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בספר

מעניין זה שלושה חלקים עיקריים  .שני הפרקים הראשונים  ,המהווים את

החלק הראשון  ,הינם היסטוריים  -חברתיים  ,והם מתמקדים במבנה הקהילה ובמעמד

הרבנות באלג ' יריה  .הפרק הראשון מטפל בפרק הזמן  , 1830- 1750ואילו הפרק השני

בשנים 914 - 1830ד  .התיזה העיקרית שאותה מציב המחבר היא  ,שמעמדם ומרכזיותם
של חכמי התורה התערערו במדה ניכרת כבר לפני הכיבוש הצרפתי  ,עקב התעצמות
האליטה החילונית של הקהילה ותלותם המוחלטת של החכמים באליטה זאת .
בעקבות הכיבוש הצרפתי  ,נחלש עוד יותר מעמדם הרשמי של החכמים  ,בגלל

גורמיט נוספים  ,כמו  :הכפפת חיי

הדת באלג ' יריה למוסד הקונסיסטואר  ,ששאף

להטביע חותם אירופאי  -צרפתי על דפוסי החיים הריטואליים של יהודי

אלג ' יריה ;

צמצום דרסטי בסמכות בתי הדין הרבניים  ,עד לביטולה המוחלט עקב ' חוק כרמיה ' ;

התעצמות החינוך הצרפתי  -פרנקופוני והפנמת ערכיה ותרבותה של צרפת בקרב
הדור הצעיר של

הקהילה .

בשני הפרקים הראשונים מציג המחבר בפני הקורא את שמותיהם ומעט
מתולדותיהם של החכמים  ,שפעלו בכל אחת מן התקופות הנזכרות ( עמ ' , 46 -42
 , ) 78 - 75ואילו בחלק השני של החיבור ( פרק

)3

סוקר הוא את יצירתם הספרותית של

חכמים אלו  .זוהי רשימה מקפת ומרשימה  ,הכוללת הז חיבורים שבדפוס והז

חיבורים שבכתב  -יד ,והטורחת אף לצייז חיבורים שנזכרו על ידי מחבריהם כמצויים
בכתובים  ,אך ' נעלמו ' ולא נודע מקומם  .לטעמי  ,ראוי היה להימנע מלכלול ברשימה
ספרים של רבנים לא  -אלג ' יראים  ,אף אם יש בהם מובאות מדברי חכמי אלג ' יריה ;
וכבר העירו על כך פרופ ' הרב סיראט וד" ר תדגי בדברי הערכתט ( עמ '

.)9

החלק השלישי של הספר כולל שני פרקים  ,שבהם סוקר שרביט ומנתח את דרכי

התגובה של חכמי אלג ' יריה למודרנה בשתי סוגיות שונות  .האחת  ,הנדונה בפרק

הרביעי  :תמורות בענייני נישואין  .והשנייה  ,המטופלת בפרק התמישי  :זיקות ויחסים
בין יהודי אלג 'יריה ויהודי ארץ -ישראל  .אלו הס הפרקים החשובים שבספר  ,שכן בהם
באה לידי ביטוי תרומתו המחקרית המקורית של המחבר  .מחברים אחרים חקרו את
תולדות יהדות אלג 'יריה תוך שימוש במקורות הכתובים צרפתית המשקפים בעיקר

את הפרספקטיבה האירופאית ( היהודית

והלא  -יהודית )

על המתרחש בקהילה .

לעומתם  ,מתמקד כאן שרביט במקורות תורניים  ,שחוברו על ידי רבנים
אוטוכטוניים  ,כשמטרתו היא לחלץ פרספקטיבה פנימית על התמורות כפי שאלו
נתפסו על ידי אליטה מסורתית מקומית .

רבני אלג ' יריה
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בפרק על אודות הנישואין  ,מתאר המחבר כיצד שלל המשטר הצרפתי בהדרגה

את סמכות בתי הדין הרבניים ואת סמכות הנישואין על פי ההלכה .

לאמר :

זוג ,

שנישא על פי ההלכה  ,או שהתגרש על פי ההלכה  -לא עשה כלום  ,מבחינת החוק
הצרפתי  .מבין השלכות מצב זה  :אם זוג התחתן באופן הלכתי ללא ביצוע טקס
נישואין אזרחי  ,לא יכלה האישה לזכות בכל סעד משפטי אם נעזבה על ידי בעלה

ונעגנה ; וכן  ,אם החליטה אישה מקודשת לנטוש את בעלה ולהינשא לאחר בטקס
נישואין אזרחי  ,לא נחשב הדבר לביגמיה בעיני המשפט

הצרפתי .

שרביט מאזכר כמה מקרים קשים שעלו לדיון בפני חכמי אלג ' יריה  ,ומציג פולמוס
בין שתי אסכולות שונות  :האחת ביקשה לבצע חקיקה הלכתית שתשלול כל תוקף

הלכתי מקידושץ שנערכו באופן המערער את חיי האישות התקינים ,

כגון  ,קידושין

שנערכו בלא שקדם להם טקס נישואין אזרחיים  .בעלי העמדה האחרת סברו  ,שאין
ההלכה מאפשרת לבצע חקיקה שכזאת  ,ושעל כן אין כלל פתרון למצוקה של יהודי
אלג' יריה  ,בתחום הנישואיז  .במבוא לספר מציב המחבר שורה של שאלות שעליהן
יש להשיב  ,על מנת להביל בצורה מעמיקה את דרכם של חכמי אלג 'יריה בסוגיות
מעיז אלו  ,ובכללן  :האם יש מתאם בין תמורות כלכליות  -חברתיות לבין היווצרות
אופציות הלכתיות מקוריות ? האם הציעו חכמי אלג ' יריה להתמודד עם האתגרים
בכלים חינוכיים  ,פוליטיים או הלכתיים
וכיצד פעלו הרבנים לשימור גבולות

?

אלו ?

מה היו גבולות האקולטורציה היהודית

כיצד שימרו את אחדות תא המשפחה

?

מה היה יחס חכמי אלג 'יריה כלפי מעמד הנשים בקהילותיהם ? ועוד ( עמ '  .) 31 -30אין
ספק שהמחבר הצביע על שאלות מפתת חשובות ביותר ; למרבית הצער  ,קשה לומר
שהוא עונה עליהן בפרק זה  ,העוסק בענייני נישואין .
במבוא הציב שרביט סדרת שאלות דומה  ,בכל הקשור לזיקות של חכמי אלג ' יריה
לארץ ישראל  .הוא שאל  ,עד כמה היוו הרבנים את הכוח המניע לעלייה

עודדו הם תרומות כספיות לחיזוק היישוב בארץ

?

חילון ושל טמיעה שאיימו להחליש את הזיקה לארץ
חכמים אלג ' יראים שעלו אליה
אלג ' יריה  ,ובפרט של הרבנים

?

?

?

עד כמה

כיצד התמודדו עם מגמות של
?

מה היתה השפעתם בארץ של

מה מהותה של התפיסה הציונית של יהודי

האם הספרות הרבנית כוללת התייחסות לתנועה

הציונית המודרנית  ,ומה היו עמדות הרבנים בסוגיות

אלו ?

ועוד  .שוב  ,המעיין בפרק

החמישי ימצא סקירה חשובה של זיקות חכמי אלג ' יריה לארץ ישראל  ,המהווה
סיכום מאיר עיניים של המחקר הקיים בתחום  .אולם העדויות החדשות מתוך
הספרות התורנית שאותן מצטט המחבר בכל הקשור לזיקות חכמי אלג ' יריה כלפי
ארץ ישראל והציונות המודרנית הנן מועטות באופן יחסי  .כמו כן  ,מרבית השאלות
המצוינות שהוא מעלה במבוא נותרות ללא מענה מבוסס בפרק זה .
פרק הסיום של חיבור זה מהווה עליית מדרגה  ,ביחס לפרקים הקודמים  .כאן
מעלה שרביט תיזה כוללת באשר למאפייני דרכי ההתמודדות של חכמי אלג ' יריה עם

תמורות העת החדשה  .לדבריו ,חכמי אלג ' יריה נמנעו מעימות ישיר עם תכתיבי
טעמים :

הרשויות הצרפתיות  ,משני
( חולשה שנתגלעה  ,כאמור ,עוד בטרם בוא הצרפתים ) ; ושנית  ,תפיסתם את השלטון

ראשית  ,עוצמת השלטון לעומת חולשתם  -הם

הצרפתי באור מורכב ולא  -פשטני  :למרות שגרם לערעור אושיות המסורת היהודית ,
הכירו החכמים כי מבחינות רבות תרם השלטון לשיפור מצבם של בני הקהילה
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צבי זוהר

המקומית  .אף  -על  -פי שהשלטונות שללו את סמכויותיהם הרשמיות של הרבנים
המקומייט  ,המשיכו הללו ליהנות מהערכה רבה בקרב שכבות רחבות של יהודי

אלג ' יריה  ,והשתדלו להתמודד הלכתית ודתית עם התמורות שפקדו את בני

עדתם .

פועלם הגלוי והמסוקר יחסית של רבני הקונסיסטואר ה ' מיובאים ' אינו צריך
להביאנו למסקנה כי חכמי אלג ' יריה המקומיים נאלמו דום ונאחזו שיתוק  ,לנוכח

בעיות השעה  .שרביט מציע אפוא לאפיין את החכמים כ ' אליטה במחתרת ' ( עמ ' , ) 171
הממשיכה לפעול וליזום לתיקון המצב הסבוך שאליו נקלעה קהילתם  .זוהי תובנה
חשובה  ,העשויה לתרום רבות להבנת דרכי הפעולה של חכמי ישראל הן באלג ' יריה
והן בארצות אחרות שבהן נשללה  ,בתקופה

המודרנית  ,סמכותה

המשפטית

והמוסדית הרשמית של ההנהגה הדתית היהודית .
יוסף שרביט הנו בן למשפחת גנאסיה  ,שמתוכה קמו רבנים שהעשירו את ארון
הספרים היהודי של יהדות אלג ' יריה בעשרות חיבורים  ,בפרט בשנים שלאחר 1914
( ראה עמ '  100 - 98בספר הנסקר)  .הוא מצליח לשלב ביז שייכות אישית למסורת

רבנית  -אלג ' יראית משפחתית לבין עמדה מחקרית פתוחה ומאוזנת  ,ונמנע בהחלט

מכתיבה אפולוגטית מתקתקה ( המאפיינת למרבית הצער כתיבה של חוגים חרדיים

על אודות תולדותיהם ופועלם של רבנים )  .ניתן לומר  ,כי בחיבור זה פותח שרביט
אופקים חדשים בחקר עולמם התרבותי והדתי של יהודי אלג ' יריה  .אמנם  ,הרבה מן
השאלות הנוקבות שהוא מעמיד במבוא מקבלות בספר זה מענה חלקי בלבד ,ואולם
אין זה אלא חיבור ראשון במסגרת תכנית מחקרית רחבה יותר שהציג לעצמו
המחבר  .אנו רשאים אפוא לצפות למחקרים נוספים של המחבר  ,שיוסיפו לביסוס
הממצאים  ,להעמקת המחקר ולהשלמת התמונה .

סיפורו של ביה הקברות בחטקו9
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א.
ארבע מאות שנים של קהילה יהודית גלומות בבית הקברות  , Hask~yשעל הגדה
הצפונית של קרן הזהב באיסטנבול  ,שהוא נושא ספרה של מינה רוזן  .בית קברות זה

חושף חיים יהודיים תוססים ובלתי פוסקים המשתקפים במצבות בית העלמין ,
הנוצרות בתוכן סיפור חייה של קהילה שלמה  .הספר עוסק בתיעוד שיטתי ורחב
היקף של בית הקברות  ,שבו קוברת הקהילה היהודית את מתיה למן שנת

עצם היום

הזה .

רוב הנפטרים שנקברו בו היו יהודים משכונת

1582

ועד

וט851ח ומשכונת

 Galataהסמוכה לה  .לדבריה של המחברת  ,שכונה זו הייתה במשך מאות בשנים אחד
המרכזים הגדולים והחשובים של יהדות איסטנבול  ,בבחינת רובע יהודי .
המצבות בבית העלמין  ,על עיטוריהן והכתובות החקוקות על גביהן  ,חושפות את

סודותיו של עולם האתמול  ,עולם שנגוז  .הן מציגות בתי  -אב ופרטים בעלי מקצועות
שונים  ,כמו דייגים  ,סוחרים  ,פועלים  ,חוקרים ואחרים  .מן המצבות ניתן ללמוד על

נסיבות מותם של הנפטרים  .היו ביניהם כאלה שנפטרו במכאובים ובטרם עת
ממחלות או ממגפות שפקדו את העיר  ,ואחרים שנפלו חללים במלחמות שונות .

ב.
לספר שני חלקים המשלימים זה את

זה :

האחד עוסק במתודולוגיה וניתוח ( עמ '

ו  -ו2ו ) ; והאחר בטיפולוגיה של מצבות קבורה ( עמ '

ו  -ו.)27

חלקו הראשון של הספר עוסק  ,בין השאר  ,בהיסטוריה של בית הקברות

ב  -ומע85א  ,בסוגי מצבות הקבורה  ,הרכב החומר של המצבות  ,טיפוסי האותיות ,
עיצוב המצבה בסגנונות שונים הכרוכים ביהדות ובאסלאם ובאמנויות החזותיות  .כן
בוחנת רוזן את איפיוניה של אמנות הקבורה ובמשמעותם ההיסטורית והתרבותית

למשל  ,בסגנונות ומוטיבים עות ' מאניים שאומצו .
ובמוטיבים לאומיים  ,כמו המנורה  ,הסהר והכוכב .
ובהרחבה  ,אגב ניתוח מקיף ומעמיק של החומר  .בדרך

שונים

בסמלים

של מוות

נושאים אלה נדונים בפירוט
זו פותחת רוזן צוהר לעולם

אחר ופורשת לפני הקורא יריעה רחבה ומגוונת של חומר גולמי

וראשוני  .אין

צל של

ספק  ,שההתייחסות לבעיות ולנושאים הנזכרים לעיל מעשירה את ידיעותינו ומעלה
על נס עניינים שלא היינו מודעים להם עד כה  .רוזן השכילה להציג בפני הקורא
תמונה בהירה ורבת תכנים  ,המהווה נדבך ומצק לחקר קהילות

Hask y
~

ו1818-נ. 0
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בספרה

אשר עובדיה

יש משום פריצת דרך חשובה מבחינה מתודולוגית ומחקרית .

מניחה יסוד לעבודות נוספות מסוג

בכך היא

זה .

החלק השני של הספר עוסק בחלוקה טיפולוגית של מצבות הקבורה לסוגיהן ,
המוצגת בטבלאות מפורטות  .החלוקה מתבססת על צורת הנתתן של המצבות

( אנכית  ,אופקית וכד')  ,בתוספת ואריאציות  ,תוך ציון העיטורים  .סיווג המצבות
מלמד על סגנון העיטורים שרווח באותה עת ועל טעמם של המזמינים  .המחברת
מאירה את עיני הקורא במספר רב של תרשימים  ,שרטוטים וחתכים  ,יחד עם מתן
מידות המצבות

ותאריכן .

החלוקה הטיפולוגית וקידודה נעשו כדי לאפשר טיפול

ממוחשב בכמות העצומה של החומר  .ניתוח הטיפולוגיה באמצעות המחשב פותח
דרך להבנת ההיסטוריה החברתית והתרבותית של קהילות יהודי

Hask y

, Galata~ l

ועושה שימוש חדשני במאגר הנתונים הרב  -גוני על אודות המצבות ~ .תרומה חשובה

אחרת מרימה רוזן בתשומת  -הלב שהיא מקדישה לכתובות בעברית  ,שמהן אפשר
לדלות פרטים רבים על

הנפטר.

הכתובות מובאות בצילומים הרבים שבחלקו

הראשון של הספר  ,אשר מוסיפים לו נופך אסתטי לא מבוטל  .כל אלה תורמים
להבנת חשיבותו של בית הקברות  ,ומאפשרים גישה נוחה לחומר המתועד וחדירה
לעומקם של התיאורים

והפרטים .

בסוף החיבור מובאים ביבליוגרפיה מפורטת

ועדכנית ומפתחות לשמות אנשים  ,מקומות ונושאים .

.%
עבודת מחקר זו בוצעה בין השנים 990 - 1987ו ובמהלכה נסקרו  ,תועדו וצולמו
22 , 000

מצבות קבורה ב  -צ5515א  ,מתוך כלל של

כ 60 , 000 -

מצבות קבורה מבתי -

קברות יהודיים בתורכיה והתקופה העות ' מאנית  .ההיסטוריון  ,האפיגראף  ,חוקר
הפולקלור וחוקר האמנות ימצאו בספר זה ובחומר הרב והמגוון הטמון בו מקור

בלתי אכזב ומכשיר עזר רב חשיבות לדיסציפלינות מחקריות אחרות  .כך למשל ,
המצבות שנאספו ותועדו בספר תאפשרנה לעמוד על החיים התרבותיים
והפולקלוריסטיים וכמו  -כן להתחקות אחר היבטים חברתיים וכלכליים של הקהילה
היהודית באיסטנבול ובפרט של יהודי שכונות

HaskOy

ו. 051414-

הן תשמשנה מקור

לחקר שמות אנשי הקהילה  ,מקצועותיהם  ,יחסם לקישוט וכו /

ספר זה הוא אחד הניסיונות הראשונים  -אם לא הראשון  -המטפל בשיטתיות

ובמסירות בנושא מסוג זה  .בתי  -קברות דומים וכן מונומנטים יהודיים בתורכיה
ובארצות אחרות לא זכו עד כה לתשומת  -לב מספקת של גופים או חוקרים ; ואם לא

נכחדו ונעלמו  ,הרי זמנם קצוב ומה שלא עשה עד כה הטבע תעשה יד אדם .
ממשלות ומוסדות שונים מתכחשים  ,בדרך כלל  ,לאודים מוצלים אלה  ,המשמרים
ומייצגים את ההיסטוריה והתרבות החומרית של הקהילות היהודיות

בפזורה .

ייאמר  ,זהו רגע של אמת ואם הוא יוחמץ תוחמץ הזדמנות לתעד מונומנטים
יהודיים על סף הכחדה ברחבי התפוצה היהודית .
עם זאת  ,מן הראוי להזכיר כמה עבודות שתרמו לתיעוד מונומנטים יהודיים
בתפוצה  .בכך הן לא רק הוסיפו נדבך למחקר המדעי  ,אלא גם שימרו את המורשת
היהודית  ,שרובה נכחדה  .עבודותיו החלוציות ופורצות הדרך של יעקב פינקרפלד על
בתי כנסת בארין ישראל  ,בצפון אפריקה ובאיטליה וכן על אמנות יהודית הן נר

סיפורו של בית הקברות בחסקוי

בתי הכנסת  .י

לאלה העוסקים בחקר אדריכלות

ן
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בלעדיהן לא היינו זוכים למידע

העצום והחשוב מן העבר היהודי הגלום בהן .
בתחום האפיגראפיה נעשתה עבודת איסוף חשובה בספרד ,
ומיסטרה)  ,י בבולגריה  4 ,בצ ' כיה

(פראג) י

2

ביוון (סאליניקי

ובצרפת  6 ,תוך תיעוד הכתובות או המצבות ,

אך בדרך -כלל ללא דיון בממצא הארכיאולוגי או האמנותי  ,או במשמעות החברתית
והתרבותית  .גישה דומה ננקטה גם בעניין המצבות היהודיות בדוברובניק ,

תוך

7

טיפול בסמלים ולא בתכנים  .חקר בתי  -קברות יהודיים בתפוצות  ,תוך תיעוד

המצבות וכתובותיהן  ,זכה לתשומת  -לב מועטה והמלאכה עדיין מרובה .

8

בעת האחרונה התפרסמו בגרמניה קבצים המתעדים בתי -עלמין יהודיים שם ,
כולל כתובות שעל גבי המצבות  ,אך חסר בהם דיון של ממש במשמעות החברתית
או התרבותית  " .מפעלו של ברנרד וכשסיין  ,שנעשה בראשית המאה הנוכחית  ,זיכה

אותנו בתיעוד של שני בתי -עלמין יהודיים עתיקים באוסטריה  ,האחד בווינה0ן
והאחר באיזנשטאט .יש לציין  ,שמחקרו של  . Rutgersץ  , ] .העוסק באינטראקציה של
יהודים וגויים בעת העתיקה  ,יי הוא קרוב יותר מבחינה רעיונית והמגמות הכלליות
י  .פינקרפלד ,בתי הכנסיות בארץ  -ישראל  ,ירושלים תער' ו ;
הצפונית  ,ירושלים תשוקד (  ; ) 1974החל  ,בתי הכנסת באיטליה  ,ירושלים

ו

הצל  ,בתי  -הכנסת באפריקה

המול  ,בשבילי אמנות יהודית  ,תל  -אביב

תשל' ת

תשמד ( ; ) 1954

(.) 1957
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אשר עובדיה

לעבודתה של

מינה רוזן  .אמנם בית הקברות

ב ~Haskdy -

הוא אחד מני רבים  ,אך יש

לקוות שתיעודו ופרסומו המדעי יעוררו תגובת שרשרת  ,לתיעוד מונומנטיט יהודיים
נוספים ברחבי תורכיה ובארצות אחרות .

ספרה של מינה רוזן מספק אפוא מידע רב -חשיבות על אחד מבתי הקברות
היהודיים של איסטנבול  ,שלמרבה המזל נשתמר בצורה משביעת רצון  .היא מדגישה
בו את ההיבטים הרעיוניים ואת המשמעויות החברתיות והתרבותיות של הקהילה
היהודית באיסטנבול  ,בצד התיעוד שהוא מלאכת מחשבת  .הספר מצטיין במבנהו
הסולידי  ,בארגון החומר ,בהצגת הממצאים  ,בתיאורם ובניתוחם  .הוא כתוב בצורה
בהירה  ,עניינית ושוטפת  ,ומציג תמונה אמיתית ונאמנה של אחד המונומנטים
היהודיים בתורכיה  .האיורים  ,התרשימים והשרטוטים תורמים רבות לערכה של
עבודה זו  ,ומשווים לה צורה נאה  .הפורמט הגדול של הספר ,הגורם לאי נוחיות

מסוימת  ,אינו פוגם בעבודתה החדשנית והמקורית של מינה רוזן .

ספר זה יוכל

לשמש דוגמה לחוקרים שיעסקו במחקרים כאלה ודומים להם  ,שהשעה דוחקת

לבצעם .

ההפרוה הפיטיה ~ יהודיה ויפר ' חובות
יהווהן
דוד ירושלמו

חובות יהודה לרבי יהודה בז אלעזר ,ההדיר  ,תרגם והקדים מבוא אמנון נצר  ,מכון בן -

צבי לחקר קהילות ישראל במזרח והאוניברסיטה העברית בירושלים  ,ירושלים
תשרה .
ספרו האחרק של פרופ ' אמנק נצר מהווה אירוע ראוי לציון בחקר מורשתם
התרבותית והרוחנית של יהודי פרס  .ספר זה  ,המגיש לקורא העברי מהדורה מדעית ,

מתורגמת ומבוארת של טקסט דתי  -פילוסופי נדיר מן המחצית השנייה של המאה
ה -זו  ,מכיל חומר רב ועשיר העשוי לעניין לא רק את תלמידי התרבות הפרסית-

יהודית  .רב גוניותו של הטקסט וזיקתו המורכבת למקורות הגותיים ופרשניים
יהודיים מחד ולמקורות אסלאמיים  ,פרסיים וערביים מאידך יש בהן כדי להציע לא
מעט תובנות למתעניינים בהגות יהודית בסביבה מוסלמית  .הספר יעניין ללא ספק
גם את הקהל המשכיל המתעניין בטקסטים פילוסופיים בכלל ובהגות יהודית
רציונליסטית בפרט .ואולם  ,למרות שהטקסט הנדון ועבודת המחקר המקיפה של
פרופ ' בצר יש בהם כדי לעניין גם את ציבור הקוראים המשכיל באשר הוא הרי
בראש וראשונה מדובר כאן בספר שעיקר תרומתו הוא לחקר הספרות וההגות
הפרסית  -יהודית  .אכן  ,למרות שניתן לבחון ולהעריך את הספר הנדון מזוויות שונות ,
ובכלל זה זוויות בינתחומיות והשוואתיות למיניהן  ,נראה שהערכה טובה יותר של
הספר מחייבת אותנו למקמו ולהבינו ברצף העיונים והמחקרים שנעשו עד כה
בתחום הספרות וההגות של יהודי פרס.
העיסוק המדעי בתחום הספרות וכתבי היד של יהודי פרס ראשיתו באירופה

במחצית הראשונה של המאה ה 9-ו  .העובדה הראויה לציון בהקשר זה היא
שהמחקרים הראשונים בחקר הספרות הפרסית -יהודית היו בעלי אופי פילולוגי
בעיקרם והתרכזו בחקר היבטים טקסטואליים ובלשניים של תרגומי המקרא
ופירושים פרסיים -יהודיים ( = ת ' פסירים ) לכתבי הקודש היהודיים  .חוקרים בולטים
וביניהם פאול דה  -לאגארד  ,תיאודור נלדקה  ,קארל זאלמאן  ,פאול הורן ואחרים ראו

בתרגומים וחיבורים פרסיים -יהודיים מקור חשוב להבנת התפתחותה של השפה
00 -Persian
הפרסית החדשה
~
~

 , 0כלומר השפה הפרסית אשר התפתחה מאז הכיבוש

המוסלמי של פרס במחצית המאה השביעית לספירה  .ואולם ההתעניינות בכתביהם
של יהודי פרס  ,אשר החלה כעיסוק,לצדדי ונלווה למחקר בתחום הפילולוגיה

הפרסית  ,זכתה לתפנית חשובה בשלהי למאה ה 9 -ו  .התרחבות המגעים בין פרס
לאירופה בתקופה זו חשפה לעיני מבקרים  ,חוקרים ואספנים אירופיים שפע של

כתבי  -יד ,חיבורים ותעודות פרסיים -יהודיים הכתובים בשפה הפרסית ובאותיות

 150ן דוד ירושלמי

עבריות  .כתבים אלה פתחו צוהר להבנת חיי הרוח והיצירה בקהילות היהודיות

במרחב התרבותי של פרס.
התגובה לממצאים החדשים לא איחרה לבוא וכבר בשלהי המאה ה 9 -ו ובשני

העשורים של המאה הזו פורסמו מחקרים ועיונים הנוגעים להיבטים ספציפיים יותר

של חיי היצירה הפרסית  -יהודית  .בתקופה זו הגדיל לעשות הפרופ ' וילהלם
באכר

( ) 1913 - 1850

( זאב )

אשר בין יתר עיסוקיו המחקריים בתחום מדעי היהדות והספרות

הפרסית פרסם מספר ניכר של מאמרים ומחקרים בקשת רחבה של נושאים בתחום

הספרות הפרסית-יהודית וביניהם לשון  ,דיאלקטולוגיה  ,מילונאות  ,הלכה  ,פרשנות
לכתבי הקודש  ,כרוניקות היסטוריות  ,ספרות יפה ובמיוחד שירה  .עבודותיו
החלוציות של פרופ ' באכר והבחנותיו בכל הנוגע לקטיגוריות העיקריות של חיי
היצירה של יהודי פרס תקפות עד ימינו  .בין יתר מסקנותיו המחקריות  ,שהיו

מבוססות אמנם על קורפוס קטן יחסית של כתבי יד פרסיים  -יהודיים  ,עמד

פרופ '

באכר על מרכזיותה של ספרות השירה בתיי הרוח והיצירה של יהודי פרס .

כיום  ,כשמונה עשורים לאחר מותו של פרופ ' באכר ג' ל  ,עבר חקר התרבות

והספרות של יהודי פרס כברת דרך מבורכת  .אף כי מבחינות רבות חקר יהודי פרס
ותרבותם עודנו שדה בלתי חרוש וישגם תחומים ונושאים רבים שטרם נחקרו
באורח מדעי וממצה  ,הרי שמאז שנות הארבעים של המאה הזו  ,ובמיוחד בשלושת
העשורים האחרונים  ,חלה התרחבות ניכרת במאמצים ובהישגים של המחקר המדעי
בתחום זה  .קומץ חוקרים פעיל בישראל  ,באירופה ובארה " ב מקדיש את עבודתו

למחקר ופרסום בקשת רחבה של נושאים הנוגעים לחיי הרוח  ,הדת  ,התרבות
וההיסטוריה של יהודי פרס  .הבולט בקבוצה זו של חוקרי מורשת יהדות פרס הוא
פרופ ' אמנון נצר  ,אשר מאז סיום עבודת הדוקטורט שלו בשנת

וללא ליאות למחקר המדעי בתחום מורשת יהדות

1969

תורם בשקידה

פרס.

בשנים אשר חלפו מאז הופעת מחקריו של פרופ ' באכר נתגלו ונחקרו כתבי  -יד
רבים פרי עטם של יוצרים  ,משוררים  ,פרשנים ומחברים פרסיים יהודיים  .כתבי  -יד
אלה  ,השמורים בספריות ובאוספים ציבוריים ופרטיים שונים  ,במיוחד בישראל ,
באירופה ובארה" ב  ,הוסיפו ומוסיפים רבות לידיעותינו על יצירותיהם ותרבותם של
היהודים בפרס  .ואולם  ,בכל הנוגע לזיהוי והגדרה כוללת של ענפי היצירה העיקריים

של יהודי פרס נראה כי כתבי  -יד אלה איששו וממשיכים לאשש את הבחנתו

הבסיסית של פרופ ' באכר המנוח  ,דהיינו שכתבי  -יד פרסיים  -יהודיים מצביעים על
נטייה מכרעת של יוצרים פרסיים  -יהודיים אל עולט היצירה הפיוטית על גווניה 1 .
אכן  ,בין חוקרי התרבות הפרסית -יהודית בעשורים האחרונים שוררת הסכמה בנוגע
לבולטותה של היצירה השירית בהשוואה ליתר ענפי היצירה הרוחנית
והאינטלקטואלית בקרב יהודי פרס .נראה שמדובר כאן בתופעה אשר במידה רבה
ניתנת להסבר על  -ידי השפעת הסביבה הפרסית הלא יהודית  .הפתיחות הניכרת של
יהודי פרס ( לכל הפחות מאז הכיבוש המוסלמי) כלפי השפעות תרבותיות  ,רוחניות
ונפשיות של האוכלוסייה הפרסית ורמת ההזדהות הגבוהה של יהודי פרס עם נכסי

1

לדיון ממצה של פרופ ' באכר במגמות הספרותיות והרעיוניות העיקריות המופיעות בכתבי  -יד
 .ל
אלה ראה  Jewish Eacyclopedia , 1904 ed . , :ש 71ח cher , 'Judaeo -Persian Literature ' , ,
- 324
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התרבות הפרסית על רבדיה מזדקרות לעין בכתביהם של יהודי פרס  .השירה

הפרסית על ענפיה  ,החל בשירה האפית  ,אשר מגוללת באור הרואי את עברה

המיתולוגי  -היסטורי של האומה הפרסית  ,וכלה בשירה המיסטית ובשירת החכמה ,
המוסר והאהבה  ,נטמעה באופן עמוק ביותר בקרב המיעוט היהודי בפרס .אין זה
פלא כי מרבית היוצרים הפרסיים  -יהודיים  ,ובתוכם מתרגמים  ,פרשנים  ,הוגים

ואפילו רושמי כרוניקות ומתעדי אירועים היסטוריים  ,מצאו בשירה מדיום הולם
לעבודתם  .למותר לציין כי העדפת כלי הביטוי הפיוטיים אצל יוצרים אלה איננה
מצטמצמת רק בשימוש צורני בדפוסים ותבניות פואטייט  ,ובכלל זה עמידה על כללי
המשקל והתרח  ,שימוש במרקם לשוני פיוטי ובחירת מגוון הסגנונות השאוביט
מיצירות המופת של השירה הפרסית  .נטייתם של יוצרים ומחברים פרסיים -יהודיים

כלפי היצירה הפיוטית מבטאת לרוב העדפה אסתטית וטבעית של השירה על פני
ענפים אחרים של היצירה הספרותית והאינטלקטואלית  .כאמור  ,פרופ ' באכר
ולאחריו

חוקרים

אתרים

ובמיוחד

פרופ '

נצר

הבחינו

במגמה

הספרותית -

איבטלקטואלית הפיל .
אכן  ,לא במקרה הקדיש פרופ ' נצר את שני ספריו הראשונים לחקר השירה ולדיון

במגמות ובמוטיבים העיקריים בכתבי  -היד של יהודי פרס .ספרו הראשון והחדשני ,
שהתפרסם בשפה הפרסית ותרגום כותרתו הוא ' מבחר שירים פרסיים מיצירותיהם
של יהודי איראן '  2,דן בהרחבה במסורת השירה הפרסית  -יהודית על היבשיה השונים
ומציג קטעים נבחרים מיצירותיהם של החשובים שבמשוררים אלה  .ספרו השני של
פרופ ' נצר  ' ,אוצר כתבי היד של יהודי פרס במכון בן  -צבי ' 3 ,הוא בבחינת המחקר
המקיף  ,השיטתי והמעודכן ביותר שהתפרסם עד כה בתחום כתבי -יד פרסיים -
יהודיים  .בשני הספרים הנזכרים לעיל  ,ובמספר רב של מאמרים  ,עיונים וסקירות
אשר פרסם במקביל  ,בחן פרופ ' נצר היבטים שוניפ של כתבי  -יד אלה המבהירים את
ההקשרים התרבותייפ והספרותיים בהם יצירות וכתבים אלה חוברו .

נוסף לדיון נרחב במרכזיותה של היצירה השירית בחיי התרבות של יהודי פרס
הצביע פרופ ' נצר על מרכיבים אינטלקטואליים וספרותיים אחרים אשר מצדם
תרמו למשיכה הניכרת של יהודי פרס אל עולם הפיוט  ,הדמיון

והמסתורין  .בין

המרכיבים הללו אשר מוצאים ביטוי רב ועשיר בכתבים הפרסיים  -יהודיים הדגיש
פרופ ' נצר את העיסוק הניכר באגדה ובמדרש מחד ובתורת הסוד ,בקבלה ובזוהר
מאידך  .לא ייפלא אפוא שאחת ממסקנותיו התשובות של פרופ ' נצר בנוגע לתחומי
היצירה הספרותית והאינטלקטואלית של היהודים בפרס הייתה ש ' הספרות
הפרסית -יהודית אינה משופעת בחיבורים על נושאים פילוסופיים  ,תיאולוגיים
ואפולוגטיים 4 /

2

ראה :

אמנון נצר ,מנתפש אשעאר פ ' ארסי אז את ' אר יהודיאן איראן  ,טהראן  ,איראן זמין ,

. 1973/ 1352
3

ראה  :אוצר כתבי היד של יהודי פרס במכון בן  -צבי  ,ירושלים  ,מכון בן  -צבי לחקר קהילות
ישראל במזרח  ,תשמינו .

4

שם  ,עמ '

. 25
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בהתחשב עם האמור

לעיל בדבר המגמות והזרמים העיקריים בחיי היצירה

הרוחנית של יהודי פרס הרי שהופעת ספרו החדש של פרופ ' נצר מעוררת עניין

בקרב החוקרים והמתעניינים בספרות הפרסית -יהודית .

ראשית  ,אופיו השיטתי

ותוכנו הפרשני-שכלתני של הטקסט מצביע על קיומם של חתי משכילים  ,מלומדים

והוגים יהודיים  -פרסיים אשר במקביל למשוררים  ,מקובלים ובעלי אגדה עסקו בחקר
שיטתי של נושאים פילוסופיים ותיאולוגיים  .שגית  ,החומר העשיר של הטקסט  ,כפי
שפרופ ' נצר מיטיב להבהיר בספר  ,פורש בפני הקורא יריעה רחבה ביותר של
מקורות וחיבורים הגותיים ופרשניים יהודיים המצביעים על היקף ועומק
התמצאותם של משכילים ומלומדים אלה בפעילות ההגותית והפרשנית שהתנהלה
במרכזים היהודיים מחוץ לגבולות פרס .
כמו כן  ,בהתחשב עם המידע המועט יחסית שיש בידינו על רמת ההשכלה
והחינוך בקרב יהודי פרס במאות ה 6 -ו וה  , 17 -הרי שהספר שלפנינו יש בו שפע של
חומר רלבנטי העשוי לתרום לידיעותינו בתחום זה  .כפי שבאמר בראשיתה של

סקירה זו  ,הספר שלפנינו מטפל בטקסט דתי  -פילוסופי מאת מחבר המכונה יהודה בז
אלעזר

(

=

רישא)  ,אשר חי במחצית השנייה של המאה ה -זו  ,ככל הנראה בעיר

כאשאן הממוקמת במרכז איראן  .חיבור זה  ,אשר פרופ ' נצר גילה את דבר קיומו ואף
תארו בקיצור נמרץ לפני כעשר שנים ,

5

מכונה ' חובות יהודה ' והוא דן באורח

פילוסופי  -רציונליסטי בעיקרי האמונה היהודית  .על המחבר ידוע מעט מאוד והמידע
המצומצם הזה מופיע בחיבור עצמו  .רישא  ,רופא במקצועו  ,נולד למשפחת דיינים ,
ואביו  ,ר ' אלעזר  ,היה ככל הנראה אחד מרבני העיר כאשאן  .המחבר חי ויצר באחת

התקופות הקשות בתולדות יהודי פרס בכלל ובחיי יהודי כאשאן בפרט  .עיר זו  ,אשר
בה התנהלו חיי השכלה  ,יצירה ותרבות יהודיים לפחות מסוף המאה ה  , 15 -היתה

זירת רדיפות נגד יהודים  ,במיוחד בין השנים . 1662- 1613
קשה במיוחד היתה תקופתו של שאה עבאס השני

( ) 1666 - 1642

בה נאנסו יהודי

פרס להתאסלם  .על הרדיפות והשמדות בתקופה זו  ,אשר לדעת פרופ ' נצר השפיעו
ככל הנראה על רישא  ,נוספה התסיסה השבתאית אשר עוררה תקוות משיחיות
חזקות גם בקרב יהודי פרס ואיימה לזעזע את החיים היהודיים בארץ זו  .נראה כי על

רקע המשברים הקשים הנזכרים למעלה  ,ולאור הצורך בליבכן

והנחלה של עיקרי

האמונה היהודית הנתונה בסכנה  ,יש להבין את חיבורו השיטתי של רישא .

אכן  ,רישא מציין במפורש ( בהקדמה לטקסט  ,עמ '  , 67פסקה  , 19תרגום עמ '

: ) 274

 . . .ואף על פי שחכמת האלוהות היא ים ללא סוף ואין איש יכול לרדת לסופה ,
להעלותה על הכתב ולהביעה בלשון  . . .הרי אני העני יהודה בן ר ' אלעזר הדיין
תנצב" ה ראה והבין שבני זמננו אינם רוכשים חכמות ובעיקר את עיקרי

הדת  . . .ולא לכולם האפשרות להבין את הכללים והפרטיט שבספרים שנכתבו
בעניין זה בלשון הקודש  ,קל וחומר להבין בדקויות ובפרטים שבהם .

5

ראה :

אבטא by

transl .

and

ed .

texts ,

Greek and English

 . 17 - 18קק Tredennick, London, William Heinemann Ltd . , 1933 ,

.

Metaphysics

5101105 ,

"
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כמו כן  ,למרות שהמחבר כתב גם חיבורים בתחום הרפואה והאסטרונומיה  ,ושלח

ידו גם בשירת החכמה ובכתיבת איגרת על נושא היין ( מבוא  ,עמ '  , ) 19 - 18הרי נראה
ש ' חובות יהודה ' הוא החיבור החשוב ביותר אשר שרד מאת הוגה ומלומד רב צדדי
זה .

חיבורו של ספר ' חובות יהודה ' הושלם בחודש אב שנת התמויו ( .) 1686הטקסט
השלם של החיבור  ,אשר פרופ ' נצר ההדיר על יסוד השוואה מדוקדקת של שישה
כתבי  -יד מהמאות ה  18-וה  , 19-מורכב מהקדמה  ,ארבעה מאמרים ארוכים וחתימה .
בהקדמה לספר מסביר רישא את הסיבה הדתית  -חינוכית לחיבור הספר ולאחר מכן ,

בהציגו את תמצית שיטתו  ,עובר לדיון תורני ורציונליסטי מפורט בעיקרי הדת
היהודית  .כך ,ארבעת מאמרי הספר דנים  ,לפי הסדר  ,בנושאים
מציאות האל ;  . 2ביאור

הנבואה ;

 . 3ביאור התורה מן

השמים ;

הבאים :

ו  .ביאור

 . 4ביאור תחיית

המתים  .חתימת החיבור דנה במהות מעשה בראשית ומעשה מרכבה וביאור הנפש
והשכל ופעולתם .
הלשון הפרסית בה משתמש רישא לאורך הספר  ,פרט לפרקי החתימה אשר
כתובים בעברית  ,היא לשון הפרוזה הפרסית הקלאסית המלומדת במיטבה  .ואולם ,
בשל התייחסותו הנרחבת של ריב" א לטקסטים עבריים  ,ארמיים וערביים  ,החיבור
שופע במילים  ,ביטויים ומשפטים משפות אלה ומהשפה העברית במיוחד .הטקסט
היגו קשה ומסובך לאורכו והקשיים המתגלים בהבנתו אינם רק בשל הזיקה העשירה

ולעתים המרומזת של הטקסט למקורות יהודיים ואסלאמיים מגוונים .
הדיון לאורד הטקסט מצטיין ברמת טיעון  ,הצגה והפשטה גבוהה ביותר ובד בבד
עם חשיבה מתודית ומרשימה  ,שבאה לידי ביטוי בכל פסקה ופסקה בטקסט .הקורא
אינו יכול שלא להתפעל מעומק למדנותו ושליטתו האנציקלופדית של ריב" א
בתחומים שונים ומגוונים וביניהם כל ספרי המקרא  ,התורה שבע" פ  ,משנה  ,תלמוד,
מדרש ,קבלה  ,הגות  ,תורת חולל ופרשנות יהודית וכן ענפי מדע והשכלה של תקופתו
ובהם רפואה  ,אנטומיה  ,הנדסה  ,מתימטיקה  ,אסטרונומיה  ,כימיה  ,לוגיקה  ,בלשנות ,

אטימולוגיה  ,ספרות  ,שירה ועוד .מידע עשיר זה שזור ומעובד בטקסט שבארגונו
ובמגמתו היסודית הוא הגותי  ,ספקולטיבי ואפולוגטי ומטרתו להוכיח שתורת
ישראל ( התורה שבכתב והתורה

שבע" פ )

והדת היהודית הינן רציונאליות במהותן

ועולות בקנה אחד עם דרישות השכל וההיגיון  .כך  ,למשל  ,בדיק על מקורה האלוהי

של התורה  ,אומר ריב" א ( מאמר שלישי  ,שער ראשון  ,עמ '  , 214פסקה

: )8

ואם יאמרו  ,שהתורה הקדושה אינה עמוקה כל כך שנייחס אותה לאל ,
ושהשכל האנושי יכול לחבר משהו כמו הספר הזה  ,התשובה היא  ,שבתורה
ישנם נגלה ונסתר  ,משל

ונמשל .

לכאורה  ,היא ניתנה להמון עם  ,והיא

משותפת לכל האגשים ואולם השכל האנושי אינו יכול להבין את הצד הנסתר

שבה  ,ואינו יכול

לרדת לסוף סודותיה  ,על אחת כמה וכמה להמציא משהו

כמוה .
בעוד

שהחומרים

ההגותיים

והפרשניים

המופיעים

ב ' חובות

יהודה '

שאובים

ממקורות הטרוגניים  ,ובמיוחד יהודיים  ,הרי שהתפיסה הכוללת שעומדת מאחורי
ארגונם של חומרים אלה מושתתת על יסודות אריסטוטליים  ,כפי שיסודות אלה
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הובנו מתוך התרגומים והפירושים הערביים של כתבי אריסטו בימי  -הביניים .
מבחינה זו עבודתו של רישא מצטרפת ליצירות הגות יהודיות בימי  -הביניים  ,אשר
הושפעו במידה זו או אחרת ממערכת התפיסות והמושגים האריסטוטליים ואשר
חתרו להוכיח את מהותה התבונית של הדת היהודית  .הראשון בין הוגים יהודיים
אריסטוטליים אלה היה אבן דאוד (  1180- 1110ספרד)  ,ואולם הבולט והמשפיע ביותר
בחוג זה היה הרמותם (  , 1135ספרד  , 1204 -מצרים ) ולאחריו ר ' לוי בן גרשון  ,הוא

הגרשוני ( , 1344- 1288צרפת)  .ההישענות הניכרת של רישא על יסודות אריסטוטליים
באה לידי ביטוי בתפיסת האל כמניע ראשון )5 motorטמזוזק ) המהווה גם סיבה
ראשונה

( אםזוזק ( causa

שפעולתה מתמדת ביקום  .גם בתיאור העולמות העליונים

והתחתונים  ,היש והאין  ,מהות הגלגלים המרכיבים את היקום  ,החומר ההיולי  ,מהות

השכלים  ,תנועה  ,שינוי  ,התהוות והפסד ( מבוא  ,עמ '

) 31 - 30

ניזון רישא ממושגים

אריסטוטליים .
ואולט נראה שהשפעתה המכרעת של השיטה האריסטוטלית על בניינו ההגותי
של ריב" א מתבטאת במיוחד בתפיסה המרובעת של עיקרי האמונה ב ' חובות יהודה ' .
בעקבות אריסטו  ,אשר בדיונו בתורת הסיבתיות בספר ' מטאפיסיקה ' מבחין בשני
יסודות ( הם החומר
(=

' על ארבעה '  ,עמ '

והצורה )
) 78 - 77

ובארבע סיבות ,

6

מבחין גם ריב" א בארבע סיבות

אשר לדעתו יש בהן כדי להסביר את עולם ההוויה .

ארבע הסיבות הללו הן  ,בדומה להגדרתו של אריסטו  . 1 :סיבה פועלת ( היא הגורם
המפעיל את יציאת הצורה אל הפועל) ;  . 2סיבה חומרית ( היא המצע המתאים
המהווה תנאי הכרחי ליציאת צורה מסוימת אל הפועל ) ;  . 3סיבה צורית ( או צורנית )
( היא המהות המיוחדת אשר ממומשת בתהליך ההתהוות ) ;  . 4סיבה תכליתית ( היא
התכלית אליה שואף הדבר בהתהוותו ) .

7

על פי תפיסה אריסטוטלית מרובעת זו

תופס רישא את העיקרים ( או לדבריו הסיבות ) של האמונה היהודית  ,ובהתאם לכך
מחלק את ' חובות יהודה ' לארבעת המאמרים החופפים את ארבע הסיבות  .לדבריו

( עמ '  , 77פסקה

; 54

תרגום  ,עמ '

: ) 286

על פי הכתוב לעיל  ,אלה הם ארבעת העיקרים וכל מי שמטיל בהט ספק הוא
כופר

גמור :

מציאות האל  ,תורה מן השמיים  ,הנבואה ותחיית המתים  ,כך

שמציאות האל היא הסיבה הפועלת כי הוא

( האל )

פועל הנמצאים  ,כפי

שנאמר לעיל  .תורה מן השמיים היא הסיבה החומרית וזאת בשל מהות
התורה בכללה  ,האותיות והשמות או צירופיהם  ,והמסופר ( בה ) בלבוש גשמי .
הנבואה בכללה היא הסיבה הצורית כי היא המצב והסגולה לקישור האנושי
לעולם העליון  ( ,כפי שקרה ) כאשר אחד הברואים נבחר להיות הנביא השלוח
ומגלה את נתינת התורה מן השמיים לעבדי האל  .תחיית המתים היא הסיבה
התכליתית המכונה עולם הבא ויום התקומה

רישא

וההתאספות .

מכנה כל אחד מהעיקרים ( או הסיבות) הג' ל בשם שרש -שרשים אשר ממנו

נגזרים באורח לוגי  ,ובתהליך של היקש סכולאסטי  ,שרשים ולאחר מכן ענפים  .כך,

6

שם .

7

על ארבע הסיבות אצל הרמיתם השווה  :מורה נבוכים  ,ליקט  ,פירש והקדיט מבוא יוסף בן
שלמה  ,ירושלים  ,מוסד ביאליק  ,תשל" ז  ,עמ '

. 23 -21
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למשל  ,העיקר או שרש -השורשים הראשון  ,שהוא מציאות האל  ,הזהה עם הסיבה

הפועלת  ,מצמיח ארבעה ענפים והם  . 1 :אחדות האל  . 2 ,אי גשמיותו  . 3 ,קדמותו ו. 4 -
אדנותו ;

ואילו שרש -השורשים השני  ,שהוא תורה מן השמים  ,וזהה עם הסיבה

החומרית  ,מכיל ענף אחד ,שהוא נצחיותה של התורה ( הקדמה  ,עמ '  , 78פסקה
תרגום  ,עמ '

; 56

. )286

אף כי דיונו של ריב" א בכל אחד מהסיבות  ,השורשים והענפים הללו נושא אופי
פילוסופי וסכולאסטי מובהק נראה שתכליתו הסופית איננה הדיון הפילוסופי
כשלעצמו .הן בסגנון הרצאתו  ,שהוא שוטף  ,ישיר ונמנע ממליצות וסטיות  ,והן
בשיטתיות הסכימטית המאפיינת את ארגונו הכולל של הטקסט  ' ,חובות יהודה ' הוא
חיבור תכליתי וממוקד ומטרתו ללבן ולקבוע מערכת דוגמטית של עיקרי האמונה

היהודית  .לכן בתכליתיותו ובאופי פעילותו ההגותית  -פרשנית רישא מצטרף לקבוצה
של הוגים  ,פילוסופים ופרשנים יהודיים אשר דנו לפניו בשאלת העיקרים הללו .בין
הוגים ומפרשים אלה  ,אשר רישא מנהל עמם דיון וויכוח ער  ,יש לציין את חסדאי
קרשקש ( נפטר בסרגוסה בשנת  , ) 1412את תלמידו של קרשקש יוסף אלבו ( לערך

 , 1444- 1380ספרד) ,את ר ' דוד בן יהודה מסיר ליאון

( ? 1470 / 2

מנטובה -

? 1526

שאלוניקי) ,ובמיוחד את הרמותם .
יחסו של ריב" א אל הרמיתם ושיטתו מורכב ביותר  ,ואולם הרושם הברור העולה
מ ' חובות יהודה ' הוא שרישא רואה עצמו כבן בריתו הרעיוני של הרמותם ושל
תלמידי הרמיתם המובהקים וביניהם ר ' דוד מסיר ליאון  .הערצתו של ריב" א אל
מפעלו הפילוסופי  -דתי של הרמב" ם  ,כפי שמבהיר פרופ ' נצר  ,זוכה לביטויים חוזרים
ונשנים לאורך הספר  .כך ,למשל (טקסט  ,עמ '  , 73פסקה

; 42

תרגום  ,עמ '

) 281

הוא

מתייחס לרמיתם במילים  " :גדול החכמים  ,מאור הגולה  ,מאור עיני כל ישראל הוד
מעלתו רבנו משה בן מימון ז" ל "  .במקום אחר ( טקסט  ,עמ '  , 70פסקה

עמ '

) 278

; 30

תרגום ,

הוא מדבר בהכנעה  " :אף כי באמת לא אוכל להגיע ( לדרגת ) עבד עבדיכן .

ואולם נראה כי דווקא בשל קרבתו הפילוסופית והנפשית לרמאים וממשיכיו
ריב" א מתגייס וטורח לערוך סדר ורפורמה שיטתית ורציונאלית יותר בתורת

העיקרים של הרמותם  .בעמדתו העקרונית כלפי י" ג עיקרים אלה של הרמב" ם ריב" א
מתקרב לרב דוד מסיר ליאון אשר בספרו ' תהילה לדוד' נקט שיטה של צמצום

העיקרים של הרמיתם והעמיד אותם על ארבעה  .רישא אכן מודה בהשפעתו
הישירה של ר ' דוד מסיר ליאון על גישתו לשאלת העיקרים ומגזירותיהם  .כך,
בהקדמה ל ' תובות יהודה '  ,הוא אומר ( טקסט  ,עמ '  , 75פסקה  ; 45תרגום  ,עמ ' : ) 283
ואולם הרב הגדול והאלוהי ר ' ליאון ( הוא ר ' דוד מסיר ליאון ) בחיבורו עסק

בכל הדעות ונעזר במקור המשנה (באמרו) כי עיקרי הדת הם ארבעה  ,לפי
מספר ארבעת היסודות ( בטבע) שמכנים אותם יסודות ועמודים וגם שורשים ,
ולפי מספר ארבעת הכוחות  -שכלי  ,נפשי  ,חיוני וטבעי  -ולפי ארבע הסיבות
(=

עלל ארבעה )  .שום נמצא אפשרי בעולם אינו עומד בלי ארבע הסיבות

האלה  ,כפי שאבאר בהרחבה  .הוא ( ר ' דוד מסיר ליאון) החשיב את השאר
כענפים  ( .אני) העני  ,בחיבורי זה  ,קיבלתי את דעתו .
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עבודת

המחקר  ,העריכה המדעית והתרגום אשר

פרופ ' נצר השקיע בהוצאתו לאור

של ' חובות יהודה ' מעוררת התפעלות בהיקפה הרחב ובאופיה הפרטני

הספר הוא עב כרס ומשתרע על

597

והמדוקדק .

עמודים הכוללים מבוא ( עמ '  , )62- 11טקסט

הערוד בליווי חילופי הנוסחאות של כתבי היד ( עמ '  , )264 -63תרגום וביאורים
לטקסט ( עמ '  , )545 - 265רשימת החיבורים הנזכרים בטקסט ( עמ ' , )550-547
ביבליוגראפיה ( עמ '

) 558 - 551

ומפתחות ( עמ '  .)597 -561לספר נוספו גם

80

עמודים

של מבוא בשפה האנגלית המסכמים את עיקרי הדברים המופיעים בחלק העברי של
הספר  .פרופ ' נצר מתמודד בבקיאות רבה עם הקשיים הרבים והמגוונים אשר טקסט

מורכב זה מציג בפני החוקר  .היכרותו הקרובה עם הספרות הפרסית -יהודית ,
התמצאותו המרשימה בפילוסופיה היהודית והכללית של ימי -הביניים ועמידתו
הקפדנית על זיהוי מקורות הטקסט באות לידי ביטוי לאורר הספר  .יחד עם ואת

נראה שגישתו הפרטנית של פרופ ' נצר  ,שהיא הכרחית ומתבקשת בכל הנוגע
לעריכה  ,תרגום וביאור הטקסט ,מקשה על הקורא בחלק המבוא  ,שהוא מהחלקים
החשובים של הספר .
הטקסט של ' חובות יהודה ' הוא  ,כאמור  ,מן הקשים והסבוכים שנתגלו עד כה
באוצר כתבי היד של יהודי פרס ולכן דיו 7מקדים וממצה על הספר במבוא מקבל
משנה חשיבות  .ראשית  ,על מבוא זה לספק לקורא מידע נאות על המחבר ועל
ההקשר ההיסטורי  ,התרבותי והאינטלקטואלי בו חוברה היצירה  .שנית  ,וחשוב לא
פחות  ,על מבוא זה להנחות את הקורא ולתת בידיו כלים להבין את הטקסט ואת
ייחודו  .בעוד שהמבוא של פרופ ' נצר לטקסט עומד במשימה הראשונה  ,באשר הוא
מספק מידע חיוני על רישא ועל תקופתו  ,על חיי הרוח וההשכלה בקרב יהודי פרס
בכלל ובקרב יהודי כאשאן בפרט  ,הרי שאין הוא עומד במשימה השנייה והעיקרית
שהיא הצגה מגובשת של התשתית הקונספטואלית שעליה בונה רישא את בניינו
הפילוסופי  -דתי  .דיונו הארוך של פרופ ' נצר בעבודתו של רישא ובמבוא לספר) נושא
לרוב אופי של תמצות וסיכום של שפע הטיעוניפ  ,הפירושים והמסקנות המופיעים
ב ' חובות

יהודה /

בעמודים  , 56 - 27תחת הכותרת 'עיקרי הדברים בחובות יהודה ' ,

המבוא סוקר  ,מסכם ומסביר לפי הסדר את תוכנם של ההקדמה  ,ארבעת המאמרים
והחתימה  ,המשתרעים על שמונה  -עשר שערים ועשרות פרקים ופרקי משנה
המהווים את הטקסט  .ואולם  ,למרות שעיקרי הדברים האלה מסכמים את הסוגיות
החשובות בספר  ,ויש ביניהם לא מעט הבחנות ודברי הסבר נוקבים של פרופ ' נצר ,
הרי הגודש הרב של הפרטים מונע מן הקורא להבחין ביל עיקר לטפל ולהגיע לכלל
הבנה ברורה של המאפיינים המהותיים והמבניים בשיטתו של רישא  .כך  ,למשל ,
בדיון על המאמר השני  ,שער ב  ,פרק א ( כלומר  ,ביאור הנבואה  ,הגדרת נבואת משה
רבנו  ,עליונות נבואת משה  ,עמ '

) 41

אנו

קוראים :

אשר לנבואת משה אומר ריב" א  ,שהמין האנושי הוא הטוב שבהוויות ,
הנביאים הם המושלמים והטובים שבמין האנושי  ,וראש הנביאים הראשונים
והאחרונים הוא הנביא הנאמן  ,משה רבנו עליו השלוט  ,שעלה על כולם  .משה
הוא התמצית של המציאות  ,כי לא נתאפשר לאיש להגיע לדרגתו  ,לא לפניו
ולא אחריו  .משה הגיע לדרגתו הגבוהה על ידי ההינתקות הגופנית  .ריב " א
חוזר בהרחבה יתרה על דברי רמיתם בדבר ארבע המעלות של משה ביחס
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לנביאים אחרים  ,ולבסוף מפנה את הקורא ל ' תהילה לדוד ' ( מאמר ב  ,שער ב ,

.)9
באופן שהוא טיפוסי למבוא כולו  ,אין פרופ ' נצר מטפל באופן שיטתי וברור בשאלה
יסודית כמו מה היא מהות זיקתו של ריב " א לרמב " ם ותלמידיו ומה הן המשמעויות

הנובעות מזיקה  17לגבי שיטתו של ריב " א ב ' חובות יהודה ' .
הספר איננו דז גם בנושא יסודי

לא פחות והוא מידת הצלחתו של רישא ליצור

שיטה או סינתזה רעיונית שמייחדת אותו מהוגים אחרים אשר דנו לפניו בשאלת
העיקרים  .ואף שפרופ ' נצר מתייחס לא פעם ליסודות האריסטוטליים בתורתו של

רישא ( ר ' עמ ' , 32- 29 , 25

38 - 37

ומפתח עמ '

) 576

של יסודות אלה בעיצוב שיטתו של רישא .

הרי אין הוא דן בתפקידם הכולל

הקורא איננו מוצא גם דיון ממצה

בסוגיות חשובות אחרות וביניהז האם תפיסתו של רישא היא אתנוצנטרית ביסודה
או תיאוצנטרית ?
פילוסופיה ? מהי תפיסת המוסר של ריב" א והאם הוא מבחין ( כמו אבן רושד ובמידה

כיצד מגשר רישא על הפערים העמוקים בין דת  -התגלות לבין

רבה גם הרמאים ) בין דת רציונאלית צרופה  ,המממשת את הפוטנציאל הרוחני -

תבוני

של

האדם ,

לביז

דת

עממית

ופולחנית ,

הרחוקה

מהכרת

המערכות

המטאפיסיות של האלוהות וגילוייה  .כאמור  ,למרות שהספר נוגע במישרין ובעקיפין
בנושאים אלה ומצביע על נקודות המגע הרבות בין שיטתו של רישא לשיטותיהם
של הוגים ופילוסופים אחרים הרי שהדיון במכלול הנושאיפ הללו הוא לרוב כללי
ונמנע מקביעת עמדה חד משמעית  .כך  ,בהתייחסו לזיקת רישא להוגים וחכמים

אחרים  ,והרמחים ביניהם  ,אנו קוראים ( עמ '
אולם

: ) 26

המחבר אינו מסתפק בהפניות

ובדיון על דבריהם

של

החכמים

הקבליים  ,התורניים והמושכלים  .לעתים הוא נכנס לוויכוח נוקב עמם  ,משיג
עליהם ואף מבקר אותם  ,לפעמים בחריפות  ,כפי שעשה זאת כנגד רלב " ג

לוי בן

גרשון) .יש

(=

ר'

לו השגות גם על רמאים  ,במיוחד על י" ג העיקרים שלו .

ואולם אין פרופ ' נצר מסביר כיצד התייחסויות מגוונות אלה של רישא לעבודותיהם
של פרשנים ופילוסופים אחרים משפיעות על העיצוב הקונספטואלי הרחב של
תפיסתו .
יתירה מזו  ,אף שפרופ ' נצר מציין במידה רבה של שכנוע ( עמ ' וו

ו ) 56 -

כי ' רישא

ראוי להיחשב כאחד מעמודי המחשבה היהודית '  ,הרי שטיפולו השוויוני בפרטים
הרבים של הספר והימנעותו מדיון סלקטיבי וממוקד בהיבטים המבניים והמהותיים
יותר של ' חובות יהודה ' אינם מאפשרים לקורא לעמוד כדרוש על ייחוד תרומתו של

רישא

למחשבת ישראל  .כך  ,בסופו של דבר  ,לאחר עיון במבוא ובטקסט המתורגם ,

הקורא נותר עם שפע של תומר תיאולוגי  ,פרשני והגותי מאלף  ,אך בלי פרספקטיבה
השוואתית נאותה  ,ובלי תמונה ברורה על ההיררכיה הרעיונית והמושגית שמאפיינת
את עבודתו של הוגה מלומד זה .
באשר לתרגומו של פרופ ' נצר לטקסט הערוך של ' חובות יהודה ' הרי שהוא נאמן
מאוד למקור ונוסף למעלתו זו הוא מסייע לפתרון מספר רב מאוד של קשיים

לשוניים ותוכניים המופיעים בטקסט .הביאורים וההערות לטקסט המתורגם  ,ובהם

 158ן דוד ירושלמי

הפניות רבות למקורות המאוזכרים והנרמזים בטקסט  ,הינם חיוניים ובלעדיהם לא
ניתן להבין את הרצאת הדברים ב ' חובות

יהודה /

ניכר שפרופ ' נצר השקיע מחשבה

ועבודה רבה מאוד במלאכת התרגום  ,ובמיוחד בבחינה וברור קפדני של אוצר
המונחים הפילוסופיים והמדעיים המופיעים במקורות העבריים  ,הפרסיים הערביים

והלטיניים של ימי  -הביניים  .אין

ספק ששפע המילים  ,המונחים והביטויים הפרסיים

המתורגמים בהקפדה ובדייקנות לעברית ישמש מעתה את החוקרים והתלמידים
העוסקים

בלימוד

ותרגום

לעברית

של

טקסטים

פרסיים

קלאסיים

בתחומי

הפילוסופיה  ,הפרשנות הדתית והמדעים  .יחד עם זאת  ,בצד הדייקנות והנאמנות
המאפיינות את מלאכת התרגום הרי במקרים לא מעטים הטקסט העברי סובל מאי
בהירות וחוסר רהיטות  .לדוגמא  ,במאמר ראשון  ,שער שני  ,פסקה ד ( עמ '  , ) 310הדן
בהוכחות לקיום האל  ,אנו

קוראים :

הראיה לקיום מציאותו של מחויב המציאות היא בכך  :כל דבר העולה בדעתו
של האדם  ,והוא רואה אותו במחשבתו ( בדמיונך  ,או ( כל דבר ) שהוא מחויב
המציאות מחוץ לעצמותו  ,כלומר מציאותו קיימת  ,נצחית ואינה בת הפסד ,
או שהוא אפשרי המציאות מחוץ לעצמותו  ,כלומר הפסד והיעדר עצמותו
אפשריים  ,או שהוא נמנע המציאות בעצמותו  ,כלומר מציאותו נעדרת ואינה
קיימת  ,כגון החדרת עולם

בתוך ביצה .

במקרה זה  ,כמו במספר ניכר של פסקאות ומשפטים ב ' חובות יהודה '  ,המקור הפרסי -

יהודי הינו ברור וקריא  .תרגומה המילולי של הפסקה שלפנינו במקור ( עמ '

 ) 99הוא :

והראיה להוכחת קיומו של מחויב המציאות היא שכל דבר העולה על דעתו
של האדם ( וכל דבר) שהוא רואה בעיני רוחו הוא ( אחד

מהשלושה ) :

או שהוא

מחויב המציאות מחוץ לעצמותו  ,כלומר שמציאותו קיימת  ,נצחית ואיננה בת
הפסד ,או שהוא אפשרי המציאות מחוץ לעצמותו  ,כלומר שעצמותו יש לה
אפשרות לחדול ולהתכלות  ,או שהוא נמנע המציאות בעצמותו  ,כלומר
שמציאותו נעדרת ואיננה בנמצא  ,כמו כניסת העולם

לתור ביצה .

מטעמים סגנוניים  ,ובמיוחד לשם הצגה ברורה יותר של המקור  ,ויתר פרופ ' נצר
לאורך התרגום על הרבה מילות יחס  ,זיקה  ,קישור וייחוד ,אשר מעניקות למקור

הפרסי  -יהודי את אופיו השוטף  ,הדיאלקטי והפולמוסי  .כתוצאה מכך בלא מעט
מקרים התרגום העברי מופיע כרצף של משפטים והיגדים עצמאיים אשר הזיקה
ביניהם מטושטשת או חסרה לחלוטין  .כך  ,למשל  ,בדיון על יחסו של הרמותם אל
השקפות חכמי המועתזלה ואשעריה בעניין קדמות העולם ( עמ '  , 324פסקה  )3אנו
קוראים  ' :רמותם דחה את דבריהם והעדיף עליהם את דברי הפילוסופים  .גם אלה
( האתרוגים ) אין להם ראיות שלמות וחותכות בעניין החידוש  /במקור ( עמ '
המשפטים העצמאיים מופיעים ברצף תוך הדגשת הזיקה ביניהם  ' :רמב" ם

) 114

שני

( במקור :

' המורהכן דחה את דבריהם והעדיף עליהם את ראיות החכמים  ,שהם הפילוסופים ,

אם כי

גם להם אין ראיות שלמות וחותכות בעניין

החידוש /

במספר קטן של מקרים התרגום חוטא לטקסט ויוצר משמעות מנוגדת לגמרי לזו

המופיעה במקור  .כך ,למשל  ,בהסבירו את היחס בין ' עשייה ' ל ' ידיעה ' גורס ריב" א

הספרות הפרסית  -יהודית וספר ' חובות יהודה '

( עמ '

פסקה

66

) 17

ש ' עשייה ' תלויה ומותנית

התרגום של פרופ ' נצר להיגד זה ( עמ '
החכמה  /כך גם בעמ '

320

) 274

( במקור :

' מווקוף אסתץ

ן

159

ב 'ידיעה ' .

הוא  ' :אבל אין ספק  ,שהמעשה עומד מעל

פסקה  , 8הדן בנושא תארי האל  ,אנו

קוראים :

' מכיוון

שהוכח שהאל יתעלה הוא נקי מכל התארים הגופניים  ,לכן הרי זה ראוי ומותר ליחס
לו הנאה וסבל  /בעוד שבמקור ( עמ ' מוו ) נאמר

בפירוש :

' מכיוון שהוכח שהאל

יתעלה הינו נקי מכל התארים הגופניים הרי אין זה מותר ליחס לו הנאה

וסבל /

בתרגום ניכר גם שימוש במונחים עבריים אשר היו מקובלים בטרמינולוגיה
הפילוסופית העברית של

ימי הבינייט

אך אינם נהירים ומקובלים בעברית בת זמננו .

כך ,למשל  ,בפרק ההוכחות למציאות האל רישא משתמש במונח הפרסי  -ערבי
' ברהאן תטביק '  ,שפירושו ' הוכתה השוואתית  /תרגומו של מונח זה בספר ( עמ ' דו, 3
פסקה

)6

הוא המונח הבלתי שגור ' מופת ההידבקות '  ,אשר להסברתו מקדיש פרופ '

נצר הערה בת שתי שורות  .דוגמא נוספת לסוג זה של מונחים עבריים בלתי שגורים

הוא הצירוף ' ההיקש ההחלטי ' ( עמ '

66

פסקה

15

ועמ '

73

פסקה

) 40

המשמש תרגום

למונח הפרסי  -ערבי ' עמום וכצוץ מטלק ' ,שהוראתו ' הכללי והייחודי המוחלט'

( בלעז :

האוניברסלי והפרטיקולרי האבסולוטי )  .כמו כן הנטייה הבולטת של התרגום
להיצמד למשמעות הראשונית של המילים והמונחים הפרסיים  ,תוך התעלמות
ממטען המשמעויות הנלוות של מילים אלה  ,גורמת לאי דיוקים ותוסר בהירות

בתרגום  .כך ,למשל  ,המילה הפרסית -ערבית ' כמאל '  ,שהוראתה הראשונית היא
' שלמות ' ,ואולם לה משמעויות נוספות וביניהן ' סגולה ' ' ,מעלה ' ' ,יתרון ' ו ' תכלית ' ,
מתורגמת בכל מקום כ ' שלמות  /באופן זה אנו מוצאים בטקסט המתורגם משפט
סתום למדי כמו ' שלמות הביגוד טובה יותר מהאכילה ' ( עמ '  , 270פסקה  , ) 6בעוד

שהמשפט המקורי ( עמ '

) 64

' כמאל לבאס בהתר אז אכל אסת ' משמעותו ' יתרון

הלבוש עולה על האכילה  /באופן דומה  ,בעמ '

במקור במשמעות ' תכלית '

ו ' ייעוד ' :

65

פסקה  , 10המילה ' כמאל ' מופיעה

' דויום אנך כמאל דניוי בקאי שכצית אנסאן

אסת '  ,דהיינו ' שנית  ,התכלית הארצית ( של האדם ) היא הבטחת קיומו הגופני של
האדם /

משפט זה מתורגם כך בספר ( עמ '

: ) 271

' שנית  ,השלמות בעולם הזה

( פירושה ) קיומו האישי של האדם '  ,משפט שאיננו נהיר ואף חורג מהמקור.
הוא הדין לגבי המילה ' עלם ' אשר לה מגוון של משמעויות קרובות אך לא זהות

וביניהל ' חכמה ' ' ,דעת '  ' ,ידיעה '  ' ,מדע '  ' ,הכרה ' וכו  /מילה זו מתורגמת לרוב ע" י
המילה העברית ' חכמה ' וזאת בלי ניסיון להתאים את התרגום העברי לגוני
המשמעות השונים המקופלים במקור  .כך  ,למשל  ,הצירוף הפרסי ' טאלב עלמ ' ( עמ '

 , 65פסקה וו ) שמקבילתו העברית והרהוטה יותר היא ' שוחר דעת ' ,מתורגם ' מבקש
חכמה ' ( עמ '  , ) 272וזאת מתוך צמידות למשמעויות הראשוניות של המילים ' טאלב '

( = מבקש) ו ' עלם '

( = חכמה ) .

לסיום יש לציין כי עבודתו המורכבת והמפרכת של פרופ ' נצר בעריכה  ,תרגום
וניתוח הטקסט המלא של ' חובות יהודה ' היא בבחינת תרומה כפולה לתקר הספרות

וההגות הפרסית -יהודית  .ראשית  ,פרופ ' נצר הביא לידיעת הקהילה המדעית יצירה
הגותית -תיאולוגית נדירה המראה במידה רבה של סבירות שבמקביל לפעילות
מגוונת בתחום השירה  ,האגדה והקבלה היו בפרס חוגי למדנים  ,משכילים והוגים
אשר עסקו בעיו 7יתקירה בנושאים פילוסופיים ותיאולוגיים רציונליסטיים  .ניתן
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להניח שעבודות ויצירות דומות חוברו על  -ידי הוגים ופרשנים אחרים  ,יצירות
שאבדו או כאלה ששרדו אך טרם

נתגלו .

הוצאתו לאור של ' ספר חובות יהודה ' משמשת תמריץ להעמיק את החיפוש

והמחקר בתחום כתבי -יד פרסיים יהודיים
אגדית לא היה ככל הנראה התחום הבלעדי של חיי היצירה
פרס בתקופה הטרום מודרנית  .שנית  ,בעבודה העצומה אשר השקיע פרופ ' נצר

תוך ידיעה שתחום היצירה הפיוטית -

הרוחנית בקרב יהודי

בספר ' חובות יהודה ' הוא זיכה את חקר מורשת היהדות בספר רב היקף ונדיר
כשלעצמו.
חשוב להבהיר כי ההשגות והערות הביקורת שהועלו בסקירה זו ביחס לשיטתו
וסגנונו של הספר מתגמדות לנוכח הישגיו ויתרונותיו הבולטים של ספר חשוב זה .
חשיפת שפע המקורות הכתובים של ' חובות יהודה ' בידי פרופ ' נצר מאירה באור
חדש את המקורות ההגותיים והפרשניים מהם ניזונו ההוגים והיוצרים היהודיים
בפרס וזאת על אף ריחוקם היחסי מהמרכזים היהודיים העיקריים במאות

וה . 18-

ה 17 -

עבודתו של פרופ ' נצר מניחה בכך יסודות למחקרים נוספים לשם בדיקת

היבטים ספציפיים של השכלה  ,הגות ופרשנות יהודית בפרס .ולסיכום  ,וכאמור
בפתח סקירה זו  ,על אף ההתקדמות הניכרת אשר חלה בעשורים האתרוגים בתקר
מורשת יהדות פרס הרי ענפים ונושאים רבים בחיי הרוח  ,התרבות וההיסטוריה של
יהדות פרס טרם זכו לתשומת לב מדעית  .עבודתו העשירה של פרופ ' נצר בספר
שלפנינו היא תרומה נוספת של חוקר זה לחקר היצירה הרוחנית של יהודי פרס

בכלל ולהצגתה של יצירת מופת פרסית -יהודית בפרט.

