מימו טוב מלמד
מלומד פרסי-אפגאני וספרו חיאת אלרוח
אמכך נצר

.

א מבוא
תשילוב התרבותי בח ' וראסאן רבתי
הגבולות הנוכחיים של פרס עם שכנותיה במזרח ובצפון הם גבולות מדיניים ואינם

משקפים את מרחב התרבות הפרסית ; זו נולדה והתהוותה בעיקרה באזור שהיה מכונה
ח ' וראסאן רבתי  ,שכללה את ח  ,וראסאן של ימינו ואזורים נרחבים באפגאנסתאן ובאסיה

התיכונה  1 .השילוב התרבותי בין פרס לבין אפגאנסתאן משתקף לא רק בשפה אחת ,
המבוטאת בניב שונה  ,אלא בכמות עצומה של ספרות ומנהגים המשותפים לשני העמים .
מלבד ההפרדה בתחום הדת  ,שחלה בתחילת השלטון הצפווי (  , ) 1501כאשר פרס הפכה
למדינה שיעית ואפגאנסתאן נשארה סונית  ,נשארו שתי ישויות אלה קרובות זו לזו מבחינה
תרבותית יותר מאשר אזורים אחדים בתוך פרס שלא זכו לעצמאות מדינית  ,כמו למשל
אזרבאיג ' אן בצפון מערב ובלוג " סתאן בדרום מזרח .

משוררים וסופרים רבים שקמו בתקופת הרנסנס התרבותי  -הספרותי לעמים דוברי
לשונות איראניות במאות התשיעית  ,העשירית והאחת -עשרה  ,השחייכו ברובם לח  ,וראסאן

רבתי  2 .מבט חטוף ברשימה ארוכה ומרשימה של משוררים וסופרים בחצרות השליטים
בשושלות הצפארית ( סוף המאה התשיעית )  ,הסאמאנית

( ) 999 - 903

והגזנווית

( - 999

 , ) 1042ממחיש ומאשר את השילוב התרבותי שבין אפגאנסתאן  ,פרס ואסיה התיכונה .
ענקי הספרות הפרסית  ,כמו רודפי ( נפטר  , ) 940דקיקי ( נפטר  , ) 975ענצרי ( נפטר , ) 1039

מנוג " הרי ( נפטר

- ) 1040

והגדול שבהם  ,פרדוסי ( נפטר  , ) 1020מחבר השאהנאמה -

נחשבים לנכס תרבותי משותף לעמי חזוראסאן רבתי .

יתרה מזו  ,המסמך הפרסי -היהודי הראשון שהגיע לידינו  ,מאמצע המאה השמינית ,
שיש לו חשיבות בלשנית ממדרגה ראשונה  ,שייך לאזור המזרחי ביותר של התרבות
הפרסית המשותפת  ,כלומר דנדאן אוןליק שבתורכסתאן הסינית  .מסמך זה  ,לא רק שמעיד
על קדמותה של קהילה דוברת פרסית באזור הנזכר  ,אלא שלמרבה הפלא הוא גם העדות

1

2

בתעתיק של מילים פרסיות לא ידועות נהגתי לפי הכלל המקובל בירחונים מדעיים  ,אולם עם
ייחודים המאפיינים את הפרסית -היהודית  ,בדרך כלל  ,על פי כתבי היד שלהם  ,למשל  :ג ' ג " ד ' ז ' ט '
ע ' צ ' ת '  .על אופן התעתיק בצורתו המלאה  ,ראו חובות יהודה  ,עמ '
ראו  :לנר  ,משוררים ; לזר  ,ספרות ; בראון  ,ספרות .

. 10
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הכתובה הראשונה לשפה הפרסית החדשה  .כמו כן  ,שאהין ( המאה הי " ד )  ,גדול המשוררים
היהודיים  ,שהוריש לדוברי פרסית את יצירותיו המונומנטליות מוסא  -נאמה  ,ארדשיר -

נאמה ובראשית -נאמה ( ובו הסיפור המפורסם יוסף

וזולןכא ) ,

שייר לח  ,וראסאן רבתי .

3

בתקופות הסמוכות לימינו נמשכו קשרים תרבותיים והיסטוריים בין הארצות  ,לפחות
בין הקהילות היהודיות בערים וביישובים הקרובים זה לזה  ,כגון משהד  ,סרכם  ,הראת ,

יךוי

ובוכארה  ,הנמצאות בפרס  ,באפגאנסתאן ובאסיה התיכונה  .לדוגמה  ,כאשר קרה
האסון של ההתאסלמות הכפויה במשהד ( מרס  , ) 1839עברו חלק מן האנוסים לאפגאנסתאן ,

בעיקר להראת  ,ולא לטהראן  ,אצפהאן או ערים אחרות במרכז  ,במערב או בדרום פרס .

4

במלחמות שניהלה פרם לכיבוש הראת ( אמצע המאה הי " ט )  ,צעדו חלק מיהודיה  ,מי
ברצון ומי בכפייה  ,מזרחה להתיישב במשהד  ,ולא במקומות אחרים בפרס .

5

סימן טוב ( ס " ט ) מלמד הוא המלומד היחיד הידוע לי  ,לפי שעה  ,המסמל את השילוב

התרבותי הזה ; הוא מגלם בתוכו את אחדותה של התרבות הפרסית -היהודית במרחב
הגיאוגרפי שבו חי ופעל  .הוא נולד באמצע המאה הי " ח בעיר יזר שבמרכז פרס  ,הסמוכה

למדבר העצום של דשת -י כויר ודשת -י לות  .מדבר זה מפריד את יזד  ,בעלת תעשיית
אריגים מפותחת  ,מהעיר

משהד  .יזד היא עיר בעלת תושבים מעורבים  :מוסלמים  ,זרתושתים

ויהודים  .ליהודי יזד בני המאה הי " ז היה כנראה משקל מכריע מבחינה כלכלית ; זאת

אנו יודעים מתעודה היסטורית חשובה  ,והיא כתאב  -י אנוסי מאת באבאי בן לוטף

הכאשאני .

מחבר זה  ,שכתב על רדיפות קשות בפרס בשנים  , 1662 - 1613טען שמכל ערי פרס  ,יזד
היתה העיר היחידה שליהודיה לא אונה כל רע  ,באופן יחסי  ,ושהותר להם לדבוק בדת
אבותיהם .

6

ביזד צמחו גם רבנים חשובים  ,שהמפורסם מכולם היה בן זמנו של ס " ט

מלמד  ,הלא הוא הרב אור שרגא ( נפטר בשנת תקנ " ד ) .
היחסים בין יזד ומשהד היו

הדוקים  ,ומספר התכתבויות בנושא זה מורות בצורה

ברורה על יחסים חומריים ורוחניים בין שתי הקהילות  7 .למשל  ,כאשר מצבם הכלכלי
של יהודי יזד התדרדר  ,הם ביקשו עזרה חומרית מיהודי משהד  ,ואלה

" סיפקו "

להם

בתמורה רבנים ודיינים  .מלבד זאת  ,לפני שנת  , 1793בהמלצת ס " ט מלמד  ,נשלח הרב
זביד מיזד לבוכרה כדי לחזק את אושיות היהדות ולהפיץ תורה בקהילה זו .

8

נצר  ,שאהין .
נצר  ,משהד  ,עמ '  , 156 - 127ושם רשימה ביבליוגרפית .
גרג ' י  ,קורות ; 159 - 136 ,

יהושע  -רז  ,עמ '  . 147אפגאנסתאן  ,שהיתה במשך מאות שנים חלק מאדמת

פרם  ,הגיעה לעצמאות דה  -פקסו לאחר הירצחו של נאדר שאה (  , ) 1747ולעצמאות דה  -יורה  ,בעזרת
הבריטים  ,כבר מאמצע המאה הי " ט  -ראו בלנד  ,איראניקה  ,עמ ' . 558 - 547
ראו נצר  ,רדיפות  ,עמ ' . 55 - 54

על המכתבים ראו בן  -צבי  ,מחקרים ,

עמ ' 297

ואילך  .נמצאה איגרת מעניינת בכתב ידו של אור

שרגא שנשלחה בשנת תקמ " ב מיזד למשהד  -ראו על זה כ " י
יהודים ,

עמ '  ; 597זנד ,

1826

5 - ENAזנ  .ראו גם  :אדלר ,

הערות .

אשל  ,בוכרה  ,עמ '  . 21 - 20השם זביד נראה משונה וייתכן שנפל כאן שיבוש בתעתיק .
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ייתכן שהקירבה בין משפחת אור שרגא לבין כמה מיהודי משהד היתה אחד הגורמים
ליחס החיובי ולעזרה ההדדית שבין שתי הקהילות  9 .אבי הרב אור שרגא  ,ר ' שמואל בן
ע ' יאת '  ,היה מתושבי העיר סבןואר  ,השוכנת כמאתיים ק " מ מערבית למשהד  .הוא הגיע
לסבזואר לאחר שמאות יהודים ממחוזות גילאן ודילמאן  ,והאזורים שמסביב לעיר קזוין ,

הובלו בפקודת נאדר שאה ( מלך בשנים

) 1747 - 1736

מזרחה ; חלקם הגיעו למשהד

וחלקם נשארו בסבזואר .
המחבר ותקופתו
במועד לא ידוע  ,אך כנראה לאחר שרכש השכלה בסיסית ביזד  ,העתיק ס " ט מלמד את

מושבו להראת  -הנחה זו מתבססת על דברי המחבר בהקדמת ספרו  " ,חיאת

אלרוח "

10 :

המחבר רומז שבצעירותו העביר את חייו בבטלה ובהבלים  ,ולא היה כל כך בקי בתורה
ובתלמוד  .יזד היתה עיר של תלמוד תורה  ,הידועה במספר די גדול של חכמים  ,וסביר
להניח שאילו היה ס " ט מלמד נשאר בה שנים הרבה  ,היה רוכש בקיאות בלימודים תורניים .
אולם  ,לא ברור היכן רכש את רוב השכלתו ומי היו מוריו ורבותיו .
ברבות השנים נעשה ס " ט מלמד  ,מורה הוראה ודיין בהראת  ,והפך אולי לחכם החשוב
ביותר שהעיר ידעה  ,לפחות במאה הי " ח  .לדבריו  ,כתב את חיאת אלרוח בעת זקנתו ;
כנראה שהיה זה בהראת  ,שכן ביצירה אנו מגלים מילים שהן יותר בשימוש בשפה הפרסית-

הדרית של אפגאנסתאן  ,ולא בספרות הידועה לנו מעיר יזד או מערים אחרות במרכז ,
במערב ובדרום פרס  .אך העיר הראת לא נשארה מושבו הקבוע של ס " ט מלמד  .כנראה
בגיל די מתקדם  ,אך שנים הרבה לפני השמד  ,עבר המחבר למשהד השכנה .
לפני השמד נהנו יהודי משהד משגשוג כלכלי  ,ברמה שקשה היה למצוא דומה לה
בשאר ערי פרס  .זאת היתה  ,כנראה  ,סיבה חשובה שבגינה עברו אישים ומשפחות מכמה

ערי פרס לחיות במשהד ; שמות המשפחה מעידים על כך  .ייתכן שהדבר נכון גם לגבי

ס " ט מלמד ; בוודאי לא היה זה בזכות התפתחותה התרבותית -התורנית של משהד  ,שהיתה
נמוכה מזו של יזד .
בידינו עדות חשובה על מעמדו של ס " ט מלמד כמנהיג דתי במשהד  ,עדות מסיפור
מסעו של החכם יוסף ממאן המערבי מצפת לבוכרה .

11

לדברי ר ' משה ממאן  ,הרב יוסף

ממאן הגיע בשנת תקנ " ג למשהד כדי לאסוף תרומות בעבור נזקקים  ,ובעיקר עבור נזקקי
צפת  ,ובמשהד הוא נפגש עם הרב

9
10

ראו גם וולף  ,מחקרים  ,עמ '  131ואילך .
דף וב  .כל ההפניות מתייחסות
5760

11

לכ " י ירושלים  ,בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי

( = ביסלו " א ) ,

". 8

החכם יוסף ממאן המערבי נולד בטטואן שבמרוקו בשנת תקי " ב ומת בבוכרה בשנת תקצ " ג  -ראו
יערי  ,בוכרה ,

12

ס"ט

מלמד .

12

ואלו דברי ר ' משה

ממאן :

עמ ' 283

ואילך .

הרב משה ממאן שמע את הדברים מפי אביו  ,הרב אלישע ממאן  ,נכדו של הרב יוסף ממאן .
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בעידן זה יהודי משהד חיו חיים שלוים ושקטים בלי כל הפרעות מצד הקנאים
והמוסלמים ורבם הראשי שלהם היה הרב ר ' סימן טוב בעל חיאת אלרוח  .הרב
סימן טוב נחשב לאיש גדול בתורה ובתקופת כהונתו  ,חיים רוחניים של יהודי
משהד היו תקינים לפי דת משה וישראל  .הוא קיבל באהדה רבה את חכם יוסף
( ממאן )  ,עמד לימינו ובכל הכובד עזר לו באיסוף תרומות ונדבות למען עניי ארץ -

ישראל  .בשיחה אחת חכם יוסף שאל את הרב סימן

טוב - :

ישנם עוד יהודים

באזור ?

הרב סימן טוב השיב  ,שרחוק  -במרחק אלפי קילומטרים  ,בתוככי אסיה -התיכונה ,
ישנה עיר בשם בוכארא  ,איפוא נמצאים נדחי  -ישראל  .לפני כמה כמה שנים  ,לפי
דרישתם שלחתי להם ספרי  -קודש ושיגרתים את מוללא זביד מעיר יזד בתור מורה
ושו " ב  .עם שיירה  -אחרונה קיבלתי מאת מוללא זביד מכתב  ,בו הוא כותב  ,כי
יהודי בוכארא  ,בניגוד ליהודי משהד  ,אינם מסורים לדת ישראל כלל וכלל  .הם
הולכים מתנוונים ומתרחקים מתורה וממצוות ואין לו למוללא זביד כוח השפעה
עליהם  .כעת אינני יודע מה לעשות ומה ליעץ למוללא זביד .
בשומעו את דברי הרב סימן טוב  ,חכם יוסף הביע מיד את נכונותו לצאת ולנסוע
לבוכארא  .בהתחלה הרב סימן טוב שלל בוודאות את החלטתו הנוקשה של חכם
יוסף  ,מכיון שהוא ידע  ,כי נסיעה זו קשורה בסכנות רבות בכלל  ,ובפרט בלי ידיעת
פרסית  -טאדן ' יכית  ,אשר יכביד עוד יותר ומסכן את חייו  ,לכן הוא סירב לתת את
הסכמתו לנסיעה זו  .בדיעבד  ,כשראה כי חכם יוסף עומד בעקשנות על דעתו להוציא
לפועל את מזימתו  ,אז באין ברירה  ,הרב הסכים ושיגר יחד עם חכם יוסף בתור

מתורגמן  -אחד מתלמידיו בשם מוללא דניאל  .יחד עם זאת  ,הוא מסר להם צרור
גדול של ספרי -קודש ושניהם  -חכם יוסף עם מוללא דניאל יצאו עם שיירה מסחרית
גדולה למסעם בכיוון בואכה בוכארא .

ככה  ,אחרי יגיעות מרובות  ,הגיע לבוכארא שליח ראשון מארץ-ישראל בקיץ שנת
תקנ " ג

( , ) 1793

אשר יהודים הגרים בתוכה היו מנותקים ממנה ומשאר קבוצות

הגולה לחלוטין  .חכם יוסף

ומלוי

מוללא דניאל הגיעו לבוכארא אור ליום שישי

בבוקר ואנשי השיירה הביאום ישר לרובע היהודי הישן .

13

מן התעודה הזאת עולה שהחכם יוסף ממאן הגיע לבוכרה בברכתו ובסיועו של הרב ס " ט
מלמד  ,ששמו יצא לתהילה מחוץ לגבולות משהד והגיע עד בוכרה וקהילות מרוחקות
אחרות  .כמו כן  ,מתברר שהרב דניאל חזר מבוכרה למשהד וביקש מהרב ס " ט מלמד

לשגר לקהילת בוכרה סופר סת " ם ועוד משלוח של ספרי קודש  .דבר זה מעיד על מציאות
ספרי קודש במספר גדול במשהד  ,אף שאלה היו נדירים ויקרי ערך בימים הם .

14

עוד

13

אשל  ,בוכרה  ,עמ ' . 21 - 20

14

על מכתבים ששיגרו יהודי בוכרה לקהילת שקלוב בליטא ולמקומות אחרים  ,כמו פולין ותורכיה ,
כדי לרכוש משם ספרי קודש  ,ראו יערי  ,בוכרה ,

עמ ' 286

ואילך .

60

ן

אמנון נצר

נאמר בתעודה  " :על כל פנים עזרה ממשהד לא איחרה לבוא  ,תור שנה אחת  .הרב מוללא
סימן טוב שלח חבילה הגונה של ספרי קודש ותשמישי קדושה  ,וכמו כן שיגר לבוכארא
סופר מוכשר ומשכיל  ,את אברך מוללא אברהם הכהן בגיל י " ח שנה  ,אשר במרוצת

הדמן נעשה חתנו ויד ימינו של הרב חכם יוסף " .

15

על פטירתו של הרב ס " ט מלמד אין ידיעות ברורות  .סביר להניח שהוא נפטר לפני

שנת תקפ " ו  ,שכן הוא נזכר בברכת המתים בקולופון של כתב יד של חיבורו  ,חיאת
אלרוח ; המעתיק  ,אברהם בן גרשון  ,סיים את מלאכת ההעתקה בעיר הראת  ,בט ' באלול
תקפ " ו .

16

; 17

קשאני

 1823ו 1826 -

ואף

השנה המדויקת אינה ידועה  :משפחת דילמאני נקבה בשנת
 1800ו 1823 -

הציע שני תאריכים -

אנוכי הצעתי את השנים

1823

; 18

ו. 1826 -

יהושע  -רז ציין את השנים

20

% 823

19 ,

היום אני סבור שס " ט מלמד נפטר בשנת תק " ם

(  . ) 1800שנה זו נקובה בידי מתתיה גרג ' י  ,יליד הראת

( ) 1845

שהשאיר תעודה חשובה ,

המשופעת בתאריכים מדויקים על אירועים שהתרחשו בהרגזת ומשהד וסביבתן ;  21בחיבור

אחר טען גרג ' י שס " ט מלמד נפטר בשנת התק " ס .

22

באשר למקום קבורתו  ,נאמנים עלי דברי קשאני  ,שלפיהם ס " ט מלמד קבור בעיר

משהד  " :מור אבי שיבל " א  ,מולא יעקב קשאני  ,סיפר לי כי בראשית שנות העשרים ,
כשהיה במשהד הלך להשתטח על קברו של הרב סמן  -טוב

[]1

מלמד  ,כפי שנהגו רבים

לפקוד את מקום מנוחתו של המשורר הדגול  ,שהכירוהו מפיוטיו ושמעו על פעלו הספרותי

במשהד " .

23

השכלת המחבר
על סמך יצירותיו ניתן לומר שס " ט מלמד היה בעיקר משורר ודרשן  ,עם ידיעות רחבות
במקרא ובתלמודים  ,בספרות המוסר ובענייני הלכה ומדרשים  .היתה לו גם השכלה
בסיסית בפילוסופיה כללית ובמחשבת ישראל .

24

סביר להניח שקרא וידע את חיבוריהם

15

אשל  ,בוכרה  ,עמ '  . 25השוו וולף  ,מחקרים  ,עמ ' . 190 - 188

16

כ " י ירושלים  -ביסלו " א
עמ ' 61

5760

17

כהן  ,משהד ,

18

קשאני  ,משהד  ,עמ ' . 40

ציין

"  , 8דף 180א .

.
בעמ '  125בספרו  ,ואת שנת 1826

בעמ ' . 450

19

את שנת

20

נצר  ,אוצר ,

21

גרג ' י  ,קורות  .סיפורים על ס " ט מלמד  ,ראו אצל פטאי  ,משהד  ,עמ ' . 172 - 168

22

גרג ' י  ,עונג  ,החלק השלישי  ,בית המקדש  ,דף לה ע " ב .

23

קשאני  ,משהד  ,עמ ' . 40

24

1823

עמ ' . 38

דבריו בנושאים פילוסופיים משולבים בהסברים כלליים שהמחבר מציע לארבעה העיקרים הראשונים
המתייחסים למהותו  ,לאחדותו ולאי  -גשמיותו של האל  .עליונות השכל ומגבלותיו מעסיקים אותו
מבחינה אפיסטמולוגית כאשר הוא מבקש להסביר את מהות הידיעה  ,במיוחד את ידיעת האל .
עניין זה מופיע  ,לעתים באופן לא שיטתי  ,בהקשרים שונים לאורך היצירה  .כך גם הסבריו המפוזרים

לגבי היתרונות שיש לייחס ל " מעשה " ( ? מל ) ולידיעה  -תיאוריה ( ? לם ) זה מול זו  .מסתבר שבעניין
הזה שאב ס " ט מלמד את עיקר מחשבותיו בין השאר  ,מאמונות ודעות של רס " ג  .וראו להלן .

סימוטובמלמד

של כמה מגדולי המשוררים הפרסיים  ,בעיקר אלה של סעדי ( נפטר

) 1292

ן

61

וחאפט ' ( נפטר

 . ) 1389הוא היה בקי בתורת השירה  ,אם כי לא מעטים בשיריו השיבושים במשקל ובחרוז .

25

ניתן אולי להטיל את האשמה בחלק מן השיבושים על המעתיקים שלא היו מלומדים כל
צורכם  ,ושהכניסו בתי שיר משל עצמם לשיריו של המשורר .
יצירותיהם של גדולי המשוררים והמלומדים של פרם הקסימו את ס " ט מלמד  ,אך
מבדיקה של חיבוריו מתעוררת האפשרות שהוא לא ידע לקרוא יצירות אלה באותיות

פרסיות  :הדעת נותנת שלפחות את יצירותיהם של סעדי וחאפט ' קרא בפרסית-יהודית .

26

המסיונר המומר יוסף וולף מוסר שיהודי שלמד קרוא וכתוב בפרסית עמד בפני סכנת
התאסלמות בכפייה ואף בפני סכנת מוות  " :רבי גדאי . . . 27אומר לי שבבוכרה שם רע יש

ליהודי משהד כי אלה מבלים את זמנם בקריאה בחאפט '  .נאסר עליהם ( על

היהודים )

בבוכרה ללמוד ( קרוא וכתוב ) בפרסית ובערבית  .אם מישהו ידע איך לכתוב ולקרוא

באחת משתי השפות האלה  ,הוא יאלץ להתאסלם "  .וולף מוסיף שבשנת
להורג יהודי שידע קרוא וכתוב בפרסית בטענה שעסק בכישוף .

28

1828

הוציאו

למרות זאת  ,לפני

אמצע המאה הי " ט אי  -ידיעת הא " ב הפרסי לא גרעה מחשיבותם וגדולתם של רבנים ,
שידעו היטב את השפה העברית והיו בקיאים בתורה  ,בתלמודים ובספרות העברית
הקשורה לענייני הדת .

29

ס " ט מלמד ידע את השפה העברית היטב  ,וללא ספק קרא והבין

את יצירותיהם של החשובים שבחכמי ימי הביניים .

ב  .יציאותיו
מפעלו הספרותי של

מלמד לא נחקר עד כה  .הוא כתב שלוש יצירות גדולות  :חיאת

ס "ט

אלרוח  ,אזהרות  ,תפסיר פרקי אבות  ,ומספר רב של שירים ופיוטים בפרסית ובעברית .
חיאת אלרוח הוא יצירתו החשובה והעיקרית  ,ובה נתמקד בהרחבה בהמשך מאמר זה .
גם התפסיר לפרקי אבות  ,המתובל בדרושים  ,היה נפוץ בקהילות פרס .

למשל  ,הוא מחרז הרדו מאפק נועם אמרי מואפק ( 22א )  ,קאדר עם

אכיר

30

( 73א )  ,רד עם זיארת

( 79ב )  ,האדם עם נג ' אתם ( 138ב )  ,ועוד .

~

פרסית  -יהודית היא פרסית הכתובה באותיות עבריות  .על יצירותיהם של סעדי וחאפט ' ראו למשל

~
בכ " י ירושלים  -ביסלו " א
3669

"

3876 , 8

", 8

4469

4437

י ( 8השוו אדלר  ,קטלוג  ,מס '  , 474עמ '

) 62

,

3418

י, 8

3627

י, 8

י ; 8 " 5645 , 8ראו גם נצר  ,אוצר  ,המפתח הכללי  .לדעתי הדבר נכון גם

לגבי שמעון חכם  ,שברוחב למדנותו אינני מטיל ספק  -ראו נצר  ,מוסא  -נאמה  ,עמ ' . 312 - 311
דהיינו מולא גדאי בן יוסף כהן  ,הקלאנטר ( כלאנתר = יו " ר הקהילה ) של יהודי בוכארה .

וולף  ,מחקרים  ,עמ ' . 177
משוררים ומלומדים  ,כמו שאהין ( המאה הי " ד )  ,עמראני ( המאה הט " ו  -הט " ז )  ,ר ' יהודה בן אלעזר
( המאה הי " ז ) ור ' בנימין בן מישאל ( המאה הי " ח )  ,כולם ידעו קרוא וכתוב בא " ב הפרסי והיו בקיאים
בשפה הפרסית ובספרותה .

מדובר בכ " י ירושלים  -ביסלו " א

5759 , 8 " 5007

"

2534 , 8

". 8

ראו גם אדלר  ,קטלוג  ,עמ '  . 70מספרם

של אלה שכתבו תפסירים לפרקי אבות הוא רב באופן יחסי  .המשורר עמראני אף כתב את תפסיריו

62

ן

אמנ ( ונצר

ס " ט מלמד חיבר אזהרות בעברית ובפרסית -יהודית  ,בסך הכל

כ 370 -

בתי שיר  .כל

בית מורכב משתי שורות בעברית ואחר כך עוד שתי שורות תפסיר  :התפסיר אינו תמיד
תרגום מדויק של הכתוב בעברית  .את האזהרות היו שרים בקהילות פרס ואפגאנסתאן
בנעימה מיוחדת בימים ראשון ושני של חג השבועות  .מספר משוררים יוצאי פרס חיברו
אזהרות ורובם כתבו תפסיר חרוז לאזהרות רשב " ג ,

31

אך אזהרותיו של ס " ט מלמד  ,עם

אלה של בנימין בן מישאל  ,היו כנראה הנפוצות ביותר בקהילות שבמרחב התרבותי של
פרס .

32

ס " ט מלמד כתב גם למעלה מתריסר שירים ליריים בפרסית -יהודית ; לחלק מהם תוכן
מיסטי  ,שבהם מופיע כינויו הספרותי טוביה או טוביא .

33

מלבד זאת  ,חיבר ס " ט מלמד גם

פיוטים ארוכים וקצרים בשפה העברית שהיו מושרים בבתי הכנסת ובבתים לרגל אירועים

חשובים  ,כמו חתונה או ברית מילה וכדומה  .אחד מפיוטיו הוא הפיוט שתחילתו " בשירים
אפתחה שפתי

/

במנגינות אשיר שירתי "  .שיר זה מסודר על סדר א " ב ומודפס בתחילת

הספר היאת אלרוח  .דוגמה אחרת הוא הפיוט לכבוד ברית מילה  " :אודה לאל בלב דורש
ויתרומם

ויתקדש " ;

בשם אדוני " .

פזמונו של הפיוט הנ " ל הוא  " :ברוכים אתם קהל אמוני

/

ברוך הבא

34

ג  .חיאה אלרוח
מאמר זה יתמקד בהמשך בספר חיאת אלרוח ( חיי הרוח

) 55 ,

יצירתו החשובה של ס " ט

מלמד  .נדון בזמן חיבורו  ,בגירסאותיו בכתב יד ובדפוס  ,במקורותיו  ,ובמאפייניו הספרותיים

בשירה מעולה וקרא לה " גנג '  -נאמה "  ,כלומר ספר האוצר  -ראו  :נצר  ,מנתכב  ,עמ '
נצר  ,אוצר ,

עמ ' ; 33 - 32

; 207 - 179 , 45

ירושלמי  ,גנג '  -נאמה ; ירושלמי  ,עמראני  ,עמ '  . 109 - 104תפסיר אחר הראוי

לציון שייך ליעקב בן פלטיאל ( מן המאה הי " ט ) מהעיר רשת שבצפון פרס ( דרומית לים הכספי ) ,

ולפי שעה הוא היצירה היחידה בפרסית -יהודית שיש בידינו מעיר זו  .על תפסירים לפרקי אבות
ראו אוצר ,

עמ ' ; 21

על כתבי היד של גנג '  -נאמה ראו כ " י מכון בן  -צבי

יעקב בן פלטיאל הוא אוטוגרף  :ירושלים  -ביסלו " א

5105

( מב " צ ) , 912

 . 913חיבורו של

"  . 8על פרקי אבות בדפוס ראו שאזלוף ,

אבות  .קשאני טוען שהוא תפסיר פרקי אבות מאת ס " ט מלמד  -ראו קשאני  ,משהד ,
31

עמ ' . 34

בין המשוררים הנוספים  :שמואל פיר אחמד מכאשאן ( המאה הי " ז )  ,בנימין בן מישאל המכונה
אמינא מכאשאן ( המאות הי " ז  -הי " ח )  ,משה בן יצחק  ,כנראה מבוכרה ( המאה הי " ח )  ,אלישע בן

שמואל  ,אולי מאסיה התיכונה ( המאה הי " ח )  ,יוסף אבן סימן מהעיירה זרגאן ( המאה

הי " ט )

ועבדאללה

בן יהודה מהמדאן ( המאה הי " ט ) .
32

דוגמה לאזהרותיו של ס " ט מלמד ראו כ " י מב " צ

. 1087

אזהרות אלה יצאו לאור על ידי מתתיהו בן

מרדכי בן אברהם גרג ' י בירושלים בשנת תרנ " ו  -ראו גרג ' י  ,אזהרות  .ראו גם אזהרות ללא שם
מחברן  -נצר  ,אוצר  ,עמ '  ( 158כ " י מב " צ . ) 1 4552

,

33

34

סביר להניח שבחירת הכינוי הזה קשורה לחלק השני של שמו  :סימן טוב  -ראו על כך דף 44ב .
נצר  ,לקט ,

עמ ' ; 235 - 234

בחיאת אלרוח ראו בהמשך
35

שם

ראו גם במפתח הכללי אצל נצר  ,אוצר  .על שיריו בעברית המצויים
המאמר .

זה מופיע בכותרת השער ובדפים 3א  ,זב 8 ,ב 9 ,א .

סימיטוב

מלמד

ן

63

בשירה ובפרוזה  .לאחר מכן נרחיב את היריעה בעניין הטיפול בנושא י " ג עיקרי האמונה ,
הוא מוקד החיבור .

זמנו של החיבור
זמן חיבורו של חיאת אלרוח  ,יצירתו החשובה של ס " ט מלמד  ,אינו ידוע  .לפי האמור

בשער הספר המודפס  ,כתב היד היה שמור במקום כלשהו  " :מאה ועשרים שנה היה
בכתיבת

עדיין

יד "

36 .

לכן סביר להניח שהחיבור הושלם לפני שנת

, 1778

אולי כשמחברו היה

ביוראת  .לדברי המחבר  ,בקהילתו לא נמצאו תלמידי חכמים שיוכלו להבין ספרי

חכמה ומוסר ברמה גבוהה ( דפים 2ב 116 ,א ) ; אפשר שכוונתו לקהילה בהראת ולא

במשהד  ,כי העיר משהד  ,כאמור  ,היתה ברמה תרבותית סבירה יחסית  ,וממנה נהג ס " ט
מלמד לשגר תלמידים חכמים לאזורים מרוחקים .

 . 2חיאת אלרוח בכתב יד

ובדפוס

להלן רשימה של כתבי היד של החיבור חיאת
א  -כ " י ירושלים  -ביסלו " א

37

אלרוח :

: 80 2408

הועתק על ידי איברהים אהרון מבוכרה בשנת

:8

הועתק בהראת על ידי אברהם בן גרשון בשנת

התרמ " ד .
ב  -כ " י ירושלים  -ביסלו " א

"

5760

התקפ " ו .
ג  -כ " י ירושלים  -ביסלו " א

ד  -כ " י מכון בן  -צבי
ה  -מב " צ

15 % : 1029

: 904

"

5677

:8

רשום בו בקולופון התאריך תקפ " ח .

בו שלושה  -עשר דפים בלבד .

דפים  ,חסרים דפים מאמצע העיקר הי " א  .ייתכן שאותו סופר

העתיק גם את כ " י ירושלים  -ביסלו " א

5760

. 80

ו  -כ " י ניו יורק  ,בית המדרש לרבנים  : ACC # 01461הועתק על ידי יוסף בן בינימין
בשנת התרכ " ז .

חיאת אלרוח יצא לאור על ידי האחים ישראל  ,נתנאל ובנימין שאולוף  ,בשנת תרנ " ח ,
בירושלים  ,בדפוס יצחק נחום לעוזי  ,באותיות מרובעות ,

ב 191 -

דפים .

38

כל הגירסאות ,

כתבי היד והדפוס  ,לוקים בשגיאות מרובות  ,המקשות מאוד על מחקר מעמיק לקראת

ההדרה מדעית של היצירה  .לצורך המאמר הזה השתמשתי  ,כאמור  ,בכ " י ירושלים -
ביסלו " א

80 5760

שהוא שלם ונראה פחות שגוי .

36

ראו יערי  ,בוכרה  ,עמ '  , 41סעיף . 39

37

וולף מדבר על " בורות רבה  -בקרב יהודי בוכרה וסביבותיה  ,שסר  -מבז  ,בלח '  ,סמרקנד  ,תאשכנת ,
קוקנד  .לדבריו  ,מצבם הרוחני השתפר הודות לחכם יוסף ממאן המערבי  ,אך לא כך דעתו על יהודי

משהד  -ראו וולף  ,מחקרים ,

יוסף ממאן  -יערי  ,בוכרה ,
38

עמ ' 125

עמ ' 283

ואילך ,

157

ואילך  .ראו גם בזכרונות על שליחותו של החכם

ואילך  .כמו כן ראו קשאני  ,בוכרה ,

עמ ' 9

ואילך .

שמעון חכם לא הוציא לאור את היצירה הזאת כפי שסברתי  -ראו נצר  ,אוצר  ,עמ ' . 38

64
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מנזורות החיבור
חיאת אלרוח הינו מכלול של

דברי מוסר מתובלים במקצת הסברים פילוסופיים על י " ג

עיקרי האמונה של הרמב " ם  ,וכן על הגיגים השאובים מהשקפת עולמם של מקצת
הפילוסופים  ,על פי מורה נבוכים ובמיוחד על פי חובות הלבבות .

39

בספר גם אמרות

הקשורות לרבנים גדולים ואף לגדולי המחברים והמשוררים המוסלמיים מפרס .

מקורות הספר מגוונים ולהלן העיקריים שבהם  :תנ " ך  ,תרגום אונקלוס  ,תלמוד בבלי ,
מדרש רבה  ,אלפא ביתא דבן סירא ומקצת מפרשי המקרא  ,שהוא נמנע לרוב מלציינם
בשמותיהם  .המחבר מזכיר את הספר אמונות ודעות לרס " ג  ,וכן את פירושו לספר בראשית
ולספר יצירה

( 116א ) ;

מזכיר את פרק חלק

את חובות הלבבות  ,אך לא את שם מחברו ( 3א 27 ,ב 169 ,ב )  .הוא
ואת מורה הנבוכים לרמב " ם ( 1ב - 2א  % 16 ,א ועוד )  ,את ספר

( 17ב )

אור ה ' לר ' חסדאי קרשקש (  % 16א )  ,את ספר העיקרים לר ' יוסף אלבו ( 115א  -ב ) ואת
הרב אנטולי ( 39א ,

41א ) .

40

מתכמי האומות הוא מזכיר את סוקרטס  ,אפלטון ,
70ב )  ,אוקלידס ( 27ב ,

3 1ב )

41

אריסטו ( 6א  -ב ,

28ב 30 ,א 32 ,ב ,

וגלנוס ( 75ב )  ,אולם סביר להניח שהתייחסותו אליהם מבוססת

על מת שלמד מספרי החכמה של חכמי ישראל שנזכרו לעיל .
יש בחיאת אלרוח סיפורים ומשלים רבים שאין המחבר מגלה את מקורותיהם  .הדעת
נותנת שאלה נלקחו מן המדרשים ומן המקורות הפרסיים  .מדרש רבה  ,חובות הלבבות
והספר גלסתאן מאת סעדי הינם מקורותיו הראשיים לסוגה זו  .הוא מצטט גם פסוק מן

הקוראן בשפה הערבית (  % % 6ב ) .

אין ספק שעיין ב " חובות יהודה " מאת ר ' יהודה בן

אלעזר  ,והעתיק ממנו כמה עניינים פילוסופיים  ,מבלי להזכיר את שם מחברם

,

4

קווים לייחודם של תשירים והפרוזה בחיאת אלרוח
בחיאת אלרוח יש קרוב למאה ושמונים בתי שיר  :כמאה בעברית  ,כנראה רובם מפרי
עטו  ,כמאה וחמישים בתי שיר ליריים בפרסית מפרי עטו  ,וכשלושים בתי שיר בודדים
שהם פרי יצירתם של משוררים פרסיים שאת מחבריהם הוא אינו מזכיר  .בשיריו הליריים

של המחבר בולטים בעיקר שירי התוכחה  ,כנהוג בשירה הפרסית -היהודית .

43

השירים

39

על י " ג העיקרים ראו  :קלנר  ,עיקרים ; שארכס  ,עיקרים ; ג  ,ייקובס  ,עיקרים .

40

על ר ' אנטולי ראו להלן .

41

את שני אלה הוא מזכיר בתור משל סתמי ללא כל קשר לדעותיהם ( 40ב ) .

42

קדמו לס " ט מלמד שלושה מלומדים חשורים שקמו ליהדות פרס ועסקו בשאלות הקשורות לי " ג

העיקרים של הרמב " ם  :א  -המשורר הדגול עמראני  ,בעל היצירה השירית וא ? באת וארכאן סןןדק ! אנה

אייאן

ישראל

מנתכב ,

( י " ג המצוות והיסודות של אמונת

עמ ' ; 245 - 238 , 42

ישראל )  ,שחיבר אותה בשנת

- 1508

ראו  :נצר ,

נצר  ,אוצר  ,עמ '  . 31ב  -ר ' דוד בר מאמין מאצפהאן  ,שחי  ,כנראה  ,לפני

שנת  . 1650ג  -ר ' יהודה בן אלעזר מכאשאן  ,אשר השלים את חיבורו המונומנטלי  ,חובות יהודה ,

בשנת . 1686

חיבורו של ר ' דוד בר מאמין אבד  ,ככל הנראה  ,אך של ר ' יהודה בן אלעזר יצא

במהדורה מדעית
43

( " חובות יהודה " ) .

מקומם של שירי תוכחה אינו חסר בשירה הפרסית -היהודית  ,יהא סוג השיר אפי  ,סיפור רומנטי

ארוך  ,או פראפרזה שירית על סיפורי תנ " ך  .שירים אלה מדברים בדרך כלל על אפסותו של אדם
מול המוות ויום הדין  ,והבלותה של רדיפה אחר חיי החומר  ,שאינה מביאה אושר אלא אומללות .

סימיטובמלמד

ן

65

הארוכים כתובים בבתים שווי חרוז ושקולים בשקילה כמותית קלסית  .אלה בנויים על

משקל הזג ' מלידס

מחד ' וף

(ט  - - -ט  - - -ט ;)- -

כל דלת מתחרזת עם הסוגר שלה בצורה

זוגית ( מת ' נוי ) ובנפרד משאר הבתים  .כך גם המשקל ברוב שיריו בעברית  .אולם השירים
הליריים ובתי שיר הבודדים משקלם שונה ומשתנה משיר לשיר  .אלה  ,חרוזיהם בנויים
כך שהבית הראשון דלתו חרוזה עם סוגרו  ,ואחר כך רק הסוגרים של שאר הבתים
מתחרזים זה עם זה .

שירה עברית  :להלן מספר דוגמאות לשיריו בעברית  ,שלרוב הוצבו בתחילת השירים
הפרסיים :

כסוס אגור באחדות האמתי44
אצפצף על עבודתי ודתי
ואקריב שי לצור נורא עלילה
בתת נפשי ורוחי ויחידתי

( 2 %א )

פתח גרון ורון תרון לשוני
כמו יונה ותחננה לקוני
ולו יאה ולו נאוה לצפצף
ולו נאוה תהילת דר מרומי

( 32ב 33 -א )

אדון עולם וחוקר כל פעלים
ומלך רם וזוקף כל נפלים
בהתעטף גאוני מיגוני
ענה שפל כל השפלים ( 40ב 4 % -א )

ואתפשט מגוש עפר ורמה
ואתקשט לבוש יקר ורמה
שמח נפשי בשיר רחשי ותגל
למתנבא בגוף נוצר אדמה ( 63ב )

לכן  ,שירים אלה אישיים וקשורים בטבורם לנשמתו של המשורר  .הספרות הפרסית מלאה וגדושה

בסוג זה של שירה  .על שירי תוכחה בספרד ראו  :יצחקי  ,תוכחה ; פליישר  ,הקודש ,

עמ ' 95

ואילך ,

דוידזון  ,כ  . 495 ,לפי הפסוק בישעיה לח  ,יד  " :כסוס עגור כך אצפצף " וכו '  .ייתכן שהמילה

" אגור "

, 377 , 317 , 203
44

402

ואילך .

בכתב היד צריכה להיות

" עגור " .
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שירה מעורבת  :ביצירה מספר רב של בתי שיר מעורבים .
כדא פרמודה משה בנדה מן

( ויאמר אלהים  ,משה עבדי

לא כן עבדי בכל בית הוא

/

( כל האוצרות נסתר ועד גלוי

/

הר אנכה בר לג ' דינסת מנסוב

( מי שמייחסים לו איבה לדת

/

ודרש ) ( 8 %ב )

זנסל אברהם יצחק ויעקוב

/

[ והוא ] מזרע אברהם יצחק

/

( כך הוכח מאת חכמי המשנה

זרמז ופשט הם סוד ודרש

מרמז ופשט גם סוד

ג ' ינינסת ת ' אבת אז חכמי המשנה

/

ויעקב ) ( 98ב )

קנאת סופרים תרבה חכמה ובינה47

 [ /כנ " ל ] ) ( 98ב )

ג " ו נא מחרם שוימאן ג ' מע יך

נה קידושסת נה עד ונה כתובה

/

( אין קידוש  ,אין עד ואין כתובה

/

( תתכבד בנאומו

נאמן46

 [ /כנ " ל ] ) ( 80ב )

כל גנג' ינה  -הא פנהאן ותא פאש

בנסק נאזנינש שו משרף

45

להלן מספר

דוגמאות :

כאשר נתאחד כבלתי

ג ' א48

מקודשים ) ( 111ב )

כפירים שואגים לאל לטרף49

/

הנאה  [ /כנ " ל ] ) ( 123א )

זקול ירמיה דארד ראיות

/

כה חוקר

לב אני בוחן כליות" 0

( מפי ירמיה יש לו ראיות  /שחוקר וכו ' 124 ( ) .ב )

משורר גפתה ג ' מע נע ' מה האיש

/

במזמור קלט מדח ות' נאיש

( המשורר אמר [ חיבר ] את מכלול נעימותיו

במא ישראלאן עם דל ורזה

/

לנו הישראלים  ,עם דל ורזה

45

/

במזמור קלט שבח והודיה

לו ) ( 124ב )

צריח פרמודה אן בוזי החוזה
/

במפורש צווה אותו בוזי

החוזה ) ( 141א )

על השירים המעורבים ראו פעמים  ( 30תשמ " ז )  .חלק מן החיבורים המוזכרים שם מוקדשים לסוג
זה של שירה  ,אשר בתורת השירה הפרסית מכונה בשם " מלמע " .

46

על פי במדבר יב  ,ז  .המילים המובלטות הן

47

בבא בחרא כא ע " א .

48

לכך ש " כתובה " מתחרזת עם " יך ג ' א " חשיבות מבחינה בלשנית  ,והיא משקפת את המבטא הפרסי -
האפגאני בהארכת אות קמוצה .

49

על פי תהלים קד  ,כא .

50

י.

ירמיה יז ,

בעברית  ,ובסוגריים מובא התרגום .

סימוטכמלמד

בור אין מז ' דה רא באני וראוי

הואדאר מן אליהו הנביא

/

( היה לבשורה הזאת היוזם והמודיע

הר אן שכצי כה או הסת נסל אבות

( כל אדם שהוא מזרע אבות

/

בהר אמרי כה או סאזד אראדה

( בכל ענין שהוא ירצה

/

הנביא ) ( 53נב )

בדל דארד חב בוחן לבבות

/

כוש אן לחט  ,ה כוש אנדם כה מאסף

( אשרי העת והרגע שהמאסף

/

מגיני  ,אליהו

יש בלבו אהבה לבוחן

/

ן
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/

לבבות ) ( 154א )

ד ' לילאן רא בגרדאגרד יאסף

יאסף את

המדוכאים ) ( 157א )

שוד שערי פדות אז הם גשאדה

/

שערי פדות

ייפתחו ) ( שם )

פרוזה מעורבת  :בשירי ס " ט מרובים המשפטים בפרסית שמילים עבריות הן חלק בלתי
נפרד מהם גם בנטיות של סמיכות ובסיומות ריבוי פרסיות  .בכל דף ניתן למצוא כמה
דוגמאות של משפטים מעורבים  ,כגון הבאים :

ג " נאנך כוונה מצנף שלם בודה תו הם בכוונה שלם בכאן

( כמו שכוונת המחבר שלמה גם אתה קרא זאת בכוונה

כצוץ אינכה אסמשאן בשם טובי 51בר איד

( במיוחד כששמם יופיע כשם

שלמה )

( 55א )

טוב )

אצל גוף מארבעה יסודות באשד

( מקור הגוף הוא מארבעה

( 4ב )

( 71א )

יסודות )

דר עולם הנצחי המישה הראסאן באשנד ואזין עולם גר הנאה גירנד

( בעולם הנצחי יהיו תמיד נבוכים ואם ישיגו הנאה מן העולם
תא תואני דר כתאבהאי מקדם יעני תורה וסאיר

ספרים  -הא52

הזה ) . . .

נגאה כן

( עד כמה שתוכל תסתכל בספרים קדושים  ,כלומר התורה ושאר
אותות

ומופתים  -האי53

מצריים (  7נ נב ) .

מכפר עוון 55או בשוד ( 130ב )

ה  -נה56

( הלא

עוונו )

דאנסתהי

( 59ב )

ידעת ? )

51

על " שם טובי "  ,המבוטא בפי יהודי פרס  shemtubiראו גם 92ב 106 ,א  -ב .

52

ל " ספרים " נצמדה מילית הריבוי בפרסית והיא מבוטאת .sefhrimh

53

~
הסמיכות ומבוטאת
" מופתים " מופיעה במילית הריבוי בפרסית עם י ,

54

כן הוא לגבי " מצוות " המבוטאת

55

את " עוון או " יש לקרוא " עוונ  -י

56

מקרה כמעט נדיר של שימוש בה ' השאלה העברית .

ye

~

. misvuth

או "  ~,כלומר

בסמיכות  ,והיא מבוטאת

. muftimh

ye

ט'

( 91א )

הספרים )

מצוות  -האי 54תורה ( 119ב 21 ,נא )

( יהיה למכפר

( 86א )

. avun - 0

68

ן

אמנון נצר

בוד ארץ  ,וסמא תחת אלנגינם

/

הבתואן 57שד כה מן או רא נבינם ( 124ב )

( הארץ והשמיים הם תחת חותמי

/

היתכן שלא אראה אותו ןאותמ

)

~
מילים בפרסית  :להלן מספר מילים מתוך חיאת אלרוח שסביר להניח שהיו בשימוש
רב יותר אצל יהודי

ג' אור

דקקי

( בעל

64 /ב

דאדר

הראת  /אפגאנסתאן :

51ב 52 ,א

/

אדמה )
( אח )

100א 08 ,נא 121 ,א  ,ועוד ( לפתע  ,אזי  ,באותו

/

ואסואנ יד ,

110א ( נרתע )

סססנד

103 ~/ב 13 ,נב ,

כלאסי

125א 157 ,ב ,

/

עפו

166 /א

שה

ש

דאזי

זמן )

154ב

ועוד ( מאוהב ,

ועוד ( פחות ,

174

מתלהב )

פיחות )

( חנינה ; יש לבטאה בשיר  , ' afuכפי שנהוג באזור

( גאווה ,

96 /ב 129 ,א

ח  ,וראסאן )

יהירות )

~
סגנון  :חיאת אלרוח ערוך בשירה וכן בפרוזה בסגנון דרשניו הפרוזה ברובה חרוזה .
כתיבתה דורשת אמנות ושמיעתה ערבה לאוזן  ,אולם היא עלולה  ,בגלל אילוצים קישוטיים ,
למנוע מן המחבר לברור לעצמו את המונחים המדויקים לחיבור טקסט שנושאו מוסרי -
תיאולוגי-פילוסופי  .סגנונו אינו אחיד  :לפעמים הוא נוסק לשחקים אך לעתים הוא יורד
לעמקים  ,תוך שימוש במלים ובמשפטים עממיים  ,כגון בדוגמאות
בלבם

/

וא ( אפילו ,

גנדה שדן
ג " קולי

173 /א

אלא )

( לגדול ,

להתעבות )

90 /ב ( הלשנה )

כג ' ופיג " ורפיג " /

כוש כושך כרדן
פלפול

הבאות :

112 /א

76א ,

64 /נב

( מיד ,

( נהימה

קרקר
תקלא

162 /א ( מאמץ )

ד  .היאור "
y

( לנהוג ברכות  ,לדבר בלשון

מפתה )

מהר )

119 /א

A

161ב

( עקום

ומפותל )

ורטינה )

העיקרים

לאחר דברי הקדמה  ,יש לציין שהדיון בשלושה-עשר העיקרים בנוי כל אחד ואחד במבנה
פחות או יותר דומה בכך שהמחבר פותח את דבריו בבית אחד או שניים של שיר בעברית
שהמסר העיקרי בהם מתייחס
57

ראו בהערה הקודמת .

ל " עיקר "

המשמש נושא לדיון באותו פרק  .לאחר מכן ,

סימורר מלמד

ן

69

מבקש המחבר לדון בעיקר הרלוונטי בצורת שירה פרסית-יהודית שלרוב עולה על חמישים
בתים  .בתי שיר אלה חרוזים בחריזה זוגית הנקראת ממינוי בתורת השירה הפרסית .
אלה  ,לאורר החיבור כולו  ,בנויים במשקל אחיד שנקרא מרובה  .מלבד בתי שיר אלה ,
כל " עיקר " זוכה במחרוזת שירה לירית שאורכה כעשרה בתים בממוצע  -מחרוזות אלה
שונות זו מזו במשקל ובדרר כלל מנותקות מן הנושא המיידי שאליו מתייחס המחבר

בדיון על העיקרים  .נושא " העיקר " נידון בפרוזה שמופיעה אחרי בתי השיר  ,אולם לא
מן הנמנע שלפעמים אותו נושא יידון גם בשירה מרובת הבתים שנזכרה לעיל  .הפרוזה ,
ולפעמים גם השירה  ,מועברות בסגנון דרשני ומתובלות בדברי פילוסופיה ובפסוקים
מן המקרא והתלמודים  .כמו כן  ,בטיפול בכל עיקר משלב המחבר סיפור אחד או שניים
שלרוב לקוחים ממקורות מדרשיים .

הקדמת המחבר

( 1א 12 -א )

הספר נפתח בפנייה כללית אל " המכובדים וידועי שם ומבקשי חסד אלוהי וממקורבי
סודות ההיכל "  ,ומברר את ההבדלים המהותיים בין אדם לבהמה  .המחבר גורס שהאדם

נבדל מן הבהמה בשלושה דברים  " :אמירה  ,ידיעה

ונשמה " -

הבהמה אינה דוברת ,

אינה מסוגלת להיות בעלת דעה ואין בה נשמה .
מכאן עובר המחבר להשוואה בין ידיעה למעשה  .הוא נאחז בדברי חכמים באומרו
שהידיעה קודמת למעשה  ,והיא שמביאה לידי מעשה .

58

הוא גם מייחס חשיבות לעשייהי

ומפחית בחשיבות הידיעה אם היא נשארת ללא תועלת מעשית  .כדי לבסס את גישתו ,
הוא מזכיר שיר פרסי הטוען כי

"

? לם יי ? מל רא ג ה סוזן דאו ,
"

הלה רא פושד וכ ' ודש

ער  :אן " ( ראה בידיעה בלי מעשה מחט שמלבישה את כולם אך בעצמה נשארת

ערומה ;

וב ) .
בדומה למלומדים מוסלמים רבים  ,רואה ס " ט מלמד ב " ידיעה " קודם כל דבר המבוסס

על " ידיעת האל " ( ? ךקאן )  .לדעתו  ,ידיעה אינה יכולה להתקיים אלא אם היא מושתתת
על אמונה חזקה  ,או על מכלול אמונות  ,שהן העמודים שעליהם נשענת הידיעה  .מכלול
האמונות אינו אלא שלושה  -עשר העיקרים שקבעם הרמב " ם .

59

כאן מגלה

ס"ט

מלמד

שהוא החליט לחבר את חיאת אלרוח בעת זקנתו  ,תוך הסתמכות על חובות הלבבות

מאת רבינו בחיי אבן פקודה ועל מורה הנבוכים מאת הרמב " ם ( 1ב 2 -א )  .השם היאת
אלרוח נועד להעניק כוח לחיים ולנשמה לחיי העולם הבא .
ס " ט מלמד מזכיר שבתקופתו נמצאו מעטים היודעים עברית  ,וגם אלה שידעו את

לשון הקודש התקשו להבין את הדקויות הפילוסופיות בחיבוריהם של רבינו בחיי והרמב " ם
( 2א  % 16 ,א )  ,ולכן הוא החליט לפרסם ספר שיביא לידיעת הציבור הרחב את עיקרי

58

השוו רס " ג  ,אמונות  ,הקדמה ; מורה נבוכים ג  ,כא  .בתחום הפרסית  -היהודית ,

ראו חובות יהודה .

מפתח כללי  " ,ידיעה " .
59

ראו פירוש המשניות לרמב " ם  ,מסכת סנהדרין  ,פרק " חלק "  .אם לא נאמר אחרת  ,המובאות מן
העיקרים ( היסודות ) של הרמב " ם מתייחסות למקור זה .

 70ן אמנוינצר
האמונה היהודית  .מטרתו היתה לחזק ולחשל את אושיות האמונה בקהילה  ,שעמדה ,
לדבריו  ,בפני התרופפות חיי רוח מבפנים ובפני הלחץ להתאסלם ; מלבד זאת  ,הופיעו

בתקופה זו סימנים ראשונים של הטפה מיסיונרית  .המחבר מזכיר שבסביבתו " תורתנו

הקדושה נעזבת "  ,וכי " יד האמונה הכוזבת " מסיטה את בני הקהילה מדרך הישרה אל
השאול החשוך  .תיאור זה הולם את המציאות דאז  :המיסיונר  ,המומר יוסף וולף  ,כותב

בחיבורו שיהודי האזור לא הצטיינו בלמדנות עד אשר הגיע לשם ר ' יוסף ממאן .

60

ס " ט מלמד מסביר  ,תוך הסתמכות על פסוקים מן התנ " ך  ,שהיצר הטוב מקורו בנשמה
( בפרסית :

ג ' אן ) ;

לעומת זאת  ,מביא המחבר ראיות  ,גם כן מן המקרא  ,בגנות הלב  ,שהוא

מקור היצר הרע  .מסקנת המחבר היא שזרע ישראל חייב תמיד לגרום ללב לציית לנשמה .

על יסוד דברי " חכמי המחקר "  ,מדגיש המחבר  :אשרי מי ששכלו שולט ורוכב על

חומרו ;

אוי למי שחומרו שולט ורוכב על שכלו  .יש ללמד ולאלף את הלב  ,כדברי רז " ל ( ירושלמי
ברכות א ,

ה):

" עינא וליבא תרי סרסורי דחטאה ננהו " ( העין והלב הם שני סרסורים של

החטא )  .מי שליבו ישר ונכון  ,דתו ישרה ונכונה  .ומי למעשה צריך ללמד ולאלף את
הלב ? בראש ובראשונה הנשמה  ,הפועלת בכוח האהבה .

לאחר הקדמה זו ( 1א 4 -א )  ,עובר ס " ט מלמד מפרוזה לשיר הנקרא " העצות הטובות

שנשמה משיאה ללב כדי לקרבו לידיעת האל " ( 4ב 6 -א ) .

61

בתשעים ושלושה בתי שיר

מתנהל דו  -שיח בין הנשמה ללב  ,כשהנשמה משתדלת  ,במשלים ובעצות טובות  ,לרסן
את הלב ולהובילו בדרך הישרה  .הלב מתפקד כשטן וכאויב בתוך אדם  ,ואיבתו מסוכנת
ביותר  ,כיוון שהוא דר עם הנשמה בכפיפה אחת  .רעות העולם  ,שלב האדם אינו מודע
להן  ,רבות וקשות ; לכן חשוב שהאדם ידאג לזקוף לזכותו זכויות לעולם הבא על ידי

מחשבות טובות ומעשים טובים  -כל זה על בסיס האמונה באל ובתורתו הקדושה .
אחרי דברי תוכחה ועצה אלה משיב הלב לנשמה  ,לאורך עשרים וארבעה בתי שיר ; הוא
נכנע לנשמה ומקבל את עצותיה  ,ובהודאה וחרטה הוא חוזר בתשובה .

62

בקטע הבא של השיר מגלה לנו המחבר שלמעשה הדו  -שיח התנהל בין נשמתו שלו
לבין ליבו  ,שסטה מדרך הישר ; הוא מכתיר את העניין בכותרת " המחבר מבשר לנשמה

[ של עצמו ] שהלב המשתולל אולף ורוסן "  .לבשורה זו מקדיש המחבר תשעים ושבעה
בתי שיר נוספים בפרסית  ,בלבוש דרשה ארוכה  ,החוזרת על תוכן

הדו  -שיח  .קיצורו של

דבר  ,המחבר בוטח ביכולתו  ,כשהוא יודע ומאמין שנשמתו וליבו עומדים לצידו ועוזרים
לו לחבר את חיבורו  ,חיאת אלרוח  ,המתייחס לי " ג העיקרים  .בעבודתו זו מאמין המחבר
שהוא עשה מצווה גדולה לבני עמו  ,ומצווה זו היא שתזכה אותו לחיי נצח בעולם הבא .
בקטע זה  ,בלשון שירה  ,חוזר ומדגיש המחבר שבני זמנו אינם יודעים עברית ויש להם

60

וולף  ,מחקרים ,

61

ראו גם ההקדמה בחובות הלבבות  ,שם  .לנפש ניתנת עליונות מול דרישות הלב שיש לעמול לטיהורו

עמ ' 178

ואילך .

מאחר שמצוות הלבבות חשובות לאדם .
62

עניין התשובה נידון בפרק ארוך בסוף החיבור  : -השוו חובות הלבבות  ,שער התשובה  .על שירי
התוכחה הקדומים ראו יצחקי  ,תוכחה .

סימוטובמלמד

ן

71

ידע בתלמוד  ,ולכן חיאת אלרוח בא למלא את החסר  ,להוסיף להם בינה ודעת

מעט

ולחזק את אמונתם  .את כוונתו הוא מצמצם בשני בתי שיר בעברית

( 9א ) :

יחד עינך ועין שכלך רמוזים
פלס מעגל שלש עשרה חרוזים
אשר נכון עליהם רום ותחת
וכל רצון וחפץ בם גנוזים .
כאן שוזר המחבר שירים מעורבים בתוך מחרוזת של שירה פרסית  ,כמו למשל
" צחיח גרדידה אז קול עלמא
החכמים

/

9מי לפתים אגר נעשה

/

אילמלא אמרנו נעשה

לנרדד מקקי טי

ונשמע ) ; ( 10א ) :

ונשמע "

( 9ב ) :

( התאמת הדבר על פי

" בבנדד יעהקאד

ור

י " ג73

עיקרים

חוקי הנכרים ( יקשור את אמונתו בי " ג העיקרים  /יתכחש לחוקי

/

הנכרים ) .

המחבר מסביר שהעיקרים הם כמו שורשים של עץ שאינו יודע חורף והוא חי תמיד

באביב ; שורשים אלה חובקים עולם ומלואו מן המזרח עדי המערב  .התורה עומדת על

שלושה  -עשר העמודים האלה  .העיקרים הם כמו בית שיש בו דלתות  ,חלונות  ,תיקרה
וריצפה  :אם חלילה ייסדקו או ייהרסו דפנות הבית או רצפתו תמשיך התורה לעמוד
איתנה  ,כי היא מוחזקת ומחוזקת על ידי העמודים  ,שהם העיקר והיסוד שאסור שיחולו
בהם שיבושים  ,שינויים  ,סדקים או הרס  .כמו כן  ,לא יינזק העץ אם פירותיו יפלו או

ענפיו יגדעו ועליו ישרו ; אולם חלילה אם יחלחל הרס לשורשי העץ  .גורס המחבר
" גר אח  :אנא כנד שכצי ? סירה

אדם עבירה

/

/

שו ' ד מג' רם ןמצוות האי

הוא יישאר בעל עבירה ביחס למצוות

תורה "

התורה ) -

שעובר על כמה מצוות של התורה  ,יישאר יהודי מאמין  .אולם

בודה

כאיל

/

בעיקרים מאמין אז תה

דל "

( 10ב ) :

( אם במקרה יעבור

רוצה לומר שאדם כזה

( 10ב ) :

" וליפן א ? מקאדש

( אולם אמונתו תישאר שלימה

/

אם הוא

מאמין בעיקרים מעומק לבו )  .אדם שאינו מאמין באמונה שלמה בעיקרים ופועל בניגוד
לאמונה  ,מקומו

בגהינם .

בשנו שי זרע ישרים
/

/

64

ובבקשה זו הוא מסיים את הקטע בשיר הבא

בגוש הגש

כוש66

(  1וא )  " :זמצ9ף65

בא י " ג עיקרים ( שמע למחבר  ,הוי זרע הישרים

באוזני בינתך התאמץ [ 67בחייך על פי ] י " ג העיקרים ) .
לאחר הקדמה מורחבת

זו  ,פותח המחבר בשירה עברית  ,שכותרתה  " :שלש עשרה

עקרים ושם מחברו תמצא בראשי הבתים " ( 11א  -ב

) 68 .

השיר בנוי במשקל מרובה  ,השכיח

63

יש לבטא " יג " ) . ( yag

64

השוו רמב " ם  ,הלכות עבודה זרה ב ה  -ו  ,ה ה  ,י א ; ראו גם קלנר  ,עמ ' . 23

65

בכל שירי המחבר  ,בגלל אילוצי המשקל  ,הביטוי הנכון הוא  mosannefולא

להיות מבוטא  .לא ברור לי אם המחבר ידע את הביטוי

, mosnef

כפי שחייב

הנכון .

66

בטקסט " בכוש " במקום כוס משבש את המשקל .

67

ישנם כאן אילוצים הקשורים לקישוטי לשון  ,כאשר שלוש המילים נחרזות ביניהן  :גוש ( אוזן )  ,הוט

( בינה )  ,כוש ( התאמץ וציווי בגוף שני יחידן ) .
68

על השירים שנכתבו על י " ג עיקרי האמונה ראו מארכם  ,עיקרים  ,ועל שיר זה שם  ,עמ '  527מס ' 77
( אני מודה למערכת פעמים  ,שהיפנו את תשומת לבי למאמרו של מארכס )  .כמו כן  ,ראו התייחסות

קצרה אצל בכר  ,ספרות ; פליישר  ,שירה ; חזן  ,פיוטים  ,עמ ' . 31 - 30

72

ן

אמנוינצר

אצל משוררים יהודיים בפרס  .מבנה המשקל הוא  :מפ  -ע  -לים מפ  -ע  -לים פעו  -לים .
סמוך לאל חי והאר עין ישרים0י

יסודותם הלא מזער במספר

חזק בנין שלש עשרה

/

עקרימ ~ י

תלויים הם בשערה ההררים

/

א  -מציאות אל שהוא היה והוה

ב  -נעלם הוא וגם נמצא ויחיד

ג

וגם יהיה ללא שנוי תמורים

/

ואחדותו בלי עצם ומקרים

/

 -טעם פעליו חקור אך לא בעליו

ה  -ברוב גודלו מצויר הוא בשכל

מחולל כל בדבור פה מדבר ,

שאינו גוף ולא גשם ותארים

/

ד  -והוא קדמון לכל ראשית ותכלה

/

ועדותו בפי כל חי סדורים

אדון עולם והוא משפיל ומרים

/

ו

-

ז

 -לכולם אב ורב משה והגביל

/

בדת אמת סייגים וגדרים

ח  -מקור חיים לכל רוצה ימצא

/

הנחיל עניו תורת אשת נעורים

ט  -דבר צוה לאלף דור בדתו

י

 -והוא דיין ויודע והוא עד

ולא ימיר ולא יחליף לזרים

/

/

במדרגות נבואה עם גברים

ומשגיח וחוקר כל סתרים

יא  -משלם טוב ורע אל חיק הפועל

יב  -צמיחת זר עריכת נר משיחו

/

קבל שועי ברן רוחי לנמצא
משאת עניי בארוחת הירק

/

/

/

לרשע רע וטובה לישרים

כי בא יבא ולא ימעד אשורים

יג  -עזוב חפצך וגם תעדה במעשך

רצה לחשי כמו נפשי בענשי

69

/

בהקיצך ביום תחית פגרים

זכות בנין שלש עשרה עקרים

מחה פשעי עונותי ותשא
רצה ושעי כמו מנחת קמיצה

/

אחרי השיר מופיע קטע שיר בפרסית לאורך אחד-עשר בתים  ,שתוכנו העיקרי הוא
ההקרבה העצמית מתוך אהבה לאל .
להלן תמצית דברי המחבר על העיקרים  ,לפי

סדרם :

העיקר הראשון  " :יגדל אלהים חי וישתבח נמצא ואין עת אל מציאתו " ( 12א 21 -ב ) 2 .י
ס" ט

מלמד הופך  ,באופן די מוצלח  ,את העיקר הראשון לשירה פרסית  .ניתן לדלג על

השיר ( בית אחד בעברית ושישים בפרסית ) שבהם טיעונים על מציאות האל  ,כי הניתוח
המעניין מופיע בפרוזה  ,לרוב כחזרה ופיתוח של הנקודות המרכזיות שבשירה  .אולם ,

69

על תורת המשקל בעברית ראו  :ילין  ,השירה ,
ואילך ; פליישר  ,הקודש ,

עמ ' 340

עמ ' 44

ואילך ; אלוני  ,משקלים  ,במיוחד עמ '

ואילך ; פגיס  ,חידוש  ,בעיקר עמ '

הפרסית  ,משובץ המרובה כאחד המשקלים של סוג השיר
משקלים  ,עמ '

71

112

80

ואילך  .בתורת השירה

הזג ' ( מרנין ) -

ראו על כך זמאניאן ,

ואילך .

70

בספר המודפס כתוב " אין ישרים " ( 10ב ) .

71

ראו דוידזון  ,ס . 163 ,

72

שיר זה מיוחס לרמב " ם ומצוי בפירושו לפרק חלק  ,ראו דוידזון  ,י  . 195 ,לשיר זה נמצאו כמה

בעלים  ,אולם סביר להניח שחיברו ר  ,דניאל בן יהודה דיין  ,שחי בתחילת המאה הי " ד ברומא -
ראו על כך חזן  ,פיוטים  ,עמ '

. 33 - 30

סימןטובמלמד

ן

73

כללית  ,יש לשירה חשיבות  ,כיוון שהיא נועדה לשינון ולזכירה בעל פה  .לפני שהמחבר
עובר להסביר בפרוזה את נימוקיו למציאות האל  ,מפריד בין חלק השיר לחלק שבפרוזה
שיר לירי בן עשרה בתים  ,בשבח הצופים והצופיות .

73

לא ברור אם המחבר או המעתיק

החליט למקם את בתי שיר אלה במקום זה  ,שאינו מתאים מבחינת התוכן  .על כל פנים ,
שיר לירי זה עומד ברמה ספרותית די גבוהה  ,המשתווה לטוב שבין השירים הליריים
שבספרות הפרסית

הקלסית  .לראשונה בחיבור זה אנו מגלים כאן את כינויו הספרותי

של ס " ט מלמד  -הלוא הוא

" טוביה " -

המופיע בבית האחרון .

בפתח הסבריו בפרוזה  ,מדגיש המחבר את הקושי הרב הכרוך בהבנת י " ג העיקרים .

קשה במיוחד לעמי ארצות " ,טיפשים  ,ילדים

ונשים " ,

לחדור לעומקה הפילוסופי של

הסוגיה הזאת  ,החובקת את האמונה באל ובתורת ישראל  .הנושא מוסבר במונחים

שונים :

חכמים אחדים אינם מדברים על " עיקרים " אלא על " שרשים "  ,אחרים על " יסודות " ועל

" אדנים "  ,ויש גם המכנים את העיקרים " עמודים " (  % 5א )  .אלה הבדלים סמנטיים בלבד ,
ובכל המקרים מדובר ב " עיקר " שהוא כמו שורש העץ  -חלילה לשורש ליהרם  .ניתן ,
לפעמים  ,לא לקיים את כל המצוות ועדיין להישאר יהודי מאמין  ,אך אסור להתכחש
לאחד מי " ג העיקרים  -אדם כזה בוודאי ייקרא כופר  ,גם אם הוא שומר את שאר המצוות
ומקיימן הלכה למעשה .

בעניין האמונה מסתמך ס " ט מלמד על מורה נבוכים ( א  ,נ ) וזה לשונו  " :דע אתה
המעיין במאמרי זה כי האמונה4י אינה הענין [ הנאמר בפה אבל הענין ] המצויר בנפש
כשיאמינו בו שהוא כן כמו

שצויר "  .ס " ט

מלמד מוסיף את המשפט הבא בעברית  ,משפט

שאינו מופיע אצל הרמב " ם  " :אבל האמונה היא אחר הציור

להיעזר בדברי הרמב " ם ( א ,

עא ) :

האמיתי " 5 .י

" וכלל אומר לך כי הדבר ( הנכון מה

) 76

המחבר מוסיף

שאמר תמסטיוסי7

[ אמר ] שאין המציאות נמשכת אחר הדעות  ,אבל הדעות האמיתיות נמשכות אחר המציאות " .
המחבר מפרש שהאמונה חייבת לעבור בשכל ולהתיישב
ס " ט מלמד מחלק את האמונה לשבעה סוגים  ,ואלו הם

בלב .
( 16א  -ב ) :

א  -אמונה בלשון ,

והיא אמונה חלשה שאין לה מקום לא בשכל ולא בלב ; מאמין כזה הוא חנפן ודובר
שקרים  .ב  -אמתה מתוך עקשות

( תעצב ) ;

מאמינים אלה  ,שאינם משנים את דעתם גם

לנוכח האמת  ,בסופו של דבר מתגלים כמרדנים ובלתי נסבלים ואף מזיקים  .ג  -אמונה
הנובעת מבערות ; אלה אמונתם מבוססת על דמיון  .ד  -אמונה מתוך חיקוי של אחרים ,
ולא על סמך השכל  .ה  -אמונה על בסים מסורת

73

וולף טוען שבעת ביקורו במשהד בשנת

בכל
74

הסביבה ) -

וולף  ,מחקרים ,

1832

שמע על מספר רב של יהודים צופיים שם ( ואולי

עמ '  125ואילך .

" ההאמנה " במהדורת אבן  -שמואל  " ,הדעה " במהדורת קאפח  .נראה לי שצדק הרב קאפח שבהקשר

לפרק הנ " ל כך תירגם את המילה

.

" אעתקאד " מן המקור

75

השוו מורה נבוכים א ה .

76

המוקף בסוגריים הוא תוספת של ס " ט מלמד .

77

( נקלי ) ,

ולא על על בסיס ההבנה

בכתב היד

( 15ב ) :

טמסטיום .

הערבי .

74

ן

אמנוןנצר

השכלית  .ו  -אמונה המבוססת על מדע  ,דוגמת אמונתם של הוגי דעות  ,אנשי מדע

ופילוסופים  .ז  -האמונה האמיתית היא זו המבוססת על השכל  ,נתמכת במסורת ואינה
נוגדת את עקרונות המדע .
לדעת המחבר  ,ארבעת סוגי אמונה הראשונים בטלים  .האמונה על פי המסורת מקובלת
על מרבית קהל ישראל המאמינים  ,כי אלה  " ,כמו ילדים  ,נשים ופשוטי עם "  ,אין להם
יכולת לדון בענייני אמונה  .האמונה המדעית שמורה לאנשי מדע  ,הבוררים לעצמם כל

דבר על פי הוכחות מדעיות והבנה שכלית ; לכן  ,שני סוגי אמונה אלה רצויים ומקובלים ,
והמחזיקים בהם נחשבים למאמינים  .כמובן  ,הנעלה באמונות היא האמונה האמיתית
והשלמה  ,הנקייה מכל ספק .
ס " ט מלמד סולל את הדרך לטיעונים שכליים בטענה שבעלי המסורת לא יצליחו
להתגבר על משכילים מן האומות בוויכוח דתי  .למשל  ,לא ניתן לומר ליריב מתפלסף

שהאל הוא אחד מכיוון שכתוב " שמע ישראל ה ' אלהינו

ה ' אחד " ,

מכיוון שהיריב מבקש

הוכחה לאחדות האל ואינו מסתפק בציטוט מספרי קודש .
כאן מצטט המחבר  ,בשינויים אחדים  ,את דברי

כך הוא

הרמב " ם

על היסוד הראשון  ,ואחר

ממשיך :

והכלל העולה מדבריו שהוא ית ' ב " ה מחויב המציאות הוא כמו שאמרו שבביטולו
יבטלו כל הנמצאים ובביטול הנמצאים הוא לא יבטל  .והנה אנחנו רואים המציאות
אם כן יתחייב במציאות  .וזה ממה שאין צורך בביאורו  .כבר בא עליו המופת במורה
ובמקומות רבות נתבאר שהוא לבדו מחויב המציאות וכל בלעדיו אפשרי המציאות .

המחבר מבאר את הנאמר לעיל בלשון הפרסית  .וביאורו מגלה סממנים סמנטיים

וענייניים  -ולפעמים העתקה  -מדברי ר ' יהודה בן אלעזר בספרו חובות יהודה 8 .י הוא
מחלק את הנמצאים לשני סוגים  :האחד הוא המצוי במחשבה בלבד והשני המצוי בחוץ .
הדוגמה למצוי הראשון היא המחשבה על אש  ,ואילו האש עצמה  ,שתכונותיה מורגשות
היטב  ,היא הדוגמה למצוי השני .
המצוי השני בעצמו מחולק לשני מוגים  -מחויב המציאות ואפשרי המציאות  :מחויב
המציאות אינו ניתן להפסד וקיומו אינו תלוי בדבר אחר  ,ואילו אפשרי המציאות הוא
בר הפסד וקיומו תלוי בדבר אחר  .מחויב המציאות אינו יכול להיות אחר מלבד דבר

אחד ויחיד  ,דהיינו האל ; אולם אפשרי המציאות הוא בנוי מעצם ומקרים  ,שלכל אחד
משניהם הגדרות  ,תארים ותכונות  .למשל לעצם שש תכונות  :א  -הוא קיים על יסוד

עצמו ועצמיותו ; ב  -ניתן להשיגו בהשגה שכלית ; ג  -אינו מצוי במקום כלשהו ; ד -
אין לו צדדים או צורה הנדסית כלשהי ; ה  -אינו מתמעט או מתרבה ; ו  -הוא אחד
מבחינה מספרית  .אך המקרים אינם יכולים להיות קיימים על יסוד עצמם בלבד  ,והם

78

השוו חיאת אלרוח  ,דף 16ב ואילך עם חובות יהודה  ,מאמר ראשון  ,שער שני  ,במיוחד סעיף . 14
כמו כן  ,ראו אריסטו  ,קטיגוריה .

סימןטובמלמד

חייבים להיות במקום

ן

75

( מצע ) כלשהו ומחוברים לדבר אחד  .וכר ממשיר המחבר להגדיר

ולהסביר את הסוגים השונים של עצם  :היולי  ,בעל צורה  ,גשמי  ,טבעי  ,נפשי ושכלי .

79

בסופו של דבר  ,מגיע המחבר למסקנה שישנו מחויב המציאות והוא האל  .את הפרק

על מציאות האל מסיימים דברי שירה בעברית ( שני בתים ) ובפרסית ( עשרים ואחד

בתים ) .
העיקר השני  " :אחד ואין יחיד כייחודו  ,נעלם וגם אין סוף לאחדותו " ( 21ב 34 -א ) .
המחבר מביא שיר בן בית אחד בעברית ואחריו שמונים ושמונה בתי שיר בפרסית .
בין הקטע השירי לבין הסבריו של המחבר בפרוזה  ,משובץ שיר לירי בן שישה

בתים ,

בסגנון השירים המיסטיים של טובי המשוררים הפרסיים  .הבית האחרון מרמז על שם
" ד ' ביחא "  ,שייתכן שהוא כינוי ספרותי של משורר אחר .

80

גם בהסבירו את העיקר השני פותח המחבר בדברי הרמב " ם ( 24ב )  ,וגם כאן מוצאים

אנו העתקה על דרך הקיצור מדברי ר ' יהודה בן אלעזר  .וזה לשונו של

ס" ט

מלמד

( 24ב 25 -א ) :

ג " ון דר מקדמה את ' באת ואג ' ב אלו ' ג ' וד ת ' אבת שד אפנון באיד דאנסת ובדין

מעתקד מיבאיד בוד כה אנכה ואג ' ב אלוג ' וד אסח ואלבתה נמיתו ' אנד בוד כה דו

באשד ויא בישתר כה אגר דו באשד באיד כה אין הר דו מו' אפק באשנד בהמה
וג ' ה ויא מכ ' אלף באשנד  .אגר גויים כה מו ' אפקנד בהמה חאל  ,פס ג ' ון ביתפ ' או ' ת

באשנד המאן יכי באשד וג " ון כל מוג ' דאת אז יכי וג ' וד יאבנד אן דיגר זיאדה

באשד מעטל והרזה באשד וצ ' איע במאנד
( מכיוון שבהקדמה הוכח קיום מחויב המציאות ועכשיו יש לדעת ולהאמין בזאת ,

,

שמחויב המציאות הוא חייב [ להיות ולבטח אינו יכול להיות שניים או יותר  ,כי
אם היו שניים צריכים אלה להיות מתאימים בכל מצב  ,מכיון שאינם שונים לכן
הם אחד  ,ומכיון שכל הנמצאים הם נוצרו מאחד  ,האחר הוא מיותר ונשאר בטל ,
חסר תכלית

ונפסד ) .

וזה לשונו של בעל חובות יהודה ( מאמר א  ,שער שני  ,פרק ג  ,סעיף

:)2

בבאיד דאנסת ומעתקד באיד בנד כה אין ו ' אג ' ב אל ו ' ג ' וד רא כה את ' באת נמודים
ואחד מטלק אסת ומשתרך בדיום יא בישתר אזאן נמית ' ואנד בוד ג " ה אגר מבדא
או ' ל דו באשנד כ ' אלי אזאן נימת כה אן דו מבדא בהם דיגר שביה ומו ' אפק באשנד

יא מכ ' תלף יך דיגר  .אגר גויים בהמה וג ' הי שביה אנד כת ' רתי דראן ג ' א נמי מאנד
79

מושגים אלה מוסברים בהרחבה בספרים הדנים ביסודות הפילוסופיה ושאובים מחשיבה אריסטוטלית .
כמו כן  ,ראו דיון מורחב על אותו נושא  ,לפעמים עם דמיון מילולי  ,בחובות יהודה  ,לאורך המאמר
הראשון .

80

משורר

בכינוי זה אינו מוכר לי  .סביר להניח ששמו היה ד ' ביחאללה ושם כזה אינו מופיע ברשימה

הארוכה של אלפי משוררים המצויה אצל סעיד נפיסי  -ראו נפיסי  ,ספרות .

6י

ן

אמנון נצר

ואין שבאהת תעריף וחדת אסת  .פס הרדו יכיסת  .ואגר גוינד בר המה חאל דו
מבדא אסת והר דו בהם מו ' אפ ' ק ושביה אנד ג ' ו ' אב אנסת כה ג " ה לאזם מידארד
כה דו מבדא וצ ' ע נמאיים וג " ון יפי אזישאן כאפיסת ואן יכי דיגר מעטל והרזה ובי
וג ' ה מי מאנד

( יש לדעת ולהאמין  ,שמחויב המציאות שהוכחנו אותו הוא אחד ויחיד  ,ולא יכול
להיות לו שותף שני או יותר מזה  .כי אם המקור הראשון יהיה שניים אין זה אלא
ששני אלה זהים ומתאימים זה לזה  ,או שונים זה מזה  .אם נאמר שהם זהים בכל
מצב  ,אזי אין כאן ריבוי  ,והזהות הזאת היא ההגדרה של האחדות ; לכן שניהם הם
אחד  .ואם יאמרו שמכל הבחינות הם שני מקורות  [ ,אך בכל זאת שניהם מתאימים
~
כשמספיק אחד מהם ,
וזהים  ,יש להשיב  :מדוע יש צורך להמציא שני מקורות

והאחר נשאר בטל  ,מיותר וחסר

תכלית ) .

כמובן  ,לס " ט מלמד ביאור משלו בעניין זה  .לדוגמה  ,אומר המחבר  ,ישנם אנשים המאמינים

באחדות ובמציאות האל  ,אך הבנתם נטולה בסיס שכלי ; אמונתם היא דרך הקבלה שהפכה
להרגל  .הוא משווה אותם לעוורים שאדם פיקח מוביל אותם בדרך הרצויה  :הפגם באמונה
מעין זו הוא בכך שאם במקרה ימעד המוביל וילך בדרך שאינה רצויה  ,חייבים האחרים
ללכת בעקבותיו מבלי שיוכלו להיעזר בתבונתם .

חייבים לחשוב שהיה ממציא לנמצאים  .בריאת ( או המצאת ) הנמצאים יכולה להיות
מוסברת בשלוש צורות  :א  -שום היעדר לא יכול להמציא את עצמו  .ב  -לכל דבר שיש

לו התחלה יש גם סוף  ,אם הוא ניתן לספירה ; אולם להתחלה שהיא ראשון אין לה סוף .
ג  -כל דבר שניתן לחברו לדבר אחר  ,מן החיבור הזה חייב לצאת דבר שהוא מחודש .

לכן  ,כל נמצא שקודם לא היה קיים ועכשיו הוא מצוי  ,ניתן להסביר את קיומו כך  :או
שהוא המציא את עצמו לפני היותו בנמצא  ,או שהמציא את עצמו אחרי שהיה מצוי .
ברור ששני הסברים אינם מתקבלים על הדעת .
ברעיון שלכל דבר בעל ראשית חייבת להיות גם תכלית  ,נעזר המחבר בדבריו של

" החכם החסיד בעל חובת הלבבות ע " ה "  .מדובר כאן במציאת קשר בין חלקי הדברים
שביחד יוצרים את הכל  .וזה לשונו ( 27ב 28 -א )  " :גדר החלק אינו כי אם שיעור נפרד
משיעור  ,כי שיעור הקטן סופר את הגדול כאשר זכר אוקלידס הפילוסוף בתחילת מאמר

החמישי בספר השיעור " .

81

מסקנתו של ס " ט מלמד היא שהיות האל קדמון ולא מחודש

מוכחת לחלוטין  ,ולכן " מה שאין לו תחילה אין לו תכלה  ,ומה שיש לו תכלה איננו קדמון .
וכל מה שאיננו קדמון הוא מחודש  ,מפני שאין בין הקדמון והמחודש אמצעי שיהיה לא

קדמון ולא מחודש  ,אם כן כל מחובר איננו קדמון  ,דע והבן זאת " ( 28א ) .
בהמשך דבריו מזכיר ס " ט מלמד את אריסטו  ,ומסביר את ארבעה היסודות שהטבע
בנוי מהם  .המחבר קושר את היסודות האלה לאמונה באל וביכולתו להמציא את כל

81

המובאה מתייחסת לאוקלידס  ,ספר חמישי  ,הגדרה

הלבבות  ,שער היחוד  ,פרק ז .

;1

ראו גם ספר שביעי  ,הגדרה  . 5השוו חובות

סימוטזב מלמד

ן

77

הנמצאים בעולם  .בכוונה להביא את הקורא לאמונה באל ובתורתו  ,חוזר שוב המחבר
לאותו " פילוסוף "  ,שאינו אלא אריסטו  ,ומסביר את " עשרה

המאמרות "

עצם ותשעה מקרים  .כאן המינוח שלו שונה מזה ששימש את בן אלעזר .

82

שלו  ,דהיינו

כמו כן  ,מוסיף

המחבר דבר שבן אלעזר לא נגע בו  :עשרה המאמרות האלה יסודם בתנועה ובארבעת

היסודות ( אש  ,אויר  ,מים

ועפר ) ,

שבעיקרם מבוססים הם על שני דברים  " ,חומר

ושני אלה קיומם תלוי ברצון האל .

וצורה " -

83

כל דבר נברא מתוך חכמה  .אין דבר שאין בו תועלת ושלא נזקקים לו  ,וכן אין דבר
אחד דומה למשנהו  .על סוגיה זו מרצה המחבר באריכות  .הוא שוב נזקק לאוקלידס
וכותב

( 31ב ) :

" אקלידס הפילסוף דר כתאב וחדת תשבת נמודה

הפילוסוף בספר האחדות הוכיח
שער היחוד  ,פרק ז ( האופן

ואמר . ) . . .

החמשי ) :

וגפתה " . . .

( אוקלידס

ברם  ,נראה לי שהמקור הוא חובות הלבבות ,

" אקלידס גדר האחדות 84בספרו ואמר  . " . . .במקור

הערבי כתוב  " :ד ' לך אן אקלידס חד אלוחדה פי כתאבהי וקאל "  85 .לא ברור אם השיבושים
ואי  -הדיוקים מן הסוג הזה קשורים להבנתו של ס " ט מלמד או לעטיהם של המעתיקים .

בהסתמך על הכתוב בחובות הלבבות ( שם )  ,מסביר ס " ט מלמד שהמושג " אחד " קדם
לאחד עצמו  ,כי אם לא היה קיים בטבע המושג הזה  ,איך אפשר היה לדעת שהאחד הוא

אחד ? כך גם לגבי החום של דבר מסוים  :החום  ,או מושג החום  ,היה קיים בטבע לפני

שהאדם הרגיש שדבר מסוים הוא חם ( 31ב )  .מלבד זאת  ,ניתן לומר שהרוב מורכב

מאחד ,

ואם נפרק את חלקי הרוב  ,לבסוף נגיע לאחד שאין לפניו דבר  .אילו היה יותר מאחד ,

86

אזי כל אחד כזה היה מסוגל להמציא עולם ומלואו  .ומסיק המחבר  " :ידוע לנו שעולמנו
מאז קדמת דנא לא השתנה  .אילו היו יותר מאל אחד היינו עדים לעולמות שונים ומשתנים
שנבראים ומשנים דרך וצורה  .אנו רואים שיש רק אחד  ,ואחד כזה הוא יחיד מוחלט ואין
בלתו  ,והוא ממציא כל הנמצאים "  .המחבר מביא בשם אריסטו ש " אין טוב ברבות הראשים

אך הראש אחד " ( 32ב ) .

לפי פרשנות המחבר  ,אין זה ראוי וטוב שיהיו כמה מלכים

87

בארץ אחת  ,אלא ראוי וטוב שיהיה ראש אחד לרבים .
המחבר מסיים בשני בתי שיר בעברית ובארבעים ושבעה בתי שיר בפרסית  .אלה הם
שירי תוכחה ומוסר  ,שנועדו לתאר את זמניות החיים והעולם  ,את אפסות הגוף ושגב
הנשמה  ,ואת תהילתה של עבודת הבורא  .בשיר זה משובץ סיפור נאה  ,שכנראה שאל
אותו ס " ט מלמד
82

מרס " ג 88 :

למלך אחד היה בוסתן  .לשמירת הבוסתן מינה המלך עיוור

השוו דף 28ב של החיבור עם מאמר ראשון  ,שער ראשון  ,פרק שני בחובות יהודה  .כמו כן

ראו :

חובות הלבבות  ,שער היחוד  ,פרק ז ; אריסטו  ,קטיגוריה ; מלות ההגיון  ,שער . 10
83

השוו חובות הלבבות  ,שער היחוד  ,פרק ז .

84

זאת אומרת  ,אוקלידס הגדיר את מושג האחדות בספרו .

סד .

85

ראו קאפח  ,הלבבות  ,עמ '

86

זאת אומרת  ,כמה אחדים שכל אחד היה " אחד " בפני עצמו .

87

ראו חובות הלבבות  ,שם  .כמו כן ראו אריסטו  ,מטאפיסיקה  ,ספר יב  ,פרק י  .על דעתו של אריסטו

בנושא אחדות האל ראו וולפסון  ,קרשקש  ,עמ ' . 324
88

ראו סנהדרין צא ע " א  ,כמוכן ראו רס " ג  ,אמונות  ,מאמר שישי  ,אות ה  .ראו גם סנהדרין צא ע " א -

ע " ב  .מאוחר יותר מצא הסיפור את דרכו לספריהם של קבוצת המשכילים המוסלמים אח ' ואן אלצפא -

78

ן

אמנוונצר

( סומא ) ופיסח ( חיגר )  ,שכל אחד מהם אינו יכול לגנוב בעצמו מפירות הגן  ,אולם הפיסח
עלה על כתפיו של העיוור

וכר הם קטפו את פירות הגן להנאתם  .למלך נודע הדבר והוא

קרא אליו את שני הגננים וביקש הסבר לפשר הדבר  .כל אחד מהגננים תירץ שבשל
נכותו לא היה מסוגל לגעת בפירות  ,אך המלך הרכיב את החיגר על גבי הסומא וציווה
להעניש אותם בעינויים קשים  .העיוור מסמל כאן את הגוף  ,שאינו רואה אך מסוגל
לפעול ; הפיסח מסמל את הנפש שרואה אך אינה מסוגלת לפעול ; המלך הוא האל  ,המחברם
יחד ומענישם בשל חטאם .

89

מסקנת המחבר היא שבני האדם חייבים לנהוג ביושר בעולם

הזה כדי להינצל מן העינויים בעולם הבא .

העיקר השלישי  " :אין לו דמות הגוף ואינו גוף  ,לא נערוך אליו קדושתו " ( 34א 42 -א ) .
פרק זה  ,שכותרת המשנה שלו היא " בלא גוף "  ,פותח בשני בתי שיר בעברית ואחר
כך בשבעים ושמונה בתי שיר בפרסית  .גם כאן  ,אחרי שירים אלה מובא קטע לירי בעל
תשעה בתים  ,שכוונתו  ,בדומה לשירים ליריים רבים אצל משוררים פרסיים  ,אהבת
אלהים  .לא ברור מי חיבר את השיר הזה  ,אלא אם כן נחשוב שהוא נתחבר על ידי

משורר ששמו או כינויו " סולימאן "  ,כי כך הוא מסתיים ; וזה תרגומו  " :הוי אלהים שלא
ייפגם הדיבור הסולימאניס / 9בכל נשימה הוא מוסר נשמתו  ,היכן

התרופה ! ? " .

מיד אחר

השיר באה ציטטה מדברי הרמב " ם על העיקר השלישי  .תחילת ההרצאה בנושא זה זהה
כמעט עם דבריו של יהודה בן אלעזר  ,אך במספר מקומות דבריו של יהודה בן אלעזר
קצרים יותר .

91

ס " ט מלמד מבקש לבטל את הטענה שניתן לחבר לאל דבר מחוץ למהותו ,

והוא טוען ש " זוג מתאחד " הוא בלתי אפשרי למהות האל

( 38א  -ב ) .

המחבר נפרד מבן

אלעזר גם בעניין ההתגשמות ( אינקרנציה )  .וכך כתב יהודה בן  -אלעזר  ,ודבריו כמעט
זהים עם אלה של ס " ט

מלמד :

כמו כן  ,ההשכנה  ,כלומר חדירתו של האל למקום כלשהו  ,איננה ראויה ומותרת ,
כי אילו כך היה הדבר  ,היה צורך שהאל יתעלה במציאותו יהיה זקוק לאותו מקום ,
שבלעדיו לא היה לו קיום וישות  .דבר זה בטל ,כי תואר כזה מיוחס לאפשרי
המציאות  .לפיכך אין זה ראוי ומותר ליחס לו השכנה  ,כי הוא מקומו של עולם
ואין עולם מקומו  .מכאן האסכולה של הצופים וה " חלולים " ,

ראו מלסר  ,סיפור  ,עמ ' . 457 - 454

92

שחדירת האל לבן

כמו כן  ,שימש הסיפור כתשתית רעיונית לשירת התוכחה בשירי

יוסף אבן אביתור  ,יצחק אבן מר שאול  ,שלמה אבן גבירול ובחיי אבן פקודה  -ראו  :פליישר ,
אילתור  ,א ,

עמ ' 203

ואילך ; יצחקי  ,תוכחה ,

עמ ' 10

ואילך .

89

הבהרה זו מצוינת על ידי מלסר  ,שם .

90

או שמא " הדיבור הסולימאני " רומז לשפה העברית ( 37א ) .

91
92

ראו מאמר ראשון  ,שער רביעי  ,סעיף

2

ואילך .

כת באסלאם שנקראה " חלוליה " שחסידיה האמינו בגלגול נשמות ובחדירת רוח אלהים לגוף בני
אדם  -פרטים על כך ראו בכשף אלמחג ' וב  ,עמ ' . 542 , 239 - 234 , 227 , 164

סימיטוב

מלמד

ן

79

האדם מקובלת עליהם  .אנשים מסוימים רואים בישוע רוח אלהים ומאמינים שמרים
הרתה בלא אמצעות הבעל ( .כל זה ) בטל.
בעניין ישוע כותב ס " ט מלמד

( 38ב ) :

עיסי ואמת ' אל אין אקו ' אל באסל
ודיבורים דומים כאלה הם

93

" וקול נאצרה כה מי גוינד גדא חלול ברדה דר

אסת "

( דברי הנוצרים שאומרים האל חדר

לישו94

בטלים ) .

בדף 39א  ,כאשר המחבר מסביר שהאל אינו ניתן לראייה  ,הוא מביא מדבריו של חכם
בשם אנטולי  ,שאמר שהאל רואה ואינו נראה  .שמו של אנטולי אינו מופיע באף אחת

מהיצירות בפרסית -יהודית המוכרות לי  ,ודומה כי זהו חיבור הראשון והיחיד שמזכירו .
לא ברור כיצד הגיעו שמו ויצירתו לידיעת ס " ט

מלמד .

95

המחבר משלב כאן דברים הנוגעים להגדרת הגוף  ,הגשם והמקרה  ,ולאחר מכן הוא
מסכם את מה שאמר עד כה  ,ומוסיף תוספות הקשורות למהות השכל  ,הנפש  ,הגשם

הטבעי  ,ההיולי ומהות הצורה  -בחלק זה מוזכרים סוקרטס ואפלטון  .נראה שבתקופה
מסוימת בעת חיבור חיאת אלרוח עיין המחבר בספרו של הרב אנטולי  ,והוא מציין באיחור
מה את המונחים העבריים ל " ג ' והר ,

ערץ ' "

וכו '  ,שהם עצם ותשעה מקרים  .להלן שיר ,

שלפי דברי ס " ט מלמד חיברו הרב אנטולי כדי לאפשר לקוראיו לזכור את עשרה המאמרות
(%

4א ) 96 :

'

.

אחי השכל סוד מרכבתך כי
הם כדמות שש עגלות צב
ושלוף עצמך מן המקרים
כשלוף להב מן הניצב
איכות כמות גם מצטרף
מתי אנה עם המצב
קנין פועל עם מתפעל
אז תכיר עצמך איך נחצב
סופו של הפרק מקושט בשני בתי שיר בעברית ובארבעים ואחד בתי שיר בפרסית ,
שמטרתם להדריך את האדם בדרך הישרה על מנת שיצבור זכויות לחיי עולם הבא .

93

ראו מאמר ראשון  ,שער רביעי  ,סעיף . 7

94

בספר המודפס הושמט השם ישו ובמקומו כתוב

95

על ר ' אנטולי בן יוסף  ,איש פרובנס ודיינה של אלכסנדריה  ,ראו פליישר  ,שירה  .אני מודה למערכת

" כסי " ( מישהו ) -

ראו דף לח  ,א .

פעמים  ,שהיפנו אותי למקור זה .
96

השוו חובות יהודה  ,מאמר ראשון  ,שער ראשון  ,פרק שני  ,סעיף  . 12כאן מצטט ר ' יהודה בן אלעזר
שיר בעל תוכן דומה על עשרה המאמרות מאת משורר פרסי  .על שירו של אנטולי ראו דוידזון ,
א . 2475 ,

80

ן

אמנוןנצר

העיקר הרביעי  " :קדמון לכל דבר אשר נברא  ,ראשון ואין ראשית

לראשיתו " ( 42א -

53א ) .
חלק זה נפתח בשני בתי שיר בעברית  ,ואחריהם ארבעים וחמישה בתי שיר
העוסקים בהיות האל קדמון ונצחי  .לפני שנכנס המחבר לדיון

בפרסית ,

מפורט  ,הוא שופך את

ליבו בתשעה בתי שיר ליריים ל " ידיד האהוב "  ,כלומר האל  .בסוף השיר מתגלה כינויו
הספרותי  ,טוביה .

בתחילת הרצאתו 97מסביר ומפרש המחבר את שתי הצורות של האחד  :האחד האמיתי
והאחד

העובר :

98

האחד האמיתי מחולק לשני סוגים  :האחד המחשבי והאחד בפועל .

האחד המחשבי נאמר על אחד שאין לפניו עוד מספר  ,כמו בפסוק " ויהי ערב ויהי בוקר

יום אחד " ( בראשית א ,

ה) -

לא נאמר יום ראשון  ,אלא יום אחד  .אפשר לספור עד מספר

אין סופי ולחזור לאחד ; האחד הזה מוגדר מחשבי כיוון שאינו קיים באופן חיצוני  ,אלא
הוא אמיתי וקיים רק במחשבה  .האחד האמיתי  ,הנמצא בפועל  ,הוא אחד שאינו מתרבה ,
אינו משתנה  ,אינו מתחלף  ,אינו ניתן לספירה  ,אינו מתהווה ואינו מתכלה  ,אינו נעקר
ואינו נע  ,לא ידמה לדבר ודבר לא ידמה לו ודבר לא יהיה לו לשותף  .אחד כזה הוא

השורש לכל יחידות האחד  :אחד כזה הוא האל .
האחד מן הצורה השנייה  ,המכונה " עובר " ,

99

גם הוא מחולק לשני סוגים  .הראשון

הוא אחד שקשורים אליו או יוצאים ממנו רבים  ,כמו אדם אחד שיש בו הרבה אברים  ,או
צבא אחד שיש בו הרבה גדודים  .אלה מצידם האחד הם אחד ומצידם השני הם רבים .

כאן הגוף השלם נקרא " אחד "  ,וגם כל חלק ממנו נקרא " אחד " בפני עצמו  .בקשר לסוג
השני מביא המחבר כמשל את האדם שהוא אחד  ,אך מהותו אינה מאפשרת לו להיות
" האחד המוחלט "  ,כי מדובר כאן בחומר ובצורתו .

בעניין הגשמיות  ,המחבר כותב שאונקלוס ורס " ג הרחיקו את הגשמיות מעל אלהים ,

אך טענו  -וזו גם דעת המחבר  -שלא ניתן היה להסביר את מהות האל ומעשיו להמונים

אלא אם כן ייחסו לו גשמיות ( 46א  -ב )  .לכן רצוי להתחיל ללמד את ההמונים על דרך
הפשט ואחר כך להעמיק בלימוד סוד ורמז  .ההמונים נסלחים בשל הבנתם הקצרה  ,אך
לא כך לגבי המלומדים העצלים שיכולת והבנה להם  ,ואינם מוציאים אותן לפועל .
בפרק זה מרובות המובאות מן המקרא ומן התלמוד  ,זאת כדי להסביר שבלי התיאור
הגשמי של האל אין השכל האנושי יכול להשיג את מהות האל .הפרק כה מרבה בדרשות
על גדולת האל ועל מהותו הבלתי נתפסת בשכל  ,עד כי נראה כי המחבר שכח לפרט

97

הרצאתו בחלק הזה די מבולבלת  -ראו דפים

44ב 47 -ב .

98

בעניין זה ראו חובות הלבבות  ,שער היחוד  ,פרק ח .

99

קאפח מתרגם את המקור הערבי " אלמג' אזי " לעברית  " :על דרך ההעברה "  -ראו קאפח  ,הלבבות ,
עמ ' סו  -מז  .חיימזאהן מתרגם לאנגלית

- conventional ( relative ) Unity

ראו חיימזאהן  ,הלבבות .

על המונח " עובר " ראו גם קלצקין  ,אוצר  ,שם גם הפירושים הנוספים לפי הוגי דעות שונים  .בספרות
הפרסית על עניינים פילוסופיים וצופיים  ,בדרך כלל  ,המילה מתפרשת כדבר שהוא ההפך מאמיתי ,
כלומר מטאפורי  ,מדומה ולא ממשי  -ראו שטיינגס ; כמו כן ראו דהכדא  ,מילון  ,ושם פירושים

מפורטים לסוגיו השונים של " מג ' אז " .

סימןטובמלמד
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81

ולהסביר את העיקר הרביעי על דרך חכמי המחקר  ,כלשונו  .הפתרון לבעיה של השגת
האל הוא הכרת האל באמצעות ההכרה בנמצאים  ,בניסים ובנפלאות וכיוצא באלה .
בפרק זה נתערבבו יחד דיון קצר מאוד על האל הקדמון  ,דיון על אחדות האלי ודיון

ארוך ( על דרך הדרוש ) על העיקר הרביעי  ,כלומר שהאל אינו גוף ואינו יצור גשמי .
בסוף הפרק בתי שיר בעברית ואחריהם שבעים ואחד בתי שיר בפרסית  ,ובהם הבעת
פסימיות על התועלת שבעולם הזה ותקוות השווא שתולים בני האדם בדרכים הגשמיות
שלהם  .בקטע זה סיפור שקיצורו כך  :אב הוריש לשני בניו חלקת אדמה  .אח אחד דאג
לאדמתו וטיפל בה יומם וליל וראה תועלת ורווחה במאמציו  ,אולם האח השני  ,ברוב
טיפשותו  ,הזניח את אדמתו וחי חיי הוללות  .הראשון זכה לעולם הבא  ,כי ידע לעמול
בדרך הישרה בעולם הזה  .השני נעשה אומלל וארור בערוב ימיו  ,כי בטח בעולם הזה
ובהנאותיו החולפות .

100

העיקר החמישי  " :הנו אדון עולם וכל נוצר יורה גדולתו ומלכותו " ( 53א 66 -א ) .
בתחילת הפרק באים שני בתי שיר בעברית ואחריהם חמישים ושניים בתי שיר

בפרסית ,

ובהם דברי מוסר  ,עצות טובות ומילות עידוד  ,לאדם שהולך בדרך האמונה והכניעה
לאל  .פרק זה אינו דן בעיקר החמישי ממש  ,אלא  ,כפי שטוען המחבר בהקדמת הפרק ,

בדברי מוסר שמטרתם לזכך ולטהר את הנשמה לקראת עבודת האל  .בדומה למשוררים
פרסיים  ,גם ס " ט מלמד מצייר עולם ססגוני של אהבה  .לדעתו  ,על האדם ללמוד את
אהבת האל מפרפרים  ,שמרוב אהבה שורפים את עצמם בלהבת הנר  ,ומזמירים ששרים

ללא מנוחה לאהוביהם  .האל הוא מלך ואדון

העולמים  ,וזה גם נושא לשבעת בתי שיר

ליריים  ,המסיימים את החלק השירי של הפרק .
הפרק הוא דרשה הכתובה בלשון קולחת ונעימה  ,בידי אדם המבקש להעניק דרור

לרגשותיו ; ניכר שכוונת המחבר ליצור רושם והשפעה על הקורא  .הדרשה ארוכה יחסית
ומתובלת בסיפורים  ,משלים ובמובאות ממקורות עבריים ופרסיים  .בניגוד לפרקים

אחרים ,

אין בקטע הזה התפלספות בעניינים הקשורים ליסודות האמונה באל ובהכרת מהותו
המטאפיסית .

הדיון גולש לתחומים דידקטיים  .בעניין עשיית החסד מצביע המחבר על חמישה סוגי
חסד

( 55א  -ב ) :

א  -אב לבן ; ב  -אדון לעבד ; ג  -עשיר

לטוב ; ה  -חזק לחלש .

101

לעני ; ד -

למען ייזכר השם

החסד הראשון הוא מצווה מן התורה  .החסד השני נעשה

מתוך תועלת אישית ; אבל בכל זאת מצווה העבד לשמור על כבוד אדונו  .החסד השלישי
גם הוא בא מתוך עניין אישי  ,כי העשיר מעוניין לזכות בחסד האל ובחיים טובים בעולם
הבא ; על אף זאת  ,חובה לכבד את העשיר על כל מעשיו  .שאר מעשי חסד הם מתוך
גאווה ואף רמייה  .החזק העוזר לחלש מעוניין לבסוף להיפטר ממנו  .מעשי חסד המכוונים

100

חובות הלבבות  ,שער הבחינה  ,פרק ג .

101

שם  ,שער עבודת אלהים  ,ההקדמה .

ן
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אמנוןנצר

להניב פירות לעושיהם דומים להלוואה ; במקרה זה המלווה מבקש בבוא היום להחזיר

לעצמו את נכסיו ברווחים כפולים ומכופלים  .המסקנה היא שעל אדם להתבונן בחסדי
האל  ,שמתנותיו הן בשפע וללא ציפייה לזכות בתמורה  .מכאן שעל הבריות להודות
לבוראן כבר מרחם אימן .
לאחר דרשות אלה עובר המחבר לעניין עליונות השכל באדם  ,הרצאה שאין לה קשר
אורגני לנושא הנידון  .לדעתו  ,השכל ( ? קל ) חייב לשלוט בכל מעשיו ומחשבותיו של
אדם  .נשמה קדושה מתלווה תמיד  ,ללא ספק  ,לשכל האלוהי  .כדי לתת להרצאתו בעניין
זה למצוא דרך אל מחשבותיו של הקורא  ,מכתיר המחבר  ,כדרכו  ,את דרשותיו בתשעה
בתי שיר בפרסית ( 57ב )  .לבסוף מובילות דרשות אלה לדו  -שיח ארוך בין השכל לנשמה ,
דהיינו נשמה טהורה  ,הנשלטת על ידי השכל והמובילה את האדם אל האמת .

102

תוך

כדי שיחה  ,מבקש השכל מהנשמה שהיא תנהל עימו דו-שיח על בסיס של אמת ולהיזהר
מאמירת שקר  .כאן השכל הוא המדריך והמוביל  .אומר השכל  " :אם חולה ישקר לרופאו
הרי הוא יזיק לעצמו ולא

לרופא " ;

שואלת הנשמה  " ,מה עלי לעשות כדי

ומשיב

להיטהר " ,

השכל  " :כל התכונות הרעות שבך היו כמו מחלה והתרופות הן אמנם מרות וקשות
אולם מועילות  . . .קודם חייבת את להינזר מהנאות העולם הזה שלמדת אותן משכן

השכן הרע הוא הגוף שלך שהינך כלואה

רע ;

כדי להמחיש את דבריו  ,מביא השכל

בו " .

ארבעה בתי שיר  ,שבהם מתלונן הפרח על חייו הקצרים משום עוונו בשיכנו ליד הקוצים
שצומחים בקרבתו  .השכל מוקיע גם את הגאווה והיהירות ורגשי טינה ונקמה באדם .

החלק מסתיים בשני בתי שיר בעברית ובשמונים וחמישה בפרסית  .שירים

103

אלה104

משיאים עצות ודברי מוסר לאדם  ,כגון דיבורים בשבח ההסתפקות במועט וכיוצא בזה .
תוספות אלה מלווות מידי פעם משלים וסיפורים  ,כמו סיפור שני אחים שאחד מהם
הסתפק במועט בשימוש במים לאדמתו  ,והשני הגזים בשימוש במים ובזרעים מתוך
תאווה ובצע ; הראשון היה מודרך על ידי שכל ויצר הטוב והשני היה כסיל ונכלא בידי
יצר

n

los
~

העיקר השישי  " :שפע נבואתו נתנו אל אנשי סגולתו
הפרק

ותפארתו " ( 66א 80 -א ) .

מתחיל בשני בתי שיר בעברית ובחמישים ותשעה בפרסית  ,שכוונתם להלל

ולשבח את העם הנבחר שזכה לתורה ולנביאים  ,שהיו לאב ולאם לעם הזה  .לקטע השירי
הארוך מתלווים שבעה בתי שיר ליריים  ,המעודדים את האדם לגלות ערנות במעשיו
ולהתעורר מתרדמתו .
102

הוא בין השכל והנפש ( ולא

הנשמה ) .

השוו

רמח "

בין הנשמה ללב בהקדמה לחיאת אלרוח .
103

.

דו  -שיח זה מבוסס על חובות הלבבות  ,שער עבודת אלהים  ,מפרק ה ' עד סוף השער  :הדו  -שיח שם
,

תבונות  ,דפים נז  ,א  -סד  ,א  .ראו גם הדו  -שיח

חלק זה מזכיר בתוכנו ובסגנונו את עצותיו והדרכותיו של הצופי לבן המלך ( = שאהזאדה
מאת אלישע בן שמואל מסמרקנד

( - ) 1684

ראו נצר  ,צופי ,

עמ ' . 45 - 24

104

יש להוסיף להם עוד שלושה  -עשר בתי שיר בפרסית  ,המובאים בתוך החלק הכתוב

105

ג.

ראו חובות הלבבות  ,שער הבחינה  ,פרק

וצופי ) ,

בפרוזה .

סימיט1במלמד
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לדעת המחבר  ,בני האדם תועים הם ואובדי דרך  ,והם זקוקים לנביאים שידריכום
בדרך הנכונה המובילה לאושר  .האושר אינו אלא הזכייה בחסד אלהי בעולם הבא  .אולם
בני אדם אינם זהים זה לזה  ,וכל אחד מבין את דרך עבודתו לאל באופן שאינו דומה

לשני  .דומה הדבר לקרני השמש החודרות דרך זגוגיות בצבעים שונים  :כל אחד רואה
את השמש בצבע אחר  ,אף כי המקור הוא בצבע אחיד
שאדם יכיר תחילה את עצמו כדי שיכיר את אלהיו

או ' ל חק שנאמי

באשד "

( 70ב ) :

( 69ב ) .

106

הדבר החשוב הוא

" פילסופי פרמודה כד שנאסי

( אמר פילוסוף אחד שהכרה עצמית היא ראשית הכרת

לא ברור באיזה פילוסוף מדובר  -קאפח מייחס את האימרה לסוקרטס .

107

האל ) .

דבריו של

ס " ט מלמד אינם משקפים נאמנה את המקור בחובות הלבבות  ,שם כתוב ( שער הבחינה ,
פרק

ה):

" כבר אמרו קצת החכמים שהפילוסופיא היא ידיעת האדם את עצמו  ,רצונם

לומר  ,ידיעת מה שזכרנו מענין האדם כדי שיכיר הבורא יתברך מסימן החכמה בו  ,כמו

שאמר איוב ' מבשרי אחזה אלוה  ( ,איוב יט  ,כו ) " .
למחבר דרשה ארוכה על האדם מרגע היותו " טיפה סרוחה " ברחם אימו ועד הולדתו
וגידולו  .הוא מוסיף הסברים על תפקידו של כל אבר ואבר בגופו של אדם  ,כפי שפירט
גלנוס בספרו

( 72ב ) 108 .

בהמשך מטפל המחבר באותם הדברים שלדעתו הם קשורים

לנפש האדם  ,כגון  :מחשבה  ,זיכרון  ,שיכחה  ,בושה ודיבור  .לדעתו  ,גם לשיכחה תועלת ,
כי אחרת האדם היה סובל עד סוף ימי חייו מאסונות ודאגות שאירעו לו מבלי שיוכל
לסלקם מתודעתו  .ואם הרגשת הבושה לא היתה קיימת  ,בני האדם היו מתנהגים כבהמות ,
כמו שאמר המשורר

( בפרסית ) :

" ריח דם נודף מחרב כשהיא

ערומה 74 ( " :ב 75 -א ) .

לאחר דרשה ארוכה זו  ,החוזרת על עצמה  ,לא הוסיף המחבר דבר מעניין בפירוש
היסוד השישי  ,בניגוד לר ' יהודה בן אלעזר .

109

הפרק מסתיים בשני בתי שיר בעברית

ובחמישים וחמישה בתי שיר בפרסית  .השיר כולו חובר בשבחו של משה  ,גדול הנביאים ,
שלמענו מוכן המחבר להקריב את עצמו ואת כל משפחתו  .ברור שקטע זה מקומו בדיון
ביסוד השביעי .

העיקר

השביעי  " :לא קם בישראל כמשה עוד נביא ומביט אל תמונתו " ( 80א 98 -א ) .

החלק נפתח בבית שיר בעברית ובשיר שבח למשה בפרסית ובו שמונים ושישה בתים ,
ועוד חמישה  -עשר בתי שיר ליריים בשבח הצופים  .השיר הזה הוא אחד משיריו הליריים
היפים של המחבר .

110

לאחר מספר דרשות  ,באמצע הפרוזה  ,מופיע עוד שיר לירי בן

שבעה בתים  ,ובו אזהרה שלא לפגוע בעניים ובקשה לשמור על כבודם של אלה שפרישותם
אמיתית ואהבתם היחידה מופנית אל בורא העולם  .בשיר הארוך מתאר המחבר את
מעשי משה וגבורותיו  ,מבדיל אותו משאר הנביאים ומעמידו בראשם  .הוא גם רומז
106

השוו שם  ,פרק א .

.

עמ ' קז .

107

קאפח הלבבות ,

108

ראו חובות הלבבות  ,שם  ,פרק ה .

109

ראו חובות יהודה  ,מאמר שני  ,השערים ראשון ושני .

110

ראו נצר  ,מנתכב  ,מבוא  ,עמ ' . 52

ן

84

אמנוונצר

לנביא המוסלמים  ,שלא אזר כוח לעמוד בשליחותו הנבואית  .לדבריו  ,נביאים אחרים
עמלו קשה בשעת נבואתם אבל כאשר המעה אליהם בת קול מידי פעם  ,רעד אחזם

ולזמן מה לא יכלו להירגע ( 80ב )  .בתי שיר אלה מספרים בקיצור על קריעת ים סוף ,

באר מרים  ,אכילת מן ושליו  ,ומקצת אירועי המדבר .
בעניין היסוד השביעי  ,מסביר המחבר שמטרת האל בבריאת אדם היא להעלותו לדרגת
מלאכים  ,אולם כוחו של יצר הרע לפעמים כה גדול שהוא מתגבר על שכלו של אדם
ומפילו לדרגה שפלה  .המחבר אינו מסכים עם אותם הצופים המתנזרים מפרייה ורבייה
ואינם משתתפים בבניין העולם  -אלה עלולים להשם את העולם  .המחבר מביא דעות
שונות בעניין הפרישות  ,ולבסוף מסתמך על התורה המורה על פרישות במובן הליכה
אחר יצרו הטוב של האדם ושכלו ועל ההתגברות על התאווה ועל יצר הרע .

111

בין חסידי הפרישות  ,יש המבססים את פרישותם על השכל ויש הנוהמם על פי המסורת
והתורה  .הפורשים מן העולם נחלקים לשלוש קבוצות  :א  -אלה שאדוקים בפרישות

ומחזיקים בחיים רוחניים ומשתכנים בעמקים ובהרים  ,רחוק מבני אדם ומיישוב ; יראת
האל ואהבתו הביאום להתרחק מבני אדם  .אין הם עוסקים בתורה אלא מזכירים את
שמו הקדוש בלי הפסק ומוכנים למסור את נפשם למענו  .התורה אינה מסכימה עם
הפורשים האלה ואינה מקבלת אותם  .ב  -אלה שאימצו לעצמם חיי פרישות במידה
פחות קיצונית  :לא בחרו לחיות בהרים ובמדבריות  ,אלא מתבודדים בביתם ובפינתם ,
מסתפקים במועט ובצרכים מועטים ; הם מתנזרים מתאוות העולם ומהנאות החברה .

בהשוואה לקבוצה הראשונה  ,הם קרובים לדיני התורה  .ג  -אלה הפורשים בליבם אך
כלפי חוץ מתנהגים על פי אמות מידה של חברה דתית ומאמינה  .הם עוסקים בחקלאות
ועובדים במסחר  ,אולם מתנזרים מהנאות העולם הזה ושואפים לזכות בחיי נצח בעולם
הבא  .בני קבוצה זו מקובלים על חכמי התורה וראויים להערכה .

112

המחבר מוסיף ומונה שלוש קבוצות אחרות  ,שחבריהן אינם ראויים להיקרא

פרושים :

א  -אלה המעמידים פנים שהתנזרו מהנאות העולם ומציגים את עצמם כצופים וכפורשים ,
ושואפים שאחרים יאדירו את שמם ויהללום בפרישותם ; אלה דרכם בגידה באנשים
ומביאים נזק לסביבתם  ,וייחשבו רעים בעיני האל  .ב  -אלה הפוחדים שביום מן הימים
ירדו מנכסיהם ומשום כך הם מקדימים תרופה למכה ומתאבלים על רכושם באופן קבוע ,
ומציגים את אבלם כפרישות  .ג  -אלה שלכאורה לא שפר מזלם ולא צברו רכוש וממון
והיו לנזקקים  ,אך מפני שהם חסים על כבודם הם אינם מושיטים יד לבקש עזרה ומעדיפים
לחיות בעוני ; אלה מדביקים לעצמם תווית של פרישות  ,לא מתוך כוונה טובה אלא
מאונס .
הצופי ( הפרוש ) האמיתי  ,רוחב ליבו כרוחב הים  .צניעותו מגעת עד השמים  ,אינו
מקנא או שומר טינה לאיש  ,אינו מבקש רעה לאף אחד  ,אינו מלבין פני אדם  ,אינו נוהג

111

ראו חובות הלבבות  ,שער הפרישות  ,פרק א ואילך .

112

שם .

ן

סימ1טובמלמד

85

בגאווה וביהירות  ,אינו רודף כבוד  ,אינו מגזים בשמחתו ואינו יוצא מדעתו בשעת רוגז ,
ידוע כאיש שומר מצוות ובעל אמונה  ,אוהב את אלוהיו וירא ממנו  ,מקיים הבטחות ,
עקיב בידידותו  ,כעסו נטול נזק  ,עצותיו מועילות  ,שולט בעצמו  ,לא ישמח לאידו של
אויבו  ,לא יאמר דבר רע על בני אדם  ,לא ינקום ולא ינטור  ,רכושו קל  ,ידיעותיו כבדות
ומכובדות  ,מודה למטיביו  ,בעל כושר עמידה בצרות ואסונות  ,יעניק עזרה למבקשיה ,
יסלח לרעיו  ,נדיב ולא קמוץ ידיים  ,דבריו אמת  ,נפשו שלווה  ,תלונותיו מועטות  ,שמח
בחלקו  ,מתרחק מכסילים  ,מצטרף לבעלי דעת ובינה ולחבורת יראי האל ואוהביו .
דברים אלו הם  ,כמובן  ,דברי מוסר  .המחבר מעודד את האהבה לעבודת כפיים כשיש
צורך בכך  ,כמו אבא חלקיה שעסק בעבודת אדמה  ,שמאי שהיה בנאי והלל הזקן שעמל
בנשיאת עצי הסקה

ובמכירתם .

113

המחבר גם מציע למאמינים לצום יום אחד בשבוע

ולא להפריז בשתיית יין  ,אם כי שתייה מועטה מועילה לבריאות  ,שנאמר " תנו שכר

לאובד " ( משלי לא  ,ו ) .
הפרק מסתיים בבתי שיר בעברית ובפרסית על אותם דברי מוסר  :שני בתים בעברית
ושבעים ושלושה בתים בפרסית  .המחבר גם מספר סיפור על קבוצת עשירים שישבה
באניה והשתוללה בשתייה ובשמחה ; באניה היה גם איש עני  ,שלא הצטרף למסיבה .
שאלוהו העשירים מדוע הוא אינו מצטרף ומה מצבו  .ענה העני שהוא אדם עשיר ועושרו
מונח במקום בטוח והוא אינו מתלהב ממעשה העשירים  .לפתע התקרבה אליהם אניית
שודדים ואלה גזלו את רכושם ואף הפשיטו אותם ממלבושיהם  .כאשר הגיעה האניה
לעיר נמל לא יכלו העשירים לכלכל את עצמם אלא בעבודות קשות וחיו במצוקה  .נזכרו
אלה באיש העני וחיפשוהו כדי לשאול אותו על טיב עושרו ואושרו  .מצאוהו חי בכבוד

ונהנה מחייו  .בתשובה לשאלותיהם ענה האיש שרכושו היחיד הוא הידע ( צלם

) 114

שצבר

במשך חייו .

העיקר השמיני  " :תורת אמת נתן לעמו אל על יד נביאו נאמן ביתו " ( 98א 114 -א ) .
הפרק מוכתר בבית שיר בעברית ובעקבותיו שלושים ושלושה בתי שיר בפרסית .
השירה כולה בשבח

התורה  ,אמיתותה והיותה שומרת ישראל ומשרה בעם אמונה וחיים

טובים  .אחרי בתי השיר מופיע קטע של אחד -עשר בתי שיר ליריים בשבח הידיעה והמעשה
שהם  ,לדעתו  ,נצרכים זה לזה .
הדרשות בפרק זה סובבות סביב שילוב הידיעה עם המעשים הטובים  .למחבר סיפור
נאה בעניין זה

( 99ב 100 -ב ) :

לאיש אחד היו שלושה חברים  .את החבר הראשון אהב

בכל ליבו ; את השני גם אהב  ,אך לא כמו את הראשון ; את השלישי הזניח ושכח ממנו .
יום אחד נקרא האיש להתייצב לפני המלך  .פחד האיש שמא המלך מבקש את חייו  .הלך
אל חברו הראשון וביקש שימליץ עליו לפני המלך  ,אך הלה סירב  .הלך האיש אל חברו
113

114

שם  ,פרק ה .

הידע פירושו כאן ידיעת האל במובן התיאולוגי  ,אך ייתכן שהוא כולל גם מדעים אחרים  .וראו
תנחומא  ,תרומה ב .

 ] 86אמנוונצר
השני  ,אך זה אמר שהוא מוכן ללוותו רק עד פתח הארמון  .מאוכזב משניהם  ,פנה האיש
אל החבר השלישי  ,אשר נענה לו בחפץ לב והצילו מעונש  .המלך בסיפור הוא  ,כמובן ,
האל  .הזהב והרכוש משולים כאן לחבר הראשון  ,שאין בהם תועלת בשעת נתינת

הדין ;

האשה והילדים משולים לחבר השני  -אלה מוכנים ללוות את האדם עד בית הקברות
ולא יותר  .המצוות והמעשים הטובים משולים לחבר השלישי  .מן הסיפור עולה שרק
מצוות ומעשים טובים בעולם הזה יצילו את האדם מעונשים  ,והם השורש לכל עיקרי
האמונה .

116

בהמשך מגנה המחבר את החנופה ורואה בה דבר הדומה לעבודת זרה
102ב ) -

אצל המאמינים אין אדם יותר גרוע מ " חונף ויהיר

ומפתה " ;

( 101ב -

אדם כזה דומה

לשטן  ,המציג לאדם את הרע כדבר טוב  .האדם הנעלה הוא האדם המגיע להשתוות ,
כלומר למצב שבו הוא אינו שמח על שבחים ואינו רוגז על דברי נאצה  .המעשים הטובים

חייבים להיות לשם שמים  ,אחרת יקטן שכרם בעולם הבא  .יצר הרע וחנפנות הם נושא
לסיפור  ,הכתוב בשירה ובפרוזה חרוזה ; המחבר העתיקו כאן מתוך

" ג-לסתאן " ) ( Golestan

מאת סעדי  ,והוסיף קצת דברי קישוט משלו  116 .מדובר בסיפור בזקן שנשא צעירה בתולה ,
ובערב החתונה סירבה זו להתקרב אליו  .דברי שבח וחנופה של הזקן לא הועילו  ,והצעירה

דחתה אותו סופית בצטטה שיר  " :עדיפה לצעירה נעיצת חץ בליבה 117מאשר איש זקן

בקירבה " .
במקום להרחיב את הדיבור על הנבואה וצורותיה על דרך השכל ועל פי המסורת

( עקלי

עקלי )  ,כפי שעשה יהודה בן אלעזר ,

118

מכוון ס " ט מלמד את הקורא לתכליתה

הסופית של האמונה  ,היא אגירת הזכויות לעולם הבא על ידי מעשים טובים ומצוות
בעולם הזה  .אגירת הזכויות אסור שתיעשה בדרך הטווס ,

119

אלא בדרך הנמלה  ,העמלה

קשות בקיץ למען ימי החורף  ,על פי הכתוב במשלי ו  ,ו  -ח  " :לך אל נמלה עצל . . .תכין

בקיץ לחמה אגרה בקציר מאכלה " .
בעקבות דבריו על העיקר השמיני  ,דורש המחבר את דרשותיו בקטע שירי ארוך ,
המונה שני בתים בעברית ושמונים וחמישה בתים בפרסית  .כאן בא סיפור נאה על בחורה
שהלכה במדבר והגיעה צמאה לבאר  .כאשר לא מצאה דלי לדלות מים מן הבאר  ,קשרה
את מותניה בחבל  ,ירדה לבאר וריוותה את צמאונה ; אולם היא לא יכלה לעלות לשפת
הבאר ועל כן זעקה לעזרה  .הגיע בחור שביקש להצילה  ,אולם בתנאי שהיא תספק את
רצונו במשכב  .כשנענה בחיוב  ,חילץ אותה  ,ואחר כך ביקשה לקיים את הבטחתה  .אולם
הנערה סירבה  ,בטענה שהדבר חייב להיעשות על פי דת ודין  ,כלומר בקידושין  ,בעדים ,

בחופה וכתובה וכו '  .הבחור הסכים  ,אך ביקש לדעת מי יעיד  ,בבוא הזמן  ,שכן להסכם

115

ראו פרקי דרבי אליעזר  ,לד .

116

השוו דפים 110א  -ב עם לל תאן  ,פרק שישי  ,עמ '

117

118
119

; 145

וראו סעדי .

במקור " בכבד שלה "  .הכבד בפרסית  ,כמו הלב  ,הוא מקור האהבה והגבורה .
~
ראו מאמר שני  ,השערים הראשון והשני .
קורא לטווס " כנף רננים " על פי הפסוק באיוב לט  ,יג .
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ן

87

עדים רק שניהם  .טענה הבחורה שהבאר והחתול שישב ליד הבאר יהיו העדים  .השניים
נפרדו  ,כל אחד לעירו ולמשפחתו  .במרוצת הזמן פנו רבים לשאת את הבחורה לאשה
אולם היא סירבה להם  ,ואילו הבחור נשא אשה אחרת והוליד שני ילדים  .כיוון ששכח
את הבטחתו נענש הבחור  :בנו האחד נפל לתוך אותה באר ומת  ,ובנו השני נהרג על ידי

אותו החתול שהיה אמור לשמש עד לשניהם  .אז גילה הבעל לאשתו את הסיפור האמיתי .
הגילוי גרם לפרידה בין בני הזוג  ,וכעת חזר האיש אל הבחורה ונשאה לאשה .

120

קיצור הדברים כאן אינו משקף  ,כמובן  ,את העוצמה והיופי שבשירתו הערבה של
ס"ט

מלמד  .מוסר השכל זה בא לחזק את הקשר שבין נאמנות המאמין לבין התורה  ,קשר

שחייב להיות דומה לנאמנות בחיי הנישואין  .זהו מעבר הגיוני ליסוד התשיעי .
העיקר התשיעי  " :לא יחליף האל ולא ימיר דתו לעולמים לזולתו " ( 1 % 4א 124 -א ) .
הפרק מתחיל בבית שיר בעברית ובארבעים ואחד בתי שיר בפרסית  .מתלווים לשירים
אלה עוד עשרה בתי שיר ליריים  ,על קיום הבטחות  .בשיר הארוך בפרסית פונה המחבר
אל הקורא להישאר נאמן לתורה  ,המלאה רזים ודברי אלהים חיים  .בתורה יש הרבה על
ציון בריתות שנחתמו בין עם ישראל לאלוהיו  ,וכפי שהתורה אינה משתנה לעולם  ,כך
גם עם ישראל מתחייב בנאמנות העקבית לדברי התורה הנצחיים .

המחבר מסביר שרס " ג התייחס בהרחבה לנצחיות התורה בספרו אמונות
( 116א ) ; 121

הרמב " ם " התחיל בהנחת עיקרים ויסודות

קבע את נצחיות התורה כיסוד שמיני (  % 15ב  % 16 -א
ואור

יקר "

התורה "

) ; 123

( 116א ) ; 122

[ ודעות ]

ור ' יוסף אלבו

רב חסדאי ז " ל ב " ספר האמונות

(  % 16א ) עשה רבות לבאר את עיקרי האמונה  ,ובמיוחד הרחיב על נצחיות

התורה ( האחרון הוא  ,כנראה  ,ר ' חסדאי קרשקש וחיבורו " אור ה ' " )  .המחבר מודיע
שהוא נרתע מלהביא את דבריהם העמוקים והקשים בשפה הפרסית  ,ולכן קיצר את
דבריהם  .הוא מדגיש שחייבים להאמין באמונה שלימה ש " תורה הזו שבידינו היא אותה
התורה הקדושה מן השמים והיא דברי הקדוש ברוך הוא שנאמרו לנביא הנאמן ונכתבה

בלשון הקודש והיא לא ניתנת לשינוי "  .דברים אלה הודגשו אף בקוראן  " :קאל יא מוסא
אני אצטפיתך עלא אלנאס ברסאלתי ובמלאמי פכ ' ד ' מא אתיתך וכן מן אלשאכרין " ( אמר

[ האל] הוי משה אני בחרתי בך מכל האדם לשלוח אותך בדברי  ,קח את אשר נתתי לך

והיה מן המודים [ לי ] ) .
ואמת " ;

120

124

לכן  ,התורה כולה היא " תורת ה ' תמימה קדושה וטהורה

יש להאמין גם בתלמוד  ,שהוא פירוש לתורה ושגם הוא נמסר למשה מפי הגבורה .

ראו המיוחס לרש " י לתענית ח
רס " ג ,

ע"א .

121

ראו

122

הרמב " ם משתמש בשני המונחים הערביים  - ,קאעדה " ( יסוד ) ו " אצל " ( עיקר )  ,לסירוגין בלא להבחין

אמונות  ,מאמר שלישי  ,אות ט .

ביניהם  -על כך ראו קלנר  ,עיקרים ,
123

עמ ' , 22

כעיקר השני  -ראו  :אלבו  ,עיקרים  ,א  ,עמ '
124

. 55 - 48

כמובן  ,היה זה הרמב " ם שקבע את התורה מן השמים כיסוד השמיני  ,ואילו ר יוסף אלבו הגדירו

ראו סורח אעראף  ,פסוק . 144

בכתב היד

; 14

ג,

עמ ' 1

( 116ב )

ואילך .

מצוטט באופן שגוי כך  " :קאל יא מוסא אנא

88

ן

אמנוןנצר

לפיכר  ,טוען ס " ט מלמד  ,לא היה לאלהים כל צורר להשלים את דבריו בספרי קודש
אחרים  ,וכוונתו בוודאי לברית החדשה ולקוראן  .המחבר מונה את הניסים שקרו לעם
ישראל בכוח התורה

( 117ב

ואילך )  .לדבריו  ,אף לא אחד מ " אלף

נסים "

כאלה אירע

לעמים אחרים  .הוא דוחה את הטענה שתורת ישראל אינה התורה המקורית  ,או שהיא

זמנית ועתידה להתחלף בתורה אחרת המתאימה לדור אחר (  % 18א  -ב )  .מכאן ואילך
מפריך המחבר את טענות המתכחשים לשלמות התורה ובנצחיותה  ,תוך הסתמכות על
התנ " ך ועל פירוש ( תפסיר

) 125

מקצת הפסוקים של פרק ג ' מספר מלאכי כדי לתאר את

יום הדין ( 12 %א  -ב ) .
בסוף הפרק מובאים שני בתי שיר בעברית וחמישים ואחד

בפרמית  ,שבהם סיפור

קצר  .מלך אחד נהג לתת מתנות לעניים פעם בשבוע  ,ואם ענייה ביקשה מבנה הקטן
לבקש ממנו נדבה  .בהגיעו לארמון ראה הילד את המלך מרים ידיו לשמים בוכה ומתפלל.
שאל הילד את פשר הדבר  ,ונאמר לו שהמלך מודה לאלהים על כל מה שיש לו  .המראה
לימד את הילד שבני האדם נזקקים לחסדי האל  ,ולא לחסדי הזולת  .בעקבות זאת פנה

הילד אל עבודת האל והגיע לעושר ואף למלוכה ( 123ב 124 -א ) .
העיקר העשירי  " :צופה ויודע סתרינו  ,מביט לסוף דבר בקדמותו " ( 124א . ) 140 -
הפרק פותח בבית שיר בעברית ובארבעים ושישה בתי שיר בפרסית  ,שבסופם עשרה
בתי שיר ליריים על הביטחון באל  .בתי השיר בפרסית חוזרים על הצורך להיאבק ביצר
הרע ולהתקרב לאל ולבטוח בו .
בהמשך דורש המחבר בעניין הביטחון  .לדוגמה  ,אליהו הנביא בטח באל  ,לכן במשך
שנה נהגו עורבים להביא לו אוכל ומים .

126

המחבר מביא עשר סיבות מדוע הבוטח באל

יגיע לנחלה ולמנוחה ומוסיף כי כימאי  ,היודע להפוך את הנחושת לכסף ואת הכסף
לזהב  ,לא יוכל להגיע לאותו עושר

.

( 127א  ) 129 -י12

חסידים אינם מעוניינים להרבות

בנכסים כי בכך גדלה דאגתם  .האל מיטיב לרשע ומרבה לו עושר בזכות המצוות והמעשים
הטובים שעשה בעבר  ,אולם הרשע עתיד להיענש בעולם הבא  .המחבר מאריך בהסבר
מדוע צדיק ורע לו  ,רשע וטוב

לו .

128

הוא גם מסביר שאפילו יכולתם של כל בעלי החיים

למצוא את פרנסתם היא בידי האל .המחבר מונה עוד שבע סיבות מדוע טוב לבטוח
באל  ,ומסקנתו היא שהסבל נועד לטהר את האדם ולהכינו לעולם הבא  .המחבר מרעיף
שבחים על אלה המוכנים להקריב את חייהם למען רצון האל ,כגון בסיפור עקידת יצחק

וכיוצא בו ( 118א ) .
ספתיתכה על אלנאס ברסאלתי ובכלאמי פכה מא אתיתבה וכאן מן אלשאכרין "  .לפי וולף היה בידי
נשיא הקהילה היהודית במשהד  ,מולא מהדי  ,קוראן שתורגם לפרסית -יהודית בידי מומר בשם
125

חאג' אמין  -ראו וולף  ,מחקרים  ,עמ' . 130
כלומר תרגום מעורב בפרשנות  -ראו נצר  ,אוצר  ,עמ' . 14 - 13

126

ראו בראשית רבה לג  ,ה  ,חולין ה ע " א  ,על פי מלכים א יז  ,ד .

127

השוו חובות הלבבות  ,שער הבטחון  ,הפתיחה .

128

השוו שם  ,פרק ג .

סימוטוב מלמד

בסוף הדרשות ( 138ב 140 -א )

ן

89

שני בתי שיר בעברית ועוד חמישים ושניים בפרסית .

השירה הפרסית עניינה שני סיפורים קצרים  .בראשון מסופר על סוחרים שהחליטו לנוח
בצל חומה שכנראה היתה רעועה ביסודה  .באמצע הלילה הטיל כלב את מי רגליו על
זקנו של סוחר אחד ; זה החל לרטון על גורלו  ,וכאשר קם כדי לרחוץ את זקנו  ,קרסה
החומה והרגה את שאר הסוחרים  .בעל הזקן שניצל הבין שגם במעשים בלתי רצויים
טמונים סודות ורמזים שמהם זוכה אדם לחיים ולרווחה .

129

בסיפור השני מסופר על

אדם שרגלו נשברה והוא לא הצליח להתלוות לחבריו הסוחרים שהפליגו באניה  .האיש
התלונן על מר גורלו  ,אך כאשר שמע שהאניה טבעה  ,הבין שיש תועלת בכל מעשה .

העיקר האחד -עשר  " :גומל לאיש חסיד כמפעלה נותן לרשע כרשעתו " ( 140א 152 -ב ) .
חלק זה נפתח בבית שיר בעברית  ,ארבעים ושבעה בתי שיר בפרסית ועוד שירה

לירית בת עשרים בתים  ,שפזמונם  " :תא ג " נד באשי בי כבר " ( עד מתי תישאר בלי ידיעה
[ בור ועם הארץ ] )  .זהו אחד משיריו היפים של ס " ט מלמד  .המסר העיקרי כאן הוא שהאל
יודע וזוכר את מעשי בני האדם וקוצב להם שכר ועונש בהתאם לכך  .המחבר מדגיש את

עקרונות הצניעות והכניעה  :אסור לאדם להיות יהיר  -כמו שאגוז אינו יכול להחזיק
מעמד בראש כיפת בניין ,

ישנם שני סוגי נכנעים

130

אבל אוצר יכול לשמור על ערכו כשהוא טמון באדמה

( 143א  -ב ) :

(  141א ) .

הראשון הוא עבד  ,אסיר וכיוצא באלה ; אלה יחדלו

מכניעתם ברגע שישתחררו מכבליהם ומחובותיהם  .בסוג השני כלולים אלה אשר בכל
מצב מתנהגים בענווה ובכניעה כלפי האל .הפונים אל דרך הצניעות והכניעה עושים
זאת מתוך אחת מעשר הסיבות  ,הנימנות אחת לאחת  ,בצירוף אסמכתאות מן המקרא .
לאחר מכן מונה המחבר שבע דרכי התנהגות המשקפות צניעות וכניעה  ,כגון המשא
ומתן באמונה  ,כיבוד החכמים  ,ועוד .

1

'

1

בסוף הדרשה מופיע שיר לירי בן שבעה בתים לכבוד המשיח  ,שהמחבר מכנה אותו
"

סקרת ? אקב אלאיר

"

( כבוד בעל הדבר [ השליט

באלא ? ? מא תא קד (רא נאז

את

כולך ) .

כנם "

] ) 132 .

פזמונו של השיר

( קום הראה את עצמך

lylwl

( 153א ) :

" כיז

קומתך ] כדי שאלטף

~
השיר מלווה בשישים ושניים בתי שיר בפרסית  ,שמפוזרים בהם בראשם

ולאורכם שלושה קטעים בעברית וכל קטע הוא בן שני בתי שיר  .שירים אלה עניינם
האהבה למשיח והכמיהה לבואו ולגאולה  .נלווה לשירים קטע שיר לירי בעל ארבעה -

עשר בתים  ,שתחילתו  " :שאה אמד שאה אמד סר כןל מפאה אמד

129

השוו שם  ,שער הבחינה  ,פרק ה .

150

השוו סעדי  ,עמ ' . 29

131

השוו חובות הלבבות  ,שער הכניעה  ,פרק ג .

132

המחבר מכנה את המשיח בשם זה ובשם " ? אהב

ומאן " (

שליט הזמן ,

/

דר ט ' למת תאר שב

הדור )  .כר מכנים המוסלמים

השיעים את האמאם השנים  -עשר שלפי אמונתם עתיד להופיע כדי למלא את העולם בצדק ובטוב .

ן

90

אמנון נצר

כיש טללת מאה שמד " '

13

( המלר בא  ,המלר בא  ,ראש פרשי הצבא בא

האפור יפה זרחו פני הירח

) - 134

/

בחשכת הלילה

155ב 156 -א .

העיקר השנים -עשר  " :ישלח לקץ ימין משיחנו לפדות מחכי קץ ישועתו " ( 152ב 165 -ב ) .
בית שיר בעברית פותח את הפרק  ,ולאחר מכן מסביר ס " ט מלמד את היסוד הזה
בשירה ובפרוזה  .השירה הפרסית משתרעת לאורך חמישים ושמונה בתים  ,אך באמצעם
מופיע בית שיר בעברית  .השיר עוסק בהודו וביופיו של המשיח  ,בנקמתו בכופרים ובצדק
שיביא לעולם  .המחבר אומר שמי שאינו מאמין בביאת המשיח עתיד להיענש  ,ואילו
הוא מוכן להקריב את חייו כדי לזכות בזיו פניו של המשיח .
בתחילת החלק בפרוזה

האל

)5

'

1

( 158א )

פונה המחבר אל הקוראים " דוסתאן

כדא "

( ידידי

ומבקש מהם שיכוונו את ליבם לשמים ; פנייה כזאת חייבת להיות מתוך אהבה

נקייה היוצאת מלב טהור  .בהמשך מחלק המחבר באופן שיטתי את סוגי האהבה לגורמים
שונים  ,שהנעלה שבהם הוא כאהבתו של אברהם אבינו  ,שהיה מוכן להקריב את בנו
למען האל  .על האדם לסייע לאובדי עצות ולצמאים למצוא את הדרך הישרה לאמונה ,
לתורה ולאהבת האל  .עליו להרגיל את עצמו לעסוק בתפילה בלילה ובתענית ביום  .אם
הוא פנוי מעסקים  ,עליו להתבודד  ,לעסוק בעבודת הבורא ולחשוב את האל לאהובתו
היושבת לידו  .לדבריו  ,כך נהגו קדושי ישראל בעבר .
בסוף הדרשה

( 163א )

מביא המחבר שני בתי שיר בעברית ותשעים ושישה בתי שיר

בפרסית בשבח האל  .בשיר מבקש המחבר מקוראיו לפנות עורף לעולם שהנאותיו הן
רעל לחיים  .הוא מספר על ארץ שתושביה נהגו להמליך על עצמם אדם טיפש ועני מארץ
נוכרית  ,ולאחר שנה היו מפשיטים אותו מבגדיו ומנכסיו ומגרשים אותו מן הארץ .

136

פעם אחת בחרו באיש שבמקרה לא היה טיפש  .לאחר הכתרתו ביקש האיש לדעת מה
יהיה גורלו  ,ולשם כך מצא ידיד והסתודד עמו  .הידיד סיפר לו מה יעלה בגורלו בתום
שנת מלכותו  .האיש ניצל את ההזדמנות ולמשך שנה שלימה שיגר את מלוא אוצר המדינה
יום ועריה  ,היה
לאחר שנה  ,כשגירשוהו ? .
ן
לו בחייו  .וכך
ן
לארצו כדי שבבוא היום יועילן

האיש שמח שהגיע למנוחה ולנחלה בגלל חכמתו  .בסיפור  ,הארץ מסמלת את העולם ,
המלכים את בני האדם  ,המלך החכם את מי שמבקש לברר את אמת  ,הידיד את היצר
הטוב  ,הרכוש את המצוות והמעשים הטובים  ,והארץ הנוכרית את העולם הבא .

133

וולף היה בעיר סרכם  ,כמאה וחמישים ק " מ צפונית מזרחית למשהד  ,ושמע את יהודי העיר שרים

את השיר בנעימה מושכת לב  -ראו וולף  ,מחקרים  ,עמ ' . 158 - 157
134

מילולית  " :יפה הגיעו פני הירח "  .ירח מסמל יופי בספרות הפרסית .

135

בדרך כלל כך מכונים הצופים בפרס .

136

על הסיפור הזה ראו חובות הלבבות  ,שער עבודת ה '  ,פרק ט .

סימןטכמלמד

העיקר השלושה  -עשר  " :מתים יחיה אל ברוב חסדו  ,ברור עדי עד

ן

91

תהילתו " ( 165ב -

180א ) .
לאחר בית שיר בעברית  ,מבאר המחבר בדרשותיו את היסוד הזה בשירה פרסית
שאורכה חמישים ושלושה בתים  .בסופה בא שיר לירי בן שישה בתים שדלתו היא גם
פזמונו  .תוכנו ומסקנתו של השיר מכוונים לעודד את האדם לחזור בתשובה ולכפר על
עוונותיו .
בשיר הארוך מספר המחבר שבעת תחיית המתים מתאחדים הגוף והנשמה כמו שני
רעים אהובים  ,וזו שעה מבורכת כשישני עפר מקיצים  .ברגע שהמת שומע את קול השופר ,
הוא קופץ ממקומו ומוצא חיי נצח  ,והמפתח לאושר הזה הוא מעשיו הטובים  .כך משבץ
המחבר שני בתי שיר בעברית בתוך קטע שירי שכולו פרסית
ומשכילים ומצדיקי הרבים

/

( 166ב 167 -א ) :

ויזהירו ככוכבים לחיים

וכת לצים ופושעי כת חניפות

/
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ובסוף הקטע השירי הזה  ,עצתו של המחבר לחיים טובים היא שאדם ישנן לעצמו שלוש

מילים  :תשובה  ,יראה ואהבה ( 167א ) .
הדרשה שבפרוזה מתמקדת בתשובה  .ישנם צדיקים שמעולם לא חטאו וישנם גם
בעלי תשובה  ,שהם הרוב  .בעלי תשובה מתחלקים לשלושה סוגים  :א  -אלה שמפחדים

מעונשים אך אינם מסוגלים לוותר על החטאים ; תשובתם של אלה לא תתקבל  .ב  -אלה
שרוצים לחזור בתשובה אבל יש להם עדיין רצון לחטוא ; גם תשובתם של אלה לא

תתקבל  .ג  -אלה המגלים חרטה על חטאותיהם ומבקשים סליחה ומחילה ; תשובתם
תתקבל והם יגיעו לגאולה שלימה .

138

הדרישות מבעלי תשובה הן קשות  ,ומפורטות לאורך החלק הדרשני  ,המסתיים
בדף

180א ;

הן קשות כי סוגי העוונות רבים .

139

חטאים שחוזרים על עצמם נעשים יותר

קשים עד כי קשה לשוברם  ,כמו חוט משי שמוסיפים לו חוטים וטווים אותו עד שנעשה
לחבל חזק וקשה לגזירה  .בעיקר קשה התשובה כאשר היא נוגעת ליחסי אדם לאדם .

לקראת הסוף מביא המחבר שני סיפורים ( 1 76ב 179 -ב )  .הראשון הוא סיפור על תלמיד
חכם שהתאהב בבת מורו ורבו ; אהבתו היתה כה עזה עד כי נחלש ' התלמיד ו' לא יכול
היה להתרכז בלימודיו  .הרב הבין את מצב תלמידו  ,והאכיל את בתו תרועות שהפכו
אותה לאדם מכוער  ,הדומה לחיה מגעילה  .אז הציע הרב את בתו לתלמיד  ,אך כשראה
התלמיד את בת הרב נדהם מכיעורה ונסתלקה אהבתו כאילו לא היתה  .כעת התחיל
הרב להטיף מוסר לתלמיד וללמדו מהי האהבה האמיתית  .מכאן שעל האדם לחזור
בתשובה מתוך אהבה אמיתית .

137

על פי דניאל יב  ,ב  -ג .

138

המחבר מזכיר שבעל חובות הלבבות מציב שבעה תנאים לבעלי תשובה  ,ואלה נימנים בדפים
169ב 170 -ב ;

139

השוו חובות הלבבות  ,שער התשובה  ,פרק ג .

בפרק מוזכרים חטאים ועבירות במספר לא קטן .

 ] 92אמנון נצר

הסיפור השני עניינו באיש שהחזיק בחבילה ובה מטבעות זהב רבות ועמד לחצות
נהר .

140

כדי להקל על עצמו  ,זרק האיש חלק מאוצרו לנהר  ,אך הדבר לא הספיק  .רק

לאחר שמסר חלק ממטבעות הזהב שלו לבעליה של סירה שהפליגה בקירבתו הצליח
לחצות את הנהר  .מוסר השכל הוא שאדם מבזבז את הונו ואת חייו בדרך הלא נכונה -

אילו ידע להשקיע מאמץ קטן  ,אך בדרך נכונה ונבונה  ,היה מצליח לעבור את כל המכשולים

בחייו ולהגיע למחוז חפצו  ,וכהוא זכייה בעולם הבא .

141

ד  .סיכות
" חיאת אלרוח " שייך לספרות המוסר והדרוש במורשת התרבותית המשותפת ליהודי
פרס  ,אפגאנסתאן ואסיה התיכונה  .הספר תרם תרומה חשובה ליהודים דוברי פרסית .
המחבר לא היה פילוסוף  ,אך נקט לפעמים בלשון הפילוסופים  -למשל  ,הוא דיבר על
הידיעה מבלי שעסק בתורת ההכרה  .ס " ט מלמד העריך מאוד את אימות התורה על ידי
השכל  ,בעיקר כדי ללמוד להשיב לכופרים ; הוא המליץ לשאוף להשגה שכלית של דברים ,
אף שידע שקשה לשכל להגיע לידיעה מוחלטת של דברים  .אולם הוא היה משוכנע
ששמור לנשמה מקום נכבד בהכרת האל  ,גם אם ההכרה הזאת סובייקטיבית בטבעה .
בדרשותיו על ענייני מוסר התלבט בעניין הצדק האלוהי  .דרכו היתה לנחם ולהורות
לכניעה  ,ולפעמים הטיף לסובלים להסתגף כדי שיזכו לחיי הרווחה בעולם הבא  .אחרי

הכול  ,לדעתו  ,יש איזון וסדר באירועי העולם  :מי שסובל הרבה בעולם הזה יהנה הרבה
בעולם הבא .
לא נתפרסם עד כה שום מחקר על יצירותיו  ,אף לא רשימה כללית  .במאמר הזה
נפתח אשנב לעיון תיאורי חטוף בתוכן חיבורו  ,חיאת אלרוח  ,יצירה ששמור לה מקום
מכובד במורשת התרבותית של יהודי פרס  ,אפגאנסתאן ואסיה התיכונה  ,בזכות תרומתה
לגיבוש רוחני ותרבותי  .הצד הרעיוני והספרותי של הספר ושל שאר יצירות המחבר
ראויים למחקר יסודי  ,אך המשימה קשה  ,בגלל הליקויים בגירסאות השונות של חיאת
אלרוח .
בתחום הספרות הפרסית  -היהודית העניפה  ,דומה שס " ט מלמד הוא אחרון המשוררים

והמשכילים במרחב הגיאוגרפי הנידון  .כבר מזמנו של ר' יהודה בן אלעזר ואילך מורגשת
הדרדרות הדרגתית בתחום העשייה הרוחנית -התרבותית בקרב יהודים דוברי פרסית ,
על להגיה  .המאה הי " ט תירשם בתולדות היהודים האלה כתקופה של רדיפות  ,סבל
ופגיעה בגוף ובנפש  .מלבד כמה רופאים גאים  ,כפי שמתאר אותם אפרים ניימרק ,

142

לא

141

ראו חובות הלבבות  ,שער התשובה  ,פרק י .
בסוף החיבור  ,קורא המחבר לעצמו ולקוראיו " אחב  -דלאן " ( בעלי לב )  ,כינוי המקובל בקרב הצופים .

142

נראה שקריאה זו בלשון הצופים הפרסיים מסמלת את ההוויה התרבותית שהמחבר צמח ממנה .
~
ראו ניימרק  ,מסע  ,עמ ' עת  -עט .

140

סימןטובמלמד
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קמו אישים בעלי שיעור קומה  ,לא ברמתו של ר ' יהודה בן אלעזר וגם לא בדרגתו של
ס " ט מלמד  .עד הופעת כי " ח על הבמה ההיסטורית של יהודי פרס בשנת 898נ  ,עברה

יהדות זו ברובה תקופה בלתי נסבלת של עוני גשמי ורוחני  .מוסדות כי " ח הביאו עימם
קידמה והשכלה חילונית  ,שעזרו רבות לבני הקהילה אך גם דחקו לפינה את היצירות
הרוחניות של העבר  .גם המודרניזציה שעברה על פרס במאה העשרים הרחיקה את

הקהילה ממורשתה הספרותית  ,וכך נסתם הגולל על הספרות הפרסית-היהודית .
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