות הפועלות בגופות ] [22כלם ובמזגיהם לפי האותותם וחלופם הם המדינות הכוללות
האויר והמים והמצב הנערך אל העולם ברחב או באריה והמזונות המתילדים ממזגי
המורכב מפשוטי הדברים ההם .אם כן ראוי לדקדק למחליף משכנו לברור עיר תשתוה
באוירה בכל או בקצת למזגו ,וישמר מהפכה כפי כחד תכלית השמירה ,לבל יתפעל משנוי
האדיר והשאר .ולפי מה שחקרתי ושאלתי את פי חכמי גבולותינו הן רופאים בקיאים או
חכמים טבעים ,כמו האדם הגדול ביודעים הרופא הנפלא ה׳ המהיר ר׳ אברהם ממרשילייא
י״ע ,הוא ידעני תחלה .ואחריו החזיקו בסברתו השמש והירח לממשלת הגלות המאורות
אשר לא ישיגם קדרות  ,222הנשאים בחכמתם בני קשלארי יה״ב אשר חכמו מהימן
וכלכל  .223והשלם על השלמים בכל דבר בינת חכמה הנשיא הגדול הרופא לשבורי לב
מחבש מחץ חסרונם ,הוא הנכבד ר׳ שלמיה מהר הלבונה .וגם ב׳ העפרים תאומי השכל
תומכי דגל החכמה על פני מחנה ישראל המפורסמים בשלמות ר׳ דוד הגבאיי ור׳ ידעיה
הפניני ישמרם השם .כל אלה הסכימה דעתן לדעת אחת כי מזגי מכל וכל מוטבע בחום
ובלחות וכבר חפשו ומצאו הוראות יצדיקום .ולפי מה שנזכר בספר החוש והמוחש
בסופו  ,224בדברו על אורך החיים וקצורם ,אמי כי היותר מוכן להאריך ימים אשר מזגו חם
ולח ,אמי זה להיותו מבחר המזגים המורכבים וכר .ואמ׳ כמו כן שהשוכן במקום שאוירו
חם ולח שיוסיף לשמור התכונה המשובחת על מתכונתה ויאריך ימיה .ולזה אמר על שוכני
המחוז הימי כמו ברצלונא והדומים לה שהם מאריכים ימים ,כי אויר הים שהיא חמה לחה
פועל ביושבי המדינה ובצמחיה ובמימותיה ודי .אם כן פה עיינתי להחביר מין אל מינו לזווג
מזגי עם מזג המדינה הזאת דומה בדומה ויהיה בג״ה זווגן עולה יפה.
ולסבה אחרת בחרתיה שאם לא יעזרני כל זה ולא יצילני מפגיעת מקרים מתעוררים
נשאתי עיני בכל מיני האיפשר ,הלא שם שני שרי צבאות ישראל וחסידי בני חסדאי,
זרע קדש הלא המה נשיאי הלוייה ,חכמו והשכילו בכל מדע וברפואה לקחו פי ש נ י ם .225
בהם שמתי מבטחי להיות לי לעזר ולהועיל ,וגבוה מעל גבוה שומר  226ישראל ישמר צאתי
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עפ״י יואל ב ,י; ד ,טו; יחזקאל לב ,ח.
מלכים א ה ,ו.
ספר החוש והמוחש לאריסטו שעיבדו אבן רשד )בשנת  (1170ור׳ משה אבן תיבון
תירגמו לעברית בשנת ) 1254ר׳ שטיינשניידר ,התרגומים העבריים וכר ,עמי .(154
ברשותנו מצוי כיום רק ה״קיצור״ שעשה אבן רשד )פירסמו צבי בלומברג ב״אוצר באורי
אבן רשד על אריסטוטלס״ ,האקדמיה האמריקאית לימי הביניים ,כרך ז ,קימברידג/
מאסאציוזסט .(1954 ,דבריו של קלונימוס לעיל מתאימים בדרך כלל לדברים המובאים במאמר
השלישי ,הוא האחרון ,של הספר הנ״ל )״החקירה מסבות אורך החיים וקצורם״ ,שם עמי
 ;70—61במיוחד עמי  ,(67—64אם כי לא באותו לשון ממש .יתכז שדבריו הם פאראפראזה
,
לנאמר שם ,אם כי אין להוציא מכלל אפשרות שהיה לפניו עיבוד אחד )״פירוש ארוך
או ״ביאור אמצעי״( משל רשד )השווה גם בלומברג שם ,מבוא עמי ג(.
מלכים ב ב ,ט.
קהלת ה ,ז.
]מט[

יוסף שצמילר
ובאי אמן .וגם להיות האנשים ההם מושלים בכל פרטי לשון ההגרי באו עד תכונתו ,ואצלם
לפי מה ] [23שסופר ספרים אין מספר ,אתענג בהם לשעות רחוקות כי לא דבר רק הוא.
ובאותם השעות אשלים עצמי עמהם בעמקי הלשון הארץ ההוא .אחי ימלא השם בעזרתו
משאלותיכם הלא ראיתם בעיניכם איך הצליחני השי״ת בו ובהבנת דקדוקי כלליו ופרטיו,
227
להיותי מהיר בקריית מכתביו למיניהם ,עד כי העתקותי בחכמות רבות ומתחלפות
התפשטו בארץ עד פירפינייאן י״ע כמו שידעתם.
228
דרך כלל היום התיחס
אחי הנבונים הלא תדעו כי לולי שגדולה חזקה אין היחס
229
בני אדם לשבטים באמת ,אחרי שאין בבני הזמן היום יכול להראות חותמת ופתיל
השתלשלו על מטהו ושבטו .ואף כי יראה מה לנו ,הלא כלנו בני יעקב נחנו  ,230לולי
שיש לשבט יהודה מעלה יתרה שכם אחד על אחיו  231באשר זכה להעמיד מלכים ונביאים
כדברי המקרא וחזוק דברי הקבלה האמתית .אכן היות יחסינו מתחלפי הערך והכבוד קצתם
על קצת ,אמנם זה התפארנו למעלת אבות ועצם השגתם בחכמה ובתורה גם על המעשים
המקנים יד ושם ,כאמרנו אבינו ר ,פלוני ואבי אבינו הר׳׳ר פלוני ואחיו היה ר׳ פלוני ,כאשר
יתפארו היום הבקיאים על אבותיהם החולפים דורות רבות ,ואיך הסתבכו ,ומי התערב
עמהם מפרטי נדבריהם ,כי זה שלמות מחוייב לכל מיוחס להצטרכו להביא עדות על גזעו
לעתים .ואם אנחנו או אהד ממנו לא נשתדל בשלמות כאשר עשו אבותינו כלם או רבם,
והיום בהם נתפאר ,אל מה יזכירו שמינו בנינו אחרינו ובמה יתכבדו בנו .ואם נכמרו רחמי
השם אשר לא כלו לתת חחים בלחיי  232עצלתנו אחד ממנו ,ויפח באפיו נשמת רוח חיי
עולם ,עזרוהו אתם הנשארים הקלו מעליו ושאו אתו ,והיה שכרכם הרבה מאד.
ואולם בעבור לא תרגיזוני לחקור תמיד שלום עסקי ועניני ,חמלו עלי להיותי יגע
לתועלתי הנצחי וכבודי וכבוד כלבו החיים והמתים ,זאת עשו למען תוכלון שאת .קחו לכם
את עסקי לחומש נהיה בתבואות  233ולקחתם חמשית הריוח וארבע הידות תניחו וחיתה
 .נפשי בגלל הדבר הזה ,כי הבטיחונו רז״ל כל העוסק בתורה נכסיו מצליחין  .234ודבר זה
כתו׳ בתורה ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים וגר .אחי החומלים הלא תביטו למעני ענין
נקדימון בן גוריון  235בהדירו בתו מנכסיו לפי שנתקדשה לעם הארץ ,וכאשר ראה שיצא
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רומז בודאי תרגומיו מערבית לעברית .ר׳ מבוא.
לענין זה ר׳ מבוא.
עפ״י בראשית לח ,יח ,כה.
ר׳ שם מב ,יא.
שם ,מח ,כב.
עפ״י איוב מ ,כי; יחזקאל כט ,ד; לח ,ד.
עפ״י בראשית מז ,כו.
עבודה זרה יט ,ב.
ר  ,למעלה והע.186 ,

]נ[

מגלת

ההתנצלות הקטן

הענין כמה שהוא ידוע שמח עד שבזבז לו חצי ממונו ,וכבר יסתפק ר׳ עקיבא בחלק שליש
או רביע או גם »העשירית להפלגת הממון ההוא [24] .ולא תאמרו עלי ,לעצמו הוא דורש
כי הוא מכוין לפי דבריו ליהנות ממנו .לא חלילה לי אבל אמנם משתדל אני שתרויחו עמי
לפי מנהג מדינתנו בהעלאת המעות בהלואות .אחי הנחמדים ראו בתלמוד ענין הלל
ושבנא  236כי היה משפע ממונו אכזר להלל אחיו וכאשר ראה שהשיג בתורה מה שהשיג,
נהפך מהאכזריות אל החמלה ורצה לחלוק לו חצאים שוים.
ומה לי עוד להאריך ולהעתיר אליכם במילין ,כי בוחן כליותי ולבי יודע כי לולי השעני
תחת עץ עצת שכלכם ונפשכם הישרה הרביתי להוסיף בראיות עוד ועוד ,אבל ידעתי כי
בזה יספיק למעינים מצד האהבה ועין הצדק והחמלה .ומי הרואה טענותי אלה שכלם
מתאימות או רבם וישים אשם נפשי ז ,23ומי ימצא לראיותי סתירות אם לא יהיה כמלקט
שבלי תאנות מערימות העפר .ועתה אם ישכם עושים כאשר שאלתי עמי חסד ואמת
השתחויתי ,ואם אין צוו לאשתי ותהי לבת חיל ומן השמים ירחמו להתאפקי  238ממני,
כי אני אתנהל לאט על מי מנוחות ושובע שמחות תורתי יקדמו פגי תמיד .ועל לב צלע
נכון  239לי תדברו יען לא ראתה עמי בטובה מאז היתה לי שנה תמימה ,והיא על אהבתכם
בוטחת להפליא ,ואל תכזיבו מחשבתה ורעיוניה למענכם ולמעני .וסעדו את לב אדונתנו
הורתנו תחי ותאריך ימים אמי בדברים ניחומים.
קראו את המגלה הזאת ובחנו את כונתי הצודקת ממנה ,והראוה לכל גדולי העיר,
אשביעכם על זה חי האחוה ,לבל אהיה לשנינה ובוז לגאיונים  240ומחפאי דבות .ובבא
אחד או שנים מעיר אחרת ושאלו עלי תנצלוני כמחוייב והראוהו המגלה הזאת .ולהפריש
בינה ובין העשויה מיד המופלא הכולל אחינו דון בוניט אברם יצ,,ו על מחלוקת החכמה
אשר קראה כתב ההתנצלות 241קראתי מגלתי ההתנצלות הקטן.
נאם הדובר מלב ומנפש תוכו כברו  .242סר ממשכנו לא לשוט בארץ .נודד מקנו לא לשאוף
הרוח .נוסע מביתו לא לתת בים דרך .נפרד מאהלו לא מדאגה .נעתק מגבולו לא מתלונה.
הולך בעלטה לא מעושק .מחליף מעונו ולא מאימה .ממיר נוהר לא מדבר רע .גולה
מדבירו ללמוד תורה .נע מזבולו לדרוש אלהי ישראל [25] .העתירו בעדי ופגעו לי.243
אני אחיכם שומר בלבו ברית אחותכם .האומר כי תורת אלהי אשים לי לנימוס .ועול
השקידה עלי אעמוס .והיאוש והבטול תחת רגלי ארמוס .אני קלונימוס בר׳ קלונימוס.
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סוטה כא ,א.
עפ״י ישעיהו נג ,י.
צ״ל להתאפק . ,
,
תהילים לח ,יט .ור שימוש מעין זה באבן בחן .עמי .33
תהילים קכג ,ד.
ר׳ מבוא.
ברכות כח ,א.
והתפללו בעדי .ירמיהו ז ,טז; ור׳ בראשית כג ,ח.
]נא[

י ו ס ף ש צ ם יל ר
יש״י ע״ם  .244בר״ח לב״א  .245תם ונשלם .תל״ע יח״לצי״תו .246
ונכתבה ע״י אני הצעיר נתן גארד בדיה דמר אברהם גארד נד״ו פה בעיר אויניון י׳׳ע,
והיתד! השלמתה יום א׳ שביעי לחדש אב שנת שי׳ל .השם יזכני להגות בזאת המגלה אני
וזרעי וזרע זרעי עד סוף כל הדורות ויקיים בי מקרא שכתר לא ימוש ספר התורה הזה
248
מפיך  247וכר .אא״ם
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יבוא שלום ינוח על משכבו.
בריך רחמנא לבא בעי אמן?
תהילה לבורא עולם .ה׳ חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר.
יהושע א ,ח.
אמן ,אמן סלה.
]נב[

דוד
יהודי

קורקוס

מארוקו מגירוש ספרד

ועד א מ צ ע ה של ה מ א ה הט״ז*

יחסו של המעמד החברתי הגבוה בפורטוגאל אל היהודים ,היה שונה מיחסם של הקנאים
הספרדים ,שהשנאה ליהודים פירנסה אותם .סטייה זאת אינה תוצאת מדיניות של כורח־
השעה בלבד ,אלא יש בה גם כדי ביטוי ליחסם של הפורטוגיזים ליהודים .כשהמסיבות
לא אילצו אותם ללכת בעקבות שכניהם הספרדים ,הם נהגו ביהודים בסובלנות ,אף־על־פי
שהיה עליהם לחץ מתמיד של הכמורה.
למן המחצית הראשונה של המאה הט״ר היו לפורטוגיזים שטחי חסות בערי החוף
המארוקאי וכשלא הורשו יהודי ספרד ופורטוגאל להמשיך קיומם בגלוי ,כמה משפחות
יהודיות מצאו בהן מקלט .ישנן תעודות המעידות על קשרי מסחר מפותחים בין ספרד
ופורטוגאל לבין הערים ארזילה ,סאלי ,אזמור ואספי ,שהיו תחנות קבועות בדרכי השיירות
שהגיעו ממרחקים ,ובלי ספק נטלו היהודים חלק במסחר זה .ערי נמל אלה ,לא רק שימשו
כשער לפנים הארץ ,לפאם או למראכיש ,אלא לרבים ובעיקר לעשירים ,היו מקלט אחרון.
בין המגורשים ,שמניינם נאמד בשלושים אלף איש ,היו בוודאי בעלי מלאכה ,אבל היו
גם עשירים ,שכן זמן קצר לאחר הגירוש ,נמצאו במארוקו עשירים גדולים ,שאי אפשר
לשער שאת כספם צברו בשנים המעטות שעשו במקום החדש .במשטר פיאודלי שהיה
קיים במארוקו עד לפני חמישים שנה ,טבעי הדבר שהעושר עבר למשפחה מדור לדור.
מסתבר שעושרם של כמה משפחות מפורסמות כגון פאריינטי ,סונבאל ,בן וואעיש ,קורקוס,
בא להם מספרד ,ארץ מוצאם .על עושרם של יהודים ספרדים שהתיישבו במארוקו ,מעידים
אנדרס בירנאלדיס) !T.^Andres Bernaldezעד ראיה לגירוש וסידרת תעודות המתיחסת
לגירוש ספרד ,שפורסמה לאחרונה  .2קהילה קטנה שילמה  6000דובלון זהב קאסטיליאני
לרב חובל אחד ,שהעביר את אנשיה למלכות פאם ותלמסאן .הקברניט רימה אותם ,הם
הפסידו את הכסף ובלי ספק נאלצו לשלם פעם שניה כדי להגיע למארוקו מחוז חפצם .3
הדעת נותנת שהשאירו בידם חלק מכספם כדי שיוכלו להתקיים במארוקו.
אגרת מהמלך פרדיננד והמלכה איזבלה מחמישה במאי  ,1492חשיבותה רבה ,כי מלבד
שהיא מגלה לנו את עיר מוצאו של דון יצחק אבן זאמירו מהעיר באדאכום )(Badajoz
* מחקר זה הריני מקדישו לעילוי נשמתו של מור דודי דון מסעוד בן חיים קורקוס ולרעייתו
גרטרוד בת יוסף סמואל ז׳יל ,שנפטרו ביום אחד בשנת תרצ״ו ,ולזכר בנם בכורם יוסף ליסלי
קורקוס דיל ,שעקבותיו אבדו בהרי שוויצריה בשנת תרצ״ז ולא זכה לקבורה .רוח ה׳ תניחם בגן
עדן.
מחובתי להביע תודה למכון בן־צבי שהעמיד לצורך תרגום המאמר אחד מעובדיו ,מר חיים בנטוב.
Andres Bernaldez, Historia de los Reyes Catolicos Don Fernando y Dona Isabel, 1
.Sevilla, 1870; Biblioteca de Autores Espanoles, Voi. 70, 1923, pp. 653-654
Luis Suarez Fernandez, Documentos acerca de la Expulsion de los Judios, Valla- 2
.dolid, 1964
 3שם ,תעודה  ,226עמ .478—476 ,
]נה[

דוד ק ו ר ק ו ס
שהתיישב באספי בראשית המאה הט״ז ,ואולי לפני כן ,הרי היא מלמדת על התעניינותם
של המלכים הספרדים בדון יצחק .הרבה מתושבי באדאכום ומקומות אחרים היו חייבים
לו סכומי כסף גדולים .המלכים הנוצרים ביקשו מן הממונה על המחוז מטעם המלך
) (Corregidorשל באדאכוס ,להשתדל שדון יצחק יגבה את המגיע לו  .4אגרת מברצלונה
משלושה ביולי  1493מופנית ,אל יועץ המלך והמלכה ,אל מושלי הפרובינציות ואל הפקידים
הבכירים של הממלכה ,ובה הרשאה ליהודה בן אברהם קורקוס מעיר זאמורה ,שנמלט
בעת הגירוש לפורטוגאל ,לחזור לספרד .שני דברים מובלטים באגרת זו :הערובות להבטחת
התנצרותו של יהודה קורקוס ,והרכוש הרב שברשותו ,כמויות של זהב וכסף ״מרובידיס״
וחפצי ערך אחרים  .5כנראה שיהודה קורקוס זה לא חזר לספרה אחדים מבני משפחה זו
נזכרים עם ראשי המגורשים ,שחתמו על התקנות הראשונות שנעשו בפאס.
בסיכום ,דומה שאפשר לומר שבין המגורשים שהגיעו למארוקו נמצאו רבנים ,רופאים
ומלומדים; בעלי מלאכה ,עניים ועשירים ,בניהם של חצרנים ששימשו בבתי המלוכה של
ספרד ופורטוגאל ושנודעו בחוכמתם ,יושרם ונדיבות ליבם .והדעה שבין מגורשים אלה
לא היו ״גדולי תורה״  6היא בסתירה לעובדות הידועות מכבר .7
א .ה ת מ ו ר ה

ב ע ר י ה ח ו ף עם ב ו א ם של מ ג ו ר ש י פ ו ר ט ו ג א ל

קהילות יהודיות היו בחופי מארוקו לפני בוא המגורשים .״לפני שנכבוש את אספי״ ,כתב
ההיסטוריון דמיאו דה־גויס ) ,(Damiao de Gois״שלטה עיר זו על מספר רב של כפרים
ונאות מדבר שהיו בתחומיה .היו בה יותר מ־ 4500משפחות מלבד  400בתי יהודים״.
ומוסיף :״נעשה בה מסחר רב של זהב וכסף ,דבש ,שעווה ,חמאה ,בדים ,עורות וסחורות
אחרות שהיו מביאים לשם סוחרים נוצריים וערבים דרך היבשה והים״ .8

4
5

6
7

8

שם ,תעודה  ,181עמי .401
שם ,תעודה  ,254עמי  .522—520ידוע לנו שרק ענף אחד של משפחת קורקוס התנצר ,הוא הענף
שעבר לרומא לפני הגירוש .עיין H. Vogeistein & P. Rieger, Gesch. der Juden in
Rom. Berlin, 1896, II, pp. 101-108; A. Berliner, Aus schweren Zeitein, Hildesheimer
 Jubeischrift, Berlin, 1890, p. 162ר׳ גם ל  ,גינצבורג ,ערכים  Corcosבג׳ואיש אנציקלופדיה,
כרך ד ,עמי Basnage, Histoire des Juifs, Paris, 1710, Vol. 7,p..240 ;265-262
ח״ז הירשברג ,תולדות היהודים באפריקה הצפונית ,ירושלים תשכ״ה ,עמי .308
עיין י,,מ טולידאנו ,נר המערב ,ירושלים תרע׳׳א ,עמי  ,90—49בייחוד עמי  78ואילך .נזכיר
אחדים :התוכן ר׳ אברהם זכות שהתיישב תחילה בפאס ועבר לתוניס ושם כתב את ספר
ה״יוחסין״ .ר׳ חיים ן׳ חביב ,מניצולי האינקוויזיציה בעל ביאורים למקרא ,וכן ר׳ אברהם
אלמושנינו אביו של ר׳ יוסף אלמושנינו )עיין סיני ,כרך כז ,תש׳יי ,עמי רנז(; רבי מימון
בן שמואל ן׳ דאנאן ,המגורש מקאסטיליה שנהרג על קידוש ה׳ לפני ) 1526עיין ערכו בם׳ מלכי
רבנן ,לר׳ יוסף ן׳ נאים ,ירושלים תרצ״א ,דף פב ,א(; ר׳ יעקב קאניזל בעל ביאור על התורה
שקבורתו בפאס )שם ,דף עא ,א(.
Damiao de Gois, Cronica do Felicissimo Rei Don Emanuel, Coimbra, 1926, Voi.
2, p. 18. Extraits relatifs au Maroc, publiés par le Professeur Robert Ricard sous
.le titre "Les Portugais au Maroc de 1495 à 1521." Rabat, 1937, p. 58
]גו[
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הקשרים

בין האיים

ה ק נ א ר י י ם וערי החוף

מסחר זה היה בידי היהודים ובני האנוסים ,שהתיישבו במספר רב באיים הקנאריימ .אלה
השתדלו שיהיה להם מונופול על כל הסחר הימי מאזמור עד לדרום מארוקו .בשל כך פרצו
סיכסוכים בין ממלכות ספרד ופורטוגאל  .9ההסכם שנחתם בסינטרה ) (Cintraב־ 18בספ-
טמבר  1509בין המלכה איזבלה למלך פורטוגאל ושבו ניתן לפורטוגאל מעבר חופשי לאורך
החוף האטלאנטי של מארוקו ,לא שם קץ לסחר תושבי קנאריה הספרדיים באיזור זה ,אם כי
לפעמים נשא אופי בלתי חוקי  .10החוק הטיל מס  20%מערך הסחורה ,הדבר היה כדאי,
עד שכמה סוחרים ספרדים העדיפו לשלם את המכס.
11
לאנוסים באיים הקנאריים היו נציגים בנמלי מארוקו ובמיוחד באספי  ,שכנראה
בהשפעתם נעשה הקשר שקשרו המדינאי הספרדי  Le Due de San Lucarוהקאייד של
העיר לסילוק הפורטוגיזים .יהודי ,אולי נציגם של אנוסים אלה ,שימש מתווך בתכנית זאת
שנכשלה וגרמה לאובדן חייהם של היהודי והקאייד .12הפורטוגיזים החליטו לכבוש את
אספי .הנכבדים המוסלמים התקוממו וזממו לרצוח את נציג מלך פורטוגאל Diogo de
 .Azumbujaעל הסכנה שנשקפה לחייו ידע דירוגו מפי מתורגמנו היהודי ר׳ אברהם
דייוגו חזר לאספי בשנת  1507ועליו הוטלה המשימה לכבוש את העיר .הוא נעזר ביהודי,
שבהיותו רופא היו לו קשרים הדוקים עם הערבים ועם הפורטוגיזים ,ובכך הועיל לביצועה
המוצלח של המשימה.
המקורות 14אינם אומרים דבר על זהותו של רופא זה ,אבל אנו רשאים להגיח שאין
המדובר ברופא ר׳ אברהם בן זאמירו .מקצוע הרפואה היה נפוץ בקרב יהודי ספרד
ופורטוגאל ואף אחרי הגירוש הוסיפו להחזיק בו .מאיסטרו דייוגו דה־וואלירה )Diogo de
 (Valeraמליסבון ,ששמו הקודם היה יצחק לוי ,היה רופאו של המלך עמנואל הא׳,
 9ר׳ הע׳ .11
Jimenez de la Espada, Espana en Berberia, Boletin Real Societed Geografica, 10
Voi. 9, 1880, pp. 312-320. R. Ricard, Recheches sur les relations des lies Canaries
et de la Berbérie au XVTe siècle, Hespéris, 1935, pp. 79-129. Sources inédites de
l'Histoire du Maroc (27 Vols., Paris, 1905-1961, Archives et Bibliothèques de
France, Angleterre, Portugal, Espagne, Pays-Bas), article de R. Ricard, Relations
des Canaries avec les places portugaises du Maroc, Archives... Portugal, Vol. 4,
,,
 .pp. 413-420ראה גם המקורות המצוטטים במאמרים הנז /שאין בהם רמז ל״יהודים בסתר
של איי קנארייה.
Lucien Wolf, Jews in
11
. .the Canary islands. London, 1926הוא דן במאה הט׳׳ז וביחסיהם עם יהודי דרום מארוקו
חובה נעימה לי להודות לידידי פרופ׳ בצלאל רות על אדיבותו ,בהעמידו לרשותי ספר זה
ספרים אחרים יקרי המציאות מספרייתו הפרטית
.ועוד
Valentin Fernandès, Description de la Còte d'Afrique de Ceuta au Sénégal, trad. 12
).fran^aise P. de Cenival et T. Monod, Paris, 1938, pp. 36 (texte), 37 (traduction
 .Gois, ibid. Extraits, p. 30 13לא ציין שם משפחתו של ר׳ אברהם .נראה שהכוונה לר  ,אברהם
בן זאמירו .ר׳ עליו להלן.
.Gois, Extraits, pp. 31-32 14
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וכשנאנס להמיר דתו ניתן לו שם זה .בשנת  1507שלח אותו המלך יחד עם דה־אזומבוג׳ה
לאספי בתפקיד מינהלי חשוב .לדבריו לא נשאר בעיר כי אם שבעה חודשים .אנוס זה
רצה לחזור ליהדותו ומשום כך עבר ,כמו אנוסים רבים ,לפנים הארץ ,לפאם או למראכיש,
ששימשו מרכזים לשיבה ליהדות  .15בהיותו מפליג בים ) (1517נישבה דייוגו דה־וואלירה
על־ידי אוניה ספרדית והובא לחופי קנאריה ,בלאס פאלמאס .כאן התוודע לאנוסים והמשיך
לחיות עמם כיהודי בסתר .יד האינקוויזיציה השיגה אותו ואת האנוסים האחרים ,ומתו
על קידוש ה׳ בעשרים ואחד במארס 6 1526ן .
תעודות אחרות מלמדות שאנוסים בקנאריה עברו למארוקו כדי לחזור ליהדותם בגלוי.
אחד מהם גונסאלו דה־בורגוס )Godalo de Burgos׳( נתפס בידי האינקוויזיציה .17
גם באיים הצפוניים אסורס ) (Azoresומאדירה ) (Madéreנמצאו קהילות אנוסים
שנרדפו פחות על־ידי האינקוויזיציה .הרדיפות באיים הקנאריים התחילו בשנת  .1505לפני
כן נתיישבו שם גם יהודים ממארוקו והוסיפו לדבר ערבית  .18אחת המשפחות נשאה את
השם מארוקי ) .(Marroquiאחר־כך נרדפו קשות על־ידי האינקוויזיציה .10אנוס בשם
לופיס דה־טאוירא ) (Ruy Lopez de Taviraהואשם ששלח שנים מאחיו מקנאריה לפאס
ואוכסנו בבית משפחת לוי ופייר כדי ללמוד יהדות .20ברור הוא שהאנוסים בבואם למארוקו,
התמזגו עם קהילות המגורשים של ערי החוף הפורטוגיזיים ,או מאוחר יותר ,עם הקהילות
בערים כגון מראכיש ,סאלי ,פאס או תיטוואן.
חלקם

בביסוס

השלטון ה פו ר טוגיז י

הקהילות היהודיות בנמלי הכיבוש הפורטוגיזי ,עזרו ,כאמור ,לביצועו המהיר של כיבוש
זה .האנרכיה שהשתלטה אז במארוקו ,גרמה שכל היסודות היציבים של איזורים אלה,
כולל השבטים המוסלמיים שעייפו מתהפוכות ,יקדמו בברכה צמיחתו של כוח ,ואפילו זר,
ואפילו מה״כופרים״ ,שישליט שלום ,שקט ובטחון ,שיאפשר להם להנות בשקט מפרי עמלם.
בראש הגורמים להתפשטות ההשפעה הפורטוגיזית בדרום מארוקו ,היה המנהיג המוסלמי
הגדול ,הקאייד יחייא אבן תעפופת ,שהגן על כיבוש זה בנשק .כך לפני כשבעים שנה ,כאשר

15
16
17

18
19
20

ר׳ להלן .ח׳ ביינארט במאמרו פאס— מרכז לגיור ולשיבת אנוסים ליהדות במאה הט״ז
)ספונות ,ח ,תשכ״ד ,עמי  ,(334—319מציין רק את פאס.
ל  ,וולף ,שם ,מבוא עמי  .xvnrxviהתעודות שבעמי 71 ,67 ,44 ,42 ,39 ,37 ,22״ .75הנ׳׳ל
Crypto-Jews in Canary, JHSE, Transactions 1911-1914, p.. 105
וולף בספרו הנ״ל ,עמי  .8 ,7מלך ספרד קבע בשנת  1532הסדרי־מסחר חמורים עם המאוורים
עד כדי איסור המסחר עמהם ,בעיקר בינם לבין הנמל של אגאדיר .הנימוק היה ,שאנוסים
רבים ניצלו זאת כדי לנסוע לאגאדיר ,ומשם לפנים מארוקו וחזרו ליהדותם .ר׳ מקורות ,ספרד,
א ,תעודה ה ,עמ .51,46 ,
וולף ,שם עמי  .7מתוך עניינה של התעודה נראה שהאנוסים דיברו ערבית ולא עברית כפי
שנכתב.
שם ,עמי .83,78,10 ,1
שם ,תעודה בעמי .9
]נח[
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הצרפתים שנתיישבו תחילה בנמלים ,נתמכו בהתקדמותם לפנים הארץ מזרחה ודרומה
על־ידי המנהיגים המוסלמיים כשבט הגלאווה ) ,(Glawaבעידודו של ההמון העייף
מאנרכיה ודלות ,שהחריבו את מארוקו אחרי מות מולאי חסאן בשנת  .1894בשתי התקופות
ה״זרים״ וה״כופרים״ היו להם תומכים רבים ,אך גם שונאים עזים.
היהודים שבנמלי חוף אלה ,היו דוברי ספרדית־קאסטיליאנית ופורטוגיזית ,שחונכו על
ברכי התרבות הספרדית־ערבית ,ולא היתד! להם אהדה לאותם שבטים פראים שהקיפום ,21
אף לא לאותם אזרחים־מוורים ,מנוונים כאלה שבאזמור  .22גם אחיהם היהודים דוברי השפה
הערבית או הברברית ,היו שונים מהם; הברברים חשו בשוני שבין היהודים ״התושבים״
משכבר הדורות והרגישו בקירבה אליהם ,על אף הבדלי הדתות ,ובין המגורשים שבאו
מקרוב .רגשות אלה ,היו קיימים באופן הכרתי או בלתי־הכרתי עד לעשרות השנים
האחרונות ,ואנו עצמנו היינו עדים להם במארוקו .הברברים ,תושבי עיר הנמל מאסה
) ,Massa)23שקיבלו את חסות פורטוגאל בשנת  ,1497התלוננו במכתבם למלד על
העוול ואי־הצדק שנהגו כלפיהם הפורטוגיזים שהתיישבו בסאנטה קרוס דה־קאבו דה־גוה
) ,(Santa Cruz do cabo de Guéהיא אגאדיר בזמננו ,שאותה שעה נוסדה .יהודי ממשפחת
בן זאמירו הידועה מילא את מקומו של המושל המקומי בעת שנעדר .החיילים חטפו אחד
מנכבדי היהודים בפקודת היהודי בךזאמירו .בני מאסה ניסו לשחררו ,ומשלא הצליחו,
שלחו אגרת־מחאה אל המלד עמנואל הראשון ,שתמציתה אגו נותנים כאן:
״עשרה פרשים מבינינו ,נכבדי המחוז ,בידם דגל המלך ,והכתב המלכותי שהוציא הוד
מלכותו  ,24רכבנו על הסוס ,לקחנו אותם והבאנום לבית המושל והצגנו את המיסמך לאחד
שקרא אותו וראה את חתימת המלך .היהודי ,שהמושל השאירו במקומו ,ששמו בן זאמירו
) (Ben Zamiroארור יהיה ,קם ונשבע בדתו :היהודי לא ישוחרר ולא תקבלו ממנו דבר.
נשארנו שם שלושה ימים עם דגל המלך מתנופף מעל הבית ,והמיסמר תלוי על אחד
הקירות .לבסוף חזרנו מיואשים למקומנו כלעומת שבאנו ,בלי להשיג דבר .אחר־כך בני
משפחת היהודי פדו אותו בשלושים מתקאל ,ושני ספרים גדולים מספרי היהודים״ .25
ברברים מוסלמים אלה קיללו את היהודי בן זאמירו כדי להגן על היהודי השני בן
מקומם .דומה שדוגמה זאת חושפת את מינטאליות המארוקאי ויחסו ליהודים .המוסלמים
21

22
23
24
25

אין לשכוח שהחוף האטלאנטי במארוקו ,מצפון לדרום ,היה מיושב בעיקר שבטים ערביים
טהורים או מעורבים ,נודדים וחצי נודדים ,שודדים שההיסטוריונים המוסלימים עצמם בזו להם.
בסוף המאה הי״ז כתב אלקירוואני :״היום הערבים הם גרועים מאשר בעבר .יקללם אלקים״.
Kitab al-mù'nis fi ahbar Ifriqiya wa Tunis, trad. Fr. Pélissier et Rémusat, Paris,
.1845, p. 264
Léon L'Africain, Description de l'Afrique, édition francaise Epaulard, Paris,
.Vol. 1, pp. 126-127
במרחק כמה עשרות ק״מ מדרום אגאדיר ,כיום הפכה לכפרי דייגים .בעבר היתה במשך תקופה
ארוכה ,נמל חשוב יחסית.
פקודת־חסות שנתן המלך עמנואל לטובת תושבי מאסה.
מקורות ,פורטוגאל ,א ,תעודה  .39הטכסט הערבי והתרגום הצרפתי ניתנים בעמי  240ואילך.
]גט[
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והיהודים המגורשים שמרו בדרך כלל על יחסים טובים ,מתקופה זו ועד לדורות האחרונים.
המוסלמים שהגיעו מספרד למארוקו לפני שנת  1492ולאחריה ,היו נחשבים בעיני תושבי
הארץ כזרים .תחילה בגלל עליונותם האינטלקטואלית וכושרם המסחרי .התושבים חששו
מפניהם ולפיכך רדפום  .26מצבם זה עצמו גרם לקשרים הדוקים בין המתיישבים החדשים,
היהודים והמוסלמים .משהוטל החרם על המוסלמים בממלכות קאסטיליה וליאון ,בשנת
 ,1502זרם גל מהגרים מוסלמים חדש לצפון אפריקה .״יהודים ומוסלמים מספרד מצאו
עצמם מאוחדים תחת סבל משותף״ ז .2כנגד זה ידוע לנו מקרה הפוך ,שר׳ יהודה חייט
סבל הרבה במארוקו בגלל עלילות שהעליל עליו מוסלמי אחד ,שלפי דבריו הכירו בספרד,
אך נראה שמקרים כאלה לא היו מרובים .28המוסלמים ה״אנדאלוסים״ באו למארוקו
בשנים הראשונות של המאה הט״ז .אחריהם באו ההורנאשירוס) .(Hornacherosבשנת 1609
הגיעו לנמלי רבאט־סאלי מצפון ספרד .עליהם היתה השפעה ספרדית אנטי־יהודית חזקה .29
משפחת

בן

זאמירו

ממלא מקומו של מושל אגאדיר הנד היה אהרון בן זאמירו  ,30בן אחיו של ר׳ אברהם,
משפחת בן זאמירו מוצאה מזאמורה ) (Zamoraבספרד ,כמוכח מן השם עצמו .הם נפוצו
גם למקומות אחרים ,למאלאגה ולגראנאדה ,אך בעיקר לבאדאכוס ,וכאן נקראו אבן
זאמירו ,כבמיסמך שהבאנוהו לעיל .באדאכוס היא עיר בדרום ספרד ,בגבול הפורטוגיזי.
מכאן ידיעתם של בני משפחה זו ,שהתיישבו באספי ,אזמור ומראכיש ,בערבית ,קאסטיל־
יאנית ופורטוגיזית  .31ר׳ אברהם בן זאמירו הגיע לאספי אחרי שנת  ,1500כנראה שנמשך
אל אחיו יצחק שהוא בוודאי העשיר דון יצחק אבן זאמירו מעיר באדאכוס .בארבעים השנים
הראשונות של המאה הט״ז ,מילאה משפחת בן זאמירו תפקיד מכריע בקידום היחסים
הכלכליים והמדיניים בין מארוקו לפורטוגאל .ואלה חשובי המשפחה שהתיישבו במארוקו:

 26באגרת משנת  896) 1491להיג׳רה( מובע חוסר שביעות רצונו של המלך מהפליטים האנדאלוסיים.
עיין  G. Mullerותורגמה לצרפתית ע״י Auguste Cour, L'Etablissement des dynasties
.
4
6,45.des
 27דומה שקבלת הפנים שזכה לה דוד הראובני בשנת  1527מידי המוריסקוס בסורבוס ,כשעבר
בערי חוף ספרד כדי לחזור לאיטליה ,היא רבת משמעות לענין זה .הוא כתב :״ואנשי העיר
ההיא ,היינו ישמעאלים ,היו באים לנשק את ידי ושמחו בי שמחה גדולה״ .סיפור דוד הראובני,
מהדורת אשכולי ,ירושלים ת״ש ,עמי .132
 28ח״ז הירשברג מספר על מקרהו של ר׳ יהודה חייט כשכיח ,אך המקורות ההיסטוריים של תקופה
זו ושלאחריה ,אינם מאשרים סברתו.
 29ראה להן הערה .243
 30הידיעות עליו כלולות בתעודת האינקוויזיצה מן האיים הקאנאריים משלושה במארס  .1530עיין
וולף ,תעודה דף 155ב.
 31בייחוד ר  ,אברהם בן זאמירו .על אחת מאגרותיו בקאסטיליאנית מעיר פרופ  ,ריקארד שהיא
משובצת בביטויים פורטוגיזיים ,אבל בדרך כלל נכונה .שתי אגרות אחרות כתובות פורטוגיזית
וניכרת בהן השפעת הקאסטיליאנית .ר׳ מקורות ,פורטוגאל ,ד ,עמי  .107שלושת אגרותיו של
ר׳ אברהם פורסמו שם ,תעודות .122,64 ,42
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 (1האחים ר׳ אברהם ,ראש המשפחה ,דון יצחק ויהודה .32
 (2חמישה בני אחיו של ר׳ אברהם :אהרן מאגאדיר ,יהודה ,שמואל ,מסעוד ושישיר 33
יהודה התמסר למסחר עם הצחרא והיו לו קשרים עם השבטים שבאטלאס הגבוה ,שלא נכנעו
לשריף של מראכיש .בשנת  1527שלח אגרת לאמו ,לאחיו ולאשתו ממקום הימצאו בצידו
המזרחי של האטלאס ,כתובה ערבית מדוברת ובאותיות ערביות .34צאצאי המגורשים
כתבו בדרד כלל רק בשפה הספרדית באותיות עבריות .כלום נהגו היהודים בדרום ספרד
לדבר ערבית והמשיכו להשתמש בה גם אחרי הגירוש ? כיוון שזה מקרה בודד קשה להסיק
מכאן מסקנות ברורות .בקטע באגרת ,שלא פורסם ,מספר יהודה למשפחתו שפגש בדודו
ר׳ אברהם ושמח לראותו חי ,כלומר שבשנת  1527היה זקן.
 (3אברהם בן זאמירו שג׳ואן השלישי מינהו מתורגמן )Officio de lingoa m a minha
 (Villa de Mazaganב־ 14באוקטובר  .35 1 527היה לו תואר contrador dos pagamentos
 .d'estes lugares d'Africaבתעודה משנת  1538מדובר על אברהם בן זאמירו )Abrào
 (Bemzemerroבארזילה .ייתכן שהוא זהה עם המתורגמן ממאזאגאן .36
 (4ישמעאל או  ,Maèlשיחד עם יצחק בן זאמירו השתתף באופן פעיל בהגנת העיר אספי
בסוף  .1510אף הוא היה איש אימונם של הפורטוגיזים ואחד ממתורגמניהם ז.3
 (5יוסף ,תושב מראכיש או אספי .היו לו קשרים עם מושל אספי הגבור הפורטוגיזי
.38 Nuno Fernandes de Ataide

 32על יהודה בן זאמירו ר  ,פורטוגאל ,ה ,במפתח .ב מ כ ת ב ו מאספי ל מ ל ך עמנואל הא  ,מ 3ביאנואר
 ,1511אומר ר׳ אברהם ל מ ל ך עמנואל הא׳ במפורש ,שהוא שולח א ת אחיו לפורטוגאל ,ואנו
יודעים מתוך תעודות אחרות שאחיו זה היה דון יצחק.

 33השם ״מסעוד״ הוא ערבי טיפוסי ונפוץ בקרב יהודי צפון אפריקה; במאה הט״ז איננו מוצאים
״מגורשים״ שנקראו בשם זה Chechir .הוא שם געגוע לאשר .הקטנות שכיחות בשמותם של
יהודי צפון אפריקה ,וחוסר ידיעתן גרם לטעויות גסותPierre Fiamand, Diaspora en Terre .
כותב על איש אימונו של סולטאן מוחמד בן
122.d'islam
עבדאלה ) ,(1757—90מרדכי שריקי ,הנקרא  ,Hazzan Baqqaמתרגם את המילים האחרונות
 ,chanoine Punaiseומוסיף שכך קראו לו מתוך לעג .בכא היא הקטנה הידועה של השם
מרדכי .בסביבות הברברים אומרים גם כן באכאי או בכאש .והרי כמה הקטנות הנפוצות במארוקו:
אברהם— ביהי ,באבי ,בריהמאת; דוד — דודו; יצחק— יזזאח ,חאקי; יעקב— עקאן ,עככו;
יוסף — יססו ,סיסו; יהודה — הדדאן; שלמה — סללאם ,מומו; חיים — חממו ,חמימו ,חמימאת.
 34אגרת זו נמצאה בארכיון של  G.S. Colinוחקרה  Torre do Tomboהנז׳ ב ע מ .66—51 ,
מ מ נ ה הוא מסיק ששבטים יהודים נודדים ולוחמים היו בסח׳רה מבודדים ועצמאיים לגמרי.

Sousa Viterbo, Noticia de alguns arabistas e interpretes de linguas africanas e 35
 .נזכר במקורות פורטוגאל.
2
3.orientaes,Coimbre, 190
 36הירשברג סבור ,שהוא זהה עם ר׳ אברהם בן זאמירו )שם ,עמי  ,395העי  .(54ברם ,דעתם של
 ,p. de Cenivai, R. Ricardשהיו שני ״אברהם״ נראית יותר ,שכן זה איננו נקרא ר׳ אברהם
ומן התעודות אפשר להבחין בתפקידים שונים שכל אחד מהם מילא.
 37פורטוגל ה ,de Cenivai .במפתח ואחריו קולין הנד ,עמי  ,56מסתמכים על מסורת שבפי יהודי
אספי ,וכותבים שישמעאל היה אחיו של יצחק וממילא של אברהם.
 38איננו יודעים דבר על יוסף זה ,ששמו מובא אצל .Gois, Texte 11,74, Extraits, p. 143
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 (6סלימאן ,תושב מראכיש עד  .1541התעודות מרמזות על היותו בן האח השישי של
ר׳ אברהם .היה עשיר ופיקח .העביר בצינעה את רכושו ,כיהודים אחרים ,ממראכיש לאספי,
משהגיעה השמועה על התקפה קרובה ,מתואמת בין הפורטוגיזים ומלך פאם ,נגד השריף
של מראכיש .39
אחרי שיצאו הפורטוגיזים מאגאדיר ,אספי ואזמור בשנת  ,1541איבדה משפחת בן זאמירו
מעמדה בשטח הדיפלומטיה והמדיניות הפנימית .אחד מהם היה נגיד היהודים בפאם .אחרים,
רבנים מכובדים בפאס ובתיטוואן .אחד מבני המשפחה ,שלמה )שאין לערבבו עם סלימאן(,
שימש בתפקיד מדיני מסויים אצל הספרדים אחרי  .1560יוהנה דה אוסטריה )Jeanne
 (d'Autricheיורשת העצר ,נתנה לו פעמים אחדות סכומי כסף ,ופעם  37.000דוקאטים .40
ייתכן ,שמשה בן זאמירו מפאס שהמיר דתו באיסקוריאל בשנת  1589ונקרא בשם פאבלו
דה־סאנטה מארייה ) (Pablo de Santa Mariaהיה בנו של שלמה הנד ,סוכן הספרדים!.4
האישיות הגדולה שבמשפחת בן זאמירו ,היה ללא ספק ר׳ אברהם .משורר דגול  ,42בקי
בכמה שפות ,דיפלומט ,רב ורופא  .43נכבד ונאמן היה בעיניהם של מלך פורטוגאל ונציגיו,
השריפים הסעדיים ,היהודים ,המוסלמים והנוצרים .דוד הראובני התכתב אתו ור׳ אברהם
ביקרו בפורטוגאל .הופעתו של דוד הראובני בפני ג׳ואן השלישי היתה בנובמבר ,1525
כלומר בזמן שמעמדם של הפורטוגיזים במארוקו היה חזק ,עד שהשתעשעו בתקווה לכיבוש
כל מארוקו .ליהודים היתה במקומות אלה השפעה גדולה ,גם בחוגים המוסלמים .הללו לא
ידעו כיצד להתייחם לדברי האיש הקטן והצנום ,שהיה מכריז על עצמו שהוא שלוח מטעם
אחיו המלך יוסף ,שיכול היה לגייס  300.000לוחמים יהודיים ואשר האפיפיור ומלך
פורטוגאל קיבלוהו בכבוד ,וכאילו מוכנים היו לעזור לו להקים ממלכה יהודית בארץ
הקודש.
דבריו של הראובני על מארוקו תואמים בדרך כלל לתעודות של התקופה ,וכן יש לקבל
את דבריו שמלך פאס שלח את שגרירו לגיואן השלישי והטיל עליו להיפגש גם עם היהודי
המסתורי מערב .שליח זה ,אציל מוסלמי ממארוקו ,הביא להראובני מכתבים רבים מיהודי
פאס ,טאנגייר ומר׳ אברהם בן זאמירו .הראובני אומר עליו ,שהיה ידיד גדול ליהודים והם
39
40
41

42
43

מקורות ,פורטוגאל ,ג ,תעודה .112
שם ,ה ,עמי  ;51—50ספרד ,ג ,עמי .13—11
על משה בן זאמירו ר  .R. Ricard, Hespéris, 1937, p. 136; 1945, pp. 85-86 ,דוד אבן אבי
זמרא הגיע לפאם בילדותו ולא נשאר בה זמן רב )עיין מ׳ בניהו ,תעודה מן הדור הראשון של
מגורשי ספרד בצפת ,ספר אסף ,ירושלים תשי״ג ,עמי  .(111איני הושב שהרדב״ז הוא ממשפחת
בן זאמירו .בתקנות המגורשים מקאסטיליה אנו מוצאים שמות של ר׳ יצחק בן זאמירו ור׳
יצחק בן זמרה שהוא אחר; וכן נגיד יהודי פאס לפני שנת  1600ור׳ יצחק בן זמרה החותם
עמו )עיין ״כרם חמר״ לר׳ אברהם אנקאווא ,חלק ב ,דף ה—ו ,בעיקר תקנה לא( .השם
 Benzamiroנכתב בספרדית ופורטוגיזית בצורות שונות .קברותיהם של בני משפחת זאמירו,
הנערצים עד היום באספי ,נקראים ״אולאד זמירו״.
ראה ר׳ אברהם בן יעקב גאביזון ,עומר השכחה ,ליוורנו תק״ח ,דף קכו ,א.
יש לציין שרק תעודה אחת מעידה על ר׳ אברהם שהיה רופא .ר׳ מקורות ,פורטוגאל ,א,
עמי  ,175העי .1
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הוקירוהו .המוסלמים במארוקו ,דאגו מה יעלה בגורלם אחרי שהיהודים יקימו את ממלכתם.
תשובת הראובני היתד :,״כן נעשה עמכם חסד לכל מי שיעשה חסד עם ישראל שהם
בגלות תחת מלכות ישמעאל ומלכות אדום״ .השריף הסעדי כתב גם הוא מכתב להראובני
על לוחמים יהודים בצחרא ,ושלח ביד קורדילה ) ,(Cordilhaהידוע לנו היטב מתעודות
פורטוגיזיות מן התקופה .נציגי הקהילות מכל מחוזי מארוקו היו מופיעים אצל ה״נסיך״
היהודי .מהם מושחתים ,אוהבי־בצע ,ומהם מלומדים ונכבדים כמו ר׳ אברהם פאריינטי ור׳
אברהם רותי מאספי ״.
אספי

בסתר ,יצחק לוי

ואזמור

העיר אספי היתה אז מרכז חשוב והיו בה  400בתים של יהודים  .45המלד עמנואל העניק
ליהודים המצויים בה ושעתידים לבוא אליה זכויות רבות ) 4במאי  .46 (1509הפורטוגיזים
היו זקוקים ליהודים במקומות כיבושיהם במארוקו .אפשר שהפורטוגיזים ביקשו לתקן את
העוול הגדול שעשו ליהודים .לא מע השפיעו על כך ר׳ אברהם וידידו דיוגו דה־אזאמבוג׳ה,
שאהדתו ליהודים היא ברורה .האם לא הביא אתו דיוגו מפורטוגאל את האנוס ששמר על
7
 , D i o g o deValera)4רופאו של המלך ומפני ההשפעה שנודעה
)
לדומיניקאנים בחצר המלך ,חייו היו נתונים בסכנה? המלך אישר את מינויו של ר׳
אברהם לרבה של אספי ומסמכותו היה לדון בדיני ממונות ובדיני נפשות ולפסקיו היה תוקף
אלא אם כן עירערו עליהם לפני מושל העיר .בית סוהר מיוחד ליהודים עמד לרשותו«
והשפעתו של ר׳ אברהם נעשתה מכרעת .הוא ניהל שיחות מדיניות בעלות חשיבות  49ולפני
שפתח בהן ,ביקר אצל מלך פורטוגאל .50
44

45
46
47
48

49
50

סיפור דוד הראובני .על ביקור שגרירו של מלך מראכיש אצל דוד הראובני ,ר  ,עמי ;76—74
על שליחותו של קורדילה ,ר׳ עמי  ;7&—77על הנציגים הרבים של יהודי מארוקו שביקרו
אצלו ,ר  ,עמי  87ואילך ;97—95 ,93 ,92 ,על אברהם רותי ,ר  ,להלן .על קורדילה ותפקידו
ביחסי הפורטוגיזים באזמור והמלך גויאן השלישי ,שאליו נשלח בשנת  ,1523ר׳ מקורות,
פורטוגאל ,ב ,תעודה  .80באגרתו של לופיס מאזמור למלך ,מיום  10באוגוסט  ,1523מתואר יוסף
קורדילה כאדם רע; לפי עדותו של הראובני אמר עליו לופיס שהוא משרת ישר .מן התעודות
נראה שהיה מסוכסך עם הנכבדים היהודים באזמור ,כגון משפחת אדיב ,שהיתה הנכבדה ביותר
באזמור.
גויס ,ב ,18 ,בקיצורים ,עמי  ;28ליאון האפריקאי שכתב ספרו כעשרים שנה לפני גויס ,אינו
מציין כי אם מאה בתים .ר׳ דיסקריפסיון ,א ,עמי .117
ארכיון של  .Torre do Tombo, Livro das iihas, foi. 179הטכסט פורסם במקורות ,פורטוגאל,
א ,עמי .174
ר׳ למעלה והעי .16
ארכיון  .Torre do Tombo, Livro das iihas, folios 128 et 128 v°תעודה זו נעלמה כנראה
מההיסטוריוגים .קייזרלינג )בספרו  (Geschichte der Juden in Portugal, Leipzig, 1867אינו
מציין אותה .וכן גרץ וההיסטוריונים שאינם יהודים .היא נזכרה רק במקורות ,פורטוגאל ,א ,עמי
 175העי  .1הירשברג בספר הנז׳ מזכירה בע  ,395 ,העי .52
גויס ,קיצורים ,עמי .98
מקורות ,פורטוגאל ,א ,עמי  ,125העי .1
]סג[

ק ורקום

דוד

נמצאו עוד יהודים דיפלומטים חשובים ,שהיו קרואי־המלך או מילאו תפקידים מטעם,
המושלים .מוסד! דרדירו נלווה עם משלחת של מנהיגים מוסלמים שביקרה את מלך
פורטוגאל  ; 5 1יצחק בן זאמירו נסע לליסבון ,איבורה ,או סיטובל ,לשוחח עם המלך לשם
החלפת דעות מדיניות בשם אחיו ר׳ אברהם  .52יצחק היה בעיקר איש כספים .הוא הגובה
את המכס ,ספק המלך ,דואג למקורות כספיים לרכישת נשק ,לבניית גשרים או מבצרים.
אבל גם תפקידו המדיני מקבל חשיבות מרובה במשך הזמן ומסעיו לפורטוגאל נעשים
תדירים .53
משפחות אחרות התבלטו בידיעותיהם והשכלתם .מהם יזכרו משפחות לוי ,מדינה ,טוסון
ואדיב .יחייא אדיב נקרא אף הוא לעיתים מזומנות אל המלך  .54אישים אלה עמדו בקשרי
מכתבים עם ידידיהם בליסבון ,אף עם המלך  .55אין כאן המקום להזכיר את כל היהודים
הידועים מתקופה זו ,ולעמוד במפורט על הקשרים בין היהודים במארוקו לפורטוגאל.56
אירגון הקהילות באספי ,אזמור ,מאזאגאן ,ארזילה ומקומות אחרים בתקופה הפורטוגיזית
הוא ענין לעבודה מפורטת ומעמיקה.
היהודים שהתיישבו בערים הפורטוגיזיות החזיקו רשת מסחר פעילה עם אירופה ,המזרח,
גיניאה וברזיל .הקימו מפעלי חרושת גדולים בכל מקום .מפעל שטיחים באספי של מאיר לוי,
ייצר סחורה שהיה לה מוניטין הן במארוקו והן בפורטוגאל .בעל המפעל לא שלח סחורתו
לפרטוגאל אלא בתנאי שהמלך ישלם המחיר למפרע  .57עובדה זו מלמדת על חוסר הבטחון
בייצוא סחורות בתקופה זו ,אבל היא גם מוכיחה מה רב היה החופש ליהודים הפורטוגיזים
במארוקו.
מסיבות כיבושה של אזמור בידי הפורטוגיזים בשנת  1513הן ידועות .היהודים מילאו
תפקיד מכריע במשימה זו ,דבר שהיה לו הד רב בעולם הנוצרי והמוסלמי של התקופה.
ליאון האפריקאי כתב על כך :״לפני התחלת הקרב ,הגיעו היהודים לידי הסכם מוקדם עם
51
52
53
54
55

56
57

שם ,עמי .446
שם ,עמ  281 ,ואילך.
שם ,א—ב ואילך .ר  ,למשל אגרת של  Nuno Femandes de Ataideמאספי לעמנואל הא׳ מיום
 29ביוני  .1514שם ,עמי  572ואילך.
שם ,עמי .609
שם ,עמי  :283—281אגרת ר׳ אברהם בן זאמירו לעמנואל מיום  3ביאנואר  1511מעיר אספי;
עוד ממנו אל המלך או אל אחד משריו ,שם ,עמ ;356 ,אגרת מאיר לוי לעמנואל הא׳ ,אספי,
 12בדצמבר  ,1514שם ,עמי  ;653אגרת יחייא אדיב לעמנואל הא׳ 25 ,ביאנואר ,1517
שם ,ב ,עמי  ;59אגרת יצחק בן זאמירו לג׳ואן השלישי ,שם ,עמ׳  .453כן מצוייות
אגרות מנכבדי היהודים ממקומות הכיבוש הפורטוגיזיים .שגרירים יהודיים של מלך פאס
או של השרים המוסלימים ,שלחו אף הם מכתבים למלך פורטוגאל ,למשל אגרת אברהם
קורדובי ,שגרירו ושליחו של מלך ולז ,על חוף הים התיכון ,למלך ג׳ואן הג׳ מיולי ,1532
פורטוגאל ,ב ,עמי  ;584—583אגרת הנכבד יעקב רוזאליס שגריר ובנקאי של מלך פאס לג׳ואן
השלישי מיום  23בספטמבר  ,1534שם עמי  .648—647אגרת זו חתומה באותיות עבריות בידי
יעקב רוזאליס ,שהיה יודע היטב ספרדית ופורטוגיזית.
סיכומו של דבר ר׳ בספרו של הירשברג ,עמי  298ואילך.
מקורות ,פורטוגאל ,א ,עמי  336 ,333ואילך.
י
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מלך פורטוגאל ,שיפתחו בפניו את העיר בתנאי שלא יאונה להם כל רע .הם פתחו את
השערים מתוך הסכמה כללית״  .58האמת היא שהיהודים לא מסרו את העיר אבל הנגיד
ר׳ יעקב אדיב ,״אזרח פורטוגיזי״ ,הודיע באמצע הלילה לדוכס דה־בראגאנסה )Due de
 ,(Braganceראש המשלחת ,שהעיר נעזבה מתושביה המוסלמים ,אשר נסו מפחד .כפרם על
הבשורה הטובה ,ביקש הנגיד לערוב לחייהם ורכושם של יהודי העיר ,והדבר ניתן לו .59
כשנה לאחר מכן ,חזרה ונתארגנה הקהילה היהודית .ב־ 28ביוני  1514הוציא המלך עמנואל
צוו מלכותי ,בזכויותיהם של יהודי אזמור ,כגון שלא יפרעו מס ״יותר מאוקייה״ לבית
בשנה )בערך  320רייס לאוקייה( ,״כפי שעשינו זאת לגבי היהודים החיים בעירנו א ס פ י ״ .60
יוסף אדיב ,אחיו של יעקב ,מונה רב הקהילה באזמור .61
משמצאו גולי פורטוגאל מנוחה ובטחון במקומות ששלטו בהם הפורטוגיזים ,אעפ״י שהרבה
סבל וצער עברו עליהם בפורטוגאל ,היתה מדיניותם לחזק את ההשפעה הפורטוגיזית
באיזורים אלה .כשהתכוונו שבטים מהאטלאס עד האוקיינוס לעלות על אספי בדצמבר ,1510
והעיר היתה נתונה למצור של המון ערבים וברברים ,סירב רב העיר ר׳ אברהם בן זאמירו,
לעזוב את העיר ,ובכך שימש דוגמה ליהודים  .62בעת המצור ביום  23בדצמבר ,ניסה המושל,
שלרשותו עמד חיל פרשים ורגלים ,לפרוץ ולצאת אך ללא הצלחה .הגנת העיר התארגנה
חיש מהרה .תגבורת הגיעה מפורטוגאל ומאי מאדירה .מפקדים נתמנו לאחראי כל אחד על
גיזרה אחת של החומה .אחת נמסרה ליהודים ,ובראשם יצחק וישמעאל בן זאמירו  ,63שהיו
באזמור כשנודע להם על המצור .מעשה הגבורה שלהם ,לגיוס מאתיים לוחמים מבין אחיהם,
ידוע מסיפוריו של הירונימוסמינדוסה).Jeronimo deMendo^a)64
58
59

ארכיון

60
61

העיר אספי

62

אגרת

63

64

דיסקריפסיון ,א ,עמי .126
 .Gois, Extraits, p. 108בעיקר איגרת  Jorge Piresל־  ,Fernando de Castroאזמור4 ,
בספטמבר  ,1513ואגרתו של הדוכס  ,de Braganceראש המשלחת ,אל המלך עמנואל א /
שנכתבה יומיים לאחר מכן .שתי תעודות אלה פורסמו במקורות ,פורטוגאל ,א ,עמי ,409—403
.429—410
 ,Torre do Tombo, Livro das iihas, folio 141תעודה בלתי ידועה להיסטוריונים
היהודיים ,וצויינה במקורות ,פורטוגאל ,א ,עמי  ,176העי .1
 Archives, Chancellaria de Don Manuel, livro 15, folio 87אף תעודה זו לא נזכרה
בספריהם של ההיסטוריונים.
 ,NunoFernandes de Ataideידידו של ר׳ אברהם ,הודיע על המקרה למלך
עמנואל באגרתו מחמישה בדצמבר  1510ר׳ מקורות ,פורטוגאל ,א ,עמי  265ואילך.
, Nuno Gatoלעמנואל האי ,אספי  3בינואר  .1511תעודה זו פורסמה במקורות
פורטוגאל ,א ,עמי  .280—271ב־ Alguns documentos do Archivo Nacional da Torre do
Tombo, acerca das Navegafoes a Conquistas portuguezas Edit. Académie des
 Sciences de Lisbonne, 1892עמי  .232—288הגנת העיר אספי בידי היהודים בשנת 1511—1510
צויינה על־ידי גויס ,שם ,עמי Luis del Marmol Carvajal, l'Afrique, trad. Perrot ;62
.d'Ablancourt, Paris, 1677, Vol. 2, p. 84
Hieronimo de Mendoga, Jornada de Africa... copieado fielmente da Edigao de
Lisboa de 1607, Lisboa, 1785, pp. 131-132: "... E porque fe faiba corno efta gente
de quern contamos tam miferauel fraqueza nào tern perdido o valor de fua antigua
oufadia fenào pello largo uso de feu abatimento entre efta barbara gente permi][no
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.65 ! א י ש00.000  בראש גדוד של, חזר השריף הסעדי והתקיף את אספי1534 בשנת
 ״עד שהגיעו כמה אוניות, מספר דייגו דה־תורים, במצב שלאחר יאוש״.״העיר היתד
. שהיה אמיץ וזהיר,( מעיר אזמורValensi) חיילים בפיקודו של היהודי שמואל וואלינסי
 ובהורידו, אמר לאנשיו שהעיר וודאי במצור,כשהגיע לנמל אספי וראה דגלים על החומות
 אבל כיוון. נכנם לאספי והשתדל למצוא את מקומות המחסה של האויב,אותם על החוף
 משום כד ביקש. רצה ללכת אל עמדות האויב, הראייה טובה.שמעל החומה לא היתד
 יצא בראש מאה, לאחר שהעמיד בו ארבעה תותחים.שיפתחו את שער הרחוב הראשי
 האש שיצאה מכלי.חיילים מחומשים והפתיע את המוזרים שהסתתרו בסוכות ענפים
. הנמלטים נפלו בידי היהודים במספר רב.הנשק שלו התלקחה ורבים מהמוורים נשרפו
 פקד לחסום, בראותו שמספר הנוצרים היה קטן.השריף יצא מאהלו בלוויית המון מוורים
. כי בראות שמואל שכל עוצמת המוזרים היתד, אבל ללא תועלת,להם את הדרך לעיר
 כשהגיע סמוך. נסוג ויחד עם זה נלחם למען העומדים על החומה,עומדת להיגתד עליו
 והשריף החליט, היהודי ואנשיו חזרו בשלום. התחילו הרגלים לירות על המוזרים,לשער
.66 להפסיק את המצור ולהסתלק משום אומץ לבם והחורף הקרוב״
, שירת שמואל וואלינסי את מלכי פאס,אחרי שהפורטוגיזים נטשו את עריהם במארוקו

tindo־o affi Deos por feus peccados, contaremos breuemente huma bem grande
faganha que jaem noffo fauor. Fizerao, digna de eterna memoria. A qual he fue
fendo Nuno Fernandez de Atayde Capitào de Safim no tempo Molei Amet
O Xarife Mayor vierào por cerco tres Alcaydes, fobre a mesma Cidade com mais
de cem mil homens, e estando Nuno Fernandez muy apertado, tiuerao noticia
difto dous Iudeos que viuiam em Azamor por nome Ifac Benzemero e Ifmael,
os quais fe determinarao vir em feu focorro, pera o que ordenaraò a fua custa
duas fragatas, com duzentos homens de fua na?ao muy gentilmente ataviados,
e entrando em Safim de noite fem ferem fentidos dos cercadores, forào muy
bem recebidos de toda a gente, e de Capiatao com quem tinhao muyta amizade,
e ajuntando — fe com outros que na terra avia fairao por huma porta falfa que de
noite fizerao ao campo dos mouros, e dando nelles de madrugada fizerao
espantoso estrago nos cercadores tornando-fe a recolher com muito animo e
concerto de meniera fue os Muros avendo efta defafete dias fornente que eftavao de
cerco, e vendo determinalo tam valerofa, e a grande defenfao que da cidade
de fazia, o levantarao e por aqui fe vera quanta differenza faz efta gente em fi
 כל ההיסטוריונים שכתבו על יהודי המערב.mefmo em companhia de Christaos.. .״
ידעו על מאורע זה אבל אף אחד מהם לא העתיק את הטכסט
Diego de Torrès, Histoire des Chérifs et des Royaumes de Maroc, de Fez, de 65
Tarudant et autres Provinces, traduction frangaise du Due d'Angoulème, publié à la
—  הוא מוסר תאריך לא נכון.suite de "L'Afrique" de Marmol, Paris, 1667, pp. 69—70
1539. ההבאות הן בעיקר מן המהדורה הנד אך לעת הצורך השתמשנו גם במקור הספרדי
Relation de rorigine et succez des chérifs,: וכמו כן בתרגום הצרפתי,(1586 )סיביליה
.Paris, 1636
.70—69  עמי, תורים66
[]סח
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בני ווטאם ,שעבודם לחם באותה מידה של מסירות .עמנואל אבוהב מוסר לנו על מלחמתו
בסעדים שלחמו בבני ווטאס  .67בסופו של דבר נצחום הסעדים ושלטו על כל מארוקו.
הכיבוש הפורטוגיזי במארוקו ,על אף זוהרו ,היה מוגבל ועלה בדמים יקרים לממלכה
שענייני הכספים שלה לא היו מתוקנים .האישים שחייבו כיבושים אלה בכל התנאים מתג
נוניו פירנאנדים דה־אטייד)(NunoFernandesdeAtaideמת בקרב בשנת  .1519התנג-
דות השריפים הסעדיים גברה .מוחמד שיך ,כבש את סאנטה קרוס בשנת  .1541זו היתה
הפירצה הראשונה בחומה הפורטוגיזית .מעתה נעשה הכרח לפנות את שאר המקומות
בדרום מארוקו .באפריל אותה שנה ,כתב המלך ג׳ואן השלישי אגרת לקפיטאן העיר אזמור
ובה פקד להעביר את יהודי העיר תוך יומיים אל ארזילה בצפון .״זה צריך להיעשות בלי
לצערם ,תוך נקיטת אמצעי זהירות כדי שרהיטיהם ,בתיהם ושאר רכושם יהיו נשמרים״.
המלך כתב גם למושל ארזילה להודיעו על החלטה זו ,ולצוות עליו במיוחד לעשות משפט
צדק ליהודים שיתנפלו עליהם שודדים בדרך .68עד ספטמבר לא פונו היהודים ,המלך
התערב שוב כדי שייעשו ההכנות להעברת היהודים באוניות מיוחדות למחוז חפצם או
לארזילה ,לעראייש ,טאנג׳יר או סווטה .היהודים עצמם יעריכו את הרכוש שלא יוכלו
לקחת עמם ,וישלחו שנים מנכבדיהם לליסבון ,החל מינואר  ,1542כדי לקבל את המגיע
להם .69
הרכב

האו כלוםיה

היהודית

דברים שאמרנו אינם אלא על היהודים הפורטוגיזים .ברם ,האוכלוסיה היהודית במארוקו,
היתה מורכבת אז משלוש קבוצות שונות ,במנהגיהם ,מסורותיהם ושפת דיבורם .בקבוצות
אלו עצמן היו ניגודים פנימיים:
א( הקבוצה הראשונה והחשובה היתד! של ״התושבים״ ,ילידי המקום ,והיא נחלקה
לשתים :א .הברבריים ,הם הרוב .לבושם ואורח חייהם היו כמנהג הברברים ,ולא דיברו
כי אם בשפת שכניהם ,כלומר שני הדיאלקטים שמהווים את השפה הברברית :״תאשלחית״
בדרום או באטלאס הגדול .ו״תאמזיגת״ במרכז או באטלאס האמצעי .עליהם יש להוסיף את

 67ר׳ עמנואל אבוהב ,נומולוגיה ,עמי .306—305
 68אגרות ג׳ואן הגי לאנטוניו לייטה ) (Antonio Leiteולדון מנואל מסקארינהס )Don Manuel
 (Mascarenhasליסבון ,מארס—אפריל  .1541תעודה שפורסמה במקורות ,פורטוגאל ,ג ,עמי
 .352—355אגרות אלו פורסמו במלואן על־ידי  David Lopes,בתוך Bernardo Rodrigues,
.Anais de Arzila, Cronica inèdita do século X V I . . . Lisboa, 1915—19, Voi. 2, pp
 .344—345קייזרלינג ידע על תעודה זו .בעקבותיו טולידאנו )נר המערב ,עמי  (72מדבר
בקיצור על כך .התאריך המובא אצלו ,1533 ,הוא בלתי מדוייק .כן הוא מסב את
הדברים מיהודי אזמור ליהודי אספי ,כנראה מתוך טעות שבתרגום.
 69אגרת של ג׳ואן הגי לדון פירנאנדו דה נורונחא ) ,(Don Fernando de Noronhaליסבון2 ,
בספטמבר  .1541ר׳ מקורות ,פורטוגאל ,ג ,עמי  .517—516בסוף אגרתו הוסיף המלך בגיליון:
"."Estes Judeos se farào todos em 4 navios pera Tanger
]סט[
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מ״ריפי״ שדיברו בו היהודים בהרי הריף; ב .היהודים ה״ערבים״ ,מנאות הצחרא ומקורם
אולי מערב עצמה .יהודים אלה אפשר שהיו צאצאי שבטי תריב וח׳יבר ,אשר עם גירושם
בימי הכליף עומר ) (644—634מצאו מקלט בצפוךאפריקה .7°
ב( מגורשי ספרה אף הם נחלקו לשתי קבוצות .א .יוצאי קאסטיליה ואראגון ,שכונו
כמוסלמים טאכארינום ) ,(Tagarinosכלומר מאראגון ,מוואלינסיה ומקאטאלאן .הם כונו
״קאשטיליאנום״ ,כנראה להבחין בינם לבין המוסלמים וגם משום שהקאסטיליאנים שגורשו
לפורטוגאל הצטרפו שוב אליהם במארוקו .רובם גלו למארוקו או למערב אלג׳יריה של
היום ,ומשם עברו לפאס או לנמלים האטלאנטיים .עובדה זו נלמדת מבדיקת שמות
המשפחות שנתיישבו במארוקו  .71שפתם היתה ספרדית ,ומעט ידעו עברית וערבית .עד
שבמחצית הראשונה של המאה הט״ז היה צורך להוסיף לתקנות פאם הכתובות עברית,
גם תרגום ספרדי  ; 72ב .יוצאי הממלכה המוסלמית האחרונה בספרד ,שגראנאדה היתה
עיר הבירה שלה .נקראו בעיקר אנדאלוסים .הנוצרים קראו להם מוריסקוס ),(Moriscos
כיוון שדיברו ערבית או ״עזמייא״ — תערובת ערבית וספרדית .יהודי תיטוואן פיתחו
דיאלקט זה ונקרא ״חאקיתיה״) ,(Haketiaוהיא תערובת ספרדית ארכאית ,עברית וערבית
משובצת בברברית של הריף .שמות המשפחה שלהם היו :אבן עטר ,אבן וואליד ,אבן צור,
חסאן ובר.
ג( היהודים מפורטוגאל ,שהיו מתרבים מן האנוסים ושהיו עוברים לפאס ובעיקר למראכיש
כדי לשוב ליהדות.
בפאס ,כבערים אחרות ,היו בדרך כלל שתי קבוצות ,שחילוקי מנהגים היו ביניהן ,אד
גם בעניינים ציבוריים־כלליים ,פעלה כל קבוצה על־פי דרכה .התושבים התנגדו להתקרב
אל הנוצרים ,ותמכו בהם מגורשים הרבה שסבלו מידיהם .והרי התנועה האנטי־ספרדית

.
7
0
הנשארים גורשו על־ידי הכליף עומר ,ועברו לסוריה ,אבל שבטים רבים עשו דרכם מערבה.
בהרבה מחוזות ליד צחרא ,במארוקו ואלג׳יריה נמצאים איזורים הנקראים ״חייבר״ ובהם
היתה מצוייה במשך תקופה ארוכה אוכלוסיית יהודים שעסקה בחקלאות ולחמה עם שכניה.
היכרתי יהודים החיים בקרב הברברים ואינם מדברים כי אם ערבית ,בו בזמן שיהודים
ברברים משתמשים כשכניהם בשפה הברברית .על בעייות אלו ,ר  ,למשלColonel Justinard, :
Notes sur l'histoire du Sous au XVIe siècle, Archives Marocaines, Voi. 39, p. 177.
G.S. Colin, des Juifs Nomades retrouvés dans le Sahara marocain au XVIe siècle,
Mélanges David Lopes et Pierre de Cénival, Lisbonne—Paris, 1945, pp. 50—62.
Jean Chaumeil, Le Mellah de Tahala au pays des Ammeln, Hespéris, Tome 40,
.1953, pp. 227—240
David Corcos, The Jews of Morocco under the Merinides, JQR, Vol. 55, 1964, pp. 71
.70—71, notes 89—94
 72ר׳ אברהם אנקאווא ,כרם חמר ,ב ,ליוורנו ,תרל״א .בכרך זה פורסמו תקנות המגורשים במארוקו.
עיין בעיקר התקנות הראשונות ,וגם של השנים ש״ה ) (1545ושט׳יו ) .(1551שם סי׳ כב,
כה וכו . ,
] ע[

_

-

י ה ו ד י מ א ר ו ק ו מ ג י ר ו ש ס פ ר ד ו ע ד א מ צ ע ה ש ל ה מ א ה ה ט ׳׳ ז

צמחה במראכיש ,פאם ,וערי הפנים האחרות ,ואף בראש התנועה ד״אנטי־פורטוגיזית עמדו
מגורשים אלה .73
במחצית זו של המאה הט״ז ,היתה מריבה בלתי פוסקת על השלטון בין בני ווטאם ,שירשו
את בני מרין  ,74וכוח חדש — הסעדים .כל קבוצה מצאה לה תומכים בקרב היהודים ,מגור־
שים כתושבים .ראינו ששמואל וואלינסי נלחם עם בני ווטאס ,וכך נראה להלן שמשפחת
רותי עזבה את אזמור והנוצרים כדי להתקשר עם בני ווטאם ,ולעומת זאת משפחת קאביסה
הצטרפה אל הסעדים.
ב .ה י ה ו ד י ם ב מ ק ו מ ו ת ה כ י ב ו ש ה פ ו ר ט ו ג י ז י י ם
על פיזורם של היהודים במארוקו במחצית הראשונה של המאה הט״ז ,אגו יודעים לא מעט.
יש להניח שה״תושבים״ היו מצויים מלפני מאות בשנים באותם איזורים כפריים ועירוניים,
שהמקורות מתקופה זאת מספרים לנו עליהם .בערים מסויימות נשארו ה״מגורשים״ וצא-
צאיהם עד לעשרות השנים האחרונות .הגירתם של כמה יהודים קאסטיליאנים ,שהתיישבו
בערי החוף של מארוקו ,היתה תוצאה של תשוקתם העזה לעלות לארץ הקודש ,ושל המגיפות
שהיו במערב בתקופה זו ,מספרד ועד לתוניסיה של היום ״ .אבל הגירות אלו לא הגיעו
לממדים שעשויים היו לפגוע בהתפתחותן של קהילות המגורשים .אישים ומנהיגים נערצים,
כגון ר׳ יעקב בירב ,ר׳ אברהם סבע ,ר׳ אברהם זאקותו ,אמנם לא נשארו במארוקו ,ברם
באספי ,מראכיש ,סאלי ופאס נותרו אנשי־שם רבים  .76כלל התושבים התערבו במגורשים
בערים ,אבל קהילות מגורשים לא נמצאו באטלאס ,בכפרים שבמזרח ובדרום.
בטרם נכתוב על היישובים היהודיים ,ראוי להקדים דברים אחדים על המסגרת .החל
משנת  1515אפשר להבחין במארוקו שלושה חלקים עיקריים (1 :הנמלים הכבושים בידי

 73למשל האחים קאבסה .ור  ,להלן עמי צג והעי .204
 74ר׳ מאמרי הנד בהע׳ .71
 75המחברים הערביים מודיעים לעיתים קרובות ,אך בקיצור ,על הפורענויות הללו )ר׳ אברעסכר,
nàsir li-mahasin man Kàana min al Magrib min ahi alqarn al-'asir,־Dawhat an
 .אבן אל־קאדי ,גאדואת אל־איקתיבאס ,פאס  1309היגירה; וראה
1
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3,trad.Grauiie,
הכרוניקאים הערביים האחרים של מארוקו שכתבו ספריהם במאות הט״ז הי״ז .אחמד א־סלאווי,
היסטוריון מרוקאי במאה הי׳׳ט ,מציין בעקביות בספרו כתאב אל־איסתיקצא ,המגיפות ,הרעב,
והבצורות שהחריבו את מארוקו במאה הט׳׳ז .על מאה זו ר  ,התרגום הצרפתי של Hamet, les
 ."Mérénides", Archives Marocaines, Tome 32, 1927חכמי פאס הרחיבו הדברים בשאלות
אלו ומספרים על הצרות שמכות אלו גרמו .עיין ויידהRecueil de textes historiques Judéo- ,
.1951,Marocains,Parisמחקר בשאלה זו עשה המלומד H.P.J. Renaud, Les Pestes du
 .דוד הראובגי
.
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ראה מוסלימים שנמלטו ממארוקו לפורטוגאל .״יען היה להם רעב גדול ומגיפה גדולה בארץ
המערב ,ומתו מהרעב ,ומכרו בניהם ובנותיהם למלכות פורטוגאל להחיות את נפשם.
והרעב ההוא זה ח׳ שנים׳) ,שם ,עמ  ,עד(.
 76ר ׳יעקב משה טולידאנו ור׳ יוסף נאיים בספריהם הנד .שניהם לא הקדישו מקום לדיפלומאטים
היהודיים במארוקו אף־על־פי שהדבר חרג מנושא ספריהם ,יש להצטער על כך ,כיוון שבידיהם
היו הרבה תעודות עבריות ,וחבל שלא מיצו אותן בשלימות.
]עא t
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הפורטוגיזים;  (2דרום מארוקו ,שבו שלטו השריפים הסעדיים ומראכיש שימשה בירתם;
 (3ממלכת פאס ,בה שלטה שושלת בני ווטאם ,המורכבת מכל צפון המדינה .כגבול דרומי
היה לה נהר אום־ארביע .בשתי הממלכות היו שבטים עצמאיים ,שהיו להם כפרים ,עיירות
ואף ערים.
ערי

הנמל

בסקירתנו זו נלד מדרום לצפון ,ונתחיל מערי החוף הפורטוגיזיים* ראינו שאהרון בן
זאמירו היה בעל מעמד חשוב באגאדיר .תעודה מהאינקוויזיציה  77מציינת שמספר היהודים
היה מחמשה־עשר עד עשרים ,אד כיוון שהמדובר בראשי משפחות ,אפשר להסיק מכך
שהיו כמאה נפשות .מנהיגי קהילה זו היו דון יהודה ,והחכמים רבי אפרים )(Frayn
מטולידו ואהרון בן אחיו של ר׳ אברהם בן זאמירו .אנו יודעים גם על יהודה אבודרהם,
הספק המקומי 78ועוד רופא מן האנוסים .79קהילה זו ,״שהיתה שומרת בזהירות את
השבת וכל הטכסים היהודיים״ ,80היה לה בית כנסת משלה .האישיות החשובה היתה
רזי לופיס ,שכבר הזכרנוהו לעיל ,והוא היחיד שידוע לנו ממקורות פורטוגיזיים במאה הט״ז.
התובע של האינקוויזיציה האשימו ,שכאשר ישב באגאדיר היה מתאכסן בביתו של אהרון
בן זאמירו או בבית דון יהודה והיה הולך עמם לבית הכנסת .בתעודות הוא נקרא
 .Ruy Lopes Merloהשם מירלו אינו מצוי בפורטוגאל ובספרד .ואולי נשתבש השם
והוא  Mello, Meloאו  ,De Melloמשפחה נכבדה וידועה .81

 77ר׳ למעלה והעי .16
 78תעודה מ 4בנובמבר  1533ותעודה שניה מ 18בספטמבר  .1534בארכיון Torre do Tombo (Corpo
 .(Chro. parte 2, ma?o 186, No. 24; mago 194, No. 35נזכר על־ידי P. de Cenival,
Chronique de Santa Cruz du Cap de Gué — Agadir, Paris, 1934, pp. 70—71,
2
.note
 79מקורות ,פורטוגאל ,א ,עמי .475—471
 80על  Don Gutierre de Monroyר׳ מקורות ,פורטוגאל ,ה ,באינדכס; Chronique de Santa
 Cruzהנד למעלה .בהערותיו של  Pierre de Cenivalמצויינים מקורות פורטוגיזיים וספרדיים
רבים; מרמול ,ב ,עמי  ;38—34תורים ,עמי .62—61
 81ידוע לנו  Ruy de Meloקפיטאן ,תושב העיר טאוירא ) (Taviraשבא לעזרת העיר אספי
הנצורה בידי השריף הסעדי בשנת  ,1534כאשר שמואל וואלינסי בא אף הוא לעזרת אספי .ר׳
בין השאר  Luiz de Sousa, Annales de Jean in,בקיצורים שתירגם ר׳ ריכארד Les Por-
.
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מצד שני ראינו שמוצאו של לופיס היה מעיר טאוירא ,הוא נסע לעיר זאת כדי לקחת את שני
אחיו וללמדם תורה בפאס .טאוירא היתד .מרכז לאנוסים .אחד ממלויו של דוד הראובני לפור־
טוגאל שלמה לוי מאספי ,היו לו הרבה קרובים בעיר זו)סיפור דוד הראובני ,עמי .(110 ,109 ,77
המשפחה  Meloאו  De Melloהיתה משפחה מכובדת .היא מוזכרת ב Annales du Portugal
ובהיסטוריה של האנוסים .האנוס דון פראנציסקו מילו או דה־מילו )מת  (1609היה אציל מבית
המלכות הפורטוגיזי ואשתו היתה בת לוויתה של המלכה; בעל שם דומה היה המדינאי והסופר
הפורטוגיזי שבמאה הי׳יז עזר לאנוסים .עיין בצלאל רות A History of Marranos, Phil-
 ,ladelphia, 1947עמ .396 ,341 ,301 ,281 ,משפחה יהודית חשובה שמוצאה מטאוירא היא
משפחת טאפיירו ) ,Tapiroמבטאים היום  .(Tapieroלפי מסורת שבידיהם היה שמם Taviro.
כיוון שהאות  vאינה בעברית ,הפכה ל־^
]עב[
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 ,בדיקת התעודות מעלה את ההשערה שהאנוס לופיס שחי באגאדיר וסוחר עשיר מאיי
קנאריה הוא כנראה חתנו של  Don Gutierre de Monroyמושל סאנטה קרום .תחילה
בשנות  1534—1533ושנית בשנת  ,1538עד כיבושה של אגאדיר בידי השריף הסעדי בשנת
 .1541גוטיירה הוא שהוכרח לפנות את אגאדיר .מוצאו היה מקאסטיליה ומשפחתו התיישבה
בפורטוגאל בסוף המאה הט״ו .בתו הגדולה נישאה ללופיס ,Rodrigo de Carvajal .חתנו
השני ,נושא שמה של משפחת אנוסים ידועה שכמה מבניה נשרפו בידי האינקוויזיציה.
אחדים מבני משפחה זו התיישבו באיי קנאריה במאה הט״ז ,כשם שנכדיו של לופיס היו
מצויים גם בסוף המאה הזאת באחד האיים הנד.
לופים מת באיים הקנאריים לפני שנת  .1540אף זמן רב לאחר מותו טפל בית הדין של
האינקוויזיציה ״האשמות ,,עליו .״הוא חי כיהודי ומת כיהודי .,,האינקוויזיטור דון לואיס
דה־פאדילה נתן הסכמתו להוציא את עצמותיו כדי לשורפם ,אבל בהתערבותו של אדם
חשוב מספרד קונט דה לה־גומירה ) ,(Le Comte de la Gomeraנמנעו מלעשות זאת .82
אפשר שספרדי זה התערב ,כיוון שלופיס היה ,כנראה ,חתנו של המושל הפורטוגיזי באגאדיר.
ייתכן שדון גוטיירה עצמו ,כשני חתניו ,השתייך למשפחה יהודית ,שכן היא עזבה את ספרד
בסוף המאה הט״ו אולי אחרי שנת  .1492דונה מיסיה ) ,(Dona Medaאלמנתו של
קארואג׳אל הובאה כשבוייה לתארודאנת יחד עם אביה ,על־ידי המנצח השריף מרלאי
מוחמד אשיך הסעדי .השריף התאהב בה והכריחה להינשא לו .היא מתה בעת לידתה
בראשית  .83 1 544ייתכן שלזכרה ,ובגלל השפעת היהודים שבחצרו ,התייחס מוחמד אשיך
בסבר פנים ליהודי פאס ,משכבשה בשנת .841549
חקירת הקשרים בין פורטוגיזים ,אנוסים ויהודים במארוקו ,עשוייה להאיר את דברי
ימי היהודים באיזור זה במאה הט״ז.
באזמור היה מרכז יהודי חשוב מאספי .אחרי גירוש פורטוגאל ,נתגבשה בה קהילה גדולה
מפליטים אלה .קשרי המסחר עם גיניאה היו חזקים .סוחרי העיר היו ברובם יהודים .הם
ייצאו סחורות מתוצרת מקומית ,בעיקר בדים ,וייבאו אבקת זהב ,שנהב ושאר חומרים.
חלק גדול מן הסחורה הועבר אחר־כך לפורטוגאל .עיקר עיסוקם של היהודים מהמעמד
הבינוני היה הדייג .הנהר אום ארביע היה משופע בדגים ,בייחוד דג ה־  ,aloseהאהוב
על הספרדים והפורטוגיזים .אוניות שלימות מדג זה היו מייצאים לחצי האי האיברי ,כדג
מעושן ,מלוח או מיובש .יהודי אזמור היו ,כנראה ,מומחים לעשייתם .85
מאזאגאן )אדדידא( נמצאו גם בה יהודים מלפני הכיבוש הפורטוגיזי .בין השנים
 1495—1481התנצר רופא יהודי בחצר ג׳ואן השני ,ושמו  Joaò de Mazagaòמעיד על
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וולף בספר הנד ,עמ ,100 ,תעודה עמ.115 ,
מארמול ,ב ,עמ  ;39 ,תורים ,עמ .65 ,
ר  ,להלן עמי קיא והע.291 ,
,
על הדייגים היהודים באזמור ,ר דרך משל ,מקורות ,פורטוגאל ,א ,תעודה  ;83ב ,תעודה .66
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מוצאו  .80התעודות מספרות על היהודים במאזאגאן דווקא בתקופה זו המעניינת אותנו ״.
במקומות הכיבוש הפורטוגיזים בחוף הצפון ,נמצאו יהודים .בארזילה היה לפחות
בית כנסת אחד .88סביבו התארגנה קהילה חשובה של סוחרים עשירים .בארזילה עגנו
אוניותיו של שר המלך יעקב רוזליס ,שהיו טעונות בין השאר ,בדים מהודו .89במקום
זה יישב הנגיד יעקב רותי ,שעליו נדבר להלן ,חלק ממשפחתו ,ביניהם אחיו משה ,שהיה
סוכנו האישי בענייניו המסחריים .למשה רותי ,התנכלה האינקוויזיציה ,עד שהצליחה לעוצרו
בהיותו בטאנג׳יר .בשל כך כמעט שנותקו היחסים בין מלך פאס מולאי אחמד אלוואטאסי
לג׳ואן השלישי .90המלך פקד לגרש את היהודים מארזילה .כשנודע על כך למושל
דון מנואל מאםקארינהס) (Don Manuel Mascarenhasכתב למלך וביקש דחייה לביצוע
הגזירה .נימוקו הרשמי היה שבשל ה״בצורת ,חייבים אנשי המקום כסף ליהודים ,והגירתם
הפתאומית תביא בהכרח להסכם כללי ופתאומי ,לרעת בעלי החוב .יתן המלך ליהודים ארכה
של שנתים ,שהבטיח להם ,או שימתינו לפחות עד הקציר הבא ,שיאפשר לתושבים להחזיר
חובותיהם בלי קשיים״  .91נימוקים אלה לא הועילו והיהודים גורשו בינואר  .1542לשמע
הדבר עזבו גם יהודי טאנג׳יר את העיר מעצמם .92
בסווטה ,שהפכה למבצר ,ואשר השבטים המוסלימים של האיזורים הסמוכים ,הנדחפים
למלחמת הקודש ,מנעו מהם להתקשר עם שאר חלקי המדינה ,לא גרו יהודים כי אם
באופן זמני  .93ברם ,אנוסים מהאיים הבליאריים מצאו בה מקלט ונקראו ״כוויטאם״ .הללו
נשארו נוצרים ,אבל שמרו על מנהגים יהודיים ,והם היו רובה של האוכלוסיה בעיר.94
הרדיפות שבאו עליהם לסירוגין ,הרחיקו מספר לא מבוטל מהם מהאיים הבליאריים .המקום
המוסלמי הקרוב להם שבו נמצאו יהודים הרבה משך אותם .אבל נשארו סגורים בתוך עצמם,
86
87

88
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.R. Ricard, Communication sur Mazagan au XVe siècle, Hespéris, 1949, 233
ר׳ מקורות ,פורטוגאל ,ג ,עמי  ;337ד ,עמי  .97ראינו שאברהם בן זאמירו נתמנה מתורגמן
במאזאגאן .מספר היהודים שהתיישבו בעיר זו לא ניקב במקורות .ברם ,באזמור ,הנמצאת
במרחק כמה ק״מ ממאזאגאן ,היתד .קהילה של  2000יהודים לפחות .ר׳ גויס ,עמ׳  ,104מארמול
ב ,עמ .97 ,
R. Ricard, Une évocation de la Synagogue d'Arzila au XVIe siècle, Hespéris, 1939,
.p. 99
בספרו של ריכארד ,הנד בהע׳  ,81עמי  138והע׳ .1
ראה הערתו של ריכארד במקורות ,פורטוגאל ,ד ,עמי  112—106והתעודות הקשורות בשאלה זו
שפורסמו בעיקר בכרך הנד.
תעודה בארכיון Torre do Tombo, Corpo Chronologico, parte 1, mago 71, No. 70
פירסמה דוד לופיס  Anais de Arziia, Vol. 2, pp. 319-320ותמציתה במקורות ,פורטוגאל,
ד ,עמי .19
מקורות ,פורטוגאל ,ד ,עמי .26
גם בראשית המאה הי״ז לא נשתנה מצב זה .יהודי סווטה פנו בשאלת דיני עירוב לרבני
תיטוואן ופאס .כמו כן שאלו מהם על מנהגם לקנות לחם חם בשבת מן הגויים .ר  ,שו״ת
משפט וצדקה ביעקב לר׳ יעקב בן צור ,חלק ב ,אלכסנדריה תרס״ג ,סי׳ מד ,דף כה .ידיעה
זו נמסרה לי על ידי מר חיים בנטוב ממכון בן־צבי.
.M.L. Ortega, Los Hebreos en Marruecos, Madrid, 1919, p. 110
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ולא התערבו בגלוי עם היהודים .עד המאה הי״ט היתד! מארוקו נקודת משיכה להם.95
במקומות שלטונם של הברברים חיו היהודים בדרך כלל בשקט .מצבם החומרי היה טוב
וההשפעה ההדדית היהודית־ברברית ,נמשכה והבטיחה להם חופש גמור .מצב זה הקנה
להם ,לעיתים ,אוטונומיה פנימית שעליה הגנו בנשק ,אבל הדבר עורר גם קנאה כנגדם,
עד שהשבטים שכניהם שהתאסלמו ,נתאחדו ביניהם כדי לבטל את עצמאותם ,שנגדה את
תנאי אנשי ״החסות״ ) ,(Dhimmiבארצות האיסלאם .הכל היה תלוי במידת הפיכתם של
הברברים לערביים .כאשר שכניהם נהיו ״ערביים״ שגירשו את ה״תושבים״ וישבו תחתם,
או שהיתה להם השפעה חזקה באיזור ,מצב היהודים נשתנה לרעה .כד לא יכלו היהודים
לעבור מתאפילאלת לדרעא ,אלא אם כן שילמו מס גולגולת ״רבע דוקאט לגמל״ .ליאון
האפריקאי מספר ,שעבר ״פעם עם ארבעה עשר יהודים .כשהמשמר )הערבי( שאל מה
מספרינו ,הצהרנו על שנים פחות .המשמר מנה אותנו ורצה לעצור שנים ממנו .הודענו
ששנים מהשיירה הם מוסלמים והאחרים יהודים .כדי לוודא את הדבר ,אילצו אותנו לומר
את ה׳שהדה׳ המוסלמית .אחר־כך ביקשו סליחה ונתנו לנו לעבור״ .96
אשדות

הדרעא

באיזור הנרחב של סיג׳ילמאסה ) ,(Tafilaletושל אשדות הדרעא נמצאו יהודים משנים
קדמוניות .בתקופה שלפני הכיבוש האיסלאמי ,הקימו כנראה היהודים באיזורים אלה
ממלכה חזקה .הם נאבקו תמיד עם הנוצרים ,ורק עם ההתקפות הבלתי פוסקות של
האלמוראבידים ,שכד המאבק .מקור מעניין מתאר קרבות אלו  ,97שגרעין היסטורי נשתמר
בו .עצמאותם של היהודים בוטלה אומנם על־ידי האיסלאם המנצח ,אבל הם המשיכו
לתפוס מקום נכבד בחיים הכלכליים של מקומות אלה .מבחינה חברתית היו היהודים
מחוץ להיררכיה של המעמדות .אבל נציגיהם השתתפו ב״ג׳מאעה״ )מועצת הזקנים
והנכבדים של השבט( ,שהיא החזיקה את רסן השלטון בכל שבט .מצב זה נשתנה לראשונה
במאה העשירית ,משמלך עבד אללה אלפטימי בסיג׳ילמאסה .היהודים העשירים נהרגו
כולם ורכושם הוחרם .היהודים שרצו להישאר במקום ,הותר להם בתנאי שיעבדו רק
בעבודות בנייה ונקיון העיר  .98מצב מחפיר זה לא נמשך זמן רב .המחבר עלום־השם של
95

ב ,עמי
עמי

96
97
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J.L. Miège, Le Maroc et l'Europe au 19e siècle, Paris, 1961-64, Voi. 2, p. 482,
.note 5
.431
J. Gattefossé, Juifs et Chrétiens du Draa avant ;22—20
l'Islam, Bulletin de la Société de Préhistoire du Maroc, No. 3-4, 1935 pp. 39-36.
D. Jacques-Meunié, Les Oasis des Lektaoua et des Mahmid, Hespéris, 1947,
pp. 413-414. Abraham I. Larédo, Berberes y Hebreos en Marruecos, Madrid,
.1954, pp. 110-114
 ,Kitab à1-1stib<?ar,חיבור ערבי מהמאה הי״ב ,פורסם בתרגום צרפתי על־־ידיE. Fagnan, ,
 .L'Afrique Septentrionale au 12e siècle, p. 166ההיסטוריון אל־באקרי מאשר עובדה
זאת .עייןDescription de l'Afrique Septentrionale, trad. Mac-Gluckin de Slane, :
.Alger, 1913, p. 284
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״כתאב אל־איסתיבצאר״ כותב ,שכך היה בעבר ,״אבל עתה הם הסוחרים שבכל המדינה,
המחזיקים בעושר ,בעיקר בעיר פאם ובדרעא ,ואני עצמי ראיתי הרבה מהם שאומרים
היו עליהם שהיו להם עושר רב ועמדה מכובדת .אבל תשומת לבו של הגסיך הרם...
הופנתה לנקודה זו בשנת  23) 582במארס  ,(1186משום שמשנת  (1175) 571גרמו מתנות
שוחד למהומות .הדאגה נתפשטה והחקירות עוררו חששות ,וההשגחה האלהית נתנה
למצב הדברים להימשך כך עד סוף תקופת גדולתם ותחילת מה שיהיה ,אם ירצה ה,,
מפלתם והענשתם״ ״ .האלמווחידים ,בשנאתם העזה ליהודים ,החריבו את הקהילות היהודיות
בדרעא ובסיגיילמאסה .שבטים שלימים הוכרחו להתאסלם .האיית ״אישראהיל״ ,שתרגומו
הוא שבט בני ישראל ,והיורתגין ) (Yourteguineנחשבים עד היום על מוצא יהודי.
1 0
).Ferkla
א הדין לשבטים ״גייריס״) (Rherisופרקלא ) °
כמו בשאר המקומות במארוקו ,חזר מספר גדול של המתאסלמים ליהדות בתחילת
שלטונה של שושלת בני מירין .צאצאיהם נשארו ביהדותם גם במאה הט״ז והיו מפוזרים
באשדות דרעא ובתאפילאלת.
באיזורים אלה ,הגובלים במדבר הגדול של הצחרא ,עברה הדרך מפאס לטימבוקטו ,שבה
היו אוצרות הזהב והשן של אפריקה .״בקצה מחוז זה״ ,אומר ליאון האפריקאי ,״היו
בעלי מלאכה דצורפים יהודים״ .101לדברי מארמול ,היו שם יהודים הרבה ,הן בעלי
מלאכה והן סוחרים ,ובמיוחד צורפים  .102ה״קצור״ )כפרים שלהם חומה מבוצרת( שבתחומי
הצחרא מאוכלסים בברברים ,ערבים ויהודים .תארגאלה ) ,(Targaleהיא אחת הערים
העיקריות באיזור שבה יותר מ־ 20.000תושבים ,ובה רובע יהודי של יותר מ  400משפ־
חות 103בתאבוחסאנת ) (Tabouhassantנמצאו הרבה סוחרים יהודים .אל מאמון
)Mamoun־ (Alהיתד״ מאוכלסת בעיקר בסוחרים יהודים ומוורים  .104ב״קצור״ האלה ,היו
טובעים מטבעות זהב וכסף .חלק מהכנסות המדינה ניתן לאצילים הערבים .זהו תפקידו של
המם שהעלו היהודים !05י
היהודים שיגשגו מבחינה כלכלית מפני שהם היו מעבדי העור המפורסם של
תאפילאלת שנקרא בפי המוסלמים פ׳ילאלי) (Filaliובפי האירופים ״מארוקאך)11111ף.(Mar0
הם היו אורגי המשי ,מייצרי האיזורים ,השטיחים ושמיכות הצמר המעודנות .הם פיתחו

.Kitab al-Istbgar, p. 165 99
E.Laoust, L'Habitation chez les transhumants du Maroc Central, Hespéris, Vol. 100
18, 1934, pp. 155-157. D. Jacques-Meunié, Hiérarchie Sociale au Maroc présa .משמעות שם השבט ""Ouchrahil
2
4
6
2
4
8.hari
נעלמה משני חוקרים אלה .כידוע  Ouמשמעותה בן בברברית Chrahil .שינוי של השם
ישראל Ait ,משמעותה שבט — Ait Ou Chrahil .שבט בני ישראל.
 101דסקריפסיון ,כרך ב ,עמי .423
 102מארמול ,ג ,עמי .11
 103מארמול ,ג ,עמי .15
 104דסקריפסיון ,כרך ב ,עמי  ;428מארמול ,כרך ג ,עמי .18
 105דסקריפסיון כרך ב ,עמי  ;429מארמול ,כנ״ל.
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את הענף של סחר האינדיגו וחלק גדול ממטעי התמרים שבנאות־מדבר אלה ,הטובים
ביותר בכל אפריקה ,הנמכרים בשאר חלקי מארוקו ומיוצאים בכמויות גדולות לספרד.
עד לפני עשר שנים בלבד ,היו היהודים בעליהם של מרבית חוות אלו ,והיו להם משרתים
רבים  .106כמו כן היו הסוחרים של ברבאריה ואירופה פונים אליהם .107
באקקא) (Aqqaהיתד .קהילה יהודית .מסורות שליקט וינסנט מונטיל)(Vincent Monteil
מוכיחות שיהודים התיישבו בעיירה זו למן המאה הט״ז .במאה זו התיישבו יהודים בתאגא־
דירת ) (Tagadirtוכפרים אחרים שבסביבותיה .108יותר צפונה נמצאים הרי דאדש
) .(Dadèsכבר דיברנו על השבטים היהודיים שבהרים אלו שאולצו להמיר דתם באיסלאם.
לפני גירוש ספרד ,קנתה משפחה יהודית ממוצא ספרדי בשם פרץ אחוזה בהר זה של
ה״קצור״ והתיישבה בה .במשך הדורות ייסדה שתי עיירות הקיימות עד היום ונמצאות
בעמק .109האחת נקראת אל־קלעה דל מגונה ) (Megounaוהשנייה תיללית ).(Tillit
למשפחת פרץ היתה אוטונומיה פנימית והיא היתה בעלת האיזור הזה .עסקה בחקלאות,
בגידול בקר ובמסחר ,ועם זאת לא הזניחה את לימוד התורה .מאוחר יותר רכשה עיר
אחרת שנקראת בטכסטים תולת ) .(Tultעיירה הנקראת  Tloultנמצאת באיזור
תודגא .110
דרעא הוא ערסה של שושלת השריפים הסעדיים .אבותיה של שושלת זו ,אומר ההיסטו-
ריון שלהם ,אל איפראני ,לא פסקו לשלוט בדרעא עד היום שבו גדל ביניהם אלקאיים .נסיך
זה בלכתו לחאג /בישר לו קדוש אחד על עתיד מזהיר שהוא צופה לו ולשני בניו.111
שונה מכך הוא סיפורו של יוסף הכהן שחי בזמן שהתרחש המעשה :מסעוד מצליח בן
גואשאש ) (? Machachמדרעא ,גילה לשריף ,ששני בנים עומדים להיוולד לו והם יכבשו
את כל המדינה תידסי) (Tidziעיר הראשית של סוס ,וכך היה  .112נחום סלושץ ,המביא את
דברי ר׳ יוסף הכהן ,כותב שהדחיפה הראשונה לכיבוש מארוקו ,ניתנה לשריף על־ידי מסעוד
בן מצליח  .113דעה זו יכולה היתה להיות מאוששת לו לא היינו יודעים מפי מחבר ערבי,
ג׳נאבי )מת בשנת  (1591שאלקאיים נוהג היה להחליט על ״רע וטוב ,,על דעת עצמו,

סלושץ

 D. Jaques-Meunilé 106הנ״ל.
 107מארמול ,כרך ג ,עמי .22
.Vincent Monteil, Choses et Gens du Bani, Hespéris, Voi. 33, 1956 pp. 385—405 108
).(Tillit
109
 110,יהודה בן יוסף לבית פרץ כתב על קורות משפחתו בספרו ״פרח לבנון׳ /עיין גם י״מ טולידאנו
נר המערב ,עמי N. Slouschz, Etude sur l'histoire des Juifs du Maroc, Archives ;70
Marocaines, Vol. 6, 1905, pp. 162—163; ibid, Les Juifs de Debdou, Revue du
Monde Musulman, Tome 22, 1913, pp. 257; L. Massignon, Le Maroc dans les
 .premières années du 16e siècle, Alger, 1906, p. 157במלחמות מולאי ישמעאל ,בשנת
.
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 Nozhet—Elhàdi 111תרגום צרפתי של . Houdasפאריס ,1889 ,עמי 19
.
1
1
2
. ,Etudes sur l'Histoire , 1 1 3שם ,עמי 151
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ובכל מקום שעבר בו היכה ביהודים והטיל עליהם קנסות כבדים .בעוברו בתוניס דרש
אלקאיים כסף מהיהודים שבמקום .הדבר הרגיז את המלך והוא הביאו לפני מועצתו ואמר
לו :״צא מתוך מדינתנו א ץ ל נו צ ו ר ך ב ך׳ .114
עם זאת השריפים הסעדיים שבינתיים לא היו כי אם מארגני מלחמת מצווה נגד
הפורטוגיזים ,היה יחסם ליהודים טוב .היהודים ,בעיקר המנהיגים ,קשרו את גורלם בגורל
השריפים .לשני בניו של אלקאיים היו יועצים יהודים ,שהשפעתם היתה רבה .היועץ
האישי של אחמד אל־עארז׳ היה יצחק לוי ממשפחה שהתגלגלה מפורטוגאל לאספי
ולאזמור .115
אחיו של אל עארז ,מוחמד אשיד ,האיש שהצליח לכבוש את כל מארוקו ,היה לו רופא
יהודי מאיסטרו ליאון ,״מומחה במלאכתו״  ,116שליווהו תמיד .הבנקאים והיועצים שלו היו
האחים אברהם ויצחק קאביסה ממראכיש ,גם הם ממוצא פורטוגיזי .בעצתו של אברהם
קאביסה יכול היה הנסיך לכבוש את פאס בשנת  .117 1549הסולטאן ״היה לוקחו עמו תמיד,
משתפו בכל העניינים ומעריכו״ .118יצחק קאביסה אנוס היה להתנצר בפורטוגאל ,וחזר
ליהדותו במארוקו .שמואל קאביסה התמסר גם הוא לשירותיהם של השריפים הסע־
דיים119־ .אפשר להוסיף שהודות לגאזי מוסא שהתאסלם ,התפתח במארוקו ענףף גידול
קני הסוכר .הוא ייסד את המלחצים הראשונים ,שהפיקו סוכר הטוב ביותר בתקופה.
על תעשייה זו בנו את עושרם השריפים הסעדיים ,ויכולים היו לממן את הוצאות מלחמת
הקודש בפורטוגיזים .היהודים התמידו ,כנראה ,בשמירתם על תעשייה ז ו .120
כפי שצפה מסעוד בן מצליח ,היתד .העיר תידסי ראשונה בסוס לכיבוש הסעדיים .בעיר

114
115
116

117
118

119
120

.Djennabi, in Fagnan, Extraits relatifs au Maghreb, Alger, 1924, p. 340
על יצחק לוי ,ר׳ מקורות ,פורטוגאל ,ג ,עמי .422—417
תוריס ,מהדורת  ,1636עמי  .161קטע זה לא נמצא במהדורה שאנו משתמשים בה כאן .יהודים
שימשו תמיד כרופאיהם של מלכים סעדיים .רופאו של מולאי עבד אל־מאליך )(1578—1576
ליווה אותו אל הקבר הידוע בשם ״קרב שלושת המלכים״ .נשמר מכתב ארוך של רופא זה,
ששמו לא ידוע ,כתוב ספרדית ושלוח לאחיו ,שבו הוא מתאר את פרטי הקרב שהביא קץ
על שלטונה של פורטוגאל .מקורות ,אנגליה ,כרך א ,תעודה  .118אף לסולטאן החזק אחמד
אל מאנצור  1603—1578היה רופא יהודי שנשאר גם בשירות יורשיו עד לשנת  .1618שמו יוסף
וואלינסא .״אישיות חשובה ,בעל הופעה נאה ומשתמש בשפה הספרדית ,מומחה במדע הערבי
במיוחד תורת אבן סינה...׳׳ .ר׳  .Gongalo Cutinho, Discurso, Lisbonne, 1629תרגומו
הצרפתי של ריכארד ,פאריס  ,1916עמי .158—155
תוריס ,עמי .126—125
שם ,מהדורת  ,1636עמי  .225גם קטע זה לא נמצא בהוצאה האחרת .על אברהם קאביסה,
ראה גם מקורות ,פורטוגאל ,ג ,עמי  ;408ד .עמי  180והעי  ;1עמ  208 ,והעי  ;2ה ,עמי 20
והעי  ,2עמי  ,23ועמי  .120משפחת קאביסה התיישבה גם באיי קנאריה .אנטון קאביסה,
הלשינו עליו בפני האינקוויזיציה בשנת  1531שהיה יהודי בסתר .ר׳ וולף ,שם ,עמי .91
משפחה זו מילאה תפקיד חשוב גם אחרי המאה הט״ז במארוקו ,באוראן ובגיבראלטאר .ר׳
 REJכרך יג 1886 ,עמי  .90דוד קביסה היה נציג ארצות הברית במוגאדור לפני שנת .1914
תוריס ,עמי .137
מארמול ,ב ,עמי .40
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זו היו יהודים צורפים ומפגרים  .121הקהילה התפתחה אחרי כיבוש הסעדיים .לדברי מארמול,
היה בה רובע גדול של סוחרים ובעלי מלאכה יהודים עשירים מאד .122
ארץ
הלאה יותר ,במערב ובדרום ,ארץ נול

)

3

2

1

נול

)  . N o u lהאוכלוסיה היהודית שהתיישבה כאן

מזמנים קדומים ,נשארה בדרך כלל באותם מקומות .תאגאוסט) ,(Tagaostבמרחק כמה ק״מ
מגולימין

) (Goulimineשל היום ,ושאינה קיימת בזמננו ,היו לה אז יותר מ 8000בתים,

ביניהם יותר משלוש מאות של יהודים ,רוכלים ובעלי מלאכה ,שהיו גרים ברובע מיוחד
הצורפים נודעו בדייקנותם במלאכתם .התכשיטים שנעשו בידם היו תפארתם של המוורים
באיזור .הקאייד של תאגאוסט ביקר בלווית פקיד מדינה גבוה מספרד ,שעבר במקרה
דרך העיר ,אצל אחד מצורפיו היהודים .הצורף פתח מיד בשיחה עם הפקיד ,ואמר לו:
״נוצרי ,אתה רוצה להיות ידידי ואני ג״כ מחפש ידידותך״ .הוא סבר שהרבה ספרדים
הם אנוסים ולכן היתד! משאלתו להחזירם ליהדות .הם שוחחו על אנוס הידוע לשניהם,
מאיי קנאריה ,שהיה מעונין להעביר את רכושו הרב לתאגאוסט ולחזור ליהדות .התערב
הקאייד ואמר שרצונו שייעשה מוסלמי .שיחה כזאת יכולה היתה להתקיים בארץ נון על
גבול הצחרא .אבל הלקח הנשמע מכך הוא שחיי היהודים היו חיי חופש ותנאיהם החומריים
היו טובים .בשנת  1506עשה פדרו דה־בוואדיא בתאגאוסט שנה ושמונה חדשים .הוא סיפר
לכומר המוודה שלו ,שהכיר את העשיר ביהודי תאגאוסט עקאן עבו  ,125וכשנשאל עקאן על
יחס המוורים ליהודים ,ענה :״הם מתיחסים אליהם טוב מאד ,ואני עצמי הנני עשיר כפי
שאתה

ר ו א ה ״ .126

לא ידוע דבר על יהודים במקומות אחרים בעמק פורה ונרחב זה .בגבעות הדרום־
מזרחיים של האנטי־אטלאס ,הכיר כותב שורות אלו משפחת סוחרים ובעלי קרקעות
״שלוח״ ) ,(chleuhsשהיוו שבט קטן ונקרא איית או־בעוס )Ba'ous־ .(Ait Ouראש
המשפחה חאג׳ חסון ,סיפר :״לפני שנים עשר דורות היה השבט שלנו בן דת משה .׳סידנא
יוסף׳ נגלה לאחד מאבותי ונתן לו רשות להיות מוסלמי .מאז קיבלנו עלינו את האיסלאם.
121
122
123

124
125

126

דסקריפסיון ,כרך א ,עמ.93 ,
מארמול ,ב ,עמי .40
 .Noulהפך ל־  .Nounאל־באקרי כותב בסוף המאה הי״א  .Noulגם במחצית השניה של המאה
הי״ד כתב אבן־חילדון  .Noulמחבר אל־איסתיקצא ,בסוף המאה הי״ט ,משתמש לסירוגין
בשניהם .השם המקורי של העמק הוא  Noulבל  . ,סייומת זו הפכה לנ  ,מפני שיהודי סוס
אינם יכולים לבטא ל .במקום לומר ללה )גברת( אומרים ננה .לפי התעתיקים שבידינו מהטכס־
טים הערביים והאירופיים ,אפשר לקבוע שהחל מהמאה הט״ז בא שינוי זה.
מארמול ,ב ,עמי .41
לפי האמור לעיל העי  ,33עקאן הנו הקטנה ברברית של השם יעקב .עבו או בן עבו ,שם
נפוץ בין ה״תושבים״ ,הוא הקטנה של עבדאלה אצל הברברים המוסלימים ,והיהודים קיבלו
זאת מהם .עקאן עבו הוא ,איפוא ,יעקב בן עבדאלה.
ר׳ וולף ,בתעודות מחודשים ינואר ופברואר  ,1506שבדף 113-103ב.
]עט[
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היהודים קראו לנו איית או־בעום ושם זה נשאר לנו /,שאלתיו למה ״סידנא יוסף״ דווקא
נתגלה לאחד מאבותיו ? ולא היה בפיו מענה .אף לא הוברר לו מהי משמעות ״בעוס״.
אבל ידוע ,שיהודי סוס ,אומרים שהם צאצאי בנימין אחי יוסף ,ו״בעום״ ניתן לתרגמה
ל״בחוץ״ כלומר שנשארו ״מחוץ״ לדת היהודית ,בדומה ל״בחושים״ ) (Bahousimבדרום
אדג׳יריה ותוניסיה .127
מחוז

סוס

וגזולא

שבטים אלה לא היו היחידים שהתאסלמו בסוס .הקולונל ג׳וסתינארד מצא כתב־יד ערבי
משנת  ,1509ובו נזכר ענין התאסלמותם של קבוצות יהודים שלימות .באשר לאיזור
שמעל אדמת נון ,אין ליאון האפריקאי ,אף לא מארמול ,מוסרים לנו עליו דבר .בכלל זה
איפראן או אופראן ,שלפי המסורת היהודית הנו מן המקומות העתיקים ביותר במארוקו
שהתיישבו בהם יהודים  ,128איליג׳) (Hlighאיננה נזכרת בספרו של ליאון האפריקאי ,וזה
היה מקום מושבם של המרבוטים ,בניו ובני בניו של ברברי קדוש סידי אחמד ומוסא.
איליג׳ נמצאת במרכז ממלכת תאזרוואלת ) (Le Royaume de Tazeroualtשלפני מאה
שנה .בהרים משופעים אלה פראיים ויפים ,היו היהודים רחוקים מלחיות חיים עלובים.
האצילים ובעיקר בית תאזרוואלת העריכו מאד את חושם המסחרי של היהודים ואת
ידיעותיהם הכלליות .היהודים הסתפקו בכך שיכלו לחיות בשלום בצילם של האצילים
הברבריים ,שהתיימרו להיות ממוצא ערבי ואפילו שריפי ,בשל דבקותם באיסלאם.
שירי העם המושרים בפי ״השלוח״ שבאנטי־אטלאס ,מקורם בתקופה עתיקה .הפזמונים היו
מושרים בימי חג או לכבודם של אורחים .כותב שורות אלה נוכח כמה פעמים בסוס ,בשעת
ריקוד " Ahouach"129ושמע אחד משיריהם של תושבים אלה המעיד על רגישותם הדקה.
שורות ארוכות אלו ,מספרות על מצבים שבלעדיהן היו תעלומה בעינינו .הרי תמציתו של
שיר אחד:
לב ,שיופי אינו מביאו לבכות
על מה ,איפוא ,יכולת לבכות ?
 127ר׳ .N. Slouschz, Un voyage d'études en Afrique, Paris, 1909, pp. 78—81
 Charles de Foucauld 128שנתן לנו רשימה כמעט שלימה של המאלאחים בצפון מזרח מארוקו
בשנת  ,1884אינו מזכיר כלל את יהודי איפראן ולא את יהודי תילינט ,אסאקה ,תאלאינט
ותהאלא ,שהיו בם יהודים ,מלפני מאות בשנים ובתקופתו .הרבה נכתב על יהודי איפראן.
ר׳בעיקר;.Vincent Monteil, Les Juifs d'Ifrane, Hespéris, Tome 35, 1948, pp. 151—162
לארידו הנ״ל ,עמי  ;139—126טולידאנו )נר המערב ,עמי  (5—4אינו מבחין בין בוריון
הנמצאת ^ Cyrénaiqואיפראן שבקצה דרום מארוקו.
 ,Ahouach 129הוא קיבוץ נשים וגברים לריקוד ולשירה באיזור ״השלוח״ .הנשים לא מתערבות
בדרך כלל עם האנשים .הן מתקשטות בבגדיהן היפים ובכל תכשיטיהן .רוקדות כתף כנגד כתף
לפי הקצב הניתן על־ידי המתופפים .אחריהן מגיע תור הגברים .הם מסתדרים ואחד מהם שר
חרוזים ידועים ,והאחרים חוזרים עליהם במקהלה .יהודי הכפרים היו משתתפים על־פי־רוב
בטכסים אלה.
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למי שנתת לו יופי ,הה אלוקים
הוא האיש אותו בחרת.
אבל טובות העולם הזה ,הם
אצל משה ואהרן .13°
תעודה משנת  1641מלמדת על תנאי החיים של יהודי תאזרוואלת ,ביודענו שהיציבות
הפוליטית והכלכלית נמשכה מאז המאה הט״ז .יצחק פאלאג׳ שלח אל אסיפת המעמדות
) flEtats Généraux des Pays Basדין וחשבון ,שבו התגונן בפני אויביו שהאשימוהו
בגילוי זהותו היהודית למרבוט של איליג׳ :״איד המרבות יכול היה להיות בלתי
מרוצה ביודעו שאני יהודי ? האם אין בחצירו ,בין שריו ומשרתיו יהודים הרבה ?״ .יצחק
פאלאג׳ היה מומר ונשלח בתפקיד מטעם המועצה הנ״ל אל תאזירוואלת .המרבוט שאל
אותו בשל מה התנצר ,ופאלאג׳ השיבו ״שבענינים כגון אלו לא חייב אדם ליתן דין וחשבון
אלא לעצמו בלבד  / ,על כך השיב המרבוט :״האלקים ברא את גיהנם עבור היהודים
והנוצרים״ .פאלאג׳ מוסיף ,שזה ״לא מונע בעדו להאמין יותר ביהודים מבמוסלמים ,ולנצל
יותר את שירותיהם ,כפי שידוע יפה להוד מעלתכם״  . 1 3 1דומה שבמשפט זה באה לידי
ביטוי המנטאליות של כמה מראשי המוסלמים במארוקו במאה הט״ז ולאחריה.
בפנים ההרים ,אשר צבעם אדום וכחול ,שוכנים רכסי האידא־אולתית )(Ida Oultit

ובהם נמצא את המאלאח הקטן טילין ) (Tillinבמרחק  10ק״מ ממרכז אנזי ).(Anzi
מוסלמים ויהודים אומרים שהמאלאח הוא מן המאה הט״ז והיה הרבה יותר גדול משחינו
כיום ,והחורבות המקיפות אותו מעידות על כך .פניהם של היהודים במקום זה שונים
מבחינה פיזית .אין להם דבר עם הברברים שמסביבם .תושביו הם בעלי צביון דומה,
קומתם גבוהה ,גרמיים .גוון עיניהם כחול־כהה ואפם מעוך ,טיפוס שאינו מצוי כלל
במארוקו .החוקרים לא נזקקו לחקור את טילין ,רק קומנדנט דה לא פורט דה־וו

)(Commandant de La Porte des Vaux

הזכירה במחקרו על האוכלוסיה היהודית

בסו ם .132
יותר מזרחה ,בלב האנטי־אטלאס ,בעמק האמלן ) (Ammelnנווה־מדבר ירוק ובו מטעי
דקלים ,שקדיות ועצי פרי אחרים לרוב ,משוקע בין הרים וצוקי סלעים בעלי גוון המשתנה
לפי שעות היום .כאן חי שבט איית־תאפראות) (Ait Tafraoutהידוע במארוקו .בניו מחזיקים
בערי הצפון בענפי המכולת ומהם שתופסים מקום נכבד במסחר .שבט זה ,כשאר השבטים ההר-
ריים ,יש לו כינוי רב משמעות — אודאיין) ,(Udaynדהיינו היהודים .בגי תאפראות הגאים
אינם מכחישים זאת .מהם יצא הפתגם שניתן לפירושים רבים .״יהודי אל־אראס ואילא מא הווא
פיראס — ג׳יר יהודי״ )יהודי לראש ,ואם אינו בראש—הוא יהודי בלבד( .ניתן להבין מכך,
 130השיר ברובו פורסם על־ידי Justinard, Notes sur l'histoire et la littérature berbères,
.Hespéris, Tome 5, 1925, pp. 227—238
 131מקורות ,ארצות השפלה ,כרך ד ,תעודה Mémoire d'Isaac Paiiache. :164
André de la Porte des Vaux, Notes sur le peuplement juif du Souss, Bulletin 132
Economique et Social du Maroc, Voi. 15, 1952,pp..448—459, 625—632
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שבתקופה לא קדומה ביותר ,האודאיין ,שעד היום ידועים בגישתם המעשית ,כשחשו עצמם
שביהודים הפכו לתלויים בחסדי הערביים ,התאסלמו  .133במחוז זה של האמלן ,מצויים שני מא־
לאחים ,המאלאח הגדול של תאתילת ) (Tateltבאידא או מילק ) (Ida ou Milkוהמאלאח של
תאהאלא  (Tahala) 134ובו כמאתיים יהודים .בגי תאפראות ויהודי תאהאלא הם מטיפוס
זהה .שניהם לבנים מאד ונשותיהם ידועות ביופיין .בדרך כלל הם בעלי קומה נמוכה.
עיניהם שחורות ושערם שחור וחלק .בני תאפראות אינם מדברים כי אם תאשלחית ,ולשונם
של יהודי תאהאלא היא ערבית קלוקלת משובצת ניבים ומילים עבריות ,המבוטאות כדרך
1 3 5
) .Taqullitכיהודי
צפון מארוקו .ה׳׳שלוח״ קוראים לערבית זו תאקוללית )
גולימין ותאלאיינת ) (Talaintשכניהם ,הם מדברים בדארגון הנקרא בפיהם תאללאשונת
) ,(Tallachuntכשאינם רוצים ששכניהם המוסלמים יבינום .ברם ,הכרתי ״שלוח״
מוסלמים שהיו מבינים ואף מדברים תאללאשונת.
המאלאח בתאהאלא הוקם ,כנראה ,אחרי ההפיכה של סוף המאה הט״ו שהיתה באנטי־
אטלאס ,ושהיהודים נפגעו בה קשות .ידיעות משלימות נמצאות בכתב־היד שמצא קולונל
ג׳וסתינארד ,שעליו דיברנו למעלה .״כמה בני חסות ,יהודים מח׳יבר ,היו גרים בתאוג׳רארת
) (Taoujrartמקומם הידוע של איית־מזאל ) .(Ai't Mzalהם היו מרדניים ותוקפניים,
והיו חוסמים את הדרכים .כאשר רצה האלהים להוציאם מאפילה לאורה ,נעשה הדבר
באמצעותו של אדם אחד משתוקא ) .(Chtoukaהיהודים הארורים לקחו אותו ,הפשיטו
מעליו את בגדיו ,שמו עליו מרדעת וסובבוהו בשכונתם לצחוקם של הנשים והילדים .אך
אלהים הצילו מידם .ברח ,הגיע ל׳שוק׳ וצעק צעקה גדולה ,עד שנזעקו אליו כל אלה
שנמצאו בשוק .הוא סיפר להם מה שקרהו עם היהודים הארורים .הם פקדו על הכרוז
להכריז מטעם המוסלמים :׳הו ,עדת המוסלמים ,מי שיש בליבו זיק של אמונה ,שיבוא
אלינו בכלי זיינו ,ביום השבת׳ .כאשר נתאספו כולם ,ואלהיט לבד יודע מספרם ,שלחו
לדרוש מהיהודים להאמין באלהים ובנביאו ולשלם את הג׳זייא במו ידיהם )לבזותם(.
היהודים סירבו ,בהשיבם :בינינו וביניכם אין כי אם מלחמה .היה קרב בימי שבת ,ראשון
ושני .ואלהים הוציא גזר דינו נגדם )הוא הטוב בין השופטים( .מתו כמאה מבן היהודים.
והשאר נפוצו בין השבטים ...יוסף התאסלם אצל ה׳שורפא אוולאד סידי עטא־אללה׳
מאיית תודנא בשבט אידא או מילק שבאמלן ,וישו ) (Ichoהתאסלם אצל איית מזאל
 133על מקרה כזה ידוע לנו .חאסאן ביל־חאג׳ ניסה להשפיע על אחד מידידיו היהודים להישאר
במעמד החברתי הגבוה בקאזאבלאנקה ,בתקופה שבה היו הרבה משברים כלכליים ,בנימוק
כזה.
Jean Chaumeil, Le Mellah de Tahala au pays des Ammeln, Hespéris, Voi. 40, 134
.1953, pp. 227—240
 Taqullitמשום שהיהודים דוברי ערבית באיזוריהם על־פי־רוב משתמשים
הברברים אומרים 135
בשיחותיהם במילים קוללי )אמור לי( ,קולת־לו )אמרתי לו( קאל־לי )אמר לי( .יש לציין
שיהודים אלה לא ביטאו את האות ל ובמקומה אמרו נ .במקום קאללי — אמרו קאנני .תאללא־
פירושה הלשון)השפה
).שונת

י ה ו ד י מ א ר ו ק ו מ ג י ר ו ש ס פ ר ד ו ע ד א מ צ ע ה של ה מ א ה ה ט ׳׳ ז

והביאוהו ליד  Agergimבנו מסעוד התאסלם אצל איית אפיללא וואסיף)(Ait Afella Oassif
משבט אמלן...״ .136
אף־על־פי־כן נמצאו יהודים שהחזיקו בדתם ,ויסדו בראשית המאה הט״ז מאלאחים
חדשים .כבר לפני כמה מאות שנים אבד זכרם .כך נעלם המאלאח בתאמאנארת )(Tamanart
במחוז בני אמאנוז ) .(Amanouzיהודי תאמדולת התיישבו בקרב שבט בני אמלן ויסדו את
המאילאח הנזכר בתאהאלא .זמן קצר לאחר מכן ,בסופה של המאה הט״ז ,יצאו ה״שלוח״
מאמלן לשדוד מאלאח שבמחוז  .Illalemאת השבויים היהודים חילקו ביניהם ואנסום
להמיר את דתם ז .13מסורות שבעל־פה נשתמרו בעמק סוס ובאנטי־אטלאס על ״התקופה
היהודית .,,גם כאן האגדה חופפת לעיתים את האמת ההיסטורית.
בסביבה של מאסה בחוף האטלאנטי היתד! קהילה יהודית .מסורת יהודית־ברברית
קובעת את המקום שבו הקיא הדג את יונה הנביא בסביבה זאת  .138ממאסה יצא המאהדי
כדי לחדש את מצוות האיסלאם .רעיונות משיחיים אלה יצאו ,כידוע ,ממקור יהודי .האיזור
הוא עתיר־מסורות ,שרובן קשורות ביהדות שלפני הופעת האיסלאם .בני גזולא )(Guezoula
ההרריים ,יאמרו בזילזול על בני אגואה במישור מאסה ״שבט היהודים הוא רב ,אבל אינו
מזיק באמת כשם שנחיל זבובים אינו מסוגל לעשות דבש״.
בקצה עמק סוס ,נמצאת תארודאנת ,עיר גדולה ,מהקדומות ביותר במארוקו .בתקופה
שבה אנו דנים ,היו בה שני רובעים יהודיים ,ובהם יותר מאלף נפשות  .139דרומית־מערבית
לתארודאנת בתיות ) ,(Tyoutכיום עיירה קטנה ,היו הרבה בעלי מלאכה יהודים שאינם
צריכים להעלות מיסים .כך מספר ליאון האפריקאי .״מלבד שהם צריכים לתת כמה דורונות
לאצילים״  .14°מארמול מספר שבשנת  1550בערך ,נמצאו בה יותר ממאתיים סוחרים או
בעלי מלאכה יהודיים.141
לפני שנעזוב את סוס אל אקסא ,כלומר הרחוקה ,עלינו לציין שהמקומות היהודיים
שהזכרנו ,היו במציאות פחותים בוודאי במספרם ובחשיבותם ,אלא שאין בידינו מקורות
לאשש דעתינו זאת .רשימת המאלאחים של שארל דה פוקו מסופה של המאה הקודמת,
אף־על־פי שאינה שלימה ,יש בה לא פחות מחמישים ושלושה מאלאחים ,142מלבד
המאלאחים שבאנטי־אטלאס וואדי נון .באיזור אשר אך שינויים מעטים חלו בו למן המאה
הט״ז עד הי״ט ,דיספרופורציה כזאת לא תיתכן .ידוע לנו גם שהאוכלוסיה היהודית באשדות
וואד סוס לא נטתה לעבור ממקום למקום 43נ.
 136יומנו של המשנה למולאי אחמד אלמנצור פורסם על־ידיColonel Justinard, Notes sur l'his-
179—177..toiredu Souss au 16e siècle, Archives Marocaines, Voi. 29, 1933, pp
פרט אחד ראוי לתשומת לב .כנראה שהערבים ניצלו א ת יום ה ש ב ת להתקפה.

 Jean Chaumeil 137הנ״ל.
 138דסקריפסיון ,כרך א ,עמי .88
 139תוריס ,ע מ .154 ,
 141מארמול ,כרך ב ,ע מ .31 ,

140

דסקריפסיון ,כרך א ,ע מ .91 ,

.Ch. de Foucauld, Reconnaissance au Maroc 1883—84, Paris, 1888, pp. 401—402 142
 A. de la Porte de Vaux 143הנ״ל.
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בני חאחא

הפוך הוא המצב במחוז בני חאחא ) (Hahaבצפון סוס ,שכמעט נתרוקן מיהודים במאה
הי״ט .אדמונד דוטה קושר עובדה מוזרה זו ,במשבר התעשייתי באיזור זה ,לעומת
התפתחותה באיזור סוס ,שבו בלבד היו יודעים במארוקו לעסוק בעפרות מתכת .144
קהילות יהודיות במחוז זה היו :בתידניסת ) ,(Tednestעיר שנחרבה ועליה נבנתה
תליתא דיל חוסיין ) .(Tleta del Husseinהיו יותר ממאה בתי יהודים ,בחמש־עשרה
השנים הראשונות של המאה הט״ז .הם לא שילמו גייזיה אך היו מעלים מנחה לאצילים ,145
היה זמן שכל האוכלוסיה ,או רובה ככולה ,היתה יהודית .היהודים היו ממונים על בית
יציקת המטבעות והיו מטביעים מטבעות כסף לכל האיזור .146כשלושים שנה אחרי־כן,
נמצאו במקום זה ,לדברי מארמול ,מאתיים בתי יהודים .״הם חיים לפי דתם ברובע נפרד
ומשלמים למושל דוקאט לגולגולת .,,לא ידוע כיצד הפך מצבם לרע בזמן מועט ,כיוון
שמארמול מוסיף שהמם ששילמו הוא ״מלבד הסכומים הגדולים שמטילים על כל אחד
מהם לשלם ,פי עשר ממה שמשלמים העשירים הגדולים של העיר .עד שבשל זאת לא היו
להם בתים משלהם ,לא ירושות ולא כל נכסי דלא נייד ל״ .147
,,
תיקולהת ) ,Ta Kouli't, Teculehtשמובנו בברברית ״מבצר קטן ( ,שוכנת מערבה
לתידניסת ורחוקה ממנה  29ק״מ .כנראה לא רחוק משפד התנסיפת )(Tensift
והגוז) ,(Gouzשהיא היום אצווירא אל קדימא .העיר נחרבה בידי הפורטוגיזים בשנת .1514
לדברי מארמול ,שכתב את דבריו בשנת  1550בערך ,היו בה אחרי שחזרה ונבנתה ,בית
כנסת ומאתים בתי יהודים ,מהם סוחרים ומהם בעלי מלאכה .הם היו עשירים מיהודי
תידניסת והתייחסו אליהם יותר טוב .148
תישווית ) (Techevitהיא בלתי ידועה .״תושבי מקום זה היו מאד אדיבים לזרים,
וביניהם יש שלושים משפחות בעלי מלאכה יהודים ,שחיים בחופש גמור״ .149
על יהודים בתינזירא ) (Tenzeraלא ידוע לנו .מארמול אומר שהיא על הר המשתרע על
 22פרסות במחוז חאחא עד וואד ניפיס ) .(Oued Nefisהאיזור עשיר ביותר .לתושבים
יש הרבה שעורה ,דבש ,ובעיקר מכרות ברזל .בעפרות אלו עושים כדורים הנמכרים
במקומות הרבה ,ויש להם קשרי מסחר עם הנוצרים .בין ברברים אלה יש הרבה סוחרים
ובעלי מלאכה יהודים ,ילידי המקום ולא אותם שגורשו מספרד  .15°לפי עדותו של מארמול,

144
145
146
147
148
149
150

רק היהודים ידעו את מלאכת כריית הנחושת ומחצבים אחרים וכן לייצר מהם כלים .ר
.Edmond Doutté, En Tribù, Paris, 1914, pp. 261—262
דסקריפסיון ,כרך ב ,עמ .75 ,
שם ,שם.
מארמול ,כרך ב ,עמ.8—7 ,
שם ,עמ.15—14 ,
שם ,עמ.17 ,
שם ,עמ.26 ,
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נשאו כל יהודי חאחא נשק 151ודואגים לבטחונם .יש להניח שהיו משתתפים בקרבות
גרילה שהיו פורצים תדיר בקרב הברברים ,כאן ובכל האטלאם  .152הדכים ),(Hadecchis
טיגגי) (Tiggiשל היום ,היה בה מספר גדול של בעלי מלאכה יהודים .הם נהנו מחופש
גמור ,והתגוררו ברובע נפרד ,ובו היו להם יותר ממאה וחמישים בתים בנויים היטב .153
באיית דאוד ) (Ait Daoudהיו יהודים מסגרים ,סנדלרים ,צורפים וסתם בעלי מלאכה,
אך בעיקר צבעים .אף מוצאם של הברברים בני שבט זה נחשב ליהודי .ליאון האפריקאי
מביא מסורת ״שהאוכלוסיה הקדומה כאן היא מזרע דוד .אך מאז כבשו הערבים את המקום
התאסלמו תושבים א ל ה ״ .154
באיית באיוד ) ,(Ait Bayoudבקרב שבט האידא־או־זמזם ) ,(Ma ou Zemzemנמצא
בית קברות יהודי עתיק בקרבת מאלאח שחוסל .אין זכר למצבות ,אד היהודים באים
להשתטח על קברו של חכם קדוש שלא ידוע עליו דבר ,מלבד שמו ,ר׳ נסים בן נסים.
חקירה שערכתי בקרב המוסלמים תושבי המקום ,איפשרה לי לשמוע על המסורת שבעל־פה:
״פייאם לבורטוגיז״ ,היינו בימי הפורטוגיזים ,היה כאן מאלאח גדול והרבה יהודים שלחמו
עם הערבים .כשנוצחו ,עזבו ועברו ל״ג׳בל״ —־ להרי האטלאס.
מחוז

דוכאלא

בעאבדא ) (Abdaודוכאלא ) ,(Doukkalaשפעם היו עצמאיות ופעם בחסות פורטוגאל,
היו יישובים שמציאות יהודים בהם מתאשרת מטכסטים ותעודות של התקופה .באל־מדינה
)Medina־ ,(Alלא הרחק מאספי ,היה ליהודים מסחר גדול  .155חורבות אל־מדינה נסקרו
על־ידי אדמונד דוטה בראשית מאה זו .ואחד ממצאיו היה קייומו של רובע יהודי  .156לא
רחוק משם נמצא סור מוסא ) — (Sour Moussaחומות משה או מבצר משה .מסורת בידי
אנשי המקום שעל חורבות אלו עמד ארמון של יהודי בשם מוסא ,מלך המקום  .157המוסלמים
באיזור אל־מדינה היתה להם מסורת שזמן רב שלט בה יהודי בשם ״אבן משעאל  / ,ויש
להניח שזה מקורה של האגדה על אבן משעאל של בני־סנאסן

)Tbn Mechal des Beni

 . 158 (Snassenבתקופת הפורטוגיזים ועד היום ,חי באיזור שבט שנחשב ערבי ,ה״גרבייה״.
ידועים אנשים גדולים שכונו ״אלגרבי״ ועוד נשוב לדבר בהם .בשנת  1520—1510בערך

151
152
153
154
155
156
157
158

שם ,עמ.118 ,
דסקריפסיון ,כרך א ,עמי .76
מארמול ,כרך ב ,עמי .15
דסקריפסיון ,כרך א ,עמי  ;81מארמול ,שם ,עמי .17
מקורות ,פורטוגאל ,כרך א ,עמי .623,351
.Edmond Doutté, Merràkech, Paris, 1905, p. 197
שם ,עמי .298
Pierre de Cénival, La légende du juif Ibn Mech'al et la féte des Tolba à Fès,
.Hespéris, Tome 5, 1925, pp. 137—218
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היה לשיך של ה״גרבייה״ שם יהודי ,בן יהודה  .159בין מנהיגי שבט אחר באיזור זה בתקופה
160
 , S e l m a n Bes'batשכנראה אינו אלא שיבוש של שלמה בן שבת,
השכיח בקרב היהודים ה״תושבים״ במארוקו .זוהי עובדה סתומה ,כי הרי תדיר לא זכו
היהודים ליחס סובלני מצד השבטים הערביים שחדרו לברבריה במאה הי״א ,ואשר אלמווחד
אל־מנצור העביר במאה הי״ב חלק גדול מהם לאדמת מארוקו .הסבר יחיד יוכל להיות,
אם נאמר ש״גרבייה״ אלה מכנים עצמם ערבים ,אך אינם אלא ברברים ,או זינאתא
) ,(Zanataשנעשו לערביים!.16
במרחק כמה ק״מ ממאזאגאן ,היתד ,העיר תית ) ,(Titואין ספק שגרו בה יהודים אחדים.
גובה מיסים יהודי עם שליח הפורטוגיזים ,תלהו מלך פאס כשהגיע במשלחת אל תחום
שלטונו  .162במייאת־ביר ) (Miat-Birלא היו כי אם כמה מסגרים יהודים  ,163עניים
ומדולדלים .164
מחוזמראכיש

ממישור החוף נכנס פנימה למחוז מראכיש .איזור זה כולל את האטלאס הגבוה ,שבו היתד.
אוכלוסיה יהודית מרובה .תחילה נעבור דרך שישאווא) .(Chichaouaכנראה שבשנת 1550
נמצאה דרומית־מזרחית למקומה הנוכחי .מארמול מתאר את המקום כהר ,ובו ראה יהודים
בעלי מקצועות בנאים ויצרני מנעולים  .165בהשאירנו את מראכיש לימיננו ,נמשיך יותר
לדרום־מזרח ונעבור דרך אימין־תאנות ) .(Imin Tanoutזהו כפר חשוב לרגלי האטלאם,
ובו מרכז יהודי ,שאין ליאון האפריקאי ומארמול מדברים עליו .רחוק יותר נמצאת אמיסמיז
) ,(Amizmìzהנזכרת בספריהם .היום היא כמעט חריבה .השבטים הערביים היו עוברים
דרכה 166והיהודים נטשוה ,כנראה ,אף־על־פי שאנו מוצאים אותם בשישאווא.
במרומי ההר שם מעוז הברברים .ערביים כמעט שאינם מצויים בו .גובהו בין
 2500—1500מטר ושיאו  4000—3500ויותר .העמקים בעלי פוריות מיוחדת ,ומהווים דרכי
מעבר יחידות .בנקודות אלו באו האיכרים שהיו במישורי החוף האטלאנטי ,ועל היהודים
שבמקום נוספו עתה יהודים אחרים שאופיים וצורת חייהם היו בלי ספק מנוגדים לאופייו
ההרסני של ההמון הבדווי .במערב נמצא את דימסירה ) .(Demsira״מספר גדול של יהודים
מצוי בהרים אלה״ ,מספר לנו ליאון האפריקאי .״הם נושאים נשק ולוחמים למען אדוניהם,

159
160
161
162
163
164
165
166

מקורות ,פורטוגאל ,כרך א ,תעודה  ,62עמי .379—378
שם ,עמי .329—327
על חשיבות ההשפעה היהודית בקרב הזינאתה ,ר  ,דוד קורקוס ,במאמר הנד בהעי ,71
עמי .273
דסקריפסיון כרך א ,עמי  ,121מארמול ,כרך ב ,עמי .94
דסקריפסיון ,כרך א ,עמי .122
מארמול ,כרך ב ,עמי .111
שם ,עמי .72
דסקריפסיון ,כרך א ,עמי  ;98מארמול ,כרך ב ,עמי .49
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דהיינו תושבי ההרים הנד״  .167מזגם הלוחם של הברברים ידוע .אבל כלום לחמו יהודים
אלה למען התושבים האחרים נגד ברברים אחרים ? מסתבר שלחמו כדי למנוע מהערבים״
הנודדים ,לחדור ברמות ובעמקים של האטלאם .זוהי נקודה חשובה להבנת אופיים של
היהודים־הברבריים ,במאה שאנו עוסקים בה .יהודים אלה נקראו ״קראים״ בפי אחיהם,
לדברי ליאון האפריקאי ,בלי ספק יותר מטעמים פוליטיים מ א ש ר מ ט ע מ י ד ת .168
שאלת ״היהודים הלוחמים״ של האטלאס  169היא חשובה לנושאנו ,וטרם הקדישו לה
תשומת לב מספיקה .ההיסטוריונים המודרניים ,קל היה להם לקשור בין המצב בזמנם
לבין עדויותיהם של ליאון האפריקאי ומארמול .כיוון שתכונות ״גבורה ואומץ״ נגדו את
הדמות שהם רצו לשוות ליהודים אלה  ,17°הסבירו עובדה זאת במזג ״פראי״  171או בנימוק
שיש בו משהו מן האמת ,בהשתייכותם של יהודים אלה מן האטלאס לשבטים ברבריים
שהתגיירו בתקופה שלפני האיסלאם .אד היהודים שלחמו באספי לצד הפורטוגיזים נגד
חיילי השריף הסעדי ,כגון שמואל וואלינסי ואנשיו  ,172וודאי שלא היו יהודים ברבריים.
אין זאת ,אלא שתכונות הגבורה והאומץ של היהודים מותנה בתנאי הסביבה ובאווירה
שבה הם חיים .במאה הט״ז היו שטיפחו תכונות גבורה בקרב היהודים ,דבר שנתן אותותיו
בפעילותם הלוחמית הרציפה.
קיומם של יהודים־לוחמים אלה בצחרא ,ידוע לנו מאגרת יהודה בן זאמירו למשפחתו
שדובר בה ,ומאגרת השריף הסעדי ) (1527—8לדוד הראובני™ .1הראובני עצמו מזכירם

הספרות

ר׳ למשל

 167היהודים הלוחמים היו חיילים .ג׳והן פורי ) (John Poryמתרגמו האנגלי של ליאון האפריקאי,
הבין את הדברים כךGreat number of Jews remaine in this region, which live as" :
stipendarie soldiers under divers princes and are continually in armes . . L e o
Africanus, The History and Description of Africa, done into english in the year
246
..1600
by John Pory, ed. R. Brown, London, 1896, Vol. 2,
 168דסקריפסיון ,כרך א ,עמ  .86—85 ,מארמול אינו מדבר על  ,Demsiraאם לא שנאמר שהוא
מתכוון אליה בדבריו על תיפזירא שכבר דיברנו בה ,אך לא אמר שיהודי תיפזירא לחמו בעבור
התושבים האחרים .נכון הוא שבמקום אחר אמר מפורשות שכל תושבי הרים אלה נשאו נשק.
 169על ״היהודים הלוחמים ,,במארוקו ר׳ במאמר דוד קורקוס The Jews of Morocco under
26
.the Marinides, JQR, 1964, Vol. 54, p. 282,
170
ההיסטורית־אנטישמית במארוקו ,פעמים היא מרמזת בין השיטין על כוונותיה ופעמים
היא גלוייה וארסית .מרבית החוקרים אף הרציניים ביותר ,ויהודים בכללם ,הושפעו ממנה,
אם מתוך חוסר ידיעה אם מתוך אופורטוניזם ,ודימו שלא בצדק מידות רעות של יהודים אחדים
.Charles de Foucauld, Reconnaissance au Maroc, Paris, 1888, pp. 395, 400
171
Les Juifs ont rarement :״
1
7
2
les armes à la main. Ce n'est pas incapacité; les talents ne manquent en aucun
genre à cette forte race, et les anciennes guerres, faites par leur Nation, témoignent
de son courage; mais les lois étrangères les écartaient de la profession des armes,
et l'esprit militaire disparut chez eux. Au XVIe siècle il y eut des corsaires Juifs.
L'instinctive cupidité éveillait ici la bravoure." L. Godard, Description et Histoire
 .du Maroc, Paris, 1860, Vol. 2, p. 428 et note 1כך תפסו את אומץ לבם של יהודי מארוקו
במאה הי״ט.
173
] ]
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ומעיד שראה אחד מהם ״כהן ולבו כלב הארי״  .174לוחמים אלה עסקו ,לדבריו בחקלאות,
ולא כמרבית יהודי מארוקו שהיו סוחרים ובעלי מלאכה .הם היו חזקים ורבים היו עניים.
מקום מושבם היה ״בהר גדול ,שם ההר אסום״ וברור שהוא אסוס.,״והוא בקצה העולם״.
מילים אלו מוסיפות לאמיתותם של דברי הראובני ,שכן בזמנו הבחינו בין ״אסום אל אדנא״
)סוס הקרובה( לבין ״סוס אל אקצא״ )סוס הקיצונית( ,על דרך ״מגרב אל אקצא״ ,כלומר
״המערב הקיצוני״ ,מארוקו .היהודים הלוחמים נמצאו באמת בסוס הקיצונית ,שאחריה
מתחיל המדבר הגדול של הצחרא ,הוא ״קצה העולם״ בדברי הראובני .אותו גבור לא
היה ״ביהודים אשר הם עומדים תחת מלכות ישמעאלי״ ,ונראה שרצונו לומר ערביים ולא
מוסלמים .ואומנם דימסירא ,שלדברי ליאון האפריקאי היה בה מספר גדול של יהודים
לוחמים ,היא בהרים הראשונים של האטלאס ,בקצה המערב ,ומשקיפים על כל מישורי החוף
האטלאנטי ,בדרום מארוקו ,שהיו מיושבים בשבטים ערביים רבים נודדים למחצה.
הראובני לא מסר לנו שיהודים אלה היו קראים ,כפי שכותב ליאון האפריקאי .ונראה
לנו ,שיהודי פאס ואחרים ,נזקקו מסיבות מדיניות לומר כך ,כדי להבליט שוני בינם לבין
יהודים אלה .מלך פאס ושריו או מלך מראכיש ושריו ,היו פורעים מהם ,בעד אחיהם שלחמו
בהם עם הברברים .משום כך ,כנראה ,נאלצו יהודי ״בלאד אלמכזך  175להסביר ,שמודדים
במלכות אלה ,הם גם מורדים בחוקי היהדות.
מעל לדימסירא נמצא ההר סיסאו ,סיפסאוה ) ,(Sefsaua, Sesauשהיהודים היו מרובים
בו והחזיקו במלאכת המסגרות ,ייצרו מחרשות ,מגלי־יד ופרסות הברזל לסוסים .ביניהם היו
גם בנאים  .176משם נגיע להר סיקסאוה ) .(Seksawaנמצא בו מקום שליאון האפריקאי
מוסר שהיו בו  5000תושבים ,אך לא מזכיר אם היו בו יהודים  .177בדור שלאחריו ,מסר
מארמול ״שתושבי העיר הם מלובשים יפה ,ויש להם שווקים ,רחבות וחנויות מסודרות
ורובע יהודי בו נמצאים סוחרים ובעלי מלאכה ה ר ב ה ״ ,178
שבט הסיקסאווה היה בתקופה קדומה שבט חזק .קשיי הגישה למקום מושבם ברמות
ההר ,דרך מעברים צרים או פסגות התישכא ) ,(Tichkaביצרו את מעמדם .אף־על־פי
שהיו מגזע מסמודא ) ,(Magmoudaלא לקחו חלק בתנועה הדתית של האלמווחידים .179
במאה הי״ד שלטו על שאר שבטי האטלאס הגבוה והגיעו למרום תוקפם .ליהודים במקום
היתד .השפעה רבה .לאגלליד ) (Aguellidדהיינו למלך עומר היתה ספרייה חשובה ,ולדברי
174
175
176

177
178
179

ברור הוא שהראובני לא יכול היה להכיר את ליאון האפריקאי.
הוא החלק שהיה כפוף למלך ומשלם לו מיסים .״בלאד אסיבא״ הוא החלק העצמאי שלא
הכירו בו בסמכותו של המלך.
דיסקריפסיון ,כרך א ,עמי  .112מארמול דיבר על  ,Chauchavaשאנו העתקנוה ^Chichaoi
שבה עסקו היהודים במלאכות בנאות ומסגרות .אנו הבדלנו בין שני מקומות אלה Seusava
שבדברי ליאון האפריקאי הוא איזור הררי Chauchava .הנזכר בספרו של מארמול הוא הר
ממש ובמקום אחר הוא אומר שהיא עיר.
שם ,עמי .97
מארמול ,ב ,עמי .48
אבן ח׳אלדוןHistoire des Berbères, Vol. 2,p..269 ,
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אבן חאלדון ידע את חוקי הדת של הראשונים וספרי הקודש של היהודים .הוא דבק בחברת
הרבנים עד כדי כך שנחשד באמונתו המוסלמית והאשימוהו שרצה להתגייר  .18°נשאלת
השאלה האם פחות ממאתים שנה לאחר מכן ,נשתנה מצב היהודים עד כדי כך שליאון
האפריקאי לא מצא לנכון להזכירם ?
בצפון ובמזרח ,בגובהו של ההר ,נמצאת חינתאתה ) .(Hentata״כאן הרבה יהודים
שמשלמים מס גולגולת וכולם קראים .הם אמיצים כשיש להם נשק ביד״  .181בצפון הר זה,
נמצא מקום שליאון האפריקאי קורא לו  Haninmeiהוא סידי רחאל )(Sidi Rahal
של היום .המקורות לא מספרים על יהודים אד כנראה היו שם .במאה הט״ז יסד שם המרבוט
רחאל ,זאוויה .במרחק כ 300מטר מהזאוויה של סידי רחאל ,נמצא קברו של סידי ענמאחי
) .(Anmahiויש להניח שהוא חאנינמיי הנד בדברי ליאון האפריקאי .היהודים אומרים
ששמו האמיתי הוא דוד אשכנזי ,ועל קברו היו משתטחים יהודים וערבים .בסמוך לקבר זה
נמצא בית קברות יהודי ישן ,*82
יש דוגמאות רבות לריכוז של יהודים ,שהיו בוודאי במקומות אלה במאה הט״ז ,אך לא
נזכרו במקורות .אגמאת ) (Aghmatועמק אוריקא ) (Ourikaשומרות על מסורות יהודיות.
מספר היהודים שגרו שם היה כנראה גדול ורישומם ניכר באטלאס .הרופא האנגלי
לימפרייר ) (Lempriereשעבר בהרים אלה לפני פחות ממאתיים שנה ,כתב בהתפלאות על
מקום זה ,שהוא בוודאי היחיד שבו נמצאים יהודים בכל מקום ,בכל הערים והכפרים ,183
אדמונד דוטה בתחילת מאה זו ,עמד על מצב זה וכתב :״האוכלוסיה היהודית הגדולה
ביותר באפריקה הצפונית ,נמצאת בוודאי באטלאס ובסוס המארוקאי .לפנים התפשטו

 180הנ׳יל ,עמי  .271בדברו על מקומם של ״הסיקסאווה״ ,כותב אבן־חיאלדון :״ההר שבו שוכנים,
הוא הפיסגה הגבוהה של האטלאס ,בסלעים החדים ובצוקי החלמיש שאין כל גישה אליהם,
הופך המקום למקלט מבוצר .אבן חיאלדון משתמש במונח  ,ei-ablek-el-ferdשם המבצר שבו
שמואל אבן עדיה היהודי נתבצר נגד אויביו ואויבי ידידו המשורר הערבי .Amrou ei-Kais
מוסלימי הכותב בשביל מוסלימים ,לא תמיד יכול להביע מפורשות את דעותיו .אבן חיאלדון
מרמז בוודאי בהשוואה זו על היהודים שהיו שם .במקום אחר הוא אומר מפורש שהסיקסאווה
היו מתיהדים .הסוציולוג  Jacques Berqueתירגם את דברי אבן חיאלדון אלה בלשון זו:
Curieux de législations antiques et de livres révélés y compris la Bible, il
séance avec des Docteurs juifs au point de faire douter de sa confession, et d'etre
taxé du désir d'abjurer" (Antiquités Seksawa, Hespéris, Tome 40, 1953 p. 388).
 Robert Montagneציין רק את הקטע המעניין אותנו .עיין Les Berbères et le Makh-
77
..zen
au Maroc, Paris, 1930,
 181דיסקריפסיון ,כרך א ,עמי  ;114מארמול ,ב ,עמי .74
.L. Voinot, Pélerinages Judéo-Musulmans du Maroc, Paris, 1948, pp. 20—21 182
William Lempriere, A Tour from Gibraltar to Tangier... London, 1891, p. 173: 183
"Besides the Brebes, many Jews reside in the vallies, and possess separate habitations or villages. These people are employed in trisling mechanical occupations
which the Brebes require. Indeed I believe there is no part of the world where the
"Jews are so completely diffused over the face of the country
]פט[
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יותר לא רק באטלאס אלא בכל ברבדיה״  .18tעל יהודי האטלאם במיוחד כתב עוד :״ברור
הוא שאנו נמצאים בארץ שלפנים שלטה בה היהדות ללא הגבלות״.
עיר אחרת באיזור זה שבה נמצאו יהודים הרבה במאה הט״ז ,היא דמנאת ״מהם היז
סוחרים ומהם בעלי מלאכה״  .185מארמול מוסר שהיהודים היו מפוזרים בכל איזור דמנאת:
״יש בה הרבה בעלי מלאכה וסוחרים יהודים ,ונושאים נשק כמו הברברים של שאר הרי
היאה )."(Héa
איזאדאגאז ) ,(Isadagazכנראה היא תאגודאסת ) (Tagodastשבדברי ליאון האפריקאי,
שמקומה ושמה לא ידועים ממקור אחר .במקום זה היו יהודים ,״מהם חיילים וחקלאים,
מהם סוחרים ובעלי מלאכה״ .186
מראכיש

במראכיש ,מרכזו הגדול של דרום מארוקו ,שהיתה עתידה להיות בירת כל האימפריה,
היו בה ,לדברי דייגו דה־תוריס שני רובעים ליהודים ובהם יותר מאלף תושבים .אבל
מספר זה הוא בוודאי פחות בהרבה ,שכן לפי עדותו של מארמול היו ברובע היהודי
שבמרכז העיר ,לפני שגת  ,1557יותר משלשת אלפים בית ,כלומר כ־ 15.000תושבים .187
יהודי מראכיש נתרכזו שם ברובם הגדול בגלל בתי הכנסת ומוסדות הקהילה .מקומו היה
ברובע הנקרא היום מוואסין) .(Mouassineהיה בו גם בית קברות קטן ,ועד לזמן האחרון
לא עברו הכהנים בסביבה זו .בשנת  ,1563בנו כאן המוסלמים מסגד יפה הנקרא עד היום
״ג׳אמע אשורפא״ ונמצאו מוסלמים שנמנעו מלהתפלל בו ,כעדותו של ההיסטוריון אל־
אופראני ,״מפני שהיו אומרים שנ ב נ ה על ב ל ת ק ב ר ו ת להודי״ .188
תורים מוסר לנו פרט הראוי לתשומת לב :״היהודים הגרים שם ,הם אותם שגורשו
מספרד .הם מביאים תועלת מרובה ,משום שהולכים לרובעים אלה עם סחורות רבות
ומשלמים מיסים גבוהים .אך המוורים רודפים אותם ,בעיקר הצעירים שהם רעי מעללים״ .189
ממקורות אחרים ידוע שהתושבים ,אחיהם של המגורשים היו מרובים מהם .המגורשים היו
נרדפים ,על אף ההגזמה הרגילה והמשותפת לכל המחברים הנוצרים ,יש להניח שמגורשים
אלה ,שלא הסתגלו עדיין למנהגי המדינה ,לא היו אהובים ,אד התושבים ידעו להשיג
זכויות ויחס טוב וכבוד .כיהודים נמצאו כמובן מחוץ לריבוד החברתי ,אד היו נקראים
אוולאד אל בלאד ,כינוי בעל משמעות מרובה במארוקו .190הניגודים שבין התושבים
184
185
186
187
188
189
190

.Edmond Doutté, En Tribù, p. 213
דיסקריפסיון ,כרד א ,עמי  ;131ליאון האפריקאי קורא לדמנאת  .El-Medinaמארמול כרד
ב׳ ,עמי .118
מארמול שם ,עמ.122 ,
שם ,עמי .59
.Nozhet—Elhàdi, p. 97
תורים ,עמי .47
בגלל תואר זה יכול היה מוסלימי לומר ליהודי ״יא כוייא״ )הו אחי( ,אד מעולם לא נאמר
לנוצרי .האירופים שחיו במארוקו מכירים את התופעה הזאת.
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והמגורשים במראכיש החריפו ,בגלל היות המגורשים מיעוט נבחר ,שעד המאה האחרונהסירב להתערב בתושבים .כל מנהיגי הקהילה ששמותיהם ידועים לנו ,היו מגורשים.
מיד לאחר נצחונו של מולאי עבדאללה אל גאליב ביללה ,בשנת  ,1557העביר את היהודים
ליד ה״קסבה  / ,מושב הממשלה וארמון המלך ,״כדי שהיהודים יהיו נפרדים מהמוורים״

;191

ולדברי תורים ,המלך עשה זאת כדי שהיהודים המפוזרים בכמה רובעים יתרכזו במקום
אחד  . 1 9 2רובע זה נקרא ז׳ודיריה

) (Juderiaבספרדית ,במשך תקופה ארוכה .השם

״מאלאח״ ניתן לו בתקופה מאוחרת .היהודים ,מגורשים כתושבים ,הוכרחו ,איפוא ,לחיות
יחדיו ואף־על־פי־כן ,נפרדו אלה מאלה בסוף המאה הי״ח .המאלאח יכול היה להכיל,
לפי עדותו של הקונסול לואיס שיניה ) (Louis Chenierיותר משלושת אלפים משפחות,
והיה בו לדבריו ״רובע האנדאלוס״

193
׳

של ״אצילים ספרדיים״ שחיו בו במאות הט״ז והי״ז.

הסברו אינו מתקבל על הדעת .טכסטים ותעודות מלמדים אותנו שהז׳ודיריה היה אז הרובע
היפה ביותר של העיר .המלך היה מאכסן בו את אורחיו ,שגרירים ושלוחים מיוחדים של
המלכים הנוצרים .שגרירה של אליזבט מלכת אנגליה מספר שבשנת  1585אוכסן ״בפקודת
המלך בבית יפה בג׳ודיריה ,הוא המקום שבו גרים היהודים ושהוא הרובע השקט והיפה
ביותר בעיר״  . 194גם נציגו של הנרי הרביעי מלך צרפת התגורר שם ״בבית י פ ה . . .
מפני שכאן גרים הסוכנים והשגרירים של הנסיכים הזרים״ ,195
הסוחרים הנוצרים ,שביניהם היו ספרדים הרבה ,לא התגוררו בז׳ודיריה למן שנת ,1547

ף להתאכסן בבנין גדול שנקרא

196

)  . A d u a n a ) , m mהכינוי ״רובע

האנדאלוסים״ לא ניתן ,איפוא ,בגלל השגרירים שאוכסנו בו ולא בגלל האצילים הספרדיים
המעטים שנמצאו ברובע ,אלא בוודאי בשל ריכוזם של המגורשים .בית כנסת היה
בז׳ודיריה עד הזמן האחרון שנקרא ״צלאת לעזאמא״ ,כלומר הזרים )הלועזים( ,דוברי
קאסטיליאנית .ייתכן שהרובע שהקיף את בית הכנסת הוא שנקרא בפי שיניה רובע
האנדלוסים .נמצאנו למדים ,שבתקופה ארוכה ,בעיקר במאה הט״ז ,המגורשים במראכיש
חיו מרצונם בנפרד ,ולא עם אחיהם התושבים.
חשיבותה הכלכלית של מראכיש היתה גדולה .מאז כבשוה השריפים הסעדיים ,היתד,
למרכז מסחרי בינלאומי ,ומשנת  1529הועבר אליה חלק גדול ממסחר הצחרא .הסעדיים

 191מארמול ,ב ,עמי  .59הרובע היה ״מוקף מכל הצדדים בחומה שיש בה רק שער אחד הפתוח
אל העיר ושער אחד קטן הפתוח אל בית הקברות שלהם .וברובע זה בגויים הרבה בתים ובתי
כנסת...״
 192תוריס ,שם ,עמ.225 ,
 Chénier 193כרך ג ,עמ .51 ,
 194אגרת  Henri Robertsשגריר המלכה אליזאבטHakilut, The Principal Navigation . . . of .
 .ר  ,גם מקורות ,אנגליה,
1
1
7.th
כרך א ,עמי .511
 .Voyage de Jean Mocquet 195מקורות ,צרפת ,סדרה א ,כרך ב ,עמי .400
 196תיאורו ,ר׳ תורים ,שם ,עמי .47
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שלטו בדרעא ובתאפילאלת ,שדרכם ודרך עמק ״נון״ היתה מגיעה למארוקו אבקת הזהב
מאפריקה המרכזית ,בייחוד מן העיר טומבוקטו.
לקהילת מראכיש היו קשרים עם הריכוזים הקטנים המרובים של היהודים ,המפוזרים
לאורך הדרכים המובילות לצחרא ,ועם אחיהם בנמלים הפורטוגיזים .בדרך זו יכלו לחלוש
על רוב הייצוא והייבוא של דרום מארוקו .בין סוחרי מראכיש נמצאו גם עשירים גדולים.
בידי אחדים היה ,כנראה ,מונופולין לייצורם של כל סוגי הנעלים .״יהודי מראכיש היו
מייצרים מגפיים ,נעלים סנדלים ועושים זאת היטב ובכמויות גדולות״  .197כבשאר המקומות
במארוקו ,היו הצורפים של העיר יהודים .״הם עושים מדרכי כסף וקישוטים אחרים
לסוסים״ .מארמול כותב גם על סוחרים ואנשים אחרים של קהילת מראכיש ומוסר ידיעה
חשובה שהעשירים ביותר הם הממונים על הכנסות בני המלך )הנסיכים( והמושלים .מפני
שעם זה אוהב למסור ניהול רכושו ליהודי ,ומוצא את הדבר לכדאי .198הסוחרים הנוצרים
שבאדואנה לא היו יכולים לעסוק במסחר כלשהו בלא תיווכם של היהודים.
העבדים הנוצרים ניפדו בהתערבותם של יהודים .למלכי ספרד ,היו לפעמים סוכנים
מיוחדים לפדיון שבויים שנבחרו מקרב המכובדים ונקראו  Rescatadoresאו .Alfaqueras
דייגו דה־תוריס היה אחד מהם .אבל נוצרים אלה נזקקו ליועציהם היהודים של המלכים
ולוו מהם כסף .קודמו של תוריס נשאר חייב  5000דוקאטים לבנקאי איש־סודו של השריף,
אברהם קאבסה ולאחיו יצחק .אף היה חייב לדודם שמואל קאבסה .199
היחסים בין היהודים והנוצרים במראכיש היו בדרך כלל טובים ,אך לעתים היו מתעוררים
ביניהם וויכוחים .לפעמים נגמרו וויכוחם אלה עם הנוצרים הספרדיים בתיגרה ,כיוון
שהספרדים היו מתקיפים את האנשים חסרי הישע ללא כל הצדקה .תוריס אינו חושש
מלהביא עובדה מאפיינת שהיה לו בה חלק מכוער .״יום אחד״ ,הוא אומר ,״שבוי נוצרי
ויהודי אחד רבו על הברית הישנה והחדשה .הנוצרי שלא יכול היה לסבול את חוצפתו
של היהודי ,היכה בו .היהודי לא היסס מלהחזיר לו ,אבל הנוצרי היה חזק ממנו והיכהו
בעינו עד שסימא אותה .בני משפחתו של היהודי הלכו להתלונן בפני השופט המוסלמי
ששלח חייליו להביא את השבוי״ .תורים יעץ לו להודות שרב עם היהודי בשאלת הדת.
יהודי זה זילזל מאד במוחמד ,עד שהוא ,הנוצרי ,לא יכול היה להתאפק מלהרביץ בו .וכדי
שהחיילים יעידו לטובתו ,נתן להם תוריס ,לפי עדותו עצמו ,כובעים אדומים מטולידן .200
בתקופה זאת היתה הקהילה ,ללא ספק ,משגשגשת .היהודים לא חוייבו במיסים כבדים.
הם שילמו דוקאט אחד לגולגולת מלבד המיסים הרגילים  ,201לצורך השווקים או אדמות

197
198
199
200
201

שם ,עמי .49
מארמול ,ב ,עמי  .60כך היה במארוקו עד סוף המאה הי״ט .המקורות לכך הם רבים .על
JQR,
אחדים ר  ,במאמרי הנ׳יל ,ב
תורים ,עמי .137 ,94
שם ,עמי .183
מארמול ,ב ,עמי .60
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המלך ,ו־ 10%מכס על סחורות חוץ .מן האישים החשובים ,שהיו להם מהלכים בקרב
השלטון ,היו אברהם קאבסה ,יצחק קאבסה ,סלימאן ויוסף בן זאמירו ומשה אדיב .היו
במראכיש רופאים כמו מאיסטרו ליאון שדיברנו בו  .202חסרות לנו ידיעות על רבנים והוגי
דעות .אחרי תקופה זו ,היו חכמי מראכיש ידועים כתלמודיים ומקובלים ,ויזכרו בני
המשפחות פינטו ,בנבנישתי ,די־לויה ,בן עטר ואזולאי .203
קהילה כה חשובה ,וודאי הוא שנמשכו ובאו לה אנוסים  ,204בהם היו מומחים לתעשיית
נשק ,שלימדו לאחיהם את המלאכה  .205תעשיית הנשק היתה מן הנדרשות בתקופה
שהסעדים לחמו בפורטוגיזים ובמלד פאס.
ג .פ ז ו ר ת

היהודים

ב מ מ ל כ ת פאס

נכנס עתה ל״ממלכת פאס״ .נתחיל בדרום מזרח ונמצא את עצמנו במחוז תאדלא ).(Tadla
העיר הראשית היתה במאה הט״ז תיפזה ) .(Tefzaליהודים היו מאתיים בתים .כולם עסקו
במסחר או במלאכה ומהם שהגיעו לעושר מופלג  .206הם היו מייצרים את ה״בורנוס״
השחור ,והיו מייצאים אותו לאיטליה ולספרד ,וכן בדים ,כובעים ,מחטים ,סכינים ,פגיונות
ומרדעות .שיעור מם הגולגולת שהיו היהודים משלמים היה יחסי לעושרם .בשנת 1509
הותקפה העיר על־ידי קבוצה שקמה מקרב תושבי העיר במגמה לתפוס את השלטון .כדי
שיסתלק ראש הקבוצה מן התכנית ,הובטחו לו הכנסות העיר לשנה או שנתיים ,כולל
מס הגולגולת של היהודים שהגיע עד  10.000דוקאטים .ליאון האפריקאי ,שנוכח
במאורע מספר ,שהמשא והמתן לא נסתיים וראש הקבוצה כבש את העיר .על התושבים
הוטלו קנסות כבדים .״מעולם לא ראיתי כמויות זהב כאלה״ ,אומר ליאון האפריקאי
ומוסיף ״אבל המפתיע ביותר הוא המקרה באותו יהודי ,שהוא לבדו ,שילם יותר ממה שכל

 202על יהודי מראכיש במחצית הראשונה של המאה הט״ז ,ר  ,התעודות במקורות ,פורטוגאל,
כרך א ,עמי  ,592 ,590 ,463 ,459 ,344 ,337כרך ב ,עמי  379 ,147הע׳  ;1כרד ג ,עמ 220 ,137 ,
.442—440 ,421 ,409—407
 203עיין חיד״א ,שם הגדולים; טולידאנו ,נר המערב; יוסף בן נאים ,מלכי רבנן.
 204נסתפק בהזכרת תעודה אחת בענין זה ,שבה מופיעים שמות אלהDocuments inquisitoriaux :
 .1586—1537ביניהם נמצא שמו של יצחק קאבסה .אין לדעת בוודאות אם שאר השמות
הם של אנוסים שהתיישבו במראכיש ,והדבר מסתבר ,שכן קרובה מראכיש לנמלים הפור־
טוגיזיים שדרכם חדרו האנוסים לפנים הארץ .אנוסים אחדים היו לדברי תורים הרפתקנים.
הוא מספר על יצחק מליסבון שהיה רמאי ובגלל מעשיו הרעים נאלץ לעזוב עיר זו והלך
לאיי סן תומאם )באיי  (Antillesומשם למראכיש ונעשה ליהודי )תורים ,עמי  .(174מרכזי
השיבה ליהדות במארוקו משכו ,איפוא ,אנוסים ממקומות מרוחקים .עד המאה הי״ט היו
במראכיש משפחות מצאצאי האנוסים של המאה הט״ז .אחת מהן נקראה  .Menaneמשפחות
אחרות ,כגון סקיירה ופינטו ,הגיעו בראשיתן לאיי קנאריה )ר׳ וולף ,במפתח( .משפחות
אלו הוקירון יהודים וערבים ,על חוכמתם ויושרם וטוהר מידותיהם.
 205דו״ח לשופטי  Tribunal de Conscienceבליסבון ,אספי 25 ,בספטמבר Archives de ;1539
 .מקורות,
8
9.La
פורטוגל ,ג ,עמי .223—220
 206דיסקריפסיון ,כרך א ,עמי  ;142מארמול ,כרך ב ,עמי .128
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האצילים ביחד שילמו ,מפגי שהיו שהלשינו על עושרו הגדול .זה גרם לכד ,שנגזר חוק על
כל היהודים לשלם קנס  50.000דוקאטים על שתמכו בכת המתנגדת למלך .הייתי בחברתו
של הפקיד שגבה את הקנם ה ז ה מ ה ם ״ .207
איפזה ) ,(Efzaבתאדלא ,היתד! מיושבת במוסלמים וביהודים ,סוחרים קטנים וחקלאים.
בשנת  1542היו בה יותר ממאה בתי יהודים  .2°8באיית עתאב) ,(Attabאיזור פורה שגדלים
בו שקדים טובים ביותר שבמארוקו ,היו היהודים חקלאים .כשהתמרדו תושבי המחוז במלך,
ביקש המלך מרופא יהודי להרעיל את ראש המורדים .209

באיית עייאד ) (Ayadהיה מספר היהודים רב ,פרנסתם היתד! על גידול בקר וצאן וסחר
הצמר .משם לצפוךמזרח ,בין האטלאס הגבוה והבינוני ,אנו נמצא במקומות שליאון
האפריקאי לא ביקר בהם .ידוע שיהודים נמצאו במקומות אלה במאות האחרונות ,ואפשר
אולי שגם בתקופה שמדובר בה .כאחיהם באטלאם הגבוה ,היו נושאי נשק ואוהבי מלחמה.
צאצאיהם באיית איזדיג ) ,(Izdegחיו בקרב שבט ברברי הידוע בשאיפתו לעצמאות .במאה
שעברה בנו מבצר גדול ,210מפני שרצו להיות אדונים לעצמם .מקום זה נקרא בפיהם
ובפי שכניהם המוסלמים טירימת די איית עלי ומוסא ).(Tirremt des Ait Ali ou Moussa
משהותקפו בשנת  ,1900לא הסתפקו בסגירת שערי העיר ,אלא גם השיבו אש ונתנו
לאויביהם מכה תחת מכה .דה־סיגונזאק ,שהכירם בשנת  ,1901כותב שמאז היו מתיחסים
אל המוסלמים כשווים בין שווים!.21
באטלאס האמצעי ובצפון מערבה של איית איזדיג ,נמצא מקום שליאון האפריקאי קורא
לו גורייגורא ) .(Guraiguraבסמוך לו אזרו ) (Azrouהעתיקה מתקופת האלמווחידים.
אין בידינו כל ידיעה אם שכנו בה יהודים .בלאו הכי חוץ משנים־שלושה מקורות מן המאה
הט״ז ,לא נזכרה כלל מציאותם של יהודים באטלאס הבינוני ובאשדות ואדי מולוייא
) ,(Moulouyaאף־על־פי ששמות כמה שבטים ברבריים באיזורים אלה ,כגון איית יהודי
ואיית ברוכן ,מעידים על מוצאם ,ואף־על־פי שבשנת  1880בערד ציין שארל דה־פוקו
הנוסע שלבש מלבוש יזזודי ,כעשרה מאלאחים מאוכלסים וכעשרים נטושים ,איננו יכולים
להסיק שבמקומות אלה נמצאו יהודים במאה הט״ז .דבר אחד ידוע .בחמש ערים אלו
שבאמור זה ישבו יהודים אזרו ,שעליה דיברנו ,צפרו ,דיבדו ,תאזא וגירסיף .באזרו נמצא
בית קברות יהודי עתיק ובו קבור ״הצדיק מאזרו״ ,המשמש מקום ״זייארה״ ליהודים
כערבים .הוא נזכר לפני כמאתיים שנה על־ידי ההיסטוריון לואים שיניה  .212בסוף המאה

 207דיסקריפסיון ,כרך א ,עמי .147
 208מארמול ,ב ,עמי .131
 209דיסקריפסיון ,כרך א ,עמי  ;149מארמול ,כרך ב ,עמי .132
 —Tirremt 210מבצר כפר מבוצר מוקף חומה גבוהה ורחבה ,ובראשה תאים לירי.
Marquis de Ségonzac, Voyages au Maroc, 1899—1901, Paris, 1903, p. 182 211.
Louis de Chenier, Recherches historiques sur les Maures et histoire de l'Empire du 212
154
..Maroc,
Paris, 1787, Voi. 3,
p
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הקודמת היה מספר משפחות היהודים באזרו חמישים הם לא נבדלו משכניהם הברברים,
שקראום איית מוסא )שבט משה(  ,213אם מתוך אהדה אם מתוך הרגל קדום.
צפרו ,במאות שעברו נקראה  .Sefroiמקור פורטוגזי שמחברו בלתי ידוע ,מגלה כי חיובה
הרבה יהודים .214באותו מקור נמצאת הידיעה הראשונה על יהודי דיבדו .215ידוע
שבדיבדו נקלטו כמה משפחות יהודיות בעת הגירוש של שנת קנ״א .216
המרעים יסדו בדיבדו נסיכות עצמאית וזרים ,ובעיקר יהודי אנדלוסיה ,יכלו להתיישב
בה .217
תאזא ,אחת הערים הקדומות במארוקו ,נראה שהיתה בה תמיד קהילה יהודית.
בראשית המאה הט״ז מנתה חמש מאות בית ,218ובשנת  1540בערך היה מספרם יותר
גדול .219בשנת  1554חדרו התורכים מאלג׳יריה למארוקו והתכוונו לכבוש את תאזא.
 ,Yago Zaportasמבני משפחת ששפורטש הידועה בתלמסאן ,הודיע במכתבו בענין זה
לדון מארטין דה־קורדובה ,המושל הספרדי של ווהראן ,שהתורכים לא פגעו ביהודים
לרעה ,בהתאם לערובות שקיבלו מהפאשה באלג׳יף ,220
גירסיף ) ,(Guercifעל נהר מולויא) ,(Moulouyaנכבשה על ידי השריף הסעדי ,שבנה
בה בשנת  1549״קאסבה״ .הקונט ד׳אלקודיט ) (d'Alcaudèteהודיע למלך ספרד שהשריף
נוהג כבוד ביהודים!.22
הרי

הריף

בהרי הריף חיו היהודים בקרב שבטים ברבריים פראיים ,שהמלחמה היתה שעשועם ונפש
האדם לא נחשבה למאומה בעניהם .הפראים שבשבטים אלה היו בני זרוואל ).(Beni Zeroual

 De Ségonzac 213הנ״ל ,עמי .127
Une description du Maroc sous le règne du Moulay Ahmed al-Mansour (1596), 214
תרגום צרפתי של Henri de Castrie, Paris, 1909, p.. 120
 215שם ,עמי .121
 216נ׳ סלושץ ,שם.246—245 ,
 Debdou 217מופיעה בין הערים שבהן נתיישבו המגורשים אחרי שנת רנ״ב .ר׳ טולידאנו ,נר
המערב ,עמי Henri Terrasse, Histoire du Maroc, Casablanca, 1950, Vol. 2, ;69
p. 140. Auguste Cour, La dynastie marocaine des Beni Wattas (1420—1554), Cons80
..tantine,
1921,
 218דיסקריפסיון ,כרד א ,עמי .303
 219מארמול ,ב ,עמי .300
 220מקורות ,ספרד ,כרך א ,תעודה A los judios no se hizo dano ninguno porque yo...":44
les enbie un siguro del Rey, mi senor, con el dicho Xaux Baxa. Piega a Dios que
"....acontezca lo mismo a los de Fez, y nosotros vamos adelante hazia alla
 221מקורות ,ספרד ,כרך א ,תעודה ... Dize que un hijo del Karife hera venido de la :83״
Zahara con gran numero de jente de cavallo, y que parte del exercito del Xarife
hera ydo sobre las fronteras de Portugal, y que un alcayde suyo està edificanto
".en
Jarcif, y que tracta muy bien a los Judios e les haze mucha honrra
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בתוכם נמצאו ״יותר ממאה בית של יהודים ילידים״  ,222שאורח חייהם דמה לשל שכניהם
המוסלמים .יהודי הריף הפתיעו את הנוסעים בהליכתם הזקופה ,עד למאה ד״י״ט»2נ.
באדים ,הספרדים והפורטוגיזים קראוה  ,Velez de la Ghomeraהיתד .עיר נמל חשובה
בימי הביניים .עגנו בו אוניות מג׳ינובה ,ויניציאה ,פיזה ואראגון .מכאן הפליגו בדרך כלל
יהודי מארוקו לארץ הקודש .במאה הט״ז חיו יהודי באדים ברחוב ארוך ועסקו במכירת
יין * .22היו בה יותר ממאה בתי-יהודים ,225
האציל מושל באדיס ,היה עצמאי ונשא אז תואר מלך .היה לו יועץ יהודי בשם אברהם
קורדובי ,ואחריו מנחם סאנאניס ,שהמקורות מדברים עליו רבות .נכדו שנשא את שמו,
היה הרישפטור ) ,(Respetorכלומר מיופה הכוח של יהודי פאס אחרי שנת ש״ם
) .226 (1600נציגה האחרון של שושלת אבו חסון בן ווטאס נשאר בבאדיס ,אחרי כיבוש
מארוקו בידי הסעדים .הוא לקח לאיש סודו את מנחם סאנאניס ,שהיה ממונה גם על
הקשרים עם מלכי ספרד ופורטוגאל  .227משביקש אבו חאסון לחזור ולכבוש את פאם,
הודיע על כוונתו זו למלך ספרד וביקש עזרתו והבטיחו ,כנראה ,לתת לספרדים את פינון
דה־ויליז ) ,(Penon de Velezמול באדיס .כדי להשיג זאת כתב נציגם של מכסימליאן
ומריה מאוסטריה לשולחיו ,להבטיח לסאנאניס זכויות ממשיות .228
פרשה זו לא היה לה המשך .בששה בספטמבר  1564התקיף חיל הים הספרדי בעזרת הצי
הפורטוגיזי ,את פינון דה ויליז ובאדיס ,ונפלו לידיהם .היהודים שבידם היה המסחר הסיטו-
נאי של העיר ,נמלטו על נפשם  .229כדי להחזיר לעיר את חשיבותה ,התגבר פיליפ השני
על שנאתו ליהודים ,כדי להשיבם .בהסכם שביתת הנשק שנחתם בין הספרדים והשבטים
המוסלמים בסביבה ,ניתנה הרשות ליהודים לסחור בויליז דה לה גומייה ולחיות שם,
בתנאי שלא ישאו נשק ולא יבנו שום חומה ,מגדל או בית .על סעיפים אלה המליץ פיליפ
השני והם הוכנסו להסכם השלום הסופי  .230אין אנו יודעים אם קהילת באדיס חזרה

 222מארמול ,ב ,עמי .279
 223ר׳ למשלDavidson, African Journal, London, 1839, pp. 165—166; De Ségonzac, :
הנ״ל ,עמי .60
 224דיסקריפסיון ,כרך א ,עמי  .175ר׳ אברהם בן שלמה אדרוטיל שבא מספרד למארוקו בשנת
הגירוש ,מציין את באדים כאחד מנמלי מארוקו שבהם נתקבלו המגורשים בסבר פנים יפות
)ספר הקבלה ,מהדי נויבאויר ,סדר החכמים וקורות הימים ,חלק א ,אוכםפורד  ,1887עמי
 ;114—101מהדורת הרכבי )פורסמה בדברי ימי ישראל לגרץ ,חלק ו ,בסופו( .הרכבי שלא
ידע על מציאת עיר בשם זה ,נתנה ענין לבוגייה ) (Bougieבאלגייריה .ר׳ עמי  21העי .11
 225מארמול ,ב ,עמי .252
 226ר׳ ויידה ,שם ,עמי  .39 ,24הסבר תואר הוא על־פי מה ששמע פרופי ויידה מר׳ יוסף בן נאיים,
אך ייתכן שהוא רק דיפורמציה של ה־  .Exceptorבספרד המוסלמית היה  Dhimmiממונה
מטעם השלטונות לגביית מיסים מה״דימה״ מחוץ למס הגולגולתLevi Provencal, L'Espagne .
.
3
7.musulmaneau Xe si
 227ר׳ מקורות ,פורטוגאל ,כרך ד ,תעודות .75,73,70
 228מקורות ,ספרד ,א ,תעודה .57
 229שם ,כרך ב ,תעודה .116
 230שם ,כרך ג ,תעודות .29,26,24
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ונתארגנה .ברם ,בית הקברות היהודי ,הנמצא בקרבת העיר ליד כפר סנאדד,(Snada) .
הוסיף לשמש מקום ק ב ו ר ה ללהודי ה א ל ז ו ר מ א ו ת בשנלם!.23
במחצית הראשונה של המאה הט״ז היתה שישאוון ) Chechaouenאו

(Xauen

מרכז הריף העצמאי ,שהיה שייך למשפחת שריפים אדריסיים של ג׳בל עאלאם .שליט
האיזור התיר למספר רב של מגורשים מספרד להתיישב בתחומו .הם חיו עם ה״תושבים״
ולא היו ביניהם הפרשויות וסיכסוכים כבמקומות אחרים .המקורות הספרדיים והפורטוגיזיים
מספרים רבות על מולאי איבראהים ,בנו של המושל ״הוא היה אמיץ ונאור .נחשב על אנשי
המעלה באיסלאם .עם זאת היה אוהב ושותה יין בכל סעודותיו .בין האוכלים על שלחנו היו
רק נוצרים ויהודים  .232אחותו סידת אל־חוררא )הגברת האצילה( ,משלה בתיטוואן וסבי-
בותיה ,והיטיבה עם היהודים .אז נוסדה בתיטוואן אחת הקהילות המאורגנות והחשובות
בחותר .סידת אל־חוררא נישאה נישואים שניים למלך פאם אחמד אל ווטאסי .אמה
היתה נוצריה מספרד והיא ואחיה מולאי איבראהים דיברו קאסטיליאנית.
הקאסטיליאנים שבאו להתיישב סמוך למקומות הכיבוש הפורטוגיזי בטאנג׳יר וארזילה
כדי לגדל חזירים ,הרגו בשנת  1540יהודי עשיר משישאוון ,מנהל עסקיו של הקאייד,
ואת משרתו המוסלמי .הנכבדים והמוסלמים בתיטוואן התלוננו על כך במכתב למלך
פורטוגאל .נציגו של גיואן השלישל ה ו ז ע ק ו ה ן ד לע ע ל כ ך ל מ ל ך .233
תיטוואן
תיטוואן ,שהקאסטיליאנים הרסוה עד היסוד בשנת  ,1400נשארה בחורבנה עד שהאנדלוסים
שיקמו אותה בשנת  .1493היהודים הראשונים קבעו מושבם בה בשנת  .1511מגורשי ספרד
הטביעו חותמם על הקהילה .במשך הזמן נקלטו בקרבם יהודים ברברים מהריף ,כפי
שמעידים שמות אנשי הקהילה ואמונות טפלות שהן מרובות בקרבם .מספר יהודים התנצרו
וחזרו לספרד ,דבר שלא נעשה כמותו במקומות אחרים במארוקו .כומר נוצרי ,ג׳או נונים
באריטו ) (Joao Nunes Barretoשלח אגרות בענין זה אל הישועים בקוימברה .ב 30בנובמ־
בר  1548הודיע שהוא משתדל להעביר לסווטה יהודי שרצונו להתנצר; ב 10בספטמבר אותה
שנה כתב אל רקטור הקוליג /שהלך לאחד מבתי הכנסת בעיר ונוכח בשיעור לעברית
לילדים והתווכח עם המורה .אותה שעה הגיעו יהודים הרבה לבית הכנסת והתחילו
להתפלל .אז הוא פתח בוויכוח עם אחד הזקנים שנחשב למלומד גדול ,והקהל הקיף

 231ר׳ Auguste Moulièras, Le Maroc inconnu, Paris, Vol. 1, 1895, p. 89. De Ségonzac
הנ״ל עמי  .60ביקרתי בבית קברות זה בשנת  ,1946הוא היה במצב מוזנח מאד .מצבות
שבהרבה מהן כתבות עבריות ,היו מושלכות .זכורני ששתים־שלוש מצבות היו מתחילת
המאה הט״ז.
 232ר׳  ,Robert Ricard, Notice sur Moulay Ibrahim, Caid des Chechaouenמקורות,
פורטוגאל ,ג ,עמי .157—146
 233שם ,תעודה  .82רובם של היהודים במקום זה היו מגורשים ונמצאו בהם עשירים ומשכילים.
ר  ,דבריו של יהודה בן יעקב חייט שהובאו בס׳ נר המערב ,עמי  ,53—52והע׳ .4
]צז[

דוד
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אותם .הכומר התיימר שהוכיח להם שישו הוא המשיח שהם מחכים לו .״הם הכחישו זאת
בשאט נפש עד שאני נתמלאתי חימר״״ .בגסות אמר להם :״תנאי ההשפלה שבהם חיו
בשלטון ד״מוורים ,הם הוכחה חותכת על העוון שעשו בהורגם את המשיח שלהם״ .את
אגרתו הוא מסיים בסיפור ,שבלא ספק הוא בדוי ובא להעיד כביכול על הצלחתו .לדבריו
בא הרב והתוודה בפניו שהוא מכיר את האמת שבאמונה הנוצרית וכי הוא מחכה לשעת
כושר לברוח עם שני בניו לסווטה ולעזוב את אשתו שרצונה להישאר באמונת אבותיה.
באגרת מ 18באוקטובר  1549מודיע נוניס על כמה וויכוחים עם יהודים מלומדים ורבנים
וכן על התנצרותם של יהודים הרבה ,ביניהם בנו של עשיר גדול מפאם .234
הכמרים שהיו באים למארוקו הפכו לפעמים את חלומותיהם למציאות .אנדרה דה־
ספוליט ) (André de Spolèteהפראנציסקאני האיטלקי ,עשה תעמולה לנצרות בקרב
היהודים והמוסלמים כדי לעלות על המוקד .בסווטה ,שהפורטוגיזים כבשוה ,התמסרו הישועים
לפעולות מיסיונריות אצל היהודים .וכד אנו שומעים על קהילה יהודית בסווטה בתקופה זו .235
העיר אל־קצאר אל־כביר שימשה אף היא מקלט למגורשי ספרד .כאן התיישב ר׳ יהודה
אבוהב נכדו של ר׳ יצחק אבוהב ,הגאון האחרון מקאסטיליה .ר׳ יהודה יסד ישיבה
והיו לו תלמידים הרבה ,ביניהם דוד פאיון  .236בתעודה פורטוגיזית נזכר שבאל־קצאר אל־
כביר התגורר ר׳ יצחק ארובאס עד שנת  1548ואחר־כך עבר לתיטוואן .237
יחידי הקהילה בלעראייש ) (Laracheהיו מחצי האי האיברי .איש אימונו של הקאייד
היה יהודי ,ששמו לא ידוע לנו ,עליו היה מוטל לנהל משא ומתן עם הפורטוגיזים בארזילה .238
מן הנהר סיבו ) (Sebouבמישורי החוף עד נהר אום אררביע )Rubia־er־(Oum
האטלאנטי ,לא היו יהודים ,או שנמצאו מעטים .בסאלי ) (Saléנמצאה קהילה יהודית,
וייתכן שגם בראבאט ) ,(Rabatשנהר בו־רגריג) (Bou-Regregמפריד אותה מאחותה .התעו־
דה הראשונה המוסרת לנו על מציאת יהודים בסאלי היא אגרת מנובמבר  .1527אנוס ששימש
רופא באזמור ,ושמו רודריגו ,כתב למלך ג׳ואן השלישי על בואה של שיירה שליוותה
את משרתו של מושל סאלי המוסלמי לאזמור .משרת זה היה יהודי שהפורטוגיזים לא קיבלוהו
בסבר פנים יפות ,והקאיידים של סאלי ורבאט לא היו מרוצים מכד  .239ידוע שבנמלי סאלי
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שם ,כרך ד ,תעודות  ;104 ,88 ,87פורסמו גם על־ידי Domingos Mauricio Gomès Dos
Santos, A Entrada dos Jesuitos em Marrocos no Seculo XVI, Mélanges Lopès225-295 ..Cénival, pp
 D.M.G. dos Santosהנ״ל ,עמי .238
עמנואל אבוהב ,נומולוגיה ,עמי  .302גם ר׳ אברהם אדרוטיל מוסר שמגורשים מצאו מקלט
בעיר זאת.
 Bernardo Rodriguèsהנ׳יל ,כרך ד ,עמי  .417—416ר׳ גם הערה  74שבמקורות ,פורטוגאל,
כרך ד.
שם ,כרך ג ,תעודה  ;55מקורות ,צרפת ,כרך א ,תעודה  ,22שזמנה מארם  .1539לעראייש נזכרה
גם בכרוניקה של ר׳ אברהם אדרוטיל.
מקורות ,פורטוגאל ,ב ,תעודה .105
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ורבאט עגנו אוניות שהביאו מגורשים מספרה שני אנשים ,הסוחרים תומאס ויוליאן
שהיו ,כנראה ,בעלי השפעה רבה בעיר ,הצרו להם  .24°ליאון האפריקאי משבח מאד את
241
 . M e s s i r e Thomasso de Marinoבמקורות העבריים אין ידיעות
על יהודים בשתי ערים אלו  .242הטכסט הפורטוגיזי האנונימי משנת  ,1595מוסר :״יהודי סאלי
מספרם רב הם עשירים וחיים בקרב המוורים״  .243לפנים האיזור הזה ,בעיר מכנאם ,היתה
קהילה יהודית פורחת .באגרת מתיטוואן מינואר  ,1549שנשלחה אל הדוכס מדינה סידוניה
) (Sidoniaעל מצבה של פאם הנתונה במצור ,מוסר הכותב בין השאר ,ש 2500יהודים
מתושבי פאם עזבו את העיר ואחיהם במכנאס קיבלום בסבר פנים יפות .244
יהודי

פאס בימי שושלת בני ווטאס

עברה המפואר של העיר פאס נוסף לחשיבותה הכלכלית והמדינית ,גרם אולי שרבים
ממגורשי ספרד יבואו לה .אין כאן המקום לתאר את סבלם בבואם לעיר זו ,שהיא אמנם
240
241
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243
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ר׳ אברהם אדרוטיל הנ״ל ,מובא על־ידי טולידאנו ,נר המערב ,עמי .50
דסקריפסיון ,כרך א ,עמ.171 ,
ר  ,אברהם אנקאווא ,כרם חמר ,דף ה .ראבאט וסאלי הם מן המקומות העתיקים ביותר שבהם
ישבו יהודים בתקופות קדומות ללא הפסק .בין הנציגים היהודים הנכבדים בראבאט וסאלי בימי
הביניים היתד! משפחת אבן־שושן ,הידועה גם מסיביליה .לא כל המגורשים מספרד ומפורטוגאל
שהגיעו לכאן ,עברו למקומות אחרים .ר׳ שלמה ן׳ וירגה מדבר על ילדי יהודים שקברניט
אוניה לקחם בסאלי בכוח בשנת ) 1500שבט יהודה ,מהדורת שוחט ,ירושלים תש״ז ,עמי קכג(.
ב״שלשלת הקבלה״ לר׳ גדליה אבן יחייא )ויניציאה שמ״ז ,דף קה ,ב—קו ,א( נמסר ,שבקהילת
סאלי היו  200אלמנות שבעליהן נעלמו ונקבצו כולן בבית אחד .יהודים היו בראבאט־סאלי
בין השנים  ,1550—1500אך לא ידוע לנו דבר על הקהילה ועל סדריה .ליאון האפריקאי
ואחריו מארמול לא יחסו להן ערך .מקורות מאוחרים מרחיבים את הדיבור על מוסלימים —
אנדאלוסים שנשתקעו שם ,בנו אוניות והיו יוצאים להתנפל על אוניות נוצריות ,ואילו
היהודים הספרדים פיתחו בערים אלה את המסחר .ר  ,הערה הבאה.
כת״י הפורטוגיזי אנונימי הנ״ל ,עמי  .107אישור לידיעה זו בקטע )שיובא להלן( מהצעת
הסכם בין המוריסקוס — המוסלמים של ה״קאסבה״ בראבאט ומלך ספרד משנת  .1631המוריסקוס
מוצאם מהורנכוס .בשנת  1609באו עם עושרם לראבאט ואירגנו את צי הסוחר .הם היו תוקפנים
וגסים .היהודים והמוסלימים בני העיר לא יכלו לסובלם .בשנת  1631הציעו לספרדים למסור
לידיהם את הקאסבה דס־אודאייה ) (Casba des Oudayaבראבאט שבה חיו ,וכן את כל העיר.
כולם נתנצרו וכך יכלו לחזור לספרד .באגרת למלך ספרד הביעו חששם שמא מלך מראכיש
או התושבים המוסלימים ,המחשיבים אותם כנוצרים ,ישמידום .מתוך אהבתם לספרד ,החליטו
להשאיר למלך ספרד את המקום בתנאים מסויימים .בסעיף  12נאמר :״אם ה״מ יסכים שלפני
שנעזוב נשדוד את הרובע היהודי העשיר ,ולשם כך ננצל את התקופה שבה מגיעים המשלוחים
ויהודי הולנד באוניות חשובות ונמסור את הכל לה׳ימ .כמו־כן כל רכוש אחר שיש לסוחרים
הולנדיים או צרפתיים בקאסבה הנד שמגיע לסכום נכבד״ .התעודה כתובה במקורה ספרדית,
תורגמה ופורסמה בצרפתית בידי La 12. que״ G.s. Colin, Hespéris, 1955, pp. 17-25:
siendo V. Mgd servido antes de la partida, despocharan la juderia que es muy rica,
aguardiendo tiempo en que vienen las cafilas y los Judios de Flandes con navios
muy interessados y todo lo entregaran à V. Mgd; y las demas haziendas que
algunos mercaderes olandeses y franseses tuvieren en la dicha alcasava al tiempo
".de
la entrega que suele ser mucho y de mucha consideration
מקורות ,ספרד ,א ,תעודה .34
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מן המפותחות בעולם ,אבל מרבית תושביה היו מושפעים מהאיסלאם המיסטי
ומהריקונקויסטאדה ) (Reconquistadaבספרד כאחד ,וכבר כמאה שנה לפני הגירוש
נודעו בקנאותם הדתית .חברו לכד אסונות טבע ,שהוסיפו על תלאותיהם וסבלם .מולאי
מוחמד אשיד ) (1505—1472קיבל את המגורשים בסבר פנים יפות בכל הערים שבתחום
שלטונו ,וסייע לעשרות אלפי המגורשים להיקלט .משפרצה הקולירה ,שעשתה שמות
בעיקר במגורשים ,פתח המלך את אוצרותיו ,השתדל שהחולים ימצאו מזור ושמתי העניים
ייקברו על חשבון המדינה .ר׳ אברהם אדרוטיל ,היה עד ראיה לכד ומספר זאת
בספרו ״ספר הקבלה״ 245״
בשנת רס״ח ) (1508החל מצבם של המגורשים להשתפר .הם בנו בתי קומות יפים
מצויירים ומכויירים .פתחו ישיבות שנתמלאו בתלמידים ,והקימו בתי כנסת .246מקורות
שאינם יהודיים מתארים בקווים קודרים את תנאי חייהם של היהודים בפאס .הם חיו
במאלאח שקיים עד היום .בזמנו של ליאון האפריקאי היה בו רחוב ראשי ארוך ורחב
ומשני צידיו חנויות ובתי כנסת .לדבריו גדלה האוכלוסיה היהודית במיוחד מעת בואם
של מגורשי ספרד ,עד שאי אפשר היה לשער את מספרם  .247דייגו דה־תוריס נוקב מספר
של אלף איש  ,248ואולי כוונתו לאלף משפחות .הכומר ניקולאס קלינארד ,שחי במאלאח
פאס בין השנים  ,1541—1540מציין פעמיים שמניינם של היהודים הוא ארבעת אלפים
איש .249לדעת מארמול היו במאלאח ,בשנת  1545בערד ,יותר מעשרת אלפים יהודים.
המקורות העבריים מציינים באופן סתמי שבפאס היה מספרם של היהודים רב.
על מצבם של יהודי פאם ,מעיר ליאון האפריקאי :׳׳הם בזויים בעיני הכל ,אין איש
מהם רשאי לנעול נעלים ואין להם כי אם סנדלים מגומא .הם חובשים לראשם מצנפת
שחורה .מי שרוצה לחבוש כובע עליו לתפור עליו חתיכת בד אדומה״  .250כנראה שמקור
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מהודרת נויבאויר ומהדורת הרכבי הנ״ל ,עמי  .21ר׳ אברהם אדרוטיל כותב :״המלך הגדול
חסיד מחסידי אוה״ע מולאי שיך שקבל את היהודים בכל מלכותו ועשה עמהם טובה.,,
ר׳ אבנר הצרפתי ,יחם פאס ,פורסם במזרח ומערב ,כרך ד ,תר׳יצ ,עמ .384 ,ר׳ בקיצור
הצרפתי ,Hespéris ,כרך יט ,1934 ,עמי .97—95
דסקריפסיון ,כרך א ,עמי .234
תוריס ,עמי .132
Nicolas Clenardi, Peregrinationum ac de rebus mahometicis Epistoloe Elegantis .simae, Lovanii, 1561אגרת מפאס ,מ 12באפריל  .1541להלן לשונות אחדים"Fesa bipartita :
est: urbs vetus populosa ad I. millia familiarum, longoque tractu ferme semileucae... Hie rex vivit proceres aliqui, et populus item reliquus ad numerum
justi ojppidi; huic adjacet Judaea, suis etiam septa muris, suntque hie Judoeorum
circiter quatuor millia inter hos habito, pripterea quod nec in urbe vetere nec
nova familiam ausim a l e r e . . R o g e r Le Tourneau, Notes sur les lettres latines
de Nicolas Clénard relatant son séjour dans le royaume de Fez, Hespéris,
.Tome 19, 1934, pp. 45-63
דסקריפסיון ,כנ׳יל.
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לידיעותיו הם דבריו של ההיסטוריון הספרדי בירנאלדיס  .251המקורות היהודיים ,כגון ר׳
אברהם אדרוטיל ,ר׳ חיים גאגין ואחרים יותר מאוחרים ,וכן ניקולאם קלינארד ,שלא היה
אוהד יהודים במיוחד ,אינם מוסרים לנו דברים מעין אלה .מארמול ,שבדרך כלל הוא
מעתיק את דברי ליאון ,מבהיר את התיאור השחור של ליאון ,ומפרטים אחדים שהוא
מוסר אפשר אולי לחתור אל האמת .וכך כותב מארמול ״ברובע זה )המאלאח( יש רחבה
גדולה מעוטרת בחנויות ,בתי כנסת ובתים בנויים יפה .בה חיים היהודים כבעיר נפרדת.
מספרם מגיע ל 10.000איש ,מפני שיש בכל בית ארבע־חמש משפחות .מרביתם גורשו
על־ידי המלכים הנוצרים ובהם כמה עשירים .בראשם עומד ״שיך״ או מושל ,שהוא
השופט והוא הגובה את מה שעליהם לשלם לנסיך .וכדי שלא יהיו נתונים ללחץ ,הוא גובה
את הקנסות והמיסים המוטלים על סחורותיהם ותוצרתם ,משום שהם משלמים מם על
כל מה שעושים ומוכרים ,כיוון שאומה זו מעונה מאד באפריקה .יורקים על פניהם
ברחובות ,מכים אותם ,לא מרשים להם לנעול נעלים ,רק לאחדים שרגילים לבוא אל
המלד והגדולים .יתר היהודים אין להם כי אם נעלים מגומא .ובבואם אל המלך הם מחוייבים
לחולצם .כן הם מחוייבים לחבוש מצנפת שחורה ,ועליה או על הכובע ,וכן על בגדיהם,
צריכים לשים טלאי כדי להיבדל מאחרים .אם יש יהודי עשיר המלך מחרים את ממונו,
ולפעמים אפילו לוקח את חייג אד הם יודעים להסתדר יפה והם פקחים בעסקים ,עד שהמלך
והשרים מפקידים בידיהם ניהול משקם והכנסותיהם .תפקיד זה ,מוורים מן השורה אינם
נוטים לקבל עליהם ,אף אינם מבינים בעניינים כגון אלה .באופן ,כל אחד ]מהשרים[ יש
לו בן משק יהודי ,דבר העוזר ליהודים להתבסם וחשוב להם מאד מ . 2
ליאון האפריקאי מספר שבזמנו היה על יהודי פאס לשלם  400דוקאטים לחודש מם
גולגולת )כ 4860פראנק זהב(  .253מארמול אינו נוקב סכום .קלינארד כותב שיהודים
ומוסלמים בפאם משלמים מם ,ועל היהודים הוא מוסיף :״גם הם משלמים כאן מם גבוה,
וזה בכל חודש ,עד כדי כך שתמיד אני מבכה את גורלם ,ככל שהמלך זקוק לכסף כך הם
צריכים לשלם .משום שהם מושפלים על־ידי השנאה ,הופכים מחודדים .הם מכינים עצמם
בעוד מועד לשלם למלך ,בצורה שאין נוצרי אף לא מוורי ,יכול לעשות נגד תחבולותיהם
של היהודים ,דבר שאני סולח להם בקלות .כי איך המסכנים הללו ישלמו מס כה גבוה ,אם
לא היו גונבים בחכמה ,והם מעדיפים זאת על מיתה משונה בבית הסוהר״ .רחמיו של
קלינארד נכמרים ,איפוא ,על היהודים כדי להוקיעם .ואך מעטים היו הנוצרים בתקופה
זו ,ובמיוחד כמרים ,שלא שנאו את היהודים.
מקור אחר מוסר שבפאס שילמו היהודים בין השנים  2000 ,1549—1540דוקאטים בשנה
מם גולגולת .בתקופות מאוחרות היה המם גדול יותר ,אף־על־פי־כן הכביד בוודאי המם

 *Ancirès Bernaldez 251שם ,עמי  .655המחבר כתב את ספרו בשנת  1513בערך.
 252מארמול ,כרך ב ,עמי .70
 253דסקריפסיון ,כרך א ,עמי  234והע׳ .1

נקא[

דוד ק ורקום
על הקהל שהיו בו הרבה עניים ,בשל המצב הכלכלי הגרוע שבא בעקבות חוסר היציבות
הפוליטית בשנים  .1549—1544העשירים שילמו בעד העניים .ויתר על כך ,הם תרמו לצורך
הנזקקים אלף דוקאטים לחודש .254
היחסים בין היהודים לנוצרים היו מתוחים .קלינארד אומר שהיהודים ״מתפלאים על
קיומם של הנוצרים יותר ממה שאגו מתפלאים בראותנו שיש עוד יהודים .ומה פלא בכך ?
הרי אינם יודעים מאומה עלינו מלבד מה שאנו שורפים אותם בהתלהבות״ .255
המגורשים
חוג החכמים בפאס היה בעיקרו מורכב ממגורשים  .250כבר קלינארד ,שנחשב לאחד מגדולי
המלומדים באירופה ,מעיד שבמאלאח ״היו הרבה מלומדים הראויים להערצה.״ אומני
הדפוס מפורטוגאל הקימו בית־דפוס בפאס ראשון מסוגו באפריקה .נראה שהדפוס
העברי בפאס הוא אותו דפוס שהיה שייך לדי אליעזר טולידאנו בליסבון .הבעלים
היו ר  ,שמואל ב״ר יצחק זר׳ יצחק בנו ,שלא ידוע לנו דבר עליהם .ספר אבודרהם
הוא הספר הראשון שנדפס בפאס בשנת רע״ו .בין השנים רע״ו—רפ״ב )(1521—1516
נדפסו עוד שישה ספרים לפחות .עבודת ההדפסה הופסקה כנראה בשל חוסר נייר.
בשנת  1521אסרו הספרדים לשלוח נייר למארוקו ,אולי כדי למנוע הדפסת ספרי
דת יהודיים ,לפי דעה אחת הועבר הדפוס לקהיר ,לבעלותו של גרשם בן אליעזר שונצינו,
בשנת ש״י בערך ) .(1550אחרים סוברים שעבר לשאלוניקי סמוך אחרי שנת רפ״א). 25f (1521
אחרי הירצחו של הוויזיר היהודי ,הרון אבן באטאס ,בפאס בשנת  1465ורדיפות היהודים
שנמשכו מכך ,נאלצו יהודים להתכחש לאמונתם כדי למלט נפשם .אנוסים אלה גם אם לא
המשיכו לשמור על יהדותם בסתר ,נעשו למוסלמים שלא מתוך אמונה .המוסלמים הביאו
דיבתם אל מולאי מוחמד אשיך .הסולטאן קיבצם אל מחוץ לעיר והעמידם בפני הברירה

254
255
256

257

תעודה הנד בהע׳ .244
.R. Le Tourneau, Notes sur les lettres latines de Nicolas Clénard...
כמה משמותם ידועים לנו מן התקנות הראשונות של המגורשים בפאס ,וכן מן התקנה החתומה
בידי תושבים ומגורשים יחד .ואלה שמותם :אברהם אוגיואילום ,משה בר שלמה בן אטויל,
יוסף אלחדאד ,אברהם אלמושנינו ,שם טוב בכה״ר יעקב אמיגו ,משה אנפאוי ,אברהם ביטון,
שמואל בכה״ר מימון אבן דאנאן ,יצחק דונדון ,שמואל בן דנינס ,אפרים בר נחמיה הכהן,
אברהם חאגיז ,שמואל חאגיז ,יוסף טובי ,יוסף בכה״ר משה מונדה ,חנניה בן עזיז בן
מייארה ,יצחק בן יוסף נהון ,נחמן אבן סונבאל ,יעקב בן סיניור ,אברהם עוזיאל ,שמואל
בר יצחק פראוניל ,מסעוד בן צפט ,שמעון בן צפט ,חיים קורקוס ,יהושע קורקוס ,אברהם בן
רמוך ,יעקב רותי ,ר׳ כרם חמר ,ב ,תקנות כב—כג .דף ה ,א .״בשלשלת הקבלה׳ ,ויניציאה,
דף סד ,א ,ניתנת רשימה גדולה של חכמי המגורשים ,שכמה מהם ישבו לדבריו בפאס .שמות
אחדים מופיעים בתקנות אחרות.
על הדפוס העברי בפאם ר׳ א׳ פריימןZeitschrift fur Hebraìsche Bibliographie, Vol. ,
 ;14, 1910, pp. 79-80; Vol. 15, 1911, pp. 180-181טולידאנו ,נר המערב עמי ;231—230
A. Marx, Studies in Jewish history and Booklore, New-York, 1944, pp;. 197-298
ב׳ פרידברג .תולדות הדפום העברי במדינות איטליה וכוי ,תל־אביב ,תשט״ז ,עמי .144—143
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להשתייך ל״אומה״ ולקיים את כל מצוות מוחמד או לחזור ליהדותם .בירנאלדים ,שמספר
על כך ,אומר שאלה שבחרו בדת משה חלו עליהם התנאים שנזכרו בתוד דבריהם של ליאון
האפריקאי ומארמול ,וכן תנאים אחרים ,כגון :לא לירכב על סוס בתוך העיר ,לא לירכב על
סוסים עם מרדעת אפילו בשדות ,לא לשאת נשק .יתירה מזאת ,הנשים העבריות לא היו
רשאיות לקלוע שערותיהן ולכסות פניהן כמו הערביות .כלומר החוקים המגבילים את אנשי
הד׳ימה .חוקים אלה בחלקם ,לא היה להם תוקף במציאות במארוקו לפני מאורעות אלו,
וניתן להם תוקף כדי לעודד את המומרים לבל ישובו לקבל את דתם .נשארו ,איפוא ,הרבה
יהודים מומרים שחיכו לשעת כושר לחזור ליהדותם בגלוי .העשירים שילמו למלך מטבע
זהב לגולגולת בעד כל אלה שחזרו ליהדותם .258
מגורשי ספרד שנשארו נאמנים לדת אבותם ,עלה להם הדבר בסבל רב .נשיהם איבדו
את כתובותיהן .הרבנים דרשו מהם לחזור וליתן כתובות לנשיהם בהתאם להלכה ,ועל כך
סובבות שתי התקנות הראשונות של המגורשים בפאס .מנהגי הנישואין ,הגירושין ,והירושה
של המגורשים היו שונים בהרבה משל ה״תושבים״ .התושבים היו מעוניינים לרחק את
המגורשים ואסרו את שחיטתם .דבר זה הביא למריבה גלוייה בין שני הקהלים ,שנמשכה
משנת רפ״ו עד רצ״ה ) .(1535—1526פרשת המריבה מסופרת בקונטרים ״עץ חיים״ לר׳
חיים גאגין ,מן המגורשים שהיה מן המשתתפים בוויכוח זה  .259בריתחת הוויכוח ניתן
למושלים המוסלמים להתערב בענין זה והללו ניצלו את הדבר למלא את כיסם מכספם של
היהודים .בסופו של דבר ,הצליחו המגורשים במלחמתם על השחיטה ,אך הקרע עם התושבים
לא נתאחה עד לשנים האחרונות ,כלומר במשך ארבע מאות וחמישים שגה.
פרשה אחרת ,פחות חשובה ,עוררה בשנת  1540פחד בקרב יהודי פאס .יהודיה אחת
נישאה ,כנראה בסתר ,לסוחר נוצרי פורטוגיזי חשוב בפאס .סוחר זה רצה לחזור לארצו.

 258בירנאדליס ,עמי  .655התנאים שלפיהם יכלו היהודים שהתאסלמו לחזור ליהדותם ,הם נכונים
ומוכחים משתי עובדות :א( בימי הווזיר הרון בן באטאס ,לא היו היהודים נתונים להגבלות
מסוג זה ,המוסלמים התלוננו שהיהודים החלו להשתלט אף על המוסלימים מן המעמדות
הגבוהים )ר׳ בין השאר Robert Brunschwig, Deux récits de voyage en Afrique du
איסתיקצה ,כרך ד ,עמי  ;(472ב( אחרי הרג
109
.Nord
au
היהודים בשנת  1465לא הרשה השריף שקיבל את השלטון בפאס ליהודים להשאר על אדמותיו,
וחזרו בשנת  ,1472בימי מולאי מוחמד אשיך אל וואטאס .אלה שהתאסלמו בימי הפרעות ,ניצלו
את טובו של המלך כדי לחזור לדת אבותם .החוק ה״מאליקי״ במארוקו ,דן למיתה
,
את הכופרים ,אבל קרה שהרשו ליהודים לחזור לדתם )ר׳ מאמרי ב  JQRהנ״ל ,עמי  55והע
 .(47לעומת זאת ניצל הפלג הדתי־קנאי )פוקארא ,עולאמא ,מרבוטים( את ההזדמנות לנהוג
ביהודים בהתאם לגזירות עומר .בין  1490—1475כתב אחמד אל וואנסחרוזי בפאס ״פתווא״
ארוכה על הד׳ימה ושאל אם בסמכות הקאדי להורות על ״בני החסות״ לשאת על בגדיהם
סימנים המיחדים אותם וכיוצא בכך) .ר׳ Emile Amar, la pierre de touches des Fettwas,
 .אפשר ללמוד מכאן שחוקים אלה לא
(
2
3
3
2
4
0,231.Arch
היו למעשה .ההיסטוריונים סוברים שחוקים אלה חלו על כל היהודים ולא נתנו את הדעת
שתמיד נמצאה שכבה ״בעלת זכויות״ שלא סבלה מחוקים אלה ,ומארמול מאשר זאת כפי
שראינו למעלה.
 259תמצית הדברים בס׳ נר המערב ,עמי .68-58
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אשתו לא יכלה לחזור אתו ,ולא ברור אם היהודים מנעו זאת ממנה .ג׳ואן השלישי דרש
ממולאי אחמד אלווטאם את האשה .הלה הזמינה ושאל אותה בנוכחות רבנים ונכבדים
אם רצונה להיות יהודיה או נוצריה .האשד .ענתה שהמירה מדעת מלפני שתים עשרה
שנה .המלך מסרה ,איפוא ,לידי שגריר פורטוגאל ,והוא החזירה לבעלה .שגריר זה מספר
שהיהודים מחו ונתנו שוחד למלך ,אך הדבר לא הועיל  .260מקרה זה מגלה מה היתה
גישתם של הנוצרים והמוסלמים ביחס ליהודים במסיבות מעין אלו.
מקרה אחר אירע בשנת  .1531פראנציסקאני בשם אנדרה דה־ספוליט בא לפאס
ודיבר בגלוי על מטרתו לנצר את המוסלמים .כדי לאמת את דתו הבטיח שיכנס לכבשן
האש ויצא בריא ושלם .מלך פאס לא רצה לגרום למותו של הכומר .כדי להרגיעו ,שלח
אותו קאייד העיר ,מולאי איבראהים ,למאלאח לעשות תעמולה לדתו בין היהודים .נכבדי
היהודים אנוסים היו להיקבץ בבית הכנסת לשמוע את הטפתו של הכומר .דבריו לא השפיעו
עליהם .הוא הלך ברוגז רב לפאס אלבאלי ,כדי לבצע את משאלתו הראשונה ,ונשרף
באש ,והמוסלמים והיהודים שקטו  . 2 6 1אף־על־פי־כן הוסיפו אנוסים לזרום לפאם כדי
לחזור ליהדותם בגלוי .ה־  Verinoשל סיבליה התלונן על כך בשנת  1532והמליץ לאסור
על האנוסים לעבור לאפריקה באמתלה של עסקי מסחר  . 262אך לאנוסים היו מגינים בעלי
השפעה כגון יעקב רוזאליס ויעקב רותי.
הנגיד

265

יעקב

רוזאליס

יעקב רוזאליס ,היה ללא ספק מפורטוגאל .הוא היה עשיר גדול שאוניותיו הפליגו להודו
מנמלי ארזילה או לעראייש ומאלי ,כדי לטעון תבלינים; לגיניאה ואמריקה ,לקחת סחורות
נדירות ומתכות יקרות  .263במקורות העבריים נזכר בתואר רבי .הוא היה מנהיגם של
המגורשים והגן עליהם במאבקם עם אחיהם התושבים .264רוזאליס תפס עמדה הגבוהה
ביותר שאפשר היה להגיע אליה בחצר של מלך מוסלמי .אחמד אלווטאס קרא לו
 . O Jedeu honrrado Jacob Rosalesשליחויות דיפלומטיות עדינות הוטלו עליו והיתה
לו יד בעניינים בעלי חשיבות פוליטית .הוא נשלח לפורטוגאל בשנת  .1530גיואן השלישי
ערך לו קבלת פנים מפוארת .בשנת  1533קיבל ,בשם מלכו ,את השגריר פייר דה־פיטון
) ,(Pierre de Pitonשליחו של פראנסווא הראשון .מלך צרפת  .266במטען של השגריר
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מקורות ,פורטוגאל ,ג ׳ תעודה .79
 ,Relations du Martyr d'André le Spolèteמקורות ,ספרד ,ב ,עמי .40—6
שם ,כרך א ,תעודה .5
 Luiz de Sousaהנ״ל; מקורות ,פורטוגאל ,ב ,תעודה  ,119ספטמבר .1529
טולידאנו ,נר המערב ,עמי  ;72 ,63 ,62יוסף בן נאיים ,דף עא ,א .ולא העריכו נכונה את
אישיותו.
באגרת לג׳ואן הגי מלך פורטוגאל עיין מקורות ,פורטוגאל ,ב ,תעודה .128
מקורות ,צרפת ,סידרה ראשונה ,תעודה .5
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דוד ק ורקום
הצרפתי ,היו ספרי קודש יהודיים במספר רב המיועדים ליהודי מארוקו .משלוח ספרים
מסוג זה נחשב בעיני הנוצרים לעבירה חמורה ונגד השגריר נפתח תיק .267
באותה שנה חזר ויצא רוזאליס לפורטוגאל בשליחות מלך פאס .בשנת  1534הצהיר
בליסבון על רצונם של המרוקאים להפסיק את המלחמה שבינם לבין הפורטוגיזים
בטאנגייר ,ארזילה וערי חוף אחרות  .268אחרי משא ומתן ממושך ,נשאה שליחותו העדינה
של רוזאלים פרי .אך השגריר היהודי לא נוכח במאורע החשוב .על הסכם השלום ,מהמעטים
שנכרתו בזמן מן הזמנים בין מלך נוצרי למלך מוסלמי ,חתם יהודי אחר ,יעקב רותי בשנת
 .1538משנת  1536נעלם יעקב רוזאלים מהבמה המדינית ואין יודע כיצד קרה הדבר .269
יעקב רותי מופיע אף כמנהיגה של יהדות צפון מארוקו .מפליא הדבר ששני אישים
דגולים אלה ,שלפי הסברה צריכים היו להיפגש ,אין שמותיהם מופיעים יחד בשום
תעודה ומקור .משום כד חוקר מומחה בתולדות צפון אפריקה הביע בפני את הדעה
ששניהם אינם אלא אישיות אחת .ברם ,הבדל השמות והעובדה שכל התעודות ,הערביות,
הפורטוגיזיות ,הספרדיות ,הצרפתיות והעבריות מבדילים ביניהם ,אף כי אינם מדברים על
שניהם יחד ,אינה נותנת מקום להשערה רחוקה זאת.
ידיעות רבות יש בידינו על יעקב רותי .חייו קשורים קשר הדוק לא רק לדברי ימי
הקהילות בצפון מארוקו ,אלא גם לתולדות מדינת מארוקו ,והפורטוגיזים במארוקו בכלל.
תחילה חי באספי ושימש מתורגמן רשמי .בכתב המינוי מיום  7ביולי  ,270 1523נזכר שמו
בצורה זאת ״יעקב רותי בן רבי אברהם...״ .לדעת פרופ׳ ריקארד הכוונה לר׳ אברהם
בן זאמירו .ברם ,השם רותי מקורו ,כנראה ,העיר רותא במפרץ קאדים) ,(Cadixומשפחת
בן זאמירו אינה מעיר זו.
יעקב רותי קבע ישיבתו בפאם בשנת  .1536האשימוהו ,שלא עזב את אספי אלא אחרי
שמסר למלך פאס יותר מאלף חרבות  . 2 7 1באגרת שכתב לאחיו משה בארזילד«  ,272סיפר
לו על התבוסה שמלך פאס נחל לפני השריף הסעדי .יעקב רותי נוכח והשתתף בקרב זה,

 267מקורות ,פורטוגאל ,ב ,תעודה .6
 268שם ,תעודה .166
 269השם רוזאליס אינו מצוי יותר בין המגורשים שבפאס .בשנת  1625הגיע אנוס בשם זה
לאמשטרדאם ובהצהירו על יהדותו נשא את השם יעקב .היה מלומד גדול ומקובל בחצרות
הנסיכים .ההיה בן בתו של יעקב רוזאליס? אם ימצא יסוד להשערה זאת ,אפשר יהיה אולי
לומר שיעקב רוזאליס חזר בשנת  1536עם משפחתו לפורטוגאל ,ועל מקרים כגון אלה ידוע לגו.
 270ר׳ למעלה והע׳  .35התעודה פורסמה על־ידי s. Viterbo, Noticia de Algun Arabitas e
 .Interpretes de Linguas africanas et Orientes, Coimbre, 1906, pp. 69-70בענין זה
עיין גםJoaquim Figanier, Contribuicao para o estudo da Cultura arabica em :
.
3
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 271מקורות ,פורטוגאל ,ד ,תעודה .59
 272שם ,ג ,תעודות  .21 ,19להלן קטע מתעודה  ,21שבו מספר על השתתפותו בקרב:
"... De min sei dizer a V.S. que milagrosamente quis noso Senhor trazer-me a
minha casa, que nom foi nada escapar-me do desabarato senom do caminho de
 ^ handavao a rrobar sem matarה ״ כ ל ו ט ״ ) (Khlotהם שבט שודדים ערביים( Colotos
quantos achavao; e andamos tres dias e noites sem comer, hen nem meo cavalo,
]קח f

דוד ק ורקום

הידוע בהיסטוריה כקרב ״וואד אל־עביד״ .הוא ניצול ממות בדרך נס ורק בעמל רב
הצליח לחזור לפאם .כמה ימים אחר כן ,בתשעה באוגוסט ,כתב אל קונט דה־רידונדו
) ,(Redondoבן הקונט דה־בורבה ) (Borbaלפי בקשתו של מולאי איבראהים ,מפקד
צבאו של מלך פאס ,קרובו ,הקשור בקשרי ידידות עם פני הקהילה היהודית .מטרתה
של האגרת היתד! להניא את ג׳ואן השלישי מכריתת ברית עם השריף הסעדי ולהשיג את
תמיכת הפורטוגיזים במלך פאס .רותי נוסע לארזילה כדי להיוועד שם עם הקונט דה
רידונדו ,עמד על היסוסי הנוצרים וחזר לפאס להודיע זאת למלך .לבסוף הצליח לפייס את
כולם וזכה לכבוד רב משני הצדדים .כנראה ,שבתקופה זו מונה ל״שיד אליהוד״ .רק המלך
יכול היה למנות את האיש הרצוי לו במשרה זו ,שנושאה הועמד מעל כל אחיו היהודים.
רותי שימש יחד עם זה יועץ המלך ,איש סודו או מזכיר המלך ,משערה מקבילה לשר החוץ
של היום .מלבד חוקי הדת ,כגון נישואין ,גירושין וירושות ,שמסורים היו בידי בית דין,
היה ה״שיך״ בעל סמכות מוחלטת.
הירונימוס דה־מינדוסה ,שחי אחרי שנת  1578במארוקו ,מגדיר סמכותו של השיך .הוא
רשאי לחתוך אוזנים ,לקצץ אף ולהשתמש בעונשים אחרים מסוג זה .עונש מוות או חנינה
היו בסמכותו של המלך בלבד .היה לו לשיך בית סוהר ויכול היה לאסור את מי שרצה.
היה חובש שבויים נוצרים מתמרדים ,כדי לאפשר את הפיקוח עליהם ,או להצילם מזעם
המוורים  . 273בפי היהודים נקרא ״נגיד׳  . ,תקנות היו נעשות בנוכחותו ובהסכמתו והוא
היה חותם עליהן .שמו של יעקב רותי בתואריו חתום לראשונה על תקנה שנזכרה למעלה,
שהותקנה

בין השנים רצ״ו—ש׳

) .(1540—1536התקנה

כתובה

בערבית־יהודית

274

ויש להניח שאז יושבו הסיכםוכים בין הקהלים של המגורשים והתושבים ,ושהללו קיבלו
עליהם את מרותם של המגורשים ,שכן יעקב רותי הוא הנגיד היחידי על כולם ,מה שאין
כן לפני כן ,שהיו שני נגידים.
הנגיד

יעקב רותי

כרוזאליס בשעתו כן יעקב רותי ,היה סוחר חשוב במארוקו ,ואולי החשוב ביותר .עסקיו
me tanta merce em trazer-me a nunha casa, de que dou־e quis Noso Senhor fazer
...nuitos
lovores
 273מינדוסה ,כרך ג ,עמי .133
 274כרם חמר ,ב ,דף ד ,א .החתימות היו מוכרות לסופרים בשנת ש׳יי ) .(1550שמותיהם של
הנכבדים והרבנים מעיד על מוצאם .השם ״אנפאווי״ ,רוצה לומר שמוצאו מ״אנפא״ ,שמה
הקודם של קאזאבלאנקה ,עד המאה הי׳יב היתה אנפא בתחום ברגותא )(Berghouata
המתיהדים .בזמנה של התקנה לא נמצאו בה יהודים .השם בךרמוך ,מוצאו ספרדי .ר׳ אברהם
בן חיים בן־רמוך ,מאבותיו של אחד החתומים על התקנה ,נולד בברצלונה באמצעה של
המאה הי״ד בערך .השתתף בוויכוח טורטוסה בשנים  .1414—1413משפחתו מצאה לאחר מכן
מקלט בפאס .יש לציין שהמגורשים שמלפני  1492היו שמים עצמם ״תושבים״ ביחס למגורשים
החדשים מספרד ומפורטוגאל .הוא הדין למשפחת אבן דנאן ,שאחד מבניה ר׳ שמואל ב״ר
מימון אבן דנאן חתם על התקנה .מן הספרדים היו ר׳ יעקב סניור ,ר׳ שמואל פירוניל ,ר׳
חיים קורקוס וכר.
נקי[

יהודי

אל בפאם,

גרתו של

מ א ר ו ק ו מ ג י ר ו ש ס פ ר ד ו ע ד א מ צ ע ה ש ל ה מ א ה ה ט ׳׳ ז

נוהלו בטאנג׳יר וארזילה בידי אחיו משה .הם ייצאו תוצרת מרוקאית וייבאו חומרים
מאירופה ,בעיקר מפורטוגאל ,ספרד ואיטליה .אוגיותיהם הפליגו להודו ולאיים האמריקאיים.
והביאו בעיקר תבלינים ,שהפורטוגיזים בלבד השתמשו אז בהם .מסחר בתבואה עם
ארצות נוצריות טעון היה היתר מן השופטים המוסלמים ,שמכירת חיטה לכופרים דינה
כמסירת נשק בידם .אישים מוסלמים ,וביניהם המלך עצמו ,שבידם היה מסחר זה ,נזקקו
ל״בית מסחר רותי״ לביצוע עסקיהם .כדי למנוע מכשולים והתחרות ,השתתפו עם שגריר
 . B a s t i a o de Vargas 275ידידותם לא מנעה מהשגריר מלמסור למלך
שלו על אנוסים שחזרו ליהדותם ,אולי מפחד משפט האינקוויזיציה.
סוחרים מליסבון ,סיבליה ומקומות אחרים ,הרבה מהם אנוסים ,באו לממלכת פאס.
נסיעות אלה ,שנעשו בגלוי ,שימשו גם להעברת רכוש והכשרת דרך לקביעת מושבם בערים
מוסלמיות כדי לשוב ליהדות .השגריר הודיע לג׳ואן השלישי ,בשנת  ,1539על אנוסים שיור-
דים בלעראייש ,סאלי ולא מאמורא ,משם עוברים למכנאס ומפקידים את קניינם בידי
יהודים בעיר זו .יש לדעתו לאסור על אוניות ספרדיות ופורטוגיזיות לחנות בנמלים אלו
״והעובר יהיה צפוי לעונשים גדולים״ .276
בשליחותו של יעקב רותי לפורטוגאל בשנים  ,1540—1539מילא גם תפקיד יהודי.
הוא עשה נפשות ליהדות בחוגי האנוסים .האנוס  Rui Mascarenhasקיבל מידו מאה
קרוזדום כדי לנסוע לפאם ולשוב ליהדות בגלוי ,ופעם שנייה  200קרוזדוס מכספי
יהודים במארוקו .כנראה שבמארוקו נוסדה חברה להצלת אנוסים מפורטוגאל .דבר
זה היה נחוץ ,כיוון שמשנת  1524היו האנוסים נתונים לפיקוח חמור ,אחרי המעשים הבלתי
זהירים בתקופת ביקורו של דוד הראובני .אנוס מליסבון ,מייצר נשק במקצועו ,נסע לפאם
בעצתו של יעקב רותי ,והציע את שרותיו למלך אחמד אלווטאס .שני צעירים אחרים ,עשו
כמותו והצהירו שבעזרת יעקב רותי הצליחו לעבור למארוקו ולעבוד בשירות המלך .נוסף
לכל זה ,האשימו סוכני בתי המשפט של האינקוויזיציה את יעקב רותי בעבירה על האיסור
האפיפיורי לשלוח נשק למדינות האיסלאם .277
278
והנה ,האפיפיור דווקא הוא שנתן ליעקב רותי פקודת חופש תנועה בכל ארצות הנצרות .
וודאי שלא ניתנה הפקודה אלא משום הרשות שהיתה בידו לייצא חיטה לאירופה ומפני
שפעמים רבות השתדל לפדות שבויים נוצרים במארוקו .יש לציין שאפיפיור זה ,פאולום
,R. Ricard, Notice sur Bastiao de Vargas, Agent de Jean III de Portugal 275
מקורות ,פורטוגאל ,ג ,עמי .192—176
 276מקורות ,פורטוגאל ,ג ,תעודה Annais de Arziia, Vol. 2 pp. 299—300. Hercuiano, .57
Historia da Origem e Estabelacimento do Inquisito em Portugal, 9em édit. Vol. 2,
299
..Lisbonne,
s.d.,
 277ר  L'Affaire Rute ,הנ׳יל והמקורות הרבים שבהערותיו ,המבססים את דבריו של ריכארד.
חלק גדול מתעודות מקוריות אלו טרם פורסם.
 Bastiao deVargas,2בדצמבר  ,1541פורסמה על־ידי  Sousa Viterboהנ״ל עמי
 .72—71וב  ,Annais de Arziiaכרך ב ,עמ ;344—343 ,מקורות ,פורטוגאל ,ב ,תעודה .146
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השלישי ,יחסו ליהודים היה סובלני משל קודמיו  .279במכתב אחר ששלח השגריר לפור־
טוגאל ביוני  ,1542הוא מוסר על אנוסים הרבה מפורטוגאל שבאו לסחור בפאס ומתיהדים.
הוא דרש שתינתן הוראה למושלי הערים הפורטוגיזיות שלא להתיר להם לנסוע בערים
שבהם יושבים מוורים ,בייחוד מפני שהם מביאים סחורות האסורות במצוות האפיפיור;
שקברניטי האוניות לא יכוונו אותם לנמלי המוזרים ,ולאסור על האנוסים לעבור דרך
היבשה מעיר כיבוש אחת לחברתה ,כגון מטאנג׳יר לארזילה ,מפני שבהיותם בדרך הם
משנים את כיוונם לתיטוואן וחוזרים שם ליהדותם; גירושה של משפחת רותי מארזילה,
לא היה מוצדק ,כיוון שיעקב רותי ,אינו נלהב לשרת את מלך פורטוגאל .28°
בזמן ההוא גורשו מארזילה כל אנשי הקהילה היהודית  . 281אך לא רק הגירוש גרם
ליהודי פאם סבל .סוחרים נוצרים קינאו בהצלחת האנוסים עד שלהם לא נשארו אלא
פירורים מן המסחר המשגשג בחיטה ,שכולו נעשה באמצעות היהודים .הם ביקשו להשיג
באמצעות האינקוויזיציה תכלית מאוד חמרנית .בשנת  ,1538יצא נציג האינקוויזיציה
במארוקו בהכרזות נגד היהודים .יהודי הערים המוסלמיות פחדו להתיישב בדרך קבע
בארזילה ובטאנג׳יר .מולאי אחמד אלווטאם חשש שהאינטרסים הכלכליים והפוליטיים של
ארצו יפגעו ,וביקש משגריר פורטוגאל לערוך חקירה במקום .דה־ווארגאם נפגש עם אותו
נציג האינקוויזיציה .הלה מיחה על השמועות ואמר שאין לו דבר נגד היהודים .רצונו
רק לראות את משה רותי שבידו מוחזק שבוי נוצרי והוא מענה אותו .השגריר מסר למלך
וליהודי פאם על השיחה .משה רותי לא היסס מלנסוע לטאנגייר .הדבר נודע לאותו
נוצרי ,עמד והציג בפני מושל טאנג׳יר פקודה מראש האינקוויזיאטורים ג׳ואו דה־מילו
) (Joao de Meloלאסור את משה רותי .מולאי אחמד אלווטאם האשים את שגריר פור־
טוגאל בגניבת דעת.
מתוך חרדה למעמדו ולענייני מדינתו ,כתב השגריר לג׳ואן השלישי נגד פעולתו הבלתי
חוקית של המושל :משה רותי שוב לא היה תושב ארזילה ,אלא אזרח בפאס .לפי הסכם
 1538אין הוא כפוף לשיפוטם של המושלים הפורטוגיזים ושל האינקוויזיאטורים .מלבד זאת
השפעתו של יעקב רותי היא שמונעת ניתוק יחסים בין אל ווטאס ופורטוגאל והתקפת ערי
הכיבוש הפורטוגיזיים .לפיכך תבע לשחרר את משה רותי  . 282הפרשה הסתבכה במשפט
שהיה ליעקב רותי בליסבון ושנסתיים בניצחונו .ברם ,מלך פורטוגאל ביטל את פסק הדין
והחרים את כספו של רותי שהופקד בפורטוגאל .מולאי אחמד דרש מג׳ואן השלישי תיקונו
של דבר  . 283האינטרסים המדיניים של פורטוגאל הכריעו את הכף ומשפחת רותי זכתה

.Emmanuel Rodocanachi, Le Saint-Siège et les Juifs, Paris, 1891, p. 157 279
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בדינה .ארזילה נמצאה מבודדת מאז עזיבתם של היהודים .לפיכך ביקש מושלה מהמלך
להתיר לכמה משפחות יהודיות עשירות להתיישב בעיך .284
המשא והמתן שהחל על־ידי מולאי איברהים באמצעותו של יעקב רותי ,נמשך שנתיים
ולא הביא תוצאות .המרבוטים ויועציו לא היו מרוצים מן התנאים שאך מעט יתרונות
היקנו להם למוסלמים ,ומולאי אחמד ניתק את היחסים עם פורטוגאל  , 285המקורות הכספיים
של המלך ניתדלדלו .הוא לחץ את המוסלמים והיהודים לשלם בעד השכירים התורכים
שהגנו על ממלכתו מפני השריף הסעדי .ממשלת פאס היתד! זקוקה לעזרת הפורטוגיזים
בנשק ובמזון .הפורטוגיזים צריכים היו לחיטה המארוקאית .הקשר עם הפורטוגיזים נמשך
באופן בלתי רשמי באמצעות יעקב רותי יועצו של המלך .בינתיים התחזקו הסעדים בעזרת
האזרחים ואיימו על השלטון.
יהודי דרום מארוקו קשרו גורלם בגורלו של כוח עולה זה מראשיתו .הסוכר ,שהם פיקחו
על גידולו וייצורו ,הוחלף באמצעותם בנשק .כסף רב נצטבר מעסקי חליפין עם האנגלים,
ג׳ינובאים וספרדים ,עד שיכול היה השריף לערוך מלחמת קודש בפורטוגיזים ולהילחם
בשם האיסלאם בבני ווטאם ,אנשי בריתם .יעקב רותי צפה סופו של מצב עניינים פארא־
דוכסאלי זה ,וחשב לעזוב את פאס ולהשתקע בשישאוון .שגריר פורטוגאל הזהיר את
המלך ,שאם יבצע רותי את מחשבתו ״האינטרסים הפורטוגיזים יסבלו הרבה מ כ ך .286 ,
אף הציע להרשות למשה אחיו ולמשפחתו לגור בפורטוגאל.
יעקב נשאר בפאם .ביוני  1544הגיע לארזילה ועמו הרשאה ממולאי אחמד לחידוש
המשא והמתן עם ג׳ואן השלישי .רותי העמיד את מלך פורטוגאל על כך שבפאס מכירים
בצורך בקשרי ידידות עם פורטוגאל ,כדי להתגונן נגד הסעדים .מולאי אחמד אסף צבא
חזק ויצא להילחם עם אויבו השריף .עד לשובו ,לא מצא יעקב רותי טוב מלהציע הפוגה
לפורטוגיזים .הלללו קיבלו את הצעתו .המטרה העיקרית הושגה .מצד אחד לא עשו
הפורטוגיזים דבר נגד פאם ומצד שני לא יכלו מוסלמים להאשים את בני ווטאס שכרתו
ברית עם הנוצרים .בינתיים ,נפצע מלך פאם )ספטמבר  (1545בקרב וואד־דירנא ),(Derna
ונפל בידי האויב .בנו הומלך על פאס והשריף המנצח היה נכון להתקיף את פאם .שנה אחר־
כך נאלצו למסור לשריף את נמלי סאלי ותיטוואן ואת עיר מכנאס.
יעקב רותי נשאר היועץ החשוב של בני ווטאס .בעצתו נעשה ניסיון אחרון לשכנע
את ג׳ואן השלישי לשלוח עזרה כדי להתקיף את השריף .דעת הקהל השתנתה ,ובפאם
נכונים היו להבטיח לפורטוגיזים תמורה לעזרה .שליח מיוחד של ג׳ואן השלישי ,ג׳ורג׳
פימינטיל ,הגיע למארוקו ובידו שלושה מכתבים ,למלך פאס ,למולאי בן חסון וליעקב רותי,
שעמו היה צריך לנהל משא ומתן  .286אך כנראה שיעקב רותי נפטר בינתיים ז . 28הסתלקותו
284
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אגרת המושל  Don Manuel Mascarenhasלמלך מ 20בדצמבר Annais, Vol. 2, .1542
357-358
..pp
מקורות ,פורטוגאל ,ד ,תעודה .41
 Notice sur la mission de Jorge Pimentai à Velezמקורות ,שם ,עמי .252—250
האגרת האחרונה שהגיעה לידינו ממנו היא מפאס 20 ,באוגוסט  ,1547זמן בואו של פימינטיל
]קט[
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השאירה חלל ריק במערכת היחסים שבין מארוקו לפורטוגאל .קהילות ישראל שבצפון
מארוקו סבלו ,הן בענייני פנים והן ביחסיהם עם השלטון.
עיר הבירה הובאה במצור על־ידי צבאות השריף .בפמליתו נמצאו הרבה יהודים חשובים,
כגון רופאו האישי ליאון ויועצו אברהם קאבסה  .288בעיר הנצורה חסרו מצרכי אוכל .הסבל
היה רב .העניים עזבו את העיר בקבוצות גדולות ,כי לא היה במאלאח ממה להתקיים.
הנטל היה כבד על העשירים ,ומעתה לא יכלו לשלם את המס גם בעד העניים ובעלי המלאכה
שנשארו מחוסרי עבודה .כדי לפרנס את כולם היו העשירים צריכים לתת סכום של אלף
דוקאטים זהב בכל חודש .מצב זה נמשך למעלה משנה אחת והפך רבים לעניים .הנכבדים
תיארו את מצבם זה ומצב אחיהם לפגי המלך .הוחלט לתת לאלפים וחמש מאות יהודים
לעזוב את העיר .תחילה יצאו תשע מאות זקנים נשים וילדים .אחריהם אלף איש ולבסוף
שש מאות .הנשארים ליוו את אחיהם עד לשערי העיר .ישבו על הארץ ,חגרו שק ושמו אפר
על ראשם .מקור נוצרי מדמה את בכייתם לבכיית ירמיהו על חורבן בית המקדש וירושלים.
כל אחד ראה את בני משפחתו עוזבים ,זה את בנו וזה את בתו ,זה את אביו וזה את אמו.
הוא מוסיף ,בלא התפלאות ,שאוכלוסיית פאס כולה ,יהודים ומוסלמים ,נתאחדה באסונם
המשותף .תהלוכות אבל עברו על מחנות השריף ,ובזמן זה כבר פסקו הקרבות .השריף
עצמו ,ראשי צבאו ואנשיו ,נכמרו רחמיהם על היהודים .לראשי קהילת מכנאם נודע מראש
על בואם ויצאו לקבל פניהם .כיוון שהדרכים היו בחזקת סכנה ,הודיע השריף שהמפונים
יהיו בחסותו וכל הפוגע בהם ייענש עד מוות .289

למארוקו .ר׳ מקורות ,פורטוגאל ,ד ׳ תעודה  .66רותי חתום לאחרונה על תקנה משנת שי׳י
)=.(1550
 288על משפחת קאבסה ,ר׳ מלבד המקורות שהובאו למעלה ,מקורות ,פורטוגאל ,ג ;408 ,כרך ד,
עמי  ;208 ,180כרך ה ,עמ ;23,20 ,בתוך G.s. Colin, Mélanges Lopès-Cénivai. T.s. Wfflan,
.
1
4
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 289אגרת  Jeronymo Diez Sanchezלדוכס דה־מדינה סידוניה ,תיטוואן 11 ,בינואר :1549
Todos los dias, se salen de Fez huyendo mucha jente por la hanbre, y estos
son los mas pobres; y de la Juderia, con aquerdo de todos los Judios an salido
dos mil y quinientas animas los quales no pudiendo sufrir y pagar el pecho
al Rey, que son doze mill ducados cada ano y dan cada mes mill ducados,
y sustentar a estos que heran los mas pobres, fueron a pedir licencia al Rey,
diziendole que la diese para que saliesen los Judios qu ellos senalasen, porque no
los podian mantener, ni a el pagalle el pecho Tubolo por lo bien, con que le
pagasen su pecho los que quedasen. La primera vez, salieron secientas animas
de onbres y mugeres y ninos, y con su salida hizieron mucho sentimiento todos
los Hebreos. Y a la segunda vez, salieron mill animas, y quando salian, sus
rrabies con toda la Juderia se sentaron en el suelo, tiznaron sus caras y hecharon
ceniza sobre sus cabefas y hizieron gran llanto, corno lo hanzia Jeremias sobre
Jerusalen. En ver apartar las hijas y hijos de los padres y parientes de parientes,
dizen los Moros que toda Fez les tuvo muy gran conpasion y dolor. Todos estos
Judios, con vovecientos otros que despues salieron, se fueron al rreal del Xarife
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בסוף ינואר נכבשה פאם בידי השריף מולאי מחמד אשיך הסעדי .לפי עצת קאבסה
האריך השריף את תקופת המצור

290

וכד נפלה בפניו פאס .ר׳ גדליה אבן יחייא מוסר,

שמשראה השריף בפאס משפחות יהודיות נכבדות ממוצא ספרדי ופורטוגיזי שנפגעו במאו-
רעות,

ס ל ח ל ה ם  .ו ע ז ר ל ה ם ל ש ק ם א ת מ צ ב ם ה כ ל כ ל י 291

מעת ששלטו הסעדים על כל מארוקו ,נפתח פרק חדש בדברי ימי מארוקו והקהילות
היהודיות שבמדינה זו.

y en el los rrecibieron Judios de Miquinez y de alii fueron al dicho Miquinez.
Tiene mandado el dicho xarife a toda su jente que a moro ni a Judio, que venga
huyendo de Fez, no toquen a ellos, ni les tomen cosa ninguna, so pensa de
״ .muerte...מקורות ,ספרד ,א ,תעודה .34
 290ר׳ למעלה והע׳ .117
 291שלשלת הקבלה ,ויניציאה שמ׳יז ,דף קיז ,אי
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הוויכוח בין חכמי ירושלים לחכמי צפת ,שנפתח בקול רעש גדול ,בשל חידוש הסמיכה על־ידי
ר  ,יעקב בירב ותלמידיו בצפת בשנת רצ״ח ,נמשך ,עד כמה שידוע לנו ,״כמו שנה״ .עם
פירסום קונטריסו השלישי של הרלב״ח נגד הסמיכה נסתיים כאילו הוויכוח בקול דממה דקה.
החזיקו בסמיכה דורות אחדים

אולם לוויכוח אין אנו מוצאים המשך  . 2הפעולה היחידה,

שאפשר לראותה כעין המשך הוויכוח ,היא סידורו של החיבור ״סמיכת חכמים״ על־ידי
הרלב״ח והפצתו ברבים  ,3שנעשה ,כנראה ,זמן מה לאחר פירסומו של קוגטריסו השלישי
כשנה לאחר חידוש הסמיכה  . 4ואכן גם הרלב״ח עצמו הרגיש שחיבורו אינו אלא סייום
וחתימה לוויכוח שבכתב בין חכמי שתי הערים :״יודע האלדים וישראל הוא ידע אם במרד
ואם במעל כתבתי שום דבר בקונדריסי אלו בכל מה שנוגע לעיקר הדין אלא הכל לאהבת
ה א מ ת  . . .ולכן עתה בתשלומם ראיתי לכנות את שמם מצד החלק הזה ש ב ה ם  . . .״  ,5ומעתה
צריכים להכריע בדבר חכמי הדור.
התפתחותה של המחלוקת מוויכוח שבין חכמי שתי הערים לפולמוס בין שני ראשי
המדברים ,קבעה גם את מסגרתו של חיבור ״סמיכת חכמים״ .אין הרלב״ח מביא בו אלא
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ר׳ יעקב כץ ,מחלוקת הסמיכה בין רבי יעקב בירב והרלב״ח ,ציון ,שנה ט״ז ,תשי״א ,עמי
 ;35מאיר בניהו ,חידושה של הסמיכה בצפת ,ספר היובל ליצחק בער ,ירושלים תשכ״א,
עמי .250
ר׳ בניהו ,עמי  .248על קונטריסו השני של הרלב״ח לא מצאנו תגובה של ר׳ יעקב בירב.
מזמן פירסומו של קונטריס זה ועד לסידורו של החיבור ״סמיכת חכמים״ להרלב״ח עבר
זמן ,וקשה לקבל הנחתו של בניהו שר׳ יעקב בירב השיב על קונטריס זה ,כי אילו היתה
בנמצא צריכה היתה להגיע לידיו של הראשון .נראה שהחכמים המעורבים בוויכוח נמנעו
מלשוב לעוררו .הרדב״ז בפירושו על הרמב״ם )הלכות סנהדרין ד ,יא( מזכירו רק ברמז,
,
המבי״ט בקרית ספר )שם( ,מזכיר את הענין להלכה ,אבל אין בכל ספריו רמז לוויכוח .ר
יוסף קארו עובר בשתיקה על כל הענין בפירושו למשנה תורה )כסף משנה ,שם( ,אף־על־פי
שלהלכה הסכים לסמיכה המחודשת )בית יוסף ,חושן משפט ,רצה ,ה( ,וכך יוצא גם
ממקומות אחרים בפירושו .ר  ,חיד״א ,ברכי יוסף ,חושן משפט א ,ז ועוד .אף העובדא שאין
מוסמכי צפת דורשים למעשי בית דין שלהם סמכות של בית דין סמוך )כץ ,עמי  36ובניהו,
עמי  250ואילך( ,אינה מתבארת ,אלא על־ידי ההנחה שהם משתדלים להימנע מלחזור
ולעורר את המחלוקת .ור  ,להלן ,הע׳ .10
נדפס בסוף שאלות ותשובות הרלב״ח ,ויניציאה שכ״ה ,מדף רמ״ז ואילך וכך הוא כותב
בפתיחת החיבור :״עוד יורה )השם ״סמיכת חכמים (,,בכונה רביעית על מה שכתבתי עתה והיא,
שכל כוונתי בקונדרסי אלו לא היתד» כי אם על עקר הדין וטעמו ועל זה לבד אני רוצה סמיכת
הזקנים והנני מבקש ומחלה פני זקני ת ו ר ה  . . .שיסמכו יד חכמתם עליו אם בעיני תורתם
יראו דברי .,,דף רעז ,סוף ע״ב.
,,
בסופו נאמר :״ומעשה הסמיכה לא יש כי אם במו שנד״  ,דף שי ,ב.
שם ,דף יעז ,א.
] קטר [

חיים זלמן דימיטרובסקי
את חליפת הדברים ,שעברה בינו לבין ר״י בירב בלבד  ,6אולם כפי שאנו למדים ממקומות
שונים בחיבור השתתפו בוויכוח גם חכמים אחרים  .7את כל זה השמיט הרלב״ח ,ואפילו
מה שכתב הוא עצמו לאחרים ,וכך כאילו נדחק חלקם של שאר החכמים בוויכוח לקרן זווית
וההכרעה היתד! צריכה ליפול בינו לבין רי׳י בירב.
כיוון שהמקורות האחרים לא נשמרו ,נצטמצם המחקר בתולדות חידוש הסמיכה בדיון
חוזר במה שנמצא בחיבור ״סמיכת חכמים״ ,ואופיו של החיבור השפיע גם על דרך המחקר;
כשם שבחיבור עומדים במרכז שני ראשי החולקים בלבד ,כך עומדים שני אלו גם במרכז
המחקר .מעשיהם של אלו נצטיירו להם לחוקרים בפרוטרוט גדול ,מעשיהם של שאר
החכמים יצאו מטושטשים ומעומעמים.
א
בדפים הבאים הנני מפרסם שתי תעודות חדשות מן הוויכוח על חידוש הסמיכה ,וכדרכם של
מקורות חדשים יש בכוחם לפתוח שערים חדשים בחקר הפרשה כולה .תעודות אלו נמצאות
בקובץ כת״י גאסטר  ,8931הנמצא עכשיו בספריית ג׳ון ריילנד במנציסטר .הקובץ פותח
ב״אגרת הסמיכה שחבר מורנו הרב הגדול המוסמך כמוהר״ר יעקב בירב נר״ו״ ,והיא נמשכת
מדף 1א עד 11ב .בדף 12א מתחיל קונטריס אחר של ר״י בירב בענין הסמיכה והוא מסתיים
בדף 24ב .שתי תעודות אלו נדפסו  .9בדף 24א מתחילה תשובה ארוכה נגד חידוש הסמיכה,
שהיא נמשכת והולכת עד לדף 48ב ,וכמעט בכל עמוד ועמוד של התשובה נמצאות הגהות
שהן סותרות את הדברים שבתשובה בחריפות רבה .התשובה וההגהות הן אנונימיות  .10מדף
 49ואילך מתחילות תשובות של ר״י בירב שרובן נדפסו כבר בקובץ תשובותיו.
ההגהות כולן ,בידי אדם אחד נכתבו .רובן נכתבו בלשון יחיד ובגוף ראשון והן מלאות
רמזים ממקום למקום .בשורה שלימה של הגהות מאשים המגיה את מחבר התשובה
 6מחוץ לקונטרים הראשון שנכתב לחכמי צפת בכלל ,השאר מופנה נגד ר״י בירב ,כאילו לא
היה ענין הסמיכה אלא עניינו שלו בלבד.
 7ר׳ רשימת המקורות אצל כץ ,עמי .30—29
 8ראה ר״ש אסף ,מחקרים ומקורות ,ירושלים תש״ו עמי .98
 9סמיכת חכמים ,הראשונה מדף רפה ,ב והשניה מדף רצח ,א .בין הנוסח שבכת״י והנוסח
הנדפס ישנם שינויים ,והפתיחה של הקונטריס שונה לגמרי .מסיבות שהזמן והמקום גרמון
הוכרחתי לדחות את הדייון בשינויים ובכמה בעיות אחרות בפרשה הטעונות עדיין עייון
להזדמנות אחרת.
 10בעמוד הראשון של כתב־היד נמצא שמו של אחד הבעלים :הצעיר משה פיגוטו .בניהו מודיעני
שהיה מחכמי ארם צובה ,והספריה העשירה בספרי דפוס וכת״י שהיתה ברשות המשפחה
יצאו לה מוניטין .בניהו מביא )עמי  (249עדות של שד״ר צפת ר  ,אברהם פאלייאגי ,רזי׳ל:
״בהיותי סובב בשליחות מצוד« ועברתי דרך אר״ץ אמרו לי חכמי העיר כי יש להם קונטריס גדול
כ״י מהרב מהר״י בירב זלה׳יה ע״ע הסמיכה חוץ מהבא בדפוס בספר מהרלב׳׳ח זלה״ה״.
בניהו סבור בבטחון שהדברים מכוונים לתשובה אחרת של ר״י בירב נגד קונטריסו השלישי
של הרלב׳׳ח .אולם מעתה יתכן שאין הכוונה אלא להגהות שלפנינו ,שכפי שאוכיח להלן ר״י
בירב כתבן.
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כי כל כוונתו בחיבור התשובה לא היתה אלא להראות את גדולתו בתורה ,ועוברת בהגהות
אלו אירוניה העולה מן הקל אל הכבד :״אלא שנר׳ שכוונתו היתה להראותני כחך
בבקיאות״)עמי ט(; ״עד הנה הראת לנו כחך בבקיאו׳ עתה רציתה להראותנו כחך בפלפול״;
)שם(; ״עתה רצית להראות לנו שאתה נביא שהתנבאת שהיו שם סמוכי׳...״ )יד(; ״גם
בזה חזרת להראות כחך באותו הפלפול של הבל ...וכונתך לא היתד ,אלא להראותנו שאתה
בקי בבבלי ובירושלמי״ )שם(; ״כל זה המשא ומתן איני יודע למה כתבת אותו אם
להודיענו שאתה מפולפל ובקי מכל ההבלים שכתבת למע׳]לה[ ידענו כחך׳ )יח(; ״עתה
באת להודיענו איך אתה נביא״ )כ(; ״כל מה שכתבת מכאן עד אבל הגאונים כתבו וכר
הוא להודיענו שכמו שאתה יודע המשניות ג״כ אתה יודע הבריתות״ )כב(; ״כל זה בשבוש
כתבת להודיעני כחך בדינין ובבקיאות התלמוד״ )לח(; ״בכאן הראית לדעת שאתה מסכסך
גדול״ )מג(.
עמדתו השלילית של מחבר התשובה לסמיכה מתבארת בהגהה הראשונה בזה שכתר
הסמיכה לא ניתן לו ״מבין ריסי עיניך ניכר שרצית להתכסות בסמיכה שכן כתבו ונתרעמו
בשמך מדוע לא הסכימו אותך״ )א(; רמזים לכך אנו מוצאים גם בהגהות שלאחר כך:
״ולהודיענו ענותנותו של ר״מ ולא בעל גאוה כמותך  11שכתבת בראש קונדריסך ז״ל האמנם
בהיות הדבר ...וסופך הוכיח על תחלתך שמתחלה מה שלא חתמת היה לסבת שהדבר הזה
היה גדול הערך ונוגע לך ולשכמותך...״ )ח(; ״וממך בעצמך אתה למד שמפני שלא סמכו
אותך השתדלת לעשות קונדריס שבושים״ )ט(; ״וכונתך לא היתה אלא שיאמרו שאתה
חכם גדול וראוי לסמיכה״)כב(.
יחם הביטול אל בעל התשובה ותשובתו מתבטא בכל ההגהות באותו סגנון ואותם דפוסי
לשון :״כל מה שכתבת והארכת הכל שבוש״; ״ולא הבנת פשט ...כי אין לו הבנה״; ״ואפי׳
תנוקות של בית רבן יודעי׳ זה״ )ג(; מחבר התשובה הוא מסכסך ומטעה את הרבים:
״וראיתיך מסכסך גדול ובעל מחלקת...״; ״בכאן הראית לדעת שאתה מסכסך גדול״
)עמי כח ,מג( .ולא זו בלבד ,אלא שיש בדבריו דברים האסורים בכתיבה ,והכותבם חייב
נידוי :״ומה שכתב׳ והרי הסכי׳ למה שאנו רואי׳ וכו׳ אוי לעינים שכך ראו ואפקרות׳ היא
ומשמתי׳ עליה״ )ו(; ״עוד כתבת וה״ה נמי ...העבודה שאתה חייב נדוי ולבקשת החברים
לא גזרת]י[ עליך עתה״ )מג( .האיום החוזר ״ואם אסכים לשלוח אחריך שתבא לפני בגזרת
התורה״ )ז ,ור׳ גם כח( ,הופך לגזירה :״איעצך שתבא לפני בלא כפיה ואם תוכל לבא על
רגליך אולי ימחול לך השי״ת...״ )מד(.
הפתיחות הקבועות של כל ההגהות ,״כתבת״ ,״כל מה שכתבת״ ,״ומה שכתבת׳ /״עוד
כתבת״ ולאחריהן הבאה מן התשובה ,מעידות שהגהות אלו לא נכתבו כהשגות בשולי
הגליונות של התשובה ,אלא שהן מכוונות באופן ישיר לבעל התשובה ונשלחו אליו ,וכן
 11וכן :״אוי לך שגאותך המסותרת גרם ל ך  . . .״ )עמ  ,כר(; ״״כבר כתבתי לך ש ג א ו ת ך  . . .״
)עמי כז ,וראה שם בהמשך הדברים(; ״בכאן הראית לדעת שאתה מסכסך גדול וגאה מאד״
)עמי מג(.
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לשונות שבתוך ההגהות ,ועל כן הן כתובות תמיד בפניה ישירה בגוף שגי אל בעל התשובה.
במקורן לא היו ,איפוא ,״הגהות״ אלו אלא תשובה שלימה ערוכה כנגד התשובה הראשונה
בסגנון חכמי הזמן  12והמעתיק שילב כל סעיף למקום המתאים לו בתשובה; והוא שהוסיף
בראש כל סעיף את המילה ״הגהה״  .13מעתה תתבאר יפה תחילתה של ההגהה הראשונה:
״הגה׳ יקבל הרובה את תשובתו .כתבת גם אנחנו...״ .הסגנון אינו עולה יפה ,ולמה אין
זאת בהגהות האחרות .אלא שמשפט זה קשור עם כל ההגהות ,שלא היו מתחלתן אלא תשובה
אחת ,והוא שימש פתיחה לכולה .במקום הפתיחה הרגילה בתשובות שבה פותח המשיב בכבוד
החכם שאליו מכוונת התשובה ,פותח המשיב שלנו בפתיחה קצרה ואירונית זאת.
ב
זהותו של מחבר ההגהות מוכחת מהגהה אחת :״וכל אלו הענינים אפילו התינוקו׳ שאלו
אותם פה צפת ...וחזרנו להתקבץ עיקר החכמים אשר פה צפת .וקיימנו הסמיכות ...אלא
שבעונותינו בדור הזה יש כמה מסכסכין שאמרו לא׳ מן הב׳ שרצינו לסמוך שלא יקבל
הסמיכות כ״א מפי כל החכמים כמו שעשו לי״ )כט( .בעל ההגהות היה הראשון להיסמך,
שהרי הוא עצמו נסמך על־ידי כל החכמים וכפסקו של הרמב״ם  .14כשהוסכם שיסמוך הוא,
בצרוף שנים יושבים עמו ,סירב אחד מהם לקבל את הסמיכה משום שדרש להסמך אף הוא
על־ידי כל החכמים כדרך שנסמך הסמוך הראשון .תיאור זה אינו הולם אלא את ר׳ יעקב
בירב ,שהיה היחיד שזכה לסמיכת כל החכמים  ,15כמפורש באגרתם של חכמי צפת ששלחו
לחכמי ירושלים ,ואין ספק שכל אותם שחתמו על האגרת הזאת ״כמו חמשה ועשרים ,כל
הגדולים שבהם בראשונה ואחר כך שאר החברים והתלמידים״  16הם ״כל החכמים״ שמפיהם
הוסמך ר״י בירב  .לשונן של כמה הגהות מעידה שמחברן הוא ראש המדברים למחדשי
הסמיכה בצפת :״ואני נשבע במי שבראני שלא הלך שם השליח מרצוני ומדעתי לסבות
ידועות אצלי אלא בשביל קדושת ירוש׳ ...שתקתי והזהרתי לשליח שלא ישתדל עם שום
אדם שיחתום אלא שילך אצלך״)כט( .במקום אחד הוא מגלה את זהותו ,באומרו :״ובאגרת
הסמיכה שעשיתי הארכתי״)כז( ,וידוע שר״י בירב הוא מחברה של אגרת הסמיכה ״ .תוכנן
12
13

14
15

16
17

ר׳ מה שכתבתי בספונות ,ו ,עמי עט.
בעמי ט נשמטה מילה זו .בעמי ו אנו מוצאים בסוף ההגהה את ההערה ״ע״כ״ ,ומסתבר
שפירושה ״עד כאן״ .אף היא מעידה שההגהה נעתקה ממקור אחר ,שבו לא הופיע כל הדיבור
כהגהה .נראה שבכל שאר ההגהות לא נזקק המעתיק להערה זו ,כי בכתב־יד זה ברור מה מן
התשובה ומה הגהה .וראה גם עמי ה ,הע׳).(26
הל׳ סנהדרין ד ,יא .וראה להלן ,עמי קמא.
תלמידיו של ר״י בירב לא נסמכו אלא על־ידו .סוף אגרות הסמיכה ,דף רפז ,ד; המבי״ט
בקרית ספר ,הל׳ סנהדרין ,ד .ועל המוסמכים בדורות הבאים ,בניהו ,עמ׳  266תעו׳ ב ואילך.
ועי׳ עוד להלן ,עמי קלט.
רלב״ח ,דף רעז ,ד.
ר׳ רלב״ח דף רפה ,ב :״קונדרס החכם מאחז פני מעלת סמיכתו . . .קראו אגרת הסמיכה״.
וכן כותב ר״י בירב :״ועוד אאריך בזה ב״ה בסוף האגרת הזה קראתי אותה אגרת הסמיכה״
)שם ע״ג( .והדברים שאליהם נרמז בהגהה נמצאים שם בדף רפז ,ב ואילך .וקרוב ללשון
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של ההגהות והמשא והמתן שבהן ,זהים לגמרי ולפעמים אפילו בלשון  ,18עם אגרת הסמיכה
ובקונטרים של ר״י בירב נגד קונטריסו הראשון של הרלב״ח .19
מעתה אנו יכולים גם לקבוע את זהותו של החכם ,שכנגדו כתב ר״י בירב את תשובתו.
מקום מושבו הקבוע היתה ירושלים .20הוא היה תלמידו של ר״י בירב .בתשובתו כותב
החכם :״ואפי׳ לפי פי ,רש״י לא דמי לנושא דידן ,דהכא אין המשא ומתן בערך מורינו הרב
הנסמך׳  .21ויותר מפורש בסייום תשובתו :״ובין כך ובין כך במינוי מורינו הרב ,איני רשאי
להיות פני הולכים בקרב ,אדרבה אומי יש לי רב״ )מד( .וכיוצא בכך כותב ר״י בירב:
בתשובתו שלו :״בחשבי שלא יהיה לך עזות פנים דמאין היה עולה בדעתי שהקטן שבתלמידי
ימנע עצמו מלחתום ולהודות שאני רבו״ )כט( ,וכן קרוב לסוף התשובה :״וכי יתוש כמוך
בפני רבו יגזור אומר הלכה למעשה ותגזור אומר ויקם לך לפי דעתך״ )מג( .סימנים אלה
יש בכוחם להחזיר תשובה זו לבעליה ,שהרי ידוע לנו שמבין חכמי ירושלים לא יצא בהתנג-
דות גלוייה לסמיכה ,עד כדי כתיבת פסקים נגדה ,חוץ מן הרלב״ח ,אלא ר׳ משה די
קאשטרו בלבד  ,22שהיה תלמיד ושל ר״י בירב  .23ב״הגהה״ הראשונה פונה ד״י בירב
בעל התשובה ,בדברים אלה :״ויראה ששכחת ימים מקדם שכמה תלמידי׳ מן הקטנים היו
בישיבה ראויים עתה לסמיכה יותר ממך וכ״ש היום שרבו גם רבו חכמים גדולים בפלפול
ובקיאות״  24ידיעה זו אינה הולמת אלא את ר״מ די קאשטרו ,שהרי באגרת הסמיכה כותב
ר״י בירב :״עוד יש לעיין בזה הענין אם נאמר שאיפשר לסמוך אפילו שלא ימצא סמוך
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זאת הוא כותב בתשובתו נגד הרלב״ח ״וכבר הארכתי באגרה הסמיכה להשיב מה שהשיג
ה ר מ ב ״ ן ״ ) . . .דף רצח ,ג( סניפים לקביעת זהות זאת ,הם הדגשת טיבו של חכם ,שיהא מצטיין
בבקיאות ובפלפול ,תכונות שהושם להן לב במיוחד בבית מדרשו .ר׳ מה שכתבתי בספונות ז,
עמ  ,עז ואילך .וכן לשונות הרגילים בטרמינולוגיה שלו ,כגון ״זה שקר גמור״ )כט ועוד(,
״והכרעתי אותו״ )ז( ספונות ,שם ,עמי צא ואילך.
ר׳ להלן עמי קכג והע׳  .47ועוד.
מדף רצח ,א.
וכך הוא מעיד על עצמו בתשובתו :״מיושבי העיר כלילת יופי״ .עמי ו וכן בעמי מד .אף
מדבריו של ר״י בירב מוכח הדבר .ר׳ עמי ו ,כט.
עמ׳ מא .וראה מה שכתבתי על התואר ״מורנו הרב״ בספונות ,ז ,עמי סז.
בסוף אגרת הסמיכה מעיד ר׳ יעקב בירב ,שכל חכמי ארץ־ישראל הסכימו לסמיכה ״ולא נשאר
בכל אר׳ ישראל .כי אם א׳ ושנים והם בטלי׳ במיעוטם״ )רלב״ח ,דף רפח ,ד( .וכן הוא
כותב בראש קונטריסו נגד הרלב״ח :״עם היות שכבר הגיע לידי מגלה עפה ששלח החכם
כה״ר משה די קאשטרו והשבתי עליה מה שהיה ראוי לי להשיב וגם הוכחתיו באותה תשובה
מפני שהפליג לדבר ולצאת ממחיצתו ועתה מחדש הגיעה אחרת יותר ארוכה בכמות״ )דף
רצח ,א( .הרי שבשעה שכתב ר״י בירב קונטריסו לא היו בכתב אלא שתי תשובות מחכמי ירו-
שלים נגד הסמיכה — של ר״מ די קאשטרו והרלב״ח.
על תשובתו של ר״מ די קאשטרו כותב הרלב״ח :״ושום דבר מכל אלה לא עשה החכם כמה״ר
משה ה נ ז כ ר  . . .כי לא רצה להראות קונדרסו לשום אדם כדי שלא יראה כמתפאר בשחולק
על דברי ר ב ו  . . .והכל מפגי כבוד החכ׳ כאלו היה רבו מ ו ב ה ק  . . .ולא שוה לו עם החכם
ר ב ו  \ . .׳ ) ד ף שג ,ג(.
ר׳ עמ׳ א .וכיוצא בזה במקום אחר :״כתבתי כל זה להראותך שיותר נעדר אתה בזה הזמן,
שאתה חכם בעיניך ,ממה שהיית בזמן קטנותך״)ראה להלן ,עמי לו(.

]קיט[

חיים זלמן דימיטרובסקי
מפי סמוך אם יכולין בזמן הזה בשלשה סמוכין לקבוע ר״ח ומועדות ועיבור השנים .מפני
שראיתי לא׳ מן התלמידים שטעה בזה ואמי שאם היינו יכולין לסמוך היינו יכולין לעבר
שנים ולקבוע המועדות״  ,25ויותר מפורש בקונטריסו נגד הרלב״ח :׳׳ועוד כתר בשתי
המגלות שיש חשש בזאת הסמיכה שיבאו לעבר שנים ולקבוע מועדות אלא שנפל חלוק
ביניהם שבעל המגלה הראשונה )היינו ר״מ די קאשטרו( כתב זה ,שאם יאמר האומר מה
הזק יכול להמשך מזאת הסמיכה ואפילו שתעשה שלא כדין .לזה השיב שאולי נבא לקבוע
חדשים ולקדש המועדף והסמיכה אם אינה כלום נבוא לאכול חמץ בפסח״ .20דברים
אלו הם הבאה כמעט מילולית מן התשובה שלפנינו :״שמא תאמר ומה בכך נסכים כלנו
לסמוך ואם סמיכתנו זו הויא סמיכה הרי זכינו לה ואם אין מה הפסד יש בדבר ...חשש
גדול יש בדבר ...שיש כמה דברים שאינם כשרים אלא בב״ד ממוכי׳ ...עוד יש שם
חששא אחרת בסמיכה והיא לענין קביעות חדשים ע״פ הראיה ...ואיפשר שהבאים אחרינו
יחשבו שסמיכה זו הויא סמיכה גמורה ...ויבאו לקדש ע״פ הראיה ותלוי בזה כמה לאוין
ומיתות וכריתות כאכילת חמץ בפסח ואכילה ביום הכפורים״  .27אין ,איפוא ,ספק ש״א׳
מן התלמידים שטעה״ הוא ר״מ די קאשטרו .והנה הרלב״ח כותב על דברי ר״י בירב אלו
בלשון זאת :״זה שהוא קורא אותו תלמיד מפני שלמד לפניו בילדותו הוא עתה רב וגדול
28
ממנו בבקיאות...״
הוצרכתי להאריך בהוכחת טיבן של התשובה וה״הגהות״ שעליה ,כדי להוציא מן הדעה,
שתשובתו של ר״י בירב נגד ר״מ די קאשטרו ניתנה באגרת הסמיכה  29ועל סמך זה נבנה
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רלב״ח ,דף רפה ד .וכיוצא בזה לאחר מכן :״וגם נשתבשו )חכמי ירושלים( בדבר אחר,
והוא שאולי אין בנו כח לעשות סמיכה בזמן הזה ויעלה על לבבינו שהסמיכה היא גמורה
ויבאו לקדש חדשים ולעבר שנים וימצא שאנו אוכלים חמץ בפסח ולאכול ביום הכפורים״ )שם
דף רפז ]השני[ ,ד(.
רלב״ח ,דף רצח ,ד .ועי׳ גם שם עמ׳ ג.
ר׳ עמ׳ יד וכ״ו .כיוצא בזה ברור שלשונו של ר״י בירב בסוף אגרת הסמיכה :״ות״ל שכבר
סלקנו כל הספקות שהיו בזה העניך )רלב״ח ,דף רפז ]השני[ ,ד( ,רומז לדברים שבסוף
התשובה :״ואם תסכימו לסלק חששי ו ס פ י ק י  . . .״ )להלן עמי מד(.
דף רפד )=רצא ,א( .הרלב״ח רומז בכמה מקומות לתשובתו של ר״מ די קאשטרו והוא מדגיש
שכל מה שעשה האחרון לא עשה אלא בדרך כבוד )ראה בייחוד דף שג ,ג( .ואמנם תיאור
זה מתאים בכל לתשובה שלפנינו .המשיב כותב בדרך ענווה :״אגב שטפי אתחיל מן ה צ ד . . .
ואדון לפניכם ב ק ר ק ע  . . .ולא להיותי עולה מן המנין״ )עמ׳ א(; ״זה ראיתי לדון לפניכם
ולא כחולק עליכם רק להציל אותנו ואתכם מתפישת זולתכם״ )עמי מד( .מחוץ לפיסקאות
בודדות )ראה למשל ד״ה נמצינו למדים .שבעמי מג שעליה נטל המשיב למטרפסיה מיד
המגיה( ,כתובה כל התשובה בדרך של משא ומתן ולא בדרך של פסק הלכה .ובכל מקום
שהמשיב רומז ל״מורנו הרב״ הדברים מלאים הכנעה וכבוד )ראה לעי׳ עמ׳ קיט( .כמה הבאות
מתשובת ר״מ די קאשטרו נמצאות בתשובה :״אלא ודאי יש ראיה לסתור דבריהם מתשו׳
הגאו׳ והרי היא כתוב׳ במגלה הא׳ שלהם״ )רלב״ח ,דף שא ,א( ,השווה עמ׳ כג; ״וכבר הבאתי
כמה סברות מגאונים בזה בקונדרסי האחר הנו בידם ועוד כתבתי שם שאפילו בזמן הזה מי שלקה
בדרך תשובה אפילו בית דין של הדיוטות יכולין ל ה ל ק ו ת ו  . . .״ )רלב״ח ,דף ש ,ג( .השווה
עמ׳ כא; ״וכבר כתבתי זה בקונדרי׳ הראשון דאדרבה יש להם לומר דלא פליגי״ )רלב״ח ,דף
שב ,א( ,השווה עמי יח.
יעקב כץ במאמרו הנ״ל ,ור׳ רשימת התעודות עמי .30

]קב[

ש ת י ת ע ו ד ו ת ח ד ש ו ת על ו ו י כ ו ח ה ס מ י כ י ה ב צ פ ת
בנין גדול בתיאור מהלך המאורעות של המחלוקת .את תשובתו של ר״י בירב נגד ר״מ
די קאשטרו מתאר כ״ץ כך :״ר״י בירב נהג זהירות..,גם בניסוח תשובתו על דברי רבי
משה די קאשטרו .דבריו לא נאמרו דרך תשובה על טענות זולתו ,כי אם בדרך משא ומתן
ספונטאני לשם ביסוס הלכי של מעשה הסמיכה .רק בקשר עם אחת הטענות הוא מזכיר
׳תלמיד אחד שטעה בזה׳ ,שהיה בה אמנם זלזול כלפי הטוען ,כפי שהתרעם הרלב״ח לאחר
זמן .אולם העלמת שמו של בעל הטענה והניסוח האוביקטיבי של ׳אגרת הסמיכה׳ כולם
מעידים שאף פני ר״י בירב היו אותה שעה לשלום״ .30
תמהני אם דברים אלה יכולים להתיישב עם דברי הרלב״ח במקומות אחרים ,שבהם דן
בתשובתו של ר״י בירב נגד ר״מ די קאשטרו .בראש הקונטריס שכתב נגד ״אגרת הסמיכה״
הקדים הרלב״ח דברי הצטדקות על הדברים החריפים שהוא עלול לכתוב בקונטריסו נגד
ר״י בירב ״הן מצד הפירושים החדשים שכתב ...הן מצד מה שכתב על דברינו אנחנו
יושבי ירוש׳ שהם שבושים  31נוסף על מה שכתב בפרט נגד החכם השלם כמה״ר משה די
קאשטרו והרבה לזלזל בכבוד תורתו שלא כדין כלל ,אותה החרפה שברה לבי ,ונשמה לא
נותרה בי״  .32כלום ניתנו דברים קשים כאלו ליכתב כנגד אותו משפט קצר ״מפני שראיתי
לא׳ מן התלמידים שטעה בזה״ שכתב ר״י בירב ? יתר על כן ,וכי יש בו במשפט זה יותר
עלבון ממה שכתב ר״י בירב על דברי חכמי ירושלים בכלל ״שהם שבושים״ ? הרלב״ח
חוזר לדון בתשובת ר״י בירב נגד ר״מ די קאשטרו גם בקונטרסו השלישי ,ושם כמעט בלי
סיבה וללא קשר ענייני ,רק מפני צריבת העלבון וכדי להבליט ,לפי דעתו ,את אפיו
ותכונותיו של ר״י בירב  .33ושם הוא כותב כדברים האלה :״כי לא די שלא נתחרט על
חטאתו .להודות אשמתו .באות׳ התשובה .לא טוב׳ .שהשיב להחכם השלם כמה״ר משה די
קאשטרו יצ״ו ועל התוכחה שהוכיחו בפתע באיבה .וירדפו עד חובה .אלא שעודנו שב
ומתפאר ועלז בה  ... 3 4כי בודאי אליו לבדו שדרכו לזלזל בכבוד לומדי תורה ורבניה היתה
ראויה אותה התשובה ותוכחה ...וראוי לשאול את פיו האם היה דרכם של חכמי התלמו׳
בכך וכשהיה מקשה התלמיד לרב ,אפילו שיהיה רבו מובהק ...אי הוו מחי להו בסילוא דלא
מבע דמא .ורדפי אבתרייהו עד החרמ״ה .או אי הוו מבזי להר אפי׳ במילי בעלמא״  .35דברים
קשים כאלה והאייום בהטלת חרם עליו  ,36וודאי שלא היו יכולים ליאמר כנגד ר״י בירב
אך ורק משום שקרא לר״מ די קאשטרו תלמיד טועה.
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ציון ,שם ,עמ׳ ) 34בהע׳  60שם צ״ל רצא ,בפאגינציה בשרית הרלב״ח נפל שיבוש(.
בזה מתכוון הרלב״ח לדברי ר״י בירב בסוף אגרת הסמיכה על חכמי ירושלים :״מפני שנסתפקו
ונשתבשו באותו הלשון שכתב הרב והדבר צרי׳ הכרע״ )דף רפז ]השני[ ,ד(.
שם ,דף רפט ,סוף א.
נושא שהרלב״ח חוזר עליו כמה וכמה פעמים בשני קונטריסיו האחרונים.
כוונתו לדברי ר״י בירב בראש קונטריסו :״עם היות שכבר הגיע לידי מגלה עפה ששלח
החכם כה״ר משה די קאשטרו והשבתי עליה מה שהיה ראוי לי להשיב וגם הוכחתיו באותה
תשובה מפני שהפליג לדבר ולצאת ממחיצתו״)דף רצח ,א(.
רלב״ח ,דף שג ,ג.
את לשון הגמרא בכתובות )צא ,א( ,שמביא הרלב״ח במליצתו :״מחינא לכו בסילוא דלא

]קכא[

חיים זלמן דימיטרובסקי
אולם ,ענין החרם אין אגו מוצאים לו אפילו רמז ב״אגרת הסמיכה /,אין ,איפוא ,ספק
שלא ל״אגרת הסמיכה״ מתכווין הרלב״ח ,ולא היא היתה תשובתו של ר״י בירב לר,/מ
די קאשטרו .אולם ,דבריו החריפים של הרלב״ח מובנים ומבוארים יפה לאור מה שאנו
מוצאים בתשובתו של ר״י בירב שלפנינו  .37דברי כ״ץ על זהירותם של חכמי צפת מלהתגרות
בחכמי ירושלים בראשיתה של המחלוקת 38וכן תיאור תשובתו של ר״י בירב לר״מ די
קאשטרו ,מופרכים איפוא מעיקרם .תשובתו הראשונה של ר״י בירב להתנגדותם הראשונה
בכתב של חכמי ירושלים ,היא למעשה חליפת הדברים הישירה הפותחת את כל הוויכוח,
ואינה נופלת בחריפותה ומרירותה מן התשובות האחרות ,שבהן התנהלה המחלוקת בשלביה
הסופיים.
ג
גילוי תשובתו של ר״י בירב נגד ר״מ די קאשטרו שאיננה כלולה ב״איגרת הסמיכה״,
מחייב עיון מחודש במהלך המאורעות של המחלוקת .ברם ,עד שאנו נפנים לעיון זה ,עלינו
ליתן את הדעת על מקומה של ״אגרת הסמיכה״ במהלך הוויכוח ,שאם לא נכתבה כתשובה
לר״מ די קאשטרו ,למה נכתבה ומה היתד» תכליתה ותפקידה .למרבה הפלא הננו מוצאים
בראש כל הקונטרסים שהובאו ב״סמיכת חכמים״ של הרלב״ח דברי הסבר ברורים מה גרם
לחיבורו של כל אחד מהם .יוצא ייחדי מכלל זה היא ״אגרת הסמיכה״ ,שהיא מתחילה ישר
לגופו של ענין :״יען כי העוונות גרמו״ וכו׳ .39
כדי להשיב יל שאלה זו ,עלינו ליתן את הדעת על השם ״אגרת הסמיכה״ .40קביעת
השם מעידה שקונטריס זה לא נועד מתחילתו כתשובה ליחיד אלא לפירסום מעשה הסמיכה
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דלא מבע דמא״ ,מפרש רש״י שם ״קוץ שאינו מוציא דם בנקבו בבשר ,כלומר שמתא ונדוי / ,
)וכן פירש הרשב״ם בבבא בתרא קנא ,ב( .כיוצא בכך יש להבין גם את המליצה השניה
״ורדפי אבתרייהו עד החרמ״ה״ ,שרדף אותו עד כדי לחייבו כלייה .ויש כאן רמז לדברי ר״י
בירב :״העבודה שאתה חייב נדוי״)עמי מג( .ואולי יש כאן רמז להגהה שבעמי טז)ע״ש בהעי(
ע״פ דברי רש״י לבראשית יד ,טו.
בכל תשובתו של ר״י בירב שולט יחם של זילזול בדברי ר״מ די קאשטרו עד שאין הראשון
נכנס כמעט במשא ומתן של הלכה בדברי האחרון ,והוא דוחם בדברים קצרים וחריפים כדרך
רב המיישר את תלמידו שבכל דבריו עלו טעיות ושיבושים—ר׳ הלשונות שהובאו למעלה פרק ב.
ואף כשהוא נכנס במשא ומתן של הלכה אין הוא עושה כן לצורך הענין :״ואע״פ שכל מה
שכתבת אינו מעלה ומוריד לנדון שלפנינו ,כתבתי כל זה להראותך שיותר נעדר אתה בזה
ה ז מ ן  . . .ממה שהיית בקטנותך״ )עמי לו( .כנגד דעתו של ר״י בירב כי ר״מ די קאשטרו
הוא חולק ומורד ברבו וחייב על כך נידוי ,משיב הרלב״ח שגם האמוראים קיבלו והסכימו
לדעת תלמידיהם )ר׳ דף שג ,ג(.
״כן נזהרו אנשי צפת בשלב זה מלהתגרות בחכמי ירושלים״)עמ .(34 ,
דף רפה ,ב.
נקבע ללא ספק על דרך ״אגרת הפורים״ )מגלת אסתר י ,כט( ,שנועדה לפרסם את חג
הפורים בכל ישראל .ור״י בירב מדגיש באופן מיוחד ,שאין זאת אגרת סתם ״ועוד אאריך
בזה ב״ה בסוף האגרת הזה קראתי אותה אגרת הסמיכה״)דף רפה ,ג(.

]קכב[

ש ת י ת ע ו ד ו ת ח ד ש ו ת על ו ו י כ ו ח ה ס מ י כ י ה ב צ פ ת
ברבים .הרלב״ח מעיד שלפני שר״י בירב ראה קונטריסו ״חבר קונדום בקיום מעשה
הסמיכה״  ,41רצונו להדגיש שהאגרת לא נכתבה אלא לשם ״קיום מעשה הסמיכה״ .ומן
הלשון ״ובא לידי״ משתמע ,שבא לידו מידי אחרים .וכן ר״י בירב מראה בתשובותיו
מקום לאגרת הסמיכה כלדבר שהוא מפורסם ויד הכל ממשמשת בו .42
מסתבר ,איפוא ,שלא היתד! ״אגרת הסמיכה״ אלא מעין השלמה לאותו כתב ששלחו
חכמי צפת לחכמי ירושלים להודיע על חידוש הסמיכה .43משנודעה בצפת התנגדותם
של הרלב״ח ור״מ די קאשטרו לסמיכה החליטו חכמי צפת לצרף להודעה על מעשה חידוש
הסמיכה גם את הביסוס ההלכי ואת הראיות שעל פיהן עשו מעשה .אותה שעה סיכם ר״י
בירב את הדיונים והמשא והמתן שעברו בין חכמי צפת ועשה את ״אגרת הסמיכה״ .ואמנם
תכליתה של האגרת היה בעיקר תעמולתי ,אנו למדים זאת באופן ברור מסייומה:
״זהו מה שנראה לי בענין הסמיכה דבזמן הזה ,ובשנת חמשת אלפים וקקצ״ח ליצירה העיר
השי את רוח חכמי ארץ ישראל וכמעט כלם ,ולא נשאר בכל אר׳ ישראל כי אם א׳ ושנים
והם בטלים במיעוטם ...והסכימו וסמכו לי אני הצעיר באלפי יעקב בירב״ .44דברים אלה
ודאי שאין טעם לכותבם בתשובה לבעלי המחלוקת בירושלים ,שכבר ידעו על חידוש
הסמיכה ומי הוא הנסמך ,אלא בהודעה חגיגית ורשמית על חידושה של הסמיכה ,ומעידה
גם על בטחון בקייומו ותוקפו של המעשה שנעשה .וכן פירוטו של התאריך ״ובשנת
חמשת אלפים וקקצ״ח  45ליצירה״ וללא התיחסות לשנה שבה נכתבו הדברים.
משעמדנו על טיבה של ״אגרת הסמיכה״ ונתבררה לנו תכליתה ,אנו מבינים גם למה
לא נאמרה ״דרך תשובה על טענות זולתו ,כי אם בדרך משא ומתן ספונטאני לשם ביסוס
הלכי של הסמיכה״ .46הנעימה המתונה והמשא והמתן השקט ,אינם תוצאה של ניסיון
לפייוס ,אלא מכוון להשגת הרושם על הציבור שלתכליתו נועדה האגרת .דברי פולמוס
והתנצחות לא היו יכולים אלא לפגום בבשורה הגדולה שבאה לבשר.
ד
מן הנאמר באחת מההגהות ״ובאגרת הסמיכה שעשיתי הארכתי משם ותרצתי על
הקושיות״ ,47אנו למדים שבשעה שכתב ר״י בירב את תשובתו כנגד ר״מ די קאשטרו,
41
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דף רעז ,א .וכיוצא בזה כתב בראש ״אגרת הסמיכה״ :טופס קונדרס החכם מאחז פני כסא
מעלת סמיכתו״)דף רפה ,ב(.
״כמו שבארתי באורך באגרת הסמיכה״ .דף רצח ,ב; ועוד שם בסמוך ״וכבר הארכתי באגרת
הסמיכה ל ה ש י ב  . . .״  .יאף מכאן ראיה מכרעת שאגרת הסמיכה לא נכתבה כתשובה לר״מ די
קאשטרו ,שהרי בראש אותו קונטריס מזכיר ר״י בירב את תשובתו להנ״ל באופן סתמי :״עם
היות שכבר הגיע לידי מגלה ע פ ה  . . .והשבתי עליה״)שם רצח ,א(.
היינו הכתב שהתחיל ״הן עם״ והיה חתום בידי כל חכמי צפת .ראה רלב״ח ,דף רע״ז ,ג דייה
טופס וסוף ע״ד.
רלב״ח ,דף רפז)השני( ,ד.
כנראה ,כדי להמנע מלכתוב רצ״ח.
כ״ץ ,עמי .34
להלן ,עמי כז.

]קכג[

חיים זלמן דימיטרובסקי
כבר היתד .״אגרת הסמיכה״ גמורה  ,48וכנראה אף מצוייר! לרבים .לצד אחר ,ברור למעלה
מכל ספק שאת ההגהות כתב ר״י בירב בצפת עצמה  .49יתר על כן ,נראה שאף שאגרת
הסמיכה קדמה להגהות ,כולן נכתבו בפרק זמן אחד ,שהרי הרלב״ח כורך יחד
את האגרת ואת התשובה לר״מ די קאשטרו ,ובשעה שכתב את תשובתו לאגרת הסמיכה ,כבר
היתה לנגד עיניו התשובה לר״מ די קאשטרו  .50כיוון שמשגמר את אגרת הסמיכה הוצרך
לברוח לחוץ לארץ  ,51אתה למד ששהייתו של ר״י בירב בחוץ לארץ לא נמשכה זמן הרבה,
ומיד עם שובו לצפת כתב את ה״הגהות״ .בריחתו הקצרה של ר״י בירב וודאי שלא היתה
לה השפעה גדולה על תוצאות חידוש הסמיכה וקייומה ,אבל וודאי השפיעה על מהלך
הוויכוח.
והנה ,על סיבת בריחתו של ר״י בירב מצפת חלוקות הדעות ,אבל מוסכם הוא שברח
לדמשק  ,52אף־על־פי שאין הדבר מפורש בשום מקום .נראה שמסקנה זו שעונה על דברי
הרלב״ח ותיאורו על האופן שבו הגיע קונטריסו הראשון לידי ר״י בירב :״עד שהוא בעצמו
לקחו בדמשק מיד המוליכו״  .53ברם ,בראש קונטריסו נגד קונטריסו הראשון של הרלב״ח
כותב ר״י בירב כדברים האלה :״עם היות שכבר הגיע לידי מגלה עפה ששלח החכם כה״ר
משה די קאשטרו והשבתי עליה ...ועתה מחדש הגיעה אחרת יותר ארוכה בכמות״  ,54הרי
שאת תשובתו לר״מ די קאשטרו כתב ר״י בירב קודם שהגיע לידו ״עתה מחדש״ קונטריסו
של הרלב״ח ,ובשעה שכתב נגד הרלב״ח כבר היתה התשובה לר״מ די קאשטרו גמורה
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היישוב להשגות הרמב״ן על הרמב״ם שאליו רומז ר״י בירב בהגהתו זו ,נמצא קרוב לסופה
של אגרת הסמיכה ,ואף כל הלשון של ההגהה הוא כמעט העתק מילולי מן הדברים האמורים
באגרת )ר׳ רלב״ח דף רפז ]השני[ ,ב(.
ר  ,הלשונות :״פה צ פ ת  . . .וחזרנו להתקבץ עיקר החכמי  ,אשר פה צפת  . ,,להלן ,עמי כט.
אף אייומו החוזר על ר״מ די קאשטרו לבוא לפניו ,ובייחוד דבריו בהגהה האחרונה ,מוכח מהם
שבשעת כתיבת הדברים היתה ישיבתו קבע בצפת.
״וגם ראיתי קונדריס שכתב בקיום ס מ י כ ת ו  . . .נוסף על מה שכתב בפרט נגד החכם השלם
כמה״ר משה די קאשטרו  . ,,רלב״ח ,דף רפט ,א.
וזה לשונו של ר״י בירב בסוף אגרת הסמיכה :״ואחר שעברו כמו ב  ,או ג  ,חדשים כמעט
שח״ו היה קורה לי כמו שקרה לרבי יהודה בן בבא ז ״ ל  . . .והוצרכתי לצאת חוצי לארץ . ,,
)רלב״ח ,דף רפח ,ד( .כ״ץ משער שר״י בירב סיים את אגרת הסמיכה בחוץ לארץ )עמ .(34 ,
ברם ,מלשונו של ר״י בירב לא מוכח כן .ויש רגלים להנחה שאף אגרת הסמיכה לא נכתבה
קודם למעשה הסמיכה של ארבעת הזקנים ,אלא לאחריה ,עם שובו מבריחתו לחוץ לארץ
לצפת ,וכמו שיפורש במקום אחר .סייוע לדבר שר״י בירב לא שהה בחוץ לארץ אלא זמן
מועט ,מוצאים אנו גם בקונטריסו נגד הרלב״ח ,שבו הזכיר את הכתב ששלח הרלב״ח ״עתה
מחדש  ,,להחכם כה״ר יוסף קארו )רלב״ח ,דף רצח ,ד( .על דברים אלו השיב הרלב״ח :״וזה
שהכתב ההוא לא היה הוא רואה אותו ,אלא שהכריח להחכם הנזכ  ,שיראהו לו כאשר ידע
ששלחתי לו כתב״ )שם דף שא ,א( .הרי שאת קונטריסו זה כתב ר״י בירב בצפת מקום ישיבתו
של ר״י קארו .ועי  ,להלן על זמן כתיבתו.
,
ר  ,כ״ץ ,עמ  ,33 ,ור  ,גם רוזאניס קורות היהודים בתורקיה ,ח״ב ,עמ  .178כ״ץ אף הוסיף להוכיח
על סמך הנחה זו ,שבריחתו של ר״י בירב לא היתה מטעמים מדיניים ,שהרי מה היתה מועילה לו
בריחה לדמשק.
רלב״ח ,דף שג ,א.
שם ,דף רצח ,א.

] קכד [

ש ת י ת ע ו ד ו ת ח ד ש ו ת על ו ו י כ ו ח ה ס מ י כ י ה ב צ פ ת
ונשלמת .וכיוון שתשובה זאת נכתבה בצפת לאחר שובו ,אי אפשר להניח שקונטריסו
הראשון של הרלב״ח הגיע לידי ר״י בירב בזמן בריחתו ,לדמשק ,שהרי לפי זה היה בידו
הקונטריס הנ״יל קודם שובו לצפת וקודם לכתיבת תשובתו לר״מ די קאשטרו .בעל כרחנו
אין דברי הרלב״ח המובאים לעיל מכוונים לבריחתו של ר״י בירב לדמשק אלא לזמן יותר
מאוחר .אין איפוא ,ראיה שר׳יי בירב ברח לאחר הסמיכה לדמשק  .55ואכן ,הירבה ר״י בירב
לנסוע לרגלי מסחרו מצפת לדמשק  ,56ובאחד ממסעות אלו ,שחל לאחר כתיבת התשובה
לר״מ די קאשטרו ,הגיע לידו קונטריסו הראשון של הרלב״ח ,57
הדעה ,שסמיכתם של ארבעת הזקנים הפכה את הוויכוח ההלכי לפולמוס חריף שפורץ את כל
הגבולות והסייגים המקובלים  ,58מתערערת איפוא .הסמיכה נעשתה לפני בריחתו של ר׳׳י
בירב לחוץ לארץ .בתקופת הבריחה השתתק הוויכוח ,בינתיים חזר רי׳י בירב לצפת וכתב
בה את תשובתו לר״מ די קאשטרו ,ואת תשובתו לאגרת הסמיכה כתב הדלב״ח רק לאחר
מכן .תגובתו של הרלב״ח אינה ,איפוא ,תוצאה מסמיכת ארבעת הזקנים אלא מן הצורך
לענות על אגרת הסמיכה והתשובה לר״מ די קאשטרו .הדבר מפורש בתשובת הרלב״ח:
״עד ששמעתי שהרב אשר בקשו לסמוך להיותו חפץ לעלות לגדולה ...ועשה מעשה
לסמוך אחרים וגם ראיתי קונדרס שכתב בקיום סמיכתו הנד עד שמכחה נראה בעיניו שיהיה
היכולת בידו לסמוך לאחרים מהחברים״  .59סמיכתם של ארבעת הזקנים היא ראשיתה של
הפוגה קצרה בוויכוח שנמשכה כל ימי בריחתו של ד״י בירב מצפת .עם שובו התחילה פעילות
חדשה ומוגברת מצד חכמי צפת לביסוס וקייום הסמיכה .יחד עם חיבור התשובה החריפה
נגד ר״מ די קאשטרו החליטו חכמי צפת להפיץ את אגרת הסמיכה ,וכשהגיעו שתי אלה
לידי הרלב״ח כתב את קונטריסו נגד האגרת ,כדי שלא תתפרש שתיקתו כהודאה .ואמנם
הדבר היה הכרחי עכשיו ,משהוצא הענין לרשות הרבים והוצע בפני חכמי הדור.
נמצינו למדים ,שעד לפירסומה של אגרת הסמיכה לא היתה כמעט חליפת דברים בכתב
בין חכמי צפת לחכמי ירושלים  .60הנעימה השונה שבין אגרת הסמיכה ,שכתובה במתינות,
לתשובות ר״י בירב לר׳׳מ די קאשטרו והרלב״ח ,שהפליג בהן בחריפות ,מתבארת בזה
שהראשונה נכתבה לשם ביסוס הלכי של הסמיכה ונועדה לכלל חכמי הדור ,ואילו התשובות
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וודאי ביקש מקום ששם לא תשיגנו יד השלטון ,ורק לאחר השתדלות שלא יפגעו בו ,חזר לצפת.
ר  ,מ״ש בספונות כרך ז ,עמי מט ואילך.
הדבר מסתבר גם מצד אחר .קונטריסו השלישי ,שהוא תשובה על קונטריסו של ד״י בירב נגד
הקונטריס שיילקח מיד המוליכו בדמשק  / ,כתב הרלב״ח כמו שנה אחר חידוש הסמיכה )רלב״ח
דף שיט ,ב  .( ,הרי שההנחה שאותו קונטריס הגיע לר״י בירב בזמן בריחתו לדמשק ,שהיתה
לכל היותר ג  ,חודשים אחר הסמיכה ,מחייבת אותנו לומר שעברו תשעה חודשים מן הזמן שכתב
ר״י בירב את קונטריסו )ומן הלשון ״עתה מחדש״ משמע שהוא עונה עליו מיד עם קבלתו(
עד שהשיב עליו הרלב״ח .ברור שר״י בירב ראה את קונטריס הרלב״ח בתקופה יותר מאוחרת ורק
אז השיב עליו.
כ״ץ ,עמי .35—33
רלב״ח ,דף רפט ,א.
מחוץ לדברים שעברו בעל־פה והתכתבות קצרה .ר׳ כ״ץ ,עמי  ,29סי  ,ד ועמי  ,30סי׳ ו .על
קונטריסו הראשון של הרלב׳יח ,ידובר להלן עמי קכז.

] קכה [

חיים זלמן דימיטרובסקי
נכתבו לבעלי המחלוקת באופן אישי ,ובהן ר״י בירב מוכיח ומייסר את החולקים עליו
בסערת רוחו .ר״מ די קאשטרו נרתע ,כנראה ,מפני דברי תוכחתו הקשים של רבו ולא המשיך
באופן פעיל בוויכוח .בשלב זה נטל הרלב״ח את משא כל הוויכוח על עצמו ,עד שלאחר זמן
תלה את ביטולה של הסמיכה בעצמו וראה בה את אחד הדברים החשובים ביותר שפעל בימי
חייו .61
תשובתו של הרלב״ח לאגרת הסמיכה היא למעשה ראשיתו של הוויכוח הישיר בין
הצדדים החלוקים ,וממנה אנו למדים שהמעבר מוויכוח לפולמוס לא היה פתאומי ומכוון
לרגלי מאורע בודד ,סמיכת ארבעת החכמים ,אלא אטי ואישי .הרלב״ח מתאר את
ההתפתחות באופן ברור :״והנה הוא גלוי לכל רואה לשון קונדרסי הראשון איך בכבוד
החכם השלם הזה נזהרתי ...וגדר המוסר לא פרצתי .וככה היה בלבי לעשות לעולם על
דבריו כלם .אבל עתה ירא אנכי לא יתנוני דברי קונדרסו וסדור אופן כתיב׳ סברתו...
הן מצד מה שכתב על דברינו אנחנו יושבי ירוש׳ שהם שבושים נוסף על מה שכתב בפרט
נגד החכם השלם כמה״ר משה די קאשטרו והרבה לזלזל בכבוד תורתו שלא כדין כלל אותה
החרפה שברה לבי ...ואם לסבתה אטה מהשורה ואצא מדרכי הישרה עליו האשם כי הוא
הגורם הדליק אש החרון והעברה ,הגדיל מדורה ועכ״ז אמשול ברוחי ואזהר בדברי כפי
כחי״  .62לא סמיכת החכמים גרמה לפולמוס ,אלא הערתו של ר״י בירב בסוף אגרת
הסמיכה :״ונשתבשו באותו הלשון שכתב הרב ...וגם נשתבשו...״  63ובייחוד הדברים
הקשים נגד ר״מ די קאשטרו .ואכן בכל התשובה לאגרת הסמיכה שולט הרלב״ח ברוחו,
וחוץ מביטויים צורבים אחדים בפתיחה  64ולאחר מכן בסייום  65אין כמעט פגיעה אישית
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הדבר הב׳ שזכני בו השם ברחמיו ,שהוא יותר גדול הערך בעיני ובו אני מנוחם ממה שהוצאתי
כל אשר לי עד היום ,ת׳יל הוא שאני הייתי הסבה בארץ הקדושה שלא יצא לפועל מעשה הסמיכה
שרצו לחדש רבני צפת תוב״ב .רלב״ח ,דף רצח ,א.
רלב״ח ,דף רפט ,א.
שם דף רפז)השני( ,ד .ודברים אלה הם כמעט הרמז היחידי בכל אגרת הסמיכה לבעלי מחלוקתו.
שם דף רפט ,א ,ד״ה עוד זאת.
שם ,דף רצח ,א ,ד״ה עוד .עקיצות בלתי ישירות אנו מוצאים פה ושם .בהגהה הראשונה כותב
ר״י בירב :״וכ״ש היום שרבו גם רבו חכמים גדולים בפלפול ובקיאות״ .בכמה הגהות אחרות
הוא מייסר את ר״מ די קאשטרו על פלפוליו .נגד זה כותב הרלב״ח ברמז :״זה שהוא קורא
אותו תלמיד טועה מפני שלמד לפניו בילדותו הוא עתה רם וגדול ממנו בבקיאות וחכמת
התורה עם סבריו ישרה״ )דף רפד ]צ״ל רצא[ ,א( .כלומר ,ר״מ די קאשטרו עולה עכשיו
בבקיאות על ר״י בירב ,ובאשר לפלפול ,נכון שאינו מצטיין בפלפולו של ר״י בירב )ר״י בירב
היה כידוע מפורסם בפלפול וחריפות ,ראה מ״ש בספונות כרך עמי  ,(51אבל הוא מצטיין
בסברא ישרה .והשווה לזה הדברים שכותב הרלב״ח בקונטריסו השלישי :״ואפי׳ עוקר הרים
אינו אלא הופך משורש הרים כי פלפוליו ופרושיו אינם מיוסדים על אדני האמת״ )דף שו ,א(.
כל שאר הביטויים הקשים כגון ״הנה החכם להיותו חושב על עצמו שהוא גדול מכל בני דורו״
)דף רפד ]רצא[ ,א(; ״גם זה מפירושיו שאין להם שורש״ )רצב ,ב והשווה רצד ,ג ורצז ,ג(;
״אי לך ארץ ה ק ד ו ש ה  . . .״ )רפז ]רצג[ ,ב(; ״החכם הזה אינו ראוי ל ס מ י כ ה  . . .״ )שם ,ג(;
״ואפילו לתלמיד אינם ראויים כל שכן לזקן שכמותו״ )וכל הפיסקא ,שם ,ד(; ״הוא מרוב גאותו
ק ר א  . . .״ )רצד ,א( ועוד .כולם תגובה לעניינים אשר עליהם כתב ר״י בירב ,שדברי חכמי
ירושלים הם שיבושים.

]קכו[

ש ת י ת ע ו ד ו ת ח ד ש ו ת על ו ו י כ ו ח ה ס מ י כ י ה ב צ פ ת
בר״י בירב .נעימת פולמוס אישי נמצאת בקונטריסו השלישי של הרלב״ח ,אבל מכוח דבריו
של ר״י בירב באה ,שהוא וחכמי צפת בכלל ,66לא נזהרו מלהתגרות בחכמי ירושלים.
ואילו הרלב״ח דבריו לחכמי צפת מרוסנים וזהירים ,אבל כשהוא כותב לר״י בירב ,הרסן נופל
והדברים הופכים לפולמוס והתנצחות .תשובתו הראשונה של הרלב״ח המכוונת לחכמי
צפת בכללותם כתובה בדרך כבוד ואהבת ריעים ,ואילו בתשובתו השנייה ,שהיא מכוונת
לר״י בירב ,הנעימה משתנה ,עד שהגיעה למה שהגיעה בתשובתו השלישית .67
חזרתי לבקש סמוכין לדעת כי׳ץ שהקונטריס הראשון היה כבוש עם הדלב״ח ולא פירסמו
אלא לאחר סמיכת הזקנים ,ולא עלה בידי .כ״ץ עצמו חש בקשיים אחדים ,בסתירה בין אופן
פירסומו לנעימה המתונה שבו והצעת הדלב״ח לחכמי צפת להתקבץ למקום אחד ,בשעה
שאופן הפירסום מראה שאותה שעה נתייאש הדלב״ח מלבוא בדברים עם ר״י בירב.68
מלשונו של הרלב׳יח בתחילת החיבור :״ויהי כראותי אחר העיון הנמרץ כפי כחי הקצר
שאין כח בסמיכה ד,נזכר]ת[ השבתי להם קונדריס ארוך לעכב בידם תחלתו ראיתי את
הרשום ...גם החכם הנזכר בעל המעשה קודם שראה קונדרסי הנזכר חבר קונדריס בקיום
מעשה הסמיכה תחלתו יען אשר״  ,69אנו רואים ,שעיקר מטרתו היתה לעכב בידי חכמי
צפת בראשית הדברים ,מלהחזיק בדעתם ,ולא יבואו לידי קביעת מעשה ומתן תוקף
לסמיכה .70אם היה קונטריס זה חבוי ,היה לו להרלב״ח להוכיח שהיתר ,כוונתו לשלום
מעובדא זו עצמה הרלב״ח מעיד שלא הסתיר את הקונטריס ,אלא שלחו לחכמי צפת
ולא לר״י בירב ,שלא רצה להרעימו .72הדבר מוכח גם ממקום אחר בדברי הרלב״ח.
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יעיד על כך פסק הדין של ר״י קארו וחביריו לרלב״ח .ר׳ כ״ץ ,עמי  ,30סי  ,ו והע  ,שם.
הרלב״ח מבחין בזה באופן ברור :״ויהי כראותי אחר העיון ה נ מ ר ץ  . . .שאין כח בסמיכה
ה נ ז כ ר  . . .השבתי להם תשובה קונדרס ארוך לעכב ב י ד ם  . . .גם החכם ה נ ז כ ר  . . .חבר קונדריס
בקיום מעשה ה ס מ י כ ה  . . .וחברתי כנגדו קונדרסי הב׳״)רלב״ח ,דף רעז ,א(.
כ״ץ ,עמ  .35—34 ,ויש להוסיף לכך קושי נוסף ,כיצד יציע הרלב״ח לחכמי צפת להתקבץ
למקום אחד בלי שיהא נוכח בקיבוץ זה ר״י בירב ,שהרי לדעת כ״ץ כבר ברח ר״י בירב לחוץ
לארץ בשעה שפירסם את קונטריסו?
רלב״ח ,דף רעז ,א .וכן כתב עוד :״ובפרט כי ראו שאנחנו צעירי ה צ א ן  . . .לא הסכמנו בה
מכח הראיות שכבר כתבנו והארכנו״)רפט ,א(.
הרלב״ח מדגיש חשש זה בפירוש :״כלל הדברים שאותה ההסכמה שהסכימו בה רבני צפת אי
אפשר להיותה ק י י מ ת  . . .הקדמתי כל ז ה  . . .כי יראתי כי אמרתי פן יעלה על לב רבני צפת
לומר שעדיין הסכמתם קיימת״)רלב״ח ,דף רעט ,סוף ע״ד( .ור׳ להלן ,העי .72
וכך כתב בענין קונטריסו של ר״מ די קאשטרו .שם ,דף שג ,א .הרלב״ח מוכיח כוונתו לשלום
מ״אופן סדור קונדרסי הראשון״ )שם ,דף רעז ,א( .וכיוצא בזה בקונטריסו השלישי ״שהיה
מסודר בלשון כבוד״)דף שג ,ב(.
רלב״ח דף שג ,ד .אין ספק שהיתה חליפת מכתבים בין חכמי ירושלים לחכמי צפת ,בלי ידיעתם
של ראשי המדברים .מכתבם של חכמים מירושלים הפך דעתו של הרלב״ח )ר  ,כ״ץ ,עמי ,29
סי׳ ד( וודאי נכתב שלא בידיעתו של האחרון .כיוצא בכך יש לנו עדות מפורשת לגבי כתב
ששלח הרלב״ח לר׳ יוסף קארו נגד ה״מעשה בית דין״ של חכמי צפת )ר׳ כ״ץ ,עמי  30סי׳ ט(.
וז״ל הרלב״ח :״אבל לא ידעתי למה כתבו זה החכם בכאן אם לא לפרסם מ ו מ י ו  . . .וזה שהכתב
ההוא לא לא היה רואה אותו אלא שהכריח להחכם הנזכי ]ר״י קארו[ שיראהו לו כאשר ידע ]נודע
לו[ ששלחתי לו כתב כפי הנשמע״ )רלב״ח ,דף שז ,א( .הרלב״ח בטח ,איפוא ,שמכתבו לא יגיע
לידי ר״י בירב .והשווה גם מה שכותב הרלב״ח על קונטריסו הראשון :״כי כל דברי באותו הענין

]קכז[

חיים זלמן דימיטרובסקי
בקוגטריסו הראשון השמיט הסופר ראיה ממשנת הוריות ,כמה העתקים מן הקונטרים הופצו
בלי הראיה הזאת ,ורק בהעתקים מאוחרים הוסיפה הרלב״ח )דף רפד ,צ״ל רצא ,ב .הלשון
המתוקן נדפס דף רעט ,ג וכנראה גם בידי ד״י בירב היה הנוסח המתוקן .ר׳ דף שו ,א(.
השמטה זו היא שגרמה לו לרלב״ח להגיה את כל טופסי קונטריסו .לפי תיאורו של כ״ץ היה
הקונטריס ביד הרלב״ח קרוב לחצי שנה מבלי להרגיש בהשמטה ,משהגיעה לידו אגרת הס-
מיכה התחיל להפיץ את קונטריסו הראשון ועדיין לא הרגיש בחסרון ורק בזמן הקצר שעבר
בין קבלת אגרת הסמיכה לכתיבת קונטריסו נגדה הרגיש בו .הדברים מובנים ללא כל קושי
אם אנו מניחים ,שהרלב״ח התחיל להכין את הקונטריס מיד לאחר סידורו .אותה שעה לא
הרגיש הרלב״ח בהשמטה שנפלה בדבריו ומיד לאחר מכן ,תיקנה בגליון .מן הלשון
״ואח״כ כתבתיה בגליוך .משמע שכבר לפני כתיבת הקונטריס השני הרגיש בהשמטה.

ה
מה עבר בימים שבין הופעת ר׳ שלמה חזן בירושלים עם כתב ההסכמה של חכמי צפת,
לסמיכת ארבעת החכמים על ידי ר״י בירב ,כשלושה חדשים לאחר מכן ? כלום נעשה אז
נסיון להתפייסות ,כדעת כ״ץ ?  73הפצת קונטריסו הראשון של הרלב״ח והתנגדותו בכתב
לסמיכה ,כשם שנאמרה על־ידי ר״מ די קאשטרו ,אינם מניחים מקום לסברה זאת .הזהירות
היחידה שנקט בה ,היתד .השתדלותו שלא לבוא בדברים באופן ישיר עם ר״י בירב .ר״מ די
קאשטרו ,אף־על־פי שתשובתו כתובה לכלל חכמי צפת ,שלח כנראה את תשובתו לר״י בירב,
כי כשם שלא רצה להראות את כתבו לחכמי ירושלים ,״שלא יתראה כמתפאר בשחולק
על רבו״  74כך וודאי השתדל להעלימה מעיני החכמים שבצפת .מפני כבוד רבו הוא כותבה

אינם אלא עם רבני צפת ולא ח״ו לזלזל בכבודם ) ,,שה ,ד( .על זמן סידורו של הקונטרים הראשון
כותב הרלב״ח :״כ י מיד בבא כתב הסכמת רבני צפת לידי סדרתיו ) ,,דף שג ,ד( .דברים אלה
נכתבו לאחר זמן .זמן מה עבר בין בוא ההסכמה לכתיבתו ,שכן הוא כותב ״הקדמתי כל זה
כי נראה בעיני שהוא דבר הכרחי להקדימו כי יראתי כי אמרתי פן יעלה על לב רבני צפת
לומר שעדיין הסכמתם קיימת מטעם רוב .וכן שמעתי אומרים ) ,,דף רפ ,א( .בשעת כתיבת
הקונטריס כבר שמע ,איפוא ,הרלב״ח את תשובתם של רבני צפת לטענתם של חכמי ירושלים,
כפי ששמועה מפיו של ר  ,שלמה חזן ,השליח מצפת ,שהביא את כתב ההסכמה לירושלים .את
דברי הרלב״ח צריך ,איפוא ,לפרש ,שמיד עם בוא השליח התחיל ליתן את דעתו על כתיבת
הקונטריס .עיקר מטרת הקונטריס היתד .להוציא מלבם של חכמי צפת ,שעדיין הסכמתם קיימת
מטעם רוב ,ואף מצד זה אין להניח ,שהוא נכתב כדי להיגנז .ור  ,הע  .70 ,הקונטריס השני
נתפרסם לאחר זמן ,שלא כדעת כ״ץ ,והדבר מוכח מלשונו זה של הדלב״ח :״גלוי לכל רואה לשון
קונדרסי הראשון איך בכבוד החכם השלם הזה נזהרתי ) ,,דף רפט ,א(.
 73כ״ץ מסיק זאת מכך ,שבתקופה זאת לא כתב הרלב״ח לחכמי צפת על התנגדותם ,אלא נוח
היה לו שייאמרו הדברים על־ידי תלמידו של ר״י בירב ,ר״מ די קאשטרו .גם חכמי צפת
נזהרו מלהתגרות בחכמי ירושלים ובעיקר ,שבתקופה זו לא סמך ר״י בירב חכמים אחרים ,וכל
סמיכת ארבעה הזקנים לא באה אלא בחינת הכרח שלא יגונה ,בשל בריחתו של ר״י בירב.
 74רלב״ח דף שג ,ג.

] קכח [
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לכל החכמים כדי שלא יהא חולק על רבו אלא בעקיפין .ד״רלב״ח ור״מ די קאשטרו היו
חייבים ליתן הסבר לחכמי צפת .הרלב״ח ,משום שחכמי צפת שלחו לו כתב סמיכה ,והיה
צריך להסביר את סירובו לקבלו .הצורך שהיה לר״מ די קאשטרו להשיב מתבאר מדברי
ר״י בירב באחת מן ההגהות :״והזהרתי לשליח שלא ישתדל עם שום אדם שיחתום אלא
שילך אצלך בחשבי שלא יהיה לך עזות פנים דמאין היה עולה בדעתי שהקטן שבתלמידי
ימנע עצמו מלחתום ולהודות שאני רבו״ .75הוא היה צריך ,איפוא ,להסביר את סירובו
לחתום על כתב הסמיכה.
חליפת הדברים שבין הרלב״ח לר״י קארו בענין ״מעשה בית הדין״ שעשה ,הכתוב
של אגרת הסמיכה על ידי ר״י בירב  .79״מעשה בית דין״ זה היה כתוב בלשון חריפה ולא
בתקופת הביניים .לשם כך עלינו לעיין בלשונו של הרלב״ח הנוגע אליה :״אמת הדבר
שנתעמדתי  77להחכם כה״ר יוסף עצמו החתום באותו המעשה בית דין על סדורו כי לא
בא דרך כבוד כראוי לו ולחכמים החתומי׳ בו ,כמבואר לכל מי שיראה אותו והיה להם
ללמוד מדרכי מלך הכבוד ית׳ שחולק מכבודו לב״ו ,ואי זהו מכובד המכבד את הבריות,
וכל זה בדרך אהבה ואחוה ולא לכבודי חייו אלא לכבוד כל חכמי העיר הקדושה הזאת
תוב״ב ,כי על כלם היה סדור המעשה בית דין הנזכר״  .78זמן שליחתו של ה״מעשה בית
דין״ לירושלים הוא בתקופה שבין בואו של ר׳ שלמה חזן לירושלים וקודם לפירסומה
של אגרת הסמיכה על ידי ר״י בירב  .97״מעשה בית דין״ זה היה כתוב בלשון חריפה ולא
היתה בו כל נעימת פיוס .אדרבה ,מן הלשון ״על כלם היה סדור״ אנו למדים שהיה כתוב
בלשון מצווה ,והיה בו מעין כפיית בית דין .העובדא שר״י קארו פונה אל ד״רלב״ח ולא ר״י
בירב אין בה כדי לכפר על הדרך שבו היה כתוב הכתב הזה .לצד אחר ,ברור גם מלשונו
של הרלב״ח שתשובתו לד״י קארו ,אף־על־פי שד,יתד ,כתובה בלשון של תרעומת ,היתד,
מרוסנת ומאופקת .ושוב אנו מוצאים כאן את ההבדל ביחסו של הרלב״ח לחכמי צפת,
בכתבו אליהם הוא מתון ,מה שאין כן בכתיבתו נגד ר״י בירב.
מה ראו חכמי צפת לפנות שנית לחכמי ירושלים ,לאחר שנתברר להם שחכמי ירושלים
עומדים על דעתם בהתנגדותם לסמיכה ? ומה ראו ליתן לפנייה שנייה זו צורה של פסק
דין ,ולא המשיכו בדרך של שיכנוע על־ידי משא ומתן הלכי ,כפי שטבע הדברים היה מחייב?
ומה היה תוכנו של מעשה בית דין זה ?
החזרת הסמיכה נתבססה כידוע על דברי הרמב״ם במשנה תורה .וז״ל :״נראין לי הדברים
שאם הסכימו כל החכמי׳ שבא״י למנות דייני׳ ולסמוך אותם הרי אלו סמוכי׳״  ,80ועל דברים
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ראה להלן ,עמי כט.
רלב״ח ,דף שו ,סוף ע״ד.
צ״ל שנתרעמתי ,כמו בסוף דף שו ,ד.
רלב״ח ,דף שו ,ד.
כפי שקבע נכונה כ״ץ ,עמ׳  30סי׳ ו .ור׳ להלן.
הל׳ סנהדרין ד ,א.

] קכט [

חיים זלמן דימיטרובסקי
כיוצא בהם שכתב בפירושו למשנה  .81בצד הוויכוח על התוצאות הנובעות מחידוש הסמיכה,
כגון סמכותם של הסמוכים לגבי מלקות ,קידוש החודש ועבור שנים על פי ראייה ,נסב
הוויכוח על פירוש המילים ״כל החכמי״ .,חכמי ירושלים סברו כל החכמים ממש ,ואילו חכמי
צפת טענו שרוב החכמים דיו ,כמו בכל דיני התורה .עמדתם של חכמי ירושלים נודעה
בצפת עם שובו של ר׳ שלמה חזן מירושלים .תגובתם לכך ,לדעת כ״ץ היתד! חשש לתוקפה
של הסמיכה הראשונה .על כן נתקבצו שנית לחדשה למרות התנגדותם של חכמי ירושלים.82
אם כך ,הודו למעשה חכמי צפת לדברים של חכמי ירושלים ,ש״כל החכמים״ שבלשון
הרמב״ם הוא דווקא ,ואם כן במה תהא ההסכמה השנייה חזקה יותר מן הראשונה ,שהרי
עכשיו כבר היה ידוע וברור ,שאין כאן הסכמת הכל .יתר על כן ,בהסכמה השנייה היה המבין
קטן מבראשונה  .83ומדברי ר״י בירב ברור שמעולם לא הסכים לדעת חכמי ירושלים בפירוש
המילים ״כל החכמים״.
ברם ,עייון בדברי חכמי ירושלים מראה שגם הם עצמם הרגישו בחולשתה של טענתם זו•
ר״מ משה די קאשטרו עמד על כך ,שיש בזה הבדל בין מה שכתב הרמב״ם בפירוש המשנה
למה שכתב במשנה תורה ״שבי״ד הצריך הסכמת כל החכמים ...ובפי׳ המשנה תלה הדבר
בהסכמת כל חכמי הישיבה״  ,84ובמקום אחר הוא דן בדרך זו ״ואפי׳ נדחוק עצמנו לומ׳
דבהא נמי אזלינן בתר רובא ,משום דכיון דרובא מכריעין לצד א׳ הסכמת הכל מקרי ,שהרי
המיעוט מחריבים להודות ולהסכים עם הרוב״  ,85הרי אף לפי דעת חכמי ירושלים נתמלא
במילואו התנאי של הרמב״ם .כיוצא בכך מגלה גם הרלב״ח את דעתו שאין הפירוש בדברי
הרמב״ם מאושש :״ואי הוד ,ידעינן בודאי מקור מוצא דברי הרב בזה היינו יכולין לברר
מתוכו פירוש דבריו ,אי כל דוקא או אפילו הרוב מתוך הכל ,אבל כיון שלא נודע לנו והרב
לא פירש דבריו אית לן למיחש שמא כל דוק׳״  .86כדי לבסס ולקיים טענה זו ,עושים גם
הרלב״ח וגם ר״מ די קאשטרו באופן זהה ממש ,שני סניפים מסייעים:
בכל מקום שאמרו הולכים אחר הרוב לא אמרו אלא כשנוצר הרוב מתוך הכל ,היינו ,שיהיו
כל אנשי הרוב והמיעוט מקובצים תחילה במקום אחד וישאו ויתנו ביניהם בענין .אם לאחר
המשא והמתן נתחלקו לרוב ומיעוט ,תהא ההכרעה כדעת הרוב .אבל אם נוצרו הרוב והמיעוט
בנפרד ,ולא נשאו ונתנו מתחילה בדבר ביחד ,אין דעת הרוב מכרעת .וטעמו של דבר הוא,
שאילו היו אנשי הרוב שומעים נימוקיהם של בני המיעוט ,אפשר שהיו מסכימים עמהם ולא
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סנהדרין א ,ג ,ובכורות ד.
עמ׳  ,32וראה עמ׳  44הע׳ 122א.
כפי שר״י בירב כותב בעצמו בהגהתו :״וחזרנו להתקבץ עיקר החכמים״ )ר׳ עמי כט( וכ״ץ,
עמ׳  ,32הע׳ .42
ר׳ סוף עמי ו.
ר עמ׳ כח ,והסברו הארוך של הרלב״ח בדף רעט ,ב ,ד״ה כל זה.
רלב״ח דף רעט ,ג .וכן ״ובסוף דברי אומר שגם אני כשכתבתי אותם הטעמים למלת כל שכתב
הרב ראיתי שיש חולשה בהם״)דף שיא ,ג(.
נקל[
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היו מכריעים כפי שהכריעו  .87חכמי ירושלים טענו שמקרה הסמיכה דומה למצב האחרון,
מאחר שחכמי צפת עשו מעשה מבלי לדון בדבר תחילה עם חכמי ירושלים ,ואם כן אף־על־פי
שהם הרוב ,אין דעתם מכרעת .לגבי חכמי צפת היה טיעון זה חמור יותר מכל טיעוניהם
האחרים של חכמי ירושלים ,שהרי על כל שאר הטענות יש מקום לוויכוח וכמה מההשגות
אפשר לתקן  .88מה שאין כן טיעון זה שהוא מקעקע את כל עצם קייומו של המעשה שכבר
עשו חכמי צפת ,ואפילו לפי פירושם בדברי הרמב״ם ש״כל החכמים״ פירושו רוב החכמים .89
עד כאן זהים דברי הרלב״ח ור״מ די קאשטרו ,מכאן ואילך הם נפרדים בעמדותיהם .מאחר,
שכאמור ,אין לרוב תוקף אלא אם כן נתהווה תוך משא ומתן של הכל ,נתעוררה השאלה
אם צריך משא ומתן זה להיות פנים אל פגים בעל פה ,או שהוא יכול להיות גם בכתב.
הרלב״ח ,נטה להצריך משא ומתן פנים אל פנים דווקא ,אבל לא קבע מסמרות בדבר .»0
ר״מ די קאשטרו סבר שדי במשא ומתן בכתב ובמקרה זה הוא עדיף .91לגבי השאלה
מהו כחם של חכמי צפת לעתיד לבוא נוקטים הרלב״ח ור״מ די קאשטרו עמדות מנוגדות
לחלוטין .לאור העובדא ,שחכמי צפת חידשו את הסמיכה שלא כדין ,קובע הרלב״ח שמכאן
ואילך תלויים חכמי צפת בכל בדעת חכמי ירושלים :״כלל הדברים שאותה ההסכמה
שהסכימו בה רבני צפת אי אפשר להיותה קיימת אם לא נסכים בה גם אנחנו ובתנאי שבלתי
הסכמתנו עמהם לא תהיה מטעם הרצון לבד אלא מטעם ראיה לדברינו  ... 9 2וגם עתה אם
יסכימו לשלחם אלינו ויראו בעינינו אנו נחזור בנו״  . 93ולא רק שהסמיכה הראשונה תלוייה
בהסכמת חכמי ירושלים ,אלא שאפילו אם ישאו ויתנו מעכשיו ,וחכמי צפת ,שהם הרוב,
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ראה תשו  ,ר״מ די קאשטרו עמי כט ואילך; רלב״ח דף רעח ,ב ואילך.
״וה״ה נמי שאתה יכולים להתנות בסמיכה זו באופן שיסתלקו החששו׳ והספקו׳״ .ד׳ עמי מג.
ואמנם בדברי שתי הכיתות החולקות אנו מבחינים יפה בין שני סוגים של טענות .לכל הטענות
הנוגעות לתוצאות הנובעות מחידוש הסמיכה ,כגון קידוש החדש ועיבור השנים על־פי הראייה,
מלקות ,ואף פירושן של המילים ״והדבר צריך הכרע״ שבלשון הרמב״ם ,שאף־על־פי שגם בו
יש כדי לקעקע את בנינם של חכמי צפת ,מכל מקום כיוון שאינו מונע את האפשרות של חידוש
הסמיכה לאחר הדיון )וכמו שכותב ר״מ די קאשטרו :״וא״ת יש בנו כח לעשות מעשה אפילו
במה שהרב לא הכריע״ .עמ׳ ב ,ועי׳ גם עמי יד וכ״ז( הם קוראים ״חששות וספקות״ )ר׳ להלן
עמי כז ,מג ,מד ור״י בירב רלב״ח דף רפח ,ד( .בטענות הנוגעות לפי׳ המילים ״כל החכמים״
שבדברי הרמב׳׳ם ,הם רואים ביטול המעשה מעיקרו ,בדברי הרלב״ח מודגש דבר זה כמה
וכמה פעמים ובייחוד בסיכומה של טענה זו בקונטריסו הראשון :״כלל הדברים שאותה ההסכמה
שהסכימו בה רבני צפת אי אפשר להיותה ק י י מ ת  . . .כי יראתי פן יעלה על לב רבני צפת
לומר שעדיין הסכמתם קיימת מטעם רוב וכן שמעתי אומרים״ )רלב״ח דף רעט ,ד(.
ר׳ רלב״ח ,דף רעח ,ג.
סוף עמ׳ מג .כנראה הרגיש שקל יהא לו לעמוד על דעתו שלא בנוכחות רבו .ואכן רבו מאיים
עליו כמה פעמים שיגזור עליו לבוא לפניו )ר׳ עמי מד( ,מתוך בטחון שפנים אל פנים לא
יעיז ר״מ די קאשטרו לחלוק על רבו.
שהרי כל הטעם שצריך רוב מתוך הכל הוא שאילו היו אנשי הרוב שומעים את נימוקיהם של
אנשי המיעוט ,אפשר שהיו מקבלים את דעתם )ר׳ לעיל עמי קל( ,ואם כן צריך שיתנו אנשי
המיעוט טעם לדבריהם ,ולא שיסרבו בלי טעם ,ועי׳ להלן עמ׳ קמז ,הע׳ .28
רלב״ח ,דף רעט סוף ע״ד.

] קלא [

חיים זלמן דימיטרובסקי
יכריעו כדעתם לא תהא הכרעתם הכרעה :״ולא לבד אותה ההסכמה שהסכימו לשעבר
אינה קיימת מטעם רוב אלא אפילו שעתת ירצו לשאת ולתת עמנו בדין ולשמוע טענותינו
ולהודיע לנו ראיותיהם ,אם בעינינו יראה שאינם ראיות לקיום סברתם וגם הם לא יחזרו
בהם ויסכימו לדעתם הראשונה ,אין הסכמתם קיימת מטעם רוב וזה שעתה כבר הם נוגעי׳
בדין הזה והם קרובים אצל עצמם דכסיפא להר מילתא למהדר ממאי דהסכימו״  .94הרלב״ח
שולל איפוא מחכמי צפת כל אפשרות של חידוש הסמיכה ,אפילו לעתיד לבוא ,כל עוד תהא
התנגדות מצד חכמי ירושלים .הצעתו של הרלב״ח בסוף קונטריסו הראשון :״שאם יראה
בעיני רבני צפת יצ״ו שיש ראיות לקייום הסכמתם ושנתקבץ אל מקו׳ אחד  ...ושם נשא
ונתן בדין בלי משוא פנים כלל״  ,95היא איפוא חד צדדית .חכמי ירושלים זכאים להסכים
לסמיכה ,ואז יהא קייום לסמיכה הראשונה .חכמי צפת ,אינם זכאים להכריע בכוח הרוב
שעמהם ,משום שנעשו קודם לכן נוגעים בדבר ,אף לא לקיים הסכמה חדשה על הסמיכה.
ברי ,שהצעה זו לא היתה יכולה להתקבל על דעת ר״י בירב וחכמי צ פ ת .96
ר״מ די קאשטרו דן גם הוא באותה בעייה נוקבת :״שמא תאמי ואיד איפשר לגו לשאת
ולתת בדבר עם אותה שכבר הסכימו וגמרו לעשר דשמא כיון שגמרו וקבלו שוב אינם יכולים
לחזור בהם ,זילא בהו מילתא לסתו׳ את אשר קיימו וקבלו וחתמו ,ופשיטא שישתדלו בכל
עוז להפך בזכותן ...וקרובי׳ הם אצל עצמם ונוגעי׳ בדבר״ .97אבל הוא מגיע למסקנה הפוכה
מזו של הרלב״ח .חכמי צפת זכאים לחזור ולדון עם חכמי ירושלים ,ואם יגיעו לידי מצב
שההכרעה תצטרך ליפול על־פי הרוב ,יהא תוקף להכרעתם ,אפילו לדעת כל הפוסקים:
״וכי האי גוונא ליס מאן דפליג שמפני שהסכימו על דבר א׳ ...ששוב לא יודו על האמת
ונדין אותם כחושדין לאותו דבר ,חס ושלום לא תהא כזאת בישראל״  .98הסמיכה הראשונה
אין לה קייום ,אף לדעתו ,משום ש״הסכמת הרוב קודם המשא ומתן עם הכל לאו כלום

94
95
96
97
98

שם ,דף רעח ,ג .ועי׳ להלן עמי קצא והעי .397
שם ,דף רפה ,א.
עמדה זו של הרלב״ח ,שהיא שונה מעמדתו של ר״מ די קאשטרו ,מבליט ר״י בירב באופן
מיוחד ,והוא חולק על דעת הראשון בחריפות רבה )ר׳ רלב״ח ,דף רצט ,ב ,ד״ה עוד כתב ואילך(.
להלן עמי מ—מא.
עמי מא .מן הראוי להתעכב כאן על מהלך הדייון של שגי החכמים .גם הרלב״ח וגם ר׳ימ די
קאשטרו משווים ענין זה להלכה המובאת במסכת כתובות) :דף כא ,ב( :״שלשה שישבו לקיים
את השטר וקרא ערער על אחד מהם עד שלא חתמו מעידי׳ עליו וחותם משחתמו אין מעידין
עליו וחותם״ .ר״מ די קאשטרו דוחה בשתי ידים את ההיקש בין ענין הסמיכה לנידון זה :״ואפי׳
לפי׳ פי׳ רש״י לא דמי לנושא דידן ,דהכא אין המשא ומתן בערך מורינו הרב ,הנסמך ,לפי
שאם יסכים השי״ת על ידינו ,אפי׳ תלמידיו אתם צריכי׳ לסמוך״ )עמ׳ מא ,ר׳ שם כל הדייון
המפורט( .הרלב״ח משווה את שני העניינים לגמרי ,ולומד מן ההלכה שבכתובות על ענין
הסמיכה )דף רעט ,ב ,ד״ה עוד( .אמנם כאן אין דברים מפורשים על חוסר הכשרתו של הנסמך,
אבל לאחר מכן הדברים מפורטים יותר .ר׳ דף רפד ,ג .ואם כי נאמרו הדברים בעקיפין
ושלא בהקשר להנ״ל היו הדברים קשים ביותר לר״י בירב ,והוא הגיב עליהם בחריפות רבה.
ר׳ דף שב ,ג )ורצח ,ב ,שאף כאן בוודאי ישנם הדים לדברים הנ״ל( ,ור׳ תשובת הרלב״ח בדף
שו ,א; שיח ,א ועוד.

]קלב[

ש ת י ת ע ו ד ו ת ח ד ש ו ת על ו ו י כ ו ח ה ס מ י כ י ה ב צ פ ת
היא״ ״ ,אבל לגבי העתיד הוא משדל את חכמי צפת ״וצריך לחזור לשאת ולתת מחדש
בדבר״ ,כי על־ידי משא ומתן זה אפשר שחכמי ירושלים יחזרו בהם ויסכימו אף הם ,ואז
תתקיים הסמיכה הראשונה .ואם לא תהא הסכמה כללית ,הרי אם יסלקו חכמי צפת חששותיו
וספיקותיו ״אז גם אני אענה חלקי להחזיר המשרה והודה והדרה כדמעיקרא״ .10°
סניף אחר שעשו חכמי ירושלים לטענתם ,שאפילו את ״כל חכמים״ יש במשמעותם רוב
בלבד ,אין הסכמת חכמי צפת ,שהם הרוב ,הסכמה ,הוא ,שחכמי צפת תלו את הסכמתם
בהסכמת חכמי ירושלים  .101כיוון שחכמי ירושלים לא נתנו הסכמתם ,הרי שהסכמת חכמי
צפת בטלה מעיקרה .אף טיעון זה הוא כבד משקל ביותר ,שהרי אילו היו באמת חכמי
צפת מתנים כן בפירוש לא היה מקום לכל וויכוח .ברם ,עייון בדברי הרלב״ח מאיר ומסביר
את העמדות החלוקות של הצדדים .וזה לשון הרלב״ח :״ולהיות גלוי בעיני תורתם שהסכמתם
זאת איננה קיימת אם לא בהסכמתנו עמם אנחנו צעירי הצאן ,צאן ירושלם ,שגם שאנחנו
מעטי הכמות בערכם ...ת״ל לאו קטלי קני באגמא אנן ...נוסף על זה שהוא דבר מסור
לכל חכמי הארץ הקדושה כאשר כתב הרב המורה לכן הסכימו לשלוח אלינו הסכמתם
זאת חתומ׳ מידם ע״י שלוחם ...לשנסמוך גם אנחנו את ידינו עליה בחתימת שמותינו״ .102
מלשון הרלב״ח ברור ,שלא היה כאן תנאי מפורש ,אלא שהיה גלוי להם לחכמי צפת שאי
אפשר אחרת  ,103ולכן ראו צורך לפנות לחכמי ירושלים ולבקש את הסכמתם .הרלב״ח טען,
איפוא ,מה שטען רק על סמך הפנייה שפנו חכמי צפת לירושלים .יתר על כן ,מפנייה זו הוא
למד ,שגם חכמי צפת הבינו בלשון הרמב״ם שהדבר מסור לכל חכמי ישראל ,שאם לא כן
מה ראו צורך לבקש גם את חתימתם ,ואם כן גם לדעתם סמיכתם בטלה .הדבר מפורש גם
בתשובתו של ר״מ די קאשטרו :״ובפרט שכפי הנראה גם אתם לא גמרתם הדבר אלא בתנאי
שנסכים עמכם ולזה שלחתם אלינו ואילו היינו מסכימים עמכם היה הדבר נגמר למפרע...
ודכותה נמי הכא כיון שהייתם צריכי׳ הסכמת הכל אדעת ,דהכי שלחתם אלינו״  .10±וכן
מפורש גם בדבריו של ר״י בירב ״שכן שבחו עצמם במגלותם ,שאין אנחנו יכולין לעשות
דבר כי אם בהסכמתם״ !05י
99
100
101

102
103

104
105

עמי מג.
עמי מד.
טענה זו חוזרת בדברי הרלב׳יח פעמים אחדות ,וכ״ץ הבין אותה כפשוטה שחכמי צפת התנו
כן בפירוש .ר׳ לשונו סוף עמ ) 30 ,הוא אמנם ניסח ״כי מקצת החכמים בצפת תלו את הסכמתם
חכמי ירושלים״ כדי לישב את הסתירה שבין דברי הרלב״ח לעמדת חכמי צפת ,אבל מדברי
הרלב״ח משמע שכל חכמי צפת התנו כך .ר׳ שם הע׳  ,(25אלא שהוא מפקפק בנכונותה של
טענה זו.
רלב״ח ,דף רעח ,א ,דייה ולהיות .ור׳ העי .133
דבר זה מוכח גם מן ההפלגה שמפליג הרלב״ח בשבחם של חכמי ירושלים ,ללמדנו שהסכמה
זו בלתי אפשרית בלי הסכמתם )וכך הבין את הדברים גם ר״י בירב .ר׳ רלב״ח דף רצח ,ד
דייה ואחר שהתנבא( ,שהרי אילו היה כאן תנאי מפורש ,ערכם וכמותם של חכמי ירושלים
אינם מעלים ואינם מורידים ,וכל עוד לא נתקיים התנאי אין תוקף לסמיכה.
עמי מב—מג.
רלב״ח ,דף רצח ריש ע״ג.

]קלג[

חיים זלמן דימיטרובסקי
ה
הידיעה על התנגדותם של חכמי ירושלים לסמיכה ונימוקיהם חגיעו לר״י בירב וחכמי צפת
למקוטעין .תחילה בעל־ פה עם חזירתו של ר׳ שלמה חזן מירושלים .סיכום מטענותיהם ,כפי
שנמסר להם מפיו ,אנו מוצאים בקונטריסו השני של ר״י בירב :״והכל הביא השליח בידו...
והוא בענין המלקות אם צריך עדים והתראה או אם נאמר דדוקא לכפותו בבית דין צריך
עדים והתראה ...וגם פירשתי כוונת הרב במה שאמר והדבר צריך הכרע ואם צריך שיסכימו
הכל או ברוב סגי .אמנם בענין עבור השנים לא דברתי בפומבי שזה לא חשבתי שיטעו
בזה התינוקות ...סוף דבר שהשליח בידו הביא כל הספקות ששלחך ה ם ב ק ו נ ד ר י ס ם ״ .106
ואכן ,על כל טענות אלה עוגה ר״י בירב בפרוטרוט באגרת הסמיכה ,מאחר שמדברי ר׳
שלמה חזן נתקבל הרושם שכל התנגדותם של חכמי ירושלים לא באה אלא בשל ד״״חששות
והספקות״ .סבור היה די׳י בירב שיישובם יגרום שגם חכמי ירושלים יסכימו לעיקר הסמיכה.
הוא קיווה ,שחכמי הדור לפחות בקוראם דבריו יעמדו לצידו ,ובאגרת הסמיכה הרי התכוון
בעיקר כלפיהם .שאלת קידוש החודש ועיבור השנים .שחכמי ירושלים יחסו לה חשיבות
מרובה ,הקדיש לה דייון מפורט .קודם לכן לא עשה זאת כיוון שלדבריו סברו חכמי צפת
שהדבר מובן מאליו.
ידיעות יותר מפורטות על התנגדות חכמי ירושלים ונימוקיהם הביאה תשובתו של ר״מ
די קאשטרו .ממנה למד ר״י בירב על הטענות האחרות שהיו בפי חכמי ירושלים :העדר
משא ומתן בין כל החכמים ,שהוא פוגם גם בערכה של הכרעת הרוב ,שהרי במצב זה נוצר
הרוב שלא מתוך הכל; פיקפוק בכוחם של חכמי צפת לחדש פעם נוספת את הסמיכה
לאחר שהראשונה בטלה מעיקרה ,ואם כן מעכשיו הם נוגעים בדבר ונפסלו לדון בענין;
ותליית הסכמת חידוש הסמיכה בהסכמת חכמי ירושלים .על טענות אלו אין ר״י בירב
משיב באגרת הסמיכה 107משהגיע לידיו של ר״י בירב בדמשק קונטריסו הראשון של
הרלב״ח נודעה לו גם עמדתו הקיצונית לגבי שלוש הטענות הנזכרות .108
בהגהות ר״י בירב לתשובת ר״מ די קאשטרו אנו מוצאים דחייה לכל אותן הטענות
שנתחדשו בה ,יתר על מה שנאמר לחכמי צפת מפי ר׳ שלמה חזן .ר״י בירב נושא ונותן
בדרך זו .לו יהא שחכמי צפת לא נשאו ונתנו תחילה עם חכמי ירושלים בדבר חידוש הסמיכה,
הרי לאחר שחזר השליח מירושלים כבר נודעו פרטי התנגדותם של חכמי ירושלים,
 106שם ,דף רצט ,סוף ע״ב .סיכום זהה ממש לזה גם בהגהות עמי כט.
 107ר״י בירב כותב באגרת הסמיכה :״מפני שראיתי לא  ,מן התלמידים שטעה בזה וא׳ שאם היינו
יכולין לסמוך היינו יכולין לעבר שנים ולקבוע המועדות ) ,,רלב״ח דף רפה ,סוף ע״ד( .אף־על־
פי־כן מסתבר שאין הוא מתכווין לדברים שראה בכתב ,אלא לדברים ששמע בעל־פה מר׳ שלמה
חזן ,וכשכתב את אגרת הסמיכה עדיין לא ראה את תשובת ר״מ די קאשטרו .וראיה לדבר,
בסוף האגרת כולל ר״י בירב טענה זו בשם כל חכמי ירושלים ״וגם נשתבשו בדבר אחר
והוא שאולי אין בנו כח לעשות ס מ י כ ה  . . .ויבאו לקדש חדשים ולעבר שנים״ )דף רפח ,ד(.
 108ר׳ לעיל עמי קלא .בעמדה זו שהיה משום חידוש והפתעה ,כמוכח מלשונו של ר״י בירב :״עוד
כתב בעל המגלה השנית ומה שחידש בה הראיות שהביא לפי דעתו מה שלא הביא בעל המגלה
הראשונה״)ר  ,בארוכה בדף רצט ,ב(.

]קלד[

ש ת י ת ע ו ד ו ת ח ד ש ו ת על ו ו י כ ו ח ה ס מ י כ י ה ב צ פ ת
השגותיהם וערעוריהם לחכמי צפת ,ואף־על־פי־כן חזרו וחידשו את הסמיכה ,משום שלא
ראו בהן כל ממש .נמצא שלפחות הסמיכה השניה נעשתה לאחר משא ומתן וכהלכה אפילו
לדעת חכמי ירושלים  .109לטענותיו של ר״מ די קאשטרו היה בזה משום תשובה ניצחת.
הוא הכשיר ואף השביח כוחו של משא ומתן בכתב ושלא פנים אל פנים בענין זה .סמכותם
של חכמי צפת לחזור ולדון עם כל החכמים בענין ,ולהכריע על־פי הרוב שלהם  ,110במקומה
עומדת .בכך נתמלאו שתי דרישות אלו בסמיכה השניה .לעמדתו של הרלב״ח לא היתה כאן
כל תשובה ג .11כלפיו מעלה רי׳י בירב טענה ,שהוא מזכירה בדרך אגב גם בהגהותיו לר״מ
די קאשטרו  ,112שבענין הסמיכה אין צורך ״לא מעמד ולא משא ומתן אלא ההסכמה לבד שכן
כתב הרב אם יסכימו כל חכמי א״י וכר...״  .113אלא שהוא ממשיך והולך כדרך שטען
נגד ר״מ די קאשטרו :״אף אם נודה לו שבכאן צריך משא ומתן מה שאינו כן ...עם כל זה
שנודה לו שבכאן צריך משא ומתן ג״כ בזה רצה להכחיש המפורסמות שגם בכאן היה משא
ומתן שהרי החכם ששלחנו נשא ותן עמהם וכל מה שכתבנו 114בששה עשר עלץ היו
ש1ג
יכולין לכותבו בעלה א׳ והכל הביא השליח בידו וכבר נשאנו ונתנו בזה עמו וקודם
שבא משם נדרשתי ביום שבת בפני כל הקהלות בכל הספקו׳ שנסתפקו  ...וכלם פה א׳
אמרו ודחו הענין .סוף דבר שהשליח בידו הביא כל הספקות ששלחו הם בקונדריסם ואחר
זה עלתה ההסכמה שאין ממשות בהם וחזרו לקיימה כמו שהוא מפורסם״  .116והדבר מתמיה,
שהרי לטענות הרלב״ח אין כאן כל תשובה ,ואף אם נשאו ונתנו בדבר משחזר השליח ,מה
הועילו.
אלא שמהגהה אחת מתבררת טענתו של ר״י בירב ,באופן שיש בה תשובה גם לרלב״ח.
וזה לשונה :״שכל הטענות שאתה כותב עתה כבר הגיד לנו אותם השליח עם מה שהקשית,
שהרב אמי וצריך הכרע ...וכל אלו הענינים אפי׳ התינוקו׳ שאלו אותם פה צפת .וראינו
שאין שום ממשות בדברי׳ אלו .וחזרנו להתקבץ עיקר החכמי׳ אשר פה צפת וקיימנו
הסמיכו״׳  .117אותן השאלות שהובאו על ידי השליח ,נשאלו ,איפוא ,קודם לסמיכה הראשונה
ונדחו .משנודע שגם חכמי ירושלים נתחבטו באותן שאלות עצמן ,חזרו חכמי צפת ודחון
והסכימו וקיימו את הסמיכה שנית .בכלל זה דברי ר״י בירב בתשובתו לרלב״ח ,שכל מה
שהעלו חכמי ירושלים כבר היה ידוע ולא חידשו דבר ,וכל זה הביא השליח .והנה ,בכל
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ר׳ לשון ההגהות המובא להלן בסמוך.
ר׳ לעיל עמי קלב.
שהרי הוא העדיף משא ומתן בעל־פה ופנים אל פנים ובייחוד מאחר ששלל מחכמי צפת
את הסמכות לחזור ולחדש את הסמיכה .ר׳ לעיל ,עמ׳ קלא.
״ונדון שלפנינו אינו תלוי אלא בהסכמה״)עמ׳ כח(,
רלב״ח ,דף רצח ,ד.
צ״ל שכתבו) ,וכן בכ״י שלנו( כלומר ד״רלב״ח ור״מ די קאשטרו.
בכ״י שלנו הלשון :״וכבר נשאו ונתנו בזה עמנו .גם קודם״ וכו׳.
רלב״ח דף רצט ,א ואילך.
ר׳ עמ׳ כט.

]קלה[

חיים זלמן דימיטרובסקי
שאלות אלו נדרש ר״י בירב ביום השבת שקדם לבואו של השליח  ,118וכך מוכח מלשונו של
ר״י בירב באותו ענין :״אמנם בענין עבור השנים לא דברתי  119בפומבי ,שבזה לא חשבתי
שיטעו בזה התינוקות  ,120אף־על־פי שעבר בצפת בין קצת מהחברים דרך משא ומתן אם
יעלה בידם הסמיכה 121אם היו יכולין לעבר ולקבוע מועדות .וכלם פה א׳ אמרו ודחו
העניך .בטענה זו היה כבר משום תשובה גם לרלב״ח ,שהרי אף לדעתו אם היו הטעמים
ידועים לחכמי צפת קודם ,אף־על־פי שלא שמעו אותם מפי אנשי המיעוט ,הכרעתם הכרעה
ואין המיעוט רשאי להתנגד מ ט ע ם ה ר צ ו ן ב ל ב ד !22י
בתשובתו של ד״י בירב ,יש כבר למעשה מענה על כל טענות חכמי ירושלים ,ובייחוד
על הטענה שחכמי צפת תלו את הסכמתם בדעת חכמי ירושלים והסכמתם ,שהרי בפעם
השניה לא פנו כלל לבקש אישור מחכמי ירושלים ,123אלא שר״י בירב אינו מוותר על
תוקפה של הסמיכה הראשונה אפילו בקשר לטענה זו .הוא משיב לשני בעלי מחלוקתו
בדרכים שונות .לר״מ די קאשטרו הוא כותב :״ואני נשבע במי שבראני שלא הלך השליח
שם מרצוני ומדעתי ...אאל בשביל קדושת ירוש׳ שלחו לשליח ובשביל כבוד העיר
הקדוש׳ שתקתי והזהרתי לשליח שלא ישתדל עם שום אדם שיחתום אלא שילד אצלך
בחשבי שלא יהא לך עזות פנים דמאין היה עולה בדעתי שהקטן שבתלמידי ימנע עצמו
מלחתום ולהודות שאני רבו״  .124הפנייה לירושלים לא היתה איפוא אלא פנייה לחכם אחד,
ואם כן וודאי שלא נתלתה ההסכמה בחכמי העיר .ושמא תאמר שתלוה בדעתו והסכמתו
של אותו חכם יחיד ,גם זה אינו נכון ,שמתחילה לא עלה על הדעת שאותו חכם יתנגד .125
126
לרלב״ח משיב ר״י בירב בדרך אחרת :״כתב בעל המגלה השנית וז״ל ולהיות ]גלוי[
בעיני תורותם שהסכמתם זאת אינה קיימת עד וכר ...אמר הכותב בכאן התחיל להתנבאת
בדבר אשר מפורסם אליו שאינו כך וסופו הוכיח על תחלתו שהרי אחר שבא השליח מאתם
חזרו וקיימוה וקבלו הסמיכה עליהם ועל ראשם כמו שהוא מפורסם״  .127לרלב״ח אין ר״י
בירב מספר על הנסיבות שבהן נשלח השליח ועל ההגבלות שהוטלו עליו ,שהרי הרלב״ח
היה כנראה הגורם להתנגדותו של ר״י בירב לשליחת השליח לירושלים בכלל .כמו כן
הבין מהתפתחות הדברים ,שהשליח לא קיים את המצווה עליו ופנה לא רק לר״מ די קאשטרו
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ר׳ גם כ״ץ ,עמי .30
באותה שבת.
בדומה ממש ללשונו בהגהה.
הרי שהדיון קדם להסכמה על הסמיכה.
ר׳ לעיל עמי קלא .כל הדייון שבא לאחר מכן בדברי ר״י בירב )דף רצט ,ב ד״ה עוד כתב
ואילך הוא לעצם הנחת הרלב״ח ,ולרווחא דמילתא אין ר ״ י בירב מודה בה להלכה .לענייננו
העיקר נאמר למעלה מזה.
ראה לעיל עמי קלב.
עמי כט.
עי  ,עוד רלב״ח ,דף שכג ,ד ושכ״ה ,ד.
כן צ״ל .ר׳ רלב׳׳ח דף רעח ,א.
רלב״ח ,דף רצט ,ד.

]קלו[

ש ת י ת ע ו ד ו ת ח ד ש ו ת על ו ו י כ ו ח ה ס מ י כ י ה ב צ פ ת
אלא גם לחכמים אחרים  .128הוא מוכיח ,איפוא ,שכשם שההסכמה השניה נעשתה ללא תלות
בהסכמת ירושלים כך נעשתה גם הראשונה.
ו
יש לנו לעיין עכשיו בשתי שאלות הנוגעות להסכמה השניה של חכמי צפת על הסמיכה.
הסכמה זו אימתי נעשתה וכלום ידעו עליה חכמי ירושלים? על טענתו של הרלב״ח,
שחכמי צפת תלו הסכמתם בדעתם והסכמתם של חכמי ירושלים ,משיב ר״י בירב  :״בכאן
התחיל להתנבאת בדבר אשר מפורסם אליו שאינו כך ...שהרי אחר שבא השליח מאתם
חזרו וקיימוה וקבלו הסמיכה עליהם ועל ראשם  129כמו שהוא מפורסם״  .130ההסכמה השניה
נתפרסמה ,איפוא ,שמועתה הגיעה בוודאי גם לרלב״ח ולחכמי ירושלים .יתר על כן ,ר״י
בירב אינו סומך על הפומבי שבו נעשתה ההסכמה השניה בלבד ,אלא שהוא מוכיח שהרלב״ח
ידע עליה ידיעה ברורה :״וגם הוא בעצמו נתרעם על החותמים באות׳ עדות שהיה כתר
בקונדרס ששלחו עתה מחדש נגד זה בכתב ששלח להחכם כה״ר יוסף קארו יצ״ו״.
התמיהה על הרלב״ח ,כיצד כתב מה שכתב אף־על־פי שכבר ידע על ההסכמה השניה,
מלמדת שההסכמה השניה קדמה לקונטריס הראשון של רלב״ח .ואין לומר שכיוון שקונטריסו
הראשון של הרלב״ח לא הגיע לידיו של ר״י בירב אלא בתקופה מאוחרת ,נשתבש סדר
הזמנים ולא ידע שהקונטריס קדם להסכמה השניה  .131מלשונו זה של ר״י בירב :״שהרי
אחר שבא השליח מאתם חזרו וקיימוה״ ,משמע שההסכמה השניה נעשתה בשעה שעדיין לא
היתד .ידועה התנגדותם של חכמי ירושלים אלא מפי השליח בלבד .וכן משמע גם מלשונו
בהגהות :״שכל הטענות שאתה כותב עתה כבר הגיד לנו אותם השליח ...וראינו שאין שום
ממשות בדברי׳ אלו וחזרנו להתקבץ עיקר החכמי׳ אשר פה צפת וקיימנו הסמיכו׳״.132
גם הרלב״ח עצמו מודה שידע על ההסכמה השניה ,שכן בתשובתו לר״י בירב הוא אומר:
״עוד כתב וז״ל :כתב בעל המגלה הב׳ וכר .אמר הכותב בכאן התחיל להתנבא וכר. ..׳אינני
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ר׳ להלן ,עמ  ,קמג.
נראה שכאן אין הדברים מליצה בעלמא והכוונה לראש שלהם ,כלומר ר״י בירב ,שהוא ראש
חכמיהם.
רלב״ח ,דף רצח ,ד.
לכאורה אפשר למצוא סייוע לטענה זו בדברי הרלב״ח :״כי מיד בבא הסכמת רבני צפת
לידי סדרתיו״ )רלב״ח דף שג ,ד( .אולם עי׳ לעיל הע׳  .72מכל מקום אין לקבוע מסמרות
שההסכמה השניה קדמה באמת לחיבור קונטריסו הראשון של הרלב״ח .מן העובדא שאין
הרלב״ח משיב שזמן כתיבת הקונטריס הראשון עדיין לא ידע על ההסכמה השניה ,אין כמובן
להביא ראיה ,שהרי אין הדבר מעלה ולא מוריד ,והוא הוסיף להתנגד לסמיכה גם משנודע
לו עליה .בתשובה הוא דן לגופו של דבר.
עמ׳ כט .וכן משמע גם מלשונו של ר״י בירב במקום אחר :״סוף דבר שהשליח בידו הביא
כל הספקות ששלחו הם בקונריסם ואחר זה עלתה ההסכמה שאין ממשות בהם וחזרו לקיימה
כמו שהוא מפורסם״ )רלב״ח ,דף רצט ,ב( .ואף מסדר הדברים שם נראה כן ,שמייד לאחר
מכן מספר ר״י בירב על סמיכת ארבעת החכמים ,ומשמע שההסכמה השניה קדמה למעשה זה.

נ קלז [

חיים זלמן דימיטרובסקי
נביא ולא בן נביא כי בוקר אנכי בדברי הרב שחדש ההוראה ומה שכתב הוא ז״ל אני מביא.
ועל פיהם דנתי לכף זכות אותם כראוי לכבוד תורתם  133ואותם שבא עדות עליהם שחזרו
וקיימו הסמיכה לא היו כי אם שנים הגם שהם מהיותר זקנים וחשובים .ולפי האמת לשתהיה
הסמיכה קיימת מטעם רוב אפי׳ לפי דעתם היה צריך שכולם או רובם יחזרו ויקימו אותה
פעם שגית כי הראשוני היא בטלה כמו שנתבאר״ .134
זאת ועוד אחרת ,טיבה של העדות על ההסכמה השניה מתברר מתשובתו של הרלב״ח
לר״י בירב ,שבה הוא מסביר שתרעומתו היתה על ר׳ יוסף קארו ,״החתום באותו המעשה
בית דין על סדורו ,כי לא בא בדרך כבוד כראוי לו ולחכמים החתומי׳ ב ו  . . .ולא לכבודי
ח״ו אלא לכבוד כל חכמי העיר הקדושה הזאת כי על כולם היה סדור המעשה בית דין
הנזכר״  .135עדות זו אינה ,איפוא ,אלא מעשה בית דין ,כלומר ,פסק דין מטעם חכמי צפת
על קייומה של הסמיכה ,שהוצא לרגלי ההסכמה השניה .הנחה זו חוזרת ומתאשרת מדברי
הרלב״ח שנאמרו בסמוך קודם לכן בקשר לאותה עדות :״ועל אותם השנים עצמם ושלשה
אחרים מהחתומים יש לי בכאן מעשה בית דין אחר בהפך שנשלח אלי מצפת שחזרו
בהם ובטלו הסמיכה״  .136כלומר ,אותה עדות היא פסק דין ראשון וכנגדו היה בידי הרלב״ח
פסק דין אחר .בפסק דין הראשון היו חתומים חמשה חכמים ואחד מהם היה ר״י קארו.
מלשון תשובתו של הרלב״ח לר״י קארו אנו למדים גם שמעשה בית דין זה לא היה אישור
סתמי למעשה הסמיכה ,אלא שהיה מסודר באופן מיוחד כנגד הרלב״ח ,וכנראה שנוסח
בלשון של פקודה ומרות על שהוא מוסיף להחזיק בדעתו ,שהיא דעת יחיד ,נגד הסכמת הרוב.
על תוכחה זו נתרעם הרלב״ח בכתבו לר״י קארו וטען שהפגיעה איננה רק בכבודו שלו אלא
גם בכבודם של כל חכמי ירושלים ,שהסכימו עמו.
חכמי צפת ,מיד לאחר שנודעה להם התנגדותם של חכמי ירושלים ,לא זו בלבד שלא
הוסיפו לבקש מהם הסכמה על הסמיכה כמקודם ,אלא שהודיעו להם על קייומה בצורת
פסק דין גמור ומוחלט ,שאין לערער עליו .כיוון שפסק דין זה בא לאשר ולקיים את סמיכתו
של ר״י בירב ,יובן מעתה למה לא היה הוא בין החתומים .137
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דברים אלה נכתבו נגד מה שכתב ר״י בירב על דברי הרלב״ח :״ולהיות בעיני תורותם
שהסכמתם זאת איננה קיימת אם לא בהסכמתנו״)רלב״ח ,דף רצח ,ד( .הרלב״ח מודה ,איפוא,
בפירוש שכל טענתו איננה מבוססת אלא משום שדן את חכמי צפת לכף זכות ,ומכיון שבדברי
הרמב״ם נאמר ״כל החכמים״ ,בודאי שגם חכמי צפת לא עשו מה שעשו אלא בתנאי שגם
חכמי ירושלים יסכימו ויתקיימו דברי הרמב״ם .ואף מכאן ראיה ,שלא היה זה תנאי מפורש
שהותנה על־ידי חכמי צפת .ר׳ לעיל עמי קלב.
רלב״ח ,דף שו ,ד.
רלב״ח ,דף שו ,סוף ע״ד .ור׳ לעיל ,עמי קכט.
שם .דייה עוד כתב וז״ל כתב.
ודלא כסברא )כ״ץ ,עמי  (34שהיה כאן נסיון לקירוב ושיכנוע .אדרבה ,כל רוח מעשה בית
הדין מורה ההיפך.
ר׳ עמי קכט.

]קלח[

ש ת י ת ע ו ד ו ת ח ד ש ו ת על ו ו י כ ו ח הסמיכיה ב צ פ ת
ז
ההסכמה השניה על הסמיכה של חכמי צפת מצריכה עייון מיוחד .כמעט בלתי אפשרי
שנתקבצו לסמוך שנית את ר״י בירב  ,138שהרי יוצא מכאן שכאילו הודו שהסמיכה הראשונה
היתה שלא כדין .בהערתו הקצרה בקונטריסו השלישי ,כותב הרלב״ח :״ואותם שבא עדות
עליהם ,שחזרו וקיימו הסמיכה לא היו כי אם שנים הגם שהם מהיותר זקנים וחשובים״ 139
והדבר תמוה ,כיצד ביקשו חכמי צפת ור״י בירב בראשם להיסמך על הסכמה חדשה ,שלא
עשוה אלא שני חכמים בלבד ? אמנם הרלב״ח עצמו מעלה טענה זו בהמשך דבריו ,אבל
כיצד אפשר להעלות על הדעת ששני הצדדים ינקטו עמדות מנוגדות לגבי עובדה שנתרחשה
לעיניהם ממש  ; 140הרלב״ח סותר את עצמו — בתשובתו השניה הוא כותב שרק ״קצת
מזקניהם וגדוליהם חזרו בהם״  ; 141וקשה מכולם ,בדבריו שבקונטריסו השלישי ישנה סתירה
מיניה וביה .תחילה הוא כותב שאותם ״שחזרו וקיימו את הסמיכה לא היו כי אם שנים״ ,אולם
מייד לאחר מכן הוא כותב :״ועל אותם השנים עצמם ושלשה אחרים מהחתומים יש לי
בכאן מעשה בית דין אחר בהפך״ .הרי שעל מעשה בית הדין חתמו לפחות חמשה מחכמי
צפת.
דומה ,שפתרון לסבך קשיים זה אפשר למצוא באחת מהגהותיו של ר״י בירב לתשובת
ר״מ די קאשטרו .וזה לשונה :״וחזרנו להתקבץ עיקר החכמי׳ אשר פה צפת וקיימנו
הסמיכו׳ ,ורצינו לעשו׳ סמוכי׳ שנים אחרי׳ וכבר היה נגמר הדבר באותם הב׳ סמוכי /אלא
שבעונותינו בדור הזה יש כמה מסכסכין שאמרו לא׳ מן הב׳ שרצינו לסמוך שלא יקבל
הסמיכו׳ כ״א מפי כל החכמי׳ כמו שעשו לי .ונשאנו ונתנו בדבר ועלתה ההסכמה בינינו,
שלא לסמוך לשום א׳ מהיום והלאה עד שיעיין ההלכה ויבא לישיבה ואם נר׳ שעיין בטוב
ויש לו שכל זך אז נסמוך אותו״  .142נמצאנו למדים ,שלאחר שובו של השליח מירושלים
לצפת  143נתאספו חכמי צפת כדי לסמוך שני חכמים נוספים .לדברי ר״י בירב לא נוכחו
באסיפה זו אלא ״עיקר החכמי׳״ בלבד ,ולא נאמר דבר על הסיבה להעדרו של מיעוט מן
החכמים ,אבל מכותלי דבריו נשמע שאחדות הדעות בצפת נפרצה .תיאור זה הולם יפה את
דברי הרלב״ח בתשובתו השניה .אם כן יש להניח שהשמועה על כך הגיעה לירושלים ,ועל
יסוד זה כתב מ ה ש כ ת ב .144
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רלב״ח ,דף שו ,ד.
דבריו של כ״ץ בענין זה )עמ׳  (32אין בהם כדי הסבר .שאם ר״י בירב הצליח למשוך לצידו
את רוב חכמי צפת ,כלום אפשר להניח שהרלב״ח טען טענה שניתן להזימה בקלות ,על־ידי
בירור האמת על מה שנעשה בצפתו
רלב״ח ,דף רפט ,א .ועי׳ כ״ץ ,שם ,הע׳ .42
עמי כט.
ר׳ קצת קודם לכן ,בדברי ר״י בירב שם.
קונטריס זה נכתב הרבה לפני קונטריסו השלישי ,ולפי מהלך הוויכוח אותה שעה די היה
לו לרלב״ח בציון העובדה שהמיעוט חזר בו.

]קלט[

חיים זלמן דימיטרובסקי
סמיכתם של השנים ,צריכה היתה להיעשות על־ידי ר״י בירב בצירוף ש נ י ם א ח ר י ם «.1
אולם לפני ביצוע המעשה נתפס אחד מן המועמדים לדברי מסכסכים ודרש שאף הוא ייסמך
מפי כל החכמים.ולא מפי ר״י בירב בלבד  .146דרישתו של המועמד יש לה משמעות מיוחדת,
שהרי אם סמיכתו של ר״י בירב היתה כדין ,מה צורך יש בסמיכת חכמים חדשים בכל
החכמים .אף מלשונו של ר״י בירב נשמע שהסירוב לא היה בשל נימוקים חלכיים ,אלא היה
קשור בכת של מסכסכים ,ויש בדברים יותר מרמז נגד מי היו מסכסכים .יתר על כן,
התפתחות הדברים לאחר סירובו של המועמד האחד אומרת דורשני ,שהרי אם ראו חכמי
צפת לסמוך שני חכמים חדשים למה לא בחרו במועמד אחר במקומו של המסרב ? מדברי
רי׳י בירב מוכח שלא זו בלבד שלא עשו כן ,אלא שאף סמיכתו של חבירו נתעכבה .אין,
איפוא ,ספק שאותו סרבן לא עמד יחידי ,אלא היו לו תומכים אף בקרב מחייבי הסמיכה,
וחילוקי הדעות שפרצו אותה שעה היו עמוקים כל כך ,עד שהיה הכרח במשא ומתן והעלאת
הסכמה חדשה .147
כדי לעמוד על טיבם של חילוקי הדעות ובמה היתה יכול ההסכמה החדשה ליישב אותם,
עלינו לעיין תחילה בתוכנה .בהסכמה אחרת שחתום עליה רי׳י בירב נאמר :״ב״ה .בהיות
הסכמתנו בהחזרת עטרת הסמיכה ליושנה לש״ש ,לתפארת התורה ולחזק בדקה ,הסכמנו
שלא.יסמר שום חכם אחר שיוסמכו ארבעה אלא עד אשר יתברר למסמיך שלמד כל ד״רי״פ
עם פרושו ושיהיה בקי בו ושיהיה לו עיון טוב והבנה טובה ואז יוסמך .ומלבד זה לא יסמך
עד אשר השיגה ידו כבז ,להשלים עצמו״  .148קירבת הלשון שבין שתי ההסכמות ברורה.
ומעתה יובן גם הלשון ״עד שיעיין ההלכה״ שבהגהות .כלומר ,עד שילמד ויהיה בקי בהלכות
הרי״ף בעייון .בשיעור ידיעותיו של הנסמך קובעות ,איפוא ,שתי ההסכמות דרישה שווה.
אולם בסדר הסמיכה הן נבדלות .ההסכמה שבהגהות קובעת שהמועמד לסמיכה יבוא לישיבה,
ואת ידיעתו ובקיאותו בהלכות יוכיח בפני כל חכמי הישיבה ,ואז יסמך על־ידי הכל .149
החסכמה השניה מוסרת את כל הסמכות לידי המסמיך .בקיאותו של הנסמך נבדקת על־ידי
הסומך והסמיכה נעשית על־ידו .הבחנה זו מעלה בצורה ברורה את הרקע שעליו פרץ
הסיכסוך בשעת הנסיון לסמוך את שני המועמדים החדשים .בתחילה נמסרה הסמכות לסמוך
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כלשון חכמי צפת באגרתם הראשונה לחכמי ירושלים :״והוא יושי׳ מהיותר חכמים שבנו אצלו
ורבנים יתקרו ויהיו סמוכים לעד לעולם״ )רלב״ח ,דף רעז ,ד ד״ה ולכן( ,וכפסקו של
הרמב״ם בהל׳ סנהדרין ד ,ה .כלומר ,הסמכות לסמוך חכמים חדשים ,כפי שעלתה מתחילה על
דעת חכמי צפת היתה נתונה כולה בידי ר״י בירב בלבד.
אופן הסמיכה יש לו חשיבות מרובה ,שהרי הנסמך כפוף לסומך ,וכשם שכותב ר״י בירב
בהגהה )ר׳ עמ׳ כח(.
״עיקר החכמי״ שבדברי ר״י בירב ,לא ברור.על מה הם מוסבים .אם על הקיבוץ הראשון
שנעשה לשם סמיכת השנים ,או על הקיבוץ שבו נעשתה ההסכמה ,ולרגלי הסיכסוך פרשו
כמה מן החכמים .הלשון נראה יותר כפירוש הראשון.
בניהו ,בספר היובל לבער ,עמ׳  ,266תעודה א.
בהסכמה זו מדובר בלשון רבים ״ואם נ ר ׳  . . .אז נסמוך אותו״.

]קמ[

ש ת י ת ע ו ד ו ת ח ד ש ו ת על ו ו י כ ו ח ה ס מ י כ י ה ב צ פ ת
חכמים חדשים לידיו של ר״י בירב  .15°כש״נגמר הדבר׳ /אמנם בהסכמת כל החכמים או
לפחות רובם ,לסמוך את השנים ,היתד! הסמיכה צריכה להתבצע על־ידי ר״י בירב בצירוף
שנים בלתי סמוכים .אולם ,אז פרץ הסיכסוך .היה כנראה חוג שהרגיש שהכוח שניתן לר״י
בירב הוא רב מאד ,ולכן דרש שגם להבא תשמר הסמכות לבחור ולסמוך חכמים חדשים
בידי כלל חכמי הישיבה ולא בידי היחיד .כדי לתקן את המצב שונו שני דברים בהסכמה
החדשה .הסמכות לבחור ולסמוך חכמים חדשים הועברה מר״י בירב לכלל חכמי הישיבה.
ולא יהא מועמד אלא מי ששיעור ידיעותיו מספק את דרישות חכמי הישיבה ,ולא שחכם
מוסמך בוחר מועמד מבין תלמידיו המקורבים ,כפי שהיה קודם .עליונותו של ר״י בירב
הועמדה ,איפוא ,בזכות ראשות הישיבה ולא בכוח אישיותו עצמה .151
סמיכתם של ארבעת החכמים שעליה כתב ר״י בירב בסוף אגרת הסמיכה ,152נעשתה
שלא כהסכמה הנ״ל ,הן מצד זה שהסומך במקרה זה היה יחידי והן משום שהסמוכים לא
עמדו בבחינה הנדרשת .על כן הוסיף ר״י בירב דברי הצטדקות ,שלא עשה מה שעשה
אלא משום שנטרפה השעה והיה חשש שהסמיכה תתבטל  .153בהסכמה השניה שנעשתה
לאחר מעשה זה ,משתדל ר״י בירב לשמור ולקיים מה שאפשר מן ההסכמה השניה ,שהרי
לגבי ארבעת הסמוכים לא היה כל ספק ופיקפוק בשיעור ידיעותיהם ,אבל עצם המעשה כבר
יצר תקדים שיחיד סמוך סומך .154
מעתה אנו יכולים לפרש היטב את טענותיהם ועמדותיהם המנוגדות של ר״י בירב והרלב״ח
לגבי ההסכמה השניה לחידוש הסמיכה .מלשונו של ר״י בירב בהגהה ברור שלא היתד,
התכנסות שניה כדי לאשר את סמיכתו הראשונה שלו ,שהרי אם היה הדבר כן למה היה לו
לר״י בירב לספר לר״מ די קאשטרו על שני המועמדים החדשים וההסכמה החדשה שנעשתה
לגבי סמיכת חכמים חדשים .ידיעות אלו פוגעות דווקא בסמכותו .טענתו של ר״י בירב לא
תובן איפוא אלא בפירוש זה :שלאחר חזירתו של השליח מירושלים הסכימו חכמי צפת
שהוא יסמיך שני חכמים חדשים ,״וכבר היה נגמר הדבר״ ,כלומר ,על ידי כולם או רובם,
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ר׳ הע׳ .145
מקורה של הסכמה זו ,אינה איפוא ביזמתו של ר״י בירב ,אלא בניגוד לרצונו .כ״ץ ,עמי 37
והע׳  81ובניהו עמ  250 ,הע׳  .11על חילוקי הדעות החריפים שפרצו ,מדבר הרלב״ח בפה מלא
)ר׳ דף שו ,ד ,ד״ה עוד כתב וז״ל כתב( .וכן כתב עוד :״דלישנ׳ דכת  ,מהחברי׳ דיק׳ שגם
אותם שסמך יהיו חכמי׳ כבר היו בעיר חכמים גדולי׳ מקצת אותם שסמך וזקנים בשנים מהם
והיה לו לברור היותר חכמים ו ז ק נ י ם  . . .והסבה היתה שהזקנים לא רצו לקבל ע ל י ה ם  . . .״
)רצח ,א(.
רלב״ח ,דף רפ״ח ,ד.
דברי ההצטדקות מכוונים לחכמי צפת ,שלא כהסברו של כ״ץ )ר׳ עמ׳  .(34ואמנם מעצם
הנסיון לסמוך שנים ,אנו רואים סתירת דבריו.
יתכן גם שהמצב שנוצר בצפת ,לרגלי חילוקי הדעתו ,שפרצו במחנה מחייבי הסמיכה ,מנע
אפשרות חדשה של כינוס כל החכמים בדעה אחת ,ור״י בירב דחה בכוונה תחילה את חלקה
הראשון של ההסכמה כדי ליצור אפשרות לסמוכים חדשים.

]קמא[

חיים זלמן דימיטרובסקי
הרי שחכמי צפת חזרו והודו בסמיכתו הראשונה  ,155שאם סמיכתו הראשונה אינה סמיכה
אין בו כח לסמוך חכמים חדשים .בהגהתו הסתמר ר״י בירב גם על מה שנתרחש לאחר כשלון
הנסיון לסמוך שנים חדשים ,שהרי אף לפי ההסכמה החדשה ניתן לסמור סמוכים חדשים
על־ידי כל חכמי הישיבה ,למרות התנגדותם וערעוריהם של חכמי ירושלים .סמיכתו של ר״י
בירב לא נזכרה בפירוש בהסכמה החדשה ,אבל מן השתיקה אנו למדים שהיא קיימת ,שהרי
היא נעשתה בדרך שהכל חזרו והסכימו עליה— על־ידי כל החכמים .הסכמה חדשה זו
נעשתה כבר לאחר הידיעה על עמדתם של חכמי ירושלים ,ואם כן לאחר המשא והמתן
עמהם!
אין ספק שאת דברי ר״י בירב בוויכוחו עם הרלב״ח ,על הסכמתם השניה של חכמי צפת
לחדש את הסמיכה ,יש להבין באופן זה ,אלא שבהם הוא מסתמך בעיקר על ההחלטה לסמוך
את שני החכמים החדשים .הודעה על החלטה זו בצורת ״מעשה בית דין״ נשלחה לרלב״ח,
והיו חתומים בה השנים עם עוד שלושה מחכמי צפת ואחד מהם היה ר״י קארו .אולם ,דווקא
בזה מצא הרלב״ח מקום לסמוך את תשובתו .כיוון שאת הסמיכה הזאת היה צריך לבצע ר״י
בירב עצמו ,הרי שאין מכאן ראיה שהודו בסמיכתו אלא אותם השנים בלבד שהסכימו לקבל
את סמיכתם מידו ,אבל לא שאר החכמים.
לאחר שהגיע לידו מעשה בית הדין קיבל הרלב״ח מעשה בית דין אחר ״בהפך ,נשלח
טענה זו קשה לקבלה כפשוטה ,שאם חזרו חכמי
אלי מצפת שחזרו הם ובטלו הסמיכה״
צפת וביטלו את הסמיכה בפירוש ,כיצד יחזור ד״י בירב ויסמיך ארבעה חכמים חדשים,
וחכמי צפת הבאים אחריו ימשיכו ויסמכו עוד דורות אחדים ?  .157אין ספק ,איפוא ,שהרלב״ח
התכוון להסכמה החדשה ,שנעשתה אחר הגסיון לסמוך את שני החכמים ,אלא שהוא הבין
אותה כדרכו .מאחר שחכמי צפת שללו מר״י בירב את הזכות לסמוך חכמים חדשים והעמידו
את הדברים על תחילתם ,שאין כוח לסמוך אלא לכל חכמי הישיבה ,הרי שסמיכת ר״י בירב
בטלה ,שאילו היתד .קיימת אין עוד צורך מן הדין בכל חכמי הישיבה והיחיד הסמוך סומך.
ההסכמה החדשה לא נועלת ,איפוא ,את הדלת בפני כל חכמי הישיבה לסמוך ,אבל מעולם
לא מצאנו שנתקבצו שנית לחדש את הסמיכה .אדרבה ,״כי כפי אשר שמענו ממה שעבר
שם באחרונה בין החכמים יצ״ו ולאיזו סבה ,לא נתקיימה הסמיכה על ידי כלם ,הם דברים
שהשתיקה בהם יותר יפה מהדבור״  .158חילוקי הדעות שפרצו בקרב חכמי צפת הם שגרמו,
איפוא ,לביטולה של הסמיכה אפילו לדעת חכמי צפת.
סיכומו של דבר :חכמי צפת ,מעולם לא הודו לדעת חכמי ירושלים כי היה פיקפוק במעשה
הסמיכה הראשונה .כל שעשו לאחר שנודעה התנגדותם של חכמי ירושלים ,לא היה אלא
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ר׳ לעיל העי  .129ומכאן גם מובן למה לא הסתמך ר״י בירב על סמיכת ארבעת הזקנים
לפני בריחתו ,שהרי סמיכה זו נעשתה כולה על דעת עצמו ,כאמור לעיל.
רלב״ח ,דף שו ,ד .ויש להוסיף תעודה זו ברשימת התעודות של כ״ץ ,עמי .30
ר׳ בניהו ,שם ,עמי  249ואילך.
רלב״ח ,שם.

נקמב[

ש ת י ת ע ו ד ו ת ח ד ש ו ת על ו ו י כ ו ח ה ס מ י כ י ה ב צ פ ת
מעשה שבא לאשר בדרך אגב גם את הסמיכה הראשונה .טענותיו של ר׳׳י בירב ,כי היתה
הסכמה שניה לאחר בוא השליח ,ואם כן לאחר המשא ומתן עם חכמי ירושלים ,לא היתד,
אלא לרווחא דמילתא .״ומה שכתב שצריך משא ומתן ...אף אם נודה לו שבכאן צריד משא
ומתן ,מה שאינו כן ,שהאמת הוא מה שכבר אמרנו שבנדון שלפנינו אין צריך ,עם כל זה
שנודה לו ...גם כן בזה רצה להכחיש המפורסמות ,שגם בכאן היה מ ש א ו מ ת ך׳ .159
על נסיונם של חכמי צפת לסמוך שני חכמים חדשים יש להעיר עוד זאת .המספר שנים
היה בוודאי כדי להשלים בית דין של סמוכים״  ,160מי היו שני המועמדים אין אנו יודעים.
באגרתו של המבי״ט למרן אנו מוצאים משפט זה :״אזכירנו סוגיות חמורות שלמדנו בישיבת
מורנו הרב ז״ל ,מי היה הנושא ונותן יותר בהן ואת מי היה הרב ז״ל מחזיק למעיין ומי היה
נמנה עמו בכל פסקיו ואת מי רצה לסמוך קודם״  .161אם סמך ר״י בירב ארבעה חכמים בבת
אחת 162הרי שאין מוקדם ומאוחר .אם הכוונה לאחד מן השנים ,אפשר לומר שהמבי״ט
אלא
היה מכללם ,ודבר זה הולם דברים שכתב המבי״ט על יחסו של ר״י בירב אלין
שהודעתו של הרלב״ח ששני חכמים אלה היו ״מהיותר זקנים וחשובים״ * ,16טופחת על פני
השערה זו ,שכן היה המבי״ט צעיר לימים  .165ועדיין צריכים הדברים ה ם ב ר .166
ח
על שליחותו של ר׳ שלמה חזן לירושלים מספר הרלב״ח פעמים אחדות .בפעם הראשונה
הוא כותב :״וסמכו לגדול שבהם ...ושלחו לנו ...כתב הסכמתם תחלתו הן עם״  ,167ותו
לא .אולם לאחר מכן פירש יותר :״לכן הסכימו לשלוח אלינו הסכמים זאת חתומ׳...
לשנסמוך גם אנחנו את ידינו עליה בחתימת שמותינו״  .168ר׳ שלמה חזן נשלח ,איפוא,
לקבל הסכמתם של חכמי ירושלים .חכמי ירושלים הוציאו מסקנות חשובות מעובדה זו .169
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שם ,דף רצ״ט ,א.
אמנם בתורת מוסמך ראשון ביקש ר״י בירב להקים בית דין כזה מיד לאחר סמיכתו ,הפך
השערתו של כ״ץ )עמי  .(33ומכאן שיש לפון גם במה שכתב בניהו בספר היובל לבער ,עמי .254
ר׳ ספונות ,ו ,עמי קיב שוי  21ואילך.
ראה מ״ש בספונות ,ז ,עמי סד.
הקושי ,שר״י בירב לא ירצה לסמוך תחילה את מרן ,עומד בעינו מכל מקום ,שהרי ברור מדברי
הרלב״ח שמרן לא היה אחד מן השנים.
רלב״ח ,דף טו ,ד ור׳ העי .151
בזמן סמיכתו היה פחות מבן ארבעים .ר׳ ספונות ,ו ,עמי קטו .ויש להזכיר כאן גם את
דבריו של ד״רלב״ח על המביט בשו״ת שלו ,סי׳ לב.
ההסבר שהעליתי בספונות ,ספר ז עמי סד ,אינו נכון .ואפשר שהיו עוד נסיונות לסמוך
אחרים ,אלא שהדבר לא יצא לפועל מפני חילוקי הדעות שפרצו בצפת.
רלב״ח ,דף רעז ,א.
שם ,דף רעח ,א .וכיוצא בזה ״והשליח הנז׳ החכם כהר׳ שלמה יצ״ו כשבא לכאן עם כתבם
לשנחתום בו״ .דף שי ,ג .ור׳ גם דף רעז ,ג ורפט ,א .וכן כותב גם ר״מ די קאשטרו ״ולבקש
ממנו שנצטרף ושנסכים עמהם בדברי׳)עמ׳ ב(.
ר׳ לעיל עמי קלב.

] קמג [

חיים זלמן דימיטרובסקי
יחד עם זה ,הביא ר׳ שילמה חזן כתב סמיכה חתום בידי ד״י בירב בהסכמת כל חכמי צ פ ת !70
לרלב״ח.
גירסתו של ר״י בירב היא שונה :״ואני נשבע במי שבראני שלא הלך שם השליח מרצוני
ומדעתי לסבות ידועות אצלי ,אלא בשביל קדושת ירוש׳ שלחו לשליח ,ובשביל כבוד העיר
הקדוש׳ שתקתי והזהרתי לשליח שלא ישתדל עם שום אדם שיחתום אלא שילך אצלך״!,17
על משלוח כתב הסמיכה לרלב״ח עובר ר״י בירב בשתיקה ,כי אינו מעניין הוויכוח .אבל
דבריו על השליחות השניה הם הפך דברי הרלב״ח  .172יתר על כן ,ה״סבות הידועות אצלו״
הן ללא ספק החשש להתנגדותו של הרלב״ח  .173נמצאנו למדים מכאן לשתי עובדות חשובות
שהיו ידועות כבר בראשית הדברים .ר״י בירב צפה שהרלב״ח יתנגד לסמיכה לפני שיצא
השליח לירושלים ,וביקש לעשות למניעת סיבוכים .הרלב״ח עצמו אישר את חששותיו של
ר״י בירב — עמדתו היתה שלילית קודם ששמע נימוקיהם של חכמי צפת ,שזה לשונו :״ואם
באולי אחר המשא ומתן יעלה בידינו ...אשרינו שזכינו לכך ושמענו ועשינו ואפילו אם
לא תעלה בידינו וכן הוא הנראה וכמו שכתבתי״ .174הרלב״ח לא קיווה מעולם שיעלה
175
בידו לשנות את דעתו של ר״י בירב :״האמנם לפי שידעתי אותו ואת שיחו כי בראותו
תעלה חמתו .כיון שהיא כנגד כונתו לא הייתי רוצה לשלחו לידו כי אם לרבני צ פ ת ״ .176
ראשי המדברים לא תלו ,איפוא ,מעולם תקווה בתועלתו של וויכוח ומשא ומתן .הוויכוח בא
כדי להניע את אנשי המחנות לשנות את עמדותיהם .מתוך כך אנו מבחינים בנעימה שונה
בדברי הרלב״ח כשהוא כותב לחכמי צפת ,מה שאין.כן בדבריו לר״י בירב .תכסיס זה נשא
פירות ,ואמנם פרצו חילוקי דעות בין חכמי צפת לר״י בירב.
ועוד שומעים אנו על ניגודי עמדה בין ר״י בירב לחכמי צפת מלפני יציאת השליח
לירושלים .ר״י בירב תקיף היה בדעתו ,שאין צורך בהסכמת מעוט חכמי ירושלים ,והשליח יצא
שלא לרצונו ובלחצם של חכמי צפת .לפגי יציאתו נעשתה מעין פשרה ,לא לבקש הסכמה מכלל
חכמי ירושלים יצא ,אלא מחכם אחד ,שהסכמתו היתה מובטחת מראש .הפשרה לא נתקבלה
על דעת חכמי צפת .השליח לא ביקש את הסכמתו של ר׳ משה די קאשטרו בלבד אלא את
חתימתם של כל חכמי ירושלים .וקרוב לוודאי שהבדל זה בין עמדת חכמי צפת לעמדת ר״י
בירב נודעה לחכמי ירושלים מפיו של השליח ר׳ שלמה חזן ,והם מצאו בה בסים לטענתם
שחכמי צפת לא עשו מה שעשו אלא בתנאי שיסכימו עמהם גם חכמי ירושלים .הרלב״ח כיוון
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ר׳ רלב״ח ,דף רעז ,א ודף שי ,ג .סמיכה זו היא ,איפוא מעין סמיכתו של ר״י בירב עצמו
על־ידי כל החכמים ,אם כי הסומך העיקרי היה ר״י בירב.
עמ׳ כט.
עי׳ גם לעיל עמי קלג.
כפי שר״י בירב מגלה בפירוש בהקשר אחר ״אמר הכותב לולי שאני רגיל לראות קונדריסיו
וסברותיו הזרות ובפרט כשהוא דבר שלפי דעתו נוגע בכבודי״ .רלב״ח ,דף רצט ב.
רלב״ח ,דף רפה ,ב.
את הקונטריס.
רלב״ח ,דף שג ,ד )וע״ע בניהו בספר היובל לבער ,עמ׳  248והע׳ .(6

]קמד[

ש ת י ת ע ו ד ו ת ח ד ש ו ת על ו ו י כ ו ח ה ס מ י כ י ה ב צ פ ת
בהתאם לכך דבריו לחכמי צפת — רכות לחכמים וקשות לר״י בירב .כלפי הראשונים
חוזרים גם הרלב״ח וגם ר״מ די קאשטרו על הטענה בדבר הסכמת חכמי ירושלים שלא
נתקיימה ,ואם כן נמצא להם פתח לשנות את דעתם .בתכסיס זה של נסיון הפרדה בינו לבין
חכמי צפת ,רואה ר״י בירב סכסכנות חמורה והוא מייסר את ר״מ די קאשטרו בדברים
קשים :״וראיתיך מסכסך גדול ובעל מחלקת שנתת פתח לחתומי׳ שיחזרו בהם ממה שעשו
וחתמו.177 ,,
על עמדתם של שאר חכמי ירושלים לא שמענו עד עכשיו אלא מהערתו הקצרה של ר״י
,
בירב :״אבל אני יודע שאפילו חביריו כתבו הפך זה בכתב שבא לידי מקודם כתיבת הב
קונדריסי ,,וכל שכן הרב של חביריו״ .178על כך השיב הרלב״ח :״כל זה הוא אי זה לשון
הרע ובאמת שאיני מבין ממנו כלל כלל ולכן לא אוכל להשיב על דבריו״  .179בדרך השערה
ניתן לפרש דברים אלה על־פי מה שכתב ר״י בירב בהגהה :״וכבר ידעתי שאותו העניו
כ״ר יחיאל ,אתה הפסדת אותו בגאוותך״  180ר ,יחיאל זה הוא ,כנראה ,ר׳ יחיאל אשכנזי
ראש ישיבה בירושלים  .181מתחילה הסכים כנראה לחידוש הסמיכה אולם לדברי ר״י בירב
חזר בו לאחר מכן בהשפעת ר״מ די קאשטרו.
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עמ  ,כט .כיוצא בכך מקבל ר״י בירב את עמדתם המתונה של חכמי צפת כלפי ר״מ די קאשטרו:
״העבודה שאתה חייב נדוי ולבקשת החברים לא גזרת]י[ עליך ) ,,עמ  ,מג(.
רלב״ח ,דף רצח ,ד .ואין ספק שהיו גם כתבים אחרים מהם כפי שיוצא מהגהת ר״י בירב
״שכן כתבו ונתרעמו בשמך ) ,עמ  ,א(.
שם ,דף שז ,ב .ועי  ,גם כ״ץ ,עמ  ,31 ,הע׳ .31
עמי כט.
בתולדותיו של חכם זה נסתבכו חכמים .ברור שהיה בירושלים .ר  ,ר״ש אסף ,מקורות
ומחקרים ,עמי  222וספונות ספר ו ,עמי קיא והע .25 ,

] קמה [

חיים זלמן דימיטרובסקי
תשובת

רבי משה די ק א ש ט ר ו ו ה ש ג ו ת רבי י ע ק ב בירב

אקרא לאל עלי גומר יקיים בימינו דברי המבשר ואומר .התנערי מעפר קומי שבי  .2ארץ
חמדה נחלת צבי .כי שלחו אלינו אחינו  3יושבי הגלילה  .4לומ׳ לנו משפט הגאולה .ג׳ ארצות
בגליל וטבריה בתוכם כלולה  .5ומשם בטלה סגהדרי גדולה .ולשם עתידה שתחזור תחלה .6
9
וכעת ציון היא דורש אין לה  . 7עד ישימה אלי׳ תחלה .8ולמה תהיו אחרוני׳ להשיב
הסמיכה .ולהעלות לה ארוכה .שמורה בכל וערוכה  .10ויש אתנו מלכא ונסיכא אמרנו להם
גם אנחנו נתכסה עמהם
כתבת ,גם אנחנו נתכסה
בסמיכה  .12וידינו לא תהיה הגה .יקבל הרובה את תשובתו
משוכה .מלקרבא אל המלא־ עמהם בסמיכה .מבין ריסי עיניך ניכר שרצית להתכסות
כה .אבל בערוד מערכה מול בסמיכה ,שכן כתבו ונתרעמו בשמך מדוע לא הסכימו)(2
מערכה .דלא יימרון שנת־ אותך ,בחושבך שמי כמוך מורה בירוש׳ ,ויראה ששכחת
עלמ׳ ממנו הלכה .13ואעיקרא ימים מקדם ,שכמה תלמידי׳ מן הקטני׳ היו בישיבה ראויים
דדינא פרכא .ואני הדל עתה לסמיכה יותר ממך .וכ״ש היום שרבו גם רבו חכמים
באלפי .14וזעיר באגפי״ .גדולים בפלפול ובקיאות).(3
מיושבי העיר כלילת יופי .אגב שטפי  .16אתחיל מן הצד  .17ואטעון איך ולמה וכיצד .ואדון
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מפיוס המבדיל.
ישעיה נב ,ב ,ז.
ר׳ סנהדרין יא ,ב.
מלכים ב ט ,כט; יחזקאל מז ,ח )ור׳ ירושלמי שקלים ו ,ב(.
ר׳ שביעית ט ,ב.
כלשון הרמב״ם הל׳ סנהדרין יד ,יב :״וקבלה היא שבטבריא עתידין לחזור תחילה״ .ר׳ ראש
השנה לא ,ב ,ונדרש על טבריה מן הפסוק המובא בהע׳ .2
ירמיה ל ,יז.
ישעיה סב ,ז .ובפסוק תהלה.
שמואל ב יט ,יג.
ר׳ ירמיה לג ,ו; שמואל ב כג ,ה.
כאן יש רמז לדברי חכמי צפת :״מנן פרכי מנן הפרכי שופטים ושוטרים הרודים ב ע ם . . .
ועתה כי עברו ת ו ר ו ת  . . .אין מלך ואין שר וגבור״ )רלב״ח ,דף רעז סוף ע״ג(; ״משפע השמן
הטוב שהורידו עלי חכמי ארץ ישראל״)שם ,דף שי ,ג(.
משחק מילים על־פי שופטים ד ,יח.
ר׳ פסחים סו ,א .יש כאן רמז שאין חכמי ירושלים כבני בתירא שנתעלמה מהם הלכה ולכך
עלה הלל לגדולה .ור׳ רלב״ח ,דף רפו)צ״ל רצג( ,ג.
שופטים ו ,יב.
ר׳ מדרש שוחר טוב ,תהלים א ,ב.
שבת קל ,ב.
סנהדרין לב ,א.
ר׳ חולין כ ,א ולמעלה ,עמ׳ קיח.
לשון זה רגיל בדברי המתווכחים ומובנו הסמיכו.
ר׳ לעיל ,עמ׳ קיח והע׳  ;17עמ׳ קכו והע׳ .65

]קמו[

ש ת י ת ע ו ד ו ת ח ד ש ו ת על ו ו י כ ו ח ה ס מ י כ י ה ב צ פ ת
לפניכם בקרקע 18ובהורמנותכון עמכון אתוכח .ולא להיותי עולה מן המבין .רק להיות
שואל ודורש כענין  .19ולא להכנם עמכון בשורה  .2°כי לכם משפט הבכורה.
בראותנו אנחנו יושבי העיר  21הקדושה הזאת ,היות הסבה העיקרית המעוררת את אחינו
יושבי הגליל אל הדבר הזה ,היא להיותם דואגי׳ ונאנחי׳ ונאנקי׳ ,על כי אזלת יד נושאי
דגל התורה ובפרט בארץ הלזו הנשמה בעונותנו ,אשר ממנה היתה תורה יוצאה לכל
ישר /וכעת וידל ישראל ,וגברו בעלי זרוע ובעלי לשון ואין שואל ,ואין דורש ואין מבקש .22
אמרו  ,23לכו ונשובה אל ה׳ ונדים דגל התורה ,ואלינו יבאו מאפסי ארץ ,לכבוד אלקי הארץ.
כי יאמרו יש אלי ,שופטי בישר ,וגבר ישר .,ונשתדל להחזיר עטרה ליושנה  ,24אולי יחנן
ה  ,שאריתנו וישוב ירחמנו] 25ב[ כבראשונ .,ובהיות שכונתם ומחשבתם היתה רצויה,
צרופה 26מיד למעשה ,ושלחו אלינו ע״י שליח ציוןז־ 2לבשרנו ,ולבקש ממנו שנצטרף
ושנסכים עמהם בדבר .ובשמענו את דברי הבשורה הזאת ,שמח לבנו ויגל כבודנו וחיתה
רוחנו ונתננו שבח והודאה לש״י ,שהחיינו וקיימנו והגיענו לשאת ולתת בדבר אשר כזה.
האמנם ,בהיות הדבר הזה גדול הערר ,ונוגע לנו ]ו[ לזולתנו הן מהעומדי׳ בארץ הקדושה,
הן מהעומדי ,חוצה לה ,הן לדורותנו והן לבאים אחרינו ,אמרנו ,כדי להציל עצמנו מתפישת
,
זולתנו ,לשאת ולתת בדבר תחלה .משום דבמילי דאורית׳ מותבינ׳ תיובת׳ והדר עבדי
עובדא .28
18
19
20
21
22
23
24

25

26

27
28

כתלמיד לפני רבותיו .סנהדרין יז ,ב; בבא מציעא פד ,ב.
תוספתא סנהדרין ז ,ז.
כשווה עמכם ,ר  ,סנהדרין לז ,א.
גם הרלב״ח דיבר בשם כל חכמי ירושלים :״חיבור קצר על דבר ויכוח שעבר בין חכמי צפת
ובין חכמי ירושלים) ,,דף רעו ,א( .ועי  ,כ״ץ ,עמ .38,31 ,
סוטה מט ,א ,ושינה את הסדר מפני החרוז.
אחינו יושבי הגלילה.
לשון רגילה בוויכוח על הסמיכה ולאחריו .ר  ,רלב״ח ,דף רפה ,ג ד״ה ועתה; דף ,רפט א ,ד״ד,
עוד .וכן ״בהיות הסכמתינו בהחזרת עטרת הסמיכה ) ,,ספר היובל לבער ,עמ  ,266 ,סי  ,א(;
״ויען כי מסרת נפשך על חזרת עטרת הסמיכה ליושנה ) ,,מגיד מישרים ,פרשת ויקרא ,ח ניסן
,
הש״ג(; ״והוא סמך קצת מ ת ל מ י ד י ו  . . .להחזיר העטר  ,ליושנה ) ,,קרית ספר להמבי״ט ,הל
סנהדרין פ״ד( ועוד.
עמום ה ,טו; מיכה ז ,יט .יש לציין שהנימוק לחידוש הסמיכה בדברי ר״מ די קאשטרו אינו
משקף את דברי חכמי צפת בכתבם לחכמי ירושלים )ר  ,רלב״ח דף רעז ג ,ד״ה טופס ואילך(,
אבל התקווה המשיחית שקופה בדבריו בצורה ברורה .עי  ,כ״ץ ,עמ .40 ,
אולי צ״ל צרפוה .וכן כותב גם הרלב״ח :״ועולה היה על דעתי ללמד עליה  ,זכות  . . .שלהיות
כונתם לשמי  ,למהר להשיג התכלית החשוב הנזכר לא ראו להאריך הענין ועשו מעשה כפי
דעתם ) ,,דף רעח ,ב(.
,
,
,
ביצה כה ,ב .הוא ר שלמה חזן .ר רלב״ח דף רעח ,ב ועוד .על מה שהוטל עליו ר לעיל,
עמ  ,קמג.
עירובין סז ,ב .דברים דומים כותב גם הרלב״ח :״כי לא עשינו מעשה בהם אלא שלחומר
ויוקר הענין הזה ראינו להאריך הזמן עד אשר נתיישב בדין כפי הראוי ) ,,רלב״ח ,דף רעט,
סוף ע״ג( .שניהם מדגישים כי כל עוד לא ראו את ראיותיהם של חכמי צפת ,עדיין לא פסקו
הלכה ,שאילו היו עושים מעשה לא היו יכולים עוד להיות במנין בשעת המשא והמתן ,מפגי
שייחשבו כנוגעים בדבר .ר  ,למעלה עמי קלא .ור  ,מה שכתב ר״י בירב דף רצט ,ד .השווה גם
רלב״ח דף שה ,ב; שיא ,ג.

] קמז [

חיים זלמן דימיטרובסקי
ראשונה אומי ,שצריך לחקור ולדעת אם יש בנו כח להכריע ולעשר מעשה במה שהרמב״ם
ז״ל בעצמו לא הכריע .וא׳׳ת שיש בנו כח לעשר מעשה ,יצטרך כדי לגמור הענין הסכמת
הכל ,וכמו שנר׳ מפשט לשון הרמב״ם ,או דילמא גם בנדון שלפנינו נלך אחר הרוב )הני
מדרבנן שכבר עשו(  29כשאר משפטי תורתנו הקדושה .ואת׳׳ל ,שגם בנדון שלפנינו נלך
אחר הרוב ,הני מדרבנן שכבר עשו וחתמו ,כיון שהם רובא תו לא צריכה מידי ,ומה שעשו
עשוי ,או דילמ׳ כל רובא דקודם משא ומתן עם הכל ,לאו כלום הוא .וצרי׳ לשאת ולתת בדבר
עם הכל ואח״כ לעמוד על המנין  ,3°צריך שיהיו הכל מקובצים במקו׳ א׳ לשאת ולתת ביחד;
או דילמ׳ אפי׳ משא ומתן בכתב מהני ,ועדיף טפי .וכדי לברר כל אלו הצדדין ,שעלו עליהם
חלודין  ,31אדון לפני יושבי על מדין.
גדולי הפוסק׳ ורוב המחברי׳ 32בכל מקר הגה .כל מה שכתבת והארכת בזה הענין
הוא הרמב״ם ז״ל ,ובפרט בגלילות הללו ,הכל שבוש ,ולא הבנת פשט לשון הרב,
דמיקרו אתריה דמר  ,33ומפי ספריו אנו חיים .שלא נסתפק הרב בענין הסמיכה שבזמן
ובפרט שפסקיו כוללים הדינים הנוהגים והבל־ הזה .ומה שכתב לשונו) ,(4והדבר צריך
תי נוהגים .ובהיות ]ג[ הנושא שלפנינו הכרע ,אינו חוזר לסמיכה שבזמן הזה,
מהדברי׳ הבלתי נוהגי׳ עד עתה ,אין לנו אלא למה שכת׳ בסוף אותה הלכה וז״ל,
בחירה לנטות מדבריו ימין ושמאל .וז״ל בפ״ד ואם היה שם סמוך מפי סמוך אינו צריך
מה׳ סנהדרי׳  : 34נראין לי הדברים אם הסכי־ דעת כלם אלא דן דיני קנסו׳ לכל שהרי
מו כל החכמי׳ שבא״י למנות דייגי׳ ולסמוך נסמך מפי ב״ד והדבר צריך הכרע ע״כ.
אותם הרי אלו סמוכי׳ 35ויש לה׳ לסמוך והאמת הוא בזה הענין ,שנסתפק הרב אם
אחרי׳ .א״כ למה היו החכמי׳ מצטערי׳ על הסמוך ,א׳) (5שנסמך מפי ב״ד ,די לסמוך
הסמיכה כדי שלא יבטלו דיני קנסו׳ מישר׳ זולתו עם אחרי /ואפי׳ לא יהיו סמוכי׳.

29
30
31
32
33
34
35
)(4
)(5
)(6
)(7

על המוקף בסוגרים יש בכתב־היד נקודות לסימן מחק .המעתיק טעה בדומות ,משורה
שלאחר כך.
מילים אחדות נשמטו ,כנראה בשל הדומות ,ולפי הענין נראה להשלים :״ואת״ל צריך לשאת
ולתת ואחר כך לעמוד על המנין״.
האות הראשונה דהוייה ונראית כחי״ת .ואולי צ״ל סלודין.
כלומר ,דעתו של הרמב״ם נחשבת כדעת רוב המחברים.
ר׳ שם הגדולים בערכו .וע״ע שו״ת מהר״י בירב ,סי׳ מא ,מו; מהר״ם אלאשקר ,סי׳ יו; שיירי
כנסת הגדולה ,אורח חיים ,כללים ,סי׳ ה.
הל׳ יא.
ברמב״ם נוסף ״ויש להם לדון דיני קנסות״ ,ונשמט על־ידי הדומות.
הלכות סנהדרין ד ,יא.
אחר.
בפי׳ המשנה ויצרף .וכן הוא באגרת הסמיכה .רלב״ח ,דף רפז ,א.
כלומר ,בתלמוד לא נתבאר בפירוש אלא שהגדול היה סמוך ,אבל לא נתבאר אם גם השנים
המצורפים היו סמוכים .פירוש זה הוא הכרחי שאם לא כן יהא הרמב״ם סותר את עצמו,
שמתחילה כתב שהוא ספק ואחר כך כתב ״ומה שנתבא׳״ וכר .עי׳ רלב״ח דף רפו )צ״ל רצג,
סוף ע״ג( ,ועי׳ בהעי הבאה.

]קמח[

ש ת י ת ע ו ד ו ת ח ד ש ו ת על ו ו י כ ו ח ה ס מ י כ י ה ב צ פ ת
לפי שישר׳ מפוזרי׳ וא״א שיסכימו כלם ,ואם
היה שם סמור מפי סמוך אינו צרי׳ דעת כלם
אלא דן דיני קנסו׳ לכל שהרי נסמך מפי ב״ד
והדבר צריך הכרע .ובפי׳ המשנה פ״ק
37
דסנהדרי׳ 36כת׳ וז״ל :יראה לי כשהיתה
הסכמה מכל החכמי׳ והתלמידי׳ להקדים עליהם
איש א׳ מן הישיבה וישימו אותו לראש ובלבד
שיהיה זה בארץ 38בא״י כמו שזכרנו ,הנה
האיש ההוא ]ד[ תתקיים לו הישיבה ויהיה
סמוך ויסמוך הוא אחרי כן מי שירצה ,שאל״ת
כן א״א שימצא 39ב״ד הגדול לעולם לפי
שנצטרך שיהיה כל א׳ מהם סמוך על כל
פגים ,והב״ה יעד שישובו ,כמו שנא׳ ואשיבה
שופטיך כבראשונ׳ וגו׳ ע״כ .הנך רואה בעיניך
ההבדל שיש בין מה ששנה לנו הרב בילדותו
ובין מה ששנה לנו בזקנותו .40לפי שבפי׳
המשנה הכריע הדבר והביא ראייתו עמו,
ובי״ד לא הזכיר אותה הראיה ולא סמך עליה
כיון שהגיח הדבר בצרי׳ הכרע .41והדבר
ברור שאין ראייתו זאת מכרעת ,לפי שאיפ׳
שיהיה זה אחר ביאת המשיח או ע״י אליהו
ז״ל  42וכמ״ש הנביא הנני שולח מלאכי ופנה
דרך לפני וישב מצרף ומטהר כסף וגו׳  ,43ואין
36
37
38
39
40
41
42
43
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)(12
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או דילמ׳ צריו ג׳ סמוכי׳ .וכן כת׳ הרב
בהדיא בפי׳ על המשנה וז״ל :ולענין אם
_צריך שיהיו הג׳ סמיכי׳ ואז יהיו יכולי׳
לסמו׳ שום אדם יש בזה ספק ומה שנתבא׳
מן התלמו׳ שיהיה הגדול שבהם סמוך
נצרף עמו שנים ויסמוך מי שירצה .פי׳
לפירושו ,שהשני׳ האחרי׳ לא נתפרש בתל־
מוד ,אם צריד שיהיו סמוכי׳ אם לאו).(7
אע״ג שהרב הכריע מסברתו שאין צרי׳
שיהיו סמוכי׳) .(8ועל זה כת׳ ,הדבר צרי׳
הכרע ,דסליק מיניה) (9וכמו שכת׳ בפי׳
המשנה ,יש בו ספק .והנה א׳ מגדולי
המחברים ,הרשב״א ז״ל ,הבין מלשון הרב
שלא היה מסתפק בענין הסמיכה בזמן הזה.
שכת׳ בחדושיו על מס׳ קמא ,על ההיא
עובדא דחנין בישא ) (10וז״ל :ועוד שמענו
כן מעובד׳ דחנין בישא דא״ל רב הונא
זיל הב ליה פלגו דזוזא וכו׳ אלא דאיפ׳)C11
דאמ׳ להו אזמנו לי) (12לדינא למיסק
לא״י) .(13לפי שרצה לחלוק על רש״י,
שהוא סובר) ,(14שהניזק היה תפוס ומפני
זה הגבו הקנס באותם העובדו׳ האמורו׳
שם .ובא להכריע הרשב״א נגד רש״י,

משנה ג.
לפנינו :ויראה לי כי כשהיתה.
מיותר.
לפנינו :שתמצא.
פירוש המשנה חיבר הרמבי׳ם בילדותו ומשנה תורה בזקנותו.
ר  ,רלב״ח ,דף רפג ,א ,ד״ה ובעיקר.
ר׳ שם ,דף רפו)צ״ל רצג ,א( ,ד״ה עוד הביא; שב ,ב; שד ,ג.
מלאכי ג ,א.
הל׳ סנהדרין ד ,ג .וראה כסף משנה ורדב״ז ולהלן עמי י.
ביתר אריכות באגרת הסמיכה ,דף רפו ,סוף ע״ד ,ד״ה ומכאן .ועי  ,עוד דף רפו )צ״ל רצג(,
ב; שב ,ג; שו ב; שח ,ב ודף שיז ,סוף ע״ד.
בבא קמא לו ,ב ,ד״ה הואיל .והשווה אגרת הסמיכה ,דף רפו ,ב ,ד״ה ועתה.
ברשב״א :אפשר כגון.
שם :אזמני  ,ליה.
עד כאן לשון הרשבי׳א.
שם ,לו ,ב ,ד״ה ההוא דתקע.

]קמט:

ח י י ם ז ל מ ן די :י ט ר ו ב ם ק י
לנו סמוך מפי סמוך כמותו  .44ולזה בי״ד לא שנר׳ מפשט הגמ׳ שלא היה תפוס .וכתב
הזכיר ראיה זו ,אלא אדרבא השתדל לתרץ עוד שם על ההיא דאמ׳ כגון דאמ׳ אזמנו
ספק גדול שיש על דבריו ,ואפי׳ אחר התירוץ לי לדינא למיסק לא״י וז״ל בפ״ק
לא גמר אומי .ולזה שנה בלשונו בי״ד וכת׳ ,דקמא) ,(15אלא שאני תמה דבזמנן לא
נראין לי הדברי /כמסתפק בדבר ,מש״כ דרכו היה סמוך בא״י ,שאלו היה סמוך אף
בשאר מקומו׳ לכתו׳ אלא ,יראה לי ,45כמו בח״ל יגבו ,שאין הדבר תלוי אלא
שכת׳ במשנה ,לפי שעם היותו יחידי באותה במומחי׳) (16כדכתי׳ אלהי׳ .ולא מצא
סברה סומך עליה למעשה ,אבל בזאת להיות שום תשו׳ הרשב״א לזאת הקושיא אלא
מסתפק ולא הכריע הדבר כת׳ נראין לי מה שכת׳ הרב ז״ל .וז״ל ,אלא שראיתי
הדברים .והסבה לזה מבוארת לפי שמצא לרמב׳׳ם ז״ל שכת׳) (17מן הסבר׳ שאלו
תלמוד ארוך  46הפך סבר׳ זו ,והוא מה שבא הסכימו כל חכמי א״י לסמוך כל )(18
במם׳ סנהדרי׳ פ׳׳ק ,47תנא סמיכה וסמיכת סומכין וכו׳ .ואע״ג דבסוף דבריו כת׳)(19
הזקני׳ בג׳ ,ופריך ,וחד לא סמיך והאמ׳ רב וז״ל :ואע״פ שיש לעיין בזה ממה שאמרו
יהודה אמי רב ברם זכור אותו האיש לטוב פ״ק דע״ז וכן בסנהדרי׳) ,(2°ברם זכור
44
45

46
47
)(15

)(16
)(17
)(18
)(19
)(20

וכן כתב הרדב״ז ,הל׳ סנהדרין ד ,יא; יד ,יא .ור׳ גם הקדמת הרמב״ם למשנה תורה:
״ואליהו קיבל מאחיה השילוני ובית דינו״)ועי׳ שו״ת חתם סופר ,ח״ו ,סי׳ צו(.
לרוב כותב הרמב״ם ״יראה לי״ ,אבל יש גם ׳׳נראה לי״ ,שבועות ד ,ד; נזקי ממון י ,יד;
מכירה ו ,יד; שם יג ,ט ,יא ,יח; שם כא ,י; שלוחין ושותפין ה ,י .וראה עוד תשובת
הרמב״ם ,מהדורת ליפסיא ,סי׳ קמ ושיירי כנסת הגדולה ,או״ח ,כללים בדרכי הפוסקים ,סי׳
כד .כה.
צ״ל ערוך.
דף יג ,ב.
המילים ״בפ״ק דקמא״ אין להן מובן .מה שמביא ר״י בירב מן הרשב״א נמצא כולו באותו
דיבור המובא לעיל ,ובפרק קמא לא דיבר הרשב״א בזה .על כן נראה שהן צריכות לבוא
לפני וז״ל .ר״י בירב פירש את קושיית הרשב״א על דברי הגמרא בבבא קמא דף טו ,ב:
״והשתא דאמרת פלגא נזקא ק נ ס א  . . .ולא מגבינן ב ב ב ל  . . .ואי אמר קבעו לי זימנא
דאזלינא לארעא דישראל קבעינן ליה״ )ור׳ גירסת כ״י מינכן ורומי בדקדוקי סופרים לשם(.
ותוכן הקושיא הוא ,למה פוסקת הגמרא ״ולא מגבינן בבבל״ ,הרי אם יהיו סמוכין בבבל
מגבינן ,ולא היתה הגמרא צריכה לומר אלא ״ולא מגבינן אלא במומחין״ )והשווה לזה מה
שכתב ר״י בירב באגרת הסמיכה ,דף רפו ,ב ,ד״ה ועתה ולהלן הע׳  .(29ועי׳ מ״ש על זה
הרלב״ח דף שח ,ב ודף רצב ,ד ד״ה עוד הביא .על זה תירץ הרשב״א שלפי דעת הרמב״ם
הדבר אפשרי ,ומיירי שאין סמוכין מפי סמוכין אפילו בארץ־ישראל ,אלא שאם יזדמן
שתתחדש שם הסמיכה על ידי הסכמת כל החכמים יכול הניזוק לכוף את המזיק לעלות
עמו לארץ־ישראל )ור׳ ביתר ביאור באגרת הסמיכה ,דף רפז ,ב סוף ד״ה ועוד שדבריו.
בזה נתיישבה קושיית בעל חזון איש ,הל׳ סנהדרין ד ,יא; הגהתו היא נגד מה שמביאים ר״י
בירב והרלב״ח .ועי׳ עוד המאירי לב״ק ,עמ׳ .(116
שם נוסף סמוכין .ר׳ רמב״ם הל׳ סנהדרין ד ,יב .יע״ע תורה שלימה ,כרך ט״ו ,עמ׳ .184
ראה לעיל הע׳).(4
מיותר ,וליתא ברשב״א.
הרשב״א ,שם.
דף יג ,ב ושם נסמן.

]קב[

ש ת י ת ע ו ד ו ת ח ד ש ו ת על ו ו י כ ו ח הסמיכיה ב צ פ ת
ור׳ יהודה ך בבא שמו שאלמלא הוא בטלו אותו האיש לטוב שאלמלא הוא באלו דיני
דיני קנסות ]ה[ קנסו׳ מישר /שפעם א׳ גזרה קנסו׳ מישר /דאלמ׳ אלמלא לא) (21סמך
מלכו׳ הרשעה שמד 48על ישר׳ שכל הסומך הוא אותם ה׳ זקני׳ לא היה באיפשר
יהרג וכל הנסמך יהרג ועיר שסומכי׳ בה לסמוך מפני שלא היו שם סמוכי׳ לסמוך
תחרב ותחומין שסומכי׳ בהם יעקרו מה עשה עכ״ל .נר׳ בפי׳ שלא ראה) (22סברת
ר׳  49יהודה בן בבא הלך וישב לו בין שני הרב אלא שהניח אות׳ בצ״ע .ואני או׳)(23
הרים גדולי׳ ובין שתי עיירות גדולות  50בין שזאת הקושיא אינה חזקה כ״כ ,שמה שהיו
אושא לשפרעם וסמך שם ה׳ זקנים ,ואלו הן מצטערים על הסמיכה היה לסבת ,שיש
ר״מ ור׳ יהודה וכו׳ כיון שהכירו בהם אויביהם כמה מצות ודינין תלויין בה .ואפי׳ שלא
אמי להם בני רוצו .אמרו לו רבי מה תהא יתבטל אלא לשעת׳ היו חייבין למסור
עליך אמ׳ להם הריני מושל 51לפניה׳ כאבן נפשם עליה ,כמו שמצינו בירושלמי)(24
שאין לה הופכי /אמרו ,לא זזו משם עד שר׳ אבא בן זמרא היה אצל גוי וא״ל
שנעצו בו ש׳ לוגכיאות  52של ברזל ועשאוהו אכול נבלה ואי לא קטילנ׳ לך .וכתבו
ככברה ,ומשני ר׳ יהודה בן בבא אחריני הוו בתוספו׳) (25בהחמי׳היה על עצמו דמסתמ׳
בהדיה והאי דלא חשיב להד מפני כבודו של בצנעא היה .וכ״ש בנדון שלפנינו ששעת
ר׳ יהודה בן בבא ,ופרי׳ ור״מ ר׳ יהודה בן השמד היה והיו צריכי׳ למסור עצמו כר
בבא סמכיה והאמ׳ 53ר׳ יוחנן כל האר ר״מ ע״כ) .(20ומה שרצית לדקדק שיש הפרש
לא סמכו ר״ע אינו אלא טועה ,ומשני סמכיה בין נראי׳ לי הדברים לירא׳ לי ,זה טעות
ר״ע ולא קבלוה ,54סמכיה ר׳ יהודה בן בב׳ שאפי׳ תינוקו׳ של בית רבן לא יטעו
וקבלוה 55ע״כ .הרי תלמוד ערוך שאלמלא בזה) .(27ונמצינו למדין לפי דרך האמ׳
ר  ,יהודה בן בבא בטלו דיני קנסו׳ מישר׳ .שהראב״ד כיון שלא השיג על הרב בזה
ואם כדברי הרב ,יכולין היו לחזור ולהסכי׳ פ׳) (28שהוא סובר כמוהו .גם הרשב״א
48
49
50
51
52
53
54
55
)(21
)(22
)(23
)(24
)(25
)(26
)(27
)(28

כן בכת״י ודפוסים ישנים .לפנינו גזירה.
כן בכת״י ודפוסים ישנים .לפנינו ליתא.
לפנינו נוסף ״ובין שני תחומי שבת,׳ .ונשמט על־יידי הדומות.
צ״ל מוטל.
כגירסת הערוך .לפנינו לונביאות וכן רלב״ח ,דף רפה ,ד.
לפנינו נוסף :רבה בר בר חנה אמר .ועי׳ להלן הע׳ .67
כן בכת״י מ וק ,בגמ  ,קיבלו .ור  ,חידוש הסמיכה וכו  ,לא  ,מימון ,עמ  ,יב.
כן בכת״י ק .לפנינו וקיבלו .ר  ,להלן עמי ח.
לא ליתא ברשב״א ,ועי  ,מגילה דף כא ,א ,תום  ,ד״ה אלמלא.
באגרת הסמיכה ,דף רפ׳יו ג ,הכל מילה במילה ,ושם דחה.
לשון דומה באגרת הסמיכה ,דף רפו ,ג .ואינו כתירוץ הרמב״ם .ור  ,להלן עמ  ,ז ,ב הגהה ד״ה
וא״כ.
שביעית ד ,ב וסנהדרין ג ,ה ,עי  ,שם .ור  ,רלב״ח דף רצב ,ד.
עבודה זרה כז ,ב ד״ה יכול .וצ״ל ומחמיר.
ראה מבוא ,עמ  ,קיח.
ראה הע .45 ,
,
פירשו ר  ,להלן ,עמ יד ,ורלב״ח ,דף רפד ,ג; רפו ,ב ,שב ,ד.

]קנא[

חיים זלמן דימיטרובסקי
לא ראה דבריו ,מפני שלא מצא שום
תשו׳ למה שאמרו פ״ק דמם׳ קמי ,דאמרי׳
התם) (29ולא מגבי׳ בבבל וד״״מ ברברבי
אבל בזוטרי אורחיה הוא וכו׳ ואי אמי
קבעו לי זמנא דאזילנא לא׳׳י קבעי׳ ליה
ואי לא אזיל משמתי׳ ליה .ובודאי דההיא
שמעת׳ איירי בזמן דליב׳ סמוכי׳ דאי איכא
סמוכים מגבי אפילו בבבל .והרשב״א לא
מצא להשיב זה ,אלא במה שכת׳ הרב כמו
שפי׳ .ע״כ.

ולסמוך מחדש ,ולמה יסכן בנפשו ובנפש
הנסמכי׳ ובנפש הנהו אחריני דהוו בהדיה.
ואלמלא היה איפשר אי זה תקון רחוק או
קרוב באופן אחר ,לא היה לו לסכן בעצמו.
אלא ע״כ צריכין אנו לומ׳ דסמוך מפי סמוך
בעי׳ ,וכדי שלא תבטל הסמיכה ]ו[ סכן
בעצמו ,שלא היה איפש׳ באופן אחר .והרב
בראותו הקושי׳ הגדולה הזאת ,השתדל לתרץ
ואמ׳  : 56״א״כ למה היו החכמי׳ מצטערי׳ כדי
שלא יבטלו דיני קנסו׳ מישר׳ לפי שישראל
מפוזרי׳ וא״א שיסכימו כלם ואם היה שם
סמוך מפי סמוך אינו צריך דעת כלם עכ״ל .הנה תירץ הרב ,כי לסבה זו סכן בעצמו ,לפי
שישראל מפוזרי׳ .ואין כונתו באו׳ 57מפוזרי׳
לכלול ישר׳ המפוזרים בח״ל ,דהא קי״ל 58הגה .גם בזה הוספת הבל על הבליך,
דאין קרוי׳ קהל אלא היושבים בא״י ,כדילפי׳ שכתב׳ ,שאי׳ הכונה באו׳ מפוזרי׳ וכו׳.
בפ״ק דהוריות  59וכן בירושלמי  ,60חביבה עלי ואם היה אומנות׳ ללמד תינוקות הייתי
כת קטנה בא״י מסנהדרי׳ גדולה בח״ל .אלא אומי שחשבת כשכתבת זה היית מלמד
ודאי כונתו ע״כ באו׳ לפי שישר׳ מפוזרי׳ ,לתינוק) .(30גם מה שכתבת אין הכונה
היינו מפוזרי׳ בא״י .וגם מה שכת׳ ,שא״א לומ׳ שהוא מכת הנמנע וכו׳ גם זה הבל
שיסכימו כלם ,אין הכונה לומ׳ שהוא מכת ורעות רוח.
הנמנע ,שא״כ בחנם טרח הרב לכתו׳ לנו הדין הזה  .61אלא כונתו היא ,שהוא דבר רחוק
וקשה שהכל יבאו בהסכמה אחת מבלי חולק ,לפי שאין לך דבר שצריך הסכמת רבים
שלא יהיה שינוי בדעות ובסברות ,ובפרט הגה .ומה שכתב׳ והרי הסכי׳ למה שאנו
בדבר כזה .והרי הסכי׳  62למה שאנו רואי׳ רואי׳ וכר ,אוי לעינים שכך ראו ,ואפקרות׳
היא ומשמתי׳ עליה) .(31וברי׳ לי שלא
בעינינו.
הבנת מה שכתבת.
בהל׳ סנהדרין ד ,יא.
56
באומרו.
57
רמב׳ים ,הל׳ שגגות יג ,ב .וכן ברלב״ח ,דף רעט ,ריש ע״ג.
58
הוריות דף ג ,א .ור׳ פירוש המשנה להרמב׳ים ,בכורות ד ,ג.
59
נדרים ו ,ח.
60
של חידוש הסמיכה ,שהרי אינו במעשה ,וראה מ״ש ר״י בירב ,שו״ת רלב״ח ,דף רפו ,ג.
61
כלומר הרמב״ם עצמו הניח אפשרות של התנגדות לסמיכה ,ואם כן התנגדותם של חכמי
62
ירושלים בדין הוא .ועי׳ רלב״ח דף רעח ,ג; רפו ,א ,ג; רצב ,ג.
) (29דף טו ,ב .ור׳ לעיל ,הע׳).(15
) (30שכל בר בי רב יודעו.
) (31ר׳ סנהדרין דף ק ,א ומועד קטן דף טז ,א .וראה מ״ש ר״י בירב ,רלב״ח ,דף רצח ,ד.

]קנב[

ש ת י ת ע ו ד ו ת ח ד ש ו ת על ו ו י כ ו ח הסמיכיה ב צ פ ת
ומ׳׳מ למדנו מתירוץ זה שתירץ הרב ,וממה הגה .ומה שכת׳ ומ״מ למדנו מתירוץ זה
ששנה בלשונו ,שבי״ד הצריך הסכמת ]ז[ וכו׳ כבר כתבתי לעיל ) (32שכל מה שכת׳
כל החכמי׳ שבארץ ישר׳ המפוזרי׳ ,ובפי׳ בזה הענין שבוש ,שמה שכת׳ בי״ד ומה
המשגה תלה הדבר בהסכמת כל חכמי הישיבה שכת׳ בפי׳ המשנה הכל דבר א׳ .והכרעתי
והתלמידים הלומדים בישיבה להקדים עליהם אותו ממה שכת׳ בלשון המשנה) (33עצמה,
איש מן הישיבה ,שמשמעו׳ לשון זה מראה ומסברת הרשב״א .ואם אסכים לשלוח אח-
שאין צריך הסברו׳ 63שאר החכמי׳ המפוזרי׳ ריך שתבא לפני בגזרת התורה ,אז אפרש
בכל א״י ,אלא הסכמת בני הישיבה  .64וכיון לך כונת הרב .ועתה איני רוצה לפר׳
שמסתמ׳ כשלומדי׳ בישיבה א׳ ניכר ערך לך פי׳ אותו הלשון) ,(34ומה רוצה לומר
כל א׳ וא׳ מהם ,ואינו דבר רחוק ,אלא אדרבא א״א שיסכימו כולם ומה כונתו באו׳ שהיו
קרוב מאד ,שיוכר הגדול שבהם ויסכימו מפוזרי׳ ומפורדים ישר׳) ,(35כיון שהטעם
כלם להקדימו ולמנות אותו לראש עליהם .אינו אלא) (36שצריך כל הדעות ,ושזהו
הקושי שיש בענין הסמיכה ,כפי דעתך.
וא׳׳כ כפי זה למה סכן עצמו ר׳ הגה .כתבת ,וא׳׳כ כפי זה וכו׳ כבר כתבתי למעלה)(37
יהודה בן בבא .ולסבה הזו זולת מה שהשיב הרב ,שרצה למסור עצמו על קדוש
הוכרח הרב לחזור בו ,והצריך ה׳ כדי שלא יתבטל שעה א׳ אותה המצוה וכ״ש שהיתה
הסכמת כל החכמי׳ המפוזרים שעת השמד .ועוד) (38שלא היתה לו סכנה ודאית,
שבכל א״י ,שהוא ודאי דבר שאיפ׳ היה לו ירגישו בו האויבים ,שבמקו׳ שאין בני
רחוק וקשה עד שלסבה זו אדם מצויים שם סמך אותם הה׳ זקנים וחשב שלא
סכן בעצמו ר׳ יהודה בן בבא .ירגישו בו.
65
והדין נותן כן שלדבר חדש וג -הגה .עוד כתבת ,והדין נותן שלדבר חדש וכו׳ גם בהא
דול כזה ,שיהיה צריך דעת כלם .איכא אפקרתא).(39
ולא עוד אלא אפי׳ סמוך מפי סמוך נמי צריך הגה .עוד כתבת ,ולא עוד אלא אפי׳ וכו׳.
שלא יערערו עליו בסמיכתו ויקבלוהו עליהם ,כל מה שכתבת בזה הוא שבוש ,ושבשתא

63
64
65
)(32
)(33
)(34
)(35
)(36
)(37
)(38
)(39

נראה שצ״ל הסכמות.
ראה מ״ש ר״י בירב שו״ת רלב״ח ,דף רפו ,ב וסוף ע״ג ,ד״ה ואני אומר.
רלב״ח ,דף רעט ,ד; ש ,א.
עמי ב.
מלשונו בפי׳ המשנה.
ר׳ רלב״ח ,דף רפו ,א וסוף ע״ד ואילך.
צ״ל ישר׳ מפוזרין ומפורדין.
מילה זו מיותרת .ואפשר שהכוונה :שצריך אלא .ראה הע׳ .64
סוף עמ׳ ד )״ואני אומר״ וכו׳( ,ור  ,העי).(23
וכן כתב בקיצור באגרת הסמיכה ,דף רפו ,ג.
ר׳ הע׳ .31

] קנג [

חיים זלמן דימיטרובסקי
ואם ]ח[ לאו ,משמי שאין סמיכתו סמיכה.
66,
וממקומו הוא למד ,ממה שהקשה התלמו
ור׳׳מ ר׳ יהודה בן בבא סמכיה וד»אמ׳ ר׳
יוחנן כל האומ׳ ר׳׳מ לא סמכוה ]![ ר״ע
אינו אלא טועה ,ומשני ,סמכיה ר״ע ולא
קבלוה סמכיה ר׳ יהודה בן בבא וקבלוה.67
הנה מפורש שעם היות שסמכו ר״ע רבו,
שהיה סמור וגדול בדורו ,שאפי׳ בימי רבותיו
ר׳ אליעזר ור׳ יהושע מציגו 68שעבר שנים
בח׳׳ל .וקי׳׳ל שאין מעברין שנים בח׳׳ל אלא
א׳׳כ לא הניח כמותו בא״י ,כדאית׳ בפי
הרואה 69בעובדא דחנניא שהיה מעבר שנים
וקובע חדשי׳ בח׳׳ל ,שיגרו  7 6לו שני תלמידי
חכמי׳ וכר .אמרו לו ,מפני מה אתה  71מעבר
שנים וקובע חדשי׳ בח״ל .אמ׳ להם והלא
עקיב׳ בן יוסף היה מעבר שנים וקובע חדשים
בח״ל .אמרו לו הנח ר״ע שלא הניח כמותו
בא״י .אמ׳ להם ,אף אני לא הנחתי כמותי
בא״י .אמרו לו ,גדיים שהנחת געשו תיישים.
ואשכחן בסוף יבמות  ,72דכשירד ר״ע לנהרדעא
66
67
68
69
70
71
72
)(40
)(41
)(42
)(43
)(44
)(45
)(46
)(47

כיון דעאל עאל) .(40שבגמר׳ אינו כתו׳
אלא לא קבלו) (41בוא״ו .ופי׳ ,שהנסמך
לא רצה לקבל אותו הסמיכות ,דאכתי יניק
הוה ,ולהודיענו ענותנותו של ר״מ .ולא
בעל גאוה כמותך ,שכתבת בראש קוג־
דריסך ז״ל) ,(42האמנם בהיות הדבר הזה
גדול הערך ,נוגע לגו ולזולתנו וכו׳ .וסופך
הוכיח על תחלתך ,שמתחלה מה שלא
חתמת) (43היה לסבת שהדבר הזה היה
גדול הערך ונוגע לך ולשכמותך).(44
ואנחנו לא כן עשינו ,שלא הסכמנו אותך
דאמינא ,גם שאנחנו נעלים עינינו ונעשה
שלא כדין ונסמוך אותו ,הוא לא יקבל
הסמיכה מרוב ענותנותו .אבל ת״ל ,סבב
סבובין וגלגל גלגולין לשנכיר גאותך
המסותרת .ונתקיים בך) (45גאות אדם
תשפילהו .והיא רמה) (46לך לכתו׳ לא
קבלוהו) ,(47וע״ז השבוש הוצרכת לכתו׳
כמה שבושי׳ למטה .וא״ת בפעם השנית,
ר״מ איך קבל הסמיכה .י״ל שאיפ׳ שעבר

סנהדרין דף יד ,א.
ר׳ לעיל הע .55,54 ,
להלן הע  ,74 ,ועירוביו דף מא ,א.
ברכות דף סג ,א.
לפנינו ,אחריו.
כן בכת״י פ ובן נתן .לפנינו מפני שאתה.
דף קכב ,א.
פסחים דף קיב ,א.
ר׳ הע׳  .67ור׳ סנהדרין דף יד ,א ,רש׳יי ד״ה ולא הבלו.
זה לשונך .ר׳ עמי ב.
ר׳ לעיל עמ׳ א.
כנראה שמתכוון לרלב״ח ,ואף שאליו נשלח כתב סמיכה מכל מקום נתרעם על שלא נשאל
קודם המעשה ,ור׳ רלב״ח ,דף רעח סוף ע״א ודף רצח ,ד.
משלי כט ,כג.
צ״ל גרמה.
ר״י בירב מתרעם באופן מיוחד על חידושו של ר״מ די קאשטרו ,שאפילו בסמוך מפי סמוך
צריך דעת המקבלים ,משום שראה בזה רמז שחכמי ירושלים רשאים לסרב בסמיכתו ,אפילו
לפי פירושם של חכמי צפת בלשון הרמב״ם .באופן ישיר אין ר״מ די קאשטרו בא להוכיח
אלא שפי׳ דברי הרמבי׳ם הוא כל החכמים ממש ,שהרי גם בסמוך מפי סמוך יש צורך
בקבלת הרוב .ור׳ הגהות ר״י עמדין בסנהדרין ,שם.

] קנד f

ש ת י ת ע ו ד ו ת ח ד ש ו ת על ו ו י כ ו ח ה ס מ י כ י ה ב צ פ ת
לעבור השנה ,מצאו נחמיה איש בית דלו 73זמן בנתים לא) (48הוד .יניק .ואת״ל שלא
והעיד ]ט[ לו שמשיאין האשה ע״פ עד א /עבר זמן ,איפ׳ שקבלה לסבת שלא יתבטל
וכשחזר ר׳ עקי׳ לארץ הרצה דברים לפני ר״ג .מצות הסמיכה .ומצי׳ שלא היו החכמי׳
והדבר ידוע שמת ר׳ גמליאל בחיי ר׳ אליעז׳ רוצי׳ לקבל הסמיכה ,כמו שהביאו שם
רבו של ר׳׳ע ,74כדאית׳ בפי הזהב ,75דכד בשמעתי׳) (49בר׳ זירא .וגם ר׳ אלעזר
נפל ר׳ אליעזר אאפיה נפק שיפורא מבי בן עזריה איתמ׳ ליה לית לך חוורתא
ר״ג דשכיב || .הנה מפורש שעם היות ד״ע ונעשה לו נס כדאית׳ פ״ק דברכות).(50
גדול בדורו שלא היה כמותו בא״י ,אפ״ה הגה .ובאותם הענייני׳ שהארכת ללמדנו
כשסמך לר׳׳מ לא הועיל לו סמיכתו כיון שלא שר״ע היה גברא רבא לא מצאתי להם
קבלוהו .תדע ,שהרי הוצרך ליכנס בסכנה טעם ,דכ״ע ידעי שר״ע יחיד בדורו היה,
76
ליסמך שנית  ,ואלו היתד! מועלת לו הסמיכה אלא שנר׳ שכוונתך היתד .להראותנו כחך
הראשונה ,למה היה מסכן עצמו בחנם .א״כ בבקיאות.
למדנו שאף בסמיכת סמוך מפי סמוך צריך דעת המקבלי׳ אותו עליהם ,אלא דלא בעי דעת
כלם ,וכמו שכתב הרב 77שאם היה שם סמוך מפי סמור אינו צריך דעת כלם.
ומ״מ קשי׳ לי בסוגיא זו שהזכרנו  ,78איך ]הגה[ .עוד כתבת ,ומ״מ קשיא לי בסוגיא
עלה על דעת המקשה ללמוד מהאי עובד׳ וכו׳ עד הנה הראת לנו כחך בבקיאו׳,
דר׳ יהודה בן בבא דבחד לחודיה סגי למסמר .עתה רצית להראותנו כחך בפלפול ,והק-
ולא על המקשה לבד אתמה ,אלא גם על שית כמה קושיות של הבל .הקושי׳
התלמוד שתירץ ,דאחריגי הוו בהדיה ונצטרפו הראשונה היא ,שלמה לא יצטרפו שנים
עמו לסמוך ,דהא אפי׳ ת]י[מא דלא הוו מן הה׳ ולמה היה צריך אחרים .ומי אמי
אחריני בהדיה ,אפ״ה כיון שהנסמכי׳ היו ה׳ ,לך שאותם אחרים דהוו בהדיה לא היו
היה יכול לצרף עמו ב׳ ] 79י[ ולסמוך הגי שנים מהם ,שבעל התלמוד לא בא לתרץ
האחרים  ,80ואח״כ יצרף עמו שני׳ מהסמוכי׳ שלא עשה הוא סמיכה יחידי ,ומ״ש אחריני
ויסמוך שנים הנשארים שלא נסמכו .ואלו הוו בהדיה לאו לאפוקי שלא היו מאותם
הוה מציגו למימר דבעי׳ ג׳ ממוכי׳ למסמך הה׳ ,אלא לאפוקי שלא היה יחידי).(51
73
74
75
76
77
78
79
80
)(48
)(49
)(50
)(51

לפנינו ,דלי.
הרי שעיבר ר׳ עקיבא שנים עוד בחיי ר׳ אליעזר ועי׳ הע׳ .68
בבא מציעא דף נט ,ב.
על־ידי ר׳ יהודה בן בבא ,ר׳ לעיל עמי קנ.
רמב׳ים ,הל׳ סנהדרין ד ,סוף הל׳ יא .וראה רלב״ח ,דף רפו ,א ,ודף רפז ,א־ב .ור׳ העי ).(47
לעיל עמ  ,ד.
ואף־על־פי שאינם סמוכים ,ר׳ רמב״ם הל׳ סנהדרין ד ,ג.
ואפילו כולם בבת אחת ,ר׳ הל׳ סנהדרין ד ,ז.
ולא.
סנהדרין דף ס ,א .חוזר על מה שנאמר לעיל ״הוא לא יקבל הסמיכה״ וכו׳.
דף כח ,א .וצ״ל פד.
ר׳ הע׳ .83

] קנה [

חיים זלמן דימיטרובסקי
אחריני הויא שפיר ,אלא שהרב כתב בהאי
פרקין  ,81לסמיכה בג׳ והוא שיהיה הא׳ סמוך
מפי אחרי׳ .משמ׳ בהליא לאם השנים הנשא־
רים אינן סמוכי׳ אין בכך כלום .והכי משמ׳
פשטה להאי עובלא ,לאמרי 82לאחריני הוו
בהדיה ,והאי ללא חשיב להד משום כבודו
של ר׳ יהודה בן בבא .ואלו הוו הני אחריני
סמוכי׳ נמי ,מאי זילות׳ איכא לר׳ יהודה
בן בבא להזכירם שיצטרפו עמו ,אלא משמ׳
דגברי לאו סמוכי הוו ומשום הכי לא חשיב
להו .83וא״כ הדרן קושיין לדוכתיה ,אמאי
איצטריך תלמודא לשנויי דאחריני הוו בהדיה,
אינהו גופייהו ליצטרפו בהדיה ר׳ יהודה בן
בבא ולסמכו אהדדי .ותו קשיא לי ,אמאי
אצטריך לכנופינהו לנסמכין ולהגהו אחריני
דאיצטרפו בהדיה ,באופן דהוה כנופיא ואוושא
מילת׳ ,עד שהכירו בהם האויבים ,ליסמכינהו
אע״ג דלא ליהוד בהדיה .84ואי הוד .מצינא
למימר ,דמדינא בעי למהוי נסמכין בהדי
סמוכי׳ חוה ניחא לי || והוו אתיין שפיר הנהו
להו מלתא למסמכינהו ,כדאשכחן בהאי פרקין
בסמוך 85דר׳ חנינא ור׳ אושעיא 86הוד!
משתקיד ר׳ יוחנן למסמכינהו לא הוד .מסתייעא
מילת׳ הוד .מצטער טובא .וכן בפ׳ השוכר את
81
82
83
84
85
86
)(52
)(53
)(54
)(55
)(56
)(57
)(58

ועוד י״ל ,שנר׳ דאיכ׳ זילותא בדבר דנר׳
שזה היה מסמיך לזה כדי שיחזור זה ויסמוך
לזה ,וחיישי׳ לגומלין) .(52וממך בעצמך
אתה למד שמפני שלא סמכו אותך
השתדלת לעשות קונדריס שבושים)(53
וכמו שנראה מקונדריסך .ומה שכתבת עוד
שלמה הוצרך להוציאם חוצה) ,(54ומכאן
התנבאת כמה דברי שקר .מוכרח היה
להוציא שנים עמו) ,(55וכיון שהיה צריך
לשנים ,מי יהיה הנשאר במדינה או מי
יהיה היוצא מהם) .(56ואפי׳ את״ל דאחרי־
ני הוו בהדיה ,ר״ל אחרים זולתם ,לא היה
מן הראוי שילכו אלו במקו׳ סכנה וישארו
בעלי הסמיכה בביתם .ומה שכתבת עוד
שאם היו סמוכים מאי זילותא איכא לר׳
יהודה בן בבא ,נר״ל שאתה סובר שכל
הסמוכי׳ היו שוים במעלה ובחכמה וזה
שקר) ,(57ומפני זה אפי׳ יהיו השנים האחרי׳
סמוכי׳ אין ראוי) (58אלא הגדול שבהם.
עובדי דאשכחן בהנהו רבנן דלא אסתייעא
]הגה [.ומה שרצית לפלפל בענין שאומרי׳
בתלמו׳ בכמה מקומו׳ ,ר׳ פלוני היה מצ-
טער למסמך לפל׳ ולא מסתייעא מילתא.
ודאי ,הוא שאם היו רוצים להסמיכו שלא

רמב״ם הל׳ סנהדרין ד ,ג ,ור׳ לעיל עמי קמח.
צ״ל דאמרי׳ ,סנהדרין דף יד ,א.
כן הוכיחו גם המאירי )עמי  ,43ד״ה כבר ידעת( והר״ן בחידושין .ור׳ רדב׳׳ז וכסף משנה
הל  ,סנהדרין ד ,יא .אולם ר׳ יד רמ״ה בסוגיין ,ד״ה רב חנינא וחמרא וחיי שם.
ולא היה צריך להביא אלא השנים המצטרפין.
סנהדרין דף יד ,א.
כן בכת״י ,לפגי הושעיא הוד ,ק א  . . .הוד .קא מצטער.
ר׳ כתובות דף כד ,א.
ר׳ לעיל עמ׳ א.
ולא סמכם שלא בפניהם.
שהרי אין סמיכה בפחות משלושה.
כלומר ,מי מבין החמשה יצא ויסתכן ומי לא.
ר׳ ספונות ,ז ,עמי צב.
להזכיר.

]קנו[
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הפועלים 87דחוה מצטער ר׳ ]יא[ למסמך בפניו שסמיכתם תקרא סמיכה ,אבל היו
לשמואל ולא הוה מסתייעא מילת׳ ,ופרש״י ,88רוצים לעשות אותה סמיכה בפניו שאם
שהיתה השעה נטרפת או לא היו החכמים באולי לא ירצה לקבל הסמיכות)(59
נאספי׳ .ובפ״ק דסנהדרי׳ 89פרש״י ג״כ ,לא שיסרבו עמו שיקבלו .וגם שהיה עולה
הוה מסתייעא מילתא כשהיה  90אצלו לא היה לגדולה והיו רוצים לעשות בהדור גדול
מוצא שנים שיצטרפו ואבן תלת׳ בעי׳ ע״כ .ובפניו.
משמ׳ לכאורה דבעינ׳ דלהוו בהדי הדדי .דאי לא תימ׳ הכי אמאי הוו מצטערי ,וכי נפסקו
החכמי׳ מלבא לפני ר׳ ור׳ יוחנן ,ליסמכינהו כשהיו לפניו החכמי׳ ,ואע״ג דאינהו  91לא הוו
התם .ומ״מ קושטא דמלתא משמע ,דלא בעי׳ דליהוו נסמכין בהדי סומכי׳ .והכי משמ׳
בפירקין  92בסמוך דאמרי /פשיט׳ סומכי׳ בח״ל ונסמכין בארץ הא אמרי׳ דלא ,אלא סומכי׳
בארץ ונסמכין בח״ל מאי .ת״ש וכו׳ .משמ׳ בהדיא מפשטא דלישנא דתלמודא דלא קפדינן
אלא דלא להור בח״ל ,לא סומכי׳ ולא נסמכי׳ ,אבל דלהוו בהדי הדדי במקו׳ א׳ ליכא קפידא.
דאי לא תימ׳ הכי אפי׳ איתנהו כלהו בארץ  93יכלי למסמך אע״ג דלא הוו בהדיהו .וכן כת׳
הרב בפ׳ הגז׳ ,היו שניהם בארץ סומכי׳ אותו אעפ״י שאינו עם הסמוכים במקו׳ א׳ ע״כ.
וא״כ הדרן קושיין לדוכתיה אמאי איצטריך ר׳ יהודה בן בבא לכנופינהו ,באופן שהכירו
94
בהם האויבים ,לסמכינהו אע״ג דלא להור בהדיה || .ואיפשר לומ׳ דר׳ יהודה בן בבא
על עצמו לא נתכוון רק לבטל  95הגזירה הגה .עוד כתבת ואיפ׳ לומ׳ וכו׳ .גם בזה
שגזרו לבטל הסמיכה מישר׳ ,ומשו׳ הכי סיכן טעות גדול ,שעשית לר׳ יהודה ן׳ בבא
בעצמו ונתחכם לסמוך בין שני הרים ובין שאיבד עצמו לדעת .ומלבד זה אם היה
שתי עיירות גדולות ,כדי ניב[ שלא תלכד אמת כדבריך שהיה מפורסם הענין כדי
לסבתו העיר הסמוכה יותר .וישב במקו׳ שאם לבטל גזרתם ,איך אמרו לו הה׳ זקני׳,
יכירו בהם האובי׳ לא ילכד אלא הוא לבדו .ר׳ מה תהא עליך ,אם כונתו לא היתד״ אלא
בבא מציעא דף פה ,ב.
87
שם ,ד״ה ולא הוה.
88
דף יד ,א ,ד״ה לא היה.
89
לפנינו ברש״י כשהיו ,ואפשר לפרש כשהיו שניהם ביחד לפני ר׳ יוחנן )ועי׳ חמרא וחיי
90
בסוגיין( .אבל לפי מה שכתב ר״מ די קאשטרו לעיל הרי אם היו שניהם לפניו ,אחד מהם
יכול להצטרף ואין צורך אלא בעוד אחד .צריך ,איפוא ,לפרש שכל אחד מהם היה לבדו
לפני ר׳ יוחנן)ברש״י נוסף שיצטרפו ]עמו לסמכו[(.
הנסמכין.
91
סנהדרין ,שם.
92
ברור שנשמטו כאן כמה מילים .לפי הענין נראה להשלים ]וליתנהו במקום אחד ליבעי
93
ליה אי יכלי למיסמך אלא בודאי בארץ[ ונשמט על־ידי הדומות .ור׳ רדב״ז וכסף משנה,
רמב״ם הל׳ סנהדרין ד ,ו ויד רמ״ה בסוגיין.
צ׳יל כל.
94
כלומר ,לפרסם ביטול הגזירה.
95
) (59ראה לעיל סוף עמ׳ ז .ולזה נתכווין ר״י בירב )לעיל עמי ח( :״וע״ז השבוש הוצרכת לכתו׳
כמה שבושי׳ למטה״ .סירובו של הרלב״ח לקבל את הסמיכה ,שניתנה לו שלא בפניו ,שימש
כנראה רקע לטענה זו של ר״י בירב.

] קנז [

חיים זלמן דימיטרובסקי
דאי לא תימא הכי ,מה היה מועיל סמיכת לפרסם שהיה מבטל דבריהם .ועוד השת׳
אלו הה׳ ,כיון שהם לא היו יכולים לפרסם נמי הנסמכים יעלה בדעת) (60שהיו מפר-
עצמם לומ׳ שנסמכו ,96מפני הגזרה שכל סמים עצמם לפני האויבי׳ .אלא מאי אית
ה נ ס מ ך יהרג ,וגם לה  97היו יכולי׳ לסמוך לד למימר שבצנעא היו נוהגים ובסמי-
אחרים  .°8אלא ודאי כל כונתו היתד ,לפרסם כות ) ,(61ולא היו מפרסמים עצמם אלא
בטול גזרתם בעל כרחם ,ונתחכם לעשות בין היהודי׳.
באופן שלא יסתכן אלא הוא לבדו ,בהיותו זקן ולא היה יכול לברוח ,אבל ד,אחרי׳ היו יכולי׳
לברוח ,אפי׳ שהיו עומדי׳ בין שני הרים ,וכשיראו  99האויבי׳ משקיפי׳ לבא עליהם יברחו
מיד וינצלו .וגם העיירות שסביבותיו ,לא סמך במקו׳ שיכולי׳ לומ׳ ,זאת העיר היתד ,סמוכה
יותר ,וגם לא סמך בתוך תחומין של עיירו׳ || .100והמקשן שרצה להוכיח דסמיכה בחד
סגי ,דייק לישנא דההיא עובד׳ דקאמ׳ ,מה
עשה ר׳ יהודה בן בבא הלך וישב וכו׳ וסמד הגה .עוד כתבת ,והמקשן וכו׳ .ראיתי
שם ה׳ זקני /והאי לישג׳ משמ׳ שהוא לבדו פירושך כהלכה ,ואף שהו׳ חדוש אצלך
סמכן ,ומ״ה 1״ פריד וחד לא סמיך .והתלמוד כפי האמת הוא שבוש) .(62ודברי הכל
תרץ ,דאחריני הוו בהדיה ,ולא השיב דאינהו שכונת המקשה כשהקשר ,מההיא דר׳ יהודה
גופייהו נצטרפו עמו ,משו׳ דהכי קים ליה בן בבא לא היתד ,אלא ממה שאמר ברם זכור
לתלמודא ,מהטעם שאמרנו שכל עצמו של אותו האיש לטוב ור׳ יהודה בן בבא שמו
ר׳ בן בבא לא היה מתכוין רק לפרסם ביטול שאלמלא הוא בטלו דיני קנסות מישראל.
הגזרה ,ומשו׳ הכי ]יג[ הביא עמו הנהו אחריני .א״נ ,משו׳ דעקר הסמיכה בעיא פרסום
וקול ,או׳ פלו׳ נסמך .דאי לא תימא ,הכי כל א׳ וא׳ יאמ׳ על עצמו שהוא סמוך .אלא ודאי,
כשהיו סומכי׳ ,היו עושי׳ פרסום גדול וקבוץ חכמי׳ .והיינו דאשכחן בהאי פרקין בסמוך
ובמס׳ כתובות פ׳ האשד ,שגתארמלה גבי כיצד מרקדין לפני כלה  .102ומייתי התם ,דבמערבא

כל זמן המשך הגזירה ,ואם כן כל אותו זמן יבטלו דיני קנסות ,ואף לאחר ביטול הגזירה לא
96
יניחו להם לדון ,כיוון שלא נתפרסם הדבר ולא יאמינו להם שנסמכו .ר׳ להלן עמ׳ יג.
צ״ל לא.
97
בין בתוך הגזירה ובין לאחריה .ר׳ הע׳ .96
98
שכשיראו.
99
 100כלומר ,למה סמך בין שני תחומי שבת ולא סמך באמצע המרחק שבין שתי עיירות ,ולא
יוכלו האויבים לומר עיר זו סמוכה יותר .שאז היו עוקרים שתי העיירות שסמך בתחומיהן.
ור׳ חי׳ אגדות למהרש״א.
 101ומשום הכי פריך .סנהדרין דף יג ,ב.
 102סנהדרין דף טז ,ב.
) (60כלומר ,מסתבר שגם הם היו חייבים לפרסם הדבר ולמה ברחו.
) (61נר׳ שהוי״ן יתירה.
) (62נראה שכוונתו ,שהדייוק שדייק ר״מ די קאשטרו הוא שיבוש .אבל הדייוק הוא מ״ברם זכור״
וכו׳ .שאילו היו אחרים עמו הרי צריך להזכיר גם אותם לטובה .אבל לשיטת ר״י בירב
שהשנים המצטרפים היו מבין החמישה הסמוכים ,ניחא.

]קנח[
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היו אומרי ,שיראה לפני הכלה ,לא כחל ולא שרק ולא פרכס  103ויעלה חן ,וכי סמכו רבנן
לר׳ זירא שרו ליה הכי לא כחלות  .104ומלשון זה  105משמ׳ דהוו תמן כנופיא דרבנן ואסיפת
עם כמו שעושים בהוצאת כלה ,והיו משוררין ומפרסמין מעלת הנסמך .וכן ,כי ס מ כ ו !06
107
לר׳ אמי ולר׳ אסי שרו ליה כל מן דין וכר .הנה למדנו ,דאע״ג דסמיכת הזקני׳ אינה בפהו׳
מג׳ ,מ״מ היו עושים פרסום וכנופיא .והשתא אתי שפיר הנהו מרבנן דלא אסתייעא להו
מלת׳ למסמכינהו  ,108וכי נפסקו החכמי׳ מישיבת ר׳ ור׳ יוחנן ,שלא היו גמצאי׳ שנים
שיצטרפו עם רבי לסמוך לשמואל ,וכן לפני ר׳ יוחנן .אלא ע״כ אית לן למימר שהיה מנהגם
לעשות קבוץ ופרסום גדול  ,109ומשראו פעם אחת ושתים דלא אסתייעא להו מלתא הכירו
וידעו שכך היה נגזר עליהם שלא יסמכו כל חד וחד מטעמיה 110ונתיאשו מן הסמיכה.
והשתא נמי אתי שפיר שאע״פ שהיה יכול הגה .עוד כתבת והש׳ נמי אתי שפיר וכו׳.
ר׳ יהודה בן בבא לסומכם שלא בפניהם אם היית יודע דרך מפרשי התלמוד לא
היית אומי ,והשת׳ נמי אתי שפיר דמשמי
וגם לא היה צריך הנהו אחריני בהדיה
עכ״ז כדי לפרסם הדבר ולפרסם בטול גזרתם ,דעד השתא לא הוה אתי שפיר) .(63ועוד,
)ו( לא סמכם שלא בפניהם והביא נמי הנהו שאם מה שאמרת היה אמת ,לא היה חכמה
אחריני בהדיה .והשת׳ נמי אתיא שפיר מאי לר׳ יהודה בן בבא מה שעשה ,וח״ו
דקאמ׳ ,ברם זכור אותו האיש לטוב וכר שיעשה כך) (64לאבד את עצמו לדעתו.
שאלמלא הוא בטלו דיני קנסו׳ מישראל] ,יד[
לפי שנתחכם לבטל הגזרה מכל וכל ,דאפי׳ תימא שהיה איפ׳ להחזיר הסמיכה ,וכדברי
הרמב״ם ,יתכן שהיתה הגזרה נמשכת זמן רב ,כל זמן שמשלה מלכו׳ הרשעה בא״י .והוא
לא רצה שנתבטל 112הסמיכה ואפי׳ זמן מועט ,ומשו׳ הכי הא עדיפא לבטל גזרתם מכל
וכל מיד || וניחא לי האי טעמי ,משו׳ דבע״כ סמוכי׳ אחרי׳ הוו בימי ר׳ יהודה בן בבא,
שהרי בית הנשיא היתה קיימת אז ,הגה .עוד כתבת ,וניחא לי האי וכר .עתה רצית
וכלם היו סמוכי׳ זעיתר הסמיכה להראות לנו שאתה נביא ,שהתנבאת שהיו שם
 103בכתובות פירכוס ,בסנהדרין פירכס )וברש״י פירכוס( .ור׳ ערוך ,ע׳ פרכס.
 104נראה שצ״ל כחל וכו׳.
 105״כי סמכו רבנן,׳ ,וכן מן העובדא שבכתובות מסמיכה הגמרא ענין השיר לר׳ זירא לענין
השיר לכלה .ומטעם זה מביא ר״מ די קאשטרו את הענין מכתובות ,אף־על־פי שהוא נמצא
גם בסוגיית סנהדרין שהוא עוסק בה .ועוד ,שבסנהדרין ליתא ״רבנן״.
 106בכתובות נוסף רבנן .בסנהדרין ״כי סמכוה לר  / , ,ובכת״י ק כגירסת ר״מ די קאשטרו.
 107סנהדרין דף יג ,ב.
 108ר  ,לעיל ,עמ  ,י—יא.
 109הפך פירוש רש״י בסנהדרין ,ראה לעיל ,עמ  ,יא.
 110ר  ,בבא מציעא דף פה ,ב וסנהדרין דף יד ,א.
 111ר  ,לעיל ,עמ  ,קנה.
 112צ״ל שתתבטל.
) (63כלומר ,מעולם לא היה הקושי למה נאמר ״ברם זכור  ,,וכר ואפילו לדברי ר״מ די קאשטרו,
ואם כן לא שייך לומר ״והשתא נמי אתי שפיר״ וכף.
) (64לפרסם הדבר בין הגויים ,ור  ,עמ  ,קנז בהגהה.

]קנט[

ח י י ם ז ל מ ן ד י נ? י ט ר ו ב ם ק י
היתד« בידם י ,11אלמ׳ ודאי כל עצמו ממזכי׳ אחרי׳ חוץ מר׳ יהודה בן בבא .ועוד ,אם היו
של ר׳ יהודה בן בבא לא נתחכם שם של בית ר /איך אמרו שלולי ר׳ יהודה בן בבא
רק לבטל הגזרה מיה אבל הרב נתבטלו דיני קנסות ,הרי היו שם של בית ר׳ שיסמכו
תירץ באופן אחר ,שהיינו טעמי אחרי׳ אחר עבור השמד ,כמו ש)י(0מכו הה׳ זקני/
שסיכן בעצמו ,מפני שאם היתד! וכל מה שכתבת עד שמא תאמר הכל בטל וטעות הוא
הסמיכה מתבטלת היה הדבר רחוק כמו שכתבתי.
וקשה להחזירה ,מפני שצריך הסכמת הכל וא״א שיסכימו כלם ,והניח הדבר בצריך הכרע.
ולפי דרכנו למדנו למה לא השיג עליו הראב״ד ז״ל  ,114מפני שהרב בעצמו השיג ודחק
עצמו והניח הדבר בצריך הכרע .ואם הרב בעצמו לא הכריע איך נכריע אנחנו יתמי
ד י ת מ י ,115
116

שמא תאמי ,ומה בכך ,נסכים כלנו
לסמוך .ואם סמיכתנו זו הויא סמיכה ,הרי
זכינו לה .ואם אין ,מה הפס׳ יש בדבר .נשיב
ונאמ׳ ,שאלמלא לא היה חשש גדול בדבר,
לא היה הרב מניח הדבר בצריך הכרע.
והדבר ידוע שיש כמה דברים שאינם כשרים
ראשונה
אלא בב״ד סמוכי׳ הנק׳ אלי׳
]טו[ מלקו׳ של תורה ,שלסבתו נתעוררתם כמו שבא בכתב החתום .118ומשנה שלימה
שנינו בסנהדרי׳ פ״ק  ,119מכות בג׳ משום ר׳ ישמעאל אמרו בכ״ג .ובגמ׳  120בעי ,מ״ט דר׳
ישמעאל אמ׳ אביי אתייא רשע 121מחייבי מיתות ,122רבא אמ׳ מלקו׳ במקו׳ מיתה.123
ופי׳ בתוס׳  124לחד פירושא ,משום דזמנין מתים ע״י מלקו׳ כדתנן באלו הן הלוקין  125ומת
תחת ידו פטור ע״כ .וטעם זה מפורש בירושלמי  126דאמרי׳ התם ,אמ׳  127ר׳ אבהו בעי׳
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

הגה .עוד כתבת ,שמא תאמ׳ וכו׳ .גם בזה
חזרת להראות כחך באותו הפלפול של
הבל שאתה מורגל לעשות ,שהארכת בדבר
שאינו מעלה ומוריד .וכונתך לא היתד!
אלא להראותנו איך אתה בקי בבבלי
ובירושלמי וגם להשלים קונדריסך שבושין.

ירושלמי סנהדרין א ,ב .ועיי רלב״ח דף רפג ,ג; שם ,ד; רפד ,א—ב; ש ,ב; שב א—ב; רפט ,ב.
ר׳ לעיל עמי ה בהגהה והעי).(28
ר׳ כתובות דף קו ,א .וכעין זה כותב הרלב׳יח )דף רעח ,א ,דייה טופס( :״וגם שהרב עצמו
כתב והדבר צריך הכרע חזי קמיהו דרב גובריהו״ .ור׳ להלן ,עמ׳ כז.
ר״מ די קאשטרו כותב לשיטתו שצריכים הסכמת כל החכמים ,ואף־על־פי שכתב הרמב״ם
״והדבר צריך הכרע״ ,נכריע בדבר כולנו .ועי׳ רלב״ח ,דף שיג ,א.
כלשון הרמב״ם ,הל׳ סנהדרין ד ,ד.
רלב״ח ,דף רעז ריש ע״ד ,ודף רפ ,א דייה אמנם .ועי׳ עוד כ׳׳ץ ,עמי  42ואילך.
דף ב ,א.
שם ,דף י ,א.
לפנינו נוסף רשע.
ר׳ דקדוקי סופרים במקומו.
לפנינו נוסף עומדת.
דייה מלקות.
מכות דף כב ,ב .וכן הנכון)ע״ש בתוס׳( ובמש׳ ואם מת.
סנהדרין א ,ריש ה״ב ,ועי׳ קרבן העדה.
בירו׳ בעי.

]קם f
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מכות בכ׳׳ג פעמי׳ שמת ממכותנו והרי יש בו דיני נפשות .וכן כת׳ הרב בפי׳ה  ,128מכות
בג׳ ואעפ״י שאיפשר שימות .ואף לפי פי׳ רש״י שפי׳  ,129מלקות במקום מיתה עומדת
דכיון דעבר על מצות  130בוראו ראוי הוא למות ומיתה זו קנס עליו הכתו׳ ע״כ .ובודאי
דאי לאו דמלקו׳ חשוב כמיתה ,לא יהביה רחמ׳ למי שהיה ראוי למות .ולא עוד ,אלא דהוה
ס״ד דרב אשי בפ׳ אלו נערות  ,131דמלקו׳ חמור ממיתה .והכי אשכחן ,דבכל דיניהם מלקו׳
ומיתה שוין וכדיליף בפ׳ א׳ דיני ממונות  ,132דהנהו דברי׳ שיש בהם בדיני נפשות ,מש״כ
בדיני ממונות ,דכולהו איתנהו בחייבי גליות וחייבי מלקיות .דיליף חייבי גליות מחייבי
מיתות ,דאתיא רוצח רוצח ,וחייבי מלקיות אתי רשע רשע .וכן העתיק הרב בפי״א מה׳
סנהדרין 133וז״ל :א׳ דיני נפשו׳ וא׳ דיני מלקיות וא׳ גליות כל הדרכים 134האלו שוים
בהם אלא שהמלקו׳ בג׳ .ובפי״ו  135כתב ,כשם שמצוה להמית את המחוייב מיתה כך מצות
עשה להלקו׳ את המחוייב מלקו׳ וכו׳ ואע״פ שמלקו׳  136במקו׳ מיתה עומדת מלקי׳ בזמן
הזה בכל מקום מן התורה בפני ג׳ סמוכין אבל לא בפני הדיוטות וכל מלקיו׳ שמלקי׳ דייני
ח״ל בכל מקו׳ אינם אלא מכת מרדות עכ״ל .וב0פ׳ מצות הגדול ,במל״ת סימן רי״ג ,גבי
ההיא דטוביה חטא אתא זיגוד קא מסהיד עליה נגדיה רב  137אפי׳ משום לא יקום עד א׳,
אמנם אותו מלקות מדרבנן היה שהרי במם׳ סנהדרי  138למדין מכות מדיני נפשות  139ודיני
נפשות אין דנין אלא במקום שסנהדרי׳ נוהגת  140עכ״ל .הנד רואה סברת סמג  ,141דמלקות
של תורה חמיר ,ואינו נוהג אלא בזמן שדיני נפשות נוהגין ,אע״פ שהרמב״ם לא כתב כן.
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רמב״ם הל׳ סנהדרין ה ,ד .ועי׳ להלן הע׳ .136
סנהדרין ,שם ,דה מלקות.
ברש״י אזהרת.
כתובות דף לג ,סוף ע״א.
סנהדרין דף לג ,ב.
הל׳ ד.
בדפוס רומי ר״מ :״ואחד דיני גזילות כל הדרכים״ וכו׳ .בדפוסים ״וא׳ דיני גלות הדינים
האלו״)ועי׳ כסף משנה(.
הל׳ א—ג.
לפנינו נוסף ״בשלשה״ .רדב״ז ,כסף משנה והמבי״ט בספרו קרית ספר נדחקו בפירוש דברי
רבינו .מגירסת ר״מ די קאשטרו והדרך שקיצר דברי הרמב״ם נראה ,שמשך את המילים
״ואע״פ שמלקות במקום מיתה עומדת״ להלכה ב .כלומר ,״ואף על פי שמלקות במקום מיתה
עומדת מלקים בזמן הזה״ וכו׳ .לומר שאף שאין דיני מיתה נוהגים בזמן הזה משום
שאין סנהדרין )ר׳ להלן ,הע׳  (140מכל מקום מלקות נוהגת ,שלא הוקשה מלקות לגמרי
למיתה .ואכן בדפוס רומי ר״מ )וכן בכמה כת״י שעלה בידי לבדוק( נמצא ריווח לפני ואעפ״י,
ואין כל ריווח בין ״עומדת״ למלקין .וראה רלב״ח ,דף רפא סוף ע״ג .ועי׳ עוד המאירי למכות,
עמ׳ קיג ,ד״ה כבר ורלב״ח דף שא ,א בסופו .אולם עי׳ סמ״ג ,סוף עשין קה .וצ״ע.
צ״ל רבא פי׳.
ר׳ הע׳ .132
בסמ״ג נוסף בגזירה שווה דרשע רשע .ונשמט על־־ידי הדומות.
ר׳ הל׳ סנהדרין יד ,יא.
סמ״ג .וראה הגהות מיימוניות להל׳ עדות .פ״ה אות א.

] קסא [

חיים זלמן דימיטרובסקי
הגה .עוד כתבת מ׳׳מ לכ׳יע וכר .כבר
כתבתי לך) (65שכל כונתך בזה האריכו׳
אינו כ״א להשלים קוגדריסך וכי מי לא
ידע בכל אלה שאין מלקו׳ אלא בסמוכי/
ומשנה שלימה היא) (66מכות בג/

מ״מ לכ״ע ב״ד שאינם סמוכים אין להם
]טז[ רשות להלקות מלקו׳ של תורה ,ואעפ״י
שעבר בעדי׳ והתראה ,וקבל עליו התראה .142
כ״ש בנדון דידן ,בהני בעלי תשו׳ דלא מחייבי
מלקו׳ של תורה כלל ,כיון דלא משכחת בהו
לא עדים ולא התראה .ורובם אפי׳ בעדים
והתראה לא הוו לוקי׳ ,משום דהוי לאו שניתק לאזהרת מיתת ב״ד ,שאין לוקי /עליך .143
ולא עוד ,אלא שקרוב הגה .עוד כתבת ,ולא עוד אלא וכו /אין באלו הדברי׳ לא טעם
הדבר לומ׳ ,שאפי׳ עונש ולא ריח ,שאם בעדי׳ והתראה אינו חייב סקילה .ודאי שיהיה
כרת לית בהו ,משום הטעם מפני שהוא אנוס או שוגג ,ואין כח בב״ד לענוש האנוס
דבשבת וע״ז ודכותה לא מולנערה לא תעשה דבר ,זו אזהרה לב״ד שלא לענוש
מחייב כרת אלא היכא האנוס) ,(67ופשיט׳ שאין כח בב״ד לחייבו מלקו׳ לאנוס
דאלו הוו מתרו ביה היה ולשוגג) .(68ואם דעתך לומ׳ שבזמן הזה כיון שאין ממיתין
נסקל ,היכא דליכ׳ עדים אותו בעדים והתראה) ,(69אינו חייב כרת .זה שקר גמד ,שחייב
והתראה מחייב כרת .אבל סקילה הוא)™( שאין בנו כח להמיתו .סוף דבר ,שדבריך הם
כל היכא דאלו הוו מתרו דברי הבל .ומה שהבאת ענין הבעלי תשו׳ בכאן לא יכולתי
ביה לא הוד! מחייב למצוא לך בהם טע׳ ואולי יש דברים בגו).(71
סקילה ,אפילו עונש כרת לית ביה .וחני בעלי תשובה ,אנן סהדי דאלו || הוו מתרו
הגה) ,(72זה שבוש ואין לו הבנה.
בהו הוו מהדרי .*44
דמפני היראה הם עושים ,ולא היה בלבם לקבלה עליהם לאלוה .ודמי לההיא דאמרי׳ בפ״ד
מיתות ב״ד  ,145העובד ע״ז מאהבה או מיראה  ,146אביי אמ׳ חייב רבא אמ׳ פטור .אביי אמ׳
142
143
144
145
146
)(65
)(66
)(67
)(68
)(69
)(70
)(71
)(72

ר׳ רמב״ם הל׳ סנהדרין יב ,ב.
שבת קנד סוף ע״א )ושם נסמן ובכולם ״לאו הניתן לאזהרת״ וכו׳( .כלומר רוב עבירות
אלו שעברו הבעלי תשובה יש בהן חייוב מיתה.
ר׳ רלב״ח דף רפג ,א ,ד״ה כלל.
סנהדרין דף סא ,ב.
לפנינו ומיראה.
ר׳ עמ׳ יד.
סנהדרין דף ב ,א.
רמב״ם הל׳ סנהדרין כ ,ב.
כלומר ,אם בעלי תשובה אלו דינם כדין אנוסים ,אם כן אין בהם שום עונש ,ולא משום
שאין ההתראה מועלת בהם.
משום שאין סנהדרין נוהגת בזמן הזה )ר׳ לעיל ,עמ׳ קסא( ,אבל לא משום שדינם כדין אנוסים.
צ״ל אלא שאין ,והשווה לשון הגמרא כתובות דף סא ,סוף ע״א.
השווה רלב״ח רצח ,ב ,ודף שה ,ג ד״ה עוד כתב .ועי׳ לעיל עמ׳ קכא ,הע׳ .36
בכת״י באה הגהה זו מול ״הוו מתרו בהו״ .ונר׳ שכוונתה ,שיש בדברים סתירה מיניה
וביה ,שאם היו חוזרים בהם הבעלי תשובה ,איך אפשר לדון בהם דין מאהבה ומיראה.
ועוד שדין מאהבה ומיראה אינו תלוי באילו הוו מתרו בהו הוו מהדרי .ועי׳ רלב״ח דף רצה ,ג;
שב ,א; רפא ,א.

]קסב[

ש ת י ת ע ו ד ו ת ח ד ש ו ת על ו ו י כ ו ח ה ס מ י כ י ה ב צ פ ת
חייב ,דהא פלחה .רבא אמי פטור ,אי קבלה עליה לאלוה  147הן ,אי לא לא .ופרש״י
מאהבה מאהבת אדם ומיראה מיראת אדם .והרמב״ם בה׳ ע״ז פ״ג  149פסק כרבא .אלא
שמפרש מאהבה ומיראה ,מיראה] 150יז[ שחשק בצורה שהיא נאה .ומיראה ,מיראתו אותה שמא
תריע  .151ונר׳ דק״ו הדברים ,אם כשעובדה מאהבתו אותה או מיראתו אותה פטור ,כיון
שלא קבלה לאלוה ,כ״ש כשעובדה מיראת אדם  .152והכי איתא בספרא ,ושמתי אני  153את
פני באיש ההוא ,ההוא ולא אנוס ההוא 154ולא שוגג ההוא 154ולא מוטעה ,וה״ה לשאר
כריתות .והעתיקה הרב בה׳ יסודי התורה פ״ה  .155זה כתבנו ללמד קצת זכות למי שברח
מיד ,שאע״פ שלא קדש השם לא מקרי עובד ע״ז .אבל מי שהיה יכול לברוח ולהמלט על
נפשו ולא נמלט מזיד גמור איקרי  ,156אלא א״כ היה מפחד לברוח שלא יתפס .ומ״מ אפי׳
למי שעבר במזיד גמור ,כיון שאין כאן עדים והתראה אין רשו׳ ,ואפי׳ לב״ד של סמוכים,
להלקות מלקו׳ של תורה || .ואפי׳ בא הוא מעצמו לב״ד ,ומודה בפיו שעבר עבירה שחייבין
עליה מיתה או מלקו׳ ,אין הגה .עוד כתבת ואפי׳ בא הוא וכר .גם בזה אין ממשות
רשו׳ לב״ד לא להלקותו בדבריך ,שמה שכת׳ הרב אין מלקי׳ בהודאת פיו זהו לענין,
ולא להמיתו .שגזרת הכתו׳ שב״ד אין כופין אותו להלקותו ,אבל אם בא הוא דרך תשו׳,
היא  157ע״פ שנים עדים פשי׳ ופשיט׳ דמלקי׳ אותו .דאי לא תימא הכי לקתה מדת
וגו׳ .וכן כתב הרב בפי״ח הדין ,וכי מי שעבר עבירה בעדי׳ והתראה ילקו אותו ויפטר
מהלכות סנהדרי׳ ,158גזרת מן הכרת ,וזה שעבר עבירה בלא עדי׳ והתראה ,ורוצה
הכתוב היא שאין ממיתין לקבל תשו׳ ,אינו דין שיהיה פטור מן הכרת .וא״ת כבר
ב״ד ולא מלקי׳ את האדם אמרו גזרת מלך היא ,לא נאמ׳ גזרת מלך היא אלא ,דאע״ג
בהודאת פיו אלא ע״פ שנים דקי״ל דהודאת בעל דין כק׳ עדי׳ דמי וס״ד שיכופו אותו
עדי׳ וגו׳ אבל הסנהדרי׳ אין ב״ד להלקותו בהודאתו קמ״ל .אבל מי שבא דרך תשו׳
ממיתין ולא מלקין המודה ורצה לקבל מלקו׳ לית דין ולית דיין שיאמ׳ שלא יפטר מן
בעברה שמא נטרפה דעתו הכרת ומק״ו הוא ,אם בעדי׳ והתראה יפטר כ״ש בלא עדים
בדבר זה שמא מן העמלין והתרא׳ אם בא לקבל תשו׳).(73
148׳

 147לפנינו באלוה.
 148דייה מאהבה.
 149הל׳ ו.
 150צ״ל מאהבה.
 151יש להוסיף ,לו.
 152ר׳ השגת הראב״ד וכסף משנה שם .ור״מ די קאשטרו לא פירש מהי היראה.
 153קדושים פרשה י .לפנינו ״ואני אתן״ ושיבוש הוא .בכ״י רומי)הוצי פינקלשטיין ,עמי תו( כמו
שמביא ר״מ די קאשטרו.
 154לפנינו ליתא ההוא .וכן ברמב״ם )ראה העי הבאה(.
 155הל׳ ד .מכאן שלפני ר׳׳מ די קאשטרו היה גם ברמב״ם הפסוק ״ושמתי אני״ ,וכן מביא גם
במעשה רוקח .בדפוסים של הרמב״ם הפסוק הוא ״ונתתי אני את פני״.
 156רמב׳׳ם סוף ההלכה הנ׳׳ל ,וראה בית יעקב לר״י בירב שם.
 158הל׳ ו.
 157דברים יז ,ו.
) (73ר׳ רלב׳׳ח דף רפח ,ג ד״ה ועתה ,ודף רפ סוף ע״ד ואילך; ש ,ד; שא ,א ,ד׳׳ה אמר הכותב
ואילך ודף שיד ,א בסופו.

]קסג[

חיים זלמן דימיטרובסקי
מרי נפש וכר כללו 159של דבר מגזרת המלך היא עכ״ל .ואעפ׳׳י שהטעם הזה לכאורה
אינו כ׳׳כ מוכרח ]יח[ וצודק במלקות כמו במיתה 160אפ׳׳ה השוה שניהם ,ובפרט שגם במלקו
איפשר שימות ,כטעם הירושלמי וכמו שכת׳ הרב פ״ה כמו שהזכרנו ,161ואין מלקין
בהודאת פיו || .אעפ׳׳י שנר׳ שהגאוני׳ יש להם דרך אחרת ,וכמו שיבא לפנינו.162
וא״ת והלא מכין אותו מכת מרדו׳ בזמן הזה ,הגה .עוד כתב׳ אע״פ שנר׳ שהגאוני׳ וכו׳.
ואפי׳ אמאן 163דעבר אדרבנן או שמבטל כבר כתבתי לעיל ) (74שהכל הוא דרך
מצות עשה מכין אותו עד שתצא נפשו ,אחד ,שהרב מדבר דרך כפיה והגאוני׳
כדתגיא בחולין פ׳ הזרוע 164בד׳׳א במצות דברו כשבא לקבל תשו׳ מעצמו.
ל״ת אבל במצות עשה כגון דאמרו ליה עשה הגה .עוד כתבת וא״ת והלא מכין אותו
סוכה ואינו עושה לולב ואינו נוטל  165ציצית מכת וכו׳ .כל זה המשא ומתן איני יודע
ואינו לובש מכין אותו עד שתצא נפשו .וכן למה כתבת אותו) ,(75אם להודיענו שאתה
פי  ,בערוך ,מלקו׳ דאורית׳ הוא על חייבי לאוין מפולפל ובקי מכל ההבלים שכתבת למע׳,
באומד ובהתראה ומכה 167משולשת כדכתי׳ ידענו כחך .ואם להודיענו שיש הפרש
ארבעים יכנו 168לא ,169ואמרו רבנן מנין בין מלקו׳ דאורית׳ למכת מרדות ,דבמלקו׳
הסמוך למי אבל מי שעובר על מ״ע כגון דאורית׳ בעי׳ סמוכי׳ ובמכת מרדות לא
שאומרי׳ לו עשה סוכה וכו׳ מכין אותו עד בעי׳ סמוכי /בזה לא נפל חלוק .ואפי׳
שתצא נפשו בלי אומד ובלי מכה משולשת .תנוקות של בית רבן יודעי׳ זה .סוף דבר
וכן מי שעובר על דברי סופרי׳ מכין אותו שאיני מוצא לך טענה בכל אלו הענייני׳
בלא מספר ובלא מנין ובלי אומד .170ולמה שאתה מאריך בהם ,אלא שכונתך היתד.
קורין אותו מרדות שמרד בד״ת ובד״ם עכ״ל .להשלים קונדריסך.
,

 159לפנינו ,וכללו.
 160ר׳ רדב״ז שם ,ורלב״ח דף רפא ,ד .ונראה שדבריהם
נטרפה דעתו וכו׳ .וכן משמע מן הדוגמא שהוא מביא,
אין תמיהתם מובנת ,שהרי יש מרי נפש שמבקשים
שהתמיהה מוסבת על דברי הרמב״ם ,גזירת הכתוב
במיתה בלבד נאמר .ואם תאמר שכונתו לפסוק של
זה גם דיני ממונות.
 161ר׳ לעיל ,עמי קסא.
 162ר׳ להלן ,עמי קסט.
 163צ״ל מאן .ר׳ יבמות דף נב ,א; רמב״ם הל׳ סנהדרין יח ,ה .ועי׳ שו״ת הריב״ש ,סוף סי׳ צ.
 164דף קלב ,ב.
 165לפנינו עושה .וההמשך ,עשה ציצית ואינו עושה.
 166ערך מרד א .ועי׳ אוצר הגאונים לנזיר דף כג ,א סי׳ עג; שם ,כתובות ,דף מה ,ב ,סי׳ שטו.
 167שם ,ובעינן מכה.
 168דברים כה ,ג.
 169בערוך ליתא.
 170מן וכן מי עד כאן חסד בערוך השלום .ועי׳ שו״ת בנימין זאב סי׳ רפד ,המובא בערך מלקות.
) (74עמ׳ יז.
) (75ר״מ די קאשטרו רצה לתרץ למה מכין מרדות בזמן הזה משום שהן קלות ,אבל ר״י בירב
דוחה הנחה זו .ועל כן כתב מה שכתב.
מוסבים על טעמו של הרמב״ם ,שמא
ומסוף לשונו ״כדי שיהרג״ .מכל מקום
לענות עצמם ביסורים בלבד .ואפשר
היא וכו׳ והרי הכתוב בדברים יז ,ו
דברי יט ,טז ,הרי שיש לכלול בכלל

]קסד[
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א״כ הרי שמכת מרדות חמיר ממלקו׳ של תורה ,שמכין אותו עד שתצא נפשו ,ואפ׳׳ה לא
בעי׳ לה סמוכים  .171כבר הרגיש הר״ן ספק  172זה במס׳ כתובות פ׳ נערה ] 173יט[ שכת׳
וז״ל ,ולפי דבריה׳ יש בזה חומר 174בד״ס מד״ת ,אבל רמ״ה כת׳ שמכין אותו באומד ולהקל
ממלקו׳ של תורה .ונראי׳ דבריו ,ומיהו ודאי שמכת מרדו׳ שהיא על עבירה נמשכת מכין
אותו עד שתצא נפשו או עד שיקבל עליו דברי חכמים  .175אבל כל שאינו אלא לענשו על
מה שעשה נראי׳ הדברי׳ שמכין אותו כפי אומד ב״ד ולהקל ממלקו׳ של תורה.
176
ומ״מ אין מדקדקי׳ במכת מרדות ברצועה של מלקו׳ האמורה במם׳ כתובות
עכ״ל .ונר׳ דאף בעל הערוך נמי לא קאמ׳ דמכין עד שתצא נפשו אלא כל זמן
שעומד במרדו ,אבל אם קבל עליו מיד ,פוטרין אותו .ובסוף מם׳ מכות בנמקי יוסף 177
כת׳ בשם רב נטרונאי גאון ,מלקו׳ של תורה אין לנו עכשיו אבל מרדות נוהג  178ומלקו׳
תורה מ׳ חסר א׳ ומכת מרדות אינה כך אלא חובטין אותו עד שיקבל או עד שתצא נפשו
וכיצד חובטין אותו מכהו באפשר 179כפול לשנים בלי חשבון אלא לפי שודא דדייני 180ע״כ.
מכל אלו למדנו ,דקיל מכת מרדות ממלקו׳
של תורה ,הן במנין הן ברצועה .במנין מצאנו הגה .עוד כתבת מכל אלו למדנו וכו׳ גם
דקיל ,כמו שכתבנו .ועוד ,ממה שכת׳ רבי בזה אין לך הבנה שמרוב הדברי׳ שהבאת
סעדיה  181ורב פלטוי גאון דסגי בי״ג דמלקו׳ לעיל נר׳ בהפך) (76שמכת מרדו׳ יותר
של תורה הוי מכה הראויה להשתלש  ,182חמו׳ שאומ׳ שמכין אועד) (77שתצא נפשו.
דהיינו ג׳ פעמי׳ י״ג .ברצועה גמי קיל מכת מרדות ,כמו שכתבנו בשם נטרונאי גאון,
שמכין אותו באפסר .וכן כת׳ בארחות ח י י ם !83
בשם רבי׳ שרירא גאון ,כי לא נהגו בישיבות הגה .ומה שכתבת עוד שא׳ מן הקולות
להכות ברצועה של עגל ושל חמור  184אלא שיש במכת מרדות הוא שמכין אותו באפ־
מביאין חבל אמיץ של פשתן או של קנבוס סר כפול לב׳ בזה טעות בחוש ההרגש).(78
 171ר״ש רמב״ם הל׳ סנהדרין טז ,ג.
 172ר׳ ספונות ,ז ,עמי צב בסופו.
 173בפי׳ להל׳ הרי״ף סי׳ רכט ,ד״ה והמוציא )דף מה ,ב(.
 174בר״ז נוסף ,יותר.
 175עי׳ חולין דף קמא ,ב רש״י ד״ה מכת )ור״ן להרי״ף ,שם( סנהדרין דף ז ,ב ד״ה מקל.
 176בר״ן מכות .וכן צ״ל .ר׳ דף כב ,ב .עיקר הדברים בריטב״א לכתובות שם.
 177סי׳ אלף פא ,ד״ה כל חייבי .ועי׳ רשב״א לראש השנה בהוצאתי ,עמ׳ .225
 178שלוש מילים אלו אינן בנימוקי יוסף.
 179בנ״י באפסר.
 180ר׳ אוצר הגאונים לנזיר ,דף כג ,א ,סי׳ עד ורלב״ח ,דף שיד ,ב.
 181ר׳ אוצר הגאונים לכתובות ,דף מה ב סי׳ שיט ו; שם ,נזיר דף כג ,א ,סי׳ סט.
 182מכות דף כב ,ב.
 183דין ערב יום הכפורים ,סעיף ד )מהדורת פירנצי ,דף קג ,ב(.
 184ר׳ מכות דף כב ,ב.
) (76שהרי על עבירה נמשכת הכל מודים שמכין אותו עד שתצא נפשו .ור׳ רלב״ח דף שא ,ג
בסופו ,ודף שיו ,ד ,בסופו.
) (77צ״ל אותו עד.
) (78כלומר ,מכת האפסר היא באמת יותר קשה ממכת הרצועה.

] קסה [

חיים זלמן דימיטרובסקי
וקופלין  185אותו כפי ראות ב׳׳ד ומביאין זה הלוקה ידיו ורגליו אסורות יד ימין על רגל .
ימין וכו׳ ע״כ  .186וכן בסנהדרי׳ פ״ק  187רב הונא כי נפיק לדינא אמי הכי אפיקו לי מאני
חנותאי מקל ורצועה ושופרא וסנדלא .ופרש׳׳י ,רצועה למלקר .למה לי דהא  188מקל.
למכת מרדות עד שיחזור בו ע״כ || .וקשיא לי דרב הונא ]כ[ בבבל הוה ,ורצועה למלקות
למה לי ,דהא ליכא מלקות של תורה אלא הגה .עוד כתבת וקשיא לי דרב הונא בבבל
בסמוכין .ואיפ׳ דלפעמי׳ היו מכין מכת מרדות ,הוה כר .עתה באת להודיענו איך אתה
כעין מלקות של תורה ,ברצועה כפי חומר נביא שמי אמי לך שרב הוגא לא קבל
העבירה .וה׳׳ג אשכחן בפ׳׳ק דקדושי׳  189גבי הסמיכה בא״ר).(79
קורא לחבירו ממזר סופג את הארבעים .וההיא אינה אלא קנסא דרבנן  ,19°ואפ׳׳ה לוקה
כמנין מלקו׳ של תורה .והיינו טעמי ,כפי חומר העבירה שמוציא שי׳ד  191על חבירו ולאוסרו
בקהל  ,192ומוציא ש״ר על מולידיו .ומציגו שהחמירה תורה על ד.אומ׳ בפיו יותר מן העושה
מעשה ,193ולפי׳ לוקה כמנין של תורה .א׳׳ג סימנא בעלמא נקט .מ״מ למדנו שמכת
מרדות קיל טפי ממלקו׳ של תורה ומ״ה איתיה בב״ד הדיוטר ,ואיתיה נמי אפי׳ במי שלא קבל
עליו התראה  194דמן התורה פטור ,ואיתיה נמי אמאן דעבר אדרבגן ,וכמו שכת׳ הרב פי״ח .195
וכיון דקיל טפי ,איפשר נמי דאף לבא מעצמו הגה .עוד כתבת וכיון דקיל איפשר וכו׳.
לב״ד ,ומודה בפיו שחטא ורוצה ללקו׳ דמכין ישר כחד שנתת רשו׳ להלקו׳ לבעלי תשו׳
אותו מכת מרדות להקל מעונשו .ואע״ג מכת מרדות ,שלולי דבריך לא היינו
דבדיני קנסו׳ אמרי ,196אשר ירשיעון אלי׳ שומעי׳ לגאוני׳ ,ואפי׳ בזה כתבת איפש׳.
פרט למרשיע את עצמו .התם היינו לכפיה ,ושיבוש אחר גדול מזה כתבת ,אבל במל־
אבל הכא  197מיירי שבא מעצמו לבקש כפרה ,קות דאורית׳ לכ״ע אין שומעי׳ לו .א״כ
ואע״ג דבמלקו׳ של תורה משמע דלכ״ע אין לפי דעתך ,יותר כחוש למי שאינו סמוך
שומעין לו .תדע ,שהרי העתיק בארחות מהסמוך ,שהבלתי סמוך יכול להלקותו
חיים 198לשון הרמב״ם שכתבנו] ,199כא[ שאין והסמוך אינו יכול להלקותו .ואם כונתך
 185שם וכופלין.
 186ר׳ רלב״ח ,דף רפא ,ד.
 187דף ז ,ב.
 188שלוש מילים אלו מיותרות .המעתיק נגרר על־ידי הדומות מלהלן ושכח למחקן.
 189דף כח ,א .ועי׳ ריב״ש סי׳ צג ורלב״ח דף רפא ,ד.
 190ר׳ רש״י שם ד״ה סופג.
 191שם רע.
 192ר׳ מאירי שם ,ד״ה כל תקיעה.
 193ר׳ ערכין ,דף טו ,א.
 194ר׳ אוצר הגאונים לכתובות דף מה ,סי׳ שטו ,ולנזיר דף כג ,א ,סי׳ עג.
 195מהל׳ סנהדרין ,הל׳ ה.
 196בבא קמא דף סד ,ב.
 197לשון זה אין לו מובן ,שהרי לא נזכרה לעיל דוגמא למלקות בהודאת פיו .ונר׳ שר״ל שכל
דברי הגאונים על מכת מרדות מיירי בבא מעצמו ,וכן משמע מהגהת ר״י בירב.
 199לעיל ,עמ׳ יז.
 198דין ערב יום הכפורים ,סעיף ה.
) (79השווה דברי המאירי לבבא קמא ,עמ׳  ,116ד״ה מקצת.

נ קסר [
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לומ׳ שאם ילקה אותו) (80אינו מועיל אלא
כמכת מרדות ,ולא כמלקו׳ של תורה ,לא
היה לך לומ׳ אלא ,המלקו׳ שמתני׳ לו
כשבא דרך תשו׳ אינו מועיל לו כמלקו׳
דאורית׳ אלא כמלקות דרבנן.
העון תבא עליו ברכה ואם לא רצה אין כופין
הגה .עוד כתבת ונמצא סותר את דבריו
וכר .כבר כתבתי לעיל) (81שהוא מהעדר
הבנתך ,שדעת הרב ג׳׳כ הוא שאם יבא
דרך תשר שיוכלו להלקותו.

הסנהדרי׳ ממיתין ומלקי׳ בהודאת פיו ,והוא
בעצמו כת׳ לעיל  200בשם רמ׳׳ה וז׳׳ל ,ואין
חלוק בדבר שילקה בב״ד בין שלא בב״ד
בין שלא בב״ד אלא שאם נתחייב בב״ד מלקו׳
מלקי׳ אותו בע״כ ואם עבר עבירה שלא בעדי׳
והתראה ורצה מעצמו ללקו׳ כדי להקל מעונש
אותו עכ״ל || .וא״כ נמצא סותר את דבריו
מיניה וביה ,ואלו היה סובר ,שהרמב״ם
חולק על סברת רמ״ה היה לו לכתו׳ בצדו,
אבל הרמב״ם כתב וכו׳ ,וחלק עליו בזה.
אלא ודאי ההיא דרמ״ה
לא איירי בב״ד סמוכי׳ ,הגה .עוד כתבת אלא ודאי ההיא דרמ״ה לא איירי בב״ד סמוכי׳
ולא במלקו׳ דאורית׳ .כי וכו׳ .זה שבוש .שהוא בעצמו כתב ואם עבר עבירה שלא בעדי׳
בימיו לא היתד .מלקו׳ והתראה ורצה מעצמו ללקו׳ וכו׳ .ואי איירי לענין מכת מרדות
של תורה ,ולא בזמן למה צריך התראה ,אפי׳ שלא בהתראה ,אם העידו עליו עדי׳
הגאוני׳ .תדע ,שהרי ב־ יכולי׳ ב״ד להכותו שלא מציגו עדים והתראה אלא לענין מלקו׳
ארחותחיים כתב לעיל 201של תורה) .(82ואדרבה אני אומ׳ שהבא מעצמו דרך תשו׳ ואפי׳
בשם רב שרירא גאון ,ליכא סמוכי׳) ,(83מלקי׳ אותו מלקו׳ דאורית׳ ויפטר מן הכרת
שמכין בחבל של פש -דדוקא לכפיה צריך סמוכי׳ .כדאמרי׳) (84אין דגין דיני קנסו׳
תן 202של קנבוס ,וזה אלא בסמוכי׳ ,והגע עצמך אם בא א׳ אצל דין שאינו סמוך
אינו ענין למלקו׳ של וא״ל תאמר לי כמה אני חייב בזה הקנס שאני רוצה לפרוע
תורה כלל .א״כ כל הני לבעל דיני האם יאמר לו הדיין פטור אתה דאין דנין דיני
רבנן ,זולת הרמב״ם ,קנסו׳ בזמן הזה .אדרבה ,מנדין אותו עד שיפיים ל ב ע ל דינו).(85
כלהו לא איירי אלא ובזה יתיישב לשון הגאוני׳) (86שכתבו הבא לב״ד ואמר וכר.
במלקו׳דבזמן הזה ,דהיינו
מכת מרדות ומשום הכי כת׳  203דאין חלוק בין שילקה בב״ד בין שלא בב״ד ,והיינו טעמא
200
201
202
203
)(80
)(81
)(82
)(83
)(84
)(85
)(86

שם ,סעיף ד .ועי׳ רלב״ח דף רפב ,ג ד״ה האמנם ושא ,ג.
ר׳ עמ׳ יט.
יש להוסיף או.
הרמ״ה.
הסמוך.
עמ׳ קסג.
ר׳ רמב׳׳ם ,הל׳ סנהדרין יח ,ה ועי׳ רלב״ח דף שיד )הראשון( ,א ואילך.
ר׳ רלב״ח ,דף רפח סוף ע״ג; ש ,סוף ע״ד; שא ,סוף ע״ג ,רצז ,ג; שיג ,א.
סנהדרין דף ב ,ב.
הרי׳׳ף בבא קמא ,ריש פרק החובל .ור׳ אוצר הגאונים ,חלק התשובות ,סי׳ קפז.
להלן ,עמי כג.

] קסז [

חיים זלמן דימיטרובסקי
לפי שבא מעצמו ללקות ]כב[ להקל מעונש העון ,וכמו שיתבאר לפנינו  204בתשובת
ואע׳׳ג דאין כח בב׳׳ד לכופר ,כיון דליכא הגה .עוד כתבת ואע״ג דאין כח בב״ד
ע ד י ם ׳ א פ  //ה א ם מ ל ק י׳ א ן ת ו א י נ ם עובר ל 205 /לכופו וכו׳ .כל מה שכתבת מכאן עד אבל
משום מכה חבירו ,דהא מדעתו וברשותו מכין הגאוני׳  86כתבו וכו׳ הוא להודיענו שכמו
אותו .וכדתני׳ בפי החובל  ,206הכני ופצעני שאתה יודע המשניות ,ג״כ אתה יודע
ע״מ לפטור פטור .ומתני׳ דהתם  207נמי לא הבריתות .שמה צורך היה להביא ראיה
חייבה אלא בסמא את עיני ,קטע את ידי ,שבר מאותה בריתא ,דתניא הכני ופצעני ע״מ
את רגלי ,אי משום פגם משפחה ,א״נ משום לפטור פטור .דמה דמיון יש בין זה לזה,
דאין אדם מוחל על ראשי איברים ,א״נ שבענין הכני ופצעני אם ראו ב״ד שהוא
דסתמ׳ הוי הן כלאו  ,208אבל הכני ופצעני חייב הכאה או חבלה אין ב״ד צריכין
ע״מ לפטור לכ׳׳ע פטור ,היכא דליכ׳ למימר רשות  .87והחידוש שבענין מלקו׳ אינו אלא
דבתמי׳ קאמ /והוי הן כלאו  .209תדע ,שהרי דסד״א כיון דמלקו׳ במקו׳ מיתה היא ,למר
אפי ,בחייבי מיתות ,דהיינו בן המכה את אביו ,כדאית לה ולמר כדאית ליה  ,88וכשם שאין
ברשות פטר .דאמרי׳ בפי הנחנקי׳  ,210איבעיא לנו רשות להמית כך לא יהיה לנו רשו׳
להר בן מהו שיקיז דם לאביו רב מתנה אמ׳ להלקו׳ קמ״ל ,הגע עצמך שנתן אדם
ואהבת לרעך כמוך ,ופרש״י דלא הוזהרו ישר׳ רשו׳ לא׳ שיהרוג אותו האם יוכל להורגו.
לעשות לחביריהם אלא דבר שאינו חפץ סוף דבר שכל אלו הם שבושי׳ ,ואין בהם
לעצמו ע״כ ,רב רמי 211בר חניא אמ׳ מכה צורך כלל לנדון שלפנינו .וכוגתך לא
אדם ומכה בהמה מה מכה בהמה לרפואה היתד« אלא שיאמרו שאתה חכם גדול וראוי
פטור אף מכה אדם לרפואה פטור ע״כ .וק״ו לסמיכה.
הדברי /אם ברפואת גופו אפי׳ בנו פטור,
214
213
לרפואת נפשו  212עאכ״ו .והאי ]פג[ דנקט פטור  ,דמשמ׳ מינה דלכתחלה לא  ,היינו

הגאוניםv,

 204להלן קסט ואילך.
 205ר׳ רמב״ם ,הל׳ חובל ומזיק ה ,א והל׳ סנהדרין טז ,יב.
 206בבא קמא דף צג ,א; רלב״ח ,דף רפא ,א ד״ה עוד; ש ,ד ,ד״ה אמר ואילך; שיד )השני( סוף ע׳יב.
 207דף צב ,א.
 208שם דף צג ,א ור׳ תוס׳ ד״ה ורבי יוחנן.
 209ר׳ מגיד משנה ,הל׳ חובל ומזיק ה ,יא .ורלב״ח דף רפא ,א ד״ה עוד ואילך.
 210סנהדרין דף פד ,ב.
 211לפנינו דימי.
 212כלומר ,לחוזר בתשובה.
 213״  . . .אף מכה אדם לרפואה פטור״ )סנהדרין ,שם( .לאמיתו של דבר היה יכול לדייק מזה
שגם אצל בהמה נאמר פטור .ועי׳ כסף משנה הל׳ ממרים ה ,ז ולחם משנה שם.
) (87הלשון מגומגם קצת .אבל הכוונה ברורה ,מה ראיה יש מהכני פצעני למלקות ,שהרי בהכני
ופצעני אין חשש מיתה ,ובוודאי שאדם יכול להתנות שיהא החובל פטור ,אבל במלקות,
שהיא במקום מיתה ,אין אדם יכול להתנות ,שהרי אין אדם מתיר עצמו למיתה וכמו
שהוא מבאר והולך :״הגע עצמך״ וכו׳ .ואם כן בעל כורחנו היתר המלקות הוא משום שאין
בית דין צריך רשות .ור״י בירב לשיטתו שמכת מרדות חמורה ממלקות דאורייתא )ראה
לעיל ,עמ׳ קסה( .ועי׳ ילב״ח ,דף שא ,א ואילך.

]קסח[

ש ת י ת ע ו ד ו ת ח ד ש ו ת על ו ו י כ ו ח ה ס מ י כ י ה ב צ פ ת
גבי בנו  ,215וכדאמרי׳ התם בגמי בסמוך ,רב לא שביק לבדיה למשה  216ליה סלוא דילמי
חביל וה״ל שגגת איסור .ופריך ,א״ה אפי׳ אחר נמי ,ופרש״י  ,217שהרי כל ישר׳ הוזהרו
על חבלת חברו דכתי׳ לא יוסיף פן יוסיף ע״כ .ומשני תלמודא ,אחר שגגת לאו בגו שגגת
חנק ע״כ .ואפי׳  218היכא דליכ׳ אחר מותר לכתחלה ,וכן כת׳ הרב בה׳ ממרים פ״ה  ,219בד״א
כשיש שם אחרי׳ לעשות ,אבל אם אין שם מי שעשה אלא הוא ,והרי הם מצטערי׳ ,הרי זה
מקיז וחותך כפי מה שירשוהו  220ע״כ .והיינו טעמ׳  221כדילפי׳ דואהבת לרעך כמוך .א״כ
הבא מעצמו לבקש כפרה ,ורוצה ללקו׳ מכין אותו כעין מלקו׳ של תורה להקל מעונשו ,אבל
מלקו׳ של תורה ,גזרת הכתו׳ היא דלא מלקינן בהודאת פיו.
אבל הגאונים כתבו בתשובה  222וז״ל :הבא הגה .עוד כתבת אבל הגאוני׳ וכו׳ .אין
לב״ד ואמ׳ את הנפש הרגתי ,או חללתי שבת ,דבר בכל זה המשא ומתן שעשית שאין בו
או עברתי עבירה .אין מנדין אותו ,ואין מלקי׳ טעות .ועתה אפרש לך כונת הגאוני׳ .דע
אותו ,ואין פוסלין אותו לעדות ,דאין אדם שהוא פשוט אפי׳ לדרדקי דבי רב שאין
משים עצמו רשע ,דהלכא כרבא  .223אבל ,אדם משים עצמו רשע בשום ענין בעולם
אם רצה לעשות תשו׳ מלקי׳ אותו ,ועושי׳ לא בענין מיתה ולא לעגין כרת ולא לענין
לו כפרה וזו היא כפרתו ,דמלקו׳ במקו׳ מלקו׳ ולא לענין ממון) ,(98וכן כתבו בפי׳,
מיתה  .224והא דאמ׳ רבא אין אדם משים אלא שלא הבנת בעונותיי ומה שאמרו,
עצמו רשע ,לא לעגין כריתות אלא לענין והא דאמ׳ רבא אין אדם משים עצמו רשע
מיתות ב״ד ע״כ .ולכאורה משמ׳ דבמלקו׳ של לא לענין כריתות איתמ׳ אלא לענין מיתות
תורה מיירו ,שכתבו ,וזו היא כפרתו דמלקו׳ ב״ד .פי /שאם בא אדם א׳ ואמ׳ פלו׳
במקום מיתה] ,כד[ דהיינו מלקו׳ של רבעני לרצוני ואני חייב מיתה ,אפי׳ שיבא
תורה ,דמהאי טעמ׳ הוה ס״יל לר׳ ישמעאל  225דרך תשובה לא יהרגוהו וז״ש) (90לא לענין
 214ר׳ יד מלאכי ,סי׳ תקכו.
 215ר׳ רש״י ,ד׳יה אף מכה.
 216לפנינו ,למישקל .הדוגמא השניה שבגמרא השמיט.
 217ד״ה אי הכי.
 218מובנו ,באביו.
 219הל׳ ז.
 220כן בד״ו .בדפוסים חדשים שירשהו.
 221ר׳ רדב״ז וכסף משנה ,שם.
 222ר׳ רלב״ח ,דף רפח ,ג ,שא ,א; שיד )השני( ,ב; שיז סוף ע״ג.
 223יבמות ,דף כה ,ב.
 224ר׳ לעיל ,עמי קס ואילך.
 225סנהדירן ,דף י ,א.
) (88ר׳ העי .224
) (89כגון זו של כתובות וסנהדרין ,ר׳ העי .236,233
) (90כוונתו ביאר ביתר אריכות באגרת הסמיכה )דף רפח ,ד( וז״ל :״ופירוש אין אדם משים
עצמו רשע אין הכונה לומ׳ שלענין כריתות אדם משים עצמו רשע שהרי פשוט הוא בכל
התלמוד שבכל ענין אין אדם נאמן לפסול עצמו ,אבל הכונה שאם אדם יבא לפני בית דין
ואפילו דרך תשובה שהו׳ רוצה לקבל מיתה לא יהרגו אותו אבל בענין מלקות במקו׳ כרת
יכול האדם לקבל ברצונו עונש המלקות״.

] קסט [

חיים זלמן דימיטרובסקי
דבעי׳ ב״ד של כ״ג למלקו׳ .וכן ממה שכתבו ,כריתות איתמ׳ אלא לענין ]מיתות[ ב״ה
דהא דאמ׳ רבא דאין אדם משים עצמו רשע ונר׳ כפי כל אלו השבושי׳ שכתבת שלענין
לא לענין כריתות אמרר /1מ ש מ ע נמ ל ה כ י 226״ כריתו׳ מאמיני׳ אותו) (91ופוסלי׳ אותן/
אלא דאיכא למידק בלישנא דהני רבנן ,שפשיט׳ שמי שנתחיי׳ כרת על פיו שהוא
דברישא דמילתייהו גזרו אומר דהלכה כרבא פסול לעדות ,ואם אדם יכול לשי׳ עצמו רשע
דאין אדם משים עצמו רשע לא לענין כריתות א״כ פוסלי׳ אותו על פיו .אמנם זה שקר),(92
אמרה  •827משמע ,דבכל מילי .ובסוף דבריהם וממקומו אתה למד שאם) (93אמרו אין
אמרו ,דהא דרבא לא לענין כריתות אלא מלקי׳ ואין פוסלין אותו על פיו .וא״כ כפי
לענין מיתות ב״ד לבד .והיה איפ׳ לפרש ,דגם מה שתירצת בסוף דבריך יכולין להשתבש
ברישא נמי במיתות ב׳׳ד מיידי  ,228כגון ,הבא באותו שבוש שנשתבשת אתה.
לב״ד ואמר הרגתי את הנפש או חללתי שבת ,דהיינו מיתות ב״ה וגם מ״ש או עברתי
עבירה ,עבירה דחייבי מיתות נמי היא .ואפ׳׳ה אין מנדין אותו ואין מלקי׳ אותו ואין פוסלי׳
אותו .ורבא נמי כי אמרה למילתיה ,במס׳ סנהדר׳ פ״ק  ,229אחייבי מיתות אמרה .כדאית׳
התם ,דאמ׳ רב יוסף פלוני ריבעו לאונסו ,הוא ואחר מצטרפי׳ להורגו .לרצונו ,רשע הוא
והתורה אמרה אל תשת רשע עד .רבא אמ׳ קריב אדם  230אצל עצמו ואין אדם משים עצמו
רשע .ובמס׳ יבמות פ״ב  231מייתי לה נמי אמתני׳ דהאומ׳ מת הרגתיו הרגנוהו לא ישא את
אשתו ,ואמרי׳ בגמ׳  ,232הוא ניהו דלא ישא הא לאחר תנשא כדרבא דאמ׳ רבא אדם קרוב
אצל עצמו ואין אדם משים עצמו רשע ,ולא מיפסיל במה שמודה בפיו ואומי אני הרגתיו.
אבל במס׳ כתו׳ פ״ב  233משמי ,דאפי׳ במילי דממונא לא משוי נפשיה רשיעא ליפסל ,גבי
העדים שאמרו כתב ידינו  234זה אבל אנוסים היינו וכו׳ הרי אלו נאמני׳ .ומסיק בגמ׳ משו׳

 226שהרי מלקות שפוטרת חייבי כריתות מכריתותן מלקות דאורייתא הן)ר׳ מכות ,דף כג ,א(.
 227ארבע מילים אלו אין להן מובן ,ונר׳ שהמעתיק כתבן בטעות על־ידי הדומות ושכח
למוחקן.
 228כלומר ,רק במיתות בית דין.
 229דף ט ,ב.
 230לפנינו ,אדם קרוב.
 231דף כה ,ב.
 232מביא רק קיצור מן הסוגייה.
 233דף יח ,ב.
 234כן במשנה ד׳ נאפולי ועוד ,לפנינו נוסף הוא.
) (91ר׳ לשון תירוצו של ר״מ די קאשטרו בעמי כה .ומאחר שלא פירש כלום לענין מובנם של
הדברים ״לא לענין כריתות״ וכוי ,משמע שהוא ממשיך בהנחה של הקושיא ,שלענין שאר
דברים ,מחוץ למיתת בית דין מאמינים אותו ,אלא שמיתת בית דין אין בכוח בית דין
להענישו ,אבל שאר דברים יש בכחם להענישו ומטעם שהוא נאמן .אבל באמת אין זו
תפיסה ,שגם בדברי ר״מ די קאשטרו אפשר להעמיס את פי׳ של ר״י בירב .אלא שהוא
מפרש על מלקות דאורייתא ,ור״מ די קאשטרו על מכת מרדות.
) (92ר׳ לעיל ,עמי קנו והעי).(57
) (93נר׳ שצ׳׳ל שהם ,כלומר הגאונים.
נקע[
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פרכא דפריך רבא  235התם ,דל״ש אלא שאמרו אנוסי׳ היינו מחמת נפשות אבל אמרו אנוסי׳
היינו מחמת ממון אינם נאמני׳ ,מ״ט משום דאין אדם משים עצמו רשע .וכן בפ׳ זה בורר ,2»6
גבי עובדא דבר בגיתוס דאסהיד ביה תרי סהדי ,חד אמ׳ קמי דידי אוזיף ברביתא ,וחד אמ׳
לדדי אוזפן ברביתא ופסליה רבא לבר בניתוס .ופריך ,והא רבא הוא דאמ׳ ליה  237ברבית
פסול לעדות וה״ל רשע והתורה ]כה[ אמרה אל תשת רשע עד .ומשני ,רבא לטעמיה דאמ׳
רבא אדם קרוב אצל עצמו ואין אדם משים עצמו רשע ע״כ .משמ׳ בהדיא דלאו דוקא
במחוייבי מיתות אמרה רבא למלתיה .לכך נר׳ ,שמה שכתבו הגאוני׳ בסוף לשונם  ,238דמאי
דאמ׳ רבא אין אדם משים עצמו רשע לא לענין כריתות וכר ,והשתא  239מיידי כגון שהוא
בעל תשר ,ומבקש שיעשו לו כפרה ויענישוהו .ומשום הכי ,בכל מילי שומעי׳ לו להענישו,
זולת מיתת ב״ד ,דאין יכולין להענישו עונש המחויב לו ,דהיינו מיתה ,שאין ממ]י[תין
בהודאת פיו .אבל לשאר מילי ,אפי׳ לענין כריתות שומעי׳ לו להלקותו ,דכל חייבי כריתות
שלקו נפטרו מידי כריתן  || .240ואעפ״י שרש״י פי׳ ,241כל חייבי כריתות שהתרו בהם עדים
על לאו שעמו כרת ולקו כבר  .242נפטרו מידי הגה .עוד כתבת ואעפ״י שרש״י וכו׳ .גם
כריתן ,ושוב אין ב״ד שלמעלה נפרעין ע״כ .בזה נשתבשת ,וק״ו הוא אם קבלו דרך
וש״מ דדוק׳ היכא דהלקוהו ב״ד בע״כ ע״ י תשו׳) .(94ואדרבה ,שבריש פ׳ אלו הן הלוקי׳
243
עדי׳ והתראה  ,אפ״ה מדברי הגאוני׳ משמי ,אסיקנא ,שאם לא עשה תשו׳ עם המלקו׳
דה״ה גמי ,אפי׳ בא הוא מעצמו לב״ד עושי׳ לא נפטר מידי כרת דאמרי׳ הת׳) (95רביג׳
לו כפרה ומלקי׳ אותו דמלקות במקו׳ מיתה .אמי לעולם כדאמרי מעיקר׳ שאם עשו
ואיפ׳ דהיכא שאין כח בב״ד להענישו ,כגון תשר ב״ד שלמעלה מוחלין להם מאי אמרת
דליכ׳ עדים והתראה ,ועכ״ז הוא בא מעצמו הא לא עבוד תשר לא פסיק׳ מלתא לכרת.
בהכנעה לקבל עונשו ולבייש עצמו ,וכ״ש ופרש״י) (96כדאמרת מעיקר׳ טעמיה דר״ע
אם הוא במקו׳ שאין מכירין אותו דאז הוי משו׳ שתי רשעיות הוא ודקאמרת חייבי
244
בעל תשו׳ גמר  ,דעדיף טפי מהיכא דמלקי׳ כריתו׳ נמי שתי רשעיות הם ,דאכתי עונש
 235הרי שמסקנת הגמרא ,״אלא כי אתמר׳ /היא גם אליבא דרבא.
 236סנהדרין דף כה ,ב.
 237צ״ל לוה.
 238לעיל ,עמ׳ כג.
 239וכמו שמפורש בדבריהם.
 240מכות דף כג ,א.
 241במגילה דף ז ,ב ,ד״ה כל חייבי)הראשון( וד״ה נפטרו.
 242צ״ל בב״ד.
 243ר׳ רלב״ח ,דף רפ ,א ודף רפב ,ב ,ד״ה כללו וד״ה גם.
 244ר׳ חגיגה דף טז ,א ותוספות ד״ה ויעשה ,ועי׳ מנורת המאור ,ד.וצ׳ ענעלאו ,ג ,עמ׳  ,54וספר
חסידים הישן .סי׳ שנד.
) (94ר״י בירב לשיטתו ,שבעל תשובה לוקה מלקות דאורייתא .ואם כן לפירוש רש״י ודאי
שהם מתכפרים )ר׳ לעיל ,עמי קסג( .ועי׳ רלב״ח ,דף ש ,ג; שיג ,ג.
) (95מכות ,דף יג סוף ע״ב.
) (96שם ,דף יד ,א ד״ה כדאמרינן.

]קעא[

חיים זלמן דימיטרובסקי
כרת עליו ,לא פסיק׳ מילתיה לכרת הואיל
והוא תלוי בתשר ע״כ .וא״ת כל זה המשא
ומתן אינו אלא לדעת ר״ע אבל לדעת ר׳
חנני׳ ב״ג אינו צריך לעשו׳ תשו׳ ,זה שקר
גמור) (97שיעלה על הדעת שאם לא עשה
ת ש ו  /ש ל א מ ר ר  ,ח נ נ י א ר ׳ ח נ נ ל א ב״ג)(98

אותו ב׳׳ד ע״י עדים והתראה בע״כ .ואפי׳ לא
,
יהיה מלקו׳ של תורה ,אלא מכת מרדות .וכעי
ראיה יש לדבר ממ״ש במס׳ ברכות נפר[
פ׳׳ק  ,245טובה מרדות 246בלבו של אדם
מק׳  247מלקיות .ופרש״י  248מרדות אחת ,לשון
דידוי •והכנעה שאדם שם על לבו מאיליו.
וכיון שזה מעצמו מביא את עצמו לידי בושה ,הרי הוא כאחיך .וגם הרמב״ם בפי׳ זאת
במקום שאין מי שיכריחהו להתבייש ,לא גרע המשנה עצמה כת׳ וז״ל ,כבר הקדמנו כי
מכפתוהו על העמוד ורץ שנפטר ,מכיון שנקלה ד,מלקו׳ עם התשו׳ מכפר הכרת וכו׳ ע׳׳כ.
ע״י שרץ .דהכי משמ׳ בגמ׳  ,249שמחמת ודעת רש״י לרבות׳ נקט שאפי׳ שהמלקו׳
הריצה שרץ נפטר .וההיא בושה ,הוא עשה קבלו דרך כפיה לא מרצונו אפ״ה נפטר
לעצמו שברח ורץ ,וכ״ש לזה שבא בהכנעה מידי כרת) .(99ומה שכתב עוד ומכת מרדות
מעצמו .וא״כ כפי זד ,איפש׳ שגם הגאוני׳ בלי שום סמיכה ,הוא להשלים הקוגדריס.
במכת מרדות מיירו ואע״ג דלא הוו מלקו׳
של תורה נמי מכפר ,דהא בזמן הגאוני׳ לא היו סמוכי׳  250ועל מעשי׳ שבזמניהם השיבו
ולא הלכתא למשיחא .ובין כך ובין כך ,לדעת הרמב״ם משמ׳  ,251דמלקו׳ של תורה דינו
כמיתות ב״ד ,ואין רשו׳ לב״ד לא להלקו׳ ולא להמית בהודאת פיו ,ואפי׳ לב״ד סמוכי׳.
ולכ״ע מלקו׳ של תורה בעדי׳ והתראה ליתיה ובב״ד  252סמוכי׳ כמו שכתבנו .א״כ למדנו,
שאם אין סמיכה זו סמיכה גמורה ,א״א לחלקו׳ מלקו׳ של תורה .ומכת מרדות בלי שום
סמיכה נוהגת .258
254
עוד יש שם חששא אחרת בסמיכה  ,הגה .עוד כתבת עוד יש חששא אחרת וכו׳.
והוא לענין קביעו׳ חדשי׳ ע״פ הראיה ,דבעי׳ אוי לך שגאותך המסותרת גרם לך לטעות
סמוכים  .255ואיפשר שהבאים אחרינו יחשבו בזה ,שהרי אתה מתפאר בעצמך שאתה
 245דף ז ,א.
 246צ״ל אחת.
 247לפנינו ,יותר מכמה מלקיות.
 248ד״ה מרדות.
 249מכות דף כג ,א.
 250ר׳ רלב״ח ,דף רפח סוף ע״ג.
 251ר׳ לעיל ,עמ׳ קסא.
 252צ״ל אלא בב״ד.
 253ואם כן לא הרווחנו מן הסמיכה כלום .ור׳ רלב״ח ,דף רפא ,ג.
 254של חכמי צפת.
 255ר׳ בבא בתיא ,דף קכא ,א.
) (97ר׳ לעיל ,עמ׳ קע הע׳).(92
) (98מכות ,דף כג ,א.
) (99אם חזר בתשובה .ועי׳ מה שהאריך בזה הרלב״ח דף רפ ,א ,ד״ה ועוד ואילך ודף ש ,ב ,ד״ה
אמר הכותב.

]קעב[

ש ת י ת ע ו ד ו ת ח ד ש ו ת על ו ו י כ ו ח ה ס מ י כ י ה ב צ פ ת
שסמיכה ]פז[ זו הויא סמיכה גמורה ,וימנו
סנהדרי׳  250ויבאו לקדש על פי הראיה .ותלוי
בזה כמה לאוין ומיתות וכריתות כאכילת
חמץ בפסח ואכילה ביום הכפורי׳  .257ובחשבון
שנות הנולדים שייכי מיתות ב׳׳ד ,דתינוקת
בת ג׳ שנים ויום א׳ ביאתה ביאה ,פחות
מכאן אין ביאתה ביאה  ,258וכן בן ט׳ שני׳
ויום א׳  .259ובת י״ב שנה ויום א׳ ובן י״ג
שגה ויום א׳  ,260וכל זה תלוי בקביעות
החדשי׳ ובעיבור השנים ,וכמו שדרשו בירוש׳
פ׳ הנודר מן המבושל 261על הכתו׳ שאמ׳
אקרא לאלי׳ עליון לאל גומר עלי  .262גם
בתקיע׳ שופר בי״ט של ר״ה שחל להיות
בשבת דבעי׳ ב״ד סמוכי׳  ,263ואע״פ שהיה
איפ׳ להקל בדבר כיון שהרי״ף ז״ל עשה
מעשה בב״ד שאינם סמוכי׳ .264מ״מ לדעת
הרב בעי׳ סמוכי׳  265וכל ד  266וכן דעת
כל האחרוני׳  .267וכן בדיני קנסו׳  ,268אע״פ

החדש); (100
101

תוכן גדול ובקי בה׳ קדוש
ונעלם ממך מה שכת׳ הרב שם) ( וז״ל:
כל שאמרנו מקביעות ר״ח על הראיה
ועבור השנה מפני הזמן או מפני הצורך
אין עושי׳ אותו אלא סנהדרי׳ שבא״י או
ב״ד הסמוכי׳ בא״י שנתנו להם הסנהדרי׳
דשו׳ ,שכך נאמ׳ למשה ולאהרן ,החדש הזה
לכם ר״ח .ודבר זה הלכה למשה בסיני,
שבזמן שיש סנהדרי׳ קובעי׳ ע״פ הראיה
ובזמן שאין שם סנהדרי׳ קובעי׳ על חשבון
זה שאנו מחשבי׳ היום וכו׳ ,ומאימתי
התחילו כל ישר׳ לחשוב חשבון זה מסוף
חכמי התלמוד בעת שחרבה א״י ולא נשאר
שם ב״ד קבוע ,אבל בימי חכמי משנה וכן
בימי חכמי התלמוד עד ימי אביי ורבא על
קביעו׳ א״י היו סומכי׳ ע״כ .נר׳ בפי׳ שאין
רשות בידינו לקבוע חדשי׳ ולעבר שנים
עד יבא מורה צדק ,וישובו סנהדרי׳

 256כדעת הרמב״ם )הרלב״ח האשים את ר״י בירב שהיה בדעתו גם למנות סנהדרין ,דף שיג ,סוף
ע״ב( ור׳ מה שכתב הרלב״ח דף רפה ,ד ד״ה ועתה.
 257ואולי אין הסמיכה גמורה ואם לא יתאים הקידוש על־פי הראיה לחשבון ,נמצא שקבעו
המועדות שלא בזמנם .וראה דלב״ח ,דף רפח ,ד.
 258ר  ,נדה ,דף נד ,ב ור׳ רלב״ח דף רעז ,ב ודף רפד ,ג.
 259שם ,דף מה ,א.
 260קידושין ,דף סג סוף ע׳׳ב.
 261נדרים ו ,ח.
 262תהלים נז ,ג.
 263ראש השנה ,דף כט ,ב .ור׳ חידושי הרשב״א בהוצאתי עמי  166והע ) 45 ,ועי׳ עוד
המאירי ,עמי  98וחבור התשובה ,עמי רצח ואילך .ומה שיש ללמוד מכאן וממה שכתב
המאירי בסנהדרין ,עמי  ,43על דעת הרמב״ם ,אפרש אי״ה במקום אחר(.
 264חידושי הרשב״א ,שם ,והע׳ .50
 265ר  ,הלכות שופר ב ,ט.
 266ארבע אותיות מיותרות .המעתיק טעה וכתב וכל במקום וכן ושכח למחקן.
 267ר  ,טור אורח חיים ,סי  ,תקפ״ו וב״י שם.
 268כי אם הסמיכה איננה גמורה ,וידונו הסמוכים ,יוציאו ממון שלא כדין .ועי׳ דלב״ח שג ,א
בסופו.
) (100דבר שלמד ר״מ די קאשטרו ,בירושלים כנראה מפי הרלב׳׳ח ,שכתב כידוע פירושים להלכות
קידוש החדש .ויש כאן עקיצה עקיפה גם בו .ור׳ עוד רלב״ח דף רפג ,ד; רפד ,א ,ד; רפה ,ג;
רפו ,ב; רצ ,ב; רצד ,ב ושח ,א.
) (101פרק ה ,א ,ב ,ג ,ע״ש שינויי הלשון.

] קעג [

חיים זלמן דימיטרובסקי
שיש להקל בהם קצת משום דהפקר ב׳׳ד כבראשוג׳ .ואע״פ שהרמב״ן בהשגותיו
הפקר » ,26עכ׳׳ז  270אינם אלא בסמוכי׳ ואיפי על הרב במנין המצות) (102השיג עליו על
שמפני דברי ,אלו וכיוצא בהם ,שאינם נוהגים זה הענין ,מ״מ לדעת כ״ע אין יכולת
אלא בודאי סמוכי ,,לא מצא הרב ידיו להכריע בידינו לבטל מה שעשה הלל הנשיא ובית
הדבר •271ואפי׳ שנכריע אנחנו עם  272עם דינו עד יבא מורה צדק ,וכ״ש לדעת
סברת הרב ,ונעשה באופן שנציל עצמנו מכל הרמב״ם שהוצרך לסנהדרי׳ .ובאגרת ה-
מיני חששות וספיקו׳ || .מ״מ כפי משמעות סמיכה) (103שעשיתי הארכתי משם ותרצתי
דברי הרב נר׳ דבעי׳ הסכמת הכל .שאם על הקושיות שהשיג עליו הרמב״ם),(104
]כח[ היה מספיק בהסכמת רובם ,דהיינו חצים שודאי דברי הרב צריכי׳ פי׳ שאם דברי
וחד מכריע עמהם ,לא היה דבר רחוק להמצא ,הרב כפשטן נראין כסותרי׳ אלו לאלו.
זאיר יאמ׳הרב הגה .עוד כתבת מ״מ כפי משמעו׳ דברי הרב וכו׳ .כבר כתבתי לך שגאותך
שא״א שימצא וםכלונך גרם לך לדבר אלו השבושי׳ שכתבת שאם האמת היה שדעת הרב
שיסכימו כלם .שברוב מספיק לזאת הסמיכה איך איפ׳ שיכתו׳ הרב וא״א שיסכימו כלם.
ולא עוד אלא ושכחת מה שאתה כתבת) (105והבאת ראיה ממך ,ואמרת והרי הסכים למה
שאם הרב היה שבעינינו ראינו .ואם אתה שאתה קטן ויתוש שבתלמידי׳ לא רצית
סובר שמספיק להסכים מגאותך ,כ״ש וכ״ש בזמן התנאי׳ שהיו סוברי׳ שיהיו מצויי׳
גם בזה הסב־ בא״י כמה וכמה חכמים שהיה רחוק שיסכימו שכל א׳ יאמ׳ אני אמלוך.
מת הרוב היה ומצי׳ שבזמנן היו מקפידים שלא לקבל סמיכה אלא מאדם גדול ומפורסם
לו לפרש כמו כדי שלא יהיה כפוי תחת יד המסמיך ,דאמרי׳ בפ״ק דסנהדרין) ,(106והא
שמפ׳ בשאר רבא בר רב הונא כי הוה מינצי בהדיה דבי ריש גלות׳ אמ׳ לאו מנייכו
דזכתי || .273נקיטג׳ רשות׳ .וכבר כתבתי לך לעיל) (107שאם אסכים לייסר אותך ולגזור
ואפי׳ נדחוק עליך בגזרת גח״ש שתבא אצלי לקבל תשובה ,אז אם אראה אותך שחזרת
עצמנו לומ׳ בתשו׳ שלימה אודיעך מה ר״ל הלשון שכת׳ הרב בי״ד ובפי׳ המשנה
דבהא נמי אז־ הכל א׳.
ליגן בתר רובא,
משוםדכיוןדרובא
269
270
271
272
273
)(102
)(103
)(104
)(105
)(106
)(107

הגה .עוד כתבת ואפי׳ נדחוק עצמנו וכו׳ .גם בזה הארכת בשיבושי׳
והבלי׳ ,שדימית זה הענין לדיני ממונות שצריך בהם עיין רב ,אי זהו

יבמות דף פט ,ב.
עם כל זה .כלומר ,לא מצאנו שידונו דיני קנסות בלתי סמוכים.
ראה לעיל עמי יד.
כלומר ,שנפרש ״והדביי צריך הכרע״ כמתן רשות בידינו להכריע .ור׳ לעיל ,עמי קס.
למשל הל׳ ממרים א ,ג ,ד .ור׳ רלב״ח ,דף רעט ,ב ,ד״ה כל זה.
עשין קנג.
רלב״ח ,דף רפו ,ג ואילך.
צ״ל הרמב״ן.
לעיל ,עמי קנב.
דף ה ,א.
לעיל ,עמ׳ קנג.

]קעד[

ש ת י ת ע ו ד ו ת ח ד ש ו ת על ו ו י כ ו ח ה ס מ י כ י ה ב צ פ ת
מכריעין לצד א׳
הסכמת הכל מק־
רי ,שהרי המיעוט
]כט[ מחוייבים
להודות ולהסכים
עם הרוב .274וכן
נמי הא דנקט
הרב  275בסמוך
מפי סמוך דאינו
צריך דעת כלן,276
לאו דווק /דהא
בג׳שיסמכוהוסגי.
אלא משו ,רישא
שאמי שצרי׳ דעת
כלם נקטה .אפ׳׳ה
בנושא שלפנינו,
היה צרי׳ קודם
מעשה וגמר דין,
לשאת ולתת ב-
דבר ואח״כ לעמוד
על המנין וללכת
אחר הרוב .277אבל
לעמוד ]ל[ על

חייב ואי זהו פטור ,ולהביא ראיה מן ד!גמ׳ ומן הפוסקי׳ .ונדון
שלפנינו אינו תלוי אלא בהסכמה לפי דעת הרב שכת ,(108),נראי׳
לי הדברי׳ שאם הסכימו כל החכמי׳ וכו׳ .וג׳׳כ היה בזה האופן
בזמן שהיה סמוך מפי ב״ד ,שמי שהיו סומכי׳ אותו ב״ד ,והיה
מסכי׳ לסמוך איזה חכם היה לוקח שנים בצדו וכותב לו הרי אתה פלו׳
סמוך ,אם לא היה מצוי אצלו) .(109וכל הענייני׳ שאתה כותב ,אינו אלא
לחלוק על סברת הרב בסכלותך ,מה שלא חלק עליו שום פוסק) .(110ועוד
שכל מה שאתה כותב הוא בנוי על שקר .שכל הטענות שאתה כותב
עתה כבר הגיד לנו אותם השליח ,עם מה שהקשית שהרב אמ׳.והדבר
צריך הכרע ,וגם מה שהקשית שאין מלקו׳ דאורית׳ בזמן הזה ,וגם מה
שהקשית שצרי׳ דעת כל חכמי א׳׳י) .(111וכל אלו העניני׳ אפי׳התינוקף
שאלו אותם פה צפת ,וראינו שאין שום ממשות בדברי׳ אלו וחזרנו
להתקבץ עיקר החכמי׳ אשר פה צפת וקיימנו הסמיכו׳) ,(112ורצינו לעשו׳
סמוכי׳ שנים אחרי׳ ,וכבר היה נגמר הדבר באותם הב׳ סמוכי׳ .אלא
שבעונותינו בדור הזה יש כמה מסכסכין שאמרו לא׳ מן הב׳ שרצינו
לסמוך שלא יקבל הסמיכו׳ כ״א מפי כל החכמי׳ כמו שעשו לי .ונשאנו
ונתננו בדבר ועלתה ההסכמה) (113בינינו ,שלא לסמוך לשום א׳ מהיום
והלאה עד שיעיין ההלכה ויבא לישיבה .ואם נר׳ שעיין בטוב ויש לו
שכל זך אז נסמוך אותו .ואני נשבע במי שבראני שלא הלך שם השליח
מרצוני ומדעתי לסבות ידועות אצלי) .(114אלא בשביל קדושת ירוש׳
שלחו לשליח ובשביל כבוד העיר הקדוש׳ שתקתי .והזהרתי לשליח
שלא ישתדל עם שום אדם שיחתום אלא שילך אצלך ,בחשבי שלא
יהיה לך עזות פנים דמאין היה עולה בדעתי שהקטן שבתלמידי ימנע

 274ר  ,פתחי תשובה ,חושן משפט יט ,ד .ור  ,רלב״ח דף רעט ,ב.
 275הל  ,סנהדרין ד ,יא.
,
 276ואם כן לכאורה אפשר ללמד מכאן שהסמיכה שלא מפי סמוך צריכה דעת כולן .ור רלב״ח,
דף רפו ,א ,ודף רצד ,א.
 277שאפילו אם נודה לפירושם של חכמי צפת בדברי הרמב״ם ,שרוב מספיק ,צריך רוב
שנוצר מתוך הכל.
) (108הל  ,סנהדרין ד ,יא .ור  ,רלב״ח ,דף רצח ,ד ,ד״ה אמר הכותב.
) (109הל  ,סנהדרין ,שם ,הל  ,ג ,יא והל  ,ו .בדרך אגב רוצה ר ,,י בירב להוכיח שגם סמיכתו של
הרלב״ח שנעשתה בכתב )רלב״ח ,דף רעז ,א( כדין היתה.
) (110ר  ,לעיל ,עמ  ,קנא.
) (111ר  ,לעיל ,עמי קמח ,קם.
) (112ר  ,לעיל ,עמ  ,קכח ואילך.
) (113ר  ,לעיל ,עמ  ,קלז ואילך.
) (114ר  ,לעיל ,עמ  ,קמד.

] קעה [

חיים זלמן דימיטרובסקי
המבין קודם משא עצמו מלחתום ולהודות שאני רבו .וכבר ידעתי שאותו העניו כ״ר
ומתן זו לא שמע־ יחיאל) (115אתה הפסדת אותו בגאותך .ונשאתי ונתתי בדברי׳ אלו
נגלפישאיפ׳שאם האחרוני׳ וראיתיך מסכסך גדול ובעל מחלקת ,שנתת פתח לחתומי׳)(116
היו נושאי׳ ונותני׳ שיחזרו בהם ממה שעשו וחתמו ,אוי לך שאלו היית יודע פשטי ההלכות
הכל בדבר שלא היית מכיר שאין ממשות בדבריך.
278
היו מסכימין הרוב מה שהסכימו || .וכן כת׳ הרשב״א בתשובת שאלה  ,ששאלו ממנו
על ראובן ושמעון שהיו מתעצמי׳ בדין ,הגה .עוד נשתבשת בתשר של הרשב״א,
ובררו להם י׳ אנשי׳ לראות בדינם ונשבעו שרצית לדמות זה הענין למ״ש הרמב״ם)(!17
לקיים כל מה שיגזרו עליהם כל העשרה ,ואם אמרו שנים זכאי או חייב וא׳ או׳ איני
לא יסכימו לדעת א׳ שילכו אחר הרוב .ובין יודע וכר ,והוקשה לך כיון שיש באותם
כך ובין כך נסתלק הא׳ ולא רצה לומ׳ דעתו ,הט׳ יותר מב״ד למה כת׳ הרש״ב]א[
אם הט׳ הסכימו על דבר א׳ אם יכול לטעון נתפרדה החבילה ,שהרי הרמב״ם מודה
ראובן אלו היה שם העשירי שבררתי ,אולי שאם יש ג׳ ב״ד ,אע״פ שהאחרי׳ יאמרו
היה מראה פנים לזכותי .והשיב ,שהוא דבר איני יודע) ,(118כיון שיש ב״ד דינן דין,
ברור שאם נסתלק א׳ מן העשרה נתפרדה בין אמרו זכאי בין אמרו חייב .ועוד
החבילה .ולא עוד אלא אפי׳ אמי א׳ מהם כתבת) (110וז״ל ,ואע״ג שהראב״ד השיג
איני יודע  279לפי שאין הולכי׳ אחר הרוב אלא עליו וכר ,שנר׳ מדבריך שמשם יש קושי
כשרבו אלו עם  28°אלו ,אלא מתוך משא ומתן לאותה הסכלות שעלה בדעתך .ואדרבה
של כלם ,אבל כשהמיעוט איננו ,לא .לפי אם היתה אמת ההקדמה שעשית ,יותר
שאיפש׳ שאלו היה שם אותו היחיד ,שמא היה מסייע לך הראב״ד מהרמב״ם) ,(120ואיך
מראה טעם להפך כל מה שהסכימו הרוב .וכן אמרת ואע׳׳ג ,שנר׳ שיש לך קושי ממנו.
כשהיחיד אומי איני יודע ,דתנן בפי זה בו־ ובסוף דבריך אמרת)י( ,ונר׳ שהרשב״א
רר  ,281אפי׳ שנים מזכין או מחייבי׳ וא׳ אומי מדמה כו /והאמת הוא שהעשרה) ,(121ודאי
278

279
280
281
)(115
)(116
)(117
)(118

)(119
)(120

ח״ב ,סי׳ קד .ור׳ רלב״ח דף רעה ,ב ,ד״ה שאלת ,ודף רצח ,ד ,ד״ה אמר הכותב .ר״מ
די קאשטרו מביא את התשובה בשינויים ,לפי צורכו )ועי׳ בית יוסף ,טור חושן משפט ,סי׳
יג ,ומשפטי שמואל להר״ש קלעי ,סוף סי  ,צב( .ועיין גם ח״ה ,סי׳ קכו.
בשרית הרשב״א נוסף כאן ״אינן יכולין לדון ולגמור הדין ע״פ התשעה הנותרים׳/
צ״ל על.
סנהדרין דף כט ,א.
ר׳ לעיל ,עמי קמה.
ר׳ לעיל ,שם.
ר׳ להלן ,העי .362
לשון הרמב״ם הוא :״או שאמרו שלשה זכאי ואחד חייב ואמר אחד איני י ו ד ע  . . .הולכים
אחר הרוב״ .ואם כן משמע לכאורה שאם השנים אומרים איני יודע יוסיפו ,ועי׳ לחם משנה
ומרכבת המשנה במקום .אולם ,כדעת ר״י בירב כתב הרשב״א בתשובה בח״ג סי׳ שגו
והמאירי לסנהדרין )עמי  117מן הספר ,ולתשובה זו של הרשב״א כיוון המאירי ,ע״ש העי א(,
ועי׳ עוד שייך חו״מ ,יח ,ב.
להלן ,עמי לא.
ר׳ להלן ,העי).(128

ו קעו r

ש ת י ת ע ו ד ו ת ח ד ש ו ת על ו ו י כ ו ח ה ס מ י כ ה ב צ פ ת
איני יודע יוסיפו דיינים] .לא[ ושם בגמ׳  282לכ״ע דומה לאותה משנה של פ׳ זה בורר,
אמרי /מיכתב הכי כתבינן זכו /ואקשיב׳ ולא לדעת הרשב״א לבדו .מפני שכמו
ולימדו ליה אי לאו את בהדן לא סליק דינא .שהתורה גזרה שצריך ג׳ב׳׳ד),(122ואםאמ׳
ודברי׳ פשוטי׳ הם לענין הדין  283דאין רוב א׳ איני יודע צריך להשלימם ,ג״כ מי
בכל מקו׳ אלא רוב הבא מתוך הקהל  284הכל ,שלא רצה לקבל דין אלא מי׳ דינם שוה,
ומתוך משא ומתן .אבל רוב הנפרד מן הכלל ,דכשהא׳ אומ׳ איני יודע אין שם עשרה,
ומין לעצמן שלא מתוך משא ומתן עם הכלל ,כמו בג׳ ,דכשהא׳ אומ׳ איני יודע דאין
או שלא במעמדן לא עשו ולא כלום עכ״ל .שם שלשה).(123
,
ולכאורה היה נר׳ שיש לדון אחר הראיה שהביא ,שאפי׳ כשכל הט׳ מסכימי לדבר א׳ ,כיון
שהעשירי אומ׳ איני יודע אינו כלום .והביא ראיה מההיא דתנן אפי׳ שנים מזכין או מחייבי׳
וא׳ אומי איני יודע יוסיפו הדייני׳ והיה נר׳ דראיה זו אינה מכרחת ,דאיפש׳ לומ׳,
דהתם היינו טעמ׳ משו׳ דכיון שאין שם אלא ג׳ ,וא׳ מהם אומ׳ איני יודע ,שכל
זמן שזה אומ׳ איני יודע ה״ל כמאן דליתיה ,ואין כאן ב״ד של ג׳  .285ואפילו לשמואל דאמ׳
שנים שדנו דיניהם דין ,הכא מודה כיון דאדעת׳ דתלת׳ נחות  286ואין כאן אלא שנים ,כיון
שהא׳ אומ׳ איני יודע .אבל בב״ד של י׳ ,כיון דאיכ׳ רובא מטין לצד א׳ ,אפי׳ איכ׳ חולקי׳
עליה׳ או אומרי׳ איני יודע ,אמאי סותרי׳ הדין ילכו אחר הרוב .וכן העתיק הרב בפ״ח ,287
אמרו שני׳ זכאי או חייב ,וא׳ או׳ איני יודע ,יוסיפו הדיינים ב׳ .נמצאו ה׳ נושאי׳ ונותנים
בדבר וכוי .אבל אם אמרו ד׳ חייב או זכאי  288וא׳ א,ומ׳ איני יודע ,או שאמרו ג׳ זכאי וא׳
חייב וא׳ או׳ איני יודע ,בין שהיה זה שאו׳ איני יודע >* 28בתחלה ,בין שאמ׳ אחר הולכים אחר
הרוב עכ״ל || .ואע״פ ש־ הגה .עוד כתבת ואע״פ שהראב״ד השיג על הרב וכו׳ .כבר
הראב״ד השיג על הרב כתבתי לעיל) (124שנשתבשת בזה ,שמלשונך נר׳ שיש קצת
וכת׳ ,אמר אברהם אני סתירה בסברת הראב״ד לאותו הבנין של תוהו שעשית ,ואדרבה
רואה בגמ׳ שאותו שאו־ שהראב״ד הוא מסייע יותר אם היה אמת מה שאמרת .שלדעת
מר איני יודע אינו מן הראב״ד אם הוסיפו שני׳ כיון דהראשון) (125ה״ל כמאן דליתיה
282
283
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285
286
287
288
289
)(121
)(122
)(123
)(124
)(125

דף ל ,א.
ברשב״א נוסף ״וה״ה לפשרה ,דמאי שנא,׳.
כן בכ״י .וצויין בנקודות לסימן מחיקה .ברשב״א ,ב״י ומשפטי שמואל ״הכלל״.
ר׳ סנהדרין כט ,א ,רש״י ד״ה אפילו ועי׳ להלן.
ר׳ שם ,דף ה ,ב.
מהל׳ סנהדרין הל׳ ב.
בכת״י יש על ״זכאי״ נקודה אחת ,ועל ״חייב״ שתים ,לסמן שיש להחליף את הסדר ,וכן
הוא בדפוסים.
ברמב״ם נוסף ״הוא שאומר איני יודע״ ונשמט על־ידי הדומות.
כלומר .כשבררו להם עשרה ,כהשאלה לרשב״א.
בדיני ממונות .וי׳ רמב״ם הל׳ סנהדרין ב ,י וכסף משנה וש״ך חו׳ימ ג ,א.
ר  ,ב״י חושן משפט ,מה שכתב אחר שהביא תשובת הרשב״א.
בהגהה שבעמי קעו.
שאמר איני יודע.

] קעז [

חיים זלמן דימיטרובסקי
המבין ואי אמ׳ טעמי לא
שמעי׳ ליה במצא לאחר
שהוסיפי איבם אלא ד׳
וכר .היינו טעמי משום
דהראב׳׳ד מפרש הא ד־
איתמ׳ בגמ׳ פ״ק ד0נ־
הדרי׳  ,290דהאומ׳ איני
יודע אי אמי טעמי לא
שמעי׳ ליה ]לב[ דמיירי
בדיני ממונות ,ולפי׳ ה-
שיג על הרמב׳׳ם ,שנר׳
מדבריו דהאומ׳ איני יודע
עולה מן המנץ ואם חזר
ואמר טעמי א׳ שמעי׳
ליה  .291אמנם הרב סובר
דההיא דאיתמר׳ בגמ/
דהאומ׳ איני יודע ה״ל
כמאן דליתיה ,ואי אמי
טעמי לא שמעי׳ ליה,
290
291
)(126
)(127
)(128

)(129
)(130

)(131
)(132
)(133
)(134
)(135
)(136

בשארו) (126ואם אמרו שבים כיון שהראשו׳ ה׳יל כמאן דליתיה
נשארו) (126ואם אמרו שנים ,יהיה זכאי או חייב ,והשני)(127
חולק והד׳ חזר לומ׳ איני יודע ,אזלינ׳ בתר רובא ,ונאמ׳ חייב או
זכאי כמו שפסקו הב׳ ,שהד׳ שאמ׳ איני יודע ה״ל כמאן דליתיה,
נשארו ג׳ ואזליג׳ בתר רובא ,נשארו ב׳) .(128ומה שכתבת שהרב
סובר שאותה הלכה דסנהדרי׳ פ״ק היא מדברת בדיני נפשו׳
דוק׳ ,והראב״ד סובר שהיא כוללת בין בדיני נפשו׳ בין בדיני
ממונות ,ובזה נסתלקה ההשגה .איני יודע איד חשבת שנסתלק
בזה ההשגה ,שלא נעלם מהראב״ד שהרמב״ם מדבר בדיני
ממונות שהרי בפ״ט) (129כת׳ בפי׳ ,שבענין דיני נפשו׳ אם אמי
איני יודע ה״ל כמאן דליתיה) .(130אבל במה שיסתלק השגת
הראב״ד מדברי הרב הוא שא״א שמה שאמרו שם) ,(131כמש
איני יודע ה״ל כמאן דליתיה ,איירי בדיני ממונות ג״כ .דאי
איירי נמי בדיני ממונות ,למה יוסיפו ב׳ כשאמי הא׳ איני יודע,
לא היה להם להוסיף אלא א׳ .אלא ודאי שאותו הא׳ שאמי איני
יודע ומראה טעמ׳) ,(132ה״ל כמאן דאיתי׳ ,ולפי׳ מוסיפי׳ ב׳
אחרי׳ ,כדי שיהיה) (133ב״ד שקול .פי׳ ,שאם לא היו ממנין)(134
אלא א׳ ,אם יאמ׳ הפך מן השני׳ הראשוני׳) ,(135צרי׳ להוסיף)(136
כדעת הרב ,מפני שיש ב׳ מחייבין או מזכי׳ ,ושני׳ אומרי׳ בהפך,

דף יז ,א.
שכתב הרמב״ם :״בין שהיה זה שאמר איני יודע בתחלה בין שאמר אחר ,הולכים אחר הרוב״.
הרי שמצטרף זה שאמר בתחילה איני יודע למנין הרוב ונחתך הדין על פיו.
לשון זה נשתבש לו למעתיק על־ידי הדומות ,ונראה שצ״ד :״נשארו די״ ,וכל השאר מיותר.
כלומר ,אחד מן השנים הנוספים.
כלומר ,נעשתה ההכרעה על־ידי שנים .הרי שיש מן הראב״ד יותר סייוע ,שלדעתו יסתיים
הדין בשנים בלבד ,שאינם בית דין .ונראה שר״י בירב פירש את המשך דברי הראב״ד
כחולקים על דעת הרמב״ם ,שבהוסיפו לא יסתיים הדין בפחות משלשה שהסכימו לדעה אחת
)ועיי לחם משנה ,שם( .אבל ,דברי הראב״ד ניתנו להתפרש בדרך אחרת .ואכמ״ל.
מהל׳ סנהדרין הל׳ ב.
כלומר ,מאחר שלא נעלם מעיני הראב״ד שהרמב״ם מחלק בין דיני ממונות לדיני נפשות,
הרי שהוא מקשה מדברי הגמרא בפרק קמא משום שנאמרו סתם ,ויש להעמידם גם בדיני
ממונות .אין היישוב לדעת הרמב״ם יכול להיות שלם ,אלא אם כן תובא הוכחה שיש להעמיד
אותן רק בדיני נפשות ,ובדרך זו הולך גם הכסף משנה בהל׳ סנהדרין שם.
בפרק קמא .ונר׳ שצ״ל כמ״ש )=כי מי שאמר(.
ר׳ רש״י לסנהדרין שם ,ד״ה ואי אמר )וביאור הגר״א לחושן משפט יח ,טו( ורמב״ם הל׳
סנהדרין ח ,ג ומרכבת המשנה ט ,ב.
צ״ל שלא יהיה.
כלומר ,מוסיפים.
ר׳ לבוש חושן משפט יח ,יא.
כלומר ,יצטרכו להוסיף במקרה זה פעם שניה עוד אחד.

ן קעח[
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היינו בדיני נפשו /משר
דאינו יכול לחזור וללמד
חובה ,וכמו שכת׳ ב-
פ׳׳ט  .292אבל בדיני מ-
מונות שהמלמד זכות
יכול לחזור וללמד חו-
בה  ,293ועולה מן המבין,
ה״ה נמי לאף איני יודע,
דאי חזר ]לג[ ואמי טעמי,
דשמעי׳ ליה ועולה מן
המבין .ונסתלקה השגת
ד״ראב׳׳ד .294ומ׳׳מ אפי׳
לדרך הראב׳׳ד  ,295כשיש
ב״ד זולת ד״אומ׳ איני

292
293
294
295
)(137

)(138
)(139
)(140

)(141
)(142

)(143
)(144
)(145
)(146
)(147
)(148
)(149

שהא׳ או׳ בפי׳ בהפך ,והא׳ אומי איני יודע ,ולדעת הרב דה׳׳ל
כמאן דאיתיד״) (137ה״ל שנים כנגד שנים וצריכין להוסיף .אבל
כשיוסיפו שנים אע״פ שהא׳ יאמ׳) (138בהפך ,כבר נשאר הה׳).(1•39
ואמת הוא שאם יאמר ג״כ השני הפך ב׳ הראשוני׳ שצריך
להוסיף) .(140ומפני זה כת׳ הרב שצריך ג׳ מזכין או מחייבין),(141
כדי שיהיה רובא מחייבי׳ או מזכין) .(142מש״כ) (143דעת הראב״ד,
ובזה ודאי נסתלקה ההשגה כיון שהוצרכו להוסיף שנים .ובדיני
נפשו׳) (144דוק׳ צריכי׳ שנים ,כדי שיהיה הטיה לרעה בשנים,
שבאופן אחר א״א כדאית׳ שם בגמ׳) .(145והרשב״א בתשו׳)(146
סובר כדעת הראב״ד .והם סוברי׳ שמה שהושוה דיני ממוני
לדיני נפשו׳ ,אינו אלא לענין דאם אמי איני יודע ה״ל כמאן
דליתיה .אבל בענין ההוספה אין צריך להוסיף אלא כדי להשלים
לג׳) (147ואם יהיו שוים) (148מזכי׳ או מחייבי/אע״פ שא׳ מאותם
שהוסיפו עתה יחייב או יזכה) ,(149אע״פ שהשני יאמ׳ איני יודע

מהל׳ סנהדרין ,הל׳ ב .ועי׳ סנהדרין ,דף לג ,ב ,תוספות ד״ה אחד.
סנהדרין ,דף לב ,א.
ר׳ כסף משנה ולחם משנה ,שם.
שכתב ״נמצא לאחר שהוסיפו אינן אלא ד׳״.
הלשון עמום ,שהרי מכאן רוצה ר״י בירב להוכיח את הדבר ,והוא עושה מערכה על הדרוש.
אבל ,כוונתו ,שמכאן לומד הרמב״ם דכמאן דאיתיה דמי ,ואם יוסיפו רק אחד קרוב שיווצר
בית דין שקול.
כלומר ,אפשר שיאמר.
שיכריע .וזו אפשרות יותר רחוקה שהשנים הנוספים יאמרו שניהם בהיפך משני הראשונים,
מאשר אם יוסיפו רק אחד.
עוד שנים ,ומהטעם האמור .נמצא לפי זה שלדעת הרמב״ם לא אמר רבי אבהו )סנהדרין יז,
א( מעולם ״שבדיני ממונות עושין לכתחילה בית דין שקול במוסיפין״ )וראה רדב״ז ,לשונות
הרמב״ם ,סי׳ ע(.
בבית דין שהוסיפו עליו.
אבל ,אם שנים אומרים חייב או זכאי ואחד אומר איני יודע ,והוסיפו שנים ואחד אומר ההיפך
מהשנים ואחד אומר איני יודע ,שוב אי אפשר להכריע כדעת השנים ,שהרי השנים שאומרים
איני יודע כמאן דאיתנהו ,ונמצאו שנים כנגד שלשה )שלא כהסברו של בעל לחם משנה(,
ובזה נתיישבה השגתו השניה של הראב״ד ,ועי׳ תשובת הרשב״א ,ח״ג ,סוף סי׳ שנו.
מה שאין כן עי׳ לעיל הע׳).(128
עכשיו בא לתרץ ,שהרי בדיני נפשות כתב הרמב׳ים בפירוש שהאומר איני יודע כמאן דליתיה
דמי ,ר׳ הע׳) (129ואם כן למה לא יוסיפו אלא אחד.
סנהדרין ,דף יז ,א.
ח׳יג סי׳ שנו .ר׳ להלן ,עמי לד.
כלומר ,שיהיו שם בין הכל ג ,מחוץ לאומרים איני יודע ,ולא משום שיש טעם מיוחד להוספת
שנים.
צ״ל שנים.
בנגוד לדעת השנים.

]קעט[

חיים זלמן דימיטרובסקי
יודע ,הולכי׳ אחר הרוב ,אזלע׳ בתר השני׳ .וקשי׳ עליה׳ שא״כ לא היה להם להוסיף
וא׳׳כ הכא 296דאיב׳ רובא אלא א׳).(150
דמינכר ,אע״ג דאיכ׳ א׳ אומ׳ איני יודע למה לא ילכו אחר הרוב || .ונר׳ שהרשב״א מדמה
ומשוה הני עשרה לב״ד של ג׳ וכשם שבב״ד הגה .עוד כתבת ,ונר׳ שהרשב״א מדמה
של ג׳ כשא׳ מהם או׳ איני יודע אין כאן וכר• גם זה שבוש ודברי תינוקו׳ ,שאם
ב׳׳ד ,ה״נ בהני י׳ .אלא דמספק׳ לי מה מעיקר׳ הקשית ואמרת שאינו דומה לב״ד
שכת׳  297בשם הרש״ב]א[ שרוב הנפרד מן של ג׳ ,איך תאמי עתה ונר׳ שהרשב״א
הכלל ,ודנין לעצמן שלא מתוך משא ומתן עם מדמה ומשוה וכו׳ בלא הכרע .אבל האמת
הכלל ,או שלא במעמדן ,שלא עשו ולא הוא כמו שכתבתי) ,(151שכמו שבענין
כלום .עם  298עשו משא ומתן מתוך הכתב ,גזרת התורה שיהיו שלשה ,אם אמ׳ א׳ מהם
ומתוך כך גמרו הדבר ,או חלקו ועמדו על איני יודע ה״ל כמאן דליתיה ,שכך הוא
המנץ ,או  299מחני כאלו היו נושאי׳ ונותני׳ סובר הרשב״א באותה תשו׳ שכתבתי),(152
במעמד א׳ .ואשכחן דכותיה גבי עדים דכת׳ שכמו שבדיני נפשו׳ אם אמ׳ א׳ איני יודע
רחמני ,ע״פ שנים ]לד[ עדים  .300ואמרי׳ ה״ל כמאן דליתיה ,כן בדיני ממונות .א״כ
בם׳ מי שאחזו  ,301גבי הא דאמ׳ רב כהנא אמי אין הפרש בין אינו שם ובין אמ׳ איני יודע,
רב חרש שיכול לדבר מתוך הכת /כותבי׳ שבשני החלוקות ה״ל כאלו אינו שם .והוא
ונותנין גט לאשתו .ומייתי עלה הא דתניא התנה שיהיו שם י׳) ,(153ולא היו שם אלא
אם לא יגיד פרט לאלם שאינו יכול להגיד תשעה .והרשב״א הולך לשטת הראב״ד
ופריך ,ואמאי הא יכול להגיד מתוך הכתב .בתשובת שאלה) (154וז״ל ,על מה ששאז־
ומשני ,שאני עדות דרחמנ׳ אמר מפיהם ולא לו) ,(155ב׳ מחייבי׳ או מזכי׳ וא׳ או׳ איני
מפי כתבם .א״כ ילפי׳ מינה דכשא׳ מילי מפי יודע יוסיפו הדיינים .אם הוסיפו ואמ׳
הכתב נמי מקרי הגדה ,וכגון בלאו דלא א׳ מן הנוספי׳ איני יודע .והב׳ מן הראשוני׳
תסור  .302ואפי׳ גבי עדות דדרשי׳ ביה בהדי׳ או) (156האחרוני׳ אומי זכאי או חייב יגמר

 296חוזר לבאר דחיית ראייתו של הרשב״א ,ר׳ לעיל עמי לא.
 297שכתבתי ,לעיל עמ׳ ל.
 298צ״ל אם.
 299צ״ל אי.
 300דברים יט ,טו.
 301גיטין דף עא ,א.
) (150ר׳ חידוש הר״ן סנהדרין ,דף מב ,א ד״ה מכניסין; שו׳ית הרדב״ז ,ח״ג ,סי׳ תקמ״ט; לחם
משנה הל׳ סנהדרין ,ח ,ב.
) (151לעיל ,עמ׳ ל.
) (152ר׳ לעיל ,הע׳).(146
) (153ר׳ לעיל ,עמ׳ ל ,לא.
) (154ח״ג ,סי׳ שנו.
) (155נר׳ שצ״ל ששא ,ז״ל )ששאלתם זה לשונכם( .בשו״ת הרשב״א ,שאלתם מה ששנינו)סנהדרין,
דף כט א(.
]קפ[
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מפיהם ולא מפי כתבם ,כתבו בתוס׳ 303בשם
ר״ת שגוהגי׳ כשהעדי׳ רחוקים מב ׳/ך 304
ששולחים עדותם בכתב ידם ,ואע׳׳ג דתניא
אם לא יגיד פרט ]לה[ לאלם ,משו׳ דבעי׳
מפיהם ולא מפי כתבם ,שאני אלם דלאו
בר הגדה הוא .אבל ,מי שהוא יכול להגיד
בפיו מגיד אף בכתב ,דכל הראוי לבילה
אין בילה מעכבת בו  .305ולכאורה כך מטי׳
דברי הרמב״ם בפ״ט מהלכות עדות  306שכת׳,
חרש המדבר ואינו שומע או שומע ואינו
מדבר ,אעפ״י שראיתו ראיה מעולה ,ודעתו
נכונה צרי׳ להעיד בב״ד בפיו ,או שיהיה
ראוי להעיד בפיו ,ויהיה ראוי לשמוע הדינים
והאיום שמאיימי׳ אותו .וכן אם נשתתק
אע״פ שנבדק בדרך שבודקי׳ לגיטין ונמצאת
עדותו מכוונת והעיד בפנינו בכת׳ ידו אינו
עדו׳ כלל חוץ מעדו׳ אשה לפי שבעיגונה
הקלו עכ״ל] .לו[ הנה הרב הוצרך לתת טעם
למה בחרש המדבר ואינו שומע ,או שומע
ואינו מדבר ,אינם כשרים להעיד הואיל והם
כפקחי׳ לכל דבריהם .נתן טעם בחרש המדבר
ואינו שומע ,מפני שאינו יכול לשמוע דברי

הדין ע״פ ג׳ אלא) ,(157הואיל והם ב״ד
שלם של ג׳ ,או יוסיפו עו׳ ש נ י /או)(!58
עד שבעים) (159וכף .והשיב ,אומ׳ אני כי
גם בעיני נר׳ כן וכל) (160שנשאר.ב״ד של
שלשה דנין ע״פ מה שיזכו או שיחייבו
הרוב מן הג׳ ,שאין הדבר תלוי אלא שיהא
שם עוד מנין הראוי דהיינו ג׳ שדנין
ומחייבי׳ או מזכין .לפי שאותו שאמ׳ איני
יודע ,אינו נחשב לכלום ,ואינו יושב עוד
עמהם וכף .והביא ראיה לזה .ועוד כת׳
למטה באותה תשף וז״ל ,וזה שלא כדברי
הרמב״ם ז״ל שנר׳ שמפר׳ אותה על דקדו־
קיה כדיני) (161נפשו׳ ,אבל בדיני ממונות
עודנו נחשב מכללם ואינו נר׳ כן כמו
שכתבתי .ולפי זה כל שא׳ אומי איני יודע
והוסיפו שנים הוו להו ב״ד שקול של ד׳,
ואפי׳ יאמ׳ הא׳ בין מן הראשוני׳) (162בין מן
הנוספי׳ איני יודע ,הג׳ דנין ובין מחייבי׳
ובין מזכין דנין ע״פ הג׳ .ולא עוד אלא
אפי׳ שנים מחייבי׳ או מזכי׳ וא׳ חולק
וא׳) (163אומ׳ איני יודע ,הולכי׳ אחר
הרוב) ,(164שהן רובו של ב״ד ,שהאומ׳

 302ר׳ רמב״ם הל׳ ממרים א ,ב .וסופו של פסוק ״  . . .מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל״
)דברים י ,יא( .אף כאן הגדה בכתב שמה הגדה והעובר עובר בלאו.
 303יבמות ,דף לא ,ב ׳ ד״ד ,דחזו.
 304בתוספות ליתא .אבל כן הוא הלשון בהגהות מיימוניות הל׳ עדות פרק ג אות ב ,ורבינו ירוחם
נתיב ב ,ח״ב.
 305מנחות דף קו ,ב .עד כאן תוכן דברי התוספות.
 306הל  ,יא.
) (156צ״ל וא׳ מן.
) (157צ״ל אלו.
) (158מנוקד לסימן מחיקה; וברשב״א ,וכן.
) (159צריך להוסיף וא׳.
) (160צ״ל דכל.
) (161במקום שלוש מילים אלה צ״ל :״של פ״ק דוקא בדיני״ ,יכן הוא ברשב״א .עי  ,לעיל עמ׳ קעח.
) (162הלשון קשה ,שהרי מן הראשונים ודאי אחד אמר איני יודע ,ומשום כך הוסיפו.
) (163נוסח זה נכון .וברשב״א :״חולק ואומר״.
) (164צ״ל הב׳ ,כברשב״א.

] קפא [

חיים ז ל מ ן די
הדיינים והאיום שמאיימי׳ עליו .וכששומע
ואינו מדבר נתן הטעם שצריך להעיד בפיו או
שיהיה ראוי להעיד בפיו .וכפי לשונו זה
משמע דאם הוא ראוי להעיד בפין ם ג י
ואעפ״י שאינו מעיד בפיו אלא בכתב .ולזה
סמך  8°8הדין דמי שנשתתק כיון שאינו ראוי
להעיד בפיו אינו כשר להעיד בכתב וכדברי
ר״ת  .309אע׳׳פ שהפוסקי׳  310לא כתבו כן
בשם הרמב׳׳ם מפני מה שכת׳ הרב למעלה
בפ׳׳ג ,811וכפי דבריהם אין לשון הרמב״ם
מתבאר כמו שפירשנו ואין להאריך .ומ״מ
איפשר דבנושא דידן ,ודכותה בדיני הנוהגים
בדייני /דילפי׳ להו מועמדו שני האנשי׳
אשר להם הריב לפני י /דבעי׳ שיעמדו העדים
והבעלי דינים לפני הדייני׳ .ולכ״ע בשעת
307

׳

יטרובסקי
איני יודע כמאן דליתיה דמי .וה׳׳ל של ג/
שהולכי׳ אחר הרוב .סוף דבר אין הכל תלוי
אלא שישאר שם מנין הראוי דהיינו בדיני
ממונות ג /ובדיני נפשו׳ ג׳) ,(165חוץ
מאותו שאמ׳ איני יודע דהוא כמאן דליתיה
דמי עכ״ל .וכבר הרגיש הרשב״א הקושי
שיש בזה במ״ש) ,(166אין הכל תלוי אלא
שיש א׳)י (16שם מנין הראוי ,ומנין הראוי
הוי ג /וכיון שלדעתם מי שאמי איני יודע
ה׳׳ל כמאן דליתיה לא היה להם להוסיף
אלא א׳ כדמעיקר׳) .(168ועוד האריך בתשר
הרב הנד ,ורצה להביא ראיה מן הירושלמי.
דגרסי׳ התם בפי היו בודקי׳ ) (169תאנא
למה אמרו מוסיפי׳ דינין ,שאם היו שנים
מן הראשוני׳ מזכי׳ וא׳ מן האחרוני׳)(!70

 307ר׳ כסף משנה ,שם.
 308הרמב״ם ,שם.
 309לעיל סוף עמ׳ לד.
 310טור חושן סי׳ כח; ב׳יי שם ,ד״ה כתב רש״י ,ספר החינוך ,מצוד! קכב.
 311הל׳ עדות ,הל  ,ד.
) (165צ״ל כ״ג ,כברשב״א.
) (166במה שכתב.
) (167צ״ל שישא׳ )שישאר(.
) (168כפשוטו נראה ״שלדעתם״ מוסב על הראב״ד והרשב״א )וכמו שכתב ר״י בירב לעיל ,עמ׳
לג( .מובנו ,כמו שהיה מורכב בית הדין מתחילתו ,שלא היה אלא של שלשה
דייגים ,וכמו שבאר למעלה )עמ׳ לב( לדעת הרמב״ם .אבל לפי זה הדברים עמומים ,ועוד
שמהיכן יוצא מכאן שהרגיש הרשב״א בקושי זה .על כן נראה ש״לדעתם״ מוסב על
השואלים )וכעין סברת בעל לחם משנה ,הל׳ סנהדרין ט ,ב( .״כדמעיקרא״ מובנו כך:
הרשב״א רוצה להוכיח לשואלים דווקא מתוך מה שעלה על דעתם ,דמאן דאמר איני יודע
כמאן דליתנהו ,שאין להוסיף עוד ,אם אחד מן השנים הנוספים אמר חייב או פטור ואחד אמר
איני יודע ,ויוכרע הדבר על־־פי השנים הראשונים .שהרי כששנים אומרים חייב או זכאי ואחד
אומר איני יודע מצרפים שנים חדשים .במצב זה לא הוסיפו על הרכב בית הדין אלא אחד,
שקודם היו שלושה ועכשיו ארבעה ,ונמצא שכשהוסיפו לא הוסיפו אלא באופן שיוכל האחד
לחלוק ועדיין ישאר מנין הראוי .אם כן גם כששלושה מחייבין והרביעי אומר איני יודע ,למה
יוסיפו עוד שנים ,לא יוסיפו אלא אחד ,וכמו שהוסיפו ״מעיקרא״ )על בית הדין של שלושה
ועשאוהו בית דין של ארבעה( .נמצא לפי זה שיהיו התוספות הבאות שוות לתוספת הראשונה
— דיין אחד בלבד .אולם ,לפי מה שעלה בדעתם של השואלים ,יוסיפו בפעם הראשונה
דיין אחד בלבד ,ובפעמים הבאות יוסיפו תמיד שנים.
) (169סנהדרין ה ,ה .ושם תני.
) (170ברשב״א נוסף עמהם ,ובירושלמי ליתא.
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גמר דין בעי׳ דייני׳ בישיבה ובעלי דיגין
בעמידה ,דכתי׳ וישב משה לשפוט את העם
ויעמד העם .312ואפ״ה אמרי׳ בירושלמי פ׳
314
היו בודקי׳  ,313גבי עדי מגדף ,דתנן אומרי׳
לו אמור מה ששמעת בפי׳ והוא אומר ,והדייני׳
עומדי׳ על רגליהם וקורעין ולא מאחין .ואמ׳
רשב״ל מכאן לדייני׳ שקבלו עדות עומדי׳
שדינם דין ע״כ .ומשמע דה״ה נמי דאם הושיבו
העדים והבעלי דינין דמהני משו׳דלא קפידקרא
רק למצוה לא לעיכובא .315ולפי׳ כתבו כל
הפוסקי׳  ,316שכבי נהגו כל בתי דיני ישראל
שמושיבין הבעלי דינין והעדי׳ .ומפורש כת׳
הר״ם בתשו׳  317והוזכר בהגהות  318ב פ ׳ כ ״א
מהלכות סנהדרין בשם ריב׳׳א ,דאם דן להם
הדיין בכתב ששולח להם הפסק דמהני דאע״ג
דבעי׳ ועמדו שני האנשי׳ לפני י׳ היינו למצוה
לא לעיכובא ע׳׳כ .ואע״ג דאשכחן גבי זקן
ממרא ,דכתי׳ והגידו לך את דבר המשפט.
ועשית ע״פ הדבר ]לז[ הדבר וכו׳  .319והתם
בע״כ בעי׳ מפיהם ,כדילפי׳ בספרי  ,32°והאיש
312
313
314
315
316
317
318
319
320
)(171
)(172
)(173
)(174
)(175
)(176
)(177
)(178
)(179

שנגמר הדין בג׳ .א״ר יוסי) (171הילא,
מכיון שנר׳ דינו ליגמר בד׳ אין גומרי׳
אותו בג /א״ר) ,(172ותשמע מינה ג׳ שדנו
ומת א׳ מהם חותמי׳ בשני׳ ואומרי(!73)/
אעפ״י שמו׳׳ע) (174וחתמנו בשנים די־
נו) (175כגי .והביא ראיה מכאן שכשהוסיפו
דיינים ,אע״פ שאמי א׳ מן הנוספי׳ איני
יודע דנין ע״פ ג׳ .ובסוף דבריו כת׳ שמזה
הירושלמי נסתייע הרב שצריך שיהיו כל
כ״ג) ,(176מזכין או מחייבי /שכת׳ וז״ל:
ונ׳׳ל כי בירושלמי זה נסרך הרמב״ם במה
שכת׳) (177ז״ל ,או שאמרו ג׳ זכאי וא׳
חייב וא׳ אומי איני יודע הולכי׳ אחר הרוב
ע״כ .הצריך ג׳ לומ׳ זכאי כפשוטו של
הירושלמי ,וגרם לו זה שהוא סבור שאף
ד,אומ׳ איני יודע כמאן דאיתיה דאמי,
וא״ע  178עד שיהו ג׳ מזכין או מחייבי׳ אין
כאן רוב ,וכבר כתבנו שאין כן ומבואר הוא
עכ״ל .וכבר כתבתי למעלה)® ,(17שגם לרב
יש לו הכרח מתלמוד׳ דידן ממה שהוצרכו

ר׳ שבועות דף ל ,א—ב.
צ׳יל ארבע מיתות ,סנהדרין ז ,ח.
במש ,ואומר .ועי ,טור חושן משפט כח ,ו.
,
ר  ,לשון הגהות מיימוניות המובא להלן ,ד,ע׳  ,318ושו״ת ד״ריב״ש סי רסו )דבריו מובאים
במראה הפנים ,שם(.
הל׳ סנהדרין כא ,ה; טור חושן משפט ,סי׳ יח.
דפוס סדליקאב ,סי  ,תקכו .ור  ,חושן משפט סי  ,יז ,ו.
מיימוניות ,אות ב.
דברים יז ,ט—י.
שופטים ,פיס  ,קנה.
מיותר .בירושלמי לי׳ וברשב״א אילא.
צריך להוסיף יוסי.
בירושלמי ,וכותבין.
ברשב״א וירושלמי ליתא .ושם שחתמנו.
ברשב״א ,דנו ובירושלמי דננו.
צ״ל הג . ,
הל׳ סנהדרין ח ,ב.
צ״ל וא״כ ,ואם כן.
עמ׳ לג.

] קפג [

חיים זלמן דימיטרובסקי
אשר יעשה בזדון לבלתי שמוע ולא שומע להוסיף ב׳ .ואע׳׳פ שבאותה הלכה שאמרו
מפי שומע .ומשמע לי ,דהיינו טעמי דיליף יוסיפו ב׳) (180לדעת כ״ע אינה מדברת
לה מדכתי ,לבלתי שמוע ,ולא יליף לה מדכתי׳ אלא בדיני נפשו /במ^נה של פ׳ זה בו-
ועשית ע״פ הדבר וכר ע״פ התורה אשר רר ) (181דתנן שני׳ מחייבי׳ ואי או׳ איני
יורוך וכר׳ לא תסור מן הדבר אשר יגידו יודע אמרו שם יוסיפו דייני׳ ,ומיעוט רבים
לך וכר .והוה יליף לה בהדיא דמפיהם שני׳ ע״כ) .(182ובזה ודאי נסתלקה השגת
דוק׳ בעי /כדיליף גבי עדים .321אלא היינו הראב״ד מעל הרב בין מצד הכרח הירו-
טעמי שלא רצה ללמוד מכאן ,מפני שכל שלמי ) ,(183בין מצד הכרח תלמוד׳ דידן
האזהרות האלו  322ולאו דלא תסור לאו לזקן כמו שכתבתי ע״כ .ואע״פ שכל מה שכתבת
ממרא בלחוד מזהר רחמנא ,אלא אף לכל בזה הענין אינו מעלה ומוריד לנדון שלפ-
323
העם בין חכם בין בלתי חכם  ,שחייבי׳ נינו ,כתבתי כל זה להראותך שיותר נעדר
לעשו׳ כפי מה שיורו וילמדו ב״ד ,והעובר אתה בזה הזמן ,שאתה חכם בעיניך ,ממה
על דבריהם ואפי׳ על גזרתם ותקנתם עובר שהיית בזמן קטנותך.
משום לא תסור ,324ואע׳׳פ שלא שמעו מפי ב״ד ממש אלא מפי אחרים או מפי כתבם.
ומשום הכי לא למד  325בספרי הגה .עוד כתבת ולא שומע מפי שומע וכו׳ .גם זה שבוש,
אלא מדכתי /והאיש אשר יעשה דאין משם ראיה שע״י כת׳ לא יהיה חייב ,שהרי בעדות
בזדון לבלתי שמוע וכו׳ ומת ג״כ לדעת כ״ע שומע מפי שומע אינו כלום .184ואיפ׳
האיש ההוא  ,326והאי קרא מיירי הוא שהדין יהיה כך ,שע״פ הכתב לא יהיה חייב ,אבל לא
דוק׳ בזמן ממרא דלא מחייב  327מזה הפסוק.
 321ראה ספרי ,שם ,פיס׳ קפה .וכוונתו ,שאם נאמר שמפיהם ולא מפי כתבם דרשה גמורה
היא לפסול כל עדות שבכתב )ר  ,לעיל ,עמי לד(.
 322כלומר ,ועשית ,וכו /על פי התורה וכו /והן מצוות עשה .ר׳ רמב״ם ,הל׳ ממרים א ,א.
 323שם ,הל׳ ב .אבל הפסוק והאיש אשר יעשה בזדון )שם ,שם ,יב( ,אינו מדבר אלא בחכם.
ר׳ רמב״ם שם ,ג ,ד ,ה.
 324כלשון הרמב״ם שם ,א ,ב .ור׳ לחם משנה.
 325כוונתו לומר ,כיוון שאין הספרי דורש מן המילה ״פי״ ,ובאמת יהא דין זה שצריך לשמוע
מפי בית דין עצמם אצל הכל ,ולאו דווקא אצל זקן ממרא ,אנו למדים שלדעת הספרי אין
״פי״ מורה ,שמיעה מן הפה דווקא .ואם כן גם הדרשה שנדרשה אצל עדים ״מפיהם ולא מפי
כתבם״ אינה דווקא ,ואם שלחו עדותם בכתב יפה עשו ,וכדעת ר״ת.
 326דברים יז ,יב.
 327סנהדרין דף פו ,ב .נמשך למעלה .כלומר ,משום כך לא למד בספרי אלא מדכתיב ״והאיש
אשר...״.
) (180סנהדרין דף מ ,ב.
) (181שם ,דף כט ,א.
) (182על כורחנו .כלומר ,מכאן מוכיח הרמב״ם שגם בדיני ממונות מוסיפין שנים ,שמזה למד
הרמב״ם ,לדעת ר״י בירב ,שמאן דאמר איני יודע כמאן דאיתיה דמי )לעיל ,עמ׳ קעח( .אנו
למדים מזה שהר״י בירב לא ראה ,או שלא היה לפניו ,דין זה בתוספתא סנהדרין ו ,ג.
) (183ר׳ כסף משנה ,שם.
) (184ר׳ סנהדרין כט ,א .ומל מקום מכשיר ר״ת בעדות מפי הכתב.
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אלא א״כ שומע מפי ב״ד עצמם ולא שומע מפי שומע .דגזרת הכתו׳  328היא שצריך :לבא
לפגי ב״ד הגדול ללשכת הגזית דכתי׳ וקמת ועלית אל־.המקו /מלמד שהמקו׳ גורם ,אבל
אם מצאם חוץ למקומם והמרה עליהם פטור || .329אלא דקשי׳ לי קרא דכתי׳ ועל פיהם
יהיה כל ריב וכל נגע  ,330דמשמ׳ דמפיהם הגה .עוד כתבת אלא דקשיא לי קרא וכר.
דוק /וכך הוא הדין בנגעים כדתנן במס׳ ]לח[ כל זה שבוש ,שאין הכובה שלא יאמ׳ ע׳׳פ
נגעים פ״ג  331הכל כשרים לראות את הנגעים הכתב טהור או טמא אלא הכונה שיהיה
אלא שהטומאה והטהרה בידי כהן אומרי׳ לו הוא ה (185)1האומר טהור או טמא .אלא
אמו׳ טמא והוא אומי טמא .ומקיש  332ריבות הכונה) (186והחדוש הוא שאע״פ שהכהן
לנגעים ,ואתרויהו קאי ועל פיהם יהיה כל אינו יודע דיני הנגע ,וחכם ישראל הוא
ריב וכל נגע וכר ,והדבר ידוע  333שאין בנו המורה ,לא יהיה הוא הגוזר אלא הכהן,
כח לדרוש הכתובי /אלא א״כ קבלנו מפי אע״פ שאינו יודע דבר .ואיפ׳ הוא ,שהדין
חז׳׳ל .334ומ״מ כיון שמצינו דדברי ריבות יהיה כך ,אבל מן ההלכה ומן הראיה
לא בעי׳ להו כהן דוק׳ דכל ישראל כשריד שהבאת אינו נרי משם כלל ,שמן ההלכה
לדון  .335ואפי׳ גבי זקן ממרא דכתי׳  336ובאת אינו נר׳ שבא לשלול אם יהיה ע״י כתב
אל הכהנים הלוים ,דריש בספרי  ,337מצוד ,או ע״י שליח ,כגון אם שלח,ואמי טמא:או
בב׳׳ד שיהיו בו כהנים ולוים יכול אם אין בו טהור שלא יהיה טהרתו טהרה .וכך הוא
פסול ת״ל ואל השופט אשר יהיה אע״פ שאין הלשון בת״כ) ,(187מה ת״ל הכהנים ללמ־
בו כהני׳ ולדם כשר .וכיון שלמדנו דלא את׳ דך שאין הטומאה והטהרה אלא מפי כהן>
קר׳ למימי דבדברי ריבות בעי׳ מפי כהן הא כיצד חכם שבישראל רואה את הנגעים
 328הדברים צריכים ביאור ,שאם כן אנו יכולים ללמוד מכאן ״ולא שומע מפי שומע /,שהר?
גזירת הכתוב היא שיעלה לבית דין הגדול ,ואילו בספרי הוא נדרש מן '״לבלתי שמוע״.
יתר על כן ,מכאן אין ללמוד אלא שצריך לבוא לבית דין הגדול ,אבל עדיין לא שמענו
שאם עלה ובבית דין הגדול שמע מפי שומע או מפי הכתב שאינו נעשה ממרא על כן
נראה ,שכוונתו לבאר ,למה הבדיל הספרי בין זקן ממרא לכל אדם ודרש ״לבלתי שמוע״
ולא דרש ״פי״ והוא מסביר את הדבר כך ,כיוון שמצאנו שזקן ממרא יש בו קולא זו ,שאינו
אלא בבית דין ,הילכך יש לדרוש בו ״לבלתי שמוע״ דווקא.
 329ר׳ סנהדרין דף יד ,ב.
 330דברים כא ,ה.
 331משנה א.
 332הכתוב .ר׳ להלן הע׳ .334
 333ר׳ יד מלאכי ,סי׳ קמד.
 334איני יודע כיצד לכלכל משפט זה כאן .ונראה לי שמן ״והדבר״ עד כאן היא הגהה של
ר״י בירב שנשתרבבה לתוך התשובה .וכוונתה ,שאין אנו יכולים לדרוש מעצמנו שטעמה
של משנת נגעים הוא מפני הדרש ״ועל פיהם —ולא מפי שומע ולא מפי הכתב״ .ואף
היקש לא מצאנו בגמרא אלא לעניינים אחרים .ובמקומה אחרי ההגהה ד״ה אלא דקשיא
והמשך לה .וצ״ל אחר כך מ״מ .והוא המשך דברי התשובה.
 337שופטים ,סי׳ קנג.
 336דברים יז ,ט.
 335סנהדרין ,דף לב ,א.
) (185מיותר .כלומר ,הכהן.
) (186מיותר ,ונשתבש מלעיל.
) (187תזריע ,פרשה א .ועי׳ רמב״ם ,הל׳ טומאת צרעת ט ,ב.
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חיים ז ל מ ן ד ימי ט ר ובם ק י
)ו(דוק /אלא בנגעי׳ בלבד א״כ למאי הלכת׳ ואומי לכהן ,אע״פ שהוא שוטה ,אמור טמא
אקיש רחמני ריבות לנגעי׳ לומ׳ לד מה נגעי׳ והוא אומי טמא ,אמור טהור והאו אומי
ביום דכתי׳ וביום הראות בו  338אף ריבים טהור ,ע״כ.
ביום וכו׳ כדדריש לה במם׳ נידה פ׳ בא סימן  339ובמס׳ סנהדרין פ׳ א׳ דיני ממונות  ,34°וא״כ
אין לגו לומ׳ דבדברי ריבות בעי׳ מפיהם דוק׳ .ואע״ג דהאי הקישא היא אליבא דר״מ ולא
קי״ל מתיה  ,341אפ״ה כיון דרבנן דפליגי עליה לית להו היקישא ,ממילא שמעי׳ דלאו דוק׳.
ומ״מ נר׳ דיש לחלק בין דיני ממונו׳ ,לדיני נפשות ומלקיות וגליות .דאי מקילינן  ,342דוק׳
בדיני נפשו׳ ולא בדיני ממונות  .343וכן כת׳ הרב בה׳ )פ׳(עדות פ״ג  344וז״ל ,דין תורה
שאין מקבלין עדות לא בדיני ממונות ולא בדיני נפשו׳ אלא ע״פ  345העדים ,שנ׳ ע״פ שנים
עדים וכו׳ מפיהם ולא מפי כתב ידם ,אבל מדברי סופרים שחותכין דיני ממונות בעדות
שבשטר וכו׳ ואין דנין בעדות שבשטר בדיני קנסו׳ ואין נ״ל  346במכות ובגלות אלא מפיהם
ולא מפי כתבם ע״כ || .ואע״ג דלענין ממון אשכחן בתו׳ מפורש שכותבין שטר וחותמין,
כדאמרי׳ בפי השולח  347אמתני׳ דתנן ,העדים
חותמי׳ על הגט מפני תיקון העולם ]לט[ הגה .עוד כתבת ואע״ג דלענין ממון וכו׳.
ופריך בגמר׳ ,מפני תיקון העולם מדאורית׳ כל זה בשבוש כתבת ,להודיענו כחךבדינין
היא דכתי׳ וכתו׳ בספר וחתום וכו׳ .משמי דס״ל ובבקיאות התלמוד .ולפי דעתי שמה שכתו׳
לתלמודא דמדאורית׳ עדו׳ בשטר כשר  .348פ׳ השולח מדאוריתא היא שאינו ר״ל
אפ״ה הרב הולך לפי שטתו בספר המצות שהיא מן התורה ,שמה שבא בנביאי׳ אינו
שלו® 34שכל דבר שאל בא מפורש בתורה נקר׳ אלא דברי קבלה .ומה שאמי מדאורית׳
קרי ליה מד״ם  .350מ״מ למדנו מדברי הרב היא כונתם ,שאינה עתה תקנה שתקנו
ח כ מ י ׳ א ל א ש ה ו א מ ד ב י ל נ ב י א י ם ).(188
דהאי דמקילינן גבי עדות היינו דיני ממונו׳,
 338ויקרא יג ,יד.
 339דף נ ,א.
 340דף לד ,ב.
 341ר׳ הל׳ סנהדרין ט ,ב ונושאי כליו.
 342להכשיר עדות מפי הכתב.
 343בכת״י נקודה אחד על ״ממונות״ ושתים על ״נפשות״ ,להורות שהסדר הפוך.
 344הל׳ ד .ר״מ די קאשטרו מדמה ,איפוא ,דין זה להעלאת עדים מפי הכתב )ועי׳ כסף משנה הל׳
עדות ט ,יא( .ואם כן כל המשא ומתן כאן הוא לדעת המפרשים שדעת הרמב״ם היא כדעת רש״י.
 345צ״ל מפי.
 346צ״ל — צ״ל.
 347גיטין ,דף לו ,א.
 348ר׳ השגת הרמב״ן לספר המצות ,סוף שורש שני.
 349שם.
 350דברים אלה טעונים ביאור ,שלפי זה לא קולא היא בדיני ממונות ,ואילו הרמב״ם כותב
״כדי שלא תנעול דלת״ וכו׳ .ועוד שלפי זה כורך הרמב״ם טעם הגמרא אליבא דר׳
אלעזר ,״דזימנין דמייתי סהדי״ ,עם עיקר הדין שמדאורייתא עדות בשטר כשרה בדיני
ממונות מפני שהפסוק ״וכתוב בספר וחתום״ אינו אלא בדיני ממונות )ועי׳ לחם משגה
ומגילת ספר ,שם אות ד(.
) (188ר׳ מגלת ספר ,שורש שני ,אות ג.

נ קפד [

ש ת י ת ע ו ד ו ת ח ד ש ו ת על ו ו י כ ו ח ה ס מ י כ ה ב צ פ ת
אבל בדיני קנסו ,ומלקיו׳ וגליות וכ״ש דיני נפשו׳ מפיהם דוק׳ בעי׳ .ונר׳ דה׳׳ה נמי לכל
הגי מילי דכתבינן לעיל  351כגון בישיבת הבעלי דינין ועדים ועמידת הדייני׳  .352ואע׳יג דגבי
מגדף אשכחן  353שמקבלי׳ עדות הדייני׳ מעומד ,והתם דיני נפשו׳ הוא ,התם היינו טעמ׳
משו׳ דבעי׳ קריעה מעומד  ,354כששומעי׳ ברכת השם ,ולכבוד השם דחו לה למצותם שהוא
להיות בישיבה ,כדאשכחן בת״ח הבא להעיד או לדון דדחיין לעשה דועמדו שני האנשים
וכו׳ ומותבינן ליה משו׳ דעשה דכבוד התורה עדים  ,355דילפי׳ לה מאת ה׳ אלקיד תירא
לרבות ת׳׳ח  .356וכ״ש דדחיג׳ לכבוד השם עצמו .ומשו׳ הכי גבי מגדף אפי׳ לכתחלה
מקבלי׳ עדות מעומד ,אבל בשאר דוכתי׳ לא יילפי׳ בירוש׳ אלא דברי עבד  357כשר .והשת׳
אתיא שפיר ההיא דשמעון בן שטח שרצה להעמיד לינאי המלך ,וא״ל ינאי המלך עמוד על
רגלך שלא לפנינו אתה עומד אלא לפני מי שאמ׳ והיה העולם שנ׳ ועמדו שני האנשי׳ לפני
ה׳ כדאית׳ בסנהדרי׳ פ׳ כ״ג ,358ואם אית׳ דבדיני נפשו׳ מקילינן לא היה לו לשמעון בן
שטח לזלזל בכבוד המלך ,דכתי׳ שום תשי׳ עליך מלך שתהא אמתו עליך  .359וכן תירצו
361
שם בתום׳  ,360דמקשו והאמרי׳ בפ׳ שבועת העדות שאם רצו להושיב שניהם משיבין
ואינו אסור אלא א׳ עומד וא׳ יושב וא״כ לא היה המלך צריך לעמוד ובלבד שישב אותו
שכנגדו .ותירצו דדיני נפשו׳ שאני וכו׳ .וכבר למדנו  362דדיני מלקיו׳ וגליות הושוו לדיני
נפשו׳ || ,וה״ה נמי בדיני קנסו׳  363כיון דבעי׳ הגה .עוד כתבת וה״ה נמי וכו׳ .כל זה
אלי׳ ,384דהיינו סמוכים ,דאין לנו להקל] .מ[ שיבוש שאין צורך להשיב עליו ,שאין בכאן
אין לא דיני קנסו׳ ולא דיני ממונו׳ אלא ההסכ־
א״כ בנדון שלפנינו כיון דחמיר טפי
351
352
353
354
355
356
357

358
359
360
361

362
363
364
365

עמי לו.
ברור שכוונתו לומר ,דבכל הני אמרינן דלכתחילה הם צרכים ,חוץ מדיני ממונות ,וכמו
שכתב לעיל בעצמו .וזהו שהוא מקשה להלן ממגדף.
ר׳ לעיל ,עמי לו הע׳ .313
ר׳ מועד קטן ,דף כ סוף ע״ב .ומפליא שאינו מביא טעם הגמרא בסנהדרין דף ם ,א .ועי׳
המאירי שם )עמ׳  (231והע׳ ח; יד רמ״ה ,שם.
צ״ל עדיף .עי׳ שבועות דף ל ,ב.
עי׳ רש״י ,שם ,ד״ה והאי עשה.
צ״ל דבעיעבד .כלומר ,מזה שהירושלמי אומר ״שקבלו״ ,משמע שרק בדיעבד כשר.
אבל הירושלמי אינו מחלק בזה בין דיני ממונות לדיני נפשות ,ומכל מקום בדיני נפשות
אפילו בדיעבד פסול.
ר׳ דף יט ,א.
כתובות דף יז א .ועי׳ זבחים דף טז ,א ,תוספות ד״ה מיושב.
ד״ה ינאי וד״ה והא דאמרינן.
צ״ל מושיבין .ובתום׳ ״דאינו אסור״ .באמת אין הנידון דומה לראיה ,שהרי קושית
התוספות אינה שנקל ,אלא שמן הדין אינו אסור אלא בשעת גמר דין ,או בעדים ,ומעשה
דשמעון בן שטח ,לפי תירוץ התוספות ,שלא בשעת גמר דין הווה .ואולי נתכוון ר״מ
די קאשטרו להוכיח שכשם שבדברים המותרים יש הבדל בין דיני ממונות לדיני נפשות ,כך גם
בדברים הכשרים בדיעבד יש גם כן הבדל ביניהם )ור׳ רדב״ז הל׳ סנהדרין כא ,ה(.
לעיל עמי קסא.
וכשם שהשוום הרמב״ם לענין מפיהם ולא מפי כתבם )לעיל ,עמ׳ לח(.
סנהדרין דף ב ,ב.
שתלויים בו דיני מיתה וכרת )ר׳ לעיל ,עמ׳ כז(.

]קפז[

־ יי־•:

חיים זלמן ד י מ י ט ר ו ב ס ק י ,

לגו להקל בו'לכתחילה רק לעשר ע׳׳פ התורה ,מה א  ,שצריכי׳ ל ה ס כ י ם ל מ נ ו ת דלינל.(189),
ואפי׳ תימ׳ דלא קפיד קרא לעיכובא אלא כ״ש שכבר כתבתי) (190שבנדון שלפנינו
למצוד* אלא דאיפ׳ לדמי כיון דבנושא דידן כבר חזרו להסכים עקר החכמי/ואפי׳ אחר
ליכא דברי ריבות של בעלי דינין ועדי /אלא שבא השליח מאצלכם.
משא ומתן בענין הדין לבד ,דמשא ומתן בכת׳ מהני ועדיף טפי  .366והכי אשכחן בפי חזקת
הבתי׳  867דאמ׳ רב כהנא מייתי׳ אגרתא ממערבא דאין הלכה כרשב״א א״ל לכי תיתי וכר.
וכן העתיק  368הרמב״ם בפ״ו מהלכות סנהדרין  ,369ואם הוצרך לשאול דבר מב״ד הגדול
שבירושלם כותבי׳ ושולחי׳ ושואלי׳ ודנין להם בעירם כפי מה שיבא בכתב ב״ד הגדול ע״כ.
ואפי׳ בדיני נפשו׳ אשכחן  370שהיו סופרי הדייני׳ מזכירין אותו  ,371וא״כ בכת׳ עדיף טפי
דליכ׳ למיטעי.
שמא תאמי ואיך איפשר לנו לשאת ולתת הגה .עוד כתבת שמא תאמי וכו׳ .כל זה
בדבר עם אותם )עם אותם( שכבר הסכימו הם דברי׳ שאסור לזוכרם וכ״ש להשיב
וגמרו לעשר  ,372דשמא כיון שגמרו וקבלו עליהם .אלא פן תהיה חכם בעיניך אשיב
שוב אינם יכולים לחזור בהם ,זילא בהו מילת׳ לך מעט בזה הענין ואו׳ ,שאם אמת הוא
לסתו׳ את אשר קיימו וקבלו וחתמו ,ופשיט׳ כדבריך שיש חשש של חשד בזה הענין
שישתדלו בכל עוז להפך ]מא[ בזכותן ,ולקיים מפני שחתמו ,מה ראיה הבאת לבטל)(191
את יאשר קיימו וקבלו ואשר החלו לעשר ,זאת ד״חשדא ממ״ש ג׳ שישבו לקיים את
וקרובי׳ הם אצל עצמם ונוגעי׳ בדבר .תדע השטר וקרא על א׳ מהם ערער וכר .ואפי׳
דאמרי׳ בפ׳ האשה שנתארמלה  ,373ג׳ שישבו למה שפרש״י ,שגנאי להם וכר,,התם יש
לקיים את השטר וקרא :ערער על א׳ מהם עד להם גנאי גדול שיחתמו עם רשע א׳ ,אבל
שלא חתמו מעידי׳ עליו וחותם משחתמו אין הכא מאי גנאי איכ׳ אם חתמו ובא חכם
מעידי׳ עליו וחותם .ופרש״י ,374עד שלא חתמו א /גדול כמוך לדעתך ,והראה להם פנים
השני דייני׳ על האשרתא מעידי׳ על זה שהוא מכח פלפולו ומן הראיות שיביא ,על כרחם
כשר .משחתמו ה״ל נוגעי׳ בעדותם ע״כ .יודו על האמת ,ולא נחשדו ישר׳ על כך.
והדבר פשוט דאם מפני שכבר חתמו ,שוב ונמצא שיש שם שני דברי׳ שראויים
 366וכן כתב בפשיטות ר׳ שמואל קלעי ,משפטי שמואל סי׳ כה .ועי׳ רלב״ח בדף רעח ,ב ,ג.
 367בבא בתרא דף מא ,ב.
 368סנהדרין דף לא ,ב ,וכלשון הרי״ף שם.
 369הל׳ ו.
 370סנהדרין דף יא• .
! 37על־פי מה שכתבו ,ר׳ שם ,דף לו ,ב ,רש״י ד״ה וכותבין.
 372ר׳ לעיל עמי קלא ורלבח דף רעט ,סוף ע״א; רעח ,ד; רצט ,ב; שט ,א ודף שי ,ד.
 373כתובות ,דף כא סוף ע״ב..
 374ד״ה עד.
) (189ר׳ לעיל ,עמי קלה.
) (190ר׳ לעיל ,עמ׳ כט.
) (191נר שצ״ל לקיים.

] קפח [

ש ת י ת ע ו ד ו ת ח ד ש ו ת על ו ו י כ ו ח ה ס מ י כ ה ב צ פ ת
אינם ־ראויים להעיד,,כ״ש שאינם ראויים לדון .להיותה חשודי׳ על הענין ,הא /שהם
וא״כ בנושא שלפנינו שכבר חתמו ,ה׳׳ל נוגעי׳ חתומים .עם ׳רשע ג .(192הב /שכשיאמ׳
בדבר ,ותו לא מהפכי בדינא לשאת ולתת העדר) ,(193מי :יאמ׳ אם הוא אמת או
ולהכריע נגד מה שעשו ,זו אינה תורה  .375חדא שקר) .(194אבל בנדון שלפנינו אין שום
דר״ח  376והרי׳׳ף  377והרמב׳׳ם  378חולקי׳ על גנאי ,ועוד שכשיראו להם הראיות ע״כ
פרש״י ,שפי׳ דמאי דקאמ׳ מעידי׳ ואין מעידי׳ יודו ,ואינו כמו העדות שאינו מבורר אם
אדייני׳ קאי ,והם מפרשי׳ דאעדי׳ דעלמ׳ קאי .אומרי׳ אמת או שקר .וכל מה שהבאת על
וא״כ לא הוי טעמ׳ דאין מעידי׳ משו׳ שהם זה הוא מיותר כמנהגך בקונדריסך.
נוגעי׳ בדבר כיון שחתמו .אלא טעמ׳ אחרינא איכא משו׳ דבטלה לא  379מותב תלתא ,כיון
שלאחר שחתמו השני דייני׳ קרא ערער על א׳ מהם ,שהוא׳השלישי ,ואע״פ שבאו שנים והעידו
על כשרותו ,כיון שכבר בטלה לה מעמד שלשתן תו לא מהני עדותן לחזור לצרפו
עמהן מכיון שכבר חתמו .וא״כ כפי פירושן וטעמן מהכא ליכא י למשמע מינה .ואפי׳
לפי פי׳ רש׳׳י ,לא דמי לנושא דידן ,דהכא אין המשא ומתן בערך מורינו!הרב ,הנסמך ,38°
לפי שאם יסכים השי״ת על ידינו7,381אפי׳ תלמידיו אתם עריכי׳ לסמוך כדי שיהיה לנו
ב״ד .והמשא ,ומתן אינו אלא ,בעיקר ,הדין ושאר הפרטי׳.שצריך לדון בהם  .382וכי האי
גוונא ליכ׳ מאן דפליג שמפני שהסכימו על דבר א /אם •אחייב מתוך .משא ומתן יתחדש
883
להם טעם אחר ,הפך סברתם הראשוני ששוב לא יודו על האמת ונדין אותם כחו&זדין
לאותו דבר ,חס ושלום לא תהיה כזאת בישר׳ .384תדע שהרי ב״ד הגדול שהורו לעשות,
ואח״כ ידעו שטעו חוזרי׳  385בהם ולא אמרי׳ דכיון דגמרו ועשו חזור לחו כחושדי׳  383לאותו
דבר .ומשנה שלימה שנינו בפ׳ א׳ דיני ממונות «] ,38מב[ דדיני ממונות מחזירי׳ בין לזכות
 375ר׳ גיטין ,דף כג ,א.
 376ר׳ אוצר הגאונים כתובות ,ליקוטי פירוש רבינו חננאל ,עמ׳ .23
 377כתובות שם ,ועי׳ ר״נ ,ד״ה עד שלא חתמו.
 378הל׳ עדות ו ,ז)ועי׳ הגהות מיימוניות ,אות ו(.
 379צ״ל לה.
 380שלרש״י הנגיעה בדבר היא משום שישבו עם פסול .אבל חכמי צפת סמכו למי שהוא
ראוי ואפילו תלמידו ראויים לאיצטלא זו ,אלא שהשאלה נוגעת לעצם דין הסמיכה ,ועי׳
לעיל עמ׳ קלב.
 381לאחר המשא והמתן.
 382כקידוש החודש על־פי הראייה ושאר ספקות שעורר לעיל ,עמ׳ קעב וקלא.
 383כלןושדין .ר׳ פסחים ,דף פה ,א.
 384כתובות ,דף קג ,ב.
 385ר׳ הוריות דף ג ,ב .מדיק מלשון המשנה ״וחזרו בהן״ ,משמע הדבר תלוי בחזרתם כיוון
שקבעה להם התורה קרבן ,הרי שלא נחדשו שלא יחזרו בהם. : .
 385סנהדרין דף לב ,א.
) (192אם כן נפל חשד על השנים האחרים עצמם שישבו בדין עם פסול ולא בדקו אחריו .ר׳ סנהדרין
כג ,א.
) (193כלומר ,כשיבואו להעיד על השלישי שהוא כשר.
) (194כלומר ,עדותם אינה בטוחה ושמא יטו להכשירו ,כדי להכשיר עצמם.

] קפט [

חיים זלמן דימיטרובסקי
בין לחובה ובדיני נפשו׳ מחזירין לזכות .ופרש״י•״ מחזירי /סותרי׳ את הדין לאחר
שגמרוהו וידעו שטעו מחזירי׳ את הדבר ע״כ .ואלו היינו אומרי׳ שכיון שגמרו לעשות נעשו
כחושדין ונוגעי׳ באותו דבר תו לא הוו מהימני לההיא מילתא  .387ואע״ג דאמרי׳ בפ׳
הערל  ,388כל ת״ח שמורה הלכה ובא אם קודם מעשה אמרה שומעי׳ לו ואם בשעת מעשה
א מ ר ה  389אין שומעי׳ לו .כבר כתבו בתום׳ דדוק׳ במילת׳ דשייכא בדידיה ,כיתרא הישראלי
392
שנשא בת נחש ,דהיינו בת ישי  ,39°והיה צייד לעצמו באותה הוראה  .391ואפי׳ בכה״ג
נמי כתבו המפרשי׳  ,393דלאו משום דחשדי׳ ליה לת״ח דמשקר אלא דחיישי׳ שמא מתוך
משא ומתן בהלכה כדי לקיים דבריו אומי בדדמי וכסבור שכך קבל מרבו ,אבל כשאומ׳ דבר
מסבר׳ ומביא ראיה לדבריו שומעי׳ לו ע״כ .וכ״ש בנוש׳ דידן ,דליכ׳ למימר דחשידי .וגם
המשא ומתן עתה אינו מפי הקבלה אלא בסברו׳ וראיות מפורשות כל א׳ וא׳ כפי כחו ,394
דהוו נוגעי׳ בדבר שומעי׳ להם || .ואפי׳ תימא דחד חשיד ,תרי לא חשידי כאדמרי׳ ביבמות
פ״בס»ג החכם שאסר את האשד! בנדר על הגה .עוד כתבת ואפי׳ תימא וכו /אינו
בעלה הדי זה לא ישאנה .פי׳ משו׳ דמיירי דומה דהתם אינו לוקח האשה או המקח)(195
ביחיד מומחה ,וכיון דיחיד הוא אתי לידי אלא א׳ מהם ,ומפני זה לא נחשד חברו
חשדא ,אבל בי דינא דתלתא לא חשידי ,דתנן דאין אדם חוטא ולא לו) ,(196אבל הכא כל
מיאנה או שחלצה בפניו ישאנה מפני שהוא א׳ מן החתומי׳ איפש׳ שיהיה לו חלק בזאת
ב״ה ולאו ב״ד דוק /אלא אפי׳ תרי נמי לא הסמיכה.
חשידי ,כדאית׳ בגמי .כ״ש רבים ונכבדים ,מוכתרים בכתר תורה ובכתר שם טוב ,וכל
חמדתם ותשוקתם להעמיד האמת ,ולהחזיר עטרה ליושנה .שאפי׳ גזרו לעשות ,חלילה לנו
לומ׳ שכבר נחשדו שלא יהפכו לקיים האמת בכל אופן שיהיה .ולא חיישי אינהו לזילות׳
דידהו ,בערך כבוד האמת .כדאמרי׳ בעלמ׳« ,39אנן אחתינן ליה ואבן מסקינן ליה ולזילות׳

 386שם ,ד״ה מחזירין.
 387ופירש ״מחזירין״ ,לאותו בית דין .ועוד נראה שפירש ״וידעו שטעו״ שברש״י ,לא שהם
עצמם ידעו ,אלא מפי אחרים .ועי׳ שם דף לג ,א ויד רמ״ה ,שם.
 388יבמות דף עז ,א ורלב״ח ,דף רעח ,ד ,ד״ה ולא.
 389לפנינו ו״אם לא אין״ וכו׳ .ר״מ די קאשטרו כתב על־פי התוספות סוף ד״ה אם .ור׳ המאירי,
שם.
 390בבא בתרא דף יז ,א.
 391אבל חכמי צפת אינם צריכים לאותה הוראה לעצמם ,שהרי לא הם נסמכו.
 392כלומר ,ואפילו תאמר שכיוון שכבר הורו כאילו צריכים לאותה הוראה מקרי ,ועי׳ המאירי,
שם.
 393הריטב״א ,שם ,והביאו בעל נימוקי יוסף.
 394נראה שצריך להוסיף אע״ג.
 395דף כה ,ב.
 396כתובות דף כו ,ב.
) (195מתכוון למובא שם ביבמות ״העדים החתומים על שדה מקח״ וכו׳.
) (196בבא מציעא ה ,ב .ולפי׳ רש״י בכתובות )ר׳ לעיל עמ׳ מא והע׳  (373בעל כורחנו
שעלינו לחלק כך .ר״מ די קאשטרו לא כתב מה שכתב אלא אליבא דשאר מפרשים.

]קצ[

ש ת י ת ע ו ד ו ת ח ד ש ו ת על ו ו י כ ו ח ה ס מ י כ ה ב צ פ ת
דבי דינא לא חיישי /וכעובדא דר״ג ודי אלעזר בן עזריה  || .397ובפרט שכפי ]מג[ הנראה
גם אתה לא גמרתם הדבר אלא בתנאי שנסכים הגה .עוד כתבת ובפרט שכפי הנראה וכר.
עמכם  ,898ולזה שלחתם אלינו ״  . 3ואלו היינו בכאן הראית לדעת שאתה מסכסך גדול
מסכימים עמכם היה הדבר נגמר למפרע ,וגאה מאד) ,(197ו כ ב ר כ ת ב ת ל לך)(!98
וכדאשכחן במס׳ עדויות  400דתנן ,הם העידו שלא הלך שם השליח אלא לחלוק כבוד
שמעברין את השנה על תנאי ,מעשה בר׳׳ג לעיר הקדושה תוב״ב.
שהלך ליטול רשות מהגמון בסוריא ושהה לבא ועברו את השנה על תנאי לכשירצה ר״ג,
וכשבא אמ׳ רוצה אני ונמצאת השנה מעוברת ע״כ .ובסמיכה ג״כ מצינו שהיו מתנים לסמוך
לזמן ידוע ולדברים ידועים ,401ובלבד שיהא ראוי לכל הדברי׳ ויהיה חכם מופלא בכל
התורה כלה  402והכל תלוי בתנאי שמתנים הסומכי׳ ודכותה נמי הכא כיון שהייתם צריכי׳
הסכמת הכל אדעת׳ דהכי שלחתם אלינו || .וה״ה נמי שאתם יכולים ל]ה[תנות בסמיכה זו
הגה .עוד כתבת וה״ה נמי שאתם יכולין
באופן שיסתלקו כל החששו׳ והספקר .403
ונמצינו למדין לפי דרכנו דלסמוך סמיכה וכו׳ .ובסמוך כתבת ונמצינו למדין כר.
404
גמורה
אין בנו כח ,כיון שהניח הרמב״ם העבודה שאתה חייב נדד)״  ,( 1ולבקשת
405
200
הדבר בצריך הכרע  .ואפי׳ אם נגמור אנחנו החברים לא גזרת) ( עליך עתה .וכי
406
לעשות מעשה  ,נר׳ מדבריו שצריך הסכמת יתוש כמוך בפני רבו יגזור אומר הלכה
הכל .וכפי זה הסכמת הרוב אע״פ שעשו למעשה ,ותגזור אומר ויקם לך לפי דעתך.
מעשה לאו כלום היא .ולא עוד ,אלא אפי׳
תימא כיון דבשאר משפטי תורתינו הקדושה המיעוט מוכרחי׳ לנטות אחר הרוב ,א״כ
הסכמת הרוב הכל מקרי .אפ״ה ,הסכמת הרוב קודם המשא ומתן עם הכל לאו כלום היא
וצריך לחזור לשאת ולתת מחדש בדבר ,ואיפשר דמשא ומתן בכתב נמי מחני ועדיף טפי.
ומ״מ כיון שהעיר ה׳ את רוחכם ,לא ]מד[ תשוב אחור ימינכם ,מלשאת ולתת בדבר .באופן
שיסתלקו כל החששות והספקות .ואז ודאי אין גם א׳ מזרע הקדש היושבים בארץ הקדש,
שלא יסכים עמכם ויושלם הדבר בהסכמת הכל .זה ראיתי לדון לפניכם ולא כחולק עליכם,
397

398

399
400
401
402
403
404
405
406

ר׳ ברכות דף כז ב .שהורידו את רבן גמליאל מנשיאותו והחזירוהו .בשתי הדוגמאות
האחרונות יש רמז ברור שלא נחשדו חכמי צפת שלא יורידו את ר״י בירב מסמיכותו ,ואם
יסכימו כל החכמים אחר המשא והמתן יעלוהו.
וא״כ אין כאן עדיין אפילו גמר הדין ,ובוודאי שאינם נוגעים בדבר .הרלב״ח טען גם הוא
שהסכמת חכמי צפת היתד .על דעת שיסכימו חכמי ירושלים ואף על פי כן בא על חכמי
צפת בטענת נגיעה )ר׳ לע׳ עמי קלג ועמ׳ קלא(.
ר׳ לעיל ,עמ׳ קלג.
ז ,ז .וכנוסח שבמשניות וסנהדרין יא ,א.
ר׳ סנהדרין דף ה ,א—ב.
קרוב ללשון הרמב״ם ,הל׳ סנהדרין ד ,ח ,ט.
ר׳ לעיל ,עמי קלא ,והע׳ .89
לקדש חודשים על פי הראייה ולהלקות מלקות דאורייתא.
ר׳ לעיל ,עמ׳ קמח.
ר׳ לעיל ,עמי קם והע׳ .116
]קצאז

חיים זלמן דימיטרובסקי
רק להציל אותנו ואתכם מתפישת זולתכם || .ואם תסכימו לסלק חששי וספיקי באופן
שיעלה הדבר קב ונקי ,אז גם אני אענה חלקי הגה .כתבת ואם תסכימו וכר .איעצך
להחזיר המשרה והודה והדרה כדמעיקרא .שתבא לפני בלא כפיה) (201ואם תוכל לבא
ובין כך ובין כך במינוי מורינו הרב איני על רגליך ,אולי ימחול לך השי״ת ,ואז
רשאי להיות פני הולכים בקרב .אדרבה ,אומי אסלק כל חששיך וספיקיך.
יש לי רב .נאום המסתופף ,בחרבות קרית מלך רב ,משתטח כלפי שכינה במערב ,שיחי
וצפצופי לפני  407יערב .יקיים בימינו בנין בית המקדש.

407
)(197
)(198
)(199
)(200
)(201

צ״ל לפניו.
ר׳ לעיל ,עמי קעו.
ר׳ לעיל ,עמי כט.
כדין המבזה את החכמים )ר׳ רמב״ם הל׳ ת״ת ו ,יב(,
צ״ל גזרתי.
שאף־על־פי שלא נתנדה חייב בפייוס )ר׳ רמב״ם ,שם( .ור׳ ראש השנה דף כה ,א.
]קצב[

אוריאל הד

ת ע ו ד ו ת ת ו ר כ י ו ת על ב נ י י נ ה של ט ב ר י ה ב מ א ה ה ט ״ ז

שיקומה של טבריה בידי היהודים באמצעה של המאה הט״ז עורר ענין רב בקרב החוקרים
מזה שנים רבות ברם ,רובם ככולם לא עסקו ברקע העות׳מאני של פרשה זו; הסתמכו
רק על הידיעות המועטות שבמקורות העבריים והאירופיים ,ולא נזקקו למקורות תורכיים.
בארכיון הממלכתי שבקושטא ,העשיר מאד במיסמכים בעניינים יהודיים ,2נמצאות
תעודות עות׳מאניות חשובות על נושא זה .אחת מהן ,פרמאן משנת  ,1560שמור באחד
מכרכי ה״מהמה דפתרי״ ,3היינו הפנקסים ,שבהם נרשמו העתקי הפרמאנים של הסול־
טאנים העות׳מאניים  .4למרבה הצער ,אבדו הכרכים מסוף  1560ועד אמצע  ,1564שנים
5
שאף בהן הוצאו בודאי פקודות בענין זה .באחד הפנקסים של האוצר העות׳מאני
גליתי שמונה פרמאנים נוספים על פרשת טבריה ,שהוצאו בין דצמבר  1565למאי ,1566
כלומר בשנה האחרונה למלכותו של סלימאן המחוקק )המפואר(.
מיסמכים אלה יש בהם כדי לסייענו ,לפחות במקצת ,להשיב על ארבע שאלות
מרכזיות ,שנשארו עד כה סתומות או שנויות במחלוקת ,ואלו הן:
א .מה היתד! מטרתו של הסולטאן בהעברת טבריה וכפרים אחרים לרשות היהודים — האם
הקמת מעין מדינה יהודית קטנה ,כדעת הנוהים אחרי גרץ ,או עיסקה של החכרת מיסי
האיזור ,כסברת ברסלבסקי ?
ב .מי היה היהודי שיזם את תוכנית טבריה — האם דון יוסף נשיא ,כדעה הנפוצה ,או
חמותו דונה גראסיה מנדס ,כטענת ברסלבסקי ?
ג .איזה שטח נכלל ב״זכיון״ ,שניתן ליהודים ?
ד .אימתי חזרה והוקמה טבריה ?
6
מן התעודה הראשונה ,פרמאן מיוני  , 1560אנו למדים שאדם אחד ,ששמו אינו נזכר,
 1עיין למשל ;H. Graetz, Geschichte der Juden, IX, Leipzig, 1891, 379, 397—399
;C. Roth, The House of Nasi, The Duke of Naxos, Philadelphia, 5708—1948
)ב׳ רות ,בית נשיא ,ת״א תשי״ג(; J. Reznik, Le Due Joseph de Naxos, Paris, 1936
יעקב הרוזן ,דון יוסף נשיא בונה טבריה ,סיני ,כרך ל ,תשי״ב ,עמי רצה־-שיז;
הנ׳יל ,דון יוסף נשיא ,רמת־גן  ;i960יוסף קלוזנר ,כשאומה נלחמת על חרותה ,תל־אביב תשי׳יא,
עמי  ;275—269ובעיקר :יוסף ברסלבסקי ,לחקר ארצנו — עבר ושרידים ,תל־אביב
תשי״ד ,עמי .215—180
 2על ארכיון זה עיין "Encyclopaedia of Islam, New Ed., s.v. "Ba§vekalet Ar§ivi
(.(B.
Lewis
Defteri, vol. 3. no. 1354
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 6תרגום הפרמאן לאנגלית נתפרסם בספרי הנ׳יל בהע׳  ,4עמי  ,142—140ותצלום המקור ניתן
X1.
שם בטבלה

] קצה [

א ו ר י א ל הד
כתב לסולטאן על האפשרויות המצויינות לפיתוחו החקלאי של איזור טבריה ,אם יגדלו
בו דקלים ,קני סוכר ועצי תות לייצור משי  .7הוא מציין שהשלטונות המקומיים גובים
מיסים רבים מדייגי ים כינרת זמאלפי המוסלמים ,היהודים והנוצרים המבקרים שנה שנה
בחמי טבריה  .8מספרם של מתרחצים אלה יגדל מאד לכשיתוקן בית המרחץ החרב .איש
זה ביקש ,איפוא ,להחכיר לו את מיסי האיזור תמורת סכום מסויים ,והתחייב שכעבור
עשר שנים יגדיל את דמי החכירה פי עשרה.
הסולטאן לא החליט מיד על החכירה אלא ציווה על המושל הכללי של דמשק ,וכן על
המושל של צפת  , 9לברר תחילה ,אם נכונים דבריו של בעל הפטיציה בענין אפשרויות
הפיתוח של האיזור .הסולטאן הוסיף הוראה חשובה ,ש״אם יבואו אנשים ...מהחוץ,
יפריחו סביבה זו וישתקעו ]בה[ — אל ימנע ]אותם[ איש ]ממעשיהם[״ .אין ספק ,שהדברים
מכוונים למתיישבים יהודיים.
ברם ,הפיסקה העיקרית של פרמאן זה היא פקודה להפוך ללא דיחוי את איזור טבריה
לווקף למען עמארת ,כלומר בית־תמחוי ,בדמשק .מיסי האיזור נאמדו באורח רשמי
• T

בסך  13,000אקצ׳ה )לבנים( בשנה  ,10ומעתה ינתנו לאותו הקדש מוסלמי .נראה שהדבר
ניתנה פקודה זו )שנית ?( כשלוש שנים
לא בוצע מיד .לפי פנקס רישום הקרקעות
לאחר מכן ,ביום  28ד׳ו אולקעדה  ,970כלומר  19ביולי  .1563תאריך זה צויין בארבעה
מקומות שונים של הפנקס )עיין להלן( ,ולא יתכן שחלה כאן טעות .לפני כן היתה
טבריה רשומה כתימאר — היינו אדמה פיאודלית.
מאחת התעודות )ד( מתברר שהמוסד הנזכר הוא בית־התמחוי שהקים הסולטאן סלימאן
המחוקק בגק־מידאן ,הוא אלמידאן אלאח׳דר ,במערב דמשק העתיקה .הבניין הוקם
בשנות החמישים של המאה הט״ז לפי תוכניתו של סנאן ,גדול האדריכלים העות׳מאניים,
ליד מסגד יפה וח׳אן לעולי הרגל .מערכת בניינים אלה נקראת עד היום ׳׳תכיה
)סלימאניה(״ .12
־
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השווה דברי ר׳ יוסף הכהן :״ויצו דון יוסף ויטעו ]בטבריה[ מעצי התותים לרוב מאד לחאכיל
את תולעי המשי״)עמק הבכא ,וינה תרי׳׳ב ,עמי .(129
עיין דברי ר׳ משה באסולה ,שביקר בארץ בשנים רפ״א—רפ׳׳ג) 1523—1521 ,א  ,יערי,
מסעות ארץ־ישראל ,תל־אביב תש׳יו ,עמי .(156
הפקודה אל מושל צפת כלולה בפרמאן אחר ,שנרשם ביום  16רמדאן  ,967הוא  10ביוני
 ,1560ב״מד״מה דפתרי״ ,כרך  ,3מס׳ .1241
לפי אחד מפנקסי רישום הקרקעות שבארכיון הממלכתי בקושטא )Tahrir Defteri, no. 300, pp.
 (337—338נאמדה בשנת  1556—1555ההכנסה השנתית ממיסי טבריה גופא ב 6,000אקציה
וממיסי הכפר מאעון הסמוך )ר׳ להלן( ב 5,000אקצ׳הj .
שם ,עמי  .340—337הפנקס נכתב בשנת  ,1556—1555אך ידיעה זו כלולה .בתוספות
מאוחרות יותר.

Evliya Celebi, Seyahatname, IX, Istanbul, 1935, pp. 540—541, 544; Encycl. of 12
Islam, s.v. "Sinàn" (F. Babinger); Encycl. of Islam, New Ed., s.v: "Dimashk" (N.
Elisséeff), p. 288a; R. M. Meri?, Mimar Sinan Hayati, I, Ankara, 1965, pp. 38, 106.
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מי היה האלמוני שהגיש את הפטיציה? על כך למדים אנו מתוך כמה פרמאנים,
שהוצאו בשנים  .1566—1565לפי תעודה ב ,חכרה יהודיה בשם גראסיה נשיא .את
מיסי טבריה וכמה כפרים באיזורה ,שהיו קנין ההקדש בדמשק ,תמורת תשלום שנתי
קבוע של אלף זהובים לאותו ווקף .יוסף נשיא ,שהיסטוריונים רבים 13חשבוהו ליוזמה
ולמבצעה הראשי של תוכנית טבריה ,אינו נזכר כלל במיסמכים אלה.
דמי החכירה בסך אלף זהובים בשנה נזכרים גם בדברי הנוסע הפורטוגיזי דדדאווירו,
שביקר בפרק־זמן זה בארץ־ישראל .לדבריו ,14שילמה דונה גראסיה ,נוסף על התשלום
השנתי הנ״ל ,סכום חד־פעמי גדול .ייתכן כי יש יסוד לעדות זו ,וכוונתו ל״מאל
מעגילה״ ,היינו למקדמה ,שכל חוכר מיסים היה חייב לשלמה עם עשיית הסכם .שוויים
T
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של אלף זהובים היה בימים ההם בין  75,000ל־ 80,000אקצ׳ה ,15כלומר פי שישה
ממה שנקבע בשנת  1560כהכנסה השנתית ממיסי האיזור .ייתכן שבשנת  ,1563כשהוחלט
שנית להפוך את האיזור לווקף ,הוגדלה האומדנה הרשמית של ההכנסה השנתית עד לסכום
זה .מכל מקום ,לפי פנקסי רישום הקרקעות ,עלה מאד בין השנים 1556—1555
ו 1573—1572מספר משלמי המיסים בטבריה ,וההכנסות מן 1המיסים הוכפלו כמעט .16
גידול זה ,שאין דומה לו בכפרים אחרים בארץ־ישראל שעליהם פורסמו נתונים,כאלה,
היה ללא ספק תוצאת התיישבותם של יהודים; הם פיתחו גם את הדייג בים כינרת,
שהיה אחד המקורות החשובים למיסים באיזור .17נוסעים אירופיים ,שביקרו באמצע
המאה הט״ז בכפרים לאורך חופו של ים כינרת ,מצאו דייגים יהודים ,שמקרוב התיישבו
שם .18

לצערנו ,אין תעודותינו מוסרות ,באיזה תאריך בין יוני  1560לדצמבר  1565חכרה
דונה גראסיה את מימי איזור טבריה .ניתן לשער שזה קרה סמוך לזמן ,שבו הפך האיזור
להקדש ,היינו ביולי  ,1563ואפשר לאשש זאת מהודעתו של שגריר צרפת בקושטא
לממשלתו באמצע ספטמבר  ,1563שדון יוסף נשיא קיבל מן הסולטאן רשות לבנות
עיר יהודית בטבריה ושבקרוב יתחיל בהגשמת תוכניתו^ .19
 13למשל י׳ הרוזן ,דון יוסף נשיא ,רמת־גן .1960

Fr. Pantaleào de Aveiro, Itinerario da Terra Sancta, e suas particularidades, 14
.Coimbra, 1927, pp. 471-472
Heyd, Documents, p. 120; B. Lewis, Notes and Documents from the Turkish 15
.Archives, Jerusalem, 1952, p. 22
B; Lewis, "Studies in the Ottoman Archives", in BSOAS, XVI (1954), p. 490. 16
ב׳ לואיס ,ארץ־ישראל ביובל הראשון לשלטון העותמאני ,ארץ ישראל ,מחקרים בידיעת
הארץ ועתיקותיה ,כרך ד ,ירושלים תשט״ז ,עמי .181
 17עיין תעודה א —.סכום ההיטלים על הדייג בים כינרת ) 15א? *,אקציה( נראה גבוה מאד
בהשוואה לסכומים שנקבעו בפנקסי רישום הקרקעות ), p. 491״Studies״  (Lewis,ולאור הסכום
הכולל של מיסי האיזור בתעודה א.
 18ברסלבסקי ,לחקר ארצנו ,עמי .193—192

E. Charrière, Négociations de la France dans le Levant, II, Paris, 1850, pp. 735-737. 19
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כחוכרת המיסים — מלתזמה בתורכית — של איזור טבריה זכתה גראסיה נשיא למעמד
\ V • V J

הוקי ,שבפי ר׳ יוסף הכהן נקרא ״שר וקצין״ 20על מקומות אלה .באי כוחה הוסמכו
לגבות את המיסים בשם ההקדש המוסלמי ,ובייחוד את מיסי הקרקע ,שהגיעו כאן לרבע
היבול  ,21וכן את המיסים הארעיים ,לרבות הקנסות שהוטלו על עבריינים .אחת התעודות
)ז( מעידה שלמושל המחוז )סנג׳אק ביי( ולפקידיו לא היתד ,זכות להתערב בענין
גביית המיסים  .22ולא זו בלבד :כנהוג בכפרים השייכים לווקף ,נקבע שכל פושע מבני
האיזור ,שהקאדי המקומי הרשיעו ,לא יענישוהו פקידי שלטונות המחוז אלא בהסכמתו
של חוכר המסיס ,כלומר דונה גראסיה .באי כוחה היו רשאים לתפוס כל שטת פנוי
בטבריה )תעודה ו( ,מסתבר לשם עיבוד חקלאי או להקמת מבנים .מכלל רשות
זו הוצא רק השטח ,שבעבר נמצאו בו מסגד ובית קברות )מוסלמי( .ייתכן שהכוונה לבית
הקברות בדרום העיר ,שבו נמצא בנין שעליו כיפה ומגדל )מנארה( לציון קברה של סת
סכינה ,נכדתו של הח׳ליף עלי .קבר זה היה קדוש מכל הקברות המוסלמיים בטבריה,
\ ״ י יי
ולשמו הוקדשו קרקעות רבות .23מעניין הוא שבראשית מרס  ,1566כלומר כשלושה
חודשים אחרי הוצאתו של פרמאן זה ,ראה נוסע גרמני שסמוך לחמי טבריה היתד! יהודיה
עשירה )הכוונה וודאי לדונה גראסיה( בונה כמה בניינים יפים ברשות שניתנה לה
מאת התורכים .24
גם בענין בניינה של טבריה מוסרות התעודות )ב־ד( כמה ידיעות חדשות ומעניינות.
באחד הימים )הזמן המדוייק לא צויין( ציווה הסולטאן להקיף את טבריה החריבה
בחומה ,25שלבנייתה הוקצבו  5,000זהובים .המושל הכללי של דמשק מינה מפקח
)אמין( ולבלר )כאתב( לביצוע העבודה וסיפק את החומרים הדרושים .לפי תעודותינו,
נסתיים השלב העיקרי של הבנייה כנראה בשנת  ,1565ולדברי ר׳ יוסף הכהן 26בכסליו
שכ״ה )נובמבר־דצמבר  .(1564ברם ,מפרמאן שנכתב בדצמבר  1565והוצא בנוסח
מתוקן באפריל ) 1566תעודה ב( ,למדים אנו שלשם השלמת החומה היה צורך
בהקצבה נוספת של  500זהובים .המושל הכללי הכיר בצורך השלמת החומה לשמירת
בטחון האיזור ,אך לא העז להוציא סכום זה על דעת עצמו וביקש הוראה מקושטא.
הסולטאן ציווה לשלם כסף זה מעדפי הווקף הנזכר ,אך לא להוסיף עליו.
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עמק הבכא ,עמי  .127הדברים מכוונים לדון יוסף נשיא.
 ;Lewis, "Studies", p. 490לואיס ,ארץ־ישראל ,עמ .181 ,
עיין גם בספרי הנ״ל בהע׳  ,4עמ .145—144 ,
עיין פנקס רישום הקרקעות הנ״ל )מס׳  ,(300עמ  .339 ,לפי המסורת היהודית נקברה במקום
זה אשתו של רבי עקיבא .עיין דברי ר׳ משה באסולה )א׳ יערי ,מסעות ארץ ישראל ,עמי .(157
ברסלבסקי ,לחקר ארצנו ,עמ.184 ,
וכך אנו מוצאים בשאלה מאותו הזמן :״לכשתבנה חומת טבריה תוב׳יב במאמר המלך יר״ה...׳׳
)שו״ת המבי״ט ,חלק ב ,סי׳ ם(.
עמק הבכא ,עמי .129
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באותו זמן ניתנה פקודה לשלוח לטבריה כמה יניצ׳רים מחיל המצב בדמשק לשם שמירה
על שערי העיר ,שייסגרו בלילות; חובת תשלום שכרם חלה על הווקף )תעודות ג—ד(.
כמה חודשים לאחר מכן התלוננה דונה גראסיה שחיילים אלה אינם ממלאים את תפקידם
כראוי וניתנה הוראה למפקד היניצ׳רים בדמשק להחליפם באחרים )תעודה ה( .בחומה
היו שני שערים ואורכה של החומה היה למעלה מ־ 1,500ד׳ראע )אמה( ,כלומר קרוב
ל 1,200מטר) 27תעודה ד( .לפי ציור איטלקי מן המאה הט״ז ,המוצג בבית הנכות
העירוני בטבריה ,נמשכה החומה גם לאורך חוף הים.
הסולטאן ציווה גם לערוך בטבריה ימי שוק במועדים קבועים ולהעביר אליה מים
מכפר סמוך בשם מאעון )תעודה ב( .זה הוא בית מעון העתיק )בקרבת תל מעון של
היום( ,שנמצא מערבה לטבריה ונזכר תכופות בספרות התלמודית וכן באוטוביוגרפיה
של יוסיפום פלביוס .28בין תל מעון לבין טבריה יוצאים שני מעיינות; אחד מהם
הוא עין אלכלב)ה( ,הנמצא בדרום קבר נאצר אלדין ,בגובה של  300מטר בערך מעל
ים כינרת ובמרחק של כ 1,800מטר מחופו; משם יורד ואדי לעיר .29נראה הדבר,
שהיתה כוונה להעביר את מי המעיינות האלה לטבריה; אד לא ברור ,אם נועדו אלה
לשתייה ,להשקאה או להפעלת טחנות .עד אפריל  1566לא בוצעה עבודה זו ,והסולטאן
סירב לשאת בהוצאותיה ,שנאמדו ב־ 800זהובים; אם גראסיה נשיא מעוניינת בכך ,יחולו
ההוצאות על חשבונה.
בעל ״עמק הבכא״ כותב שדון יוסף נשיא הטיל על משרתו ר׳ יוסף בן אדריט )ארדוט(
לבנות את חומת טבריה  .8°במיסמכים התורכיים אין נזכר שמו .לפיהם היה חכים דאוד )דוד
הרופא( האיש ,שבשנת  1565ביקש מהמושל הכללי של דמשק את ההקצבות הנוספות
להשלמת החומה ולהעברת המים; הוא טיפל בעניינים אלה מטעם גראסיה נשיא ,ובידו
היה הפרמאן על בניית החומה )תעודות ב ,ד( .מפרמאן בענין אחר מחודש מרס
 311568ידוע בא כוחו של יוסף נשיא ,הדוכס של נאקסוס ,בשם דוד הרופא .אפשר
שהוא הרופא היהודי בשם זה ,ששירת בחצרו של סולטאן סלים השני ושימש גם כסוכנו
הפוליטי של דון יוסף; הוא בגד בו ,עשה קנוניה עם השגריר הצרפתי ,אויבו המושבע

 27אם הכוונה היא ל״אמת הבניין״)ד׳ראע מעמארי( .עיין־ W. Hinz, isiamische Masse und
 — .גם בעמק הבכא )עמ  (129 ,נזכר שאורך החומה 1,500
5
9.Gewichte,Leiden, 1955, p
אמה; ולדברי נוסע אירופי בראשית המאה הי״ז היה אורכה שני שלישים של מיל )ולא
״שלושת רבעי מיל״( :עיין ברסלבסקי ,לחקר ארצנו ,עמ .201 ,
 28כתבי יוסף ברמתתיהו ,כרך ד ,חיי יוסף ,תל־אביב תרצ״ט ,עמ  ,לב.
Palestine Exploration Fund, Memoirs, I, London, 1881, p. 375; V. Guérin, Descrip- 29
) tion... de la Palestine, HI, Galilée, 1.1, Paris, 1880, p. 264שמצא שרידי ״תעלה עתיקה
קטנה״ ,שהובילה בעבר מי עין נאצר אלדין לטבריה(.
30
כא ,עמי 127
.A. Galante, Don Joseph Nassi, Constantinople, 1913, pp. 29, 36 31
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של יוסף נשיא ,והעליל עליו עלילות שונות ,עד שגורש לרודוס ורבני קושטא וקהילות
אחרות החרימוהו^ .3לעומת ,זאת ,בשאלות ותשובות המבי״ט נזכר דוד אוליבירה,
בן הרופא הידוע מסטרי פידרו  ; 83יש אומרים ,שהיה נציגו של דון יוסף נשיא בטבריה,
אך אין אנו יודעים אם גם הוא היה רופא .34
ר׳ יוסף הכהן אומר שהסולטאן סלימאן נתן ליוסף נשיא ״את הרבות טבריה ושבע
מערי הפרזי אשר ,סביבותיה״ ,35אג-ל אינו מציין את שמותיהם של מקומות אלה.36
והנה באחת התעודות התורכיות )ז( נזכרים ארבעה כפרים ,שבטבריה היו שייכים להקדש
של בית־התמחוי בדמשק ,ואף הם הוחכרו לגראסיה מנדם .ואלה הם:
א .מעאון 7־ הכפר שממנו ביקשו ,כנזכר ,להעביר מים לטבריה .37
ב .כ1כב־^ -כנראה כפר בשם זה בגליל התחתון ,צפונית־מזרחית לשפרעם.
! ג .טיבה־־-כגראה ח׳רבת אלטיבה של היום ,בדרום־מזרח שפרעם ,במרחק כארבעה
ק<׳מ ממנו בדרך לציפורי , .38
אמנם ,יש שני,כפרים אחרים ,סמוכים זה לזה ,בשם כוכב ]אלהוא[ ואלטיבה בדרום
ים כינרת :הראשון בלתאר הצלבני ,המשקיף על פגי עמק הירדן ,והשני מערבה לו,
אף הוא מבצר צלבני לשעבר )פודבלה או עפרבלא( .ואולם ספק אם היו שייכים לנפת
טבריה? ,*3בעוד שכוכב ואלטיבה שבמערב הגליל התחתון היו ,כנראה ,בתחומי נפה זאת.39
הראייה העיקרית שהכוונה היא לכפרים האחרונים היא קרבתם לכפר הרביעי המובא
בתעודה והוא:
 :ד  .ח׳אנה — שם משובש .את צורתי הנכונה ניתן לקבוע על־פי פנקס רישום הקרקעות
הנזכר לעיל  .40לבית־התמחוי בדמשק הוקדשו ,לפי פנקס זה ,מיסיהם של ארבעה

Graetz, IX, pp. 382—383; H. Gross, in REJ, 56 (1908), pp. 24—25; Reznik, Le 32
.Due Joseph de Naxos, pp. 18Iff.
3

לק ג ,סי׳ רה

עיין

34

3

.

.Roth, The Duke of Naxos, p. 119

 35.עמק הבכא ,עמי 127

36
.גם שלמה אבן יעיש חכר בסוף המאה הט״ז את מיסי טבריה ושבעה או שמונה כפרים בסביבתה
עיין L. Wolf, in The Jewish Historical Society of England, Transactions, XI (1928),
.p. 84
 $7מ ש ו ׳ ׳ ^ ה מ ב י י ׳ ט ) ח ״ ג  ,סי׳ רכ( ידוע ש ב כ פ ר זה ע ב ד במאה הט״ז יהודי.
. 33לפי השרידים ,שנראו עוד ב מ א ה הי״ט ,היה כאן כפר גדול למדי ) ע י י ן P E F , . Memoirs, 1 ,
 . ( 3 2 1יש המזהים מקום זה עם עפרתה ,אחד מביצורי יוסף בן מתתיהו .עיין מ׳ אבי־יונה,
גיאוגראפיה היסטורית של ארץ־ישראל ,ירושלים תשי״א ,עמי  ;134הנ״ל ,ה ח ב ר ה העברית
לחקירת ארץ־ישראל ועתיקותיה ,ארץ־ישראל ,ספר א ,ירושלים תשי״א ,עמי .103—102
 *38לפי פ נ ק ס רישום הקרקעות מס׳  ,1025ע מ  ,^07—106 ,היו כוכב אלהוא וטיבה הסמוך לו ,כפרים
ב נ פ ת מרג׳ א ב ן עאמר ) ע מ ק יזרעאל(.
 39בפנקסי רישום הקרקעות )מס׳  ,1038עמי  ,116ומס׳  ,300עמי  (336נמנים כ פ ר מנדא .ש ב ק ר ב ת
כוכב ובית להם שבדרום ח ׳ ר ב ת אלטיבה עם כפרי נ פ ת טבריה.
 40מסי  ,300עמי .340—337

]ר[

ת ע ו ד ו ת ת ו ר כ י ו ת ע ל  ,ב נ י י נ ה של ט ב ר י ה ב מ א ה ה ט ״ ז
מקומות :טבריה ,מאעון ,טיבה )אך לא כוכב( וקאנה ,41שבפנקס קודם 42נזכר בכתיב
קאנא .כפר זה ,אין לזהותו עם כפר כנא ,שבו ישבו יהודים רבים באותה תקופה»«,
או עם כפר כמא ,הסמוך ממנו לטבריה .44מסתבר איפוא שהכוונה למקום הנקרא
היום ח׳רבת קאנא ,בגבולה הצפוני של בקעת בית נטופה ,כארבעה ק׳׳מ מזרחית־
צפונית־מזרחית לכפר מנדא .לדעת רוב החוקרים הוא קאנא שבגליל ,הנודע מהברית
45
החדשה ושבו ישבו כוהנים מבני משמר אלישיב  .בימי הצלבנים נקרא Cana
ךע וד ב מ א ה ה י ״ ט ה י ה ב ו

,Galileae

י י ש ו ב .46

חידוש היישוב בטבריה ,ש״משם עתידין ליגאל״ ,היה מאורע היסטורי רב משמעות
ליהודי איץ־ישראל והגולה .אך מבחינת השלטון העות׳מאני ,הפעולות שבוצעו או תוכננו
בענין טבריה ,לא היה בהן משום חריגה ממסגרת המדיניות התורכית הכללית.
במאה הט״ז הוקמו או הורחבו כמה הקדשות מוסלמיים בארץ־ישראל ובארצות
השכנות .ח׳רם סלטאן )רוכסלנה( ,רעייתו של סלימאן המחוקק ,יסדה בשנת  1552הקדש
\

״

•יי

גדול בירושלים ,הידוע בשם ווקף ח׳אצכי סלטאן ,שגם הוא בעיקרו היה מיועד להחזקת
בית־תמחוי ז .4ביולי  ,1560סמוך למתן הפקודה הראשונה להפיכת טבריה להקדש ,הוסיף
הסולטאן אדמות לווקף ירושלמי זה  . 48באותה תקופה הוצאו גם פרמאנים רבים בענין
הבטחת הכנסותיו של ההקדש הירושלמי ואספקת מיצרכים לבית־התמחוי שלך .49
כמו־כן הקדישו התורכים באותם הימים מאמצים מרובים ליישובם של איכרים
)לא יהודים( במקומות שונים בארץ ,למשל בסביבת ראש הנקרה ,בעיון אלתג׳אר בגליל
ובאלעריש בגבול מצרים ,מתוך מגמה לפתח אזורים שוממים אלה ולהגן עליהם בפני
בדווים ושודדים אחרים .50לתכלית זאת הוקמו מבצרים בחלקים שונים של ארץ־
ישראל  ,51והסולטאן סלימאן ציווה לבנות או לתקן את חומותיהן של ערים אחדות בארץ,
בכללן ירושלים וצפת ,לפגי טבריה .אף הפקודה לערוך במועדים קבועים ימי שוק
אינה מיוחדת לטבריה ,שכן הוראות דומות ניתנו גם לגבי מקומות אחרים .52
 41ההכנסות המשוערות ממיסיהם היו :מאעון—  ,5000טיבה—  ,3000קאנה —  700אקציה בשנה.
 42מס׳  ,1038עמ  .140 ,לדברי לואיס ) ,(Notes, p. 9נכתב הפנקס בשנים  1539—1533בערך.
 43לואיס ,שם ,עמי .9
 44שניהם רשומים ,נוסף על קאנא ,בפנקס מס׳  ,1038עמ) 136 ,122 ,הכתיב הוא כאן כפר
כנה וכפר כמה(.
 45ספר הישוב ,כרך א ,חלק א ,ירושלים תרצ״ט ,עמי E. Robinson, Palàstina, in, Halle, ;163
..1842, pp. 443 ff.; G. Dalman, Orte und Wege Jesu, Gutersloh, 1921, pp. 92 ff
PEF, Memoirs, I, pp. 287—288, 313—314 46.
 47כתב ההקדש הסופי נערך רק ביוני  .1557עיין St. H. stephan, in The Quarterly of the
194—170
..Department
of Antiquities in Palestine, X, 1944, pp
 48שם ,עמי  ,171העי  ;2עמי  ,184העי .1
.Heyd, Documents, pp. 131, 143, etc. 49
 50שם ,עמי .103 ,112 ,101—100
 51שם ,עמי .189—185 ,116—102
 52שם ,עמי  ;115—114עמי  ,143העי  .6עיין גם שם ,עמי .135

נ יא [

א ו ר י א ל הד
הפיכת טבריה ומספר כפרים בנפתה לווקף; ההכרתם לדונה גראסיה מנדס תמורת תשלום
שנתי גבוה; מתן רשות ליהודים להתיישב בהם והקמת עיר מבוצרת ומשגשגת במקום
טבריה החריבה — כל אלה היו ,איפוא ,פעולות ,שהלמו את האינטרסים הכלכליים,
הבטחוניים והדתיים של הממשלה העות׳מאנית .דונה גראסיה ,בעלת ההשפעה הגדולה
בחצר הסולטאן ,השכילה לנצל אינטרסים אלה לשם השגת מטרתה ,שהיתה הרחבת
היישוב העברי בגליל ושיקומה של טבריה כמרכז יהודי .אמנם מימייה של יהודיה כחוכרת
המיסים של ווקף סולטאני נראה כתופעה יוצאת־דופן .אד אולי עוד יותר פאראדוכסאלית
היא העובדה ,שהפיכת איזור טבריה להקדש מוסלמי דווקא היא שאיפשרה לדונה
גראסיה למנוע את ההתנגדות של הפקידות המקומית ,ואולי גם של האוכלוסייה,
להתיישבות יהודית באמור זה.
]עודה א
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 «J^ik^A. ù^jl J J Z * J AL^JÓJSIIלמושל הכללי של דמשק ולמצטפא ,שהוא מנהל
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צפת ,בו מצויים מיבנים תת־ קרקעיים של הכופ-
JJ Ù JUJ l
רים ,3ובתוך המבצר  4בתים ,שניבנו על־ידי
הכופרים .בקרבת בתיו נמצא אגם גדול ,ובקרבתו
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הקדשו של בית־התמחוי המלכותי בדמשק .עיין כרך של מהמה דפתרי שבספרייה הלאומית
בווינה ,פליגל מס  ,325 ,דף 183א.
הכוונה לטבריה וסביבתה הקרובה בלבד.
כנראה הצלבנים.
חומות העיר העתיקה .עיין גם למטה ,תעודות ג וכר.
על־ידי גידול עצי תות.
הממונה על אדמות הסולטאן?
פארה אחת היתה שווה שני אקציות.
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הבא לביקור ]במקומות הקדושים כאן[ וגם גובה
חמשה עשר אלף אקצ׳ה מהדגים ]הבשלים[ מן
האגם] .בעלי הבקשה[ הודיעו :״אנו מתחייבים
לשלם סכום כזה של הכנסות מן המקום הנזכר,
ואנו מסכימים ]לחכור את מיסי המקום[ ,בתנאי
שלאחר ששילמנו ]סכום[ כזה במשך עשר שנים,
נשלם עשרה אקציות במקום כל אקצ׳ה שלו״.8
משום כך ,ובהיות האיזור הנזכר רשום בפנקס
]הקרקעות כאיזור שההכנסה ממנו היא[ שלושה
עשר אלף אקציה ]בשנה[ ,נתתי פקודה ביום 21
רמדאן שנה זו] ,שנת[  ,9967להפכו הקדש
לבית־התמחוי המלכותי הנמצא ש ם .10
צוויתי שתעשה שהכנסותיו ייגבו מן התאריך
הנזכר ואילך לצורך ההקדש .ואם יבואו אנשים
כאלה ,שאינם רשומים או נתבעים על־ידי
מישהו ,11מהחוץ ,יפריחו סביבה זו וישתקעו
]בה[— אל ימנע ]אותם[ איש ]ממעשיהם[ .עליך
להודיע ,אם ]מקום זה[ הוא טוב להתיישבות
ולהפרחה ,כפי שנמסר] ,או[ מה הוא ]המצב[.
ועליך לעשות שהכנסותיו ייגבו לצורך ההקדש,
תהיינה אשר תהיינה ,קטנות או גדולות־־־ בין
]המיסים[ הנלקחים מן היהודים •והנוצרים ובין
תנובת האגם .עליך גם למנות אנשים מוכשרים !2
ולרשום ולהודיע מה שניגבה.
,־־) .,מעל לרישום (:נמסר לחסין)חסן ?( ,בא כוחו
ב]־של המושל הכללי של דמשק בקושטא[ ביום 23
״רמדאן .13 967
מהמה דפתרי ,כרך ג ,מסי .1354

8
9
10
11
12
13

כלומר ,נשלם פי עשרה מהסכום שנקבע עתה.
 15ביוני .1560
בדמשק.
כלומר ,שאינם רשומים כאיכריו של בעל אדמה אחר או אינם נתבעים על־ידו ,כיוון שעזבו
את כפרם ללא רשות.
לגבות את המיסים.
 17ביוני  —.1560העתק הפרמאן נרשם בפנקס ביום  23שוואל  17) 967יולי .(1560
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הראשי של אוצרי המלכותי בגליל חלב ,!4תיכתב
פקודה בזו הלשון:
אתה ,המושל הכללי ,שלחת עתה דין וחשבון
לשערי והודעת ]את הדברים הבאים[:
לפי פרמאן נכבד שהגיע ]אליך[ קודם לכן,
תיבנה חומה ]סביב[ למקום החרב בשם טבריה,
השייך לנמחוז[ צפת והנמנה עם הקדשותיו של
בית־התמחוי המלכותי שבדמשק; יועברו ]אליו[
המים ,שבכפר הסמוך לו בשם מאעון ,וייערכו
]בו ימי[ שוק .יהודיה בשם גראסיה התחייבה
]לשלם[ כל שנה סכום קבוע של אלף זהובים
]כדמי חכירה לטבריה[ ,יחד עם כמה כפרים
התלויים בה ,בתנאי שכל ההכנסות ממנה תהיינה
להם )לה( ] .15ההוצאה[ לבנייתה ]של החומה[
נאמדה ]מראש[ בחמשת אלפים זהובים] .הוטל[
עליך למנות מפקח ולבלר הראויים לאימון ,לספק
את החומרים ]הדרושים[ לכך ולעשות את כל
המאמצים לבניית החומה ,שביקשו ]להקימה[,
בשלימותה.
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בהתאם לפקודה הנכבדה ,נתמנו מפקח ולבלר
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ונעשו מאמצים להכנת החומרים הנחוצים .עתה
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המים

ולכן

הכרחי

הנזכרים

הוא

]דרושים[

להשלימה.
שמונה

ל]העברת[
מאות

ולהשלמתה

וסייומה של ה ח ו מ ה ח מ ש מ א ו ת ] ז ה ו ב י ם [ ; כלומר,

 14ארץ־ישראל השתייכה באותה תקופה לאיזור סמכותו של מנהל האוצר )דפתרדאר( של
גליל זה .עיין Heyd, Ottoman Documents, p.. 42
 15ייתכן שהכוונה היא :״  . . .גראסיה התחייבה ...בתנאי שתיבנה חומה  . .שיועברו ]אליו[
המים  . .שייערכו ]בו ימי[ שוק ושכל ההכנסות...״.
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לא יושלמו ]עבודות אלו[ אלא באלף ושלוש
מאות זהובים .בטענה זו שלח דוד הרופא ,הממו-
נה על העניינים האלה מטעם גראסיה נשיא
הנזכרת ,אדם  16ודרש את הזהבוים .אכן] ,לדעתך[
הוקמה החומה הנזכרת במקום הראוי ביותר ותמנע
התקוממויות והתמרדויות בסביבה זו; ]לכן[
סייומה נחשב על העניינים החשובים .ברם ,כיוון
שלא היעזת לשלם את הזהובים ]הנוספים[ ללא
רשות ]מפורשת[ ,היגשת בקשה בדבר הוצאת
פקודה נכבדה שלפיה תנהג .17
אם כך המצב ,ניתנה פקודתי הנכבדה לאמור:
אם יש הרוצים ב]העברת[ המים של מאעון ,על
חוכרת המיסים לבצע את העברתם בכספה שלה;
אך שארית הבנייה של החומה הנזכרת תבוצע
בעודפי ההקדש  18הנזכר.
ציוויתי ,שבהגיע פקודתי הנכבדה ]הזאת[...,
עליך לכסות את ההוצאות מעודפי ההקדש הנזכר,
ולעשות שיוציאו ]את הכסף לצורך זה[ ולמנוע
שיוצא לבטלה ,יפוזר ויבוזבז .עליך לעשות
שיבנו וישלימו ]את החומה[ בחמש מאות זהו-
בים; אל תוציא יותר מחמש מאות זהובים.
בהתאם לכך ,עליך להשלים ]את בנייתה[ ולשים
לב ולהשתדל להשלים ]אותה[ בהוצאה פחותה.
עליך לעשות ,שהחוברת תישא בהוצאות ]העב-
רת[ המים.
19
דע את זאת וכד...
2
נכתב ביום  12רמדאן שנת . ° 973
מאליה דפתרי ,מס  ,2775 ,עמי .1241

16
17
18
19
20

בשולי התעודה :בידי שלמה)?( ,אדם של גראסיה הנזכרת.
תרגום מילולי :שאין מעיזים  . . .הוגשה  , . .ינהגו.
עודף ההכנסה על ההוצאה של הווקף היה מועבר לקושטאי עיין ספרי הנ״ל ,עמי ,144
הע׳ .10
קיצור המשפט המסיים של כל פרמאן :״דע את זאת וסמוך על הסימן הנכבד )טוגרא ,היא
המונוגראמה של הסולטאן ,שצויירה בראש התעודה(.,,
 2באפריל  —.1566זה הוא נוסח מתוקן של פרמאן ,שנכתב בראשונה ביום  19ג׳מאדא
הראשונה שנת  12) 973דצמבר  (1565והועתק בעמ 645 ,של הפנקס .התיקון העיקרי מדגיש,
שעל חוכרת המיסים לבצע את העברת המים על חשבונה שלה.
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תעודה ג
למושל מחוז צפת ולשופט צפת תיכתב פקודה
בזו הלשון:
כפי שהודיעו עתה ,אין סוגרים בלילה ,כנהוג,
את שעריו של מבצר 21טבריה ,שנבנה מקרוב
במקום בשם טבריה ,השייך לתחום השופט של
צפת] .בשל כך[ נכנסו בלילה בני בליעל מהחוץ
ונגנבו חפצים מבתיהם של אנשים אחדים;
]באופן זה[ נגרם עושק ונעשה עוול לנתינים.
סגירת ]השערים[ מ]עת[ ערב ופתיחתם בבוקר,
כפי ]שנהוג[ במבצרים אחרים ,תביא תועלת
לנתינים.
ובכן ציוויתי ,שבהגיע פקודתי הנכבדה ]הזאת[,
עליכם לעשות ,שכפי ]שנהוג[ במבצרים אחרים,
יסגור ]כל[ שוער המבצר הנזכר את שערו בעת
ערב ,כמנהג וכחוק המדינה  ,22ובבוא הבוקר יפתח
]אותו[ כפי הנוהג הקדום.
דעו את זאת וכר...
נכתב ביום  19ג׳מאדא הראשונה שנת .23 973
מאליה דפתרי ,מ0׳  ,2775עמי .643
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למושל הכללי של דמשק תיכתב פקודה בזו
הלשון:
שלחת עתה דין וחשבון לחצרי הנעלה והודעת
]את הדברים הבאים[ :קודם לכן הגיע ]אליך[
פרמאן נכבד בידי יהודי בשם דוד בדבר בניית
מבצר במקום בשם טבריה הנמצא במחוז צפת
והשייך להקדשו של בית־התמחוי המלכותי שבגיק
מידאן בדמשק .על־פי הפקודה הנכבדה נבנה;

 21חומות העיר .השווה תיאורו של הנוסע הצרפתי  j. Thevenotהמובא בספרו של ברסלבסקי,
לחקר ארצנו ,עמי .197
 22קאנון.
 12 23בדצמבר .1565
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הוא מבצר יפה שבו שני שערים ,והקיפו למעלה
מאלף וחמש מאות אמה .פנקס ]שבו רשומות[
ההוצאות בענין זה נשלח לחצר הנעלה .ברם ,לא
הגיעה ]אליך[ פקודה נכבדה ]הקובעת[ לידי מי
יימסר ]המבצר[ וכיצד יוחזק .לכן הבאת את
המצב הקיים ל]ידיעת[ חצר המלכות.
ובכן ציוויתי ,שבהגיע פקודתי הנכבדה ]הזאת[,
עליך למצוא ולמנות שניים מבין המוכשרים
שבקרב היניצ׳רים של פלך דמשק ולעשות ששני
השוערים האלה יפתחו ,כפי הנוהג וחוק המדינה,
את שערי המבצר ב]זמן[ תפילת הבוקר ויסגרו
אותם ב]זמן[ תפילת הערב וימלאו את תפקידם
]כראוי[ .עליך לעשות ,שמנהל ההקדש של בית־
התמחוי הנזכר ישלם ויעביר ]להם[ מ]כספי[
ההקדש את השכר שהם ראויים לו.
דע את זאת וכו׳...
נכתב ביום  29ג׳מאדא הראשונה שנת .24 973
מאליה דפתרי ,מס׳  ,2775עמי .661
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למפקד היניצ׳רים בדמשק תיכתב פקודה בזו
הלשון•
fu

1

j
*^jUb

^
^ ^ ^
&

אש,ה יהודיה בשם גראסיה ,שהיא חוכרת
המיסים של טבריה וכפרים אחרים השייכים
להקדש בית־התמחוי המלכותי שלי בדמשק,
שלחה עתה אדם ,ו]בידו[ בקשה ,לשערי והודיעה
]את הדברים הבאים[ :אחדים מן השוערים ,שעל

 22 24בדצמבר  —.1565נוסח שני של פרמאן זה ,המאשר את דברי הפקודה הראשונה ,נכתב
ביום  28רמדאן  18) 973אפריל  (1566והועתק בפנקס ,בעמי  .1359הערה בשולי הטכסט
מלמדת שפרמאן זה נשלח לדמשק בידי שלמה ,״אדם של דוד הנזכר״ .במשפט האחרון נוספה
הוראה למושל הכללי של דמשק להרשות ״להם״ ,כלומר ליהודים ,לשמור על הפרמאן.
)הוראה כזו היתד! נהוגה ,כשפרמאן הוצא על־פי בקשת צד שלישי ,במקרה זה היהודים ,שעשוי
היה להסתמך עליו בדרישותיו מהשלטונות המחוזיים(.
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עליד

לבדוק ] א ת המצב[ .אם אחדים מן היניצ׳י
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41
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41
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פי פקודה נכבדה ]נתמנו[ מבין היניצ׳רים של
דמשק והוצבו במבצר טבריה ,מתרשלים במילוי
תפקידם.

הנזכר ,מתרשלים ומזניחים מילוי תפקידם וחוכרת
^Ó^TJ

>JT

^ ^
 Jזז

^VR

המסים
אנשים

הנזכרת

מודיעה

]זאת[,

עליך

אחרים ישרים מבין היניצ׳רים

למצוא
בדמשק,

למנותם ולהעסיקם בתפקיד של שוערים במקום
אלה אשר ,כפי שנאמר ,ה ת ר ש ל ו והזניחו מילוי
תפקידם.
דע את זאת ו כ ו ׳ . . .
נ כ ת ב ביום  23שוואל ש נ ת .25 973
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26

לשופט של טבריה תיכתב פקודה בזו הלשון:
אשה יהודיה בשם גראסיה שלחה עתה אדם
לשערי והודיעה ]את הדברים הבאים[ :במבצרה
של טבריה הנזכרת היה בעבר מקום למסגד
ובית־קברות ]מוסלמי[ .בעזרת אנשים בקיאים
נודע ,מהיכן עד היכן משתרעים השטחים השייכים
למסגד ולבית הקברות הנזכרים ,ונקבעו גבולו־
תיהם של שטחי המסגד ובית הקברות האלה.
בהיות שאני )גראסיה( חכרתי את מיסי השטחים
שמעבר לקרקעות השייכים לשטחי המסגד ובית
הקברות הנזכרים .הוקמה  *26גדר על דעת השופט,
כדי שבעתיד לא יקרה דבר ,שעשוי לגרום
לסיכסוך.

 13 25במאי .1566
 26טעותו של מנסח הטיוטה? עד כה לא היה ידוע שבטבריה ישב שופט מוסלמי בתקופה זו.
 *26נראה שהכוונה היא :״יוודע־נא  . . .וייקבעו ...תוקם״ — .נוסח הפרמאן הזה משובש במקומות
אחדים.
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ובכן ציוויתי ,שבהגיע פקודתי הנכבדה ]הזאת[,
עליך ללכת ,יחד עם אנשים בקיאים ,למקום הנזכר
ולחקור ולגלות ]את הענין[ בתשומת לב ובדיי־
קנות .עליך לסמן מהיכן עד היכן משתרעים
השטחים הנזכרים של המסגד ובית הקברות.
עליך להרשות לבאי־כוחה של האשה הנזכרת
לתפוס ולהשתמש באותם השטחים ,שהם פנויים
ונטושים ואינם נימנים עם שטחי המסגד ובית
הקברות הנזכרים] .וזאת[ כדי שלא יטענו מוס-
למים ואחרים — בזמן שהמקום הנזכר מיושב —
שהשטחים הנתפסים על־ידי האשה הנזכרת הם
משטחי המסגד ובית הקברות האלה .עליך להיזהר,
פן יתעורר סיכסוך ]כזה[ הפך החוק הקדוש,
ועליך לנהוג לפי האמת הגלוייה.
דע את זאת וכר...
ז2
נכתב ביום  18גימאדא הראשונה שנת . 973
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למושל הכללי של דמשק ולשופט של דמשק
תיכתב פקודה בזו הלשון:
אשד ,יהודיה בשם גראסיה שלחה עתה אדם
לחצרי הנעלה והודיעה ]את הדברים הבאים[:
הסובאשים והו1י־ב1דים  28של מושל המחוז עושקים
איכרים על אדמת הווקף ועושים להם עוול בהת־
ערבם בענין ]גביית[ הקנסות ויתר המיסים
הבלתי־סדירים—־השייכים ,לפי החוק הדתי וחוק
המדינה ,לווקף— של כפרי הווקף בשם טבריה,
ח׳אנה)?( ,טיבה ,כוכב ומאעון] .כפרים אלה,
לדברי גראסיה [,נמצאים ברשותי ,מאחר שחברתי
את מיסיהם מהקדש בית־התמחוי המלכותי שבעיר
דמשק.
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 28פקידים המבצעים את פקודות המושלים.

]רט[

א ו ר י א ל הד
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JLJJ
4 .U
ובכן ,הקדשותיהם של הסזלטאנים הגם פטו-
29
" t_->jjS־»^»ן  J>0 « C . - I j «CJùL»• Jרים לחלוטין.
òVjl
J^vjj^'J
ציוויתי ,שבהגיע פקודתי הנכבדה ]הזאת[,
v
—
4
3
j
4
5
>
0
1
ג1
עליכם להזהיר את הסובאשים ואת הו1יב1דים
j
»•j - b l Jfl,..M
הנזכרים של מושל המחוז ולאסור עליהם להיכנס
ל]כפרי[ ההקדש הנזכר ולהתערב ב]גביית[ קנ־
•^Vj! (jxJL
 (Jp V ^-v^liסותיהם ויתר מיסיהם הארעיים; עליכם למונעם
°OAS-Jjl
^ uJLsמלעשות זאת] .מאידך גיסא[ ,עליכם להרשות
j־J cfJL-UlLI A>-jU
j׳J\ vi—L-
לאנשיה של האשד ,הנזכרת ,שיבואו ]לשם[ ,לגבות
jJLcJ3 Ù>U J.L1JI jJ41*J (JJU
]מיסים אלה[ בשביל הווקף ,על־פי ]חוזה[ חכירת
 CRI^ * RJ Jהמיסים שלה .רק אם יתגלה שאחד האיכרים
CJJLI
<LC
J^JLI
 4Lעל אדמת הווקף עבר עבירה והוא ראוי לתלייה
^ !^ ^JjLJL J
jJLJI
או לעונש גופני חמור  ,3°ייתלה או ייענש בעונש
j>-<JJ I ^ « - < > j j l i
גופני חמור — לאחר שיצא פסק דינו של השופט
 rr j׳^vr ^ Jly
— בהסכמת חוכרת המיסים במקום ולא יועבר
למקום אחר ולא יילקח ]ממנו[ דבר ככופר תמורת
העונש ]הנזכר[ .זה •הוא חוק המדינה הקדום.
אל תרשו לאיש לנהוג ללא סיבה הפך החוק
הקדום ,שהוא מקובל .עליך לרשום את שמותיהם
של אלה ,שלא יישמעו לאיסור זה ,ולהגישם
לשערי.
דעו את זאת...
;:
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 29מתשלום מיסים לשלטונות המחוז)ולאדונים הפיאודליים(.
 30כגון קטיעת ידו של הגנב.
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]יי[

מאיר בניהו

ספר תולדות האר״ י נוסח קושטא
ותרגומיו הראשונים בלאדינו

מן המקורות החשובים לתולדות האר״י והוגו הוא הקונטרים הקטן ״ספר תולדות האר׳׳י״,
שנשתמר בכתבי־יד רבים .1ממנו נשתלחה פארה ,ששלושה משלוחותיה הגיעו לידינו.
כולן נכללות בקבוצה אחת אשר קורא לה נוסח קושטא ,ואין בידינו אפילו כתב־יד אחד
שלם שאפשר לומר עליו שהוא הנוסח המקורי .שינויי סדר ,סגנון וענין יש בינן לבין
עצמן .מייצגו העיקרי של נוסח קושטא הוא ,לפי שעה ,כ״י תימן .שמונה כתבי־יד נתגלו ממנו
והקדום והחשוב שבהם נמצא באוסף בניהו .נוסח אחר הוא כ״י אוכספורד ) 2211דף 13א—
23ב( ,שנכלל באגרת שנשלחה כנראה לד׳ דוד אופנהיים .לאחרונה הוכח שכותב האגרת
הוא ר׳ משה חסיד שביקר בקושטא והעתיק שם כמה מכתבי האר״י ואגדתו נכתבה בקיץ
תס״א ) (1701או סמוך לאחריו .בשנת ת״פ ) ,(1720נדפס בקושטא ״ספר הבונות ומעשה
נסים״ .המהדיר ,ר׳ שלמה ב״ר מרדכי גבאי ,לא ציין מה מקור היה בידו ".מהדורה זו היא
הראשונה בדפוס שנקראה ״שבחי האר״י״ ,ואחריה יצא נוסח זה בעשר מהדורות ,2ואף
תורגם בעיבודים ושינויים ללאדינו .3
איתרע מזלו של ס׳ תולדות האר״י .לא זו בלבד שהחוקרים לא עמדו על טיבו ונשאר
בכתב־יד ,אלא גם שלא הכירו בשייכותה של מהדורת קושטא לס׳ תולדות האר״י ,וסברו
שאף היא אינה אלא נוסח של אגרותיו של שלומיל ,הנפוצות וידועות בשם ״שבחי האר״י״.
אף לא נודע תרגומו הראשון ללאדינו שנדפס בקושטא בשנת תקכ״ו גם ס׳ תולדות ד״אר״י
בנוסחו המקורי תורגם ללאדינו בזמן קדום והגיע לידינו כתב־יד חשוב משאלוניקי ,שלא
זוהה .במאמר זה נצטמצם בבירור שאלת היחס בין דפוס קושטא לתרגום הנדפס ,ואחר־כך
בתרגום תולדות האר״י שבכתב־יד.
1

2
4
3

מהדורה ביקורתית תופיע בקרוב בספר ״תולדות האר׳׳י ,גילגולי נוסחאותיו וערכו מבחינה
היסטורית״ .על כתבי־היד ,הנוסחאות וכיוצא בזה ,נכתב בספר הנ׳יל ,וכאן לא נדון אלא בשאלת
היחס בין דפוס קושטא לתרגום בלאדינו ,שהיא חורגת מתחום הדיונים שבספר .בכתבי־היד אין
סימנים לסיפורים .הסימנים שלהלן הם על־פי הלוח שבספר הנ״ל .סי  ,שלא צויין בו אלא
המספר ,רומז לנוסח של תולדות האר״י במהדורה הביקורתית .מר יהודה דאנון ,איש איזמיר,
ממפעל המילון לאדינו—עברי של מכון בן־צבי ,קרא עמי כל הטכסטים בלאדינו .ד״ר משה
לזר ,עורך המילון הנ׳׳ל ,בדק עמי המקבילות וקרא הגהה אחת של המאמר .לכולם אמורה תודה.
מ  ,בניהו ,שבחי האר״י ,ארשת ,ספר ג ,ירושלים תשכ״א ,עמי .159—155
בשער הספר )ר׳ להלן עמי רלח( לא צויין שם המתרגם ואם נדפס לראשונה .אין ספק שהטופס
שם ,עמי .161—160
שעל־פיו נדפס היה בלתי שלם .סיפור תולדות האר״י חסר כל החלק האחרון ,על הקורות אותו
בסוף ימיו והוא מסתיים בסי׳ ל של דפוס קושטא .חסרים בו גם סיפורים אחרים .ר׳ הדיון
להלן ,עמ  ,רכז .ר׳ שלמה רוזאניס הזכירו ברשימת הספרים שנדפסו בקושטא .עיין קורות
היהודים בתורקיה וארצות הקדם ,חלק ה ,סופיה תרצ״ח ,עמי  .358ואינו מביאו להלן ,במקום
שהוא מתאר את הספרות בלאדינו שנדפסה אז בקושטא )עמי .(387

נריג[

מאיר בניהו
״שבחי האר״י״ דפוס קושטא בעייותיו מרובות והוא קובע מקום לעצמו .כלום חלה בו,
בתקופה מאוחרת ,ידו של המהדיר ר׳ שלמה גבאי ? הנוסח הראשון שונה על־ידי מעתיקים,
הן שינויי סדר והן קיצור והחלפת מילים ,שלרוב הן ממש באותו תוכן ללא שינוי מובן.
דברים אלה אמורים כלפי נוסח תימן •ונוסח אוכספורד ,על אחת כמה וכמה נוסח קושטא
הנדפס ,שכמעט כל משפט ומשפט שונה מבנהו ,הוחלפו מילותיו וביטויים מאוחרים נמצאים
בו לרוב .הנחה שהמהדיר עשה בנוסח כרצונו ,אינה יכולה להתקבל על הדעת ,שכן לא תיקון
הלשון ויישובו יש כאן ,אלא פעמים הרבה השינוי הביא לגימגום הנוסח ,ואין ספק שלשון
החיבור המקורי היתה מדוייקת ויפה מן הנוסח שנקבע בדפוס.
5
והנה ,תרגום תולדות האר״י בלאדינו שנדפס בקושטא ,הוא לפי המבנה והסדר של
מהדורת קושטא .במקום שאתה מוצא בנוסח קושטא תוספת או קיצור ושינוי אתה מוצא גם
בלאדינו  .6השמות כתובים באותה צורה והטעויות חוזרת בשניהם  .7נקביל כאן מקצת לשנות
המורים שהם שווים בנוסח לאדינו־קושטא ושונים ביתר הנוסחאות:
קושטא

אוכספורד

תולדות

והוא יחל להושיע את
ישראל מיד הקליפות
וע׳׳י יתוקנו כמה נפי
שות שהם בגלגול ,ויג-
לה סודות התורה שהם
סתומים ופי׳ ספר הזו-
הר .ושמו יצא בכל
העולם.

ושמו יצא בכל העולם,
וע״י יתגלה חכמת הא-
מת ,והוא יתקן כמה
נפשות שהם מגולגלים
בעולם.
]תימן :והוא יחל להו-
שיע את ישראל מיד
הקליפות ועל ידו תתג-
לה חכמת הקבלה ויתקן
כמה נפשות שהם מגול-
גלים מכמה שנים ושמו
יצא בכל העולם[.

והוא יחל להושיע את
נפשות ישראל מיד
הקליפות ,וכמה נפשות
אשר הם מגולגלים
מכמה שנים יתקן .ועל
ידו תתגלה חכמת הקב-
ל ה  . . .ושמו יצא בכל
הארץ.

) (2איסטונסיס טומו ואז לקח אליהו הי־ ואליהו לקח את הילד.
אליהו ז״ל אל נינייו לד מיד האשה.
די מאנו די לה מו־
ג׳יר] .אז לקח אליהו ז״ל את הילד מיד האשה[.

ואליהו ז״ל ישב כאשר
אמר.

לאדינו

א[ ) (1אי איל אה די
אינפיסאר פור סאל־
ב׳אר אה ישראל די
פודיר די לאם קלי
פות אי פור סו מאנו
סיא אדוב׳אראן קו־
אנטאס אלמאס קי
סון בגלגול אי דיס־
קוב׳רירה סיקריטוס
די לה ליי קי סון
סיראדוס אי פירוש דיל זוהר אי סו פאמה
אה די סאליר פור טודו איל מונדו] .התרגום
הוא ממש כמו נוסח קושטא[.

5
6
7

כגון המבנה של סי׳ טז ,בדפוס קושטא ובלאדינו הוא שונה לגמרי לא רק מתולדות האר״י
אלא גם מכ״י אוכספורד.
כגון תולדות האר״י סי׳ כ ,הוא סיפור ל״ג לעומר .הנוסח בדפוס קושטא מעובד וכל הזרויות,
החסרות וטישטוש הענין ,נמצאים גם בלאדינו.
שמו של אביו של האר״י שלמה לורייא )בכ״י אוכספורד — שלמה אשכנזי( )א(; השם
אלטאראז )טז( .ברם ,בסי׳ יא במקום כמהר״א ברוכים ,כתוב בלאדינו — אחד החברים.
שינוי זה מצוי גם במהדורת קושטא עצמה .שמו של ר״י הכהן )תולדות ,סי׳ כג( לא נזכר
בקושטא ,אלא כתוב ״אחד מן החברים .,,הדבר מצוי גם בכתבי־היד האיטלקיים בינם לבין
עצמם וכן בכתבי־היד האחרים .ר׳ רשימת כתבי־היד ,בספר הנ״ל ובהערות לטכסט.

]ריד[

ם׳ ת ו ל ד ו ת ה א ר ״ י נ ו ס ח ק ו ש ט א
לאדינו

אוכספורד

קושטא
והרב היה מעיין בזה
ובספר הזוהר
הספר
בכל מאמצי כחו ובסגו־
פין  8ותעניות .וע״י
מעשים אלו זכה ש־
ב כ ל לילה היו אומרי׳
שההבנה
בחלום
לו
במאמר
הבין
אשר
הזוהר אינו הבנה ,ולפ-
עמים היו אומרים לו
שההבג׳ שהבין הוא
ה ב נ ה נ כ ו נ ה א ב ל אינו
כ ו נ ת הרשב״י .ולפעמים
היו אומרים לו שאם
ירצה להבין המאמר
צריך שיעשה סיגופי׳.
וכן היה עושה.

תולדות

והיה לומד בו ב ל ב והיה שוגה ב ס פ ר ההוא
סגי ]והיה לוקח ספר הזוהר[
בטורח
ונפש
ובס״ה .ואז נ ג ל ה אליו ומעיין בו ב ט ר ח ה גדו-
אליהו ...והיו אומרי׳ לה .לפעמים היו אומ-
ש ה ה ב נ ה רים לו בחלום שהבין
בחלום
לו
וכיוון
הזוהר
שהבין בם״ה הוא ה ב נ ה ב ס פ ר
נכונה .ולפעמים היו ל ד ע ת הרשב״י ,אבל יש
א״ל שאינו הבנה ,שאם בו סוד אחד עמוק
ולפעמים היו
יעשה ממנו.
להבין
ירצה
סגופין קשים וכן היה אומרים לו ש ה ה ב נ ה
עושה .ולפעמים היו שהבין היא ה ב נ ה נ כ ו -
א״ל ש ה ה ב נ ה שהבין נה ,א ב ל אין זאת כ ו נ ת
היא נ כ ו נ ה אבל אינה הרשב״י מ פ נ י הטעות
ב ס פ ר הזוהר.
שנפל
כוונת הרשב״י.
ולפעמים היו אומרים
לו שכדי שיבין המאמר
ההוא צריך סיגופים אחרים קשים מהראשונים.

אי אירה איל ר ב
איסטודייאן א י ג י ל א י
איניל זוהר אי אזיאה
8
קון
אי
תעניות
איסטו פ׳ואי זוכה קי
קאדה נוג׳י לי דיזיאן
בחלום קי לו קי
איניל
אינטינדיאה
זוהר נו אירה אנסי
אי אה לאם ויזיס לי
דיזיאן קי אירה בו־
אינו פירו נו אים ל ה
הרשב״י
די
כונה
איסטו אי אין ויזים
לי דיזיאן קירים איג־
טינדיר איל מאמר
אז סיגופים אי אזיאה.
]והיה הרב מעיין בו
ובזוהר והיה עושה
תעניות .וע״י זה זכה שבכל לילה היו אומרים לו בחלום שההבנה אשר הבין בזוהר לא היה כך.
ולפעמים היו אומרים לו שזה נכון אבל אין זאת כ ו נ ת הרשב״י .ולפעמים היו אומרים לו :אתה
רוצה להבין א ת המאמר ,עשה סיגופים .והיה עושה[.
ד[ אי
ויטאל
שאם.
ויטאל

ואת הרב חיים ויטאל
אשר יושב בדמשק.

ז[ מיטייו ג׳ינטי קי
לום גואדראראן ]ושם
אנשים לשומרם[.

ושם אנשים
מעבירה.

ואת הרב מוהר״ר חיים
ויטאל.

איל ר ב חיים
קי איסטה אין
]והרב חיים
אשר ב ד מ ש ק  ) [ .ב ל א ד י נ ו אין אומרים יושב(.
לשומרם

לנו נ ל ך עמך
ונחלה פניו
תיקון ואם
בלי מוסר . 9

ט[ ואם תגיד לנו תדע
שנעשה ל ך תיקון,
ואם לאו ת מ ו ת בלא
מוסר.

אם תגיד לגו ה א מ ת
דע ל ך שינתן תיקון
לעוגך ,ואם ת כ ח ש דע
כי מ ו ת ת מ ו ת בחטאיך.

מכירים אתם לפי המק־
בץ.

]הסיפור חסר — .כ״י
תימן יד :הכרתם א ת
פלוני[.

ל[ הכרתם פלוני
פלוני.

ח[ אי סי מוס דיזיס
ב׳אמוס קון טי אי
לי רוגאמום קי טי
די תיקון אי סי נו
טי מואיריס סין קא־
םטיגירייו] .ואם תגיד
לנו נלך עמך ונבקש ממנו שיתן לך תיקון .ואם לאו ת מ ו ת בלא עונש [. 9
ואם תגיד
אצל הרב
שיתן ל ך
לאו ימות

יט[ קונוסיסטיש אה
טאל י פ׳ולאגו איל
מקבץ] .הכרתם א ת
)בלאדינו גם ל(...
פלוני המקבץ[.
8
9

ואח החכם
חיים ויטאל.

כמהר״ר

בן

א ר ב ע מילים אלו אינן בלאדינו והן ,כנראה ,תוספת ,שכן בסוף הפיסקה מסופר שרק א ח ר ־ כ ך
נאמר לו שעליו לעשות סיגופים.
המילה קאסטיגירייו יש ל ה שני מובנים ,עונש ומוסר.

]רטו[

מאיר בניהו
יש סימנים המורים שהשיבושים במהדורת קושטא באו מן הלאדינו .ודוגמא אחת נראית לי
כמסייעת לכך .הפסוק ״קרב את המזבח ועשה את עולתך שכולה כליל *לאישים״ )סי׳ א(,
בכל הנוסחאות מתוקן אל ,וכן לה׳  .10בלאדינו כתוב ״אייגאטי אל מזבח ...איש כליל
לאשים׳ /והוא הכתיב הפוניטי של המילה להשם .11ולא עמד על כד בעל נוסח קושטא וסבר
שהכוונה לריבוי של אש וכתב לאישים ,על־פי המשנה זבחים ה ,ד .משמעות זאת ודאי
שאינה יכולה להלום כאן ,ובמקום לברך נמצא מקלל שיידון בשריפה .ולא זו בלבד ,המילה
העברית אל ,סבור היה המתרגם שהיא לאדינו וקראה אל שמובנה בעברית את ,במקום אל
שהיא אל .על דרך זה תמצא שהמתרגם שיבש גם את הפסוקים :קום קרא את אלהיד .12
וכן כתב ״מי יחיה אי ימות״ )ה( על־דרך הלאדינו :אי קין ניב׳יאה .גם הבאות
מן התלמוד ומן הזוהר לא הובאו כצורתן ,בסיבת המשמעות הכפולה בלאדינו :קי
נו פוזר מושקה אין סו מיזה ...אי אין סו מיזה אב׳יאה גואיזמו די גן עדן .במהדורת
קושטא כתוב :שלא נראה זבוב בשלחנו ...וריח ג״ע בשלחנו — במקום על .והלשון בכל
הנוסחאות בעברית מתוקנת .סיפורים שבתולדות האר״י נפתחים בלשון ״פעם אחת״ ,פותחים
בלאדינו ובקושטא ב״יום אחד״ )״און דיאה״( ,כשגירת הלשון הספרדית*־ .1במקומות הרבה
אין בנוסח קושטא הבחנה בין זכר לנקבה בפועל מה שאין כן ביתר הנוסחאות ,משום
שבלאדינו הצורות שוות .והרי דוגמאות אחדות:
לאדינו
קושטא
תולדות
אפ׳ירמו אין מי טאל בשורה
נתקיים בי הבשורה
א[

]תימן :נתקיימה בי[.
קי אירה בואינו ...סיש אנייוס.
הוא הבנה נכונה ...ששה שנים.
ג[ היא הבנה נכונה.
]שזה נכון ...שש שנים[.
התשובה שעשית אמש הועיל לה תשובה קי איזיסטיס אנוג׳י
ט[
טי אפרוב׳יג׳ו.
לה
פורקי ח״ו לה ליי מינטירוזה
י[ הרי התורה אינה משקרת טו[ וכי התורה משקרת שכתב
שאמרה ויכתוב משה.
איש קי איסקריב׳ייו ויכתוב
ויכתוב משה.
משה.
יד[ מה שקבל נשמתי.
קי רישיב׳ייו מי אלמה.
יא[
טז[ בטלה הגזרה.
יב[ שכל פרנסתי ...היה ...קי טודומימאנטינימיינטואירה
ונתבטל הגזירה.
 ...קי באלדי לה גזרה.
כח[ ואם תמאני לקבל ...חזר כה[ ואם לא תרצה לקבל ...אי סי נו קיראס ...אי איזו קי
ונשא אשתו.
ועשה שיחזור לו ארוסתו.
לי טרוש׳ירה לה נוביייה] .ואם
לא תרצי לקבל ...ועשה שיביאו את הכלה[.
 10שילוב של שני פסוקים :קרב אל המזבח ועשה את חטאתך ואת עלתך )ויקרא ט ,ז( ,וכן :ויעלה
עולה כליל לה׳)שמואל א ז ,ט(.
 11כמה וכמה יודעי לאדינו שביקשתים לקרוא משפט זה ,קראו כולם להשם .כידוע בלאדינו הכתיב הוא
מלא גם בצירי ובסגול .ר׳ הע׳ .14
 12סי׳ ד ,וכן בסי׳ כח .בתולדות כתוב :שאהרוג את שניהם .בקושטא :אהרוג לחתן ולכלה .בלאדינו
כתוב :אי אה לה נוב׳ייא אי בה)?( איל אנילייו; בסי׳ ו :שלא היו מגיחים לו ל כ ת ו ב  . . .וצוה
להם .בלאדינו כתוב :קי נו לו די ש׳אב׳אן איסקריב׳יר .והמתרגם תרגם :שלא היו מניחים
אותו לכתוב  . . .וציווה אותם .וכל זה משום שבלאדינו יש למילה זו שתי משמעויות — אותו ולו.
 13הוכחה לכך ר׳ להלן ,עמ׳ רל.

;רטז:

ם׳ ת ו ל ד ו ת ה א ר ״ י נ ו ס ח ק ו ש ט א
לשונות אחדים מורים שפגמים לשוניים במדורת קושטא לא באו אלא בהשפעת הלאדינו,
ומה שיפה בשפה זאת פגום הוא בעברית:
אוכספורד
קושטא
לאדינו
ב[ סאב׳ים קומו סו הידעת שאנכי אשה אל־ שאנכי אשד .אלמנה.
ביב׳דה] .הלא ידעת מנה.
שאני אלמנה[.

תולדות
הנה נא אני
אלמנה.

אשד־

ג[ ) (1קון תנאי קי אך תעשה לחמיך שי־ אך אם תעשה לי הדבר  . . .תשתדל עם חמיד
אגאם אה טו אים־ וותר לי המכס הנוגע הזה ,שתחלה פני חמיך שיוותר לי המכס הנוגע
שיוותר לי המכס הנוגע לו מסחורתי.
חואיגרו קי מי אגד .לסחורתי.
לי בסחורתי.
ראייט איניל הומיר־
ג״ו] .בתנאי שתעשה לחמיך שיעשה לי כבוד )יתחשב בו ויוותר לו( במכס[.
14
) (2אי דינגון סיקרי־ וכל רז לא יעלים
]אוכספורד ותימן ליתא [.וכל רז לא אעלים ממך.
טו נו סי אינקוב׳רי־ ממך.
רה די טי] .וכל רז לא יעלם ממך[.
ד[ פאגאלי אי טודו לו וצריך אתה לשלם לו ,וצריך שתפרע לו ,וכל וצריך אתה לשלם ]לו[
קי טי דימאנדה דילי ,שכל מה שישאל לך מה שתשמע צריך אתה שכרו ,וללמדו כל רזין
אי לו קי אולייס די־ תאמר לו ,ומה שתשמע להגיד לו בד״ת ...כי עילאין שאתה שומע...
סילו ...קי טודו לו תאמר לו ...שכל מה כל מד .שעשית שם כי הסיגופים שעשית
קי איזיסטיס אין חו -שעשית בחייל אינו מו -בח״ל לא יועיל לך בארץ טמאה ,אינם מו-
צה לארץ נו טי אפ־ עיל לך כלום פה ,שאוי -בא״י כי אויר׳ רוחני ...עילים לארץ ישראל ,כי
רוב׳יג׳יו נאדה ,קי רה זך וחזר לתקפו עד שחזר לאיתנו בתוס -אויר של א״י רוחני
איל אויר די אקי איס הראשון ובתוספת מרו -פת מרובה מבתחלה.
יותר ...בתגבורת שפע
קלארו ...אי בולטו בה על העיקר.
]תימן :וצריך אתה לש־ מבראשונה.
אה לו פרימירו מאם
לם לו ...כי כל מה שע־
אי מאם] .ושלם לו,
שית כבר לא יועיל לך,
וכל מה שישאל ממך
כי פה אוירה זך ...תח-
תאמר לו ,ומה שתש-
זור לאיתנך הראשון
מע תאמר לו ...שכל
בתוספת טובה[.
מה שעשית בח״ל לא הועיל לך כלום ,שהאויר כאן הוא צח ..,וחזר לראשיתו בתוספת[.
ט[) (1אי קאזי קי אזי־ שהיה מלעיג ]הרח״ו על ח[ שהיה מלעיג על ומלעיג כי הוא מחזיק
אה בורלה פינסאנדו האר״י[ לפי דעתו שהוא דבריו שבדעתו הי׳ חו -עצמו לחכם ומקובל
שב שהי׳ יותר חכם יותר מהאר׳יי.
קי איל אירה מאם היה יותר חכם ממנו.
חכם] .וכמעט שהיה
ממנו] .תימן ו :והרח״ו
מלעיג בחושבו שהוא
היה חושב שלא יש
היה יותר חכם[.
גדול ממנו בתורה[.
) (2אה לה מאנייאנה ובבקר חזר לפני הרב ..,ויהי בבקר קם ובא לפני ולמחר בא בפני ה־
טורנו דילאנטרי די ואז א״ל הרב הראוי הרב .,.אייל הרב.,.אף האר״י ...אמר לו
איל רב ...לה ראזון היה שלא לקבל אותך שמן הראוי היה שלא האר״י היה מן הראוי
שלא לקבל אותך בע-
אירה די גו ריסי מפני העיכוב שנתע -לקבלה
בור העיכוב שנתעכבת
ב׳ירטי פורקי טי די־ כבה.
מלבא לפני.
טובייסטים .ןולמחרת
בבוקר חזר לפני הרב ...הראוי)=הםיבד (.היה שלא לקבל אותך מפני שנתעכבת[.
 14בקושטא הכתיב בדרך כלל מלא גם בצירי ובסגול .כגון :יעלים — יעלם )ד( ,חצירה — חצרה
)ז( ,ישאיר— ישאיר )יב( ,תיראו — תראו )שם( ,כמותיך— כמותך )כה( ,שתזמינו — שתזמנו,
וזמינו — וזימנו )לא(.

] ריז [

מאיר בניהו
לאדינו

אוכספורד

קושטא

]אובספורד ליתא[

יא[ איזיירון חקירה עשו חקירה ומצאו
אי טופארון קי סאלייו שצדקו דברי הרב.
קומו דיש׳ו איל רב ]עשו חקירה ומצאו שיצא כמו שאמר הרב[.

ת ו ל ד ו ת

כו[ חקרו בדבר ומצאו
כדבריו.

יג[ פור איסטו איסטו־ לכן עיינו בו בטוב ...יד[ תעיינו בו ...למחר יב[ לכן תעיינו בו היטב
דייא ביין ...טורני־ נחזור על המקרי ...וכ -עיינו בו הטיב ...נח... -נעיין בו פעם אח־
מום אה מילדאר ...שגמר ההבנה ...ונשארו זור לעיין בו] ...תימן י :רת ...אמר להם הבנתו
אי אין אטימאנדו איל החברים מתביישי.,
לכן תעיינו בו היטב ...על נכון.
נחזור ונעיין בו[...
רב די דיזיר סו הבנה
...אי קידארון לוש חברים אבי׳רגואינסאדוס] .לכן עיינו בו היטב ..נחזור לקרוא )או לעיין(
ובגמור הרב להגיד את הבנתו ,נשארו החברים מבויישים[.
טז[ און תלמיד די והיה תלמיד אחד מהר־ יב[ והי ,שם א  ,מתל־ כא[ והיה שם תלמיד
מהרמ״ק ...אי לי מ״ק ...וא״ל נהאר״י[ די הרמ״ק ...שפה יושב אחד מתלמידי הרמ״ק...
דישו טו חכם איסטה רבך פה יושב וא״ל רבך וא״ל שאתה מכזב .אמר לו תדע איך נשמי
תו של הרמ׳׳ק יושבת
אקי אסינטאדו אי שתכזב ואינו כדברך.
באותו כסא ושמעה דב-
דיזי קי מיינטים אי
ריך ואמרה לך :תכזב!
נו איס קומו דיזים.
]תלמיד אחד של מהרמ״ק ...ואמר לו רבך הוא פה יושב ואומר שאתה מכזב ואינו כפי שאתה
אומר)[.בלאדינו די=של ו ־ מ . ( . . .
מה היום מימים שכ ״ כ כג[ מה זה הדבר אשר יט[ למה זה האדון חרד
כבוד עשה לו מה שלא עשה אדוני ...ומה נש -כל החרדה הזאת ...מה
עשה כמה פעמים שהיה תנה היום משאר הימים .שלא עשית כן פעם אח-
יוצא ובא.
רת ,מה היום מימים.

יז[ קי אקונטישייו אויי
קי טאנטו כבוד לי
איזו לו קי נו לי איזו
טאנטה ויז קי אינ־
טרו אי שאלייו] .מה
אירע היום שכל כך הרבה כבוד עשה לו ,מה שלא עשה לו כמה פעמים שנכנס ויצא[.

כה[ טומו און ב׳אזו די ולא ...וכל מה שיש לא היא ולא שום נולד כח[ ולא לשום אדם
ממשפחתה] .תימן כב :ממשפחתו ולא מביתו.
אילייוש] .לאף אחד להם.
ולא ליוצא מהם לעולם[.
מהם[.
כח[ טומו און ב׳אזו די בחייהרב ...והרב ...שתק י[ שחק ...למה הוא יז[ שוחה כוס זה לחייך
וינו דיש׳ו לו ביב׳ו שאלו לו החברים מה שוחק ...ושתה הכום ולחיי החברים ...ושותה
אה לה סאלוד די איל השחוק ...שתה הכום בחיי ובחיי החברים .וכן כוס של יין לחייכם
רב .אי איל רב ...סי בחיי ובחייכם.
ולחיי.
בתימן טו[.
רילייו .לי דימאנדא־
רון די קי שי רילייו...
אי טייני אין לה מאנו און ב׳אזו פארה אפרוב׳ארמי חייכם] .לקח כוס יין .אמר אני שותה אותה לחיי
הרב .והרב ...צחק .שאלו אותו על מה צחק ...ומחזיק בידו כוס אחת כדי לנסותני חייכם[.
כט[ רישיביו תשובה .אק31׳; תשובה.
]מקבל אני תשובה[.

יא[

]תולדות ליתא[

ל[ קי לי דישיירה לו שיגיד לו מה שיבוא ]אוכספורד ליתא .תימן לדעת מה יעבור עליך
קי טיניאה די פא־ אליו.
ל :ומה יגיע לך שם [.שם.
שאר] .שיגיד לו מה שיקרה לו[.
]ריח[

ם׳ ת ו ל ד ו ת ה א ר ״ י נ ו ס ח ק ו ש ט א
בנוסח קושטא ובתרגום יש ביטויים מיוחדים :ספר כתיבות )סי׳ ג( ,ובמקור ספר מכתיבת יד
)תולדות ותימן( ,וכ״י)אוכספורד(; מקטרגים )סי׳ ו( ,בלשונם — ״חיצונים״)בכ״י אוכספורד
־-קליפה( .ועל דרך זה ״מאמר פ׳ בספר הזוהר״ ,במקום אחד )סי׳ יג( ,על־פי הלאדינו
״טאל מאמר״.
דומה ,שגם השגיאות בכתיב העברי לא באו אלא מחמת הכתיב הפוניטי בלאדינו או
שהמתרגם לא ידע את הכתיב המדוייק .כך הוא כותב בהסכמה )ז( במקום בהשכמה )האות
ש בלא גרש ,מבוטאת בלאדינו כאות ס(  ; 14לא הוציאך ריקנית )כד( ,במקום אוציאך .שלא
כמחבר הספר ,לשונו דלה ומילים מוגדרות וברורות הופכות אצלו למשפטים שלא תמיד ידע
את המילה הנכונה .כגון :הפיל עצמו לארץ — נשתטח )יב( .בעל הנוסח של דפוס קושטא
היה רחוק מידיעת התחביר .וראיות רבות לאין ספור יש לכך ולא נביא אלא דוגמאות אחדות
הנמצאות רק בו :ועבר הרב וחזר ולא ראה אותו)כז( ,ואין הכוונה להאר״י אלא לר׳ משה
אלשיך .פעמים שלש )יג( במקום שלוש פעמים; ואתן לך סידור ג״כ )ג(; ואליהו ולא בא
)א(; ולפי שראיתי כל אחד מתפלל מתוך הספר ומפני הבושה לקחתי )ג( ,במקום מפני
הבושה; ויענו החברים ובקשו ממנו)ו( .וכן תערובת נוכח ונסתר :אעשה שיתן לך גט ואם
לא תרצה )=תרצי( לקבלה ,אחרים אותך )כה(; יחיד ורבים :שקרא )=שקראו( לס״ת
)טו(; לשון מקרא ולשון מאוחרת :בכה ויתחנן לו )יח(; לקח אבי הכלה את בתו וילך
לביתו ונהפך השמחה )כה(; ויקרב הרב אליו והגיד לו )כט( .גם מילים מלשון הדיבור
המשובש מצוייות בדפוס קושטא )סי׳ כ :שלמה ,במקום שלפי ביתר הנוסחאות(.
יש מקומות שבדפוס קושטא אין לדברים מובן ויש להניח שמקור הטעות הוא בהבנה לא
נכונה של הלאדינו .בסוף סי׳ יג כתוב בדפוס קושטא :״אפי׳ כפי הבנתכם כך סודות יש.
ואני אמרתי לזכותכם ולכבוד הצדיקים שבאו״ .והרי האר״י לא אמר להם הסודות האחרים.
אלא שבתולדות )יב( כתוב בסיפור זה במקום אחר :״אז אמר להם הבנתו על נכון כדי
לזכותם״ .חלק זה חסר בלאדינו ,אבל ההמשך הוא :״אפילו כפי די גואישטרה הבנה טאנטוס
סיקריטוס איי אי לייו נו לו דיש׳י פור כבוד די לוס צדיקים קי ויניירון״ .כלומר :״אפילו
כפי ההבנה שלכם יש כמה סודות ,ואני לא אמרתי לכבוד הצדיקים שבאו״ .שלא רצה
להעליבם .הנוסח באוכספורד )יד( הוא משובש לגמרי :״וכי מסופקים אתם בהבנתכם ,כך
וכך סודות יש בו כדי לזכותם״.
ולא זו אף זו :שלא ככל הנוסחאות שהגיעו לידינו ,ההתחלה והסיום של הסיפורים הם
זהים להפליא .לצורך התרגום שונה סדר המשפטים והנוסח לא עלה יפה .כגון סי׳ ג ,שגם
בכ״י אוכספורד ובכ״י תימן הדברים מתוקנים ומקבילים לנוסח תולדות האר״י .כל הסיפורים
סדורים בנוסח קושטא ובלאדינו בסדר אחד ושונים הם בשאר כתבי־היד ואפילו בכ״י
אוכספורד ותימן .15
 *14השם שמעון כתוב תדיר סמעון בכ״י שאלוניקי .ר׳ בטכסט להלן.
 15בנוסח קושטא באה בסי׳ ט תוספת ,על השגת האר״י בחכמת הפרצוף ועוד על כמה מעלות
שלו ,מכתבי הרח״ו )ר׳ אלה תולדות יצחק והע׳  .(17תוספת זאת נמצאת בשלימותה בכ״י
אוכספורד )דף 14א( ובמקומות שונים .בלאדינו שווה הנוסח לקושטא בלשונו ,בקיצורו ובסידורו.

]ריט[

מאיר בניהו
ג
כבר נאמר שהמדורות קושטא יש בה צדדים שווים לכ״י אוכספורד  ,והדבר חוזר גם בנוסח
הלאדינו .ואכן משפטים אחדים ששובשו ,אפשר שלא באו אלא משום שבפני המתרגם היה
נוסח כ״י אוכספורד והוא לא הבין את משמעות דבריו ,הרחיבם או קיצרם:
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לאדינו

אוכספורד

קושטא

תולדות

ט[ מי אירי אה צפת אי אלד לי לעלות לראות ח[ אלך לי לצפת ,ותכף אקומה נא ואלך לפגי
בבואו בא לפני הרב .האר״י ואבקרנו האם
די קאמינו ביירי אל בצפת תוב׳יב וג״כ אר־
הוא כפי השמועה .וי־
רב שי איס סיגון אה את הרב ,אם הוא
קם וילך לצפת תוב״ב.
אוליי .שי אליב׳אנטו כפי השמועה אם לאו.
אי שי פ׳ואי אה צפת .ויקם וילך לצפת ,ובו ביום בכניסתו בא לפני הרב .מיד בבואו הלך אצל
האר״י.
קואנטו אינטרו ויגו
אונדי איל רב] .אלך לי לצפת ודרך אגב אראה את הרב ,אם הוא כפי ששמעתי .קם והלך
לצפת ותכף בהכנסו בא לפני הרב[.

מקיצור הלשון בנוסח אוכספורד ,בא כנראה המתרגם לכלל טעות .כיוון שלא נאמר
בפירוש שעלייתו של הרח״ו לצפת לא באה אלא לשם ההתוודעות עם האר״י.,אלא הדבר
מובן מכללא ,סבר שהליכתו אל האר״י היתה ״דרך אגב״.
ג[ אין דום אנייוס ובשתי שנים גבר׳ חכ־
מאייורגו סו חכמה מתו על כל רבני מצ־
סוב׳רי טודום לום רים.
רבנים די מצרים.
]התרגום הוא כמו בנוסח קושטא[.

ותכף ניכר חכמתו על ויהי עמו עד היותו בן
כלם ובעוד שתי שנים ט״ו שנים .ואז גברה
גברה חכמתו על כל חכמתו על כל חכמי
מצרים.
רבני מצרים.

שתי השנים אינן מראשית לימודו של האר״י בפני ר׳ בצלאל אשכנזי .נוסח אוכספורד
הוא מקוצר ולא הבין המתרגם מה מקום יש למילה ״ובעוד״ ודלג עליה .וכך יצא שאחרי
שתי שנות לימוד גברה חכמתו של האר״י.
טז[ אי מירו פור אונה הרב שהוא חולק על יב[ ויאמר להרב שאותו וענה ואמר לרב על
קוזה קי דיש׳ו איל ופנה על דבר א׳ שאמר דבר שאומר אינו דעת אותו ענין שהיה דורש
בו שאין כן דעת רבו.
רבו.
רב קי אירה קואינ־ רבו.
טרה די סו חכם] .והסתכל )וראה( על דבר אחד שאמר הרב שהיה חולק על החכם שלו[.

בנוסח לאדינו־קושטא לא נאמר שהתלמיד העיר להאר״י שהוא חולק על דעת רבו הרמ״ק
וההמשך לא יובן .אחרי ״שאמר הרב״ ,היה צריך להיות ״ואמר לרב״ .קיצור הלשון
בנוסח אוכספורד הוא ,כנראה ,שגרם לשיבוש.
 16כמה לשונות בכ״י אוכספורד^שאין כיוצא בהן בם׳ תולדות האר״י המקורי ראוי לדון בהן,
כלום אינן תרגום .בתולדות האר״י כתוב נעלם מעיניו )א( ,בכ״י אוכספורד ,בנוסח קושטא
ובלאדינו )די איל( — ממנו .המשפט ״תמות בלא מוסר״ בא בהוראת ״בחטאיך״ במקור )ח(
ויפה הוא בלאדינו ואין לו מובן בעברית .וכן כי לא באתי לזה העולם )ט( כמו בלאדינו;
בתולדות האר״י כתוב ״שאהרוג את שניהם״ )סי׳ כח( ואילו בכ״י אוכספורד ״אהרוג להחתן
ולכלה״ ,במקום את — על־פי נוסח קושטא והלאדינו .אפשר שאין הם אלא לאדיניזמים ומעידים
על מוצאו של כתב־היד אם לא כן עלינו להניח שהחיבור תורגם ללאדינו בזמן קדום,
אולי סמוך לזמן שנדפס מעשה ניסים )קושטא בערך ת״כ(? ואכן סי׳ א קרוב הוא
מאד לנוסח דפוס קושטא .ברם ,כל עוד לא הגיע לידינו כ״י נוסף ושלם של נוסח אוכספורד אין
לקבוע בכך מסמרות.

נ רכ [

ם׳ ת ו ל ד ו ת ה א ר ״ י נ ו ס ח ק ו ש ט א

כ נ ג ד זה ,יש ש נ ו ס ח מ ה ד ו ר ת ק ו ש ט א נ ר א ה ק ר ו ב י ו ת ר ל ת ו ל ד ו ת ה א ר ״ י :
ת ו ל ד ו ת

ק ו ש ט א

לאדינו

א[ ) (1כל אנשי הקהל היו
אצים בו ]לאמר[ גש הלאה
והחזק בבנק למול אותו .והוא
היה מתמהמה לאמור שעדיין
לא באו כל קרוביו.
) (2נתרפא]ת[ המילה כתי-
נוק שנימול מכמה שנים . . .
ויוליכוהו לבית הספר.

וכל העם אצים לאמר גש החזק
דברך למולו .והוא השיב שע-
דיין לא באו כל קרוביו.

אי לה ג׳ינטי אפריטאנדו קי
לו איזיירה ברית .אי איל די־
זיאה קי אישפירא ג׳ינטי] .וה-
אנשים מאיצים שיעשה ברית.
והוא אמר שהוא מחכה לאנשים[.
סי מיליזינו סו מ י ל ה  . . .לו
ייביארון אה מילדאר] .נתרפאת
מ י ל ת ו  . . .הוליכוהו ללמוד[.

נתרפא מילתו כבן שנימול מכ-
מה שנים  . . .ומיד הוליכוהו
לבית הספר.

ג[ מה אדבר ומה אומר כי ה׳
מנעני מ כ ב ו ד  . . .כי מן ה-
אנוסים א נ י  . . .מפני הבושה
לקחתי ספר ז ה  . . .אבל איני
יודע מה כתוב ב ו  . . .ויאמר
לו האיש וכי מחוסר ממון
אני שאמכור אותו לך .אם
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תעשה ל י  . . .אתנהו לך
 . . .ולהיות שהאר׳׳י ז״ל היה
חפץ וחשוק בספר ההוא ויעש
כן.

קי לי דירי קי די לוס אנוסים
מה אדבר כי ה׳ מנעני מכבוד
ס ו  . . .טומי לייו איסטי ליבירו
כי מן האנוסים א נ י  . . .ומפני
הבושה לקחתי זה הספר ואיני סין סאב׳יר לו קי איס ...לי
יודע מה כתוב ב ו  . . .אמר לו דיש׳ו טי לו אינפריזינטו קון
וכי מחוסר דמים אני שאתן לך תנאי קי א ג א ס  . . .אי אנסי
הספר בדמים .אך ת ע ש ה  . . .איזו אי לי דייו איל ליבירו.
ואתן לך הספר .ובהיות שהרב ]מה אומר כי מן האנוסים אני...
היה חשוק בספר זה ...ולקח לקחתי אני זה הספר מבלי לד-
עת מה ז ה  . . .אמר לו אני
הספר.
נותן לך אותו במתנה בתנאי שתעשה ...וכך עשה ונתן לו הספר[.

ד[ וימצא שם אנשים חכמים
ונבונים מהריי׳ק והרמ״ק
והר״י אשכנזי ...ושאר חכ-
מים אחרים גבורים כאריות
בתורה ,אחד מהם ירדוף אלף.

ושם מצא כמה וכמה מאורי
עולם מאריות גברו אחד ירדוף
רים גבורים כאריות ,בתורה,
אלף ושנים יניסו רבבה ובכלל
הברכ  ,הרב ר  ,משה קורדווירו
 . . .הרב ר׳ יוסף קארו.

אי אליי טופו קואנטוס סינייו־
ריס אי בכלל אל רב משה
קורדווירו אי איל רב יוסף קארו
דיל] .ושם מצא כמה אדונים
ובכלל הרב[...

ז[ סתום פיך .אל תדבר סרה סתום פיך אל תדבר סרה על
על בנות ישראל הכשרות  . . .בנות ישראל הכשרות ...וש-
שלחה שליח לאיש ההוא שי -לחה לו לאמר שישלח לה
תן לה הכתב והמעות שהביא פקדונה שולח לה לאמר שבעלה
לה ולארצה ...בפרט שרו -מסר לו סוד שיאמר אליה ומילי
צה לדבר עמה ביחוד דברים לא ממסרן ל ש ל י ח  . . .ואל
אשר אמר לו בעלה שיגיד נעניתי לך מחול ל י  . . .ושאל
לה ומילי לא ממסרן לש -ממנה מחילה על שחשדת
ליח  . . .אמר לו נעניתי לך אותה.
מחול ל י  . . .ובקש ממנה מחילה שחשדת בכשרים.

סירה טו בוקה אי נו אביליס...
ביה אי דימאנדאלי פירדון די
לה מוג׳יר] .סתום פיך ואל
תדבר ...לך ותבקש מחילה מן
האשד»[.

מה אדבר ומה אצטדק האלהים
מצא את עון עבדך  . . .והר-
בנים לא משו מתוך האהל.

קי אב׳לארי אי קי דירי ...אי
לום רבנים נו סי מיניארון] .מה
אדבר ומה אומר ...והרבנים לא
משו מביתו[.

ח[ מה אדבר ומה אומר
והאלקים מצא את עון עב־
דיכם  . . .ומאותו היום והל-
אה לא משו מתוך האהל.

 17ר׳ המקבילות בכ״י אוכספורד ותימן ,בספר הנ״ל.
]דכא[

מאיר בניהו
תולדות

קושטא

לאדינו

,

ט[ ושאל לו עוד על מאמר אחר
לידע מה יאמר לו ,ופתח הרב
כמה פתחים של אורה ,עד
שנשאר ד״רח״ו לפניו כשועל
ל פ נ י ה א ו ״ י  ,אחר כך
שאל מאמר אחר ,השיב לו
הרב ז״ל ואמר לו :עד כאן
תחום שבת כ י א י נ ך ר-
אוי לשמוע י ו ת ר  .ואז יצא
מלפניו בפחי נפש .ונכנס
לביתו ופשט בגדיו ולבש
ש ק  . . .ויתפלל אל ה׳ שית-
נהו לחן ולחסד בעיני הרב
שימסור לו סתרי תורה.

שאל על הב ופתח לו שערי לי דימאנדו איל סיגונדו אי לי
,
אורה .שאל לו על הג וא׳יל עד ריספונדייו .לי דימאנדו פור
כאן תחום שבת ,א י נ ך ראוי איל טריסירו לי דיש״ו אסטה
1
לשמוע ע ו ד  .ונשאר הרח״ו
אקי׳ קי נו אירים ראוי אה
כשועל ב פ ג י ה א ר י  ,ויצא אואיר מאם אי סי קידו איל
מלפניו בפחי נפש .ובא לביתו
ח״ר חיים קומו ראפוזה די לאנ־
ופשט בגדיו ולבש שק ...ומת-
טרי די איל ליאון אי סי פיואי
,
פלל לה שיתנהו לחן ולחסד אה סו קאזה טריסטי אי סי
בעיני הרב שיקבלהו לתלמיד.
ויסטייו די ס א ק ו  . . .טורנו
דילאנטרי די איל רב אי לי
רוגו קי לו ריסיבייירה פור
תלמיד] .שאל על השני וענה
לו ,שאל על השלישי ואמר לו עד כאן ,שאינך ראוי לשמוע
יותר .ונשאר ח״ר חיים כשועל בפני הארי .והלך אל ביתו עצוב
ולבש ש ק  . . .שב לפני הרב וביקשו שיקבל אותו לתלמיד[.

יב[ אמר להם :כולכם שוים
בהבנתו ,או כל אחד מבין
הבנה אחת .אמרו לו :רבינו,
כולנו שוים בהבנה א ח ת . . .
בודאי שיש איזה טעות בל-
שון  . . .אמר להם הרב אין
שום טעות בנסח זה ,לכן
יאמר אחד מכם מה שהבין.

יג[ וא״ל כלכם שוים בהבנה
או כל אחד יש לו הבנה א . ,
ויאמרו כלנו שוים ל ט ו ב ה . . .
וכמדומ ,שהו ,ט״ .0אמי הרב
,
אין בו שום טעו ,,לכן יאמ
א  ,מכם ההבנ  ,שהבין.

ליס דישיו איסטאס טודוס אין
אונה הבנה .דיש׳ירון ס י . . .
דישיו איל רב דיגה קאדה אונו
די ביוזוטרום לה הבנה קי
אינטינד״ייו] .אמר להם האם
כולכם בהבנה אחת? אמרו כן...
אמר הרב יגיד כל אחד מכם
ההבנה שהבין[.

יט[ ) (1ודבר עמו כל צרכו.

יז[ ודבר עמו כל צרכו.

אי אבלן קול איל טודו שו
הכרח] .ודיבר עמו כל ההכרח[.

וראיתי כלם ערומים ובוכים,
שבאו להם גנבים בלילה וגנבו
מה שהיה להם.

אי וידי קי אישטאב׳אן דיזנו־
דוש קי ליש אינטרו לאדרון לה
נוגיי] .וראיתי שהיו ערומים
שנכנס אצלם גנב בלילה[.

כא[ אמר לו אותו תלמיד מאן
מוכח.

טז[ וא״ל מאן מוכח.

אי דיש׳ו די אנדי לו סאברי.
]ואמר מנין אדע זאת[.

כח[ אבל מה אעשה שרוע מזלי
גרם ,הלואי שבאותו היום
נשברה רגלי ולא יצאתי.

כה[ ומה אעש׳ לרוע מזלי,
והלואי אותו היום נשברה
רגלי ולא הלכתי לטייל.

) (2ואראה והנה כולם ערו-
מים ,מחמת שבאו עליהם
גנבים בלילה זו וגנבו כל מה
שהיה להם.

לשונות אלו מעידים על קירבה לנוסח קושטא בשני אופנים :א( מבחינת התוכן ,שלא
נמצא כלל בנוסח לאדינו או שהוא שונה ממנו וכן להיפך; ב( מבחינת הלשון והסגנון,
משפטים וביטויים זהים בשניהם ,שאינם בלאדינו או שבלאדינו אינם מופיעים כצורתם.
נבדוק עתה מהי משמעותה של הבחינה הראשונה :בסי׳ ג חסרים בלאדינו חמשה חלקי
משפטים .ברם ,אין הם אלא קישוטים ספרותיים והעדרם אינו פוגע כלל בתוכן הסיפור.
בעל מהדורת הלאדינו נהג לפעמים להשמיט את הסיבות ,כגון בסי׳ ז .הסיבות שבגללן אמר
]רכב[
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האדי׳י שאין להחשיד את האשה ,אינן מפורטות בה .וכן בסופו של הסיפור ,לא נאמר על
שום מה גזר על הממונה לבקש סליחתה של האשה ,שכן הדבר יוצא מכללא .הוא הדין
בסי׳ יט לא נאמר שהגנבים גנבו כל אשר בבית ,כיוון שכבר נאמר שנותרו ערומים.
הקיצורים הם גם בפנים ואחור ,באמירת החייוב והשלילה כאחד .כגון בסי׳ יב )בשני
מקומות( ושוב חסר בלאדינו הטעם ,שהתלמידים לא הבינו מדוע שאלם הארי׳י על לשון
זה .התוכן זהה אבל הוא שונה לגמרי במבחר המילים והביטוים.
משפטים אלה החסרים פעמים שאינם מעידים על קירבה בין תולדות וקושטא ,אלא
אדרבא ,התוכן שוגה הוא בקושטא וקרוב הוא דווקא ללאדינו .ודוגמא אופיינית לכד היא
המקבילה בסי׳ ד .השנוי העצום בין הלאדינו לתולדות ולקושטא לא פגע כלל בתוכן,
ומבחינה זו נוסח לאדינו וקושטא הם קרובים זה לזה .בשניהם אין כל שנאמר על ר׳ יהוסף
אשכנזי התנא .מכאן אנו באים גם למסקנה נוספת .בנוסח הלאדינו ,השמיט אחד המעתיקים
או המדפיס את המליצות ,שיפות הן בלשון אמירתן ולא תמיד נאות הן בלשון אחרת .ושמא
תאמר ,כיצד ידע המתרגם העברי לחזור ללשון זו ,היא הנותנת שלא המתרגם עשה זאת
ובנוסח הראשון היו .ואכן עקבות מליצות אלו נמצאות גם בלאדינו ,כפי שנראה להלן.
כדי לבטל ההנחה שהלאדיגו שימש מקור לדפוס קושטא יש צורך להוראות שיש בו
שינויים מהותיים בתוכן ובמובן ,שאי אפשר לצייר שמידי מעתיק באו .בדיקת הטכסט בעיון,
לא הראתה דבר זה .במקום אחד )יט( מצאתי אי־הבנה בנוסח הלאדינו :״מחמת מצוד.
אחת שעשה שהיה צריד לעשות ר׳ פנחס בז יאיר״ ,צריך במקום נוהג .אבל מבחינת המשפט
מקביל הוא לנוסח תולדות :״מחמת מצוד! אחת שעשה שהיה ר׳ פנחס בן יאיר עושה״ ,מה
שאין כן בקושטא :״בשביל מצוד! שעשה שהוא היה עושה״.
שינויים אחרים נמצאים במילה אחת .בסי׳ א נאמר שאביו של האר״י עיכב מילת בנו.
בתולדות ובקושטא משום שחיכה לקרוביו ,ובלאדינו — ג׳ינטי )אנשים( .ברם ,מילה זו
יש לה בלאדינו כמה מובנים ,אבל לא קרובים .אחד המובנים הוא עם ,ואכן אנו מוצאים
בקושטא בתחילת המשפט ״וכל העם״ במקום אנשי הקהל ,ושם כתוב בלאדינו ג׳ינטי.
בסיפור זה ,במקום ״הוליכוהו לבית הספר״ ,כתוב בלאדינו מילדאר )ללמוד( ובסי׳ יט
במקום ״כל צרכו״ — כתובה בלאדינו המילה העברית ״הכרח״ ,וכיצד הוחלפה כאן המילה ?
ברם ,המילה מילדאר היא גם שם עצם ולא פועל ופירושה תלמוד תורה ובית מדרש .18
אף המילה הכרח נכנסה ללשון בהוראת צורך ודוברי לאדינו משתמשים במילה עברית זו
ברצותם לומר צורך .על־דרד זה בסי׳ ל בלאדינו באה המילה העברית חבר במשמעות
שותף ,ובכל מקום כתוב בלאדינו קהל במקום בית כנסת שבנוסח העברי.
כנגד זה אין בלאדינו שום תוספת משפט או חלקי משפט כפי שיש בקושטא ,אלא מילים
בודדות ,ומספרן קטן ביותר ואין בו כדי לשנות את התוכן והמובן ,אלא אדרבא המילה נוספה
כדי לבאר את המשפט .כגון :משוחח עמו ]בחלום[)ט(; אהיה)=אחיה( שמונים שנה ]מדבר[
 18ר׳ מילון לאדינו־עברי ,עלים לדוגמה ,מכון בן־צבי ,ירושלים תשכ״ג ,עמי .3
]רכג[

מאיר בניהו
)יא(; ומת ]אחרי זמן[ בצפת )יז(; רשעים ]כשהייתם[ בעולם הזה )כז( .ושם :לכו מכאן
]שאין לכם תועלת[; שהיה חקוק שם החתן ]באבן[ )שבטבעת ,סי׳ כח( .בכמה מקומות
נוספה המילה ודע] :ודע[ שהוא אדם גדול )ד( ,וכן ]דע[ שבשבילך נגזרה הגזירה  .*18רק
במקום אחד )יב( מצאתי תוספת מילה גורעת .תלמידי האר״י כולם פירשו לשון זוהר בדרך
אחת .האר״י ביקש שאחד מהם יאמר לו ״ההבנה״ .בנוסח הלאדינו נוספה המילה כל,
שאין לה טעם .אבל כך הוא הנוסח גם בכ״י שאלוניקי ,ואפשר שכך היה הנוסח במקור
העברי שלפניהם ,או שכך היא שגרת הלשון בלאדינו .שינויים דקים אלה ,דומה שאפשר
למצוא גם אצל מתרגם ומעתיק דייקן.
מן הבחינה הספרותית והלשונית ,הרי גם כאן יכולים אנו לכלול כללים .כבר
הוראנו למעלה )ח ,ט ,ב ,כח( ,שמשפטים החסרים בלאדינו ונמצאים בתולדות לא באו
בקושטא בדמותם ובצביונם .המילים אינן שוות וניכרת בהם הורקה מכלי אל כלי .כלומר
נמצאו בלאדינו וחזרו וניתרגמו לעברית ונשמטו בהדפסה .דומה שכמה חסרות אי אפשר
לומר שלא נשמטו באחד הגילגולים של ההעתקות או בהדפסה .19
חלק ניכר מן הלשונות הם פסוקים ומאמרי חז״ל .במקבילה ג המשפט הראשון החסר
בלאדינו אינו אלא פסוק )במדבר כד ,יא( .מליצה מקראית מותאמת לענין בנוסח תולדות
הופכת למליצה ולפסוק שלם בקושטא .בסי׳ ח ,בנוסח תולדות מותאם הפסוק )בראשית מד,
טז( לענין ואילו בקושטא הוא כצורתו! הלשון האחרון במקבילה זו ,על יסוד הפסוק
)שמות לג ,יא( ,מעובד בלאדינו ובמקום ״לא משו מתוך האהל״ כתב ״לא משו מביתו״ .אבל
כך הוא ממש גם בלאדינו שבכ״י שאלוניקי .בראשו במקום שימוש הלשון ״מה אדבר ומה
אומר״ )על־דרך הפסוק ,בראשית מד ,טז( הזהה בתולדות ולאדינו ,כתוב בקושטא ״מה
אדבר ומה אצטדק״ ,שאף מילה זו נזכרת בפסוק ההוא .כל השינויים האלה מורים שידע
המתרגם לעברית שהנוסח בלאדינו שהיה לפניו רומז למליצה מקראית או פיוטית וביקש
להחזירו לעברית ,לפעמים קלע ולפעמים השתמש בדומה .כגון בסי׳ יא במקום ״אולי ישוב
ה׳ מחרון אפו ונחם על הרעה אשר דבר לעשות״)במדבר יג ,יח; שמות לב ,יד( ,בא בקושטא
הפסוק ״אולי יתעשת האלהים לנו ולא נאבד״ )יונה א ,ו( ובלאדינו אולי ירחם ה׳ .ויש
שהביא פסוק שלם כצורתו גם במקום שלא היה צריך )ד( .וכן אנו מוצאים בהרבה מקומות
שנטייתו של בעל נוסח דפוס סושטא להרבות במליצה שלא כפי שנמצא בלאדינו וגם
כשבלאדינו אין רמז לפסוק:
לאדינו
קושטא
א[ אם תשמור מה שצויתי
ב[ אם תשמע בקולי
וענה יצחק נלך
ו[ ויברך אותם
ל[ תלך לשלום

התשמור מצותי אם תשמע לי
ואם אתה לו שמעני נקומה ונלכה
ויאמר יצחק הנני
ויברכם איש אשר כברכתו
נוכח ה  ,דרכך ותלך לשלום )ר  ,שופטים יח ,ו(

 *18בסי ,ו :ו ד ע ו שהוא אדם גדול ,רק בקושטא ובלאדינו .וי׳ להלן והע׳ .21
 19בתולדות האר״י נאמר שהאר״י ציווה לשליח :חזור ועמוד על סולם העליה וקרא :פ ופ
ראו שאני בא בשליחות הרב )סי  ,כח( .בנוסח קושטא כתוב :תחזור ותגיע לסולם ואמור שליח
,

]רכד[

,
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כשבפסוק יש לשון נופל על לשון ושיבוץ לשוני ,שקשה לתרגמו בהיותו חוזר על הענין
במילים אחרות ,גם נוסח קושטא אינו נוקט אלא לשון ראשון .כגון :בתולדות )א( נאמר:
שעוונותי הטו אלה וחטאי מנעו הטוב ממני ,על־ז*ד הפסוק בירמיה ה ,כה .בקושטא:
עונותי הטו אלה ,ובדרך אחרת באוכספורד :כי עונותי מנעו הטוב ממני .אין ספק שכאן
תורגם תכנו של הפסוק ללאדינו ,כפי שמצוי הוא בידינו :קי מיש עונות קאביזארון —
שעוונותי גרמו .אם לא כן כיצד יוסבר הדבר ,שהוא המביא פסוקים וביטויים לרוב ,גם שלא
לצורך ,נקט דווקא כאן לשון קצרה.
פתגמי חז״ל נמצאים בתולדות ובקושטא והדבר מובן .כגון נעניתי לך מחול לי )ז.
ברכות כח ,א; תענית כ ,ב( .אם הפתגם הוא ארמי פעמים הושמט בלאדינו )ז( ופעמים
תורגם הלשון )כא( .אבל יש שהפתגם נמצא רק בקושטא ותרגומו בלאדינו ואילו בתולדות
אין לו רמז .כל אפייא שוין )כט( ,בלאדינו — ״הכל אחד הוא״ .וכן כשנוסח קושטא זהה
ללאדינו באה בו תוספת מליצית .בלאדינו כתוב ״בתוספת״ ובקושטא נוסף — ״מרובה על
העיקר״ )ד(; אתן לכן סימן ,בקושטא :סימן זה יהיה בידכם )ו( ,המצוי הרבה בלשון חז״ל
)כגון ירושלמי בבא קמא ח ,ז; ילקוט ,תהלים ,תרפ( .כבר ראינו שאף המליצות שונה צורתן
)ט( ,ואילו הביטוי שבסי׳ הנ״ל ,כשועל לפני האר״י)תולדות( ,שבא לרמוז לר׳ יצחק לוריא,
מובא בקושטא בצורה זו :כשועל בפני הארי ,לא רק בלאדיניזמים ,אלא המובן שונה.
הפתגם הוא כצורתו ולא כמשמעו .ואכן כתוב בלאדינו ליאון .אי אפשר לומר שהמתרגם
ללאדינו ,קיבל זאת מנוסח קושטא ,שכן לא זו בלבד שבכתבי־־היד כתוב האר״י,
אלא שבלאדינו אם היה בא האר״י ,הרי אין מקום לפתגם ,וכך הוא גם בתרגום הראשון.
מכאן מסתבר שאף הסוף בשני אלה )שהרח״ו ביקש מהאר״י לקבלו לתלמיד( ,השונה
מנוסח תולדות )״שימסור לו סתרי תורה״( ,לקח בעל הנוסח העברי של קושטא מן הלאדינו.
מלבד זאת ,יש בקושטא שיבוצי מילים ולשון נופל על לשון מעטים שאינם בלאדינו וספק
היו בנוסח המקורי של הלאדינו ונשמטו ,ספק תוספת היא מידי המתרגם לעברית .דבר זה
מסתבר יותר ,שכן בדרך כלל אין הם מצויים גם בתולדות .כגון :שאיני הגון ]וכדאי[
)א(; בקדושה ]ובטהרה[ ,ויען האיש ]ויאמר לו[ )ג(; מעשיו ]הטובים[ )ד( ,שמעשים
משמעותם טובים; חכמים ]ונבונים[ )ונמצא גם בתולדות ז ,אבל הוא פסוק(; חטאתי
]והישר העותי[ )כט( ,על־פי איוב לג ,כז.
קטעי משפטים שאינם מליצות ופסוקים שבהם נוסח קושטא זהה לתולדות ,שלא נכללו
בקטיגוריות הקודמות ,הללו אפשר להסבירם בשתי דרכים :שאי אפשר לתרגמם בצורה
אחרת ,כגון ״ואיני יודע מה כתוב בו״)א( ,או שהיו כתובים עברית ,כדרך הלאדינו שמרובים
בה מילים ומשפטים בעברית .אף בנוסח הלאדינו שבידינו מצויים מילים ומשפטים בעברית.
כגון :ששה דרכים על דרך הפשט כנגד ...ואחד על דרך הסוד כנגד...״ )סי׳ ט בלאדינו(.
הרב אני .ואילו בלאדינו :אי סוב׳יינדו לה איסקאלירה די לייו סו שליח דיל רב ]ובעלותך
בסולם אמור אני שליח של הרב[ .אבל הקשר הרעיוני ,שעל השליח לחזור למקום — חסר
בלאדינו ,ואין ספק שאין זאת אלא השמטה.

]רכה[

מאיר בניהו
באחרים אנו מוצאים שינוי במילה או בנטייה :וכי מחוסר ממון ]דמים[ אני )א(; ״הפץ
וחשוק בספר ההוא״ )א( ,שבקושטא כתוב ״חשוק בספר זה״ ,ומן השונה רשאים אנו
להסיק על הדומה ,שהמילה הבלתי *כיחה לא תורגמה ובלאדינו נמצאה כתובה עברית.
אם אין זה מספיק ,יכולים אגו להביא ראיה מלשונות שבהן נוסח הלאדינו הוא קרוב
לתולדות האד״י מנוסח קושטא:
תולדות

ק וש טא

לאדינו

א[ ומה שנתעכבתי.

אי לו קי מי דיטוב׳י] .ומה
שנתעכבתי[.

ונתעכבתי.

ה[ והיה מכיר במצח האדם.

אי קונוסילייא די לה קארה די
איל בן אדם] .והיה מכיר מפר-
צופו של בן אדם[.

והיה מכיר פרצוף האדם.

ו[ וכובש נבואתו מפני כבוד
הרמ״ק.

אי גוארדאב׳ה סו נבואה פארה
מודרי די הרמ״ק ]היה כובש
נבואתו מפני כבודו של הרמ״ק[.

והיה
הרמ״ק.

ז[) (1שמינו חכמי צפת תוב׳׳ב
עשרה ממונים על העבירות
...ובכללם מינו להאר״י ז״ל.

קי לה ג׳ינטי די צפת מיטיירון
דיים חכמים פור ממונים די
עבירות אי בכלל מיטיירון אל
רב ז״ל] .שאנשי צפת מינו עש-
רה חכמים לממונים של העבי־
רות ובכללם מינו את הרב ז׳׳ל[.

שאנשי צפת מינו עשרה חכמים
ונבונים ובכלל הברכה הרב
להיות׳ ממוני העבירות.

) (2אכן נודע הדבר שהאשה
הזאת הלכה לזנות.

אכן נודע הדבר קי איסטה סי
פ׳ואי פארה זנות] .שזאת הלכה
לזנות[.

אכן נודע הדבר שהאשה הזאת
מופקרת לזנות.

) (3אז החזיקוהו לנביא.

אי די אליי לו טובייירון פור
נביא ]ומאז ואילך החזיקוהו
לנביא[.

ונתחזק לנביא.

ח[ מה אדבר ומה אומר ...ויצר
הרע השיאני.

קי אבילארי אי קי ד י ר י . . .
מי סונבאייו איל יצר ]מה אד-
בר ומה אומר ...היצר השיאני[.

מה אדבר ומה אצטדק ...והנחש
השיאני.

יא[ והטה אזנו על גבי פיו
לשמוע מה ידבר הרב . . .
ובתוך כך נתעורר הרב.

יד[ מיטייו איל אואידו שירקה
לה בוקה די איל רב אה אואיר
קי אבלאב׳ה אין אישטו סי
דיספירטו איל רב] .הטה אזנו
מדבר )בלאדינו אין אומרים מה ידבר( .בתוך כך נתעורר הרב[.

קרוב לפי הרב לשמוע מה ד

כובש

נבואתו

מפני

הטה אזנו אצל פי הרב ,לשמוע
והנה הקיץ הרב..

אם דפוס קושטא שימש מקור לתרגום אי אפשר לומר שהדברים נשמטו בדפוס ,שאם כך מנין
באו לו למתרגם .מה שאין כן מהדורת לאדינו הנדפסת שהיא מאוחרת לדפוס קושטא העברי.
הדמיון המילולי מעיד על כך שהמקור העברי היה בפני המתרגם ללאדינו ואילו המתרגם
לעברית או המדפיס ,השמיט זאת.
] דכי[

ם׳ ת ו ל ד ו ת ה א ר ״ י נ ו ס ח ק ו ש ט א
החלקים בדפוס קושטא שאינם בלאדינו הם משלושה סוגים :א( סיפורים מן החלק
שנמצא במהדורת הלאדינו ,כלומר עד סי׳ ל ,והם הסימנים :ב ,מחציתו השנייה עד סי
כה )תולדות ,סי׳ כב ,לו ,כג—כד ,יג( ,וכן סי׳ כו—כז )תולדות ,סי׳ לה ,טו(; ב( סיפורים
ארוכים על ר׳ משה ור׳ אברהם גאלנטי ועל ר׳ יעקב אבולעפיא ,שאינם אלא בדפוס
קושטא )לא—לג( ובנוסח תימן )שבחי ,סי׳ ה ,ו ,יא(; ג( החלקים האחרונים ,סיפורים על
השבת ,מעשי הרוח ,וסיפורים על פטירת האר״י.
,

)א(

נקביל מקצת לשונות לנוסח תולדות ולשלוחותיו של נוסח קושטא:
קושטא

אוכספורד

כא[ ומרוב ענותנותו לא
גילה עצמו שהו׳ המ-
שיח עד יום מותו.

כה[ ובתנאי שלא ידבר
עם שום אדם כלל ולא
ישיב שלו׳ ...ואז יגלה
לו הצדיק סודות ...ולא
גלה לו הצדיק כלום.
ויבא לפני הרב וא״ל
עשיתי כאשר צותני וה-
צדיק לא גילה לי דבר.
א״ל ולמה לא שמעת
לדברי.
כד[ יחוד להרח״ו...
על ק ב ר  . . .והלא היחוד
אשר נתן לי אדוני הי׳
לאביי ורבא ,מה יש לו
לבניהו ן׳ יהוידע בזה
היחוד .א״ל :באמצע
הדרך שישבת...

כב[ והצדיק ימסור ויג-
ל ה  . . .בתנאי שלא
ידבר עם שום אדם
ולא י ת ן ש ל ו ם . . .
והצדיק לא גילה לו
דבר .ויבא לפני הרב
ויאמר לו :הצדיק לא
גילה לי שום דבר.
והשיב לו הרב ולמה
לא ש מ ר ת דברי.
כג[ יחוד להרח״ו שי-
עשהו ב ק ב ר . . .
לא כד היא המ־
ד ה .אביי ורבא שהיה
היחוד שלהם הם היו
ראויין לבא לא בני־
הו ,והשיב לו הרב:
ת ד ע שבמקום ש-
ישבת . . .
פז[ והסוד כבר השלים כא[ בגלגול אחר תיקן
נפשו בגלגול אחר ,הסוד .שהוא ניצוץ רב
כ ש ה י ה ח ו צ פ י ת חוצפית המתורגמן...
ה מ ת ו ר ג מ ן והוא ואם לאו תדע שאני
נ־״צוץ מ מ נ ו  . . .ואם מדבר לד א מ ת  . . .ויהי
לא יראה אותנו ידע לעת שבא ה ר ב . . .
שלא בא לזאת החב־
מה ...ובשעה שהיה הרב בא...

תימן
לט[ לגודל ענותנותו לא
פירש להם הדברים,
וכשנסתלק הרב לבית
עולמו ,אז ידעו למפרע
שהוא היה משיח בן
יוסף.
כה[ הצדיק יגלה לו
סודות ...וחזר לפגי הרב
ויאמר לרב עשיתי כא-
שר צויתי והצדיק ההוא
לא הגיד לי דבר .א״ל
הרב אלו עשית כאשר
צויתיך היה מגלה לך.

כו[ יחוד שיעשהו על
קבר אביי ורבא ...היי־
חוד היה לאביי ורבא,
הם היו ראויים לבא
עמי ולא בניהו .א״ל:
במקום שישבת...

לו[ ובגלגול אחר קיים
הקבלה ...ואם לא תראה
אותנו אז תדע האמת...
ובשעה שבא הרב...

]רכז[

תולדות
לו[ והרב בענוותנותו
לא פירש לחברים הדב-
רים ,וכשנסתלק הרב
לבית עולמו ,אז ידעו
למפרע שהוא היה משיח
ן׳ אפרים.
כג[ והוא יגלה לו
סוד ...ובלבד שלא ידבר
עם שום אדם וכן אל
ישיב שלום לשום אדם...
והתנא הנז׳ לא השיבו
כלום ...וישב לפני הרב
ואמר לו ...ועשיתי ככל
אשר צויתני ...ואמר לו
אלו השגחת על דברי
היה מדבר עמך.
כד[ יחוד אחד ...וישת־
טח על קבריהם ...מה
עשיתי שבא עמי בניהו
 ...והלא היחוד שמסר
לי האדון היה לאביי
ורבא ,והם היו צריכים
לבא עמי ולא בניהו.
אמר לו הרב :כשישבת
באמצע הדרך.
טו[ וכבר בגלגול אחר
נשמתו השלימה ללמוד
חכמת הקבלה ,כי הוא
ניצוץ מרבי חוצפית
המתורגמן ...ואם לאו
תדע נאמנה שנשמתך לא
באה בעולם הזה ללמוד
חכמת הקבלה.

מאיר בניהו
כל אותם עניינים שנמנו בסיפורים הנמצאים בלאדינו חוזרים גם כאן :מילים שבעברית
יש להן כמה משמעויות מובאות לפעמים בקושטא במילה בעלת המשמעות הבלתי נכונה.
בתולדות כתוב ״לסדר אדרה רבה״ )כב( ,בתימן באה מילה אחרת בעלת הוראה שווה —
״לעשות האידרא /,אבל בקושטא ״ללמוד האדרא״ ,שמילת הסדר יש במשמעותה גם לשנן
וללמוד .20וכן גילה— פירש )כא( .בנוסח תולדות ותימן המובן הוא ,שהאר״י לא פירש
שהוא עצמו המשיח .בקושטא הלשון קצרה ומטעה :״ולא גילה ...עד יום מותו״ ,וצריך
להיות שבמותו נגלה להם הדבר.
עקבות תרגום ולאדיניזמים ניכרים בלשונות אלו :״והחברים והחרח״ו]![ לא שמעו ממנו
והפצירו״ )כו( ,בהוראת לא שמעו לו )באוכספורד כתוב :לא האמינו לדבריו(; במקום
לעשות ייחוד על הקבר כבכל המקורות ,הנוסח בקושטא הוא בקבר )כג( ,וכן במקום
ייחוד ל  . . .בקושטא הנוסח הייחוד של .מטבע הלשון לעשות צדקה הנקוטה בתולדות )יג(
ובכ״י תימן ,בדפוס קושטא )כג( בא תמורתה ״הצדקה שאני מבקשת ממנו״ ,ואין הדברים
אמורים במתן כסף לצדקה .הבעת משפט הכתוב בעברית בלשון פשוטה ,כגון :אני פרנסתי
את עצמי ממעשה ידי)תולדות ,שם(; איני נהנית משום אדם זולת מעשה ידי)תימן( ,מובא
בקושטא במטבע של לשון חכמים :שאני ניזונת במעש׳ ידי)ולא ממעשה ,על־־דרך כתובות
מז ,ב( .הוא הדין ללשון ״לא כך היא המדד,״ )כג( ,הנמצא רק בקושטא )על־ פי מם׳ כלה,
בסופה( .אף לשון נופל על לשון מצוי בסיפורים אלה )ימסור ויגלה ,כב( וכן הוספת המילה
תדע )כג( שמצאנוה בלאדינו  ; 21ווא״ו החיבור שלא לצורך :והשיב לו הרב ולמה לא שמרת
דברי ? )כב(; ״ואמר הרב ...ויהי ככלותו ואמר להם״ )כו(; תערובת סגנונות :וילך
לביתו ושאל לאשתו ...ויעל הרב אליו וראהו בשרו חם )כו( ולשון קלוקלת; שם בפיך
הדברים אלו )כד(.
מכל האמור ברור ,שסיפורים אלה ,החסרים בלאדינו ,הם ממש כסיפורים הנמצאים בה,
אלא שכתב־היד שהיה בידי המהדיר היה חסר דף אחד לפני סי׳ כה ודף אחד לאחריו .שאם לא
כן לא יובן מדוע נשמטו סיפורים אלה דווקא וסי׳ כ הוא הסיפור היחיד שניתק באמצעו .22
)ב(

סיפורים ארוכים על ר׳ משה ור׳ אברהם גאלנטי תלמידי הרמ״ק ויחסם להאר״י ועל
ר׳ יעקב אבולעפיא ,שאינם אלא בדפוס קושטא )לא—לג( ובנוסח תימן )כ ,כא ,לג( .אף
סיפורים אלה מעובדים במהדורת קושטא ככל הספר : 23
20
21
22

23

עד היום משתמשים הספרדים בלשון ״לסדר הפרשה ,,,כלומר לחזור על הפרשה ולקוראה כדי
לאומרה בציבור.
ר  ,למעלה עמ  ,רכד.
מספר השורות בסי  ,כה ,הנמצא בלאדינו ,ומספר השורות בסי ,כו—כז החסרים בה ,הוא עשרים
ושלוש .גדול מהם במקצת מספר השורות של החלק הראשון החסר ,שיש בו לב שורות .ולא יקשה
לומר שהשינוי הוא בהבדלי התרגום ,ובייחוד שהשורות האחרונות היו סוף סיפור ,שלא היה
טעם להדפיסו .סי  ,כד וכ״ז אינם כלל בנוסח שלומיל ושלוחותיו.
,
נוסח תימן הוא הטכסט שנדפס בספרי הנ״ל ,חלק שבחי האר״י ,סי ה ,ו ,יא .על השינויים
החשובים בינו לבין מהדורת קושטא ,ר  ,שם ,בהערות לטכסט.

]רכח[

ם׳ ת ו ל ד ו ת ה א ר ״ י נ ו ס ח ק ו ש ט א
קושטא

תימן

לא[ אז וילד הרח״ו ושני חברים ע מ ו . . .
חשבנו שלא יקבל עליו ת ע נ י ת  . . .כל
נבואתו של אדוניכם הוא כמו ז ה  . . .אדונינו
ורבינו הוא יהיה מה שיהיה ...ואז פנה
הרב לחברים שראה שהמה ראו כן ת מ ה ו . . .
והתחיל לרמוז באצבעו הקושיו׳ שניתורצו...
לא הייתי מחשב אותך אפילו בקטן שבתל-
מידי  . . .איני מניחו עוד ,עד שיתן לי תיקון
לנשמתי.

כ[ וילכו הרח״ו ואחר ע מ ו  . . .חששנו פן
יקבל עליו ת ע נ י ת  . . .אם כל נבואת אדוניכם
כ ך  . . .הוא אדונינו הוא מורינו ורבינו מה
לנו באלה הדברים ...אז חזר פניו לחברים
וראה אותם משתוממים  . . .התחיל למנות
באצבעותיו הקושיות שנסתלקו ...הייתי חושב
בדעתי שלא היית אפילו תלמידי ...שאין אני
מניחך עוד שתיתן לי תיקוני.

לב[ ויחרד יצחק חרדה גדולה בראות את הגאון
שהוא ב א  . . .אמר לו וענותך ת נ ח נ י . . .
שכל דבר מעות שאנו מקבלים ממר יש לנו
ברכה ב ה ם  . . .לכן אני יושב ב כ ך . . .
שאיני רוצה ליכנס לגהינם בידים  . . .שאין
אנו יודעים בחשבון ...ולא א  ,מהם לקח
שום פרוטה.

כא[ ויחרד יצחק חרדה גדולה ב ב י א ת ו . . .
א״ל וענותך ת ר ב נ י  . . .שכל הנוטל פרוטה
מיד מר מ ת ב ר ך  . . .לכן בשבילכם אני יושב
בצרה ז ו  . . .שאין אנו יודעים ד ב ר  . . .אין
אנו נוטלי  ,דבר.

לג[ כבודך רוצה להלוך למצרים ...וכמו
שהיה רואה שהם עושים הרוכבי סוסים כן
היה ע ו ש ה  . . .והתחיל לרוץ א ו ר ח  . . .עוד
מעט ראה שנהפך החורש ל ש ו ר  . . .ידע
כבודך ,ההכרח שאמרתי לו בהליכתי זה
ה ו א  . . .וכי מה שייכות יש לפאה בשוורים?

לג[ רצונך לילך למצרים ...וכל מה שהיו
עושים רוכבי סוסים  . , ,ג ם הוא עושה כ ן . . .
והתחיל ל ר ו ץ  . . .עד שראה שהבן אדם נעשה
ש ו ר  . . .וזה היה ההכרח שאמרתי לד  . . .מה
שייכות יש ,שורים לחרוש בחול ,עם הפאה?

בלשונות מעטים אלה מצויים כל הסממנים המעידים על תרגום ועל טיבו של דפוס קושטא:
שגיאות רבות בתחביר .עירבוב לשון נוכח ונסתר )לא( .ניסוח שגורם להיפוך המשמעות
וסתירת הענין )״שלא יקבל״ במקום ״פן קבל״( .ביטויים שאי־אפשר להם להימצא
במקור עברי ובלי ספק שאולים הם משפה אחרת :״הוא כמו זה״ ,במקום ״כך״; ״בראות את
הגאון שהוא בא״ ,במקום ״בביאתו״; ״דבר מעות״ ,כלומר מטבע כסף הפחות ביותר ,במקום
״פרוטה״; ״יש לנו ברכה בהם״ ,במקום מתברך .פסוקים ומליצות שהפכו בפי הספרדים
בזמנים מאוחרים לפתגמים והשתמשו בהם גם בלאדינו .כגון :המה ראו כן תמהו )לא,
והמליצה חוזרת גם בסי׳ לב(; יהיה מה שיהיה )לא ,ונמצא גם בסי׳ כט( וישנו בלאדינו
במשמעות בכל אופן שיהיה .ועל דרך זה מצאנו בחלקים הראשונים הביטויים ״ובכלל
הברכה״ )ד( ,״לא כך היא המידה״ )כג( .מצד אחר המליצה המקראית וענותך תרבני
)תהלים יח ,לו( בנוסח קושטא— תנחני .שינוי זה מעיד שהמליצה היתה מתורגמת
ללאדינו .הוא הדין למובאה ממסכת תענית )סי׳ לא ,ר׳ הע׳  ,(110שהיא משובשת מאד;
וא״ו החיבור שלא לצורך :ערב לך הדרוש .א״ל :ולא כ״כ )לא(; תערובת סגנונות:
ויפשוט בגדיו ולבש שק ואפר וישב על הארץ )לא( ,ולאדיניזמים :וזמינו לו )לא( ,במקום
אותו.
]רכט[

מאיר בניהו
)ג(
,

החלקים האחרונים שבנוסח קושטא העברי )סי לד—מ( ואינם בתרגום .אם תאמר שמא
מעיקרא לא היו בסוג כתבי־היד הנכללים בנוסח קושטא ,זה אינו ,שכן הם נמצאים
בכ״י אוכספורד ותימן .משלושה סיפורים )לד ,לו ,מ( הנמצאים בס׳ תולדות האר״י )יד,
לה לח( ,חסר רק סיפור אחד )לד( בכ״י אוכספורד ותימן .גם כלום אפשר לומר שקטע
את סיפור חייו של האר״י באמצע ? בדיקתם של סיפורים אלה מעידה כמאה עדים ,שלא
היו בפניו של בעל הנוסח העברי הנדפס ,הם שוגים מנוסח כ״י אוכספורד שהוא אחיד,
והמהדיר העתיקם בדייקנות של סופר נאמן ,מנוסח שלומיל .24בכל הספר הסיפורים
פותחים בלשון ״יום אחד״ כדרך הלאדינו ,25אבל בסי׳ לד ובסי ,לה כתב ״פעם א׳״,
כבנוסח שלומיל ,אף־על־פי שבם׳ תולדות האר״י כתוב בסיפור זה עצמו ״יום אחד״ )יד(.
אף המילים באידיש )הירלאק ]הילראק[ ושופיצ׳א ,בסי׳ לד( והשיבושים חוזרים בדפוס
קושטא .26
מעתה חלה עלינו חובת בירור השאלה ,כלום היה בפניו ם׳ תעלמות חכמה ,עמק המלך
או ס׳ מאירת עינים ,שנדפס בו ״מעשה נסים״ של האר״י שבס׳ עמק המלך ז .2והנה מפתח
לגילוי מקורותיו השאיר בידינו המחבר עצמו :מקיום לעצמו קובעים מעשי הרוח )לו—לט(
והחלק האחרון)סי׳ מ( ,הוא סיפור פטירת האר״י .סיפורי הרוח ,לבד הראשון ,אינם באגרות
שלומיל ,אף לא בספר עמק המלך .תוספת היא בם׳ מאירת עינים ,שלקוחה מספריו של ר׳
יעקב צמח ״משיבת נפש״ או ״רנו ליעקב״  .28ואכן הועתקו מן הנדפס בספר זה  .29ולא
זו בלבד ,אלא שגם החלק האחרון ששייך לחיבור עצמו ,הוא הסיפור על פטירת האר״י,
מראשיתו ועד הפיסקה שלפני האחרונה ,לקוח מילה במילה מם׳ מאירת עינים שהוא נוסח
עמק המלך  .3°ברם ,הפיסקה האחרונה נמצאת דווקא בס׳ מאירת עינים )יח ,א( ,מה שאין
24

25
26
27
28
29
30

התוספת הגדולה שבמעשה הרוח )תולדות ,סי  ,לד( ,הנמצאת בס  ,תעלמות חכמה )בסיליאה
שפ״ט ,דף מט ׳ ב( ובנוסח שלומיל ,אינה בכ״י של תולדות האר״י ולא בכ״י אוכספורד
ותימן ,מה שאין כן במהדורת קושטא ת״פ )ר  ,בספרי הג״ל ,שער רביעי ,פרק מעשי הרוח(
וברור שהוא העתק מדוייק של נוסח שלומיל .אם היה סיפור זה בלאדינו ,הרי שהיה דומה
לנוסח כ״י אוכספורד ,ולא היתה יכולה להימצא בו תוספת זאת.
ר  ,למעלה עמ ,רטז.
ר  ,להלן והע.30 ,
ר  ,שבחי האר״י ,ארשת ,ג ,עמ .151—149 ,
ר  ,על כך בספרי הנ״ל.
,
סיפור הרוח שנכנסה בבתו של ר רפאל ענף בדמשק נמצא גם בכ״י אוכספורד ,אך הנוסח
הוא אחר והוא שנמצא בס  ,החזיונות ,מהדורת אשכולי ,ירושלים תשי״ד ,עמ  ,יט ואילך.
בסי ,מ )תולדות לח( מובא לשון מוטעה מן הזוהר ,אורזילאין ,כמו במאירת עינים ועמק המלך
)אבל לא בשלומיל( — עזרלאין ,עוזלין .אף הצייון לזוהר מצורע דף כה במקום נה ,הוא
משובש ,משום שאות נ במאירת עינים נראית כאות כ .הפסוק ״ גם מלככם תיספו ,,,כתוב בכולם
״תוספו״ ,ולא תיקנו .בסי  ,מ )תולדות לח( ,כתוב בעמק המלך :״ואינם ר ו צ י ם  . . .ח ר ט ה . . .
ואינו מ ג ל ה  . . .אזי נ ת ע צ ב ו  . . .להנשים והטף ב פ נ י  . . .ע צ מ ו  . . .באותו שנה .,,במאירת
עינים הכתיב שונה ומקוצר :״ואיג ,ר ו צ י  . . . ,ח ר ט  . . . ,ואינו מ ג ל  . . . ,אז נ ת ע צ ב ו  . . .לנשים
המילים המקוצרות נשתנו בשעה שבעל נוסח קושטא
ולטף בפגי ע צ מ ן  . . .באות׳ ש נ ה . .
]רל[

ם׳ ת ו ל ד ו ת ה א ר ״ י נ ו ס ח ק ו ש ט א
כן בכ״י אוכספורד ובנוסח תימן .הדברים מובאים בלשונו של ר׳ יעקב צמח ,ומהדיר נוסח
קושטא דלג על הפיסקות שעניינם השגתו וחכמתו של האד״י ,כיוון שכבר נמצאו אצלו
בסיפורים הראשונים!.3
,
סי׳ לה שבמהדורת קושטא אינו מצוי אלא בס עמק המלך וממנו הועתק בם׳ מאירת
עינים; בדפוס קושטא הובא לא ממקורו הראשון ,אלא מם ,מאירת עינים:
מאירת עינים

קושטא

עמק המל ד

) (1את אהרן לכהן.
) (2אור מהשמש לא תאיר
) (3והכל מיצירה משם באים
כי ניצוצי העופות לעולם.
) (4שניצוץ דוד היה במלכות
) (5יעשה ויזהר שיראה כש-
מוציאים הספר תורה מן ההיכל
או כשמחזירין א ו ת ו  . . .ילך
בזריזות כ נ ג ד ו  . . .א ו ת ו . . .
ובחשיקה גדולה.

את אהרן לכהן.
אור מהשמש לא תאיר.
והכל מיצירה הם באים כי
ניצוצי העופות לעולם.
במלכות.
יעשה ויזהר שיראה כשמו-
ציאים הספר תורה מן ההיכל
או כשמחזירין א ו ת ו  . . .ילך
בזריזות כ נ ג ד ו  . . .א ו ת ו . . .
ובחשיקה.

להכהן.
לא יאירה.
והכל מיצירה כי משם באים
ניצוצי העופות לעולם.
ממלכות.
כשיראה כשמוציאין הס״ת מן
ההיכל או כשמחזירין אותה ילך
בזריזות כ נ ג ד ה  . . .א ו ת ה . . .
ובתשוקה גדולה.

השיבושים שנפלו בס׳ מאירת עינים ,חוזרים גם במהדורת קושטא ביחוד סעיף  3שאין
לו מובן ובם׳ עמק המלך הלשון מיושבת; מן הצד האחר ,הנוסח המתוקן בס׳ מאירת עינים
) ,5וכן  (2—1הוא גם נוסח קושטא .אך עדיין אין ללמוד מכאן שלא השתמש בם׳ עמק המלך.
סיפור הרוח הראשון)קושטא לו( נמצא בם׳ עמק המלך לא בחלק הנקרא מעשה גיסים ,אלא
בתיקוני התשובה )דף יו ,ג( ונעלם כנראה מבעל מאירת עיגים .ולא זו בלבד אלא שהכותרת
לסיפור מועתקת בלשונו של בעל עמק המלך.
אם סופר זה הרשה לעצמו לסטות מלשון החיבור ולשנות את המילים כרצונו — כלום היה
נוקט דרך זהירות בסיפורים אלה האחרונים דווקא ? ואם הלאדינו אינו אלא תרגום מהדורת
קושטא ת״פ— מה ראה המתרגם להשמיט בעיקר את כל הסיפורים שהועתקו מנוסח שלומיל,
אף־על־פי שהם חלק מהותי של החיבור ,קשורים ושלובים בו ואין להכיר בהם כל סימן
לחטיבה נפרדת ? גדולה מזאת :סי׳ לד בנוסח תימן אינו כלל כפי הנוסח שבמהדורת קושטא,
אלא מובא בלשונו של ס׳ תולדות האר״י .וכל זה למה ,לפי שבמהדורת קושטא העתיק
השלימן ובמה שסוטה נוסח מאירת עינים מעמק המלך סוטה גם נוסח קושטא :״ואינן ר ו צ י ם . . .
ח ר ט א  . . .ואינו מ ג ל ה ו  . . .אז נ ת ע צ ב ו  . . .לנשים ולטף בפני ע צ מ ן  . . .שבאותה ש נ ה  . . .״ .
ראשי־התיבות של הרח׳יו ,שבנוסח שלומיל הם ר״ח וכמהרר״ח ,חשש שמא לא יוודע מיהו,
ותיקן כמקובל מהרח״ו )סי׳ מ ,דף יג ,א( .בכמה מקומות השמים את ברכת המתים ,אבל
השאיר את הלשון שהרח״ו היה בחיים ,כבזמנו של שלומיל .המשפט האחרון בסי׳ לד,
הקדים בו את המאוחר .ויש בדפוס קושטא עוד שינויים דקים ביותר במספר פעוט מאד.
 31דף ב ,ב .ור׳ דרך משל הסיפור על הרח״ו שרבו השקהו מבארה של מרים ,דף ג ,ב .נראה
שמה שתירגם מלאדינו ,תירגם בשלימות ולא שינה את הלשון והענין ,אף־על־פי שבס׳ מאירת
עינים מצא נוסח אחר .כגון בסי׳ לו )קושטא ,סי׳ כא( ,כתוב משיח ן׳ יוסף ולא ן׳ אפרים
כמו בם׳ מאירת עינים.

נ ילא [

מ א י ר ב נ יד« ו
המספר את נוסח שלומיל! מכאן שלא היה בידו החיבור בשלימותו ומשום כך הוצרך
להעתיק סיפורים מנוסח שלומיל .חדא מתרתי ,אם מקור היה בפני מהדיר דפוס קושטא,
אי־אתה יכול לפרש טעמם של שיבושי הלשון והשפעת הספרדית בריבוי כזה גם בפסוקים
ובמאמרי חז״ל וחילופיהם אלא בחולשה מסויימת .וכיצד קרה שתופעות אלו מצוייות דווקא
בחלק הראשון של הסיפורים ,שישנם בלאדינו ? ואם תאמר שהמהדיר אסף אגדות שבעל־־פה,
הרי אין הסבר לזהות עם הנוסח הכללי של קושטא ,אלא בכך שהיתה לו למהדיר רוח הקודש.
בדיקת הספר לא הראתה סימן מן הסימנים האלה ,ולכן אין לתלותם במהדיר דפוס קושטא.
ר׳ שלמה גבאי לא התכוון להדפיס מהדורה עממית של ס׳ תולדות האר״י .הוא קבעו
בראש ספר הכונות ,כפתיחה לו ,וברי שספר זה לא נועד לעמי הארץ .הוא עצמו היה
מצוי אצל כתבי־יד בקבלה והשתמש בהם .אין לתלות ,איפוא ,את קולר השיבושים והפגמים
שבדפוס קושטא במהדיר  ,32אלא בודאי היה בידו כתב־יד של מתרגם ,שלא היה תלמיד חכם
גדול ובקי בעברית ,וכמות שמצא הדפיס .בידו היה גם נוסח ס׳ עמק המלך והשתמש בו ,אף־
על־פי־כן לא ההדיר נוסח זה ,אלא השלים מתוכו סיפורים שבנוסח קושטא שלפניו היו
חסרים.
יש ,איפוא ,רגלים לדבר שתרגום זה ללאדינו לא נעשה בעת הדפסתו .ואם ספר יקר־מציאות
זה לא נדפס בקושטא לפנן כן ואבד ,כדרך שאבדו ספרים הרבה שנדפסו בקושטא  ,33הרי
תורגם ללא ספק לפני שנת ת״פ ,היא שנת הדפסתו של נוסח קושטא .דין מהדורה זו של
שנת תקכ״ו ,יכול שהיה כמות המהדורה שכנראה קדמה לה ,אלמלא נותר טופס בגנזי
בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים  .34אין ספק שגם אחרי הופעתה לא נודעה,
שכן שונה היא מכל התרגומים בלאדינו שנדפסו לאחריה .35
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ר׳ אברהם ב״ר מאיר רוזאניס ,מגיה הספר ,מעיד בהקדמתו :״שהדפוס הראשון )של ס  ,הבונות(
היה מלא ט ע י ו ת  . . .ותקנתי אותם בעיון נמרץ עם איש סודי החכם הנעלה כה״ר שלמה גבאי,
ויש לו יד ושם גם כן בחכמת האמת״.
עיין ארשת ,שם ,עמי  .151אף ס׳ מאירת עינים שנדפס בקושטא בשנת ת״כ אבד .טופס יחידי
בלתי שלם נמצא באוסף ג׳ שלום בירושלים ודפים בודדים ברשותי .בינתיים מצא א  ,יערי
ספר אחר שנדפס באותה צורה ממש ,אף הוא בבית דפוסו של אברהם פראנקו ואבד ,הוא ס׳
״כלל קטן״ לר׳ מתתיהו בלוך ,שנדפס בשנת תכ״ה .ר׳ מאמרו מי היה השבתאי ר׳ מתתיהו
בלוך ,קרית ספר ,כרך לו ,תשכ״א ,עמי .528
ר׳ הע׳ .4
השווה דרך משל סי׳ ג .בנוסח קושטא כתוב :אך תעשה לחמיך שיוותר לי המכס )ב ,א(.
בלאדינו :קי אגאס אה טו איסחואיגרו קי מי אגד .ראייט איניל קומירגיו)ג ,א( ,ואילו במהדורת
איזמיר תרכ״ה כתוב :אנג׳אק סי לי דיזי אה סו סואיגרו קי מי אינפריזינטי איל קומירג׳ו )ד,
ב( .ראייט ) ,(rayetהיא מילה תורכית ופי׳ כבוד או וויתור .המתרגם האחרון ללאדינו השתמש
בדפוס קושטא ת״פ ,שכן ההקדמה למעשה הרוח היא תרגום מדוייק של הנוסח העברי שבמהדורת
קושטא )סי  ,לו ,דף ח ,ב( .בתרגום החדש הנוסח הורחב .כגון בסי׳ ב ,נוסף :״הילד ישב
להתפלל .ובהיותו מתפלל ראה ר׳ בצלאל אשכנזי שראשו היה רופס וחד והיה מקבל את התורה
כמו מים .והוא לימד אותו במשך שנתיים ומשעברו השנתיים גדלה חכמתו על חכמת החכמים״;
בסי׳ ג הוסיף שהאר״י התבודד במצרים הישנה ״בבית הכנסת קהל של אליהו ז״ל״ .בסיפור
על ממוני העבירות )ז( באה תוספת זאת :״והרב האר״י ע״ה היה בקהל ההוא .והרב האר״י
רצה ללכת משם כשיגמור לדרוש .אמר הממונה לרב האר״י ,חכה מעט עד שיבואו הממונים

]רלב[

ם׳ ת ו ל ד ו ת ה א ר ״ י נ ו ס ח ק ו ש ט א
ברי ,שאין דין מהדורת הלאדינו שבידינו ,שנדפסה ארבעים ושש שנים אחרי הנוסח
העברי ,כדין נוסח הלאדינו שהיה בפני המתרגם לעברית ואינו ידוע לנו; ואין להתעלם
מכך ,שאף הנוסח הראשון בלאדינו לא היה יצירה חדשה אלא תרגום ונשתמרו בו
צורות ולשונות עבריים כדרך האלדינו .בכך כנראה יש לתלות מילים אחדות בודדות ביותר
החוזרות במהדורת קושטא ובנוסח תולדות ד״אר׳׳י וכן שינויים קלים בפרטים אחדים בין
מהדורת קושטא לתרגום .וכלום מהדורות מעין אלה הן ביקורתיות ומדעיות ? הרבה דברים
נאמרו בדרך השערה ,מאין בידינו תולדות האד״י נוסח קושטא המקורי ואף לא של התרגום
בלאדינו .אבל ממה שיש בידינו ,מכלול הדברים שהועלו וצירוף כל השיקולים לכאן ולכאן,
מכריעים את הכף לצד הסברה שדפוס קושטא הוא תרגום מלאדינו.
הארכתי בדבר זה ,אף־על־פי שאין הוא מעיקרי הבירורים לגבי ס׳ תולדות האר׳׳י ,כדי
להוציא מליבם של אלה שמושכל ראשון הוא לדעתם ,שקודם בזמן ההדפסה — קודם.
להלן מהדורה דיפלומאטית של נוסח דפוס קושטא והלאדינו ,שאף־על־פי שנדפס ,אינו
מצוי כלל ,והוא חשוב לא רק מבחינת ההשוואה ,אלא גם לחקר הלאדינו .האותיות בדפוס
הלאדינו שחוקות וקשה להבחין בין האותיות ס׳ וש /בייחוד• שהשי השמאלית באה
בתקופה זו במקום ס .בדפוס נמצא פיסוק ,אלא שהוספתי עליו במקצת .גם הסימן ״ לאות
רפוייה ולש׳ שמאלית — נשמר.
הנוסח העברי מובא אף הוא כמות שהוא .הסיפורים הלקוחים מאגרות שלומיל לא נכללו,
אבל הובאו הסיפורים שאינם בלאדינו והיו בו .וכך יצא נוסח קושטא כצורתו המקורית.
בסוגריים משולשים הובאו המילים שאינם באחד הנוסחים ,בלאדינו או בעברית .ההערות הן
על השינויים ,ובדרך כלל אינם בתוכן ובענין אלא לצורך התרגום .ולא הובאו שינויי נוסח
לס׳ תולדות האר״י המקורי ,שכבר נמצאים במהדורה הביקורתית ,שתופיע בקרוב.

שאגי צריך להעיד בפניהם״ .לפעמים התוספת באה לצורך הסבר .בסי׳ י )לאדינו טו( נמצאת
כאילו סתירה .תחילה אמר האר״י לתלמידיו לכתוב תורתו ואהר־כך נאמר שלא נתן רשות
אלא להרח״ו .לכן כתב המתרגם :״אח״כ התחרט הרב״ .אף נזכר היום שבו עלה
ר׳ משה למשלים ,הוא יום חמישי; העשיר מקושטא שבא לנסות את האר״י )כח( ,יודע המתרגם
דרך מסעו :״וקם הגביר הזה והפליג והלך לציידה ,שהיא הנמל של צפת ומשם לקח סוס ושם
פניו נגד צפת״ .ועיין עוד במאמר הנז׳ בארשת ,עמ׳ .161—159

] רלג [
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׳מעשיות

מוהרי״ל זצ״ל׳

התרגום הראשון של ס׳ תולדות האר״י בלאדינו שהגיע לידינו ולא היה ידוע עד כה,
הוא כ״י אדלר  1535בספריית בית־המדרש לרבנים בניו־יורק .בקטלוג אדלר נרשם:
״מעשיות ומעשה מהרי״ל זצ״ל״ )עמי  (63ולא זוהה .שמו המדוייק הוא ״מעשיות מוהרי״ל
זצ״ל״ )עמי 69א( ולא תולדות האר״י .ואכן ,כתבי־־היד הקדומים של ספר זה לא נקראו
בשם .חשיבותו של כתב־יד זה רבה ,שהוא מן העתיקים שבכתבי־היד ואולי הקדום שבכולם
והיחיד שמוצאו משאלוניקי .הוא מעיד על התפשטותו הרבה של חיבור זה ושכבר סמוך
אחר חיבורו תורגם ללאדינו.
כתב־היד חסר בראשו שני דפים והוא מתחיל באמצעו של סי׳ א .הדף הראשון הנמצא
פותח :״אלייהו הנביא קומו לידיש׳ו אינו לו וידו״ ]אליהו הנביא כפי שאמר לו ,ולא ראה
אותו[ .סופו של הספר בדף 77ב .בסוף סי׳ יז ,דף 37א ,צויין ״חצי ספר״ .בטכסט 16—13
שורות בעמי .עמודים אחדים כתובים בצורת משולש .בדף 23א ציור מגן דוד לאורכו ולרוחבו
של העמי ,ובדף 41א ,בסוף סיפור ,ציור מנורה גדולה )ר׳ תצלום(.
לפני הטכסט נמצאים שמונה דפים ובסופו שגי דפים )78א—79א( שבהם רשימות
שונות בדף 4א של החשבונות כתוב :״אישטי ליב׳ירו]![ איש די יעקב קוב׳ו טודו אייל
קי סי לו טומארי אישטה נח״ש״ .ותרגומו :זה הספר של יעקב קובו כל מי שיקחנו יהיה
בנידוי חרם שמתא .וכן בדף 7ב .בדף 5א כתוב :״אישטי ליב׳ורו איש די ח׳ שמעיא בר
יוסף קוב׳ו אירמאנו די ח׳ שבתי קוב׳ו אירמאנו די יעקב קוב׳ו טודו איל קי סי לו טומאר אינו
שילודהרי אישטה״ .ותרגומו :זה הספר של ח׳ שמעיא בר יוסף קובו אחיו של ח׳ שבתי
קובר אחיו של יעקב קובו .כל מי שיקח אותו ולא יחזירנו יהיה ]בנח״ש[.
כיוון שציור מגן דוד תופש עמוד שלם ,ובתוכו כתוב השם :שמעיה בר יוסף קוב׳ו נר״ו
אכי״ר ,משמע שהדבר נעשה לכתחילה והוא המעתיק .ואכן בעמ׳ שלאחר הסוף )78א( כתוב:
אני הכותב הצעיר וצעיר וקטן שבקטנים שמעיה בכר יוסף קובו נר״ו .גם לפני המילה של
שומר העמוד 11ב נמצא השם שמעיה באותו כתב.

 1הרשימות כתובות לאדינו וכוללות חשבונות בענייני מסחר ביין והשקעות .נזכר ר  ,חיים אלשיך
)3א(; דוד פיסו )4ב(; שלמה טאבוך מק״ק אראגון )2א( ,שהשכיר ״מאגאזין ]חנות[ של ת״ת
שהוא מתחת מדרש פישקאדוריש ]הדייגים[״ )7א( .שמות הבעלים שמצויים בכתב־היד הם:
1א :אשטי ]אלה[ מעשייות איש די ]הוא של[ ר׳ אברהם שאפורטה ה׳יי״ .חתימתו נמצאת בדף
2א ,ובוודאי אף הוא משאלוניקי .בראש הטכסט חתימה בכתב פראנקי :חיים יאודה יוסף
ליאוני ה״י ,ודומה שהיה מן המשפחה הידועה בליוורנו .בסופו — חתימה של מנחם יעקב ,וכן
בעמי שלאחריו.

] רלד [

ם׳

תולדות האר״ י נוסח קושטא

צורת ההעתקה ,החתימות ,הציורים והכתב מעידים על מעשה נערות .הרבה שגיאות בכתיב
וחוסר ידיעה נמצאות בו ,ואין ספק שהעתקת ספר שמקורו עברי בלאדינו ,אינה מעשה ידי
תלמיד חכם ולא עשה זאת אלא בקטנותו .כמה שמעיה קובר היו בשאלוניקי .2ברם רק אחד אנו
יודעים ששם אביו היה יוסף ובנו הוא ר׳ יוסף קובו ,הרב הכולל בשאלוניקי ,מחבר שו״ת
״גבעות עולם״ )שאלוניקי תקמ״ד(  .3בשנת תפ״ה היה ״כבן תשעים שנה״  .4כלומר נולד
בשנת שצ״ו בערד ונפטר בט״ו אלול תפ״ז  . 5כנראה שהיה מתלמידיו של נתן העזתי
בשאלוניקי  .6אם נאמר ששמעיה קובו המעתיק הוא אביו של ר׳ יוסף קובו זה ,נצטרך להניח
שההעתקה נעשתה סמוך לשנת ש״צ ,בהיותו צעיר ובחיי אביו .ואכן ראשי־התיבות מוהרי״ל,
שהיא הצורה הקדומה ביותר של שם האר״י ,שם הספר שאינו נקרא תולדות האר״י ,שכבר
לפני שנת ת״ל היה בידי נתן העזתי בשאלוניקי ונקרא בשם זה י ,וצורת הכתיבה ,מעידים
על כך .ברם ,כדי שהשערה זו תצא מספק לחזקת וודאי ,צריכים אנו להוכחה שליוסף הראשון
היו עוד שני בנים ,שבתי ויעקב .כנגד זה לר׳ יוסף השני היו כמה בנים ואין זה וודאי שהיה
לו גם בן בשם שמעיה .אם שמעיה ויעקב הם בניו ,הם נפטרו בחייו ,אבל לא ידוע כלל שהיה
לו בן בשם שבתי ,אלא אדרבא בנים אחרים ,ואם כן מדוע שמעיה ,המעתיק ,לא הזכירם .אם
נניח שבניו הם הנזכרים בכתב־היד ,יהא עלינו לומר שכתב־היד נעתק סמוך אחרי שנת ת״ל.
שמעיה קובו היה ״הכותב׳ /והוא בדרך כלל מעתיק אבל גם מחבר ומתרגם .התרגום
כתוב בדיאלקט השאלוניקאי ואינו כנוסח קושטא ,אלא מדוייק בדרך כלל וקרוב ביותר לנוסח
סמברי וכ״י ג ויותר מהם לכ״י ו ,שהם כתבי־היד הקדומים והחשובים  .8בכל מקום כתוב ר׳
יצחק אשכנזי במקום ר׳ יהוסף אשכנזי התנא ,ממש כמו בכ״י ו)סי׳ ד ,כט ,לד(; במקום ר׳
יצחק הכהן כתוב בהם יוסף הכהן )סי׳ לט(; בשניהם נמצאים מספרים שווים ושונים
באחרים  ; 9סדר הסיפורים בסי׳ כא הוא זהה בשניהם ונוסח התפילה שבסוף הספר נמצא
רק בכ״י ג ,בכ״י ו ובכ״י זה.
 2האחד נפטר בי׳ באייר תכ״ג )עיין י״ש עמנואל ,מצבות שאלוניקי ,חלק א ,ירושלים תשכ״ג,
סי׳  ,784עמי  .(345השני נפטר צעיר לימים בשנת תמ״ה )שם ,חלק ב ,סי׳  ,977בדפוס(.
השלישי בכ״ב אייר תע״ז)שם ,סי׳  .(1196שלושתם לא נזכר שם אביהם.
 3ע״ע עמנואל ,שם ,סי׳  .1253בנו יהודה נפטר שלא בזיקנה והיו לו בנים קטנים .אחד מהם
ר׳ שמואל קובו ,הוא אביו של ר׳ רפאל חיים אברהם קובו ,אף הוא רב הכולל בשאלוניקי,
שכתב הקדמה לס׳ גבעות עולם )ר׳ בהקדמה לספר זה( .ידוע לנו ר׳ יעקב קובו שנפטר בשאלו־
ניקי בחשון תס״ח ור׳ יוסף דוד הספידו )יקרא דשכבי ,שאלוניקי תקל״ד ,דרוש לו ,דף פ ,ג(.
ברם ,הוא קורא לו ״בנו של רבינו שהוא בן חכמים וכו׳״ .מכאן יש להניח שהיה בנו של ר׳
יוסף השני .עמנואל )שם( מזכיר מלבד יהודה שני בנים של ר׳ יוסף השני :שמעיה ,כנראה
זה שנפטר בשנת תע״ז ,ואברהם שנפטר בשנת תע״ג .ואינני יודע מנין לו ששמעיה היה בנו.
 4ר  ,משה אמארילייו ,דבר משה ,חלק ב ,שאלוניקי תק׳יג ,סי׳ נ ,דף נא ,ב.
 5עמנואל ,סי׳ .1253
 6י׳ זנה ,ענייני שבתי צבי ,ספונות ג—ד = ספר שזר ,תש״כ ,עמ׳ מז; עמנואל ,שם.
 7ר׳ בספרי הנ״ל ,בפרק האחרון של המבוא.
 8ר׳ ברשימת כתבי־היד בספרי הנ״ל.
 9ר׳ סי׳ לה והע׳  ;120סי׳ לו והע׳ .130 ,121
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עבריות כ ת ו ב ו ת כפי שהן מ ב ו ט א ו ת בלאדינו .ש מ ע ו ן — בכל מקום סמעון ,לפי

ש ל ל א ג ר ש מ ב ו ט א ת ב ל א ד י נ ו כ א ו ת ם ,ויש ש ב מ ק ו ם ס ב א ה א ו ת ש י ן ש מ א ל י ת :

הסגר — אשגר

) ל ח ( ; שין ש מ א ל י ת מ ו ח ל פ ת ב א ו ת צ  :ש ק צ י ם ורמשים — ש ק צ י ם אי

ר מ צ י ם )ה( .ה ח ל פ ת א ו ת ק ב א ו ת כ  :ק ב ל ה — כ ב ל ה ) י ג ( ; א ו ת ט ב מ ק ו ת ת  :י פ ת ט ו ה ר ו י פ ת
מ א ר ה ) מ ר א ה  ,סי׳ כ ח (  ,ט ב י ל ו ת — ת ב י ל ו ת )יז( ,ת כ י פ ו ת — ט ר י פ ו ת ) ל ב ( .
אות

מ ל א ך — מלך ,מלכי השרת ,שנאמר — שנמר,

א אינה מ ב ו ט א ת :

ח ט א ת י — חטתי

)יז ,ל (  ,ט ו מ א ה — ט ו מ ה  ,ש ש י ם ר ב ו א ו ת — ש ש י ם ר ב ו ת ) ל ד ( ; ו י ש ש א ו ת א מ ב ו ט א ת כ א ו ת
נביאים — נביהים

ה:
אלה

)ג(,

ת נ א — ת נ ה  ,א ש מ י ם ו ה א ר ץ )יא( ,ו כ י ו צ ה ב ז ה )יג( ,א ל א —

) כ ח (  ,ב ר ו ך ה ב א — ה ב ה ) ל ד ( ; ויש ל ה י פ ך  :א ר י ט ו ב — ) ל ג (  ,ה ב נ ה — א ב י נ ה )ג(,

אי הכי — אי אכי )כד( ,הרי א ת — ארי א ת ) כ ח ( ; א ו ת א ב א ה ב מ ק ו ם ת נ ו ע ה  :ד א ר ו ש די
פורים

)יג( ,ש א ב ת )יד( ,מ א ל ש י ן )ל( ,ח א ב ר י ם  ,ח א נ ו פ ה ) ל ז ( ; א ו ת א ב מ ק ו ם ע  :גן א ד ן

)ה ,ל ד ( ,

מ ע ו ת — מאות

)יג(; או אות ה :

ב ט ע ו ת — ב ט ה ו ת )כח( .והיפוכו :יאודה בר

ע י ל א י ) כ ג  ,ובסי׳ כה מתוקן(.
ה מ פ י ק נ כ ת ב ת ב א ׳ ובד״׳ :ג ב ו א ה ג ב ו א ה )יא( .ל פ ע מ י ם נ ח ל ק ת ה מ י ל ה ל ש נ י י ם ב ש ל כ ך ,
כגון:

א פ ר א ה פ א ר ה — ב מ ק ו ם ה פ ר ה )יד( ,ו ל פ נ י ג ר ו נ י ת נ ו ס פ ת א ו ת ה ל א ו ת א  :ש מ י ם

ו א ה ר ץ )יד( ,וכן א ח ר י ש ת י י ו ד ״ י ן  :א ב י י ה ו ר ב א ) כ ד (  ,ז כ ר ו נ ו ל ח י י ה ה ע ו ל ם ה ב א )כא ,כ ג ( ;
י׳ ש ל פ נ י ה ח י ר י ק  ,ל א ת מ י ד נ כ ת ב ת  :ת ל מ ד י ם ) כ א (  ,ס נ י ) כ ב (  ,ד ת ן ו א ב י ר ם — ד ת ן א י א ב ר ן
) ל א (  ,ס מ י כ ה — ס מ כ ה )לד ,ל ט (  ,צ ד ק י ם ) ל ט ( ; ו ת ו ס פ ת י ו ״ ד — נ י ז י פ ה ) כ ח ( .
אות

ה

ש ב ס מ י כ ו ת מ ו ח ל פ ת ב א ו ת ה ,א י נ ה

מתחלפת:

חכמה האלהים

במקום החכמה

ה א ל ה י ת )ד( ,ח כ מ ת ה פ ר צ ו ף — ח כ מ ה א פ ר צ ו ף )ה( .ו ע ל ד ר ך ז ה ח ב ר י ה ק ב ר י ם  ,ב מ ק ו ם ח ב ר ת
הקברים.
מצויות גם מילים ע ב ר י ו ת שבלאדינו קיבלו מובן א ח ר  :ח ב ר ה — בית ה ס פ ר ) א ( ; סמכה,
במובן רשות ,ה י ת ר ) ל ד ( ; הרי ט ו ב — מ ו ט ב )לג(.
נ ו ס ח כ ת ב ־ י ד ק ו ב ו  ,ה ו א ר ח ב מ ן ה ת ר ג ו ם ה נ ד פ ס  ,ויש ב ו מ ש פ ט י ם ש נ ו ס פ ו ל ה ב ל ט ת ה ת י א ו ר
הסיפורי

ו ל ה ש ל מ ת ה בסי׳ ג  :ל ב י ת ה כ נ ס ת ל ה ת פ ל ל  ,נ ו ס ף  :ת פ י ל ת ש ח ר י ת והניח ט ל י ת

ותפילין ולקח בידו ס פ ר א ח ד ; ש ם  :ואיני יודע א ו ת א ח ת בתורה ,כ ת ו ב  :אני ח מ ו ר די ב ר נתן
)פתגם בלאדינו ,לעם הארץ גמור( ,שאני קושר א ת ראשי בליל פסח )מהבושה( שאיני מכיר
צ ו ר ת ה א ׳ ה י א ך ה י א ; סי׳ יג ,ב מ ק ו ם א נ י פ ר נ ס ת י א ת ע צ מ י מ מ ע ש ה ידי ,כ ת ו ב  :א נ י ל ו ק ח ת
א ת ה כ י ש ו ר ב י ד ו ט ו ו ה ארקה ) ק י ל ו ( כ ד י ל ה ת פ ר נ ס מ ע מ ל י ; סי׳ י ז  :ש א ג י ר ש ע ג ד ו ל  ,ה ו ס י ף :
מ א ו ת ם ר ש ע י ם ש י צ ר ה׳ ו א י א פ ש ר ל ה צ י ל ם ו ש ל א היתד ,ע ב י ר ה ש ל א ע ש י ת י ; סי׳ כ ח  :ל ט י י ל
בשדה ,נוסף :ל ש ב ע ת העצים ,והתחילו לשחק טריס שאלטוש ]שלוש קפיצות[.

]דלי[

ם׳ ת ו ל ד ו ת ה א ר ״ י נ ו ס ח ק ו ש ט א
סטייה

ברורה מן ה מ ק ו ר נ מ צ א ת בסי׳ ד  :שימי חייך הם מ ע ט י ם ושם ] ב צ פ ת [

תזכה

לקבורה .ב ת ר ג ו ם  :ושם ת ה י ה לו ה ז כ ו ת ל ח י ו ת יותר .וכן בסי׳ כ ובסי׳ לה .מ ש פ ט י ם א ח ד י ם
חסרים ,ולא ברור אם השמיטם ,משום שאין בהם ל ש נ ו ת א ת הענין ,או ש ב נ ו ס ח שלפניו
ל א היו  . 1 0כ ן ה ש מ י ט מ ו ב א ו ת מ ן ה ז ו ה ר )סי׳ לה ,ל ח ( .
ר א ש י ־ ה ת י ב ו ת ה א ר ״ י ו מ ה ר ח ״ ו ל א ה י ו י ד ו ע י ם לו .ב פ ע ם ה ר א ש ו נ ה ש מ ו ש ל ה א ר ״ י נ כ ת ב
ר׳ י צ ח ק א י ש כ נ ז י )סי׳ ג( ו א ח ר ־ כ ך ר ב ר׳ י צ ח ק  ,א י ל ר ב  ,ד י ל ר ב א ו א י ל ס י נ י ו ר  ,ו ב ר א ש י ־
תיבות

ב כ ו ת ר ת — מ ו ה ר י ״ ל  .ש מ ו ש ל ה ר ח ״ ו — ה ר ב ר׳ חיים .מ ע נ י י ן ה ד ב ר ש ג ם ב כ ״ י ק ד ו ם

זה נ מ צ א ת כ ב ר ה ט ע ו ת ר׳ מ ש ה מ ש ו ל ם )סי׳ י( ב מ ק ו ם ר׳ מ ש ה ש ע ל ה מ ש ל י ם  ,ו ב ס י ׳ י ט :
ר׳ מ ש ה די א ו ז י ד ה  ,ב מ ק ו ם ר׳ ש מ ו א ל  ,ו ל א נ ז כ ר ס פ ר ו .
כ ת ב ־ ה י ד מ ת פ ר ס ם בשלימותו ,בהשוואה ל מ ק ו ר ה ע ב ר י בלבד .ת ו ס פ ו ת מ ש פ ט י ם או מילים,
הושמו

בסוגריים משולשים ,רק אם אין ה ם שיבוצים או שינויי מילים מ ח מ ת התרגום.

השינויים תורגמו ב ה ע ר ו ת לעברית ,לצורך מי שאינו יודע לאדינו.

 10תולדות האר׳׳י ,במקומות שונים.

מאיר בניהו

ספר שבחי האר״י ז״ל ומעשה נסים
אין לאדינו .דאנדו אה אינטנדיר לה מעלה די איל רב האר״י ז״ל קון סוס
תלמידי׳ אי מעשיות אקונטישיירון אין סו טיינפו .אי מילדאנדוסי דיטו ליב״רו
סירה זוכה לחיי העולם הבא .לו טרוש״ו אלה איסטאנפה ח׳ חיים אליה פאדרו
ה״י .איל קי וינדי ליברום אין ייני חאן] .בלאדינו .מלמד מעלת הרב האר״י
ז״ל עם תלמידיו ומעשיות שקרו בזמנו .והקורא ספר זה יהא זוכה ...הביאו
לדפוס חכם חיים אליה פארדו ה׳ ישמרהו ,המוכר ספרים ביעי חאן[.
נדפס בקושטאנדינה אשר תחת ממשלת אדוננו המלך שולטן מוסטאפה יר״ה
שנת התקכ״ו
סדר ל י ד ת ה א ר ״ י ו ש ב ח י ו

שבחי האר״י

א ]ב ,א[ איש היה בארץ הצבי ושמו מה״רר ]ב ,א[ וארון אונו אירה אין טיירה די צבי אי
שלמה לורייא ז״ל .והיה >האיש ההוא< סו נומברי מוהר״ר שלמה לורייא ז״ל .אי אירה
תם וישר ירא אלהים וסר מרע ויהי היום פריניסמו אי דיריג״ו טימיין דיל דייו אי
ונשאר בב״ה לבדו >עומד ולומד <,ונגלה טיראנסי די מאל  . 1לי אקונטיסייו און דיאה
אליו אליהו הנביא זלה״ה .ויאמר לו :דע קי קידו סולו אין איל קהל סי לי דיסקוב״רייו
ששליח ה׳ אני אליך לבשרך 2שאשתך תחר אליהו הנביא ז״ל ,אי לי דיש״ו :סאב״י קי איל
ותלד לד בן וקראת שמו יצחק ,והוא יחל שי״ת מי מאנדו פארה דארטי בשורה 2קי
להושיע את ישראל מיד הקליפות ,וע״י טו מוג״יר איסטה פרינייאדה אי טי אה די
יתוקנו כמה נפשות שהם בגלגול ,ויגלה סו־ פאריר און איג״ו אי לו לייאמאראם יצחק ,אי
דות התורה שהם סתומים ,ופי׳ ספר הזוהר איל אה די אינפיסאר פור סאלב״אר אה ישראל
ושמו יצא בכל העולם .לכן הזהר והשמר די פודיר די לאס קליפות ,אי פור סו מאנו
שלא תמול אותו עד שאבוא אני ואהיה סי אדוב״אראן קואנטאס אלמאס קי סון בגל-
סנדקוס הולד .ויהי ככלותו לדבר נעלם גול ,אי דיסקוב׳רירה סיקריטום די לה ליי
ממנו .ונשאר כל היום בבית הכנסת בוכה קי סרן סיראדוס ,אי פירוש דיל זוהר ,אי סו
ומתפלל לה׳ .וכך היה אומר  : 3רבש״ע פ״אמה אה די סאליר פור טודו איל מונדו .אי
קיים הבשורה שבשרתני ,ואע״פי שאיני אנסי אקאב״ידאטי די נו אזירלו ברית סי
נוי ווינגו ייו אי מי ארי קונפאדרי .אטימאנדו
 1איוב א ,א.
די אב״לאר סי לי אינקוב״]ר[ייו די איל .אי
לאדינו :שה׳ י ת ב ר ך שלחני ל ת ת לך
2
קידו טודו אקיל דיאה איניל קהל לייוראנדו אי
בשורה.
אזיינדו תפילה אה איל שי״ת .דיזיינדו : 8
יומא ד ,ב; ו ,ב .לאדינו :באומרו.
3
] רלח [

ם׳ ת ו ל ד ו ת הא ד י׳ י נ ו ס ח ק ו ש ט א
הגון >וכדאי<  ,4למענך עשה ולא למעני
ואל יגרמו עונותי לבטל ממני בשורה אשר
בשרתני .ובלילה הלך לביתו ולא גלה
הסוד אפילו לאשתו.
>וידע שלמה את אשתו< ותהר לו
ותלד בן ,ונתמלא כל הבית אור /וישמח
האיש >ביוצא מחלציו< .וביום השמיני
הוליכוהו לבית הכנסת למולו >כמנהג<.
ואביו היה מסתכל >בבית< בכל ד׳ פינו-
תיו ,לראות אם בא אליהו ז״ל כאשר אמר
ולא ראהו .וכל העם אצים >לאמר :גש
החזק דברך< למולו .והוא השיב ,שעדין
6,
לא באו כל קרוביו .5ועבר בזה כמל
שעה ואליהו )ו(לא בא .ואז דבר במרירו׳
נפשו ויאמר בלבו :אחר שאליהו לא בא,
עונותי הטו אלה שלא נתקיים בי הבשורה.
והוא שהיה בוכה והנה אליהו נגלה אליו
ויאמר :לא תבכה עבד ה /קרב את המזבח
ועשה את עולתך שכולה כליל לאישים ,7
ושב על כסאי ואני אמול את הילד.
ונתעכבתי לדעת התשמור מצותי >אם
תשמע לי< .ואז לקח אליהו הילד מיד
האשד .וימל את הילד ,ולא ראהו אחר
זולתו .ותכף בהגיע הילד לביתו ,נתרפא
מילתו >כבן שנימול מכמה שנים<.
ויגדל הילד ויגמל ,ומיד הוליכוהו לבית
הספר ,ותכף למד יותר מכל הילדים >אשר
כגילו< .וכשהיה בן חמש שנים למד מקרא
4

5
6
7

מוידוי לרבינו נסים שהחזן אומר ב ח ז ר ת
הש׳יצ בשחרית של יום כיפור :ואף־על־פי
שאיני ראוי ולא הגון ולא כדאי להתודות
ולהתפלל.
לאדינו :שהיה מחכה לאנשים.
כ מ ל א ת שעה ,או כמו שעה.
צירוף שגי פסוקים :ויקרא ט ,ז; שמואל
א ז ,ט .ור׳ מבוא ,עמי רטז.

רבונו של עולם אפ״ידמה לה בשורה קי מי
מאנדאסטיס ,אי אאון קי נו סו בואינו ,4אז
פור טי אי נו פור מי אי נו קאב״זין מיס עונות
אה אזיר באלדאר די מי טאל בשורה .אה לה
נוג״י סי פ״ואי אסו קאזה אי נו דיםקוב״]ד[ייו
איל סיקריטו אפילו אסו מוג״יר.
אי אינסינטוסי לה מוג״יר אי פארייו איג״ו,
אי סי אינגי׳ו טודה לה קאזה די לוז ,אי סי
אליגרו איל וארון >מונג״ו< .אל דיאה
אדג״אב״ו לו לייב׳׳ארון אל קהל אה אזירלו
ברית אי סו פאדרי איב״ה מיראנדו פור לאס
קואטרו פארטיס ,אה ויר שי וירניאה אליהו
ז״ל סיגון לי דיש׳׳ו אי נו לו וידו .אי לה
ג״ינטי אפריטאנדו קי לו איזיירה ברית .אי
איל דיזיאה ,קי אישפיראב״ה ]ב ,ב[ ג״ינטי .5
פאסאנדו קואנטו אונה אורה 6קי אליהו ז״ל
גו וינו .אב״לו קון אמארגורה די סו אלמה
דיזיינדו אינטרי סי :אישטו קי אליהו ז״ל נו
וינו ,נו פ״ואי סי נו קי מיש עונות קאב״זארון
קי נו סי אפ״ירמו אין מי טאל בשורה .אי
איסטאנדו לייוראנדו אי אליהו ז״ל סי דיס־
קוב״רייו אי לי דיש״ו :נו ייוריס סיירבי׳ו
די ה ,,אייגאטי אל מזבח אי אז טו עולה
קי טודו איש כליל לאשים  .7אי אסינטה אין
מי סילייא אי לייו לו ארי ברית אל נינייו.
אי לו קי מי דיטוב״י אים אה סאב״יר סי
גואדראש לו קי טי אינקומינדי .איסטונסיס
טומו אליהו דיל אל נינייו די מאנו די לה
מדג״יר אי לו איזו ברית ,אי נו לו וידו אוטרד
אפ״ואילה די איל פארידגלואיגו אלייגאנדו
איל נינייו אה סו קאזה ,סי מיליזינו סו מילה.
אי אינגראנדיסייוסי איל נינייו תי פ״ואי
דיסטיטאדו ,אי לו ייב״ארון אה מילדאר אי
לואיגו סי אנביזו מאס קי טודאס לאס קריא־
טוראס .אי שיינדו די סינקו אנייוס מילדו
רלט[

מאיר בניהו
]ו[משנה,

בן

וכשהיה

שנים

שמנה

למד

8

ב

פסוק

8

ת ל מ ו ד  ,ו ע י י ן ו ח ק ר  .ו ב ז מ ן זה נ פ ט ר א ב י ו

אי

ח ל ״ ש .9

פאדרי חל״ש .

ויהי

אחרי

לקנות

איסטי טיינפו נפטר סו

ע י י ו ץ  .א י אין
9

אבלו,

ימי

ותאמר

אמו:

לו

ה י ד ע ת ש א נ כ י א ש ה א ל מ נ ה ואין לי י כ ו ל ת
ספרים

לך

לך?<

> כ א ש ר ראוי

אי

דיספואים די סו

מאדרי:
טינגו

סאב״יס
פ ו ד י ר די

אבילות ,לי דיש״ו לה

קומו

סו

אי

ביב״דה

נו

מ י ר ק א ר ט י ליב״רוס .סי מי

ואך

אם

ונלכה

א ו ל י י ם  ,ו א מ ו ס א ו נ ד י ט ו ט י ל י י ו א ה מ צ ר י ם אי

אצל

דודך אשר במצרים ושם לא ת ח ס ר

ט ו פ א ר א ס ל ו קי קיריס .אי ריספונדייו

אתה

בקומה

לו שמעני,

אליי

דבר .ויאמר יצחק ה נ נ י  > . 1 0ו י ק ו מ ו < ויל־

יצחק:

ו א מ ו ס  .10אי סי פ ״ ו א י ר ו ן א ה מ צ ר י ם .

פנים

סו

בואינה

כו

מצרימה.

יפות,

ודודו

וחילה

שיקחהו

קבלו
הרב

פני

וכן

לתלמיד.

11

בסבר

בצלאל
עשה.

אי

לוש

טיאו

קון

ריסיב״ייו!!

אשכנזי

ק א ר ה  ,א י ל י ר ו ג ו א ל ר ב ב צ ל א ל א ש כ נ ז י קי

עמו,

אי

ולמד

לו

טומארה

פור

תלמיד.

אי

לו

טומו.

וראה

דעתו

ובשתי

ס י י ג ת ס ו ד ע ת זך  ,12אין ד ו ס א נ י י ו ס מ א י י ו ר ג ו

שנים

גבר׳ חכמתו על כל רבני מצרים,

שו ח כ מ ה סוב״רי טודוס לוס ר ב נ י ם די מצרים,

ולא

היה

לו

זך,

שום

ויקרא

בעל

לפניו.12

ספר

13

יכול

לעמוד

אי

נו

פודיאה

נינגון

חכם

13

איסטאר

אינ־

מ פ נ י ע ו צ ם פ ל פ ו ל ו  .ואז ד ו ד ו נ ת ן

פ ״ ר י נ ט י די א י ל די פ ״ ו ר ט א ל י ז ה ד י ס ו פ ל פ ו ל .

א ת ב ת ו לאשה ,ועשה לו כ ב ו ד גדול

אין ו י ע ד ו ס ו ט י א ו > ס ו ח כ מ ה < ל י דייו א ל ה

כנגדו

איג״ה פור מוג״יר ,אי לי איזו כ ב ו ד גראנדי.

> ו נ ת ן לו מוהר ו מ ת ן < .
ג

אי מ ש נ ה  ,א י די א ו ג ״ ו מ י ל ד ו ת ל מ ו ד

ויום א ח ד ה י ה י ו ש ב ב ב ״ ה ל ה ת פ ל ל  ,ו א י ש
14

אחד

יושב אצלו .ויפן ה ר ב וירא ב י ד ו

ספר

כתיבות ,ופנה אליו וראה בו סודות

און

ד י א ה א י ס ט א נ ד ו אין א י ל

ק ה ל דיזיינדו

ת פ ל ה  ,וידו און א ו מ ב ר י א י נ פ ״ ר י נ ט י די איל,
ק י ט י נ י א ה ]ג ,א[ א י ן ל ה מ א נ ו

14

און ליב״רו

הרב

די כ ת י ב ו ת  .לו מירו אי וידו איניל סיקריטוס

ל א ו ת ו ה א י ש  :ה ג ד לי ,מ ה כ ת ו ב ב ס ׳ ה ז ה .

אלטום > .א י א נ ס י < לי דיש״ו איל ר ב אה אקיל

>כי

דימי ,ק י א י י אין א י ס ט י ל י ב ״ ר ו ?

עליונים.

ויען

>ואחר

האיש

ויאמר

התפלה<

לו:

מה

אמר

אדבר,

אומברי:

ה׳ מ נ ע נ י מ כ ב ו ד <  , 1 5כ י מ ן ה א נ ו ס י ם אני,

ל י ר י ס פ ו נ ד י י ו  :ק י ל י ד י ר י קי ד י ל ו ס א נ ו ס י ם

ולפי שראיתי כל אחד מ ת פ ל ל מ ת ו ך הספר,

אי פ ו ר ק י וידי א ה ט ו ד ו ס ק ו ן ל י ב ״ ר ו ס

>ומפני

ה ב ו ש ה < ל ק ח ת י זה ה ס פ ר ואיני

סו,

ט ו מ י ל י י ו א י ס ט י ל י ב ״ ר ו סין ס א ב ״ י ר ל ו ק י

 .א מ ר לו הרב > :א ״ כ <

א י ם  . 1 6ל י ד י ש ״ ו א י ל ר ב  :ו י נ ד י מ י ל ו אי ט י

מכור לי זה ה ס פ ר ואתן ל ד סידור > ג ״ כ < .

דארי און סידור .לי דיש״ו טי לו אינפריזינטו

אמר ל ו  > :ו כ י מחוסר דמים אני שאתן לך

קון ת נ א י קי א ג א ם א ה טו איסחואיגרו קי מי

 8לאדינו :תלמוד ועיון.
 9חיים לישראל שבק.
 10לאדינו :ושם תמצא מה שאתה חפץ .וענה
יצחק נלך.
 11לאדינו :קיבלם.

לאדינו :ולקח אותו .ולפי שדעתו זך,
בשנתיים גברה חכמתו.
לאדינו :חכם.
לאדינו :ראה ממולו איש שהיה לו בידו.
ר׳ במדבר כד ,יא.
לאדינו :מבלי לדעת מה זה.

יודע מה כ ת ו ב בו

16

12
13
14
15
16

נרמ[

ם׳ ת ו ל ד ו ת הא
הספר בדמים .א ך < ת ע ש ה לחמיך שיוותר
לי

א ג ה ראייט איניל קומירג״ו אי א נ ס י איזו אי לי

ואתן לד

דייו א י ל ל י ב ״ ר ו .

> ו ב ה י ו ת ש ה ר ב היה חשוק ב ס פ ר

איל

המכס

הספר.

די׳ינ ו ס ח ק ו ש ט א

>הנוגע

לסחורתי<

אירה

אי

רב

איניל

איסטודייאן

אי

זה ,ח י ל ה ] ב  ,ב[ פ נ י ח מ י ו < ו ש מ ע ל ד ב ר י ו

איניל זוהר אי אזיאה ת ע נ י ו ת  .אי קון איסטו

ולקח הספר.

פ ״ ו א י ז ו כ ה ק י קאדר .נ ו ג ״ י ל י ד י ז י א ן ב ח ל ו ם ,

והרב

היה

הזוהר

מעיין

>בכל
וע״י

ותעניות.

בזה

מאמצי

הספר

ובספר

לו קי אינטינדיאה איניל זוהר נו אירה

קי

כחד

וב0יגופין<

א נ ס י  .א י א ה ל א ס ויזיס ל י דיזיאן ,ק י א י ר ה

אלו

שבכל

ל ה כ ו נ ה ד י ד״רשב״י

מעשים

זכה

לילה היו אומרי׳ לו בחלום ,ש ה ה ב נ ה אשר
הבין ב מ א מ ר הזוהר אינו הבנה .ולפעמים

פירו נו איס

בואינו,

א י ש ט ו  .א י אין ו י ז י ש ל י ד י ז י א ן  :ק י ר י ס א י נ ט י ג ־
ד י ר א י ל מ א מ ר  ,אז ס י ג ו פ י ם  .א י א ז י א ה .
אין א י ס ט ו  ,סי פ ״ ו א י א ה מ צ ר י ם ל ה ו י י ג ״ ה

ה י ו א ו מ ר י ׳ לו ,ש ה ה ב ג ׳ ש ה ב י ן ה ו א ה ב נ ה
נכונה ,א ב ל אינו כ ו נ ת הרשב׳׳י .ולפעמים

אי

היו אומרים לו ש א ם ירצה להבין ה מ א מ ר ,

די דיאה די די נוג״י קון קדושה .אה ט א נ ט ו

היה

אלמה

צריך

>עוד<

שיעשה

סגופי .,וכן

קי

איסטוב״ו

קאדר!

אריב״ה

עושה.

סיש

לי

נוג״י

אנייוס.

מילדאב׳׳ה

אי

לה

לייב״אב״אן

אי לי ד י מ א נ ד א ב ״ א ן א ה קי ישיבה

ו כ ר א ו ת כן ,ה ל ך ו נ ס ג ר ב מ צ ר י ם ה י ש נ ה

ק י ר י ש  ,א נ ד י ר׳ א ל י ע ז ר ה ג ד ו ל א ו א ל ה י ש י ב ה

ש ש ה שנים ,והיה לומד ביום ובליל׳ ב ק ד ו -

הרשב״י

שה

> ו ב ט ה ר ה <  .עד שזכה שבכל לילה

היו

באיזה

מעלים

נשמתו

ושואלים

לה

ישיבה של מ ע ל ה רוצה לעלות ,ה א ם לישי־

די

ר׳

]ז״ל[,

עקיבא

או

אלה

ישיבה

די

אי א נ ד י ק י ר י א ה ל ה י י ב ״ א ב ״ א ן  ,א י

לי ד י ז י א ן ס י ק ר י ט ו ם ד י ל ה ל י י  . 1 7א ל ה מ א ג ־
ייאגה לו דיזיאה אה שוש תלמידים.

ב ת ר״א הגדול או לישיבת ר״ע או לישיבת
הרשב״י ,ולמקום שהיה רוצה מוליכים או-
תה,

ויהיו מ ו ס ר י ם

ובבקר

ד

לה

סודות

נוראים.17

> ל א היה שוכח ד ב ר <  ,והיה מ ג ל ה

פ״ואי זוכה ע״י די שוש מעשים ,ק י נו

גם

לתלמידיו.

איב״ה

ג ם ז כ ה ע ל ידי מ ע ש י ו ה ט ו ב י ם  ,ש ל א ה י ה

ש ב ת  ,א י נ ו א ב ״ ל א ב ״ ה א פ י ל ו קרן שד מ ו ג ״ י ר

א ה שו ק א ז ה א ו ט ר ו קי די ש ב ת א ה

ה ו ל ך ל ב י ת ו כי אם מ ש ב ת ל ש ב ת  ,ולא היה

א ו ט ר ו קי א י ן ל ש ו ן ה ק ו ד ש  .א י ש י ל י ד י ש ־

מ ד ב ר אפי׳ עם א ש ת ו כי אם בלשון ה ק ו ־

קוב״רייו אאיל אליהו ז״ל אילי דישו״ :חזק

ד ש  .ועגלה א ל י ו א ל י ה ו ה נ ב י ׳ ו א ״ ל  :ח ז ק

ו א מ ץ אין ל א ש מ צ ו ת ד י ל ה ליי ,ק י ס י א ר א ם

ת ע ש ה כן

אנסי סיראס זוכה אה רוח הקודש ,אי דינגון

תזכה לרוח הקדש ,וכל רז לא יעלים ממך,

סיקריטו

א י נ ק ו ב ״ ר י ר ה ד י טי ,א י ט ו

ושמך יצא בכל העולם.

פ א מ ה סארלה פור טודו איל מונדו.

ואמץ

במצוותיו ובתור׳ ,ש א ם

נו סי

ו ל י ל ה א׳ א ״ ל ב י ש י ב ת ה ר ש ב ״ י  :מ ה ל ך

א ו נ ה נ ו ג ״ י ל י ד י ש ״ י ר ו ן א י ן ל ה י ש י ב ה די

תו״בב

ה ר ש ב ״ י ז ״ ל  :קי ב ו ש ״ ק א ם אין א י ס ט ה טיירה

בארץ

הטמאה

הזאת,

 17לאדינו :סודות התורה.

לך

לצפת

א י נ ק ו נ א ד ה ]ג ,ב [ ב ״ א ט י א ה צ פ ת א י א ל י י
רמא[

מאיר בניהו
ושם תזכה לקבורה .ודע שימיך הם מוע-
טים.

ואת

בדמשק,

הרב

חיים

תמשח

ויטל

לנביא

אשר

יושב

18

שהוא

תחתיך

,

אדם גדול וניצוץ ר״ע ,ו ה ר ב ה תורה למדך.
וצריך
לד

סיראם

דיאס סון פוקוס .אי איל ר ב חיים ויטאל קי
א י ן ש א ם  ,א ו נ ט ה פ ו ר נ ב י א אין ט ו

אישטה
לוגאר,18

> א י ס א ב ״ י < קי אים א ד ם גדול

א ת ה ל ש ל ם לו ,ש כ ל מ ה ש י ש א ל

א י נ י צ ו ץ ד י ר ב י ע ק י ב א  ,אי מ ו נ ג ״ ה ל י י ט י

לו.

אנביזו .פאגאלי ,אי טודו לו קי טי ד י מ א נ ד ה

תאמר

לו,

ומה

תאמר

שתשמע

דילי ,אי ל ו ק י א ו ל י י ס ד י ס י ל ו .

ובבקר קם והלך >לביתו.

אה

ר ק ם ו י ל ך < ל צ פ ת ת ו ״ ב ב הוא וכל אשר
לו.

זוכה אה קבורה .אי ס א ב ״ י קי טוס

ושם מצא כמה
גברו

מאריות

19

> ו כ מ ה מאורי עולם

 .אחד ירדוף אלף ושנים
> ה ב ר כ ׳ < הרב ד

יניסו ר ב ב ה <  .ובכלל

מאנייאנה

לה

דיטירמינו

שי

סי

אי

פ׳׳ואי א ה צ פ ת א י ל א י ס ו ק א ז ה  .א י א ל י י ט ו פ ו
קואנטום

סינייורים

קורדווירו

אי איל

19

 ,אי ב כ ל ל אל ר ב מ ש ה
>ז׳׳ל<.

ר ב יוסף קארו

מ ש ה קורדווירו > ה מ ק ו ב ל האלהי ,והגאון

א י די ו י ס ט ה ס י א ו ל ב ״ י ד ו ס ו ח כ מ ה א י ס י

ה ר ב ר׳ יוסף קארו .ובבואו ש כ ח

טומו צער ,אי מ ר ו ב די סו צ ע ר סי דורמייו:

מורינו<

כל חכמתו ונצטער > ה ר ב ה <  ,ומרוב צרתו

ד י ק י ד ו ר מ י ס  ,א ל י ב א נ ט ה י י א מ ה א ה ט ו ךיין ,21

ו י ר א א י ש א׳ ע ו מ ד ל נ ג ד ו  ,ו י א מ ר

תעניות ,קי טודו לו קי

נרדם.

21

אז

אי

סגופים אי

,

א י ז י ס ט י ס א י ן ח ו צ ה ל א ר ץ נו ט י א פ ר ו ב ״ י ג ״ ו

ועשה

סגופים ותעניות ,שכל מה שעשית

נ א ד ה  ,ק י א י ל א ו י ר ד י א ק י א י ם ק ל א ר ו  .א י סי

בח״ל

אינו מועיל ל ך כלום פה ,שאוירה

אזיס אנסי ,ט ו ר נ א ס א ה לו פרימירו .אי א נ ס י

זך .ו א ם כ ה ת ע ש ה  ,ת ח ז ו ר ל א י ת נ ך ה ר א ש ו ן

איזו .א י ב ו ל ט ו א ה ל ו פ ר י מ י ר ו מ א ס א י מ א ס .

> ב ת ו ס פ ת <  .וכן עשה .וחזר ל ת ק פ ו ה ר א -

אי פ ״ ו א י ז ו כ ה א ה ר ו ח ה ק ו ד ש .

לו :מה לך נרדם ,קום קרא א ת אלהיך

ובתוספת

שון

>מרובה

על

העיקר<.22

פ״ואי

גם

זוכה

אה

א ב ״ ל ה די

דאטילארים

וזכה לרוח הקדש.

אי א ב ״ ל ה די ע ו פ ו ת אי א ב ״ ל ה די מ ל א כ י ה ש -

גם זכה שהיה יודע ש י ח ת דקלים ושיחת

ר ת  .23אי ס א ב ״ י א ה א ב ״ ל ה די ב ה מ ו ת א י ח י ו ת

ושיחת מלאכי הש-

ב׳׳יינין

עופות
רת.23
מות

>ושלהבת<

> ו ה י ה מ כ י ר < ויודע שיחה]![ ב ה ־
וחיות

ושקצים

ורמשים

בהם .והיה מכיר פ ר צ ו ף ה א ד ם

המגולגלים
24

מה נשמה

אי

שקצים

בגלגול
קארה
אין

אי

רמשים

אין א י ל י י ו ס  .א י

24

די

איל

,איל,

אי

פור

קואנטוש

ויזים

וינו

ובגלגול,

י ש בו > ,ו א ם מ ג ו ל ג ל < ב כ מ ה ש נ י ם  ,ו כ מ ה
פעמים בא בגלגול ,ועל מה ב א לתקן.

אה דוב״אר.

אדם

קונוסילייא די ל ה

בן

קואנטאס

קי

נשמה

איי

אנייום

אי

אי

קי

וינו

גם זכה ש ל א נראה זבוב ב ש ל ח נ ו כאלי־

גם פ״ואי זוכה קי נו פוזו מ ו ש ״ ק ה אין סו

ב ש ל ח נ ו  . 2 5וכן

25

שע

18
19
20
21
23

אי

לום

קי

בן שפט ,וריח

ג״ע

מלכים א יט ,טז.
לאדינו :אדונים.
שמואל ב א ,כג; דברים לב ,ל.
 22בראשית רבה סא ,ב.
יונה א ,ו.
השווה סוכה כח ,א; זוהר פנחס ,דף רכח ,א.

מיזה ,ק ו מ ו א ל י ש ע ב ן ש פ ט  ,א י א י ן ס ו מ י ז ה

א ב ״ י א ה גואיזמו די גן עדן .אי אולייאה א פ ר י ־

 24לאדינו :מפרצופו של בן אדם .והדברים
נשנו בסי׳ י והעי .44
 25ברכות י ,ב; זוהר בשלח ,דף מד ,א.

צב[

ם׳ ת ו ל ד ו ת הא
שומע הכרוז מכריז

היה

דבר .והיה מ צ פ צ ף

26

בשמים על כל

ב י ו ם הביפר׳ ו י ו ד ע מ י

מפני

אין לום סיילום ס ו ב ״ ר י ק א ד ה קוזה.

גונאר

אי מ י ר א ב ״ ה

26

אין ד י א ה ד י כ פ ו ר א י ס א ב ״ י א ה

ק י ן מ ו א י ר י א ה אין ק י ן ב י ב ״ י א ה אין א ק י ל אנייו.

יחיה אי ימות ב א ו ת ה שנה.
> ו כ ל זה היה י ו ד ע < והיה

די׳ינ ו ס ח ק ו ש ט א

כובש נבואתו

הר״מק ,שהיה אדם גדול ,וכל מ ה

גואדראב״ה

אי

סו

פארה

נבואה

מ ו ד ר י די

ה ר מ ״ ק  ,ק י א י ר ה א ד ם ג ד ו ל  ,א י ט ו ד ו ל ו קי

ש ח ב ר בטורח גדול ובעיון חבר > .ו ע ו ד <

א י ז ו פ ״ ו א י ק ו ן ט ו ר ח ג ד ו ל א י ק ו ן עיון .א י

שהיה לוחם עם•החיצונים ,ש ל א היו מני־

פ י ל י א ב ״ ה ק ו ן ]ד ,א[ ל ו ס ח י צ ו נ י ם  ,ק י נ ו ל ו

חים אותו לכתוב .והוא היה מוציא ש מ ו ת

איסקריב״יר .אי ק י ט א ב ״ ה ש מ ו ת

דיש״אב״אן

הקדש מפיו ומוחק דמותם .וכזאת > ו כ ז א ת <

הקודש

אי א ר י מ א ט א ב ״ ה סו דמות .אי קומו

א י ר ע ל ו והי ה צ י ל ו  .ואין ר א ו י ל ע ש ר כן,

איסטו

לו

ש כ ל העולם יניחו אותו ויבאו אחריו.

איסקאפו.

אי נו איס ראזון די אזיר אנסי,

טודו

וינגאן

ויהי היום ח ל ה הר׳׳מק ,ושלח א ח ר ת ל ־
ויברכם

מידיו

> א י ש א ש ר כ ב ר כ ת ו < .27

קי

היושב
בחכמת
יראה

פ ה יקום

לי

מונדו

איל

אה

לו

דישין

אי

ד י ט ר א ש די איל.
אי פ״ואי איל דיאה סי איזו האזינו הרמ״ק,

ו צ י ו ה א ו ת ם ואייל :ד ע ו ל כ ם ש א י ש א ח ד
אחרי ויאיר עיני הדור

אקונטיסייו

איל

אי

ה׳

מאנדו פור סוס

אי

תלמידים אי לוס

בע־

הקבלה .לכן הזהרו בכבודו ,ואם

ד י ש ״ ו  .27א י ל י ס א י נ ק ו מ י נ ד ו א י ל י ם ד י ש ״ ו :

ל כ ם שהוא חולק עלי ,אינו כן כי

ס א ב ״ י קי און ח כ ם קי א י ס ט ה א ק י א ל י ב ״ א נ ־

 ,שבימי היו הציבו־

ט א ר ה דיספואיס אי אה די א ל ו מ ב ר א ר א ל דור

רות סתומים כ ת ב ת י בלשון סתום ,ובימיו

קון ח כ מ ת ה ק ב ל ה  .פור איסטו א ק א ב ״ י ד א ב ״ ו ס

] ג  ,א[ י ת ג ל ו ה צ י נ ו ר ו ת  ,ו ל כ ן י ח ש ב ל כ ם

אין סו כבוד ,אי סי ויריש קי פ י ל י א ה סוב״רי

ש ח ו ל ק עלי .ודעו שהוא אדם גדול ניצוץ

ל ו ק י ד י ש ״ י  ,נ ו א י נ פ ו ר ט ה  ,ק י ט ו ד ו ס י דייו

הרשב״י זל״הה > .ו י ע נ ו < החברים ובקשו

אין ה ר ס י נ י  , 2 8פ ו ר ק י אין מ י ם ד י א ס א י ר א ן

להם:

צינורות סיראדוס אי איסקריב״י סתום,

ה כ ל נ י ת ן מ ר ו ע ה א׳

ממנו

28

שיגיד ל ה ם מי הוא .ו י א מ ר

לוס

א י ן ל י ר ש ו ת ל ג ל ו ת ו  ,א ל א סי׳ זה י ה י ה

א י אין ס ו ס ד י א ס  ,ס י א ן ד י ד י ס ק ו ב ״ ר י ר ל ו ס

בידכם  : 2 9כל מי שיזכה ל ר א ו ת א ת עמוד

קי

הענן שילד לפני ארוני ,הוא ה ק ד ו ש אשר

ק ו נ ט ר א ד י ז י ק ו ן מי .א י ס א ב י ק י א י ס א ו מ ב ר י
גראנדי

ב ח ר ה׳ בו.
ויהי כ כ ל ו ת ו ל ד ב ר נ ח נ פ ש י ה

צינורות,

>חל״ש

ולכל י ש ר א ל <  .ועשו לו כ ב ו ד גדול כראוי
לו.

> ו כ ל הארץ היו בוכים בכי ג ד ו ל < .

26
27
28
29

לאדינו :רואה ,חוזה.
בראשית מט ,כה.
ר  ,קהלת יב ,א .לאדינו :ניתז בהר סיני.
ירושלמי בבא קמא ח ,ז; ילקוט תהלים
תרפ .לאדינו :אתן לכם סימן.

פור

אישטו

ב״וס

פאריסירה

לוס

נצוץ

די

הרשב״י.

ח ב ר י ם קי לים

לי

דימאנדארון

דישירה קין איס.

ליס

דישו:

נו טינגו ר ש ו ת א ה דיסקובריר ,פירו

ב״וס

ד א ר י און ס י מ ן  : 2 9ק י א י ל ק י ב ״ י ר ה

און פ י ל א ר די נוב״י קי ב ״ ה ד י ל א נ ט ר י די מי
ארון ,א י ס ק ד ו ש ק י א י ס ק ו ג ״ ו ה׳ א י ן א י ל .
אטימאנדו

די א ב ״ ל א ר נפטר .לי איזיירון

כ ב ו ד סיגון אירה ל ה ראזון ,אי סאליירון טודה
ל ה ס י ב ״ ד א ד ד י ט ר א ס די איל ר ב קון אילייוס.
רמג[

מאיר בניהו
אי

ו י צ א ו כ ל ה ע י ר א ח ר י ו ו ה ר ב עמד,ם .ו ב ק ש ו

קיג״ירון

לו

אינטיראר

קון

לוס

גדולי

הרב:

הדור .דיש״ו איל ר ב  :אקי נו איס סו לוגאר,

אין ז ה מ ק ו מ ו  ,ש א נ י ר ו א ה א ת ע מ ו ד ה ע נ ן

קי לייו ב״יאו און פ י ל א ר די נוב״י קי ב״ה

לקוברו

בצד

ההולך
ואז

גדולי

לפני

ידעו

אמר

הדור.

ארונו

והשיב

פלוני.

ד י ל א נ ט ר י א י פוזר אין ט א ל ל ו ג א ר  .א י ס ט ו נ ס י ס

>ביחוד<

שהוא הקדוש אשר

סופיירון קי איל אירה איל ס א נ ט ו קי דיש׳ו

ועשו

לא

הרמ״ק > ,א י ל ו א י ג ו < איזיירון סו פ א ל א ב ״ ר ה .

הרמ׳יק,

במקום

ושכן

ואפ״ה

כדבריו.

נתחזק לנביא ע ד מ ע ש ה שהיה.

אי קון טודו נו לו טוב״יירון פ ו ר נ ב י א א ש ט ה
און מ ע ש ה ק י א ק ו נ ט י ס י י ו > א י ן צ פ ת < .

שהיה,

מעשה
חכמים

שאנשי

>ונבונים<

מינו

צפת
ובכלל

קי

עשרה

רון

>הברכה<

דייס

אי

ה ר ב  ,ל ה י ו ת ׳ מ מ ו נ י ה ע ב י ר ו ת  .ד ו ם א׳ ק ם
א׳

ס א ב ״ ר י ש קי ל ה ג״ינטי די צ פ ת מיטיי־

ב כ ל ל מ י ט י י ר ו ן א ל ר ב ז״ל] .ד ,ב [ און

דיאה

מהממונים לילך לב״ה להיות מעשר׳

חכמים

פור

ממונים

די

עבירות

סי

אליב״אנטו

א ו נ ו די• ל ו ס

ממונים

החלון

פ א ר ה אירסי א ל ק ה ל פ א ר ה סיר די לוס דייס

א׳

פ ר י מ י ר ו ס ק ו מ ו א ו ז א ב ״ ה  ,א י אין א ב ״ ] ר [ י י נ ד ו

מ ק ו ש ט ת יוצאת מפת׳ חצירה .ויקם ה מ מ ו -

לה וינטאנה פארה ב״יר סי אמאניסייו ב״ידו

נה וילך אחריה ,וראה ש נ כ נ ס ה בחצר ששם

מוג״יר א פ ״ י י ט א ד ה קי ס א ל י א ה די לה

כמנהגו

הראשו׳

אם

לראות

>הטוב<,

האיר

היום.

ופתח

וראה

אשד.

אונה

פואירטה

היה

איש חשוד בא״א .ויאמר

אכן

נ ו ד ע ה ד ב ר  ,שד,אשד ,ה ז א ת מ ו פ ק ר ת

א י ל מ מ ו נ ה א י ל י פ ״ ו א י ד י ט ר א ס  ,א י ל ה וידו

לזנות

30

ק י א י נ ט ר ו אין א ו ן ק ו ר ט י ג ״ ו ק י א ב ״ י א ה א ו ן

ושם אגשים

.

הממונה:

די

סו

קורטיג״ו.

סי

אליב״אנטו

>מעבי־

לשומרם

אומברי

רה<.

איל

ו י ל ך ה מ מ ו נ ה ל ב ״ ה  ,וצוד ,ל ש מ ש ש א ח ר
יקבץ

התפלה

כל

הממונים.

רעש

שראה
הרב

בבקר,

וקודם

שפתח

וא״ל :סתום פיך ואל ת ד ב ר

פ א ר ה ז נ ו ת  . 3 0מיטייו ג״ינטי קי לום

גואדראראן.

> ו נ ק ב צ ו כ ו ל ם <  .וקם הממונה להעיד מה
פיו,

מ מ ו נ ה  :אכן נודע ה ד ב ר  ,קי א י ס ט ה שי

פ״ואי

כן,

ש ו ש פ י ג ״ א ד ו אין א ש ת א י ש  .ד י ש ״ ו

קדמו

אי סי פ ״ ו א י א ל ק ה ל  ,אי א י נ ק ו מ י נ ד ו א ל

>סרה

קי דיספואיס די ת פ י ל ה אקוג״ירה א ה

שמש

ע ל ב נ ו ת י ש ר א ל ה כ ש ר ו ת <  ,שד,אשד ,א ש ר

ט ו ד ו ס ל ו ס מ מ ו נ י ם  .א י א נ ס י איזו ,א י א נ ט י ס

ולכן

הלכה

ד י ד א ר א י ל מ מ ו נ ה ע ד ו ת ד י ל ו ק י וידו ,ל י

בני

אדם,

דיש״ו איל ר ב  :סירה ט ו בוקה אי נו אב״ליש,

ה ל י כ ת ה היתד ,,ש ש ם

באותו חצר

לה מוג״יר קי ויסטיס איס לימפייא די

והביא

מבעלה

ט ו ד ו פ י ק א ד ו  ,א י ל ו ק י סי פ ״ ו א י ד י מ א נ י י א נ ה

> ושלחה לו לאמר שישלח

א י ש ק י נ ו ל ה ויאן ל ה ג ״ י נ ט י  .א י ל ה ס י ב ה

ראית

היא

נקיה

מכל

בהסכמה]![

שלא

יסתכלו

וסיבת
בא

א י ש א׳

א ג ר ת ופקדון,

ממערב

חטא,
בה

לה

קי

לה פקדונה ,ושלח לה לאמר שבעלה מסר

ד י ש ו א י ד ה א י ש  ,ק י אין א ק י ל ק ו ר ט י ג ״ ו ו י נ ו

לא ממסרן

און אומברי די מ ע ר ב אי לי טרוש״ו ק א ר ט ה

לו

סוד שיאמר אליה ,ומילי

לשליח *
30

3

א י א מ א נ י ט די ס ו מ א י ר ד ו .

ולכן ה ל כ ה < .

31

לאדינו :הלכה לזנות.

]

־*מד[

גיטין נו ,ב.

ס
וכשמוע
לעשות
דברי

הממונה

,

ת ו ל ד ו ת ד .א ״ י נ ו ס ח ק ו ש ט א

כן,

פיו

סגר

חקירה על הדבר ,ונמצא שצדקו
הרב .ובא לפניו ואייל :נ ע נ ת י לך,

מ ח ו ל לי

32

 .ענה הרב וא״ל:

איל

והלך

> מ ה עשית

ממונה

קאייאדו

אולייו

קומו

סי

אנסי,

קידו

אי פ״ואי א ה אזיר ח ק י ר ה סוב״רי

לו קי דיש״ו איל רב ,אי סי טופו קי לו קי
דיש״ו אקילייו פ״ואי .לי וינו ד י ל א נ ט ר י דיזיינ־
32

לי<,

לד אל האשה ושאל ממנה מחילה

דו:

>על

ש ח ש ד ת א ו ת ה <  .וכן עשה .ו נ ת ח ז ק

אי

לי

די

ל ה מ ו ג ״ י ר  .א י א נ ס י איזו .א י ד י א ל י י

לנביא.

פירדונימי סומי׳
ב״ה

ריש״ו:

 .ריספונדייו איל ר ב

אי

פירדון

דימאנדאלי

לו טוב״יירון פור נביא.
ח

ואפייה ,ש נ י ת ״ ח ג ד ו ל י ם ל א היו מ א מ י נ י ם

קון טודו דוס ת״ח גדולים נו קריאיאן אי]ן[)ל(

בו .ויום א ח ד ב א ו ל נ ס ו ת ו  ,ו י מ צ א ו א ו ת ו

א י ל  .און ד י א ה ו י נ י י ר ו ן א ה פ ר ו ב ״ א ר ל ו  ,א י ל ו

בחוץ .ו י א מ ר ו  :א ת ה ה א י ש ה נ ב י א ש א ת ה

טו

יודע מ ה שיעשה ה א ד ם בימיו .ו מ ר ו ב ע נ ו ת ־

טופארון
איריס

פור

לה

קאליי.

דיש״ירון:

לי

נביא קי ס א ב ״ י ש לו קי איל בן אדם

נביא

א י ז ו אין ש ו ש ד י א ש  .די ס ו מ ו נ ג ״ ה ע נ ו ה ל י ם

א נ כ י ו ל א בן נ ב י א  .33ו ב ע ו ד ש ה י ה מ ד ב ר

נייגו ,א י ל י ס ד י ש ״ ו  :נ ו ס ו נ ב י א נ י א י ג ״ ו ד י

עמהם ,והנה איש עובר ונגע ב ל ב ו ש הרב.

נ ב י א  . 3 3אין ל ו ק י א י ס ט א ב ״ ה א ב ״ ל א נ ד ו  ,וידו

ו י א מ ר ל ו  :ה׳ י מ ח ו ל ל ך ש ה צ ר כ ת נ י ל כ מ ה

פ א ש א ר א ה א ו נ ו א י ט ו ק ו א י ן א ל ד ה ד י ]ה ,א[

כיחש

נותו

טבילות

להם ,ואמר

להם:

לא

א י ל ר ב  .ל י ד י ש ״ ו  :א י ל דייו ט י פ י ר ד ו נ י ק י

>בשבילך<.

ויהי כ ש מ ו ע ה ד ב ר י ם כן ,ר צ ו א ח ר י ה א י ש
ויאמרו
דבר

לו :הגד נא לנו מה עשית שכך

עליך הרב ,ואם תגיד לנו נלך ע מ ך

>אצל
ואם

אירים

קאלי

אגה

טבילות.
אין

אוליינדו

פואירון

איסטו

דיטראס די

ה ר ב < ו נ ח ל ה פניו שיתן ל ך תיקון,

א ק י ל אי לי דישירון :דימוס קי איזיסטים קי

נבהל

אנסי א ב ״ ל ו פור טי איל רב ,אי סי מום דיזיס

אצטדק,

ר ו ג א מ ו ס ק י ט י די

לאו

האיש

סיבה

קי

קי

קואנטאם

ימות

ואמר:

בלי
מה

מוסר.34
אדבר

ומה

> ד  .א ל ה י ם מ צ א א ת עון ע ב ד ך <
לה הייתי שכור ו ה נ ח ש

36

ואז

35

 ,שהלי-

השיאני ובאתי

ב״אמוס
תיקון,

ק ו ן טי א י ל י
אי סי

נו טי

מואירים

קאסטי־

סין

גירייו .34איסטונס סי אטורב״ו אקיל אומברי
35

ע ל א ש ת י ש ל א כ ד ר כ ה  .ויהי כ ש מ ו ע ה ד ב ־

אי ד י ש ״ ו  :קי א ב ״ ל א ר י אי קי דירי

ר י ם כן ,ת מ ה ו ו י ל כ ו ע ם ה א י ש ה ה ו א ל פ נ י

א י ן ש י ע ד ו ב ו ר א ג ״ ו מ י ס ו נ ב א י י ו א י ל י צ ר אי

ה ר ב  ,ו ח י ל ו פ נ י ו ש י ת ן ל ו ת י ק ו ן וכן ע ש . ,

איסטוב״י קון מי מ ו ג ״ ר ש ל א כדרכה .אוליינדו

ו ה ר ב נ י ם ל א מ ש ו מ ת ו ך ה א ה ל .37

אנסי,

סי

מאראב״יארון

אי

סי

 ,אנוג״י

פ״ואירון

ג ״ ו נ ט ו ש א נ ד י א י ל ר ב  ,א י ל י ר ו ג א ר ו ן ק י לי

32
33
34
35
36
37

ברכות כח ,א .לאדינו :תסלח לי כבי.
עמום ז ,יד.
לאדינו :בלא עונש.
לאדינו :מה אדבר ומה אומר .והכל על־פי
בראשית מ ה טז.
לאדינו :היצר.
על־פי שמות לג,יא .בלאדינו :מביתו.

ד י י ר א ן ת י ק ו ן א י א נ ס י ל ו איזו .א י ל ו ם ר ב נ י ם
נ ו ס י מ י נ י א ר ו ן די ס ו ק א ז ה

רמה[

ז3

.

מאיו
זה ע ד י י ן < הרח׳׳ו היה בדמשק.

>ובכל

בניהו
א י א י ל ר ב ח י י ם ו י ט א ל מ ו ר א ד ו ר די ש׳׳אס,
38

ו ב כ ל ל י ל ה הי׳ ה ר ב מ ו צ י א נ ש מ ת ו ו מ ד ב ר

קאדה נוג״י בחלום א ב ״ ל א ב ״ ה

ע מ ו  . 3 8ו א ״ ל  :ח ״ ר חיי׳ ל מ ה אין א ת ה ב א

א י ל י ד י ז י א ה  :ח ״ ר ח י י ם די ק י נ ו ט י ב ״ י י נ י ם

אלי ,ש א נ י ל א ב א ת י בעו״הז א ל א ל ל מ ד ך

קרן מי ,ק י ל י י ו נ ו ו י נ י א ה א י ס ט י מ ו נ ד ו ס י

תורה .והר״חו קם ב ב ק ר ומספר לתלמידיו.

פ א ר ה א נ ב י ז א ר ט י ליי ,א י ל ח ״ ר ח י י ם ס י

א״ל:

אשכנזי יש

ח׳

בצפת ובכל

נו

קון איל רב,

לילה

א ל י ב א נ ט ו און דיאה ד י מ א נ י י א נ ה אי לו ק ו נ ט ו
אשכנזי

היה מוצי׳ נ ש מ ת י ומדב׳ עמי ש א ל ך אצלו

אלוש

וילמדני תורה .ו כ מ ע ט שהיה מ ל ע י ג עליו,

א י י א י ן צ פ ת א י ק א ד ה נ ו ג ״ י מ י דיזי ב ח ל ו ם

לפי דעתו שהוא היה יותר ח כ ם ממנו ,ועוד

קי מי ב״אלייא אונדי איל אי מי א נ ב י ז א ר ה

ש ה י ה ]ג ,ב[ מ ח ב ר ס פ ר פירוש ע ל הזוהר.

ליי .א י ק א ז י ק י א ז י א ה ב ו ר ל ה  ,פ י נ ס א נ ד ו ק י

ויום א ח ד נ ת ק ש ה ב מ א מ ר א׳ ו ט ר ח ה ר ב ה

איל אירה מ א ש חכם ,אי א י ס ט א ב ״ ה אזיינדו

ל ע י י ן ב ו ו ל א ה ב י נ ו  ,ויום א ח ר מ א מ ר ש נ י

ובראותו ,א מ ר א ל ך לי > ל ע ל ו ת ל ר א ו ת <
> ת ו ב ״ ב < וג׳׳כ°

בצפת

אם הוא כפי השמועה

4

> א ם ל א ו <  .ויקם

וילך

לצפת .ובו ביום ב כ נ י ס ת ו בא לפני

הרב

ועשה לו

וקבלו

בסבר

פנים

יפות

און

פירוש אין איל זוהר.

ו ל א ה ב י נ ו  ,ו ש ו ב מ א מ ר ש ל י ש י ואין מ ב י ן . 3 9

אראה את הרב

תלמידי׳,

דיזיינדו:

חכם

און
אי

ד י א ה ס י א י ג ד ו ר י ש י י ו אין און מ א מ ר
מונג״ו קי

פור

ט ר א ב ״ א ג ״ ו נו לו פודו

אינטינדיר ,אי א נ ש י סיגונדו אי טריסירו אי
נו

פודו

דיש״ו:

אינטינדיר

39

.

ב״יינדו

אי

מ י א י ר י א ה צ פ ת א י די

ב״ירי

רב

אל

סי

איס

סיגון

איסטו,

קאמינו
אוליי.

40

שי

כבוד .ושאל לו הרח׳׳ו ה מ א מ ר הא׳ ש נ ת ק -

אליב״אנטו

ש ה בו ,ו א ״ ל ה ה ב נ ה  .ש א ל ע ל ה ב ׳  ,ו פ ת ח

א י נ ט ר ו וינו אונדי איל ר ב אי לו ריסיב״ייו

ל ו ש ע ר י א ו ר ה  . 4 1ש א ל ל ו ע ל הג׳ ,ו א ״ ל

קרן

ב ו א י נ ה ק א ר ה א י ל י א י ז ו כ ב ו ד  .א י לי

עד כאן > ת ח ו ם ש ב ת <  ,אינך ראוי לשמוע

דימאגדו

ונשאר

עוד.

>ויצא

מלפניו בפחי נ פ ש <  ,ובא לביתו

ופשט
ההוא

הרח״ו

כשועל

בפני

הארי.

בגדיו

42

ולבש שק ,וישב כל היום

אי ש י פ ״ ו א י א ה צ פ ת  ,ק ו א ג ט ו

איל ח״ר חיים איל פרימיר מ א מ ר

קי סי אינדוריסייו ,אי לי דיש״ו ל ה ה ב נ ה  .לי
ד י מ א נ ד ו א י ל ס י ג ו נ ד ו  ,א י לי ר י ס פ ו נ ד י י ו
דימאנדו

41

 .לי

פור איל טריסירו] ,ה,ב[ לי דיש״ו

ב ת ע נ י ת  > ,ו ה ו א בוכה ו מ ת פ ל ל לה׳

א ס ט ה אקי ,קי נו איריס ראוי א ה אואיר מאם.

לחן ולחסד בעיני ה ר ב שיקבלהו

ראפוזה

שיתנהו

לתלמיד<.

סי

אי

איל

קידו

ח״ר

חיים

קומו

ד י ל א נ ט ר י ד י א י ל ל י א ו ן  .אי ס י פ ״ ו א י א ה ס ו
קאזה

טריסטי

42

אי סי ויסטייו די סאקו ,אי

א י ס ט ו ב ״ ו טודו א ק י ל דיאה אין אייונו.

38
39
40
41
42

לאדינו :בכל לילה היה משוחח עמו בח-
לום .וכן להלן.
לאדינו :וכך שני ושלישי ולא יכול היה
להבין.
לאדינו :ודרך אגב.
לאדינו :והשיב לו.
לאדינו :עצוב.

א ה לה מ א נ י י א נ ה ט ו ר נ ו ד י ל א נ ט ר י  ,די איל
ר ב אי לי רוגו קי לו ריסיב״יירה פור תלמיד.
אישטונסים

לי

דיש״ו

איל

רב:

לה

ראזון

א י ר ה ד י נו ר י ס י ב ״ י ר ט י פ ו ר ק י ט י ד י ט ו ב ״ י ם ־
טיס איסטוס ט ר י ס מיזים ,פירו ל ה ת ש ו ב ה קי
רמו[

ם׳ ת ו ל ד ו ת הא ד י׳ י נ ו ס ח ק ו ש ט א
ובבקר חזר לפני הרב ויתחנן לו שיקבל־
לתלמיד .ואז א״ל

הו

איזיסטיס

טי

אנוג״י

קי

אפרוב״יג״ו

טי

ה ר ב  :הראוי היה

ריסיב״ו

אי נו טי אינקוב״רירי קוזה .איס־

שלא לקבל אותך מפני העיכוב שנתעכבת

טונשיס

דילאנטרי

די

סיינפרי.

אי

זה

חדשים,

של׳

אבל

שעשית

התשובה

איל:

איג״ו

סי

איל

ביב׳׳ה

אי
ריי

דיש״ו
פארה

א מ ש הועיל׳ לד ש א ק ב ל אותך ולא אעלים

א י ס ט ו ב ״ ו קון איל אי מ י ל ד ו קון ל ו ס חברים,

מ מ ד ד ב ר  .ואז נ פ ל ל פ נ י ו ו י א מ ר ל ו  :יחי

אי

אסטה

המלך לעולם .וישב לפניו ולמד עם ה ח ב -

קי און דיאה סי פ״ואי איל ר ב קון לום ח ב ר י ם

רים ,ו ה י ה ל ו מ ד ו ש ו כ ח  .ע ד ש י ו ם א ח ׳ ה ל ך

ט ב ר י א אי ל י ד י י ר ו ן א ה ב י ב ״ י ר ד י א י ל

הרב

עם

החברים

לטבריה

לו

אה

מילדאב״ה שי

והשקהו מים

פוזו די מרים

מ ב א ר ה ש ל מ ר י ם  , 4 3ו נ ת ק י י ׳ ת ל מ ו ד ו בידו.

אין סו מאנו.

43

אולב״ידאב״ה.

 ,אי סי סוסטוב״ו איל מ י ל ד א ר

גם זכה ה ר ב שהיה מכיר בפרצוף האדם,

גם

פ ״ ו א י ז ו כ ה א י ל ר ב ק י ק ו נ ו ס י א ה אין

והיה יודע כל מ ה ש ע ב ר עליו מיום לידתו

קארה

די לה ג״ינטי ,אי ס א ב ״ י א ה טודו לו

שעשה,

והעבירות

ועל

מה

לעו״הז

בא

ל ת ק ן .44

קי פ א ס ו ס ו ב ״ ר י איל די איל דיאה קי נאסייו
א י ל א ש ע ב י ר ו ת ק י איזו ,א י פ ו ר ק י ו י נ ו א ה
איסטי מונדו אה סיר מתקן.

גם

היה

תמיד

הרב

במדברות

הולך

אוזאב״ה איל ר ב אה אירסי פור לום

גם

ל ל מ ו ד ת ו ר ה  ,ו ה י ה א ו מ ר ש צ ר י ך ל ע ש ו ת כן,

מ ד ב ר ו ת א ה מ י ל ד א ר ליי ,א י ד י ז י א ה ק י א י ר ה

לשתף עצמו עם השכינה היושבת בגלות.

סי

לקיים

מ״ש«

והיה

אוכל

מרים

עשבים

וקוץ

ודרדר .גם היה לומד ה ר ב

בגמרא

ששה

ד ר כ י ם ע ״ ד ה פ ש ט כ נ ג ד ימי ה ח ו ל ,

ו א ח ד ע ״ ד ה ס ו ד כ נ ג ד יום ה ש ב ת .

מיניסטיר
מיזמו
אי

אזיר

אנשי,

אג״ונטארסי

אה

קון ל ה ש כ י נ ה קי א י ס ט ה אין גלות.

קומיאה

יירב״אס

אמארגאם

אפ״ירמאר

וקוץ ודרדר .גם מ י ל ד א ן א י ר ה איל ר ב אין ל ה
גמרא

סיש דרכים על ד ר ך ה פ ש ט כ נ ג ד די

סיש דיאש די לא סימאנה ,אי אונו ע ל ד ר ך
ה ס ו ד כ נ ג ד די ד י א ה די ש ב ת .
גם יום א ח ד שהיו לומדים ,ו פ נ ה ה ר ב וראה

גם

באילן שני עורבים והנוצה ש ל ה ם נמרטה.

ו י ד ו אין א ו ן א ר ב ״ ו ל ד ו ס ג ר א ג ״ א ם א י ס ו ס

ל ה ם  :רשעים ,בעולם הזה הייתם

פילאדאס .לים דיש״ו אה אילייאם:

ויאמר
מבקשים

לעקור אומה שלימה ,ועתה בצר

און דיאה

פלומאם
רשעים

איסטאנדו מילדאנו ,איל רבי

>קואנדו

איסאב״אש<

אין

איסטי

לדרכיכם.

ופרחו

מ ו נ ד ו ב ו ש ״ ק א ב ״ א ש א ה ]ו,א[ א ר א נ ק א ר א ו נ ה

מה

הדבר

א ו מ ה ק ו מ פ ל י ד ה  ,א י א ג ו ר ה אין ל ה א נ ג ו ס ט י י א

הם

א ה ב ״ ו ס ו י נ י ס ט י ש א ה מי ,א נ ד א ב ״ ו ס ד י א ק י .

בלק ובלעם שהוציאו אותם מגהינם להכ־

נו טיניש פ ר ו ב ״ י ג ״ ו < אי בולארון אי

לכם
והלכו
הזה.

באתם

אלי,

לכו

להם .ושאלו
והשיב:

תדעו

החברים:
שאלו

העורבים

>קי

ס י פ ו ״ א י ר ו ן  .לי ד י מ א נ ד א ר ו ן ל ו ס ח ב ר י ם  :ק י

 43שבת לה ,א.
 44ר׳ סי׳ ה והע׳ .24
 45מה שנאמר .בראשית ג ,יח.

אים איסטו ? ריספונדייו :סאב״י קי איסטאס
ג ר א ג ״ א ס סון ב ל ק אי ב ל ע ם ק י ל א ש קיטארון
רמז[

מאיר בניהו
ניסם

בגיהנם אחר ק ש ה ממנו ,ובאו אלי

ד י ג ה י נ ם א ה א י נ ט ר א ר ל א ש אין א ט ר ו ג ה י נ ם

לה-

פ ״ ו א י ר ט י  ,א י וינייירון א ה מ י א ק י ק י

שאמחול על עלבוני ואתפלל עליהם

46

מאס

לים בוש״קי פירדון אי תיקון

צ י ל ם מ ג ה י נ ם  ,ו ל כ ן א מ ר ת י ל ה ם כן.

אה

46

סוב״רי אילייו

א י ס ק א פ א ר ל ו ס די גהינם ,פ ו ר א י ס ט ו ליס

דיש״י אנסי.
יא

ג ם יום א ח ד ש ה י ו ל ו מ ד י ם  ,א מ ר ה ר ב ל ח ב -

גם און דיאה א י ס ט א נ ד ו מ י ל ד א נ ד ו דיש״ו איל

רים  :אני רואה שתי שידות מקושטו׳ נכנ-

דוס

רב

לוס

אה

אישטו

חברים:

מיראגדו

בחורים

ש ד ו ת א פ ״ י י ט א ד א ס ק י א י נ ט ר א ן אין ק א ז ה די

ל ט מ א א ו ת ם  ,ויש י כ ו ל ת ב י ד י ל ה צ י ל ם  ,ו ל פ י

פ״ולאנו

פארה

שהם גרמו לעצמם ,שהם עוסקים בכשוף,

א י נ ק ו נ א ר ל ו ם  ,א י א י י פ ו ד י ר אין מ י א ה א י ס ק א ־

איני מצילם ,שע״כ אמרו רז״ל ה ב א ליטמא

פארלום .אי פ א ר ה מודרי קי אילייוש ק א ב ״ ז א ר ו ן

פ ו ת ח י ן ל ו  .47ו ה ח ב ר י ם ע ש ו ח ק י ר ה ו מ צ א ו

א ה ס י מ י ז מ ו ס  ,ק י ס י ב ״ א ל י י ר ו ן ק ו ן איג״יזו,

בחדר פלוני אשר שם שני

סים

נו

שצדקו דברי הרב.

קי

פואידו

דוס

איי

מאנסיב״וס

אישקאפארלוס,

פורקי

דיש״ירון

ח כ מ י ם א י ל ק י וייני א ה א י נ ק ו נ א ר ס י לי א ב ״ ר י ן
א ה א י ל  .47א י ל ו ס ח ב ר י ם א י ז י י ר ו ן ח ק י ר ה א י
טופארון קי סאלייו קומו דיש״ו איל רב.
יב

>באמצע

ג ם אזן ד י א ה אין ל ו ק י א י ס ט א ב ״ ה מ י ל ד א נ ד ו ,

גם

ד״לימוד< א מ ר ה ר ב  :ש ת ו ק ו ! ואח׳׳כ אמר:

דיש״ו

קאייאדוס .אי

ב ר ו ך דיין ה א מ ת  .ש א ל ו ל ו  :ל מ ה א מ ר כ ך ?

ד י ש ״ ו ב ר ו ך דיין ה א מ ת  .ל י ד י מ א נ ד א ר ו ן  :ק י

אמר לה׳ > :ת ד ע ו < ששמעתי הכרוז שמכ-

אירה איסטו ? ליש ד י ש ״ ו  :אוליי קי א י ס ט א ־

ארבה בכל גבול צ פ ת

ב״אן א פ ר י ג ו נ א נ ד ו קי טייני קי ויניר ל א נ ג ו ס ט ה

ישאיר

אין ט ו ד ו ט י ר מ י נ ו ד י צ פ ת א י ט י י נ י ד י ק ו מ י ר

ריז

אחד

יום

שהיו

ברקיע שיבא

ויאכל

את

כל

עשב

לומדים,

הארץ

ולא

איל

איסטאב״וס

רב:

מ ח י ה בצפ׳ .ו כ ל זה ב ש ב י ל עני א ח ד שמו

טודה

ר׳ א ל ט א ר א ז  ,ש י ו ש ב ו מ ת ר ע ם ע ל ה ק ב ״ ה

די ק י ד א ר מ ח י ה אין צ פ ת  .א י ט ו ד ו א י ס ט ו א י ס

על רוע מזלו ובוכה במרירות נפשו ,והשי״ת

פור און עני קי סי ל י י א מ ה ר ב י א ל ט ר א ז אי

לא יוכל ל ה ת א פ ק על שכיניו הרעים ,שיוד־

ל ה י י ר ב ה ד י ל ה ט י י ר ה  ,א י נ ו טייגי

איסטה

טומאנדוסי

קון

איל

שי״ת

פור

סו

עים ב צ ע ר ו ואין מ ר ח מ י ם עליו .לכן נגזרה

מאל

ג ז ר ה זו .ל כ ן  ,ל מ ע ן ה׳ ,ג ב ו ב י נ י כ ם מ ע ו ת

שי״ת

והוליכו לו לעני הלז ,אולי י ת ע ש ת האלהים

ו י ז י נ ו ש ק י ס א ב ״ י ן אין ס ו צ ע ר א י נ ו א פ י א ד א ן

לנו

ולא נ א ב ד  . 4 8וכן עשו ,וגבו ביניהם

ש ו ב ״ ר י א י ל  .פ ו ר א י ס ט ו ס י דייו א י ס ט ה ג ז ר ה .

כמו

ח מ ש ה ז ה ו ב י ם  ,ו ש ל ח ל ו ע ״ י א׳ מ ן

קוג״יטה

החברים.

 46לאדינו :שאבקש עליהם סליחה ותיקון.
 47שבת קד ,א.
 48יונה א ,ו .לאדינו :אולי ירחם ה . ,

מזל אי לייורה קון אמארגורה .אי איל
נו פודו

]ו,ב[

אגורה
אינטרי
עני,
אי

סונפורטאר

למען

ה׳

אזי

פור

סוס מאלוה

אונה

ב״וזוטרוש אי ייב״אלדי אה איסטי

פואידי סיר קיסי
אנשי

איזיירון

אפיאדי א יל דיין

קוג״יטה

סינקו

דוקאדוס

א י סי ל ו ש מ א נ ד ו פ ו ר מ א ג ו ד י א ו ן ח ב ר .
רמח [

.48

ם׳ ת ו ל ד ו ת ה א ר ״ י נ ו ס ח ק ו ש ט א
ויבאו לביתו ,ומצאו אותו מ ו ש כ ב ארצה

אינטראנדו

סו

פור

קאזה,

טופארון

לו

ו ה ו א ]ד ,א[ ז ו ע ק ו ב ו כ ה  .ו י א מ ר ל ו ה ח -

א י ג ״ א ד ו אין ב א ש ״ ו א י ס ק ל א מ א נ ד ו אי ל י י ו ־

ב ר  : 4 9מ ה ל ד כי ת ז ע ק  .א י ׳ ל  :ו ל א א ב כ ה

ראנדו .לי דיש״ו איל ח כ ם  :די קי גריטאם אי

על רוע מזלי ,ש כ ל פ ר נ ס ת י > ו פ ר ג ס ת בני

ד י ק י ל י י ו ר א ם  .ל י ר י ש פ ו נ ד י י ו  :אי נו ל י י ו ר א ר י

היה ,ש ה י י ת י מ מ ל א מ י ם ו מ ו כ ר ,

פור מי מ א ל מ ז ל קי טודו מי מ א נ ט י נ י מ י י נ ט ו

ביתי<

והיום נפלו ה ק ו ר ו ת
והקנקנים,
51

תחתיהם
וכי

לי

ונשברו > ה ח ב י ו ת <
לקנות

במה

אחרים

 .ולזה אני בוכה לפני ה  /לאמי:

יותר

כשמוע
לו

ואין

50

אני

רשע

מכל

ויהי

העולם!

ה ח ב ר ש צ ד ק ו ד ב ר י ה ר ב  ,אז נ ת ן

המעות וא׳׳ל:

>עלינו<,
שיבטל

לכן

הגזירה.

בשבילך
מחול
וכן

לנו
עשה.

גזירה

נגזרה
והתפלל
והפיל

לה׳
עצמו

לארץ ובכה > ל פ נ י ה ם < שיבטל הגזירה.

אירה
אויי

אינג״יאה

קי

ו י נ ד י א ה  ,אי

א ג ו א ה אי

קאלייו איל טיג״ו אי מי רומפייו לום

ק א נ ט א ר ו ס אי נו טינגו קון קי מ י ר ק א ל ו ס
אי

51

?

פור איסטו לייורי ד י ל א נ ט ר י איל שי״ת,

דיזיינדו:
מונדו.

פוסקי מאם ר ש ע סו קי טודו איל

אי
דיש״ו

לוקי

פ ״ ו א י אין
איל

רב

אויינדו איל
סאלייו,

לי

ח ב ר קי
דייו

לום

ד ו ק א ד ו ס אי ל י ד י ש ״ ו > ס א ב ״ י < ק י פ ו ר ט י
סי א ס י ט י נ ס י י ו ג ז ר ה  .פ ו ר א י ס ט ו פ י ר ד ו נ א מ ו ס

והחבר חזר למקומו וסיפר לחברים וחז-

א י אז ת פ י ל ה א א י ל ש י ״ ת ק י ב א ל ד י ל ה ג ז ר ה .

רו ללמוד .ו ב א מ צ ע הלימוד ,ו ת ח ש ך הארץ.

אי

ב א ש ״ ו אי

וייראו מאד .א״ל ה ר ב  :אל תיראו ,ש כ ב ר

לייורו קי סי ב א ל ד א ר ה לה גזרה.

וישאו
מחל

העני

ועתה
רוח

עיניהם ויראו חיל כ ב ד של א ר ב ה
על

תיראו.

עלבונו
>וכן

ונתבטל

היה<

א נ ס י א י ז ו ק י סי א י ג ״ ו אין

ב ו ל ט ו איל ח ב ר אה סו ל ו ג א ר אי לו

אי

הגזירה

קונטו אה לום חברים אי בולטארון אה מילדאר.

ה׳

טיירה.

ויהפוך

איסטו

אין

סי

לה

איסקוריסייו

> ח ז ק <  ,ד ש א א ת הארבה ,לא נשאר

א ל י ב ״ א נ ט א ר ו ן •לוס א ו ג ״ ו ם אי ויירון פ ״ ו נ ס א ד ו

> א ר ב ה < א ח ד ב כ ל ג ב ו ל צ פ ת  .52א ״ ל ה ר ב :

פיזגאדו די ל א נ ג ו ס ט ה  .סי א י ס פ א נ ט א ר ו ן מוג־

ברוכים תהיו ,ש ב ש ב י ל כ ם נ ת ב ט ל ה הגזירה.

ג׳׳ו .ד י ש ״ ו א י ל ר ב  :נ ו ב ו ״ ם א י ס פ א נ ט י ש  ,ק י

ומאותו היום ו ה ל א ה היו > כ ל אנשי צ פ ת <

 .לייא פירדונו איל עני סו אינג״ורייא אי סי

משגיחים על ה ע נ י ההוא.

ב א ל ד ו ל ה ג ז ר ה  .אי א ג ו ר ה ויריש .א י ב ו ל ט ו
און איירי ,א י ס י ל י י ב ״ ו ט ו ד ה ל ה ל א נ ג ו ס ט ה ,
ק י נ ו ק י ד ו א ו נ ה אין צ פ ת  . 5 2ל י ש ד י ש ״ ו א י ל
רב:

בינדיג״וס סיאש ,קי פור ב״וזוטרוס סי

באלדו
לאנטרי
גם

יום

אחד אמר להם

הרב

לחבירים:

49
50
51
52

טיניאן ק א ר ג ו די א ק י ל עני.

גם און דיאה דיש״ו א י ל ר ב א ה לום ח ב ר י ם :
שאב״י

לאדינו :החכם.
לאדינו :התקרה.
לאדינו :לקנותם.
שמות י ,יט.

ל ה גזרה .אי די אקיל דיאה אינדי־

קי מאנייאנה מילדאמום טאל מ א מ ר

ד י ל ז ו ה ר אי ל ה ]ז,א[ ה ב נ ה א י ס פ ״ ו א י ר ט י ,
פור

איסטו

איסטודייא

ביין.

לי

דיש״ירון :

אנסי ארימום .אלה נוג״י ק א ד ה אונו איסטו־
רמט[

מאיר בניהו
תדעו ש ל מ ח ר נ ק ר א מ א מ ר פ׳ ב ס פ ר הזוהר
והוא

אה

מאנייאגה

טודום,

בטוב.

דימאנדארון אונו אל אוטרו לה ה ב נ ה די איל

כן נ ע ש ה  .ו ב ל י ל ה כ ל א ח ד עיין

אי סי ט ו פ א ר ו ן איגואלים .דיש״ירון:

קשה

ויאמרו:

דייו.

לה

ויניירון

אי

לכן עיינו בו

ההבנה,

מאמר,

בו .ו ב ב ק ר ב א ו כ ל ם  ,ו י ש א ל ו א י ש ל ר ע ה ו

נו אין ב א ל ד י ס מ ו ס דיש״ו איל ר ב קי איס

> כ ל ם < שוים

טורנימוס אה מ י ל ד א ר  . 5 8לו טור־

הבנת המאמר ,ונמצאו

על

פ״ואירטי,

> ב ד  ,ב נ ה <  .ויאמרו :וכי ע ל ח נ ם א מ ר לנו

נארון

ה ר ב שהוא קשה ,לכן נחזור על המקרי ג.5

מואיב״ו.

עשו

וכן

וישבו

פעמים

שלש

ולא

דבר.

חדשו

> ל ל מ ו ד < לפני הרב .וא״ל :כלכם

שוים

בהבנה

א׳<.

ויאמרו :כלבו
אנו

ותמהין

> א ו כ ל א ח ד יש לו ה ב נ ה

על

54

דברי

>שוים
מר

לטובה<,
שהר

שאמר

קשה

> ה ה ב נ ׳  ,וכמדומ׳ שהו׳ ט ״ ם <  .אמ׳

הרב

> א י ן ב ו ש ו ם ט ע ו ׳  ,ל כ ן < י א מ ׳ א׳

מ כ ם ד״הבנ׳ ש ה ב י ן  .ו כ ן ע ש ו .

ליס

ט ר י ם ויזים אי נו
אסיגטארון

סי

טופארון

קוזה די

דילאנטרי איל רב.

דיש״ו א י ס ט א ש טודום אין א ו נ ה ה ב נ ה .
סי  .54מ א מ ו ס

דיש״ירון

מ א ר א ב ״ י א י מ ו ם די

לו קי סומי׳ דיש״ו קי איש פ״ואירטי .דיש״ו
איל

> ק א ד ה < אונו די ב״וזוטרום

ר ב דיגה

ל ה ה ב נ ה קי אינטינדייו .אי א נ ס י איזיירון.
אינפיסארון
לו

> ק א ד ה < אונו א ה דיזיר .אין

קי א י ס ט א ב א ן א ב ״ ל א נ ד ו  ,ויגיירון א ו נ א ם

קואנטאס עופות אי אינפיסארון אס ג״וג״ולי־

ו ה ת ח י ל א׳ מ ה ם ל ו מ ׳ > ה ה ב נ ׳ ש ה ב י נ ו < .

אר .דיש״ו איל ר ב א ה איל ח ב ר  :ק א י י א ט י !

וקרקרו

קי א י ס ט א ם ע ו פ ו ת שון נ ש מ ו ת די צדיקים קי

אמ׳ הר׳ ל ח ב ר  :ש ת ו ק ! ש א ל ו

ויניירון די גן עדן א ה דיזירב׳יוס ק י א י ס ט א ש

ה ע ו פ ר הם גשמו׳ הצדיקי׳ ש ב א ו מ ג ״ ע לומ׳

לייראדוס אי ל ה ה ב ה נ  ,קי כ פ י די ג ו א י ס ט ר ה

מדבר,

ובעודו

>הרב׳<.

באו

קצת

עופות

לכם ש א ת ם טועים בהבנה ,כי כפי ה ב נ ת כ ׳

הבנה טאנטאם קושייות
55

סאלין.

קאייא אי לייו

כ ד ו כ ך ק ו ש י ו ת יש .ל כ ן ש ת ו ק  ,ו א נ י א ו מ ר

ריספונדירי

ה ה ב נ ה נ כ ו נ ה  .° 5ו כ ן ה י ה  .ו כ ש ג מ ר ה ה ב נ ה

אטימאנדו

פרחו העופות ,ונשארו ה ח ב ר י ם מתביישי׳.

בולארון ל א ם א ב ״ י ם > א י סי פ ״ ו א י ר ו ן <  ,אי

ויאמרו איש ל ר ע ה ו  > :א י ה חכמתינו ,אנה

אב״ירגואינסאדוס.

קידארון

.

אי

>איל

לוש

אנסי
ר ב די

חברים

פ״ואי.
דיזיר<

אי

אין

סו הבנה,

נוליך

ח ר פ ת י נ ו <  ,וכי סומים היינו ש ל א

דיש״ירון לום חברים אונו אל אוטרו פוס קי

ראינו

כפי

איראמוס קי נו וימוס לאם קושיות.

הקושיות.
כך

הבנתכם

א״ל

סודות

הרב:
יש,

אפי׳

ואני

אמרתי

> לזכותכם ו < לכבוד הצדיקים שבאו.

סייגום

לים דיש״ו איל ר ב  :א פ י ל ו כ פ י די ג ו א י ש ט ר ה
ה ב נ ה ט א נ ט ו ש ס י ק ר י ט ו ס איי ,א י ל י י ו > נ ו < ל ו
דיש״י פ ו ר כ ב ו ד די לום צ ד י ק י ם קי ויניירון.

יד

ג ם יום א ׳ ה י ה ה ר ב י ש ן ש י נ ת ה צ ה ר י ם ו ה י ו

גם

ברוכים הטה

אה

שפתיו
אזנו

53
54
55
56

דובבות ,וכמהר״א
אצל

פי

הרב

56

לשמוע.

והנה

הקיץ

און דיאה א י ס ט א ב ״ ה איל ר ב דורמיינדו
מידייו דיאה וידו אונו די ל ו ס ח ב ר י ם

56

קי מיניאב״ה איל ר ב לום ביסוס ,מיטייו איל

לאדינו :נחזור לקרוא.
לאדינו :כן.
> ק י א ב ׳ ל א ב ״ ה <  .אין א י ש ט ו ס י ד י ס פ י ר ט ו
לאדינו :ואני אענה.
ר׳ אברהם הלוי ברוכים .לאדינו :אחד מהח: 1רים .ור׳ להלן והע .78 ,
אואידו שירקה לה ב ו ק ה די איל ר ב אה אואיר

]רב[

ם׳ ת ו ל ד ו ת הא ד י׳ י נ ו ס ח ק ו ש ט א
ה ר ב ומצאו עומד ע ל י ו  . 5 7ויאמר ל ו  :ימ־
חול

>צדיק<

ל י ד י ש ״ ו  :פ י ר ד ו נ י מ י ]ז ,ב [ ס ו מ י ׳ פ ו ר ק י ל ו

ד ו ב ב ו ת  ,ה ט ת י אזני לשמוע .אז ש ח ק ה ר ב

וידי מ י נ י א ר ל ו ם ב י ס ו ס מ י ט י א י ל א ו א י ד ו א ה

מר,

מה שקבל

אואיר .א י ש ט ו נ ש י ש סי רייו איל ר ב אי דיש״ך:

ויאמר:

לפי

שפתי

שראיתי

איל ר ב אי לו ט ו פ ו קי א י ש ט א ב ״ ה אויינדו ״ .

אלו הייתם יודעים

58

נ ש מ ת י ה ל י ל ה בפי ה א ת ו ן ש ל ב ל ע ם ? ומעיד
עלי שמים וארץ שאם א ש ב שמונים

אני

ש נ ה לא אסיים לאמי.

שאב״יס

נו

58

קי

לו

מי

רישיב״ייו

אלמה

א נ ו ג ״ י אין ל ה פ ר ש ה ד י ל ה א ז נ ה די ב ל ע ם .
אי דו ע ד ו ת סוב׳׳רי מי סיילוש אי טיירה קי
אישטו

סי

>אב״לאנדו<

אוג״ינטה אנייוש

נ ו א ט י מ ו די דיזיר.
טו

א״ל

ספר

לי דיש״ירון לוש ח ב ר י ם  :פורקי נו אשינטה

החברי׳:

)(1

> מ ח כ מ ת ו <  .א ״ ל  :אי אפשר ,לפי ש ה כ ל

סומי׳ און ליב״רו .ר י ש פ ו נ ד י י ו  :נו פואידי סיר

זה בזה ,וכשאני פ ו ת ח פי ל ד ר ו ש

פ ו ר ק י טודו א י ס ט ה א ט א ד ו א י ש ט ו קון אישטו

קשור

למה

לא

יחבר

מר

ל כ ם  ,מ ת ג ב ר ו ה ו ל ד כ מ ע י י ן נ ו ב ע ו ש ו ט ף 59

אי ק ו א נ ד ו לייו א ב ״ ר ו מי ב ו ק ה א ה א ב ״ ל א ר ,
מאייורגה קומו מ א נ א ד י ר ו די אגואה קי

ואני קודם מ ב ק ש אני צנור  6 0ק ט ן ודק ,כדי

סי

שתוכלו לשמוע ולא תפסידו הכל כתינוק

גו א י ס ט א ג ״ ה  . 5 9א י ל י י ו ב ו ש ״ ק י א ו ן ק א מ י נ ו

ה נ ח נ ק מ ר ו ב ה ח ל ב  .וא״כ ,איד א ח ב ר ס פ ר

ג׳׳יקו א י ד י ל ג א ד ו פ ו ר ק י פ ו א י ד א ש ׳ א י ג ט י נ ד י ר

ואיד אומר לכם מה ש ק ב ל ה נשמתי .לכן

אי נו לו פירדאש׳ טודו די אונה ,קומו אונה

אחד יכתוב מה ששומע ממני .ועכ״ז

ק י ס י א א ו ג ה ד י מ ו ג ״ י ד ו מ ב ר י די

כל

לא נתן רשות לכתוב כ״א

61

דוקא להרח״ו

ש ה ו א י ו ר ד ל ס ו ף ד ע ת ו .62
) (2ו א פ ״ ה
שקרא
ויכתוב
לנשק

כל

א ח ד היה

כותב.

משד״ .

וכשירד מן

פוס

ליג״י.

דיזירב״וס
ע ד י ו ם א׳,

ל ס ׳ ׳ ת ל ה ר ״ ם מ ש ו ל ם ב פ י ] ד  ,ב[
63

קריאטורה

התיבה

בא

ידי ה ר ב  .א ״ ל ה ר ב  :ה ל א א מ ר ת י

פור

אואיש׳

ליסינסייא
ח״ר

אליכם לאמר שלא תכתבו מה שאתם שומ־
עים ממגי .ו ה ש י ב ו  :אדוני מיום שציויתנו

אי

 57לאדינו :שהיה שומע.
 58לאדינו :אינך יודע.
 59לאדינו :לדבר ,מתגבר כמעיין מים שאינו
נפסק.
 60לאדינו :ואני ביקשתי דרך.
 61כי אם.
 62לאדינו :מבין את הנכון.
 63פרשת וילך לא ,כב .היא עליית משלים
)שביעי( בשנה שפרשיות נצבים וילך
מחוברות.

אזיר

אי

טודו לו קי מי א ל מ ה רישיב׳ייו.
קאדה
מי

אונו
קון

אי

אישקריב״י
טודו

נו

לו

ב״וש

קי
דו

פארה אישקריב״יר אוטרו קי אה

חיים וינאל דוקא ,קי איל אנטיינדי לו

ג׳וסטו

לא כ ת ב נ ו  .א ״ ל  :וכי ח״ו ה ת ו ר ה מ ש ק ר ת ,

קומו

אישטו
די

פואידו

ליב״רו

60

62

.

קון

ריב״יינדו.
תורה

ספר

טודו

אונו

קאדה

איסק־

איב״ה

א ש ט ה קי און דיאה לייאמו א ה
אה

איל

פ ס ו ק די ו י כ ת ו ב מ ש ה

ר״מ
63

משולם

אין

איל

 .אי קואנדו אבאש״ו

ד י ל ה ת י ב ה דינו א ה ב י ז א ר ל ה מ א ג ו ד י א י ל
ר ב  .ל י ד י ש ״ ו א י ל ר ב  :נ ו ב ״ ו ם ד י ש ״ י ק י גו
איסקריב״אש לו קי אואיש׳ די מ י ? ריספוג־
דיירון

>לוס

אינקומינדו
אה
רנא[

חברים<:

סומי׳

נו

דיל דיאה קי מום

איסקריב״ימוס.

דיש״ו

אילייום :פוסקי ח״ו לה ליי מינטירוזה

מאיר בניהו
שכתב

64

איס

> ש ה ם כ ת ב ידיך מ ק ־

לום

ויכתוב משה .ועוד
יעידון

שבחיקיך

הקונדריסין

ר ו ב <  .ואז נ ב ה ל ולא השיב.

קי איסקריב״ייו ויכתוב משה .אי מ א ם
פאפיליס*

עדות.

6

קי טייניס איניל פיג״ו דאן
אטורבי׳ו אי נו ריס־

איסטונסים סי

פונדייו.
טז

גם יום א ח ד היה ה ר ב דורש ,והיה ת ל מ י ד

גם און דיאה א י ש ט א ב ״ ה איל רב ,דארשאגדו,

א ח ד מ ה ר מ ״ ק  .ו פ נ ה ע ל ד ב ר א׳ ש א מ ר ה ר ב

אי א ב ״ י א ה > א ל י י < און ת ל מ י ד די מ ה ר מ ״ ק .

שהוא חולק על רבו .ופנה ה ר ב > ל צ ד א ׳ <

אי מירו פור אונה קוזה ]ח,א[ קי דיש״ו איל

ר ב ד פה יושב וא״ל ש ת כ ז ב ואינו

ר ב קי א י ר ה ק ו א י נ ט ר ה די סו חכם .ב ו ל ט ו איל

ואייל:
כדברך.

ה ש י ב ואייל:

מאן מוכח

65

 .פנה

רב

אי

דיש׳׳ו:

לי

חכם

טו

אקי

איסטה

פ ע ם א ח ר ת וא׳׳ל מ ש ם ר ב ו  ,ו א ם אין א ת ה

א ס י נ ט א ד ו אי ד י ז י ק י מ י י נ ט י ס אי נ ר א י ם ק ו מ ו

מ א מ י ן  ,ל ך ל ב י ת ו ו ת ק ח ס פ ר פ ל ו נ י ב ד ף פ׳

לו

ותמצא

כ מ ו ש א מ ר ת י  . 6 6וכן עשה .ו פ ת ח

ו ר א ה ש צ ד ק ו ד ב ר י ה ר ב  ,ו ב א ו ה ו ד ה לו.

דיזיס.

ריספונדייו

דיש״ו:

אי

אגדי

די

ס א ב ר י  ? 6 5מ י ר ו א ו ט ר ה ויז א י ל י ד י ש ״ ו ד י
ס ו נ ו מ ב ר א ד ו  ,סי נ ו טי ק ר י א י ם ב ״ א א ה ק א ז ה
טומה

אי

אוג״ה,

ל י ב י ׳ ר ו אי

טאל

מירד,

אין

ט ו פ א ר א ס ד י ל מ ו ד ו קי ד י ש ״ ו

טאל

66

 .אי

א נ ס י א י ז ו א י ו י ד ו ק י א י ל ר ב ד י ש ״ ו ביין ,א י
ו י נ ו אי ל י א ט ו ר ג ו .
יז

גם יום א ח ד נ כ נ ס ה ר ״ ש א ח י ד ה ל פ נ י הרב.

גם און דיאה א י נ ט ר ו ה ר ״ ש אוזידה ד י ל א נ ט ר י

ודיבר

רב

ויקם ה ר ב לפניו והושיבו לימינו

67

ע מ ו  .כ ל צרכו ,עד שהיה ה ד ב ר תמוה בעיני
החברים.

די

רב.

איל

שי

אי

איל

אליב״אנטו

ד י ל א נ ט ר י די איל אי לו אשינטו אשו ל א ד ו

67

וכשיצא א״ל הרח׳׳ו :מ ה היום

אי א ב ל ו ק ו ן א י ל ט ו ד ו ש ו ה כ ר ח  ,א ה ט א נ ט ו

מ י מ י ם ש כ ״ כ כ ב ו ד ע ש ה לו ,מ ה ש ל א ע ש ה

קי

קואנדו

שי

מאראב״יארון

כ מ ה  ,פעמים שהיה יוצא ובא .א׳׳ל :לא

שאלייו

לי

דיש״ו:

מ פ נ י ו ק מ ת י  ,א ל א מ פ נ י ר׳ פ נ ח ס ב ן י א י ר

אקונטישייו

קי

שנכנס

ע מ ו  ,ב ש ב י ל מצוד ,ש ע ש ה  ,ש ה ו א

ה י ה ע ו ש ה .68
ו כ ש מ ו ע ה ר ח י ׳ ו כן ,ו י ק ם וירץ ל ק ר א ת ו
וישביעהו ויאמר לו :בחיי אדוננו שתגיד

ארי

לוש
חי׳ר

חברים.
חיים
כבוד

טאנטו

ויטאל
לי

איזו,

ל ו ק י נו ל י א י ז ו ט א נ ט ה ר ז ק י א י נ ט ר ו א י
שאלייו.

ד י ש ״ ו  :נו פ א ר ה מ ו ד ר י די א י ל מ י

אליב״אנטי,

אוטרו

קי

פארה

מודרי

די

ל י מ ה מצוד ,ע ש י ת ה י ו ם ש כ ך א מ ר ה ר ב .
אייל :ש ק מ ת י ב ב ק ר ל י ל ך ל ב ״ ה > כ מ נ ה ג י

פ נ ח ס בן יאיר.
אוליינדו

64
65
66.
67
•68

לאדינו:
לאדינו:
לאדינו:
לאדינו:
לאדינו:

ר

,

פ נ ח ס בן יאיר קי א י נ ט ר ו קון איל ,פ ו ר א ו נ ה
מצוד ,ק י איזו ,ק י ל ה א י ב ״ ה א ה א ז י ר

הגליונות ,הניירות.
מנין אדע?
כמו שאמר.
לידו ,לצידו.
שהוא היה צריך ]נוהג[.

קי

אישטו איל

רב

חיים

68

ר׳

ויטאל לי

קורייו ד י ט ר א ש אי לי א ק ו נ ג ״ ו ר ו דיזיינדולי:
פ ו ר ו י ד ה די נ ו א י ש ט ר ו ש י נ י י ו ר ק י מ ה ד י ג ה
ק י מצוד ,א י ז ו א ר י ק י א נ ש י ד י ש ״ ו א י ל ר ב .
לי דיש״ו :דימאנייאגה מי אליבייאנטי פ א ר ה
] רגב[

ם׳ ת ו ל ד ו ת ה א ר ״ י נ ו ס ח ק ו ש ט א
מעשרה

להיות
בכיה

ש מ ע ת י קול

הדאשונים<׳

גדולה והטתי עצמי לידע מה היה

ה ד ב ר  . 6 9וראיתי כלם ערומים > ובוכים < ,
שבאו להם גנבים

אירמי

מי

קידי

אישטאב״אן
רון

70

אוליינדו

69

אי

קי

וידי

דיזנודוש קי ליש אינטרו לאד־

ל ה נוג״י .א י די ו י ר ט א ל מ י א פ י א ד י

ונכמרו רחמי ,ופשטתי כל

א י מ י ק י ט י ט ו ד ה מ י רדפה אי ש י ל ה ד י א ה

ונתתי להם .והראיה שאני לבוש

אילייוש.

אישטו

ב ג ד י ש ב ת  .ויהי כ ש מ ו ע כן נ ש ק ו ע ל ר א ש ו

רישטידד

לד״ם<

שהיה
מלבושי

יח

70

בלילה > וגנבו כל מה

אל

גראנדי.

ק ה ל  ,א ו ל י י א ו נ ה ב ו ז די ל י י ו ר ו

לה

אי

איש

פריב״ה

די ש ב ת  .אדליינדד

קי

אישטו לי ביזו

וברכו.

לה ק א ב ״ י ס ה אי לו בינדיש׳׳ו.

ג ם יום א ח ד א מ ר ה ר ב ל א ח ד מ ן ה ח ב ר י ם :

ג ם א ו ן •דיאה דיש״ד א י ל ר ב א ה א ו נ ו די ל ו ש

מלפניו

ס א ל אפ׳דאירה ק י א י ש ט א ש א פ א ר ־

החוצה,

צא
ונהג

שהוא

מובדל.

ויצא

חברים:

נזיפה ל ע צ מ ו כל היום ,והוא בוכה

ט א ד ו  .אי ס א ל י י ו א י א ו ז ו אין א י ל נ ז י פ ה ט ו ד ו
א י ל ד י א ה א י ל י י ו ר ו א י א י ז ו ת פ י ל ה ]ח ,ב[ א ל

ומתפלל

לה׳ ש א ל יגרמו עונותיו שידחהו

מלפניו.

ויהי ב ב ק ר ו ב א ל פ נ י ה ר ב  ,ב כ ה

ש י ״ ת קי נ ו ק א ב ״ ז י ן ס ו ס ע ו נ ו ת א ה ק י ל ו א י ג ״ י

ויתחנן לו ש י א מ ר לו מ ה עון ע ש ה ויחזור

א י ל ר ב  .א ה ל ה מ א נ י י א נ ה ו י נ ו ד י ל א נ ט ר י די.

שב-

לי

בתשובה.

א״ל:

בשביל

התרנגולים

איל

לייוראנדו

רב

אי

רוגאנדולי

קי

א ש ר ה ם ב ת ע נ י ת זה ש ל ש ה י מ י ם

ד י ש ״ י ר ה קי א י ם ס ו פ י ק א ד ו א י ט ו ר נ א ר א י ן

והם צועקים ל ה  /לכן הרחיקוהו מן השמים.

לאס

ביתר,

לי

תשובה.

פארה

דיש״ר:

די

מודרי

תקבל עליך שלא תסמוך על אשתך,

ג א י נ א ס ק י ט י י נ י ס אין ק א ז ה ק י ל א ס ד י ש ״ א ם ־

ו ק ו ד ם ת פ ל ה ש ת ת ן ל ה ם ל א כ ו ל  ,אז א ת י ר

טיס

אי י איסטאן

ל ך  . 7 1ו כ ן ע ש ה ו ה ת י ר לו.

איסקלא)לא(מאנדו

ואם

תענית

אין

אליש״ארון

טריס
אה

דיאם
ה׳.

פור

איסטו

טי

די ל ו ם ס י י ל ו ס א י ס י ר י ס י ב ׳ י י ס

ק י נו ט י ק ו נ פ ״ י א ם א י ן טד מ ו ג ״ י ר אי א נ ט י ס
די

דיזיר

ריסיב״ו
יט

יום

גם

אחד

והם

לומדים,

אמר

הרב

גם

71

און

תפילה

ליס

דאס

אה

קומיר

טי

 .אי א נ ס י לו איזו אי לו ריסיב״ייו. .
קי

דיאה

איסטאב״ה

מילדאנדו

מכירים א ת ם לפי ה מ ק ב ץ  .א מ ר ו

דיש׳׳ו א י ל ר ב א ה ל ו ס ח ב ר י ם  :ק ו נ ו ס י ס ט י ש

ימח שמו .אי׳ל :תביאו לי מ צ ו ד ה  7 2ו י ב י א ו ,

אה טאל פ״ולאנו איל מ ק ב ץ ? דיש״ירון :ימח

לחברים:

ונתנו
ודבר

הרב

הרב ל ע כ ב ר בפני הכל ,ויאמר לו:

מה חשבת
בד

69
70
71
72
74

74

ב מ ק ו ם א׳ ו ת כ ף

נפל

עכבר.

73

שמו .דיש״ו טראאימי אונה ר א ט ו נ י ר ה
טרוש״ירון

72

לי

אי ל ה פ ו ז ו אין א ו ן ל ו ג א ר  .א י

כשהיית מלשין ומוסר ומא-

לדאיגר סי א פ ״ י ר ו און ראטרן .אי א ב ״ ל ו א י ל

מ מ ו ן י ש ר א ל  ,ד ל י ת דין ו ל י ת דיין

ר ב ק ו ן א י ל ד י ל א נ ט ר י די טרדרס א י ל י ד י ש ו :

לאדינו :ועמדתי לשמוע.
לאדינו :גנב.
לאדינו :אני מקבל אותך.
 73לאדינו :התכוונת ,הבנת.
מלכודת.
לאדינו :ומוסר.

קי
אי

אינטינדיסטיס
מוסר

אי

73

קואנדו

אינטריגאב״אס

איראס
74

מלשין

אזיינדה

די

י ש ר א ל פ י נ ס א ב ״ א ס ק י נ ו א ב ״ י א ה דין ני דיין
ח ״ ו  .א י ס ט ר נ ס י ם ליידרר א י ל ר א ט ד ן א י ל י רוגר
]רנג[

מאיר בניהו
ח׳׳ו .א ז ב כ ה ה ע כ ב ר ו י ת ח נ ן ל ו ש י ת פ ל ל
ויצילהו

לה׳

לגהינם.
ראוי

75

מכמה

צרות

בגלגול

ויכנס

צא

מכאן כי

אינך

ויאמר

לו:

ליכנם

לגהינם.

ויצא .ו ה מ ה ר א ו כ ן ת מ ה ו

ויפתח
76

קי

איזיירה

איסקאפי

תפילה

די

אל

קואנטאם

שי״ת

אי

אנגוסטייאם

אקי
די

לו
איל

גלגול אי קי א י נ ט ר י א ה גהינם .אי לי ד י ש ״ ו :

המצודה

ס א ל די אקי ,קי נו איריס ראוי

.

75

די א י נ ט ר א ר

א א י נ ד ה א ה גהינם .אי אב״רייו ל ה ר א ט ו נ י ר ה
אי סאלייו .אי אילייום ב״יירון איסטו אי סי
מ א ר א ב ״ י א ר ו ן ,70

גם ש נ ה א ח ד ה ל ך ה ר ב למירון ,ל ג ל ח בגו

גם און אנייו סי פ״ואי איל ר ב א ה מירון אה

ומשתה,77

א ר א פ א ר א ל א י ג ״ ו ק ו ן א ל י ג ר י א ה ג ר א נ ד י אי

שם

במאכל

בשמחה ובשירים

והחברים עמו .והר״א ברוכים

78

ה י ה מנהגו

איזו

קונביטי

77

אי לום ח ב ר י ם קון איל .אי
78

ל ו מ ר נ ח ם ה׳ א ל ה י נ ו ב ב ר כ ת ב ו נ ה י ד ו ש ־

איל ר״א ב ר ו כ י ם

לים ,ו ג ם ש ם א מ ר ו  .ו א ז נ ר ד ם ה ר ב ויקץ.

נ ח ם ה׳ א ל ה י נ ו א י ן ל ה ב ר כ ה ד י ב ו נ ה י ר ו ש ל י ם

ויאמר לו משם הרשב״י ,שלמה אמר נחם

טאנביין

איסטו

סי

ימים

דורמייו

אי

לי

בהלולא

דידיה,

לכן

בעוד

שבעה

אליי
איל

יאמר ע ל בנו הגדול .וכן היה > ו א מ ר ה ר ב

דיש״ו

די

ראוי

דיש״ו

נחם

שיש

שורש

וסוד

גדול

בזה

ואין

לו
רב

אירה סו מ נ ה ג די דיזיר

דיש״ו.
אי

סי

נ ו מ ב ר א ד ו די

אין

דיספירטו.
ה ר ש ב ״ י קי

פורקי

א ע ל ה בודה סולייא פור איסטו

ב ת ו ך די סייטי דיאס לו דירה פור סו איג״ו

ל ה ת ע צ ב בימים ה ה ם < .

א י ל ]ט ,א[ ג ר א נ ד י  .א י א נ ס י פ ״ ו א י .
ומשם ה ל כ ו ל מ ק ו ם ש נ ת ק ב צ ו ה ר ש ב ״ י וחביריו ל ל מ ו ד האדרא .וישב ה ר ב ב מ ק ו ם הרשב׳׳י,
ו ה ש י ב כ ל א׳ ב מ ק ו מ ו  .ו ל מ ד ו ש ם ה א ד ר א  .ו א מ ר ] ה  ,א [ ה ר ב ש כ ל א ח ד מ ה ם י ש ל ו נ י צ ו ץ ח ב י ר י
הרשב״י.

וגילה להם סודות עמוקים .וא״ל :אילו ניתן רשות לעין לראות ,הייתם רואים

כגופייא

גדולה של צדיקים ומלאכי השר׳ שבאו לשמוע האדרא מפינו ,ואש ל ה ב ת ס ו ב ב

אותנו עד שגמרנו האדרא.
כא

ג ם יום א׳ ה ל ך ה ר ב ע ם ה ה ב ר י ם ל ג ו ש ] ח ל ב [ א צ ל ציון ש מ ע י ה ו א ב ט ל י ו ן ו ע ש ה יחוד.
ו כ ש ג מ ר א ״ ל ל ח ב ר י ם מ ש מ ם  ,ש י ת פ ל ל ו ש ל א י מ ו ת מ ש י ח ן׳ י ו ס ף ב י מ י ה ם  .ו מ ר ו ב ע נ ו ת נ ו ת ו ל א
גילה ע צ מ ו שהו׳ ה מ ש י ח ע ד יום מותו.

כב

גם יום א׳ מ ס ר ה ר ב יחוד ל א ח ד מן ה ח ב ר י ם

97

 ,שילד ויעשהו על כל הצדיקים והצדיק ימסור

ויגלה לו סודות ,ב ת נ א י ש ל א ידבר עם שום אדם ולא יתן שלום לשום אדם .והלך ה ח ב ר
ו ע ש ה ה י ח ו ד ו ה צ ד י ק ל א ג י ל ה ל ו ד ב ר  .ויב׳ ל פ נ י ה ר ב ו י א מ ר ל ו  :ה צ ד י ק ל א ג י ל ה ל י ש ו ם ד ב ר .
ו ה ש י ב ל ו ה ר ב  :ו ל מ ה ל א ש מ ר ת ד ב ר י  ,ש ה ר י ב מ ק ו ם פ׳ ה ק ד מ ת ש ל ו ם לפי .ו א ז ה ו ד ה ה ח ב ר
לדברי הרב.

75
76
77
78

כלומר עוד לא הגיע הזמן.
תהלים מח ,ו.
לאדינו :בשמחה רבה ועשה משתה.
ר׳ למעלה והע׳ .56

 79הר״י הכהן .הייחוד היה לקבר ר׳ יהודה
בר אלעאי בעין זיתון .ר׳ תולדות האר״י,
סי׳ כג.
]רנד[

ם׳ ת ו ל ד ו ת ה א י ״ י נ ו ס ח ק ו ש ט א
כג

ג ם יום א ח

,

מ ס ר ה ר ב יחוד להדחי׳ו שיעשהו ב ק ב ר אביי ו ר ב א א ש ר באיבנית .וכן עשה.

וכשחזר בא לפגי הרב ,והרב קם מ ל א קומתו לפניו ועשה לו כבוד גדול .ויאמר הרח׳׳ו :מ ה
היום מימים .והשיב ל ו  :לא מ פ נ י ך קמתי ,א ל א מפגי בניהו בן יהוידע ש ב א עמך .והשיב לו
הרח״ו:

אדוני ,ל א כ ך היא ח מ ד ה  ,א ב י י ו ר ב א שהיה ה י ח ו ד ש ל ה ם ה ם היו ראויין ל ב א  ,ל א

בניהו.

והשיב ל ו ה ר ב  :ת ד ע ש ב מ ק ו ם ש י ש ב ת ל ח ז ו ר היחוד ש ם ק ב ו ר בניהו בן יהוידע,

וביחד

ה נ ד נ ו ג ע א ל ש ו ר ש נ ש מ ת ו ל כ ן ב א ע מ ך  .ו י ו ם א׳ ה ל ך ה ר ב ע ם ה ח ב ר י ם ל א י ב נ י ת ,

ובאמצע הדרך א״ל ה ר ב ל ה ר ח ״ ו  :פה קבור בניהו ד׳ל ופה י ש ב ת לחזור היחוד .ואז זכר
הרח״ו והודה לדברי הרב.
כד

ג ם יום ע ר ב פ ו ר י ם ק ר א ה ר ח י ׳ ו ל א ל מ נ ה א ח ת ש ה י ת ה ב ש כ ו נ ת ו ו א ״ ל  :ט ל י ש נ י ז ה ו ב י ם ש כ ר ך
בואי לפני ה ר ב עם ב ת ך  ,ושאלי מ מ נ ו מ ע ו ת פורים ,וכשיאמר ה ר ב ת נ ו לה ,ת א מ ר י

ומחר
להרב:

ה צ ד ק ה ש א נ י מ ב ק ש ה מ מ נ ו ש י ר א ה ב י ד ב ת י ויאמר ל ה מזלה .ו ה ר ח ״ ו היה עושי

בערמה ,לפי ש ט ר ח הרב׳ עם ה ר ב שילמדהו ח כ מ ת שרטוטי הידים ,והיה דוחה א ו ת ו בדברים.
ע ת ה כ ש י א מ ר ה ר ב ש ר ט ו ט זה מ ו ר ה ע ו ש ר או כיוצא בו ,י ת ל מ ד .
ויהי ב ב ק ר ו ה ר ב ה י ה ד ו ר ש ל ח ב ר י ם ב ה ל ׳ פ ו ר י ם  .ו ה נ ה ה א ש ה ב א ה  .ו ת א מ ר  :א ד ו נ י י ו ד ע
ש כ ל ה פ ו ש ט י ד ו ל י ט ו ל נ ו ת נ י ם לו ,ו מ כ ׳ ׳ ש ל א ל מ נ ה כ מ ו נ י  .א מ ר ה ר ב  :ת נ ו ל ה ל ק י י ם מ צ ו ת
פ ו ר י ם  .א ז ה ש י ב ה ה א ש ה  :ה ג ם ש א נ י א ל מ נ ׳  ,א י נ י כ ״ כ ע נ י ה  ,ל פ י ש א ג י נ י ז ו נ ת ב מ ע ש ׳ ידי.
ז א ת ה צ ד ק ׳ י ע ש ׳ לי ,ש י ס ת כ ל ב י ד ב ת י ה י ח י ד ה ו י א מ ר ל ה מ ז ל ה  .ו י ע ן ה ר ׳ ו י א מ ׳  :ל א

אבל

י ו ע י ל ו ת ח ב ו ל ו ׳ ה ר ח ״ ו ב ד ב ר זה ,ש י ד ע ת י ש ה ו א ש ם ב פ י ך ה ד ב ר י ם א ל ו  .ו א ע פ ״ כ ל א ה ו צ י א ך
ריקנית .א מ ר י ל ב ת ך ש ת ת ר ח ק ותשי׳ ידיה ע ל ה ע מ ו ד ואומר לה .וכן ע ש ת ה  .וא״ל כ ל מ ה
ש ע ב ר ע ל י ה מיום ל י ד ת ה ומה שיגיע ל ה ע ד יום מותה .והרח״ו נ ב ה ל ו ל א ש ת ל ב ו ע ו ד ל ז א ת
החכמה .וא״ל ה ר ב  :הלא אמרתי לך שדי לך ב ח כ מ ת הקבלה ,שממנה ת ד ע הכל.
כה

מעשה שהיה ב צ פ ת תו״בב .שיצאו ק צ ת

מ ע ש ה אקונטישייו אין צ פ ת אין אונום ק ו א נ ־

בחורים לטייל בשדה ,ובעוד שהם יושבים

טוס מ א נ ס י ב ״ ו ס קי סאליירון אה פ א ס י א ר אל

ב ק ר ק ע  .א מ ר א׳

אישטאב״אן ב״יירון

א צ ב ע יוצא ו נ כ נ ס

ראו

מ ה ם ב ד ר ך שחוק  : 8 0מי יתן ט ב ע ת ו ב א צ ־
בע

זו

ק ם א׳ מ ה ם ונתן

טיירה .דיש״ו אונו די אילייום פור

ט ב ע ת ו באצבע ,ונתכם׳ ה א צ ב ע עם הטבעי.

אין .איסטי

ויחרדו
נשכח
ואחר

קידושין.

לשם

קאמפו .אין אישטו קי

און דידו קי א י נ ט ר א ב ״ ה אי ס א ל י א ה אין ל ה

> ו ב ר ו ב זמן

כ ל ם וישובו העיר׳,
הדב׳<.

דידו

פור

קדושין .סי א ל י ב ״ א נ ט ו אונו די אילייום אי
מיטייו סו אנילייו אין איל דידו ,אי שי א י ג ־

א׳.

קורב״ייו איל דידו קון איל אנילייו .אי סי

ובהגיע זמן הנישואין נ ת ק ב צ ו ה ק ה ל ליתן

אישטרימישיירון טודוש אי בולטארון אה לה

לו

ז׳

ימי׳,

קין

מיטי

סו

אנילייו

80

בורלה:

שידך

הבחור

ב ר כ ו ׳  . 8 1וד.נ׳ א ש ה

בתול׳

נ כ נ ס ת צועק׳

סיב״דאד.
פ א ס א נ ד ו טיינפו דיספוזו איל מ א נ ס י ב ״ ו קון

80

81

לאדינו:

בלעג׳

שחןק

לאדינו :באו האנשים אל ש ב ע ברכות.

אונה מוג״אג״ה .אייגאנדו ל ה ב ו ד ה ויניירון
לה
]רנה[

ג״ינטי

אל

שבע

ברכות.81

סי

דיש׳׳ו

מאיר בניהו
ל א מ י  :מ ה מום מ צ א בי ה ח ת ן שרצ׳ לינש׳

א י נ ט ר א ר אונה מוג״יר גריטאנדו אי דיזיינדו:
מאנסיב״ו

ע ם א ח ר ת א ח ר ] ה  ,ב[ ש ק ד ש נ י  . 8 2ל כ ן א ם

קי

מ א ק ו ל ה ט ו פ ו אין מ י

ת ע ש ו לי דין ת ו ר ה מ ו ט ב  ,ואם לאו אהרוג

קי

ס י ב ״ ה א ה ק א ז א ר ק ו ן אוטרד ,ד י ש פ ו א י ס

ו ל כ ל ה  .ו ה ר י ה ט ב ע ת בידי .ו ה ר א ה

לחתן

קי מי אטו אה מי

82

אישטי

 .א ג ו ר ה סי מ י ר א ש מ י דין

אותו לכל והכירוהו ,שהיה שם החתן חקוק

ת ו ר ה ביין ,א י ס י נ ו מ א ט ו א ל נ ו ב ״ י י ו א י א ה

ב ו  . 8 3מיד לקח אבי ה כ ל ה א ת בתו וילך

ל ה נ ו ב ״ י י ה אי]י[נד ,א י ל א נ י ל י י ו > ק י ט י נ ג ו <

ונשארה

אין ל ה מ א ג ו  .ס י ל ו א מ ו ס ט ר ו אי ל ו ק ו ג ו ש י י ר ו ן

ונהפך

לביתו,

לאבל.

השמחה

האשה עם החתן.
הרב

ושלח

>ביחוד<:
לאו,

החתן

אחרי

עמו

ודבר

רצונך ל י נ ש א עם השידה או

ולא

השיב

קי א י ר ה א י ל נ ו מ ב ר י ד י א י ל נ ו ב ״ י י ו ק א ב ״ א ־

פאדרי

ד י ל ס נ ו ב ״ י י א א ה ס ו א י ג ״ ה א י סי

ש א נ י א צ י ל ך מ מ נ י  .אז

פ׳׳ואי א ה ס ו ק א ז ה  ,אי סי ב ו ל ט ו ל ה א ל י ג ר י א ה

ה ב ח ו ר  :מי הוא השוטה אשר חפץ

איל

לינשא

תירא,

קאדו

83

> א י ן ל ה פ י י ד ר ה <  .לואיגו טומו איל

> ו מ ה אעש׳ לרוע מזלי,

לשידה,

פור

אי

אבלות.

קידו

מוג״יר

לה

קון

נוב״ייו.

והלואי אותו היום נ ש ב ר ה רגלי ולא ה ל כ ת י

אין א י ש ט ו מ א נ ד ו א י ל ר ב פ ו ר א י ל נ ו ב ״ י י ו

וצוה

לשמש

אי לי ד י ש ״ ו  :איס טו ו י ל ו נ ט א ד די ק א ז א ר ט י

לפניו .וילך

השמש

קון ש י ד ה א ו נו ,אי נו ט י א י ס פ א נ ט י ס פ ו ר ק י

ויחפש אותה ב כ ל ה ב י ת ולא מצאה .ויחזור

ל י י ו טי א י ש ק א פ ו ד י א י ל י י א  .ר י ס פ ו נ ד י י ו א י ל

לטייל<.
שיזמין

לפני

א״ל

הרב:

לשידה לדון

שב,

ה ר ב ויאמר ל א מ צ א ת י ה  .ויאמר לו

מ א נ ש י ב ״ ו  :קואל לוקו קירי ק א ז א ר קון שידה ?

הפחד

נעלמה

לי

דיש״ו איל ר ב  :אסינטה ,אי אינקומינדו

84

לסולם,

אל

אה

הרב:

בבית

ממך.

>לכן

היא,

ומפני

תחזור<

ותגיע

קי

שמש

לייאמארה

אה

לה

שידה

ו א מ ו ר  :שליח ה ר ב אני ,אם ת ב ו א י מ ה טוב,

ג ״ ו ז ג א ר ס י ד י ל א נ ט ר י די א י ל  .פ ״ ו א י א י ל ש מ ש
ט ו ד ה ל ה ק א ז ה אי נו

ו א ם ל א ו י ח ר י ם א ו ת ך ו א ת מ ש פ ח ת ך  .וכן

אי

לה

עשה.

לה

טופו,

בוש״קו פור
בולטו

דיזיינדו:

ל ה טופי .לי

נו

ויהי כ כ ל ו ת ו ל ד ב ר  ,ו ה א ש ה י ר ד ה ו ת ל ך

ד י ש ״ ו א י ל ר ב  :אין ק א ז ה א י ש ט ה א י ד י א י ל

ויאמר

84

אחרי

האיש,85

ותבא

לפני הרב.

מ י י ד ו סי א י ס ק ו נ ד י י ו  ,ב ״ ה א י ס ו ב ׳ ׳ י י נ ד ו ל ה

ל ה  :מ ה ל ך ע ם ב ח ו ר זה ,ל כ י ו ת נ ש א י ל ש ד

איסקאלירד,

כ מ ו ת י ך  .ו ע נ ת ה ה א ש ד  : ,כ ך ה ו א הדין ,א ח ר

ר ב  .ס י ו י י נ י ס ביין ,א י ש י נ ו ט י א י נ ח י ר י מ ה א ה

שקדשני

יכולה אני לינשא ל א ח ר ? א׳יל:

ט י א י א ה ט ו ד ה ט ו מ ש פ ח ה  ,א י א נ ש י איזו.

אלו קידושי ט ע ו ת הם ,ש ל א ר א ה פניך ולא
ידע

82
83
84
85
86

שאת

לאדינו:
לאדינו:
לאדינו:
לאדינו:
לאדינו:
שידה.

שידה,86

ובדרך

שחוק

נתן

מאחר שקשר אותי.
באבן.
ובעלותך.
השמש.
שלא ראה בפנים ,לדעת אם היית

ד י ] :ט ,ב[ לייו סו ש ל י ח דיל

א י אין א ט י מ א נ ד ו ד י א ב ״ ל א ר ל ה מוג׳׳יר
א ב א ש ״ ו אי שי פ׳׳ואי ד י ט ר א ש די א י ל ש מ ש
אי

ויגו

>איל

דילאנטרי

איל

די

ר ב <  :קי קיריס

רב.

>פארה

לי

85

,

דיש״ו

קאזארטי<

קון אישטי מאגסיב״ו ,ב״ה ק א ז ה טו קון און
ש ד ק ו מ ו טי .ר י ש פ ו נ ד י י ו ל א מ ו ג ״ י ר א י ד י ש ״ ו :
אנשי

רגו[

אים

א י ל דין,

דישפואים

ק י מ י דייו

ם׳ ת ו ל ד ו ת ה א ר ״ י נ ו ס ח ק ו ש ט א
טבעתו

בידך.

> ו א פ ״ ה < הית׳ משיב׳ לו

קדושין

מי

פואידו

קאזאר

קון

אוטרוז

לי

על כל דבר .עד שגע׳ בה ה ר ב וא״ל :אע״פ

ד י ש ״ ו א ה א י ל י י א  :א י ש ט ו ש סרן ק ד ו ש י ט ע ו ת ,

ש א י ן ה ד י ן כ ד  ,א ע ש ה ש י ת ן ל ד גט ,ו א ם

פ ו ר ק י נ ו טי ב י ד ו אין ל ה ק א ר ה א י ס א ב ״ י ר

תרצה

לא

לקבל,

אחרים

אותך

ואת

כל

סי א י ר א ש ש י ד ה

86

 ,אי קון ב ו ר ל ה מיטייו שו

אשר לך .מיד קרא ל ס ו פ ר ו כ ת ב לה גיטה

א נ י י ו אין ט ו מ א נ ו  .א י א י ל י י א ר י ש פ ו נ ד י א ה אין

והשביע אותה בחרם חמור שלא

קאדה פאלאב״רה .א ש מ ה קי לה גריטו איל ר ב

ת ע ש ה נזק לא לחתן ולא ל כ ל ה דידיה וכל

א י ל י ד י ש ״ ו  :ק ו ן ט ו ד ו ק י א י ל דין נ ו א י ם

מ ה ש י ש ל ה ם  .87ו ת ל ך ה א ש ה  .ו ש ל ח ה ר ב

אנסי

לייו ארי קי טי די גט אי סי נו לו

אחר אבי הכלה ,ועשה שיחזור לו ארוס-

ק י ר א ס ריסיביר טי אינחירימו א ה טי אי א ה

ת ו  . 8 8וכן ע ש ה .

ט ו ד ו ל ו ק י א ה טי .ל ו א י ג ו ל י י א מ ו א ל ס ו פ ר אי

וקבלה,

איסקריב״ייו איל גט אי לו רישיב״ייו אי ל ה
אקונג״ורו

קון ח ר ם פיזגאדו קי נו ליס א ג ה

ד א נ י י ו נ י א ל נ ו ב ״ י י ו ני א ה ל ה נ ו ב ״ י י א ני
אה

דינגונו די א י ל י י ו ש  . 8 7אי סי פ״ואי לה

מוג״יר .אי אינביאו איל ר ב פור איל פאדרי
די ל ה נוב״ייא ,אי איזו קי לי ט ר ו ש ״ י ר ה לה
נ ו ב ״ י י א א ו נ ד י א י ל נ ו ב ״ י י ו א י א נ ס י איזו.
כו

ג ם יום א ח ד ש ה י ו ל ו מ ד י ם ב ס ״ ה בפי ב ש ל ח  , 9 8ב מ א מ ר ש ה ק ב ״ ה מ ז מ י ן ל א י ל ה ח ד נ ח ש ו כ ר .
) ו ( א מ ר ה ר ב  :כ א ן יש ס ו ד ג ד ו ל ואין ר ש ו ת ל ג ל ו ת ו מ פ נ י ה ס כ נ ה  ,ו ע ״ ד א מ ר ה ר ש ב ״ י  :ב ה א י
מ ל ת ׳ ל א ת ש א ל ו ל א ת נ ס ה א ת ה׳ דייק׳ ,ו ע ״ ד ו י נ ס מ ש ה מ פ נ י ו  . 9 0ו ה ח ב ר י ם ו ה ח ר ״ ח ו ל א ש מ ע ו
מ מ נ ו  ,ו ה פ צ י ר ו ע ד ש פ י ׳ ה מ א מ ר  .ויהי כ כ ל ו ת ו ) ו ( א מ ר ל ה ם  :כ מ ה פ ע מ י ם א מ ר ת י ל כ ם ש י ש
סכנה

ו ל א ש מ ע ת ם ב ק ו ל י  .ע ת ה נ ג ז ר ה ג ז ר ה ע ל ב נ י מ ש ה ש י מ ו ת ב ע ו ד ז׳ י מ י ם  .ו י ח ר ד ו

החברים מאד.
ו י ק ם ה ר ב ו י ל ד ל ב י ת ו  ,ו ש א ל ל א ש ת ו ע ל ב נ ו מ ש ה  .ו א ״ ל  :יש כ מ ו ש ע ה א ח ׳ ש ב א מ ב י ת ה ס פ ר
ב כ א ב ה ר א ש והנה הוא ש ו כ ב ע ל המטה .ויעל ה ר ב אליו ,וראהו ב ש ר ו ח ם כ א ש בוערת ,ו כ ב ר
י ד ע ה ר ב ש י מ ו ת  .ו ל א ה ס פ י ק ז׳ י מ י ם ע ד ש מ ת ב ן ה ר ב  .ו נ ת ח ר ט ו ו ל א ה ו ע י ל ל ה ם  .ו א ח ר
א ב ל ו ש ל ח אחריה׳ ,שהיו מתביישי׳ .ויבאו לפניו .ואמר ל ה ם  :אל תיראו ש ב ש ב י ל מ י ת ת בני
א ע ל י ם מ כ ם ד ב ר ח״ו ,א פ י ׳ ש א ד ע ש י מ ו ת ו כ ל ם ל א א מ נ ע מ כ ם ד ב ר  .ו א ז נ פ ל ו ל פ נ י ר ג ל י ו ,
ו י א מ ר ו  :יחי ה מ ל ך ו ב נ י ו ל ע ו ל ם .
כז

ג ם יום א ח ד ב א ה ר ״ ם א ל ש י ך ל פ נ י ה ר ב  ,ו י א מ ר ל ו  :מ ה פ ש ע י ו מ ה ח ט א ת י ש ה א ד ו ן ד ו ח ה
אותי בדברי׳ ,ולמה לא אהיה כ א ח ד מהחברים .ויאמר לו ה ר ׳  :ה ל א א מ ר ת י ל מ ע כ ״ ת ש ל א

87
88
89
90

לאדינו :אף לא אחד מהם.
לאדינו :שיביא את הכלה אל החתן.
דף נב ,ב.
שמות ד ,ג.
]רנז[

מאיר בניהו
ב א ל ע ו ל ם ה ז ה כי א ם ל ת ק ן ה פ ש ט  ,ו ה ס ו ד כ ב ר ה ש ל י ם נ פ ש ו ב ג ל ג ו ל א ח ר  ,ב ש ה י ה ח ו צ פ י ת
ה ת ו ר ג מ ן ו ה ו א נ י צ ו ץ מ מ נ ו  .ו א ם ל א י א מ י ן ל ד ב ר י  ,מ ח ר ה ר ע׳׳ש ,י ל ד ו י ש ב ב מ ק ו ם פ ׳ ש א נ ו
ע ו ב ר י ם ד ר ך ש ם ל ק ב ל ש ב ת  ,א ם י ר א ה א ו ת נ ו אז י ד ע ש א נ י ד ו ח ה א ו ת ו ב ד ב ר י ם  ,ו א ם ל א
יראה א ו ת נ ו ידע ש ל א ב א ל ז א ת ה ח כ מ ה  .ואז נתרצ׳.
]ו ,א[ ו ב ב ק ר ק נ ה צ ר כ י ש ב ת  ,ו ק ו ד ׳ ח צ ו ת ל ב ש ב ג ד י ש ב ת ו ה ל ך ו י ש ב ש ם ב מ ק ף א ש ר א ״ ל
הר׳ .ו י ש ב כ ל ה י ו ם מ צ פ ׳  .ו ב ש ע ה ש ה י ה ה ר ב ב א  ,נ פ ל ׳ ע ל י ו ת ר ד מ ה וישן .ו ע ב ר ה ר ב ו ח ז ר ,
ו ל א ר א ה א ו ת ו  .91ע ד ש א מ ר ה ר ב ל ח ב ר י ם ש י ק י צ ו א ו ת ו פן י ה ר ג ו ה ו א נ ש י ה כ פ ר  .ויקיצו אותו,
ויקם מבוהל .ויאמר :מה זאת ,שכל היום הייתי מצפה ,ועתה נ פ ל ה עלי תרדמה .א״ל ה ר ב :
כ ד א מ ר ת י ל מ ע כ ״ ת  .לכן חזק ואמץ בחבורך ,ש ב ו תאיר עיני הדורות .וע״י מעשים

ולא

אלו יצא ש מ ו ב כ ל העולם.
כח

ונמצאו אנשים מקושטאנדינא שבאו לראות
92

92

את

גדולת

פ א ר ה זייארה

> ל ק ו ש ט ׳ < ספרו

>מק־

די איל רב .אה ל ה ב ו א י ל ט ה ק ו נ ט א ר ו ן ש ו ש

שבחיו > ש ל ה ר ׳ <  .והיה שם עשיר

נו

פני

הצדיקי׳

הרב.

ובחזרתם

צת<

סי טופארון ג״ינטי די א י ש ט א נ ב ו ל קי ויניירון

בצפת,

וראו

א ה צ פ ת אי ויידון ל ה ג ד ו ל ה

אלאב״אשייוניס.

טופו

סי

און

קי

ריקו

א׳ ש ל א ה נ י ח ע ב י ר ה ש ל א ע ש א ה  ,ו כ ש ו מ ע ו

ד י ש ״ ו ע ב י ר ה ק י נ ו איזו ,אין א ו י י נ ד ו א י ס ט ו

כ ז א ת א מ ר  :א ל ד לי ל צ פ ת ו א ר א ה אם ה ר ב

דיש״ו :אירי אה צ פ ת אי וירי סי איל ר ב מי

>ע״י<

ט ו ר נ א ר י אין

לי

יגיד

מה

בתשובה.

שעשיתי

ויצא

מן

ואחזור

העיר

93

,

ובמלון

א׳

לו

דירה

תשובה.

טינגו

קי

איג״ו אי

סי א ל י ב ״ א נ ט ו

93

א י ס י פ ״ ו א י  .אין

ש ח נ ה ל ק ח כ ו ס ש ל יין ל ש ת ו ת ו ב ח י י ה ר ב

איל פרימיר ק ו נ א ק קי פ ח ו טומו און ב״אזו די

ל נ ם ו ת ו <  .והרב בעוד שהיה לומד

וינו

> ד י ש ״ ו < לו ביב״ו אה לה ס א ל ו ד די

מה השחוק

איל

ר ב  .א י א י ל ר ב אין ל ו ק י א י ש ט א ב ״ ה

>כדי

שאלו לו

שחק.

>החברים<

9

ה ז ה *  .א ״ ל  :ת ד ע ו ש ע ש י ר א׳ י צ א מ ק ו ש ט ׳
והוא

מילדאנדו

94

יין<

]י ,א[

בידו ,ו ל נ ס ו ת י > ש ת ה ה כ ו ם ב ח י י ו ב < ח י י ־

דיש״ו:

כ ם  ,ו כ ך ת ו א ר ו  ,ו ב י ו ם פ׳ י ב א  .ל כ ן ה ז ה ר ו

איסטאנבול

ב ו  ,95ש ה ו א נ ש מ ה ג ד ו ל ה ש ל א ח א ב מ ל ך

ט י י נ י אין ל ה מ א נ ו א ו ן ב ״ א ז ו פ א ר ה א פ ר ו ־

ישראל.

ב״ארמי .חייכם קומו שו פ״ורמה איס אנסי אי

ויבא

עומד

במלון פ׳

העשיר

ההוא

וכוס

בצפת

>של

> ק ו ן לוס ח ב ר י ם < סי רילייו .לי

לפני

הרב,

ד י מ א נ ד א ר ו ן ד י ק י סי ר י ל י י ו
סאב״ריש
אי

קי

און

ריקו

א י ש ט ה אין ט א ל

ט א ל דיאה ב״ייני ,מ א ס א ב ״ י

95

 .ליס

סאלייו די
לוגאר אי

קי שו נשמה

והרב עשה לו כ ב ו ד גדול .ויאמר ל ר ב  :אם

איס גראנדי > נ י צ ו ץ < די א ח א ב מ ל ך ישראל.

>על

א י וינו א י ל ר י ק ו א ה צ פ ת א ו נ ד י א י ל ר ב ,

תגיד

לי כל

מה

שעשיתי,

אחזור

אי א י ל ר ב ל י א י ז ו מ ו נ ג ״ ו כ ב ו ד  .ל י ד י ש ״ ו א ל

91
92
93
94
95

ר׳ משה אלשיך.
לאדינו :לעשות זייארה.
לאדינו :ויקום וילך.
לאדינו :על מה שחק.
לאדינו :חייכם שכך ת ו א ר ו  . . .אבל דעו.

רב:

ס י מ י דיזי ל ו ק י א ה א י ג ״ ו ט ו ר נ ו אין

תשובה,

א י ס י נו ,ד י ג ו ק י נ ו א י י ד י י ן נ י

דיין ,א י נ ק ו מ י נ ד ו א י ל ר ב א ה ל ו ש ח ב ר י ם ק י
סי פ״ואיראן ,אה נו אב״ירגואינסארלו .אי לי
]רנח [

ם׳ ת ו ל ד ו ת ה א ר ״ י נ ו ס ח ק ו ש ט א
ידך<
דלית

בתשובה ,ואם לאו
דין

שיצאו

כל

מפניו,

החברים

שאינו

הרב

ט א ל מ ש פ ח ה  ,א י ס ט ו א י ז י ש ט י ס אין ט א ל

די

רוצה

ד י א ה א י אין ט א ל ל ו ג א ר א י קרן ט א ל מ ו ג ״ י ר

ל ב י י ש ו  .ו א ז א ״ ל  :א ת ה פ׳ ן׳ פ׳ מ מ ש פ ח ת

אזיר<

פ/

אי

טאל

קון

מוג״אג׳.

קי

>טוב״ו

ו כ ך ע ש י ת ב י ו ם פ ׳ ו ב מ ק ו ם פ׳ ב א ש ה

אי נו דיש״ו ק ה ה קי נו לי דיש״ו ,א פ י ל ו לו

פ ׳ ו ב ז כ ו ר פ׳ .ו ל א ה נ י ח ד ב ר ש ל א ה ג י ד לו,

סי

אפי׳

כט

ו ל י ת דיין.

>ח״ו<

> ו א ז < צוד.

אומר

ד י ש ״ ו  :ט ו א י ר י ס פ ״ ו ל א נ ו  ,א י ג ״ ו די פ ״ ו ל א נ ד ,

>שיחה

קלה<
עד

שדיבר

שנבהל

עם

אשתו

מפניו

וא״ל:

>הגיד

לו<.

חטאתי

> ו ע ״ י < אחזור בתשוב׳ .ונתן לו

קי

אב״לו

אטורב״ו
אי

קון

שו

מוג״יר.

קי

אשטה

> א י ל ר י ק ו < ד י ל י דיש׳׳ו ,ח ט א ת י

ט ו ר נ א ר י אין ת ש ו ב ה  .א י ל י ד י י ו ת י ק ו ן
אי

גדול.

מאנדו

תיקון גדול .ושלח אחרי א ש ת ו ובניו .ו מ ת

איג״וש

ב צ פ ת בתשובה שלימה.

קון ת ש ו ב ה שלמה.

אי מורייו

פור

סו

מוג״יר

אי

שוש

> ק ו ן ט י י נ פ ו < אין צ פ ת

שוב מעשה ,בא׳ עשיר ש ב א לפני ה ר ב

ג ם און ריקו וינו אונדי א ל ר ב אי לי ד י ש ״ ו :

ואמר לו :א ת ה הוא הנביא שיודע כל מה

שומי׳ איס נביא קי ס א ב ״ י לו קי איל א ו מ ב ר י

ש י ע ש ה ה א ד ם ב ח ד ר י ח ד ר י ם *  . 9א ״ ל  :אני.

אזי

ה ש י ב ל ו  :אם תגיד לי מה שעשיתי א ק ב ל

סו .ל י ד י ש ״ ו  :סי מ י ד י ז י ל ו ק י א י ז י ר י ש י ב ״ ו

ו א ם ל א ו כ ל א פ י י א שוין .ו י ק ר ב

אי סי נ וטודו איס אונו .לי פ״ואי

תשובה,

אין

תשובה

שו

קאמאריטה.96

לי

דיש״ן

ליין

אליו הרב ,והגיד לו כל מ ה ש ע ש ה מיום

א ל א ד ו איל ר ב אי לי דיש״ו טודו לו קי איזו

שפחתו.

איל דיאה קי נאסייו .אי טאנביין קומו

שנולד,
ובכל

וג״כ

על

אמר לו ש ב א

ה ו ד ה ל ו ח ו ץ מ ה ש פ ח ה ש כ י ח ש לו.

די

איסטוב״ו

ק ו ן ט ו א י ס ק ל א ב ״ ה  .א י אין ט ו ד ו

א״ל ה ר ב  :אם ע ת ה אני מ ר א ה אותה לד,

א ט ו ר ג ו א פ ״ ו א י ר ה די ל ה א י ס ק ל א ב ״ ה  ,ק י ל י

מ ה תאמר .מיד נ ת ן ה ר ב ידו עליו והוציאה.

נייגו .ל י ד י ש ״ ו א י ל ר ב  :ש י א ג ו ר ה ט י ל ה

וכשרא׳ אותה והכיר׳ כ מ ע ט שפרח׳ נ ש מ -

אמושטרו

קי דיזיס .לואיגו פוזו איל ר ב ש ר

תו ,ו נ פ ל ל פ נ י ר ג ל י ה ר ב  ,ו י א מ ר  :ח ט א ת י

מ א נ ו ש ו ב ״ ר י א י ל אי ל ה ק י ט ו  .א י ן ו י י נ ד ו ל ה

> ו ה י ש ר ה ע ו ת י <  .וחזר ה ר ב והשיב נ ש מ -

ל ה קונושייו .קומו פוקו קי לי ב ו ל ו שו א ל מ ה

מר

א י ס י א י ג ״ ו אין פ י י ס ד י א י ל ר ב א י ד י ש ״ ן :

תו

והאיש

אליו.

97

>צועק<

בקול

בוכה ומתחנן להרב שיסירה מעליו .ויאמר

חטאתי .טורנו איל ר ב אי לי בולטו סו א ל מ ה

לו תדע שאחז״ל :הבא על הגויה מ ת ק ש ר

א ה א י ל  .א י א י ל ]י ,ב [ ר י ק ו

> ו ל ז ה היא

רוגאנדולי אל

עמה

ככלב

98

אפי׳

לעה״ב,

בוז

אמארגה

97

י י ו ר א נ ד ו קרן

ר ב קי סי

לה

ק ש ו ר ה ע מ ך < ואינה יוצאה כי א ם ב ת ש ו -

ק י ט א ר ה ד י א י ל ל א ד ו  .אי ל י ד י ש ״ ו  :ס א ב ״ י

גדולה ובתיקונים .השיב האיש הנני

חכמים דיש״ירון :איל קי אזי זנות קון

בה

אפי׳ לד׳ מ י ת ו ת ב״ד .אז א״ל ה ר ב תיקונו
בשריפ׳.

מיד הוציא

מעות

 96לאדינו :בחדרו.
 97לאדינו :והעשיר .וכן להלן.
 98עבודה זרה ה ,א.

לקנות

עצים

קי
גויה

סי אטה קומו פ י ר ו

98

א פ י ל ו אין ע ו ל ם

הבא ,אי נו ש א ל י אוטרו קי קון ת ש ו ב ה גראנדי
אי תקונים .רישפונדייו איל ריקו > :פ ר ו נ ט ו <
א י ש ט ו א פ י ל ו א ר ב ע מ י ת ו ת ב י ת דין .א י ס ט ו ג ־
סיס

] רבט [

ל י ד י ש ״ ו א י ל ר ב  :ט ו ת י ק ו ן א י ס קרן

מאיר בניהו
לשורפו .א״ל הרב :אין דיננו כאומר,
אלא צריך עופרת כדין .אמר האיש יהיה
כמו שיהיה» ,9הנני אמות.
אז צוה הרב שיקנו עופרת >ויבואו<
ויתנו על האש .ואמר לו שיאמר וידוי
>שכיב מרע< ,וכן עשה .א״ל :השלד
עצמך לארץ ,והשליך עצמו אל הארץ .10°
אמר לו :פשוט רגליך ופשט ,פשוט ידיך
ופשט ,סגור עיניך וסגר ,פתח פיד פתח,
והשליך בפיו מיני מתיקה 101שהיה לו
מזומן ,וא׳׳ל :וסר עוגך וחטאתך תכופר,
לא תמות .102והקימו מן הארץ וכתב לו
תיקונים ,ובכלל התיקון היה ,שיקרא בכל
יום ה׳ דפין מספר הזוהר אפי׳ בלא הבנה.
ושלח אחר אשתו ]ו ,ב[ ובניו ,ומת בצפת
בתשובה שלימה.

גם יום א׳ ,בא לפני הרב בחור א׳ ונשק
את רגליו וא״ל שרצונו לילך לחייל ,שיגי׳
לו מה שיב׳ אליו .ויאמר לו הרב> :נוכח
ה׳ דרכך< ותלך לשלום  ,103ושם תקח לך
אשה יפה מאד ,ומהר ומתן הרבה ,ותהיה
נשוי עמה ששה חדשים ,ותמות האשד״ ולא
תירש ממנה כי אם ת״ר זהובים .והסיבה
הוא שהאשה ההיא באת בגלגול אחר איש
כמוך ,והיה חבירך  104וציער אותך ששה
105
חדשים ,ולבסוף הוליד אותך לגויים
99
100
101
102
103

לאדינו :באופן שירצה לעשות לי.
לאדינו :שכב על הארץ ,ושכב.
לאדינו :שארופי ,מרקחת מתוקה.
ישעיה ו ,ז :שופטים ו ,כג.
לאדינו :בשעה טובה.

שריפה .איל לואיגו קיטו פאראם פארה מיר־
קאר לינייא.
לי דיש״ו איל רב נו איס מואיסטרו דין
קומו לאם אומות סי נו אה דימיניסטיר פלומו
קומו איס איל דין .דיש״ו איל ריקו :די איל
מודו קי קירי קי מי אגד״»® >פרונטו<
אישטו אה מוריד .דיש״ו איל רב קי טומאראן
פלרמו אי קי לו דיריטייראן אי לי דישי׳ו
קי איזיירה וידוי אי אנסי איזו .לי דיש״ר:
איג״אטי אין באש״ו אי סי איג״ו  .100איספאג־
די לוס פייס ,איספאנדי לאס מאנוש ,אי איש־
פאנדייו .סירה לוס אוג״וס ,אי סירו ,אב״רי
לה בוקה ,אב״רייו >לה בוקה< ,אי לי איג״ו
ש״ארופי  101קי טיניאה פרונטו ,אי לי דיש״ן:
וסר עוניך וחטאתך תכופר .נו טי מואיריס .102
אי לו אליב״אנטו די איגבאש״ו אי לי איס־
קריב״ייו תיקונים .אי בכלל די איל תיקון
אירה קי מילדארה קאדה דיאה סינקו אוג״אם
די זוהר אפילו סין אינטינדיר .אי מאנדו פור
סו מוג״יר אי סוס איג״וש ,אי מורייו אין צפת
קון תשובה שלימה.
גם און דיאה וינו דילאנטרי די איל רב און
מאגסיב״ו ביזאנדולי לוס פייס ,דיזיינדולי קי
קיריאה אירסי אה חוצה לארץ ,קי לי דיש״ירה
לו קי טיניאה די פאסאר .לי דיש״ו איל רב:
ב״ה אין בואינה  103אורה .טיינים די טומאר
אונה מוג״יר מויי אירמוזה אי אש״וגאר אי
קונטאנטי מונג״ו ,אי טייניש די איסטאר קאזא־
דו סיש׳ מיזים אי טי ]סי[ מואירי לה מוג״יר
אי נו טומאראס אוטרו קי ש״יש״ינטוס דוקא־
דוש .אי לה סיבה איס ]יא ,א[ קי איסטה מוג״יר
דגו אין אוטרו גלגול אומברי קומו טי ,אי
אירה טו חבר ,אי טי דייו צער סיש מיזיש
אי אל קאב״ו טי ייב״ו פור מיחקיימים !05
אי טי איזו קוסטאר ש״יש״יגטוס דוקאדוס .אי
רם[
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והפסיד אותך ת״ד זהובים .ועתה בא לפרוע אגורה וינו אה פאגארטי כנגד די לוס סיש
לך כנגד הששה חדשים שציערר שתתענג מיזיס קי טי דייו צער ,קי טי גוסטים קון סו
עמה ביופיה .והת״ר זהובים שתירש כנגד אירמוזורה אי לום ש״יש״ינטום דוקאדוש קי
הת״ר זהובים שהפסידך .לכן אפ״ה תאמר טומאס פור לוש ש״יש״ינטוס קי פידרישטים.
מא קון טודו לי דיראם מחול לך .וכן היה.
מחול לד .וכן היה.
על ידי המסדר העוסק במלאכת הקדש נסים
בכ״ר חיים אשכנזי יצ״ו
ועל ידי המסדר העוסק במלאכת הקדש משה
בכ״ר מרדכי אשכנזי יצ״ו
ועל ידי המסדר העוסק במלאכת הקדש משה
בכ״ר מרדכי אשכנזי יצ״ו
ועל ידי הפועל העוסק במלאכת הקדש פסח
בכ״ר גבריאל הלוי יצ״ו
לא גם יום אחד אמר הרב לחברים :מחר אני נותן לכם רשות שתלכו לטייל במאכל ובמשתה,
בתנאי שתזמינו  105להרב בעל קול בוכים  .106אמרו כן יהיה .אמר להם לכו אליו מעכשיו
וזמינו לו קודם שיקבל עליו תענית ,שאם יקבל אינו עושה התרה כמנהגו .אז וילך הרח״ו
ושני חברים עמו .ויבאו לפני הרב .ויאמר להם :ברוכים הבאים ,אנה עזבתם את אדוניכם
ובאתם אלי .א״ל :לזמן למר באנו ,שיבא מחר עמנו לטייל .א״ל :ולמה באתם אלי עכשיו
ולא מחר .אמרו :חשבנו שלא יקבל עליו תענית ומעכ״ת אינו עושה התרה .השיב להם:
אם כל נבואתו של אדוניכם הוא כמו זה אינו כלום .א״ל הרח״ו :מה לנו באלו הדברים.
אדונינו ורבינו הוא יהיה מה שיהיה .מר יבא עמנו מחר .א״ל כן אעשה.
ויהי בבקר שלחו אחריו וילד עמהם ,ובאו לעין זיתון לציון ר״י בר אלעאי ,וישבו שם
מדברים בדברי תורה .הם יושבים והרב בא ,וקמו כולם .והרב הנזכר עשה לו הדור והשיבו
לשמאלו .ישב מעט וקם הרב על רגליו ודרש להם דרוש .וגמר ואמר קדיש וישב במקומו.
א״ל :אדוני ערב לד הדרוש ו א״ל :ולא כ״כ .א״ל :למה ? והשיב יש לי כ״כ קושיות
בדבריו ,שדבר פלוני שאמר הוא הפד דברי הרשב״י בדף פ׳ ,וכן על זה הדרך כל הקושיות.
ואז פנה הרב לחברים ,שראה שהמה ראו כן תמהו ,איד יש לו קושיות בדרוש שלו .א״ל
הרב :חבר כמו זה הוא טוב ,לא כמותכם ,שעל הכל אתם מודים .וחזר פניו אל הרב וא״ל:
יחזור מר הקדמה פ׳ ,והשיב  107לו על כל שאלותיו .וכן עשה .והוא לומד ההקדמה והתחיל
לרמוז באצבעו הקושיף שניתורצו .וא״ל הרב :ימהר מעכ״ת וישאול שאלותיו ואשיב לו,
שהחברים רוצים לאכול .והשיב לו :כתר לי זעיר ואהוד  .108ישב עוד מעט ,וחזר הרב לומר
 *105שתזמנו ,ולהלן :וזמנו.
 104בלאדינו חבר — פירושו שותף.
 106לר׳ אברהם גאלנטי ,ויניציאה שמ״ט.
 105לאדינו :מחכמה ,ערכאות של גויים.
 107משובש .וצ״ל :יחזור ההקדמה בינו לבינו ואשיב לו .וכן הוא בכ׳יי תימן.
 108איוב לו ,ב.

]רסא[

מאיר בניהו
לו שישלים וישיב לו .אז קם הרב הנזכר ואי׳ל :חנוקא אתה רוצה לחנקני  ,109לא נשארו עוד
קושיות .ישר חיליה דמר .עתה ישב בראש ,שעד עתה לא הייתי מחשב אותך אפילו בקטן
שבתלמידי ,ועתה ידעתי שרוח ה׳ אתך .ובקושי ישב הרב בראש ויאכלו וישתו בשמחה רבה.
וישובו העירה.
וכשבאו ליפט׳ זה מזה ,הקד]י[מו הרב וא״ל :בטוב ילין מר .והשיב בטוב נלין .איני מניחד
עוד ,עד שיתן לי תיקון לנשמתי .והרב דחה אותו בדברים וילד לביתו .ובבקר בא לפני הרב,
והרב קם מלא קומתו לפניו והושיבו בכבוד גדול .ויאמר לו :הנה באתי אליך שתתן לי
]ז ,א[ תיקון .אמר לו :ח״ו ,מי אני שאתן למעכ״ת תיקון .א׳׳ל :הלא אמרתי שאני כלבי כן
פי ,מקודם לא הייתי מאמין כפי השמועה ,ועתה בע]י[ני רא]י[תי הכל .והפציר בו הרבה ,עד
שא״ל ,התיקון של מעכ״ת קשה ,ושמא לא יעשהו .א״ל :העבודה ,שאם יאמר לי שתיקוני
בד׳ מיתות בית דין אקבל עלי ,והנה אמות .אז א״ל :מעיד אני על שמי׳ וארץ שלא ראיתי
אחר זולתו ,שאפילו חטא אין בו .לכן מה תיקון אתן לו .התיקון שלו הוא לאכול בכל יום
תרנגולת שמנה וללמוד בתורה ,והתעניות שעושה מכת׳׳ר ,עליו אחז״ל :האי צורבא מרבנן
דקא משענה ליכול וכר .110
אז נשקו לרב ויצא מלפניו שמח וטוב לב .והלך לביתו ועשה סעודה גדולה והזמין
לרב ;והחברים ,וכשזמן לרב וחביריו הלך להזמין לאחיו יפת הגדול הרב הגאון המופלג
בדורו כמוהר״ר משה גאלאנטי זכר צדיק וקדוש לברכה ,וזימן אותו לסעודה .ואמר לו:
־אחי:מה היום מימים .והשיב ואמר לו :לפי שזמנתי את הרב יצחק אשכנזי לסעודה שעשיתי
לו .אמר לו :בדקת אותו ויש אתו דבר ה׳ ? אז ספר לו כל המאורעות .אמר לו :א״כ מצוה
לילד לזאת הסעודה .ויבא עמו .וכשנכנס בפתח הבית ויקומו הרב והחברים על רגליהם מפניו
ועשו לו כבוד גדול ,והפצירו בו שישב בראש .ומרוב ההפצר ישב הגאון בראש וישמחו זה
בזה ויאכלו וישתו .וכשגמרו הסעודה הלכו כל אחד לבית.
לב ובבקר קם הגאון וילד לבית הרב .ויחרד יצחק חרדה גדולה ,בראות את הגאון שהוא בא.
ויאמר לו :מר קץ בחיי שרוצה להמיתני ,למה טרח כל זה הטורח לבא אלי ,היה לו לשלוח
אחרי ואני הייתי הולך אצלו .אמר לו וענותך תנחני .ביאתי לפניך היא שתתן תקון לנשמתי.
אמר לו הרב ,מה אני ומה חיי שאתן תיקון למעכ״ת ,בחיי דמר יניחני .אמר לו וכי איני
יודע להשביעך בשם המפורש שתגיד לי כל מה שאתה רואה במצחי .לכן אחלה פניך שתגיד
לי קודם שאתכעם .אז ראה הרב בפניו ואמר לו ספק גזל יש ביד מר.
וכשמוע הגאון כך הלך לביתו ,ויפשוט בגדיו ולבש שק ואפר וישב על הארץ ,ויתן קולו
בבכי גדול ,לאמר :אנה אוליד את חרפתי אחר שאני דיין בצפת ,ויהא בידי ספק גזל.
ובכה עד שלא נשאר בו כח עוד לבכות .וכל בני ביתו המה ראו כן תמהו .ואז שאל מעט
מים להשיב רוחו אליו .וצוה לשמש שיקבץ לו כל העושה מלאכתו מלאכת הבגדים אנשים
 109בראשית רבה עח ,א .ור׳ מהדורת תיאודור־אלבק ,עמי .916
 110תענית יא ,ב :האי בר בי רב דיתיב בתעניתא ליכול כלבא לשירותיה.
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ונשים .ויבואו לפניו ,ויתמהו בראותם אותו יושב באפר .וא״ל :שמעו נא דברי ועשו אתי
חשבון מה אני חייב לכם .והשיבו כלם פה א ,ואמרו :אדונינו ,אין שום א׳ ממנו יודע חשבון,
לפי שכל דבר מעות שאנו מקבלים ממר יש לנו ברכה בהם לאכול ולשתות וללבוש והותר,
וא״כ מה חשבון נעשה עמו ,שהרי מיום שאנו עוסקין במלאכתו אין אנו מחשבי׳ המעות
שנותן לנו מר לראות כמה הם.
אז אמר הגאון :אכן נודע הדבר .וא״ל דעו שיש דין ויש דיין בעולם ,לכן אני יושב בכך,
וזה הדבר הוא עונש לי שסוף סוף ן׳ אדם אני .לכן מכאן ואילך אם תקבלו עליכם שתדקדקו
עמי בחשבון אפי׳ בפחות משוה פרוטה מה טוב ,ואם לאו אבטל מלאכתי ,שאיני רוצה
ליכנס לגהינם בידים .לכן עתה ,על העבר הרי מעות לפניכם ,טלו מה שתרצו .א״ל :אדונינו
מה נקח אחר שאין אנו יודעים בחשבון ,וכי מותר לנו הגזל ? א״ל :אתקן אתכם שתקחו מה
שתרצו ,ותאמרו בלב טוב :הרי קבלנו כל מה ]ז ,ב[ שחייב לנו החכם מיום שאנו עוסקים
במלאכתו ,ואם חייב לנו יותר ,הרי אנו מוחלים לו מא׳ עד אלף מחילה גמורה ,וגם אני אומר
לכם כן .מיד מחלו לו מחילה גמורה ולא א׳ מהם לקח שום פרוטה זולת אשה א׳ ,שלקח׳
שני מצריות .והפציר בה לקח׳ יותר ולא רצתה .והלכו כלם.
והדמיע לבש בגדיו והלך לו לבית הרב .והרב קדמו באמצע הדרך ,ויאמר לו :ומה כל
החרדה הזאת שעשה מר .א״ל :וכי קלה בעיניך לדידי ספק גזל .א״ל כבר עבר .א״ל תראה
אם יש עוד יותר .א״ל לא נשאר דבר .א״ל והיכן היה הספק גזל .השיב לו באותה אשד.
שלקחה שני מצריות .והטעות היה שזאת האשד .הי׳ טווה דק ,ויש לה יתרון שכר משאר
הטווין ,ומר נתן לה כשאר הטווין עב .ואז נשקו לרב וברכו .ואף הגאון עשה לו סעודה
גדולה והיה נוהג בו כבוד גדול.
גם יום א׳ בא לפני הרב ת״ח ,שמו ח״ר יעקב אבולעפייא .וקדמו הרב וא״ל :כבודך רוצה
להלוך למצרים ומבקש ממני שאכתוב לו כתב ,ואמר הין ,א״ל :ילך לשלום ,שהוא הכרח
גדול הליכתו .א״ל :מהו ההכרח ,אחר שאין אני הולך בשליחו׳ מצוה .א״ל :בחזרה תדע
ההכרח .מיד כתב לו הכתב ונתן לו ,וא״ל ימהר יחישה הליכתו .וכן עשה.
ויקם וילך מצרימה ,ועשו לו נדבה חשובה לכבוד הרב .והיה רצונו לבא בדרך על הגמלים.
א״ל אהוביו :למה לו לרכוב על הגמל שהוא קשה עליו ,יקנה לו נושא אדם  111וילך בנחת
עם רוכב סוסים .וכן עשה .ויצא בשיירא ,וכמו שהיה רואה שהם עושים הרוכבי סוסים,
כן היה עושה .ויהי היום נחו רוכבי הסוסי׳ כמנהגם וגם החכם עמהם .ומיד נפלה עליו תרדמה
וישן .וקמו כלם לילך שהגיעו הגמלים ,והקיצו אותו .ויקם ויתיר את חמורו וילך החמור ,והוא
חזר וישן שיעור שני שעות ,וכשקם לא ראה שום אדם ,ויחרד .והתחיל לרוץ אורח ,והיה
בצער גדול .וסמוך לערב ראה חורשים .שמח ואמר אלך עמהם.
וירץ לקראתם ויבא אל המקום .וישב שם מעט ,וראה שהחודש היה מכה בשוורים באכז־
רייות .עוד מעט ראה שנהפך החורש לשור והשור נעשה אדם ואסרו בעול .והתחיל להכותו
 111חמור ,בלשון נקיה.
]רסג[
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וכן עז״ה  112היו עושים .ונבהל חח׳ ולא היה לו מקום לברוח ,שאינו יודע הדרך .והיה בצער
גדול ,כי לא נעשתה מחשבתו .וכשבא השמש נעשו שלשתם בני אדם ,ונתנו קולם בבכי.
ודברו עמו ,וא״ל :ברוך הבא ,כבודך מצפת .א״ל הן .א״ל הרב אשכנזי יושב בצפת ,א״ל
הן .אז נפלו לפני רגליו ובכו ,וגם החכם בכה עמהם .ויאמרו לו :ראה כבודך בצערינו .ויאמר
כן .א״ל למען ה׳ רחם עלינו ,שבני ישראל אנו ,וכשתלד לצפת תכף לך לפני הרב ונפול
לפניו שיתקן אותנו ,שאין אנו יכולין עוד לסבול הצרות .ויאמר הח׳ כן אעשה .והשביעוהו
ש״ח  113שכל תיקון שיאמר לו הרב שיעשהו .ואז לקחוהו ונתנוהו בשיירא כהרף עין .ותשב
רוחו אליו.
וכשבא לצפת ,תכף בא לפני הרב .והרב קדמו וא״ל :בשביל השוורים אתה בא אלי.
ידעתי .מחר תבא אצלי .וכן עשה .וא״ל הרב :ידע כבודך ,ההכרח שאמרתי לו בהליכתי
זה הוא ,שכבודך משורש נשמתם ,וידע שהם פ׳ ך פ׳  114ממקום פ .,שאל לו :מה היה עונם.
א״ל :בשביל השחתת פאת ראשם .א״ל :וכי מה שייכות יש לפאה בשוורים ? א״ל לא
קרית .א״ל :אדוני ,דבר זה אינו כתוב לא בגמרא ולא במדרש .א״ל מקרא מלא הוא .א״ל
]ח ,א[ פסוק זה לא יש בתורה .א״ל ר״ת :לא תקיפו פאת ראשכם 115הוא פר .לומר :כל
המקיף פאת ראשו מתגלגל בפר .וצריך אתה להתענות מחר ולכוין כך וכך לשם פ׳ וכן
על זה הדרך ,כתב לו כל התיקונים והסיגופין שהיו צריכים לעשות .עד שנתקנו אותם
האנשים .ובאו לאותו הח׳ בחלום וא״ל :תנוח דעתך כאשר נחה נפשנו  ,116מאותו היום
שהתחלת לעשות התיקונים שא״ל הרב ,שבתיקון א׳ שעשית הוציאונו מאותה העבוד׳
קשה שראית והכניסונו לגהינם .וכן עז״ה בכל תיקון שהיית עושה היו מוציאין אותנו מעול
כבד ליותר קל ממנו ,עד שהכניסונו לגן עדן.
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על זה הדרך.
שבועה חמורה.
פלוני בן פלוני.
ויקרא יט ,כו.
על דרך :תנוח דעתך שהנחת את דעתי ,המצוי הרבה בלשון חז״ל )ר׳ שבת קנב ,ב( ,ותנוח
נפשך עליך )תנא דבי אליהו רבה ,יד(.
שאמר לך.

]יסד[

ם׳ ת ו ל ד ו ת ה א ר ״ י נ ו ס ח ק ו ש ט א

מעשיות

מוהרי״ל זצ״ל

]1א[ אליהו הנביא >קומו לידיש׳ו  < 1אינו לו וידו ,אישטאב׳ה אין טראואג׳ו 2גראנדי
קי לה ג׳ינטי דיל קהל לידאב׳אן פרישה אי לי דיזיאן אלטו יא אשינטאווש אי טומה אל נינייו
איפ׳אזירלי ברית >קי איל דיאה איש ג׳יקו .קימוש דיטיניש ,קי טינימוש קי אזיר מוג׳ו .אי
איל ליש דיזיאה פירדונאמי אירמאנוש קיאישטו אישפיראנדו< אומיש פאריינטיש קי
וינגאן  .3אישטוב׳יירון אין אישטו קאנטידאד די מידייה אורה קומו שיוידו אין אפריטו אי
אין אגושטייה גראנדי ,יורו אידיש׳ו אין שו קוראשון ,אונדי גו וינו איל שינייור די אליהו
שיירטו קי אישטי נו איש איל נינייו קי מי פ׳ואי מבשר ,אי ]1ב[ שיירטו קימיש פיקאדוש מי
קאב׳זארון טודו אישטו ,אי וידארון איל ביין דימי.
4
אישטאנדו יוראנדו קון >אמארגורה די אלמה < ,אי איל שינייור די אליהו קי אינטרו
6
איניל קהל  3אילי דיש׳ו :נו טינגאש׳ מיידו אינו טומיש׳ צער ,אשינטאווש אין לה שילייה
אי טומה אוואישו איג׳ו קי לוויאן לה ג׳ינטי דיל קהל ,אינפירו יו אישטארי אאי אוואישו
לאדו  7איטירני לוש פייש דיל נינייו ,אי לה סיבה קי מי דיטוב׳י די ויניר פ׳ואי פארה
פריב׳ארווש שי אישטאואש אמי דיג׳ו .אישטונשיש שי אשינטו אין לה שילייה אליגרי
>איקונטינטי  < 8אי איל שינייור די אליהו שי אשינטו טאנביין קומו אישטאב׳ה די אקורדו
אינטרי אילייוש אי אומברי ]2א[ גולו וידו שאלוו >איל חכם שלמה< שולד .פ׳יזיירון ברית
מילה אל נינייו אילו לייב׳ארון >אשו קאזה< אונדי לה מאדרי >אליגרי איקונטינטי .<8
אי אנטיש קי אלייגו אין קאזה שי מיליזינו לה מילה דיל ניניייו אל מודו די אונה קרייאטורה
קי אישטה פ׳יג׳ו ברית די מוג׳וש אנייוש .שימאראויאואן טודה לאג׳ינטי.
איל נינייו איב׳ה אין גראנדישיינדו ,לודישטיטארון ,לו לייב׳ו איל פאדרי אלה חברה®.
>איל מוג׳אג׳ו אירה מוי אגודו  ,<10אינטראב׳ה אין לה ליי מאש קי טודאש לאש קרייאטו־
ראש אטאנטוקי קואנדו אירה די אוג׳ו אנייוש׳ אישטודייאב׳ה אונה הלכה מאש קיאון חכם
 1כמו שאמר לו.
 2בהול .תולדות :בצער.
 3שהיום קצר ,ואתה מעכב אותנו ,שיש לנו עסק רב .והוא היה אומר להם תסלחו לי אחי ,שאגי
מחכה לבואם של קרובי.
 4במרירות נפשו.
 5נכנס לבית הכנסת .תולדות :לקראתו.
 6אל תירא ואל תצטער ,שב על הכסא.
 7אהיה שם על־ידך .תולדות :אשב בחיקך.
 8מרוצה.
 9אל החברה ,כלומר לבית הספר .וכן הוא בתולדות.
 10הנער היה פיקח מאד.

] רסה [

מאיר בניהו
וייג׳ו אילוש בעלי תורה שיאישפאנטאב׳אן אפלאטיקאר ]2ב[ קוניל קילוש וינשיאה קונשו
פלפול ״.
ב אי אקיל טיינפו לי מורייו איל פאדרי .לידיש׳ו לה מאדרי יא ויש׳ קי וואישו >פאדרי
מורייו  < 12אי יושו מוג׳יר ביב׳דה ,נו טינגו פודיר די מירקארווש לוש ליב׳רוש קיטיניש׳
די מינישטיר .אגורה לו מיג׳ור איש קי מוש ואלייאמוש אה מצרים אונדי וואישו טיאו קיאיש
מויי ריקו ,אי אאי נו ווש פ׳אלטארה נאדה .לי דיש׳ו אלה מאדרי פ׳אגאמוש קומו מידיזיש׳.
שי אליואנטארון אי אבאש׳ארון אה מצרים .אין קאזה דיל טיאו לו רישיב׳ייו קון בשבר
פנים יפות> ,איליש פ׳יזו אונרה גראנדי<  13אילו טומו פור פ׳יג׳ו .אינביאו אלייאמאר
איל טיאו אל רב בצלאל ]3א[ זלה״ה ,אילי רוגו קילו טומארה פור תלמיד .לואיגו לי אטורגו
ובפרט קי יא אויאה אואידו שופ׳אמה אישו שעשייה .אישטוב׳ו מילדאנדו קוניל פ׳ישטה
קי פ׳ואי די קינזי אנייוש .אישטונשיש מאייורגו שו שינשיה שוב׳רי טודוש לוש חכמים >אי
רבנים< די מצרים .אישטונשיש לידייו איל טיאו לה פ׳יג׳ה פור מוג׳יר.
ג די)?( אאי אדוש אנייוש וינו און מירקאדיר אה מצרים קון מירקאנשיאש מוג׳אש ,פ׳ואי
>אקיל מושאפ׳יר <14אלקהל אה דיזיר תפילה ,שילי אשינטו אין פ׳רינטי >דיאיל רב
ר׳ יצחק ,שי פוזו טלית אי תפילין איטומו אין לה ]3ב[ לאמאנו  < 15און ליב׳רו אישקריטורה
דימאנו .שילי אלייגו אאיל ,איל רב ר׳ יצחק אישכנזי אי וידו קי אויאה אין אקיל ליב׳רו
שיקריטוש גראנדיש .לידימאנדו איל רב אקיל אומברי אילי דיש׳ו קיין שוש׳ ווש ,איקי
איש וואישו אופ׳ישייו >אידי קי לוגאר שוש׳  < 16אידיזימי קיאישטה אישקריטו אין אישטי
ליב׳רו אקלאראמי טודו אינו מינייגש׳ .לרישפונדייו איל מירקאדיר >דישוינטוראדו יו
קימי דימאנדה סומירשיד קילי אקלארי לוקי אישטה אישקריטו אין אישטי ליב׳רו .יושו און
חמור די בר נתן קי מי אטו לה קאוישה נוג׳י די פסח ,קיבר קונושקו לה פ׳יג׳ורה דילה אלף
די קי מאנירה איש  <17קי יו שו דילוש אנוסים >די ]4א[ אספאנייה< .אי פור שיר קי
וידי אטודה לה ג׳ינטי דיל קהל קאדה אונו קון שו ליב׳רו ,פור וירגואינשה טומי יו אישטי
ליב׳רו אין לא מאנו קי יא מוג׳וש אנייוש קילו פ׳אליי .אין פירו נושי קואלו איש >איל
דיריג׳ואיקואלואישאילריויש .< 18דיש׳ולי אי לרב דישפואיש קינו ווש אפרוויג׳ה אישטי
ליב׳רו אווש >קומו ווש דיזיש  ,< 19וינדמילו אמי אי יו ווש דארי טודו לוקי קייריש פור איל.
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ובעלי התורה היו מפחדים לשוחח עמו ,שהיה מקפח אותם בפילפולו.
אביך נפטר.
ועשה להם כבוד גדול,.
אותו אורח.
הרב ר׳ יצחק ,והניח טלית ותפילין ולקח בידו.
ומאיזה מקום אתה.
אומלל אני ,שכב׳ שואלני שאבאר מה שכתוב בספר הזה .אני חמור די בר נתן ,שאני קושר
את ראשי בליל פסח ,שאינני מכיר צורת הא׳ היאך היא.
מהו הימין ומהו היפוכו .כלומר ההתחלה והסוף .תולדות :מה כתוב בו.
כדבריך.

נרסי[

ם׳ ת ו ל ד ו ת ה א ר ״ י נ ו ס ח ק ו ש ט א
לירישפונדייו איל מירקאדיר :פואיש אמי מי פ׳אלטה פ׳אשיינדה קיווש טינגו דיויגדיר
מיליב׳רו ? >קון טודו ,פור קונפליר וואישרה וילונטאד <20שי פ׳אזיש׳ קי וואישו שואיגרו
>קיאיש איל מעלי די ]4ב[ לה די ב׳אנדה )?( די מצרים  <, 21קימי אינפריזינטי טודו איל
קומירג׳ו >די מיש ג׳יויטיש אימיש באקאמיש אידי טודו לוקי טינגו ,קומו מיפ׳אריש׳ < 22
אישטו ,וולו דארי איל לב׳רו .איפור שיר קי איל רב אישטאב׳ה אש׳יק  23דיל ליב׳רו >קי
שאויאה לוש ש)א(]י[קריטוש קי אויאה אישקריטוש אאי  < 24שיקונטינטו אילי פ׳יזו >אין
פריזינטאר טודו איל קומירג׳ו  25אי טומו איל ליב׳רו >אישי אליגרו אילגריאה גראנדי.
אין אקיל דיאה  <,26פ׳ואי אישי אפארטו אין שו קורטיג׳ו שיש׳ אנייוש ,אי מילדאב׳ה
איניל שיינפרי אי טומאב׳ה איל זוהר אי אישטודייאב׳ה איניל קונטראואג׳אר די מאזייאדו.
אלאש ויזיש ,לידיזיאן בחלום קי ביין אינטינדייו איניל זוהר ,אי פ׳ואי מכוין קון איל
דעת די ר׳ סמעון בן יוחאי זלה״ה .אין פירו ,איי און ]5א[ ש]י[קריטו מאש פ׳ונדו ,אי אלאש
ויזיש לי דיזיאן ,קילה אבינה קי אינטינדייו איש לה אבינה וירדאדירה ,אין פירו גואיש
אישטה לה כונה די ר׳ סמעון בן יוחאי זלה״ה ,פורקי איל ליב׳רו אישטו ייראדו ,אי אלאש
ויזיש לידיזיאן קי פארה פודיר אינטנדיר אקיל מאמר אויאה דימינישטיר פ׳אזיר סיגופים
אוטרוש מאש פ׳וארטיש קילוש פרימירוש.
קומו וידו אנשי שאלייו דישו קורטג׳ו אי שיפ׳ואי אפארטאר אין מצרים לה וייג׳ה
ג׳ונטו אל ריאו די נילוס ,דוש אנייוש אוטרוש ,אי קאדה דיאה דיויירניש קי איב׳ה אשו
קאזה נו פ׳אב׳לאב׳ה קון ניגון אומברי ,אפ׳ילו קון שו מוג׳יר5] ,ב[ שינו אירה קרן הכרח
גראנדי נו פ׳אבל׳אב׳ה קונילייה שינו אין לשון הקדש .על ידי אישטוש מעשים טובים
טוב׳ו זכות די אלקאנשאר רוח הקדש ,אישי לידישקוויג׳ו אאי איל שינייור די אליהו ז״ל
אילי דיש׳ו איל דייו מיאינביאו קי ווש אינביזי טודוש לוש שיקריטוש די לה ליי אי קינו
ווש אינקוויג׳י נאדה ,פור אישטו חזק ואמץ נו אישטאג׳יש׳ די וואישוש מעשים טובים
אי שי אנשי פ׳אריש׳ שיריש׳ קומו מלכי השרת.
טאנביין טיניאה זכות קיאינקאדה נוג׳י שו נשמה שוב׳יאה אלוש שיילוש אי מלכי השרת
לו אקונפאנייאב׳אן פ׳ישטה לה ישיבה די איל שיילו אילי דימאנדאבאן אינקי ]6א[ ישיבה
קייריש׳ .אלאש ויזיש ליש דיזיאה ייב׳אמי אין לה ישיבה די ר׳ עקיבה ,או אין לה ישיבה די
ר׳ סמעון לבן יוחאי ,או אין לה ישיבה די ר׳ אליעזר הגדול ז״ל ,או אין לה ישיבה דילוש
תנאים או אמוראים או גאונים או נביהים ,אי אין לה ישיבה קי קייריאה איר אאי לו
20
21
22
23
24
25
26

עם כל זאת ,כדי לעשות רצונך.
חותנך ,שהוא ה״מעלי״ מצד מצרים .״מעלים״ הוא התואר שבו כונו חוכרי המכס במצרים.
ג׳יויט בתורכית ,צבע כחול ,אינדיגו .באקאמיש ,ודאי מין סחורה .ומכל מה שיש לי ,אם
תעשה כך אתן לך .בתולדות :מסחורתי ,סתם.
מילה תורכית — חשוק.
שידע הסודות שהיו כתובים שם.
וויתר לו כל המכס.
ושמח שמחה גדולה באותו היום.

] רסז [

מאיר בניהו
אקונפאנייאנב׳אן .פור לא מאנייאנה ליש דיזיאה אלוש חברים לוקי טיניאה רישיוידו לה נוג׳י
אין אקילייה ישיב׳ה.
ד אטאנטו קי אונה נוג׳י לידיש׳ירון אין לה ישיבה די ר׳ סמעון בן יוחאי ז״ל קי
בוש׳קאש׳ אמוראר אין אישטה טיירה אינקונאדה שוב׳יווש אה צפת תוב״ב אי אאי טירניש׳
זכות די שוב׳יר מוג׳ו .גם לידיש׳ירון קילה וידה שולייה אירה פוקה ,אי אאי טיניאה ]6ב[
זכות דיביב׳יר מוג׳ו ז . 2אי אלה׳ ר׳ חיים ויטאל אינטרארה פור נביא אי חכם אין טו לוגאר
קיאיש גשמה מויי גראנדי אי איש ניצוץ די ר׳ עקיבה ז״ל אי טאנביין קי פ׳ואישטיש שו
תלמיד אין אוטרו גלגול ,אימוג׳ה ליי ווש אינביזו אי אויש׳ מינישטיר פאגארלי שו שכר
אי אינביזארלי טודוש לוש שיקריטוש די אריב׳ה קי ווש שאוויש׳ אי אויש.,
פור לה מאנייאנה שי אליואנטו אי טומו איל רב דיויג׳יש מיטייו אלוש פ׳יג׳ו]ש[ אי אלא
ג׳ינטי דישוקאזה שוב׳רי לוש גאמילייוש ,אישי פ׳ואי אה צפת תוב״ב .אי פ׳אליו אאי חכמים
גראנדיש איל רב ר׳ יוסף קארו אי איל רב ר׳ משה קורדוב׳ירו ]7א[ אי איל רב ר׳ יצחק
אישכנזי ,28קילו ייאמאביאן תנה הגדול פור שיר קי שיי]נ[פרי מילדאב׳ה לאש משניות
קון שו סון ,אי אויאן חכמים אוטרוש קי איראן ליאוניש אין לה ליי ,קאדה אונו דיאילייוש
גיריאב׳ה אין לה ליי קון מיל פרישונאש.
איל דיאה קי אינטרו שילי אולוידו לה חכמה אי שילי אפארטו דיל רוח הקדש ויחרד יצחק
חרדה גדולה עד מאד ,אידי מוג׳ידונברי דיל צער קי טומו שו אלמה שיקידו דורמידו .שי
שונייו קי און אומברי אישטאב׳ה אין פ׳רינטי אי לי דיזיאה אליואנטה לייאמאר אל דייו
אי פ׳אזי אוטרוש סיגופים אי אוטראש טבילות פארה קי טורניש׳ אוואישרה ]7ב[
פ׳ורטאליזה אי טירניש׳ זכות די אלקאנשאר מאש מעלה קי לה פרימירה ,קי לוש
סיגופים קי פ׳יזישטיש׳ אין לה טיירה אינקונאדה ,גו אפרוויג׳ה פארה לה טיירה
שאנטה קי איל אויר די ארץ ישראל איש אישפיריטואל מוג׳ו .פ׳יזו אנשי .אלקאוו
די דיאש פוזו שוב׳רי דיל רוח הקדש קון מוג׳ה אואנטאג׳י קי לה פרימירה ,אי
אלקאנשו לה חכמה האלוהים .טאנטו לה אלקאנשו פור אינטירו פ׳ישטה קי דיל זמן די
הרשב״י ז״ל פ׳ישטה שו טיינפו גושי אליואנטו אוטרו קומו איל.
ה טאנביין אלקאנש׳ו טודו מודו די חכמה קי איי איניל מונדו לה חכמה אפרצוף אילה
דילה שינייאליש די לאש מאנוש אילה פ׳אבלה ]8א[ דילאש אויש מודאש אילה דילה פ׳לאמה
אילה פ׳אולה די לאש מלכי השרת אי קונישיאה אין לה פ׳רינטי די איל אומרי לוש פיקאדוש
קי טיניאה פ׳יג׳וש איקי נשמה טיניאה אי שוב׳רי קיוינו אשיר מתקן אין אישטי מונדו .גם
שאויאה קואנטשאש ויזיש אויאה וינידו בגלגול אקילייה נשמה או שי אירה אלגונה אלמה די
תנאים או אמוראים אודי גאונים אודי נביאים ,אי אנשי שאויאה אין לאש אלמאש דילוש
רשעים קי אישטאב׳אן בגלגול אין לוש מאדירוש אי אין לאש פיידראש אי אין לאש אנימאליש
 27ושם תהיה לו הזכות לחיות יותר .תולדות :ושם תזכה לקבורה.
 28תולדות :והר״י אשכנזי — ר׳ יוסף .ור׳ גם העי .94

]רסח[

ם׳ ת ו ל ד ו ת ה א ר ״ י נ ו ס ח ק ו ש ט א
דיל קאנפו אי אין שקצים אי רמצים ,אי אין אויש אין קונאדאש אילינפייאש ,אי שאויאן
לוקי אויאה ]8ב[ פאשאדו שוב׳רי איל אומברי ,אי לוקי אירה אפאריגיאדו די פאשאר,
אי טרדו אישטו שאויאה אין שיראר אי אב׳ריר איל אוג׳ו .גם שאויאה לאש עבירות קי
טיגיאה פ׳יג׳וש איל אומברי ,די קואנדו אירה ג׳יקו פ׳ישטה אקיל דיאה אי טאנביין שאויאה
קי רשע אראה איגטראדו איניל פארה רדארלו אי טראואגאר  29אין לאש מצוות .גם שאראה
לוש פינשאמייגטוש קי פינשאב׳ה לא פרישונה איליש טיראב׳ה לאש אלמאש דילוש
פואירפוש אי פ׳אבילאב׳ה קונילייוש.
טאנביין שאויאה פ׳אזיר יהודים אין לוש פ׳ואישאש)אש( דילוש צדיקים ,אישי אישפאג־
דיאה שוב׳רי שוש פ׳ואישאש אי באש׳אב׳ה לה אלמה ]9א[ די אקיל צדיק אילו אבידיגואב׳ה
אי פ׳אבלאב׳ה קוניל אילי דישקוויג׳אב׳ה אקיל צדיק שיקריטוש גראנדיש קישי פלאטיקארון
אין לה ישיבה ,אילה קארה לי ארילונבראב׳ה קומו איל שול אילה לונה אינו אראה אומברי
קילי פודיאה פארארמינטיש אין שו קארה ,אינו פארישייו מוש׳קה שוב׳רי שו מיזה אי
וואישמו די גן אדן דישינדיאה >דישוש רשטידוש  <30אי דישו קאמה קומו איל שינייור די
אלישע קי אישטה אישקריטו איניל זוהר .טאנביין אואיאה קואנדו איל פריגוגירו אפריגונאב׳ה
איגיל שיילו שוב׳רי קאדה קוזה אי קווה קי אראה דישיר איניל מונדו .טאנביין שאראה אי
קונישיאה איניל פולסו דיל דוליינטי ]9ב[ אי שאראה אין קי מידה דילאש דייש ספירות
פ׳ואי פוגם אילידאב׳ה תקון .טאנביין איל דיאה די כיפור אלה אורה דילה נעילה 31אי
שאראה קיין טיניאה די מוריר אי קיין אראה די בירר אקיל )שי(]א[נייו)ר(.
טודו אישו שאראה אי טארדאב׳ה שו נבואה פור איל כבוד די ר׳ משה קורדוררו ז״ל קי
לאזרו מוג׳ו אין לה חכמה די לה קבלה אי פ׳יזו מוג׳וש ליב׳רוש ,אישי שי פוביליקארה שו
שינשייה ,לו דיש׳אראן אל רב ר׳ משה אי שי פ׳ואיראן קוניל שינייור ,אי אירה פייאלדאד
גראנדי ,אינו איש איל דיויר די פ׳אזיר אנשי ,פורקי אירה אומברי גראגדי אין לה ליי,
אילוש ליברוש קי פיזז פ׳וא קון טראואג׳ו גראנדי10] .א[ ובפרט קי שיינפרי פ]י[ליאביה קון
לוש מקטרגים קילי קייריאן פ׳אזיר מאל אישי אליב׳אנטאב׳ה אמידייא נוג׳י אישי איב׳ה
אלקהל אי אאי אישטודייאביה איניל זוהר .אונה נוג׳י שי אליואנטו קומו שו אוזאגשה ,איש־
טאנדו אישטודייאנדו וידו און אומברי פ׳יגורה די פ׳ואיגו קי אישטאב׳ה אינפ׳רינטי די איל.
פ׳ואיגו סאפ׳לאמאניאן שאקאב׳ה דישו בוקה פארה קימארלו .לואיגד איל רב ר׳ משה שאקו
שמות הקדש דישו בוקה פ׳ישטה קי שי ארימאטו אקילייה פ׳יגורה די דילאנטרי דיל .קומו
אישטו ליאקונטישייו מוג׳אש ויזיש אי אילדייו לו אישקאפא0ה.
איל דיאה דילה פטירת דיל רב ר׳ משה קורדווירו דיל•אינטרארון לוש תלמידים אילוש
חכמים אין שו קאזה ]10ב[ דיש׳ו אאילייוש שאביריש׳ שינייוריש קי און אומברי שי אלי־
ואנטארה דישפואיש דימי אי אלילונברארה וואישוש אוג׳וש אין לה שעשייה די לה קבלה,
 29כדי למונעו מלהתעסק במצוות .תולדות :לסייעו במצוות.
 30מבגדיו.
 31במקור העברי נוסף :היה מצפצף בשעת הנעילה.

]רסט[

מאיר בניהו

ז

אי אאון קיאינטינדיריש׳ קי קונטראדיזי קונמיגו ,נוש וירדאד ,קי לו שולייו אילומיאו טודו
איש אונו ,שינו פורקי אינמי טיינפו לוש קאנאליש די לה קדושה אישטאב׳אן שיראדוש
פור אישטו אישקריוי מיש פאלאב׳ראש שיראדאש ,32איגפירו דישפואיש דימי פטירה
שידיש׳קוויג׳ארה מאש לאש צינורות אי אקיל אומברי אקלארארה שוש פאלאב׳ראש אי
פור אישטו ווש פארי]שי[רה קי קונטראדיזי ,קונמיש פאלאב׳ראש אי פור אישטו ווש דיגו
קינו קונטראדיגאש׳ ]11א[ קוניל קי אנשי רישיב׳ייו שו אלמה אין סיני .ובפרט קי איל
ניצוץ דישו נשמה איש די ר׳ סמעון בן יוחאי ז״ל.
קומו אוליירון לוש תלמידים אנשי שוש פאלאב׳ראש לי פורפ׳ייארון קיליש דיש׳ירה
קיין אירא .אינו קיש׳ו קי דיש׳ו דישפואיש קי איל נו קיש׳ו פוב׳ליקאר אה שי מישמו קומו
טינגו יו דידישקויג׳ארלו .אינפירו און סימן ווש דארי אווש אוטרוש קי איל קיטירנה
זכות דיויר איל פילאר די לה נוב׳י קי אוורה דילאנטרי לה מיטה מיאה ,אקיל אומברי איש
אילקי אישקוג׳ו איל דייו איניל קי שיארה ריג׳ידור דילוש ג׳ידייוש .אי אנשי פ׳ואי ,קי
לוש ]11ב[ קי ייב׳אב׳אן לה מיטה קואנדו אישטאב׳אן אין בית החיים לי קייריאן קאב׳אר
איל קבר שירקה לוש גראנדיש דיל .וינו איל רב ר׳ יצחק ליש דישו נוש אקי שו לוגאר
קי איל פילאר די לה נוב׳י קי והי.דילאנטרי שו מיטה קאמינו אדילאנטרי אישי פוזו אין
טאל לוגאר .לואיגו דישיירון אישטי איש איל אומרי קימוש דיש׳ו איל רב ר׳ משה ז״ל.
אינפירו נו טיניאן שיירטה לה קמה ,פ׳ישטה קי פץאי און מעשה קי אקונטישייו ,קי
פוזיירון לוש חכמים די צפת תוב״ב ממונים שוב׳רי לאש עבירות ,אי טודוש איראן לוש
חכמים מאש גראנדיש די לה טיירה .ובכללי ]12א[ פוזיירון אל רב ר׳ יצחק קונילייוש .און
דיאה שי אליב׳אנטו און ממונה די מאנייאנה שוב׳ייו אלה אודה אמילדאר קומו שואוזאנשה,
אב׳רייו לה וינטאנה אויר שיאירה די דיאה פארה איר אלקהל פארה שיר דילוש דייש פרימי־
רוש ,איוידו אונה מוג׳יר מויי פ׳ירמוזה וישטידה די שבת קי שאליאה דישו קורטיג׳ו .דיש׳ו
איל חכם קיירו ויר אדונדי וה אישטה ג׳ודיאה אין אונה אורה קומו אישטה .לי פ׳ואי די
דיטראש אילה וידו קי אינטראב׳ה אין און קורטיג׳ו קימוראואה אאי און אומברי קילוש שוש־
פיג׳אואן קון מוג׳יר קאזאדה .קומו וידו אנשי דיש׳ו יא אלקאנשי אשאויר לה וירדאת
]12ב[ קי אישטה ג׳ודיאה פ׳ואי אפ׳אזיר זנות קון אקיל אומברי.
קומו אקאב׳ארון די דיזיר תפילה ,דיש׳ו אל שמש קיפ׳ואיראן אלייאמאר אלוש חברים
ממונים דילאש עבירות קי קייריאה דאר און עדות דילאנטרי דילייוש ,פור שו פ׳יג׳ה די
עבירה קי וידו קון שו אוג׳ו .פ׳ואי איל שמש פור שו מאנדו אילוש אריקוג׳ו אטודוש .שי
אליואנטו אקיל חכם פארה דאר עדות דילאנטרי דילייוש .לי גריטו איל רב ר׳ יצחק אי לי
דיש׳ו טאפאווש לה בוקה אינו שאקיש׳ פיאמה מאלה שוב׳רי לאש פ׳יג׳אש דילוש ג׳ידייוש
כשרות ,קי אקילייה מוג׳יר קי וישטיש ]13א[ קיאיב׳ה די מארדוגאדה ,איש אונה מוג׳יר
לינפייא די פיקאדוש אי ויש אקי שינייאל קישי אליואנטו די מאנייאנה קואנדו נו אויאה
 32בתולדות נוסף :בבחינת ספירות.

נ יע [

ם׳ ת ו ל ד ו ת ה א ר ״ י נ ו ס ח ק ו ש ט א
גיינטי פור לה קאליי ,פארה קי ניגון אומברי פארי מייגטיש אינילייה ,אילה סיבה דישו אידה
אאי פ׳ואי ,פורקי אין אקיל קורטיג׳ו וינו און פ׳וראשטירו דילה טיירה די מערב ,אילי
טרוש׳ו קארטה אימונידה דישו מארידו ,ומרוב קיאיש מוי אונישטה לי אינביאו און שליח
אקיל אומברי קילי דיישי לה קארטה אי איל דינירו אינו קיש׳ו איל ג׳ידייו דארלי נאדה,
קידיש׳ו קי איל מארידו ליאויאה ]13ב[ אינקומיגדאדו קינו דיישי אוטרו קי אינשומאנו.
ובפרט קילי קייריאה פ׳אבילאר אאילייה אפארטי ,אונה שיירטה פלאטיקה קילידיש׳ו איל
מארידו קי לי דיש׳ירה אאילייה ,אי פאלאב׳ראש נושי אינטריגאן אה שליח ,פור אישטו
פ׳ואי אילייה פרופייה .אישטונשיש שי איג׳ו אקיל חכם אלוש פייש דיל רב אילי דיש׳ו
נענתי לד פירדונאמי איל שינייור .לירישפוגדייו איל רב ,פארה קי ווש איג׳אש׳ דילאנטרי
די מי אנדה איג׳אווש דילאנטרי לה ג׳ודיאה אידימאנדאלדי פירדון קישושפיג׳אשטיש׳ אין
אונה מוג׳יר כשרה ,אנשי פ׳יזו .אישטונשיש לוטיניאן ]14א[ פור נביא.
ח אישו פ׳אמה איב׳ה פור טודה לה שיבדאד ,פ׳ישטה קידוש חכמים גדולים קי אויאן אין
לה שיב׳דאד לו אוליירון אינו שיקריירון דיאישטי דיג׳ו .פ׳אירון אילידיש׳ירון :קי איש
אישטו יצחק ,קידיזין שוב׳רי ווש קישוש׳ נביא אימיראש׳ אישאויש׳ לאש עבירות קיירי
מילי  ,33קימוש דיגאש ,לה וירדאת קי קיירימוש שאויר ,אידי גראן ענוה קיטיניאה גייגו.
איליש דיש׳ו גישו נביא ניפ׳יג׳ו יד נביא גושי ניגונה קוזה די אישטאש קימידישיש.,
אישטאנדו פ׳אב׳לאנדו קוניל לוש חכמים פאשו און אומברי דילאנטרי איל רב ר׳ יצחק
]14ב[ איטוקארון שוש וישטידוש קון לוש וישטידוש דיל רב ר׳ יצחק .לי דיש׳ו אקיל
אומברי :איל דייו וולו פירדוני קישוש קאבזאנטי קי פ׳אגה פארה מורדי ווש מוג׳אש
טבילות.
אישטונשיש אקילייוש חכמים קוריירון די טראש דיאקיל אומברי אי לי דיש׳ירון :קיץ
איריש׳ טו ,אי קי פ׳יזישטי ,קיאישטאש פאלאב׳ראש דיש׳ו איל רב ר׳ יצחק ,שימוש דיזיש׳
לה וירדאת שאויווש קיווש דארימוש תקון פארה וואישו פיקאדו אישי מוש נייגאריש׳
מוריר מוריראש קון טו פיקאדו .אי)ש(]ן[ אישטונשיש שי אטורב׳ו אקיל אומברי אילי אינטרו
חרדה גדולה עד מאד .איליש ]15א[ דיש׳ו שינייוריש קי פ׳אב׳לארי אי קי ווש דירי
אנוג׳י מי יצר הרע מי שונבאיו אי מיאיג׳י קון מי מוג׳יר שלא כדרכה.
קומו אוליירון אישטו ,פ׳ואירון אילייוש אי אוטרוש אוג׳ו חכמים ,אישי איג׳ארון אשוש
פייש ,אילי דיש׳ירון אל רב ר׳ יצחק :פור לו דיל דייו נו וידיש ,איל ביין דינושאוטרוש.
אקי אישטאמוש פרונטוש אשיר שוש תלמידים אישירב׳ירלו פארה טיניר זכות די ביב׳יר
לה אגואה דישו ליי שאנטה .לואיגו אב׳רייו לה בוקה אי דיש׳ו שיקריטוש אי רמזים
פ׳ישט)י(ה קישי אטורב׳ארון די אואיר .די אקיל דיאה אין דילאגטרי נו שאליירון דישו קאזא.
]15ב[ איליש מילדאב׳ה די דיאה אידי נוג׳י.

 33תולדות :עתידות .ונוסף קירי מילי .ואינו בלאדינו ואולי תורכית,

]יעא[

מאיר בניהו
ט אי אאינדה איל רב ר׳ חיים ויטאל נואישטאב׳ה אין צפת קי אישטאביה אין ש׳אם אי קאדה
נוג׳י איל רב ר׳ יצחק טראאיאה שו אלמה אי פ׳אב׳לאב׳ה קונילייה אי לי דיזיאה חכם ר׳
חיים ,פורקי נו ויניש׳ אדיפרינדיר ליי דימי ,יא ביין שאויש׳ קי יו ויני אשיר מתקן אווש
אינישטי מונדו אי אוואישה נשמה אי אטודו איל מונדו  ,34אי פארה אינטריגארווש שיקריטוש
אלטום קיבר שידישקוויג׳ארון דיזדי קישיקריאו איל מונדו .פור לה מאנייאנה איל רב ר׳
חיים קונטאב׳ה אקילייוש דברים אשוש תלמדים אי אלוש חכמים אי ]16א[ אישקארנישיאה
קישי טיניאה פור )פור( חכם גראנדי אי מקובל מאש קיאיל ח׳ ר׳ יצחק אי אישטאב׳ה
אינטרימיטדו אין און ליב׳רו דיל זוהר  .35אין דיאה דיש׳ו אינל[ ח׳׳ר חיים אין שו קוראשון
קיירו איר אונדי איל רב ר׳ יצחק אויג׳יטארלו אי אויר שיאיש וירדאת שו פ׳אמה .שי
אליואנטו אישי פ׳ואי אה צפת.
לואיגו קי אינטרו אין צפת שי פ׳ואי אונדי איל שינייור אילי דימאנדו און מאמר דיאיל
זוהר קי אירה פ׳ואירטי די אינטינדירשי ,לואיגו לידישקוויג׳ו  36שיקריטוש גדולים ]16ב[
קי אישטאב׳אן רמוזים אין אקיל מאמר .קומו אולייו שוש פאלאביראש שי אטורב׳ו דילאנטרי
די איל ,פוקו פ׳אלטו קי לי שאליירה איל אלמה די לה טורב׳ה גראנדי .קוב׳רו אנימו ,לי
טורנו אדימאנדאר אוטרו מאמר קילי אקלאראשי ,לי אב׳רייו איל רב טאנטה פואירטה די
לוש  ,37פ׳ישטה קי קידו איל רב ר׳ חיים דילאנטרי איל שינייור קומו איל ראפוזו דילאנטרי
איל ליאון .לי טורנו אדימאנדאר אוטרו מאמר ,לידיש׳ו עד כאן תחום שבת קינו שו ראוי
די אואיר מאש דיאישטו17] .א[ אישטונשיש שאלייו אפ׳ואירה טרישטי אי אמארגו די
קוראשון  ,38שיפ׳ואי אשו קאזה שי שאקו שו וישטידו אישי וישטיו די שאקו אישי אינבולוייו
אין לה שיניזה ,אישקלאמו אי יורו אי פ׳יזו אוראשייון אל דייו ברוך הוא קילי דיישי
גראשייה אי מירסיד דילאנטרי איל שינייור פארה קילי אינטריגי לוש שיקריטוש די לה
ליי .שי דורמייו אין תענית איקון שאקו .פור לה מאנייאנה שי פ׳ואי אונדי איל רב שי איג׳ו
שוב׳רי שוקארה 17] 39ב[ אילי דיש׳ו :פור לו דיל דייו מי שינייור נומי מאנדיש׳ ואזיאו
די דילאנטרי די ווש נו מידיש׳יש׳ אינו מי אלונג׳יש /אישטונשיש לי דיש׳ו איל רב ,איל
דיויר פ׳ואירה קיבר ווש רישיויירה ,פורקי ווש דיטווישטיש׳ די ויניד טריש מיזיש שירקה
דימי ,אינפירו אקילייה שיניזה קיווש אינבולוישטיש׳ אנוג׳י ווש אפרוויג׳ארה אלגו קי טיר־
ניש׳ זכות די אלקאנשאר אישטה חכמה .אגורה נו ווש טומיש׳ אינוג׳ו  40קינו וידארי די ווש
ניגונה קוזה די לוש שיקריטוש דילה ליי .די אקיל דיאה שי אשינטו איל רב ר׳ חיים אינטרי
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שאני באתי לתקן אותך בעולם הזה ואת נשמתך ואת כל העולם.
והיה עסוק בספר הזוהר .במקור :בחיבור אחד שחיבר על ספר הזוהר.
מיד בבואו הלך אל האדון ושאל אותו מאמר אחד של הזוהר שהיה קשה להבינו .מיד גילה לו
סודות וכר.
לוז — אורה.
עצב ומר לב .במקור :בפחי נפש.
בתולדות נוסף :ונשק ידיו ורגליו והתחיל לבכות ולהתחנן לפניו.
אל תצטער.

]רעב[

ם׳ ת ו ל ד ו ת ה א ר ״ י נ ו ס ח ק ו ש ט א
]18א[ לוש חברים .טודו לוקי מילדאב׳ה שילי אולוידאב׳ה .פיישטה קי און דיאה פיואי איל
רב קון לוש חברים אטברייא אילי דייו אביב׳יר אגואה די איל בוג׳ו די מרים .אישטונשיש
דאייאניאב׳ה לוקי מילדאב׳ה.
י אי קאדה דיאה פור לה מאנייאנה איב׳ה אימילדיב׳ה לה הלכה קון לוש חברים איל רב
ליש דיזיאה שיש׳ קאמינוש על דרך הפשט אי אונו על דרך הסוד כנגד דיל דיאה די שבת
אי פלאטיקאב׳ה קון טראואג׳ו גראנדי פ׳ישטה קישודאב׳אן שודוריש גראנדיש .אי דיזיאה
קיאנשי אויאה די מינישטיר פארה אפ׳לאקאר לה ]18ב[ פ׳ואירשה דילה קליפה.
און דיאה לידיש׳ירון לוש תלמדים :רבנו נר ישראל פורקי נו אג׳ונטה און ליב׳רו דישו
שעשייה ,פארה ארילונבראר לוש אוג׳וש דילוש חכמים אילוש דורות קי וירנאן .דיש׳ו
אאילייוש שי פ׳ואישין ל]אש[ מאריש די טינטה אילוש שיילוש די פאפיל אילוש 41פאראדוש
פינדולאש ,נו אבאשטארה פארה אישקריויר מי שעשייה ,אי קואנדו יו אב׳רו לה בוקה
אדיזירווש אלגון שיקריטו דילה ליי איל שפע שי מוג׳יגואה קומו און ריאו אראב׳דונאן אי
יו בוש׳קו קואנטאש תחבולות די אדונדי ווש טינגו קי ]19א[ אב׳ריר אווש אוטרוש און
קאנאליקו דילגאדיקו אי ג׳יקו פארה קיפודאש׳ ייב׳ארלו קישי מוג׳יגוארי שוב׳רי ווש
אוטרוש פירדיריש׳ טודו ,אל מודו די אונה קרייאטורה קי שי אפ׳וגה דילה גארגאנטה מחמת
קילי וייני מוג׳ה ליג׳י די אונה .פור אישטו מי קונשיג׳ו איש קי קאדה אונו קיאישקריוה
לוקי אוליי דימי ,אישירה אווש אוטרוש פור לונבראנשה אלוש דורות קי וירנאן דישפואיש
דיווש אוטרוש .אינפירו נו דייו לישינשייה די אישקריויר שאלווה קי אל ח״ר חיים 42קיאירה
ניצוץ די ר׳ עקיבה ז״ל .איקונטודו אישטו קאדה אונו ]19ב[ די אילייוש אישקריויאה לוקי
או)ליי(איאה דיל רב.
אוגד .ויש לייאמארון אל רב ר׳ משה משולם אה ספר אין לה פרשה די וילך אין א)י(ל
פסוק די ויכתוב משה .קואנדו אבאש׳ו די לה תיבה ,פ׳ואי אביזאר לאש מאנוש דיל רב קומו
לה אוזאנשה .לידיש׳ו איל׳ רב :יא ווש אינקומינדי מוג׳אש ויזיש קינו אישקריואש׳ לור!י
אואיש׳ דימי ,אינו מיאישקוג׳אש׳ .רישפונדייו איל רב ר׳ משה אי דיש׳ו :דיל דיאה קימי
אינקומינדו איל שינייור קינו אישקריויירה נואישקריוו מאש ניגונה קוזה .דישץלי פואיש
לה ליי נומיינטי קידישץ ויכתוב משה .אימאש לוש פאפיליש קי טיניש׳ איניל ]20א[ פיג׳ו
דאראן עדות שוב׳רי ווש קיאישטאש׳ אישקריויינדו .לואיגו שי אטורב׳ו איל רב ר׳ משה
קינו שופו קירישפונדיר.
יא טאנביין דייו עדות איל חסיד והקדוש מוהרר אברהם הלוי ז׳ל קי אונה ויש אישטאב׳ה איל
שינייור דורמיינדו איל שואינייו דילה טארדי  43אי וידו קי איל רב אישטאב׳ה מאניאנדו
לוש לאב׳ייוש בחלום  .44פיואי אימיטייו איל אואידו אינשימה)לה( לה בוקה דיל רב אה אואיר
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אילו היו הימים דייו והשמים נייר — אין במקור העברי.
במקור נוסף :שהוא יודע לירד לסוף דעתי.
הערב .ובמקור :הצהרים.
בחלום .ובמקור :בתוך השינה.

] רעג [

מאיר בניהו
לוקי פ׳אבלאב׳ה איל רב בחלום .אין אישו שידישפירטו איל רב דישו שואינייו אילו פ׳אלייו
קי אישטאב׳ה אין שימה ]20ב[ לה בוקה .דיש׳ולי איל שינייור :קי בושיקאש׳ אקי .דיש׳ולי
פירדונאמי איל שינייור קיפור שיר קיליוידי לוש לאביייו מאניאר פור אישטו אקושטי מי
אוריג׳ה פארה אואיר לוקי פ׳אב׳לאב׳ה .דיש׳ולי אין מינטריש קי יו אישטו דורמיינדו מי
אלמה שוב׳י אלשיילו פור אונוש קאמינוש קי יו שי ,אי מלכי השרת מילייב׳אן דילאנטרי
מטיט שר הפנים ,אי איל מי דימאנדה אין קי ישיבה יוקיירו איר ,אי אין אקילייה ישיבה
מינטריגאן שיקריטוש אי קוזאש קי דיל דיאה קי שי קריאו איל מונדו נושי אוליירון אינו
שי שופיירון אפ׳ילו אין טיינפו ]21א[ די לוש תנאים .אישטונשיש ליאינפישארון ארוגארלי
קיליש דישקוויג׳ארה אאילייוש אלגון שיקריטו די אילייוש .אינפישו איל רב אריאירשי
אידיש׳ו :מעיד אני על אשמים והארץ ,שי אוג׳ינטה אנייוש אישטוב׳יישי דיזיינדו לוקי
דיפרינדי אישטה ויש איניל פירוש דילה אשנה די בלעם נו פידיאה אקאוארלו .אם כן
קומו ווש טינגו די דיזיר און שיקריטו די אילייוש ,קינו אישטאן אישפארטידוש קי אונו
אישטה אטאדו קון אוטרו פור אישטו אל תרבו תדברו גבואה גבואה.
יב ]21ב[ אונאויש דיש׳ו איל רב אלוש חכמים שאויווש קי אמאנייאנה מילדארימוש און מאמר
דיל זוהר אי איש מויי פ׳ואירטי די אינטינדירשי ,פור אישטו אישטודייאריש׳ איניל ביין.
אישטונשיש קאדא אונו שי אפארטו אינן[ און לוגאר אה אישטודייאר אין אקיל מאמר .ליש
פארישייו מויי קולאיי שין ניגונה קושייה .דיש׳ירון טודוש ,פלאטיקימוש איניל ,קיין שאוי
פ׳אלייארימוש איניל אלגונה קושיה .קומו ויידון אנשי ,דיש׳ירון :נואיש אין ואזיאו קי
לוקי מוש דיש׳ו איל רב קיאישטודייאראמוש איניל אוטרה ויש פואידישיר קי ]22א[
אישטאמוש ייראדוש אין שו הבנה .פ׳יזיירון אנשי דוש טריש ויזיש אינו שיליש רינוב׳ו
אאילייוש ניגון חדוש .אלה מאנייאנה ,דיש׳ו אאילייוש איל רב :אויש׳ אישטודייאדו אקיל
מאמר .לידיש׳ירון שי שינייור .דיש׳ו אאילייוש :טודוש אישטאש׳ איגואליש אין שו הבנה
אי קאדה אונו אינטינדייו און מודו די הבנה .קי אישטי מאמר איש פ׳ואירטי .לי דיש׳ירון;
רבינו ,טודוש אישטאמוש איגואליש אין אונה הבנה קי איש מדי קולאיי די אינטינדירשי,
אימוש מאראוילייאמוש דילאש פאלאב׳ראש דיל שינייור ]22ב[ קימוש דישו קיאירה
פ׳ואירטי די אינטינדירשי .שיירטו קי אב׳רה אלגון יירו איניל ליב׳רו איניל לשון .אינפירו
שיאיש קומו אישטה נוסחה נואיי אוטרה הבנה שינו לוקי אישטודיימוש .דיש׳ו אאילייוש איל
רב :נואיי ניגון יירו אין לה נוסחה ,פור אישטו דינה קאדה אונו 45דיווש אוטרוש לוקי
אינטנידייו.
אינמינטריש קי אונו דילייוש אישטאב׳ה דיזיינדו לה הבנה ,ויניירון אויש מוג׳אוש
קאקאריאנדו ,פ׳ישטה קישי אוליירון שוש בוזיש דילונגי .קומו אולייו איל רב שוש בוזיש
שי רילייו אי דיש׳ו אלוש חברים ]23ב[ :שאב׳ריש׳ קי אישטאש אויש שון אלמאש די
צדיקים קי ויניירון דילה ישיבה דיל שיילו אה דיזירווש אווש אוטרוש קי ווש אוטרוש
 45כל אחד .ובמקור :אחד .ור׳ למעלה ,עמי רכד.

]רעד[

ם׳ ת ו ל ד ו ת ה א ר ״ י נ ו ס ח ק ו ש ט א
אישטאש׳ ייראדוש איניל מאמר קי אישטודייאשטיש׳ קונפ׳ורמי די וואישה הבנה אי
ארגומיינטוש גראנדיש איי קישון אישטוש אי )אי( אישטוש .פור אישטו קאלייאב׳וש אי
ווש דירי אווש אוטרוש לה הבנה וירדאדירה .אישטונשיש דיש׳ו אאילייוש לה הבנה,46
אידיזיאן אונו אלטרו וכי שייגוש אישטאב׳אמוש קי נו וימוש אין שו הבנה אישטאש קושיות
קי אואימוש אדונדי אישטאב׳ה אישטה הבנה קינו לאוימוש אישטונשיש ]24א[ אאילייוש
איל רב קיץ]![ שאש אישטאש אינדובדה אין אישטה הבנה .שאב׳ריש׳ ווש אוטרוש קי איי
אוטרו שיקריטו גראנדי .לואיגו לישדיש׳ו אאילייוש לה הבנה אישי איג׳ארון טודוש
דילאנטרי דיאיל אילי ביזארון לאש מאנוש אי דיש׳ירון ביב׳ה נואישו שינייור איל ריי
פארה שיינפרי)י( טינגה פ׳יג׳וש אי אלארגי דיאש אכי״ר.
אי אאון קונטודו קי איל רב לי אינביזיב׳ה אל רב ר׳ חיים טודו לוקי קייריאה ,לי דימאנדו
מוג׳אש ויזיש קילי אינביזאשי לה חכמה דילאש שינייאליש דילאש מאנוש ,אי איל רב לי
דאביה תחבולות  47אילי ]24ב[ דיזיאה פארה קי קייריש׳ אישטה חכמה אבאשטאווש קון
לה חכמה דילה כבלה קי פור אילייה אינטינדיריש׳ לוקי קייריש׳ .קונטודו אישטו נו
אריפוזאביה שו מיאולייו קון אישטאש פאלאב׳ראש ,פ׳ישטה קי און דיאה לייאמו איל רב ר׳
חיים אה אונה אלמנה ענייה אילידיש׳ו :לוקי קיירו די ווש איש קי אמאנייאנה קי איש
דיאה די פורים קי וינג׳אש דילאנטרי איל רב קרן וואישה פ׳יג׳ה לה מושה אילי דיגאש׳
מי שינייור דאמי מעות פורים ,אישידירה קיווש דין  48אישטונשיש לידיריש׳ קינו קייריש׳
ניגונה קוזה שינו קי פ׳אגאש׳ אונה צדקה קי ווש פארי מיינטיש אין ]25א[ לה שינייאליש די
לאש מאנוש די וואישה פייג׳ה קינו טיניש׳ אוטרד ,אי קייריש׳ שאויר לוקי טייני קי פאשאר
שובירי די אילייה אי ויש אקי דוש דוקאדוש פור לה פאגה די וואישו טראואג׳ו .אי לוקי
פ׳יזו אישטו איל רב ר׳ חיים פארה דיפרינדיר דיל רב אישטה חכמה ,קי אין לא אורה קי
פארארה מיינטיש איל רב אידירה אישטה שינייאל אמוש]ט[רארה ריקיזה איוידה או אל
ריויש וכיוצה בזה אלקאנשארה איל אדיפרינדיר אישטה חכמה.
אלה מאנייאנה איל דיאה די פורים אישטאב׳ה איל רב דארשאנדו אלוש חברים איל
דארוש די פורים אי איל רב ר׳ חיים אישטאב׳ה אאי דילאנטרי דיל ,אי אישטאב׳ה אשפי־
ראנדו ]25ב[ אה אישטה ביב׳דה .אילה ביב׳דה קי אינטרו דילאנטרי איל רב אילידיש׳ו
שינייור יאביין שאוי איל שינייור קיטודו אילקי אישפאנדי שו מאגו אין אישטי דיאה לידאן,
כל שכן אאונה ענייה קומו אמי .רישפונדייו איל רב אידיש׳ו אלוש חברים; דאלדי לוקי טייני
דימינישטיר פארה קי אילייה טאנביין אפ׳ירמי לה סעודה די פורים .לירישפו]נ[דייו אילייה
אי לי דיש׳ו אל רב :יו פור מאות נו ויני אקי ,אאון קונטודו קישו ענייה נונקה דימאנדי
צ ד ק ה ^ ^ נ י  /קי טומו איל טורנו אין לה מאנו איפ׳ילו לה אוקה פארה מאנטינירמי די

 46בתולדות נוסף :הבנתו על נכון כדי לזכותם .ויהי כשומעם אותה הבנה כי נעמה.
 47מוצא תחבולות .תולדות :דוחה אותו בדברים.
 48שיתנו לך .תולדות :שכבר ניתן ליך .ונראה נוסח הלאדינו ,שכן הוא להלן.

] רעה [

מאיר בניהו
מי טראואג׳ו  .49אינפירו לה צדקה קי דימאנדו דיל שינייור איש קי פארי מיינטיש ]26א[
אין לאש מאנוש דימי פ׳יג׳ה אילי דיגה שו מזל קי טייגי די פאשאר אין אישטי מונדו ,קינו
טינגו אוטרד .פ׳יג׳ה שאלוו אישטה .רישפונדייו איל רב אילי דישו׳ו :נו אפרוויג׳אן לאש תחבו-
לות דיל רב ר׳ חיים קי יאשי יו קי פור שומאנדו 50וינישטיש׳ דילאנטרי דימי ,אי קון טודו
אישטו מאנדארווש שין נאדה נו פואידי שיר ,שינו אברירה לה מושה שוש מאנוש שוב׳רי
אישטי פילאר לונג׳י דימי ארבע אמות אי יו לידידי שו וינטורה .אנשי פ׳יזו ,אילידיש׳ו
איל רב טודו לוקי טיניאה פאשאדו שוב׳רי דילייה דיל דיאה קי נאשייו פ׳ישטה אקיל דיאה
אי לוקי טיניאה אפאריג׳אדו די פאשאר שוברי דילייה פ׳ישטה אקיל ]26ב[ דישו מוריד .אי
איל רב ר׳ חיים קי שי פ׳אלייו דילאנטרי איל רב ר ,יצחק ז״ל ,אין אישטאש קוזאש שי
אטורב׳ו מוג׳ו די שינטיר שוש פאלאב׳ראש אינו פודו אלשאר לה קאוישה אינפ׳רינטי דיל
רב.
גם שאליאה איל רב קאדה דיאה די ויירניש ארישיויר שבת אי שיראב׳ה לוש אוג׳ש אי
דיזיאה קי לה סיבה קי שיראב׳ה לוש אוג׳וש איש ,פורקי לה וישטה דילוש אוג׳וש שילי
אריבולויאה דילה ריבואילטה דילאש אלמאש דילוש צדיקים קי שוב׳ין די בית החים קי
ויינין אויג׳יטאר אשוש קואירפוש אי פארה דארליש שפע דילה קלארידאר די שבת ,אי
אגורה שוב׳ין אדיבה .אי ]27א[ אנשי לאש אלמאש קי אבאש׳אן אה באשיו אאישטאר קון
לוש ביווש נפש יתירה אין שאבת.
און דיאה די ויירניש שאלייו קון לוש חברים ארישיויר שבת קומו שו אוזאנשה ,אידיש׳ו
אה אילייוש :ב׳אלייאמוש אגורה אה ירושלים תוב׳׳ב אי יושי אדונדי אישטה איל אפר אה
פרה אישטה אין גניזה אי אישטייארימוש שוב׳רי מוש אוטרוש אימוש אלינפייארימוש די
אינקונאמיינטו דימואירטי אי פ׳ראגוארימוש איל בית המקדש אי אלייגארימוש איל
קרבן די שבת ,קי יו ויאו קי אין אישטה אורה איש איל קץ וירדאדירו פארה לה גאולה.
]27ב[ פארטי דילוש חברים דיש׳ירון קומו טינימוש דיאיר אה ירושלים אין אונה אורה
קומו אישטה אי אישטה לונג׳י דימוש אוטרוש קומו טרינטה לינגואש אימאש .אי פארטי די
אילייוש דיש׳ירון בואינו שינייור אקי אישטאמוש פארה איר ,אינפירו קיירימוש איר אינפרי־
מירו אה נואישאש קאזאש קינו אישטין אין קוידאדו אינו מוש אישפירין אידישפואיש
אירימוש.
אישטונשיש אישקלאמו איל רב אי יורו אידיש׳ו אאילייוש :קומו אפרוויג׳ה איל קטרוג
דיל שטן פארה באלדאר אלוש ג׳ידייוש דילה גאולה .מעיד אני עלי שמים והארץ קי דיל
זמן די הרישב״י ז״ל פ׳ישטה ]28א[ אישטי דיאה נו אוב׳ו טאל אורה בואינה קומו אישטה
אורה .אישימי אטורגאואש /לואיגו איל בית המקדש שי פ׳ראגואב׳ה ,אילוש ג׳ידייוש קי
אישטאן אישפארזידוש פור אאי שי אפאנייאב׳אן דיינטרו דילייה .אי אגורה שי רינוב׳ו איל
 49שאני לוקחת את הכישור ביד וטווה אוקה )קילו( כדי להתפרנס מעמלי .ור׳ להלן והע׳ .105
 50שבמצוותו .באחד הנוסחאות של המקור ,ולא בעצתו.

]רעו[

ס׳ ת ו ל ד ו ת ד״אר׳׳י נ ו ס ח ק ו ש ט א
גלות קי פאשו לה אורה .קומו אוליירון לוש חברים אישטה קוזה שי אריפיינטירון
לואיגו דילוקי פ׳יזיירון אינו ליש אפרוויג׳ו נאדה.
טו אי פור שיר קי אישטאש קוזאש שי אואין שי]י[נפרי אין לה שיב׳דאד ,דיזיאו לה אלמה דיל
רב ויש אקי שינייאל קינו שוש׳ ראוי פארה אישטה חכמה קומו ווש דישיי  .52אונני שאב׳ריש׳
אינטרו דילאנטרי איל רב אישי איג׳ו דילאנטרי דיל ,אילי ביזו פייש אי מאנוש ,אי לי רוגו
אילי דיש״ו :מי שינייור קי איש מי עון קי איל שינייור נו מיקיירי אין ביזאר אישטה חכמה
איטינירמי קומו אונו דישוש תלמדים .לירישפונדייו איל רב אילי דיש׳ו :קי נו וינו שו
אלמה דיל רב ר׳ משה אלשיך שאלוו פארה פ׳אזיר ליב׳רוש קומו לוש אישטאש׳ פ׳אזיינדו ,51
קישון על דרך הפשט ,אי יה שו אלמה וינו איגישטי מונדו אין אוטרו גלגול אי קונפלייו אה
מילדאר לה חכמה דיל קבלה ]29א[ קי איש ניצוץ די ר׳ חוצפית התורגמן .איל רב משה
לי פורפ׳ייו מאש פורקי פינשו קילו שאנייאב׳ה קון פאלאב׳ראש .אישטונשיש לידיש׳ו איל
רב ויש אקי שינייאל קיגו שוש׳ ראוי פארה אישטה חכמה קומו ווש דיש׳י אונני שאב׳ריש׳
קי אה מאנייאגה ב׳אמוש אין טאל לוגאר ארישיויר שבת קומו לה אוזאנשה ,אי ווש טאנביין
אידיש׳ אאי אי ווש אשינטאריש׳ אין מידייו דיל קאמינו קי פור אאי טינימוש קי פאשאר
פארה איר אין אקיל לוגאר אישימוש ויריש׳ אנוש אוטרוש שאויווש קי דימי ווייני לה
סיבה קינו ווש ]29ב[ קיירו אינביזאר לה חכמה דילה קבלה אי יושו קי וושו דוחה קון
פאלאב׳ראש .אינפירו שינו מוש ויריש׳ אנוש אוטרוש ,שאויווש קינו שוש׳ ראוי פארה
מילדאר לה חכמה דילה קבלה.
שי קונינטו איל רב ר׳ משה אלשיך פ׳יזו אנשי .שי אליואנטו די מארדוגאדה אי מירקו
לוקי טיגיאה דימיגישטיר פארה שבת אי דישפואיש שי וישטייו די שבת אי פ׳ואי איגיל
לוגאר קילי דיש׳ו איל רב אישי אשינטו אין מידייו דיאיל קאמינו פארה אשפיראר אל רב
אי אלוש חברים .איל שיאיב׳ה דיטארדאנדו אשפיראנדו פ׳ישטה קי פאשי איל רב .קומו
אלייגו ]30א[ איל רב אין אקיל לוגאר לי קאלייו תרדמה גראנדי שוב׳רי איל רב ר׳ משה
שי קידו דורמיינדו אינו לוש וידו .פ׳ישטה קילה טורנאדה .דיש׳ו איל רב אלוש חברים קילו
דישפירטאשין דישו שואינייו ,איקי שיפ׳ואישי אשו קאז׳ה קאיאירה טארדי ,אינו שיאה קי
חם ושלום לו מאטין לה ג׳ינטי דיל קאזאל .אישטונשיש לו דישפירטארון לוש חברים
פורמאנדו דיל רב .אישטונשיש שי אליואנטו איל רב ר׳ משה אטורב׳אדו די שו שואינייו
אי דיש׳ו :קיפ׳יזי ,טודו איל דיאה אישטוב׳י אשפיראנדו אי אגורה אין אישטה אורה מי קא־
לייו לה ]30ב[ תרדמה .דיש׳ולי אל רב יא ווש דיש׳י קינו וינו וואישה אלמה אין אישטה ויש
פארה מילדאר קבלה ,פור אישו ,נו ווש מיטאש׳ אין טראואג׳ו אין אישטה קוזה מאש .אידי
אקי אין דילאנטרי חזק ואמץ אין קו]זה די[ פשטים קי אישטאש׳ ]פ׳אזיינדו[ אין אישטי

 51לחבר ספרים כמו שאתה עושה .תולדות :לחבר הספרים ההם שחבר.
 52אתה רואה כאן אות ,שאינך ראוי לחכמה הזאת ,כפי מה שאמרתי לך .ויהיה ידוע לך.
בתולדות :מחמת שאינו ראוי לאותה חכמה .ואמר לו האר״י ז״ל :זה לך האות.

]רעז[

מאיר בניהו
מונדו פורקי לוש דורות ויניינטיש לו טירנאן די מינישטיר .די אקיל דיאה אין דילאנטרי
נו פינשו מאש איל רב ר׳ משה אלשיך אין מילדאר קבלה.
טז ]31א[ גם שיינפרי איל רב איב׳ה פור דיזיירטוש אי פור קאמיגוש איליש דישקוויג׳אואן
שיקריטוש גראנדיש אידיזיאה קי אישטו פ׳אזיאה פארה אג׳ונטאר איל גלות דילה שכינה אי
טאנביין פארה קיריב׳אנטאר לה ]קליפה קי מו[רה איניל דיזיירטו] .פעם אח[רת אין מידייו
דיל דרוש קי אישטאב׳ה דארשאנדו דיש׳ו אלוש חברים שאב׳ריש׳ קי אין אישטה אורה יו
אישטו אויינדו לה בוש דיל פריגונירו קי אישטה אפריגונאנדו אי דיזיינדו אישטי מודו
די לשון בגזירת עירין פתגמא ומימר קדישין ,קי וינגה לאנגושטה שינקואינטה איניל
]31ב[ גבול די צפת אי קומה אה טודה וירדורה דילה טיירה אי אטודו פ׳רוטו דיל ארב׳ול
אינו קידי ביב׳יינדה אין טודו ארץ ישראל .אי אישטו איש פור און עני תלמיד חכם  53קי
אישטה קיש׳אנדושי קון איל דייו ברוד הוא אי איל דייו נופואידי מאש דאייאניאר שוב׳רי
לוש ויזינוש׳ מאלוש קי נו מיראן פארה דארלי פארה ביב׳יר .אי פור אישטו איל פריגונירו
אפריגונאב׳ה אישטה גזירה פ׳ואירטי.
פור אישטו פ׳יג׳וש מיאוש פור לו דיל דייו אקוג׳י אינטרי ווש אוטרוש און פוקו די דינירו
אי אינבייאשילו פארה קישי טורני ]32א[ איל דייו דישו אירה .לואיגו אקוג׳ירון אינטרי
אילייוש  54 25דיגו וינטי אי שינקו דוקאדוש מאג׳אר אלטין ,אי שילוש ייב׳ארון .לואיגו
קורייו אין קאזה די אקיל עני אילו פ׳אלייו אאינדה יוראנדו .דיש׳ולי >נו יוריש ,אי פורקי
]דאש[ תרעומות אל דייו אי יוראש .דישיולי :אה שינייור פורקי נו טינגו קי יוראר ,קימי
דישוינטורה מ]י[טרוש׳ו אה שערי מות  <,55אינו מי אבאשטה מי עניות שינו ,קי אגורה טאנ־
ביין מי שירונפיירון לוש מיטרוש די בארו קילוש אינג׳יאה די אגואה פארה לוש ויזינוש ,56
אינו טינגו פודיר די מירקאר אוטרוש ,אי פורקי נו טינגו די יוראר דילאנטרי איל ]32ב[
דייו פורקי מי טרוש׳ו אין טאנטו אפריטו פואיש שו יו מאש מאלו קי טודו איל מונדו ?
קומו אולייו איל ח׳ ]לאש[ פאלאב׳ראש די אקיל עני שי מאראוילייו מוג׳ו קישי אוירדיא־
רון לאש פאלאב׳ראש דיל רב ,אישטונשיש לידייו איל דינירו אילי דיש׳ו דיאקי אין דילאנ־
טרי אקאוידאווש די נו דאר תרועומות אלדייו ב״ה ,קי פארה מורדי ווש שי אויאה שילייאדו
לה גזרה דיל דין שוב׳רי לוש אינימיגוש דילוש ג׳ידייוש .רישיב׳ייו שוב׳רי דיל אקיל עני
דינו דאר מאש תרעומות אלדייו ברוך הוא ,אישי איג׳ו אין באש׳ו ,אי פ׳יזו תפילה אלדייו
ב״ה קי לי פירדונאשי שו עון אי טיראשי שו ]33א[ אירה די שוב׳רי שו פואיב׳לו.
דישפואיש טורנו איל שליח אי קונטו אלוש חברים איל אקונטישימיינטו ,שי
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תולדות :ר׳ יעקב אלטאראץ.
תולדות :כח )וכן כה( זהובים .ושלח אותם הרב על יד אחד מן החברים ושמו ה׳׳ר יצחק כהן.
השם נשמט בכל הסיפור ,ונקרא שליח סתם .בלאדינו נמצאת המילה דיג׳ו ליד המספר ולא
ברורה משמעותה .ולהלן כתוב דוקאדוש מאג׳אר אלטין ,כלומר זהב הונגרי.
אל תבכה ולמה אתה מתרעם על ה׳ ובוכה .אמר לו :למה לא אבכה שרוע מזלי הביאני עד
שערי מות.
לשכנים .תולדות :לכל השבוע.

]רעת[

ם׳ ת ו ל ד ו ת ה א ר ״ י נ ו ס ח ק ו ש ט א
מאראוילייארון מוג׳ו ,אישטונשיש דיש״ו איל רב אלוש חברים :שיאש׳ בינדיג׳ו קי פור
ווש אוטרוש שי באלדו אישטה גזירה קי פ׳יזי שאויר אווש אוטרוש .אי טורבו אשו מילדאר,
אישטאנדו מילדאנדו קונילייוש אלשארון לוש אוגיוש אלשיילו אי ויידון לאנגושטה >קומו
אריגה דילה מאר<  57שי אישפאנטארון לה ג׳ינטי מוג׳ו .לישדיש׳ו אאילייוש איל רב :נו
טינגאש׳ מיידו קי יא איל דייו פירדונו שו פיקאדו אי פאשו שו אינג׳ורייא אי באלדו לה
גזרה33] ,ב[ אי אנשי פ׳ואי קישי אליביאגטו און איירי גראגדי אי ייביו אלה אגגושטה
אילה אינקלאב׳ו דיינטרו איל ים >סוף< 58נוקידו דילייה אונה .דיאקיל דיאה אין דילאנטרי
מיראב׳אן לה ג׳ינטי די צפת פור אקיל עני אילי דאב׳אן לוקי טיניאה דימינישטיר אבאפ׳יר .59
איניל דיאה קי אקונטישייו אישטי מעשה ,שי פ׳אלייו און ריקו גראנדי ,די קושטאנדינה קי
פיואי אפ׳אזיר פסח אי אולייו אישטה קהה שי אטורב׳ו מוג׳ו די שיגטיר לה חכמה דיל רב ,לי
דיש׳ירון פואיש אישטו שולו אה פ׳יג׳ו איל קומו אישטאש אי ]34א[ אישטאש אפ׳יג׳ו איל .לי
אינפישארון אקונטאר פארטי דישוש קוזאש דיל .קואנדו טורנו אקיל אומברי אקושטאנדינה
קונטו לוש מעשים דיל רב אי קי דישקוויג׳אב׳ה אל אומברי לוש עונות קי טיניאה פ׳יג׳ו
דישוש מושידאדיש .אויאה אאי און אומברי קינו דיש׳ו עבירה קינו פ׳יזו ,דיש׳ו אין
שוקוראשון מיקיירו איר אה צפת דילאנטרי איל רב אי וירי שי מי דיזי לאש עבירות קי
טינגו פ׳יג׳וש אישטונשיש טורנארי אין תשובה קונפלידה פור שו מאגו אי טודו לוקי שירה
גוזר שוב׳רי מי לו רישיוירי ,אי שי נו שאבירי קינו איי ני דין ני דין ,אי ]34ב[ איל מונדו
קאמינה אלה מודה.
אישטונשיש שאלייו די קושטאנדינה אישטאנדו אין מידייו איל קאמינו אין און לוגאר
קי אויאה אאי און ריאו קומייו איביב״ייו ,איטומו אין שומאנו און ואזו דיוינו אידישד אנשי:
חכם ר׳ יצחק יו ביב׳ו אישטי ואזו פור טו וידה איפור לה וידה דילוש חברים קי אישטאן
שירקה דיווש .אינמינטריש קי אישטאביה אאי אין לה אוריאה דיל ריאו ,דישיו איל רב
אלוש חברים שאביריש׳ קי יא טאנטוש דיאש שאלייו און אומברי רשע די קושטאנדינה
אימי ב׳ייני אמי אפריביה ,אי אגורה אישטה אין טאל ]35א[ לוגאר אי קומייו איביב׳ייו און
ואזו די וינו פורמי וידה אי פור די ווש אוטרוש ,אי אין טאל דיאה וירגה אישו פ׳יגורה
איש די אישטי מודו אישו בויי איש די אישטי מודו ,פור אישטו קואנדו וירנה אידימאנדארה
פורמי ,לוטראייריש דילאנטרי דימי קיאיש נשמה מויי גרנאדי ניצוץ די אחאב דיי די
ישראל ,אי פורמי שיאדישיר מתקן.
אלקאוו די דיאש דנו אקיל אומברי אי דימאנדו פור איל רב .לוטרוש׳ירון לוש חברים
דילאנטרי איל רב ,קואנדו אינטרו דילאנטרי איל רב שי אטורב׳ו ]35ב[ קי שי אישפאנטו
די מירארלו אין לה קארה קי שו קארה אירה פנים שכינה .שילי אלייגו אאיל אילי דיש׳ו
ווש שוש ,איל נביא קי דיזיש׳ אלה ג׳ינטי שוש פיקאדוש; לידיש׳ו יושו ,אי אילדייו מי
 57כחול הים .תולדות :חיל גדול.
 58תולדות :תוך הים.
 59לא מובנת משמעותה של מילה זאת .בתולדות :בריוח.

]רעט[

מאיר בניהו
אדאדו שעשייה פארה אינקאמינאר אלה ג׳ינטי אין קאמינוש טובים וישרים .אישטונשיש לי
דיש׳ו אל רב :שאב׳ריש׳ קייו שו רשע גמור >די אקילייוש קי איל דייו אינפינייו אינו
ארישגאטו קינו דיש׳י עבירה קינו פ׳יזי<  .60אגורה שימידיזיש׳ לאש עבירות קי טינגו פייג׳ו
שאבירי קי איל דייו פ׳אב׳לה קון ווש .אישטונשיש ]36א[ דיש׳ו איל רב אלוש חברים קי
שאליישין אפ׳ואירה טודוש פארה קינו שי אוירגונשארה אקיל אומברי די דילאנטי די
אילייוש ,שי שאליירון טודוש .אישטונשיש לי דישו איל רב טו אידיש פלוני בר פלוני אי
אין טאל דיאה פ׳יזישטי אישטו אישטו אין טאל לוגאר אי אישטו טאל דיאה אטאנטו קילי
דישץ טודו לוקי טיניאה אי טודאש לאש עבירות קי טיניאה פיג׳וש די קואנדו אירה מוג׳אג׳ו
פ׳ישטה אקיל דיאה ,אי אפ׳ילו לא פ׳אב׳לה קי פ׳אב׳לו אינטרי איל אישו מוג׳יר טודו
לידיש׳ו .קומו אולייו אקיל אומברי טודאש ]36ב[ אישטאש פאלאב׳ראש שיאיג׳ו אשוש פייש
דיל רב אי יורו אי אפייאדושי ,שנמר ותבכה ותתחנן לה׳ אי לי דיש׳ו וירדאת איש טודו
לוקי מידיזיש׳ חטתי עויתי פשעתי> .אגורה מי שינייור ,אפייאדה שוברי מי אלמה ,משיאה
קי מואירה אישטה ויש שין תשובה<  .61דאמי תקון ש׳וברי מי פיקאדו וחי י״י קישי מידיזיש׳
>מיתקון קי איש שריפה או אפ׳וגאדו או אפדריאדו אוקי מיראייאן מיש קארניש קרן
ראייוש<  62טודו לו רישוירי שוב׳רי די מי פור כפרה די מיש פיקאדוש .אישטונשיש לידייו איל
רב תקון פארה שו אלמה קרן ]37א[ מוג׳וש תעניות אי תבילות  6 3אי קון וישטירשי די שאקו
>אי שיניזה< שוב׳רי דישו קאוישה  64אי טאנביין קי מילדאשי קאדה דיאה דייש פץג׳אש דיל
זוהר אין לשון שולו שין ניגונה הבנה .די אקיל דיאה אין דילאנטרי שי פ׳יזו אקיל אומברי
בעל תשובה גמורה אי מורייו קרן תשובה גמורה.
ח צ י ספר
יח ]37ב[ גם און דיאה אישטאב׳ה איל רב אין בית המדרש אילוש חברים אישטאב׳אן דילאנטרי
דיל ,פארו מיינטיש אין אונו דילייוש אילי דיש׳ו שאלטי די אקי קי היום אישטאש אין
חירמאדו אין לוש שיילוש .אקיל חבר >מורייו אינו דישו מואירטי< ,65שיליאיג׳ו אשוש
פייש אילי דימאנדו קי אירה שו פיקאדו קילו אויאן אינחירימאדו פארה טורנאר אין תשובה.
דיש׳ולי פור לאש גאליינאש קי טיניש׳ אין קאזה ,קי יא דוש דיאש אינו ליש דישטיש׳ די
קומיר אי אישקלאמארון אל דייו קי שי מוריאן די פ׳אמברי אי פור אישטו ווש אינחירימארון
אין ]38א[ לוש שיילוש .אישטנושיש שאלייו אקיל חבר דילאנטרי דיל רב ,אקיל דיאה שי
אשינטו אין נזיפה אי יורו איפ׳יזו תפילה אלדייו קילי פירדונאשי שד עון ,אינו שיאה
קאב׳זאנטי אישטי פיקאדו קילו איג׳י איל רב דילאנטרי די איל .פור לא מאנייאנה שי
60
61
62
63
64
65

מאותם רשעים שיצר ה׳ ואי אפשר להצילם ושלא היתה עבירה שלא עשיתי.
עתה תרחם על נשמתי שמא אמות הפעם בלא תשובה.
שתיקוני הוא בשריפה או חנק או שיסקלוני או שיסרקו את בשרי במגררת.
טבילות.
שק ואפר על ראשו .תולדות :שק על מותניו.
מת ולא ממיתה ,כלומר נפל עליו פחד מוות.

]רפ I

ם׳ ת ו ל ד ו ת ה א ר ״ י נ ו ס ח ק ו ש ט א
אליואנטו די מארדוגאדה ,שי פ׳ואי אובדי איל רב ,שי איג׳ו אשוש פייש ,לידישיו איל
רב יא איל דייו ווש פירדונו וואישו פיקאדו קון פארסידו קירישבאש׳ שוב׳רי דיווש
קיאנטיש קיב׳אלייאש אלקהל קי דיש׳ קי קומיר אלאש גאליינאש .אי אנשי טודאש לאש
אוראש >איל רב אקאוידאוה אקיל חבר פור אישטי פ׳יג׳ו ,אילי דיזיאה אקאוידאווש אין צער
די בעלי חיים<  66קינו פ׳אב׳לאן אינו טיינין בוקה ]38ב[ פארה דימאנדאר שו מאנטינימיינטו
אינו ווש אשופ׳ראש׳ שוב׳רי וואישה מוג׳יר ,אילו ארישיב׳ייו שוב׳רי דיל אקיל חבר אי
אנשי פ׳אזיאה טודוש לוש דיאש.
יט גם אוטרה ויש אישטאב׳ה איל רב אשינטאדו אילוש חברים דילאנטרי דיל ,אינטרו איל רב
ר׳ משה די אוזידה  67קי פ׳ואי אפ׳אב׳לאר קון איל רב פור איל פ׳יג׳ו אי אאינדה אירה
מאנשיב׳ו .68איל רב קומו לווית שי אליואנטו אין פייש אילי דיש׳ו ברוד הבא אילי
טומו פור לה מאגו אי לו אשינטו אשו דיריג׳ה אי פ׳אב׳לו קוניל לוקי טיניאה דימינישטיר,
דישפואיש קי אקאוו די פ׳אב׳לאר ,שי פ׳ואי אילי דיש׳ו דרך המלך נלך .דישפואיש לידישץ 69
]39א[ איל רב ר׳ חיים אה שיגייור נו פואידו דאייאניאר מאש שינו לידימאנדו פורקי איל
שינייור פ׳יזו אישטה חרדה טאן גראנדי אאון מאנשיוו קישי אליואנטו אאיל איוידי קי
פ׳יזו איל שינייו היום אונה קחה קינו איש איל דיויר קי פ׳ואי אויי מאש קי ניגון דיאה.
לידיש׳ו בחייך קי יו נו מי אליואנטו אה אישטי מאנשיוו שינו פור ר׳ פנחס בן יאיר קי
אינטרו קוניל אויי קי אינטרו שו נשמה איניל פארה]נו[ וידארלו אין אישטה מצוד.70 .
קומו אולייו איל רב ר׳ חיים אישטה קוזה קורייו די טראש דיל רב ר׳ שמואל אילו
אלקאנשו אילי דישיו :בחייך קי מי דיגאש קי מצוד! פ׳יזישטי אויי קי אישטאש פאלאביראש
דיש׳ו איל רב שובירי די ווש .דיש׳ולי :בחייך קי אישטה מצוד! קי פ׳יזי היום פ׳ואי קי מי
אליואנטי די מארדוגאדה ]39ב[ פארה איר אל בית המדרש פארה שיר דילוש דייש פרימירוש
קומו מי אחאנשה ,איניל קאמינו פאשי פור אונה קאזה אי אוליי בוז די יורו גראנדי דילה
ביאנדה די אדיינטרו אי דיש׳ו קיירו ויר קי גואלייה גראנדי איש אישטה אי וידי קי טודוש
אישטאב׳אן ג׳אלאק מאלק  71דישנודוש מחמת קי ליש ויניירון גנבים איליש רוב׳ארון טודו
לוקי טיגיאה טודו איל פושאט פ׳ישטה לוש זישטידוש דינשימה ליש טומאתן .קומו לוש
וידי מי אפייאדי שוב׳רי אילייוש אי מי שאקי איל וישטידו מיאו אילו וישטי אל בעל הבית
אי טורני אמי קאזה אי מי וישטי איל וישטידו די שבת הראיה קי אישטו וישטידו די שבת.
לואיגו לוביזו איל רב ר׳ חיים אי פ׳ואי אילי קונטו איל מעשה ]40א[ דילאנטרי איל רב.
,
דיש׳ו איל רב וירדאת איש אי פור זכות די אישטה מצוד! איגטרו איניל לה נשמה די ר
פנחס בן יאיר.
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היה הרב מזהיר אותו חבר על מעשה זה והיה אומר לו תזהר בצער בעלי חיים.
צ״ל שמואל די אחידה .ובמקור נזכר גם ספרו מדרש שמואל.
בחור .תולדות :רך בשנים.
ולאחר שסיים דבריו ,הלך ואמר לו :דרך המלך נלך .אחר־כך אמר לו הרב ר׳ חיים וכר.
שנתעברה בו היום נשמתו ,כדי שלא למונעו ממצווה זאת.
ביטוי תורכי ,ורוצה לומר אנדרלמוסיה.

]רפא[

מאיר בניהו
כ

גם אונה ויש אויאה אין צפת און חכם קי שי קייריאה איר פארה אוטרד! שיבדאת .אנטיש
קישיפ׳ואי די צפת פיואי  72אונדי איל רב אה דיזירלי קישיאיב׳ה אה קאמינו .קואנדו אינטרו
דילאנטרי דיאיל שי אשינטו און פוקו ,אנטיש קיאינפיסו איל חכם אה פ׳אב׳לאר אקונאנטו
איל רב אילי דישו :חכם סומירסיד שי קיירי איר אה טאל שיב׳דאת .דיש׳ולי שי שינייור.
דיש׳ולי איש וואישה וילונטאד קי ווש דישקוויג׳י לוקי טיניש׳ די פאשאר .דיש׳ולי שי
שינייור .שאב׳ראש קי אין אקילייה שיב׳דאת קי ואש׳ >טומאריש׳ פור מוג׳יר לה פיג׳ה די
און ריקו ]40ב[ גראנדי דילה שיב׳דאת קינו שאוי לוש בייניש קי טייני אי ווש דארה און
אש׳וגאר די ריקימאדו אי מוג׳ו קונטאדו אי מוג׳וש פריזינטיש ,ווש פ׳ארה אומברי די
בואינה וינטורה ,אי אישטאריש׳ קאזאדו ,קונילייה שיש׳ מיזיש .דישפואיש שיאיירה אילייה
אלג׳יפ׳ליק אגוארדה לאש מאנדראש<  .73אינו ווש טייני קידאר די אקילייה פ׳אזיינדה שינו
שיש׳ שיינטוש דוקאדוש מאג׳אר אלטין אינו מאש .דיש׳ולי איל חכם שינייור פורקי
אדישיר שו וידה שיש׳ מיזיש אי אין לוש דוקאדוש שיש׳ שיינטוש אינומאש נידי פ׳אזיינדה
נידי טיינפו .דיש׳ולי איל רב :שאב׳ריש׳ חכם קי אישטה מוג׳יר אין אוטרו גלגול אירה
אומברי קומו אווש אי אישטונשיש פ׳ואישטיש׳ חברים קומו שיש׳ מיזיש ,אי אין אקילייוש
שיש׳ מיזיש ]41א[ ווש דייו מוג׳וש טראואג׳וש גראנדיש אין לה חאב׳יראנשה ,אידישפואיש
>ווש ייב׳ו אל פאש׳ה<  74אי ווש פ׳יזו קושטאר שיש׳שיינטוש דוקאדוש .פור אישטו כנגד
דיקאקילייוש דוקאדוש טיניש׳ קיטומאר שיש׳יינטוש דוקאדוש כנגד דיאקילייוס שיש׳ מיזיש
קיווש דייו די צער ווש אין ווישייאר ש׳ קונילייה שיש׳ מיזיש >אי דישפואיש שי איירה
אילייה אלג׳יפ׳ליק אי אירידאריש׳<  75שיש׳ שיינטוש דוקאדוש קיווש פ׳יזו קושטאר אינו
מאש.

כא גם אונה ויש אישטאב׳ה איל ]41ב[ רב דארשאנדו אילוש תלמדים חברים דיל רב ר׳ משה
]ב[ קורדווירו זלה״ה אישטאב׳אן אאי .גריטו אונו די אילייוש אי לי דיש׳ו מי שינייור טינגו
טאנטאש קושייות אין וואישאש פאלאב׳ראש .דיש׳ולי איל רב אשפירה פ׳ישטה קי אקאוי
די פ׳אב׳לאר אייו ווש רישפונדירי .דישפואיש קי אקאוו שו פלאטיקה ,דיש׳ולי איל רב
אה אקיל תלמיד; לאש קושייות קי טיניש׳ קי דימאנדאר שון אישטאש אי אישטאש .דיש׳ו
שי שינייור .דיש׳ולי איל רב :אויש׳ די מינישטיר קי שיפאש׳ אונה הקדמה אי קרן אישטו
נו איי ניגונה קושייא .לואיגו שיקאלייו אקיל תלמיד אינו לירישפונדייו מאש.
]א[ ]42א[ גם אוטרה ויש אישטאב׳ה איל רב דארשאנדו אי אירה די נוג׳י ,אישטאב׳ה אאי און
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בתולדות נוסף :בא להקביל פני החכם להפטר ממנו.
תנשא עם בת עשיר העיר שאינו יודע כל הרכוש שיש לו ויתן לך מוהר ונדוניא והרבה מתנות
ויעשה אותך לאיש מאושר ותהיה נשוי עמה ששה חודשים ואחר־כך היא תלך אל החווה לשמור
על המגבנות )מאנדראש — בתורכית( .בתולדות :ותפטר אח״כ לבית עולמה.
הוליך אותך אל הפאשה .בתולדות :בערכאות של גויים.
ואחי־כך תלך אל החווה ותירש .תולדות :ואחר כך תירש.

]רפב[

ם׳ ת ו ל ד ו ת ה א ר ״ י נ ו ס ח ק ו ש ט א
תלמיד דיל רב ר׳ משה הנ״ל לידיש׳ו רבנו נואיש איל דעת די רבנו אנשי אין אישטי ענין.
שי בולטו לה קארה אאון לאדו אישי קאלייו .דיש׳ו אקיל תלמיד שי קאלייה איל שינייור
אינו מי רישפונדי .דיש׳ולי; שאב׳ריש׳ קומו לה אלמה דיל רב ר׳ משה קורדוביירו ז״ל
אישטה אקי אשינטאדה איל לה שילייה אי אולייו וואישאש פאלאב׳ראש ,אידיש׳ו קי
מינטיש .,דיש׳ולי אקיל תלמיד אל רב קיין לו פריב׳ארה ,דיש׳ולי איל רב; אשפיראווש,
שי בולטו לה קארה אוטרד! ויש פארה אקיל לאדו אי פ׳אב׳לו קוניל ,איטורנו אילידישו
אקיל תלמיד אישטאש פאלאב׳ראש מידיזי קי ולייאש׳ אונדי שומוג׳יר אי קי.לי דיגאש׳
קי ווש די טאל ליב׳רו אי ]42ב[ אב׳ריריש׳ אין טאל פ׳וג׳ה אין טאל עמוד אי פ׳אלייאריש׳
שר• סברה אישקריטה אאי קי איש מסכים קרן מיש פאלאב׳ראש .אנשי פ׳יזו ,אישי פ׳אלייו
אישקריטו קומו לאש פאלאב׳ראש דיל רב זכרונו לחייה ה״ה.
כב גם אוטרה ויש פיואי איל רב קון לוש חברים אה מירון שוב׳רי איל קבר די ר׳ סמעון בן
יוחאי אי דיש׳ו אלוש חברים אקי שי אשינטו הרשב״י קון לוש חברים פארה שיר מסדר
לה אדרא אי אאינדה אישטה לה שינייאליש די אקילייה קלארידאד אישטה אין אישטי לוגאר
קי שאב׳ריש׳ קי אפ׳ילו קילה קלארידאר שי אפארטה שיינפרי רישטה שינייאל אין אקיל
לוגאר .אשינטו 43] 76א[ אל רב ר׳ חיים אין לוגאר די ר ׳אליעזר אי אל רב ר׳ יהונתן אין
לוגאר די ר׳ אבא אי אל רב גדליה אין לוגאר די ר׳ יאודה ולה״ר יוסף מגרובי אין לוגאר די
ר׳ יוסי ולהר״י הכהן אין לוגאר די ר׳ יצחק .אאישטה פרופיה מאנירה אשינטו אל רישטו
דילוש חכמים איניל לוגאר קי אישטאב׳ה לוש חברים די הרשב״י> ,פ׳ישטה קונפלימיינטו די
טודוש לוש דייש חכמים .אידיש׳ו קי קאדר .אונו דילייוש טיינין ניצוץ דילוש חברים די
הרשב״י ז״ל<  .77טאנביין דיזיאה היום ארילונברו אין טאל לוגאר די טאל חבר ,דישפואיש
מילדו קרן לוש חברים לה אדרא איליש דישקוויג׳ו סודות גראנדיש קיליש פואי רומז ]43ב[
הרשב״י ז״ל אין לה אדרא.
אישטאנדו מילדאנדו ,דיש׳ו אלוש חברים :שאב׳ריש׳ קי אונה פ׳לאמה די פ׳ואיגיו מוש
ארודיאה אנוש אוטרוש אי אישטה קון גוש אוטרוש הרשב״י ז״ל אישוש חברים אי איל
רישטו די נשמות די צדיקים אי מוג׳וש תנאים  .78אילה ויגידה דילייוש פ׳ואי פארה אואיר
ליי די וירדאת די מי בוקה .79אישי אוג׳וש טוב׳ייראש׳ וייראש׳ קון וואישוש אוג׳וש איל
אג׳ונטאמיינטו גראנדי קי איי אקי קילוש דברים קי יו דיגו שון קומו דאדאש אין סני]![
שינו קי איל אוג׳ו נו טייני רשות די ויר שינו יו שולו.
דישפואיש קי קונפלייו איל דרוש שי איג׳ארון שוב׳רי איל קבר די רשב״י אי דיש׳ירון
שאלמוש אי קאנטאריש אי אונו די לוש חברים טיניאה פור אוזאנשה אדיזיר נחם אין לה
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תולדות :ישב הרב במקום הרשב׳יי.
עד שגמר את כל עשרה החכמים .ואמר ,שכל אחד מהם יש לו ניצוץ של החברים של הרשב״י
דיל.
בתולדות נוסף :ומלאכי השרת.
בתולדות נוסף :לכן אל תפסיקו מכונתכם אשר אתם בה ,וקיימו בכם מקרא שכתוב :ואתם
הדבקים בה׳ אלקיכם.

נ רפג [

מאיר בניהו
ברכה ]44א[ די בונה ירושלים .אידיש׳ו אאילייוש איל רב די נובראדו די הרשב״י קי דיינטרו
די פוקוש דיאש רישיוירה תנחומים פור שו פ׳יג׳ו איל גראנדי קי פורקי שי אלימונייאב׳ה
איל לה אליגריאה די ר׳ סמעון בן יוחאי זלה״ה אי אנש פ׳ואי.
כג גם אונה ויש ,אינטריגו און יחוד אר ,יוסף הכהן אלידיש׳ו ,קי פ׳ואישי עין זייטון אי
פ׳יזיישי און יחוד שוב׳רי אל קבר די ר׳ יאודה בר עילאי אי איל לידישקוויג׳ארה און
שיקריטו גראנדי אין און מאמר דיל זוהר ,אי קון פארטידו קינו פ׳אב׳לי קון ניגון אומברי,
אי אנשי קינו רישפונדה שלום אה ניגון אומברי .הר״י פ׳ואי שוב׳רי איל קבר דיל תנה
]44ב[ איפ׳יזו איל יחוד קילי אינטריגו איל רב אי איל תנה נו לי רישפונדייו .שי טורנו
אטראש אישי אשינטו דילאנטרי איל רב אילי דיש׳ו יא אישטוב׳י שוב׳רי איל קבר דיל
תנה הקדוש אי פ׳יזי טודו לוקי מינקומינדו אי נו מירישפונדייו .לואיגו ליגריטו איל רב
אילי דיש׳ו :שי אובייראש׳ פ׳יג׳ו חשבון די מיש פאלאב׳ראש ווש פ׳אב׳לארה איל תנה,
פואיש נושי יו קי פ׳אב׳לאשטיש׳ קון אונה ג׳ודיאה אינו אבאשטו קינו אקונאנטו אילייה
אדארווש שלום שינו קיווש לי אקונאנטאשטיש׳ די דימאנדאשטיש׳ פור שו ]45א[ שאלוד.
אישטונשיש שי אקורדו הר״י הכהן אילי אטורגו אל רב זכרונו לחייה העולם הבא.
כד גם אוטרה ויש אינטריגו איל רב און יחוד אל רב ר׳ חיים .אילי דיש״ו :קי פ׳ואישי אין איל
קאזאל די ערבארה  80קי אאי אישטה אין טיראדו אבייה ורבא אישי איג׳ארה שובירי שוש
קברים אי פ׳יזיישי אקיל יחוד אי אילייוש לידישקוויג׳ארה שיקריטוש גראנדיש אינקווייר־
טוש .טומו איל קאמינו אין לה מאני .אינפישו אקאמינאר ,בחצי הדרך שי אשינטו איל רב
ר׳ חיים פארה טורנאר אקיל ]45ב[ יחוד אי דישפואיש שי אליואנטו >אי שי פיואי אי פ׳יזו
אקיל יחוד<  .81קואנדו טורנו דילאנטרי דיל רב שי אליואנטו איל רב אין פייש אילי דיש׳ו
ברוך הבא אילו אשינטו אשו דיריג׳ה אילי פ׳יזי כבוד גראנדי אטאנטו קישיקידו מאראויל־
ייאדו איל רב ר׳ חיים די וירשי פ׳אזיר אישטי כבוד טאן גראנדי.
נו פודו מאש דאייאניאר איל רב ר׳ חיים לי דימאנדו אל רב פורקי מי פ׳אזי טאנטו כבוד
אויי מאש קינונקה מה נשתנה היום הזה מכל הימים .לידיש׳ו איל רב יונו מי אליואנטו
אווש ,שינו פור בניהו ך יהויידע מי אליואנטו .טורנו אידיש׳ו איל רב ר׳ חיים אי אכי מאי
עבדי קי בניהו ד יהויידע אינטרו קון מיגו היום .פואיש ]46א[ איל יחוד פ׳ואי פארה אביי
ורב׳א אי אילייוש אירה ראזון קיאינטראראן קונמיגו אינו בניהו ד יהויידע .דיש׳ולי איל רב
אונדי ווש אשינטאשטיש׳ איניל קאמינו פארה טורנאר איל יחוד אין אקיל לוגאר אירה
איל קבר די בניהו בן יהויידע ,אי אביי ורב׳א שון די ניצוץ די שו נשמה ,אי שיינדו קי
דיש׳ישטיש׳ אקילייאש כונות קון וואישה בוקה קי טוקאן אל ניצוץ די שו נשמה שי
אליואנטו אי וינו קון ווש.

 80תולדות :חוקא׳יב ,אך יש נוסחאות שגורסים עכברא.
 81והלך ועשה אותו ייחוד .תולדות :עשה מה שעשה.

]רפד[

ם׳ ת ו ל ד ו ת ה א ר ״ י נ ו ס ח ק ו ש ט א
דישפואיש דידיאש פ׳ואי איל רב קון לוש חברים אין אקיל קאזאל אין מידייו דיל קאמיגו
דיש׳ו איל רב אלוש חברים ,אקי איש איל קבר די בניהו בן יהויידע .אישטנשיש שי אשינטו
אקורדו איל רב ר׳ חיים קישי אשינטו אאי פארה טודגאר איל יחוד .מאש ]46ב[ דישקוויג׳ו
אלוש חברים איל קבר די ר׳ פנחס בן יאיר אידי תנאים אי אמוראים אי נבאים קי נו
שאוויאן ניגון אומברי ,אי איל קבר ד׳ ר׳ כרוספדאי טאנביין דישקוויג׳ו א ל ו ש ח ב ר י ם .82
כה טאנביין אוטרד .ויש פ׳ואי איל רב קרן לוש חברים אה עיין זייטון שוב׳רי קבר די ר ,יאודה
בר אילעאי .קואנדו אלייגו אלוש ארווליש די אזיטונאליש קיאישטאן אאי ג׳ונטו איל קבר,
וינו און קואירב׳ו אישי פוזו אין לה ראמה דיאיל ארב׳ול אינפ׳רינטי דיאיל רב ,אי ]47א[
לייאמו מוגיאש ויזיש .דיש׳ו איל רב אל רב ר׳ חיים  83קונישישטיש׳ און אומברי קי קוג׳יאה
פיג׳ה אין צפת  .?84דישיולי שי לו קונישי אי אירה מויי רשע אי קרואיל שוב׳רי עניים .דיש׳ולי
איל רב שו אלמה אישטה בגלגול אין אישטי קואירביו ,אי אגורה מידיזי קי איש פ׳ולאנו אי
פור לה קרואילדאד קי אוזאביה קון לוש פוב׳ריש קיליש שאקאב׳ה לאש קאפאש דינשימה
איליש פ׳אזיאה אישטראשוש ,85פור אישטו לי אפינארון קי וינו בגלגול אין אישטי
קואירב׳ו ,אי אגורה מי ארוגה קי פ׳אגה תפילה פור איל ,לואיג׳ו ]47ב[ אישטולטו איניל איל
רב אילי דישיו רשע ב׳אטי אטו קאמינו .לואיגו שיבולו איל קואירב׳ו.
פעם אחרת פאשו איל רב דילאנטרי איל קהל די טבריא אי אמושרו אלוש חברים אונה
פיידרה פ׳ראגואדה אין לה פאריד אידיש׳ו און אישטה פיידרה איי אונה אלמה בגלגול,
אימידיזי קי פ׳אגה תפילה ש׳וברי דילייה ,קיאישטו איש לוקי דיזי פיידרה די פאריד
אישקלאמה.
]48א[ גם אוטרד .ויש אישטאב׳ה איל רב קרן לוש חברים די באש׳ו לוש ארב׳וליש די
זייטון ג׳וגטו אה צפת קאמינו די שלשה שעות .דיש׳ו איל רב אין אישטה אורה פ׳ואי
מאטאדו אקי און קומירג׳ירו קונשידו .אנשי פ׳ואי ,קי אאורה די טארדי וינו לה שמועה
אי אלה מאנייאנה לו אינטירארון.
כו גם אוטרד .ויש דיש׳ו אל רב אלוש חברים יו ויאו דייאב׳לאש אירמוזאש אפ׳יטאדאש אי
וישטידאש ]48ב[ קון וישטידוש דילאשראש )אי חטאים( אי ג׳ולייאש די אורו אי פיידראש
בואינאש שוב׳רי שוש קאוישאש איקאדינאש אי בואילטאש וכיוצא בזה ,אי איגטראן אין
טאל לוגאר אאינקונאר דוש מאנשיווש ,אי יו פואידו אישקאפארלוש ,שינו פורקי אילייוש
שילו קאבדארון טודו אישטו פורקי פ׳אזין פ׳יג׳יזוש אי אינקונאן שוש אלמאש ,פור אישטו
נוליש אישקאפו ,קי שוב׳רי אישטו דיזין חכמים אילקי וייני אאינקונארשי לי אב׳רין אאיל.
אי אנשי פ׳ואי קילוש חברים פ׳יזיירון זקירה  86אי פ׳אלייארון קי אירה וירדאת.
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בתולדות נזכר קברו של ר׳ כרוספדאי לפני קברו של ר  ,פנחס בן יאיר.
תולדות :להר״ם ,אבל יש נוסחאות לר  ,חיים ויטאל.
בתולדות נוסף :ושמו שבתאי.
כשהיה עושה להם צרות .תולדות :והמשכונות מתחת ידיהם.
צ״ל :חקירה.

] רפה [

מאיר בניהו
כז ]49א[ גם אוטרד ,ויש פוזארון דוש קואירב׳וש שוב׳רי און ארב׳ול אילה פלומה די אילייוש
פילאדאש .דיש׳ו איל רב אישטוש דוש קואירב׳וש שון בלק אי בלעם קילוש שאקארון די
גיהנם פארה ייב׳ארלו אין אוטרו גיהנם מאש קיישקין  87קי איל אוטרו ,אימי ויינין פארה
קיליש אינפרישטי מי אין ג׳ורייא איקי פ׳אגה תפילה שוב׳רי די אילייוש .אישטולטו
אינילייוש איל רב איליש דיש׳ו :רשעים אין אישטי מונדו קייריאש׳ אראנקאר אלוש ג׳ידייוש
אי אגורה קי ]49ב[ אישטאש אין צער מיויניש׳ אמי קי ווש רישיביה .אנדאווש אוואישו
קאמינו .לואיגו שי בולארון אישי פ׳ואירון.
כח גם אוטרד״ ויש אקונטישייו און מעשה קי >פ׳ואירון אונוש מאנשיווש דיאה די שבת אפאשי־
אר אלוש שייטי ארווליש ,שימיטיירון אג׳וגאר אלוש טריש שאלטוש .קומו שיקאגשארון שי
אשינטארון< ,88ויידון און דידו קי אינטראב׳ה אי שאליאה די איל טירינו ,דיש׳ירון אקילייוש
מאנשיווש בורלאנדו אונו אל אוטרו ,קיין איש איל ג׳אחפאש  89קידה קדושין אה אישטי
דידו .שאלטו און מאלפ׳אדאדו יושו קאדיר .שי שאקו איל אנילייו ]50א[ דישו דידו אילו
פוזו אין אקיל דידו .א]י[דיש׳ו ארי את מקדשת .קומו אקאוו די דארלי קדושין שי אינקוויג׳ו
איל דידו .שי אישפאנטארון לוש מאנשיווש .שי טורנארון אלה שיבדאת.
דישפואיש די טיינפו קי שי אולוידו לה קתה ,אקיל מאנשיוו קאזו קון אונה מוג׳יר >יפת
טוהר ויפת מארה<  90קינו אויאה שו פ׳ירמוזורה איניל מונדו .לה נוג׳י קי קאזו איל מאנשיוו
וינו אקילייה דייאב׳לה קומו פ׳יגורה די מוג׳יר פיירמוזה ,קינו אויאה שו פ׳ירמוזורה איניל
מונדו ,אי וינו פ׳אזיינדו בריביאיי  91אישקלאמאנדו אי יוראנדו ,אי דיזיאה ,אנשי איש איל
דין די לה ]50ב[ ליי ,קי מאנקולה פ׳אלייאשטיש׳ אינמי טו נובייו קי מי דיש׳אשטיש׳
אי אישטי איש איל אנילייו קי מידישטיש פור קדושין .פור אישטו שימי פ׳אזיש׳ דין תורה
ביין ,אישינו ,שאויווש קי מאטארי אטודוש דוש .לה ג׳ינטי קי אישטאב׳אן אאי פ׳ואירון
אי ויירון איל אנילייו אילי קונישיירון קי אישטאב׳ה שוב׳רי איל שונומברי די איל נוב׳ייו.
קומו ויידון אנשי ,שיפ׳ואי קאדה אונו אשוקאמינו אי איל שואיגרו שי טומו לה פ׳יג׳ה קון
טודו שו פושאטיקו 91אי שי לה ייבו אשו קאזה ,אילה אליגריאה שיליש פ׳יזו קארה
באיראם .92
־

T:

]51א[ דישפואיש פ׳ואירון לה ג׳ינטי אונדי איל רב איליקונטארון איל מעשה ,לואיגו
אינקומינדו איל רב אל שמש קי פ׳ואישי אלייאמאר אלה דייאב׳לה אה דין תורה קון איל
נוב׳ייו דילאנטרי די איל .פ׳ואי אל שמש אי אינטרו אין קאזה אינו פ׳אלייו ני אמארידו
ני אמוגייר .דימאנדו אלוש ויזינוש אינו שופיירון דיזיר אדונדי פ׳ואירון .איל שמש נו דיש׳ו
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מילה תורכית ופי׳ חד ,קשה.
הלכו ביום שבת לטייל לשבעת העצים והתחילו לשחק משחק ״שלוש קפיצות .,,כשהתעייפו ישבו
מילה תורכית ,ופי׳ גבור המשחק ,עליז.
יפת תואר ויפת מראה .ואינו בתולדות.
משמעותה של מילה זו לא ברורה.
בתורכית חג שחור ,וכך נקרא תשעה באב,

]רפו[

ם׳ ת ו ל ד ו ת ה א ר ״ י נ ו ס ח ק ו ש ט א
לוגאר אין קאזה קינו בוש׳קו אי נו לוש פ׳אלייו .טורנו איפ׳ואי דילאנטרי איל רב אילי
דישיו :יא פ׳ואי אי בוש׳קי אינו לוש פ׳אליי .דיש׳ולי איל רב ,טורנה אוטרד! ויש קי
אינקאזה אישטאן אישי אינקוויג׳ארון ]51ב[ דיטוש אוג׳וש פור מיידן .פור אישטו טורנה
אימיטיווש אין שימה לה אישקאלירה די אריב׳ה אי יאמר! פ׳ולאנו מירד! קי יו שו שליח
די איל רב קי ויני קון שו שליחות אייאמארווש קי אישטיש׳ אה דין דילאנטרי די איל ,אישינו
קייריש׳ ויניר ,שאויווש קי אישטאש׳ אין חרם דישו בוקה .איל שמש פ׳יזו אנשי.
קומו אקאוו די פ׳אב׳לאר ,אבאש׳ו לה מוג׳יר אינבואילטה קון שו שאב׳אנה קומו לה
אוזאנשה די צפת אי שו אישקלאב׳ה די טראש די אילייה ,אי איל דולורידו די טראש די
אילייה .דיש׳ו לה מוג׳יר אל שמש ואטי טו אדילאנטרי קי יו אירי די טראש אין קאזה
די איל רב52] .א[ קואנדו אינטרארון דילאנטרי די איל רב טומו איל רב אל דולורידו
אפארטי אילי דיש׳ו אינוילנטאש טו אין אישטה מוג׳יר ? דיזימי לה וירדאת ,אינו מינייגיש׳
ני ווש אישפאנטיש׳ קייו ווש אישקאפארי די אילייה .אישטונשיש דישיו איל מאל פ׳אדאדו
קואל טורפי אינוילונטה אין אונה מוג׳יר דייאב׳לה .אינפירו קי פ׳ארי קי מיניגרה וינטורה
לו פ׳יזי קי מאש ואליירה קישי לי רונפיירה לה פיירנה אינו שאליירה אקיל דיאה די שבת
אפ׳ואירה לה שיב׳דאד .דישולי איל רב :נו ווש אישפאנטיש׳ קי יו ווש אפארטארי די
אילייה .אישטונשיש לידישו איל רב אלה דייאב׳לה :קי קייריש׳ קון אישטי מאנשיוו אנדא־
ווש אוואישה טיירה אי טומאריש׳ און מארידו דייאב׳לו קומו אווש קי אישטי אומברי נו
קווייני פארה ווש .דישיו לה דייאב׳לה אל רב אנשי איש איל דין דילה ]52ב[ ליי.
דישפואיש קי יו טינגו קדושין די איל קומו טינגו דיאיר אקאזארמי קון אוטרו קי יו שו
אשת איש .דיש׳ו איל רב :אקילייוש קדושין פ׳ואירון בטהות ,בורלאנדו פ׳ואי קיווש פוזו
איל אנילייו אין וואישו דידו ,קישי איל שופיירה קי אקיל דידו אירה די מוגייר* ,9נו
טידאב׳ה קדושין אלה אם כן אקילייוש קדושין פ׳ואירון בטהות אי אילייה לירישפונדיאה
שוב׳רי קאדר! קוזה אי קוזה קילי דימאנדאביה איל רב ,פ׳ישטה קילה פוזו אין ויזיפה אילי
דיש׳ו אאון קינו איש דין קי טידי גט פ׳ארי קיטישקריוה איל גט אישינו לו קייריש׳ רישיויר
שאויווש קי ווש אינחירימארי אווש אי אטודה וואישה משפחה .קומו אולייו לה דייאב׳לה
אנשי ,רישיב׳ייו איל גט אילי אקונג׳דרו קינו לי ויניישי מאש אין שו קאזה די איל מאנשיוו
איקינו לי פ׳יזיישי ]53א[ דאנייו ני אאיל ני אניגונו דישו משמפחה]![ .לו רישיב׳ייו שוברי
די אילייה אישי פ׳ואי ,אישטונשיש טורנו אקיל מאנשיוו אי טומו אשו מוג׳יר אי פ׳ואי אאיל
פור מוג׳יר.
כט גם אוטרד! ויש נוגיי די שבת איגטרו איל רב אונדי איל רב ר׳ יצחק אישכנזי ,94קילו
לייאמאב׳אן תנה הגדול ,אילו פ׳אלייו מילדאנדו לאש משגיות די קאוישה קומו שו אוזאגשה.
אין מידייו דיאיל מילדאר ,אינפישו אבוקיאר  95אלמודו דילה קאנדילה קי קאליי אין איל
 93אשה .במקור :שידה.
 94צ״ל :ר׳ יוסף אשכנזי .ור׳ העי .28
 95למלמל דברים לא מובנים ,כמו הגוסס .בתולדות :הנר לפעפע.

] רפז [

מאיר בניהו
אגואה .קואנדו שאלייו איל רב פארה אירשי אשו קאזה לידימאנדו אל פ׳יג׳ו 53] 96ב[ דיל
רב ר׳ יצחק וואישו אירמאניקו ג׳יקו קומו אישטה דישו שאלוד ? שי אטורבו די רישפונדירלי•
לי דיש׳ו קי איש קי איל שינייור דימאנדה פור איל ,איג׳אדו אישטה אין לה קאמה קון שו
שאלוה דיש׳ולי :מי פ׳אב׳לו לה קאנדילה קי אין אישטה שימאנה טייני די מוריד ,אי אנשי
פ׳ואי.
ל גם אוטרה ויש אישטאב׳ה איל רב קון לוש חברים ליש דיש׳ו קונושיטיש׳ אה פ׳ולאנו.
לידיש׳ירון שי שינייור .קי אירה רשע אי מאלשין .דיש׳ו אה אילייוש :פור שו פיקאדו
אינטרו בגלגול אין אישטי ראטון .אישטונשיש מאנדו אדוב׳אר לה ראטונירה איגטרו
דיינטרו איל ראטון .לי פ׳אב׳לו איל רב דילאנטרי לוש חברים אילי ]54א[ דישו :רשע,
קי מאג׳ינאואש קי אין אישטי מונדו פיואישטיש מלשין די גיידייוש פואיש פינשאב׳אש
קינו אב׳יאה דין איו לוש שיילוש .רישפונדייו איל ראטון אילי דישו :חטתי עויתי פשעתי,
אה פייאדה שוב׳רי דימי איל שינייור אי פ׳אגה תפילה אל דייו קי מי שאקי די אישטה
פריזייון ,אי אינטרארי אין גהנם אי אאי רישיוירי מי פינה אינו אקי קי טינגו צער גראנדי.
דיש׳ולי איל רב אאינדה נו אידיש׳ ראוי פארה גהינם ,קי טיניש׳ רוב׳ו אין וואישה מאנו.
אינקומינדו איל רב קי אב׳ריירה לה ראטונירה אי שי פ׳ואי אשו קאמינו.
לא גם אויאן דוש אומבריש קי מוראבאן אין לה ויזינדאד די איל רב ,אישיינפרי פיליאב׳אן
קוניל .ליש דיש׳ו איל רב :אאינדה ]54ב[ נו קייריש׳ טורנאר די וואישוש קאמינוש מאלוש,
שיקיירו פ׳אגו אגורה קי שי אב׳רה איל טירינו אי ווש אינגולטה .לידימאדארון לוש חברים
פורקי ליש דיזיאה אנשי .דיש׳ו איל רב קי אישטוש איראן גלגול די נתן אי אברן  97אי
אאינדה אישטאן אין לוש שיילוש פיליאנדו קוניל .קי איל רב אירה דיל ניצוץ די משה
רבינו ע״ה אי פור אישטו ליש דיש׳ו אנשי.
לב גם אוטרד .ויש אישטאב׳ה איל רב ר׳ חיים קון מאל די אוג׳וש מאש די טריש מיזיש.
לידימאנדו אל רב קי אירה איל קאב׳זו .דיש׳ולי :פורקי פאראואש׳ מיינטיש אין מי קארה
קואנדו מילדו קרית שמע אי ברכת כהנים ,קי אישטונשיש ]55א[ איל רב טייני בונות גדולות
אילה שכינה פוזאב׳ה שוב׳רי די איל ,פור אישטו אישטוב׳ו זאבון  98מוג׳ו זמן קון לוש
אוג׳וש .אישטונשיש רישיב׳ייו שוברי די אילי איל ר׳ חיים דינו פאראר מיינטיש מאש
אין לה קארה דיל רב אין אקילייה אורה אישי מיליזינו.
גם אוטרד .ויש אישטוב׳ו און ריקו גראנדי זאבון קרן >מאל די אוג׳וש< 99דולור די אומברו,
שיקאנשארון מידיקוש די בוש׳קאר מיליזינה .לי דימאנדו אל רב אי לי דיש׳ו פורקי אינטרו־
פיזאב׳ה אין אונה דילאש קואטרו טריפות 100קי דיש׳ירון חכמים ז״ל אישי רישיוירה
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שאל את בגו של רב ר׳ יצחק .תולדות :מצא לכמה״ר אביגדור בנו של הר״י אשכנזי.
דתן ואבירם.
מילה לא ידועה ,והכוונה לחולה.
בחולי העיניים ובחולי הכתף ,והראשון מיותר.
צ״ל :תכיפות.

]רפח[

ם׳ ת ו ל ד ו ת ה א ר ״ י נ ו ס ח ק ו ש ט א
שובירי די איל דינו אי אינטרופיזאר מאש שי מיליזינאב׳ה אי אנשי פ׳יזו אישי מיליזינו.
]55ב[ גם אוטרד ,ויש קונבידארון אל רב ר׳ חיים אין אונה סעודה די אירוסין .פיואי אאי
אי קומייו אי ביב׳ייו ,דישפואיש פ׳ואי אונדי איל רב אילי דיש׳ו איל רב :אויי קומישטיש׳
מידייו שרץ אישינו מיקריאיש׳ שאקה לה מדייר ,רושקה קי גוארדאשטיש׳ פארה וואישה
מוג׳יר אי ווש אמושרארי איל מידייו שרץ קי קידו אאי .לואיגו לה טרוש׳ו אילה פארטייו
אין דוש אילי אמושרו >איל מידייו שרץ קי אישטאב׳ה אין לה מידייה תשקה קי אירה
אונה פ׳ורמיגה< •01י ,קי אישטאב׳ה פואישטה אינילייה .די אקיל תאה אין דילאנטרי גו
פ׳ואי מאש איל רב ר׳ חיים אניגונה סעודה.
]56א[ פעם אחרת לידיש׳ו איל רב אל רב ר׳ חיים קיליוידו אין לה פ׳רינטי איב׳ אל
דיריג׳ו אילה ג׳ אלריויש א׳ב׳ ג אילי דימאנדו פורקי אירה אישטו .דיש׳ולי; קי טיניאה די
מינישטיר פארה פ׳אזיר גמלות חס]דים[ קרן שו פאדרי ,אי טאנביין לי אניקומינדו שוב׳רי לה
מצוד ,תלה עונה קון ש ו מ ו ג ׳י ר .102
לג גם פ׳ואי און מעשה אין טיינפו דיל רב ז״ל קי און מאנשיב׳ו אישטוב׳ו דוליינטי מוג׳וש
אנייוש ,אי לוש מידיקוש איב׳אן אי ויניאן אינו לופודיאן שאנאר .דיש׳רון לוש ויזיגוש
אל פאדרי פואידי שיר קי טינגאן אלגון רוח .תש׳ו איל פאדרי נוקה ימאל נו טייני
רוח ]56ב[ פורקי איל טייני קאיינטורה גראנדי אי איל קי טייגי רוח נו טייני
קאיינטורה .לוש ויזינוש פורפ׳יארון מוג׳ון קון איל פאדרי ,פ׳ישטה קי פ׳ואי אונת
איל רב לי ארוגארון אילו טרוש׳ירון .לי טרקו איל פולסו אי תש׳ו קי טיניאה
אישפריטו אישינו ווש קריאייש׳ פ׳ארי קי פ׳אב׳לי דילאנטרי ווש אוטרוש .לואיגו לי
אקונג׳ורו אל רוח קי פ׳אב׳לארה די לאנטרי די אילייוש אי דישיו :יו שו פלוני בר פלוני.
ליתמאנת איל רב פורקי אויאה אינטראדו אין אישטי .לי רישפונתיו איל רוח פורקי אין
אוטרו גלגול אירה אישטי מוג׳אג׳ו קוגיידור די צדקה אי איל אירה עני אילי דימאנת
שלושה פעמים אינו מיג׳יג׳ו דאר ^ ,10אי אגורה מידיירון רשות קילו טומארה פואיש קי
איל פ׳ואי קאב׳זאנטי די מי מואירטי.
]57א[ לידיש׳ו איל רב קי שאליישי די אקיל קואירפו פורקי דישפואיש קי יא ויגו שו
אלמה אין קואירפו אגורה שיקונטה אוטרו אומברי אינו דיוי ניגונה קוזה .לי טורנו אדיזיר
קי שי שאליאה קון בואינאש ארי טוב ,אישינו קילו שאקארה פור פ׳ואירשה .קומו שיוידו
איל רוח אין אנגושטייה די אלמה תש׳ו שארלי די בואינה וילונטאד קון פארטידו קינו
פארישקה דילאנטרי איל מאנשיב׳ו ניגונה מוג׳יר פ׳י]ש[טה שייטי דיאש קונפליתש אישי
פארישירה אלגונה דילאנטרי די איל לואיגו לו מאטארי .לי אינקומינדו איל רב אלפאדרי
 101חצי שרץ שהיה בתוך חצי הגלוסקא ,שזה היה נמלה שהיתה מונחת בתוכה .במקור :וראה
חצי נמלה נתון בה.
 102מצות עונה עם אשתו .תולדות :מצות עונה ,ואפילו בימי עיבור ויניקה ,שגם בזמנים אלו יש
זיווג עליון ,כמבואר בספריו.
 103בתולדות נוסף :עד שמת ברעב.

]רפט[

מאיר בניהו
אי איל מאנשיב׳ו קי גוארדאשי איל מאנדו דיאיל רוח קי שי לי גוארדאב׳ה ביין ,אישינו
קי שי דיש׳אב׳ה די פ׳אזיר נאדה .רישפונדיירון איל פאדרי אילה ]57ב[ מאדרי דיל
מאנשיוו אילי דיש׳ירון אל רב :שאלגה איל רוח אינוש אוטרוש פ׳ארימוש שו מאנדו
אילי גוארצארימוש קי נו פארישקה מוג׳יר צילאנטרי דיאיל טודוש לוש שייטי דיאש .טורנו
איל רב אילו אקאוידו אוטרה ויש >איליש דיש׳ו :דמו בראשו< .104
לואיגו שאלייו איל רוח .אלקאוו די טריש דיאש שי אליואנטו אקיל מאנשיב׳ו שוב׳רי
שוש פייש אי קאמינו פור אינקאזה לה טיאה אי אישטאב׳ה און צאיידה לו שינטייו אישטי
פ׳יג׳ו שעינו אליגרארשי קוניל קי אויאה שאנאדו דישו דולינשייה .איניל דיאה שיטינו
אלייגו אה צפת פ׳ואי אי אינטרו אין קאזה דיאיל מאנשיבו נו אויאה אומברי קוניל ,קי
טודוש אישטאב׳אן חאדראנדו פארה אפאריג׳אר סעודה פארה לוש מושאפ׳יריש .אילו
דיש׳ארון אל מאנשיוו ]58א[ שדלו שין גוארדייא .לה טיאה לו פ׳אלייו אל מאנשיוו דורמיינדו
שי לי איג׳ו אין שימה לה קארה אילו ביזו ,אין מינטריש קילו אישטאב׳ה ביזאנדו אישקלאמו
איל מאנשיב׳ו פורקי איל רוח לי אינטרו אין לה גארגאנטה אילו אפ׳וג׳ו .קומו אולייו איל
רב אישטה קוזה פ׳יזו קפיצת הדרך אישי פ׳ולייו פארה קינו שי שינטיירה אישי פוב׳ליקאשי
לה קוזה אינטרי לוש גוים.
]א[

לד אוטרה ויש אקונטישייו און מעשה קי און רוח אינטרו אין אונה אלמנה אילי דאב׳ה
טראואג׳ו גראנדי אינטראב׳אן אומבריש אי מוג׳יריש דילאנטרי די איל רוח אילי ארוגאב׳אן
קי דיש׳אשי אה אישטה אלמנה קי איש ]58ב[ אונה דישדיג׳אדה אי >אדי מינישטיר פ׳ילאר
לה אוקה<  105פארה מאנטינירשי אאילייה אי אלוש פ׳יג׳וש .איל רוח אירה ואליינטי שי
אליואנטאב׳ה קואינטרה דילוש קילי פ׳אב׳לאב׳אן איליש דיזיאה שוש מעשים מאלוש
שיניי]אש[ אי פריב׳אש אטאנטו קישי וירגושאב אן לה ג׳ינטי אישי שאליאן .און דיאה
אינטרו איל רב ר׳ יצחק  106לי דיש׳ו איל רוח ברוך הבה מי אקורדו קי פ׳ואי וואישו תלמיד
אין מצרים מוג׳ו זמן אימי נומברי איש פ׳ולאני פ׳יג׳ו די פ׳ולאני אי מוג׳אש ויזיש מי
קאשטיגאשטיש׳ שוב׳רי מיש מעשים מאלוש אינו ווש אישקוג׳י אי אגורה אישטו אין צער
גראנדי קומו אישטה מיראנדו איל שינייור קי מאש צער ]59א[ טינגו דילוש מלכי חבלה
מאש די לוקי ייב׳ה אישטה מוג׳יר דימי .אינפרו קי פ׳ארי גדול עוני מנשוא.
קומו ויירון לוש פאריינטיש דילה מוג׳יר לה אנגושטייה די אלמה ,פ׳ואירון טודוש שי
איג׳ארון אלוש פייש די איל רב אילי ארוגארון קי פ׳ואישין קונילייוש אשאקאר אישטי רוח
אי פור שיר קי איל רב נו טיניאה דישקאנשו אי טאנביין קי שיינפרי אישטאב׳ה דוליינטי לו
אינביאו אל רב ר׳ חיים אילידייו סמכה אילידייו כונות פארה קי לו שאקארה איקי פ׳ואישי
 104ואמר להם דמו בראשו .בתולדות :והודו לו.
 105וצריכה לטוות את האוקה )משקל( להתפרנס .תולדות :לעשות מלאכה לפרנס עצמה .ועיין
למעלה והע׳ .49
 106תולדות :הדדר יוסף אשכנזי.

]רצ[

ם׳ ת ו ל ד ו ת ה א ר ״ י נ ו ס ח ק ו ש ט א
גוזר שוב׳רי די איל נדויים אי חרמות אילו שאקאשי פור פ׳ואירשה .אי קואנדו אינטרו אא
איל רב ר׳ חיים שיבולטו לה קארה אלה פאריד דיש׳ו איל רב ר׳ ]59ב[ חיים :רשע פורקי
די בולטאש לה קארה אלה פאריד דיש׳ולי איל רוח פורקי נו פואידו פאראר מיינטיש אין
וואישה קארה די שכינה .לואיגו פ׳ואי גוזר קי בולטאשי לה קארה פארה איל .אנשי פ׳יזו.
דיש׳ולי איל רב ר ,חיים קי פ׳ואי טו פיקאדו קי טי אפינארון אין אישטי מונדו די אישטי
מודו די פינה .רישפונדייו איל רוח פור עון די מוגי׳ר קאזאדה אימאש קי נאשיירון די
אילייה ממזרים אי יא  25אנייוש קיוו פירדידו אין מאל אין מאל אינו מידאן און פונטו די
פ׳ולגאנשה ,אי טריש מלכי חבלה 107לו איב׳אן חארב׳אנדו אילי דאב׳אן מאטורייוש
פ׳ואירטיש אי פריגונאב׳אן די לאנטרי ]60א[ דיאיל אנשי שי פ׳אזי אל קי מוג׳יגה ממזרים
אין ישראל .מאש דיש׳ו איל רוח אל רב ר ,חיים :נו אישטה מיראנדו איל שינייור אה
אישטוש טריש איל אינו דילה ב׳אנדה דיריגיה אי אוטרו דילה אישטיידדד :אי איל אוטרו
קי לו איב״ה חארבאנדו.
לידיש׳ו איל רב ר׳ חיים פואיש נו דיש׳ירון חכמים משפט רשעים בגהינם שני עשר
חדש .דיש׳ולי :וירדאת אנשי איש ,אי אישטו איש דישפואיש קי ייביאן טודאש לאש פינאש
אי גלגולים אי דישפואיש פ ו ר דיפטיר  108לוש ייב׳אן אה גהינם אי אישטה אאי דוג׳י
מיזיש פארה טיראר טודאש לאש מאנג׳אש די איל אלמה פארה אינטראר אין גן אדן אי
]60ב[ איל צער די גהינם נו איש אונה די טריש פארטיש די לוקי ייביה אפ׳ואירה די
גהינם .לידימאנדו מאש איל רב ר׳ חיים קומו אראה שידו שו מואירטי .רישפונדייו איל
רוח קי פ׳ואי אפ׳וגאדו קי שאלייו דיאש אשקאנדייא  109קרן ג׳ידייוש מוג׳וש פארה איר
אה מצרים קואנדו אלייגו לה ג׳ירמה  110איניל לוגאר קישי אג׳וגטה איל ריאו די נילוש
קרן לה מאר .שי רונפייו לה ג׳ירמה אישי פ׳ונדייו אישי אפיוגד .לידימאנדו איל רב ר׳ חיים
פורקי נודיש׳ישטיש וידוי אין לה אורה דילה שאלידורה די איל אלמה קיווש פייזיירה מוג׳ו
פרוויג׳ו .רישפונדייו איל רוח קינו לידיירון זמן דידיזירלך!.11
מאש לידימאנדו איל רב ר׳ חיים קי דין ]61א[ טיפ׳יזיירון אין לה אורה דילה שאלידורה
די איל אלמה .רישפונדייו איל רוח שאב׳רה איל שינייור קי קומו לו שינטיירון לה ג׳ינטי
די מצרים שאליירון חברי הקברים אילו שאקארון דילה מאר אילו ייב׳ארון אה מצרים
אילו איגטירארון איקואנדו שי פ׳ואירון לוש קברים ,לואיגו רגו און מלך קרואיל קון אונה
וירגה די פ׳ואיג׳ו אין שו מאגו ,די דייו און גולפי קון שו פ׳ורטאליזה שוב׳רי איל קבר אישי
פארטייו אין דוש אילי דיש׳ו איל מלך אליב׳אנטה אל דין .לואיגו לו טומו אילו פוזו אין
לה ג׳ונדה ,לה פרימירה ג׳ונדיאדה לו איג׳ו די מצרים פ׳ישטה לא פואירטה דיאיל מדבר.
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בתולדות נוסף :הולכים תמיד עמי לכל מקום שאני הולך.
אולי צ״ל די פטירה .כלומר אחרי הפטירה .ואינו בתולדות.
צ״ל אישקאנדרייא — אלכסנדריה.
כשהגיעו אל גיירמה .כנראה מילה תורכית — ספינה.
בתולדות נוסף :שמיד נכנסו המים בגרונו ונטרפה דעתו ולא ]היה[ יכול לומר הוידוי.

]רצא[

מאיר בניהו
]61ב[ אישטונשיש שאליירון די גהינם ששים רבות 112די רשעים אי טודוש אישקלאמאב׳אן
שוברי איל דישארי קי איריש אומברי מאלו די שאנגריש די עוכר ישראל שאלטי די אקי
T

•

קי אאיגדה נו מירישיש אאינטראר אקי .לואיגו לו אג׳ונדיארון די מונטאנייה אין מונטאנייה
אישיינפרי אישטוש טריש מלכי חבלה לו חארב׳אב׳אן אי אפריגגונאב׳אן אי אלה בוש
דיל פריגונירו שאליאן מלכי חבלה אוטרוש אי אישפריטוש אי דייאב׳לוש אי דייאב׳לוש
לי דאב׳אן מאטורייוש מאש גראנדיש אישטו אירה חורמיט  113מאש דילאש מכות קילידיב׳אן
לוש אוטרוש מלכי חבלה קי איב׳אן קוניל די קונטינו .אונו ]62א[ לו טראב׳אב׳ה פור און
קאב׳ו אי אוטרו לו טראבאב׳ה דיל אוטרו קאוו פ׳ישטה קילו דישפ׳אזיאה טודו אי פ׳ואי
אין אישטי פ׳אדארייו פ׳]יש[טה לה שיב׳דאת די רומה  114קי איש אונה שיב׳דאד מוי גראנדי
שירקה אלה שיבידאד די הודו אי אאי אראן ג׳ידייוש אי טיניאה אין טישייון די אינטראר אין
און קואירפו די און ג׳ידייו דיאילייוש פארה אישקאפאר דימי אנגושטייה אילוש וידי קי
טודוש איראן רשעים איל רוב די אילייוש בועלי נידות פ׳יגיוש שין טבילה  115אי אוטראש
עבירות אינו קיש׳י אינטראר אין ניגונו די אילייוש פורקי אישטאב׳אן ליינוש די טומה קי
]62ב[ איראן ולד איל זיני 116אישי אינטראב׳ה שילי ריקרישיאה מאש מאל.
אי פור אישטו מי טורני אה איר  117אל דיזיירטו די עזה אי אאי פ׳אליי אונה שיירב׳ה
פרינייאדה אי דיל צער גראנדי קי טיניאה אינטרו אין שו קואירפו אי אישטו פ׳ואי דישפואיש
די שייטי אנייוש די אנגושטייה קי פאשו .אישטאנדו איניל קואירפו דילה שיירב׳ה ייב׳אב׳ה
מוג׳ו טראואג׳ו ,פורקי לה בהמה קאמינה שוב׳רי קואטרו אי איל אומברי קאמינה אין פייש,
אינו פואידין דאייאניאר אונו קרן אוטרו אטאנטו קי לה פ׳יזי לוקה אי קרן שו לוקורה איב׳ה
די מונטאנייה אין מונטאנייה פ׳ישטה קי אלייגו אה צפת .שאליירון טודה לה ]63א[ שיבדאד
אוירלה .אי טאנביין שאלייו אישטה ביב׳דה קומו לה וידו קי אירה אונה מוג׳יר בואינה אין
טודו אינטרו איל רוח דיינטרו די אילייה .אי יא דוש אנייוש קי אישטו דיינטרו די אילייה.
אישטונשיש פ׳ואי גוזר שוב׳רי איל רוח חרם גדול אילי אקובג׳ורו אילו שאקו פור פ׳ואירשה
אי קונטו אלוש חברים איל מעשה שי מאראוילייארון מוג׳ו לה ג׳ינטי.
]ב[
אישטונשיש אין קומינדו איל רב אלרב חיים גוארדה וואישה אלמה אינו שאלגאש׳
די נוג׳י פור לה קאליי פורקי לוש רוחות אישטאן אינשאנייאדוש קון ווש ובפרט אקיל רוח
]63ב[ קי אישטאבה איניל קואירפו דילה ביב׳דה אי קאדה נוג׳י שאלי פור אאי אי ווש
אמינאזה פארה מאטאר פורקי לושאקאשטיש׳ פור פ׳ואירשה .גם שאב׳ריש׳ קי ווש שוש׳
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ששים רבוא .בתולדות אלף אלפים.
בתורכית — כבוד .בתולדות נוספות.
תולדות :הורמוז.
בנים שנולדו בלא טבילה .ובתולדות ליתא.
שהיו בני זינונים .ובתולדות ליתא.
בתולדות נוסף :מהר אל הר ומגבעה אל גבעה.

]רצב[

ם׳ ת ו ל ד ו ת ה א ר ״ י נ ו ס ח ק ו ש ט א
ניצוץ די קין אי קואנדו ווש שאקודיש׳ איל )איל( וישטידו שי פ׳ואין טודאש לאש קליפות
די דילאנטרי .איל רב ר׳ חיים נו פוזו אין אישטאש פאלאבראש פ׳י]ש[טה קי אונה גוגיי
אישטוב׳ו אין קאזה דיאיל רב קומו דוש אוראש דילה נוג׳י ,לידיזיאה איל רב :מידה חכם
ר׳ חיים קי איש טארדי איקואנדו אידיש׳ אוואישה קאזה ,אילי דיזיאה קואנדו יו מי איש
פארטו דיאיל שינייור קומו ]64א[ קיין שי איש פארטי דילה וידה .אישטונשיש שי פ׳ואי איל
רב ר׳ חיים אי איל רב לו אקונפאנייו פ׳ישטה לה פואירטה דיל קורטיג׳ו.
פאשאנדו פור לה פלאשה וידו און אשנו באטאל  118קילי ויניאה אינפירינטי די איל .לי
אינטרו מיידו מוגץ ,אי קון טודו קוב׳רו אנימו נו דיש׳ו דיאיר קאמינאנדו פארה שו קאמינו.
קואנטו מאש קאמינאב׳ה ,איל חמור שיגיאה אלייגאנדו פארה אה איל .קואנדו שילי אלייגו
אאיל ,דיל מיידו קאלייו אין טיירה לי פוזר שו מאגו שוב׳רי דיאיל .שילי אה אדולורייו
לה מאנו קיבר לה פודיאה טורנאר פארה איל .טאנביין שילי אשימיג׳ו קי אויאה קאאידו
איניל לודו אישאקודייו איל וישטידו .אישי פ׳ואי איל חמור די ]64ב[ לאנטרי דיאיל.
אישטונשיש שי אקורדו לוקי לי טיניאה דיג׳ו איל רב .אקילייה נוג׳י נו לי אינטרו שואינייו
דילה דולור דילה מאגו .פור לה מאנייאנה שי פ׳ואי אונדי איל רב לואיגו קי אינטרו אאי,
דיש׳ולי איל רב קומו אישקאפאשטיש די אקיל אשנו קי אישטי איש איל רוח קי אישטאב׳ה
איניל קואירפו דילה אלמנה אי אישטה קון כעס קון ווש אי יו לו שאויאה אישטו אי פור
אישטו אי פור אישטו ווש אקונפאניי פ׳ישטה לה פואירטה דין קורטיגיו ,אינו מי אינטרי
אין קאזה שינו אינטראשטיש׳ ווש אין לה וואישטרארה .אישיגו פ׳אזיאש׳ אנשי גו פודיאש׳
אישקאפאר די איל .פור אישטו ווש דיש׳י ]65א[ קי קואנדו שאקודיש׳ לוש וישטידוש שי
פיוליין טודאש לאש קליפות אילוש דאנייאדוריש די דילאנטרי די ווש .לואיגו לי פוזו
איל רב שו מאגו שוב׳רי שובראשו אישי מיליזינו .די אקילייה נוג׳י אין דילאנטרי נו
שאליאה שולו די נוג׳י איקואנדו ויאה קישי אנוג׳י]שי[אה די מיידו שי איגאב׳ה איניל בית
המדרש דיל רב.
עוד אונה ויש לוש חברים מילדאב׳אן איניל זוהר און מאמר .דיש׳ו איל רב :אקי
איי און סוד גראנדי אינו לו פואידו דישקוויג׳אר פור לה סכנה  .119איל רב ר׳ חיים לי
פורפ׳ייו פארה קי שילו אקלאראשי אקיל סוד65] .ב[ לידיש׳ו :שאב׳ריש׳ קי יו שו חייב
אדישקוויג׳ארווש טודו לוקי מידימאנדאש /איגפירו ווש דיגו קינו מי פורפ׳ייש ,פורקי
אלקאב׳ו וירגיש׳ אין אריפינטישייו .לי טורבו איל רב ר׳ חיים אפורפ׳ייארלי קילי דישיירה
איל סוד .שילו דישו .דישפואיש קי שי ליו דיש׳ו ,שידייו און גולפי שוב׳רי שו קאוישה אי
דיש׳ו בדוד דין האמת .קומו אוליירון שידישמאייארון ,לידימאנדארון אל רב פורקי אויאה
דיג׳ו אישטו ,דיש׳ו אאילייוש :אגורה שי פיואי גוזר אונה גזרה שוב׳רי שו פ׳יג׳ו משה קי
טייני דימוריר אנטיש די אוג׳ו דיאש 120פורקי ליש קוויג׳ו אישטי שיקריטו•
 118חמור הולך לעצמו .בתולדות :חמור גדול.
 119מאמר הזוהר בשלח נב ׳ ב .מובא בתולדות.

]רצג[

מאיר בניהו
]66א[ אאורה די טארדי ,פ׳ואי איל רב אשו קאזה אי איל רב ר׳ חיים קוניל .לידימאנדו
אלה מוגייר פור שו פ׳יג׳ו משה ,לידיש׳ו יא דוש אוראש קיוינו די מילדאר קון דולור די
קאוישה אי אישטה איג׳אדו אין לה קאמה .לואיגו פ׳ואי איל רב אלה קאמה אילו טוקו אי
ארדיאה קומו איל פ׳ואיגו .נו פאשארון שייטי דיאש אי מורייו איל נינייו .דישפואיש דילוש
שייטי דיאש אינביאו אלייאמאר אלוש חברים איליש דיש׳ו נו טינגאש׳ מיידו קי פורקי
מורייו מי פ׳יג׳ו מי וידארי די דיזירווש לוש סודות דילה ליי קישי נונקה יא מאל מואירין
טודוש מיש פ׳יגוש נו דיש׳ארי די דישקוויג׳ארווש טודו לוקי מי ]66ב[ דימאנדאריש׳ דילוש
סודות דילה ליי פארה שיר מתי״ן אווש אוטרוש איקי ארילונברי טודו איל מונדו די
וואישטרה שעשייה .אישטונשיש שי אליגרארון לוש חברים אליגריאה גראנדי ,פורקי
פינשארון קי איל רב אישטאב׳ה אנוג׳אדו קון אילייוש פור לה מואירטי דיאיל פ׳יג׳ו ,שילי
איג׳ארון אשוש פייש אילי דיש׳ירון :ביב׳ה איל ריי אישוש פ׳יג׳וש אמן כן יהי רצון.
דישפואיש די טריש  121מיזיש קישי אולוידו לה קוזה פאשו איל רב שוב׳רי איל קבר די
שמעיה אי אבטליון .ליש דיש׳ו אלוש חברים דישו נובראדו די אילייוש קי פ׳יזיישי תפלה
שוב׳רי משיח ן׳ אפרים ,שלא ימות בימהם]![ אילוש חברים נו שופיירון קי פור איל אירה
לוקי דיש׳ירון לוש תנאים .איל רב די גראן ענוה קי טיניאה נו ]67ב[ ליש אקלארו.
קואנדו מורייו איל רב שופיירון למפרע קי איל אירה משיח בן אפרים.
אין אקיל דיאה אישטאנדו דארשאנדו איל רב אלוש האברים ויידון לוש חברים
אישקורידאד אי טינייב׳לה ,אה אינדה אירה מידייו דיאה ,שיקידארון מאראילייאדוש לוש
חברים ,די אאי אונה אורה פאשו דילאנטרי די אילייוש אונה נוב׳י ניגרה מוג׳ו .לי גריטו
איל רב אילי דיש׳ו אין שלום אמר ה׳ לרשעים ,אדונדי ואש׳ ,רישפונדייו לה נוב׳י אידישו:
יו שו סמאל באש׳ די טודוש ]68א[ לוש שטנים אי טינגו אין מי מאנו פאפיל קי טינגו
רשות שוב׳רי מגפה פארה לוש אינימיגוש די לוש ג׳ידייוש .אישטולטו איניל איל רב אילי
דיש׳ו :וה אידילי אל דייו קי באלדי אישטה גזירה פורמי זכות אי פור זכות די אישטוש
חברים פרופ׳ייו לה נוב׳י קינו שיקייריאה איר ,פ׳ואי שוב׳רי איל קון חרם אי טורבו לה
נוב׳י אי שוב׳ייו אלוש שיילוש אלוש אוג׳וש די טודוש .אי ריפוזו לה טיירה אקיל אנייו.
אל אנייו שיגונדו טורנו לה נוב׳י אוטרד! ויש אי אבאש׳ו .לי טורנו אגריטאר קומו לה
פרימירה ויש .רישפונדייו לה ]68ב[ נוב׳י אידיש׳ו :אוגאנייו נו אפרוויג׳ה וואישאש
פאלאב׳ראש .איל אנייו פאשאדו מידו איל דייו אי אה פייאדו פור וואישטרו זכות אי זכות
דילוש חברים אי מאנפארו שוב׳רי דור אי באלדו לה גזירה .אינפירו אוגאנייו טאל פ׳ולאנו
שי איג׳ו קון מוג׳יר קאזאדה איאיש דילוש גראנדיש דילה שיב׳דאת אילוש רבנים שאוין
לה וירדאת אי פור שו כבוד לי פ׳אזין חאנופה אינו לוש אפארטאן דיאיל איסור אי פור
אישטו שי פ׳ואי גוזיר אישטה גזירה אי איל פאפיל אישטה שילייאדו קון שילייו די שאנגרי
 120שמונה ימים .תולדות — שבעה.
 121שלושה חודשים .תולדות — ששה.

]רצד[

ם׳ ת ו ל ד ו ת ה א ר ״ י נ ו ס ח ק ו ש ט א
אינו אפרוויג׳ה ניגונה קחה .לואיגו שי אטורב׳ו איל רב אילוש חברים אידיש׳ו איל רב
דישפואיש קי יא שי ]69א[ שילייו איל פאפיל קרן שילייו די שאנגרי נו אפרוויג׳ה ניגונה
תפלה .אגורה טראואג׳ימוש אין לה ליי אי אין שו סודות ,קישאש מאנפארארה איל דייו
שובירי דיגוש אוטרוש אינו מוש פירדירימוש .אישטונשיש אינפישו איל רב איליש דארשו
לוש סודות דילה ליי קי אה אינדה דיש קי איל מונדו פ׳ואי מונדו נושי שאויאן.
לח קומו אלייגו אה אונה תוספתה דימאנדו  122איל רב ר׳ חיים אילוש חברים איל פירוש.
ליש דיש׳ו נו מי פורפ׳ייש׳ קינו טינגו לישיגשייה ,אישי וולו אקלארו אלקאוו וירגיש׳ אין
אריפינטשייון ]69ב[ אינו ווש אפרוויג׳]א[רה נאדה; איפור שיר קי איל שטן איב׳ה קונטרא־
ייאנדו פארה וידאר איל שפע דילוש ג׳ידייוש ,נו שי קוגטינטארון לוש חברים ,נו לידיירון
ריפוזו פ׳ישטה קי שי לה אקלארו אה אילייוש .קומו אקאוו די אקלארארלה ליש דיש׳ו:
יא ווש אקאוידו אווש אוטרוש מוג׳אש ויזיש קינו מי פורפ׳יאראש׳ קי ווש אקלארי ניגונה
קחה אינו מי איש קוג׳אשטיש׳ .אגורה שאב.ריש׳ קי שי פ׳ואי גוזר אונה גזרה שוב׳רי תמי
קימי פארטה אוגאנייו די אישטי מונדו פורקי ווש דישקוויג׳י אישטי ]70א[ שיקריטו
קי אישטאב׳ה אין קוב׳יירטו אי לוש שיילוש אילה טיירה דאראן עדות שוב׳רי מי קינו
מיאינפורטה דימי פארטידורה די אישטי מונדו שינו מיטומו צער קינו ווש דיש׳ו אווש
אוטרוש מיש תקונים .קומו אוליירון לוש חברים אישטו ,ליש טומו לה שישיון .שיליש
בולטו איל גוזו פור לימונייו אי יורארון יורו גרנאדי ,אי דיש׳ירון קיין מוש דיישי קי
מורייראמוש מוש אוטרוש אנטיש דיויר טמאר ארון האלקים.
אישטונשיש דיש׳ו איל רב אלוש חברים :דיש׳אווש די יוראר אגורה ואמוש אי איגטרימוש
דילה ב׳אנדה די אדיינטרו ]70ב[ אי ווש אקלארארי סודות גראנדיש אנטיש קימי פארטה
די אישטי מונדו .אישטונשיש איל רב אורדינו און אשגר  123אי און קורטיג׳ו ליינו די
אודאש אי דייו קאדה פ׳אמיאה שו אודה אפארטי אילוש חברים אישטאב׳אן דילאנטרי דיל רב
אי איל ליש דארשאב׳ה שיקריטוש קינו שידישקוויג׳ארון ני אתנאים ני אמוראים ני אה
נביאים פרימירוש .אי ס״מאל נו ניטיאה פ׳ואירשה די פאשאר פור אקיל קורטיג׳ו פור לה
פ׳לאמה די פ׳ואיגו קי שוב׳י אל שיילו ,אישוש פאלאב׳ראש די ליי איראן קומו דאדאש
אין סיני .און דיאה בולו איל ס״מאל פור איל ]71א[ אויר דיל שיילו לונג׳י די אקיל קורטיג׳ו
אבוש׳קאר אג׳אקי קומו אראה די אינטראר אאי .לואיגו איל רב קון שמות גראנדיש אילי
דיש׳ו; רשע ,פ׳וייטי די אקי ,קינו טייניש מאנדו אין אישטי קורטיג׳ו ,פורקי אישטה
מקודש לשמים.
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אלקאוו די טריש מיזיש קאלייו פליטו אינטרי לא)ו(ש מוג׳יריש ,אי לאש מוג׳יריש שי
לו דיש׳ירון אלוש מארידוש ,וינו לה קחה אטאנטו קי פיליארון לוש חברים אונו קון אוטרו

 122זוהר ויקרא ,דף נה ,ב .ומובא בתולדות.
 123הסגר ,בית־מדרש.
 124שלושה חודשים .תולדות — ד׳ חודשים.

]רצה[

מאיר בניהו
אי איל רב ליש פ׳יזו פ׳אזיר פאש איליש דיש׳ו :טיניש׳ די שאויר קי ]71ב[ טודו זמן קי
טיניש׳ אמור אי אירמאנדאד ני שטן ני מקטרג מוש פואידי פ׳אזיר מאל .קי איל דייו אי
מלכי השרת מוש גוארדאן די טודו דאנייו ,אישי טדדנאש׳ אפיליאר שאויווש קי ווש
אריפינטיריש׳ אילאש מוג׳יריש קי נו טיינין דעת שונבאיירון אשוש מארידוש  125קי
פיליאראן ,פ׳ישטה קי שי אולייו לה בוש דיל פליטו דילונג׳י .אלה טארדי שאלייו איל רב
קון לוש חברים אה רישיויר שבת .קואנדו טורנו שי אשינטו אדיזיר ערבית טרישטי מוג׳ו.
דישפואיש די ערבית לידיש׳ירון לוש חברים פורקי איל שינייור דיש׳ו ערבית טרישטי ,לוקי
נו אירה שו אוזאנשה .דיש׳ו אה אילייוש :פורקי וידי אל שמ״אל אין לה אורה ]72א[ די
רישיויר שבת קי דיזיאה טאנביין ווש אוטרוש טאנביין וואישו ריי שירידיש׳ טאג׳אדוש .די
אקי פארישי קי שי דייו רשות אל סמ׳אל קי פודישטי אין נושאוטרוש  126אי אישטו נו פ׳ואי
שינו פור איל פליטו קי אוב׳ו אינטרי ווש אוטרוש היום .קי טודו טיינפו קי אישטאב׳אש׳
אין פאש ניגון מקטרג פודיאה פודישטאר אין נוש אוטרוש .אי אנשי פ׳ואי קי דיינטרו די
אונוש קואנטוש דיאש איל רב קאלייו דוליינטי די מגפה קי דילייה פ׳ואי דימאנדאדו אין לה
ישיבה דיל שיילו.
לט אישטאנדו איג׳אדו לייאמו אלוש חברים אי אקאדה אונו די אילייוש בינדיש׳ו לה בינדישיון
]72ב[ קי מירישיאה קונפ׳ורמי איל ניצוץ דישו גשמה .איל רב ר׳ חיים גו אישטאב׳ה אאי
אין לה אורה דילה ברכה קי אישטאב׳ה איניל קהל קרן אומבריש אי מוג׳יריש אי חכמים
גראנדיש פארה פ׳אזיר תפילה שוב׳רי איל רב אי איל רב דימאנדו אלוש חברים אדונדי
אראה אידו ח״ר חיים קילו קייריאה בינדיזיר אל מודו קי ווש בינדיש׳י אווש אוטרוש אי
דארלי סמכה .קי לוקי פ׳אזי אגורה נו אפרוויג׳ה נאדה פארה באלדאר לה גזירה קי איש
אונה גזירה קי איי קונילייה גיורה קינו שי פואידי באלדאר .פור אישטו אינביאה ]73א[
פור איל ,אנשי פ׳יזיירון .קואנדו אינטרו דילאנטרי דיל רב לי דיש׳ו איל רב מי פיזה פ׳יג׳ו
מיאו חיים קי מיש פארטו די ווש ,אינפירו קי פ׳ארי קינו איי רימידייו פארה איל דיאה דילה
מואירטי .אגורה אשינטאווש אקי דילאנטרי דימי אי דימאנדה לוקי קייריש׳ דימי אנטיש
קימי ואלייה ,פורקי דישפואיש ווש אריפינטיריש׳ פורקי נו די מאנדאשטיש׳ לאש ספיקות
קי טיניש׳ אילוקי טיניש׳ פ׳וארטי אגורה ,אי פ׳אזייאוש די פ׳אזיר תפילה שוב׳רי דימי,
פורקי נו ווש אפרוויג׳ה נאדה.
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אישטונשיש לו אטורב׳ו איל רב אל רב ר׳ ]73ב[ חיים אילו בינדיש׳ו לה בינדישיון
אפרופייאדה קון פ׳ורמי דיל ניצוץ די שו נשמה .אינקומינדו אלוש חברים קישי אשינטאשי
דילאנטרי דיל אי איל שי אשינטו שוב׳רי לה קאמה אי ליש אינקומינדו קי טוב׳יישין פאש
אי אוזאראן כבוד אונו אל אוטרו אישי טירניש׳ זכות וירני אין אוטרו גלגול אי ווש
אינביזארי לוקי נו טינגו רשות אגורה די אינביזאר אילו אקאוידו שוב׳רי איל כבוד דיל
 125בתולדות נוסף :ונפלה קטטה בין החברים יום ששי.
 126בנו .בתולדות בי ,ויש גירסאות בנו.
 127הבהיל ,מלשון חפזון .בתולדות :החזיק בו ונשקו.

]רצו[

ם׳ ת ו ל ד ו ת ה א ר ״ י נ ו ס ח ק ו ש ט א
רב ר׳ חיים קי דיל שאליאה ליי פארה לוש ג׳ידייוש קי איש אישקלאוו פ׳יאיל דיל ד י י ו ,128
אישטונשיש ]74א[ אינפישו איל רב אדארשארליש שיקריטוש טימירוזוש אין מידייו דיל
דרוש אב׳רייו לוש אוג׳וש אי פארו מיינטיש אין לאש פארידיש דילה קאזה אי דיש׳ו:
חברים קי פ׳ירמוזו דיאה אישטי קי אישטה קאזה אישטה ליינה ,אינו איי לוגאר אמיטיר
און גראנו די טריגו ,קי טודאש לאש ישיבות דיל שיילו שי שירארון אי ויניירון אקי לוש
צדקים אי מלכי השרת קי נו איי קואינטה אי איל שי״ת אין שימה די טודוש פארה
אקונפאנייאר מי נשמה פ׳ישטה שו לוגאר קי מירישי .פור אישטו דישפואיש דילה שאלידורה
די ]74ב[ מי נשמה נו דיש׳יש׳ אה ניגון אומברי  129קישי אינטרימיטה אין מי רחיצה שינו
לוש חברים שולו אי דישפואיש דילה רחיצה נו מי פ׳אגאש׳ טבילה אין קאזה קומו איש
אוזאנשה שינו מי לייב׳אריש׳ אלה טבילה אי אאי יו פרופייו מי פ׳ארי טבילה
קומו אקאוו די דיזיר .אישטאש פאלאב׳ראש ,פארו מיינטיש אי וידו אל ח״ר יוסף הכהן
קי אישטאב׳ה אאי ,אילי דיש׳ו די פרישה שאליווש דה פ׳ואירה קינו רישטו און פונטו פארה
לה שאלידורה דיאיל אלמה .לואיגו קי שאלייו ,ריפוזו שו אלמה.
אי יצחק די אידאד די טרינטה אי אוג׳ו אנייוש ]75א[ במותו לא כהתה עינו ולא
נם ליחו .נו שילי דימודו לה קארה קומו רישטו דילוש מואירטוש ,שינו לה קארה לי
ארילונבראב׳ה קומו איל שול אין שו באראגאניאה .אישטונשיש שי איג׳ארון טודוש לוש
חברים אי לוש חכמים קי אישטאב׳אן אאי אין טיירה אי יורארון יורו גראנדי פ׳ישטה קי
שוב׳ייו לה אישקלאמאשיון אלוש שיילוש .איל רב ר׳ חיים שי אין בולוייו אין לה שיניזה
יורו אי אישקלאמו :אבי אבי רכבי ]![ ישראל ,נו איי קוגשואילו פארה מי .אישטונשיש לוש
חברים שי אלינפייארון אישי פ׳יזיירון טבילה ,אישי אין טרימיטיירון אין שו רחיצה ,אילאש
לאגרימאש ליש קוריאן מאש קי איל אגואה ]75ב[ קילי איג׳אב׳אן שוב׳רי די איל.
דישפואיש דילה רחיצה גראנדי לו לייב׳ארון אלה טבילה אי אנשי לידיש׳ירון :רבנו נר
ישראל ,ייא פ׳יזימוש לוקי דיויאמוש די פ׳יר אי ייא שאוי איל שינייור קילה טבילה נו
טינימוש לישינשייה די פ׳אזירלי ,פורקי איל שינייור מוש אינקומינדו קילו ייב׳אראמוש
אלה טבילה ,אי איל שינייור שי פ׳יזיירה טבילה איל פרופייו ,אי איל שינייור אישטה אגורה
אין לה טבילה .לואיגו שי פוזו אין פייש דיינטרו איל אגואה קומו און ביב׳ו אי אבאש׳ו שו
קאוישה אי פ׳יזו קואטרו טבילות כנגד די  4ליטראש דיאיל שם דילה הויה .דישפואיש דילה
טבילה לו וישטיירון וישטידוש ]76א[ פרישייאדוש אי פריגונארון נו איי כהונה היום .לו
ייב׳ארון דישו קאזה אה בית החיים  ,130קאמינאב׳אן אי יוראב׳אן פ׳ישטה קילאש לאגרימאש
קוריאן אין טיירה קומו און ריאו קוריינטי .אי אפילו לוש גוים קילו קונישיארון לו אין
דיג׳ארון .איל ר׳ חיים אי איל רישטו די טודוש לוש חברים איב׳אן די טראש דילה ]76ב[
מיטה דישקאלשוש רונפידוש שוש וישטידוש אי וישטידוש די שאקו אי שיניזה שוב׳רי
 128עבד נאמן לה  . ,תולדות _ לי.
 129שום איש .תולדות — אשה או טמא שיגע בי.
 130לבית החיים .תולדות :לבית הכנסת .ויש כתבי־יד שבהם הגירסא בית החיים.

]רצז[

מאיר בניהו
שוש קאוישאש קומו דיאה די תשעה באב .ליוווראב׳אן אי אישקלאמאב׳אן אי דיזיאן :ליי
שאנטה אינדיג׳ה שוב׳רי לה פארטידורה דיאישטי מלך  131קי שאוי וואישוש שיקריטוש.
איל רב ר׳ חיים דיאיל צער גראנדי קיטיניאה שילי ג׳יש׳יריאו איל דעת פ׳ישטה קי אין
לה אורה קילו קיג׳ירון פונירלו אין איל קבר שילי ]77א[ איג׳ו אשוש פייש אילו ביזו אי יורו
אידיש׳ו :אישטוש פייש שאנטוש קי פרישוראב׳אן אה פ׳אזיר לה וילונטאד דישו קרייאדור,
קומו פ׳ואירון פרינדידוש אין לה ריד דימיש פיקאדוש .קומו פואידו דאייאניאר קישי מיטי
אין גניזה ארון האלקים אישי אינקוויג׳ה דימי .קון פ׳ורטאליזה שילו שאקארון די שוב׳רי
דיל ]77ב[ אילו אינט]י[רארון קומו אינט]י[ראמיינטו די ריי קי שון לוש חכמים אילוש
רבנים.
איל שינייור שי פ׳ואי אלה פ׳ולגאנשה אידיש׳ו אלוש חברים אי חכמי ישראל קון אנשיה
אישושפירו .יהי רצון קישו זכות מוש מאנפארי שוב׳רי נוש אוטרוש פור שו נומברי איל
גראנדי .אי איל פור שוש פיאדאדיש אי אפרישורי אה טראאיר מואישו משיח אי אה
בידוגואי אלוש מתי ישראל בעגיה ובזמן קריב 132אמן כן יהי רצון.

 131מלאך.
 132והוא ברחמיו יחיש ביאת משיחנו ויחייה מתי ישראל בעגלא ובזמן קריב .וכן הוא בכ״י ג
ובכ״י ו.

]רצח[

יוסף

מלקמן

המחזה ׳יסוד עולם׳ לרבי משה זכות

״המאור הגדול האלקי ,עטרת צבי המשוררים׳ /ואף ״ראש המשוררים׳ /קרא על ר׳ משה
זכות בן ארצו ,רמח״ל ,1שדעתו בענייני שירה ראוי לה שתישמע .ברם ,חוקרי הספרות
העברית כמעט שפסחו עליו .בסקירות כלליות נזכר אגב־אורחא ,ללא צייון חשיבותו
כממשיך מסורת מפוארת וכמפלס דרכים חדשות בשירת איטליה .2דרך מחשבתה של
ההשכלה היתד .דרכם של חוקרי הספרות ולא הבחינו במסורת הרצופה של השירה העברית
באיטליה .רובם ניתקו את רמח״ל מסביבתו ההיסטורית הטבעית וסיפחוהו לתקופת
ההשכלה ,שהיתה זרה לו לגמרי .ואלה שלא סברו שהיה ממבשרי ההשכלה ,נתנוהו ענין
לעצמו ,שצץ פתאום בשמי ספרותנו .3
א .ת ו כ נ ו

ו ה י ק פ ו של

המחזה

מתוך דברי השבח על הרמ״ז ,רבם של מוריו ,ר׳ ישעיה באסאן ודי בנימין כהן מריג׳ייו,
אנו למדים שרמח״ל החשיב את הרמ״ז כמשורר גדול ,אם כי לא בכול הלך בדרכיו .צירוף
קבלה בשירה ,המאפיין את רמח״ל ,אופייני גם להרמ״ז ולתלמידיו .והדבר נראה מוזר
בעיני החוקרים שחונכו על ברכי ההשכלה.
בשל כך נתקפח גם מחזהו של הרמ״ז ״יסוד עולם״ ,שהוא המחזה התנ״כי הראשון
הידוע בספרותנו .בזמנו היה המחזה ידוע מאד ,ויעידו על כך ההעתקות המרובות שנעשו
לו  . 4אף־על־פי־כן ,לא נדפס אלא כמאתיים שנה אחרי חיבורו ,ואירע לו ששתי מהדורות
1
2
3
4

לשון לימודים ,ירושלים תש״ה ,עמי נב ,נה.
יוצא מכלל זה הוא י׳ צינברג )תולדות ספרות ישראל ,כרך ב ,עמי  (340—337שהקדיש לו מקום
נכבד .אך דבריו לקויים בחוסר־דייוק בפרטים ביוגראפיים וספרותיים.
עיין J. Melkman, David Franco Mendes, Amsterdam 1951, p. 18
ברלינר מזכיר כתבי־יד אלה :
 (1פארמה ,מם׳ .1331
 (2טורינו ,מם׳ ) 239כתב־יד זה נשרף בזמן הדליקה הגדולה בספרייה ולא נשתמר בידינו
אלא תיאור כתב־היד ,שמות הנפשות )המדברים( הם כמו בכל יתר כתבי־היד ,אבל בסדר
אחר(.
 (3ברודי )לפי .(Geiger, Wissenschaftliche Zeitschrift, III, p. 286286
 (4מנטובה ,הספריה העירונית.
 (5מנטובה ,באוספו של הרב הראשי מורטארה )כיום בארכיון הקהילה( והוא כ׳יי  Mלהלן.
עליהם יש להוסיף:
 (6בריטיש מיוזיאום .ר׳ קטלוג כתבי־היד העבריים ,מם׳).748 (3
 (7מילבורן ,מם׳ .2315
 (8פרנקפורט דמיין ,מם׳ .4241
 (9כ״י קויפמאן בבודאפסט ,מם׳) ,181 (2והשוויתיו לכ״י
 (10כ״י הנ״ל ,מם׳) .537(1בכ״י זה כותרת מעניינת באיטלקיתLa tragedie si fìnge in Babi- :
 .lonja nel palazzo di Nimrodבמכון בן־צבי נמצאים צילומים של כתבי־יד אלה:
 (11גינזבורג ,מם׳ .360
]שא[

יוסף מלקמן
יצאו בשנה אחת  .5ברלינר הקדים למהדורתו מבוא כללי ,שרק הערות אחדות הן על המחזה
עצמו ,וכיוון שמעטו של מלומד גדול יצאו הועתקו ׳והורחבו ללא בדיקה.
לדעת ברלינר ״יסוד עולם״ הוא פדייה של השירה בהולנד .אך בעת שיצא הדמ״ז
מאמשטרדם להמבורג היה צעיר לימים ,6וגם אם נאמר שהמחזה נכתב בצעירותו ,אין
ספק שהושפע מהשירה העברית באיטליה ,מהלך רוחה ומאמצעי ביטוייה ,שממנה ינקה
השירה העברית בהולנד עצמה.
מחזות הרבה ,בעברית ובלשונות אחרות ,חוברו לפורים י וברלינר משייך גם את מחזהו
של הרמ״ז לסוג זה ,מתוך שימוש הלשון ״ליהודים היתה אורה״ ,שבראש המחזה  .8שומעי
לקחו הפכו השערתו לוודאי  .9אך איש לא הזכיר שאין מילים אלו נמצאות אלא בכתב־יד
אחד ,ולא במתוקן שבהם  .10תוכנו של המחזה ואופיו של המחבר הופכים השערה זו על
פיה ,שכאילו לא נתחבר ״יסוד עולם״ אלא לשמח את היהודים .ר׳ שמואל אבוהב ,ידידו
של הרמ״ז ,שעמו היה קשור משחר נעוריו ושדעותיו היו מקובלות עליו ,התקיף בחריפות
את קלות הדעת של יהדות איטליה וגינה אותם על אהבתם לתיאטראות ,שבהם נאספו
״אנשים נשים וטף בנות ישראל הצנועות עם הפרוצות״ « ואין להניח שדעת הרמ״ז היתה
אחרת.
סברה אחרת של ברלינר היא ,שהרמ״ז בחר באברהם אבינו כנושא המחזה ,כיוון
שנתנסה בכבשן ,ובכר ביקש לנחם את אחיו האנוסים .״כי בימי נעוריו להטו מדורות
האינקוויזיציה ...מזבחות הוקמו לכבוד השמים ועליהם מצאו רבים מאחיו את מותם.
רבים שהצליחו להימלט לאמשטרדם תיארו את סבלותיהם הנוראים של בגי דתם האומללים.

.p

 (12כ״י הנ״ל ,מס׳  ,528נכתב בידי יחיאל אוטולוגגי בשנת ת׳׳צ .אפשר שכ״י  3נמצא במקום אחר.
במכון לתצלומי כתבי־יד עבריים בירושלים נמצאים תצלומים של כתב־היד .8 ,7,6 ,5 ,1
 5א( ) Jessod Olam von Mose Sacut, hrsg. von A. Berliner, Berlin 1874הנוסח העברי נדפס
באלטונה(.
ב( יסוד עולם ,ההדיר יעקב דוד מארוני ,ליוורנו תרל״ד .המובאות להלן הן מתוך מהדורתו של
מארוני.
 6י׳ מלקמן ,ראשית חייו של רבי משה זכות ,ספונות ,ט ,תשכ׳יה ,עמי קכט—קלא .דליטש
הוא שכתב שבהולנד היתד ,אסכולת שירה .עייןF. Deiitsch, Zur Geschichte der judischen :
,1836 Poesie vom Abschluss der heiligen Schrift bis auf die neueste Zeit, Leipzig
] . 1 1 1 - 1 1 2בשעת ההגהה מצאתי בארכיון הקהילה הפורטוגיזית באמשטרדם חומר חדש
על משפחת זכות משנת שע״ד ואילך ,ואני עתיד לפרסמו במקום אחר[.
 7ראה ברלינר ,שם; ח׳ שירמן ,התיאטרון והמוסיקה בשכונות היהודים באיטליה ,ציון ,כט ,תשכ״ד,
עמ .73—68 ,
 8ברליגר ,עמי .XX1V
 9עיין דרך־משל בדבריו של וואכסמן) is a :כך!( The Jessod 01am, published in 1673״
popular Biblical play suitable for Purim, the day when the Jews allowed themselves
to make merry and seek amusement. "M. Waxman, A history of Jewish Literature,
New York 1943, II, p. 88—89
 10הוא כ״י
 11דבר שמואל ,ויניציאה תס׳׳ב ,סי׳ ד.

]שב[

ה מ ח ז ה ׳ י ס ו ד עולם׳ לרבי משה זכות
זכות מציג את אברהם כאות ומופת ,אשר לפי המסורת ,הרהיב עוז בנפשו להתנגד
לאלילות ,שם נפשו בכפו והיה מוכן להקריב עצמ,ן.12 //
עייון קל ימציאנו למדים עד כמה זרה היא השערה זו .אברהם ניצול מכבשן האש משום
שהאמין בה׳; הרן אחיו נשרף משום שפסח על שתי הסעיפים .הוא חלד אחרי אברהם לא
מתור שהאמין בה׳ ,אלא משום שראה את הצלחתו .קשה להעלות על הדעת שד״רמ״ז ינחם
את בני עדתו בהבטחה ,שהמאמיגים בתורת ה׳ יינצלו ממדורות האינקוויזיציה .הרי אנוסים
רבים חזרו באמת ובתמים לדת אבותיהם ונשרפו חיים בספרד .מקרה טראגי והירואי כאחד,
אשר עשה רושם כביר ומזעזע בכל הפזורה הספרדית אירע בשנת ת״ז ) : (1647יצחק
דה־קאסטרו־טארטאס הועלה למוקד וקרא מתוך הלהבות ״שמע ישראל״ .צעיר זה שהיה
גר באמשטרדם והגיע לברזיל ,היה אהוב מאד בקהילתו ואחרי מותו נחשב לקדוש ורבים
השירים ודברי הזכרון שחוברו לכבודו .13לא ייתכן שהרמ״ז רצה לומר לבני דורו
שקדושים אלו הומתו באופן אכזרי משום שאמונתם היתד! רפוייה בידם ,ואילו היו איתנים
בזמן הניסיוז היו ניצולים מכבשן האש .הערתו של ברלינר מקורה באווירה הרומאנטית
האופפת את ההיסטוריוגראפיה על האנוסים.
מתוך רשימת הנפשות הפועלות ,המופיעה בשינויים קלים בכל כתבי־היד ,למדים
אנו על תוכניתה המקיפה של הדראמה ,הרבה יותר מענין כבשן האש  .14ואלה הם :נחור
ומלכה ,תרח ,אברהם ,הרן ,שרה ,לוט ,אליעזר ,נמרוד ,עבדיו ,חכמיו ,רועי אברהם ושריהם,
אחיטוב ,רועי לוט ושריהם ,אחירע ,עוג ,אמרפל ,חביריו ,ברע ,מריעיו ,ישמעאל ,הגר,
קטורה  ,15יצחק.
רשימה זו אומרת דורשני :במחזה ,כמות שהוא לפנינו ,מופיעים :נחור ומלכה ,תרח,
אברהם ,הרן ,שרה ,לוט ,נמרוד ,עבדיו וחכמיו; אליעזר ,אף־על־פי ששמו נמצא בין
הראשונים ,אינו נזכר במחזה .הרמ״ז התכוון ,איפוא ,לכתוב את תולדות חייו של אברהם.
12

p

13

14
15

ברלינגר ,עמי XXV־ .XXIVה״שמא״ אצל ברלינר הפך ל״ברי״ אצל הנגררים אחריו .כגון
צינברג ,ב ,עמ׳  ;338לחובר ,תולדות הספרות העברית החדשה ,א ,מהדורה שישית ,תל־אביב
תש״ז ,עמי Shalom Spiegel, Hebrew Reborn, New York 1930, p. 32; I. Maarssen, ;8
.501.Brugmans—Frank,Geschiedenis der Joden in Nederland, Amsterdam 1940,
ולאחרונה :א׳ שאנן ,שלדבריו ״ביסוד עולם עולה הד מוקדי האינקוויזיציה אותו קלטנו גם
בספרות הספרדית בהולנד״ )הספרות העברית החדשה לזרמיה ,חלק א ,עמי  ,(29דעה זו היא כל
כך מושרשת ,עד שבהשפעתה כתב בצלאל רות ,כי נושאו של ״יסוד עולם״ הוא עקדת יצחק!
)ר׳ ספרו היהודים בתרבות הריניסאנס באיטליה ,ירושלים תשכ״ה ,עמ׳ .(224
ר׳ .Cecil Roth, A history of the Marranos, New York I960, p. 156-157
באותם הזמנים קידש את ה׳ ) Don Lope de Vera y Aiarconבשנת  1644או  (1649ועליו
כתב גם מנשה בדישראל בספרו ״מקוד ,ישראל״ )ראה גם ברוך שפינוזה ,אגרות ,ירושלים
תשכ״ד ,עמי .(372 ,357
היחיד שהבחין בכך היה .Samuele Avisar, Teatro Ebraico, Milano 1957, p. 42
יש ליתן את הדעת על כך שלפי האגדה ,קטורה זהה עם הגר )בראשית רבה ,פס״א( .וכך
מפרש גם רש״י )בראשית כב ,א( .אולם הרמ״ז הולך לפי הפשט )ראה רשב״ם ואבן־עזרא.
שם( .להלן נראה שדבר זה הוא אופייני לשיטתו.

]שג[

יוסף מלקמן
מתוך שלא הזכיר את מלכיצדק ,ענר ,אשכול ,ממרא ,אבימלד וכר ,אנו למדים שלא רצה
לכתוב היסטוריה רצופה ,אלא להאיר מומנטים אחדים שבעיניו היתה להם משמעות גדולה.
קשה לקבוע כיצד רצה הרמי׳ז לחלק את הדראמה .כנראה ביקש לתאר שלושה מאורעות
נוספים :הסיכסוך בין רועי לוט ורועי אברהם; המלחמה בין ארבעה המלכים לבין השלושה
וגירושו של ישמעאל .אפשר שרצה לצרף שני מאורעות ולהפוך את הדראמה לטרילוגיה,
כדוגמת דראמות יווניות .על כך מעיד מספר הדמויות המצומצם לעומת ריבוי האנשים
בקטע הראשון שנשאר בידינו.
נראה לי ,שהקטע שבידינו אין בו אף החלק הראשון של הדראמה .בשורות האחרונות
בכתבי־היד מובאים דברי נחור אלה:
מ ה ל ך א ש ר נגדי ו מ ו ל א ש ת י
ת צ ר ח ו ת ת ח נ ן כ א י ש נ מ ה ר ומין
ל מ ה כ פ י ל ו ס ו ף ב ס ו ג ואיש ומין
ת ח ש ב ל ב ל ב ל א ת תבונתי?
ד ע כי יסוד דעתי ב ס ו ד דתי
יתמיד ו ב ה תמיד כ פ ת י אאמין
ל א א ע ז מ א י ל ה ב ה וגם ל א א א מ י ן
כ י ל א א ש ק ר באמונתי!*.

קשה להעלות על הדעת שהרמ״ז סיים מחזה ,המתאר את מעשה גבורתו של אברהם,
בדברי פולמוסו של נחור עם גיבור המחזה ובאמונה באל אחד .גם חסרה בטכסט שלנו
פקודתו של הקב״ה לאברהם לצאת מארץ כשדים ולעלות לארץ־ישראל ,והלוא פקודה
זו היא מעין תכלית וסייום כאחד לפרשת התנגשותו של אברהם עם המלך נמרוד .אמנם
נמרוד מצווה עליו לעזוב את אור כשדים:
ל ז א ת חיש מ ל פ נ י צ א
ו מ א ר צ י כ ס י ל גאה.

אך לא נראה לנו כי המחבר היה מסתפק בהנמקה זו .וודאי שהיה מוסיף את הסברו של
אברהם ,כי רצונו להפיץ בגויים את האמונה באל אחד.
תוכניתו של הרמ״ז היתה ,איפוא ,מקיפה ,ולא נסתייע בידו להשלימה ,או שסילק עצמו
מכך ,ואפשר שבשל כך לא נדפס המחזה בימיו.

 16בשורה החמישית נמצא בכתבי־יד אחדים :״דע כי בסוד דעתי יסוד דתי  / ,ונראית נוסחת
מארוני.

ה מ ח ז ה ׳ י ס ו ד עולם׳ לרבי משה זכות
ב .ה ש ם ׳ י ס ו ד ע ו ל ם ׳
שמו של המחזה מעיד על תוכנו .הוא לקוח מספר משלי :״כעבור סופה ואין רשע ,וצדיק
יסוד עולם״ )י ,כה( .כוונתו ברורה :להעמיד את הצדיק אברהם ,שהוא ״חזק לצרות וכיסוד
עולם שלא ימוט״ ,מול הרשע ״פתאום בא עברת רוח סערה ,נכרת הרשע ממקומו״ )רש״י,
שם( .להבנת המחזה ,חשוב להקדים דברים אחדים על משמעותו של המושג ״צדיק״ בעיני
הרמ״ז .לדעת י׳ תשבי ,אין הבחנה ברורה בספרות העתיקה בין ״צדיק״ ו״חסיד״ ואף
בזוהר אין ״שינוי יסודי לגבי המצב בספרות הקבלה הקדם־זוהרית .המונח הדומינאנטי
הוא ׳צדיק׳ ...ולעומת זאת בולטת ביותר נדירותו של המונח ׳חסיד׳ המובא במאמרים
מעטים בלבד ,ואף באותם מאמרים אינו בעל משמעות עקרונית ומגובשת״  .18בחסידות
נעשה צדיק לבעל המדרגה העליונה מבחינה דתית .ברם ,בעיני יהודי איטליה הפד ה״חסיד״
לאישיות הדתית הנעלה ביותר .רמח״ל כתב :״מה שמצטרך אל האדם לשיהיה צדיק ומכאן
ולהלאה הוא לשיהיה חסיד״  .19רעיון זה מצוי לפניו בספרו של ר׳ משה חאגיז ״שפת אמת״:
״יש די והותר להוכיח להם שאינם צדיקים ואין צריך לומר חסידים״ .20וקדם לשניהם
הרמ״ז ,שלדעתו אין הצדיקות המדרגה הגבוהה:
ל י ע ב ד ך ס ו ד ו ת  $מ ך הורגי
א ל מ ע ל ת צ ד י ק חסין זכני
ל ך נ כ ס פ ה נפעזי ב ח מ ל ת ך
ת פ ת ח ו פ י יגיד ת ה ל ת ך

השיר מיוסד על מאמר הזוהר  ,21שכל מי שמקדים לבוא לבית הכנסת זוכה להיות צדיק:
״ונוסד על מעלת הקודם הראשון לב״ה ולו דוקא נאה ויאה להודות שיר זה״  . 22מכאן
שקל להגיע למעלת צדיק ומעלה זו וודאי שהיא נופלת משל החסיד .אך אין הדברים אמורים
באותו צדיק שהוא יחיד בדורו ושעליו אפשר לומר ״יסוד עולם״ .כבר בגמרא נמצא דייון
על צדיק גמור ,שנשמתו שקולה כנגד כל העולם בולו .23
צדיק למופת ,המקיים את העולם כולו ,צדיק הדור היה לדעת הרמ״ז אברהם .ייתכן

 17ר׳ גם דברי רמב״ן ,בראשית יא ,לא :׳׳כי מעת הוציאו אותו מאור כשדים היה הרצון לפניו
ית׳ שיגדלנו ויתן לו הארץ ההיא ותרח אביו ואברהם היה בלבם מן היום ההוא שנצל שילכו
אל ארץ כנען להתרחק מארץ כשדים מפחד המלך כי חרן קרוב להם וכו׳״.
 18משנת הזוהר ,כרך שני ,ירושלים תשכ״א ,עמ׳ תרנה־תשה; המובאה שלמעלה בעמי תרסג.
 19ר׳ מסילת ישרים ,פרק יג .ובאותו פרק הוא כותב :״ואין רב הציבור יכולים להיות חסידים
אבל די להם שיהיו צדיקים״ .ור׳ על כך G. Scholem, Die Lehre vom "Gerechten" in der
.
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 20שפת אמת ,אמשטרדם תס״ז ,דף י ,א.
 21זוהר ,תרומה ,דף קלא ,א.
 22הן קול חדש ,אמשטרדם תע״ב ,דף ג ,ב.
 23וזה לשון המאמר :״הא דאמר רבה בר בר חנא שקולה נשמה של צדיק אחד כנגד כל העולם
כולו׳׳ .סנהדרין קג ,א.
]שה[

יוסף מלקמן
שהרמ״ז הושפע גם מהסיפור המובא בזוהר ,שר׳ שמעון בר יוחאי שקול היה לאברהם .24
אך לא רק אברהם נחשב ״צדיק הדור״ ,כפי שיוצא מדבריו:
פודה בשלום את צדיק יסוד עולם
יתן כאל יוסף לו נחלת שדי
זוכר ברית כדת מאז לאברהם
יצחק ,ועמדה אל יעקב באל שדי
קדש בהר סיני .את כל קהל עמו
המו לחבתו גם בהמות שדי
משה זכות הרבה .תורה בפיו נתן
קולו כקול מים רבים כקול שדי

25

אך בלי ספק עלה אברהם על כל הצדיקים .וכאן נשען הרמ״ז על דברי הרמב״ם ,המתאר
אותו כאישיות הדתית הנעלה ביותר וקורא לו במשנה תורה ובמורה נבוכים ״עמודו של
עולם״ ,רמז שקוף למדי לפסוקנו :צדיק יסוד עולם .26
מסתבר ,איפוא ,שהרמ״ז בחר בנושא אברהם משיקולים שבדת .כלום היתה בבחירת
הנושא השפעת הקבלה ? אם הזוהר נחשב ספר יסוד במחשבה היהודית ,היה הרמ״ז בוודאי
מושפע ממנו ,כפי שמוכח גם מן הסיפור על ר׳ שמעון בר יוחאי .אבל ברור מדרך כתיבתו
של המחזה )כפי שנראה להלן( ,כי בהערכת אברהם נהה אחרי הרמב״ם ,כאישיות
פילוסופית־דתית ולא כבעל השראה מיסטית .אישורו של דבר זה בהשוואתו של ״יסוד
עולם״ לדבריו של רמח״ל ,שנזקק לסיפור על השלכת אברהם אבינו לכבשן האש להבהרת
תפיסתו השבתאית  . 2 7אם אצל רמח״ל אנו מוצאים ,כדברי תשבי ,״תיאור מוזר של
תהליכי הצמצום והשבירה״ ,ש״הרשימו הוא תערובת של טוב ורע שיסוד הרע שולט בה,
ולכן הוא בבחינת אור כשדים ,וכניסת הקו לתוכו מסומלת בהשלכת אברהם לכבשן האש״,
הרי אצל הרמ״ז יש לנו בהירות המחשבה ופשטות הלשון הקרובות יותר למחשבה הבסיסית
של היהדות מאשר דרכיה הנפתלות של הקבלה הלוריאנית .28
24
25
26
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גם בזוהר מובא הפסוק ״צדיק יסוד עולם״ .ר׳ משנת הזוהר ,כרך ראשון ,עמ׳ יט .הפסוק
המשמש נקודת מוצא לסיפור הוא :״ואברהם היה יהיה״.
הן קול חדש ,דף ח—ט.
ר׳ משנה תורה ,הלכות עכו״ם וחוקותיהם ,א ,ב :״ועל דרך זה היה העולם הולך ומתגלגל עד
שנולד עמודו של עולם והוא אברהם אבינו״ .ובלשון זו גם במורה נבוכים ,חלק ג ,פרק כט:
״וכאשר יצא עמודו של עולם והתבאר שיש אלוה נפרד וכר״ .בפרק זה קורא הרמב״ם למשה
״אדון הנביאים״ ,כלומר שאברהם גדול ממשה ,ונסמך הוא על שמות רבה ,ב ,יג :״ויאמר
הנני .הנני לכהונה ולמלכות .אמר לו הקב״ה במקום עמודו של עולם אתה עומד .אברהם
אמר הנני ואתה אומר הנני״ .ר׳ Bacher, Die Agada in Maimunis Werken, p. 148, in
.
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London, p. 152: Abraham on the other hand is the symbol of the true leader, the
.Zaddik
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המחזה ׳יסוד עולם׳ לרבי משה זכות
ג.

הטכניקה

הדראמאטית
29

קרפלס שיער השערה נכונה ,שהרמ״ז חיקה מחזות קלאסיים  .נקודה זאת שימשה מוצא
למחקרו של קאלו  ,30אבל הוא לא חיפש את הדגמים במחזות הקלאסיים אלא בדראמות
האיטלקיות ) .(Sacra Rappresentazioneקאלו לא נתן את דעתו לזמן חיבורו של המחזה
אבל הגיח כהנחה שאינה טעונה הוכחה ,שהרמ״ז היה מצוי אצל הספרות האיטלקית והכיר
את הדראמות הדתיות שנכתבו במאות שקדמו לו .בעינינו דברים אלה אינם יוצאים מידי ספק,
ואם היה קאלו רוצה לבסס את השקפתו ,שומה היה עליו לבדוק גם את הספרות הספרדית,
שלבן העדה הספרדית בתחילת המאה הי״ז היתה בלי ספק קרובה מן האיטלקית . 31
קאלו מביא דוגמות רבות מתוך מחזות דתיים איטלקיים ומשווה אותם לקטעים מתוך
״יסוד עולם״ ,ולדעתו רב בהם הדימיון .אך הקירבה שבדוגמותיו קלושה ביותר .השוואת
קטעים אחדים הנראים לקאלו כמוכיחים יספיקו לערער על הנחתו.
A me parebbe fussi un grande errore
Se io porgessi a quelli e' prieghi miei,
Chè furon uomini come gli altri nati,
Adulteri, rattori e scellerati,
In Dio regna bontà senza alcun vizio
Secondo al testimonio di Platone
Per tanto prender posso certo indizio
Che questa e una umana finzione,
Io spero un solo Dio aver propizio
Como il predetto autor dichiara e pone,
Delli altri Dei son tutte ciurmerie
Pien di falsi errori e di bugie
R. di Santa Barbara
"Hat Sacuto
in diesem Drama wahrscheinlich klassische Vorbilder be 29
.nutzt.", G. Karpeles, Geschichte der jtidischen Literatur, Berlin 1909, II, p. 245
G. Calo, Il Jesod Olam di Mosè Zacuto in rapporto alla letteratura Italiana, 30
Rivista Israelitica, Anno VII, Firenze 1910 (1, p. 20-26, 125-137): Questa
asserzione cosi vaga mi ha spirito a cercare il tipo su cui Zacuto posse aver fog.giato il suo dramma
 31ואומנם כך קובע הברמן ,אבל הוא מצרף לכך השפעת המחזאי ההולנדי פן־דר־פונדל:
Il primo Yesod Olam costruito technicamente in forma di"auto" ma sotto l'evidente
influenza del dramaturgo olandese loost Van(!) Vondel etc. (Enciclopedio del
 .(Spettacolo, s.v. Zacutoומנין שקרא הרמ״ז מחזותיו של המשורר ההולנדי? מן המפורסמות
שבמאה הי״ז לא ידעו היהודים הספרדיים באמשטרדם הולנדית; הספרות ההולנדית היתד,
בעיניהם חסרת ערך מן התרבות הספרדית הרמה .באותם הימים ביכרו גם המלומדים ההולנ-
דיים לכתוב ולדבר לאטינית או צרפתית ובשפות אלו התכתבו ושוחחו אף בינם לבין עצמם .ר׳
Brugmans—Frank, Geschiedenis der Joden in Nederland, Amsterdam 1940, p.
.p. 454—5
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יוסף מלקמן
שורות אלו מקבילות לדעת קאלו לדברי אברהם לתרח:
ומה יפתך ומה יודך  /צלם אשר אתה בידך צרת
מעץ ומאבן אשר בחרת  /ותעזוב צור עשר קנך
למה לשברון עץ ושבר נבל  /כל מחשבותיך אנוש יודע
כן תמהו כן נבהלו נחפזו  /לא עוד אדוני אחרי ההבל
תלך אבל ,אבי ,היה שומע  /חכמה ומוסר אוילים בזו
האל אשר אליו אני כורע
Se' tu colui che colla arroganza
?Dimostri che noi siam tutti in errore
Barlaam e Josaphat
מה תעמוד מול בעלי חכמה?
למה במופלא ממך תלך
עלם! חקירות לבך השלך
כי לבהמה האנוש דמה
Verso di noi veggo venir soldati
E quel che voglion non possiam saper
Forse che noi saremo oggi citati
A corte, come già mi par veder,
Siamo al martirio tutti preparati,
Constantino Imperatore
א ך ת ו ך יקו^זים גם מ^זוכת שית
א ל י ש מ ת י  ,ל ו ל ב ד נגשתי.
אהיה ב צ ל ו רענן כזית
א ף כ י ק ר ו ב י כ א ר י הרגזתי
א כ ן ל מ י יעזאל ב ת ו ך ה ב י ת
ה מ ח נ ה הזה א ^ ר פג^תי.

קאלו סבור שבהרבה מקומות המחזה הוא תרגום מילולי כמעט של הדראמות הדתיות
האיטלקיות
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ומבסס את השערתו גם על המבנה הדראמאטי של ״יסוד עולם״ .הוא מודה,

ששני אלמנטים חיוניים של המחזה הנוצרי הדתי חסרים כאן ,והם ההקדמה )(Annunziazone

"non sola lo svolgimento di più di una sacra rappresenta zione ma quel che più 32
(.monta, in moltissimi punti è traduzione quasi letterale di alcuna esse" (Calo, l.c
]שח[

ה מ ח ז ה ׳יסוד עולם׳ לרבי משה זכות
והםייום של השירים ) (Licentiaשבדרך כלל נאמרים בפי המלאכים .העדרם במחזה עברי
הוא לדעתו מובן ואינו מחליש את המסקנה שהרמ״ז חיקה דוגמות איטלקיות ,אף־על־פי
שאין להורות על מחזה מסויים שהיה נגד עיניו.
רוחה של הדראמה הנוצרית־הדתית לא הוחוורה לו לקאלו ,ומשום כך בא לידי טעות.
מקורה בפולחן הנוצרי ובשאיפתם של הנזירים והכמרים להמחיש בפני המאמינים את
הסיפורים בכתבי הקודש ובעיקר בברית החדשה  .33לפיכך ,מעמידה הדראמה הדתית את
העלילה בקרב פשוטי העם ,משתמשת בלשונם ואינה נמנעת אפילו מביטויים גסים
ומסצינות ריאליסטיות ומזעזעות .אתה מוצא רוממות רוח וקדושה בצד דיבור מחוספס
של פועלים ,בעלי מלאכה ואיכרים; הדראמה שואפת לאפקטים קומיים וגרוטסקיים
המצחיקים את הצופים .מגמה זו הולכת ומתפתחת במרוצת הזמן עד שבמאות המאוחרות
ראתה הכמורה הגבוהה חובה להתערב ולנסות לרסן את המחברים ,עד כדי איסור המחזת
המחזות האלה  . 34התפתחות זו הגיעה לשיאה במאה הט״ו ואז נאלצה הדראמה הדתית לפנות
את מקומה לדראמה הקלאסית.
אין ב״יסוד עולם״ אף אחד מן היסודות המאפיינים את הדראמה הדתית ,ואין זה מסתבר,
שאדם כהרמ״ז ,שחונך על ברכי התרבות הספרדית של החוגים האינטלקטואליים ,יפנה
אל אותו סוג ספרותי שהכמורה אסרה אותו בשל גסותו ושההומאניסטים דחוהו בגלל
דלותו ברעיונות .הסופרים העברים באותה תקופה ביקשו להראות לעולם התרבותי ,שמבחינה
תרבותית אין השפה העברית נופלת משפות אחרות ,ושהרעיונות שבכתביהם של חשובי
הסופרים ,ניתן להביעם בלשון הקודש ,כדברי יהודה סומו :״מה שעשו החכמים ההם עטרת
לראשם שמו חכמי בני עמנו עקב לסוליתם״  .35כך הלך בוודאי גם הרמ״ז ,כדברי קרפלס,
בעקבות המחזה הקלאסי המקובל על החוגים האינטלקטואלים בזמנו .ואכן עייון במבנה
הדראמאטי של ״יסוד עולם״ מאשש הנחה זו.

"The liturgy of the Church is closely related to the earliest medieval religious 33
drama, is almost identical with it and has therefore obvious interpretative value.
)(Hardin Craig, English religious drama of the Middle Ages, Oxford 1955, p.3
ור׳ גם .Carl Young, The Drama of the Medieval Church, Oxford 1933
"Realism of a coarser grain begins to thrive and varieties of mixed style, of the 34
blunt juxtaposition of Passion and crude farce, develop which to us appear strange
and unseemly." "In any case the extant documents of Christian dramatic literature
indicate that the realistic and in particular the grotesque and farcical elements
became increasingly current, that it reached a climax in the fifteenth century, and
thus afforded a sufficiency of arguments to the ultimately succesful attacks of the
countermovements, which inspired by humanist taste and (from Wycliffe on) by
the sterner attitudes of the Reformation, considered the Christian mysteries tasteless
.and unseemly." Erich Auerbach, Mimesis, New York 1957, p. 138—9
 35צחות בדיחותא דקידושין ,מהדורת שירמן ,ירושלים תש״ו ,עמ.17 ,
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א.

הנושא

הפאבולה במחזה הקלאסי לקוחה בדרך כלל מתוך ההיסטוריה היוונית והרומית או
מהתנ״ך .המחזאים עיבדו אגדות שמצאו אצל סופרים ידועים .הם לא שאפו ליצור
עלילות מסובכות ,כדוגמת הקומדיות הלאטיניות והקומידיה דילה ארטה ,אלא רצו להמחיז
דמויות שרישומן ניכר ,לתאר את אופיין ואת לבטי יצריהן; את גדולת נפשן ואת עומק
מחשבותיהן; את שנינות לשונן ואת ידיעותיהן המקיפות .על כן ,חלש הוא מאד הצד
העלילתי בדראמה הקלאסית .לעומת זאת מובלטים אישים גדולים ,טובים עד להפליא או
רשעים עד להחריד ,שנשארו חקוקים בזכרונם של הקוראים והצופים.
הרמ״ז לקח אף הוא דמות כזאת :אברהם אבינו .וגם הקטע שבידינו מעיד ,שאף לגבי
דידו חשוב גיבוש הרעיון המרכזי והבלטת האישיות המסמלת אותו מן העלילה עצמה.
אגדת שבירת הפסלים היתה אגדה מקובלת ביותר ,אף כי אינה מן הקדומות  . 3 6היא
נחשבה על הסיפור על חיי אברהם בתורה .הרמב״ן נזקק לשאלה למה לא נכלל הסיפור
בתורה  ,37ואף־על־פי שאבךעזרא מטיל ספק במהימנותו של הסיפור ,נהה הרמ״ז בוודאי
אחרי רש״י והרמב׳׳ן ,ויותר מהם אחרי הרמב״ם .38
מאגדה זו הגיעו לידינו נוסחאות רבות ,מהן המתחילות בסיפור לידתו של אברהם אבינו,
ימי נעוריו ,כיצד גילה את האמונה הצרופה וכר .גם על סחר הפסילים ושבירתם )או
שריפתם( יש אגדות שונות  . 3 9אולם הרמ״ז אינו דולה לצורך המחזה את שפע הפרטים
שבאגדות אלו .הוא מצמצם את הסיפור ליסודותיו הראשיים :שבירת הפסלים ,מאסרו של
אברהם והוויכוח עם נמרוד; השלכתו אל כבשן האש והצלתו .גם בזה יש הקבלה למחזה
הקלאסי ,שאין לו ענין בעלילה מסובכת ,שמטבעה להאפיל על החוויות הפנימיות ועל
המחשבות של הנפשות הפועלות .4°
36
37

38

39

40

לעניין זה ר׳ א״א אורבך ,אסקיזיס ויסורים בתורת חז״ל ,ספר יובל ליצחק בער ,ירושלים
תשכ״א ,עמי  .59הוא מוכיח כי האגדה נולדה רק אחרי דור השמד.
״על כל פנים במקום ההוא בארץ כשדים נעשה נם לאברהם אבינו ,נם נסתר ,שנתן בלב אותו
המלך להצילו ושלא ימיתנו והוציא אותו מבית הסוהר שילך לנפשו ,או נם מפורסם שהשליכו
לכבשן האש וניצל ,כדברי רבותינו ואל יפתה אותך ר״א בקושיותיו ,שאומר שלא ספר הכתוב
זה הפלא כי עוד אתן לך טעם וראיה בזה ובכיוצא בו .אבל הגוים ההם לא הזכירו זה בספר/
לפי שהם חולקים על דעתו והיו חושבים בנסו שהוא מעשה כשפים כענין משה רבינו עם
המצרים בתחילת מעשיו ,ומפני זה לא הזכיר עוד הכתוב הנס הזה ,כי היה צריך להזכיר דברי
החולקים עליו כאשר הזכיר דברי חרטומי מצרים ,ולא נתבארו דברי אברהם עמהם כאשר
נתבארו דברי משה רבינו בסוף וכו,״.
ר׳ גם מבואו של י׳ אבן־שמואל למורה נבוכים ,חלק שני ,כרך א ,עמי ו ,העי  :11״הרמב״ם
ראה את דברי האגדה התלמודית והמדרשית על אברהם אבינו כמקורות היסטוריים שאין
להטיל בהם ספק וכוי״.
ר׳ בראשית רבה ,לח; במדבר רבה יד ,ב; פסיקתא רבתי לג; מדרש הגדול בראשית יא ,כח;
עיין גם L. Ginzberg, The Legends of the Jews, I p. 189, 212 sqq.; V 210 n. 16; 217
 . 4 9י״ד איזנשטיין ,אוצר מדרשים ,ניו־יורק תרפ״ח ,עמי .8—1
מסופר על הרמ״ז שבהיותו קטן קיבל כפשוטם את הגחמות של רבה בר בר חנא ושאר מאמרי
חז״ל התמוהים .בזמנו נדרש הדבר לשבח ובימינו לגנאי .המחזה ״יסוד עולם״ אינו מאמת
אגדה זו .ר׳ גירונדי ניפי ,תולדות גדולי ישראל וגאוני איטליה ,טריאסטי  ,1853עמי .225
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הנושא

הדראמה הדתית באיטליה מצטיינת במיוחד בבימוי מפתיע ומדהים .הטכסט הופך לטפל
והניסים והנפלאות המתרחשים על הבמה עיקר  . 4 1האיטלקים אינם נמנעים מלהראות
לצופים את העינויים הנוראים ביותר של הקדושים :שריפות ,כריתת ראשים וכיוצא בהם
על מנת לזעזע — ולשעשע — את הקהל האיטלקי .טכנאי במה מעולים הצליחו להציג
על הבמה את הסצינות הנועזות ביותר שדרשו מכונות מיוחדות ומסובכות  . 4 2מי שהיה
ממחיז את אגדת אברהם ברוח הדראמה הדתית־האיטלקית ,בוודאי לא היה מחמיץ הזדמנות
להראות כיצד הושלכו אברהם והרן אל הכבשן והופעת המלאך בתוך הכבשן; או
הסצינה בחנותו של תרח ,כשאברהם שובר את הפסילים  •43ב״יסוד עולם״ ,נמנע הרמ״ז
מכל זה .רוב העלילה מתרחש מחוץ לבמה ואינו מועלה בפני הצופים .במקום המאורעות
עצמם בא הסיפור עליהם ,המפליג בתיאורים נוגעים ללב .כך מספר לנו אברהם על השיחות
שהיו לו בחנות ,אף־על־פי שהאגדה מביאה את דו־השיח עצמו .מאלף הוא להשוות את
הדראמאטיות של הסיפור במדרשי האגדה השונים עם התיאור במחזה עצמו ,כגון:
ד ע כי תמול ב א ה ל ח ד ר י ה א ל י ל
א^זה כ א ל מ נ ה ו מ ת א ב ל ת .
ל Tה״ ם .ל .מ .נ .ךח  .ןת ה ...ה .ב י  .ןא ה צ וIף ;ד -ב ש
ח :ס Tד ם :ו Vע :זTר ם Tה :י Tת ה ש וVא Vל ת .נ כ ח :פ ••נ י Vה ם ־ה :ז• • 'ק־ דנ ה Tה :י Tת ה
מתחננה ב כ ה ו מ ת פ ל ל ת .
־א ח־ ר :ת •פ Tל Tת ה ב ר ב Vח !ד Tו ה :ו •ג י ל
.עזבה

T T

:ל א Tה Tל ה :ב ט ו ב

V V

תוחלת

•כ י Tח :ש Tב ה ית :ה Vי ה :ת *פ Tל Tת ה :כ Tב ר
ע ו ל ה אלי ךצון ו מ ת ק ב ל ת .
ו א ש מ ע ה א ז ק ו ל שאון צ ע ר כ ק ו ל
הרה עלי משבר וכמיללת
כי ה א ל י ל ג ד ו ל ב ר ו ח גאוה
ר ו ח ו :ב••ר Tע י ו Tמ  :־א Tס ה גVע Vל ת .
,,

 41״איטליה מאוהבת בעיקר במיז־אן־סצינה מפוארת ומשחק אלם ,שבו הטכסט הופך לטפל
.L. Simons, Het drama en het tooneel, Amsterdam 1921,1, p. 303
"Ma vi si vedevano anche martiri torturati, bruciati, decapitati, per il che senza 42
;"dubbio si ricorreva... a sostituzioni con fantocci, operate al momento buono.
.Silvio d'Amico, Storia del Teatro Drammatico Milano 1953,1 p. 284
"E abbiamo testimonianze di scritti del Quattro e del Cinquecento, sulle meraviglie 43
che i nuovi scenografi e macchinisti andarono via via creando, per appagare
l'occhio : prospetti che si mutavano a vista, f i a m m e , animali feroci, draggoni,
).ecc. (i.e. p. 287
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יוסף מלקמן
בסיפור זה לא ברור כלל מה תפקידה של הזקנה בהתפתחות העלילה ,כי המחזה מתרכז
בשבירת הפסילים ולעגו של אברהם המספר לאביו שהאלילים התקוטטו ביניהם.
ומה נאמר באגדה ?
״והוא הלך ובא ופגע זקנה אחת ותאמר לו :בחייך ,אברהם ,תבחר לי צלם אחד טוב
מאד וגדול לעבדו ולאהבו .אמר לה אברהם :זקנה ,זקנה ,איני יודע בהם תועלת לא בגדול
ולא בקטן ,לא לעצמם ולא לאחרים .אמר לה :והצלם הגדול אשר לקחת מאחי הרן לעבדו
היכן הלך ? אמרה לו :באו גנבים בלילה ההוא וגנבו אותו בעודי בבית המרחץ .אמר לה:
אם כן ,כיצד תעבודי לצלמו ,לא הציל מן הגנבים כל שכן שלא יציל לאחרים מרעתם,
ולא לך הזקנה השוטה .וכיצד תאמרי שהצלם שעבדת שהוא אלוה ? אם הוא אלוה ,למה
לא הציל את עצמו מיד הגנבים ? אלא שהוא צלם ,אין בו תועלת לא לעצמו ולא למי
שיעבוד אותו .אם כן אברהם ,כדבריך למי אעבוד ? אמר לה תעבודי לאלקי האלקים ואדוני
האדונים ,בורא שמים וארץ ,הם וכל אשר בם ,והוא אלקי נמרוד אלקי תרח ,ואלקי מזרח
ומערב ,דרום וצפון .ומי הוא נמרוד הכלב שיעשה את עצמו אלוה לעבוד אותו!
אמרה הזקנה :מכאן ולהלן לא אעבוד כי אם אלקיך אלקי אברהם ,ואם אעבוד מה
תועלת יהיה לי .אמר לה :כל מה שגנבו ישוב לך וגם תציל נפשך מגיהנם .אמרה
הזקנה :מה אומר כדי להציל את נפשי משחת ? אמר לה ? תאמרי ה׳ הוא האלקים בשמים
ממעל ועל הארץ מתחת ואין שני ממית ומחיה ,הוא חי ולא יראה מות וגם אני אברהם,
עבדו ,נאמן ביתו .אמרה הזקנה :מכאן ולהלן אני אומרת כדבריך ואעיד על עצמי
שה׳ הוא האלקים בשמים ממעל ועל הארץ מתחת ואתה אברהם נביאו ואאמין בשי״ת
ן ב ך ׳ 44״
איזו סצינה עממית ,איזה דו־שיח עסיסי יש בסיפור זה ומה רב כוחו הדראמאטי! זוהי
דוגמה אופיינית לדראמה הדתית המקובלת באירופה .ומה חיוור הוא ׳השריד שנשאר ביסוד
עולם .לא נשאר זכר מדו־השיח ,אין אנו שומעים דבר על מה שקרה לצלם שקנתה מהרן,
על הגניבה ועל דברי הכיבושים של אברהם שקירבו את הזקנה לאמונה באלוהים.
בהופכו את הסצינה בחנות לסיפור ,תוך טישטוש האלמנטים העממיים ובשיפור הלשון,
נשאר הרמ״ז נאמן לרוח הקלאסיציזם .בולט הדבר גם בשיא הדראמה ,כשאברהם הושלך
לכבשן האש וניצול בדרך נם .הדראמה הדתית היתה ששה לקראת העלאת נם מופלא זה
על הבמה .לעומת זה נותנו הרמ״ז ענין לעבדי נמרוד ,שליוו את אברהם והיו עדים לכל
הקורות אותו.
סיפור העלילה על־ ידי שליח הוא מסממניה המובהקים ביותר של הדראמה הקלאסית.
יוצרו של אמצעי זה הוא סנקה ומשכללו הוא המחזאי הצרפתי הגדול קורניי ,בן זמנו של
הרמ״ז .וכבר יותר ממאה שנה לפניו נקט בשיטה זו איש מנטובה .בסוף המאה הט״ו
הוצג במנטובה המחזה  Fabula d'Orfeoמאת אגיולו פוליציאנו ,פותחה של התקופה
 44אוצר מדרשים ,עמי  .5—4ויש גם נוסחאות אחרות.
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ה מ ח ז ה ׳יסוד עולם׳ לרבי משה זכות
הקלאסית :״במקום להעמיד את הצופים על התפתחות המאורעות ,כדרך הדראמה הדתית,
מסופר עליהם על־ ידי מספרים,ןכו׳/׳ .45
הדראמה הקלאסית מאופיינת גם בחוק המפורסם של שלוש האחדויות :זמן ,עלילה ומקום.
הניסוח הקיצוני ניתן בזמן מאוחר מאד וגדולי המחזאים לא הקפידו בפרטי התיאוריה .46
אך אין ספק שבדרך כלל שמרו הסופרים הקלאסיים על אחדויות אלו שהיו מקודשות
בגלל מוצאם הנעלה — אריסטו— אף־על־פי שאין למצוא אצלו את דיקדוקי החוק כדעת
מפרשיו.
עיונינו בסוגייה זו אינו קל ,כיוון שאין בידינו אלא חלק מהדראמה .אם נדון לפי שמות
הנפשות שהובאו לעיל ,לא החזיק הרמ״ז אף באחת מהאחדויות .העלילה מתחילה.בצעירותו
של אברהם ומסתיימת באחרית ימיו .המקום בתחילתו הוא אור־כשדים ובסופו ארץ כנען,
וגם העלילה מתפצלת למאורעות שונים שהחוט המקשר אותם הוא הדמות המרכזית — אברהם.
ברם ,אם נעמיק בכוונותיו של המחבר ,נראה שאין סתירה בין גישתו הקלאסית ובין
מבנה המחזה .הלוא כבר ראינו כי לא כל פרטי חייו של אברהם ביקש לתאר ,אלא בחר לו
מאורעות מן המקרא שנראו לו קובעים בתולדותיו .ההיקף של הקטע שכתב ושדן רק בחלק
הראשון ,הוא גדול עד כדי כך שאפשר להניח שעלה במחשבתו לעשותו מחזה שלם.
מספר השורות הוא  .1702בטראגדיה הקלאסית יש בממוצע כ־ 1500שורות :לא יותר
מ־ 1800שורות ולא פחות מ־ 1200שורות .47יוצא ,איפוא ,שהרמ״ז כמעט שהשלים את
החלק הראשון של הטרילוגיה )או הטטרלוגיה( ,ורשאים אנו לראותו מחזה בפני עצמו.
במחזה זה שומר המשורר על שלוש האחדויות ,בהתאם לכלליה של שיטה זאת .אחדות
העלילה בולטת .כדי שהצופה יתן את כל דעתו לעלילה האחת והיחידה ,הנס שנעשה לאברהם
בשל אמונתו החזקה באלוהיו ,צימצם הרמ״ז את כל פרטי העלילה האחרים .הוא מכניס
אותנו ,כבר בפתיחה ,איל תוך הוויכוח בין אברהם ותרח ומיד עוברים אנו לחצרו של המלך
נמרוד .אף בסוף המחזה ,כאשר בני משפחתו של אברהם מתווכחים ביניהם ,כולם עוסקים
אך ורק בתורתו החדשה שנתאמתה משניצול אברהם ממות.
לכן אחי נפ^זי קחו עצה
נא את דברי דעתכם תשקל
פן תהיו לבוז ולמשסה
הן אל לזכות נפשכם רצה
לראותכם מופת .ולאו כל
עזעתא ו^זעתא מתרחיש גיסא.
T : -

זה נמצא אצל

! T I T

• • : :

•

T

.Silvio d'Amico, o.c., II, p. 8—10 45
Boileau, Art poétique, III, 45—46 : Qu'en un lieu, qu'en un jour,
46
. .un seul fait accompli, Tienne jusqu'à la fin le théàtre rempliספר זה נדפס בשנת 1674
René Bray, La formation de la doctrine classique en France, Paris 1961, p. 325. 47

]שיג[

יוסף מלקמן
המחזה נאמן גם לאחדות הזמן .חכמי התיאוריה חלוקים ביניהם מהו הזמן שרשאי המחזה
להקיף .יש אומרים רק זמן ההצגה ויש אומרים עד עשרים וארבע שעות .אף יש דעה
ממוצעת  .48הזמן ביסוד עולם אינו עובר על זמן ההצגה .הרמ״ז קיבל ,איפוא ,את השיטה
הקיצונית ביותר.
לענין אחדות המקום ,רוב המחזאים מקבלים את דעתו של קורניי ,שמותר לראות בעיר
כולה את מקום העלילה ויש שמרחיבים את המקום בתחבולות שונות .ביסוד עולם אין
העלילה חורגת מתחומי העיר .תחילתה בחנותו של תרח ,עוברת כנראה לחצר המלך ,חוזרת
לבית תרח ומשם שבה לחצר המלך .וכל כד שומר המחבר על אחדות המקום ,עד שהוא
משאיר שם את סוף העלילה .לשם כד עליו להרחיק את נמרוד וההמון ,כדי שבני משפחתו
של אברהם יוכלו להתדיין ביניהם על דתו החדשה בחצר המלך.
נותר לנו לברר ,אם גם בחלוקת המערכות ,הלך הרמ״ז בדרכיה של הדראמה הקלאסית־
רומאנטית ,שמימי פלאטוס וסגקה היתד .מחולקת לחמש מערכות ? אין בכתבי־היד תשובה
ברורה לשאלה זו .בדרך כלל חסרה כל חלוקה ,של תמונות כשל מערכות .במהדורת
מארוני אנו מוצאים צייון לשלושה ״חלקים״ ,כלומר מערכות .כל ״חלק״ או מערכה מחולק
ל״פרקים״ ,כלומר לתמונות .במערכה הראשונה ניתנות שמונה תמונות ,בשניה חמש,
ואילו בשלישית שכח המחבר או המעתיק לציין את החלוקה בתמונות ,ואף־על־פי שגם
בחלק זה של הדראמה מסתמנות תמונות שונות )בחצר המלך ,הוויכוח בין אברהם והחכמים
ונמרוד ,השיחה בין בני ביתו( ,אין סימון כמו בחלקים הראשונים .יוצא ,איפוא ,שהחלוקה
בהוצאת מארוני ,בין אם המחבר עצמו עשאה ,בין אם על דעת המעתיק היא ,לא נעשתה
על־פי התוכנית המקורית .ברם ,אין לכחש ,שמידה מסויימת של הגיון יש בחלוקה זו.
החלק הראשון מתאר את הרקע )שבירת הפסילים( ומפתח את הפאבולה )המשפט בפני
נמרוד( .החלק השני מביא את הדראמה לשיאה מבחינת המתח :השלכת אברהם לכור
הכבשן והצלתו בדרך נס .לפי זה צריד החלק השלישי לסיים את העלילה ולפתור את
הבעייות שנתעוררו :גלות אברהם וקבלת בני משפחתו את דתו .כל זה הולם את תורתו
של אריסטו ,שטרגדיה עשוייה התחלה ,אמצע וסוף .השיא ) (Kaxaaiaaigהוא באמצע ובסוף
ההקלה ) ,(raputeieiaההיטהרות ) .(Kaeapcngמבחינה זאת הקטע שבידינו ממלא היטב
את הדרישות של בעלי ההלכה במחזאות .אם כך ,למה לא חילק הרמ״ז את מחזהו
לחמש מערכות כמקובל בימיו ? אין בידינו תשובה לשאלה זאת ,כיוון שלא נותר אלא חלק
מהתוכנית המקורית של המחזה.
ספק רב אם היה בדעת הרמ״ז להעלות על הבמה בשתי המערכות החסרות את הנפשות
שהוא מזכיר בראש המחזה ,כי אז היה סוטה לא רק מהעקרון של שלוש האחדויות )זמן,
מקום ,נושא( ,אלא שהמחזה היה יוצא בלתי מאוזן וצולע מאד :חלקו הגדול מבונה על
.M. Roustan, La littérature francaise par la dissertation Paris, I, p. 73 48
.L Simons, o.c., Ili, p. 41 49
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האגדה של שבירת הפסילים ונם ההצלה ,ושתי מערכות מוקדשות למאורעות אחרים בחייו
של הגיבור הראשי .כיוון שהרמ׳׳ז השתמש בסממנים מובהקים של הדראמה הקלאסית
)כגון סיפור העלילה לאחר המעשה על־ידי הדמויות הראשיות עצמן או על־ידי שליח(,
אין להניח שלא הקפיד על תיכנון שלם וקפדני במבנה הדראמה .המחזה נראה ,איפוא,
מורכב משלוש מערכות .5°

ג.

הנפשות

הדראמה הקלאסית מכירה שלוש קבוצות של נפשות :הפרוטגוניסט—השחקן הראשי,
האנטגוניסט— השחקן השני והטריטגוניסט — השחקן השלישי )או השחקנים השלישיים(.
בדרך התפתחותה של הדראמה קיבלו שלוש קבוצות אלו תפקידים מיוחדים .כך ניתן לראות
בפרוטגוניסט הדמות הנרדפת ,המעונה .הכל מרוכז מסביבו והוא שולט על הבמה מתחילה
ועד סוף .מולו עומד האנטגוניסט ,המענה ,המאיים ,הרודף ,הגורם למשבר אצל הפרוטגוניסט.
ולבסוף אגו מוצאים את הטריטגוניסט :הוא גורם לעלילה להתפתח ,הוא מתווך או מסית
בין שני הכוחות הראשיים ,הוא עוזר לאחד או לשני .ברוב המקרים אין טריטגוניסט אחד.
התפקידים מחולקים בין דמויות שונות העוזרות לשני היריבים הגדולים או מנסות לתווך
ביניהם!.5
כיצד מופיעות דמויות אלו ביסוד עולם ?

א.

אברהם הפרוטגוניסט

על הבמה שולט אברהם שלטון בלי מצרים מן הרגע הראשון .דבריו הראשונים של תרח:
מי הוא זה ואי זה הוא א^ור ב ב ע ל
 #ל ח כ צ ר ידו בעזות מצח?
רומזים לדמות הראשית .כך הוא הדבר גם בדברי נחור החותמים את המחזה ,אם המחזה
שבידינו הוא שלם .אין תמונה ,וכמעט אין שורה בכל המחזה ,ששם אברהם אינו נזכר
בו .עלילת המשנה היחידה היא הופעתו של הרן וגם היא עומדת בקשר ישיר עם העלילה
הראשית .ובדיבור נוטל אברהם תשעה קבין .כבר בחלק הראשון נואם אברהם נאומים
ארוכים ,אולם היקף דרשתו בחלק השני עולה על המקובל ,אפילו במחזה הקלאסי הדברני.
אברהם הוא לא רק הגיבור הראשי ,שכמו הוא מעל כל הנפשות האחרות ,ההמוז ,בני
משפחתו ,נמרוד ופמלייתו .וכך מתארת אותו גם אשתו שרה:
,,

 50גם במחזות רמח״ל אנו מוצאים פ ח ו ת מחמש מ ע ר כ ו ת )ב״מגדל עוז
שלוש(.
 51אנו משתמשים כאן בהגדרות היפות והקולעות של B. Verhagen, Dramaturgie 2, Amsterdam

p
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..1963,

א ר ב ע וב״לישרים תהילה׳

,
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יוסף מלקמן
כי מי ל א ב ד ם איש טהור עליון
ידמה בבוראותיו אשר עשה?
רוחו ולבו האמין הקשה
מצור ומאמיר בלי רפיון.
איש עליון הוא אברהם ואין ספקות בליבו .הרמ״ז מתחיל את תיאורו של אברהם
משהתגבשו השקפותיו ואינו מרמז כלל על הדרך הארוכה שעבר מאז ״שנגמל איתן
זה״ ומאז ״התחיל לשוטט בדעתו״ עד שלבסוף הגיע לקצה דרכו ״ובן ארבעים שנה הכיר
אברהם את בוראו״  .52כדרשן ומטיף הוא עומד לפני נמרוד ,או כמות שהגדירו נחור:
״כפילוסוף בסוג ואיש ומין״.
דברים אלה ,ובמיוחד העובדה שנחור מכנה את אברהם ״פילוסוף״ ,עשויים להפתיענו.
הרי ברור שנחור מספר בעל כורחו בשבחו של אברהם .אם כן סבר הרמ״ז שכוחו של
אברהם בפילוסופיה .דון מכאן שאותה שעה ,שרבים מרבני איטליה התקיפו את הפילוסופיה
בחריפות  ,53לא היה הרמ״ז ממתנגדיה .ההערכה שהרמ״ז נחשב על האגף הימיני האדוק
והאנטי־פילוסופי  , 54היא ,איפוא ,בלתי מדוייקת.
כוחו של פילוסוף בוויכוח ובשכינוע .וכך עוסק אברהם בכל המחזה בהתנצחות עם
מתנגדי תורתו .הוא פותח בהתקפת מצח על עבודת האלילים של תרח אביו:
אם כן ידיד נפ$י פל!ח עיניף
גזרת.
האמת
הבן .גזרת
T־ T :
V V: T
•ן ״ I
מוצא שפתיף א^זר ך ב ר ת
תשמע.

 52משנה תורה ,הלכות עכו״ם ,א ,ג.
 53וביחוד הצביון הדתי־פייטיסטי היה הולך ומתגבר ביהדות איטליה בסוף המאה ד״ט״ז .עיין
משה אביגדור שולוואס ,חיי היהודים באיטליה בתקופת הריניסאנס ,ניו־יורק תשט״ו ,עמי
 .198—195וראה דבריו של עמנואל בן יקותיאל ,איש ביניוויטו ,בהקדמתו לספרו ״לוית חן״:
״ורבים מעמי הארץ המתיהדים כסו פניהם חרלים בדעות כוזבות ובכונות הפילוסופים אשר
הרחיבו פה על בעלי התלמוד״ )י  ,צינברג ,תולדות ספרות ישראל ,תל־אביב  ,1956ב ,עמי
 .(298גם הרמ״ק ,שדעתו על הפילוסופים היתד .אמביוואלנטית ,לא היה מכנה את אברהם
פילוסוף ,כי האל שנתגלה לאברהם ״לא אמר אני ה׳ שהכרתני מתוך החקירה ,אלא אמר
אני ה׳ שהוצאתיך מאור כשדים.״)ר  ,יוסף בן שלמה ,יחסו של רבי משה קורדובירו לפילוסופיה
ולמדעים ,ספונות ו ,תשכ״ב ,עמי קצב( .ב״יסוד עולם״ הכרת אברהם את בוראו היתה לפני
הגיסים וגישתו היא פילוסופית!
 54הדעה המקובלת היא שכבר בצעירותו ״נטה לבו להקבלה ולהנסתר״ )א  ,אפפלבוים ,משה
זכות ,עמי ז( ושבגלל זה נסע ״לעיר פוזנא עודנו בשחר ילדותו ,למען ילמוד שם חכמת
הקבלה אצל הרב ר׳ יצחק מפוזנא״ .אין כל הוכחה שלמד באמת אצל ר׳ יצחק מפוזנא
ושנטייתו למיסטיקה הביאתהו לפוזן .קרוב לוודאי שלא יכול היה ללמוד לימודי היהדות
בהמבורג ולשם כך נשלח לפוזן ,שם היו גרים בני משפחתו .ר  ,י  ,מלקמן ,ראשית חייו של רבי
משה זכות ,ספונות ,ט ,עמי קלא.
]שטז[

המחזה ׳יסוד עולם׳ לרבי משה זכות
שורות אלו הן עיבוד של הדברים שבאגדה .אברהם אמר לאביו :״ולא ישמעו אזניד מה
שפיך אומר״  ,55והן מאשרות את שכבר נאמר ,כי הרמ״ז משמיט מהאגדה רוב האלימנטים
הסיפוריים כדי לשמור על שגב הופעתו של אברהם.
כפילוסוף ,מסביר לנו מיד את עיקרי אמונתו .בפנותו לתרח הוא אומר:
האל א^ר אליו אני כורע
קדמון .מצוחצח

ושכל זהר

פשוט בתכלית הוא ועצם

57

טהר

אחד במדותיו ואין לו רע
קיים ולא ישבא 58ויתנועע
כי אין תמונה לו ותבנית תאר
ע ל כן שמותיו לו לשם 59התאר
כי הוא ל ב ד ו את שמו יודע
עזו בחביון נעלם מעין
רק קול מציאותו ל ב ד ישמעו
אישים וחשמלים ואישי ערץ.
התארים שבהם מכנה אברהם את ה׳ לאלהים ,שאולים מס׳ מורה נבוכים להרמב״ם:
קדמון — קדמון ,להורות על שהוא בלתי מחדש )חלק ראשון ,נז(.
פשוט

בתכלית—ואיד יהיה ענין שכלינו כשישתדלו להשיג הנקי מהחמר הפשוט

בתכלית הפשיטות )שם ,ם(.
אחד ב מ ת ת י ו — ה נ ה כבר התבאר לד כי הדרכים והמתת אחד והם הפעלות הבאות
מאתו ית׳ בעולם )שם ,נד(.
ואין לו רע — לא ידמה לו דבר מכל הנמצאות )שם ,נה(.
קיים ולא ישנא יתנועע — שהוא ית׳ לא ישיגהו שנוי ולא יתחדש לו ענין בשום פנים
)שם .נז(.
כי הוא לבדו את שמו יודע— גדלת זה השם והשמירה מלקרא אותו— להיותו מורה
על עצמו ית׳)שם(.
רק קול מציאותו לבד ישמעו אישים וחשמלים ואיש ערץ — ושיש גם כן נמצאות אחרות
נבדלות שאינם גופות והם ששפע עליהם טובו ואורו ית׳ והם ה מ ל א כ י ם  . . .הם אשר ישימו
דבר אמת בפי הנביאים )חלק שלישי ,מה(.
55
56
57
58
59

בראשית רבה ,לח ,יט .מימרה זו עברו עליה גילגולים שונים .ר׳ למשל במדרש רבי דוד הנגיד:
״אבי ,אזנך לא תשמע מה שפיך מדבר!״ )מהדורת א׳ כ״ץ ,ירושלים תשכ״ד ,עמי נב(.
נ״א :מצוחצח צח .וכך קרא ברלינר.
נ״א :כעצם .וכך קרא ברלינר.
נ״א :נשנה ,כ״י
נ״א :כשם .כ״י
]שיז[

יוסף מלקמן
השימוש ״מצוחצח
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הוא ושכל זהר  / ,אינו מחוור כל צורכו .גם הרמב״ם זיהה את השכל

עם האל ,אף־על־פי שלא קיבל את דעת אריסטו לזהות מוחלטת של האל עם השכל

61

.

הרמב״ם ממשיך את חוט המחשבה של הניאופלטוניזם ,אד אינו מרבה במושגי האור והזוהר
המאפיינים את המיסטיקה היהודית .ייתכן שהרמ״ז הלך בענין זה בעקבות הסנקרטיזם
הפילוסופי המקובל במסורת היהודית ,שניסתה לכרוך יחד את ספר הזוהר ואת התיאולוגיה
של הרמב״ם .אך מסתבר יותר שבמילים ״שכל זהר״ ו״מצוחצח הוא״ )או ״צח״( ,נמצא
רמז למידת הדין ומידת הרחמים ,שאת שתיהן שיתף האל בבריאת העולם .62
מתוך שורות אלו מצטיירת השקפת עולמו של הרמ״ז .הוא מאמין באל טרנסצנדנטי על
טהרת הפילוסופיה של הרמב״ם .לבני אדם ,ואפילו ליחידי סגולה שבהם ,אין קשר ישיר עם
האל העליון .אברהם הכיר את בוראו על־־ידי הבנתו ולא משום שהאל אוצל מחסדו עליו.
אף המשך דבריו של אברהם מיוסדים על דעת הרמב״ם:

63

הוציא פעאתיו ליש מאין
מאמריו נוסדו נקבעו
אז
":־ T T
כל יושבי תבל ושכני ארץ
אמר יהי אורה וגם הציע
ארץ ביום ראשון והשמים.
כך הוא ממשיך לתאר את מעשי הבריאה .ואף בסוף דבריו על השגחת האל ,הוא נשאר
נאמן לטרנסצנדנטיות מוחלטת:
הן ממעונו יחזה ישגיח
על היקום כלו בעיני ישר
כי מלפניו כל יקר ועשר
וברב חסדיו את אנוש מצליח:
משיב גמול שלם אשר מבטיח
להולכים עמו בדרכי כשר
ובסוף ימי חלדם בעדן אשר
נשמת יחידתם הכי יניח.
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מ ו ב נ ה של מילה זו מ ב ו א ר בשירו של הרמ״ז ש ב ס ״הן קול חדש  :משוך אל חוט חסד מצוחצח

כצחר .על השימוש בשורש זה ר  ,גם J.L. Zunz, Die synagogaie Poesie des Mit

p

.telalters, Berlin 1919, p. 432—3
 61ר׳ על כך י׳ גוטמן ,הפילוסופיה של היהדות ,ירושלים תשכ״ג ,עמ ,153 ,וגם I. Husik, A
266
..history
of Medieval Philosophy, Philadelphia, 1946,
 62כך מפרש ספורנו א ת הפסוק ״דודי צח ואדום״ )שיר השירים ה ,י( :״הוא צח כלו בהיותו
מיטיב ב מ ד ת רחמיו על כל מעשיו עם היותו אדום ב מ ד ת הדין ,ואין זה מפועל שום עצם
שכלי כאשר הוא שכלי בלבד ,וכר״ .ור  ,גם ״מצודת דוד״ :״והנמשל הוא ל ו  ,הנה המקום ב״ה
פועל הרחמים והדין כי צחות הלבון יורה על הרחמים והאודם על הדין וכר״.
 63הרמ״ז מ ת א ר כהרמב״ם בריאת העולם כתוצאה וכהוכחה לאחדותו של הבורא ואינו כולל
אותה בין ת כ ו נ ו ת האל .ר  ,על כך ,יהודה א ב ר ש מ ו א ל  ,טענתו העיקרית של הרמב״ם נגד
אריסטו ,סיני — ספר יובל ,ירושלים תשי״ח ,ע מ  ,קכז.

]שיח[

המחזה ׳יסוד עולם׳ לרבי משה זכות
השקפת עולם זו של הרמ״ז נשתנתה בתכלית בתקופה מאוחרת בחייו .באוסף פיוטים
״הן קול חדש״ ,שבוודאי נכתבו באיטליה ,השקפתו היא מיסטית ,כפי שקיבל מר׳ בנימין
הלוי לפני שנת ת״כ  . 64במחזה האל לבדו הוא היודע את שמו ובפיוטים המאוחרים נשמע
קול אחר לגמרי :״לי עבדך סודות שמך הורני״ .ובכן :סוד השם המפורש יוכלו בני תמותה
להבינו ,ואחד מאלה שידעוה ,הוא אברהם:
היכל קדשו יכין חסדו
בזכות אברהם איש סודו.
לעומת האל הנשגב ,השוכן בשמים ״וממעונו יחזה ישגיח על היקום כלו בעיני יושר״,
אנו שומעים מפיוטי הרמ״ז על אל המסתתר ,המגלה את סודותיו והמשפיע מאורו הגנוז
רק למקורביו:
בלבוש נאור אור הופיע
זיוו ליראיו הצניע
כי לא יהיה לא יגיע
חלק אדם רשע עם אל
וכן:
אל מסתתר

נא העתר

גל מחברון

הודך עליון

הדר עושה

תורת משה

וזכות חפש

אל עם אביון

ניכר למשיחך

יזהיר זרחך

שדי שובה

נא אל ציון

חוש אב נורא

כי אז נאמרה

בהפוך לטוב

החדש אב

כי נגרשנו

כי נגזרנו

ויתומים ה־

יינו ואין אב

השוני הרב מהתיאור ביסוד עולם ,ניכר גם מן השיר הזה:
זיו ינוצץ בנגה דבירו
ככבי אור גנזו בסתרו
תעלמיו יגלו פלאות
הוד למלך ה׳ צבאות
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 64ר  ,ג׳ שלום ,שבתי צבי ,חלק ב ,עמי .392
 65המובאות הן מתוך ״הן קול חדש /,גם בשירים אחרים באוסף זה חוזר ונשנה המוטיב של האור
הגנוז לצדיקים ,כגון:
יושב שמים ישפיע  /זיו פניו בקהל בניו
אור הגנוז חיש יופיע  /כאשר קים לאמוניו.
וכן:
בזכות יעקב ישפיע  /לזקניו זיו מיקרו
זהר סהר יפריע  /כי לא יגיה אורו.
וכן:
למיחלי חסדו  /גנז מאד טובו
מאיר מהר עלי  /הרים וזיו שדי.

]שיט[

יוסף מלקמן
לא כמקובל וכאיש מסתורין אלא כפילוסוף וכהוגה דעות ,הגיע אברהם בכוח שכלו
ומחשבתו להכרת ייחודו ואחדותו של האל הנעלה מכל בני תמותה .אברהם הולד ומפיץ
את תורתו בפני כל מי שרוצה לשמוע .הראשון ששומע לו הוא תרח .הוא מלשין עליו
בפני נמרוד .עם המלך וחכמיו מתווכח אברהם עד שמובא לכור הכבשן .גם אחרי הינצלו
בדרך נס ,הוא ממשיך להרביץ את תורתו בחוג משפחתו ומנסה לשכנע אותם לקבל את
דעותיו.
אין פלא ,איפוא ,שקמים לו מתנגדים .באגדה מדובר בעיקר על רוגזו של נמרוד ועושי
דברו .אולם הרמב״ם מרחיב את הדיבור על אספקט זה והוא משער שהעם בוודאי התנגד
מטעמים פסיכולוגיים למהפכן הדתי :״ואין ספק אצלי שהוא ע״ה ,כאשר חלק על דעת בני
אדם כלם שהיו מקללים ומגנים ומבזים אותו התועים ההם ,וכאשר סבל הכל בעבור האלוה
וכר״  .66גם באגדה מסופר על הנסיונות המרובים שנתנסה בהם אברהם אבינו ,שמלפני
לידתו התנכלו לו להמיתו  .67כבר בזמן התהוות האגדה נעשה אברהם סמל לקדוש המעונה
כדוגמת ר׳ עקיבא  .68כך הפך אברהם לצדיק גמור ,לא רק כדי שיירש עולם הבא  ,69אלא
למעלה מזה :״אותו צדיק הנשמר תמיד הוא אהובו של הקדוש ברוך הוא״ וייסורי
הצדיקים מועילים לכפר על עוונות הדור .70
ברם ,גם אם נניח שהרמ״ז העמיד את אברהם בדרגת צדיק המכפר ביסוריו על עוונות
הדור ושבגללו היה העולם קיים ,מפתיע אותנו תיאור דרך ייסוריו של גיבורו .כי כך
מצווה נמרוד לעשות באברהם:
הלא כה דברי

דיני לערי

66
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68
69
70

עושו כגזרי

להכין מדורה

תשרוף ותבער

כסיל זה ונבער

שמה יסער

בצער ובצרה

עליו שטוחים

בלואי מלחים

קוצים וחוחים

לראשו עטרה

כל המסבות

וכל הרחובות

עם הסחבות

יסובב לזרא

יכו בפניו

וירקו בעיניו

יענו עוניו

בדברי גערה

יהיה לאימה

לכל גוי ואמה

אף לו כלמה

ליגון וצרה.

מורה נבוכים ,חלק ג ,פרק כט .ור׳ גם מהדורת יהודה אבן־שמואל ,חלק ב ,כרך א ,ירושלים
תשי״ט ,עמי ז ,הע׳ .13
אוצר המדרשים ,עמי  2א.
ר׳ אורבך ,אסקיזיס ויסודם בתורת חז״ל ,ספר יובל ליצחק בער ,עמי .59
ר׳ קידושין מ ,א.
משנת הזוהר ,חלק ב ,עמי תרעג ,תרעט.
]שכ[

ה מ ח ז ה ׳ י ס ו ד עולם׳ לרבי משה זכות
עבדי נמרוד שומרים את פקודתו ובשובם ,אחרי שנעשה הנם לאברהם ,מוסרים למלכם:
לבש בלואי סחבות כעדי
לסבב רחובות הכרך אתנו
שקט ושמח .מאין להלוך
כי אם לאטו .עד אשר הלאנו.
אם עוללי העיר בפניו ירקו
ישיש .ופנים שחקות הראנו.
יכו לחייו או יחרפוהו בבוז
לא שת לבבו .אז מאד תמהנו.
פרטים אלה נראים לקוחים מן הברית החדשה המתארת את דרך חיסורים של ישו :העטרה
nXé £avxeg axécpavov
של קוצים וחוחים ששמים לראשו Kav 8711 Ttjgףàicav0fòv é7tè0
< K6cpaA,Tההכאה בלחייו ) (Kaì exuTruov eig ttìv Kecpa^fiv aòxoùוהיריקה בפניו)Kaì
| ; auxoo
71
 ,(^oaavxeg 61? aoxòvכל זה מקביל בדייוק למה שעוללו לישו  .בכל האגדות על
אברהם אבינו ובגילגולי נוסחאותיהן אין רמז לכך .האגדה ,האוהבת להפליג בתיאורים
עממיים ,מקצרת בין פקודתו של נמרוד לבין השלכת אברהם לכבשן האש .מה עשה הרמ׳׳ז ?
השמיט הקישוטים של האגדה והבליט את גרעיניה .אבל כאן ,הביא פרטים שהם מחוץ
לתחומה של האגדה שעליה מבוסס המחזה ונראה שחיקוי זה לדרך יסוריו של ישו ,אין
לו אח וריע בספרות העברית.
אברהם התגלה כדמות על־אנושית גם בהיותו בכור הכבשן .העבד מספר לאדוניו:
אז קול שאון רעש כקולות בחזיז
רעם וריח סערה שמענו
אז חיש מהרה השחקים נפתחו
שם מרכבות הדר והוד כוננו
ירד ענן כבוד בקול עז עד אשר
הבהיל לבבנו והפחידגו
נכנס לתוך האור וגם אש אוכלה
זרק לכל רוח ושלטה בנו
אז נשמעו שירים והלל נערב
עד כי כאישים שוממים שמנו
כמעט לבבנו לאחר שנהפך
כי משתו הכי נשנו
שם מחזה שדי כמראה הכרוב
 71הטכסט לפי מתי ,פרק  ;30—29 ,27מקבילות במרקוס  ;19—17,16יוחנן .3—2 ,19

]שכא[

י ו ס ף מל ק מ ן
הנו בתוכניתו דמות דמנו
הולך סביב אבדם יפה תואר מאד
אמנם בפגים זועפים ראנו
מהר בעוד רגע שביבים יצאו
מנהו והוא האש אשר כלנו
ישב בתוך האור שתי שעות ועוד
ונקראה אתו ולא עננו
גם יום וחודש שם בתוכו יעמד
לולא אשר אתו בקול קראנו
יצא בששון רב וגופו נחפעה
לראות היש בו מות ולא מצאנו
אף המלחים הסרוחים נודפים
ממר דרור הטוב והתמיהנו
הענין המיוחד שבפיסקה זו הוא בהקבלה לתיאור הנם שאירע לחנניה ,מישאל
ועזריה :״ענה ואמר הא אנא חזה גברין ארבעה שדין מהלכין בגוא נורא וחבל
לא איתי ותה די רביעיא דמה לבר אליהין״ .72כבשלושת הידידים ,מופיעה גם אל
אברהם דמות עילאית .השוואה זו יסודה באגדה 73המונה שורה של צדיקים שהקב״ה
הצילם .בגמרא מסופר ששלושת הריעים אמרו הלל .הרמ״ז משתמש במוטיב זה :״אז נשמעו
שירים והלל נערב״ .בעקבות האגדה שד״קב״ה לא נתן לגבריאל להציל את אברהם  74אלא
ירד בעצמו להוציא אותו מן הכבשן ,מתאר הרמ״ז את הקב״ה במילים :״מחזה שדי כמראה
הכרוב״ .השלכת אברהם ושלושה הריעים נעשתה סמל ומופת לאמונה בה׳  .75ושוב עולה
אברהם על כל אלה שבאו אחריו ,משום שהאל עצמו התגלה אליו ולא שלח את מלאכו .76
אברהם מתגלה ,איפוא ,כפרוטגוניסט על כל תכונותיו המסורתיות .הוא הקדוש המעונה,
הנרדף ,נגדו נרקמים כל התככים .הוא מתגבר הודות לאופיו החזק והטהור .הוא בעל
אמונה צרופה .הכרתו באה לו בכוח מחשבתו ולא על־ידי השראה מיסטית .האל מציל
אותו בדרך נס ,בהתגלותו אליו פנים אל פנים ,וכך הוא מראה בעליל כי הוא כל יכול.
אברהם הוא ,איפוא ,גיבור של הטראגדיה הקלאסית .דיבורו והלך מחשבתו הם בכוח
הראציונאליזם כפי שאימצה אותו הפילוסופיה היהודית מאז הרמב״ם.
72
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74

75
76

דניאל ג ,כה.
פסחים קיח ,א :״חזקיה אמר מפני שיש בו ירידתן של צדיקים לכבשן האש ועלייתן ממנו׳.,
פסחים ,שם .האגדה המאוחרת מרחיבה את הסיפור :מלאכי השרת מתקוטטים ביניהם ,למי
מגיע הכבוד להציל את אברהם .ר׳ דרך משל מדרש תנחומא ,פר׳ תצוה .הרמי׳ז מסתפק
כדרכו ברעיון הכללי ואינו עושה שימוש בתוספות אלו.
ר׳ ספר המקבים א ,ב; נא ,נט .הנס שנעשה לשלושת הריעים נחשב כסמל לחיי הנצח ,כפי
שמתברר מתוך ציורים נוצרים קדומים.
גם קטע זה מוכיח שהמדובר הוא באל עצמו:
אשר ירד בהוד נגלה  /אלהי רום בזיו גדלו  /כמראה אש ונגה לו  /ואשו ביקוד רדה >עמ׳ עח(.

]שכב[

המחזה ׳יסוד עולם׳ לרבי משה זכות
ב .נמרוד האנטגוניסט

מול אברהם מתייצב נמרוד ,מלך בבל .כבר הגמרא אומרת עליו ״שהמריד את כל העולם
כולו עליו במלכותו״  .77בדרך זו רגילים לפרש את הפסוק ״גבור ציד לפני ה״׳ :״צד דעתן
של הבריות בפיו ומטען למרוד במקום״ ,78ומשום כך נקרא רשע .79ברם ,אם אברהם
אבינו היה הראשון שהאמין באמונת היחיד ,כיצד אפשר לומר על נמרוד שהמריד את
העולם נגד הקב״ה ? סתירה זו נמצאת גם אצל הרמ״ז .הוא רואה בו מהפכן ,כי אומר עליו
אברהם:
תצו להם :באל נמדד
אשר על כן שמך נמדד
ממש כלשון הגמרא .אך יחד עם זה הוא מופתע ממעשיו של אברהם ששיבר את הפסילים
והטיף לאמונה באל אחד ,כאילו מדובר כאן באמונה חדשה:
אשר קם וסרח
בן הוא לתרח
בדרכי שגיה
צעד וארח
הכי קם וזדה
ובלי רעדה
אמונה בדויה
הקים ובדה
בתורה יקרה
געל בסרה
כסלת נקיה )עמי כ(
שהיא טהורה
וכן להלן :״ומה הקמת  /דת ואמונת ריק ושוא חדשת״ )עמי כו( .גם חכמיו אומרים:
״ותורה יעורר בדויה ושטה״)עמי לו(.
האמונה באל יחיד ,נוגדת את האמונה בפסילים .טענותיו של נמרוד היו צריכות להתבסם
בעיקרן על אלהותם של הפסילים שאברהם שיבר .אך אין הדבר כך .נמרוד מוכיח את
אברהם על שבירת הפסילים ,כמס שפתים לאגדה ,שהיא יסוד הסיפור:
גש נא אמר איכה ולמה קמת
נגד צלמינו אשר הרסת )עמי פו(.
אבל נושא זה כמעט שאינו עולה בכל הוויכוח הארוך והלוהט בין אברהם לנמרוד ועוזריו.
גם בגזר דינו אין נמרוד מזכיר את שבירת הפסילים.
T T

 77עירובין נג ,א .פרטים אחרים מסופרים עליו .באגדה ומכולם מתעלם הרמ״ז ,כפי שעשה לגבי
אברהם.
 78רש״י לבראשית י ,ט .אבךעזרא מתווכח עמו :״אל תבקש טעם לכל השמות אם לא נכתב״,
וזוכה לנזיפה מאת הרמב״ן :״ואין דבריו נראין ,והנה הוא מצדיק רשע כי רבותינו ידעו רשעו
בקבלה״ .בא המחקר המדעי והולך בעקבות דברי חז״לFasst man ihn ais eine hebraische :״

Verbalform auf, so bedeutext er: "Wir sind aufstàndisch" oder "wir wollen uns
emporen". Es handelt sich in solchen Fallen nicht um einen Euphemismus, sondern
um eine Redewendung, welche man "Kakophemismus" nennen kònnte". F. M. Th.
de Liagre Bòhl, Babel und Bibel I, Jaarbericht Ex Oriente Lux, 16, Leiden 1964,
116
..p
 79ר׳ למשל פסחים קיח ,א.
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יוסף מלקמן
נושא אחר תופס את המקום המרכזי בהתנצחות בין נמרוד לבין אברהם .בהופעתו
הראשונה על הבמה פותח נמרוד בשיר הלל לרוב עושרו המאפשר לו ליהנות מתענוגות
העולם הזה:
מה יעלם יגל ומה ירהב
לבי בעת יחשב גאון צביי.
חושו עבדי אהבי אהב
•• T

הבו ואתפאר בהוד צביי.
ואחרי שמנה את כל אוצרותיו פוקדים אותו רעיונות רציניים יותר:
למה אני אדאב ברעיוני
כי מה יבואני ביום אידי ?
הן כל כבוד עשרי וממשלתי
הבל .ואף כי אחרי מותי.
מה טוב אשר כל איש בתאותו
ישמח ולא יביט אלי כעס
למה בעודו חי באדמתו
ידאג עלי בניו ? ומה ירעש ?
הן הוא ברוחו אחרי מותו
יבלה כמו בגד אכלו עש.
השורות האחרונות מגלות את השקפת עולמו של נמרוד שהיא שונה בתכלית מאמונתו
של אברהם ,שהכרנוה מדבריו אל תרח .השקפת עולם זו אין בינה לבין עבודה זרה ולא
כלום .הדבר מתברר עוד יותר מדבריהם של חכמי נמרוד המפתחים את הרעיון שהעלה
אדוניהם:
עלם ,חקירות לבך השלך
כי לבהמה כאנוש דמה.
80
יום ישלטו תולע והרמה
ישוה נדיב לבם לאיש הלך
לכן אנוש לו תענוג יוסיף
דשן ומעדנים אשר יחמד)עמי כח(.
כי אחרי הקברו יכלה
גופו .וגם ישוב לאדמתו
רוחו אלי רוח יסודתו

 80ברלינר :״ורמה״ אולם נוסח ״הרמה״ הולם את המשקל.
]שכד[

ה מ ח ז ה ׳יסוד עולם׳ לרבי משה זכות
החכם השני מתווכח גם הוא עם אברהם:
כי איך עלי אישים ושפלותם
ישקוף אלה שכני מעל
איכה טהר עצם ברב עצמה
יוכל להביט על אנוש נדכה ?
אברהם עונה להם על טענתם:
תאמרו אשר הוא ]האדם[ כל ימי עודו
רענן כעץ שתול עלי יובל
אף כי יחידתו ביום אידו
תכלה ולא תשמח ולא תאבל )עמי לב(.
הוא דוחה טענה זו:
אם על בהמה אין לאיש יתרון
איך יערים ישכיל בכל חכמה ?
אם אין יחידתו מאד רמה
עצם ושכל זך בלי חסרון
איך ימשלו העדר וכליון
בה אם מקורה ממקום רמים ?
הן באמת היתה בצל עליון
בין עומדים חיים וקיימים.
הוא גם אינו מקבל את הדעה שהאל ,הנעלה מכל אדם ,אין לו קשר עם האדם:
אך מאשר ימות בבזיון
אדם ילוד אשה קצר ימים
תאמרו אשר האל בטירתו
עבים לסתר לו ולא יראה ?
בינו אשר כי אף מאוד יגאה
ישקוף וירא ממכון שבתו,
על כי כאחד נחשבו אתו
כל יושבי מרום ואיש נכאה.
גם לאחר שהושלך אברהם לכבשן האש ,משקיטים החכמים את המלך המודאג בנימוקים
דעה לך כי כבר גזרו והוכיחו חכמינו
שכבר שמענום:
אשר מסר אלהים מעשי תבל לטבענו
ולכן אין לאל ידו לעולל נס לעינינו)עמי מג(
ועוד לא יוכלו עיניו להביט מעללינו
] שכה [

יוסף מלקמן
אם הנפש אינה בת אלמוות בטלים גם עונש ודין בעולם הבא .וכך אומר החכם:
מה יחרד לב איש ויפלא
מדין ועונש אחרי מותו ?
האדם ראוי לו לנצל את ימי חייו עלי אדמות ,להתמסר לתענוגות החיים ולא לירא ,כיוון
שהוא עתיד לתת את הדין:
הבה שמח בחור בילדותך
אז מלכך ימצא בך אמן
אברהם דוחה תורה זו .האל אינו מתעלם ממה שיצוריו עושים רחוק ממנו על האדמה .בבוא
יום הדין יעניש האל את הרשעים:
גורו יראו מיום אשר יחשך
שמש שנותיכם .ולא יחן
אל עורכים תמיד לגד שלחן
גם הממלאים למגי ממסך
גורו לנשמתכם וצרתה
כי חיש תבאנה בעת רגז
,
תרד לבור תפתה ולהבתה)עמ לד(.
TT :

T

על תיאור זה של התופת חוזר אברהם בנאום הגדול אחרי שניצול:
ונפשו שר $אול ידון
בנבכי בור בזלעפות.
יצודנו למדחפות
לאור זפת ואש גפרית
ומעולם $מו יכרית
,
באיד שמה ובשממה)עמ סד(.
־

•

T

T T :

לעומת זאת רוב טוב צפה לצדיקים:
וינחם אל מחוז חפצם
לגן עדן ברום חביון
להתענג בזיו עליון
במבטחות ובמנוחות
להשביע בצחצחות
יחידתם בגיל ישע)עמי סז(.
־

T S

ד״רמ״ז גילה כבר כאן ענין רב בבעיית השאול ,והן לאחר מכן כתב את ״תפתה ערוך׳
ועוד נשוב להלן לנושא זה.
] שפו [

המחזה ׳ י ס ו ד עולם׳ לרבי משה זכות
ג .הטריטגוניסטים

לטריטגוגיסטים נועדים במחזה תפקידים ברורים 81:א( גורם לסיכסוך; ב( נושא המריבה
בין הצדדים; ג( מכשיר בידי אחד מהצדדים; ד( גואל או מגן על האנטגוניסט; ה( מתווך
בין הצדדים .ביסוד עולם נוטלים הטריטגוניסטים רק חלק מהתפקידים הנ״ל .תרח אבי
אברהם הוא הגורם לנושא העיקרי של העלילה ,שכן הוא מאשים את בנו בשבירת הפסילים
בפני נמרוד .את יתר הטריטגוניסטים אפשר לחלק לשלוש קבוצות :האחת מסיתה את המלך
נגד אברהם )החכמים( ,השניה מבצעת את גזירת המלך )העבדים( ,והשלישית מתחבטת
אם ללכת בדרכו של אברהם או להתנגד לו)משפחת תרח(.
אין ,איפוא ,חלוקה מאוזנת בין הכוחות .כולם תומכים באנטגוניסט ,מסיתים אותו ,או
מצייתים לו .רק שנים יוצאים מכלל זה :שרה אשת אברהם המופיעה בסוף המחזה ,בוויכוח
המשפחתי ,ומגינה על השקפותיו של אברהם ,כלומר אחרי שכבר הושג הנצחון הגדול,
והרן ,אשר מתנודד בין שני המהנות .חלוקה בלתי מאוזנת בין שני המחנות הוא פועל
יוצא מנאמנותו של המחבר לדעתו של הרמב״ם ,שאברהם היה יחיד בדורו שהאמין באל
אחד .כיוון שאברהם מתייצב יחידי מעבר זה ,מאבד המחזה הרבה מהתעניינותו ומערכו
הדראמאטיים .גדולתו של אברהם היא אומנם ברוח הקלסיציזם הקיצוני ,אך היא נוטלת
מהעלילה את כל התסבוכות ,המעוררות את סקרנותו של הצופה.
בעצם ,רק הרן מסוגל לרתק את הצופה .גם כאן הולך הרמ״ז בדרך מקורותיו אשר פירשו
 mהפסוק :״וימת הרן על פני תרח אביו״ ,שהרן מת מפצעיו אחרי שהוטל לכבשן האש
ולא ניצול כאברהם  .82הרן לא האמיז באל אלא הכריז שהוא ״משל אברהם״ אחרי שראה
את הנם הגדול.
גורלו של הרן מהווה בעייה .הרי פשעו לא גדול מפשעיהם של אלה שהתנגדו לאברהם
ובכל זאת נענש קשות .במחזה מצדיק אברהם את העונש שהטיל נמרוד על הרן:
היש נספה בלא משפט ?
ואם בלתו אנוש טורף ?
הלא הרן בדין  83נשרף
אשר את מעשיו עות.
ולו הכין כלי מות
עלי חסר אמונתו
אשר חשב בערמתו
להרים גס להתנוסס.
והיה כמסום גוסס
וגופו ביקד יכלה )עמי עב(.
 81ההגדרות הן על־פי .B. Verhagen, Dramaturgic, Amsterdam 1963, p. 42
 82ר׳ בראשית רבה לח; תנא דבי אליהו ,ו.
 83נ״א בלכתו.
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יוסף מלקמן
שאיפתו של הרן לעלות לגדולה היא שגרמה למותו ואברהם רואה בזה דין צדק .אולם
דווקא העונש הזה הוא לטובתו של הרן כי הוא מכפר על עונו בעולם הזה ומבטיח לו
שנפשו תשכון בצל עליון בעולם הבא:
אבל רוחו לאל יעלה
ולא יזכר עון כסלו
אשר חטא ונסלח לו
ולא ימות כמות נבל
למיתתו אשר סבל
והיה לו לשם ששון.
רעיון זה ,שהרן ימצא את אושרו בעולם הבא ,הוא חלק מהוויכוח על הישארות הנפש.
כוונתו להוכיח שהמאורעות בעולם הזה אינם קובעים את גורלו של האדם לגמרי.
יתר הטריטגוניסטים חסרים אופי עצמאי .בפתיחת המחזה מתנהג תרח כאב מתאכזר
שאינו נרתע מלהביא את בנו למשפט ואף מנסה להכחיש את אבהותו:
אמת כי טחנה אמך לאחר
ואינך לא קרובי לא שארי
ואיך אפשר היותך בן חלצי
T

T

T

~

אשר יצא בשרך מבשרי ?
אין הוא מעלה על דעתו שאברהם יוצא להורג ,אבל תקוותו שיוטל למאסר כל ימ״ו.
משראה את גודל הנם שנעשה לו קיבל את אמונתו של אברהם:
על כן להודו אתנה דודי
כי הוא אדון עולם ומלך רם.
בכך משמש תרח דוגמה ומופת לכוח שיכנועו של אברהם .על יתר בני משפחתו לא נוכל
להגיד כך .נחור ומילכה עמדו בסירובם לקבל את האמונה החדשה .אלא שהמחזה נפסק
באמצע הוויכוח בין בני המשפחה .ייתכן שהרמ״ז רצה להראות את עקשנותו של נחור,
אבי לוט ,שעליו במיוחד אומר הכתוב שהיה עובד ״אלהים אחרים״ ,84ובדרך זו לקשר
פרשת נחור עם רועי לוט ,שלפי התוכנית היה צריך להיקבע לה מקום חשוב במחזה.
יתר הדמויות אינן נוטלות חלק רב ערך .העבדים מוציאים לפועל את החלטתו של המלך
והחכמים המתנצחים מסיתים אותו לדון את אברהם בחומרת הדין .החכמים מאפשרים
למחבר להראות את ידיעותיו ולהשתעשע במשחקי מילים ,כפי שאהב הרמ״ז לעשות
בשיריו .נציין גם שהלמדנות והבקיאות בנושאים שונים הן מהתופעות השכיחות ביותר
בספרות הקלסית .85

יהושע ,כד ,ב
ר

.
8
4
.Bray, op. cit., p. 94—96 , 8 5
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ה מ ח ז ה ׳יסוד עולם׳ לרבי משה זכות
ה .ה מ ח ז ה כ י צ י ר ה א ו מ נ ו ת י ת
יסוד עולם הוא מחזה קלאסי מובהק ,ואפילו קיצוני .אם נאמר כדעתם לשל קרפלסיוקאלו,
שהרמ״ז חיקה מחזה.מהמחזות הקיימים, ,עלינו לחפשו בין מחזות שנכתבו עד שניסה הרמ״ז
את כוחו בכתיבת מחזה .עריסתו.של המחזה הקלאסי עמדה באיטליה ,ומשם נתפשט
לצרפת ולהולנד .בספרדית ,הלשון הקרובה ביותר למחבר ,לא התפתח המחזה כראוי .מן
המחזאים בהולנד היה יוסט ה־דר־ונדל היחיד .אד הרמ״ז לא ידע .הולנדית ובמחזות
המקראיים של וונדל מופיעות מקהלות ,מה שאין כן אצל הרמ״ז .עובדה זו בלבד מעידה
על הבדלי גישה רציניים. .הרמ״ז הלך בדרכו של סנקה שהיה מקובל מן המחזאים היוונים
ולפי רוח הזמן וויתר על המקהלה .86המחזאות הקלאסית בצרפת הגיעה לגדולתה במאה
הי״ז ,אבל גם אז היו נושאיה רחוקים מהדראמה המקראית שלפנינו ,ורק בשנת 1689
הופיע מחזהו של רסין ״אסתר״ .באיטליה ,לא עמדו הטראגידיות שנכתבו במאה הט״ז
וראשית הי״ז )של טריסינו ,רוסלי וסנדיו( על רמה גבוהה ,ואין בינן לבין מחזהו של
הרמ״ז דבר ז.8
לנגד עיניו של הרמ״ז לא היתה כל דראמה .כוחה של הלשון העברית לא היה בעיניו
פחות משל לשונות אירופה ,ועל כן ביקש להראות שאפשר לחבר בעברית טראגדיה גדולה
על יסוד האמונה היהודית .ואם כי אנו סבורים שהלשון העברית לא הגיעה אז לבגרותה ,לא
כך סברו במאה הי״ז .לשונות אירופה ,רובן עמדו אז בראשית התפתחותן הספרותית
והיצירות המפורסמות טרם נוצרו .הסופרים הלכו שבי אחרי הלשונות העתיקות ,יוונית
ולאטינית ,וטבעי הדבר שלדעת היהודים השיגה הלשון העברית הישיגים לא פחות נעלים
מלשונות אלו .אנחנו ,שהשקפתנו על התפתחות הספרות העברלת ניזונה מהערכותיהם של
אנשי ההשכלה ,חשבנו שכל סופר עברי באותם הימים התפעל• מיצירות לועזיות וניסה
להלבישן לבוש עברי ,כדרך שעשו ״דורשי שפת עבר״ במאה הי״ט.
הרמ״ז הושפע מהרוח החדשה שנשבה אז באירופה .אין ספק שלמד את כללי המחזאות
לפי תורת אריסטו .תורה זו הופצה באירופה בלשון הלאטינית ,שקישרה בין הסופרים
ושהיתד» שגורה בפיו של הרמ״ז .הסופרים סקליחר 88והיינסיוס 89הסבירו את דעותיו
של אריסטו על הדראמה והרמ״ז קבעם במחזהו.

ר  ,על כך

 86היינסיוס מספר על הטעם החדש למקהלה )ר׳  Brayשם ,עמי . .(326פונדל משאיר את המקהלה
מתוך שיקולים האופייניים לדרכו האמנותית )ר  Simons, op. cit. ,חלק  ,3עמי .(120—119
נעיר גם שפונדל פיתח את כשרונו כמחזאי אחרי שכתב שתי דראמות בלתי מוצלחות ,משנת
.1637
.savio d'Amico, op. cit. 11, p. 29—31
87
 .Julius Caesar Scaliger, Poeticas Libri Septem (1561) 88הספר היה נפוץ מאוד והשפעתו
נמשכה זמן רב"Few similar works have enjoyed such universal renown". Barrett :
.H. Clark, European Theories of the Drama, New York 1947, p. 60
De Tragoediae Constitutione, :
8
9
 .Amsterdam 1610-1על השפעתו הגדולה ר׳ Enciclopedia del Spettacolo, s.v.
עליו כותב בריי"qui fut pour les contemporians de Corneille un bréviaire de l'art :

]

]

שכט

יוסף מלקמן
יסוד עולם היה ,איפוא ,ניסיון לכתיבת מחזה עברי מקורי ברוח הזמן ההדש לפי הכללים
הנעלים ביותר בתורת המחזאות .ניסיון זה נכשל מבחינה סובייקטיבית ,כי הרמ״ז הפסיק
בנקודה שאינה מהווה לא סייום ולא שיא דראמאטי .אפשר שחדל מלהתעניין בנושא או
שלא היה שלם עם תוכנו .אפשר גם שחש בגודלה של תוכניתו ושכוחו בדראמה לא יכול
לה ,ולא ידע כיצד לשמור על המתח הדראמאטי ועל התפתחות העלילה בהמשך המחזה.
המערכה הראשונה היא הטובה ביותר ,כדרך רוב המחזות ,אבל אחר־כך יורדת הרמה
פלאים .אחרי שניצול אברהם מכבשן האש ,מתרבה המלל במאות שורות ,שאין בהן דבר.
גם -הוויכוח המשפחתי ,שבו נגמר כתב־היד ,חסר כל עלילה ,כל מתח ,וחוזר על נימוקים
שנאמרו פעמים רבות .ניכרת נטייתו של המחבר ,הידועה לנו גם מכתביו האחרים ,להבליט
את ידיעותיו המרובות ואת למדנותו הגדולה .כגון דברי חכם א׳:
במולד כסיל זה

כסיל קם כנבזה

ועיש כרזה

וכימה לאדמה

ושבתאי באימה

ומאדים בתימה

וסהר וחמה

באפל עלטה וכר.

להרגשת השיעמום שהקורא המודרני יחוש בקריאת המחזה מוסיף גם השימוש המופרז
בסוניטות ,אותה צורה של חריזה המתאימה להשתפכות לירית וזרה ביותר לתיאור איפי.
המחבר משתמש בסוניטה בעיקר לצורך הרצאות של הנפשות העיקריות ודבר זה אינו
תואם את מהותה של צורה פיוטית זו.
עם החסרונות ,ראוי הניסיון עצמו להערכה .המחבר ניסה לכתוב בעברית דראמה
אמיתית .אין ספק שבכוונתו היתה להעלותו על הבמה ,ויעידו על כך ההוראות המפורשות
להופעת הנפשות וירידתן מהבמה .דראמה בשפה העברית היתד .תופעה נדירה .אומנם
נתחברו במאה הט״ז מחזות עבריים לחג הפורים ,אבל היו אלו ״יצירות בנות חלוף״,
שאפילו העתקותיהן לא נשמרו  .90כתיבת מחזה רציני בהיקף גדול היה ,איפוא ,מעשה
חלוצי מאין כמוהו ,עד שלא עלתה ההצלחה בידו של המחבר.
ו.

זמן

חיבורו

של

המחזה

אם אין בידינו רמז כלשהו לזמן חיבורו של המחזה ,הרי עשוייה שאלה אחת חשובה ביסוד
עולם לסייע לגו בתיחום הזמן.
עגין הישארות הנפש ניתן לו מקום רחב ביסוד עולם .נמרוד וחכמיו שוללים את הישארות
הנפש ,ולכן אין דין ואין דיין .היושב ברום עולם לא יוכל ,לדעתם ,להשגיח על בגי אדם
ולהעניש את החוטאים .לכן טוב יעשה האדם אם ישמח ויתענג כל עוד הוא חי.
dramatique. L'ouvrage est court sans autre ambition que celle de mettre en ordre
"les théories d'Aristote, dont il s'écarte rarement, deux raisons de son grand succès.
.Bray, op. cit., p. 39
 90ר׳ ח׳ שירמן ,התיאטרון והמוסיקה ב ש כ ו נ ת היהודים באיטליה ,ציון ,ש נ ת כט ,תשכ׳יד ,עמי
.71—70

]של[

ה מ ח ז ה ׳יסוד עולם׳ לרבי משה זכות
בעיית הישארות הנפש היתה רווחת בימי הריניסאנם .השוללים נקראו חסידי אפיקורוס . 91
גם במחנה היהודי נמצאו מפקפקים .ר׳ שמואל קאצינילנבוגין הקדיש את הספדו על אחד
מגדולי הרבנים ,להבאת ראיות על הישארות הנפש ,כיוון שבימיו נמצאו ״מתפקדים״ ,92
דרשותיו של קאצינילבוגין נדפסו בויגיציאה בשנת שנ״ד ) ,(1594כלומר קרוב לזמנו
של הרמ״ז .גם ב״מנחת קנאות״ של יחיאל נסים בן שמואל הוקדש חלק גדול לפולמוס
על נושא זה  .93אולם נראה שהתעניינותו המיוחדת של הרמ״ז נובעת מהוויכוח בענין זה
שנמשך עשרים־שלושים שנה .האיש שהעז לשלול את האמונה בהישארות הנפש וגיסה
לבסס את דעתו בראיות היה אוריאל דה־קוסטה בספרו Sobre a mortalidade da alma do
. 9 4 homem

בטרם נדפס ספר זה כתב עליו הרופא שמואל סילוה התקפה ארסית

 .Tratado da Immortalidadeמאז דשו בנושא רבים מהמלומדים של הפזורה הפורטו־
גיזית  ,95כגון :משה רפאל די־אגילאר  ,96יהודה אריה ממודינה ,מנשה בן ישראל  ,97שאול
לוי מורטירה  9 8ויצחק אבוהב ״ .
 91ר׳ על כך Jacob Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien 13te Auflage
.Stuttgart, 1922,1, p. 407 sqq
וראה את התיאור של דנטה:

suo cimitero da questo hanno
con Epicuro tutti i suoi sequaci
che l'anima col corpo morto fanno.
Canto X, 9
.181
92
 93.ר׳ צינברג ,שם ,עמ׳ 282—281
94

ס ,שם ,עמי

ר׳

Carl Gebhardt, Die

.Schriften des Uriel da Costa, Amsterdam 1922
.Ellis Rivkin, Leon da Modena and Kol Sakhal, Cincinnati 1952, p. 10—17
95
בעמי ) 17—15הע׳  (16—10מזכיר ריבקין א ת הספרים שנכתבו אז על כך .בהערותינו הבאות

ג ההדירו

9

6

.Tratado da Immortalidade del Alma, Coimbra 1935 :

De Resurrectione Mortuorum
97
)שנדפס בשנת  1636ולא בשנת  1635כפי שכותב ריבקין( .אולם באותה שנה יצאה מהדורה
פורטוגיזית המבליטה ה ב ל ט ת יתר א ת מגמת המחברD e la resureccion de los Muertos, libros :

III. En los quales contra los Zaduceos, se prueva la immortalidad del Alma etc.
.(Menasseh Ben Israel 1604—1657, Catalogus etc. Amsterdam 1957, nr. 28
ספרו  Conciliadorיצא בארבעה חלקים ) (1651 ,1650 ,1641 ,1632ולא ב־  1641כדברי ריבקין

)ר׳ ).,Catalogusמם׳16
Morteira est l'auteur... d'un ouvrage hébreu sur l'im- :
9
8
mortalità de l'àme, oevre qui n'existe plus. M. Kayserling, Bibliotheca Espanda Portuguza-Judaica, Strassbourg 189, p. 74על סמך ידיעה זו כותבים פרל(Perles, 0
Eine neue erschlossene Quelle tiber Uriel Acosta, Monatsschrift XXVI, 1877, p.

ינג

בלי
,פורטוגיזית

ספק

וריבקין שהיה כתב־יד בשם) .Sefer Hasharut ha-Nefesh213—193אולם המדובר הוא
בספר , ,Providencia de Dios con Ysraelשמקורו היה עברי ותורגם לספרדית
ועברית )ר׳ רשימת תצלומי כתבי־יד ,ירושלים תשכ״ד ,נספח ,מם׳ 11 ,10 ,8 ,1

יצחק בן דוד אבוהב דה־פונסיקה חיבר ספר ״נשמת חיים״ ב ש נ ת אבקשה ) .(1648ר׳ רשימת 99
הנ״ל ,מם׳ 740א
.כתבי־יד

]שלא [

יוסף מלקמן
מתוך רשימה זו מתברר עד כמה זעזע אוריאל .דה־קוסטה את הפורטוגיזים בהתקפתו
הנוזעת על יסודות האמונה היהודית .בל נשכח שבאותם הימים היה מספרם של האנוסים
שנמלטו מספרד ומפורטוגאל קטן וקשרים הדוקים היו ביניהם .הם התרכזו בעיקר בשלוש
ערים  :ויניציאה ,אמשטרדם והמבורג .הם נדדו ממקום למקום לצורכי עסקיהם .קהילת
אמשטרדם התפתחה רק אחרי שבאו מתיישבים ממערב גרמניה )עמדן( ואחר־כך ,עם
חידוש המלחמה בין ספרד והרפובליקה של שבע המדינות ) ,(1621עברו רבים להמבורג.
באותם הימים הכירו שתי הקהילות בסמכותה של קהילת ויניציאה ,אם הקהילות ,והפנו
ר ב נ י ה א ת ש א ק  1ן ת י ה ם .100
מעתה יובן ,בשלמה ביקורתו של דה־קוסטה על המסורת היהודית ,וביחוד שלילת
האמונה בהישארות הנפש )וממילא שלילת תחיית המתים ,שהוא יסוד מיסודותיה של
האמונה( ,העסיקה את הפזורה הפורטוגיזית עשרות בשנים .ר׳ משה זכות היה עד לזעזוע
זה .קרוב לוודאי שראה את אוריאל דה־קוסטה בהמבורג אחרי שכבר נודע על הספר
הנורא שעמד לפרסם  . 101אף הוא ביקש להתווכח עם אלה שכפרו בעיקרי היהדות ,וכך
מייצג נמרוד את האפיקורוס ,כפי שהופיע בימיו.
השוואת דברי נמרוד ותשובתו של אברהם עם תשובתו החריפה של שמואל סילוה,
תעמידנו על הדמיון שביניהם .סילוה משיב דרך משל לטענתו של דה־־קוסטה שנשמת
האדם כבהמה ,אינה בת קיימא  ,102כמו שאמר נמרוד ,ומי שאינו מאמין בהישארות הנפש
אינו מאמין כלל בקייום אל עליון; הוא יודע גם שלא יקח אחריו את רכושו ועל כן הוא
עושה מעשי־רשע ומתמסר לתענוגות החיים ככתוב :אכל ושתה כי מחר נמות . 103

ר

גבהרט ,שם ,עמי

שם ,עמ

 I. Sonne, Da Costa Studies, JQR, NS, 22, 1932, p. 247-293 , 1 0 0אולם תכיפות הביקורים
בערים אלו נוטלת את הבסיס להשערתו של זנה ,שדווקא אברהם פארר ואוריאל דה־קוסטה
ביקרו אצל ר׳ עמנואל אבוהב.
 101משפחת זכות עברה כנראה בשנת  1621להמבורג ,לעומת זאת היה אוריאל דה־קוסטה ,לפחות
עד  27בינואר  ,1623בהמבורג .באותה שנה התיישב באמשטרדם .החרם הוכרז עליו בהמבורג
בשנת  .1618ר׳ J. Meijer, Encyclopaedia Sefardica Neerlandica, Amsterdam 5709,
"pois dis que a alma do homem he mortal et corruptiuel, et :160
102
que acaba ]untamente com o corpo assi corno as almas dos caualos et dos mulos
.em quem nào ha entendimento
"saiba que quem nega a immortalidade da alma està muyto :162 , 1 0 3
presto de negar o mesmo Deus, porq; quem nada teme nem espera d'outra vida
nam tem temor de Deus, et onde este falta nam ha conhecimento de Deus porque
o temor de Deus he a porta da sabiduria et conhecimento de Deus. . . . que vicios,
que insolencias, que maldades et soberbas nam se acharam et quem cuda que
despois de morrer nam ha de al^ancar nem pessuir mais do que tinha antes de
? nacerולהלן בעמי quem contra està verdadeira deutrina confirmada por ley :166
et authoridades falar, claramente aprova et pregoa a torpeza et intemperanza que
.tem os Epycuros por brazam : comamos et bebamos que a menham morreremos

]שלב[

ה מ ח ז ה ׳ י ס ו ד עולם׳ לרבי משה ז כ ו ת
״יסוד עולם״ נכתב ,איפוא ,לפחות בחלקו ,בהשפעת הוויכוח שהסעיר את האנוסים .דבר
זה מעמיד את המחזה במסגרת כרונולוגית .הוויכוח התחיל בשנת שפ״ג ) (1623והסתיים
בשנת ת״י) (1650בערך .אחר־כך התעצם הזרם המיסטי והשתלט על הקהילות הספרדיות;
סימן לכך הוא ,שמשהוכרז החרם על שפינתה לא נוצרה בעקבותיו ספרות פולמוסית כבימי
אוריאל דה־קוסטה .יסוד עולם נכתב ,איפוא ,לא לפני שפ״ג ולא אחרי ת״י .הרמ״ז נולד
בשנת ש״ע ) (1610בערך ואין להגיח שכתב את המחזה בטרם מלאו לו יח שנים .מחליפת
המכתבים שלו עם ר׳ שמואל אבוהב מתברר שכבר בשנת ת״ב ) (1642נחשב למקובל
ועצם החלטתו לעלות לארץ־ישראל מעידה על התעסקותו בקבלה  . 1 0 4מתקבל על הדעת
שיסוד עולם נכתב בין השנים שפ״ב—ת׳ ) ,(1640—1628על כל פנים לפני שעבר הרמ״ז
לוויניציאה )בשנת ת״ד(.
היוצא מכל האמור :א( ר׳ משה זכות לא השלים את כתיבת יסוד עולם; ב( המחזה
נכתב לפי כללי המחזאות הקלסית בדפוסים של סוף המאה הט״ז ובראשית הי״ז; ג( המחזה
הוקדש בחלקו לוויכוח עם אוריאל דה־קוסטה; ד( אין כל סימן שהמחבר עסק בעת כתיבת
המחזה בקבלה .ברם ,השפעת הרמב״ם עליו היא ברורה למדי; ה( המחבר השתמש בעיקרי
האגדות על אברהם ונמנע באופן ברור מניצול פרטים רבים המוזכרים באגדות ,כדרך
הקלאסיציזם וברוח דבריו של הרמב״ם; ו( המחזה חובר בצעירותו ,בין שנת ש״צ לשנת ת׳.
״יסוד עולם״ מוכיח שר  ,משה זכות אינו אותו קנאי ,צר אופק ומאמין באמונות תפילות
כדעת ההיסטוריונים  .105כל שניתן לנו לעמוד על אופיו והשקפותיו ,הרי הוא דבק ביהדות
הראציונאליסטית ומושפע מהלכי הרוח החדשים באמונות של ימיו .דמות זאת הולמת את
תקופתו ,שהעמידה אישים כמות ר׳ מנשה בן ישראל ור׳ יהודה אריה די־מודינה ,שספגו
את התרבות החילונית בלי שוויתרו אף כמלוא נימה על נאמנותם ליהדות .אף הרמ״ז
ספג תרבות חילונית ,כיאה לבן הפזורה הספרדית ,ובנסותו לכתוב את הטראגדיה העברית
הראשונה ,היה בדעתו להוסיף מימד חדש לספרות העברית .אילו היה מחזהו נודע ברבים,
היה עשוי להנהיר רבים אחריו .גניזתו של ״יסוד עולם״ עיכבה את התפתחות המחזאות
העברית תקופה ארוכה.

חליפת

המכתבים בין הרמ״ז ור׳ שמואל אבוהב תפורסם על־ידי מ  ,בניהו .אני מביע לו את
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Dmitri Frenkel Frank, Spinoza, Ams- ,
1
0
5
 ^,terdam 1964כונה הצעיר שהתנקש )לפי אגדה אפוקריפית( בחייו של הפילוסוף !Zacuto
בוודאי השפיע על המחבר תיאורו של גרץ )Geschichte der Juden, x , Leipzig, 1896,
 ,(p. 156המעמיד את שפיגוזה והרמ״ז זה מול זה ,כשני תלמידי הרב מורטירה .כפי שהוכחנו
אין לתיאור זה על מה שיסמוך.

]שלג[

יונד .צ ב ר

תפסירים
בלשונם

למקרא ופיוטים

ה א ר מ י ת של י ה ו ד י כ ו ר ד י ס ת א ן *
]שלה[

לשונם של יהודי כורדיסתאן ,ה״תרגום״ ובפי הבלשנים ״הארמית החדשה״ או ״הסורית
החדשה״ ) ,(Modern or Neo-Syriacהיתד .שגורה בפיהם עד עלותם לארץ־ישראל,
וכיום מדברים בה בעיקר זקנים ובעוד דור אחד ישארו רק השרידים שבכתובים .לפיבך
ערך רב לטכסטים בשפה זאת .החומר שפורסם עד כה הוא ברובו ממסורות שבעל־פה•י.
טכסטים קדומים מן המאות הט״ז־הי״ח כמעט שלא נודעו .זכות נתגלגלה על־ידי ד״ר מאיר
בניהו שגילה וכינס לגנזי מכון בן־צבי מקורות רבים לא ידועים מספריות העולם השונות
וגם כתבי־־יד מקוריים ,שעליהם מבוסס מאמר זה והמחקרים שיבואו בעקבותיו
לשון תרגום מתחלקת לניבים ותת־ניבים לא רק על־פי המקומות אלא גם על־פי הדתות.
הניב של יהודי זאכו ,למשל ,שונה מהניב הארמי של הנוצרים בעיר זו .מרחקים קטנים בין
כפר לכפר ובין עיירה לעיירה עשויים להיות גדולים למדי מבחינת הלשון ,והרבה גרמה
הטופוגרפיה של המקום .הרים תלולים וחוסר דרכי גישה הגבילו את הקשרים בין תושבי
המקומות השונים .יהודי עיירה מסויימת היו מכנים לשונם של יהודים שבשכנות מקום
כ״עקומה״ וככל שגדל המרחק פחתה הבנת הלשון של אלה לאלה.
ארבעה מרכזים ראשיים היו :א( זאכו ,בצפון עיראק ,סמוך לגבול תורכיה; ב( עמאדיה —
נירווא ,מזרחית לזאכו; ג( כרכוך — רוונדוז ,דרומית־מזרחית לזאכו; ד( אורמיה ,בצפון
פרס ,סמוך לגבול אזרביג׳אן ותורכיה.
הארמית העתיקה והביניימית  2נ ח ק ר ו ונכתבו עליהן ספרים הודות לספרות המרובה בניבים
אלה .ברם ,מחקר הארמית החדשה עד לפני דור או שניים היה בחינת קרקע בתולה.
לראשונה החלו לעסוק בתיאור ניבים של ארמית חדשה ,בעיקר הניבים הנוצריים ,מיסיונרים
אמריקניים ובריטיים אשר ביקרו בפרס ובעיראק  .3גם ברוסיה הסובייטית קמו חוקרים לניבים
הנוצריים של הארמית החדשה ובעיקר זו של אורמיה .כמה מהם אשורים מן הריפובליקות

* באהבה להוריי ובהערצה למוריי.
 1סיפורי עם מרובים רווחים בקרב יהודי כורדיסתאן ונמסרים מדור לדור מפי מספרים בעלי
זכרון מופלג .ההבדל הבולט בין הספרות הכתובה ובין הספרות העממית הוא שהראשונה עוסקת
בדרך כלל בנושאים יהודיים מסורתיים ואילו השנייה נושאיה הם כורדיים ,פרסיים ,תורכיים
או ערביים ואילו האלמנט היהודי הוא מעט מזעיר.
 *1אף הוא הציע לי נושא זה לעבודתי .העבודה נעשתה במכון בז־צבי ונתאפשרה הודות לפרס
ע״ש יצחק ברצבי ז״ל ,מייסדו של מכון בן־צבי ,שניתן על־ידי רעייתו הגב׳ רחל ינאית בן־צבי,
ביום השנה לפטירתו ,בראש־חודש אייר תשכ׳יד .בזה אני מביע לה ולמכון בן־צבי את תודתי.
 2עי ,ערך ארמית באנציקלופדיה המקראית ,הוצאת מוסד ביאליק.
 3ביבליוגראפיה כמעט שלימה נמצאת בפרק  Das Neo-Ostaramaischeבספרו שלF. Rosenthal :
1939,.DieAramaistische Forschung seit Th. Nòldeke's veròffentlichungen, Leiden

]שלז[

יונד .צבר
הסובייטיות האסייאגיות  . 4הניבים היהודיים נחקרו באקראי וטבעי ,איפוא ,שיקומו להם
חוקרים בארץ־ישראל מקום התרכזותם של יהודי כורדיסתאן.
מורי ורבי פרופ׳ חיים יעקב פולוצקי ,שהרים תרומה נכבדה לחקר הארמית החדשה
בכללה והעמיד תלמידים ,חוקר באחרונה בעיקר את הניב של יהודי זאכו .פרופ׳ אירנה
גרבל חוקרת את הניבים היהודיים של אזרביג׳אן  5ומר דוד כהן— של יהודי פרס .מן
הוותיקים שבחוקרים הוא פרופ׳ יוסף יואל ריבלין ,שהושיב חכמים כורדיים מעדות שונות
למען יכתבו בעבורו תרגומי המקרא ,אף ליקט שירי עלילה מסורתיים והוציאם בספר .6
חשיבות הטכסטים הקדומים לחקר הניבים היא מרובה ,שכן על־פיהם השערות שונות
עשוייות להתבסס או להתבטל והמחקר יעמוד על בסים יותר מוצק.
אף־על־־פי שכתבי־היד הם מן המאות הי׳׳ז והי׳׳ח הרי אין ספק שאץ זה זמן חיבורם,
ורשאים אנו להניח שמשתקפת בהם הלשון שהיתה שגורה כמאתיים שנה לפני כן)עי׳ להלן(.
שכבת לשון זו ,בהשוואה לזו השגורה בפי בני דורנו ,נמצאים בה יסודות ארכאיים שכיום
נשארו מהם רק שרידים ,עד שאין הם מובנים לדוברי הארמית שאת פיהם שאלתי )כגון:
נאהא ,שהוא השורש הארמי העתיק נגה ,לא ידוע כיום ובמקומו משמש בהרא( .צורות
T T :
ומילים שכיחות בלשון המדוברת היזם ,אינן מופיעות בשכבה זו או שהן נדירות.
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הטכסטים שבכתבי־היד )עי׳ תיאורם להלן( הם בניבים של  :נירווא ,והם העתיקים,
המרובים והחשובים; עמאדיה ,זמנם מאוחר :זאכו ,זמנם מאוחר; אורמיה או קרוב
לו; ירושלים ,בלול בניבים השונים ונתהווה במקום המפגש בארץ .דומה ,שעובדה
זו מלמדת על נדידת המרכז הרוחני של יהודי כורדיסתאן מנירווא-עמאדיה )עד סוף המאה
הי״ז( לזאכו)עד  (1950ולירושלים )בימינו אלה( .7
כתבי־היד נחלקים לשלושה סוגים עיקריים :א( מדרשים נרחבים לפרשיות מיוחדות
 4ראה ביבליוגראפיה נוספת במאמרו החשוב של פרופ׳ ח״י פולוצקיStudies in Modern :
.Syriac, Journal of Semitic Studies, Vol. 6, no. 1, 1961
 5בימים אלו ממש הופיע ספרה The Jewish Neo-Aramaic Dialect of Persian Azerbaijan,
 .Mouton & Company, The Hague, 1965ועדיין לא הגיע לידי .כמו כן ראה מאמרה ״Flat״
words and syllables in Jewich East New Aramaic of Persian Azerbaijan and the
Contiguous Districts, A Problem of Multi-lingualism, Studies in Egyptology and
1964
.Linguistics in Honour of H. J. Polotsky, Jerusalem
 6שירת יהודי התרגום ,פרקי עלילה וגבורה בפי יהודי כורדיסתאן ,מוסד ביאליק ,ירושלים תשכי׳א.
 7על קהילות אלו וחכמיהן ,עיין א׳ בדיעקב ,קהילות יהודי כורדיסתאן ,מכון בן־צבי ,ירושלים תשכ״א.
]שלח[

למקרא

תפסירים

ופיוטים

בתורה :ויגש ,ויחי ,בשלח ויתרו; ב( ביאורים ודרשים  8קצרים ברוח תרגום יונתן לנביאים
והמפרשים המסורתיים )רש״י ,רד״ק ועוד( להפטרות מיוחדות לימי מועד ועצרה :למנחת
יום כיפור ,ליום ב של שבועות ,לשמיני של פסח ולתשעה באב; ג( תרגום חופשי לפיוטים
ופזמונים מעברית שהיו מושרים אף הם בימי מועד ועצרה :לחג הפסח ולחג השבועות,
לראש השנה ,לשבת ,לשבת זכור ,לתשעה באב.
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תקופת חיבורם של המדרשים לפרשיות או ליקוטם ועיבודם ,ניתנת רק לאימוד .כותביהם
של כתבי־היד אינם מחברים אלא מעתיקים .יש בהם הבדלי נוסח שבאו מחמתו של המעתיק
שביקש להתאימו לניב המקומי ,ולפעמים גם מאי הבנת המקור .יש מקומות שמילה או צורה
דיקדוקית מוחלפת באחרת השווה לה במשמעותה .דבר זה חוזר גם בהעתקות שונות של
8

לצורך עבודה זו אני מבחין בין מדרש שהוא גדול ונרחב ובדרך כלל לתורה ,לדרש שהוא קצר
יותר ולפעמים הסברת הפסוק ברוח הדרש ובדרך כלל להפטרות.

]שלט[

יונד .צבר
סופר אחד .יש בידינו שני העתקים למדרשי ויחי ובשלח מאת אצחוק )יצחק( בר עבדאל

9

ובשניהם הבדלי נוסח בצורות דיקדוקיות ובהשמטות והוספות .בטופס אחד הוא עשוי
לתרגם משפט ,פסוק או פתגם עברי לארמית חדשה ובאחר להשאירו בעברית או לתרגם
רק את מחציתו.
המספר הגדול של מילים וביטויים ערביים ,מהם ספרותיים ,מפתיע בריבוייו .דרך משל:
ביס אל מציר )ביש מזל( ,סייד אל פצ׳ל )אדון המעלות ,כינוי למשה רבינו( ,בדר אל זמאן
)הילת הדור ,כינוי לאסתר המלכה( ,עז וג׳ל)יתפאר ויתהדר ,כינוי להקב״ה( ולפעמים משפטים
שלמים )או שמא ביטויים קבועים ?( הם בערבית ורק הנטייה ארמית :כליקלה אילהא אנסאן
ומזויינה במנטיק ובלסאן )ברא ה׳ את האדם וקישט אותו בהגיון ובלשון( .ביטויים ערביים
מרובים ספק אם יש בהם כדי להוכיח שהטכסטים תורגמו מערבית־יהודית .בארמית החדשה
הכתובה מצוייר! שאילת מילים צחות מערבית ומעברית.
לגבי התפסיר לפרשת דגש ,ברור המקור .הוא שונה מיתר המדרשים ואינו על פסוקי
הפרשה ,אלא סובב על נושא אחד ,והוא פגישת יוסף ואחיו .המקור הוא ארמית עתיקה
שנמצא אף הוא בכ״י אלה )עד כמה שידוע לי לא פורסם עדיין( .בכמה כתבי־יד ישנו מדרש
בארמית עתיקה לפרשת יתרו ,שאינו אלא לעשרת הדברות ,אך אינו זהה לזה שבארמית
חדשה והוא מצומצם הרבה יותר ממנו.
דרך הדרשן להיאחז בפסוק אחד ומסביבו הוא רוקם יריעה רחבה של מדרשים עממיים,
שיש בהם כדי לחנות את השומע ולהשמיעו מוסר השכל וידיעה במהות התורה .על־ידי־כך
עוטה הפסוק גוון עז של חיות וחיוניות .אין אישיות מרכזית או מאורע ראוי לצייון בחיי
האומה ,לאו דווקא בתקופת המקרא ,שלא זכו להארה ולהמחשת דמותם בסיפור דרמתי
מרתק.
המדרשים מבוססים ברובם הגדול על מדרשי הלכה ואגדה ידועים ,מכילתא ,התלמוד
הבבלי ,תנחומא ,ילקוט שמעוני ,מדרש אגדה וכיוצא בהם .הדרשן עשה עבודת לקט עצומה,
עיבד והרחיב את הדברים כדי להלהיב ליבות שומעיו.
בראש כל פרשה מופיעה המילה העברית ״פשט״ או המילים הערביות ״שרח״ )ניתוח,
ביאור( ,״תפסיד״ )ביאור ,תרגום( ולא דרש או מדרש .אין להבין משמעות מילים אלו
בהוראתן המצומצמת .הפסוק המקראי ״מבואר״ בהרחבה ,ולמעשה אין הפסוק משמש אלא
אמתלא להבאת המדרשים השונים .תכונה אחרת המאפיינת את המדרשים היא כי בפסוקים
הראשונים של כל פרשה מובאים בדרך כלל תילי תילים של מדרשים ,ואילו אחר־כך
הולכים ומתמעטים עד כדי תרגום מילולי כמעט של הפסוק .למי הם נועדו ? בראש מדרש
לעשרת הדברות )כ״י  8° 480בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים ,עמי 59א(
9

אחד המעתיקים הפוריים ביותר .נשתמרו חמשה כתבי־יד שלו שהעיר עליהם מ  ,בניהו .עיין
מאמרו רבי שמואל ברזאני ראש גולת כורדיסתאן ,ספר זכרון ליצחק בךצבי )= ספונות ,ט(
תשכ״ה ,עמי סד ,סי׳  ,10ועמי סב .כתבי־יד אלה כוללים טכסטים חשובים בארמית חדשה,
בעברית ובארמית עתיקה .כנראה שהסופר היה דרשן ומרביץ תורה בתלמידים .ואכן ,בסוף
כמה מכתבי־היד נמצאות הקדשות לתלמידיו)ר׳ בניהו ,שם(.
]שמ[

תפסירים למקרא ופיוטים
נמצאת כותרת זו :״למתן תורה ,שבח להקב״ה בענין מתן תורה שקורי! אותה ב ל ש ו ן
ח ו ל כדי שיבינו״ .כלומר ,שהתרגום ללשון הדיבור נעשה למען עמי הארצות,ואשר לעיתים
היו סוברים שידיעותיהם אינן נופלות משל הדרשן ,לכן היה הדרשן פונה אליהם בשפת
חלקות ,מכנה אותם חכמים ונבונים ומבקש למצוא חן בעיניהם ,כדי שישמעו תורה מפיו
)עי׳ נספח( .כל מדרש שיש בו מעשי גבורה ,נסים ונפלאות ,מוסר השכל ,נצחון הצדיק על
הרשע )או היהודי על הגוי( ,מקשר אותו הדרשן בצורה כלשהי לפסוק המשמש בסיס ,לרוב
רופף ,לדרש.
היהודי אשר היה מושפל ונתון לחסדי הגוי ,היה בא לשמוע מפי הדרשךהחכם סיפורי
עוז וגבורה ,גאווה וניצחון של האבות ודבר זה היה נוסך בו תקווה ובטחון ,ואמונה שלימה
שמלכות ישראל תקום שוב ,ינתקו אסוריו וישוב לארץ אבותיו .רוב המדרשים והפיוטים
האלה מלאים כיסופים לארץ־ישראל ושלילת הגלות.
יהודי כורדיסתאן עם שהיו נכספים לגאולה היו מושרשים ביותר באדמה .רבים היו
עובדי אדמה ,מגדלי צאן ,חוטבי עצים ,בעלי מלאכות ,ספנים ומלחים אשר השיטו דוברות
למיניהן בנהרות של צפון עיראק .הדת היתד! חלק בלתי נפרד מן החיים ,וקיום מצוות היה
דבר רגיל וטבעי .היו אמנם הרבה עמי הארץ ,אבל גם הם השתדלו לקיים מצוות כפי הבנתם
והללו שלא קיימו נחשבו למנודים והם עצמם התביישו לבוא בקהל.
רוב המדרשים לעולם פותחים בלשון הקודש .גם בתוך הטכסט רב הוא מספרם של
ביטויים ,מילים וראשי תיבות בעברית .מילים אלו ,רובן הוא מתחום ההלכה ,כגון :מצוה,
עוון ,טבילה ,גט ,גירושין ,זמן ,עגונה ,גילוי עריות ,מידת הדין ,מידת הרחמים ,דין שמים
וכיו״ב .רוב כינוי הקב״ה ותאריו בעברית הם :מלך מלכי המלכים ,יחידו של עולם ,רבון
העולמים ,ישתבח שמו ויתעלה הדרו וכיו״ב .מושגים יהודיים כלליים :כיבוד אב ואם,
גמילות חסדים ,ביקור חולים ,חוץ לארץ ,אומות העולם ,גלות וכיו״ב .מילים ״מלומדות״:
פתחון פה ,רשע גמור ,צדיק גמור ,יסורין ,עולם כמנהגו נוהג ,הירהורי עבירה ,תחת כנפי
השכינה ,שירות ותשבחות ,ברכה לבטלה וכיו״ב.
פסוקים מקראיים באים כלשונם ואינם מתורגמים לארמית חדשה .לעיתים באה אחרי
פסוק מקראי המילה ״ותפסיד״ )והפירוש ,והתרגום( והיינו מצפים שיבוא פירוש או תרגום
הפסוק ,אך המחבר עובר לעניין חדש ,לאמור ,הדרשן תירגם הפסוק בעל־־פה בעת הדרשה,
והשמיט זאת בכתב .המילים העבריות מופיעות בדרך כלל כצורתן בעברית ,כלומר בכתיב
החסר והמקובל )בניגוד לכללי אמות הקריאה שנוהגות בטכסט הארמי ,ועי׳ להלן בהערות
הכלליות( .אך אם המילה נטוייה או אם היא באה בצורת ריבוי ארמית עשוייה לבוא בכתיב
מלא .וכך :עוץ ,מצוה ,כהן ,ברכה ,מזל ,אך :בראכת — )בסמיכות( ,מזאליה )מזלות ,בריבוי
ארמי( ,נשאמד— וכיו״ב .אך ישנן מילים עבריות שהן שגורות מאד גם בלשון המדוברת
והן נחשבות כארמיות .הללו באות גם ביחיד בכתיב ״ארמי״; כגון :שטאר )שטר( ,גזירא
)ולפעמים גם בצורה העברית :גזירה( ,נשאמא )נשמה( ,ביתד מדרש ,בן אאדם ,סיפר תורה,
רשאעא )רשעה( וכיו״ב .בדרך כלל מילים עבריות שמשמעותן מופשטת וכן מילים שאולות
]שמא[

יונד .צבר
משפות אחרות ,הן בלשון נקבה ,אף־על־פי שבעברית הן בלשון זכר :עון ,עולם וכיו״ב.
בכמה כתבי־יד רוב המספרים באים בגימטריא ,דהיינו באותיות עבריות ,כגון ם׳ רוביה
) = ששים רבוא( וכיו״ב.
הרבה מן הדברים שנאמרו על המדרשים לפרשיות כוחם יפה גם לדרשים להפטרות .השוני
הבולט ביותר הוא ,שהדרשים הם קצרים ומצטמצמים לפעמים בביאור דרשי של הפסוק,
ברוח תרגום יונתן לנביאים ושאר המפרשים .דרכי הדרש של ההפטרות עדיין דורשות
עייון .באופן כללי ניתן לומר שבעוד שהמדרשים לפרשיות משובצים בהם סיפורים ותיאור
מאורעות מחיי האומה ,הרי בדרשים להפטרות אנו מוצאים דברי הטפה ,נחמה וציפייה
לגאולה .מרובים בהם תיאורי יום הדין ,מלחמת גוג מגוג ,ימות המשיח ,תחיית המתים
והתחדשות מלכות ישראל .ואם נזכרים בהם מאורעות מעברה של האומה ,עיקרם הוא לשם
מוסר השכל ,הטפה לתשובה ודבקות בדת האבות .במדרשים לפרשיות שולט היסוד האגדתי
המהנה ,המפתיע והמפליא ואילו בדרשים להפטרות שולט היסוד החטפתי התובעני )ראה
טכסט ב(.
חשוב לציין שאת הדרש להפטרה קראו בשעת הבוקר בתפילת שחרית ,ואילו את המדרש
לפרשה קראו בשעת הצהריים ,לאחר תפילת המנחה .משום כך קיצרו בדרש ,שכן לפני
תפילת שחרית אסור לאכול ,אך בצהריים ,לאחר שבמשך היום אכלו ושבעו דיים ,הרשה
לעצמו הדרשן להאריך קצת יותר בדברי תורה.
הפיוטים אינם אלא תרגום חופשי של פיוטים ידועים בעברית .ברוב הפיוטים בא בית
עברי ולאחריו תרגומו בארמית חדשה .הסיבה לתרגום החופשי היא בגלל החריזה וכן מתוך
רצון להסביר ולבאר את הביטויים העבריים הקשים המצויים בדרך כלל בפיוטים .אך יש
גם שהשוני הוא בעטייו של המתרגם ,שלא הבין את המקור .לפעמים הנציח המתרגם את
שמו באכרוסטיקון ,ואף השתמש במילים מאולצות ובצורות חריגות כדי לשמור על החריזה.
פיוטים שונים עברו גילגולים רבים .בקהילות שונות בכורדיסתאן הרכיבו על הרובד
המקורי גוון מקומי .כלומר ,החליפו מילים וצורות אופייניות לניב המקורי בניב המקומי.
אף־על־פי־כן ,ניכר עדיין הגוון המקורי מתוך מילים שמשמעותן לא היתה ברורה כל צורכה
לדובר אותו הניב או שהן נדירות בניב ההוא.
מבחינת תוכנם ,מתחלקים הפיוטים לשלושה סוגים עיקריים :א( לעורר חוויה דתית־
לאומית עזה .כאלה הם בעיקר הפיוטים לט׳ באב ,שהיו נקראים כשכל הקהל ,גברים נשים
וטף ,היו יושבים על ריצפת בית הכנסת; ב( ״אזהרות״ ,הלכות ודינים מקוצרים כדי שיהיו
שגורים בפי כל ,כגון אזהרות ר׳ שלמה אבן גבירול לשבועות והלכות פסח )טכסט ד( .זאת
היתה הדרך הבדוקה ליצירת קשר בין היהודי התמים שאינו יודע קרוא וכתוב לבין הלכות
היהדות; ג( לחנות ולשעשע .בפורים נהגו לקרוא את המגילה גם בתרגום כדי להנות גם
את הנשים ועמי־הארץ .אף הוסיפו שירים ואזהרות שתוכנם מבדח ומשעשע .לסוג זה
שייכות האזהרות לשבת זכור )טכסט ג(.
טכסטים בארמית חדשה שלא נודע להם מקור עברי ,תרגמתי לעברית תרגום ״בלשני׳/
]שמב[

תפסירים למקרא ופיוטים
והרגתי מכך רק אם המשמעות בעברית לא היתה נשארת ברורה ,אך יחד עם זאת השתדלתי
להיות נאמן גם לרוח העברית .הטכסטים שנמצא להם מקור עברי)רוב הפיוטים( או בארמית
עתיקה ,לא ראיתי צורך לתרגמם לעברית.
ערכתי גלוסר עם הערות לשוניות על כל המילים והצורות הדיקדוקיות של שלוש
הפרשיות הגדולות )ויחי ,בשלח ,יתרו( והשוויתי את הגירסאות השונות .במאמר זה יובא
רק חלק קטן מן החומר .שכן מטרתו היא להציג את החומר בפני החוקר )הבלשן ,חוקר
המדרשים ,חוקר הפולקלור וההיסטוריון( .ולוואי שתגיע השעה שאוכל לפרסם את כל החומר
במילואו.
בהערות פונולוגיות השתמשתי בדרך כלל בכתיב הפוניטי המקובל בבלשנות ואשר מוסר
בדייוק רב ככל האפשר מבטאה של המילה .מחמתם של קשיים טכניים לא עשיתי זאת אלא
במקום שהיה הכרח בכך.
להלן הסברת העיצורים והתנועות ברישום הפוניטי:
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יתר העיצורים אינם דורשים הסבר .קו אפקי מעל לתנועה מציין אריכות ואילו קשת )— (°
קוצר )לדוגמה e = e :ארוכה; e = é

קצרה( .תנועה עם שתי נקודות מעליה מציינת

תנועה ממורכזת.
הערות

כלליות

ל כ ת ב י ־ ה יד

ניקוד .ישנן לפעמים מילים מנוקדות ,בעיקר מילים שמשמעותן אינה עולה מיד מתוך
הכתוב או שיש שתי משמעויות למילה באותו הכתיב והניקוד בא להבחין .ככל שכתב־היד
קדום יותר יש בו יותר עקביות באמות הקריאה .ובדרך כלל בסוף המילה :־א מציינת את
התנועה  ;a־ה או ־יה ,ולעתים ־י ,מציינות את התנועה  ;e־י מציינת את התנועה ;i
־ו את התנועות .o/u

באמצע המילה בדרך כלל התנועה  aמצויינת באות א והתנועות

 eו־  iבאות י והתנועות  oו  uבאות ו.
לפעמים המעתיק עשוי לטעות ולכתוב בסוף המילה ה במקום א ,או להיפך ,ואז הוא
מוסיף ניקוד להבהרה .כגון :איבה או איבה )בעוד שבלי ניקוד יש לקרוא :איבה וכיו״ב(.
]שמג[

יונד .צבר
במילה שיש בה כמה אל״פים עשוי המעתיק להחליף א ב־ה :למשל במילים כמו אראא
)ארץ( דראאא )זרוע ,אמה( עשוי לכתוב אראה ,דראאה .כמו כן מילים עבריות בתוך
הטכסט הארמי אינן כפופות לכללים הנ״ל ,וכך :מצוה ,ברכה ,וכר .אך מילים עבריות
נפוצות בלשון הדיבור עשויות להיחשב בעיני המעתיק כארמיות ואז הוא כותבן בכתיב
הארמי :גזירא )גזירה( וכיו״ב )עי׳ לעיל בהיסוד העברי(.
העיצורים .החומר כתוב בכתב רש״י ולפעמים בכתב אשורי .כיוון שבארמית החדשה
יש מילים רבות שאולות מערבית ,פרסית־כורמנג׳ית ותורכית ,הרי המעתיקים נזקקו לסימנים
נוספים מלבד כב האותיות של הא״ב העברי .וכך:
צ׳ ) ? -עי׳ לעיל(

ג׳ ) g = 1 0אך ברוב כה״י אין הקפדה בכתיבת הגרש

ז = ) zעי׳ לעיל(.
ג j =10

)עי׳ לעיל( וגם c

מעל לג׳ כשהיא רפה ,ולכן ג עשוייה לציין גם
ג דגושה וגם רפה(

האותיות ב)ג(ד כפת עשוייות להיות דגושות או רפות ,בלי סימן מיוחד )וכמובן לא על־פי
כללי הניקוד העברי( .אמנם ,יש כ״י שמסמנים לפעמים כ רפה בקו אופקי מעליה ובעיקר
הללו שמקורם מהעיר זאכו .אך ברוב המקרים אין סימון מיוחד לריכוך או קישוי ואפשר
לדעת זאת רק על־פי השורש )למשל :כשכא =  Xiskaמ־חשך( וכללים פונולוגים מורכבים
שלא כאן המקום להרחיב עליהם את הדיבור .לצייון אמות קריאה משמשות בדרך כלל ו,י
)אחת( אך לצייון העיצורים משמשות וו ,יי)שתיים = .(Y ,W
מילים זרות ,ובעיקר שמות תואר ,אינם מתאימים במין ובמספר לשם המתואר .למשל:
ואן לא ,כאלץ האוך מגד שבועה )א2 ,ב=(14 ,ואם לא ,פטור]רים[ )מערבית = ^JU.נקי,
פטור( נהייה מהשבועה; או :נבווה עצ׳ים )שם3 ,ב=(19 ,נבואה גדול]ה[ )מערבית ^5דיו(.
ד הזיקה עשוייה לבוא בסוף הנסמך )ואז עשוייה להשתנות גם ל־ת( או בראשית הסומך:
עאדד )עאדת( עולם ,או :עאדה דעולם )מנהגו של עולם(; במקרה הראשון עשוייה להיווצר
דו־משמעות .כגון :״גורד קיסר״ ,יכול להיות או גורא דקיסר )איש ]חיל[ של קיסר( או
גוריה דקיסר )אנשיו ]חייליו[ של קיסר(.
הגדרות .ארמית זאכו )בר״ת :א״ז( = הניב הארמי המדובר בפי יהודי זאכו כיום ,שהיא
לשון האם של כותב מאמר זה; ארמית עתיקה )בר״ת :א״ע(=הארמית שבמקורות העתיקים
והיהודיים ,לרבות החיקויים ללשון זו לאחר שחדלה להיות מדוברת; סורית עתיקה

לשון

המקורות הנוצריים; ארמית חדשה = כלל הניבים המדוברים ברחבי כורדיסתאן על־ידי
יהודים ונוצרים .ניבים אלה מכונים גם בשם סורית חדשה )בעיקר על־ידי חוקרים נוצרים(.
ואמנם סורית עתיקה היא מבחינות רבות שכבת ביניים בין הארמית העתיקה לארמית
)או הסורית( החדשה.

 10מסיבות טכניות נאלצנו להשאיר בדפוס ג רפה בלי שום סימן מיוחד .הקורא יצטרך ,איפוא,
להבחין לפי התוכן בין ג דגושה)(gובין ג רפה ) .(gג עם גרש )ג  ( ,מציינת־] ו־ ) 0העיצור

הראשון רווח הרבה יותר מן השני(.
]שמד[

תפסירים

למקרא

רשימת

ופיוטים

כ ת ב י ־ ה יד

א .דרשות על התורה .ניב נירווא־עמדייא .כ״י
האוניברסיטה קולומביה  , X 8 9 3 M 6 8 6 8וצי־
לומו במכון בן־צבי ,סי׳  .153הסופר :עבדלה
בן סיבר )עמי 40א( .העתיקו בשנת ת״ז
) .(1647דף 1א :התנצלות לדרשן )בעברית(;
2א—17א :פשט ויהי בשלח .חסר בראשו דף
אחד ונכרך ב ט ע ו ת בכ״י אחר בספריית קו-
לומביה ) .x893.1Pl.M58צילום המכון ,מס׳
17 ;(151ב—23א :פשט לוישמע יתרו .לא
שלם; רוב החלק החסר נמצא בספריית ביהמ״ד
לרבנים בניו־יורק וסימנו 24 ;0365א—40א:
נפשט לשיר השירים[ .חסר בראשו דפים
אחדים .בדף 40א קולופון :ותהי השלמתה
בשלישי ב ש ב ת י״א ימים לחדש שנולד בו
יצחק ונגאלו אבותינו משעבוד של מצרים
בסדר ואת חקתי תשמרו ש נ ת יהיה סחרה
לאכל לשבע״ה א ת ת ק נ ח לשטרות ,אתתקעט
לחרבן ,הצעיר ונבזה ע ב ד ל ה בן סיבר נ״ע.
שמו של הסופר נזכר גם בכ״י מכון בן־צבי
סי׳ ) 2030דף 23ב( ברשימת גדולי חכמי
ישראל.
ב .דרשות על התורה .ניב נירווא .כ׳יי האוניבר-
סיטה קולומביה  ,X893.IPI.M58וצילומו
במכון בן־צבי ,סי׳  .151הסופר :יצחק בר
עבדאל .העתיקו בנירווא ב ש נ ת הת״ל ).(1670
1א—19א :פשט ויהי בשלח .הדף הראשון שייך
לכ״י א; 19ב—36ב :פ ר ש ת יתרו .חסר בכמה
מקומות .בדף 19א :נשלמה פ ר ש ת בשלח ,תהלה
לאל ,גואל לעמו במהרה ישלח ,ואויבנו יפלו
בפי השלח ,יום ה׳ בשבת ,ה׳ ימים לחדש
אלול שהוא רמוז בפסוק אני לדודי ודודי לי,
שנת הת״ל ,כ ת ב ת י ה אני יצחק בר עבדאל נ׳יע
בשביל אהובי וקרובי ומאור עיני כ״ר משה
בן כמהר״ר יצחק בי אצחוק זלה״ה יהי סימן
טוב ומבורך לו ולזרעו ולזרע זרעו עד עולם
אכי׳׳ר.
ג .דרשות על התורה .ניב נירווא־עמאדיה .כ״י
ביהמ״ד לרבנים בניו־יורק  ,0365צילומו במכון
בן־צבי ,סי  ,69 ,ואינו אלא חלק מכ״י א,
ומשלים א ת רוב החלק החסר .הסופר עבדלה
]בן סיבר[ העתיקו ב ש נ ת הת״ז ) .(1647בדף
12א :ותהי השלמתה ב א  ,ב ש ב ת ב  ,ימים לחדש
האביב ש נ ת וינוסו משנאיי׳ו מפניו .עבדלה.
ד .תפסיר פ ר ש ת ויגש .ב ת ו ך כ״י מכון בן־צבי
 ,2030דף 35א—37ב .ניב נירווא־עמאדיה .הסו-

פר ר׳ מרדכי בן ר׳ שמואל דוגא .המאה הי׳׳ז.
ה .דרשות על פ ר ש ת ויחי .ניב נירווא .כ׳׳י
האוניברסיטה קולומביה  .X893.M5844הסו־
פר יצחק בר עבדאל .נעתק ב ש נ ת ת״ל ).(1670
חסר בראשו .בדף 34ב :נ ש ל מ ה זאת פ ר ש ת
ויחי ,ת ה ל ה לאל חי ,במעלי שבתא ,כ״ט לחדש
אב ,יום משמרה ,ש נ ת כ״י שגי׳׳ם ילדה לי
אשתי לפ״ק ,אתר״ב לחרבן הבית שיוב״ב,
כ ת ב ת י ה אני יצחק ב ר עבדאל תנצב״ה פה
נירוא בשביל החכם השלם כ״ר משה בר
כמהר״ר יצחק בי אצחוק והוא בן א ח ו ת אמי,
ה׳ יזכהו הוא וזרעו וזרע זרעו עד עולם לתורה
ולחכמה אכי״ר.
ו .הלכות ,מדרשים ל ה פ ט ר ו ת ופיוטים .ניב
נירווא .בידי מר משה יונה במעוז ציון .הסו-
פר יצחק בר עבדאל .נ ע ת ק ב ש נ ת הת״ם
) .(1680כולל עניינים שונים ב ע ב ר י ת ובאר-
מית .ואלה הם הטכסטים הארמיים:
14א—17ב :הלכות פ ס ח בצורת שיר ,חסר ב ת -
חילתו ובסופו
20א—32א :תפסיר לאזהרות של פורים .המקור
העברי בעמי 90ב—97ב146 ,א
34א—41ב :שרח ה פ ט ר ת יום ב  ,של שבועות
148א—149א :תפסיד אחות ק ט נ ה
149א—150ב :תפסיד ידי רשים ליום א י ש ל ר ה ״ ש
151א—154א :תפסיד ע ת שערי ]רצון[ להחכם
מ  ,שלמן חזן עמדיא
154א—156ב :פזמון ל ת ק י ע ת שופר ]עברית
בשילוב ארמית חדשה[
157א—158ב :תפסיד יה שמך ליום שני ]של
רה״ש[
158ב— :165תפסיר לתשלום כתר מלכות .חסר
באמצעו
170ב—180ב :פשט ל ה פ ט ר ת יונה ל מ נ ח ה של
יוה״כ; העתיקו ב ש נ ת ת״נ
181א—186א :תוכחה על הנשמה :שטר עלי
בעדים.
ז .פיוטים ומדרשים .ניב עמאדיה .כ״י בית
הספרים בירושלים ,סי׳  .8°2950בעמי האחרון
נזכרה ש נ ת תרצ״ח ,אך ספק אם היא ש נ ת
ההעתקה .וזה פירוטו:
2א :תפסיר אחות ק ט נ ה
2ב :תפסיר ידי רשים
2ב :תפסיד יה שמך
3א :תפסיד ע ת שערי רצון

] שמה [

יונד .צבר
4ב :תפסיד אדם ילוד אשד.
6א :תפסיד שטר עלי בעדים
7א :תפסיר על שני יצרים ליה״ך
11ב :תפסיר ועש אליו
15א :תפסיד עשרת הדברות ]המבוא בעברית[
26ב :שרה עוד היום בנוב ליום ח  ,של
פסח
28ב :תפסיד של וה׳ בהיכל קודשו לחה״ש
]לחג השבועות[
32ב :שרה לאש תוקד בקרבי לט׳ באב
34א :תפסיד על אומללה יולדת השבעה לט״ב
40ב] :שרה[ קינה על עשרה הרוגי מלוכה
לט״ב
45ב :שרה יום אכפי הכבדתי
47ב :שרה של אסף אסיפם
51ב :תפסיר איכה רבתי
61א :תפסיר של בני חנה
62א :תפסיד לאשחר עדתי
65א :פשט להפטרת יונה למנחה לעיוה״ך
74ב :שרח של מעונה ויעל לר  ,שמואל
77ב :תפסיד ויחי ]לא שלם[.
ח .מדרשים ופיוטים .ניב זאכו .כ״י בית הספ-
רים בירושלים ,סי׳  .8°494הסופר דרויש בן
שמעון שנביכו)עמ׳ 63א( .מאוחר .וזה פירוטו:
1א :תפסיד אמון יום זה
21א :תפסיד בצל שדי
52א :תפסיד עת שערי רצון
55א :תפסיד המלך ה׳
57א :תפסיד שטר עלי בעדים
64א :תפסיר י׳ הרוגי מלוכה
68א :תפסיד אסוף אסיפם
72א] :תפסיר[ תוכחה ליוה״כ.
ט .שירים ותפסירים .כ״י מכון בן־צבי .18
במכונת כתיבה .המעתיק ,ח׳ עלואן אבידני
מירושלים ,שינה את לשון כה״י המקוריים
ללשון ארמית־חדשה ״ירושלמית ,,,שינה תו
רפה לס  ,והחליף מילים ישנות ועתיקות במי-
לים חדשות ו״מובנות״ .לעתים הוא מחליף
גם צורות דיקדוקיות ארכאיות ,או צורות
,,
מיוחדות לדיאלקט עמאדיה לצורות ״פשוטות
ב״כלל־ארמית־־חדשה״ .הלשון היא דוגמה
ללשון כלי־ארמית־חדשה ,ואפשר לכנותה די-
אלקט ארמית חדשה ירושלמית .וזה פירוטו:
כג ,א :תפסיד אודה לאל
כג ,ב :תפסיד שובי נפשי
כד ,א :אני ה׳ בראתי עם תפסיר
לו ,א :תפסיר של עוד היום בנוב ליום ח׳ של
פסח
מו ,א :תפסיר של עשרת הדברות

נז ,ב :תפסיד של והי בהיכל קודשו לחה״ש
סב ,א :שרח לאש תוקד בקרבי
סג ,א :שרח איכה
סו ,א :שרח לט  ,באב על אומללה יולדת
השבעה )״ז ,ניני חנה(,,
עא ,א] :שרה[ עשרה הרוגי מלכות
עד ,ב :שרח אסוף אסיפם
עז ,א :שרח שטר עלי בעדים
עט ,א :שרח שאי קינא]![
פ ,א :שרח אז בחטאינו
פא ,א :אתינה לקודמך עם שרח ]שרח מארמית
עתיקה[
פב ,א :תפסיד עת שערי רצון
פג ,א :תפסיד אחות קטנה
פד ,א :תפסיר ידי רשים
פד ,ב :תפסיד יה שמך
פה ,א :שרח המלך ה׳
פו ,א :אדם ילוד אשד ,עם שרח
צב ,ב :ג׳וך שולטנא
צג ,א :תפסיר ויגש
צז ,ב :שרח דוד וגולית
צח ,ב :סיפור של יוסף צדיק בכורמנגיית
]לשון המוסלמים בכורדיסתאן[.
י .מדרשים ופיוטים .ניב עמאדיה־נירווא .כ״י
בית־הספרים  .8°925נעתק במאה הי״ח .עבר
ידיים רבות ומופיעים בו שמות המקומות:
נירווא )עמ 18 ,א( ועמאדיה )עמ 20 ,ב(.
והשנים :תקס״ד )עמ20 ,ב( ,תקנ״ח )עמ 97 ,א(
וחתימות של מעתיקים)?( ואנשים שונים:
שמעון בן שמואל דוגה )עמ13 ,ב( ,ששון בן
שמואל דוגה )18א( מרדכי ב״ר שמואל )20ב(.
וזה פירוטו:
83א :תפסיר שיר השירים
100א :תפסיר על אשחר עדתי להכרזת ר״ח אב
102ב :תפסיד יום אכפי הכבדתי
105א :תפסיד קינה על בני חנה
106א :תפסיד אומללה יולדת השבעה
13א :תפסיד על עשרה הרוגי מלכות
18א :תפסיר של איכה
25א :תפסיר של אש תוקד בקרבי.
כ .תפסירים לפיוטים .ניב זאכו — מאוחר .בידי
חכם חביב עלואן בירושלים )מיקרופילם בגנזי
בית־הספרים ,סי (Fi 194 ,
תפסיד לעת שערי רצון
,
תפסיר המלך ה
תפסיר שטר עלי בעדים וקניין)מנוקד בחלקו(
תפסיד אלה אזכרה לעשרה הרוגי מלוכה
תפסיד אסף אסיפם
תפסיד בלילות יבכיון

]שמו[

תפסירים למקרא ופיוטים
תפסיר קינות לילה :למי אבכה; אליכם עדה
קדושה; אז בחטאינו
קינות ליום :שאי קינה )״אני שמואל ברוך
בן חכם יוסף  ;( , ,אליכם עדה קדושה; אש
.תוקד; קיצטית חנה בסדר א״ב.
ל .מדרשים ופיוטים .ניב זאכו )מאוחר( .ב״י
בית־הספרים  .8°695הסופר שבתי בן יעקב
)עמ 37 ,ב( .מנוקד ברובו ו ב כ ת ב מרובע:
5א :תפסיר אמון יום זה
39א :תפסיר עשרה הרוגי מ ל כ ו ת
41א :תפסיד אסוף אסיפם
43א :תפסיר עת שערי רצון
,
45א :תפסיר המלך ה
46א :תפסיר שטר עלי בעדים.
מ .עיבוד־תרגום הפיוט שוכני בתי חומר
לרשב׳׳ג .ניב נירווא .בידי ה ח  ,עלואן אבידני.
הסופר כנראה יצחק ב ר עבדאל .הדף הוא
בודד ונמצא בתוך כ׳יי שאינו שייך לו ,והוא
חסר בתחילתו ובסופו .באמצעו יש שילוב
של קטע שלם ב ע ב ר י ת מתוך השיר הג״ל
)עי׳ ח׳ שירמן ,השירה העברית בספרד ובפרו-
בנס ,תשט״ו ,א ,ע מ .(233—231 ,
נ .תפסיד להפטרה של ח׳ בפסח .ניב נירווא.
בידי ח׳ עלואן אבידני .הסופר יצחק בר
עבדאל.
ס .ביאור מדרשי לחלקים מן התנ״ך .ניב נירווא.
כ״י בית הספרים  .8°496הסופר יצחוק ]=יצחק[
בר עבדאל )עמי 29ב( .ש נ ת תכ״ט ):(1669
13ב :פ ר ש ת ויחי .חסר ה ר ב ה ב ה ת ח ל ה ובסוף.
חלק נמצא בעמי 43א; 14א :פשט ויהי בשלח;
30א :שרח של איכה; 39ב :תפסיר המלך ה ; ,
40ב :קינה לאש תרקד; 43א] :שומרון וציון[.
ע .תפסירים למועדים ולט׳ באב .ניב זאכו,
מאוחר .בידי ח׳ שמואל ברוך ובכתב־ידו
זכרון יוסף ,ירושלים(.
תפסיר אמון יום זה )פסוק עברי ואחריו תרגומו
לארמית חדשה(
תפסיר בצל שדי )פסוק עברי ואחריו תרגומו
לארמית חדשה(
)תפסיר קינות לט׳ באב (:למי א ב כ ה
בליל זה יבכיון
מדי שנה קינה
זכור ה׳ ליהודה ואפרים
אליכם עדה קדושה
אז בחטאינו
שאי קינה

איך נוי שודד
אליכה עדה נ א מ נ ה
אש תוקד בקרבי
אלה אזכרה
קצטית חנה
תפסיד ה פ ט ר ת אסוף אסיפם .
תפסיר ע ת שערי רצון
תפסיר המלך ה׳
תפסיר שטר עלי בעדים וקנין.
פ .פיוטים ב ע ב ר י ת ובארמית .ניב נירווא־
קולומביה
האוניברסיטה
כ׳׳י
עמאדיה.
 .X893J7382צילום מכון בן־צבי.
,
הסופר הוא בודאי ע ב ד א ל ה בן סיבר )ר׳ סי
ב( .דף 1א—2ב :פיוט ל כ ה דודי.
צ .תרגום לתנ״ך ניב אורמיה .כ״י בית הספרים
 .8°581הסופר החכם ישי .כתיבה מהודרת
ובניקוד שלם.
ק .תורה ,נביאים ראשונים ,איוב ,רות ,קהלת,
אסתר .כ״י ב י ת הספרים  .8°712הסופר אברהם
אליהו מזרחי בירושלים .שינויי נוסחאות מח׳
יוסף עלואן וחכם .אליהו מעמאדיה ,בניקוד
שלם.
על כ״י צ ו־ק עי׳ יוסף יואל ריבלין ,ספרותם
של יהודי זאכו ,ב ס פ ר זכרון לאשר גולאק
ולשמואל קליין ז״ל ,ירושלים תש׳׳ב ,פרק ב,
עמי .175—173
ר • .פיוטים ומדרשים .ניב קרוב לאורמיה .ב׳׳י
בית־הספרים  .8°495הסופר פנחס שמואל,
ש נ ת תקע״ח )> (1818עמ׳ 14ב(.
7א—14ב :תפסיד של מי כמוך
16א—38א :שיר השירים עם תרגום ,עפ״י התר־
גום הארמי העתיק
39א—51ב :רות עם תרגום מדרשי ,מנוקד
בתחילתו
53ב—67א :כ ת ו ב ה לחג השבועות :יום א :ירד
דודי לגנו ,יום ב :אשרי העם אשר ש מ ע . . .
שניהם ב ע ב ר י ת ושילוב ארמית חדשה )מנוקד(.
ש .תפסיר דינים ב נ י ב קרוב לאורמיה .כ׳׳י בית
הספרים  .8°4110ה מ ח ב ר ר׳ מנשה מזרחי2 .
דפים באמצע הספר .הסברה או תרגום בארמית
ולפעמים גם ב ע ב ר י ת של מילים מסויימות
מ ה ל כ ו ת שחיטה .כגון :ש מ נ ו נ י ת ] = [ שמנא,
צונן נ = צ נ ו ן = [ פילא ,משערינן ] = [ לשון
כיילא ,מ ס ו כ נ ת נ = [ חולה ,בית השחיטד»]=[
מקום שחיטתו.

]שמז[

יונד .צבר
ר ש י מ ת ה פ יד ס ו מ י ם
אבידני ,עלואן )מהדיר( .סדר הגדה של פסה
עברי־כורדי .ירושלים תשי׳׳ט.
בר־אדון ,פסח :מ ה א ר מ י ת ה מ ד ו ב ר ת אצל היהו־
דים הקורדיים .ציון ,ידיעות ,שנה א ,ג ל  ,א,
תר״צ ,עמי .13—12
בראואר ,אריך :יהודי כורדיסתאן .מחקר אתנו-
לוגי .הוצאת המכון הארצישראלי לפולקלור
ואתנולוגיה ,ירושלים תש״ח .בספר מילים,
ביטויים ושירים ר ב י ם בארמית חדשה; מ פ ת ח
למילים ב ע מ .307 ,
עלואן ,חביב :שירי שמחות .ירושלים תשי״ח.
כולל :תפסיד מ ל ח מ ת דוד המלך עם גלית
הפלשתי מפי ר׳ שמואל ברוד )עמי קעו(;
יא ש ו ל ט א נ א — מפי ה ר  ,זכריה משה )עמי
קפב(.
ריבלין ,יוסף יואל :תפסיד ״ ה מ ל ך  ,בלשון
קורדים .ציון ,ידיעות ,שנה א ,גל׳ א ,תר׳׳צ,
עמי 12—9
סיפור דוד וגלית בלשון תרגום .ציון ,כרך ד,
תר״צ ,עמי 120—109
פתגמים בלשון תרגום .רשומות ,סדרה חדשה,
א ,תש״ו ,עמי 215—207
משה ובתיה ב ת פרעה .עדות ,כרד א ,תש״ו,
עמי .55—44
תרגומי יהודי כורדיסתאן .הוצאת המדרשה
למדעי היהדות ,שיקאגו תשי״ח .שכפול) .סד-

שבדפוס

ר ת טכסטים שמיים ,קבץ א( (1 :תרגום רות
בלשון רוונדוז;  (2תרגום יונה בלשון רונדוז;
 (3פ ר ש ת שופטים )מספר דברים( ,תרגום
אורמיה;  (4״אגרות הישנים״ של שנים קדמו-
ניות ששמענו מזקנים וזקנות בלשון רוונדוז;
 (5מ ל ח מ ת יהודה ויוסף בלשונות רוונדוז
וארבל;  (6ספורי עם בלשון זאכו;  (7פ ר ש ת
נח מספר בראשית בלשון זאכו.
שירת יהודי התרגום .פרקי עלילה וגבורה בפי
יהודי כורדיסתאן ,רשמם ממסורות ש ב ע ל ־ פ ה
ותרגמם לעברית .מוסד ביאליק ,ירושלים
תשי״ט (1 :אדם וחוד״;  (2יעקב ובניו; (3
מ ל ח מ ת יהודה ויוסף ]שבו מ ק ב י ל ו ת ר ב ו ת
לתפסיר ויגש[;  (4משה ובתיה ב ת פרעה; (5
מ ל ח מ ת ישראל ועמלק;  (6עשרת הדברות
]אינו זהה לזה שב״פשט יתרו״[;  (7תפסיר
מעונה )מות משה(;  (8נ ת י נ ת שבת;  (9סיסרא
ויעל;  (10קיצטית שמשון;  (11קיצטית דוד
וגלית;  (12מ ל ח מ ת דוד וגלית;  (13שלמה
ו מ ל כ ת שבא;  (14שירת שלמה והכושים; (15
אליהו הנביא;  (16סנחריב;  (17השם וירוש-
לים ]זהה לג׳וק שולטנא שבכ״י ט[;  (18מ ל ח -
מ ת דוד עם גלית )נספח(;  (19שירה ל פ ט י ר ת
משה רבינו )נספח(;  (20ק״ל לר׳ בנימין
ל מ ל ח מ ת דוד וגלית )נספח( .ס פ ר זה כולל
גם המאמרים שני ורביעי הנ״ל.

] שמח [

תפסירים למקרא ופיוטים
]א[

תפסיר

פרשת ויחי

הפרשה נמצאת כמעט במלואה בכ״י ה משנת ת״ל)עי׳ רשימת כתבי־היד ,עמי שמה( .החלקים
החסרים בכ״י זה הם כשלושה־ארבעה דפים בראשית הפרשה ודף אחד או שניים באמצעה.
את ראשית הפרשה השלמנו )עד לעת תמוט רגלם( מתוך כ״י ז שנכתב בדורות האחרונים
)עי׳ כנ״ל( ,אך חשיבותו בכך שהוא משקף ניב מסויים או קרוב לו בהפרש של כשלוש
מאות שנה .פרשת ״ויחי״ נמצאת גם בכ״י ס ,שאף הוא מידי הסופר אצחוק בר עבדאל ,אך
הוא חסר מאד .בסוף כתב־היד נמצא חצי דף הכולל ראשיתה של הפרשה ובראשיתו החלק
האמצעי של הפרשה .בחלק מן הפרשה שמתפרסם בזה ,הבאנו את העמוד הראשוז של
הפרשה בכ״י ס )עד גמירתו( כנוסח אחר לכ״י ז ,ואח״כ מובא כ״י ז כנוסח אחר לכ״י ה ;
ברם ,גם בכ״י ז הפרשה חסרה ומצויים דפים אחדים מראשיתה בלבד )וכולם ,כאמור,
מובאים הם כהשלמה לכ״י ה והן כנוסח אחר ממקום שמתחיל כ״י ה(.
להלן יובא רק חלק מן הטכסט ,על ארבעת הפסוקים הראשונים של ויחי.
אתחיל

לכתוב

]כ״י ז77 ,ב[ ק ו ש י י א גדולה הקשו חכמים

]כ״י ז77 ,ב[ קושייא רבתא מוקשילו חכמים
1

2

על הפרשה :מאי משמע ,בתורה ישנן חמי-

אלד

שים וארבע פרשיות וכולן פתוחות ,כלומר

כמשי וארבא פרשיות איתן

יש ריוח ביניים בין סוף פרשה לפרשה,

פתיכילו יעני איתן נווייאן ורביכותא

חוץ מפרשה זו ,שאין כלל ריוח ביניים בין

תייאמיד פרשה לפרשה ג׳יד מנד אדייא

פרשה דמא מעניה ל ה
3

4

איני תורה

איבא וכולו

7

סוף ויגש לתחילת ויחי ,אפילו כדי מקום

פרשה ליתן קט רויכותא ופרק

לכתיבת מלה אחת ,משום שהיא סגורה

מיד ויגש למהרושיד ויחי לוון אקג׳ן

ומסוגרת ? אלא דבר אחד כך הוא:

6

ס

ביני

ביני תייא־
8

מאד

הויא דוכתיד כתאויד כא תניתא מאד אי־

כאשר היה יעקב אבינו חי ,לא הגיעו שום
פחד ומצוקה לישראל מעולם .אולם ,כאשר

ד

תפסיד ויחי

לא כליקתא  9ו ג ׳ מ ת א אלא כא כברא האדך
איליה:

 1בכ״י ס )43א :(2 ,אלד אדיא פרשה.
 2היינו מצפים ל־דמא מעניה לא )כי הסתמיות מובעת לרוב ע״י גוף ג׳ נקבה( ,אך כך גם
בכ״י ם )שם.(3 ,
 3בכ״י ם )שם :(4 ,פרשה; מילים עבריות עשויות לבוא בצורת ריבוי ארמית או עברית.
 4מילה זו חסרה בכ״י ם ,אך אין זה גורע מן המשמעות.
 5בכ״י ם )שם :(4 ,כולנתו .הכנסת הג׳ היא חופשית ,ברם צורות עם נ׳ מצויות הרבה יותר בכ״י
אלה מאשר בלה״ד כיום .ועי׳ :תורנתו ]=שניהם[ )ה10 ,ב ,(23 ,תרותניהון ]כג״ל[ )א13 ,א,
*) [Lה10 ,ב.(12 ,
 (24תורנתיהון )ב15 ,א ,(2 ,אך גם :כותרו ]=כל אחד משניהם;
 6בכ׳יי ס )43ב :(5 ,רויכותא ,וכן בהמשך כה״י שלנו.
) J 3ואין זאת המילה העברית פרק(.
מערבית:
 8בכ״י ם )שם :(7 ,אכג׳ן ,ובא״ז.q&n :
 9מער׳ & ל כל הצורות של השורש הזה בכ׳׳י שלפנינו מופיעות בכ׳)רפה( במקום ב ג ) = ^ ( י
ועי״ז הוא מזדהה עם השרש • .jUכנראה שהיה בכל זאת הבדל דק במבטא של העיצור
] שמט [

יונד .צבר
נפטר יעקב אבינו מהעולם הזה ,באותה

כומד וילי יעקב בביני בסימא לא מטיליה

שעה התחילו השיעבוד וגלות מצרים עלינו,

ג׳ו כוף וזחמיה אלד ישראל אבדאן בלי כימן

והחשיכו עינינו מכאב ,נחתם ונסגר מנעול

פשליה יעקב אבינו נפטר מנד עולם אדי

התלאות עלינו ,וליבנו ]דווה[ מצרות ,כפי

דרסד

שהפרשה הזאת סגורה ומסוגרת . 1

אליני

כ ך אמרו חז״ל :יציאת צ ד י ק מהעולם
עושה
צדיק
1
2

רושם
בעולם

בעולם;
2

הוא

11

12

שעבוד וגלות מצראייה

13

איניני מנד צודע

14

בלאייה

17

מוהרישלא
ומוכשיכלו

כתמליה וכליקליד»

15

קולפיד

16

שכל

זמן

אליני ולביני מנד איקוייה דכד אילה אייא

זיוה

הוא

פרשה כתמתא וכליקתא .19

עי׳ בראשית ר ב ה צו ,א; מדרש אגדה,
בובר ,עמי .קד ;.ילקוט שמעוני ,קנד.
אולי צ׳יל בעיר ,או במקום ,ועי  ,העי 21
לנוסח הארמי .כך גם בבראשית רבה ,סח,
ז ובפירש״י ל ב ר א ש י ת כח ,ח.

10

18

האדר מרו חז״ל פלאטית צדיק מנד עולם
עושה

20

רושם בעולם שכל זמן צדיק בעולם

21

הוא זיוה הוא הדרה הוא הודה .פנה משם פ־
נה זיוה פנה הודה פנה הדרה .דן מירן

22

אבד

הראשון בשני השורשים אד לא בא לידי ביטוי ב כ ת ב  .ואמנם ב נ י ב נירווא אנו מוצאים צורות
בג :גריקילה )ב14 ,א ,(17 ,ליד :כריקילה )שם21 ,א (2 ,ובא״ז העצורים ^ ו־  £עשויים
גפר או כיפר ועוד .ועיי
להתחלף זב׳יז :השורש ^־ Fעשוי להיות מבוטא כדם או גדם ,וכן
העי  .235בכ״י ם )43א (8 ,המילה מ ו ח ל פ ת במילה משורש אחר )ח־ת־ם( :כתמתא ,ועי  ,בהמשך
כה״י.

10
11
12
13

בכ״י ם )שם :(11 ,מנד אדיא עולם .ועי ,העי .1
בכ״י )שם ,שם( :דרסאד ,מפרסית )^(c^Uj
דרסית )ב11 ,ב.(4 ,
התאמה ל״גלות״ ,ואלו בכ ,,י ם )שם ,שם( :מהורשליה )התאמה ל״שעבוד״(.
מכשכילו ]=? [moxìskiluבמשמע החשיבו אותם )פועל יוצא( ,ואלו הצורה שלפנינו היא בלי
הכנוי המשלים הפרילמנרי ,ויתכן שהיא גם במשמע של פועל עומד דהיינו :חשכו — החשיבו.
וכתיבים אחרים :דרסאת )א10 ,א,(17 ,

 14בכי׳י ם )שם :(13 ,מ נ ד איקו וצודאע וגמה.
 15בכ״י ס )שם :(14 ,גלקלה ,ועי  ,העי .9

. 16מער J ^ :,׳ ואמנם בא״ז :קופלא ,אך בכ״י אלה בשיכול אותיות.
17

בכ״י ם )שם :(15 ,בלאיה ויסורים.

 18צורה זו ,שהיא התפתחות מ־אדיא ,מצוייר .בעיקר בכ״י מאוחרים והיא הנוהגת כיום גם בניבים
המדוברים בסביבות עמדייא ובעיקר בניבים הארמיים הנוצריים ,לרבות זאכו )=״הפליחיים״(.
בא׳יז נשארה הד ,במילים :אדיו )=היום( ואזלל )=הלילה( ,אסקדא ]אד קדרא[ )=במדה כזו,
כל כך( ועי ,בהמשך העמוד כתיבים שונים למילה זו .צורות עם ד בכ״י זה הן ״חשודות״ וכנראה
המעתיקן מכ״י קדומים יותר מבלי להתאימן למבטאו.
19

בכ״י ס )שם :(14 ,גלקתא; עי׳ העי .9

 20בכ״י ס )שם ,שם( האימרה מתורגמת כולה לארמית :פלאטת צדיק גאוד ]גאוד[ — מהוד בעולם,
דכו זמן אאהון גהאוה במאתה]![ אאהון אילה צורת דידה ,אאהון אילה בהרה ,יעני פלאטת
צדיק גאוד זיאנא אלד דו מנזל דפלטלה מינה מוד כומד ילה תאמה איבה אילה נגמה ולטיף
וארכן דידה — .החל מכאן חסרים בכ״י ס עמודים רבים.
21

אולי צ״ל :שכל זמן צדיק בעיר וכר ,ועי  ,העי  .20התרגום ל א ר מ י ת מעיד שאמנם כ ך היה
במקור )״מאתא  = , ,עיר ,קריה(.

 22צורת ה״סביל״ הרגילה בכ״י אלה היא מטפוס פעיל ,אך בשרש ״אמר ,,נוספת לצורה ,בדרך
כלל ,נון ,ואלו ביתר השורשים נון זו נוספת לעתים רחוקות וזאת ,כנראה ,מפאת היות הפעל
הזה שמושי ונפוץ .מאידך הצורה פעיל+ן )=״קטילן״( היא הצורה הנוהגת כיום בניבים
 .האלה ובעיקר בא״ז .דוגמאות :מושכד יעקב ומירן )ה19 ,א (11 ,כתרגום ל־ויגד ליעקב :ויאמר
]שב[

תפסירים למקרא ופיוטים
הוא הודה; פגה משם פנה

יעקב אבינו ע״ה כימן דפלטליה מגד ביתיה

ה ד ר ה  .כפי

ומשוניליה וזיליה כסלד לבן כלוייה כמא

שנאמר על יעקב אבינו ע׳׳ה ,כאשר יצא

נאשיה וכמא כרנבנדיה וכמא כלמאדג׳ייה

הדרה
זיוה

הודה

פנה

פנה

23

מביתו ונסע והלך אל לבן דודו .כמה אנשים

פלטלו מניה ולא תכיר

וכמה עבדים!וכמה משרתים יצאו אתו ,ואינו

מנוהון אלא פלאטית דידיה ובם שני ויצא

מזכיר אפילו יציאתו של אחד מהם ,אלא
יציאתו בלבד  , 3שני ויצא יעקב מבאר

פלאטית גיו כא

יעקב מבאר יעני פלטלא אייא ברכה

24

כולא

4

מניה .אתא במשנוייה מנד מנזל אלד מנזל

לאמור יצאה הברכה הזאת כולה ממנו .ועתה

האד]ך[ גהאויה צעביה וכריואה אלד דו מנזל,

אם מעבר מבית לבית הוא כה קשה ורע
5

בדם פלאטיד דידיה
נפטר

מנד

העולם ,והוא נפטר מן העולם  ,על אחת

דאיליה

27

כמה וכמה חובה על האדם שיתעצב ויתאבל

כיה טאתיה

תמיד ויבכה למען לא יביא הקב׳׳ה פגעים

כריויה אליד עולם.

לאותו הבית

לא כל שכן בעת יציאתו מן
6

עולם

25

מגאויד עולם ופאייש

כמא

לכמא

26

ואג׳יב

דנאשא כאריב והאזין דאיים ובא־
28

דלא מיתיר .הקב׳׳ה בלאייה

כברא כינא מפותשליה יעקב אבינו ע׳׳ה

רעים על העולם.
דבר אחר :חקר יעקב אבינו ע׳׳ה כיצד

טלא גאליווא טלא בנוניה סוריד משיח אימן

לגלות לבניו סוד המשיח ,מתי יקום ,והסתל־

29

קה ממנו שכינת ה׳ ,ושכח אותו ז  .את הסוד
3
4

23
24
25

26
27
28

29

השווה מדרש אגדה ,עמ ,עג.
בראשית כח ,ח.

בד קאיים ורמלא מניה אד שכינד אלהא
5
6
7

כלומר ,לאנשי הבית.
כלומר ,המעבר מעולם הזה לעולם הבא.
עי ,בראשית רבה ,צו ,א ופירשי׳י לפסוק.

)בראשית מח ,ב( — המביע סתמיות :אמר ליעקב מי שאמר ,נתבשר; הצורה הראשונה — מושכד
]= [mosxìdהיא צורת סביל בלי ד״נ /ואילו השנייה בנו״ן! ברם .כאשר הצורה מביעה סתמיות
מוחלטת )ולא ״סבילות״ גרידא( גם השורש ״אמר,׳ בא לרוב בלי נ  : ,ואליה מיר פסוק )א1 ,א,
=) (14ועליו נאמר הפסוק(; דכד מיר אביה בתורה )שם2 ,ב=) (6 ,כפי שנאמר בו בתורה(;
אברהם מיד אביה ויקרא שם אברהם )שם7 ,א=) (22 ,אברהם נאמר בו ויקרא וכר( .אך :מרא
תורה ואילא מירן ותהי צעקה )שם1 ,ב=) (19 ,אמרה תורה :ועליה נאמר ]אמרנו??[ :ותהי
צעקה וכוי(.
עי ,העי .22
כנראה ברכה ,מערבית מדוברת ,המשמעות :שפע רב; ואילו המילה העב׳ ברכה ,משמשת בעיקר
במשמעות ״לברך״ )שם פעולה(.
מקרים כאלה של סמיכות וכנוי קניין נפרד מצויים למדי בכ׳׳י אלה ואף בלה״ד של אזורים אלה
כיום .בשיחה עם זקן מעמדייא שמעתי :בכתד דידה ,ברונד דידה )=אשתו ,בנו( ,ועי׳ :שימד
דידה )ס8 ,א=) (8 ,שמו(; אבד בניאנד קצרד דידא )ה27 ,א=) (16 ,בבניית היכלה( ועוד.
קצור מ־אלד כדא כמא וכמא )ה27 ,א=) ,(3 ,על אחת כמה וכמה( ,בא׳׳ז נהגית.laxasma :
הד׳ מיותרת ונכתבה בהשפעת הד ,במילה שאחריה.
צורה זו )בלי ל׳( ,הנוהגת כיום בלה״ד של עמדייא־נירווא ,מצוייה רק בכ״י מאוחרים ,ואילו
בכ״י קדומים הצורות הן :טלאתיה ,טלאתוך וכו׳)עם ל׳( ואלו בא״ז :טאלי ,טאלוך וכו׳ .היהודים
הכורדים מחלקים ביניהם עפ״י דרך המבטא של המילים האלה :יהודי עמדייא נקראים ע״י
יהודי זאכו )בליגלוג מסויים( :״הוזאיית טאתי — טאתוך״ ,ואילו יהודי עמדייא מכנים את יהודי•
זאכו :״הודאיית טאלי — טאלוך״.
בדרך כלל נכתב :אילהא ,וכך בא״ז .אך בניבים הנוצריים :אלהא.
]שנא[

יונד .צבר
הזה אלהים חתם ולא רצה לגלותו לאיש,

ונשייאליה .אדייא סור אלהא כתימליה ולא

כפי שאמר הפסוק :כ י י ו ם נ ק ם ב ל ב י

באיליה דגאליוואליה טלא גיד נאשא ,דך

ב א ה ] ; 8אם[ הלב לפה

מיריה פסוק כי יום נקם בלבי ושנת גאולי

ושנת

גאולי

30

לא גילה ]אם כן[ למי הוא יגלה ,לאמור:

באה .ליבא לפומא לא מחוכיליה  ,למני

זהו סוד ה  /נסתר בלבו ]78א[ ואפילו

בד גאליה ? יעני אייא סור אלהא גו ליביה

לא גילה אותו ועתה ,אם לפיו לא

מטושיליה ]78א[ ולוון לפומא לא גליליה.

לפה

די אתא כוד טלא פומיה לא גליליה טלא

גילהו ,למי זולתו יגלנו ?
כד אמרו חז״ל :שמונה

9

דברים נסתרים

מאני כינא בד גאליה.

הם מבן אדם ,ואין יודע עליהם אלא הקב״ד.

האדך מרו חז״ל תמנייא שואליה מטושייה

לבדו ,וזהו מניינם :אחד מהם הוא יום

אילו מנד בן אדם ולא געאלים איבוהון אלא

המות .אין האדם יודע מתי ימות .כד אמרו

הקב״ה בנושיה ואדי איליה עדיד דוהון כא

בעניין 10

31

חע״ה ]חכמים עליהם השלום[

מינו אדיליה יומד מותא לא כיאיה נאשיה

דה׳׳מ ע״ה :באחד הימים הוא צם והתפלל

אימן מאיית .האדך מידו חע״ה בעניין

לפגי הקב״ה ,ואמר :ה ו ד ע נ י ה ׳ י מ י

דהמע״ה כא יומא צמליה ומצוליליה קאמד

11

הקב״ה ומידיה הודיעני ה׳ ימי מדת צבאי

לאמור :הוי רבש״ע ,אבקשך שתודיעני כמה

ואדעה מה חדל אני .יעני יא רבש״ע גמר־

הם שנותיי וימי חיי למען אדע מתי אמות

ג׳ין מנוד דמיידאתי כמאיליה זמאן דידי

ואעבור מהעולם הזה .אמר לו :גזירה היא

ועמדי דיאינא אימן בד מיתן ופיתן מאייא

מדת

צ ב א י ו א ד ע ה מה ח ד ל אני

32

מלפניי ,שאיני מודיע לאיש כמה יחיה וכמה

דונייה .אאמיר

הם שנות חייו .אמר :אם כן ,אמור לי באיזה

מי דלא גמיידאין טלא ג׳ו נאשא כמא בד

טלאתיה גזירה אילא מקא־
33

יום של השבוע אמות ,אמר לו :ביום שבת

כאייה וכמאיליה עמר דידיה .אמיר

תמות .אמר לו :הוי ,רבש״ע ,אם כן מוטב

די מרי בימא יומא מן שבתא בד מיתין.

שאמות ביום ראשון ,למען יעסקו בהספד

אאמיר אליה]![ ביומד שבתא בד מיתיד.
אמיר טאתיה יא רבש״ע בדם שות

34

בדם

מיתן

8
9

ישעיהו סג ,ד.
בפסחים נד ,ב נזכרים :יום המיתה ,יום
הנחמה ,עומק הדין ,אין אדם יודע מ ה
בליבו של חבירו ,אין אדם יודע ב מ ה
משתכר ,מ ל כ ו ת ב י ת דוד מתי תחזור ומלכות
חייבת מתי תכלה .נוסחים אחרים עי׳
בראשית ר ב ה כז ,א—ב; מדרש לקח טוב,

30

פעלים שבאים ב נ י ב מסויים בבניין מק1טלי• ,עשויים לבוא ב נ י ב אחר בבניין מוקטלי; ולהיפך
)ולפעמים אותו שורש עשוי לבוא באותו ניב גם כ ך וגם כך? עי  ,העי .(182
צ״ל :נאשא.
צורה זו עשוייה לציין גם זמן ״עבר״ ,ובעיקר בתאור דו־שיח :ומרילה :״מרי טרוסא
דך אודינא״ ,אאמר :״די מ ר י  . . .״ מרי :״יא כ ל ו י י  . . .״ אאמר ,״יא כ ס י  . . .״ )א3 ,ב.(3 ,
״מרה״ מ ש מ ש ת א ת הפותח בשיחה ו׳יאאמר״ — א ת הצד שכנגד.
צ״ל :אאמיר; ל ר ו ב תנועה ארוכה מצויינת ע״י אם־קריאה ,ובעיקר בכ״י טובים.
ב ד ר ך כלל :שוד; ת׳ ו ד  ,עשויות להתחלף.

31
32

33
34

תולדות ,כז ,ב .בפסחים חסר הוולד שבמעי
האשד״; בב׳יר־אימתי מ ל כ ו ת דוד תחזור,
וב״לקח טוב  — , ,יום הנחמה.
 10שבת ,ל ,א—ל ,ב; רות ר ב ה א ,יז; ק ה ל ת
ר ב ה ה ,י.
 11תהלים לט ,ה.

]שנבן

תפסירים למקרא ופיוטים
עליי ובקבורתי ,לבל אהיה בזוי ונמאס בעיני

ביומד כושיבא טכטיר  3 5ג׳גליבי

36

בעזאייא

37

ומכרוה

האנשים .אמר לו :הנה הגיע מועד מלכות

וקווארא ולא פישינא מהוזייא

שלמה בנר ואסור שמלכות תגע בחברתה

קם אינד נאשה .מריליה וילא מטילא חוכום

אפילו כמלוא הנימה .אמר לו :אם כן,

שלמה ברונוך וליתין חד טלא שולטנותא

המיתני ביום ששי ,שיהיה חסר יום אחד

נקשא איבד כוורתא ולוון אקג׳ן כא מאים־

מחיי ,אולי יקברוני באותו היום .אמר לו:

תא .אאמיר טלאתיה די ממתלי ביומד ארו-

ה ט ו ב י ם  ,יום אחד ,בו תשיר

תא שות נאקיץ כא יומא מכאיי בלכיד קו־

בחייך
לפניי

שירות

ינעם לי

ותשבחות,

38

רילי ביומא אהוא  .מריליה בחייך הטובים
39

יותר מאותם הקרבנות שיקריב שלמה בנך

כא יומא מסבחית

לפניי יום יום ,ואני כיצד אפחית יום אחד

בחות ביש גבאסימלי מנד דאני קרבוניה

מחייך? שנ׳ כ י
מאלף.14

טוב

יום

בחצירך

ומאז היה דה״מ ע״ה

כיוון שאמר לו כי בשבת

15

נזהר,

בד מקרו שלומו

41

קאמי בשירות ותש־
40

ב ת נ ו ך קאמי כוד יומא

ויומא ואנא דך מנקצין כא יומא מכאיוך שני

הוא ימות

כי טוב יום בחצירך מאלף ,אנג׳ר פשליה

]וחשב[ שימלט מן המוות ולא ימות עוד.

דהמע׳׳ה בנטרא לגייאניה דכיון מירא אליה

קם ועשה חוק לעצמו :כל יום שבת ישב

אי שבתא בד מאית איבא וכאליץ מנד מותא

מהבוקר עד הערב ,ויעסוק בתורה ,ולא יחדל

ולפיש מאיית קמליה ואוידליה חוק לגייאניה

פיו מלקרוא; והשטן אינו מעז לקחת נשמתו

כזד יומא

43

של אדם כשהוא עסוק בתורה  .10מה עשה

האל ביראמשי וגג׳אגילוא איבד תורה ולא

השטן באותו יום שבת שהיה צריך למות
12
13
14

פסחים נד ,ב.
מ כ ו ת י ,א.
תהלים פד ,יא.

42

שבתא ושבתא יאתו מנד בינהי

עאטיל מפומיה
15
16

44

מנד קראייא ושטן לית־

מהנוסח הארמי ניתן להבין גם באותה שבת.
מועד קטן כח ,א; ב ב א מציעא פח ,א.
ועי  ,להלן במדרש על משה.

 35עי׳ הע׳  ;28בכ״י קדומים יותר :טלא כאטר ,טלכאטר.
 36מעני ^ :י שורש זה עשוי ל ה כ ת ב כש־ג־ל ,או כ ג ׳ ־ ג ־ ל  :אשגילא )א10 ,ב ,(9 ,אך :אג׳גלו
)א10 ,ב .(13 ,כיום בלה״ד שומעים לרוב גי־ג־ל )השווה מ ב ט א הש׳ במילים משבר ,חשבון

 ((mazbèr=hézbonבעברית(.
37
38
39
40

41

בא״ז :מאוזיא ,ואמנם השורש הוא
אולי צ״ל :אוהא ,או :אאוא ,כמצופה.
משפט זיקה א ס י נ ד ט י ) ב ל י כנוי הזיקה ,ד׳(.
מלים ממוצא עברי שומרות לרוב על צורתן :אך מילה זו בניבי נירווא ועמדייא היא לרוב:
קרבוניה )ב7 ,ב ,(14 ,או :קורבוניה )שם21 ,א ;(21 ,16 ,אך בכ״י א תמיד קרבנה ,וכך בא״ז
)קזרבן ,קורבנה( .בכ״י אלה לא מצאתי א ת צורת היחיד.
כ ת ב בלתי מקובל ,אך ״פוניטי״.

 42צ״ל :כוד יומא ד ש ב ת א או שמא כבא״ז :כוד יום שבתא?
 43צורה זו או ב כ ת י ב אחר :ב א נ ה ה )א11 ,א ,(18 ,באינהיה )ב12 ,א,
מקורה ב־נגהא ,דהיינו ב ע ת הנגיהה ,ב ע ל ו ת השחר .ב א ר מ י ת
במלון של יסטרוב( .מעניין לציין שבא״ז משמעה :מחר ,ואילו) :מ(
י = בוקר .מילית היחס ב הצטרפה למילה ,וכן למילה בירמאשי
לחלק ממנה.
 44ד!מ׳)או ה״מנד״ שאח״כ( מיותרת.

] שנג I

 ,(13ביאנהה )ה34 ,א(21 ,
עתיקה :נ ג ה א = ב ו ק ר )עי׳
בנוכי ]״מחר קטן״ ״מחרון״[
) = ב ר מ ש א  ,בערב( והפכה

יונד .צבר
עבר אצלו וראה והנה הוא קורא

בו?

בתורה ,ולא היתד ,לו יכולת להתקרב אליו.

ליה

45

חד שקילא נשאמיד בן אדם כומדאיל-

יה ג׳גילא איבד תורה .מא אוידליה שטן או
46

מאית איבא? אווריה

יצא וזיעזע את כל עצי הכרם יחד .היה

יומד שבתא ב ד

דה׳׳מ תוהה ]78ב[ ואומר :מה הדבר הזה ?

לכסליה וכזילה ויליד ,בקראיא תורה ,לא

יצא לראות מה הדבר .חדל פיו מלקרוא והוא

וילאליה

כאר דקרוליה אליה .ופליטליה

על המדרגות ,רוצה לרדת ,מיד החליקו

והרדליה כולו אילנ ד כרמא בכדאדיה .פש״

ץ

השטן מהמדרגות ונפטר .מכאן אנו יודעים

ליה חירא דהע״ה ]78ב[ אמיר :אייא מא

שאין אדם יודע את יום מותו .וגם יצחק

קצתילא  ?47פלטליה דכאזיה מא חאל אילא,

אע״ה אמר

ל א יד ע ת י

יום

מותי״.

הדבר השני הוא יום ניחום לב ,לאמור

עטיליה פומיה מנד קראייא ,ואהרן
49

דראג׳יה בד כאויש  ,חאדיר

50

48

גו

שטן מג׳רי-

כאשר באה דאגה לאיש אינו יודע מתי

טליה מנד דראג׳יה ונכלא גייאניה .מנד אכא

אותה דאגה ממנו ויתנחם לבו,

כיאך לא כיאיה נאשא יומד מותיה .והמיניד

תסתלק

נוחם ים ת ר

שני

מעיני

18

 .והשלישי

יצחק אע״ה מיריה לא ידעתי יום מותי.

הוא עומק הדין של העוה׳׳ב .אין אדם יודע

כבריד תריה אדיליה יומד מסלוייד ליבא.

כיצד ידונו אותו וכיצד יצא מן העולם זכאי

יעני כימן כיתיה כא גאם לנאשא לא כיאיה

לא להי ם

אימן בד אאזיל או גאם מניה ומסאליה

ונאמר נ צ ב ל ד י ן ה ׳ ו ע ו מ ד

ליביה שני נוחם יסתר מעיני .ואייא דט־

או חייב ,שני
הוא

19

כי

המשפט

לאהא אדיליה גומאנותיד שרעיד עולם הבא.
לא כיאיה נאשא דד בד שרעיליה ודד בד
 17בראשית כז ,ב.
 18הושע יג ,יד.
 19דברים א ,יז.
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47
48

49
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פאלט בי דונייה זכאי יאן חייב שני כי המש-
פט לאלהים הוא ונאמר נצב לדין ה׳ ועומד

הימצאות היו״ד מעידה כי התנועה היא  ,iבנגוד לא״ז ששם התנועה היא  aבצורות הנטויות
של לים ]א״ע :לית[ ,דהיינו לתלי ,לתלו־ך וכו׳ ]=לא אית לי וכוי[ ,ואלו בניב עמדייא )גם
כיום( הצורה ״העצמאית״ היא לית  0ארוכה ות׳ דגושה( ובנטיה לתלי לתאך וכו׳ ) iקצרה(.
כך בניב הנוצרי של זאכו ,וכנראה בניבים פליחיים אחרים .יצויין כי בכ״י קדומים יותר
הכתיב הוא בלי יוד ,אך משום שאלה אינם מציינים תנועה קצרה ,ע״י אם קריאה וכך :לתליה
)ב9 ,א ,(26 ,לתלן )א5 ,א ,(8 ,לתוא )שם7 ,ב ,(12 ,אך פעם גם :ליתלה )שם19 ,ב.(1 ,
משפט זיקה אסינדטי .עי׳ גם הע׳ .39
בניב נירווא־עמדייא התנועה  aבסוף מילה הופכת 6בהתחבר מילה זו לאוגד ,וכך ,קצתא
)בנפרד( הופכת קצתילא )במחובר לאוגד(.
יש שתי מערכות של כנויי גוף ג׳ בניב נירווא־עמדייא .אחת משמשת כאשר הגוף הג׳ נזכר
בפעם הראשונה בהקשר מסויים ואח״כ כבר משמשת בדרך כלל המערכת השנייה )ובעיקר
במשפטי מצב!( .ברם ,אין קביעות מוחלטת בכך .המערכת הראשונה היא :אאוא )או־(-
]=הוא[ ,אאיא )אי—( נ=היא[ אאני ,או :אאנה )אן—( ]=הם ,הן[
ואלו המערכת השניה היא :אאהון )בכתיב חסר :אהרן( ]=הוא[ ,אאהין )בכתיב חסר:
אהין( ]=היא[ ,אהנון ]=הם ,הן[) .הצורות שבסוגריים עגולים הן צורות אנקליטיות(.
״בד״ מציין כאן עתיד משועבד ,במשמע ...:רוצה לרדת ,עומד לרדת ,בהיותו על סף פעולת
הירידה .בא״ז משמש למבע זה גבי כאויש ]=רוצה לרדת[.
באותו כ״י עשויה להיכתב פעם בד׳ ופעם בצי)אך לרוב בצי(.
מער׳
]שנד[

ת פ ס י ר ים

למקרא

ע מ ו  . 2 0והרביעי הוא הרכוש ,אשר

לדין

יאסוף ,וכמה ירוויח בשנות חייו ,ובאיזו
עבודה יראה רווח של ברכה ,שנ׳
תעשיר,21

ה׳

שיאכל

ונאמר
ויראה

לדין עמו .ואוד ארבא אדיליה מאל ומנדי
בד

51

מג׳אמע וכמא מהאציל בזמאניד כאייה

ברכת

ובימא מעמלתא בד כאזיה מחצול ברכה

האדם

שנ׳ ברכת ה׳ תעשיר ונאמר גם האדם

בכל

שיאכל וישתה ויראה.טוב בכל עמלו מתת

ה י א  . 2 2ופירוש

אלהיט היא .ותפסיד אוד כמשא אדיליה

החמשי הוא ההשערה שאין אדם יודע מה

חזארא דלא געאלים נאשא מא כאויה גו

יש בלב חבירו ואינו ]יכול[ לנחש אילו

ליבד כוריה ולא גחאזר מא פועליה וכש־

ה׳

בוניה גמכשבין ליביה שני ה׳ בוחן ליבות

בדחן• ל ב ו ת ו כ ל י ו ת ש ו פ ט ב צ ד ק

וכליות שופט בצדק ובוחן כליות ולב ונאמר

ה׳

ה׳ חוקר לב ובוחן כליות לתת לאיש כדרכיו

עמלו

וישתה

גם

ופיוטים

מ ת ת א לה ים

טוב

מעללים ומחשבות יחשוב בליבו ,שני
כליות

ובוחן
חוקר

לב

לאיש

כדרכו

ולב.23

ובוחן

ונאמר

לתת

וכפרי מעלליו .ותפסיד אוד אשתא אדיליה

מעלליו.24

משיח בר דוד ע״ה דלא כיאיה נאשא אימן

כליות

ופירוש השישי הוא משיח בן דוד ע״ה ,שאין

בד אתיה ומפלטליני מאייא זינדנא וחבסת

אדם יודע מתי יבוא ויוציאנו מהכבלים

אמתייתא ואימן בד יאתו ריש תכתד שול־

וכפרי

ומבית האסורים של הגויים ומתי ישב על

טנותא דידיה טלא אאזי ומסלמי אליה כולו

כסא מלכותו ,למען יבואו ויברכוהו לשלום

ואמתייתיד עולם דכד מידיה

כל

המלכים ואומות העולם ,כפי שאמר
אני

הפסוק

ה׳

אחישנה

בעתה

25

שולטאניה

פסוק אני ה׳ בעתה אחישנה .ואוד שואה

.

אדיליה עדאמיד שולטנותא רשעתא אדייא

והשביעי הוא השמדת מלכות הרשעה הזאת

מנד עולם דכוד יומא ויומא גמצאלך טלא

מן העולם ,שבכל יום ויום אנו מתפללים

עדמא הייא בזמאניד דיני ולא כיאך ]אימן[

למען תישמד במהרה בזמננו ,ואין אנו

בד מחילא הקב״ה מנד עולם ושאקיליה

יודעים ]מתי[ ימחה אותה הקב״ה מהעולם

אנתקם דיני מינא שנאמר הלא הוא כמום

הלא

עמדי חתום באוצרותי ונאמר לי נקם ושלם

ויקום את נקמתנו ממנה ,שנאמר
הוא
רותי

כמום
20

תמוט

עמדי

חתום

באוצ־

לעת תמוט רגלם] .כ״י ה1 ,ב[ ותפסיד .

 .ונאמר ל י נ ק ם ו ש ל ם ל ע ת

]ואוד תמנייא אאדי[ אילה דלא כיאה נאשר.

]כ״י ה 1ב[ והפרוש.

מא]גהאויה גו כאסיד בכתא[ סמכתא אורזא

רגלם.27

והשמיני הוא ,שאין אדם יודע מה ישנו
בבטן

52

אשד,

כעצמים

הרה,
בבטן

 20עי׳ ישעיה ג ,יג.
 21משלי י ,כב.
 22עי׳ קהלת ג ,יג.

זכר

או

יאן נוקוא

53

שנ׳ כעצמים ]בבטן המלאה

נקבה ,שני

המלאה

ככה

23
24
25
26
27

עי׳ ירמיה יא ,כ; תהלים ז ,י.
עי׳ ירמיה יז ,י.
ישעיה ס ,כב.
דברים לב ,לד.
שם ,שם ,לה.

 51משפט זיקה אסינדטי ,והיינו מצפים ל־מאל ומנדי דיד בד מג׳אמע .ועי׳ העי .46 ,39
 52עיי מבוא עמי שמ.
 53בכ״י ז)78ב :(25 ,נוקבא בד האוילא ,בא״ז nòqwa :או  noqqusaאך ברביםnòqwe. :
] שנה [

יונד .צבר
לא

ת ד ע את מ ע ש ה ה א ל ק ים אשר

יעשה

את

הכל

28

 .כל הסודות האלה

סתומים הם בפני בני אדם ,כמו הפרשה
הסתומה הזאת ,לכן התחילה ואמרה :ו י ח י
בארץ

יעקב

מצרים

שנה.

י״ז

ככה לא תדע את מעשה האלקים אשר יעשה
את הכל .כולו אניא

54

נאשה דד ]אילא[ אדיא
מבאוא

57

מהורשלא

58

סוריה כתימילו מנז
55

פרשה כתמתא

ומירא ]ויחי[ יעקב

בארץ מצרים י׳׳ז שנה.
ומא חווג׳א

ואיזה צורך היה לו ,להודיענו את שנות

59

]ויוא טלד[ מידאואלן

60

שנד

61

חיי יעקב ,כמה הם ,אלא מפני שחביבים הם

כאיית יעקב כמילו ? אלא מאד ]אילו

הצדיקים

לפני הקב׳׳ה ,הוא מחשב את

גמכשבנו

29

שני י ו ד ע ה ׳ י מ י ת מ י מ י ם ,

חייהם

30

מוחיביה

צדיקים קאמד הב׳׳ה

כאייה דיהון

62

שני יודע ה׳ ימי תמימים

למען

ונחלתם לעולם תהיה טלד יאיה עולם אני כא

ידע העולם כי אף יום חסר תועלת ובטל

וילה  63ב ן 64

ונחלתם

לעולם

תהיה

,

יומא ביפאנידא[ ובטילא ל א

לא היה באותם הימים ותמיד היו עסוקים

יומאתא ודאים ג׳גילה^ באמרד ה׳ וב־

בדברי ה׳ ובמצוות ולבסוף מתו ,ומהם ילמדו

מצואייה

וילו ובאכיר מתלו ומינהון ליפי

אנשים ולא יגבה לבם בחייהם.

נאשיה ולא ג׳אבר לביהון

 28קהלת יא ,ה.
 29מדרשים רבים לפסוק זה ,אך לא מצאתי
בהם דרש זה.

 30תהלים לז ,יח.

54
55
56
57
58

59
60
61
62

63
64
65
66
67

67

אבד כאייהון:

בכ״י ז)79א (1 ,אנא ,ולרוב כך בכ״י זה.
בכ״י ז)שם :(2 ,אייא.
בכ״י ז)שם ,שם( :כליקתא וכתמתא.
בכ״י ז)שם ,שם( :מן סבב האדך ,המעתיק המאוחר החליף מילה עתיקה ״מבאוא״ בביטוי שגור
יותר בימיו.
בכ״י ז)שם ,שם( :מוהרשליה ומריה .השוני הוא בשני דברים :א( הבאת ״הדש״ בבניין מוקטלי
במקום מקוטלי; ב( הפיכת הצורות מנקבה לזכר .בכ״י ה הכוונה ל״פרשה או ל״תורה״ ,ואלו
בכ״י ז הכוונה היא סתמית ויתכן גם שהכוונה ל״פסוק״ ל״מקרא״.
בער׳^:־*׳ ולפנינו כביכול הצורה ה״פרוטו ערבית״ :כך גם בכורמנג׳יתrj>- :־^.
בכ״י ז )שם ,שם( :דמיידיאוולו )=יודיע א ו ת ן ( ־־ משלים פרילימנרי ל״שנד״ )=שנות(.
בכ״י ז )שם ,שם( :כמא אילו ]=i1u׳ ,[Kmaוכך בא״ז .אך בכ״י קדומים יותר הכתיב מעיד
]=Kmay(i)1u].
כנראה על דיפטונג במקום המזה :כמילו
בכ״י ז )שם :(5 ,כאייד דוהון .ועי׳ הע .67 ,השוני הבולט ביותר בין כ״י העתיקים והמאוחרים
הוא שהכינוי החבור לשם גוף ג׳ רבים הוא — :יהון בראשונים ,־־ והון במאוחרים )ובלה״ד
כיום( .הצורה דיהון היא התפתחות ישירה מ־דילהון שבארמית עתיקה ,ואלו הצורה דוהון היא
התפתחות מאוחרת ,וכנראה כתוצאה מהידמות התנועה הראשונה © לשנייה ) .(u/oיש לציין
שליד הטיפוס ביתיהון )=ביתם( יש גם צורה ״מקוצרת״ :ביתוה )= (bè0uhוגם צורה זו היא
ארכאית ואינה מצויה בכ״י המאוחרים ,ובמקומה יש ביתו )= ,(be0uשהיא נדירה בכ״י
העתיקים ,אך שגורה ביותר כיום בלה״ד.
בכ״י ז)שם :(6 ,זיליה.
בכ״י ז)שם ,שם( :באן ,אך הא׳ אינה מעידה כנראה על המזה אלא על תנועה  aגרידא.
בכ״י ז )שם :(7 ,ג׳גילא ולהלן ...:מתלה ומניה ליפי וכו׳ ,הכל ביחיד ,והכוונה
לדהמע״ה ,ואילו בכ״י ה הכוונה לצדיקים.
בכ״י ז)שם ,שם( :ומצוואייה — וכך בלה״ד ,הב׳ מידמה למי ,אך יתכן גם שהב׳ לא נכתבה בטעות.
בכ׳׳י ז)שם :(8 ,ליבד דוהון ,ועי׳ הע׳ .62,25
]שגו[

תפסירים למקרא ופיוטים

ויקרבו

ויקרבו
ו ר א ה יעקב בנבואתו ,כי קרבו ימיו למות,
היה
שעתו,

עליו
למה

לאמור
אמר:

נשלמו
קרבו?

או

הגיעה

אלא

כך

יאה הדבר ,כי אף אם יחיה האדם אלף שנים,

ומילה יעקב בנבווד!
למיאתא,

יומאתיה
מושתמלילו

70

68

דידה אני ק מ ל ו

אתואלה

69

דאאמרוא

71

י א ן מטילו יומאתיה .טלמא

מריה ק מ ל ו ? אלא מענקול[ האדר אילה
72

ביום המות נדמה לו שכאלו הוא חי רק יום

לוון

אחד ולא הועיל לעצמו בעוה״ז שום דבר

מ]ותא גמ[דאמיד,

ופרחו ימיו כצל עוף ,אשר בשעת מעופו

נפאליה מנד אדיא עולם ג׳ו מנדי ופרכלו

צלו לא ינוח אפילו רגע אחד על הארץ ,אלא

יומאתיה אד טל]ניתד[ טירא דכימן דגה־

חולף אתו כל רגע  , 3 1שני כ י צ ל י מ י נ ו
עלי

ארץ

ואין

מקוה,32

לאמור,

גאשא כיילד״

אויה

74

68
69
70
71
72
73
74
75
76

77
78
79

80
81
82

כא יומא כייליה ולא

בפראכא טלניתא דידא

75

לג סכנא

כא סאעא אל אראא אלא אמיה אמיד,
גאורא

 31לא מצאתי דרש זה ,אך דומה לו הדרש
בילקוט שמעוני ,קנה.
 32איוב ח ,ט.

73

אלפא שניה יומד

77

76

]שני[ כי צל ימינו עלי ארץ ואין

מקוה .יעני בכ]ולו[ נזבתיאתד  7 8עולם גהא־
וילה

79

נאשא היוי 80אבי]הון[  81אנכאן אילא

82

בכ״י ז)שם :(9 ,בנבואה ,לאמור החליף את המילה ה ע ל ׳ צ במילה עברית.
בכ״י ז)שם :(10 ,אתוא אליה האויוא מירא.
בבניין  ;VIMהיינו מצפים ל־מושתומלו ,אך כך גם בכ״י ז .וכנראה הנושא הוא סתמי,
מערי
ואילו ״יומאתיה״ משמש נושא רק ל״מטילו׳/
בכ׳יי ז)שם :(11 ,טמא ,ועי׳ העי .28
בכ״י ז )שם ,שם( :כאייה; ״הזמנים״ במשפט תנאי עשויים לבוא ב׳יעבר״ או ב״עתיד״ ,אך
רווח הרבה יותר השימוש ב׳יעתיד״ ולכן המעתיק המאוחר תקן מ׳יעבר״ ל״עתיד״.
בכ״י ז)שם :(12 ,גמדאמיה אכוואתיד כא וכו׳ — להבהרת יתר.
בכ״י ז)שם :(14 ,דכאויה ] ,[ghawe >Kaweוכך כיום בלה״ד.
בכ״י ז)שם :(2 ,דידה ,וכך צ׳יל.
בכ״י ז )שם :(15 ,מניה מניה .בניב עמדייא המאוחר ״מן ,,משמשת גם במשמע מן וגם במשמע
עם! )הכפלת המילה מביעה רציפות וצמידות( .ולהלן בכל פעם שמופיעה אם )=עם( — מוחלפת..
בכ״י ז ע״י מן.
בכ״י ז )שם ,שם( :כוייא ]> ;[ghoyaהמעתיק החליף שורש ע ב ר ב ־ ה י ה אך המשמעות
אינה משתנה; אדרבא ,היא ברורה יותר.
מערבית־פרסית:
בכ״י ז )שם :(16 ,בד גהאוילה .הוספת ״בד׳׳ מחזקת את המשמעות של הוד! כללי־עתיד.
״גהאוילה׳׳ בכ״י ז אינה מעידה על מבטאה בפי המעתיק המאוחר ,אלא הוא השאיר את הצורה
הארכאית כפי שהיתה בטכסט שהעתיק ממנו.
להלן גם כתיב :היבי ]= ,[h1viוכך בא״ז.
בכ״י ז)שם :(17 ,מנוהון.
צ״ל :אילה ,וכך בכ״י ז)שם ,שם(.

] שנז [

יונד .צבר
בכל פגעי העולם] ,צריך[ שתהיה לאדם

חביסא בזינדאנא תבית  8 3פאלט ]מחבס[ דידה

תקווה .אם הוא אסור בבית האסורים ]צריך

ואן אילה עני תבית פאיש עשיר ]ואין אילה
84

לקוות[ שהוא יצא ממאסרו ,ואם הוא עני —

זבון תבית

יהיה עשיר ,ואם הוא חלש — יהיה חזק,

הארץ ]תבית פאיש חכם[ ]1א[ בלי לית

ואם הוא עם הארץ — יהיה חכם1] .א[ אולם,

נאשא דהאוילה היבי מגיאניה מנד ]מותא[ קט

אין אדם אשר תהיה לו תקווה מפני המוות

טלד בד כאייה הל אבד ולוון אילה ד״מפ־

לעולם,

ואשר יחייה לנצח ,ואפילו הוא

אייד

85

]פאייש[ כורת ואן אילה עם

]מן מ״ר ע״ה[ לג סאלם מנד מותא
86

עולה]?[ על מרע׳׳ה לא יצא בשלום מן

קט ולא גקבלי

המות לעולם ,ולא ירצו צומותיו ותפלותיו

מכלצילה מגזירד מותא.

"T

צומיה ]וצ[לואתיה טלד

מיכא ]כיאך[ מנד מרע״ה כימן דמטילה

כדי שיצילוהו מגזירת המות.
מניין אנו יודעים  ,33ממרע״ה כאשר הגי-

ועדיה דפאישוא ]נפ[טר מנד עולם סמליה

מן העולם עמד והתפלל

מצולילה תקט״ו צלואתא ]טל[ד הב״ה כמנין

תקט״ו תפילות בפני הקב׳׳ה כמנין ואתחנ׳׳ן

ואתחנ״ן טלד לא מאיתוא שנא׳ ]לא[אמות כי

אמות

כי

אחיה ואספר מעשי יה .והם באכיר לא

34

וגם

קב[ילילה הב״ה צלואתה שנ׳ רב לך אל

אח״כ לא קבל הקב״ה את תפלותיו שנ׳

תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה .דרסאד קרילה

עה שעתו להיפטר

33

בכדי שלא ימות ,שנא׳
אחיה
רב

לך

בדבר

ואספר
אל

לא

מעשי

תוסף

דבר

יה

.

אלי

עוד

ה ז ה  . 3 5באותה שעה קרא הקב״ה

למלאך הכרוז הממונה על הכרזות ושמו הוא

הב״ה אלד דו מלאך ]דל[לא דילה מוכלא
אלד מצרוכיה

88

87

דילה שמיה ]אכ[רזיאל דמו־

צרכליה גאוד כולו מלאאכה דגלקילו דר־
89

אכ[רזיאל ,אשר הכריז בקרב כל המלאכים

גאהד

 33עי׳ ילינק ,בית המדרש חדר א ,מדרש
פטירת משה רבינו; ילקוט ספורים ,פרשת
וילך ,עמי  113ואילך.

 34תהלים קיח ,יז; ועי׳ מדרש אגדה ,ואתחנן,
עמי .181
 35דברים ג ,כו.

83

84
85
86
87
88
89
90

טבאקד,

90

אלאייה טלד לא יסקי

האטימולוגיה ואף המשמעות של מילה זו לא ברורות כל צרכן .לי נראה שמקורה הוא
כורמנג׳י dàbit :או  tàbitוהוראתה) May it be that... :בגוון של תקווה ואיחול( .ואמנם
המעתיק המאוחר לא הבין אותה והחליף אותה בקדומת ״בד״ אך בהמשך )עי׳ להלן( הוא
כתב ״בית״ — דבר המעיד שלא היה בטוח בבחירתו את ״בד״.
בכ״י ז)שם :(18 ,בית פאייש.
כנראה מער׳ * cAי וצ״ל :פאיית; אך חבור המילה הם )=גם( ל״פאייד״ מוקשה ,ובכ״י ז אינה
כלל :ולוון איליה פאייד )שם.(21 ,
הנושא כנראה סתמי ,וייתכן גם כי לפועל הוראה סבילה :ירצו .בא״ז המבע יהיה :״לא כיסי
קבאלא״ ,או :לק קבלילו .ובכ״י ז :לא קביליה צומיה וצלוואתא )שם (21 ,ואף צורה זו מוקשית.
מער׳  . j f jהמבטא הוא  .mukiiaובכ״י ז )79ב :(2 ,מוויכלא =  ,mwikiaושתי הצורות מצויות
גם בלה״ד.
היינו מצפים לבניין קל :צראכא; אך יש כאן כנראה ,תרגום ל״הכרזה״ שאף היא בבניין גורם
למרות שהמשמעות היא של פועל עומד.
צורת היחיד :דרגא והרבים :דרגאיי או דרגאהי; הה׳ משמשת כהגה מעבר ).(hiatus
בכ״י ז)שם :(4 ,שמיה.
]שנח[

תפסירים למקרא ופיוטים
שיסגרו את כל דלתות הרקיעים העליונים,

צל[ואתד מרע׳׳ה קאמיה .אי דמא קמליה
91

92

93

למען לא תעלינה תפלות מרע״ה לפניו.

לושלה

באותה שעה עמד ולבש שק כחול  3 6והתגל-

קטמא פשליה ]בד[עאיא ובמצלוייה קאמד

גל באפר והיה מתחנן ומתפלל בפני הקב״ה

הב׳׳ה ומרה רבש׳׳ע ]די[ אודלי אכואתד

94

ואמר :רבש״ע ,עשה אותי כמו עוף אשר

טירא דגפאיד לארבא קורניאתד ]דו[ניה

דלקא מילאנא

95

פורח בארבע כנפות תבל ,ומלקט מזונותיו

וגמלאקט

מן הארץ ,כל גרגיר ממקום אחר ,אוכל

דנ[דכתא מכדא^

ושותה מים ממעיינות ונחלים ,עד שעת
הערב ,והוא חוזר ונופל על פניו

37

בתוך

תה

98

מאייד!

ומגוראליה

גו

דברא דידה מנד אראא כוד
99

9

אאלא וכיכל

97

וגשא־

מנד ]רע[וליה  100ושיוכייאתא

הל דמד בירמאשה גדאאר וג[סאכף אלד פומה
101

הקן .גם אני שאהיה כמוהו ובלבד שלא

גו קנא

אמות .אמר לו :ה ן ק ר ב ו י מ י ד ל מ ו ת .38

אתיה בס לא מיתן ,אאמר טלאתה הן ]קר[בו

דידה הם אאנא שוד ]הא[וין אכו־

אמר :אם כן עשה אותי צאן ,ארעה עשב

ימיד למות .אאמר :בדם די אודלי ארבא

 36הצבע הכחול סימן לאבל אצל יהודי כור־
דיסתאן.

 37מעייפות רבה.
 38דברים לא ,יא.

 91למרות הכתיב בו׳ אחת המבטא הוא ,כנראה ,לושלה )שלא כבא״ז( ואמנם בכ״י ז )שם:(5 ,
לוישליה .ועל כך תעיד גם הא׳ הפרוסטטית בכ״י א ,שבו היא נהוגה כמעט לפני כל מילה
הפותחת בשוא :אדוקלה )א3 ,ב ,(9 ,ובכ׳יי אחרים לפעמים בר כפולה :דווקלו )ב22 ,ב(23 ,
וכיו״ב.
92

עי׳ ערך מילן אצל יסטרוב; בער׳  $ J Jאנקלוס מתרגם א ת ״ובדם ענבים סותה״ )בראשית מט,
יא( כסותיה מילא מילא צבע זהורי וכו׳.

 93בכ״י ז)79ב :(5 ,מגורויליה — שתיהן באותה הוראה.
 94בכ״י ז)שם :(6 ,אוודלי מכוותד.
 95בכ״י ז )שם :(7 ,גמגיאמע דביר גיאניה .יתכן שהחלפת השורש ״לקט״ ב״ג׳מע״ היא משום שינוי
המשמעות שחל בשורש הזה; עכ״פ כך בא״ז :לקט בבניין קל משמעו אמנם :ללקוט ,לקטוף ,אך
בבניין מ׳ )מלקו־טי( משמעו; לדבר רכילות )אשה על רעותה( .ויש גם שם תואר .מלקטו =
״רכלנית״ ,מלשינה.
 96בכ״י ז )שם :(8 ,מבא ,בכ״י עתיקים קיימת בדרך כלל הבחנה בין זכר לנקבה במספרים ,10—1
אך במאוחרים היא פחות מצוייה .אמנם המילה עלעא שבארמית עתיקה ,אשר ממנה השתלשלה
אאלא ,היא לשון זכר ,אד בארמית חדשה היא משמשת בלשון נקבה )על מוצאה של ״אאלא״
מ״עלעא״ העיר את אוזני מורי פרופ׳ זאב ברחיים(.
 g'àx1l>Kexìl 97ובניב זה גם) ,g'amir>Kem1r :במקרה השני נשמרה הג׳ בא״ז :גימיר(,
אך :גאאוד)= ;(g'aw1dלאמור :התהליך הזה חל רק בפעלי פ״א שבהם הא׳ היא מקורית ,ואלו
בפ״א שמוצא הא׳ הוא ע׳ )״עבד״ וכיו״ב( הא׳ נשמעת כעצור ואין המעבר מ  aל־ ) eאך בא״ז
״עבד״ נוהג כפ״א  ,g'awìz >gew1zכמו ) .(gemìrועי׳ הע׳ .237
 98בלה״ד נשמעת .(g>K) Ksate
 99בניב זה יש אבחנה צורנית בין יחיד ורבים )מים — מימות (•U - »L ,י אך לרוב נוהגת צורת
הרבים בלי משמעות מיוחדת של ריבוי.
 100בסורית עתיקה :רגלתא=נהר; והשווה עידרוגל )שמואל ב יז ,יז( ,שיש בו גם כן מן ההוראה
הזו .בשורש ״רגל״ יש משמעות של תנועה ,זרימה וכיו״ב .לפנינו מקרה נדיר שג׳ רפה לא
הפכה לא׳ ,כרגיל בארמית חדשה )ז1גא<זואא ,נרגא<נראא וכיו״ב( אלא הפכה לע׳ )כך
גם :לג>1לעויא(.
 101בכ״י ז)79ב :(9 ,גו קנתיד דידה .עי׳ הע׳ .25
] שגט [

יוגה צבר
ושדות ,או עשה אותי דג בעל

בהרים

סנפירים וקשקשים ואשוט בים ואיני רוצה
לא לאכול ולא לשתות ,ובלבד שלא אטעם
כי

את טעם המות .אלא שאמר לו:

עפר

א ת ה ו א ל ע פ ר ת ש ו ב  , 3 9אמר :אם כן
גזור עלי שיעשו את עיני ציר ]2א[ ויסובבו

ר[אאן גלא אבד טוריה ודשתאתא יאן אודלי
נו[ניתא מרה ששפרה
בחר

ולא

שתאית הוגץ

גבאן
105

102

103

ופלסה דשאטן אבד

לא

יכאלא

104

ולא

דלא טמאינא מותא ]אלא[

אאמר טלאתה עפר אתה ואל עפר תשוב
106

]אאמר[ בדם די רצום

אלי אודילא איני

דלת בתוכו שלוש פעמים ביום ,ובל אמות.

צוורתא ]2א[ ומכדרי תראא גאוא טלאהא

יחיה

גאריה ביומא ולא מאמתלי ז , 10אאמר טלאתה

אמר לו :ר ב

לד,

יראה

מות

ולא

מי
40

.

גבר

חדל לעשות כה

רב ל ו מי גבר יחיה ולא יראה מות בם
108

הרבה תחנונים ,כי חייב אתה למות .כאשר

אוד אד קדרא תקא

ראה מרע׳׳ה כי שום עצה אין נגד הגזירה

כימן דכזילה מרע׳׳ה דמנדי ג׳ארא

הזאת ,עמד והצדיק את דין השמים באמונה

פשלה אבד די גזירה קמלה מצודקליה

על עצמו ,ואמר
כל

כי

הצור

תמים

109
110

דין

שמים חקא לגיאניה ומריה הצור תמים פעלו

מ ש פ ט אל

אמונה

כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק

ואין

עול

וישר

הוא.41

וישר הוא ברוך הוא שאין לפניו לא עולה

ברוד

הוא שאין ל פ נ י ו לא ע ו ל ה

ולא שכחה ולא משוא פנים ולא מרמה ולא

ולא

צדיק

שכחה ולא משוא פנים ולא

מרמה
39
40

דרכיו

פעלו

אני לאזם בד מיתת
לא

ולא

מקח

בראשית ג ,יט.
תהלים פט ,מט.

שוחד

42

.

והפי־

מקח שוחד ,ותפסיד
ליה אבד מרירותד
41
42

1ג1

 ,אנג׳ר מורמליה קא־

112

בכיא קאמד כוליא־

דברים לב ,ד.
א ב ו ת ו ,כב.

 = ^ Uנוצה גדולה ,כלומר :כנף ,ומכאן :סנפיר .הה׳ הדמתה לש׳ ,אך בא״ז:

102

מפרסית:

103
104

בכ״י ז ) ש ם  :(12 ,גיבין.
בכ״י ז )שם ,שם( :איכאלא .בכ״י הקדומים נמצא ה ר ב ה יותר צורות של פ״א הנוהגות כפ״י,
וכנראה זהו ש ל ב ביניים לפני היעלמות הא׳ ב מ ר ב י ת הצורות ,כפי שהדבר היום בלה״ד .ליד
צורות כמו זלה )מ״אזל״( נמצאות צורות עם י׳ :יזלה )ס1 ,ב) ,(4 ,ה27 ,ב .(11 ,ברם ,גם עו״י
עשויות לנהוג כאילו היו פ״י :ירמלא )מ־ר ו ם ( )ה12 ,א = ) (13 ,ה ס ת ל ק ה  ,עלתה( וכן :מיכא
ילפך )ה20 ,א  = ) (10מ נ י י ן אנו למדים( )״אלף״ ב א ר מ י ת עתיקה ,אך ״ליף״ ב א ר מ י ת חדשה(.
בכ״י ז )  7 9ב  :(13 ,הוגם.
הנחציות בהשפעת הר׳; ובדומה לזה בלה״ד :״אצור״ ) = א  0ו ר  ,אצרא ) > א ס ר א =
מע׳:
עשרה( ,וכיו״ב.
וכך גם בכ״י ז )שם ;(15 ,היינו מצפים ל־לא ממיתתי ,או :לא ממיתילי )דהיינו :אל תמיתני.
או :אל ימיתוני( ,ואלו לפנינו כתוב מלולית :״אל־המת א1תי״; צורה כזאת מצוייר ,לעתים
דחוקות ובעיקר בשירה; למשל ,במקום :לא ש א ת ת ) = א ל תשתה( מוצאים :לא שתי )״אל
שתה״!( ,וזאת בעיקר לצורכי החרוז.

Sahparre.

105
106
107

108

מעי׳ J 3

) • ( J j ' f t

 109מ פ ר ס י ת  = ) «JUע צ ה  ,תחבולה ,מנוס(.
 110בכ״י ז ) ש ם  :(18 ,מוצדיקליה; ועי׳ הער׳ .58
 111עי׳ במבוא ,עמ׳ שמ.
 112לעיתים בא השם המתאר לפני השם המתואר ,והם מ ת ח ב ר י ם ע״י ד׳ הזיקה .ובדומה לזה :אד

]שם[

ת פ ס י ר י ם למי רא ו פ י ו ט י ם
רוש  .43אזי הרים את קולו בבכי מר בפני

קתיאתד

ברואי עולם ואמר :הוי שמים וארץ ,בקשו

טלובון טלאתי רחמה דלא מיתינא ,אמרי

113

עולם ומרה  , 114יא שמיה ואראא
115

רחמים עלי ,שלא אמות .אמרו לו :הוי צדיק

טלאתיה יא צדיק אכני מא אודנלן[ מגיאנן

וכי במה הועלנו אנו לעצמנו ,שנועיל לד ?

דאודך מנוד מוד גזריה הב״ה אליני דהם

הלא גזר ד״קב׳׳ה עלינו ,שגם אנו נחלוף,

אכני פאנכני שג׳ כי הארץ כבגד תבלה

שג׳ כ י ה א ר ץ כ ב ג ד ת ב ל ה ו ש מ י ם

ושמים כעשן נמלחו .מורמליה איניה לטו-

נ מ ל ח ו  . 4 4נשא את עיניו כלפי

ריה ורומיאתא ומריה די אכתון טלובון טלא־

ההרים והגבעות ואמר :הנה ,אתם בקשו

תי רחמה שג׳ אשא עיני אל ההרים מאין

כעשן

עליו רחמים ,שג׳ א ש א ע י נ י א ל ה ה -

יבוא

רים,

מ א י ן י ב ו א ע ז ר י  . 4 5השיבו לו

צדיק

ואמרו:

הוי צדיק ,משה הרועה הנאמן,

 43עי ,מבוא ,עמי שמ־שמא,
 44עי׳ ישעיה נא ,ו.
 45תהלים קכא ,א.

113
114

115
116
117
118
119
120
121
122

123

ני

עזרי.

119

117

מודארוליה

משה שובאן

טאלב

120

118

טלתיני

ומרוליה

116

יא

טרוסא אכני מא־

121

רחמה דגזריה ה׳

אליני טלד מאחכני שג׳ כי ההרים ימושו
והגבעות
יומא

122

תמוטינה .מוכדריה

באליה אל

וסהרא ו מ מ ה  1 2 3ו מ ז א ל י ה מבהראנד

צדיק דמשה )א12 ,א=) (11 ,זה משה הצדיק( ,נויא דמשה )שם18 ,ב=) (20 ,משה הנביא(,
צ׳אלם יקורא דפרעה )שם18 ,א=) (15 ,פרעה הרשע העריץ( ,עצ׳ים דקוותא )ב28 ,א(14 ,
)=כח עצום( ,ואי]![ רשע דסמאל )ה2 ,ב=) (1 ,וזה הרשע סמאל( .אך עי׳ להלן :יא צדיק
משה )בלי ד׳ הזיקה ,אולי משום שזו לשון פנייה( .והשווה בעב׳ :בגדל זרועך וכו׳ )שמות
j (=*5J
טו ,ט( ובער׳ ספרותית:
בכ״י ז)79ב :(21 ,כולייקתד.
בכ״י ז)שם ,שם( :אמריה .הא׳ תמוהה — שמא היא פרוסטטית? אין לצפות ל־אמריה )עי׳ הער׳
 ,(33 ,32כי המשמעות כאן היא ״אמר״ ,ולא :״אמר לו״ ,וזוהי גם ראשית הדו־שיח .ועי׳
בהמשך.
בכ״י ז)שם :(22 ,גימרי וכך בלה״ד .עי׳ הע׳ .32
בכ״י ז)שם :(26 ,מודארו ומרו.
עי׳ הע׳ .112
בכ״י ז )שם ,שם( :שבנא וכך כיום בלה״ד )כלומר המילה כבר נחשבת בארמית ויש לה סיומת
sévàn).
ארמית( )בפרסית 0L3 :ובכורמנג׳ית:
בכ״י ז)שם ,שם( :מני ,וכך צ״ל.
בכ״י ז )שם :(27 ,בטאליב; בכ״י קדומים יותר אין הקדומות בד )או :ב( ו־ג )או :כ( רווחות
כבכ״י מאוחרים יותר וכבלה״ד היום.
בכ״י ז)שם ,שם( :אליני.
כינוי לשמש .המילה שמשא )הנפוצה כיום בלה״ד( מופיעה לעתים רחוקות וכשהדגש על
חומה :לא מאטילו זחמיה מנד שמשא )א3 ,א=) (6 ,שלא תגיעם תלאה מפגי ]חום[ השמש(,
ד ל א  . . .שמשא נקשא אליהון)ו6 ,ב=) (6 ,לבל תפגע בהם השמש( ,אך לרוב משמשת המילה
יומא גם ״יום״ וגם ״שמש״ .דוגמאות :אית מאן דגעאבד יומא  . . .סהרא  . . .כוכויה )ב28 ,ב,
=) (25יש מי שעובד לשמש ...ל י ר ח  . . .ולכוכבים( .אך סהרא ויומא וככוה )שם34 ,א(5 ,
)=כירח והשמש והכוכבים( .מאידך המילה סהרא משמשת גם לחודש :בסהרד טלאהא )ב,
24ב=) (6 ,בחודש השלישי( ,בתר טלאהא סהריה )ה21 ,א) .(22 ,ואילו בא״ז :משמשת המילה
ירכא(.
בכ״י ז)80א :(1 ,כוכביה; בא״ז.Koxwe :
]שסא[

יונה צבר
עולם ומרה די אכתון מחצ׳רון

אנו — מי לנו יבקש רחמים ,כי גזר ה׳ עלינו
שנמחה ,שנ׳
גבעות

קאמד הב׳׳ה תבית

כי ה ה ר י ם י מ ו ש ו ו ה -
46

125

דלא מאמתלי .אמרי

ת מ ו ט י נ ה  .פנה אל השמש

והירח והכוכבים והמזלות ,מאורות העולם

129

קאבלא שופאע דיכון

126

חביבא אכני מחצ׳ר

124

טלאתי

טלאתיה יא נויא

128

טלא נאשא

127

דיני טלא גיאנן
130

ואמר :הנה אתם המליצו בעדי ,לפני אלהים,

לג נפאא

אולי ירצה את המלצתכם ולא ימיתני .אמרו

ג׳איז מוד לעתיד לבוא בד מכשכליה ה׳

לו :הוי נביא חביב ,אנו — המלצתנו לא

,

בהריני ומאחילן

131

כינא מיכא בד

מנד טבאקד שמיה שנ

מועילה לנו ,ולאנשים אחרים איד תועיל,

וחפרה הלבנה ובושה החמה כי מלך ה׳ בהרי

הלא לעתיד לבוא יחשיך ה׳ את אודותינו

ציון ובירושלם ונגד זקניו כבוד ונאמ׳ ונמקו

וימחה אותנו מרקיעי השמים .שב׳ ו ח פ ר ה

132

הלבנה
ה׳

ובושה

בהרי

ציון

כי

מלך

החמה

ובירושלים

ונגד

כל צבא ]2ב[ השמים וכסיליהם .ואי

רשע דסמאל סרדארת שטנים וילה בנטא־
רא ובספארא

133

דאימן מטיא סאעד שקאלד

ז ק נ י ו כ ב ו ד  ,47ונאמ׳ ו נ מ ק ו כ ל צ ב א

נשאמה אכואתד כא נאשא דגסאפר לכדא

]2ב[ ה ש מ יי ם ו כ ס י ל י ה ם  .48ואותו רשע,

שהיאנא רבתא שני צופה רשע לצדיק ומב-

ומצפה

קש להמיתו ה׳ לא יעזבנו בידו ולא ירשיענו

שר

סמאל

השטנים,

היה צופה

לעת שתגיע השעה של נטילת הנשמה ,כמי

בהשפטו.

כימן דכזילה מרע״ה אני כא

שמצפה להילולא גדולה ,שני צ ו פ ה ר ש ע
לצדיק

ומבקש

להמיתו

ה׳

לא

י ע ז ב נ ו בידו ולא ירשיענו ב הש־

124
125
126
127

128
129

130
131
132

133

 46ישעיה נד ,א.
 47ישעיה כד ,כג.
 48עי׳ ישעיה לג ׳ ד ושם יג ,י.

מ ע ר ׳ ) = ה ר צ ה  ,דיבר ארוכות(.
בכ״ז ז)שם :(3 ,דביד .עי׳ העי .83
בכ״י ז)שם ,שם( :גימרי.
בכ״י ז )שם ,שם( :נוויא ועי׳ גם :שווטא )שם ,שם=) (16 ,שבט( .בתרגומים למקרא :נבייא
אך יסטרוב מביא גם נביא )בכ״י אוכספורד של תרגום אונקלום לבראשית כ .(5 ,וכנראה
הצורה האחרונה משמשת בסים לצורות שבארמית חדשה .בכ״י עתיקים בארמית חדשה :נויא,
שוטא ,עם ו׳ אחת ,אך אין ודאות שו׳ זו אינה עצור; עי׳ הע׳  .91ברם ,בא״זSuta, nuya :
וכיו״ב.
בכ״י ז)80א :(4 ,מחצ׳ר כיר )=דיבור לטובת־ ,המלצה( ,ועי :,ה2 ,ב.6 ,
בכ״י ז )שם ,שם( :נאפיה ,כלומר המעתיק המאוחר ראה בנושא )מחצ׳ר( כזכר .הכתיב בה׳
]=׳]nafe
מעיד שהא׳ )=ע ,מ ־ ^ ב ע ר ׳ ( לא בוטאה .אך בטכסט קדום :נאפא )ג10 ,ב(10 ,
וכך בלה״ד בא״ז)ההמזה נשמעת בדרך כלל ,אם כי חלשה במקצת(.
בכ״י ז)שם :(4 ,נאשה )=אנשים(.
בכ״י ז)שם :(6 ,מאחילאן.
בכ׳׳י ז )שם :(8 ,ואד רשע סמאל; ברם ,אי משמש לעתים קרובות גם לזכר :בי כברא )א,
13א (12 ,בי פסוק )שם14 ,א ,(16 ,גו לשד די צדיק )ה4 ,א ,(16 ,ולפעמים גם מנוקד :בי
כברא )ב14 ,ב ,(14 ,אי הודאיא )ה30 ,א  ;(20בכל המקרים האלה היריד ברורה .ובכלל,
בכינויי הרמז אין תמיד הקפדה בין זכר ונקבה ואותו כינוי )ובעיקר כנויי הנקבה!( עשוי
לשמש לזכר ונקבה וליחיד ורבים.
בכ״י ז)80א :(9 ,ובספארא למותד משה דאימן וכו׳.
]שסב[

ת פס י ר ים ל מ ק ר א ־ ו פ י ו ט י ם
פ ט ו .49כאשר ראה מרע״ה כי אין מליץ יושר

מחצ׳ר כיר ליתן דמבטלא אד גזירא מניה

שיבטל אותה גזירת המות ממנו ,עמד באותו

דמותא

134

היום ,שהיה צריך להיפטר ,וכתב י״ג ספרי

נפטר

כתולה י״ג ספרי תורות תריאסר

תורות ,תריסר מהם נתן לשנים עשר השב-

מניהון הויליה

טים ,כל שבט ושבט ס״ת שלו ,וציווה אותם

כוד שוטא ושוטא ס״ת

קמליה או יומא דפאישוא אביה
135

140

138

דידה ומוצילן !39

לעסוק בה ולקיים את מצוותיה ,ואת האחרת
הוא גנז בתוך ארון ברית ה׳ לאחרית הימים,

דידא ואיכיתא גניזאלה גאוד צנדוקד עהדד

ושמתם
והיה

א ו ת ו מ צ ד א ר ו ן ב ר י ת ה׳
שם

בד

לעד

50

 .אז מסר את

הנשמה להקב״ה ו א מ ר  :ה ו י ר ב ו ן ה ע ו ־
למים,

בידך

אפקיד

רוחי

פדית

51

למקומיה מצואייה

141

ל[ג׳גאלא

שב ,ל ק ו ח א ת ס פ ר ] ה ת ו ר ה [ ה ז א ת

איבא

טלא תריאסר

136

שוט ה 137

יה׳ טלא פאשרוז׳ואתא

142

שני לקוח את

ספר ]התורה[ הזאת ושמתם אותו מצד ארון
ברית ה׳ והיה שם כך לעד .אנג׳ר מסופי־
אלה

143

נשאמה להב״ה ומריה יא רבון העול׳

מים בידך אפקיד רוחי פדית אותי ה׳ אל

א ו ת י ה ׳ א ל א מ ת  .באותה השעה אמר

אמת .דרסאד מריה הבי׳ה טלא גבריאל די

הקב״ה לגבריאל לד והבא את נשמת משה

סי ומתילא נשאמד משה טלאתי אאמר יא

למעני .אמר :הוי רבי ואדוני ,משה שקול

רבי ומולאיי משה בראמברד
146

144

ס  ,רבוא

145

בימא פאתא אאזן

כנגד ם׳ רבוא ישראל ,ואני — כיצד ]אעז[

ישראל אילה ואאנא

ללכת ולומר לו :הבה לי את נשמתך .אח״כ

ואמרנה די הלי נשאמוך .בתר האדך מרה
טלא מיכאל די סי אאהת

 49תהלים לז ,לב.
 50עי ,דברים לא ,כו.
 51תחלים לא ,ו.

134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

אמה והם אאוא
לתלי אאנא

146

146

146

ומיתילא נש־

בכילה ומרה רבש״ע

חד דאאזן וקרוין לכסלה

בכ״י ז)שם :(13 ,גזירה דמותא מניה ,וכך צ״ל.
בכ״י ז)שם :(15 ,היוילה.
בכ״י ז)שם ,שם( :תריאיסר ,אך באותה השורה גם :תריאסר .ועי ,הע.178 ,
בכ״י ז)שם :(16—15 ,שווטיה כוד שווטא ושווטא — עי ,העי .127
,
בכ ,,י ז)שם :(16 ,סיפר תורה .בלה״ד בא״ז séfar torà :התנועה  aבהשפעת הר .
בכ״י ז ושם :(16 ,מוציליה )=ציווה אותם( ,וכך צ״ל )מאידך ,מוצילו=ציוו( .הצורה שלפנינו
מזכירה את :״קם מוצילו ,,שבא״ז.
בכ״י ז )שם ,שם( :איבה ,ובהמשך :מצוואייה דידה )שם ,שם ;(17 ,דהיינו :ס״ת זכר בלשונו.
בדרך כלל כך ,אך פעם אחת )מקור נטוי( :במדמוכוך ]![ ובמקיומוך )ב30 ,א=) (5 ,בשכבך
ובקומך( — עם י.,
= אחרית( ) j j j +פרסית = j JJ :יום(.
)פרסית:
מכורמנג׳ית:
בכ״י ז)80א :(20 ,מסופיליה.
פרסית ^ :ל כורמנג׳ית:
בכ״י ז )שם :(23 ,רוביה ,וכתיבים אחרים :רבה )א14 ,א ,(4 ,ריבה )ה3 ,א —(23 ,כתיבים
אלה מייצגים את הצורה הארמית ,ואילו ״רבוא״ שלפנינו היא שאילה מעברית.
בכ״י ז )80א :(23 ,אנא ,ולהלן :אהת )שם ,שם ,(25 ,אווה )שם ,שם ,שם( .אך אין לסמוך על
כ״י ז באשר לכמות התנועה .לפעמים עשוי לכתוב מילה בכתיב מלא שבמלא ולפעמים חסר
שבחסר.
]שסג[

יונד .צבר
אמר למיכאל :אם כן לד אתה והבא את

מוד זכות דידה עצ׳ים אילא חדד מנילה

הנשמה .וגם הוא בכה ואמר :רבש״ע ,איני

גייד מנוך דשאקלא נשאמא דידה ,מרה טלא

מעז ללכת ולהתקרב אליו כי זכותו גדולה

זגנזגאל דיסי אאהת שקולא ומיתילא נשא־

היא ומי יעז חוץ ממך לקחת את נשמתו,

מה אאמר קאמה רבש״ע אאוא תלמידי

אמר לזגנזגאל :לד אתה ,טול והבא את

148

הנשמה .אמר לפניו :רבש״ע ,הוא תלמידי

א י ל ה  *47ואאנא אסתאדה איון איכא גיזי
אידאתי אילה .קט נאשא קטליה
150

ואני רבו ,איד יתנני לבי לפגוע בו ,כלום

יה

יהרוג אדם את אהובו במו ידיו? אז אמר

סי אאהת .אי סאעא

לסמאל :אם כן ,לך אתה .באותה השעה הוא
שמח מאד לאמור :אחלי ,הגיעה השעה
שימסרנו בידי .מיד חגר את חרבו ולבש
]3א[ חמה והלך ועמד מעל למרע״ה ,וראה
והנה הוא כותב את

147
148
149
150
151
152

153
154
155
156

157

158
159

שם

המפורש,

149

ג׳גר־

באידה ? אנג׳ר מרה טלא סמאל די

אאמר אוכי

154

151

כדילך!  152קוי !53

מטילא סאעא דמסאפילה

לאידי .דרסאד יסרה סיפה ולושלה
סאמא וזליה וחמליה ריש
וכזילה אלא

157

156

155

]3א[

משה רע״ה

וילה בכתאוא שם המפורש

ואנואר דשכינה מטעולה

158

]ג[באניה

159

בכ״י ז )80ב :(4 ,חסר האוגד ,וכאילו האוגד שאח״כ משמש לשניהם )אווה ש תלמידי ואנא
אסתאדיה איון(.
מלולית :״תלכנה ידי״ ומשמע הביטוי :אעז )משום חמלה אהבה ,רחמים וכיו״ב( ,בניגוד
ל״לתלי חד״ )עי ,לעיל( שמשמעותו :לא אעז ,משום שאין לי זכות! על צורת ״גיזי״ עי׳ הע׳ .97
בכ״י ז)שם :(5 ,קאטיליה .וצורה זו)״עתיד״( מתאימה יותר.
^ = כבד ,לב ,ומכאן בארמית חדשה בהשאלה :בן יקיר ואהוב.
מפר׳:
בכ״י ז)שם :(16 ,סעא ,יתכן שחוסר הא ,מידע על הכפלה ,כבא״ז) :צע־עא(.
בכ״י ז )שם ,שם( :פרחליה — המעתיק החליף שורש עתיק ]ח־ד־י[ בשורש מצוי יותר
)מער .( ^ J ,מענין שהשורש ״חדי״ נשרד בא״ז רק בשם עצם :כזיוסא )=חדוה( ואלו ביתר
הצורות ״נכחד״ בגלל הזדהותו עם הפועל מ י )=]ח־ז־י[ = לראות( .ובמקומו משמש הפועל
מכיופי ) מ ^ הער .(,והשווה :״להתכייף — ,,בסלנג העברי .גם הפועל פרח קיים בא״ז ,אך
במשמעות :להבהל ,להיות נפחד ונבעת לפתע פתאום ורק לעתים רחוקות במשמע שמחה
)כאשר הוא בא בין עוד פעלים המציינים שמחה(.
,
)=חזק( במשמעות ״מאד״ .במשמעות זו משמשת בניב הערבי של מצרים ,אך
מער
לא של עיראק ,היא לא ידועה גם בא״ז.
בכ״י ז )שם :(6 ,אוכי אוכי )פעמיים( .המשמעות לא ברורה לי כל צורכה .ייתכן :אחלי ,מי
יתן! וייתכן גם :אולי)במשמעות של איחול והבעת תקווה(.
בכ״י ז)שם :(7 ,לוושליה.
בכ״ז ז )שם :(8 ,רישית; בכ״י ה המשמעות היא ״על״ ואמנם ,בתור מילת יחם ריש באה על
דרך הסמיכות ״המקוצרת״ ,ע״י השמטת התנועה הסופית ובלי ד׳ הזיקה .אך בכ״י העתיקים
צורה זו מצוייר .רק במילת יחם ואילו בלה״ד נפוצה גם במקרים של סמיכות שגי שמות )אך
לא תמיד ולא בכל שם( .בכ״י ז המעתיק הבין כנראה :ליד ר א ש ו של משה.
אחרי פעלים שמציינים ראייה )כזיא ,מאינוכי וכיו״ב( בא :״)אלא( וילה״ במשמעות :״והנה
—ויש בכך הבעת גוון מםויים של
)ולו
או
הוא״; מקביל לערבית:
פתאומיות.
בא״ז :מתעולה; )ט<ת(.
בכ״י ז)שם :(9 ,לגובאיניה; וכך בא״ז .בכ״י ה האות הראשונה מחוקה.
] שסד [

ת פ ס י ר י ם למי רא ו פ י ו ט י ם
ואורות השכינה משחקים על מצחו ,ומילים

ותניאתא

כפנינים יוצאים מפיו .היה משתהה סמאל

ומאנכרוא

מלהתקרב אליו ,עד שהרים משה את עיניו

דמורמלה משה איניה וכזילה דויוא

וראה שהוא עומד מעליו .הביט סמאל בפני

אד
160

בפלאטא מפומה

ג׳ואהריה

סמאל דקארוא

לא לאיל מניה מאונכליה
164

163

161

לכסלה הל
162

חמי־

סמאל בצורתד

משה .מיד חשכו עיניו והתעקם פיו ולא

משה חאדר

יכול עוד להוציא מלה מיראת השכינה

ולא מצילה פיש דמתונילה תניתא מהיבתד

שהיתה על פניו ,עד שאמר לו משה :סמאל

שכינה דואוא לצורותיה הל דמרילה משה

סמאל ,א י ן ש ל י ם א מ ר ה ׳ ל ר ש ע י ם . 52

סמאל סמאל אין שלום אמר ה׳ לרשעים בלי

אולם מה לד עומד לפניי ? אמר לו :בשלי־

מא גאודת
טלאתה
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160
161
162

163
164
165
166

167

מטיה

167

165

כשכלו אינה ופלמלה פומה

אאהת חמילא לקאמי ? אאמר

בקאצדותד

166

,

ה ון אתיא וילה

ועדוך דפישת נפטר מנד עולם די

בא״ז :מענכורי)=להתעקש ׳ להשתהות בזדון ,להתמהמה מתוך כוונה להרגיז(.
בכ״י ז)שם :(10 ,דקרווא .והמבטא הוא:
בניב זה משמשות שתי סדרות של הפועל ״היה״ ״בעבר״ ,אחת ״פליחית״ :ויוא ,ואוא ,וכר.
והשניה ,שהיא כללית לארמית חדשה :וילה וילא ,וכו  . ,הראשונה משמשת בדרך כלל לציון
ה״עבר״ ממש ,ואילו השניה משמשת לרוב לציון ״הווה״ של ״עבר״ ,או עבר ״רגעי״ ולרוב
במשמע ״והנה״ ,ולכן הצורה וילה עשוייה לשמש גופים שונים ואפילו גוף א  : ,וילה אאנא
)ב25 ,ב = ) (17 ,ה נ נ י  — . . .הצהרה חגיגית( ,אך לרוב יש התאמה :וילי גמקוינא לבד פרעה
)א5 ,ב =) (14 ,הנני מחזק את לב פרעה( .ובנוניד ישראל וילו גצדלו )א8 ,א ,(11 ,ובגירסה
מקבילה :ובני ישראל ו י ל ה גצדלו )ב9 ,א=) (17 ,ובני ישראל הנה הם יראים ,חוששים
]מפני חיל פרעה ,בהיותם על שפת ים סוף[( .ודוגמה לעבר רגעי :לא וילי ראבא אלא )א21 ,א,
=) (11לא היה ]=עבר זמן[ הרבה ו ה נ ה  ( . . .אך ״לעבר״ יותר ממשי משמשת ,בדרך כלל,
כאמור ,הסידרה הראשונה :אנקלוס ...אברד כאתד טיטוס הרשע ויוא וטיטוס וזירד קיסר
ויוא )א3 ,א) (14 ,אנקלוס ...בן אחות ט״ה היה וט׳ שר קיסר היה( או :כימן דויוא בית
מקדש דהודאייה קאים )ה6 ,א=) (3 ,כאשר היה ביהמ״ק של היהודים קיים( .והדוגמה
שלפנינו משמעותה• . % .and he saw that he had been standing :
בא״ז :מוניכלה — ובכלל ההמזה לא קיימת ,אך בניב זה קיימת בכל הצורות של השורש.
עי׳ הע׳ .50
עי׳ הע׳ .97
)=שליח ,מי שלפניו מטרה ותכלית( ,אך בארמית חדשה המשקל הוא :קאצוד
מער׳
)התנועה בהברה השניה קצרה( ובגזירת שם פעולה תנועה זו מתקצרת עוד יותר ,ולכן:
קאצדותא ]=.[qasùduta
בכ״י ז )שם :(15 ,וילה מיטייא ,אך כנראה המעתיק המאוחר התקשה להבין את הצורה שהיא
אמנם ״יוצאת דופן״ אך מצוייר ,בניב זה; המעתיק המאוחר הבין שלפניו :וילה  +בינוני
פעול מ״מטי״; ברם ,הה׳ שמופיעה בסוף המילה בכ״י ה )אשר מקפיד מאד לציין בסוף מילה
את  eע״י ה ואת  aע״י א( מראה שאין הדבר כך ,ומה גם שיש לנו עוד מקרים כאלה :ועדי
מטיה למיאתא )ה17 ,א=) (13 ,שעתי הגיעה למות(— כאן ברור שזו צורת עבר .וכן :וילה
יוסף ברונוך יתיה לכסלוך )ה9 ,א ,11 ,וכן :ה11 ,א=) (10 ,הנה יוסף בנך בא )״עבר״( אליך.
וכן :אנכאן גו אידא כ ז י ה  . . .פרצנה דכמידא )ו14 ,א—) (5 ,אם בחג ]הפסח[ מצא  . . .גרגרי
חמץ( .לאמור בפועלי ל״י עשוי לקרות ) agensvw־לה ,־לי וכו׳( לא יופיע— תופעה שאינה
מצוייה כיום בניב זה ,ולכן התקשה להבינה המעתיק המאוחר — .יצויין כי תופעה זו של
השמטת ^ agensמצוייר! בניב הארמי של כרכוך בפעלים שונים ובעיקר באלה ש מ צ י י נ י ם
] שסה [

יונד .צבר
168

169

חות ה׳ אני בא ,הנה הגיעה שעתך להיפטר

הלי

מן העולם ,הבה לי את נשמתך שאקחנה

הקב״ה מוד כומד נשאמה דכלקלה מו׳ ימי

להקב״ה,

משום שכל

נשאמדידוך

דנובלאנא

טלא

נשמה אשר ברא

בראשית והל דכרוא עולם כולו מסופילה

מששת ימי בראשית ,ועד אשר יחרב העולם

לאידי דאאנא שקלנו ומסקנו טלאתה .אא־

— א ת כולן הוא מסר בידי שאטלן ואעלן

מר .70נ טלאתה אאהת לא גמצית אלי מוד
171

אליו .אמר לו :אתה לא תוכל עליי משום

אתלי זכות אכג׳ן

שיש לי זכות כמו כל ברואי העולם ]יחד[,

אמי ובאידוך לא גמסאפנא מוד כימן דפלטלי

ואת נשמתי בידך לא אמסור ,משום שביום

מכאסד ימי גזירא וילי ומכדיית ג׳ו בכתא

צאתי מבטן אמי הייתי נימול ומשדיה של

נכריתא

172

כולו כליקד עולם ונש־

לא מצלי אלא מימי ובר טלת
173

שום אשד .זרה לא ינקתי אלא משל אמי ,ובן

שניה מנובלי

שלש ניבאתי וידעתי כי אני עתיד לקבל

תורה טלא ישראל ושקלי תאנג  ,מרישד

את התורה לישראל ,ולקחתי את הכתר

174

וידאלי דאאנא בד קבלנא
ברישי

פרעה

ודרילי

מראש פרעה ושמתי על ראשי ,ובן שמונים 53

שניה

אודלי

שנה עשיתי אותות ומופתים ,והוצאתי ששים

ומפולטלי אשתי ריבה ! ישראל מנד מצר

רבוא ישראל ממצרים ובקעתי להם את הים

וצליכאלי טלתיהון יאמא לי״!™! כולאנה

לי״ב סמטאות ,והפכתי מים מרים למתוקים,

וקליבילי מאייד ,מרירה לכלייה ונג׳רי לוחד

175

ובר

נשנקיה

176

תמאניה

ועג׳בואתא

77

ונסרתי את לוחות היהלום ,ועליתי שלש
פעמים לשמים ,ונשארתי מאה ועשרים יום

168
169

170
171
172
173
174
175
176
177

178
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ת נ ו ע ה  .זאת מצאתי ברושמי צורות מניב של כרכוך מפי חברי מר שגיא יוסף ,יוצא עיר זו.
ובכן :מריכלה )=הריח( ,כילה )אכל( ,שתיליה )=שתה( מירד=) ,אמר( ,ועוד ,אך :סמיך
)=עמד( ,זיל )הלך( ,אסיק )עלה( ,כויש )ירד( ,גנה )״הלך לישון ,(,,קיים )קם משינה(,
כיזיר )חזר( ועוד.
היינו מצפים ל־נשאמא דידוד .וכנראה שכח לכתוב את הא .,ובכ״י ז )80ב :(16 ,נשאמוך.
 oבמקום  aמוצאים לעתים בפעלים שיש בהם עיצור שפתי ,ובעיקר בשורש זה )י־ב־ל(.
ועי ,העי  4לנוסח הארמי של ״וה ,בהיכל קדשו ,,והע׳  ,46 ,44ו־ 68לנוסח הארמי של
של ״אזהרות לשבת זכור .,,אך הא ,בהברה השנייה תמוהה .הב׳ בראשית המילה היא הידמות
למי)י־ב־ל בבניין מוקטלה( .ובכ״י ז)שם :(16 ,דנבלינא.
בכ״י ז)שם :(19 ,מריה.
בכ״י ז)שם ,שם( :אקג׳ין.
היינו מצפים ל־נוכריתא ,וכנראה בוטאה  ,n6xre0aבתנועה קצרה מאד.
בכ״י ז)שם :(22 ,מנובילי ,וכך צ׳יל.
בכ״י ז)שם :(24 ,תמנייא )=שמונה ,במקום שמונים( בטעות.
בכ״י ז)שם ,שם( :אוידלי.
בכ״י ז)שם ,שם( :נישנקיה )מפר׳ÙULJ).:
בכ ,,י ז)שם ,שם( :רוביה; לפני עיצורים שפתיים התנועה עשוייה ל״התמרכז״ וכד בלה״ד pimma
)פה( או ) libba ,pommaלב( או  .lòbbaהצורות הראשונות מצוייות יותר בצורה הפרודה,
ואילו בצורות הנטויות ,ובעיקר אם יש בכינוי התנועה ס ,נפוצה יותר הצורה השנייה
)כגון  = pommoxפיך וכיו״ב(.
בכ״י .ז)שם :(25 ,תריאיסר ועי׳ הע׳ ; .136
]שסו[

תפסירים למקרא ופיוטים
שם מבלי לאכול ומבלי לשתות בדומה

גואהרה ויסקלי טלאהא כאריה

למלאכים קדושים ,ודברתי פנים אל פנים

פשלי

עם השכינה של בורא העולם ונצחתיה , 54

יכאלא

]3ב[ ונצחתי

54

את המלאכים וחטפתי את

אימא
180

יומה

ואסרי

לתאמא

ודלא שתאייא תשאביד.

מקודשה ומותנילי

182

179

לשמיה

181

דלא

מלאאכה

פאתא בפאתא אמד

התורה מקרבם ואף אחד מהם לא העז לדבר.

שכינד

וכאשר פרצה מלחמת סיחון ועוג בן ענק

וגליבילי מלאאכה ונג׳יואלי

גבור הענקים שבזמן המבול המים לא הגיעו

ויהון ולוון כא מניהון לא מצילה דמתו־

עד קרסוליהם מגובהם ,גברה ידי עליהם
והרגתים .העלילות שאני פעלתי איש לא

כלאקד עולם

נילה וכימן דתפקלא
בן

186

ענק גבארה

188

187

וגליבאלי

183

185

184

]3ב[

תורה מגא־

נצותד סיחון ועוג

ענאקאייה דבזמן דמ־י
189

יכול לעשותן ,ואתה בא ואומר לי הבה לי

בול

את נשמתך ,הוי רשע ,ברח מלפני .באותה

מרומנותא

שעה חזר נכלם אצל הקב׳׳ה ,ונשמת משה

לילי הרביד 1 1 9 .דאאנא אוידילי ג׳ו נאשא לא

מאייד .הל כבאיהון

192

190

לא מטילו

דיהון קוילא אידי אליהון וקטי־
193

איננה אתו .גער בו הקב׳׳ה ואמר :הוי רשע,

מצלה

הלא הלכת להביא את נשמתו של משה.

הלי נשאמוך? יא רשע די ארוק מקאמי,
דרסאד
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179
180
181
182
183

184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

דאוידילה ואאהת יתיתן
דאריה שרמזאר

194

ואמרתי

כסלד הב׳׳ה

ונשאמד משה לא אמיה .נוזליה

195

הב׳׳ה

בכ״י ז )81א :(2 ,גדיה ]=§ [garrהאת הצורה הנפוצה בלה׳יד ,ואילו זו שבכ׳׳י ה נדירה כיום.
עי׳ הע׳  .104בכ״י ז)שם ,שם( :איכאלא.
שתי הצורות נפוצות
בכ״י ז )שם :(3 ,תושאביד; בכ״י ה המבטא הוא ) tisabihמער׳:
גם בלה״ד.
בכ״י ז )שם :(3 ,מתונילי ,וכן לעיל ובהמשך :מתוניליה — לאמור הצורה שלפנינו היא בטעות.
עכ״פ עי׳ גם הע׳  30והע׳ ,58א.
וגליבילי .וכנראה יש כאן טעות ,והמעתיק שכח למחוק וחזר וכתב את הצורה המתוקנת בעמוד
שאחריו; כי הוא נצח את המלאכים ולא את השכינה ,כביכול! ואמנם מילה זו חסרה בכ״י ז
)שם.(4 ,
בכ״י)שם ,שם( נגיבאלי.
מער׳  J^jבבניין
בכ״י ז)שם ,ט( :בר.
בכ״י ז)שם ,שם( :גיבאריד.
ד׳ הזיקה עשוייה לפעמים להצטרף גם לסומך )במקום לנסמך ,כרגיל( .בכ״י ז )שם (7 ,במקום
>òli).
״מבול״ :״טופאנא״)מער׳
^ י ובארמית חדשה בשיכול אותיות :כבאא.
בער׳
בכ״י ז )שם ,שם( :מרומנות דוהון— כלומר בכ״י מאוחרים יש כבר ניצנים של סמיכות
מקוצרת )עי׳ הע׳ .(156
מער,״ >  vוכאן במשמעות :נסים ,נפלאות.
היינו מצפים ל־מצילה .ובכ״י ז )שם :(9 ,גימציה דאוידלו ,כלומר משנה את הזמן מעבר
להווה כללי.
עי׳ הע׳ .104
מ פ ר ס י ת  . j L :בכ״י ז)שם :(10 ,שרמיזאר.
בכ״י ז )שם :(11 ,נווזליה; בשורש זה בהיותו נדיר ,שומעים לפעמים את הו׳ גם בא״ז:
nwizle.
 nozleאו
]שסז[

יונה צבר
אמר :רבש׳׳ע ,אם היית מטיל עלי להפוך

איבה ומרה יא רשע מולא  1 9 6גיזית ומיתתא

את גיהנם מעלה מטה ,הייתי יכול זאת

נשאמד משה? אאמר רבש׳׳ע אנכאן דארתוא

55

מ מ ה לפני בן עמרם איני

בקדאלי דקלבנואלא גיהאנא

197

אלאיא לכ־

יכול לעמוד .אמר לו :הוי רשע ,קודם,

תאייא גמצנוא בלי במרווה

198

מנוך קאמד

כאשר אמרתי לך לך והבא לי את הנשמה,

בן עמרם לא גמצן דחמלן ,אאמר טלאתה יא

אבל ,במטותא

199

200

שמחת מאד ולא היית מאמין כי תלך .עתה,

רשע אוול

כיצד תאמר איני יכול עליו .לך מיד עוד

נשאמה פרחלוך קוי ולא מהימנתוא אימן בד

מאד מידתי סי מיתילי

הפעם והביאנה .אז הוא לבש חימה נוראה

אאזיתן ,אתא דך כמריתן

ושלף את חרבו מנדנה והלך ועמד על

הא

כיתא

מרע״ה .כאשר ראה משה שהוא בא שוב

לושלה

לפניו ,לקח את מטה ה׳ שהיה בידו ושהיה

203

כתוב עליו

שם

ה מ פ ו ר ש ורדף אחריו

והכה על עיניו וסמא אחת מעיניו ולא היה

תא

הא
202

סי כר

201

ליבי איבה די

ומיתילא.

אנג׳ר

סאמא עצ׳ים ושלפלה סיפה מכל־

וזליה וחמלה רישד מרע׳׳ה כוד כזילה

משה דיתילה כר כיתא לקאמה שקליה טלא

204

כטרא דה׳ דהאויוא באידה דויוא כתיוא

יכול עוד לשלוט עליו .עמד משה והתפלל

אילה שם המפורש וארקליה בתריה ומכילה

לפני הקב׳׳ה ואמר :אתה רחום וחנון הוא

לאינה ומושתהראלה כדא אינה לא פיש
205

פנים אל פנים נגלית אלי ,ודברת אתי,

מצילה דחכמלה

כיצד תמסרני בידי סמאל רשע מלאך המות.

לילה קאמד הב״ה ומרה רבש״ע אאהת רחום

כי ר ב י ם ר ח מ י ו

וחנון איות ופאתא בפאתא אמגיולילוך אלי

נפלה

נא ב י ד ה

,

וביד

אדם אל

אפולה

56

איבה .קמלה משה ומצו־

 .השיב לו

ומחוכילוך אמי דך גמסאפתי באידת סמאל

הקב׳׳ה ואמר :הוי משה ,התכונן .בכבודי,

רשע מלאך המות ? נפלה נא ביד ה׳ כי רבים
רחמיו וביד אדם אל אפולה ,מודארה אילה
הב״ה ומריה יא משה די אמרזדג

 55לשון שבועה ובקשה .עי׳ העי  198לנוסח
הארמי.
 56שמואל ב ,כד ,יד.

196
197

198
199
200
201
202
203
204
205
206

206

גיאנוך

בעזתי דאאנא בנושי בד כושן ושקלינא
נשאמוך.

קמליה ]׳4א[

ומקודשלה גיאנה

בכ״י ז)שם :(12 ,תאמא ]>טלא מא[.
בכ״י ז )שם :(13 ,גהינם אליתא לכתיתא ־־ כלומר :גהינם עליונה לתחתונה )שם תואר(,
ואילו בכ״י ה המשמעות היא :את הגיהנם מעלה מטה )תואר הפועל( .בסורית עתיקה :גהנא
וכך בברית החדשה )ביוונית( yéewa :ומכאן בלשונות אירופיות,gehenna :
מער׳  - u /ו כ א ן במשמעות במטותא ממך ,עשה אתי חסד ,ויש בזה נימה של שבועה.
בכ״י ז)שם :(15 ,סעיד מיריתי)בשעה שאמרתי לך . ( . . .
בכ״י ז)שם ,שם( :מיתילא.
בכ״י ז)שם :(17 ,גימרית; עי׳ הע׳ .97
בכ״י ז)שם :(18 ,לוושליה.
בכ״י ז מילה זו חסרה .נפוצה יותר מילה אחרת :כבלנא )=נדן(.
במשמעות ״את״ — והיינו מצפים ל־אלד ,או מושא ישר )ובלי שום מילת יחס(.
בכ״י ז)שם :(22 ,קרוליה אילה.
א פרוסטטית ,נדירה בכ״י זה ,ובאה בעיקר לפני מ שואית.
]שסח [

ת פ ס י ר י ם למי רא ו פ י ו ט י ם
אני בעצמי ארד ואקח את נשמתך .עמד

בקדושה ובטהרה וכושלה  207הקב״ה בעזתד

וירד

גיאנה אאוא וטלאהא מלאאכה אמיד! גבריאל

הקב״ה בכבודו הוא ושלושה מלאכים אתו,

מיכאל וזגנזגאל .גבריאל פרסליה שויתד

]4א[

והתקדש

בקדושה

ובטהרה

גבריאל מיכאל וזגנזגאל .גבריאל הציע מצע

אבריסם תכיתה

208

מיכאל משוילה

209

ג׳ארד

משי מתחתיו ,מיכאל שם אפוד משי מעליו,

אבריסם

וזגנזגאל הניח כר משי מתחת לראשו ,ועמד

ספ]ד[תד  2 1 0אבריסם תכיתד רישיה  2 1 1וחמי

זגזגאל ליד רגליו ,וגבריאל — מצד אחד

לה זגנזגאל תכיה אקליה וגבריאל מכא דפנא

ומיכאל — מצד השני ,והי יתעלה וישתבח

ומיכאל מכא דפנא והי תעאלא ישתבח שמו

שמו ויתעלה הדרו עמד ליד ראשו ואמר לו:

ויתעלה הדרו חמלה לאיל מניה ומרילה

לאיל

212

מניה

וזגנזגאל

דרילה

שלב ידיך על לבך ,ושלבן —.פשוט רגליך

די קפול

בצמד ,פשטן .עצום עיניך ,עצמן .אז אמר

פשוט אקלוך בזואא ופשיטילה ,די גיום

אידאתוך לצדרוך וקפילילה .די
213

לנשמה :הוי בתי ,ק״כ שנים שמתי את

איגוד וג׳ימילה .אנג׳ר מרה טלא נשאמא יא

חלקך להיות בתוך גופו של הצדיק הזה,

בראתי ק״כ שניה ג׳עלי נציבך דהויתוא גאוד

אולם עתה הן תמו  , 5 7צאי־נא מתוכו ואל

215

לשד די

214

צדיק ובסי אתא וילה תמלו

תתאחרי .ישבה ובכתה הנשמה ,ואמרה:

די פלוט מגאויה ולא מוכראתן  . 210יתולא

הוי רבש״ע אתה הוא אלוהי הנשמות ובידך

ובכילא אי נשאמא ומירא יא רבש״ע אאהת

נשמות כל הברואים ובחסדך הנעמת עלי

איות היד גיאנאתא ובאידוך אילו גינאתד

ושמת אותי בגוף הצדיק הזה

כולו מכלוקאת ובנעמתוך פצ׳לוך אלי וכליק־

ובראתני

217

214

218

בר־הלבב ,הקדוש והטהור ,שמעודו אפילו

נוך ודרינוד

זבוב לא ישב עליו כיצד תקפחני ותוציאני

ומקודשא וקלויא דמזמן דידה לוון דדוא לא

מתוכו ,איזה מקלט ומעון כמוהו יפול בידי ?

צקטליה

219

גו לשד די

צדיק נקיא

אילה דך גגבנתי ומפלטי מגאויה

אימא מחוא ומסכן כינא מכואתיה געאלק
 57עי׳ העי  215לנוסח הארמי.

207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219

באידי ? אאמר טלאתא יא נשאמא די אאהת

בכ״י ז)שם81 ,ב :(3 ,כוישליה.
בכ״י ז)שם :(4 ,כיתיה ,וכך בלה״ד )הת׳ הראשונה של ״תחות״ נעלמת( ועי׳ העי .211
היינו מצפים למשווילה )= .(ms5weieבכ״י ז)שם :(5 ,פרסליה.
בכ׳׳י ז)שם :(6 ,אספדיתד ,ובא״ז
בכ״י ז )שם ,שם( :כרישיה במקום ״תכיתד רישיה״ שבכ״י ה .וכך כיום בלה״ד :״תחות״
העתיקה נשמעת ,xe :ולפני המילה רישא  xaאך בנטייה :כיתי ,כיתוך וכו׳.
— על כך מעידה הפי הרפה שבלה״ד.qfl :
השורש הוא מערבית
המבטא הוא ) .comהשורש
עי׳ העי .132
בכ״י ז )שם :(11 ,וילי מטיילה ועדאך ומג׳אלך .באשר ל״וילה״ לפני ״תמלו״ עי׳ העי .162
,
והיינו מצפים ל־מאוכראתן ,כפי שהדבר
מפתיעה הצורה הזאת בניב ארכאי כזה .מער
בלה״ד בא״ז.
בכ״י ז)שם :(14 ,דרייגוך )=לאמור ,המבטא הוא.(diryinnox :
בכ״י ז)שם :(15 ,נקייא ובא״ז :נקיא )=בר־לבב ,תם(.
^ )הנחציות של סי :בגלל העיצורים הנחציים ק־ט השכניש ועיי הע׳ .106
מערבית
]שסט[

יונד .צבר
אמר לה :הוי נשמה ,צאי־ נא מתוכו ואני

פלוטן מגאויה ואאנא מסקנך לכסלי ומתוונך

אעלך אצלי ואושיבך על כסא כבודי בקרב

אל כורסי דעזתי גאוד מלאאכה מקודשה

מלאכים קדושים .אמרה לפניו :הוי רבש״ע,

מרה]![ קאמה יא רבש״ע אאנא גו לשד
214

אני בגופו של צדיק זה ינעם לי יותר מהיותי

די

בקרב מלאכים .הנה המלאכים עזא ועזאל

מלאאכה מוד מלאאכה עזא ועזאל אכוש־

ירדו מן השמים וחטאו .והצדיק הזה אעפ׳׳י

לו

220

צדיק ביש גבאסמלי דהויאנא מגאוד
מנד שמיה וכטילו ואי

214

צדיק שואי

שהוא בשר ודם ,מימיו לא חטא ואפילו

כארה

לאשתו הכשרה לא התקרב מיום שנגלית

כטילה וחלקיז לבכתיה חלאל דגיאנה

עליו בסנה .כאשר ראה הקב׳׳ה כי אותה

קרולה מכוד אמג׳ולילוך אילה אבד סנה

נשמה אינה רוצה לצאת ,עמד והרכין את

כימן דכזילה הב׳׳ה אני אי נשאמא לא גב־
223

דוילה פסרא ודמא מיומאתה לא
221

לא
222

.

עצמו ]4ב[ ונטל את נשמתו בנשיקת פיו,

אה

שני וימת שם משה עבד ה׳ על פי ה׳  .58באו-

נשאמה אבד מונשקתד

תה השעה ישב הקב״ה ובכה וקונן עליו והיה

שם משה עבד ה׳ על פי הי .אנג׳ר יתולה

אומר :אויה אויה,

מי

יקום

לי

עם

דפלטא קמלה כפליה ]4ב[ ושקילאלה
224

פומה שני וימה

הב״ה ובכילה ומעודדלה אילה ואאמרוא

225

פועלי

ואי ווי]![ מי יקום לי עם מרעים מי יתיצב לי

א ו ן  , 5 9וגם המלאכים היו מקוננים ואומרים

עם פועלי און והמינך מלאאכ]יה[ מעדדיוא

מרעים
חבל

מי

י ת י צ ב לי עם

וחבל על החכמה ,כיצד אבדה מן

העולם ,שני
ואיזה
הכוכבים,

והחכמה

הגלגלים והמזלות היו זועקים

 58דברים לד ,ה.
 59תהלים צד ,טז.
 60איוב כח ,יב.

220
221
222
223
224
225
226
227

228

מאין

תמצא

מ ק ו ם ב י נ ה  . 6 0השמש והירח,

ואמריוא חיף וגבינה
צ׳על]א[

227

226

טלא חכמה דך

מנד עולם שני והחכמה מאין

תמצא ואיזה מקום בינ]ה[

228

ויומא וסהרא

וכדכוד! וגירכה ופלאכה צרכיוא ובאכ]יוא[
ואמריוא מיכא נויא כינא קאים אכואתד משה
שני ולא קם נביא בישראל עוד כמשה .הל

מקרה נדיר של א  ,פרוסטטית בכ״י הזה .יתכן שזה שריד מכה״י שהעתיק ממנו )ישנם כ״י,
כגון א ,שא׳ פרוסטטית רווחת בהם מאד( ובכ״י ז)שם :(21 ,כוישלו .ועי׳ העי .91
בכ״י ז)שם :(23 ,חללתיה )=כשרת ,(1ובכ״י ה = הכשרה של עצמו)בהדגשה מסויימת(.
בכ״י ז )שם ,שם( :אלווסנא ,ובא״ז :עלוסנה )=גרגרים בצבעים שונים הדומים בגודלם
לאוכמניות — והעץ שעליו צומחים גדל על שפת נחלים ובמקום שהצמחייה עשירה(.
בכ״י ז )שם :(24 ,גיבא כבלה״ד בא״ז .אך השורש הוא ב א י גם בניב עמדייא המאוחר
)עי׳ שם82 ,ב :19 ,באילה = רצה( .שלא כבא״ז שבה הוא א ב י )בארמית עתיקה :בעי(.
בכ״י ז)81ב :(25,נשוקתיד ,וזאת הצורה הנפוצה בלה״ד.
בכ״י ז )שם :(27 ,מיריה .המעתיק המאוחר ״תיקן״ את הפועל ״והתאים״ אותו ל״זמנים״)עבר
רגיל ,ולא עבר המציין פעולה חוזרת( של הפעלים הקודמים.
= לעשוק ,לקפח ,לצער ,ומכאן :חבל!(.
בכ״י ז )82א :(1 ,מגבינה ,וכך בא״ז )מער׳
בכ״י ז )שם :(2 ,דיעלא )מער׳  .(^Uהתנועה  iמשום הע /אך בלה״ד בא״ז :ציעלא .בניב
עמדייא המאוחר צ׳ לרוב מופיעה כ־ד .בניב עמדייא מוצאים )ולא כן בא״ז( לעתים בקירבת
במקום  •aעי׳ גם הע׳  .241ועי׳ אינוור )ז80 ,ב.( J ! ^ = ) (8 ,
עיצור גרוני ]![ תנועה i
עי׳ הע׳ .122
]שע[

תפסירים למקרא ופיוטים
ובוכים ואומרים :מניין נביא אחר יקום

דיתילה מלאך מטטרו״ן ע״ה ומעוזילה הב״ה
229

כמו משה ,שני ו ל א ק ם ג ב י א ב י ש ר א ל

והולילה נחמה ומי]רה[

ע ו ד כ מ ש ה  . 61עד אשר בא מלאך מטטרון

משה אכוא אן במותיה ואן בכאייה דידוך

ע״ה וניחם את הקב״ה ,והביא לו תנחומים

אילה ונשאמה כסלוך אילא ואאהת טלמא

ואמר :הוי ר ב ו ן ה ע ו ל מ י ם  ,הלא משה

א ]ד[ קדרא כרביתן אילה ?

יא רבון העולמים

הן במותו והן בחייו שלד הוא ונשמתו אצלך

בלי עאדת פסרא ודמא האדר אילא בד

היא .ואתה לשם מה כה הרבה מצטער עליו ?

מאיית ובד נאפיל מנד מרתביה דידה ,לאזם

אלא שמנהגו של בשר ודם כד הוא ,שהוא

דכד מרה פסוק אין אדם שליט ברוח לכלוא

מת ונופל ממעמדו ,וצ״ל כדברי הפסוק

את הרוח ואין שלטון ביום המות .יעני אנכאן

אדם שליט ברוח ל כ ל ו א את

אילה שולטאנא כימן דמתליה לא כמרי

אין

הרוח ו א י ן ש ל ט ו ן ביום המות

62

.

נאשיה שולטא]נא[ מתליה אלא גתורילא

לאמור ,אם הוא מלך ביום מותו לא יאמרו

עזתיה ובמרי פלאנא נאשא מתליה האדך

האנשים :המלך מת אלא פוגעים בכבודו

כזילן אבד דהע״ה כומד וילה בסימא שול־
230

ואומרים :אדם פלוני מת .כד ראינו בעניין

טאנא גקארילה

ד״ה ע״ה .כאשר היה חי —״מלך׳ היו

זקן בא בימים בלי ביומד מותיה מא מיר

קוראים לו האנשים ,שג׳
זקן

בא

והמלך

דוד

ב י מ י ם  , 6 3אולם ביום מותו —

מה נאמר עליו?

ויקרבו

ימי

אביה ? ויקרבו ימי דוד למות ולא

ל מ ו ת  , 6 4ולא נאמר י מ י ה מ ל ך ד ו ד

.

וגם כאן ,יעקב אבינו .כשהיה על סף
המות ,השפיל את עצמו לעיני יוסף בגו,

232

231

מיד

ימי המלך דוד.

דוד
65

נאשה שג׳ והמלך דויד

והמינך אכא יעקב באביני כימן דוילה
אל סרמרגיה

233

תויראלה גיאנה קאמד יוסף

ברונה ופשליה במחנוניה

234

קאמ]ה[ ברוני

גמרג׳ינא מנוך אן איות ברוני וכזילן

235

כיד

והיה מתחנן לפניו .לאמור :בני ,אני מתחנן
לפניך ,אם אתה בני ,וראינו טובה זמ״ז,
 61עי׳ דברים לד ,י.
 62קהלת ח ,ח.
229
230

231
232
233
234
235

 63מלכים א א ,א.
 64שם ,ב ,א.
 65עי׳ בראשית רבה ,צו.

בכ״י ז)שם ,ט( :אאמר .עי׳ הע׳ .32
בכ״י ז )שם :(13 ,קריוואליה .כלומר ,משנה את ״הזמן״ מהווה כללי ]קורא)ים( לו[ לעבר
מחזורי ]היו קוראים לו[ .ברם ,הגירסה הקדומה )כ״י ה( נכונה יותר ,כי הוא מתכוון ל״מקרא״,
ל״פסוק״ ,והדבר הזה נזכר רק פעם אחת במקרא — אם כי המדרש מסיק מזה כאילו הדבר
חזר ונשנה.
עי׳ הע׳  .22ועי׳ ההערה הבאה.
בכ״י ז )שם :(14 ,מירו )=אמרו(; תיקן צורה אימפרסוגלית לצורת ברורה ומצויה בלשונו,
ברם במקרה הקודם )באותה השורה!( השאיר את ״מיר״ ,אולי כ״מס״ לארכאיות.
בכ״י ז)שם :(15 ,סרא מרגיה )מפרסית .( iOv-
בכ״י ז )שם :(16 ,מחכוייה; לא ברור מדוע שונה השורש ״חנן״ )עברית( ל״חכי״ ) ^ J
— ערבית( .אולי לא פיענח את הכתיב של הטכסט שלפניו.
בכ״י ז )שם :(17 ,גזילאן ,וכך לעתים בלה״ד השורש ״כזי״ )בארמית עתיקה :ח ז י ( נשמע
כ ג ז י  ,ועי׳ הע׳ .9
]שעא[

יונד .צבר
]ואם[ את רצוני לא תשליך מקרב לבך,

מאכדאדה ואינתי לא גמנדתא מגו ליבוך

ותוכל לעשות אתי חסד אמת —וכי יש חסד

וגמצית דאודיתן אימי אחסאן טרוסא .וכי

שקר ? לשם מה אמר :חסד אמת ? אלא כך

איתן אחסאן דדוגלא טלד מריה אחסאן

אמרו ]5א[ עליהם השלום :מי שעושה
חסד עם החיים ,זהו חסד שקר  ,66אם הוא לא
ילך לעולמו

67

הרי שיגמול לו במקום חסדו.

טרוסא ? אלא האדך מרו ]5א[ עליהם השלום
אוד גאאוד

236

אחסאן אמד בכאייה אאדי

אחסאן דדוגלא אילה מוד אן רישה אאזל

237

אולם מי שעושה חסד עם מתים זהו חסד

יאן בד פאראלה מגיבד הוותיה בלי אוד

אמת משום שהוא יודע כי לא יפרע לו

גאאוד אחסאן אמד מיתיה אאדי אחסאן

עבור טובתו ,וזוהי מצווה עם ה׳ ולשם

טרוסילה מוד כיאה דלא גפאראליה אלד

שמים ,ומאד רצוייה .לפיכך ציווה ואמר:

הוותיה ואדיא מצוה אמד ה׳ אוידאלה בקוי

לבל תקברני במצרים ,משום שסופה הוא

קבלתילא .טלא האדך מוצילה ומריה לא

שתתמלא כנים ושמא יזחלו על גוויתי . 68

יכון קורתי אבד מצר מוד אכירתא בד מלייא

ומדוע מכל בניו ,הפציר כל כך דווקא ביוסף

קלמיה ולא ריג׳י

אבד כלשי  .239וטלמא

238

בלבד ,והלא הוא היה הצעיר שבשבטים.

מגו כולו בנונה לא אוידאלה אד קוויאתי 240

ת ע ל א ב ע ד נ יה

אלא אלד יוסף ובסי? אכוא אאהון זאורת

ס ג י ד ל י ה  , 6 9כלומר :שועל — באם תר-

שבטים ויוא .אלא האדך מרו ע׳׳ה תעלא

אלא כך אמרו ע׳׳ה:

אה ,שהשעה משחקת לו ויכול לצוד כאר-

בעדניה סגיד ליה .יעני תאלא

241

כימן

יה ,שים ידך על חזיך וברכנו לשלום . 7 0

דכזילוך

ויעקב אבינו ע׳׳ה היה יודע ,כי דבר לא

אכג׳ן ארייה

יעלה בידי בניו האחרים ולא יוכל להוציא

ומסאלם אילה .ויעקב אבינו ע׳׳ה כיאיוא

 66עי׳ שם׳ והמשל המובא שם שונה מכאן,
ועי׳ דברי רש״י לפסוק.
 67הנוסח הארמי מוקשה והתרגום כאן הוא
משוער .עי׳ הערה  237לנוסח הארמי.
 68עי׳ פירש״י ,ובראשית רבה צו; מדרש אגדה,
עמ׳ קו; לקח טוב ,ויחי ,כט ,עמי קיד.

מנדי לג סאעד מאידת בנונה כינה ולג

236
237
238

239
240
241
242

סאעיה
242

קמתילא

וגמציה

ניג׳יד

אאוד דרי אידוך לצדרוך

 69השווה :מדרש תנחומא ,ויחי ג; מדרש אגדה
עמ׳ קו .ופירש״י לפסוק.
 70אות של הכנעה והתרפסות בארצות המזרח.

בכ״י ז)שם :(20 ,גיויד .וכך בלה״ד .ועי׳ הע׳ .97
משמעות הביטוי הזה לא ברורה כל צרכה .מילולית :״ראשו ילך״) ,או :עליו ילך?( ,וכנראה
הכוונה למיתה )לא טבעית?( .בכ״י ז)שם :(21 ,רישיה באזל.
בכ״י ז )שם :(25 ,ג׳וג׳י ,ושני השורשים בלה״ד בא״ז במשמעות שונה במקצת זה מזה :ריג׳א=
לרחוש לזחול )זחלים ,כנים( .ואילו :ג׳וג׳א = לזוז )זחלים ,כנים(—הדגש הוא עלי ראשית
התנועה התחלתה ,ואילו בפועל הקודם הדגש הוא על רציפות התנועה והמשכה.
בכ״י ז )שם ,שם( :לשי .וכנראה המילה ״כלש״ )=פגר( לא היתה ידועה לו ,או שלא הצליח
לפענחה ,וחשב שלפניו ״לשי״)=בשרי( במקום ״כלשי״ )=פגרי(.
משמעות המילה לא ברורה כל צרכה .כנראה מער׳  yוהמשמעות היא חומרה ,קפידה ,טירחה
וכיו״ב.
בכ״י ז)82ב :(1 ,תיאלא .ועי׳ הע׳ .227
הצורה היא ברבים :אריות )כי ביחיד היא :אריא(.
]שעב[

תפסירים למקרא ופיוטים
243

לפועל את העניין הזה אלא יוסף ,ולכן לא

פאלט מחקד די שואלא

הפציר בהם אלא ביוסף ב ל ב ה

לא אודליה קראתי אליהון אלא אלד יוסף

אלא יוסף מבאוא

ובס.
ושכבתי

ושכבתי
כאשר אפטר מן העולם ,לבל תנהג בקלות

כימן דפישן נפטר מנד עולם לא יכון
244

בי עקלותא וקורתי אכא אלא מס־

דעת ותקברני כאן אלא תעלני לא׳׳י ותקברני

אודיתן

בקברות אבותי .ומדוע שנא להיקבר במצר-

קתי לא׳׳י וקורתי אבד מקבארד בבואתי.
245

ים ? משום שהוא הירהר בדעתו ואמר ,אם

וטלמהא כריהאליה

יקברוני כאן יעשוני המצרים שקץ שלהם

אלא מפוכרה אבד עאקליה ומריה אנכאן בד

ויעבדוני ,כפי שמעניש ה׳ את העובדים כך

קורילי אכא בד אודילי מצראייה שקץ דיהון

כפי שקרה לאלילי

ועבדילי

246

מצרים שנקם בהם ה  /שני ו ב כ ל א ל ק י

ג׳וזא

247

מצרים אעשה שפטים אני ה׳ . 72

אכואתד מקוומלא

נוקם גם בנעבדים

71

וגם דניאל ע׳׳ה  , 73כאשר פתר את חלום

קוארא אבד מצר?

דכד גפארא ה׳ מנד עבדין

האדך גפארא מנד מעבודין אנתקאם.
248

אבד מעבודד מצראייה

דשקליה ה׳ אנתקאם מניהון שג׳ ובכל אלקי
מצרים אעשה שפטים אני ה /

 71עי ,בראשית רבה ,צו; תנחומא ,ויחי ,ג.
 72שמות ,יב ,יב.
 73מדרשים שונים מסמיכים את עניין דניאל
לפסוק הנ״ל )תנחומא ויחי ג ,בראשית רבה
צו .ילקוט שמעוני ,קנו( להראות שדניאל
סירב ליהפך לאליל של נבוכדנצר ,משום
שידע כי ה׳ נוקם לא רק בעובדי אלילים
אלא גם באלילים עצמם .ברם ,אין במדרשים
הנ״ל פירוט העניין כמו שהוא בכ״י זה.
המדרש שלפנינו מבונה על המקרא ושונה
לגמרי מ״מעשה דניאל״ שבבית המדרש של
יליגק ,חדר חמישי.

243

244
245

247
248
249
250
נ25

והם דניאל ע״ה כימן דמתופסריה כלמד
נבוכדנצר

רשע

אמיוקנה

249

דבד

איבה

אאודואלה מעבוד טלא ]5ב[ גיאניה ומק־
רוא

250

קאמה קרבונה טלד עאבדואליה

ודניאל ע׳׳ה לא קבליה לגיאניה אד שואלא
טלד לא כארב הב׳׳ה מניה ומג׳אזילה שג׳
באדין נ״נ נפל על אנפוהי ולדניאל סגיד.
ומענה מא זרב כזילה נ״נ אבד
כלמא

תפםי ר

ד

ל ! 2 5

טלד או קדרא מכורמליה בעזתד

מעניין להשוות מילה זו עם א״ז; באי׳ז צורת היחיד :שולא )>la׳ .(sugla>§uאך ברבים:
ש1אאלה .כלומר צורת הרבים מעידה על הצורה הקדומה של היחיד .אך בניב זה הא ,קיימת
גם ביחיד :שואלא )=la׳.(su
בב״י ז)שם :(5 ,אודית .צורות מסויימות עשויות לבוא עם נ׳ או בלעדיה .עי׳ העי .256
)יחסת המושא והקניין הנפוצה
בכ״י ז )שם :(7 ,עבאדין .הצורה בכ״י המרמזת על
משמש
בער׳ מדוברת( ,ואילו בכ״י ז מ ־ ^ ג * +ג)ריבוי בתוך ריבוי!( השורש הערבי
בארמית חדשה לעבודת אלים.
מ ע ר ׳  . > :ובא״ז נהגת) jiza :ב  iחטופה( .גם מילים אחרות במשקל דומה מופיעות בניב
rriza.
זה ב  ;u/oעי :,רוצ׳א )א15 ,א) (6 ,מער׳Uj :״ ובא״ז:
בכ״י ז)שם :(10 ,מקווימלא.
עי׳ הע׳ ) 206השורש מעי  ,״Jk).
בכ״י ז)שם :(14 ,מקרווא )= ;(maqmwaעי׳ גם הע׳ .161
עי ,הע׳ .132
]שעג[

יונד .צבר
נבוכדנצר הרשע ,הלה האמין בו ורצה לע-

דניאל הל דבאילה דאאודואלה מעבוד ושקץ

שותו אליל למען ]5ב[ עצמו ולהקריב לפניו

252

טלא גיאניה ? דוא
253

יוסף הצדיק המינך

קרבנות ולעובדו .ודניאל ע״ה לא הסכים

אמתופסרלה

לדבר הזה כדי שלא יכעס עליו הקב״ה ויע-

דאודליה

255

נישו .שני ב א ד י ן נ ״ נ נפל על אנפוהי

תא דרילה אילה ובס .אלא מרו ע״ה פרק

ולדניאל

ס ג י ד  . 7 4והפירוש .איזה פלא

ראה נ״נ בפתרון החלום ההוא שכה הירבה
לחלק כבוד לדניאל עד כדי כך שיעשנו אליל
ושקץ לעצמו? הלא גם יוסף הצדיק פתר

ראבא אית

כלמד פרעה ולא כזילן

254

מעבוד דידה אלא מרתביה ועז־

256

ביני אד כלמד נ״נ לדו כלמד

פרעה מוד כלמד פרעה מיר אביה ויהי בבקר
ותפעם רוחו .כלמא תאכרואליה
תפסירה
259

לא

יאאיואלה

260

ובם

258

 .אלא

את חלום פרעה ,ולא ראינו שעשאו אלילו

בדיא

אלא העלה את מעמדו וכבודו בלבד .אלא,

פעם רוחו תרתי תי״ו אילו אבד ותתפעם

אמרו ע״ה :הבדל גדול ישנו בין החלום

יעני מזורזאלא גיאניה ופיש לא תאכרוא

הזה של נ״נ לזה החלום של פרעה ,משום

לא כלמא ולא תפסיד דידה יאאיוא חלד

שהחלום של פרעה נאמר בו ו י ה י ב ב ק ר

אודליה חוק אלד רמלין וסחרין וכראשה

ר ו ח ו  , 7 5את החלום היה זוכר,

דידה אנכאן לא בד מידאתולי מא כלמא

ותפעם

אלא את פתרונו לא ידע .אולם בחלום הזה

כלמד נ״נ מירן

257

257

בליה

כזילי ומחילה

261

ויהי בבקר ותת-

תפסיד דידה דמועג׳זאת

ותתפעם

בד מכוניכון ובאתיכון לקטונא בד דארנו

77

ואוד בד מחאכילילי עזיה ומרתביה רבתא

דהיינו :הזדעזעה נפשו ולא היה זוכר את

בד כאזיה מני ופלגד חוכמי בד ממלכנה

החלום ו]אף[ לא היה יודע את פתרונו .עד

ונאשא לאיל מניה לא האוילה חד דקאים

של נ״נ נאמר
רוחו.76

שתי

ויהי
תוין

בבקר
ישנן

בותתפעם

ומארם דישה .אמג׳וובלולה רמלין שולט׳
74
75
76
77
252
253

254
255
256
257
258
259
260
261

דניאל ב ,מו.
בראשית מא ,ח.
דניאל ב ,א.
עי׳ פירש״י לפסוק הנ״ל.

דהאויה בסימא די כלמא מרנילה ותפסיד
דידה אכני מתפסרכלוך .מודארה אליהון
אנכאן כלמא אאנא בד תכרנואלה הם תפסי־

בכ״י ז חסרה; מילה מוקשית ,כנראה במשמעות :״הלא״ .מופיעה עוד פעמים בכ״י זה בלבד:
30ב31 ;6 ,א.(3 ,
עי׳ הע׳  .206בכ״י ז )שם :(20 ,מתופסיריה .וכך הצורה הרווחת .מפתיע שהל׳ לא הידמתה
לר /כרגיל בארמית חדשה במקרים כאלה )כמו :מרה ]>מירלה[ וכיו״ב .יתכן שזו טעות
גראפית גרידא ואינה משקפת את המבטא .ברם ,עי׳ ו24 ,א :1 ,תכרלה )=זכר(.
בכ״י ז;שם :(21 ,כזילו;=ראו(.
בכ״י ז)שם ,שם( :דאוידליה.
בכ״י ז)שם :(22 ,איתין .עי׳ הע׳ .244
בכ״י ז)שם :(24 ,גתאכירוואליה ...גייאיוואליה — עם ג .עי׳ הע.120 ,
עד כאן יש בכ״י ז ,מכאן ואילך חסר.
עי׳ הע׳ .132
עי׳ העי .22
הה׳ משמשת הגה־מעבר ) ,(hiatusאך בא״ז  mayleועי׳ הע׳  .61ובלה״ד בא״ז ברונוהילי
וכיו״ב.
]שעד[

ת פ ס י ר י ם למי רא ו פ י ו ט י ם
אשר גזר גזירה על החרטומים והקוסמים

רה כיאנואלה בלי בנעמתי אנכאן לא בד

והחרשים שלו לאמור :אם לא תודיעוגי איזה

מתכרתולילה בהן לג יאוניכון ובד דארנביכון

חלום ראיתי ומהו פתרונו ,אותות רעים

סיפד עדאמא ומאחניכון מפאתד דונייה.

אראה לכם ואת בתיכם לחורבות אשים.

מודארו אילה שולטאנא דהאויה בסימא אד

ואילו זה אשר יספרנו לי ,כבוד ויקר הרבה

מוראדוך ג׳ו מכלוק דילה לפאתד אראא לא

יחזה ממני וחצי מלכותי אנחילנו ואיש לא

גמציה ]6א[ דמחאצלה אלא מלאאכה יאן
רוחאניית אילה

תבית

262

יעז לעמוד נגדו ולהרים ראשו כלפיו .ענוהו

שואלד

בעלי האוב :המלך שיחיה ,אמור לנו את

גמציה דאמרילוכילה מוד כימן דויוא בית
דהודאייה קאים גיזלוא

החלום ,ואת פתרונו נפרש לך ,השיב להם:

מקדש

אם את החלום אני הייתי זוכר ,גם את

כסלד אהרן הכהן וגמבקריוא
265

263

264

אהנון
נאשא
באורים

כמריואלה מאד גב־

פתרונו הייתי יודע .אולם בחסדי ,אם לא

ותומים ואהנון ויוא

תזכירו לי אותו לא אתן לכם שהות ואשית

איוא בלי אתא לית בית מקדש ולא אורים

בכם חרב שמד ואמחה אתכם מעל פני העולם.

ותומים דמחאכה טלא נאשיה .דרסאד גצ׳ב־

השיבו לו :המלך שיחיה ,רצונך זה שום

ליה אליהון ואאמר בתר מאד כיאתווא

יצור על פני הארץ לא יוכל ]6א[ למלאת

דהאדך בית מקדש אתואביה גפע שפירא
2

זולתי המלאכים ,ואולי עסקם של הרוחות

טלמא דריליכון ראי <56אלי דמוכרולי .בי

הוא ,שמא הם יכולים לומר לך אותו.

סאעא קמליה ומוצילה לג׳לאדין דידה ודרי־

משום שכאשר היה ביהמ״ק של היהודים

לה סיפא אבד כולו כראשכו־ד  267ב ג ד ד 268

קיים ,היה אדם הולד לאהרון ״ הכהן ושואל

וקטילילו ופשלו בטאאיא אלד דניאל וכורו־

באורים

ו ת ו מ י ם והם היו אומרים לו

מה שהיה מבקש ,אולם עתה אין בית

אתיה

269

פלטלה

דחם

אאניה

קטלילו.

דרסאד

דניאל ע״ה קאמד ג׳לאד וכימר

א ו ר י ם ו ת ו מ י ם שיספרו

טלאתיה מא חאל אילה דאכתון קטלתולו

לאנשים .תיכף התמלא חמה עליהם ואמר:

אאני ומא גנאהא הם אכני אתליני טלד

בו תועלת כה נאה ,מדוע זה שמתם לי עצה

 78העניין דלהלן הוא מדרש לביטוי ״ואחרן
לא איתי) ,,דניאל ב ,יא( .אינו ברש״י
ומובא בפירושו של רס״ג לדניאל )לפסוק
הנ״ל(.

מקדש ואין

כיוון שאתם הייתם יודעים שביהמ״ק היתה
שאחריבנו.

אותה שעה עמד וציווה את

תלייניו ושם חרב בכל אותם ידעוני בבל

262
263
264
265
266
267
268
269

עי ,הע83 ,
עי ,הע.97 ,
,
יש כאן מעבר מלשון יחיד ללשון רבים .ועי בהמשך השורה.
״ויוא״ מיותר ,כי המחזוריות באה לידי ביטוי ב־כמריואלה )=היו אומרים לו(.
המבטא) rayi :מערJJ ). :,
)בפרסית = עושה(.
מהשורש העתיק ״חרש״
כינוי ל״בבל״.
כוראסא(.
גם:
)ובא״ז
כורוואתא
או
כורי
)חברא(:
כורא
רבים של
T T
״
־ T :

T T -

] שעה [

יונד .צבר
והרגום והיו מחפשים ]התליינים[ את דניאל

קטלתוליני אמיהון? ומחוכילוליה בקצתד
ומרוליה שולטאנא

270

ובכלמד

וחבריו למען יהרגום גם הם .מיד יצא דניאל

שולטאנא

ע״ה לפני התליין ואמר לו :מה קרה שאתם

דידה .קמלה וזליה כסלד שולטאנא ומרילה
האויה בסימא היש אכני לא

הורגים את אלה ,ומה חטאנו אנו שאתם

שולטאנא

הורגים גם אותנו אתם ? סיפרו לו את העניין

עלמליני בי

עם המלך וספרו לו עליו ועל חלומו .עמד

אליני אד ליליה ובס ואכני מחאככליה

והלך אל המלך ואמר לו :המלך שיחיה ,עוד

כלמוך .הולילו בהן ומג׳אל או ליליה.

271

כלמוך בלי די אתא מצאבר

לא נודע לנו חלומך ,אולם ,עתה המתן לנו

אנג׳ר זליה דניאל ומחוכילה קצתא טלא

הלילה הזה בלבד ואנו נספר לך את חלומך.

חנניה מישאל ועזריה וזלו לבאתיהון צמלו

נתן להם שהות וארכה לאותו הלילה.

ומצולילו קאמד הב״ה ומרו יא רבש״ע

מיד הלך דניאל וסיפר את העניין לחנניה

גלאייד סוריה וכאפאיית אאהת איות וכיאת

מישאל ועזריה והלכו לבתיהם .צמו והתפללו

גו כשכה כשוכה  272מא גהאויה אאהת באח־

בפני הקב״ה ואמרו :הוי רבש״ע ,מגלה

סאן דידוך מכלצתיני מ]נ[ד מג׳רייה לא
273

בבנדד רשע אדיא .האדר בו

סודות ונסתרות אתה הוא ויודע את אשר

ממפלתיני

נמצא במחשכים .אתה בחסדך הצילנו מהענ-

ליליה הב״ה עז וג׳אל

יין ,ואל תפילנו בשבי הרשע הזה .מיד

סור טלתיהון ולא שויקאלה באיקו גיאניהון

באותו הלילה הקבי׳ה יתעלה ויתפאר שמו

קמלה דניאל דארתת יומא וזליה כסלד נ״נ

274

שמיה גלילה או

גילה את הסוד להם ולא השאיר את נפשם

ומרילה יא שולטאנא חדד מנילה טלד גאאה

במצוקה .עמד דניאל למחרת והלך לנ״נ,

בגיאנה ואאמר אאנא חכם איון ]6ב[ יאן

ואמר לו :הוי המלך ,מי יעז להתרברב

כיאן אבד סורה בלי איתן כא ה׳ בשמיה

ולומר אני חכם הנני ]6ב[ או שאני יודע

וכיאה תכיתת אראא מא איתן ואאהון געאלם

סודות ,אולם ישנו אל אחד בשמים ויודע

אבד סוריה וקאמיה אילה שפירא דמסאבח

את אשר מתחת לארץ והוא מכיר סודות

נאשא ליליה ויומא ואאהון כיאה מא בד
275

ולפניו יאה לו לאדם לשבח יומם ולילה

האויה בפאשרוז׳

והוא יודע מה יהיה באחרית ימיו של אדם

מוכוותיה מא בד תאפק אבד פאשרוז׳ותוך

לפיכך הראה לך מה יקרה לך באחרית ימיך.

אני כזילוך בכלמוך כא צנם אתוא קאמוך

הנה ראית בחלומך פסל עומד לפניו והוא

270
271
272
273
274
275
276

דנאשא טלא האדך

ואאהון מרה רנג ושיבת

276

וסהואנא רישה

יש שיבוש במקצת :או שהיא מיותרת ונכתבה ,בטעות ,או שצ״ל :בשולטאנא  . . .אך האפשרות
הראשונה נראית לי יותר.
עי  ,הע׳ .132
שם ותוארו גזורים מאותו השורש לצייון הפלגה בתיאור ,השווה ערבית  JJצ*>< )=לילה
״לילי״( וכיו״ב.
משורש ״נפל״ ,והב׳ השרשית הידמתה למי הבניין.
מער׳ >  j r Jרוב כינויי ד״קב״ה באים בערבית או בעברית.
עי  ,הע .142 ,
,
ובמשמעות :דמות )מעוררת יראה(.
כנר׳ מער

]שעו[

ת פ ס י ר י ם למי רא ו פ י ו ט י ם
בעל מראה הדר ומעורר יראה ,ראשו זהב

דהוא ואידאתיה נוקרא והנאויה ועטמאתיה
ככמא

וידיו כסף ,מעיו וירכיו נחושת ושוקיו

צפר

ברזל ,ורגליו חלקם ברזל וחלקם חרם .אתה

פרזלא וככמא כ׳ספא .אאהת מפרוג׳יה ותוא

היית צופה בו והנה ראית אבן התגלגלה

אביה אלא כזילוך כא כיפא מגונדריה מטורח

ושקאניה

פרזלא

ואקלאתיה

מעצמה מראש הר ופגעה באותן הרגליים

מניה ומגיאניה ומכילה לן אקלאתא דויוא

שהיו מברזל ורסקה את החרס והברזל .בין

מנד

פרזלא ומפורתכילה כספא ופרזלא.

רגע התערבבו יחד הברזל והחרם ,הנחושת

אנג׳ר גוולו אכדאדיה אד פרזלא וכספא

והכסף והזהב ונכתשו יחד עד אשר היו

וצפר ונוקרא ודהוא וראלו באכדיה

277

הלד

כתבן הגורן ובאה רוח חזקה ונשאה אותם,

פשלו אך תונד בדרא ויתילה כא פוכא קויא

ובשום מקום לא נראו עוד .ואותה האבן

ומעולילה ובג׳ו דוכא לא פיש מוכוילו .ואו

אשר פגעה בפסל הייתה להר גדול שצמרר

כיפד מכילה אלד צנם פשליה כא טורא
278

279

280

את כל העולם .עתה הוי מלך ,זהו חלומך,

רורוא

ואלו פתרונו כך הוא :הפסל הנאה והמעורר

יא שולטאנא כ׳למוך אאדילה ומענד תפסיד

יראה ושראשו זהב אתה הוא כי ה׳ השליטך

דידה הדכילה .צנם שפירא וסואנא ודישה

וגם כבוד ויקר הרבה נתן לך ומסר בידך בני

דדהוא אאהת איות אני ה׳ מחוכמתיה והם
ומרתבית רבתא חיותיה ומסופילה

וצמיראלה

כוליה

דוגייה.אתא

אדם בהמות ועופות פרא שבעולם .אחריך

עזתא

מהזהב ,וזוהי מלכות אחשורוש .לאחר מכן

באידוך נאשיה וקניאניה וטירי וחשיה דדו־

תקום מלכות אחרת שתמלוך על כל העולם

נייד ,ובתר מנוך בד קימא כא שולטנותא

ודומה לנחושת שהוא יותר חזק מן הכסף .כך

ביש כושנתא מנוך דכד אילה נוקרא ביש
281

תהיה יותר חזקה מן הראשונה ]7א[ בכח התנג-

כושאנא מדהוא ואאהון

דותה]?[ וזוהי מלכות אסכנדרוס מוקדון.

אחשורוש בתר האדך ביד קימא כא שולט־

ואחריה תקום מלכות אחרת כמוה כברזל

נותא כיתא דחכמא בכולא עולם וגמשבהא

וילא שולטאנותד

282

תקום מלכות פחותה ממך כפי שהכסף פחות

אל צפר דילה ביש גזים

אשר משבר ומקטע כל חפץ ,כך כל המלכים

האדך ביש נזים בד הויא מנד איד קמיתא

האחרים — תשבר את עצמותם ,והיא מלכות

277
278
279
280
281
282

283

]7א[ קם מנאה

283

מנד נוקרא

ואאהין אילא שולטנותד

בניב זה מופיעה ליד הצורה ״אכדאדה״ )א״ע :אהדדי וא״ז :אגזזי או אזגזי( גם צורה
״מקוצרת״ :אכדיה.
בניב זה ניכרת בבירור הצורה הקדומה :רברבא .ואילו בא״ז הר׳ השנייה התמזגה עם
ruwwa.
הו׳ :
שורש עתיק זה נשאר בא״ז רק בביטוי נכירה צמירא = ״נחיריו תפוסים״ ,דהיינו מאנפף או
מנוזל...
צ״ל :כולא.
צ״ל :ואאהין)ל״נ( ,ובהשפעת ״נוקרא )ל״ז( כתב אאהון.
הצורה מעידה על מוצא ערבי אך אין השורש  pjJבער .,אמנם היה ייתכן גם שזה מ־יג^
אך אין בשורש הזה המשמעות המשתמעת מן ההקשר הזה .ייתכן שזה מער׳ מדוברת .על כל
פנים ,עפ״י פירוש רש״י לדניאל משתמעת ההוראה של חסן)בלשונו של רש״י :חסינא(.
מילה מוקשית .אולי מער׳ ^ )=כח ההתנגדות ,היות נבצר ,עמידה בפני(?
]שעז[

יונד .צבר
אדום .אולם היא מפולגת לשני פלגים ,פלג

אסכנדרוס מוקדון .ובתר אאדי ביד קימא

אחד שלטונה עצמה ,ופלג אחד מלכות

כדא שולטנותא כיתא אך פרזלא דגתאויר

אסלאם  ; 7 9לא יתחתנו זה בזה כאותו הפסל

וקאטא כולו גיבה האדך כולו שולטאניה

שאצבעותיו ורגליו היו בחלקן ברזל ובחלקן

כינה בד מפרתכלו ואאהין אילא שולטנו־
284

חרס ולא היו מתערבבים זה בזה .וכבר

תד פרנג

באותו הזמן של שלטון אדום תהיה האומה

קסמיה פלגא מחוכמד דידא ופלגא מחוכמד

האיסלמית נכנעת לפניה ותדמה לאצבעות

אסלאם לא גורי ומגורי מאכדאדה מכואתד

החרס

וממלכת אדום תהיה יותר חזקה

בכח עמידתה ותדמה לרגלי הברזל .ובאותו
הזמן יקים אלהי שמים וארץ שליט עריץ

אי

285

 .בלי אאהין פלאתילא לתריה

צנם דוילו אקלאתיה וצובאאתיה ככמא

פרזלא וככמא כספא לא ארויוא באכדא־
דיה ומדריש

286

בו זמאן דחוכמד פרנג בד

יותר מכל אותם המלכים ועד עולם תהיה

הויא אמתד אסלאם תורתא קאמא וגמשבהה

מלכותו ולא יעז שליט להמרות את פיו

צובאתד כ׳ספא ואמתד פרנג בד הויא ביש

ויכניע את כל אויביו וימחה אותם מעל

כורית ]למ[נאה וגמשבהא לאקלאתד פרזלא.

פניו כאותה אבן ששיברה את הפסל כך ישבר

ובו זמאן ביד ]מאקם אל]ה[ד שמיה ואראא

את אומות העולם והוא המלך משיח בן דוד

שוטאנא דהאויה ביש ]י[קורא מכולו

המלך ע״ה שני
ובנהרות

ושמתי

ימינו

לא

בים

כס א ו

ישיא

אויב

בו ו ב ן ע ו ל ה לא י ע נ נ ו ו י ש ת ח ו ו

כא

אן שולטאניה והל אבד הויא ]ש[ולטנותיה
ולג

287

הארה חד לג׳ו שולטאנא דמארם

]ר[ישה לאיל מניה ובד תאורו כולו דדמניה

ל ו כ ל ג ו י ם ו כ ל מ ל כ י ם י ע ב ד ו ה ו .80

ומאחילו מקם פאתיה אך די

הפירוש .ועתה הוי מלך ,חקר החלום ופתרונו

תכאלה אי צנם האדך בד מפרתכלו כולו

288

כיפא דמפור־

היו אלה .באותו רגע היה נ״נ תוהה לדעת,

אמתיאתד עולם ואאהון אילה שולטאנא משיח

ע״י איזה כוח הסוד נתגלה לדניאל ,ואף

ברד דויד הע״ה שני ושמתי בים ]כ[0או

אשף אחר לא ידע לגלות אותו הסוד .עמד

ובנהרות ימינו לא ישיא אויב בו ובן עולה
לא יעננו וישתחוו לו כל גוים וכל מלכים

 70עי ,פירוש רס״ג לפסוק; אדום — כינוי
למלכויות נוצריות.
 80עי׳ תהלים פט :כג ,כו שם ,עב ,יא.
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285
286
287
288
269
290

יעבדוהו.

תפסיד  .289ואתא יא שולטאנא

אחקיק דכלמא ותפסיד ]די[דה אאדילה .אנ־
ג׳ר פשלה נ״נ במחיורה בחוכמד ]אי[מא

290

 ^Aל בתרגומי המקרא הכוונה למלכות אדום,
מ־  Frankונהגית בא״ז) firrang :בערי:
ובמדרשים הכוונה למלכות רומי ,ואילו בסיפורי עם של יהודי כורדיסתאן — הכוונה לממלכות
נוצריות-אירופיות.
עי׳ העי .132
= ״מ]זמן[ ארוך  , ,דהיינו מכבר.
מכורמנג׳ית0* :
ה־ג ,המצטרפת לפגי צורות הווה־עתיד ,עשויה להתחבר למילת השלילה :לא גהאויה<לג
האויה.
עי׳ העי .132
עי׳ במבוא עמי
חסרה מילה ,וצ׳יל ,אולי :בחוכמד ]אי[מא ]כברא[ סור גלילה ו כ ו ׳ . . .
]שעח[

תפסירים למקרא ופיוטים
בו ברגע וכיבד דניאל במתנות וחלק לו כבוד

סור גלילה טלא דניאל וגץ סחאר כין לא

רב ומסר לו את הדיינות והמשפט של העיר

]ידא[לה דגלילה אי

291

כדי שיהיה הוא הדיין בין התובע לנתבע

מכורמליה ]דני[אל אבד כלאתיאתא ובעזיה

ורצה ]7ב[ לעשותו שקץ למענו ,ולהקטיר

רבתא ומסופילילה ]אל[ד חוכום וקאצ׳יותד

סור קמליה אי דמא

לפניו ,ולהקריב לו קרבנות ,אולם לא אבה

מדיתא טלד האויוא אאוא ]ש[רעוא ביני

דניאל כי ה׳ לוקח נקמות מן העובד ומן

דאעי אל מדעי דידה וגבאיוא טלד ]7ב[

הנעבד .לפיכך מאס יעקב אבינו להיקבר

אאודואלה שקץ דידה דמבאכרוא קאמיה
292

במצרים כדי שלא יעשו את קברו מקום

ומקרוואלה קרבונה

קדוש לעליה לרגל ויהפכוהו לע״ז שלהם!.8

לגיאניה מוד ה׳ שקאלד אנתקאם אילה מנד

ד״א .מדוע לא רצה יעקב אבינו להקבר

עבאד ומגד מעבוד נכראיא .טלא האדך

במצרים? אלא שהסיבה לכך היא זאת:

סניאלה יעקב באביני קוארא אבד מצר טלד

הוא אמר ,אני דומה לצאן  , 8 2שג׳ ש ה

לא אודילה זיארא ומעבוד דיהון.

ישראל,83

והמצרים משולים

ד״א

פזורה

לחמורים ,ש נ ׳ א ש ר ב ש ר ח מ ו ר י ם ב ש ־

דקויר

וזרמת סוםים ז ר מ תם

רם

כל

אמר

אבד מצר ? אלא מענה האדך וילא

דמריא אני אאנא משובהיתן[ אלא

294

ארבא

לי*  ,דהיינו:

כל הבכורות אני רוצה לעצמי .צריך כי אלה

לכמאריה שני אשר בשר חמורים בשרם

אשר הם בכורות של בני אנוש יהיו מוקד־

וזרמת סוס ]ים[ זרמתם .והב״ה מריה כל פטר

שים לשרת לפניי שני כ י ל י ה ק ד ש ת י

רחם לי יעני כולו בוכריה גבאן טלאתי

ואלה

האויה לאזם אן אילו בוכרד נאשיה אהנון

כל

פטר

8

293

באיליה

יעקב אבינו

שג׳ שה פזורה ישראל ומצראייה מתילילו

בכור

רחם

84

והקב״ה

טלמא

לא

בלי לא קבליה דניאל

בבני

ישראל.86

שהם בכורות של בהמה יקריבו אותם לפניי
קרבן ,שג׳ ו כ ל

טלא כדמי קאמי שג׳ כי לי

פטר

הקדשתי כל בכור בבני ישראל .ואן אילו

ו ש ה  ; 8 7אולם בכור חמורים לא

מקנך תזכר פטר שור ושה בלי בוכרד

יצלח להקריבו לפניי ,אלא צריך להחליפו

בוכרד קניאנה מקרוילו קאמי קורבן שני וכל

שור

מקנך

תזכר

מקודשילי

295

כמארא לג צאלח דמקרוילה קאמי אלא

81

עי ,משנת ר  ,אליעזר מהדורת ענעלאו,
ניו־יורק תרצ״ד ,פרשה יט ,עמ.346 ,
עי׳ בראשית רבה צו.
ירמיה נ ,יז.
יחזקאל כג ,כ.

291
292
293

עי ,הע.132 ,
עי׳ הע.40 ,
סביל עבר )עי ,העי  (22וכך לעתים קרובות בכ״י אלה ,במקום שהיינו מצפים ל״עתיד תלוי״
)סוביונקטיב( באה צורת ,/עבר=) .,,לא רצה שקברו אותו( ,ולי נראה ,כי הסיבה לכך היא
שבעיני המחבר — המתרגם ,אלה הם דברים היסטוריים עובדתיים ,ולכן הוא משתמש בצורת
״עבר ,,גם במקום שהיינו מצפים ל,,עתיד תלוי.,,
הא ,האחרונה מיותרת.
,
צ״ל :מקודשילו)=מוקדשים הם( ,ועי בהמשך הטכסט.

82
83
84

294
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 85שמות לד ,יט.
 86עי׳ במדבר ,ח ,יז.
 87שמות לד ,יט.

]שעט[

יונה צבר
ע״י שה ואת השה יש להקריב לפניי .ואלו

מכלפילה בכא ארבא ואו ארבא מקרר קאמי

בכור החמור נפדה ונהיה פטור מלהשחט,

ואו בוכרד כמארא גכאלץ וגפאיש אאזא

בשה.88

מקטלא שני ופטר חמור תפדה בשה .אתא

ועתה אם יקברוני כאן ,הקב״ה יפדה את

אן בד קורילי אכא הב״ה גאאודלו כאלץ

המצרים מעשר המכות שהוא עתיד להביא

מצראייה

מנד עשר מכות דילה עתיד

עליהם.

למיתוייה אליהון.

שני

ופטר

חמור

תפדה

ויאמר

ויאמר

וקבל יוסף על עצמו להעלות את אביו לא״י

וקבליה יוסף לגיאניה דמאסקליה באביה

ולקבור אותו שם .אזי הוא אמר לו :השבע

לארץ ישר]אל[ וקאוריה תאמא .אנגיר מרילה

לי שלא תבטל את דברתך ,נשבע לו .קד

די ימילי בשבוע]ה[ דלא מבטלתה כברוך

לפניו וברכו לשלום כשהוא שוכב על מטתו.

וימילילה ונפליה לקאמ]ה[ ומסולמליה אילה

אמרו ע״ה :הלא יעקב אבינו היה יודע

ואאהון דמיכא אלד נוין די]דה[ .מרו ע״ה

שהוא בן העוה״ב וכי הוא יזכה לגי׳ע אעפ״י

אכוא יעקב אבינו כיאיוא דבן עה״ב אי]לה
296

שלא יהיה קבור בא״י ,ולשם מה אם כן

ובד זאכיה לג״ע אלפא כאריה

כה הרבה החמיר על ]8א[ יוסף עד כדי

הארה קוירא אבד א״י וטלמא כולא אד

לחייב אותו בשבועה ? אלא ,כך אמרו ע״ה:

קדרא קראתי אוידאלה ]אלד[ ]8א[ יוסף
297

דלא

כל מי שנקבר בא״י ,אם הוא צדיק גמור ,אך

חלד מרמילה אבד שבועה

יש לו כמה חטאים — אותם החטאים יכפר

מרו ע״ה כו אימי דקורילה אבד א״י אנכאן

עליהם עפרה של א״י ולא יצטרך להשפט

אילה צדיק גמור בלי איתן ככמא גנאהה

90

באידה אניח גנאהה אפרד א״י גגאפרו

בגיהנם  , 89שני ו כ פ ר

א ד מ ת ו עמו

298

? אלא האדך

ואילו זה שהוא רשע גמור ויקברוהו שם

ולא סניק

אלהים שולח מלאכי דין ושמים אותו בכף

אדמתו עמו .ואוד גהאויה רשע גמור וקורילה

הקלע ומטלטלים אותו לחו״ל ,שג׳ ו א ת

תאמא ה׳ גמשאדר מלאאכה דדין וגדארילה

כף

גו מקלאא וגמכרתפילה לחייל שני ואת נפש

נפש

אויבך

יקלעגה

בתוך

דשרעילה בגיהנם שני וכפר

אויביך יקלענה בתוך כף הקלע .ואוד גהאויה
 88שם ,שם ,כ.
 89עי  ,בראשית ר ב ה צז; תנחומא ויחי ,ג.
 90דברים לב ,מג.
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צדיק וקויראיבא
נזבתא

299

לחוצה לארץ אבד אימא

גמאטה לא״י? הב״ה

גאאודליה

מילולית ״אלף פעמים״ במשמע ״אף־על־פי׳׳ ,וכן :שואי כאריה ) =  7 0פעם( שהוא נפוץ יותר
במשמעות הנ״ל.
יש כאן לכאורה כפילות :״השביעו בשבועה״ ,אך לא כן :אצל יהודי כורדיסתאן המילה
״שבועה״ עצמה מ ש מ ש ת כמילה שנשבעים בה ,למשל :״בשבועה לא כזילי״ = ב״שבועה״
שלא ראיתי.
עי׳ העי .22
צ״ל :וקויר א ב ד ) = נ ק ב ר ב־( ,או :קוירא א ב ד ) = ק ב ו ר ב ־ ( .

]שפ[

תפסירים למקרא ופיוטים
הקלע  . 91ומי שהוא צדיק וקבור בחו׳׳ל —

קונבריה

באיזו נסיבה מגיע לא״י ? הקב״ה עושה לו

וגמגנדר אביהון הלד מאטד» לא׳׳י שני ובאו

מחילות ונקרות חלולות תחת האדמה ומת-

בנקרת הצור ובמחילות עפר .וקוי גמאטילה

גלגל בהן עד אשר יגיע לא׳׳י .שני ו ב א ו

דגמגנדר טלהאדך

בנקרת

הצור

זחמיה

ו ב מ ח י ל ו ת עפר.92

300

וזירזמינה כלול תכיתה אראא

בי מגנדוריה

מוימילה ליוסף דמאסקליה לארץ ישראל

ותלאות קשות הוא מוצא ע״י הגלגולים

וקאוריה תאמא.

שמתגלגל ,לפיכך השביע את יוסף ,להעלותו

91
92

לא׳׳י ולקבור אותו שם.

שמואל א ,כה ,כט.
עי׳ ישעיה ב ,יט; שמות לג ,כב.

]ב[

ש ר ה ה פ ט ר ת י ו ם ב׳ ש ל ש ב ו ע ו ת
תרגום

עברי*

וי ו ״י

בהיכל

אלהים רוצה להשכין את שכינתו בהיכל

]כ״י ו34א[ אל׳ גבאיה למשרוייה שכינה

הקודש אשר בירושלים ,ואשר חרב הוא

דידה גאוד קצרא מקודשא דיליה אבד ירו־

עתה מעווגותינו ומצפה ה׳ מאתנו שנחזור

של׳ דילה כריוא אתא מעונות דיני ובספ־
1

בתשובה בלב שלם לפניו ,למען יוציא את

ריח ה׳ אליני טלד דארכני בתוביה צפיתא

המשיח מבית כלאו אשר בו הוא חבוש

קאמיה טלד מפאלטליה משיח מזינדאנא

וכבול בשלשלאות בשערי אדום והוא מש־

דידה דילה חביסא

ומזונג׳רא גו דרגד

כון בעבור חטאינו ועוונותינו עד שנשוב

פרנג וגרהאני אלד גנאהן וכטאהן חלד דא־

ממעשינו

הרעים,

ונטהר

גופנו

ומעשי

רך

מנד עמלאן

2

סרייה ומקלוד לשאן

ידינו ,אז ישיבנו ה׳ אל כסאו בירושלים,

ושואלד אידאתן אנג׳ר מדארה ה׳ לתכת די־

למען יבננה טוב מבראשוגה ויגלה את

דה אלד ירושלים טלד באגילא בשטו מנד

*

דברי הנבואה של חבקוק הם הסתומים
שבדברי הנביאים .לכן המתרגם לארמית
חדשה הלך ב ע ק ב ו ת התרגומים והפירושים
העתיקים ,ומצא בכל פסוק רמז למאורעות
האומה הישראלית ועל חייה לעתיד לבוא,
באחרית הימים .ר ב ו ת מן ההרחבות האלה
מבוססות על תרגום יונתן ,פירושי רש״י

כארא קמיתא ומג׳אליה עזתיה וקודרתיה
גאוא ומאחילו ועאדמלו מנד עולם כולו מע-
בודה וצנאמה דאמתיאתא.
ורד״ק ,שאף בהם רמזים ל ע ב ר ולעתיד.
ב ט כ ס ט שלפנינו ישנה לפעמים סטייה ניכ-
ר ת מ ה ה ר ח ב ה גרידא ל ע ב ר הדרש.

 300מעניין כי בא״ז מילה זו משמעותה פצצות ,וכך בפרסית ,אך בפר׳ בנוסף ל כ ך יש לה משמעות:
פ ס ג ת הר ,כרבולת ,וכנראה שיש קשר בין פצצה ובין מחילה ב ק ר ק ע . . .
 1ד״ב׳ תמוהה וצ״ל :ספריה ) = צ י פ ה ( .
אך שם התואר
= פעולות ,מעשים; ייתכן אמנם גם שהצורה היא ביחיד:
מערבית:
2
שאחריה הוא ברבים.

]שפא[

יונד .צבר
כבודו והדרתו בתוכה וימחה וישמיד מן

צלותא דמצולילה חבקוק נויא טלא ]34ב[

העולם את כל האלילים והפסילים של הגויים.

כאטר רשעים דגו ישראל ומרה יא רבי

תפלה

ומולאיי אאהת בוא מרה מוהל ובהן איות

התפלה שהתפלל חבקוק הנביא ]34ב[ למ-

וגצ׳אבוך גמיירכתה אלד אנה דגמכרבילוך

ען הרשעים שבקרב ישראל ואמר :הוי רבי

טלד מכיפי רישוה קם תירה דידוך ואודי

ואדוני ,הלא אתה ארך אפיים ונותן שהות

3

פרואר דידה ]![ ופיש לעאצה איבה בג׳ו

לאלה שמכעיסים אותך למען יכניעו את רא־

נזבתא הם אתא אאנא גמרג׳ינא מנוך דשק־

שם בפני תורתך ויעשו את מצוותך ולא ימרו

לתה ליבד כיפא מנד ישראל ויאוותו כא

עוד את פיך בשום פנים .ואף עתה אני

ליבד פסרא נקיא וקליוא דעבדילוך ואודי

מתחנן בפניך שתטול את לב האבן מיש־

כודכד אילה מוראדוך ומגפרו כולו גנאהי־

ראל ותתן להם לב בשר זך וטהור למען

הון ולוון אנה דאוידלו אבד וקחותא ג׳עלתו

יעבדוך ויעשו כרצונך ומחל לכל עוונו־

אלוה אכואתד גלטא וסהיותא.

תיהם ואף לאלה אשר עשו במזיד תחש־
בם להם כאלו ]נעשו[ בשוגג ובהסח הדעת.

יא ה׳ שמאלי שמואתד זרבה דידוך וצד־
לילי ומרי כמילו שפירה וצאל]ח[ שואאלוך

ל ן״ י

דאד קדרא טהלי ואיקו יאוית טלא צדיקים

הוי ה  /שמעתי את שמע נפלאותיך ,יראתי

בלי טלא רשעים כוושי וניכותא גיאויתן

ואמרתי כמה נאים וישרים מעשיך שכה

ובאייה דיהון ]35א[ גמיירכתו בזודאנא דכוון

הרבה מרירות וצרות אתה נותן לצדיקים

תיבי ומקלוי אורכאתוה קאמוך אלא כומד

אולם לרשעים ־־־מנעמים ורווחה תתן וחיי־

גיתה ביש גכפרי אבוך וגתרכילוך וגנאשי־

הם ]35א[ תאריך הרבה ,שמא יחזרו בתשו-

לוך וגנפלי בתר יצר הרי דיהון ו כ ב ת ו

בה ויטהרו את אורחותיהם אליך ,אלא שהם

גמנדילי בתר כאפיהון וגמטאשתו גנאהיהון

כופרים בך יותר ויותר ,נוטשים אותך ושוכ-

כסלוך טלד יומד קדומה דמצ׳רבתו באיווך

חים אותך והולכים אחרי יצה׳׳ר שלהם ,ואת

קויתא ושקלת אנתקאם מניהון סבב דמבוטלו

דברך משליכים אחרי כתפם ] = ג ב ם [ אך,

פרוארו פמוך דמוציואלוך טלתיהון ולא

אתה מסתיר את חטאותם אצלך לעתיד לבוא

קבלו היבלי צדיקים דקבלו אלד גאנוה

כדי שתהלום בהם בידך החזקת ותקום מהם

גוג׳ ו י ו ו ו ומואוורו רישוה גו דרדה ובלאייה

משום שהפרו את מצוות פיך אשר צוית

דדונייה בד נעמת אליהון אחסאן וכירת

להם ולא קבלון .אולם הצדיקים ,שקבלו

עולם הבא ובד פצ׳לת אליהון מרחמתיאתוך

על עצמם את עולך והכניסו את ראשם אל

דאבה.

תוך יסורים וצרות שבעולם הזה ,תשפיע

כימן דהוליה ה׳ תורה טלא קום מקודשא

עליהם את הטוב והחסד של העוה׳׳ב ותע-

דידה ישראל שקילאלה ספר תורה וטאינאלה

ניק להם מרחמיך הרבים.

גו]35ב[ כפאקא דידה אכואתד נאשא דגטאן

3

מ י ל ת השלילה ״ ל א ״ באה לפעמים צמודה למילה שאחריה ,ואז הא׳ לא נכתבת.

]שפב[

תפסירים למקרא ופיוטים
כא ולד עזיזא דידה לכפאקה קמאייה מוכד־

אל1ה
כאשר נתן ה׳ תורה לעם הקדוש ישראל

ראלה אלד שואי אמתיאתא טלד קבליואלא

נטל את ספר התורה ונשאה בתוך ]35ב[

ולא קבילאלו ומו ה׳ עז וג׳אל לא כיאיוא

חיקו ,כאיש הנושא ילדו היקר בחיקו.

טלד לג קבלילא בדם טלמהא בד נובלואלא

4

בתחילה חיזר אתה בשבעים אומות ,שמא

קמאייה לכסליהון אלא טלכאטר קטאאד

יקבלוה ,אך לא קבלוה; וכי ה /יתעלה

חוג׳יאתיהון

6

וישתבח ,לא היה יודע כי לא היו מקבלים

תניתא קם ה׳ ואמרי אנכאן בד יאותואלא

אותה ? אם כן ,לשם מה לקח אותה תחילה

תורה

טלהאדך

טלתיני

דיומד
בד

קדומא

5

קבלכואלא

להאוילו

נובלאלה כסלד אמתיתא דויוא

אליהם? אלא ,כדי לסתור את טענותיהם,

קמאייה

שבעתיד לבוא לבל יהיה להם דין ודברים

סכיניה אבד דרום ובתר האדך טלא דאניה

כנגד ה /לאמור :לו היית נותן לנו את

דויוא סכינה אבד פארן וג׳ו כא מנוה
7

התורה ,היינו מקבלים אותה; לפיכך ,תחילה

לא אוורה קאמה ובתר האדר נובלאלה כסלד

לקחה אצל הגויים שהיו שוכנים בדרום,

ישראל ומדולה כומר איבא קבלכלה וגאודכ־

ואח״כ לאלה שהיו שוכנים בפארן ואף אחד

לה אייכר קוי פרחלה ה׳ אבוד ,וטאנה מנתא

מהם לא נראה לו ראוי .ואח״כ לקחה אל

עצ׳ים מנוה.

ישראל ואמרו לו כל מה שיש בה נקבל ונע-

]36א[ ובהרד שכינה דידה שריף מגיולילה

שה ,אז הוא שמח מאד בהם ,והיתד! לו קורת

לטורת סיני ובהורא אכואתד בהוד ששת ימי

רוח רבה מהם

בראשית דויוא מטושיא מקאמד אינד נאשה
וגזיבא

ונוגה

8

גו מגזן אלאיא דאבד שמיה דכו

ונוגה שכינתו הנאצל נגלה על

אימי דגמאיגך אביה כולא דונייה דא]ל[ואלא

הר סיני ובהיר כאור ששת ימי בראשית

מסוף העולם ועד סופו ואו יומא צ׳הרה ה׳

שהיה נסתר מעיני האדם ואצור באוצרות

טלא ישראל וכזילו אינא באינא ושבוקד

עליונים שבשמים וכל מי שמביט דרכו ,את

אנואר פיריוא מנד קאמה אד להיבד נורא

]36א[

כל העולם היה רואה מסופו ועד סופו ,ואותו

וקאלת עשרייאת אאזיוא בכולא עולם הלד

היום נגלה ה׳ לישראל וראוהו עין בעין ,כי

שולטאנה יקורה מזורזאלו מקצריהון ופשלו

חיצי אור היו נתזים מלפניו בלהבות אש,

במסבוחה ובמכרומה עזתיה והיבתיה.

וקול עשרת הדברות היה הולך בכל העולם,
עד אשר מלכים אדירים הזדזעו בארמונותי־

1

הם והיו מהללים ומשבחים את כבודו והדרתו.
4

5
6
7
8

מדרש מצוי בהרבה מקורות .עי׳ למשל:
עבודה זרה ב ,ב; ספרי ,דברים ,שמג.

צורה תמוהה; היינו מצפים ל־נאבלואלא ,ברם רבים הם המקרים שבהם אנו מוצאים צורות
כאלה ועי׳ בהמשך .או שמא יש כאן השפעת צורות ״העבר״ )נובליה ,נובלא ו כ ו ׳  ( . . .או
מעבר של  aל־  ,oוכנראה רק בפעלים מסויימים )שיש בהם עיצורים שפתיים(.
א׳ מציינת בסוף המילה בדרך כלל את התנועה  ,aולכן כאן ראה צורך לנקד בצירה.
עי׳ הע׳ .4
מלולית :״לא עבר לפניו״ וכנראה במשמעות :לא נראה לו מתאים.
מער׳  o y -ל עי׳ הע׳  9לנוסח הארמי של ״ויחי״.

]שפג [

יונד .צבר
בתר מאד קבלו ישראל תורה וקבלו לגיאנוה

לפניו
לאחר שקבלו ישראל את התורה ,וקבלו

פרץ׳ דידא באילי משה נויא דנובלואלו

9

על עצמם את מצוותיה ,רצה משה הנביא

לארץ ישראל ומשודרה ג׳אסוסה דמעיניואלא

להובילם לארץ ישראל ושלח מרגלים להת-

וכאזיואלא ]36ב[ טלד מהימניוא בכולי יקין

בונן בה ולראותה ]36ב[ למען יהיו בטוחים

דלבוה לנעמה וביר דידה אאנה כוא יתילו

בכל לבם בשפעתה ובטובה .אלא שהם באו

ודרילו בוכתאנה ותלביסה אילה ומפולטלו

והוציאו את דבתה רעה וסלפו את העובדות

דרחק דידה סריא והם כריהאלו קם אינד

עליה והשניאו אותה בעיני ישראל .משום

ישראל .לדו גנאהא מגוזדגילה ה׳ אבד ברייא

החטא הזה הוגיע אותם ה׳ במדבר ארבעים

ארבאי

10

שניה טלד מומיתילה אבד מותא

למען ימיתם מות למופת והאריך

דעג׳אב ומויירכלה לישאניהון הלד מאטיוא

את לשונם עד שהיה מגיע לטבורם והשליט

לשרתיהון ומצולטלה אליהון תולאיה כומיה

עליהם תולעים שחורות שהיו יוצאות מתוך

פלטיוא מנד לשאניהון ואוריוא גו שרתיהון

לשונם ונכנסות אל טבורם ,ומטבורם יוצאות

ומנד שרתיהון פלטיוא ואוריוא גו לשאניהון

שנה

11

יקורא ואאנה

ונכנסות אל תוך לשונם ,עד אשר היו

חלד מיתיוא בד עודאב

מתים ביסורים כבדים  ,2ואלה שהיו זכאים

דויוא צפייה וצאלחין סלמלו מנד מותא

וצדיקים ,היו בטוחים מפני המות וקמו

וקמלו דאאזיוא לארץ ישראל כימן דמטילו

ללכת לא״י .כאשר הגיעו לנהר ירדן יצאו

לנהרד ירדן פלטלו אמוראייה קאמיהון לנ־

אמוריים לקראתם למלחמה ולא הניחו להם

צותא ולא שוקיואלו דאוריוא אבד נהרא

לעבור בנהר .אזי עשה ה׳ נם ]37א[ גדול

אייכר אודלה ה׳ כא בורהאן ]37א[ עצ׳ים

אתם; השליט על כל אחד ואחד מהם שתי

אמיהון מצולטלה אלד כוד כא וכא מניהון

צרעות ארסיות שהיו עומדות מעבר מזה

דבוריה ז׳הראנה חמליוא אאניה

תרתיה
12

נהרא ואמוראייה מי אלא כיתא

של הנהר והאמוריים מעבר מזה והיו משל-

מיאל

חות את ארסן כחץ שהיה טס ונכנס לתוך

ומראפיואלו

עיניהם והיו מתפקעות עיניהם ונופלים על

וטאריוא ואוריוא גואיניהון ופקאיוא איניהון

הארץ ומתים—כל זאת למען ישראל . 3

ונפליוא אלד אראא ומיתיוא כולא אאדי

13

ז׳הר דיהון אכואתד גירא

טלכאטר ישראל.
עמד
נגלה ה׳ והזדעזעה הארץ מלפניו כאשר
הביא מבול על הרשעים שהיו בזמנו של נח
2
9
10
 11מער:,
12
13

עי׳ סוטה לה ,א.

ומג׳וליליה ה׳ ומזורזאלא אראא מקאמה כימן
דמותיליה טופאן אלד רשעים דוילו בזמאנד
נח וגריקילה ומחיליה נח וגריקילה ומחיליה
 3עי׳ שם ,לו ,א; מדרש תנחומא ,בובר,
הוספה לס׳ דברים ,סי׳ ח ,דף ג ,ב.

עי׳ הע׳ .5
בניב זה הא׳ קיימת ,בניגוד לרוב הניבים הארמיים כיום שבהם הצורה היא :ארבי.
^ ־ • v1
כנראה צ״ל :מיאל )= ,(yonderואילו :מי אלא כיתא = מעבר מזה.
צ״ל :מראפיואלה )בא״ז :מרפץאלה(.
]שפד[

תפסירים למקרא ופיוטים
והטביעם ומחה אותם מן העולם בעוון עבי-

מנד עולם מגנאהת חראמותא וגזאלא דאתוא

רות האיסור והגזל שהיו בקרבם ומעשים

בגאווה ושואאלה סרייה דטומיותא ודפשח־

רעים של טומאה וזימה; לא היו שומעים

תיאתא לא קבליוא כברד ה׳ כומד אאמרואלו

לדבר ה׳ וככל שחיה אומר להם נח הזהרו

נח השיאר האויתון אלד גיאניכון דאן לא בד

לנפשותיהם כי אם לא תחזרו בתשובה יט־

תיביתון בד גארקליכון ה׳ אבד ]37ב[ טו־

ביעכם ה׳ ]37ב[ ע״י המבול ,והם לא היה

פאנא ואאנה לא צדואלו ולא מהימניוא וב-
14

כיתא כפורה

אכפת להם ולא היו מאמינים .ואחריהם קם

תר מנוה קמלא כדא ג׳ילד״

דור אחר כופר והיו כופרים בה  ,ואומרים

וכפריוא אבד ה׳ ואמריוא בד באגד כא

נבנה מגדל גבוה עד השמים כדי שנעלה

קצרא רומאנא הל שמיה דיסקד לשמיה

לשמים ונלחם בו^ אזי בלבל ה׳ את לשונם

ונאצר אמיה אנגיר מוארולה ה׳ לישאניהון

ושכלם ,ואת הכרתם סילק וערבב את שפתם

ועאקליהון והשיהון נובלילה וגוילילי]![ לש־

ולא היו מכירים עוד איש את לשון רעהו

אניהון ופיש לא יאאיוא כא בלישאנד כא או

והפיץ אותם ה׳ כל אחד בחבל ארץ אחר עד

כיגא ומבורבזילי ה׳ כוד כא בכא ולאת חלד

אשר לא ראו עוד זה את זה וריסק את

לפי ש  !5כזילו אכדאדה ומפורתכילי טורי

ההרים שברא מימי קדם ,ועשאם מישור

דכליקיואלי מזמן קמאיא ואוידילה דש־

רמות וגבעות ,והראה את נסיו לאנשים למען

תא טפאייה ורומייאתא ומכוילי זרבה דידה

יאמינו בו.

טלא באשד .טלד מהימניוא אביה.
כימן דגדמלו בי ישראל אלת צנאמה בז־

תחת
כאשר עבדו בית ישראל את הפסלים

מאגד עתניאל ברד קנז נויא צאלח ולא

בימי עתניאל בן קנז הנביא הישר ולא

תכירילו ]38א[ כומד אחסאנה דאודלה ה׳

זכרו ]38א[ את כל החסדים שעשה ה׳ אתם,

,

אמיהון אייכר כרבלה ה קוי מניהון ומצול־
16

אזי חרה לה׳ עליהם מאד והשליט עליהם את

טלי אליהון ארמנאייה

הארמים  4צאצאי כושן רשעתיים והיו בשע-

רשע]ת[ ים ופשלו בשעבוד תכיה אידיהון

סלאלתד כושן

בוד תחת ידיהם שמונה שנים עד ששבו

תמניא שניה חלד תבלו ומצולילו קאמד ה׳

והתפללו לפני ה׳ והצילם ה׳ ע״י עתניאל

ומכולצילה ה׳ לאידת עתניאל צדיק ותוירי־

הצדיק והכניע את אויביהם לפניהם .לא

לה דז׳מניהון קאמיהון לא זליה ראבא מדריש

עבר הרבה וכבר חטאו כבראשונה והשליט

כטילו אד כארא קמיתא ומוחכמלה אליהון

עליהם את המדיינים ויצאו לקראתם וכב־

מדיאנאייה ופשלו מלתקא דיהון וכביסילו

שום והעבידו אותם שבע שנים במצוקה גדו־

ומוגדמלו אבוד,

לה ותלאות עד שתש כוחם מצרות ובקשו

עצ׳ים וצעבה הלד נכליה כיליהון מנד איקו

את ה׳ בלב טהור ,וחיזק ה׳ את ידי גדעון בן

ומדועילו קם ה׳ בלבא צפיא ומוקויאלי ה׳

4

עי׳ שופטים ג.

אשאוא

17

שניה

בשדה

אידת גדעון בר יואש אלד מדיאנאייה ואודלה

,

 14מ ע ר  .J^Rהה׳ תמוהה ,ואולי צ״ל :ג׳ילא ,או ג׳יל.
 15עי  ,הע׳ .3
 16יהודי כורדיסתאן זיהו א ת הארמנים כצאצאי הארמים שבמקרא.
 17הא׳ תלויה .לפני שמות בצורת נ ק ב ה הצורה היא :אשוא ) = ש ב ע (

י שפה ־

בניגוד לצורה שואא

יונד .צבר
יואש על המדיינים והקים צבא רב עליהם

אסכר עצ׳ים אליהון וקטלה מניהון אמא

והרג מהם מאה ועשרים אלף שולפי חרב

ואסרי אלפה גוריה גראשד סיפא ]38ב[

]38ב[ ושדד את כל רכושם.

דנהבלה בדליה מאל דיהדן.
יא בי ישראל די מפיכרון בעקליכון וכזון

ה ב בהרים
הוי בית ישראל הרהרו בדעתכם וראו:

כולו אן בורהאנה טלמא אוידילה ה׳ וכולו

כל אותם הנסים— למה עשאם ה /וכל

אן שולטאנה ואסכרתיהון למא סבב עדי-

אותם המלכים וצבאותיהם — למה הטביעם.

מילה יאן אן נהרואתא אך נהרד ירדן דבחר

או אותם הנהרות כנהר הירדן וים סוף —

קדלזם טלמהא צליכילה ומוכיתילה יאן

למה בקעם והחריבם ,כלום ,היו לו טינה

מנדי גרץ׳ וכרבא אתואלה מניהון טלא האדך

נגדם ,שכך בקעם ועשאם למשל

צליכילה ואוידילה בעברא אלא זרבה והנר

וכעס

אלא ,את נפלאותיו ועלילותיו

דידה מוכוילי טלא דז׳מניני דאהנון תכליוא

הראה לאויבינו משום שהם היו בוטחים

אלד סוסואתא וג׳כה וצליחה דיהון ואכני

בסוסים בנשק ובכלי זיין שלהם ואנו בזכות

בזכותך צומח וצלואתא תורכואלו וה׳ גאר־

הצומות והתפלות היינו מכניעים אותם ,והי

קואלו גו בחרה גומאאנה אהנון וסוסואתיהון

היה מטביעם במים עמוקים ,אותם ואת סו-

ומפארקואלן מנד אידיהון.

ושנינה?

סיהם ,ומצילנו מידם .5
עריה

גלאיא גליאלוך ]39א[ באסכת קודרתוך ומ-

חשוף חשפת ]39א[ את זרוע עוזך והלמת

צ׳ורבילוך איבא מצראייה באסר

18

צ׳רבתי-

בה את המצרים בעשר המכות הקשות ,והו-

אתא קוייה ומפולטילוך ישראל מגאואיהון]![

צאת את ישראל מתוכם ביד חזקה והעברת

באידא קויתא ומואורילוך גאוד בחר קולזם

אותם בים סוף ובקעת אותו להם לי״ב שבי-

וצליכאלוך קאמיהון תריאסר כולאנה פלימה

לים מפותלים בקשתות וחזקת את לב פרעה

תשאביה קושטניתא ומוקוילוך לבד פרעה

וצבאותיו לרדוף אחריהם למען הראותך את

ואסכראתה לאראקא בתריהון טלד מוכוילוך

נפלאותיך להם ,והטבעתם שם ,וישראל יצאו

עג׳בואתוך טלתיהון וגריקילוך תאמא ויש-

שלמים ובריאים בלי פגע ,והובלתם ארבעים

ראל פלטלו סלים ובסימה דלא זיאנא ונדב-

שנה במדבר והאכלתם מן ושלדים מן השמים,

לילוך ארבאי שניה אבד ברייא ומוכלילוך

ומים מסלע היית מוציא להם כמו נהרות

מן וסלוה מנד שמיה ומאייה מנד קטרא

בכדי לקיים את שבועתך שנשבעת לאבותי-

מפלטתוא טלתיהון אכג׳ן נהרואתא טלכאטר

לארץ

מוקמלוך מומאתא דימיואלוך לבבואתיהון

ישראל ואתננה כולה להם כאחוזה ויהיו

ומרוך בד מאודנו בנוניכון לארץ ישראל

אדוניה.

ובד יאונא כולא א״י טלתיהון אבד מלכיני

הם,

5

ואמרת:

אכניס

את

בניכם

עי׳ גם רש׳׳י ורד״ק לפסוק זה.

ומלכילא.

) = ש ב ע ה (  .כאן המעתיק כ ת ב בתחילה ,כ נ ר א ה בטעות ,א ת הא׳ אחרי הש׳ ואח״כ מצא שהוא
טעה ,אך לא מחק אותה אלא הסתפק בהוספת א לפני הש׳.
 18ב נ י ב זה ברוב המספרים  10—1קיימת ה ב ח נ ה בין זכר לנקבה :אסרא = עשרה ,אסר = עשר.

]שפו[

תפסירים למקרא ופיוטים
ראוך

]39ב[

]39ב[ ומרוב האהבה שאהבתם פקדת עלי-

אכתר

ומגד

מחובה

פרצ׳לוך אליהון להיאוא
20

19

דמוחיבילוד

טלתיהון חש־

הם לתת להם חפץ יקר והיא התורה שבראתה

תא

מלפני בריאת העולם באלפיים דורות ואצלך

מקם כלאקת עולם בתרי אלפה דורה וכסלוד

היתה גנוזה ותמיד היית משתעשע בה .אזי

וילא מטושיתא ודאיים פרחתואבא אגג׳ר

נגלית על הר סיני ואתך אלפים ורבבות

מג׳ולילוך לטורת סיני ואמוד אלפה ורבה

מלאכי השלום והראית להם אורות שכינתך.

מלאאכ׳ת שינא ומוכוילוך לו אנואר דשכינא

ההרים הזדעזעו מלפניה עבים וערפילים

דידוך טוראנה מזורזאלו מקאמוך ואיוא

מחית מעל פני העולם ,ימים געשו וקולות

וגמאם מהילוך מנד פאתד עולם בחרה הרדלו

עזזתא ואאדילא תורה דכליקאלוך

21

גליהם בכל העולם התהלכו ,שמש וירח ומז-

וקאלת פלד!

לות השמיים חשכו ועמדו.

יומא וסהרא ופלאכד שמיה כשכלו וחמלו.

דיהון בכולא עולם זלוה 22

שמש
גם כאשר עשית נסים בזמנו של יהושע,

המינך כימן דאודלוך בורהאנה בזמאנד

כאשר נלחם בשדה גבעון בערב שבת עם

יהושע כימן דנצילה בדשתך גבעון ביומד

האמורים

ארותא אמד כמשא שולטאנה יקורה דא-

חמשה

מלכים

אדירים

של

]40א[ וצבאותיהם ,גזר על השמש והירח

מוראייה ]40א[ ואסכראתיהון גזריה אלד

ארבעים

יומא וסהרא דלא משונילו וחמלו אלד דוכ־

ושמונה שעות עד אשר לקח את נקמתו

תיהון ארבאי ותמגיא סאעה הלד שקליה

מאויביו והכניעם ,וכל העולם התפלא ואימה

אנתקאם מנד דז׳מניה ותוירילה וכולא דונייה

לבל

יזוזו,

ועמדו

במקומם

נפלה עליו ,משום שכפלא הזה לא היה מש־

מעוגיבלא וסהויה סקלאלא דאך אי בור־
23

נוצר העולם ועד שיחרב .והם מחשבתם כך

האן לוילי

היתה :מוטב שילכו בערב שבת ,כדי לה־

ואאניה בכשבונו האדר וילילו בד אאזי

לחם בהם ביום השבת ,לאמור :כי ישראל

ביומד ארותא טלד נאצה אמיהון ביומד

את השבת לא יחללו ולא ינקפו אצבע ,ואנו

שבתא ומרו אני ישראל שבתא לג מחילילא

ננצח אותם ונהרוג אותם .ולא היו יודעים

ולג מרמי אידא ובד גלבך אלוה וקטלכלו

שה׳ עם ישראל הוא ,והוא ילחם במקומם .6
6

עי׳ עבודה זרה כה ,א; פרקי ר׳ אליעזר,
פ ר ק נב.

ולכיאיוא

24

מכוד כליקא עולם והלד כ ת א

דה׳ אמד ישראל אילה ואאהון

גנאצה מגיביהון.

 19היינו מצפים ל־ליהאוא.
 20מער׳־פרסית:
 21ארמית עתיקה :פלגי; בא״ז ,בשיכול אותיות :פאלה.
 22הה׳ כ נ ר א ה ב ה ש פ ע ת הכינוי החבור לשם בגוף ג׳ רבים ,ב נ י ב זה.
 23עי׳ הע׳ .3
 24עי׳ הע׳ .3

]שפז[

יונד .צבר
בזעם

ולא אמריתון דאו יומא ובם האדר וילי

ואל תחשבו שבאותו היום בלבד היה כך

ה׳ עון דיני אלא כוד יומא ויומא דגנפלך

ה׳ בעזרנו אלא בכל יום אשר נפול ]40ב[

אבד ]40ב[ איקו ה׳ גחאפצ׳ליני וגנאטריני

בצרה ה׳ ישמרנו ועצרנו ויקלל את שונאינו,

וגמלאיטלו סנאיני וגתאוורו בגצ׳אבה קויא

ויכניעם בחרונו הקשה והנורא ויניסם מלפ-

וצעבא וגמהג׳ג׳לו מקאמיני וגעאדמלו מנד

נינו וישמידם מן העולם.

עולם.

יצאת
כך יש לנו תחינה אליך הוי ה /כפי

האדך אתליני היוי מנוך יא ה׳ דכד אודלוך

שעשית ניסים אתנו לפנים והושעתנו מי-

בורהאנה אמיני מנד קמאייה ומכולצכלוך

דיהם ,כך תעשה אתנו בזמן משיח בן דוד

מאידיהון האדך אודת אמיני בזמאנד משיח

ותצא להלחם בגוג ומגוג ותצילנו מידם

בר דויד ופלטת לנצותא אמד גוג ומגוג

ותהרוג את מלכם ומפקדם ותמחץ את ראשם

ומכלצתיני מאידיהון וקטלתה שולטאנא וסר־

באבן ותהממם ותטביעם עד צוארם בחול

דאר דיהון ומרגיתה רישוה אבד כיפא ואו־

ורפש .7

דתו חירה לגיאנוה וכנקתו הל קדאלוה גו
סהלא וטינא.

נקבת
ותבקע את ראשי כל צבאותיהם ותשלחם
זה בזה ויהרגו איש את רעהו ותזרם ברוח

ומצלכנתו כולו רישד

25

נאשד אסכרתיהון

ומרפתו באכדאדה וקטלי כא אוכינא ומדאר־
26

ומעאלתו אך

ובסופה ותשאם כאבן ]41וא[ במקלעת ותג-

תו קם פוכא ובאבליסכה

מול להם כזממם לעשות בגו ,כפי שזממו

כיפא גו ]41וא[ מקלאא ופראתו קדר דמכו־

פרעה ומצרים להשמידנו ואח״כ הבאת את

שבנואלו לאואדא אביני דכד מכושבנואלו

גמולך על ראשם.

פרעה ומצראייה דעדמיואלן ובאכיר פריא־
לוד פראותוך ברישיהון.

דרכת
משכת את כל סוסי מצרים ורוכביהם לתוך

גרישילוך כולו סוסואתד מצראייה ורכאויהון

הים וראו את עוזך והאמינו כי אתה לבדך

לגו יאמא וכזילו קודרתוך ומהומנו אני אאהת

נלחם בהם והם דימו לסגת לאחור אך לא

בנושוך גנאצת אמיהון ואדואלו כייאל דדא־

הנחת אלא המתקת את המלחמה בעיניהם

ריוא לבתרוה ולא שוקלוך אלא מוכליאלוך

שיכנסו לתוך הים ,ושם דנת אותם ושיקעת

נצותא באיניהון דאוורו לגו יאמא ותאמא

אותם ברפש וטיט הים ואח״כ צוית את

חכמלוך אביהון וגריקילוך גו וחל וטיגא

הים ברוחך להוציאם ולהשליכם ליבשה למען

דיאמא ובתר האדך רסמלוך ליאמא אבד

7

עי׳ רד״ק לפסוק הנ״ל וכן בהמשך לפסוקים
הבאים.

פרואר דידוך דמפולטילא ומונדילא ליושא

 25ביחיד :רישא וברבים :רישואתא .אך בסמיכות ,ובמיוחד בסמיכות לכינויים מצויה יותר הצורה:
רישי.
 26בא״ז :בלבליסכי ,וכאן ה ל  ,נ ב ל ע ה והתנועה התארכה.

]שפח [

ת פ ס י ר י ם למי רא ו פ י ו ט י ם
יראו אותם ישראל ויאמינו כי את כל המצ-

טלד כזילו ישראל ומהומנו אני כולו מצר־
א*יה גריקילוך וקטילילוך.

רים טיבעת והרגת.

מרה חבקוק נויא דה׳ אני נבווד ה׳ חצירא אלי

שמעתי
אמר חבקוק נביא ה׳ :הנה נבואת ה׳

]41וב[ ומופהמנא דמא איקו בד כאזה ישראל

אוזני

בזמאנד גוג ומגוג ביש צעבה בד האויה

על הצרות שיחזו ישראל בזמן גוג ומגוג,

מכולו איקוייה קמאייה אגד דאוורו ברישי־

הן תהיינה יותר קשות מכל הצרות הקודמות

הון כו אימי בד שאמאלא כאסה בד מראא

אשר באו על ראשם ,כל מי שישמע על כך

וספואתה בד ראלי ומאכה לאכדאדה וגרמיה

בטנו תכאב ושפתותיו תרעדנה ותתכווצנה

בד פרשי ופיכי מנד לשה וזמעא בד נפלא

זו לזו ועצמותיו יתפרקו ויתלשו מגופו וחל־

גו גלדיה ומאיואתה בד פתלי אלד אכדאדה

חלה תאחז את עורו ומעיו יתפתלו זה בזה

מנד זדאתא ובד אמרי אכני בכשבונן האדך

מאימה ויאמרו :אנו חשבנו שהצילנו ה׳

וילי מבאוא מכולצכלה ה׳ מנד גלות ומוני־

שכנה

עליי

]41וב[

וגילתה

את

מגלות והביאנו אל מנוחה בכך שהעלנו לי-

ככלה דבד מאסקואלן לירושלים ולא מחכמוא

רושלים ולא ישליט עלינו שום גוי אחר

אליני ג׳ו אמתא כיתא לג מאלי דלא וילי

אך ,לא די שלא כך הוא ,אלא הפילנו

האדך אלא מונפלכלה בכדא בלא]![ ביש

בצרה שהיא נפלאת מכולן .8

בזרב מכולו.

כי

ובד ג׳מעי כולו אמתיאתא לירושלם להאנה

תאנה

ויאספו כל הגויים לירושלים לבזוז ולה-

וכאצד

27

גוג ומגוג וסהויה קוי בד נפלא

לחם שכם אחד עם גוג ומגוג ואימה גדולה

אלד ישראל ובד אמרי ] 141ווא[ שולטנותד

תפול על ישראל ויאמרו ] 141וא[ שלטון

פרעה הדכא לא וילא זחמא ולא שולטנותד

פרעה לא היה כה קשה ואף שלטון נבוכדנאצר

נבוכדנאצר הדכא וילא סהוניתא ולא בשול־

לא היה כה נורא ,ובשלטון אחשורוש לא

טנותד אוזשורוש הדכא וילא זדאתא ולא

היתד .אימה כזאת ,ואף לא בשלטון אדום

בשולטנותד פרנג הדכא וילי גוג׳ יקורא.

היתד! תלאה כה כבדה.
ואני

אייכר בד מג׳אלה ה׳ או יומא ואאתיה נאצה

אח׳׳כ יתגלה ה׳ באותו יום ויבוא להלחם
אתם לבדו כפי שנלחם במצרים ויכניעם

אמיהון בנושה דכד נצליה

28

אמד מצראייה

ובד תאוורו ומצ׳ארבלו ומשריבו כא מותאנא

ויכם וישלח בם דבר־שחין .בהיותם עומדים

כמימא בד האויה לאקלוה חמילה וצליהון

על רגליהם אבריהם יתפוררו ויפלו לארץ

בד מפשפשי ונפלי לאראא וביבי דאינוה בד

ואישוני עיניהם יצאו ויתזו מתוך מוחם

פלטי ופירי מגו מוכיהון ולשאנא דיהון בד

8

השווה תרגום יונתן בפסוק זה ובשלאחריו.

27
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אולי צ״ל :לכאצד ,ובמשמעות] :לבוא להילחם[ שכם־גב ]אחד עם־[.
היינו מצפים ל־נציליה,
ה כ פ ל ת הו׳ תמוהה.

]שפט[

יונד .צבר
םאפם ]גו[פומיהון ונפליבו תוולאד **,ואד
אנתקאם בד שאקלא ]אילהא[ מגיד״ון בר־
קולד ישראלי ובד ]פרחכני[ וכאדכני קאמיה
ובד ]מסבחכליה אלד כולאצי[ ][mi 141
דמכאלי צלעי.
ה׳ בד יאולן כא כילא קויא טלד קם זרבה
דידה ובד מקללו אקלתיני אכואתד אאזכי־
אתא טלד ארקד בתר דז׳מניני וטאפכלו
ומטעלכבו כודכד גאג׳בליני ודישכל]ו[
ומרג׳כלו תכיה אקליני וגאווד קצרד מקדש
דיני ממטיליני ותאמא מסבחכלה תאסביחה
ראבא אני באבתיה אילו צלואתא ותסאביח

ולשונם תרקב בפיהם ותתליע תולעים .ואת
הנקמה הזאת ינקום ]אלהיט[ מהם לעיני
ישראל] ,ואז[ נשמח ונעלוז לפניו ]משבתנו[
על התשועה ]41ווב[ שיושיענו . 9
אלהים
ה  ,יתן לנו כח רב למען נעמוד בפני
נסיו ויקל את רגלינו כאיילות למען נרדוף
את אויבינו וגשיגם ונתעלל בהם כרצוננו
ונדרכם ונרמסם תחת רגלינו ,ואל תוך ארמון
מקדשנו יגיענו ושם נשבחנו תשבחות רבות,
כי לרצונו הן תפלותינו ותשבחותינו  .10תם

]ג[

אזהרות לשבת הגדול
שיר זה אינו באוצר השירה והפיוט של דוידזון .ידוע שירו של ר׳ יהודה הלוי בשם זה

1

והוא נאמר בקהילות הספרדים בשבת זכור .שירנו אינו אלא חקר בצורה ובתוכן לשיר
הנ״ל :א .המבנה — שלושה בתים חורזים שבסופם פסוק המסתיים כאן בשם שמים ובשירו
Jשל ריה״ל — לו; ב .בשניהם האכרוסטיקון מורכב מסדרה של אותיות הא״ב ואחריה שמו
של מחבר השיר ,בשירנו :אהרן בן רבי יצחק גריש צפדי חזק ,אחריה סדרת א״ב שנייה
ולבסוף שוב שמו של מחבר השיר :אני אהרן גר]![ קטן צפדי חזק .בשירו של ריה״ל
ה״חתימה״ קצרה יותר :״אני יהודה״ .ג .בשירו של ריה״ל נמצאת בכמה נוסחים האות ר
כפולה בסידרה א ,וידועה האגדה על כד  .2אף מחברנו ,שלא היתה לו סיבה לכד ,חיבר שני
בתי שיר לאות זו; ד .החתימה שווה בשני השירים; ה .בשני השירים מסופר תוכן מגילת
אסתר ,ובראשם מבוא קצר על חסדי ה׳ לחסידיו ועל תשועתו הגדולה בעת צרות וגזירות.
בחלק האחרון המצוות העיקריות הקשורות בחג הפורים .הפיוט נועד לאמירה אחרי ״כדבר

9
10
1
2

השווה רד״ק לפסוק הקודם.
השווה רד״ק.
דיואן של ריה״ל ,מהדורת בראדי ,ספר ד ,ברלין תר״צ ,עמי ,44—30
נ׳ בן־מנחם ,אברהם אבן עזרא — שיחות ואגדות עם ,עמי .25

]שצ[

תפסירים למקרא ופיוטים
שנאמר כל עצמותי תאמרנה ה׳ מי כמוך׳ /ולכן נקרא בשם זה ומשום כך הוא מסיים בנס
יציאת מצרים.
מבחינה לשונית השוני הוא רב .לשונו של ריה״ל נעימה ושוטפת והחריזה מתייקת ואילו
בשיר המאוחר הלשון מאולצת ,יש בה שגיאות דקדוקיות והחריזה לעיתים פגומה .ייתכן
שחלק מן השגיאות הוא בעטיים של המעתיקים .ואמנם בכתב־היד הוקדם בית שלם
)רחק מרדכי ולא כרע וכו׳( לבית אחר )הרימו על כל שריו וקציניו וכו׳( ,המשבש את
התוכן והאכרוסטיקון .ועי׳ להלן גם בהערות לגוף הטכסט.
המשורר ר׳ אהרן בר יצחק גריש ידוע מפיוטו לפסח שנכלל במחזור ארם צובה )ויניציאה
 ,1527דף תשי( ובראשו כתוב :פזמון לפסח לרבי אהרן בן רבי יצחק גדיש ז״ל ,וכך הוא
גם האכרוסטיקון .השיר פותח במילים :ארומם יה אדוני האדונים  /ואשירה עלי עוגב
ומינים .ואחריו יש עוד שיר ״לר׳ אהרן״ והאכרוסטיקון שלו הוא אהרן .ראשיתו :אברך שם
כבוד שוכן מעונים  /אשר עשה פלאיו מלפנים.
ברם ,השיר שלנו אינו מופיע במחזור ארם צובה ומעניין הדבר שאין במחזור זה מדור
לשבת זכור אלא לתענית אסתר ולפורים ,ואולי משום כך.

אזהרות

ת פ ס י ד ל א ז ה ר ו ת של פ ו ר י ם

לשבת זכור

1

מי כמוך ואין כמוך מי דומה לך ואין דומה לך
אברך את ה׳ אשר יעצני
אף לילות כליותי יסרוני

>מברכינא שמד ה׳ אוד דרילה ראיי אלי
1

והמינך כולייאתי מפוהמ]נו[ ביומי ולילי

ועל משכבי בלבי ורעיוני

1ולרישד נוין דידי כשבונה קם באלי דרילי

זכרתי בלילה שמך ה׳.

וותכרי כוד ליליה שמוך יא ה׳.
2

בכל לבי דרשתיד

1בכוליה עשקד לבי ט ל ב אוידתי

ובכל נפשי ובמאדי אהבתיך

!ובכולה]![ רוחאיי וקוותי מוחיבתי

ובעת צרה קראתיו

וובוקתד איקו בכולא גיאני קרתי

בכל לבי ענני ה׳.

1בכוליה מו]ראד[ ליבא מג׳נאובלי[ יא ה׳.

גומל לחייבים טובות

׳יא פ ר א א ת ]מסת[וג׳בה הווייאתא

חסדיך לאלפים ולרבבות

;אחסאן דידוך גיאותו טלא אלפייה ורבואתא

קרוב לשבורי לבבות

׳קריוא ]20ב[ ויוד ל צ ר כ ת ד תוירת ל י ב ה ואיקת גינאתא

1

פתיחה מעין זו מצוייה בשירים
ופיוטים רבים ,שאולה מן ה פ ס ו ק :

1
2

צ״ל ש ב ת זכור ,וכן הוא המקור העברי.
״בקשה עשיתיך״ כלומר :בקשתיך.

א ב ר ך א ת ה׳ אשר יעצני אף לילות
יסרוני כ ל י ו ת י ) ת ה ל י ם טז יז(.

]שצא[

יונד .צבר
ת א ו ת ענוים ש מ ע ת ה /

נהואתד בזא ומסכין ש]מואן[ יא ה /

דגול ורם על כל אלקים

תוק איות ורומאנא מנד כולו מעבודה כינה

נישא ]91א[ וגבוה על כל גבוהים

גאיות וגבארא אלד כולו רומאנה

ועמים מן גערתך תמהים

ואמתיאתא מנוזתד דידוך גחירי כוד כא אלד גיאניה

מי כמוך באלים ה׳•

מאני איתן אכואתוך בכולו מעבודה יא ה /

הבינני לספר נסיך

מפהמלי בורהאנוך למחכוייה ועג׳בואתוך

אשר עשית לעמיך

אוד אודלוך טלא קומוך ואמתוך

על יד]![ מרדכי ואסתר אהוביך

אלד אידת מרדכי ואסתר עזיזין נטארד איאתוך

ר ב ו ת עשית ה /

ראבה עג׳בואתא אודלוך יא ה /

ויהי בימי אהשורוש במלכו

וילי בזמאנד אחשורוש כימן דחכמלה

8

4

מהדו ועד כוש סוף העולם ומהלכו

מרישד עולם והל אקרד עולם ויזלה

על שבע ועשרים ומאה מדינה

אלד אמא ואסרי ואשוא מדניאתא אאלה ]מוח[כמלה

המליכו
אלקי עולם ה /

אלהד ע]ולם ה׳[.

זימן לעשות משתה

חצירה ]לא[ואדא כדא צוחבה שפירתא

לכל  2ש ר י ו ועבדיו אליו יאתה

]מוג׳[מעלה לכסלה כולו פאשאייה ]21א[ וזירה ומרה דולתא

להראות כבודו ו נ פ ש ו

3

אותה]![

למצ׳יופה ד]יהון[ והם לדואקיהון עזתא

חן וכבוד יתן ה׳.

כיר ומחובי גיאול ה /

חש בשנה השלישית למלכותו

מולזלה בשאתד טלת לשולטנותיה

והראם יקר ת פ א ר ת גדולתו

ומוכוילילו עזתד מרתביה וררונותיה

ועוצם ידו וממשלתו

וקוותד אידה וכולו כזיניאתיה

אשר בירכו ה /

כומד מאד מוזד]לה[ אילה ה . ,

]9ב[ טובו ויינו הרבה עליהם

כיר דידה וכמרא בסימא מוזדלה אליהון

ולעשות כרצון איש ואיש מהם

ומוצילה לאואדא אכואתד מוראדת כוד כא וכא מנינהון[
3

ואין אונס ביין משתיהם

טלד לא אודי כזב וכותכותא למשתוייה בזורותא דיהון

ויאמר כי הקרה ה /

אלא כו]דכד[ פרצ׳לה ה . ,

יחדיו נועדו למשתהו

מאכדאדה חצירו לצוח]ביה[ כולי עאם כסליה

גם ושתי המלכה עשתה משתה

המינך ושתי ב]אילא[ אודלא כדא צוחבא שפרתא ומ]שבהא[

כמוהו

אילה
ו  ( ,אותה )ניקוד של המעתיק,
כנראה(;' והחריזה פגומה; חורז
 aעם  •eועיי העי .13,12,11,9,8,6

2

צ״ל אולי :כל אחד משריו ועבדיו
אליו יאתה.
צ״ל :להראות כבודו ,נפשו )בלי

3
4
5

מערבית :ז * וכאן במשמע :מצווה ,ד ע ר ה )עשרייאת = י׳ הדברות(.
היינו מצפים ל־יזאלה ,כבנוסח העברי ,מהלכו)מקור נטוי(.
היינו מצפים ל־למשתוייה דיהון בזורותא ,אך כאן שינה הסדר לצורך החרוז.

3

]שצב[

תפסירים

למקרא ופיוטים

וביום השביעי לבו הסיתהו

ביומד שואא לביד .בתרי]ה[

כי יצא הקצף מלפני ה . ,

אני פ ל ט ל ה אי גצ׳ב מכם ה /

6

שלפלה

7

כאשר נשתכר והיטיב לבבו

כימן ד ס כ ר ה ובסמלה ליבה

שלח וקרא ושתי לבוא

משוררה טלד ושתי ליתא נייה?[

מאנה דברו והגדילה כאיבו

]21ב[ ]ולא קב[לא כ ב ר ה ועצילא איבה

ותעש הרע בעיני ד״/

ואודלא סריותא באינד ה /

לחכמים יודעי העתים

]טלאתד[ חכמים ידאאת וקתייה ה מ א נ ה

אמר מה דינה אתם כורתים

מבוקרה מא שרע קטאיתון אילא גאוד אניא דיואנה

ויען ממוכן להיות מן המומתים

מגיוובלה ממוכן ומריה שרע דידא אאדילה דקטלילא בסיפד
שולטאנה

כי תועבה היא לפני ה/

מוד מכרוה אילא אאהין קאמד ה /

]92א[ מה׳ יצא הדבר

מ נ ד קאמד ה פ ל ט ל ה אדיא כ ב ר א

בסיבת עם עני ונשבר

ב ס ב א ב ד קום דישראל דילה קום ]מ[סכינא ותוירא

,

להושיעו ועל אויביו יתגבר

למכלוציה ולהואייה

כי בו בחר ה/

אני מכולו אמתיאתא אביה מגובילה ובתריה

נתייראו עבדיו מחמתו הקשה

מזורזאלו כולו אן פאשאייה ]מ[סאמה קויא

נאמו לו נבקש כל נערה בתולה

ומרוליה טאאילוך ]כא[ כמתא בכור ושפרתא

8

אלד ד ד מ נ י ה גיבירא
9

ה/

ולא נחשה
והטובה מהם]![ תהיה לו לאשר,

ומרה ]ד[יאני  1 0ו א י מ ד אילא בשטו מכולו טלאתוך ה]ויא
לבכתא[

כאשר דבר ה׳.

]22א[ אודלה פרואר ה /

סעד האל ליאיר והושיעו

סנדלה ה׳ אלד יאיר וענה ומכולצלה

ויצץ לו ציץ מגזעו

ומופקכלה כא פקכא שפירא משתליה

ופרח מרדכי מזרעו

ופלטליה מרדכי צדיק מ נ ד נסליה

זרע בירך ה . ,

נסל עצל]איא[ אוד מבורכליה מקדימד זמאנה ה׳.

עמו נמצאת אסתר בת דודו

אמיד ,כזייא אסתר צ ד א ק ת  1 1ב ר א ת ד אמוייה

בה גדל יהרו וכבודו

איבא ואוא ר ב ת א עזתיה וקבילא מחכוייה

אולי מ ע ר ב י ת  = Mלהתחצף ,להיעשות קל דעת .ועי  ,ההערה הבאה.
6
במקור העברי :לבו הסיתהו; שלפלה = נשלף בלט .וייתכן שזהו ביטוי :״לביד .ב ת ר ה שלפלה״
7
במשמעות :ל ב ו הסיתו.
מקור נטוי לציון פעולה העתיד :להצילו ולהיותו ) = כ ד י שינצל ויהיה( גובר על אויבו.
8
 9מ ע ר  : ,י^־יע.
 10האותיות דהויות מאד בשורה הקודמת ובראשית השורה הזו ו נ ק ר א ו ת בקושי .המקור העברי הוא:
״בל נערה בתולה ולא נ ח ש ה  / ,ואילו בנוסח הארמי התרגום יהיה :כל נערה בתולה ובעלת
ד ת ]=אדוקה?[.
 11עי  ,הע  112 ,לנוסח הארמי של ויחי; אך כאן שם התאר ) צ ד א ק ה = צ ד ק ת ( נסמך לש״ת אחר.

]שצג[

יונד .צבר
והיא היתה עזרו ומסעדו

ואאהין ואוא דולתיה  1 2ו ד ו כ ד מחואייה

היא האשה אשר הוכיח ה /

אאיא ואוא אי ב כ ת א דמוחצ׳רה טלאתה ד״/

פגעו בה סריסי המלך ולקחוה

תפקלו איבא שאוושד שולטאנא ושקילאלו

ולבית המלך הביאוה

ולגאוד ביתד שולטא]נא[ מותיאלו

ובשמן ]92ב[ המור משחוה

ואבד מ ש כ ר בלסאן משיכאלו

שמן משחת ה /

בו משכא דמשכיוא א]לד[ שולט]אנה[ ]וכוה[נאייה דה׳.

צניף מלכות הלבישה

כזוונתד[ כאתנותא מולושאליה ומסוקלאליה

ולתת כתר מלכות בראשה

תאנג׳ד שולטנותא ברישא דרי]לה

ולא הגידהעמהעתדורשה

]22ב[ ]ול[א גלילא מנילא א מ ת א כימן דמבוקראלה

זאת נחלת עובדי ה /

אאדילה סודה מ ל כ ד אודת ה׳.

קידם מרדכי בנשף למשמרתו

מקודמלה מרדכי ב ד ל ת באינהה ליזאלא קאמד בדליה

ושמע בגתן ותרש יועצים לעומתו

שמאליה בגתן ותרש דויוא באואדא ראיי כריוא ל ב ר ק ו ל ה

לתת למלך סם המות להמיתו

לדראיא סאמד כווה גו מסינד שולטאנא ל ק ט א ל ה
13

,

אל גמול ה /

דלא ארג׳אלה ודלא עמרד

רחש מרדכי באמרי פיו והגיד

רמזלה מרדכי בפרוארד פומה ולכשלה טלא אסתר שולטנתא

ה.

להדסה
14

כ צ י י ה וילו אודלו ראיי ל ק ט א ל ת שולטנא בכדא

הנם חושבים להרוג המלך במבוסה

פלאנא

אמרי לו אולי תהיה מנוסה

די ]ל[כוזלה

מפני פחד ה /

מקאמד זדאתא וסהוי ד ה /

חילתא

רצתה]![

4

אסתר והגידה לאדונה

בשם מרדכי באמונה

15

טלד לא

16

האוילן אבד ]פ[אשרוז׳ותיני ארקתא

דרסאד כ ב ט ל א א ס ת ר ומחוכילא טלא שולטןנא
בשמ[ד מרדכי מ]אד מרי[לא דלא ]23ב[ נקוצא וזודאנא
17

סריסיך מבקשים לך תואנה

וילה

ירעם מן שמים ה/

כוון תאוורו מ נ ד שמיה ומגדילה דפתארוה מלאיל ה .

כצייד״ דידוך טאילולוך כדא פ ת נ א
,

שמע המלך עצתם

כימן דשמאלה איא כברא שול]ט[אנא ומשוורא סריתא דיהון

ויצו המלך עליהם לתלותם

דרס]אד[ מוצילה אידמא שולטאנא לצלאויהון

4

על שניותה של האות ר  ,באכרוסטיקון עי׳ במבוא.

12
13

הונו ,כל רכושו.
מער׳ ^ ל ובכלל ב א ר מ י ת חדשה מלים שיש בהם העיצור א ,עשויות להופיע ב ־ ע )בעיקר אלו
השאולות מערבית( ,ובין היתר :קורען =  ÙT,5י קירעא = )»!,״( מ ק ר א ה )ספר למוד לילדים(
והשם היהודי הכורדי הנפוץ :עשר = אשר.
מילה זו מציינת זכר ונקבה ,יחיד ורבים.
האות הראשונה חסרה ,והשלמתי ל׳ כי זה הפועל הנראה לי ביותר ומשמעותו :הער א ת תשומת
ל ב ו של מישהו למשהו ע״י קריצה ,עקיצה וכיו״ב.
שמא.
הנה סריסיך .ועי  ,הע׳  162לנוסח הארמי של ״ויחי׳/

14
15
16
17

]שצד[

תפסירים למקרא ופיוטים
וישב ה׳ עליהם כרעתם

ומודאראלה ה׳ סריותיהון ברישיהון

אל נקמות ה׳.

שקאלת א נ ת ק א ם לה ד״׳.

תבע המלך סופריו ונבוגיו

משודרה שולטאנא ב ת ר כתאויה ויאסנגיינה

18

ויכתבו בספר זכרתיו

וכתיואלו אי קצתא גו מצחף דחכאיתיאתד זמאנה

כי מרדכי מצא חן בעיניו

אני מרדכי כזילה אחסאן א ב ד אינה

]93א[ ונחה עליו רוח ה/

ושרילא אילה נבווה ופרוארד ה . ,
,

אלקים לב המלך העירו

ה ל ב ד שולטאנא מוכלמלה ומוג׳נברה

לגדל המן ולהרבות יקרו

למרוויה המן ולמזודה יוקרה

לצער ולענות עמו בחירו

למזחומה ולמצדואה קומה כ]תירה
,

על אשר עזבו את ברית ה .

אלד ס ב ב דתרכלו עמרד

19

,

ה.

הרימו על כל שריו וקציניו

]23ב[ מןורמלה ביש מלאיל מסרדארד דו דיואן כולה

וצום לכרוע ולהשתחוות לפניו

ומוצילה אליהון ל מ כ ו פ ה רישוה קאמה ולמסלומה אילה

הרים כסאו ונתגאה בעיניו

ומותולה רישד כורסי ולביה א ב ד גיאניה קוי כלמלה

בית גאים יסח ה/

,

באתד גאייה עאדמלו ומאחילו היא הייא ה .

רחק מרדכי ולא כרע

רחקלה מרדכי ולא כפליה קאמה

ואמרו לו מצות המלך תגרע

ומדולה טלמא גמבטליתן וצייד שולטאנא ופרוארד פומה

ויאמר חלילה לי מעשות הרע

ומרילו חאשך מ נ ד ה׳ דעבדינא כ ד א מ ת צנאמה
,

לא אוכל לעבור את פי ה׳.

לא גמצינא ל מ ב ט ו ל ה כ ב ר ד ה .

נודע להמן דברו ונאמו]![

מושמא המן כ ב ר ד מרדכי כומד מ ר ה

וימלא חימה ויגדל זעמו

מלילה סאמא ורוילה ]ג׳[כרה

ויבקש להרוג מרדכי ועמו

ומפותשלה למחאיא מרדכי ואמתא ד כ ת ר ה

מהסתפח בנחלת ה /

דלא האוילו פיש ][0המא א ב ד מ ל כ ד ה . ,

בחדש הראשון הפיל פור על ישראל

אבד סהרד  2 0נ כ א [ מונדילה אדוא אלד ישראל

וראה כי באדר נגוע יקותיאל

וכזילה[ א ב ד אדר מתליה יקותיאל
21

22

ושכח כי בו נולד ובו יתגאל

]24א[ ולא ת כ ר ל ה

עם נושע בה׳.

קום כליצא א ב ד כלאקה ה . ,

נכנס אל המלך בחימה

אוורה כסלד שולטאנא א ב ד גצ׳ב וסאמא

ואמר אין לעם הזה תקומה

ומרה גו ל ב י ה לא פיש טלא קום אאדי קיאמא

דהם באדר ויוא

ו א ב י ה בד אאתילו
כולאצי מלאיל

 18פרסית = *-L :חוק ,נוהג ,וכאן הכוונה :יודעי־חוק ,אנשי־משפט.
 19עי׳ העי .13
 20בניב זה ״סהרא״ משמעו גם חודש וגם סהר .לא כן בא״ז :סהרא = סהר ,ירכא = חודש.
 21אין כאן אסימילציה כמצופה ועי׳ הע׳  253לנוסח הארמי של ויחי.
 22במשמעות :נולד ,וכן :אאניה תרי בנוניה דוילילוך )ה11 ,ב = (8 ,שני בניך הנולדים ל ך
)בראשית ,מח ,ה( ,בניגוד לא״ז שיש ה ב ח נ ה בין :הוילי = גז־לד ,ובין וילי = היה,

] שצד[ .

יונד .צבר
אשאל מהמלך ]93ב[ ואנקום מהם

טלבינא מוראדי מנד שולטאנא ואודין אביהון נקמה

נקמה
,

להכעיס את ה׳.

טלד מסימינא]![ כלאקא דיהון ה .

רצוני להסיר יקרם וכבודם

מוראדי האדך אילה למנדוייה מנד מרתבה ועזתא דיהון

ועשרת אלפים ככר כסף אשקול

ואסרא אלפה וזנד נוקרא תקלינא לטימיהון

לאבדם
ארדוף באף ואשמידם

ארקיגא בתריהון בגצ׳ב דידי צעבא ועדמיניהון

מתחת שמי ה /

מתכיתד שמיה ומנד גאוד עולם דה/

בזריזות הסיר המלך את טבעתו

אבד לזי שליפאלה שולטאנא א0ק]תד[ דהוא מנד צבואתה
23

ויתנה לחמן מרוב שנאתו

וכליאלה טלא המן מאכתר

ויאמר הכסף והעם לך בתתו

ומריל]ה[ נוקרא וקום כולו ה׳ בלאש היותי]ה

דז׳מנאיותה

והוקע אותם לה/

ומתלתי אהנון קאמד ה . ,

יקראו במהרה הסופרים

י]תילו[ ]24ב[היא כתאויה ודפתרג׳ייה

ויכתבו לכל המדינות והערים

וכתולו כתאויה טלא כולו ולאתה ומדינאתא עצייה

לאבד ולהרוג את כל העברים

לקטאלא ולעדאמא כולו הודאייה

אשר הגלם ה /

אוד]![ אוידילה פרגנדא ה/

יצאו הרצים דחופים ומשובשים

פלטלו פיינה בלזי ורכיוה אלד סוסואתא

להרוג מנער ועד זקן טף ונשים

לקטאלא מאיאלא והל ריספי וטופלה ובכתאתא

זרע האבות הקדושים
הנגשים אל ה /

נסלד צאלחין ומקודשה אאנילו בבואתא

24

,

אנה קריוה לכדאמא מאיאלותיהון ה .
25

הוליד .ועדי זמאן לעדאמיהון

צורר קבע זמן להשמידם

אד דז׳מן קטאלה

בשלשה עשר באדר לכלותם

דהאויה חצ׳ירה ליומד תלתאסר בסהרד אדר דרתד

כי אמר גברה ידי להמיתם

אני מריה ג׳ברא אידי וקוילא לקטאליהון

26

שאתא

למחאייהון
מבלתי יכולת ה /
חל]?[ש

5

מרדכי ותשש כוחו

מוד לא פיש מעאמרבו

27

,

ה.

כרבלה מרדכינקוי[ וכילה נכליה

ובצום ענה נפשו ורוחו

אבד צומה ]־ ־[רותיה  28גיאניה מצודאלה

ולפני ה׳ שפך שיחו.

]25א[ ומצולילה קאמד ה׳ ודמאתה אך רעולא קאמה שטפלה

5

האות השנייה לא ברורה.

23
24
25
26
27
28

ל לפעמים בא  Jr-^JI J^lכדי לציין חוזק.
ער:,
צ,,ל :נסלד בבואתא צאלחין וכו ,ושיבוש הסדר הוא לצורכי החריזה.
צ״ל:קטאלא = מרצח.
היינו מצפים ל־דארתד שאתא.
מער ^ :,ל וכאן במשמעות :מתעניין ודואג להם.
שתי האותיות הראשונות דהויות לגמרי והשלישית — ייתכן שהיא ר  ,או כ . ,
]שצו[

תפסירים למקרא ופיוטים
ויקרא בשם ה׳.

וקרילה לילה ויומא לשמד ה /

]94א[ קולו הרים בצעקה ובבכיה

קאלה מורמלה א ב ד בכיתא וצרכאתא

ולבש שק ונהי נהיה

ולוושלה דלקא ויתולה רישד קטמא ונהילה נהואתא

על שארית יעקב כי נתנה לשביה

טלאכאטר שוטד יעקב דלא נובלילו ביכסירותא

פן יפרוץ בהם ה/

דלא יכון קאטל אביהון ה /

גואלי וצורי גאל עם מכרתו

יא כלאקי ומכלצאןני[ מכאלצלה קום דמזובנוך

ביד צר ואל זר מסרתו

באידת דז׳מן ע ב א ד ת צנם בלאש מתומנו]ך

שבור זרוע רשע רע ותאותו

תוורה ב א ס כ ת די רשע ומוראדו לא כאזילו מנוך

אל תתן ה/

לא יכון מ ח צ ל ת מוראדה יא ה /
29

רצו נערות אסתר וסריסיה

רכטלו גלאמד אסתר וגדומא

ויגידו לה צער מחמד לבה ועיניה

ומחוכילולא צער עזיזד ליבא ב ר אמוייא וקומא

ותתחלחל כי נהפכו עליה ציריה

ויתילולא זיאניה אך ב כ ת א דגהוי]א ר[יש כיפא

30

וגומא

ותתפלל אל ה׳•

ומצוליל]א[ ]25ב[ קאמד ה /

ישבה תמיהה ושוממה

מזורזאלה כוליה לשה  3 1ו פ ש ל א בהתי וחרתא

ותאמר מה הצער והמהומה

ומירא מא זחמא הויא אאדי ומא תוורתא

והיא ממני נעלמה

ואאהין מני טשילא ולא ]מחו[כ]ילו[ בקצתא

הנסתרות לה/

סוריה טשייה ל]א ראש[כלו אלא ה /

שלחה להלבישו בגדים יקרים

משודרא טלא מרדכי הרגד קומאש שפירא

להסיר שקו ולהקימו מעפרים

למלוושה ולמנדוייה דלקא מניה ולמקומה מרישד אפריד,

ולא קיבל מרוב צער ותמרורים

ולא קבילילה מ נ ד מאד ויוא ליבה ופומה מרירה

ויאמר קראתי מצרה לי אל ה/

ומריה צרכלי מאיקו גיאני קאמד ה /

צותה התך ללכת אצלו

ומוצילה התך ליזאלא בסור לכסליה
32

לדעת מה זה ועל מה זה היה לו

לידאאה

וילך אליו ]94ב[ ]וי[שאלו

זילה התך ומבוקרה מניה אלד כולו ]שו[אליה

מה עשה ה/

מא מג׳ריילא אאדי דאודלה ה /

פץ ויגד להתך את כל אשר צוהר

נעמלה ומהוכילה ט ל א ת ה כומד כ ב ר ד אסתר ומאד

מא קצתילה ומה וילה אילה

33

ואת פרשת הכסף ואת פתשגן הראהו ־
ויצווהו לאסתר להתחנן למלך על
עמיהו

29
30
31
32
33

עי  ,העי  9לנוסח הארמי של ויחי.
מערבית
תרגום־שאילד ,של הביטוי העברי ״לשבת על א ב נ י י ם ״ ) י ו ל ד ת ( ; המילה שאח״כ )גומא( משמעותה
לא ברורה — אולי עומק ,בור? ועי׳ העי .35
צ״ל לשא .בא״ז המילה היא לשון נקבה והיינו מצפים :מזורזאלא כולא לשא.
צ״ל :לידאאא — ועי׳ העי  20לנוסח הארמי של הלכות פסח.
מכאן ואילך חסר דף או יותר .ל מ ר ב ה הצער ,גם במקור העברי חסר ב ק ר ב ת המקום הזה.

] שצז [

יונד .צבר
אולי יחנן ה /
דת המלך להודיעו שלחה
הבא אליו לא יקרא יומת וישחה

6

וממשפחת]ו[ שמו ימחה
לב המלך ביד הי.
יסף להשיבה אל תדמי בנפשך
להמלט מן היהודים לנפשך
אם תחרישי בעת הזאת מעם קדושך
לא יזנח לעול]ם ה .[ ,
חנון ריוח והצלה יעמיד להם
ואת ובית אביך תאבדו מהם
וממקום אחר ירחם עליהם
כי אל רחום ה /
זרזתהו להכניס כל היהודים
מנומרת[ עלי שלושת ימים לילה
ויום נצמדים
גם אני ונערותי אצום יחידים
ואתפלל בעדכם אל ה.,
קראה ואמרה צדק משפטיך
ראה

7

]אלי בוראי ובורא אבותי

]26א[ ]יא[ כלאקי וכלאקת בבואתי

תעלינה לפניך תחנותי ותפלותי

יסקי לקאמוך דעואתי וצלואתי

עשה שהמלך ימלא בקשותי

ודרי ב ל ב ד שולטאנא לאואדא מוראדת מטלביאתי

לישועתך קויתי ה /

לכולאצי דידוך ספרא גיאני יא ה /

ברכני בחמלה וברחמים רבים

מברכלי ב ר ח מ ת י א ת ה ר א ב ה ושפקה

בורא כל העולם רוכב שחקים

יא כ ל א ק ת כולא עולם רכיוא לאשוא טבאקה

ותן לאויבי ואויבי עמי צרות

והל טלא דז׳מני ודז׳מנד אמתי תווריאת]א[ ואאקה

ושברים
רחום וחנון ה׳.

יא מ ר ח מ נ א ומחננא יא ה /

גם המלך אמר לה בואי לפני
ואמרי מה רצונך

מרילא שולטאנא די יתא לקאמי ומרי מוראדך מהילה

אם עד חצי מלכותי תבקשי בלי
תואנה אתנך
6

עי׳ הע׳ .3

אנכאן פלגנד[ חכמי טלבאןתן[ יאונך לה דלא חילה

7

חסרים כ־ 2דפים )הבתים א־ל(.

]שצח [

תפסירים למקרא ופיוטים
אני רוילא מחובה דידך בלבי ביש מנד מאלד עולם כוליה

כי מכל ההון שבעולם רבה בלבי
אהבתך
ברוכה את לפני ה׳.

מבורכ]תא ו[ת אאהת קאמד ה /

דברה ואמרה לו אדוני ]אהובי[

מיראלה מטל]בה[ דידי אאדילה יא אסתאדי ח]ביבי

זו בקשתי
תבוא אתה והמן היום אל משתי

]26ב[ דאתיתן אאהת והמן אדיו אלד צוחבי

שתאכלו ותשתו רצון לבי

ואכליתון ושאתיתון ]האדך[ אילה מוראדת לבי,
,

וט]לאתי הויא[ כשותא אכואתד צדקה קאמד ה .

ולי תחשב כצדקה לפני ה /

הלך מיד המלך ולקח אתו את המן דרסאד זליה שולטאנא ונובלה אמיה המן
למשתה שעשתה להם אסתר הילת אלד צוחבה דאודלאלו אסתר בדר אל זמאן

34

הזמן
ואמר בלבו בודאי סוד כמום יש כאן ומריה גו לביה לאזם אי סור איביה כא גומאן

35

אלד לביה  36וכולייאתא גמפאתש ה /

לבות וכליות חוקר ה׳.

ואמרה לו אבקשך המלך כי גם מחר מיראלה גמרג׳יאן מנוך יא שולטאנא דהם קדומה אתיתון
כסלי לצוחבה

תבואו למשתה
אנג׳ר גליינוך סור דידי מנד מחובה

אזי אגלה ל ך את סודי מאהבה

ויצא המן שמח ועלץ על אותה מעלה ופלטלה המן כדייא ופריחא אלד די מרתבה
ואמר כל מלכי העולם מסר בידי ה  /ומריה כולו שולטאנת דונייה מסופילה באידי ה/
כרבליה המן מנד מרדכי קוי ורילא נדזי[מניותה

זה המן כעס על מרדכי מאד ורבה
איבתו

ויזלה ויתילה פשיק]א[ ]27א[ לגאוד ביתה

הלך ובא עלז לתוך ביתו

37

דידה וזרש בכתיה

ובאו אליו רעיו וזרש אשתו

וחצ׳רו כסלה יאראנה

ארורה תהיה ביומה ולילה בקללת

מלוענתא הויא ביומא ולילא

38

,

דכד מלוייטאלה ה .

ה.,

חיוה להם יקר וכבוד רב לי אסתר

מרילו מרתבה ועזתא קוי אסתר אלי דרילא

רחשה
כי חוץ ממני למשתה איש לא

מוד ג׳יד מני אלד צוחבה נאשא כינא לא מותילא

הביאה
ואם מרדכי ימרה את פי ולא ישים

ואנכאן מרדכי מתא ופיוא בד עאצה קאמי ולא מכדר אלי

אלי לב מעתה והלאה

באלא

34
35
36
37
38

מער׳ = ùLjil jx» :הילת הדור ,כינוי לאסתר — ולצורכי החרוז.
צ״ל :גומאנותא = עומק ,וכאן השם מקוצר לצורכי החריזה.
היינו מצפים ל־לבאביה )וכך בא׳׳ז(.
פרסית = jk :אהוב ,ידיד.
במשמעות :ביומה ולי^ה.
]שצט[

יונד .צבר
אשמיד א ת זכרו ואכדית תקותו
מלפני

בד עדמניה תוכרייא וקטאינא היוי דידה מקאמד ה . ,

ה/

ט ו ב י ע צ ו ל ו ל ע ש ו ת ע ץ ת ל י ה ג ב ו ה דרילו ראיי אילה לאואדא כדא צלאבה רומנתא כמשי דראאה
המשים אמה
ו ל ת ל ו ת ע ל י ו א ת מ ר ד כ י ב ל י י ד י ע ת ו ולצלאוא אילה מרדכי א ב ד חילה דלא ידאאה
ובתואנה
ו א ח ר כ ך ב ו א א ל  :ה מ ל ך א כ ל ו ו ש ת ו ובתר האדך יתאלוך כסלד שולטאנא וכולון ושתון מאכדאדה
בשמעה ושראאה

באורה ושמחה
כי מ י ל א א ת כ ל ר צ ו נ ך ה /

אני מחוצלילה כולו מוראדוך ה /

יחידו של עולם זכר עמו ומלבו

וחידת עולם ת כ ר ת ]קומיה[ ומלבה ישראל

מ...

ישראל...
המלך בלילה ההוא פרחה שנתו

]ד2ב[ שולטאנא בו ליליה פ ר כ ל א שנתא מנד אינה

מעיניו
פקד להביא ספר המעשים ולקרא

רסמלה למיתוייה ]קאמיה[ מצחף דקצתיאתא לקראייה א ב ד

חשבונות לפניו
כי ר י ח ם ב ר ח מ י ו א ת מ ש כ נ ו ה /

כשבונה
אני מרוחמלה ב ר ח מ נ ו ת א מסכן דידה הי.

כ ש ר א ו ש ה י ה כ ת ו ב ב ו ה ח ס ד ש ע ש ה כזילו דויוא כתיוא גאויה אחסאן דאודליה מרדכי וקרילו
מרדכי וקראוהו
לפני המלך ואמר להם מה הגמול

אאליה
קאמד שולטאנא ומרילו מא פראלן טלאתה מגיבד די הוותא

שפרענוהו
ואמרו לו מ ש ר ת י ו עדיין כלום לא

דאוידאלה
ומרוליה גולאמדנו[ דידה היש לא פראלנילה ג׳ו מנדי אלד
שואאליה

נתנוהו
,

תן לו ע ת ה כ ב ו ד למען ה /

די אתא דרי אילה כדא עזתא טלכאטרד ה .

לחמן קרא המלך ושאל מה יעשה

טלא המן צרכלה שולטאנא ומבוקרה

הוא[
]95ב[ באיש אשר ח פ צ ת י ל כ ב ד ה ו

מא מוראד אודין אמד דו נאשם דגאג׳בלילי למייקורה

וחשב בלבו כי עליו ישאלהו

ומכושבנה גו ליבה ומריה אי עזתא טלתילא דמוחצירה

תוכן ל ב ב ו ת ה /

מ ת ב ת א נ ד כשבונד לבוואתא ה . ,

מלבוש מלכות אמר להלבישו

הרג[ד שולטאנה ט ל ב ל ה ]למלוושה

ולתת כתר מלכות בראשו

]28א[ לדראיא תאנגית שולטאנא המינך אלד רישיה

ולפניו ילך שר ה מ ל ך ושלישו

ולקאמה אאזל 0רדא]רד[ שולטנא ושאוושה

כל אלה פעל ה /

כולו אאני פעילילה טלא זדיאא דידה הי.

נענה ה מ ל ך ואמר קח הכל מעמדי

מגיוובלה שולטאנא ומרילה סי שקול כולו אאני מגאוד מ י נ י

א ל ת פ ל ד ב ר מ כ ל א ש ר ד ב ר ת ל נ ג ד י לא יכון מנקציתן ג׳ו מנדי מכומד ט ל ב ל ת ך [ לברקולד איני
מ ה ר ו ע ש ה כן למרדכי היהודי

מאלז הייא ואודלא טלא מרדכי צדיק מוחיביני
]ת[

תפסירים למקרא ופיוטים
אשר בו בחר ה . ,

אוד כתרה  39אביה ה׳.

סרה שמחת המן ורבו עיניו

קלבלא כדיותד המן וכתרו

ויעש למרדכי כאשר צוהר אדוניו

חלה ואונדלה[ טלא מרדכי כודכד מוצילילה שול]טאנא[ אבד

40

אילה גמיה
פומה

וירכיבהו ברחוב העיר ויקרא לפניו ומולושלה ומורכולה לסוסד שולטאנא וצרכלה אך ] 41אך[
קאמה
זה היום עשה ה /

ומריה אדיילה או יומא בריכא דכלקלה ה׳.
42

עלה מרדכי וישב אל שער המלך

סקלה

והמן אבל והפרי ראש לביתו הולד

והמן זליה נכיפא לביתה

ויקר כבודו לארץ הושלך

מרדכי ודארה אלד גו דרגד שולנטאנא[
43

]28ב[

8

]ור[ישה כושאנא
ועזתיה תוירנתא[ ]ו[ששתיה מונדיא גו כולאנא

איש דמים יתעב ה׳.

ונ[אשא תלביסאנא ובוכתאנכר היא עאדמלה ה׳.

פצו לו חכמיו וזרש אשתו המורדים פתכלו פומוה קאמה ומרוליה חכמים דידה וזרש בכתיה עצייה
אם מרדכי מזרע היהודים

אנכאן אילה מרדכי מנד נסלד הודאייה
44

לא תוכל לו כי הם עם נצמדים

לגנובלה

השומרים את דרך ה׳.

ודאיים גנטרי אאלת אורכאתד ה׳.

צרה וצוקה ורעדה אחזתהו

ז׳אן וראולא ואיקו קוי מטילאלה

ג׳ארא אביה אני אהנון אילו בנונד עצלאייה

בעת ]95ב[ סריסי המלך הבהילוהו בדמד יתילו שאוושד שולטאנא ומולזלו דנובלילה

46

47

כי בא אידו וקרב קציהו

מוד מטילה יומד בלאייה וקרוליה ארג׳אלה

כי קרוב יום ה . ,

אני קרוילה  48טלא רשע יומד ]ב[לא דה׳.

קרא המלך לאסתר ואמר אמרי לי

וקרילה שולטאנא לאסתר ומרילא די מר טלאתי
49

45

מה חפצך ושאלתך ממנו שאלי

מא מוראד ]אתלך[ דקצינה לה

ותאמר תתן לי נפשי וקהלי

מיראלה גבאן דמכלציתן מאידת ]סנא[ה נאשי ועשרייאתי

8
 39מער׳
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

לך מגו ביתי

עי׳ הע׳ .3
jl

־^.
מער׳:
קולות שמשמיע מי שסובל ומתייסר.
בניב זה עם י׳ ובלעדיה :יסיקלה )א19 ,א ,(5 ,איסקלה )ג3 ,א(8 ,־־ בניגוד לא״ז שבפועל
זה היוד תמיד נשמעת ,אם כי היא חלושה.
יש מקום למלה אחת .אולי :חזינא.
היינו מצפים ל־לג נבלא ג׳ארא )=לא יועיל( אך עי׳ העי  4ל־וה׳ בהיכל קדשו ,ועי׳ להלן
״דנובלילה״ במקום דנבלילה.
ועי׳ הע׳ .13
מער׳:
עי׳ הע׳ .44
מער׳T :־> = Jlקץ ,מות; חדירת הר׳ כתשלום לתנועה הארוכה.
ייתכן שצ״ל :קריוילה ,אך קיים גם קועא )ביש קירוא )ב27 ,א (14 ,ועוד( ולפני — לה- ,לו
e.
וכו׳ ה  aהופכת
הצורה תמוהה וייתכן שזו טעות ,כי הצורה קאצ׳נה היא אסימילציה מ־קאצ׳ן ־לה.
]תא[

יונד .צבר
למה תבלע ה/

טלמא ]מיתי[ דלא עמרד ה /

רצונך להשחית עמי ונחלתי

מא גזנירה לא דגזרוך[ ודאודלוך למחאיא ]קומי[ ]29א[
ומלכי ואמתי

ולאבד את זכר בני בריתי

ולעדמא תוכריית ב נ ו נ ד כילי וקוותי

ואלו לעבדים ולשפה ]זת[ נמכרנו

אנכאן טלא אודות]א[ וכדמותא מזבנתואלן גשתקנוא ולא

החרשתי
כאשר צוה ד״/

גמרגיינוא עזתי
קבלנוא לגיאני מאד ח כ מ ל ה ה /

שמם מדבריה והשיבה

חירה שולטאנא מ נ ד כברא ומג׳ובאלה אבד נאכמותא

מי חשב עליכם זאת המחשבה

מנילה אוד מ כ ו ש ב נ ה אליכון משוורא סריתא

ותאמר איש צר ואויב המן בעל

מירא גורא דז׳מן ומאיקאנא המן מרה כייד ודז׳מניות]א

האיבה
ארור האיש לפני ה /

מליטא האויה כוליה זמאן קאמד ה /

תמה המלך וקם בחמתו

ב ה ת ל ה שולטאנא וסאמא נאטפוא מ נ ד פאתיה

ממשתה היין אל גינתו

וקלה מצוחבד כ מ ר א וזלה למציורה גאוד גנתיה

והמן עמד ואמר לאדונתו

והמגן[ יתילה ונפליה קם אקלד אסתר מנד בכפותיה

אמנם אנכי חטאתי לה/

ומרה טרוסא אאנא כט]ילי[ קאמיכון וקם ה /

אמרה לו גמולך ישוב בראשך

מירא טלאתיה פראותוך פלטא א ב ד רישוך וכטיתיגי בקדאלוך

ומחשבתך הרעה תשוב לנפשך

וכשבו]נוך[
51

50

]  2 9ב [ סריתא דכשולוך אליני הם דאדא אלוך

האל ישלם לד כמעשך

שאלן

מה עכרתנו יעכרך ה /

כומר מומירכלוך ומכודרכלוך מכאדרוך

]96א[ נטה המלך ושב מהגינה
והמן נופל על המטה מוכה ומעונה
ויאמר הגם לכבוש המלכה אתה

ה׳ד עאלמין פארא טלאתוך אך שואלוך

ק ל ב ל ה שולטאנא ודארא
9

53

52

ה/

מ נ ד גנתא

וכזילה המן נפילא ב ת ע ס ה לרישד שויתא
ומריה וי בד כ ב ס ת כאתון אמי גו ביתא

מתאנה
היום יסגרך ה /

אדיו מסופתיה באידי ה /

9

עי׳ כני׳ל.

50

חמש האותיות הראשונות ברורות ומתאים ביותר להשלים :״וכשבונוך״ = ומחשבתך .ברם,
מילה זו היא זכר בארמית חדשה ,ואילו ההמשך מעיד שהמילה היא ב נ ק ב ה — ייתכן שההמשך
הוא ב ה ש פ ע ת העברית.
לא ייתכן
במשמעות :יהי רצון ,מי יתן .האטימולוגיה מוקשית .ייתכן שזה שיבוש מ ע ר 01 /
שזה מ״שאל״ העברי כי שורש זה אינו משמש בא״ח בשום מקרה אחר .ולהלן עוד דוגמאות.
אאמריה :שאלן ה  ,ג׳אעלוך אכואתד אפרים ומנשה )ה16 ,ב ,(7 ,ובהמשך :האדך שאלן
לא חכמלא אינא סריתא אבד איאלוך.
קיים השורש כ־ד־ר ,אך משמעותו :סבב ,חזר ,אך כאן אין משמעות כזאת )או ,שמא :ל ס ו ב ב
לבגוד ,ל ה ת נ כ ל  .על חילופי  £עם ^ עי׳ העי  9לנוסח
בכחש??( .נראה יותר שזה מער׳ =
הארמי של ויחי.
צ״ל :דארה.

51

52

53

] תב[

תפסירים למקרא ופיוטים
יצא הדבר מפי המלך ופני המן
במהרה חפותו ולמיתה המזומן

דמד פלטלה כברא מפומה פתואתד המן סמקלו
10

דרסאד יתילו כצייד שולטאנא זאפלו מקם פאתיה ומפולטלו
מנד שמיה גיאלה כפיריוא וקוליה  54טלאתיה מקושטלו

ומאת ה׳ הפח לו נטמן

,

עד השמידו בדבר ה /

הלד עדימן אבד פרוארד ה .

אמר חרבונה הן עץ בביתו הכינהו מגיוובלה חרבונא ומריה כדא צלאבה גו ביתה מרוזדגלה
למרדכי אשר דבר טוב על המלך

טלא מרדכי אוד באיליה כיר דשולטאנא ומכולצלה מקטלא

והצילהו

וילה אוידאלה

ויאמר המלך תלוהו עליו ויתלוהו

מריה שולטאנא ]ס[ון תלולה אילא ותלילו אאלה

כן יאבדו כל אויביך ה׳.

האדך עדמי כולו דזימנוך יא ה/

הפקיד המלך את אסתר על ביתו

]30א[ מוכיליה שולטאנא אאלד אסתר אלד ביתה

ובא לפניו מרדכי ויתן לו טבעתו

ומותילה מרדכי לקאמה והולד .טלאתיה אסקתה

וירב גודלו מגדולתו

ומורמלה דראג׳יה ומוזדלה ררונותיה

יען אשר מילא אחרי ה /

מגיבד מ1שתמלילד .כולו וצייד ה/

רחשה אסתר למלך מה הוא לה

מחוכילא אסתר טלא שולטאנא בקצתך כולו חואלה
55

והתחנ]נה[ בעד עמה וקהלה

ואודלא מחציר ומשופעלא טלא אמתא וקומה

להשיב מחשבת המן הנבלה

למדאורה כשבונה סרייה דהמן רשע ואלד כתאויה אוד כתוליה

העושה הרע בעיני ה . ,

ואודלה פשחתיאתא כריוה באינד ה . ,

נם לה כתבו וחתמו בטבעתי

מרילה סון כתוון כתאויה ומהורולו  5 6אבד מוהור דאסקתי

כוליה

ליהודים אשר בכל מדינות ממלכתי ומשדרולו טלא הודאייה דילו בכולו מדניאתד שולטנותי
להנקם ]96ב[ מאויביהם בגזירתי

לשקאלא אנתקאם מנד דז׳מניהון ולמצעוריה בצועראתי
,

אהבתי אתכם אמר ה /

מוד מוחבלי אאליכון כודכד מריה ה .

גידל המלך את מרדכי והלבישו

מורוילה שולטאנא מרדכי ומולושלה הרגד עזתא

תפארה
ויצא מלפניו בלבוש מלכות ועטרה ]30ב[ ופלטלה מקאמה אך פאשה בלושתד תאנג  ,ושלטנותא
וליהודים היתה שמחה ואורה

וטלא הודאייה פשלא קוי שהיאנא וכדיותא
,

כוון האדך כאדיה לבד טלב כירד ה .

ישמח לב מבקשי ה׳

ראשון הרגו והכו ישראל באויביהם רשעים קטילי ומגורגשי גו כולאנא
בהריגתם
מכת הרג ואבדן כדתם

ואודלו הודאייה בדז׳מניהון פנא

w

 10אולי צ״ל :הוזמן.
54
55
56
57

המקור העברי :ומאת ה  ,הפח לו נטמן .והמשמעות היא כנראה :מה שאמר) (ójלעשות למרדכי,
עליו הוציאו לפועל )עי׳ ״קשט ,,בא״ע(.
צ״ל :קומא.
היינו מצפים ל־ממהורולו.
מערבית11• :״.
]תג[

יונד .צבר
ויעשו היהודים באויביהם כרצונם

וקטלד סיפא וכנאקא ומתלתווייה אך שאתד מותאנא

ובתאוותם
ורבו חללי ה׳.

וזדלו כ ל א ש ת ה /

קראו לעניים ולאביונים ושבורים

די קרון למסכינה ודלילה

ותנו מתנות לכל מהסורים

וחלון כלאתיאתא טלא מהרומין

ושלחו מנות לרעים וחברים

ומשדרון מוג׳יה

60

58

ותוירה
59

וכמידה

טלא חריפה  6 1ו כ ו ר י ה

והללתם את ה/

ומפצניתון שמד ה /

טוב וחסד האל עמלכם

כיר ואחסאן ה׳ד שמיה פאראליכון

יזכור לכם ברית אבותיכם

ותאכר טלתיכון מומאתא דיימלה

ומגלות זה ]![ ימהר ויגאלכם

ומנד די גלות מררתא היא מכאלצליכון

כי עם קדוש אתם לה/

אני

נסים ונפלאות הוא עושה

]31א[

63

62

טלא בבואתיכון

אמתא מקודשתא ויתון אכתון טלא ] ה /
בורהאניה

ועג׳בואתא

מזמאניה

קמאייה

וכל נעלם ממנו לא יתכסה

טלתיכון
אודלה

וכו סור גומאאנא מניכון לא מטושילה

ואשר יבטח בו ויחסה

וכו אימי דגתאכל אביה וגכאדמלה

ביום רעה ימלטהו ה/

ביומד איקו גמכאלצלה ה /

צדקותיו רבו וגם חסדיו

טרוסיאתה זדלו ואחסאנה שפירה

אשר עשה ]97א[ במצרים לעמו

אוד אודלה א ב ד מצר טלא קומה ישראל חירה

ולעבדיו
והושיע את עם ידידיו

דויוא משעדביוא

64

אביהון בטינא ולונה

65

ו כ א י י ה ו ן מרירה

ישראל עם נושע בד״/

ישראל כלצלו א ב ד הנר ד ה /

פרעה רדף בחילו והמונו

פרעה ארקלה א ב ד בושאהי דאסכראתה בתריהון

וחשב לאבדם כחפצו וכרצונו

ואודואלה ראיי לעדאמוה ולא שאוקוא ג׳ו כא מניהון

והבדיל עננו בינם ובינו

וה׳ד שמיה דרילה פרדא ד א י נ א נ ה בינה אליהון

גדולים מעשה ה /

כמילו ררויה שואאלד ה /

דיבר האל לעבדו למשה

מחוכילה ה׳ טלא משה נויא אודיה

לבקוע הים במהרה ולא יחשה

לצלאכא יאמא הייא ולא האדה

58
59

כ נ ר א ה מעברית :דלים.
,
ל ח עשוייה להופיע ה בניב הזה ) ב ה ש פ ע ת הפרסית?(.
מער

 60ב ע ר  = GJ* : ,גל מים ,ובהוראה זו בא״ז .וכאן כתרגום למילה ״מנות  — , ,הוראה שלא הצלחתי
לבררה.
= חבר לעבודה ,למקצוע.
 61מ ע ר : ,
 62צ״ל :דיימילה.
 63במשמעות :כי.
 64צ״ל :משעבדיוא.
 65בא״ז :לובנה!

] תד[

תפסירים למקרא ופיוטים
ויתילונו[ ישראל בגאוד יאמא ביוישות]א  6 6והצלו?[ ]31ב[ כולו

ויבואו בני ישראל בתוך הים
ביבשה 11

מוראדה

המה ראו מעשי ה/

אהנון כזילו עג׳בואתד ה /

ירד פרעה להמוניהם

כוושלה פ ר ע ה וסוסה דידה אלד גאוד יאמא

וירדפו מצרים ויבואו אחריהם

וארקלו כולו מצראייה ויתילו בתריהון בסאמא

ויראו בני ישראל בעיניהם

וכזילו בנונד ישראל באיניהון זאורה וררוה דיהון תאמא

את היד הגדולה אשר עשה ה/

אאלת גברותא ר ב ת א דאודלה ה /

חרדו וזעו מנפלאות האל
וישירו לו כי אותם יגאל

מזורואלו וראלו מנד זרבד עג׳בואתד כלאקא

12

ומצולילו קאמה ס ב ב דמכולצילה מגו די אאקא
67

אז ישיר משה ובני ישראל

או

את השירה הזאת לה/

אאלד תסאביח אאדי טלא ה /

זמרו לה׳ שוכן חביון

די מסבחון קמד ה׳ דילה יתיוא לכורסי רומאנא

כארא מסובחלו משה ובנונד ישראל דלא שתאקא

אשר פדה עם עני ואביון

דמכולצלה קומה מ נ ד בלאייה והולילו דרמאנא

על כל גויים תתנהו עליון

האדך גמרג׳ך מניה דלא מיתיה ברישיהון כר כיתא

כי עין בעין נראה בשוב ה /

ואינא באינא דאיים כאזכני א ב ד ]כו[לאצי ד ה /

ג׳ו זיאנא

]97ב[ קיים נצחו נשמות נשמר

דכד אילה אאהון חי ]32א[ וקיים האדך נשאמה דיני חאפצילו

מלאכיו יעריצוהו בשיר

ולגאוד מלאאכה ד ג מ ס ב ח י ל ה לילינה[ ויומא מאסקלו

ובמזמר

13
1

וקרא זה אל זה ואמר

ומסהמד גן עדן דעולם הבא מ מ ל כ ל ו

קדוש קדוש קדוש ה/

ודאיים קארי אכדאדה ואמרי מקודשא מקודשא מקודשילה ה /

דגלים עברו ביבשה

סנג׳אקה סנגיאקה אורו ישראל גאוד יאמא ביושא
68

ולפניהם אל נערץ בקדושה

וקאמיהון קאמיהון בטראייא ה׳ מתוג׳נא

אז שוררו שירה חדשה

או כארא מסובחלנו[ תסאביח כתתא בכרושא

מי כמוכה באלים ה/

ומרו מאני איתן אכואתוך בכולו מעבודה יא ה /

 11עי׳ הע׳ .3
 12עי׳ הע׳ .3

13
14

66
67
68
69

בקדושה
69

שינה מזמור ל׳ימר״ לצרכי החרוז.
ועי׳ הע׳ .3
לאדוני אבי.

היינו מצפים ל־וישותא ,או יושותא .אך ב נ י ב זה אנו מוצאים :יושא )א8 ,א — (16 ,יבשה,
יושתא )ב13 ,ב ,(2 ,וישתא )ב12 ,א = (25 ,יבשה ,יושותא )א16 ,ב = (1 ,״יבשות״ ,יובש.
היינו מצפים ל־אי ,כי המילה כארא היא לשון נ ק ב ה וזה בניגוד ל נ א מ ר בהעי  112לנוסח הארמי
של ו י ח י ) ע י  ,שם( .ועי  ,או כארא גם להלן ב ב י ת האחרון.
צ״ל :מתונג׳א.
מילה זו הוספה בתרגום לצורך החרוז ולא ידועה לי משמעותה — עפ״י אבי משמעותה :המון,
קהל רב; ואמנם בא״ז השורש חרש משמעו להצטופף ,להתקהל.

]תה[

יונד .צבר
תם ביום א בשבת י״ד לחודש אדר

ואזמר נשמת כל חי וכו׳

תם זה]![ אזהרות יום ד  /ח׳ לחודש א׳ והוא פורים קטן שנת אז
א ד ר ב׳ ש נ ת ה ת ״ ם עון ו כ ל ה פ ש ע

ימלא שחוק פיננו[ ולשוננ״ו רנה

לפ״ק אתרי״ז לחרבן הבית שיוב״ב לפ״ק פה נירוא ]ב[שביל פינחום

20

בררחמים.

פה נירוא כתבתיה אני יצחק בר
לא״א*  1עבדאל בשביל פינחוס בן
רחמים מן כארא ובשביל בנימן בן
מ  ,זיאנו ה׳ יזכה אותם להגות בתורה
יומם ולילה אמן כן יהי רצון.
]ד[

הלכות פסח בחרוזים
תרגום

עברי*

]כ׳׳י ו14 ,א[ ] ש מ א [ ע״י הילדים נכנס

]כ״י ו14 ,א[ ב[ אידת איאלה אורה לעויא

]החמץ[ פנימה או בפי שרצים אל יזלזל בכך

יאן בפומד רכשה אילה  / 1לא דוקילה  2סהל

ויאמר שהוא יודע כי החכמים לא קבעו שום

ואאמר אאהון כיאה דחכמים לא הולו בג׳ו

הלכה בנדון זה

ואם בחג עצמו מצא פתיתים

נוע פתרה אילה:

או גרגרים של חמץ בתוך הבית אותו חטא

ואנכאן גו אידא כזיה  3מנד פרתכה יאן

התכפר ,אם היה בשוגג ,אולם ,אם ]גם[ בטל

פרצנה דכמירא גו ביתא  /או כטא קלוליה

אותו בלבו ואמר כל חמץ שישנו בביתי יהיה

אן וילה בסהיותא  /בלי אנכאן מבוטלואלה

חשוב כעפר שלפני המטאטאים הוא פטור,

גו לביה ומרה כומד כמירא דפיש גו ביתי

כי ה׳ את הלב חוקר ובן אדם מביט אל ד»פ־

כשיוא הארה אך אפרד קם כנושיאתא /

*

1
70
1
2
3
4
5
6
7
8

ההתחלה חסרה .בתרגום לא שמרנו על
החריזה .נוסח עברי של טכסט זה לא ידוע
לנו וקשה לקבוע אם בפנינו מקור או
תרגום .נראה שהדינים לקוחים בעיקרם
משולחן ערוך ,אורח חיים.
השווה שו׳׳ע ,הלכות פסח ,תלג ,ג.

אאוא כאלץ אילה מוד ה׳ גו ל]בא[ גמפתאש

4

ובן אדם גמאינך לצ]ור[אתא :גדאנה  5וכו־
זיאתא דראתא ופאגה• ודכניאתא  /וגא־
דינה  7ומכזא]נה[ דכמ)י(רא ודבירה וכוכיא־
תא

8

 /ליתן אילוה פקאדא בקויאתי אך

על מ ע ב ר  Aל־  Oעי  ,הע׳  .46 ,44גם שמו של המעתיק הוא אסחוק )יצחק( בר עבדלה.
אולי צ״ל יאילה ) = נ כ נ . ( 0
צורה ס ת מ י ת ברבים ) = י ז ל ז ל ו (  ,אך בהמשך עובר ליחיד )יאמר(.
עי  ,הע׳  167לנוסח הארמי של ״ויחי׳/
צ׳׳ל :גמפאתש.
אולי ג ו ד א נ ה ו
לא הצלחתי ל ב ר ר א ת משמעותה של מילה זו; אולי :זיזים?
גם מילה זו לא ברורה משמעותה; בא״ז יש כדונה ) = כ ד י ם ( אך אין ודאות ששתי המילים
דומות.
בא״ז ,ביחיד :קוקתא ,וברבים :קוקיאתא = מין כד גדול מחרם.

]תו[

תפסירים למקרא ופיוטים
נים  . 2קירות  [?] 3פינות ,חצרות וזיזים]?[

מב]א[ק]י[ דדכוואתא  / 9מו]ד[ לג מאורי

אצטבאות ,בדים]?[ מחסנים של יין  4ודברי

אי]בו[ כמירא בג׳ו יו]מא[ מיומאתא14] :ב[

מאכל וכדים ]גדולים[ אין עליהם ]חובת[

אא[די חכמים פרצ׳לו אליני דפקדכלו אך

בדיקה מדוקדקת כמו שאר]?[ המקומות,

באקי דכוזיאתא  /ג׳יד מנד בזאיה דילו

]משום?[ שלא מכניסים בהם חמץ בשום יום

אלאייה קוי דלא גמאטילו אידאתא  /וגייד

מן הימים14] .ב[ ]אלה?[ חכמים הטילו עלינו

מנד ג׳אליה גומאאנה קוי דלא גנצ׳רי אליהון

שנבדקם כשאר הפינות ,חוץ מסדקים שהם

אינאתא

 /כולו אאני כאלץ אילו מוד

עליונים מאד ,שלא מגיעות אליהם הידיים

כשיוילו אך אפרד תכיה אקלאתא :גאוד
10

וחוץ ממחילות עמוקות מאד ,שהעין לא רואה

דראתא לא סניק

אותן  5כל אלה פטורים משום שחשובים הם

היני  /והם בזאיה דילו בגודד בינן לאמתי־
11

דפקדכלו מריה אילא־

כעפר שמתחת לרגלים .בתוך חצרות לא צריך

אתא לא האויה

לבדוק ,אמר אלוהינו ,וגם את הסדקים ,שהם

בכרשה תהמיליגי  /בלי גודד ביני ישראל

בקירות שבינינו לבין הגויים ,בל נבדקם ,שמא

לישראל מוצילו חכמים דיני  /טלד פקדכלו

יאשימוגו בכשפים ,אולם קירות שבין ישראל

דכוד כ[א אכג׳ן מאד גמטיא אידיני :מדרש

לישראל צוו חכמינו לבדקם  ,6כל אחד —

מרו חכמים אנכאן נפלא חרדפתא ריש ככמא

ככל שתשיג ידו .כבר אמרו חכמים :אם

כמירא

 /ולא מודוליה מאריה

יפלו הריסות על מקצת חמץ ויאבד ,ולא

טאלד[ מפולטלה  /מקם האדך אאוא ]15א[

הספיק בעליו להוציאו לפגי כן ,הוא ]15א[

קידילה כשיוא אך בנורא מקדתו]לה[  /בלי

כשרוף נחשב ,כאילו באש שרפתם אותו ,אולב

אנכאן לית אילה רומנותד טלת קבצ׳יה

]ד[פקדכלו דלא יכון

•

וצ׳עלה

:

״

אם אין מעליו גובה של שלושה טפחים עפר

אפרא בד כאפר אילה ומאפקלה  /ואן גומ־

— יחפור ויוציאנו; ואם הוא עמוק יותר

אאנא אילה ביש מטלת קבצ׳יה אאדי גומאא־

משלושה טפחים — עמוק הוא ]למדיי[ ,ובני

גילה ונאשא לגדאאלה :מטורת סיני אילא

אדם לא יראוהו  . 7מהר סיני היא ההלכה,

הלכה אילאה]א[ מולפכלה  /דיומד ארבאסר

אלהיט צוד״ אותה לנו ,לאמור :את היום

דילה יומד מאלד אידא לפלגא פלאכלה /

הי״ד ,שהוא כניסת החג ,לחצי נחלקנו:

פלגיה מיומאתד דיגילה אמד כמירא קסמכלה

חציו שייך לימי חול ,ועם חמץ נשים חלקו,

 /ופלגיה מנד יומד אידילה אבד קליוותא

וחציו שייך לימי החג ,בטהרה גייחדנו .כך

מפרזכל]ה[  /האדך קסמלו חכמים הל ארבא

רמז לנאמר בשמואל א טז ,ז.
מילים אחדות בקטע זה אינן ברורות כל
צרכן ותרגומן לעברית הוא משוער.
כתוב כמירא— חמץ ,וצי׳ל כמרא — יין,
שאם לא כן הדברים סותרים זה את זה.
וכן הוא במשנה ובשו״ע.

סעאתא כמירא חלאל אילה טלד אכלכלה /

2
3
4

ובסאעד כאמש גחארם ליכאלא בלי מזבונה
5
6
7

 9צ״ל :דוכוואתא.
 10צורה סתמית כבארמית עתיקה :לא צריך )סניק(.
 11״בל יהא  / ,כלומר :אסור.

נתז[

עי׳ הלכות פסח ,תלג ,ד.
עי׳ שם ,שם ,ו—ז.
עי׳ שם ,שם ,ח .ועי׳ העי  12לנוסח הארמי.

יונד .צבר
חילקוהו החכמים :עד ארבע שעות החמץ

מזבנכלה  /וא]ן[ יתילא סאעא אשת אילה

מותר הוא באכילה ,ובשעה הממשית נהיה

בטליה ]הם[ מזבוניה והם טימה חרמלה  /אן

אסור לאכילה ,אלא מכור נמכרנו .ואם באה

]15ב[ ראבא ואן קילך דין דידה מקודילה,

השעה השישית עליז בטלה גם מכירתו ,ואף

בנורא מקדכלה :או נאשא דילה וחידא

מחירו נהיה אסור; בין אם ]15ב[ הוא

ונאשא כינא אבד ביתא קט לתליה  /וגבאיה

הרבה ובין אם הוא מעט ,דינו שריפה ,באש

דאאזל אבד ספאר גו טלאתי יומאתא ]מ[ קם

נשרפנו .8

אידא וביתיה שאוקלה  /מרו חכמים ואג׳ב

מי שהוא יחיד ,ואיש אחר בבית כלל אין

אילה אליה טלד ביתיה קליוא פאקדלה /

לו ,ורוצה לצאת למסע תור שלושים יום

דלא יכון אאתיה אבד אידא לביתא ובכמירא

לפני החג ,והוא עוזב את ביתו; אמרו חכי

שאוקלה  /והיד ישראל בגנאהא גדאוקלה:

מים :חובה עליו שאת ביתו יבדוק ]היטב[

והם אוד אילה בספר ואית אמיה כמירא

ונקי ,שמא יבוא בחג לביתו וישאירנו בחמץ,

וחרמלה  /אן אילה אבד ברייא טלא וחשה

ואלוהי ישראל יחשוב לו זאת לחטא .אף

וטירה מגדילה  /ואן אילה ביאמא למרכב
13

מי שנמצא בנסיעה ,ויש אתו חמץ ,ונהיה

טלא נוניאתא חאדפלה

אסור — .אם הוא במדבר — לחיות בר ועו-

תורה דכד גתיא סאעת אשת כמירא לפוכא

פות ישליכנו  ; 9ואם הוא בים ,באביה ,לדגים

מדארילה טלד מא[צ׳עלה16] :א[ ואן איתן

 /דהאדך מירא

יהדפנו; כי כד אמרה תורה :כאשר באה

אמיה כוריה גוים טלתיהון יאוולה  /וביע

השעה השישית ,את החמץ ברוח יזרגו למען

ושרה מבאייעלה  /ביומד אידא סתארא בילה

ישמידנו 16] .10א[ אם יש אתו חברים גויים

לאליהון

— להם יתננו ,ובמקח וממכר ימכרנו; ביום

מניהון ביכאלא וה׳ גחאפצ׳]לה[ :מצה דפס־

14

האוילה  /טלד האויה פרישא
15

חג פרגוד בינו לבינם יהיה לו כדי שיהיה

חא אך לכמד פקירין בד יאפילה

פרוש מהם באכילתו והי ישמר]נו[ .מצה

ומאייה בם ,לא ביזירה ותובאלד,
פילה

15

 /קמכא

16

מטא־

 /והם אתירה מצה דיהון לא האויה

8
9
10

עי׳ שם ,תלד ,ב; תמג ,א.
עיי שם ,תלו ,א—ב.
עי׳ משנה ,מ ס כ ת פסחים )סדר מועד( ,פרק
ב ,א.

12

 ^ Jקומץ ,חופן .אך ב ה ל כ ו ת פ ס ח כ ת ו ב טפחים שהיא מידת אורך ולא קבול )עי׳
מער׳:
ב ה ל כ ו ת פ ס ח ב״שולחן ערוך״(.
או שמא מעב׳ :דחף ,בשיכול אותיות?
ייתכן מער׳:
בכל פעם שמופיע הביטוי ״ ב י ן  . . .לבין״ מופיעה ב נ י ב הזה במילה ״בין״ ל׳ במקום נ׳.
דוגמאות :ייתא דפלאכני עולם בילי לאלוך )ה21 ,ב = ) (23 ,ב א ונחלק א ת העולם ביני ל ב י נ ך ( ,
ובעוד מקומות.
צ״ל :יאפילא ,וכן בהמשך צ״ל :מטאפילא.
בא״ז במשמעות גולות ,כדוריות .ונראה שהכוונה כאן לתבלינים.
צ״ל :מנד.
צ״ל :קבלתילא.

13
14

15
16
17
18

בשאכר יאן בדושא מכלילא  /טלד לא
תאר]ר[ לבד מסכינה ואמרי מצה דאתירי]ה
בשטו מיד

]תה[

17
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תפסירים למקרא ופיוטים
של פסח כלחם עניים נא9ת :קמח ומיים

ואד מצה ארואנה דאלד כפנא ומשתהוייה

בלבד ,בלי אבקות ותבלינים  [?] 11יאפנה:

בכליותא אכלילא  /ודלא טמאשא בקדרא

וגם עשירים— מצתם לא תהיה ממותקת

יאן בדהנא יאן במאייה טלד מרככילא /

בסוכר או בדבש ,למען לא ישבר לב העניים,

בלי אנכאן איתן סאוא יאן נכואש דלא גמ־

ויאמרו :המצה של העשירים טובה יותר

ציה דלאסילא  /מרככילא טל]אתיה[ טלד

משלנו ]ולכן[ רצוייה יותר אצל ה  /וזוהי

זאכיה ביכאלא והם גיא]גיה[ מברכילא:

מצת הקרבן ,בשעת רעב ובתאבון ובנועם

]16ב[ מ[דרש חראם אילה דלישילא מצה

יאכלוה ,ומבלי לטובלה בתבשיל או בשמן

אבד מאייה דגרשילו ביומיהון  /אן לא

או במים לרכבה• אולם ,אם יש זקן או חולה,

מביתילו קם בוכוה בליליה טלד פיכא כמתא

שאינם יכולים ללעסה — ירככוה למענו כדי

דיהון  /אנג׳ר לישי איבוה ואבד טשת ודלא

שיזכה באכילתה וגם הוא יתבדו16] .ב[

מאטילו תהנד נורא יאן שמשא נקשא אלי־

ועוד :אסור ללוש את המצה במים השאובים

הון  /דלא דארי וכימי דכד ויוא מנד קמיותא

באותו יום ,אלא ילינו אותם לפני הכוכבים

דיהון:

/

בלילה ,בכדי שיצטננו .רק אז ילושו בהם,

אניח מושראבה דגשאתילו נאשה ריכד כמי־

ובתוך גיגית ,כדי שלא יגיעם הבל האש ,או

מעלום כסלד ישראל כוליהון

רא גהאויה אביהון  /מכואתד ערקי דגמ־
19

שמא השמש תפגע בהם ,לבל ישובו להיות

פלטי מנד סעארה וכוזם

חמים כפי שהיו בתחילה .12

גמשאבה אליהון  /מחורמילו חכמים באידא

וקהויה ומאד

]יהא[ ידוע לישראל כולם ,כי המשקאות

לא האויה דאאזך בצוביהון :הדכא פרצ׳ליה

שרגילים בני אדם לשתות — ריח חמץ יש

ה׳ והם חכמים ז״ל מולפכלו  /אלד חג׳יאתד
דמבשליבו ואנד גמקלביבו שכינא

בהם ,כגון ערק המופק משעורה ומקנה

צפר

סוכר  [?] 13וקפה וכיוצא בהם ,אסרום חכמים

]17וא[ הם במאייה רתוכה טמשכלו  /ובתבע

בחג ובל נתקרב על ידם .כך צווה ה׳ ואף

דיהון סכינה ושבורה הם אמיהון הגעלה

חכמים ז׳׳ל הורונו שאת כלי הנחושת שמבש-

אודכלו  /ואן לא באידא וביכאלד אידא

לים בהם ואלה שיוצקים לתוכם ]תבשיל[ חם

לא האויה דמחצ׳רכלו:

] 17וא[ אף הם במים רתוחים בטבלם .ולפיהם,
סכינים

ושפודים— יחד אתם יעשו להם

הגעלה ,ואם לאו בחג ולמאכלי החג בל
נשתמש בהם  . 1 4וכלי עץ— אלו שבכל הש-

11

נה משתמשים בהם לדברים קרים— גם
למצה מותרים הם ונאכל בהם; אולם אלה
שמשתמשים בהם לחמים — כולם בכלי אחד
גדול נשימם ,ומים רותחים ניצוק עליהם עד

12
13
14

הכוונה לשומשומין וכיו״ב שמפזרים אותם
על החלות והם סימן למותרות .אך עי׳ הל-
כות פסח ,תנה ,ו .ובהמשך ־-הנימוק סו-
ציולוגי ולא הלכתי.
עי׳ שם ,תנה ,א—ה.
עי׳ הע׳  19לנוסח הארמי.
עי׳ הלכות פסח ,תנא ,ג—ד.

 19משמעות המילה לא התבררה לי; ב פ ר ס י ת  = jקנה סוכר .ועי׳ בדיני תערובת חמץ בשולחן
ערוך ,שם נזכרים :המורייס הבבלי)שהם מיני רוטב( ושכר המדי ושכר שעורים.
] תט[

יונד .צבר
שיטהרו ונשטפם  .15דברי חרס — החכמים

וחג׳יאתא דציוא אגד כולא שאתא בקרירא

לא נתנו כלל הלכה ]כיצד להתיר השי-

גמכדמכבו הם אבד מצה חלאל אילה]![ וגכל־

מוש[ בהם .אלא אסרום והשליכום מעל

כבו  /בלי אגד גכדמי בשכינא כולו גו כא

פניהם; אז שישברום וישליכום לרחוב לרג-

אמאן ררוא דארכלו  /ומאייה רתוכה מסרקך

ליהם ,או שישימו אותם במחשכים ,למען

אליהון הלד קלוי ושטפכלז :בלי חג׳יאתא

לא יראו אותם בעיניהם  . 16אלהים יקדש

דכספא קט לא הולו חכמים פתויה אביהון /

את החכמים ]17וב[ וישמחנו בחייבים . 17

אלא מחורמילו ומונדילו מקם פאתיה]ון[/יאן

כיצד לימדונו לישת מצה במשקל ומידה

בד תורילו ומנדילו לכולאנא קם אקליהון /

למען לא ילושו הרבה הרבה כמנהג כל פעם,

יאן דארילו אבד כשכה כשוכה טלד לא כאזילו

ונמצא שהוא מחמיץ ויהיה מאוס לעין

באינלהון :אילאהא מקאדשלו חכמים ]17וב[

ומתקלקל  . 18כד אמרו חכמים :אם יהיה

ומכדילן

אבד דינדארה  /דך מולפכלנו

הבצק כל היום בידיים — כלל לא יחמץ,

ליאשד מצה אבד וזין ומוקדארה  /טלד

על הארץ ,כמהלך פרסה

לא לישי ראבא בראבא אך עאדה דכולו

אחת ,מיד מחמיץ; לפיכך צוו לנו שמעט

כארה  /וגכאזכני גכאמא וגפאייש מכרוה

מעט נלושנו ,בכדי שמשלב הלישה עד שלב

קם אינא וגסאריה :האדך מרו חכמים אן

האפייה מיד ליד יעבור ,ועל הארץ בל

גהאויה לישא כוליה יומא גו אידאתא קט

אולם אם נפל

19

23

נשאירנו .והבצק הזה — פחות מ]כמות[ הב-

לתלה כמאאה

צק שחל עליה חלה ,אל תלושו אותו ,והוא

יזאלד כא פרסנג חאדר כמאלה  /טלהאדך

בשיעור של ארבעים ושלש ביצים בלי

פרצ׳לו אליני דקילך בקילך לישכלה  /טלד

וחמישית ביצה תאמדו אותה,

מאידת לישתא הלד אידת יפיתא דסת בדסת

קליפה]?[

20

 /בלי אן נפליה אלד אראא

האויה ולאראא לא שוקכלה :ואד עג׳נא
15
16
17

18
19

עי  ,שם ,שם ,כה.
עי׳ שם ,שם ,א.
הכוונה לבנין בית המקדש ,כמו שאנו אומ-
רים במוסף :שתעלנו בשמחה ל א ר צ נ ו . . .
ושם נעשה לפניך את קרבנות חובותינו.
עי  ,שם תנו ,א; תנז ,א.
עי׳ שם ,תנט ,ב )  . . .״ואם הניחו בלא
עסק שיעור מיל הוי חמץ ,ושיעור מיל הוי
רביעית שעה וחלק מעשרים מן השעה...״(.

אקל מעג׳גד גנאפל אילא חלא לא עגיג־
תולא  /דילא מוקדאר ארבאי וטלת ביאיה
מאייד!
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ומכמשא כא דבאתא מקדרתולא /

 20עי׳ שם תנו ,א :מ״ג ביצים וחומש ביצה
בינונים והוא עשרון׳ /ועי׳ הע׳  21לנוסח
הארמי,

 aבסוף המילה ,שלא

 20המבטא הוא =  ;Xma'aמשום ריבוי האל״פים כתב את התנועה
כרגיל ,ב־ה ,וכנראה גם לצורכי החרוז.
 21המילה מוקשית וייתכן :מאייד» ,במשמעות :מימיות ,נוזליות ,בלי קליפה ,ועי׳ הע׳  20לנוסח
העברי.
 22היינו מצפים ל־מוכוכלו )הראו לנו( ועי׳ להלן גם :מולפכני ,והיינו מצפים ל־מולפכלו
)למדונו( )״מכא מולפכלו חכמים״ = מכאן לימדונו חכמים .א16 ,ב 20 ,ועוד מקומות( בנוסח
שלפנינו הנושא סתמי)הוראינו ,לומדנו( והצורות הן נדירות; נזקק להן לצורכי החריזה.

]תי[

תפסירים למקרא ופיוטים
כדי שראשית הבצק ]17ווא[ לכהן תפרי־

טלד אולתד עג׳נא ]17ווא[ טלא כהן פרש־

שוד״; רק אז יהיה מותר לכם לאכילה.

תולא  /אנג׳ר גפ]אייש[ חלאל אליכוןדאכל־

ולפני אכילת מצה חובה עלינו לספר סיפורי־

תולא :ומקם יכאלד מצה ואג׳ב אילה אליני

לענה מרים על שיעבוד מצרים שהוראינו,

טלד מחאככני  /סממנ]ה[ מרירה מנד שעבוד

לפיכך חובה עלינו שפינו וכליותינו במרור

דמצראייה דמוכוכני

22

נמרר  21ואח׳׳כ מזבח פסח ה׳ בשמחה נאכל,

אילה אליני דפומן וכוליאתן אבד מרור

ועל מנהג אכילת מצה בחומרה נצווה וכל

ממירכני  /ומבתר האדך מנד דביחד פסחא

אחד מאתנו ארבע כוסות יין טהור — אם

דה׳ בכדיותא אכלכני  /ובתבעד יכאלד מצה

 /טלא האדך ואג׳ב

נרצה ואם לא — נשתה ,כי על כל אחד

בקויאתי מוצכני  /וכוד כא מניני ארב]א

חובה מתשבחות ה  ,לקרוא ,כפי שחייבו

קטכיה כמרא צפייא אן גבאך ואן לא בד

חכמים אותנו והורמו ,הראשונה :קידוש

שאתכני  /מוד אלד כוד כא פרץ׳ אילה
23

החג הוא ,שאנו מקדשים ,והשנייה :השיעבוד

תסאביחד ה׳ קראכני

ששיעבדונו המצרים ]17ווב[ לילדינו וביתנו

מים אליני ומולפכני  /או קמאיא קידוש

נספר; והשלישית :ברכת המזון היא שאנו

דאידא אילה גמקדשכני  /ואוד תריה שעבוד

מברכים; והרביעית  : 2 2הלל ושבח לאלוהים

דאודלו איבן מצראייה ]17ווב[ ]טלא[ איאלן

נהלל  .23לאחר שאנו מסיימים את סדר הפסח

וביתן מחאככני /ואוד טלאהא ברכת מזון

באותו

אילה גמברככני  /אוד ארבאא הלל ותסביח

הלילה; אולם אם נצמא למים ונתאוה ]להם[

טלא אילאהא גמהלהלכני :מבתר מאד דג־

התירו החכמים לנו את שתיית המיים , 24

כתמכלה פסחא וגקימכני  /גחארם יכאלא

וקמים — אסורה

האכילה

עלינו

 /דכד פרצ׳לו חכ־

אלהי ישראל ישימכם שלום ,ויזכה אתכם

או ליליה אליני  /בלי אנכאן צחילן אלד

לעשות רצונו ולעבדו; בחדוה ושלוה יבוא

מאייד! משתוהיליני  /מחולילו חכמינם[ שת־

חגכם ,והרבה שנים אלהי ישראל יתן לכם.

אייד מאייה אליני :אילאהד ישראל בשלום

נבקש ממלכותו הגדולה וגם תחינה לנו,

ג׳אעליכון  /ואלד אואדת רוצ׳אייה ולעבא־

שבשנה הבאה מתים וחיים בירושלים יאספנו

דא דידה מזאכיליכון  /ולכדיותא ולשינ]א

ומשיח בן דוד על כסאו ]יקים ל ג ו [ . . .

א[אתיה אידא דיכון  /ולראבה שניה אילא־

21
22
23

24

עי׳ שם ,תפא ,ב.
עי׳ שם ,תעט.
עי שם ,תפ .א ר ב ע כוסות כנגד ארבע
לשונות של גאולה .עי׳ משנה פסחים י ,א
ופי׳ רע״ב שם .כאן עירבב דברים וכתב
לא על הסיבה של שתיית ד׳ כוסות אלא על
הדינים הקשורים בהן.
עי׳ שם ,תפא ,א; תעח ,א.

הד ישראל מאדמליכון :ג[מרג׳ך משולטנותה
רבתא והם היוי אתליני  /דשאתא כיתא
מי[תיה ובכאייה בירושלים מג׳אמע]ליני /
ומשיח בר דוד אלד
טלתיני[ /

 23צ״ל :קארכני.
 24הסוף חסר.

] תיא [
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תכתד ]דידה מאקם

יזנה צבר
נספח
התנצלות

לדרשן

)מתוך כ״י א(
]1א[ צאינה וראינה בנות ציון במלך שלמה בעטרה שעטרה לו אמו ביום חתונתו וביום
שמחת לבו : 1
הלבשה
צאו וראו הקהל בת״ח ,בעטרה שעטרה לו תורתו ,ביום לימודו וביום שמחתו בה .וי״ל

2

קצת קושיות להאי פסוק ,דאמר צאינה וראינה ,ר״ל צאו הקהל וראו בת״ח .קושיא ,להיכן
יצאו ,לחוץ או לשוק? אלא כך אמ׳ צאו ממעלתכם ושמעו לזה ת״ח חדש שבא בתוככם ,אע׳׳פ
שאין אתם צריכין .בדוד ה׳ ,כולכם חכמי׳ אתם ,והרבה חכמים יש בתוככם ,שאלמלא הייתם
זכאין לא היה הקב״ה מקבץ כל אלו הת״ח בתוככם ,אבל אעפ״כ ,שמעו והאזינו לדברי,
אע״פ שאין אני כדאי לדרוש לפניכם ,אבל אחרון אחרון חביב הוא לאצלכם ,ומשל שלי
דומה לדגה שהיא בתוך המים ,והיא אינה שותה מהם עד שירד המטר ,והיא מגבהת ראשה
ושותה מן המטר מפני שאותה הטיפה יותר חביבה היא עליה .וזהו ברכה שבירכ]כ[ם יעקב
אביכם ,וירבו לרוב בקרב הארץ .ר״ל :מה דגים ,דגים שבים ,אינם שותין מהמים ,עד
שתרד טיפה א׳ מן השמים ,ושותין ממנה ,כד אתם ,אע״פ שת״ח הרבה יש בתוככם ,ואינכם
צריכין לת״ח אחרי׳ ,אבל חשקנים אתם לדברים חדשים ,לא ליקרא דידי עבידנה ולא
ליקרא דבית אבא אלא ליקרא דרבותי .בנות ציון הם ת״ח שני אוהב ה׳ את שערי ציון
המציוינים ]![ בהלכה  .3במלך שלמה ג״כ הוא ת״ח שנקרא מלך ש׳ בי מלכים ימלוכו  4־ ־
]1ב[ בתורתי .מלכים ימלוכו וכל ישראל כולם בני מלכי׳ הם .בעטרה שעטרה לו אמו —
היא תורתו ,שג׳ אם לבינה תקרא  , 5ונא׳ :אל תטוש תורת אמך  . 6ביום חתונתו־־־ ביום
למודו .כשם שאדם משיא בנו ושומח בו הוא ואמו וכל קרוביו ,כד הקהל צריכין לשמוח
בת״ח שיבואו לתוכם .וביום שמחת לבו ,ששמח בתלמודו ,שלמד .אע״פ שאני לא זכיתי
לתור׳ ,מה אני ומה חיי ,בער אנכי מאיש ,ולא בינת אדם לי ,אבל זכיתי לראות פניכם שכל
הרואה פני צדיק כאלו ראה פני השכינה י ,שנא׳ ויאכלו לחם עם חותן משה לפני האלקים .8
וכי לפני האלדי׳]![ היו אוכלין ? אלא מלמד לפני משה ,היו אוכלין מעלה עליהם הכתו׳
כאלו לפני האלדים אכלו .ועוד ראיה מאליהו ז״ל ,שאמר חי ה׳ אשר עמדתי לפניו

9

וכי לפני ה׳ היה עומד ? אלא לפני אחיה השילוני היה עומד ,והיה מלמד המדרש; מעלה
עליו הכתוב ,כאלו עמד לפני ה׳.

1
2
3
4
5

שיר השירים ג ,יא.
ויש לומר.
ב ר כ ו ת ח ,א.
משלי ח ,טו.
משלי ז ,ד.

6
7
8
9

]תיב[

משלי א ,ח.
ר׳ תנחומא תשא כז.
שמות יח ,יב.
מלכים ב ,ה ,טו.

חיים בנטוב

אומנים
תעודות

ובעלי מלאכה בפאם
מפנקס סופרי בית הדין
)וזנ״ט — תע״ה(

פנקס מזכרת סופרי בית־הדין בפאס נמצא בספריית בית־המדרש לרבנים בניו־יורק ,סימנו
 ,880—478ותצלומו במכון בךצבי* .הוא יחיד מסוגו הידוע ממארוקו ואין ספק שהוא המקור
החשוב ביותי שהגיע אלינו על פאס בתקופה הנ״ל .הפנקס לא נשתמר בשלימותו ,שכן הוא
מתחיל בדף מו ונמשך עד קצ ,וחסרים בו הדפים שבין קיח—קמח .יש בו עתה  93דף
מבחינת עניינותיו הוא נחלק לשנים :א( דפים 1א—72ב )מו!—קיח ,(2תעודות מגוונות,
המעידות על פעילות כלכלית של אנשים משכבות שונות שבקהילה .הן כתובות לפי סדר
השנים ,מאייר תני׳ט ועד אייר תע״ג  ; 2ב( דפים 73א — 97ב )קמח!— קצא( ,עיקרם
חוזי שכירות חנויות ובתים של ר׳ יהושע סירירו  ,3משנים תס״א—תע׳׳ה ואינן מסודרות
בסדר השנים .בתחילתו של הפנקס נכתבו ,איפוא ,שטרות של אחרים בעיקר ,וסופו יוחד
לכתיבת שטרות החכם הנ״ל ונתלשו הדפים שנשארו ריקים באמצע .סימון הדפים קדם ,איפוא,
לכתיבת התעודות ונעשה בידי בעל הפנקס הרומז מדף אל דף  .4ארבעה דפים שפוזרו בין דפי
הפנקס ) ,(79 ,36—35 ,3הם מתוך פנקס לזכרון כתובות ,בכתב־ידו של ר׳ יעקב ן׳ צור,
שהיה סופר מיוחד לכתובות בפאס .5
הכתיבות שבפנקס מרובות .חלקן מידי סופרי בית דין מאומנים שכתיבתם נאה ,וחלקן
בכתיבה רהוטה האופיינית לזכרון דברים .כמה תעודות טושטשו ונמחקו .עשיר הוא ,כתב-
היד ,באוטוגראפים וחתימות של סופרים ואנשי הקהילה.
הלשון היא בדרך כלל עברית־רבנית .שובצו לתוכה מושגים מקצועיים־טכניים ,ולעתים
אף משפטים שלמים בערבית המדוברת במארוקו ,או בלאדינו .הסגנון הוא משפטי .לשונות
*
1

2

3

4
5

חובה נעימה היא לי להודות למר מ׳ בניהו מנהל מכון בן־צבי ,שהנחני בעצותיו והערותיו
בעבודתי זו .הרבה משלו שוקע בה.
חסרים בו גם הדפים פד ,קד—קה ,קנא ,קנה ,קנז ,קס—קסא ,קסדי—קסה ,קסז—קסט ,קעג—קפב,
קפדי—קפז .ואולי טעה הרושם וכתב קפג במקום קעג .בסימון החדש  97דפים .ברם ,דפים ,3
 79 ,36 ,35שהיו מפוזרים בין דפי הפנקס ,הם פנקס אחר ,מיוחד לרישום כתובות .ור׳ להלן והע׳ .5
מלבד שתי סטיות .בדף 68א תעודה משנת עת״ה ,ובדף 66ב ,רשימת מכירת הרינטא בבית
כנסת משנת תפ״ב ,ובדף האחרון תעודה מאותה שנה .ניכר בהן ,ברשימות אלו ,שנכתבו
בתקופה מאוחרת בנייר החלק.
מצויים בו גם רשימות אישיות של ר  ,יהושע וכן חשבונות שלו ,העתק אגרת )94ב(; בדף
91א—92א ״תשלום הרפואות״ בעברית ולאדינו ,הועתקו מכ״י ״הדיין המצויין נר ישראל
כמוהר״ר יעקב אבן דאנאך.
כגון בדף 65א ]קי![ ציין :״העורות פרעם י צ ח ק  . . .ככתוב בסוף ע״ב מדף ק״ג״ ,והדבר מצוי שם.
בס׳ ליצחק ריח לר׳ יצחק אבן דנאז )למורנו תרס״ב ,חלק ב ,אות יוד ,סי׳ ה ,דף טו,
ב( ,מובא מה שנמצא בכת״י ר׳ יעב״ץ :״זהו המנהג שקבלתי מרבותי זלה״ה ,זה כחמישים שנה
או יותר שנתייחדתי לכתוב כל שטרי כתובות״ .סופר מיוחד לכתובות היה גם במכנאס .ר׳ עדותו
של ר׳ חיים טולידאנו :״סופר כתובות מיוחד הייתי במכנאס יע״א שנים רבות״ .שו״ת דברי
מרדכי לר׳ מרדכי בירדוגו)מכנאס תש״ז ,סי׳ נה ,דף סה ,ב(.

] תטו[

חיים ב נטו ב

חייוב וחיזוקי שטרות חוזרים ונשנים .בניסוח התנאים המיוחדים לכל חוזה ,יש לעתים חוסר
בהירות ,הנובעת מתרגום הביטויים מערבית לעברית.
בראש כל עמוד מצויינת השנה .בתחילת כל תעודה מצויין התאריך — היום והחודש .שטרות
שנעשו ביום אחד נרשם בתחילתם ב״ב— בו ביום .התעודות כתובות בקיצור ,בהשמטת
כל לשונות השטר המיוחדות ובשמירת התורף .דהיינו :תאריו ,פעולת הקניין ,הצדדים
המתחייבים ,תוכן ההתחייבות ותנאיה והעדים .השטר עצמו שנמסר לצדדים וודאי ארוך היה,
וכלל כל הלשונות הרגילים בשטרות .0
סופרים אחדים כתבו בפנקס זה .כמה שטרות כתובים בעצם כתב־ידו של ר׳ יעקב ך
צור )תעודה  ,359—358 ,356ועוד( ומספרם תשעה־עשר .ר׳ יעקב ן׳ עטר כתב  36שטרות,
ר׳ יעקב ן׳ דנאן—  ,30ור׳ מרדכי לענקרי—  .24ברם ,בעל הפנקס אינו אלא ר׳ יהושע
בר מנחם סירירו ,שהפנקס מלא רשימות אישיות שלו ,כגון פטירת בעלה של שמחה בת ר׳
אברהם דודו שנשארה זקוקה לג׳ יבמים )דף 4ב(  .7ליד חוזה שכירות של חנות שלו ושל ר׳
עמנואל ]מנסאנו[  8רשם את כל הגבייות שגבה מהשכירות הנ״ל בערבית בגוף ראשון
)26א( ומזכיר את מנחם בנו; ליד תעודה  ,303חוזה שכירת חנות ,רשם חשבונותיו עם
השוכר בגוף ראשון; בתעודה  ,375חוזה לכתיבת ספר תורה שנתחייב ר׳ יהושע לכתוב
למסעוד בר מכלוף ך הרוש 9ולידו החשבונות עם מסעוד הנד .כן מצויים בכתב־היד
חשבונות שותפותו עם ר׳ יצחק צרפתי במלאכת סופרות סת״ם )קג ,2קז ,2קי!( ,והוצאות
נדוניית וחופת בתו רחל )68ב—70א( ,ועוד .דברים שאמרנו מביאים אותנו לידי השערה
שאין הפנקס הזה פנקס רשמי של סופרי בית הדין.
ר׳ יהושע סירירו היה סופר סת״ם  .10כיוון שמצוי היה אצל כתיבה ,כתב גם שטרות.
אנשים ואף סופרי בית דין עצמם זימנו אצלו שטרות שהוא היה כותבם ומנסחם והם חותמים
עליהם .בפנקס שלנו רשם עיקרי דברים ,תנאי החוזה וכדומה שעל פיהם צריך היה לנסח
את השטר .לפעמים הסופרים שפנו אליו הם עצמם רשמו את עיקרי הדברים וחתמו עליהם.
אחרי שגמר ר׳ יהושע סירירו את עשיית השטר ומסרו לבעליו רשם בפנקס מלעלה ״עשוי״
או ״עשוי לזכות...״ .תחילתו של הפנקס ,היתה ,איפוא ,בצורך לרשום עיקרי דברים כדי
לדעת מה עליו לכתוב בשטר .ברם ,הפנקס מילא בדרך אגב גם תפקיד של ״מזכרת

 6שרדו בידינו שטרות הרבה שנכתבו במארוקו ,הן בדפוס בספרות השו׳׳ת של רבני המערב.
והן בכת״י ,בתעודות השמורות בספרייות ,כגון במכון בן־צבי.
 7שם בעלה דוד ן׳ חמאני .שמחה הנ״ל חזרה ונישאה למימון בן יוסף אמוזיג בכ״ט שבט תס׳׳ה,
כנזכר בפנקס הכתובות ,דף 36א.
 8שותף עם ר׳ יהושע בכמה קרקעות .נזכר בשנת תנ״ד בשו״ת משפט וצדקה ביעקב ליעב״ץ ,חלק
ב ,נא־אמון תר״סג )להלן מוצב״י( ,סי צז ,דף נג ,ב .ואינו הנד במלכי רבנן לר׳ יוסף
ך נאים )ירושלים ,תרצ״א ,דף קג ,א( ,שנפטר בשנת תקכ״ז או תק״ל.
 9נכתב בכתב ידו של ר  ,יעקב ן׳ צור ובחתימתו וחתם עמו ר׳ יעקב ך עטר.
 10ר׳ למעלה בסמוך .תעודות  ,570,556,534,488,375הם חוזים לכתיבת 0״ת בידי ר׳ יהושע.
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הסופר׳ .,כאן נשמרו העתקי השטרות והתעודות ,ובמקרה של אובדן השטר או של סיכסוכים
בין הצדדים אפשר היה לבדוק את הפנקס ולעמוד על אמיתותם של דברים .משום כך
הסופרים ראו צורך לחתום בהרבה פעמים חתימה מלאה או קצרה על ההעתק .וכשחל איזה
שינוי בשטר במשך הזמן דאגו לרשום השינוי ליד העתק השטר שבפנקס
סופרי בית הדין במארוקו בתקופה זאת ספק אם רשמו העתקי השטרות בפנקס רשמי,
שכן לא מצאנו בספרות השו״ת שבדברים הקשורים באי־הבנה בשטר ,היו מעיינים בפנקס
כדי לברר את הענין .לעומת זאת ,לסופרים היו פנקסים פרטיים ,כמות שהיה נהוג
בספרד  ,12ומתקופה זאת נזכר ״מזכרת הסופר הח׳ כהה״ד חנניה ן׳ זכרי״ ,13
אין לדעת אם ר׳ יהושע היה גם סופר בית דין .במקורות מדובר על שלושה סוגי סופרים:
סופרי סת״ם ,סופרי שטרות וסופרי בית דין .בימי ר׳ יהודה ן׳ עטר ור׳ יעקב בן צור
היה ״מנהג קבוע בארצות המערב לפטור ]ממיסים[ ״הש״ץ ...וסופרים אפי׳ אינם סופרי
בי״ד ,אלא כותבין תפילין ומזוזות וס״ת ושטרות״״ .הרי שמלבד סופרי בית דין היו
כותבי שטרות ,וכותבי סת״ם .בשנת תק״א הותקנה בפאס תקנה ״שאין לשום סופר לכתוב
שום שטר שותפות אלא בהמלכת בי״ד״ ,ובה נאמר :״והולכנוה לכל סופרי שטרות״ .15
מסופרי בית הדין ידוע ר׳ יעקב ן׳ צור שנתמנה לתפקיד זה בשנת תנ״ג .16
נראה שרק סופרי בית דין הזקיקו מינוי .סופרי שטרות יותר משהיו תלמידי חכמים היו
בקיאים במלאכת הכתיבה ,וידעו נוסחם של כמה סוגי שטרות .סופרים אלה עשויים היו
לטעות .ואכן בשנת תט״ו ,״לסיבת איזה ענין שקרה בימים ההם״  ,17תוקנה תקנה שאין
11

12

13
14
15
16
17

ליד תעודה  102שהעד בה ר׳ שמואל רותי ,נכתב ״אחרי זאת נקב״ש סאלים והאמין לעמרם
נאמנות מפורש והעד ר׳ יע׳ ן׳ שמו׳ דאנך .בשטר לא היתה נאמנות .כשנתחדש תנאי זה,
נרשם בפנקס .וכן ליד תעודה  146כתוב :״הק״ם הנז׳ אמרו שפרעו אותם לבעליהם״ .ועוד
דוגמאות כיוצא באלו.
בשו״ת הרא״ש )כלל סח ,סי׳ ה( נזכר נוהג זה :״שטר שכתוב בו נתחייב פלוני
לפלוני כך וכך ז ה ו ב י ם  . . .לזמן פ ׳  . . .בנאמנות ואחריות״ .הוא נשאל אם גובין בו כשאין
תקנה בעיר לגבות ב״זכירה״ ,והשיב שגובין בו ,״שהעדים מעידים שנעשה הקנין בפניהם
ע״מ שיכתוב הסופר השטר בכל יפוי ,כמו שרגיל הסופר לכתוב שטרי העיר ,וכן מוכח הלשון
שנקרא זכירה ,לפי שכותבין העדים הענין מיד כדי שלא ישכחוהו ואח״כ הולכין לסופר והוא
כותב השטר ע״פ דבריהם .הילכך אם אירע כך שלא נכתב השטר ,מכל מקום נלך אחר עדות
העדים החתומים על הזכירה״ .משמע שהעדים היו חותמים על זכרון דברים זה ,ממש כמו
בפנקסנו .גם הריב״ש נשאל :״ראובן נתחייב ב ש ט ר  . . .וחתמו טופס השטר בספר הסופר
והסופר לא ידע מאומה רק מאמרם״ .הריב״ש חולק על הרא״ש וסובר שאי אפשר לגבות בו
״לפי שלא נכתב אלא כדי שיסדר הסופר השטר מתוכו ושיזכרו העדים עדותן מתוכו ויעידו עליו
אפי׳ אחרי כמה שנים״ )סי׳ רי( .ועוד שם :״הרי הוא כמו זכרון עדות שעושים העדים לעצמן,
ולזה א י ן כ ו ת ב י ן ב ו ר ק ר א ש י פ ר ק י ם וגם כן כדי שיסדר ממנו הסופר ה ש ט ר . . .
אע״פ שהעדים חתומים בו הרי הוא כפנקס בעלמא״.
מוצב״י ,ב ,סי׳ קסב ,דף צב ,א.
שו״ת נר מערבי ,חלק א ,ירושלים תרצ״ה ,סי׳ נז ,דף נה ,א.
ר׳ אברהם אנקאווא ,שו״ת כרם חמר ,ח״ב ליוורנו תרל״א ,סי׳ קעא—קעב ,דף לא ,א.
נר מערבי ,ח״א ,סי׳ טו ,דף כח ,א; מלכי רבנן ,דף סד ,ב.
מוצב״י ,חלק א ,נא־אמון תרנ״ד ,סי׳ ב ,דף ד ,ב.
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חיים ב נטו ב

לכתוב שום שטרות ״כי אם סופרי בית דינינו הצדק .וכל השטר שיבא לידינו ולא יחיד«
חתום בשני סופרים אין נזקקין לבעליו״ .18ברם ,תקנה זו לא נתפשטה וחזרו ל״מנהג
קבוע בפאס יע״א מדורות ראשונים מחכמי קשטילייא ...שכל שטר שאינו חתום בסופר
ועד אין לו דין שטר ,ר״ל דבעינן שיהא לפחות אחד מעידי השטר החתומים בו סופר מסופרי
ב״ד הקבועים לכתוב שטרות ,וכ״ש אם יהיה חכם רשום או דיין קבוע״ .19מכאן בא
המושג ״סופר ועד״  .20ברם ,על אף מנהג זה לא נמנעו מלכתוב שטרות ולהחתים עליהם שני
עדים הדיוטות ,21ולא חששו להרעת השטר .בפנקסנו מצויים (1 :שטרות שעדיהם
שני סופרי בית דין  (2 ; 22שטרות העשויים בסופר ועד  (3 ; 23שטרות העשויים בשני
הדיוטות .24פעמים שצויין או חתם רק עד אחד ,סופר או הדיוט ,25ופעמים שלא צויין
מי העד בדבר  .26יתכן שבעל הפנקס היה העד ,אלא שלא חש תמיד להזכיר את שמו.
הסופרים

להלן יובאו שמות הסופרים החשובים לפי חלקם בפנקס:
ר׳ יהושע סירירו .אביו רבי מנחם ,היה רבם של ר׳ יהודה ן׳ עטר ור׳ יעקב ן׳ צור ,וחכמים
אחרים ,שמזכירים אותו בכבוד גדול  .27היה עשיר ובעל קרקעות  28וכנראה שירש עושרו
18
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כרם חמר ,שם ,סי׳ קיז ,דף כא ,ב.
מוצב״י א ,סי  ,ב ,דף ד ,א .הנוסח המובא במוצב״י נמצא בשינויים בספר ״זכות אבות
לר׳ אברהם רפאל קורייאט ,פיסא תקע״ב ,סי׳ קסד דף נג .א .ר  ,יעקב ן׳ צור כותב לפיו ,שקי-
בל מרבותיו ר׳ וידאל הצרפתי ור׳ מנחם סירירו ,״שקיבלו וכו׳ עד ש׳ ברוך תהיה ]תט״ו[ ליצי׳
שאירעו וכר קנאו קנאת ה׳ צבאות ותקנו ב  ,סופרי ב״ד דוקא בהיותם זה בן כ״ד וזה בן ז״ך זה
מתגדל אצל אביו וזה מתגדל אצל דודו ז״ל .וכראתם שאין הצבור יכולים לעמוד בזה בטלוה וחזרו
לתקנה הא׳״ .בן כ״ד הוא ר׳ וידאל הצרפתי המוזכר ראשון שם ,״בן ז״ך״— ר׳ מנחם סירירו,
מכאן ניתן לעמוד על שנות חייהם של שני חכמים אלה .ר׳ וידאל הצרפתי נולד ,איפוא ,בשנת
שצ״א ,וזה מתאים לדברי יעב״ץ בספרו ״עת לכל חפץ״ )נא אמון תרנ״ג ,דף פט ,א(.
ר׳ מנחם סירירו נולד בשנת שפ״ח .דודו ,שגידלו ,הוא כנראה ר׳ עמנואל סירירו הראשון
החתום על התקנה משנת תט״ו הנ״ל .בעת פטירתו בשנת תס״א היה ,איפוא ,בן עב שנה.
ר׳ למשל מוצב״י ,ב ,סי׳ פז ,דף מו ,ב; סי׳ צ ,דף מז ,א; נפת צופים לר׳ פתחיה בירדוגו,
כאזאבלאנקא תרצ״ח ,סי׳ מו ,דף צג ,ב) .שם טעות בדפוס והמשך התשובה בדף צד ,ב(.
ר׳ מוצב״י ,ח״א ,סי׳ ב ,דף ד ,א; ח״ב ,סי׳ פז ,דף מו ,ב; נפת צופים ,שם; חק ומשפט לר׳
חיים טולידאנו ,פאס ,תרצ״א ,סי׳ יג ,דף ג ,ב.
תעודה  168חתום עליה ר׳ יהושע ]סירירו[ ,ר׳ מרדכי לענקרי; תעודה  —348ר׳ יהושע
]סירירו[ ,ר׳ יעקב ן׳ עטר;  —375ר׳ יעקב ]ן׳ עטר[ ,ר׳ יעקב ן׳ צור;  —531ר׳ שלמה עמיאל,
יעקב ן׳ עטר;  —544ר׳ שלום אדרעי ,ר׳ מרדכי לענקרי.
תעודה  —270ר׳ יהודה הלוי ,יוסף ן׳ סעדון;  —284ר׳ יהודה הלוי ,מימון בר נסים דנאן;
 — 545ר׳ שלום אדרעי ,יצחק ן׳ מסיסו.
תעודה  — 28יצחק חמרון ,אברהם ן׳ לענקרי;  — 212אפרים ן׳ סעדון ,עזריאל צרפתי ,ועוד.
תעודה  —2ברוך ן׳ עטר )הדיוט(;  —8בן יעקב שקרון הגדול )הדיוט(;  — 42ר׳ דאנן הסופר;
 — 47—46ר׳ שלמה ן׳ עמיאל )סופר(.
תעודות מסוג זה רבות .ר׳  76,57,27ועוד.
מוצב״י ,א ,סי׳ מא ,דף נ ,א; סי׳ קפב ,דף קו ,ב .ועיין טולידאנו ,נר המערב ,עמ׳ ,137
הע׳ כו.
מלכי רבנן ,דף נה ,א .מן הפנקס ניתן לעמוד על כך .רכישת קרקעות הוא סימן מובהק
,,
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מאביו .כוחו היה בעיקר בדרש ולא הגיע לדרגה שיוכל למלא מקום אביו בהוראה .ר׳ אלעיזר
בהלול בספרו מראה עינים שבכתב־יד מביא בשמו חידושים  .29וכן בנו הצעיר ר׳ עמנואל .3°
בפנקס ) (552נמצאת התחייבות מר׳ אלעזר בהלול להחזיר לו את קובץ הדרושים ששאל
ממנו .ס׳ מנהגי טריפות של פאס בהעתקתו מצוי היה בכתב־יד .31באגרת ששלח
ר׳ מנחם סירירו בשמונה בתשרי תנ״ד לר׳ משה ך חמו בצפרו ,כתב עליו :״ודע שכיון
שראיתי בני יהושע דורש יפה אמרתי לר״י ב״ד ]ר׳ יעקב ן׳ מאן הסופר[ דרוש אתה
שבת בינתיים ויהושע שבת הגדול וכן עשו אשתקד ושנה זו הל״ל ]הבאה לקראתנו לשלום[
ולכן איני מתישב לחדש איזה דבר וכת״ר יכתוב לי מאותם מילי מעלייתא דדרשת״ .32
ר׳ יהושע סירירו היה ידיד קרוב לר׳ יעקב ן׳ צור .נשתמרו בכתב־יד שתי אגרות ששלח
לו ,כנראה בשנת תס״א ,כשהיה במכנאס בשליחות ק״ק פאס ,בענין גביית מם הככרות .33
שנים מבניו נפטרו בחייו .בשנת תע״ח נפטר שאול כבן כ״ב וכשנה אחר־כך ר׳ מנחם,
חתנו של יעב״ץ ,וקונן עליהם חכם זה .34היו לו עוד שני בנים ,מימון שלמד מלאכת
אחיטי  ,(553)49ועמנואל משורר ורב  .35בפנקס באה רשימה מפורטת של הוצאותיו בחתונת
בתו רחל .בתו האחרת ,מרים ,נישאה למשה בן נסים ך דנאן .חתנו זה יצא לדרום מארוקו
לשם מסחר ומת ,ובתו הוזקקה ליבם מימון ן׳ דנאן אחיו ,שהיה נשוי למסעודה בת ר ,יצחק
רותי  .36ידועים פיוטים לפסח משל ר׳ יהושע סירירו והם מושרים במארוקו .37
ר׳ יעקב אבן עטר .נזכר או חתם בפנקס שלושים ושש פעמים ,לרוב בקיצור יעקב.
זהותו מוכחת מצורת כתיבת ״יעקב״ ,הדומה לחתימותיו המלאות .היה בן אחיו של ר׳
יהודה ן׳ עטר הזקן .כנראה ששימש זמן מה רב בתאזא ,עבר לפאס והיה סופר 38ושליח ציבור
יחד עם ר׳ יהושע סירירו בבית הכנסת של ר׳ סעדיה בן רבוח .נפטר בשנת ת פ ״ ב .39

29
30
31
32
33
34
35
36

37

38
39

לעושר במארוקו .ר R. Le Tourneau, Fès, avant le Protectorat, Casablanca, 1949 ,
טורנו.
 , 4 8 2להלן לה
ר׳ מלכי רבנן ,שם.
כ״י ביהמ״ד לרבנים בניו־יורק  743/455דף 10א .ותצלומו במכון בן־צבי.
ר׳ מוצב״י ,ב ,סי׳ קפג ,דף קטו ,א.
מוצב״י ,א ,סי  ,קלד ,דף צה ,א.
לשון למודים ,כ״י ביהמ״ד לרבנים בניו־יורק  ,893/563עמי 55ב—56א.
עת לכל חפץ ,דף צז ,ב — צט ,א.
כ״י ניו־יורק  743/455הוא ס׳ דרושים ושיטה על קידושין לחכם הנז  . ,כת״י ברלידמרבורג ,49
פיוטים ופירוש על ההגדה משלו.
בפנקס הכתובות דף 3א .הנישואין היו ביום יט חשון ת״ס .ר׳ יהושע התנגד לייבום בטענה
שמימון הנד לא יכול לפרנס שתי נשים .הרבה פסקים נכתבו בנידון זה .ר׳ מוצב״י ,א ,סי׳
שנז ,דף קעט ,א; מוצב״י ,ב ,סי׳ כד ,דף יב ,ב; סי  ,סא ,דף לח ,ב; דברי מרדכי ,סי  ,נט,
דף סו ,ב.
א( אפצחה פי אזכיר עשר נסים ,נדפס בס׳ ״שיר ידידות״ ,מראכיש תרצ״א ,דף קצו ,א;
ב( חג המצות תעשה לך; ג( אשרי עין ראתה עת נתלה המן ,שניהם נדפסו בם׳ ״ישמח ישראל״
פאס תרצ״א ,עמי .292,286
ר׳ מוצב״י ,א ,סי׳ נד ,דף נט ,א; מוצב״י ,ב ,סי׳ קמא ,דף עט ,א —,שם נזכר שטר שהוא
חתום עליו .בשנת תפ״ג כבר נזכר בברכת המתים .שם.
עיין עליו מלכי רבנן ,דף סו ,א.
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ר׳ יעקב בן שמואל אבן תאן .הוא כנראה ר׳ דנאן הסופר ) .(42מפסק דין של ר׳
יחדה ך עטר ויעב״ץ למדים אנו שהיו לו דין ודברים עם חתנו ר׳ משה מאימראן
בשנת תע״א  . 40פרט מעניין לתולדותיו מביא יעב״ץ :״וכמה פעמים זכורני שהחכם הר׳
יעקב בכהר״ר שמואל אבן דנאן ז״ל כשהיו איזה גויים בונים חנויות היה הולד ועושה עצמו
כמדבר עמהם ומייעצם היאך יבנו וביני ביני עושה עצמו כמתעסק בעלמא ונותן יד לבנאים
ונוטל לבנים ומגבב טיט מלפניו ומושיט לבנאים ומסייע עמהם סיוע שאין בו ממש ,ומעמיד
עדים ע״ז ומביאם לפני ב״ד זלה״ה והיו כותבין לו בי״ד שזכה בחזקת יישוב על פי אותה
עדות״ .41
ר׳ מרדכי בן יצחק אלענקרי .חתם או נזכר בעשרים וארבעה שטרות .ר׳ יוסף ן  ,נאיים,
ראה ם׳ דרושים ישן שהעתיק בכתב־ידו .42
ר׳ יעקב בן ראובן ן׳ צור .נזכר או חתם בפנקס  19פעמים .פוסק ,משורר דרשן ומקובל,
הוא וחבירו ר׳ יהודה ן׳ עטר היו מן הבולטים ביותר שבחכמי מארוקו .על היחס שביניהם
כותב הוא עצמו :״לבל ישמע ח״ו שאני נוגע בכבוד אדם גדול עצום ורב שלמדתי לפניו
תורה והגם שאינני תלמידו מובהק כי אינני תלמיד מובהק אלא להרב הקדוש מר אבא זלה״ה,
מ״מ תלמיד חבר אני להרב נר״ו וכ״ש שהוא רב מופלג בדורו ואין אנו צריכין היסבה
לפניו בפסח״  .43אחיו ר׳ יהודה היה סוחר בדים והוא הנז׳ כנראה בפנקס ),547 ,528 ,260
.(556
ר׳ שלמה עמיאל .נזכר או חתם בפנקס שלוש־עשרה פעמים .נקרא גם ר׳ שלמה
הסופר ).(393
ר׳ שלום אדרעי .נזכר או חתם בפנקס שלוש־עשרה פעמים .תחילה היה סופר בית דין
ואחר־כך דיין עם ר׳ יהודה ן׳ עטר ויעב״ץ .חתום על כמה פסקים שנדפסו בשו״ת משפט
וצדקה ביעקב .44
ר׳ יהודה הלוי .חתם או נזכר בפנקס תשע פעמים .על היותו סופר אנו יודעים גם מתשובה
של ר׳ יעקב ן׳ צור .45
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דברי משה לר׳ משה בירדוגו ,מכנאס תש״ז ,סי׳ יב ,דף ט ,ב; חק ומשפט ,סי׳ כ ,דף ו ,ב.
מוצב׳יי ,ב ,סי  ,טז ,דף ו ,ב.
מלכי רבנן ,דף פו ,ב.
דברי מרדכי ,סי׳ סד ,דף סט ,ב .עיין עוד עליו ,לפי שעה ,מלכי רבנן ,דף סד ,א.
מוצב״י ,א ,בסי׳ קן ,דף צח ,א ,חתום שלישי לר׳ יהודה בן עטר ויעב״ץ .בלכת יעב״ץ למכנאס
נתמנה כנראה דיין במקומו .בשובו לפאס נשאר כחבר שלישי עמהם .בשנת תפ״ד חתם עם
ר׳ יהודה בן עטר ור׳ אברהם ן׳ דנאן )שם ,ב ,סי׳ צ ,דף מז ,א( .בשנת תפ״ה ,אחרי מות ר׳
אברהם דנאן ,חתם שני אחרי ר׳ יהודה בן עטר ובשלישי היה ר׳ אברהם ן׳ עלאל .משנפטר ר׳
יהודה ן׳ עטר בשנת תצ״ג ,נכנם במקומו ר׳ שמואל אלבאז ור׳ יעקב ן׳ צור שימש אב בית
דין .בשנת תצ״ד חתמו בסדר זה :יעב״ץ ,שלום אדרעי ,אברהם עלאל ,ושמואל אלבאז)מוצב״י,
ב ,סי קמה ,דף סא ,ב( .על היותו סופר בי״ד ר׳ מוצב״י ,ב ,סי׳ קמא ,דף עט ,א.
מוצב״י ,א ,סי׳ גד ,דף נט ,א.
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ר׳ ישעיה ך זכרי .אביו של ר׳ חנניה ן׳ זכרי שהיה סופר ודיין במכנאס .נזכר או חתם
בפנקס שבע פ ע מ י ם .46
ר׳ שמואל בן שאול ן׳ תאן .נזכר או חתם בפנקס שש פעמים .מחבר דברי הימים של
פאס .קרובו של ר׳ יעקב ן׳ צור .על אחיו ר׳ אברהם ן׳ תאן אומר יעב״ץ שהוא פסול
להעיד עליו מחמת קירבה ז .4שטר שידוכיו ,השניים כנראה ,עם בילידא בת יוסף עוזיאל
מצוי בפנקס ).(224
חברות בעלי מלאכה
כל שידוע על יהודי מארוקו ,מקורו בכרוניקות של רבנים שרשמו מאורעות מיוחדים
בחייהם או בתעודות הקונסוליות השמורות בארכיונים ,שניתן בהם ביטוי בעיקר לשכבה
דקה של העילית .חייהם של רוב בניינו ומניינו של הציבור ,נשאר תעלומה מחוסר מקורות
של ממש .פנקסנו תורם תרומה נכבדה להכרת חייו הפנימיים של הציבור היהודי במארוקו
במאות הי״ז והי״ח ,ובמיוחד לתולדות הכלכלה .עשיר הפנקס גם בשמות ,העשויים להשתלב
במקורות אחרים שישנם בידינו ואלה שעתידים להתגלות .בקשירת משיחה למשיחה,
תעלה לפנינו דמות נאמנה של החברה היהודית במארוקו בכלל ובפאס בפרט.
התעודות באות ללמד על פעילותם הכלכלית והחברתית ,עיסוקם ומשלוח ידם ,על
היחסים הכלכליים בין היהודים לגויים ,על הזיקה שבין קהל ליחיד ועל חיי המשפחה.
לא נדון במאמר זה אלא באספקט אחד של חיי הכלכלה — מלאכה וייצור.
״תולדות הכלכלה של היהודים במזרח אירופה ,כבמרכזים יהודים אחרים ,מבקשות עדיין
את תיקונן המדעי ...חסרים עדיין גופי מקורות ,יסוד נאמן ומוצק לחקירה...״  —48כותב
ישראל היילפרין .ולגבי צפון אפריקה על אחת כמה וכמה .בא פנקס שטרות זה וממלא פער
גדול והרבה יש ללמוד ממנו על עיסוקיהם של יהודי פאס  .49הסכמי עבודה שבין פועל לאומן,
בין אומן לבעל מפעל ,בין שולייה מתלמד למלמדו ,בין אומנים המשתתפים במלאכתם,
לא זו בלבד שהם מעמידים אותנו על המלאכות שבהן עסקו ,אלא גם על סדרי העבודה
ותנאיה ,על עבודת נערים ונשים ,על לימוד אומנות בקהילה זו ועל התעשיות והתוצרות
שייצרו היהודים.
בעלי אומנות אחת נתארגנו לחברה ,לצורך הסדרת הבעייות המתעוררות במקצוע .אך אין
ספק שמסגרת זאת נוצלה גם לענייני דת ורוח.
חברת הצורפים .מקור משנת ת״צ מלמדנו על חברה זו .קנם הוטל על חברת ״אלסכאכין״,
על שנמצאו בכסף סיגים .קצת מבני החברה הסכימו לגבותו לפי מספר חנויותיהם .ד׳
46
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ר׳ טולידאנו ,נר המערב ,עמי .145
דברי מרדכי ,סי  ,סב ,דף סט ,ב.
י׳ היילפרין ,חברות בעלי מלאכה בפולין וליטא ,ציון ,כרך ב ,תרצ׳יז ,עמי .70
על כלכלת היהודים במארוקו בימי הגאונים ,ר׳ ח״ז הירשברג ,מקומה של אפריקה הצפונית
בימי הגאונים ,ג ,חיי כלכלה ,חורב ,כרך יד—טו ,תש׳יכ ,עמ .126—75 ,
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יהודה ן׳ עטר ור׳ יעקב ך צור הורו שי׳אין נכון לעשות כן ,כי יש חנות שיושב בה כ״א
]כי אם[ א׳ או ב׳ ,ויש חנות אשר יש בה ג  ,או ד׳ ב׳יא .ואפי׳ אם יהיו ...ב׳ בכל א׳...
אינם שוים בממונם ,ואפשר שבעלי חנות א׳ הם מקבילים כנגד ששה או שבע חנויות ,או
יותר ולכן אין ראוי להם לגבות אלא לפי הממון ולפי ההכנסה של כל אחד ...ולאו דוקא
בקנס הנד ...אלא בכל הקנסות ...צריכים להתנהג באופן זה״  .50נמצאנו למדים שבכל
חנות נמצא יותר מצורף אחד ,וכך היה גם בזמנו של הפנקס ,והדבר נמשך עד ימינו ,שכן
אופי המלאכה מחייב עזרת יד שנייה.
חברת החייטים .ידיעות חשובות עליה כלולות בפסק שכתב ר׳ יעקב ך צור בתמוז
תק״ט .לפניו עמדו לדין ״כל חברת החייטין אודות הלאשוכרה ]השרות[ המוטלת עליהם
בכל עת ועונה מאת המלך יר״ה ...ובניו ושריו וסריסיו ומשרתיו ועבדיו ומחצר
בית המלכות וגם לרבות את נשיו ושפחותיו ,ומהאלבאשא וסיעתו ומכללות האלודאייא״ .51
יעב״ץ הורה להם ״הכל ...יוטל לאמצע ויחלקוהו ביניהם חלקים שוים למספר גולגלותם
הן לשכר ...הן להפכו״ ,כלומר חלוקה שווה והסיבה היא שכל אחד היה צפוי להרוויח
או להפסיד ,שנותני העבודה הללו ,בית המלכות ,פעמים שהיו משלמים לחייטים שכרם
ופעמים לא .ברם ,הוא עצמו פסק שהם גם יכולים ״לחלוק השוכרה לפי ראות עיניהם...
הכל לפי מה שהוא אדם ולפי טיפולו ועניותו״ .רובם ככולם קיבלו עליהם פסק זה
״והסכימו לכותבו להיות בידם למשמרת ולזכרון״.
שני דברים למדנו מפסק זה :אנגריה היתה מוטלת על החייטים ״בכל עת ועונה״ לכל מי
שהיתה לו זיקה לבית המלכות ולשלטונות .אנגריה זו יכולים היו להרויח ממנה או להפסיד.
חברת סופרי סת״ם .נזכרה אף היא בתשובה של ר׳ יהודה ן׳ עטר ור׳ יעקב בן צור .המשיב
קורא להם ״הנאנחים והנאנקים חברת הסופרים״ ופוסק שיש לפטרם ממיסים .ומנהג מיוחד
היה לה לחברה זו :״הקביעות שיש להם בבקר בבקר אחר תפלת השחר ,שהולכים את
חכמים להתחמם כנגד אורן בישיבה בלמוד הגמרא״  .52הד לנוהג זה מצוי בחוזה שותפות
במלאכת סת״ם שעשו ר׳ יהושע סירירו ור׳ יצחק צרפתי .הם התנו ״שלא להתבטל כלל
ממלאכה ...זולת קריאת ההלכה בבקר לאחר תפלת שחרית ,ועתות האכילה״ ) .(494ניתן
להגיח שגם חברות אחרות שאין מלאכתן בקודש ,היתד! להן המסגרת החברתית גם לקביעת
עתים לתורה ולתפילה בחבורה  53ולגמילות חסד וצדקה .מסגרת זו של ״חברה״ ,מעידה
על ריבוי יהודים שעסקו באותו מקצוע.
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ר׳ משה טולידאנו ,השמים החדשים ,כאזאבלאנקא תרצ״ט ,סי  ,קלט ,דף נט ,א.
מוצב״י ,ב ,סי׳ קיט ,דף סא ,א .אלודאייא הוא שבט שהוצב ליד פאס על ידי מולאי סמאעיל
לשמש חיל משמר ושיטור .על ״אלסוכרא״ ר׳ ח״ז הירשברג ,תולדות היהודים באפריקה
הצפונית ,תשכ״ה ,כרך ב ,עמ  265 ,והע׳ .16
מוצב״י ,ח׳׳א ,סי׳ רנד ,דף קמ ,ב; כרם חמר ,ב ,סי׳ קמז ,דף כז ,ב.
יחידי חברת הצורפים במכנאס ,היו עד לימינו מתאספים בבית כנסת בשעות מנוחת הצהרים,
ולומדים משנה וזוהר ומתפללים מנחה ואחר־כך הולכים לחנויותיהם .תופעה דומה היתד .גם
בפולין .ר׳ י׳ היילפרין ,שם ,עמי  .72גם בספרד התארגנו החברות לשם תקנת הדת וגמילות
חסדים .ר׳ י׳ בער ,תולדות היהודים בספרד הנוצרית ,תל־אביב תשי״ט ,עמי .260
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אין בידינו מקורות כי אם על שלוש חברות אלו ,ואף עליהן הידוע לנו הוא מועט מן
המעט .חברות היו מצוייות גם במקצועות אחרים ולפעמים נזכרו דרך אגב תקנות שלהן
בענייני מלאכתן *.5
כיצד היו מתקבלים חברים חדשים ? דומה שהכניסה לא היתה כרוכה בקשיים .פועל כיוון
שקנה ידיעה מספיקה ,יכול היה לעמוד ברשות עצמו ולפתוח חגות אם היה לו ההון הדרוש
לכך ,והכשרון למשוך לקוחות ולהשביע את רצונם  .55האומנים לקחו בלי קשיים שוליות
לחנכם .וכנראה היה גם ביקוש גדול לשוליות בהם נעזרו מאד בתקופת לימודם,
ולא חשו שהשוליות יתקדמו ויקימו לעצמם בתי מלאכה ויתחרו עמם.
בראש החברה עמד כנראה ה״אמין״  56שהוא היה נאמן על כל האומנים במקצוע ,ושימש
נציגם אצל המוחתסב .התערבות החברה בענייניו של החבר ,התחילה רק משלקוחותיו
התלוננו על קלקלה או מרמה ,והצטמצמה אך ורק לצד המקצועי .כשחבר חלה הוגשה לו
עזרה מצד החברה.
שאלה אחרת היא ,מה היה מקומה של החברה היהודית במסגרת בעלי מלאכה המוסלמים.
לדעת החוקרים ,היתה בדרך כלל חלוקה פנימית במקצועות בין יהודים ומוסלימים .מלאכה
שהחזיקו בה מוסלמים לא אחזו בה יהודים וכן להיפך .אך מהמקורות נראה שאין זה כלל.
סנדלרות ,שהוא מקצוע מוסלימי טיפוסי ,עסקו בו גם יהודים .וכן נפחות ,מלאכת הנחושת.
מסתבר שבמקצוע כגון צורפות ,שהיה אך ורק בידים יהודיות ,החברה היהודית היתה
כפופה במישרין ל״מוחתסיב״ .בחברת החייטים ,אף שהיו חייטים מוסלימים ,היתה חלוקת
עבודה פנימית .היהודים עסקו בחלקים הפנימיים של החליפה הבדעייא ,הקפטאן הקסווא
והמכנסים הנקראת כייאטאת למלף .ואילו הערבים במעילים העליונים ,ה״דזלאבא״ .57
כלום היתה חברת גג שאיחדה אותם או שהיו חברות עצמאיות וכפופות למוחתסיב?
מסתברת האפשרות השנייה .באשר למקצוע שלא היתה בו חלוקה ,קשה לדעת מה היחס
בין החברה היהודית והערבית .שמא במקצועות אלה לא היו מרובים יהודים בהם וכבודדים
השתייכו לחברה המוסלימית.

54
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ר  ,רפאל בירדוגו ]תק״ז—תקפ׳׳ב[ דן בבני אומנות שעשו תקנה על דעת הרוב ,אם יכולים
לכפות על המיעוט .משפטים ישרים ,קראקא תרנ׳׳א ,חלק ב ,סי׳ לא ,דף סה ,ב .תקנות של
חברות בעלי מלאכה במארוקו לא הגיעו לידינו .מה שאין כן בספרד .ר׳ בער ,שם ,עמי .260
M. Wischnitzer, Notes to . . . Jewish guilds, HUCA, vol 23(11), 1950-51, p. 257 note 49
כן ידועות כמה תקנות של בעלי מלאכה בפולין .דר׳ עתה א״י ברור ,גליציה ויהודיה ,ירושלים
תשכ״ה ,עמי  101והע׳ .189
הצטרפות לחברת מלאכה במזרח אירופה היתה כרוכה בקשיים .האומנים חששו כנראה מפני
התחרות ולא הירשו לקבל חברים חדשים ,י׳ היילפרין ,שם עמי  ;74—73א׳׳י ברוור הנ׳׳ל,
עמי .102—101
כך היה בחברות המוסלמיות ויהודיות בתקופות האחרונות וכנראה שכך היה גם בזמן
,
הפנקס שלנו .הכותב הכיר את ה״אמין״ של הצורפים במכנאס .ור׳ על כל זה לה־טורנו ,עמ
.301—298
כך קיבלתי מפי חייטים ,שהיו אומנים במקצועם במארוקו.

] תכג[

חיים בנטוב
השווקים

בעלי אומנות אחת וסוחרים היו מתרכזים לפי מקצועם במקום אחד הנקרא על שם אותה
מלאכה .דבר זה נהוג בכל ערי המזרח .ואלה השווקים הנזכרים בפנקסנו ובמקורות אחרים:
שוק החייטים .בתעודה ) (3נזכר שיצחק שוקרון שכר חנות בשוק החייטים השוק היה
בודאי במאלאח.
שוק הרצענים .נזכר בתשובה משנת תנ״ד של ר׳ וידאל הצרפתי ור׳ מימון אפלאלו:
״יורשי הר׳ בנימין נבארו נ״ע התחילו לחפור בור אחד למלאותו תבואה באמצע הבית
שלשמאל הנכנס לחצר הידועה למורישם בשוק הרצענים״  .58רצענים אלה עסקו בייצור חוטי
הזהב ,כפי שנראה להלן .גם שוק זה היה במאלאח ,שכן נמצא בשכנות לחצר בני נבארו.
שוק השולחנים .לר׳ יהושע סירירו היתה חנות בשוק זה ) ,(9—7בסמוך לחצרות נחמיה
ן׳ מייארה .משמע במאלאח.
שוק הרוכלים .הם המוכרים מחטים ,חוטים ודברי סידקית .במדינת פאס נקרא ״שוק
אלגזל״ .בדומה לו היה גם שוק במאלאח .לר׳ יהושע סירירו היו בשוק זה חנויות משלו ומשל
הקהל ,בסמוך לחצירו של ר׳ יעקב דאבילה ) ,(6חנויות אלו היו בהן ״אישקריטוריו״ בספר-
דית או ״כ׳זאנא״ בערבית ,כלומר שולחן עשוי כמין תיבה ובו מגירות הרבה הנקראות
״גאביטאש״) (149וכן תעודות  529,392שבפנקס.
שוק מוכרי בשמים — ״עטארין״ .העטארין מכרו תבלינים ,סוכר ,טבק ,צעצועים ומיני
מתיקה לילדים .בתעודה  2נזכר שוק מוכרי בשמים  ,59שבו היתה לר׳ יהושע סירירו חנות
ליד החצר שעשה בה מלאכתו אלעזר ספאג /כמובן במאלאח .ברם ,בתעודה  1נזכרה חנות
בפונדק שבשוק הבשמים ,כלומר בית מידות גדול ,סגור מארבע רוחותיו ובו כמה קומות
וכולו חדרים לחנויות ולמחסנים ,לצורך המסחר הסיטוני .60קשה להניח שהיה במאלאח.
אכן ,ידוע הוא ״שוק העטארין״ בפאס 61שלידו היה פונדק הידוע בשם ״פנדק אל־
עטארין״  .62יש ,איפוא ,להבחין בין שוק הבשמים שהיה ב״מדינה״ לשוק מוכרי בשמים שהיה
במאלאח .אין הכרח לומר שהחנות הגז׳ בתעודה  1היתה שייכת ליהודי ,יתכן שהוא ושותפו
שכרו חנות בשוק זה .היהודים בפאס לא עסקו במלאכות אלו לצורך עצמם בלבד ,אלא גם
לשם האוכלוסיה הכללית .יתירה מזאת ,דומה שהיהודים היו רשאים להיות בעלי חנויות
גם מחוץ למאלאח .ואם אין הדבר ברור מתעודה  ,1הריהו מפורש בתעודה  229בפנקס,
לאב׳ ן׳ טאטה היתה לו חנות בפאס אלבאלי .ולא ב״חזקת יישוב״ שהיתה לו בחנות של
גוי מדובר ,שכן חזקה כזו נזכרת בפירוש בשטרות ,כגון בתעודה  : 405״בשכירות שני חזקות

58
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מוצב״י ,ב ,סי׳ צז ,דף נג ,ב.
ר׳ שו״ת נפת צופים ,חלק א ,סי׳ ז ,דף ב ,ב .שם נזכר שוק מוכרי בשמים גם במכנאס.
ר׳ לה טורנו ,עמי .318—317
שם ,עמ׳  ,373נמנו כ  150חנויות בשוק זה .אף הוא מביא עדותו של ליאון האפריקאי במאה
הט״ז שהיו בשוק זה חנויות כמספר הזה.
שם ,עמ׳ .403

] תכד [
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שיש לו בשתי חנויות אחת בפאס אלג׳דיד ואחת פי אלכמיס״ .בתעודה  229מדובר ,איפוא,
בבעלות.
,
שוק מוכרי פירות וירק .בשוק זה היתה חצר ידועה ל״בן קאבו  /ור׳ יהושע סירירו היו
לו שם חנויות.
במאלאח היו גם שווקים אחרים כגון של הקצבים ,של סוחרי המכולת וכיוצא ,אלא
שאין בידינו תעודות על כך.
המלאכות

מלאכות הקשורות במתכת
מלאכת זהב .יש להבחין בין מלאכה זו ובין מלאכת צייאג שלהלן .הזהבים עסקו בעשיית
התכשיטים עצמם ,בעיצובם ובציורם .מלאכתם עדינה ,מעשה ידי אמן .ליהודי פאם יצאו
מוניטין בכל מארוקו כמומחים בעשיית תכשיטים .על ערכו של מקצוע זה מעיד השכר
ששולייה־מתלמד היה מקבל 27 ,אוקיות וחצי לשנה )תעודה  ,(10לעומת שולייה ב״מלאכת
קרשאל״ ) (57—56ששכרו היה  23—20אוקיות לשנה .אף חכמים גדולים עסקו בכך .ידועה
המסורת על ר׳ יהודה ן׳ עטר שלא התפרנס מרבנות אלא ממלאכה זו .63
מלאכת צייאג — צורף .עיקרה הכנת המתכת וצירופה מסיגים .הזהבים והצייאגים שעסקו
גם בכסף ,היוו את חברת ה״סכאכין״ .עוד היום נמצא בפאס ״רחוב הסכאכין״ ,המחבר את
שער פאס אג׳דיד המוסלימית .שני מקצועות אלה היו
המאלאח ו״באב סמאריך
יהודיים טפוסיים  ,65יהודי פאס הצטיינו בהם במיוחד והוציאו מתחת ידם תכשיטים יפים
להפליא .בכך השתתפו היהודים בפיתוח הכלכלה העירונית .בראשית המאה הי״ח היו בפאס,
לפי עדותו של לה טורנו ,כשבעים צורפים ,מהם עשרים זהבים .66
מלאכת לבזום דלנצ׳אם — אבזמי חגורות .תעודה  12היא התחייבות שלושה אומנים לקהל
שלא לעשות ״בזום דלנצ׳אם״ כל זמן שהמלך אוסר לעשות זאת .חבריהם למקצוע ,נשבעו,
שאם יראום עושים את האבזמים יודיעו על כך לקהל .״עשיית אבזמים״ כנראה שאינה
מלאכה בפני עצמה ,אלא צורפי הכסף עשו אותם ,וכמה מהם ייחדו עצמם לכך .תעשיית
החגורות הרקומות חוטי זהב וכסף ,מפותחת מאד בפאס .החברים למקצוע שנזכרו בתעודה
הנ״ל אינם אלא צורפי הכסף ,שכניהם של המתחייבים .אין ספק שאומנים אלה עבדו
בשביל השוק המוסלמי .מדוע גזר המלך בשנת תס״ו שלא לעשות בזום דלנצ׳אם ,אין לדעת
בבירור .אפשר משום שדבר זה הביא לצימצום מלאי הכסף במדינה ,שהיה דרוש ביותר
63
64
65

66

ר׳ מלכי רבנן ,דף מז ׳ א.
ר  ,מפה ,לה טורנו ,שם ,עמי .99
בספרד עסקו יהודים בצורפות ,ר׳ י׳ בער ,תולדות היהודים בספרד הנוצרית ,עמי .249 ,48
בעמי  124נזכרו הצורפים במורויאדרו בין בעלי המלאכה החייבים במס ,דבר המעיד על הכנסה
טובה; א׳ אשתור ,תולדות היהודים בספרד המוסלמית ,חלק א ,ירושלים תש״כ ,עמי  ;180על
הצורפים במארוקו לאחר הגירוש ,ר׳ ד׳ קורקוס ,במאמרו שבקובץ זה.
לה טורבו ,עמי .352

] תכה [

חיים

ב נטו ב

למולאי סמאעיל ,או בעקבות התקשרות מסחרית עם מדינה אחרת שהתחייבה לספק לו
אבזמים .67
מלאכת צפאר או תאספרת .עניינה ייצור כלים מנחושת צהובה .כגון מגשים ,מחתות ,פמוטי
נרות וכדומה .ונקראת כך על שם הצבע הצהוב של הנחשת המיוחדת למוצרים אלה .כיום
מלאכה זו היא רק בידי מוסלימים .כולם מרוכזים במקום הנקרא ״ספארין״ . ,68וכבר במאה
הט״ז היו במקום זה  .69שתי תעודות שבפנקס ) (14—13הם הסכמים עם שולייות .מכאן
שהמקצוע הוא שכיח בין היהודים.
מלאכת רכאבאת .ייצור ״משוורות״ מכסף ונחושת לרוכבי הסוסים .על המשוורות נהגו
לחרוט ציורים וקישוטים שונים .גם מקצוע זה הוא בימינו בידי מוסלימים בלבד .7°
מלאכת תאחדאדת .נפחות .מקצוע שהיה ידוע ליהודים בספרד .71מציאותו של מקצוע
זה אצל היהודים בפאס בתקופה זו )תעודה  ,(16יש בה כדי לסתור הטענה שהיהודים לא
היו מצויים אצל האומנויות הכבדות .72כן ניתן להסיק ,שהמקצועות שהיו בידי היהודים
בספרד ,המשיכו בהם ,עד כמה שהיה אפשר ,גם במארוקו .מן התעודה אנו למדים שבשנת
תע״ב ,קשה היה לנפח לפרנס את אשתו ממלאכתו ,ונאלץ היה לעוזבה ולהפקיד בידי אשתו
את כלי אומנותו לימים ,כדי לצאת להסתחר בקצת הכסף שקיבל ממכירת נדוניית אשתו.
מלאכת הרצענות .ממנה בעיקר מצאו רבים מיהודי פאס פרנסתם .כבר בפנקסנו בולט
היחס בינה ובין שאר מלאכות .עשרים וארבע תעודות ) (40—17הם בענייניה של מלאכה
זו .המונח ״רצענות״ במארוקו שונה הוא מיתר המקומות .בתלמוד 73ובספרד  74היא מלאכת
העור ,מלשון רצועה של עור ,ואילו בפנקסנו ובספרות רבני המערב ,היא הכנת ״חוט
הזהב״ ,ונקראת רצענות על שום ששלב עיקרי בה הוא רידודו של חוט עבה של זהב
לעלה דק .הרידוד היה געשה במכשיר הנקרא בערבית ״רחיוואת״ )ריחיים( .מעבירים
בין גלגליו חוט עבה והוא מתרדד ונעשה עלה דק .פעולה זו נקראת ״תרציע״ .היהודים
תירגמו זאת לרצענות .75
 67ר׳ בהערות לתעודה.
 68ר׳ לה־טורנו ,עמי .340

.Leon FAfricain, Description de l'Afrique, Paris, 1896—1898, Voi. 2, p. 89 69
70
71
72

73
74

75

גם מקצוע זה קדום .ר׳ לה־טורנו ,עמי  ,341והע .2 ,
בער ,שם ,עמי  ,120 ,118ועיין גם במפתח ,ערך נפחים.
ר׳ בער ,שם ,עמ  ,500 ,הע׳  .17ועל נפחים בשאר ערי מארוקו ר׳ במאמרו של ד׳ קורקוס
בקובץ זה .הכינוי ״אלחדאד״ רווח במארוקו כשם משפחה של ישראלים ושל כהנים,
ואף הוא מעיד שיהודים עסקו במלאכה זו.
משנה ,פסחים ד ,ו.
שו״ת הרא״ש ,כלל פט ,סי׳ יב; הובאה בטור חו״מ ,סי  ,קעו .פירוש רצען יוצא ברור גם משורות
שבשיר אחד של שלמה בונפיד ,שפירסם א׳ קמינקא .הצופה לחכמת ישראל ,כרך י ,עמי :290
״ורצען נושקות נשים שפתיו ושיניו מושכים עורות ונושקים  . ,,גם באגרת ראשונה של ר׳ עובדיה
מברטנורא נזכרו ״רצענים״ מסרגוסה )א׳ יערי ,אגרות ארץ ישראל ,תל־אביב תש״ג ,עמי
 (108וכנראה הכוונה לרצעני עור.
 wמשמעותו בבנין הה׳ להשחיז ,ללטש ,לטחון .ושמא
ר  ,תעודות  .29 ,27השורש הערבי
גם רצענות העור מילה זאת מקורה.
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 .על מלאכה זו נכתבו שני מהקרים ואנו נעמוד על שלביו העיקריים ונוסיף מושגים
שלא באו בדברי החוקרים ,להבין את הכתוב בתעודות.
שלושה שלבים בהכנת חוט הזהב :הראשון נקרא ג׳ביד לכאייט — משיכת החוט .ועניינו
הפיכתו של שבט זהב בעובי של  7.5מ״מ ,לחוט דק .הזהב היה מוכנס בעודו חם לתוך
חור קטן במכשיר הנקרא ״נסאם״ ומושכים אותו ,וכשיוצא מצד שני הוא דק יותר .כנראה
שהיו כמה סוגי חוטים :מוסעמיל ,נקשא ,ושמא גם תדוויר .משיכת חוט הנקשא היתה
קשה .השכר בעד משיכת אוקייא ״נקשא״ היה כמעט פי שנים מהשכר על משיכת אוקייא
״מוסעמיל״  .77סופו של שלב זה הוא הקאשיטא .כלומר גלגול החוט היוצא משוך על סליל
ליד קופסא הנקראת קאשיטא .ושמא עם הסיבוב החוט מתמשך יותר .גם בקאשיטא יש
כנראה כמה סוגי חוטים .נזכרה במפורש רק ״קאשיטה נקשא״ )78תעודות .(22,20
השלב השני הוא ה״תרציע דרחיוואת״ .והוא רידוד החוט לעלה של זהב .גם בשלב זה
נעשו שנים או שלושה סוגי חוטים .79במכון בן־צבי נשתמר פסק דין מרבני פאס משנת
תנ״ח במקורו )להלן ,עמי תמא( בענין תרציע דרחיוואת ,ברם השם נכתב בלאדינו —
רואידאש ,כלומר גלגלים .מן הפסק אנו למדים ״שהן צריכין להיות מצורפות בהשקאה יפה
1:גם צריכין ...שיהיו חלקות בהחלט בלי שום גומא״ .טבילת הגלגלים במים צוננים בעוד
הברזל חם מחזקתם ואינם נפגמים מהר .האנשים המומחים במקצוע ,דינר ן׳ שמול ושלמה
זאגורי שרבני פאס שואלים אותם ,הם דינר ן׳ שמול ושלמה זאגורי ,הנזכרים בתעודות
 29—27כעוסקים בתרציע דרחיוואת אצל אחרים או ברשות עצמם .מהעובדה ששנים
.משתתפים בלקיחת זוג הגלגלים ,ושהיה צורך לכתוב כמה פסקי דין בנדון מרבני פאס,
מכנאס וצפרו ,ניתן ללמוד שהרואידאש האלה הן מכשיר יקר ,ולכך השתדלו לבטל המכר.
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 .תיאור המלאכה ניתן
6
7
8
8.L
במאמר השני .חוט הזהב ידוע היה גם בתורכיה במאה הט״ז .ר׳ תם ן׳ יחייא מזכיר זהב טווי
אך לא צויין אם יהודים עסקו בו)שו״ת אהלי תם ,ויניציאה שפ״ב ,סי  ,קט ,דף נ ,ב(.
 77בתעודה  19מתחייב המעביד לשלם סך שתי אוקיות — באוקייא נקשא ,ואילו במוסעמיל סך
אוקייא פחות  4פרוטות .כמו כן מעמיד הפועל תנאי שלא יעשה נקשא ״כי אם כשיש פועל
עושה נקשא״ .ואין לדבר מובן אלא אם נאמר שלמשיכת חוט הנקשא היה העובד זקוק לעוזר,
ורק בתנאי זה היה מוכן לעשות נקשא .גם בגזיל )טווייה( ,על נקשא משלמים שבע שמיניות
אוקייא ועל ״מסעמיל״ ארבע שמיניות אוקייא )תעודה  .(31מושג אחד לא נתברר לי מהו,
והוא תדוויר .לכאורה זוהי פעולת גלגול החוט על הסלילים שעושים ליד הקופסא הנקראת
קאשיטא .אך מתעודה  29משמע שגם ב׳יתרציע ארחיוואת״ יש תדויר ,נקשא ומוסעמיל ,ואם
כן זה סוג שלישי של חוט ,הנקרא תדוויר? אם נאמר שפעולת הסיבוב נקראת תדוויר הרי אין
ברחיוואת שום סיבוב של חוט .מן הצד האחר בטווייה לא מצאנו שנזכר ״תדוויר״ .יוצאי מארוקו
ששאלתים על כך ,לא ידעו אף הם מהו.
 78לה טורנו כולל את הקאשיטא בתוך גיביד לכאייט .ואם כי בתעודות שלנו מדובר על ג׳ביד
לכאייט ,ועל קאשיטה ,אפשר שגיביד וקאשיטא היינו הך .ראייה לכך שעל קאשיטא נקשא
השכר הוא שתי אוקיות למשקל אוקייא כמו בג׳ביד נקשא .השווה תעודות .20,19
 79ר׳ העי .77
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חבל שלא צויין מחירם בתעודה .אין לדעת אם ייצרו גלגלים במארוקו או ייבאו אותם.
המוכר הוא מתיטוואן עיר היבוא המרכזית בתקופה זו ,וקצת משמע מכך שהיו מיובאים
מעבר לים.
השלב השלישי הוא ה״גזיל״ .טוויית החוט ,שעניינו ליפוף חוט של משי בעלה הזהב
הדק והפיכתו לחוט של זהב טווי.
כל שלב בייצור ,הוא מקצוע משני כשלעצמו .היו אומנים הבקיאים בכל שלבי הייצור.
אד בדרך כלל הפועלים אימנו את עצמם בשלב אחד של ייצור :שלמה זאגורי ודינר
ך שמול — התמחו ברחיוואת ) ; (29—27שמואל רמוך — בג׳ביד לכיט וקאשיטא ); (27 ,22
יצחק ך שלוש ועמרם ברצילון בגזיל נקשא ומסעמיל ) .(40—30מענין לציין שתנאי העבודה
העולים מהתעודות שבפנקסנו ,אינם שונים כמעט מאותם התנאים שהיו בשנות העשרים של
מאה זו ,כפי שתוארו על ידי לה־טורנו.
בראש ענף זה עמדו הקבלנים ,וספק אם ידעו את המלאכה .המפורסמים שבהם היו
וואעיש בן יצחק אלבאז ולוי בן אליהו ן׳ עמארא ,כנראה מעשירי ונכבדי הקהל .לוי ן׳
עמארא מצינו אותו מדבר בעד הקהל בענייני עריכת מס בשנת תס״ד .80וואעיש אלבאז
הוא כנראה אחיו של ר׳ שמואל אלבאז רבו של ר׳ חיים אבן עטר .בין הקינות שכתב
יעב״ץ מצדיות אחת משנה תס״ב על ״החכם ...יצחק בן אלבאז״  ,81וכנראה שזהו אביו
של וואעיש ,ושלוש משנת תע״א על הבחור יעקב בר וואעיש בן אלבאז ,82והוא בנו
של ואעיש .יש להניח שאלמלא היו מנכבדי הקהל לא היה יעב״ץ כותב עליהם שירי
קינה .וואעיש חתום בתורת עד על תעודה  ,378משנת תס״ו .הוא עצמו נפטר לפני שנת
תע״א כיוון שבקעות הנד נזכר בברכת המתים .״אומנים״ אלה ,היו בעלי הון שקנו את
הזהב היקר ומסרוהו לאומנים ולפועלים 83לעבדו וליצור ממנו את החוט ,והם מכרו את
התוצרת.
מעמד שני היו האומנים ,שהם עצמם ידעו את המקצוע ועבדו בו ,אך לא עבדו אצל
אחרים אלא היו עצמאים ואפילו העבידו אחרים אתם .מעמד שלישי ,היו האומנים שאינם
עצמאיים ופועלים שעבדו עם בעלי הון .האומנים הרויחו יותר מהפועלים .ולבסוף באים
השוליות המתלמדים .גם הם קיבלו שכר מסויים לכל תקופת הלימודים.
העבודה במקצוע זה היתד! בדרך כלל בקבלנות .אך מצוייה גם עבודה לפי הסכם לשנה
) (18 ,17ולשבוע ) .(24 ,22—20השולייות המתלמדים בדרך כלל לפי שנה ) .(30 ,25גובה
השכר המצוי בקבלנות הוא :ג׳ביד— קאשיטא נקשא ,שתי אוקייות ) ,(20 ,19בשנים

80
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מוצב״י ,א ,סי׳ רב ,דף קיח ,א.
עת לכל חפץ ,דף פז ,ב.
שם ,דף צג ,א—ב .בתעודה  170משנת תס״א נזכר יעקב בר ואעיש לבאז .אין להניח שהוא אשר
קונן עליו יעב״ץ ,שכן כשנפטר בשנת תע״א היה עדיין בחור.
בתעודה  35מתנה פועל ״ויתנו לו מה לעבוד כמו שנותנים לשאר פועלים מהסקילי של
וואעיש הנד״ .משמע שהיו לו לוואעיש פועלים רבים.
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תנ״ט—ת״ס; בשנת תס״ט היה שכרם שתי אוקיות ורבע לכל אוקייא נקשא ) .(26במוסעמיל
שילמו בשנים תנ״ט—תס״א מחמש שמיניות האוקייא עד אוקייא פחות ד׳ פרוטות ).(23,19
בארחיוואת אם המכשיר של העובד ,התשלום הוא בין שלשת שמיניות לארבע שמיניות
האוקייה ) ,(29 ,27לכל סוגי החוט ) .(29ואם המכשיר של המעביד התשלום הוא שמינית
אוקייא בערך ) .(28ב״גזיל״ שילמו לאומן :נקשא— שבעה שמיניות האוקייא ) ,(31חמש
שמיניות ) ,(39חצי אוקייא ושש פרוטות ) .(35כנראה ,הכל לפי מומחיותו של הפועל.
ב״מוסעמיל״ שילמו חצי אוקייא ).(31
84
בג׳ביד או קאשיטא נקשא ,ההספק היה מסביב לשתי אוקיות וחצי בשבוע  .כלומר
הכנסה של כארבע אוקיות לשבוע .במוסעמיל ההספק היה כנראה קדיב )שבט( אחד
לשבועיים  .85קדיב משקלו כנראה חצי ראטל ,כלומר שמונה אוקיות  ,86שהן ארבע אוקיות
בערך לשבוע .לפי זה היתד! ההכנסה השבועית שתי אוקיות וחצי.
87
בגזיל נקשא ההספק של פועל במאמץ כלשהו היה שתי אוקיות ליום  .אם הכנסתו
של פועל ליום היתד! סביב לשלושת רבעי אוקייא ,הרי הרוויח ארבע אוקיות לשבוע .אם
נביא בחשבון שמחיר כור חיטים )סחפא( ,דהיינו  60מוד ) 1200ק״ג( היה שווה עשרים
ושתים אוקיות וחצי  ,88יוצא שפועל המרוויח שתי אוקיות וחצי בשבוע היה יכול לקנות
בהם יותר מ־ 120ק״ג חיטה בשבוע .אכן זוהי הכנסה לא קטנה.
אבטלה חלקית היתה צפוייה במקצוע זה בשלבי הייצור השונים  ,89לכן אנו מוצאים בפנקס
תנאים שונים מצד הפועל .כן אנו למדים מן התעודות שהיה ביקוש גדול לפועלים ,בעיקר
בשני שלבי הייצור שהם קאשיטה— משיכת החוט ,והטווייה ) .(31,20והדבר מסתבר גם
מן ההטבות  ,90כגון מקדמות הניתנות בצורת הלוואות לפועלים ) (33 ,31כדי למושבם
84
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בתעודה  20המעביד מעמיד ברירה בפני הפועל ,שיעבוד קאשיטה נקשא בשכר של שתי
אוקיות לאוקייא מיזאן ,או בשכר שבועי של ארבע אוקיות ורבע .השכר בקבלנות או
בשכירות שבועית צריך להיות מקביל.
בתעודה  23הפועל מתחייב לגמור קדיב בכל ב שבועות.
בתעודה  104להלן ,נתן שמואל ך רמוך קדיב אחד סקלי שמשקלו חצי רטאל גיר תמנאיין.
משמע קדיב משקלו סביב לחצי רטאל ,והרטאל יש בו  16אוקיות.
בתעודה  37המעביד מתנה עם הפועל שיספיק כל יום  2אוקיות בגזיל נקשא .פועל שולייה
מתחיל גמר חצי אוקייא נקשא ליום .ר  ,תעודה .39
מוצב״י ,א ,סי׳ ריח ,דף קכה ,א .שם נזכר כור ,והכור הוא כנראה סחפא בערבית .הסחפא
יש בה  60מוד .מוד אף לדברי המפחיתים במשקלו ,הוא לכל הפחות  20קי׳ג .ר  ,לה־טורנו
)־Recueil de textes historiques Judéo
עמי  ,278והע׳  .2הירשברג)ב ,עמי  (219וגם ויידה
( עמי  ,25מזכירים סחפא ואינם מציינים את ערכה.
1
9
5
1
בתעודה  24הפועל מתנה שיקבל שכירותו אף אם לא יהיה לו מה לעבוד; בתעודה  28מתחייב
הפועל שלא יעבוד ברחיוואת אחרים אף אם יהיה בטל; בתעודה  23הותנה שאם לא ימצא מה
לעבוד יעבוד לזולת .בתעודה  29מתנה הפועל ״ ולא יתן לזולת כ״א כאשר יוותר לו״; בתעודות
 35 ,33התחייבו שלא להניח את הפועל בטל.
בתעודה  20הפועל קיבל הלואה; שם ,אם יתבטל מחמתו של המעביד ,יינתן לפועל חצי שכרו
היומי .בתעודה  ,22המעביד נותן לפועל רשות לקחת חופש לילך לג׳ביל ,כלומר חופשה ללא
תשלום .בתעודה  ,24הפועל קיבל הלוואה ,והוא יקבל שכר גם אם לא יהיה לו מה לעשות.
בתעודה  29הפועל קיבל הלוואה ,וכן בתעודות .39,38,35 ,31
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למפעלים; כן אנו מוצאים שאם יפטר המעביד את הפועל הריהו מתחייב לשלם לו שכרו
במושלם ) ; (17אם הפועל יתבטל יום אחד יפרע לו שכרו) ; (36רשאי לעשות פלטאם ]להע-
דר[ יום בשבוע ) ; (34וימחול לו פלטאם ]העדרויות[ חדש ) .(30המעביד חשש מהתחרות
ולכן אנו מוצאים בשטרות תנאים אלה :״לא יעבוד לזולת לא יום ולא לילה״ ) ,(22או
״רק בהיותו בטל״ ) .(38אנו למדים גם על חשיבות עבודת הארחיוואת וההשתדלות להעלים
סודותיה מעיני אחרים .בתעודה  28מתנה המעביד שהפועל לא יעבוד ברחיוואת אחרים,
וגם אם ישאלהו איש על רחיוואת אחרים אם הם טובים ,לא ינסה אותם.
העובדה שרק יהודים עסקו בפאם במלאכת הרצענות נותנת מקום להנחה ,שמקצוע זה
עסקו בו בספרד לפני בואם לפאס  .91ודומה שיש כמה הוכחות לכך .ידועה משפחת
כהנים במארוקו שכינוייה כהן סקלי .חכמים 92שיערו שמוצאה מהאי סיציליה .לי
נראה שהמשפחה כונתה בשם זה על שם חוט הזהב הנקרא סקלי בערבית  ,93שעסקו בו.
כינוי משפחות כהנים על שם משלוח ידם ידוע .כהן אלחדאד נקראים כך על שם
מקצוע הנפחות שהיה בידם .משפחת כהךסקלי עסקו בחוט הזהב כנראה בהיותם בסי־
ביליה  .94ואכן תעשייה זאת היתד! נפוצה בסיביליה שכן עד המאה הי״ט היה נודע במארוקו
סוג סקלי הנק׳ ״סקלי סיבילייאנו״  .95ידוע ר׳ יעקב ב״ר חננאל סקלי בעל ״ילקוט תלמוד
תורה״ וספר ה״יחס״ ,שהיה בספרד וכתב להרא״ש  .96כבר שיער פוזננסקי  97שם׳ ה״יחם״
הוא ״ספור מסעות״ של ר׳ יעקב ב״ר נתנאל הכהן 98וכדמות ראיה להשערת פוזננסקי,99
 91לה טורנו קובע בסתם שהוא מקצוע קדום ,וכמקור לדבריו הוא מציין ם׳ ״יחס פאס״ שהוא מאוחר.
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 ; 2 4 8ש״א פוזננסקי ,על דבר הילקוט תלמוד תורה לר׳ יעקב ב״ר נתנאל סקילי ,הצופה
לחכמת ישראל ,ג ,תרע״ג ,עמי .3
^  Jשפירושו מבריק ,מלוטש ,ומשום שחוט הזהב מבריק קוראים לו סקלי.
מהשורש
ור׳ ש״ח קוק במאמרו הגז׳ להלן בהע׳ .96
על מוצא המשפחה מסיביליה ,עיין מוצב״י ,א ,סי׳ עב ,דף סד ,ב.
ר׳ פתחיה מרדכי בירדוגו ,נפת צופים ,סי׳ כח ,דף כד ,א .שמעתי מפי הרב יוסף משאש,
לפנים אב״ד בתלמסאן ובמכנאס ,וכיום רבה של חיפה ,שהוא מצוי בקורות היהודים בצפון
אפריקה ,ששמע מר׳ וידאל הצרפתי האחרון בשם אביו ר׳ אבנר ישראל הצרפתי ,שמשפחת
הכהן סקלי נקראת כך ,משום שמסורת בידם שהיו בני המשפחה רוקמים בגדי הכהונה בבית
המקדש בחוט הזהב .מאגדה זו ניתן ללמוד לפחות ,שעל שם חוט הזהב נקראו כך ולא על שם
סיקיליה.
עיין ש״ח קוק ,ר׳ יעקב סקילי וספריו ,ירושלים של לונץ ,כרך יג ,תרע״ו ,עמ׳  .80—54נדפס
שנית :ש״ח קוק ,עיונים ומחקרים ,ב ,ירושלים תשכ״ג ,עמ׳  .291—273הוא משער )עמ׳ 275
הע׳  (2שסקלי בא משורש סקל בערבית ,כלומר מצחצח בגדים.
הצופה ,שם ,הע׳ .1
פירסמו גרינהוט בירושלים של לונץ ,כרך ז ,עמ׳  87ואילך ,ונדפס במהדורתו ,סבוב רבי
פתחיה מרעגנשפורג ,פרנקפורט  .1905זהותו ותקופתו של המחבר לא נקבעה .גרינהוט שיער
שהוא אשכנזי .אייזנשטיין )אוצר מסעות ,ניו־יורק תרפ״ז ,עמ׳  ,(58סבור שהוא ספרדי.
מסגנון הספר נראה שהמחבר ידע ערבית וחשב בשפה זאת.
קוק ,שם ,עמ׳  283דחה השערת פוזננסקי .וכבר רי״ל מימון ,הבונים הראשונים ,ירושלים
תרפ״ד ,עמ׳ פח—פט )הובאו דבריו במאמר ש״ח קוק הנד ,עמ׳  ,283הע׳  (20יישב את
קושיותיו ,ואישש את השערת פוזננסקי ,עיין שם .ואין בדברי קוק תשובה מספיקה לביטול דבריו.

]תל I

אומנים

ו ב ע ל י מ ל א כ ה ב פ אס

יש להביא מדבריו :״וקברי אבותינו שבטבריה ...ומוציאין אותם גויים מפני שמהפשין על
חוטין של זהב שהיו תופרין תכריכיהך  .10°כלום התכוון לא לכלל ישראל אלא לאבותיו ממש
ומסורת בידו על קברות נהנים בטבריה ? האם אין קשר בין עיסוקה של משפחת הקלי
בייצור חוט הזהב לאגדה זו ?
בפנקס נזבר לוי בן עלאל הנהן אסקילי ,נעוסק במלאנת הרצענות ) (25ויש להניח
שמעשה בנים סימן לאבות.
מלאנות הקשורות בחוט
101

נזנרו
מלאנת חייטות .בדרך נלל בעין רקמה בחוטי משי .במקור שהובא למעלה
המלאכות הקלות שבחייטות ״בגון לחבר קצה עם קצה״ .ו״הדבר הקשה ,נגון אלברשמאן
ואלשבאק״ ,ועניינם רקמה בצורות שונות .השכר ל׳ אוקייות לשנה ,לשולייה המתלמד,
בתעודות ) ,(43 ,41הוא גבוה מן הניתן במקצועות אחרים .דומה שמלאכה זאת נלמדת
בזמן קצר ומעבודת השולייה מופקת תועלת מרובה ,לכן הוענק לו גם שכר טוב.
מלאכת לחזום .בערבית >  r jחגורה ,וברבים >  . f 1 0 2החגורות נעשו ממשי .עניינה
של מלאכה זו היא אריגת החגורות .וגם כאן אריגתם היא מעשה אומנות .מלאכה זו היתה,
כנראה ,בעיקרה בידי מוסלימים .והיום היא כולה בידיהם.
תאחרארת .מלאכת המשי) .(47ויש לה כמה ענפים ,החל מעיבוד המשי והכשרתו לאריגה
וכלה במלאכת אריגת המשי ועשיית אביזרי הלבשה ממנו ,כגון ה״עקאד״ — כפתורים
רקומים במשי .מלאכת המשי אחזו בה כבר היהודים ב ס פ ר ד ,103
מלאכת עשיית הכובעים .גם בה נתייחדו יהודי פאס .במכתב ששלח ר׳ משה ן׳ חמו רבה
של צפרו לידידו ר׳ מנחם סירירו ,רבה של פאס ,בוודאי לפני שנת תס״א ,מודה לו ר׳ משה
על הכובע ששלח לו כדורון לישועה בנו .104כובעי יהודים משונים היו משל גויים,
ואין להניח שמוסלמים עשו כובעים של יהודים .מתעודה  48נראה שזו היתה מלאכת
נשים.
מלאכת אחיטי .בערבית  L;Uקיר .אחיטי הוא ציפוי לקיר מבד קטיפה ירוק ואדום,
רקום ומצוייר בצורות שונות ,לכל קירות החדר .זוהי אומנות נקייה .כנראה שחשובים
וטובים למדו מקצוע זה .בתעודה  49נזכר שר׳ יהושע סירירו לימד את בנו מימון מקצוע
100
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גרינהוט ,שם ,עמי .9
ר׳ הע׳ .51
לה טורנו מביא את ה״חזאם״ כמלבוש של אשה )שם ,עמי  (502אד לא מציין אותו
כמקצוע .וכנראה שכללו ב׳ימזאדלייא״ ,בעמי  ,335או ב״דרראזא״ בעמי .348
אשתור ,קורות היהודים בספרד המוסלמית ,עמ  ;180 ,בער ,עמ  ,449 ,הע׳  .11בעמי .425
טווה המשי האנוס אומר שעבד פעם אצל צורף יהודי ,וקרוב בעיני לומר שמדובר שם על
טווי חוט הזהב שיש להם קשר עם מתכת הזהב .מדבריו של ר׳ רפאל בירדוגו בספרו משפטים
ישרים ,ב )סי  ,יג ,דף סב ,א( מתברר ,שגם בזמנו היו יהודים מתעסקים במקצוע זה ,״דהיינו
שקונה ה מ ש י  . . .ומתקנו ומוכרו״.
מלכי רבנן ,דף פג ,ב.
]תלא[

חיים ב נטו ב

זה .בזמננו אין היהודים רגילים לעשות חאייטי בבתיהם ,אלא המוסלימים .אצלם עד היום
אחד מפריטי הנדונייה הוא חאייטי^ .10במאה הי״ח היו גם יהודים מקשטים חדריהם
בחאייטי .נזכר שהנגיד אברהם מאימראן עשה חאייטי אחד ,106וניתן להניח שרק
יהודים עשירים עשו זה.
גאפאראת .מלבושים עליונים ,מעילים .בתעודה  114טוען אחד הצדדים ,שחבירו התחייב
ללמד את בתו מלאכות שיודע מלבד גאפאראת .וכנראה שזה נכלל במקצוע החייטות.
שאר מ ל א כ ו ת
מלאכת המנעלים .תעשיית הנעלים בפאס יצאו לה מוניטין .ענף זה בעיקרו עסקו בו
מוסלימים .שתי תעודות שבפנקס ) (51—50מלמדות על שני סוגי הסנדלרים שהיו בפאם
107
ובשאר ערי מארוקו בתקופה זו .בתעודה  — 51ממשכן אחד הצדדים את אימומי המנעלים
אצל חבירו ,ומרשה לו להשתמש בהם .האומנים הנד שם ,יעקב לגראבלי ושותפו ,הם אנשי-
שדה שלוקחים אתם עובדים לעבוד בכפרים מחוץ לעיר )תעודה  ,(69והם בעלי מלאכה
נודדים שייצרו מנעלים לא לצורך השוק בפאס ,אלא כדי למוכרם בכפרים .108בתעודה
 —50הסנדלרים עבדו בעיר לשוק העירוני .ממקור אחר ,אם כי מאוחר יותר ,ניתן ללמוד
שחלקם של יהודים בתעשייה זו היה גדול למדי .מכירת הנעליים בפאס היתה נעשית
יום יום בשעות בין הערביים ,על־ידי מכרז באמצעות סרסורים  .109והנה מקור אחד מוסר
שגם יהודים נהגו למכור נעלים על-ידי סרסור  ,110דבר המעיד על מכירה בהיקף גדול.
מלאכת חרש .לא נתברר לי מהו .בדרך כלל השם חרש מופיע עם לואי מגדיר ,חרש אבן,
מלאכה
חרש נחשת ,חרש ברזל ,חרש עץ .ושמא הכוונה לחרטי עץ על־פי הערבית—
זו היתה נחוצה לבניינים לעשיית מסגרות ,מעקות ,111ורשתות מעץ לחלונות .יעקב
פוניץ  112הנזכר בתעודה  52הוא ,כנראה ,העד בענייני בנין הנזכר בתשובה של ר׳ יעקב
אבן צור ,113בוודאי משום שהיה מצוי בענף זה .שמו נזכר גם בפנקסנו בתעודות ,187
105
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לה טורנו מביא תעודה של שומת נדוניה מוסלימית משנת  1939ובין הפריטים :״חייטי מקטיפה
ירוקה״ ,שעלה אז בסך  1100פראנק )עמי .(507
מוצב״י ,א ,סי׳ מט ,דף נה ,ב.
כדי שלא יהיה חשש רבית ,הוסיפו ב״ניכוי פרוטה״ .ועיין נפת צופים ,סי׳ מח ,דף ל ,א ,שנשאל
על ממשכן דפוסי מנעלים ,שלא כתב בניכוי פרוטה והשתמש בהם ,אם חייב לשלם שכירות.
וקבע דלא קיימי לאגרא וממילא אין בכך חשש ריבית.
על בעלי מלאכה נודדים כטיפוס שכיח בספרד ,ר׳ בער ,עמי .120
לה טורנו ,עמי .306
ר׳ לב מבין לר  ,מימון בירדוגו ,מכנאם תש״א ,סי׳ קמח ,דף פא ,ב .הוא דן בשאלה אם
מסר סרסור לקונה נעלים אם מותר לקונה לחזור בו בטרם ידע על כך בעל הנעליים.
ר׳ לה טורנו ,עמי  .333הוא מתרגמם  .Tourneursמלאכת חרט ידועה היתה בספרד אצל
החרטים)Torneros).
היהודים .ר  ,בער ,עמי  .260שם נזכר בית כנסת של
נראה שהמוסלימים ממשפחת בניס ,שמסורת בידם שהם ממוצא יהודי ,היו משתייכים למשפחה
זו .ר׳ לה טורנו ,עמי .378
מוצב״י ,ב ,סי׳ צג דף מח ,א.
]תלב[
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 .420 ,263הפועל שלקח אתו ,וודאי שאיננו שולייה ,כיוון ששכר עבודתו הוא תשעים
אוקיות לשנה ,שהוא גבוה ביותר.
מלאכת עוואד  . 114מייצר קילשונים ,אופני עגלות ועגלות ,ידות כלים וכל המוצרים
הנדרשים לעבודת חקלאות בכפר .על מציאותה של מלאכה זו בין היהודים ניתן ללמוד מתוך
הכינוי הנוסף לאומן ,אפרים ן ,שלמה אסוסי ״דמתקרי לעוואד״ .דומה שהכינוי הוא על־פי
המקצוע .אף מלאכה זו היא כיום רק בידי מוסלימים.
מלאכת קרשאל  .115מלאכה יהודית טפוסית קדומה .וזה עניינה :לוקחים שני ריבועים
מקרטון מחוררים חורים דקים מכניסים לתוך החורים מין נעצים בעלי שני ראשים בצורת
ח ,מתקבל מעין משרק ברזל .את הקרטון קובעים על לוח עץ ובין שני לוחות כאלה מנפצים
וסורקים את הצמר .בצרפתית נקראים  Cardesוהאומן נקרא .Cardeur
בנאי .אף היא מלאכה שאחזו בה גם יהודים .בפנקס אין תעודה המעידה על כך,
בתשובה של הרב יעב״ץ מתקופה זאת נזכר יצחק בר דינר בן שמול הבנאי  , 116וכנראה
כונה כך בגלל עיסוקו.
מלאכת סת״ם .כבר דובר על כך למעלה .בפנקסנו מצויים חוזי התקשרות לכתיבת ס״ת
שנתחייב ר׳ יהושע סירירו לכתוב ) (570 ,556 ,543 ,488 ,375וכן הסכם שותפות שעשה
עם ר׳ יצחק צרפתי בענף זה ).(493
חקלאות .בפנקס אין עדות מפורשת שיהודים עסקו בחקלאות בתקופה זו .אבל יש ידים
לדבר שהאמור בהסכמי העבודה ״בבית ובשדה״ מכוון לפעמים לעבודה חקלאית .מקורות
מאוחרים במקצת מוסרים ידיעות על עיסוקם של יהודים בעבודת אדמה .בתשובה אחת
נזכר ״ראובן שפסק לשמעון על סחורות ...לתת לו לזמן פלוני עשר גרבי יין ,שני כורים
חטים וככר שעוה .וכל מה שתוציא שדהו שומשמין״  .117נראה שאין הכוונה ששדהו היתד!
מוציאה רק שומשמין ושאר הדברים היה קונה ומוכר ,אלא שהמוכר איכר שמכרמו עשה
יין לממכר ,וכן היו לו דבורים ומפסולת הדבש עשה שעווה .אף זרע בשדהו שומשמין.
גם בתשובה אחרת ,קודמת לה בזמן ,מדובר על יהודי שחכר שדה מהגוי
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והיה חורש

ר׳ לה־טורנו ,עמי .377,343 ,337
ש׳ אסף ,תולדות החינוך )ח״ג ,עמי  ,(10מביא תקנת יעב״ץ בענין ילדים קטינים שלוקחים
אותם ללמוד מקצוע זה ומבטלים אותם מתורה ,וציין שלא ידע מהו מקצוע זה .ועיין לה־
טורנו עמי  351והעי  ,1ור׳ תמונה  ,63שם .בקטעים שפורסמו מתוך כ״י ראבאט  ,505כ״י
ערבי מהמאה הט״וי—הט״ז ,בתרגום צרפתי )L. Massignon, Enquète sur les corporations
עמי  ,(233נזכרה מלאכה זו בין המלא־
1925
כות הטפוסיות ליהודים שהמירו דתם .משמע ,שכבר אז ידועה היתה כמלאכת יהודים.
מוצב״י ,א ,סי  ,קצא ,דף קיב ,ב.
נפת צופים .סי׳ לג ,דף כו ,א; ור  ,ג״כ משפטים ישרים ,ח״א ,סי׳ שעו ושעז ,דף מו ,ב,
בענין מוכר תבואת שדהו.
דברי מרדכי לר׳ מרדכי בירדוגו ,סי׳ ז ,דף ו ,א .בפסק נאמר :״כך נמצא הענין מבורר בתשר
ר  ,משה בירדוגו ,ר׳ משה אדהאן ויעב״ץ״ .הפוסקים הם ר׳ אליהו הצרפתי וחביריו כלומר
בין השנים תקט״וי—תק׳׳כ.

] תלג [

חיים ב נטו ב

וזורע ומעמר ועושה כל עבודת שדה וכרם .עדות יותר מאוחרת ,מראשית המאה הי״ט,
היא בתשובה של חכמי מכנאם ,שאין חזקת יישוב נוהגת בשדות גויים שמחכירין אותן
ליהודים ולגויים .״אמת שזה ימים ראינו לפקוע ]לפרסם[ זה בעירנו ,מפני שראינו שיש
בו קצת תיקון ישוב מדיני בין ב״ב ]בני ברית[ עובדי אדמה שלא יקפצו זע״ז ]זה
על זה[ וירבו במחיר שכירות השדות ולהיות שהיו עובדי אדמה מעטים ,חלקנו להם השדות
כ״א לפי כחו .אלא שאח״כ קמו דור אחר ודינא תבעי ,שאינו מן הדין שהא׳ יטלו הכל והן
בהמה ירעו ולכן כתבנו ...שכל עוד שלא שכר המשכיר מהגוי ונשלם זמן שכי׳ אם קדם
שום אדם והשכיר זכה״  .119בזמנו נסתמנה ,איפוא ,מגמת עלייה במספר הפונים לעבודת
אדמה עד שנאלצו לוותר על תקנת חזקת יישוב בשדות .אף־־על־פי־כן כותב ר׳ רפאל
בירדוגו בתשובתו הנ״ל ,שבשל העבודה הקשה ,מעטים הם היהודים הנכונים לעסוק
בעבודה חקלאית :״שהשדה צריך המשכיר להשתדל בפרנסתה מלבד שיזמין מעות
השכירות ,עוד צריך הוצאה מרובה ליהנות ממנה מתבואתה ולהשכיר פועלים בכל יום.
נמצא שצריך לה טורח רב ...בשדות לא קפצי עלייהו כל כך ורובא דרובא של ב״ב אין
להם עסק בשדות ,אפי׳ תתנה לו חנם לא ירצה לבזבז ממון בחרישה וזריעה ,לזה לא תיקנו
בהם כלל חזקה״.120
בזמן הנידון בפנקסנו היו היהודים במארוקו נוהגים גם לקנות שדה לפירותיו .כלומר
שהם יקצרו את הפירות וימכרום והריווח להם .ר׳ יעקב אבן צור נשאל בשותפים שאחד
מהם קנה ״יער של זיתים״ וטען ״שאחר מסיקה וטחינה הפסיד״ .אחד המשיבים ,ר׳ משה
בירדוגו ממכנאס ,רצה לומר שהוא נקרא משנה ,ובדרך אגב הוא משמיענו פרט חשוב זה:
״והגם שבשאר עיירות )כגון צפרו( רגילים לקנות יערות זיתים ,הנהו הורגלו בכך וזוהי
מלאכתן״ .נמצאנו למדים שדרך זו לא היתה נהוגה במכנאס אלא ״בשאר עיירות ,כגון
׳צפרו״.121
סתם מלאכה .מצויים בפנקס עוד שתי תעודות ) ,(59—58שמדובר בהן על מלאכה בלי
צייון מהותה .האחת היא חוזה שותפות בין שנים שאחד מהם בעל הון אך אין לו
מקצוע ,ומטיל לכיס השותפות כסף בלבד ,והשני הוא בעל מלאכה בלא הון .השנייה
היא חוזה עבודה בין פועל בעל מלאכה לאומן ,שמענין התנאי שבה ״ולא יעבוד בלילות
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ר׳ רפאל בירדוגו ,משפטים ישרים ,ב ,סי׳ קיט ,דף עג ,א.
שם .ר׳ רפאל בירדוגו מוסר גם ידיעה היסטורית כללית הנוגעת למשטר האגרארי במכנאס
וכנראה גם בכל מארוקו :״שבעירנו זאת אין חזקה בשדות ,כי ידוע שכל השדות הם של המלך
יר״ה אלא שנותן לעבדיו ומשרתיו או לקרוביו ולבית אביו .וא״כ פשוט הוא לחלק דלא
נתקנה חזקת יישוב אלא במשכיר מאת הגוי בעל הגוף עצמו ,אבל אם הגוי המשכיר אין לו
בה כ״א רשות המלך ,אין בזה שום תקנת חזקה״ .מאימתי היו האדמות במארוקו שייכות
רק למלך ,לא ברור .ואולי מולאי סמאעיל ,שהפך את מכנאס לבירתו ,הפקיע לעצמו כל
אדמותיה?
מוצב״י ,א ,סי׳ מב ,דף נא ,א.
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כי אם ליוסף בשכרו .ואם יעבוד לזולת בימים יפרע השכירות ליוסף״  .122הפועל נתקבל
לשנה ,וגם יום שיהיה בטל מחמת המעביד יהא שכרו בטוח ,לכן התנה שאם יעבוד ,כל
שכרו למעביד .התנאי בא כדי למנוע מהפועל עבודה אצל אחרים ,בימים וגם בלילות.
עבודה ״בבית ובשדה״ .יציאת יהודים מן העיר לסובב בכפרים ולתור אחר פרנסתם
נפוצה היתד .במארוקו ,גם בתקופות שהדרכים היו בחזקת סכנה ,אבל בעיקר בימי מולאי
סמאעיל שמצב הבטחון בדרכים שופר בזמנו  .123סוחרים .היו יוצאים לכפרים לקנות תבואה
וקטניות לאחסנה בזמן הזול ,ולמוכרה בתקופת היוקר  .124סוחרים אלה היו קונים בכפרים.
אד היו גם רוכלים ,הקונים סחורה בעיר ויוצאים לכפרים כדי למוכרה .מקצוע זה קראו לו
״תאדוואשת״ ,כי הרוכל מכריז ומפרסם את מרכולתו .נמצאו גם בעלי מלאכה ,סנדלרים,
עוואדין וכיוצא בהם ,שיצאו לכפרים כדי לעסוק שם במלאכתם ,כיוון שבעיר צפויים היו
להתחרות רצינית מצד בעלי ההון .ולבסוף חקלאים שיצאו לקצור ולעבד שדותיהם שבכפרים.
כולם היו מניחים את נשיהם ובני ביתם בעיר ויוצאים עם שותפיהם ופועלים ששכרו.
התעודות  71—60דלהלן ,כולן חוזי עבודה ,בהן מוגדר העיסוק ״בבית ובשדה״ .רק
בשתי תעודות ניתן לעמוד על מהות העיסוק .בתעודה  69מדובר וודאי במלאכת נעלים.
בתעודה שאחריה בפנקס  (441)51אותו איש משתתף עם יהודי אחר שמעמיד לו כבטחונות
״דפוסי מנעלים״ שיוכל להשתמש בהם .משמע ,שמטרת עבודתם בכפרים היה סנדלרות.
ואכן ,נוהג זה ,שסנדלרים היו סובבים בכפרים נפוץ היה במארוקו  .125בתעודה  67נזכרות
במפורש מלאכת רצענות ותאדוואשת  126בבית ובשדה .אם כן מטרת היציאה היתה רוכלות
בכפרים .בעלי מלאכה ורוכלים היו יוצאים גם למחנות המלך והצבא כדי לסחור עמהם ).(63
תנאי העבודה ״בבית ובשדה״ .הפועלים שיצאו אל מחוץ לעיר מלבד משכורתם הקבועה,
היתה בדרך כלל כלכלתם על בעל הבית .המעביד הקפיד לציין בחוזה שהעובד יתמסר
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השווה תעודה  :18״ויום שיושב בטל וילך לעבוד לזולת יחלוק השכר שיתן לו הזולת
עם המשכיר״ .כאן יש מניע בכל זאת לפועל ללכת לעבוד כדי להרוויח חצי שכר ,מה
שאין כן בתעודה .59
אחמד אנסירי ) (1897—1835שרשם את דברי קודמיו על תקופת מולאי סמאעיל כותב :״אשה
ויהודי יכלו לנסוע מאוזדא לוואד נול בלי לפגוש מישהו שישאל אותם מאין ו ל א ן  . . .בכל
המגריב ,לא נמצא לא גנב ולא שודד ד ר כ י ם  . . .״ אחמד אנסירי ,איסתיקצא ,ב ,עמי
 ,133—132על פי לה־טורנו עמי  .84ואכן בספר מוצב״י על שני חלקיו לא נמצאת שום תשובה
על עיגונא מזמן שלטונו של מולאי סמאעיל ,אלא לאחר מותו.
ר׳ דרך משל מוצב״י ,א ,סי׳ ו ,דף מט ,א ,על שותפים שיצאו לדוככאלא כדי לקנות תבואות.
בדרך כלל היו יוצאים בחודשי הקיץ ,חדש אב ,שאז התבואה רבה בממגורות לאחר הקציר.
אז קנו את התבואה והכניסוה לאוצר וזמן מכירתה ״לפסח מעלה מטה״ ,בסוף החורף
כשהמלאי במחסנים היה כלה והולך.
עיין נפת צופים ,סי׳ שמו ,דף קעט ,א ,שלפני גזירת המלך שלא לסחור בכפרים ,היו סנדלרים
קונים מנעלים )מלבד מה שהם עצמם עושים( ומוליכים אותם לכפרים .על בעלי מלאכה
נודדים בספרד ,ר׳ בער ,שם .עמי .120
צירוף זה של רצענות ותאדוואשת נראה מוזר .כנראה שאומן זה בתקופות השפל וחוסר העבודה
ברצענות העדיף לצאת לכפרים ולעסוק במקצוע אחר .ייתכן גם שבכפרים קנה מטבעות ותכשיטי
זהב וכסף ,כדי להופכם לחוט זהב בבואו לעיר.
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לעבודה ,״ולא יתרשל כלל וישמור אמונת שמים כיהודי בשר״ ) ,(64ויעבוד בבית ובשדה
) (65״שכבר הודה שניסה ובחן אותו כי אין בו אחת מכל המדות הללו״ ,כגון עצל ובטל
וגנב ) .(67במקרה שהעבודה בשדה תגמר או שיהיו אנוסים לחזור לפני הזמן הקצוב היה
העובד מתחייב להשלים ״עמהם עד הזמן הנד ,וכ״ז שהם חוץ לעיר יעבוד עמהם״ ) .(62או
אם ישובו לעיר ״יטול שכרו על כל מה שעבד וילד לו״ ) .(64הפועל העמיד כתנאי את
פרנסתו ) ,(71—67 ,65הנעלתו )כל התעודות( וכיוצא בכך .אף שמר על זכות פיצוי
אם יפוטר שלא בזמן והתנה ש״יפרע לו כל השכירות״).(63,62,60
שכר העבודה ,היה בין אוקייא ומשהו בשבוע עד שלוש אוקייות לשבוע ) .(63,65הממוצע
הוא שתי אוקייות ומשהו ,סכום המתקרב לשכר במלאכת הרצענות .בתעודה  63קבל העובד
שלוש אוקייות בשבוע ,כנראה בגלל הסיכון שיש בהליכה למחנות המלך והשרים שלעיתים
היו במצב מלחמה.
עבודות שירות
יהודים שלא היה להם מקצוע ולא הון לסחור בו ,היו משרתים בבתי אמידים .התעודות
על עבודה מסוג זה ניתן לחלק לשלושה (1 :מבוגרים ) .(77—72פרט מעניין יש בתעודה
 ,73שהעובד התנה שינתן לו כיכר לחם ליום והמעביד מברר בשטר שהכיכר יהיה של
״פלטר״ ולא של בית .בדרך כלל התשלום היה לשנה או לחצי שנה .אך יש גם שכר
יומי ) .(75גובה השכר אינו אחיד מ־ 110—50אוקייות לשנה ,כנראה לפי טיב העבודה
וכוחו של האיש.
 (2משרתים נערים .קיבלו קצת יותר כסף מן השולייות בבתי מלאכה .בתעודה — 78
חמש עשרה אוקייות נוסף על פרנסתו ,ובתעודה  — 79עשרים ושתיים וחצי בשנתיים .אלה
היו כנראה יתומים ובני עניים ,שאבותיהם מסרום לעבודה כדי שיתפרנסו .127
 (3משרתות־בנות במשק בית .אם שהיה לה ,כנראה ,בעל חוב מוסלימי שבשה בה,
הצטרכה להשכיר בתה לעבוד כדי שתוכל לשלם את החוב ) .(82יש להניח שלשירותים
כאלה נזקקו רק אמידים .בתעודה  81מדובר על אשתו של ר׳ יהושע סירירו ששכרה לה
עוזרת לעבודת בית .בתנאים היו מתנים שהעוזרת תעבוד גם בערבי שבתות וימים
טובים.
עבודות שירות לא ליחידים אלא לציבור ,הם :העיסוק בבהמות משא .בכל התעודות
) (97—83לא נזכר סוס ,אלא חמור ,פרד ופרדה .בארצות האיסלאם אסור היה ליהודי לירכב
על סוס וגם הנגיד משה ן׳ עטר ,שהיה רואה פני המלך בפאס ,לא היה רשאי לירכב על
סוס  .128יש להבחין בין סוחרים בבהמות משא שמוכרים וקונים בהמות ,לבין העובדים
 127לענין זה השווה מ׳ נדב ,פנקס בית הדין של קהלת שעביז ,קרית ספר ,כרך לו ,תשכ״א ,עמי
 ,535תעודות על קבלת נער בתור משרת בית .ההשוואה יכלה להיות יותר מאלפת אם היינו
יודעים היחס שבין שישה רובל לחמש עשרה אוקייות שקיבל הנער בתעודה שבפנקסנו.
 128ר  ,ח״ז הירשברג ,תולדות היהודים באפריקה הצפונית ,ב ,עמי .276
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בבהמות משא ,כלומר בהובלת משאות על גבי בהמה ,או בהובלת נוסעים ,והשכרת בהמות
למסע .לראשונים היה דרוש הון ) (86 ,83ולאחרונים היה לפעמים חמור אחד לשני
שותפים ופרנסתם מדמי ההובלה ) .(88 ,84בתעודה  97מדובר על מכירת שור .אין לדעת אם
לשחיטה או לעבודה .מן התנאי במקרה שימצא בו ״מום״ ,נראה שהמדובר בשור
לעבודה חקלאית.
שולחנות

שרות זה הוא מכובד ,ובעליו היו בדרך כלל אמידים .הם החליפו מטבעות וקיבלו שכר בדיקה
או שכר החלפה .בתעודות שבפנקס מופיעים הם כמלווים .השולחני היה מלווה סכום
כסף במטבעות והלווה היה מתחייב להחזיר סכום יותר גדול לא במטבעות ,אלא במתכת —
״פג׳רא״ ,ונמצא השולחני כאילו קונה משקל מסויים של מתכת וכך לא נכשל באיסור
הריבית .שהדין הוא אם יש למוכר מאותו המין בעת קבלת הכסף ,אף־על־פי שאחר־כך
יתייקר לא נקרא ריבית ,129משום כך צויין בשטרות אלה ״ויש לו מאותו המין״ .ר׳
יהודה ד עטר התריע על נוהג זה של השולחנים .130סוג זה של עקיפת ריבית על־ידי
החזרת מצרך בפחות משוויו למלווה ,היה אחד מצורות העקיפה של הריבית .חכמי פאס
התקינו בשנת שס״ג תקנה נגד הערמה זו  : 131״שלא יכתבו שטר של שעוה זולת על
אנשים הידועים שהם מתעסקים בו במקח וממכר .לא על החטים ולא על חמאה ודבש...״.
אף־על־פי־כן לא ביטלו נוהג זה גם לאחר־כך.

מסחר בתוצרת ע צ מ י ת
יהודי פאס ,ובוודאי גם יהודים במקומות אחרים ,סחרו גם בתוצרת שהם עצמם ייצרו.
מפותחות למדי היו תעשייות הקשורות בגידול בעלי חיים כגון גידול כוורות דבורים לדבש,
ומן הפסולת עשו שעווה ״ערבייא״ ,ומהפסולת שנשארה לאחר הוצאת השעווה עשו מים
שרופים .תעודה אחת בפנקס ) (118היא על מכירת דבש למוסלימי .נראה שהמוכר הוא
עצמו ייצר את הדבש .משום כך התחייב למסור את המצרך ב״סחיטה״ הבאה.
בסחר השעווה הצטיינו יהודי פאס ,תיטוואן ,אגאדיר וסאלי .סוחרים גדולים כגון חיים
ודניאל )דינר( טולידאנו וש״ט כהן ,וודאי לא עסקו בייצורה .סוכניהם היו מסתובבים בשווקים
ובמקומות שונים כדי לקנות כמויות גדולות של שעוה בשבילם  .132אך בתעודות 142—135
129
130
131
132

עיין שולחן ערוך ,יורה דעה ,סי  ,קעג ,ז.
עיין מוצב״י ,ב ,סי׳ צא דף מז ,א ,ור׳ שם פסק ר׳ יעקב מלכא שנוטה להתיר גם כשמקבלים
בחזרה מטבעות.
כרם חמר ,ב ,סי׳ נו ,דף ט ,ב.
על ש״ט כהן כסוחר גדול בשעוה שהיו לו אנשים הקונים שעוה בשבילו ממקומות שונים
,
ר׳ מוצב״י ,ב ,סי  ,קלז ,דף עו ,א .על חיים טולידאנו ובנו דניאל כסוחרים בשעוה ר  ,שם ,סי
קעג ,דף קא ,א.
]תלז[

חיים

ב נטו ב

שבפנקס מדובר על כמויות קטנות יחסית וכנראה שהמוכרים הם היו גם העושים את השעווה.
על תעשיית שעווה אנו שומעים מתעודה  .145נעשתה .שותפות בין אלמנת ר׳ שלם
הסבעוני לבין ר׳ סעדיה להבוז ,כנראה הנגיד .הם השכירו בית זיכוך למזככי השעווה.133
מן הפסולת עשו מים שרופים ).(143
יהודים היו גם מגדלי בקר וצאן ומוכרי חלב .בתעודה  124מציגו שיצחק טאריגאנו מכר
כמויות גדולות של חלב ליוסף פרץ ״ככר״ בסך עשרים וארבע אוקיות וחצי .נראה שגם החוב
שהיה חייב לו הוא ממשלוחי חלב אחרים .מתעודה  123מתברר שהיו ליהודים מכלאות
בקר וצאן וחלבו אותם בעצמם .ברור שדין ״חלב שחלבו גוי״ וספק חלב בהמה טמאה,
הביא יהודים לעסוק בכך .ודאי הוא שיהודים עסקו גם בייצור חמאה וגבינות אלא שאין
תעודות על כך.
134
כבר ראינו שהיו יהודים בעלי שדות שזרעו תבואה  ,וגם שהיו קונים מן הגויים וקוצ-
רים בעצמם את התבואה .135ברור שהיו גם סוחרים שקנו תבואה מגויים לסחורה )—119
.(122

מסחר בטבק ) (126—125היה נפוץ בקרב היהודים שאף ייצאו טבק למדינות אחרות .כיוון
שסחר זה היה מפותח הטיל עליו המלך מם הנקרא סאקא .הרשות למכירת טבק היתד! ניתנת
לאיש או לחברה שקנו הזיכיון מאת המלך והקונים גבו מיסים או ריכזו את המסחר ב י ד ם ,136
בתעודה  127נזכר מסחר בניל .אין לדעת אם הם עשו את הצבע .מסתבר שרק
סחרו בו.
137
והכשירום למשלוח ,בעיקר לספרד,
היהודים עיבדו עורות ,ייבשו ומלחו אותם
פורטוגאל וגיבראלטאר .תעודות  130—128עוסקות בסחר העורות ,על העורות היה מוטל
138
 .עם תשלום המם החתימו את העורות בטבעת המלך ).(130
מם הנקרא ״פאייד״
יהודים שמוכרים שמן ,נזכרים בתעודות  .134—131היהודים היו מכניסים השמן לגת
.וסוחטים אותו .גם בתשובה של ר׳ יעקב ן׳ צור מדובר על יהודים שמתעסקים
בתעשיית שמן ,שקונים זיתים סוחטים אותם ומוכרים את השמן  .139הרי ריף היו משופעים
במטעי זיתים ושם היה השמן זול .משום כך היה ר׳ יהושע סירירו מבקש ממכר בכפרי
הריף שיקנה לו שמן ) (134לצורך ביתו .מפסולת השמן ייצרו את הסאבון .יהודים בפאס
עסקו גם בתעשיית סבון ) .(144ידועה דאר סאבון בפאס .בפנקס תעודה אחת ) (325על ר׳
יעקב ן׳ דנאן המשכיר בתים ליד דאר סאבון.
133

134
135
136
137
138
139

על תהליך זיכוך השעוה ר  ,משפטים ישרים ,ח״ב ,סי׳ רעב ,דף קה ,ב .אף הוא נשאל ,מי
נוטל את הפסולת בעל הגת או בעל השעוה ,והוא פסק בעל השעוה )שם ח״א ,סי׳ קסג,
דף יד ,ב(.
ר׳ לעיל והע׳ .117
ר׳ לעיל והע׳ .121
ר׳ משפטים ישרים ,ודא ,סי׳ קכה ,דף י ,ב; סי׳ קסט ,דף טו ,ב; סי  ,תלה ,דף נה ,א.
ר  ,מוצב״י ,א ,סי׳ נג ,דף נז ,ב.
ר  ,משפטים ישרים ,א ,סי  ,קסח ,דף טו ,ב.
מוצבי׳י ,א ,סי׳ מב ,דף נא ,א.

] תלח [

אומנים

ו ב ע ל י מ ל א כ ה ב פ אס

מסחר התלוי בייצור הוא מכירת סופגניות ) .(147לשם כד היתה דרושה שותפות,
שאין אחד יכול לעשות את כל המלאכה .החלוקה היתד ,,שאחד מכין סופגניות מבצק,
אחד מפקח על הטיגון ואחד על המכירה .הסופגניות הוגשו לארוחת הבוקר והיה ביקוש רב להן,
14
מכירת פחם ) .(146היהודים לא ייצרו פחם והיו מביאים אותו ממרחקים כדי למוכרו . °
בתעודות יש כמה רמזים לענף המכולת — ״בקאל״ ) .(148בפאם שוק מיוחד לבקאלין.
וכן רוכלות בדברי סידקית של באזאר בימינו).(150 —149
לימוד האומנות
יהודי פאס נתנו את דעתם ללמד את בניהם אומנות .שטרות הרבה בפנקס מעידות שהאב,
האם או קרובים מסרו את הבן לאומן כדי ללמדו אומנות .דומה שדילדול מצבה של
קהילת פאס מעומס המיסים גרם שימסרו גם קטינים ללימוד אומנות .לרבים לא היו
האמצעים לפרנס את ילדיהם והם נזקקו להיעזר במקצת על־ידם  .141אף נמצאו מבוגרים
שביקשו ללמוד מלאכה ) .(109 ,107אנו מוצאים גם שבנות נשלחו ללמדן מקצוע תאחרארת
ומלאכת כובעים וכן מלאכת גופאראת וחייטות ) .(114,48—47ידועים מקרים שהאב לא דרש
142
תמורה אלא לימוד המקצוע ) .(49אחד התנאים השכיחים בשטרות אלה הם הספקת נעלים
) (112 ,63—61 ,56 ,50ויש אפילו כובעים ) .(57רק בתעודה אחת נמצא התנאי ״להאכילה
ולהשקותה ולפרנסה״ ) .(48בשטרות מדגישים את עניין לימוד המקצוע .כגון :״וילמדהו
המלאכה בכל מאמצי כחו״ ) ; (11וילמדהו כל מה שיודע ממלאכות״ ) ; (14״כל מה שיודע
מהאומנות של סקילי״ ) (30״ולא יתרשל בלימודו ולא יעלים ולא יכחיד ממנו שום מין
ממיני המלאכות״).(49
ענין אחר שבא בהסכמי עבודה עם פועלים ועם שולייות הוא ״פאלטאס״ .כלומר ,ימים,
שהעובד מתבטל משום מה .היו מעבידים ששילמו גם על פאלטאס ,אבל בגבולות מסויימים
)תעודה  :30״וימחול לו הפלטאס חדש״; תעודה  :34״ורשאי לעשות פלטאס יום אחד
בשבוע״( .היו שדרשו החזרת שעות העבודה בזמן אחר ) .(117 ,80 ,74ויש שניכו זאת
משכרו של העובד ) .(81תשובה של ר׳ שמואל אבן דנאן דנה בשולייה שנתחייב להשלים
פאלטאם אך חלה וטען שאנוס היה .טענת השולייה נתקבלה ,אלא אם כן רוב השנה היה
שוכב על ערש דווי ,חייב היה להשלים .143
140

141
142

143

בשו״ת נפת צופים ,סי  ,כט ,דף כד ,א מובאת שאלה ״על סיעת בני אדם שקבלו מאת
חבריהם חמורים וסוסים להביא עליהם פחם ממקום רחוק וזה דרכם עמהם ליטול המקבלים אחר
מכירת הפחם כל ההוצאות וכל דמי המקח שבו קנו הפחה והריוח יחלוקו לחצאיך .כנראה
שיהודים הירבו לעסוק בסחר הפחם.
ר  ,תקנה משנת תפ״א .כרם חמר ,ב ,סי  ,קמו ,דף כז ,א.
ענין הנעלה בהסכמי עבודה ,ידוע גם מהסכמי לימוד אומנות שנעשו בספרד .עיין בער,
תולדות היהודים בספרד הנוצרית ,ח״א ,עמי  501העי  .19שם מתנים לפרנסו ולהנעילו .גם
בתעודות בפנקס בית הדין של שעביז )רוסיה( נזכרה הנעלה והלבשה )מ  ,נדב ,שם ,עמי
עמי  .(539אמנם הנעלה כלולה בהלבשה )ר  ,השמים החדשים ,חלק חושן משפט ,סי  ,כג ,דף
לו ,א( ,אך ודאי שאין הלבשה כלולה בהנעלה ,ובתעודות שבפנקס כתוב ״להנעילו״ בלבד.
השמים החדשים ,סי׳ רלד ,דף עה ,ב.

] תלט [

חיים

ב נטו ב

השולייה היה צריך להיות ממושמע ולקבל מה שאומר מלמדו )״ויעשה כל אשר יגזור י
עליו כמנהג הפועלים .(43 ,בחודשים הראשונים השולייה היה מסתכל ולומד ,אד היה גם
משרת בביתו של המלמד )״וישמש בצרכי הבית ...כל עוד שלא למד המלאכה״.(39 ,
תקופת הלימוד היא לכל היותר שנתיים ובהרבה מקרים היא שנה אחת בלבד  .144לשולייה
ניתנו דמי כיס עשר אוקייות לשנה הראשונה ועשרים לשניה ).(111 ,50
ערך המלאכה בחברה היהודית בפאס .מריבויים של התעודות על מלאכות ,אגו למדים
על גוון המלאכות שהיו בידי היהודים ,על נהירה של מתלמדים מבוגרים וקטנים ללמוד
מקצוע .ומתקבלת לפנינו תמונה של חברה העובדת ומתפרנסת מיגיע כפה .אין בעל
המלאכה בזוי בחברה זו .ובראש האומנים ברצענות עמדו שנים מראשי הקהל; במלאכות
עסקו גם רבנים גדולים בתורה שלא רצו להתפרנס מכספי הציבור ,ובכך שימשו דוגמה לרבים.
הרקע

ההיסטורי

השנים שעליהם סובב פנקסנו ,הן שנות שלטונו המבוסם של מולאי סמאעיל ).(1727—1672
הוא שלט אומנם ביד חזקה ,אד בכד תרם ליציבות המשטר .בתקופתו היה מצב הבטחון
טוב באופן יחסי .חיי היהודים לא תמיד היו הפקר ,והם יצאו לסחור בכפרים .145שתי
תשובות מהתקופה שהן בענין רצח יהודים מבטאות דווקא את ההגנה המשפטית שהגן
מולאי סמאעיל אף על יהודים .בשנת תפ״ד ,כלומר שלוש שנים לפני מותו של המלך,
יצא יהודי ממכנאם ״לבקר את החולה״ .היוצא הוזהר שילון ב״אגוראי״ ,כפר סמוך
למכנאס ,ש״מכאן לאגוראי אין שם פחד אבל משם ואילך יש פחד 1 4 6 ...ומשם אתה
צריך לשכור ב׳ גויים שילכו עמכם מפני הסכנה״ .147היהודי לא שמע לעצה ונסע עד
אלמקסים ולן שם ובמלון נרצח ,הוא ועוד יהודי אחר .קרוביו הגישו משפט לפני המלך
ותבעו כופר נפש והכסף שאבד .המלך הורה למושל במחוז ההוא לאמת את הדברים
ולפרוע לקרובים אלף אוקייות ונזקים .ואכן נתן להם המושל אלפים אוקייות .בתקופה
144

145

146
147

בפנקס שעביז השולייה מתחייב לעבוד שש שנים שלימות כדי ללמוד מקצוע )קרית ספר ,שם,
עמי  .(539בספרד תקופת הלימוד היתה גם כן שנה .גם שם הדגישו את לימוד המקצוע בחוזה
)בער ,עמי  ,501הע׳ .(19
על הבטחון בתקו  ,מולאי סמאעיל אומר מקור אחד :״כל הימים אשר אדוננו ח י  . . .היה שלום
גדול בכל ארצות המערב והיינו הולכים מכאן מתא פאס יע׳׳א לארץ מרחקים מהלך עשרים יום
ויותר בשיירות נושאות ממון רב והיינו פוגעים חבורות חבורות של נכרים ואין פוצה פה
ומצפצף כי אימתו מוטלת על כל הגויים ופחדו נפל עליהם כי היה מלך גדול וחזק וחכם ונבון
וכל היום מפקח בענייני בני א ד ם  . . .ועשה יישוב בכל המקומות החרבים וביערים ובאפיקים
ובגיאיות עד שנמצא שכל הולכי דרכים היו הולכים לבטח דרכם ותכון מלכותו מאד ובעונותינו
שרבו נפל למשכב בר״ח טבת שנת התפ׳׳ז ליצירה וביום ר״ח ניסן מ ת  . . .״ ) .כת״י ביה״ס
הלאומי והאוניברסיטאי  ,8° 241דף 89א .הקטע הנ״ל פירסמו ג  ,שלום ,כתבי יד בקבלה,
ירושלים תר׳יצ ,עמ  .(139—138 ,לפנינו הערכתו של חכם בן התקופה על מולאי סמאעיל.
זכורני שגם בתקופת שלטון הצרפתים ,בשנת ת״ש ,לא יכולנו לנסוע למקום זה בלא ליווי,
מלבד ביום ההילולא של ר  ,מכלוף ד שטרית ,שיהודים הרבה היו עולים לזייארה על קברו.
מוצב״י ,ב ,סי׳ כא ,דף יא ,א.

]תמ[

אומנים

ובעלי

מ ל א כ ה ב פ אס

הסמוכה לפניה ולאחריה לא יכלו היהודים לצפות להגנה כזאת .המקרה השני הוא
ביצחק ד מאמאן שנרצח בשנת תפ״א והכופר שניתן לקרוביו היה  350אוקייות ,148
ברם ,אם הגן המלך על יהודים מפגי רוצחים ,ידיו לא היו נקיות משפיכת דמם .המקורות
מלמדים שהטיל עליהם מיסים כבדים ,ומזכירים היטל מאה ככרות הכסף 149כגזירה שלא
יכלו לעמוד בה .ברם ,מן ההסכמה שנעשתה אז בענין זה ,נראה שלא היה חמור ביותר.
״כל מה שימצא לאדם ממעות בעין ופרקמטיא ופירות לאוצר בכל אופן יפרע עליהם
חצי אוקייא מכט״ק ]מטבע כסף טוב קדום[ ממסיר״א בעד כל אלף אוקיות ...וכל אשר
ימצא לו מכלי כסף וזהב ונחשת ...יפרע עליהם רביע אוקיה לכל אלף אוקיות״ס®!.
שיעור המם שנדרש כדי לשלם את  22הבכרים שנפלו לחלק פאס היו חצי עשירית האחוז
מכסף בעין וחלק הארבעים של אחוז לרכוש .מקור אחר מציין שיש עשירים ששילמו 10.000
אוקייות ,151כלומר שכספם ורכושם נאמדו אז ב 10.000.000אוקייות ,והדברים אינם מסתברים.
בשנת תס״ד הטיל מולאי סמאעיל על כל משפחה מוסלימית לשלם אוכף של סוס.
ההיסטוריונים כותבים שאזרחיה המוסלימים של פאס היו שנואים למלך ובתקופתו
עזבו .רבים את פאס .במקומם נכנסו יותר יהודים ונוצרים לפעילות הכלכלית .152ברור
שגם היהודים כרעו תחת נטל המיסים .היו שהתעשרו והיו שהתמוטטו ,כרגיל בעיתות
כאלה .אם נקח את פנקסנו כמדגם מהימן של הפעילות הכלכלית בפאס על כל רבדיה ,הרי
נקבל תמונה מעניינת .שנת הפעילות הגדולה היא שנת ת״ם .יש להניח שגם שנת תנ״ט
יכלה להיות כך ,אלא שאין הפנקס פותח אלא מאייר ואילך .בשנת תס״א מתחילה ירידה,
בעקבות המיסים שהוטלו בשנה זו ,והגיעה לשיאה בשנת תס״ד ,בשל ההיטלים החדשים.
בשנת תס״ה התחילה התאוששות שהגיעה לשיאה בשנה שלאחריה ,ומשם מסתמנת מגמת
ירידה עד שנת תע״ה .יחסו של מולאי סמאעיל ליהודים נעשה יותר תקיף ,בשנת תע״ד
נהרגו ר׳ משה הכהן ואחיו ,ושנתיים קודם לכן— ר׳ יצחק ן׳ עמארא ובנו אהרן .153על
אף הלחץ עמדו היהודים במבחן הכלכלי ופירנסו עצמם ,ופעילותם ויזמתם הכלכלית
נמשכה ,אם כי נחלשה.
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ר׳ משה בירדוגו ,דברי משה ,סי׳ עא דף טז ,ב.
מוצב״י ,א ,סי׳ עח ,דף סח ,א.
שם ,עמוד ב.
דה״י של פאס ,בתרגומו הצרפתיHesperis, 12,1951, p.. 61 ,
לה־טורנו ,עמ׳ .85
עת לכל חפץ ,דף צה ,א—ב.

]תמא[

חיים ב נטו ב

מטבעות שהוטבעו בימי מולאי סמאעיל*
מטבע זהב — מתקאל ,שווייה היה  15אוקייות
מתקאל של כסף ,ערכו  10אוקייות .2
אוקייא מתחלקת לשמונה חלקים .לא ברור אם היה מטבע של שמינית האוקייא ,ונראה
שחלוקה זו נעשתה לצורך החישוב בלבד.
מוזונא .מטבע כסף ,ערכה רבע אוקייא .היינו שתי שמיניות האוקייא .בתעודה  294נאמר:
״נתן לי ]ארבע שמיניות[ אחת כסף ואחת פלוס״ .מכאן מוכח שארבעה שמיניות אוקייא,
מתחלקות לשנים .בלאנקיליו הוא הכינוי הספרדי למוזונא ופי׳— לבן .ערכה עשרים וארבע
פרוטות .3
פרוטה .מטבע נחושת .ערכה חלק השנים־עשר משמינית האוקייא כמוכח מלשון זה:
״משמינית האוקייא דהיינו י״ב פרוטות״  .4פרוטות אלו נקראו ״פרוטות גדולות״ או ״פלס״
להבדיל כנראה מה״קוואריט״ .5
6
״קיראט״ ,ברבים ״קוואריט״ .חלק העשרים וארבע של שמינית האוקייא .
אוקייא — מסמנים ב־מם סתומה .א ם — אוקייא אחת; ק ם — מאה אוקייות; ק ם ז מ -
מאה ושבע אוקייות.
שמינית האוקייא— ת )תמן בערבית ,שמינית( .את — שמינית אחת; ד ת — ארבעה
שמיניות שהן חצי אוקייא .פרוטות גדולות מסומנות בגרש משמאל לאות .ז ם בת ו י —
ד אוקייות ושתי שמיניות האוקייא ושש פרוטות גדולות.
לקיראט אין סימון בפנקסנו ,אלא נכתב במפורש.
*

pp
1
2
3
4
5

6

לה־טורנו בפרק על המטבע ,עמי  ,291—282מדבר בעיקר על המציאות במאה הי״ט—הכי .על
התקופה שלפני כן מוסר רק פרטים אחדים שאינם מעלים תמונה ברורה .בעמי  282הערה 1
הוא נותן ביבליוגרפיה קצרה מאד .הוא מביא את ספרו של Sid Beyada, La question moné-
,1921taire au Maroc, Parisספר זה לא עלה בידי לראותוCh. de Foucault, Reconnais- .
 .sance au Maroc, Paris 1888, p. 22, note 1מדבר רק על מצב הדברים ערב הכיבוש הצרפתי,
שאז כבר השתמש ברייאל הספרדי ובמטבעות הספרדיות .הוא מציין עוד René-Lecierc, Le
Commerce et l'industrie à Fès, Paris 1905, pp. 128; Michaux Bellaire, !,organisation
171-251
..des
finances
)au Maroc, Arch. Mar. XI (1907
ר׳ מוצב״י ,א ,סי׳ נה ,דף נט ,ב .״והנה שלש מאות דינרי זהב ]מטבוע[ עולה בהם ארבעת
אלפים וחמש מאות אוקיות״ .בתעודה  488בפנקסנו נזכר ״מתקאלאיין דהאב״.
ר׳ מוצב״י ,שם .המדובר הוא בשנת תפ״ד.
כך אומר גם לה טורנו  L'oukiya qui valait quatre mouzounaשם ,עמי  .283ועל ערך
הבלאנקיליו ר׳ מוצב״י ,ב ,סי׳ קע ,דף צז ,ב.
מוצב״י ,א ,סי׳ עח ,דף סח ,ב.
בתעודה  ,322חוזה שכירות חנות בג׳ אוקייות לחודש ,היה המשכיר מקבל כל שבוע
 6/8האוקייא .הוא רשם ״בשבת ויגש נתן לי ד׳ת פחות סתא דלפלוס ,והניח בידו
בית וששה פרוטות לתיקון לוח״ .משמע דית פחות  6פלוס יחד עם בית וששה פרוטות עולים
לו׳ת שצריך לקבל .מכאן שפלס ערכה ערך פרוטה.
בתעודה  517״פ׳ ]פרע[ א׳ם בית י״ז קוואריט״ מלמד שאינם זהים לפלס שאם לא כן היה עליו
לציין א׳ם ג י׳ ת  5קוואריט .קרט היא  1/24של כל יחידה .וגם כאן חלק  1/24של שמינית
האוקייא נקרא קיראט.

]תמב[

אומנים
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בתשובה אחת של ר׳ יעקב ך צור נמצאת סקירה מעניינת על המטבעות במארוקו ,שיש
בה ענין רב לבירור שאלת המטבעות שבפנקסנו .בפאס היתה ״מטבע מלכות פאס״ שנקראה
בערבית אוקייא פאסייא ובספרדית — דינירו ליבייאנו ,כלומר כסף קל .מטבע זו הוטבעה
כנראה בתקופת שלטון בני ווטאם ,אחר־כך נפסלה ובמקומה הוטבע ריזיו שפירושו
בספרדית מטבע חזקה .מטבע זו נקראת במקורות ״מעות קדומים״ וכן אנו מוצאים בתעודות
רבות שבפנקסנו כגון מם׳  .488וכן נקראת בערבית אלאובאהי .ההפרש בין מטבע
פאס הקל ומטבע קדום הוא שתות ,כלומר שש אוקייות מטבע מלכות פאס ערכן חמש
אוקיות מעות קדומות .אחרי מטבע אלאובאהי עברה לסוחר א ל ש ק ו ב י וכנראה נקראה
כך על שום צורתה המרובעת .מולאי רשיד ,שמלך לפני מולאי סמאעיל ,טבע מטבעות
גדולות יותר במשקלן .הכינוי מ ס י ר ״ ה  ,ניתן למטבע מולאי סמאעיל והיהודים קראו
לה כך בראשי־ תיבות של שמו— מולאי סמאעיל ירום הודו .אחרי מותו קראו לה
מסר״א  —8מולאי סמאעיל רחמאהו אללה .משקל מטבעותיו היה פחות במקצת משל
קודמיו מלבד ״מטבע מלכות פאם״.
9
סביקא .מטיל זהב ,שערכו  1000אוקייות  .כל מי שהיה לו מטיל זהב או כסף יכול
היה לקחתו לבית המטבע ולהופכו למטבעות בתשלום שכר טירחה ומם .10
ריאלים של שמונה אוקייות •נ .1מצוי היה גם ריאל  8אוקייות ,בניגוד למתקאל שערכו 10
אוקייות .הריאל היה כנראה מטבע זר ,אולי ספרדי.
ככר או קנטר .המלך הטיל מם על יהודי פאם בשנת תס״א  22ככרי ]קנטרין[ כסף .12
בככר כסף היו  1000מתקאל ,כלומר  10.000אוקייות .13
מידות
ככר ,קנטאר )בערבית( ,משקל מאה רוטל ,מידה משותפת לחומר הלח והיבש .כגון שמן,
חלב ,שעווה ,דבש ,וכיוצא בהם.
רבאע ,הוא החלק הרביעי של הככר .רבעאיין— שני רבעים ,תלת רבאע— 3רבעים.
והכל בסתם.
7

8

9
10
11
12
13

מוצב״י ,ב ,סי׳ ל ,דף יט ,א .אגב יצויין שהאיסר שבתלמוד הוערך לחלק שנים עשר של — ה ת,
כלומר חמש פרוטות של מסר׳׳א .עיין מוצב״י ,א ,סי׳ יא דף כח ,א; דבר אמת לר׳ ידידיה
מונסונייגו ,פאס תשי״ב ,דף ב ,א.
מסיר׳׳ה כך הכתיב במוצב״י ,ב ,סי׳ ל ,דף יט ,א .והוא הנכון .כשנמצא בא׳ הרי זו טעות של
החלפת ה בא׳ .מסר׳׳א— כגון מוצב׳׳י ,א ,סי׳ יא בסופו ,דף כח ,א .התשובה נכתבה אחרי
תצ״ז .חי׳ז הירשברג בספרו תולדות היהודים באפריקה הצפונית ,עמי  ,261מסביר את הר״ת של
מסירא — מולאי סמאעיל יפיק רצון אל ,ואין זה רגיל.
חוק ומשפט ,סי׳ מז דף יג ,ב.
שם סי׳ קנב ,דף מו ,א.
מוצב׳׳י ,א ,סי׳ קעב דף קג ,ב .כנראה שהמטבע הזאת מצוייה היתה בתיטוואן .התשובה היא
של פוסק מתיטוואן.
מוצב״י ,א ,סי׳ עח דף סח ,א.
ר׳ שם ,ב ,סי׳ קכא דף סג ,א.

]תמג[

חיים

בגט ו ב

 רוטל .חלק מאה של ככר. .מוד » (  .בערבית .בתלמוד בבלי )גיטין גז ,א( מצוי מודיא .ועיקרה מהמילה הרומית
 .Modiusמידה מיוחדת ליבש ובעיקר לתבואה .כנראה משקל  40ק״ג
סחפא 60 .מוד )תעודה .(516
 .קארסה .חלות:שעווה לא ידוע משקלה .בתעודה  : 137״תלת קראסאד סמאע״.
קולא ,כד בערבית .מידה ללח ,בייחוד לשמן .ערכה  10ליטר .15
התעודות
פסק

בענין

מלאכת הרצ ע נו ת

משנת .תנ״ ח

)כ״י מכון בן־צבי .ר׳ עמי תכז(
1

ביען .שזה ימים מכר היקר אברהם אודאי יצ״ו בתיטואן יע״א ,זוג רואידאש של ברזל,
שמרדדים ומרקעים בהם סקילי ,להי׳ מרדכי בהון יצ״ו ולה״ר משה אספג׳ יצ״ו ,והחלק
שקנה הר׳ מרדכי הנד ברואידאש הנד ,היה ליקר יצחק צרפתי יצ״ו בר ה״ר מאיר .וכעת
תבעו הלוקחים הנד שורת הדין לפנינו ב״ד חתומים ,באמרם שנמצאו הרואידאש הנד בלתי
ראויות למלאכה ,ולא יצלחו לכל ,והוי מקח טעות .לכן אחר הרבותם אמרים לפנינו,
ושמענו טענותיהם וטענות המוכר הנד החל וגמור .וראה ראינו שטר קבלת עדות כתוב
2
וחתום כראוי ביד הלוקחים הנד ,שהעידו האומנים עושי מלאכת רידוד וריקוע סקילי אין
רואידאש ,הלא המה דינר בן שמול ושלמה זאגורי ,שהרואידאש הנד אינן ראויות כלל
למלאכה הנד ,יען שהן צריכין להיות מצורפות בהשקאה יפה ,וגם צריכין לאשוויי גומות,
באופן שיהיו חלקות בהחלט ,בלי שום גומא וסיבוך כלל ,ובזולת זה יפסד הסקילי העשוי
למלאכה בהן ,הן מפאת היותו נאחז בסבך ובגומות ,הן מצד היות השקאת הברזל שלא
כהוגן .ואלה הרואידאש שקנו הלוקחים הנד מהמוכר הנד יש בהם גומות וסבוכין ,וגם לא
עלתה השקאתם כהוגן ,והרי הם כעשת ברזל בלתי מצורף בעלמא.
בכן בראותינו שטר קבלת העדות הנד ,פסקנו שהמקח הנד בטל ,ויחזיר להם המוכר
הנד דמי המכר במושלם ,ויטול את שלו .ועם היות שראינו שטר שבועה שנשבעו הקונים
וביטלו טענת אונאה ומקח טעות ,עכ״ז אין לדון על פי אותה שבועה ,יען הויא שבועה
בטעות ,ולא כלום היא ,מאחר שלא פירש ובירר להם המוכר המומין שהיו ברואידאש
הנד ,למען ידעו מה שמוחלין בו ,כפשוט וברור בדברי הפוסקים ז״ל .ולפי שנדרשנו מהמוכר
.הגז׳ לכתוב לו פסק מזה כתבנו וחתמנו בשני ימים לחדש שנים עשר הוא חדש אדר ,בשנת
ואיש תבו״נה יישר לכת ליצירה .נאם דייני העירה פאס יע״א.
מנחם סירירו בר דוד ,וידאל הצרפתי ,יהודה ן׳ עטר ,שמואל הצרפתי
 14לה טורנו עמ׳  278והע׳ .2
 15שם ,עמי  .278והע׳ .9
 1גלגלים .והם ארחיוואת בערבית .במאמרו של לה טורנו בהספרים ,שצויין בהע׳  ,76נמצאת
תמונת המכשיר בעמי .77
 2בגלגלים.

] תמד [

אומנים

ו ב ע ל י מ ל א כ ה ב פ אס

בפסק דין אחר כיוצא בזה שכתבו החכמים השלמים נר״ו ההתומים לעיל לקונים הנד
לעיל ,נמצא חתום עמהם החכם השלם הדיין ומצויין כהה״ר משה אבן חמו נר״ו ונתקיימה
חתימתו ,וסמיד ליה כתיב :דברי החכמים השלמים נר״ו אינם צריכין חזוק כי כולם נכוחים
ועלתה הסכמתינו עמהם בכל הרשום בכתב אמת והכל שריר וקיים וחתומים חכמי מיקינים
יע״א החכם השלם דיין ומצויין כמהה״ר משה טולידאנו נר״ו והחכם השלם דיין ומצויין
כהה״ר אפרים בן אלבאז נר״ו ונתקיימו חתימותיהם ולראיה חתמנו פה במאמר ב״ד נר״ו
יעקב בן צור סופר ,יהודה הלוי ס״ט
בפאם יע״א וקיים.
פנקס

סופרי בית
שווקים
שוק ה ב ש מ י ם
]תס״א[

הדין*

]18א[ כ״ח בו ]כסלו[ .נק׳  1אב׳ 2בר שלמה אדהאן לפרוע ליע׳ 3לבאז מה שנשאר
1
) (203משכירות החנות שבפונדק שבשוק הבשמים ,שנייה לימין הנכנס לפונדק ,י׳ם־ב׳ם ד׳ת
עזה״ד  : 4ב׳ם בכ״ח  .5גם נש״ח  6על כך .ואם לא יפרע על הדרך הנד מיד יעשה עמו מה
שהדין נותן .גם האמינו בכק״ש  .7והעד יוסף בר עמרם טאטה.
]22א[ ב״ב  .8נק׳ שלמה בר יע׳ התורג׳מאן לפרוע ליהושע סירירו בשכירות החנות שבשוק
2
) (247מוכרי בשמים ראשונה לימין הנכנס לחצר שעושה בה מלאכה אלעזר ספאג׳ ג׳ם ד׳ת בשכירות
החדש הזה ,וג׳ם ו׳ת בשכירות כל הדש מאב ואילד עד פסח ה״ר מחב״ח  9הן סגורה  .10ויקדים
לפרוע שכירות תמוז בעש״ק של סדר זה סדר קרח .והעד יעקב בר מסעוד ן׳ דוד ויוסף,
ואחי אשת דוד אפלאלו הוא מס׳ רוזיאו.
* התעודות המתפרסמות סודרו לפי עניינם .המספר ללא סוגרים הוא מספרה השוטף של התעודה
במאמר .המספר בסוגרים — מספרה בפנקס .המספר בסוגרים מרובעים מציין את העמוד בכת״י.
תעודות שפורסמו במילואן ,צויין מספרן השוטף למעלה ומתחתיו צויין מספרן בפנקס בסוגרים.
תעודות שפורסם רק סיכומן ,צויין מספרן השוטף ולידו מספרן בפנקס בסוגרים .לדוגמא.(135)97 :
 1נקנה ,נתחייב בקנין ,בסודר של הקונה או של הסופר שלוחו של קונה .על־ידי כך משעבד
המתחייב את עצמו ואת רכושו לקונה .ר׳ מוצב״י ,א ,סי׳ פו ,דף עב ,ב; סי׳ צד ,דף עה ,ב.
א׳ גולק ,יסודי המשפט העברי ,ספר ב ,פרק א ,ופרק ג סעיף כא ,עמ׳  47ואילך.
 2אברהם.
 3יעקב ,כאן מדובר ב״שוק אל עטארין״ הידוע בעיר המוסלימית ,בפונדק אל־עטארין הסמוך לו.
ור׳ במבוא.
 4על זה הדרך.
 5בכל חודש.
 6נשבע שבועה חמורה .תוספת חיזוק לקנין .כי חיים אדם לקיים שבועתו .ואף בדברים שלא מועיל
בהם קנין ,כגון דבר שלא בא לעולם ,מועילה בהם שבועה .עיין מוצב״י ,א ,סי׳ צד ,דף עט ,א.
 7האמינו בכוח קנין שלם .אם יש נאמנות בשטר אין השוכר יכול לטעון פרעתי.
 8בו ביום ,שנכתב השטר שלפני כן ,ל,סיון.
 9הבא ראשון ,מידי חודש בחודשו.
 10הן סגורה הן פתוחה .משפט רגיל בשטרי שכירות לחייב השוכר בין אם גר בדירה בין אם לא,

] תמה[

ח י י ם ב נטו ב

שוק ה ח י י ט י ם
]תס״ו[
13
]53ב[ י״א לאייר .נק׳ מס׳  11תודגי  12והשכיר החנות שבשוק החייטים ליצחק שקרון
3
) (443בר יע׳ עד הזמן השכורה בידו מיעקב ספאג׳ .ובבואו  14מן הדרך לשלום וירצה לשבת בה
יפנה מיד .ונק׳ יצחק הגד לפרוע סך ג׳ם ב׳ת כ״ח הן סגורה מחב׳׳ח ,על פי התנאי הנד.
והעד יצחק מאימראן .13
שוק מ ו כ ר י פ י ר ו ת ו י ר ק ו ת
]תס״א[
17
16
]23ב[ ב״ב ]א׳ לאלול[ .גק׳ מימון ן׳ אמוזיג דמיתקרי בן ברוך לפרוע בש׳ החנות
4
) (267הראשונה לימין הנכנס לחצר שדר בה בן קאבו שבשוק מוכרי פירות וירק ה׳ם בכ״ח מחב״ח
הן סגורה וכו׳ עד מלאת שנה .ונאמנות .והשכירות יפרענו ליד יהושע סירירו .ונאמנות
ליהושע הגז׳ .והעדים ישעיה ן׳ זכרי 18ויוסף ן׳ סעדון .19
]תס״ח[
20
]73ב[ שלהי תשרי שנת ס״ח .נקש״מ יחייא ]אמסלם[ הנד לעיל לפרוע בשכר החנות
5
21
) (523הנד סך ד׳ם ד׳ת בכ״ח הן סגורה ,ע״פ הדרך הנד לעיל ,בנאמנות כנד .ולפי שיש
חמשים שבועות בשנה זו ,מם׳ נח ונח בכלל עד סדר בראשית וסדר בראשית בכלל של שנה
הבאה ,באופן שיתרים שני שבועות ,בכן ביררו בפירוש שמ״ח שבועות יפרע בכל שבוע
א׳ם א׳ת ,ושני השבועות האחרונים לא יפרע בהם כלום .ויקדים לתת לו ש נ י מ ש ו א ו ת
ע נ ב י ם משכירות החנות וקיים.
שוק ה ר ו כ ל י ם
]תס״א[
]23ב[ א לאלול• נק׳ מכלוף ן׳ מלכא בר משה לפרוע בשכירות החנות הראשונה לימין
6
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20

21

מסעוד.
שם משפחה ,המעיד על מוצאה מכפר תודגא.
השוכר שכר מיד שניה.
מכאן שהיה נוסע לצורך עסקיו.
חתום על תעודות .557,515,473,443,407 ,276
שני מימון ן׳ אמוזיג היו ,אחד בן ברוך ואחד בן יוסף וכדי להבדיל ביניהם קראו אותם על
שם אביהם .ר׳ מבוא ,הע׳ .7
בשכירות.
עד בתעודות  .267 ,258 ,257 ,256 ,248 ,191 ,140היה רב ואולי סופר ושוחט .עיין מלכי רבנן,
דף עט ,א .אביו של ר׳ חננניה ן׳ זכרי שגם הוא עד בתעודות  .288 270 ,244 ,25ע״ע שם ,דף
מא ,ב.
חתום עוד על תעודה  .270ר׳ מלכי רבנן ,דף ם ,ב.
בתעו׳  ,522שהיא חוזה שכירות לשנת תס״ז .בחרתי בתעודה זו משום שמודיעה לנו על עשיית
היינות בבית .ר׳ יהושע לוקח לביתו שני משאות ענבים בודאי לא לאכילה אלא לדרכם ולעשות
מהן יין בביתו ,לכל השנה .גם אופן תשלום השכירות ומנין השבועות שבכל השנה הוא מיוחד.
בתעודה  .522שם פורש שהיא בשוק מוכרי פירות וירק.

]תמו[

אומנים
) (266הנכנס לחצר הר׳ יעקב דאבילה

ו ב ע ל י מ ל א כ ה ב פ אס
22

שב ש ו ק ה ר ו כ ל י ם

23

סך שלשה אוקיות ומחצית

האוקייא בכ׳׳ח מחב״ח הן סגורה הן פתוחה מהיום ועד שנה .ויפרע השכירות הנד ליהושע
סירירו .והאמינו נאמנות מפורש  24וכוי .והעדים אב׳ ך פצ׳יצ׳א  2 5והבחור אדוך  26המראכישי.
שוק

השולחנים
]תס״ה[

7

]42ב[ ביום ג׳ ר״ח תמוז שנת תס״ה לפ״ק .נקב״ש  2 7יעקב בר שמואל לוי ונתחייב לפרוע

) (376לכהה״ר יהושע סירירו נר״ו ,בשכירות החנות הידועה לו בשוק השולחנים ,שלישית לפי
ימין לנכנס למבוי שבו החצר הידועה ליורשי נחמוש  2 8ן ׳ מייארה ,סד שלשה אוקיות קדו׳
ושש שמיניות האוקייא בכל חדש ,מהיום וע״ם שנה .הן סגורה וכו׳ ,ובנאמנות מפורש
וכו׳ .ואופן פרעון השכירות הנד עזה״ד :שיהיה הולד ופורע בכל חדש כל העולה בו מדי
יהודה הלוי  ,29יוסף הכהן בן נחמיה

חדש בחדשו בלי שייפטר בשום טענה.

האדא מא עטאני יעקב ,הנד ואחיו אפרים מן שכירות החנות הנד ובכלל ה׳ם דלגראמא .8°
עד היום עש״ק ח׳ לטבת ם׳ ויגש תס״ו לפ״ק ,י׳ם ה׳ם.
8

בעשור ראשון לתמוז ארבע מאות וששים ושש לפרט היצירה נקש״מ בדל״ב היקר ]יעקב[

) (377הלוי בר הר׳ שמואל נר״ו לפרוע ליהושע סירירו יצ״ו בשלשת רבעים שיש לו
בחנות הנד לעיל סך שני אוקיות ושלשת שמיניות האוקייא בכ״ח מחב״ח הן סגורה הן
פתוחה הן ישתמש בה או לאו והאמינו נאמנות מפורש כשני עדים כשרים ,לכל ענייני שטר

22
23
24

25
26
27
28
29
30

ר׳ מלכי רבנן ,דף סז ,ב .ואולי הוא זה .ואם כן לא ממכנאס ,אלא מפאס .שם זה נז׳ גם
במוצב״י א ,סי׳ פה ,דף עב ,א.
שוק שבו מוכרים דברי מרכולת ,מחטים ,דברי סידקית ,חוטים וכדומה .כך שמעתי מהרב יוסף
משאש שליט״א.
עיין פני מבי״ן לר׳ מימון בירדוגו )סי׳ ע ,סעיף ד ,דף ח ,ב( ,שכתב בשם ר׳ יהודה בן
עטר ובית דינו ״דהכותב בכת״י אני מעיד ע״ע שחייב לפי כו״כ ובנאמנות גמורה ,דאינו כלום
משום דקרוב הוא אצל ע צ מ ו  . . .לא מהני רק שיאמר כן בפירוש .ולכן כותבין ובנאמנות
מפורש״.
עד בתעודות  .388 ,266ושמא הוא שנזכר במלכי רבנן ,דף י ,א .ואם כן היה רב ושוחט.
בתעודה  384אב׳ ן׳ פציצא בכמוה״ר סעדיה שוכר בית ,ונראה שהוא זה.
כנראה קטנות של מרדכי.
נקנה בקנין שלם.
בתורת אמת לר׳ רפאל בירדוגו ,סי׳ מב דף עב ,א ,מובא נחמוש בצד השם נחמיה ,משמע שמות
נפרדים הם .אך בתעודה  ,(396)9נחמוש שלנו קרוי נחמיה.
חכם וסופר בית דין .עד בתעודות  559 ,517 ,502 ,476 ,284 ,270 ,58 ,1נזכר בם׳ מוצב״י ,א ,סי׳
נד ,דף נט ,א כסופר ב״ד ,בשנת תפ״ג.
זהו מה שנתן לי יעקב הנד ואחיו אפרים מן שכירות החנות הנד ,ובכלל ה׳ם של המתנה.
״גראמא״ היו מקבלים כשהיתה שמחה לאיש כגון חופה .הערב שלפני יום הכניסה לחופה,
היו מביאים הספר לבית ,ומניחים קערה על השולחן וכל הנכנס מניח בקערה את תרומתו .זה
היה עוזר במקצת לבעל השמחה לכסות הוצאותיו.

] תמז[

ח י י ם ב נטו ב

זה בכח הקבין הנד בשכירות שנה מר״ח תמוז הזה עד סוף סיון ה׳׳ר .מוחזק בכל חיזוקי
וקיים יעקב אבן צור
שב״ד  31יצ״ו.
]תס׳׳ו[
]47א[ ב״ב ]כ׳׳ג חשון[ נקי אפרים בר שמר לוי והשכיר מחצית החבות הג׳ לימין הבכבם
9
) (396למבוי שבו חצרות המוחזקות ביד נחמיה ן׳ מייאדה מהיום ועד סוף סיון ה״ר לשמואל
לעסרי  32ולאב׳ ן׳ חמאני  .33ונקי הנד לפי בש׳ המחצית א׳ם ו׳ת כ״ח מחב״ח .הן סגורה
וכר וקעי׳ע בכח הקנין הנד אחריות יעקב אחיו .והעד הר׳ סעדיה אפלאלו .34
מלאכות
זהבים

]תס״ט[
]65א[ י״א בחשון .נקי חיים בר אפרים ך  ... 3 5לעבוד עם אברהם בר שלם אדהאן לשנה י״ג
10
) (500חדשים במלאכת זהב .ונק׳ אברהם לפרוע לו בשכר עבודתו סך כים דם דית בעבודת כל
השנה מחציתם לפסח ה״ר ומחציתם לסוף הזמן .וילמדהו האומנות .והעד מם׳ ד הדוש
הנק׳ רוזילי .36
ציאג — צורף כסף
]תס״ד[
]34א[ כ״ד אייר .גקוש״ח ברוד בר מס׳ לעסרי והשכיר לבנו שמואל ,ליוסף ן׳ עיוש ?עטיאה
11
) (347שנתים ימים ,במלאכת אצייאג .ויזרזהו לעשות כל אשר יצוה עליו יוסף .ונקב״ש יוסף לפרוע
לו בשכר עבודת שנה ראשונה ה׳ם ובשנייה י׳ם וילמדהו המלאכה בכל מאמצי כחו .והעד
ר׳ יוסף ן׳ דוכו ל...
]תס״ו[
46] 12ב[ נקוש״ח••«' יוסף בר יצחק ן׳ דוד ויוסף ועקיבא בנו ,ויצחק בר בנימין ן׳ דוד ויוסף
) (391שלא לעשות מעולם לבזום דלנצ׳אם  38כל זמן שיגזור אומר ע״ז המלך י ר ״ ה .39
ונש״ח יע׳ בר דוד אסבאג ,ויוסף ן׳ פורת ,וישראל ן׳ מסעוד ן׳ דוד ויוסף ,ויחייא ן׳ בוסידאן,
31
32
33
34

35
36
37
38
39

חיזוקי שטרי בית דין.
האם זהו שמואל בן ברוך בן מסעוד שנכנס ללמוד מקצוע צייאג׳ באייר תס״ד לשנתים
בתעודה  (347) 11ואם כן עזב לפני הזמן ופתח עסק עצמאי? ויותר נראה לומר שזה אחר.
שם זה נזכר בם׳ מוצב״י ,ב ,סי׳ קט ,דף נז ,ב.
בנו של ר׳ מימון אפלאלו ,עד בתעודות  .523 ,445 ,396 ,395ר׳ מלכי רבנן ,דף ק ,א .מתעודה
זו למדים אנו ששולחני הסתפק בחצי חנות .היא קודמת בזמן לזו שלפניה שהיא חידוש
שכירות ,ורגילים היו לרושמה על יד השכירות הראשונה.
מקום שם המשפחה נשאר חלק.
היש לזה קשר עם שם המשפחה רוזליש?
נקנה ונשבע שבועה חמורה.
אבזמי חגורות ,בדרך כלל עשויים כסף .עשירים עשאום מזהב .ור׳ במבוא.
ירום הודו.

]תמח[

אומנים

ו ב ע ל י מ ל א כ ה ב פ אס

ומרדכי ד אפרים ,ואב׳ בר מרדכי בוסידאן ,ושמעון בר עיוש פחימאת  40שאם יראו אחד
מהבד שעושה הבזום הנד יגלה אזן אחד מהקהל  41יצ״ו להוכיחו וליסרו כפי אשר יראה
42
יעקב אבן צור
להם .ונגמר הכל בי״ז לחשון התס״ו.
43
מלאכת צפאר
]תס״א[
]21א[ יח לאדר ב .בק׳ מרדכי בר דוד אפלאלו לעבוד עם יוסף ך אפרים מלאכת צפאר
13
) (234עד ניסן הבא שני .ונק׳ יוסף הגד לפרוע לו שכירותו עזה״ד :ל׳ם ב׳ם ד׳ת בשכירות
כל הזמן הנד.
]ת״ס[
6] 14א[ כ׳ בו ]טבת[ .נקב״ש מסעוד בר יוסף מדאדסי 44והשכיר למכלוף בנו אצל סלימאן
) (34בר משה מאלקי עד תשלום שנתים בתאספארת  .45ונקב״ש סלימאן לפרוע יים בשנה ראשונה
וסם בשניה .וילמדהו כל מה שיודע ממלאכות .ויקדים לתת לו לאחר הפסח דם ד׳ת .ואם יצא
בתוך השנה הראשונה וכבר יש בידו שכירות עודף על הזמן שעבד יחזירנו לבעליו ולא
ישלם לו כי אם לפי ערך י׳ם בשנה הראשונה .וישלם הפאלטאס  .46ואם יוציאנו סלימאן
בתוך הזמן יפרע לו שכירות זמן שעבד לערד י׳ם ה׳ם בשנה .והעד יעקב ירכוכין .47
48

רכאבאת
]תס׳יא[
]19א[ כ״ט לטבת .נקוש״ח יצחק בר מרדכי צבאן לעבוד מלאכת רכאבאת עם מסעוד ן׳
15
) (214סעדון עד שנתים דהיינו עד סופם .ונק׳ מם׳ שיש לו ת׳ם משלו .וילמדהו האומנות.
40
41

42
43
44

45
46
47
48

שמות אנשי חברת הסכאכין ור׳ במבוא.
מתעודה זו למדים כמה עניינים :א( המלך לא מתרה באמצעות משרתיו באיש .כנראה לא
נודע הדבר לשלטונות ,שלו ידעו — ודאי לא היו טומנים ידיהם בצלחת ,אלא שהיה חשש ליהודי
המלאח שהענין יתגלה; ב( ״הנגיד״ לא היה פעיל בענין זה; ג( הקהל הוא הרואה צורך
לדאוג לביצוע גזירת המלך מתוך חשש שעקיפת החוק תביא נזק לקהילה כולה .כנראה
שתפקידו של הנגיד מתחיל רק מעת תפיסת העבריין .מעניינת הדרך בה נוקטים כדי להניא את
העבריין ממעשיו .לוקחים מידו קנין שלא יעבור על החוק .היינו מוציאים ממנו ״הבטחה וחיוב״
שלא יעשה יותר אבזמים .ובכך הם מסתפקים .אם יעבור על החיוב צפוי הוא לדין תורה ,וינהגו
בו כבכל מפר חיוב או עובר על שבועה .האיסור המוסרי־דתי שבדבר ,מרתיע כשלעצמו
את המתחייב .השבעת בעלי מלאכתו באה ללחוץ עליהם למוסרו ואז יש לקהל לייסרו ולהוכיחו.
בגלל אופיו הצבורי של חיוב זה נעשה לפני ר  ,יעב״ץ ,שהיה בשנת תס״ו ,לא רק סופר ב״ד
אלא גם דיין.
נחשת צהובה .ור׳ במבוא.
כנראה שאין הוא ר׳ מסעוד למדאדסי הסופר ,שהרי מכלוף לא נמנה בין יתומיו בתעודה
 ,202שם נזכרו בניו חיים ועזוז ,אלמנתו סולטאנא ושתי בנותיו שמחה וזהרא ותו לא .שם
המשפחה מורה על מוצאה מעיר דאדס.
תאספארת ,מלאכת הנחשת ,ור׳ מבוא.
פלטאס :ר׳ מבוא עמי תלט.
עד גם בתעודות .458 ,270
משוורות .ראה מבוא.
]ת&ט[

חיים ב נטו ב

תאחדאדת— נפחות
]תע״ב[
49
]71ב[ כ״ז לניסן תע״ב ,לפ״ק .להיות שישועה ן׳ עיוש לעסרי נשוי עם נזמא בת עיוש
16
) (513ף אשיך ומכלל נכסי נדוניתה דלאנטירה 50וכאמייא 31וקמג׳א חמילה 52ומכדא
חריר  ,53ובראתה אותו לחוץ הרבה נתנה לו רשות למכרם ונמכרו ע״י הסרסור ובחריקי
הבגדים הנד נתן לה כלי מלאכת החנות של תאחדאת דהיינו כיר 54וזברא 05וב׳
מטאראק 56אחת גדולה ואחת קטנה וג׳ לקאקיט 57וב׳ קוואליב 58מעוקלים תחת ידה.
ונש״ח לשלוח לה בכל שבוע כדי פרנסתה כמו ב׳ם ד׳ת.
רצענות
]ת״ם[
59
]14א[ כו לאלול .נקוש״ח משה בר עיוש לעסרי לעבוד מלאכת הרצענות עם משה בר
17
60
) (158מם׳ בועזיז מתשרי ה״ד עד סוף אלול ה״ר .ונקנה משה בועזיז לפרוע שכירות ל׳ם בד
חדשים ראשונים וס׳ם בששה חדשים אחרונים .ושני זוגות מנעלים .ואם יוציאנו שלא
כרצונו מבלי שבאה סבה מהפועל יפרע לו צ׳ם מיד .והעד ר׳ יוסף ן׳ מלכא.
]תס״ו[
61
]46א[ בט׳ לחשון .נק׳ וגם נש״ח ראובן בר עמרם הסבעוני לעבוד עם מרדכי ן׳ יעקב
18
) (388למסכאני שנה מהיום ברצענות .ונק׳ לפרוע לו בשכר ימי החורף דהיינו ששה חדשים
מהיום י׳ם ה׳ם ובשכר תשלום הזמן מ׳ם ה׳ם .ויום שיושב בטל הפועל מחמת המשכיר
וילך לעבוד לזולת יחלוק השכר שיתן לו הזולת עם המשכיר .והפלטאס יפרע בימים .והעד
אברהם ן׳ פצ׳יצ׳א  .62אחרי כן בא המשכיר וקע״ע שיפרע הסך הנד ה׳ם בכ״ח מחב״ח
מהיום .ועוד שגי זוגות מנעלים יתן לו נוסף על השכירות.

49
50
51
52
53
54
55
56

אחיו משה ן׳ עיוש לעסרי ,נזכר בתעודה  (158)17כעובד במלאכת רצענות.
סינר Dalental .או
^ אהל .קטן נקר׳ כאמייה.
כילה לחתן־וכלה .מהערבית
חולצה .חמילה כנראה סוג בד?
כר ממשי.
מפוח גדול של נפחים.
 = ^ jסדן ,על פי מלונו של A Nicolas, Tunis., 1938

Dolental.

פטישים.

 « - J I 5 8דפוסים.
 59אחיו ישועה היה נפח .ר׳ תעודה .(513) 16
 60נז׳ בתעודה .183
 61בתעודה  (44)123נזכר עמרם הסבעוני בר ראובן והוא כנר׳ אביו של הגז׳ בתעודתנו.
 62ר׳ הע׳ .25

]תג[

אומנים

ו ב ע ל י מ ל א כ ה ב פ אס

רצעגות—קאשיט א
]תנ״ט[
]1ב[ יו לתמוז .נקב׳׳ש מימון הן׳ בודוך  63ושעבד בתורת אפותיקי מחצית חצר הידועה
19
) (7לו ,ליצחק בר חנניה הן׳ אסבאג בסך קס׳ם ,שהודה שקבל מיד יצחק הנד ובהגיע פסח
ה״ר ולא יפרענו ימכור או ימשכן ברב וכו׳ 64עד שיתפרע מהסד הנד .ואם ישיא בתו
יצחק הנד בתוך הזמן ימכור וכו׳  65אפי׳ בתוך הזמן.
66
ונקב״ש יצחק לעבוד עם מימון עד פסח ה״ר במלאכת הרצענות מוסעמיל נקשא תדויר
ואף בלילה לא יעבוד כי אם למימון ,אם ירצה לעבוד ,זולת אם יניחנו בטל .וכאשר יזמין
לו מימון מה לעבוד יניח מלאכת הזולת ,ויעבוד למימון הנד.
ונקב״ש מימון לפרוע ליצחק ב׳ם באוקייא נקשא ולא יעשנה כי אם כשיש פועל עושה
נקשא  67בין יביאנו מימון או יצחק בין יהיה ברשות זה או זה .ובמוסעמיל אוקייא ק׳ נכה
ד׳ פרוטות ,ובתדויר א׳ם ד׳ת .ויקדים מימון לתת לו ליצחק ,זולת הנותר על עבודת
יצחק יותן לזולת ,יובן שיתן ליהודה ן׳ ,נחמיאש 68קדיב 69אחד מט״ו יום לט״ו יום
לבד.
]ת״ס[
10] 20ב[ ב״ב ]י״ד אייר[ .נקוש״ח יעקב בן יצחק אניג׳אר לעבוד עם יצחק בר הר׳ דוד
) (99הרוש  70קאשיטה  71נקשא שנתים ימים .ונקב״ש יצחק לפרוע לו עזה״ד בכל השתי שנים:
או ד׳ם ב׳ת בשבוע בשכר עבודתו ויום שלא יעבוד ינכה לו משכרו כפי ערך השכר ,או ב׳ם
לכל אוקייא נקשא  .72יובן אם תבא הבטלה מצד הפועל ינכה כנז׳ ואם מצד המשכיר יתן
לו חצי שכר היום ההוא אם עובד עמו בד׳ם ב׳ת בשבוע כנד.
והודה הפועל שקבל בתורת הלוה)!( מהמשכיר מ׳ם ק׳ ויפרע ד׳ם בכ״ח ,וחדש שלא יפרע,
יפרע אותו לחדש הבא עם מה שעולה לו בחדש הבא .ואם לא ישלים הסך הנד לסוף
הזמן הנד לא יעבוד לזולת עד שיפרע תשלום המ׳ם .ונאמנות.
63
64
65
66
67
68

69
70
71
72

בתעודה  (179)29הוא מעביד את שלמה זאגורי ב״תרציע״ .בתעודה  (499) 26שני פועלים
עובדים אצלו ב״קאשיטא נקשא״ .עד בתעודות .451,404 ,230 ,220,210,124
המשך המשפט :ברב או במעט.
ההמשך :ימכור או ימשכן ברב או במעט.
ר׳ מבוא.
נר׳ שעבודת ״נקשא״ היא קשה ולכן מתנה שיעשנה רק כשיש פועל העוזר לו .וזוהי כנראה
משיכת החוט בראשונה בעודנו עבה .ור׳ מבוא.
שם זה נזכר במוצב״י ,ב ,סי׳ צ ,דף מו ,ב ,כשולחני .ושמא הוא זה• ועסק בביתו במלאכת
רצענות .קיים קשר גומלין בין שני המקצועות הקשורים במתכות יקרות .בנו)?( מסעוד נזכר להלן
כשולחני בתעודה .(23) 98
^ ־ ^ מוט של כסף או זהב והופכים אותו לחוט דק של זהב .בנוגע למשקלו ר׳ להלן
תעודה .(162) 100
בתעודה  ,(37) 28הוא מעביד את דינר ן׳ שמול ב׳׳ארחיוואת״.
ראה מבוא.
המחיר הוא כמו בתעודה הקודמת .נר׳ שעניינם אחד משיכת חוט הנקשא ,שהיא קשה .ונקרא
איפוא קאשיטה נקשא להוציא מוסעמיל ותדויר ששכרם פחות .ר׳ תעודה שלפני זה.

]תנא[

חיים ב נטו ב

]תס״א[
]17ב[ טו׳יב לכסלו דהיינו י״ז .נקו״ש יצחק בר מנחם ן׳ שטרית לעבוד עם יחודה
21
) (196בר יע׳ לעלוף ,קאשיטה .דבק׳ יהודה לפרוע לו ב׳ם ב׳ת בכל שבוע עד פסח ,וב׳ם ד׳ת
בכל שבוע עד מלאת לו שנה תמימה .ויום שיתבטל יתנכה לו משכירותו עה״ד הנד.
ואם יצא בימות החמה לא יעשה המלאכה הנד עם שום נברא .והעד ד עקו יישר.
]תס״ב[
73
]26א[ ]שבט־אייר[ .נקוש״ח אפרים בר משה יאיון לעבוד עם שמואל בר יוסף רמוך ׳
22
) (296קאשיטא לשנה ד׳ם בשבוע אם יעבוד יטול ואם לאו לא יטול .והודה שיש לו דם ד ת
הלואה לעת צאתו דהיינו לתשלום השנה יפרע הדם ד׳ת הנד.
וילד לג׳ביל ולסוף י׳ ימים יחזור לכאן .ולא יעבוד לזולת לא יום ולא לילה כי אם ברצון
אפרים  (!)74ויש לו רשות ללכת פעם אחרת לחוץ לעיר ח׳ ימים ולא יותר .75
]תס״א[
]17א[ד לכסלו .נקושי׳ח הבחור ...ן׳ פריג׳א  76לעבוד עם משה ן׳ אלעזר כהן בג׳ביד לכאייט
23
78
77
) (191דסקילי מוסעמיל חלו עד שנה .ונקוש״ח לעשות לו קדיב אחד בכל שני שבועות.
יובן למשוך אותו .ונקי משה לפרוע לו ה׳ת  79בכל אוקייא מוסעמיל חלו שיעשה לו .ולא
יניחהו בטל .ויום שלא ימצא מה לעבוד יעבוד לזולת עד שיזדמן למשה ויחזור לו
כבתחלה .והעד ישעיה ן׳ זכרי .8°
51] — (436)24ב[ .חוזה עבודה .ו אייר תס״ו.
חיים בר מסעוד אדהאן נתחייב לעבוד עם יעקב בר אפרים פריג׳א ק א ש י ט א עד סוכות
בסך שני אוקיות ורבע לשבוע .ולפי שיעקב נושה בו סך שלוש עשרה אוקיות ,לכן ינכה לו
סך אוקייא ורבע בכל שבוע .השכר ינתן לו אם יהיה לו מה לעבוד אם לאו ,אלא אם _כן
תהא הבטלה מצד הפועל .העד יצחק אסריקי.
53] — (445)25ב[ .חוזה עבודה .יד אייר תס״ו.
שלמה בר משה ן׳ יהודה מסר את משה בנו לעבוד קאשיטא עם עלאל בר לוי הכהן סקילי
73
74
75
76
 77י
78
79
80

בתעודה  (27)27משתתף עם שלמה זאגורי ומתייחד לעסוק במשיכת החוט .בתעודתנו הוא
עוסק בקאשיטה .והיינו הך .בתעודה  (162) 100הוא לוה משולחני ונותן בטחון ״קדיב״ דסקילי.
צ״ל שמואל.
כנראה שלא היה אפרים מתושבי פאס ,אלא מהרי הריף ,ולכן הקציב לו ימי חופש.
נראה שזהו יעקב ד אפרים פריגא שבתעודה  .(436) 24בשנת תס״א הוא עדיין פועל ,בתס״ו כבר
הוא מעביד אחרים בקאשיטא .שוב רואים אנו שקאשיטא זהה עם ״ג׳ביד לכאייט דסקילי״.
משיכת חוט הזהב ״מוסעמיל חלו״ .ראינו למעלה משיכת חוט נקשא .ך פריגא התמחה כנראה
בסוג החוט ״מוסעמיל״ .״חלו״ כלומר עשוי יפה.
ר׳ העי .69
בתעודה  (7)19מקבל י׳ אסבאג אוקייא נכה ד׳ פרוטות באוקייא מוסעמיל ,בשנת תנ״ט .כנראה
שההבדל טמון בכך שאסבאג היה ידוע כאומן מומחה.
ר׳ הע׳ .18

] תגבי[

אומנים

ו ב ע ל י מ ל א כ ה ב פ אס

למשך שנה וחצי .שכרו בשנה ראשונה עשר אוקייות ,ועשרים בחצי שנה השניה .ויקדים לו
שבע אוקייות וחצי לחג הסוכות ,וילמדהו אומנות .העד הר׳ סעדיה אפלאלו.
65] — (499)26א[ .חוזה עבודה .ב תמוז תס״ט.
שלמה בר שמואל הלוי ושלמה בר ש״ט ן׳ יפלאח נתחייבו לעבוד עם מימון ך בודוך
שנה במלאכת קאשיטה ,עזה״ד :נקשא — בסך שתי אוקייות ורבע לכל משקל אוקייא.

81

82

רצענות — ארחיוואת
]ת״ס[
84
83
4] 27א[ ג׳ לחשון .נקב״ש וגם ש״ח שמואל בר יוסף ן׳ רמוך ושלמה בר יעקב אזאגורי
) (27ונשתתפו עד תשלום ששה חדשים ושמואל הטיל ק׳ם ושלמה קק׳ם .וכל מה שירויחו אפי׳
מציאה בדרך יחלקו עזה״ד :שלמה חלק ,ושמואל חלק ורביע חלק ,זולת מה שיעבדו מעסק
שותפותם ,בארחיואת של הזולת ,יטלו מדמי השותפות מן האמצע ,ג׳ת ,שכר כל אוקייא
מיזאן שיעבדו ברחיואת .ושאר שכר כל אוקייא ,יפרענו משלו שלמה הגז׳ .יובן שכל מה
שיעשו מהאלכאייט וירצעו  85אותו ברחיואת של הזולת יטלו ג׳ת שכר כל אוקייא שיעשו
מן האמצע ושאר שכר האוקייא יפרענו שלמה משלו.
ועוד נשתתפו מתשלום ששה חדשים ואילך אפי׳ מציאה בדרך בכל הנד חלק כחלק וש״ח
לשא״ש  86יובן כימ״ה  87ביניהם יחלוקו חלקים שרם .גם ביררו שכל מה שירויח שלמה
בתרציע שיעשה לזולת הכל לעצמו בששה חדשים ראשונים הנד .ושמואל יתעסק כל
ימי השותפות בג׳ביד לכאייט דסקילי בנקשא ומס׳ ותדויר  ,88ושלמה טורח בכל מה שצריך
למלאכה במשא ומתן ושאר ענינים בכל ימי משך השותפות .וכלי אומנות של שמואל הטיל
אותם לכיס השותפות ,וכל מה שיוציאו בשכר תיקון עשייתם עד כדי ג׳ם בכל ששה
חדשים יהיה מן האמצע ובהפרדם איש מעל אחיו יטלם שמואל לעצמו ולא יפרע מג׳ם כלום.
ומג׳ם ולמעלה כשיפרדו ,יפרע שמואל מה שיעלה לשלמה הנד כאשר יטול הכלים הנד
וכל מה שצריך לעשות בתיקון הכלים הבד ויודע לתקנו שלמה יתקננו הוא ולא זולתו
כימ״ה.
81
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ר׳ הע׳ .63
ר׳ מבוא.
ר׳ לעיל ,הע׳ .73
גם בתעודה  179הוא עובד ׳׳תרציע דרחיוואת״ עם מימון בודוך .זהו שטח התמחותו .נזכר
כמומחה גם בתעודה הנספחת.
לעבודת ה״רחיוואת״ קוראים ״תרציע״ ובעברית משתמשים בפעל ״רצע״ .ומכאן כל המקצוע
נקרא רצענות .ר׳ מבוא.
ושבועה חמורה לשמור אמונת שמים .רגיל בשטרי שותפות.
כל ימי משך השותפות.
שמואל עוסק במשיכת חוט הזהב לכל סוגיו שהם גקשא ומוסעמיל ותדויר .ור׳ לעיל הע׳
.77 ,76 ,73 ,72
] תנג [

חיים

ב נטו ב

]4ב[ ט׳ בו ]כסלו[ .נקוש״ח דינר בר יצחק ן׳ שמול לעבוד עם יצחק בר דוד ן׳
28
89
) (37הרוש בארחיואת בכל אוקייא מיזאן א׳ת ד׳ עד שלש שנים הן לבעל הרחיואת הן
לזולת באותם רחיואת .ולא יעבוד לאחר ברחיואת אחרים .גם אם ישאלהו איש על רחיואת
אחרים אם הם טובים ,לא ינסה אותם לו אם הם טובים .ונקב״ש יצחק לפרוע הסך הגד
90
כנד .גם נקוש״ח דינר הנד שלא יעבוד ברחיואת אחרים אפי׳ יהיה בטל זולת גזיל וג׳ביד
אם יהיה בטלן הרשות בידו .ואם יעבור על הנד ישלם קנם ק׳ם.
למעלה :עשוי ליצחק.
]תס״א[
]15ב[ ביום החדש השני לחשון .נקיש״ח שלמה בר יעקב זאגורי 91לעבוד עם מימון
29
3
92
) (!79בודוך תרציע דרחיואת בד׳ת לכל אוקייא מיזאן תדויר נקשא מוסעמיל * עד שנה.
ויפרע לו נ׳ם וינכה לו מעבודתו לפי רצונו .ויעבוד כל מה שיתן לו ולא יתן לזולת כי אם
כאשר יותר לו• ינק ,מימון לפרוע לו השכירות הנד כנד .מרדכי בר יצחק לענקרי.
קבל מהג׳ם הנד י׳ם ח׳ם נשארו ל׳ם ב׳ם ק׳ .תבקא  94מן נ׳ם הנד יח׳ם לבד.
95

רצענות— גזיל
]ת״ם[
]7א[ כ׳ לטבת .נקוש״ח אליהוא ן׳ אנאים בר אברהם לעבוד עם עמרם בר ש״ט ברצילון
30
) (57עד פסח הבא שני בגזיל אסקילי .ונקב״ש עמרם לפרוע לו שכירות מ׳ם עזה״ד :י׳ם
בשמנה חדשים ,ול׳ם בזמן הנשאר .וילמדהו האומנות .וימחול לו פאלאטאם חדש אם יעשה
בו והשאר ישלימנו בימים .ואם לא ילמדהו האומנות נ׳ם ק׳ מלבד השכירות .יובן ילמדהו
כל מה שיודע מהאומנות של סקילי.
]8א[ כ״ח לשבט .נקוש״ח עמרם הנד ]בר ש״ט ברצילון[ לעבוד עם ואעיש] 96בר
31
) (68יצחק ן׳ לבאז[ עד תשלום שנה וחצי ,נקשא בדת ומסעמיל בד׳ת .ואם יניחהו בטל
יעבוד אצל לוי הגז׳ ]בר אליהוא ן׳ עמארה[ וכשיזדמן לואעיש יחזור לעבוד עם ואעיש.
89
90
91
92
93
94
95
96

ר׳ לעיל תעודה  (99)20והע׳  .71דינר בן שמול נזכר כמומחה ״ארחיוואת״ בתעודה הנספחת.
טווייה ומשיכה ,כלומר משיכת החוט ,הנקראת ג״כ קאשיטה .אלה הם שני הענפים האחרים של
רצענות מלבד ה׳׳ארחיוואת״.
ר׳ תעודה  (27) 27והעי .84
ר׳ העי .63
מכאן שגם בתרציע ארחיוואת יש תרציע נקשא מסעמיל ותדויר .אלא ששכרם שוה.
נשאר מן .מכאן שהמעביד הודיע לבעל הפנקס ,כל פעם שנתן כסף לעובד וזה נרשם בפנקס.
טווייה .זהו שלב הגמר של ייצור החוט כשכורכים העלה של זהב המחדד סביב חוט של משי.
החוזה הנ״ל ,הוא תיקון ועדכון של חוזה שנכתב לפניו והועבר עליו הקולמוס .בחוזה הקודם
נזכר במפורש שם אביו של ואעיש כמו כן נזכר שם ״והעד ר׳ מרדכי״ .הכוונה וודאי לרבי
מרדכי אלענקרי.
]ועדי[

אומנים

ו ב ע ל י מ ל א כ ה ב פ אס

ואחר שנה וחצי שנה יעבוד ללוי לבד ,נקשא בדת ומסעמיל בד׳ת  .97וגם בתוך שנה וחצי
שגה הראשונה יעבוד ללוי כאשר יניחהו בטל ואעיש ,נקשא בדת ומסעמיל בד׳ת .ורשאי עמרם
להכניס שני פועלים שיש לו בתוך שנה וחצי האחרונים ולא יעבוד לזולתם כל עוד שלא
הניחוהו בטל .והודה עמרם שקבל ק׳ם מואעיש יפרעם לפי רצונו בתוך שנה וחצי שנה
הראשונה וסוף הפרעון לסוף שנה וחצי שנה הנד.
וכשיכנס לעבוד עם לוי בתחלת שנה וחצי שנה הנד יפרעם לוי הק׳ם הנד לואעיש אם לא
פרעם עמרם לואעיש ,ואז יפרעם עמרם ללוי כפי מה שיזדמן .וסוף הפרעון לסוף שלש
שנים מהיום .והאמין עמרם ללוי ולואעיש על החוב הנד נאמנות מפורש וכר.
על הגליון :ושכירות עמרם ושני פועליו בנקשא דת.
11] 32ב[ ]אמצע סיון[ .נקוש״ח סלימאן בר שמעון עמיאל להכריח ליהודה אחיו לעבוד עם
) (112עמרם ברצילון בר ש״ט.
]11ב[ ל לסיון .נקב״ש מרדכי בר שמו׳ יחיאל לעבוד מלאכת גזיל נקשא עם עמרם ברצילון
33
) (116בר ש״ט עד זמן שישלים מרדכי לפרוע לעמרם הנד מ׳ם ד׳ם שנושה בו וינכה עמרם
למרדכי משכר עבודתו ו׳ת כל שבוע עד תשלום פרעון המד׳ם הנד .ואם יצא בתוך הזמן
או ירצה ללכת לעיר אחרת מרדכי הנד בעוד שלא השלים פרעון המדם הנד קודם שיצא
יפרע המדים הנד מיד .ינק׳ עמרם לפרוע לו ג׳ת ח פרוטות בכל אוקייא מיזאן נקשא כל עוד
שהוא עמו עושה מלאכתו .ולא יניחהו בטל .והאמין מרדכי לעמרם הנד על המים ד׳ם הנד
נאמנות מפורש.
12] — (129)34ב[ .חוזה עבודה .י״ט תמוז ת״ם.
נתחייב מימון בר מרדכי אדרעי  98לעבוד עם ואעיש ד לבאז עד שגה ,נקשא בחצי אוקייא
לכל אוקייא מיזאן .ורשאי לעשות פלטאם יום אחד בשבוע ,או יום ה׳ או יום ו /ולא יעבוד
לאחר רק כשיניחהו בטל.
]תס״א[
]21א[ יו לאדר ב /נקוש״ח הבחור ]מרדכי[  99ד יחיאל לעבוד עם ואעיש לבאז ועמרם
35
) (233ברצילון עד שנה .והודה שנושה בו ואעיש נ׳ם ב׳ם ,ינכה לו מאייר ה״ר ואילך א׳ם ב׳ת בכל

 97בטווייה מבחינים בין טוויית נקשא ששכרה גבוה — זית ,ובין המסעמיל ששכרו — דית .בגיביד
)משיכה( ,הנקשא שכרה בים ,והמסעמיל פחות מא׳ם .רק בתרציע ארחיוואת ,שכרם שווה
)ר׳ תעודה .(179) 29
 98בתעודה  444מוסר מודעה .בתעודה  (512) 43אחיו מסעוד עובד כחייט.
 99מקום השם הפרטי חלק .אך כנר׳ הוא הוא שבתעודה  ,(116)33ושמו מרדכי.

] תנה [

חיים ב נטו ב

שבוע מעבודתו .ואם יתן כתף סוררת שלא לעבוד עמו אפי׳ מהיום חזח ...ן׳ יחיאל יפרע
מיד לואעיש מים ק׳ מהנ׳ם ב׳ם הנד ,שהם דמי המשכונות שהניחו ביד ן׳ יחיאל המתחייב
במ׳ם הנד .הכל בקש״מ מיד המתחייב במ׳ם הנד.
גם הודה הבחור הגד שנושה בו עמרם ברצ״לון י׳ם יפרעם לו לכשידרש .ונק׳ עמרם וואעיש
הנד לפרוע לו בשכר כל אוקייא גזיל שיעשה להם דית'וששה פרוטות של נחשת כל הזמן
הגז׳ ע״ק.
ונקוש״ח הבחור הגז׳ להתרחק מקוביא ודומיה .גם נתחייבו עמרם וואעיש הנד שלא להניחו
בטל ממלאכתו ויתנו לו מה לעבוד כמו שנותנים לשאר פועלים מהסקילי של ואעיש הנד
בקש״מ.
והנ׳ם ב׳ם הנד שינכו לו הם לחצאין בין עמרם ובין ואעיש .ויתחיל עמרם לנכות לו מחלקו
עד שבועות ה״ר א׳ם ב׳ת בשבוע ,ומשבועות ואילך ינכו לו שניהם מחלק שניהם בשרה כנז׳.
]תס״ה[
]37ב[ כ״ד לחשון .נקוש״ח ישועה בר ]הרון ?[ למסכאני לעבוד עם עמרם ברצילון גזיל נק־
36
100
) (357שא מהיום ועד סוף סיון עזה״ד :א׳ם ג׳ת בכל שבוע מידי שבת בשבתו מלבד שבוע הרגל
שלא יטול בו כלום .ונק׳ עמרם הנד לפי השי הנד עה״ד הגז׳ .ואם יתבטל יום אחד מסבת
עמרם יפרע לו שכירות ,ואם שני ימים מסבת עמרם ינכה לו שכירות לפי ערך הימים ,זולת
אם יבא העכוב מצד הפועל אפי׳ יום אחד ינכהו לו .ויקדים לתת לו מה לעבוד .והעד ר׳
מרדכי אדהאן .101
]ת״ס[
]5א[ ב״ב ]ט״ו כסלו[ .נקוש״ח שלמה בר נתן ן׳ שעבון לעבוד עם לוי בר אליהוא ן׳ עמארה
37
102
) (41מהיום עד תום שנה ,ויעבוד בגזיל נקשא  .ויעבוד דוקא בכל יום שני אוקיית מיזאן ,ואם
יחסר משני אוקיות ישלים בלילה הסמוכה ליום ההוא ,ואם .לא ישלים השני אוקיות בלילה
הנד כל מה שיפחות ינכה לו לוי משכירותו לפי חשבון ג׳ת ד׳ כל אוקייא מיזאן .והשכירות
עזה׳׳ד :כ׳ם בששה חדשים ראשונים וק׳ם בשניים .ונקב״ש לוי לפרוע הסך הנד עה״ד הגז׳.
ואם ישלים השני אוקיות מיד לא יעבוד עוד ביום ההוא זולת כפי מה שיתרצה עם לוי
בשכירות ]מה שיעבוד לו[ עד תום היום ההוא.
5] — (47)38ב[ .חוזה עבודה .ו לטבת ת״ם.
שמואל בר יצחק אצאייג נתחייב לעבוד עם משה בר יוסף הן׳ ארוואח ,עד שנתיים ,״נקשא
ומסעמיל״ ויפרע לו עבור ״נקשא״ חצי אוקייא ו׳ פרוטות .103ועבור ״מסעמיל״ שלש
100
101
102
103

ישועה מתמחה כנר׳ בטוויית ״נקשא״ בלבד.
עד גם בתעודה  .379 ,301ושם ציין שם אביו מרדכי בר׳ מסעוד אדהאן.
אף הוא מייחד עצמו ל״גזיל נקשא״.
גם ן׳ יחיאל בתעודה  (233) 35מקבל בעד אוקייא גזיל ד׳ת ו׳ פרוטות .מכאן שגם אצאייאג
עבודתו ב״גזיל״ .אף בתעודה הבאה  (69)39מדובר ב׳יגזיל נקשא״ וזה ברור הן מצד השכר
ה׳ת ד׳ שמקבל יצחק ן׳ שלוש הפועל והן מתוך שבתעודה  (98)40מלמד יצחק הנ״ל את
הפועל שלו ״גזיל נקשא ומסעמיל״.

]תנו[

אומנים

ו ב ע ל י מ ל א כ ה ב פ אס

שמיניות האוקייא .והתנה עמו שלא יעבוד לזולת רק בהיותו בטל .וגם משה לא יתן עבודה
לזולת .משה הנד הלוה לשמואל ל׳ אוקייות ,בתשלומם ינכה לו כל שבוע אוקייא פחות רבע
משכירותו ,רק בשבוע שלא יעבוד שלשה ימים לא ינכה לו כלום .העד ר׳ שלמה ן ,עמיאל.
8] 39א[ ב״ב ]כ׳׳ח שבט[ .נקוש׳׳ח יצחק בר חיים ך שלוש לעבוד עם לוי הנד שנה וחצי שנה
) (69נקשא בה׳ת וד׳ פרוטות .ונים יפרעם יצחק ללוי הנד עזה׳׳ד :דת ינכה לו מדמי שבירותו
בכל שבוע ,ופועל אחד יכניס יצחק הנד .וישמש ללוי הנד בצרכי הבית הפועל שיכניס יצחק
הנד ,ולוי הנד יפרע שכירות הפועל כפי מה שיתרצה עמו כל עוד שלא למד המלאכה.
וכאשר יגיע הפועל לשיעור שיעבוד חצי אוקייא מיזאן נקשא ביום אזי יפרע לוי ליצחק
שכירות הפועל כאשר הוא פורע ליצחק .ויצחק יעשה עם הפועל מה שיסכימו ביניהם ,ולא
יעבוד יצחק לזולת ,זולת כאשר יהיה בטל ,ושיזדמן ללוי מלאכה יעבוד עם לוי עוד .ולא
יעשה שום מלאכה אחרת יצחק הנד בתוך הזמן הנד.
104
והנים הנד קבל מהם יצחק י׳ם ה׳ם ,והשאר כאשר יתבע בניס  ,ליצחק ויצטרך לפרוע לו
מעות ייפרע לוי ליצחק כים ה׳ם)!( הנשארים .והנ׳ם מחציתם של ואעיש הנד לעיל ]בר יצחק
ך לבאז[ וכאשר ינכה לוי ליצחק רת כנד יפרע לואעיש מהם מחצית מיד .והאמינו יצחק
וואעיש ללוי על הנים הנד .ומה שלא יגבה לוי מהנים הנד יחלקו ההפסד ואעיש ולוי ביניהם.
]ת״ס[
10] 40ב[ י״ד לאייר .נקב׳׳ש יהודה בר יוסף פיזו להכריח ליצחק בנו לעבוד לגזיל עם יצחק
) (98בן חיים ן׳ שלוש עד תשלום י״ג חדש מהיום .וישלם פאלטאס ואם יצא בתוך הזמן לא יעבוד
מלאכה זו עם הזולת בתוך הזמן.
ונקב״ש יצחק לפרוע לו שכירות עזה׳׳ד :בים דית עד סוכה ה״ה ומ׳ם ו׳ת לסוף הזמן.
וילמדהו גזיל נקשא ומסעמיל .ע״ה ס״ ט ) ש ל ם א ד ר ע י ?( ,105
חייטות
]תס״ב[
]27א[ ט לסיון .נקוש״ח בנימין בר.אב׳ צרפתי לעבוד עם יצחק בר ואעיש ן׳ םעךןן !06
41
) (304ואב׳ ן׳ סוסאן בר אליהוא שנה במלאכת חייטים .ונק׳ האומנים הנד ע״ק לפי ש׳ עזה״ד :י׳ם
בששה חדשים ראשונים וכ׳ם בשניים.

 104בניס שם גוי .משפחת גויים הללו מסורת היא שהם יהודים שהתאסלמו .וכנראה שביהדותם היה
שמם פוניץ.
 105בתעודה כתוב רק ״ע״ה ס״ט״ אבל הציור שמצוייר ליד זה ,דומה לציון שמסביב חתימתו
המפורשת של ר׳ שלם אדרעי בדף קמו ,א ,בתעודה .527
 106כמה פרטים ידועים על משפחה זו :בתעודה  398—397התחייבות ואעיש לזון את יהודה בנו
ובת זוגו .בשנת תס״ו כבר לא היו בחיים שניהם .במוצב״י ,ב ,סי׳ קט ,דף נז ,ב אלמנת
יצחק הנד נתבעת לפרוע חוב .שם מסופר על בנו של יהודה שנהרג בדרך לצפרו בשנת תפ״ו,

נתבז[

ח י י ם ב נטו ב

]תס״ה[
]41א[ ט״ו סיון .נקש״מ שמחה אלמנת יצחק בר מסעוד ואעקנין להכריח את בנה אברהם
42
) (373בר יצחק הנד לעבוד מלאכת חייטים עם ביוד בר מרדכי ך שמעון עד תשלום שנה.
ונקש״מ ביוד הנד לפרוע לו בשכר עבודתו כל השנה אחד עשר אוקיות קדומים ויפרע מה
שיעלה בכל חדש מחב״ח .מוחזק .יעקב ]ן׳ עטר[
]תע״ב[
107
71] 43ב[ כ״ד לתשרי .נקש״מ הבחור מס׳ בר מרדכי אדרעי לעבוד במלאכת חייאט עם יוסף
) (512בר נסים אספאג׳ מהיום ועד תשלום שלשה עשר חדש ויעשה כל אשר יגזור עליו כמנהג
הפועלים .ונקש״מ יוסף הנד לפרוע לו שכר עבודה של ימי החורף י׳ם ושכר עבודת ימי הקיץ
כ׳ם ב׳ם ד׳ת .וילמדהו האומנות בכל יכלתו.
מ ל א כ ת לחזום —108א ר י ג ת
]תס״א[
109
ומרדכי זקן ובנימין
]21ב[ כ״ט ]לאייר[ .נקוש״ח אהרן מדינה לעבוד ליע׳ ספאג׳
44
112
111
110
בין של ג׳ האנשים הלז .ולא
]לחזום[ בין של מכזין
עד שנה מלאכת
) (242שפרוט
יעשה שום אחת ...לממכר ,זולת לאנשים הלז .ונקוש״ח לפרוע לו בשכר עבודת כל אחת של
מכזין ג׳ם ,ושלהם ג׳ם ב׳ת )ד׳ת?( .והתנה עמהם שיביאו המשי מסדי .113והשכר הנד
קודם עשייתם .שע״מ  114כן נתחייב לעבוד להם כנז׳ .ונק׳ הג׳ הנד שה ...הנד הוא ביניהם
בשותפות וימכרו אותם ,ומה שירויחו יחלקו בשוה .וכן להפסד .והשכר שיתנו לו כנז׳ יתן כל
אחד שליש השכר.
חגורות

107
108
109
110
111

112

113

114

מימון אחיו פועל רצען אצל ואעיש ן׳ לבאז .ר׳ תעודה .(129)34
״! בערבית מרוקאית.
רבים של
תעודה  192היא שטר מחילה בינו ובין לוי ן  ,עמארא .בתעודה  (443)3נזכר כבעל חנות בשוק
החייטים .עד בתעודה  .13המקורות הללו מוכיחים שהיה אמיד ואף למעלה מזה.
עד בתעודה  .308שלשת השותפים כאן הם בעלי מפעל .מושיבים אומן לעבוד ,והם מקבלים על
עצמם את סיכון הפסד וריוח במכירת התוצרת.
מקום שם המקצוע נשאר חלק .אך ניתן להוכיח שמדובר במלאכת ״חזום״ .האומן אהרן מדינה
נזכר בתעודה הבאה  (439)45במייצר ״חזום״ .גם האבחנה בין של מכזין לבין של הפרט
מוסיפה לאימות הנ״ל.
ב״חזום״ מבחינים עד היום ,כפי ששמעתי ,בין חזום של ״מכזין״ )שלטון( ובין חזום
אחרים .אף־על־פי שהיום כבר אין השלטונות משתמשים בחגורות לחיילים נשאר שם ״מכזין״
על סוג מיוחד של חגורות .בתקופה שאנו דנין בה היה בוודאי ה״מכזין״ צריך לחגורות בשביל
חייליו ועבדיו.
חוטי המשי הם דקים .כשרוצים להשתמש במשי מרכיבים כמה חוטים ביחד והחוט הוא מחומש,
משושה ,הכל לפי הצורך .פעולה זו נקראת תסדייא .כך אמר לי חייט ממארוקו .השרש
עניינו למזג ולהרכיב .גם נאמר על עריכת השתי באריג .ור׳ ש״ד גויטיין ,צוואות ממצרים
מתקופת הגניזה ,ספונות ח ,תשכ״ד ,עמי קכה .את ״מסאדי״ שבצוואתו של אורג המשי תרגם
המחבר ״שתי .,,כאן לא יתכן שהתנה שיביאו לו את השתי ,וכוונתו כנר  ,למשי מוכן לשתי —
ולא שתי ממש .השתי במארוקו נקרא ״קיאם . ,,
שעל מגת כן.
]תגח[

אומנים
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]תס׳׳ו[
תרגום
53] 45א[ ז לאייר .די פיהום רקב 115דלגזיל
אשר בהם ]צד?[ של טוויה משושה של
) (439מסדסין די עאזאר די כא יסוואוו מן מתקאל
לספיל מא יביעהומשי ולא יעמלהום הארון עאזארששוייםמ׳׳מתקאל״ ולמטה ,לא ימכרם
והום מהניין  116מטעומין  117מן ג׳יהתאיין .ולא יעשם הארון ן=אהרן[ .והם יפים)?(
ודי כא יעמיל הארון די מא פיהום גזיל גאר ויש בהם ערב משני צדדים .ואשר עושה
אטעמא די רקובהום קאז 118וטעמתהום גזיל אהרן שאין בהם טווייה רק הערב ,שצדם)?(
די בהרהום  119דלהריר קימתהום מן י׳ם דים משי וערבם טווייה ,שרקעם)?( של משי
מא יגבאעושי אקאל מן י׳ם ד׳ם ולא יביעהום שוויים יים ד׳ם לא ימכרו פחות מן י׳ם
שי עאזאר ולא יכריוו מן עמלהום .ולהזום דים ולא ימכרם עזאר ולא ישכירו מי
די מטעומין מן חד ג׳יהא אסגאר מסדסין שיעשם .והחגורות שבהם ערב מצד .אחד
ולמסדסין די בסקילי מטעומין מן חד אג׳יהא הקטנים המשושים ,והמשושים שבחוט הזהב,
באיינהום יביעוהום כיף מא חבו .כל זה שבהם ערב מצד אחד ,שניהם ימכרום כפי
קיימוהו בקוש״ח עד שנה ,אלעזר הכהן בר שירצו.
יחייא אלכלאץ ואהרן מדינא והעובר יפרע
קנם לגזבר העניים י׳ם והשבועה עדיין בתק-
פה עד שגה .העד מרדכי ד אזרוואל .12°
48] 46א[ כ״א לכסלו .נקוש״ח מנחם בר מסעוד ך שטרית לעבוד עם סעיד בר שלם הכהן
) (401במלאכת לחזום עד שלשה חדשים מטבת ה״ר בעד מה שפרע לו בשכר עבודתו כמו שהודה
מנחם הנד.
תאחרארת— עבודת המשי
48] 47א[ כ״ג לכסלו .נקב״ש שלמה בר אברהם ן׳ אמסלים ונתן את בתו ביליידא לעבוד עם
) (400דוד בר עזוז אזולאי במלאכת לעקאד  121ותנצייב  (?)122ותפירסת  123וטריח* (?)12ושאר
מלאכת תאחרארת לשנתים ימים .ונק׳ דוד לפי ש׳ 125בים דית)?( בשנה ראשונה ו]דם ד׳ת
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125

יתכן שהכוונה ל־ = J > jעורף ,ועניינו צד .וכאן ענינו שתי?
כנראה מהשורש  Uערב ,יפה.
״טעמא״ בערבית מארוקאית נאמר באריגת הערב.
* — fמשי ,כנראה שכאן מתכוונים במילה זו למשי לא טווי.
בחר הוא ים .וכאן במובן מושאל כפי הענין ,רקע.
חתום כעד בתעו׳ .539
כפתורים מבד מגולפים ברקמת חוטי משי או חוטי זהב.
בערבית לקבוע ,להעמיד.
מטושטש והקריאה לא בטוחה .ענינו של פעל
גם קריאתו לא בטוחה .וכנר׳ מפעל  — ^ Jלפרוש להניח
תרגומו מערבית ,הנחה .וכולם ענפי מלאכת תאחרארת.
לפרוע שכרה.

] תנט [

חיים ב נטו ב

בשנייה .126וקסאבא

127

כל[ ששה חדשים וילמדנה המלאכות הנד .והעד יעקב בר מסעוד

ך ה ד ויוסף ,128

מלאכת הכובעים
]תס׳׳ה[
]40א[ ה לאייר .נק׳ עלו אלמנת משה בן מכלוף ן׳ עבו.גם נשבעה להכריח את בתה עדה
48
) (367לעבוד עם יאקות אשת יוסף בר חיים דאראע מהיום לשנתים .ונק׳ יוסף להאכילה ולהשקותה
ולפרנסה כל השתי שנים וגם נשבע להכריח את אשתו ללמדה מלאכת הכובעים.
מלאכת אחיטי
]84ב[ בששה לשבט שנת בע׳׳ת ההיא אביא אתכם נקב׳׳ש וגם נש״ח דוד בן כה״ר יעקב
49
129
) (553בן שקרון ללמד אומנות למימון בכהה׳׳ר יהושע סירירו אחיטי וכל מה שיודע באמונה
ובהשתדלות נמרץ וחזק ולא יתרשל בלימודו ולא יעלים ולא יכחיד ממנו שום מין ממיני
המלאכות שהוא יודע ולא ישלחנו לשמש כי אם בענייני מלאכתו ולימודו דווקא ומהיום ע׳׳ם
שגה ישלים לו לימודו .ולא יתן לו שכר טרחו אלא בשכר הלימוד יעבוד לו שנה מהיום
יעקב ד עטי ס׳׳ט .משה אסולין 130סיל״ט 131
גם הודה כה״ר יהושע והסכים.
עשיית מנעלים
]ת״ס[
]13ב[ ח׳ לאלול .נק׳ שמחה אלמנת יוסף אזואגי להכריח לנער דוד בר חיים אצבאן לעבוד
50
132
) (152עם אב׳ למסכאני בר יעקב שנתים במלאכת עשיית מנעלים .ונק׳ אב׳ לפרוע שכירות
י׳ם בשנה ראשונה .וכ׳ם ה׳ם בשניה .ומנעלים של כל הזמן .ויקדים לפרוע לו ה׳ם מהשכירות
יעקב ]ן׳ עטר[
וילמדהו האומנות .מוחזק .133
]תס״ו[
]53א[ ב״ב ]ח׳ אייר[ .נק׳ יעקב לגראבלי הגז׳ ואברהם בר משה ן׳ עבו ונשתתפו עד סוכות
51
) (441והטיל יעקב ק׳ם י׳ם ה׳ם ,ואברהם אוקייא .והריוח יעקב שלושה חלקים ואברהם חלק .ויעקב
יפרע שכירות מוסא בר יהודה בולעאייש ומימון בר מס׳ אזרוואל משלו .ושכירות יצחק בר
יהודה ]בולעאייש אחי מוסא[ יפרעוה מהאמצע .וש״ח לשמור א״ש ,134
126
127
128
129
130

131
132
133
134

שיעור השכר בשנה שנייה ,לא בטוח.
חלוק ארוך.
עד בתעודה .392 ,(247)2
ראה מבוא.
על יעקב ן׳ עטר ר׳ מבוא .ר׳ משה אסולין נר׳ שהוא בר יוסף החתום בתעודה  468בפנקס.
והיה חכם וסופר כי חתום שם לפני ר׳ שלמה אדהאן שהיה סופר סת״ם עיין מוצב״י ,א ,סי׳
נד ,דף נט ,א .לא הובא בם׳ מלכי רבנן.
סופו יהיה לעולם טוב.
בתעודה  (388)18נזכר האומן ברצענות מרדכי ן׳ יעקב למסכאני .האם הם אחים?
כלומר ,מחוזק בכל חיזוקי שטרי בית דין .ובשטר כותבין מוחזק בכל חיזוקי שב״ד .ר׳ לעיל
תעודה .(377)8
ושבועה חמורה לשמור אמונת שמים.
]תם[

אומנים
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ולפי שיש ביד אברהם הנד ]משל[ יעקב י׳ם ג׳ם ד׳ת לכן נקש׳׳מ  135שאם כשיפרדו לא
יפרעם לו וגם ויהיה אצלו שום גאייז  136אחר מעתה משכן ]בידו[ דפוסי המנעלים .בניכוי
פרוטה בכל חדש וישתמש בהם עד שיפדם  .137הריבשב״ד ,138
חרש!39

ת״ם
]4ב[ ב״ב ]ח לכסלו[ .נקוש״ח יוסף בר יצחק ד שעבון לעבוד עם יעקב בר יוסף פוניץ עד
52
140
) (33שנה במלאכת חרש וישלם פלטאס .ונקב׳׳ש יעקב לפרוע לו סד צ׳ם ק׳ בעבודת הזמן
הנד.
מלאכת.עוואד
]תס״א[
]22ב[ ד בו ]תמוז[ .נק׳ מוסא בר חיים בוטבול לעבוד עם אפרים בר שלמה אסוסי דמתקרי
53
141
) (252לעוואד ש]נה[ .תבאבין ומנעלים .וגק׳ אפרים לפרוע לו י׳ם ה׳ם בששה חדשים ראשונים,
ומ׳ם ה׳ם בשניים .וב׳ זוגות תבאבין .והעד מימון ך דאגן. .
בס״ב לפ״ק בה׳ לסיון ,נקי מוסא הנד לע׳ עם אפרים הנד עד סוכה ה״ר .ונק׳ אפרים לפרוע
לו סד כ׳ם א׳ם בעבודת הזמן הנז׳ .ה׳ם בעבודת רוב הזמן ויו׳ם במיעוט הזמן הנשאר.
]תס׳׳ג[
27] 54ב[ שלהי תשרי] .נק׳ מוסא בר חיים[ בוטבול לעבוד עם אפרים בר שלמה אסוסי
) (310שנים עשר חדש ...ונקנה אפרים לפרוע לו ש׳ עזה״ד :נ׳ם בימות הגשמים וס׳ם בימות
]הקיץ . .״[ .142
יפרע הקי׳ם בבת אחת מיד .ויעשה לו שני זוגות תבאביז ]והודה אפרים[ שיש אתו שכירות
של אשתקד ס׳ם ק׳ יפרעם לאלתר.
למעלה כתוב :נתבטל .גם הועבר עליו קולמוס ובמקום זה ,נשתתפו ,ולקחו פועל אחר אתם.
135
136
137
138
139
140
141

142

נקנה קנין שלם מעכשיו.
עודף.
ר׳ על כל התעודה הנ״ל במבוא .בתעודה  (440)69השכירו השותפים הגז׳ פועלים לעבוד אתם
בבית ובשדה .והיו עושים מנעלים לתושבי הכפרים.
ר׳ יעקב בן שמואל בן דנאן .וראה עליו במבוא.
ר׳ במבוא .על יעקב פוניץ ר׳ במבוא ,ולעיל הע׳ .104
מגובה שיעור השכר ניכר שהעובד היה כבר יודע את המלאכה .וכמו כן ניכר שזוהי מלאכה
מכניסה.
ביחיד תבאן .במלונים הידועים לא מצוי .דוזי Suppiément! ,מביא  0LSרב  •tV.y ,אך
הוא מפרש  — Clepsydreשעון מים עתיק .כאן לא יתכן ,כי שוליה ודאי שלא דרש זוג שעוני
סינר עבודה .אך אין זה  01Jשלנו .מאידך שניהם
מים .במילון של  Baussiersמביא
מביאים  « C j jומתרגמים  .Joneליאון האפריקאי מספר כי היהודים היו הולכים בנעלים
] loncnר׳ מאמרו של ד׳ קורקוס בקובץ זה[ ושמא הוא התבאן ,ואם כן נוכל להסיק מכאן
שהיהודים בהיותם במאלאח נעלו נעלים ,אך בצאתם מן המאלאח לבשו תבאן .כך יובן מדוע
העובדים בבית ובשדה דורשים תבאן.
ס״ם בימות הקיץ .השכר בימות הקיץ הגבוה ,כנראה בגלל היום הארוך אפשר היה לעגוד
יותר וזה התבטא במשכורת.

] .תסא [

חיים ב נטו ב

)28] (313א[ ר״ח חשון .נק״ש אפרים בר שלמה סוסי ומוסא בר חיים בוטבול ונשתתפו 143במלאכ-
תם לשנה והטיל מוסא ס׳ם ואפרים אוקייא .גם קבלו מיד יהודי אחד קכ׳ם והיא בכלל השות-
פות וכל מה שירחויחו אפי׳ מציאה יחלקו עזה׳׳ד :אפרים חלק אחד וחצי חלק ,ומוסא חלק לבד
מסעוד ן׳ אמוזיג
כימ״ה .וש״ח לשא״ש.
27] — (311)55ב[ .חוזה עבודה .שלהי תשרי תסג.
יעקב בר יוסף חראר יזרז את יוסף בנו לעבוד עם אפרים אסוסי לשנה .ונק׳ אפרים לפרוע
לו י׳ם בחורף ,וכ׳ם בקיץ .והעד אברהם לוי.
144
ק רשאל
]תס״ה[
]39ב[ .בט׳ לסיון .נק׳ יאמנה בת ע׳ מחבוב ן׳ יוניס להכריח את בנה שמואל בר מסעוד
56
) (371בן מסעוד ז׳ לפאסי לעבוד עם שלמה בר שמואל ן׳ דנון עד סוף אייר ה״ד במלאכת קרשאל.
וגק׳ שלמה לפרוע לו סך כ׳ם ג׳ם שכירות כל השנה מחב״ח .ושני מנעלים לכל השנה הגז׳.
גם נקב״ש הנער לעבוד עם שלמה הנד ושותפיו .והעד ר׳ ש ל מ ה ך ע מ י א ל .145
]תס׳׳ג[
]31ב[ כ״ז יום בו ]בסיון[ .נקב״ש שמחה בת משה ן׳ בולמאן ,אלמנת יצחק ן׳ ואעקנין,
57
) (338להכריח למםע]וד בנה לעבוד אצ[ל מכלוף בר מכלוף ן׳ אצייאג נ״ע ,במלאכת תאקרשללת,
מהיום ועד חג הסוכות הבא שני .ו]נק׳ מכלוף[ ללמדו המלאכה הנד ולפרוע לו סך י׳ם קדו׳
בשכירת עבודתו עמו מהיום ועד חג הפסח ה״ר .ובשכירות שמשם ולהלאה עד חג הסוכות
ה״ב  146הנד יפרע לו סד י׳ם קדו׳ אחרים .וזוג תבאבן ,וזוג כובעים לראשו ,וסגום  147אחד
יעקב בן עטר
וכל מה שיצטרך ממנעלים לרגליו כל הזמן הנד .מוחזק.
53] — (142)58ב[ .שותפות במלאכה .יח אב תי׳ם.
סעדיה בר מרדכי להבוז ומכלוף בר אפרים ן׳ כמון נשתתפו עד חג הסוכות והטיל סעדיה
שתי אוקייות ורבע וכלי המלאכה ,ואפרים שמנים אוקייות .ובריוח חלקים שוים .ותיקון
כלי המלאכה מהאמצע .והעד ישועה ן׳ שיניור.
18] — (205)59ב[ .חוזה עבודה .ג טבת תס״א.
יהודה בר משה בר יהודה ן׳ דוד ויוסף נתחייב לעבוד עם יוסף בר ...לשנה תמימה .ולא יעבוד
בלילות כי אם ליוסף בשכרו .ואם יעבוד לזולת בימים יפרע השכירות ליוסף .ונתחייב יוסף
143
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אחר שעבד מוסא כשנה ורבע עם אפרים נשאר חייב לו תשלום שכרו ,ובו משתתף אתו.
משרקות מברזל לניפוץ הצמר  .Cardesור׳ מבוא.
ר׳ עליו במבוא.
הבא שני.
במילונים ערביים לא נמצאת מילה זו .כנראה שהיא המילה היוונית ,צס^״מצ שפי׳ מעיל עליון.
ר׳ ערוך ,השלם ערך סגוס.

]תסב[

אומנים

ובעלי

מ ל א כ ה ב פ אס

לפרוע ליהודה ט״ו אוקייות לכשידרש ,וע׳׳ה אוקייות בעבודת השנה עזה״ד :עשרים בעבודת
ששה חדשים וחמשים וחמש בד חדשים ,ואם יוציאנו ,יפרע לו שבעים והמש אוקייות מיד.
והעד אלעזר אספאג.,
עבודה בבית ובשדה
]ת׳׳ס[
] [nilי״ד לסיון .נתחייב י״ט בר פנחס אסבאג לעבוד עם כליפא בר משה גראבלי ,עד
60
) (107סוכה ,בבית ובשדה .ונתחייב כליפא לפרוע שבירותו עזה׳׳ד :עשר אוקייות בשלשה חדשים
ראשונים ,ושלשים ושמנה בעד החדש הנשאר ,ויפרעם לו לסירוגין ,שנים עשר אוקייות בכל
חדש.
ואם יוציאנו מיד יפרע לו כל המ׳׳ח אוקייות הנד .והעד חיים אפלאלו.
]11ב[ יום ג י״ד לסיון .נק׳ אב׳ בר ישועה מרעלי לעבוד עם שלמה בן לוי הן׳ כסוס בבית
61
) (110ובשדה עד ערב פסח .ונק׳ שלמה לפרוע ל׳ם עד סוכה בשכירות עד סוכה ה״ר .ונ׳ם ק׳
בעבודת הזמן שעד פסח הבא ראשון .ומנעלים של כל הזמן .ומפתו יאכל וכו׳ עד תשלום
הזמן הנד .והעד כה״ר יעקב בר הר׳ שמו׳ ן׳ דאגן.
]תס״א[
]20א[ ה׳ אדר א׳ .נקוש״ח ימין בר אב׳ ביטון לעבוד עם שלמה בר יצחק שלוש ושותפיו
62
) (23עד סוכה בבית ובשדה .ואפי׳ ישובו העירה זאת לאחר שהלכו חוץ לעיר ישלים עמהם עד
הזמן הנד .וכל זמן שהם חוץ לעיר יעבוד י!מהם אפי׳ במשך כמה שנים .ונק׳ שלמה וקבל
אחריות שותפיו לפרוע לו שכר עבודתו שמר״ח אדר הזה שעלינו עד סוכות דהיינו ח׳ חדשים
וחצי עזה״ד :י׳ם בששה חדשים וע׳ם ה׳ם בשני חדשים וחצי .ומסוכות והלאה יפרע לו
שכירות בערך י׳ם בחדש כל ימי היותו עמו ומנעלים של כל הזמן שיהיה עמו ,וסמוך על
שלחנו ,ולתת לו לרכוב חמור וכדומה חמ״ה ,וכל צרכי הרכיבה משל שלמה הנד .ואם
יוציאנו אפי׳ מהיום יפרע לו השכירות במושלם דהיינו פ׳ם ה׳ם מיד .והעד אב׳ בר הר׳ יוסף
בוסידאן.
]21ב[ י״ו באייר .נק׳ יע׳ בר סעיד ן׳ דוד ויוסף ,לעבוד עם מם׳ ליהבוז בר סעדיה ויהודה
63
148
) (240בן אידיר בוחבוט עד חג הסוכות ,בבית ובשדה ,ולמחנות המלך והשרים  .ונק׳ הנזכרים
לפרוע שכירות ס׳ם של כל הזמן .והודו שיש להם משלו בתורת הלואה צ׳ם יפרעוהו לסוף
הזמן הנד .והשכירות יפרעוהו עזה״ד ב׳ם בשני חדשים הראשונים ונח׳ם בנשארים .ואם
יוציאוהו לאחר עבור חדש יפרעו לו הקנ׳ם מיד במושלם .ומנעלים ותובאן .ו ה ם ע״ק .149
]והעד[ הר׳ שלם אדרעי.
 148היציאה למחנות המלך כדי להתעסק ולסחור עם החיילים שכיחה היתה .ר׳ חק ומשפט לר׳
חיים טולידאנו סי׳ שיט ,דף צד ,א.
 149ערבנים קבלנים.

חיים ב נטו ב

]תס״ג[
]30ב[ י״א בו ]אייר[ .נקב״ש משה בר אב׳ כנינו לעבוד עם יעקב אחיו ועם עיוש ן׳
64
) (330אשיך בר משה ,מהיום ועד ר״ח חשון בבית ובשדה .ולא יתרשל כלל .וישמור אמונת שמים
כיהודי כשר .ואם בתוך זה הזמן יהיה להם שום אונס או הכרח לבא לכאן לפאם ולא יוכלו
לעבוד בשדה מחמת שום הכרח כנד יטול שכרו על כל מה ש/עבד /וילד לו.
ונקב״ש עיוש ויעקב הנד לפרוע לו בשכר עבודתו עמהם כל הזמן הנד סד ל׳ם ב׳ם דת[ . . . ] .
מוחזק .יהושע סירירו.
]תס״ה[
]37א[ ו  ,חשון .נק׳ וש״ח שלם בר יעקב חראר לעבוד עם זרח בר דוד פרגייה מהיום ועד ר
65
) (354חדשים בשלשים אוקיות עזה״ד :ד׳ חדשים הראשונים בי׳ם וב׳ חדשים האחרונים בכ׳ם.
ויהיה סמוך על שלחנו ,ויעבוד בבית ובשדה .ינק׳ זרח לפי השי הנד עה״ד הנד ,ויעשה לו
 .מנעל אחד .והעד מכלוף ד יישר עקו.
150
עד סוכות
]40ב[ בח׳ לסיון .נקוש״ח יואל בר מנחם הלוי לעבוד עם משה בר מרדכי
66
) (369בבית ובשדה .ונק״ש משה לפרוע לו סך ק׳ם ח׳ם ב׳ת .ועוד ב׳ם דת מכלל הים שכהש לו
משה הנד ונתפשרו ביניהם בסך הנד .ועוד נ׳ם שכירות שעד החג הנד סך הכל קס׳ם ו׳ת
והגם שיצא מאתו ,פרעון הכל יהיה לסוף הזמן הנד בין שכירות זמן החולף בין שלהבא לפי
מסעוד בר אברהם אנאיים
ערד הימים שהיה עמו.
]תס׳׳ו[
]51ב[ שלהי ניסן .גק ,שמואל בר בנימין ענקונינא לעבוד עם אברהם בר משה בוטבול
67
) (427במלאכת הרצענות ובתאדוואשת  151בבית ובשדה עד מלאת שלשה עשר חדש מאייר ה״ר
ואילך ונק׳ אברהם לפרוע לו סך שנים וחמשים אוקייות ומחצית האוקייא בשכירות השנה
הנד .לסוכה יתן לו המחצית ,והמחצית האחר לסוף הזמן .ותבאן אחד ,ושאשייא אחת,152
 ,ומנעלים כל המצטרך לשנתו ואם יוציאנו בתוך זמנו ,יפרע לו כל השכירות במושלם בביטול
טענת עצלן ובטל וגנב ,שכבר הודה שניסה ובחן אותו כי אין בו אחת מכל המדות הללו.
ונק׳ הנער הנד כנד .ואם יצא מאתו בתוך הזמן הנד יפרע לו המשכיר י׳ם בששה חדשים,
יובן לפי חשבון י׳ם בששה חדשים הראשונים ,וסך מ׳ם בים דת לפי חשבון ד חדשים האחרונים.
ועוד נקש״ם אברהם להאכילו סמוך על שלחנו כל השנה הנד ,הן בהיותו בבית או בשדה.
והעד הר׳ שמואל רותי 158יצ״ו.

150
151
152
153

מקום שם המשפחה נשאר חלק.
רוכל העובר בין הבתים ומכריז על מרכולתו .משרש
פרהסייה לסחורתו.
כיפה גדולה במקום כובע ,עשוייה צמר.
בן ר  ,יעקב רותי .כך נזכר בפנקס הכתובות ,דף 34ב .כנראה ,נכדו של הנגיד הידוע יעקב
רותי .להלן תעודה  .121אחיהם של ר׳ יצחק ,ר  ,אברהם ור׳ יהודה רותי העד בתעודה 121
) .(560בתעודה  187בפנקס נזכר בית הכנסת שלהם .גמוצב׳׳י )א ,סי  , ,דף יח ,ב( נזכר מקווה
שהיה להם בפאס.
ככ^

] תסד [

= מהומה .גם הוא עושה

אומנים

ו ב ע ל י מ ל א כ ה ב פ אס

51] — (426)68א[ .חוזה עבודה .ח אדר תס״ו.
מוסא בר דוד פזוואטי נתחייב לעבוד עם שמעון בז מימון ן׳ מלכא עד סוף ניסן בבית ובשדה.
ויפרע לו חמש אוקיות בכל חדש .ויהיה סמוך על שלחנו .והעד ר׳ שלם ן׳ אדרעי.
53] — (440)69א[ .חוזה עבודה .ח אייר תס׳׳ו.
יצחק בר יהודה ד בולעאייש יעבוד עם יעקב;בר משה לגראבלי  154בבית ובשדה שנתים.
ויפרע לו בשנה ראשונה חמש אוקייות)?( ובשניה חמשים אוקייות וזוג מנעלים לכל ו׳
חדשים ונטל קנין מוסא אחי יצחק הנד שאם יתן יעקב ליצחק אחיו יותר משכירות העולה
לו בשכר הימים שיעבוד ,ינכה היתרה משכר מוסא העובד גם כן אתו .והעדים ריבשב׳׳ד
]ר׳ יעקב בן שמואל בן דנאן[ ,מסעוד בר מרדכי קאדוס.
56] — (456)70א[ .חוזה עבודה .י סיון תס׳׳ו.
יוסף בר סעדיה ך סוסאן נתחייב לעבוד עם ר׳ יצחק בר אברהם ן׳ אזראד בבית ובשדה
מהיום ועד חג סוכות ,ויפרע לו ארבע אוקייות ורבע בכ׳׳ח .ומנעלים כל מה שיצטרך ,ויזון
אותו סמוך על שולחנו .והעד ר׳ אברהם ן׳ אסבאג .155
58] — (471)71ב[ .חוזה עבודה .ג תשרי תס׳׳ז.
שמואל בר מרדכי לוי ומרדכי בר שלם אצבאן נתחייבו להעביד אצלם את יוסף בר אברהם
קאדוס שנה תמימה מהיום .והודו שיש בידם משלו סך תשעים וחמש אוקייות ויפרעו לו בעד
שכירות השגה שמונים אוקייות לסוף השנה יפרעו לו הכל .וביררו שיזונו אותו סמוך על
שולחנם בהיותם מחוץ לעיר .ויתנו לו מנעלים של כל הזמן .והעד שמואל בר אפרים לוי.
עבודות שידות
מבוגרים
,
157
156
2] 72ב[ ב לחשון .נקוש״ח אפרים בר ש׳׳ט הן׳ סעדון לעבוד עפסה״ר עם שמי בר יוסף
) (26מאימאראן ונקב״ש שמו׳ לפרוע לו בשכירות כ׳ם ה׳ם עזה״ד :ה׳ם בג׳.חדשים הראשונים
וכ׳ם בשניים .ותבאן וכל מנעלי הזמן ההוא.
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בתעודה  (421) 51מפורש שיעקב לגראבלי נשתתף עם אברהם ן׳ עבו .ומוכח שהיי עושי
מנעלים .מכאן שהיו עושים מלאכתם זו בכפרים .ור׳ מבוא.
עד בתעודות  .450 ,344 ,302נזכר כחתום על שטר במוצב׳׳י ,ב ,סי׳ צ״ח ,דף נו ,ב .וברשימת
הכתובות בדף 78ב :בחדש אדר תס״ה נכנס לחופה הבחור ר׳ א ב ר ה ם  . . .בה״ר מרדכי
הסופר  . , .אסבאג .ושמא הוא זה.
איש בשם זה היה נגיד ,והשתדל בזמנו למנוע את הריסת בית־הכנסת של ר׳ סעדיה ן׳ רבוח
בתקופת גזירת אבובכר )דברי הימים של משפחת ן׳ דאנן ,כת״י( ,ושמא הוא זקנו.
בנו של הנגיד יוסף ,ואחיו של הנגיד אברהם?

] תסה [

חיים ב נטו ב

]תם׳׳ג[
]30א[ ד לאייר .נקוש׳׳ח יהודה בר מרדכי ן׳ בטיטו לעבוד עם יחייא בר יוסף ן׳ מלכא עד
73
) (326סוף חשון .ויהיה נשמע למאמרו .וישלים הפלטאס .וכבר נכללו הפאלטאם של זמן שעבר
בשטר זה .ונק׳ יחייא הנד לפרוע שכר עבודתו ע׳ם ח׳ם ו׳ת .ויתן לו כבזא  158אחת משל
אברהם אשאיול
יחייא הנד דהיינו מהכבזאת הנמכרים בשוק.
]ת״ם[
]4ב[ ב״ב ]ח כסלו[ .נקב״ש יעקב בר מרדכי ן׳ מייארה לעבוד עם מס׳ בר יוסף ף אסולין עד
74
) (35י שנה .וישלם הפאלטאס בימים .ונקב״ש מם׳ לפרוע ק׳ם י׳ם ק׳ עזד״״ד מ׳ם בעבודת הח׳
חדשים והשאר בעבודת הזמן הנשאר.
12] — (127)75א[ .חוזה עבודה .יז תמוז ת״ם.
יוסף בר שלמה אלבאז נתחייב לעבוד עם מסעוד ן׳ אסולין בר יוסף בכל יום מימות השבוע
מלבד יום הג׳ בשכר של אוקייא ורבע ליום וינכה אוקייא מסד אחד עשרה אוקייות ושש
; שמיניות האוקייא שנושה בו ,ורבע אוקייא יפרע לו מיד .ויום שיתבטל יפרע אוקייא
מהחוב .ואם יבא העיכוב מצד מסעוד ,מעתה מחל לו אוקייא מהחוב בכל יום שלא יעבוד.
ר׳ יע׳ ב״ר שמו׳ ן׳ דאנן עד.
24]~— (275)76ב[ .חוזה עבודה .כב אלול תס״א.
־ מסעוד בן אהרן אצאייג נתחייב לעבוד עם מסעוד בן יוסף אסולין ,שנה אחת ,החל
י מכ״ז תשרי ,בסד חמשים אוקייות ואם ירצה לצאת ,ח׳ חדשים בעשרים אוקייות והשאר
יהושע ]סירירו[
בשלשים.
25] — (281)77א[ .תשלום שכר עבודה .יב חשון תס״ב.
משה ן׳ חיים ואפרים בר מכלוף בוטבול הם ערבנים קבלנים לפרוע למכלוף בר שלמה דרעי
סד ששים אוקייות עזה״ד :עשר אוקייות בכ״ח מכסלו ואילך .והסד הנד מחשבון שכר עבודת
 . :מכלוף שצריך לפרוע לו אהרן הכהן משכירו .והעד אלמושנינו דהיינו משה.
נערים
]תס״א[
]22א[ ל׳ לסיון .נק׳ יצחק ן׳ הרוש להכריח לבנו לעבוד עם יהודה בר יצחק כהן מט״ו סיון
78
) (246שעבר עד ט״ו סיון ה״ר .ואם יצא הנער בתוך הזמן נתחייב אביו להביא לו נער אחר
שיעבוד יהודה עד מלאת הזמן או יפרע ליהודה יצחק הנד נ׳ם .ונק׳ יהודה לפרוע לו ב׳ם
ד׳ת בי׳ חדשים וי׳ם ב׳ם ד׳ת בב׳ חדשים .וכובעים ומנעלים של כל הזמן .וסמוך על שלחנו.
ואם יוציאנו בתוך הזמן יפרע לאביו נ׳ם ק׳.
 158ככר לחם.

} תסו[

אומנים

ו ב ע ל י מ ל א כ ה ב פ אס

12] — (118)79א[ .חוזה עבודת שרות .ג תמוז ת״ם.
מרים אלמנת ע׳ עזאר לפאסי התחייבה להכריח מימון בר מסעוד לפאסי לעבוד עם סלימאן
בן עמרם אלשיך שנתים משבועות שעבר ואילך .ויתן לו מנעלים של כל הזמן וכובע לסוכה
וישלם לו עשרים ושבע אוקייות וחצי עזה׳׳ד :ה׳ם ]צ״ל י׳ם[ בשכירות שנה זו ,ויפרענו
היום ,וי׳ם דם ד׳ת בשנה ב׳ .ואם יוציאנו יפרע הכ׳ם דם ד׳ת מיד.
13] — (138)80א[ .חוזה עבודה .י אב ת״ם.
חיים בר משה הן׳ שטרית נתחייב במעמד אביו לעבוד עם משה בן חיים שנה ,ושכרו ארבעים
וחמש אוקייות .וישלם פאלטאם בימים .והעד ר׳ יעקב ב״ר שמו׳ ן׳ דאנן.
נערות
]ת״ם[
4] 81א[ ד׳ לחשון .נקב״ש מסעודה והשכירה לאסתר בתה ,לצולטאנה אשת יהושע סירירו,
) (28לעבוד עמה ולשרת לה ולבעלה ,מהיום עד תום שנה .ולא תבטל שום יום כלל ולא ערבי
שבתות וימים טובים .ותשלם הפלטאם .וצולטאנה נאמנת על הפאלטאס .ותפרע לה שכירות
כ׳ם ב׳ם ד׳ת בשנה הנד עזה״ד :ב׳ם ד׳ת בששה חדשים ראשונים וכ׳ם בשניים .ותפרע
עזד״״ד :י׳ם לפסח והשאר על יד על יד ותעכב צולטאנה אצלה ז׳ם ד׳ת מהשכירות עד
יצחק ן׳ חמתן ,אברהם ן׳ לענקרי
שתשלם אסתר הפאלטאס במושלם.
]תס״א[
19] 82א[ ד׳ לשבט .נק׳ עלו אשת אב׳ קרדונא והשכירה למרים בתה לצולטאנה אשת עיוש
) (215אדראוי הן׳ פחימאת  159עד סוף י״ג חדש דהיינו עד שבט ה״ר .ונק׳ אברהם בר עיוש לפרוע
למרים הנד שכר עבודתה ג׳ם ד׳ת בי״ב חדש  .160וחדש אחד בחנם .ויתן בכ״ח ליוסף בר
ליהוא הן׳ לחסין ב׳ם ד׳ת מהשכירות לפרוע לסי׳ מס׳ אשרבי ושותפו ,וא׳ם הנשארים
ישארו ביד אב׳ לזכות מרים הנד לצורך כסותה .ולא תתבטל הבת הנד בשום זמן ,אפי׳ ערבי
שבתות ו י מ י ם טובים !,16
מקצועות שרות
בהמות משא
]תס״א[
162
16] 83א[ ו׳ בו ]חשון[ .נקב״ש מרדכי בר משה ן׳ לגראבלי וכליפא אחיו ונשתתפו מהיום
) (185ועד ה׳ חשון ה״ר והטיל כל אחד לכיס השותפות ק׳ם קדו׳ וסך ק׳ם ע׳ם קדו׳ של ישראל

159
160
161
162

שמעון בנו של עיוש פחימאת נזכר בתעודה .(391)12
היינו ג׳ם ב׳ת בכל אחד מי״ב חדש .האם נזקקה להשכיר בתה לעבודה כדי לשלם את החוב
לגוי?
ראה גם בתעודה הקודמת תנאי כזה.
בתעודה  (107)60לוקח את י״ט אסבאג לעבוד אתו בבית ובשדה.

] תסז [

חיים ב נטו ב

ן׳ מלכא בר הר׳ יעיש ג״ע .וכל מה שיכניסו ביניהם ואפי׳ מציאה בדרך יחלקו ביניהם חלקים
שוים .ועוד הטילו כל אחד מהם פרד אחד וכל אחד לאחריות בעל הפרד הן לריוח או להפסד.
ומרדכי הוא אלבולסא  163גם נקב״ש יעקב בר משה ן׳ אלקובי לעבוד עם השותפים הנד
מהיום ועד הזמן הנד בבית ובשדה בכל מאמצי כחו ולא יתרשל כלל ,בשכירות צ׳ם קדו׳ כל
הזמן הגז׳ עזה״ד :בשכירות שבעה חדשים הראשונים מ׳ם קדו׳ ובשכירות ששה חדשים
האחרונים נ׳ם קדו׳ .ונקב״ש האחים לפרוע הסך הנד עה״ד הנד ליעקב הגז׳ ויזונו אותו
שלמה בועזיז
סמוכים על שולחנם בין שניהם שבוע בכל חצר האחים הגז׳ .מוחזק.
]20א[ ב״ב ]ה׳ אדר א׳[ .העיד חיים בר שלמה אשריקי ויוסף בר משה קובי שמהמעות
84
165
164
) (225שקבל יעקב בר מכלוף כהן מסי לחסין ונכנסה ערבית פריחא אשתו ,מאותם המעות
קנה החמור שיש לו עתה.
]20א[ ב״ב ]י״ב לאדר א׳[ .נק׳ מרדכי בר מוסא עטיאה ויוסף בר מס׳ אזולאי והטיל יוסף
85
) (227קקנ׳ם שמהם פרד אחד שהעריכו אותו בקי׳ם ק׳ ומרדכי חמור חמ״ה העריכוהו בכ׳ם .והפרד
והחמור קימא רצ״א  166וכל מה שירויחו אפי׳ מציאה כימ״ה יחלקו עזה״ד :מרדכי יים,
ויוסף יג׳ם .ובהיותם יחד כל אשר יעשה מרדכי יעשנו ברשות יוסף .זולת אם יהיה יוסף
חוץ למדינה יעשה מרדכי מה שלבו חפץ .והשותפות עד שנה וכימ״ה .וש״ח לשא״ש .והעד
מ ש ה

בר

ר ,ש ל

מה

ע מ י א ל .167

]22ב[ י״א בו ]תמוז[ .נק׳ באגו ] 168יעקב בר מכלוף תורגמאן[ וק׳ עליו כל מום שימצא
86
) (254בחמור שמכר לו מס׳ בר שלם אזרוואל ומחל ב׳ שלישים מדמיו ,שדמיו הם יז׳ם ק׳.
]22ב[ ב״ב ]י״א תמוז[ .נק׳ מס׳ בר יצחק ן׳ עזראן וקע״ע כל מום שימצא בחמור שמכר לו
87
) (255באגו הנד לעיל ו^תנו שאם מהיום לחדש יפרע יד׳ם ב׳ת דמי החמור הגה מה טוב ,ואם
לאו המכר בטל והרי מעכשיו מושכר בה׳ם בזה החדש ויחזיר לו החמור ויפרעם מיד.
ולאחר שיתקיים המכר דהיינו לאחר החדש מחל לו בשני שלישים המכר הגז׳ .והעד מרדכי
אוגוואילוש.
163
164
165
166
167
168

כלומר ,המטפל בהכנסות והוצאות ,האחראי על הקופה .בתעודה 17) 194א( :״וכל תפיסת
השותפות הנק׳ בלעז בולסא״.
גוי שמלווה ליהודים בריבית.
ערבנית.
תרגום המילים :השומה רצה .כלומר קיבל על עצמו את שיעור השומה הנד.
אביו הוא ר׳ שלמה עמיאל הסופר .ר׳ עליו במבוא.
ר׳ תורות אמת ,סי׳ סא ,דף עה ,א ,שכתב בשם תלמיד חכם מתושבי צווירא ״שיעקב קורין
לו במקום אחר בגו .וכן אברהם באיזה מקומות בגו״ .באגו זה ,סחר כנראה בבהמות משא
ולא עבד בהם ,בתעודה זו הוא קונה .בתעודה הבאה הוא מוכר.

] תסח [

אומנים

ו ב ע ל י מ ל א כ ה ב פ אס

]וזס״ו[
]49א[ ]טבת[ .נק׳ דוד בר משה ד לולו ומכלוף ן׳ שלמה ן׳ אדהאן ונשתתפו עד פורים והטיל
88
) (214דוד י׳ם ח׳ם ק׳ וחמור חמ״ה  169כ׳ם רם קימא רצ׳א ,ידכיל צחיח ויכרוז צחיח  .170ומכלוף
יעקב ן׳ עטר
ה׳ם ו׳ת וכל מה שירוויחו אפי׳ מציאה יחלקו ח״ש .ושלא״ש.171
]תס׳׳ח[
64] 89א[ כ״ו לאייר .נק׳ מם׳ בר מרדכי סארף ומכר חמור חמ״ה לשלם בר מ][...תוואתי 172בסך
) 497כ׳ם ב׳ם ד׳ת .ובפירוש בירר שיש לו ברגל הימנית מום וקבל ע״ע  173כל מום שימצא בו.
ואם יחזירנו מחמת שום מום מעתה מחל הקונה בי׳ם ה׳ם בקנין שלם .והתנו שאם יגזלנו שום
גוי אין לו לקונה על המוכר אפי׳ תרעומת כל שהיא .ואם יטעון עליו שום נברא שהוא שלו,
או יביא הקונה החמור או הטוען למוכר ,ויחזיר לו כ׳ם ב׳ם ד׳ת הנד .וכשלא יביא או החמור
או הטוען לא יתן לו הדמים .הכל בכח קנין שלם מיד כל אחד למה שחייב כל אחד על
עצמו .והעד הר׳ יעק׳ בר הר׳ שמואל אבן דאגן.
2] — (20)90ב[ .מכירת פרד .כ״ה אב תנ״ט.
שמעון בן מימון בן מלכא ,נתחייב להחזיר הפרד למסעוד בר יוסף שטרית בהגיעו
ל״חייאייגא״ .וקבל מסעוד על עצמו שכל מה שישוח הפרד יותר על מאה ושתים אוקייות
וחצי ,כשינתן ביד הסרסור ,יטול אותו שמעון.
]ת״ס[
5] 91ב[ יב טבת .נקב״ש כליפא בר משה לגראבלי  174ויצחק אחיו והחליפו פרדה של יצחק
) (49בפרד של כליפא זה לזה .והעדיף כליפא ליצחק מ׳ם בדמי הפרד של כליפא .וקבלו ע״ע
כל מום שימצא בהם .וכל מום שיפחות עד כדי שני שלישי דמיהם ,שדמי הפרדה ק׳ם כ׳ם
ודמי הפרד פ׳ם ,מחול .אחר כן קנה מרדכי לגראבלי הפרדה מאת כליפא בסך ק׳ם ה׳ם הגז׳
במשיכה כדינה ,ואם ימצא בה שום מום שיפחות שני שלישי דמיה מחול לכליפא הנד מעתה.
והעד ר׳ שלם ]אדרעי[.
13] — (140)92א[ .מכירת חמור .יח אב ת״ס.
מסעוד בר דוד בוסידאן נשבע שבחמור אברהם בר יוסף אדהאן אין מום זולתי נגשא ]פצע[

169
170
171
172
173
174

חוץ מן הכבוד.
יכנס בריא ויצא בריא .כלומר שאחריות מיתה ואונסין אחרים על השותפות וכשיפרדו יקבל דוד
חמורו .ראה לעיל הע׳ .166
ושבועה לשמור אמונת שמים.
שמעיר תוואת .ונהפך לשם משפחה .מקום השם הפרטי נשאר חלק.
על עצמו.
נזכר בתעודה  (185)83כמשתתף עם אחיו מרדכי בעסקי בהמות .כנראה כל המשפחה עסקה
בענף זה.

] תסט [

חיים ב נטו ב

אחת בצוארו .ומחל אברהם הנד כל מום שימצא בו ויפחות עד כדי ב׳ שלישים מדמיו .דמי
החמור הם ארבעים ושתים אוקייות וחצי .והעד ישעיה ף זכרי.
17] — (193)93א[ שותפות בבהמות משא .י׳ כסלו תס״א.
שמעון בז משה חמרון וסלימאן בר יעקב ד שטרית נשתתפו עד פסח .סלימאן הטיל לכיס
השותפות מאה וארבעים אוקייות .ושמעון הטיל אוקייא אחת .ובריוח ,סלימאן יקח אוקייא
ושמעון יטול כנגדו אוקייא ושמינית.
מאה אוקייות שהטיל סלימאן ,לא משלו הן ,אלא קבלם משם טוב ביבאס בהלואה באמצעות
מכלוף ן׳ יוסף שטרית .וקנה ממכ׳ פרד בתנאים הבאים :מחירו ארבעים אוקייא .הם יעבדו
בו ,אם ימות הרי הוא לאחריות מכלוף .ויחזירו למלוח רק ששים אוקייא ,והארבעים ישלימם
מכלוף .ואם לא ימות ,יחזירו למכלוף הפרד וששים אוקייא .סלימאן יטול דמי שכירות הפרד
שלש אוקייות בכל חדש.
27] — (305)94א[ .שותפות בהמות משא .יא אב תס׳יב.
יצחק בר מסעוד כהן ,שמעון בר יהודה כהן ומסעוד בר שלום קעבאלו נשתתפו עד חג הסוכות
הבא .יצחק נתן ארבעים ושבע אוקייות ,ושמעון ומסעוד נתנו שבעים וחמש אוקייות שמכללם
דמי חמור אחד .בריווח שוים .הסכום שנתן יצחק לא נכללו בו דמי חמור אחד שלו .והעד
ר ,מכלוף דלערסא.
27] — (306)95א[ .בענין הנ״ל .שלהי אב תס״ב.
יצחק ומסעוד הנ״ל נתחייבו שאם ייגנב חמורו של יצחק הן בהיות בעליו עמו או לא ,שיפרע
בו סך ארבעים אוקייות קדומים מן האמצע .ואף אם ימצא שם יצחק בעת שנגנב ,יביא ראיה
ששמרו כראוי ,או ישבע ששמרו כראוי.
55] — (449)96ב[ .פרעון דמי חמור .כב אייר תס״ו.
יצחק בר מסעוד נג׳רי נתחייב לפרוע למכלוף בר יצחק דהאן דידיע ן׳ בונו סך תשע אוקייות
בתנאי שאם אחר שבועות יזמין לו חמור שלו ,הנה מה טוב ,ואם לאו יפרע הסד הנד .ואפי׳
יביאנו וימצא בו שום מום שיפחית את דמיו שהם תשע אוקייות יפרע יצחק למכלוף הנד.
העד אברהם ן׳ ר׳ מרדכי ]אלענקרי ?[.
12] — (135)97ב[ .מכירת שור .כו תמוז ת׳׳ס.
]  [ . . .נתחייב שכל מום שימצא בשור שמכר לו ויפחות מדמיו עד שגי שלישים ,מעתה
מחל לו בהם )בשני שלישים הנד(.
]תע[

אומנים
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שולחנות
]ת״ם[
]2ב[ י״ח לתשרי .נקוש״ח מם׳ בר אב׳ אתודגי  175לפרוע למס׳ בר יהודה גחמייאש 176
98
178
177
) (23עשר מתאקיל פג׳רא מיזאן לחדש מהיום .ויש לו כדי כל המין  .ונאמנות .ואם יצא
מהעיר בתוך הזמן יתן כסף או זהב למלוה בתורת אפותיקי עד כדי החוב הנד .הכל בקוש״ח-.
7] 99א[ כ״ז לטבת .נקב״ש יעק׳ בר הר׳ יהודה אסראף לפרוע לסלימאן בר מכלוף בוטבול
) (58תלאתין מתקאל פג׳רא לפורים ה״ר .ויש לו כדי כל המין .ונאמנות בקנין .והעד הר׳ יהודה
הלוי.179
7] — (59)100א[ .חיוב לפרוע חוב .ד׳ לשבט.
שמלה הכהן נתחייב לפרוע למסעוד בר אברהם אביטבול שנים עשר ״מתקאל דרייאל״
וחצי ,בפורים הבא ראשון.

180

7] 101ב[ כ״ה לשבט .נק״ש בנימין בר יעקב אזרוואל לפרוע לסלימאן בר מכלוף בוטבול
) (65עשרין מתקאל פג׳רא ממאן לערב פסח .ויש לו מאותו המין .ונאמנות.
9] — (79)102ב[ .חיוב לפרוע חוב .ר״ח אייר ת״ס.
יעקב בר מסעוד זכרי ויוסף הכהן ן׳ אלחדאד נתחייבו לפרוע ליצחק בר יוסף מאימראן
עשרים ״מתקאל פג׳רא״ עד חדש ורביע חדש .שניהם ערבנים קבלנים.
11] 103א[ י״ד לסיון .נק׳ יצחק בר יע׳ שקרון לפרוע לעיוש בר יו״ט אשבילי ד׳ מתאקיל מיזאן
) (106פג׳רא ,עד יום ג׳ ח״ר .ועוד ג׳ם ב׳ת .ויש לו .ונאמנות .והעד הר׳ שלם ן׳ אדרעי.
14] — (162)104ב[ .חיוב לפרוע חוב .ז לתשרי תס״א.
שמואל בר יוסף ן׳ רמוך  181נתחייב לפרוע ליעקב ן׳ שעיא ן׳ שיניור ארבעים אוקייא
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176
177
178
179
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בתעודה  (443)3נזכר ששכר חנות מיעקב ספאג׳ בשוק החייטים.
נראה שהיה שולחני כאביו יהודה )מוצב״י ,ב ,סי׳ צ ,דף מו ,ב( .על דרכי הלוואה של
השולחנים כדי לעקוף רבית ,ר׳ מוצב״י ,שם.
מתכת כסף לפי משקל.
ר׳ מבוא עמי תלז.
כנ״ל עמי תכ.
באופן רשמי הרייאל )מטבע ספרדי( צריך להיות בערך המתקאל .המתקאל היה גם שוקל
פחות מהרייאל .לכן התנה מתקאל דרייאל .ר׳ לה טורנו ,עמי .284
לעיל תעודות  (27)37 ,(296)22נזכר כאומן במלאכת הרצענות.

] תעא ז

ח י י ם ב נטו ב

׳׳פג׳רא״ לחדש .ויש לו כדי כל המין .לבטחון נתן לו ״קדיב״2״ דסקילי מדהאבי183׳׳
שוקל ״גוץ רטאל גיר תמנאייך  184אם לא יפרע בזמן הנד הרשות בידו למכרו.
]תם״א[
18] 105א[ כ״ז בו ]כסלו[ .נקוש״ח מימון בר מס׳ צאייג לפרוע לעיוש בר י״ט שבילי מתקאליין
) (200וגוץ פג׳רא ויש לו .ונאמנות.
18] — (212)106ב[ .חיוב לפרוע חוב .כ״ט טבת תס״א.
נתחייב אברהם בר מימון דאגן לפרוע לש״ט מייארה שנים עשר ״מתקאל״ פג׳רא מיזאן,
לר״ח אדר א׳ הבא ראשון .והעדים אפרים ן׳ סעדון ,ועזריאל צרפתי.
לימוד אומנות
מבוגרים
9] 107א[ ד׳ לניסן .נקב״ש חיים בר ואעיש ן׳ כלפון ודוד בר יהודה קארוג׳י לפרוע לאברהם
) (77בר ואעיש ן׳ סעדון  185סך ל׳ם ק׳ בשכירות הזמן שנתחייב מקודם לעבוד עם יעקב ן׳ זכרי
הן׳ עולייל .יובן עד תשלום הזמן שקבע עמו .ונתחייבו ללמדו מלאכות שהם יודעים לפי
מאמצי כחם .והעד הר׳ יעקב בר הר׳ שמו׳ ן׳ דאגן.
]תס׳׳א[
16] 108ב[ כ״א בו ]חשון[ .נקב״ש אב׳ בר מימון ן׳ סאמון נ״ע והבחור יעקב בר יוסף ך
) (189סעדון יצ״ו ונשתתפו מהיום לר״ח סיון ה״ר .והטיל אב׳ לכיס סך מ׳ם קדו׳ וקצת
סחורה וכלים שהם לצורך מלאכתם ויעקב הטיל א׳ם .וכל מה שירויחו ואפי׳ מציאה בדרך
יחלקו ביניהם עז״ה :אברהם יטול ב׳ם ב׳ת קדו׳ ויעקב יטול א׳ם קדו׳ .ונתחייב אב׳ בכח
הקנין ללמדו ולהשלים לו מלאכתו .ולעת פרידתם יטול אברהם כל מה שנשאר מכלים
וסחורה הנד בסך שהטילה כמו שכתוב בפנקס שבידם .וש״ח לשא״ש .יהושע סלי״ט.
 — (220)109ן19ב[ .חוזה עבודה .שבט תס״א.
משה בר סמחון הן׳ סמחון נתחייב לעבוד עם שלמה בר מסעוד כהן לי״ב חדש בעד סך
חמש אוקייות קדומות ב 6-חדשים ראשונים ,ועשרים בשניים .וילמדו האומנות .ויקדים
לתת לו בפורים חמש אוקייות.
182
183
184
185

שבט ,ר׳ לעיל העי .69
חוט מזהב.
חצי רוטל פחות שתי שמיניות האוקייא .ור׳ נספח.
ממה שאברהם משכיר את עצמו נראה שהוא מבוגר .הקטינים נמסרים לעבודה על ידי
האב או האם .אחיו יצחק ן׳ סעדון היה חייט .ר׳ לעיל תעודה  ,(304) 41והעי .106

]תעב[

אומנים

ו ב ע ל י מ ל א כ ה ב פ אס

עוד נתחייבה מרים אשת אברהם בר שלם הטבעוני לזרז בנה שם טוב לעבוד עם שלמה הנד
י״ג חדש ויפרע לו עזה״ד :שבע וחצי אוקייות בר חדשים ראשונים ,ועשרים בד חדשים
מימון בודוך
אחרונים.
נערים
186
16] 110א[ ה׳ בו ]חשון[ .נק׳ יהודה בר מרדכי לוי והשכיר לאב׳ בנו למשה בר מם׳ בועזיז
) (183לשתי שנים רצופים וישלם פאלטאס .ונק׳ יהודה)!( לפרוע ה׳ם בשנה ראשונה ולה׳ם בשנה
]שנייה[ וילמדהו האומנות .הריבש״ד.
18] 111ב[ י״ו לטבת .נק׳ יוסף בר שמו׳ סעדון והשכיר למס׳ 187בנו שנתים ליוסף אבאיוב,188
) (206ו׳ חדשים בלי כסף ,וו׳ בי׳ם ,ושנה בכ׳ם ז׳ם ]ד׳ת[ .ונק׳ אבאיוב לפרוע לו הסך הנד
ויקדים מהם י׳ם לפסח ה״ר .וילמדהו כל מלאכות שיודע יוסף הנד .והעד ר׳ מרדכי לענקרי.
21] — (243)112ב[ .חוזה עבודה .ר״ח סיון תס״א.
אברהם בר סמחון הרוש השכיר את מסעוד בנו לעבוד עם מרדכי בר שלמה ירכוכין לשנה
בשכר של עשרים ושבע אוקייות ורבע שיפרע לו עזה״ד :חמש)!( בששה חדשים ראשונים,
ושבע עשרה וחצי בשניים .ויקדים לו עשר אוקייות לסוכות ,ועשר לפורים ,ושבע ורבע
ר׳ מרדכי לענקרי
לסוף הזמן .ומנעלים .וילמדו אומנות.
22] 113א[ ב״ב ]כ״ח סיון[ .נק׳ מכלוף בר יוסף ן׳ עטיאה מתאפילאלת  189להכריח לבנו שמו׳
) (245לעבוד עם דוד בר יע׳ בוטבול ,עד אחד עשר חדש .ונק׳ לפרוע לו ה׳ם בחצי הזמן וי׳ם
בחצי האחר .וילמדהו המלאכה .ר ,מרדכי)לענקרי(.
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]1ב[ כ׳ לתמוז .עמדו
186
187
188
189
190

191

190

נערות
]תנ״ט[
חיים בר הר׳ מס׳ למדאדסי  191ויסאן 192בר מכלוף אזעפראני

בתעודה  (158) 17נזכר כאומן במלאכת הרצענות ,ואותה לימד בוודאי לאברהם לוי.
אחי יעקב הנד בתעודה ?(189)108
ר׳ להלן תעודה  (323)117 (269)116שם בתו של יוסף היא אומנית ושוברת פועלות.
תושבי עיר אחרת מביאים בניהם ללמוד מלאכה בעיר פאס.
מתעודה זו נמצינו למדים כמה ענינים על סדרי הדין בפאס .שני הצדדים עמדו לדין לפני
ר׳ יהודה ן׳ עטר ,כדיין יחיד .נוהג זה פשוט היה במארוקו .וז״ל יעב״ץ :״כבר פשט המנהג בזמן
הזה שהדיינים הקבועים דנים ביחיד״ )מוצב״י ,ב ,סי׳ מח ,דף כח ,א( .אין הדיין כותב להם
מעשה בית דין .כנראה בעניינים פשוטים שאין עליהם חולק ,גזר הדיין את הדין בעל פה,
והצדדים הלכו אחר־כך אל הסופרים ומסרו את גזר הדין בפניהם והם כתבוהו למען יהיה לזכרון
דברים ביניהם .הסופרים אף לא היו מצויים לפני הדיין בעת המשפט רק יודעים על כך מפי
הצדדים.
ר׳ מסעוד היה סופר )ר׳ מלכי רבנן ,דף פד ,ב( .חתום על תעודד ,בדף 2א )בשנת תג״ט( וכן

]תעג[

חיים ב נטו ב
)(9

ואמרו שעמדו לפני כה״ר יהודה ן׳ עטאר על ענין נערה אחת שמה צולטאנה בת יסאן .וטען
יסאן שהתנה עם חיים שילמדה כל מלאכות שהוא יודע מלבד גאפראת

193

שאם לא ירצה

חיים לא ילמדנה .וחיים טען שלא קבל ע״ע ללמדה כי אם מה שכתוב בשטר אצלו .וחייב
הדין שישבע חיים שכן הוא וקודם יחרים על ייסאן שאינו טוען עליו טענת שקר ויגלגל
חיים על ייסאן מה שירצה בחרמו.
]תס״א[
115

]22א[ ב״ב ]ל׳ לסיון[ .נק׳ עיישא אשת אליהוא צראף להכריח לבתה פריחא לעבוד עם

) (250יאקות אשת אנפאני שנתים ימים .ונק׳ יאקות לפי שכירות שנה ראשונה ב׳ם דית ,ושנייה
דם ד׳ת .ותלמדנה המלאכות אשר היא רגילה לעשות בימים האלה .והעד הפועל שבחצר ך
בודוך.
116

]23ב[ ב״ב ]ה׳ אלול[ .נק׳ יוסף אבאיו]ב[ לפי לבת יש׳ זאזון בש׳ שנה שתעבוד אצל

) (269ב ת ו  . . .ותלמדה כל מלאכות שיודעת .ונקי ישראל והשכירה עד הזמן הנד.
]תס״ג[
117

]29ב[ י׳׳ג לטבת .נק׳ שלמה בוטבול ]בר אברהם[ לצוות לבתו סיטי לעבוד עם ביליידא 194

) (323בת יוסף אבאיו]ב[ שנה מהיום ותעבוד אפי׳ בערבי שבתות וימים טובים .ותשלם הפלטאס
בימים .ונק׳ יוסף לפרוע לה בשכר עבודתה סך י׳ם ג׳ם בכל השנה הנד .והעד ר׳ יוסף ן׳ רמוה
מסחר

ב ת ו צ ר ת דבש
]תס׳׳ח[

118

]64א[ העי׳ ע״ע בקש׳ימ  1 9 5וגם נש״ח הי׳ מסעוד בר יצחק ן׳ שטרית לפרוע לסי מסעוד ן׳

) (496סי עבד אמלאם ן׳ חקי ע״א
ראשונה

197

196

 ,רבעאיין דלעסיל סאלמא מן לעאייב לחלווא ,ללעצרא הבאה

בלי איחור ועיכוב בכל חוזק שטרות הנעשות בישראל באופן המועיל

198

וקיים

יעקב ]ן׳ עטר[.

192

193
194
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196
197
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על קבלת עדות במוצב׳׳י ,א ,דף צ ,א ׳ עם הרב שלמה ן׳ עמאר בשנת תמ״ה .נפטר כנר׳ סמוך
לכסליו תס׳יא .בפנקסנו דף 18א שטר מחילה מיתומיו ורשימת ספרים שנקנו מעזבונו )תעודה
 ,(202וממנה נר׳ שהיה מוהל והיה בידו קובץ כתב־יד .ור׳ לעיל הע׳ .44
לא נזכר ברשימת השמות ליעב״ץ שבכת״י ניו־יורק  893/563עמ׳ 94א ,אף לא בזו שבם׳
תורות אמת דף עב ,א—ב ואולי הוא קטנות של יוסף .גילגול שבועה או חרם ,היינו שיכלול
בחרם גם תביעות אחרות שיש לו נגדו.
הוא שמירה ,והמעיל שומר על הגוף ומגין עליו.
מעילים גדולים .אחת מהוראות השרש
ביליידא הנד נישאה ליצחק ן׳ חנונא ביום ב ניסן התס״ה )רשימת הכתובות36 ,ב(.
העידנו על עצמו בקנין שלם מעכשיו.
עובד אלילים.
שני רבעי ]ככר[ של דבש נקי מדופי ״לחלווא״ ]דבש שהדביש[ לסחיטה הבאה.
בענין קניין כדי שיזכה הגוי ,ר  ,תשובת מהריב׳׳ע שצריך שהסודר יהיה של הגוי ,כי אם הסודר
הוא של הסופר אין זה קנין ,כי אין שליחות לגוי וכליו של קונה בעינן )מוצב״י ,א ,סי׳ פו,
דף עב ,ב(.

]תעד[

אומנים

ו ב ע ל י מ ל א כ ה ב פ אס
מסחר — חטים
]תנ״ט[

119

]2ב[ כ״ט לאב .נקב״ש דוד בר אב׳ חמאני ושמעון בן מס׳ עקנין לפרוע ללוי בר שמר

)(21

אשודרי סך ל׳ם ג׳ם ד׳ת לר״ה .ומה שיביאו לו מחטים בערך י׳ם ז׳ם נכה רביע אוקייא בתוך
הזמן יקבל אותו מהחוב הנד .והם ע״ק .והחטים מובטחים משכירות

199

וסכנות דרכים וכדומה.

]תס״א[
120

]19א[ ]ה׳[ לשבט .העיד חיים בר שלמה אשריקי שכאשר נשתתף עם יעקב כהן בר

) (216מכלוף בימי החורף הזה הביא לו ל׳ מוד

200

חטים ,יובן ,אמר לו שיש לי ל׳ מוד )חטים(

אצל הגוי סי למלוך שכשהייתי שותף עם יחייא בר אהרן חרפי הנחתי אצל הגוי הנד מעסק
השותפות שהיתה ביני ובין יחייא הנד ל׳ מוד .ועש״ק שעבר הביא אותה יעקב הגז׳ לביתו.
וכן העיד יעקב בר משה קובי.
87] — (560)121א[ .תשלום שכירות בית בחטים .ל ניסן תס״ד.
משה בר מרדכי קאדוס נתחייב לפרוע ליהושע סירירו בשכירות הבית הנכחי לנכנס לחצר
הידועה לר׳ מנחם אביו ז״ל ,סך ה׳ אוקיות קדו׳ בכ״ח .עד מלאת י״ג חדש .ולא ישמטנו
בשביעית.
והודה יהושע שקיבל מיד משה בר אברהם)!( קאדוס שמונה אוקייות מהשכירות הנד מחיר
החטים ששלח לו לצורך פסח .והעדים מסעוד אדהאן ,יהודה רותי.
96] — (578)122ב[ .שותפות במסחר חטים .יום א ה לאדר תפ״ב.
יעקב בר יחייא בוטבול ודוד בר מכלוף בוטבול נשתתפו ע״ם סוכה ה״ר .הטיל יעקב
פ׳ם ודוד א׳ם ובריוח חלקים שוים .וביררו במפורש שהחטים שנושה יעקב בגוים אין חלק
לדוד בהם .והעד עמרם קאלאהוראנו.
גידול

צאן ו מ ס ח ר ב ח ל ב
]ת״ם[
201

)?(

123

]5א[ כ״ג לכסלו .נקב״ש יצחק שוניר)?( והשכיר לעמרם הסבעוני בר ראובן המכלאה

)(44

המושכרת ביד ן׳ אחי ר׳ מרדכי אסבאג עד ו׳ חדשים .ונקב״ש לפרוע א׳ם ד׳ת בכל חדש
מחב״ח הן סגורה וכר.

124

]א [6ב״ב ]י״ב לטבת[ .נקוש״ח יוסף פרץ לפרוע ליצחק טאריגאנו ש׳ם לט״ן יום*™.
199
200
201
202

כנראה שהכוונה שלא ישלם שכר הובלתם.
ר׳ נספח.
אין הקריאה וודאית ,כי הכתב מטושטש.
נראה שהוא יצחק סיטונאי למצרכי חלב ויוסף קמעונאי.

] תעה [

חיים
)(51

בנטוב

וכל מה שיברר עליו שנטל מחלב בקר וצאן עד ]  [ . . .בסך כ׳ם ד׳ם ד׳ת לכל ככר

204

יפרענו לסירוגין .וסוף הפרעון לפסח ה״ר ואם לא יפרע כל הסך הנד לפסח הנד מעתה משכן
בידו חצרו.
מסחר

בטבק

125

]10ב[ ד לאייר .נקב״ש מאיר בר שלם ן׳ אמוזיג לפרוע לדינר בר אב׳]רהם[ רמוך קק׳פם

)(94

לשני חדשים בעד טאבאק שמכר לו משקל ככר ונ״א וחצי ליטרא שעדין היא בחצר דינר
הנד ומקומה מושכר למאיר הנד.
ויפרע הסך הנד עזה״ד :כל מה שיטול מטאבה הנד מחצר דינר יפרע מיד בדמים לדינר
ומש ]שה[ חדשים ואילך מה שנשאר מטאבה ברשות דינר הרשות ביד דינר למוכרו ברב
או במעט עד שיגבה כל הסך הנד ,ומה שיחסר בדמים לאחריות מאיר ן׳ שלם ,ומה שיעדיף
בסך הוא של מאיר .והתנו ביניהם שכל מה שתפחות הטאבה משיוויה עד כדי סך שני
שלישים מעתה מחל לדינר הנד ואם ימ]עט[ משקלה לאחריות דינר .מוחזק .יעקב ]ך עטר[.
]תס״ג[

126

]28א[ ב״ב ]ר״ח חשון[ .נק׳ מנחם בר משה סנאניץ

204

לפי ליהודה בר כה״ר שמר חדידא

) (315קפ׳ם ד׳ם הוא ואחיו שמו׳ סנאניץ עזה״ד :כ׳ם בכל שבת מזה השבת .ע״ק ונאמנות.
 . . .ב׳ לחדש חשון נק׳ מנחם ואחיו הנד לעיל ע״ק לפ׳ הסך הנד לעיל י׳ם ה׳ם בכל שבת
משב״ש מסדר זה ואילך .ונאמנות.
ב״ב נק׳ הנד לפ׳ ליצחק חסאן קפ׳ם אחרים עזה״ד :כ׳ם ה׳ם בכל שבת משב״ש ,מס׳ לך לך
הב״ר .ונאמנות.
ב״ב נק׳ הנד לפי נ׳ם אחרים לעש״ק ה״ר ונאמנות .גם בשבועה חמורה יפרעו הנ׳ם הנד.
וע״ק.
ולענין הקפ׳ם של יצחק הם דמי טאבה שמכר להם .וכל מה שיפחות מדמיה עד כדי שליש
מחלו בכח הקנין הנד .והעד הבחור ...ב״ר מס׳ למדאדסי.
מסחר

בניל

]תס״ב[
127

]26א[ כ״ב לאייר .חיים בר יוסף ן׳ סמחון ויוסף בר יעקב למדיוני נק׳ שניהם ונשתתפו.

) (300והטיל חיים מנכסי הזולת אלף אוקייות ויוסף אוקייא .וכל מה שירויחו אפי׳ מציאה וכר/
עד חנוכה ,וכימ״ה .ויטול חיים שני חלקים ויוסף חלק אחד .גם הטילו שניהם מנכסי ג׳ימול
אלמנת מס׳ כלפון תק׳ם .ונק׳ שניהם ערבים קבלנים וכל מה שירויחו אפי׳ מציאה יטלו
 203הוא תרגום של ״קנטאר״ .בענין ערך הקנטאר ר׳ מבוא .מכאן ניתן ללמוד על מחירו של
חלב בזמנם.
 204משפחת סנאניץ היו משפחת סוחרים גדולים ובזמנים שלפני כן היו מאנשי חצר המלך ,אך
בתקופה זו היו סוחרים בינוניים .מנחם זה נזכר כנראה במוצב״י ,א ,סי׳ ט ,דף כו ,א.

]תעו[

אומנים

ובעלי מלאכה בפאם

הם ששה חלקים והאלמנה חלק אחד ,ואותם ששה חלקים יחלקו אה״כ עה׳׳ד הנד .וש׳׳ח
א״ש .ה נ י ל שיש ביד חיים לא נכנם בכלל השותפות.
בעורות

מסחר

]תס׳׳ב[
128

]25ב[ כ״ג בו ]חשון[ .נקוש״ח משה בר יעיש הן׳ בורגיל שק׳ משלמה בר משה מונסון

) (291סך ג׳<

205

מ׳ם כ׳ם .יובן שלשת אלפים וס׳ם אוקייות ובעדם מכר לו עורות בקר משני ככרים

לכל שבעה  ,206יגיעו לטיטואן ליד שלמה ישראל ש]ותף[ שלמה הנד ,מובטחים מסכנת
דרכים לאחריות משה הנד שקולים בטיטואן .והאמין משה לשני השותפים הבז׳ לכל אשר
יאמרו ולכל אשר ימצא כתוב בפנקסם הן במשקל העורות הן אם יתנו למשה מעות אחרים.
גם שעבד ביד שלמה הנד הקרקע הידוע לו ]ב[אלמלאח קנוי וממושכן בתורת אפותיקי.
והעד חיים צראף.
]תס״ג[
129

]29א[ ז׳ לכסלו ,תס׳׳ג לפ״ק .נק׳ מרדכי בר אפרים מלול ועמרם בר אפרים סעדון שניהם

) (321ע״ק לפרוע לאב׳ בר משה מאנסאנו סד מ׳ם ח׳ם ד׳ת לחדש .ואם ימכרו העורות שביד
מרדכי הגז׳ קודם ,מיד יתן דמיהם לאב׳ הגז׳ לפרעון הסך הנד .ונאמנות מפו׳.
]תס״ו[
130

]56א[ י״ב לסיון .נק׳ מוסא בר דוד אסולין ואחיו שלם ,באחריות שותפיהם ,שכל מה

) (457שיקנו מהעורות של בקר עד חנוכה מהירידים הידועים להם יחלקו הריוח עזה״ד :עם
הר׳ מאיר ושותפיו שאחד מהם שלם ן׳ בוטבול עזה״ד :הר׳ מאיר ושלם ושאר שותפיו חלק
ורביע ורביע והאחים חלק .וכן כל ימי משד השותפות ביניהם .ונק׳ גם שלם ומאיר על כל
הגז׳ וקע״ע אחריות שאר שותפיו .והאמינו כל הכתות זה לזה לכל אשר ימצא בפנקסיהם.
גם האמינו הר׳ מאיר ושותפו באחריות שאר השותפים לכל אשר יאמרו ]

[ ומעתה

הודיעו להם מאיר ושלם שכל עור שיקנו ואינו חתום בטבעת המלך שכל פסידא ד]תהוי[
להר עלייהו ליהדר  .207ו ה כ ל  . . .גם בש״ח.
מסחר

שמן.

]תס״א[
131

]18ב[ כ״ב בו ]טבת[ .גק׳ סעדיה ן׳ יפלאח ושלמה בנו לפרוע לדוד ארוואץ ד׳ ככרים

) (208שמן זית זך לפסח .ויש לו .ועוד ככר אחר שמן ,ויתנכה מדמי השטר שנושה דוד בסעדיה
כפי השער ששוה בערב פסח אם מעט ואם הרבה .והם ע״ק .ונאמנות על הכל.
 205כך מסמנים סכום של  1000אוקיות.
 206שבעה עורות שוקלים שני ככרים.
 207כל הפסד שיהיה להם עליהם יחזור כלומר שכת מוסא אסולין תשא בהפסדים שיבואו מחמת
קניית עורות לא חתומים.

]תעז[

חיים

בנטוב

]תס״ח[
132

]61ב[

ד לניסן .נק׳ אב׳ בר יוסף אלישע תונסי לפרוע לשמואל בר יששכר ברצילון

) (487קנטאראיין דזית נקייא לסוף חדש אחר עבור חג הפסח .וגם שלמה בר חיים ן׳ מוסה
נק /שניהם ע״ק .והודה אב׳ שיש לו כדי כל המין .ונק׳ אברהם להוציאו אפאס אי אשאלוו

208

משמואל הנד והודה שהשמן הנד הוא קבלו.
457] — (463)133א[ .מתנה )כד שמן זית זך( .יט תמוז תס״ו.
דוד ן׳ חמו נתחייב לתת להר׳ יוסף ן׳ חמו קולא

209

שמן זית זד בלי שמרים לערב פורים

ה״ר בתורת מתנה גמר.
]תס״ז[
134

]94ב[ .טופס האגרת ששלחתי למסעוד ן /אנאיים שבריף

210

ע״י הבחור מסעוד בר מכלוף ן׳

) (571אנאיים בעשור ראשון לאדר א׳ תס״ז לפ״ק.
ולדאבא איצ׳א תמאשי מן לכיר תוקאף מעא מסעוד חתא תשרילי קימת ה׳ם דזית חתא
לי׳ם די באש כא ישווא תמא .ותרסלהולי ואנא נעטי לכרא מבלאג אזית לידי .והווא
באחריותי כשיגיע לידי לבד .ואיצ׳א חבית תרסלי קנטאר דזית אוו כתאר בשאוום די הנאד
ואנא נכלצו הנא בכראתו .וחדו ידכול בידי הווא לדמתי .ע״כ] .הכותב :יהושע סירירו[.
תרגום
]ועכשיו אם יש את נפשך לעשות לי טובה ,תעמוד עם מסעוד עד שתקנה לי ערד ה׳ם שמן
עד י׳ם ,כפי מה ששווה שם .ותשלחנו לי ואני אשלם את השכירות ממשיגיע השמן לידי .והוא
באחריותי כשיגיע לידי בלבד .ואם תרצה תשלח לי ככר שמן או יותר לפי מחירו שם ,ואני
אשלמנו כאן עם דמי שכירותו .וברגע שיכנס לידי הוא לאחריותי[.
שעווה

]ת׳׳ס[
135
)(75

]8ב[ ר״ח ניסן .נקב״ש ימין בר מס׳ שטרית ואברהם בר משה גאביזון לפרוע לסי׳ יוסף ך
אזולאי המומר

211

ל׳ ככרים של שעוה עזה״ד :שני ככרים לסוף ניסן ,ומשם ואילד ד׳

ככרים בכל חדש לערך ק׳ם לכל ככר והעד כה״ר יעי ן׳ דאנן בר כה׳׳ר שמר.
כבר קבל ימין הנד ק׳ם נ׳ם מדמי השעוה הנד.

208

209
210
211

בריא ושלם .שלמה ד מוסא היה ערב כלפי המלווה .יתכן שהעיסקא היא פיקטיבית .אברהם
לווה כסף משמואל ובמקום ריבית התחייב לתת לו קנטאריין שמן ,שמחירם בערב פסח יהיה
כולל גם ריבית של ההלוואה.
קוללא — יחידת המידה לנוזלים .ר  ,נספח.
מכאן שהרי הריף מצויים בהם מטעי זיתים ,והשמן זול.
כנראה התאסלם ולא התנצר.

]תעח[

אומנים

ובעלי מלאכה בפאס

136

]9ב[ שני ימים לאייר .נקב״ש יצחק בר אברהם זראד לפרוע לשלם בר דוד אסולין

)(85

רבעאיין שעוה מנוקה לר״ה ה״ר  212ויש לו כדי כל המין .מוחזק .יעקב ]ך עטר[.

137

]12א[

ב״ב ]ה׳ תמוז[ .נק׳ משה בר שלמה מורצייאנו מדבדו לפרוע לסלימאן

) (124בוטבול בר מכלוף תלת קראסאד סמאע

213

לפורים ה״ר .ונאמנות .ובטחם עד שיגיעו

לידו .והודה שיש לו מאותו המין .והעד מימון בודוך.
]תס״א[
138

]14ב[ ז לתשרי .נקוש״ח דוד בן דוד צאבח לפרוע ליצחק בן דוד וחיון תלת רבאע

) (163סמאע

214

לערב פסח ה״ר ויש לו מ]אותו[ המין .ונאמנות .והוא ממראכיש איש בחור.

)עמנואל סירירו .(? 215
139

]19א[ בשבט הנד .נק׳ ישראל ...לפרוע לש״ט בר הר׳ נחמיה הכהן אלכלאץ

216

ליד

) (218שותפו בסאלי לערב שבועות ה״ר ככר שעוה נקייה .ויש לו מאותו המין .ונ״מ.
]תס״ב[
140

]24ב[ ]שלהי תשרי .נק׳ מכלוף בר יוסף שטרית ונכנס ע״ק בעד שמעון בר משה חמרון

) (276בעד רבאע ככר סמאע

217

לפרוע אותו למאיר בר הר׳ ש״ט ביבאס עזה״ד :מחצית

לפורים ה״ר ומחצית לפסח ה״ר .ואם יזדמן לו בליטראות  218יפרע לו .ונאמנות.
יצחק מאימארן
]תס״ו[
141

]46א[ י׳ לחשון .נק׳ מכלוף ן׳ מרדכי יתאח לפרוע לע׳ מכלוף בר יעיש ד כלפון

) (390ולה״ר ש״ט חאגיז סד רבעאיין דסמאע שאפי

219

לר״ח כסלו ה״ר ונאמנות .ויש לו כדי

כל המין .ולבטחון תסמיר וקשוט וברנוץ  .220ובהגיע הזמן ידם נטויה למכרם בלי המלכת
ב״ד והבעלים ברב או במעט ע״י סרסור .ונאמנות על הכל.
212
213
214
215
216

217
218
219
220

יצחק מאימארן

לראש השנה הבא ראשון.
ככרות שעוה.
שלשת רבעי ]ככר[ שעווה.
בעמ׳ זה שבפנקס חתום על כמה תעודות עמנואל סירירו .נראה לי שאין החתימות מקוריות אלא
בנו של ר׳ יהושע כתב שמו על המקום הריק כמתעסק בלבד.
הוא שם טוב שנשרף עם אחיו ר׳ משה הכהן החסיד במכנאס בשנת תע״ב .עיין עת לכל חפץ,
דף צד ,ב; מלכי רבנן ,דף פט ,א .במוצב״י ב ,סי׳ קז ,דף עו ,א ,נזכר ש״ט כהן כסוחר
גדול בשעווה .האם הוא ר׳ שם טוב בן ר׳ נחמיה הנזכר בתעודתנו? באותה תשובה ,ר׳ ש״ט
הוא אחד מפקידי המלך שיש להם האיסטנקי לקניית שעוה .את הפסק כתב יעב״ץ באלול
דע״ת .ביום ו׳ אלול תע״ד נשרף ר׳ ש״ט הכהן ב״ר נחמיה עם אחיו ר׳ משה ואם זה אותו
רש״ט שנגדו נכתב הפסק ,צריכים אנו לומר שהפסק נכתב לפני ו׳ אלול ,דהיינו לפני שרש״ט
ישרף .משום כד לא נזכר בו דבר מותו.
רביע ככר שעוה.
כנר׳ רוטל .ור׳ מבוא.
שני רבעי ככר שעוד .נקייה.
תסאמיר כעין חלוק; קשוט — חולצה רקומה בחוטי זהב; ברנוץ — מעיל רחב.

]תעט[

חיים
142

]56א[ שלהי אייר .נק׳ שלם בר משה ן׳ שטרית לפי ליוסף ן׳ חמאני בר אב׳ שבע ארטאל

) (452ובוץ דסמאע צאפי

221

לט״ו יום .ויפרע לו אז יוסף ,כשישלים פרעון השעוה ,סך ו׳ת .והאדא

מן קבל בן נסים ויפרע עם כל הוצאה
הוצאת
143

בנטוב

222

שכן קבלו בפירוש .והעד ר׳ מכלוף דלערסא.

מים שרופים

]56ב[ י״ז לסיון .נקי מסעוד בר יעקב ך פרץ לעבוד עם סעיד בר שמעון ן׳ חיים עד סוף

) (459תשרי ה״ד בהוצאת מים שרופים ביום .ויום שלא ירצה לעבוד ישכיר אחד במקומו ברב או
במעט .ובלילה אם ירצה לעבוד עמו יפרע לו ה׳ת בכל ככר.
ונקי סעיד לפרוע לו סך הים בכל חדש בעבודת היום .ועוד הודה שיש אתו בתורת הלואה
סך פ׳ם לט״ו יום מהיום .אם יפרע לו ככר וחצי ככר צמוקים ישלים לו סך נים קדומים ,223
ואם לאו ,יפרע לו הפים מעות בעין .והעד הר׳ יעקב ן׳ דאנן.
תעשיית

סאבון

]תס״א[
144

]14ב[ ב״ב ]כ״ד תשרי[ .נק׳ מרדכי בר מסעוד אצארף לפרוע להר׳ יעקב בר הר׳

) (168שמו׳ ן׳ דאנן בשכירות החצר מעלה מטה חוץ מבורג׳ ]מגדל[ שלשמאל הנכנס לחצר הנז׳ סך
ש׳ם מ׳ם .עזה״ד :קע׳ם בשכירות י״ב חדש מחשון ה״ר ואילך מחב״ח ,וקע׳ם מתשרי של
שנת תס״ב עד סוף אלול מחב״ח הן סגורה וכו׳ בכל השתי שנים.
וכשירצו לעשות עבודת סאבון בחצר הנז׳ ,הר׳ יע׳ הנז׳ יפתח פתח מחוץ לחצר ,ויסתום
פתח הבורג׳ שלפנים בחצר .וחדש קודם מ]לאת[ השתי שנים יגלה אזן מרדכי הר׳ יעקב.
ואם ירצה לשכון בכל החצר בסך שירצה הר׳ יעקב הוא קודם לכל אדם .והכל בהסכמת
יוסף כהן בר משה ן׳ אלכלאץ ובהסכמת הר׳ יע׳ הנז׳.
יהושע ]סירירו[ ,מרדכי בר יצחק לענקרי
תעשיית

שעווה

]תס״ד[
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]33ב[

221
222

223
224
225

בי״א לאייר .נק׳ הר׳ סעדיה להבה

224

ו
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שבע ליטראות וחצי של שעווה נקייה.
כלומר שאם המתחייב לא ימלא את התחייבותו להמציא את השעווה הנ״ל ,ויצטרך יוסף
להוציא הוצאות משפט וכדומה כדי שישלם ,הרי המתחייב מחייב עצמו לשלם השעווה עם כל
הוצאה שיוציא על קבלתה.
משמע שככר צימוקים שווה היה  20אוקיות.
כנראה הנגיד של פאס בזמן הנד .ר  ,טולידאנו ,נר המערב ,עמי .133
אין זה הנזכר במוצב׳׳י ,ב ,סי  ,נה ,דף לו ,א החתום כדיין .ונראה שהוא הנזכר במוצב״י,
א ,סי  ,שלז ,דף קעג ,א שהיה לו בית במבוי לפאסיין במכנאס.

] תם[

אומנים

ובעלי מלאכה בפאס

)] (346ונשתתפו[ עד מלאת שנה פי צ׳אר אסמאע

226

בשכירות שיגבו מאת הזולת בשעוה

הנתכת שם .ויפרעו שכירות החצר לאמצע .והטנאג׳אר

227

הושמו בנ׳ם .ופרע בהם סעדיה

הנד כ׳ם ה׳ם .באופן שהם ביניהם .ושאר כלי השעוה הם של אלמנת שלם הנד ואם יארע
בהם שום הפסד יתוקנו מן האמצע .והריוח של שכירות השעוה ביניהם.
פחם
]תס״א[
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]24א[ ]  [ . . .אלול .נק׳ ע׳ אב׳ שודרי ואלו

) (271עד חדש .וכל מה שירויח ע׳ אברהם

229

228

ן׳ בטיטו והטילו א׳ם לכל אחד .ונשתתפו

במכירת הפחם הוא לעצמו .ויפרעו שכירות החנות

השנייה לימין הנכנס לחצר ן׳ קאבו דהיינו ד׳ם ד׳ת בחדש עזה״ד :ע׳ אב׳ שלשה חלקים
מארבעה ,ואלו חלק מארבעה .ואם תתפרד חבילת שותפותם תשאר כל החנות בחזקת היושב
בה ויפרע כל השכירות במושלם עד סוף הזמן .ומלבד הד׳ם ד׳ת הנד יפרע אלו עוד בחנות
הבד ב׳ת אחרות בכ״ח הוא לבדו נוסף על הרביע הנד לעיל.
ובאותו מצב גק׳ ע׳ אב׳ ואלו הנד שניהם ע״ק לפרוע השכירות הנד ליהושע סירירו דהיינו
ד׳ם ד׳ת בערבנות וב׳ת האחרות יפרענה אלו ולא נכנס בה ערב ע׳ אברהם .מחב״ח הן
סגורה זכו׳ •והם ע״ק הן ישארו שותפים או לא .ובאותו מצב חייב עצמו מרדכי אצראף
ונכנס ערב בעד אלו לפרוע ,ה׳ם ק׳ מהדם ב׳ת הגז׳ לעיל לפורעם בשבוע זה .והב׳ם בית
הנשארים מהז״ם ב׳ת יפרעם אלו היום וכבר פרע מהם א׳ם ב׳ת .והעד שלמה ן׳ משה ן׳
יהודה ויוסף שקרון...
סופגניות
]ת״ס[
147

]4א[ ו לחשון .נקב״ש שמעון בר אב׳ יוניס ,ומרדכי ומשה בני שלמה ד פרץ ונשתתפו

)(29

עד שנה ,והטילו א׳ם לכל אחד .וכל מה שירויחו אפי׳ מציאה בדרך יחלקו ח״ש .וש״ח
וכו׳ לשמור אמונת שמים זה לזה וכן כל ימי משד השותפות יחלקו על הדרד הנד.
וקודם בפני הכותב ביררו שהמקלא הנק׳ מחבת היא של משה ויטול מן האמצע משה בכל
חדש ב׳ם בשכרו .והמקלא הנד עושים בה ספנג׳ .גם מ׳ם ב׳ם שכירות החנות יפרעו
אברהם לוי

אותם מן האמצע לבעלי החנות.
מכולת
75] — (531)148ב[ .שכירות חנות .ניסן תס״ח.

אשר בר אברהם קורייאט נתחייב לפרוע ליהושע סירירו בשכירות חלקו בחנות השנייה
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בית עיבוד השעווה.
דודי נחשת.
כנראה קטנות של אליהו.
עמי ]דודי[ אברהם .התואר עמי אינו מיוחד לדוד ממש ,אלא יש אנשים שכל אחד קורא להם
עמי בגלל זקנותם או מסיבה אחרת.

]תפא[

חיים

בנטוב

לימין הנכנס לחצר בן קאבו סך חצי אוקייא וששה פרוטות נחשת בכל שבת לפי חשבון
שתי אוקייות ורבע בכ״ח .ויפרע הסד הנד ליד יהושע הנז׳ או ביד הר׳ מימון ן׳ אמוזיג
לבקאל  .230השכי׳ לשנה.

שלמה עמיאל ,יעקב ן׳ עטר

יצחק בר מכלוף בוטבול נכנם ערב קבלן בעד אשר.
יצחק הצרפתי ,שלמה בר שמואל לוי
רוכלות
74] —525)149א[ .שכירות חנות לרוכלים .חשון ת0״ז.
יום טוב הלוי בר כה״ר ישועה )בחור( נתחייב לפרוע ליהושע סירירו בשכירות חנות
הא׳ לימין הנכנס לחצר הנק׳ ע״ש דאבילה שבשוק מוכרי בשמים בסד ארבע אוקיות פחות
רבע בכ״ח מר״ח חשון ,עד חדש האלעקדא  231של הקהל של שנה הבאה .והשכיר לו ג״כ את
האישקריטוריו שבחנות הנד שיש בו כעת י״ד גאביטאש.

מכלוף ך בונו

84] — (555)150ב[ .חייב רוכל לפרוע חוב .יג תמוז תע״ב.
אהרן כהן הרוכל נתחייב לפרוע ליהודה בהלול הגז׳ )בתעודה  (554סד ארבעים ותשע
אוקייות ,עשרים מהם הם מה שנשאר משטר אחד שנושה בו ,ועשרים ותשע הם דמי הקאז
]משי[ ויפרע עשר אוקייות לעש״ק סדר בלק .ולבטחון משכון שביד הר׳ שמואל אלמושנינו.
ואם לא יפרע בעש״ק ,ימכור הבטחון בסך הנד .והסך הנשאר דהיינו שלשים ותשע אוקייות
יפרעם שתי אוקייות בכל שבוע .והעד כה״ר נפתלי ן׳ צור.

 230בעל מכולת .רק בתעודה זו נזכר ענף זה.
 231התקשרות עם הקהל .נראה שחנות זו היתה של הקהל ,ור׳ יהושע שכר אותה מהקהל על מנת
להשכירה לאחרים.
]תפב[

מנחם

אגרות

פרידמן

בפרשת פ ו ל מ ו ס נחמיה חייא חיון

המקורות*
אגרות וקונטריסים הרבה ידועים מפרשת המחלוקת שעוררו ספריו של נחמיה חייא חיון.
במכון בךצבי נתרכז חומר רב חדש שלא פורסם והגיעה השעה לערוך רשימה של כל
שפורסם ולהדפיס את הנותר בכתבי־יד .ארבעים אגרות חדשות מתפרסמות במאמר זה.
כולן ,לבד ארבע ,מקורן כ״י מונטיפיורי  .!4°32בכתב־היד  177דפים ,מהם  11ריקים . 2
לכתב־היד ספירה באותיות רש״י בכתיבה איטלקית ,כנראה מעשה ידיו של המקבץ ,וספירת
ספרות בכתיבת שזח׳׳ה .על־פי ספירת האותיות יש בו קסה דפים כתובים .סימון הדף האחרון
בכתב־היד הוא  .177וכן ציין גם הירשפלד .אולם בספירה זו יש שני שיבושים .מדף 32
יש דילוג עד דף ) 39ועד בכלל( ובדף  25נרשמה הספרה  2בדומה לספרה  1וטעה המסדר
והתחיל למנות שנית דף  116עד דף  125ועד בכלל .סימון הדפים במאמר זה הוא על־פי
ספירת הספרות .למספרי הדפים הכפולים נוספה האות .b
קובץ זה של אגרות וקונטריסים על פולמוס תיון ,פורסם ברובו .הוא כולל את ס׳ שלהבת
יה )43א—62ב( ,מודעא רבא )63א—72ב( ,תוכחת מגולה )99א—104ב( וחלק גדול של
ס׳ שבר פושעים  ; 3קונטריס אחד הוא נגד קארדוזו והוא מריבת קדש בשינוי נוסח
803א—82ב(  ; 4תשובה אחת של ר׳ יוסף פיאמיטא בענין אשה זונה ,שכבר נדפסה
בס׳ פחד יצחק )11א—15ב( .5
6

אחת עשרה אגרות כתובות איטלקית  ,והן חלק מההתכתבות שבין אמשטרדם ואיטליה.
לשונן המסורבלת ,נתנה מקום להשערה שנכתבו תחילה ספרדית פורטוגיזית והמקבץ תירגמן.
*

עבודה זו יוזמה במכון בן־צבי ונעשתה בו הודות לפרס שהעניק לי המכון .תודתי אמורה
למנהל המכון דייר מ  ,בניהו ,שאלמלא עזרתו והדרכתו לא היתה נכתבת עבודה זאת.

H. Hirschfeld, Descriptive Catalogue of the Hebrew Mss. of the Montefiore Library, 1
.London 1904, No. 469
2
3

4
5
6

והם.169 ,160 ,147 ,146 ,145 ,130 ,42 ,29 ,27 ,19 ,10 :
הועתק מן הנדפס בסדר זה :הקונטריס עלזי בכל לב בת ירושלים ,דף 148א—159א )שבר
פושעים ,דף ]מד ,א—גה ,ב[( ן טופס כתב הראשון ,דף 161א—162ב )שבר פושעים ,דף ]לז,
א—לח ,ב[(; קונטריס זאת תורת הקנאות ,דף 162ב—166ב )שבר פושעים ,דף ]לט,
א—מב ,ב[; קונטייס לכל בני ישראל היה אור במשבותם ,דף 166ב—167א )שבר
פושעים ,דף ]מג ,א—ב[(; קונטריס ואלה הדברים אשר דבר משה אל בני ישראל ,דף 167ב—
168ב .העתקת קונטריס זה נפסקה באמצע המשפט ובכתיבה אחרת נרשם :״לא נמצא יותר מזה״,
והוא בשבר פושעים ,דף ]ד ,א—ב[ .כנראה היה בידי המעתיק דף זה בלבד מקונטריס זה
ומכאן שהעתיק מן הנדפס .נראה גם כי סדר הקונטריסים כפי שהופיעו בדפוס )על־פי השוואת
הטפסים שבבית הספרים בירושלים ובמכון בן־צבי( שובש על־ידי הכורך והקונטריס לכל
בני ישראל צריך לבוא אחרי הקונטריס ואלה הדברים .הדבר מוכח גם מן הספר עצמו ,שבשומר
הדף ]מג ,ב[ כתוב ״ואלה״.
א׳ פריימאן ,עניני שבתי צבי ,ברלין תרע״ג ,עמי  1ואילך.
חלק ב ,ערך גלוי עריות ,דף קמו ,ב—קמט ,א.
ר׳ רשימת האגרות ,סי׳ יא ,יב ,טו ,יז ,יח ,כו ,כז ,מא ,מה ,נג ,סג .חובה נעימה היא לי
להודות לד״ר כלב קסטל מקיבוץ נצר סירני שתירגם את האגרות האיטלקיות לעברית.

] תפה [

מנחם

פרידמן

כל האגרות כתובות בכתיבה איטלקית לבד אחת )סי׳ צב ברשימת האגרות( שכתובה
בכתיבה פרוביגצאלית .שתים )סי׳ צב הגז׳ וסי׳ קג ברשימת האגרות( הן אוטוגרף .השאר מידי
סופרים שונים .אגרת סי׳ צט ברשימת האגרות הועתקה שלוש פעמים  7בידי סופרים שונים.
בדף 177א רשם ,כנראה בעל האוסף ,רשימות ביבליוגראפיות של ספרי פולמוס בפרשיות
המחלוקת של ר׳ יהונתן אייבשיץ ושל חיון .וז״ל :״אגרות וכתבים מהרב יונתן זצוק״ל ונגדו
ככתוב בם׳ לוחות עדות שלו הנדפס באלטונא שנת תקט״ו .ס׳ אילת אהבים שלו בתוך הספר.
ס׳ ואבוא היום אל העין שלו .איספקלריה המאירה נגדו .אגרת בת מחלת לב נגדו מהרב
יעקב יושע מקרקא פפ״ד .אגרת פחז כמים נגדו .אגרת קנאה שלו בתוך הספר .ס׳ מירום
נגדו״ .בצד רשימה זו ,בכתיבה אחרת כתוב :״צבי מודח צבי שבור״ .בפינה הימנית
של העמוד למטה כתוב :״ס׳ מודעא רבא ,הצד צבי ,פתקא מן שמיא ,אגרת שבוקין וכתבת
קעקע ,עוז לאלקים ,בית קדש הקדשים ,רזא דיחודא ,שלהבת יה ,קשט אמרי אמת ,דברי
נחמיה ,מהימנותא דכלא ,אגרת בת מחלת ,קשט אמרי שקר״ .בצד ימין כתוב :״כתבים נגד
אברהם מכאל קרדוזו שר״י דף סד ,מריבת קדש סז ,קנאת ה׳ דף סט״ .בדף 184ב בראשית
העמוד כתוב ״שם נע״ר .עיין מגדול דוד ויאיר נתיב למהר״ם פאפרש על ענין השמות
והקמיעות)?( והתיבות ומקורם .עיין במורה ,כוזרי ,הר״ן בסוף פ׳ במה אשה ,ר׳ חסדאי בס׳
אור ה׳ גרה שלום ,פי׳ קול יאודה״ .ובצד ״ם׳ ברכת אליהו״.
אגרת יא היא תרגום הנוסח המקורי בשפה ההולנדית ,של תשובת החכם צבי על תלונת
המעמד נגדו .שתיהן מצויות בארכיון העירוני באמשטרדם )ר׳ סי׳ מט ,נ ברשימת האגרות( .8
אגרת לה היא תרגום החרם על חיון בפירנצי ,שנוסחו המקורי פורסם על־ידי ג׳ לוי)ר׳ סי׳ קב
ברשימת האגרות( .אגרת לט מודבקת על הצד הפנימי של כריכת הספר עוז לאלהים שבבית
הספרים הלאומי והוא מאוסף רפאל קירכהיים .אגרת מ ,מעשה בית דין בפראג)?( ,היה
בקובץ עניינים שבתאים בקהילת ווינה ,ותצלומו מסר פרופ׳ ג׳ שלום למכון בן־צבי.
פולמוס

חיון

בפולמוס חיון יש להבחין בשני שלבים עיקריים :א( עד לבואו לאמשטרדם בתמוז תע״ג;
ב( לאחר מכן ,עד מותו בשנת ת״צ לערך .בבואו לאמשטרדם היה חיון זקן  .9רוב ימיו עברו
עליו בנדודים מקהילה לקהילה בארצות הבלקאן ,איץ־ישראל ,תורכיה ,מצרים ,איטליה
ולבסוף גם בוהמיה ,מורביה ,אוסטריה וגרמניה.
מקום הולדתו של חיון ,לא ידוע .רבני איזמיר העידו ״כי אינו אלא מבוסנה סאראיי...
שם נולד ושם נתגדל״ ,ולא קיבלו דבריו שהוא ״מגליל עליון״  .10כוונתם של רבני איזמיר
 7דף 18א20 ,א—21ב22 ,א—23ב.
 8ד״ר ל־־ פוקס ,ספרן בספריית האוניברסיטה באמשטרדם ,סייע לנו באיתורן ובצילומן .הגב
מירה רפאלוביץ תירגמה אותן לעברית ותודתי אמורה לשניהם.
 9גרץ )דברי ימי ישראל ,חלק ח ,ספר ב ,עמ׳  (589משער שבבואו לאמשטרדם היה כבן שישים
והוא מקבל את עדותם של חכמי איזמיר ,שחיון נולד בסאראייבו.
 10קונטריס ״עדות לישראל״ ,דף א ,א.
,

]תפר[

אגרות

ב פ ר ש ת פ ו ל מ ו ס ח יון

ברורה ,הם רוצים להסיר מחיון את ההילה של תושב ארץ הקודש .ברם ,תיון עצמו לא
אמר שנולד בארץ־ישראל ,אלא באלכסנדריה של מצרים והוריו היו מסאראייבו ״• לארץ־
ישראל הגיע בהיותו בן שש ,והוא מספר פרטים רבים על מוריו ומקומות לימודיו בארץ־
ישראל .רק בהיותו בן תשע עשרה שנה חזר עם אביו לבוסניה ושם נשא אשה  ,12ואחר־כך
נתקבל לרב באיסקופיה בהמלצת ר׳ אהרן הכהן פרחיה

בשנת תנ״ה חזר לארץ־ישראל

ובשנת תס״ב ,לאחר מות אשתו ,עלה לצפת ונשא שם אשד ,שניה וממנה נולד לו בן .עדות
זו אינני יודע מה טעם שלא לקבלה ,והרי חכמי ירושלים שתלו בו פגמים הרבה לא אמרו
דבר בענין זה.
סיבת צאתו מסאראייבו ,הנזכרת בכרוזם של חכמי איזמיר ,היא ש״ברח ...עם הגויה
השפחה כנודע״  . 14ד״י עמדן הדפיס כרוז זה בספרו תורת הקנאות והוסיף בלא ציון
שתוספת זו אינה נמצאת בנוסח המקורי ,שהשפחה היתד! שפחתו של ״אברהם מושינא.
וביום ש״ק לקח לו שני סוסים וגנב את השפחה וברח לו ,ושני בניו של מושינא רדפו
אחריו והשיגו אותו״  .15הקושי שבעדות זו הוא ,כיצד לא התפרסם דבר זה לפני שנת תע״ד?
עדויות כלליות וסתמיות על ״תועבות״ שעשה חיון במקומות שבתו מצויות במקומות
שונים .ר׳ משה חאגיז כותב שבהיות חיון באיסקופיה ״עשה תועבות״  .* 15בפני ר׳
יהודה בריאל הועד שחיון היה בליוורנו ,״ונאמן עלי הדיין כי בידי עדות נאמנה
מיהודי הגולה שבעיר ליגורנו יע״א מכל התועבות הגדולות אשר עשה זה הנבל שמה
זה כ״ב שנה״  . 16אף הוא כותב שנודע לו מדינים וחשבונות מתורכיה ומליוורנו שבהן
ישב חיון שנים אחדות ,״מה רב חוסר מוסריותו״ ״ .על ישיבתו בליוורנו באותו זמן לא
ידוע ממקורות אחרים .על כל פנים רק בשנת תנ״ה הגיע שנית לארץ־ישראל ובשנת
תס״ב ירד למצרים  .18עד אז לא נתפרסמה עדות על מינותו השבתאית של חיון .במצרים
עסק בחיבור ספרו עוז לאלהים ובית קדש הקדשים ,כפירוש לרזא דמהימנותא .וכן עסק
ב״השבעת ממטרד׳ ן שר הפנים״  .19אנו שומעים גם מתוך עדותו של ר׳ נפתלי הכהן ,שחיון
התפאר בפני רבים שהיה ״יושב מדובק במט״ט שר הפנים״ וכן שהוריד את ס״ס והמרכבה
11
12

13
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מודעא רבא ,דף ב ,א.
מזל טוב בת ר׳ שמואל אלמולי .שם ,שם .הוא נזכר בענין חוב בסאראייבו בשנת תמ״ט
בשו״ת פרח מטה אהרן של ר׳ אהרן פרחיה הכהן ,ח״ב ,אמשטרדם תס״ג ,סי׳ פ ,דף קכד,
ג .בענין זה כתב חיון תשובה .ר  ,שם ,דף קכו .ג.
מודעא רבא ,דף ב ,א.
ר׳ העי .10
תרת הקנאות ,למברג תר׳יל ,עמי  .63אם כי התוספת הודפסה באותיות שונות.
שבר פושעים ,דף ]לז ,א[.
אג׳ כ במאמרנו .כנגד זה אנו יודעים שבידי חיון היתה המלצה מהגבירים סולימא בליוורנו.
ר  ,אג׳ פרנסי המעמד באמשטרדם לר׳ אברהם יצחקי ,סי  ,קד ברשימת האגרות.
אג׳ ט במאמר זה.
מ׳ בניהו ,ס׳ תולדות האר״י)בדפוס(.
אגרת שפי׳ ג׳ שלום .כ״י מס  35 ,ברשימה הביבליוגראפית .חיון עצמו טען כי את בית קדש
הקדשים חיבר בשנת תס״ח ואז רק התחיל לחבר את עוז לאלהים .ר  ,מודעא רבא ,דף א ,ב .אולם
הדבר מוכחש מהאגרת שפי  ,שלום.
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מנחם
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שלו והיו כולם עבדים כפותים לפניו״ ועוד  .2°באגרת ששלח ר׳ יוסף פיאמיטא לר׳ שלמה
אאיליון)ל( מסופר כי כשעבר חיון באנקונא ״דמה עצמו לרב אלקין ,העלה עצמו ודעתו על
במותי עם ודמה עצמו לעליון באמרו שראה מרכבת יחזקאל ושרבו מ״ט ,ושמוריד מרכבת
ס״מ...״.
דברים אלה מעמידים אותנו על אופיו של חיון .אף־על־פי שהיה נע ונד ונזקק לנדבת
הבריות ,ואולי דווקא בשל כד ,היתה בו גאווה שהביאה אותו לספר ברבים על כוחו
ויכולתו להשפיע על העליונים וכי הוא יודע את סוד האלהות  . 21גאוותו גרמה שיתיחסו
אליו ביראת כבוד

22

אבל גם עוררה הסתייגות ותהייה על מעשיו .נראה שלרבני ירושלים
23

הגיע שמע מעשיו המוזרים של חיון במצרים  ,אבל לא נודע להם ,כנראה ,דבר על
טיבו של הספר.
ביקוריו

של ה י ו ן ב ת ו ר כ י ה ו ב א י ר ו פ ה

משנת תס״ב עד שנת תס״ח אין אנו שומעים דבר על חיון .אותה שנה עשה באיזמיר
וביקש להשיג תמיכה להוצאת ספריו ולהקים ישיבה בארץ־ישראל ולהיות לה ״ראש ומנהיג
כל חיים חייתו״  .24על היחס שזכה באיזמיר ,העדויות סתורות .חכמי איזמיר כתבו בשנת
תע״ד :״זה ימים רבים אשר בא פה זה חיון בישא ]ל[עירינו וחשב מחשבות להסית
ולהדיח ונגלה קלונו בקהלה וגרשנוהו מהעיר״  .25ברם חיון עומד וצווח לעומתם כי שקר
הדבר  .26הוא מביא אגרת מחשובי הקהילה באיזמיר  ,27ובכללם הגבירים אליהו קאלדירון
ואברהם ארדיטי ,שבה הם משבחים את חיון ומתחייבים לספק לו ממון כדי שיוכל
להדפיס את ספרו עוז לאלהים ולפרנס ישיבה בארץ־ישראל .לדבריו ,כשנסע מאיזמיר
לצידון בדרכו לארץ־ישראל ,יצא בכבוד גדול וכאלפיים איש יצאו ללותו .אולם יחד
עם זאת מודה חיון כי היו אגשים ״אנשי זיפים אויבים מוחלטים על ל 3חמם״ ,שהתנגדו
לו וכתבו עליו שיטגה לירושלים לד  ,אברהם יצחקל .28
אגרתו של ר׳ בנימין הלוי מאיזמיר )לז( ,שהיה ממתנגדיו של חיון ,יש בה כדי להסביר
לנו כיצד התיחסו לחיון באיזמיר .הכותב נפגש עם היון שש שנים קודם כתיבת האגרה,
בשנת תס״ח .כהב־היד של עוז לאלהים היה בידיו והוא קרא בו ״מראש ועד סוף״ וגם
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שם ,עמי  ,174העי  .2ור׳ עדות לישראל ,דף א ,ב; לעיני כל ישראל )א( ,דף ב ,א.
ר׳ שיר המחבר בראש ״עוז לאלהים״.
ר׳ דבריו של ר׳ נפתלי הכהן על התפעלות יהודי בוהמיה ומורביה מחיון .לעיני כל ישראל
)א( ,שם .ור׳ להלן.
״ובהיותו בארץ מצרים ו ס ב י ב ו ת י ה  . . .כל מעשיו מעשה כשפים״ .כרוז חכמי ירושלים
משנת תס״ח ,עדות לישראל ,דף א ,א.
ר׳ אגרת טובי העיר איזמיר לחיון ,ס י  /ב ברשימת האגרות.
ר׳ העי .10
מודעה רבה ,דף א ,א—ב.
ר׳ הע׳ .24
מודעה רבה ,שם.
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אגרות

בפרשת פולמוס חיון

הכיר ״דמיונותיו וכפירותיו״ .היה בדעתו להדפיס ״ספר השגות״ על עוז לאלהים
אבל משך ידו ״מפני בטול בית המדרש״ .חיון התארח בביתם של ר׳ אליה קלאדירון
והאחים ארדיטי ,מעמודי התווך בקהילה .כשחלה ר׳ אליה קאלדירון ביקרו ר׳ בנימין
הלוי .החולה הפציר בו לשוחח עם אורחו ,חיון ,ולכבודו עשה זאת .ר׳ בנימין הלוי מודה
״שאיזה גבירים ונכבדים מקהילתנו זאת נפתו לשפת חלקות שלו באותו פרק ,והחזיקוהו פה
בידו עד שנסע מפה לצפת״ .רק לאחר זמן ״נתגלה קלונו״ של חיון אך אין בדבריו זכר
לגירושו של חיון .נראה ,שתומכיו של חיון ,שהיו מתקיפי הקהילה ,מנעו לצאת נגדו וזו
כנראה הסיבה לשתיקתו של ר׳ בנימין הלוי .מתנגדיו של חי-ון באיזמיר פנו לירושלים
לד׳ אברהם יצחקי שיעזרם במאבקם בקהילה .ואכן אנו שומעים שלאחר שהגיע כרוזם
של רבני ירושלים לאיזמיר ,כמה מן העשירים שהתחייבו לשלוח לחיון כסף ,ביקשו
״לפרד החבילה״ .ברם ,האחים ארדיטי המשיכו לתמוך בו  . 2 9בשנת תע״ד אנו מוצאים
שגם האחים ארדיטי חתמו באגרת המעמד של איזמיר למעמד באמשטרדם נגד חיון . 30
מכל מקום ברור שתכניתו של חיון להדפיס ספרו ולהקים ישיבה בטבריה נכשלה ,אם בשל
התנגדותם של ר׳ אברהם יצחקי וחבריו ואם משום שהגבירים באיזמיר חדלו לתמוך בו.
בשנת ת״ע היה חיון במצרים ואותה שנה נסע לליוורנו .ר׳ יוסף אירגאס העיד על עצמו
שראה את ספרו של חיון והכיר במהימנותא דכולא שאינו אלא רזא דמהימנותא של שבתי
צבי  .31שנה אחר־כך הדפים חיון בויניציאה את ספרו רזא דיחודא שאינו אלא קיצור של
עוז לאלהים .על הספר הסכימו שלושה מרבני הישיבה הכללית ר׳ שלמה אלטאראס ,ר׳
שלמה ניצה  3 2ור׳ רפאל די סילווא.
כבר הזכרנו לעיל את ביקורו של חיון באנקונא .לפי עדותו של ר׳ שמשון מורפורגו
לא הראה חיון את ספרו לר׳ יוסף פיאמיטא  .33מאגרת ל אנו שומעים שביקר גם אצל
ר׳ אליה מוג׳אג׳ון ,והוא ״חרה לו על חלומותיו ועל דבריו והשליכו מעל פניו״ .גם
פיאמיטא וגם מוג׳אג׳ון נרתעו מהעזתו של חיון לומר שיש בכוחו להשפיע על עליונים,
״ולא ראיתי ספרו מעולם ואפי׳ דף ושטה לאות ממנו ,ולא הבטתי אל מראהו כי מחמת
גובה קומתו מאסתיו״ ,אומר פיאמיטא 4ג .
מאג׳ לא אנו למדים כי חיון ביקר אצל ר׳ נתנאל הלוי מפיזרו כאשר היה ״מורה צדק
בארץ לוג״ו״ ,ואף הוא ראה את ספרו של חיון .מכאן נראה שר׳ יוסף אירגאס ור׳ נתנאל
הלוי ,שראו את ספרו של חיון ומצאו בו טעם לפגם ,לא פצו פה .ר׳ נתנאל הלוי מתנצל
על כך ,והתנצלותו מסבירה גם במידה מסויימת התנהגותם של חכמי איטליה אחרים :״ כי
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ר׳ סי׳ ד ברשימת האגרות.
ר ׳ ס י ׳ מ ז  ,שם.
הצד נחש ,דף לב ,א.
היו לו קשרים עם ר׳ אברהם רוויגו ור׳ בנימין הכהן .ר׳ ג׳ שלום ,חלומותיו של השבתאי
ר׳ מרדכי אשכנזי ,ירושלים תרצ״ח ,עמי ז—ח.
ר׳ סי׳ סז ברשימת האגרות.
ר׳ גם מלחמה לה׳ ,דף יא ,ב.
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מדרכי בדור הלז להיות יושב בבית מדרשי ודומם מדברי׳ כאלו לקיים קרא לכן המשכיל
בעת ההיא ידום״ .יפה לדברים השתיקה כי עדיין ״המינות השבתאית״ כוחה עמה.
היון ביקר גם את ר׳ בנימין הכהן ויטאלי בריג׳ייו )אג׳ כה( .רב״ך מספר כי ״ידע
את דעותיו המשונות״ והרשה להקהילה לתת לחיון צורכי אכילה בלבד ,למשך אותם
ימים שבהם נשאר בעיר.
בראשית שנת תע״ב הגיע חיון לפראג ושהה בה תקופה ארוכה ,עד לאביב .הוא וסופרו
נשתכנו בבתי המכובדים שבעיר ונחשב ״לאיש אלהים״ .אף ר׳ נפתלי הכהן עצמו מודה
כי כאשר שוחח עמו בענייני קבלה מצאו ״מלא דבר״ ,והכריז עליו שהוא ״מגדולי חשובי
חכמים ספרדים״  . 35היון הראה לר׳ נפתלי הכהן כמה דפים מם׳ ״עוז לאלהים״ והלה
לא מצא בהם דופי ונתן הסכמתו להדפסת הספר .מן הראוי לציין כאן ,שכנראה לא הראה
חיון את עוז לאלהים לר׳ דוד אופנהיים .הסכמתו של ר׳ דוד אופנהיים ניתנה לספר
״דברי נחמיה״ ,והדבר מוכח מכך שספר זה נזכר בתוכה .האם חשש שמא יגלה ר׳ דוד
אופנהיים ש״מהימנותא דכולא״ אינו אלא ״רזא דמהימנותא״ לשבתי צבי ?
ר׳ נפתלי הכהן לא נשאר זמן רב ידידו של חיון .נודעו לו התפארויותיו של חיון לברוא
עולמות ולהחיות מתים ,ונתברר שעסק בכתיבת קמיעות אף־על־פי שחיון הכחיש זאת.
חיון הואשם גם בהוללות וכי היה משחק בקלפים .ברם ,ר׳ נפתלי

הכהן לא יכול היה

לעשות דבר .חיון התאכסן בביתו של ר׳ דוד אופנהיים ,שלא היה בביתו ,ובנו וחתנו
של ר׳ דוד אופנהיים הגנו עליו.
באביב יצא חיון לווינה ועמו כסף רב שאסף בפראג .קודם שהגיע לווינה עשה
בניקולשבורג .בספר ״עוז לאלהים״ מצוייר! הסכמתו של ר׳ גבריאל עשקעלעש ,אב״ד
הקהילה .אמנם ר׳ גבריאל הכחיש אחר־כך שנתן הסכמה אף שהודה כי המליץ על
חיון .חיון עבר גם בפרוסטיץ ונפגש עם ליבלי פרוסטיץ ,השבתאי הידוע ,ובעקבות
ביקורו התעורר ליבלי לחדש פעילותו השבתאית .בכל המקומות שעבר בהם חיון ״אמרו
שעבר נביא מא״י דרך קהלם ,והתפאר עצמו שיכול לעשות כל הפעולות שבעולם לאין
קץ״  .35בבואו לברלין הדפים את ספרו ״עוז לאלהים״ ו״דברי נחמיה״.
באמשטרדם
קודם שאנו מגיעים לדון במאורעות שאירעו באמשטרדם בחודשים תמוז־אב תע״ג,
שהם תחילתו של השלב השני והעיקרי של פולמוס חיון ,עלינו לתאר כמה עניינים
להבנת פרשת חיון באמשטרדם.
בשנת תס״ט יצא ר׳ אברהם יצחקי בשליחות ירושלים  . 36שנה קודם לכן חתם בראש
חכמי ירושלים על כתב נגד היון .בבואו לקושטא נזדמנו שם עוד שני שלוחים והוציא

 35לעיני כל ישראל )א( ,דף ב ,א.
 36ר׳ א׳ יערי ,שלוחי ארץ־ישראל ,עמי  353ואילך; י״מ טולידאנו ,ירושלים א/ד תשי׳׳ג ,עמ׳ רטו.
]תצ[

אגרות

בפרשת פולמוס חיון

עמהם כרוז שני נגד חיון ,שלא ניתן לו כנראה פומבי גדול עד לשנת תעי׳ד״ .בשנת
תע״ב ביקר ר׳ אברהם יצחקי באמשטרדם ובאותה הזדמנות הודיע לר׳ משה חאגיז ולאחרים
על טיבו של חיון  .38נראה כי ר׳ אברהם יצחקי לא הודיע דבר על ספרו של חיון משום שלא
ידע את טיבו ,והראיה שרמ״ח והחכם צבי לא התריסו בתחילה על ענין זה .בדרכו
לירושלים התעכב ר׳ אברהם יצחקי באיזמיר ובעזרתו הצליחו רבני איזמיר לבער את
כתבי קארדוזו ולגרש את שלושת ראשי השבתאים שבעיר .זכרונו של המאורע נשתמר
בשתי אגרות )א ,כז( .בראשונה מבקשים רבני איזמיר מרמ״ח באמשטרדם ,למנוע הדפסת
כתבי קארדוזו באמשטרדם לאחר ששמעו כי ״שלחו מכאן לתמן להדפיס מכתיבות
אלו״ .רבני איזמיר כתבו גם למעמד הפורטוגיזי ,אלא שלא הגיעה לידינו .טבע הדברים
מחייב שרבני איזמיר היו מפנים בקשתם לחכם הקהילה הפורטוגיזית ,ר׳ שלמה אאיליון,
ואולי עשו מעשיהם בהשפעת ר׳ אברהם יצחקי ,שלא סמך אלא על רמ״ח .דבר זה פגע
בכבודו של ר׳ שלמה אאיליון .מעדותו של רמ״ח נמצאים אנו למדים שמשנתבקש אאיליון
להביע דעתו על אותן כתיבות שהגיעו לאמשטרדם ,אמר ש״לא נמצא שמץ פסול״ . 30
הפרנסים לא שמעו לרבם ושרפו את כתבי קארדוזו ,ומאז חשדו באאיליון שנגוע הוא
בשבתאות.
כל אותו מאורע קרה בסיוון תע״ג ,כחודש ימים לפני בואו של חיון לאמשטרדם.
ביום ב ,ט בתמוז

בא חיון לאמשטרדם .על המאורעות שאירעו באמשטרדם היו בידי

החוקרים שני מקורות המכחישים זה את זה .האחד הוא ״קשט אמרי אמת״ ,והשני הוא
תשובתו של רמ״ח הנקראת  . 41 Rispostaעתה יש בידינו שלושה מקורות נוספים:
א( אג׳ ב של ר׳ שלמה אאיליון לידיד בליוורנו; ב( אג׳ ג הגז׳; ג( אג׳ יא ,תשובתו של
החכם צבי לתלונת המעמד נגדו .מאג׳ ב אין ללמוד כמעט דבר על העובדות ,אבל מאלפת
היא בלמדה כיצד השכיל ר״ש אאיליון לא לספר את האמת לידידו .הוא מציין כי חכם
צבי ורמ״ח הביאו לכתחילה את הפרנסים הפורטוגיזים ״לידי איזו החלטה״ ,אך אינו
מספר כי החלטה זו היתה להחרים את חיון .להלן הוא מתאר בצורה מגמתית את מסירת
הענין לבית הדין הפורטוגיזי .באג׳ ג יש נוספות )שצויינו בסוגריים משולשים( על המסופר
בקושט אמרי אמת ,המאשרים כמה מטענות רמ״ח וחכם צבי .ביום שהגיע חיון ,פגש רמ״ח
באחד מחשובי הקהילה הפורטוגיזית ,ד״ר צמח אבוהב ,והודיעו מה ששמע מפי ר׳ אברהם
יצחקי .הפרנסים הפורטוגיזים לא הסתפקו בזאת ושלחו אליו את ד״ר שלמה די מיזא ,שהיה
רופאו של חכם צבי ,לשאול את דעתו .ח״צ השיב כי הכיר את חיון בסאראייבו
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ר׳ סי׳ ה ברשימת האגרות .כרוז זה נתפרסם יחד עם חרם קושטא ,סי׳ עב ברשימת האגרות.
ר׳אג׳ב,ג.
^ Rispostaשלו ,מלחמה לה /דף כט ,ב.
באג׳ ג כתוב שחיון בא ביום ב פר׳ פנחס שהוא טז בתמוז .אך נראה כי באמשטרדם נהגו
לחבר פרשות קרח וחוקת במקום מטות ומסעי ,בדומה למנהג ארם צובה )ר׳ תקון יששכר
לר׳ יששכר ן׳ סוסאן ,ויניציאה של״ט ,דף לה ,א .ועיין גם דף כד ,א(.
סי׳ סו ברשימת האגרות.

]תצא[

מנחם

פרידמן

״שהוא ענין רע וכר״ .על־ פי שתי עדויות אלה ,שאין מערער עליהן ,החליטו הפרנסים
להיבדל מחיון ,וביום ג לאחר תפילת המנחה הודיעו לחיון ״שיכבד וישב בביתו״.
באג׳ ג יש תוספת המספרת שהפרנסים שאלו גם לדעתו של ר״ש אאיליון על חיון,
ותשובתו היתד ,״שהוא לא הכירו מימיו ולא ידע ממנו לא טוב ולא רע כי אם מה
ששמע גם הוא ממהר״א יצחקי וזה אינו כדאי להעיד עליו״ .אף־על־פי־כן החליטו הפרנסים
מה שחליטו .ברור ,אם כן ,שצדק החכם צבי בטענתו שד,פרנסים הפורטוגיזים עוררוהו
להתערב בענין )אג׳ יא( .ונכונים דברי רמ״ח ,שמלכתחילה לא האמינו הפרנסים בר״ש
אאיליון  . 42אמת ,שלא כל הפרנסים נמצאו אותה שעה בעיר .באג׳ ג נאמר ששנים היו
חסרים ולדברי רמ״ח שלושה ,וכנראה אחד מהם היה אהרון די פינטו .נוסף לכך חשוב
להעיר ,שאין רמ״ח וחכם צבי מתנגדים לחיון בגלל ספרו ,שעדיין הספר נעלם מעיניהם.
פסק דין זה של הפרנסים עורר את רוגזם של אנשי הקהילה ,״כי לא נעשה במעמד כולם״
)אג׳ ב( .ביום ו יג תמוז בא חיון לפני חכם צבי .עתה הודה חכם צבי שטעות היתד ,בידו
ואין הוא אותו חיון שהכיר בשאראיי ,ושלח לפרנסי המעמד לבטל את החרם נגד חיון.
אותה שעה עשה רמ״ח אצל ר׳ דוד נוגים טורים מחוץ לאמשטרדם .בקושט אמרי אמת ואג׳
ג נאמר ,שמששמע על זיכויו של חיון ,חזר רמ״ח אל חכם צבי והצליח לשכנעו שחיון
אינו בחזקת כשרות ,והראיה ספרו עוז לאלהים .בפעם הראשונה עולה עתה ד,ארגומנט
שהפך לאחר מכן לנושא המחלוקת העיקרי.
כיצד הגיע הספר לידי ח״צ וחאגיז ? בקושט אמרי אמת אמור בסתמיות כי ״באותו
פרק זמן המציאו לרב הנד ספר אחד שחבר החכם חיון ...ויקראו בו הוא וחאגיז איזה
שעות והחזירוהו ומיד העבירו קול במחנה העברים שהיה ראוי לדונו לשריפה כי מאמונת
ש״ץ הוא״ .היכן היה הספר וכיצד הגיע לידי רמ״ח ,סתם הכותב ולא אמר .ברם ,הדבר
מתברר ממקום אחר .חיון נתן טופס לר״ש אאיליון ואת שאר הטפסים לא הוציא מתחת
ידיו .באג׳ מסופר שכמה אנשים הוציאו בגניבה את הספר מידי ר״ש אאיליון ״להראותו
לרב האשכנזי וח׳ חאגיז״ .מה שסתום כאן מגלה רמ״ח .החזקת ספרו של חיון עוררה
בקרב הפרנסים חשד ,ואותם פרנסים שהיו בעיר החליטו שאלישע אברבנאל די סויסא,
אחד מהפרנסים ,יוציא את הספר מידיו של אאיליון .הגבאי אברהם פראנקו מינדיס ,שלח
לקרוא לרמ״ח והביא את הספר לביתו של חכם צבי ,כדי שיחוו עליו דעתם .עובדה זאת
מתאשרת מתשובתו של חכם צבי לתלונת המעמד נגדו)אג׳ יא(.
אברהם פראנקו מינדיס ביקש שחכם צבי יעלה בכתב נימוקיו נגד הספר ,אולם
הוא סירב לעשות כן ,אף לא הסכים לשבת בבית דין עם ר״ש אאיליון  .43באותו יום ו
חזרו שאר הפרנסים לעיר ובישיבתם ביום א החליטו למסור לר״ש אאיליון את הספר
לבודקו ולהודיע טיבו.
 42ר׳ הע׳ .39
 43נימוקו היה ״מיקירי ירושלים לא היו מסובין עד שלא ידעו מי מסיב עמהם וסדר המסיבה״.
ר׳ גרץ ,ח ,עמי  .602סירוב זה עורר תרעומת רבה על חכם צבי.

] תצב [

אגרות

בפרשת פולמוס ח יון

מה גרם לשינוי עמדתם של הפרנסים ,מדוע חזרו והעבירו הטיפול בענין לידיו של ר״ש
אאיליון ? רמ״ח כותב ,שאאיליון נפגע והתחנן לפני אהרון די פינטו שיציל את כבודו
שהוא כבוד הקהילה הפורטוגיזית

בלאו הכי טענתם של תומכי חיון נגד רמ״ח וחכם

צבי היתה שתחילה באו על האיש ולבסוף על ספרו .זה בא נגד חיון בשם ר׳ אברהם יצחקי
וזה בא מחמת שנזכר בחיון אחר בשאראי .הספר בא לידם רק לאחר שנוכח חכם צבי
בטעותו .שניהם לא הספיקו לעיין בספר אלא שעות אחדות .מצב דברים זה וההסכמות
לספר מרבנים מפורסמים באיטליה ואשכנז ,שהפרנסים מצאו בו ,הביאום כנראה לסבור
שיריבי חיון מבקשים להתאנות לו .יש להעיר גם ,שמסירת הענין לחוות דעתו של חכם
צבי לא היתה בהסכמת הפרנסים כולם ,שהרי לא כולם נמצאו בעיר .בקשט אמרי אמת
נאמר בקצרה ,שר״ש אאיליון סירב לדון בנושא יחידי והציע למסור את הדבר לבי״ד:
״שבדבר כזה כל המרבה בבדיקות הרי זה משובח״ .באג׳ ג הסיפור שונה במקצת .ר״ש
אאיליון עיין בספר ״מראשו לסופו״ ,״אמנם מה שהשיב על זה אל הפרנסים לא נודע
כי בסתר השיב ,אך מכותלי הדבר ניכר שלא רצה להיות דן יחידי״ .כך נמסר הדבר
לבית הדין ,שעליו נוספו מספר אנשים ״עשירים״ ״עד שעלו למנין שבעה״ .בעל אג׳ ג
מציין ,שחברי בית הדין היו ״מבינים בנגלה ובנסתר״ ואילו בעל אג׳ ה—ו מכנה אותם
הדיוטות ,וכך גם דעתו של ר׳ יהודה בריאל)אג׳ ז(.
חיון הפקיד ביד כל אחד מחברי בית הדין טופס מספרו עוז לאלהים ״בתנאי שלא
יראהו לשום אדם״ .תנאי זה מחשיד את חיון ,אך פלא הדבר שבית הדין קיבל תנאו
ולא עוד אלא שהעמידו בתוקף דבריהם ,שהכל חייבים לקבל דעתם ,כיוון שרק הם עיינו
בספר.
ביני ביני ,לאחר שנתמנה בית הדין ולפני שניתן פסק הדין בשלהי תמוז ,פירסם חכם צבי
את פסק דינו — לעיני כל ישראל  .45ר׳ משה חאגיז מספר ^ Rispostaעל רקע פירסום
פסק דין זה .לאמיתו של דבר אף רמ״ח מודה שמעשהו של חכם צבי היה שלא ״מן
התרבות״ והבין שהדבר יביא ״ח״ה גדול ובלבול הקהילה״ .אך גם בכך הוא מאשים את אחד
הפרנסים הפורטוגיזים ,הוא ״החתום הששי׳ /ד״ר שלמה די מיזא ,שבא בעורמה אל
חכם צבי בשם הפרנסים שלדבריו הסכימו לסיים את הפולמוס עם קבלת פסק דין מח״צ וכל
זה היה שלא בהסכמתו של רמ״ח .מעדות זו משמע שהפרנסים הפורטוגיזים ,על כל פנים
שלמה די מיזא ,טמנו פח לחכם צבי ואילו רמ״ח ראה את הנולד.
דומה שאין ספק שהפרנסים ביקשו למצוא הסדר שישמור גם על כבוד הקהילה הפורטוגיזית
ורבה .אפשר שפרצו חילוקי דעות בין הפרנסים על רקע זה ,שהרי תחילה חשדו בר״ש
אאיליון ועל כן פנו לחכם צבי .בענין ביקורו של די מיזא יש ליתן את הדעת על כך
שלמרות התקפתו של רמ״ח עליו ,אנו מוצאים באג׳ ג ,שהוא סירב להצטרף כחבר
לבית הדין והרמ״ח עצמו מציין ,במכתבו לר״ש מורפורגו ,ששלמה די מיזא ,חזר בו מזיכויו
 44מלחמה לה  , ,דף ל ,ב .ור׳ גם דברי יעב״ץ ,מגילת ספר ,עמ׳ .32
 45סי  ,ט ברשימת האגרות.

] תצג [

מנחם

פרידמן

של חיון  .46יש מקום לסברה שלאחר שנתן חכם צבי את חוות דעתו לר׳ שלמה די מיזא
בעד הפרנסים ,פירסם אותו ברבים ועובדה זו היא שקוממה נגדו את הפרנסים כולם.
הסערה שפרצה בעקבות פירסום פסק דינו של חכם צבי היתד! גדולה .באג׳ ג אנו
מוצאים כתוב :״ואז נדברו אנשי הספרדים איש אל רעהו ,מו הוא זה שבא לרדותינו ורוצה
להשתרר במקום שאינו שלו״ .בכ״ט בתמוז הוציאו חרם על ״לעיני כל ישראל״ . 47
הפרשה יצאה עתה באופן גלוי מתחומם של הפרנסים והרבנים לרשות הרבים.
בינתיים נערך מעין מירוץ בין שני הצדדים .חכם צבי ורמ״ח הבינו שפסק הדין ״לעיני
כל ישראל״ אינו בעל תוקף רב ,שהרי מדבר הוא רק באופן כללי ביותר על חיון וספרו.
ואכן התקבלה על הדעת טענתם של הפרנסים הפורטוגיזים שאין חכם צבי מוסמך לדון בספר
מפני שראהו רק שעות אחדות וכל מלחמתו נגד חיון אינה אלא משנאה .אם רצה חכם צבי
להוכיח מינותו של חיון צריך היה לעיין בספר ולציין ״הדף והשיטה״ שבהם מצא
דברי כפירה .ברם ,לא קל היה להשיג טופס .בידי ר׳ נתנאל אשכנזי מקליווא היה טופס
אחד ,ומשביקש ממנו חכם צבי להשאילו לו ,לא נענה .ברוב זעמו האשימו חכם צבי
״שגם הוא מאמונה זרה ח״ו״ ,והרמ״ח כותב ״שהחרים לכל אותם שבקליווא״  .48ר׳ נתנאל
הגיב על כך בשולחו מכתבים ״לגדולי הקהילות״ )אג׳ ג( ,ולא הגיעו לידינו.
על מאורעות אלה אין רמ״ח מרחיב את הדיבור .לעומת זאת הוא מספר במפורט כל
שקרה משבת איכה )ו אב( ואילך .אותה שבת ,בשחרית ,דרש ר״ש אאיליון בבית הכנסת
דרשה שהיה בה כדי לרמז נגד רמ״ח שהוא מוציא לשון הרע .במנחה אותה שבת ,דרש
רמ״ח דרשה חריפה נגד ר״ש אאיליון שעוררה את זעמו של הציבור .כבודו של חכם הקהילה
חולל בפומבי .מעדותו של הרמ״ח נשמע שעובדה זו היתד ,לה השפעה לא מועטה בהחלטת
בית הדין והפרנסים לעמוד לימינו של חיון נגד רמ״ח וחכם צבי .למחורת )ז אב( נתכנס
המעמד לדון בפרשה החדשה ,ורמ״ח שהכיר בתוצאות מעשהו הן לגבי מעמדו האישי והן
לגבי ענין חיון ,מיהר להתייצב לפני המעמד ולהתנצל .חאגיז מתאר בפרטות ישיבה
דרמטית זו ,את התנהגותו המעליבה של אהרן די פינטו כלפיו ואת התרפסותו שלו בפניו.
באותה ישיבה הוטל על רמ״ח להתייצב לפני בית הדין ולהידון על שהעליב בר״ש
אאיליון  . 49בעשרה באב נתכנס בית הדין .החבר השביעי ,דוד מינדיס דה סילווה ,לא
השתתף בה .הרמ״ח הכחיש שהזכיר בדרשתו במפורש את ר״ש אאיליון ,אף שהיה ידוע
שהתכוון אליו ,ואילו ר״ש אאיליון אמר שלא התכוון כלל בדרשתו לרמ״ח ולחכם צבי.
לאחר שרמ״ח ביקש מחילה מר״ש אאיליון דנו על חיון וספרו .חברי בית הדין ניסו
להשפיע על רמ״ח שלאחר שיצא פסק דין מאתם ,שוב לא יכתבו לא הוא ולא חכם צבי
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י׳׳ש עמנואל )ר׳ סי  41ברשימה הביבליוגראפית( דוחה אמנם סיפור זה של רמ״ח מסברה,
״שהמשמעת בין הדיינים והפרנסים היתד ,גדולה מאד׳/
ר׳ ם׳ י ברשימת האגרות.
^ ,Rispostaכ״י מונטיפיורי  ,32דף 94א .ואינו בנוסח שבמלחמה לה׳ .ר׳ הע׳ .60
חאגיז )ר׳  (Rispostaאינו מודה שזו היתד ,מטרת התכנסותו של ביה׳׳ד ,אך דבר זה נראה
מתוכן דיונו של ביה״ד.

] תצד[

אגרות

בפרשת פולמוס חיון

״חוץ לעיר״ .חאגיז הסכים לשתוק עד שיצא פסק הדין אך לא לאחר מכן .זוהי עדותו.
לאחר שהלך ,קיבל בית הדין עדויות שאכן הזכיר רמ״ח בדרשתו במפורש את ר״ש
אאיליון .למחורת בט״ו באב ,נתכנס שנית בית הדין ולאחר ששמע את דברי חיון
עצמו הוחלט לזכות את חיון מהאשמות שהוטחו נגדו.
כלום היתה דעת כל חברי בית הדין שווה בענין? בקשט אמרי אמת )ובנוסח דומה
באג ג( אנו קוראים :״ועלתה הסכמתם ולדעת כולם כאחד חברים נכתבה ונחתמה...״.
שתי אגרות המתפרסמות במאמר זה )ד ,ה( מכחישות זאת .הכותב ,אביו של אחד מהדיינים
שלא עלה בידנו לזהותו ,מוסר שבנו הכיר במינותו של חיון ולא הסכים לחתום על זיכויו,
כותב רמ״ח ,שהנוסח שהביאו הדיינים

אך ״הכריחוהו״ לחתום .יתר על כן,

לפני המעמד ונכתב בפורטוגיזית ,שונה מהנוסח שנדפס אחר־כך עם אגרת בת מחלת לב
בלשון הקודש .והשינוי הוא בעטייו של ר״ש אאיליון .דבר זה מוכח משתי האגרות
הנ״ל .באג׳ ד נאמר שאאיליון ״עשה ספר זה כקדוש״ ,ובאג׳ ה מואשם בכך ״מנהיג הקהל
]של חודש[ מארס״ ,הוא כנראה אהרן די פינטז .מתוך המקורות רשאים אנו להניח שהנוסח
המקורי היה זה :מן הראוי היה שהספר לא יודפס ״אמנם זה שכבר נדפס ובמקום אחר
בהסכמת כמה גדולי הדור ,מה שנעשה עשוי״ .זהו כנראה נוסח פשרה ,שעליו הסכימו לחתום גם
מתנגדי חיון .ההסתמכות על הסכמות ״גדולי הדור״ טעם טפל לה ,שהרי כמה מהן מזויפות.
מן הראוי לציין כי פסק הדין נמסר לפרנסים רק בי״ז באב ואין אנו יודעים למה התעכבו
יומיים .אותו יום הלכו שנים מגדולי הפרנסים )מי הם ?( והזמינו את חיון לבוא לבית
הכנסת .באג׳ ג אנו קוראים :״ולעת מנחה ערב נכנס בכבוד גדול אשר כמוהו לא נהיה
וקהל גדול הלכו ללוותו בבואו ובצאתו בשמחה ובשירים וכל עם הארץ שמח ומברכים
הרב והב״ד שדנו דין אמת לאמיתו״ ,וניתן לו מקום לימינו של ר״ש אאיליון  . 50רמ״ח
מאשר עובדות אלה ומוסיף ,שהקהל קרא מזמור כה בתהילים .אכן אין להטיל ספק בכך
כי הפרנסים וכל יחידי הקהל הפורטוגיזי ששו לזיכויו של חיון ובמפלתם של חכם צבי ורמ״ח.
בינתיים הצליחו רמ״ח וחכם צבי להשיג טופס של ״עוז לאלהים״ בהמבורג ״בדמים
יקרים״ ויכלו לשים עיניהם עליו ולעיין בו דייק היטב .מעתה פתחו במערכה להשגת
תמיכתם של רבנים מאשכנז ומאיטליה בעמדתם .נראה שתחילה היתה פנייתם לחכמים
שהסכימו על הספר .באלול תע״ג פירסם חכם צבי את אגדותיהם של ר׳ נפתלי כ״ץ,
ר׳ יהודה בריאל ,ר׳ גבריאל עשקעלעש ,ר׳ יעקב אבוהב ,חלק ממכתבו של ר׳ דוד אופנהיים
וכתב מפורט נגד ״עוז לאלהים״ .בכך הפך הפולמוס נגד חיון ממחלוקת מקומית לפולמוס
של כלל קהילות ישראל.
עמדת

הקהילה

האשכנזית

באמשטרדם

ורבני

אשכנז

עד שאנו באים לדון בעמדתם של הרבנים השונים במחלוקת ,נעמוד בקצרה על עמדתו
של הקהל האשכנזי באמשטרדם ,שחכם צבי היה ממנהיגיו .צריך לדעת שהעדה האשכנזית
 50ר  ,גם אג׳ ח.
] תצה [

פרידמן

מנחם

באמשטרדם נחותה היתה לעומת העדה הפורטוגיזית העשירה  . 51חלק גדול מריגשות
ההתמרמרות נגד חכם צבי היה בשל כך שאשכנזי ביקש לכפות דעתו על הקהל הפורטוגיזי,
אף־על־פי שחכם צבי קרוב היה לספרדים והתחנך ביניהם .דומה שתחושת הנחיתות
מסבירה לנו מדוע מנהיגי ק״ק אשכנזים לא יצאו להגן על רבם .אדרבה ,הם שידלוהו
להיענות לדרישתו של בית הדין הפורטוגיזי להופיע בפניהם  .52ברם ,לא זו היתה הסיבה
היחידה .החכם צבי הסתכסך עם ראשי הפרנסים האשכנזים זמן קצר האחר בואו לכהן
כבוד באמשטרדם ,וחלק מהם ביקשו להורידו  , 53ולא הצטער שהפורטוגיזים התקיפוהו.
רמ״ח עצמו מציין כי הפרנסים האשכנזים ״נעשו גרועים מהם )מן הפורטוגיזים(״ .השפיעה,
אולי ,גם אגרתו של ר׳ דוד אופנהיים לליב המבורגר  ,54שבה כתב נגד התנהגותו של חכם
צבי בפולמוס ובעיקר נגד סירובו לישב בדין עם ר״ש אאיליון.
ברם ,לא כל בני הקהילה האשכנזית התנגד לחכם צבי .במאמר זה מתפרסם ״טופס
מהעקרי״ )י( שנעשה בקהילה האשכנזית על החרמת חכם צבי והחותמים קובלים על בזיונו
של רבם ,אך מציינים כי ״אין בידנו למחות״ .אכן עדות מאלפת על מעמדם של חכם
צבי והקהילה האשכנזית.
מעט מאד ידוע על עמדתם של רבני אשכנז בפולמוס חיון .אגרות שמתפרסמות במאמר
זה יש בהן כדי להבהיר במקצת ענין זה .נפתח בדיון על עמדתו של ר׳ דוד אופנהיים ,אב
בית הדין בפראג.
55

ג׳ שלום שיער שכבר בשנת תס״ב שמע ר׳ דוד אופנהיים על חיון וחיבורו  .אף־על־
פי־כן ,התארח חיון בביתו ור״ד אופנהיים הסכים על ספרו ״דברי נחמיה״ .משפרצה
המחלוקת באמשטרדם פנו שני הצדדים לר״ד אופנהיים .באג׳ ג מסופר :״וגם נודע שבאו
כתבים אחרים ובפרט מהר״ר דוד אופנהיים מפראגה ולא נדפסו ולא נודע הבא בתוכם״.
ב״קשט אמרי אמת״ יש דברים מפורשים יותר :״ואומר שגם הגאון המפורסם מוהר״ר דוד
אופנהיים נר״ו כתב שהוא לא נתן הסכמה כ״א על סמך עלה א׳ מם׳ דברי נחמיא
ושלא העתיקו כל דבריו ]של רד״א[ לקוצר היריעה וכו׳ .אמנם כתבים אחרים באו
מהגאון הרב הנזכר ליד יחידי ק״ק אשכנזים ובם כותב מדורות על אשר עשה רב האשכנזים
נגד הדין...״ .היום ידוע לנו למה מכוונים דברי ״קשט אמרי אמת״ .הזכרנו לעיל אגרתו
של רד״א לליב המבורג ואג׳ יב במאמר זה כוללת את דברי חאגיז על עמדתו של רד״א,
שאליהם מכוונת הרישא שבקשט אמרי אמת.
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״מאז הוסדה הקהלה היו האשכנזים ירודים ומוכנעים תחת ק׳ ספרדים שבאמשטרדם״.
יעב״ץ ,מגילת ספר ,עמי .32
ר׳ קונטריס קשט אמרי אמת.
מס׳  41ברשימה הביבליוגראפית.
סי  ,לה ברשימת האגרות.
ג  ,שלום ,תעודה לתולדות נחמיה חיון והשבתאות )מס׳  35ברשימה הביבליוגראפית( ,עמי .172
ר׳ הע׳ .54

]תצר[

אגרות

ב פ ר ש ת פ ו ל מ ו ס ח יון

עמדתו של רד״א חשובה היתה לשני הצדדים ,שכן לדבריו היתה השפעה גם באיטליה.
ר״ש מורפורגו כותב לר״מ חאגיז על מבוכתו הגדולה בשל הידיעות הסותרות על ר״ד
אופנהיים  . 75הטעם שנתן רמ״ח ,שלא פירסם את אגרתו של רד״א ״מקוצר היריעה״,
אינה נראית ,שהרי פירסם וחזר ופירסם אגרות שערכן פחות בהרבה .58
בלי ספק שר״ד אופנהיים לא הסכים עם חכם צבי .אך אין אנו יודעים אם עמדתו היתה
חריפה נגד חכם צבי כפי שמתארה ר״ש אאיליון באגרתו לר׳ יהודה בריאל :״שכל הקללות
יהפכו לברכה ושלא יחושו לאשר יצאו בחרבות וברמחים ...וככה דבריו שכתב לכל
המדינות אשכנז ופולין״ )אג׳ יט( .ר׳ יוחנן גירון מספר  ,59שהגיעה לידו אגרת מאמשטרדם
של ר׳ דוד אופנהיים ״המדבר בצדקה ומגין בעד המחבר הזה״ .גם רמ״ח ויעב״ץ מודים
שר״ד אופנהיים לא תמך בחכם צבי^ .־ Rispotaכתב רמ״ח דברים מאלפים  :״וכשנודע
שכן אמת ,שזה דוד נתן יד לעובדי ע״ז בטהרה וכתב הדברים שהם אומרים שכתב,
הגאון ודעמיה ישיבו לו עפ״י דר]שה[ כי דוד מלך ישראל חי וקיים בעולם שכלו טוב
הוא עלמא דקושטא ,אמנם דוד זה מסופקי׳ אם לדעת א׳ ימנה ולא זולת .ונראה דבר מי
יקום״  .60לפי עדותו של יעב״ץ הוכיח החכם צבי את ר״ד אופנהיים בהיותו בפולין נגד
כל הקצינים העומדים שם ,על שהיה עוזר לחיון ומחזיק ידיו בסתר״  . 01בספרו תורת
הקנאות הוא מוסיף דברים אלה :״שלא זו בלבד ,אלא שנפל שר גדול במכמורתו ]של
חיון[ ,איש שלום אשר היו בטוחים בו אמ״ה ז״ל ושאר שרי ה צ ב א  . . .והראה עצמו
כמסכים עמהם לרודפו ולבערו עם ספר המתועב ולבו לא נכון ע מ ם  . . .כי בסתר כתב
מורורות על רודפי הנחש והחזיק י ד ו  . . .אמנם הסבה שנתהפך מתחילה האוהב לשונא
היה מחמת פרסום אותן האגרות של הכהן הגדול בדור ,שמהם התפעל לפני שנגעו בכבוד
אכסניא...״  .62ברור הוא כי הדברים מכוונים לר״ד אופנהיים .יעב״ץ ורמ״ח תולים
״קלקלתו״ של ר״ד אופנהיים בכך ,שחש אם לכבוד עצמו ואם לכבוד קרובו .ברם ,יש
מקום לשאלה אם אין כאן יותר מזה .בתורת הקנאות מספר יעב״ץ שחשדו ברד״א
בשנת תפ״ו בשבתאות משום שהסתיר כתבים שבתאיים ורמ״ח יצא אז להגנתו וכתב
שהוא יעץ לר״ד אופנהיים לנהוג כפי שנהג  .63וכבר העמיד מ׳ בניהו על כך שתמיכתו של
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ר׳ סי׳ פט ברשימת האגרות.
מגמתיות ניכרת אצלו גם במקום אחר )במלחמה ל ה  /דף מט ,ב—נ ,א( שפירסם קטע מעובד
מאגרת ר״ש מורפורגו שנשלחה אליו )ר׳ רשימת האגרות ,סי׳ פט( ,ודבריו של ר״ש מורפורגו
נראים קיצוניים הרבה יותר ממה שהתכוון הכותב.
ר׳ לוי ,סי  33 ,ברשימה הביבליוגראפית ,עמ׳  ,7ד,ע׳ .3
בנוסח שבכ״י מונטיפיורי  ,32דף 97ב .דברים אלה אינם בנוסח שבמלחמה ל ה  /וכנראה הוצאו
בשל חריפותם.
מגילת ספר ,עמ׳ .37
תורת הקנאות ,עמ׳ .69
שם ,עמ׳ .87—86

] תצז I

מנחם

פרידמן

ר״ד אופנהיים בבני חבורתו של ר׳ יהודה חסיד יש בה יותר מסיוע רגיל  .64אכן שאלת יחסו
של ר״ד אופנהיים לשבתאים נשארת ,איפוא ,בצריך עיון.
עמדת

רבני פ ר נ ק פ ו ר ט דמיין

בקונטריס ״עדות לישראל״ פורסם כרוז מטעם רבני פרנקפורט דמיין בעניינן ש ל ח יון .63
תוכנו של הכרוז הוא ,שטענתו של חיון ״שאנחנו בי דינא ח״מ מודים לדבריו״ ,שאין אנו
יודעים עליה ממקור אחר ,בשקר יסודה .אולם אין בכרוז חרם על חיון .במאמר זה אנו
מפרסמים כמה אגרות השופכות אור על עמדתם של הרבנים בקהילה זאת )יג ,יד(.
הכותב ,ר׳ יעקב הכהן פופרס ,שהיה אותה שעה אב בית דין בקובלנץ ,היה המתווך בין חכם
צבי לרבני פרנקפורט .רבני פרנקפורט ביקשו להחרים את חיון ,אבל ״מנהיגי הקהילה״
מנעו זאת ,״מפני שיש חשש סכנה״ )אג׳ יג( .מתוך רמזיהם אתה למד כי הסכנה היתה
מצד המלכות .חידוש נוסף באגרת זו הוא החרמתו של ישעיה חסיד ,חתנו של ר׳ יהודה
חסיד .ידענו שר׳ אברהם ברודא ,אב״ד פרנקפורט ,החרימו  . 66ברם ,כאן אנו שומעים
שהסיבה היתד ,נעוצה בתמיכתו ב״אותו הם׳ הנ״ל״ ,הוא ס׳ עוז לאלהים .מעתה עולה
השאלה כיצד לא חתם ר׳ אברהם ברודא בכרוז של פרנקפורט ובאגרת דייני הקהילה שנש-
לחה לר״ש אאיליון ? כלום גרם לכך זכר המחלוקת שנתעוררה בהיותו בפראג ,משפסק
נגדו חכם צבי ונאלץ לעזוב את הקהילה ? 6 7
עם שרבני פרנקפורט ור׳ יעקב הכהן הסכימו עם חכם צבי ,הסתייגו מהתנהגותו .״לא
שפיר עביד שלא עשה דבריו בהסכמות הרב דספרדים ,הואיל וגם הוא שם מארי דאתרא...״
)אג׳ יג( .אותה טרוניה שהיתה לר׳ דוד אופנהיים עליו .פרנקפורט פנו לר״ש אאיליון
בדברי פיוסין להסיר תמיכתו בחיון ,כשם שעשו ר׳ יהודה בריאל ור׳ יוסף פיאמיטא,
ונראה שהבינו כי שאלת הכבוד והיוקרה היא שעומדת למכשול בתמיכת הפורטוגיזים בחיון.
כשם שהיה ר׳ יעקב הכהן פופרס מליץ היושר של חכם צבי בפני רבני פרנקפורט ,כך היה
ר׳ יהודה ב״ר שמעון אב״ד מגנצא )שממנו מתפרסמות במאמר זה אגרות טו—יז( ,מליץ
היושר על חיון .הוא קיבל טענתו של חיון ,שתומכי חכם צבי עיוותו את הדין בכך שהסתמכו
רק על מה שכתב חכם צבי ולא ראו את ספרו ,אף הוא הבטיח לחיון שאם ישוכנע בצדקתו
לאחר שיקרא הספרים ,ישתמש בהשפעתו על ק״ק פרנקפורט שיצאו לעזרתו .ואכן,
משהגיע לידו ״עוז לאלהים״ שלחו אליהם מיד .באגרת השלישית שונתה הנימה .ר׳
יהודה ב״ר שמעון קובל על חיון שפירסם דברים שהצניעות יפה להם ,אך נימת הידידות
לא פגה .עד כאן מגיעות ידיעותינו על תפקידו של חכם זה בפולמוס .האם לא הבין כלל
שבספר יש מינות שבתאית וחיון הצליח לפתותו ,או שמא ידע וכבש ידיעתו ?
64
65
66
67

מי בניהו ,ה״חברה קדושה״ של ר׳ יהודה חסיד ,ספונות ג—ד )ס׳ שזר( ,תש״כ ,עמי קנב.
ר׳ סי׳ סח ברשימת האגרות.
ר׳ בהערות לאג׳ .167
ר׳ שו״ת שבות יעקב ,סי׳ צג ,ושו״ת חכם צבי ,סי׳ ג.

]תצח[

אגרות

ב פ ר ש ת פ ו ל מ ו ס ח יון

הזכרנו הכחשתו של ר׳ גבריאל עשקעלש שלא נתן הסכמה ל״עוז לאלהים״ ,אף שהודה
שהמלצה נתן .במכתבו מציין שכתב לר׳ אהרן וולף ,אב״ד ברלין ,שהיה אחד המסכימים על
ספרו של חיון .ר׳ אהרן וולף נאלץ אותו זמן לעזוב את קהילתו ואין אנו יודעים מה היתד,
תגובתו לכל הפרשה .באג׳ יג שבמאמר זה אנו מפרסמים את נוסח החרם של בית הדין
שבניקולשבורג נגד חיון בתוספת שורות מר׳ גבריאל עשקעלש ,שפנה למחותנו ר׳ שמשון
וורטהיימר ,מן המנהיגים החשובים של יהדות אירופה ,בענין חיון .גם על פעולה זאת אין
לנו לנו ידיעות.
בסיום סקירתנו על עמדת רבני אשכנז ,מן הראוי לעיין בעמדת רבני פולין .לפי עדותו
הנד של ר״ש אאיליון ,שלח ר״ד אופנהיים אגרות המלצה על חיון לרבני פולין .אף
הצד השני ניסה להשפיע על רבני פולין שיבואו לעזרתו .ר״מ חאגיז באגרתו לר׳ שמשון
מורפורגו

68

כתב ,שר׳ נפתלי הכהן פנה לועד ארבע ארצות שיצא נגד חיון ,והשמועה

על כך גרמה שד״ר שלמה די מיזא ״סילק עצמו״ מזיכויו של חיון .אולם ,נכונותם של רבני
פולין לבוא לעזרת חכם צבי היתד ,בגדר תקווה בלבד ,ואולי תכסיס של ר״מ חאגיז
להשפיע על מורפורגו .באגרת מכ״ז בתמוז תע״ד

69

מביע מורפורגו את תמיהתו על חוסר

התגובה של רבני פולין על גירושו של חכם צבי מאמשטרדם .ועד לסופה של המחלוקת לא
שמענו על חלקם של רבני פולין .כלום היתד ,זו השפעתו של ר״ד אופנהיים ?
עמדת

רבני איטליה

עיקרו של פולמוס חיון היה באיטליה .רשימת האגרות מלמדת מי החרים את חיון באיטליה
ואימתי ודומה שאין צורך לפרטם כאן.
במרכז הפולמוס באיטליה עמד ר׳ יהודה בריאל .הוא שפנה לר״ש אאיליון ולמעמד
להשפיע עליהם לחזור בהם מתמיכתם בחיון והוא שקרא לרבני איטליה להחרים את
חיון  . 70י״ש עמנואל פירסם שתי אגרות מהמעמד לר״י בריאל  , 71ואנו מפרסמים שש
אגרות )יח—כג( ,שכמדומה מהווים יחד חליפת אגרות שלימה בין ר״י בריאל לר״ש אאיליון
והמעמד.
מיד בהגיע אליו אגרתו של חכם צבי ,וכנראה על סמך אגרת זו בלבד ,יצא ר׳ יהודה
בריאל ,באמצע אב תע״ג ,בחריפות רבה נגד חיון והתמוכים בו  . 7 2לאחר שנודע לו כי
העומדים לימין חיון הם דייני הפורטוגיזים והפרנסים שלהם ,פנה תחילה לאאיליון ואחר־
כך גם לפרנסים לנער חצנם מחיון .ר׳ יוחנן גירון כותב

73

שר״י בריאל כתב לאאיליון,

משום שרצה להתנצל על דבריו הראשונים שהרגיש ״היותם יוצאים מן השורה״ )אג׳ יט(.
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ר׳ סי׳ לז ברשימת האגרות.
ר  ,סי׳ קא ברשימת האגרות.
ר  ,שם סי׳ נז.
ר׳ סי׳ נו ,צא ברשימת האגרות.
ר׳ סי׳ טו ברשימת האגרות.
לוי ,שם ,עמ׳ .185
]תצט[

מנחם

פרידמן

הקריאה באגרות אינה מאששת זאת .מפליא כיצד חשב ד״י בריאל שר״ש אאיליון יתרצה
לו בלא שיראה את ״עוז לאלהים  / ,כלומר שיש את רצונו לשכנע את ר״ש אאיליון שטועה
הוא ושחיון רמהו ועליו להודות בטעותו קבל עם ועדה ,על־פי מה שכתב לו חכם צבי
מבלי שיבדוק הוא עצמו את הדברים .ברי לכל מי שמכיר את המציאות ,שאאיליון ידחה
את בקשתו של בריאל ויראה בכך פגיעה אישית .ואכן ,כתב כך :״אם לא ידע ]בריאל[
שלהם ]לח״צ ולרמ״ח[ לבדם לא נתנה הארץ לגדור גדר או לפרוץ פרץ ,וכי אין אתנו
יודע עד מה ומאן דלביש מדא ? ואי מר רבה אנא תלמידא ,גם לי לבב כמוכם לצאת
לצבא...״ )אג׳ יט(.
נסיונו של ד״י בריאל להשפיע על המעמד ועל יחידים בקהל הפורטוגיזי נכשל אף
הוא .בידינו אגרת )ו( המביעה הלך דעתם של המעמד ושאר בני הקהל :״מה נאמר״ ,כותב
בעל האגרת ״שבית הדין שלנו שבו יושבים שבעה אנשים יראי שמים וחכמים אינו מבין ?
או שמא נחשוב שרשעים הם ?  . . .ולמי נמסור את ההכרעה אם שוללים אנו אותה מאלה
אשר הצבור הכירם כבעלי הרשעה ?״
טענות אלו היו חזקות כל עוד לא הגיע ״עוז לאלהים״ לידיו של ד״י בריאל .משהגיע
הספר לידיו פנה שוב למעמד ולר״ש אאיליון .ברם ,עתה יש להבחין בשינוי חשוב.
השגותיו של ד״י בריאל על חיון נכללו באגרת למעמד ואילו לר״ש אאיליון כתב באופן כללי
ביותר .נראים הדברים שר״י בריאל התייאש מר״ש אאיליון ואולי חשד בו  .74בסופו
של דבר סיים המעמד את הוויכוח בהודיעו לר״י בריאל ששוב אין לכתוב להם בענין זה .75
גסיונו של ד״י בריאל לגבש חזית אחידה של רבני איטליה לא הצליח במילואו ,אם כי
חלק גדול של חכמי איטליה נענו לקריאתו להחרים את חיון .כבר בשבט תע״ד כתב רמ״ח
לר׳ שמשון מורפורגו ״ומה מאד תמהתי מאיזה רבנים ה״י שעד הנה אחרו פעמי קן
קולמוס״  .76גרמה לכך העובדה שעדיין נמצאו באיטליה חוגים שבתאיים  .77אכן ידועים
החוג של ר׳ אברהם רוויגו ור׳ בנימין הכהן ויטאלי במודינה ובריג׳ייו ,דר׳ אליה מוג׳אג׳ון
מאנקונה ,שר״ש אאיליון למד עמו בשאלוניקי  .78ידועים גם קשריו של ר׳ אברהם רוויגו
עם ר״ש אאיליון  .79רבנים אלה לא יצאו כנגד חיון וחיזקוהו בכך ,שסירובם עודד אחרים
ללכת בדרכיהם ולא להצטרף לקריאתו של ד״י בריאל.
74
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79

המעמד בתשובתו)סי׳ צא ברשימת האגרות( מעיר על כך לר״י בריאל.
שם ,שם.
ר׳ אג׳ כט וכן סי׳ צח ברשימת האגרות.
ר״ש מורפורגו כתב לרמ״ח על וויכוחים שהיו לו עם שבתאים באנקונה .ר׳ סי׳ צז ברשימת
האגרות וההע׳ הבאה.
ר׳ ג׳ שלום ,חלומותיו של השבתאי ר׳ מרדכי אשכנזי ,ירושלים תרצ״ח; י׳ זנה ,עניני ש׳יצ
בפנקסו של ר׳ אברהם רוויגו ,ספונות ספר ג—ד )=ספר שזר( תש״כ ,עמ׳ מא—סט; הנ״ל,
עוברים ושבים בביתו של ר׳ אברהם תויגו ,ספונות ,ספר ה ,תשכ״א ,עמ׳ רעז—רצה ,בייחוד
עמ׳ רפה; י׳ תשבי ,המגיד השבתאי הראשון מבית מדרשו של ר׳ אברהם רוויגו ,ציון כב,
תשי״ז ,עמי  ;55—21הנ״ל ,אגרות ר׳ מאיר רופא לר׳ אברהם רוויגו ,ספונות ספר ג—ד,
עמי עג—קל; יעל נדב ,ר׳ שלמה אאיליון וקונטריסו בקבלה שבתאית ,שם ,עמי שא—שמח.
י׳ זנה ,עוברים ושבים בביתו של ר׳ אברהם רוויגו ,שם עמ׳ רפה.

נ תק [

אגרות

ב פ ר ש ת פ ו ל מ ו ס ח יון

שתי אגרות חדשות של רב״ך )כה—כו( ,מלמדות אותנו על מצב העניינים .האחת נשלחה,
כנראה ,לר״י בריאל בכ״ו באב תע״ג .הכותב מציין שבשעה שביקר חיון בקהילתו לא
הירשה לתת לו תמיכה ,אלא לצרכיו ההכרחיים בלבד ,והוא מסכים עם ר״י בריאל שיש
לבער את ״רזא דיחודא״ .באגרת השניה כותב רב״ו כי אין לדון את הספרים לשריפה
וש״ההקדמות״ הן אמיתיות .הוא מגן על ר״ש אאיליון וטוען שאינו מתלמידי ש״צ
ומוסיף כמה מילים רבות משמעות :״ואף אם היה לא משום כך הוא מחדש מדעתו,
אלא רק אומר מה שקבל״ .העצה היעוצה ממנו להניח את הספר בגניזה ,אך אינו מסכים
להחרים את חיון .בכתב מאוחר יותר ,שנכתב לר״י גירון  , 80כותב רב״ך שלא הצטרף
לחרמות משום שהמערכה נגד חיון היא בשל שנאה ואילו ר״ש אאיליון הינו מקובל מעמיק
שראוי לאימון .מסתבר ,שרב״ך ור׳ אליהו מוג׳אמץ
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התרעמו על שחיון הוציא לאור

דברים שראוי היה להסתירם .יש ,איפוא ,ענין בשמיעת דעתו של רמ״ח על רב״ך .במכתבו
לרבני ויניציאה בעניינו של רמח״ל התרעם רמ״ח על ר׳ ישעיה בסאן שלא נהג כחמיו,
רב״ך ,בפולמוס חיון :״דעם היות דכולי עלמא הווי ידעי ביה מרוב תמימותו וחסידותו היה
מסופק בענין הש״ץ והנח״ש וסיעתם תר״ו ,עכ״ז לא היה מגלה דעתו ברבים ולא היה
מורה להקל בח״ח שהחרימו בשנת תע״ג ותע״ד לנח״ש תר״ו .וידענו נאמנה שהיה
חושש לח״ח שהוטל ]עליו[ ועל ספריו וגרשו מעל פניו...״ .82
ר׳ אברהם תויגו אינו מוזכר בפולמוס זה אלא פעם אחת .ר׳ יוחנן גירון מעיד שחתם על
מכתב של ר״ש אאיליון ,שבו קבל על פירסומם של ענייני קבלה בספרי חיון ,אך לא הטיל אשם
באאיליון ,שכן ספרו של חיון נדפס בברלין ולא באמשטרדם  .83אפשר ,איפוא ,לסבור שיחסו
של ר׳ אברהם רוויגו לר״ש אאיליון היה כמות יחסו של ר״י בריאל לחכם צבי ולר׳ משה חאגיז.
ר׳ אליה מוגאג׳ון נזכר במכתבו של ר׳ יוסף פיאמיטא לר״ש אאיליון )ל( .בהיות חיון
באנקונא התראה עמו והוא דחה אותו ושידל את ר״י פיאמיטא לכתוב לר״ש אאיליון.
ר׳ אליה מוג׳אג׳ון היה ידידו של ר״ש אאיליון ,בשל מה נזקק לתיווכו של ר״י פיאמיטא
ולא כתב הוא עצמו לר״ש אאיליון ?
ר׳ יוסף פיאמיטא עצמו כנראה לא נמנה על החוג השבתאי של רוויגו־רב״ך .אף־על־פי־
כן ,היסס לצאת נגד חיון .בקונטריס שפירסם בחשוון תע״ד ,שנדפס במלחמה לה׳  , 84אין
חיון נזכר בו כלל .רמ״ח לא חדל מלהשפיע על ר״ש מורפורגו ,חתנו של ר״י פיאמיטא,
שהוא וחותנו יצאו נגד חיון ,אך ללא הועיל  .85ר״ש מורפורגו כתב אמנם ,שסיבת שתיקתו
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לוי ,שם ,עמי .9—8
ר׳ אג׳ ל.
ש׳ גינצבורג ,ר׳ משה חיים לוצאטו ובני דורו ,תל־אביב תרצ״ז ,ספר שני ,עמי שם.
ר׳ לוי ,שם ,עמ׳ .9
דף ח ,א—יא ,ב .בקונטריס מדובר נגד לימוד קבלה בפומבי .לאג׳ זו יש ספח ,שבו הכחיש
ר״י פיאמיטא נתינת הסכמה שלו להדפסת ״עוז לאלהים״.
ר׳ י׳ זנה ,חליפת מכתבים בין ר׳ משד .חאגיז ור׳ שמשון מורפורגו ,מם׳  37ברשימה הביב-
ליוגראפית ,עמי קעט.

] תקא [

מנחם

פרידמן

של חותנו היא מחלת בנו  , 8 6וייתכן שיש בכך מן האמת ,אך הסיבה האמיתית מתבררת
מתור אגרת ל .הוא חשש ״לזילותא דצורבא מדרבנן״ ואף לא ידע מי הוא הדובר נכונה,
שהרי לא היה בידו ״עוז לאלהים״ .לאחר שראה הספר ,שוב לא יכול היה לשתוק.
אבל החרם שלו הוכרז כחדשיים אחר־כך ,בניסן ת ע ״ ד .87
רב אחר שסירב ״לבוא על החותמת בחרם שהחרימו רבני וגאוני איטליה על הספר״,
הוא ר׳ מאיר ב״ר שמשון באקי ,ונימוקו היה :״שלא ראיתי הספר ההוא ולא ידעתי
מה טיבו כי אם מפי מגידים ושומע מפי שומע״ .האגרת שבה מסופר הדבר )לג( ,מעניינת
מבחינה אחרת .היא נכתבה ״לבקשת״ ר׳ אברהם סגרי מהיוצאים ראשונה נגד חיון
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ובה מוסד ר׳ מאיר באקי תמצית מכתב ששלח לנתנאל פואה חתנו של ר״ש אאיליון .
נראה שר׳ מאיר באקי נחשד בתמיכה בחיון בשל סירובו לחתום על החרם נגדו וקשריו
עם ר׳ נתנאל פואה והוא הוצרך להגן על עצמו.
הימנעותם של רב״ד ור׳ מאיר באקי לחתום על החרם נגד חיון היתה דוגמה לאחרים,
לר׳ יוחנן גירון ,שהזכרנוהו פעמים רבות  , 9 0לר׳ שמואל ואלאבריגא מניצה ,שאגרתו
מובאת במאמר זה )לב( .על־פי הכתוב ,לחץ ר׳ אברהם סגרי על רבני ניצה )באמצעות
גיסו( שיחרימו את חיון ,אך הם סירבו לעשות כן וחיזקו עמדתם בעובדה ש״מעלת מורנו
כמוהר״ר מאיר באקי נר״ו שלא ח ת ם  . . .וכג״כ מעלת מורנו כמוהר״ר בנימין הכהן
נר״ו״  .91בסופו של דבר הצליחו ר״י בריאל ורמ״ח לצרף אליהם רבים מחכמי איטליה.
במאמר זה מתפרסמות ארבע אגרות חדשות נגד חיון ,מחכמים שכבר פורסמו אגרות
אחרות שלהם נגד חיון.
אג׳ כד היא מר׳ יצחק כהן מהחזנים מפאדובה .בטבת תע״ד הסכים הנ״ל לחרם
של ר״י בריאל  . 92אג׳ זו היא מד׳ בתשרי תע״ד ומעניין שהוא מצטט מתוך ״עוז
לאלהים״ ,משמע שהיה בידו הספר לפני שהגיע לידי ר״י בריאל ,בסוף כסליו בערך
)אג׳ כד(.
אג׳ כח היא מר׳ גבריאל פונטרימולי לרמ״ח והיא נכתבה כשבועיים קודם שהסכים
לחרם של ר״י בריאל  . 93אג׳ לא היא פסק מר׳ נתנאל הלוי מפיזארו ,שנכתבה כשבוע
קודם שהסכים לצרף שמו לחותמים על החרם של ר״י בריאל  .94אג׳ לד היא מחכמי הישיבה
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שם ,עמ׳ קפג—קפד .ר׳ גם מלחמה לה׳ ,דף יג ,ב.
עמו הצטרפו חתנו ר׳ שמשון מורפורגו ור׳ אברהם אלקוסטנטיני .ר׳ מלחמה לה׳ ,דף נא ,א.
ר׳ מלחמה לה׳ ,דף יג ,ב—יז ,א .וכן י׳ זנה ,שם ,עמ׳ קפו.
ר׳ י׳ נדב ,שם עמ׳ שד ,הע׳ .8
רב״ך יעצו במפורש לנקוט בדרך שב ואל תעשה .ר׳ ג׳ לוי ,שם ,עמ׳  9והע׳ .2
טעם נוסף שנתנו למעשיהם הוא ,שרבני ליוורנו לא החרימו את חיון עצמו אלא את הקורא
בספרו .ר׳ להלן והע׳  ,98וכן הע׳  828לאגרות ,אג׳ לו.
סי׳ עא ברשימת האגרות.
ר׳ סי׳ סט ,עט ברשימת האגרות .ור׳ גם סי׳ גד ,שם.
ר׳ סי׳ פ ,פב ברשימת האגרות.

]תקב[

אגרות

בפרשת פולמוס חיון

של רומא מתמוז תע״ד .רמ״ח פירסם כרוז של הנ״ל נגד חיון כבר ב ס בכסליך תע״ ד .95
אגרת שוגה היא אג׳ כט ,שכתבה רמ״ח ושלחה לקרובו ר׳ יואל פיגקרלי .דמ״ח מחזק
את ידיו של ר׳ יואל להשפיע גם על רבנים אחרים לצאת נגד חיון ,כנראה בעקבות
פיקפוקים שהעלה ר׳ יואל במכתבו לרמ״ח
בליוורנו ישב אחד מיריביו החריפים של חיון ,ר׳ יוסף אירגאס ,שנפגש עם חיון וראה
ספרו בשנת ת״ע  . 97אין אנו יודעים מדוע שתק ר״י אירגאס ,אולם שלא כסברת רבני
ניצה  , 98השפיעו כנראה ,חכמי ליוורנו על קהילות אחרות להחרים את חיון .בכתב־היד
משטח חרמים אנו מוצאים כי ״הספר נתפרש מהחכם די פאס ז״ל ומכל א ו ת ם  . . .של
קבלה היות כולו דברי מינות׳  . 99,צירוף ברכת המתים לשמו של ר׳ שמואל די פאס
מעיד שנפטר לפני כן  . 100אולי יש מקום להשערה שר  ,שמואל די פאם הביע דעתו
על ״עוז לאלהים״ בזמן שחיון ביקרו בליוורנו בשנת ת״ע .באג׳ לו מספר ד׳ יוסף
אירגאס שפרנסי ליוורנו שמעו לעצתו ״וצוו לסופר הוועד״ לשרוף כל ספרי חיון
״המקובצים בבית הועד״ .101
בסייום הדיון על חכמי איטליה ,מן הראוי להעיר כמה הערות על עמדת רבני פירארה
וביחוד ר׳ יצחק לאמפרונטי .י׳ זנה ,העיר על דברי ר״ש מורפורגו שהצטער על ״כתב
שיצא מפירארה״ ,וכותב :״גם זה חדש בעיני ,כי בין הכתבים השונים שנכתבו נגד חיון
נפקד מקומה של פירארה״  .102ברם ,הגיע לידינו כתב מר׳ יעקב דניאל בן אברהם צעיר
אולמו מפירארה המתחיל ״הנה אמת ונכון הדבר בחכמת הקבלה נכבדות מדובר״ .103אף הש־
ערתו של זנה ,שר׳ יצחק לאמפרונטי ״לא סייע את בריאל במלחמתו״ ,אין לה קיום .ר׳ יעקב
דניאל כותב בסיים כתבו :״והרצתי דברי אלה לפני מעלת הרב הכולל ...כמוהר״ר
יצחק לאמפרונטי רבי מובהק ...ואמר לי כן דברתי ושפתים יושק״ .בכ״ג שבט תע״ד
החרימו רבני פירארה את חיון ור׳ יצחק לאמפרונטי נמנה עמהם .104
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ר  ,סי  ,סא ,ק ברשימת האגרות.
מכתבו של ר  ,יואל פינקרלי אינו בידינו .באדר תע״ד הצטרף ר׳ יואל לחרם בריאל .ר׳ סי׳ צ
ברשימת האגרות .ור  ,גם סי  ,לז שם.
ר  ,למעלה והע .31 ,
ר  ,העי .91
,
,
ר  ,ג׳ לוי ,שם ,עמ׳  ,11הע  ,2ב רמ״ח קיווה שהמעמד בליוורנו ״שהם פורטוגיס״י״ ,יכתבו
למעמד באמשטרדם .ר  ,י  ,זנה ,שם ,עמ  ,קפז.
ר  ,שמואל די פאס ,רבו של ר״י אירגאס ,היה מתלמידיו של קארדוזו .ר׳ ג׳ שלום ,שבתי
צבי ,תל אביב תשי״ז ,חלק ב ,עמי  .661שנת מותו אינה ידועה .י׳ תשבי )אגרות ר׳ מאיר
רופא לר  ,אברהם רוויגו ,ספונות ג—ד ,עמ  ,קי ,הע  (89 ,בירר שעל כל פנים נפטר לפני
שנת ת״צ ,ולא ראה מה שכתוב במשטח חרמים.
ר  ,גם לחישת שרף ,דף יא ,א.
י׳ זנה ,שם ,עמי קצ ,הע .4 ,
סי׳ ם ברשימת האגרות.
סי  ,פג ברשימת האגרות.

]תקג[

מנחם
עמדת

פרידמן

רבני המזרח

באג׳ ל מיעץ ר״י פיאמיטא לר״ש אאיליון שיגנה ״הספר ...עד אשר לא יאירו פני
המזרח ויבריקו ברקייהו רבני ירושלים מצרים וחברון ,כי יצאו כמדומה לי באף וחרון״.
גם רמ״ח כותב כי רבני מצרים ,איזמיר וארם צובא החרימו את חיון  . 105אין בידינו כל
כתב מרבני מצרים או חברון בענין חיון  .106מכל קהילות המזרח יש בידנו חרמות מארבעה
מקומות בלבד :ירושלים )משנת תס״ח(  , 107ארם צובא  , 108איזמיר

109

וקושטא.no

לחרם קושטא היתה השפעה רבה על המשך הרפתקאותיו של חיון.
חזר תו של חיון ל קוש טא ו נסיע ת ו הש ניה לא משטרד ם
ישיבתו של חיון באמשטרדם לא נעמה כנראה לפרנסים הפורטוגיזים ולאחר שהבטיחו לו
שמונה פיזוס לשנה אם יגור בארץ־ישראל  ,111יצא בסוף תע״ד מאמשטרדם .אולם פניו
היו מועדות לקושטא .הוא נשא עמו כתבי המלצה ״לבני ברית ושאינם בני ברית כדי
שבידם התקיפה יעזרוהו ויתמכוהו״ לבטל את החרם שהחרימוהו שם .ידיעה על כך
הגיעה לר׳ יוסף אירגאס והוא מיהר להודיע על כך לידידו ר׳ בנימין חלד באיזמיר כדי
שיזהיר מפניו את ק״ק קושטא )אג׳ לו(.
הידיעות על מה שקרה בקושטא בבוא חיון לשם מעורפלות ולא ידוע מי היה מתומכיו של
חיון .על כל פנים ,ההצלחה האירה לו פנים רק בחלקה .תמורת ביטול החרם נאלץ היה חיון
להסכים לתנאי שלא ילמד קבלה ברבים  . 112משהיה בידו כתב ביטול החרם חזר בשנת
תפ״ד לאירופה .בשנת תפ״ו הדפיס באמשטרדם את ספרו האחרון ״הקולות יחדלון״ ,שכלל
בו את כתב ביטול החרם ומכתבים לזכותו מר׳ אברהם זאבי איש חברון ומבית הדין
בשאלוניקי .אף כתב שר׳ נפתלי הכהן הודה וחזר בו כשפגשו בקושטא.
הכל מודים שכתב ביטול החרם הוא אמיתי ,אם כי נטען שניתן מתוך אונס .לגבי שאר
הדברים אומר רמ״ח ,שהכתבים מחברון ושאלוניקי מזוייפים הם והסיפור על ר׳ נפתלי
הכהן שקר הוא  .113מכל מקום ,ידו של ר׳ משה חאגיז היתה הפעם על העליונה .שוב אין
חיון מוצא אווירה נוחה כפי שמצא בביקורו הראשון .הקהילות האשכנזיות רגישות עתה
עקב גילוים של השבתאים ליב פרוסטיץ ,משה מאיר מזולקווא ואחרים  . 114באלול תפ״ה
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ר׳ י׳ זנה ,שם ,עמ׳ קעח.
מלבד אגרות ר׳ אברהם זאבי העומד לצידו של חיון ,שלדברי רמ״ח הן מזוייפות .ר׳ להלן
והע׳ .113
סי׳ ג ברשימת האגרות.
ר׳ סי׳ קיג ,שם ,וכן ר׳ הע׳  602באגרות.
סי׳ מו ,מז ,צה ברשימת האגרות.
סי׳ עב ברשימת האגרות.
י״ש עמנואל ,במאמרו הנ״ל ,עמ׳ רכב.
ר׳ סי׳ קיד ברשימת האגרות.
ר׳ לחישת שרף ,דף ד ,א—ז ,א.
ר תורת הקנאות ,עמ׳  75ואילך.
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החרים ר׳ יחזקאל קצנלבויגין את היון וליב פרוסטיץ
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והוא היה רבן של קהילות

אה״ו ,ובאדר ראשון תפ״ו הוחרם חיון בפרנקפורט דמיין .116
שתי האגרות האחרונות במאמר זה שייכות לתקופה אחרונה זו של חיון .אג׳ לט עוסקת
בפעולות הקהילות נגד ״המינות השבתאית״ ״שפשטו ידם באחדותו ברומו של עולם״.
ליבלי פרוסטיץ וחיון מוזכרים בשמותם ונראה כי השני טפל לראשון .האגרת האחרונה יש
בה עשר מצוות עשה ולא תעשה להישמר מן ״המינים השבתאיים״ כולם ,ומוזכרים בה
בחדא מחתא ,חיים מלאך ,קארדוזו ,חיון ,ליב פרוסטיץ ,ברכיה משאלוניקי ודניאל מאיזמיר,
ואף הקונטריס ואבוא היום אל העין נזכר ,ובכך אנו מגעים לפולמוס הבא שהסעיר את
תפוצות ישראל ,הוא פולמוס ר׳ יהונתן אייבשיץ.
על שנותיו האחרונות ומותו של חיון לא ידוע לנו כמעט דבר  . 117בשנת תפ״ו נתנו
לו הפרנסים הפורטוגיזים שש מאות פלורינים והוא נשבע ששוב לא יחזור לאמשטרדם .אך
בשנת תפ״ח חזר .עתה סירב לראותו גם מגינו ר׳ שלמה אאיליון

!18י

אגרות
רבני איזמיר לר׳ משה חאגיז .סוף שבט תע״ג .ראשון הלוחמים נגד חיון היה ר׳

א.

אברהם יצחקי .בשנת תס״ד חתם בראש חכמי ירושלים שהחרימו את חיון )אג׳ ב( .בצאתו
בשליחות ירושלים הגביר את מלחמתו .רבני איזמיר מעידים שבעזרתו הצליחו לחייב את
השבתאים למסור לידם את כתבי קארדוזו .באג׳ כז כותב ר׳ בנימין הלוי ,החתום גם על
אגרת זאת ,שראשי השבתאים שבאיזמיר גורשו ממנה .לאחר ששרפו את כתביו של קארדוזו
נודע לרבני איזמיר ששבתאי אחד נשלח לאמשטרדם ״להדפיס מכתיבות אלו״ .חכמי
איזמיר פנו לר׳ משה חאגיז וכן למעמד באמשטרדם )לא הגיעה לידינו( ,למנוע דבר זה.
ר׳ משה חאגיז מזכיר אגרת זו בספר הפולמוס שלו בענין חיון)מלחמה לה׳ ,דף כט ,א—ב(
וממנו אנו למדים שאכן הגיעו כתבי קארדוזו לאמשטרדם בסיוון תע״ג .גרץ )עמ׳  (601שיער
שהשבתאי הוא אליהו טאראגון מידידיו של חיון .ר׳ משה חאגיז כותב שר׳ שלמה
אאיליון נפגע מכך שהאגרת לא נשלחה אליו ובחוות דעתו למעמד כתב שכתבי קארדוזו
״לא נמצא בתוכם שמץ פסול״ .הפרנסים קיבלו דעת רבני איזמיר ושרפו את הכתבים.
מכאן ואילך חשדו בר׳ שלמה אאיליון)ר׳ למעלה ,עמ׳ תצא(.
ב .מר׳ שלמה אאיליון לידיד בליוורנו ,ששמו לא ידוע .יט אב תע״ג .ארבעה ימים
קודם זיכה בית הדין הפורטוגיזי את חיון מאשמת מינות ,ור׳ שלמה אאיליון מוסר בקצרה
על שהתרחש בענין זה .פרטים חשובים הוא מעלימם ,כגון שר׳ משה חאגיז והחכם צבי דנו
115
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ר׳ סי׳ קטו ברשימת האגרות.
ר׳ סי׳ קיח ברשימת האגרות.
ר׳ גרץ ,שם ,עמ׳ .614
יעל נדב במאמרה הנ״ל ,עמ׳ שי.
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פרידמן

בעניינו של חיון על־פי בקשת ראשי המעמד ,ושלפי פסק דינו של חכם צבי הורה המעמד
לחיון להיבדל מהקהל.
ג.

״מעשה שהיה איד היה״ .אלול תע״ג .חלק מן הקונטריס ״קשט אמרי אמת״)אג׳ סה(,

שמחולק הוא לשני חלקים .הראשון זהה כמעט לאגרת זו ונכתב באלול תע״ג ,והשני ,שהוא
תוספת לראשון ,נתחבר בסוף כסלו תע״ד .נוסח ״קשט אמרי אמת״ הוא מליצי יותר
וחסר כמה פרטים )הם צויינו במהדורתנו בסוגריים משולשים( .ר׳ יוסף פיאמיטה מזכיר
אגרת זאת במכתבו מחשוון תע״ד )מב ברשימת האג׳( .מתוכה נודע לו שחיון הדפיס בם׳ עוז
לאלהים הסכמה ממנו והוא מכחיש שנתן הסכמה לחיון .פרט זה על ההסכמה ,הוצא
מקונטריס ״קשט אמרי אמת״ .ומכאן יש להניח שההשמטה נעשתה בשל תגובתו של
ר׳ יוסף פיאמיטה .ר׳ משה חאגיז כותב שמחבר הקונטרים הוא חתנו של ר׳ שלמה אאיליון
)צח ברשימת האג׳( ,כלומר ר׳ נתנאל פואה ,שנטל חלק פעיל בפולמוס )ר׳ סי׳ לג( ויש
להניח שכותב הקונטרים הוא גם מחברה של אגרת זאת.
ד.

מידיד באמשטרדם לידיד במנטובה .כנראה סמוך אחר פסק הדין של בית הדין

הפורטוגיזי ,כלומר שלהי אב תע״ג .האגרת ושלאחריה הן מן החשובות ביותר בפרשה
זו ,כיוון שמתוכן נשמע משב הדוחות בבית הדין .הכותב הוא אביו של חבר בית הדין.
היה תלמידו של ר׳ שמחה לוצאטו ראש הישיבה הכללית בויניציאה .דעת שניהם ,של הרב
ושל התלמיד ,אינה נוחה מן הקבלה ומן המקובלים ודרכי התנהגותם .בנו לא שש למינויו
ולאחר עיון בספרו של חיון הסכימה דעתו שהספר פסול .ברם ,הוכרח לחתום על פסק הדין.
מכאן שלא כל הדעות היו שוות לזכות את חיון ,שלא כפי שאנו מוצאים במקורות .יתר
על כן :רק ההחלטה האחרונה ,שדין ספר זה כשאר ספרי קבלה ,נתקבלה פה אחד אבל
התשובות להאשמותיו של החכם צבי להצדקת היון ,נכתבו על דעת יחיד ,ר׳ שלמה אאיליון
או ״מנהיג הקהל״)ר׳ הע׳  62,60לאגרת(.
ה.

מהנ״ל לאיש אחר ,שהרי דברים אחדים שבאגרתו הקודמת חוזרים גם באג׳ זו.

נכתבה אחרי שפרנסי הקהילה הפורטוגיזית איימו בחרם על מי שידבר עם החכם צבי ור׳ משה
חאגיז ,כלומר כ חשוון תע״ד )נא ברשימת האג׳( .נזכרה בה חליפת מכתבים עם ר׳ שלמה
אאיליון ,ואולי הכוונה למכתבים ששלח לר׳ יהודה בריאל )ר׳ להלן אג׳ יח—כ( .חשובה
הידיעה שיחידי הקהל הפורטוגיזי תמכו במעמד לא מצדקתו של חיון ,אלא כדי ״לשמור
על כבודו של ב״ד׳׳ .דומה שבכך יש להסביר את עמדתו העיקשת של המעמד גם כשרוב
חכמי ישראל יצאו נגדו .״מנהיג הקהל של מארם״ ,כנראה אהרן די יעקב די פינטו)ר׳ הע׳
 61לאגרת( עמד בראש המערכה נגד חכם צבי ור׳ משה חאגיז ותומכיהם .הכותב סבור שלא
נראית כל דרך שהמעמד ישנה את דעתו ״לשנים רבות״.
ו.

כתב שבא מאמשטרדם .בסופה נאמר ש״בקרוב יצא לו דעת של ב״ד אשר יסיר כל

ספק מהמפקפקים״ .אם הכוונה לפסק טו באב ,הרי שהאגרת נכתבה סמוך לתאריו זה.
הכותב היה ,כנראה ,מקורב לפרנסי המעמד ואולי אחד מהם וידע להיכן פני הדברים
נוטים .אד ייתכן שהכוונה לתשובת המעמד להשגות ר׳ יהודה בריאל מאמצע אדר תע״ד
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)צא ברשימת האג ,(,ואם כך יש לאחרה בששה חודשים לפחות .הכותב מצדד בעמדת המעמד
כיוון שהציבור מינה את בית הדין לחקור בדבר ,הרי הסמכות היחידה בידו ,ואם זיכה את
חיון יש להעניש את מתנגדיו .דעתו ,ש״ידיעת הרע הא האמצעי הבטוח ביותר להבנת הטוב,
והצדיקים מעולם נעשו צדיקים בהביטם בחסרונות הרשעים״ ,יש בהם משום גישה נועזה.
ז.

תשובה לאגרת הקודמת .המשיב סותר את טענותיו .התורות ,ובעיקר המיסטיות,

צריכות להימסר בידי אדם ירא ה׳ וצדיק .אם נלמדות מפי אדם ״מזוהם במדות רעות״ ,הן
מאבדות את ערכן ואמיתותן .הוכחה לדבריו שחיון הוא בעל מידות רעות ,מוצא הכותב
בשיר שהדפים חיון בספרו רזא דיחודא המיוסד על שיר אהבה ״על המרגנית היפה״ .אף
יהירותו של חיון ,שהוא מכיר את המהות האלהית מונעת ממנו להיות מורה ״לתורות
מוסריות ועל אחת כמה וכמה באלהיות״ .כמה מחברי בית הדין הפורטוגיזי שהורכב לדון
בספרו של חיון אין להם ידיעה בקבלה וכמה מהם אינם אלא מאמינים בשבתי צבי ,לכן
אין לומר שיש לקבל הכרעתו של בית דין זה .דבר זה הוא מענין ,שכן אף ר׳ משה חאגיז
לא האשים במינות שבתאית אלא אחד ,הוא ר׳ שלמה אאיליון )ר׳ העי  88לאגרת( ואילו
כאן אנו שומעים על רבים.
ח.

מבנימין פינצי לר׳ יהודה בריאל .כנראה אלול תע״ג .אין בידינו ידיעות על הכותב.

ידוע ר׳ דוד פינצי ,תלמידו של ר׳ יהודה בריאל ,וייתכן שהכותב היה קרובו .בנימין פינצי
תומך ידו על עמדת המעמד נגד החכם צבי .לדעתו הוא ודי משה חאגיז אינם מבינים את
מה שכתב חיון או שבכוונה תחילה מפרשים הם את דבריו היפך משמעותם .מתנגדי
חיון מסתמכים על דבריהם בלא שראו את הספר עצמו )ובכך רמז גם על ר׳ יהודה בריאל
עצמו( .אף הוא סבור שהדין עם חיון שאינו מוציא את ספרו כדי שיהיה פתוח בפני
המעיינים.
ט.

תשובת ר׳ יהודה בריאל לאגרת הנ״ל .אחרי ד טבת תע״ד ,שכן מסתבר שנכתבה

אחרי שהגיע לידו עוז לאלהים ,ועד אותו זמן לא בא לידו )ר׳ אג׳ כג( .האיסור שהוציא
המעמד על קריאת והפצת דברי החכם צבי ותומכיו)י ברשימת האג׳( לא בדין נעשה והפרנ-
סים נגררו לטעות זאת בעטייו של בית הדין .התנהגותו של חיון מעידה על דבריו בחיבורו,
והוא מציין ששה עניינים בספר היוצאים ללמד על כפירתו .דברים כיוצא באלה כתב ר׳
יהודה בריאל למעמד )אג׳ כג(.
י.

עדות שלושה מבני הקהילה האשכנזית באמשטרדם על המחאה שהוכרזה על החכם

צבי בבית הכנסת הפורטוגיזי .כא חשוון תע״ד .שונה היא בפרטים אחדים מן הנוסח
המקורי בפורטוגיזית ובהולנדית )מט ברשימה( .בקשט אמרי אמת )שם ,סד( מסופר שפרנסי
האשכנזים לא הסכימו להחרים את חיון .ואכן פרנסי הקהילה ששימש בה החכם צבי ,ניסו
להשפיע עליו ללכת לבית הדין הפורטוגיזי להרצות שם טענותיו נגד חיון .ודאי שעשו זאת
מפחד פרנסי המעמד הפורטוגיזי ,שהיה בעל הכסף והדעה והקהילה האשכנזית נחשבה כנספחת
לה .כבר בראשית ימי רבנותו באמשטרדם קמו לו לחכם צבי שונאים מקרב הפרנסים
והתקיפים שניסו להעבירו מכהונתו ,אלא שפרנסי המעמד הפורטוגיזי דווקא עמדו לימינו.
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תלונת צבי אשכנזי על שלמה אאיליון .כ חשוון תע׳׳ד .והיא תשובה לתלונת המעמד

נגדו שלושה ימים קודם לכן)מט ברשימה( .חכם צבי משים עצמו כמי שלא היה לו כל ענין
לעורר פולמוס ,וכל שעשה מחמת שאילצוהו עשה .העובדה שלא יכול היה להחרים את
חיון בקהילתו )ר׳ מבוא לאגרת הקודמת( מסייעת לו כאן ,ולדבריו אין הוא מתכוון
להחרימו לאחר זמן.
יב .ר׳ גבריאל עשקלעש מניקולשבורג לקרובו החכם צבי .יט אלול תע׳׳ג .שבועיים
לאחר ששלח אליו מכתבו הראשון ,שבו הודיע שלא נתן הסכמה לספרו של חיון)כא ברשימה(.
ר׳ גבריאל שלח את נוסח החרם של בית הדין בניקולשבורג לאב״ד ברלין ולמחותנו ר׳
שמשון ורטהיימר )ר  ,הע׳  .(146 ,145אולם אין אנו יודעים מה היתד .תגובתם .בעטייו של
החרם על היון אסרו להדפיס גם ספרי קבלה ,וספרים אחרים הותרו רק ״אחר עיון הדק
היטב״ .החלק האחרון הוא מר׳ משה חאגיז על עמדתו של ר׳ דוד אופנהיים.
יג .מר׳ יעקב הכהן פופרם לחכם צבי .ג טבת תע״ד .בענין עמדתה של קהילת
פרנקפורט דמיין.
טוי—יז .שלוש אגרות מר׳ יהודה ב״ר שמעון ממגנצא לנחמיה חייא חיון .טו שבט
תע״ד ,ערב ראש חודש אדר וסוף החורף .אין אנו יודעים אם הכיר ר׳ יהודה ממגנצא את
חיון פנים אל פנים ,אד ברי שאת ספרו עוז לאלהים לא ראה .באגרת השניה נזכר שהס׳
עוז לאלהים לאלהים והצד צבי הגיעו לידיו .טופס מס׳ הצד צבי )ולא עוז לאלהים( שלח
לפרנקפורט דמיין והוכיחם על כרוזם מי״ג בטבת תע״ד )סי׳ סח ברשימת האגרות( ״מבלי
ראיית שום תמונה או אות מהספר לאלהים עוז״ .הדברים האמורים באגרת השלישית
מחשידים את ר׳ יהודה ב״ר שמעון בנטייה למינות השבתאית .הוא מוכיח את חיון על
שפירסם ״בל׳ קלילה״ דברים שאין לפרסמם ,אד אין הוא יוצא נגד הדברים עצמם ונראה
שהוא מסכים להם .בסוף האגרת מבקש הכותב מחיון לבאר לו המאמר בזוהר ״בענין
נשקו בר דפריש ההוא ינוקא״ ,שהוא אחד מראיותיו של קארדוזו על ההבחנה שבין הסיבה
הראשונה ואלוקי ישראל ,שהביא ד״י פיאמיטא במכתבו לר״ש אאיליון )ר׳ אג׳ ל( ועל
מאמר זה מספר ר׳ משולם ב״ר נתנאל הלוי)אג׳ לא( ״שהוא יסוד הדבר של פריחת זה הנגע״.
יח .מר׳ יהודה בריאל לר׳ שלמה אאיליון .עשרת ימי תשובה תע״ד .ר׳ יהודה בריאל
מנסה להשפיע על ר׳ שלמה אאיליון והמעמד לשנות את עמדתם בפולמוס חיון.
יט.

תשובת ר׳ שלמה אאיליון לר׳ יהודה בריאל .ר״ח חשון תע״ד .ניכר שר׳ שלמה

אאיליון נפגע ממכתבו .הוא מאשים את ר׳ יהודה בריאל שנגרר אחר חכם צבי ור׳ משה
חאגיז בלי שראה בעצמו את ספרו של היון.
כ .ר׳ יהודה בריאל לר׳ שלמה אאיליון .יד חשוון תע״ה ר׳ יהודה בריאל לא קיבל את
טענותיו של ר׳ שלמה אאיליון.
כא .ר׳ יהודה בריאל למעמד הפורטוגיזי באמשטרדם .יד חשון תע״ד .יחד עם מכתבו
לר  ,שלמה אאיליון )אג׳ כ( פנה ר׳ יהודה בריאל למעמד שבידו ולא ביד ר׳ שלמה אאיליון,
היה הכוח לעשות .אין הוא טוען לפני המעמד ,כי דבריו של חיון הם דברי כפירה כי לכך
] תקח [

אגרות

בפרשת פולמוס חיון

היתה למעמד תשובה מזומנה .בידי בית הדין הפורטוגיזי היה הספר ולדעתו אין בו כפירה.
בקשתו לגנוז את הספר היא משני טעמים .דבריו של חיון משתמעים לשתי פנים ואפשר
לפרשם על דרך הכפירה; הסכנה שמא יגיע לידי גויים המבינים עברית וימצאו בדבריו
מקום לנגח את היהודים .הכותב מתנצל שנכנס לפולמוס זה והסכים עם חכם צבי בלי ששמע
את דעת בית הדין הפורטוגיזי .על כך לא שמע דבר .ברם ,כנגד זה הגיעו אליו אגרות
מרבנים באיטליה ובגרמניה )ר׳ הע׳  (337 ,336בגנותם של חיון וספרו .לאגרת זו השיב
המעמד בי״ב כסליו .ר׳ סי׳ נו ברשימת האגרות.
כב .ר׳ יהודה בריאל לר׳ שלמה אאיליון .ד טבת תע״ד .משהגיע עוז לאלהים לידיו של ר׳
יהודה בריאל נפלה אחת מטענותיהם החזקות של המעמד ור׳ שלמה אאיליון .ואכן מצא בספר
דברי כפירה יותר ממה שכתב לו החכם צבי ,ואין הם יכולים להתפרש שלא על דרך הכפירה.
כג.

ר׳ יהודה בריאל .תשובה לאגרת מעמד הפורטוגיזי מי״ב כסליו )סי׳ נו ברשימת

האגרות( .באגרתו לר׳ שלמה אאיליון לא ציין ר׳ יהודה בריאל מה הם דברי הכפירה שמצא
בספרו של חיון והוא עושה זאת באגרתו למעמד ,אף־על־פי שההגיון מחייב שפירוט
זה יימצא באגרת לרב .ואכן טוענים זאת כנגדו חברי המעמד )סי׳ צא ברשימת האגרות(.
כלום התיאש מלהשפיע על ר׳ שלמה אאיליון ,או חשד בו בשבתאות ? חיזוק להשערה זו
אפשר למצוא בדבריו ,שלא האמין שבקהל הפורטוגיזי יימצא מי שיגן על דעותיו של חיון,
אלא אם כן הוא עצמו מסכים עמם .תשובה להשגות ר׳ יהודה בריאל על ספרו של חיון
ניתנו )א( על־ ידי בית הדין הפורטוגיזי בספח לאגרת המעמד לר׳ יהודה בריאל )ר׳ סי׳ צא
ברשימת האגרות(; )ב( על ידי חיון עצמו במודעא רבא דף ד ,א—ב.
כד.

מר׳ יצחק חיים כהן מהחזנים .פאדובה ,ד תשרי תע״ד .אגרת זו היא מן התגובות

הראשונות באיטליה על ״לעיני כל ישראל״ של חכם צבי .כותב הוא נגד העיסוק הפומבי
בדברי קבלה ,נגד דבריו של חיון שכל שאינו מאמין בתלת קשרי דמהימנותא אינו מבני
ישראל ״ומפקין יתיה תרעי דההוא עלמא״ .הוא פונה לר״ש אאיליון ״וחכמי ישראל אשר
סביבותיו״ ,ש״בתמימות נפשם ושלמות מדרשם״ הוא בטוח ,כי ״לא ימוטו ולא ישקוטו עד
ישקיטו בקשט בינתם ,יביטו ויושיטו שרביט החן והשלום אל עדתם בכל רוחם וכחם״.
ייתכן שבגלל דברים אלה לא פירסם רמ״ח אגרת זו .ר׳ יצחק חיים כהן הצטרף לחרם הכללי
של ר״י בריאל באמצע טבת תע״ד )סי׳ עא ברשימת האגרות(.
כה.

מר׳ בנימין הכהן ויטלי מריג׳ייו לר׳ יהודה בריאל)?( .כו אב תע״ג .אג׳ זו נזכרת

במכתב ששלח ר״י בריאל לר״י גירון)לוי ,עמ׳  ,9הע׳  .(3נראה שהיא חלק מאגרת תשובה
מרב״ך לר״י בריאל ,לאחר ששמע ר״י בריאל שחיון היה בריג׳ייו ורב״ך הכירו .זמן כתיבתה
מרמז שר״י בריאל ביקש פרטים על חיון מרבני איטליה שהכירוהו ,אך לא הגיעו לידינו
אגרות דומות מחכמים אחרים באיטליה.
כד .מהנ״ל ,יא חשוון תע״ד .מקבל האג׳ אינו ידוע .אם נכונה השערתנו כי פינצי הנזכר
באגרת הוא בנימין פינצי בעל אגרת ח ,הרי שאגרת זו נשלחה לאמשטרדם .רב״ך מגלה שלא
הסכים לבקשתו של ר״י בריאל להחרים את חיון .כאן הוא אומר ״כי כל מקובל אמיתי ידע
] תקט [

מנחם

פרידמן

שההקדמות אמיתיות״ ואילו על ״רזא דיחודא״ שהוא קיצורו של עוז לאלהים ,אמר)באג׳ כה(
שהוא ״קטן הכמות והאיכות״ ו״טוב להיות מבער גלולים מן הארץ״ .נראה שהשינוי מקורו
בהתייצבותו של ר״ש אאיליון ,ידידו של רב״ו מאז ,לצד היון .אף־על־פי־כן ,ממליץ רב״ך
לגנוז את ספריו של חיון .דעתו של רב״ד על ר״ש אאיליון היא שהוא ״גדול בחכמה״.
ולעגין ההאשמה שהיה מתלמידי ש״צ ,מעיר רב״ד הערה רבת משמעות :״ואף אם היה ,לא
משום כך הוא מחדש מדעתו רק ]אומר[ מה שקבל״ .במכתבו לר״י גירון )לוי ,עמי ,9
הע׳  (2מעריך רב״ך את ר״ש אאיליון כ״מקובל גדול בעקרי׳ אמתיים״ ויועץ לר״י גירון
לא להחרים את חיון .רב״ד מציין כי ר׳ גבריאל עשקעלעש ור׳ נפתלי הכהן שתמכו בחכם
צבי ״אין להם חכמה״ ,אך אינו מיחס תכונה זו גם לר״י בריאל שהיה התומך העיקרי בחכם צבי.
כז.

מר׳ בנימין הלוי מאיזמיר לר׳ משה חאגיז .חשון תע״ה מצורפת לאג׳ שנשלחה לחכם

צבי ״אין להם חכמה״ ,אך אינו מיחס תכונה זו גם לר״י בריאל שהיה תומכו העיקרי.
באיזמיר וגירוש תלמידיו)ר׳ מבוא לאג׳ א( ,וכן שרבני איזמיר העבירו לר״א יצחקי לקושטא
את הכתבים ששלחו אליו מאמשטרדם וכן כתבו לרבני קושטא שיחרימו ,הם ורבני
אדריאנופול ,את חיון .הכותב מודיע שיישלחו כתבים לרבני מצרים ושאלוניקי למען יתמכו
בחכם צבי ורמ״ח .לידינו לא הגיעו חרמות על חיון ממצרים ואף לא מאדריאנופולי ושאלוניקי.
כח.

מר׳ גבריאל פונטרימולי בטורינו לר׳ משה חאגיז .אמצע שבט תע״ד .תשובה

לאגרת רמ״ח שלא הגיעה לידינו .אגרת זו היא אגרת שניה נגד חיון .הראשונה היא כנראה
זו שפורסמה במלחמה לה׳ )ר׳ הע׳  541לאגרות( ומהאגרת שלפנינו אנו למדים כי נכתבה
לבקשתו של ד״י בריאל .כשבועיים אחר־כך הצטרף הכותב לחרם שהכריז ר״י בריאל
על חיון)סי׳ עט ברשימת האגרות(.
כט.

מר׳ משה חאגיז לר׳ יואל פינקרלי .אליסנדריא ,ג שבט תע״ד .נחלקת לשני

חלקים .רמ״ח מחזיק ידו של ר׳ יואל במחלוקתו עם אחד מאנשי קהילתו שביקש להתיר
מסחר בערב פסח משש שעות ולמעלה .בחלק השני הוא פונה לענין חיון .באגרת שקיבל
מר׳ יואל )אינה בידינו( ביקר את רמ״ח וחכם צבי .רמ״ח מבקש ״שלא תצא תקלה מתחת
ידו״ של ר׳ יואל .לפיכך מזרזו לצאת נגד חיון יחד עם בית דינו ומבקר את עמדתם של
רבני איטליה שלא יצאו כולם כאחד נגד חיון .ואכן ,הצטרף ר׳ יואל לחרם ד״י בריאל )סי׳ צ
ברשימת האגרות( .אף הוא פירסם כרוז נגד היון בד בחשוון תע״ד)סי׳ לז ברשימת האגרות(.
ל.

מר׳ יוסף פיאמיטא באנקונא לר׳ שלמה אאיליון .תחילת שבט תע״ד .בחשוון תע״ד

כתב ד״י פיאמיטא נגד העיסוק הגלוי בקבלה )סי׳ מב ברשימת האגרות( .כתב זה פורסם
במלחמה לד״׳ ,ולא נזכר בו שמו של היון אפילו פעם אחת .רמ״ח השתדל שר״י פיאמיטא
יצטרף במפורש ובגלוי לנלחמים בחייז אד לא הצליח בכך .באחת האגרות )סי׳ מד ברשימת
האגרות( כותב ר׳ שמשון מורפורגו ,חתנו של ד״י פיאמיטא ,שהסיבה היא מחלת בנו.
מאגרת זו נראה שאמתלה היא .ד״י פיאמיטא סירב להתערב במחלוקת ,אף־על־פי שחיון
זייף הסכמתו על ם׳ עוז לאלהים .בהגיע הספר לידי חכמי אנקונא הוברר לחכמי העיר
שצדקו רמ״ח וחכם צבי .בהשפעתו של ר׳ אליה מוג׳אג׳ון החליט ד״י פיאמיטא לכתוב לר״ש
] תקי[

אגרות

ב פ ר ש ת פ ו ל מ ו ס ח יו ן

אאיליון לגנוז את הספר .עיקר האגרת היא פולמוס עם דעותיו של היון בל שדבר זה יצוין
במפורש .לדעתו דעותיו הן זהות עם דעותיו של קראדוזו.
לא.

פסק מר׳ נתנאל הלוי מפיזארו .תחילת שבט תע״ד .הכותב הכיר את חיון וראה

את ספרו בשנת תע״א אך שתק ,כי ״בדור הזה״ צריך לקיים את הכתוב ״לכן המשכיל בעת
ההיא ידום״ ,והוא מצטער שחכם צבי לא נהג כך .ר׳ נתנאל כר״י פיאמיטא ,ידע על תורת
קארדוזו שמבדילה בין הסיבה הראשונה ואלהי ישראל ״שהיא יסוד הדבר של פריחת זה
הנגע״ .בי״ג בשבט הצטרף ר׳ נתנאל לחרם ר״י בריאל )סי׳ פ ברשימת האגרות(.
לב.

מר׳ יצחק דמקשש)?( מניצה לר׳ שמואל ואלאבריגא .יח אדר תע״ד .ר׳ שמואל

ואלאבריגא ,גיסו של ר׳ אברהם סגרי ,כתב ליעקב אחיו שישתדל למען תצטרף קהילתו
לחרם על חיון .אולם ר׳ יצחק דמקשש)?( ,חכם הקהילה ,סירב להחרים את חיון כיוון
שאינו רוצה להימנות עם מנדים .הוא מסתמך גם על עמדתם של רב״ך ור׳ מאיר באקי ,שאף
הם לא החרימו את חיון .אגרת זו כתובה בכתב ידו של דמקשש)?(.
לג .מר׳ מאיר באקי .י סיוון תע״ד .נראה שחשדו בו שהוא תומך בחיון ,כיוון שעמד
בקשרי מכתבים עם אמשטרדם .לפיכך פירסם מודעה זאת להסיר מעליו חשד .כל שלא
הצטרף לחכמי איטליה המחרימים את חיון ,הוא מפני שלא ראה את ם׳ עוז לאלהים ,אך
עם זאת המליץ לגונזו.
לד.

חרם מרבני ישיבת רומא על חיון .סוף סיוון או תחילת תמוז תע״ד .בלחישת שרף

)דף יא ,א( מציין רמ״ח שחיון הוחרם על־ידי רבני ישיבת רומא בכ׳ בכסליו ובכ״ז בטבת.
נוסחו של הראשון הדפים במלחמה לה׳ )סי׳ סא ברשימת האגרות( ,ועל השני לא ידוע לנו
ממקור אחר ,אבל החרם שלפנינו לא מוזכר בדבריו .הוא נעשה בעקבות הכרזת החרם של
רבני ליוורנו)ר׳ הע׳  845לאגרות(.
לה.

חרם על חיון מקהילת פירנצי .כט תמוז תע״ד .פורסם במקורו האיטלקי )לוי ,ר׳

רשימה ביבליוגראפית סי׳  .(33ר׳ יוחנן גירון הצטרף לחותמים מחמת הכרח.
לו .מר׳ יוסף אירגאס מליוורנו לר׳ אברהם סיגרי .יג אב תע״ד .חיון כתב את ״שלהבת
יה״ כתגובה על ״תוכחה מגולה״ .ר״י אירגאס מבקש מר״א סיגרי לבדוק את ראיותיו של
חיון ,שהרי חשוד הוא על הזיוף .שתי ידיעות מעניינות אנו מוצאים באגרת ,שהפרנסים
החליטו בעצתו של ר״י אירגאס ,לשרוף את ספריו של חיון שהיו מקובצים בבית הועד ,וכי
חיון יצא לקושטא ובידו האגרות ״לאנשים בני ברית ולשא]י[נם בני ברית כדי שבידם
תקיפא יעזרוהו ויתמכוהו״ .ידיעה זו משלימה סיפורו של רמ״ח ,שחיון הכריח את רבני
קושטא לבטל את החרם נגדו בעזרתם של ראשי העיר שאינם בני ברית )לחישת שרף,
דף ב ,א( .ר״י אירגאס מיהר להודיע על נסיעתו של היון לר׳ בנימין הלוי באיזמיר כדי
שיודיע על כך לקושטא.
לז .מר׳ בנימין הלוי מאיזמיר לר׳ יוסף אירגאס .יז אלול תע״ד .בתשובה לאגרת ר׳
יוסף אירגאס ,אך כנראה שאיננה זו הנזכרת לעיל ,כי ר״י אירגאס הספיק כבר לכתוב ספרו
הצד נחש נגד ״שלהבת יה״ ,ומהאגרת הקודמת נשמע שעסק בכתיבתה .ר״ב הלוי מספר
] תקיא [

מנחם

פרידמן

באריכות על ביקורו של חיון באיזמיר בשנת תס״ח ומתוך תיאורו משמע ,שחיון נתקבל
בכבוד רב על־ידי חשובי הקהילה ,והמתנגדים לו ,ביניהם ר״ב הלוי ,לא יכלו לצאת כנגדו
מאותה סיבה .ונראה שתיאורו של חיון על ביקורו הנ״ל באיזמיר וצאתו ממנה )מודעה רבה,
דף א ,ב( מסתבר יותר מהודעתם של רבני איזמיר )עדות לישראל ,דף א ,א( ,שחיון גורש
מקהילתם.
לח.

כתב נגד חיון מר׳ אברהם ב״ר רפאל די לונזאנו מג׳ינובה .אמצע אב תע״ה .פולמוס

חיון נתקיים באיטליה בשנת תע״ד .אין אנו יודעים מה גרם לכך שר׳ אברהם די לונזאנו
יצא עתה נגד חיון.
לט.

אגרת לקהילת המבורג .יט אלול תפ״ה .תשובה לאגרתם מכ״א באב תפ״ה .ברור

שהכותבים היו ראשי קהילה חשובה ,שהרי הם מעידים ש״מכל צד ידרשו ויריצו אגדותיהם
אלינו״ .משנתגלתה פעילותו של השליח השבתאי משה מאיר מקאמינקא ,פירסמו קהילות
רבות חרמות נגד השבתאים .ג׳ שלום וי״ד וילהלם פירסמו שלושה כרוזי חויא דרבנן שיצאו
מקהילות פפ״ד ,אמשטרדם ואלטונה )קרית ספר ,ל ,תש״ט ,עמי  .(104—99בט״ו אלול
תפ״ה יצא חרם על חיון וליב פרוסטיץ מק״ק אלטונא ורבה ר׳ יחזקאל קצנלבויגן .ראשי
ורבני הקהילה ,כותבי המכתב ,הוציאו כרוז נגד השבתאים שעורר ביקורת בקהילת המבורג,
מאחר שלא נתקבשו בו הקהילות האחרות להחרים אף הן את השבתאים ולא נזכרו במפורש
חיון וליב פרוסטיץ .באגרת הם משיבים שאכן הכריזו בכרוזם שכל האיש הירא צריך לצאת
וללחום ״ולעקר ולשרש אמנה הכוזבת ונפסדת המאמינים בש״ץ״ .כרוז זה נשמע בכל
הארץ׳ אד הקהילות האחרות לא לקחו מוסר ״וכל מי שלא יתעורר מעצמו לא מהני זרוז
שלגו״ .ומכאן שקהילות רבות נמנעו במפורש מלהחרים את השבתאים .לטענה השניה
השיבו ,שהם הכריזו שכל המאמינים בש״ץ ״הם בכלל נח״ש ובנדוי״ וחיון וליב פרוסטיץ
הם בכלל זה .בקשת ק״ק המבורג ,לשלוח מאתם איש נאמן כדי שיחפש ״כת הסוררים
כדי לבערם״ ,קשה לעשותה ,שכן השבתאים עושים מעשיהם במחשך .ברם ,אם קהילת
המבורג תשלח שליח ממנה ,ישתתפו הם בהוצאות.
מ.

הסכמות שהסכימו בק״ק פראג נגד ״הכופרים ומאמינים בש״ץ וחיון שר״י״ .ללא

תאריך .בתקופה שאנו דנים בה היה בפראג מרכז שבתאי .יעב״ץ מביא חרם שהוכרז
בפראג נגד השבתאים בעקבות החרמתו של משה מאיר מזאלקווי בפפ״ד )תורת הקנאות,
עמי  .(73במקום אחר )עמי  (82הוא מציין שהחרם הוכרז בט׳ בתשרי תפ״ו ונראה שאין
כוונתו להסכמות שלפנינו .קשה להניח שההסכמות והחרם נעשו בפרק זמן אחד ,שבחרם
מדובר במפורש על משה מאיר מזאלקווי ובהסכמות — ש״צ וחיון בלבד .יש ,איפוא ,לשער
שההםכמות נעשו קודם לכן .יש לציין שבגוף ההסכמות מוזכר ״ואבוא היום אל העין״ בלא
לשייכו לר׳ יהונתן אייבשיץ .מעניינת אף רשימת ״הפוקרים״ המובאת כאן :״חיים מלאך,
אברהם מכאל קרדוזו ,חיון ,ליב פרוסטיץ ,ברכיה משלוניקי ,דניאל מאיזמיר״ .ההסכמות
כוללות עשר מצוות לא תעשה שכוונתן לשרש את השבתאים והאמונה השבתאית מקרב הארץ.
] תקיב [

אגרת

אל״ף
2

]77א[ טופס כתב חכמי רבני אזמיר יע׳׳א  1ע ל עסק קרדוזו שר״י .
גבור ואיש מלחמה  ,3במלחמתה של תורה ,יראת ה׳ היא אוצרו  ,4יראה שהורה גדול העצה
ורב העלליה  , 5כפלים לתושיה  , 6ליהודי ,היתה אורה .מזרע רב וסגנין לכל חכימי ,ולא
פסיק גרסה מפומיה  . 7ה״ה  8החכם השלם הדיין המצויין כמוהר׳׳ר משה חאגיז ,נר״ו יאיר
וזרח וכתמר יפרח ,מעתה ועד עולם אכי׳׳ר .9
10

אחרי סמור לדרישת שלומו ושלף תורתו ,סולת נקיה ,כמשפט כתוב למלכי רבנן .
זאת אות בקוצר מילין שלא על גבי מילין ,להודיע ולהודע לבני האדם מאי דקמן .הלא זה
הדבר כי זה ימי  ,רבי  ,כמו צער בנפשינו ,על אודות כתיבות מזוייפות מיוסדות עפ״י אותו
האיש אברהם קארדוזו שהיו נמצאות בידי קצת יחידי עירנו יע׳׳א .ומיום היותם לא עלה
בידינו לראות על מה אדניהם הוטבעו.
ועתה בבא אלינו ציר המעלות טובות ,אור ישראל וקדושו ,נזר אלקיו על ר]א[שו ,שליחא
דרחמנא ,הרב המופלא כמהר״ר אברהם יצחקי

11

נר״ו יאיר אמן ,מאריה דאברהם יהיה

בעזרו ,ונתגלגל זכות זה על ידו ובתוך קהל ועדה גילה חרפתם .ונתועדנו יחד בהצטרפות
ראשי עם קדש אנשי המעמד ה״י וקצת יחידי סגולתינו ה״י וה)ו(כרחנו לאנשי׳ ההמה בכח
חומרות ואלות הברית ,כי כל איש אשר נמצא בידם מאותם הכתיבות המטונפות יביאם
אלינו .ובעזרת ה׳ גברא

12

ידינו והם תוכו לרגלינו  .13ותכף דנו אותן הכתיבות לשריפת

אש כשריפת גוף ונפש המיסדם והמולידם ,חרפת אדם קוץ •ודרדר די בכל דר ודר יצמיח
על קברו ותולעתו לא ימות ואשו לא תכבה  .14ולא נרוה צמאוננו ,עד אשר גזרנו בגזירת
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

יכוננה עליון אמן.
שם רשעים ירקב.
ישעיה ג ,ב.
שם לג ,ו.
ירמיה לב ,יט.
איוב יא ,ו.
שבת ל ,ב.
הלא הוא.
אמן כן יהי רצון.
גיטין סב ,א.
ר  ,מבוא.
צ״ל גברה.
דברים לג ,ג.
ר  ,ישעיה סו ,כד.

] תקיג [

מנחם
נחש לטרקיה לההוא גברא

15

פרידמן

אשר ימצא בידו שום מין מכתיבות אותו המין ולא יביאם

תכף ומיד לידינו ,לבל יראה ובל ימצא עוד .ואותו היום הנכבד עשינו אותו יומא טבא
לרבנן .lfl
ועתה שמועה שמענו ששלחו מכאן לתמן

17

להדפיס מכתיבות אלו .לכן אין אנו כמזהירי׳,

אלא כמזכירי /יזהירו לבעל ההדפסה אזהרה יתירה זרוז אחר זרוז ,מיד ולדורות שאם יבואו
לידם יקראו בגרון סורו טמא יקראו למו

18

ולכתיבותיהם .ולא יביאום לבית הדפום כדי שלא

יטמעו אותיות הקדש בפרושי גליל צאת האדם זה המינות והאפיקורסות .ואם באולי בא עד
היום הזה איזה דבר אל הדפוס בסתר או בגלוי ,מעכ׳׳ת

19

ישתדל לאסוף אותם ולא יראו

החוצה ולא יטמאו בטומאתם לעם בני ישראל .ובודאי שיגזרו אומר שם ככל אשר אנחנו עושי׳
היום פה ,להכריז בק׳׳ק יע״א בגזרת נחש וחומרות ואלות בקולי קולות ,להזהירם מטומאות
הללו .וכן יודיע הדבר לערי איטליא יע״א וכל הסביבות להודיע כל האמור בפרשה ,בין
על ענין הקריאה בין על ענין ההדפסה .וכל העם ישמעו ויראו ,לבל תאונה אליהם דעת
האפיקורסים ונגע המנות לא יקרב באהליהם  . 20ושומע לנו ישכון בטח ושאנן מפח׳
רעה ועליו תבא ברכת טוב.
21

ועם היות דאתוון כדין כתבנו לכוללות אנשי המעמד ה״י  ,יחמו הדיבור למעכ״ת
גם הוא יהיה זריז ונזכר

22

ברזא דא ,וזכות הרבי׳ תלוי בו .ואנחנו תפלתינו קבע ,יגדיל

כסא כבוד מרום תורתו ותהלתו מלאה הארץ נכון יהיה .כנפשו וחפצו וכנפש נאמני אהבתו
]77ב[ ודתו ,החותמי׳ באזמיר יע״א בם׳ אלה המשפטי׳  23וגו׳ שנת תע׳׳ג לפ״ק.
ישראל בכמהר״ר חיי׳ בנבנשתי זלה״ה ,בנימין הלוי ,יעקב ן׳ נעי׳

אגרת

24

בי״ ת

]תרגום מאיטלקית[
]30ב[ העתק מכתב שנכתב באמשטרדם מאת ר ב א א י ל י ו ן לידיד בליוורנו.
 19מנחם 5473
זה זמן רב שלא היה לי האושר לראות מכתבים מאת כבודו ,עד שהדבר מדאיגני .מי יתן
שלא יהא מחוסר בריאות .אני לא כתבתי ,כיוון שהייתי חולה רוב הקיץ וכשהבראתי היו לי
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

להחרים אותו אדם .ר׳ שבת קי ,א.
בבא בתרא קטז ,א.
לאמשטרדם .גרץ משער כי השליח הוא אליהו טראגון)גרץ־שפר ,ח ,עמ׳ .(601
איכה ד ,טו.
מעלת כבוד תורתו.
ר׳ תהילים צא ,י.
מכתב חכמי איזמיר למעמד לא הגיע לידינו.
על־פי זריז ונשכר .פסחים נ ,ב.
כג—כח שבט.
ר  ,עגיני שבתי צבי ,מצבות רבני וחכמי אזמיר ,עמי  143סי׳ מ ,מו ,מז.
]תקיד[

אגרות

בפרשת פולמוס חיזן

כמה בילבולים ורעשים לא עליך ,כלומר מרבנים

25

מחרחרי ריב ,שהיו תמיד פלגנים ורעי

לב בכל מקום שהיו בו ,בהשתמשם בראת ה׳ ובכבודו .זו רק גאוותם ,מבלי להיות חרדים
לכבוד ה׳ ומחילול שמו הקדוש .היה לי מזה מפח נפש ,וכיוון שכן לא רציתי להודיע ]ענין
זה[ לכבודו כדי לא לעורר בו שאט נפש .משהונח ענין זה כעת בצד  ,26אודיע לכבודו כל
מה שעבר] ,וגם[ הנדון הנ׳׳ל

27

כתב לאחד מריעיך ,כפי ]שד״ענין[ נראה לו ,אומר את

האמת לאמיתה .28
לפני שנה ,כשהיה כאן מר יצחקי  29והשאיר המלצה ,לפי דרכו ,בהשמיצו אחד חייא חיון
)כמובן שהיה לו ריב וויכוח עם אותו אדם( ושאם במקרה יבוא הנה ,יכרו לו את החלק
הגדול של אוזנו  .30דבר זה ]נשאר[ חרות על לבם של לוחמים אחדים .זה כששה שבועות
שהגיע הנה חיון הנ׳יל .וכשנודע לאותם אנשים שהגיע ,עשו הכל כדי להשיג את מבוקשם.
וחכם צבי אשר ]בעיני עצמו[ ,נראה ]חשוב[ מ מ ש ה ר ב נ ו וח׳ ]מ)?([ חאגיז שכבודו
[ אחת שלא יתארו אותו כראות עיניהם .והביאו את

מכירו טוב ממני ,לא השאירו ]
האדונים הפרנסים לידי איזו החלטה .31

עברו כשלושה ימים וחיון ]נפגש[ ודיבר עם חכם צבי ומיד לאחר שראהו ביקש סליחה,
באומרו שלא הוא האיש אשר עליו דיבר .לא עברו שלוש שעות והוא חזר והכחיש את
דבריו .זאת הכנים לראשו החכם חאגיז ,באומרו שהספר שכתב חיון הנ״ל הוא דבר כפירה,
אף־על־פי שלא שמעו אותו ולא ראו אותו ]את הספר[ אלא בריפרוף .על כן מסר אותם
המעמד שלנו לביקורת בית הדין בצירוף

תלמידי

חכמים

נוספים .כשהענין היה

בידי ב י ת ד י ן כתב החכם צבי ספר השמצות בדברי קינטור גדולים והפיצו בין י ח י ד י ם
נכבדים ובכך גרם

לחלול ה

,

גדול.

דבר זה הכריח את הפרנסים הנכבדים לאיים בעונש חרם ]על מי[ שיקרא ספר זה.
וכשהיה זה בידי ]החכם צבי[ ידענו שאין זו אלא שנאה צרופה וכעס ,כי סינוור ה׳ את
עיני הבינה ]שלו[ .הוא פירסם דברים שאינם בספר ,אדרבא ,להיפך ,ולא הסתפק במה
שעשה אלא השתדל גם לעורר ריב ומדון בין הפרנסים הנכבדם ,בהעמידו פנים שכמה
מהם עוררוהו  ,32ואין אנו מאמינים בכך .הוא התחיל להלשין על כולם ואף על בית הדין
ועל חכמים אחרים ממקומות אחרים ,אנשים יראי שמים וקדושים  .33ואף־על־פי שאספנו
את ב י ת

25
26
27
28
29
30
31
32
33

הדין

עם

החכמים

הנוספים וקראנו שוב בספר ,ביראת שמים ובלא

ר׳ משה חאגיז והחכם צבי.
לאחר מתן פסק הדין של בית הדין הפורטוגיזי)בט׳׳ו באב(.
ר  ,משה חאגיז ,ואיני יודע למי כתב ,אולי לר  ,יוסף אירגאס?
התיאור להלן תואם את המסופר בארוכה באג׳ ג.
ר׳ אברהם יצחקי.
כלומר שלא יניחו לו.
להחרים את חיון.
ר׳ תשובת החכם צבי לתלונת המעמד נגדו .להלן אג׳ יא.
כגון ר׳ נתנאל אשכנזי מקליווה ,ר׳ אג׳ ג.

] תקטו [

מנחם

פרידמן

משוא פנים ,החלטנו כולנו יחד ,פה אחד ,שלא נמצא בספר חנ״ל שום דבר נגד תורת
חכמינו .דו״ח זה מסרנו לאנשי המעמד והעריכוהו כל ה ק ״ ק,.
ונתנו לחיון כבוד רב שלא נעשה ]כמוהו[ ,בגלל אי־הצדק והעלבון שעשו לו כאן ,רק
שנשארו ה]

[ כמו שהם .אבל אני מרבה .לחוש

לחילול

ה ׳ שגרמו ושיגרמו,

כי מכיר אני בהם שאינם יכולים להיות שקטים.
מה שאני מודיע להוד מעלתו הוא האמת והנכון וכל מי שיכתוב אחרת ודאי שלא יאמר
את האמת.
אגרת

גימ״ל

 il Copistoחכם מורפורג]ו[ Del

33

[136ב[ אגרת שנכתבה באמשטרדם על מעשה שהיה איך היה.
ביום ב׳ פ  ,פינחס שנת התע״ג הגיע פה העירה אורח זקן וחכם תושב צפת תוב״ב ושמו
מד״ר״ר נחמיא חייא חיון אשר הדפיס בעיר ברלין > ש נ י ספריו האחד שמו דברי נחמיא

84

הם דרשות על התורה ואחד נחלק לשנים כמו פירושים < בשם בית קדש הקדשים >ועוז
לאלקים ובפנים מאמר בשם מהימנותא דכולא< ע״ד הנסתר .ויהי בבואו התחיל החכם
הר  ,משה חאגיז מירוש׳ תוב״ב )שזה כמה שנים מתגורר פה כאורח נטה ללון( להוציא שם
רע עליו •ולרדפו בכל מיני רדי]פות[ באמרו שהאיש הזה סנו שומעניה ואינו ראוי לכבוד
> ש כ ך קבל מרבו מהד״ר יצחקי בהיותו פה בשנה שעברה <.ויהיו דבריו עם הרב דק״ק
אשכנזים י״ץ ועם קצת מפרנסי ק״ק ספרים י״ץ והלך וחזר והלך מבית לבית אצלם עד
שנכנסו דבריו באזניהם > , 35ואצל הרב דק״ק ספרדים ה״י ושאר פרנסיהם לא ה]לך[,
גם לא אצל שום א׳ מפרנסי ק״ק אשכנזים < ואך זאת עשה שרב האשכנזים הודיע לפרנסי
הספרדים ע״י איש > ח כ ם ורופא < ספרדי >שהיה הולך בביתו לבקר חוליו <  ,36איך
הוא הכיר האיש הזה משנים קדמוניות בהיותו רב בעיר שראי ושהוא ענין רע וכו/
> והפרנסים הגד שאלו לרב שלהם עליו והשיב שהוא לא הכירו מימיו ולא ידע ממנו לא
טוב ולא רע כ״א
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מה ששמע גם הוא ממהר״א יצחקי וזה אינו כדי להעיד עליו .והמה,

כי סמכו עליו עצות ונשמעו ?[ לרב האשכנזים וחי חאגיז<.
ויהי בבוא החי חיון הנד ביום ג׳ למנחת ערב לבי]ה״כ[ ואחרי צאתו שלחו אחריו ש״ץ
א׳ לומר לו שיכבד וישב בביתו ולא יבא עוד לביה״כ שלהם .והחי נד נשתומם על המר״ה

38

>ושאל רשות ללכת אצל]ם[ לדעת מה זה ועל מה זה ולא הניחוהו• וכל הקהל ששמעו
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של המעתיק לחכם מ ו ר פ ו ר ג ו ) . . .המשך הכתובת לא ברור( .על כותב האג׳ ר׳ מבוא לאג׳ זו,
עמי תקו.
בקשט אמרי אמת לא מוזכר ס  ,דברי נחמיה.
בקשט אמרי אמת נוסף קטע בגנותו של ר  ,משה חאגיז.
,
ר  ,משה חאגיז מציין את שמו ,דוקטור שלמה די מיזא )מלחמה לה  ,דף כח ,ב( .בקשט אמרי
אמת נאמר כי שלחו את די מיזא לחכם צבי.
כי אם.
הביטוי הוא — על המראה ,והמליצה מלשון המרה ,ששינו את דעתם עליו.

] הקטזI

אגרות

בפרשת פולמוס חיון

וירע בעיני]הם[ כי לא נהיתה כזאת מעולם ,וילונו כל העדה על הנשיאים המה הפרנסים
אשר ככה עשו ,וביותר על כי לא נעשה במעמד כולם ,ששנים מהם היו באותו היום חוץ
לעיר <.והח׳ חיון בשמעו כי מרב האשכנזים יצא הדבר כתב לו כתב באמרד שודאי טעות
יש בידו ש]ד.רי[ הוא לא הכירו מימיו ואיך העיד עליו ,ושלח לומר לו שאם רצונו יב]א[
]137א[ אצלו והלך .וכשראהו קבלו בכבוד והודה שהוא לא היה מי שהיה סבור )כי אחר
היה בשראי נק׳ חייא חיון הארוך >שהיה שונאו( < והוא לא היה בתוך עדתו באותו הזמן
ופייסו ויצא ממנו לשלו׳ .וערב שבת היה .ומיד שלח הר׳ בעד הח׳ הרופא הגז׳ שילך
ויסתור שליחותו שעשה לפרנסי הספרדים וכן עשה.
39

והח׳ חאגיז אז לא היה בעיר ,כי יצא לחוץ לטייל  ,וכשבא ושמע הדבר חזר אצל הר׳
הנזכר ויוסף על דבריו ויפתהו ויוכל לו ,עד שכתב כתב לפרנסי׳ הנז׳ בעת קבלת שבת
שעדיין בדבורו הראשון הוא עומד ,וכי שמע שחבר ם׳ מינות הוא ס׳ בקה״ק וע״ל הנ״ל.
>וד«סי הזה עדיין לא יצא מהם פה מיד הח׳ חיון כ״א א׳ שנתן לרב הספרדים .ויהי אנשים
שהלכו )בדרך שאין להעלותה בכתב מפני הכבוד( ויוציאו מבית הרב הנז׳ להראותו לרב
האשכנזי׳ וח׳ חאגיז< ,וראו בו בחפזון איזה שעות ביום ש״ק והחזירוהו .ומיד הוציאו הקול
שהס׳ ראוי לשריפה כי מאמונת ש׳יץ הוא ,וידעו כל הקהל כי הכל משנאה הוא יעטה
והדברי׳ מוכיחי׳ שהרי לא על הם׳ התחיל הדבר >וגם לא היה אדם בעולם שכתב שטנה
על הח׳ הנז׳ ולא על הספר ,הגם כי ידענו דברי ריבות וקטטות שהיו לו עם מוהר״א יצחקי
בירוש׳ .והרי על הספר הזה נדפסו כמה הסכמות גאוני עולם מהר״ר נפתלי הכהן מברעסלא
מהר׳יר דוד אופנהיים מפרא״ג מהר׳׳ר גבריאל מניקלשפורג מהר״ר אהרן מברלין מהר״ר
יהודה ליב מגלוגא מהר״ר יוסף פיאמיטה מאנקונה ומשלשת רבני ויניציאה יע״א<.
והח׳ חיון הנד צוח ואמר דינא קא בעינא> .וד״רב מהספרדים היטיב חרה לו וירע בעיניו
על חלול כבוד שמים ועל אשר עשו לו כשנטלו ממנו הס׳ שיהיה הוא גרמא בנזיקין< .
וביום א׳ בהתוועד הפרנסים כמנהגם ,הסכימו לבקש מאת הרב הנז׳ שיעיין בם׳ ויודיע
מה טיבו> .ואז הרב עיין בו מראשו לסופו ,אמנם מה שהשיב על זה אל הפרנסי׳ לא נודע
כי בסתר ד«שיב <,אך מכותלי הדבר ניכר שלא רצה להיות דן יחידי .כי לכן נמנו עמו
החכמים הקבועי׳ לב״ד ,ועליהם הוסיפו אנשי חיל )עשירים( יראי אלקי׳ דגו׳ ומבינים
בנגלה ונסתר ]137ב[ ועלו למנין שבעה> ,ויבא גם בתוכם הח׳ הרופא הנ״ל ,כי בתחלה
סירב באמרו כי כבר יצא מפיו כמה פעמים לרעה ע׳יפ דבורו של רב האשכנזים ,אך לבסוף
קבל ולא הלך לבקר עוד בבית הרב הבד עד תם הדבר<.
והח׳ חיון נתן ם׳ א׳ לכל החכמים הנז׳ לעיין בו בתנאי שלא יראוהו לשום אדם .ורב
האשכנזים וח׳ חאגיז חקרו למצוא א׳ מהם לראות בו שנית ולא יכולו > ,כ י גם איזה יחיד
אשכנזים שהיה להם )לו( לא רצה להשאילו <.וכאשר חששו שחכמי הספרדים יגמרו הדבר

 39בקשט אמרי אמת אמור בלעג ,שיצא לטייל ״לרעות את עצמו׳.,
 40כתוב יעהט .על־פי ישעיה נט ,יז.

] תקיז [

מנחם

פרידמן

לזכות ,הקדימו הם והוציאו כתב א׳ מידם לחובה על סמד ראייתם הראשונה ועשו מהם
כמה וכמה העתקות חתומות מרב האשכנזים וישלחום למדינות רבות ,באמור דרך כלל
שהאיש מין וכופר הוא מתלמידי ש״ץ וספרו מוכיח ,שבהקדמתו מגלה פנים בתורה שלא
כהלכה ובו מכחיש סבה ראשונה וכר ,ומקללו ומנדהו ומזהיר לכל מי שיש בידו ס׳ הזה
שישרפהו וישליך את אפרו למען שלא ידבק מאומה וכר .ומאלה הכתבים עשו ג״כ בלשון
לעז לספרדים וחתם רב האשכנזי׳ שמו ושלחו לפזרם. .ואז נדברו אנשי הספרדים איש אל
רעהו ,מי הוא זה שבא לרדותנו ורוצה להשתרר במקום שאינו שלו.
וכאשר הגיעו הדברים לאזני הרב והב׳׳ד והם עדיין לא גמרו הדבר )במתון מתון וכר(
הלכו לבית הוועד עם הפרנסים ושלחו והכריזו בבה׳׳כ ,שכל מי שהגיע לידו מהכתבים
הללו מאיזה לשון שיהיה שיוליכוהו תוך ב׳ ימים ליד הב׳׳ד בעונש ח׳

41

וששום אדם לא

ידבר עוד על הדבר עד שיוגמר בב׳׳ד .ורב האשכנזים בשמעו את אשר געשה נתמלא
חימה וחזר לדבר בפומבי נגד הם׳ ומחברו ונגד חכמי הספרדים ,וגם הרבה לדבר תועה
על הרב החסיד מהר״ר נתנאל אשכנזי ,הדר עתה בקליף ,על אשר לא שלח לו הם׳ שהיה
בידו ובקשו ממנו> .ואמר בבה״כ בפני קרוביו שגם הוא מאמונה זרה ח׳׳ו .עד שהגיעו
הדברים לאזגיו וכתב כתב התנצלות על זה ונגד מה שבקש להוציא שם רע כזה עליו
על לא דבר ושלחה לגדולי הקהלות .ובכל אלה הח׳ חיון לא יצא מפתח בית אושפיזא שלו
עד יראה איך יפול הדבר .ולעולם הלכו אצלו אנשים חשובים ספרדים ואשכנזים ,וגם שהיה
רוצה לילד לו עד יעבור זעם ולחזור ,לא הניחוהו כי אמרו לו התיצב וראה את תשועת ה < /
והחכמי׳ הספרדי׳ אחרי שבדקו וחקרו בספר כ״א לבדו היטב הדק ,נתועדו במצות הרב
האב״ד נר״ו בבית ישיבתו ביום א׳ י״ד מנחם וכל א׳ ספרו ]138א[ בידו ושם הוסיפו
בבדיקות וחקירות ונשאו ונתנו בדבר ב׳ ימים רצופי׳ .וגם שלחו לח׳ חיון שיבא אצלם,
ושמעו מה בפיו קודם גמר הדבר .ולבסוף עלתה הסכמת כולם לדעת א׳ ובררו דבריהם
בכתב שחס׳ אין בו דופי ,והשיבו בקיצור לטענות שטענו נגדו בכתב הנ״ל וגם כי כתבו
עליו דברים שלא נמצאו בספר .וסיימו דבריהם ,כי דברי הספר הטבעו ע״פ הזוהר הקדוש
ומאמרי רז״ל ושמן הראוי היה שלא להדפיס דברים כאלו העומדים ברומו של עולם ,שגם
מכמה שנים לא נתנו רשיון להדפיס הנה שום ס׳ קבלה מזה הטעם .אמנם זה שכבר נדפס
ובמקום אחר בהסכמת כמה גדולי הדור ,מה שעשה עשוי ,וחובה עליהם לברר דבריהם
לכבוד שמים ולכבוד הגאונים שהסכימו ,יען לא מצאו בספר שום דבר נגד תורתנו הקדושה.
והס׳ בשאר ספרי הקבלה ימנה וכו׳ .וחתמו כולם.
וביום ד׳ גתוועדו הפרנסי׳ במעמד כולם .והרב ובית דינו הלכו לבית הוועד אצלם
להראותם מה שיעשה בדינם ושמחו על הדבר .ואז הלכו ב׳ גדולי הפרנסים הנד אצל הח׳
חיון לפייסו על מה שעשו לו ושיבא לבה״כ בכבוד ,ולעת מנחת ערב נכנם בכבוד גדול אשר
כמוהו לא נהיה ,וקהל גדול הלכו ללותו בבואו ובצאתו בשמחה ובשירים ,וכל עם הארץ
 41חמור.

] תקיח [

אגרות

בפרשת פולמוס חמן

שמח ,ומברכים הרב והב״ד שדגו דין אמת לאמתו > .וביום ש׳׳ק נתנו לו לדרוש וקראוהו
לס׳׳ת בתוארים גדולים )שלא כמנהג( <  .ונהפכו פני שונאיו כשולי קדרה .42
ורב האשכנזים וחי חאגיז השתדלו בזה הזמן למצא ס׳ א א ל ו « וקנאוהו בהמבור״ג בדמים
יקרים ,והגיע להם דרך הפושטא בו ביום שחכמי הספרדים גמרו הדבר .אז התחיל הרב
הנד וציין בו ציונים והלך עמו אצל פרנסי קהלתו להראות ולמען

44

יסכימו עמו לשלוח

להכריז ולהחרים בבה״ב שלהם ,ולא רצו כי ידעו שלא היה דעת אנשי הקהל כך .ואז כתב
כתב אחר וציין בה דף ועמוד ושורה מכל המקומות שהוא קורא אותם מינות וכפירה ונתנה
להדפיס יחד עם הכתב הראשון ושינה מה ששינה > .בסופו אמר שאח״כ הגיע לידו ם׳
קטון שהדפיס הנז׳ בויניציאה בשם רזא דיחודא וכתוב בסופו בפזמון לית  4 5באלהא מרגליתא
בפום דכל בר חי כי אם בפום רבינו הוא שמעון בר יוחאי ,שזה מוכיח כפירתו שאינו מאמין
באלוה188] ,ב[ שכל החיים מאימיני׳ בו .והולך ומסיים באלות נמרצות< .גם הדפיס בצדם
איזה כתבים שבאו אליו בתשובת כתבו הראשון ,הא׳ ממהר״ר נפתלי הכהן מברעסלא ,שבו
מתנצל ומצטער על ההסכמה שנתן לו ,באמרו חטאתי כי לא ידעתי ,כי כשראה את האיש
ומצאו מלא דבר ומה שהראה לו היה דבר טוב לא יכול להשיב את פניו ,ושאח״כ יצא
מהעיר בלי שאול בשלומו וששמע ממנו דברים זרים על קמיעות שעשה ודברים אחרים,
ושהיה בדעתו ליטול ממנו הסכמתו כשנמצאו יחד בברלין .ולא יכול וכר.
אחרי זה נדפס כתב ממהר״ר יהודה בריאל ממנטובד״ ,46משיב על כתב שראה מרב
האשכנזים וח׳ חאגיז ,וזה יצא ראשונה יוצא יצוא ומקלל ומארר על הם׳ ומחברו והמעמידו
והמקיימו .ודברים כאלה תצלנה אזנים משמוע) > .ונודע האיש הזה דגברא רבא הוא ,אך
דברי קבלה לא יליף(< .עוד נדפס כתב ממהר״ר גבריאל מניקל שפורג שאומר שהוא
לא נתן הסכמה לס׳ זה )והרבה מעידים על חתימתו שהיא ביד המחבר( .ולבסוף
כתב מהר׳׳ר יעקב אבואב מויניציאה ששאל לרבני העיר והשיבו שלא יצאה הסכמה
מתחת ידם

47

)והרי כתיבת הסופר הוא החכם מהר״ר משה כהן ניכרת( .אמנם אין שום

א׳ מאלו הגדולים אומרי׳ שראו הם׳ בעיניהם אחר שנדפס > .ו ג ם נודע שבא]ו[ כתבים
אחרים ,ובפרט מהר״ר דוד אופנהיים מפראגה ,ולא נדפסו ולא נודע הבא בתוכם . < 4 8
וכאשר כל אלה נקבצו ובאו יחד בדפוס ונתפזרו גם ליד אנשי ספרדים ,וחששו הפרנסים
שמא יעשו הקהל כתות כתות ח״ו ,נתועדו ושלחו והכריזו בבה״כ שנית להודיע שהדבר
42
43
44
45
46
47

48

בקשט אמרי אמת נוסף ,שלאחר שיצא חיון זכאי בדינו ,שלח לחכם צבי שהוא מוכן לעמוד
בדין בכל מקום שירצה ולהשיב על ספקותיו ,אך החכם צבי לא נענה לו.
צ  , /ל:א׳מאלו.
צ״ל להראותו למען.
צ״ל :לא באלהא.
ר׳ סי׳ טז כא ברשימת האגרות.
בקונטריס ״לעיני כל ישראל״ ובקונטריס ״עדות לישראל״ לא נדפסו איגרותיהם של ר׳ גבריאל
עשקעלעס מניקולשבורג ור׳ יעקב אבוהב מוניציאה .והדפיסן ד׳ קויפמן)ר׳ סי׳ יט ,כ ברשימת
האגרות(.
ר׳ אג׳ יב ,להלן.

] תקיט [

מנחם

פרידמן

כבר נגמר ע״פ הרב שלהם ובית דינו ושאין אחר דבריהם כלום וששום אדם מיחידי
הק״ק לא יקבל ולא יקרא ולא ישלח לחוץ שום כתב שנעשה או שיעשה נגד הענין הגז/
דמי שהגיע לידו איזה מהם שיולכום לבית הוועד תוך ד׳ ימים הכל בגזרת ח׳  . 4 9ועוד
גזרו ששום א׳ מיחידי הקהל לא ידבר עוד על הענין הזה והעובר ענוש יענש כמחזיק
במחלוקת ומערבב שלות הקהל .ה׳ יברך את עמו בשלד .ואז שקטה הארץ> .אמנם ידענו
]139א[ שהכתבים נשתלחו לכל המדינות הקרובים והרחוקים ,וגם הח׳ היון עומד וכותב
להשיב על כל קוץ וקוץ שהטילו בעיניו וימים ידברו < .וכל אלה הם דברים הנאמרים באמת
שעברו על ענין זה המעשה הזה עד אחרית השנה  . 50י״ר

51

שתכלה שנה וקללותיה ותחל

שנה וברכותיה .ושלו׳ על ישראל ועל רבנן אכי׳׳ר.

אגרת

דלי״ת

]תרגום מאיטלקית[
] [113העתק מכתב מידיד באמשטרדם לידיד במנטובה.
בדברינו על הספר  5 2של חכם חיון זה ,אומר ,שבעת שמינו פרנסים אלה  5 3א ת בני לחבר בית
הדין ,סירב לבחירה ,באומרו שטרדותיו מונעות ממנו ]להתפנות[ למשפטים כאלה .לאחר
מכן באו פרנסים אלה לחפשו ]וביקשוהו[ לקבל טרדה זאת .משום כך הוכרח ]לפתוח[ את
הספר ולעיין בו .כשהוא סידר את אותן הנקודות ]שבגללן[ הכיר שאין לקבל את תורותיו,
ראיתי כל דבר ,אף שלא בידיעתו] ,כיוון[ שהוא והאחרים נשבעו שלא לדבר עמי בפרט זה.
אבל אני ידעתי היכן הניח את הספר ,הלכתי בזמן שלא נמצא בבית וראיתי כל דבר ,וגה
חזרתי וקראתי אותו הספר ובייחוד אותן הנקודות שלהן הוא

54

מתנגד .ובאמת מצאתי

שהספר הנ״ל הוא כולו כפירה ותורות שהיו להן מהלכים בזמנו של

שבתי

צבי,

כפי שקראתין בזמן שנכתבו ע״י אדם כופר שנקרא אברהם קארדוזו ,שבהיותו באיזמיר
היה הולך בעקבותיו של אותו ש ב ת י .
כשדמנו את ב ״ ד החליטו ,וההחלטה היתה להעמיד ספר זה בדרגת ספרי

הקבלה ,

כיוון שאישים בויגיציאה ,בפרנקפורט ובמקומות אחרים הסכימו עליו .באמת ארבע מתוך
ב״ ד

מבינים

בקבלה

בויניציאה מ ו ר נ ו לוצאטו
אלה ,אין לקרוא לה ק ב ל ה אלא
49
50
51
52
53
54
55
56

56

כמוני ,שמעולם לא נטיתי ]לכך[ ,כי
55

מלמד

הראשי שלי

נ ״ ע  ,איש דגול בכל ,היה אומר לי ש ה ק ב ל ה בימינו
 , c a b o l aמפני שבהעדר

חרם.
שנת תע״ג.
יהי רצון.
עוז לאלהים.
פרנסי הקהילה הפורטוגיזית באמשטרדם.
בנו של הכותב.
ר׳ שמחה לוצאטו.
 Càbbolaמשחקי פיס.

]תקב[

רוח

ק ו ד ש אין יכולת

בפרשת פ ו ל מ ו ס חיו ן

אגרות

]להבין[ את דברי ה ב י ״ ת  . 5 7ולכן היה מלגלג על אלה אשר חושבים עצמם למקובלים.
אכן ,הכרתי רבים שעסקו במדע זה ,כולם אנשים פחותי ערך שכשאמרו

ת פ י ל ו ת עשו

עויות רבות בעינים ובפה ועוד .זה היה יותר מצחיק מאשר מעורר אמונה.
לכן רצו

ה פ ר נ ס י ם שכל חברי ב ״ ד יחתמו על ההחלטה ,ובני שלא רצה לעשות
58

זאת הכריחוהו לחתום ]כאחד[ מחמישה  ,וכך הוכרח לחתום .אבל אני לא הייתי עושה
אף פעם דבר כזה .החכם שלנו

59

שנמשך לחכמה זאת ומאד מחשיבה ,השתדל מאד

]שההחלטה[ תהיה חתומה בידי כולם; אבל הוא עשה גרוע מזה ,אחרי החתימה עשה כעין
מבוא

שבו עשה ספר זה כקדוש ומסרו לדפוס ממש כמות שרצה ,אע״פ שאין זה מן

היושר ,כי לא היה עליו להוסיף על מה שב״ד עשה .והפרנסים לא מיחו על כך .הייתי יכול
לספר דברים אחרים על חכם זה .אומר רק ,שמעולם לא היה לקהל אדם כל כך דל בחכמה
כמותו .היה לו מזל שאחדים הביאוהו לתפקידו שלא בזכות עצמו .בבקשה שלאחר קריאת
ל מ ו ר נ ו בריאלי יעשה זאת ,אבל לא יראנו לאחר

דף זה תקרענו ואם ברצונו להראותו

ואחרי כן לקרוע אותו ,כי איני רוצה שיוודע מי הכותב.
אגרת

ה״ א

]תרגום מאיטלקית[
]113ב[ העתק מכתב של החתום מעבר לדף.
זקן זה ]חיון[ שברצונו להפריע ,פילג בבואו את
הקבלה
התורה
הסכמה של

בחרו שבעה

והפרנסים

שלנו .אולם כיוון שזו
חכמים

אמרום  . 62לבסוף

ל ב ״ ד  ,שהכריזו כי לא נמצא בו דבר נגד

קבלה,

שמועטים מבינים אותה ,ומשום שבאה עליו

אחרים ,העמידו אותו בדרגה אחת עם ספרי

להחלטה זאת הוסיף מנהיג
כולם

הקהל

הזה] .הוא[ הציג את ספר

הקהל

ענו

של מארס

ואמרו

61

קבלה

אחרים.

מילים רבות שהם ]בית הדין[ לא

ק ד ו ש ולא התנגדו לדברים הללו מלבד בני.

כשדיבר עם המנהיג ואמר שלא צריכים היו לשנות את החלטתו ]של ביה״ד[ ,ענה כי
]הדברים[ הודפסו כבר ונשלחו החוצה ואין צורך וגם אי אפשר להחזירם .כך נשאר
]הענין[ במצבו .הפרנסים רוצים לשמור על כבודו של ב ״ ד ]
57
58
59
60
61

62
63

[ כמו ]

[ .63

הבורא יתברך.
צ״ל כאחד משבעה.
ר׳ שלמה אאיליון.
באגרת הבאה הוא מאשים בכך את ״מנהיג הקהל״.
הפרנסים היו נבחרים לששה חודשים ,בתשרי ובניסן .ראש הפרנסים בתקופה זו היה אהרון
די יעקב די פינטו ,שר  ,משה חאגיז מציינו כאויבו הראשי )מלחמה לה  , ,דף לד ,א( .ר׳ רשימת
הפרנסים באמשטרדם ,במאמרו של י״ש עמנואל ,ידיעות חדשות על הקהילה הפורטוגיזית
מאמשטרדם ,אוצר יהודי ספרד ,ז ,תשכ״ד ,עמ  ,128 ,הנ״ל ,פולמוס נחמיה חייא חיון באמשטרדם
ספונות ,תשכ״ה ,עמ  ,רכא.
ר  ,העי .60
המילים משובשות.

] תקכא [

מנחם
וחאגיז כתב נגד

64

חכם

כמו

פרידמן

האשכנזים שהוא איש מבין .ואיימו ]הפרנסים[ בהכרזת
65

ח ר ם על כל אלה שדיברו אתם  .כד שאחדים מן ה ק ה ל רצו להוציא י ח י ד י ׳
קהל

ולא ניתן להם .ומרבית

66

פורטוגיזי חושב שצייד לשמור על כבודו של ב׳׳ד .ואי

אפשר להתנגד כי לא תצא מכד כל תועלת.
כעת הזקן הנ״ל הציג ספר אחר ל י ח י ד י ם של הכת שלו והוא קורא לו ד ב ר י
נחמיא,

והוא בשפה מובנת היטב .הוא כולו כפירה .הוא אומר

שתי אחיות בחייהן .הוא מביא גם
והוא נשא שתי אחיות .אמנם
לצרור

ש ח כ מ י ם אמרו,
התורה

אומרת

ש י ע ק ב שמר את כל

אש ה

המובן

ל צ ר ו ר הוא הפוך ,מותר  .יתר על כן הוא אומר,

ערן

אל

אחותה

התורה
לא

תקח

אד כששתי האחיות ידידות גדולות אפשר לשאתן .כלומר אם ]לגבי דידן[
67

שבעלי

ש י ה ו ד י יכול לשאת

ת ש ו ב ה עומדים אין

בכדי לעשות

תשובה

צדיקים

ש ח כ מ י ם אמרו שבמקום

ג מ ו ר י ם יכולים לעמוד ושטוב לעשות

ולהגות מהטובה הגמורה  . 68ועוד הרבה דברי כפירה

אחרים שמקורם בזמנו של ש ״ ץ ,וקראתי אותם בזמן ההוא כשהפך את העולם .דברתי
עם

ה פ ר נ ס י ם האלה .ששה מתוכם הדיוטות ואחד

בעל

ת ו ר ה או

בל

תורה

ואינם רוצים לשמוע ,באומרם כי יש לשמור על כבודו של בית הדין .ואם כי ענו להם שספר
זה לא הוכר  ,69למרות הנימוקים שנתנו להם ,אין הם משנים ]את דעתם[ .ישים אלהים
את ידו הקדושה שאני רואה בעתיד ,לשנים רבות ,שינוי
החכם

מ מ י נ ו ת  . 7 0אני יודע כי

שלגו הנ״ל כתב ואני יודע מה ענו לו  . 7 1אבל כיוון שההגה ורב החובל הוא

מוביל את האניה ,ומארס

72

זה אינו יכול להביא אותה לנמל מבטחים .אשמח לדעת מה

כותבים לו ואם עונים .ויתן לו אלהים את אהבתו ואת יראתו.
אגרת

וי״ ו

]תרגום מאיטלקית[
]125א[ כתב שבא מאמשטרדם.
המבקש לדון בדברים כדי לעמוד על אמיתותם ,עליו להסיר כל דעה קדומה ,כי כל ששולטים
64
65
66
67

68
69
70
71
72

ספרו של חיון.
ר׳ סי׳ נא ברשימת האגרות.
ר״ל שהפרנסים רצו להוציא מכלל הקהל כמה יחידים.
חיון כתב :צריך לתת טעם אחר ליעקב למה נשא שתי אחיות .ידוע תדע כי כל אסור שתי
אחיות אינו אלא מטעם שאין ראוי אחותה שתהיה צ ר ת ה  . . .ורחל היא בעצמה רצתה שיעקב
יקח אחותה ,ומסרה לה סימנים .א״כ לאה לא היתד״ צ ר ת ה  . . .ומאחר שניטל הטעם של
צרתה ניטל האיסור  . ,,דברי נחמיה ,דף יד ,א .אם כן דבריו שאדם רשאי לשאת שתי אחיות,
לא נאמרו במפורש.
לא מצאתי בדברי נחמיה .ואולי כוונתו לאמור בעוז לאלהים ,דף פח ,א .ר  ,הע .110 ,
כלומר ,שלא עיינו בו חברי בית הדין.
ר  ,,ל שאין הוא רואה שבעתיד הקרוב יחזור בו המעמד מדעתו.
ר׳ מבוא.
ר׳ הע׳ .61

] תקכב [

אגרות

בפרשת פולמוס חיון

בו האהבה לצד אחד או שנאה לצד השני ,אי אפשר לו לשפוט בצדק .תכונות האדם אינן
מצילות אותו מיכולת לחטוא וחולשות החכם אינן מפלות ]

[

73

את החכמה מלשון

הרע .ברם ,אדוני ,אל נדון באנשים אלה במוריהם .מאיזו אסכולה יצא אברהם להכיר
באחדות ה  ,אם לא מזו של אביו מורו עובד האלילים ? האם מקבל תורת אמת לא ינק את
החלב הטהור של חזיונותיו בבתי הספר של ממפיס ושל מצרים .אף כי תוכה של השושנה
כשלעצמו הוא מר ,הדבורה הפעילה יודעת £להופכו לדבש מתוק מאד ומן הצפע הארסי
ביותר מוציאים את האנטידוט החזק ביותר .ידיעת הרע היא האמצעי הבטוח ביותר
להבחנת הטוב והצדיקים מעולם נעשו צדיקים בהביטם בחסרונות הרשעים .אולם נבוא נא
לענין.
עניינו של הספר

74

75

קבלה ,ואלה המבינים בה ,אשר בדקו אותו  ,אומרים שהוא דן

בדברים לפי העקרונות האמתיים של המסורת של הספרים הראשונים .הם לא מצאו בו
כפירות שהאשימוהו בהן שלא בצדק .הם קבעו שמייחסים לו דברים שלא אמרם ומעקמים
את דבריו .לפיכך התביעה מסולפת .מה יכול להיות יותר צודק מאשר להודיע על השקר
כדי שלא יאמינו בו ולמנוע מלהאשים חפים מפשע ? לפיכך יש באמת לאסור את הסתירות
וספרי הדיבה שעשו האדונים האלה

76

ע׳יי הדפים שהודפסו בחיפזון ופורסמו בשערוריה
77

עם סילוף הנוסח ותוספת עלבונות כוזבים  .איד יכול לב שוחר שלום למאן להכנע לפסק
דינם של אלה אשר החוק הפקידם על כך ? וודאי ברורה מצוות אלהים לפנות למבינים
להבהרת הדברים הקשים ובלתי נמנעת הענשתם של אלה שאינם שקטים מהחלטתם .מה
נאמר ? שבית הדין שלנו שבו יושבים שבעה אנשים יראי שמים וחכמים אינו מבין ? או
שמא נחשוב שרשעים הם ? שבכוונה רוצים הם לתמוך בתורה רעה ? ולמי נמסור את
ההכרעה אם שוללים אנו אותה מאלה אשר הציבור הכירם כבעלי הרשאה ]להכריע[ ?
ומיהם המורים שיוחזקו טובים אם דעתם של השלימים והטובים תחשב כלא מהימנה?
סופרנו

78

נוהה אחרי הזוהר וכל הרוצה להעליבו משום שהוא מפיץ אור גדול ,יכין עצמו

להתמודד עם השמש ,כי הוא זורע זוהר רב .אם מבקש הוא להכניס את החקירה ]באלהות[
לא מחמת התיימרותו להרוס את המסורת ,אדרבה הוא תומך בעייון שאנו מצווים להגות
תמיד בתורה האלהית .על כן ראוי הוא שנתאים עצמנו למה שדוד אומר על הצדיק
פי צ ד י ק י ה ג ה ח כ מ ה

79

ולפיכך לא יעזבנו ה׳ בידי הטומאה ולא ידון אותו אם כי

יובא לדין.
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מילה מחוקה ,וכנראה ר׳׳ל מפלות לטובה .כלומר שגם החכם עשוי להיכשל בכך.
עוזלאלהים.
בית הדין הפורטוגיזי .ר׳ דבריהם באג׳ ג למעלה.
ר׳ משה חאגיז והחכם צבי.
ר׳ סי׳ ט ,יד ,ברשימת האגרות.
חייא חיון.
תהילים לז ,ל .ור״ל כי פיו של חיון ,שהוא צדיק ,מביע דברי חכמה ואין לחשוד בו.

] תקכג [

מנחם

פרידמן

אני אומר מה שאני מבין מבלי לתפוס עמדה ובקרוב יצא לו דעת ש ל

ב ״ ד 80

אשר

יסיר כל ספק מהמפקפקים ויגלה את האמת ויבחין מי הוא חף מפשע .אני תפילה לה׳ שכל
הלבבות ילכו בעקבות היושר וישובו השלום והאחידה לישראל

אגרת

אמן.

זי״ ן

]תרגום מאיטלקית[
תשובה

](6) 116א[ מים בריאים וצלולים מאד ,כשזורמם בתעלות מזוהמות מובילים עמם את
תכונותיה הרעות של הזוהמה .כן התורות ובפרט המיסטיות והסודיות ,מאנשים מזוהמים
במידות רעות ומסונוורים בגאווה ,מאבדות מיד את צלילותם ,אמיתותם וכנותם .ועל כן
אמר דוד סוד ה׳ ליראיו  .81ודווקא המרות המבוטאת של החכם
אותו דבר ,כי הפה בעל ההשפעה ,צריך להיות

פי

פי

צ ד י ק  , 8 2מאשרת

ה צ ד י ק  ,אדם ישר ובלתי משוחד.

מאסכולת עבודת אלילים יצאו אברהם ומשה ,תוך הבדלה שנגרמה מתכונה עצמית ועזיבה
כללית של העקרונות המסולפים  .83קל הרבה יותר להינצל מסילופים גלויים מן המכוסים
בצעיף של אמת .ואין לקרוא לכך דבורה פעילה כי אם עכביש ארסי ,זה המוציא רעל
מפירות מתוקים מאד.
במקרה ]זה[ המחבר היה והנהו אדם בעל מידות רעות .כבר ]לפני[ שנתיים הגניב
בחוברת על האהבה האפלטונית ,שהודפסה בויניציאה ,את האהבה החילונית והשטנית,
בשירו על המרגנית היפה * .8יהיר יותר מלוציפר  ,85העיז להכריז ועדיין מחזיק הוא בכך
בספרו הבזוי ,כי הוא יודע את מהות ה׳  . 86הוא מתפאר שהנו בן בית אצל הספירות
העלינות .אדם כזה אינו יכול להיות ,על פי הפילוסוף  , 87מורה טוב ]בתורות[ המוסריות,
על אחת כמה וכמה באלהיות.
בתעלה מזוהמת זו ,כשעוברת איזו ידיעה מקובלת מהספרים הקדושים ,הרי היא מתלכלכת
עד כדי כך שהיא מפיצה וזורעת לכל עבר כפירות גלויות .ועל כך ישפטו הצדיקים
האמיתיים וחכמיו הבלתי משוחדים של עם ישראל והזמן יוכיח .מסקנותיהם של אנשים
80
81
82
83
84
85
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האם רומז הוא לפסק הדין מטו באב תע״ג? או אולי כוונתו לתשובת בית הדין על השגות ר׳
יהודה בריאל מאמצע אדר תע״ד.
תהילים כה ,יד.
ר׳ הע׳ .79
משיב למה שאמר שולח האגרת שלפניה ,כי כדי להכיר את הטוב צריך לדעת את הרע ,ואף
משה ואברהם עשו כך.
בשער ספרו רזא דיחודא ,פירסם חיון ״פיוט נאה לאומרו״ ,שתחילתו ״לא באלהא מרגליתא״,
על משקל שיר אהבא איטלקי ״לא בלה מרגריתא״.
פתגם ידוע על אנשים גאים.
בשער עוז לאלהים פירסם חיון שיר ובו כתוב :״יכיר מהות האלהות בלי שהות ובלי רפיון״.
אריסטו.

] תקכח [

אגרות

בפרשת פולמוס חיון

שחלק מהם הוא בור בעייונים כגון אלה וחלק ספוג בעקרונות המרושעים של הידוע
לשימצה שבתי צבי המפורסם  ,88אין בהן ממש .קבלה פירושה מסורת ולא בגידה .מצווה
עלינו שלא לחקור בדברים עליונים שאינם ניתנים להשגה .אל יחזרו התוצאות המסוכנות
מאד הנובעות מעקרונות אם מסולפים אם נכונים ,אך נמסרים בצורות דמויים מתועבים
מעוררי שערוריה ,לרעת האמונה האמיתית .כי די לחכימא ברמיזא ולא הכל אפשר להציג
לעיני הציבור .ואף לא כל מה שהוצג יש להבליט .כל הנותן לנשמה להידרדר תהומה
עתיד ליתן את הדין בפני בית הדין הנורא של האלהים ,שחשובה נשמה אחת כעולם
ומלואו  . 89הזהירות דורשת שנעיין בעבר ,ניתן דעתנו על ההווה ונצפה לעתיד .אמרתי
מה שמכתיבה לי ידיעתי הצנועה ,ללא משוא פנים וללא כוונה לריב .יאיר הקב׳׳ה ]עיני[
העיוורים ויסיר כל מחלוקת מעמו הקדוש.

אמן.

אגרת

חי״ ת

]תרגום מאיטלקית[
]140ב[ דף של האדון ב נ י מ י ן פ י ג צ י שבא מאמשטרדם .90
מחבר

ה ס פ ר הנדון שנאשם בחוסר אמונה ,בכפירה וכאטיאיסט ,הראה עצמו נכנע ושפל

לב והכניע עצמו למשפטם של אישים חכמים ,ללא משוא פנים ,וביקש רחמים אם חף מפשע
הוא ועונש אם אשם הוא .האדונים

ה פ ר נ ס י ם של ה ק ״ ק הזה ,שאסרו עליו להיכנס

לבית המדרש ,כניעתו נגעה אל לבם ובפרט כשנוכחו יותר ]באמיתותה[ וכך מינו שבעה
בעלי

תורה

לבדיקת הספר .וכשאלה לא מצאו בו כל דבר נגד התורה ונגד המידות

הטובות ,הכריזו שכל החושב עצמו מסוגל להבינו ,רשאי לקרוא בו .אז שלחו לברך את
המחבר וברוב עם ובתשואות כלליות ליווהו אל בית המדרש .ניתן לו מקום ליד האדון
ה ח כ ם אאיליון ]׳ומקומו[ שמור אתו שם עדיין .הוא נערץ וחביב ומכובד בעיני כל ,בשל
חכמתו וטוב לבו ,לבושתם של מאשימיו שנתגלו קנאים יותר .מאשר דורשי צדק ,ושהתמידו
בשנאתם במקום להודות בטעותם ולהתחרט ,והשתדלו להביא אחרים לידי חטא ,ולעשות
נפשות נגד תורתו של המחבר ונגד החלטתו הצודקת של ה ב ״ ד .
הזהירו

91

את ה י ח י ד י ם שלא ללכת אל בית המדרש והשפיעו עליהם לקלל את שצריכים

היו לכבד .ודבר זה הוא דוגמא רעה מאד להדיוטות ואבן נגף לחכמים רבים ופתח לפילוג
וטעות .רוב המתנגדים מדברים מבלי שראו אף את עטיפת הספר ,מתוך ידיעות שמסרו
להם היריבים הראשיים ,שגם הם לדעתי לא ]קראו[ אותו כולו ,או שאינם מבינים אותו

88
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כוונתו לבית הדין הפורטוגיזי באמשטרדם .ר׳ משה חאגיז מאשים בפירוש את ר׳ שלמה
אאיליון בשבתאות .ר׳ מלחמה לה׳ ,דף ל ,א.
עיין סנהדרין לז ,א.
מקבל האגרת הוא ר׳ יהודה בריאל ,כמוכרח מן התשובה.
ר׳ משה חאגיז והחכם צבי.

] תקכט [

מנחם

פרידמן

ואף אם מבינים אותו ,מפרשים אותו בכוונה רעה והפוכה .ברם ,כיוון שהאדונים
הפרנסים

הם בעלי יכולת ,ידאגו הם לעקור את העשב הרע בעודו רך וישתדלו בכל

השקידה לשים קץ למחלוקת .לצורך זה אסרו את כל הספרים והדפים אשר נדפסו נגד
ה ס פ ר הנ״ל .אין לקוראם או להפיצם או להחזיקם במצפון נקי .92
מחבר הספר מתוך פוליטיקה נכונה ,אינו מוכר ואינו נותן במתנה או משאיל את ס פ ר ו .93
חושבני שלפני שיסע ,יחליט לאספם ולכשאוכל לקבל אחד אשתדל מיד להמציאו לכם .עד
כמה שיכולתי לרדת לעומקו של הספר ,העקרונות שעליהם הוא מבוסס נלקחו מהפילוסופיה
האצילה העמוקה

94

ביותר ,ואין כל פלא שאין הוא מובן לבעלי המליצה המופלגים כי

גדול ההבדל בין המליצה הטובה להבנה הנכונה.
כתבתי בחפזון והגבלתי עצמי לעובדות ממש .אבל אם אוכל לקבל טענות אחרות אולי
אגרר אחרי חוד קולמוסי ואז ארחיב יותר .אם יהיה לך ענין בכך ,אשלח לך העתק אחד.
אין בכוונתי לשפוט אלא רק להתאמן)?( .95

אגרת

ט י״ ת

]תרגום מאיטלקית[
]142א[ תשובה של המאד נעלה מורינו בריאלי.
קראתי בהתפעלות את מכתבך הנמלץ הכתוב בחכמה ,המספר על המקרה הנורא של הספר
מעורר השערוריה .הוא מבוסס על ידיעה שטחית ,שיכולה להיות לך מתוך הכרזת הצד המגן
עליו .כדי שלא יילקח ]הספר[ ושתוכנו יוודע לחסידים האמיתיים והבלתי משוחדים ולא
יפורסמו כראויים דברי שערוריה ,כפירה ופשע] ,בתבונה[ מדינית אסרת מה שנדפס מן
הצד שכנגד .אבל לא זו הדרך לחקור את האמת .ואני מרחם על האדונים הראשיים ,96
שמתוך שצוונו להוציא מכל צד רק את האמת -והנכון ,רימום א>*ז שהפקידום להיות נושאי
דברם  , 9 7המתיימרים להאפיל על השמש .הם חושבים להשיג את מטרתם בסוגרם כל
החלונות שהאור יכול לחדור דרכם .וכיוון שמסיבה זו ,אין אתה יכול במקרה הנדון להכריע
במשקל חכמתך העמוקה שאין מצב היריבים בוויכוח שווה ,שאז ,כדברי הפילוסוף , 08
]נימוקיהם[ מבריקים יותר .מצאתי פה דרך להשביע את סקרנותי על יסודות מוצקים
ואינני רוצה שלא לתת לך הלק בדבר ,כי ידוע ידעתי שיכול אתה להבחין ,לקבוע ולהחליט.
ראשית אומר לך ,שחייו ומנהגיו של אדם ]זה[ מאירים באור מספיק כדי להסביר את
92
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ר  ,כרוז המעמד מכ״ט בתמוז תע״ג .סי  ,י ברשימת האגרות.
ר׳ אג׳ ג.
כנראה שכוונתו לקבלה.
לא ברורה כוונתו .ואולי רצונו לומר שאין הוא שופט בענין זה ,אלא מוסר את הידוע לו.
הפרנסים הפורטוגיזים.
חברי בית הדין שזיכו את חיון.
אריסטו.

] תקכו [

אגרות

בפרשת פולמוס חיון

כוונותיו במאמריו שהם משתמעים לתרי אנפץ .מדינים וחשבונות נאמנים הן מתורכיה
והן מליוורנו

99

שם ישב שנים אחדות נודע מה רב חוסר מוסריותו ,אם לא נאמר שחיתותו,

של המחבר .ובאשר ל]מעשים[ שעשה אחר־כך ,ידועים הם מאנשים מהימנים מאשכנז .100
אולם נבוא לנקודה העיקרית .הספר הגיע ]במקרה[ הנה ונגלו כפירותיו שאין להכחישן,
והן כמו שהודיעו המאשימים ,או המגלים ,באגדותיהם הגלוייות הנפוצות בכל אתר ,כדי
שלא יפולג העם הקדוש ולא יזרעו עשבים שוטים בשדה התורה הקדושה של האלהים.
ואם לא יכולת בעצמו לדעת מהם המאמרים הארסיים ממש ציינתים והם הם .וישפוט
כל יהודי שלא נטמא ,אם אלה סודות עמוקים של פילוסופיה קדושה ,או של ]תורה[ ארורה.
בתחילה ,נגד הדין הקדום האמור במשנה

ה מ ס ת כ ל  ,101שהעייון בדברים שמעל

כל

לשמים אסור והוא ]חיון[ רוצה להתיר את ההסתכלות הזאת ,ומכריז שהיא ראוייה ]לשבח[,
אף אם ]המסתכל[ שוגה  . 102הוא אומר ברוע לב וללא כל יסוד שהאמור ]במשנה בטל[,
נגד המקובל בתלמוד וכל המחברים והסופרים ואנשי הדת בכללם ,ללא יוצא ,וכל מי
שאינו אומר כן הוא מקולל בקללה שתפול על ראש כל קהלנו הקדוש .מה רב משקלה
המגלה

של שגיאה זו ,שעושה ראוי ליסודי עולם ]כמו[

פנים

ב ת ו ר ה .103

T

שנית ,בדברי אלהים יש להתחשב במסורת ולא בעייון העצמי ,כפי שאומר הכוזרי
בחכמתו ומקובל אצל חכמינו ,ובעיקר בעייון בדברים נשגבים ,שבהם כל טעות קטנה
]היא[ חמורה ביותר .תחת זאת הוא רוצה ודורש שכל חכם וכל עם הארץ ,יעיין בעצמו
]כטוב בעיניך[ .104
שלישית .היסוד העיקרי שבתלמוד ,שאין ללמוד את התורה אלא מפי מורים ישרים
ביותר ומושלמים,

אם

דומה

למלאך

הרב

ה׳

צבאות

ו כ ו ׳  , 1 0 5מבדיל

ואומר שדברים אלה אמורים רק בתורת המשפט ,אבל את תורת האלהות אפשר ללמוד גם
מפי אנשים הידועים באורח חייהם הרע וברשעותם .106
רביעית .הוא מתיר את השילוש

)

7

0

)trimitas1יותר מאלה המבססים את דתם עליה

108

.

חמישית .הוא קובע כי הסיבה הראשונה היא בלתי פעילה ומיחס את הבריאה והשלטון
לסיבה השניה שאליה יש לכוון את התפילות ,109
99
100
101
102
103
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108
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אינן בידינו ור׳ העי .327
ר׳ סי  ,כא ברשימת האגרות.
״כל המסתכל בארבעה דברים ראוי לו כאלו לא בא לעולם ,מה למעלה ומה ל מ ט ה  . . .״
חגיגה יא ,ב.
ר׳ הקדמתו של חיון לעוז לאלהים.
״המגלה פנים בתורה שלא כהלכה — אין לו חלק לעולם הבא״ .אבות ג ,יא.
ר׳ הקדמה לעוז לאלהים.
מועד קטן יז ,א.
הקדמה לספרו הנ״ל.
האמונה הנכונה לפי חיון היא האמונה בתלת קשרי דמהימנותא שהם ,עתיקא קדישא דכל
קדישין ,מלכא קדישא ושכינתיה .עוז לאלהים ,דף פב ,ב.
הנוצרים.
עוז לאלהים ,דף ג ,א.

] תקכט [

מנחם

פרידמן

שישית .כל המאמין בתורתו זו ,אף שחייו חיי רשע ומלא הוא פשעים שונים יזכה לחיי
נצח .ולהיפך מי שלא יכיר בה ,עם כל המעשים הטובים שיעשה לא יחנה מהם ,אדרבה,
יידון ליסורי נצח ס!!,
ויש עוד מאמרים כיוצא באלה .אך אלה יספיקו כדי להראות בעליל שהספר ומחברו
ראויים לפסק דינם .זוהי תורתו של שבתי צבי אשר מת בדת העותמאנית כידוע ,שסבור היה
.שתורותיו הכופרות הנ״ל יצילוהו .המחבר היה מההולכים בדרכיו וחבירו של אברהם מיכאל
קארדוזו ,שכתביו הקבליים הרשעיים כיוצא בהם ,נשרפו כתיבותיו של רב יצחקי ,ראש
הישיבה והק״ק של ירושלים!.11
אם תרצה ]לדעת[ את המילים השטניות המדוייקות של מחבר שטני זה ,אוכל להפיק
את רצונך .ואתה בכוח בינתך החזקה והנבונה תסיק עתה מסקנות המחוייבות ותשפוט
דברי מי צודקים ומי מבין נכונה ,ומי מיטיב לפעול — אם בצדק הוחרם המחבר וספרו
,על ידי אנשים החרדים לדת האמיתית.

אגרת

י ו״ ד

]118א[ טופס מהעיקרי.
במותב תלתא כחדא הוינא כד אתו סהדיא והסהידו קדמנא בתורת עדות נאמנה איך ביום
חמשי לסדרא זו פרשת חיי שרה  , 112שנת תע״ד לפ״ק לעת ערב ,שם נמצאו ושם היו
בקהלה הספרדית שבאמשטרדם ובאזנם שמעו ובעינם ראו את חזן הכנסת דוד אבן עטר
עומד על הבימה וקורא מתוך הכתב בלשון לעז ,טופס כתב המודעא וההתראה שהתרו
הנקראים בשם ב״ד של ספרדים על יד נוטארייו״ס ,דהיינו ערכאי שלא מבני ברית . 113
להגאון הגדול מוהר״ר צבי אשכנזי נר״ו והתמצית שנתכוונו בו להעיד אמרו עליו כי הוא זה.
התחיל החזן הנזכר אחד מהב״ד הנזכר וכה אמר:
בהיות שהחכם צבי נכנס בתגר שאינו שלו וכתב וחתם דברים אשר לא כן ,נגד הספר
שהדפיס חכם נחמיא חייא חיון ,והב׳יד שנתמנה עפ״י אנשי המעמד ,נמנו וגמרו ]ביניהם[
לקיים ולאשר את כל דברי הספר ,לפי שלא נמצאו בו ערות דבר שיהיה נגד לתורתינו
ולמוסר החכמים ככתוב בהסכמתם וגזרתם  .114והנה אח״כ נתפרסמו כתבים מקצת חכמים

115

שכתבו נגד הספר והמחברו והמקיימו ,כפי מה שהסביר להם חכם צבי ,שהוא דבר נגד כבוד
הב״ד שלנו.

110
111
112
113
114
115

שם ,דף פח ,א.
אג׳ א למעלה.
כ בחשוון.
יוהנס פון פיליקינס .ר׳ התעודה המתפרסמת בסי׳ שלאחרי זה.
בפסק הדין של בית הדין הפורטוגיזי.
הכוונה למכתבו של ר  ,נפתלי הכהן ושל ר  ,יהודה בריאל ,ר׳ הע׳ .46

] תקכח [

אגרות

בפרשת פולמוס חיון

והנה מאחר שהשבוע שעברה שלחו הב״ד לקרא לחכם צבי שיבא לבית הוועד שלהם,
וקריאה זו היתה ג״ז

116

ולא רצה לבוא ,עוד הוסיפו הב״ד להשתדל עם פרנסי הקהלה

אשכנזית כדי שיכופו אותו לבוא ,והוא לא רצה ,כנראה מכתב יד תשובת >פרנ0י
האשכנזים  . 117לכן הסכימו לעשות לו כתב מודעה זו על יד נוטארייוס בהתראה וזמן
קבוע ,שבתוך שלשת ימים יהיה מחוייב לחזור בו מכל מה שכתב וחתם נגד חייא חיון
וספרנו[ ושחזרה וחרטה זו תהיה בכתב ידו וחתימתו חקוקה בעט ברזל ,ועוד היה מחוייב
להתינר[ החרם שהחרים לחיון הנזכר ,בקהל רב»!  1תוך הזמן הנזכר ,ועוד תוך הזמן הנזכר
יהיה מחוייב ליתן כתבים חתומים מב״י !!9לכל רבני ישראל ולמוסרם ביד החיון הנזכר
כדי שיוכל ללכת לדרכו ,ובכתבים יודיע להם מחזרה זו שחזר בו ומליץ בעדו ובעל ס פ ר ו ,120
ואם שלש אלה לא יעשה תוך הזמן הקצוב אל יתרעם על ביזוים והרדיפות שיעשו לו,
מאחר שקהילתיננו[ לעולם היתה בת חורין שאינה צריכה לשאר הקהלות בשום דבר
מהדברים .זהו תמצית המודעא וההתראה.
ואחר כך קרא עוד בקול גדול וכה אמר :ולמען לא יעמוד שום יחיד מקהלתינו בעזרו
של חכם צבי ,באשר בדעתינו הסכמנו לרודפו ולהכריחו ולכוף אותו כדי שיעשה רצונינו,
לכן גמרנו אומר אנשי המעמד והב״ד להטיל חרם חמור על כל היחידים ,ששום אחד מהם
לא יורשה להמליץ בעדו אצל שום שר ושופט מאדוני הארץ יר״ה ולא יורשה שום יחיד
להטיב עמו שום הטבה ,יען הסכמנו לרודפו על מעשה שעשה להסביר לחכמי ישראל דברים
אשר לא כן עד שכתבו מה שכתבו .ועוד מחלים אנשי המעמד והב״ד את פני כל יחידי
הקהלה ,שלא לדבר כל עקר עם חכם צבי ומשה חאגיז העומד בסברתו ,כי כך נאה ויאה
לישוב הקהלה.
אלו הן דברים ותמציתם שהעידו בפנינו בתורת עדות אנשי אמת וכשרים להעיד ,מלבד
מה שנתברר אצלינו מפי המרובים שנמצאו בבה״כ וראו כתב המודעא וההתראה וידעו
שכך היה מעשה .ובהשתדלות נמרץ שהנקרא בשם חכם הספרדים שלמה אאיליון עם פרנס
החדש הנקרא בשם אהרן די פינטו ואחוזת מרעיו השתדלו ומגזימים בפומבי להשתדל עם
השרים אדוני הארץ לגרש מן הארץ את הגאון הנזכר וחד דעמיה ה״ה החכם השלם כמהר״ר
משה חאגיז נר״ו .ולא הספיק להם בביזוים וחרופים וגידופים שעשו ובמה ששלח לעכב
ההליכה לב]ית[ הכנסת להחכם השלם הנזכר  , 121ובמה שציוו למלמד אחד שבקהלתם שלא
ישלח את בנו ללמוד אצל החכם השלם הנזכר .ועל הכל הקמת ההמון שהקימו על הגאון
הנזכר והחכם הנד.

116
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119
120
121

ג  ,זמנים.
אינה בידינו.
התרת החרם תהא בקהל רב. ,שכן החכם צבי לא החרים את תיון בציבור .ר׳ להלן וההע׳ .134
צ״ל מכ״י — מכתב ידו.
בתלונת המעמד לא נמצא שהחכם צבי צריך היה להמליץ על ספרו של חיון.
ר׳ משה חאגיז.

] תקכט [

מנחם

פרידמן

אוי לעינים שכד ראות ואוי לאזנים שכד שומעות חילול ה׳ ותורתו וחילול לומדיה .כבוד
הרבנים הגאוני׳ גאוני ארץ שכתבו על עסק זה מבוזה בפי הדיוטות ואין בידינו למחות.
ולקנאת ה׳ צבאות כתבנו זאת למופת ולאות למשמרת ולזכרון כדי להעמיד הדבר בכתב
מקויים ,עד עת בוא דבר ה׳ אשר דבר טוב על ישראל ,כי לא יעזוב את חסידיו לעולם
נשמרו ,וזרע רשעים נכרת  , 12iותשועת צדיקי׳ מה׳ מעוזם בעת צרה  123וגו׳ .נאם החותמים
ביום הששי

124

לסדרא הנזכר ,שנת כי ריב לה׳ עם יושבי הארץ כי אין אמת ואין חסד ואין

דע״ת אלקים בארץ

125

לפי׳ק.
נאם אברהם בר יעקב ,נאם דוד בלא״א יצחק כ״ץ ,משה בר יעקב נ״ע

ברביעי בשבת פרשת וישב

126

תע״ד ,עשו כרוז בבה״כ בחרם חמור שלא לדבר כל עיקר

לא בכתב ולא בעל פה ,לא בד״ת

127

ולא בדברי חול עם חכם צבי ומש ה ח א ג ל ז ע״ ד !28

שאינם ורועים  129וחוזרים מדיבורם בלעז שהוציאו על ספרי הקדש של וכר.
אגרת

יו״ ד

אל״ ף

תלונת צבי אשכנזי על שלמה אאיליון
 9בנובמבר ) 1713כ חשוון תע״ד(
]תרגום מהולנדית[
היום  9בנובמבר 1713
אני ,האדון סיליאם פון סארלאנד ) (Silas van Saarlandהצעיר ,נוטריון ציבורי ,מוסמך
מטעם החצר ההולנדית ,היושב באמשטרדם ,נגשתי בשמו ומטעמו של צבי אשכנזי ,רבה
של הקהילה היהודית האשכנזית של עיר זו ,והלכתי לביתו של רבי שלמה אאיליון ,ראש
הועד של בית הדין של הקהילה היהודית פורטוגזית כאן הנזכרת לעיל ,שגר ברחוב
 ,Joode Breestraatסמוך לבית הכנסת היהודי הפורטוגיזי הנזכר לעיל ,ושם מסרתי
תלונת מחאה ,המובאת להלן ,ליושב הראש שלמה אאיליון ,נציג המתלוננים מבית הדין
הדין של הקהילה היהודית הפורטוגיזית הנזכרת .לאחר שראיתי תלונה מסויימת שהגיש
נגדו ,ב־ 6לנובמבר שגה זו ,1713 ,הנוטריון יואנם וילעקענס ) (Joannes Vilekensועדים
מסוימים בשמם ומטעמם של האדונים מבית הדין של הקהילה היהודית הפורטוגיזית ,כפי
שכתוב בראש אותה תלונה ואנחנו/הנוטריון והעדים משיבים בזה תשובה לאדונים המתלוננים:
122
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תהילים לז,כח.
שם לד ,לט.
כא בחשוון.
הושע ד ,א.
יח בכסליו תע״ד .בתעודות שפי׳ עמנואל )סי׳ נה ברשימת האגרות( ,צויין ב בכסליו.
בדברי תורה.
על דבר.

 129אולי צ״ל מודים.
]תקלב[

אגרות

ב פ ר ש ת פ ו ל מ ו ס ח יון

אף־על־פי שהמואשם מעולם לא העלה על דעתו להתערב בענייני הקהילה היהודית
הפורטוגיזית או עם השייכים לבית הכנסת של האדונים המתלוננים ,ואף עתה לא היה
מתערב ,אלא שאינו יכול שלא להגיב על התלונה ,הנזכרת לעיל ,ולהתנגד לכם בענין זה.
כפי שידוע למואשם ,אי אפשר לכם ,האדונים המתלוננים ,שלא לדעת ,שהפרנסים של
קהילתם הדירו את בית הכנסת בפומבי ,על אחד נחמיה חייא חיון .ואם אמת מה שנמסר
למואשם ,הטעם הוא שלחיון הנזכר לעיל היתד! דעה חדשה ומסוכנת נגד הדת ומשום שחיון
זה פירסם כמה מדעותיו בספר מסויים שנדפס בברלין ,בשם מהימנותא דכולא עם פרושים
שלו] .דעה[ כזאת על ספר זה היתד! תחילה מקובלת גם בבית הכנסת שלכם האדונים
המתלוננים .אלה

130

מצאו לנכון למסור זאת

131

לידיו של רבי משה חאגיז ,על־ידי האדון

אברהם פראנקו מינדים הגזבר ,שלו עצמו קול בועד קהילתכם האדונים המתלוננים ,כדי
לבודקו ] .132וכן[ בגלל חשיבותו של הענין ]נמסר[ גם למואשם כדי שאף הוא יחווה את
דעתו .אי אפשר הדבר שלא ידוע לכם ]שיש[ בקהילתכם ,שנתנו כבוד פעמים רבות
למואשם ,בקבלם את דעתו בנוגע לענייני חוק חשובים ,אף בעודו בהמבורג.
בשל דרישותיו התקיפות של אותו רבי משה חאגיז ,בשמם של הפרנסים הפורטוגיזים
היהודים לא יכול היה המתלונן לפטור עצמו מלבטא את דעתו הצנועה על אותו ספר )אף
שבאמת לא רצה( לאחר ]שבדקו[ בדיקה מדוקדקת קודם לכן .אבל האדון הגזבר פראנקו
מעדים לא היה מרוצה מזה וביקש מהמואשם שנית ,בשמם של האדונים הפרנסים ,למסור
לו כמה נקודות בכתב ,או לפחות להכתיב לו .המואשם ניסה בכל כוחותיו למנוע זאת,
באומרו שאין ברצונו להכניס עצמו יותר בענין זה ,מאחר שיש לכם ,האדונים המתלוננים,
רב עליכם .אולם לאחר לחץ כבד הוא ,המואשם ,הראה לאדון הגזבר הנזכר ,כמה נקודות
חשובות מאד באותו ספר.
אחר־כך בא דוקטור שלמה די מיזא ,חבר בועד שלכם האדונים המתלוננים ,בבקשו
]לקבל[ בכתב את דעתו של המואשם .לאחר ששוב סירב זמן רב ,נכנע לבסוף ביחוד
שבקשתו של די מיזא היתד» בפירוש גם בשמם של הפרנסים ,שהוסיפו כי בכך יסתיים הענין,
והביע את דעתו בכתב בשפה העברית ,והדוקטור די מיזא תירגם ]זאת[ לספרדית והוא,
המואשם ,רצה לחתום על זה כמה ימים אחר־כך .ואף שהמואשם עשה זאת מתוך ]רגשי[
ידידות טהורים ,לפי מיטב ידיעתו ,לשרותכם האדונים המתלוננים ולדת היהודית בכלל
ולא היה לו לקבל אף את כפיית התודה הקטנה ביותר ,שמע בפליאה גדולה ביותר ,שהרשו
לאסור בציבור את הערותיו ודעתו של המואשם על הספר הנזכר ]בכוח[ החרם ,וכן פירסמו
כתב בגגות ]דעתו והערותיו[ לשולחו ולהפיצו בכל ה ע ו ל ם .133
אבל המואשם אינו היחיד שאסר את הספר הנזכר .הוא נאסר גם על ידי כמה וכמה
130
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132
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המתלוננים.
את סיפרו של חיון.
עובדה זו נירמזת ^() Risposta dell Manifestמלחמה לה /דף כט ,א(.
ר׳ סי  ,כח ברשימת האגרות.

] תקלא [

פרידמן

מנחם

מן הרבנים החשובים ביותר בארצות אחרות ונחשב למלא רע וכפירה ,כך שהרבנים מחוץ
לארץ הנזכרים ,חשבו שראוי היון להחרימו ואף החרימוהו באמת .לעומת זאת ,המואשם
]היה[ עובר על כל זאת בשתיקה ולא רצה להכניס עצמו יותר בענין זה ,לולא ביקשו זאת
ממנו מטעם קהילתכם ,האדונים הנכבדים .יתירה מזאת :המואשם לא היה מחרים את
חיון הנזכר וגם אינו חושב לעשות זאת מסיבות שונות  . 134ומעכשיו והלאה הוא מצפה
מכבודכם ,האדונים המתלוננים ,שאתם האדונים המתלוננים לא תעשו יותר קשיים למואשם
בענין זה.
הוא מוחה ,מפני שהוא שואף בכל לבו לשלום בכל הכנסיה הכללית  1 3 5ובכל אחת לחוד.
אף־על־פי שהוא ,המואשם ,מצד שני ,היה רוצה להבהיר לכל העולם שהביע דעתו בצדק
ובאמת והוא ,המואשם ,לא היה מתקשה ]לבררו[ ולהצדיק את הדבר בכל פרט ופרט לפני
כל החכמים שאינם צד בענין .ויתכן שדבר זה אינו בגדר האפשר עם כמה יסודות של
אלה שהרשו לאסור זאת באיום ח ר ם .136
הוא מוחה :יתירה מזאת שלא היה משיב אף תשובה זו על תלונתכם אילולא לא הייתם
האדונים המתלוננים ,מרשים לעורר לכך את המואשם בחריצות גדולה .והלאה הוא מוחה
בכל יכולתו לפי הצדק והיושר.
על זה ענה ר׳ שלמה אאיליון ,אני איני מבין את התלונה הנזכרת לעיל מפני שאיני מבין
הולנדית.
נעשה ועבר ]תחת ידי[ באמשטרדם בנוכחותו של ירמיאס די סטירקה )Jeremias de
 (Streekeופאולוס פון בל ) (Paulus van Buylכעדים.
ירמיאס די סטירקה
פאולוס פון בל
ס.פ .סארלאנד הצעיר נוטריון צבורי1713 ,
אגרת

יו״ ד

בי״ ת

]107ב[ נוסח האגרת שכתב הרב הגאון המפורסם מוהר״ר גבריאל נר״ו אב״ד ור״מ דק״ק
ניקל שפורג ורב על כל מדינת וקהילות מערהין ה״י ,למורינו ורבינו מופת הדור הגאון
המפורסם מוהר״ר צבי הירש נר״ו.
יום א׳ בטו״ב  137אלול תע״ג לפ״ק .נ״ ש .138
אל הר גבוה ותולל חכם הכולל ,עניו כהלל ,אין גומרין עליו הלל .ה״ה אהו׳
134
135
136
137
138
139

139

מחותני

דעתו של המעמד היתה ,שלא עשה זאת ,כיוון שהקהילה האשכנזית לא הסכימה לכך .ר׳ אג׳
ג ,יט.
ר״ל כנסת ישראל.
לא מובנת משמעותו של משפט זה.
תשעה עשר.
ניקולשבורג.
הלא הוא אהובי.

] תקלב [

אגרות

ב פ ר ש ת פ ו ל מ ו ס ח יון

הרב הגאון המפורסם עשיר בדעת כר״א בן ח ר ס ו ם  !40נ״י ע״ה פ״ה בש״ק

141

מוהר״ר צבי

הירש נר״ו ר״מ ואב״ד דק״ק אמשטרדם.
הנה יחדתי הדבור מקדם לפאר מעלתו אשר נבהלתי מאד בקראי מכתבו הטהור

142

בעסק

הדפסת הס׳ מא]יש[ בליעל ימ״ש  ,143בל אשא את שמו על שפתי .בכן נתאספו אלי האלופי׳
הרבני׳ ב״ד צדק שלי עם שארי לומדי׳ מופלגי׳ יראי׳ ושלמי /ויצא הדבר מפינו להחרי׳
המחבר וספרו ,כאשר עינין פקחין יחזו משרי׳ בתוך הכתב בחתימות ידינו .וגם שלחתי
לק״ק ברלין להרב הגדול אב״ד שמה
אלקפת׳)?( ור״ג

145

144

עם האלופי׳ ב״ד ,וכמו כן שלחתי למחותני הגאון

כבוד מהר״ר שמשון

146

נר״ו .ובלתי ספק שכולם כא׳ יסכימו לדברינו

החמה ,כי הכי דיינינן ליה ,וה׳ יראנו מתורתו הקדושה נפלאות ונזכה ]108א[ לקץ הפלאות
והיה זה שלו׳ מאדון העולם ומנא׳ אחו׳ מחותני דש״ת כ״ה לרבות וכו׳

147

העומד על

הפקודים הטרוד מאד על התורה ועל העבודה.
הקטן גבריאל במד״רי״ל ז״ל ה״ה מקראקא
וזה פתשגן כתב הוא מהחרם הגדול אשר ניתן בעיר ואם בישראל ק״ק נ״ש מפי הגאון רב
מדינה הנד .בצירוף בית דינו הצדק הרבני׳ המצוייני׳ איש על ידו לדגליהם:
שפתי חכמים ישמרו דעת  ,148לכל עין רואה ואוזן שומעת  .149לשמע אזן דאבה נפשנו,
נפש ונשמה ,נשמת כל חי אשר רוח חיים באפיו ,אף וחימה ,על האי עובדא בישא דעביד
בליעל א׳ שבא מארעא קדישא ,והוא מסטרא דמסאבא ,טמא טמא נקרא ,בל אשא את שמו
על שפתי אשר הדפיס ספר בעיר ברלין ,ותואר הספר מאמר א׳ נקרא מהימנותא דכלא
באמצע ,ומשני צדדין פרושי׳ שם הא׳ קדש הקדשי׳ ושם הא׳ עוז לאלקי /וגוף הספר הנ״ל
לא ראינו ,רק הרב הגאון מוהר״ר צבי הירש נר״ו אב״ד ור״מ דק״ק אמשטרדם שלח הנה
בכתב א׳  1 5 0בו יתן מה שהעתיק מספר הנ״ל.
ויהי כקרוא שנים ושלוש דלתות רעה ראינו השבץ אחזה בשרינו ,אשר בדה מלבו
לעקור ח״ו אמונתנו וכל י״ג עקרים ומקצץ בנטיעות ,אוי לו ולנשמתו שהביא לידי דפוס
הספר ההוא וראוי לעשות דליקה בספרים ההם ,עם המחבר ההוא אפילו ביום הכפורים

140
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שהיה ידוע בעושרו .ר׳ קידושין מט ,ב.
נר ישראל ,עמוד הימיני ,פטיש החזק ,בנן של קדושים.
אינו בידינו.
ימח שמו.
ר  ,אהרן בן בנימין וולף ,מהמסכימים על עוז לאלהים.
 . . .וריש גלותא.
הוא יהודי החצר שמשון ורטהיימר .בנו של ר  ,גבריאל נשא את בתו של ר  ,שמשון .ר׳ זכרונות
גליקל מהאמילן ,עמי .321
ומנאום אהובו מחותני דורש שלום תורתו כל הימים לרבות הלילות.
מלאכי ב ,ז.
אבות ב ,א.
ר׳ סי  ,יד ברשימת האגרות.

] תקלז [

מנחם

פרידמן

שחל להיות בשבת ,כדי להציל את עמא קדישא בני ישראל שלא ילמדו בספרי׳ חצוני׳
ספרי מינים כאלה ,ולא ילמדו את לשונם שקר ח״ו לכפור בתורת משה רבינו ובנבואתו.
ובלתי ספק איזה רב מובהק שיראה הס׳ ההוא ידין אותו כא׳ מספרי המינים.
ע״כ ניתנו דברנו אלה לכתוב ולחתום להגאוני׳ הרבני׳ מופלגים יראי׳ ושלמי׳ שבדור
זה ,שיסכימו עמנו ,בגזירת עירין פתגמא ובמאמר קדישין
חבר לאיש משחית נפשו הוא יעשנה

152

151

לעשות באיש המחבר וחומר

לעשות בו רושם רשימה המשברת ,להיות כל

השומע ישמע ויתיסר ויקח מוסר .וידי עם המחמיר כחומר בקודש ולפרסם קלון המחבר
וספרו בכל התפוצות ישראל ,ולגזור אומר על המדפיס שלא ימכור שום ספר מספרי׳ ההם.
ומי שכבר קנה או בא לידו ספר ההוא החרם יחרם ויבא לאבדון ציה וצלמות בחרם נידוי
שמתא.
תהא דא למיקם ולהיות ולמען ידעו דור אחרון ולהיות לאות ולמופת ולמיגדר מילתא,
לעשות סייג וגדר ומשמרת למשמרת ,שלא להדפיס שום ספר בפשוט כי אם אחר עיון הדק
היטב .וספרי קבלה כלל וכלל לא מיני׳ ולא מקצתו ,ודי לנו לשתות בצמא את דברי
המקובלים בדפוס ובכתב .וכבוד אלקי׳ הסתר דבר  . 1 5 3ב״ד האלופי המופלגי׳ הרבני׳
הדייני׳ היושבים על מדין של תורה פה קהלתינו המפוארת ק״ק ניקל שפורג ועל צבאם
מ״ו הגאון הגדול המפורסם אב״ד ור״מ דקהלתינו ורב המדינה נר״ו.
יום א׳ י״ב אלול תע״ג לפ״ק
הקטן גבריאל במוהרי״ל ז״ל ה״ה מקראקא
ונאם הצעיר מנחם מנדל בלא״א  1 5 4מ״ו הרב הגדול במוהר״ר דוד נר״ו
ונאם פרץ בלא״א הר״ר חנניא המכונה ליפמן זלה״ה
ונאם ישעיה ארי׳ בהמנוח מד״ר״ר יצחק זעקיל אושפץ ז״ל
]108ב[ ונאם הק׳ יששכר בער בלא״א הר״ר חיי׳ יצ״ו
ונאם הק׳ חיי׳ בלא״א הר״ר דוד פיסק ז״ל
ונאם הצעיר מרדכי בלא״א הר״ר י״ט בנעט ז״ל
ונאם משה יכונה קאשמן בלא״א הר״ר יודא לימא סגל ז״ל
כל הנ״ל העתקתי אות ]באות[ בח״י

155

הטהור אמ״ר

156

הגאון הגדול הרב מדינה נר״ו

ואלופי׳ ב״ד צדק שלו ]המה[ דייני קשישאי .לראיה מהימנא בעה״ח

157

יום ד״נ״ל.

שמואל הקטן דייטש ספרא דדינא וסופר ונאמן מדינה לע״ע !58
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דניאל ד ,יד.
צירוף פסוקים משלי כח ,כד; ו ,כב.
משלי כב ,ב.
בן לאדוני אבי.
בחתימת ידי.
אדונינו מורינו רבינו.
באתי על החתום.
לעת עתה.

נ תקלד[

אגרות
ואף

159

ב פ ר ש ת פ ו ל מ ו ס ח יון

הרב הגאון המפורסם מוהרי׳ד דוד אפגהיים נר״ו אב״ד דק״ק פראג והמדינה,

כתב למורינו מופת הדור הגאון המפורסם מוהר״ר צבי הירש נר״ו ,שלא גתן הסכמתו לכל
ספר מהי]מנותא[ דכלא ובקה״ק ועוז לאלקי׳ וז״ל בתוך האיגרת שכתב למ  ,/ו הנ״ל:
הסכמתי שנתתי לו לא על ]ספר[ קבלה ,בהדי כבשי דרהמנא

160

כי הנגלות לגו .ולא

ראיתי רק עלה א׳ לדוגמא מפ  ,ויצא וכמדומה לי שהיה שם הספר דברי נחמיה ובתוך
ההסכמה כתבתי כן  .161עכ״ל אות באות .ולא העתקתי כל האגרת כי קצרה היריעה.

יו״ ד

אגרת
]83ב[ טופס כתב זה מהרב הגאון הגדול

162

גימ״ ל

מק״ק קובלאנץ יע״א מיום ה׳ )בי( ]ג[ טבת

להרב הגדול חכם ]צבי[.
הנה גא הואלתי לדבר אל אדוני תשובת דבר שבוע שעבר  ,163ומתוך כך קבלתי תשובה
נכונה ]מאחד[ מיוחד מדייני ק״ק פ״פ דמיין  , 164אשר ראו עיניהם את הסי של הכופר
ומצא בו כפירות ]גדולות[ ,וגם הפליגו מרוב העזות והחוצפה של המחבר אשר שנן לשונו
הרע ומדבר בגדולי׳ לנגד הנדבנים?[ החכמי׳ הראשוני׳ .ור׳ ישעיה

165

חתן ה״ה מוהר״ר

יודא החסיד זצ״ל שהחזיק בדבריו נגד המין עם א]ותו[ ] [84הס׳ הנ״ל

160

ומחזיק

אמונת ש״צ כי הא בהא תליא ,החרימו אותו וגרשוהו מהקהלה  .167וע״ד הם׳ והמחבר הלז,
להחרים אותו ברבי׳ ולבער הם׳ בביעור חמץ עדיין לא הסכימו .והנמנע מצד מנהיגי הקהלה,
שקשה בעיניהם להכניס ראשיהם בפרסום גדול ,מפני שיש חשש סכנה ,כי מי יודע עד
היכן הדברי׳ מגיעין וד״ל  .168והביאו קצת ראיה ,עפ״ה

169

ממה שמבואר בהג׳ רמ״א בגי

מקומות בש׳׳ע™! ,שנוהגים עכשיו שלא למחות בעוברי עבירה משום שיש חשש סכנה
בדבר שלא ימסרו למלכות .וע״ז השבתי להם תשובה ארוכה ,אשר מחוייבי׳ בדברי׳ אלו
להכניס בספק עונש ממון ,ואין כאן מקום להאריך.
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כנראה תוספת מר׳ משה חאגיז.
ר׳ ברכות י ,א.
שההסכמה היא על דברי נחמיה.
ר׳ יעקב הכהן פופרס.
מכתבו של החכם צבי אליו אינו בידינו.
אולי ר׳ שמואל שאטין שהיה ידידו .ר׳ Horviz, Frankfurter Robbinen, 11, ff.. 82
ר׳ ישעיה חסיד ,שעלה לירושלים בשיירה של ר׳ יהודה חסיד וגורש סמוך לשנת תס״ד.
התיישב במנהיים והפיץ את תורת השבתאיות .ר׳ מ׳ בניהו ,ד״׳חברה קדושה׳ של רבי יהודה
חסיד ,ספונות ג—ד ,תש״כ ,עמ  ,קסד־-קסח ,קעה—קעו.
עוז לאלהים.
הורביץ ,שם ,עמי  .87ור׳ מבוא.
ודי למבין.
על פי הדין.
יורה דעה ,סוף סי׳ שלד ,שאר המקומות לא מצאתי.

]

תקלז

[

מנחם
גם כתבו

171

פרידמן

קצת באהבה מסותרת תוכחת מגולה וז״ל :ואף שאין ראוי להרהר אחר

הגאון אב״ד מוהר״ר צבי גר״ו מ״מ נראה שלאו שפיר ע]בי[ד שלא עשה דבריו בהסכמות
הרב דספרדים ,הואיל וגם הוא שמה מארי דאתרא ,ואם לא היה רצונו להסכים עמו ,מכ״ש
שלא היה לו לעשות משפט חרוץ נגד רצונו ,רק היה לו לכתוב תחלה לגאוני ארץ כמו שעשה
לבסוף קודם שעלה שלהבת אש המחלוקת ולעשות המשפט בהסכמתם עכ״ל.
ומי יכול לבוא אחר המלך את אשר כבר עשוהו .ואעפ״כ כתב החכם הנ״ל ,אשר בזאת
השתדלו מן הראשי׳ פו״מ

172

שמה ,שהכריזו בבה״כ עכ״פ בזה הלשון :מאחר שכמה

רבני׳ גדולי עולם החרימו המחבר הלז וספרו ,ע״כ כל אדם ירא אלקים יחוש לאותו החרם
ולהתנהג עם המחבר והס׳ הלז כדין מוחרם .גם עלתה בהסכמתם דהיינו הרב .המופלא
מוהר״ר שמואל הכהן 8״ הגדול מאחיו בצירוף כל הדייני׳ לייחד כתב יושר דברי אמת
ושל׳ להאב״ד דק״ק ספרדים ,שיעשה למען שמו הגדול ואל יחזיק הרשעי׳ ,ודברי כבושי׳
כאלה להצטנן דעתו מאש המחלוקת כמו שעשה הרב הגדול דק״ק מנטובה כמו שראו
העתקה .174
גם שחרו פני ובקשו ממני לחלות פני מחותני הגאון נר״ו

175

שיעשה למען שמו הגדול

ולהכניע עצמו קצת נגד האב״ד דק״ק ספרדי׳ ,כדי להסיר חרון אפו ולהטות את לבו שיודה
על האמת וימעט כבוד תורתו מעט מפני כבוד המקום ומפני ח״ה

176

הגדול שיאמרו

המון עם שגדולי חכמי ישראל מחולקי׳ בעיקרי האמונה אוי לאזנים וכר .ואפשר
שמפני הכבוד שיחלוק לאב״ד דספרדי׳ ינחם על הרעה ,מה שגורם במה שמחזיק
ומסייע לאותו האיש ,ובאמת היה דעתי לייחד דברי בשביל זאת למחותני הגאון נר״ו ,אבל
כאשר איסתבר בקמייתא וננעלו ממני שערי תשובה על כתבי הראשון אשר יחדתי אליו

177

משכתי ידי אחור .אד אמרתי אני לשלו׳ אדבר אל מעלתו ומיני׳ ומיני תסתיי׳™! בשים
שלו׳ ,כי מעלתו חכם ונבון ואני מבחוץ והוא בפני׳ ויודע כדת מה לעשות לעמיד הדת על
תילה בעזרת ה׳ שוכן מעלה .הוא יסיר מעמו ישראל המכשלה ,שלא ימצא עוד בשפתותיהם
עולה ,עד כי יבא שלה ,כ״ד  179דורש שלומו ואוהבו.
יעקב הכהן מפראג חונה פה ק״ק קובלאנץ ואגפיה
אגרת

יו״ ד דלי״ ת

עוד זאת הכתב מהרב הגדול הנ״ל דק״ק קובלאנץ יע״א.
171
172
173
174
175
176
177
178
179

מפרנקפורט.
פרנסים ומנהיגים.
הוא ר׳ שמואל שאטין.
להלן אג׳ יח.
החכם צבי.
חלול ה׳.
איננו בידינו.
ומיניה ומיני תסתייע.
כה דברי.

]תקלו[

אגרות

ב פ ר ש ת פ ו ל מ ו ס ח יון

]84ב[ הגה אין הזמן גרמה  ,18°יהיבה כתיבה נעימה ,כתיבה תמה בלשון ותארי בלשון חכמה,
מכמה טרדות ותלאות הקיפוני וכתרוני ,אעפ״כ לא אחשוך ידי מלהשיב שלו׳ שלומי אמוני
אשר גלילות ידיו הטהו]רות[ האירו אל עבר פני  ,181וגם גופא דעובדא שהדפיסו חכמי
הספרדי׳ בכתב שני  ,182ועל זה לבי דוה וחשכו עיני ,ח״ה
פ״פ

184

183

לפני ההמוניי׳ אשר מצאו

ועולה מצאו להתחמם ולהתלהב לב העם ,מראי׳ פני׳ בפני׳ של ]כעם ?[ להתלונן

ולהתרעם על הגאון הרב

185

נר״ו ,וילונו העם גם על משה

186

כאלו עברו עליהם את הדין

ובזה ]כל[ דבריהם בכתב׳ ובלשונם ,והתעוררו דיני דיני׳ ועש)א(ו עצמם כשרי׳ ונאמני׳.
והשומע סבר הדין ]עמם[ בכל עניני׳.
מה נאמר מה נדבר בכתב ראשון או בכתב שני

187

 ,הלא בשניהם לא מצאו מענה ]בפיהם[

להשיב דבר או חצי דבר ליישב מינות הנאמרי׳ בם׳ ולמה ועל מה מסכימי׳ ,וכתבו עליו שאין
]בו עקש[ ופתלתול והוא כא׳ משאר ספרי הקבלה ,מה שנראה לעין כל רבני׳ קטני׳ וגדולי׳
שאינו כן רק מלא ]שקר[ ומרמה מכת המאמיני׳ בש״ץ המסכימי׳ ואין מביאין ראיה וכר . 188
ואשר התלו]נ[נו על הרבני׳ אשר שלחו ]חיצם[ מרחוק בשמתות וחרמי׳ על המחבר בלי
ראות גוף הם׳ האמינו העתקות הרב מה״ר צבי נ״רו ]הראה[ להם בדפוס  , 189הנה אף
כי לא עלי היה תלונתם ,כי נראה שלא ראו רק הכתבים שבאו בדפוס  , 190ראוי להגיד
התנצלות נגד הבריות אשר ראו תלו׳

191

בכתב הנדפס שלא יתחלל שם שמים ,שיעלו חכמי

הדור ]עליו[  1 9 2נ ג ד הדין ח״ו .הנה תמכתי יסודותי על הגמר׳ דר״ה ז

193

גבי עולא שאמר

קידשו]ה[ לירחא וכר /אמר רב כ]הנא[ ]לא[ מיבעיא עולא דגברא רבא הוא דמהימן ,אלא
אפ׳ איניש דעלמא מהימן .מ״ט משום דכל מילתא ד]עבידא[ לאגלוייא לא משקרי אינשי
עכ״ל הגמרא .ואם בעולת החודש שיש בו איסור )ב(]כ[רת ,כגון אכילת חמץ
יה״כ

180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195

195

194

ואכילת

יכולין לסמוך לכתחילא על עד א׳ אסמיך ,דמילתא דעבידא לאגלוי׳ וכר /מכ״ש

חוסר זמן.
מכתבו של החכם צבי לא הגיע לידינו.
כוונתו לקשט אמרי )רשימת האגרות ,סי׳ סה( .הכתב הראשון הוא פסק הדין מט״ו באב
)שם ,יג(.
חילול ה׳.
פתח פתוח.
החכם צבי.
ר׳ משה חאגיז.
ר׳ הע׳ .182
מן השוטים .שבת קד ,ב.
סי׳ יד ברשימת האגרות.
בקונטריסים לעיני כל ישראל ועדות לישראל אין אג׳ מר׳ יעקב הכהן.
תלונתם.
על חיון.
צ״ל דף כב ,ב.
שמות יב ,יט.
יום הכיפורים .ויקרא כג ,כט.

] תקלז [

מנחם
לענין ]שלנו[ דכל א״ה

196

פרידמן

יכולין לסמוך אשליח ב״ד לחוד לענין שמתא כמבואר בח׳ימ

י א .197

ואין לך מילתא דא]גלוייא[ וכר כי האי ,שספרו

198

כאן בדפוס מפורסם לעין כל ,וממנו

יראו רבי׳ ויפרסמו שקריו לעין כל רואי]ם[ ודאי לא יהנה

199

מעשיו כלל ,יכירו וידעו

הכל דברי כתבי׳ המה כזבי׳ ויתהפך קלון של המחבר לכבוד] .ומי[ פתי יעשה כזאת לשקר
במלתא כי האי ולהביאו בדפוס שבוודאי יחפש בדבריו ויתבדה ,ומכ״ש גברא ]רבא כי[
האי ,ועל כל זאת היה קשה להשיג א׳ מספריו ,כי המחבר מסתיר ומצניע דבריו כבושת גנב
כי ימצא

200

וכן נז׳ בכתב ההתנצלות עצמם שמסר להם ספריו בתנאי שלא יראום לשום

אדם וממון רב היה צריך ]הרב צבי[ כדי להשיג א׳ מספריו
אנחנו מחשי׳ עד אור הבוקר

202

201

 .ע״כ חושבי׳ מחשבות אם

מתוך הס׳ שכופר בעיקר ]הוא[ ,שמתוך כך מדבריו ילמדו

לשקר ויגררו אחרי׳ אבתריה .ע״כ לית דין צריך בשש

203

מהם ,יכולין לסמוך על האי

]מילתא ?[ החקוקה בעט ברזל ועופרת לבא בשמתות וארורות להיות לעדת ישראל למשמרת
שלא יכשיל רבי׳ ח״ו בכפירה וה׳ ]יוצר[ המאורות יאיר עיני עמו אשר בו חוסי׳ ,ומלא
הארץ דעה את ה׳ כמים לים מכסי.204 /
כ״ד החותם אהבו ודורש שלומו ויו]רד[ עמו.
יעקב הקטן מפראג חונה פה ק״ק קובלאנץ ואגפיה.
גם שלחו לידי מק״ק פרנקפורט נוסח ששלחו הב״ד שם ליד הרב יעקב פלע

205

שימסור

ליד הגאון מחותני שמה אל פו״מ דק״ק אשכנזי׳ והכתב התחיל :הלא למשמע אוזן דאבה
נפשינו וכו׳

206

ומאפס הזמן להעתיק כי בוודאי היגיע לידכם.

גם שלחו לי ה]עתק[ מהכרזה שהכריזו בשני בה״כ שם  ,207כולי האי ואולי יעשה רושם
רושם שרישומו ניכר נגד המתגגדי׳ אם לא ]יעשה[ יעשה מחצה .וגם שלחו אלי מקצת
הקונטרסי׳ מס׳ הכופר הלז לעין בו אבל לא שמתי לנגד עיני דב]ריהם[ ושלו׳ שנית.
אני יעקב הכהן
אגרת

טי״ת וא״ו

]5א[ טופס כתב א׳ מהרב אב״ד דק״ק מגנצא נר״ו.
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207

אנשים הגונים.
ס״ק א.
של חיון.
לא יועיל מעשיו של החכם צבי אם תלה בחיון דברים שלא כתבם הלז.
ירמיה ב ,כו.
ר׳ למעלה אג׳ ג.
מלכים ב ז ,ט .ור״ל אם נמתין עד שיתגלה מתוך הספר שחיון כופר.
ברכות מ ,א.
ישעיה יא ,ט.
איני יודע מיהו.
סי׳ סח ברשימת האגרות.
ר׳ תוכן ההכרזה באג׳ הקודמת.

] תקלח [

אגרות

בפרשת פולמוס חיון

שמעתי את זעקת החכם הכולל כמהר״ר נחמיא חייא חיון ,איך הרב מהור׳׳ר צבי משנאתו
מקלקלת את השורה  ,208דבר עליו תהו ועל ספרו נטה קו בהו  ,209בכתבו למרחקים אל
רבנים הסרים למשמעתו .והם עם שלא שמעו דבר ממנו חכם חיון ולא קראו בספרו ,האמינו
למהר״ר צבי .ולא זו הדרך אשר צוה ה׳ שמוע בין אחיכם וגו׳  . 210והאריך הח׳ חיון
למעניתו בספרו הצד צבי  211וצווח ככרוכיא בקול גדול אל שארי הרבנים ,יתנו לב ויקראו
בספרו ולמראה עיניהם ישפטו  2 ! 2צדק ,כדי לבטל הקלא בישא אשר הוציא מהר״ר צבי
וסיעתו עליו ועל ספרו.
ואני בקראי כן בקיצור של הצד צבי הנעתק לל׳ אשכנז

213

אמרתי בפומבי ,שעכ״פ

דבר הח׳ חיון נכונה בזה שאין ראוי למי שלא ראה ספרו ולא שמע דבריו לפסוק הדין עליו
ובפרט לחובה .ורז״ל אמרו שלא ישמעו הסנהדרין אפילו מפי המתורגמן  . 214וכך כתבתי
לק״ק פראנקפורט כאשר שלחו לי האגרת של מהר׳׳ר צבי עם הכתב מהחכם בריאל , 215
לשמוע מה בפי ,והשבתי שלא מפי השמועה אני כן בשגם לא הזכירו מתנגדיו בכתביהם
מה הדבר הרע אשר מצאו בהח׳׳ר

216

חיון וספרו ,ולא ראיה בתוכם זולתי קול דברים כפי

צורך המליצה.
ומעתה אני מודיע לחח׳ חיון בכתבי זה באם כנים דבריו ,יעשה כאשר גזר אומר על
עצמו בספרו הצד צבי הנזכר
שעליו

המה

דנים

217

ויבחנו לטוב או למוטב

218

ושע״כ

219

ישלח לי ספרו

ע י ״ מ  220שאפשר ,ואני מבטיחו באם אמצא הספר ישר בעיני אפרסם

הדבר בדפוס בקרב כל ישראל ,וגם אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזנים א׳ כנגדו ,אכריע
אותם בראיות עד שיודו על האמת .כי ת״ל
וכאן

222

221

בק״ק פראנקפורט רישא דמתיבתא אני,

אני יושב על כסא ההוראה לאב״ד ,ויש לי יד ושם בתורה וחכמה וכאשר יעיד ע״ז

הספר יד יהודה שחברתי על העשרה המאמרות  ,223וראה יראה הח׳ חיון כמה יצאתי מגדר

208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223

סנהדרין קה ,ב.
על־פי ישעיה לד ,יא.
דברים א ,טז.
ר׳ הצד צבי ,דף ]ה ,א — ו,א[.
ר׳ ישעיה יא ,ג.
תרגום מקוצר של הצד צבי לאידיש לא ידוע לנו.
סנהדרין יז ,א.
ר׳ קונטריסו של החכם צבי ,לעיני כל ישראל )א(.
בהחכם רבי.
ר׳ הצד צבי ,דף ]ז ,ב — ח .א[ .שם אומר חיון שעתיד הוא להשיב לכל שאלת רב שיקרא
את ספרו.
לטוב או לרע .ר  ,ספר השטרות לר׳ יהודה הברצלוני ח.
ושעל כן.
על ידי מוקדם.
תהילות לאל.
במגנצא.
פירוש לס׳ אמרות טהורות לרמ״ע מפאנו ,פרנקפורט דמיין תנ׳׳ח.

] תקלט [

מנחם

פרידמן

המוסר ידוע יהללו זה ולא פיך  .224אך אמנם הכל למענו ולכבדו ,כדי לסייעו אם יהיה זכאי
בדינו ,כי באלה חפצתי.
כללו של דבר ,החי חיון ימהר יחיש מעשהו לשלוח לי ספרו כאשר ייעד לעשות בספרו צד
צבי ואז נראה מה לעשות .ובנתיים ישלח לי ב׳ ספרים מהצד צבי בלשון הקדש א׳ לעצמי
ואי לפרסמו בק״ק פראנקפורט ,כי לא ראיתי עדיין כ״א הקיצור בל׳ אשכנז אשר לא יאות
לת״ח לקרוא בו .לדבר הזה י)ש(][0לח לי חח׳ חיון על אשר לא סגרתי האגרת יען טעמי
22

ונימוקי עמי ולא לחובתו .ועל תשובתו הרמתה אני מצפה עי״מנ<

ואומר שלמא רבא

מאלקא רבא לגברא רבא,
פי המדבר ,יהודה ב״ר שמעון ז״ל חפ״ק

225

ומדינות מגנצא

יום ז׳ ט״ו שבט תע״ד פה מענ״ץ

אגרת

ט י ״ ת ז י י ״ן

כתב ב
]5ב[ חכם ברזים וסודות ,על אלקים ידבר נפל]א[לות ולא בחידות ,אספקלריא המאירה וכר,
כמוהר״ר נחמיא חייא חיון .יהי שלום בחילו ויברכהו ה׳ מציון אמן.
מכאן מודעא רבא לאורייתא וחוכמתא דמר ,שקבלתי מעשי ידיו גלילי זהב בתרשיש
ממולאים

226

עם ספריו הרמים והנשאים ה״ה

227

הנקראים ספר עוז לאלקים וספר הצד

צבי .פי שנים שמחתי ושמחתי בם .ושלחתי תכף א׳ הצד צבי לק״ק פראנקפורט אל מאהבי
וקרובי אנשי עצתי ,גם כתבתי להם באריכות להורות להם דרך לא סלולה אשר דרכו הדיינים
שם בפסק שלהם  ,228מבלי ראית שום תמונה או אות מהספר לאלקים עוז ,ואשר גמרתי
בלבי לבא אל תכלית הדברים בחקירות ובדיקות עד מקום שידי כהה מגעת .וכי אבוא עד
תכליתם למצוא אותם ישרים ונכונים כאשר מצאתי אותם שקריתי עד הנה ,לא אשקוט
ולא אנוח עד ישובו מדרכם לכסלה  ,229יודו כי לא טוב עשו ויתקנו את אשר עוותו.
23

ומעתה יאמין נא כבוד מ״ת °

שדברי יעשו פרי לטובה .האמנם בתמיד,

נשגבה

מ ״ ש !23

מעכ״ת ששהיה אסורה  ,232וכי זו מלאכה בת יומא היא והלא הב״ד הגדול של
ק״ק ספרדים יצ״ו עסקו בה מן ט״ו תמוז עד י״ד מנחם עד שבדקו בכל החורין וסדקין ,כ״ש

224
225
226
227
228
229
230
231
232

משלי כז ,ב.
חונה פה קהילות.
על־פי שיר השירים ה ,יד.
הלא הם.
סי׳ סח ברשימת האגרות.
ר׳ תהילים עח ,ט.
מעלת תורתו.
מה שכתב.
כלומר ,שחיון דרש ממנו להביע דעתו תכף ומיד.

]תקמ[

אגרות

ב פ ר ש ת פ ו ל מ ו ס ח יון

איש כמוני עמוס התלאות וטרחות הצבור ושמעתתא כי האי בעיא צילותא
אך זאת אני מבטיחו דלא מציגנא רישי אבי סדיא

234

233

וזמן הגון.

עד עומדי ]על[ כל הכתוב בספר

מרישה לסיפיה ,וזאת העצה היעוצה להגות בו תמיד .ואם אמצא בו מקום עיון או ספק יפול
עליו לב חכם ,אגלה אזן דמר לשמוע הטענה ,ואחר גומרי ואומרי ברוך שחלק מחכמתו ומגלה
ליראיו סודו] ,גם[ אני אחלק ביעקב כזית הודו  ,235ואספרה כחו במעשה הדפוס במליצה
יפה להעמידו על עומדו ולחזק ידו בכל עוז ותושיה .תאלמנה שפתי שקר הדוברות על
צדיק עתק ,תדומנה דמים לקול דברי׳ הבנויים לתלפיות על האמת והשלום ,באופן יקבלו
לרצון מכל הצדדים וצדי צדדים .ישליו אהלים לשודדים

236

כ״ש ייטיבו לטובים ולישרים

בלבותם החפצים בתורת אמת ולשלום למודי ה׳ מצפים ועומדים .וע״ז יהא רום מעכ״ת
ולבו נכון ובטוח וכו׳ .כ״ע  237ד״ש וטובתו.
יהודה בר שמעון ז״ל

יום ד׳ ער״ח אדר התע״ד ליצירה פה מעץ העירה

חפ״ק ומדינות מגנצא
א ג ר ת י ו״ ד ז י י ״ ן
]2א[ גדול בתורה ורם בחכמה ליה דתגליין

238

כל רז ברמה

239

וכל טמיר במצולות ימה .ה״ה

החכם השלם המקובל האלקי כמוהר״ר נחמיה חייא חייון יצ״ו.
לא עת האסף בתארים הראוים לתת כבוד לשמו ,כי אמנם כעת הייתי טרוד מצד איזו
מאונסים מצאוני בימים האלה ,מחמת שלהי סיוות׳

240

ורוחות שאינן מצויות ,וגם מצד

טרחי הצבור וכיוצא בזו רבו עלי ,זה וזה גרם ג״כ שלא יכולתי לקרות הרבה בספרו

241

ולהשיב אמרים למעכ״ת .אך אם זה לא אמנע ,שלדעתי כל החרדה גדולה גרם מעכ״ת
בעצמו ,על שדבר בל׳ קלילה לשון שהמוני׳ היודעים בל׳ הקדש רק מעט משתמשין בו,
ובני עליה ידעי דבר ה׳ אמיתי המה מעטים ולהם די במילין לא כביר .ורוב עם נפוצים
על עסקיהם לא ידעו מאי קאמרו רבנן ולא יבינו דבר מחכמת הקבלה וכן נאה להם ,מפני
כבוד אלקים הסתר דבר  .242וא״כ ראוי לישתע׳ בל׳ חכמה ובשוקא דרבנן ,כדי שהעלם
יעלימו עם הארץ עיניהם ממנה.

233
234
235
236
237
238
239
240
241
242

מגילת כח ,ב.
כתובות סא ,א.
על־פי הושע יד ,ז.
איוב יב ,ו.
כיש עם.
צ׳יל מתגלין.
מליצה מורכבת על־פי ״מגלין לי רזי תורה ) ,,אבות ,קנין תורה ,א( ו״קול ברמה ) ,,ירמיה
לא ,טו(.
סוף החורף.
עוז לאלהים.
משלי כה ,ב.

] תקמא [

מנחם

פרידמן

לא כן עתה כשקראו עמי הארץ בם׳ מעכ״ת והם לא הורגלו באלה ותמהו ויאמינו[,
מה זאת עשה לנו המחבר הזה ,הוא כדיבא ומליו כדיבין  .243ולא עוד אלא שע״י זה מצאו
מתנגדיו חפצי קרבת ילדיהם
בפתיחת הספר

246

והתפלספותו בא״ס

244

להטעות כ״ע

215

אבתרייהו ,להראות להם באצבע ובפרט
,

לאמי אלה דברי חרופים של המחבר ,את ה הוא מגדף בהתחכמותו
247

ובעגין ג׳ קשרי מהימנותא

בשמים ואתה על הארץ על כן יהיו דבריך מעטים

248

249

 .וכבר אמ׳ החכם מכל אדם כי האלקי׳

 .ומכ״ש שלא להאריך בנסתרות ולספות

להו כתורא .250
ימחול נא מעכ״ת על תוכחתי זו ,יען ברשות מצותו ולמענו אני עושה .וידעתי גם אני
המעוות הזה יוכל לתקן ,האמנם האיך ובאופן מה אכתוב לימים הבאים אם יעזור ה׳ ובנתיים
יכתוב לי מעכ״ת למה הניח באמצע דף ע״א  ,251האם היה כתוב בו דבר אשר כמו זה יחשב
בעיני המון להוציאו מעכ״ת מן הדפוס .ומה היה הדבר ההוא .שנית יראה לי מעכ״ת
מקום בזהר בענין נשקו בר ,דפריש ההוא ינוקא  ,252יען בדפוס לובלין לא נמצא ב פ ׳ ב לק .253
עוד ראיתי להודיע שבעל הבית א׳ מקצה הארץ הזאת חפץ בעוז לאלקים עם הצד צבי ואם
דעת מעכ״ת למכרה יוכל לשלוח עם הפשט  254הסמוך וכר.
נאם יהודה בר׳ שמעון ז״ל
מק״ק ומדי׳ מגנצא
אג ר ת יו ״ ד ח י״ ת
255

L'ra dello E c c m o Brieli a l l ' E c c m o

וה׳ נתן חכמה לשלמה גבוה מכל העם משכמו ,הנושא משא קהל רב רם ונשא בתעצומו
ורומו ,רב מתנא ורב חסדא  ,256יפן ברחמיו ממקומו ,הנודע בשערים במעשיו ובשמו.
ה״ה
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257

257

מעלת הרב העליון כמוהר״ר שלמה אאיליוץ נר״ו ,נרו לא ידעך ,המאיר לארץ

הוא בדאי ומיליו בדייה .ברכות נט ,א.
קהלת ה ,א.
כולי עלמא.
כוונתו ,כנראה ,לשיר שחיבר חיון בראש עוז לאלהים ולהקדמתו לספר הנ״ל .ר׳ למעלה אג׳ ז
והע׳ .86
באין סוף.
ר׳ הע׳  107ור״ל שהוא עושה מהאלוהות ריבוי של שלוש ,והרי זה מחרף ומגדף.
קהלת ה ,א.
ר׳ כתובות נ ,א.
בעמוד א ,שליש העמוד הלק.
זוהר ,חלק ב ,דף קצא ,א—ב .ור׳ הע׳ .697
בדפוס לובלין שפ״ג ,חסר מדף קפו ,א ד״ה ר׳ יצחק ור׳ יהודה הוו אצלי באורחא ,עד דף
 ,קצב ,א ד״ה מלאכים אל בלעם בן בעור.
הדואר.
מכתב מהנעלה ביותר בריאל לנעלה ביותר רב אאיליון באמשטרדם.
מליצה ,על־פי שמות שני האמוראים.
הלא הוא.

] תקמו [

אגרות
ולדרים ממרומו ,ר״מ ור׳׳מ
מרעיתו ועמו אבס״ך 259״

258

בפרשת פולמוס חיון

בק״ק ספרדים שבאמשטרדם יע״א .יהי אלקיו עמו ועם צאן

אחרי השתחויתי אל היכל קדשו ביראה ורעד ,לדעתי כי אין יחם בין שומשמנא

260

כמוני ,דל ורפה ,לגברא רבא דעדיף טפי .ואחרי שאלת המחילה בברך כרועה ונפש שפלה,
אם אעיז פני נלעג לשון נגד אבי העזרי  , 261יתנשא כארי ,אענה ואומר לו הדברים
כהוויתם כסדרם ואמתתם .כי בראותי אגרת הקנאות המתחלת לעיני כל ישראל  ,262מעשה
ידי אמן הרב הגדול צבי חכם עדיף מנביא ,קמתי גם אני ומתעודד לקנא]ת[ ה׳ צבאות
וכתבתי על האיש הבליעל חייא חיון ועל חבוריו וחבריו שטנה ומדורות ורוב מארות

263

להבין ולהורות ,כי ידעתי את האיש ואת שיחו ,ש)ק(]ג[נב הלב ודובר סרה על ה׳ בכל כחו.
אמנם אחרי ראותי כי מעכ״ת

264

וב״ד נמנו וגמרו לכסות קלונו ותחת סתר אהלם

להציפינו  ,265הוספתי שנית יד להראות העמים והשרים הכבוד והמורא הראוי הספר-
דים ומלכם בראשם צפירת תפארת  .266ובי ,בדברי הראשוני׳ לא ידעתי כי היו לו למחסה
ומגני׳ ,כי ידע זה האיש הנתעב ונאלח לרמותם לאטו

267

בדברי חלקות ופתויים כמשפטו.

אך להיות האמת יותר מכל אהובה אצלי וחזקה ,החזקתי בדברי ונמוקי אתי בבכי ואנקה,
כי באמרי כי אפי׳ יהיו דברו סתומ׳ וסבלו פרושי׳ תמימי׳ ,מ״מ כיון שגלוים רע ומר,
ישתקע הדבר ולא יאמר .הלא הזהירונו רבותינו אשר הורונו לישר אורחותנו ,חכמי׳ הזהרו
בדבריכם

268

וכר ,ומי זה אשר יאמר בדברי׳ מפורסמי הכזב שרף מעופף ואפעה ,כתוב

ופרסם והרוצה לטעות יטעה ,כ״ש וק״ו ,כי דבריו הם חמת תנינים וארס צפעונים ,משיורי
ש״ץ שר״י

269

וכל שוגה בהם ,יבא עד תכונותיהם ויכיר וידע ,כי בא במרד ובמעל לחלק

עם ה׳ לחלקי /בלב רע ושפתים דולקי׳

270

 .ומי זה יוכל להחריש ולהתאפק ולא יקום לעזרת

ה׳ בגבורים ,להבעיר ולהעביר מן הארץ גלולי׳ כאלה מרים ומאררי /למען לא יטמעו לבות
הבוערים ויבלבלום באמונת היחוד הגמור השקועה בלב אבותינו ואבות אבותינו המאושרים,
כלם אהובים ,כלם ברורים.
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270

ריש מתא וריש מתיבתא.
אמן נצח סלה ועד.
נמלה .ר׳ תרגום משלי ו ,ו.
על־פי שמות יח ,ד .ורומז לשמו של אחד מגדולי הראשונים ,ר  ,אליעזר בן יואל הלוי אבי
העזרי.
סי׳ ט ברשימת האגרות.
טז ,שם.
מעלת כבוד תורתו.
סי׳ יג ,שם.
רומז לאאיליון.
חייון התנהל לאיטו ,כלומר ניהל את מדיניותו בסבלנות ובהתמדה עד שרימה את אאיליוץ
ואנשי המעמד.
אבות א ,יא.
שם רשעים ירקב.
משלי כו ,כג.

] תקמג [

פרידמן

מנחם

ועתה אדו׳ עליך המלאכה הזאת הקדושה ]131ב[ לגמור ,חמורת זר לזמור .אתה לבדך
תשמיד ותכרית האלה הזאת ,היוצאת להציל כל ישראל כלו מן השבר והשאת ,בהודיעך
כי הדין מרומה ,כי הראך זה הטמא כשורא צלמי

271

אם לבך נתעה ,כי גם אחיה השלוני ראה וטעה
נפתלי הכהן

273

פתוך וגם י)ו(כלו לו דבריו .ואין לתמוה

272

 .והנה עדות הרב המופלא כמוהר״ר

נאמנה ומתוכה נודעה ביהודה ובישראל ונגלתה ערות הצורר הזה ,אשר

עד עתה מעיניך נצפנה ,ונתפרסם כי מגמת פניו לבלע את עם ה׳ עם קדוש ולהשחיתו
בש]כנו[ בלבם טומאתו וחלאתו .אנא אדר למען ה /קדש את שמו ברבים והודע אחר הכהן
הגדול

274

בדבריך הטובים והחשובים ומטהרת קירות לבך חצובים ,כי רמוך ויכלו לך .ואל

תחוש לכבוד הבריות ,כי כבוד שמים הוא שלך .תן אותו ואת ספריו לקצפה ואספו אספה
בזרועך

275

החשופה ויותנו לשריפה .ולא יתחלל עוד שם שמים לסבת איש און איש

2

הבינים™  .וכי יאמר איש שראוי לי הרמי

277

 ,כי אין זה מקומי ,אשיב שבמקום שיש

חלול ה /תפיק מיניה חורבא רבה לצורר נפשות לא יכולתי לחשות.
אחלי אדוני ,ישים אל לבו להוציא כמה נפשות תמימות מתוך ההפכה ולהביא שלף
בישראל בשמו ולתת עליהם היום ברכה .ומה׳ בעל השלף ישולם במשכרת שלמה ויאריך
ימים על האדמה .והצעיר הכותב מנהמת לבו הדן לפניו בקרקע כתלמיד לפני רבו ,לא יחדל
מהתפלל והתחנן לעושה שלום במרומיו ,ישלח ברכה באסמיו ובגנזי מרומיו וינטל וינשא 278
כבודו בעמיו ,והחיי׳ הטובים והשלו׳ ישכנו בבתיו ובאולמיו .ככל מאוייו וזממיו וכחפץ
השפל והאפל בארצות האל ולעבוד עבודת אדו׳ ואל
הצעיר יהודה בכ״מ אליעזר בריאל ז״ל
הכותב בימי׳ שבנתיים  279שנת לדע״ת כי אני ה׳ מקדשכם .280
אגרת
281

Risposta dello Sodotto

יושב תהלות ישראל
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283

יו״ ד

טי״ ת

282

דגל מחנה יהודה בראשונה  ,283הר המוריד! שממנו הנראה וממנו

בבא קמא .פט ,ב.
סנהדרין קא ,ב.
סי  ,יט ברשימת האגרות.
ר׳ נפתלי הכהן .ר׳ העי .273
על־פי ישעיה כד ,כב.
כינוי לגולית הפלישתי .ר׳ שמואל א יז ,ד.
צ״ל :איש חרמי ,כי אין זה מקומי שראוי לי.
על־פי ישעיה סג ,ט.
עשרת ימי תשובה.
שמות לא ,יג.
תשובה של הנזכר לעיל.
תהילים כב ,ד.
במדבר י ,יד.

] תקמו [

בפרשת פולמוס ח יון

אגרות

יתד ופנה ,והיה צדק אזור מתניו ואזמל( ]ר[ חלציו האמונה  ,284דן ידין עמו במשפט שיש בו
שלום חמלה וחנינה ,הולך ורב ולפי רב השנים יודיעו חכמה וארך ימים תבונה  .285ה״ה הרב
המובהק ריש מתיבתא ואב בי דינא בק״ק מנטובה יע׳׳א ,עיר ואם בפזורת גולת אריאל,
כמוהר״ר יהודה בריאל נר״ו .נרו יאיר כאור החמה והלבנה ,וצור שוכן בשמי מעונה ישמרהו,
תוך קהל ועדת מי מנה

286

]אגס״ו[.

]132א[ האותיות אשר תבאנה יגידו וישיבו אל אותיות מחכימות שכלם מתאימות ,אשר
האירו אל עבר פני ולנגד עיני ז . 28הן המה דברי מוסדי מעכ״ת קדש הכתובים בכתב מזוקק
שבעתים בימים שבנתים .במקום גדולתו ראיתי רוב ענותנותו  ,288כי בא לכבדני במשא כבד
מגדולי המנה ,ואני אין לי במה להוסיף רק להחזיר העטרה לישנה .והנה בא להודיעני מי
הכניסו" ,שיצא לריב מאר]ר[ את המארה ואת המהומה ,נגד האיש האורח הזקן זה קנה
חכמה  .289ואם על הראשונים

290

אנו מצטערים ,עתה בא להוסיף עליהם פי שנים ,כי לא

שוד .לו אם רבו המזכים וחתמו על אבן אחת שבעה עינים  . 291ואני שמעתי ולא אבין.
וכאשר דברי דודים עלי ערבים וחביבין ,לא אחדל בעזרת הנותן מענה לשון ,מלהשיב על
ראשון ראשון.
תחלת דברי קדשו ,בראותי את אגרת הקנאות וכר קמתי גם אני לקנאת ה׳ צבאות וכף
עכ״ל .יאמר נא האדון ,כששמע שקנאין פוגעין

292

בו לצאת עמם בקשתו וחרבו ,אם לא

ידע שלהם לבדם לא נתנה הארץ לגדור גדר או לפרוץ פרץ וכי הן אתנו יודע עד מה ומאן
דלביש מדא  .293ואי מר רבה אנא תלמידא ,גם לי לבב כמוכם לצאת לצבא במלחמת חובה
נגד כל אשר יחטא ואשם .וק״ז במקום שיש ח׳יו חלול השם .ואיך הסיתוהו ויוכלו לו אנשי
שלומו )כי לא שלף ידבר( ,עד כי פתח בקללה ואלות נמרצות ,לשלחם על כל פני חוצות,
וכדאי בזיון וקצף להוסיף על הצמאה הרוה  , 294כי דן דנין בגזרה שוה ,בשומו מרמה
בצדו

295

המקיימו והמעמידו .ואם ככה עלה במחשבה לפניו לשפוט ולהוכיח לא למראה

עיניו כי אם למשמע אזניו ,למה כאשר ראה אח״כ דברינו מכריזות ואומרות מה שבדקנו
וחקרנו בשבע בדיקות וחקירות ,לא יאמין כי יאזין קולנו ,כאילו לא ידענו בין ימיננו
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על־פי ישעיה יא ,ה.
מליצה מורכבת מן הפסוקים בויקרא כה ,טו ואיוב יב ,יב.
עדת ישראל ,על־פי הכתוב :מי מנה עפר יעקב .במדבר כג ,י .ומצוי הרבה בפיוט.
אג׳ יז.
על־פי מגילה לא ,א.
קידושין לב ,א.
כתביו הראשונים של בריאל נגד חיון .סי  ,טז ברשימת האגרות.
על פסק הדין המזכה את חיון חתמו שבעת הדיינים של בית הדין הפורטוגיזי.
פוגעים כאן במשמעות מבקשים .ור״ל כששמע בריאל שהחכם צבי ור׳ משה חאגיז מבקשים
ממנו לצאת נגד חיון.
ברכות כח ,א.
ר׳ דברים כט ,יח.
אין אדם דן גזירה שוורה מעצמו ,ובריאל נכשל בכך בהגיחו שחיון רימה את אאיליון.

] תקמה [

מנחם

פרידמן

לשמאלינו .הלא היה למעכ״ת לדעת כי אנחנו מבפנים ,וידענו עד היכן הגיע כחם של אנשי
מדנים לשנות את הצבעונים  ,296עד זיבולא בתרייתא

297

דמדסני ליה לא חזו ליה זכותא.

עוד כתוב בדברי קדשו ,כי ידעתי את האיש ואת שיחו וכר .מנא ידע מר ,דאם קודם
לכן הכירו ,למה לא הודיע צערו לרבים למען לא יסמכו עליו ולא ימנע טוב מבעליו .298
עוד כתב מעכ״ת ,אחרי ראותי כי מעכ״ת ובית דינו נמנו וגמרו לכסות קלונו וכר ע״כ .אל
יאמר מעכ״ת כן כי אין אנו מכסי׳ קלון גם לא מכסי שנאה כאלה העוטים במעיל קנאה ,299
והכל יודעים כי בערה בם אש המחלוקת והשנאה132] .ב[ ואטרוחי מעכ׳׳ת בכדי לא בעינא,
לבא ולספר גלגולי הדברי׳ על בורין ,כי שמעתי שכבר נכתבו מפי מגידי אמת ברוב בנין
ורוב מנין  ,300ומתוכם כל רואיהם יכירו שהלכנו בדרכי יושר לקצץ בנטיעות המחלוקות
והמה עקמו את הדרך בחשך וחלקלקות .והדבר יוכיח כי בשתים יצאו הרודפים בקול קריאה
הומיה ,וכמעשה הראשונה אינה מעשה השניה  , 3c1והצד השוה שבהם שבעלילה באו בכל
דבריהם ,וימים ידברו כי בעל דברים יגש אליהם.
ומ״ש מעכ״ת ,הוספתי שנית ידי להראות הכבוד והמורא הראוי לק״ק ספרדים וכו׳ כתבו
זאת לא יצאה לאורה  ,302ויראה מעכ״ת כי תלו בו הקלקלה ולא התקנה הברורה .וגם מה
שמיחד מעכ״ת ק״ק ספרדים ,לא סגי בהכי ,כי גם ק״ק האכשנזים כחם יפה בזה והיו
לאחדים ,כי מורה לא עלה על ראשם מהמורה
עשה מעשה פטיט

304

303

אשר שמע לקול מלחשים .ולמי שכל ימי

ויגרשו מימיו רפש וטיט .וכאשר חשב

305

לגזור עליהם להכריז

ולהחרים בבה״כ שלהם ,הם לא שמעו ולא חששו ,דאכין ורקין דרשו

306

 .ואם זה המורה

באצבע לקסום ,במאי דאיכא תותיה אינו עובר ומתעבר  ,307מה יתרון לו כי יצא לחוץ ידבר.
עוד כתב מעכ״ת ,כי ידע זה האיש לרמות]ני[ בדברי חלקות ופתויים וכר .ידיעה זו לא
ידענו כי לא הוצרכנו לכך לדרשו ולחקרו ,כי לא מפיו אנו חיים ,כ״א

308

מפי כתביו בספרו,

וכל כי האי ודאי בעינ]א[ לאודועי ,כי מנעתי הדבור ממני מיום בואו ,אחרי שמעי שהוציאו
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הצבעים.
עד יומו האחרון .ר׳ ברכות ח ,א.
ר׳ משלי ג ,כז.
רומז לחכם צבי ולר׳ משה חאגיז.
סי׳ כו ,ברשימת האגרות.קשט אמרי אמת פורסם בטבת תע״ד.
כנראה שר׳׳ל שבכל אגרת נמצאו אף טעמים אחרים ,ומכאן שאין טענותיהם צודקות ,אלא
בעלילה באו על חיון.
אם התכוון לכבוד הקהילה הספרדית ,הרי אגרתו גרמה הפך ,ששני המתנגדים הנ״ל נסתייעו
בו בריבם נגד המעמד.
מורה ההוראה בק״ק אשכנזים ,החכם צבי.
אמר לשון הרע .ר׳ ערכין טז ,ב.
החכם צבי .ולא שמעו לו .ר׳ גם קשט אמרי אמת ,סי׳ סה ברשימת האגרות.
ר׳ ירושלמי ברכות ט ,ז.
ר״ל אינו יכול לאלה הנמצאים תחתיו.
כי אם.

] תקמו [

אגרות

בפרשת פולמוס ח יון

דבה עליו ,דלמיחש מיהא מבעי .ומ״ש עוד מעכ״ת ,מי זה יאמר כתוב וכף והרוצה לטעות
יטעה .לא כך דברנו ח״ו ואדרבא ,אמרנו שהגם שהם דברים שעל האמת הם מיוסדים מן
הראוי היה שלא להדפיסם ,כי הם מאותם שברומו של עולם עומדים .וכל יודעי ומכירי יודעים
הצער שיש לי בראותי ספרי קבלה נדפסים ,והלואי שיהיו כולם נגנזים וכמוסים .ומ״מ
אשר דברתי לא אשנה ,כי המעיין בספר ימצא ואחרי יענה ,כי כל דבריו הם נמצאים בספרי
המקובלי׳ הראשונים והאחרונים בענין אחד ודברים שונים ,ואם איזה דבר רע לעצמו
גרם  ,3c9יען כי בסגנון אחד אמרם.
עוד כתוב בדברי קדשו ,כ״ש וק׳׳ו כי דבריו הם חמת תנינים וכף משיירי ש״ץ שר״י וכף.
זו קשה מכלם ,כי מי נתנבא על זה או חלום חלם ,ומי פתי יסור הנה ואדם מדעת נבער,
שירצה לתת יד לפושעי]ם[ ]133א[ בדבר מכוער .אך גם בזה עשינו את שלנו ,ולא הונח
לנו עד שראינו בספרו דברי נחמיה על פ׳ פן יש בכם איש או אשה וגו׳ שפי׳ שכל אלו
הדברים הזרים ,על אותו הדור נאמרים ךע׳׳ש  .310ועתה מה אוסיף עוד להיות למעכ״ת
לטורח ,הוא ישיש כגבור לרוץ אורח ,וירא וידין את דיני ,אשר דימה שהתעוני כאחיה
השלוני  . 311ואדוני חכם בראשו עיניו ,ישמיע דבריו לאזניו .וגם מע)ר(]ד[ות הרב הכהן

312

ישיב ידו ,כי זהו כבודו ,מטעמי׳ דליבא לפומא לא גלי ,מלבד דאיהו בלחודיה קא ספיד
עליה ,והרב הגדול דק״ק פראג

313

שחשב שיהיה בחברתו ,הוא הצווח לעומתו ,נגד כל

הנעשה לאיש האורח הזה שלא כהלכה ,ושכל הקללות יתהפכו לברכה ,ושלא יחושו לאשר
יצאו בחרבות ורמחים ,כי ילכדו בפחם .וככה דברו שכתב לכל המדינות אשכנז ופולין
והם יבאו אחריו.
אשר על כן חוזרני על המקרא ,שכבוד מעכ״ת במקומו יהיה מונח לבל יוסיף ידו ולהביא
אש זרה ,כי נמנו וגמרו בי דינא דהאי קהלה קדישא ,שלא יטו אזן לשום כתב ומכתב
מפורשה ,ודא עקתא מכלל דאיכא אחריתי ודין גרמא דמסכת נזקין ,מאן דתני מציקין לא
משתבש .הנגררים באדם דשרי חכמיא למיהוי אבב בזיונא  . 314ובקול רם כהמון רעם
פצו שפתים לומר ,הטוב הוא לא מהם ומהמונם .יען וביען גזירה שוד .בינותם כי לשונם
תהלך בארס של עכנא ,אשר שננו לשונם כחרב )תונה( ]חדה[ ואין בהם תבונה .וכל אחד
ואחד להרבות כבודו מתכבד בקלון חבירו ואין נושאין ק״ו מן הזונה

315

אלא איש ברעהו

יהתלו ויארובו אצל כל פגה והיו לאחור ונפסלים בלינה  . 316על כל אלין יהיה למעכ״ת
פתיחותא דעינא .ובכן אחוי קידה קמי דמר בתפלה ובתחנה לאל הקדוש השוכן בשמי מעונה,
309
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ואינו מעיד על השאר.
דברי נחמיה ,דף פא ,א—ב.
ר׳ אגרת הראשונה של בריאל ,הע׳ .172
ר׳ נפתלי הכהן.
ר׳ דוד אופנהיים .על עמדתו במחלוקת ר׳ מבוא.
האם התירו חכמים שלא להגן על העני .ר  ,שבת לב ,א.
זונות מפרכסות זו את זו ,תלמידי חכמים לא כל שכן .שבת לד ,א.
קרבן פסח נפסל בלינה וכן קדשים.

] תקמה [

מנחם

פרידמן

ישמרהו ויחייהו גם עד שיבה וזקנה ,ויצליחהו כנפשו הרמה מלא רוח חכמה ובינה ונפש
עגומה ונענה ,שומשמנא קטינא דל ואביון איש צעיר,
שלמה בכמה׳׳ר יעקב אאיליון זלה״ה
אמשטרדם יום הששי ר״ח חשון שנת חכמת״ו  317לפ״ק.
אגרת
318

כ״ ף

Risposta dell Ecc m o S e . Brieli
שלף וישע רב לגבר בגוברין )ב(]ד[שבילי דשמיא ליה נהירין  . 319ה״ה החכם הכולל
כמוהר״ר שלמה אאיליון יודע דעת עליון ,מופת הדור והדרו ,הפורש אורו וזהרו על ק׳׳ק
אמשטרדם יע׳׳א.
]133ב[ ברגע ובעונה הזאת שקבלתי גלילי ידיו הטהורות

320

 ,אמרתי לבא אל היכל קדשו

בדרך קצרה ולעזוב תשובת כל פרט ופרט הבא באגרתו היקרה ולהשיב דרך כלל שאינו
צריך לפרט .כי אפ׳ יונח מה שאינו ,שדברי החיון יש להם פירוש מה ושכל דבריו כבר
נמצאו בכתובים הנדפסים ,מ״מ הרחבת הבאור היא רבת הנזקין ומצודדת נפשות נקיות
ונותנת פתחון פה לאויבינו להרחיב פיהם עלינו ביסוד יסודות האמונה .ואם צותה תורתנו
הקדושה ועשית מעקה וכו׳

321

להצלת הגוף ,ק״ו בן בנו של ק״ו שמחוייבים אנחנו לעשותו

להצלת הנפש .ואם נפש א׳ מישראל תאבד ח״ו על חלומותיו ועל דבריו ,הרי נאבד עולם
מלא  .322ולא ידעתי מה יענה בפי׳ משנת המסתכל בד׳ דברי׳ נגד התלמוד וכל
המדרשים  .323ולכן במקומי אני עומד שהספר ומחברו ראויין לישרף.
אמנם עתה באתי על השלום ,כדי לקצץ נטיעות המחלוקת שנשתרגו ועלו בין חכמי
ישראל ולכבות אש המריבות הבוקע ועולה בתוכם המפריד אחדות גוי אחד ,והפלתי תחנתי
לפני הדרת קדש ומעמד הספרדים יצ״ו  ,324לגנוז הספרים הללו ולשים שלו׳ בארץ ,בכחם
הגדול וזרועם הנטויה ולמען לא יתחלל ש״ש

325

יותר ולא יתהללו הוללי העמים ויתקלסו

בנו עוד ,ככתו׳ כבוד אלקים הסתר דבר  .326ונאמן עלי הדיין ,כי בידי עדות נאמנה מיחידי
הגולה שבעיר ליגורנו
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יע״א ,מכל התועבות הגדולות אשר עשה זה הנבל שמה זה כ״ב

שנת תע״ד.
תשובת הנעלה ביותר האדון בריאל.
על־פי ברכות נח ,ב.
מכתבו של אאיליון שלמעלה.
דברים כב ,ח.
ר׳ סנהדרין לז ,א.
חגיגה יא ,א .נגד הפירוש המקובל כותב חיון שהאדם מצווה לחקור מה שלמעלה הימנו
במעשה מרכבה .ר׳ הקדמתו לעוז לאלהים.
ר׳ אגרתו למעמד ,להלן.
שם שמים.
משלי כה ,ב.
אינה בידינו.

] תקמו [

אגרות

בפרשת פולמוס חיון

שנה .וסוף דבר שהיה תמיד בפיו שיר עגבים בל׳ לעז ל״ה ביל״ה ,מארגאריט״ד .ביאנק״ה
קומ״י או״ן פיו״ר  .328והכניס הצלם בהיכל בספרו רזא דיהודא בשיר שחבר בלש׳ ארמי ,לא
באלקה מרגניתא וכו׳  .329אבל תעבה נפשי לפרסם תועבותיו בקרב הארץ .אנא אדו׳ באלף
אלפי לשונות של בקשה ,תהי נא מעכ״ת לעזרני בגניזת הספרים הללו ותכל תלונה המנגדים
ותחזור עטרת השלו׳ בין חכמי ישראל כבראשונה .עדי בשמים וסהדי במרומים ,כי מרוב
שיחי וכעסי על כבוד ה׳ יתברך וקדושת תורתו התמימה דברתי ונערתי חצני עד הנה.
וסוף דבר אומר ,אני את נפשי הצלתי .יהיו לרצון אמרי פי והגיון לבי לפני מעכ״ת ויחנני
לצוות על מעשה ידינו[134] ,א[ כי כאשר הייתי לעולם אהיה מאוהבי שמו ושומרי פקודיו
לעשותם .נאם השפל והאפל אשר הושע יואל
יהודה בכ״מ אליעזר בריאל
הכותב במנטובה ,בם׳ ה׳ יראה  ,33°שנת למען דע״ת כל עמי הארץ וכו׳ .ותפלתי מחדש
זכה למעכ״ת ,ישי׳ לבו על הדבר הזה ויעשה בחכמתו לשמי׳ דמי מלחמה בשלן,33!/
אגרת

כ״ף

אל״ף

]תרגום מאיטלקית[
]134א[ מכתב מאת הרב הנכבד בריאלי

למעמד

למפורסמים מאד ,לנדיבים ,לפרנסים השקולים של

הק״ק

האציל הפורטוגיזי בעיר

אמשטרדם .בריאות וכל ברכות אלוהי ישראל הקדוש והכל יכול.
אל יראה הדבר מוזר ותמוה לחכמת האדונים הנכבדים לקבל כתב זה מאדם שאינו ידוע
ומרוחק מאד

מק״ ק

זה ,כי האהבה היוקדת והשקידה הלוהטת על שמירתה וקייומה

של תורתנו הקדושה ,עליה מצווים כולנו יחד בהיותנו אחים באמונה בה׳ ,מחזקים מאד את
תקוותי לטובת הכלל ,ואני מתגבר על כל שיקול אנושי ומבקש מכם מתוך לבי ,שתואילו
לקבל בסבר פנים ,את כל מה שהוא אמת טהורה ,שאני עומד להביא בפניכם רחוק מכל
שיקול ארצי ]

[.

מחוקקנו הקדוש קבע ולימדנו שכדי להרחיק אדם חף מפשע מסכנה ,עלינו לעשות מעקה
לגגות בתינו  .332ובזה לימדנו ,שאם להצלת חיי הגוף עלינו להיזהר ,כל שכן שעלינו
למנוע סכנת ייסורי עולם מהנשמות הנוטות ליפול ,מכוח הבורות או הרשעות .מלך החכמים
לימדנו כי בעניני האל יש למעט בדיבור וכבודו הוא הסתר דבר  .333לכן הזהירונו חכמינו
הקדמונים והקדושים ,ליזהר מאד בלומדנו את התורה ולהתרחק מביטויים שאין משמעותם
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מארגאריטה היפה צחורה כמו פרח.
בסוף רזא דיחודא ״פיוט נאה לאומרו אחר קריאת האדרא רבא והזהר״ .ראשיתו ״לא באלהא
מרגליתא בפום דכל בר חי כי אם בפום רבינו שמעון בר יוחאי״.
פרשת וירא ,יד חשוון .התאריך המדוייק נקבע על פי הרשום בתשובת המעמד לבריאל.
ר׳ מלכים א׳ ב ,ה.
דברים כח ,ב.
משלי כה ,ב.

] תקמה [

מנחם

פרידמן

ברורה ,שניתנים לפירוש לא נכון ושיכולים להזיק למוחות שומעיהם ולומדיהם החרדים
לאמת .אוסיף לזה סכנה אחרת .בזמן הזה ובארצות אלה בייחוד ,פורחים הלימודים ,חכמים
רבים מארצות אחרות לומדים את שפתינו הקדושה ומתרגמים יצירות רבות של סופרינו.
לעיתים קרובות מריעים הם עליהם תרועות נצחון ]במוצאם[ כמה משפטים בלתי מתייקים
שהודפסו בפזיזות ואולי אינם מובנים די צורכם אף לכותבים עצמם .בזה הם מחללים את
שם האל הקדוש ומשנים את העיקרים החזקים הקבועים והנכונים של תורתינו הקדושה.
הפחד מפני סכנות כה חמורות ,הוא שעורר את קולמוסי .ואם כי חלש אני מחמת גילי
ומדוכא במחלתי ,כדי ליטול את הנשק נגד הצעות ]הגורמות[ בגלוי למהומה והנקראות
ב]ספרים[ מסויימים שהדפים חייא חיון בברלין ,שעליהם הודיעני רב צבי הנכבד מאד ,334
שאני ]רוחש לו[ כל הכבוד ומחזיקו למהימן ,הסכמתי עמו על חוות־דעתו כי אמנם חשבתי,
את מי שמחזיק באמונה על פי העקרונות הנ״ל שהוציא עצמו מאמונתינו .אך אותו זמן לא
ידעתי שהאדונים הנכבדים בחוכמתם השקולה ]מסרו[ לבדיקה את כתבי הסופר הנ״ל.
ראיתי אחר כך את חוות־דעתו של הרב אאיליון  ,335שאני מכבדו ומוקירו מאד ,וראיתי עוד
מכתבים רבים המתנגדים ]לרב אאיליון[ עם הנמקות מוצקות של אישים מלומדים
ומפורסמים מאטליה

336

וגרמניה .337

אפשר שדעות ״קבליות״ אלו ניתנות לפירושים שונים ואף מנוגדים .מעטים מאד יבינו
אותן אל נכון ויוכלו להן ,או שיחשבו בלבם שיכולים הם להן .אולם במקום שהסכנה
קרובה ,כאמור ,מחייבת הזהירות האנושית והחוקים האלוהיים להתרחק .אסור לנו להקל על
מהלך התורות הנסתרות הקשות והעמוקות שפירושם הפשוט והמילולי עשוי לקלקל נפשות
קדושות חפות מפשע ואף אם מעטים הם ולוא גם אחד .חייבים אנו כולנו לעשת סייג ולא
להרשות לבלבל את מוחותיהם של ההדיוטות ולא לתת להם להסס באמונתם חם ושלום.
ובייחוד בנוגע לעיקר החשוב ביותר ,אחדותו הפשוטה והטהורה של בוראנו הרחמן אלהי
ישראל.
לפיכך ,המכובדים והנערצים ,הסיבה שבגללה עלי להתחנן בפני המעמד האציל וירא
השמים ]היא[ ,שתואילו לשקול את התוצאות הרעות מאד והטעויות העלולות להיזרע ,אם
ישארו גלויים לעין כל הציבור חיבורים חשודים שתורתם מורעלת .יש להסיר מדרכי האל
את אבני השערוריה ומדישאו את היבלית ,ע״י גניזת הספרים הנ״ל בארכיון הסודי של
הק״ק ]ולעשות[ חיפוש מדוקדק שלא ישאר בחוץ אף טופס אחד .על ידי כך נסיר כל סיבה
למריבה וכל מקור לדעות רעות.
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ר  ,סי׳ יד ברשימת האגרות.
ר׳ אג׳ יט.
נראה שכוונתו לאגרותיהם של האחים אבוהב מויניציאה של ר  ,יצחק מן החזנים מפאדובה
של ר  ,שמשון מורפורגו ווכו׳ .ברשימת האגרות יט ,ל ,לד.
אגדותיהם של ר׳ נפתלי כץ ר׳ גבריאל עשקעלעש ור׳ יעקב פופרס .ברשימת האגרות כ ,כא ,מב.

] תקג [

אגרות

בפרשת פולמוס חיון

את בקשתי ,מלאת יראת כבוד הנובעת מכווגותי הטהורות ,הבעתי גם בפני רב חיון
הנכבד ] .338נשען[ על חוכמתו וזהירותו וכן על יראת השמים שלכם ,אני מקווה לתוצאה
מוצלחת של בקשתי הצנועה הזו .הנני סומך על חסדו האין סופי של האל שישיב את
השקט לעמי המסוער ,והמעשה יהא ראוי לחוכמתם הנערצה ולאצילות הדם הזורם מאבותי-
כם ,מתוך נדיבות לבם ,למען אחדותו של האל ולמען תורתו .אליו אתפלל ואתחנן תמיד
על הצלחתו והאדרתו של הקהל הקדוש הזה שהוא תפארת לכל עם ישראל .ובזה אקוד
קידה לאדוני הנכבדים ואשאר בכל רוחי ,במסירות נצח ,של האצילים והנכבדים.
העבד המסור והנאמן יהודה בריאלי
לנכבדים והאצילים ,הפרנסים והמעמד של ק״ק פורטוגיזי ,ישמרו האל ,אמשטרדם.
אגרת

כ״ף

בי״ת

]117א[ לאדר חכם כמלאך ה׳ צבאות .חסיד עליון .ה״ה מע׳ הרב המופלא כמוהר״ר שלמה
אאיליון נר״ו .איש קדוש ועיני כל ישראל רואות שלומות לרבואות מאת נורא תהלות אדון
הנפלאות אנס״ו.
עת לקצר כי כבדה עלי בימי׳ האלה יד משא הצבור המוטל עלי ועוד כי לחכימא
ברמיזה

339

די והותר .ולכן אחרי השתחויתי להדום רגלי מעכ״ת ותפלתי זכה לאלקי השמים

יגדיל ויאדיר שלומו ושלותו עד אין קו ,אעלה ואגידה ,כי רע עלי המעשה מאד מאד שמפני
המחלוקת יתפשטו בישראל דברי׳ אשר לא כן .כי מתחלה

340

באמת דברתי מפי השמועה

ולא האמנתי שיראה וימצא פי׳ והתנצלות לדברי׳ מפורסמי׳ הכזב ,כי אם אצל הפתאים
המאמינים לכל דבר .ובכן כתבתי מאז מה שכתבתי .אבל עתה ששלחתי אחרי הספר ובא
לידי ,השתוממתי על המראה ,כי יותר ממה שנאמ׳ מצאתי כתוב בו דברים ברורים נגד
האמונה האמיתית ונגד ה׳ ותורתו הקדושה ,אשר לא יסבלו עירושי׳

341

מסכימי׳ אל האמת,

והמה למכשול ולפוקה בישראל ,כאשר עיני האדון תחזינה בראשי פרקי׳ שאנכי כותב
ליחידי סגולת קהלתכם הקדושה  ,342אשר לעולם ועד עטרות לראשי אענדנה.
וצר לי מאד כי בא השטן ונכנס בעסק זה להוציא ממנו כלכלה לעצמו ,קלקלה ותקלה
גדולה לאביוני הדעת ,לצוד אותם ב ]מ[ כמוריו ולהמיתם מיתת עולם .ואנחנו מחויבים
להשתדל כאשר אנו מתפללי׳ בכל יום שלא תארע תקלה על ידינו .וכבר ידעתי משכבר את
טוב לבב מעכ״ת חסידותו וקדושתו וקנאתו לכבוד שמי׳ שלא יחולל ,וכן ידעתי גם ידעתי
גדולת יקרת בית דינו הצדק ,ולא אפצה פי על ההוויות וההזיות שנתהוו עד הנה בעסק
זה צלמ]ו[ת ולא סדרים  .343בא אבוא בתפלה ותחנונים ממעמקי לבי שתחומו ותחוסו על
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נראה שטעות סופר נפלה כאן וצ״ל רב אאיליון.
מדרש משלי כב ,טו.
בהסכמתו לקונטריס לעיני כל ישראל של החכם צבי .סי׳ טז ,ברשימת האגרות.
צ״ל פירושים.
אגרת בריאל למעמד ,להלן.
על־פי איוב י ,כב.

] תקנא [

מנחם
כבוד ה׳ אלקינו ה׳ אחד

344

פרידמן

ולא יתחלל עוד כדברי׳ כאלה ,כי עליכם המשרה הזאת כהני

ה׳ משרתי אלקינו לכם משפט הגאולה ,אל תתנו דמי עד תרימו המכשול מדרך עמנו ותשימו
שלו׳ וברכה בארץ .ולכם לבדכם תאות העטרה הזאת לשם ולתפארת ולתפלה בקרב כל
ישראל.
אחלי אדוני למען ה׳ ימנעני מבא בדמים ]117ב[ נגד החיון וספרו ,כי אחרי ראותי
את הספר לא אוכל לשקוט ולתת מרגוע לנפשי מאסוף עליו המון רועים

345

לרדוף אותו עד

כלה .בטחתי בחסד עליון ובתבונת מעכ״ת וב״ד ,שישימו לבם על דברי ,יקשיבו רנתי
ויאזינו תפלתי לכלות פטפוטי דברים ומאמרים מרים ומאררים .והיה הספר הזה המר
והנמהר כלא היה ותכלנה התלונות והארץ תשקוט .והנני מפיל תחנתי לפני אלקי הרוחות
לכל בשר להשפיע שפע שבע רצון השלו׳ בלב כל חי שנכנס במחלוקת זו ויקיים את והב
בסופה  ,346לכבוד אלקינו יתברך ותורתו שתתעלה ,שנהיה כלנו לאגודה אחת לעבדו שכם
א׳ ,ואשר יתן פרי השלו׳ יבורך מן הברכה העליונה בעה״ז ובבא ברב טוב הצפון ליראיו,
אשר כב]וד[ עצמם יעזובו וכל מגמת פיהם ומעשיהם היא לכבוד ה׳ והדר אלקינו אליו
ישגיחו אליו יתבוננו .האלקים הרועה אותנו ממעל לכוכבי ארץ ירים כסא מעכ״ת להיות
מושל בישראל בשבט מישור שבט מלכותו .ולי אני עבדו ומשרתו יתן עוז ותעצומות
להתקדש בעבודתו כי זאת היא מנוחתי ותנחומתי.
נאם הצעיר יהודה בכ״מ אליעזר]ר[ בריאל ז״ל
הכותב במנטובה סדר ויגש אליו יהודה *
אגרת

346

שנת ו ב ד ע ת צדיקים יחלצו ,347
כ״ף

גימ״ל

]תרגום מאיטלקית[
]115ב[ תשובה למעמד
לאדונים הנכבדים והנדיבים.
נכון אמר החכם במלכים ומלך החכמים ,עת לשתוק ועת לדבר

348

 .יש ]לגלות[ האמת

בפני העולם ,ועל אחת כמה וכמה בפני מועצתכם הנכבדה והחכמה מאד .דבר זה מכריחני
להשיב למכתבכם המכובד מאד ]מיום[  12כסליו  ,349הסובב על שני צירים .האחד ,כי היה
עלי שלא לכתוב על פי עדותו של ר ב צ ב י בלבד ואסור היה לי להתעלם מהק״ק הוותיק
והאציל מאד של האדונים הפורטוגיזים .השני ,כי כל
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ק ״ ק צריך לנהוג על פי הוראות

להוציא מחיון ,שלגבי דידו האלהות הוא ריבוי.
רבנים.
קידושין ל ,א.
ד טבת .התאריך המדוייק נקבע על־פי האגרת הבאה.
משלי יא ,ט.
קהלת ג ,ז.
סי׳ נו ברשימת האגרות .עמנואל מסופק אם נכתבה בכסליו .מאגרת זו אנו למדים מועד כתיבתה
המדוייק.

] תקנב [

אגרות

בפרשת פולמוס חיון

בית הדין שלו .אשר ]לראשון[ ,כבר אמרתי שנאמר על ידי]

[

350

בנושא .לא האמנתי

שבקהלכם המפורסם והמהימן יימצא מי שיגן על נושאי כפירה ועיקרים מוטעים ,אם לא
אלה המסכימים לעקרונותיו של המחבר  .351לפיכך ,לוהט ברצון טוב ,כתבתי מה שכתבתי.
ובענין השני אומר ,כי בשומעי אחר־כך את המריבות ,אף כי לא היו ידועות לי ,הזמנתי
352

ת הספר הנ״ל כדי לדון

 . d e visuמשקראתיו מצאתי בו את כל הארס שעליו מסרו

לי .להלן אגלה רק קימעה ובקצרה כדי שקריאת מכתב זה לא תשעמם אתכם.
הוא קובע ללא היסוסים כי הוא מכיר את מהות האלהים ומתפאר בכך בשער הספר .«53
הוא מדבר ברורות בנגוד לדברי ה׳ כ י ל א ר א י ת ם כ ל ת מ ו נ ה  . 3 5 4הוא עושה
באופן מגונה ריבוי מהקב״ה והפך להודעה וההכרזה הכללית ]הנאמרת[ פעמיים ביום
בקריאת ש מ ע  .355הוא אומר כי כל אחד צריך להסתכל בדברים שמעל לשמים אף אם
הוא טועה  .356הוא קובע כי החיפוש האנושי נעלה על המסורת  .357הוא קובע כי יש ללמוד
את תורת האלהות הנסתרת ביותר ,אפשר לומר ״שלא ניתנת לביטוי  , ,,גם מפי מורים
הידועים ככופרים  .358הוא עושה את הסיבה השניה המדומה שלו לאל יחיד שצריך לעובדו
ולא את ]הסיבה[ הראשונה  .359הוא טוען כי כל המאמין בריבוי הדמיוני שלו ינצל אף
כי הוא רשע ומי שאינו מאמין בכך נידון לכלייה ,אף אם הוא חי חיי קדוש  .360לעתים
קרובות הוא מביא מדברי אברהם מיכאל קארדוזו הכופר וחברו של

שבתי

צ ב י  .יש

בו עוד משפטי כפירה מרובים ,שאיני מזכירם ,כי אלה מספיקים לדון את הספר והסופר.
]למשמע[ הכרזות איומות כגון אלה ,מי לא יקוב רצונו הטוב כמו ] [ כדי להשמיד
את שנתמך בכפירה ותורות השטן .הדיעות הנ״ל אינן מעוררות פירושים אלא מכוונות
לעיקר הנשמות ומי שיגש להגן עליהן יגדיל את הכפירה כי תהום לתהום קוראת .הדוגל
בהן יתן דין וחשבון בפני בית הדין הנורא של מלכות האל המבורר בשל הישמדות הנפשות
בעקבותיהם.
אמרתי כל זאת כדי לתאר בפני רום מעלתכם לידע ולהזהיר על השערוריות והתוצאות

350
351
352
353

354
355
356
357
358
359
360

מילה משובשת.
נחמיה חייא חיון.
בראייה פנים אל פנים.
עוז לאלהים .במקור שנשלח למעמד היה כתוב ,כנראה ,שהדבר מתברר מהשיר שבעמוד
שלאחר שער הספר )על־פי תשובת המעמד לשאלות אלו ,סי  ,צא ברשימת האגרות( .בשיר
נאמר :״יכיר מהות האלהות בלי שהות ובלי רפיון״.
דברים ד ,טו .במקור שנשלח למעמד מצויין שהדבר נלמד מדף ד של עוז לאלהים ור׳ שם
דף א ,א.
כוונתו לתלת קשרי דמהימנותא .ור׳ עוז לאלהים דף פז ,ב ולהלן הע .434 ,
בהקדמתו לעוז לאלהים ,דף ה ,א.
זה יוצא מתוך האשמה הקדומת.
בהקדמתו לעוז לאלהים ,דף ה .א—ו ,א.
שם ,דף עא ,ב.
ר  ,עמ  ,תקפ והע׳ .696

] תקנג [

מנחם

פרידמן

הנוראות שעשויות להתעורר ולהיתרבות בענין רגיש ביותר ,כדי שידעו את טוהר וכנות
פעולי ,יהיה עלי ,איפוא ,לפעול כדי לעקור שורש ארסי זה ,הן נגד המחבר והן נגד ספרו,
כפי שעשו עד כה כמעט כל

ה ר ב נ י ם הנכבדים של איטליה .בזהירותכם הנעלה והדתית

ויראתכם אי אפשר לכבות שריפה זאת .טוב לי להאמין באמונה שלימה ,כי תמיד רוצה אני
לומר שלא לקיתי בענין חמור כזה.
אלו הן טענותי ,הצטדקותי להערות ולהאשמות המרובות שבמכתבכם הנערץ .ושוב,
החכמים מאד והיקרים ,אני מבקשכם בכל ההכנעה ,שבמרותכם העליונה ובשקידתכם
הקדושה ,תחדילו המחלוקת הגדולה בעם ה׳ ,כשם שאני מבקש ]במכתבים[ הרצופים

לרב

א א י ל י ו ן והאדונים של ב ״ ד  .ובשאר אני נכנע תמיד בכל מכל לצוויכם הנעלים ,ואני
נשמר כולי לעובדיכם ומתחנן בתפילות קבע להגדלת מעלותיכם הנעלות ,ו ה ק ׳ הקדוש
שלכם ,שתמיד כבדתיו וראוי הוא לכבוד ואני חותם ]נאמנכם[ לעולם ,האצילים הנכבדים.
העבד הנכנע ושומר כבוד
יהודה בריאלי
מנטובה 4 ,טבת 5474
אגרת

כ״ ף ד ל ״ ת

]172א[ ]א[ם בארזים נפלה שלהבת ,אוי ,אם בראשים אכלה הלהבת
ברזים

362

361

 ,אוי מה היה לנו,

נטפלה הצרבת  ,363אבוי ,בזרים נכפלה בושת הנעלבת ,אללי ,על יד בד בבד
36

כותבת וכוזבת ,ובברית נכרית מתערבת במחשבת מתועבת *  ,אוי נא לנו כי חטאנו ,רוח
שפיפון
כושן

365

366

מצפון נושבת ,והעצבת בנפש כואבת מתרחבת .עלה עשן המבעיר ,וכבשן

מרן ויקשן

367

דישון ודישן

368

השעיר ,איד הממאיר הגיע ומכשול הקיטור נגע

את ארצנו ,נראית משאת הארים והאודים העשנים
חרפתנו

370

369

 ,ובשבית לא נשבית מהביט את

ודמעה על כל פנים  . 371מכנף הארץ ספורות שמעתי צב״י הצדיק ,372

ויאמר ראשי ראשי לי ,אוי לי בוגדים בגדו ובגד בוגדים בגדו

361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373

המעמד והדייגים של ק׳יק פורטוגיזים באמשטרדם.
רומז לקבלה.
ויקרא יג ,כג.
רומז כנראה לקירבת תורת חיון על תלת קשרי דמהימנותא לנצרות.
נחש .רומז לשמו חייא — חיויא.
על־פי חבקוק ג ז.
צ״ל זמרן .בראשית כה ,ב.
שם לו ,כא .הם בני שעיר.
אולי צ״ל הערים במקום האורים .עיין שופטים כ ,לח.
על־פי דניאל יא ,י.
על־פי ישעיה כה ,ח.
החכם צבי ,ששמע את דבריו על פרשת חיון.
ישעיה כד ,טז.

] תקגד [

373

 ,פחד ופחת ופח עליך

בפרשת פולמוס חיון

אגרות

יושב הארץ  ,374ממרחק הוחק ספר כריתות

375

מעוך וכתות נתוק וכרות

376

חרות באותיות

קדרות ותיבות שחרות כי בשרירות משחתו בו מום בו לא ירצה לקרבן אשד!

377

 ,לשומרי

רשומות תורת משה.
,

אנשי חיל יראי אלקי אנשי אמת שונאי פשע ,הקריבו לפני את הרשום בכתב העומד על
משמרתו באמשטרדם
חפר

380

378

לצוות ולחוות וללמד ,וחומד מטאטי השמד  ,379על ספר בן

להעביר ולבער ,כי ברע הוא ,עירובי מכשילים וערבובי חרמים ,אסמי מאוסי דומן,

פן יצמד לאמונה אומן ותהי נטמאת

381

 .ויצב

382

בו ציונים ,ויגל גללי גלולים לגלוגי גליון

המגילה ההיא ,המגלה פנים פונים לניאופים מלה ומלה מגוללה בסמים נוגפים ,שמים מר
ומרי כפרי צופים ותופת טנופים במופת צופים ,ויעתק משם מלים משמאלים ,אשר לא
למולים למודי מינים ממינים ,שונים משנה שנונים ,ומחליפים אל מחלפים ,דפים נהדפים
ושורות סוררות  .383וישפות האש על המחתה למחות את המחתה המתוחה מחמתה וחותמה,
וישפוט שפוט הספר לאפר ופרשו ורפשו לרשפים ,ויקרא אבל גדול ליהודים הנחרפים,
כי זנתה לאלקים חדשים גם הנה הורה לזנונים ,ובבוא הזיפים  3 8 4ג ם גידף גם חירף והוא
נפשות טורף ויאמר ליהודה הוציאוה ותשרף .385
:ולי הקטן ניתן ,כתב זה האיתן ,ויבקשו להקשיב ממני קשב ,ויפצרו בי לפרוש פשר.
וחשב לבי ,ההוא חבור עצבים דבור צבועים ,וצבור בצעים אם בפצעי צפעונים ופשעי
מוסיף עונים נפש הוא חובל ,ובקרבו ארבו ובביאורו אשר בו ,או אור בו

386

אם בנידון צץ

המטה פרח זדון  ,387למען שולח לדראון יושלח לאבדון יגורש לץ ויצא מדון
ציצת נובל וצב״י בתפארתו
ישראל

390

ישראל

391

374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392

389

388

והיתד,

הוא האדון פי]נ[חם אשר קינא לאלקיו ויספר אל בני

הוא האלוף ה]מ[סובל .שאול שאלו באבל ,וכן חתמו אנשי שלומי אמוני

 .אז אמרתי ,הנה אם באתי במגלת ספר כתוב

392

 ,דרכם הוא לקולות)?(

ירמיה מח ,מג.
רומז לספר עוז לאלהים.
ויקרא כב ,כד.
שם כב ,כה.
לעיני כל ישראל לחכם צבי ,סי  ,יד ברשימת האגרות.
על־פי ישעיה יד ,כג.
עוז לאלהים.
פן תתקבל תורתו של חיון בעם ותטמא את אמונת ישראל.
החכם צבי .ר  ,סי  ,יד ברשימת האגרות.
מדבר על הדרך שהחכם צבי גילה את המינות שבספרו של חיון.
תהילים נד ,א .ור  ,סוטה מח ,ב :״מאי זיפים — שמזייפים דבריהם . ,,
בראשית לח ,כד .אולי רומז לר  ,יהודה בריאל ,שהחכם צבי ביקשו להחרים את חיון.
ר׳ ירמיה ט ,ז .אור ,במובן אש.
יחזקאל ז ,י.
על־פי משלי כב ,י.
ישעיה כח ,ד .וכוונתו לחכם צבי.
ר׳ במדבר כה ,יד.
מדוע ביקשו ממנו לחוות דעתו ,כלום לא נותרו גדולי הדור .ר׳ שמואל ב  ,כ ,יח—יט. .
תהילים מ ,ח.

] תקנה [

מנחם

פרידמן

שריו ,כי איננו פה עמנו היום ,מראש ועד סוף אחפש עד השולים בנרות להורות לראות
ולהראות ,ועד שעיני כהה מגעת אחקור לכל אשקוד לדעת ואבקש אם שם אורח עקש
ופח מוקשש לעקור ,היש בה שקץ אם אין ,ואשים עין ולא יטמא הבעל את עמיו בהחלו .393
ואולם להפיק רצון השואל הנגיד אגיד על השורות הנעתקות מן המחוקקות מיד איש נאמן
מגדולי הזמן ,ולובשי ארגמן ,ואף כי יש ביני חיטי  3 9 4וכו  ,וכר .בודאי די ולא הגדילה ולא
המעיטה

395

חלילה .צעיר אנכי וניב זה

תמיד ,ארחות ואחרית תלמיד

397

396

הבא בספרי הקבלה לא היה לי למחזה ארוחת

הלא כה דברי נאם חביב ,בפי מהר״ל בן חביב ש ׳ ח ׳ *397

ז״ל :דע כי ]בעוונותי[ לא זכיתי לחכמה הזאת יען כי לא ניתן ]לאדם[ רשות להבין
בה מעצמו ולחקור עליה אלא כשמה כן היא ,שצריך שיקבל אותה ]מרב שקבל[ גם
הוא ע״כ.
,

ואתלונן ואתאונן ואקונן בשפת הגאון מהרמ״א בס׳ תה״ע ח׳ ג פ״ד

398

ז״ל :כי בעונות,

הדור נתמעט כל כך שלא ראיתי מימי איש מקובל יודע הדבר על בוריו מצד הקבלה
האמיתית ורבים מהמון עם כל א׳ קופץ ללמוד ענין הקבלה כי היא תאוה לעינים ובפרט
בדברי)ם( האחרוני׳ אשר גלו דבריהם בספריהם בביאור וכ״ש בזמן הזה שנדפסו ספרי
הקבלה ]כגון[ הזוהר והריקנטי ושערי אורה

399

אשר כל מתבונן מעיין] ,מתבונן[ בהם
,

והכל הוא מבואר ]לדעת[ למעיין בהם אע״פ שדבריהם אינם מובנים ע׳יפ האמת ]וכו [
ולא זה בלבד שהמשכילים יבינו בה אלא אפי בעלי בתים שאינם יודעים בין ימינם לשמאלם
בחשיכה יתהלכו ]וכו ) [ ,ו(קופצים ללמוד וכר ועתיד ליתן את הדין ]וכר[ וכמה לא חלי ולא
מרגיש השכל הערום ]מכל[ בשפע

400

הנמנעות ולא יקשה עליו מאומה אבל המשכילים

ידעו שהמחשבה בה היא רבת הנזק ,וכמו שכתב הרמבי׳ן בהקדמת]ו[ ]ל[פי׳ התורה עכ״ל
מהרמ״א.
ודברי הרמב״ן רבן של מקובלים בדרכן ,אליהם הט אזניך ואל אהיה בעיניו רק כמעתיק,
כי הם אמרי עתיק אתיק על פני אתיק
393
394
395
396
397
*397
398
399
400
נ40

401

]172ב[ ולמכסה עתיק .ועודנו מדבר על אודות

ר  ,ויקרא כא ,ד.
בין השיטים .כתובות סט ,א .ור״ל שיש עוד פרטים רבים הנרמזים בין השורות של הכתב
שנשלח אליו.
נראה שצ׳יל :ולא אגדילה ולא אמעיטה .כלומר ,שידון בדבר לגופו ,ללא נטייה לכאן
או לכאן.
בפסוק :צעיר אנכי ונבזה )תהילים קיט ,קמא( .ורצונו לומר שענין זה שבתחום הקבלה ,אין הוא
מצוי אצלו ,כלומר אין עיקר עיסוקו בקבלה.
לפי המובאה להלן נראה שר״ל שאין תלמיד רשאי ללמוד קבלה שלא מפי מורה.
שו״ת מורנו הרב לוי בן חביב ,שאלה ח .ואינו מדבר שם על הקבלה בכללה אלא ״אם
אמונת הגלגול הוא דבר הכרחי להאמין בו הכל ,גם אם מותר לדרוש בו ברבים״.
תורת העולה ,חלק ג ,פרק ד.
הזוהר ,מנטובה וקרימונה שי״ח—שי׳יט; ביאור על התורה לר  ,מנחם מריקאנאטי ,ויניציאה
ש״ה; שערי אורה לר׳ יוסף גייקטיליא ,ריווא די־טרינטו שכ״א.
צ״ל בטבע.
אתיק אל פני אתיק .יחזקאל מב ,ג.

] תקנו [

אגרות

בפרשת פולמוס חיון

הסודות ז״ל  :402והסברה בהן אולת מחשבה מועלת רבת הנזקין מונעת התועלת אל יאמן
בשוא נתעה ,כי לא תבואהו בסברותיו רק רעה כי ידברו אל ה׳ סרה אשר לא יוכלו
כפרה ,אל יהרסו אל ה׳ לראות כי ה  ,אש אוכלה הוא אל קנאות וכר ,בגדול ממד אל
תדרוש וכר ,במה שהורשית התבונן ואין לד עסק בנסתרות ע״כ.
ומה אומר וכמה אמרמר בלב חמרמר בעצבון וחרון על יתרון חסרון הדור האחרון אשר
הסופרים בספר ספור וספר גפושו

403

והספרים נפוצו על פני הארץ ,ויהי גם בזאת החפוש

לעיפוש והדפוס ריפוש ,המוסיף מדעתו על הריע ועל יודע מפי יודע ,מוסיף וגורע בועט
וטובע מתעקש ומשתקע ,ואם ניתנה רשות לצופה לצפות חקקי עופרת

404

להעמיד למזכרת

הזוהר ויתר חבורי קבלה לתהלה ותפארת ככתוב בפסקי גאונים בהקדמת הזוהר

405

ובמערכת האלקות .הלא ידעת אם לא שמעת הגאון חייט בהקדמתו דיל - 6׳  : 4ומפני שראיתי
בגליל הזה נשתטחו ספרי קבלה המבלבלים הדעת הנקי ראיתי להזהירך על הספרים אשר
מהם תשמור רגליך וכר ע״ש .והיטב הורה לד על חקיקת גליון שפר ,הרמ״ע בפתיחת פלח
הרימון

407

ז״ל :שכן ראוי להיות חוזר על כל ד״ת

408

פרטיהם ודקדוקיהם בחכמה

בתבונה ובדעת ועל כלם במורא שמים קודם שיודפסו ע״כ .ומהר״ל חביב

409

גזר אומר

ז״ל :נראה ודאי שהוא דבר בלתי הגון מאד לדרוש באמונת הגלגול ברבים ע׳יכ .ואולם
בכתב הרב המופלא מאמשטירדם מהר״ם ישראל חיבר שם י״ח פרקים

410

ויהיו לו חקים

ומשפטים צדיקים.
ומי לא יצעק ומה לא יענה הפונה אל ספרינו ובדורותינו ימנה ,הוכח יוכיח ובשיח
קצף משנה קול רם יקנא על אשר שנא נהנה הסנה  . 411הרי אני בן שבעים שנה ולא
זכיתי שאאמר  ,412בהוצאת שפתים ביללות  4 1 3וקולי קולות בלולות ומבהילות דיין בענין
בנין בוערים סתירה וסתירת נזקים סתירת הריסה  , 414ועתה לחקור בחפש מחופש מקור
המעין אם הוא נרפש אם שם באשה ,אנכי לא אוכל היום לשאת ולבוא

415

במעמסה ומשא

לעיפה וכתף לי תכף חלושה ,משאוי לי ,כי נקראתי ,כי כאיש צמא למים אנכי ,הוף
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416

בסוף הקדמתו לפירושו לתורה.
נתרבו.
מה שנחקק בעט עופרת ,וכוונתו לדפוס .ור׳ איוב יט ,כד.
בראש הזוהר והתיקונים דפוס מנטובה נדפסו פסקים בענין ההיתר להדפיס את הזוהר.
ר  ,יהודה חייט בעל פירוש מנחת יהודה על מערכת האלקות ,בסוף הקדמתו.
ר  ,מנחם עזריה מפאנו ,בהקדמה לספר פלח הרמון ,ויניצאה ש״ס,
דברי תורה.
ר׳ הע׳ .257
ר׳ מנשה בן ישראל בס  ,נשמת חיים ,מאמר רביעי ,מחזק את האמונה בגילגול.
איני יודע פירושו.
כנראה צ״ל :שאמהר.
מליצה על־פי משנה ברכות א ,ה.
על־פי המימרא סתירת זקנים בנין ,בנין נערים סתירה ,מגילה לא ,ב.
על־פי דברים לא ,ב.
צ״ל ותוך.

] תקנז [

416

מנחם

פרידמן

עם תמימי שפתים אנכי ח ו ש ב  / 1 7ורק נקי דעה ובר לבב ובפרט בנחרט בתורת חתן
חובב  4 1 8הוא )?( חובב ,וכחובי בחובי ישרת דרך אוהב ותאב.
גם זקנתי גם שבתי ותמיד הן אמת חפשתי בבטוחות ובסתום חכמה יךעןןי .419
אכן כבד הספרים רבו ,ומהם סביבותי ,מה עצמו ראשיהם ,כעת אשר בית הדפוס כמעט
בלי חפש)?( ובבית החפשית אל כל משית אף מסית  ,420ויותר מימי מהרמ״א המרעים
,ל כן

בתלונותיו רוח נעים חרישית ואני הבאתי אותן מראשית.

אל

תפן

א ל קשי א ד ם ! 4 2

בפח מקשה ובקש דוחה על בלימה ואומר לפני עור לא תתן כלל צבעים רקמה ,כי לא
ידין ולא יבחין בין ירוקה ואדומה.
,

בזמנינו לא בזאת יביע הרמ״ג ח׳ העבודה ]פ [ י״ג
הדיב״ש

423

422

 ,לוטש חרבות שפתותיו נגד

זי׳ל אם קצור קצרה ידו מהושע והשיג האמת היה לו לבלום פיו ,ולא

למהר להשיב ולהתחכם בחכמה והיא רחוקה ממנו וכר .כי אם היה מקובל ]חכם[ בחכמת
האמת לא היה אומר דברים אשר לא כן ודבריו ראיה עליו כי החכמה האמיתית אזלה
מכליו ע״כ.
ועתה הנה אנכי בא אליך בעב הענן ואשתונן ואתבונן בכתב ,התריתי תו בדברי מכתב
הגאון צבי על דברת ספר ח״ח

424

מוכיחים כי חחים

425

בו וחוחים בקרבו ,קוצים

מציקים מזיקים כסוחים רקועי פחים ,קצתי בחיי מפני בנות ח״ת

426

כי ממנו תוצאות חותם

אש חתחתים ,חט׳׳א אשר עון ,קולו כנחש הוא חוי״א ,וכאפעה הוא חיו״ן בתרגומו .ומי
יתן בספר יומחקו לעד  ,427כציר

428

יחשבון והארס כחרס אדמה להבל דמה ,ואם הנחשים

הצפעונים מתורגמנין חיוי חורמנין ,חרס יהיו ונקי ישמר מלבר ולקט חרמו וקטל רמחו.
ואלה שמות ,שמות ,שמות ואסון באו לקרבנה .429
הספר לא ראיתיו עד הנה וגם אם בתוכו יש רב או מעט מטע בטעם לשבחו ,בפרור
מעדנים ,אם זורק רק שמץ פתנים המות בסיר מפני הרעלה ,אוכליו יאשמו ימותו וכן
יתמו ואין רפואות תעלה.
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429

על־פי ישעיה ו ,ה.
משה.
ר  ,תהילים נא ,ח.
כלומר שבכל מקום יש בית דפוס וכל אחד אשר ישית כסף ,חופשי להדפיס אף דברי
מינות.
על־פי דברים ט ,כז.
ר׳ מאיר ך גבאי בספרו עבודת הקודש ,חלק העבודה ,פרק יג.
ר׳ הריב״ש )שו״ת סי׳ קנז( ,יצא נגד דעות המקובלים על האלהות ונגד העיסוק בקבלה.
חייא חיון.
על־פי יחזקאל לח ,ד.
על־פי בראשית כז ,מו.
באיוב יט ,כג כתוב יוחקו ,וכאן מליצה ,הפך המשמעות של הפסוק.
צ״ל כצל.
״ואלה שמות׳ ,,דורש שמותיו של חיון ,ומליץ שמות — מלשון שממה ,שמות ואסון באו לתוך
ספריו.

] תקנח [

אגרות
קריתי בתיק

430

בפרשת פולמוס חיון

שורות ההעתק על מעל ורעל הבעל ועבודת הבעל ,ואמנה החוט

והחטא המשולש לא בלתי מארה ינתק

431

עד אשר לא ירתק בחבל הקצף ותרוץ

432

עולת

הכזב וישבר הבד מעל הצבוע ונרוץ המקולקל אל הבור ,אסור וקשור על יד גבוה
רבות משובות בלב האגרת המספרת תועבות ובלויי סחבות אשר בספר המגערת ,ואני
אפם קצהו אראהו אשלח ידי במטהו שבט הסופר ורק אאחוז בזנבו המושלך ארצה
ויהי לנחש .433
תוהו אחרית דבר מראשיתו בדף פ״ז

434

ואינו פז רק מזוייף .דיל עתה צריכין ]173א[

אנו להודיעך שהתלת קשרי הם הם עקר האמונה של ישראל וכר .עוד שם שורה י״ד ,הרי
שמי שאינו מאמין בתלת קשר מהמימנותא דאינון חד לאו מבני ישראל הוא וכר הרי שימיו
אינן מוצלחים ולא עיילי בחושבנא קמי]ה[ מ״ק

435

כדכתיב גבר לא יצלח בי מ יו «e

וכונת הפסוק שכל מה שעשה בימיו ממצות אין לו הצלחה בהון יען כי כפר בעיקר האמונה
דישראל ]וכר[ וכל המצות שעשה בימיו אינם )מצליחים

437

ו(נחשבים לו ומפקין יתיה

תרעי דההוא עלמא אפילו שיהיו כל המצות שבעולם בידו עכ״ל .וכזה השלים ספרו בדף
פ״ח רע׳׳א ע׳׳ש ,והוא פ״ח ומשפח אש לו נופח ,סוף דבר ועל הכל שמע.
את האלקים לירא ואת מצותיו לשמור זד ,כל האדם  ,438ואיד בעוזו
דחויה את מריה את דפיה ופניה מן הימין לשמאל שומתין

440

439

יטמין רמיה,

טעונה הפסד ומרוח וכליל

לאישים תצלנה ,אזנים תזלנה עינים והיה בכזיב רחמנא שזיב.
אלה הדברים האחרונים קשים כגידין ועתיד ליתן עליהם את הדין לפני יושבי על מדין
ולהטותם ולכסותם אין סדין.
כמה הודעות הודע הר׳׳י אלבו מ׳ ג׳ פ׳ כ״ט

441

לקיים בתוקף טענות נכונות ,ונכוחות

שובע שמחות וחיי נצח גם לשומר מצוה א׳ לשמה כר׳ יוחנן חלק דף קי״א

442

ז״ל ופערה

פיה לבלי חוק  ,442מי שלא קיים אפי׳ חוק א׳ וכל ישראל יש להם חלק לעה״ב .גם
רובי המפרשים חכמי חרשים הנגשים ובב״ש
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
442
443

443

דף ע״ז אליבא דתרויהו ר״ל ור״י

אולי צ״ל :בתוך שורות.
על־פי משלי יד ,יב.
ותרצץ.
על־פי שמות ד ,ג—ד.
עוז לאלהים ,דף פז ,ב.
מלכא קדישא.
ירמיה כב ,ל.
זה אינו במקור.
קהלת יב ,יג.
רומז לעוז לאלהים.
מלשון שמתא ,קללה.
ספר העקרים ,מאמר ג ,פרק כט.
בפרק חלק ,סנהדרין קיא ,א .בענין מי שקיים מצוה אחת בלבד ,אם הוא יורש גיהנם לעולמי עד.
ר׳ יוחנן אומר שיש לו חלק לעולם הבא וריש לקיש חולק עליו.
השאול .ישעיה ה ,יד.
ם׳ באר שבע לר׳ יששכר בער איילנבורג.

] תקנט [

מנחם
מהרי״ב

444

פרידמן

הרבה להריב ולפלפל ואין דבר נופל .והא׳

445

בא כגור אריה וישפוט שפוט

כי ישראל לפחת ובאר שחת כמאפל הערפל ולא יחיה .זה הבא מאדום חמוץ בגדים מבצרה
יגרש בלהט חרב מתהפכת כל מערכת ממלכת כהנים וגוי קדוש ותהי מושלכת אל המהפכת,
וכל הנשמה ימח והיתה שמה להמה כי סגר דלתות הענן ולא יבואו בו רבבות אלפי
ישראל דור דור ודורשיו דור דור וחכמיו יראי ה׳ וחושבי שמו גאוני הגולה עמודי הגולה
באשר לא ידעו סדרי סתרי קבלה ויעמוד בין המתים ובין החיים קדושים אשר בארץ המה
לגרשם מהסתפח בנחלת ה׳ ובנעימות ימינו.
ומה קול לצון צורח ונפשות לוקח קול לשון נובח ומה יאנוק

446

המתפלל לאלקיו

ועובד את בוראו באהבה וביראה לדעת תינוק  ,447נפשו בטוב תלין מוצל מן הצינוק לדעת
הריב״ש סי׳ קכ״ז

448

זי׳ל וגם הודעתיך כי מורי הרב ר  ,פרץ לא היה כלל מדבר ולא מחשיב

באותן הספירות .גם שמעתי מפיו שהרב ר׳ שמעון מקינון שהיה רב גדול מכל בני דורו
וגם אני זכור ממנו ואם לא ראיתיו בעיני ,היה אומר אני מתפלל לדעת זה התינוק כלו׳
להוציא מלב המתפללי
וכר וחלילה

450

449 ,

פעם לספירה ]אחת[ ופעם לספירה ]אחת[ כפי ענין התפלה

שתהיה התפלה כי אם לשם ית׳ עלת העלות וכר אלא ש)ת(]מ[כוין המחשבה
,

להמשיך השפע לאותה הספירה המתיחסת וכו  .והנה

451

טוב מאד ,אמנם מי מכניס אותו בכל

זה הלא טוב להתפלל סתם לה  ,ית  ,בכונה והוא ידע באיזה דרך ישלים המבוקש וכמאמר
הכתוב גול על ה  ,דרכיך ובטח עליו והוא יעשה ע״כ הריב״ש.
ידעתי ולא אשכח אשר עמו אתוכח ומה ענה אותו

452

המקובל הר״ם ך גבאי

הוא עצום מספר עון ולא הפחית והרבה להשיב באפו ובו העיר כל חמתו

454

453

ובגבורתו

 .ואתה תעמוד

על הפרק כולו וכללו ,ז״ל :ובזולת הכונה ההיא א״ א להשלים מבוקשו כלל שאינה תפלה
ע״ש

455״

עד שבא החשוב השלישי והכריע ביניהם הרב הנשגב מהר״י בשני לוחות הברית.
וישכם אברם בבקר יוקר חכמתו ויהי חזון ישעיה ללבן והמוץ לברר מן הבר המחובר ולהושיע
מעושק ונעקש וז״ל דף רנ״א ע״ב :כתבתי למעלה שהכוונה )בתפלה( בתרין אנפין יכוון
על ביאור התיבות הנגלה מהם ,גם הנסתר מהם סוד ידיעות שמותיו ואצילותם ואחדותם,
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455

מורנו הרב יששכר בער .ר  ,הע׳ .443
רומז לחיון ,ויוצא נגד דעתו שהביאה לעיל ,שמי שאינו מאמין בתלת קשרי דמהימנותא
אין לו לעולם הבא ״אפילו שיהיו כל המצוות שבעולם בידר . ,
ר  ,תהילים עט ,יא; קב ,כא.
ר  ,ביאור הדבר להלן בדברי ר׳ שמעון מקינון.
צ״ל קנז.
במקור :להוציא מלב המקובלים שהם מתפללים.
מכאן דברי דון יוסף אבן שושן מהמקובלים.
מכאן דברי הריב״ש.
את הריב״ש.
ר׳ הע .422 ,
על־פי תהילים עח ,לח.
אין זו מובאה מתייקת.

] תקם [

אגרות

בפרשת פולמוס חיון

הניחא למאן דאפשר דזכה לידיעה זו ,אבל לאו כל מוחא ומוחא סביל דא ,העני בדעת
מה יעשה ,ע״ז יתבאר לו תקנה ,ועגין התקנה היא כך :יכוין בלבו כפי כח ידיעתו ויחשוב
שלא נעלם ממנו שיש עוד פנימיי׳ ענינים ויהיה לבו לשמים בתחינה ובקשה שיהיו לרצון
אמרי פיו והגיון לבו ]והקב׳׳ה יקבל הגיון לבו[ כאלו היה לפני ולפנים ומאחר שעושה
בכל כחו מה שאפשר לו אז מעלה עליו הקב׳׳ה וכר וכמ״ש הריב׳׳ש סי׳ קמ׳׳ז ]וכר[
וכבר השיגו עליו המקובלים בפרט עבודת הקדש ,אמנם אני מביא דברי הריב״ש לנגד
בני אדם שאין להם בבינה מה יחשבו בכונה שלהם ע״כ ,שפתים ישק הטיב דברים נכוחים
מכתב אלקים הוא חרות על הלוחות גם הגבאי גובה צדקה ומשפט גם איש ואיש נולד או
יולד תהי מנוחתו כבוד והיטיב לראות שיאמין המצא בתורה נפלאות מטמונים ,ופנימי
כמוס וחתום לנאמנים ,והדברים כנים ,כי היא כלה שמות נעלמות ומעשה מרכבה ,אותיות
ידועות לבצלאל לצרפם

456

]173ב[ ברחבה ,תפוחי זהב במשכיות כסף

457

והיא פרד׳׳ם

ועל כל קוץ וקוץ תלי תלים סודות ויסודות ידידות לחדש ולקדש.
כללא דמלתא זכה במשפטו הרא׳׳ם בתש׳ ש׳א׳

458

ז״ל :הלואי שהיינו מכוונים )בתפלה(

על ]פשט[ דברינו היוצאים מפינו ואין אנו יכולים להכריח העם בדבר מהדברים הרומזים
לעליונים ולא שמענו באזגינו

459

לשום א׳ מבעלי הקבלה הגדולים והמפורסמים שיכריחו את

העם באותן הדברים הרמוזים ]לבעלי הקבלה[ לדברים עליונים כשלא דברום חכמי התלמוד
והפוסקים הבאים אחריהם ע׳׳כ.
פתחתי במשל יאזור חיל לנכשל ,המאמין שיש שם עלה וסבה והוא פועל לכל הנמצאים
והיא המצוה הראשונה ,המיחד אלקיו ומאמין שפועל המציאות וסבתו הראשונה א׳ והיא
המצוד ,הב  , ,החושב ומתבונן במצותיו ובמאמריו ופעולותיו עוד שישיגהו ויהנה בתכלית
ההנאה וזאת היא האהבה המחויבת והיא המצוד ,הג׳ .העובד אותו בכל לבו וזו היא התפלה
והיא המצוד ,הד׳
והלא הוא

461

460

וכל זה ישמור לדעת הרמב״ם בספרו גדול ובפירוש המצות והרמב׳׳ן

גאון ואדון חכמי האמת המקיים פקודי הדעת האלה ,ובארבעה משיב לכת

בפירושו ובהשגותיו עליו ,אשר לא הוסיף פרטים ותנאים ובונות אחרות מחכמת הקבלה,
לדעת רבותינו שנים הר״ם והר״ם

462

ולדעת בעל ה״ג ,סמ״ג ,סמ׳׳ק ,החנוך ושאר אלופי

יהודה והמקיים המצות כלנה א׳ מהנה לא נעדרה ,האם לא ינצל מדינה של גהינם ולא יזכה
לאור באור החיים ,כי יבא איש נעלב בזמן הרע הזה לבטא כזאת ולהטה  ,463לשקור לעקור
ולעבור ברית ואחרית שארית ישראל להשליך במצולות ,עם אלקי אברהם גאוניו רבניו

456
457
458
459
460
461
462
463

״יודע היה בצלאל לצרף אותיות שנבראו בהן שמים וארץ״ .ברכות נה ,א.
משלי כה ,יא.
בתשובות שאלות ,קושטא ש״כ ,סי׳ א ,דף ב ,א.
במקור כתוב ,בזמנינו.
לדעת הרמב״ם היא המצווה החמישית) .הלכות יסודי התורה א ,ב(.
הרמב״ן.
הרמב״ם והרמב״ן.
כלומר להטות לב העם אחורנית.

] תקסא [

מנחם

פרידמן

לומדי ושומרי התורה רבוא רבון עם מרי ויון בלהן וזעון עיבל ועלון  . 464ואל יאמר להמליץ
הן אני יועץ לבש בגדי בני עליה אשר גם בפיהם שלישיה או עשיריה  ,465הלא זאת השניה
רעה מהראשונה עולת מצמית העשויה להר סיני  ,466שיח רמיה ורוח שערוריה ,לחבק
׳חיק נכריה ,שלמה תהיה כעוטיה
פלילה

468

467

שלמה נקיה אשר לבשו קדושי תושיה ולא פקו

באבות ותולדות טומאה יצאה משאול תחתיה ועל אילה אני בוכיה ישומו שמים

על זאת ,הע]י[נים מלהזות והאזנים מלשמוע עזות.
ואל יוסיף להנצל ולהתחבא בסתר צל לאמר בפה שנון כי אשר דבר כמו מאמר בתנאי
או מורכב וגזרתו בתלת דאנון  ,469או יחפש מנוס ומקלט אחר למפלט ,למה נאבה למה
נשמע ,איד לא נדמע ואיככה אוכל וראיתי ברעה אשר ימצא את עמי ואיככה אוכל וראיתי
באבדן מולדתי  ,470ואין עמו מאל שכר וכל ישראל אין להם חלק לעד״׳׳ב ,אור חשף בקודם
ובנחשף המוקדם כתולע מאודם והמאוחר הושחר .בא סטן החריב ובלבל את העולם על כל
עולם והיה אם הנחש נשך הנה ששך!.47
אחתום בחיים ויושר חתימת הר״ר ת״ם יחייא לפסק הרא׳׳ם הנ׳׳ל
אפם המדע הזה וחדרי

473

תורה נעלם אבל כל המחזיק בה

474

472

ז״ל :אך בזמנינו זה

יקרה לו מההיזק והסכנה

חלק רב וכו׳ ,ולא כל הרוצה ליטול את ה׳ יטול וכו׳ ,וחכמי׳ המה להרע לנפשם וכר ,ואם איש
מבני ישראל ירצה לעיין הקבלה ראוי לעשות כלי חמדה לעצמו יבין ]מה שיבין[ בא]י[מה
]ביראה[ ברתת ]ובזיע[ כאיש המהלך על הגחלים לא יחזיק טובה לעצמו להורות לזולתו
ליחיד וכ״ש לצבור כי תמצאנו תקלה להרוס חומת התורה ]ולפרוץ גדר וכר[ ויטעה
בהתחלותיה ושרשיה יבוא לידי מינות ]וכו׳[ ונוח לו שלא נברא ע״כ.
כל ימי הגדלתי את החכמים ולא מצאתי לגוף ונפש טוב וישר ממוסר הנמסר מן השר
שמעיהו  ,475ואשמע תמיד בקולו גם הלכתי ונמשכתי לדגלו ,אהוב את המלאכה ושנוא את
הרבנות ואל תתודע לרשות

476

זה הצדיק הראשון בניבו  ,477ובא רעהו ומחקרו מוסר עליון

הוא דבר אבטליון ,חכמי׳ הזהרו בדבריכם
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478

שמא

תחובן וכן.478 /

ר׳ בראשית לו ,כז; כג.
שלישיה — שילוש ,עשיריה— עשר ספירות .ושיעור הדברים שאין לעניינים אלה בקבלה
המשמעות שבכתבי חיון.
על־פי במדבר כח ,ו.
שיר השירים א ,ח.
על־פי ישעיה כח ,ז.
בשלושה שהם אחד.
אסתר ח ,ו.
ופי׳ בבל .ירמיה כה ,כו .ור״ל שהנחש — חיון ,בלבל את העולם.
ר׳ תם ב״ר דוד ן׳ יחייא ,בסוף תשובת הרא״ם הנ״ל בהע׳  ,458דף ב ,ד.
במקור כתוב וסתרי.
במקור :נעלמו מעיני כל רז לא ידע אנוש ערך החכמה הנשגבה הזאת וכל המחזיק בה וכו׳.
שמעיה בן זוגו של אבטליון .ר׳ הע׳ הבאה.
אבות א ,ו.
על־פי משלי יח ,יז.
אבות א ,ז.

] תקסב [

אגרות

בפרשת פולמוס חיון
479

החסרי משתגעים אנו ההופכים ללענה משפט ,ויותר בשכבר הנה משפח  ,ונגע הצרעת
ושאת הדעת כי פשה תפשה ,מה יעשה לתורת משה ולא נחוש ובחשה ואם גאוני עולם
הסכימו ויקימו הדפסת ספר ח׳׳ח ,לבי ישתוחח ונכנע אכרע לפני ראשם ולא אחטא ואאשם,
רק זאת חשבתי למשפט אולי כל שגיאה שגיאה או קטנה כשגגה יצאה מלפני השליטים 480
המביטים בחפזם ותעבור במרוץ מן העין ,ועו״זו עוזא ועזאל  481לפני עוזם' עוז לאלקים
כאין ,ואם חח ונזם באזניהם נדמה ,היה חח באפם להעיר את אהבת האמת בחימה וחמאה
וכפעם בפעם בחכמה עד יעבור זעם ורעם העם וטוב טעם ינעם.
ונכון לבי בטוח בתמימות נפשם ושלמות מדרשם ובעצמת חכמת ר״מ וגאון עדתו ובחסן
חושן המשפט אשר על לבו הוא ]174א[ הרב הגדול והעליון מוהר׳׳ר אאיליון וחכמי לב אשר
סביבותיו בעלי תריסי דלא מזגי רישא אבי סדיא

482

עד דלא מהפכי בזכותייהו דאינשי .גם

הם רודפי שלומי׳ התום הלא ישפוטו וריב באמונה הלא יבא אליהם ולא ימוטו ולא ישקוטו
עד ישקיטו בקשט בינתם ,יביטו ויושיטו שרביט החן והשלום אל עדתם בכל רוחם וכחם,
ועד יבא המחבר ,כי עברי הוא ואת האלקים ירא ,ויעבור לפני בוער ומתעבר וישוב ונחם
יתקן את אשר עיות וישבר ,ואת אשר דבר ויהי לפוקר .למוקש וצוקה .ברגש רב יגרש יפרש,
או שרף ישרף ,באשר הוא עכור וכעור חמץ חומץ ומוחץ נפשות הצריך ביעור.
הדין דין אמת להחמיר להחרים ולא לרחם ועד הנחם ועד התודות ,לנדות למען ירחיק
נדוד לבלי שיעור ,סחוב והשלך כל הגיון ושגיון שגעון ורעיון הולך בסודות ויסודות
רעועות ורעות עוררות זנות מינות .אל כל משובה יש תשובה כפרה לכפירה אל נתוק תקוץ
ולתועה תעלה.
אני במלוני ובקטני ברוב שיחי דברתי עד הנה ,לא קם ולא זע על דברת דברי הספר על
חוקם ועל חלקם כלובש בגדי נקם ,רק להקשיב לבל אשיב אדוני שואלי ריקם .ואף גם
זאת בהיותם בהרס ואני כהם לא מאסתים ולא געלתים לכלותם ולספר בררתי

483

אתם

את חטאתם ואת עולתם ,ובתכריך בוץ ובגאוה ובוז לדבר קשה ,רק לכבוד אל ותורתו
הקדושה .וכל בית ישראל יבכו את השריפה ויחבר את הפרישה מעין ההריסה והיה מעשה
הצדקה שלו׳ לחכמי ישראל ולאוהבי וחושבי תורת משה מורשה ,ושבה למקומה אבן הראשה
בבנין מקדשה.

נאם נאנח ולא נח עד אזנח המונח ב ל ת י קן א נ ך ובלל א נ ״ך .484
הצעיר יצחק חיים כהן מהחזנים פה פאדובה

ד תשרי שנת יראת ה׳ ראשית דע״!־ן .485
479
480
481
482
483
484
485

ר׳ ישעיה ה ,ז.
קוהלת י ,ה.
שמות מלאכי חבלה ,ר׳ מלאכי עליון לר׳ ראובן מרגליות ,ירושלים תש״ה ,עמ׳ רעד.
שאינם מניחים ראשם על מיטתם .שבת קיט ,א.
על־פי ויקרא כו ,כד.
אור ]תורה[ נביאים ,כתובים.
משלי א ,ז.

] תקסז [

מנחם
אגרת

פרידמן
כ״ף

ה״א

]תרגום לאיטלקית[
]3א[ ח י ו ן זה אשר אומרים שכבר הדפים ]ספרו[ בברלין ,לא היה רצוי בביתי ,מפני
שידעתי את דעותיו המשונות .לא הרשיתי לתת לו מחקי׳ ק מה שביקש ,אלא לצורכי
אכילה בלבד ,לימים המעטים שבהם נשאר פה .הקונטריס שנדפס בויניציאה
לאחר זמן ובאמת הוא

הכמות

קטן

והאיכות,

ושמתיו בקרן זוית .על ]הספר[

שנדפס בברלין איני יודע דבר .ברור שאנשים מסוג זה הם
להיות

מבער

הרבה

א י ן קץ

גילולים
489

מן

486

הגיע לידי

מחבלים כרמים

ה א ר ץ  .488על זה אפשר לומר

עשות

487

וטוב

ספרים

 .אין לנו מה לעשות אלא להתפלל ל]ה׳[ וכר.

ריג׳ייו ע ש ״ ק פ ׳ ר א ה

490

תע״ג

אגרת

B S V491

כ״ף

וא״ו

]תרגום מאיטלקית[
]4א—ב[ אדוני הנכבד מאד והנאור
פליאה היא בעיני כיצד לא ביקשו שם  492חוות דעתי הצנועה על ענין חיון מאמשטרדם אף כי
הצעת

ה מ ע ש ה שלחו אלי עם דבר שבדפוס  .493אבל פה ]אני[ מכבד את בקשתו של

האדון הנכבד מר בריאלי ,שאף אני אסכים על החרם על הספר ומחברו ,שבשל טרדות
רבות שהיו לי ב מ ו ע ד י ם

494

שעברו לא יכולתי לעשות .עתה כותב אני לד כי באמת

מזיקים דבר הספר הנ״ל למי שאינו ]בקי החכמת האמת[ .ולכן ראוי היה שספר זה לא
יידפם ,אולם לומר

שהם

כל מקובל אמיתי ידע
אשר כתבו להגן על
היטב הוא

486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496

גדול

כפירות

שה ה ק ד מ ו ת
רב

צבי

ולהחשיבו

ידון

אמיתיות .ר׳

נראה שאין להם

ל ש ר י פ ה אין זה נכון ,כי
גבריאל

495

ור׳

נפתלי

496

ח כ מ ה  .והחכם אאיליון הידוע לי

ב ח כ מ ה .והוא יודע את אשר הוא אומר ,אולם כדי לבלבלו אומרים

רזא דיחודא.
שיר השרים ב ,טו.
על־פי ביטוי בתפילת עלינו לשבח.
קהלת יב ,יב.
כו אב.
ראשי־תיבות שמו של הכותב = Biniamin Sacerdoti vitale :בנימין הכהן ויטאלי.
כנראה מאמשטרדם.
אולי כוונתו ל״מעשה שהיה איך היה ,,,ופסק הדין של בית הדין הפורטוגיזי .אג׳ יג שברשימת
האגרות.
הימים הנוראים וסוכות.
עשקעלעש אב״ד ניקולשבורג .ר׳ סי׳ כ ברשימת האגרות.
הכהן כ,,ץ .ר׳ סי  ,כא ברשימת האגרות.

] תקסד[

אגרות
שהיה

בפרשת פולמוס חיון

מ ת ל מ י ד י ש ״ צ  ,מה שאינו גכון ,ואף אם היה ,לא משום כך הוא

מחדש

מ ד ע ת ו רק ]אומר[ מה ש ק י ב ל .
לפיכך אני כותב לנכבד מ א ד  ,כי צר לי מאד שאיני יכול להפיק רצונו ,כי מכל
הבחינות אין אני יכול ואין אני חייב לעשות זאת .אולם כתבתי לאמשטרדם לידיד אשר
שלח לי את הניירות והריני מודיע לרב אאיליון ,שאם אפשר לו להניח
אלה ,אף־על־פי שאינם בידי ,היה זה טוב ,משום שב פ י ק

ב ג נ י ז ה ספרים

מ י נ י ה ח ו ר ב א  .רציתי

לשתפו בדעתי זו כדי לשמוע מה נעשה שם בענין זה .כי רצוני לדעת אם גם האדון הנכבד
הר׳׳ר גוצן

497

כתב.

אני מברכך וכן את מר פינצי
ריגיייו  31באוקטובר

499

498

הנכבד וחותם

ת ע ״ד.
עבדך הנכנע והנאמן בנימין ויטאלי
כ״ ף זי״ ן

אגרת
]78ב[ טיפס כתב הרב החתום השלישי .500

לשלום כסא תורתו אין קץ כמשפט לאוהבי ה׳ ותורתו החרדי׳ אל דברו ומוסרי׳ נפשם על
קדושת שמו ]ד׳גדול ?[.
אותותיו אותות עליונות קבלתי והיה לי למשיב נפשי מידיעת שלומו הטוב כן יהיה תמיד.
]אבל ?[ היא אינה שמחה שלימה ,כי אראה חמם וריב בעיר  5 0 1זאת הרשעה עשתה והצליחה
ובנתה ביתה בא]רץ[ הלזו .אוי לאזני׳ שכד שומעות ואוי לדור שכך
האמנתי כי אדבר ,ארכבותי דא לדא נקש]ן[

503

עלתה

בי מ יו .502

ומעי מתחתכי׳  .504נבהלתי משמוע נעויתי

מראות  .505ועדיין לא המהמו מכל הקורות אותנו במחנינו זה ]על[ פריצי הדור הזה בעלי
כרי  ,506כי זה לגו שנה תמימה לא שלונו ולא שקטנו ולא גחנו ולא טעמנו טע]ם[ שינה.
ות״ל

507

עלה בידינו ויגענו ומצאנו לכלות קוצי׳ מן הכרם ,לכלות עיניהם ולאדיב את

לבם

508

497
498
499
500

לא ברור למי הכוונה.
כנראה בנימין פינצי.
שנת  ,1713יא חשוון.
ר׳ בנימין הלוי ,ר׳ בסוף האגרת .באג׳ א הוא החתום האמצעי ועל פי סדר החתימות של
חכמי הספרדים הוא שלישי.
אמשטרדם ,ורומז לפולמוס חיון.
מדרש שוחר טוב פ׳ יד.
בכורות מה ,א.
איוב ל ,כז.
ישעיה כא ,ג.
אולי צ״ל :בעלי קרי.
ותודה לאל.
על־פי ויקרא כו ,טז .ורומז לשריפת ספרי קארדוזו .ר׳ אג׳ א.

501
502
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504
505
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508

 .ונועדנו נוסד)י(נו יחד כאיש א׳ חברי׳ ,רבני מתא הי׳י ורוב בנין ורוב מנין מיחידי

] תקסה [

פרידמן

מנחם

העיר יע״א החרדי׳ אל דבר ה׳ ]79א[ ונמנה עמנו לדבר מצוה צבי עירינו הרב המופלא א׳
היה אברהם  5 0 9נר״ו כי כאן נמצא וכאן היה באותו פרק.
ונלחום נלחמנו מלחמות ה׳ .ושלשה פושעי ׳ישראל ,הראשון אדם להבל דמה

510

 ,הבל הוא

מעשה תעתועי׳ ,אזיל הנביא משוגע איש הרוח רוח עועי ,דניאל איש חמורות
שעסקיו רעי  .512וחבירו חבר הוא לאיש משחית
לטמא חתנו ותלמידו של אותו האיש

515

511

חמור

המקולל יעקב טארגאן  .514והמחובר

שלשה אלה בני תמותה דננו אותם בגירושין

והנשארי׳ נמקו בעונם ומחבל ימעטו  . 516ועודנו מחזיקי׳ כמצוה ומיו׳ ליום רודפי׳ אותם
ברודף מלא.
ועם היות כי בעונותינו הרבי׳ בכל הארץ משפטיו וגם פה מצאו אילן להתלות עליו
ומניה וביה אבא וגו׳  ,517עם כל זה תלי״ת

518

לא עמד איש בפנינו יבעזרו ית״ש ספו תמו

מן בלהות ויברחו בהחבא .ועוד חרמות ונידויי׳ בחזקת היד קבצנו כל ספרי המירם

519

של

אותו האיש  *518הנמצאי׳ בידם ודננו אותם לכליון וחרץ .ועוד לא שקעה שמשה של צרה זו
ויבא רוגז אל השמועה כי באה ,שמועה זו אינה נאה מהכרית

520

רוחי .ועיני לשמיא

נטלית ,אתה ה׳ אילקי׳ הביטה וראה את חרפתינו כי באמת היינו חרפה לשכנינו ומה
תעשה לשמך הגדול המחולל בגוי׳ אשר חללוה]ו[ מפריצי הפרצה ,ימחו מם׳ חיים עד אשר
לא ישאיר מהם שורש וענף ולוקח מהם קללה.
כתבי הקודש הבאי׳ מהתם

521

מהרב המופלא הצבי ישראל נר״ו

522

קרינו ושנינו ,ותיכף

ומיד פנינו מכל עסקינו לכבוד ה׳ וחילול תורתו .ולהיות הספינה על פרק הנסיעה ממש ,לא
יכולנו להתאפק להאריך כאשר עם לבבנו .רק אגרת להרב הנד בחברת כת״ר ש י ח י ה 523
וכל דבריה כגחלי אש ,כאשר עיניו תחזינה מישרי׳ ועוד אגרת מאנשי המעמד דהכא
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ר׳ אברהם יצחקי .על־פי יחזקאל לג ,כד.
תהילים קמד ,ד.
הושע ט ,ז; ישעיה יט ,יד; דניאל י ,יא .וכוונתו לדניאל בונאפוס .ר׳ שלום ,תעודה
לתולדות נחמיה חיון השבתאות ציון ,מאסף ג ,עמ׳  ;173ספונות ,ג—ד ,תש״כ^עמ׳ קם—
קסב ,קעד בהרבה מקומות.
שבת נב ,א.
משלי כח ,כד.
אולי טעה וכוונתו לאליהו טראגון ,ר׳ הע׳  17ומודעה רבה דף א ,א.
לפי האמור להלן ״אותו האיש״ הוא קארדוזו .ואיני יודע למי כוונתו.
משלי יג ,יא.
סנהדרין לט ,ב .ואיני יודע למי הוא רומז.
תהילות לאל יתברך.
קארדוזו .ר׳ אג׳ א.
ספרי מינים נקראו המירס.
צ״ל :מעכרת.
אמשטרדם.
החכם צבי ,ונראה שכוונתו לקונטריס לעיני כל ישראל ,סי׳ ט ברשימת האגרות.
האגרת נשלחה לחכם צבי ר׳ משה חאגיז והגיעה לידינו ,והיא סי׳ מו ברשימת האגרות .מכאן יש
להסיק שהאגרת שלפנינו נשלחה לר׳ משה חאגיז.

] תקסו [

אגרות

בפרשת פולמוס חיון

לכוללות העיר ואנשי המעמד דהתם ללועזות בלעז  ,524באופן נאות ודבריי* המשברי׳ את
הלב .ועוד אחרת שלחנו להרב המופלא א׳ היה אברהם נר׳׳ו לקושטנטינה יע״א  ,525תכריך
הכתבי׳ הבאי׳ מהתם על שמו הטוב ויחדנו אליו הדבר על רזא דנא כי לא נאה ולא יאה

526

לעמוד בפרץ .ועוד יחדנו הדבר לרבני קוסטנטינה יע״א ז , 52יצאו לישע עם אלקי אברהם פן
תשכח התורה מישראל ות״ו יבולע לכל עם הקודש .ותכף ומיד ישלחו לידם ספיר גזרתם
מצורף לזה גזרת רבני אנדרינופולי יע״א  ,528למלל ולקלל בארבע מאה שיפורי  9״ ,לכל
מי שיחזיק ביד המקולל חיויא בישא וספר כתב איש צר ואויב ,באש ישרפו אותו ביום
הכפורי׳ שחל להיות בשבת .ובטחנו כן יעשה כפי החיוב המוטל על כל רבני הדור וחכמיו
לכבוד ה  ,וחמדת כתב הדת.
וגם להבא לא נשקט ולא ננוח לכתוב לרבני שלוניקי ומצרים

530

יע״א ,גם יחלצו לצבא

להחזיק ביד מעכ׳׳ת .ואף גם בבוא אלינו תשובת רבני קושנטינה יע״א ,נוסיף עוד לשנות
פרק זה ׳בתוספ)ו(ת מרובה ,כי כעת להיות הספינה בלב ים ממש וכמדובר באנו בדרך קצרה.
ומאה ה׳ היתה זאת כי חקרה ה׳ לפננו מעבר זה הדרך ליוורנו בעת הצורך ממש.
שר צבא ה׳ ,עתה באתי לחלות פני חדשו יראה כתבי זה לחרב המופלא וצבי עדיו לגאון
שמהו נר״ו ויפרוס לו סוכת שלו׳ בקידה של אפי .והלא כה דברי חזקו ואמצו אל תראו חרפת
אנוש ומגדפתם אל תחתו  ,531ה׳ ילחם לכם כי לא יטוש ה׳ עמו בעבור שמו הגדול המחולל
אשר חללו אותו האנשים הרשעי ,הא!לה בנפשותם והמחזיקי׳ בידם .עתידין בעלי זרוע ליפול
והם כלי׳ מאליהם .ישוב ]עמלם[ בראשם .אל קנוא ונוקם ה׳ יקנא לכבוד שמו ותורתו
הקדושה ומחה את שמם מתחת השמים וכלה אותם ואת עצם ואת אבנם והיו לבער כאשר
יבער הגלל עד תומו  .532ואתם הרי ישראל ה׳ צבאות יגן עליכם ויעמוד לימינכם.
והנני עומד על ]79ב[ יד דרך מצפה

533

את כל המתהווה שם .ובחסדו ית׳ בטחתי כי כבר

לעת כזאת הנועדי׳ על ה׳ היו כלא היו ]פסיק[ רישא קטיעא חיוייא בישא עבר ובטל מן
העולם .ואם באולי יצטרך נוסיף עוד ידינו נוסיף כהנ]ה[ וכהנה להיות להם מעיר לעזור ככל
הבא מידינו ,כי כך חובתינו וכך יפה לנו לכבוד ה׳ ותורתו ]הקדושה[ ,לסתום פיהם של
הדוברי׳ על צדיקו של עולם עתק ולקצץ רגליהם .ואני תפלה יהי אלקיו עמו ויעל על במותי
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בשפה הספרדית .נכתבה באמצע חשוון תע״ד ,והיא סי׳ מט ברשימת האגרות.
לא הגיעה לידנו.
צ״ל כי לו נאה ולו יאה.
אגרת זאת לא הגיעה לידנו .רבני קושטא החרימו את חיון בסוף טבת תע״ד )סי׳ עב
ברשימת האגרות(.
אין בידנו נוסח החרם של רבני אדריאנופול.
שבועות לו ,א.
לא נודע לנו אם החרימו רבני שלוניקי ומצרים את חיון.
ישעיה נא ,ז.
מלאכים א יד ,י.
שמואל א ד ,יג.

] תקסז [

מנחם
ההצלחות ,בשובע ובני׳ הגוני /דש״ק

534

פרידמן

לעבודתו ית /תחת אבותיך יהיו בניד אכי׳׳ר .כה

דבר הנאמן באהבת קורבתו דבק מאח לאהבה
בנימין

הל וי

הבן יקיר לי שלמ יל״א  *534נשק ידי קדשו ומקוה את ב]רכתו[
אגרת

חי״ת

כ״ף

]6א[ גזע ישישים בנן של קדושים כלול האנשים  ,535טוב עם אלקים ואנשים ,מאיר עיני
ישראל בפירושים וחידושים ,חכמתו כיסלו)?(

536

תרשישים .קצין שאלד,

כבשים  ,538גדול בחכמה ורב במעשים ,שפר מכלול בשפר השרשים

539

537

וללבושו

 .ה״ה החכם הכולל

השלם הדיין המצויין כמהר״ר משה חאגיז נר״ו .ועליו יציץ נזרו ,שלום אלקי׳ בעזרו.
אורו עיני כי טעמתי מיערת צוף דבש אמרי טעם אמרי שפירי אגרת מעכ״ת עם כל
הכתבים אשר שלח אלי ,אשר כלם נכוחים למבינם

540

ותורת אמת בפיהם ,וסדנן על

הקדמות תמימות אדני הקבלה האמיתית אין בהם נפתל ועקש חלילה .ועל מה שבקש ממני
מעכ״ת להוסיף שנית ידי

541

להרבות בחתימות למען יהיו רוב בנין ורוב מנין ,אמינא דלדא

לא צריך מר ,יען ראיתי רוב חכמי איטלייא רומא
אנקונא

646

542

ויניציאה

543

ליוורנו

544

פאדווא

545

ואחרים ,אשר כלם הסכימו עם מעכ״ת ועם האלוף המרומם כמהר״ר צבי נר״ו

בכל מכל כל ,כאשר עיני ראו אגדותיהם ,לא ראי זה כראי זה ,הצד השוה שבהם שכלם
הטילו דופי ושמצה על חייא חיון ועל הספר אשר התפיס ודנו אותו כספרי המירס הראוי
לישרף אותו וההזכרות ש)כ(לו

547

והמחברו ישכנו נח״ש חיו״א דרבנן דלית לי אסותא .548

ועתה לא אכחד ממעכ״ת כי כאשר כתבתי אגרתי הראשונ׳ כתבתיה בנחיצה רבה ,וגם
כי אז נהייתי ונחלתי ,וזה לבקשת החכם השלם כמהר״ר יהודה בריאל נר״ו ,לבקש ממני
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דור של קיימא.
יחי לעד אמן.
אולי צ״ל כצליל האנשים ,מליצה על־פי כליל לאישים.
כיסלו — תקוותו ,מבטחו.
צ״ל שמלה .על־פי ישעיה ג ,ו.
משלי כז ,כו.
מליצה על־פי ספר המכלול וספר השרשים לרד״ק.
על־פי משלי ח ,ט.
אולי כוונתו לסי׳ נד ברשימת האגרות.
חרם רומא ,כ כסלו סי׳ סא ברשימת האגרות .ור׳ גם לחישת שרף דף יא ,א.
נראה שכוונתו לאיגרתו של ר׳ יעקב אבוהב .סי׳ יח ,שם.
חיון הוחרם בליוורנו בז׳ באדר תע״ד.
הסכמתו של ר׳ יצחק כהן מן החזנים מפאדואה להחרים את חיון ,היא מי״ט בטבת )סי׳
עא ברשימת האגרות(.
אפשר שכוונתו לקונטריסו של ר׳ שמשון מורפורגו ״עדות לישראל״ מה׳ בחשוון תע״ד
)סי׳ לד ברשימת האגרות( .חיון הוחרם באנקונה בז׳ בניסן תע״ד.
ר׳ מסכת ידים ד ,ו; שבת קטז ,א.
שבת קי ,א.

] תקסח [

אגרות

בפרשת פולמוס חיון

להיות ידי ואצבעי עמו .ואז לא ידעתי מעשה הא]י[ש הזה ופעולותיו המעוותות ,לכן לא
שלחתי ידי לדבר נגד זה המחבר ,האמנם אחרי אשר ראיתי מה שהעידו והגידו שלמים
וכן רבים ,על רוע מעשיו ומעלליו אשר לא טובים גם אנכי כמו הם מסכים על החר  ,אשר
החרימוהו .כמו שמצינו
טרקיה חיוייא

550

549

ברב יהודה דשמתיה לההוא גברא רבא דסנו שמעוניה ולבסוף

ומין  ,551ובההוא עובדא אמר בגמ׳ ואם הרב דומה למלאך ה׳ תורה יבקשו

מפיהו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיהו ,כ״ש ללמוד ממנו דברים שכסה עתיק יומין שאין
ללמוד אותם אלא ממי שדומה למלאך ה׳ ושיהיה מופלא ומעולה במעש׳ שהם העקר לכל
אשר בשם ישראל יכונה ,וכדתנן לא המדרש הוא העקר אלא המעשה  .552ותבן כל שמעשיו
מרובי׳ מחכמתו חכמתו מתקיימת וכל שחכמתו ממעשיו אין חכמתו מתקיימת  .653ורבא
אמר בגמ׳ תכלית חכמה תשובה ומעשי׳

554

וראיות לזה אין מספר הן מן הגמ׳ והן מם׳

הזוהר כאשר הביאם הרב בעל ר׳׳ח בהקדמת ספרו המובחר

555

.

גם האר״י זלה״ה היה מזהיר מאד להיות כל אדם זהיר וזריז בשמירת מצות דאוריית׳
ודרבנן נוסף על כמה מילי דסהדותא אשר הזהיר הרח׳׳ו בספריו הקדושים

556

ובפרט

בהקדמה המודפסת בס׳ זאת חקת התורה שהוא מהרח׳׳ו זלה׳׳ה  ,557ממנה יראה וימצא
איד המעשה הוא הנרצה אל איש הישראלי .ור׳ עקיבא כשנכנס לפרדס בשלום ויצא בשלום
אמי לא מפני שגדול אני מחברי אלא כך אמרו חכמים מעשיך יקרבוך

558

אמ׳ כי אפי׳ בזמן

שהיה ע״ה צנוע ומעלה כדאית׳ בגמ  .559 ,ואיד מלאו לבו של התועב הזה לומ׳ שטוב
ומצור» לשאול מה למעלה מה למטה  .56°ולמה לא ראה מ״ש בגמ׳

561

על אותה משנה

562

דכתוב שם בבירור למקצה השמים ועד קצה השמים אתה שואל ואי אתה שואל מה למעלה
ומה למטה ומה לפני׳ ומה לאחור וכבר אמרו ז׳׳ל במופלא ממך אל תדרוש  ,563אשר ד״מאמ׳
יפה פירשוהו חכמי האמת אשר ממנו למדו עד איזה מקום יכולת לדבר.
גם האר״י והרח״ו זלה״ה בבואם לדבר בענייני העולמי ,בענין א״ק

564

אמ׳ שבענין

עצמותו ופנימייותו אין אנו רשאים להתעסק כלל .גם כתוב שם שאין לנו רשות לדבר
549
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551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564

מועד קטן יז ,א.
לשון הגמרא :״אתא זיבורא )דבורה( וטרקי׳ אאמתיה״)שם(.
צ״ל :ומית.
אבות א ,יז.
שם ג ,ט.
ברכות יז ,א.
ראשית חכמה לר׳ אליהו די וידאש ,ויניציאה של״ט ,דף א ,א—ך ,א.
הזהרות שנדפסו בראש ם׳ עץ חיים בשם ״סור מרע ועשה טוב״.
לר׳ אברהם חזקוני ,ויניציאה תי״ט.
במדרש שיר השירים רבה ,על הפסוק הביאני המלך חדריו.
כתובות סב ,ב.
ר׳ ההקדמה לעוז לאלקים.
חגיגה יא ,ב.
חגיגה ב ,א.
שם יג ,א.
העולמות ,בענין אדם קדמון.

] תקסט [

מנחם

פרידמן

בבחינות העולמות מבחינות האזן א״ק ולמעלה .ואיד השוטה כזה חפה דברי׳ אשר לא כן
נגד קדמונו של עולם לומ׳ שאין אל הא״ס שום חפץ ולא רצון וכו׳

465

דברים שאסור

לשומען ולהעלותן על לב .ואם אפי׳ על הדברי׳ הנאמרי׳ באמת אסור לחשוב ברומו של
עולם ,כ״ש וק״ו לחפות דברים אשר לא כן ולהעלותן על ספר ,שזה ודאי חוטא ומחטיא ואין
מספיקין בידו לעשות תשובה  ,566עד אשר יתעורר המחבר בעצמו לשוב אל ה׳ ירחמהו
ויתקן את אשר עות .וכל זה מלבד מה שכתבתי בכתבי הראשון.
עד פה ]6ב[ הוספתי על דברי הראשונים ואשים יד על קץ בהשחוייתי נגד שער המזרח
הזורח ומ]איר[ לעולם כולו בכבודו ובתורתו ובהוראתו בצאתי מלפני כסא כבודו כצאת
העבדים ]בשים[ שלו׳ ומודים.
טורינו בם׳ לא איש דברים אנכי

567

הצעיר דלא גמיר ולא סביר ,כותב וחותם באמת

ואמונה,
גבריאל פונ]טרימולי[

אגרת

כ״ף טי״ת

]24א[ שלום רב וישע יקרב  ,568לאהובי שאר בשרי שלם ורב .הרב האהוב הדיין המצויין,
הדורש בכל ענין ,הישיש ונשוא פנים אבד וראש קהילה כמוהר״ר יואל

569

נר״ו.

]דעתו[ וזמנו הביאו אלי מבית הרץ כתוב א׳ כתוב עליו שמי ,אך חתום ורשום עליו
הוצאתו

570

המרובה ,כנודע לכל שהוצאת הכתבים במקומות הללו אין להן שיעור .וכאשר

לא ידעתי ממי היא היתד .שלוחה אלי ,חסתי על ממוני שלא להוציאו יכול על מגן

571

 .ובכן

חזרתים .והן עתה בסוף שנתם ,זה דרכם משרתי הרץ מחזרים עם הכתבים שהונחו בקרן
זוית כדי להוציא מהן מה שבאפשר להוציא .והנה בעת ובעונה שבאו אצלי ונתפשרתי,
פתחתי ומצאתי את שאהבה נפשי גלילי ידיו קדש ,חציין של דברים בכתב ולשון איטלקי
וחציין בכתב משט״א

572

אשר בה שמחתי ושמחתי את ביתי זו זוגתי היקרה מב״ת

573

בידיעת שלומו ושלום כל אשר לו כי בו חפצתי שישגא לעד אכי״ר.
וכדי לקיים מצות השבה מפני שיבה זו שקנה חכמה ,אמרתי להשיב כחוב המוטל עלי
לכבודו ולכבוד תורתו ואהבתינו הנאמנה לו .ההדיוט שגמגם על מעכ״ת ורצה לומר

565
566
567
568
569
570
571
572
573

ר׳ בית קדש הקדשים ,דף ג ,א.
סנהדרין קז ,ב.
שמות ד ,י .יג—יח טבת תע״ד.
דיוואן ר׳ יהודה הלוי ,מהדורת שד״ל ,חלק ב ,ג.1 .
ר׳ יואל פינקרלי.
תשלום עבור העברת המכתב.
על חינם.
כתב טייטשלנד — אונגריה — כתיבה אשכנזית.
מנשים באהל תבורך.

]תקע[

אגרות

בפרשת פולמוס חיון

שפרקמטיא של אהבה היא כדי להתבטל ממנה בע׳׳פ  ,574שהכתוב קראו יום הראשון
מש׳׳ש

575

למעלה .ודאי שלא קרא ולא שנה ולא שמש ת״ח והלא מפורש הוא בנחמיא 576

כי פרקמטיא קראה חילול שבת ,דומה בדומה למלאכת דריכת הגיתות

577

 .א״כ מה יצעק

אלינו אם אינו אפי  ,מבני מקרא  ,578ואדר יודע כי האריכות הזה אד למותר כי פשיטא לן
מביעתא בכותחא

579

שיש לאסור פתיחת החנויות בע׳׳פ אחר חצות ,כדי שלא יתעסקו ולא

פחות יהיו נראים כמתעסקים במשא ומתן .ומחצות ואילך די לנו שהכתוב קראו בשם מושאל,
בי״ד בין הערביים פסח לה׳  ,580כי מאותו זמן ואילך היו כל ישראל עסוקים במצוה רבה
שחיטת הקרבן וצלייתו

581

ואתו רבותניבו[ וגזרו שמתא למאן דפורץ גדר  .582ושדו גופא

דהשתא בתר עיקר דמעיקרא וכדאקי קאי  .583ועוד כי מאחר שכבר הורה זקן רב יוסף מארי
דאתרא

584

וקיימו וקבלו כל בני הקהילה אפי׳ לאסור את המותר ,לא היה בידינו ]24ב[

להקל במקום שאסרו את האסור מעיקרו .ונוסף גם הוא ,שמעל׳ אדוני רבא דעמיה חידש
את ההלכה שנתעלמה ויצא מפיו פה קדוש לקיים מה שקבלו כבר ונאסר להם מצד הדין
והאמת ,שודאי כל המרהר בדבר להקל חוששני לו מחטאת ושילכד ברשת השמתא שם
מיתה  ,585דגזרו ביה רבנן רחמןנא[ ליצלן .אמנם מובטח אני כי כל העדה כלם קדושים
ובתוכם ה׳

586

יטו אזנם למוסר מפי מעכ״ת ,לשמור ולעשות ככל אשר יורה להם כדת

משה וישראל.
וכאשר דיבור הקל של מעכ״ת חשוב בעיני ככתוב וכאמור בתורת עדות ]וגמיר[ ,דבהני
תלת מילי עבדי רבנן דמשני בדיבורייהו

587

אך לא זולת ובפרט במק]ום[ שאין של׳ ויש

שמד אמרתי לא לחנם שנו חכמים בל׳ המשנה חכמים ד.זה]רו[ בדבריכם

588

דסתמם בפי׳

אפי׳ בדברים של מה בכך ,כיון שהזכיר ובא ]מפי[ החכמים צריך אזהרה יתירה ,כי עקימת
שפתיהם ישמרו דעת שלא ]יתבדו[ .ולכן אחר המחילה ממעכ״ת יעלה על דברינו בחשבון

574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
-587
588

בערב פסח .ר״ל כי המסחר אינו בכלל מלאכה אסורה בערב פסח .ר׳ שולחן ערוך אורח
חיים ,סי׳ תסח.
משש שעות .ערב פסח משש שעות ולמעלה הוא בכלל יום ראשון של פסח ,שאז נשחט קורבן
הפסח .ר׳ מכילתא שמות יב ,ו.
נחמיה יג ,יז—יח.
שם ,שם טו.
על־פי בראשית מא,א.
על־פי כתובות ם ,ב.
שמות יב ,ו—יא.
ר׳ הע׳ .575
שולחן ערוך ,אורח חיים ,סי׳ תסח ,א.
היינו שכל יום ערב פסח אסור במלאכה ובמסחר.
מרן ר׳ יוסף קארו.
מאי שמתא ,אמר רב ,שם מיתה .מועד קטן יז ,א.
במדבר טז ,ג.
ר׳ בבא מציעא כג ,ב.
אבות א ,יא.

] תקעא [

מנחם
צדק וימצא ]שכפל[ בכתבו

589

פרידמן

שעבר דרך וורונא כמ׳׳ש מעכ״ת ,ולפי שיש נפקותא רבא

]בחשבון[ זה שאינו מוצדק ,ולכן אני מוכרח במעשי לגלות את אזנו למען לא תצא ]ח״ו[
תקלה מתחת ידו ,כמו שמודי׳ אני בדבר שע׳׳י צדיק שכמותו לא יביא ]הקב׳׳ה[ תקלה אלא
תיקון  .590כאשר עיני ראו כתב מעלתו אומי מרחשון משנה זו ] *589אשר[ קינא לאלקיו ויצא
לישע עם אלקי אברהם נגד האויבים החטאים האלה בנפשותם ,שנשבה בם רוח חזזית
וחזותן מוכיח עליהם כי נזרקה ב]הם[ מינות וכפ]י[רה והפכו על פיה את הקערה ולא חשו
ליקרה של תורה ]אלא[ לכבוד עצמם לקנות להם שם ,יצאו חלושים להבזות את בעליהן
בעיניהם ] .591שתו[ בשמים פיהם ולשונם תהלך בארס נחש הקדמוני שדבר דלטוריא
]על[ בוראו  ,592כאשר עיני מעכ׳׳ת חזו משרים מפי מגידי האמת ,מפי השמו]עה[
שהיל׳׳ל

593

לסמוך עליה.

ועתה מפי הראיה שעיני השר צבא ישראל ה]רב המופלא[ ]25א[ גדול הדור והדרו
כמוהרר׳׳י בריאל נר׳׳ו ,עיניו בעינינו ראו את כל הכפירות בפשטן ובמשמען שכתב התועב
הזה חייא חיון שר׳׳י ,ומצא אילן מבי ובי אבא הר״ש איליון ובני הכנסת שנתלוו עמו
והחזיקו בידו ,הם בהם שטן מרקד ביניהם

594

י״ר

595

אמונת היחוד האמיתי באמונת אומן מכוסה אמון מוצנע

שיהיה של׳ על ישראל המאמינים
596

 .והוא ברחמיו יאריך ימי מעכ״ת

בטוב על כל הטובה אשר עשה לצאת לקראת נשק בעזרת ה׳ בגיבורים  .597ומובטח אני
בתפארתו ועוצם תבונתו יעשה וגם יוכל לזרז את כל חכמי ורבני הק״ק אשר סביבותיו ,כל
או״ו

598

יעשה את שלו עם ב׳יד שבעירו ויתקבצו יחד בדעה ועצה א׳ אגודת הרבנים ה״י

וב״ד י״ב

599

לארר ולקלל ולעקר כל ספרי המירם אלו שהדפיס ושהדפיסו ושנדפסו בעזרת

התועב הכומר חיוא חיון וסיעתו לא יזכרו ולא יפקדו בתוך ספרי הקודש של בני ישראל
ויהיו נידו]נים[ לשריפת אש ,כאשר כבר משנת תס״ח גזרו בע״ק ירושל׳ ת״ו ותוהו
וחייבוהו סקילה כדין מסית ומדיה ואת ספריו לשריפה ולאחוזים בידו להריגה וממנה
ומצידיה נתגרש
589
*589
590
591
592
593
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595
596
597
598
599
600
601
602

600

וכן מק״ק איזמיר

601

וק״ק ארם צובא

602

)בא( שהכתבים שבידינו

אינו בידינו.
סי׳ לז ברשימת האגרות.
על־פי יבמות צט ,ב.
על־פי אסתר א ,יז.
על־פי תהילים עג ,ט ובראשית רבה פרק יט.
צ״ל :שהי״ל ,שהיה לו.
ר׳ מגילה יא ,ב.
יהי רצון.
שלא כדעתו של חיון ,שצריך להכיר את מהותו של האל.
על־פי איוב לט ,מא; שופטים ה ,כג.
אחד ואחד.
ובתי דינין יכונו בצדק.
סי׳ ג ברשימת האגרות.
ר׳ סי׳ מד ברשימת האגרות.
חרם רבני ארם צובא הידוע לנו הוא מאדר תפ״ד .ר׳ סי׳ קו ברשימת האגרות .מכאן שהיה חרם
קודם.

] תקעו [

אגרות

ב פ ר ש ת פ ו ל מ ו ס ח יון

יוכיח .וכן מק״ק פרנקפורט מעידין על הס׳ שהוא פסול

603

והגהות

604

מהר׳׳ר נפתלי נר׳׳ו

ג״כ אחר ראייתו כתב  ,605שצר לו כי עבר על לאו דלא תביא תועבה א״ב

6c6

 .ובכן על

מדינה זו של איטאלייא שהיא קרובה ונראית אל האדמה הזאת שנמצא החלל הזה ,6-7
שחילל את הי״ת וכבוד תורתו ,ולא ]י[היה מוטל לחובה שלא ישאז פנים למועטים אלו
שיצאו מן הכלל כי בטלים הם ברוב ומנין ובנין כנסת ישראל כלה כלולה בניאומו.
ומה מאד תמהתי מאיזה רבנים ה״י שעד הנה אחרו פעמי קן קולמוסם בעסק זה ,לכן
אליך השר בתורה שהתחיל במצוד! אומרים אנו לו גמור בכל לבבך וקנא לשם ה׳ ית׳
המחולל ע״י הכפירה זו שנתחדשה שהיא גרועה מאמונת אותו המפורסם  ,608ויחדיו ימתיק
אדוני עצה נכונה עם הרב הגדול מוהר׳יב בריאל נר״ו כי הוא זקן ויושב בישיבה ]25ב[
שיש בה סמיכה אלא חכמה ודעת ויראת ה׳ והוא עלה ונתעלה בתחלה להוציא החרב
מנדנה כאשר צותה עליו תורה לא תגורו מפני איש  .609ומובטח אני שכאשר יעשו כולם
אגודה א׳ לבא על החתום בשפה א׳ ודברים אחדים בלתי אריכות דברי כ״א עיקר הגזרה
בטעמיה ונימוקיה כיד ה׳ על הטובה המופלא מהרי״ב הנד ,שודאי רוב הקהלה הזאת

610

וכ]מעט[ כלה תטה אזניה לשמוע דברי חכמים וקבלתם ולא יהיו האורחים מם]פרם[ עשרה,
ויהיה הזכות תלוי ברבני אותה המדינה של איטאלייא שהביא]ום[ בעל כרחם לידי מדה זו.
ובכן אין לי בזה להאדיר זולת בשל׳ רב לכל או]הבי[ חבילתו

611

ולכל בניו ויוצאי חלציו

ובפרט בשל׳ הרב החריף ובקי הוא ב]נו של[ מעכ״ת מוהר׳יר נתן נר״ו כפילנא ליה שלמא
רבא וכן מצד היקרה זוגתי תמ״א  ,612דורשת בשל׳ כל אשר להם מסביב ואני אפטר לשלו׳
ואקוד וא]שתחוה[ לאדו׳ הוא
משה זעירא דירושל׳ יצו״א חאג׳יס יצ״ו
יום הששי בם׳ וילכו ויעשו בני ישראל כאשר צוה ה׳ וגו׳
אגרת

613

שנת ת ד״ ע ל פ״ ק

למי׳ ד

]87א[ טופס הכתב שכתב כמוהר״ר יוסף פיאמיטא מאנקונה אל אאיליון
אילן חיי דנציב פרי חייא  , 614היליד! תקיף ורומיה מטי לשמיא  , 615נד״ירין ליה שבילין
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615

ר׳ גם סי׳ סח ,שם.
אולי והגאון.
ר׳ סי׳ כא ,שם.
אל ביתיך .דברים ז ,כו.
באמשטרדם .על־פי דברים כא ,א—ג.
שבתי צבי.
דברים א ,יז.
הקהילה הפורטוגיזית באמשטרדם.
ידידיו.
תבורך מנשים אמן.
שמות יב ,כח; ג׳ שבט תע״ד.
אילן ־־ רמז לר׳ שלמה אאיליון.
על־פי דניאל ד ,יז .ופירושו ,אילן שפירותיו חיים ,חזק ורם ומגיע לשמים.

] תקעט [

מנחם

פרידמן

דרקיעא כדמתא מחסיא  , 616מילין טמירי׳ וסתימין קדמוהי גליא ,שבחיה דמריה שפר
קדמה להחויא  ,617רציץ ברגלוהי רשיה דחויא  ,618ולתבירי לבא ממתי אסיא  ,619ליה יפלחון
וישתמעון כל שלטניא ,יהא שמיה רב״א לעלם ולעלמיא .הוא הרב הגדול ,מעוז ומגדול,
כמגדל ציון מרומם מכל רעיון ,כמהר׳׳ר שלמה אאיליון נר״ו.
ראיתי ההרים והנה רועשי׳

620

שמי׳ וארץ בקולם מרעישי /וכל חכמי חרשי׳ תלמי׳ בארץ

חורשי׳ ,ובכלי מלחמתם יוצאי׳ חושי׳ וחמושי׳ ,לבושי שרי]ו[ן וקשקשים ,כשרי חיל ופרשי׳
בגבורי׳ בוסים בטיט חוצות

621

רומסים ומרפיסים ,ובפרק אין דורשי׳

622

דורשי׳ ודורסי׳,

וכצפעוני׳ ונחשי׳ ארש הרס ארם מפרישי׳ ,ועקרי שרשי הדת נותשי׳ ומשרשי׳ ,ובנים
כחשי׳ נחשי׳ לוחשי׳ ,המטהרי׳ והמתקדשי׳ נלוזי׳ במעגלותם ועקשי׳ ,וקצתם פניהם בקרקע
כובשי׳ ובני דן חשים.
ואני המך והדל כשמעי קול מלחשי׳ ,יראתי מאד מפח יוקשי׳ ,נבהלתי נרתעתי לאחורי
ועמדתי מרעיד ,בקרן זוית אחזתני עוית .ומתנפל ומתחנן לפני שוכן עליה ,יכבה במי חסדיו
שלהבת יה ,ירתק חבל הקצף מעם בחר לו יה ,ישקיט ולא ירשיע תשואות מלאה מעיר
הומיה יחוס ויחמול על עמו ונחלתו לבל תהיה מרבץ לחיה ,ולא ישגו ברואה ויפקו
עליליה  ,623שלמה תהיה כעוטיה בארץ מאפליה .624
ובעמדי משתומם על המראה המרה הזאת ,והנה קול דודי דופק הוא הארי שבחבורה,
נזר ועטרה ,אחד מיוחד שבשרי אלפי ישראל כמהר׳׳ר בריאל נר״ו ,הוא אחי תופת
בכשרים  ,625הקושר כתרים לקונו בלשונו ושנונו ,נתן כפיר קולו ממעונתו ,אריה טורף
ושואג בדי גורותיו  ,626צועק וקורא אלי לאמר :מה לד נרדם עצל טומן יד  ,627ולא תראה
62

כי תורה צוה לנו משה מורשה מאורשה  ,628הנה היא מוכת עץ®
דרוסת איש
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631

מוסר הבלים ,630

רע מעללים .וצעקה הגערה המאורשה ,לבקש חתול לחבשה ,כי מכתה אנושה,

ברכות נח ,ב.
דניאל ג ,לב.
מרוצץ ברגלו ראש הנחש.
מרפא נשברי־לב .ר׳ תרגום לתהילים קמז ,ג.
ירמיה ד ,כד.
זכריה י ,ה.
הפרק השני של מסכת הגיגה .ורצונו לומר שדורשים בדברים שאסור לדרוש בהם ברבים,
במעשה מרכבה ובמעשה בראשית .ר׳ חגיגה יא ,ב .ור׳ להלן והע׳ .678
ישעיה כח ,ז.
שיר השירים א ,ז; ירמיה ב ,ל.
מליצה על־פי אחיתופל וחושד בכשרים .ותופת כאן מלשון תוף.
על־פי נחום ,ב ,יג.
על־ידי משלי כו ,טו.
ר׳ ברכות נז ,א.
על־פי כתובות יא ,א.
על־פי איוב יב ,ח.
על־פי חולין נב ,ב.

] תקעו [

אגרות
ואין מושיע לה ,ובקול כחולה

632

ב פ ר ש ת פ ו ל מ ו ס חילן
ויללה תזעק חמס ,כי מיום היתד! גולה וסודה בין אהלי

עמים ,לא קמו עליה מרעים אלא להכרית ממנה זלזלים במזמרות ביום עברות .אמנם עקר
שרשוהי בארעא

633

שבקו ,אבל עתה עלה עליה לצבא ,לעשות כוו״נים להעציבה  .634הוציאו

עליה דבה ,כאלמנת עסה עלובה

635

 ,להדפה בהוד יפיה ,בני הקו׳׳ץ בני דלי׳׳ה

636

 ,אומרי׳

ערו ערו עד היסוד בה .637
ועכ״ז

638

לא רצתי אל המערכה ,עמק הבכא בחימה שפוכה ,אלא חברתי והשבתי אליו

מילין באין מכלים דבר ,ויצבור יוסף בר

640

639

בלב נבר .לזרות תבן מן הבר ,ולשבר רשפי

קשת קסת דרוכה וכובד מלחמה ,בקול דממה למשמע ודומה

641

 .ולכפות על השרץ

פסכתר  ,642לבל תהיה התורה פלסתר .ולא נתתי לחטוא חכי ,לבוא באלות הברית להשמיד
ולהחריד ולהחרים ,ולפתוח פה ברצח ,ולהרים קול בתרועה ושברי׳ ומי המרים ,כי יראתי,
כי אמרתי שמא ברוב דברי׳ ,יעשו ממצה חמץ תשע צבורים  ,643ויצברו אותם חמרים
חמרים ,ותבאש הארש ותולעים ירום ,דברי׳ אשר אבותינו לא שערום ,אבל כוסה קלון
ערום.
ובין דא לדא הגיע לידי אגרת ממחבר הספר הידוע ומיחידי קהל קדשו

644

של מכתו״ר,

צורח ככרוכיא בייא בייא ,כי עמדו עליו חברי׳ ,מחצוהו לחצוהו בשקרים ,נגחוהו קרני
הצבי

645

בדברי׳ זרי׳ ,אשר בדו מלבם בארבם עליו .ועוד זה מדבר וזה בא ,בלב בוער

ורשפי להבה ,וספר קינות וקנאות בידו

646

 ,יפטיר בשפה יניע ראש ,ענביו ענבי ראש,

אשכולות מדורות ממררות ,כל לב מוריד דמעות ,לכל אדם כשר ,על הקושר קשרי׳ נגד
קונו בלשונו ושנונו ,על הקב״ה סיפור״ן ועל בית גנזי״ו גנזי מרומים דברי׳ הרמים עומדים
ברומו של עולם בשערה קולם

647

רקיעי שוא ,רוקע פולח ובוקע ,ונפשות אביונים קובע,

על שתי הסעיפי׳ פוסע ,ומדי יום ביום ,מגלות עפות ,מבעלי אסופות ,בידים רעות ,בגדופי׳
וחרפות ,ורוח זלעפות ,צנומות דקות ושדופות .ואנכי הרואה ,מחריש משתאה ,תואה ובוהה,
משתומם על המרמה ,באין מבין .כי המחבר ועוזריו אומרי׳ כי שקר ענו בו ולא יצאו ממנו
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ירמיה ד ,לא.
על־פי דניאל ד ,יב.
על־־פי ירמיה ז ,יח; מד ,יט.
ר׳ קידושין עה ,ב.
על־פי עזרא ב ,ם—סא.
תהילים קלז ,ז.
ועם כל זה.
לר׳ יהודה בריאל .ואינו בידינו.
בראשית מא ,מט .ורומז לעצמו.
בראשית כח ,יד.
על־פי תמיד ה ,ה .פסכתר — מין סיר של נחושת.
פסחים ט ,ב.
הוא קונטריס ״קשט אמרי אמת״ .סי׳ סה ברשימת האגרות.
החכם צבי.
הוא קונטריס ״לעיני כל ישראל״ של החכם צבי .סי׳ ט ,ברשימת האגרות.
ר׳ יחזקאל א ,ד.

ן תקעה [

מנחם
דברי׳ הללו ,וכת ד״מנגדת מריים

648

פרידמן

בספר הלשון והדף והשיטה ,ואיד יוחלף השיטה לתת

במדב׳׳ר ארז שטה וחוח חטה .649
ולכן שמתי קולמוסי תחת לוטה

650

שלא לצאת קו בעלטה ולא אחטא .אבל רוחי בקרבי

כפעמון מקשקשת ,חורשת ולוחשת ,כי ראיתי ונתון אל לבי ,כי המסייעים למחבר לא השיבו
מעולם על הפרט כ״א על הכלל ,ולא השיבו דבר על לשונות משונות ,דקות צנומות ,שהביאו
מבגדיהם87] ,ב[ אשר עליהם בנו בנ]י[ן תרעומותיהם ,אם באמת היה גוה לה או נבלה
או נבלה עשו לה ,כי לא באו אל קרבה ,ובקרבה שמו ארבה ,במקום אור בה .ועד פה
הייתי ירא ובוטח ,צווח וגונח ,על שתי הסעיפי׳ פוסח ,לומר)?( או]לי[ יחנן ה׳ ויחמול
על עמו ,ותשקע האש במקומו .ובפרט כאשר ראיתי כל אשר כתב הרב בריאל למכתו״ר
ולמעלת פרנסי קהלתו  ,651הייתי מצפה וצופה תרופה ומרפא .אלא שראיתי אח״כ שעדיין
השלהבת עולה מאליה ולא תרגע ,עד השמים הגיע ,כי הגיעה אגרת ישיבת האדון בדפוס ,652
מתרעמת על כת המנגדים כי לא רצו להיות צייתי דינא ,להאסף ולהוועד לדבר ולהודות
על האמת .ותכף ומיד יצא שוברה אחריה ,המשברה והמחתכה בקתא דפרזלא  .653ועדין
רבים מעידים כי לא קראו אותם

654

אלא ע״מ שיבואו להודות בעל כרחם ולאסוף את נדחם

בכח יד ראשי הקהל ,שהיו מאיימים ומגזמים עליהם לרדפם כאשר ירדוף הקורא

655

,

ולאבדור לה ואבדורי  ,656ברגע כממריה ,בעור)?( מאוריה ,קלנהו לכלהו אמבורי  ,657והואיל
ואשתרי אשתרי  .658ועד כאן לא העזתי פני ,ולא רמו רעיוני ,לפתוח ברברוותא ,ולצאת
אבבא ,בחוטרא ומילי .659
,

עודני עומד תלוי ועומד ללמד זכות או חובה ,והנה זה בא ,רכב איש צמד פרשי  ,ובידו
מגלת קינות ספר קנאות ,הוא הספר הידוע  .660ויען ויאמר אלי ,תא ואחוי לך בטורא
דסיני  , 661שורא דשנאי  ,662אזלי וחזאי ,כי באמת הדין ליה עקרבי ,וקיימן כי חמרי
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צ׳יל :מורים ,מראים.
מתנגדי חיון מראים בספריו את הלשונות ומציינים העמוד והשורה ,שבהם הוציא דברים
ממשמעותם ודרש דרשות של דופי.
ר  ,שמואל א כא ,ט—י.
ר׳ סי  ,יח ,כ ,כא ,כב ,כג ברשימת האגרות.
היא סי  ,סה ברשימת האגרות.
ר׳ פסחים ל ,ב.
את החכם צבי ור׳ משה חאגיז.
שמואל א כו ,כ.
גיטין לג ,ב.
גיטין נו ,א .לשרוף אוצרותיהם.
יבמות ז ,ב.
שבת לג ,א.
מן המשפט מובן שהכוונה לספר פולמוס ,ברם מן ההמשך נראה ברור שהוא רומז לס׳ עוז
לאלהים ,ונראה שנקט לשון ספר קנאות ,ספר שקנאים יצאו לפגוע בו.
על־פי בבא בתרא עד ,א.
למה נקרא שמו סיני ,שמשם יצאה שנאה לאומות העולם .שבת פט ,א ,והשתמש בלשון
אונקלוס לבראשית מט ,ו.

] תקעו [

אגרות

בפרשת פולמוס חיון

חיורתי  .663ואחרי אשר הביטו בו שלמי׳ וכן רבים ,קרעו בגדיהם ומעלליהם ,והעלו
עפר על ראשיהם ,כי הוסיף על השמועה בעיניהם .ותכף לבשו שנאה וקנאה ,וישלחו הספר
עם כל אשר נכתב נגדו לכל תפוצות הגולה ,לא״י ,למצרי׳ לקונשטנטינא ,לאזמיר ולכל
ערי העולם ולארץ המערב ,בכל מקום שיש שם ישיבות מפורסמות  ,664לאמר שימו לבבכם
עליו ,עוצו ודברו כי לא נהיתה כז]את[ במחנה העברי׳ מתמול שלשום ,לא היה ולא נברא
שרש פורה ראש ולענה כזה בארצנו מיום גלותנו מעל אדמת]נו[ .ולכן גודד אילנא
וחבלוהי

665

ואף עיקר שרשוהי בארעא לא תשבוקו .ויעשו תכף כתב בחרם גדול להחרים

הספר והמחברו והמקיימו בידו והעוזרו ,וכבר חתמו בו גאונים גדולי׳ וישיבות רבות ושלמי׳
וכן רבי׳.
על זאת רעדה אחזתני ,פלצות בעתני ,מעי רותחו ולא דמו ,בראותי שבר גדול שנשברה
בת עמי ,מכה נאמנה)?( אשר לא נהיתה כמוה מאז היתה לגוי .וימלך אל לבי לאמר ,אין
עת לחשות כי אם לדבר ,ומילין לחבר ,אמרתי אין עוד עת דממה ,אם אנחנו מחשי׳
וחכינו ומצאנו אשמה .אחרישו ממני ואדברה אני ויעבור עלי מה .וגם האהוב וחביב השוהם
וישפה ,מתוקן מקובל וטוב ויפה ,כמהר״ר אליה מוגאג׳ון אלצני זר]זני[ אמצני לכתוב
למכתו״ר שתי שורות ,אמרות טהורות ,מתווני לבא יוצאות ,זכות וברות ,לכבוד ה׳ ולכבוד
תורתו ולכבוד לומדים סדורות .וגלוי וידוע לפני משו״ה  ,666כי מכיר אני שפלות ערכי
וזולות מצבי ,ועכ״ז דחקתי ונכנסתי תחתית סיני לפני׳ לפני כקנאי בן קנאי ,כדי דלא
איעול בכיסופא קמי מלכא קדישא .אמרתי אדברה וירוח לי ואף כי עדין שותיה דמר לא
גמירנא טסקא דשלמותא משדרג׳  .667הסכת אדו׳ ושמע מילי וישמע אלינו אלקים.
תחלת דברי וראשון אמרי ,ידיע להוי למכתו״ר )כי שרי לי לצורבא

מרבנן

ך כ ף (608

שקרוב לששים שנה אנכי היום ,ומיום עמדי על דעתי בין ברכי רבנן גדלתי ,ובעפר רגליהם
קרני גוללתי .והטיתי אזני אל שיחתם ,דברי חכמי׳ וחדותם ,ומאד מאד נפשי נכספה אל
אמרת אלוקה צרופה ,מנופה ]במאה ?[ נפה ,ולהם נפשי נשאפה .אם כי עיני עין עטלף ימה
לא צפה ,במרומי התהיה דעתי לא עפה ,ובחנדרי[ משכיתה בינתי לא הקיפה .אכן עמדתי
על ספה בהנעת לשון ושפה ,להניף אותה תנופה ,למען לא אי]עול[ קמי מלכא קדישא
בכסופא .וגם בקצה המטה מגוית האר״י מעט דבש רדיתי ,וממור בושם עדנו ממורי אריתי.
ובעת אשר שמעתי שיצאו לאור הקדמות חדשות חדושי׳ מקרוב באו לא שערום אבותיננו[
הם דברי הר״ן  ,669לשמוע דבריהם אויתי ,וע״י חברי׳ מקצתם ראיתי ,אך אליהם דעתי לא
נטיתי ,כי יראתי] ,מהביט[ ונרתעתי לאחורי ולא ניסיתי ,ודרך הקדמוני׳ לא נטיתי .ובפרט
663
664
665
666
667
668
669

על־פי כריתות ו ,א.
אגרות אלו אינן בידינו.
קיצצו האילן וחיבלו בו .דניאל ד ,ב.
מי שאמר והיה העולם.
ר׳ קידושין ע ,ב.
נדרים סב ,א.
נתן העזתי.

]תקעז[

מנחם

פרידמן

כי שמעתי המקובל האלקי הרמ׳׳ז אחר ]אשר חקר[ ודרש ,קצר וחרש ,הבין ופירש ,שנא
ופירוש ,וצוד ,לתלמידיו כדברי׳ אלו לאמר ,אל תעלו בדרך זה ,כי אין ה׳ בקנרבו[88] .א[
שמרתי לפי מחסום ,ולא בטיתי ,ולא בזיתי ,ואמת אני מודה ולא כסיתי ,כי מעולם בשפתי
לא פתיתי ,וסוד ומסתור לא גליתי.
והנה בתחלת צאת הספר

670

וערעוריו לאור ,בזכרי שם המחברו מאד חליתי ,ובנפש

מר בכיתי ,כי ידעתיו מדי עברו פה ,שאסף אליו כת פתאים ואסף רוח בחפניו ,ודמה
עצמו לבר אלקין ,העלה עצמו ודעתו על במותי עב ודמה עצמו לעליון באמרו שראה
מרכבת יחזקאל ושרבך מ״ט*
רוח כאילה

673

67

ושמוריד מרכבת 0״מ

שאין ראוי להעלותם על ספר .והנה בשמעי הדברי׳ האלה להיותי ירא וחרד

לדבר אלקי ,היה בלבי לעשות לו תועה
אליה
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וכיוצא בדברי שטות וגסות
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 ,אבל כדי שלא להלחם בו גרשתיו .וגם מהר״ר

הנד מאד חרה לו על חלומותיו ועל דבריו והשליכו מעל פניו .ואחרי זאת ראיתי

כי כבודי עבר ושמי על ספרו זכר  .676והריני נשבע למכתו״ר בחי העולם ,שמעולם לא
חתמתי על ספרו ולא על ספר אחר .ולא ראיתי ספרו מעולם ואפי׳ דף ושטה לאות ממנו ולא
הבטתי אל מראהו ,כי מחמת גובה קומתו  677מאסתיו .ומעתה נבוא אל דברי הספר.
גלוי וידוע לפני בוראי ,כי תכף שנכנסתי במבוא והקדמת הספר נמלאתי עברה כאשה
עוברה ,בראותי סמל הקנאה בביאה פי׳ מאמר דחגיגה  .678כי בתחלת אמריו הוציא את
ערותו לחוץ ונתעבר בביאה ראשונה ,עברה ופשע עברה וזעם וצרה .ולא על זרות הפי׳ לבי
בוער ,כי כזה וכזה אכלה חרב המפרשי׳ המטי׳ עקלקלותם ,אלא על המונח הרע והמכשול
היוצא ממנו ,כי במקום שהיה לו להחמיר עלינו הקלים כמנהג המקובלי׳ הישרים ,הקל
עלינו החמורים ,שאם יפוצו מעינותיו החוצה ישתו התלמידי׳ הבאי׳ אחריו מי המרי׳
המארר׳ האלה לצבות בטנם בכל מיני תאוות ולנפול ירך בכל מיני עברות .והוא בחכמתו
מתהולל ומסתולל ובדם נפשו מתגולל ונמצא ש״ש מתחלל.
צא ולמד מה שכתבו בירושלמי
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חד ברנש אתא לגבי ר״ח ,בעי דמסור ליה שם המפורש,

א״ל שקלית מן יומך מבר גש כלום .א״ל כהנא אנא ונטלית מתנות כהונה ולא בעי מימרר
ליה .ועל דבר זה ידוו כל הדווים ,שאם מה שנתן לו התורה במתנה אסור לו לקבל לרוצה
לעמוד בסוד ה /איד אפשר שהחכמה הרמה יעלים
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לו הנעלם ממנו והוא טמא ואשם ולא

עוז לאלהים.
מט״טרון שר הפנים.
סמאל.
כיוצא בזה עשה בפראג ר׳ עדותו של ר׳ נפתלי הכהן ,סי׳ כא ברשימת האגרות.
ר׳ נחמיה ד ,ב.
מוג׳אג׳ון.
ר׳ הסכמתו של ר׳ יוסף פיאמיטא על עוז לאלהים.
יוהרתו.
ר׳ למעלה והע׳ .622
לא עלה בידי למצוא דבר זה בירושלמי.
אולי צ״ל יעלם ,מלשון להעלות .ור״ל איך אפשר שמי שאינו ראוי וזכאי יתיימר שכאילו
נתגלו לו הנעלמות והנסתרות.

] תקעו [

אגרות

ב פ ר ש ת פ ו ל מ ו ס ח יון

ישא עונו ,וקרא כתיב וסביבו נשערה מאד  .681ולא ידחנו

682

לומר ,שזה נאמר על הקבלה

מעשית ,כי כבר בארו לנו הר)י(׳׳חו שהריחו ביראת ה /והרמ״ע ברעם גבורותיו התבונן,
כי על הרוצה לעמוד בסוד ה׳ קבלה עיונית איתמר  .683ותו למדונו שכל הרוצה להכנם בה
צריך שיקדים לעשות כל התיקוני׳ והסייגי׳ והגזרות שגזרו כל מאורי אור בשמי׳ המקובל.״
השלמים ,ויפשוט עצמו מהבלי העולם ,אולי בזה יזכה לראות בנועם ה׳ ולבקר בהיכלו.
וידעתי שישיב המחבר שמעולם לא עלה בדעתו להתיר לחכמי׳ לחטוא חלילה וחס ,אלא
שאם באו לידו ,החכמה תחפה עליו .גם על זה אני אומר שלא טוב עשה בתוך עמיו להתיר
הרצועה ,ואנן כלל גדול וישר יש בידינו ,כי חטא קטון לגדול ,נקרא גדול ואדם נדון לפי
דעתו .וקרא כתוב יוחן רשע בל למד צדק  .684ואנכי הרואה שמאדם חכמה יונית נולד
לו הנגע הזה ,שהם כתבו שכל טובות הנפש ורוחניותה ונצחיותה תלוי בחכמה ,ושאין
למעשה בני אדם שום מעלה זולת מה שנוגע לתקון העולם  .685והמון העם יסוד חכמתם
טומאתה בשוליה ,כי החכמה לבד תחיה בעליה .ועוד בלבי מלין על סבת הדבר הזה ואחריש
ואחשה כי הדבר קשה .ולשאר הדברי׳ המבהילי׳ הכתובי׳ בספרו אין דעתי להאריך אלא לקצר
כי קצור קצרה נפשי בעמלם ,ובכללם מה שכתב ,היודע מי הוא ואינו יודע מהו ,שוד.
לאו׳׳ה  ,686חי ראשי שלא נמצא כפירה כזאת בשום אומה ולשון להווה ,כ״ש בעם ה׳ כי לא
יש מי שעלה בדעתו לדעת מהות האלקות ,כי שגור בפי כל חכמי ישראל כי הקב״ה ניכר
מצד מעשיו ולא מצד מהותו ,כי א״א לדעת מהות אלא מדבר גשמי ובעל ראשית ותכלית.
וגמרא ערוכה לפנינו ,אפי חיות הנושאות את הכסא אינם יודעות את הכבוד  .687ושר
המשורר בשיר תהלותיו לרשב״י ,בר יוחאי אור מופלא רום מעלה יראת מלהביט כי רב
לה  ,688אפי׳ בסתר וכ״ש למעלה .וידעתי ]88ב[ שיוסיף על חטאתו פשע ויוציא מפיו לענה
ודרש לומר לא דברתי מעולם למעלה ראש .ידעתי כי יצא מדחי אל דחי אל מה שכתב במקום
אחר ז״ל :וא״ת הלא טוב לנו לעבוד המאציל הראשון וכו׳ א״כ מה יתרון לישראל מהאומות
שהרי הגויי׳ ג״כ מאמיני׳ ]בזה[ כמו שמפורש בתורתם וכתוב בתורתנו כל הגוי׳ כאין נגדו
הרי שאמונתם למעלה מן הכתר
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וכו׳ הרי שמחמת כל הקושיות וכו׳ מוכרחי׳ אנו לומר

דלא כמשמעות ]סברת[ הקדמוני׳ )וכו׳( אלא שהמאציל והיוצר ]והבורא[ והעושה הוא
הוא מאן דשייך ביה שיעור קומה ]וכו׳[ ואע״ג שהם דברי׳ ]נסתרים[ רחוקי׳ מן השכל מ״מ
המבין בסתרי מרכבה יבין וידע מהותו ויוכל להשיגו והוא אלקי ישראל מושיע  .69°כתב
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תהילים נ ,ג.
חיון.
לא ידעתי היכן נכתבו דברים אלה.
ישעיה כו,י.
ר  ,מורה נבוכים הוצ׳ מונק ,ם׳ יז ,שם עמ׳  115הע׳ .4
לאומות העולם .ר  ,עוז לאלוהים ,דף א ,א.
מדרש תהילים קג ,ה.
פיוטו הידוע של ר׳ שמעון לביא :בר יוחאי נמשחת אשריך.
עוז לאלהים דף כו ,די—כז ,א .ור׳ גם זוהר ח״ב ,דף צה ,ב־צו ,א.
עוז לאלהים ,שם.

] תקעט [

פרידמן

מנחם

עוד בכתב ז״ל :מה נשתנה פרצוף זה מכל הפרצופי׳ שתהיה העבודה אליו ]ולא[ למי
שגדול ממנו בחכמה ומנין ,או׳׳א דיליה שהם המציאוהו וכו׳ ואיד נחליף הבן בחיי האב
ולמה יהיה כח הבן יפה מכח האב ואפי׳ או״א חייבי׳ לכבד הבן הזה וליראה ממנו לפי
שהוא המלך השליט על כלא וכו׳ אמשול לך משל ,אם ימלוך אדם ויש לן אך//א ו כ ף

/691

עוד כתב :אינון אטימי לבא וכו׳ קשיא להר האי מלתא לומר איך יתכן שרזא דיחודא היא
תלת קשרי )וכו׳( ודמיא בעיניהו האי אמונה לאמונת הגוי׳ ולא ידעי שגם את זה לעומת
זה עשה האלקי׳ שכמו שיש תלת קשרי דמהמנות׳ כך יש תלת קשרי דשקרא ]וכו׳[ .דרש
ההוא גלילנאה[ וכר .הרי שהכל )תלוי( ]עשה[ בשלוש וכו׳  .693עוד כתב והקשה; למה
ברא העולם עתה ולא קודם וכו׳ וכתב שאין הקושיא הזאת נופלת אלא למ״ד שהא״ם האציל
הכל אבל במ״ק  6 9 4וכו׳ בעת שנתהווה ברא ]העולמות[ ובזה לא תוכל להקשות למה לא ברא
קודם שמעת שנתהווה בראם  ,695עוד כתב; הרי שמי שאינו מאמין בתלת קשרי דאינון
חד ]וכר[ אינו מבני ישראל וכל המצות שעשה בימיו אינם נחשבים לו ומפקין ליה מכל
תרעי דההוא עלמא אפ׳ שיהיו בידו כל המצות .696
הן אלה קצות דבריו הרעי׳ ודרכיו המכוערי׳ והקדמותיו המקולקלות ,ומי יתן ידעתי
ואמצאהו אבוא עד תכונתו אערכה לפניו משפט ופי אמלא תוכחות ואומר לו ,כי גם
אנחנו יודעי׳ מוצאיו ומובאיו ,גם אנחנו קרינו בזהר הקדוש פ׳ בלק ד׳ קצ״א ,מאמי
ההוא ינוקא מה שמו ומה שם בנו וכו׳ וידענו מה שדייקו בו הוא וחבריו ושלטן יהב ליה
לא יהבו ליה  .697גם קרינו ההוא מתני׳ דסוף תקוני הזהר חדש דף אחרון ,ומה דאיתמר
ביה  ,698גנם[ ראינו בזהר פ׳ בא מה דאיתמר על פסוק כל הגוי׳ כאין נגדו

699

וידענו

ג״כ הפי׳ שמפרשי׳ הוא וחבריו בה,הוא מא׳ של לק] [ אמר משה הואיל וכל העולם
כולו עובדים ע״ז אני אעבוד למי שאמי והיה העולם  .760ולא אאריך להביא פה כל
המקומות שבהם קלקל הוא וחבריו שלא להאריך.
וחי ראשי שבאותן המקומות עצמן יש לנו ראיות חזקות כראי מוצק מדברי הראשוני׳
ואחרוני אחרונים לסתור כל דבריו ולהרוס כל בניניו ,אלא שידי רועדת וראשי רופפת
ותסמר שערת בשרי לקול)?( דברי׳ הללו .ולכן אדום ואחשה ולא אמסור קו לקולמוס
לכתוב בדבר הזה .אד לבי כאש בוער עצור בעצמותי נלאתי כלכל ולא אוכל ,כי האיש
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עוז לאלהים ,דף ל ,א .ור׳ גם שם ,דף סב ,א.
שם דף ב ,ג פג ,ב.
שם ,דף פב ,ג.
במלכא קדישא.
שם ,דף סז ,ד.
שם פז ,ב—פח ,א.
כוונתו לתורתו של קארדוזו ,שאלהי ישראל אינו הסיבה הראשונה ,אלא נאצל ממנו .ור׳ גם
עמ׳ תקצא והע׳ .805
הכוונה לתיקונים שבסוף זוהר חדש .ר׳ מהדורת קושטא ,דף קסז ,א.
זוהר ,שמות ,דף לז ,א.
לא מצאתי מקורו של מאמר זה .וכל אלה מקורות שמהם הביא קארדוזו ראיה לתפיסת
האלהות שלו.

]

תקפד

L

אגרות
הזה העלה והמליך מדד! זו
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בפרשת פולמוס חיון
על עליוני׳ ותחתוני׳ ואח׳׳ב שם לה קץ וגבול וידיעת

מהותה .ותו כתב ,שאחר שנתהווה ברא

702

 ,ומי שנתהווה אחר שלא היה ויש לו קץ וגבול

וידיעת מהותו ,איך יקרא אלוק׳ בעליוני׳ ותחתוני׳ .חי ראשי כי הגביה להשפיל והשפיל
להגביה סתר ובנה בנה והרס .שדמו שמים על זאת ]שערו[ חרבו מאד ,כי מי שמע כזאת מי
ראה כאלה ,היזוח אדם דעתו לדבר כזה על ה׳ אלק ישראל .ידעתי ג״כ ידעתי מחבואות
המטונפות שבהם ירצה להסתר מהחצי׳ הללו ,אכן מעיני לא יסתר כי ידעתים כלם להגיעו שם.
יאמר גא האיש הזה ,אם קרא בדף אחרון של זהר חדש חלומותיו לא ראה שם דף מקדם
שכתוב שם ]תורה[ קדמה לעולם תרי אלפי שנין  .703ובגמ׳ איתא תתקע״ד דורות

ואיך

קדמה התורה לבורא .ואנשי כנה״ג סדרו בתפלת יוצר אור ובורא חשך וכו׳ המלך המרומם
לבדו מאז וכו׳ ,המתנשא מימות עולם .ועוד כתבו לגו :אתה הוא עד שלא נברא העולם,
והכל מרנני

705

עד לא עשה ארץ וחוצות ה׳ מלך ,וזה כותב אחר שנתהווה ברא .ואם

]היה)?([ זמן מהויה לבריאה ,תחזור קושייתו ,למה עתה ולא קודם ,וידעתי שידחני בקש
בדרשו מלת מאז  .706ואם ]יאמר[ שלא אמר אלא על הכלים ,לא היה ליה לסתום אלא לפרש
שלא לכרות שוחה ללכוד התלמידי׳ .ותו שכאן אמר ]שמ[שנשתהוה ברא ולמעלה אמר שרק לו
לבדו תאות העבודה והתפלה ,דאיך במקום א׳ יובן על הכלי ובמקום אחר ]על[ ]89א[ הפנימיות.
אשאל אותו ויודיעני למי התפלל אליהו תפלתו הכתובה בתק ]ד[ ני הזהר :אנת חד וכד׳
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למי האריך דוד בתפלתו לומר ואתה מחיה את כולם  .708ולמי יתפלל מלך המשיח ,ואיך
יכונו דבריהם למקום דלית ביה ידיעה ורצון ,ואיך יתפללו ישראל דגדדליהם א׳ למעלה
ושבע למטה כמצליף  ,709ואיך האר״י הקדוש סדר לנו בתקוני שבת התפלה יהא רעוא
מן קדם עתיקא וכר .וגם הרמ״ע שהיו כל דבריו ע״פ מגיד כמו שהעיד עליו הרב
לומברוזו

710

בפי׳ איוב ,וסדר לנו תפלה לימי׳ נוראי׳ תחלתה מלך עלה על כל העלות

וסבת כל הסבות
701
702
703
704
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713

711

וכן שני תלמידיו הגדולי׳ ,בעל כנף מ נ י ם

712

ובעל מעבר יבק

713

את הסיבה השניה .ר׳ לעיל והע׳ .691
ר׳ הע׳ .695
בראשית רבא ח ,ב .בזוהר חדש ,דף לח ,ד כתוב :אורייתא אתבריאת תרי אלפי שנין קודם
דאתברי עלמא.
ר׳ חגיגה ,דף יג ,ב—יד ,א.
בסליחה ,בטרם שחקים ,נמתחו ,הנכללת בסדר הסליחות כמנהג ספרדים.
בתפילה ,המלך המרומם לבדו מאז .מילה זו מרמזת לתחלה.
ר׳ תקוני זהר ,דף טז ,ב.
בתפילת ויברך דוד הנאמרת בשחרית .ברכת דוד היא בדברי הימים כט ,י ופסוק זה הוא
מנחמיה ט ,ו.
על־פי יומא ה ,ד.
ר׳ יעקב לומברוזו ,מפרש ומתרגם המילים הקשות בלאדינו ,במהדורת התנ״ך שיצאה עם
פירושו ,ויניציאה שצ״ט ,דף שצז ,א.
לא מצאתי ואינה בדוידזון.
ר׳ יוסף ידידיה קרמי ,כנף רנגים ,ויניציאה שפ״ז .וכנראה כוונתו לפיוטו ״על כורסייא
די נור דליק חזה הוית עתיק יומין״ .דף סה ,ב.
ר׳ אהרן ברכיה ממודעה .ר׳ ספרו שומרים לבוקר.

] תקפא [

מנחם

פרידמן

חברו לנו כיוצא בזה וחתמו עליהם גאוני עולם .ובפרט בס׳ כנף רננים יצא עליו ערעור
בדבר א  ,והובא ספרו לעיני כל גאוני הדור ממקובלי׳ ורבני ירושלם וחתמו עליו וקבלוהו
כנראה בהקדמתו .היאמן כי יסופר שכל אלו גאוני עולם שגו ברואה פקו פלילה

714

ועבדו ע׳׳ז כמ׳׳ש עליהם המחבר הזה .אוי לאזנים שכך שומעות שלקיים הקדמות רעועות
.אשר בדו אלו מלבם ,יחריבו העולם ויוציאו לעז על כל חכמי ישראל הקדמוני׳.
והיה זה בלבי בוער כאש להבה ,במה שכתב כמה פעמים כי מי שלא ידע והאמין
בדבריו והקדמותיו לית ליה חולקא באלקה דישראל ואפי׳ עשה כל המצוות ,וגם אמר
בפי׳ שהקדמתי׳ לא ידעו באמונה זו וקרא אותם טועים  .715הרעישו שמים מעל ותרעש
ארץ ממקומה ועמודיה יתפלצון האם כפי דעתו האר״י וחבריו וכל ישראל אשר לא עמדו
בסודיו יעמדו מלבר ואיהו וחבריו מלגו .יהא רעוא שמחלקם של ראשוני׳ ולא מחלקו
יהא חלקי ומגורלם ולא מגורלו יהא גורלי .וכן על מה שהאריך מענית לשונו בדברי׳ לא
יחדל פשע בתלת קשרי דמהימנותא ,גם אנחנו קרינו ושנינו ושלשנו בזהר דברי׳ אלו
כמוהו אבל בדרך ישרה בעיני אלקי׳ ואדם.
ועל זאת אספדה ואלילה אעשה מספד כתנים ואבל כיעני׳

716

 ,כי מי מביאו הלום ומה

חשב לעשות בזה להיות בוזה דבר ה׳ ,להרבות דברי׳ בפשע
בדבר הנוטל מאור עיניו של אדם

718

717

בפסוע פסיעה גסה

וחשב בחני תלת קשרי לקשור כתרי׳ לקונו וקשר

קשרי׳ ,קשר קשר ,קשר אמיץ ,להמיץ לבות ערלי לב וערלי בשר בדבר לא יכשר ולא
נקשר ,והוכרח לעשות חלוק לא שלוק ולא מבושל ,להעמיד חזון ונכשל ,שאמר שהגוי׳
הם מאמיני׳ בתלת קשרי שקרא ,ושקר ענה בהם ובשמותיהם ודבריהם ,כי הם אומרי׳
בתפלותיהם שהם עובדי׳ וזובחי׳ לאלקי ישראל שנתן התור׳ בסיגי וששלח לנביאיו וכו׳ לו
לבנו ורוחו

719

וכר .ולא עוד אלא שדבריו סתרן אהדדי ,ובמקום א׳ כתב שאמונת הגוי׳

היא למע׳ מן הכתר רמזו בפסוק ,כל הגוי׳ כאן נגדו

720

 ,ועתה מעלה אותם השמימה

ועתה מורידם תהומות לתלת קשרי דשקרי .ולדברי׳ אלה קורא אני עליהם ,יחוגו וינועו
כשכור וכל חכמתם תתבלע  721ולקדוש ישראל יבלע.
 ואם דעתו למלוך בין אדום לישמעאל  ,722דברי׳ הללו לא ישמע אל ,כי באמת כל הגוי׳לא ידעו דרך ה׳ ולא משפט אלקיהם ,ימששו כעורי׳ קיר בהבליהם ,הבל ותהו כל נסכיהם,
הם ומוריהם ומורי מוריהם .וידעתי כי ישחק אלינו ולא יאמין כי יאמר ,הלא כל דברי
אלה מבוארי׳ ומפורשי׳ בספר הזהר הקדוש בכמה מקומות ועליו ולא עלי תלונותיכם .אי
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ישעיה כח ,ז.
עוז לאלהים ,דף ,כד ,ד.
על־פי מיכה א ,ח.
על־פי משלי י ,יט.
ר׳ ברכות מג ,ב.
היינו לישו.
ר׳ הע׳ .689
תהילים קז ,כז.
לתווך בין הדתות.

]

תקפד

L

אגרות

ב פ ר ש ת פ ו ל מ ו ס ח יון

שמים אי לזאת אסלח לו ,הלא ידע אם לא שמע כי לבם של ראשונים כפתחו של

אול ם 723׳

וגם להם לבב כמוהו להבין ולהסתכל בדברי  ,הזה ,,ומי יתן לי אבר כיונה אעופה ואשכונה
ואבוא מלון קצו יער כרמ״לו ואכרות קומת רזו

724

מבחר דרושיו בחרב לשוני ,אני תולעת
,

ולא איש ,ובמקום שפקר אשיב עמלו בראשו וכ״ש מכמה מקומות אחרי  ,ואנגדנו בנגדא
דפרזלא  725ואשסעהו כשסע הגדי אף כי מאותה חכמה אין בידי.
ומי יתן וירימו ראש מקברם האר״י ורח״ו והרמ״ע ושאר הגאוני  ,אשר הוא חרף וגדף
שלא עמדו בסודותיו ,הלא יעשוהו גל של עצמות ,ועד מתי פתאים יאהבו פתי ויבטחו בלימוד
מלמד שכל הבטחותיו הבל וריק יעזורו ,וכלו וקלו ונקלו כל הקיצים כקוצי  ,כסוחי  ,באש
הוצתה וידע נאמנה כי דברי תורה ודברי חז״ל חיים הם במיצאיהם

726

ובמקורותיהם,

אבל הם פגרי  ,מתי  ,לעיני המעיין בהם וכל א  ,וא  ,יתן בהם רוח ונשמה כפי רוחו ונשמתו.
והנה גלוי וידוע כי כל המיני  ,ואפיקורסי  ,צדוקי  ,ובייתוסי ,,אהלי אדום וישמעאלים,
כלם חשבו לתקוע יתד אמונתם בדברי תורתנו ודברי הד׳ל ודברי הזהר ,וכל א  ,וא

,

מהם מוליד ומביא מעלה ומוריד ,מיחד ומפריד משקיט ומחריד ובכל אשר יהיה רוחם
ללכת *רצו שילכו הפסוקים והמאמרים אחריהם .והיה אומר גאון א  ,גדול

727

בעת שהיה

חולק עם הנ]ו[צרים ,נניח הפסוקי׳ והמאמרי  ,ונלך אל שרש הענין ,אם אפשר להיות
בדרך השכל והחכמה אז הפסוקי  ,והמאמרי׳ אפשר להמשיכם לדרך ההוא ,אבל אם אי
אפשר הענין ]89ב[ להיות בכח המופת והשכל הישר אפי  ,שהפסוקי  ,והמאמרי  ,יאמרו
להדיא הענין ההוא ,צריך לתקנם ולהדריכם ]אל[ האמת ,כמו שעשה הרמב״ם וכל הגאוני׳
עמו ,שתקנו לנו בתורה דברי  ,המורי  ,על הגשמות ח״ו ,וכ״ש לדברי הזהר הסתומי׳
שבנקל יתוקנו אל האמת ולא לדברי  ,שאין להם עמידה לעד.
שומו שמים על זאת שאם ח״ו יגלה ספרו בין אהלי עמים ,אוי לשונאיהם של ישראל כי
יקראו אליהם בחצריהם ובטירותיהם ויאמרו להם ,אי סכלים הלא תראו כי חכם ומחכמיכם
על אפם וחמתם הכריחם האל להודות אמתת אמונתנו ,וכמה פתאי  ,יעברו

728

ויענשו וימיתו

נפשות אשר לא תמותינה ויחיו אשר לא תחיינה .729
תמה אני מי הכריחו להתיר מתג לשונו בדברי  ,הללו ולמי חשב לבנות זה הבנין לקשור
לרשעי  ,שאינו מן המנין .חשב לבנות ופרץ פרץ תחת שלש רגזה ארץ  .73°ולאשר עמדו
בסוד ה  ,לא הועיל כלום ,כי הם ידעו הכל בדרך ישרה תכשר ולעברי  ,העורי  ,ערבב דעתם
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עירובין נג ,א.
ר  ,תהילים נה ,ז; מלכים ב יט ,כג.
אכהו בברזל.
על־פי משלי ,ד ,כב.
לא ידעתי מיהו.
על דתם.
על־פי יחזקאל יג ,יט.
משלי ל ,כא .ואולי רומז לראשון :תחת עבד כי ימלוך.

] תקפג [

מנחם

פרידמן

וערבובתו דרישא מתיא לידי עוירא ודמניה מתיא לידי שיחני

731

ולבקש שלשי ורביעי

בקדש אשתבוש כהני  .732ומעיד אני עלי שמים וארץ כי לפי קוצר דעתי על כל פנים,
הוא עתיד ליתן את הדין ,שאם יהיה

אפשר שיהיה כדבריו ,התורה והזהר כסה מעין

כל והוא מגלהו .ואם לאו ,הוא הוציא לעז על יוצר בראשית .וחי נפשי שכל מקובלים,
ואף המחזיקי׳ בסברתו ,חייבי׳ לרדוף אחריו ולבער הספר עד תומו .כי דברי׳ שהם לא
הוציאו מפיהם אלא ברמז קטן מאזן לאזן ברעד ורתת וזיע ,זה המחבר הוציא אותם
בדברי זרי׳ ומכוערי׳ ברחובות קריה בארש מאפליה  ,733משום אסת״רא ולגי״נא וכי״ס
כי״ס קרי״א  ,734וחשב לכבד עצמו בקלון שמים ,כבוד שמים במקומו מונח וכבודו בקלון
המיר.
ועתה הנני מפיל תחינתי לפני מעכ״ת בכרעי על ברכים וכפי פרושות השמים ,נא
בחמלה וחנינה )א(]ה[טה אדו׳ אזנך ושמע דברי המר ונאנח הומה ולא ידמה בהמות
ים

735

לבדו ונפשו עגומה לכבוד ה׳ ולכבוד תורתו .גלוי וידוע למשו״ה

736

כי לא

גבה לבי ולא רמו עיני ללכת בגדולות ונפלאות ממני ,ולא זחה דעתי לבוא לדין לפני
האדון בחשבי עצמי ראוי והגון לפני מלכים להתיצב ,אני עצב נבזה נפוץ פוץ מלחא
ושדי תכלא בכולה  .737ולא להכניס ראשי בין הרים הרמים לרוץ גלגלתי ,כי אנכי מכיר
שפלות ערכי וסתר מדרגתי .ומראשית לא נכנסתי לזירה זו ,אלא אנוס כפוף ובוכה על
שבר בת עמי ,עכ״ז ללמד על הכלל יצאתי ולא על הפרט.
וגם עתה באתי בדבר סתר לי אליך המלך  ,738מטפס ועולה מטפס ויורד .לקטתי לי
שנים או שלשה גרגרים בקצור אמרי׳ ממה שהיו מסודרים בדעתי ונסתרים באמתחתי.
ומחלה אני פני מכתו״ר להסתיר אגרתי זאת מעיני המחבר הידוע  ,739כי מעיקרא לא
רציתי להשיב לאגרתו  , 740כדי שלא יטרוף נפשו באפו .ומעיד אני עלי שמים וארץ
שאיני נכנס להתפלל תפלה זו קמיה דמר אלא מתוך עצבות לבי ולב כל ירא וחרד
לדבר ה׳ ותורתו תו״רת אמ״ת  ,*741ומתוך שחוק וקלות ראש המלעיגים עליה ,כי אך זה
היום שקוו מצאו וראו באמרם ,הלא זה דברינו תמיד ,כי אלו המקובלי׳ המתקדשי׳
והמטהרי׳ מתפארים פאר תחת אפר מקלה  , 741במקום תפילין תפלה נותני׳ לאלקינו.
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נדרים פא ,א .במקור :האי ערבוביתא דרישא מתיא לידי עוירא ,ערבוביתא דמאני מתיה לידי
שעימומיתא ערבוביתא דגופא מתיא לידי שיחני וכיבי.
פסחים יז ,א.
על־פי ירמיה ב ,לא.
מליצה על־פי בבא מציעא פה ,ב.
על־פי ישעיה ה ,ל.
למי שאמר והיה העולם.
על־פי נדה לא ,א; חולין סג ,ב
שופטים ג ,יט.
חיון.
אינה בידינו.
ר״ל חכמת הקבלה.
תענית טו ,ב.

] תקפד L

בפרשת פולמוס חיון

אגרות

לובשי׳ טלית שכלה תכלת ופוטרי׳ עצמם בציצית ,להציץ האמת מן החרכים ויציצו
ויפגמו.
ובא העת הגיע היום כי ממהומה והד הרים

742

הורים ומורים ,המורים חיצים ,חורפי׳

ומנאצי /חכמת האמת נעדרת נסתרת ,מחמת אימת המחרה והמהומה והמגערת ,וחלף
היותה עטרת תפארת ,עלתה בה בהרת נגע צרעת ממארת .והנה בת קול יוצאת מהר חרב
הזה ,צעיר אנכי ונבזה ולפני מכתו״ר מכרזת ואומרת :למען ה׳ אשר נאמן קדוש
ישראל ויבחרך ראש ומנהיג ק״ק כמוה ,צא צא מהר מהר ,המר ראש בשמים מר,
כי עליך המלאכה לגמור .פשוט בגדי זהב ולבוש בגדי׳ אחרי׳ והוצא הדשן מחוץ למחנה
העברי׳ .חות דרגא וסב אתתא

743

הוא נערה המאורשה נערה מעפרה ,והקיצה מארץ

דויה ,נטה עליה כנהר שלום וכנחל תשטוף כבוד הגוים

744

 ,כי עת לחננה .והחזר עטרה

ליושנה מהרה .חושה אל תעמוד ,השלם שלומי אמונ״י ישראל ,למה תבקש להמית בקלון
עיר ואם בישראל ,למה תבלע גחלת ה׳ .קום בקנאת יקרך ויחודך ואמור למשחית הרף,
אף צא ודבר על לב עבדיך וקח לך את ספר המקנא ,המקנה הזה הגלוי והסתום

745

והביאהו אל אוצר בלום וחתום ]90א[ לבל יזכר לא יפקד ולא יעלה על לב לעולם ,סתום
וחתום הדברי׳ לבל ישוטטו בו עוד רבים ותרבה הדעת .קום והנער ונער חצניך ממנו ואל
תעלץ עוד בנערה זו אהרנית

746

כי הלכה אחורנית .ואם איכא דאמר מסכתא היא ,באמת

מסכת חולין היא בעיני כל רואיה .ואם לעיני המחבר אמרותיו צרופות ויפות ,ידע
נאמנה כי בפי הכל נקרא פרק אלו הם הטרפות  .747ידעתי אדו׳ ידעתי כי לבש מכתו׳׳ר
מעיל קנאה ונכנס בעובי קורה זו ,בראותו מחבר הספר כתרוהו אחוזה מרעיו סבבוהו
ומנוחה הדריכוהו וחשבו לכלותו ולהממו כאשר יבער הגלל עד תומו .748
מעיד אני עלי שמים וארץ שגם לי לבב כמוהו בדבר הזה ,כי קשה עלי מאד מאז
זילותא דצורב׳ מרבנן ,ובתחלת הדבר חתרתי בכל מאמצי כחי להשיבו אל היבשה ולא
יכולתי ,כי הים הולך וסוער נגדו .ודעתי היה שיפתו המחבר עצמו בדברי׳ רכים לתקן
אשר עוות ולמעט הדבור במקום שאסור אפי׳ לחשוב ,או שמעצמו יסתיר ספרו ולא יראה
החוצה .ובדבר הזה חשדתי קצת כת המנגדת שלא פתחו בשלו׳ תחלה אם באמת )לא(
עשו ,אבל עתה מה נעשה שהואיל ורוב חכמי ישראל טועמי׳ טעם לפגם וכבוד שמים
בתוך הספר

742
743
744
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749

כבוד שמים עדיפא לן .ואם לעשות שלו׳ בין איש לאשתו אמרה תורה

יחזקאל ז ,ז.
יבמות סג ,א .וכאן כנראה במשמעות הסב את לבך מחיון ,שהוא מדמהו לנערה ,כדי לנער
אותו ,להליץ עליו.
על־פי ישעיה סו ,יב.
על פי ירמיה לב ,יא .וכוונתו לעוז לאלהים.
ר׳ עירובין נג ,ב.
פרק שלישי במסכת חולין.
מלכים א יד ,י.
אולי צ״ל :וכבוד הספר.

] תקפט [

מנחם

פרידמן

שם הגדול הנכתב בקדושה ימחה על המים  ,750לחשים שלו׳ בין רבני ישראל ובין כל
לומדי תורה עאכ׳׳ו .ונאה ויאה למחבר עצמו למחול על עלבונו לכבוד שמים ,ויראה
ויבחין שמרע״ה עשה נחש נחשת עפ״י הדבור ,וכשראה חזקיה שכשלו בו רבים כתתו
והודו לו .וגנז ספר רפואות מעשה ידי האמן הגדול שבחכמים להסיר רבים מעון והודז
לו  . 751ויזכור אשר עשה הרשב׳׳א זצ׳׳ל שהרעיש העולם בשביל דרשנים שהיד דורשים
בצבור פסוקי׳ בהקדמות פילוסופיא שהיד מכשילי׳ הרבים ומחלו על עלבונם וכרעו
לפניו  .752והרמב׳׳ם ג״כ הרגיז ארץ ומלואה על ששמע שקצת חכמי דורו דברו דברים אשר
לא כן על ה׳ אלקיהם ושמעו דבריו והקשיבו  .753וכ״ש להדפיס דברי׳ המחרידים ומבהילים
כל רעיון .הלא מהרלנ״ח
פסק גדול

755

תולעת שני

756

754

בפסקיו אסר לדרוש ברבים אמונת הגלגול ,ובם׳ חות יאיר

על למוד חכמה זו ועל הדורשי׳ ומכריזי׳ סדרי מרכבה לרבים ,וש״ת
הראה לעיני כל הצרה הגדולה שהיתה בימיו על דרוש זה שעשה דרשן א׳

ברבי׳ שהיה בו כשלון לרבים .וכן האריך בעל זרע ברד בהקדמת חלק מדרושיו  .757ואין
קץ לכל הפוסקי׳ שהחמירו לן בזה ,שכלם כתובי׳ לפני והנה הנם על ספר זכרון מכתו״ר
ולמה אטריח להעתיקם לפניו.
אך אמרתי כל זה שלא יחשוד מכתו״ר לחכמי הדור אם כלם יסכימו לכתוב נגד הספר,
כי כבוד אלקי׳ הסתר דבר ,כ״ש בהקדמות בלות ומטולאות כאלה ,כי א״א שיגיע הספר
לעיניהם ולא יכתבו עליו מדורות ויום עברות ויגזרו עליו שריפה לדורות .ואם אדו׳
המלך חפץ ביקרו ,לסתום בורו של המחבר ,ימהר יחיש לגנוז הספר ולהסתירו עד אשר
לא יאירו פני המזרח

758

ויבריקד ברקייהו רבני ירושלים מצרים וחברון ,כי יצאו כמדומה

לי באף וחרון ,ויורידו הספר והמחבר במורד בית חורון ,ולנחל קדרון

759

נהלול

וקטר״ון  ,760ולא יהיה זה למכתו״ר וישיבתו לכבוד ויתרון ,ותהיה הדבר ח״ו לדור
אחרון למשנה שברון .ואם יהיה אפשר שהמצא ימצא מי שיהיה דעתו כדעת המחבר,
יחריש וידום וישים יד על פה ובלשון אלם לא ידון ,כי כבר עומק הדבר בא על עית
עבר במגרו״ן ושב הכרמל לשרון  . 761ולא עוד אלא כי אל אלקים הוא יודע ולבי ירא
וחרד מאד שמא ח״ו מרה תהיה באחרונה ,כי זכור אני מה שהעלתה רשת החרמים
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ר׳ סוכה נג ,ב.
פסחים נו ,א.
שו״ת הרשב״א ,ח״א ,סי׳ תיד,
לא הוברר לי היכן כתב דברים אלה.
ר׳ אג׳ כד והע׳ .397
בסימן רי.
לא ידוע ם׳ תשובות בשם תולעת שני.
ר׳ הקדמת המחבר לחלק שני של זרע ברך.
ר״ל רבני המזרח.
יהושע י ,יא; מלכים ב כג ,ו.
אולי צ״ל נחלול וקטרון ,מלשון חילול והקטרה לעבודה זרה.
ישעיה י ,כח; שם לה ,ב.

]

תקפד
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אגרות

בפרשת פולמוס חיון

הרבים במריבת העדה הקדושה ארזי לבנון על ספרו של הרב הגדול מהר״ר חזקיה די
סילוא ז״ל ,כי כלם ס פ ו ת מ ו מ ן ב ל ה ו ת ר ח מ נ א ל צ לן .762
דבר גדול אני אומר לפני האדון ,כי יודעים אנחנו שכזה אכלה חרב הדפוס בינינו,
כי הודפסו ספרי׳ רבים הן מדברי פילוסופיא הן מדברי קבלה שהיו ראויים לישרף
]90ב[ כספרי המירס

763

ובשביל דלא שלטא בהו עינא

764

ולא זנו רבנן עיניהון מהם,

לא גלו ערותם ונעלמו מן העין ]ולא[ נאסרו .ואף הס׳ הזה אלו לא יצאו עליו עוררין
היה מתקיים בחותמיו הפסולי׳  ,765כי בעונותינו בימים האלו אין דורש ואין מבקש.
והואיל ויצא הדבר בדרך זה ,יכיר וידע מעכ״ת כי דבר ה׳ הוא וגזרת עלאה די מטא
על ]הספר[ שלא מצא חן בעיני ה׳ ,שכל שרוח הבריות וכר תנן  ,766דאולי אולי בת
קול מן השמים היא לאמר לאסורי׳ צאו ]נתקו[ אסוריכם ולאשר בחשך דעות זרות הגלו
וגלו עיניכם.
א״כ אתה עתה ברוך ה׳ ,המלך בקונך וצא ]לעזרת[ ה׳ בגבורי׳ ,עזוב אף וחימה והכנס
בחמה לעיר ,להעיר לב המחבר ,אם לבו בה׳ תמים ,בדברים טובים ודברי׳ נחומי׳ אם
חבר הספר לש״ש ובאמונה ,ואשר הורוהו מוריו הורה ,בדעת נכונה וחשב להקטיר
]קטורת[ ולבונה ,והריהו בו ריח נפט והלבונה  ,767אם ישיב ידו אחור כשם שחשב
לקבל שכר על הדרישה כך יקבל על הפרישה

768

כי בין בפרים הנקרבים בין בפרים

הנשרפי׳ כפרה כתיב בהו  .769פנה נא אד׳ על ימינך ועל שמאלך וראה העתודים העולים
על הצאן עקודי׳ נקודי׳ וברודי׳  ,770מראיהם כלפידי׳ ,לדבר ה׳ חרדים ,בימינם תוקעים
בשופרות ,ובשמאלם לפידים בתוך הכדים ,ואחריהם עגלי׳ וסייחי׳ ברשות הרבים
מודים ,ויחד רוכבים צמדי׳ חכמי׳ ותלמידי׳ ואבל גדול ליהודי׳ ,ואם ביד המחבר משנת
חסידי׳ ,עליו המלאכה לגמור להיות כורע במודים ,ולפסוע בעושה שלו׳ לאחריו שלשה
צעדי׳ ,ויחנה ברפידים ,ירפה ממלאכתו ידיו הכבדי /ויודוהו כי יט]יבו)?([ לו שרים
ונגידים ,ואם לא ,רואה אני ולא באותות בדים ,כי יפול לאור כשדים ועמק השידים!.77
ואני תפל]תי[ לך האדון ,בעת רצון ,בפנים בחיצון דנני לזכות בדלגי על המפתן לפסוע
על ראשי עם קדש ונכנסתי של]א[ ברשות לחדש החדש חדוש תורה וברית הדורה,
762
763
764
765

766
767
768
769
770
771

על חרם רבני מצרים על ס׳ פר׳ חדש לר׳ חזקיהו די־סילוה ר׳ שם הגאלים לחיד״א ,ערך
חזקיה די־סילוה :שרית גנת ורדים לר׳ אברהם הלוי ,קושטא תע״ז ,יו״ד כלל ג ,סי׳ גי
ר׳ למעלה והעי .519
ר׳ עירובין ג ,א.
אם לא היתה פורצת המחלוקת הגדולה בענין הספר הזה ,תוכנו הפסול של הספר היה מעיד
עליו והיה נעלם ונשכח ,כדרך שנשכחו ספרים פסולים אחרים שלא התעוררה נגדם
מחלוקת.
אבות ג ,י.
ר׳ כריתות ו ,ב.
פסחים כב ,ב.
במדבר ד ,כא; טו ,כה.
בראשית לא ,י.
שם יד ,ח.

] תקפט [

מנחם

פרידמן

כי גלוי וידוע לפני שוכן ערבות ,הבוחן לבבות ויודע רוחנית ?[ כי הוא העד ורואה ויודע,
כי לא יצאתי ממחצתי מגובה לבי מלא תועבות ,ולא מחמת איבות וחכמינת ?[ ולא
להתייהר ולהתגדר ולהשתרר ,ושום מחשבת פגול ונותר הפוסלת בקדשים

772

ומילי

דאבות ,כי מקירות לבי נטוי לגדור גדר הדחויה חצובות ,ולהשקיט משער בת עמי
דברי ריבות ולכבות להבות ,כי להבה מכבה לה]בה[

773

מצינו פעמי׳ רבות .ועוד אני

עומד בתפלה ומשמיע שיחות ,ומרבה אנחות ,לפני אלקי הרוחות ,אלקי הסליחות ,הוא ישלח
ידו ממרום ידים מוכיחות ,ואשר דכי דבריהם משמן והם פתיחות  , 774ישובו לדבר צחות
ויגיל ]וינהג?[ עמו מי מנוחות ,ויפיח רוח טהרה וקדושה וטוהר לב מארבע רוחות,
אל כל סגנים ופחות להשבע בצחצחות.
]אנא?[ אדו׳ וקציני ,יהיו אזניך קשובות ,ועיניך פקוחות ,לשמוע אל תפלת עבדך
המתפלל לפניך בנפש ברה ומרה ,וכל חמירא דאיכא ברשותי זה ,לבטיל ולהוי בעינו
כעפרא  ,775ואם אין דרכי דרך ישרה הבינני ואש]מע[ דרכיך ,להפך למי מתוק מי מרה,
ולכבות להבת המדורה ,והיה שכרו ואתננו קדש לה׳ צבאות ,להרבות ]לו[ המשרה ,ויוסיף
לו נזר על עטרה ,על כל אנשי צורה ,ויזכה לראות בנין בית הבחירה ,וישלח לנו האל
מהרה ,ההוא שעלה שמים בסערה  ,776ויגלה לנו עמוקות מני חשך ויוציאנו מאפלה
לאורה ,ויוציא חולין מן העזרה ,ותהיה מצות ה׳ ברא אל עין כל נברא ,וליהודים תהיה
אורה במהרה ,אכי״ר.
כה מדבר בדמע ,זקן בשנים ובחכמה עולל ,מקלי ב״ש ומחמדי ב״ה
במר דעת

778

777

 .חמור יוצא

ולס]בול[ שכמו נטה.
יוסף להבה היינו פיאמיטא

בס׳ היש ה׳ בקרבנו אם אי״ן  ,779בשנת למען דע״ת כל עמי הארץ כי ה׳ הוא
האלקים אין עו ד .780
א ג ר ת ל מ״ ד א ל ״ ף
781

Dell E c c m o da Pesaro

פסק

]82ב[ אל אלקים ה׳ יודע ,וישראל הוא ידע ,כי מיום שמעי את הדבר הרע הזה אשר מעלו
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ר׳ זבחים כט ,ב.
רומז לשמש פיאמיטא — להבה.
תהילים נה ,כב.
נוסח ביעור חמץ ,כלומר וכל אבק שיש בדבריו שלא לשם שמים ,יבטלו.
אליהו הנביא.
מליצה על־דרך עדויות ד ,א .ורצונו לומר נקלה וחמר.
על־פי משנה שבת ה ,ב .ור״ל חסר דעת.
שמות יז ,ז .פ  ,בשלח ,ה—י שבט תע״ד.
מלכים א ח ,ס.
של המעולה ביותר מפיסארו.

]

תקפד
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אגרות
ועשו המ]חבר[

782

בפרשת פולמוס חיון

והמדפיס )והמחזיקי׳ בידם( את ס׳ מהימנותא דכלא ,עם עוז לאלקי׳

וקדש הקדשים )לע׳׳ד ע״ד ע׳י׳ד ם  ( . . .היה לבי כדונג נמס בתוך מעי

783

 ,ורוח מלפני

תחלוף סמר שערת בשרי  . 784בהיות כי לשנים קדמוניות בהיותי ]בכלילא[ דוורדא
סומקא

785

ידעתי את כל אלה

)כמו שאומר לפנים( אבל מילתא בלבי נטרית .ועתה

הצליח מעש ]ה שטן[ וקם זה האיש ובקול ענות חלושה ,נתן את התורה הקדושה לבז
ולמשיסה ,התיר הרצועה כי יצא א]גוש[ אל רעה ,ודי להאמין אם לא טובה השמועה.
אוי.לי מעלבונה של תורה ,כי הסיר ממנה המצנפת והעטרה ,ומביא בני אדם לידי
הכפירה הגמורה .קנומו שוכני[ עפר ולכו לפני הגבורה ,ואמרו לפניו רבונו של עולם
מד» ענין לשלמד» לובש עטרד» ,באומרו א]ני ארבד»[ ולא אסור מהמשורר» ,ועל יו״ד א׳
הגדלת לו המחדד»  .786ועתר» קם זה וד»דפיס דברי׳ כאלו בלא טעם וס]ברד .[.ומד» יעשו
האר״י וקודם לו הרמ״ק והרוקח וכל המחברים האחרי׳ כי חברו והורו דרך ישרה ,לחוטא
]83א[ בדרך הטובה ,בהורות דרכי התשובד» הברורד» ,כי די לו לד»אמין דברי שוא וכזב
וסברה זרה ,כי הסיבה הראשת׳ לא ידעה מד» ,ולשנייד» הכח והגבורד»  ,787אשר דבר הוא
ממש מעשד» העגל .ודעו נא רבותי וראו דאיתא בסגד»דרין פ״ז
וא״ו שבוד»עלוך נתחייבו שונאיד»ם

789

הרב הגדול בעל חידושי הלכות בדף ס׳

788

א״ר יוחנן אלמלא

של ישראל כליד» בתנאי וכר ע׳׳כ .וכתב ע״ז
790

וז״ל ולכך לא נעקרו אלא שאוו לאלהות הרבד»,

ואמרו שהא׳ הנמצא נתן כח לאל]ה[ות וכוחות רבי׳ ,עזב ה  ,את הארץ ואלו הכוחות
וד»אלקות יד»יו מנדדגים בארץ .וכ״כ הרמב״ם

791

שזהו דעת רבי׳ מעע״ז שאומרי׳ שניתנה

ד»ד»נד»גה בידם ע״כ .וא״כ ישימו לפיד»ם מחסום כל המסייעי׳ לאותו ס׳ ולמחברג ולא
מבעיא הוא שחברו שמחטיא את הרבים ,ומד» ישיבו על דברי׳ אלו אשר יש בד»ם די
וד»ותר להוכיח על פניד»ם מומם .ובודאי הגמור דינם ומשפטם חרוץ לרעד» בדברי רז״ל,
אם לא ישובו מדרכם וימסרו כל הספרי׳ לאביו של אליצור  .792ואז ישובו בתשובה
שלימה ירחמם הצור.
מעיד אני עלי שמים וארץ כי שתי שני׳ מקרוב עברו בדדותי באותו זמן מורה צדק
בארץ לוג״ו עבר זה האיש משם וד»ראד» לי זה הס׳ בכתב ,ושאלתי לו מי הוא אשר חיבר
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חיון.
תהילים כב ,טו.
איוב ד ,טו.
בילדותו .בבא מציעא פד ,א.
ר׳ שמות רבה ,פ׳ וירא א.
עוז לאלוהם ,דף ג ,א .חיון כתב שמי שמאמין בתלת קשרי דמהימנתא זוכה בגן עדן ומתכפרים
לו עוונותיו .ר׳ שם דף פז ,ב ואילך.
פרק ז ,דף סג ,א.
בנוסח שלפנינו רשעיהם .ולשון נקיה היא זו.
המהרש״א ,וצ״ל בדף סג ,א.
ר׳ הע׳ .685
שדיאור ,הוא מחלק את השם לשנים ודורשו שדי — אור ,לשריפה.

] תקפט [

מנחם

פרידמן

את המהימנותא דכולא ואמר לי שהוא דבר פלא ע״י מגיד
אב)א(]ד»ו[ בעירובין(

794

793

)היינו בעלטה כדאמר ר׳

ותכף הלבתי לביתי ,וראיתי שהיה עושה בנין גבוה ותלול,

אשר עשתי בסתר נעשתי לא כתיב

795

)וכמדומה לי שהוא בדף נ(

796

 ,והבנתי שהיה הכל

שקר וכזב הן ע״ד הדקדוק הן ע״ד הפשט .ותכף חזרתי אצלו ואמרתי לו הדבר והקשתי
וכי תיסק אדעתיך שהמגיד לא ידע לא פשט ולא דרכי הדקדוק ,והחזרתי לו הם׳
ולא נכנסתי לבדוק החמץ לא בחורין ולא בסדקין .וגם לא דברתי מזה עם שום אדם,
כי מדרכי בדור הלז להיות יושב בבית מדרשי ודומם מדברי׳ כאלו לקיים קרא דכתב
לכן המשכיל בעת ההיא ידום  ,797והלואי היו עושי׳ הרב הגדול צבי הוא לכל הארצות
וכמו כן מע׳ חביריו לדברי׳ אלו דברי פלסטר להיות כופה עליהם )כשרץ הנמצא במקדש
פסכתר(

798

ואז הוא רויא מנפשיה נפיל

799

אפי׳ היה גדול כפיל ,וכאשר כתבתי איזה

ימים עברו לאלופי ומיודעי ,עטרת ראשי ,אהובי בקירות לבי ,כמוהרר״י פיאמיטה
הנה נא הואלתי לדבר ,ומילין ע״ג מילין לחבר ,לעשות רצון התייר הגדול ,מעוז
ומגדול כמוהרר״י בריאל ישמרהו האל .כי זה לי יותר מעשרי׳ שנה בהיות לי שיח
ושיג עם מחצדי חקלא  , 801והייתי עושה אזני כאפרכסת לשמוע מה היו מדברי׳ בחכמת
האמת הטהורה ,וקריתי ושניתי ושלשתי את דברי האר״י במורא ויראה ,ויודע כל מבין
אשר בחכמת האמת לו המשרה ,כמה הוא מורה דרך סלולה וברורה ,בהשתלשלות
8 2

המדרגות ובסוד החלון -

לנו היתה אורה ,להאמין כי מההויה הפשוטה ומעילת כל

העילות ,וסיבת כל הסיבות ממנה כל נאצל נברא ,נוצר ,ונעשה ,וכל אשר ברא ,והוא
הוא המקיים המייחד והמשפיע והפועל והזן מרצונו ודעתו הפשוט מקרני החיות
)היינו קרני ראמי׳( עד ועד בכלל פרעוש

803

הקטן אשר מרקק ועיפוש נברא.

וצאו וראו מה שאמר המקובל האלקי בעל מעבר יבק בספרו מעירי שחר בדף רנ״ג
ו ד ל  :והנה כל ריבוי האורות וההנהגות שהיו והווים ויהיו הכל נכלל ברוחניות התורה,
ובכ״ב אלפא ביתות הסובבי׳ וחוזרי׳ ,צא וחשוב כמה עמקו מחשב]ו[תיה ,וכל רוחניות
התורה ותמורות וגמטריות שלה נכלל בעשר שמות הקדש שאינם נמחקי׳ וכל רוחניות
עשר שמות הקודש נכלל בשם הויה הנק׳ בפי המקובלי׳ שם העצם ,וכל רוחניות שם
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803

ג׳ שלום שיער כך .ר׳ מאמרו תעודה לתולדות נחמיה חיון והשבתאות ,ציון ,מאסף ,ד,
דף נג ,ב .והכוונה שם לתרנגול.
תרפ״ט ,עמ׳ .173
תהילים קלט ,טו.
אינו במהימנותא דכולא.
עמום ה ,יג.
ר׳ תמיד ח ,ה.
שיכור מעצמו יפול .שבת לב ,א.
אגרת זו אינה בידינו.
קוצרי השדה וכוונתו למקובלים .ר׳ זוהר ח״א ,דף קנו ,א.
איני יודע למה הוא מכוון.
ר׳ שבת ,דף קז ,ב.

]תקצב[

אגרות

בפרשת פ ו ל מ ו ס ח ירן

שם העצם נכלל ביריד ,וכל רוחניות היריד נכלל בקוצה של יו״ד ,ורוחניות קוצה של יו״ד
מתעלה לתיקוני דיקנא באינון י״ג ,ומשם למלכין קדמאין ,וממלכין קדמאין לרצונות
ומרצון לרצון הרצונות ומשם לבע׳ הרצון הממציא הראשון הוא בעל הרצון .ואיך
יאמר מי שיהיה ,שבסיבה הראשונה אין רצון ומי שינגד לדברי׳ אלו מימיו מי מערה .804
8 5

קולא)?( אהתיר)?( מאת רבותי חכמי התורה מאין יצא הדבר ,איתא בינוקא פ׳ בלק -

וז״ל מה שמו ומה שם בנו כי תדע וכו׳ בגין דאתעטרו ליה בדינא ורחמי ,מאן דזכי לדינא
לדינא ,מאן ]83ב[ דזכי לרחמי לרחמי כל ברכאן דלעילא ותתא להאי כד סלקין ומתעטרין
עכ״ל .זהו מה שבאותו זמן הגיד ל]י[ שהיה יסוד הדבר של פריחת זה הנגע )מי שלמד
עם מע׳ החכם אאיליון את שמו לא אעלה על ]שפתי[  .(*805וידע כל מעיין כי המאמר הזה
שוברו עמו בכמה צדדין ,ואדרבה משם ראיה שכל מתחיל בח]כמת[ האמת יודע כי ברא
היינו ת״ת

806

אינו סיבה שניה ולא שלישית ולא רביעית כי יש אין סוף ,עתיק אריך

]אנפץ[ וכמה מעלות עליהם ולמטה מהם ,ולא אעלה יותר על ספר כי סוד ה׳ ליראיו .וכל
אותו מאמר מ]בואר[ היטב בסוד והבריח התיכון בתוך הקרשי׳ מן הקצה אל הקצה .807
עם דרכי הקבלה הנאמנה ולא ]של[ ההטעאות .סוף דבר קורא אני על הס׳ הזה ועל
המחברו תאלמנה שפתי שקר ,יתפרכן ישתתקן ]יתרחשן[ כל מאמר ר׳ יוסי ב״ר חנינא
הובא בילקוט על פסוק זה דע״ש .8:8
עד כה דברתי מרוב צערי ,בקנאת]י[ לה׳ צבאות ,ומיראתי מטעות אחר שיש בלב
הכת של אלו]

[ על גולגלתייהו .זאת ועוד אחרת האל אלקי׳ אמת ,שחותמו אמת

יסיר לב האבן מאלו האנשים ומכל עמו וניבחבו[ בדרך אמת .אכי״ר.
כה דברי דרגא תביר  ,809דלא גמיר ודלא סביר.
נתנאל בכמהר״ר משולם הלוי זצוק״ל החותם פה פיסארו מתא
בס׳ כ״י י״ד ע״ל כ״ם י״ה  810התע״ד
אגרת

למ״ד בי״ת

]28א[ אהוב נחמד ,יקר ונכבד ,מכל טוב נצמד ,כהה״ר שמואל ואלאבריגא ,יהי אלקיו עמו
אכי״ר.
באתי בשורותים אלו להודיעך ולהשמיעך ,איך יום א׳ לסדר תשא

811

הביא אלי היקר

ונעלה כהה״ר יעקב יש״ץ אחיך ,הכתב ששלחת לו על ענין הספר שחבר חיון בענין
804
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*805
806
807
808
809
810
811

אולי צ״ל מארה ,על־פי במדבר ה ,יח.
זוהר ,חלק ג ,דף קצא ,ב .ור׳ הע׳ .697
אולי הוא ר׳ אליה מוג׳אגיון .ר׳ י׳ זנה ,עוברים ושבים בביתו של ר׳ אברהם רוויגו ,ספונות,
ה עמ׳ רפה .ר׳ גם לעיל עמ׳ תקעז.
תפארת.
ר׳ זוהר ח״ג ,דף רכז ,א.
ילקוט שמעוני ,ב ,תשט״ו.
מליצה על־פי כינויי הטעמים ,כלומר שבור דרגה ,ירוד.
שמות יז ,טז :פ׳ בשלח ה—י שבט תע״ד.
י באדר תע״ד.

] תקצה [

פרידמן

מנחם

הקבלה .ותכף ומיד קודם קרות הוצאתי לו ם׳ אוצרות חיים  , 832אשר להתרחק מלקרות
בו כתבתי בו שיר א׳ שעשה ר׳ אנטילי
שילמדהו .ולפי אנחנו בעיר אוראן

814

ספרי התלמוד והקבלה .ובעיר ניצא
סומא אין לו לדון במראות נגעים

813

מצד החק]י[רה

816

ז81
׳

שיצוד! שלא לקרות בדברי קבלה כי אם עם רב
815

היו עונשים למי שימצאו בידו

נודע לכל אין מי ילמד .ואמרתי לו ,מי שהוא

כי יודע אני בעצמי שאין בי לא דעת ולא תבונה

ובער אנכי מאיש וכו׳  . 818ולא יאות לננס שבננסים אשר כמוני להתחרד! עם בני ענק
והגבורים ולא נכה רגלים יתחרה עם הסוסים

819

ובפרט הן אנכי ירשתי מאבותי ורבותי

זלה״ה להתרחק מלהתמנות עם המנדים אלא להשמט ,ומזה הטעם אשתקד שוחט א׳ שאבד
ההרגשה

820

ומנו לו איש א׳ לבדוק לו סכינו .ועבר

מצות החיים אשר הם חיים באור פני מלך
בכותחא

823

821

822

פעם א׳ וב׳ והיה מחויב נידוי)לקיים

( ,אפי׳ שהדבר היה ברור כביעתא

מכ״ש ומכ׳׳ש איך אעבור על דבריהם ואכניס עצמי בעובי הקורה אשר לא

תבטל ,כי אחרים יוכלו יעשוה וחתימתי בטלה במיעוטה במקום שכל בית דינין שבאיטאליא
החרימו וכו׳ .מה תוסיף ומה תגרע חתימת מי שאין בו דעת מכרעת ,לא לעקור ולא
לטעת ,וכל יתרון מגרעת.
ולכן בכי נא ובבקשה ,אחלה פניך ופני החכם השלם כמהה״ר אברהם סיגרי יע״א גיסך,
לא תחשוב לי לעון שלא חתמתי כי מצאנו ראינו כי בכביכול השי״ת א׳ הקימו בני יהונדב
בן רכב

824

וכו׳ ,והשי״ת יודע כי אם לעשות רצונכם היה הדבר נוגע בגוף או בממון ,לא

הייתי חושש למען הפק רצונך .ואולי יען מעלת מורנו כמוההר״ר מאיר באקי נר״ו ,שלא
חתם  ,825הלא יהיה מאשר נשמטים מלהתנות על הנידוי .וכג״כ
בנימין הכהן
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814
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816
817
818
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827

827

826

מעלת מורנו כמוהתר״ר

נר״ו .ובעיר ליוורנו יע״א לא עשו ,כי אם החרימו למי שיקרא בספרי חיון

לר׳ חיים ויטאל.
הוא ר׳ אנטולי בר׳ יוסף .פיוטו ידוע ומתחיל ״אם שכלך מדעתך נכחד איך תחרוש סודות
נדפס בס׳ תעלמות חכמה ליש״ר מקנדיאה ,בסיליאה שפ״ט ,דף צא ,ב.
ולא תפחד״.
ועיין דוידזון ,א.5490 ,
 ,ORANGEבדרום צרפת.
האינקויזיציה.
.NICE
מליצה על־פי נגעים א ,א.
משלי ל ,ב.
על־פי ירמיה יב ,ה.
אם סכינו פגומה אם לאו .ר׳ שולחן ערוך ,יורה דעה ,סי׳ יח.
ולא הראה סכינו .ר  ,שם ,סעיף יז.
משלי טז ,טו.
כתובות ס ,ב.
ירמיה לה ,טז .בני יהונדב בן רכב קיימו את מצוות אביהם ,כך גם הוא רוצה לקיים את
מצוות מוריו.
ר׳ אג׳ לג.
וכן גם כן.
ג׳ לוי ,סי׳  33ברשימה הביבליוגראפית ,עמ׳  ,9הע׳  ,2ואג׳ כה ,כו.

] תקצב [

אגרות

בפרשת פ ו ל מ ו ס ח ירן

להסיר מכשול מקרב עמם  .828וכג׳׳כ עשיתי אני כי הגנזתים רוצה לו׳ הצד צבי ב׳ לבד
ששלחום אותם לי מאמשטרדם יע׳׳א ,וכג״כ אמרתי להה׳׳ר יוסף אבידור

829

שיגנוז א׳

שיש לו .זאת ועוד אומר יש בעיר הזאת הסכמה שלא יוכל חכם ולא פרנס להחרים שום איש
הן מהקהל הן חוץ לקהל יש״ץ והעובר על זאת הוא יהיה בנידוי או בחרם ועל דעת א׳

830

לא ימשכו.
ובזאת אפטר ממך בקידה חמש מאות  ,831מה׳ אלקי השמים אשאל יאריך ימיכם בטוב
ושנותיכם בנעימים בחברת כל בני ביתכם וחסרים למשמעתכם כאות נפשכם הרמתה
ונפש אוהבך בלב ונפש
החותם פה ניצא מפרווינצא יע״א
]28ב[ יום ב׳ סדר החכמים העושים את מלאכת הקדש איש איש ממל]אכתו[

832

שנת למען דע׳׳ת צדקות ה׳  833ושלם.
הצעיר בעבדי האל שלם יצחק בן לא׳׳א שלמה דמקשש)?(
היום יום ב׳ לסדר זה קרבן אהרן

834

ביום אשר כתבתי זאת אגרתי לא מצ]תי[ בבית

כהה״ר יעקב יש״ץ ונתעכבה בידי ובשבוע שעבר היה בכפר .ועתה הראה לי מחדש כתב
מידך ואוסיף עוד לבקש ממך מחיל]ה לבל[ יאשימני ,כי הן אמת במקום שיש חלול השם
אין חולקים כבוד ]לרב[

835

וכל הקודם זכה ,בזה הענין נחשב אני כאין לפני המלכי׳׳ם

הגדו]לים[ עברו לפני .ושלם שנית.
אגרת

למ״ד גימ״ל

]18א[ לבקשת חברי ואהובי כנפשי האלוף כמוהר״ר אברהם סגרי נר׳׳ו ,הנני מעלה על ספר
מה שכתבתי אל מע׳ החבר נתנאל פואה לאמשטרדם ,על אשר שלח אלי קונטריס הנדפס
המתחיל קשט אמרי אמת ,על ענין החיון.
תשואות חן חן עניתי לו על הקונטרים הנ״ל ,וכתבתי שלהיות שלא ראיתי הספר ההוא

836

ולא ידעתי מה טיבו ,כי אם מפי מגידים ושומע מפי שומע ,לכן לא רציתי לבוא על
החותמת בחרם שהחרימו רבני וגאוני איטלייא על הספר ההוא  .837והוספתי בה שיתרצה

828
829
830
831
832
833
834
835
836
837

ר׳ תוכחת מגולה ,דף יד ,ב; לוי ,שם ,עמי  ,11הע׳ .2
אינני יודע מיהו.
אחד,אלא על דעת רבים.
מלשון קידה והשתחויה ,מליצה על־דרך שמות ל ,כד.
שמות לו ,ד .פרשת ויקהל ,יח אדר.
מיכה ו ,ה.
פרשת צו ,ג׳ ניסן.
ברכות יט ,ב.
עוז לאלהים.
ר׳ אג׳ לב.

] תקצה [

מנחם

פרידמן

להשתחוות אל מהר״ר שלמה אאליון נר״ו לאמר אליו ,שאע״פ שלא ליועץ המלך וכו,838 /
מ״מ טוב לו שיגנוז הספרים ההם של החיון ולא יראו החוצה ,יען כי הרבה תקלות באים
בעולם על דברי הספרים ההם .ולהיות זה עיקר הדברים שכתבתי העליתים על ספר לבקשת
האלוף הנ״ל.
ולראיה חתמתי היום יום ה׳ בס׳ זאת תורת הקנאות

839

תע״ד לפ״ק.

מאיר בכמהר״ר שמשון באקי זצוק״ל

אגרת

למי׳ ד ד ל ״ ת

]  1א [ ע מ  /׳ י ב ״ך ״ .840

אנחנו הקשת בענן הכבוד שהעלו ]והביאו ?[ זכרנונינו לפניכם[ החכמים האלופים והרבנים
גאוני ועמודי עולם שבעיר ההולל]ה[ ]ליוורנו ?[  8 4 1יע״א להחרים ולהשמיד ולעקר ולשרש
כל הכפירות שזרע בגולה אותו חיויא גרמה בנזיקין ,להביא ח״ו מבול לעולם  ,842אם לדבריו
יטו אוזן להאמינו .ועליו הטילו חרם בכל חמרותיו והעלוהו על הדפוס

843

לאות עולם לא יכרת,

ולהעלותו על לב כל בעלי אמונה לזכרון שלא יראה עוד שורש נחש צפע שרף כזה .גם אנחנו
בעלי הישיבה שבעיר רומה יע״א לא נמנענו מלדרוך במעגלי יושר נתיבתם ולהעמיד רגלינו
בעקבות מקנא קנאת ה׳ ,להעמיד האמונה ועקרי ושרשי תורה תמימה וישרה ,הגבירים
האלופים מע׳ הפרנסי׳ והחכמים שבעיר ההוללה של ליוורנו יע״א ,יהי שמם לעולם ,וכאור
בוקר יזרח שמשם ,נצח לעד לעולם ,וכסא מלכותם כשמש יאיר במרום ,נגד יושב מרום
א נ ס ״ ן .844

והלא גם בנו דבר ה׳

845

תושבי עיר ההוללה של רומא יע״א ,באור נרם אנחנו הולכים

ובאור תורתם אנו מעמידים לגזור ולהסכים ולפר)נ(סם בכל ק״ק החרם כנ״ל בין עליו
בין למחזיקי מינותיו להיות ידם עמו ולשמור אצלם ובלבותם ספרים שחיבר ,בכל מקום
שהם זעום ה׳ יפול שם

838
839
840
841
842
843

844
845
846
847

846

ועליהם יאמר זה העם אשר זעם ה׳ עד עולם

847

תקולל ,שוא

דברי הימים ב כה ׳ טז.
במדבר ה ,כט; פרשת נשא ,י׳ סיוון.
עזרי מעם ה׳ ברוך הוא.
על המילים הוטבעה חותמת של ביהמ״ד יהודית בראמסגיט נראה שמובנו של דבר
הוא ,אנחנו הקטנים )הקשת( לעומת החכמים הגדולים של ליוורנו )ענן הכבוד(.
חרם זה נעשה בז׳ באדר ונדפס כנראה על דף בודד בזמן כתיבתו ולא הגיע לידינו .חלק
נדפס אחר־כך בסוף תוכחה מגולה ,דף יז ,ב; לחישת שרף ,דף יא ,ב; כ״י משטח חרמים,
דף פז ,ב .ר  ,ג׳ לוי ,סי׳  33ברשימה הביבליוגראפית עמי .11
אמן נצח סלה ועד.
במדבר יב ,ב.
משלי יד ,כב.
מלאכי ד ,א.

] תקצב [

אגרות

בפרשת פ ו ל מ ו ס ח ירן

חלוקותם בארץ ]כי[ לא פנה דרך יושבי כרמי׳׳ם  ,848כי שליחותם אנחנו עושים .וכבר
אמרו ששלוחי ב״ד הולכים ומציינים על הקברות  ,849רשעים קבורים אפי׳ בחייהם קרויים
מתים

850

זורעי כפירות ,ומינים לגזור עליהם ציה וצלמות ,להרחיק תמימי דרך אמונה,

מאותה השחת עמוקה ורחבה ,תפתה ואפלה מנודח

851

וחלוקה אם ישוך הנחש חיוא חורמן

בארם שזורק מפיו בלא לחש  .853לחישתם של חכמים לחישת שרף

854

852

ואורן וגחלתן

תאכלהו ,ואש לא נופח תלהטהו  ,855ויהיה לשריפה מאכלת אש ,אין ביעור חמוץ אלא
שריפה  .856ובכל מקום שאותיותיו יושבים שרוף ישרפו בשבת

857

אין להם תקנה אלא

שריפה ]1ב[ בגיהנם .ומה יתרון לבעל הלשון שנן לשונו כמו נחש לשון רמיה
וחרב חדה ]  [ . . .אבילה

858

אש ומזעם לשונם לשון תרמית ,תמק לשונם בפיהם

859

ולשון

תפוכות תכרת ] .860לא[ נין לו ולא נכד בעמו אין שריד במאמיניו ויאבד כל זכר
למו  , 861ועל גוי צדיק שומר אמו]נים[ ,יביע עלהם עתרת שלים ואמת .וזרע אברהם
כולו זרע אמת יתקע להם יתד במקום נאמן .זרעם יהיה נכון לפניהם עמם וצדיקים יחיו
באמונתם אכי״ר.
סדר ושנת ו י ד ע ״ ת כי נאצו האנשים האלה את ה׳

862

.

יצחק בן לא״א מרדכי מקאסטילנובו זצ׳׳ל
חזקי׳ מנוח חיים בכמוהר״ר יצחק קורקוס זצ׳׳ל
שבתי בכמ״ר יצחק מפונטיקורבו זצ״ל
יהודה ]פיאטילא[
דוד מקורי

864

863

אחד מבני הישיבה

אחד מבני הישיבה

יעקב טריווס אחד מבני הישיבה
848

849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864

על־פי איוב כב ,יח .המילה ״כרמים״ מודגשת ,כיוון שרומז לתלמידי חכמים ,רבנן .ור׳
רש״י שיר השירים א ,ו :כרמים הם הצדיקים ופרנסי הדור וכו׳ .כי שליחותיהו דרבנן עבדינא.
בבא קמא פב ,א.
שקלים א ,א; מועד קטן א ,א.
רשעים שבחייהם קרואים מתים ,ברכות יח ,ב.
מלשון נידח ,או צ״ל מנודה.
חרומן ,נחש ארסי .עיין אונקלוס בראשית ,מט ,יז.
ר׳ קהלת י ,יא.
אבות ב ,י.
איוב כ ,כו.
חמוץ ,כלומר דברי כפירה ,במקום חמץ .ר׳ פסחים כז ,ב.
עיין שבת קטן ,א .שלחן ערוך ,אורח חיים סי׳ של״ד ,כא.
צ״ל :אכלה.
על־פי זכריה יד ,יב.
משלי י ,לא.
על־פי איוב יח ,יט.
פ׳ קרח ,סוף סיוון ,או תחילת תמוז ,תע״ד.
השם משובש הושלם על־פי מלחמה לה׳ ,דף ב ,ב.
במלחמה לה׳)שם( כתוב בטעות מקובו.

] תקצה [

מנחם

פרידמן

א ג ר ת ל מ ״ ד ה״ א
]תרגום מאיטלקית[
נאסרו ספרים שונים של המחבר חיון.
ביום  12ביולי 1714

865

התכנסו החברים של ו ע ד י צ ״ ו במקום מושבם הרגיל .נודע להם

שנתגלגלו לעיר זו לפני מספר חדשים ספרים אחדים שהובאו לדפוס על ידי אדם בשם
נחמיה

ח י י א ח י ו ן  ,כלומר ספר אחד שהוצא לאור בברלין בשנת ת ע ״ ג בשם

״ מ ה י מ נו תא

דכלא״

בתוספת

הערותיו

״בית

קדש

הקדשים

ועוז

ל א ל ק י ם ״ ספר שני באמשטרדם בשנת ת ע י׳ ד בשם ״ ה צ ד צ ב י ״ וספר שלישי —
בויניציאה בשנת

תע״א

בשם

״רז א

דיחודא״.

היטב לא רק לאדון המצויין ה ח כ ם של ה ק ה ל

866

ספרים אלה ידועים ומוכרים

נ ר ״ ו אלא גם ל ב ע ל י ת ו ר ה

אחרים מפירנצי ,ונמצא שנאמרו בהם דעות והשקפות שונות ,שלא זו בלבד שהן גורמות
לשערוריה ,אלא הם דברי אפיקורסות הפך היסודות הטובים של ת ו ר ת נ ו ה ק ד ו ש ה
ושל ר ב ו ת נ ו ז״ ל וכר.
נוסף לכך התברר שבק ק ״ י של ליוורנו החרימו ספרים אלה ומחברים במצוות
האדונים בעלי הבתים שהיו בעצה אחת עם האדון המצויין ביותר ה ח כ ם שמואל דה
פס נ ״ ע והאדונים ב ע ל י ת ו ר ה אחרים מאותה העיר ביום  22בפברואר 1 7 1 3
ו־ 24במאי 1714

868

על־פי ההחלטות הנד וכר .וכן נעשה על ידי אדונים

867

חכמים

אחרים במקומות אחרים.
ידוע ומפורסם הדבר שחלק מן ה ה ס כ מ ו ת המודפסות בתחילת הספר מ ה י מ נ ו ת א
ד כ ל א הן מ ז ו י פ ו ת  .וכיוון שרצונם וחפצם של האדונים המצויינים האלה לדון בענין
בלא משוא פנים ,ועל פי המצפון והצדק וכר ,ובהסכמתו של ה ח כ ם המצויין ביותר
שלנו של ק ה ל נ ר ״ ו  ,אסרו האדונים הללו בהחלטה זו ואוסרים על כל ה י ח י ד י ם
של ק ק ״ י שלנו ,להחזיק לקרוא ולקבל דברי כל ספר מאלה הנזכרים בכל צורה שהיא,
הן בדפוס והן בכתבי יד ,הן ב ל ש ו ן ה ק ד ש והן בתרגום וכד ,וכן כל שאר הכתבים
והחיבורים של מחבר זה להגן על התורות ה-מתועבות שלו הכתובות בספריו.
רצונם וציוויים ,שכל שמצויים בידו ספרים או כתבים אלה חייב למוסרם ,תוך שמונה
ימים מיום פירסומה של החלטה זו ,ל מ ע מ ד  ,לידיהם של האדונים בעלי הבתים של הזמן
ע ל ד ע ת לבערם ,ואחר כך ימסרו אותם לקנצלריה ,סגורים וחתומים היטב עם החותם
שלהם ,כדי שישמרו עד אשר יבוא צו חדש של מ ע ל ת ה ו ו ע ד והכל בגזירת העונש
הקשה של ח ר ם ח מ ו ר  .על המחבר נ ח מ י א ח י י א ח י ו ן הכריזו שהוא מ נ ו ד ה
ו מ ו ח ר ם ואסרו אף להחליף עמו כתבים בכל אופן וענין ,לא בדרך ישירה ולא בדרך
865
866
867
868

כט תמוז תע״ד.
ר׳ יוחנן גירון.
ז אדר תע״ד .ר׳ הע .843 ,
י׳ סיוון תע״ד ,ר׳ לחישת שרף דף יא ,ב.

] תקצב [

אגרות

בפרשת פ ו ל מ ו ס ח ירן

עקיפה ,כל זמן שיתמיד בעקשנותו ולא יכנע לאל המבורך

בתשובה

שלמה

הראויה .לשם כך הסכימו ומסיכימים לתת תוקף לאדונים בעלי הבתים להתיר ל ב ע ל ] י [
ת ו ר ה מסויימים לראות ולקרוא בספרים הללו משך זמן הנחוץ להם לשם שמים וכר.
ושומע
ינעם

ל ר ב נ ן ישכון בטח ורענן ו ב צ ל

שדי

יתלונן

ולמוכיחים

ועליהם תבוא ברכת טוב.
אני יוחנן גירון הסכמתי כ נ ״ל 869
א ג ר ת ל מ ,,ד ו א״ ו

]32א[ ה״ן שלום ליוצא ולבא  ,87°במלחמת חובה ובהויות אביי ורבא ,ובחדרי מרכבה .אלוף
ומסובל ,נאה ומקובל ,ה״ד ,החכם המרומם כמוהר״ר אברהם סגרי נר״ו .דעני לאברהם
יענהו ,אורך ימים ישביעהו ,אכי׳יר.
כי הן קרבו אלי פקודות שלומותיו ע״י החכם המרומם גד״ר

871

נר״ו ,שמח שמחוני

גילה אחר גילה ,למען דעת מצב בריאות מעכ״ת וכהנא״ש  ,872כן ירבה וחן יפרוס

873

עליו

היושבי בשמים את סכת שלומו לעולם ועד ,אכי״ר.
בזאת אבוא עד הלום זה מלכות מעכ״ת ,לחלות פניו הנעימים למען ישית עין עיונו על
הספר שלהבת יד,

874

שהדפיס המחורם חיון יש״ו  , 875ויודיעני דעתו ,על כל פרט ופרט

בחיפוש מחיפוש בספרי הקדמונים הנמצאים אתו .גם אני הנני מוכן להשיבו עפ״י שיטת
ספרים הקדמונים הנמצאים בידי .אכן אותם המדברים בשרשי החכמה
הנם בידי .ובשבוע שעברה קבלתי ס  ,מגן דוד מהרדב״ז
כדי לראות זיופי המחורם ח״ח

879

877

אשר בספרו הצד צבי

מהא״ס .ורשע לא שפיל לסיפיה דקרא

881

880

876

מעטים הם אשר

ז״ל ששלח לי הרמ״ח

878

נר״ו,

העתיק ממנו השלילות ששלל

אשר שם נאמר ,כי התפלות והעבודות הם

לא״ס ולא לאחד וממנו השאלה והבקשה לא מזולתו .ובפירוש כתב שהעובד זולת לא״ם הרי
הוא עע״ז.
וכזה עשה הנח״ש בשאר ראיותיו ,להעתיק מהספרים מה שנראה לו לעזר ודלג העיקר
שאנו דנין עליו כי כשם שחביבה עליו אמונת השילוש ,כך תפס אמונות הנוצרים ואופן
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881

חתם על החרם בעל כורחו שלא לרצונו .ר  ,לוי ,שם ,עמי  13ואילך.
דברי הימים טו ,ה .והפך את המשמעות.
גבריאל דיל ריאו.
אולי צ״ל וכאנ״ש — וכל אנשי שלומו.
מליצה על־פי וכן יפרוץ שמות יא ,ב.
נגד תוכחת מגולה לכותב.
ימח שמו וזכרו.
קבלה.
נדפס באמשטרדם תע״ג.
ר׳ משה חאגיז ,שהביאו לדפוס.
קוץ ,ורומז לראשי־תיבות חייא חיון.
דף יג ,א ,שבו העתיק מהקדמת הספר.
לא השלים הציטאטה .ר׳ סוכה נב ,ב.

] תקצה [

מנחם

פרידמן

ויכוחם ,בין להחסיר הלשונות ובין להוציא דיבות ,שכשרואים עצמם מנוצחים מעלילים
על היהודי שאמר איזה דיבור כנגד דתם .וכך הוא דרכו ווסתו של הנח״ש ]הנד[.
אמנם מודיע אני נאמנה ,כי מידי קוראי בם׳ שלהבת יה ,בי נשבעתי שלא הרגשתי כלל,
על אשר שלח פרא לשונו בלי מתג ורסן להשפילני לארץ ולהכניעני לעפר ,בדברו עמי
כדבר עם בליעל כמוהו .אך אדרבה נמלא פי צחוק על זה ,וקרה לי כאשר קרה לפילוסוף
אשר הביא סיפורו הרמב״ם ז״ל בפ״ד דמס׳ אבות

882

יעו״ש ובהר׳׳ם אלמושנינו בם׳

הנהגת החיים  .883אבל רוב צערי ויגוני אינו אלא על חלול ה׳ הנכבד והנורא .וצר לי עליך
אילת אהבים ויעלת חן החכמה המפוארה ,האחת אהובה וצנועה ,אשר לנגד מרמות
ההוא חיויא ,ירדה עד דיוטא תחתיה ,ויחשבוה ההמון לבזויה ,סורי הגפן נכריה .אבל
מובטח אני באלקא חיא ,דמן קדמיה יתהיב לן חילא ,לאכפי לסטרין דההוא חיויא.
וידיע להוא למר כי בשבוע שעברה נקרא נקראתי מאת מע׳ הפרנסים ושאלוני משפט
צדק מה לעשות מהספרים של הנח״ש המקובצים בבית הועד .והשבתי להם שכבר דינו
פסוק מפי מע׳ רבני קושטאנדינא

884

יע״א ורבני ירושלים

885

תוב״ב כי למעולי תפלה

הותרה הבערה  ,886וכל המפקפק משתקין אותו בנזיפה .והם קבלו דברי וצוו לסופר הוועד
שלא יאחר לעשותו .והיום בעה״ו

887

יעשוהו >ר״ל ]וכתורה[ יעשה ,יקצצהו כל ]האותיו[ת

ושמות הקדש ]שבם׳[ רזא דיחודא כדי ]לשורפ[ם  < 8 8 8בפומבי.
שמעתי שהנח״ש נכנס בספינה ההולכת לעיר קושטאנדינא יע״א להתווכח עם הב״ד אשר
שם על אשר כתבו והדפיסו כנגדו ונגד ספריו ,ושהיה מוליך עמו •אגרות לאנשים בני
ברית ולשא]י[נם בני ברית כדי שבידם תקיפא יעזרוהו ויתמכוהו  .889ולכן כתבתי לאהובי
הרב הכולל כמוהר״ר בנימין הלוי נר״ו היושב בעיר איזמיר  ,89°שיכתוב לרבני קושטאנדינא
שהנח״ש הולד לשם ועמהם הדעת והתבונה לחשוב מחשבות ולתקן הדברים קודם
שיגיע לשם הנח״ש ,פן יגרום בלבולים בקק״י ההוא ח״ו.
ואשים קנצי למלין בתפלה ובתחינה לשוכן מעונה ,ישב עולם לפני אלדי״ם שבע רצון
ומלא מי הברכה העליונה עמיקא דבירא כי שם צוד״ ה׳ את הברכה חיים עד העולם .כנפשו
הרמה והחכמה וכנפש נאמן בברית אהבתו ודתו ,הכותב פה ל י ו ו ר נ ו יע״א יום רביעי י״ג
לחדש מנחם שנת התע״ד.
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בלא״ א כמוהר״ ר
אירגאס זצ״ל

פירוש המשנה ,אבות ד ,ד.
שאלוניקי שכ״ד ,חלק ב ,פרק י.
ר׳ סי׳ עב ברשימת האגרות.
סי׳ ה ברשימת האגרות.
למעוטי תיפלה .עבודה זרה סג ,ב.
בעזרת ה׳ וישועתו.
המשפט המוסגר נכתב בגיליון בכתב־ידו של ר׳ יוסף אירגאס ,וסומן על גבי המילה יעשוהו.
עיין שבת קטז ,א.
ר׳ לחישת שרף ,דף ו ,ב.
אגרת זאת לא הגיעה לידינו .ור׳ הע׳ .895

] תקצב [

אגרות

בפרשת פולמוס חי רן

א ג ר ת ל מ״ ד ז יי״ ן
]41א[ זהב טוב ,זהב מופז ,זהב פרוים  . 891ונקרא שמו כסף ,שמכסיף כל מיני זהבים מנה
א׳ אפים .ידו בכל ,בתלמוד גדול ובהדי כבשי דרהמנא

892

לתושיה כפלים .ה״ה עיני ולבי,

נפשי וכליותי ,אף רוחי בקרבי ,החכם השלם והכולל כמה״ר יוסף אירגאם ,המיד לבא
וזכרו הטוב לא ימוש מפי ודבר שפתים ,יהי אלקיו עמו ויעל כיונק לפניו בעדי עדים .כי״ר.
קולי קול המקדים שלף ,שלף לרחוק ממני וקרוב ללבי ורעיוני ,וברכות לראש משביר
כי״ר .זאת אות מדבר בקצרה מקוצר רוח וכמה הרפתקי ,ועולה על כלם עול צבור
שהטילו עלי שלא כרצוני .כי למן היום שנתבקש בישיבה של מעלה הרב הכולל כמהרר״י
ד ]נעים[

893

זלה״ה ,כל העם מקצה חברו עלי  . 894והפצרתי בהם מה שאין הפה יכולה

לדבר ,כי ידעתי ערכי על שאיני מאנשים ,מצורף לזה ,היותו משא כבד המשוי שאיני
יכול לעמוד בו ,שאיני כשאר כל אדם הבריאים .וסוף דבר הרבה יגיעות יגעתי ולא
יכולתי לפטור את עצמי ועבדות נתנו לי.
אותותיו המשמחות אלקים ואנשים האירו אל עבר פני ,שתים הנה אחת מס׳ ונרצה לו
לכפר עליו וא׳ מס׳ אשר מלא אחרי

895

משנתינו זאת ושם ראיתי את הלחץ ,דברים הנאמרים

בלחיצה .מה אדבר ומה אומר ,העבודה מקרה רע ומר הלזה האדיב את נפשנו והחשיך
עינינו ,ואוי לגו שכך עלתה בימינו ,אשר לא ראו אבותינו ואבות אבותינו .מה עוד
לעשות ולא עשינו ,כבר פעם ושתים ושלש צווחנו ,עשר צווחות ברכות וקשות .וכמו
פתן חרש יאטמו אזנם  .896והיום סרו מאחורי ה׳ ,שהשליכו אחרי גיוום דברים המצודקים
מכמה גברי רברבי וגאוני עולם מד׳ כנפות הארץ ,ללכת בשרירות לבם הרע ובהפקירא
ניחא להוא.
ובודאי לעת כזאת כבר ראה מעכ״ת הגזרה כוללת שנדפסת בקושטאנטי׳ יע״א על מקרה
רע ומר הלזה בכל עוז ותעצומות ,ועל החתום כל רבני וגאוני קושטאג׳ יע״א ,ואחריהם
חתימת גאוני שלוחי א״י ת״ו ,ששם נמצאו ושם היו בקושט׳ יע״א ,ואחריהם חתימת
ב״ד של פה העירה  .897ומה לעשות עוד לאנשים החטאים האלה בנפשותם ,שפרקו
מעליהם עול מ״ש
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ללכת אחרי לבם הזונה .בודאי אין לנו להשען אלא על אבינו

מלכים א י ,יח; דברי הימים ב ג ,ו.
ברכות י ,א .וכוונתו לדברי קבלה.
במקום השם נשאר מקום פנוי .כנראה לא ידע המעתיק לקוראו .ר׳ יעקב ן׳ נעים היה
אחד הרבנים הכוללים באיזמיר ,נפטר בכ״א באדר תע׳׳ד .עיין מצבות רבני וחכמי אזמיר,
עניני שבתי צבי ,עמ׳ .143
למלא את מקומו.
פרשת ויקרא ופרשת דברים ,תע״ד .אגרות אלו לא הגיעו לידינו .אולי אחת מהן היא הנזכרת
באגרת הקודמת .ר׳ הע׳ .890
ר׳ תהילים נח ,ה.
הדף הנדפס בקושטא לא הגיע לידינו .ר׳ סי׳ ה ,עב ,צה ברשימת האגרות.
מלכות שמים.

] תקצה [

מנחם

פרידמן

שבשמים ,ילבש בגדי נקם ,תלבושת לנקום נקמת תורתו הקדושה אשר חללוהו מפריצי
הפרצה

899

ואנחנו נקיים.

קונטרים מעכ״ת שכתב על דין עסק ביש קריתי בכל לב ,ובודאי כל דבריו דברי
אלקים חיים ראויים לירא ולחדד אל דבר ה׳ ומקנא קנאת תורתו כמעכ׳׳ת .ויקרא שמו
בישראל הצד נחש  ,900וכן בדין ,לפי שצד בו את הנחש הקדמוני שדבר דלטורייא על
דלטורייא על בוראו  ,901ור׳׳ת נח׳׳ש נחמיא חייא שטן ,או נחמיא חייא שמו ,שהכשפים הן
קודמים לשמם  .902העבודה זה כמו שש שנים מ׳ ומ׳

903

שהיה פה העירה ,עבר עוכר

ישראל הלזה ושמעתי שהיה מחבר ס׳ בית קה״ק .והאלקים אנה אותו לידי וקראתיו מראש
ועד סוף ,ושם ראיתי דמיונותיו וכפירותיו ,ועלה על לבי להדפיס ספר השגות עליו
ולבטל את דבריו ,ומשכתי את ידי מפני ביטול בית המדרש ,כי באמת עמל הוא בפני
ומפי

904

מתחתכין להתעסק בדברים הרעים הללו .אמנם לא מנעתי את עצמי להכריז

ברחובות קריה מה שנראה בעיני ,ומנעתי כמה אנשים המקשיבים בקולי מלהתלכד ברשתו.
ואעידו לי עדים נאמנים רוב בני העיר הזאת חכמים ונכבדי׳ .ועכ׳׳ז מלאו לבו הטמא
להדפיס באגרת אוגרת ומסוכסכת עולה ויורד כנחש תתן קולה שהדפיס עתה ,לומר שכשהיה
פה הייתי הולך אצלו 5י .9ידיע ליהוי למעכ״ת דגופא דעובדא היכי הוד :,נתארח בתחלה
בבית הגביר נבון ונעלה כה׳׳ר אליה קאלדירון
הרמים האחים ארדיטיש

907

906

נ״ע ואח״כ בבית הגבירים החכמים

וכר .וכשהיה בבית הגביר הנז׳ הלכתי לבקר את החולה

הוא הגביר הנד ,והפציר עמי שאשא ואתן ]41ב[ עמו ולא רציתי .וסוף דבר קראו תוך
החדר והוא התחיל לומר שהנה רוצה לישא וליתן עמי בדברי החכמה והשבתי לו איני
מאנשים  ,9-8והשיב שכבר נודע לו שמי הטוב וכו׳ .והתחיל לדרוש בפ׳ והיה ביום ההוא
יפקוד ה׳ בחרבו הקשה והגדולה והחזקה על לויתן נחש בריח ועל לויתן נחש עקלתון והרג
את התנין וכו׳ אשר בים  .909ושאל מה ר״ל הקשה והגדולה והחזקה מלבד הכפל ,ומהו נחש
בריח ונחש עקלתון ,ופתח בנחש בריח וכו׳ ולא סיים מעין הפתיחה ,שאמר והרג את התנין
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מליצה ,מלשון לפרוץ ,על־דרך מפריסי פרסה ,ויקרא יא ,ד.
הצד נחש ״נכתב ונחתם בשלהי אלול תע׳׳ד״ ,כפי שנכתב בסופו .אגרת זו נכתבה בי״ז
באלול תע״ד ,מכאן שלפני הדפסתו שלחו המחבר לעיון החכמים.
בראשית רבה כ ,א.
לא ידעתי למה רומז.
מעלה ומטה ,כלומר בערך שנת תס״ח.
בכ״י זה אות פ  ,דומה לאות ע׳ ,וצ״ל :בעיני ומעי מתחתכין.
ר׳ מודעא רבא ,דף ב ,א.
מהחתומים של מכתב טובי העיר איזמיר לחיון .סי׳ ב ברשימת האגרות.
אברהם שלמה ומשה ארדיטי .מגבירי איזמיר .הראשונים חתומים על האג׳ הנד בהע׳
הקודמת .חיון שלח אליהם לבקשם שחכמי איזמיר יגנו עליו מפני ר׳ אברהם יצחקי .מודעא
רבא דף א ,א.שלושתם חתומים על מכתב מעמד איזמיר למעמד אמשטרדם נגד חיון.
סי׳ מז ברשימת האגרות.
צ״ל :מאנשיה ,כלומר אינו מקובל מובהק.
ישעיה כז ,א.

]תר[

אגרות

ב פ ר ש ת פ ו ל מ ו ס ח ירן

וכר .ועוד שלמה זה בנחש בריח וכר אמר פקידה ובתנין אמר הריגה ,והשבתי לו כמהתל בו
שמ״ש  9 1 0גדולה וחזקה יק׳ כפל הענין לחזק ,וכן דרך המקרא ולויתן נחש בריח וכר ,אמרו
רז״ל שבריח הוא הזכר ועקלתון הוא הנקבה וכר  .911והשיב שלא הנה

912

רוצה לשמוע זה

אלא ע״ד הקבלה והשבתי לו שאני לא הייתי יודע פי׳ אחר בפי הזה ובזה הייתי מאמין.
והתחיל לדרוש בפי עד״ה  ,913ואני הייתי שומע ושותק ומעלה עשן כנגדו ולא דברתי
עמו כלל ,ולא ראיתי פניו עוד כשהיה בבית הגבירי׳ החכמים הרמים ארדיטיש כר ,והייתי
הולך לשם לצורך ענייתי והייתי רואה אותו שם דרך העברה בעלמא ,אבל לא נשאתי ונתתי
עמו כלל לא בדרך הפשט ולא בדרך הסוד .ובמנוחת אבותי הקדושים אשר בארץ המה ובחיי
בני ידידי

914

יצ״ו ,גופא דעובדא הכי הוד! ובצדק כל אמרי פי אין בהם נפתל ועקש.

והן אמת שאיזה גבירים ונכבדים מקהילתנו זאת נפתו לשפת חלקות שלו באותו פרק
והחזיקוהו פה בידו עד שנסע מפה לצפת

915

תוב״ב .אמנם ת״ל 9!6לא עברו ימים

מועטים ונתגלה קלונו ,באופן שנתפרסם ונודע אצלם היותו רע ובליעל מסית ומדיח מבלבל
ומחריב עולמות ,ונבחנו דברי שהייתי לוחש באזנם בהיותו פה .ועכשיו ראיתי שכתב
שבעירנו זאת כבוד עשו לו והדפים האגרות ששלחו  . 917ובא!מת דברים הללו הבל המה
לאשר חננו ה׳ רוח דעת ויש לו מוח בקדקדו ,כי מה בכך שאנשים פרטים נפתו אחריו
וחשבו היותו כמלאך ה׳ וכבדוהו ,מאחר שאח״כ נתגלה להם קלונו ועביד איניש דטעי.
סוף דבר אנו ליה עינינו למען רחמיו יחמול על עמו ויקנא קנאת תורתו.
על מה ששאל ממני שאעתיק איזה כללים מספרי כנה״ג

918

כ״י ,ידיע ליהוי למעכ״ת

שלא נמצא פה אתנו העירה רק שארית כנה״ג על ח״מ מה שלא בא לדפוס ,ביד א׳
מתלמידי הרב המחבר ז״ל ועם היות שאינו מוציא הספר מן האגף ולפנים ,עכ״ז נשא
פני ולמעני מסר אותו בידי והעתקתי ממנו הנמצא שם ,הלא המה תורת המנהגות לעגין
ממון

919

ויקבל אותו מעכ״ת תוך זאת .ופשיטי דספרא

920

מהבל ימעטו ולמיעוטא לא

חיישינן .ומי יתן והיה באפשרות למלא רצון מעכ״ת בכל אשר שאל ממני ובדברים יותר
גדולים ,כי באמת אהבת נפשי אהבתיו ולעשות רצונו חפצתי ,ומה לעשות כי לא מידי
היתה זאת ואינם בנמצא כנד .ומהודענא למעכ״ת שאיזה סימנים מס׳ כנה״ג על י״ד
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916
917
918
919
920

שמה שכתוב.
בבא בתרא עד ,ב.
צ״ל היה.
בפסוק על דרך הסוד.
שלמה ,ר׳ למעלה ,אג׳ כז.
ר׳ מודעא רבא ,דף א ,א—ב.
תהילות לאל.
ר׳ הע׳ .907
כנסת הגדולה לר׳ חיים בנבנשתי רבה של איזמיר.
חושן משפט חלק ב ,כולל מהדורא בתרא לח׳׳מ נדפס לאחר מכן באיזמיר תצ״ד.
שכר הסופר .ר׳ בבא מציעא טז ,ב.

]תרא[

מנחם
כמו החצי נדפס מקרוב בקושטאנ׳

921

פרידמן

יע״א וכמדומה לי שכבר שלחו מהם למחנה קדשו,

ואם באולי לא נשלחו לשם יודיעני נא ובע״ה עם הראשון אשלחהו לידו.
שמח לבי ויגל כבודי בהתבשרי מהבן זכר הנולד לו  .922יהי רצון שיהיה בס״ט
ויזכה להגיעו לתורה ולחופה ולמ״ט ועיני מעכ״ת רואות אותו מורי הוראות בישראל,
ועוד לו בני סמוכים לעד לעולם ,תחת אבותיך יהיו בניך .אכי״ר.
כה דברי הפושט את ידו

923

נכח פני עליון בשלש איבעות ביום

924

ישב עולם לפני

אלקים על התורה ועל העבודה חי מלא ברכת ה׳ ונחת שלחנו מלא דשן ,אורך ימים
ושנות חיים וש׳ יוסיפו לו .כנפשו הרמה ונפש נאמן בברית אהבת תורתו.
הצעיר בנימין הלוי
טו״ב לחדש אני לדודי ודודי לי שנת רוח דע״ת ויראת ה׳  925לפ״ק.
אגרת

למי׳ ד ח י ״ ת*

]8א[ קול יונה מנהמת באנחה ויללה ,אוי שהחרבתי את ביתי ובני בכורי נגלה ,ואוי ואבוי
לבנים דאזלין ] ,1039קשה[ לגברא טלטולא  ,104°ומיום שנחרב ב״ה אין להב״ה בעולמו אלא
ר״א של הלכה

1941

בכוונה גדולה לשמה ]

[ המבדילים בינינו ובין שוכן מעלה ,ויהיה

לאל חי וקדוש רם ונשא ולא בגאוה ובוז כדי שיקרא ר׳ או רב הגולה ,שאז נקראת שלא
לשמה .וסיבת גלותינו מארך ועומד עד כי ישקיף משמים ]וירא[ ויזכור ברית אבותינו
איו״י

1342

וישלח לנו הגאולה ,ויוציאנו מזאת האפילה אשר חשכו עינינו מראות ,כי היום

הוא לנו כלילה .ויהי רצון שיחיש ה׳ ונעלה לציון ברינה וגילה ושמחה וצהלה אכי״ר.
]יודע[ האל ומבחין הצדק כי לא לגאוה ובוז הם דברי ,כי אנא חסורי מחסרא ,אלא להודיע
בעולם שיציאתי חוץ מתחומי הוא סיבת חללי קדש חמסי תורה ,אשר בעונותי עיני ראו
ולא זר ]חשתי ?[ בריחה ואזני שמעו שמעה  ,1043אשר השומעה תצילנה שתי אזניו ויתלה
עצמו בעובי הקורה ,איך תורתינו הקדושה תמימה וישרה ,יהיה רמוסה ודרוכה ,מכף רגל
מועד להזיק

1044

נזק נחש)?( שרף)?( ממונם של ישראל שירשנו מאבותינו משה מהר

סיני ,עתה מהפכה לנו ללענה ולזרה אל מנהג אשר זדון לבו השיאו להגביה

פידו

ל ש מ י ם ,1045

לא חם לצאן אובדות בד׳ רוחות העולם ,אלא הווה על הווה הגדיל לעשות עמנו ,להסיר
*

1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045

תחילה נדפסה כאן התשובה של ר׳ יוסף פיאמיטא בענין אשה זונה .דומה היה שנכתבה דרך
משל על פרשת חיון ,ומשום כך נעתקה בכ״י מונטיפיורי .אחר־כך נתברר שאין לה כל
קשר לענין זה וכבר נדפסה בפחד יצחק )ר׳ למעלה ,עמי תפה והעי  ,(5והשמטנוה .לפיכך
חסרות הע׳ .1038—926
על־פי ברכות ג ,א.
על־פי סנהדרין כו ,א.
ברכות ח ,א.
אברהם יצחק ויעקב.
איוב יט ,כז; ח ,כב.
ר  ,בבא־קמא יז ,א.
ר׳ עובדיה א ,ג—ד.

] תרב [

אגרות

ב פ ר ש ת פ ו ל מ ו ס ח ירן

מעלינו כוונתינו בפשט רמז וסברא ,במש׳ אין דורשין דכל המסתכל בד׳ דברים רתוי לו
כאילו לא בא לעולם ,דנעשית גופו כא׳ הצדיקים בעלי הגדה וגמרא ,שת בשמים פיו נגד כל
חכמי ישראל ובפרט נגד הרמב״ם ז״ל וכל בעלי תריסין כאין נחשבו לנגדו  .1046זקן ממרא
מוציא בכלל האחדות במי שעולם ברא ,אי אפשר לאל חי לברוא עולמו קודם זמנו היאמן
דלית ליה בחירה ,והמאמין באחדותו שפועל בלי סיבה שנייה בעיניו הוא כמחשבתו מחשבה
זרה שכיוון בספרו
שאין ]

[ ]

1047

שכל מי שאינו מאמין לדבריו דאין כח לאין סוף ב״ה להשפיע ומכאן
[

1048

לו משפט הבכורה) .הפך דברי רדב׳׳ז בהקדמתו

ל מ ״ ד r!049

כאשר לכל באר היטב שדבריו דברים מתוקים לכל ספרי וספרא( אין לו חלק בעולם שכולו
טוב ,ואפי׳ יהיה צדיק גמור אין לו שם ותפארה ,משא׳׳כ שהמאמין אפי׳ יהיה רשע גמור זוכה
לראות באספקלריא המאירה
אוי נא לנו מיום הדין ומיום התוכחה ,שומו שמים על זאת ,העל אלה תתאפק ה /להיות
חכמת האמת בפי התינוקות ועמי הארצות .דברים שאין מוסרי׳ אותם אלא למי שהוא
חכם ומבין מדעתו ולבו דואג עליו ואח״כ מגלין לו סתרי תורה ואין מכניסין אותו לטייל
בפרדס עד דיתמלא כריסיה בשרא וחמרא והוא לידע כל דיני אסור והיתר ,דיני ממונות
ותורת חסד על לשונו שגורה )כבוד חכמים פ׳ שביעי(  . 1c51ולשאר אין דורשין ק״ו ]

[

דאם נפרש אותו לשבח הול״ל וכל המבין בד׳ דברים וכו׳ ,ומדקאמר כל המסתכל משמע
דאסור להסתכל ,משא״כ כי המבין יהיו דבריו חקוקים בלבו ותמיד ממנו לא נעדרה.
אם כן איפוא ]

[ ומדוע מנקה מכל פורענות וחטאים שאנו חייבים עליהם לכל

המסתכל ולא כן דברה תורה .ועדיין לא ירדתי לסוף דעתו דעת אביון .למה לא חם לכבוד
אלהי ישראל ]ולכבוד[ שמו הגדול שלו העוז והמשרה ,אלא מחזיק בטומאתו .כי הנה כשלש
שנים שהחזיק בטעותו לא שב אלא מפריד העטרה ,בחובר

1052

חבר חבורים מרים לנגד כל

חכמי׳ ישראל] .ולא הלך[ דרך ישרה ,נשתרבב לשונו עד טיבורו נגד הרב מוהר״ר יצחקי
באומרו ]דברים לא כן[ ]8ב[ ]ועד[ היום לא פסק פומיה מלישנא בישא )חיבורו
מודעא רבא( .ובהרב המופלא מוהר״ר יהודה בריאל )הצד צבי( והרב המקובל מוהר׳יר יוסף
אירגם נר״ו ומוהר״ר חאגיז )פתקא מן שמיא איגרת שבוקין וכתובת ]קעקע[( .וכן על
זה הדרך על כל המבין רזין קדישין רזי תורה ,משום דמוכיחין ליה כדרך מחזיקי אורה
]וכדי[ שחייו לא יפלו ברשתו הזרה .שעתיד הב״ה לדון את העולם בעמק יהושפט )מדרש

1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052

מכוון נגד פירושו של חיון למשנה ״כל המסתכל״ )חגיגה יא ,ב( .ר׳ הקדמתו לסי עוז
לאלהים.
בדבריו על הסיבה הראשונה והשניה ומדוע נברא העולם אימתי שנברא .ר׳ עוז לאלהים ב,
ב—ד ,א; עא ,א ועוד.
שתי מילים חסרות.
למגן דוד .ר׳ עמ׳ תקצז והע׳ .887
ר׳ עוז לאלהים ,דף פז ,ב—פח ,א.
לר׳ יהודה לייב פוחאוויצר ,ויניציאה ת״ס.
מליצת גנאי ,על־פי דברים יח ,יא.

] תרג [

מנחם
שוחר טוב(

1153

פרידמן

וכיון ]שת״ח[ ]שם ?[ ואומר להם עסקת בתורת וכו׳ ואח״ב שואלים אותו

צפית במרכבה )עמק המלך(

1054

ושואלין אותו ]למי)?([ שהשיג תורה מדרש הגדה וגמרא,

משא״ב מי שלא השיג כל אלו אין אומרים לו צפית במעשה ]מרכבה[ או שיעור קומה או
אצילות צינורא ,א״כ מנא ליה להתיר לכל רשע להסתכל מה למעלה ומה למטה ומה הוא עולם
האצילות בריאה יצירה) .קדושים ר״מ(

1055

ובג״ד כל מאן דאיהו חייבא וייעול למנדע

רזין ]הכמוסים)?([ מלאכי חבלה מבלבלין מחשבתיה דלא ייעול תמן לאתר דלאו דיליה
ויעי׳ש שופרי שופרא) .והרח״ו( של]ומד הדבר[ הזה אסור להוציא מפיו אלא חכם ומבין
מדעתו כאשר מספר והולך עד גמירא.
ואיני יודע ]מה[ ראה לשטות זה ,או שהוא עושה כדי להתגדל שמו בהראות לישראל
כי הוא מחדש תורה ]חדשה)?([ או שהוא למלאת כיסו בתחבולות ומעשה תעתועים או
להכעיס אלהי ישראל גלגולו של אלישע דלא עזב מימיו עבירה  ,1056אם האמת כפי מה
שאמרו וכתבו חסידי וגאוני עולם שמימיו ]לא[ פסקו מעליו שם גדופים בזנות ובהשתמשו
בדבורא ובמקרה לילה כדי שישרה עליו ]סטרא)?([ אוחרא ,כבלעם אשר רבץ תחת משאו
עליו תבא המארה  ,1057מארת ה׳ בבית רשע מל]א[ גללים וחלומות אשר הוא אומר כי כל
מה שגלה הכל בא אליו בחלום  .1058ודאי דב]רים[ אשר ראוי לכל אדם לרוק בפניו דאעבר
מיניה סוד פרצופא ודיוקנא דמרי עלמא ולית ]ליה[ חולקא במאיר כספירא.
]
ע]

[ תעי ההוא מחבל חוח דקאי ביני אסא

1059

אתו לא אוכל אתו כתיב

1060

דשכינתא

[ כ״י בעלמא לא יכיל לדיירא דחזא דקא אתו תרין מלאכין והוליכו יתיה בחד

חפורא ]

[ אזלו כלא כחדא בארחות עקלקלות עד דמטו לפיתחא של גהינם וחמא .וקא

מתמיה ]

[ ראה דין להאי סטרא ,אח״כ זקף עינוהי וחמא פתחא של ג״ע דהיתה לא

כ״כ פתוחה ולא כל כך סגורה אלא ]מעט[ מזעיר הכל כדי לצנן)?( החצר ההוא שהיה מפריד
בין זה לזה ומתמן נפיק נהורא כשימ]שא[ בטיהרא ,נכנם לשם באצפא
[ ]

כי איצטריך לזקף קומתו הגבוהה כעין ]
וסביב סביב מדורין עלאין על כל הצדיקים ]

1061

רבא ובצערא,

[ חמו וחמא חקלא דמלכא קדישא
[ ]

[ה יחד לחוד הזה ליה מדורא,

ובאמצע האי חקלא חד שיכרא גבוה ,גבוה מעל כל ]גבוה[ אלא מדורין מלעלה למטה עד
שיפולי ההרה ,ובשיפולו חמא מלכו של עולם במעיל סומק ]

1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062

לא מצאתי שם ,אלא במדרש משלי מהדורת בובר ,פרק י.
לר׳ נפתלי בכרך ,אמשטרדם ת״ח ,הקדמה שניה פר׳ שישי ושביעי.
רעיא מהימנא ,ולא מצאתי שם.
ר  ,ירושלמי חגיגה ב ,ה.
ר׳ סנהדרין קה ,א—ב.
חיון הודיע שמהימנותא דכלא נתגלה לו על־ידי מגיד .ר  ,הע׳ .793
ר׳ סנהדרין מד ,ב.
על־פי תהילים קא ,ה ,סוטה ה ,א.
ביגיעה .ר׳ תרגום למשלי יד ,כג.
בלבושו .דברים רבה פ״ז.

]תרד[

[ בפורפורא

1062

וממינו

אגרות

בפרשת פ ו ל מ ו ס ח ירן

אברהם ומשמאלו יצחק ומלאחוריו יעקב וכל חסידי׳ ונביאי׳ ראשוני׳ ]ואחרונים[ שהיו עד
הנה מעד עולם נברא .שם ג״כ ראה מדור א׳ שהיה אשתו בתוכו שמתה בהרבה
]יסורי[ ]מר[ים של ]

[ דין לדין ושאל לה ,מאי קא עבידי תמן בכ״כ

1063

יקרא השיב]ה[

אמריה לו ששם היה מ]דיינין)?([ ]בתו[רתו כי כן נגזרה הגזרה ,בין כד וב״כ שמע בת
קול יוצאת ומכרזת חייא חיון שכל חכמי ישראל תובעין ממך דבר א׳ קום חוש מהרה .קם
וראה כמה מלאכין שומעין)?( טענות חכמי ישראל עומדים בזוית זו והוא לחודיה בזויתא
אחרא אמרו דף ]דף 9א[ טענותיהם .תכף יצתה בת קול והכריז]ה[ חייא חיון חייב ,דהלכה
כרבים כי כן צ]ותה[ בגבורה .עמד מרעיד ומי דנין בלי שמוע דברי שניהם וכיצד נפסק
הדין בלי מה ועל מה חייבוני ,ולא כך דרך בתי דינים .אם כן איפוא מדוע חייבוני ,הורוני
מהיכן ]דנתוני[ בדרך ישרה .נתן טעם לדבריו ויצא זכאי אמר הב״ה למלאכים נצחני בגי
נצחני בני ]ויצא ?[ משם .ויקץ והנה חלום תלוי באוירא.
קצתי בחיי מפני חלומותיו ודבריו מתנשא ב]עם[ בו חזו חכימייא מה דינא דהאי גברא,
אין זה כי אם לנסות ה׳ אלהינו אותנו שלח ]בעל[ החלומות הזה ,מכשול להכשיל כל בני
אדם להמיתן מיתת עולם לדרי דרא .לכן כל ]אשר[ בשם ישראל יכונה זרע איו״י מחזיקי
תורת משה אמת ,שקילו טיבותיה ושדינהו אח]זירי[  .1064נקב שם אלהים בהפרד החבילה,
והחרם יחרימוהו בכל אתרא ונגיד ינגדוהו עד ]דרא[ בתרא .ובכל מקום אשר ידכם מגעת
לגזור למדפיסים בגזירת נח״ש שלא ידפניסו[ על זה הענין .כי הנה ארסו כארסו של נחש
הקדמוני דהטיל זוהמה דעדין בעו״ה לא ]טהרה[ .כי הנה עודנו מחבל ויוצא חיבורים
יגילולים נגד חכמי ישראל במילין דשקרא ולו ]יבעור[ הבערה ,כאשר יבער הגלל עד
תומו במיכלייא קרנא35׳ ,10א׳ מד״א
זיק״א

1067

1066

נזיקין דצוה ל]סקלם[ דהא הוא מועד להזיק

דשקרא בשמא יקירא במילין דכדיבין ,כאשר כל ישראל ]ידעו[ מה שיחו

ואין צ ר י ך ב ר י ר ה .1068

והשומע להסיר נהמת היונה דצווחת מרוב צע]רא[ לחזות באספקליא המאירה ,וזיו פניו
יזהיר ככתם באופירה ולפום צערה ]אגרא[  ,1069יהיה אהוב למעלה ונחמד למטה במתא
ובדברא ,ושפתיהון דצדיקייא ידבבון ויבעו רחמי לאלהא רבא ,דיגלי לן רזין קדישין רזי
תורה ולהשפיל זדון רשעים] .וישלח[ משיחנו לקבץ פזורה ,וליהודים יהיה שמחה ואורה
ונשמע כולנו קול אומר קרא ,וראינה בנות ציון בעטרה ,ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט
את הר עשו וה]יתה לה׳[ המלוכה] ,יהי[ רצון שיהא במהרה אנס״ו.

1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069

בכל כך.
בבא מציעא עג ,ב.
ר׳ בבא קמא ג ,א.
מד׳ אבות.
רוח .ר׳ תענית ג ,ב.
ר׳ גיטין כה ,א.
אבות ה ,כג.

] תרה [

פרידמן

מנחם

הצעיר עבדא דאלהא רבא ויקירא דמחוי כריעה והשתחויה לכל שמרי שער ]דתנו[
אברהם בכמוהר׳יר רפאל די לונזאנו נר״ו
בגינובה מתא ס׳ חלם החלום ההוא ,1070יום ]

[ שנת התעייה ליצירה.

א ג ר ת ל מ״ ד ט י ״ ת
להמבורג ג׳ י׳׳ט אלול תפ״ה .בפקודת האלופי׳ הפרנסים ובפקודת הגאון הרב אב״ד

1071

נר״ו.

אמרותיהם הקדושים והטהורים הנאמרים כ״א מנחם דהאי שתא ,האירו על

1072

עבר

בס״ד
פנינו דברים נכוחים למבין וישרים למוצאי דעת .ונודה ה׳ בפינו ובהללו בתוך רבים שראינו
מעשה ידיכם הקודש לצאת חושים לקראת האנשים האלה הרשעים בנפשותם לקנא קנאת
ה׳ צבאות לבער קוצים מהכרם .ואל תשימו עלינו חטאת אשם על האיחור מעשה אצבעותינו
עד עתה ,וכי אין משיבין מפגי הכבוד

1073

תכף ומיד .הלא תדעו מעלת׳ באשר כי רבו כמו

רבו עלינו צרכי עמינו וצרכי שארי קהלות ,אשר מכל צד ידרשו ויריצו אגרותיהן אלינו.
ובשביל כך היה אי אפשר לצאת ידי חובות׳ ,ומעלת׳ ידונו אותנו לכף זכות.
ועתה באנו להשיב על ראשון ראשון וכו׳ .והנה ע״ד התרי תמהיות אשר מעלת׳ עומדים
תמהים ומדכירי דכירי ,תמהיות שאינן של קיימין .וחד מנהון למה ועל מה זה לא כתבנו לכל
ערי יהודה וישראל שמאתנו יראו וכן יעשו שארי מושבו בני ישראל ,להחרימם לאדר ולקללם
הפושעי׳ הללו .הלא ידעו וגם שמעו החרם הגדול עם כל הארורים אשר עשינו פה להכריז
בכל בתי כנסיות  ,1074כל הקרוב יומת בנח״ש ,על שפשטו ידם באחדותו ברומו של עולם.
שם נאמר בהדי׳ ,מי הירא והחרד על דבר ה׳ יאזר כגבור חלציו ללחום מלחמות חובה
לסקל המסילה לחזק אמונות אמתות ולעקר ולשרש אמנה הכוזבת ונפסדת המאמינים בש״ץ.
ומרחוק נשמע קול העברה זו שנשתלח בכל תפוצות ישראל והמה ראו ולא לקחו מוסר.
אם על כבוד קונם לא יחוסו עאכ״ו על כבודינו ,והקולר תלוי בצווארי׳ .ומה לנו לעשות
עוד ונדעה .וכל מי שלא יתעורר מעצמו לא מהני זירוז שלנו .וכה עשו ק״ק פירדא שלא הטו
אוזן ולא שמע לקול הכרוז שלנו לתת ידיהם עמנו .וזר הוא בעינינו שכל מקום שיש חילול
השם כלביא תתנשא לקרא בגרון בראש הומיות ליתן חרם וגידופים ,כאשר עשו מעלת/
השניות מדברי סופרים  ,1075להחרים ולקלל את האיש בליעל רע ליב פרויסטיץ שכינא
עצמו בשם נביא שקר והשני בדומה לו חי חיון ,היינו דאמרי אינשי מטייל ואזיל דיקלא
בישא 76ס 1וכו׳ ,כל המחובר לטמא טמא יקראו לו .הלא רבים המה המתפרצים בעם
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076

דברים יג ,ו .פר׳ ראה ,יט—כד אב תעייה.
ר׳ מבוא.
צ״ל אל.
ר׳ ברכות יג ,א.
ר׳ מבוא ,עמ׳ תקיב.
ר׳ יבמות כ ,א .ור״ל התמיהה השניה.
ר׳ בבא קמא צב ,ב.

]תרו[

אגרות

ב פ ר ש ת פ ו ל מ ו ס ח ירן

פוקרים וכופרים בתורתינו הקדושה והשטן מרקיד ביניהם אשר התנא כי יופלא

1071

וכר

באשר הכתוב מוכיח עליה׳ בהכרוז שלנו ,שכל המאמינים בש״ץ שהוא אמונת שוא וכזב,
המה בכלל נח״ש בונדוי  1078נדוי חרם שמת /וכולם בכלל.
ועל מה שבקשתם מאתנו לשלוח איש נאמן מאתנו חוצה לחפש חיפוש בתר חיפוש אם
המצא ימצא מכת הסוררים כדי לבערם ,דבר גדול שאלתם שאי אפשר להולמו ,באשר
האלה אשר במחשך מעשיהם ובמסתרים לומר מי יראנו .מ״מ בטלנו דעתנו נגד דעת
הגדולים ,אם יש נפשכם לשלוח אחד מכם מה טוב ומה נעים .ואנחנו מוכנים לעמוד
בעזרתם כמוהם כמונו בכל דבר לשאת במשא זו .ומעתה אין לנו רק לחלות לאבינו
שבשמים ,שישלח משיח צדקינו לקבץ נפוצותינו מבין הלאומים ,ויעמוד הכהן באורים
ותומים כ ״ד ,1079
אגרת

מ״ם

]1א[ טופס ההסכמות שהסכימו רבני ק״ק פראג ישצ״ו וכל סביבותיה על אמונת הכופרים
ומאמינים בש״ץ וחיון שר״י
קול ברמה נשמע ,קול גדול מקול מחרף ומגדף ,קול העם ברעה ,אין קול ענות גבורה משיב
מלחמה שערה ,ואין קול ענות חלושה  ,108°חזות קשה ,עושה חדשה בארץ .קול ענות נהי
בכי תמרורים במחנה העברים .תורה זועקת ובוכה ,צופים גוברים ,עורים מקרקרים ,מפקירים
השלום בין ישראל לאביהם שבשמים .מתחילין בשבח כמתקדשים וכמטהרים ולבסוף נעשים
נכרים גמורים מוכים בסנורים .צפו האדים

1081

המאררים דברי הבאי וקנטור ,נחשים בקרב

העם הזה לאמר ,שלום שלום ואין שלום אמר ה׳ לרשעים

1082

ולפושעים ולמורדים האלו,

שמזמן קרוב נשתבשו באמונה רעה זו היא בעיני אלקים ואדם להאמין בש״ צ ת ר ״ ן

1083׳

אשר בשנת תכ״ו קם לשטן להתדמות בשכלו היותו משיח .ויתלקטו אליו אנשים אשר
דמו בנפשם היה הדבר באפשר ,עד שנראה לעין כל כי לא היה ולא נברא אלא למשל היה
ולשנינה בקרב העמים .וסופו הוכיח על תחילתו ,כי המיר כבודו והלך אל הישמעאלים.
ובכל זאת שוטים שהיו באותו הדור החזיקו בו ,עד שנפגר ומת הוא ובניו בין הישמעאלים
וכל זרעו נכרת ממחנה ישראל.
ובכל זאת לא הונח להם לישראל ועדיין השטן היה מרקד .ובמדינות תוגרמא היו כמה
וכמה דזה אומר בכה וזה אומר בכה ובכו תרוייהו כי אל שקר שמרו .מהם שהמירו
בפר]ה[סיא ומהם בלבם בל עמם ,באו ידי טעות לחשוב כי כל מדומה האפשרי ,אבל השגחה

1077
1078
1079
1080
1081
1082

לא מובן.
צ״ל ובנידוי.
כה דברי.
על־פי שמות לב ,יז—יח.
מארה ,ר׳ במדבר כב ,ו.
ר׳ ירמיה ו ,יד; ישעיה מח ,כב.

 1083תיפח רוחו ונשמתו.
] תרז [

פרידמן

מנחם

אל חלק הנמנע במציאות ,כי הרי זה מצד הנמנע עפ״י תורתינו וכל דברי הנביאים ככתבן
ובמשמעותן ,שפוקד כזה ש״צ או דומה לו בזמנינו זה יהיה משיח לישראל .ועליהם אמר
שלמה יש דרך ישר לפני איש ואחריתה דרכי מות ,דרך רשעים באפילה לא ידעו במה
יכשלו  . 1084וכאשר שמענו וכן ראינו הן עוד היום מפוזרים ומפורדים בין בני הגולה אנשי
בליעל אנשי ריב ומדון מורדים ופושעים שבקשו לעורר מדנים ובתחבולותיהם ,לחלק יצאו
בכת זה מכלל ישראל וילכו אחרי ההבל הנד מש״צ תר׳׳ו ועשו לו ולהם סמוכות שאין להם
ממש כל עיקר ,ובדו והזו מלבם דברים רמזים וסודות וחברו מהם ספרים ספרי מיגים ,אשר
בהן ]

[ כשתי תורות ואומרים בטולה של תורה זו היא קיומה ,הסותר ע״מ לבנות

שלא במקומה

1085

 .אי לזאת צעקת בני ישראל באה אלינו ,מה יהיה באחרית פן יפגעו

הרודפים ונוספו אלו על אויבינו ועל שונאינו ונלחמו בנו חלילה ,ומי יודע עד היכן הדברים
מגיעים וכי זו תורה וזו שכרה .אויבים מנאצים את ה׳ הנורה ומחרפים ומגדפים על דת.
לכן קמנו כדי לעמוד על נפשינו ועל נפשות הנקיים שבישראל וחשבנו דרכינו לתקן
המסילה ולגדור הפרצה הזאת מעלינו ומעל כל עם ה׳ הסרים אל משמעתינו .ובכח התורה
המסורה בידינו מימות עזרא הסופר שמסרה לו מאת המלך ,הן למות הן לשרושי הן לענש
נכסין ולאסורין  ,1086ובכח התורה שנמסר לנו מאת המלך מלכו של עולם ע״י משה נביאו,
גזרנו אומר בעשר תקנות אלו ואנחנו בשם אלקינו נזכיר.
א /שלא יהיו אדם מישראל רשאי לשמוע ולהאמין בדברי חלומות והבלים ,אשר נאמרו
על ש״צ תר׳׳ו ,או דומה לו מאנשי דודינו ,שהוא משיח .כי הרי זה הוא מכחיש בתורת משה
רבינו ,שהיא נצחית לנו ולבנינו עד עולם .וכמו שהאריך הרמב׳׳ם ז״ל
ובס׳ החסידים ס׳ ר״ן

1088

כתב אם הראה

1089

ב א ג ר ת ת י מ ן 1087׳

אדם מתנבא על משיח ,דע כי היו עוסקים

במעשה כשפים או במעשה שדים וכו׳ ובשביל שהם מטריחים את המלאכים אומרים על
משיח מדומה

1090

שיתגלה לעולם ולבסוף יהיה לבושת ולחרפה לכל העולם .ולכן מהיום

והלאה ,האיש אשר יעשה בזדון להטות לבבו אל ההבל הזה או דומה לו ,מלבד דהוא עונו
ישא קללה ולא ברכה מאת ה׳ ,גם אנחנו וכל בית ישראל נדעה ונרדפה אותו ואת כל המחזיק
בידו ,יהיה מי שיהיה ] [niובמקום שיהיה ,בין יחיד בין רבים ,יהיו נדונין בדין רודפין את
ישראל וענש יענשו בגפם ובממונם .ומעתה ומעכשיו אנו גוזרין בכח חרם שהחרים יהושע
את יריחו שיהיה מופרש ומובדל מעדת ישראל ושיהיה נוהג בהם חומרה הנזכרת באין
מרחם כדכתיב לא תחמול ולא תכם
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091

ה עליך!.109

משלי יד ,יב; ד ,יט.
ר׳ ג׳ שלום ,מצוה הבא בעבירה ,כנסת ,תרצ״ז ,עמ׳  368ואילך.
עזרא ז ,כו.
הרמב״ם נותן סימנים למשיח האמיתי .ר׳ אגרת תימן ,מהדורת הלקין ,ניו־יורק.
מהדורה ראשונה ,בולוניה רצ״ח ,סי׳ רו; מהדורת וויסטינעצקי ,סי׳ ריב.
צ״ל תראה.
בדפוס בולוניה כתוב כדי.
דברים יג ,ט.

]תרח[

אגרות

בפרשת פולמוס ח י רן

ב׳ .וכמובן יהיה נדון כל מי שמחמת טעם אמונה זו יזלזל בשום תענית צבור מהד׳
תעניות של אבל שעתיד הקב״ה להפכם לששון ולשמחה  1092ובעריה עדיין אנו באנחה.
ג  . ,ואין צייד לומר שבמשפט הזה יעשה למי שיזלזל בשום מצוה ממצות התורה שבכתב
ושבע״פ ,או איזה סייג וגזירה דרבנן עפ״י סימן רע מצד אמונה רעה זו ,שמלבד העונש
האמור לו בתורה ושיהיה דינו מסור לשמים ,גם אנו וכל ב״ד ופרנס שיעמוד להם לישראל,
בין בדור הזה בין בדורות הבאים ,מצוה וחובה עליו לרדוף את האיש אשר יעשה בזדון
עד החרמה כמשפט האמור .וכל מי שבידי למחות ולא ימחה עונו ישא ,ויהיה נלכד בחרם
הנזכר ורבצה בו כל כל האשה הכתובה בתורה .כי הרי זה יקרא ניתן יד לפושעים ולבטל
תורה נצחית שלנו ,מחמת הבל ורעות רוח רעה זו הנושבת בקרבם של מורדים הללו.
ד /ומטעם זה אנו גוזרים ומחרימים ,שלא יורשה שום אדם ללמוד בשום ם׳ קבלה אלא
דוקא שיהא מוסמך מב״ד הגון למורה הוראה ושיגיעו שנותיו לל״ב שנה לא זולת .ולימוד
זה יהיה לו לעצמו ,שילמוד תחלה מת״ח מוסמך והגון וירא שמים ושיהיו שנותיו יותר
מחמשים ,כי במלמד תלוי עיקר זה ,כמו שמפורש בדברי קבלה על פ׳ כי שפתי כהן ישמרו
דעת ותורה ובקשו מפיהו כי מלאך ה׳ צבאות הוא ,אם הרב דומה למלאך ה׳ צבאות ,תורה
יבקשו מפיהו ואם לאו אל יבקשו תורה מפיהו  .1093והואיל ובדור הזה לא מציגו מי שכחו
יפה כר״מ

1094

אין לסמוך על ידיעת המקבל שיוכל לקבל מכל אדם רק ממי שהוחזק ונודע

לרבים שהוא ת״ח מוסמך והגון ומוחזק לירא שמים מנעוריו .וכל מי שיש לו תואר חבר
ומכל שכן למי שאין לו ,בכל אופן שיהיה יהיה אסור לו הלימוד בספרי קבלה לעולם ,תחת
עונש פגי״ג
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חויא דרבנן ,מלבד עונש ממון שיהיה רשותן לרב ופרנסי קהלתו להענישו

כטוב בעיניהם למגדר מלתא.
ה /גם מטעם האמור אנו גוזרין ומחרימין ומנדין לכל מי שילמוד בספרי קבלה מכ״י
שנתהוו ונכתבו מכת פוקדת זו שעמדה משנת תכ״ו ,בין שיהיו ספרים אלו שנכתבו במדינה
זו מהפוקרים הידועים לנו ,או שבאים מארצות רחוקות שנתפרסמו שמותן כגון חיים מלאך,
אברהם מיכאל קרדוזו ,חיון ,ליב פרוסטיץ ברכיה מסאלוניקי ,דניאל מאזמיר שר״י .ואפי׳
בכתבי האר״י הקדוש וספר עץ חיים לא יהיו רשאין ללמוד בהם ,כי אם דוקא עד אחר שת״ח
הגון וירא שמים מבן חמישים ומעלה יעיד עליהם כי נכתבו ונעתקו באמונה ולא שלטה
בהן יד הפוקרי׳ הנד או דומיהם .כי לע״ע
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צריך חפוש מחיפוש בין בספרי קבלה שנדפסו

שנת תכ״ו עד היום הזה ,בין בספרי כת״י ,שלא יהיה בהן שום רמז ורמיזה משמץ ע״ז זו
של כתות רעות אלו למיום שיצאו מכלל הקבלה האמיתית המאומתת אצלינו עפ״י הזוהר
הקדוש ,מגדולים חקרי לב כמו שהיה מהרמ״ק זי׳ל והאר״י ז״ל הקדוש ותלמידו הרח״ו ז״ל.
דבכל השאר אין לסמוך עליהם ,אלא עפ״י בקי מומחה כאמור .וכל העובר על גדר זה כמו
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ר׳ זכריה ח ,יט.
ר׳ מועד קטן יז ,א.
ר׳ מאיר דמון מצא תוכו אכל קליפתו זרק; חגיגה טו ,ב.
פורץ גדר ישכנו נחש.
לעת עתה.

]תרט[

פרידמן

מנחם

שנכתג וכמו שבמשמעותן להחמיר ,ילכד בחרם והאלה הכתובה ויענש כאמו /ואם ת״ח הוא
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ו  /ואין צריך לומר שלא יורשה שום אדם יהיה מי שיהיה ,ללכת בשרירות לבו ולמלאות
בטנו מרוח קדים עזה ,לכתוב שום כתב קונטריס או ספר מדברים ורמזים הגזורים או
רומזים שום דבר מדברי קלות ראש זה שיש בו מינות ש״צ ותלמידיו הגז׳ וכל אביזרייהו.
וכל איש אשר יעשה בזדון והמצא ימצא בידו שום דבר רמז או רמיזה בכת״י או בדפום
שיהיה נוטה לצד מינות זה או אביזרייהו ,מלבד שמעתה ומעכשיו יהיה נלכד בחרם ובאלה
האמורה ,יחולו בו כל אלות התורה יענש בכל האמור וכמשפט הראשון לרודף מין אפיקורוס
לכל דבר הנודע בדת הישראלית ]2א[.
ז /ומשנה זו תקננו שלא יורשה שום אדם מהיום והלאה להדפיס שום ספר כת״י מקבלה
כל עיקר ובפרט ספרים וכת״י שנכתבו או שכבר נדפסו ע״י א׳ מהגז׳ וכל הדומה ,ס׳ א׳
המכונה מעיין חכמה המתחיל ואבוא היום אל העין וכו׳  ,1098אותו וכל הדומה לו בכל מקום
שיהיו ,יהיו נדונין לשריפת אש ,ואם באולי איזה חצוף ע״י זולתיגו יביא איזה ס׳ קבלה מכת״י
בהגלות נגלות אותו הס׳ ,ענוש יענש המדפיס ,אם הוא מבני ברית ,המגיה ,המביאו לדפוס,
המחזיק בידו ,הקונהו מידו ,בעונש הח״ח
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להיות מופרש ומובדל מעדת ישראל כאמור.

והם׳ ינתנו דווקא לשריפת אש ולא בגגזה ,אלא יהיו נדונין כספרי מינין שמותר לשרפן
הן ואזכרות

ש ב ה

ן .1100

ח  /וכן יעשה לכל מי שיבליע איזה רמז או רמיזה מדברי מינות זה שאנו מדברים בו
בתוך הדפסת איזה ם׳ ישן או חדש מד״ת ,לא יועיל לו כסות ענים זה שיעשה ,רק יענש
באופן האמור להפסידו הם׳ ולהחרים אתו ולהבדילו מקהל הגולה.
ט׳ .וסוף דבר אנו גוזרין שלא יורשה שום אדם מישראל להחזיק ביד שום א׳ מעוברי
עבירה זו ,לא בדיבור ולא במעשה ,לא ברמז ולא ברמיזה ,לא ע״י ולא ע״י זולתו ,לא ע״י
בן ברית ו]ל[א ע״י שאינו ב״ב ומכ״ש בממון ,שלא יגתן לשום א׳ מהגז׳ וכל ההולכים
בדרכיהם או בא׳ מהנה ,וכן למי שיעבור על שום דבר מהדברים שנכתבו ,אפי׳ לינת לילה
א׳ ואסור להנות אותן אפ׳ בדבר שהוא פחות משוה פרוטה ,ואדרבה מצוד! וחובה לרודפן
ולאבדן שלא לרחם עליהם ולא לחפות עליהן ומכ״ש שאין להתחתן עמהם ,כ״א לנכרים
גמורים יהיו נחשבים מהיום בעני ישראל .וכל מי שיחזיק בידם באיזה אופן האמור ויתן
להם איזה עזר יהיה באופן שיהיה ,אותו האיש יהיה נדון כבעל עברה עצמו .והיו מחויבים
כל בני עירו לרודפו בכל מיני רדיפה ע״י ב״ד ישראל וביד פרנסי הדור וב״ד אף למסור
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איש ההוא כחפץ נפשם לש״ש ,למען לא ישמעון ולא יראון פוצה ומצפצף ולא יהיה טינה
בלב שום אדם ,להיות מן המהלכים בדרך לא סלולה כת הרעה הזאת.
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1100
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שמע ישראל.
ר׳ פרלמוטר ,ר׳ יהונתן אייבשיץ ויחסו לשבתאות ,ירושלים — תל אביב ,תש״ז.
החרם חמור.
שבת קטז ,א.
לשלטון.

]תיי[

בפרשת

אגרות

פולמוס ח ירן

העשירי יהיה קדש .שלא יורשה שם ב׳׳ד קטן וגדול קרוב או רחוק לבטל שום תקנה
מאלו לא בכולה ולא במקצתה ולא בשום כלל ופרט שבה במשמעותה ופירושה יהיה תמיד
להחמיר בעד קיום הדת הישראלית .ולכבוד אליקינו הוא אבינו שבשמים אשר בכחו אני
באים ובכבוד תורתו אנו אוזרים חיל ובכח ב״ד העליון ובכח ב״ד התחתון ,בסוד שם
המפורש ובכתב הנכתב על הלוחות שנתנו למשה בסיני ,אנו מקבלים עלינו ועל זרעינו
ועל כל עם ה׳ בדורות הבאים אחרינו וגוזרין אנו באלה ובשבועה ע״ד המב״ה
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וע״ד

כל הב״ד וסנ]ד[.דרין שהיו בישראל מיום שנתנה להם תורה ,לקיום כל דבר האמור ומתוקן
לצרכי רבים הוא צורך מצוה רבה זו ,להרים המכשולות כדי שלא יהיו נכשלים אחינו בני
ישראל שבכל עיר ועיר מדינה ומדינה שבגלות המר הזה ,עד מקום שידינו מגעת ודבר
המלך מלכו של עולם נשמעת .ויהיו דברינו אלה לאות ולמשמרת להם ולדורות עד כי יבא
שילה .ומעתה ומעכשיו כל אשר ישנו פה עמנו היום הבא על החתום ואשר איננו פה הרי
הוא כאלו חתום ,כי כולנו כאיש א׳ מושבעים אנו מהר סיני להיות כל ישראל חברים
מקשיבין אל השופטים ושוטרים שיעמדו להם לישראל לתקן תקנות על הדורות הבאים בעד
קיום הדת וכל חק גדר ותקנה שבה מב״ד ע״ד כזה מושבעים שלא למרוד במלכיות .וכאשר
אנו רואים כי מהוללות זה שנתהווה היה יכול חלילה להיות איזה גרם תקלה לישראל
המנוקים מכל חטא ופשע ,מרידה זו לא במלכותא דשמיא ולא במלכותא דארעא  ,1103קמנו
ונתעודד לתקן תקנות אלו לעיני כל ישראל בעבור תיהיה להם לעדה ,ולא תיהיה עדת ה׳
כצאן אשר אין להם רועה .ואספנו אלינו כל ראשי הק״ק בגלילות אלו כל דבר שבמנין
והעמדנו הדברים בכתב העומד ,כדי לגלות אוזן כל קהל ועדה מישראל הקרובים והרחוקים,
ממנו יראו וכן יעשו משמרת למשמרת .ובכל שבת ושבת שמכריזין בו ר״ח חזן הכנסת
להיות לו העתק בתוך ביתו)?( כדי להיות זריז ונשכר ולא יהיה נכשל בעוברי עבירה.
]2ב[ יכריז ויזכיר תקנות קיום האמונה אלו ויחייב כל ב״ב
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אשר בשם ישראל יכונה,

ומעתה ומעכשיו כל איש אשר ימרה את פינו או את כל מי הבא למחות בעוברי עבירה זו,
מוחרם יהיה מופרש ומובדל מקהל עדת ישראל והדמין יתעביד ובתיה נבלי ישתוה כל
קבל
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דרוח מינות ואפיקורסות נזרקה בו שלא לשמוע אל דברי חכמים כאשר צותה תורה.

ואנחנו נחלץ חושים נקהל ונעמוד על נפשינו לרדוף אחר כל פוקר אשר יתן כתף סוררת
ונרד עמו עד לחייו להחרים אותו בקול רם כל שבוע ב״ה וב״ה  1106בשבתות וי״ת  1 1 0 7בס״ת
שעל הבימה .והשומע
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על דעת המקום ברוך הוא.
נראה שצ׳׳ל במלכותא דשמיא ובמלכותא דארעא.
בעל בית.
דניאל ג ,כט.
שני וחמישי.
צ״ל וימים טובים ,ור״ל בכל פעם שמוציאין ספר תורה.
מפחד רעה .משלי א ,לג.

] תריא [

רשימות

האגרות שנדפסו*

א .תס״ב .מר׳ משה חסיד כנראה לר׳ דוד
אופנהיים בפראג .כ״י אוכספורד  ,2211דף 1ב—
5א .על חיון ועל רזא דמהימנותא .פירסמה
ג׳ שלום ,תעודה לתולדות נחמיה חייא חיון
והשבתאות ,ציון ג )מאסף( ,תרפ״ט ,עמי
עמ  ,179—172 ,אד לא זיהה שמו של מחברה
ושיער שזמנה שנת תס״ח .מ  ,בניהו )ספר
תולדות האר״י ,בכתובים( קבע את שמו,
וכותב שנכתבה כנראה בשנת תס׳יב .ועיין
מאמרו ה׳חברה קדושה׳ של רבי יהודה חסיד,
ספונות ג—ד ,ספר שזר ,תש״כ ,עמי קפא—קפב.
ב .א—י אייר תס״ח .״מטובי העיר ק׳יק איזמיר״
לחיון ,מתומכיו באיזמיר ,להמליץ עליו .מודעא
רבא ,דף א ,א; כ״י מונטיפיורי  ,32דף  63א—ב.
ג .סוף סיון תס״ח .מרבני ירושלים לאיזמיר,
נגד חיון .עדות לישראל ,דף א ,א; לחישת
שרף דף ח ,ב—ט ,א; תורת הקנאות ,דף ל ,א;
כ״י מונטיפיורי  ,32דף 79ב—80א; ובחלקו גם
במודעא רבא ,דף א ,א) ,חזרה ונשלחה
בצירוף אגרות מן המעמד ומרבני איזמיר בט״ז
חשוון תע״ד לחכם צבי ולמשה חאגיז .ר׳
סי׳ מו(.
ד .יג טבת תס״ט .מאברהם ושלמה ארדיטי
מאיזמיר לחיון .נגד האגרת ששלחו רבני
ירושלים לאיזמיר בגנותו של חיון .מודעא
רבא ,דף א ,א—ב; כ״י מונטיפיורי  ,32דף 64
א—ב.
ה .ה—י שבט תס״ט .כרוז מר  ,אברהם יצחקי,
ר  ,יצחק הכהן ור  ,אריה יהודה הכהן ,שלוחי
ארץ־ישראל בקושטא ,נגד חיון .לעיני כל
ישראל )ב(; לחישת שרף ,דף יב ,ב—יג ,ב.
תורת הקנאות ,דף לא ,ב—לב ,ב; כ״י מונטי־
פיורי  ,32דף 74ב—76א.
ו .תס׳׳ט)?( .מר׳ יצחק הכהן ״ספרא רבא
דירושלים״ לחיון .חסר תאריך .מזהירו מלהת־
ווכח עם ר׳ אברהם יצחקי .מודעא רבא ,דף
א ,ב; כ״י מונטיפיורי  ,32דף 64א—65א.
ז* .סוף שבט תע״ג .מרבני איזמיר לד׳ משה
חאגיז ״על עסק קארדוזו״ .אגרת א .כ״י
מונטיפיורי  ,32דף 77א—77ב.
ח .סוף תמוז תע״ג .מר׳ משה חאגיז למעמד של
הקהילה הפורטוגיזית באמשטרדם .אגרת
ראשונה שנשלחה למעמד על חיון ,לפי בקש-

תו .שבר פושעים] ,דף לז ,א—לח ,ב[ ,הנוסח
הוא כנראה מעובד.
ט .סוף תמוז תע״ג .״לעיני כל ישראל״ .מהחכם
צבי נגד חיון .נתפרסם בשעה שבית הדין
הפורטוגיזי דן בספרו של חיון .דפוס ראשון
וכן תרגום ספרדי שנדפסו לא הגיעו לידינו.
נכלל בקונטריס ל״עיני כל ישראל״ )א(;
מלחמה לה׳ ,דף כה ,א—כו ,א; עניני שבתי
צבי ,עמ׳  ;119—117כ״י מונטיפיורי  ,32דף
111ב—112ב.
י .כט תמוז תע״ג .כרוז המעמד ובית הדין
הפורטוגיזי באמשטרדם .איסור על פירסום
דברים נגד חיון לפני פסק הדין של בית הדין.
מכוון נגד לעיני כל ישראל )א( .י״ש עמנואל,
פולמוס נחמיה חייא חיון באמשטרדם ,ספונות
ט ,עמ׳ רכז.
יא *.א—טו אב תע״ג .״כתב שבא מאמשטרדם״
באיטלקית ,בלי שם המחבר ותאריך .מגן על
היון .אגרת ו .כ״י מונטיפיורי  ,32דף 125א—
 (b) 116א.
יב *.סמוך אחר הנ״ל .תשובה לאג׳ הקודמת
באיטלקית ,בלי שם המחבר ותאריך .נגד חיון.
אגרת ז .כ׳׳י מונטיפיורי  ,32דף  (b) 116א—
 (b) 117א.
יג .טו אב תע״ג .פסק דין של בית הדין הפורטוגי־
זי באמשטרדם על ספרו של חיון .נוקה מאשמת
מינות .דפוס ראשון על דף בודד בצירוף אגרת
בת מחלת לב לחיון ,נמצא בידי פרופ׳ ג׳
שלום .בראש ם׳ הצד צבי ,נדף א ,א—ב[.
יד .אמצע אב)?( תע״ג .קונטריס מהחכם צבי
נגד דעותיו של חיון תוך ציון דברי כפירה
בספרו עוז לאלהים ובית קדש הקדשים .חסר
תאריך .קונטריס לעיני כל ישראל )א( ,דף
א ,א—ב; עניני שבתי צבי ,עמ׳ ;122—119
כ״י מונטיפיורי  ,32דף 109א—111ב; ובחלקו
ב׳׳הצד צבי״.
טו* .יט אב תע׳׳ג .מר׳ שלמה אאיליון לידיד
בליוורנו באיטלקית .אגרת ב .כ׳׳י מונטיפיורי
 ,32דף 30ב—31ב.
טז .אמצע אב תע״ג .נגד חיון וספריו מר׳ יהודה
בריאל במנטובה .לעיני כל ישראל )א( ,דף
ב ,א—ב; מלחמה לה׳ ,דף מב ,ב—מג,
ב; עניני שבתי צבי ,עמ׳  ;128—126כ״י מוג־
טיפיורי  ,32דף 128ב—129ב.

* אגרות שנדפסו במאמר זה צויינו בכוכב.
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יז* בו אב תע׳יג .סוף אגרת באיטלקית מבנימין
הכהן ויטאלי מריגיייו לר׳ יהודה בריאל)?(.
חתימה בראשי־תיבות  .BSVלא רצה את
חיון בביתו בגלל דעותיו .אגרת כה ,כ״י
מונטיפיורי  ,32דף 3א.
יח* .שלהי אב)?( תע״ג .מידיד באמשטרדם
לידיד במנטובה באיטלקית .בלי תאריך .הכו-
תב הוא אביו של אחד מחברי בית הדין
הפורטוגיזי .מתנגד לחיון ודעותיו השבתאיות.
אגרת ד .כ״י מונטיפיורי  ,32דף 113א—113ב.
יט .ג אלול תע״ג .מר׳ יעקב ב״ר שמואל
אבוהב מויניציאה ,בשם כל אחיו ,לחכם צבי,
מודיע שחכמי הישיבה הכללית בויניציאה לא
הסכימו על ספר רזא דיחודא .ד׳ קויפמן,
החוקר ,שנת תרנ״ד ,עמ׳  ,15—14על־פי כ״י
REC, 263
הספריה הממלכתית בוינה 1254
 ;11כ״י מונטיפיורי  ,32דף 105א—106א.
כ .ה אלול תע״ג .מר׳ גבריאל עשקעלעש
מניקולשבורג לחכם צבי .מודיע שההסכמה
לספרו של חיון בשמו ,אינה שלו .כ״י מונטי־
פיורי  ,32דף 105א .ד׳ קויפמן ,שם ,עמי
.14—13
כא .ה אלול תע״ג .מר׳ נפתלי כ״ץ מברסלאו
לחכם צבי .מתנצל שהסכים על ספרו של
חיון ,לפני שעמד על טיבו .לעיני כל ישראל,
)א( ,דף א ,ב—ב ,א; עניני שבתי צבי ,עמ׳
,
 .126—122ד׳ קויפמן ,באוסף מכתבים מר
נפתלי כ״ץ REJ ,כרך  ,1898 ,36עמ׳ 272
ואילך; מ׳יר הרטשטיין ,שלשלת זהב ,פיעטר־
קוב תרצ״א ,עמ׳  ;56—40כ״י מונטיפיורי ,32
דף 127א—128ב.
כב* .יב אלול תע״ג .חרם על חיון וחיבוריו
מבית הדין בניקולשבורג .אגרת יב .כ״י
מונטיפיורי  ,32דף 108א10&-ב.
כג* .יט אלול תע״ג .מר׳ גבריאל עשקעלעש
מניקולשבורג לחכם צבי .אגרת יב .כ״י
מונטיפיורי  ,32דף 107ב—108א.
כד* .כב אלול תע״ג .מר׳ נפתלי כ״ץ מברסלאו
לחכם צבי .נגד חיון ור׳ שלמה אאיליון.
קויפמן ,שם ,עמ׳  277ואילך; שלשלת זהב ,עמ׳
 ;44כ״י מונטיפיורי  ,32דף 106א—107ב.
כה .סוף אלול תע״ג .מודעה מר׳ יהודה בריאל
ממנטובה .הסכמה לקונטרס לעיני כל ישראל
)א( ,מלחמה לה׳ ,דף מג ,ב; כ״י מונטיפיורי
 ,32דף 7א.
כו* .אלול)?( תע״ג .מבנימין פינצי מאמשטרדם
לר׳ יהודה בריאל)?( ,בלי תאריך ,באיטלקית.
תיאור זיכויו של חיון .אגרת ח .כ״י מונטי־
פיורי  ,32דף 140ב—142א.

כז* .תשובה להנ״ל באיטלקית .אגרת ט .כ״י
מונטיפיורי  ,32דף 142א—144ב.
כח* .אלול תע״ג ״מעשה שהיה איך היה״
מאמשטרדם לר׳ שמשון מורפורגו מאנקונה.
סיפור המאורעות באמשטרדם עד סוף שנת
תע״ג ,כפי השקפתו של בית הדין הפורטוגיזי.
יצא בפורטוגיזית בשם  .Manifestoאגרת ג.
ובנוסח אחר מלחמה לה׳ ,דף כו ,ב—לז ,א.
״קשט אמרי אמת״ ,עניני שבתי צבי ,עמ׳
 .132—129כ״י מונטיפיורי  ,32דף 136ב—139א.
ר׳ סי׳ סה.
כט* .תחילת תשרי תע״ד .מר׳ יהודה בריאל לר׳
שלמה אאיליון .אגרת יח .כ״י מונטיפיורי ,32
דף 131א—131ב.
ל* .ד תשרי תע״ד .מר׳ יצחק מן החזנים
מפדואה .אגרת כד .כ״י מונטיפיורי  ,32דף
172א—174א.
לא .ו תשרי תע״ד .עדות מתושבי בילוגראד
המכחישים את האשמותיו של ר׳ נפתלי כ״ץ
שחיון היה ״מן המשומדים דסלוניקי״ .הצד
צבי ,דף לז ,א—ב.
לב .כח תשרי תע״ד .מר׳ נפתלי כ״ץ מברסלאו
לחכם צבי .מתנצל שטרם החרים את חיון.
קויפמן ,REJ ,שם ,עמ׳ ) 284 ,281בשתי
נוסחאות שאין ביניהן הבדל מהותי(; שלשלת
זהב ,עמ׳  .48כ״י מונטיפיורי  ,32דף 139א—
140ב.
לג* .ר״ח חשון תע״ד .מר׳ שלמה אאיליון לר׳
יהודה בריאל במנטובה .אגרת יט .כ״י מונטי־
פיורי ,דף 131ב—133א.
לד .ה חשון תע״ד .קונטרס ״עדות לישראל״
מר׳ שמעון מורפורגו באנקונה נגד חיון .מלח-
מה לה׳ ,דף יב ,א—יג ,א; כ״י מונטיפיורי
 ,32דף 170א—171ב.
לה .ה חשון תע״ד .מר׳ דוד אופנהיים מפראג
לליב המבורגר בהמבורג .מצדד בהבאת עניני
חיון בפני בית דין ומתפלא על החכם צבי
שאינו רוצה בכך .י״ז כהנא ,תשובת ר׳ דוד
אופנהיים ,סיני ,כרך כא ,תש״ז ,עמי שכז—
שלד .מתוך כ״י בית הספרים הלאומי והאו־
ניברסיטאי בירושלים ,סי׳ .4° 194
לו .תחילת חשוון)?( תע״ד .מר׳ נפתלי כ״ץ
לחכם צבי וחתנו ר׳ אריה ליב .הכותב דרש על
חיון בשבת פרשת נח והחרימו .קויפמן ,שם,
כרך  ,37עמ׳  ;274שלשלת זהב ,עמ׳ .51
לז .ז חשוון תע״ד .חרם על חיון מר׳ יואל
פינקרלי מאליסנדריה .ז חשוון חל בשבת,
ואולי נכתב במוצאי שבת .מלחמה לה׳ ,דף
כ ,א—כא ,ב.
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מנחם
לח .תחילת חשון תע׳׳ד .חרם על חיון מר׳
אברהם סגרי מטורינו .מלחמה לה׳ ,דף יב,
ב—יז ,ב; ובשלימות ב״אוצר טוב״),(MWJ
חלק עברי ,כרך יז ,תר״נ ,עמ׳ .20—13
לט .יב חשון תע״ד .מר׳ נפתלי כ״ץ מברסלאו
לחכם צבי .מתנצל על מכתביו שלא הגיעו
לידי החכם צבי ומספר על מה שעשה נגד
חיון .קויפמן ,שם ,עמ׳  ;275שלשלת זהב ,עמ׳
 .51כ״י מונטיפיורי ,32 ,דף 117ב—118א.
מ* .יד חשון תע״ד .מר׳ יהודה בריאל לר׳
שלמה אאיליון .אגרת כ .כ״י מונטיפיורי ,32
133א—134א.
מא* .יד חשון תע״ד .מר׳ יהודה בריאל למעמד
הפורטוגיזי באמשטרדם באיטלקית .מבקשם
לגנוז את ספרו של חיון .אגרת כא .כ״י
מונטיפיורי  ,32דף 134א—136א.
מב .ט—יד חשון תע״ד .מיוסף להבה־פיאמיטא
מאנקונה .פולמוס עם חיון בדבר העיסוק
בקבלה בגלוי .שמו של חיון לא נזכר .נכתב
אחרי שהגיעוהו מכתבים מרבני מנטובה )ברי-
אל( ופירארה )לאמפרונטי?( .מכחיש שנתן
הסכמה לספרי חיון .מלחמה לה׳ ,דף ח ,א—
יא ,ב; כ״י מונטיפיורי  ,32דף  (b) 123א—126ב.
מג .ט—יד חשון תע״ד .מר׳ יעקב הכהן פופרס
מקובלנץ .פולמוס עם חיון .מלחמה לה׳ ,דף
כב ,א—כד ,ב.
מד .מוש״ק טו חשון תע״ד .ר׳ שמשון מורפור־
גו מאנקונה .מודעה שניה נגד חיון .מתנצל
על שחמיו ,יוסף להבה ,לא כתב נגד חיון.
מלחמה לה׳ ,דף יג ,א—יג ,ב; כ״י מונטיפיורי
 ,32דף 126ב.
מה* .י חשון תע״ד .מר׳ בנימין הכהן ויטאלי
מריג׳יו באיטלקית אגרת כו .כ״י מונטיפיורי
 ,32דף 4א^-ב.
מו .י חשון תע״ד .תשובה מרבני איזמיר על
מכתבם של חכם צבי ור׳ משה חאגיז .מספרים
על פעולתם נגד חיון ומכחישים שנולד בארץ־
ישראל אלא בבוסנא־שראי .צורפה לאגרתם,
אגרת חכמי ירושלים נגד חיון )ר׳ סי׳ ב(
עדות לישראל ,דף א ,א; לחישת שרף ,דף
ח ,ב—ט ,א )בטעות שנת תע״ז(; תורת
הקנאות ,דף ל ,א—ב .לא בשלימות ,מודעא
רבא דף א ,א; כ״י מונטיפיורי  ,32דף 78א—ב.
מז .טז—כא חשון תע״ד .ראשי קהילת איזמיר
למעמד באמשטרדם .מאיימים כי כל המתנגד
לשריפת ספרי חיון ,יוחרם בכל ערי תורכיה
וארץ־ישראל .המקור בספרדית לא הגיע לידינו.
עדות לישראל דף א ,א—ב; תורת הקנאות ,דף
לב ,ב—לג ,א; כי מונטיפיורי  ,32דף 77ב־78א.

פרידמן
מח* .חשון תע״ד .מר׳ בנימין הלוי לר׳ משה
חאגיז .אגרת כז .כ״י מונטיפיורי  ,32דף 78ב—
79ב.
מט .יז חשון תע״ד .מחאה מהמעמד של הקהילה
הפורטוגיזית באמשטרדם לחכם צבי ,על הת-
ערבותו בענין חיון ,ודרישה לחזור בו מהחר־
מת חיון .הוכרזה בפומבי בפורטוגיזית בבית
הכנסת בכ׳ חשוון תע״ד .הארכיון הנוטריוני
בארכיון עירית אמשטרדם מם׳  .7536הנוסח
הפורטוגיזי ותרגום עברי פורסמו על־ידי
עמנואל ,ספונות ,שם ,עמ׳ רלו—רלח.
נ .כ חשון תע״ד .תשובת החכט צבי על
הנ״ל .אגרת יא .הארכיון הנוטריוני בארכיון
עירית אמשטרדם ,מס׳ .8237
נא .כ חשון תע״ד .הכרזת המעמד באמשטרדם
על איסור מגע ומשא עם החכם צבי ור׳ משה
חאגיז כיוון שלא בוטל נידויו של חיון .ספו־
נות ,שם ,עמ׳ רלח—רלט.
נב* .כא חשון תע״ד .״טופס מהעיקרי״ — עדות
שנמסרה בקהילה האשכנזית על החרמת החכם
צבי על־ידי המעמד באמשטרדם .אגרת י .כ״י
מונטיפיורי  ,32דף 118א—119א.
נג* .חשון)?( תע״ד .מבעל אגרת סי׳ יד לידידו
באיטלקית .אגרת ה .כ׳יי מונטיפיורי  ,32דף
113ב—114ב.
נד .חשון)?( תע״ד .כתב נגד היון מר׳ גבריאל
פונטרימולי מטורינו .מסתמך על החכם צבי
וממליץ לבער את ספרי חיון .מלחמה לה׳,
דף יח ,א—כא ,א.
נה .ב כסלו תע״ד .חרם המעמד באמשטרדם על
החכם צבי .ספונות ,שם ,עמ׳ רלט—רמא .ר׳
גם סי׳ נב ,ולפיה צ״ל יח כסליו.
נו .יב כסלו תע״ד .מהמעמד באמשטרדם לר׳
יהודה בריאל במנטובה באיטלקית ופורטוגי־
זית .תלונה שהסתמך על דברי צד אחד בלבד.
ספונות ,שם ,עמ׳ רכח—רכט .כ״י מונטיפיורי
 ,32דף 114ב—115ב.
נז .ח—יג כסלו תע״ד .פניית ר׳ יהודה בריאל
לכל הקהילות להחרים את חיון .מלחמה לה׳,
דף מד ,א—מה ,א; לחישת שרף ,דף י ,ב—יא ,א.
נח .יג כסלו תע״ד .מר׳ נפתלי כ״ץ לחכם צבי.
מאשר את קבלת ספרו של חיון ומודיע כי
שלחו לר׳ גבריאל עשקעלעש .באגרת קטע
ממכתבו של ר׳ נפתלי לר׳ גבריאל .קויפמן,
 ,REJשם ,עמ׳  ;276שלשלת זהב,,עמ׳ .52
נט .יד כסלו תע״ד .מר׳ משה חאגיז לר׳ שמשון
מורפורגו באנקונה .על הצטרפותו של מור־
פורגו למחנהו ובקשה שגם חתנו ר׳ יוסף
להבה ,יצא נגד חיון .י׳ זנה ,חליפת מכתבים
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בין ר׳ משה חאגיז ור׳ שמשון מורפורגו,
קובץ על־יד ב )יב( ,תרצ״ז ,קסט—קע.
ס .אור לט״ו כסלו תע״ד .קונטריס מר׳ יעקב
דניאל בן אברהם אולמו מפירארה .ר׳ יצחק
לאמפרונטי הסכים לדברים שבקונטריס .פול-
מוס עם חיון .מלחמה ל ה  /דף ב ,ב—ח ,א.
כ״י מונטיפיורי  ,32דף 119א—123ב.
סא .כ כסלו תע״ד .חרם על חיון מחכמי הישיבה
שברומא .מלחמה ל ה  /דף א ,א—ב ,ב; כ״י
מונטיפיורי  ,32דף 123ב—124ב.
סב* .ג טבת תע״ד .מר׳ יעקב הכהן פופרס
מקובלנץ לחכם צבי .אגרת יג כ״י מונטיפיורי
 ,32דף 83ב—84א.
סג* .ד טבת תע״ד .מר׳ יהודה בריאל ,תשובה
למעמד הפורטוגיזי באמשטרדם )אג׳ נו(
באיטלקית .אגרת כג .כ״י מונטיפיורי  ,32דף
115ב—117א.
סד* .ד טבת תע״ד .מר׳ יהודה בריאל לר׳ שלמה
אאיליון .אגרת כב .כ׳יי מוגטיפיורי  ,32דף
117א—117ב.
סה .א—ד טבת תע״ד .קונטריס ״קשט אמרי
אמת״ מבית הדין הפורטוגיזי באמשטרדם.
מלחמה לה׳ ,דף כו ,ב—מב ,ב; עניני שבתי
צבי ,עמ׳  .136—128חציו הראשון )שם עמ׳
 (132—128היא האגרת המתחלת ,״מעשה
שהיה איד היה״)סי׳ כח(.
סו .טבת)?( תע״ד תשובת ר׳ משה חאגיז
ל״קשט אמרי אמת״ .נקרא גם Risposta dell
 .Manifestoהודפס בצורת הערות ל״קשט
אמרי אמת״ ,מלחמה לה׳ ,שם ,ובקונטרס
נפרד ,כ״י מונטיפיורי  ,32דף 91א—98ב.
סז .ט בטבת תע״ד .מר׳ שמשון מורפורגו מאג־
קונה לר׳ משה חאגיז .תשובה למכתבו מי״ד
כסלו .חיון פנה לחותנו ,ר׳ יוסף להבה ולא
נענה ,ומבקשו לנהוג במתינות .קובץ על יד,
שם ,עמ׳ קע—קעג.
סח .יג טבת תע״ד .״מודעא רבא״ של בית
הדין בפרנקפורט דמיין ,בגנותו של חיון
)אבל לא חרם( והכחשה שנעשתה הסכמה על
ספרו .עדות לישראל ,דף א ,ב; לחישת שרף,
דף ט ,א; כ״י מונטיפיורי  ,32דף 26א.
סט* .אמצע טבת תע״ד .מר׳ גבריאל פונטרי־
מולי לר׳ משה חאגיז .אגרת כח .כ״י
מונטיפיורי  ,32דף  6א—ב.
ע .אמצע טבת תע״ד .קונטריס ״זאת תורת
הקנאות״ .כנראה חיבורו של ר׳ משה חאגיז.
נגד הקהילה הפורטוגיזית ור׳ שלמה אאיליון.
שבר פושעים ,עמ׳ ] ;[85—78כ״י מונטיפיורי
 ,32דף 162ב—166ב.

עא .מוש״ק יט טבת תע״ד .חרם על חיון מר׳
יצחק כהן מן החזנים מפדואה ,לפי בקשת ר
יהודה בריאל .מלחמה לה׳ ,דף מה ,א—מו א.
עב .כ—כה טבת תע״ד .חרם רבני קושטא על
חיון .קונטריס לעיני כל ישראל )ב( ,דפוס
ראשון של הקונטריס לא הגיע לידינו; לחישת
שרף ,דף יא ,ב—יב ,ב; תורת הקנאות ,דף
ל ,ב—לא ,ב; כ״י מונטיפיורי  ,32דף 73א—
74ב.
עג* .אמצע או סוף טבת תע״ד .מר׳ יעקב הכהן
פופרס מקובלנץ לחכם צבי .אגרת יד .כ״י
מונטיפיורי  ,32דף 84ב.
עד .כז טבת תע״ד .מר׳ נפתלי כ״ץ לחכם צבי
וחתנו ר׳ יהודה לייב .על מעשי חיון בפראג.
עדות לישראל ,דף א ,ב—ב ,א; לחישת שרף,
דף ט ,ב—י ,א; קויפמן ,שם ,עמ׳  ;277שלשלת
זהב ,עמ׳  ;53כ״י מונטיפיורי  ,32דף 85א—
86ב.
עה .כז טבת תע״ד .מר׳ שמשון מורפורגו לר׳
משה חאגיז .התמרמרות על החכם צבי שסירב
להציג טענותיו לפני בית הדין הפורטוגיזי.
כנראה בהשפעת הכתוב ב״קשט אמרי אמת״.
קובץ על יד ,שם ,עמ׳ קעג—קעה.
עו* .ג שבט תע״ד .מר׳ משה חאגיז לר׳ יואל
פינקרלי .אגרת כט .כ״י מונטיפיורי  ,32דף
24א—25ב.
עז .ג שבט תע״ד .מר׳ משה חאגיז לר׳ שמשון
מורפורגו באנקונה ,מבקשו לצאת נגד חיון
ללא היסוסים .קובץ על יד ,שם ,עמ׳ קעה—קפ.
עח* .ה—י שבט תע״ד .מיוסף להבה־פיאמיטא
מאנקוגה לר׳ שלמה אאיליון .אגרת ל .כ״י
מונטיפיורי  ,32דף 87א—90א.
עט .ה—י שבט תע״ד .הסכמת ר׳ גבריאל פוג־
טרימולי מטורינו לחרם שהכריז ר׳ יהודה
בריאל על חיון .מלחמה לה׳ ,דף מח ,א.
פ .יג שבט תע״ד .הסכמת ר׳ נתנאל בן משולם
הלוי מפיזארו על החרם הנ״ל .מלחמה לה׳,
דף מו ,א; כ״י מונטיפיורי  ,32דף 83ב.
פא* .טו שבט תע״ד .מר׳ יהודה בן שמעון
ממגנצא לחיון .אגרת טו .כ״י מונטיפיורי ,32
דף 5א.
פב* .מחצית שבט תע״ד .פסק דין נגד חיון מר׳
נתנאל בן משולם הלוי מפיזארו .אגרת לא.
כ״י מונטיפיורי  ,32דף 82ב—83ב.
פג .כג שבט תע״ד .חרם על חיון מרבני פירא־
רה ,ור׳ יצחק לאמפרונטי בכללם .לא נזכרה
פנייתו של ר׳ יהודה בריאל אך נאמר שחיון
הוחרם בכל תפוצות ישראל .מלחמה לה׳ ,דף
מו ,ב—מז ,א; כ״י מונטיפיורי  ,32דף 85א.
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ישראל )ב( ,לחישת שרף ,דף יג ,א; תורת
פד] .אור[ לכ״ו שבט תע״ד .חרם על חילן
הקנאות ,דף לב ,ב; כ״י מונטיפיורי  ,32דף
מרבני רומא ,על־פי בקשתו של ר׳ יהודה
76א—ב.
בריאל .מלחמה ל ה  /מו ,א—ב.
צו .ז ניסן תע״ד .״חרב לה׳״ — חרם על חיון
פה .כז שבט תע״ד .חרם על אברהם די מרדכי
מרבני אנקונה .חתומים ,ר׳ יוסף להבה —
סיניור מהמעמד הפורטוגיזי באמשטרדם ,לא-
פיאמיטא ,ר׳ אברהם אלקוסטאנטיני ,ר׳ שמ-
חר שהפר את החרם ו״התאסף עם האשכנזים״.
שון מורפורגו .מלחמה לה /דף נא ,א.
ספונות ,שם ,עמ  ,רמא—רמב.
,
צז .י ניסן תע״ד .מר׳ שמשון מורפורגו לר׳
פו .כו—ל שבט תע״ד .״מלחמה לה״ — הסב־
משה חאגיז ,שהתפלא עליו בענין עמדתו
מה להחרמת חיון מרבני אלג׳יר שנשלחה
בפרשת חיון .קובץ על יד ,שם ,עמ׳ קפג—קפד.
לחכם צבי ולר  ,משה חאגיז .מלחמה ל ה /
צח .כז אייר תע״ד .ר׳ משה חאגיז לר׳ שמשון
דף נא ,ב.
מורפורגו לזרזו לצאת נגד חיון .מספר על
פז* .ער״ח אדר תע״ד .ר׳ יהודה בן שמעון
התקפות חיון על ר׳ יוסף אירגאס .קבץ על יד,
ממגנצא,לחיון .אגרת טז .כ״י מונטיפיורי ,32
שם ,עמ׳ קפה—קפח.
דף 5ב.
צט* .י׳ סיון תע״ד .מר׳ מאיר בן שמשון באקי
פח* .שלהי הסתיו תע״ד .מר׳ יהודה בן שמעון
לר׳ אברהם סגרי .אגרת לג .כ״י מונטיפיורי
ממגנצא להיון .אגרת יז .כ״י מונטיפיורי ,32
 ,32דף 18א.
דף 2א.
ק* .סוף סיון או תחילת תמוז תע״ד .חרם חכמי
פט .ג אדר תע״ד .ר׳ שמשון מורפורגו לר׳
,
רומא על חיון .אגרת לד .כ״י מונטיפיורי ,32
משה חאגיז ,תשובה על מכתבו מג׳ שבט )ר
דף 1א—1ב.
סי׳ עז( .מוצא סתירות בין קשט אמרי אמת
קא .כז תמוז תע״ד .מר׳ שמשון מורפורגו לר׳
ודברי חאגיז ,ומודיע שאם לא יחזרו בהם
משה חאגיז בלונדון ,בגנות ״מודעא רבא״
רבני אמשטרדם ,יצאו הוא וחותנו נגדם .קובץ
של חיון; לדעתו אין תועלת בפולמוס גלוי.
על יד ,שם ,עמ׳ קפ—קפג .עיבודה של אגרת
קבץ על יד ,שם ,עמ׳ קפח—קצא.
זו הדפים חאגיז במלחמה ל ה  /דף מט ,ב—נ ,א.
קב* .כט תמוז תע״ד .חרם על היון מוועד
צ .תחילת אדר תע״ד .חרם על חיון מר׳ יואל
הקהילה בפירגצי .פירסמה G. Levi Rivista
פינקרלי מאליסנדריה ,על־פי בקשתם של ר׳
,
2
7
2
8.Israelitica,
1912,
יהודה pp
 vol.דף מח ,א—ב.
 9,ל ה /
מלחמה
בריאל.
;מתוך ארכיון הקהילה( .במאמר זה תרגום
כ״י מונטיפיורי  ,32דף 86ב.
עברי ,אג׳ לה.
צא .אמצע אדר תע״ד .מן המעמד באמשטרדם
קג* .יג אב תע״ד .מר׳ יוסף אירגאס מליוורנו
לר׳ יהודה בריאל ,תשובה על מכתבו מד׳ טבת
לר׳ אברהם סגרי .אגרת לו .כ״י מונטיפיורי
)ר׳ סי׳ סג( .מבקשים ששוב לא יטרידום
 ,32דף  32א.
בענין .שלחו לבריאל גם את תשובות בית
קד .טו אלול תע״ד .מפרנסי הקהילה הפורטו־
הדין להשגותיו על ספרו של חיון .ספונות,
גיזית באמשטרדם לר׳ אברהם יצחקי .מודיעים
שם ,עמ׳ רכט—רלה.
שלא מצאו כל פסול בחיון .ספונות ,שם ,עמ׳
צב* .יח אדר תע״ד .משלם יצחק בן שלמה
רמב—רמד.
דמשקש)?( מניצה אל ר׳ שמואל ואלאבריגא.
קה .טו—כ אלול תע״ד .חרם על חיון מחכמי
כ״י מונטיפיורי  ,32דף 28א—28ב.
ארם צובא .לחישת שרף ,דף יד ,א—ב.
צג .כא אדר תע״ד .מר׳ יעקב פופרס
קו* .יז אלול תע״ד .מר׳ בנימין הלוי לר׳ יוסף
מקובלנץ לר׳ משה חאגיז .מוסר על תשובתו
אירגאס .אגרת לז ,כ״י מונטיפיורי  ,32דף
לקהילת פרנקפורט דמיין על חיון ומסכים
41א—41ב.
לשריפת ספרו של חיון .מלחמה לה׳ ,דף נ ,א -
קז .א—ג חשון תע״ה .מר׳ משה חאגיז בלונדון
נא ,א.
לר׳ שמשון מורפורגו .מתנגד לדעתו של
צד .טו—כט אדר תע״ד .חרם על חיון מר׳
מורפורגו )סי׳ קא( .לדעתו יש לצאת בגלוי
אברהם סגרי ,על־פי פנייתו של בריאל .מלח-
נגד חיון והתומכים בו ולהראות את דעותיהם
מה לה׳ ,דף מח ,ב—מט ,ב; כ״י מונטיפיורי
הטועות .קבץ על יד ,שם ,עמ׳ קצא—קצד.
 ,32דף 16א—17א ,וכן שם דף 20א—21ב,
קח .שבט תע״ה .מר׳ שמשון מורפורגו לר׳
22א—23ב.
משה חאגיז ,על החרמת חיון וספריו באנקונה.
צה .אדר תע״ד .חרם על חיון מרבני איזמיר
קובץ על יד ,שם ,עמי קצד—קצו.
אחרי שהוחרם על־ידי חכמי קושטא .לעיני כל
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קט .בו—ל תע״ה .מר  ,אברהם בן רפאל די
לונזאנו מג׳ינובה .אגרת לח .כ׳׳י מונטיפיורי
 ,32דף 8א—9א.
קי .א—ג חשון תע״ו .מר  ,אברהם זאבי מחב-
רון לחיון ,תשובה למכתבו .מצדיק את חיון
בריבו .לדעת חאגיז המכתב הוא מזויף .הקו־
לות יחדלון ,לחישת שרף ,דף ד ,ב—ה ,א.
קיא .ג כסלו תע״ז .מר  ,משה חאגיז לאדונים
סוזאם באמשטרדם .מבקש מהם להשפיע על
המעמד לבטל את החרם נגדו ובתנאי זה
יבקש סליחת המעמד וחכמי הספרדים .ספו-
נות ,שם ,עמ׳ רמד—רמו.
קיב .יט—כד שבט תע׳׳ז .מבית הדין בשאלו־
ניקי לר׳ חיים קמחי בקושטא .בדקו את
ספרו של חיון ולא מצאו בו פסול .לדעת ר׳
משה חאגיז המכתב מזוייף .הקולות יחדלון,
לחישת שרף ,דף ה ,ב—ו ,א.
קיג .יד—יט אייר תפ״ד .חרם מחכמי ארם צובא
על חיון ,מסתמכים על לעיני כל ישראל )ב(.
לחישת שרף ,דף יד ,א.
קיד .כז תמוז תפ״ד .התרת נידויו של חיון
מבית הדין בקושטא בתנאי שלא ילמד ברבים
דברי קבלה .לדעת חאגיז אנוסים היו על־פי

הויזיר לעשות זאת .הקולות יחדלון ,לחישת
שרף ,דף ז ,א  -ז  ,ב.
קטו .טו אלול תפ״ה .חרם על חיון וליבלי
פרוסטיץ מיחזקאל קצנלבויגן באלטונה .לחי-
שת שרף ,דף טו ,א—טז ,א; תורת הקנאות,
דף מא ,א—מב ,א.
קטז .יח—כג שבט תפ״ו .מר׳ משה חאגיז נגד
הקולות יחדלון של חיון .עניני שבתי צבי ,עמי
.138—136
קיז* .יט אלול תפ״ה .מאב״ד ופרנסי אחת
מקהילות אשכנז לקהילת המבורג .אגרת לט.
דף בודד בכ״י מודבק על כריכת הספר עוז
לאלהים שהיה ברשותו של רפאל קירכהיים.
עתה בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי.
קיח .יח שבט תפ׳יו .עדות ר  ,זרח בז מרדכי
מקושטא בפני בית הדין באלטונה ,וואנזבק
והמבורג ,על הכתב שהביא חיון מהוזיר כדי
שיתירו לו את החרם .מכחיש כי ר׳ נפתלי הכהן
מחל לחיון מחילה גמורה .לחישת שרף ,דף ח ,א.
קיט .שלהי אדר ראשון תפ״ו .חרם על חיון
מקהילת פרנקפורט דמיין אחרי שנדפס הקו-
לות יחדלון .נכתב במקורו באידיש ולא הגיע
לידינו .לחישת שרף דף א ,ב.

כתבי נחמיה חייא חיון
]א[

חיבוריו

 1רזא דיחודא .קיצור ם׳ עוז לאלהים ,ויניציאה
תע״א .נכלל בו קונטריס כתר עליון .כתב־יד
באוסף גינצבורג במוסקבה ,סי  .780 ,צילומו
במכון בן־צבי ,סי׳  .73סופו של הקונטריס
כתר עליון חסר .העתק הקונטריס הנ״ל בלבד,
נמצא באוסף הנ״ל ,סי׳  .672צילומו במכון
בן־צבי ,סי׳ .63
 2עוז לאלהים ובית קדש הקדשים .על האלהות,
בצורת פירוש ל׳ימהימנותא דכלא״ ,הוא ״רזא
דמהימנותא״ לשבתי צבי .ברלין תע״ג .העת-
קים בכתב־יד נמצאים :א( בכ״י גינצבורג
 ;780ב( בכ״י הבודלייאנה באוכספורד ,סי׳
 ;2401ג( בכ״י קויפמן )בודפשט(  ;254ד(
כ״י אדלר בגנזי ביהמ״ד לרבנים בניו־יורק
)מתוך אוסף גירונדי(  ,1029לא שלם; ה( כ״י
מכון בן־צבי מס׳  ,2282חלק קטן .ו( ״מהימנו־
תא דכלא למהרנ״ח״ בלבד ,כ״י גינצבורג,
סי  ;672 ,ז( נוסח כ״י מהימנותא דכלא שהיה
כנראה בידי חיון ,כ״י אוכספורד  ,2211עמי
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6א12-ב .מ  ,בניהו הוכיח שהמעתיק הוא ר׳
משה חסיד .ר׳ ספרו תולדות האר״י)בכתובים(.
דברי נחמיה .דרושים על פרשיות התורה.
ברלין תע״ג .העתק בכתב־יד עם הערות שאינן
בדפוס ,בספריית ברלירטיבינגן ,סי׳ .Or. 957
באוסף בניהו בירושלים נמצא העתק בכתיבה
נאה שנכתב בכורדיסתאן ,כנראה בידי משפחת
החכמים ברזאני ,תקופה קצרה אחרי שהופיע
בדפוס.
ספר הצד צבי .תשובה לקונטריס לעיני כל
ישראל )א( של החכם צ ב י ) ר ׳ סי׳ יד ברשימת
האגרות( ,אמשטרדם תע״ד .העתק בכתב־יד
קויפמן  254הנ״ל .קיצורו יצא ביידיש ולא
הגיע לידנו .ר  ,אג׳ טו במאמר זה.
מודעא רבא .נגד ר׳ משה חאגיז ,אמשטרדם
תע״ד .העתקו בכ״י מונטיפיורי  ,32דף 63א—
72ב.
שלהבת יה .נגד ר׳ יוסף אירגאס וספרו
תוכחת מגולה .העתקים בכתב־יד נמצאים :א(

מנחם פרידמן
כ״י מוגטיפיורי  ,32דף 43א—62ב; ב( כ״י
קויפמן הנ״ל; ג( כ״י בודלייאנה .1900
 7פתקא מן שמיא .נגד החכם צבי ,ר׳ משה
חאגיז ור׳ יהודה בריאל .מצורף לשלהבת
יה .אמשטרדם תע׳׳ד .העתק בכ״י קויפמן
הנ״ל.
 8אגרת שבוקין .נגד ר׳ משה חאגיז .כולל
אגרת מחכם ירושלמי על ר׳ משה חאגיז
]ב[

חיבוריו

 11קונטרים המתחיל ״ריש הורמנתא דמלכא
כתר דא״ק״ .הפיסקה השניה מתחילה ״ואני
נח מגיד לך סוד הנעלם  . ,,כ״י בודייאנה .1900
 12קונטרים נחש הנחושת .שם .וכן באוסף
מונטיזינום בספריית עץ חיים באמשטרדם,
סי׳  .2E8בן־יעקב כותב שנדפס באמשטרדם
תע״ו ולא ידוע היכן נמצא טופס ממנו .דיינארד
)עתיקות יהודה ,עמ  (30 ,מזכירו עפ״י הנ״ל.
 .13ס  ,תעצומות .חיבור מקיף בקבלה .ביה״ד
בלונדון .ר׳ נובאויר ,קטלוג ג׳ויז קולג , ,
]ג[

כתבי

 14קונטריס לעיני כל ישראל )א( לר׳ צבי
ב ״ ר יעקב אשכנזי .נקרא גם ״זה לשון הפסק , ,,
אמשטרדם תע״ג)?( .פסקי החכם צבי ואגרו־
תיהם של ר  ,נפתלי כ״ץ וד׳ יהודה בריאל.
חזר ונדפס בעניני שבתי צבי ,עמי .128—117
מאג׳ ג שבמאמר נראה כי בדפוס ראשון של
הקונטריס ,שלא הגיע לידנו ,היו גם אגדותיהם
של ר׳ גבריאל עשקעלעש ור  ,יעקב אבוהב
)סי  ,יט ,כ ברשימת האגרות(.
 15ר  ,משה חאגיז .עדות לישראל ,קובץ אגרות
ודברי פולמוס נגד חיון ,אמשטרדם תע״ד.
העתק בכתב־יד גחלי אש ,כ״י אוכספורד
א)2189/דף קח ,ב—קכא ,ב( .נויבאויר MGWJ
כרך  ,1887 ,36עמי .213
 16סי מלחמה להי .קובץ אגרות וקונטריסים
נגד חיון .אמשטרדם )וצ״ל לונדון( תע״ד.
 17שבר פושעים .״הני חלתא דפורענותא חיון
קארדוזו אאיליוך .לונדריש ,תע״ד .חלקו
בכ״י מונטיפיורי  .32ר׳ למעלה ,עמי תפה.
 Resposta del (SIC!) Manifesto 18תשובה
לקשט אמרי אמת .דפוס ראשון לא הגיע
לידנו .חזר ונדפס במלחמה לה  , ,דף כו,
ב—מב ,ב .העתקו בכתב־יד מונטיפיורי ,32
דף 91א—98ב.
 19לחישת שרף .נגד הקולות יחדלון של חיון,

ומעשיו בליוורנו בשנת ת״סי מצורף לשלהבת
יה ,אמשטרדם תע״ד.
 9כתבת קעקע .נגד ר  ,יוסף אירגאם מצורף
לשלהבת יה .אמשטרדם תע׳יד.
 10הקולות יחדלון .אגרות להגנתו של חיון
וביטול חרם רבני קושטא נגדו ,אמשטרדם
תפ״ה .לא הגיע לידינו בשלימותו .מובא
בחלקו בקונטרים לחישת שרף.
שבכתב־יד
,

,

אוכספורד  ,1886סי  ,6עמ  .23ועיין ג׳ שלום.
האנציקלופדיה העברית ,יז ,עמ .350 ,
בכ ,,י ירושלים  352/1מובא קטע מדרשה של
חיון מכתבי ר  ,משה רוזה שבכ״י והוא מזכירו
בברכת החיים .עיין עמ .1015 ,
,
פיוטים (1 .״חשך ירח אורה מנוגה זרחך .
כ״י ששון  1151מס  .18 ,ובשנויים כ  , ,י ירושלים
 352/1עמ ;  (2 .673״עשר ספירות שורש כל
ענפיך .כ״י ירושלים הג״ל ,עמי .1281

הפולמוס
הענאו תפ״ו .כולל קטעים מהם׳ הקולות
יחדלון .חלקו נדפס בתורת הקנאות ליעב״ץ.
 20תוכחת מגולה לר׳ יוסף אירגאס .נגד חיון,
נדפס בשנת תע״ד ולא ידוע היכן ,ולא הגיע
לידינו .שנית יחד עם הצד נחש ,לונדון תע״ה.
העתק בכתב־יד עם חתימת המחבר ,בספריית
ברלין ,מרבורג סי׳ .Or. 3079
 21הצד נחש לר׳ יוסף אירגאס .נגד שלהבת
יה לחיון ,לונדון תע״ה .מצורף לתוכחת מגולה.
 22פסק דין בית הדין הפורטוגיזי באמשטרדם.
זיכוייו של חיון מאשמת מינות .מצורף לו
אגרת בת מחלת לב לחיון .אמשטרדם תע״ג.
דף בודד ,בספריית פרופ׳ ג׳ שלום .חזר ונדפס
בראש הצד נחש ,דפים ]א ,ב—ב ,א[.
 23קשט אמרי אמת .תיאור פולמוס חיון .ר׳ סי׳
כח ,סד ,ברשימת האגרות .חובר על־פי עדותו
של ר׳ משה חאגיז על־יד ר׳ נתנאל פואה חתנו
של ר׳ שלמה אאיליון) .ר  ,מבוא לאגרת ג(.
 24אש דת לר׳ דוד נייטו .נגד חיון ,לונדון
תע״ה .כתוב עברית ופורטוגיזית .בטופס
הנמצא בבית הספרים יש הערות בכתב־ידו
של חיון .ר  ,להלן ,סי׳ .39
 25לעיני כל ישראל )ב( .חרם על חיון מרבני
קושטא .קושטא תע״ד .כולל כרוזים נגד חיון
משלוחי ארץ־ישראל ומרבני איזמיר .דפוס
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אגרות

בפרשת פ ו ל מ ו ס ח ירן

]ד[ מ
ראשון לא הגיע לידינו .חזר ונדפס בלחישת
שרף יא ,ב—יג ,א ,ובתורת הקנאות ליעב״ץ.
 26משטח חרמים לד׳ יהודה גירון .מכורך עם
כ״י יונת אלם להרמ״ע מפאנו .דן בפולמוס
חיון בפירנצי .היה בבית המדרש לרבנים
בפירנצי ואיננו שם כיום ואף לא בבית המד-
רש לרבנים ברומא שאליו הועברו הספרים.
תיארו ג׳ לוי במאמר הנד בסי׳ .33
J. Ch. Wolfii : Bibliothecae Hebraecae, 27
.III, ff. 828-834
Bibliothèque Raisonnée des ouvrages 28
] .מאמר מר׳ דוד
1
7
2
8
נוגים טוריס .על חיון .על־פי גרץ הנד להלן,
עמי .[448
 29א  ,ברלינר ,מכתב מהרב ר׳ אברהם סגרי נגד
נחמיה חיון ,אוצר טוב ,יז ,תר״נ ,עמ .20—13 ,
D. Kaufmann: La Lutte de R. Naftali 30
Cohen Contre Hayyoun, REJ, 36, 1898
.pp. 256-286; 37, 1899, pp. 274-283
 .31ד׳ קויפמן ,אגרות ר  ,גבריאל עשקעלעש ור׳
יעקב אבוהב ,החוקר ב ,תרנ״ד ,עמ .15—11 ,
H. Graetz, Geschichte der Juden, X, 32
 .Note 6, s. 481-510ובעברית :גרץ־שפר,
דברי ימי ישראל ,חלק ח ,ספר ב ,ציון ו,
.עמי 614—588
G. Levi: La lotta contro N. Ch. 33
Chajjun a Firenze, Rivista Israelitica,

Voi. 8, 1911, pp. 169-185; Vol. 9, 1912,
.pp. 5-29
 34ד׳ כהגא ,תולדות המקובלים ,השבתאים
והחסידים ,כרך א ,ווארשה  ,1913עמי .137—123
 35ג  ,שלום ,תעודה לתולדות נחמיה היון
,
והשבתאות ,ציון )מאסף( ,ג ,תרפ״ט ,עמ
.179—172
 36מ״ר הרטשטיין ,שלשלת זהב ,קורות חיי
הגה״ק נפתלי הכהן ,פיעטרקוב תרצ״א.
 37י׳ זנה ,חליפת מכתבים בין ר׳ משה חאגיז
ודי שמשון מורפורגו בענין נחמיה חיון וסיע-
תו ,קובץ על יד ,סדרה חדשה ,ב ,תרצ׳׳ז,
עמי קנו—קצו.
 38י׳ הרלינג ,מסתרי תורתו של נחמיה חיון,
מאסף ״אמנה״ ,א ,1939 ,עמי רנט—רעד.
 39י׳ הרלינג ,הערות נחמיה חיון בכתב ידו
לס׳ אש דת ,קרית ספר ,טו ,תרצ״ט ,עמי
.135—130
 40י״ז כהנא ,תשובת ר  ,דוד אופנהיים בדבר
הסכמתו על דברי נחמיה מאת נחמיה חייא
חיון ,סיני ,כרך כא ,תש״ז ,עמי שכז—שלד.
 41י״ש עמנואל ,פולמוס נחמיה חייא חיון
באמשטרדם ,ספונות ,ט )=0פר זכרון ליצחק
בן־צבי ,ב( ,תשכ״ה ,עמי רט—רמו.
 42ג׳ שלום ,חיון נחמיה חייא ,האנציקלופדיה
העברית ,יז ,עמי .351—349
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אבי ר׳ שמואל רופא ז״ל ,שהיה מזכיר החברה הקדושה ״מקור חחיים״ במחוז באלאט
בקושטא ,הביא הביתה ,לפני כעשרים שנה ,קופסה עגולה מאורכת עשוייה פח ובתוכה
כתב־יד מגולל .קופסה זו מסרה לידו אחד השרידים ממשגיחי חברת הקאיקג׳יס )בעלי
הסירות( .חברה זו שילחה פארותיה בכל מחוזות העיר והפיקה רצון מרבני הזמן .בכל מקרה
של רפיון מצד היחידים או מצד משגיחי הכפרים ,היו מחזיקים ידיהם של ראשי החברה
במעשה בית־דין ,״פתקא דבי דינא״ .בכתב־היד שלפנינו שמונה פתקאות משנת תקע״ה
ועד שנת תרנ״ד.
הנני מוסר את כתב־היד בתודה עמוקה למכון בן־צבי על שהואיל לפרסמו ולמנהלו ד״ר
מאיר בניהו ,שפיענח את החתימות המסולסלות של רבני קושטא וסייע בזיהויים ובהסבר
עניינה של החברה.
אימתי נוסדה ״ההברה של גמילות חסד מעדת הקאיקג׳ים )בעלי הסירות(״ בקושטא ,לא
ברור .על קייומה ידוע לנו רק מתעודות אלו .מן הפתקה הראשונה ,משנת תקע״ה ,אנו
למדים שכבר עברו שנים רבות מעת שנוסדה ושבידי ראשי החברה היו כתבים ״מרבנן
תקיפי״ שכבר נפטרו .יש להניח שהכוונה לתקנות החברה שאבדו .אבל בפתקה א הם חוזרים
על כמה פרטים ,שמתוכם יכולים אנו לעמוד על מטרות החברה ומעשי החסד שלה.
כיוון שנזכרו ״פתקאות שבידם דור אחר דור״ ,מסתבר שהחברה הוקמה כמאה שנה
לפחות לפני שנת תקע״ה ,כלומר תע״ה בערך ,לפני מאתיים וחמישים שנה .החברה נוסדה
תחילה על־ידי הקאיקג׳יס .קאיק בתורכית פירושו סירה .רוב בעלי הסירות ,שהיו מעבירים
אנשים מצד לצד הן בקרן הזהב ,אותה פיסת ים נהדרת המחלקת את קושטא רבתי לשתים,
והן בים הבוספורוס ,היו יהודים .טבעי הדבר שהוצרכו להקים לעצמם אגודה ,אבל לא לצורך
מקצועי אלא לשם עזרה וסייוע לחבריה בעת הצורך .אחר־כך נתחברו עמהם עובדים
במקצועות קרובים .ה״באלוקג׳יס״ ,דייגים ,״המאנאפ׳ים״ ,כלומר מוכרי פירות ,כיוון שהם
היו מרבים לנסוע בקאיק לצורך עסקיהם .גם ה״מיחאנאג׳יס״ ,מוכרי היין שנזקקו לסירות
להעביר סחורתם מהעיר לכפר ,השתתפו בחברה.
כל חבר מחוייב היה לתת בכל שבוע לקופת החברה פרוטה אחת ,כלומר ״אקצ׳ה״
או ״פארה״ ,מטבע קטנה כחלק השלושים של הגרוש .ברם ,המיחאנאג׳יס היו מביאים
ארבעה מיטרוס יין בכל סירה וסירה חינם לטובת הקופה .הכספים שימשו לשתי
מטרות עיקריות .א( לצורך החברים שאין ידם משגת ,לסייע להם בעת שמחה או אבל;
1

בספרי התשובות נזכרו בעלי סירות יהודים ויהודים שטבעו בסירות אלו .ר׳ למשל העובדה
משנת תקס״ה שהקאיקג׳י אליה כהן מחאסק״ו הסיע סירתו ,שנמצאו בה כמה יהודים ,לאיסטנ-
בול ונגדם באה אוניה שפגעה בו ונטבע בים ,״שמן המשחה״ לר׳ חיים שמואל ,קושטא ת״ר,
סי  ,קל ,דף עח ,ד.
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ב( רבים היו היהודים שהפליגו בסירות ולא פעם קרה שטבעו בלב ים .אנשי חברה זו היו
שולחים מספר חברים לחפש את הגופה ולהביאה.לקבר ישראל.
פעולות החברה הוכרו על־ידי חכמי קושטא כחשובות ,וכיוון שהפועלים היו בעלי הכנסה
מועטה ,פיטרו אותם מלתת לצדקה אחרת לצורך הציבור ,ולא עוד א,לא ,כדי שחברים אחדים
לא יפרדו מן החברה ,אסרו על גבאי חברות ומוסדות של גמילות חסד לקבץ כסף באותם
מקומות ,כדי לא לפגוע בהכנסה של חברת בעלי־הסירות .ושלושה אמורים הותרו בגבייה:
א( ״מכפר חאסקיואי עד כפר ייני מעלי״ ,הוא שקוראים לו צד חאסקויי; ב( ״מגבול אייב׳ה
סארי עד באלוק באזאר״ ,צידו האחד של קרן הזהב שקוראים לו צד איסטאנבול;
ג( ״מגא,לאטד! עד ארנאוט קיואי״ ,צד הבוספורוס ממחוז גאלאטה והלאה מול אסיה .זוהי
חלוקה גיאוגרפית מצויינת .כנראה שבאותם איזורים התגוררו הפועלים ובעלי העסקים
שנכללו בחברה .ונמצינו למדים מכאן על השכונות של המעמדות החברתים בקושטא.
רבני קושטא הטילו גם על כל חברות הקברים וחברות התכריכין שבשכונותיה השונות
של קושטא ,לתת חמשה אחוזים מהכנסותיהן לצורך בעלי הסירות ,בניכוי ההוצאות לצורך
התכריכין .סמוך לשנת תקע׳יה הוסכם עם החברות הנ״ל לתת סכום קצוב וקבוע .בשנת
תקס״ט ,משהוברר לבית הדין שהמיחאנאג׳יס לא מקיימים התחייבותם ,חייבו אותם לתת
על כל מטען יין של סירה שישים פרוטות.
כדי להבטיח פעולה תקינה של החברה ,היה בית הדין בקושטא ממנה שני תלמידי
חכמים ״משגיחים על כל ענייני החברה״ .אחרי שנפטרו הקודמים ,מינה בית הדין בשנת
תקע״ה את ר׳ יהודה הכהן ואת ר׳ מנחם פראנסיס ,שהיה ״אמיד בנכסים״ .המינוי לא תמיד
נרשם ב״פתקה״ שבכתב־היד .מלבד שני ממונים אלה נזכר מינויים של שנים אחרים בשנת
תרג״ד והם ר׳ משה ב׳ יצחק ור׳ אברהם מהללאל.
,

ארבע עשרה שנה אחר ששימש בתפקידו ,נפטר ר מנחם פראנסיס בשנת תקפ״ט,
בעלותו לאוניה שעמדה להפליג לאיץ־ישראל )פתקה ג( .חברה קדישא של קהילת גאלאטה
טיפלה בקבורתו .חברת גמילות חסד של הקאיקג׳יס קבלה על כך בפני בית הדין .טענתה היתד,
שחבריה מטפלים בקבורת הנטבעים .אירע כמה פעמים שהכריחו אותם לטפל גם באנשים
שמתו פתאום בסירות ,ועתה כשנפטר אדם עשיר ,אין החברה יכולה להגות מכספו .בית
הדין הכיר בצדקת טענתם ,והתקין שמכאן ולהבא חברת הקאיקג׳יס ,היא לבדה ,תטפל בכל
הנפטרים בסירות או באוניות הגדולות ,אף שאינן שייכות לאנשי החברה ,כיוון שהמיתה
היתד ,בים .שנה אחר־כך הרחיבו זאת והוסיפו שגם אם לא מת בים אלא חלה או הוצא
מן הים בעודו בחיים ומת אחר־כך ,לא תטפל בו שום חברה מלבד זו .ואם יעשו זאת ,יועבר
כל הכסף לחברת בעלי הסירות.
מן הפתקאות אגו למדים שמידי פעם בפעם ניסו גבאי חברה קדישא או קהל מן הקהלים
שבקושטא לפרוץ לתחומה של חברת הקאיקג׳יס ,אך תמיד עמדו רבני קושטא לימינה בכל
תוקף וחוזק.
עד מתי פעלה חברת בעלי הסירות ,לא ידוע .התעודה האחרונה היא משנת תרנ״ד.
] תרכד[

חברת

ח ס ד של ב ע ל י ה ס י ר ו ת ב׳קושטא

ישישים בתורכיה שזוכרים פעילותה של חברה זאת מוסרים ,שהיתה קיימת עד סמוך
לפני מלחמת העולם הראשונה ,ורק אחר־כך לא נודעו עוד עקבותיה.
הרבה חברות היו בקושטא ,אך חברה זאת נתייחדה בסוגה כיוון שנשתלבו בה סוגי
העבודה בעובדה שבים היו תמיד אנשים שנפטרו ,וכך נתהווה הצורך בשתי חברות קברים,
אחת לנפטרים ביבשה ואחת לנפטרים בים .אגודות מקצועיות היו בלי ספק מרובות בתורכיה,
אלא שאין אנו יודעים עליהן כמות שלא היינו יודעים על חברה זאת אלמלי נמצאה תעודה
זאת בידינו .מכל שכן שאין אנו יודעים על חברות חסד לבעלי סוגי מקצועות מסויימים.
בתקופה זו מזכיר אחד החכמים החתומים על פתקאות אלו בשנת תק״פ ,ר׳ אליעזר
די־טולידו ,״עדת הרופ׳יט מאומנות שיריג׳יליק״  ,2מלאכת סרטי הבד .הביטוי רופייט
) (rufid, rufitנזכר גם בתעודות שלפנינו ״עדת רופ׳יט הקאיקג׳ים״ )ד( ,ומובנו בתורכית
סייוע ,גמילות חסדים.
יש ,איפוא ,בפירסומן של פתקאות אלו תרומה כלשהי לקידום מחקר החברות בתורכיה.
]א.

תקע,,ה[

אנחנו ב״ד היושב על המשפט פה עיר עז לנו קושטאנדינה יע״א

מהודעין אנחנא איך כן

באו אלינו גבאי החברה של ג״ח מעדת הקאיקג׳יס ופתשגן הכתב יוצא מתחת ידם מרבנן
תקיפי אשר קדמונו חלקם בחיים ,ושם נאמר :איך מימי עולם ושנים קדמוניות זאת עשו
להם מצוה רבה ויקירא ,שתקנו להם קופה מיוחדת לתת בתוכה איש איש אשר ידבנו לבו
פר׳

4

אחת בכל שבוע מדי שבוע בשבוע לחונן דלים ואביונים שביניהם בשמחות וגיל וכן

לגבי הופכו ח״ו .זאת ועוד אחרת שאם ח״ו ישמע בעיר ששום בר ישראל נטבע בים ,שולחים
מביניהם מתי מספר ללכת דרך ים יום או יומים לעשות חפוש מחפוש אולי ימצא הנטבע
להביא אותו לקבורה ,וזו היא חסד של אמת שעושים עם המתים ועם החיים

והכל כאשר

לכל מוציאים כל ההוצאות מהקופה הנד.
וגם המאנאפ׳יס  6שבכפרים השטים דרך ים בקאיקי״ם שלהם נתחייבו לתת להקאשיקה

7

בכל שבוע כי גם המה מעדת הקאיקג׳ים יחשבו ,כנראה מהפתקאות שבידם דור אחר דור
חלקם בחיים.
8

והמצוה הזאת מפקנא אית לה ומעלנא לית לד! כי אם החתיכה הנז׳ בכל שבוע .ועוד
שהמייחאניג׳יס
2
3
4
5
6
7
8
9

9

המביאים קאיקיס של יין לכפרים נדבה רוחם אותם ומביאים ארבעה

ר׳ אליעזר די־טולידו ,משנת ר׳ אליעזר ,חלק א ,שאלוניקי תרי״ג ,סי׳ סט ,דף צח ,ד .על מקום
זה ועל מקורות אחרים העירני ד״ר מ׳ בניהו.
יכוננה עליון אמן.
פרוטה ,ולהלן חתיכה ,היא המטבע הקטנה פארה ,חלק השלושים שבגרוש.
קרובי המשפחה.
מוכרי פירות.
קופה ,קופסה.
יש לה הוצאות ולא הכנסות ,מלבד הפרוטה לשבוע.
מוכרי יין ,בעלי בית מרזח.

] תרכה [

יצחק
מיטרו״ם

10

של יין בכל קאיק

11

רופא

וקאיק בלא כסף ובלא מחיר הוצאה כלל .ותועלת אותו

היין הוא להקאשיק״ה גד ככתוב כל זה בפתקא שבידם .ושס נאמר על כי נרפו מהמצור.
הלזו חזרו ויסדו אותה והחמירו הרבנים זלד״״ה בכח התורה הקדושה והתמימה על כל
המיחאנאג׳יס שבמתא באלאט  1 2וכפר חאם קייואי  13ואורטה קיואי

14

לצאת י״ח  1 5הארבעה

מיטרו׳׳ס הנד בכל קאיק וקאיק שהם מביאים ולמוסרם ביד הגבאים שבזמן כאשר היתה
באמנה .וכמו כן על הקאקג׳ים שבכל המקומות הנד חובה מוטלת לתת החתיכה הנד בכל
שבוע וקאיקג׳ים ובאלוקג׳ים

16

השטים דרך ים המה מכלל קאיקג׳יס יחשבו.

ואף גם זאת גזרו אומר הרבנים עליונים על האנשים שעושים גביה בבתי כנסיות ובבתי
מדרשות ובחצרות ובית שמחות וגיל ובבית החיים לשם ג״ח לבל יוכלו לעשות כדבר הזה
ולבלתי יוכלו ליפרד מקצתם מן החברה הנד אגודות אגודות לעשות גביות ,כי אם מכפר
חאסקיואי עד כפר ייני מעלי יעשו גביה אחת לשם ג״ח ,ומגבול אייב׳ה סארי עד באלוק
באזאר גביה שניה לשם ג״ח ,ומגאלאטה עד ארנאאוטקיוא״י גביה שלישית לשם ג״ח,
להגבאים שבכפרים הנד להם דוקא הרשות נתונה שיעשו הגביה מדי שבוע בשבוע במקומות
הנד בכל הבתי כנסיות ובשמחות וגיל ובבית החיים לשם ג״ח מהמקומות הנד ולא לזולתם.
ועוד נתפרש בפתקא הנד איך ראה ראו פתקא ראיה דבי דינא שבידם מגיד אומר איך
עלתה הסכמתם על כל גבאי חברות הקברים והתכריכין לתת לכסף מוצא לעדת הקאיקג׳ים
חמשה למאה מכל מה שיטלו מבעלי המת והחמירו מעלת הרבנים נד על כל גבאי החברות
לבל ישנו את תפקידם .ואף כי לעיתות כאל השוו את מידותיהם ונוטלים עדת הקאיקג׳ים
הנד סד קצוב מכל מחוז מיד גבאי החברות בכל שנה ושנה עכ״פ

17

רצינו לפרש ההסכמה

נד ,שאם באיזה זמן לא ירצו שני הצדדים נד לתת דבר קצוב בכל שנה וירצו לחזור
לאיתנם הראשון מהחמשה למאה הנד שבתחילה יוציאו גבאי החברה הוצאות תכריכי המת
ומן הריוח הנשאר בידם זה יתנו חמשה למאה לגבאי חברת ד״קאיקג׳ים הנד.
ובכן הנה אנחנו ב״ד הבאים ע״ה  ,18אזהרה השמענו כיהודה ועוד לקרא ,אחר שכבר גזרו
רבני עירנו יע״א חלקם בחיים לקיים כל דבר ככתוב ומפורש לעיל הן על הקאיקג׳ים
שבבאלאט וחאסקיואי ואורט״ה קיואי ,הן על המאנאפ׳ים והבאלוקג׳ים השטים דרך ים,
לתת החתיכה גד בכל שבוע ליד גבאי הזמן חק בל יושבת ,וגם על המיחאנאג׳יס הדת
נתונה להביא ארבעה מיטרוס של יין בכל קאיק וקאיק בלתי שום הוצאה לתועלת הקופה
נד כמפורש לעיל .וגבאי החברות די בכל אתר ואתר עליהם גם כן המצוד! הזאת וחובה
10
11
12
13
14
15
16
17
18

מיטרוס ,מטרים בלאדינו.
סירה.
מחוז בקרן הזהב ,בצד איסטאנבול.
מחוז בצד שכנגד.
מחוז על גדות הבוספור.
ידי חובת.
דייגים ,מוכרי דגים.
על כל פנים.
על החתום.

] תרכי [

חברת

ח ס ד של ב ע ל י ה ס י ר ו ת ב׳קושטא

מוטלת לתת לכסף מוצא ביד הגבאים מחברת הקאיקג׳יס או קצבת החמשה למאה או
הקצבה להם לתת בכל שנה ושנה כמפורש לעיל.
ויען שהפקידים המשגיחים ע״כ
להם ,ע׳׳כ

20

19

ענייני החברה מג״ח של הקאיקג׳יס הנד חלפו הלכו

הוכשר בעינינו ומנינו פקידים ומשגיחים על עדת הקאיקג׳יס הנד להאנשים

האלה טובים השנים חח׳ המי

21

כה״ר יאודה הכהן יצ״ו והזז׳ המי כה׳׳ר מנחם פיראנסים יצ׳׳ו,

לפקח ולהשגיח בכל עניני עדת הקאיקג׳יס הנד כיד ה׳ הטובה עליהם ועל פיהם יקום דבר.
ולמכתב לחזקיה׳׳ו

32

ולראיה בידם באנו אל החתום בחדש כסליו משנתינו הת׳׳ק ושבעים

וחמש ליצירה פה עיר עז לנו קושט׳׳א יע׳׳א .ושריר ובריר וקים.
עוד זה מדבר כתב הנשתון מעשה ב״ד הצדק שם נאמר איך בחי סיון משנת התק׳׳ם
ותשע ,נתרעמו עדת הקאיקג׳יס על אדות שעדת המיחאנאג׳יס נרפים הם ולא אבו לתת
הארבעה מיטרוס הנד ,ועלתה הסכמתם שיתנו המיחאנאג׳ים מן היום ההוא והלאה סך
ששים פר׳ ע״כ קאי״ק וקאי״ק שהם מביאים מהכפרים ליד הקאיקג׳יס הנד .וגם המיחאנאגיים
שבכפר קושקונג׳וק יע״א גם המה בכלל ההסכמה הם נכללים וחיבים המיחאנאג׳יס המביאים
יין מהכפרים לכפר קושוקונג׳וק יע׳יא לתת פר׳ בעד כל קאיק וקאיק כאשר בא הדבר
מפורש במעשה ב״ד הצדק הנד .ומעתה תהא למיקם ביד הקאיקג׳יס הנד וביד המנהיגים
והמשגיחים עליהם על כל הגז׳ לעיל ואיגש לא ימחא בידיהו .ושריר ובריר וקים שגית.
הייםקמחי

23

ישראל

אלאטיף
ם״ט

]ב.

אנחנו ב״ד הבאים ע״ה ע׳יט לדבר

26

24

משה בכר אליהו
קצ י נ ו

25

ת ק ״פ[

על אדות המצוד! של ג״ח הנז״ל כי רבא ויקירא היא

ויהא רעוא שלא יבואו בני ישראל לידי כך .והגבאים מחברת הקאיקג׳יס באו לפנינו
קובלים ומתרעמים כי המצוה הזאת מפקנא יתירה אית ברם מעלנא לית לה כי ההוצאה
19
20
21
22
23
24
25

26

על כל.
על כן.
החכם המרומם.
מליצה על דרך הכתוב .ורוצה לומר חוזק ותוקף.
מתלמידיו של ר׳ משה פריסקו בעל ״ידיו של משה״ .חתם עם חכמי קושטא ר׳ אברהם ענבי ור׳
משה בכר אליהו קצינו בהסכמה לספר הנ״ל בשנת תקע״ב.
אב בית הדין של קהילת באלאט .מעשה בית דין שלו משנת תק״פ נזכר בשו״ת משנת ר׳
אליעזר ,חלק א ,חושן משפט ,סי׳ ד.
אב בית דין בקושטא .בשנות תקע״ג ותקע״ח חתמו עמו ר׳ חיים יעקב ן׳ יקר ור׳ אליהו בכ״ר
אליעזר .ר׳ יצחק הלוי ,רב דגן ,שאלוניקי תרכ״ב ,יורה דעה סי׳ ב ,דף ה ,ב .וכאן נוסף לו
השם ישעיה; ״שמן המשחה״ לר׳ שמואל חיים ,קושטא תייר ,דף סב ,א .לפני כן היה חבר בית
הדין לגיטין ונזכר בתפקיד זה בשנת תקנ״ח .עיין ש׳ רוזאניס ,קורות היהודים בתורקיה,
חלק ו ,ירושלים תש״ה ,עמי  .28ועיין למעלה העי .23
מליצה על־דרך הכתוב בקהלת ג ,ז.

] תרכז [

יצחק רופא
מרובה על ההכנסה וליום עברות כך היה מנהגן של ישראל להחזיק במצוד! הלזו והיו
חוזרים הגבאים פעם אחת בשבוע בכל החנויות והיו נותנים .להם פר׳ אחת בכל

שבוע

לקופה שלהם וגם בכל חבתי כנסיות כך היה מנהגן לגבות גביה פעם אחת בשבוע לצורך
ההקדש הנד•
והנה בעתה נרפים הם נרפים ואין מחזיק בידם .ע״כ בקשו סמוכות דרבנן להחזיק
במעוזם להיות להם מעיר לעזור מן הראוי .והנה אנחנו חנותינ״ו במדב״ר

27

אל אחינו בית

ישראל להיות מחזיקים ומאלמי״ם אלומי״ם במצוד״ הלזו ונתון יתנו הגביה הנד בבתי כנסיות
ובחנויות כמנהגן הראשון ולא ידחו אותם בדברים כי קושטא קאי כי המצוד! גדולה כי
האדם אוכל מפרותיה בעולם הזה והקרן קימת לעה״ב .וההוצאה מרובה וצריך לתומכם
וראויה היא שתגן לבל יבואו עוד אחינו בני ישראל לידי מידה זאת כלל .הלא כ״ד

28

בחדש מנחם משנתינו הת״ק ושמנים ליצירה פה קושט׳א יע״א וקים.
הצעיר ר פ א ל

הצעיר

שבתין׳
שוהם

יוסף דוד קמחי

אליעזר

29

די טולידו

31

ס״ט
30

ס״ט
] ג .ת ק פ ״ ט [

בפנינו ב״ד הבאים ע״ה באו עדת הקאיקג׳ים קובלים ומתרעמים על דבר המאורע שאירע
בספינה ההולכת קדמ״ת אשו״ר עה״ק תובב״א ,שנפטר שמה קודם נסיעתה המנוח כה״ר מנחם
פ׳ראנסיס מ״ך

32

ונטפלו בתכריכי קבורתו גבאי חברת מתא גאלאט״ה יע״א .ובכן עדת

הקאיקג׳יס הנד דינא קא בעו ,שע״כ צרה שלא תבוא מהנטבעים בים אליהם המצוד! הזאת
מוטלת כמתבאר בפתקאות שאחורי הדף וגם בשאר פתקאות שבידם מרבנן תקיפי חלקם
בחיים .ואגב מצוד! הנד נטפלו כמה פעמים במאורעות שאירעו בכמה אנשים שמתו בהיותם
בתוך הקאי״ק פתע פתאום והכריחו אותם ליטפל בקבורתם שנתנו להם דין כאלו מתו
ונטבעו בתוך הים ודין אחד להם והוציאו הוצאות מכים הכוללות שבהם .ולמה תלקה
מידת הדין בנדון הזה ,כי א-מיד בנכסים הוא שיטלו ההנאה גבאי חברה גאלאטה יע״א.
27
28
29
30

31
32

על דרך במדבר ,לא .ורוצה לומר מפילים תחנוניהם בדיבור.
כה דברי.
חבירו של ר  ,שמואל חיים וחתום עמו על פסק משנת תקפ״ח .שמן המשחה ,דף ט ,ד .חתם
ראשון גם בפתקה ג.
נולד בקושטא בשנת תק״ל בערך .למד בישיבתו של ר  ,אליה עניו .היה רב ואב בית דין
בבאלאט ,הגדול שבמושבות היהודים בקושטא .נפטר בשנת תר״ח בערך .היה מגדולי הפוסקים
בתורכיה .תשובותיו נדפסו בשני חלקים בשם ״משנת ר׳ אליעזר״ )א— שאלוניקי תרי״ג;
ב — איזמיר תרל״ב( .ע״ע ש׳ רוזאניס ,שם ,עמי .27—19
חתם על קבלת עדות בשנת תקס״ו .שמן המשחה ,דף עט ,א .חתם גם בתעודה משנת תקפ״ט,
להלן סי  ,ג.
מנוחתו כבוד .עיין עליו במבוא.

] תרכח [

חברת

ח ס ד של ב ע ל י ה ס י ר ו ת ב׳קושטא

והנה אנחנו ב׳׳ד הבאים ע״ה בראותינו כי הקאיקג׳יס הנד מכלכלים דבריהם במשפט
וראוי והגון לתת להם כח !אל שאף המתים בתוק הקאיקי׳׳ס ובתוך הספינות עליהם המצוה
הזאת ליטפל בקבורתם ועל נדון הלזו הוכשר בעינינו .ושלחנו שלוחינו לגבאי חברה
קדושה של מתא גאלאט׳׳ה יע״א שיתפשרו עם עדת הקאיקג׳יס הנד .ומכן ולהבא אזהרה
שמענו ע״כ מאורע דומה לזה שלא יבא ולא יהיה ,לבל יטפלו שום גבאי משום חברה
קדושה במת ההוא שימות בתוך הקאיקי׳׳ם ובתוך הספינות כי אם דוקא חברת הקאיקג׳ים,
כי יפה וראוי והגון לתקן על דנא פתגם ותו לא מידי .ולראי״ה מהמ״נא בידם מכתב לחזקיהו
באנו על החתום בחדש תמוז משנתינו הת״ק ושמנים ותשע ליצירה פה עירנו קושטנדינה
יע׳׳א .והכל שריר ובריר וקים.
הצעיר ר פ א ל
שבתי

חיים

ן׳

אברהם

בכר שלום

יוסף דוד קמחי

83

ס״ט

שוהם
]ד.

ת ק ״צ[

מאח׳׳ר עלו״ת  34לדבריהם דרבנן הבאים ע״ה מעבר לדף ואחריהם החזיקו מע׳ בי דינא הבאים
ע״ה עליונים למעלה על מעשה שהיה ועלתה הסכמתם ככל הרשום בכתב בפתקא דב״ד
המוצג לעיל .הנה אף אנן נמי תנינן להא דתנו רבנן ואזהרה השמענו ע׳׳כ החברות הקדושות
שבכל כפרי ומחוזי עירינו יע״א לבל ישנו את תפקידם לקרבה אל המלאכה להטפיל
באיזה מאורע ח״ו שימות בים או בקאיקי״ס או בספינות וכיוצא .ונוסף גם הוא אפי׳ אם
לא מת בהחלט בים כי אם שנשאר חי שיעור מה אחר שהוציאוהו מן הים ומת אחר כך,
הנה כל שהוא מחמת הטביעה לא יורשו להטפל במת •ההוא כי אם עדת רופי׳׳ט
ולא זולתם בשום אופן כי כן ראוי והגון לתקן ע״ד

36

35

הקאיקג׳ים

פתגם .ואם ח״ו יתנו כתף סוררת

איזה גבאי ואנשי מאיזו חברה קדושה שבעירנו זאת יע״א להטפל באיזו מאורע שנוגע
לרופי״ט הקאיקג׳יס ,הנה זאת אות מאתנו אנחנו ב״ד הבאים ע׳׳ה דכל תועלת והנאה
דמטי לחו לחברות הקדושות המתטפלים בהמאורע ההוא חיובא רמיא עליהם לתת הכל
כאשר לכל לעדת רופי״ט הקאיקג׳יס במשלם עספ״א

37

כי הוא הוא זכותם .ולמכת״ב

לחזקיה״ו באנו ע״ה בשליש התיכון של חדש מנחם משניתנו זאת התק׳יץ.
שמואל

חיים

יצ״ו

38

הצעיר אברהם

הצעיר ח י י ם

39

משה

פ רץ

הי״ו

פ ר י םק ן«
33
34
35
36
37

חתום ראשון על קבלת עדות בבית הדין משנת תקע״ח ,ועמו ר׳ יהושע עלי ור׳ יעקב הלוי.
שמן המשחה ,דף צג ,א.
תהלים עח ,עה .ורצונו לומר אחרי שעלו דבריהם של הרבנים שקדמו להם.
גמילות חסד בתורכית.
על דנא.
עד סוף פרוטה אחרונה.

] תרכט [

יצחק
]ה.

רופא
ת ר ״כ[

בפנינו ב״ד הבאים ע״ה עמדו לדין גבאי רופ׳יט הקאיקג׳ים עם גבאי החברה וגבאי הק״ק
שבמחוז סיג׳יירי! 4יע׳׳א ,על אודות זכות הכנסת עדת הרופ׳יט הנד אשר תיקנו להם לעדת
הרופ׳יט הנד רבנן קשישאי לימא כתנאי כככל הרשום בכתב מע׳׳ל  4 2ה ן מהגביות אשר נהגו
לגבות בבתי כנסיות ובשמחות וגיל והן מהחמשה למאה מריוח החברות או דבר קצוב
לשנה כמדובר מע״ל .והנה בעת׳׳ה נרפים הם גם הרפו ידיהם של הרופ׳יט נד שלא לתת להם
זכותם ושלא להניחם לעשות כל גביה וגביה כ״י מכשור״ה .ודברי הגבאים של החברות
והק״ק אינם ,אלא דברי דחיות אשר לא יועילו כל קבל די רוח אלהין קדישין מעיקרא
הכי אתקון להחזיק במעוז המצוד ,הזאת בכל עז ותעצומות ומאן ספין ומאן רקיע להפיל
מדבריהם ארצה אפי׳ כמלוא מחט צדקי״ת ,43
ובכן היא גופא גזרה ואגן מחזיקינן להר בכל חוזק דמצינן למיעבד ואזהרה השמענו הן
להגבאים הנד והן לכל גבאי הק״ק וגבאי החברות די בכל א ת ר ו א ת ר מכל כפרי ומחוזי
עירינו יע׳׳א לבל ישנו את תפקידם דבר ולא חצי דבר כלל מזכותם אשר לעדת רופ׳יט
הקאיקג׳ים הגז׳ כלל .ולתקפא איסר באנו ע״ה בם׳ ובש׳ כ מ ש פ ט ו א ש ר ה ר א י ת

44

לפ״ק .פה עיר עז לנו קושט״א יע״א ושריר ובריר וקים.
הצעיר

נסים

בכר

דוד

יעקב
45

הצעיר י ו ס ף
אלפאנדארי®

ד ו ד קא ל מה
4

יעקב

47

עלי

ס״ט

38

39

40

41
42
43
44
45
46

47

ר׳ שמואל בן משה חיים .נולד בשנת תק״כ בערך ונפטר סמוך לשנת תר״ב .קיבל תורה מר׳
אליהו פאלומבו .היה ראש ישיבה בבאלאט .שימש דיין מלפני שנת תקנ״ח .בחול המועד סוכות
נבחר לחכם באשי ,כעבור שנה ,משהוברר שהוא נתין אוסטרי ,פוטר על־ידי הממשלה ונשאר
אב בית דין .חיבר שמן המשחה על הרמב״ם ושו״ת ,קושטא ת״ר .ע״ע רוזאניס ,שם ,עמי
.58 ,32—28
ר׳ אברהם בן יעקב פרץ .דיין בקושטא .נפטר בשנת תר״ז .חיבר ״אבני שהם״ ,חידושים על
הש״ס ,הרמב״ם ,שולחן ערוך ודרושים על הפרשיות .נדפס על־ידי בנו ר׳ רפאל חיים פרץ,
שאלוניקי תר״ז .בנו זה היה לו סיכסוך בענין הקדש לתלמידי חכמים בשנת תקצ״א .עיין
שו״ת פורת יוסף לר׳ יוסף אלפאנדארי ,סי׳ א ,דף א ,א.
בשנת תקצ״ח היה חבר בבית דינו של ר׳ אברהם גבאי יחד עם ר׳ אליעזר די טולידו .פורת
יוסף ,דף א ,ג .נתמנה לחכם באשי אחרי ר׳ שמואל חיים ואחרי שנתיים פוטר .רוזאניס ,שם,
עמ׳  ;58גאלאנטי ,עמ׳ .12
פרבר בבאלאט.
מעבר לדף.
מליצה על דרך :מחט סידקית ,וכאן במשמעות צדקתם.
שנת תר״כ.
נתמנה חכם באשי בשנת תר״א וכיהן כשלוש עשרה שנה בתפקידו .גאלנטי ,שם ,עמ׳ .129
דיין בקושטא .תלמידו של ר׳ יצחק הלוי בעל ״רוב דגן״ .שימש רב בקושקונג׳וק ,פרבר
בקושטא .נפטר בשנת תרכ״ז .חיבר שו״ת ״פורת יוסף״ ,איזמיר תרכ״ח :״ויקרא יוסף״ ,שו״ת
ודרושים ,איזמיר תרל״ז.
דיין בקושטא.

] תיל [

חברת

ח ס ד של ב ע ל י ה ס י ר ו ת ב ק ושט א
ן ו .ת ר מ  , ,א [
48

גם אנחנו ב״ד הבאים ע״ה בארש באנו
רבת המעלות ואשרי זורעי על כל מים

49

להחזיק במעוז המצוה הזאת של גמילות חסדים

ואין זריעה אלא צדקה וג״ח .כי באמת מפליאים

לעשות עדת הקאיקג׳ים הנד ע״כ צרה שלא תבא ועבר בים צרה שטו העם בלב ימים
ימים על ימי לעשות חפ״ש מחופ״ש ולא ינוחו על משכבותם עד אשר ימצאו את-הנטבעים
ומזכים אותם לקבורה וזו היא החסד המעולה שעושים עם המתים ועם החיים.
כי כן אף שהדבר אינו צריך חזוק ומה גם פוק חזי דבריהם דרבנן דסלקין לעילא ונחתין
מאחנ״ה הם המדברים להחזיק במעוזם בכל עוז ותעצומות ומשונה ביאה זאת לשנות את
הידוע וכל יתר כנטול .אך כדי להפיק רצון השואלים מאנשי הרופ׳יט הנד וכדי שלא לשלחם
בפחי נפש כי הפצירו עד בוש לבוא בדברים שבכתב ,הננו באים באר״ש טובה ולתלות
פני הגבאים והמשגיחים די בכל אתר ואתר לעמוד לימינם ולהיות להם מעיר לעזור זמן
אשר יקבצו הגביות בזמנים המוגבלים ושלא לבישם ולהוציאם בגערה ח״ו כ״א

50

לימינם ולקרב תועלת החברה הנד בכל טצדקי דמצו למיעבד ועליהם תבט  .51הכ״ד

לעמוד
52

החף

בקושטא בח׳ כסלו ש׳ תרמ״א לפ׳יק ברוב עז ושלום.
מאיר

יעי״ ש

53

הי״ו

הצעיר ח י י ם

הצעיר

מרדכי צבי

משה

הי״ו

ח נ נ א ל ה״י

0״ט

תרמ׳יא[

]ז.

בקצ״ה המדב״ר  5 4ג ם אנכי הבא על החתום באתי אל האר״ש משום חזוקי למצוד .הלזו של
גמילות חסדים כי רבה היא וככל הרושם בדי׳ק
לעילא ומאחנ״ה .ונפשי חול״ת

56

55

של מע  ,הרבנים דור אחר דור דסלקין

למע׳ המשגיחים והגבאים שבכל מקום מעירנו זאת יע״א

שיעמדו לימין גבאי החברה הנד כדבעי למיעבד ולעשות להחברה הלזו ניח רוחא בזמן
המוגבל לקביצת הגביות ויכולה מצוד! זו שתגן אלף המגן כיר״א .57 .הכ״ד החותם בגוש-
פנקא דמלכא יר״ה בשלהי חדש כסלו מש׳ תרמ׳א ליצי׳ פה קושטא יע״א ברוב עז ושלום.
חותמת :בינדיאי משה הלוי חכם באשי

הצעיר

59

משה

קאימאקאמי

איסטאנבול

וטיבאביאד,

הלוי״
48
49
50
51
52

על־פי לגור בארץ באנו .וכאן במשמעות ארשת שפתים.
ישעיה לב ,כ.
כי אם.
תבוא ברכת טוב.
הלא כה דברי.

] תרלא I

הי״ו

יצחק
]ח.

רופא

תרנ״ד[

זאת מאתי הבעה״ח  ,60בשבטי ישראל הודעתי נאמנה ,להיות שזה זמן אשר עדת הקאיקג׳יס
ממתא באלאט יע׳׳א הם היו .יושבים בלי רועה נאמן עליהם אשר ישגיח ויפקח על כל
עניניהם .ע״כ הוכשר בעיני למנות משגיחים עליהם להאנשים האלה טובים השנים ,ראשון
כקדש מע׳ החה״ש הדה״מ

61

כמהר״ר משה ב׳ יצחק נר״ו ושני לו הר׳ אברהם מהללאל הי׳׳ו,

שהם ישגיחו ויפקחו לתועלת העדה הנד .והרי מעתה חייבים אנשי העדה הנד לסור אל
משמעתם אל כל אשר יגזרו אומר .וע״ד אמו״ץ ח״ש

62

ביום עשרים ושמנה לח׳ זיו מש׳

התרנ״ד ליצירה פה קושטא יע״א.
חותמת כנ״ל

הצעיר
משה
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אב בית דין .עיין גאלנטי ,שם ,עמ׳ a51
כלומר בקצה היריעה.
בדברי קודשם.
כלומר מחלה פני מעלת המשגיחים.
כן יהי רצון אמן.
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ועל דבר אמת וצדק חתמתי שמי.
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ק ה י ל ו ת חצי האי ה ע ר ב י בימי ה ת מ ו ר ה
שמסוף

ה מ א ה ה י״ ח ו ע ד א מ צ ע ה ש ל ה מ א ה ה י ״ ט

סחר הודו לים סוף לא חדל גם משנעשו הפורטוגיזים שליטיו של האוקינוס ההודי במאה
הט״ז .הערים שבחופו המערבי של חצי האי הערבי ,ובעיקר מוכה וגיידה ,הוסיפו לפרוח
במאה הי״ז ובמחצית הראשונה של המאה הי״ח .מוכה היתה תחנה חשובה בסחר המעבר
מהודו דרך ג׳ידה למצרים ולים התיכון ,ונוסף לכך שימשה מרכז לסחר הקפה המשובח
של תימן .אוניות בריטיות ,הולנדיות וצרפתיות ביקרו לעיתים מזומנות בנמל זה לשם
רכישת קפה עבור שווקי אירופה עיר הנמל ג׳ידה ,מלבד היותה התחנה העיקרית לסחר
המעבר ההודי ,נהגתה מאות בשנים מהכנסות החאג׳ ומהשוק החשוב שנערך בה מדי שנה
בתקופת העלייה לרגל.
במחצית השניה של המאה הי״ח החל המצב הכלכלי באיזור ים סוף שוקע במהירות.
הרבה סיבות גרמו לכך ,ירידת האימפריה העותמאנית ,התערערות הבטחון במזרח התיכון
כולו ,הצטמצמות החאג /מלחמות בלתי פוסקות במצרים ,באירופה ובאוקינום ההודי וייבוא
קפה זול מאמריקה לאירופה ולארצות המזרח .שליטי ערב איבדו חלק ניכר מהכנסתם,
ונעשו יותר ויותר רודפי־בצע ,התעמרו קשות בזרים שהשתקעו או ביקרו בנמליהם .2
במאה הי״ח היתה ג׳ידה העיר היחידה בחיג׳אז שיהודים ,הודים לא מוסלמים ונוצרים
הורשו להשתקע בה .רוב היהודים עסקו במסחר והיה להם מעין מונופול על תיווך ועל
חלפנות .מששלט במכה השריף סארור ) 1786—1770בערך( ,גורשו כל היהודים מג׳ידה
בתואנה שאין בה ממש .רובם של המגורשים עבר לחלק ההררי של תימן ,אך חלקם השתקע
בעיר הנמל התימנית מוכה והורשו להמשיך בעסקיהם ללא הפרעה .3
מדינת מוסקאט ועומאן החלה עולה במאה הי״ז ,ודחקה בהדרגה את רגלי הפורטוגיזים
מהמפרץ הפרסי וממזרח אפריקה .מוסקאט כמעט שלא סבלה מירידת הסחר בים סוף
ובאימפריה העותמאנית במאה הי׳יח .יתר על כן ,סחרה של מוסקאט פרח בשל המלחמות
הבלתי פוסקות שבין הבריטים לצרפתים במחצית השניה של המאה הי״ח ובראשית המאה
1

Viscount George Valentia, Voyages and Travels in India, Ceylon, the Red Sea,
Abyssinia and Egypt in the Years 1802, 1803, 1804, 1805 and 1806, London,
1809, Vol. II pp. 362-363; India Office, Factory Records, Egypt and Red Sea,
Vol. 5, No. 11, Dundas Papers; Ibid, Vol. 6. Fisher's Papers, No. 234, pp. 45-60.
;2 J.L. Burckhardt, Travels in Arabia, London 1829, pp. 14-15, 42, 224-225
M. Neibuhr, Travels Through Arabia, London 1790, Vol. I. pp. 236-237; India
Office, Factory Records, Egypt and Red Sea, Vol. 6. No. 393, A sketch etc., end
of 18th century; Ibid, Vol. 5, 1773-1785, Mokha, 28.4.1776.
3 Burckhardt, Travels in Arabia, p. 15; J. R. Wellsted, Travels in Arabia, Lodon
1838, p. 210.
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הי״ט .בזכות ה״ניטראליות״ של מוסקאט ועומאן ועקב העובדה שהבריטים והצרפתים
ביקשו קירבת שליטן ,יכלו אוניות נושאות דגל מוסקאט לשוט ללא חשש בימים ,לסחור
בנמלי שגי הצדדים הלוחמים ולקנות במחיר זול סחורות משלל המלחמה .4
כשגורשו רובם הגדול של יהודי בגדאד בזמן שלטונו האכזרי של דאוד פחה ),(1828
רבים עברו לפרס ,מהם היגרו להודו ומהם שהשתקעו במוסקאט .האימאם של מוסקאט
נהג בפליטים היהודים בסובלנות רבה ,״הם לא נדרשו ללבוש מלבוש מיוחד כבמצרים או
בסוריה וכן לא הוכרחו לגור ברובעים מרוחקים ומבודדים כבערי תימן״  . 5הקהילה
היהודית הקטנה במוסקאט השתלבה בכלכלת המדינה ונהנתה מפריחתו; .היהודים מצאו את
מחייתם בצורפות ,בחלפנות ,במסחר ובמכירת משקאות חריפים ללא מוסלמים .6מהם
שעשו חיל במסחר ואחד ,ח׳וג׳ה חיזקאל ,נעשה בשנות הארבעים של המאה הי״ט נציגו
של הרזידנט הבריטי במפרץ הפרסי .עמדתו של ח׳וג׳ה חיזקאל היתה כה חזקה ,עד שלא
חשש להוכיח את מושל מוסקאט ,סוויני ,בנו של האימאם סייד סעיד ,על שקנה עבדים .7
התרופפות השלטון העותמאני בחצי האי הערבי איפשרה לאימאמים הזיידים של תימן
לסלק את העותמאנים מארצם כבר במאה הי״ז ולהפסיק תשלום מיסים כלשהם לסולטאן
במאה הי״ח .עם זאת נעשו שליטי תימן תלויים לגמרי בשבטים הזיידיים החזקים ,שישבו
בסביבות צנעא ונאלצו להתחלק אתם בהכנסות המדינה הזעומות .בסוף המאה הי״ח היה
שלטונו של האימאם התימני מעורער לחלוטין .למעשה נשמעו לו רק המרכזים העירוניים
בהרים ועיר הנמל מוכה וסביבתה .באיזור החוף ,התהאמה ,שלטו שבטי הבדווים בדרכים,
ואילו מושל חודידה ,שריף חמוד ,שישב באבו עאריש ,התמרד וניסה להשתלט על איזור
הקפה של בית אל פקיד! )סמוך לחודידה( ,שהיה אחד ממקורות ההכנסה העיקריים של
האימאם .עמדתו של האימאם בראשית המאה הי״ט היתה חלשה ולא פעם נאלץ להתגונן
בפני התקפות של שבטים שונים על עיר בירתו ,צנעא ,ולפעמים אף הורד מכסאו כשלא
השביע את רצונם של חייליו או של השבטים שתמכו בו .8
העיר מוכה היתד .בראשית המאה הי״ט צל של גדולתה בעבר .אוכלוסיתה הגיעה
לכ־ 5.000נפש ,ומושל העיר ,ה־דולה ,היה מתמנה על־ידי אימאם צנעא ולפעמים היה
עבדו  . 9כבערי תימן האחרות לא הורשו יהודי מוכה לגור בעיר והם התגוררו בכפר
משלהם מחוץ לחומה .רופא בריטי ,שהגיע למוכה בסוף שנת  1800עם יחידות שנשלחו
4
5
6
7

Public Records Office, Foreign Office, 1/1, p. 5, Valentia 1808.
J. R. Wellsted, Travels in Arabia, pp. 21-22.
Ibid.
India Office, Bombay Secret Proceedings, Lantern Gallery, No. 238, December
1847.
8 F. R. Egypt and Red Sea, Vol. 1741-1815, Blankett, 5.8.1799; E. Irwin, A Voyage
up the Red Sea etc., London 1780, pp. 4-5; India Office, Bombay Proceedings,
Range Series 388, Vol. 39, No. 2306; India Office, Home Miscellaneous, Vol.
247, p. 141, from 1841; Valentia, Vol. II pp. 280-387.
9 Valentia, Vol. II p. 348.
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ק ה י ל ו ת ח צ י ד! א י ה ע ר ב י ב י מ י ה ת מ ו ר ה
מהודו למצרים נגד נאפוליון ,כתב דברים אלה על יהודי העיר :״אין מתירים ליהודי מוכה
לגור בתור החומות .היהודים מתגוררים בחמישים סוכות ) (hutsומספרם אינו עולה על
שלוש מאות .הם עוסקים בעיקר בצורפות כסף ובתיווך .בעסק התיווך מורשה להם
רווח אחוז אחד לעיסקה .לפעמים הם מתאסלמים ואז מותר להם לחבוש טורבאן,
לקחת מספר נשים ופילגשים ,לקנות עבדים וליהנות מכל הזכויות של התושבים
המוסלמים .נראה שהיהודים עושים יותר מערבים לחינוך ילדיהם .כבר בגיל רך יודעים
כל הילדים קרוא וכתוב בעברית .לפי מיטב שפוטי לא נמהל דמם בדם שכניהם כיוון
שנשותיהם נמנעות מכל מגע עם זרים .לכן כנראה בהיר גוון עורם בהרבה מזה של
התושבים האחרים ,אף־על־פי שקרני השמש לוהטות ושיהודים גרים באיזור זה יותר
ממאה דורות״  .10זמן קצר לאחר שנכתבו דברים אלה ,ביקר במוכה בן האצולה הבריטית
וואלינסיה .לדבריו

11

מצא מחוץ לחומות העיר מוכה שני כפרים גדולים מוקפים כרמים

ועצי תומר .באחד התגוררו בני סומאלי ובשני יהודים .הללו סחרו במשקאות משכרים,
שהיו מכינים מהתמרים שליד בתיהם .לדברי וואלינסיה מכרו נשות היהודים את המשקאות,
בעקר למלחי האוניות הזרות שהגיעו למוכה ,ובסתר אף למוסלמים.
הופעתם של הווהאבים בגבול תימן בשנים האחרונות של המאה הי״ח והתגברות כוחם
בעשור הראשון של המאה הי״ט העמידו את אימאם תימן הזיידי במצב קשה .הוא היה
נכון לקבל על עצמו את הווהאביה ובלבד לשמור על ממלכתו  .12שבטי הבדווים הסמוכים
לחוף תימן ניצלו את ההתרופפות הנוספת של השלטון בתקופה זו ועשו באיזור החוף
כבשלהם .כמה מערי החוף נשדדו ,אוכלוסיית הערים התמעטה והמסחר ,שנפגע קשות בלאו
הכי בתקופת הפלישה הנאפוליונית ,התמוטט  .13אי היציבות וחוסר הבטחון באיזור נמשכו
גם בעשור השני של המאה הי״ט עד שבשנת  1818נכבש רובו של חוף תימן בידי צבאו
של מוחמד עלי .עקב שיקולים שוגים הוחזר איזור זה לאימאם על־פי פירמאן מיוחד
מטעם ״השער העליון״ ,בתנאי שתימן תחזור ותשלם מיסים לאימפריה  . 14באותו זמן
בערר ,הסתכסכו שלטונות מוכה בנציג הבריטי בעיר ובית הנציגות הבריטית נשדד ונשרף.
הבריטים דרשו מממשלת תימן התנצלות ופיצויים ,וכשלא נענו הטילו מצור ימי על החוף.
לבסוף ,בשנת  ,1820הרעישו אוניות של חברת הודו המערבית את העיר .נציגי האימאם

10 India Office, Mss. 787, Eur. E2, pp. 37-38.
11 Valentia, Vol. II p. 350.
12 India Office, Home Miscellaneous, p. 141, from 1841; India Office, Bombay
Secret Proceedings, Range Series 383 Vol. 28, p. 3137, Rudland 1810, Ibid Vol. 36,
pp. 2207-2209 13.7.1812.
13 Range 383, Vol. 28, p. 3173, Rudland 1810; Ibid, Vol. 29, p. 4314, Rudland 1811.
14 Ministère des Affaires Etrangères, Correspondance Commerciale (et Consulaire),
;Mokha 1710-1829, letter from Agent in Mokha received in Egypt, 6.3.1820
Range 384, Vol. 30, p. 2719, from 1818; Range 385, Vol. 3, pp. 1469-1470, 1502,
from 1820.
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נכנעו לדרישות ואף הסכימו להעניק לבריטים זכויות שלא היו להם בעבר .15נציגות
בריטית חדשה הוקמה במוכה ,ובעקבות שיפור ביחסים נקרא בשנת  1823רופא הנציגות,
ד״ר פינליי ,לצנעא לטפל באימאם החולה .באשגר המתאר את המסע ממוכר ,לצנעא מספר
ד״ר פינליי על קהילות יהודיות במקומות שעבר בהם .16ליד העיירה המבוצרת ארים,
מקום מושב ה־דולה של האיזור ,צפונה לעיר איב ,נמצאה קהילה יהודית שהתגוררה
בכפר נפרד מחוץ לחומות העיר .בעיר המחוז דמאר מצא שהיהודים מתגוררים בתחום
נפרד במרחק מה מהעיר .גם ליד העיירה הקטנה תורגיה מצא כפר יהודי דל .הרובע
היהודי בצנעא ופרברי ביר אל עזב בצידה המערבי של העיר הוקפו חומה רק כמה שנים
לפני ביקורו .״עיר היהודים״ )קאע אל־יהוד( ,היתה מאוכלסת בצפיפות ורחובותיה צרים.
בתי השכונה היו נמוכים יחסית ,כיוון שנאסר על היהודים לבנות בתיהם מעל לגובה של
כשלושים רגל .״היהודי של האימאם״ סיפר לפינליי ,שמספר היהודים בצנעא הוא חמשת
אלפים גברים ,נשים וטף .האימאם מתעמר ביהודים וגובה מהם מאה דולר לשנה מס
גולגולת .17חמש שנים לפני ביקורו של פינליי)בשנת  1818בערך( ,בזמן סיכסוך האימאם
בשבטים )קבאיל( ,נשדדו ארמון האימאם ,הפרברים ועיר היהודים ,וכעשרים יהודים נרצחו.
הבדווים עשו בעיר שמונה עשר יום ,בזזו מכל הבא ליד ולקחו עמם כל שהוא בעל ערך.
יהודי צנעא איבדו רכוש רב ששוויו כחמשת אלפים—ששת אלפים דולר .רבים עונו לאלצם
לגלות היכן הטמינו את כספם .מהם עונו למוות .אחרי מאורע זה הוקמה החומה מסביב לעיר
היהודים ולפרברי ביר אל־עזב .ד״ר פינליי מוסיף וכותב באשגרו ,שצורפי הזהב והכסף
בצנעא הינם יהודים .צורפים אלה הם הטובעים עבור האימאם את המטבעות הקטנות
העוברות לסוחר ,נוסף לדולר האוסטרי .18
התפרעות הבדווים בחוף תימן נמשכה בשנות העשרים ובתחילת שנות השלושים ,עד
שבדצמבר  1832נתפסה העיר מוכה וסביבתה בידי תורכי בילמס ,שמרד במוחמד עלי
ונאלץ לברוח מחיג׳אז  .19בתחילה לא התפנה מוחמד עלי עצמו לדכא מורד זה .הוא שלח
עליו את שבטי הבדווים שבסביבת מוכה ,ששילם להם כסף רב לשם כך .המורד נאלץ
15 F. R. Egypt and Red Sea, Vol. 1819-1825, Elphinston to Salt, 8.6.1820, Salt to
Bruce, 19.11.1820, Bruce 15.1.1821, 20.6.1821.
16 Range 385, Vol. 49, pp. 3318-3319.
17 Range 385, Vol. 49, pp. 3326, 3353.
18 Range 385, Vol. 49, pp. 3326,3349.
לויטננט קרוטנדן מאנגליה ,ביקר בצנעא כחמש
עשרה שנה לאחר ביקורו של ד״ר פינליי .על יהודי צנעא כתב :״כמויות גדולות של ענבים
נמכרות מדי יום בשווקי העיר .המוכרים הם בדרך כלל יהודים ,המספקים פרי זה מכרמיהם.
היהודים הם גם הטובים שבבעלי המלאכה ש ב ע י ר  . . .בעבר גרו בעיר נפרדת שמחוץ לצנעא,
אך כיום היא בתוך חומות איזור ביר אל־עזב .הם עוסקים בעיקר בצורפות כסף וזהב,
ולמעשה העם כמעט בעלי המלאכה היחידים בעיר זו .הלכנו לבקר בבית הכנסת שלהם בשבת
והראו לנו ספר תורה נהדר .נשותיהם הינן בין היפות ביותר שראיתי בחיי .מספרם של
היהודים בצנעא בערך ארבעת אלפים״ Transactions of the Bombay Geographical So-
ciety, Vol. II p. 39, 1838-1839.
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להימלט לאוניה בריטית שעגנה בנמל .רק בסוף שנת  1834תפסו כוחותיו הסדירים של
מוחמד עלי את חוף תימן ,אחרי שבמשך כמה חודשים שלטו הבדווים בערים  20בשנת
 1835פתח המצביא המצרי המקומי במסע לכיבוש תימן כולה .הפעולות הצבאיות המצריות
נמשכו כמה שנים ,עד שבשנת  ,1840בעקבות מפלת מוחמד עלי בסוריה ,נתקבלו הוראות
לפינוי הצבא המצרי מתימן  .21עם פינוי מוכה עברו העיר וסביבתה מיד ליד עד שבשנת
 1849נתפסה התהאמה על־ידי העותמאנים .הפורענויות הקשות שפגעו באיזור ומסחרה
שהלך ופחת  ,22לא ביטלו את מוכה מלשמש ,עד שנת  ,1840מרכז מסחרי החשוב ביותר
שבדרום ים סוף  .23הקהילה היהודית סבלה קשות ונידלדלה ,אך הוסיפה להתקיים וזכתה
ע י .24
ו
ע
אף לצייון בספריהם של הנוסעים השונים
עם תפיסת העיר עדן בידי הבריטים בשנת  ,1839—1838בא הקץ על כלכלתה של מוכה.
נמל עדן היה טוב משל מוכה .בחסות הדגל הבריטי זכו סוחרים וסתם אזרחים לזכויות,
בטחון ושמירה על רכוש הפרט ,שלא היו רגילים לו באמור .האדמיניסטרציה הבריטית
וחיל המצב החזק ,שהבריטים החזיקו בעדן ,פתחו אפשרויות רבות בפני סוחרים ,ספקים,
מתווכים ובעלי השכלה כלשהי  ,25וכשהכריזו הבריטים על עדן כנמל חופשי מיהרו סוחרים
רבים לעבור לעדן .היהודים במוכה ,שהיו ראשונים לפגיעה מכל תקרית באיזור ,החלו
עוקרים דירתם לעדן ,שבה נמצאה קהילה יהודית שהיו לה קשרים הדוקים עם קהילת
מוכה .בשנת  1853כתב מושל עדן ,קפטן היינס ,באשגרו לממשלת בומבאי :״מוכה היא
כיום עיר הרוסה ועזובה .סחרה מועט ורבים מהתושבים שעוד נשארו בעיר היו עוברים
ברצון לעדן ,לו היו השלטונות מרשים להם לעשות כן .לפעמים נמלטים התושבים לעדן
אפילו ללא נטילת רשות״ .26
ש

ב ר

ב

ר

19 Range 387, Vol. 43, No. 991, 17.1.1833; F.R. Persia, Vol. 50, 125, 14.12.1833.
20 F. R. Persia, Vol. 50, p. 44, 14.4.1834; Range 388, Vol. 11, No. 205, 3.11.1835.
;21 G.A.U. Hantaux, Histoire de la Nation Egyptienne, Paris, 1931, pp. 156-158
Ministère des Affaires Etrangères — Mémoires et Documents Afrique, Vol. 13,
p. 197, 9.3.1840.
הכנסות מוכה ירדו במשך כמה שנים ממאתים אלף דולר לשנה 22 L.G. 154, Haines, 2.2.1841.

.Bulletin de la Société de Géographie de Paris, Mai 1841,למאהועשרים אלף
Rochet d'Hericourt.
Bibliothèque Nationale Paris, d'Abbadie Papers, Catalogue France Nouvelle
Acquisition, No. 21300, p. 25, par. 63; Ministère des Affaires Etrangères, Correspondance Commerciale (et Consulaire), Mokha 1710-1829, letter from French
agent at Mokha received in Egypt, 6.3.1820.
E. Combes et M. Tamisier, Voyage en Abyssinie, Paris 1838, Vol. I p. 75; Rochet
d'Hericourt, Second Voyage, Paris 1846, p. 289.
Ministère des Affaires Etrangère — Mémoires et Documents Afrique, Vol. 13,
p. 137.
L.G. 284, No. 416.
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העיר עדן ,שהיתה מרכז מסחרי חשוב באוקיאנוס ההודי ,סבלה קשות מהפגעים שפגעו
בסחר ים סוף מאז המחצית השניה של המאה הי״ח .בסוף המאה שותק כמעט כליל מסחרה
של עדן והסחר המועט עם החוף ד,סומאלי הסמוך היה בידי סוחרים בניאנים )מהודו(
שייצגו את אחיהם שבמוכה .הסולטאן של האיזור לא ישב בעדן אלא בעיר לחאג׳
הסמוכה .כשכוח בריטי בפיקודו של הקולונל מוריי ,תפס את האי פרים בפתחו של ים
סוף בזמן פלישת נאפוליון למצרים ,הציע הסולטאן למסור את עדן לבריטים או לפחות
לקבל את עזרתם להחייאת המסחר בעיר .27ממשלת בומבאי לא התעניינה בכך
וכשנסתיימה הפלישה ,חזרה ונשכחה עדן.
בעשור הראשון והשני של המאה הי״ט סבלה עדן מהתקפות ווהאביות ביבשה ומפעילותם
של שודדי־ים ווהאביים ,שהופיעו מול החוף הדרומי של ערב ושפגעו במסחרה.28
כשכבשו המצרים חלק מחוף תימן בשנת  ,1818החלו מגלים ענין בעדן הסמוכה .הנציג
הבריטי במוכה ,שביקר אצל סולטאן לחאג׳ בראשית  ,1822שמע על הסכם סודי שכרת עם
המצרים .הותר למצרים להקים מצודה בעדן ולהציב בה חיל מצ ב ש ל מ א ת י ם א ל ש .29
הסולטאן אמר לנציגו הבריטי שהיה מבכר למסור את עדן לבריטים .אך גם עתה לא היתד,
ממשלת בומבאי מעוניינת בהצעתו של סולטאן עדן .ברם ,הבריטים התנגדו שעיר זו
תפול בידי מוחמד עלי ,בשל חשיבותה האיסטראטיגית ומשום קירבתה להודו .30לבסוף
לא עשו המצרים דבר כדי לממש את ההסכם שלהם עם הסולטאן .הנציג הבריטי ביקר
בעדן) (1822וכתב באשגרו לממשלת בומבאי :״העיר עדן חרבה לגמרי ,חמישה בתי מסחר,
השייכים לסוחרים בגיאנים מהעיר פורבונדר )מהודו( ומאתים יהודים שולטים במסחרה
המועט של העיר .היקף מסחר זה פוחת והולד עקב העובדה שהשבטים הבדווים ,המחזיקים
בנמלים הסמוכים לעדן ,מרשים לסוחרים לייצא את סחורתם מנמלים אלה במיסים הנמוכים
עדן״!.3
מן הנהוגים
בשנת  1833כבשו כוחותיו של תורכי בילמם את עדן ,אך זמן קצר לאחר מכן הרגו
את חילו השבטים הבדווים שבסביבה  .32התעניינות ממשלת הודו בעדן גברה ,רק לאחר
שכוחותיו של מוחמד עלי כבשו את חוף תימן בסוף  1834והחלו פועלים לכיבוש תימן כולה.
שמועות התהלכו שהמצרים לוטשים את עיניהם על עדן .מספר פקידים בריטים בהודו
סברו שהאמריקאים עלולים להשתלט על עדן ,כדי שתיעשה בסיס למסחרם הגובר באיזור.
ב

27 F.R. Egypt and Red Sea, Vol. 6, Murray, October 1799.
28 Public Records Office, Foreign Office, 1/1, p. 5, Valentia 1808; Range 383, Vol.
;17, No. 2625, Rudland, 30.3.1810; Ibid, Vol. 54, No. 1838-1840, April 1815
Range 383, Vol. 26, No. 1914, 24.3.1810.
29 Range 385, Vol. 23, pp. 3038-3039, 27.3.1922; F.R. Egypt and Red Sea, Vol.
1819-1825, Hutchison, 29.5.1823.
30 F.R. Egypt and Red Sea, Vol. 1819-1825, Salt, Cairo, 17.8.1822.
31 Range 385, Vol. 23, pp. 3038-3039.
32 L.G. 92, No. 622, Haines 1837.
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דבר זה עשוי היה להביא לדחיקת רגליהם של הסוחרים הבריטים  .33תולדת ההתעניינות
הבריטית בעדן ,היתד״ ביקור אוניית מלחמה בפיקוד הלויטננט וולסטד בעדן בשנת .1835
קצין בריטי זה השאיר תיאור מעניין ביותר של העיר עדן ויהודיה :״מספר תושבי עדן הינו
פחות משמונה מאות ,רובם ערבים ,סומאלים ועבדים וביניהם רק עשרים משפחות סוחרים.
כמה בניאנים )הודים( השולטים כמעט בכל סחרה של עדן ,גרים בבתים טובים למדי.
הקבוצה המעניינת ביותר באוכלוסית עדן היבם מאתים וחמישים או שלוש מאות היהודים
הגרים עם נשותיהם וילדיהם ברובע נפרד .סוכותיהם ) (hutsדומות לאלו של הערבים
ואם כי החצרות שמסביבם נראו מלוכלכות ביותר ,הרי בפנים הבתים היתה אווירה של
נקיון ונוחות ,שלא נמצאה בסוכות הערבים .מחצלאות פרוסות על הרצפות ויש להם
שולחנות וכסאות .בכמה בתים שנכנסתי בהם ראיתי אף צלחות ,כפות ,מזלגות וסכינים.
הם ישנים על מזרונים ממולאים בעשב רך ומכוסים בבד כותנה צבעוני .הם בדרך כלל
גבוהים ובעלי קווי־פנים דומים לשל אחיהם בעולם .הילדים נראים בהירי עור ביותר .כמה
מהם נראו לי בעלי יופי מיוחד .יש להם עיניים שחורות ומלאות הבעה ,שפתי אלמוגים,
שיניים כפנינים ולחיים ורודות .יופים אינו נשמר כשהם מתבגרים ונשים רבות שפגשתי
לאורך הסמטאות ,נראו מזות רעב ומצומקות .אין מתירים ליהודים להתגייס לצבא ,אך
הם מביאים תועלת רבה לעיר כבעלי מלאכה .הם מייצרים עגילי כסף וקישוטים
לנשים .הם הסבלים והבנאים בעדן וכן בעיר הסמוכה לחאג׳ .34כמה מהם מזקקים יין
שרף מצימוקים .הם מוכרים יין בבתיהם וכן חיטה ומצרכים אחרים בעלי ערך מועט.
מספר יהודים דגים דגים ברשתות לאורך החוף ומוכרים אותם כעיר .אך ,כנמוכה כן
כאן ,אין היהודים יוצאים לדוג בסירות .בתוך כפרם יש להם בית כנסת קטן ושני בתי
ספר בהם מלמדים את ילדיהם קרוא וכתוב וידיעת השפה העברית .הם כותבים על לוח
עץ בגיר אדום .כל תלמיד קורא במלוא קולו את אותה פיסקה ששינן ,ובחדר קטן שבו
דחוסים כשלושים עד ארבעים ילד הרעש הוא מחריד .המורה הולך הלוך וחזור בין
תלמידיו כששוט בידו כדי להעניש כל נחשל וכל שן גה ״ ,35
התעניינותם של הבריטים בעדן הגיעה לשיאה בשנת  .1837בתקופה זו עלתה חשיבותו
של נתיב מצרים— ים סוף להודו והבריטים החליטו לייסד קוו אוניות קיטור בין סואץ
לבומבאי .יתר על כן ,הבריטים החלו חוששים מפעילותם המוגברת של הצרפתים באיזור
וממספר משלחות ונוסעים צרפתיים 36שהגיעו בתקופה זו לים סוף .קפטן היינם ,מהצי
L.G. 92, No. 622, Haines 1837; M. & D. Vol. 63, p
לצרפת מבומבאי דרך מצרים .בשנת  1835ניסו הבריטים להשתלט על האי סוקוטרה ,אך נכשלו.
 ,Range 387, Vol. 89כן ניסו לשפר את היחסים עם השיחיים של ברברה שעל החוף הסומאלי.
.No.
491 from 1835
J.M. Bernatz, Scenes in Ethiopia, Munich-London
34
הארבעים ,כותב גם הוא שהיהודים בעדן הם סבלים ושואבי־מים.
35 Wellsted Arabia, pp. 394-395.
כגון המשלחות בראשות 36 Combes et Tamisier, Ferret et Galinier
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ההודי ,נשלח לעדן כדי לחקור אם אפשר להקים בעדן מחסן פחם ובסיס ימי ומסחרי בריטי
לים סוף .היינם מתאר את עדן ) (1837כעיירה דלה .נמצאו בה כחמש מאות עד שש מאות
נפש שגרו בתשעים בתי אבן רעועים וכמה מאות סוכות .בין תושבי העיר מונה היינס
מאה ושמונים יהודים ,שלושים עד ארבעים בניאנים והשאר ערבים וסומאלים .37
כיבושיו הנרחבים של מוחמד עלי בתימן הגבירו את החשש שהוא ישתלט גם על עדן.
שר החוץ הבריטי ,לורד פלמרסטון ,הורה במאי  1838לעלות על העיר .ממשלת בומבאי
פעלה במהירות ובספטמבר  1838נשלח הקפטן היינס באונית מלחמה ,וניתנה לו הוראה
מפורשת ,שאם ימצא כוחות מצריים בעדן ,יודיע למפקד המצרי בצורה אולטימטיבית
שעדן היא טריטוריה בריטית ושעליו לעזוב את המקום .מחשש מתגובת המעצמות ,החליטה
ממשלת בומבאי שתחילה יש לנסות לבוא לידי הסכם עם סולטאן עדן ולא לתפוס את
העיר בכוח .38סולטאן לחאג׳ הסכים תחילה למסור את העיר לחסות בריטניה ,אך
חזר בו .הבריטים נאלצו להשתמש בכוח לכבוש את עדן ,והצדיקו בטעמים שונים את
פעולתם )ינואר  .(1839מתיחות רבה שררה בין הבריטים לבין השבטים באיזור בהנהגתו
של סולטאן לחאג .מיד לאחר כיבושה הותקפה העיר פעמים אחדות .הבריטים שנמצאו
בלחץ תמידי ,הגבירו את חיל המצב ובמשך כמה שנים לאחר כיבוש העיר שרר בעדן
מצב של כוננות מתמדת כדי לקדם פני התקפה אפשרית .ההתקפות החוזרות של
הערבים ,פשיטות הנגד של הבריטים והשמועות הבלתי פוסקות על הכנותיהם של שני
המחנות לתקוף זה את זה ,הביאו לכך ששני הצדדים הכירו בחשיבות הידיעה על הנעשה
במחנה האויב .כמה מיהודי עדן ,שהיו להם בעבר קשרים אמיצים עם סולטאן לחאג׳,
ושקרוביהם היו מועסקים בתפקידים שונים על־ידי הסולטאן ,סיפקו ידיעות לצד הערבי.
ידיעות אלו היו בעלות חשיבות ,כיוון שמוסריהן שירתו באדמיניסטרציה הבריטית או
שהיה להם קשר כלשהו עם האדמיניסטרציה .סולטאן לחאג׳ אף התגרה במושל עדן
הבריטי ,בכותבו לו שידוע לו כל הנעשה בעיר  .39אף מושל עדן העסיק יהודים בשירות
ממשלתי מיד אחרי כיבושה של עדן .מ״מנחם ושומדיאל״ ,הגיעו לו ידיעות על הנעשה
ברחבי תימן .הם היו מקבלים מכתבים בעברית מאחיהם בקהילות היהודיות השונות ,ומן
העובדות הפשוטות שסופרו בהם ,קיבל היינם תמונה ברורה על הנעשה בדרום ערב.
ידיעות קיבל גם מיהודים ,ששימשו רואי חשבונות וגזברים לשיחיים באיזור החוף הדרומי,
שהשאירו את משפחותיהם ורכושם בע ד ן .40
נוכחותם של הבריטים בעדן שיפרה את מצב הבטחון ,בעיר הושלטו הצדק והמשפט
ועדן הוכרזה כנמל חופשי .כל אלה גרמו לפריחתה של העיר ולגידולה המהיר .כבר בשנים
37

Bombay Secret Proceedings, enclosure to letter from 7.9,1838, No. 21, Minutes
by the honourable the governor, 10.9.1838.
לדברי היינס כל שנה גדל מספר התושבים בעונת המסחר38 L.G. 92, No. 622, Haines 1837. .
39 L.G. 165, No. 2550-2552, June 1841.
40 L.G. 236, No. 948, Haines, 28.4.1845.

נ תרמב [

קהילות

חצי האי הערבי בימי התמורה

הראשונות לכיבוש הבריטי גדלה האוכלוסיה ובשנת  1854הגיע מספרה ל־.4125.000
הנמלים הסמוכים בחוף תימן איבדו את חשיבותם ,כיוון שהסוחרים הזרים ,ברובם הודים
אזרחי בריטניה ,ביכרו לפעול בחסות הדגל הבריטי .אוכלוסיית ערי החוף הלכה והתמעטה
וחלק ניכר מהתושבים היהודים היגר לעדן  .42הנוסע ברנטץ ,שעבר בעדן בראשית שנות
הארבעים כותב :״יהודים רבים מהעיר מוכה היגרו לעדן כדי שהבריטים יגנו עליהם .הם
מועסקים בעיקר כסבלים וכמובילי מים״  .43אין ספק שההגנה הבריטית ,יחס הכבוד לכל
אזרח ללא הבדל דת ואפשרויות התעסוקה משכו יהודים רבים לעדן .מהם הגיעו בחוסר
כל ,ואפשר שתחילה פנו לעסוק בסבלות .עם זאת ידוע לנו שיהודים עסקו במסחר,
במלאכות ,בשירות ממשלתי ,בגזברות ובראיית חשבונות .כתוצאה מהפריחה הכלכלית,
התבססה האוכלוסיה היהודית החדשה כוותיקה ומספר היהודים גדל במהירות  .44מאז שנות
הארבעים הפכה עדן למרכז היהודי החשוב ביותר ,ואולי היחידי ,בחופיו של חצי האי הערבי.

41 L.G. 294, No. 158, par. 25, Burton, 22.2.1855.
;42 L.G. 284, No. 416, Haines 1853; Annales Maritimes ler semestre 1858, p. 243
Ministère de la Marine, Dos. Lefebvre, Ancien Carton 1467, C.C.7 1843-1845,
Instruction pour Lefebvre.
43 Bernatz (Scenes in Ethiopia) plate 2.
44 L.G. 165, No. 2551, Haines, July 1841.
כשפגע סוסו של קצין בריטי בנער יהודי והנער
.מת ,הציע הקצין למשפחה סכום גדול ,עשר ליש״ט כפיצוי .משפחת הנפגע סירבה לקבלו
L.G. 284, No. 419, Haines 1853.
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families lived in a quarter of their own, working as artisans, jewellers, porters
and builders in both Aden and the neighbouring town Lahaj. A few of them
were makers of wine from raisins.
When the soldiers of Mohamed Ali, during the British occupation, tried
to capture Aden, some of the Adenese Jews supplied information to the
Sultan of Lahaj, with whom they were in close relations and whom they
served in various capacities. The reports were valuable, since the informants
worked in the British administration. Reports were similarly supplied to the
Governor of Aden by Jews who acted as accountants to sheikhs along the
southern coast of the Peninsula (while their families remained in Aden).
The value of British protection in Aden, the respect accorded to every
resident regardless of his religion, and the economic possibilities opened up,
drew to that port many of the coastal people, including Jews. Its Jewish
population increased rapidly, and both the newcomers and the older community prospered. After the forties of the nineteenth century Aden became
the most important, if not the only, Jewish centre along the coast of the
Arabian Peninsula.
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JEWISH COMMUNITIES IN THE ARABIAN PENINSULA BETWEEN
THE END OF THE 18th AND THE MIDDLE OF THE 19th CENTURIES
by MORDECAI ABIR

Portuguese domination of the Indian Ocean in the seventeenth century did
not stop trade between India and the Red Sea. The cities on the west coast
of the Arabian Peninsula, especially Mokha and Jedda, continued to flourish
in that century and the first half of the eighteenth. Jedda was the only city
in the Hedjaz where Jews, non-Moslem Indians and Christians were permitted
to reside. Most of the Jews engaged in commerce, and they enjoyed almost
a monopoly in entrepeneuring and money exchange. When the ruler of Mecca,
the Sharif Sarour (circa 1770-1786) expelled the Jews from Jedda, most of
them moved to the mountain areas of Yemen, while some of them settled in
the Yemeni port of Mokha, where they were allowed to work undisturbed.
When the majority of the Jews of Bagdad where expelled during the
barbarous rule of Daoud Pasha (1828) a number of them settled in Muscat,
where the Imam treated them with great tolerance, engaging in gold and
silver work, money exchange and commerce. In the forties of the nineteenth
century, Hoja Hizkiel was appointed representative of the British Resident
in the Persian Gulf.
The Jews of Mokha were not permitted to live in the city itself; they set
up a village for themselves outside the walls. They traded in alcoholic beverages. A Jewish community also existed in a village outside the walls of the
fortified town Yarim, north of the town Ibb. Yarim was the residence of
the regional Dolah. Jews lived also in a separated area a short distance
outside the administrative town Dhamar, and there was, too, a poor village
of Jews near the small town Turgia.
In December 1832 Mokha and its vicinity were seized by Turki Bilmas
and at the end of 1834 the coast of Yemen was occupied by regular troops
of Mohamed Ali, as a result of which the Jewish community suffered
severely and became greatly reduced, though it continued in existence. When
the British declared Aden a free port (in 1839) many merchants quickly
transferred themselves to the city, among them the Jews of Mokha, who were
the first to suffer from disturbances in the area and who had always
maintained close relations with the Aden community. Some 250 or 300
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BENEVOLENT SOCIETY OF THE BOAT-OWNERS
IN CONSTANTINOPLE
by YITZHAK ROFEH

It it not certain when the "Free-loan Society of the Kaikjis Community",
the boat-owners in Constantinople, was founded. Our only source for its
existence is in the documents here published, from which it appears that the
Society was established in the year 1715. Most of the owners of the boats
that ferried passengers across the Golden Horn, which divides greater
Constantinople into two parts, were Jews, and it is therefore to be expected
that they would set up an organization not so much for professional purposes
as to provide assistance to members in need. Later, workers in allied occupations joined: fishermen, fruit vendors and sellers of wine, who used the
boats for transport of their wares.
Each member had to pay in to the Society one pruta weekly, while the wine
sellers contributed four mitros per boat-load. The funds were used for two
main purposes: providing for the festive or mourning occasions of members
who could not do this for themselves; and sending members to recover bodies
of Jews drowned in the sea and bringing them to proper Jewish burial.
The value of these activities was recognized by the Constantinople sages,
who, knowing that the member means were small, exempted them from
contributing to other communal charity funds. Moreover, the collectors
appointed by these funds were enjoined against operating in the boat-owners5
vicinity, so as not to diminish the income of their organization. Further, the
Rabbis of Constantinople required the various burial and funeral-garment
societies that existed in the different quarters of the city to contribute out of
their own funds to those of the boat-owne^ society.
Two learned men were appointed by the Constantinople Beth-Din as
"overseers of all the Society's affairs".
Until when the Society was active is not known. Old people state that it
was in existence until close to outbreak of the First World War.
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Rabbi David Oppenheim, to whom both sides turned, expressed disagreement with the action of Haham Zvi and apparently defended Hayon. The
Rabbis of Frankfort wanted to excommunicate Hayon, but were prevented
by the community leaders from taking this step for fear of the possible
reaction of the government authorities. In conciliatory terms they asked
Aylion to explain his support for Hayon. Many of those in whose name the
book had been approved now denied this. The documents available say
nothing about the attitude of the Rabbis of Poland in the controversy. Most
affected Italy and at the centre of which stood Rabbi Yehuda Bariel. He
asked Aylion and the Amsterdam leaders to cease supporting Hayon and
urged the Italian Rabbis to excommunicate him. However, there was no
united opinion among the latter. Some of them were under Shabbethaian
influence, while others said that they were unable to form any opinion based
on mere rumour about the book. From the East only four communities are
known to us to have excommunicated Hayon: Jerusalem, Aleppo, Izmir and
Constantinople.
Hayon,s presence in Amsterdam had become a burden on the leaders of
the Portuguese community. They offered him an annual allowance if he
would take up residence in Palestine, and in the summer of 1714 he left for
Constantinople, where under pressure the Sages agreed to revoke his excommunication on condition that he did attempt to teach Kabbalah. In 1725 he
published in Amsterdam his book Hakoloth Yehdalun, which included the
text of the revocation of his excommunication and of letters supporting him.
He did not, however, find the climate of opinion to be sympathetic. The
leaders of the Amsterdam Portuguese community sent him a further sum
of money after he swore not to return there. Nevertheless, two years later
he did go back there, but this time even Rabbi Shlomo Aylion refused to
receive him.
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influence the Higher Powers and that he knew the secret of the Divine. These
pretensions looked both honour and suspicion. In 1708 he appeared in Izmir,
where he sought help for the publication of his works. At first his supporters
were able to silence his opponents, who then turned to Jerusalem, to Rabbi
Abraham Yizhaki, for help in the communal struggle. As a result of this some
of the heads of the community withdrew support from him, and so stultified
his plans. In 1710 he left for Leghorn and a year later in Venice published
his book Raza Deyihuda, which is a shortened version of 'Oz l-Elohim. The
sages of other Italian communities which he visited, discovering the Shabbethaian tendencies in the book, viewed him with disfavour but refrained
from attacking him. In Prague, which he reached in 1711, he obtained
rabbinicial recommendation for his books Divrei Nehemia and 'Oz l-Elohim.
In 1713 he got to Berlin, where he had these work printed.
His reputation preceded his arrival in Amsterdam in the summer of 1713.
Rabbi Abraham Yitzhaki warned Rabbi Moshe Hagiz and others to be
careful of Hayon, while the Izmir sages wrote to Rabbi Moshe Hagiz and to
the Ma'amad that they should prevent Shabbethaian emissaries from coming
to Amsterdam to print the works of Cardozo. The Haham of the Portuguese
community, Rabbi Shlomo Aylion taking offence at not being approached,
declared that there was nothing in the writings to be taken exception to.
This caused the leaders of the community to turn to Haham Zvi of the
Ashkenazi community who gave opinion against Hayon. At this point, the
community leaders, realizing apparently that Rabbi Aylion had been offended
and wishing to make amends to him, asked him to examine the 'Oz l-Elohim.
Hayon's supporters claimed that the opponents had pronunced against him
without seeing the book. Not wishing to decide on the matter by himself,
Aylion appointed a Beth-din of seven, but before these could issue their
decision Haham Zvi issued his own, which caused a storm in the community.
In his sermon that Sabbath, Rabbi Aylion made a veiled attack agains Rabbi
Moshe Hagiz, which brought forth a counter-attack that afternoon by the
latter. As a result of all this, the Beth-din and the leaders came out on the side
of Hayon.
Hagiz and Haham Zvi thereupon acquired a copy of the book and opened
up a campaign among the Rabbis of Germany and Italy, thus turning a
local quarrel into a widespread controversy.
[ 28 ]

faisait un commerce cTexportation; d'autres encore achetaient des peaux,
les traitaient, et les expédiaient en Espagne, au Portugal et à Gibraltar, ou
s'employaient à l'extraction et au traitement des huiles ainsi qu'à la fabrication des savons.
La multitude des documents traitant des activités professionnelles nous
révèle que les métiers les plus divers étaient entre les mains des juifs; jeunes
et adultes s'empressaient d'apprendre un métier. Devant nous se dresse une
image d'une société active qui vivait des fruits de son labeur. Dans cette
société, Partisan était loin d'etre méprisé, et à la tète des artisans des fils
d'or, se tenaient deux chefs de la communauté. Meme de grands rabbins, qui
ne voulaient pas vivre aux dépens de la communauté, tei le Rabbin Yehouda
Ben Attar, donnèrent l'exemple en s'adonnant eux aussi à un métier.

LETTERS RELATING TO THE
NEHEMIA HIYA HAYON CONTROVERSY
by MENAHEM FRIEDMAN

Many letters and papers are known that relate to the dispute caused by
Nehemia Hiya Hayon's books. The Ben-Zvi Institute possesses considerable
material and the time has come to list all that has so been published and to
put into print what still remains in manuscript. Forty new letters are here
given, all except four being Manuscript 4°32, now in the library of Jews
College, London.
There are two principal stages in the Hayon controversy: a) up to his
arrival in Amsterdam in 1713 and b) from then up to his death in about the
year 1730. He was an old man by the time he came to Amsterdam, most of
his days having been spent wandering in the Balkans, Palestine, Turkey,
Egypt, Italy and finally in Bohemia, Moravia, Austria and Germany.
Certain scattered evidence exists, general and not very definite, concerning
the "abominations" he caused wherever he went. His Shabbethaian sympathies
first began to appear, apparently, only in 1702, when he left Egypt for
Palestine where he wrote his book (Oz l-Elohim and Beth Kodesh HaKedashim, which is a commentary on Shabbetai Zvi's Raza Demeihamnuta.
He also engaged in cabalistic practices. He made it known that he could
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nous fournissent quant à elles, des renseignements plus précis sur la part
prise par les juifs du Maroc dans !,agriculture.
Au Maroc de l'époque les tournées qu'entreprenaient les juifs des villes
dans les régions excentriques du pays étaient courantes, mème si s'aventurer
sur les routes comportait alors des risques. Des commer^ants se rendaient
dans des villages afin d,acheter des céréales; ils emmagasinaient le grain
acheté bon marché pour le revendre plus cher. A coté d'eux, des colporteurs
revendaient dans les villages des marchandises achetées dans les villes, et des
petits artisans y pratiquaient leurs métiers. Les ouvriers qui étaient astreints
à travailler hors de la ville, obtenaient, outre leur salaire fixe, une indemnité
pour leur nourriture. L'employeur faisait mentionner dans le contrat une
clause selon laquelle son ouvrier devait ètre dévoué à son travail.
Ceux qui n,avaient pas de métier et ne possédaient pas de biens, étaient
serviteurs ou commis chez des riches qui les rétribuaient honnètement.
Une des branches des services publics, était l'entretien des ànes et des
mules utilisés pour le transport des gens et des marchandises; on trouve les
vendeurs et loueurs de bètes, et certains, moins aisés, qui exécutaient les
transports pour le compte d'autrui sur leur propre monture. Signalons à ce
propos qu'il n'est aucune mention du cheval dans nos documents.
La profession de changeurs était respectée et ceux qui s'y adonnaient
étaient généralement aisés.
Les contrats d,apprentissage nous apprennent que la durée de l'apprentis־
sage ne dépassait généralement pas plus de deux années; les apprentis jouissaient de restime de leur patron qui, outre la rétribution qu'il leur accordait,
s'engageait à leur enseigner le métier. Parmi les apprentis on trouve mème
des adultes engagés par eux mèmes avec un contrat, les mineurs étant eux,
engagés par leurs parents. On mentionne aussi des jeunes filles qui
apprenaient un métier chez des patronnes et mème chez des patrons.
Les juifs de Fès. et trés certainement ceux des autres villes, commercialisaient les produits quJils fabriquaient eux-mèmes. Les industries
liées à Félevage du bétail étaient assez développées, les documents mentionnent la vente du lait, et certes le beurre et le fromage étaient de fabrication
courante au mellah. L'apiculture était pratiquée et de la ciré on obtenait
de l'eau de vie (mahia.) Certains vendaient les récoltes de céréales produites
par leurs propres champs. D'autres s'adonnaient à la culture du tabac et en
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légumes. Il existait, bien sur, au mellah d'autres souks, tels celui des
bouchers, des baqalin etc. mais nous ne possédons pas de documents concernant leurs activités.
1. Artisanat des métaux. Dans cette branche nous avons: les dehhabin,
fabricants de bijoux en or, qu'il faut distinguer des siyaghin dont le métier
consistait en la préparation du métal lui-mème. Une branche de ces activités
consistait à fabriquer des boucles de ceintures (bzoum d-elndam); un document daté de 1705 nous apprend à sujet que le Sultan Moulay Ismael en
avait interdit la fabrication. Les seffarin (dinandiers) fabriquaient des
ustensiles en cuivre jaune. Les rekkaba étaient des fabricants d'étriers en
cuivre, en argent et mème en or. Enfìn les forgerons dont la présence au
Maroc démontre que les juifs s'adonnaient aussi aux tàches nécessitant un
effort physique. Une mention spéciale doit ètre faite pour la fabrication
du fil d'or au sujet de laquelle les précieuses indications de notre registre
nous fournissent de nouveaux détails. Ce métier semble déjà avoir été pratiqué
par les juifs en Espagne mème. Nos documents nous apportent une preuve
supplémentaire, démontrant que dans une large mesure, les artisans de
Fès maintinrent les mèmes activités artisanales que celles pratiquées par
leurs ancètres en Espagne.
2. Artisanat des fils. Dans cette branche nous avons les tailleurs dont
le métier consistait surtout à broder les vètements avec des fils de soie,
les tisseurs de ceintures et les harrara qui traitaient la soie de femmes.
La fabrication de couvre-chefs semble avoir été un métier de femmes.
La confection des hàiti consistait en la préparation de tentures en velours
brodés qui décoraient les murs des appartements; enfin la fabrication
des ghafarat, ample tunique que l'on portait sur les vètements.
3. Autres métiers. Parmi les autres métiers, il faut citer la fabrication
de babouches; cette branche tenue en général par les musulmans était
largement représentée chez les juifs. Les charrons ('awada) fabriquaient les
manches d'outils agricoles; les krachliya fabriquaient les peignes à carder
la laine, les tourneurs (kharratin) et enfin les ma?ons. Notre registre ne
nous fournit pas de renseignements sur l'activité agricole des juifs de cette
époque. Cependant, il semble que les termes ba׳bàit ou ba-sadé (à la maison
et à la campagne) figurant dans bon nombre de contrats font allusion à ces
travaux. D'autres sources, légèrement postérieures à notre registre (.Responsae)
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sur des sources qui ne traitent généralement que d'une certame couche de
la population, la vie intime du peuple n'ayant pas encore retenu l'attention des
chercheurs. Le présent régistre apporte une large contribution à la connaissance
de la vie intime de ce peuple, au cours des 17e et 18e siècles. Les renseignements qui nous sont ainsi fournis traitent de son activité artisanale, économique et sociale, des rapports économiques entre Juifs et Musulmans, des
liens entre l'individu et la communauté et enfin de la vie familiale.
Un seul aspect de la vie économique est traité dans cet article: celui
de l'artisanat et de la petite entreprise. La plupart des documents que nous
publions ici concernent les contrats de travail entre ouvriers et patrons, entre
apprentis et leurs maitres, et nous renseignent non seulement sur l'activité
professionnelle, mais aussi sur les méthodes et les conditions de travail,
sur le travail des mineurs et celui des femmes, sur l'apprentissage au sein
de cette communauté et enfin sur les entreprises juives et le produit de leur
travail.
Les artisans pratiquant un mème métier se groupaient en corporations.
Cependant, il ne fait aucun doute que ce cadre corporatif était également
exploité à des fins spirituelles et religieuses. Les corporations juives dont
nous possédons quelques documents, sont celles des orfèvres, des tailleurs
et des scribes. Certes, bien d'autres corporations existaient, et leurs taqanot
nous sont connues par diverses autres sources.
Dès qu'un ouvrier avait acquis une expérience suffisante de son métier, se
créant ainsi une clientèle, il pouvait ouvrir à son compte un établissement.
Les apprentis étaient recrutés par les patrons sans difficulté, et il semble qu'il
y ait eu une forte demande d'apprentis qui servaient de main-d'oeuvre
pendant toute la durée de leur apprentissage. Il semble qu'à la tète de chaque
corporation se tenait un amin qui en était le responsable auprès du mohtaseb,
et qui jouissait de la confiance de ses confrères.
Au mellah, les membres d'un mème métier étaient localisés dans une mème
place portant le nom de leur profession. Les souks signalés à cette époque sont
les suivants: le souk des tailleurs, des rasa'nim (fabricants du fil d'or),
des changeurs, des vendeurs de fournitures pour tailleurs, le souk el-attarin
où Ton trouvait des épices, sucre, tabac, jouets et friandises pour enfants;
(notons que dans le souk el-attarin de la Medina, les juifs avaient eux aussi
des boutiques) et enfin le souk des khdàiriya, marchands de fruits et de
[ 24 ]

the redemption and especially visions of the coming of the Messiah, of the
resurrection of the dead, and of renewal of the Kingdom of Israel. Where
past events in the history of the nation are brought in, it is to impart ethical
principles, repentance and devotion to the faith of the fathers. The expositions
to the haftaroth were read during the morning prayer service, while the
midrashim to the portions of the Torah were read following the afternoon
service.
The piyyutim were merely free translations of the already known Hebrew
compositions. In most of them a verse in Hebrew alternated with a verse in
Neo-Aramaic. They may be divided into three main types according to the
nature of their contents: a) those intended to arouse religious-national
sentiments — mostly the piyyutim for Tisha Be'av; b) "Azharoth1', rules and
laws, stated briefly for the benefit of the ordinary listener, such as the
azharoth of Ibn Gabirol for the Shevuoth festival or the laws for the conduct
of the Pessah festival — this being the accepted method of conveying knowledge of the laws and rules to the simple Jews who could not read or write;
c) those intended for the edification of the listeners. For such people, too,
and also for the women, on Purim the Book of Esther was read also in
translation. Songs and azharoth were added for the general amusement and
edification.
The article gives the Aramaic texts together with a "philological" translation in Hebrew. The texts which themselves were translations from Hebrew
are given in their original Hebrew. Numerous philological notes are added,
as well as a bibliography of the manuscript and printed Neo-Aramaic texts.

PATRONS ET ARTISANS JUIFS DE FES
AUX 17e et 18e SIECLES
par HAIM BENTOV

La bibliothèque du Jewish Theological Seminary de New-York détient, en
manuscrit, un registre de notaires juifs de Fès, datant de 1699—1715 (Ms.
478—880) et dont le mirco-film se trouve à Tlnstitut Ben-Zvi. Ce manuscrit
semble ètre, à notre connaissance, un document unique en son genre provenant
du Maroc. Nos connaissances actuelles sur les Juifs de ce pays sont basées
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The Targum language divides itself into dialects and sub-dialects not only
according to the places where they were spoken but also according to the
various religions. Their four centres were: a) Zakho, in northern Iraq, near
the Turkish border; b) Amadia-Nirva, east of Zakho; c) Kirkuk-Rawandaz,
south-east of Zakho; and d) Urmia, in northern Persia, near the Azerbaijan
and Turkish borders.
The manuscripts are of three main kinds: a) midras him (homiletical
commentaries) on particular portions of the Torah— Vayigash, Vayehi,
Beshalah and Jethro; b) explanations and brief expositions, in the manner of
the Targum Jonathan, of the Prophetical Books and of the best known
commentaries (such as Rashi and Radak) on the Haftaroth read on Yom
Kippur at the afternoon service, on the second day of Shabuoth, on the
eighth day of Pessah, and on Tisha-Be'av; c) free translations of Hebrew
piyyutim and songs sung on the Festival days and the days of solemn assembly
of Pessah, Shabuoth, Rosh Hashanah, the Sabbaths, the Sabbath of Remembrance, and Tisha Be'av.
The time of the composition of the midrashim and of their collation can
only be conjectured. The great number of Arabic words and expressions,
including literary ones, is astonishing. It is however doubtful if it can be
established from this that they were translated from the Arabic-Hebrew,
since Neo-Aramaic itself has pure loan-words from Arabic and Hebrew. As
regards the exposition to the portion Vayigash, the source is clear. It is
different from the other midrashim, dealing with one theme, the meeting
of Joseph with his brothers. The source is Old-Aramaic, and it is to be found
in these manuscripts.
Most of the midrashim are based on the known legal and homiletical
commentaries, with the expositor doing a remarkable job, reworking and
extending the material with the purpose of enthusing his listeners. The import
of the Biblical portions cited is particularly heightened; in fact, they are used
as a peg on which to hang all kinds of commentary. Generally, the first
passages of the portions are thus extended, while later this treatment is
greatly reduced until almost word-for-word translation is reached.
While into the midrashim to the portions of the Torah, stories and narration of events in the life of the nation are interwoven, exposition of the
haftaroth contains words of religious exhortation, comfort and yearning for
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those years. In the play itself the subject is given prominence. Nimrod and
his wise men repudiate the belief, holding that there is neither Judge nor
judgement in afterlife, that the One Who dwells on high cannot direct the
actions of man or punish sinners, and that therefore men should live only
for pleasure.
There is nothing in the play to indicate that Zacuto engaged in Kabbalah
at the time of its writing. On the other hand there are clear signs of the
influence of Maimonides on him. The play was probably written in his
early years. As, however, it is to be assumed that he did not write it
before the age of eighteen, we may place it between 1630 and 1640.
"Yesod Olam" shows that Zacuto was not the superstitious and narrowminded zealot that historians have made him out to be. He was a strict
adherent of rationalist Judaism, influenced by the new trends of religious
thought of his time. Steeped in secular culture, as was natural to a member
of the Spanish dispersion, he attempted to add a new dimension to Hebrew
literature by writing the first Hebrew drama. The suppression of the play
put back the development of the Hebrew drama for a long time.

PARAPHRASES OF BIBLE AND PIYYUTIM IN THE ARAMAIC
OF THE JEWS OF KURDISTAN
by JONAH SABAR

The language of the Jews of Kurdistan, called by philologists Neo-Aramaic,
or Modern or Neo-Syriac, was current among them until their migration
to Israel. Today it is in general spoken only by the older people, and it
may be surmised that in another generation all that will remain will be
writings. Hence the great value of texts in the language. The material that
has been published derives principally from traditions handed down by word
of mouth. Earlier texts, of the sixteenth to eighteenth centuries, are hardly
known. The Ben-Zvi Institute is to be credited with the discovery and
acquisition of numerous hitherto unknown sources in various libraries in the
world and also original manuscripts. These form the basis of the present
article and of other studies in preparation.
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flames to which he had been committed. The incident is narrated by
Nimrod's servants who had witnessed it.
From the scope of the uncompleted work it may be assumed that
it was only the first part of a planned trilogy (or perhaps tetralogy). It
maintains the three unities of classical drama. Abraham's unwavering faith
in his God provides the unity of plot. It is introduced at the beginning, in
his disputation with Terah; and at the end, where members of Abraham's
family are disputing among themselves, it is about new creed vindicated
by his miraculous rescue from death.
The first part gives us the shattering of the idols, this forming the background, an dthen goes on the trial before Nimrod. The second part increases
in tension as Abraham is thrown into the furnace and is saved from it. The
third part was to have brought the action to a close with the solution of the
problem through Abraham's exile and the acceptance of his faith by his
family. All this is in keeping with Aristotle's theory that a drama should
have a beginning, a middle, and an end.
"Yesod Olam" is essentially a classical play. Zacuto followed Seneca
rather than the Greek dramatists, the former having in accordance with the
spirit of his time dispensed with the chorus. He was original in that he
believed that it was possible to write a great play on the theme of the
Jewish faith — in Hebrew, a language which he held to have powers of
expression as strong as those of European languages. His attempt failed,
however, because he stopped at a point without either a proper ending or a
dramatic climax.
Dramatically, the first part is the best. A reading of the play as a
whole does not appeal to the modern taste, this being due largely to Zacuto's
exaggerated use of the sonnet, a verse form unsuited to character description.
The play was clearly intended, however, for stage performance, as may
be seen from his instructions for the entrances and exits of the players.
At least in part "Yesod Olam" was written under the influence of the
controversy that raged in the Maranno community of Zacuto's day over
the problem of the immortality of the soul. The man who denied this
belief was Uriel da Costa, in his book "Sobre a mortalidade da alma do
home". Since Zacuto was born about the year 1610, this sets the writing
of his play between 1623 and 1650, the controversy having continued through
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version. In general it is exact and close to the text of the earliest and most
important of the manuscripts. Hebrew words are spelled according to their
Ladino pronunciation. Here and there a sentence has been added to make
the story more complete or to accentuate its meaning. A few sentences have
been left out, either because they added nothing to the subject or perhaps
because they were not in the text that the translator used.
The article here reproduces the diplomatic texts of the Constantinople
edition and the Ladino. The latter, not easily available, is of extreme importance not only for comparative examination but also for the study of Ladino.
The stories taken from the Shlomil letters are not included except for those
that are absent in the Ladino. We thus have arrived at the original Constantinople version. Words that are in neither the Ladino nor the Hebrew
versions are given in square brackets. The first translation into Ladino is
given in full, with a notation of departures from the original Hebrew.

MOSHE ZACUTO'S PLAY "YESOD OLAM"
by YOSEF MELKMAN

This is the first play on a Biblical theme in Hebrew. It was very popular,
judging by the large number of written copies that were made, though some
200 years elapsed before it was printed, in 1874, when two editions appeared.
The dramatis personae point to the drama's comprehensive scope. Zacuto
had intended portraying the life of Abraham through moments of special
significance in it. He did not, however, complete the work, possibly because
it was not put into print.
As the title indicates, Zacuto saw Abraham as the man whose righteousness
was so strong as to be able to uphold the world. In classical plays, the plot
was generally taken from Greek or Roman legends or history or from the
Bible. They left the story uncomplicated, so as not detract attention from
the innermost spiritual experiences of their characters, and they made use of
narration to further the action without having to place all the scenes on the
stage. An example of how Zacuto followed the classical pattern in to be seen
in the climax of his drama, where Abraham is miraculously saved from the
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stories which the Constantinople edition copied from Shlomil in spite of the
fact that they are an integral part of the work?
From all the above it can be deduced that this translation into Ladino was
not done at the time of its publication, but must have been made before 1720,
that is, the date of the printing of the Constantinople Todoth.
There is no doubt that the Ladino version which we have before us, which
was printed in Constantinople forty-six years after the Hebrew edition, is
not the Ladino version that must have been in the hands of the translator
into Hebrew and that has not been discovered. We must also come to the
conclusion that this first Ladino version was itself not an original work but
was a translation which retained Hebrew linguistic features in the way
characteristic of Ladino.
"Maasioth Moharil"
The first Ladino translation of Toldoth Ha'Ari is the Ms. Adler No.
1535 in the Jewish Theological Seminary, New York, not hitherto identified.
Its exact name is Maasioth Moharil and not Toldoth Ha'Ari. Early manuscripts were not known by a title, and this manuscript is one of the earliest
and perhaps the earliest of all and the only one whose provenance is Saloniki.
It is evidence of the wide distribution of this work and it also shows that it
was translated into Ladino shortly after its composition. Two pages are
missing from the beginning of the manuscript. Its form, the copyist's
signature, the illustrations and the script indicate that it came from the hands of
a young person. Its numerous errors show it could not have been written by
a man of learning. The name of the scribe is Shemaiah Covo, a name borne
by several Rabbis of Saloniki. Of one of them we know that his father's
name was Yoseph and that his son was R. Yoseph Covo, the great Rabbi
of Saloniki, who was born about the year 1636 and died in 1727. If we assume
that Shemaiah Covo, the scribe of the manuscript, is the father of this
R. Yoseph Covo, it follows that the manuscript was written close to the
year 1630 when he was still young and his father still alive. The form of the
script and the initials Moharil, which are the earliest form of Luria's name
in initials, confirm this.
Who translated the book and when it was translated are not known. The
translation is in the Saloniki dialect and it differs from the Constantinople
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differences indicate that the translator into Hebrew of the Toldoth knew
that the Ladino from which he was working referred to Biblical or later
poetic passages and he attempted to go back to their original Hebrew. In
this he sometimes succeeded in finding th original Hebrew. Sometimes, however, he used guesswork, which led him on occasion to cite a passage with
unnecessary fulness. In many places, too, the editor of the Toldoth would add
embellishments not as they appear in the Ladino or which are not referred
to in the Ladino at all.
Parts of the Constantinople Toldoth that are not to be found in the Ladino
are of three kinds: a) stories from pages that are missing; b) lengthy stories
concerning R. Moshe Galanti, R. Abraham Galanti and R. Yaakov Aboulafia
(which are to be found only in Constantinople and the Yemen manuscript);
and c) the last sections.
a) What has been said above about the stories in the Ladino applies to the
stories here, too. Words that in Hebrew might have more than one meaning
are sometimes given the wrong meaning in the Constantinople Toldoth.
Ladinisms are very noticeable. It is clear, therefore, that the stories missing
from the Ladino must have been similar to those it does have and that they
are missing because the relative pages were not in the manuscript from which
the editor worked.
b) The stories in this category in the Toldoth have the same failings as
the other stories in the Constantinople version. Errors in the one are
repeated in the other, wrong meanings are given, and expressions are used
that cannot possibly be derived from a Hebrew original and must have been
borrowed from some other language.
c) The last sections deal with the final days of Ha'Ari. These stories are
missing from the Ladino and it is unthinkable that the author of the Ladino
would have cut off the stories on the life of the Ha'Ari in the middle.
Close examination of these stories shows that they were not available to the
author of the printed Hebrew, but that they were faithfully copied from the
Shlomil book.
Since the editor of the Toldoth permitted himself departures from the text
and changes in the words, why should he have been so exact just with these
last stories? And if the Ladino is nothing other than a translation of the
Constantinople edition of 1720, why should the translator have eliminated the
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A Ladino translation of Toldoth Ha'Ari was printed, also in Constantinople,
in the year 1766, forty-six years after the Hebrew edition, the structure and
arrangement of which it follows. Where the Constantinople version contains
additions or abbreviations, so does the Ladino. Names are spelled in the
same way, and errors in the one are repeated in the other. Only quotations from
the Talmud and Zohar do not seem to be quoted literally because of their translation into idiomatic Ladino, although in truth they present a correct translation
of the source. The Constantinople printed edition, moreover, unlike the
other versions, does not distinguish between words of masculine and feminine
gender. This seems due to the influence of Ladino, since such distinction
does not exist in Ladino.
It appears also that spelling mistakes in the Hebrew are due to the phonetic
spelling of Ladino (or else the translator was ignorant of the correct spelling).
The beginnings and conclusions of the stories in the Ladino and Constantinopie printed edition versions are exactly alike, differing in this respect
from all the other manuscripts, even those of Oxford and Yemen.
On the other hand, the Constantinople edition seems closer to Toldoth
Ha*Ari in two respects, in its contents, and in its language and style. Some of
the contents do not appear at all in the Ladino or they differ from it; while
with regard to the language and style, sentences and expressions which agree
in the Constantinople version and in Toldoth Ha Ari are absent from or are
different in the Ladino. It is to be noted that parts of sentences which are
missing are merely embellishments, the absence of which does not at all
affect the meaning. These missing sentences, however, do not affect the
relationship between the Ladino and the Constantinople printed Hebrew
edition, since the contents show a general close approximation. It could
very well be that the Ladino pruposely leaves out expressions and
embellishments which have significance in the original language but not
in Ladino translation.
In connection with the literary and linguistic aspects, sentences missing
in the Ladino and present in the Toldoth do not appear in the Constantinopie version in the same form as in the Toldoth.
Much of the work consists of quotations of passages and sayings of the
Sages. Biblical embellishments which are subject to adaptation in the Toldoth
are given with the proper citation in the Constantinople version. These
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four kilometres on the way from Shefaram to Tsippori; and Hana — a name
that seems to be a corruption of Khirbet Qana, on the northern border of
the Beit Netofa valley. All of them belonged to Gracia's concession.
This re-establishment of a settlement in Tiberias was of great significance
for the Jews, both in Palestine and abroad. As far as the Ottoman Sultan
was concerned, however, the activities, either carried out or planned, did not
diverge from general Turkish policy.

THE CONSTANTINOPLE GROUP VERSIONS OF "TOLDOTH Ha'ARI"
AND THE EARLY TRANSLATIONS OF THE BOOK INTO LADINO
by MEIR BENAYAHU

One of the most important sources for the history of the Ari and his circle
is à small work which has been preserved in various different basic group
versions. These different basic versions have themselves several types of
manuscript traditions. In this article the versions which go under the name
of the Constantinople group are discussed. The Constantinople group consists
of three versions, none of which, however, may be considered as the original
Constantinople version.
Not having the original Constantinople version before us, that preserved
in the Yemen manuscript is considered the prime of the Constantinople
group. A second version is preserved in Oxford Ms. no. 2211, attached
to a letter. In the year 1720 there was printed in Constantinople the book
Sefer Hakavanoth v'Maaseh Nissim. Believing this to be merely a version
of the letters of Shlomil widely known as Shivhe Ha'Ari, scholars have
failed to recognize its connection with Sefer Toldoth Ha׳Ari.
The Constantinople printed edition of Shivhe Ha'Ari raises many problems.
Almost all its sentences have different constructions and frequently it uses
late expressions. These do not seem to be the work of an editor who
consciously set out to "improve" the text of the original, for the language
of the original was more correct, and it is the printed edition whose many
corruptions have to be explained.
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raise large sums of money through taxes on the lake fishermen and on
the thousands of Moslems, Jews and Christians who every year visite the
Tiberias hot springs. He therefore petitions for the farming out to him of
the region's taxes and undertakes to increase after ten years the fee to
be paid by him for this concession. The Sultan ordered that the Tiberias area
be immediately created a Wakf for the benefit of the free-soup kitchen
in Damascus.
According to Document No. 2, a Jewess named Gracia Nasi bought the
concession for the taxes of Tiberias and a number of villages in the
vicinity, paying for this the annual sum 1,000 gold pieces to the Damascus
Wakf, which owned the income from these taxes. This payment was six times
greater than the annual total of the taxes as assessed in the year 1560, an
increase that was without doubt made possible by the settlement of Jews who
developed the lake fisheries which were an important source of the region's
taxable potentialities. As owner of the tax concession Gracia Nasi enjoyed
legal standing. Her representatives were authorized to collect the taxes
in the name of the Moslem Wakf foundation, and they were also authorized
to expropriate any unused land in Tiberias, apparently for agricultural
utilization or for the construction of buildings.
The Sultan ordered a wall to be built around the ruins of the city. The
main stage of the building of the wall seems to have been completed in the
year 1565. At the same time Janissaries were ordered to be sent from the
permanent garrison of Damascus to guard the Tiberias gates, which were
kept closed at night. Their pay was provided by the Wakf. Some months later
we find Donna Gracia complaining that the soldiers were neglecting their
duties, following which the commander of the Janissaries in Damascus was
instructed to replace them by others.
The Sultan also ordered the holding of regular market days in Tiberias,
water to be supplied from a nearby village called Ma'on. In 1565 Hakim
Dawoud (David the Physician) petitioned for the allocation of further funds
for the completion of the wall and for the water supply. He acted in this for
Donna Gracia, holding the firman concerning the building of the wall.
In one of the documents (No. 7) four villages are mentioned: Ma'on;
Kaukab, apparently the village of that name in Lower Galilee, north-east
of Shefaram; apparently the present al-Tayyiba ruins, south-east of Shefaram,
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Ralbah that this second ordainment was performed by only two rabbis of
Safed is explained in accordance with new information revealed in one of
the glosses. The claim by Ralbah and de Castro that the Safed rabbis laid
down the condition that the Semicha would be valid only if agreed to by the
Jerusalem rabbis is presented in a new light.
From one of the glosses we learn also that the rabbis of Safed decided to
ordain two more people and then an argument arose among these rabbis.
As a result, the authority of Berab was undermined. This resulted in two
contradictory interpretation by Berab and by Ralbah regarding the stand of
the Safed rabbis on the legality of the renewal of the Semicha. The author
concludes that the Safed rabbis never admitted to the claim of the Jerusalem
rabbis that the first Semicha was illegal. What Ralbah claimed to be a second
ordainment was in fact an indirect affirmation of the first ordainment bestowed
upon Berab.
Attention is also drawn to the active participation of other rabbis in
Jerusalem and Safed in this controversy.

TURKISH DOCUMENTS ON THE REBUILDING OF TIBERIAS
IN THE SIXTEENTH CENTURY
by URIEL HEYD

Important Ottoman documents relating to this subject are to be found in
the State Archives in Istanbul. One of them is a firman of the year
1560, in one of the volumes of the Muhimme Deftri — the Register of Public
Affairs, that is, the register into which the firmans of the Ottoman Sultans
were copied. Regrettably, the volumes for the period from the end of
1556 to the middle of 1564 have been lost, for doubtlessly orders on the
subject were issued in those years, too. Eight documents issued between
December 1565 and May 1566 have been preserved in one of the record
registers of the Ottoman Treasury. In the firman we learn of someone who
wrote to the Sultan about the excellent possibilities for developing agriculture
in the Tiberias area through the cultivation of date palms, sugar cane and
mulberry trees for silk production. He points out that the local authorities
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NEW DOCUMENTS REGARDING
THE SEMICHA CONTROVERSY IN SAFED
by H. Z. DIMITROVSKY

Two new documents, from the Gaster Collection 931 of the John Rylands
library in Manchester, are published for the first time in this article. One is
a responsum questioning the legality of the renewal of the Semicha by the
rabbis of Safed. The other consists of glosses strongly refuting this responsum.
Evidence is presented that the author of the responsum is Rabbi Moses de
Castro of Jerusalem, and that of the glosses is Rabbi Jacob Berab.
The nature of the "Igeret Hasemicha" (printed on the responsa of Ralbah,
Venice 1566) is dicussed. The author concludes that it is a supplement to
the letters sent to Jerusalem by the rabbis of Safed, announcing the renewal of
the Semicha, and that its main purpose was to explain the Halachic basis of
the renewal to the public at large. Its tone is mild and the discussion
objective, and controversial references are made only in passing.
Until the publication of the Igeret Hasemicha there was in fact no written
exchange between the rabbis of Safed and of Jerusalem on the subject of the
Semicha. The change in tone between the Igeret Hasemicha and the answers
of Berab to de Castro and Ben-Habib reflects the difference in purpose of
the two documents. The former purports to be an objective explanation,
while the latter forms part of a controversy. De Castro, it would seem,
withdrew from the discussion after receiving the critical response from his
teacher Berab. At this point Ralbah took upon himself the burden of the
controversy, and later he considered the abolition of the Semicha the most
important action of his life.
The direct argument began with the response of Ralbah to the Igeret
Hasemicha. From it we learn that the change from discussion to fierce
personal argument was gradual. In this responsum Ralbah controls himself. It
is only in the third responsum that his anger at Berab's answer to him is
revealed. The marked difference in tone between Ralbah's communications
with the rabbis of Safed in general and those with Berab is pointed out.
A new explanation is given for the fact that the rabbis of Safed gathered a
second time after hearing of the objections of the Jerusalem rabbis to the
renewal of the Semicha and ordained Berab again. The statement made by
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canne qu'un Juif converti, Gazi Moussa, avait réintroduit dans le Sud. Cette
industrie, comme celle de la ciré, comme encore le traitement du fer et du
cuivre, était dirigée et ses produits commercialisés par les Juifs. Ce sont aussi
des anciens Marranes, armuriers expérimentés, qui fabriquaient des armes
à Marrakech, Capitale des Chérifs. Pourtant, lorsque les armées saadiennés
vinrent livrer bataille au roi de Fès, Jacob Roti prit part au combat à coté
de son Maitre. Quand après la victoire du Crérif, le siège fut mis devant Fès
et alors que les dissensions qui faisaient entretenir les partisans des Saadiens
fìrent fuir par milliers, et en cachette, les fassis musulmans, les Juifs de la ville,
fidèles aux Béni-Ouattas, y restèrent tous.
Le siège durait depuis de longs mois. C'était très dur pour les assiégés
comme pour les assiégeants. Le Chérif voulait abandonner; mais, sur les
conseils d'Abraham Cabe^a, on investit, au contraire, la ville plus énergiquement. Derrière les murailles, la famine et la misère étaient extrèmes. Les
Juifs privés de toutes ressources en souffrirent plus particulièrement. Les
Chefs de la Communauté vinrent demander au sultan l'autorisation de laisser
partir deux mille cinq cents des leurs, fémmes, enfants, vieillards et malades
qu'on ne pouvait plus ni soigner ni nourrir. Ils quittèrent la ville accompagnés
jusqu'aux portes par toute la population, musulmane et juive, qui se lamentait
sur leur triste sort. Sur ordre du Chérif, une troupe de soldats bien armés
les accompagnèrent jusqu'à Meknès où ils furent fraternellement regus par
leurs coréligionnaires.
En prenant Fès en 1549, le Chérif non seulement pardonna aux Juifs de
la ville leur attitude et leur fidélité à ses ennemis, mais prèta également de
fortes sommes d'argent aux plus importantes families, parce qu'il apprit, dit
Guédalia ben Yahya, qu'elles appartenaient aux meilleurs éléments venus
d'Espagne et qu'elles étaient durement éprouvées par les récents événements.
A partir du moment où les Saadiens dominèrent tout le pays, c'est un
nouveau chàpitre qui s'ouvre dans l'Histoire du Maroc et de ses communautés
juives.

tur

imprimerie de toute l'Afrique. Malheureusement, on dut la transporter en
Orient peu après 1521, le Saint-Office ayant interdit, à cause d'elle, l'exportation du papier au Maroc où on n'en fabriquait pas. A cette mème époque,
de graves épidémies sévissaient dans le pays. Ce fut une des causes qui
provoqua le départ de Fès et du Maroc d'hommes illustres comme Abraham
Zaccuto, Jacob Bérab ou Abraham Sabba. Mais d'autres étaient restés,
comme Jacob Quénizal ou Judah Aboab, le petit-fils du dernier Gaon de
Castille. Lors de son séjour à Fès en 1541, l'humaniste Nicolas Clénard y
avait journellement cotoyé un grand nombre de savants juifs pour lesquels
il manifesta son admiration dans ses "Lettres" bien connues. Dans la capitale
des Béni-Ouattas, il y avait aussi des hommes politiques dont l'envergure
surprend encore tei le très riche et puissant Jacob Rosalès, favori du sultan
et son ambassadeur auprès de Jean III du Portugal. Le successeur de Rosalès
fut Jacob Roti dont l'influence était grande tant auprès des Musulmans que
des Chrétiens. Le pape lui avait accordé une autorisation spéciale pour
circuler librement en Europe et il fut pendant quinze ans, le seul intermédiaire
valable entre les Portugais et le Royaume de Fès. Il assumati en mème temps
les fonctions de "Naguid" ou Cheikh el-Yahoud". Jacob Roti s'employa
aussi à aider les Marranes qui désiraient quitter le Portugal où, avec l'appui
de Charles-Quint, on venait d'autoriser !'introduction de l'Inquisition (Mai
1536). Les Juifs du Maroc, dans leur ensemble, contribuèrent au sauvetage
des Marranes en danger. Le Saint-Office s'en prit à Roti et l'atteignit en
faisant expulser les Juifs des villes portugaises d'Arzila et de Tanger. Son
frère qui y vivait fut arrèté. Les mesures prises par la redoutable organisation
étaient surtout motivées par de sordides intérèts. L'Agent du roi Jean III à
Fès, ami de Roi, prit sa défense. Le sultan intervint énergiquement en sa
faveur et l'Inquisition dut faire relàcher Moise Roti.
Cependant, à l'image mème du pays, les Juifs étaient partagés entre sujets
fidèles de la dynastie des Béni-Ouattas et partisans des Chèrifs saadiens. La
puissance de ces derniers n'avait cessé de se développer et leur prestige avait
considérablement grandi depuis qu'ils prirent, coup sur coup, en 1541, Agadir,
Safì et Azemmour, lis concentraient maintenant leurs efforts sur le Nord,
contre les Béni-Ouattas.
La puissance des Saadiens était en grande partie fìnancièrement soutenue
par les énormes bénéfices tirés de la culture et de la fabrication du sucre de
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une tribù, celle de Tafraout qu'an continue d'appeler "Ait-Aouday", s'était
convertie à l'Islam sans contrainte. Il en a été tout autrement, nous disent
les sources arabes, des nombreuses et fortes communautés des Ait-Mzal qui
luttèrent pour garder leur foi. Les restes de ces communautés vaincues
s'établirent vers 1510 à Tahala.
A Marrakech avant la fondation de la "Judéria" (l'actuel Mellah) en
1557, il y avait deux quartiers uniquement habités par des Juifs hispanoportugais. La communauté, composée aussi de juifs autochtones qui vivaient
au milieu des Musulmans, jouait un róle de premier plan dans l'économie et
la politique de l'époque. A sa tète, il y avait des hommes de grande valeur
comme Abraham Cabe9a, conseiller du premier sultan saadien, et Maitre
Léon, son médecin juif.
Après l'assassinat, en 1465, du vizir juif Haroun ben Batas, les Juifs du
Nord marocain furent contraints de se faire Musulmans. Mais après s'ètre
emparé du pouvoir, en 1472, le sultan Mohamed ach-Cheikh el־Ouattassi,
(comme l'affirme d'une part, Bernaldez, et d'autre part, une source juive
de l'époque), leur permit de revenir au Judaisme. Ce mème sultan avait très
bien accuelili les expulsés d'Espagne et du Portugal dans tout son royaume.
Par contre, les marchands gènois établis à Rabat et à Salé malmenérent
durement les nouveaux venus. Ces derniers purent quand-mème se fixer solidement dans les deux villes soeurs réunis dans un malheur commun avec les
Musulmans andalous. Pendant tout le XVIe siècle Juifs et Musulmans d'Espagne s'entendraient parfaitement. Seule l'arrivée, au début du XVIIe siècle,
des Hornacheros, jettera une ombre momentanée sur cette bonne entente. A
Tetuan, les Juifs formeront une communauté forte et industrieuse, attachée
à ses traditions castillanes sapées parfois par les supersitions qu'y introduisaient leurs coréligionnaires du Rif. Chechaouen, centre de résistance contre
les Portugais de Ceuta et de Tanger, avait une population d'origine andalouse
parmi laquelle il y avait de nombreux Juifs actifs et instruits. Meknès,
gouvernée par un Vice-Roi éclairé, était, avec Marrakech, la communauté la
plus riche de tout le pays. C'est à elle que les Marranes confiaient leurs
biens en attendant d'y amener leurs families d'Espagne ou du Portugal pour
revenir à la foi de leurs pères.
Fès, à cause de son passé prestigieux, attirait les exilés au nombre desquels
on comptait beaucoup d'authentiques savants. Ils y installèrent la première
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Les families Adibe, Dardeiro ou Levy et surtout Benzamero avaient
rapidement acquis les hautes positions auxquelles leur passé, leur savoir et
leur sens de la diplomatic leur donnaient droit. Les marchands et financiers
juifs détenaient presque tout le commerce intérieur et extérieur; les "Juifs
cachés" du monde chrétien en plein développement étaient en rapport avec
eux; leurs coréligionnaires éparpillés en petites communautés dans tout le
pays jusqu' au Sahara étaient, pour ces marchands "internationaux", autant
d'agents sùrs pour la diffusion des marchandises importées que pour l'achat
et le "stockage" provisoire, mais nécessaire, des produits et denrées exportables.
Cependant, le peuple arabe et berbère des villes, des campagnes ou de
l'Atlas, faisait une différence marquée entre les exilés et leurs coréligionnaires
autochtones, "fils du pays" comme lui. Ces derniers, à leur tour, considéraient
les juifs originaires d'Espagne ou du Portugal comme de parfaits étrangers.
Les conflits surgit entre les deux groupes, bien qu'atténués par une foi
commune, accentuèrent une séparation provoquée déjà par des moeurs et des
coutumes différentes et auxquelles les uns et les autres étaient fortement
attachés.
Les "Méghorachim ייvivaient généralement dans les cités tandis que
les "Tochavim" habitaient, par groupes, les villages des plaines et plus
particulièrement ceux des montagnes. lis y étaient commergants, artisans, èieveurs, agriculteurs: les uns étaient pressurés par leurs voisins (surtout quand
Télément arabe prédominait), les autres ne payaient aucun impòt; ici, on les
persécutait et là, au contraire, ils étaient respectés sinon redoutés. Le fameux
David Reubéni qui regut en 1525, au Portugal, de nombreuses délégations
de Juifs du Maroc, confirme, dans sa "relation", les informations de Léon
l'Africain et de Marmol sur l'existence de tribus juives guerrières dans
l'Atlas. Il confirme également ce qu'on peut lire dans la lettre manuscrite
(conservée aux Archives de la Torre do Tombo et commentée par G.S. Colin)
sur les Juifs nomades, indépendants et guerriers du Sahara marocain.
Les nombreuses sources consultées permettent de connaitre non seulement
la condition et la situation des groupements juifs de chaque ville et village,
mais souvent aussi l'importance numérique de ces communautés. A Tagaost,
ville, qui se trouvait non loin de l'actuelle Goulimine, il y avait plus de
trois cents families de marchands et orfèvres juifs avec comme chef Akan
Abbo, l'homme le plus riche du pays du Noun. Dans 1'Anti-Atlas, toute
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permis de supposer que notre auteur ait voulu décrire à ses lecteurs qui,
comme lui, connaissaient la situation, les centres d'études importants à cette
époque dans la région. Les Rabbins non mentionnés dans l'Epitre semblent
n'avoir pas été appréciés par lui. Nous apprenons done, qui furent à l'époque,
selon les critères de Kalonymos et de son cercle du moins, les Rabbins
célèbres et où ils avaient leurs Yeshivot.
Près de trente rabbins, médecins et dirigeants de Communauté, contemporains de Kalonymos, sont mentionnés dans son Epitre. Certains sont connus
et célèbres, d'autres ne nous sont présentés que par leur prénom ou par leurs
titres et fonctions, et leur identification est peu aisée. L'auteur de cette étude
tenfe de les identifier.

LES JUIFS DU MAROC DANS LA PREMIERE MOITIE
DU XVIe SIECLE
par DAVID CORCOS

Bien avant les expulsions de la Péninsule Ibérique, en 1492 et 1496, les
Portugais, chrétiens et juifs, avaient pratiqué un commerce actif avec les villes
des còtes marocaines. Une partie des expulsés y trouvèrent tout naturellement
un refuge préparé et facilité par leurs coréligionnaires dont quelques-uns y
étaient établis depùis de très nombreux siècles. Les éxilés espagnols et portugais
appartenaient à toutes les classes de la société. Après l'occupation portugaise
de ports comme Safi ou Azemmour, en 1508, ces éléments variés, chacun
suivant ses vues et ses sentiments, avaient, soit fui tout contact avec les
Chrétiens, soit étaient demeurés sur place où le roi Emmanuel leur accorda
certains droits et privilèges. Cette nouvelle politique attira un nombre de
plus en plus grand de "chrétiens-nouveaux" non seulement du Portugal,
mais aussi d'Espagne et des lies Canaries où l'Inquisition avait commencé
à sévir contre eux à partir de 1505. Afin de revenir au judaisme, les
"Marranes" se dirigeaient finalement sur Marrakech, Fès ou Meknès.
Les Autorités portugaises fermaient généralement les yeux sur cette situation.
De leur coté, certaines grandes families juives leur rendaient d'éminents services et, à l'occasion, n'hésitaient pas à engager leur personne et leurs biens
pour défendre, les armes à la main, les nouvelles conquètes marocaines du roi
du Portugal.
[ 71 ]

doute avant qu'il n'effectua son voyage; il avait abandonné sa femme, et
avait déjà achevé la traduction de plusieurs livres arabes. Mais, à notre avis,
il n'avait pas encore vingt ans. Il est done étonnant qu'il ait séjourné à BarceIone un temps assez court, alors qu'il s'était engagé dans un long périple
pour rejoindre cette ville afin d'y étudier et de s'y perfectionner.
Si nous refusons à admettre cette date, nous devons retarder la date
de rédaction de l'Epitre de 10 ans, c'est־à־dire après le retour des Juifs dans
les villes desquelles ils furent expulsés, soit, 1315. Cependant nous ne
savons guère si les personnes, mentionnées dans l'Epitre comme residents du
Langùedoc, étaient encore en vie à cette date; il nous faut aussi supposer
qu'elles soient retournées à leurs anciens lieux de résidence, Par ailleurs, la
description de cette personnalité célèbre et notoire de Barcelone, telle qu'elle
se trouve dans l'Epitre, correspond parfaitement à celle de Salomon ben
Adret que ses contemporains avaient élevée au rang de Chef; or nous savons
que ce dernier est mort en 1310. Enfin, il est fort possible que Menahem
Mei'ri, mentionné dans l'Epitre sous le nom de Don Vidal Salmon, soit mort
en 1306, et selon Kalonymos, Mei'ri était encore en vie quand il se trouvait
à Perpignan. Il semble done que la date de 1306, que nous proposons, soit la
plus acceptable.
L'Epitre de Kalonymos est son oeuvre littéraire la plus ancienne qui nous
soit connue. Sa valeur est importante pour la connaissance des motifs littéraires et expressions linguistiques contenus dans ses écrits ultérieurs, principalement dans son E ben Bohan ("Pierre de Touche"). L'Epitre n'est pas
une oeuvre qui s'adresse à un large public, et ce n'est guère non plus une
autobiographie destinée aux générations futures, mais aux proches parents.
Les faits qui ont un intérèt historique ou biographique, nous sont présentés
comme des à־propos, et l'auteur a tendance à vouloir abréger plutòt qu'à
s'étendre; et l'Epitre, plutòt que de compléter nos connaissances, nous fournit
des éléments nouveaux.
L'Epitre est de grande importance pour deux raisons principales: 1) l'état
actuel des sources de l'histoire des rabbins du Sud de la France à cette époque
nous oblige d'assembler des détails Jragmentaires; le fait de mentionner des
rabbins dans un document, place ceux־ci dans un cadre chronologique
precis; 2) bien que les dires de Kalonymos sur la négligence des études à son
époque semblent exagérés (pour soutenir son point de vue), il nous est
tei

PETITE EPITRE DE L'EXCUSE
() מ ג ל ת ה ה ת נ צ ל ו ת הקטן

DE KALONYMOS BEN KALONYMOS
p a r JOSEPH SHATZMILLER

La Meguilat Ha-Hitnaslut ha׳qatan (ou la "Petite Epitre de l'Excuse"), Ms.
4073 de PInstitut Ben-Zvi, est une longue missive de Kalonymos ben
Kaloymos (connu aussi sous le nom de maestro Calo), rédigée à Barcelone
et adressée à ses frères à Arles. Kalonymos avait quitté sa ville natale
et sa famille pour se fixer à Barcelone, ville d'études florissantes, car il
estimait que l'étude de la Torà se trouvait négligée dans le Sud de la France,
et que chacun ne s'intéressait qu'à amasser de l'argent et à faire fortune. Ses
tentatives d'étudier à Arles s'étaient réduites à un échec. Certes, dans
les villes de sa région, en Provence et dans le Comtat Venaissin, dans le
Languedoc comme dans le Rousillon, on comptait des rabbins illustres et
réputés; Kalonymos les cite d'après leur lieu de residence, et énumère les
plaintes qu'il avait contre eux et les diverses raisons qui l'ont empèché
d'étudier chez eux. Ses aspirations se trouvèrent réalisées à Barcelone.
Là il se mèla au cercle des sages et des notables de la Communauté, et perfec־
tionna ses connaissances de la langue arabe.
Avant de gagner Barcelone, il était passé par plusieurs villes de la France
méridionale. Les faits qu'il en rapporte sont présentés dans un style de
voyageur. Il nomme plusieurs villes et signale les raisons qui l'amenèrent à ne
pas s'y installer. Il y a lieu, cependant, de mettre en doute si notre auteur
a vraiment traversé toutes les villes, et principalement celles de Provence
et du Comtat: Aix, Marseille, Manosque, Malaucène et Carpentras. Si son
intention était à l'origine de se rendre à Barcelone, le trajet que nous le
voyons parcourir est tout à fait superflu. Il semble plutòt que son itinéraire
ait compris les villes se trouvant à l'"Ouest du Fleuve": Montpellier, Béziers,
Narbonne et Perpignan, selon l'ordre présenté dans son Epitre.
Il semble que la date de la redaction de l'Epitre ne remonte pas avant
Juillet 1305, ni ne se situe au-delà de la fin de l'année 1306, date de
l'expulsion des Juifs de ces villes. La fixation de cette date pose certaines
difficultés. Kalonymos avait déjà deux enfants, décédés peu de temps sans
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