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שלהי המאה העשרים עמדו בסימן הרצון להשלים מפעלי ענק במדע הניסויי ,בזכות שכלולן
של שיטות מחקר ,וראש להן התביעה למחקר בין־תחומי ובזכות הצעת פתרונות טכנולוגיים
משוכללים שנועדו להתמודד עם שפע המידע שהצטבר בתחומי המחקר השונים ,ולמקדו
לשם פתרונן של שאלות מחקריות .בהיקף צנוע בהרבה אפשר להצביע על מגמות דומות גם
בתחום מדעי הרוח ,ובכללם חקרי גניזות קאהיר.
מחקרי גניזות קאהיר בשנים האחרונות בישראל מצביעים על כמה מגמות חדשות ,שהן
כנראה תולדה של בגרות ובשלות של תחום מחקר בן כמאה וחמישים שנה 1.בין מגמות אלו
יימנו המגמות הבאות:
 - 1השלמת ההכרה המלאה של אוספים בעזרת קטלוגים כתובים ומודפסים לפי נושאים
ולפי אוספים:

*
1

ההפניות שבסוגריים בגוף הסקירה מתייחסות לחיבור הנסקר .הסקירות הן פרי הרצאות בדיונים שנתייחדו
לספרים בעת צאתם לאור.
ראו פליישר ,עמ׳  ,4-1וההפניות שם.
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 - 2הקמתם של מפעלי ענק המיועדים להעמיד את הגניזה לרשות הציבור באמצעים
אלקטרוניים(ובכלל זה סריקה דיגיטלית ,צילום ,תיעוד ,קיטלוג ,פענוח ופרסום);
 - 3הרחבה ניכרת של חוג תלמידי המחקר העוסקים בגניזות ,בכל תחומי המחקר
המסורתיים במדעי היהדות ומדעי המזרח ,שהתוספו אליהם גם חקר המאגיה ,חקר הרפואה
וחקר האומנות:
 - 4הקמת מסגרות עיון בין־תחומיות שהמכנה המשותף לחבריהן הוא החומרי :מקורות
מגניזות קאהיר:
 - 5בחינת הגניזות העשירות שמצויות ברוסיה ושילובן במידע המוכר ממצאי האוספים
האחרים;
 - 6העמדת חקר היהדות הקראית והיהודים הקראים במוקד תשומת הלב ,תוך הדגשה
על המשותף בינם לבין היהודים ״הרבנים״;
 - 7ריכוז של מסה קריטית של מקורות ומיקודם בנושאי המחקר.
מגמות אלה תעלינה בסדרת הסקירות של חיבורים הנשענים על גניזות קאהיר ,שסקירה
זו היא הראשונה בהן .״סידרה״  -כיוון שריבוי העיסוק בגניזה מביא עתה למספר נאה של
פרסומים מונוגרפיים הנשענים על מקורות מן המאה הט׳ עד למאה הי״ג ,מקורות שעלו
מגניזות קאהיר.
חמישה החיבורים שנסקרים כאן מצביעים על האחרונה משבע המגמות ,כלומר על ריכוז
מסה קריטית(השואפת להיות מלאה ככל האפשר) של מקורות כדי להתמודד עם שאלת מחקר
מרכזית .תחומי החיבורים שונים זה מזה :הראשון היסטורי ,השניים הבאים הם מחקרי שירה
ופיוט ,הרביעי משפטי והחמישי הוא ספר בחקר הלשון העברית.
בשנים קדומות וקודמות של מחקר הגניזה רבים הזדרזו לפרסם ״צימוקים״ וקוריוזים שעלו
מתוך אוספי הגניזה ,והנזק שבמהלכים כאלה עלה מעצמו ,מתוך אותם פרסומים .מקורות
פורשו במנותק מהקשריהם התוכניים והתרבותיים ,והיו חוקרים ששמרו על מקורות מפני
עין חוקרים עמיתים  -כמו לא די היה להם שמקורות אלה הושמו בגניזה ונסתרו מעין במשך
מאות שנים .אזהרות מפורשות מפני פרסום מקוטע ומנומר נכתבו בחיבורים של החוקרים
המקצועיים של הגניזה ,תוך העמדה על הצורך לשלב בקיאות ,סבלנות וזהירות בעיסוק בממצאי
הגניזה .לתכונות אלה ראוי להוסיף גם את מידת הנדיבות .בדורות קודמים של מחקר הגניזה
היו חוקרים שנזהרו שלא להוסיף מידע על מקורות שמצאו מעבר לאלה שפרסמו כדי שלא
יקדמום אחרים בפרסום .אך דווקא בדור שבו הולכים ומתמעטים מקורות הגניזה שלא פורסמו,
מתגלה הנדיבות ,בנכונות להתחלק עם הקורא במקורות הרבים המאירים את הנושא .נדיבות
כזו מאפיינת את כל הפרסומים הנסקרים להלן  -מחבריהם מוסיפים מראי מקום והפניות
לכתבי יד רבים מעבר לדיון המיידי של המחקר ולפרסום ,כנראה מתוך הכרה של שליחות
שמידע שכזה יקדם הרבה את המחקר ,ומחקרם בכלל זה .להלן סקירת המחקרים.
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 .1מרדכי עקיבא פרידמן ,הרמב״ם ,המשיח בתימן והשמד
על מורו של פרופ׳ פרידמן ,פרופ׳ ש״ד גויטיין ,נאמרו הדברים הבאים:
שינוי התוי בדרך הרוח קשה לפעמים מפריצת הסולל במעברי ההרים .החומרים והקוים
העומדים בפני המחדש הם :של ההישג השמח בחלקו ,של השמרנות המחשבתית ושל
ההרגל המחקרי הנעשה טבע העבודה .על המשנה הראיה שאין הישגי העבר כל אשר
ניתן להשיג בתחום הנידון :עליו להוכיח כי כיוון חדש של המחשבה יש בו להביא
לפתרונות לא שערום מקודם .כי המהלך בדרך החדשה:ראה תמונות ומראות לא עלו
באופקם של ההולכים בנתיב המקובל2.
על המורה נאמרו הדברים ,המבחינים בין המחדש השמח בחלקו לבין המשנה המיוזע בהבקעת
נתיבים ,לפני יותר מעשרים וחמש שנה ,וגם לתלמיד הם יאים עתה בעקבות חיבורו החדשני
והנועז על הרמב״ם ,המשיח בתימן והשמד.

המחדש השמח בחלקו
לו נתבקשנו לאפיין את עבודתו של פרופ׳ פרידמן עד לחיבורו האחרון ,היינו פותחים בכלי
עבודתו  -גניזות קאהיר על עושר חיבוריהן ולשונותיהן  -והמתודה הפילולוגית הקפדנית
שהמחבר חוקר אותן לאורה ,ועוברים לתחומים הכוללים את חקר התלמוד על כלל ענפיו:
המשנה ,התוספתא ,התלמודים(הבבלי והירושלמי) ,מדרשי ההלכה והאגדה ,ספרות הגאונים,
הראשונים והאחרונים .כדי לקנח את תיאור עבודתו היינו מקנחים בסוגיות הנישואין והאישות
של יהודים בארצות האסלאם.
בכל אלה יצא מחברנו מן המקורות הראשוניים ,חשף מקורות לא ידועים ,פיענח ותירגם
אותם ,ובעיקר שירטט את האסכולות המשפטיות והספרותיות העומדות ביסוד המקורות.
לכל מחקריו נלוו גם בירורים מעמיקים בענייני מציאות של יומיום ,חברה והנהגה .פרידמן
צייר תמונות חדשות בחיי משפחות בית ישראל (וישמעאל אגבן) והציע תובנות חדשות
לתופעות בחיי המשפחה היהודית  -חינוך ,צניעות ,לבוש וריבוי נשים .אלא שהללו נדמו
בזמנם כפרפראות ל״עבודת הקודש של הטקסט״; וכמו להדגיש את קדושתה של עבודה זו,
צירף המחבר תצלומי איכות של המקורות מן הגניזה שהתפרסמו בחיבוריו.
כזו נראתה ,בראייה שטחית ,גם עבודתו של פרידמן מזה יותר מעשרים וחמש שנה על
מורשת בית הרמב״ם 3,וזו בת עשור ויותר על תעודות ספר הודו"  -למראית עין היו אלה
קמצים של פניני מקורות שנדבקו לתמונות היסטוריות גדולות מקובלות מזה שנות דור.
2
3
4

ראו בךששון חי ,עמי . 1
ראו :פרידמן ,שלושה קטעים; פרידמן ,קטעים חדשים ,והערה  5להלן.
ראו פרידמן ,אברהם בן יגו.
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שמחת הגילויים החדשים והחשובים הללו היתה כשמחתם של ההולכים בנתיב קודמים
ונראתה כדברים שצוטטו לעיל על ההישג של השמח בחלקו ,על השמרנות המחשבתית ועל
ההרגל המחקרי הנעשה טבע העבודה .ואל יהי ליבנו גס באלה כשהם נלווים לחשיפת אוצרות
ולשיבוצם הנכון בתמונה היוצאת מועשרת מן הגילויים החדשים.
חידושיו של פרידמן בענייני הראב״ם נערמו מקבצים לחמרים ולאלומות ,ומהם השביר
בר למבקשי תולדות הפולמוס על התפילה בימי הראב״ם  -פולמוס שעומד מזה כמאה שנים
במוקד תשומת הלב המחקרית .כאן מצטיירים ביתר חדות מסורות בית האב(הרמב״ם) ,דרכי
הנהגת הבן בתשובותיו ובהלכות שקבע לציבור ,וחומרות נושאי הרוח החסידית ומעגלי החברה
היהודית במצרים שלאחר שמד המוחדון וכיבושי הצלבנים  -הזוכה לגלי מהגרים ולפריצת
נתיבי סחר הודו 5.סוגיות רבות התחדשו בנושאים המרכזיים הללו על ידי פרידמן ,ותוכניות
עבודתו להשלמת הידור ספר הודו ,שכמוה ככתיבה חדשה ,ובהשלמת תיאורה של המחלוקת
לשם שמים ,הלוא הן כתובות בשולי הערותיו ומתממשות לנגד עינינו מדי יום.
שלושה המפעלים שפרידמן עוסק בהם בשני העשורים האחרונים מתנקזים למאות הי״ב
והי״ג ,ולספרו החדש:
 - 1תעודות ספר הודו מאירות את ההקשרים הכלכליים ,הפוליטיים והחברתיים ,של
הקהילות במצרים ובתימן בימי המשברים של השמדות במאות הנזכרות ,והתקווה המשיחית
שנולדה בשולי המאורעות הקשים;
 - 2תשובות ראב״ם ובני חוגו הן תשובות המאירות את עולמם הרוחני והמשפטי של בני
המאה הי״ג ,הן יושבי מצרים והן אנשי תימן ,ובהם מי שלא נודעו קודם לכן אפילו לא בשם,
לא כל שכן בתוכן יצירותיהם;
 - 3המחלוקת לשם שמים היא הוויכוח שהתנהל בעיקר במצרים על דרכי עבודת האלוהים,
נוסחי התפילה על רקע נסיונות החידוש והשינויים הקיצוניים שהציע הראב׳׳ם.
חידושיו של פרידמן באלה היו עד עתה בעיקר ברובד העובדתי :מנהיגותם של הרמב״ם
והראב״ם במצרים ומחוצה לה; עולמו של אברהם אבן יגו שהיה ״סוחר הודו״ מיוחד ומעניין;
מעורבותם של ר׳ יוסף ראש הסדר ורב יחיאל בן אליקים במחלוקת התפילה; ופניות שפנו
יהודים לשלטונות המוסלמים להביאם להתערב בפולמוסים הפנימיים בענייני עבודת האלוהים.
בכל אלו ,ובנוספים ,נקבעו מסמרות חדשים וחודשה הבנה בעניינים של המאות הי״ב והי״ג
ובהוויות העולם הזה .תורו של העולם הבא לא בא באלה ,וקץ הימים נידון במחקריו של
פרידמן רק אגב עיסוק בליבון מסורות לימוד וטקסט.

5

ראו מאמרי פרידמן ברשימה הביבליוגרפית.
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פריצת הסולל במעברי ההרים
מהימנת עלינו עדותו של המחבר ,כי ענייני הספר לא היו בדרך המלך שלו:
בעבר ראיתי את חקר המשיחיות וגזרות השמד רשותם של אחרים ומיעטתי לעסוק
בו ...אפשר לומר ,שבשבילי הפרק האחרון של הספר [־המונה שלושה־עשר עמודים -
מ׳ ב-ן] היה הראשון ,כי הוא מתקשר בשאלה שכתב חכם תימני אחד לראב״ם ,שמצאתי
בגניזה ...העיונים האחרים שבספר נ־ובהם כמאה ותשעים עמודים! מ׳ ב־ן] הם תולדה
של התגלית ההיא ,ומטרתם ללבן פרשיות שונות הקשורות להלך־הרוח ולהוויי בימים
ההם(פרידמן ,ענ 7ז).
אך הפותח את קריאתו בספר בפרק החמישי יחוש שם את האור המבהיק שנתגלה להולך
בנתיבי קודמיו והמאיר לו ולנו את נתיבינו החדשים .משם עולה גם הדרך שהמחבר הגיע בה
לגילויים שביסוד הספר החדש .וראוי שנצא אליה בעקבותיו ממש.
ראש לכל היו הגילויים בטקסט ובמסורותיו .המחבר מתאר קונטרס מתשובות הראב״ם
(סימנים פב-צד) ,שנשלח מתימן ואשר שניים מנושאיו היו מענייני רשותו של פרידמן
מקדמת דנא :עסקי כתובה ושיעוריה (תשובות הראב״ם סימן פב ,הארוך מכל תשובות
ראב״ם) וענייני התפילה(סימנים פג ,פז) .בשנת  ,1990בסקירה מוקדמת על תשובות הראב׳׳ם
ציין פרידמן כי קטע שפירסם שכטר לפני מאה שנים בדיוק הוא התחלת הקונטרס שנשלח
מתימן ,ואף הצביע על תאריך המופיע בתשובה בנוסחה שבגניזה :״אתקכ״ז לשטארי״ (6.) 1215/6
בכך קבע פרידמן את תאריכו של הקונטרס ומקומו בחיי הראב״ם :בהיות ר׳ אברהם בן עשרים
ותשע או שלושים ,בתקופת נגידותו ,ומכאן ,הצביע המחבר ,אפשר ללמוד כי בשנה זו היה חלק
מחיבורו ״המספיק לעובדי השם״ כבר כתוב .לכיוון הפולמוס על התפילה ומנהגיה היפנה פרידמן
את עיקר דיונו בחמש השנים הראשונות לשובו לעיסוק בקונטרס זה בשו״ת הראב״ם7.
רמז לרובד עמוק יותר של הפולמוס על מנהגי התפילה נמצא במחקרו של פרידמן
משנת תשנ״ו ,על המחלוקת לשם שמים 8.בהערת הפתיחה למאמר הוא שרטט את התוואי
לעתידו של מחקר המחלוקת ,ופרק ח׳ של המחקר הוכתר בכותרת ״חידוש הנבואה והחייאת
הדת  -התפילה כמכשיר לגאולה״; רמז המעיד כי עדיין לא התחדדו הדברים לגמרי אצל
מחברם ,כיוון שבמאמר עצמו אין כל דיון בזיקה בין הפולמוס על התפילה לבין חידוש הנבואה
וקץ הימים .אף כי ייתכן שניצני תפיסה זו באו בדברים שבעל פה עוד בשנת  ,1989בוועידה
הרביעית של החברה לתרבות ערבית־יהודית של ימי הביניים ,אלא שבמפורש הם המתינו
עד לניסוחם בהרצאה פומבית באקדמיה למדעים ובפרסום ב״תעודה״ י״ד רק ב־ .1998בשנת
 1995התקדם פרידמן במחקרו הגדול על פולמוסי התפילה והגיע לדון בשאלת חידוש הנבואה,
6
7

8

ראו שכטר ,עמי .60
הסקירה המוקדמת באה במאמר בספר גילת(פרידמן ,שד ת ראב״ם ובני דורו) ,ואפילו מחקרו על המחלוקת
על התפילה ,שפורסם בספר פליישר(פרידמן ,התנגדות) .המאבק בעניינים אלה נסב ,לפי הצעות אלו,
סביב ״דת ופוליטיקה׳׳(פרידמן ,מחלוקת לשם שמים).
פרידמן ,שם.
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המופיעה לא רק באיגרת תימן לרמב״ם כי אם גם בחתימת הקונטרס האמור בתשובות הראב״ם,
כפי שהיא בקיצור שהודפס מכ״י סימונסן:
השאלה השלוש עשרה בדבר הקץ שמסרו אבא מרי זצ״ל .והתשובה בזה היא שהוא ז״ל
אמר מה שהיה אצלו באגרתו לתימן הנמצאת אצלכם ,וכבר אמר בעניין זה באיגרת ההיא
מה שמספיק בו ,ואנו אין אנו מוסרים בעניין זה אלא מה שכתוב בתורה והוא שהדבר
תלוי בתשובה ,כמו שנאמר ושבת עד יי׳ אלהיך וכר ושב יי׳ אלהיך את שבותך וכו׳ ומן
האל ית׳ נבקש שיקל את האמצעים המביאים לידי הדבר הזה ויסלק את המניעות ,כמו
שהבטיח והסיר את לב האבן מבשרכם [ואת רוחי אתן בקרבכם](שו״ת הראב״ם סימן
צד ,עמ׳  ;136פרידמן ,עמ׳ .)192
מעתיק הדברים הקפיד לציין לקוראיו כי כאן מגיע ״סוף התשובות התימניות .שלוש עשרה
התשובות האלה הועתקו מכתב ידו היקר והושוו אליו בדקדוק נ־וחררת עליה]״(שו״ת
הראב״ם ,שם).
במאמר משנת  1998מתחברים הדברים במלוא הקשרם בלשון המאופקת כדלהלן:
יש לציין כאן את חשיבות התאריך ...שנת אתקכ״ז לשטרות ( ...)1215/6חשובה הרבה
יותר קביעת זמן ההתעוררות הדתית בתימן והמחלוקת הציבורית שבעקבותיה .ניתן
להוכיח ,כמעט בוודאות גמורה ,שהן צמחו מתוך הציפייה להתחדשות הנבואה באותה
שנה שעליה בישר הרמב״ם באיגרת תימן9.
בהערות למאמר כבר נזכר ספרו החדש ,בכותרת כמעט זהה לזו המוטבעת עתה על
הכריכה  -אז הוא התכנה על פי סדר הגילויים ,״המשיח בתימן ,השמד והרמב״ם״ ,ובקיצור
הביבליוגרפי שבחר לו :״פרידמן ,איגרת תימן״ .בהקשר זה הציע פרידמן לקרוא את דברי
ההקדמה הארוכים של הראב״ם לקונטרס זה ,העוסקים בחשיבות בקשת האמת ובנכונות
להודות בשגיאות ,לעומת בקשת הניצחון והסירוב לשוב מן הטעות ,ובריבוי השאלות שהגיעו
אליו מתימן בענייני המחלוקת על המנהגים.
אמור מעתה ,כי צירוף השלושה  -תאריך הקונטרס ,המאבק שבא בו על עניינים שבמסורת
ובחידוש בתפילה והשאלה על עניין הקץ  -הובילו לכך ש״המחלוקת לשם שמים״ ,לפחות
בשלביה המתקדמים ,כרוכה היתה בחידוש הנבואה ובקץ הממשמש ובא .סדרת רפורמות
דתיות הוצעה על ידי הראב״ם ,והן הושלטו בוודאות וביד חזקה ונידחו על ידי מתנגדים ,כיאות
לוודאות הנלווית לחידוש נבואה וימות המשיח .כל אלה באים בקצרה באותו קונטרס משו״ת
הראב״ם שהיה מונח בידי חוקרים שנים רבות .אלא שדינו של מופת זה כדין מופתי הגניזה
הגדולים ,למימי בן־סירא ועד לפרשת קץ הימים :צריך קריאה במלוא ההקשרים הראויים
כדי להעמיד ממנה יתד ופינה לפירוש הגילוי.

9
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התנועה המשיחית הצפויה כל כך במאות הי״ב והי״ג עולה בוודאות רק בזכות הניתוח
הסבלני־הפילולוגי של הדברים ותיארוכם ,בזכות המחקר הקפדני־העובדתי של מחלוקת
הנראית במבט ראשון(ואף שני) ״רק״ דתית ופוליטית ,ובזכות הניתוח החוזר אל מסורת
חידוש הנבואה ,תאריכה המדויק ותנאיה המוקדמים.
הפרק הראשון לכיוון החדש של המחקר היה אפוא זה המופיע אחרון בספר ,הפרק החמישי
המוקדש ל״תימן בהגיע שנת אתקכ״ז לשטרות ,היא שנת הקץ״ .ארבעה פרקים קודמים לפרק
זה :משיחיות ושמד במאה הי״ב והרקע לאיגרת תימן :הקבלה שבידי הרמב״ם על חזרת הנבואה,
המשיח ומשיכת האסלאם(ארבעה מכתבים מן הגניזה) .בארבעה הפרקים שהוקדמו לפרק
היסוד של הספר ,משום הסדר הכרונולוגי הנכון ,באים גילויים רבים אחרים ,על דרכיהן של
תנועות משיחיות  -הן בתפיסות הרעיוניות שלהן ,הן בדרכי התנהלות מנהיגיהן(ובכלל
זה האפשרות שהרמב״ם ראה עצמו כמי שמעורב במימוש ההבטחות האסכטולוגיות) ,הן
בתעוזה ההלכתית המלווה תחושות של אחרית הימים  -ובעיקר בתחום העומד כיום במוקד
המחקר ההיסטורי :בשרטוט מפורט ונדיב של התחושות העממיות המלוות ימים של שחיקה
בתחושות של תקווה.
שתי מאות שנים ,ויותר ,זכו להבנה בדרך חדשה ולביאור חדש ,כתוצאה מקישור התופעות
המרכזיות ,שנחו אלה לצד אלה ,שנעו אלה לקראת אלה ,עד שהועמדו אלה יחד עם אלה
במסגרת החדשה .דרכו של פרופ׳ פרידמן מליבון העובדות לציור תקופות במכחול רחב ,יצאה
אפוא מן העיון הפילולוגי ,אך תוצאתה המונחת לפנינו היא יצירה היסטורית המעלה את הזמנים
ההם בכלי הזמן הזה .וכמו להוכיח לקוראיו את חיוניותם של התחום והחוקר ,סמוך לאחר
פרסומו של הספר הצליח פרידמן לזהות את הכותב של המכתב המתאר את נסיבות הגעתו
והריגתו של מבשר משיחי בתימן ,והקדיש לו מאמר קצר ב״פעמים״ .הכותב היה סעיד בן
מרחב ,שאיגרות ומסמכים הכתובים בכתב ידו נושאים תאריכים משנות החמישים והשישים
של המאה הי״ב .באמצעות זיהוי זה נקבע עתה זמנה של התופעה החשובה בתולדות יהודי
תימן ומצטרפת יפה לפרק הפותח את הספר שהעמיד על מקומן של ״משיחיות ושמד במאה
השתים־עשרה והרקע לאיגרת תימן״(פרידמן ,עמ׳ 10.)49-9

 .2טובה בארי ,החזן הגדול אשר בבגדאד
בני ברדאני בבני זמנם(בין משרק למגרב בין שנת  900לספירה לשנת
)1100
שישה דורות רצופים של בני משפחת אלברדאני מתועדים בגניזה על פני כמאתיים
שנה  -משנת  900ועד לשנת  - 1100והם מתוארים בנדיבות בחיבורים של ד״ר טובה
בארי .חיבור מיוחד הקדישה המחברת למסורת הפייטנית־החזנית המשתלשלת במשפחת
10

פרידמן ,מבשר משיחי.
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אלברדאני  -כמה מהם ידועים בשמותיהם ואחרים בזיקה המשפחתית שלהם  -ואת תווי
הייחוד הפייטניים וההיסטוריים שלהם פרטה טובה בארי בלא להכביד על הקורא בפרטים
מיותרים .זהו ממצא נדיר המאפשר לעקוב אחרי בני שישה דורות ממשפחה אחת ,לא מתוך
רשימות יחס אלא על יסוד כתבים שהם במוקדם.
אעמוד כאן דווקא על תווי האיחוד של בני משפחת אלברדאני עם משפחות אחרות של
״בית ישראל״ מתפוצות ישראל בארצות האסלאם באותה העת .ברצוני לברר עד כמה משפחת
אלברדאני יכולה להיות ייצוגית לחברה היהודית בת זמנה ,ולהציע באמצעות התיעוד על
המשפחה הסבר לכמה תופעות הנוגעות ל״כלל ישראל״ חסר שם ,המהווה חלק מתנועות
חברתיות גדולות בנות הזמן .מוצעת כאן בחינה של תווי הדיוקן של המונים שהיו שותפים
לחיי בני ברדאני(הכוונה לניתוח אופקי לעומת האנכי או הנקודתי) .העיסוק בבני המשפחה
הוא בוודאי עיסוק שהזמן גרמו  -לא רק זמנו של החיבור הגדול של נפוצות פיוטיו של יוסף בן
חיים החזן הגדול אשר בבגדאד בידי המחברת ,כי אם גם האפשרות לקבוע בדיוק כמה מזמני
הפעילות של בני ברדאני .וקביעת זמנים אינה עניין של מה־בכך בחקר הגניזה התיעודית.

הברדאנים והראד׳אנים
מוצאה של המשפחה חתום בשמה  -היא נקראת על שם פרבר צפוני מזרחי של בגדאד,
בהראדאן(= בית ראד׳אן = ברד׳אן) ,ונשיאת שם הפרבר מעידה על הגירת המשפחה ממנו
לעיר הגדולה .כיוון שחיים בן יוסף ,הראשון מבני המשפחה שידוע לנו בוודאות ,כבר נשא
בכינוי ״אלברדאני״ סביר כי המשפחה היגרה לבגדאד כבר בשלהי המאה התשיעית.
למן המחצית השנייה של המאה התשיעית מופיעות הידיעות הראשונות אצל הגאוגרפים
הערביים אבן חרדאד׳בה ואבן אלפקיה ,על מוטת הפעילות של הסוחרים הידועים בכינוי
״ראד׳אנים״  -הם הסוחרים שנקרא על שם אותו פרבר שממנו היגרו בני ברד׳אני לבגדאד.
את טיבה המדויק של סמיכות הזמנים שבין ההגירה לבין התנועה של הסוחרים אינני יודע
להציע לפי שעה ,אך הסמיכות הזו עשויה להצביע על אירוע או על סדרת אירועים שהתרחשו
ברד׳אן(אולי רעידת האדמה שבפרברי בגדאד בשנת  ;)859/860אלו היו אירועים שהניעו
את יושביה היהודיים של בי־רד׳אן למצוא להם מרחבי פעילות אחרים ,בין אם בעיר הגדולה
ובין אם בנתיבי המסחר הבין־לאומי מהמשרק ולמגרב ובחזרה.
הסוחרים הרא׳דאנים ,שנתיבי התנועה שלהם מתוארים כאילו היו ארבעה צירים
רצופים  -שניים יבשתיים ושניים ימיים  -היו למעשה רשת של סוחרים יהודים שהיו לה
חוליות מסחריות אזוריות :חוליות אלו התנהלו בין תחנות המסחר הגדולות ,שמוקמו בעריה
המרכזיות של הח׳ליפות .הבריח התיכון של חוליות אלו היו נציגי הסוחרים ,שהיו מפוזרים
בתחנות השונות  -בני משפחה מורחבת וידידים קרובים שלהם  -ואשר נשלחו לייצג את
בתי המסחר הגדולים ברחבי האימפריה המוסלמית .להלן ,בתיאור הדור השלישי למשפחת
בי־ראד׳אן ,אשוב לדון במתכונת הפעילות המסחרית השגרתית בנתיבי הראד׳אניה".
11
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אבי המשפחה ,יוסף בן חיים ,נתגלה בעבודתה של טובה בארי מתוך צירוף החתימות
העולות משני שירים שלו .בנו חיים ,גם הוא ״יליד בית״ של מחקרה של בארי ,הגדיר עצמו
״חיים חזן״ ,ובמקומות מספר צמוד לשמו תיאור מוצאו :אלברדאני .נכדו ,יוסף בן חיים ,הוא
״גיבור״ הספר והפורה מבני המשפחה ,היה פייטן ממוסד ופורה ושימש בתפקיד ״החזן הגדול״,
כנראה ״בכנסת גדולה בבגדאד״(בארי ,עמ׳ .)9-7

החזנים במעגלי הנהגה
כמה מבני הדור הרביעי והחמישי של המשפחה נעשו מוכרים עם עלות הממצאים הראשונים
מגניזות קאהיר .בשנת 1903פירסם שכטר שיר תהילה מעט אברהם הכהן לכבוד אברהם הבגדאדי,
ובו תיאור תפקודם של בני המשפחה :״הנה ישראל בביתו נאגדים  /ורצפי [־דברי] ינאי מפי
נחום חמודים  /אבי ברוך וינאי ושלמה הידידים  /מה טוב בישיבה מה נעים בעמידה״12.
משפחת ברדאני מתוארת כאן בעומדה לפני הציבור :האב הוא החזן ובניו משמשים לו
מקהלה .בני ברדאני לא היו היחידים שהשתתפו בביצוע מקהלתי בבתי כנסת ,ותיאור של
מקהלה רבת משתתפים בא בחיבור נתן הבבלי ,כחלק מטקס ההכתרה של ראשי הציבור
היהודי  -שם בוקע קולה של המקהלה ,כדלהלן:
הכינו לו מבעוד יום מגדל עץ ,ארכו ז אמות ורחבו ג .ופורסין עליו בגדים נאים מן המשי
ומן התכלת ומן הארגמן ומתולעת השני ,עד שיתכסה כלו ולא יראה ממנו כלום .ונכנסים
תחתיו בחורים [שנבחרו מנשיאי הקהל ומגדוליהם] בחורים ותיקים בעלי קול ,בעלי
נעימה וקולם ערב ובקיאין [בתפילה] ובכל ענייניה ...ובחורים עומדים תחת המגדל ולא
ישב עליו אדם .וחזן הכנסת נ־ תואר זהה לתוארם של ראשי משפחת אלברדאני] מתחיל
בברוך שאמר והבחורים עונים [אחריו] על כל דבר ודבר מברוך שאמר ברוך הוא13.
וכך הולך נתן ומתאר דו־שיח בין חזן גלוי למקהלה נסתרת  -פעמים שקולו נשמע והם עונים
לו ,פעמים שקולו שקט והם רועמים  -בתפילה ,בברכות המתוקנות לראש הגולה ובברכות
ושירי שבח לראשי תפוצות ישראל.
חיבורו של נתן הבבלי נכתב בשנת  950בערך ,בזמן פעילותו של יוסף אלברדאני בבגדאד.
ואף אם לא נוכל לאשש סברה שהוא היה החזן בטקס ההכתרה(אף שלא בלתי סביר שהוא הוא
החזן שהיה באותו מעמד) ,ובדומה לא נוכל לקבוע כי בני משפחתו היו בין כעשרים וחמישה
הנבחרים לשמש מקהלה נסתרת (אף שלא בלתי סביר שהם מבין הבחורים)  -פעילותם,
שתוארה בשיר לשבחו של אברהם הבגדאדי ,לא היתה חריגה ויחידה.
השיר נכתב בשנת  990בערך ,בעת שיוסף כנראה כבר לא היה בין החיים; בנו נחום נזכר
ם(בארי ,עמ׳  .)9-8צאצאיו של נחום אמנם עונים על הגדרתו של נתן הבבלי  -הם ״בחורים
ותיקים בעלי קול ,בעלי נעימה וקולם ערב ובקיאין [בתפילה] ובכל ענייניה״.

12
13

ראו שכטר ,עם׳  .66וראו עוד שייבר ,עמי . 12
ראו נויבאואר ,עמי .84-83
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ועוד זאת ,החבורה שמשפחת אלברדאני מצויה בה היא חבורת ההנהגה הבכירה של יהודי
בבל :אברהם הבגדאדי ,הנדיב העשיר שסייע בפתיחתה המחודשת של ישיבת סורא ,וראשי
שתי הישיבות ,סורא פומבדיתא .נחום למד אצל רב שמואל בן חופני והיה בן גילו וידידו של
רב האי גאון ,שכתב אליו ,ועליו ,״אהובנו ידידנו ...אח חביב הוא לנו ועמנו גדל מנעוריו והוא
נכבד וגדול בתורתו״ 14.בני ברדאני לא ישבו ראשונה במלכות או בישיבה ,אולם יש לראות
אותם כבני המעגל השני ,הסמוך וקרוב להנהגת הישיבה .הם לא היו חזנים הממונים על
קהילות ,כדרך שהיתה נהוגה באזורי ״רשותה״ של ישיבת ארץ ישראל ,אך הם היו מן החזנים
החשובים בבל  -המשלבים יצירה וביצוע.
בימיו של יוסף(ליוסף היו לפחות ארבעה ילדים  -בן ושלוש בנות )15עמדו לרשות המשפחה
גם נכסי דלא־ניידי בבגדאד :נכסים כאלה היו בדרך כלל מיועדים לעיבודים חקלאיים לשימוש
ביתי ,להשכרה ולהחכרה ארוכת טווח .ייתכן שבשלושת הדורות הראשונים(יוסף ,חיים ,יוסף)
יכולה היתה המשפחה למצוא מחיה מנכסים שכאלה ומהכנסות שבאו לה מחזנות במוסדות
ההנהגה המרכזיים ובחצרות נדיבים ,אך כשם שנשתנה לחלוטין מצבם הכלכלי של יושבי עיראק
בעשורים האחרונים של המאה העשירית סביר שנשתנה מצבם של בני משפחת אלברדאני.

פליטים משכילים בשירות הקהילות
שבע השנים שבין שנת  987לבין  994היו שנים רעות במיוחד ליהודי עיראק בכלל וליהודי
בגדאד בפרט .תחילתן בבצורת קשה שמוטטה את מערך הסיוע החקלאי לבירה  -נחלות לא
סיפקו תנובה למרכז ,והמונים נטשו אדמות ושכונות וברחו מבירת הח׳ליפות .כתוצאה מן
הבצורת של שנה זו ״היה אז חוסר בטחון לנפש ולרכוש ,המטבעות היו מזויפים ,המסים גבוהים
מאוד ,והעסקים בקיפאון .חיילים השתוללו בעיר ,מסגדים נהרסו ,נכסי הוקף נשדדו ,ובתי
החולים הוזנחו״ 16.ערעור כל מוסדות השלטון המקומי לוה במהומות של ה״ע:רוך ,שהיו אנשי
שוליים שהתארגנו לכנופיות לשם שוד וניצול של בני המיעוטים .בשנים אלה עלתה זעקתן
של ישיבות בבל לעזרה ,ובין נמעני בקשותיהן של ראשי הישיבות היו המהגרים שנטשו את
עיראק בשנים הקשות  -כפשט לשונם של רב שרירא ורב האי :״כי ברחמי יוצרינו שם לנו
נפשנו לשלל״; ובלשונו של רשב״ח :״רוב חמם ועוצם הגזל״; וכדבריו המפורשים של נחום
על בן המשפחה אבו מנצור ,שנשאר בבגדאד :״הזמן [= לאו דווקא במשמעותו הנהוגה לרוב
בשירה] כבר דחף אותו אל דאגות פרנסה״17.
רבים מראשי משפחות היו צריכים באותה עת לנקוט בשתיים ,כדי להביא מחיה לבניהן:
לצאת מעיראק ולגוון את מקורות הפרנסה .בשנים אלו התייצב מעט המצב הפוליטי
במערב  -הוכרעה בידי הפאטמים המערכה על מצרים ואגפיה ,והתחדשו דרכי המסחר
המחברות את המערב הרחוק ואת ספרד ,עם המזרח .מה שאירע לבני הישיבות בבל באותן
14
15
16

ראו גיל ,ישמעאל ,עט׳ ( 114תעודה  ;)37וראו להלן הערה . 17
ראו :גיל ,ארץ ישראל ,א ,עט׳  154הערה  ;298בארי ,עמי . 267-251
ראו גיל ,ישמעאל ,א ,עט׳ .408
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שנים ,ש״רבים בבניהם יוצאים למלאכות אחרות ומסתפחים להשתכר או לעבור״ 18,אירע
לנחום .נחום היה בן המשפחה השני שהיגר ,והפעם למרחקים  -למצרים ולמערב .רוב
בני המשפחה נשארו בבגדאד :הבנים והאחיות :ואפשר שבנו הקטן שמואל המשיך בעיסוק
המסורתי של אבותיו שנשען על ידע ,חינוך וכישרון :הפיוט והחזנות.
צעדיו הראשונים של נחום נעשו בנתיב שנשען על היתרון היחסי שלו ,בהיותו בן למשפחת
פייטנים וחזנים .משהגיע למצרים ובידו מכתבי המלצה מתאימים ,נתקבל כנראה בהערכה
הראויה לאיש המעגל הקרוב לראשי ההנהגה בבבל .ייתכן שלא היה צורך להציג אותו
במצרים ,משום שיצירותיו של אביו היו מוכרות שם ,שהרי שמואל ״השלישי״ ברבי הושענא
בנה פיוט שלו על יסוד מורשת כתיבה יוצאת דופן של יוסף אלברדאני(״[ ]לוהי  /כי הוא אמר
ויהי״  -בארי ,עמ׳  .)41בשנת ״ארבעת אלפים ושבע מאות וחמישים וארבע לבריאת העולם״
(שנת  )994חתם נחום על שטר שכירות לחלוקת עבודה ושכר בינו לבין פלטיאל החזן בן
אפרים ״החבר״ ,ובין המשימות שחולקו ביניהם מנויות החזנות ,כתיבת שטרות ,ובפרט שטרי
כתובות וגיטין .משימות אלו היו מנחלת ה״רשות״ של ישיבת ארץ ישראל שהיתה מונחת
לפתחם של החברים באותה ישיבה .פלטיאל ובני משפחתו(אביו ואחיו) היו חלק מחבורת
״ארץ הצבי״ ,ומשנת  994נוסף אליהם ,כנראה בשכירות־משנה למילוי משימות מוגדרות ,גם
נחום אלברדאני .שטר השכירות היה מהודר בזמנו ,כתוב בצורה מוקפדת על קלף ,כיאות
להסכם בענייני רשויות הישיבה ,והעידו עליו בני חבורה נכבדת מן המימסד הקהילתי של
פסטאט(עמרם בן משה ,אלישע הכהן בר יעקב הכהן ,ישועה בר סעדיה הלוי ,אפרים בר חביב
וחסין בן כלף .בצידו השני רשום נוסח של קידוש לשבת וחג ,דבר לא מפתיע במסמך שהיה
בבית חזנים־פייטנים19.
נחום לא ראה ברכה בעמלו במצרים ואין פלא בכך .שנתיים לאחר בואו שקעה מצרים
לתקופה של רדיפות ולחץ כלכלי ,שכמוהו לא תיראה מעולם .היו אלה ימי התהפוכות של
אלחאכם באמר אללה .מי שמשפחותיהם ונכסיהם היו במצרים התקשו לעזוב ,ואף המירו דת
לאונסם במשך ימי הגזירה .מי שהגיע ומשפחתו נשארה בעיראק ופרנסתו היתה תלויה בחיים
גלויים ותוססים של הקהילה היהודית ,יצא ביום סגריר והמשיך בנדודיו מערבה ,אל הארץ
אשר שם הזהב :אל אפריקיה .באותם ימים הגיעו אל נחום השמועות מבגדאד על פטירת אחת
מאחיותיו ,ופטירת שני בנים של שתי אחיות אחרות שלו20.
מעמדו והשכלתו של נחום היו חשובים לו ולפרנסתו במחוזות חייו החדשים ,כשם
שחשוב היה לו שבנו אבו מנצור ימשיך ברכישת השכלה בבגדאד(למרות שמי כמוהו ידע
את טיב המכאובים שבדלות ,בנדודים ובניתוק מבני המשפחה  -מכאובים הנלווים לכל
המוסיף דעת) .״הריני מבקש ממך״ ,פנה לרשב״ח ,״כי תקרב את אבו מנצור ותעזור לו
ותדחק בו ללמוד משנה ותלמוד וישקוד על קנית הדעת״ 21.השכלתו המיוחדת ונסיונו של

20

שם ,ענד ( 80תעודה .)25
 - 15בן־ששון ,הקהילה ,עט׳  449מס׳ . 15
145.52
ראו גיל ,ישמעאל ,א ,עט׳ . 176-173
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21

ראו לעיל ,הערה . 17
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נחום כחזן מצאו להם שימוש גם בקירואן ,בדומה לפסטאט .השכלתו ונסיונו ידועים היו גם
לאנשי קירואן והם ציינו את סמכותו בעיניהם במפורש ,בשני קונטרסים של שאלות ששלחו
לישיבות בבל .בהיותו בקירואן חיווה נחום את דעתו בענייני הלכה ,ופסק הלכה בעניינים שונים
ובהם הלכות תעניות ,נוסח של טקסטים ללימוד ושטרות ומעשי בית דין 22.צעדיו הראשונים
בקירואן ,בדומה לאלו שבפסטאט ,הם של מעין ״כלי קודש״ :הציבור נעזר בו וסמכותו היתה
מקובלת על בני המקום .אין פלא שנחום היה דומה למהגרים רבים עלומי שם בקירואן באותה
העת ,שבאו מאיטליה ,מארץ ישראל ומן המזרח ,ובידיהם למדנותם ,נסיונם בחיי הציבור שם
ומסורותיהם 23.זו היתה סמכותו של מי שקרא ושנה ,וכתלמידי חכמים מהגרים רבים אחרים
התקבל נחום ברצון בקירואן על בסיס הערכים שהיו משותפים לחינוכו ולחיי אנשי הקהילה
שם .סביר כי קירבתו של נחום למימסד הישיבות הוסיפה משנה־סמכות למסורות שבידיו,
בפרט למסורות שהיו כרוכות במעמדו בבגדאד ,כלומר מסורות פולחניות .נחום אלברדאני
נודע ,אכן ,בתואר ״חזן״ גם כשפסק הלכה וגם כשאנשים התייחסו לפעולות אחרות שלו.
מהגרים משכילים המשיכו למלא תפקידים של ״אינטליגנציית משנה״ גם בתקופות אחרות
ובמרכזים אחרים כשלב ראשון בקליטתם.

מפליטים משכילים לסוחרים בירלאומיים
ה מג רב ב מו ק ד

בשנת  999כבר ישב נחום בקירואן שבתוניסיה ,והפעם פרנסתו השתנתה .הוא ניצל את
חוליית המסחר הזמינה והתוססת מאוד באותה העת שבין אפריקיה (קירואן) ואלמהדיה
לספרד ,ואולי אף לסיציליה.
דיוקנם של הסוחרים במסחר הים התיכון אינו אחיד אולם רבים מהם היו אוהבי ספר,
למדנים ובעלי כושר יצירה  -בהלכה ,בהגות ובפיוט .לפנים התקשו חוקרי ימי הביניים של
ארצות הנצרות לקבל שילוב שכזה שבין איש הרוח ואיש המעשה ,וביקשו לראות בו דמות
אנכרוניסטית ,יצירת כפיהם של חוקרים מודרניים שראו לנגד עיניהם שילובים שכאלה .כיום
אין המזיגה הזו חריגה בעיני הלומדים את קורות חברת הגניזה24.
נחום היה אחד מן הסוחרים שבקורות חייו אפשר להצביע על תהליכי המעבר למסחר
וההשתלבות במערך שנקרא על שם הראד׳אנים ,והיו שותפים לו בני כלל קהילות ישראל
בזמנו .תהליכים אלו התרחשו בימים של התעצמות המסחר הים תיכוני בין אפריקיה לבין תחנות
המסחר השונות ,ימים של גאות כלכלית במגרב ואבטחת נתיבי הסחר היבשתי והימי.
בשנת  1010כבר נשלחו סחורות של נחום לסיציליה .הוא נקט בדרך שהיתה נהוגה באותה
עת בין סוחרי המגרב ורשם סחורות אלו על שם חבר מאנשי סיציליה כדי להיפטר ממס מיוחד
שהוטל על זרים שם 25.תחנת המסחר המרכזית באגן הים התיכון באותה עת היתה מצרים
22
23
24
25

ראו בךששון ,הקהילה ,עמ׳ . 168-165
שם ,עמ׳ .277-275,39-35
שם ,עמ׳ .206-203
ראו גיל ,ישמעאל ,ב ,ענ( 554 7תעודה  188שורה .)29

ממחקרי הגניזה במפנה האלף השני לספירה(א) [ 263

בין הסחורות שנחום ייצא למצרים היו פוך [= הנודע בשם כחל] וספרים  -ספרי תלמוד
ספרים אחרים .את הפוך ביקש למכור במצרים ואת הספרים בירושלים .באותה עת נראה
1לא היה עדיין איש מבני משפחתו של נחום במצרים כדי לקלוט את הסחורות ולשווק אותן,
וך היה לו לעזר סוכן קבוע ,הלל בן יצחק מרמלה ,שפעל בין מצרים לארץ ישראל .ספק אם
זשותפות־הסוכנות של נחום עם הלל עלתה יפה ,שכן יעבור כדור וחצי ועדיין לא תושלם
זכירת הספרים ששלח נחום מן המגרב .ככל הנראה עתה ,לא יצאו בני נחום מעיראק ולא
זיה תובע לאי־מימוש העיסקה עד לשלהי שנות הארבעים של המאה הי״א26.
ז ה ג י ר ה ה ג ד ו ל ה ל מ צ ר י ם ב א מ צ ע ה מ א ה הי ״ א

*צרים זכתה לחיזוק במעמדה המסחרי באמצע המאה הי״א בעקבות שינויים שהביאו
1:החלשת מוקדי מסחר הוותיקים ,זה שבעיראק וזה שבמגרב :במגרב היתה זו פלישת
זבדוואים לערי אפריקיה ,באמצע המאה הי״א .סוחרים מגרביים יצרו מוקד מסחרי חזק
:מצרים שהיו לו קשרים תכופים עם עיראק ופרס .המהגריט־הפליטים מעיראק באו
למצרים כתוצאה מסדרות של מכות שהונחתו על יהודי האזור ,בין שנת  1045לשנת
* - 105חלקן בשל אי־יציבות (מאבקים בין סונים לשיעים ופשיטות סלג׳וקים) וחלקן
:של גזירות שהוטלו על בני מיעוטים - 1045/6 :ביזת בתי יהודים ושריפת בית הכנסת
־עתיק - 1047 :מגיפה ובצורת - 1049/50 :התקפות חדשות של העפרון - 1055 :פשיטת
הסלג׳וקים והגליית תושבים27.
רק בשנות הארבעים שבו והעתיקו בני ברדאני את מקום מגוריהם ,הפעם מעיראק
מערבה  -למצרים ,לארץ ישראל וללבנון .מאמצע המאה הי״א מופיעים נכדיו של נחום ,בניו
של ינאי ,המכונה סהל ,ובני משפחה אחרים שלו ,בקרב עילית סוחרי מצרים המגרבים(הם
בני החוג של פליטי המגרב) ,והם מופיעים בכעשרים תעודות היסטוריות.
ראשונים ,מדור הביניים ,נזכרים רעייתו של ינאי בן נחום ואביה .הרעיה ,אם נחום ,מוזכרת
בתעודה בשנת  1065כנפטרת ,אך קודם לכן ,באמצע שנות החמישים ,היתה מעורבת בעסקי
מסחר וכספים .היא נשתה בשותפים חובות 28,כמו כן הבריחו אליה בעלי חובה את חובותיהם,
בהזדמנות אחרת ,בכריכה של ספר 29.אביה היה מעורב במסחר עם סיציליה ,ואת פדיון
הסחורות העבירו השותפים בערך בשנת  ,1050לנכדיו ,בני נחום ששהו במצרים 50.אף שצאצאי
נחום עסקו במיגוון של סחורות ,בולטת פעילותם בשניים :בעסקי טקסטיל  -פשתה ,כותנה,

26
27
28
29
30

ראו גיל ,ארץ ישראל ,ג ,עמי ( 27-26תעודה .)426
ראו גיל ,ישמעאל ,א ,עמ׳ .415-413
שם ,ב ,עמי  846־ ( 851מס׳  283ג  , 15ד  , 1058 :)15חייב דינאר פחות שתי חבות לאם נחום ועוד ארבעה־
עשר קיראט׳.
שם ,ב ,עמ׳ ( 27מסי  311א  , 1056 :)24הברחת כספים בכריכה לאם נחום ,על ידי ישועה בן אסמאעיל
אלמכמורי באמצעות נהראי.
שם ,ענד ( 717- 715מס׳  243א  - 1050 :) 18,17,9מסיציליה לנהראי במצרים :לקחו כסף וענייני סחורות
(כרכום) מחותנו של נחום ומסרו לבשר בן נחום.
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משי ועיבודיהם  -ובעסקי ספרים .שמא נותרה משהו ממורשת תלמידי החכמים של ארבעו
הדורות הראשונים במשפחה?31
התדמית המקובצת של בני המשפחה באה בשבר מכתב מאת אחד מראשי יהודי מצריו
במחצית השנייה של המאה הי״א ,הרב יהודה הכהן בן יוסף ראש הסדר :״מן פיה דרכם הגונים
מתל בני אלברדאני נטרינון רחמנא״ [= מי שדרכיהם הגונות ...דוגמת בני אלברדאני ישמרו
אלוהים] 32.הסוחרים הכירו את בני ברדאני כחבורה בעלת עניין משותף סמוך להגירתם כ
המזרח מערבה .ההשתלבות הטבעית כל כך של בני ברדאני במסחר הבין־לאומי לצידם ש
הסוחרים המגרבים היתה אפשרית משום האופי הביךלאומי של מסחר זה ,ובזכות התשתיו
שהניח נחום לצאצאיו עוד בשלהי המאה הי׳.
ה ט ר מ ת ה״גלו ת״ ה ל בנוני ת של י שיבת ירו שלי ם
ראוי לציון מיוחד הפרק האחרון בתולדות המשפחה ,ובעיקר פעילותם של בני ינאי ,יוס
ונחום .למן שנות השישים של המאה הי״א הועתק מוקד הפעילות שלהם ממצרים צפונו
לגליל וללבנון ,אף שגיסם ,חיים בן שלמה ,ישב ברמלה33.
אם עד עתה ביקשנו למצוא את הרקע לתנועותיהם של בני המשפחה במאורעות הפוליטיי!
שהתחוללו סביבם ,הפעם סללה הפעילות צפונה ממצרים דרך למהלכים פוליטיים .העתקו
מוקד הפעילות הכלכלית של בני ברדאני ,עם כמה מן הסוחרים הבולטים של זמנם ,לגלי
וללבנון ,יצרה תשתית של קשר טוב עם מצרים מכאן ועם חלב ועיראק מכאן - 34בני ברדא!
היו קשורים למימסד הישיבה הארץ ישראלית ומעורבים בהעברת תרומות אליה ,והיו מצוייו
בנבכי השלטון המוסלמי ובענייני מינוי של פקידים בכירים מטעמו .כל אלה מעידים על הרש!
31

32
33
34

על בני נחום במצרים ראו :שם ,ב ,עמ׳ ( 718-717מם׳  244א  - 1045 :)8מנ ה ר אי ב פ ס ט א ט הדורש בשלו
נחום; שם ,עמ׳ ( 747מם׳  252א  - 1053 :)33מנהראי ,פסטאט ,לברהון תהארתי בבוציר שבים דביל
שבני ברדאני ביקשו; שם ,ד ,עמ׳ ( 395מס׳  732ב  , 1045 :)10-9יוסף בן יהבוי מקירואן ,ירושה של מום
בן נתנאל ובה עסקים שלו עם בני ברדאני ״שהיו קונים בשבילו פשתה באשמונין״; שם ,ג ,עמ׳ 07-706
(מס׳  512א  , 1055 :)5ברדאני קונה חיטים באמצעות נהראי מאת יוסף בן פרח; גיל ,ארץ ישראל ,ג ,ענ
( 290מם׳  , 513א  , 1067 :)17פטירת בני תאהרתי וצורך בגביית עדות מיוסף על זכויות אשה צנוע
מאוד ,שנפטרה בירושלים ורכושה בקירואן;  8 324.134א ( 18סעיף לז) ,ענייני מכירת ספרים וחובו
של יוסף אלברדאני; שם ,ג ,עמ׳ ( 27-26מם׳  , 1065 :)426מעשה בית דין בצור  -ספרי הברדאנים; שנ
עמ׳ ( , 110-107מם׳  461א  , 1053 :)8מירושלים לפסטאט אבו אלטיב אלברדאני מביא איתו דינרים ,בגדי
ואמלג; שם ,עמ׳ ( 164-160מס׳  ,479ב  , 1061 :)3מירושלים ,ענייני העתקת ספרים ובהם המקרא המכור
מאלמהדיה ,בני ברדאני בצור ואולי הם יודעים על הלאל בן אברהם(ואלי לא ידע והכוונה לבן יצחק
שם ,עמ׳ ( 206-203מם׳  , 1060 :)492יוסף ונחום בני סהל [־ינאי] לנהראי ,מצבו של ישראל בן נתן בגו
חלב וספר תנ״ך בשווי של שלושה־עשר דינארים; שם ,עמ׳ ( 207-209מם׳  , 1060 :)493מירושלים ליום
בן נחום בפסטאט  -שמן ,אריגים וכסף לישיבת ארץ ישראל; שם ,עמ׳ ( 534-532מם׳  , 1081 :)607נד! ו
בן ינאי כעד בשטר הרשאה בטריפולי.
ראו 8 70.19 :א ^  - 6גיל ,ארץ ישראל ,א ,הערה .298
שם ,ג ,עמ׳ ( 242-233מם׳  , 1064 :)500אבון בן צדקה מזכיר את חיים בן שלמה החבר הנשוי לאחו
הברדאנים ואצלו הופקדו ספרים שהעתיק ישראל וצריך לשולחם.
שם ,עמ׳ ( 202-200מם׳  , 1060 :)491יוסף בן סהל [=ינאי] הברדאני מצור לנהראי בפסטאט  -כל הסחורו
והבדים יקרים מן המזרח לתנים; הכרות מצוינת גם עם מימסד הסוחרים הלא־יהודי.
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הצפופה שטוו הסוחרים בצפון ועל זמינות נתיבי המסחר בכיוון זה .חיתח זו רשת מסחרית
שלא היתה תלויה בעונת ההפלגה המצומצמת בים ,וחיזוק נוסף היא קיבלה מן הקאצ׳י של
העיר צור (אבו מחמד עבדאללה אבן עלי עין אלז־ולה) ,שהיה אישיות פוליטית ומסחרית
בולטת בצפון.
לא פלא אפוא כי כשהגיעה שעת מצוקה ,בשנות השבעים של המאה הי״א ,עם כיבוש
ירושלים ויהודה על ידי הסלג׳וקים ,בחרה הנהגת הישיבה הארץ ישראלית מרצונה לעבור
לצור .שם ,סברו המנהיגים ,היתה תשתית מצוינת של קשר עם קהילות הגליל ומצרים  -קשר
שבנו הסוחרים דוגמת בני ברדאני כבר בשנות השישים של המאה .המעבר נראה פשוט ומוכר
בזכות הסוחרים35.
כידוע מנסיבות היסטוריות רבות אחרות ,הסוחרים הם שהוליכו את הכובשים ואנשי
המדינה בעקבותיהם .עבור ישיבת ארץ ישראל ופקידיה היה המעבר לצור כמהפכה :עבור
הברדאנים היה זה מעבר רצוף וטבעי ,כשם שטבעי הוא הקשר שבין תעודות שהם מוזכרים
בהן מגוש חלב ,מטריפולי ,מטבריה ועד לצור  -מקום שבו הם כנראה ביקשו לתבוע את רכוש
הסב שנשלח שני דורות קודם לכן ולא נפדה.
תקוותו של אחד מאבות המשפחה  -״ישבתי בבבל ותליתי כלי שירתי  /מחודש לחודש
חיכיתי ואין בם ישועתי״  -התממשה בחלקה על ידי צאצאיו ,שפעלו בארץ ישראל .הם
יכולים היו לשבש את שורותיו ולכותבן כן :״הנה הובא דרוני ומנחתי  /נבמקום בו] אויביי
ירשו ירושתי״36.

 .3שולמית אליצור ,פיוטי רבי פינחס הכהן

הקשרים מחקריים והיסטוריים
פינחס הכהן ,ראש ישיבת ״ארץ הצבי״ ,הוא ראש הסנהדרין של או־ץ־ישראל ,אינו יורד
משולחן המחקר מיום שנתגלו גניזות קאהיר ,למאמצע המאה הי״ט ועד עתה .שלא כקליר,
שהיה מוכר מדפוסים ומכתבי יד גם ללא גניזות קאהיר ,פינחס קם ועלה מן הגניזה בחטיבות
מידע ובפירורים הנקבצים אליהן  -מהם שהאירו והנהירו את הדרך ללומדים ,מהם שסיבכו
את מה שהתקבל כמוסכם וחייבו לשוב ולעיין משנה־עיון במקורות כדי לשוב ולשרטט נכון
את מה שיצא שגוי .את פינחס החזירו לארצות החיים  -כשם שהשיבו רבים אחרים עלומים
לארצות אלו  -פירקוביץ׳ ,הרכבי ,אלבוגן ,מרמורשטיין מרגליות ,זולאי ,ויבל״א פליישר
(אליצור ,עמי .)4-1

35
36

ראו בךששון ,דמשק.
ראו בארי ,עמי .263
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הסקרנות לחשוף את הכותב ואת עולמו לא ניזונה מן העניין החד־פעמי ,המיידי ,המניב פירות
באחת ומפנה דרך לרוץ ולעסוק באחר .עבודת העלאתו של פינחס היתה מכוונת מראשיתה
אל חשיפתם של יסודות התרבות היהודית שבצומת העת העתיקה וכיבושי האסלאם :אל מה
שיכול להעיד על הנתיבים של תרבות ישראל הקלסית־הישישה שהביאו והוליכו אל הצומת,
ועל הנתיבים שיצאו מן הצומת הזה לעולם המתרענן במפגשיו עם התרבות הערבית־היהודית.
ואף לצומת עצמו חשיבות רבה ,בהיותו תקופה סוערת בדברי ימי עולם ,מקום חבלי ארץ
ועם המשתקפים ביצירתו של בן אותם הימים .ימי המפנה  -המאות השביעית והשמינית
לספירה  -נחשבו לתקופה אילמת ועלומה משום שקשה לנעוץ באדמה סוערת ,זעה ונעה
(כפשוטה ומשלה) אישים ויוצרים שאין יודע ייחוס משפחותיהם וזמנם ,לא כל שכן פייטנים
שלשון הצופן היא חילם וחלקנו ,וזו מפוארת בעמימותה ההיסטורית37.
פינחס בן יעקב הכהן איש כפרא(פרבר של טבריה) נטוע בין אמצע המאה השמינית לראשית
המאה התשיעית ,מזה שבעים שנה .שם מקומו בזכות אזכורו בפי רס״ג ,מועקת השלטון המוסלמי
שנתקבע ללא ראיית תוחלת ,ורעש שביעית של שנת  750בערך(שם ,ענד .)9-4

שיגרה וחידוש ביצירת פינחס
הפייטן נטוע היטב בעולמו ,ניזון ממימיו של אותו עולם ונופו מצל על סביבו .הוא ניזון
ממסורות שבכתב ושבעל פה  -הוא ״ארון הספרים של העם היהודי״ ,בלשון אהובה על בני
זמננו  -ובכללן מסורות הלשון ,הפירוש ,המדרש ,המשפט וההלכה .כיוון שנקבע מקומו הוא
בא ומעיד על כל אותם תחומים ונושאים ,ומסייע לקבע אותם לזמנו.
פשוטים הדברים(ומושכים לעתים את מרב תשומת הלב) באשר להשתקפות ההדדית של
מאורעות גדולים בני הזמן  -הופעת גרמי שמים מחוללי אימה ,בצורות ,שטפונות ,רעידות
אדמה ,חילופי ממלכות ומהפכות .משנקבע זמנו של הפייטן מעידים הפיוטים על קצבו של
השעון הגדול :שעון ההיסטוריה וקצה ,חישובי הקץ ועדכונם :עידן שבי  ?1181017הופכת
ל־ 13$1017מ .כדי כך ,שמעתיקי פיוטים שנכתבו בעת שהוחמצה השעה ,שיכתבו את חישובי
הקץ כדי שחלילה לא תיפח רוחם ורוח בני זמנם המאוחר מזמנו של הפייטן מחכות למושיע
ללא הועיל.
גדולת הפייטן שניטע בעולם מוגדר בזמן ובמקום היא דווקא בדברים שנראים כשיגרה:
שיגרת הלשון ,שיגרת המסורת ,שיגרת ההלכה ,ועולה על כולן ושוחקת את כולם ,שיגרת הזמן.
מחומרי השיגרה הללו מלבן הפייטן את הטיט שלו  -אפור־מה אולי בעת הבחישה ,כדרך
הטיט ,אך משנעשה זה ללבנים חדשות והללו הונחו אריח על גבי לבנה ולבנה על גבי אריח,
הכל נדמה כחדש והקיר עומד לתלפיות.

37

ראו גיל ,ארץ ישראל ,א ,עמי . 75-9
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ניתוח תוכנם של הפיוטים במבואה של פרום׳ אליצור מעמיד על מסורות הלכה ,מנהג
ויצירה ספרותית בארץ ישראל במאות השמינית והתשיעית ,ובכלל אלו הלכות ארץ ישראל בנר
חנוכה או בהפטרה ,ששמעו הבריות במדרש :הפשטים שנקבעו בתודעתם בלשון המקרא בסגנון
מדרש פרקי דר׳ אליעזר והסיומות המקראיות המתואמות :תבניות הקדושתאות ,השרשורים
והרפרנים הקישוטיים המוכרים מן הקליר ויותר ממנו מיניי :מנהגיהם בצנעא ובפרהסיא בקדושה
של שחרית ,בכיסוי ערלה בעפר ובחגיגת ימי ראש השנה(עמ׳  .)246-195כזוהי התערובת
שבין שיגרה לחריג ,העושה את הפיוט לבן בית בתפילתם של בני המאה השמינית בטבריה.
המחוכמים שבשומעיו של פינחס הכהן הבחינו במיוחד שביצירה הפייטנית ,בחידושים
שנקט בתוכן ובתבנית  -בחידושי ההלכה שביצירה ובהכרעות שהכריע .חידושים והכרעות
שכאלו ,בנושאים שנשתברו עליהם קולמוסים הרבה ,עולים בפיוט כמו במשיכת קולמוס קלה
(עמ׳  .)246-239,230-228נטיות קלות שלו מן המסורת הפייטנית הקלסית שהיתה קיימת
עדיין ,מורות על סגנון מתחדש שישמש בסיס לפייטנות המזרחית המאוחרת(עמ׳ .)256-247
עבור הרגישים שבבני המאה השמינית היו אלה מסימני המודרנה ,שייתכן שעוררו ויכוח אף
אם נשזרו אגב בית ושיר בפיו של ראש ישיבת ״ארץ הצבי״ ,הוא ראש הסנהדרין של ארץ
ישראל .בהם מסורותיו ההלכתיות בסדרי עבודת הכהן הגדול ביום הכיפורים :התקיעה בשופר
בחודש אלול ,מסורות חלופיות לכמה מימי הצומות ,ואולי אף מדרשים חדשים דוגמת זה על
סמיכותה של חמת גדר לגיהינום או על השחין הפוגע בשורשי השיניים ובריסי העיניים .מאזיניו
של פינחס יכולים היו לאתר ביתר קלות את הפיתוחים הדרמטיים וביותר זה שבעקדת יצחק,
שבה אברהם מציג לפני יצחק את כוונת המעשה :״אתה הוא קרבני׳׳(עמ׳  .)253-195חידושים
אלו ,חידושים שבדקין היו .עיקר יצירתו של רבי פינחס היא בשיגרת המשך ,ולשונו השקופה
כמו מכוונת לצימר הנשגר אחר מנהגיו .דווקא משום שנמצאו פיוטים משלו הכתובים בלשון
גבוהה ,נסתרת וחגיגית ,מעידים הללו שלא מחוסר כשרון ולא בהיסח הדעת יצק את פיוטיו
בלשון הבהירה והמוכרת <עמ׳ .)194-192
עומד רבי פינחס בצומת זמנו והוא יודע מניין בא :ודין חשבון שהוא נותן לעצמו נובע משום
שהוא יודע לאן מתכוון הוא ללכת  -לאופק התיקון הנאות לזמנו ולימים שיבואו.

זמנו של פינחס
פינחס מתקן את הזמנים במעגלותם  -למועדיהם ההיסטוריים ,האקלימיים והחקלאיים  -בתתו
ביטוי לתוכנם של חגים ומועדים בלשון המקשרת את פרשיות המקרא למשמעויותיהן אל
עולמו של בן המאה השמינית (עמ׳  :)9-4הוא מתקן את הזמנים במעגלותם ,למשפחותם
ולמחנותם ,בחזרתו המוקפדת אל משמרות הכהונה הממוקמים במחוזות הגליל המוכרים
לשומעיו ,אף אם נפגמו שאורי הייחוסים של ארץ ישראל ונעשו כקליפה לשעה קלה קודם גאולה
(עמ׳  .)62-61הוא מתקן את הזמנים במעגלותם  -במעגלות אסטרונומיים שעדיין לא נתקבעו
לחלוטין  -והוא מנסה למסמר אותם בחשבונות מעוגלים כדי לסבר את אוזן שומעיו כי ב״סנהדרין
עגולה״ שלהם יושרו ההדורים והשנה מאוזנת ומשוקללת כדבעי(ענ.)239-232 7
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בימים של סערה וסער המאיימים להתפוצץ מעוצמת גדולתם וגדולת התקוות ,קץ ההיסטוריה
וחדירת המופת  -דווקא העומד בצומת הזמן וקורא את סכנת התנועה המאיימת בסאונה
ושאונה יציב לו ולנו ציונים ,יסמן את הצומת ויתעקש על שיגרה ,בהנצחתה ובאזכורה ,ועוד
יותר בקיבועה .קיבוע השיגרה נעשה על ידי פינחס בהכנסת הקהילה ,מחוזות חייה וסדר
זמנה ,למקצב הנתון לפיקוח אנוש בהשתלבו במעגל השנה .הזמן ,המקום והאנשים של פיוטיו,
הם הם המועדים אשר ״אתם״ תקראו אותם ובכך יהיו ל״מועדי״ .ואולי מכאן באה הפשטות
והשקיפות המרסנת והלא־מתלהמת של סגנון פיוטיו של פינחס.
אם כדברינו ,ייתכן שעמידתו של פינחס בצומת זמנו באיפוק מרסן אינה בדיעבד ,אלא
יש בה שליחות ומעשה של לכתחילה ,הנאותים למנהיג בדורו .מעשהו של פינחס הכהן הזה,
המשלב בין סיכום מסורות עבר לבין נטייה זהירה לחידושי עתיד ,הוא בעיקר שמירה על
דפוסים ומסגרות בימי תהפוכות38.

המחקר
כשם שפינחס הכהן העמיד עצמו בצומת של יהדות זמנו ,מדעה והנחלתה  -ודווקא כמציב
ציונים בה  -כך הציבה עצמה שולמית אליצור בצומת מדעי היהדות בזמננו .היא אינה
מסתפקת בניתוח הפנטסטי ,הכאוטי ,האפוקליפטי וההרואי  -אלה באים כתבלין מסייע
לעבודה העיקרית שלה <עמ׳  .)13-1עבודה סבלנית על איתור השיגרה ,שכל כך חסרה לנו
בעולמה של המאה השמינית .פרום׳ אליצור משחזרת את השיגרה הזו ,בחינת תמונת מראה,
בחקר הנבלע והמשתקף בפיוטי פינחס .בהנחת עבודה שבשתיקה(אם אינני ממעיט באיתור
הנחת העבודה הבסיסית ביותר של המחקר הזה) היא תטען כי אם יש את נפשך לדעת את
עולמם של בני אותו הזמן ,פרק אותו ,פצלות פצלות לפי נושאים ותחומים ,לא לפני שהתייגעת
הרבה בשיחזור אותו עולם מתוך שברי המידע שיכולת למצוא .הפצלות הן העדויות האילמות
לאותם עולמות שפורטו קודם ,ואשר בעבור פחות ממאה שנה מזמנו של פינחס יהיו למדורים
מדורים ברשימות ספרים לפי נושאים(פהךסת) ,למונוגרפיות מסודרות וממויונות ,הנאותות
לעידן הבא המושפע מחכמת יוון בלבוש נבי1ת.
אי־אפשר להידרש לחקר פייטנות בכלל ,וזו של פינחס כאחד מני הפרטים הרבים בה,
בכלי עבודה ״פייטניים״ בלבד .פענוח הפיוט הוא פענוח של מערכת השפות שבהן הוא נכתב
והעולמות שאליהם התייחס .בפיוטיו של פינחס מוצאת אליצור עולמות רבים במעבר ,והיא
מצביעה עליהם בזהירות אך בבטחה ,תוך שהיא מאתרת סימני מעבר רבים אחרים במקורות
מקבילים .היא מוצאת את סיומו של עידן הפייטנות הקלסית ואת ניצניה של היציאה ממנה
למה שיאפיין את הפייטנות המזרחית המאוחרת(עמ׳  ;)253-247את ההיכרות עם מדרשים
עתיקים לצד נאמנות חדשה למה שיבטא בעל פרקי דר׳ אליעזר(עמ׳  ;)220-209את הניסיון של

38

עניין זה מנוסח בלשון ׳׳אם׳׳ ו״ייתכך ,שכן הוא ראוי לבירור מדוקדק מתוך השוואה עם יצירתם וסגנונם
של בני זמנו.
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נציג המימסד לתעל ציבור לסדר זמנים אחיד בלוח השנה(עט׳  ;)239-232ואולי אף את רצונו
של בעל כשרון נדיר להביע את ייחודיותו מתוך מחויבות דווקא ,ובעיקר ,לרצף בעת תמורה.
פרקי המבוא של החיבור כמו מייצגים את תחומי המחקר וההוראה במכון מודרני למחקר
מדעי היהדות והוראתם ,ובכולם מרגישה שולמית אליצור בת בית  -מקרא :סידורי פרשיות,
מסורות קריאה והגייה ,מדרשים ופירושים(עמי  ;)78-22לשון עברית ולשונות היהודים :רובדי
הלשון העברית והארמית שפתוכות בהם שפות שנהגו בארץ ישראל בזמנים עברו ,והותכו
ללשון הפיוט(עמ׳  ;)192-177תלמוד :נוסחי תלמוד ,מדרש ,אגדה והלכה(עמ׳ ;)220-199
היסטוריה :מאורעות הקץ וחישובי השיגרה ,תיארוך רעידות אדמה וחישובי זמנים של שושלות
הנהגה(עמ׳  ;)9-4מחשבת ישראל :חזיונות משיחיים ותפיסות אחרית הימים ,חשבונו של אדם
בעולם אלוהיו ,תהיות באשר לשכר ועונש וחשבונו של עם נרדף(עמ׳ .)218-203

שושלת ראשי הגולה וראשי ישיגת ארץ ישראל
בשולי הדברים ניתן דעתנו למי שנחשבו לבני מר זוטרא ,הוא ראש הגולה שעלה ארצה מבבל
בשנת  520בערך ועמד בראש שושלת ראשי ישיבה ,ראשי הסנהדרין .הנה דברים מתוך סדר
עולם זוטא :״ומר זוטרא בר מר זוטרא ריש גלותא סליק ליה לא״י ועיילוה בריש פרקיה״ .בכך
מסתיימת הפרשה של בוסתנאי וספיחיה ,שסופרה פעמיים עד כאן ובארמית ,ומעתה ,כתפר
נוסף על הכרוניקה ,באים בני המשפחה וקורותיהם בעברית:
ובשנת ד מאות ונתזנ״ב שנה לחרבן הבית היא שנת ארבעת אלפים ומאתים ושמונים
לבריאת העולם עלה [מר זוטרא] לארץ ישראל והיה ראש הסנהדרין ואחריו רב גוריא39
ואחריו מר זוטרא בנו .ואחריו רב יעקב בנו .ואחריו רב מיגס בנו .ואחריו רב נחמיה בנו.
ואחריו רב אבדימי בנו .שמונים ושבעה דורות וכולם שמונים ושבעה כלל שמותם40.
עד כאן השתלשלו אב ובן למשפחת ראשי הגולה ,צאצאי מר זוטרא .עתה ,סמוך לסיומה של
הרשימה שב הרושם לאביי(שאינו בא בשום רשימה של ראשי גולה) ,ושלושת בניו ,שאחד
מהם הוא פינחס ,כדלהלן :״ורב אביי הוליד את רב יעקב ואת רבי פנחס ואת רבי עזריה
ורב פנחס הוליד את רב חצוב .הרי שמנים ותשעה דור״ .בגירסה שנייה של אותו מקור
מיתקן ״אביי״ ל״אבדימי״ 41,ובכך מתוקן המעוות ונוצר הרצף הדרוש לשושלת ראשי הגולה
והזיהוי הנחשק ברשימות אלו :העמדת ראשי הגולה כראשי הסנהדרין של ארץ ישראל ,לעומת
הכוהנים בה.
החוליה החלשה בשושלת היא בחלק המתקרב לפינחס וליעקב  -האומנם היו אף הם ראשי
סנהדרין? ואף אם כן ,ההיו מבית ראש הגולה או שמא היו הם דווקא החוליות האחרונות
39
40
41

לא צוין שהוא בנו ואולי כבר כאן נשברת השושלת.
נויבאואר ,ב ,עט׳ . 73
שם ,עט׳ . 77-76
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והמעודכנות ביותר של ישיבת ארץ ישראל סמוך לכתיבת הכרוניקה? הספק שאנו מבקשים
להטיל בשושלת היחס של בית דויד ,קטן הרבה מזה שהטיל בה מחבר סדר עולם זוטא ומקורות
מתקופת הגאונים בטענם כי כל בני דויד של זמנם הם מבני פרסייה נוכריה .ספק זה באשר
ל״דוידיותה״ של החוליה האחרונה ברשימת סדר עולם ,בא כדי לחזק את אחת האפשרויות
שהביאה אליצור(בעקבות קלאר ואחרים) שפינחס בן יעקב הכהן מחבר הפיוטים הוא פינחס
ראש הישיבה הרשום בסמוך ליעקב ברשימות סדר עולם זוטא(או אולי נכדו) ,ואין הרשימות
מתוות אלא קו של ראשים שיש ביניהם גם מי שאינם מבית דויד ואינם מצאצאי מר זוטרא
(עט׳ .)10

מלאפת הספר
החיבור יצא לאור בספריית הרב דוד משה ועמליה רוזן  -מקורות לחקר תרבות ישראל.
ספרייה זו שמה לה למטרה להוציא ספרים במתכונת הראויה לספר ממקורות ישראל השב
לשולחן הלומדים לאחר שנמצא ראוי לכך .׳׳במתכונת ראויה״ ,מתכוונת הקרן ,לפטור מן הדאגה
והקלון שכל מי שהשלים מחקר ועתה הוא נשלח על ידי המו״ל לקבץ כסף כדי שספרו יצא
לאור מתכבד בהם :מתכונת ראויה היא ליווי מקצועי צמוד של טובי עין הרוצים בשכלולו של
החיבור במהלך הכנתו :מתכונת ראויה היא הסדר המשובח והמוקפד ,הנייר האיכותי והדפוס
הנוח לקריאה .בתוצאה הנאה יכולים הכל להיווכח באוחזם ביותר מתשע מאות עמודי החיבור
החדש על פינחס הכהן.
כדרך שגמל בנדיבות המוציא לאור כך גמלה המחברת בנדיבות רבה לקוראים .שני
חיבורים כרוכים כאחד כאן  -יותר מחמש מאות עמודים הכוללים את כל פיוטיו של פינחס
הכהן ,על כל חילופי הנוסח והביאור הנדרשים ,ויותר ממאתיים וחמישים עמודי ״מבוא״,
אשר כותרתו המאופקת אינה מעידה על תוכנו .ועל אלה כאלה מוספים נספחים ומפתחות
מפותחים ומפורטים.

 .4גדעון ליבזון ,משפט עברי ומוסלמי
חיבורו של פרופ׳ ליבזון ,״משפט יהודי ומוסלמי  -מחקר משווה על המנהג בתקופת הגאונים״,
הוא תוצאה של מחקר רב־שנים שהוקדש להשוואה בין המשפט המוסלמי והיהודי בתקופה
מעצבת לשתי המערכות המשפטיות  -מן המאה הז׳ עד המאה הי״א .חלקים ממחקריו של
לימון התפרסמו ב״פעמים״ והם משולבים עתה בפרקי הספר ,לאחר שעודכנו והותאמו
למסגרת המחקר החדשה.
החיבור נוח לקריאה ומתחשב בקורא המבקש את התוצאות המחקריות ללא בחינת
המקורות וכן להפך ,בחוקר המעוניין בבירורים הביבליוגרפיים והפילולוגיים .זאת ,משום
שהחיבור מחולק לשניים :המחצית הראשונה ,ובה  182עמודים ,מוקדשת להרצאה רצופה על
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הנושא; במחצית השנייה התשתית המחקרית ובה  144עמודי הערות וארבעים ואחד עמודי
ביבליוגרפיה ומפתח .בחיבור עצמו שתי חטיבות עיקריות :חטיבת המבואות ,הנשענת על
חמישה פרקים ( 113עמודים) ,שגם היא משופעת בדוגמאות ,ושני פרקים אירועיים מפורטים
(כשבעים עמודים) .פרקי הספר הם :ההיסטוריה של המחקר המשווה בין משפט עבר למשפט
מוסלמי; מנהג בתקופת הגאונים; המנהג בחוק האסלאמי; קשרי יהודים ואסלאם בתקופת
הגאונים; החוק האסלאמי ברקע תקופת הגאונים :שבועת ״אין לי״  -לדרכי הטיפול בלווה
פושט רגל; הגדרת הסכומים בכתובה אבודה המתבססת על מוהר ראוי.
המסר התוכני של הספר הוא שהמנהג נוכח לרוב הן בספרות ההלכתית המוסלמית והן
ביהודית  -בזו הראשונה הוא נכנס ״דרך החלון״ ,לאחר קשיים ובגישה של בדיעבד; בשנייה,
בספרות היהודית ,נכנס המנהג ״דרך הדלת״ ,על יסוד גישה עקרונית המחייבת אימוץ מנהגים.
המחקר מצביע על המנהג כמגשר בין מציאות להלכה ומאפשר לציבור לחיות את חיי זמנו,
וכמגשר בין המשפט המוסלמי ליהודי(בעיקר מכיוון המשפט המוסלמי לעברי) .ממילא המנהג
משמש עדות על פתיחות לצורכי הזמן ,בהיותו צומח מהמציאות ובזיקתו לחידושים הנוהגים
בחברה השכנה.
הבחירה במנהג ,כמקרה מבחן לזיקה שבין יהדות לאסלאם ,אינה מקרית .המנהג הוא
מקור לא־רישומי מובהק ולכן הוא יכול לבוא מן הדת האחרת ,זאת לעומת השימוש במקורות
משפטיים מוסלמים רשמיים ,שעשוי היה לעורר התנגדות .משום כך ,מדגיש פרופ׳ ליבזון,
התקבל המנהג כמסלול מרכזי לחדשנות הלכתית.
החיבור עשוי לעניין חוקרים שאינם באים רק מן התחום המשפטי .חוקרי תלמוד ימצאו
עניין בחיבור משום שהוא שב אל סוגיות היסוד בדינים למן המקורות הראשוניים; הוא מלבן
אותן והוא מאיר אותם באור חדש ,דרך דיונו במסורות הפסק ,בשיוך תשובות וחיבורים
לבעליהן ובהידור מקורות מגניזות קאהיר שבספריות העולם.
ההיסטוריונים של יהודי ארצות האסלאם ,העוסקים במגעים שבין יהדות לאסלאם ,ימצאו
בחיבור כר נרחב של דוגמאות ושל הנחות יסוד שתשמשנה כל דיון בנושא ,דווקא משום שלא
ההרואיקה של משפט מלחמה עומדת במרכז החיבור אלא חיי יומיום בצוותא .האירועים
הנידונים בהרחבה בחיבור מנתחים מנהגים שגירויים של מציאות הביאו אליהם ,מציאות
המתועדת גם במסמכי הגניזות של קאהיר.

 .5אהרן ממן ,פילולוגיה שמית השוואתית
ספרו של פרופ׳ אהרן ממן מוקדש לחיבורים של חכמי הלשון העברית שעסקו בהשוואת אוצר
המילים של העברית לעברית ולארמית במהלך מאתיים שנים(המאות הי׳ עד הי״ב) .היו מהם
שהקדישו את חיבוריהם להשוואה ואחרים שהשתמשו בהשוואה לשם ביאורי מילים .ממן
מעמיד על ההבדל שבין המחקר האטימולוגי המודרני לבין חיפוש המשמעויות של המילים
באמצעות ההשוואה בין לשונות .ההשוואה בין לשונות היא תוצאה של דיגלוסיה שיש עימה
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ריבוי לשונות ,כתיבה ערבית באותיות עבריות ,קיומם של מקורות ארמיים במקרא לצד
מקורות עבריים ,והמצאות תרגומים ערביים למקרא .בהקשר תרבותי זה ממן מבקש להעמיד
את התופעה של השוואת הלשונות .חרף ביקורת שנשמעה בזמנה על השוואה לערבית ,על
ידי כמה מחכמי הלשון ,השוואה בין עברית לבין ארמית היתה מקובלת ונפוצה .ממן חלק את
חיבורו לשתי חטיבות גדולות :חטיבת המבואות והמחקרים העקרוניים בטיבה של השוואת
הלשונות ,וחטיבת הדיון בחכמי הלשון לתקופותיהם וביצירותיהם ,שרובן נכתבו בשפה
הערבית־היהודית .פרקי החטיבה הראשונה הם אלו :מניעי ההשוואה ,עקרונותיה ,השוואות
מפורשות ,השוואות שאינן מפורשות ,מטרות ההשוואה וגורלה של ההשוואה בחיבורים שניתרגמו
לעברית .פרקי החטיבה השנייה עוסקים בארבע־עשרה הדמויות הבאות :רב סעדיה גאון ,ר׳
יהודה אבן קריש(תוך התייחסות לעבודותיו של דונש בן תמים) ,דויד בן אברהם אלפאסי,
מנחם בן סרוק ,דונש בן לבראט ,ר׳ יהודה חיוג׳ ,ר׳ יונה אבן ג׳נאח ,רב האי גאון ,אבו אל
פרג׳ הרון ,ר׳ שמואל הנגיד ,ר׳ אברהם הבבלי ,משה הכהן אבן ג׳יקטילה ,יהודה בן בלעם
ויצחק בן ברון .בסוף החיבור באה רשימת כל ההשוואות בין הלשונות ,ששרדו בחיבוריהם
של חכמי הלשון העברית בימי הביניים.
חיבורו של אהרן ממן הוא בראש ובראשונה מחקר מעמיק בתולדות ספרות הלשון
העברית בימי הביניים .חיבורים רבים בחכמת הלשון ,מהם שכותרותיהם היו מוכרות ,התגלו
בחמש־עשרה השנים האחרונות ,מאז נפתחו ספריות רוסיה לעיון ,אך עוד קודם לכן מצויים
היו שרידי חיבורים בגניזות קאהיר ובאוספי כתבי יד .בעקבות מורו ,פרופ׳ דויד טנא ז״ל,
מעמיד ממן קורפוס מקורות שלם של חכמת הלשון העברית בימי הביניים ,אגב הדיון בסוגיית
השוואת הלשונות .חיבורו של ממן מעודכן לגילויים האחרונים ביותר ולממצאים החדשים
ביותר בתולדות היצירה היהודית בארצות האסלאם בימי הביניים .הוא מדגיש את תרומתם
של עמיתים רבים שהקדישו מונוגרפיות לחכמי הלשון העברית בדור האחרון ומשכיל לשלב
את הישגי עבודתם בתמונה הכוללת של תופעת השוואת הלשונות.
מחקרו של ממן מעמיד על מידת הקשר שבין התרבויות שעיצבו את עולם האסלאם בימי
הביניים ,ובמודגש את ההיכרות של יוצרים יהודים עם הישגי העיון בלשון הערבית .ביטוייהם
של הקשר והמודעות הללו הם דרגת הערנות למתרחש בחקר הלשונות ,הכרת דפוסי העיון
והחיבורים של בני תרבויות שונות בלשונותיהם ,הכרת מצע המקורות שנתפרשו על ידי חכמי
לשון מוסלמים והכרת חידושי העיון שהגיעו אליהם חכמים בני זמנם .מאלה נולדו פירושי מילים
והכרת תופעות לשוניות והגדרתן בזיקתן ללשון העברית(דוגמת השורש התלת־עיצורי).
חיבורו של ממן הוא פרק יסודי בתולדות התרבות הערבית־היהודית בימי הביניים במלוא
ביטוייה .ימצאו בו עניין לא רק האמונים על חקר הלשון כי אם כל מתעניין בתרבות עבר בערב,
משום הנדיבות הרבה שגילה המחבר בשפע הדוגמאות שעליהן סמך את המחקר ,בעדכון
המחקר ובאפיון יחידות־משנה תרבותיות ,דוגמת קראים ורבנים ,מחברים בני אזורים ,קווי
יסוד של אסכולות ברצף זמן וטיב ההשוואה בזיקה לסוגות ספרותיות שונות .כל אלה ישמשו
מכאן נקודת מוצא לאפיונן של תופעות חברתיות ותרבויות בקרב יהודי ארצות האסלאם
(המשך יבוא)
בימי הביניים.

ממחקרי הגניזה במפנה האלף השנ< לספירה(א) | 273

קיצורים ביבליוגרפיים
בארי

בךששון ח׳
ק־ששון ,דמשק
בן־ששון ,הקהילה
גיל ,ארץ ישראל
גיל ,ישמעאל
נויבאואר
פליישר

טובה בארי ,״לתולדות משפחת חזנים בבבל״ ,כנסת עזרא  -ספרות וחיים בבית
הכנסת ,אסופת מחקרים מוגשת לפרופ׳ עזרא פליישר ,בעריכת שולמית אליצור
ואחרים ,ירושלים תשנ״ה ,ענ.267-251 7
חיים הלל בן־ששון ,״דרך חדשה לעולם הגניזה״ ,ציון מא(תשל״ו) ,עמ׳ .46-1
מנחם בן־ששון ,״ציר דמשק וירושלים בתקופה הפאטמית והאיובית״ ,פעמים 66
(תשנ״ו) ,עמ׳ . 19-5
— ,צמיחת הקהילה היהודית בארצות האסלאם(קירואן  ,) 1057-800ירושלים
תשנ״ו.
משה גיל ,ארץ ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה ,א-ג ,ירושלים ותל־אביב
תשמ״ג.
— ,במלכות ישמעאל בתקופ ת הגאונים ,א-ד ,ירושלים ותל־אביב . 1997
אדולף נויבאואר ,סדר החכמים וקורות הימים ,ב ,אוקספורד תרנ״ג.
עזרא פליישר ,״הראשונים כבני תרבות״ ,תעודה טו(תשנ״ט) ,עמ׳ .22-1

מאמרי מרדכי עקיבא פרידמן בחקר בית הרמב״ם המוזכרים בסקירה
פרידמן ,תשובת ר׳
אברהם מיימוני 1

 , 8ז  1;0נ 61כ 3 1מ  3113111 [^1311110111)168 0־!  83 0 5 ^ ¥ח  0ק  16 )1111311, 448 6 8־!?
  17161^ ¥ 6 0 7 5 — 7 '716 0 0 8 6 0 /3 1 1 )1 6 0א -011 0/1 6 7ז  , 067111011 ^ 6 56 )2יי  3¥3118ז 1 . 8 2 - 9 2ק ק  1)1§ 6 1 9 9 2 ,זכו  6ךת -01? 1€ , 6 )1 8 .1 . 81311 311)1 8 . 0 . £ 6 1 5 , 0 3ז 4

פרידמן ,תשובת ר׳
אברהם מיימוני 2
פרידמן ,התנגדות

פרידמן ,מבשר משיחי
פרידמן ,מו״מ
פרידמן ,מקורות חדשים
פרידמן ,מחלוקת
לשם שמים
פרידמן ,משהו

פרידמן ,סדר הישיבה
פרידמן ,קטעים חדשים

פרידמן ,ריבוי נשים
פרידמן ,רשימות תלמיד
פרידמן ,שו״ת ראב״ם
ובני דורו
פרידמן ,שלושה קטעים

0־  0111 1116 0 3 1 1ז 5

3113111 [^1311110111)168־ 0 5 8 .. ^ ¥1

 8 3מ  0ק  £ 6 8״ ------- ,

 . 2 9 - 4 9ק ק , ? 4 4 7 8 . 5 6 ) 1 9 9 0 (,יי  317 8 .6 ¥ 1 6 \ ¥מ 11ז6111־0 6 1 1123 : ^ ? 1

מרדכי עקיבא פרידמן ,״התנגדות לתפילה ולמנהגי תפילה ארץ־ישראליים
בשאלות ותשובות שמן הגניזה (מתשובותיו של ר׳ יוסף ראש הסדר)״ ,כנסת
עזרא  -ספרות וחיים בבית הכנסת ,אסופת מאמרים מוגשת לעזרא פליישר,
בעריכת שולמית אליצור ואחרים ,ירושלים תשנ״ה ,עמ׳ . 102-69
— ,״על זמנו של המבשר המשיחי הראשון הידוע מתימן״ ,פעמים ( 91תשס״ב),
עמ׳ .29-27
— ,״משא ומתן בין חכם מתימן ל ד אברהם בן הרמב״ם על כסף הכתובה ועל
סמכות המסורת״ ,תעודה יד(תשנ״ח) ,עמ׳ . 192-139
— ,״מקורות חדשים מן הגניזה לתקופת הצלבנים ולבית הרמב״ם״ ,קתדרה
( 40תשמ״ו) ,ענ.82-63 7
— ,״מחלוקת לשם שמים  -עיונים בפולמו ס התפילה של ר׳ אברהם בן
הרמב״ם ובני דורו״ תעודה י(תשנ״ו) ,עמ׳ .298-245
— ,״משהו על תרומת ש״ד גויטיין למחקר הביךתחומי של התרבות הערבית־
יהודית״ ,ספונו ת ה (כ) [דברי הוועידה השנייה של החברה לחקר התרבות
הערבית־יהודית של ימי־הביניים](תשנ״א) ,עמ׳ .20-11
— ,״על סדר הישיבה בבתי־כנסת קדומים״ ,קדמוניות כז(תשנ״ד) ,עמ. 143,64 ,
— ,״קטעים חדשים של שאלות־ותשובות הרמב״ם״ ,מחקרי עדות וגניזה ,ספר
יובל לכבוד ש״ד גויטיין ,בעריכת שלמה מורג ויששכר בן־עמי ,ירושלים תשמ״א,
עמ׳ . 120-109
— ,ריבוי נשים בישראל  -מקורות חדשים מגניזת קהיר ,ירושלים ותל־אביב
תשמ״ו.
— ,״רשימות תלמיד בבית מדרש הרמב״ם באמונות ודעות ובהלכה״ ,תרביץ
סב(תשנ״ג) ,עמ׳ . 583-523
— ,״על שו״ת הראב״ם ובני דורו שמן הגניזה״ ,בר־אילן כו־כז [מוגש לכבוד
פרופ׳ יצחק ד׳ גילת](תשנ״ה) ,עמ׳ .276-259
— ,״שלושה קטעים חדשים משו״ת ר׳ משה בן מימון״ ,תרביץ מו(תשל״ז) ,עמ׳
. 149-145
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מחקרים בתרבות ישראל וערב מוגשים למשה גיל ,בעריכת עזרא פליישר ואחרים,
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מחקר מקיף חדש על הפעילות המשיחית
בתימן במאה הי״ב
יוסף טובי
מרדכי עקיבא פרידמן ,הרמב״ם ,המשיח בתימן והשמד ,מכון ק־צבי ,ירושלים תשס״ב,
ט+׳\ 289+עמ׳ .בסוף הספר רשימת הקיצורים הביבליוגרפיים(עמ׳  ,)238-203מפתח כללי
(עמ׳  ,)269-239מפתח המילים והמונחים(עט׳  ,)274-270מפתח המקורות(עמ׳ )286-275
ומפתח כתבי היד(עמי  .)289-287שער ו־ 7נ1£1ז1מזט 8גם באנגלית.
בראש הקדמתו(עמ׳ ז) ובראש מבואו(עמ׳  )1המחבר מתייחס לתלות שבין שלושת הנושאים
המרכיבים את שם הספר  -הרמב״ם ,המשיח בתימן והשמד  -תלות הנוצרת מכוחה של
״איגרת תימן״ ששלח הרמב״ם ליהודי תימן .את האיגרת שלח הרמב״ם זמן קצר לאחר שבשנת
 1172פנה אליו ר׳ יעקב בן נתנאל פיומי ,ראש הקהילה היהודית בתימן ,בעניין יהודי שקם
בתימן וטען שהוא משיח וכן בעניין הלחץ על יהודי תימן מצד אנשי הדת בתימן להמיר דתם
לאסלאם .פרשה זו אינה חדשה במחקר בתולדות ישראל ,בעיקר מצד מעורבות הרמב״ם בה
והדעות שהביע באיגרתו על הרעיון המשיחי ועל יחסי עם ישראל עם מלכויות המוסלמים
והנוצרים .מאחר שכתבי הרמב״ם  -איגרת תימן ואיגרתו לחכמי מונפליה משנת  - 1194היו
המקור הבלעדי למעשה לפרשה זו במשך מאות רבות של שנים ,היו עיקריה עמומים למדי .רק
עם חשיפת מקורות חדשים במהלך המאה העשרים ,ובעיקר מכתבי הגניזה ,התבררו הדברים
במידה רבה ,אף שעדיין לא הוסר הלוט מעל פרשה זו לחלוטין .התרומה החשובה ביותר
לחקר נושא זה היתה המהדורה המדעית של איגרת תימן בלוויית המבוא המקיף והמלומד
של א״ש הלקין(ניו יורק תשי״ב).
פרופ׳ ש״ד גויטיין ,שנדרש לחקר יהדות תימן בימי הביניים האמצעיים(המאות הי׳-הי״ב)
על פי כתבי הגניזה  -חלקם הוא שחשפם וחלקם חוקרים שקדמוהו ,כגון ב״מ לוין ,שמחה
אסף ,א״ד שפירא וד״צ בנעט  -לא פירסם בדפוס את סיכום דעתו בעניין הפרשה הנידונה ,אף
שבהזדמנויות שונות הביע שברי דברים בעל פה ,.והנה בא אחד מתלמידי גויטיין המובהקים,
פרופ׳ מרדכי עקיבא פרידמן מאוניברסיטת תל־אביב ,לעסוק בנושא זה מתוך גישה מעמיקה
ומקיפה המבוססת על בקיאות מופלאה והבנה מרשימה של כתבי הגניזה ,הלשון הערבית־היהודית
והמקורות היהודיים(כולל של יהודי תימן באותם ימים) והמוסלמיים בתחום ההלכה וההגות.
על סמך הכשרה רחבה זו יכול פרידמן לעסוק בנושא לא רק ממעוף המבט של תולדות עם
1

באחת משיחותי עימו הביע גויטיין את דעתו שאיגרת תימן לא נשלחה בשלמות אחת בשנת  - 1172ראו
הדיון בעניין זה בספר שלפנינו ,עמ׳  .45-42בסוף הערה ( 94עמ׳  ) 42כתב פרידמן כי גויטיין נמנע מהבעת
דעה בשאלת תאריכה של איגרת תימן.

פעמים ( 102-101תשס״ה) עמי 280-275
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ישראל כולו ודמותו העצומה של הרמב״ם ,אלא גם מתון התייחסות ישירה לתולדות הקהילה
היהודית בתימן באותה תקופה .בכך הרי הוא מן הבודדים בני ימינו  -ואולי היחיד מכלל
העוסקים בתולדות ישראל בימי הביניים  -שכלל את יהדות תימן במחקר מקיף המתייחס
לתופעה רוחנית־חברתית המשותפת לרבות מקהילות ישראל באותם ימים.
כפי שפרידמן ציין בהקדמה(עמ׳ ז) ,הוא נדרש לנושא הספר בעקבות מחקריו בספרות
השאלות והתשובות שמן הגניזה ,ובמיוחד של ר׳ אברהם בן הרמב״ם(שפרידמן כבר פירסם
בעניינו כמה וכמה מחקרים והוא עתיד לזכותנו בספר מקיף על כך) .המכוון לתעודה שפרידמן
גילה בגניזה ועניינה שאלה ששלח חכם מתימן שלא נודע שמו אל ר׳ אברהם בשנת אתקכ״ז
לשטרות ( )1215/6על אודות שנת הגאולה ,שהרמב״ם מסר ליהודי תימן באיגרתו על פי
קבלה שהיתה בבני משפחתו.
מתוך עיון בשאלה זו ובתשובת ר׳ אברהם עליה ,חזר פרידמן במחקרו אחורה למאה הי״ב
וסקר בשני הפרקים הראשונים של הספר שלפנינו את עניין המשיחיות והשמד במאה זו
והרקע לאיגרת תימן ,ואת הקבלה שהיתה בידי הרמב״ם על חזרת הנבואה .בפרק הראשון
המחבר דן בשתי שאלות שהמחקר לא הגיע לכלל דעה מוסכמת עליהן .האחת היא שאלת
התאסלמותו של הרמב״ם ,כפי שמספרים כמה היסטוריונים ערבים מימי הביניים ובראשם אבן
אלקפטי .לאחר חקירה מעמיקה של כל המקורות הנוגעים לעניין ובדיקת השיקולים שהועלו
לקבלת דברי אבן אלקפטי ודומיו או לדחייתם ,הגיע פרידמן למסקנה שעל פי הידיעות שבידינו
כיום אי־אפשר להגיע לקביעה ברורה בדבר התאסלמות הרמב״ם(עמ׳  .)37בשאלת חלקיה של
איגרת תימן וזמנה קובע פרידמן באופן חד־משמעי כי היא נכתבה בחדא מחתא וכי נשלחה
ליהודי תימן בשנת ( 1172עמ׳ .)43
הפרק השלישי ,״המשיח ומשיכת האסלאם״(עמ׳  ,)146-84הוא הפרק העיקרי הנוגע
לתולדות יהודי תימן .פרק זה כולל דיון נרחב בשאלת תחיית המתים ,שכידוע היו מחכמי
תימן שהשיגו על הרמב״ם בשל התייחסותו הפושרת כלפי אמונה זו ,בין היתר משום שגישתו
גרמה לכך שבתימן ״נתיאשו אנשים הרבה מהגאולה״2.
בפרק הרביעי ,״ארבעה מכתבים מן הגניזה״(עמי  ,)186-147באו במהדורה מתוקנת שלושה
מסמכים שכבר ראו אור קודם לכן ,וכן מסמך אחד שלא נתפרסם עד עתה .המסמך הראשון,
המתפרסם לראשונה ,הוא מכתב קטוע שנשלח מתימן לאחד מחכמי ישראל מחוץ לתימן,
שהיה לוי  -במכתב מסופר על משיח בתימן שהשלטונות הוציאוהו להורג .בבקיאותו כי רבה
מעלה פרידמן את האפשרויות השונות לקביעת זהותו של הנמען ומעדיף את ר׳ מצליח הכהן
ראש ישיבת ״גאון יעקב״ בקהיר ( ,)1139-1127ומכאן בא לקביעה כי אין המדובר במשיח
המפורסם מכתבי הרמב״ם אלא במשיח אחר ,כמה עשרות שנים לפני כן .והנה דווקא מכל
הנימוקים שהעלה פרידמן דומני שיש להעדיף דווקא את האפשרות שהמכתב נשלח אל רב
שמואל בן עלי הלוי בבגדאד; ואין מקום לחזור בזה על כל נימוקיו המלומדים והמפורטים
2

לגלגולי המחלוקת והפולמוס עם הרמב״ם בתימן ,שהיו מעורבים בה גם רב שמואל בן עלי הלוי ,הגאון
בבגדאד ,ורב יוסף בן יהודה ,ראו מאמרי ״כתב הגנה מתימן על שיטת הרמב׳׳ם בעניין תחיית המתים׳׳,
תימא ו(תשנ״ח) ,עמ׳ .64-29
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של פרידמן .על כל פנים ,פשוט אין להעלות על הדעת שהרמב״ס לא יתייחס בכתביו למשיח
השקר הקודם  -אילו היה כזה  -שנגלה אך כמה עשרות שנים קודם למשיח השקר שבעניינו
השיב ליהודי תימן בשנת  .1172זאת בייחוד לאור העובדה ,שבסוף איגרת תימן טרח הרמב״ם
להזכיר ארבעה משיחי שקר :א  -בבבל בראשית ימי האסלאם :ב  -בפאס שבמרוקו ,כארבעים
וחמש שנה קודם לזמן האיגרת :ג  -בקורדובה שבספרד ,עשר שנים קודם זמן האיגרת;
ד  -ולפני כן בצרפת3.
ואמנם ,זמן קצר לאחר פרסום ספרו ,פירסם פרופ׳ פרידמן מאמר השלמה לספר ,ובו זיהה
את כותב המכתב הנזכר עם החכם התימני סעיד בן מרחב איש עדן ,הידוע מארבעה מכתבים
ששלח מעדן למצרים ושנשתמרו בגניזה :הזיהוי נעשה על פי כתב ידו האופייני 4.והנה ,אחד
המכתבים הוא משנת אתס״ז לשטרות ( )1156ומכתב אחר משנת אתע״א לשטרות (,)1159/60
כלומר ודאי שהכותב היה עדיין בחיים כעשר שנים לפני מאורעות המשיח ,ואין סיבה לומר
כי מכתבו המספר על המשיח עוסק בדמות שעלתה קודם המשיח הידוע שעל אודותיו פנה
ר׳ יעקב בן נתנאל בירב פיומי להרמב״ם וזה ענה באיגרתו המפורסמת משנת  .1172אכן ,גם
במאמר ההשלמה שלו פרידמן מהוסס יותר באשר לזהותו של המשיח הנזכר במכתב ר׳ סעיד
בן מרחב ,ואף שאינו מבטל לחלוטין את השערתו הראשונה כי מדובר במשיח אחר שקדם
לו ,הוא מוסיף ״ושמא בכל זאת באותו משיח שמזמנו של הרמב״ם עסיקינן ,ונשלחה האיגרת
למנהיג כהן אחר ,שאין אנו יודעים מיהו״(עמ׳  .)28אך לשיטתנו ,כאמור ,מקבל המכתב אינו
הכהן ר׳ מצליח ממצרים ,אלא ר׳ שמואל בן עלי הלוי מבגדאד.
אגב ,ר׳ סעיד בן מרחב היה דמות ידועה מתימן ,לא רק על פי מכתביו לחכמי מצרים
שנתגלו בגניזה ולפיהם שימש דיין קהילת עדן באמצע המאה הי״ב ,אלא גם כראשון פייטני
תימן  -על פי הידוע לנו  -וידועים לנו ממנו שמונה פיוטים הכלולים בחלקם בתכלאלים
של יהודי תימן עד היום ,כולם נתחברו לצורך ״נצ׳ד אלרחמים״ ,הסדר הפיוטי המיוחד ליום
הכיפורים במנהג יהודי תימן5.
שני מסמכים אחרים הבאים בפרק זה עניינם גזרת השמד על יהודי תימן בשנת 1199
וביטולה בשנת  .1202המסמך הראשון הוא מכתב של סוחר ממצרים שישב בעדן ,שחלקו
נתפרסם תחילה על ידי א״ד שפירא 6ולאחר זמן בשלמותו על ידי גויטיין 7:והשני  -מכתב
משמו של נגיד יהודי תימן באותם ימים ,שמריה (מצ׳מון) בן דויד ,שנתפרסם תחילה על

3
4

ראו יוסף קאפח(מהדיר) ,רבינו משה בן מימון  -אגרות ,מקור ותרגום ,ירושלים תשל״ב ,עמ׳ נד-נה.
ראו מרדכי עקיבא פרידמן ,־׳על זמנו של המבשר המשיחי הראשון הידוע מתימן־ ,פעמים ( 91תשס׳׳ב),
עמ׳ .29-27
לסיכום הידיעות על סעיד בן מרחב ועל יצירותיו הפיוטיות ראו בספרי ,אברהם בן חלפון  -שירים ,תל
אביב תשנ״א ,עמי . 18-17

6

 ) ^(11158 )16 ¥ 6 ^^16^1,, , 061171678 3111/8 1 6 - 1 7 ) 1 9 3 5 (,ע 2 , " 1^61:116 )16 [^1211110111)16 21ז 1ק  2ך 861112111 0

5

 . 5 8 -5 9ק ק

7

ש״ד גויטיין ,״יהדות תימן וסחר הודו היהודי״ ,יהדות תימן  -פרקי מחקר ועיון ,בעריכת ישראל ישעיהו
ויוסף טובי ,ירושלים תשל״ו ,עמ׳ סג־סו.
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ידי בנעט 8ולאחר זמן על ידי גויטיין , .פרסום שני המכתבים הללו מחדש ,בלוויית ההבנות
החדשות שנוספו מאז פרסומם הראשון והסבריו מאירי העיניים של פרידמן ,הם תוספת נכבדה
וחשובה ביותר לחקר תולדות יהודי תימן בתקופה הנידונה.
המסמך הרביעי מהווה חידה מאז פרסומו הראשון על ידי גולדציהר 10.אף הוא מסמך
מקוטע ועיקרו מכתב מאת אדם בשם עואץ׳ בן סעיד בעניין משיח .מפרסמו הראשון שיער
שהמסמך נכתב בתימן ,בעניין המשיח שהרמב״ם מזכירו באיגרת תימן ,הנחה שפרידמן
מאששה עוד יותר ".ואמנם נראה לי שאין להטיל ספק במוצא התימני של התעודה ,אף
שמקום הימצאותו של כתב היד שעל פיו פירסם גולדציהר את האיגרת אינו ידוע היום ,ואין
אפשרות לדון במקומה ובזמנה אלא על פי תוכנה בפרסומו של זה .אך דומני שאין לשלול את
האפשרות כי התעודה קשורה באחד משני משיחי השקר שכר כחיל שפעלו בתימן ,האחד
בראשית שנות השישים של המאה הי״ט והשני בסוף שנות השישים ובשנות השבעים של
המאה הי״ט .הדבר מסתבר לאור סגנון החלק הערבי של התעודה ,שנראה מאוחר למדי,
וכן מכך שלשכר כחיל השני היתה מערכת מסועפת של התכתבויות עם אישים מחוץ לתימן,
ובכללם תומכו הגדול ר׳ יחיא מזרחי שישב באלכסנדריה ,דבר שיש בו גם כדי להסביר כיצד
הגיע התעודה לגניזה בקהיר(אם אמנם מוצאה שם) 12.עוד יש לציין ,כי משיח השקר שכנע
את מי שנעשו חסידיו במעשי תרמית של גילוי אורות מיוחדים .והנה מעשים אלו סופרו גם
על'שכר כחיל הראשון  -כך באיגרת יחיא מזרחי הנ״ל לר׳ יעקב ספיר :״נכנס לחדר מיוחד
וצוה ששום אדם לא יכנס אצלו ...והדלת החיצון סגר אחריו כמו עשרה ימים או י״ב ,וכשהיו
מעיינים אחורי הפתח מחוץ היו רואים אור גדול בפנים והיו שומעים כמו שיש הרבה אדם
לומדים״ 13.וכן סיפר ר׳ שלמה עמר באיגרתו לר׳ יעקב ספיר :״גם אומרים שפניו מאירים
כשמש עד שאינם יכולים לראותו״(שם ,עמ׳ .)36
סוגר את המעגל הפרק החמישי ,שעניינו פניית חכמי תימן לר׳ אברהם בן הרמב״ם בעניין
הקץ בשנת אתקכ״ז לשטרות ( ,)1215/6שמסרו להם אביו באיגרת תימן .שאלה זו ,שהיתה
ידועה וכבר נדפסה בשו״ת ר׳ אברהם4,׳ גילה פרידמן את זמנה יחד עם שתיכרעשרה שאלות
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ד׳׳צ בנעט ,״מכתב מתימן משנת  1202״ ,תרביץ כ(תש״י ,ספר היובל לי״נ אפשטיין) ,עמי .214-205
 . 216-220ק ק  8 , ? 011061:011 1973,110. 44 ,ז  0 )16ז 8 .0 . 0 0 1 1 6 1 0 , 1 6 ) 1678 0/ ^ 64.16^01 [ 6 ^ 1811 7
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 . 43-46ק ק  0 ) 1906(,ע
בעמוד  181הובאו דברי פרום׳ עזרא פליישר על חריזת צירה  /חולם  /קמץ ,המצויה במקום אחד בשיר
שבראש המסמך והחתום בסימן ״עואץ׳ בן סעיד חזק״ ,כמאפיינת את שירת תימן .כידוע ,חריזה מעין זו
באה במדרש הגדול ל ד דוד עדני בן המאה הי״ד  -ראו :שלמה מורג ,״דרכי החריזה של משוררי תימן
ושאלת יחסו של מדרש הגדול״ ,תרביץ לד (תשכ״ה) ,ענל  ;262-257טוביה סולמי ,״ועוד על המדרש
הגדול״ ,אפיקים ב(תשכ״ה) ,ענ .8 7על חריזת צירי בחולם בכלל בשירת תימן ראו מאמרי ״צירי וחולם
במבטא יהודי תימן״ ,בואי תימן ,בעריכת יהודה רצהבי  ,תל אביב תשכ״ז ,עכ. 57-52 7
לפירוט פ עילו ת ם ודרכי שכנועם של שני שכר כ חיל ראו בת־ציון עראקי קלורמן ,מ שיחיות
ומשיחים  -יהודי תימן במאה הי״ט ,תל אביב  , 1995עמ. 112-78 ,
יעקב ספיר ,אגרת תימן השנית ,וילנה תרל״ג ,עמ׳ . 7
תשובות רבנו אברהם בן הרמב״ם ,מהדורת א״ח פריימן וש״ד גויטיין ,ירושלים תרצ״ח ,עמ׳ . 110-107
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אחרות שצורפו אליה  -אותה שנה עצמה של הקץ לדברי הרמב״ם .מסתבר שיהודי תימן
נתאכזבו מכך שהקץ המיוחל והמובטח לא הגיע ,והם פנו בעניין זה אל בנו של הרמב״ם .הפנייה
לר׳ אברהם נעשתה מחמת שקמו בתימן עוררין על המנהג הקדום והמקובל בקרב הקהילה
המקומית ,שרצו לנהוג במנהגים חדשים ,והפונה ביקש אפוא את תמיכת ר׳ אברהם כנגד
המחדשים .פרידמן מפרש את הפנייה כ״התעוררות דתית בתימן לתקן את המעוות בהלכה
ובמנהג״ וקושרה לשנה שבה נעשתה ,אתקכ״ז לשטרות ,הזהה  -כאמור  -לשנה שהרמב״ם
קבעה כשנת הקץ(עמי  .)191לדבריו ,קשר זה ״איננו סתם השערה או סברה בעלמא ,אלא
קרוב מאד בעיניי להיות ודאי גמור ממש״ .פרשנות זו נראית בעיני מרחיקת לכת ביותר .כל
העניינים שהועלו בשתים־עשרה השאלות הם עניינים פשוטים היכולים להתעורר בכל מפגש
בין מנהגים שונים ,ובייחוד כאשר באו לתימן יהודים מקהילות אחרות ,שמטבע הדברים ביקשו
לנהוג על פי מנהגיהם הקודמים ולא על פי המנהג התימני המקומי ,שהיה אמנם ייחודי .דבר
זה מוכר היטב לא רק מקהילות תימן לדורותיהן אלא גם מקהילות ישראל בכל מקום ומקום,
כאשר באו תושבים חדשים ולא ראו עצמם מחויבים למנהג המקום 15.ועוד ,שפרידמן עצמו
כותב(שם) כי השאלות ההלכתיות נתעוררו מחמת שהמחדשים רצו לנהוג באופן סוחף וגורף
על פי פסיקות הרמב״ם במשנה תורה ,בעוד החכם שפנה אל ר׳ אברהם בשם יהודי תימן
שביקשו לשמור על מנהגיהם הקדומים לא היה נכון לקבל באופן עיוור את פסיקת הרמב״ם
אלא במקום שהדבר תאם את מסורת תימן .הלא זו בדיוק המסורת שהביאה ר׳ יחיא צאלח
ב״מגילת תימן״ שלו 16:וכבר ציינו חכמי תימן בדורות האחרונים ,כי בכמה וכמה עניינים נטו
יהודי תימן מדברי הרמב״ם ונהגו על פי מסורתם הקדומה .עולה אפוא כי אין ראיה למסקנת
פרידמן(עמ׳  ,)190כי פניית החכם התימני לר׳ אברהם היתה קשורה בהתעוררות דתית
ובעשיית תשובה שנועדו לקרב את הקץ ,שבניגוד להבטחת הרמב״ם לא בא באותה שנה.
באותו פרק מביא פרידמן את דמותו האסכטולוגית של הרמב״ם בקרב יהודי תימן בדורות
הסמוכים לאחר מותו .בין היתר(עט׳  )194הביא את דברי ר׳ נתנאל בן ישעיה בחיבורו ״מאור
האפלה״ ,שבמקורו הערבי היהודי הוא קרוי ״נור אלצ׳לאם״ .לחיזוק דבריו יכול אני להביא
דברים ששמעתי מפי הרב יוסף קאפח זצ״ל ,כי הביטוי ״נור אלצ׳לאם״ מכוון לרמב״ם ,דבר
שלא עמד עליו בעת שהכין את החימר לדפוס ולכן לא ציינו במהדורתו17.
15
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אחת ה שאלות(ת שובות רבנו אברהם בן הרמב׳׳ם ,סי׳ פז ,עמ׳  ) 133-132נוגעת לאמירת נוסח פייטני
בברכות של קריאת שמע בלילי שבתות ,והכוונה קרוב לוודאי לנוסח ״אשר כלה מעשיו״ וכו׳ ,שרב סעדיה
גאון הביאו בסידורו(מ הדור ת דודזון־אסף־יואל ,ירושלים תש״א ,עמי קט-קי) ,ולפניו המ שפט(בתרגום
מערבית) ׳׳ויש מכניסים זכר השבת בברכות שלפניה ואחריה״ ,ונראה שהביע בכך הסתייגות מסוימת
אבל בוודאי לא התנגד לאמירת הנוסח .הרמב״ם השיב למי שפנו אליו בעניין זה כי אין הדבר נכון
לעשותו  -ראו ת שו מ ת הרמב״ם ,מהדורת יהושע בלאו ,ב ,ירושלים תש׳׳ך ,סי׳ קפא ,עמי ;330-329
סי׳ רס ,עמ׳  .490-487גם ר׳ אברהם התנגד לכך .על כל פנים נמצינו למדים ,שהיו מי שביקשו לנהוג כך
בתימן ,ואין כל ספק שהיו אלה יהודים שבאו אליה ממצרים או מקהילה אחרת .על החכם שפנה אל ר׳
אברהם העלה בפניו את השאלה משום שבתימן לא נהגו לומר פיוטים בתוך התפילה ראו בספרי הנזכר
לעיל בהערה  , 5עמי .49
ראו יוסף טובי ,עיונים במגילת תימן ,ירושלים תשמ״ו ,עמ׳ . 39-38
ספר מאור האפלה [גור אלצ׳לאם] לרבינו נתנאל בן ישעיה זצ׳׳ל ,מהדורת יוסף קאפח ,ירושלים תשי״ז.
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ולבסוף נציין ,כי זכרו של המשיח מתימן בן המאה הי״ב או זכר פעילותו לא בא כלל וכלל
בספרות תימן ,לא בספרות היהודית ולא בספרות המוסלמית ,לא בזו שבכתב ולא בזו שבעל
פה .דבר זה עומד בניגוד מוחלט למשיחים התימנים הידועים האחרים ולפעילות המשיחית
בסוף המאה הט״ו ,בשנת תכ״ז ( )1667ובשנות השישים והשבעים של המאה הי״ט .הפעילות
המשיחית בתימן ,לבד מזו שבמאה הי״ב ,ובייחוד זו מן המאה הי״ז והמאה הי״ט ,חרתו רשמים
עמוקים בספרות היהודית ובספרות המוסלמית בתימן(בעיקר בכרוניקות היסטוריות) 18.על
המשיח מן המאה הי׳׳ב לא נודע אלא מאיגרת תימן להרמב״ם ,שנכתבה כתשובה לפניית נגיד
יהודי תימן ומאיגרת הרמב״ם לחכמי מונפליה ,ועתה גם מאיגרת ר׳ סעיד בן מרחב .אמנם
אין להתכחש לעובדה שיהודי תימן עדיין לא החלו באותם ימים לתעד את תולדותיהם ,כפי
שהרבו לעשות מן המאה הט״ז ואילך :עם זאת ,נראה שעיקר פרסומו של המשיח הזה בא לו
מכך שגדול הדור באותם ימים ,ובכלל גדול חכמי ישראל בימי הביניים ,כתב עליו באיגרתו
הידועה ,שעיקר עניינה הוא כידוע הרצאת דעותיו של מחברה על המשיחיות והאסכטולוגיה
היהודית .אף אפשר שרישומו של משיח זה על קהילת יהודי תימן ועל השלטון המוסלמי
בארץ זו היה בשעתו פחות בהרבה מן הדמות המיתולוגית שנרקמה סביבו משנזדווגה דמותו
עם דמות הרמב״ם.
מכל מקום ,ספרו של פרופ׳ מ״ע פרידמן הוא אחד המחקרים המעמיקים והחשובים ביותר
בתולדות יהודי תימן ,שאף אם לכאורה עוסק הוא בפרשה אחת מסוימת ,הרי יש בו תרומה
נכבדה להבנת אחת התופעות המרכזיות ביותר בחיי יהודי תימן  -המשיחיות.
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על פירוש הרמב״ם למסכת שבת
אליעזר שלוסברג
סימון הופקינס ,פירוש הרמב״ם למסכת שבת  -טיוטת הפירוש לפי קטעים אוטוגראפיים
מגניזת קהיר ,המקור הערבי עם תרגום לעברית ,מפעל ספרות ההלכה הערבית־היהודית,
הוצאת מכון כן־צבי ,ירושלים תשס״א 85 ,ענ ,7יד לוחות 31 ,עמ׳ מטא באנגלית.

א
פירוש המשנה לרמב״ם(להלן ״פיהמ״ש״) הוא הפירוש החשוב ביותר שנתחבר בימי הביניים
על המשנה .אמנם לא היה זה הפירוש הראשון למשנה המשלב בתוכו את הלשון הערבית עם
הלשון העברית  -קדם לו ,למשל ,הפירוש מתקופת הגאונים המכונה ״פירוש הגאונים על סדר
טהרות״ ,והמיוחס לרב האי גאון או לרב שמעון קיירא; 1פירוש זה כולל בעיקר ביאורי מילים
על פי מילים דומות בארמית ,בערבית ,ביוונית ובפרסית ,והוא מסתייע בתוספתא ,בתלמוד
הבבלי ובירושלמי ,ובכתבי גאונים שונים.
פירוש חשוב אחר שקדם לפירושו של הרמב״ם הוא ביאורו של רב נתן ,״אב הישיבה״
בארץ ישראל ,בסוף המאה הי״א 2,שהוא הפירוש המקיף הקדום ביותר המצוי בידינו על כל
ששת סדרי המשנה .אולם מהקדמתו של הפירוש ,ומסופו ,עולה שביאורו של רב נתן שימש
רק יסוד לחיבור המצוי בידינו ,לפי שמחברו הוסיף לו ביאורים של גאונים שונים ושל פרשנים
קדומים ,לצד ביאורים רבים שהוסיף מדעתו 3.זאת ועוד ,שעה שחיבורו של הרמב״ם הוא
פירוש מקיף וממצה על כל משנה ומשנה ,פירושו של רב נתן בנוי כהערות קצרות על חלק
מהמשניות בלבד .הבדל מרכזי נוסף לענייננו הוא ,שפירושו של רב נתן נכתב בעיקרו בלשון
העברית ,ואילו הביאורים הכתובים בלשון הערבית מצומצמים בהיקפם ומוגבלים בעיקר
לזיהויים של צמחים ,מקומות וחפצים שונים.

1
2
3

ראו פירוש הגאונים .על המחלוקת בעניין מחברו ראו במבוא ,עמ׳ יב-לו.
ראו רב נתן .על זמנו ותולדותיו של רב נתן ,דרכו בפירוש המשנה ותיאור כללי של כתב היד ראו :אסף:
זק־׳ש; פוקס ,המשנה; פוקס ,תשלום.
כך ,למשל ,כתב המחבר בהקדמת הפירוש את המילים הבאות :׳׳בשמן ה׳ בטחתי ובעזרך לכתוב התחלתי,
פירוש ששה סדרי משנה שפירש רבינו נתן אב הישיבה בן אברהם החסיד זצ׳׳ל ,ונצרף אליו זולתו מד,
שמצאנו מפירושי החכמים רז׳׳ל״(רב נתן ,ח״א ,דף ה ע׳׳א) .וכן כתב בסוף ההקדמה :׳׳דע ,אחי ,יבינך
האל בתורתו ,שאני מצאתי פירושי ר׳ נתן אב הישיבה ללשונות המשנה ,וראיתי לצרף אליהם זולתן
מפירושי חכמי ישראל ,אלקטם מספריהם שחיברו ,כפי הבנתי וכוח היקף ידיעתי׳׳(שם ,ז ע׳׳א) .לדעת
הרב זק׳׳ש המחבר האחרון היה מתלמידיו של רב נתן עצמו(זק״ש ,מפירוש ,עט׳ קסז) ,ואילו לדעת הרב
קאפח במבואו הוא היה חכם מאוחר יותר ממוצא תימני ,וראו עוד :פוקס ,המשנה :פוקס ,תשלום.

פעמים ( 102-101תשס״ה) עמי 294-281
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פירושו של הרמב״ם ,לעומת זאת ,הוא פירוש מקיף ,הכתוב כולו בלשון הערבית ,והמבאר
את המשנה עד לפסק ההלכה הנובע ממנה .מפעלו של הרמב״ם מתואר יפה על ידי הרב י״ל
מימון:
באמנות נפלאה כינס לתוך פירושו תמצית דברי התלמוד בכל הנוגע לביאור המשנה
והסברת דבריה ונימוקי הלכותיה ,ואסף וקיבץ פרטים ופרטי פרטים המפוזרים
בספרי ומדרשי ההלכה הקדמונים ,כל מה שיש לו קשר עם הבנת דברי המשנה ופירושה,
ובכשרונו הסדרני המיוחד סידר כל פרט ופרט במקומו המיוחד ,והכל בדרך קצרה,
מובנת והגיונית .את פירושיו וביאוריו הוא פותח על הרוב ביסוד ההלכה ופעמים
רבות הוא מתחיל ביסודי היסודות ,בדברי התורה הכתובה ...או שהוא מתחיל בעיקרי
ההלכה ...והוא גולש ויורד לפרטיה ,ולפיהם הוא מפרש ומבאר את המשנה וחותם
בפסק ההלכה4.
מעדותו של הרמב״ם עצמו עולה ,כי הוא חיבר את פירושו למשנה במשך שבע שנים .הוא החל
לכתוב אותו בשנת  ,1161בהיותו בן עשרים ושלוש ,וסיים אותו בהיותו במצרים ,בשנת ,1168
דהיינו בהיותו בן שלושים שנה בלבד 5.העובדה שהפירוש נכתב על ידי הרמב״ם בגיל כה
צעיר ,ובמיוחד לנוכח מפעלו העצום בתחום פסיקת ההלכה בהמשך חייו הבוגרים ולנוכח
הסתירות בין פירוש המשנה ל״משנה תורה״ ,הביא לעתים ליחס מזלזל משהו כלפי חימר זה ,כפי
שכותב ,למשל ,הרמ״ע מפאנו :״פירוש המשנה דקטנותא נינהו ,ולא מקשינן ליה מיניהו״6.
יש הקוראים לפירוש הרמב״ם למשנה בשם ״כתאב אלסראג׳״ [=ספר המאור] .אמנם
שם זה מופיע בספר ״צידה לדרך״ של ר׳ מנחם בר׳ זרח ,במאה הי״ד ,אך הוא אינו נזכר
בכל כתבי היד של החיבור הידועים לנו .זאת ועוד ,הרמב״ם ובנו ר׳ אברהם אינם מזכירים
שם זה כאשר הם מפנים אליו את הקורא או מצטטים ממנו ,ומסתפקים בשם הכללי ״שרח
אלמשנה״ [־פירוש המשנה] .גם הרב יוסף קאפח ע״ה ,מהדיר הפירוש בנוסחו המלא ,כתב כי
השם ״כתאב אלסראג׳״ אינו נזכר באף אחד מחיבורי הרמב״ם ,וכי אין לו זכר בכל כתבי היד
העתיקים :״מעולם לא שמענו שם זה בתימן ,עם כל דבקותם ברבינו משה ובתורתו״ 7.מקור
הכינוי ,לדעתו ,בעיר חלב שבסוריה ,שם נהגו לכנות את פירוש המשנה בכינוי ״אלסראג׳״,
משום שהיה כנר לרגליהם.
4
5

6

7

ראו מימון ,עמי סא.
מידע זה עולה מדברי הרמב׳׳ם בסוף הפירוש לסדר טהרות .הופקינס משער ,שכוונת הרמב״ם היא
להשלמת נוסח הגניזה ,דהיינו העיבוד השלם והרצוף הראשון של כל הפירוש ,ולאו דווקא לסיום כתיבתו
של הטופס המקיף ,המיוצג בכתב היד האוטוגרפי של הפירו ש(ראו עליו להלן)  -ראו :הופקינס ,מסורת,
ענד  ;113הופקינס ,פירוש ,עמ׳  21הערה . 39
ראו תשובות הרמ׳׳ע מפאנו ,סימן קיז .על דבריו של הרמ״ע כתב הרב קאפח ע׳׳ה בהתייחסו למהדורתו:
״אמור מעתה ,לא על מהדורתי אמר הרמ״ע מפאנו ...כי אף על פי שבאמת הבסיס והשלד דקטנותא הוא,
אך כפי שכבר נתברר ,גדלו קדושיו קדושתו עמו (!) ו ר מ ת נתייחד רבינו עם המשנה ופירושה זה אחרי
בגרותו ושלמותו המחשבתית״  -קאפח ,ח״א ,מבוא ,עמי  . 16הרב מימון ,לעומת זאת ,התייחס לדברי
הרמ״ע הללו כאל ״שגגה יצאה מפי הרב ר׳ מנחם עזריה מפאנו״  -מימון ,עמ׳ סה.
ראו קאפח ,ח״א ,מ מ א ,עמי . 20
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בהקדמתו העברית המליצית הרמב״ם מונה את מקורותיו העיקריים ,שהם שני התלמודים,
מדרשי חז״ל השונים וחיבורי הגאונים שקדמו לו:
אני משה בן מימון הספרדי בניתיהו  /ומים התלמוד 8משיתיהו  /ומספיר התוספתא
יסדתיהו  /ובפוך ספרא ריבצתיהו  /ומזהב ספרי טחתיהו  /ובדברי הגאונים סמכתיהו /
וככסף הצרוף זיקקתיהו  /ובמעבה לבי יצקתיהו.
על פי דברי הרמב״ם בהקדמתו הערבית 9היו לפירוש ארבע מטרות ,כדלהלן:
 - 1לבאר את המשנה ״פירוש המשנה הנכון וביאור דבריה״;
 - 2להכריע את ההלכה :״אני אומר לך על יד פירוש כל הלכה כדעת מי המעשה״;
 - 3להקדים מבוא לתלמוד ״שיהיה כמבוא למתחיל בעיון וילמד ממנו דרך דיוק הדברים
וביאורם ,ויהי כמי שהקיף את כל התלמוד ויעזרהו מאוד בכל התלמוד״;
 - 4לסכם סיכום לצורך חזרה ושינון :״הוא יהיה כמזכיר למי שכבר למד וידע ,שיהיה כל
מה שלמד מזומן לפניו תמיד ,ויהיו משנתו ותלמודו סדורים על פיו״.
אשר על כן הרמב״ם פותח את ביאוריו למשניות השונות בהבאת יסודותיהן מהמקרא
(״קאל אלכתאב״) או בהבאת ההלכה הידועה והמוסכמת באותו נושא ,אחר כך הוא גולש
לפרטי המשניות ומבארן ,עד שהוא מסיים בפסק ההלכה הנובע מהן ,בהכריעו במחלוקות
השונות שבהן.
בביאוריו למשנה הרמב״ם נעזר בחכמות חיצוניות ,דוגמת הנדסה ,תכונה ,מדעי הטבע
ורפואה ,כשהוא מוכיח שחכמי המשנה הכירו גם חכמות ומדעים אלה.
חשוב לציין ,כי השפה הזרה היחידה שהרמב״ם נעזר בה בפירושו למשנה היא השפה
הערבית ,בעיקר לצורך הבהרת שמות של צמחים או של בעלי חיים .הרמב״ם לא כתב בכל
פירוש המשנה אף לא מילה אחת בספרדית או בכל לשון זרה אחרת ,וכל הלעזים הנמצאים
בגירסאות השונות של הפירוש מקורם במעתיקים ,ששיבשו את דברי הרמב״ם10.
נוסף לחשיבותו של הפירוש בהיותו ביאור מקיף לכל המשנה ,נודעת חשיבות רבה גם
להקדמות שהקדים הרמב״ם לחלקים אחדים של הפירוש ,שאף נדפסו לעתים בפני עצמן
כחיבורים עצמאיים ,ואלו הן:
 - 1ההקדמה הכוללת לפירוש כולו ,המתארת את סדר השתלשלות התורה שבעל פה מאז
נתינתה למשה בסיני ועד ימיו של הרמב״ם ,את יסודות התורה שבעל פה ,את הדרך שבה
נוצרה המשנה ,את דרכי מסירתה ,סדריה ומסכתותיה ,החכמים הנזכרים בה ועוד.
 ההקדמה למסכת ״אבות״ ,המכונה גם ״שמונה פרקים״ ,ושהיא חלק מתורת הנפש2
והמידות של הרמב״ם ,לפי שהיא עוסקת בחלקי הנפש ,במחלותיה ובדרכי רפואתה.

8
9
10

׳׳ים התלמוד׳׳ מתייחס כאן לשני התלמודים ,הבבלי והירושלמי גם יחד ,שהרי לאורך כל פיהמ׳׳ש מצויים
לא פחות מתשעים ושניים ציטוטים מן התלמוד הירושלמי  -ראו אדלר ,עמ׳ .204
קאפח ,מבוא ,עמ׳ מה.
ראו קאפח ,ח׳׳א ,מבוא ,עמ׳ . 19
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 - 3ההקדמה לפרק ׳׳חלק״ ,דהיינו הפרק הי״א(או הי׳  -בהתאם לנוסחאות השונות)
של מסכת ״סנהדרין״ ,הפותח במילים ״כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא״:״ היא כוללת
את י״ג העיקרים ,והרמב״ם מתאר בה את עיקרי תפיסתו הדתית .על פי הרמב״ם ,״כאשר
ישלמו לאדם כל היסודות האלה ואמונתו בהם אמיתית ,הרי הוא נכנס בכלל ישראל ויש
לאהוב אותו ולרחם עליו ...ואפילו עבר עבירות בגלל התאווה והתגברות הטבעים החסרים...
וכשנתקלקל לאדם יסוד מאלה היסודות הרי יצא מן הכלל וכפר בעיקר ונקרא ׳מין׳ ו׳אפיקורוס׳
ו׳קוצץ בנטיעות׳ ויש לשנוא אותו ולאבדו״,2.
 - 4ההקדמה לסדר ״קדשים״ ,הכוללת את שורשי הלכות הקדשים ,הלכות שלדברי
הרמב״ם ״אין משגיחין בהם אלא מעט מבני האדם״ ,ואשר ״נשתווה בהם החכם הגדול עם
הסכל מן ההמון״.
 - 5ההקדמה לסדר ״טהרות״ ,הכוללת את היסודות של הלכות טומאה וטהרה ,אשר
הרמב״ם אסף אותם מכל הש״ס ,מהברייתות ומהתוספתא.
 - 6כמו כן הקדים הרמב״ם הקדמות ״קטנות״ יותר למסכתות בודדות ,על מנת להקל
על הקורא את הבנתן.
יחד עם זאת ,ולמרות חשיבותו הרבה של הפירוש ,ואולי דווקא משום כך ,הנוסח הערבי
של פירוש הרמב״ם למשנה בעייתי ביותר .מאלפים בעניין זה הם דבריו של סימון הופקינס:
לא אגזים אם ...אומר ,שפירוש המשניות לרמב״ם הוא המסובך ביותר מכל חיבורי
הספרות הערבית־היהודית של ימי הביניים מבחינת התפתחות הטקסט שלו ומבחינת
השתקפויותיו וגלגוליו השונים  -גם במקורו הערבי ,גם בתרגומיו לעברית .היחסים
הפנימיים שבין העדויות השונות למקורות הערביים ,מצד אחד ,והיחסים בין אלה לבין
תרגומיהם ,מצד אחר ,הם מורכבים ביותר13.
העדויות הנאמנות ביותר לטקסט הערבי הן אלו:
 כ״י בודליאנה/ששון ,שיצא לאור במהדורת צילום על ידי סלימאן ששון ,והכולל את1
רוב הפירוש בכתב ידו של הרמב״ם 14.כתב יד זה אינו טיוטה אלא עותק נקי שנועד להיות
״סופי״ ,אך בפועל יש בכל עמוד תיקונים ושינויים ,השמטות והוספות ,שנעשו בתקופות שונות

11
12
13
14

לתרגום עתיק של פרק זה ראו קופפר.
קאפח ,ח׳׳ד ,עט׳ רטז-ריז.
הופקינס ,מסורת ,עט׳ . 109
ראו פירוש המשנה ,כ״י .לסיכום המחלוקת בין החוקרים ביחס לשאלה אם כתב היד הוא אכן אוטוגרף של
הרמב״ם ראו הופקינס ,פירוש ,עט׳  . 19-18דרור פיקסלר העיד לאחרונה כי פרופי בלאו אמר לו בשנת
תשס״ב ,״שלמרות שכבר כתב שהשתכנע שזהו כתב יד הרמב׳׳ם ,חזרו אליו הפקפוקים בנושא ,ונראה
לו לומר ,שזה היה רק הטופס האישי של הרמב״ם א ן לא העתיק אותו בכתב ידו״  -ראו פיקסלר ,עט׳
 10הערה  .2אולם גם לדעה זו אין חולק שכתב יד זה הוא הגירסה האמינה ביותר של הפירוש המצויה
בידינו .לדעת הופקינס ,לעומת זאת ,״הוכח מעל לכל ספק סביר ,שחמשת הכרכים של הטופס המקיף של
פירוש המשנה הם אכן אוטוגראפים של הרמב׳׳ם״  -ראו שם ,עט׳ . 19
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בכתב ידו של הרמב״ם ,ולעתים של צאצאיו .הוא כולל את הפירוש לחמשת הסדרים הראשונים
של המשנה ,דהיינו זרעים ,מועד ,נשים ,נזיקין וקדשים :הפירוש לסדר טהרות אבד15.
 - 2קטעים של כתבי יד מגניזות קהיר .גם קטעים אלה ,כמו מהדורת הצילום הנ״ל ,הם
אוטוגרפים ונכתבו ככל הנראה במצרים .הנוסח של הקטעים החדשים שנתגלו אינו מתאים לא
לגוף כ״י בודליאנה/ששון ,ואף לא לאחת מהמהדורות המאוחרות שזוהו על ידי הרב קאפח16.
קטעים אלה משקפים לדעת הופקינס שלב מוקדם בהתפתחות הפירוש והם ,כנראה ,שרידים
של טיוטה שלו17.
 - 3כתבי יד תימנים עתיקים ,הכוללים קטעים מן הפירוש ,אך לא את כולו .העתקות אלה
משקפות במידה כלשהי את השינויים שהכניס הרמב״ם במרוצת הזמן לגוף הנוסח18.
 - 4התרגום העברי הקדום של פירוש המשנה ,שהוחל בו כבר בימי חייו של הרמב״ם19.
תרגום זה משקף לפחות שלב אחד נוסף בגלגולי הנוסח ,לפי שאין הוא זהה לא עם הנוסח
המאוחר שבכתב היד האוטוגרפי המקיף ,ולא עם הנוסח שבקטעי הגניזה .אשר על כן הוא
שומר לעתים על נוסח ביניים ,זה שבין נוסח הטיוטה לבין נוסח הטופס המקיף20.
הקושי שבקביעת הנוסח ה״אמיתי והנכון״ של החיבור נעוצה בשיטת עבודתו של הרמב״ם,
שגרמה להיווצרות מהדורות שונות של הפירוש.
את שיטת עבודתו של הרמב״ם בפירושו למשנה ,וכן בחיבוריו האחרים ,תיאר הרב יוסף
קאפח ע״ה במילים הבאות:
כבר ידועה שיטתו של רבינו ,שאינו מוציא החוצה כל שפלט קולמוסו .דרכו בכל
חיבוריו היתה לכתוב נוסח ראשון ,או מחשבה ראשונה בפיסות נייר בודדות בגדלים
שונים ובתבניות שונות מכל המצוי על שולחנו ,כפי שנראה בעליל מטיוטות שנמצאו
בגניזות מ״היד החזקה״ ,״המורה״ ,פירושו לירושלמי ,פירוש המשניות :מוחק ותולה,
גורע ומוסיף ,מבטל ומשנה פעם אחר פעם ,ורק לאחר שבא לידי הכרה שהעניין הגיע
לניסוחו הסופי המשוער ,מחליט להעלותו על הנייר באופן מסודר בצורת ספר21.
נמצאנו למדים אפוא שבגלל דרכו של הרמב״ם לכתוב טיוטות קודם ניסוחה של הגירסה
הסופית ,קשה לדעת איזה שלב בעבודתו מייצג קטע גניזה מסוים ומה יחסו אל הנוסח שהרמב״ם
התכוון שיהיה ״סופי״.
15
16
17
18
19
20
21

לתולדותיו של כתב היד ולתיאור ה ד רן שבה הגיע לידי החוקרים ראו שם ,המבוא ,עמ׳ . 17-15
לרשימת קטעי הגניזה הללו שכבר פורסמו ראו שם ,עמ־  .20על משמעות השינויים שבין קטעי הגניזה
הללו לכתב היד הנזכר ראה בהמשך.
שם ,עמ׳ .20
ראו :הופקינס ,מסורת ,עמי  :111-110הופקינס ,פירוש ,עמי .22
ראו עליו בהרחבה בהמשך.
ראו הופקינס ,פירוש ,עמ׳ .22
ראו קאפח ,מבוא ,ענד  . 15על חשיבותם של השינויים שהכניס הרמביים בפירושו עמד הרב קאפח במקומות
שונים במהדורתו ,כגון בהערותיו למסכת שביעית ,פ״י מ׳׳ה ,שם כתב :׳־והארכתי בביאור כל המהדורות,
כי כל לבטיו של הרמב״ם צריכים תלמוד ,בבחינת ׳ועלהו לא יבול׳(תה־ א ,ג)׳׳.
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כאמור ,הרמב״ם חיבר את פירוש המשנה בתקופת בחרותו ,אולם הוא המשיך לעסוק בו
במשך כל ימיו ,וגם בזקנותו הגיה אותו ותיקן אותו לפי מה שהתחדש לו בעיונו ,הן מבחינה
עניינית ,הן מבחינה לשונית ,הן בפסק ההלכה והן בהבנת לשון המשנה .אשר על כן יש לפירוש
המשנה מהדורות שונות.
סוגיית המהדורות של נוסח הפירוש חשובה מאוד גם ליישוב קושיות שהקשו חכמי הדורות
על הרמב״ם בפירושו למשנה ,משום שרבות מהן נובעות מההבדלים שבין המהדורות השונות,
ולאחר שהרמב״ם חזר בו ממה שכתב בצעירותו נופלות אותן קושיות מאליהן .על ההבדלים
בין המהדורות השונות הרמב״ם עצמו מספר באיגרת לתלמידו ר׳ יוסף בן שמעון:
והדה אלג׳מג׳מה אלתי יג׳מג׳מהא פי פירוש אלמשנה הי כלהא לכוני אצלחת פיה מואצ׳ע
קד עלם בורא עולם אן אכת׳רהא גלטני פיהא תבע אלגאונים ז״ל מת׳ל רבינו נסים פי
מגלת סתרים ורב חפץ ז״ל פי כתאב אלמצות וגירהמא ממן יעז עלינו ד׳כרה .וחתי לו
כנת אלמתוהם  -ליס אדעי אני אתית כמאלי אלאכ׳יר אולא ולא אני מא גלטת קט .בל
כל מא תבין לי כ׳לאפה רג׳עת ענה אבדא פי כל שי מן וצ׳עי וטבעי.
נ= וכל הגמגום הזה שהוא מגמגם על אודות פירוש המשנה ,אינו אלא מפני שתיקנתי
בו מקומות אשר בורא הכל יודע ,כי ברובם באתי לידי טעות מחמת הימשכי אחרי
הגאונים ז״ל ,כגון רבינו נסים במגילת סתרים ורב חפץ ז״ל בספר המצוות ואחרים,
שאני חושש להזכירם .ואף אילו הייתי הטועה ,הרי אין אני טוען שהגעתי לשלמותי
האחרונה מראש ,או שלא טעיתי מעולם .אדרבה ,כל מה שמתברר לי שאיננו נכון אני
חוזר בי ממנו תמיד ,בכל דבר ,בין מחיבורי בין מטבעי22].
וכן כותב הרמב״ם בתשובה לשאלה על סתירה בין מה שכתב בפירוש המשנה לבין מה שכתב
ב״משנה תורה״ בעניין ״פרוזבול״:
אלד׳י ד׳כרנאה פי אלחבור הו אלצחיח אלד׳י לא שך פיה וכד׳לך פי שרח אלמשנה .ותלך
אלתי פי ידיכם הי אלנסכ׳ה אלאולי אלתי כ׳רג׳ת ען ידינא קבל אלתחריר ותבענא פי ד׳לך
אלקול מא ד׳כרה צאחב כתאב אלשראיע רב חפץ ז״ל והו גלט מנה וכאן מנא פי תבעה
דון תצחיח .ולמא תצאפחנא אלאקאויל וחררנאה תבין מא ד׳כרנאה פי אלחבור אנה
אלצחיח פאצלחנא שרח אלמשנה .וכד׳לך פי תלך אלנסכ׳ה אלאולי מן שרח אלמשנה
מואצ׳ע עדה מת׳ל הד׳ה נחו אלעשרה מסאיל  -תבענא פי כל מסאלה מנהא ראי גאון
מן אלגאונים ז״ל ת׳ם תבין לנא מואצ׳ע אלוהם ,פאעלמוא ד׳לך.
[= מה שכתבנו בחיבור הוא הנכון ,אשר אין בו ספק .וכך כתבנו בפירוש המשנה .וזה
אשר בידכם הוא הנוסחה הראשונה ,אשר יצאה מתחת ידינו קודם שדייקנו .ונמשכנו
בזה המאמר אחרי מה שכתב בעל ״ספר המצוות״ הרב חפץ ז״ל ,והוא טעות מצדו,
ובזה שנמשכנו אחריו היה מצדנו חוסר עיון .ואחרי שעיינו במאמרים ודייקנו בהם
נתבאר מה שכתבנו בחיבור ,שהוא הנכון ,ותיקנו פירוש המשנה .וכן באותה הנוסחה
22

אגרות הרמב״ם ,עט־  ,58-57בתרגומו של בנעט.
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הראשונה מפירוש המשנה מקומות מספר כיוצא בזה ,כמו עשר שאלות ,אשר נמשכנו
בכל אחת מהן אחרי דעתו של גאון מן הגאונים ז״ל .ואחר כן נתבררו לנו מקומות
הטעות ,ודעו זאת25].
גם ר׳ אברהם בן הרמב״ם נשאל על אותה סתירה עצמה בעניין ״פרוזבול״ ובעניין ״שטרי
חוב״ ותשובתו זהה:
פרוזבול אינו גובה בו ...ושבחיבור הוא המדוקדק ,ושבפירוש המשנה כבר תיקנו אבא
מארי זצ״ל בכתב־ידו ...ופי שטרי חוב איצ׳א אצלאח פי שרח אלמשנה ,ואלשרח אלאול
אלמטול צ׳רב עליה ג׳מיעה [= ובשטרי חוב גם כן תיקן בפירוש המשנה ,והפירוש
הראשון הארוך מחקו כולו]24.
בהסתמך על מקורות הפירוש שבידינו ,הרב קאפח סבור שהם מייצגים לא פחות מארבע
מהדורות שלו:
 - 1הראשונה ,המיוצגת בנוסח שבכ״י בודליאנה/ששון לפני התיקונים והשינויים
שהוכנסו בו:
 - 2השנייה ,המיוצגת בתרגומים שנעשו בספרד ,והכוללים רק מקצת התיקונים
שבכתב היד הנזכר:
 - 3השלישית ,המיוצגת באמצעות מרבית כתבי היד שמוצאם מתימן ,והכוללים חלק גדול
יותר מהתיקונים שבכתב היד הנזכר:
 - 4הרביעית ,המיוצגת על ידי התיקונים המצויים באוטוגרף בלבד ,וכמעט שאינם באים
לידי ביטוי אף בכתבי היד התימניים25.
הופקינס נוטה אמנם לקבל באופן עקרוני את מסקנותיו של הרב קאפח 26,אולם לנוכח
הממצאים החדשים מן הגניזה הוא מסיק כי הרמב״ם העמיד לרשות הרבים לפחות מהדורה
אחת של פירוש המשניות לפני המהדורה המכונה ״הראשונה״ ,דהיינו לפני כ״י בודליאנה/
ששון ,וכי שרידים ממהדורה מוקדמת זו מצויים בתרגומים העבריים ,השומרים לפעמים על
נוסחאות מקוריות שהרמב״ם עצמו סילק מאוחר יותר מהמהדורות המאוחרות של הפירוש.
לאור זאת ,המהדורה הראשונה מיוצגת דווקא בקטעים האוטוגרפיים מגניזת קהיר ,ואילו כ״י
בודליאנה/ששון מייצג את המהדורה השנייה ,או אולי אפילו את המהדורה השלישית והרביעית,
שהרי אין אנו יודעים כמה מהדורות העמיד הרמב״ם לרשות הציבור קודם למהדורה זו27.
התפתחות הנוסח ,לדעת הופקינס ,היתה אפוא כדלקמן :הרמב״ם התחיל לכתוב את פירוש
המשנה כאדם צעיר בן עשרים ושלוש ,אך הוא המשיך ושינה אותו כל ימי חייו .הוא השתדל
23
24
25
26
27

תשובות הרמב״ם ,ח״ב ,סימן ריז ,עמ׳  , 383בתרגומו של בלאו.
ת שו מ ת ראב״ם ,סימן פב ,עמי . 107-106
קאפדו ,המבוא ,עמ׳ . 16
לדעת הופקינס מסקנותיו של הרב קאפח ״מעניינות מאוד ,ועד כמה שמותר לדבר על מהדורות מתוקנות
רשמיות ,שלא כתיקונים מקריים פה ושם ,מסקנותיו גם משכנעות׳׳  -הופקינס ,מסורת ,עמי . 110
ראו :שם ,עמ׳  :113הופקינס ,פירוש ,ענד .23
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בוודאי להגיע לנוסח מושלם וסופי ,אך מעולם לא זכה לכך ,לפי שהחיבור היה תמיד בתהליך
של התפתחות ,שינוי ותיקון :וההתפתחות היתה הדרגתית ולא בסדרת מהדורות רשמיות
שונות .השלבים הקדומים של התפתחות זו באו לידי ביטוי בקטעי הגניזה ,שיש לראותם כמהדורה
ראשונה 28,ואילו השלבים האחרונים באים לידי ביטוי בגליונות של כ״י בודליאנה/ששון2,.
אולם חשוב להדגיש ,שהרמב״ם לא תיקן את המהדורות הקודמות באופן שיטתי ,אלא
באופן מקרי ואגב אורחא בלבד  -הופקינס מתאר את תיקוניו של הרמב״ם באופן הבא:
מלאכת התיקון נעשתה כלאחר יד ולעת מצוא בלבד :כאשר נזקק הרמב״ם להלכה
מסויימת ,למשל בשעת הכנת משנה תורה או לצורך מתן פסק דין ,ומצא שיש לשפר
את התפיסה שכתב בפירוש המשנה ,נהג לתקן את כתב היד בו במקום .תיקונים אלה לא
בוצעו באופן שיטתי; הרמב״ם לא עבר על כל הפירוש לפי הסדר הרצוף של המשניות
אלא תיקן רק נקודות ספציפיות באופן מקרי אגב קריאה ועיון ולפי צורך השעה .הנוסח
לא הגיע לכלל גיבוש סופי ,וחיבור נעוריו זה נמצא במהלך השנים בתהליך התפתחות
ממושכת30.
קושיות רבות על פירוש הרמב״ם למשנה נובעות ,כאמור לעיל ,מהבדלים בין המהדורות
השונות ,אך גם מתרגומים לא נכונים של המקור הערבי־היהודי  -וכך ,למשל ,כותב בעניין
זה הרב י״ל מימון:
פעמים רבות מתקשים חכמי ישראל בדברי רבינו בפירושו למשניות ומתפלפלים בהם,
משתדלים לבוא לכלל יישוב ונכנסים לפרקים גם בפירצה דחוקה ,בשעה שבאמת אין
כאן לא קושיות ולא תיובתות ,והקולר תלוי באשמת המתרגם31.
בתרגום פירוש המשנה הוחל כבר במחצית השנייה של המאה הי״ב ,דהיינו זמן לא רב לאחר
סיום כתיבתו .התרגום נעשה בידי מתרגמים רבים ושונים לבקשתם של יהודי פרובנס ויהודי
רומא ,ואחר כך שימש אף את מרבית הקהילות באירופה ,בצפון אפריקה ,במצרים ובמזרח
התיכון ,עד לתקופתנו .ברבים מתרגומים אלה נפלו שיבושים קשים ,בין אם משום שהמקור
הערבי שהמתרגמים השתמשו בו היה משובש בעצמו ,בין אם משום שהם לא שלטו בצורה טובה
דיה בלשון הערבית ובין אם משום שהם לא הבינו כראוי את כוונתו של הרמב״ם בפירושו .כך,
למשל ,מעיד המתרגם של סדר ״קדשים׳׳ על כישוריו המקצועיים ,ומכאן גם על איכות תרגומו:
״ואני לא למדתי בעוונותי גמרא אלא מעט מהרבה ,רק גדלתי במלאכת הרפואה ועמדתי על
מקצת ספרי חכמות ,וראוי הייתי למנוע עצמי ...ולמשוך ידי ממלאכה שאינה ראויה לי״.

28

29
30
31

במבוא לפירוש שלפנינו חזר בו הופקינס ממה שכתב ב מ א מרו(ר או בהערה הבאה) :״הטענה שבקטעי
הגניזה יש לראות ׳מהדורה רשמית׳ נראית לי היום מוגזמת במקצת״(ראו הופקינס ,פירוש ,ענד  23הערה
 ,)50אך באופן כללי הוא מוסיף להחזיק בעקרונות שהותוו באותו מאמר.
ראו הופקינס ,מסורת ,עמי . 114
ראו הופקינס ,פירוש ,עמי .22
ראו מימון ,עט׳ סו.
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התרגומים הקדומים של פירוש הרמב״ם למשנה הם אלו:
 - 1ר׳ יהודה אלהריזי ,בעל ספר המקאמות ״תחכמוני״ ,תירגם את ההקדמה לפירוש
המשנה יחד עם הפירוש לסדר ״זרעים״ ,עד סוף מסכת ״שביעית״ .פירוש זה נעשה עוד בחייו
של הרמב״ם ,לבקשתו של ר׳ יהונתן מלוניל32.
 - 2ר׳ יוסף בר׳ יצחק בן אלפואל השלים את התרגום לסדר ״זרעים״ ,ותירגם גם את סדר
״מועד״ .התרגום נעשה בממלכת ארגון שבספרד.
 - 3ר׳ יעקב ב״ר משה עכסאי ,המכונה ״בח־שי״ ,תירגם את סדר ״נשים״(אף תרגום זה
נעשה בארגון שבספרד).
 - 4ר׳ שלמה בר׳ יוסף תירגם את סדר ״נזיקין״ ,מלבד מסכת ״אבות״; התרגום נעשה
בעיר סרגוסה שבספרד.
 - 5ר׳ שמואל אבן תימן תירגם את הפירוש למסכת ״אבות״ ובכלל זה את ההקדמה
(״שמונה פרקים״) ,ואת הפירוש לפרק ״חלק״ שבמסכת ״סנהדרין״; התרגום נעשה לפי בקשת
חכמי לוניל.
 - 6ר׳ נתנאל הרופא ב״ר יוסי בן אלמלי תירגם את סדר ״קדשים״; התרגום נעשה אף
הוא בעיר סרגוסה שבספרד.
 - 7סדר ״טהרות״ תורגם על ידי מתרגם ששמו אינו ידוע לפי שעה; לדעת ר״ס ששון
המתרגם הוא ר׳ נתנאל הרופא ,שתירגם את סדר ״קדשים״.
הפירוש במלואו(על פי התרגום הקדום שנעשה ,כאמור ,בידי מספר מתרגמים) נדפס
לראשונה בשנת רנ׳׳ב [=  33,]1492ומאז שנת רפ״ד [=  ]1524צורף לכל דפוסי התלמוד .חלקים
נרחבים מהמקור הערבי של הפירוש נדפסו לראשונה באמצע המאה הי״ז באותיות עבריות
ובצירוף תרגום ללטינית ע״י אדוורד פוקוק34.
כבר בסוף המאה הי״ט החלו מחברים שונים להוציא לאור מסכתות שונות במהדורות
חדשות ,המבוססות על השוואה לכתבי היד ,בליווי תרגומים אמינים יותר ,אך עדיין הורגש
צורך במהדורה מדויקת ומקיפה של הפירוש כולו35.
ואכן ,העובדה שפירוש המשנה נכתב במקורו בלשון הערבית והשיבושים הרבים שנפלו
בו ,מנעו מציבור הלומדים בכל הדורות לזכות אותו בכבוד הראוי .כך ,למשל ,כתב הרב פרופ׳
יצחק טברסקי ,מחוקריו המובהקים של הרמב״ם:
מחכמי אירופה נמנעה הגישה אל חיבורי הרמב״ם בערבית־יהודית ,כולל פיהמ״ש,
ודבר זה הגביל את פרסום שמו בארצות המערב .מחסום הלשון קשה ממחסום המרחק
32

33
34
35

על הקדמתו של אלהריזי לתרגומו ראו רבינוביץ ,הקדמת ,עט׳ ג-ה .על ר׳׳י אלחריזי ראו :טופורובסקי;
סדן .על תרגומים אחרים של ר׳׳י אלהריזי ראו למשל :בנעט; הלקין; פרץ; גושן־גוטשטיין ,י־׳ג העיקרים;
גושן־גוטשטיין ,עוללות; אבר מסון(וראו גם אידל); לביא .על יחסו של אלחריזי לרמב״ם ראו :שטרן;
סאאנז־בדיוס.
ראו הברמן.
ראו הופקינס ,באב.
לרשימה ראשונה של מתרגמים ׳׳חדשים׳׳ ראו יערי; והשוו גם :מימון ,עמ׳ שיג-שטז; קאפח ,ח־׳א ,המבוא,
עמ׳  . 14-11הפירוש לסדר טהרות נדפס מחדש בעיון ובדקדוק על ידי דירנבורג.
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הגיאוגרפי ,שהוא ארעי בעיקרו .ספרים ורעיונות קלי תנועה הם ,וברבות הימים הם
חוצים את הגבולות ,אבל מחיצות לשוניות יש שאינן נופלות לעולם.
ההשפעה החלקית שנודעה לפיהמ״ש לרמב״ם ,גם לאחר תרגומו המאוחר והבלתי שלם
לעברית ,היא ,למשל ,מן העובדות המצערות בתולדות החיים האינטלקטואליים של
האומה .יש להניח ,שאילו חובר הספר בעברית ,או אילו זכה לתרגום עברי שלם ונאות
מייד עם הופעתו ,תולדותיו והשפעתו היו שונות36.
הרב ד״ר אהרן אדלר מצטט הערה שהעיר בעניין זה הרב יוסף דוב סולוביצ׳יק זצ״ל ,וממנה
עולה הערכה דומה:
העיר לי פעם מו״ר הגרי״ד סולוביצ׳יק זצ״ל ,שבמשך הדורות פעלה האינטואיציה אצל
גדולי ישראל ,שלא להתייחס במלוא האינטנסיביות האינטלקטואלית לפיהמ״ש ,מכיוון
שחשו הם ,שבעקבות אותם ליקויים בתרגומים והשיבושים הרבים בגרסאות ,הרמב״ם
״האמיתי״ לא היה מתגלה באמצעות ספר פיהמ״ש שעמד לרשותם37.
השינוי הגדול במעמדו של פירוש המשנה לרמב״ם חל עם פרסום מהדורתו של הרב יוסף
קאפח ע״ה ,שהתבססה על כ״י בודליאנה/ששון.
למעשה ,פירסם הרב קאפח את מהדורתו בשני אופנים:
 - 1שבעה כרכים ,הכוללים את המקור הערבי ותרגום לעברית(סדר ״טהרות״ משתרע
על פני שני כרכים);38
 - 2שלושה כרכים ,הכוללים רק את התרגום לעברית ,והמיועדים עבור אותם אנשים
שאינם יודעים ערבית או שאינם מעוניינים במקור הערבי3, .
לשתי המהדורות הוסיף הרב קאפח הוספות בתחומים הבאים:
 - 1ציון מקורותיו של הרמב״ם:
 - 2השוואת הכתוב למהדורה הראשונה של הפירוש ,תוך ניסיון להתחקות אחר הזמן
שהרמב״ם תיקן אותה:
 - 3ציון המפרשים שהקשו על דברי הרמב״ם משום שהיתה לפניהם המהדורה הראשונה,
ומכיוון שכך קושיותיהם מתורצות מאליהן במהדורה המאוחרת:
 - 4ציון ההלכה לדעת הרמב״ם ,ובמיוחד אם היא עומדת בסתירה למה שכתב ב״משנה
תורה״;
 - 5ציון ההבדלים בין דברי הרמב״ם בפיהמ״ש לבין דבריו ב״משנה תורה״(לא רק
מבחינה הלכתית);
 - 6ציון הסתירות בין דברי הרמב״ם לדברי חז״ל בתלמודים ,וההבדלים בין הנוסח שהיה
לרמב״ם בדברי חז״ל לזה המצוי בידינו;
36
37
38
39

ראו
ראו
ראו
ראו

טברסקי,עמ׳ . 19-18
אדלר ,עט׳  205הערה .20
קאפח.
קאפח ,תרגום.
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 הוספת השמות הלטיניים והאנגליים של הצמחים הנזכרים בפירוש הרמב״ם ,על מנת7
להקל על זיהוים.
דבר נוסף המייחד את מהדורת קאפח היא העובדה שמובאים בה הציורים המקוריים
שהרמב״ם הוסיף לפירושו בעצם כתב ידו ,אם כי לעתים תוך הקטנתם או הגדלתם ,בהתאם
לאילוצי הדפוס.
ב
בשנים האחרונות ניכרת מגמה הולכת ומתגברת בקרב חוקרים לא להסתפק במפעלו של הרב
יוסף קאפח ,אלא להוציא מהדורות ביקורתיות משובחות של פירוש הרמב״ם למשנה .אולם
בעוד שהרב קאפח הניח לפני ציבור הקוראים והלומדים את הנוסח המלא של פירוש הרמב״ם
על כל ששת סדרי משנה ,המהדורות החדשות מתמקדות במסכתות בודדות 40.מהדורתו של
הופקינס למסכת שבת היא חלק ממגמה ברוכה זו.
מהדורה זו היא הפרסום הראשון היוצא לאור מטעם ״מפעל ספרות ההלכה הערבית־
היהודית״ ,שהוא חלק מ״המרכז לחקר התרבות הערבית־היהודית וספרותה״ ,הפועל במסגרת
״מכון בן־צבי לחקר קהילות ישראל במזרח״ .מפעל זה שם לו למטרה ״לזהות ולשחזר את
החיבורים בהלכה ובפרשנות התלמוד שנכתבו בימי הביניים בערבית־יהודית מתוך קטעי כתבי־
יד ששרדו בגניזות שונות ולפרסמם במהדורות ביקורתיות בליווי תרגום עברי״ 41.במסגרת
מפעל זה מכינים לפרסום חיבורים שנכתבו על ידי מחברים ידועי שם מאחרוני הגאונים ועל
ידי חכמים ידועים פחות .יש לקוות שחפץ זה של החוקרים ב״מפעל ספרות ההלכה״ יעלה
בידם ,ובכך תתעשר ספרייתנו ההלכתית בחיבורים חשובים שלא ראו אור כלל בעבר ,או
שעדיין לא זכו למהדורות משובחות דוגמת זו המונחת עתה לפנינו.
הספר הוא בעיקרו מהדורה של טיוטת הפירוש למסכת שבת על פי קטעים מגניזת קהיר,
הכתובים כולם בכתב ידו של הרמב״ם ,בליווי תרגום לעברית ,ואשר על כן אין בו דיונים
בצדדים ההלכתיים של הפירוש או באופן התהוות החיבור ,תוך השוואה לעדי הנוסח הערבי
האחרים ולתרגום העברי הידוע42.
כאמור לעיל ,קטעי הגניזה משקפים ,לדעת הופקינס ,שלב מוקדם בהתפתחות החיבור
והם ,כנראה ,שרידים של טיוטת הפירוש .עד לפרסום המהדורה החדשה שלפנינו כללו קטעי
הגניזה הידועים חלקים מהפירוש למסכתות שבת ,פסחים ,בבא בתרא ,סנהדרין ,ההקדמה
לסדר טהרות ומסכת כלים.
בין קטעי הגניזה החדשים בולט מקומה של מסכת שבת .נמצאו עשרים וארבעה קטעים,
ששרדו משבעה דפים ,ואשר כללו את רובו המכריע של הפירוש :מפרק א׳ משנה ב׳ ,ועד פרק
40
41
42

ראו :שילת ,אבות; שילת ,שבת; שילת ,תיקון המשנה; פיקסלר ,עבודה ז ר ה(ר או עליו ערוסי) :פיקסלר,
ברכות .בחיבור אחר עוסק הרב שילת בהקדמות הרמב״ם למשנה בלבד(ר או שילת ,הקדמות).
מתוך ״פתח דברי׳ שנכתב על ידי פרופ׳ חגי בן־שמאי.
ראו עוד על עניין זה בהקדמת המחבר.
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כ״ד משנה ג׳ .המהדורה שלפנינו כוללת קטעים אלה בליווי תרגום לעברית .לקטעים אלה
חשיבות מיוחדת לנוכח העובדה ,שבכתב היד המקורי ,שעליו ביסס הרב קאפח את מהדורתו,
חסר הפירוש למסכת שבת.
אמנם לא כל קטעי הגניזה החדשים באים מטופס אחד של הפירוש ,אך כל הקטעים ממסכת
שבת הם מטופס אחד .הופקינס קובע ,שעל אף העובדה שהנוסח שבקטעי הגניזה קודם בהרבה
לנוסח של כתב היד המקיף ,אף הם נכתבו בתקופת שבתו של הרמב״ם במצרים .זאת ועוד,
בהסתמך על צורתם החיצונית של הקטעים ,על נוסחם ,על צורת כתב היד (הדומה מאוד
לכתב ידו של הרמב״ם ,כפי שהוא מוכר לנו קטעים אוטוגרפיים של חיבוריו האחרים) ,ועל
התיקונים בגוף הקטעים ,כדרך שהרמב״ם נהג לעשות במהלך עבודתו  -הופקינס סבור שגם
קטעי גניזה אלה הם אוטוגרפים ולא העתקה של סופר מאוחר43.
הטקסט המקורי כתוב על נייר חום אחיד והוא כולל שבעה דפים .עבודת ההדרה לא
היתה קלה ,לפי שמקצת מהדפים מורכבים ממספר קטעים והיה לצורך לצרפם זה לזה על מנת
להרכיב מהם את הדף השלם .דף א׳ ,למשל ,מורכב מלא פחות משלושה־עשר קטעים (!),
חלקם קטן מאוד ,וגם כך הדף עדיין אינו שלם :דף ג׳ מורכב מחמישה קטעים ואף הוא אינו
שלם .בסוף המהדורה צירף המהדיר את תצלומיהם של הדפים המשוחזרים ,כך שניתן להתרשם
מהמאמץ הגדול שנדרש לצורך שחזור הדפים המקוריים.
בההדרת הכתוב ניסה המהדיר לשקף במידה רבה את תכונות האוטוגרף ,על מנת שהקורא
יוכל לקבל רושם מדויק של המקור ואופן כתיבתו :משום כך גם מיעט להתערב בקביעת הנוסח,
תוך שהוא משתדל להעתיק את הכתוב בשלמותו מבלי לתקנו ומבלי להשמיט ,למשל ,מילים
ומשפטים שהרמב״ם ביקש לבטל .המהדיר הוסיף אמנם לעתים הצעות לקריאה ולהבנה ,אך
שיטת ההדרה המדויקת והמתוחכמת מאפשרת לקורא להבחין בין הכתוב המקורי כפי שיצא
מתחת ידו של הרמב״ם לבין הצעות המהדיר.
למקור הערבי נוסף תרגום ,מילולי ככל האפשר ,שנועד לשקף את מבנה המקור הערבי,
דבר שבא על חשבון הסגנון העברי .זאת ועוד ,הרצון ,המוצדק כשלעצמו ,לכלול בתרגום
את כל המילים העבריות והארמיות שהרמב״ם השתמש בהן ,גורם לעתים לכך ששילובן עם
התרגום העברי של המילים הערביות נראה מלאכותי ומאולץ .בכל מקרה העדיף המהדיר
את הדיוק בתרגום על פני היופי שבסגנון.
על אף העובדה שהמהדורה שלפנינו אינה מייצגת בסופו של דבר את פירוש המשנה למסכת
שבת כפי שהרמב״ם ביקש לראותו ,חשיבותה של המהדורה שלפנינו רבה ,הן עבור חוקרי
הלשון העברית ,הן עבור חוקרי הלשון הערבית־היהודית והן עבור חוקרי ההלכה ופרשנות
המשנה .אולם מעל לכל היא מאפשרת לנו הצצה נדירה אל מעבר לכתפו של הרמב״ם בשעה
שכתב את פירושו למשנה :היא מאפשרת לנו להיות שותפים(גם אם סמויים) לתהליך היצירה
והכתיבה של הפירוש ולהיות עדים לחלק משלבי התהוותו של הפירוש.
מהדורה זו קובעת אמות מידה גבוהות ביותר של ההדרה ומחקר טקסט ,ויש לקוות
שהפרסומים הבאים במסגרת ״מפעל ספרות ההלכה״ ילכו בעקבותיה בתחום זה.
43

ראו הופקינס ,פירוש ,עט׳ .21
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מימון
סדן

הרב י״ל מימון ,רבי משה בן מימון ,ירושלים תש״ן.
יוסף סדן ,״רבי יהודה אלחריזי כצומת תרבותי  -ביוגראפיה ערבית של יוצר
יהודי בעיני מזרחן״ ,פעמים ( 68תשנ״ו) ,עמ׳ .67-16

סאאנז־בדיום

,י 1)168,מ 10ת3)101• )16 ^431־ 21, ^>311111ד ¥61111)1311 ^\1-[131״ $ 3 6 0 2 -8 3 )111108,
. 61 -7 0קק 3 4 ) 1985 (,

ערוסי
פוקס ,המשנה
פוקס ,תשלום

רצון ערוסי ,״ביאורים לפירוש המשניות לרמב״ם  -הערות לרגל הוצאת ספרו
של ד״ר פיקסלר״ ,שמעתין ( 151תשס״ג) ,עמ׳ . 143-138
מנחם צבי פוקס ,״המשנה בתימן  -כתוב יד מפירוש רב נתן אב הישיבה״ ,אסופות
ח(תשנ״ד) ,עמ ,קסא-קסז.
— ,״תשלום המלקט מפירוש רב נתן אב הישיבה למשנה״ ,לראש יוסף -
מחקרים בחכמת ישראל ,תשורת הוקרה לרב יוסף קאפח ,בעריכת יוסף טובי,
ירושלים תשנ״ה ,עמ׳ . 386-371
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פיקסלר ,ברכות

פיקסלר ,עבודה זרה

פירוש הגאונים
פרץ
פירוש המשנה ,כ״י

קאפח
קאפח ,תרגום
קופפר
רב נתן

רבינוביץ
שטרן
שילת ,אבות
שילת ,הקדמות
שילת ,שבת
שילת ,תיקון משנה

תשובות הרמב״ם
תשובות ראב״ם

דרור פיקסלר ,מסכת ברכות עם פירוש רבי משה בן מימון ,נוסח המשנה כפי
שהעתיקו הרמב״ם ,המקור הערבי של הפירוש ,תרגום עברי מבוסס על תרגומו
של הרב יוסף קאפח ,הערות נוסח ,מראי מקורות ...ומחקר מקיף על דרך הרמב״ם
בפירושו למשנה ,ירושלים תשס״ד.
— ,מסכת עבודה זרה עם פירוש רבי משה בן מימון ,נוסח המשנה כפי שהעתיקו
הרמב״ם ,המקור הערבי של הפירוש ,תרגום עברי מבוסס על תרגומו של הרב
יוסף קאפח ועל תיקונים של הרב יצחק שילת על פי כתב יד הרמב״ם ,מקורות,
ביאורים ובירורים הכוללים הקבלות משאר כתבי הרמב״ם ,ירושלים תשס״ב.
פירוש הגאונים על סדר טהרות ,מהדורת י״נ אפשטיין ,ברלין תרפ״א־תרפ״ד;
בעריכת ע״צ מלמד ,ירושלים תשמ״ב.
י׳ פרץ ,אל־חרירי  -מחברות איתיאל בתרגום ר׳ יהודה אל־חריזי ,תל־אביב
תשי״א.
ד אדלמן(עורך כללי) ,פירוש המשנה לרבי משה בן מימון ז״ל ,צילום של כ״י הונט׳
 117וכ״י פוקוק  295שבספריה בודליאנה באוקספורד וכ״י  73-72שבספרית
ששון בליטשוורת; עם מבוא בעברית ובאנגלית מאת סלימאן בן דוד ששון[ ,קובץ
כתבי יד עבריים של ימי הביניים ,א] ,ג׳ חלקים ,קופנהגן תשט״ז־תשכ״ו.
משנה עם פירוש הרמב״ם ,מהדורת הרב יוסף קאפח ,שבעה חלקים ,ירושלים
תשכ״ג־תשכ״ט.
משנה עם פירוש הרמב״ם ,מהדורת הרב יוסף קאפח ,שלושה חלקים ,ירושלים
תשכ״ד־תשכ״ז.
אפרים קופפר ,״תרגום עתיק של פירוש הרמב״ם למשנת ׳חלק׳״ ,עלי ספר א
(תשל״ה) ,עמ׳ .80-59
פירוש ששה סדרי משנה שפירש רבינו נתן אב הישיבה [בארץ ישראל] ,יוצא
לאור מכתב יד יחיד בעולם ,תורגם מערבית ע״י הרב יוסף קאפח ,נערך עם מבוא,
הערות וציונים ע״י הרב מרדכי יהודה ליב זק״ש ,נדפס בתוך ששה סדרי משנה
הוצאת ״אל המקורות״ ,י״ג כרכים ,ירושלים תשט״ו־תשי״ח.
מ״ד רבינוביץ ,״הקדמת המעתיק רבי יהודה אלחריזי ז״ל״ ,רבינו משה בן
מימון  -הקדמות לפירוש המשנה ,ירושלים תשכ״א.
ש״מ שטרן ,״רבי יהודה אלחריזי בשבחו של הרמב״ם״ ,הגות עברית באירופה,
בעריכת מ׳ זהרי וא׳ טרטקובר ,תל־אביב תשכ״ט ,עמ׳ . 103-91
יצחק שילת ,מסכת אבות עם פירוש רבנו משה בן מימון ,רואה אור בפעם הראשונה
מתוך עצם כתב יד קדשו של הרמב״ם ז״ל ,ירושלים תשנ״ד.
— ,הקדמות הרמב״ם למשנה ,מעלה אדומים תשנ״ב.
יצחק שילת ,מסכת שבת עם פירוש רבנו משה בן מימון ,ירושלים תשס״ה.
— ,תיקון משנה  -השלמות ותיקונים לפירוש המשנה מהדורת הר״י קאפח
ז״ל על פי עצם כתב יד קדשו של הרמב״ם ז״ל  -מסכתות עבודה זרה והוריות,
רואות אור לראשונה מתוך כתב יד הרמב״ם ז״ל עם תרגום עברי חדש ,ירושלים
תשס״ב.
יהושע בלאו(מהדיר) ,תשובות הרמב״ם ,א-ד ,ירושלים תשי״ח־תשמ״ו.
ש״ד גויטיין(מהדיר) ,תשובות ר׳ אברהם בן הרמב״ם ,ירושלים תרח״צ.

ספר לימוד חדש לספרדית־היהודית
יעקב בךטולילה
דוד מ׳ בוניס ,לשון ג׳ודזמו  -מבוא ללשונם של היהודים הספרדים באימפריה העות׳מאנית,
ירושלים תש״ס ,הוצאת ספרים ע״ש י״ל מאגנס ,האוניברסיטה העברית 575 ,עמי.

א
דוד מניס צבר ניסיון בהוראת לשון הג׳ודזמו באוניברסיטאות שונות במשך שנים  -עכשו הוא
גילם את נסיונו החשוב בספר רב כמות ורב איכות ,המצטרף לשורה של חיבורים שראו אור
לאחרונה והמעידים בתכיפות הופעתם על תחייה מבורכת ,אם לא של השפה עצמה ,לפחות
של ההתעניינות בה '.אין זה קל לכתוב ספר ללימוד שפה המיועד לרמה האוניברסיטאית .מצד
אחד ,ככל ספר לימוד ,הוא נדרש להתחשב גם בלומדים מתחילים ולקרב את חומר הלימוד
במדרג קושי המתחייב מתכליתו הדידקטית :מצד שני ,חימר מעין זה נדרש לקיים את התמעות
המחמירות של המסגרת האקדמית .החיבור הנידון הוא ראשית לכל ספר לימוד :השיעורים
מביאים את העובדות הדקדוקיות והלקסיקליות כמעט ללא ניתוח בלשני ,וההיבט הבלשני
ניתן בעיקר במבוא(״מבוא ללשון הג׳ודזמו״) ובפרק המקדים(״פונולוגיה וכתיב״).
ייעודו הדידקטי של הספר שלפנינו חייב את המחבר להכריע בשלוש שאלות חשובות
שעלו מיד בתחילת הכנתו:
א  -האם את החומר בג׳ודזמו יש להציג באותיות רש״י או באותיות לטיניות? ב  -האם
הספר יתבסס על קטעי קריאה מלאכותיים שיחוברו על ידי המחבר ,או על קטעים מייצגים
מהספרות שנוצרה בג׳ודזמו החדישה עצמה? ג  -האם לתאר את מבני הדקדוק של
הג׳ודזמו במסגרת ״הדקדוק המסורתי״(ז3מ1ת31ז§  )0-3)11110031או לפי תאוריות יותר
מאוחרות?(עמ׳ )14
העיון בפתרונות לשלוש השאלות הללו עשוי לשמש מסגרת נאותה לתיאור התכונות העיקריות
של החיבור שלפנינו.
א  -מניס החליט להציג את הג׳ודזמו בלבוש אותיות רש״י ,ובהמשך גם בכתב הקורסיבי
(סוליטריאו) .היתה זו החלטה דידקטית :הלימוד ״באותיות הללו יעניק לתלמידים יסודות
לקריאה עצמאית בספרות המודפסת ובכתבי יד ...שנכתמ ברובם בכתב רש״י ובסוליטריאו״
(שם) .והיתה זו גם החלטה ״אידאולוגית״ :״בדרך זו אני מבקש גם לתרום להנצחת המסורת
1

ראו :גטניו ורפאל ,פרימירוס! גטניו ורפאל ,קורסו; וא תל; כהן־סראנו קורס א׳; כהן־סראנו קורס ב׳;
בךשימול וכהךםראנו :ספיחה ,ספרדית־יהודית :שאול.

פעמים ( 102-101תשס״ה) עמי 302-295

 | 296יעקב בךטולילה

הספרדית היהודית עתיקת היומין״(שם) .מן ההיבט הדידקטי ,אינני בטוח שהיה זה נכון
להעמיס על התלמיד המתחיל ,נוסף לקושי ההכרחי להתמודד עם שפה חדשה ,גם את טירדת
הפיענוח של כתב חדש כבר מן השיעור הראשון ,ובעצם עוד לפניו ,כבר במבוא; לדעתי,
היה אפשר לדחות את הכרת כתב רש״י(כפי שנעשה לגבי הסוליטריאו) לפרק מאוחר יותר
בתכנית הלימוד .ואמנם ,מבחינה אחרת ,צדק בוניס כשהחליט לנקוט כתב עברי דווקא ,ולא
את האלף־בית הלטיני הרווח בכתבים בג׳ודזמו מאז ראשית המאה העשרים .אכן ,דרכי הכתיב
של הספרדית היהודית באותיות לטיניות מרובות הן(כמה מהן מתוארות בעמודים ,)74-73
לרוב כתוצאה של שיקולים פרגמטיים או אופורטוניסטיים של מחברים או של מערכות,
מבלי שעד היום הצליחו שוחרי הלשון הזאת להחליט על שיטה אחידה ,שתהיה מבוססת על
שיקולים בלשניים וחברתיים־לשוניים ראויים 2.ובכן ,בשיעורים הראשונים(אם לא ברובו של
הספר) היה זה מועיל יותר להשתמש בכתב העברי המרובע הרגיל .אשר להיבט האידאולוגי,
לפנינו עוד עדות לגורלן של לשונות היהודים .כיוון שנפלו חומות הגטאות ובני ישראל יצאו
לאמנציפציה ,בין בארצות מושבם או במחוזות שהיגרו אליהם ,ובין שעלו לישראל ,נחרץ
דינן של אותן לשונות למאבק הישרדות ,שסיכוייו להצליח תלוי בגיוס הדור הצעיר ללכת
על פי הוריהם .אגודות תרבות ומפעלים אוניברסיטאיים(והספר שלפנינו הוא אחד ומובחר
שבהם) עשויים אולי ״לחנך את הנוער״ על פי דרכי שוחרי אותן לשונות ,או למצער ,עשויים
לשמר אותן ,אם לא ממש בדיבור פה יום־יומי ,לפחות בכתיבה וביצירה ,בזמר ובצריכת
הספרות שנכתבה בעבר :כללה של שאיפה :להחזיק את השפות בתודעה ,בידע ,במידע,
במודעות  -לבל יקום דור שלא ידע.
ב  -ביסוס הספר ״על קטעים מייצגים מהספרות שנוצרה בג׳ודזמו החדישה״ היא החלטה
הנובעת ממהותו כספר לימוד ברמה אוניברסיטאית ,או ליתר דיוק ,ספר המיועד ללומד הבוגר.
רכישת שפה היא גם לימוד של תרמת .אין תחליף לכתובים האותנטיים בהעברת תוכני תרבות.
כל אחד מעשרים וארבעת השיעורים המובאים בספר פותח בקטע קריאה - 3לפחות אחד
ולרוב יותר  -וליד כל קטע באה רשימת המילים שבו ותרגומן לעברית .הקטעים מגוונים ,והם
מהווים יחד אסופת מקורות חשובה כשלעצמה :סיפורים עממיים ,פתגמים ,חידות ,מאמרים
רציניים או סטיריים מהעיתונות ,רשימות היסטוריות ,שירים ובלדות .באופן זה כל שיעור
הוא לא רק פרק בלשון ,אלא גם תמונה מהוויות דוברי הלשון .סקרנות הלומד דרוכה תמיד
לקראת קטע הקריאה ,ויש בכך משום תרומה למוטיבציה .ואמנם יש להצטער על כי לא
הובאו עוד כמה קטעים מן המסורת העתיקה יותר של הג׳ודזמו ,כולל תרגומים של מקורות
מקראיים או ליטורגיים 4.התמונה התרבותית וההיסטורית אינה שלמה בהיעדר אותו רכיב

2

3
4

הרשות הלאומית לתרבות הלדינו ערכה בירושלים ,מ־ 19באוקטובר  1999ועד  21בו כנס ביךלאומי
שיוחד לשאלת הכתיב בלדינו 363 >1611.3)1100 ,ז§ 10ז  113 0מ) 11ו״ ,1.3 681והוחלט בו לכונן ועדה של
מומחים שתבדוק את הנושא מכל היבטיו ותביא את המלצותיה לפני הרשות.
קטעי קריאה נוספים מובאים שלא במסגרת השיעורים ,בעמודים .448-399
המקור הקדום ביותר הוא מלפני פחות ממאתיים שנה :ישראל ב׳ חיים(עורך) ,ספר ארבעה ועשרים...
חלק שני ...מגלות וכתובים ראשונים ...ותרגום לאדינו ,וינה תקע׳׳ד.
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ספרותי האופייני כל כך ללשונות יהודיות בכלל ולספרדית־היהודית בפרט .יש לציין ,עם זאת,
את הסעיף ( 21.2עט׳  ,)351שהוקדש ל״ג׳ודזמו הרבנית המסורתית״.
ג  -סעיפים דקדוקיים כלולים כמעט בכל שיעור .המערכת הדקדוקית של הג׳ודזמו מתוארת
כאן בפירוט מספיק :הלומד עשוי להתוודע באופן הדרגתי לכל הסוגיות הנדרשות לשימוש
נכון ויעיל בשפה :כינויים(גוף ,רמז ,זיקה ,קניין; כינויי מושא ,כינויי שאלה וכינויים חוזרים):
הפעל לזמניו(המקור ושם הפעל ,ההווה ,הבינוני הפועל ,העתיד ,עבר בלתי מושלם ,עבר
מושלם בהווה ,עבר מושלם בעבר קרוב ,עבר לעבר ,עבר ועתיד ממושך ,וכדומה); פעלים
בדרך החיווי ובדרך התילוי; פי^לי ההוויה ״איסטאר״ ו״סיר״; נטיית פעלים חוזרים; מילות יחס:
תוארי פעל; מיליות(חיבור וקישור ,קריאה ותמיהה); צורות הקטנה וחיבה ,צורות שלילה,
צורות ריבוי של שמות עצם :גזירת שמות עצם בהוספת סופיות; שמות עצם ושמות תואר:
שם התואר בתפקיד שם העצם; שמות מספר; שמות קיבוציים; שמות ארצות ,עמים ושפות:
שמות ערים ותושביהן :תווית היידוע ותווית מסתמת :סדר המילים במשפט :משפטי תנאי;
המין הדקדוקי; ועוד ועוד .הזכרתי כאן הרבה סעיפים ,ועדיין לא את כולם :דילגתי ,למשל,
על רוב הסעיפים המטפלים במיליות הספרדיות כגון ״לה״ ,״אה״ ,״אל״ ,״אלה״ ,״ייה״ (13,3,
3ץ  ,)31,313,ועוד  -ממילא הלומד לא ידע עליהם דבר עד שילמדם .פרקים של ספר דקדוק
״קלסי״ מתחלקים בדרך כלל על פי תחומי הדקדוק ,תורת ההגה ,תורת הצורות והתחביר .לא
כן ספר ללימוד שפה ,כמו זה שלפנינו ,שמחויב להוביל את הלומד בכל שבילי מבנה הלשון
בבת־אחת ,הגם כי באופן מדורג .בכל שיעור בספר תמצא אפוא מן הנחוץ בכל אחד מהתחומים
הללו :גם צורות ,גם תחביר ,גם שימושי לשון ופרזיולוגיה  -הכל כמשתקף בפרקי הקריאה:
הדוגמאות המנהירות את הסוגיות הנידונות בסעיפים הדקדוקיים לקוחות כולן מן המקורות
הכלולים בשיעור .ויש ,כמובן ,גם תרגילים .לעיתים המחבר מציין הבדלים דיאלקטליים ,כגון
(עמ׳  )97לגבי הכינוי החוזר ,הנטפל כסופית למקור הפועל ,״לדוגמה ׳אמביזארסי׳״ ,״למעט
בדיאלקטים של שלוניקי והסביבה בהם הכינוי יכול להופיע לפני מקור הפועל :לדוגמה ׳סי
אמביזאר״׳.
זה המקום לדון בכמה פרטים אחרים הנוגעים לדקדוק.
בג׳ודזמו  -בעקבות הספרדית(וגם הצרפתית)  -״מי ,טו ,סו ,מואסטרו״ וכדומה (עמ׳
 )123-122אינם כינויים(״כינויי קניין צורה מקוצרת״) ,כי אם שמות תואר(0$׳\!0$6$ק03׳\,)3)1[611
ולכן הם תואמים במספר(ובגופי הרבים גם במין) לשם העצם .כינוי ,כשמו כן הוא ,מילית
״המכנה״ מילה אחרת ,באה במקומה (6ז13וח0ת .)^ 0מאידך גיסא ,יש ״מי ,טי ,סי״ וכדומה
(״כינויי מושא עקיף״ ,עמ׳  )124-123שהם כינויים ,וכן הצורות ״מיאו(ה) ,טויימה)״ וכדומה
המחליפות שמות עצם(ראו עט׳  :)244כל אלה יאה להן להתמיין בין הכינויים ,מאחר שהן
עומדות במקומם של השמות המכוונים בהן .לדעתי ,נקיטת מונחים מדויקים מסייעת ללומד
דובר העברית להפנים ביתר קלות גיוונים כאלה ,המייחדים את השפות הרומאניות הנזכרות.
ואמנם ,ראו בעמוד  242ואילך ,שם כבר מצוין שיש כינוי קניין ״המתפקד כתואר״.
המילה ״מאס״(= יותר) איננה שם תואר (עט׳  ,)96שהרי אינה משתנה להתאים עצמה
בהתאם של מספר או של מין אל השם שהיא נטפלת לו .״מאס״ היא תואר פועל.
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ביטויי זמן :תווית היידוע +שם התואר ״אוטרו/אוטרה״ ליד מילה המציינת זמן(״סימאנה,
מיס ,אנייו״ = שבוע ,חודש ,שנה) הוא צירוף שמשמעותו ״שבוע/חודש/שנה שעבהה)״.
לעומת זאת ,הקדמת מילת היחס ״אה״ משנה את המשמעות ל״הבא(ה)״ :״אלה אוטרה
סימאנה״(= בשבוע הבא; ״אלה״ = ״אה״  +״לה״  -ראו עמ׳  ,)84״אל אוטרו מיס״(= בחודש
הבא) וכדומה (ראו עמ׳  .)157-156התפקוד הזה של מילת היחס ״אה״ ראוי היה לציון
מילולי  -אין זה מוצדק תמיד להירתע מניתוח בלשני מפורש :יש שניתוח כזה מנהיר דקויות,
מסלק מעקשים ותורם להשגת התכלית הדידקטית.
הינזרות יתר מן השימוש בתובנות בלשניות שכרה יוצא בהפסדה ,כשאפשר לגייס ידע
טבעי בלשון האם תוך יישום מה שמכונה ניתוח מעמת (81$ץ 21ת^ 6׳\3811־מ ;)0011בניתוח
כזה בוחנים לא רק את השונה שבין שתי לשונות(אחת נלמדת ואחת ידועה) ,אלא גם את
השווה 5.טלו למשל את הסעיף ( 14.4״תווית היידוע במקום כינוי קניין לפני אברי גוף וחפצים
אישיים״)  -נוסח ״התרגום המילולי״ של שלוש הדוגמאות מוכיח כי גם בעברית ,לפחות
בלשון המדוברת ,נוקטים את היידוע במקום כינוי הקניין :״התלמיד הרים את ידו״  -הרי זה
הניסוח הנורמטיבי ,״הרשמי״ ,בסגנון גבוה :ואולם מה שמובא בסוגריים במעמד של תרגום
מילולי  -״התלמיד הרים את היד״  -היא דוגמה עדיפה מבחינה דידקטית ,כי היא מייצגת
דרך רגילה בעברית ,טבעית בהחלט ,והיא עשוייה לסייע ללומד להפנים מיד את המבעים
הג׳ודזמים.

עניין מיוחד לנו במבוא המקיף ללשון הג׳ודזמו ,המתאר את התפתחות הלשון ,בעיקר בפזורה
העות׳מאנית ,מאז גירוש ספרד ,ובעצם עוד קודם לכן ,שהרי הג׳ודזמו העתיקה משויכת לתקופה
״מראשיתו של היישוב היהודי באיבריה עד 1492״ (עמ׳  20ואילך) .הספרדית־היהודית אכן
שימרה צורות דיאלקטליות שאפיינו את המיגוון הלשוני בספרד שלפני הגירוש :הדוגמה
הידועה ביותר היא המילה ״איל דייו״(= האל) ,״שפניה מגלות את הגלגול הטבעי והצפוי של
( 0611111אקוזטיב) ל־ 10ם״ :הצורה  ,0108הנוהגת ברוב הדיאלקטים של הספרדית הנוצרית,
מקורה בנומינטיב  ,0611$והיא נפוצה בגלל השפעת הנוהג בכנסיה הנוצרית ״בכמה מילים
בעלות מטען כריסטולוגי״(עמ׳ .)32
הג׳ודזמו התיכונה היא הלשון כפי ששימשה מן הגירוש ועד  .1796תקופה זו מתחלקת
לשניים :התקופה התיכונה הקדומה ( )1728-1493והתקופה התיכונה המאוחרת (.)1796-1729
המבוא אינו מציין אילו מאורעות היסטוריים קשורים לתאריכים האלה ומדוע שנים אלו
עושות חלוקה בלשון הג׳ודזמו .התקופה התיכונה הקדומה הצטיינה ביצירה ספרותית דתית
ענפה במחוזות האימפריה העות׳מאנית ,והלשון מתאפיינת בדמיון רב ״לספרדית הספרותית
ששימשה את הסופרים הנוצרים בני הזמן״(עמ׳  .)25עם זאת יש בה שפע של צורות דקדוקיות

ראוי להזכיר כאן ,למשל ,את שיטתו של לאדו ,שהסביר כיצד להשוות שתי תרבויות ,דרך העמתת המבנ
5
הדקדוקיים של לשונותיהן ,מערכות ההגאים שלהן ,שיטות הכתיב ,דרכי התחביר ,ועוד.
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שמקורן במחוזות שונים בספרד .בתקופה הזאת נכנסות לג׳ודזמו מילים מלשונות מקומיות,
בעיקר מן התורכית ,וכן מן האיטלקית ,ומתחילה להתפתח תרבות ייחודית במוסיקה ,בריקוד
ובזמר  -מזיגה של יסודות מזרחיים ומערביים.
הספרות הרבנית פרחה בייחוד בתקופה התיכונה המאוחרת ,שבה ראתה אור מהדורה
של התנ״ך כולו בלדינו(קושטא תצ״ט-תקי״ד) ,כמו גם ״תרגומים של ספרי מוסר ,קבלה,
פילוסופיה והיסטוריה ,וכן קובצי מצוות בפרוזה ובשירה מחורזת״(עמ׳  .)29בתקופה זו החל
ר׳ יעקב כולי בכתיבת החיבור המונומנטלי ״מעם לועז״ ,מני אז אבן יסוד לספרות הלדינו.
הלשון התעצבה באורח עצמאי ,במנותק מן הספרדית האיברית :למשל :שיכול ההגאים ־רד־
(״טארדי״  >-״טאדרי״); המוספית ־אי(־) בכל שלוש גזרות הפועל בזמן עבר קרוב (אבלי,
אבלימוס במקום 113131311108,1131316וכיו״ב) ,ועוד .שמות עצם ממקור ספרדי או תורכי עשויים
להופיע עם צורני נטייה(רבים וכדומה) עבריים .אפשר להניח כי באותו זמן נתייסדה למעשה
הספרדית־היהודית המזרחית כלשון יהודית ,פחות או יותר כפי שהיא מוכרת לנו היום וכפי
שהיא מוצגת בספר שלפנינו.
את הג׳ודזמו המודרנית ,משנת  1797ועד ימינו ,בוניס מחלק לשתי תת־תקופות:
א  -המודרנית המוקדמת ,עד מלחמת העולם הראשונה :ב  -המודרנית המאוחרת ,עד
ימינו .במאה הי״ט ניכרת תפוצה גדלה והולכת של היצירה הספרותית בלדינו ,כולל עיתונות
וספרות חילונית ,תוך הסתייעות בבתי הדפוס העבריים שבערים החשובות באירופה.
הספרדית־היהודית ניבטת בתקופה זו בשפע של ואריאנטים דיאלקטליים ,החופפים לחלוקה
גאוגראפית :מצד אחד הניבים הצפוניים המערביים (אוסטריה ,בסרביה ,בוסניה ,מקדוניה
וכדומה) ,המציגים יסודות סלביים :ומצד שני ,הניבים הדרומיים המזרחיים (תורכיה ,יוון
ומזרח בולגריה) .הג׳ודזמו שבתחום האימפריה העות׳מאנית קולטת השפעות רבות מלשונות
התרבות הגדולות של אירופה (בעיקר צרפתית ואיטלקית) .מגמה זו תלך ותגבר ,והיא
בנותן דמות ללשון הזו ,ולא בכדי כינה אותה פרופ׳ חיים־וידאל ספיחה )160-^32001ט[ 1.6
(ראו ספיחה ,צרפדית־יהודית) ,כמתחכם לומר ״יהודית ספרדו־צרפתית״.
התקופה המודרנית המאוחרת מתאפיינת במעבר (אם גם לא מלא) לכתיבה באותיות
לא־עבריות ,בהעמקת תהליכי ההתמערבות ובהגירה של דוברי ג׳ודזמו לארצות שונות(מערב
אירופה ,אמריקה הצפונית והדרומית) .השינויים הללו הביאו להיחלשות השימוש בספרדית־
היהודית ,בעיקר מצד הדור הצעיר ,שמצא את עצמו נזקק ללשונות הארצות הללו .השואה
עשתה שמות בקהילת סלוניקי ובקהילות אחרות של דוברי לדינו באירופה ,ודוברי ג׳ודזמו
״ילידים״ הם כיום אנשים מבוגרים :ובכל זאת ,במקומות שונים בעולם נתייסדו אגודות לקידום
הלשון והמורשת התרבותית הספרדית־היהודית .העולם האקדמי גילה עניין רב בלשון הזו,
וכך היא היתה לנושא של מחקר וכתיבה.
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ג
לאחר הסקירה ההיסטורית ,שהתמקדה בחברת דוברי הג׳ודזמו ,בקורות אותם בארצות פזוריהם,
ביצירתם התרבותית ובתהליכים שפקדו אותם ,בוניס מקדיש שנים־עשר עמודים ()49-38
לניתוח אטימולוגי־דיאכרוני של המבנה והלקסיקון של הספרדית־היהודית .זהו פרק חשוב
מאוד ,באשר בא מ לידי ביטוי ייעודו האקדמי של החיבור שלפנינו .הקורא הבלשן ימצא עניין
רב בהשוואות שבוניס מציג בין הדיאלקטים השונים של הספרדית־היהודית ,בינם לעצמם,
ובינם לבין הספרדית האיברית .הג׳ודזמו ,שנתנתקה בסופו של דבר מן הספרדית האיברית,
שינתה את מהותה ממעמד של דיאלקט (כל דיאלקט הוא הטרונומי ,לעולם הוא ״דיאלקט
של...״) אל מעמד של לשון אוטונומית העומדת ברשות עצמה .בהיותה מנותקת מתהליכי
השינוי שעברו בינתיים על הספרדית האיברית ,שנתגבשה והלכה בגיבושים חדשים ,שימרה
הג׳ודזמו כהווייתם הראשונה(ובכל אופן כהוויה שונה וספציפית) יסודות קדומים של הספרדית6.
הניב המרוקני של הספרדית־היהודית ,החכיתיה 7,אינו זוכה לשימת־לב מרובה .כידוע,
קיים קושי אובייקטיבי גדול לחקור את הניב הזה  -מפני שחדל כמעט מלהתקיים בדיבור פה,
ומפני שהחומר הכתוב בו מועט מאוד .שתי הערות יש לי להעיר על מה שכתב בוניס בעמודים
 :47-46א  -״השימוש הנפוץ של ־יטו במרוקו״ אינו מייצג הבדל דיאלקטלי בין החכיתיה
לג׳ודזמו :גם בחכיתיה שימש בעבר צורן ההקטנה ״־?קו״ ,והמעבר ל־ 110אינו אלא מעבר
לשימוש בספרדית מודרנית .ב  -התאפסות הפונימה  /$/בסופי מילים בטיטואן גם היא תוצאה
של מגע עם דוברי ספרדית נוצרים מאנדלוסיה שהתיישבו בעיר הזאת במאה השנים האחרונות;
זו דוגמה להשפעת הלשונות המקומיות על התפתחויות דיאלקטליות בלשונות היהודיות.
ד
הפרק על הפונולוגיה והכתיב(פרק  0נ!] ,ענ )75-517כתוב בשום לב ומתון הכרה מעמיקה
של הבעיות הכרוכות בכתיבת הג׳ודזמו .בוניס הוא אכן מומחה בתחום (ראו :בוניס,
התפתחות; בוניס ,מדריך) .כבר הערכתי לחיוב את העובדה שבחר להציג את הלשון הזו בכתיב
עברי ,אולם גם בשיטה זו יש לא מעט קשיים למי שאיננו דובר ילידי  -דומה הדבר לעולה
חדש שמתקשה לקרוא עברית ״בלי נקודות״ .לפיכך אימץ בוניס כמה חידושים אורתוגרפיים,
בייחוד שימוש בניקוד חלקי ,שהציעו בעבר ״סופרים חלוצים ...נו]לא התקבלו ברוב הפרסומים
בג׳ודזמו המודרנית״(עמ׳  .)54חידושים אלה הם ניצול סימני החיריק והצירה ,החולם והשותק,
6
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ראו בעמודים  43-42דיון בכמה מילים ,כגון ״מוסטאגו״ ( ־ שפם) ,׳׳פונטית׳' ( ־ אצבע) ,״ריניס׳׳ ( ־ כליות).
בספרדית נוהגות כיום המילים 1§0]6ל >16)1010)1100,ו־68ת0מת .אגב ,המילים הספרדיות 6מ6ז ו־ 0110ט05ת1
כלולות במילון הספרדית המודרנית(השוו מולינר ,בערכי אותן מילים); גם המילה סז־&םטק קיימת ,אך
במשמעות אחרת :׳׳מטה ארוך שבעזרתו מצביעים על לוח וכד״׳; ׳׳האצבע־׳ המשמשת לקריאה בתורה
נקראת •פונטית״ ,וזה משמע ספציפי הנגזר מהוראת המילה כפי שהיא מתועדת בספרדית המודרנית;
ייתכן מאוד כי הורחבה משמעותה בג׳ודזמו לסמן את האצבע שביד.
לעניין הלשון הזו ,ראו ,למשל :בךדלק :בךטולילה ,רכיב :בךטולילה ,חכיתיה :בךעוליאל; ספיחה ,ספרדית־יהודית.
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בעיקר כדי לסייע לקורא בהבחנה בין התנועות 1ו־ ,6המיוצגות שתיהן על ידי אם הקריאה
יו״ד  -חרוקה כשהיא ,1כגון ״אי״ ,ופשוטה כשהיא  ,6כגון ״אי״; וכן בין  0ו־ט ,המיוצגות על
ידי וי״ו פשוטה ושורוק :וכן בהבחנה בין דו־תנועות(דיפטונגים) כגון ואי׳ ואי׳ ויי׳ י! .,,י׳ יי׳
יי ,יי

 1ץ ,׳{6 , 1׳( ,ץ , 0׳<ט  / 1,י\ 6 ,׳\\).

בסעיף ״צורות חלופיות אזוריות״(עמ׳  )61-60מקופל עיקרון חשוב ביותר .בדיאלקטים
שונים מממשים את התנועות המיוצגות באימות הקריאה יו״ד כ־ 1או כ־ ,6ואלה המיוצגות
בוי״ו כ־ 0או כ־!!  -למשל הפועל ״מיטיר״(= לשים) ההגוי בסרייבו■! ,01116ואילו בסלוניקי
• .010161מילים הכתובות באותן האותיות נקראות במקומות שונים באופן שונה ,ואין הכתיב
מעכב את הקורא מלקרוא כהגייתו .הדברים ראויים לשימת ליבם של בעלי שיטות הכתיב
השונות במערכות אלפבתיות לא־עבריות ,הסבורים בטעות כי הכתיב חייב לשקף את ההגייה
הפונטית במדויק .ולא היא ,כתיב יעיל חייב לשקף את הסטרוקטורה של הלשון ,כלומר את
דקדוקה ,והדקדוק הוא ״המספק״ את כללי המימוש הפונטיים :זאת הדרך היחידה להגיע
לכתיב אחיד לכמה דיאלקטים ,גם אם המציאות הפונטית בהם שונה או משתנה.
לגבי הניתוח הפונטי של העיצורים מתבקשות הערות אחדות .ההגה המצוין באות גימ״ל
כשהיא נושאת דגש (למשל במילה ״סאנגרי״ ,דם) איננו סותם חיכי ,כי אם סותם וילוני.
ההגה המצויין באות דל״ת המסומנת ברפה אינו נשמע ״כמו באנגלית11131״; הקול האנגלי
הזה ,המסומן בשיטת ^? 1בסימן  8,5מאופיין ברטיטה חזקה של רקמות הפה ,בחיתוך
שהפונטיקאים הספרדים מכנים  ;1-61111311116111:0ואילו החוכך החודי־השיני שמכוון ט כאן,
הנקרה ״באמצע ובסוף מילה לאחר תנועה ולפני הגה קולי״(עמ׳  ,)64אין בו רטיטה כזאת כי
אם חיכוך קל ועדין(אפשר לסמן הגה זה באות .)6
תועלת מרובה ללומד ולמעיין בספר נודעת למילון ג׳ודזמו־עברית ועברית־ג׳ודזמו
(בעמ׳  )551-461ולמפתח (בעט׳  .)563-553בסוף הספר (בעט׳  )575-565הביא בוניס
ביבליוגרפיה ממוינת ,שהיא בעלת ערך גם לעצמה .כל המתעניין בספרדית־היהודית ימצא
בספר ובעזרים אלו כלים מחזיקי ברכה.
אם בדברים שכתבתי נשמעה פה ושם ביקורת ,לא נסבה זאת כי אם על עניינים שוליים, ,
שאין בהם כדי להעיב אף לא בעננה קלה על הספר שלפנינו ,שכולו אומר שקידה וקפדנות,
גם מבחינת תוכנו וגם מבחינת צורתו(הכריכה ההדורה ,נייר ההדפסה המשובח ,גודל האות
וכו׳); וראויים להתכבד בו גם הוצאת הספרים מאגנס והגופים והקרנות שסייעו בהפקתו.
חיבור זה הוא ציון דרך ביצירה התרבותית והאקדמית העוסקת בלדינו ,והוא הישג אישי נכבד
של פרופ׳ דוד בוניס ,מחשובי חוקרי הספרדית־היהודית בימינו ואוהב גדול של השפה הזאת,
הזקוקה כל־כך לאנשים מסורים המסוגלים להעביר את מורשתה אל הדורות הבאים.
8
9

לשיטת התעתיק מיסודה של החברה הפונטית הביךלאומית ראו איפ״א.
חיבור מרובה דפים שכזה אי־אפשר שלא יפלו ט טעויות דפוס ,ובכל זאת רק שתיים מצאתי בו ,בבחינ ת
נקודות חן :בעמ׳  - 170ליד כותרת הסעיף  8.5.1מצוינת הספרה ( 3רימוז להערת שוליים) וצ״ל .4
בעמוד  - 278בתרגומים העבריים של הדוגמאות ,השם הפרטי ״שרה ,,משמש פעמיים בטעות ,פעם כמקביל
של ״משה׳׳ ,ופעם כמקביל של ״אסתר״.
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שאול

,משה שאול( ,בעריכת א׳ פרץ) ,לאדינו(ספניולית)  -ספר לימוד למתחילים
 .מעלה אדומים תשנ״ט

האומנם בתולה היא השכינהי
יהודה ליבס
אברהם יצחק(ארתור) גרץ ,השכינה ,מרים הבתולה ושיר השירים  -הרהורים על סמל קבלי
בהקשרו הנוצרי ,תירגם מאנגלית :דוד לוביש ,בעריכת אלחנן ריינר וגדעון עפרת ,סדרת
יריעות ,הוצאת ארנה הס ,ירושלים תשס״ג 71 ,עמודים
הספר הנזכר בכותרת עוסק בסוד גדול מכבשונה של דת ישראל  -מקורה של השכינה ,בת
זוגו של הקדוש ברוך הוא 1.מאז ראשית חקר הקבלה התלבטו החוקרים בפשר מה שנראה
בעיניהם כתעלומה גדולה :איך הגיעה דמות זו ,שכולה ארוס נקבי ,אל תמונת האלוהות של
המקובלים בימי הביניים; מה אירע פתאום לאלהי ישראל ,האחד והיחיד שדי לו בעצמו בלבד?
עתה בא פרופ׳ אברהם יצחק(ארתור) גרץ ,מגדולי חוקרי היהדות בארצות הברית ,ומציע
לכך פתרון פשוט ,שאותו הוא מנסח כבר בעמוד הראשון :״הדימוי הנקבי החד משמעי של
השכינה בקבלה של המאה הי״ג הוא תגובה יהודית לתחיית פולחן מרים בכנסייה המערבית
במאה הי״ב והתאמת הדימוי שבמרכז פולחן זה למסגרת יהודית״.

איך נפגשו הבתולה והשכינה
ההתאמה בזמן ובמקום היא הראיה העיקרית לתזה זו ,שהושמעה כבר גם בעבר 2:מאחר
שהשכינה עלתה לגדולה באזור סמוך ובתקופה סמוכה לעליית פולחן מרים ,מכאן ראיה
שפולחן זה השפיע על דמות השכינה .אך לדעתי אין להביא ראיה כזאת אלא כתוספת למחקר
רעיוני וטקסטואלי משכנע .הסתמכות מוגזמת על הזמן והמקום יש בה כשל מתודולוגי העשוי
להביא למסקנות שגויות.
על סכנותיה של מתודה זו למדתי בעבר מסוגיה דומה :ההנחה בדבר השפעה ערבית
ואסלאמית על הזוהר ,שגם היא מתקבלת על הדעת מצד הזמן והמקום ,אך אינה מתאשרת
למעשה .מאחר שגם אחרי מאמצים רבים לא יכולתי למצוא בזוהר אלא ערביזמים מעטים
והדים קלושים לנוכחות האסלאם ,שימשו מחקרי הזוהר שלי מטרה להתקפה קשה מצד מי
שמימצא זה לא סיפק את השקפותיו הפוליטיות־האידאולוגיות ,אף על פי שהמתקיף לא הביא
*
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2

נוסח ראשון של מאמר זה ,בלא הערות ובשינויים קלים ,התפרסם בעיתון ״הארץ״ ,מוסף ״תרבות וספרות״,
בשני חלקים :כ״ח בשבט והי באדר תשס״ד :תשובה קצרה של ארתור גרץ התפרסמה שם ,ד בתמוז
תשס״ד.
לנוסח המקור ,ראה גרץ ,מקור אנגלי.
גרין עצמו מזכיר כאן ,בע מוד  , 28את שפר כמי שהקדים את מסקנותיו .וראה גם פטאי ,ענד
.206-186

פעמים ( 102-101תשס״ה) עמי 313-303
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אתו דוגמאות ,ובמקומן הסתפק בדוגמות 3.טעות דומה יעשה גם היסטוריון שבעתיד ,אם יטען
שבראשית המאה העשרים ואחת היתה השפעה ערבית עמוקה על אנשי האוניברסיטה העברית,
מאחר שבתקופה זו היתה ירושלים עיר יהודית־ערבית .דרך הרוח אינה כל כך פשוטה ,ואין
היא הולכת דווקא באותן דרכים כפי שמצפה ממנה ההיסטוריון ,והמחפש את ההשוואות
״המתבקשות״ דומה לעתים למי שמחפש את הפרוטה מתחת לפנס .ובאמת ,יותר מאשר דמות
הבתולה מרים ,הזדמנה לי בזוהר דווקא דמותה של הלנה מטרויה ,הרחוקה בזמן ובמקום ,ועל
הדי דמותה שנשתקעו במיתוס היהודי עוד מתכוון אני לכתוב(בעזרת השם).
גרץ מביא אומנם גם הקבלות בין תיאורי השכינה בראשית הקבלה לבין תיאורי הבתולה
מרים בספרות הנוצרית בת הזמן .הקבלות אלה מעניינות הן ומאלפות ,ואפשר ללמוד מהן משהו
על הרקע הרוחני הכללי לצמיחת הקבלה ,ואולי מסוגלות הן באמת גם להאיר נימות מסוימות
בתיאור השכינה ,אך אין בהן הוכחה לתזה הכללית על מוצאה של השכינה מן הבתולה .אלה
אינן הקבלות טקסטואליות של ממש ,כפי שכותב גרץ עצמו ,המודה כי אין בידו ראיות על כך
שיהודים קראו את הכתבים הנוצריים שהוא מצטט(עמ׳  .)43מדובר בהקבלות כלליות בין שתי
דמויות נקביות המצויות בגבול שבין האלוהי והאנושי ,וככאלה הן עשויות לשמש מתווכות.
דמיון כללי אחר קשור למידת החסד והרחמים ששתיהן מרעיפות על בני חסותן(אף שלשכינה
יש גם צד דמוני וקשה ,המודגש בדמותה לעתים קרובות ,)4או לייסורים שסובלות שתיהן ,זו
כ־ >10101-083ז \ 1316וזו כשכינה בגלותה ,ייסורים שונים מאוד באופיים ובנסיבותיהם ,שעניינם
מפורש במקורות טקסטואליים שקודמים הרבה להופעת הקבלה.
אכן ,למותר לציין שבצד ההקבלות נמצאים גם הבדלים רבים בין השכינה לבין הבתולה,
ועל אחד מהם נרחיב עתה את הדיבור .המעלה הגדולה של השכינה בזוהר אינה הבתולין
אלא דווקא הזיווג עם בעלה .בעת הזיווג טוב לעולם ,והיעדרו הוא הגלות ומקור כל הרע .זה
עניין עקרוני בתפיסת העולם הזוהרית ,שמעלה דווקא את המגע המיני למעלת קדושה עליונה
ופולחן דתי ממדרגה ראשונה ,מעל כל מה שידוע משאר מקורות היהדות .גם גרץ מכיר בפער
שבין האידאל הזוהרי והנוצרי ,והוא מתאר יפה את הסימבוליקה המינית הגופנית ,המאוד בלתי
בתולית ,האופיינית לספרות הזוהר .אך אפילו זו מתקשרת אצלו דווקא להשפעת הבתולה
הנוצרית ,כי היא שפתחה לדעתו את הדרך גם לארוטיות המינית המנוגדת לאופיה הבתולי,
ואפשרה את ״חזרת המודחק״(עמ׳  .)42-41קשה להתווכח עם אקרובטיקה פסיכולוגיסטית
כזו ,שמתיימרת לנתח את המיניות של מקובלי המאה הי״ג ,ומגלה השפעה נוצרית גם במה
שנוגד את רוחה של אותה דת.
את המהפך מסביר גרין בטענה שליהודים ״אין מסורת המפארת את הבתוליות״
(עמ׳  .)60הסבר זה קצת מפתיע כאשר הוא בא מפי מי שסבור שכל רעיון השכינה הנקבה בא
ליהדות לא ממסורת פנימית אלא מהשפעת פולחן הבתולה בנצרות  -מדוע דווקא בנקודה
זו תתעורר בעיית חוסר המסורת? נוסף על כך ,גם ביהדות אפשר למצוא מקורות המכירים

3
4

ראה אניג׳אר .וראה תגובה ל כן אידל ,לכוון.
ראה שלום ,עמ׳ . 300
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בערכה של פרישות מינית במידה מסוימת ,ומי שמושפע מן הנצרות יכול לפתח כיוון זה ולא
דווקא את ניגודו ,שכולו שלילת המוסר הנוצרי ,שכן הזוהר אינו מסתפק בכך ״שאינו מפאר
את הבתוליות״ ,אלא מגנה אותה ומפאר את ההפך ממנה .גרץ צודק אומנם בעצם העלאת
השאלה מדוע דווקא בימי הזוהר הגיע האידאל המיני למעלתו העילאית ,אך התשובה לשאלה
זו לא תימצא בהשפעה מצד האידאל הנוצרי ההפוך ,אידאל הבתולין( .לדעתי ,יש להבין
את הסקסואליות הזוהרית ,לפחות בחלקה ,כסניף של התהליך האופייני ביותר לספרות זו:
אינטנסיפיקציה של היסודות המיתיים שבדברי חז״ל)5.
הניגוד לנצרות בולט עוד יותר בצדו האחר של המוסר המיני הזוהרי .בצד קידוש הזיווג
שולל הזוהר בתוקף רב את הרווקות ,ומתאר אותה בתיאורים דמוניים ,כתכונתו של השטן
(״סטרא אחרא״) .דווקא הרווקות מתחברת כאן לתחום הפריצות המינית ,שהזוהר מגנה אותה
באותו תוקף שבו מחייב הוא את הזיווג הראוי ,ובעיקר מקושרת היא לחטא הוצאת זרע לבטלה,
שבזוהר הופך הוא לקשה שבכל החטאים 6.לעתים נראה שהדמוניזציה של הרווקות מכוונת
גם כלפי הנזירים הנוצריים או האפיפיורים ,כגון בחלקי ״האידרות״ ,ששם מתאר הזוהר את
מלכי אדום שמלכו ומתו ״לפני מלוך מלך לבני ישראל״ 7.מלכים קדמונים אלה מסמלים את
עולם התוהו הקודם לעולם התיקון או הגאולה ,והפגם שהביא לכשלונם ולמיתתם היה לדעת
הזוהר דווקא פגם הרווקות8.

מרים או כנסת ישראל
ההקבלות שמביא גרץ בין תיאורי השכינה לתיאורים הנוצריים של הבתולה מסתברות עוד
יותר לאור המצע המשותף שעליהם הם גדלו :גם אלה וגם אלה מפרשים טקסט יסודי אחד,
הוא מגילת שיר השירים .גרין מדגיש זאת מאוד בספרו ,שחלק ניכר ממנו מוקדש לסקירה
רבת עניין של הפרשנות היהודית והנוצרית על שיר השירים .אך מסקירה זו למד אני יותר
על הקווים המקבילים של שני סוגי הפרשנות מאשר על השפעה מזו על זו ,ואינני רואה איך
נובעת מכאן המסקנה שהפרשנות הקבלית זקוקה למרים אם ישו שתתווך בינה לבין המסורת
היהודית העתיקה ,המזהה את הרעיה שבמגילה עם כנסת ישראל.
גם בעיני מקובלי ימי הביניים הדמות הנקבית של שיר השירים היא כנסת ישראל ,וקשה
להבין מה תעשה כאן אותה אם האלהים ,דמות זרה ומוזרה למסורת ישראל ולפשט הכתובים,
כאשר אפילו אצל הנוצרים ״מקומה של מרים כרעיה בשיר השירים מורכב למדי ולא נעדר
קשיים״ ,כפי שכותב גרץ עצמו(ענ .)13 7זיהוי הרעיה עם כנסת ישראל עתיק הוא יותר ואף
טבעי יותר(מכתבי חז״ל ואבות הכנסייה עולה ויכוח סמוי בין זיהוי הרעיה עם כנסת ישראל

5
6
7
8

דוגמה לכך הוא רעיון פוריות האל התלויה בפוריות האדם  -על כך ראה לורברבוים.
ראה ליבס ,סוד ,עט׳ .352,344
לפי בראשית לו ,לא-לט.
ראה ליבס ,המשיח ,עט׳ .491
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לבין זיהויה עם הכנסייה הנוצרית ,,שהוא מוקשה פחות מאשר הזיהוי עם הבתולה) .כבר בכתוב
ממשיל הדוד את רעייתו לבירות ממלכות ישראל ויהודה 10,ונביאי ישראל פירשו שירים אלה
על האל ועל עמו עוד לפני שהתכנסו השירים למגילתם ,ויצרו את ״שיר השירים״.״ נתינת
זכות הבכורה לנוצרים ,שאף לא קראו את המגילה בלשונה המקורית ,חשודה במגמתיות ,וזו
אכן צפה ועולה בדברי הסיכום בסוף הספר ,שם מדבר גרין על החוב שחבים דווקא היהודים
לנוצרים ,ומתלונן על החוקרים שלא הכירו דיים בחוב כבד זה.
מבחינה זו ,תנוח דעתו של גרין .לאחרונה נוספו עוד מחקרים השותפים לו בדרכו ,אשר
קובעים למשל שההגדה של פסח ,שבה סיפור יציאת מצרים הוא אכן סיפור יציאתו של עם
ישראל מבית עבדים וקורבן הפסח משמעו שחיטת שה מן הצאן ,אינה אלא תגובה לפירוש
האלגורי הנוצרי ,אשר התרחק מן הכתובים ,ממשמעותם ומלשונם ,ולפיו אין יציאת מצרים
אלא גאולת הנפש באמצעות ישו ,שה האלהים12.
דומה אפוא שהפתרון שמציע גרין לבעיית הופעתה של השכינה כדמות נקבית ,קשה יותר מן
הבעיה עצמה .יש להעדיף את פתרונו של גרשם שלום ,גדול חוקרי הקבלה ,שדבריו בעניין זה
מצוטטים ונידונים כאן בהרחבה בעמוד  13,28ולפיו דמות נקבית זו נולדה כאשר זיהו המקובלים
בין השכינה לבין כנסת ישראל .זיהוי זה איפשר להם לייחס לשכינה ,לאותו היבט אלהי נמוך
(שמשמעות נקבית כלשהי כבר נודעה לו ממילא ,כי נחשב ככלי קיבול למה שלמעלה ממנו),
את כל תיאוריה של כנסת ישראל ,שצוירה תמיד כרעיית האל.

אלגוריה ומיתוס
הסברו של שלום עשוי היה להתקבל ביתר קלות ,לולא חיבל בו אביו מולידו .שלום עצמו
הוסיף לראות בהופעת השכינה כדמות נקבית בימי ראשית הקבלה התפרצות גדולה בלב
היהדות ,ששינתה באופן מהפכני את דמותה המסורתית של כנסת ישראל .גרין ,המציין זאת
כאן בהסכמה ,מסיק מכך שהבעיה עודנה קיימת וזקוקה לפתרון ,וזה נמצא לדעתו בהשפעת
דמות הבתולה.
אך לדעתי מוגזמים הם תיאורי שבר המסורת של ראשית הקבלה(שפירוש שמה הוא דווקא
״מסורת״) .שלום ממשיך ודבק כאן בחלק מן הדעות הקדומות שאפיינו את מחקר היהדות
הקודם ,ושנגדן יצא .לפני מפעלו המחקרי של גרשם שלום שלטה הסברה שהיהדות מטבעה
שוללת את המיתוס ,ואחדות האל פירושה תפיסתו כמעין מושג מופשט (וכרווק מושבע).
שלום מרד בכך בהצביעו על המיתוס הקבלי וחשיבותו ביהדות המאוחרת ,אך בכל זאת
הודה במקצת ,כי בעיניו היתה הקבלה התפרצות מיתית בעולמה הבלתי מיתי של ״היהדות
9
10
11
12
13

ראה אורבך.
שיר השירים ו ,ד :״יפה את רעיתי כתרצה ,נאוה כירושלים״ .אגב ,הזכרתה של תרצה ,שהיתה בירת ישראל
רק עד תקופתו של המלך עמרי ,מוכיחה את עתיקותו המופלגת של שיר זה ,המשולב בשיר השירים.
כך אפשר להסיק למשל מהשוואת שיר השירים ח׳ י״א ,עם ישעיהו הי אי .וראה טור־סיני ,עמ׳ .356
ראה יובל.
ומקורם שלום ,עמי .276
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הרבנית״ .כנסת ישראל של המדרשים אינה לדעתו אלא ביטוי ספרותי ,מטפורי או אלגורי,
ומהפכה עצומה חוללה הקבלה כשזיהתה אותה עם השכינה ,והפכה אותה לדמות אלוהית
מיתית ,בת זוגו של הקב״ה.
אבל בדור האחרון נשמעו גם קולות אחרים ,שהצביעו על המיתוס הקיים גם במדרשי חז״ל
ובדמותה המסורתית של כנסת ישראל .כך אפשר למצוא למשל במחקריו הרבים של משה
אידל 14,ואף במחקריו של כותב שורות אלה 15.באלה ניסיתי להראות שהמונותאיזם היהודי מיתי
הוא ביסודו ,גם אם אופיו של מיתוס זה משתנה עם השתנות התקופות ,הסוגות הספרותיות
וכיווני המחשבה(אפילו בפילוסופיה ,המנהלת מלחמה כנגד המיתוס ,נשאר משהו ממנו ,כל
עוד נשארת היא עצמה במסגרת היהדות) 16.המיתוס הקבלי נוצר בדרך של יציקת המיתוסים
העתיקים לתוך תבנית אחת (עשר ספירות) .בתהליך זה קיבל המיתוס העתיק יתר תוקף
פורמלי ,אבל תוך כדי כך נחלשה לעתים חיוניותו ,והכתבים הקבליים הפכו דווקא לפחות
מיתיים מאשר מקורותיהם המדרשיים(יוצא מכלל זה הוא ספר הזוהר ,המשתמש בדפוס עשר
הספירות דווקא כדי לעורר ולהחיות את רוח המיתוס התלמודי ,וכתוצאה מהחייאה מודעת
זו נולד מיתוס עז מסוג חדש).
במחקרי הקדשתי גם מקום נרחב גם לבת זוגו של הקב״ה ,7.כבר במקורות הדת הראשונים
דמות זו יש בה ממש ,ואין לראות בה רק צורת דיבור או ביטוי של רגש דתי מצד התחתונים.
לבת הזוג חלק חשוב בדמות האל המקראי הקנא 18,וכך גם בספרות חז״ל .תיאורי העם כאשה,
לעתים נאמנה ולעתים זונה ,כה עקיבים ,עמוקים ומפורטים הם בתורה ובנביאים ,במגילת
איכה ובפירושי שיר השירים ,עד שאינם יכולים להיות מטפוריים או אלגוריים בלבד.
אי־אפשר להתוות גבול חד וחלק בין מטפורה ,פרסונליזציה ומיתוס(מי שמצוי בספרות
היוונית העתיקה ,מודע לכך ביותר ,)1,ואין לבטל את הממד המיתי המצוי בתיאורים הארוטיים
של מעלה ,גם אם תוקפו האונטולוגי משתנה בביטוייו הספרותיים השונים .הממד המיתי
בדמותה של כנסת ישראל הוסיף כוח וגבורה כאשר זו נתמזגה בימי הביניים עם מיתוסים
עתיקים אחרים שעניינם דמויות נקביות קוסמיות(כדוגמת הארץ ,הירח או החכמה) ,שכבר
קודם היתה זיקה מסוימת בינה וביניהן ,וכן עם השכינה ,ההיבט האלוהי התחתון ,וכל אלה
התגבשו ליצירת הסמל העשיר של הספירה הקבלית העשירית( .לפי כמה מקומות בזוהר20
אפשר אולי להביא בחשבון גם תחייה סטיכית מסוימת של דמות האשרה ,אותה שמופיעה
14
15
16
17
18
19

20

ראה למשל אידל ,קבלה.
ראה ליבס ,על המיתוס.
ראה ליבס ,יהדות.
ראה ליבס ,על המיתוס ,עמי 2 78
אולי אפשר למצוא אף ניסוח תאורטי לעניין זה בבראשית ה׳ בי ,גם אם מעודן הוא מאוד ,מפני הכבוד.
ביוונית רבים משמות האלים הם האנשות(פרסוניפיקציות) ,ולעתים קרובות מה שנראה כפרסוניפיקציה
מתקרב להיות אלוה גמור .מכאן הקושי הרב של מהדירי השירה האפית היוונית לקבוע מתי עליהם
להשתמש באות ראשית גדולה .קושי דומה עומד לפני המתרגם של שירה זו לשפה א חר ת(כפי שנוכחתי
לדעת בנסיונות התרגום לעברית) ,מתי עליו להתייחס להאנשה כשם ולהשאירה בתעתיק ,ומתי עליו
לתרגמה לשפתו.
ראה למשל זוהר ח״א ,מט ע״א.
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בכתובות עתיקות כבת זוגו של אלהי ישראל׳ 2ונדחתה בזעם בתורה ובנביאים ,אך ספק אם
אפשר למצוא רציפות אמיתית מדמות זו ועד השכינה הקבלית)22.
גרץ אינו נזקק בספרו למאמרי על המיתוס ולהלך מחשבה מסוג זה ,אף שהוא עצמו כתב
בעבר ספר מצוין שבו עוקב הוא אחרי גלגולו של מיתוס עתיק מספרות חז״ל והמרכבה עד
לקבלה ,הוא מיתוס כתרו של הקב״ה ,שבקבלה התמזג גם הוא עם דמותה של השכינה 23.אפשר
היה לצפות מגרין גם ליתר גמישות באשר למעמדה האלגורי של כנסת ישראל בספרות חז״ל
ולמעמדה החוץ אלוהי ,שכן הוא עצמו ,בבואו להגן על התזה שלו בדבר מוצא השכינה מן
הבתולה ,מתקיף את החוקרים השוללים זאת בנימוק שהרעיה בשיר השירים מתפרשת בכתבים
הנוצריים על הבתולה באופן אלגורי בלבד ,ושהבתולה בנצרות איננה אלוהית .לעומתם טוען
גרין(עמ׳  ,)50שאין לאמץ הגדרה כה נוקשה של המונח אלגוריה ,ואין למתוח גבול כה ברור בין
זו לבין הסמל הקבלי ,ושאין גם לקבל ברצינות רבה מדי את הדוגמה הנוצרית בדבר מעמדה
החוץ אלהי של הבתולה ,ויש להתחשב כאן גם במציאות הדתית הלכה למעשה .בהקשר זה
אבקש להזכיר שהיהדות הרבנית היתה הרבה פחות תאולוגית ודוגמטית מן הכנסייה הנוצרית,
ואם בנצרות אפשר להקל ראש בגבול שבין האלהי והאנושי ,לא כל שכן בספרות חז״ל.

המחקר הציוני ואויביו
כל כך בטוח הוא גרין בנכונותה של התזה בדבר מוצא השכינה מן הבתולה ,עד שהוא מתפנה
אף לעסוק בשאלה מה גרם לגרשם שלום ״להתעלם״ מהשפעה נוצרית מוכחת זו על הקבלה
(עמ׳  .)33-32בעצם העלאת השאלה מוצא אני ,מלבד שביעות רצון עצמית ,גם דמוניזציה של
דמותו של גרשם שלום ,שכביכול כל מה שעתיד חוקר ותיק לחדש כבר היה צריך להיות מונח
באמתחתו .התייחסות מוזרה זו אינה מיוחדת לגרין לבדו .בשנים האחרונות זכינו לשפע של
מחקרים המנתחים את שתיקותיו של שלום בנושאים שונים ,ומכנים אותו בשל כך בשמות
קשים מן האוצר הלשוני של ״השיח״ הפוסט־מודרניסטי24.
אכן ,דמוניזציה זו יותר משבאה להגדיל את דמותו של שלום ,באה היא כדי להכפישו.
יש משתמשים לשם כך אף בהאשמה הקשה ביותר המצויה אצלם בארסנל :ציונות .הציונות,
תנועת התחייה של העם היהודי ,עוברת גם היא דמוניזציה ,ונהפכת ב״שיח״ זה למין אידאו־
לוגיה צרת אופק ,שבאה לשבש את העיון האובייקטיבי ולשעבד לצרכיה את מדעי היהדות25.
משהו מזה נמצא גם בדברי גרין(עמ׳  ,)33שלפי דעתו גרשם שלום ״עמל קשה כדי להתעלם״
מן המקבילות לקבלה בנצרות ובאסלאם ,כדי להעניק לקבלה ייחוד יהודי אותנטי .לולי עשה

21
22
23
24
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כ ן בכתובות ממקדה ומכונתילת עג׳רוד  -ראה אחיטוב ,עמ׳ . 111
ראה ליבס ,רטוש ,עמ׳ . 11
ראה גרין ,כתר.
ראה רז והוס.
רז מתנגד אפילו לדברי(דלהלן) בדבר השפעות נוצריות על היהדות ,שכן גם בניסוח זה נותרת היהדות
כישות קיימת .אצל הוס לעומתו ,אין למצוא ,לפי התרשמותי ,מגמה אנטי־ציונית.
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זאת ״היתה היהדות מצטיירת כתרבות מיעוט בשתי החברות ,הכפופה לעיצוב תרבותי על
ידי כוחות הרוב .היא לא היתה יכולה להיות תרבות ׳לאומית׳״.
דומה שיותר משחשף כאן גרין את ההטיה האידאולוגית שבמשנתו של שלום ,חשף את
מגמתיותו שלו ,גם אם בהמשך קצת נבהל בעצמו ממסקנה זו ,העולה באופן לוגי מן העובדה
שהוא רואה את עצמו הולך באותה דרך שממנה נמנע שלום ,וכן מן התזה הכללית של ספרו,
שאף כנסת ישראל הופכת בו לגיורת שבאה מבחוץ .כמה שורות אחר כך מדבר גרין בנימה
שונה ,ומכיר בכך שהמקובלים הגיבו לא רק ״לגירוי מבחוץ״ אלא גם ״לצורך פנימי״ ,ושהם
שאבו גם ממעין ״בקיאותם העצומה בספרות ישראל״.
אינני יודע מדוע משמיט כאן גרץ את המקור שהמקובלים עצמם מסתמכים עליו במפורש:
קבלה של מסורות עתיקות ,וכן גילויים ממרום המיוחסים במקורות לכמה מראשיהם .מכל מקום
גם בניסוח זה אין סתירה אמיתית לדבריו האחרים או ביטולם ,ואף דומה שהכפפת היהדות
״לעיצוב תרבותי על ידי כוחות הרוב״ מתאימה לכיוון שנוקט בו גרין כמנהיג רוחני אמריקאי,
המבקש ,לפי התרשמותי ,לקדם את מעמדה של היהדות ,אך כאחד מזרמי המשנה המגוונים
את התרבות הכללית בארצות הברית(נכחתי פעם בבית גר־ין בטקס הבדלה של מוצאי שבת,
וזכורני איך השמיט במפגיע את ציון ההבדלה בין ישראל לעמים).
נכון ,המחקר הציוני יוצא גם הוא מתוך הנחת יסוד :ההכרה שאכן קיימים במציאות עם
יהודי ותרבות יהודית ודת יהודית ,שצריך להציגם בכל ממדי חייהם וברבגוניותם העצומה ,אך
בלי לוותר גם על יסוד האחדות הפנימית .נכון גם שהנחת יסוד זו אינה עולה לבד מן העובדות,
וצריך בשבילה חוקרים בשר ודם ,הנשארים סובייקטים גם כשהם מחויבים לאובייקטיביות.
אבל דומני שהנתונים הטקסטואליים משתפים פעולה ביתר רצון עם הנחת היסוד הציונית
מאשר עם האידאולוגיה הפוסט־ציונית ,שהיא אף מודעות יותר לעצמה כאידאולוגיה ,והרבה
יותר מניפולטיבית.
המחקר הציוני רחוק מלהתעלם מהשפעות זרות על תרבות ישראל .הוא רחוק מלהחזיר את
הלימוד לפלפול פנימי בלבד ,ולהסתפק בשאלות מסוג ״מה קשה לרש״י״ .התבוננות אוטיסטית
המתעלמת מן הרקע הכללי איננה מחקר היסטורי ,ומה שמתגלה דרכה אינו מציאות חיה .כל
תופעה רוחנית אמיתית קשורה לסביבתה ,לזמנה ולמקומה ,להקשרים תרבותיים ולמסגרת
מחשבתית ,ואין להכירה בלעדיהם.
כך היתה גם דרכו של גרשם שלום ,ששתיקותיו דלעיל לא היו ולא נבראו ,וגם הטענה
בדבר התעלמותו מהנצרות אינה נכונה .מחקריו של שלום מלאים השוואות לתרבות הכללית,
ועולה מהם ידע רב במקורות הנצרות ,ואף בלשונות המקור הקלסיות ,והוא אף שיער השפעה
נוצרית מסוימת על דמותה של השכינה 24.גם התנגדותי שלי לתזה של גרין איננה התנגדות
לחקר השפעות נוצריות על היהדות .אדרבא ,גם אני שלחתי ידי במלאכה זו ,והראיתי למשל
איך ראשוני היהודים הנוצרים השאירו את חותמם על תפילת ״שמונה עשרה״ ,והכניסו בה

26

בקטע שמצטט כאן גרין <עמ׳  ,28וראה שלום עמ׳  ,)277מעיר שלום שהשכינה תוארה בקבלה כפי שתוארה
״אולי במקביל ,במובן מסוים ,לתפיסת הכנסיה הנוצרית כ־11811ו1כ> 118קז  ,00גופו של המשיח״.
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שינוי שיוכל להתפרש כרמז לשמו של ישו 27,ואין בימי הביניים נכנס ישו לסידור התפילה
כאחד המלאכים הממונים על קול השופר28.
גם הנושא שלפנינו ,השפעות נוצריות על ספר הזוהר ,אינו זר לי ,ובמאמר שכתבתי על
כך 29מוצא גרין ״ציון דרך במחקר׳׳ 30.במחקר זה אף נגעתי בשאלת הבתולה(לפיכך יש אולי
לתקן במקצת את הערתו של גרץ על מחקרי :״בשאלת פולחן מרים הוא לא נגע״) ,והראיתי
שדרוש משיחי זוהרי בדבר האות ם׳ הסתומה מתבאר טוב יותר לפי דרשה נוצרית ,שמצאה
באות זו רמז לרחמה הסתום של הבתולה31.
אך אני נקטתי בסגנון אחר ,והקפדתי לציין בהקשר זה רק הקבלות מובהקות ,כאשר נראה
בעיני שהקשר בין הטקסטים הנוצריים והיהודיים מבוסס מבחינה פילולוגית ,אך לא מצאתי
בהן אלא תוספת נופך והעשרה למחשבה הקבלית ,כששורשיהם של המיתוסים היסודיים
נמצאים דווקא במקורות היהדות העתיקים ,גם אם אלה נקראו על ידי המקובלים בצירופים
חדשים ובעיניים חדשות .היסודות המיתיים (מיתולוגומנה) הראשוניים ,אותם שמכוננים
ומעצבים את יסודות הדת ,את השקפותיה הבסיסיות ,את תורת המוסר ועבודת הקודש ,אינם
יכולים להיחשב כיבוא מבחוץ ,כל עוד נמצא להם שורשים פנימיים ,וכל עוד לא נביא הוכחות
מוצקות וברורות למקור חיצוני .כך הוא ודאי באשר לכנסת ישראל ,הסמל העיקרי המבטא
את התודעה הלאומית היהודית.
בשעה שכתבתי(לפני כעשרים שנה) את המחקרים בדבר הזיקה היהודית לנצרות ,נראה
בעיני מחקר היהדות צר וסגור ,ומביט רק פנימה(המאמר על ישו בתפילת ״שמונה עשרה״
גבה אכן גם מחיר בתחום הקידום האקדמי) ,אך היום דומה שנפרצה הדלת יתר על המידה,

^ ,ח־בוי־אעיאכונוזה שררייבטימי  £י ד ^ /־ ■■־־
ידהסידבו

כי  60ען :חיזגיעשעיז■ *ןשדרבו^י־ תשי׳ייי
א י ור למ ג ילת ש יר הש יר ים מת ו ך מח ז ו ר ו ורמס ,
בא ד י ב ות ב ית ה ס פ ר י ם ה לא ומ י והא ו נ יברס יטא י יר ושל ים
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ראה :ליבס ,מצמיח; ליבם ,תוספת .עוד תוספת ראה בליבס ,מקדש.
ראה ליבס ,מלאכי.
ראה ליבס ,השפעות.
בספרו הנוכחי עמ׳  .46אני מבקש להודות לידידי ארט גרין על הערה זו.
ראה ליבס ,השפעות ,עמ׳ .54
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ובקלות בלתי נסבלת נמחקת הזהות היהודית בידי חוקרים שקיומה ההיסטורי אינו מתאים
למגמתם הפוליטית(אומנם בצד תופעה זו גם הסגירות האפולוגטית הישנה טרם עברה מן
העולם) .יש לשאוף אפוא לדרך האמצע בין שתי רעות :מחקר מאוזן ,שמציג את דת ישראל
המתפתחת ממקורותיה ,וגם מתחיה ,משתנה ומתגוונת במשא ובמתן עם התרבות הכללית.

שושנה בין החוחים
באיזון כזה יימצא לדעתי גם הפתרון הנכון לשאלת מקור דמותה הנשית של השכינה .דמות זו
הגיעה בעיקרה מספרות המדרש ,גם אם נוספו לה קווי איפור שמקורם בנצרות .קווים כאלה
נשאלו פחות מדמות הבתולה מרים ,אמו של ישו ,ויותר מדמות הכנסייה ,שתוארה כאשתו
(מרים והכנסייה נשארו בעיקרן שתי דמויות נפרדות ,גם אם פה ושם חל מיזוג כלשהו ביניהן,
כפי שמתאר גרין בעמוד  ,)37וכן בדמות רוח הקודש.
ואולי אפשר למצוא אישור כלשהו לקביעה זו גם בדברי הזוהר עצמו ,שלעתים קרובות מפגין
מודעות לדרך שבה הוא הולך .כוונתי לאחד ממאמרי הזוהר שעניינם דמותה של השכינה32,
שעולה כצפוי מאחד מדימויי שיר השירים(ב ,ב) :״כשושנה בין החוחים כן רעיתי בין הבנות״.
בעיני הזוהר ,כמו בעיני חז״ל ,מייצגת השושנה את כנסת ישראל ,קהל עדת ישראל .אך הזוהר
מוסיף ומציין שהקב״ה ביקש לעשות שושנה זו בדוגמת שושנתו העליונה ,היא השכינה הנקראת
״רעיתי״ ,ודווקא משום כך שתל אותה בין החוחים ,שאינם מוצגים כאן באופן שלילי דווקא,
שכן(בתרגום מארמית לעברית) ״שושנה שמעלה ריח ונבחרת יותר משאר פרחי העולם,
איננה אלא אותה העולה בין החוחים״ .החוחים משביחים אפוא את ריח השושנה שביניהם,
אך כמובן אין הם מקור עצמותה .יתר על כן ,לפי כמה מקבילות טובת החוחים נובעת דווקא
מכיעורם ונחיתותם ,כי על רקע זה בולטת יותר השושנה ביופיה33.
חוחים אלה מסמלים בוודאי את אומות העולם ,ובעיקר את המצרים ,שבקרבם הפך ישראל
להיות לעם .בצדו המפורש עוסק מאמר זוהר זה בעיקר בקשר הפוליטי והכלכלי בין האומות
לבין בני ישראל ,אך מהגיון הדברים אפשר להסיק שחוחים כאלה מצויים גם סביב השושנה
העליונה(הם ״הבנות״ שבפסוק) ,והם בוודאי שרי האומות ,המלאכים הממונים על הגויים,
הקשורים ,לפי מקומות אחדים בזוהר ,גם עם אלהי העמים ודתותיהם 34,ואפשר שהזיקה
בינם לבין השושנה היא גם רוחנית־תרבותית .חובם של החוחים לשושנה גדול אף מחובה
כלפיהם ,שכל זמן ששתולה היתה השושנה ביניהם ,״העלו(החוחים) ענפים ועלים ,ושלטו
על העולם״ ,אך ״בשעה שביקש הקב״ה להוציא את השושנה וליקט אותה מביניהן 35אז יבשו
החוחים ונזרקו וכלו ולא נחשבו לכלום״.
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זוהר ח״ב ,קפט ע׳׳ב.
ראה שיר השירים רבה ב ,ב .וראה גוטליב ,ענ. 144 7
ראה זוהר ח״א ,קי ע״ב; רכו ע״ב.
ביציאת מצרים ,ולפי שיר השירים ר ב׳.
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בהמשך אותו מאמר ,העוסק במשמעות המיתית של תולדות ישראל וגלויותיו ,מצטיירת
השכינה כאמו הרחמנייה של העם ,הסובלת אתו בסבלו ,וגם כשר ו״אפוטרופוס״ המגן על
העם הן מזעם אביו ,הוא הקב״ה ,והן מחמת הגויים .היא מכונה כאן אף בכינוי ״אימא קדישא
(־ האם הקדושה) ,והרוצה ימצא כאן את דמותה של מרים אם ישו .ובכל זאת המקור העיקרי
לתיאור זה הוא בוודאי בדמותה המסורתית של כנסת ישראל ,כפי שהיא מתוארת למשל
במאמר התלמודי הקובע בנוגע לכל אדם מישראל ,כי ״אין אביו אלא הקב״ה ואין אמו אלא
כנסת ישראל״36.
36

ברכות לה ע״ב.

קיצורים ביבליוגרפיים
אורבך
אחיטוב
אידל ,לכוון

אפרים אלימלך אורבך ,׳׳דרשות חז״ל ופירושי אוריגינס לשיר השירים ,והוויכוח
היהודי-נוצרי״ ,תרביץ ל(תשכ־׳א) ,עמ׳ . 170-148
שמואל אחיטוב ,אסופת כתובות עבריות ,ירושלים תשנ׳׳ג.
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. 13-47קק2 )1997(,
אידל ,קבלה

משה אידל ,קבל ה  -היבטים חדשים ,תירגם אבריאל בר־לבב ,ירושלים
ותל־אביב תשנ״ג.
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. 89-157קק§111)11683 )1996(,
גוטליב

הכתבים העבריים של בעל תקוני זהר ורעיא מהימנא ,ההדיר והוסיף הערות
אפרים גוטליב ,ירושלים תשס״ג.
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. 1-52קק1)2002(,
הום
טור־סיני
יובל
לורברבוים
ליבס ,המשיח

ליבם ,השפעות
ליבס ,יהדות
ליבם ,מלאכי

ליבם ,מצמיח

בועז הוס ,״לא לשאול כל שאלות  -גרשם שלום וחקר המיסטיקה היהודית
בימינו״ ,פעמים ( 95-94תשס״ג) ,עמ׳ . 72-57
נפתלי הרץ טור־סיני ,הלשון והספר ,כרך הספר ,ירושלים תש״ך.
ישראל יעקב יובל ,שני גויים בבטנך :יהודים ונוצרים  -דימויים הדדיים,
תל־אביב תש״ס.
יאיר לורברבוים ,צלם אלהים ,ירושלים ותל־אביב ,תשס״ד.
יהודה ליבס ,״המשיח של הזוהר  -לדמותו המשיחית של ר׳ שמעון בר יוחאי״,
הרעיון המשיחי בישראל  -יום עיון לרגל מלאת שמונים שנה לגרשם שלום,
בעריכת שמואל ראם ,ירושלים תשמ״ב ,עמ׳ .236-87
— ,״השפעות נוצריות על ספר הזוהר״ ,מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ב
(תשמ״ג) ,עמ׳ . 74-73
— ,״יהדות ומיתוס״ ,דימוי יד(תשנ״ז) ,עמ׳ . 15-6
— ,״מלאכי קול השופר וישוע שר הפנים״ ,המיסטיקה היהודית הקדומה,
בעריכת יוסף דן ,ירושלים תשמ״ו ( = מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ו) ,עמ׳
. 195-171
— ,״מצמיח קרן ישוע״ ,מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ג(ת שמ״ד) ,עמ׳
. 348-313

האומנם בתולה היא השכינה? 313
ליבס ,מקדש
ליבם ,סוד
ליבם ,על המיתוס

ליבם ,רטוש
ליבם ,תוספת
פטאי
רז
שלום
שפר

— ,״מקדש של מעלה ומקדש של מטה״ ,הארץ ,תרבות וספרות ,א׳ בכסלו
תשס״ב (.) 16.11.2001
— ,סוד האמונה השבתאית ,ירושלים תשנ״ה.
— ,״  - 0 6 ^ 31111-3 06 1על המיתום היהודי וגלגולו״ ,משואות  -מחקרים
בספרות הקבלה ובמחשבת ישראל מוקדשים לזכרו של פרופ׳ אפרים גוטליב
ז״ל ,בעריכת מיכל אורון ועמום גולדרייך ,ירושלים ותל־אביב תשנ״ד ,עמ׳
.297-243
— ,״מיתוס תיקון האלהות  -קבלת הזוהר ושירת רטוש״ ,אלפיים ( 7תשנ״ג),
עמ.26-9 ,
— ,״תוספת למאמרי מצמיח קרן ישוע״ ,מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ד
(תשמ״ה) ,עמ׳ . 344-341
^ 1982ז ]6 \¥ ¥ 0א 0 0 4 )1 6 8 8 , 1ט\€יז( 11361 ? 31:31, 7 1 1 6 1161ק 8 3

אמנון רדקרקוצקין ,״׳ללא חשבונות אחרים׳  -שאלת הנצרות אצל שלום ובער״,
מדעי היהדות ( 38תשנ״ח) ,עמ׳ .96-73
גרשם שלום ,פרקי יסוד בהבנ ת הקבלה וסמליה ,תורגם מגרמנית בידי יוסף בן
שלמה ,בעריכת המחבר ,ירושלים תשל״ו.
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