לתולדות השכונה הקראית בירושלים
חגי בן  -שמאי

תולדות ארץ  -ישראל בכללותה ותולדות ירושלים בפרט נמצאות במוקד התעניינותם של חוקרים
ושל הציבור הרחב כאחד זה שנים  .פעילות בולטת של החוקרים בשדה זה היא ליקוט מקורות

ראשוניים הקשורים באישים  ,באתרים ובאירועים  .ההיסטוריון העוסק בפעילות זו מניח שצירוף
מקורות מסוגות שונות  ,או קטעים מתוכם  ,ייצור תשתית איתנה לתמונה היסטורית רצופה וקרובה

לדיוק  .יחד עם זה  ,בליקוט מקורות  ,וקל וחומר בדיון במקורות בודדים  ,יש חשש מפני ניתוק
הדברים מהקשרם  .חשוב אפוא לראות את המקררות הן בהקשרם הראשוני והן בצירוף חומרי רקע ,
ולקוראם בהקשרים אלה קריאה קפדנית  ,לפי מיטב מסורת הביקורת הפילולוגית  ,כדי להגיע
למיצוי הנתונים שיש

בהם .

בכלל הנתונים הללו מצויים פרטים הנוגעים למציאות החיים

היומיומיים וכן לתנאי המגורים ; דוגמה לזה בהקשר הירושלמי היא מיקומה של השכונה הקראית
 -סוגיה חשובה להבנת הטופוגרפיה של העיר  ,ובייחוד של חלקה הדרומי  ,בתקופה המוסלמית

הקדומה .
עניין זה נדון במחקר מכבר  .מאמרו של משה גיל ' עוד על דבר ארץ  -ישראל בתקופה המוסלמית
הראשונה ' המתפרסם בחוברת זו כולל  ,בין השאר  ,תגובה ארוכה למדי ומפורטת על מאמר
שפרסמתי לאחרונה אודות מיקומה של השכונה

הקראית  .י

כאן מבקש אני בעיקר להוסיף על

מאמרי ולחדד דברים השייכים לדרך הקריאה במקורות החדשים והישנים המעידים על מיקום
השכתה  ,וכן להרחיב את היריעה בעניין יוסף אלבציר  ,מחשובי חכמי הקראים בירושלים במחצית
הראשונה של המאה

האחת  -עשרה .

במונח ' דרך הקריאה במקורות ' כוונתי לקריאה קפדנית ,

כאמור  ,הנותנת ללשון החיבור ככתיבתה את משקלה הנכון  ,ומנסה להבין את המקור קודם כול
כשלעצמו ולעמוד על מלוא המשמעות של דבריו כפי שנוסחו בידי

מהברם  .י *

אין אני מתכוון

להביא כאן מחדש את כל המקורות שבהם דנתי במאמרי האמור ובפרק הסיכום שכתבתי כבר
1

ח ' בן  -שמאי  ' ,מידע חדש על מקומה של שכונת הקראים בירושלים בתקופה המוסלמית הקדומה '  ,שלם ,
( תשנ " ב )  ,עמ '

. 313 - 305

1

מערכת ' קתדרה ' הציעה לי להגיב על דברי מ ' גיל  ,ואני מקבל את הצעתה ברצון

ובתודה .
*1

אין צריך לוסר שבקריאה

כזו אין ממילא מקום לשום אמונה  ,השקפה  ,תיזה או כל כיוצא

באלה  ,יכל

לחלום ולא לכיסופים  ,כפי שביקש מ ' גיל לייחס לי במפורש או במרומז במקומות אחדים

שכן לא

בהערותיו .

ק (2

~

חגי בן  -שמאי

קודם לכן על הקראים בירושלים בתקופה המוסלמית הקדומה ,
כפרקים משלימים זה את זה  ,מעין פרקים

בסדרה .

2

ויש לקרוא את כל השלושה

3

[א]

הראיות שהביא גיל למיקומה של השכונה סמרתקא היא ממקור מאוחר  :חיבורו של התייר

אחת

המיסטיקן עלי אלהרוי ( מת

) 1215

על מקומות קדושים  .במאמרי על מקומה של שכונת הקראים

ציינתי שכדי לנסות ולאתר את הכנסייה  ,שלדברי הרוי נבנתה אצל הבאר שבה רחצה השומרונית
את רגליו של ישו  ,יש לשים לב למבנה הפרק המתאר את ירושלים בספרו של הרוי  .פרק זה מתחלק
לשלושה חלקים

המקומות הקדושים שבתוך העיר  ,המקומות שמחוץ לחומת העיר וכנסיית

:

הקבר  .לא ' ייחסתי ' חלוקה זו להרוי  ,כטענת גיל  ,שכן הדברים מפורשים במקור  .הפרק האמור

מוכתר בכותרת ' זיאראת אלקדס אלשריף ומא חולה ' [ אתרי העלייה לרגל בירושלים הנאצלת

וסביבותיה ] .

4

לאחר מכן מתחיל התיאור עצמו  ' :בה קבה אלצפרה ' [ ובה כיפת הסלע ]  5 ,והמחבר

מונה והולך אתרים הנמצאים על הר  -הבית  ,והאחרון שבהם  ' -ושמאלי אלאקצא ברכה בני

אסראיל יקאל אן בכת נצר מלאהא מן רווסהם ' [ מצפון ל ( מסגד ) אלאקצא בריכת בני ישראל  ,יש

אומרים שנבוכדנאצר מילאה בראשיהם ( של בני
שורות ,

7

ישראל ) ] .

6

אחר כך  ,בפיסקה קצרה בת שלוש

סוקר המחבר עוד שני אתרים בתוך העיר  ,מחוץ להר  -הבית  .פיסקה זו פותחת במלה

' ובאלקדס ' [ ובירושלים ]  ,מעין כותרת המצויה רק כאן ובעקבותיה נזכרים כנסיית היעקובים וכן
מגדל דוד והמחראב שלו  8 ,כאתר אחד  .בהמשך באה פסוקית הקישור ' וב אהר אלקדס מן
אלזיאראת ' [ ואתרי העלייה לרגל מחוץ ( מילולית  :נוכח פני ) לירושלים ] ~ 9 ,ובעקבותיה סוקר
המחבר מקומות קדושים מחוץ לעיר 0 ,י מסלואן להר  -ציון  ,ומשם לוואדי ג ' הנם ( נחל קדרון ) והר -

הזיתים  .לאחר מכן באה פסוקית הקישור ' ואמא זיאראת אלמלה אלמסיחיה ' [ יאשר לאתרי העלייה

הנוצרית ]  ,יי

לרגל של הדת

וכל האתרים המנויים בהמשך לה קשורים לכנסיית

' הקראים '  ,י ' פראוור ( עורך )  ,ספר ירושלים

2

:

התקופה המוסלמית הקדומה

( , ) 1099 - 638

הקבר .

ירושלים תשמ " ז  ,עמ '

. 176 - 160
במאמרי הנזכר לעיל בהערה

3

הנזכרת לעיל בהערה

שם בהערה

לספרו של

. 17

,2

1

לא ראיתי לנכון להלאות את הקורא ולחזור על כל המקורות שהבאתי בסקירתי

אלא הפניתי את הקורא לשם  .כך עשיתי למשל בעניין הפירוש למגילת תענית שהובא

ובכל זאת לא מנעתי מהקורא במאמרי את הסיכומים החשובים בנושא  ,ובהערה

מ ' גיל ,

ארץ  -ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה  ,א ,

תל  -אביב תשמ " ג  ,עמ ' . 533 - 532

כל המובאות כאן הן על  -פי המהדורה הביקורתית של החיבור  :עלי אלהרוי  ,אלאשאראת אלי מערפת אלזיאראת ,
 81de
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מהדורת  . Sourdel-Thomine :ג  ,דמשק  , 1953וראה שם  ,עמ '  , 24שו '  . 15תרגום צרפתי ::

4

Damas 1957

,

Traduction a
; nnotie par
. . Sourdel -Thomine
3

בעמ ' . 69 - 62.
שם  ,עמ '  , 24שו '

. 16

6

שם  ,עמ '  , 27שו '

. 9 -8

7

שם  ,עמ '  , 27שו '

. 12 - 10

5

)( 0

1

ציינתי גם

8
.

,

,

rinage

'

~  . lieux:הפרק הנדון מתורגם

המחבר מציין שהמחראב נזכר בקראןי והכדונה מן הסתם לסורה לח  ,פסוק כא  .מגדל דוד עצמו כמובן אינו מקום
קדוש  ,ואינו נזכר אלא כנקודת ציון בולטת הנלווית למחראב  ,שהוא בהקשר זה עיקר .

9

אלהרוי ( לעיל  ,הערה  , ) 4עמ '  , 27שו '

10

שם  ,עמ '  , 27שו '

11

כל הפיסקה  ,שם  ,עמ '

13

-

, 28

עמ '  , 28שו '

שו '

נ. 19 - 1

. 13
. 10

,

,

, ,,

,

,

!

מעידות באופן ברור ביותר על כוונת המחבר ועל חלוקת הפרק  ,כפי שהראיתי  ,ואין צורך לעקור
את הדברים מפשוטם  ' .כנסיית היעקובים ' אינה מתוארת כלל ' בצמוד למעיין השילוח
'  ,כדברי גיל ,
שהרי לא רק פסוקית
הקישור או הכותרת הפותחת את החלק על האתרים שמחוץ לעיר חוצצת

( תחריט של ארונדל ,
) 1833

נתונים שונים רמזתי במאמרי לאפשרות שמדובר בכנסייה יעקוביטית על  -שם מרקוס הקדוש

באזור הרובע הארמני 2 ,ן והסמיכות האמורה למצודת העיר ולמגדל דוד יכולה עוד
לתמוך
בהשערה זו  .יש לזכור
שביקורו של הרוי נערך בשנת  , 1174 - 1173בעיצומה של התקופה
הצלבנית ,

ולא מן הנמנע שסדר תיאורו משקף את המוקדים הדתיים והשלטוניים החשובים של

ירושלים הצלבנית בסדר זה
וסביבתה ( ארמון

12

13

המלך ) ,

:

הר  -הבית ( בסיסם של מיסדרי אבירים ומוסדות אחרים )  ,המצודה

השילוח  ,הר ציון  ,עמק יהושפט  ,הר  -הזיתים וכנסיית הקבר ( ובכולם

בן  -שמאי ( לעיל  ,הערה  , ) 1עמ '  , 312הערה 40
שם  ,הערה

. 39

!

כפר השילוח וירושלים

ביניהם  ,אלא גם אזכור מגדל דוד והמחראב שלו מפריר בין השניים  .כאמור סקירת
כנסיית
היעקובים ומגדל דוד
מהווה פיסקה לעצמה  ,ואם באנו לדרוש סמיכות הרי זה המקום  .על יסוד

3ן

,

ןן ,שש

61

מקהוה

,

ו1ש ' ס וביס

.

עי  -פ ' ס 5וי '

המלוא

והנוית התושה ) .

ראותו של מוסלמי  ,התיאור פותח בהר  -הבית ומסיים בכנסיית

הואל 1הובו ' ם ונתבל מ1ק71ת

הקבר .

י

[ב]

הבה נשוב ונעיין עכשיו בראיה החדשה העיקרית למקומה

של השכונה הקראית  .חילוקי הדעות
ירושלים 4 ,י נסבו על פירוש מקורות ,

בשאלה זו  ,כפי שהתבטאו גם בסקירת הסיכום שלי על קראי
 פי דרכי סבור הייתי שמשעה שבאה לידיוכל אחד פירש את המקורות לפי דעתו והבנתו  .על
בלשון שאינה משתמעת לשתי פנים
תעודה שמחברה מעיד לפי תומו בשאלה הנדונה  ,והוא מעיד
קשורה לחילוקי דעות בין חוקרי
שהשכונה היא בתוך העיר המוקפת חומה  ,ועדותו אינה
במאה הי " א  -מאותה שעה
היסטוריה במאה העשרים אלא לחילוקי דעות בין פוסקים קראיים

בפירושי שלי ובין אם בפירוש

מכריעה עדות זו את כל הפירושים והסברות  ,בין אם היא תומכת
מלשונה הברורה והחד  -משמעית של
שונה 5 .י פירושה הפשוט של עדותו של אלבציר עולה בבירור
התשובה  ,שאין נראה בה שום שיבוש או ערפול 6 .י

1

מוקד הוויכוח בין אלבציר לבין יפת בן עלי הוא הגדרת

גבולה של העיר  ,או  ,לדעת יפת  ,של

גבול זה לפי כללים שאינם ידועים

יישוב כלשהו  .אין נראה לקבל את קביעת גיל כי ' הקראים קבעו
מתחשב בחומה אלא בגבול המוגדר
לנו '  .ככל שהדברים נוגעים ליפת הכללים ברורים  .הוא אינו
של מבני מגורים לאדם ומיתקנים
במונח הערבי ' חד '  .גבול היישוב הוא במקום שמסתיים בו הרצף
הגדרתו של יפת ברורה ויפה אפוא
שונים  ,בין בניינים ובין אחרים  ,המשמשים את דיירי היישוב .
שתלמידו של אלבציר  ,ישועה בן יהודה ,
לכל יישוב  ,עיר מוקפת חומה או יישוב פרזות  .מעניין
חד ' :
נוקט עמדה דומה לעמדת יפת מבלי להשתמש במונח '
ן

ואלמדן ואריה מורי אלמחנה פי אנה לא יתז אלכריו
אתצאלא יציר בה כאנה מן ומלתהא ומא לם יתצל

אלא אלי מא יתצל בהא

ענהא

בהיא

אלוצף

כאינא מא כאן מן אלאירע .

י

[ הערים הן כעין המחנה בזה שאסור לצאת מהן אלא אל

מה שקשור אליהן קשר כזה

שמכוחו הוא הופך ( חלק ) מכללן  .מה שאינו בעל תכונה כזו
המרחק אליו באמות כמה

פממתנע אלגרו ? אליה

שיהיה .

]

7י

אסור לצאת אליו  ,ויהיה
1

לא כך עמדת אלבציר בתשובה הנדונה  .המונח המשמש

אותו כאן במפורש הוא ' חאיט '  ,כלומר
עיר פרזות  ,אבל לגבי עיר מוקפת

חומה  ,ואם כן אין בידינו לדעת מתוך התשובה מה דעתו לגבי
דבריו בירושלים ומייחס את דבריו
חומה דעתו ברורה לגמרי  .מאחר שאנו יודעים שהוא כתב את
מזכיר  ,הריהן בגדר מעיד לפי
במפורש למציאות הירושלמית  ,כפי שמעידים שמות האתרים שהוא

תיאורו כקטלוג  ,מס '  , ) 313דף 75
17

פירושו לשמות טז כס  ,כ " י 2398

.

זל )

Library ,

British

(

ע" א .

ש

-

-

-

-

-

-

-

-

-

.

תומו שהקראים בירושלים ישבו במקום מוקף

חומה  ,וזהו עניין נוסף שגיל נדרש לו וראוי לדון בו הר ציון במבט מדרום

בקצרה .
י

כאן

( תחריט של דוז, 4

לא רק במפות המצוירות בידי חוקרים בימינו
ן
חומת אודוקיה מתועדת בצורה חזותית ברורה

) 1830

אלא גם במפה שצוירה בעת העתיקה והתפרסמה בכינוי ' מפת מידבא '  .זהו דבר מופלא ונדיר

כשלעצמו  ,וראוי לתשומת  -לב

נאותה .

באותה המפה ניתן לראות בבירור חומה פנימית בתוך

שטחה הבנוי של העיר הביזנטית  ,היא החומה הדרומית של העיר הרומית  ,ובה שער המוביל לאזור
' הר  -ציון '  ,שאף הוא חלק משטחה הבנוי של העיר הביזנטית  ,והוא מוקף

במפה בחומת אודוקיה .

לפי זה מדובר על שני קווי חומה מקבילים בדרום העיר הנמשכים ממערב למזרח  -הקו הצפוני ,

' הקצר '  ,והקו הדרומי  ,של אודוקיה  ,ובין שניהם הגבעה המערבית ( ' הר  -ציון ' )  ,והמזרחית ( עיר -

דוד ) .

זה היה בלי ספק המצב בסוף התקופה הביזנטית  .מתוך מפת מידבא לא ברור אם החומה

הרומית התקיימה בשלימותה או לא  ,אבל התוואי שלה היה בוודאי ידוע 8 .י קיומה של חומת
63
18

על

משמעות היחס בין שתי החומות לתולדות תכנון העיר בתקופה הכיזנטית ראה

:

" צפריר  ,ארץ  -ישראל

מחורבז בית שני עד הכיבוש המוסלמי  ,ב  ,המימצא הארכאולוגי והאמנותי  ,ירושלים תשמ " ה  ,עמ ' , 331 - 327
ושם ספרות נוספת הנוגעת גם למפת מידבא ופירושיה ומפה המראה את תוואי החומה .

Je

בעמוד ממול

:

נחל קדרון ועיר דוד

שחקרו את ירושלים של התקופה המוסלמית
חומה פנימית ( ' חומת אודוקיה מוסכם על ההיסטוריונים והארכאולוגים
הזאת כביצור
ק
חלוקים הם בדעותיהם בעניין התאריך המדויק של זניחת החומה
הקדרמה אמנם
אודוקיה ' ) מדרום
ץ
יותר ,
מידבא
לקרדו במפת
ע  ,אם אירעה בימי הח ' ליף הפאטמי אלעזיז ( שלט  ) 996 - 975או מאוחר
ל
 ] 9כלומר אם מזהים את השכונה הקראית עם עיר  -דוד
אך לא יאוחר משנת  1033או . 1034
לחץ בתרשים ; לפי
מזרחה

צפריר ,

המקראית  ,לאו דווקא כפי שמזהים אותה הארכאולוגים בימינו  ,אלא באופן כללי לדרום
בעיקר מדרומה של השכונה
של העיר שהקיפה חומת אודוקיה  -הרי שחומת אודוקיה עברה
עברה מצפון לשכונה הקראית ( ולא
( ולא במזרחה ! )  ,והחומה הפנימית  ' ,הקצרה ' ( בתוואי הרומי ) ,

) 1985

במערבה

!).

ברור אפוא שבשעה שהתיישבו הקראים בשכונתם ,

במשך המאה התשיעית  ,היה

המקום בתוך החומה  ,היא חומת אודוקיה  .מששוקמה החומה הקצרה
חומות  ,החומה הרומית המחודשת וחומת אודוקיה

הזנוחה .

מצאו את עצמם בין שתי

גם תיאורי

מהתקופה המוסלמית הקדומה מלמדים על שימושה של חומת

אודוקיה .

עולי הרגל הנוצרים
אמנם ג ' ון וילקינסון

שחומת אודוקיה הקיפה את

מסיק רק מהתיאורים הקדומים ביותר ( עד ראשית המאה השמינית )

שתי הגבעות ( ' הר  -ציון '

ועיר  -דוד ) ,

ואילו מתיאורים

מאוחרים יותר הוא מסיק שרק הגבעה

השמינית קוצר התוואי של

המערבית ( ' הר  -ציון ' ) היתה מוקפת חומה  .יוצא אפוא שבאמצע המאה
מסקנותיו ומפותיו כאשר כבשו
חומת אודוקיה  ,ואם כן עניין זה נשאר בצריך עיון  .ברם אפילו לפי
4 . Abel ,ן !11 . Vincent 4

) 14
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המוקדם ראה  ,למשל :
יראה עוד ' Muqaddasi ' s Gates of :
;
rusalem
לתאריך
nouvelleלעניין זה .
אין טעם למנות כאן את כל הספרות

940

.ק

1926 ,

'

 , Parisזון ,

 ; Jerusalem : !4 New Identification basedוכן :

 . 156 , 158קק ~ ]7, 27 ) 197 ? ( ,ן  Byzantine Sources ' ,טס
א ' ארסה  ' ,קבר דוד בתיאורו של בנימין מטודילה (  , ' ) 1169כ " ז קדר וצ ' ברם (

בימי  -הביניים  ,ירושלים תשל " ט  ,עמ '

121 - 120

Tsafrir ,

,

 .ו

עורכים )  ,פרקים בתולדות ירושלים

מקה

"

ץ:

י

"

הערבים את ירושלים היתה העיר מוקפת מדרומה בחומת אודוקיה שבתוכה שתי

הגבעות .

20

כל הנתונים הישירים מובילים אפוא בבירור למסקנה שהשכונה הקראית היתה באיזור ' הגבעה

הדרום  -מזרחית '  ,והצלבת נתונים אלה עם פירושי לעדויות העקיפות מלמדת גם על מקומה של
סמרתקא הביזנטית  ,ואיני רואה היכן המקורות סותרים כאן זה את זה  .אף איני רואה כיצד ומדוע
אפשר לומר שקביעתו של אלבציר ' הכתוב " אל יצא איש ממקומו " מלמד אפוא על איסור היציאה
מחומות העיר  ,כפי שביארנו שזו היא כוונת הביטויים " תחתיו "  " ,מקומו " ' ( בתרגום סביר ולא
חופשי  ,כפי שמייחס לי גיל )  ' -ולא רק שאיננה מלמדת בוודאות שאמנם ישבו הקראים בתוך
החומות  ,אלא נדמה שאפשר ללמוד ממנה את ההיפך '  ,כדברי

גיל .

לסיום פרק זה אעיר הערה לשונית  .גיל מבקש לקבוע כלל מילוני ( או אפשר דקדוקי

מנסחו בלשונו

:

?)

שהוא

' " שרקי " ודומיו  ,לפני שם המקום  ,מצביעים על הכיוון  ,לא על חלק מהמקום

עצמו '  .איני יודע מה מקורו של כלל זה  .מהדיון בעניין זה בספר הדקדוק של רייס י 2ניתן להבין
שציונים כאלה יכולים להתפרש בשני האופנים

:

כמורים על חלק מהמקום עצמו או על מקום או

על עצם כלשהו מחוצה לו בכיוון הנתון ; הפירוש הנכון צריך להיקבע על  -פי ההקשר  ,כפי שעולה
גם מן הדוגמאות שהביא גיל כאסמכתאות לכלל שביקש להעמיד  .ועוד  ,לפי הכלל האמור צריך
היה לפרש את הצירוף ' גנובי אלבלד ' בתעודה המפורסמת על חידוש היישוב היהודי בירושלים

אחרי הכיבוש הערבית כמורה על מקום כלשהו המצוי מדרום לעיר ומחוצה לה ; פירוש כזה הוא
בלתי  -אפשרי שם  ,ואף גיל עצמו תרגם שם אל נכון ' בדרום העיר ' לתיאור המקום שבו התיישבו
היהודים בירושלים באותה שעה  .כללו של דבר  ,מבחינה לשונית אין הכרח או הכרע למקם את
שכונת הקראים בירושלים של המאה הי " ג בתוך החומות או מחוצה להן  ,ומבחינת העניין היא
יכולה להימצא בתוך העיר  ,ואין צורך להוציאה אל מחוץ

לחומות .

[ג]

כדי לא להסתפק כאן בוויכוח על השיטה ועל הדרך  ,חשוב ככל שיהיה  ,ראיתי לנכון לצרף לדבריי

נוסח שלם של תשובת אלבציר ( הכוללת בתוכה תמצית השאלה שהופנתה אל המשיב ) בעניין
הפירוש הנכון לכתוב ' שבו איש תחתיו ' ( שמות טז

כס ) ;

התשובה נדפסת להלן במקור הערבי עם

תרגום עברי  .כך יוכל הקורא לעמוד על מהלך הטיעון בתשובה הלכתית אופיינית של חכם קראי
ירושלמי מן המחצית הראשונה של המאה הי " א  ,חכם שהשפעתו ניכרת על דורות של חכמים

קראים אחריו  .ראשית  ,אעמוד בקצרה על כמה קווים כלליים במהלך הטיעון  .הדיון של אלבציר
אינו רק פרשני  ,כלומר אינו מצטמצם בשאלת היחס בין המובן הגלוי  ,השכיח או המוחשי של
המלים והפסוקים לבין מובנם המושאל או הנדרש  .השאלה הפרשנית נדונה כאן בהרחבה לצד

שאלה נוספת  :מה הן העדויות ' ההיסטוריות ' לתקפותו של פירוש מסוים  ,לכך שנהגו למעשה על -

20

 . Wilkinson ,בי ושם "

.

 . 160 - 161קק Pilgrims Jerusalem 1977 ,

פניות למפית

 ( 30 ' 21 ' 11עמ '

 [ 94 , 65 , 30על  -פי תיאור ארקולף ] )  ,וראה עוד מפה  ( 28עמ '  ) 90המשקפת את תיאור סופרוניוס  ,פטריארך
ירושלים בשעת הכיבוש הערבי  .למפות המשקפות תיאורים מאוחרים יותר ראה שם  ,עמ ' , ] 43 , 135 , 131 , 116

) 16

וכן עמ '  171לתיאור

.ק

השילוח .

11 , Cambridge 19623 ,

.

Grammar of -the Arabic Language

21

111

22

גיל ( לעיל  ,הערה  , ) 3ב  ,מס '  , 1ע " ב  ,שו ' 2

]

( עמ '

. )3

ג

 . Wright ,ען

לתולדות השכונה הקראית בירושלים

פיו בדור המדבר

?

עדויות כאלה מוגדרות כאן במלים הגזורות

מהשורש הערבי נק " ל  ,כלומר

למסור  ,והדעת נותנת שאלבציר מחפש את המסירה האמורה בפרשיות

סיפוריות במקרא  ,או אולי

יסכים לקבל בעניין כזה אפילו מסורות של חכמי התלמוד  .בעצם הוא מחפש

עדויות כאלה בעיקר
;

לשון אחר ,

כאסמכתא לפירוש הפסוק הנוגד את הנוהג למעשה של כל השיטות או הכתות ביהדות
הלכתית ביהדות צריך להביא
מי שטוען לפירוש המורה לנהוג באופן שאינו מקובל על שום שיטה
היחס בין משמעות
ראיה שמישהו נהג כך אי פעם  .בלא ראיה כזו פירוש כזה דחוי מאליו  .בעניין
שההוראה הפשוטה ,
ממשית למשמעות מושאלת בפירוש הכתובים הנדונים כאן  ,טוען אלבציר
לדעתו בדרך
השכיחה  ,של ישיבה היא מגורים  ,שהייה וכדומה  .את המונח ' תחתיו ' יש לפרש
פירוש נוסף הטוען
דרשנית ובהתאמה לפירוש הפשוט של הפועל ' שבו '  .בהמשך הוא מביא
שפעלים אחרים
שהמשמעות של ' שבו ' היא למעשה שלילית  ,כלומר היא איסור יציאה  ,כשם
איסורים  .מעניין
שהוראתם לכאורה חיובית מצווים למעשה על הימנעות מפעולה  ,ולפיכך הם
תוספת לדיון
שהפיסקה הנוגעת להלכה למעשה בנסיבות המסוימות של ירושלים מובאת כמין
אלבציר לאותו שואל
העקרוני  ,ומלשונה מובן שהיא היתה כלולה כבר בתשובה הראשונה שהשיב
באותו עניין .

23

הקראים

זהו כמדומה פרסום ראשון של תשובה מאת אלבציר  ,ויש בו תרומה גם לתולדות
לעורר אצל
בירושלים במאה הי " א  .סגנונו של אלבציר אופייני מאוד  ,הוא כבד לעתים  ,ועשוי
בהעתקה ,
הקורא את הרושם שיש בו ערפול או שיבוש  .אמנם נראה שפה ושם נפלו שיבושים

הפרטים
ועליהם הערתי במקומם  .את כתב  -היד תיארתי בקיצור במאמרי  ,ואחזור כאן על
 פטרבורג ,העיקריים  .כתב  -היד שמור בספרייה הלאומית על  -שם סאלטיקוב  -שצ ' דרין בסנט
בערבית -
וסימנו  . EBP. ~-AP 1 1805הוא מכיל  36דפים  ,ובהם שרידים מאוסף תשובות כתובות
שמחבר
יהודית ( באותיות עבריות )  ,ועל  -פי מה שנאמר בסוף אחת התשובות בדף  17ע " א ברור
אלבציר
התשובות שבקובץ הוא יוסף אלבציר  .מאחר שכל קובצי התשובות העתיקים ביותר מאת
בהעתקה
כתובים באותיות ערביות  24 ,יש להניח שגם קובץ זה היה כתוב כך  ,ויש שיבושים

.

שגורמיהם מתבארים בנקל על  -פי הנחה זו  .הסופר מיעט בניקוד דיאקריטי וסימנו רק על צד " י
וטי " ת  ,ואני השלמתיו בכל מקום
בן  -שמאי ( לעיל  ,הערה

;

אין כמעט הבדל בין דל " ת לרי " ש  ,ואפשר

להחליפן

. 306

23

ראה

24

ראה במאמר ביקורת שכתבתי על מהדורת ' כתאב אלמחתוי ' מאת אלבציר  ,קרית ספר  ,סב ( תשמ "
עמ '

:

 , ) 1עמ '

דף

ח  -תשמ " ט ) ,

. 425

תשובת יוסף אלבציר ( מגנזי פירקוביץ
8

בנקל .

')

ע "א

מסלה

ענא
ומאלת איצא ען ביאן אלכלאם פי קול אללה ול תנאה שבו איש תחתיו וג יללך אנך חכית
ורומא
אנא קלנא אן מעני שבו איש תחתיו וג ומעני אליציאה אל יצא איש ממקו מעני ואחד

יעשה כן

ואקעאן עלי אלמדינה תסב אלשואהד אלמערופה מל קולה ינשאוהו אנשי מקומו  .וקו לא
במקומנו  .וקו ויהיה כאשר תמו כל הגוי וג וקו וישלח אבנר מלאכים אל דוד תחתיו לאמר למי ארץ

57
67

:

,

-ן

--

-ן

,
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לתולדות השכונה הקראית בירושלים

וג ולם נגד מקום ואקע עלי אלבלד ואלבית

פקלת אלא כאן ילך

ואלבית איצא
ואקע עלי אלדאר

אז אלא מא

אלמ ?
פכאן מן 3ואבנא אנא לם נגד ילך פי אלאסתעמאל ולא יעוז אן יסתעמל מן 25
בקי גם תבן גם
אסתעמל אהל אללגה וקלת וקד ו3דנא מקומ [ ו ו ] אקע ומסתעמל עלי אלמנזל [ ] . . .
מספוא רב עמנו גם מקום ללון .

דף

ע"ב

8

איש

קי

תע שבו איש תחתיו  .ולוס אלאנסאן בחיה הו כקי ולא קמו
אלגואב אעלם אן אלטאהר פי
אלסבת
מתחתיו גיר אן שאהד אלחאל ימנע מן ילך אלי [ ! ] תרי אנהם למא כריו לטלב אלמן פי
כאן [ ! ]
קיל להם עד אנה מאנתם וג פערפו אנהם מסתגניין ען אלאחתראף ואלירון  ,לטיב מא
אנבארהם
שבו איש תחתיו  .ויבין ילך מא הו מעלום מן
ילר4ון פי טלבה חסר קל ראו כי יי אלי
באנו יתצרפון ולו כאן מן תכליפהם לוס אלואחד בחית הו חתי לא ינתקל אלי אקרב אלגהאת

קי

אליה לכאן לא ילפא ילך ענא בל כאן~ לא בד מן אן ינקל פמחאל אן יכון עאדתהם ואריה עלי
ואחד פי לזום אלואחד מבאנה פי 26לילה אלסבת אלי מנתהי יומה פלא יסקל ילך אלינא

סנן

ומא

עלמנא אן אחדא

תחדי

27

ענהם פי אלאויאל אלקריבה אלינא בל אלבעידא ענא אנה כאן ילך

מן

סירתהם ומן עאדתהם פי זמאנה על אלט פלילך 28לם יקז להם כאנו עלי עצרה על אלט יחרמון

אכל אלפול יום אלמלאא באן שרע עליהמא ילך שרעא לאנה לו כאן אנתקל ומאן כאן מתל ילך
ליהב 29ענהם חמלה מע אסתמרארהם עלי אמתאל 30היה אלפרילה ואמהאל ילך יכתר פלו
כאן על אלט וקומה פי אלבר ילזמון אמכנתהם ולא יתחרכון מנהא בל לא ינאם אחד מנהם
יקום לטאהר קו שבו איש תחתיו  .לו ?ב אן ינקל
לא נעול פי

דף

9

ילך

עלי אלסאהר ו [ . .

].

!

ילך

ואלחאל בנלאפה פי

באב [ ? ]

ולא

אלנקל פי ? ב

אן

י

ע"א

תאוילא יטאבק

אלמדינ

32

מא עלמנאה מן סירתהם פלפלך תאולנאה במא חכית ענא אנה רא4ע אלי

או מא 3רי מ4ראהא ואן יכון מטאבקא לקולה אל יצא איש ממק וג ומא תם ילך

"

אלא באן

נפסר שבו במעני אלסכני ואלאקאמה תסב קולה וישב יעקב  .וישב מחוץ לאהלו  .וישב עמי וג ומא
גרי

היא

אלמ3רי

וילך

[ ! ] 33

אן אלאשבה פי באבה כונה מ3אזא ואן לם יכון

חקיקה תאניה למא

[ ואלדאת .

25

במקור קרע  ,ונראה להשלים

26

כנראה צריך להיות  :מן ; שתי המלים דומות בכתב ערבי רהוט  ,ואולי נתחלפו בשעת ההעתקה מאותיות ערביות

:

לעבריות .
אתחדת .

27

במקור

28

כך במקור  ,מן הסתם צריך להיות

:

אחד

:

פכילך

 :בכתב הערבי הרהוט המצוי

קרובות
בכתבי  -יד קראיים מושמט לעתים
אותיות אלה

' הגג ' של האות כא  -ף  ,וכך היא מזדהה עם לא  -ם ; בשעת ההעתקה לאותיות עבריות עשויות היו

להתחלף .
29

לשימוש פועל זה בהוראת
 . 4908ק , 1 ,

על  -פי מובאה

' התפרסם ' ראה 1967 , :
מ ' כתאב

Leyde-Paris

אלאגאני ' .

.

, Suppleiaent aux:

es

~

,

1.

'~

ק' ()

30

צריך להיות  :אמתתאל [ ? ]  .אפשר שהסופר נגרר אחרי מלה דומה בהמשך השורה .

31

במקור קרע  ,ויש מקום למלה אחת ; על  -פי העניין

32

במקור  :נטלק ; לתיקון השווה בשורה הבאה  :מטאבקא  .הטעות נובעת אולי מהעתקה מאותיות ערביות לעבריות

נראה להשלים

בכתב הערבי הרהוט הנוהג בכתבי  -היד הקראיים המליס

' נטלק ' ,

[נלתאר] .

' יטאבק ' עשויות להיות דומות מאוד  ,שכן לעתים

קרובות אין בכתב זה ניקור דיאקריטי  .והאות אל " ף מחוברת שמאלה מראשה ועשויה להידמות
33

ייתכן שצריך להיות

:

לא יכון .

;

ללא " ם .

חגי בן  -שמאי
כאן אלסאהר

פי קול אלקאיל שב

34

אנה נקץ קום פכמא אן קום חקיקה אלקיאם פשב

35

חקיקה

אלקעוד עלי אנה לו כאן ילך חקיקה לם יטר בל הו עלי מא אצלנאה אנפא פי אלמעני וילך

אללפטה איא
מראדה וטאהר היא

כאן להא חקיקתאן ודלנא אלדליל עלי אנה

לם ירד אחדהמא פאלאנרי

אללפס דאל עליהא פלא נכון מנתקלין ען אלחקיקה אלי מא הו מג אז ואסא

כאן אלאמר עלי מא וצפנא פנחן ואלחאל היה אי
לא

תעי

אן

יחתמלה היא אלמועע והו אלאעתזאל תסב קי

עלי אחד אלתפסירין

ואלכלאם פי אן ילך

מתמסכין

'

בחקיקה ילהיה אללפטה מעני איר

תשב בדמי טהרה  .וקל אשר היא יושבת עליו

חקיקה או מגאז

ייכר

פי מוקעה  .פארא הבת מא קלנא

פי מעני שבו פלא בד מן אן יכון תחתיו איצא מתאולא עלי חד לא ינקץ מא קלנאה פי מעני שבו
במא חביתה פי אן מעני [ אלקע ] וד

דף

36

הו אלמחנה ואלמדינה ומא גרי מוראהמא  .הו אלאולי

ע"ב

9

אלמיכורה מן קל וישבו תחתם  .אלי סאיר אלפואסיק אלמיכורה פי אלמסלה פיגב

חסב אלנצוץ

אן יכון קולה אל יצא איש ממקומו תאכידא  :וקד יחתמל ענדנא

וגהאנן ] אמרי [ ! ]

והו אנא נקול אן

טאהר שבו אמר לכון אלצירה  37צאלחה ללאמר הו אלואצל ואנמא נחתאג אן נעלם אנה לם
ורד 38מא יתאול ילך אלקול פיכון זורא ותגרירא 39או אבאחה או תעויזא בקרינה או מא יגרי

מגראהא וילך מכתוב פי כתב אלעלמא פלמא כאנת אלחאל מא יכרנאה
מן ינסר פי ילך פיעתקד אן אלמראד בקו שבו ג
יחסן  40מא לם ינה ען אלתרך או מא יורי מורי אלנהי פכאן רבמא גוז אלכרו ? מן מחנה ומא גרי
מקיאה מע קו שבו א תחתיו פאזאל היה אלשבהה בקו אל יצא איש ממקומו ואנמא קלנא אן ילך

צח אן ידלל שבהה עלי

תחתיו הו אמר באלאקאמה ומלאלפה אלאמר

שבהה אזאלהא בקי אל יצא איש ממקומו
אלשב 42מן חית אן ילך לא יצח אן יבון מעני

מעאנה "
וילך

פטאהר אללפט ואן כאן אתבאתא פמענאה אלנפי

יכן

ילך

דף ס

1

מן אן קולנא אן סאהר אלאמר מוצוע
אנא אסא פסרנא שבו במעני אלאקאמה

חסב קולנא ילך

פי תשבת וניראה ולמא לם
אלנ [ הי ]

אשארה אלי פעל יצח אן יתאול אלאמר פיגב אן יכון אלמראד בה

ע"א

פלפלך נקול או מעני תשבות לא יפעל 43למא לם יכן הנאך גנם מן אלאפעאל יסמי שביתה ולא

גנס יסמא ישיבה . 4ידלך איצא לוקועה עלי הה פלו לם ירד בה אלנפי לם יצח אן יכון להיה
אללפטה מעני והיא הו קד פי קולה החיו לכם פמענאה לא תקתלו וכילך אלא נהא ען
44

(

אלאסתבקא פמענאה אתבאת אלקתל למא לם יכן אלאסתבקא מעני ישאר אליה בקולה מכשפה
לא תה

:

פאיא

ילך

תבת

פמעני אקימו

הן מעני קר לא תירקי יהיא

מתעאלם מן אחואל אלנאס

אנה אלא קאל אלמולי לגלאמה אקם אליום ענדי פמענאה לא תברג לא יעקל

70

לילך

מעני סואה

במקור .

34

שי " ן צרויה

35

גם שכאן שי  -ן צרויה במקור .

העניין .

36

גם קריאת שתי האותיות האחרונות מסופקת  ,וההשלמה לפי

37

לא ברור במקור אם יש נקח  -ה על הצד " י או לא  :אם אין  .אולי משקפת צורה זו את המלה ' אלציגה ' .

38

משורש ור  -ד ; אפשר לקרוא גם  :ידר .
ותגרידא

39

אפשר לקרוא גם

40

לכאורה צריך להיות

41

צריך להיות

42

שי " ן צרויה במקור .

43

צריך להיות

44

ההשלמה מוצעת לפי

:

:

;

ומכל מקום נראה שצריך להיות ' או ' במקום ' ו ' ושאל " ף אחת

תחסן ; אפשר שיש כאן טעות בהעתקה מאותיות ערביות לעבריות  ,או גררה לסומך ' אלאמר ' .

 :מעאנאה [ ? ]

:

תפעל

;

נשמטה .

הטעות נובעת כנראה מהעתקה מאותיות ערביות לעבריות .

העניין .

לתולדות השכונה הקראית בירושלים
ואלא

תבת מא

קלנאה פיה גנא ען קולה לא תירן

וען קולה תע אל יצא  .פיגב או נתאולה אמא עלי

אלקה אלאול והו אלתאכיד ואמא במעני אזאלה אלשבהה פקד באן לך אן אלמראעי אי

ללקולין

מראעה ואחדה למא כאן אחדהמא ינוב מנאב אפר פי אלמעני סוא קלנא אן קולה אל יצא איש מם
תאכידא או קלנא אן אלשבהה כאן יצח דלולהא עלי מן כאן יחתאג פי חלהא אלי ערב מן אלנסר
תסב מא ביננא חלהא פאגנאה אלנץ
ממקומו פהו וגה

צאלח  .וילך

ען ילך

אלנסר  .ומא חביתה ענא איצא פי קולה אל יצא איש

אן אלמקים פי אלבלד בלרוגה אלי פנאה לא

יירו

מן אן יוצף

באלאקאמא פיה פלפלך יקאל אנא מקימון בבית אלמקדס ואן כאן אכתר נהארנא נחן נתפרג . . .
סלואן וביר איוב ומא קרי מוראהמא פאפאדנא קולה

דף

ע" ב

10

אל יצא איש ממקומו תחרים

אלירון

מן חאיט אלמדינה חסב מא ביננא אן תחתיו ומקומו יראד

בהמא ילך  .תמת .

תרגום

דף

8

ע"א

שאלה

ושאלת עוד על ביאור הלשון בדברי האל תגדל תהילתו ' שבו איש תחתיו ' וגו '  .שכן הבאת בשמנו
את דברינו שאמרנו שהמובן של שני הלשונות  ,כלומר [ לשון ' הישיבה ' בדיבור ] ' שבו איש תחתיו '
ו [ לשון ] ' היציאה ' [בדיבור] ' אל יצא איש ממקומו '  ,מובן אחד הוא  ,ושניהם חלים על העיר  ,לפי
הראיות המפורסמות מהפסוקים ' ינשאוהו אנשי מקומו ' ( עזרא א ד ) ; ' לא יעשה בן במקומנו '
( בראשית כט בו ) ; ' ויהי כאשר תמו כל הגוי להמול וישבו תחתם במחנה עד חיותם ' ( יהושע ה ח ) ;
' וישלח אבנר מלאכים אל דוד תחתיו לאמר למי ארץ ' ( שמואל ב  ,ג

יב ) ,

ולא מצאנו שמלת ' מקום '

חלה על יישוב ובית  .ואתה אמרת  :כלום אין [ מונח ] זה חל על חצר ובית

?

והיה מכלל תשובתנו

שלא מצאנו [ משמעות] זאת בשימוש הלשון ואין להשתמש בלשון בדרך ההעברה אלא במה

שמצוי בשימוש דוברי הלשון  .אתה אמרת שמצאנו [ מלת ] ' מקומנו ' ח ] לה ומשמשת [ להורות

הבית

דף

8

[ והדירה ] 45 ,

על ]

כמו שנאמר ' גם תבן גם מספוא רב עמנו גם מקום ללון ' ( בראשית כד כה ) .

ע"ב

התשובה  :דע שהמשמעות הגלויה בדברו ' שבו איש תחתיו ' היא ישיבת האדם במקום
שנאמר ' ולא קמו

איש

מתחתיו ' ( שמות

י

שהוא  ,כמו

בג )  .ואולם המציאות המוחשית מונעת [ פירוש ] זה  .תן

דעתך  ,כאשר הם יצאו לבקש מן בשבת נאמר להם ' עד אנה מאנתם לשמר מצותי ותורתי ' ( שמות

טז כח )  .אז הכירו שהם פטורים מלהתייגע ולצאת ולחפש את מה שיצאו לחפשו  ,על  -פי מה
שנאמר ' ראו כי ה ' נתן לכם השבת  . . .שבו איש תחתיו ' ( שם

פס '

כט ) .

מהשמבאראת זה הוא מה

שידוע מתולדותיהם שהם היו נעים [ במקומם ] כרצונם  .אילו היה הציווי להם בולל הוראה לאדם

לשבת במקום שהוא מבלי לנוע אל המקום הקרוב ביותר אליו  ,לא היה דבר זה נסתר מאתנו  ,אלא

45

התרגום על  -פי ההשלמה המוצעת

לעיל  ,בהערה

. 25

71

חגי בן  -שמאי

היה נמסר לנו  .מן הנמנע הוא שהם ינהגו על  -פי כלל אחד בדבר צמידות אדם למקומו

בוודאי

מליל

46

השבת עד סוף יומו מבלי שדבר זה יימסר לנו  .אף איננו יודעים שמישהו סיפר עליהם

בדורות הקרובים אלינו או הרחוקים מאתנו שזה היה ממנהגם בזמנו [ של משה ] עליו השלום .
בדומה

47

לזה אי  -אפשר שהם בזמנו [ של משה ] עליו השלום היו אוסרים אכילת שעועית

48

ביום

שלישי [ בשבוע ] משום שהוא ציווה עליהם זאת כמצוה  ,משום שאילו היה הדבר נמסר  ,וכן מה
שדומה לו  ,כי אז היתה מסירתו מתפרסמת בשמם [ או  :אודותיהם ] בנוסף להתמדתם בקיום

49

החובה הזאת  .וכגון זה יש רבים  .ואילו היה [ משה ] עליו השלום ועמו דבקים במקומותיהם במדבר
מבלי לזוז מהם  ,ואף מבלי שאיש מהם יישן ולא יקום על שום המשמעות הגלויה של הכתוב ' שבו
איש

היה מתחייב שדבר זה יימסר  ,ואולם המצב בעניין מסירת דבר זה הוא להיפך  ,ואם

תחתיו ' ,

כן חייבים אנו שלא להסתמך על המשמעות הגלויה

דף

9

ו [ לבחור ] 50

ע"א

פירוש דרשני שיהלום י 5את מה שאנו יודעים על תולדותיהם  ,ולפיכך פירשנוהו פירוש דרשני
שאתה הבאת בשמנו  ,כלומר שהוא

[=

המונח ' מקומו ' ] מוסב אל העיר או כיוצא בה  ,ושיהלום את

הכתוב ' אל יצא איש ממקמו ביום השביעי '  .ולא עלה בידינו דבר זה אלא על  -ידי פירוש
במובן מגורים ושהייה  ,על  -פי מה שנאמר ' וישב יעקב ' ( בראשית לז

יד

ח) ;

א) ;

' שבו '

' וישב מחוץ לאהלו ' ( ויקרא

' וישב עמי בנוה שלום ' ( ישעיה לב יח ) וכיוצא באלה  .שכן קרוב אל הדעת בעניינו [ של

הפועל הנדון ] שהוא [ נאמה בלשון העברה ושאין לו משמעות אמתית שנייה  ,משום שהמשמעות

הגלויה של אמירת אדם ' שב ' היא הניגוד של ' קום '  ,וכשם ש ' קום ' היא עמידה ממש  ,כך ' שב ' היא
ישיבה ממש  .ואולם אילו היה זה כאן במשמעות [ ישיבה ] ממש לא היה בזה רע ; יתר על כן  ,זהו

המובן שקבענו כעיקר לעיל  .כאשר 52יש למלה שתי משמעויות אמתיות [ או  :ממשיות ]  ,ויש ראיה
[ בכתוב עצמו ] שהוא יתעלה אינה מתכוון לאחת מהן  ,הרי הוא מתכוון [ בוודאי ] לשנייה ,
והמשמעות הגלויה של המלה מעידה על

כך ,

ואז אין אנו מניחים את המשמעות האמתית

ועוברים אל משמעות מושאלת  .מכיוון שהדבר הוא כפי שתיארנוהו הרינו מחזיקים במצב זה
במשמעות האמתית  .יש למלה זו [ ישיבה ] מובן אחר שכתוב זה אינו סובלו  ,והוא ההיבדלות  ,כמו

46

לתרגום ראה לעיל  ,הערה . 26

47

תרגום מלה זו מבוסס על הצעת התיקון לעיל  ,בהערה  . 28אני חייב תודה לכמה מעמיתי על עצתם בפתרון משפט
זה  ,ובמיוחד לפרופ ' יהושע בלאו

48

ולד " ר שרה סטרומזה  ,שהפנתה אותי גם

אל המקורות הנזכרים בהערה הבאה .

ברור שזוהי דוגמה להלכה מופרכת  ,שאילו היתה קיימת  .או אילו היה מישהו בעולם שהיה מקיימה  ,היה הדבר
מתועד במסורת כלשהי  .ובכל זאת נראה שאין הדוגמה מופרכת לחלוטין  ,ואלבציר יכול היה להסתמך על מקור
שעמד לרשותו  .עבד אלג ' באר מספר על צאביים מאנשי חראן שהיו אוסרים לאכול שעועית

( באקלאא ' )

בטענה

שירק זה הוא אויב של הגלגל  .שכן הגלגל ( פלך) הוא עגול בעוד פול השעועית הוא מצולע ( מבעב )  .ראה בספרו .
תת ' בית דלאיל אלנבוה  .מהדורת עבד אלכרים עת ' מאן  ,א  ,ביירות  , 1966עמ '  ; 163ראה עוד לעניין זה  :ש ' פינס .
' היהודים  -הנוצרים במאות הראשונות של הנצרות על  -פי מקור חרש

.

למדעים ,

2

ב

( תשכ " ט ) ,

עמ '

of

, 191

,

הערה

'the Israel

'

0

117

( בנוסח אנגלי :

.

Early

',

דברי האקדמיה הלאומית הישראלית

5 . Pines , ' The Jewish Christians of

Centuries 0 ] Christianity According 10 1 New Source ' , FYoceedings

 . 117ת  . 266 ,ק ) 1968 ( ,

 49התרגום לפי הצעת התיקון לעיל  .בהערה

72

; 30

תרגום הנוסח בלי התיקון

:

התמרתם במצוות כגון

זו .

50

התרגום לפי הצעת ההשלמה לעיל  ,בהערה . 31

51

התרגום לפי הצעת התיקון לעיל  ,בהערה . 32

52

כאן עובר אלבציר מדיון פרטני בפסוק הנדון לדיון עקרוני בשאלת היחס בין המובן האמיתי  ,הממשי של מלה אל

מובנה המושאל  ,הנדיר וכיוצא באלה  .בהקשר זה הוא מזכיר אפשרות נוספת  .שיש למלה שתי משמעויות
אבל אינו דן באפשרות זו בפירוט אלא מסתפק בהיגד פסקני קצר לגביה .

ממשיות ,

לתולדות השכונה הקראית בירושלים

שנאמר ' תשב בדמי טהרה ' ( ויקרא יב ד )  .והכתוב ' אשר היא יושבת עליו ' ( שם טו בג ) מתפרש לפי
ההעברה ייזכר
שני האופנים  .והדיון בשאלה אם פירוש זה הוא לפי המשמעות האמתית או בדרך
 פיבמקומו  .מאחר שנתקיים מה שאמרנו בעניין ' שבו '  ,בהכרח יש לדרוש גם את ' תחתיו ' על

הגדרה שלא תסתור את מה שאמרנו בפירוש
הישיבה

דף

9

' שבו '  ,ובכלל זה מה שהבאת בשמנו שמשמעות

במובן ' המחנה ' והעיר וכיוצא בהם היא הנאותה

53

ע" ב

על  -פי הכתובים ' וישבו תחתם ' ( יהושע ה ח ) ושאר הפסוקים הנזכרים בשאלה  ,ואם כן צריך

הכתוב ' אל יצא איש ממקומו ' להיות הדגשה [של ' שבו איש תחתיו ' ]  .ולדעתנו סובל הכתוב

טעם

אחר  ,והוא שנאמר שהמשמעות הגלויה של ' שבו ' היא ציווי  ,שכן הצורה ראויה להיות ציווי
]

[

54

ואולם עלינו לדעת שלא נמצא [ בכתוב ] מה שיביא לידי פירוש דרשני של מלה זו כך

שתורה על הרתעה או המרצה או היתר או שלילת יכולת באמצעות ביטוי מקביל או כיוצא בו
שכרוך אתה  ,וזה כתוב בספרי החכמים .

55

מאחר שהדבר הוא כפי שהזכרנו ייתכן שתיכנס טעות

בלב המעיין בזה  ,ויסבור שכוונת הכתוב ' שבו תחתיו ' היא

השהיה  ,אבל נכון גם לעבור על צו זה

כל עוד אין איסור או כיוצא בו על ההימנעות [ ממעשה זה ]  .ואם כן ייתכן שהתיר את היציאה מן

המחנה והדומה לו עם דברו ' שבו איש תחתיו '  .הכתוב סילק
ממקומו '  .אמרנו שזוהי טעות שסילק אותה בדברו ' אל יצא איש

טעות זו בדברו ' אל יצא איש

ממקומו '  ,בהתחשב בכך שטענתנו

שהמובן

הגלוי של הציווי הוא עניין הישיבה

56 ,

57

באופן שלא ייתכן שתהיה

שכן

[ הישיבה ] דבר ,

מאחר שפירשנו ' שבו ' בהוראת שהייה  ,הרי המשמעות הגלויה של הביטוי  ,אף  -על  -פי שהיא
[ לכאורה ] חיובית  ,הרי היא שלילית  ,על  -פי מה שביארנו כך בעניין ' תשבות ' ודומיו  :מאחר שאין
מלה זו מורה על פעולה שנכון לפרשה כציווי [ חיובי ] יש [ לפרש ] שכוונתה איסור .

דף

10

ע"א

לפיכך אנו אומרים שמשמעות ' תשבות ' אל תעשה  ,מאחר שאין מין של פעולות הקרוי

' שביתה ' ,

ולא מין הקרוי [ ישיבה  ] . . .התרחשותו באופן כלשהו  .ולולי התכוון בו לשלילה  ,לא ייתכן שיהיה
למלה זו מובן

[ חיובי ] ;

וזהו דברו בכתוב ' החיו

לכם ' ( במדבר לא

יח

),

שפירושו ' אל תהרגו ' ; וכן

כאשר אסר [ הכתוב ] לקיים בחיים  ,פירוש האיסור הוא חיוב ההמתה  ,מאחר שאין הקיום בחיים

דבר שאפשר להצביע עליו  ,כמו שנאמר ' מכשפה לא תחיה ' ( שמות כב יז )  .מכיוון שנתקיים לנו
דבר זה  ,הרי שמשמעות ' שהו ' היא משמעות דברו ' אל תצאו '  .וזה דבר מוסכם בהליכות בני
האדם  ,שכאשר אומר האדון לעבדו ' שהה היום אצלי ' פירושו ' אל תצא '  ,ואין להעלות על הדעת
מובן אחר לזה  .מאחר שנתקיים שמה שאמרנו פוטר אותנו מן הצורך לומר
הכתוב ' אל

יצא ' ,

' אל תצא '  ,או

מדברי

מתחייב שנדרשהו באופן הראשון  ,כלומר כהדגשה  ,או במובן של סילוק טעות .

נתברר לך אפוא שיש להביא בחשבון בשני הכתובים דבר אחד  ,מאחר שנכל ] אחד מהם בא
53

תרגום מסופק  .ראה לעיל  ,הערה . 36

54

איני יודע מה פירוש המלים
היא שהמלה

' שבו '

' הו אלואצל ' במקור ; התרגום כאן כולו מסופק  ,ראה לעיל ,

ברורה ואין צורך להוסיף עליה עוד מלה לשם ביאור או הגדרה ; תוספת כזו מכונה בהקשר דומה

.

אצל קרקסאני  ,כתאב אלאמאר ואלמראקב  ,מהדורת Code of' Karaite Law by

New York , 1939 - 1943
55

 .י-
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ed . ] . Nemoy , 1

,דם152וז ] ף . Ya ' aqab 81 -

כרך

2 -Anwdr wal-Mם Kitdb
- . ardgib :

ב  ,עמ '  , 411שו ' 11

' וצל ' .

ציווי זה הוא לכאורה חד  -משמעי ואינו כרוך בביטוי נוסף ( במינוח הערבי של המחבר ' קרינה ' ) שיגרע ממשמעותו
בציווי  ,כך שיתפרש כמין

56

הערה . 37

ייתכן שהכוונה

מילולית
המלה

:

המלצה .

' עניין [ הפועל ] שב ' .

' מעני ' משמשת כאן כמונח

טכני פילוסופי בהוראת

' דבר ' .

7 :1

חגי בףשמאי

במקום חברו מצד העניין  ,בין שנאמר שדברו ' אל יצא איש ממקומו ' הוא הדגשה  ,ובין שנאמר
שייתכן שתיכנס טעות בלבו של מי שנזקק בפתרון פרשה זו לעיון באופן כלשהו  ,כפי שביארנו את

פתרונה  ,ופטרו הכתוב מן הצורך בעיון זה  .ואף מה שהבאת בשמנו בעניין משמעות ' אל יצא איש

ממקומו ' הוא טעם נאה  ,והוא  :מי

58

שיושב בעיר אינו יוצא מגדר ישיבה בה כאשר הוא יוצא אל

מגרשיה  .לפיכך [ נכון הוא מה ש ] אומרים שאנו יושבים בירושלים  ,אף  -על  -פי שרוב יומנו אנו
יוצאים [ אל מחוץ לעיר  ] . . .סלואן וביר איוב וכיוצא בהם  .הכתוב

ד.

10

ע"ב

' אל יצא איש ממקומו ' מלמד אפוא על איסור היציאה מחומות העיר  ,כפי שביארנו שזוהי כוונת
הביטויים

' תחתיו ' ,

' מקומו '  .תמה [ התשובה ] .

74
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מכאן הפיסקה שתורגמה ונדונה במאמרי הנזכר לעיל  .הערה . 1

