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בחיי היהודים בארצות האסלאם חלו
תמורות רבות ומגוונות בעקבות המעבר
לעת החדשה  ,כגון בעניין לימודי חול
( בנוסף על

קודש )

או בסוגיית מעמד

האשה  1 .מן ההיקף הרחב של השינויים
ניתן להסיק שפני הקהילה בקרב יהודי

ארצות האסלאם השתנו כמעט לבלי היכר .
מחקרים שנעשו עד כה על קהילות ספרד
והמזרח מעלים טענה מרכזית  ,שעיקרה
הוא שתגובת רבני המזרח למודרנה היתה
שונה ואף הפוכה מזו של רבני מזרח
אירופה  .התשבה בהנהגה הרבנית במזרח
אירופה היתה של התנגדות והקשחת
עמדות  ,עד כדי הצהרה של " חדש אסור
מן

התורה " .

2

רבני המזרח  ,לעומת זאת ,

התאימו את דרישות ההלכה לרוח הזמן
והתקופה  -הם לא ראו בכך איום או פגיעה באמונתם ובאדיקותם  -ולכן גם לא צמחה
3

בסביבתם תגובה נגדית חריפה למודרנה  ,כמו זו שהתפתחה במזרח אירופה .

חוקרים כמו צבי זוהר  ,הסבירו כי התגובה היהודית דמתה לזו של הסביבה המוסלמית .
ההנהגה המוסלמית לא ראתה בתמורות התרבותיות סכנה ולא נלחמה נגדן  ,זאת כיוון
שבארצות האסלאם לא קמו תנועות מחאה אידאולומות שהתנערו מהמסורת ומההנהגה

הקיימת  ,וכן לא קמו חלופות דתיות למסגרות הקהילתיות הקיימות  .באקלים תרבותי
1
2

3

זוהר  ,מסורת ותמורה ; זוהר  ,תגובות  ,עמ'  ; 76 - 70אנג' ל.
היו גם תופעות חברתיות חדשות בייחס לפסיקת ההלכה  ,כגון  -יראת
בין מקורות ההלכה השונים  -ראו  :זוהר  ,תגובות  ,עמ '  ; 68 - 66כץ  ,הלכה וקבלה  ,עמ '
בעיקר עמ'  376ואילך; כץ  ,הקרע  ,עמ ' . 60

הוראה " וטשטוש

ההבדלים

, 387 - 353

זוהר  ,גמישות מסורתית  ,עמ '  . 131 - 129זוהר מסווג שם את הרב קוק עם רבני מזרח אירופה
האורתודוכסים  ,וגישתו קרובה לזו של נהוראי  .לעומת זאת  ,השוו  :מלכיאל ,

שמיטה ; שפרבר  ,ג ,

עמ' כ -לה .
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זה גם היהודים לא חשו נרדפים ומאוימים על ידי השינויים  ,ויכלו לקלוט את ערכי העת
החדשה .

פתיחותה של הפסיקה ה " ספרדית " לקידמה ולשינוי היתה גורם אחד לתגובה המתונה
של היהודים בארצות האסלאם כלפי המודרנה  .גורם אחר לתגובה המתונה היה בתפיסת
רבני המזרח שקיפאון וקביעה סופית ומוחלטת של ההלכה אינם יסוד פנימי

בהלכה ;

להפך  ,לדעתם התורה נצחית משום שהיא מסוגלת לנסח את ערכיה מחדש בכל תקופה

ותקופה .

4

גורם שני זה מעורר מספר שאלות  :מה כוללת מסורת הפסיקה ? אילו מנגנונים הלכתיים
איפשרו לה גמישות ? מה היתה תפיסת ההלכה של הפוסקים  ,והאם היא שונה במהותה
מזו של פוסקי אשכנז ? האם באמת יש קשר בין סטטיות  " ,חדש אסור מן התורה " והצבת
חומרות ? 5

במאמר זה אעמוד על שאלות אלה אגב עיון במספר תשובות שהשיב הרב

חיים דוד הלוי בעניינים הקשורים בתמורות התקופה  .הדיון יתבסס על קובצי השו " ת
רב "

שלו  " ,עשה לך

( להלן

על " ר )

ו " מים חיים " ( להלן מ " ח )  ,וכן על תשובות בודדות

שהתפרסמו בקובץ " תחומין "  6 .במקום להתמקד בהשפעת המצב על המסורת  ,כפי שעשה
זוהר  ,אתרכז בגורמים העומדים ביסוד תהליך הפסיקה אשר איפשרו את השינוי ההלכתי ,
וכן את תפיסתו ההלכתית וההגותית של המשיב  .על סמך בדיקת המקרה

)( ( case st~ dy

של הרב הלוי  ,אציע קווים כלליים בסוגיית כושר ההסתגלות של המסורת ההלכתית .
הרב חיים דוד הלוי נולד בירושלים בשנת

( ביניהן

" פורת

% 924

( תרפ " ד )  ,התחנך בישיבות ירושלמיות

יוסף " )  ,והוסמך שם לרבנות על ידי הרב עזרא עטיא  .לאחר נישואיו

המשיך הרב בלימודים  ,ובמקביל שימש בתפקיד רב אזורי בשכונת רוממה בירושלים
ולימד בישיבתו של הרב בן  -ציון מאיר חי ? זיאל  .כאשר מונה הרב זזיאל לרב ראשי

( " ראשון

לציון " )

שימש הרב הלוי עוזרו האישי  .בשנת

של ראשון לציון  ,ובשנת

בשנת

% 998

1964

1951

החל הרב הלוי לכהן כרבה-

התמנה לדיין בבית הדין הגדול  .משנת

1973

ועד לפטירתו

( תשנ " ח )  ,שימש רבה של תל -אביב  .תקופה אחרונה זו היתה תקופה פורייה ,

שבה פירסם הרב מאות תשובות וכן ספרי הגות רבים

עמ ' , 69 - 68

,

4

זוהר  ,תגובות ,

5

אם כנים דברי זוהר אודות אתוס של פסיקה גמישה בקרב רבני ספרד במובחן מעמיתיהם האשכנזים ,

. 77

יש מקום לבחון את הטענה בהבט דיאכרוני ולחשוף את מקורותיה של הגישה הספרדית בפוסקים

של ימי הביניים בהשוואה לפוסקי אשכנז וצרפת  .לכאורה נראה שדווקא באשכנז היתה מודעות
גבוהה להתפתחות ושינויים  -ראו על כך  :אורבך  ,א  ,עמ '
6

; 13 - 12

אלבק ; תא -שמע  ,עמ ' . 28 - 23

לא אפרוש את התשובה על כל מקורותיה ופרשנותה  ,אלא רק אבליט בה יסודות מרכזיים  .במסגרת
מאמר זה התייחסתי רק לספרי שאלות ותשובות של הרב  ,ולא לספרי סיכומים הלכתיים .

7

לפרטים נוספים על חייו וכתביו ראו זוהר  ,הגות

דתית.
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א משנהו ההלכתית

.1

מע " מ דרכו

תשובותיו הרבות של הרב הלוי  ,קרוב לאלף במספר  ,מאופיינות בתמציתיות רבה  .הרב
הציג את השאלה  ,הגדיר את הבעיה ההלכתית  ,תוך התייחסות למקורות תלמודיים ,
למשנה תורה ולשולחן ערוך  ,הוסיף במידת הצורך כמה מדבריהם של פוסקים אחרונים ,
ניתח את המקרה לאור מקורות אלו והסיק מסקנה  .הרב נמנע מלהיכנס למשא ומתן
הלכתי מעמיק  -הוא לא העלה אפשרויות חלופיות או ראיות וראיות -לכאורה  8,אלא

הציג את המקורות בלשון הראויה להבנת השואל.
~ סגנון זה נבע מכך שהרב הלוי כיוון בתשובותיו לטובת השואלים  ,אשר היוו קהל
מיוחד  .חלק מתשובותיו נועדו לשידור ברדיו  ,בפינה שהוקצתה לשאלות הלכתיות ,
ומשום כך נדרש בהן תמצות מרבי ; בעקבות השידורים הופנו אליו שאלות רבות מצעירים
ומבו ? ךים גם מן הציבור החילוני  .הרב שאף לנסח את דבריו בצורה עניינית ותמציתית ,
המסבירה מה לעשות ומאפשרת לכל אדם להבין את עיקרי הדברים  ,במקום להסתפק

רק בפסיקה  .תורתו היתה לתורת חיים ולא ליצירה אינטלקטואלית מפולפלת  ,נחלת

יושבי בית המדרש .
בפסיקתו של הרב ניכרות היטב גם הרגישות האנושית והמעורבות הנפשית .בתשובות
רבות אנו מוצאים כי הרב התאמץ להבין את מצב השואל  ,ואם הלה לא פירט את מצבו ,
הציג הרב את תשובתו באופנים שונים  ,בהנחה שאחד מהם יתאים לשואל .דוגמה בולטת
לערך שייחס הרב לכבוד האדם היא פסיקתו להתיר לרבנים המקבלים את פני נשיא

מצרים להושיט יד לאשת הנשיא ( מ " ח ב  ,סימן עב ) .
מאפיין נוסף הוא הבירור  .כאשר נדרש הרב להשיב בתחום שאותו לא הכיר  ,הוא
היה מחפש את המידע שחסר לו  ,והיה מפרט בתשובתו את המידע המקצועי הרלוונטי .
כך היה  ,למשל  ,בענין מדיטציה ( על" ר ב  ,סימן

מז ) או רפואה הומאופתית ( על " ר ה ,

סימנים יב  -יג )  .גם כאשר המידע המקצועי לא עמד בבסיס התשובה  ,התאמץ הרב לברר

את הנושא הכללי  .למשל ,בעניין הצפייה בסרטים  ,הרב בדק ומצא כי יש סרטים הניתנים
לצפייה על פי ההלכה ולפיכך ראה להתירה ( על" ר א  ,סימן

סג ) .

במקרים רבים שבהם אסר הרב הלוי התנהגות מסוימת  ,הוא לא הסתפק בפסיקת
ההלכה  ,אלא המליץ על דרך פעולה ופתרון מעשי העשויים לרכך את הכאב ואת שבירת
הציפיות או התקוות של השואל .לדוגמה  ,כאשר בחור שאל אותו אם מותר לו להישאר

ללמוד בארץ כשהוריו בחו " ל  ,יעץ הרב לשלוח מכתב להורים  ,שיסביר את מצבו ואת
היתרון שבהישארותו בארץ

( על " ר

א  ,סימן יז ) .

כשאסר לקיים שמחה ולהזמין אורחים ,

משום שאלו יחללו את השבת  ,המליץ להזמינם למלון סמוך ( על " ר ג סימן טז  ,מ " ח ב

8

במקום אחד ציין הרב הלוי במפורש כי הוא נמנע מהצגת דעות אחרונים שאותן הוא דוחה משום

שאינו רואה בכך שום תועלת ( על" ר ז  ,סימן לא ) .
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סימל לב )  .לתלמיד קרטה ששאלו אם ההשתחוויה הכרוכה בכר מותרת  ,הציע הרב
להביא פיסת בד ולכרוע עליה ( על " ר ב  ,סימן מה ) .

הנטייה להקל היא מאפיין רביעי בדרך פסיקתו של הרב .

9

הרב נהג שלא להציג פתרון

המלווה בספקות על גבי ספקות ובמקורות המגבירים את חוסר הוודאות עד כי לא נותר

אלא להחמיר מפאת הספק  .אחת הדרכים שאיפשרה לו להקל בפסיקתו היתה ההרחבה

של קטגוריות הלכתיות  .לדוגמה  ,הרב התיר לשמוע מוסיקה בזמן הזה  ,על אף האיסור

למלאות פינו שחוק לאחר חורבן הבית  ,משום שזו מרוממת את הנפש לעבודת ה ' ונעשתה
גם במקדש עצמו ( על" ר ו  ,סימן

מט ) .

הרב התיר לבחור לצבוע את שערותיו הלבנות ,

ובכך למנוע ממנו צער  ,על אף האיסור להידמות לאשה  ,כיוון שהגדיר את הפעולה
כרפואה מונעת

( על" ר ב  ,סימן נ ) .

הרב הלוי התיר גם בנושאים רגישים  :הוא התיר את

העלייה להר הבית ( ע " לר א  ,סימן סו ) והתיר לחובש דתי להזריק לבחורה אף שבמקום

נמצא גם חובש אחר .
הרב ניחן בהיעדר יראת הוראה  ,או  ,על דרך החיוב  ,באומץ  .הוא התייחס לכל סובה
שהובאה לפניו  ,החל משאלות ממלכתיות לאומיות ( כגון מכירת נשק  ,משאל עם  ,גיור

לעולים )  ,עבור לנושאים שדנו בהם רבים והשאירום בצריך עיון  ,וכלה בבעיות שהטרידו
יהודים פשוטים מן השורה  .אומץ רוחו התבטא גם בכך שלא חשש לחלוק על ראשונים ,
אפילו על הרמב " ם ( על" ר

ז סימן עח  ,מ " ח א סימן ע )  ,וכל שכן על גדולי האחרונים ,

לרבות אלו שהתקבלו להלכה  ,כגון בעל

.2

ה " משנה ברורה " ( על " ר

ז  ,סימן לא ) .

הת ~ חסופ לשינתי הזמר

יסוד מכונן בגישת הרב הלוי הוא התפיסה הרואה בפסיקה דבר דינמי  ,הנתון להתפתחות
לאור התמורות  .הרב הצהיר על יסוד זה  ,בצטטו מדברי רבו  ,הרב בן-ציון מאיר חי
חזיאל :

שיש ללכת בדרכם של בית הלל שהיו נחים ועלובים  ,חשו את המציאות את חולשת
האדם את קשיי החיים  ,את המציאות שאינה תואמת תמיד את התיאוריה ופסקו

לקולא  . . .בדורותינו  . . .יש לאותו יסוד של נוחים ועלובים בסיס גדול. . .
יכולה להיות תורת נצח אלמלא . . .

לא היתה

ההתחשבות בצרכי האדם ( על" ר ה  ,סימן

כיצד ביטא הרב את רגישותו לתמורות הזמן ? להלן מספר

מח ) .

דוגמאות :

א  -תפילת " נחם " בתשעה באב מדברת בציון " האבלה מבלי בניה והחרבה
ממעונותיה  . " . . .הרב היקשה שירושלים עומדת על תילה  ,מיושבת וריבונית  ,ולכן תהא
זו לזות שפתיים להלין על חורבנה  .הוא פסק שיש להחליף את הנוסח בנוסח

הבא :

"שהיתה אבלה מבלי בניה "  .פתרונו שמר על הצליל והמיבנה הישן של הפיוט  ,אך עשה
את הפיוט משמעותי בימינו
9

( על" ר א  ,סימן יד ) .

בשאלות מסוימות החמיר הרב  ,כגון בעניין מעלית שבת ( על" ר ה  ,סימן

( על" ר א  ,סימן לט )  ,אולם נטייתו הכללית היתה להקל.

ט)

וגילוח בחול המועד
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סימל לב )  .לתלמיד קרטה ששאלן אם ההשתחוויה הכרוכה בכר מותרת  ,הציע הרב
להביא פיסת בד ולכרוע עליה ( על" ר ב  ,סימל מה ) .
הנטייה להקל היא מאפיין רביעי בדרר פסיקתו של הרב  9 .הרב נהג שלא להציג פתרון
המלווה בספקות על גבי ספקות ובמקורות המגבירים את חוסר הוודאות עד כי לא נותר
אלא להחמיר מפאת הספק  .אחת הדרכים שאיפשרה לו להקל בפסיקתו היתה ההרחבה

של קטגוריות הלכתיות  .לדוגמה  ,הרב התיר לשמוע מוסיקה בזמן הזה  ,על אף האיסור

למלאות פינו שחוק לאחר חורבן הבית  ,משום שזו מרוממת את הנפש לעבודת ה ' ונעשתה
גם במקדש עצמו

( על " ר

ו  ,סימן מט ) .

הרב התיר לבחור לצבוע את שערותיו הלבנות ,

ובכך למנוע ממנו צער  ,על אף האיסור להידמות לאשה  ,כיוון שהגדיר את הפעולה
כרפואה מונעת ( על " ר ב  ,סימן

נ).

הרב הלוי התיר גם בנושאים רגישים  :הוא התיר את

העלייה להר הבית ( ע " לר א  ,סימן סו ) והתיר לחובש דתי להזריק לבחורה אף שבמקום

נמצא גם הובש אחר .
הרב ניחן בהיעדר יראת הוראה  ,או  ,על דרך החיוב  ,באומץ  .הוא התייחס לכל סוגיה
שהובאה לפניו  ,החל משאלות ממלכתיות לאומיות ( כגון מכירת נשק  ,משאל עם  ,גיור
לעולים )  ,עבור לנושאים שדנו בהם רבים והשאירום בצריך עיון  ,וכלה בבעיות שהטרידו

יהודים פשוטים מן השורה  .אומץ רוחו התבטא גם בכך שלא חשש לחלוק על ראשונים ,
אפילו על הרמב " ם ( על " ר ז סימן עח  ,מ " ח א סימן ע )  ,וכל שכן על גדולי האחרונים ,

לרבות אלו שהתקבלו להלכה  ,כגון בעל ה " משנה ברורה " ( על " ר ז  ,סימן

.2

לא ) .

התייחסות לשינתי הזמו

יסוד מכונן בגישת הרב הלוי הוא התפיסה הרואה בפסיקה דבר דינמי  ,הנתון להתפתחות

לאור התמורות .הרב הצהיר על יסוד זה  ,בצטטו מדברי רבו  ,הרב בן -ציון מאיר חי
זיאל :

~

שיש ללכת בדרכם של בית הלל שהיו נחים ועלובים  ,חשו את המציאות את חולשת
האדם את קשיי החיים  ,את המציאות שאינה תואמת תמיד את התיאוריה ופסקו

לקולא  . . .בדורותינו  . . .יש לאותו יסוד של נוחים ועלובים בסיס גדול. . .
יכולה להיות תורת נצח אלמלא . . .

לא היתה

ההתחשבות בצרכי האדם ( על" ר ה  ,סימן

כיצד ביטא הרב את רגישותו לתמורות הזמן ? להלן מספר

מח ) .

דוגמאות :

א  -תפילת " נחם " בתשעה באב מדברת בציון " האבלה מבלי בניה והחרבה

ממעונותיה . " . . .

הרב היקשה שירושלים עומדת על תילה  ,מיושבת וריבונית  ,ולכן תהא

זו לזות שפתיים להלין על חורבנה  .הוא פסק שיש להחליף את הנוסח בנוסח

הבא :

"שהיתה אבלה מבלי בניה " .

פתרונו שמר על הצליל והמיבנה הישן של הפיוט  ,אך עשה

את הפיוט משמעותי בימינו

( על" ר א  ,סימן יד ) .

9

בשאלות מסוימות החמיר הרב  ,כגון בעניין מעלית שבת ( על" ר ה  ,סימן

( על -ר א  ,סימן לט )  ,אולם נטייתו הכללית היתה להקל.

ט)

וגילוח בחול המועד

1%2

ן

משהפאלוד

ב  -בנוסח המקורי של תפילת הדרך הוזכרו " ליסטים וחיות רעות בדרך "  ,סכנות

שאינן אורבות כיום לעוברי הדרכים ; הרב הורה להמירן בחשש מפני תאונות דרכים

( מ " ח א  ,סימן ט ) .
ג  -תפילת " יקום פורקן "  ,הנאמרת במנהג אשכנז בשבת  ,מנוסחת בארמית  ,שפה
שאינה מובנת לציבור הרחב  ,בניגוד לנורמה בתקופה שבה נוסחה תפילה זו  .הרב הלוי
פסק שיש לתרגם את התפילה לעברית  ,וגם קבע שיש להשמיט את הברכות לרבני הישיבות

שבבבל ולתלמידיהן  ,משום שאלה איבדו את משמעותן ( מ " ח א  ,סימן יח ) .
ד  -פסיקה עניפה מתייחסת לשינויים שהביא עימו העידן הטכנולוגי  .לדוגמה  ,ההלכה
אוסרת השהיית בשר ללא מליחה יותר משלושה ימים  ,משום שאחר כך לא ניתן להוציא

ממנו את הדם  .הרב התיר את השהיית המליחה  ,כיוון שהמקפיא שומר על מצב הבשר
לאורך זמן ( מ " ח ה  ,סימן

כו ) .

הרב הלוי התיר גם לחפש במפולת אבנים בשבת  ,אף אם

האדם הקבור תחתיה אינו " נושם מאפו " ( כדרישת התלמוד )  ,היות שאמצעי ההחייאה
המודרניים מאפשרים להציל אדם שכזה

( על " ר

ד  ,סימן סו ) .

ה  -בדוגמאות דלעיל הקפיד הרב הלוי לשמור על המסגרת ההלכתית  ,בכך שהחיל
על המקרה המונח לפניו עיקרון הלכתי שאינו תלוי בתמורות הזמן  .אך יש גם תשובות
שבהן קבע הרב הלוי כי החשיפה של עובדות חדשות מחייבת תיקון בהלכה  ,כיוון שאלה

מראות כי ההלכה הסתמכה על נתונים לא נכונים  .לדוגמה  ,הוא פסק כי יש לבטל את
ההלכה בכל מקרה שיוכח שהסכנה שממנה חששו חז " ל אינה קיימת  -כך בענין מילה
ביום מעונן וכן בדבר אשה

קטלנית .

הרב הביא בחשבון לא רק תמורות בהבנת הטבע  ,אלא אף תמורות חברתיות .הוא נתן

גושפנקא לנורמות מודרניות במספר רב של תחומים  :היחסים במשפחה  ,מעמד האשה ,

המשטר הכלכלי  ,היחס לתופעה החילונית ועוד .

10

בעניין מעמד האשה פסק הרב כי בימינו

נשים לומדות הכול  ,ולכן אין חשש של הוצאת דברי תורה לדברי הבאי ( דברים בטלים ) ,
ומותר ללמד תורה לנשים ( מ " ח ב  ,סימן

פט ) .

לדבריו  ,נשים יכולות להסב בפסח  ,שכן אין

אימת הבעלים על נשותיהם בנושא הצניעות  .הוא הורה גם על ביטול האיסור ללכת אחר
אשה בשוק  ,שכן נשים סובבות ברחובות ועוסקות בכל המקצועות ,בעירוב מלא בין נשים
לגברים

( מ " ח ב  ,סימן מה ) .

הרב הלוי פסק גם כי אין צוהך להציב מחיצה בין גברים לנשים

באירועים  ,שמא יראו זה את זה ( על" ר ג  ,סימן

מ);

הוא גם לא חשש מפני מצב שבו נשים

עובדות לצד גברים  ,ואף התיר להן להשתתף במועצות הדתיות ( על" ר ד  ,סימן נו )  .אחרונה ,
הרב חלק על ההלכה הקובעת שנשים אינן רשאיות לבדוק חמץ במקום גברים  ,משום

ש "עצלניות הן " ; הוא שאל כיצד ניתן לכנות בכינוי זה את אלה המופקדות על מלאכת הניקיון
המפרכת לקראת הפסח  .לפיכך הוא התיר לנשים לבדוק את החמץ  ,והסתמך על דעת יחיד
בראשונים  ,שפירשה את המונח " עצלניות" במובן
10

11

" יסודיות" .

11

על" ר ג  ,סימן נו ; מ " ח ב  ,סימן פט .
מ " ח א  ,סימן כח  .בצד פסיקתו זו הגל הרב הלוי על הדעה כי הפסיקה הקודמת בעניין זה מקורה
בחשש שמא תזלזלנה נשים בבדיקה  ,אם יימצא חמץ .

משנתו של הרב חיים דוד הלוי

 . 3פעךיעזה על פי טעמי

ן

113

מצוות

בדוגמאות הבאות שינה הרב הלוי את הנורמה ההלכתית על סמך טעמה  .לדוגמה  ,המשנה
מורה להציל גבר הנתון בסכנה לפני שמצילים אשה משום שהוא מקיים יותר

מצוות ;

הרב היקשה שהרי ייתכן שהניצול בור הוא  ,והסביר כי הלכה זו לא נקלטה בדברי הפוסקים

משום הקושי שבטעם המצווה  .כמו כן  ,הרב התיר הלוואות בנקאיות ( הנעשות על פי

היתר עיסקא )  ,וזאת חרף איסור ההלוואה בריבית  .הוא נימק את ההיתר בכך שהאיסור
נועד להגן על הלווה הנזקק  ,ולא כדי לחסום את דרכו של אדם אמיד  ,החפץ בהלוואה

על מנת להגדיל את הונו וכיוצא בכך ( על " ר א  ,סימן ס )  .אף כאן שימש טעם המצווה כלי

בידי הרב לחולל את השינוי הנדרש .
על פי תפיסת הרב הלוי ניתן לראות בתורה מעין " כוכב צפון " המורה את כיוון
ההליכה  ,אך אינו מתווה את הדרך המדויקת  ,ועל הפוסק בכל דור למצוא את השביל
הראוי לכך ( על " ר

ג  ,סימן נו ) .

דברים אלו משקפים את מגמתו הכללית לשוות להלכה

אופי רלוונטי  .לשם כך גייס הרב כללים פרשניים המאפשרים מרחב לתימרון  ,כדי שניתן
יהיה לעדכן את ההלכה בהתאם לשינויי הזמן  ,מבלי לסטות מן

המסגרת .

נכונותו של הרב הלוי להתחשב בתמורות היתה מבוססת גם על אמונתו כי ההלכה

יכולה לסגל לעצמה מערכות חדשות בתחום הערכים ; עיקרון זה משולב בתפיסתו שלהלכה
ייעוד חינוכי  .לדעתו  ,ההלכה צריכה לשמש כלי חינוכי  ,וכיוון שכך  ,היא צריכה להתעדכן
בכל דור ודור  .הוויתור ( לכאורה ) בתחום האסור והמותר נועד לאפשר את הפנמת
הערכים והעקרונות הנצחיים שיביאו את האדם להבנה ולהזדהות מלאה עם עולמו

הדתי .

.4

12

הפרשנות כאמצעי לעידכון

הרב הלוי האמין כי על ההלכה להיות גורם מובן ורלוונטי  ,משפיע ומחנך  ,על פי רוח

_

הזמן והתקופה לפיכך  ,על הפוסק להתאימה ללא הרף לגורמי הזמן המשתנים  ,מבחינה

פיסית וחברתית  .כיצד הגשים הרב הלוי אח יעדו לעשות את ההלכה רלוונטית  ,משפיעה
ומחנכת ?

המעשה הפרשני הוא הנקודה הארכימדית שאיפשרה את החיבור בין הלכה למציאות.
החוקרים הציבו שני קטבים שבעלי הלכה פעלו ביניהם בבואם להתמודד עם שינויי
הזמן  :פוסק הנצמד יותר לקוטב האחד מנווט את העקרונות ההלכתיים על פי הגיונם
הפנימי  ,מבלי להתייחס למציאות .

מרוח תקופתו ,
12

14

3נ

על פי הקוטב השני  ,הפוסק מנווט את ההלכה כמתחייב

אך מהלך זה אינו מוגדר כרפורמה  ,והמחויבות למסורת ולהמשכיות

על " ר ג  ,סימן נו  ,עמ ' רץ  ,לעניין המשטר

הכלכלי  " :כאן

רואים הננו אפס קצה של חכמת התורה ,

שנמנעה להטיל על העם שום שיטה ברורה ומוגדרת  ,כמצוה מפורשת  ,כי כל שיטה וסוציאליסטית ,
קפיטליסטית -

מ" פ ]

היתה מוכרחת לגרור בעקבותיה גם את השלילי שבה ובמצוות ה ' לא תתכן

13

שלילה . . .
שגיא  ,ליבוביץ ,

14

בךששון ; שגיא  ,יהדות כפרשנות  ,עמ ' . 65

אם במצוות שמגינו לעיל  ,יש יסודות ועקרונות  .הכוונה שהיא בבחינת מנע . " . . .
עמ '  ; % 72שגיא ,

הרב סולובייצ ' יק  ,עמ ' . 488

% 14

ן

משהפאלוד

באה לידי ביטוי על ידי הפרשנות .

15

בדרר זו המקור ממשיך לשאת אופי מסורתי  ,אך

הוא נפתח לנורמות מטס -הלכתיות  ,דוגמת דרכי שלום  ,צער או נועם  .הרב הלוי קרוב
יותר לקוטב השני  ,שבו דומה כי יסודות המסורת נשמרים  ,אך בפועל לפנינו " פנים

חדשות " .
מיון נוסף של בעלי ההלכה עולה מתוך דיונו של יעקב כץ  .לשיטתו  ,הפוסקים מתחלקים
לשני דפוסים  :ישנו ה " ץ9ע "  ,המפרש ומטעים את הקיים מבלי להתערב בבניין

עצמו ;

ישנו גם ה " בנאי "  ,הנוגע גם נוגע בשלד ההלכתי ו " מתפרק אצלו מנגנון ההלכה ליסודותיו
והללו הופכים חומר ולבנים להקמת בנינה של הקבלה " .

16

הרב הלוי שייך לקבוצת

הצבעים  ,שכן בפסיקתו מרובים מאוד השינויים ההלכתיים  ,שינויים שמקורם במפגש

ההלכה עם המציאות החברתית-ההיסטורית  ,אך אין הוא מתערב ב " בניין " ההלכה  .לדעת
הרב הלוי  ,ההלכה מורכבת ממערכת של נורמות ,המתגבשות לכלל ערך מוסרי או משמעות

רחבה יותר  ,כגון צניעות  ,התא המשפחתי  ,שבת ועוד  .לערכים אלו יש ערך מוסף  ,מעבר

לסך כל הנורמות הפרודות  .שיח תמידי מתנהל בין הנורמות לבין הערכים הכלליים ,

והעירוב בשיח של מושתם ועקרונות זרים ישתק את הדינמיקה הפנימית של ההלכה .
לדוגמה  ,השיח ההלכתי בנושא השבת חושף שיקולים לקולא  ,כתן צער ועוגמת נפש ,
וניתן להרחיב ולנסח מחדש את מושג הצער והיקפו בהתאם להבנות השעה  .כך נוהג
הרב בעניין הלימוד למבחנים בשבת או בייחס לצביעת שיער הגבר  ,שאותה התיר במסגרת
רפואה מונעת  ,שהוגדרה כצער  .אך לא תמיד היה הרב הלוי מוכן לנקוט כלל זה  :לדוגמה ,
אדם המצטער במתן צדקה לא יהיה פטור מן המצווה  .דוגמה אחרת היא ערך

הצניעות .

לדעת הרב  ,אף שהמיבנה החברתי השתנה והתפתחה המתירנות המינית  ,מוסד הצניעות
אינו בטל  ,אך לצד ההיתר לבחור נשים או לשבת ללא מחיצות בשמחות ראה הרב
להמשיך לאסור ריקוד ושחייה במעורב  .הרב הלוי הרגיש את עצמו מחויב למערכת
הערכים  ,מתוך הערכתו את המציאות החדשה  .הוא לא היה מוכן לאשר עמדה הטוענת

שניתן להגיע לכל יעד אפשרי  ,על ידי השימוש בטכניקות הלכתיות ; בעיניו השיח ההלכתי
מוגבל  ,ועם זאת המערכת ההלכתית אינה סבילה  ,דהיינו מגיבה למציאות בלבד  ,אלא

יש לה לתרום את חלקה לחנך ולעצב .

7נ

 . %משנהו ההגועה  :גישה " ההכליה הנטהרה "
בדיון מקיף בטעמי המצוות הגיע הרב הלוי למסקנה כי אף במצוות שטעמן לצידן  ,כגון
" זכר ליציאת מצרים "  ,אין הטעם הגלוי ממצה  " ,שכן אין פרטי ההלכות תואמים את

15

מיארין  ,עמ' . 37

16

כץ  ,הלכה וקבלה  ,עמ '  , 34 - 9בעיקר עמ ' . 32

7נ

בדרך זו  ,אם כי שונה בנקודות מספר  ,הלכו גם  :רוס  ,מעמד ,
; 208 - 211

וכן פרוש

א"ש

עמ ' ; 153 - 157

מלכיאל  ,שמיטה ,

רוזנטל בעניין חילול שבת על ידי גוי  -ראו כהנא .

עמ '
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הטעם הנתון והכונה לומר שהתורה הסתירה מאיתנו את הטעמים הנוספים " ( על " ר ז ,

סימן לז )  .לדבריו  ,לא קיימת התאמה בין הטעם הגלוי של המצווה לבין פרטיה  ,ועל כן
אין לראות בטעם הסבר של תכלית המצווה  .לדוגמה  ,מצוות " אותו ואת בנו לא תשחטו
ביום

אחד "

חלה על בהמות טהורות בלבד  ,אף שהטעם המוסרי  -שהאם לא תראה

במות הבן  -אינו מתיישב עם החלוקה לסוגי בהמות ; כך הדבר במצוות שילוח

הקן .

18

הקביעה שטעמה הנגלה של המצווה אינו חזות הכל עולה בקנה אחד עם תפיסתו של
הרב הלוי כי ישנם טעמים רבים למצוות אך הם נסתרים מבינת אנוש  -ומדובר בכל

המצוות  ,אף אלה הנראות מוסריות והגיוניות  .מסקנתו של הרב היא כי " אין שום תועלת

בהבעת השערות שונות על טעמי המצוות . . .

לפי תפיסת שכלנו האנושי  ,ששכל אנושי

אחר יכול להפריך ולבטל"  .והוא מוסיף  " :לא נגיע לחקר דעת אלוקים  .וביחוד שאין אנו

בטוחים בעצמנו שלא נבוא להקל על ידי ידיעת טעמן . . .

"

( על" ר ז  ,סימן

קט ) .

דוגמה לגישת הרב הלוי היא האיסור לומר במהלך התפילה את הבקשה " על קן
ציפור יגיעו

רחמיך " ( משנה ברכות ה  ,ג )  .הרמב " ם מסביר את האיסור בכך שהמתפלל

תפילה זו " עושה מצוותיו של הקב " ה רחמים ואינן אלא גזרות "  ,כלומר מצוותיו הן
גזירות ללא

טעם .

19

לעומת זאת  ,במורה נבוכים גרס הרמב " ם שההלכה כדעה השנייה

בתלמוד  ,הסוברת שטעם האיסור הוא שהאומר כן מטיל קנאה במעשה בראשית  ,כיוון
שהוא מבקש רחמים על גוזלים ולא על בעלי חיים אחרים  ,ואינה סוברת שהמצוות
כגזירות ללא

טעם .

20

הסתירה בדברי הרמב " ם הביאה את הרב הלוי לפסול את הגישה

הרציונליסטית שבמורה נבוכים  ,הרואה את המצוות כפועלות בתחומים האנושיים-

החברתיים .

21

גישה זו נובעת מן האמונה שטעמי המצוות מושתתים על תורת הקבלה  ,שהשפיעה

רבות על פסיקתו והגותו של הרב הלוי .

22

לדוגמה  ,בקונטרס ארוך בענין הישארות

הנפש הוא הסתייע רבות במובאות מהזוהר ומ " חכמי האמת "  .בתחום הפסיקה  ,חשיבות
הקבלה משתקפת בפסיקתו כי מותר להשתיל קרנית לאדם חי מגופת אדם שנפטר  ,על
סמך תורת הנסתר  :לשיטתו  ,איסור ניוול המת אינו נובע מחשש לבזיון הבשר  ,אלא

מצערה של הנשמה  ,הצופה בבן זוגה ( הגוף ) שמתבזה ומתנוול ; מכאן גוזר הרב כי כאשר
ישנן מטרות נעלות לשימוש בגופה  ,שמחה גם הנשמה ואין כאן

ניוול.

23

לסיכום  ,הרב סבר  ,בעקבות " חכמי האמת "  ,כי התורה פועלת במעמקי המציאות ,
אולם אנו מצווים
18

ללכת בדרכיה כפי שהיא מופיעה אלינו בצורתה החלקית האנושית .

24

ויקרא רבה  ,פרשה כז יא ; על" ר ז  ,סימן כד .

19

משנה תורה  ,הלכות תפילה ט  ,ז .

20

ליישוב סתירה זו ראו שטרן.

21

תורת הנסתר ביססה בין השאר גם את יחסו של הרב אל מאורעות הזמן  ,לתפיסת הגאולה שלו

ולהתנגשות בין ישראל לאומות העולם  .מנקודת מבט זו הוא ניתח מאורעות היסטוריים קונקרטיים

כמו מלחמת ששת הימים ומלחמת יום הכיפורים ( על  -ר א  ,סימן ג  -יב )  .וראו עוד אנג' ל .
22
23

24

זוהר  ,הגות דתית  ,עמ' . 13 % , 117
על" ר ב  ,סימן נו.
הרב מצטט הוגים נוספים  ,כגון המהר " ל  ,שנקטו בגישה דומה  .עמדתם הובילה אותם למסקנה

% %6

ן

משהפאלוד

משיטת הרב משתמע כי לא יוכל האדם לגזור משכלו מסקנות הלכתיות על פי כללי
היגיון אנושי ;

25

.

האפשרות היחידה לפסיקת הלכה היא על פי כללים שניתנו עם

התורה .

כיוון ששיקול דעתו של הפוסק אינו יכול לכוון לנסתר האלוהי  ,ממילא לא ניתנה לו
הסמכות להכריע כיצד להתאים בין המציאות לבין הטקסט

ממשה זו מתבקשת גם

2

המסקנה הקיצונית שאם קיום מצווה עלול לגרום לעיוות מוסרי  ,אין להשבח

בכך !

אף שמסקנות קיצוניות אלו נראות מופרכות  ,משת " התכלית הנסתרת " שימשה את
הרב בפסיקתו ההלכתית הלכה למעשה במספר מקרים  .למשל  ,הרב התיר לשלוח קטן
למוסד של גויים  ,למרות החשש שהילד יאכל שם נבלות וטרפות  .לדבריו  ,האיסור של
אכילת טריפות לא בא למנוע היזק גופני או נפשי  ,שהרי בשולחן ערוך נקבע שאין בית
הדין מצווה להפריש קטן מאכילת נבלות  ,ואין להעלות על הדעת שבעלי ההלכה לא היו

חסים על נפשו או גופו ( מ " ח א  ,סימן

נ) .

הרב הוסיף שאומות העולם אוכלים ואינם

ניזוקים  ,ואף יש ביניהם חכמים ונבונים ואנשי מידות  .דעתו היתה שאין להסיק מאיסור

אכילת נבלות מסקנות ריאליות -ביולוגיות  .אכילת שרצים אסורה רק משום שהיא עבירה
על דברי תורה או חכמים  ,ולכן מי שאינו מצווה אינו נכלל במסגרת " העבירה המטמטמת
את ליבו של

האדם " ( מ " ח

א  ,סימן נ ) .

גישת " התכלית הנסתרת" נידונה גם בקשר לשאלה בדבר אי ידיעת החוק

סימן עה ) .

( על " ר

ח,

הרב הלוי טען שאי ידיעת החוק אינה פוטרת את העובר עליו  ,והמשיל זאת

לאדם האוכל רעל בשוגג  ,ששגגתו אינה מפחיתה מן הנזק הנגרם  .לכאורה עמדתו כאן

סותרת את גישת " התכלית הנסתרת "  ,שכן מכאן דומה כי למצוות תכלית אנושית -חברתית ,
אך הרב עמד על כך שעונשו של השוגג בא לו משום שעבר על דבר ה '  ,ללא התייחסות

לתוכן המצווה  .לשיטתו  ,עונשו של האדם השוגג אינו נובע מכך שגרם נזק ריאלי  ,אלא
מטעמים חינוכיים  ,דהיינר למען ילמד ולא יעבור עוד על דבר

ה'.

מדוגמאות אלה עולה בבירור כי הרב הלוי אימץ את עמדת " התכלית הנסתרת "  ,ולא
מצא במצוות טעמים אנושיים -חברתיים  .לשיטתו  ,אין לראות במצוות מערכת אשר מכוונות
כלפי המציאות וממילא גם לא כזו הפוגעת במציאות כשסוטים ממנה .

ג  .הויה ההלכה והויה היוד
משת " התכלית הנסתרת " סותרת  ,כמדומה  ,את מגמת הרב הלוי לעדכון השוטף של
ההלכה .

27

בשתי הרצאות שנשא הרב על הנחיות לפוסקים ולדיינים  ,האחת על סמכות

שפסק בית הדין מכונן את ערך האמת של המעשה  ,ואילו למעשה עצמו ולתוצאותיו אין ערך אמת
25

עצמי  -ראו מ -ח א  ,סימן עא .
לגישות מסוג זה השוו  :השל ,

עמ ' 22 - 1

( בעיקר בדעת

ר ' עקיבא ) ;

שלום ,

עמ ' ; 86 - 36

סילמן ,

עמ ' . 69 - 19
26

לביקורת דומה  ,לאור גישתו של ישעיהו ליבוביץ להלכה  ,ראו  :זוהר ,

27

על סתירה דומה בדברי הרמב  -ם  ,בין המגמה להתאמת התורה לחיי שעה ובין דימויה הניצחי  ,ראו

לוינים  ,עמ ' . 67 - 56

ההתעלמות ; רוס ,

מעמד .
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ן

117

בית הדין ( מ " ח א  ,סימן עא ) והאחרת על בית הדין לערעורים  ,בולט הפער בין תורת

ההלכה שלו  ,הנסמכת על תורת הסוד  ,ובין הנחיותיו בתחום הפסיקה  28 .בהנחיות הפסיקה
שלו הוא עקף את בעיית טעמי המצוות  ,בשל היותן בלתי ניתנות להשגה  ,אך דרש מן

הפוסק שיפסוק על פי שכלו וחושיו  .בעיניו  ,ההלכה היא כסולם המוצב ארצה וראשו
מגיע השמימה  :אמנם מקורה ופעולתה נסתרים מבני האדם אך רגליה מוצבות בארץ .
על הדיין למצות את נקודת מבטו האישית ואת יכולתו האינטלקטואלית  ,ולא לפנות
להגיונות שמימיים

נעלמים .

היגיון זה הינחה את הרב  ,כאמור  ,בסוגיית ההקמה של בית דין לערעורים ובעניין
סמכות בית הדין  .קביעתו העקרונית היא שאל לו לדיין לפסוק בניגוד להבנתו  ,ואם
יודע הדיין שבית הדין טעה בדבר הלכה  ,אין לו להסתמך עליו  .דברי חז " ל המורים על
ציות לחכמים אפילו אומר לך על ימין שהיא שמאל ( ירושלמי הוריות א  ,א [ מה

ע"ד] )

מדברים רק באדם שאינו בקי  .בדומה  ,בעניין בית הדין לערעורים פסק הרב הלוי שהמערכת

ההלכתית אינה מכירה במושג הערעור  ,שכן הדיין אינו מחויב לשום תקדים  -עליו
לנתח בעצמו את המקרה ואת המקורות  .יתר על כן  ,אם יוגש ערעור על פסיקתו ובית
הדין לערעורים יהפוך את ההלכה ויחזיר לו את המקרה על מנת שידון בו בשנית  ,אין
הוא מחויב לדון שוב אם אינו מסכים להכרעה ההלכתית ההפוכה .

39

על פי גישה זו ,

ההלכה אמורה להיות רלוונטית בקטגוריות אנושיות  ,ומשאינה כזו  ,על הדיין לחשוף

את היסודות שיעשוה שוב רלוונטית ומתאימה לאקלים החברתי שבו היא מוחלת .
נמצאנו למדים שכוחם של ההיגיון והסברה  ,ניתוח המציאות והצרכים האנושיים ,

עמדו בראש מעייניו של הרב הלוי בתחום הפסיקה  .לדעתו  ,הפוסק מחויב לאמת האנושית
בלבד  ,ואין זה מתפקידו לתור אחר המבט האלוהי  .לפיכך  ,אין לפרש את טעמי המצוות
המופיעים בפסיקת הרב כמייצגים את דעתו בדבר תכלית המצווה  ,אלא רק בהקשר של
רלוונטיות .

30

מקומו של ההוגה ותפיסתו התיאולוגית מובחנים כאן מתפקידו ומקביעותיו

של הפוסק .
ואולם קיים רובד נוסף בניסיון ליישב את " הסתירה "  ,אשר יוצא דווקא מכבשונו

ההגותי  .הרב הלוי האמין שנסתרות התורה ואין  -סופיותה מופקעות לחלוטין מכל שיקול
סופי  ,דהיינו אנושי  .משתמע מכך שפסיקה מחמירה ונוקשה אינה מתקרבת אל תכלית

התורה  -הנסתרת  -יותר מאשר פסיקה מתחשבת ורגישה ; האנושי והדוגמטי רחוקים
באופן שווה מן התכלית הנסתרת  .במצב זה נכון ומסתבר שהפוסק ינקוט עמדה המובנת

28

ראו

29

הרב הלוי לא הציג את שיטתו בדבר התכלית הנסתרת של המצוות בהקשר של תשובת שאלה ,

הלוי.

אלא כהרצאת הגות  .גם דבריו נפחס לאי ידיעת החוק לא נאמרו בתשובת שאלה  ,אלא בהרצאת
דברים בכנס רבנים  .הפסק בעניין מסירת ילד למוסד של גויים הוא המקרה היחיד שבו השתמש

הרב שימוש פסיקתי בגישת התכלית הנסתרת  .אך הערה זו בדבר ההקשר שבו ביטא הרב את

גישתו אין בה כדי ליישב את הסתירה .
30

לגישה זו ביחס לטעמי המצוות ראו ליבוביץ  ,ב  ,מאמר מח  " :כמו " כ ענין טעמי מצוות אינו אלא טעם

ינעם לחיך  ,אבל לא זהו התכלית " .
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משה פאלוד

והרלוונטית לו .

31

יוצא אפוא כי התיאולוגיה והפסיקה מקיימות ביניהן " שיח של

חרשים " :

הראשונה אינה מתערבת בהכרעת ההלכה  ,והאחרונה אינה מתיימרת להבקיע את הנעלם

ממנה .
31

גישה דומה בתחום אופיה של הכוונה בתפילה  ,ומשמעותו של לימוד תורה במתח שבין הנסתר
לאנושי והמובן ,

ראו  :נפש

החיים  ,ב ,

ב; ב,

יג ; ד ,

ד  ,כב ; לאם ,

י;

עמ ' ; 87

אסקס  ,עמ' . 247 - 109
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'
ו3ב בל וגרפ וה של דפוני לאדשו

'

' '

שמואל רפאל

בפתח הדביר
למן שלהי המאה

הי " ט הלכה והתפתחה ,

במקביל להתקדמות המחקר של הספרות

הספרדית -היהודית ( לאדינו )  ,עשייה מחקרית בשדה הקיטלוג והרישום של דפוסי לאדינו .
1

עשייה זו נשענה ברובה הגדול על מיפוי חלקי של כותרי לאדינו  ,כפי שהם נשתמרו
בספריות ובארכיונים שונים ברחבי תבל ובמדינת ישראל  .לא הרבה נאמר על עשייה זו ,
ועל פי רוב היא נשמרה בחוג המצומצם של החוקרים ושל העוסקים בשטח הספרנות
והביבליוגרפיה של הספר העברי  .בדרך כלל נותרו העבודות הללו  ,שחשיבות מרובה
להן להבנת עולמו של הספר בלאדינו  ,כאבן שאין לה

הופכין .

בחינת הביבליוגרפיות  ,הקטלוגים והפרסומים  ,שיש בהם מידע על דפוסים בלשון זו

מלמדת כי הם נשענים על תפיסות מחקריות שונות  ,ובדרך כלל נעדרות מכבה משותף .
בלא מעט מן הקבצים נעדרת משנה מחקרית סדורה ; יש מבין החוקרים שהציבו לעצמם
סטנדרטים מחקריים מוגדרים  ,ויש שדבקו בנורמות המחקר האירופי משלהי המאה
הקודמת  .האחרונים לא מיצו מן הרשימות הביבליוגרפיות שהכינו את מלוא הפוטנציאל

המחקרי הטמון בהן  -מרביתם לא חשפו את הספר בלאדינו על שלל מרכיביו

הספרותיים ;

לא הביאו פרטים נחוצים על מחברי הספרים ; מיעטו בבדיקת רשימות נוספות של ספרי

,

לאדינו ; המידע על אודות בתי הדפוס והמדפיסים נדחק לשוליים ועימו עוד כהנה פרטים
רלוונטיים  ,שיש בהם תרומה סגולית להבנת תרבות הספר בלאדינו

לשון אחר  ,מרבית העבודות הביבליוגרפיות שיש להן נתעה לדפוסי לאדינו אינן עונות
על ארבעת התפקידים העיקריים הנדרשים מהביבליוגרפיה של הספר היהודי ,
*

שהם ' :

אני מודה למורי ולידידי הפרופ ' י " מ חסן ממדריד  ,על שהעמיד לרשותי מידע רב ערך לבניית
המאמר  .תודה לפרופ ' דוד בוניס מהאוניברסיטה העברית על קריאה מוקדמת של המאמר ועל

תרומה לגיבושו ; תודה לבבית לגב' חיה אלחייני על רוחב הראייה  ,עמקות העיון והעזרה
תודה גם לתלמידתי  ,הגב ' רבקה הבסי  ,שהגיהה טיוטה ראשונית והציעה גם משלה .

הרבה ;

יערי  ,רשימת ,

עמ ' ע ;

1

מכאן ואילך נוהג הקיצור לאדינו .

2

על חשיבות המחקר הביבליוגרפי של דפוסי לאדינו ראו  :חסן ,

עמ ' ; 47 - 45

ריבקינד  ,ספרות לאדינו .
3

לצורך הפירוט שלהלן אימצתי את הבחנותיו המעניינות של ישראל תא -שמע על אודות תפקידיה
של הביבליוגרפיה העברית  -ראו תא-שמע  ,עמ' . 67

קטלוגים וביבליוגרפיות של דפוסי לאדינו

ן
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א  -מתן כלי עזר בידי חוקרי הלאדינו ותרבותה  ,תוך קידום מצב הידיעה בתחומי הלאדינו

( ביבליוגרפיה

מקצועית ) ;

ב  -סיוע לסטודנטים ולחוקרים להגיע אל ספרים רלוונטיים

( ביבליוגרפיה שימושית ) ; ג  -חקירת גלגולי הספר בלאדינו  ,מבחינת תכניו  ,כנושא לעצמו
בתולדות חיי הרוח היהודית ( ביבליוגרפיה תוכנית ) ; ד  -חקירת הספר מצד צורתו ( טכניקה
וטיפוגרפיה )  ,כנושא לעצמו בתולדות התרבות החומרית

(ביבליוגרפיה פיסית ) .

ראשיתו של מחקר ביבליוגרפי וקטלוגי שניכרת בו הידרשות מכוונת לדפוסי לאדינו
החלה לפני כמאה שנה  ,עם פרסום הביבליוגרפיה של מאיר קייזרלינג 4בשטרסבורג

בשנת . % 890

קייזרלינג  ,שהיה רב וחוקר  ,כתב ביוגרפיות  ,מונוגרפיות וביבליוגרפיות

בנושאים יהודיים  ,ואת פירסומו העיקרי קנה במפעלו החלוצי בחקר תולדות ישראל
בספרד ובפורטוגל  ,וכן בביבליוגרפיה מקיפה על ספרות האנוסים  .הוא ביקש להציג

בחיבורו מבחר טיפוסי ומעניין של דפוסים ספרדיים  -פורטוגליים  -יהודיים  ,וכלל בעבודתו
גם דפוסי לאדינו עתיקים

;5

מרבית כותרי הלאדינו שהביא קייזרלינג שייכים לספרות

הקודש שבלשון זו  .אף שחלפו שנים רבות מאז פורסמה עבודה חלוצית זו  ,היא נחשבת
עד היום אחת מן העבודות החשובות בשדה הביבליוגרפיה של הספר בלאדינו  .דומה
לה באופיה  ,אם כי מצומצמת ממנה בהיקפה  ,היא מקראה של מקס גרינבאום שראתה
אור בפרנקפורט בשנת  , % 896והכוללת גם  ,מעצם טבעה  ,קטעי מקורות לדוגמה  6 .גרינבאום
סקר בעבודתו כותרי לאדינו לפי סוגות ספרותיות  ,כגון תרגומי המקרא  ,ספרות הלכה

ומדרש  ,ספרי חגים ומועדים  ,ספרי שירה  ,כתבי עת ספרותיים ועיתונים יומיים  .המצאי
המשתקף מעבודתו של גרינבאום מצומצם למדי  ,אולם יש בו כדי לתת ביטוי מסוים
לתחומי העשייה של הספר בלאדינו  .מאז ימיהם של קייזרלינג וגרינבאום ועד לימינו

הסתעפה העשייה הביבליוגרפית של הספר בלאדינו למספר כיוונים .
במאמר הזה ייסקרו  ,בקווים כלליים  ,שבעה תחומים של עשייה ביבליוגרפית בשדה
הספר בלאדינו  .הסקירה נשענת על ניתוח פריטים ביבליוגרפיים  ,ועל אירגונם הכרונולוגי
והנושאי בכל קבוצה  .בסופה באה רשימה ביבליוגרפית ונספחים מקיפים  ,ככל שהדבר
אפשרי  ,של עבודות קיטלוג וביבליוגרפיה של דפוסי

לאדינו .

ואלה שבעת תחומים של העשייה הביבליוגרפית בשדה הספר

בלאדינו :

א  -דפוסי לאדינו בתוך ביבליוגרפיות כלליות של הספר העברי

ב  -ביבליוגרפיות שעניינן חיבורים בלאדינו

ג  -ביבליוגרפיות של ספרי לאדינו לפי מפתוח קהילתי  ,מקומות הדפסה ומדפיסים
ד  -ביבליוגרפיות של ספרי לאדינו לפי סוגות ספרותיות
ה  -ביבליוגרפיות של דפוסי לאדינו בספרייה מסוימת
1

 -ביבליוגרפיות של ספרי לאדינו המיוחסים ליוצר מסוים

ז  -מילואים והשלמות לרשימות של ספרי לאדינו שראו אור בעבר
4
5

6

קייזרלינג .
על עבודתו של שטיינשניידר בתחום זה  ,שקדמה לזו של קייזרניג  ,ראו להלן בסעיף א .
גרינבאום .

ן
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שמווולרפאל

א  .דפוק  %ארנו בב9ב 9 %וגיפיוה כ 9 % %וה ש  %הטפר העבין
לצד התפתחותו של מחקר ביבליוגרפי עצמאי שעניינו הספר בלאדינו נרשמו לא מעט

מדפוסי הלאדינו גם ברשימותיהם של רושמי ספרים עבריים  .אחת מן הביבליוגרפיות
המרכזיות שהעמידה במרכזה את הספר העברי היתה עבודתו החלוצית של משה
שטיינשניידר  ,שפירסם קטלוג חלוצי  ,ובו רישום של כל הספרים העבריים בספריית

הבודליאנה שבאוקספורד  .י
1860

הקטלוג של שטיינשניידר ראה אור בברלין בין השנים

- % 852

והוא כתוב לטינית .כיוון שלקטלוג אין מפתח לשתות  ,לא ניתן לאתר בקלות

וביעילות את דפוסי הלאדינו הכלולים בו  ,ובכל זאת מן הראוי להציבו  ,בהסתייגות

מסוימת  ,בראש רשימת הביבליוגרפיות הכלליות של הספר העברי .

8

את מפעלו החלוצי של שטיינשניידר המשיך יצחק אייזיק בן-יעקב  ,ששקד על רישום

של דפוסים עבריים ושראוי לכינוי ה " ביבליוגרף העברי המודרני הראשון " .
החל להתפרסם בווילנה  ,למן שנת

1863

ספרו " אוצר

הספרים " ,

9

לאחר מותו

על ידי בנו יעקב בן-

יעקב  ,אשר צירף לו הערות מאת שטיינשניידר  .כמו אצל שטיינשניידר  ,קשה לאתר

בחיבורו של בן-יעקב דפוסי לאדינו  ,וגם עיון שיטתי בספר מעלה ספקות באשר לרישום
מסודר של דפוסים אלה  .רק אחרי למעלה מיובל שנים החלו להירשם בשיטתיות דפוסי
לאדינו בתוך ביבליוגרפיות כלליות של הספר העברי  .ראשון היה חיים דב פרידברג ,
שכלל בחיבורו המקיף " בית עקד ספרים "

כספרים שנדפסו בלשון הספרדית .

12

10

כמאה ושמונים דפוסי לאדינו ,

11

והגדירם

בפתח חיבורו ציין פרידברג כי הוא נמשך לחיבורו

של " החכם " בן-יעקב " כאל אבן השואבת "  ,כדי להעמיק את המובא שם וכדי לתקן שגיאות
אין  -מספר שנפלו בו  .אחד מן " התיקונים " שהכניס פרידברג הם המפתחות הנוחים  ,שיש
בהם כדי להעמיד לרשות הקורא מידע ביבליוגרפי חיוני על אודות דפוסים באות עברית ,

ובכלל זה גם בלאדינו  .במובנים רבים יש לראות ברשימת הדפוסים בלאדינו שהביא
פרידברג רשימה ראשונית וחלוצית  ,ששימשה  ,קרוב לוודאי  ,מסד לבניינן של רשימות

ביבליגרפיות עצמאיות שעניינן הספר בלאדינו ' .

1

דפוסי הלאדינו שהביא פרידברג בחיבורו

מייצגים קשת רחבה של תחומי עניין  ,למן ספרות הקודש ותרגומי המקרא ועד לעיתונות
שראתה אור בארצות הפזורה של היהודים הספרדים במזרח אגן הים התיכון .
7
8

שטיינשניידר .

האיתור של דפוסי לאדינו סבוך למדי  ,ויכול להיעשות רק אגב עיון במפתח הכותרים שמביא
שטיינשניידר בקטלוג  .ייתכן שבמהלך השנים הוכנו אתחלו מפתחות חלקיים  ,ואלה לא הובאו כאן
בחשבון .

9

בןיעקב .

10

פרידברג  .מהדורה ראשונה ראתה אור בשנים

1931 - 1928

באנטוורפן  ,ומהדורה שנייה בשנת

 , 1951בתלנאביב .
11

פרידברג  ,עמ ' . 724 - 723

12

במפתח הלשונות כלל פרידברג את דפוסי הלאדינו בכותרת . Spanisch -Portugiesisch

13

בשנת
בספר בית עקד ספרים  -ראו יערי  ,לקוטים .
1934

טרח אברהם יערי לפרסם רשימת השלמות ותיקונים ל " רשימת הספרים

הספרדיים "

קטלוגים וביבליוגרפיות של דפוסו לאדינו

ן

123

מידע ביבליוגרפי חשוב  ,הנותן תמונה מעניינת על קיומם של דפוסי לאדינו לצד
דפוסים עבריים אחרים  ,מצוי בספר " גנזי ישראל " מאת יצחק יודלוב  .ספר מרשים זה
מתאר את הספרים  ,החוברות והעלונים מעזבונו של ישראל מהלמן  ,הנמצאים בבית

הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים  14.מהלמן אסף כמה עשרות של ספרים בלאדינו ,
שיש בהם כדי להציג את ספרות הלאדינו על מכלול זרמיה ותקופותיה ; יודלוב רשם
אותם ועימם גם את הספרים האחרים באות עברית שמצא באוסף הייחודי  .אוסף מרשים
זה מעיד כי ספרי לאדינו משכו את תשומת ליבם של חוקרי הספר העברי ואספניו ,
אולם מחוץ לחוג זה לא נודעה חשיבותו בציבור הרחב  .מכאן חשיבות המפעל שלקח על
עצמו יודלוב  ,בהעמידו את הספר בלאדינו לצד מכלולי הספר העברי  ,ובהבאת המידע
הזה לרשות החוקרים והמתעניינים בתולדותיו ובגלגוליו של הספר

בלאדינו .

עוד מפעל ששם לו למטרה להציג את הספר בלאדינו לצד הספר העברי היא עבודתו

של אליעזר רוזנפלד  ,שעניינה הדפוס העברי מראשיתו ועד שנת תש " ח .
רוזנפלד מתייחדת בצילומי השערים הנלווים לרישום הקטלוגי המקובל .בהיות העיקרון
15

עבודתו של

הגאוגרפי מנחה את רוזנפלד  ,הוא הביא דפוסי לאדינו אחדים מאדריאנופול
) anopolis

מקסאנטי

ובבלקן " .

 , ( Aarמאיזמיר מ1ב!  , ) 12ממונאסטיר (זט5בם , ) %40מקאבאלה

~
) ( Xanti

ומרוסג' וק

( וע

"

) , (Kavala

50ט , )1בקטגוריה של " הדפוס העברי בתורכיה

( תוגרמה )

רשימת דפוסי הלאדינו שהביא רוזנפלד קטנה  ,אך היא מעידה כי מבחר

16

מעניין עמד לנגד עיני המחבר וכי ייחס חשיבות להכללת האוסף הקטן בעבודתו .
תרומה רבת חשיבות  ,הן מצד היקפה והן מצד שיטתה  ,למחקר הספר העברי ובכלל
זה גם הספר בלאדינו  ,תרם ישעיהו וינוגרד  ,מחבר " אוצר הספר העברי " .

17

במבוא לספרו

ציין המחבר כי הספר מסכם בקצרה את המחקר הביבליוגרפי הקיים  ,והוא מפנה את

הקורא שהמידע התמציתי אינו מספק אותו למקורות המרחיבים יותר  .רשומים בו  ,לפי

שיטה אחידה  ,כל הספרים שנדפסו באות עברית מתחילת הדפוס העברי עד שנת תרכ " ג .

18

תיאור הספרים באוצר הספר העברי הוא המקיף ביותר והשיטתי ביותר מבין כל
הביבליוגרפיות שיש בהן מידע על דפוסי לאדינו  .תיאור דפוסי הלאדינו  ,וכמוהו תיאור
הדפוסים העבריים האחרים  ,כולל את שם הספר  ,שם המחבר  ,הנושא  ,מקום הדפוס ,

שנת הדפום  ,שם המדפיס  ,מספר הדפים והתבנית ,איזכורים ביבליוגרפיים והערות שונות.
הספר מצויד במערכת מפתחות טובה  ,שבעזרתה יכול המעיין לאתר בקלות רבה את

דפוסי הלאדינו לפי מפתחות שונים  ,ובמיוחד " מפתח השפות "  ,שבו נכללו למעלה מארבע
מאות כותרי לאדינו 19 .
איתור של דפוסי לאדינו במקורות ישנים ונדירים  ,כגון הביבליוגרפיות המצוינות לעיל.

בשל היקפו המרשים  ,חוסך הספר במידה מסוימת  ,מן המחפש ,

14

יודלוב ,

עמ ' 237 - 230

15

רוזנפלד.

16

שם  ,עמ ' . 24

17

וינוגרד .

18

שם  ,עמ ' טז .

19

שם ,

עמ '

. 486
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ועוד תרומה נודעת לספר  ,בשל המספר הגדול של מאמרים וסקירות שיש בהם כדי
להעשיר את רוחב היריעה של חוקר הספר בלאדינו .
במפעלו הביבליוגרפי המקיף של שלמה שונמי אין אמנם מידע ישיר על אודות דפוסי

הלאדינו  ,אבל הוא מתייחד בהיותו ביבליוגרפיה של ביבליוגרפיות .

20

עבודתו של שונמי

ראתה אור בשנת תש " ל בכותרת " מפתח המפתחות  -ביבליוגרפיה של ביבליוגרפיות

כל -ישראליות "  .היא כוללת מידע מקיף למדי על אודות מרבית הביבליוגרפיות שבהן
יוכל הקורא למצוא מידע על דפוסי לאדינו  ,וכן על הלאדינו  ,תרבותה והתפתחותה .
תחום הלאדינו מכונה אצל שונמי " ספרדית-יהודית" ונלווית לו גם סקירת הביבליוגרפיות

בתחום השפה הפורטוגלית -היהודית.

21

.

ב בי 9 %יוגיפ9וה שערנו ח %9וי9פ בלאותנו
בחטיבה זו מספר גדול של עבודות  ,וראוי לפלגן לשתי קבוצות  :א  -עבודות מחקר או
מונוגרפיות שעניינן היהודים הספרדים  ,מורשתם  ,תרבותם וספרותם  ,ובהן מובא גם
מידע על ספרי לאדינו

; 23

וקיטלוג של דפוסי לאדינו .

ב  -עבודות מחקר ביבליוגרפיות שעניינן העיקרי תיאור
23

בקבוצה הראשונה המידע הביבליוגרפי על אודות דפוסי

לאדינו הוא רב משמעות  ,אולם הוא מובא בעקיפין  ,ואילו בקבוצה השנייה המידע על
דפוסי הלאדינו הוא העניין המרכזי של החיבור ומובא במישרין .
בקבוצה הראשונה חמש עבודות מרכזיות ,ורובן ככולן ראו אור במהלך שנות השמונים
והתשעים של המאה העשרים .

הדבר מלמד כי בד בבד עם התפתחות המחקר וההוראה

24

של תרבות היהודים הספרדים התעורר הצורך לבנות ספרות מחקר שתיתן בידי המתעניין

והחוקר מידע בתחום הלימודים הספרדיים -היהודיים  .ואכן  ,הביבליוגרפיה שפירסם
דוד בונים בשנת  , 198 %וכמוה שני כרכי הביבליוגרפיה על יהודי יוון שפירסם אברהם
הטל

ב% 984 -

וההשלמה להם ב , % 986-כוללים מידע עשיר וחשוב לחוקר היהדות הספרדית

על זרמיה ועל תקופותיה  .הביבליוגרפיות האלה לא נועדו מלכתחילה לספק מידע על
אודות דפוסי הלאדינו  ,אולם מידע זה מובא בעקיפין  .ניתן לאתר דפוסי לאדינו גם
 , ( ascaal Recמשנת  , % 988וכן בספרה היסודי
בעבודתו של פסקואל ריקואירו )
~ ero

והמקיף של אלנה רומרו

20

21
22

23

24

(0

] 0156

~

1 %מ , )816משנת  , % 992על היצירה הספרותית בלאדינו.

25

שונמי .
שם  ,עמ ' . 245 - 239

ראו  :בונים ,
היצירה .

ביבליוגרפיה ; הטל ,

ביבליוגראפיה

;1

הטל  ,ביבליוגראפיה

 ; 11פסקואל

ריקואירו ; רומרו

ראו  :בוניס  ,מילוויצקק גולדמן ; גרינבאום ; יערי  ,רשימת ; לוי  ,הספרות היפה ; מולכו  ,ספרייתי
קייזרלינג ; שונצינו ; שיריזלי  ; 1שיריזלי . 11

ראו  :בוניס  ,ביבליוגראפיה ; הטל  ,ביבליוגראפיה  ; 1הטל  ,ביבליוגראפיה

היצירה .

 ; 11פסקואל ריקואירו ; רומרו
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עניינו המרכזי של החיבור שהעמיד פסקואל ריקואירו הוא הכתב והכתיב בלאדינו  ,על
גלגוליו המרובים  ,ולצורך הדיון הלשוני הוא הגדיר קורפוס של דפוסי לאדינו  ,לרוב
מספרות המקרא וההלכה  .גם ספרה של רומרו לא נועד לשמש מקור ביבליוגרפי לאיתור
דפוסי לאדינו  ,ואולם אלה נרשמו בדרך אגב במהלך דיוניה הספרותיים בכל אותן הסוגות
מן המסורת הדבורה והכתובה של הלאדינו  ,כגון המקרא ופרשנותו  ,הקופלאס  ,הרומן
המתורגם והמקורי  ,והעיתונות

בלאדינו .

בקבוצה השנייה חיבורים ועבודות שאופי ביבליוגרפי וקטלוגי מובהק להן  .העבודה
החלוצית מקבוצה זו היא ספרו של קייזרלינג משנת  " , % 890מילון ביבליוגרפי של סופרים

יהודים -ספרדים  -פורטוגלים ושל עבודות על וכנגד היהודים

בעקבות קייזרלינג פירסם גרינבאום בשנת

% 896

והיהדות "  ,שתואר לעיל .

מקראה  ,ראשונית מסוגה והיקפה  ,של

מקורות בלאדינו  .הוא כלל במקראה דוגמאות של תרגומי המקרא מ  , 1547 -ספרות
הפרשנות המקראית  ,ספר " מעם לועז "  ,ספרות היסטוריוסופית  ,קופלאס ועיתונות הלאדינו .
עד לעשורים הראשונים של המאה העשרים שימשו עבודותיהם של קייזרלינג וגרינבאום

" מורי נבוכים " לכל מי שביקש להתחקות אחר גלגוליו של הספר בלאדינו  ,ובזכות תרומתם
הסגולית הם ממשיכים לשמש את קהילת המחקר בחיפושיה אחר דפוסים ראשונים
ונדירים של המסורת הכתובה בלאדינו .
שינוי במפה הביבליוגרפיות של חיבורים בלאדינו חולל שלמה ישראל שיריזלי  ,איש
ירושלים  ,שפירסם  ,תחילה בשנת

% 913

ומאוחר יותר ב , % 922-שתי עבודות ביבליוגרפיות

בשפת הלאדינו  ,שעניינן חיבורי לאדינו עתיקים  ,ובמיוחד מירושלים  .שיריזלי  ,שניתן
לכנותו " חלוץ הספר והעיתון העברי בירושלים "  ,נולד בעיר זו בשנת תרל" ח כנצר למשפחה
יהודית מפוארת  ,שעלתה מהעיר המקרונית שיריז

) ( Seres

לירושלים בשנת תקס " ז .

אביו היה ממייסדי חברת " משגב לדך "  ,ושלמה ישראל היה גם הוא פעיל במסגרות
הסעד הספרדיות -היהודיות שבירושלים בעת ההיא .תקופת מה עבד שיריזלי בבית הדפוס

של אליעזר בן-יהודה  ,ובשנת תרס " ב ערך  ,בשיתוף עם בן ציון טאראגאן  ,ירחון ספרותי

בלאדינו  ,ששמו " לה גואירטה די ירושלם " ( חצר ירושלים )  ,שבו הובאו מאמרים  ,תרגומים
ופרקים  ,מתולדות היישוב העברי בירושלים .
שיריזלי שימש גם מו " ל ומדפיס של העיתון " השקפה " מאת בן-יהודה  ,ובתחילת המאה
העשרים הוא פירסם סידרה של חוברות בעברית  ,הידועה בשם " הוצאת שי " ש " ( = שלמה

ישראל שיריזלי )  ,ובה יצירות ותרגומים משל סופרים עבריים בני העת ההיא  .ייחודה
של שי " ש בכך ששיריזלי ידע לנווט את פעילותו הספרותית והמו " לית בין שתי לשונות ,
העברית והלאדינו  ,ובזו האחרונה נודע כאחד האספנים והיוצרים החשובים של הספר

בלאדינו בירושלים  .בית מסחר הספרים שלו התפרסם בכל ערי המזרח והבלקן  ,בייחוד
כאוצר של ספרים יקרי מציאות בלאדינו  ,ואפילו מהספרייה של אוקספורד היו מבקשים

ממנו ספרים עתיקים בלאדינו .

26

25

ראו  :פסקואל ריקואירו ; רומרו ,

26

אבן שיש  ,עמ' . 11

היצירה .
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פריצת הדרך המשמעותית ביותר בחקר הביבליוגרפיה והקיטלוג של דפוסי לאדינו
נעשתה בשנת 934

%

על ידי אברהם יערי  ,מן הביבליוגרפים והחוקרים המובהקים

של הספר העברי  ,בספרו " רשימת ספרי לאדינו הנמצאים בבית הספרים הלאומי
והאוניברסיטאי

בירושלים "

( ירושלים תרצ " ד )  .יערי

רשם ותיאר ביסודיות את דפוסי

הלאדינו שראה בספרייה הלאומית והאוניברסיטאית בירושלים  ,והוא כלל בחיבורו כמה
מאות כותרי לאדינו  ,תוך שהוא ממיין אותם למקצועות שונים  ,למן תרגומי המקרא ועד
לעיתונות לאדינו  ,ואפילו לוחות שנה וספרי לאדינו שהתפרסמו בהשראת המיסיון .
יערי רשם כל ספר שנכלל בעת ההיא ברישומי בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי ,
והוא ציין בהקדמה לחיבור כי " ספר זה יוצא לאור בזמן של ירידה ללשון הספרדית-

יהודית . . .

הקהלות הגדולות במזרח הולכות ומדלדלות  ,הולכות ומתרוקנות מתושביהן

היהודים  ,והמהגרים לארצות אחרות מחליפים את לשונם בלשון הארץ החדשה " .

27

עבודתו

של יערי זכתה לתשומת לב מחקרית רבה  ,והגם שחוקרים שונים העמידו לה השלמות

ומילואים  28 ,היא נחשבת עד היום הזה לרשימה הביבליוגרפית הספרייתית הגדולה ביותר

של כותרי לאדינו .

29

למן הביבליוגרפיה של יערי ועד ימינו לא נתפרסמה כל ביבליוגרפיה

מקיפה  ,ועבודות אחרות שעניינן תיאור וקטלוג של דפוסי לאדינו לא מגיעות בהיקף
הדיון שלהן לביבליוגרפיה של יערי משנת
בשנת

% 957

. % 934

פירסם מיכאל מולכו  ,בבואנוס איירם  ,עבודה ייחודית  ,שמטרתה העמדת

יד ושם לספרי הלאדינו שהוחרמו בזמן המלחמה מספרייתו הפרטית בסלוניקי ; אף שהוא
כלל בעבודה דפוסים עבריים  ,תרומתה של העבודה בתיאור כותרי הלאדינו שהיו

בספרייתו  .מולכו היה היחיד מבין בעלי הספריות בסלוניקי שהתפנה לתעד את ספרייתו
השדודה  ,ובכך נתן בידי החוקרים אפשרות לעמוד על טיבן ועל אופיין של ספריות
יהודיות אחרות שנשדדו בזמן הכיבוש

הנאצי .

30

רשימה אחרת התורמת אף היא לחקר הספר בלאדינו ערך אבנר לוי  ,והיא נתפרסמה

על ידי יצחק בצלאל בשנת . % 982

31

עבודה זו הציבה את הספרצלאדינו כמטרה מרכזית ,

ולא כאמצעי  .לוי סקר בה מספר גדול של כותרי לאדינו הול .ניסיון לקבוע סטנדרטים
ביבליוגרפיים חדשים לחקר הספר בשפה זו  .הוא התמקד בספרות היפה בלאדינו  ,סקר
פריטים ביבליוגרפיים בצורה שיטתית  ,הציג פרטים אחדים על אודות הסופרים השונים
וניסה להשלים מידע על כותרי הלאדינו תוך בחינה של מקורות ביבליוגרפיים

נוספים .

עבודה זו יכולה להיחשב ביבליוגרפיה מקפת שיש בה תרומה לחקר הספר בלאדינו ,

והיא מהווה נדבך חשוב בהבנת הפסיפס המרתק של הספר הספרדי-היהודי .

27
28
29

30

31

י

ראו יערי  ,רשימת  ,עמ' .
ראו להלן  ,סעיף  , 7שעניינו מילואים והשלמות לרשימות של ספרי לאדינו שראו אור בעבר .
בינתיים נוספו לבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים כותרים מרובים של דפוסי לאדינו ;
האוסף נמצא עתה בתהליכי מיון מחודש .
ראו מולכו  ,ספרייתי.
ראו לוי  ,הספרות היפה .

קטלוגים וביבליוגרפיות של דפוסי לאדינו
כדאי להזכיר גם שתי עבודות נוספות שנעשו

ן

% 27

על בסיס מסחרי  ,שנוצרו כרשימות

של דפוסי לאדינו שנועדו למכירה בקרב יודעי הספר העברי ואספניו  .האחת -

רשימת כותרי הלאדינו הנכללים בקטלוג המכירה של בית המכירות שונצינו שבלונדון ,
והאחרת  -אוסף יוסף גולדמן

מברוקלין .

32

33

המעוניין ימצא דפוסי לאדינו נוספים בקטלוגים שמפרסמים מעת לעת בתי המכירות
הפומביות הגדולים באירופה ובארצות הברית  ,כדוגמת סות ' ביס וכריסטיס  ,ולכך ראוי
להקדיש פעם מחקר

נפרד .

ג 4ב9ב9יוגרפיוה ש 9דפוסי %אדינו ע %
הדפסה ומדפ9ש9ם

פ9

מפסוח קהילתי  ,מקומות

הביבליוגרפיה הנשענת על מפתוח קהילתי זכתה למספר הגדול ביותר של עבודות מחקר .
נתאר כאן את התמונה המחקרית בשטח זה לפי קהילות

השונות .

מבין כל הקהילות היהודיות הספרדיות דוברות הלאדינו זכתה הקהילה היהודית
של סלוניקי למספר הגדול ביותר של עבודות בשדה הספר בלאדינו  ,תיאורו

וקטלוגו .

ארבע-עשרה עבודות נותנות תמונה על העושר וההיקף של העשייה הספרותית בלאדינו

שידעה העיר הזאת.

34

חמש עבודות יוחדו לעולם הספר העברי בקושטא  55 ,שלוש עבודות

עניינן אזמיר 36ועבודה אחת עוסקת באדריאנופול.

37

שלוש עבודות מפנות זרקור לעבר

העשייה הספרותית בירושלים 38ועבודה חלוצית אחת מתמקדת בבלגרד .

39

כנגד העבודות

המובחנות בבירור מבחינה גאוגרפית וקהילתית  ,בעבודות אחדות העדיפו מחבריהן

לנהוג בהגדרות גאוגרפיות כוללניות  ,כגון " אגן הים

התיכון "

או " בלקאן " .

40

נפנה עתה

לתיאור תמציתי של העבודות המרכזיות ביותר  ,וזאת בהתאם למפתוח הקהילתי שהובא
כאן  .להלן נתאר דפוסים מסלוניקי  ,מקושטא  ,מאיזמיר

ומירוש לים .

41

32

שונצינו .

33

גולדמן  .לאחרונה נרכש על ידי הקהילה היהודית של סלוניקי אוסף גדול מהדפוסים שהיו בידיו

של שלדמן  .הספרים ישמשו את המוזיאון היהודי בעיר  ,שנמצא עתה בתהליכי הקמה .
34

ראו  :בןיעקב  ,בתי הדפוס ; בנבנשתי ; זנה ; יערי  ,סלוניקק יערי  ,עוד ; מהלמן ,

סלוניקי ; מולכו  ,העתונות ;

מולכו  ,ספרייתי ; מולכו  ,סקירה ; מולכו  ,עקד ספרים ; נחמה  ,סלוניקי ; עמנואל  ,סלוניקי ; ריבקינד ,
35

36

37
38

39

40
41

סלוניקו ; רקנטי.
ראו  :דוד ; הקר ; יערי  ,קושטא ; יערי  ,שלשה דורות ; מהלמן  ,גנוזות
ראו  :הכהן ; יערי  ,אזמיר ; לוי  ,העיתונות .
ראו מהלמן  ,אדריאגופול.
ראו  :הלוי  ,ירושלים  ; 11שיריזלי  ; 1שיריזלי
לבל.

ספרים .

.11

ראו  :מולכו  ,ספרות ; פרידברג  ,תולדות ; ריבקינד  ,דקדוקי .
למידע על דפוסים החסרים הגדרה גאוגרפית מפורטת יש לעיין במפתח מקומות ההדפסה שבסוף

% 28

ן

שמואלי שאל

 . 1סלוניקי  -למספר העבודות הנרחב ביותר זכתה סלוניקי  ,והן נותנות ביטוי לעושר

ולהיקף של העולם הספרותי שבה  .ראשון העוסקים בספרי סלוניקי היה יצחק ריבקינד ,

שפירסם בשנת  , 1924ברבעון לביבליוגרפיה " קרית

ספר "  ,מאמר השלמה לסקירתו

,

הספרותית של אברהם אלמאליח  ,אשר תיאר את הפעילות הספרותית בסלוניקי במאמר
 4אף שרשימת הספרים שהביא ריבקינד
חלוצי שראה אור בעיתון " התור " של אותה השנה
כוללת ספרים עבריים שנדפסו בסלוניקי  ,יש במאמרו גם איזכורים לדפוסי לאדינו או

לתוספות של מקורות בלאדינו שנשתלבו בתוך הספרים העבריים  .ריבקינד כתב בפתח
מאמרו כי תקוותו היא שילכו וירבו העוסקים בתיעוד ספרי סלוניקי  ,ואכן בעקבותיו

43

הלך גם אברהם יערי  ,שפירסם אף הוא ב" קרית ספר " מאמר המשך למאמרו של ריבקינד .

ישעיהו

זנה44

פירסם מידע קצרצר על אודות סידור תפילה מסלוניקי ובו דינים בלאדינו ,

על פי מה שראה באנקונה  .בשנת  % 934פירסם יערי ב " רשימת ספרי לאדינו " דפוסים
 45דחיפה גדולה ברישום
מרובים מסלוניקי  ,וכן מקהילות אחרות במרחב הספרדי  -היהודי .
ובמחקר של דפוסי סלוניקי נתן מיכאל מולכו  ,שפירסם בסידרה של מאמרים מידע

ביבליוגרפי עשיר  .כיוון שמולכו היה בקי במלאכת הספר של סלוניקי  ,הוא תיאר וקיטלג
דפוסי לאדינו  ,בין שאלה היו בספרייתו הפרטית ובין שהכירם מספריות העיר  .אף שלא
תמיד פירסם מולכו קטלוגים במובן הצר של המילה  ,כי אם סקירות ספרותיות

ביבליוגרפיות  ,רבה התועלת שניתן להפיק ממאמריו ומרשימותיו .

46

לאתגר הביבליוגרפי שהציב הדפוס העברי בסלוניקי נענו ישראל מהלמן ואברהם
 ,ועל
יערי  .הראשון פירסם בשנת  1971מאמר רחב היקף על דפוסים עבריים בסלוניקי
הדפוסים
אף שהמידע הביבליוגרפי על דפוסי הלאדינו קטן ביחס למידע הביבליוגרפי עלבתחומוי4
העבריים שראו אור בעיר הזאת  ,עדיין ניכרת חשיבותו של המאמר כמאמר מוביל
ביבליוגרפית
יערי תרם תרומה מיוחדת לחקר דפוסי סלוניקי ברושמו על גבי ברטסת
את דפוסי סלוניקי בעברית ובלאדינו השמורים בסמינר התאולוגי היהודי באמריקה

.

כרטסת ביבליוגרפית זו רשומה בכתב ידו של יערי  ,ומצויה בעזבונו  ,ובה תיאור ביבליוגרפי
48

נרחב של הדפוסים  .מרבית הדפוסים שהביא ברשימתו נמנים עם ספרות הקודש .

.2

קושטא  -ראשון העוסקים בדפוסי קושטא היה אברהם יערי  ,שפירסם

1937

למן שנת

מאמר במספר המשכים על דפוסים עבריים בקושטא  ,וכלל בו  ,אם כי במרומז

מאוד  ,מידע ביבליוגרפי על דפוסי לאדינו שראו אור בקושטא  .במאמרו התמקד יערי

42
43

45

46

47

48

ריבקינד  ,סלוניקו  .אלמאליח לא פירסם רשימה ביבליוגרפית כי אם סקירה היסטורית .

יערי  ,עוד .
יערי  ,רשימת  .יערי אמנם לא ביקש להתמקד בסלוניקי דווקא  ,אבל כלל הרבה מכותרי
של סלוניקי בקטלוג שלו .

.
 44זנה
הלאדינו

ראו  :מולכו  ,העתונות; מולכו  ,ספרייתי ; מולכו  ,סקירה ; מולכו  ,עקד ספרים .
מהלמן  ,סלוניקי .
אילן ,יערי  ,הדפוס העברי  .אני מודה לד " ר שרה פרונקל מן הספרייה המרכזית של אתיברסיטת בר
על שאיפשרה לי לצלם עותק מן הכרטסת .
,

ן

ן

קטלוגים וביבליוגרפיות של דפוסי לאדינו

בן -יעקב אשכנזי .

בתיאור פעילותם של המדפיסים בני משפחת יונה

49

12 9

שלושים שנה

מאוחר יותר פירסם יערי את ספרו המקיף על הדפוס העברי בקושטא  ,ובכך פרץ דרך

במחקר הספר העברי בעיר זאת .

50

ספרו של יערי נחלק לעשר תקופות שידע הדפוס

באות עברית בקושטא  ,למן רס " ד ועד תרכ " ה  ,ומלבד הניסיון לשמור על הרצף הכרונולוגי ,
התאמץ יערי לתאר את שושלות המדפיסים

העבריים בקושטא.

51

יוסף הקר המשיך את

מפעלו החלוצי של יערי  ,ופירסם מאמר המתמקד בדפוסי קושטא במאה השש  -עשרה

; 52

גם הקר התמקד בדפוס העברי בקושטא  ,ופריטי הלאדינו כמו מסתננים למאמרו .ישראל
מהלמן כתב אף הוא מאמר שהוא בבחינת השלמה ליערי  .אמנם ייחודו בניסיון לתרום
תרומה של ממש לדפוסי הלאדינו של איזמיר  ,ובכל זאת נכללות במאמר רשימות מדפוסי
הלאדינו של קושטא  ,ובכך תורם המחבר להארת נושא הלאדינו בעיר זאת.

53

 . 3אתמיר ואדריאנופול  -גם כאן הבכורה בידיו של אברהם יערי  ,שפירסם בשנת
מאמר חשוב ורחב

היקף על תולדות הדפוס באיזמיר .

54

1959

לטענת יערי  ,רק עם התבססותה

של הקהילה היהודית באיזמיר במאה הי " ז " הורגש בה הצורך בבית -דפוס עברי  ,שבו
י וכלו חכמי העיר  ,ואסיה הקטנה בכלל  ,להדפיס את חיבורי הם " ,

55

שלא כבסלוניקי

ובקושטא  ,שבהן נוסדו בתי דפוס עבריים עוד ברבע הראשון של המאה הט " ז  .כבמחקרו
על הדפוס העברי בקושטא  ,גם כאן חילק יערי את פעילות הדפוס של איזמיר לתקופות
שונות  ,ארבע במספר  ,בהתאם לסדר פעילותם של המדפיסים היהודיים בעיר  .רשימתו
של יערי כוללת  ,בין היתר  ,את הספרות הרבנית לסוגיה  ,יצירתם של חכמי האימפריה

העות ' מאנית בכלל ושל איזמיר בפרט  ,וכן רשימה של עשרה עיתונים בלאדינו ואחד
בעברית  ,ועוד עשרות ספרים בלאדינו  ,תורניים

וחילוניים .

56

את מפעלו של יערי ביקש להמשיך במישרין דב הכהן  ,שפירסם בשנת
השלמה מפורט ליערי  ,ובו

137

992ן

מאמר

ספרים ופרסומים נוספים שראו אור באיזמיר בין השנים

תצ " ז  -תשט " ו ונעלמו מעיניו של יערי  .גם אצל הכהן נכללה ספרות רבנית  ,תפילה ותיקונים ,
פיוטים  ,עיתונים וספרות חול  ,ספרים ופרסומים פנים  -קהילתיים  ,תקנות הקהילה ועוד  .י5
תרומה יפה לתיאור דפוסי הלאדינו מאיזמיר תרם אבנר לוי  ,שפירסם מאמר חשוב
על אודות העיתונות בלאדינו באיזמיר  ,ובו סקר את העיתונים באיזמיר למן

. 1923
49

50
51

58

אשר לאדריאנופול  ,עבודתו של מהלמן משנת

יערי  ,שלשה דורות .
יערי  ,קושטא .
דוד  .שם סקירה ביקורתית על יערי  ,קושטא

52

הקר .

53

מהלמן ,

54

יערי  ,אזמיר .

55

שם  ,עמ ' . 97

56

הכהן  ,עמ ' . 1403

57

הכהן .

58

לוי  ,העיתונות.

גנוזות ספרים .

1979

1842

ועד

סוקרת את פעילות הדפוס

130

ן

שמואלרפאל

של המדפיסים והאמנים ר ' שלמה ור' יוסף יעבץ  ,שהעבירו את בית הדפוס שלהם מסלוניקי

לאדריאנופול בשנת שי " ב או שי " ג.

59

 . 4ירושלים  -על דפוסי הלאדינו בירושלים נתפרסמו שלוש עבודות  ,שתיים בידי שלמה
ישראל שיריזלי  ,בשנים

1913

ו  , 1922 -ואחת בידי שושנה

הלוי  ,ב. 1976 -

60

בעבודות של

שיריזלי מידע על דפוסי לאדינו מירושלים ועל ספרי לאדינו שהוציא לאור בבית ההוצאה
הפרטי שלו  .בחיבורה של הלוי רשימה נרחבת ביותר של כל הדפוסים העבריים שראו
אור בירושלים  ,אבל קשה לאתר ברשימתה פריטי לאדינו  ,אף שאלה מופיעים אי  -פה
אי  -שם

ברשימותיה .

.

ד  % 9 %ל9וגיפ9ה ש  %ספה  %ארנו

לפ9

סוגות ספיופ9וה

נסיונות לא מעטים נעשו להצגת ביבליוגרפיות וקטלוגם של ספרי לאדינו שעניינם

סוגות ספרותיות מרכזיות בשדה היצירה בלאדינו .

61

הסקירה שלהלן תדון בשתי קבוצות

עיון מרכזיות  :באחת  -סוגות המשתייכות ל " ארון הספרים היהודי " של דוברי הלאדינו .
בין אלה ייסקרו ביבליוגרפיות שבמרכזן ההגדה של

פסח ; ספרות מוסר  ,הלכה ודינים ;

מעם לועז ; פרקי אבות ; תנ " ך ; תפילה  ,סידורים ומחזורים  .ובאחרת  -סוגות מספרות

החול  ,כגון מחזאות ; סיפורת  -מקור ותרגום ; עיתונות ; קופלאס ורומנסה .

.%

הגדה של פסח  -זו נחשבה בתרבות ישראל  ,וכמובן גם בקרב דוברי הלאדינו  ,לאחד

החיבורים היותר נפוצים ובעלי מסורת דפוסים ענפה  .טרם נתחברה ביבליוגרפיה מרכזית
אחת שעניינה תיאור ההגדות של פסח בתרבות הלאדינו  ,אבל ממספר עבודות שנתחברו

בתחום זה ניתן לבנות תמונה מעניינת  ,אם כי בוודאי לא שלימה  .אברהם יערי תרם
תרומה חשובה לתיאורם של דפוסי הגדות בתרבות ישראל וכלל בעבודתו גם סקירה
של כמה עשרות מדפוסי ההגדה בלאדינו .

ההגדות שהוא פירסם כבר בשנת
יערי

מ 1961 -

1934

62

עבודתו של יערי כללה גם את רשימת דפוסי

בספרו " רשימת ספרי לאדינו " .

65

רשימתו של

לא היתה שלימה  ,וחוקרים אחדים פרסמו מאמרי השלמה לה  .בשנת

1961

הוסיף בן -מנחם שלוש הגדות בלאדינו לרשימת יערי 64וחמש שנים אחר כך תיקן את

59

60

מהלמן ,

אדריאנופול .

ראו  :שיריזלי  ; 1שיריזלי ח ; הלוי  ,ירושלים  . 11אף ששושנה הלוי כתבה שתי עבודות בעניין זה ,
הראשונה בשנת  ( 1963הלוי  ,ירושלים  ) 1והשנייה בשנת  ( 1976הלוי  ,ירושלים  , ) 11כיוון שהשנייה

היא בחינת השלמה וההדרה לראשונה  ,נשענת הסקירה שלהלן על העבודה משנת . 1976
61

62

63

64

מן הטעם הזה לא נסקור כאן את כל העבודות שבהן יוכל הקורא למצוא רמיזות ביבליוגרפיות על
אודות סוגה ספרותית זו או אחרת שבספרות הלאדינו ; עבודות אלה מפורטות בנספחים התואמים .

יערי  ,הגדות  ,מפתח הלשונות .
יערי  ,רשימת  ,עמ' . 23 - 18
בךמנחם  ,ביבליוגרפיה ן .
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בשנת

1965

קטלוגים וביבליוגרפיות של דפוסי לאדינו
רשימתו

והוסיף עליה  ,ועל הרשימה של יערי  ,עוד עשר הגדות בלאדינו .

פירסם גם וינר השלמה ליערי  ,ובשנת

המצטברות .

66

1979

65

הוסיפה אסיק דפוס לאדינו יחיד לרשימות

היום ברור כי רושמי הרשימות הללו תיארו רק חלק קטן מדפוסי ההגדות

של פסח בלאדינו  ,שכן במשך השנים התגלו הגדות רבות בספריות ייחודיות ובאוספים
פרטיים .

.2

67

מוסר  ,הלכה ודימם  -ספרות המוסר  ,ההלכה והדינים בלאדינו  ,לא זכתה למחקר

ביבליוגרפי ראוי לשמו  ,וזולת איזכורים אחדים  ,ממתינות רשימות הדפוסים הללו לכינוס

ולפרסום  .ייתכן שהקושי בכינוס הדפוסים בלאדינו בתחומים אלו נובע מריבוי המקורות
וכן מריבוי המקורות העבריים השקועים בתוך הדפוסים הללו  ,עד שאלה אינם מוגדרים
כדפוסי לאדינו מובהקים  .ניסיונות לכנס דפוסים אלה נעשו על ידי גרינבאום  68 ,שהגדירם
כ " ספרי מוסר  -דתי " El cherl

; ( Ethisch-religj se

יערי  ,שהביאם בקטגוריה של ספרות

~
שהביא מדפוסיו של משה אלמושנינו .
" מוסר ודינים "  69 ,ובדמנחם~,

70

תרומה יפה לספרות

ההלכה בקושטא תרמו בורנשטיין-מקובצקי  ,וכן לבל ומוסקונה  ,שבעבודותיהם הדים

לדפוסיה של ספרות המוסר בלאדינו .

.3

71

" מעם לועד  -ספר זה נתפס בתודעה היהודית כיצירה הטיפוסית ביותר של היהדות

הספרדית דוברת הלאדינו  ,אך הוא זכה עד עתה למספר מצומצם של עבודות מחקר  ,הן

בתחום הביבליוגרפי והן בתחום העיוני  .ראשון העוסקים בחיבור ענק זה היה משה דוד
גאון  ,שפירסם כבר בשנת

עבודה מקיפה למדי על " גלגולו וגורלו של ספר קורא

% 933

הדורות בלשון האשפניולית " .

72

גאון לא ביקש לחבר קטלוג  ,כי אם לתאר את אחת

מיצירות המופת של היהדות הספרדית  ,ודווקא בתקופה של

קהלות יהודי המזרח כיום

" ; 73

" דלדול. . .

תרבותי בקרב

הפרק השני בחיבורו עוסק בהופעת הספר ובהפצתו ,

ובמסגרת דיון זה תיאר גאון את דפוסי הספר המוכרים

לו .

יערי פירסם ב " קרית ספר " מאמר אוהד על מפעלו של גאון והוסיף עוד מידע חשוב

על דפוסי לאדינו  .יערי סבר כי מעט מאוד ביבליוגרפים נתפנו לעסוק בספר מעם לועז

65

בן  -מנחם  ,ביבליוגרפיה  . 1 %בדמנחם השלים את יערי במיגוון הלשונות שבהן נדפסו הגדות של

פסח  ,ובכלל זה גם הלאדינו  .בשתי העבודות שלו הוא הוסיף לרשימת יערי למעלה משלוש מאות
דפוסים שונים של הגדות לפסח  .דפוסי הלאדינו תופסים בשתי עבודותיו פחות מחמישה אחוזים .

אטיק .

ראו  ,למשל ,מוסקונה .

66

ויזר ;

68

גרינבאום .

69

יערי  ,רשימת  ,עמ ' . 37 - 28

70

בדמנחם  ,אלמושנינו .1

71

ראו  :בורנשטיין  -מקובצקי ; לבל ; מוסקונה  .הגם שמאמרה של בורנשטיין  -מקובצקי מתאר דפוסים

67

עבריים  ,הוא נכלל בסקירה שלעיל  ,וזאת מפאת התמקדותה של המחברת בספרות ההלכה בקושטא ,

שכידוע שימשה גם מוקד פורה ביותר של דפוסי לאדינו.
72

גאון  ,משכיות לבב .

73

שם  ,עמ ' ב  -ג .
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עקב נדירותם של דפוסי המזרח בארצות המערב ; לדעתו  ,מן הטעם הזה נעדר הספר

מרשימותיו של בן-יעקב ואפילו רשימותיו של קייזרלינג לוקות כאן בטעויות ובשיבושים .

74

יערי כלל ב " רשימת ספרי לאדינו " תיאור של כארבעים דפוסים שונים של הספר הנידון ,

מרביתם כאלה שכבר תוארו אצל גאון .

75

לואיס לנדאו עסק במעם לועז  ,בעיקר מן ההיבט

הספרותי שלו  ,והביא גם מידע אודות דפוסי לאדינו שלו  .גם בעבודותיהם של מוסקונה

ושל אחרים ניתן לאתר מדפוסיו של הספר .

 . 4תנ " ר -

76

המקרא בלאדינו נחקר בצורה ממצה מבחינה ביבליוגרפית  .האיזכורים

הביבליוגרפיים הראשוניים של תרגומי המקרא בלאדינו מצוים אצל יערי  ,בעבודתו משנת
 , % 934שבה הביא למעלה משלושים דפוסי מקרא  ,על ספריו השונים  ,בלאדינו  .י 7משה לזר
המשיך את עבודת יערי  ,ופירסם שתי עבודות חשובות בתחום זה  ,האחת בשנת

1964

והשנייה בשנת 8 . 1994י בשני החיבורים הללו הביא המחבר מידע מקיף ביותר על נוסחי

התרגום של המקרא בלאדינו למן המאה השש-עשרה ועד לראשית המאה העשרים  ,אם
בצורת תרגומים שלמים ומקיפים למקרא ואם בצורת תרגומי ספרים עצמאיים  ,ואף פרקים
נבחרים  .בעבודה השנייה של לזר באה רשימה מסודרת של תרגומי המקרא בלאדינו למן

שנת  1547ועד . % 922
להפנות את הקורא למראי מקומות מעודכנים ולרשימה חשובה של קישורים ביבליוגרפיים .

לזר סקר שבעים וארבעה פריטים ביבליוגרפיים  ,תוך שהוא דואג

עבודתו של לזר יכולה להיחשב דגם מומלץ לרישום ביבליוגרפי של כותרי לאדינו בהתאם

לסוגות ספרותיות  ,ויש בה בשורה של ממש למחקר שלעתיד בתחום זה .

.5

79

תפילות ,טידור " ם ומחזורים  -בתחום הסידורים עדיין נדרשת עדיין מלאכה מרובה ,

ולהוציא הרשימה שפירסם יערי בשנת

1934

רב כאן הנסתר על הנגלה .

80

רק ספרים

אחדים מן התחום הזה נרשמו  .כך  ,למשל  ,רשם זנה סידור תפילה יחיד מסלוניקי שראה

במקרה באנקונה  81 ,ולבל ומוסקונה תיארו  ,בין היתר  ,גם דפוסי תפילות  ,סידורים ומחזורים
מבלגרד ומסופיה  82 .אשר למחזורי לאדינו  ,טרם נתפרסמה ולו עבודה ביבליוגרפית אחת ,
להוציא את מאמרו של מלדשמידט  ,שעניינו " מחזורים כמנהג קהילות יוון "  ,והעוסק
לרוב בחומר

74

75

76

77
78

עברי ' .

8

יערי  ,מעם לועז  ,עמ' . 272
יערי  ,רשימת  ,עמ' . 13 - 7
ראו  :לנדאו ; מוסקונה  .דפוסים
רישום מסודר .
יערי  ,רשימת  ,עמ' . 7 - 1

רבים של הספר מצוים בספריות שוגות ברחבי תבל  ,ועל כך חסר

ראו  :הראשונה  -לזר  ,תרגומי ; השנייה  -לזר  ,ביבליה .

81

על תרגומי המקרא ללאדינו ורמיזות לדפוסיו ראו אצל שורצולד  ,עמ' . 16 - 15
יערי  ,רשימת  ,עמ' . 26 , 15
זנה .

82

לבל ; מוסקונה .

83

גולדשמידט .

79

80

קטלוגים וביבליוגרפיות של דפוסי לאדינו
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 . 6פרקי אבות  -אורה שורצולד הביאה ביבליוגרפיה המלווה במחקר שיטתי של תרגומי

פרקי אבות ללאדינו  ,ותיארה במחקרה ארבעים ושש מהדורות של תרגומים  .המחברת
בדקה דפוסים שהופיעו במשך תקופה של כארבע מאות שנה  ,למן הדפוס הראשון בפירארה
בשנת

1552

ועד למהדורת תלאביב בשנת  . % 959יערי תיאר עשרה דפוסים של פרקי

אבות  ,ואלה ואחרים נכללו בעבודתה המקיפה של שורצולד .

84

שלא כספרות " הקודש "  ,זכתה ספרות החול בלאדינו למספר גדול למדי של עבודות
ביבליוגרפיות .להלן תיאור תמציתי של עבודות בתחומים אלה  ,לפי סדר אלף-בית של
הסוגות

.7

הספרותיות .

מחזאות  -מחזאות שידעו זכתה למספר כינוסים ביבליוגרפיים חשובים  .ראשון העוסקים ,

ובהרחבה מסוימת  ,בתחום זה היה יערי  ,שפירסם בשנת  , % 934בכתב העת לענייני תאטרון ,
" במה " ,

רשימה של עשרים ושלושה מחזות בלאדינו .

לדבריו :

איתרע מזלה של הדרמה בלאדינו  ,שהיא כמעט אינה ידועה כלל  ,ולפי ספרי
הביבליוגרפיה אין היא קיימת כמעט כלל .בספרו הביבליוגרפי הגדול של קייזרלינג
נזכרת רק דרמה אחת  ,היא הטרגדיה

" אסתר "

מאת רסין בתרגום

ללאדינו . . .

גרינבאום  . . .רושם אף הוא דרמה אחת  . . .גם פריידוס שכתב את ספרו
רושם רק את הדרמה שהזכירה גרינבאום .

ב % 907 -

85

את רשימת המחזות שפירסם הרחיב יערי במידה מרובה ב " רשימת ספרי לאדינו " .

86

הגדילה לעשות בתחום זה אלנה רומרו  ,שייחדה מפעל מחקרי גדול מאוד לביבליוגרפיות
ולדפוסים של מחזאות לאדינו  .י8

.8

סיפורת (מקור ותרגום )  -הגם שתחום זה הוא אחד מן הנרחבים שידע הדפוס בלאדינו ,

מעט מאוד מדפוסי הסיפורת זכו לרישום מקיף  .חלוץ הרושמים של הסיפורת בלאדינו
היה יערי  ,שכלל ברשימות שלו משנת

1934

למעלה ממאתיים וחמישים דפוסי סיפורת

במקור ובתרגום משפות זרות ללאדינו  88 .יערי הציג פריסה מעניינת של רומנים מקוריים
לצד רומנים מתורגמים  ,בכתב עברי ובכתב לטיני  ,בין שנדפסו במהדורות עצמאיות
ובין כנספחים לעיתונים יומיים שראו אור בקהילות דוברות לאדינו  .בכך נתן יערי ביטוי
לאחת הסוגות הספרותיות היותר

84

85

פופולריות של הספרות בלאדינו .

יערי  ,רשימת  ,עמ' . 15 - 13
יערי  ,לתולדות  ,עמ' . 12 - 11

86

יערי  ,רשימת  ,ענה . 59 - 57

87

רומרו  ,התאטרון .

88

יערי  ,רשימת  ,עמ' . 89 - 59

הדיון בסעיף זה לא מתייחס לאסופות של סיפורי עם  ,והדבר מצריך

דיון נפרד  -על כך ראו אלכסנדר .
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רשימה

לוי

אחת שיש בה תרומה של ממש לביבליוגרפיה של דפוסי הסיפורת הביא אבנר

ב % 982 -

; 89

עבודה זו הציבה את הספר בלאדינו כמטרה מרכזית ולא כאמצעי  .לוי

סקר בה מספר גדול של כותרי לאדינו  ,תוך ניסיון לקבוע סטנדרטים ביבליוגרפיים
חדשים לחקר הספר בשפה זו  .במרכז עבודתו מיקד לוי את הספרות היפה בלאדינו ,
סקר פריטים ביבליוגרפיים בצורה שיטתית  ,הביא פרטים אחדים על אודות הסופרים
השונים וניסה להשלים מידע על כותרי הלאדינו תוך בחינה של מקורות ביבליוגרפיים

נוספים  .עבודה זו יכולה להיחשב ביבליוגרפיה ראשונה מסוגה  ,שיש בה תרומה של

ממש לחקר הספר בלאדינו .
בשנת

1991

התפרסמה העבודה של סרלס

) hfitchell Serels

 , ) %1 .ובה רשימה של

כמה עשרות פריטים מדפוסי הסיפורת היפה בלאדינו  ,במקור ובתרגום  ,בכתב עברי
ובכתב לטיני  ,ובכך נחשפה סוגה זו כפי שהיא באה לידי ביטוי בספריית הישיבה
 (Amelja.רשימה
אוניברסיטה  .לאחרונה פירסמה גם אסליה ברקין לופז ) in Lopez
מדפוסי הסיפורת בלאדינו  ,והפעם תוך התייחסות ליוצר חשוב ~בסוגה זו  -אלכסנדר

בן-גיאת .ברקין לופז לא נתכוונה לחבר קטלוג של פרסומיו  ,כי אם מונוגרפיה על יצירותיו ,

ורשימת דפוסיו היא בגדר תוצר לוואי אך חשוב של חיבורה .

90

 . 9עיתונות  -תחום זה הוא מן הנחקרים ביותר מבחינה ביבליוגרפית  .ממחקרי העיתונות
בלאדינו הולכת ונבנית תמונה מעניינת של תרבות דפוס מיוחדת במינה  ,ובולט מעמדו

של העיתון בלאדינו לא רק ככלי תקשורת כי אם ככלי ספרותי ראשון במעלה .
ראשית המחקר היא עבודתו של אלמאליח משנת

1912

ואילך  ,ובשנת

% 924

פירסם

אלמאליח עבודה נוספת 91 .הנושא זכה למחקר ביבליוגרפי מקיף למדי בחיבורו של משה
דוד גאון .

92

לאחר שנפטר גאון בשנת  , 1958ההדיר משה קטן  ,וערך מחדש  ,את רשימותיו

של גאון ופירסם את הספר בשנת

. % 965

זהו ספר יחיד ותמציתי על כמה מאות מעיתוני
.

הלאדינו שראו אור מאמצע המאה הקודמת ועד לעשורים הראשונים של המאה העשרים .
לפי שעה עבודה זו היא החיבור הביבליוגרפי הזמין ביותר להכרת עולם העיתונות

בלאדינו .

93

גם אצל יערי  ,ב " רשימת ספרי לאדינו "  ,מצויה התייחסות מקיפה לעיתונות

יערי סקר כמה עשרות עיתונים .

94

בלאדינו ;

אבנר לוי פירסם מאמר שעניינו העיתונות היהודית

באיזמיר ובה התייחסות לעיתונות בלאדינו  95 .שניים ממאמרי מולכו בשטח הביבליוגרפיה

89
90

91

לוי  ,הספרות היפה .
ברקין  ,עמ' . 20 - 18
אלמאליח  ,הספרות

;1

אלמאליח  ,הספרות . 11

92

גאון  ,העתונות בלאדינו .

93

ניתוח שיטתי של רשימות ומאמרים מתוך שני עיתונים בלאדינו " איל

94

פירסם הטל  -הטל  ,ביבליוגראפיה  , 1עמ' . 199 - 187
יערי  ,רשימת  ,עמ' . 101 - 94

95

לוי  ,העיתונות .

טיימפו "

ו " לה איפוקה -

קטלוגים וביבליוגרפיות של דפוסי לאדינו

של הדפוס בלאדינו

עוסקים בעיתונות סלוניקי .

96

ן

135

לאחרונה פירסמה ברטה ארז מאמר

שעניינו עיתונות הלאדינו בשנים הראשונות של מדינת ישראל  .י 9במאמר זה מאירה
הכותבת תחום חדש לחלוטין בחקר עיתונות הלאדינו  ,תור שהיא סוקרת תשעה עיתונים
שראו אור בישראל למן קום המדינה ועד לסוף שנות השישים  .במאמרה בוחנת הכותבת
את המניעים לפירסומם של עיתונים בלאדינו בישראל  ,וכן מציגה בקצרה את אופי
העיתון ואת

. 10

עורכיו .

קופלאס  -זו אחת הסוגות הספרותיות היותר ייחודיות  ,שהלכה ונתעשרה מאוד

לאחרונה בחקר הביבליוגרפיה שלה  ,ובמיוחד לאחר שנתפרסם חיבורה הביבליוגרפי
המקיף והיסודי של אלנה רומרו .

98

רומרו  ,האמונה על מלאכת ההכנה של ביבליוגרפיות

סוגתיות  ,פירסמה בחיבורה כמעט כל מהדורה בדפוס של קופלאס שראתה  ,למן

ועד . % 976

1700

היא תיארה את המהדורות  ,את חילופי הנוסחים  ,ציינה את שמות המחברים

וליוותה את חיבורה במספר גדול של נספחים מועילים ; עבודתה קידמה את המחקר

הביבליוגרפי של הקופלאס יותר מכל העבודות שקדמו לה .

99

מאז שפירסמה רומרו את

הקטלוג המקיף שלה ראו אור שתי עבודות אחרות המתייחסות לסוגה זו  ,אלא שאין בהן
חידוש מן ההיבט הביבליוגרפי גרידא .

00ו

 . 11רומנסה  -הרומנסה בלאדינו זכתה לחיים רבי ייהוד בקהילות הספרדיות-היהודיות ,

והיא נחשבת ובצדק לאחת הסוגות היותר נפוצות והיותר מייצגות של התרבות בלאדינו .
עם זאת ,הרומנסה נשמרה במסורת שבעל פה  ,ודוברי הלאדינו מיעטו להעלותה על
הכתב ; על כן מחקר דפוסי רומנסות הוא נדיר ומצומצם  .ברשימותיו הביא יערי מדפוסי
הסוגה  ,אלא שאת הרומנסה שילב בקטגוריה של " פיוט ושירה "  ,עם סוגות נוספות מתחום
השירה בלאדינו .

101

ברישום הדפוסים של הרומנסה בלאדינו הגדילו לעשות ארמסטיד

וסילברמן  ,שרשמו כמעט כל מהדורה של רומנסות בדפוס שפירסם יעקב אברהם יונה
מסלוניקי 103 .
של עוד כמה דפוסי רומנסות  ,לבד מאלו שרשמו ארמיסטד וסילברמן על דפוסי יונה .

לאחרונה  ,עם פירסום מחקרי בסוגת הרומנסה  ,נוספו רישומים ביבליוגרפיים

מולכו  ,העתונות ; מולכו  ,סקירה .

96

ראו :

97

ארז.

98

רומרו  ,קופלאס.
יערי  ,רשימת ; אטיאש ; אטיאש  ,יונה ; רווח .

99

כסן :

100

ראו  :לבל ; רפאל ,

% 01
102
103

יונה .

יערי  ,רשימת  ,ענה . 57 - 51
ארמיסטד וסילברמן.
רפאל  ,האביר.

103
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בחמש -עשרה מן הספריות הגדולות שבאירופה  ,בארצות הברית ובמדינת ישראל  ,מצויים
אוספים חשובים של דפוסי לאדינו  .מספר ספריות פירסמו במשך השנים קטלוגים  ,בהיקפים
שונים  ,של אוצרות ספרי לאדינו שברשותן  ,והאחרות הסתפקו ברישום המידע בכרטסות

ידניות או ממוחשבות  .נביא בזה מידע ביבליוגרפי על אודות דפוסי הלאדינו שניתן
להשיג בכל אחת מן הספריות החשובות שבארצות הברית  ,באירופה ובמדינת

.1

ישראל .

ארה"ב  -בה המספר הרב ביותר של ספריות שבהן דפוסי לאדינו  .במוקדי המחקר

הגדולים בארץ זו  -וושינגטון  ,ניו יורק  ,סינסינטי וקיימברידג' ( שבמסשףוסטס )  -מרוכזות
מספר ספריות שיש בהן אוספים יקרי מציאות של דפוסי לאדינו  .ראשון החוקרים שעמד
על חשיבותם של דפוסי הלאדינו שבארצות הברית היה אברהם פריידוס
 , ( Frejdשכלל בקטלוג שלו משנת
~s

גם בלאדינו

כחלוץ .

105

; 04נ

1 907

) Abrahana

רשימה של מחזות בלשונות יהודיות  ,ובכללן

אמנם פריידוס רשם רק מחזה אחד  ,אך הוא נותר בזיכרון המחקרי

למן ימיו של פריידוס ועד אשר החלו להירשם בשיטתיות מסוימת דפוסי

לאדינו בספריות אחרות בארצות הברית חלפו כיובל שנים  ,ובשנת

1960

ראו אור שני

פרסומים של דפוסי לאדינו  ,האחד של הספרייה הציבורית בניו יורק והאחר של הספרייה

על שם קלאו )  ( Klaaבסינסינטי

; 106

בשניהם לא היו הקטלוגם ייחודיים לדפוסי הלאדינו ,

והם כללו מידע ביבליוגרפי על אודות דפוסים עבריים אחרים שבספריות הללו  .קטלוג
( Besso

בשנת  , 1963ובו הוא רשם מדפוסי

ייחודי לדפוסי לאדינו פירסם הנרי בסו
הלאדינו שבספריית הקונגרס בוושינגטון ~ .
 107בסו כלל בקטלוג

289

דפוסי לאדינו  ,והקפיד

ללוות את הרישום בתיאור ביבליוגרפי מקיף  .בהיותו מעוניין להפיץ את הקטלוג שלו
בקרב קהילת החוקרים  ,דאג בסו לרשום את דפוסי הלאדינו בכתב לטיני  ,ולא בכתב

עברי  ,ועל כך הוא אומר בהקדמה  " :למיטב ידעתי  ,הביבליוגרפיה הזאת היא הראשונה

כדי לאפשר לחוקרים שאינם

מסוגה המתפרסמת בארצות הברית ובעולם בכתב לטיני . . .
מתמצאים באלף -בי ת העברי לגלות כר נרחב של ספרי לאדי נו בלתי מנוצלי ם " .

108

יי תכן

שבסו רצה לרמוז בדבריו שהביבליוגרפיות היחידות שראו אור עד לתקופתו נרשמו
באות העברית  ,כגון " רשימת ספרי

104
105

106

107

לאדינו "  ,וכי אלה נותרו כאבן שאין לה הופכין .

פריידוס .

יערי העלה על נס את רישום המחזה היחיד שהביא פריידוס בקטלוג שלו  -יערי  ,לתולדות ,
ענף . 12

ראו :ניו יורק ; קלאו .
בסו  .בקיץ  1999ביקרתי בספריית הקודכס  ,ואני מבקש להודות לעובדות המדור העברי שהעמידו
לרשותי את הכרטסת הביבליוגרפית של כותרי הלאדינו .מרבית
אצל בסו  ,כיוון שנתוספו לספרייה בשנים האחרונות .

108

בסו  ,עמ' 11י.

הכותרים האלה אינם רשומים

ן

קטלוגים וביבליוגרפיות של דפוסי לאדינו

13 7

למן פרסומו של בסו נערכו בארצות הברית עוד רשימות של דפוסים  ,וביניהן הכרטסת
הביבליוגרפית משנת  , % 982הכוללת מדפוסי הלאדינו בישיבה אוניברסיטה  ,וכן רשימת

סרלס מ  , % 991 -ואף היא כוללת מדפוסי הלאדינו בישיבה אוניברסיטה  .הרשימה
שהתפרסמה על ידי סרלס היא בכתב עברי ( לדפוסי לאדינו בכתב עברי ) ובכתב לטיני

( לדפוסי לאדינו בכתב לטיני ) .
מצוי בספריית מכון ייוו

109

רישום אחר  ,בעל חשיבות כשלעצמו  ,של דפוסי לאדינו

,,

הרשימה  ,ללא ציון שנה  ,כוללת

( ) 1 11 0

למחקר

יהודי .

110

כמה עשרות של כותרי לאדינו  ,בעיקר של עיתונות וסיפורת  -מקור

ותרגום .

כנגד כל הרשימות  ,הביבליוגרפיות והקטלוגים שנסקרו לעיל  ,ובקצרה  ,מתייחדת
עבודת התיעוד והקיטלוג של דפוסי לאדינו שבספרייה של אוניברסיטת הרוורד

שבקיימברידג'  .ספרייה זו  ,המתייחדת באוסף ספרים יהודי גדול וחשוב  ,פירסמה בראשית
שנות התשעים את אוסף דפוסי הלאדינו שלה  .האוסף כולל 384
ממבחר ספרות הלאדינו לארצותיה  ,לתקופותיה  ,לזרמיה ולמגמותיה .

כותרים  ,והוא מביא
נ11

הקטלוג המצורף

מוגבל בהיקף התיאור שלו  ,אך יתרונו ביכולת ההפצה והקריאה של הספר השלם  ,הבא
בצורת דפי

.2

מיזעור ; חסרונו

במחירו

הגבוה .

אירופה  -מספר הספריות האירופיות שדאגו להביא לידיעת הציבור מידע קטלוגי

על אודות דפוסי הלאדינו שברשותן קטן בהרבה מזה שבארצות הברית  .בסתיו

1959

חברה האקדמיה המלכותית בספרד לפדרציה הספרדית העולמית כדי להציג בספרייה

הלאומית במדריד תערוכה ביבליוגרפית של ספרים ספרדיים -יהודיים  .בעקבות התערוכה
נתפרסם קטלוג  ,ובו מידע על אודות דפוסי לאדינו הפזורים בספרד וברחבי

תבל .

112

הערך הביבליוגרפי שלו שולי בלבד  ,שכן מדובר באיסוף ספרים לתערוכה זמנית ולא

בקטלוג מדעי -מחקרי  .ואולם  ,לתערוכה זו היה משקל סמלי  ,שכן היא התקיימה על
אדמת ספרד ולאחר למעלה

מ 450 -

שנה של היעדר קהילה יהודית שם ; לפיכך היא

סימנה מיפנה ביחסיה של האומה הספרדית לנכסי הרוח והתרבות של היהודים הספרדים

דוברי הלאדינו  .ואכן  ,ספרד משמשת היום אחד המוקדים החשובים ביותר בחקר תרבות
הלאדינו  .אוסף של ספרי לאדינו מצוי בספריית המועצה העליונה למחקר מדעי
שבמדריד  ,המנוהלת על ידי יעקב

מ'

חסן  ,אחד מבכיריה של חוקרי תרבות הלאדינו .

בספרייה זו מרוכז אוסף הספרים של הרב מיכאל מולכו  ,ובמאמרו משנת

יעקב חסן את פעילות הקטלוג
בשנת

% 974

של האוסף .

109
110

ייוו .

111

הרוורד .

% 12

מדריד .

1%3

חסן .

1 %4

כווסקונה .

1973

תיאר

113

פירסם יצחק מוסקונה מאמר חשוב ומקורי  ,שבו תיאר אוספים של ספרים

עבריים שבספריית בית הכנסת המרכזי
סרלס .

) (CSIC

בסופיה .

114

אמנם אין זו ספרייה מחקרית או

138

ן

,

שמוו לרפאל

ציבורית במובן המקובל של המוסד  ,אך זו ספרייה יהודית ( בניגוד לכל האחרות בארצות
הברית ובאירופה ) ונתרכז בה מספר לא מבוטל של כותרי לאדינו .

הלאדינו כלל מוסקונה

164

115

בתיאור דפוסי

כותרים  ,ובכללם תרגומים של המקרא ללאדינו  ,פיוטים ,

" מעם לועז "  ,סיפורת  -מקור ותרגום  ,ספרי לימוד ואפילו התכתבויות וחוזרים שונים

הכתובים בלאדינו  .במובנים מסוימים יש לראות במאמרו של מוסקונה תיאור של תהליכי
ההצלה של אוסף ספרים יהודי נדיר ומיוחד  .המאמר מתייחד גם בכך שנכתב בידי
חוקר ספרדי יהודי  ,דהיינו בן הקהילה ההוקר את מורשתו ואת תרבותו
בשנת

% 984

פרסמה ספריית

ה ~KOniglichen -

הספרותית .

שבקופנהגן מידע קטלוגי על דפוסי

הלאדינו שלה ; הקטלוג נערך על ידי ס ' היימן ( תמ~ מ11סא ) .

116

לאוסף ספרי הלאדינו

שבקופנהגן משמעות מיוחדת  ,בעיקר משום שהעיר לא היתה מעולם מרכז לתרבות

לאדינו  .מימצא זה מעיד כי רב העניין שמעוררים ספרי הלאדינו  ,גם בלי קשר לקיומה

של פעילות תרבותית בשפה  ,בעיר זו או אחרת .

.8

מדעת ישראל  -ביחס להיקף הפעילות הביבליוגרפית הגדולה הקשורה בדפוסי הלאדינו

שנעשתה בארצות הברית ובאירופה  ,נמצאת הפעילות הביבליוגרפית שנעשתה בספריות
של מדינת ישראל מצומצמת למדי  ,על אף שכבר בתחילת המאה העשרים התיישב בה
ריכוז גדול למדי של דוברי לאדינו  .זאת ועוד  ,בספריות האוניברסיטאיות ובספריות

המחקר מועטים למדי דפוסי הלאדינו  ,וכמעט שלא ניתן להם ביטוי קטלוגי עצמאי .
בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי אכן מרוכז אוסף גדול של דפוסי לאדינו  ,ועל
אף שהאוסף נמצא בתהליכי עדכון שוטף  ,הקטלוג האחרון המביא מאוצרותיו של האוסף
הזה התפרסם בשנת  , % 934שעה שאברהם יערי פירסם את " רשימת ספרי

לאדינו " .

117

הרשימה זכתה לתשומת לב מחקרית גדולה  ,משום שיערי הציג בעבודתו רישום של
כותרי לאדינו  ,תוך ניתוח ראשוני וסיווג סוגתי של הכותרים השונים  .מעת לעת פירסמו

חוקרים אי-אלו רשימות השלמה ליערי ,

118

ואף על פי כן  ,עבודה זו נחשבת עד היום

לרשימה הביבליוגרפית הספרייתית הגדולה ביותר של כותרי לאדינו  ,שכן היא מאפשרת
הצצה לאחד האוספים הגדולים של ספרות הלאדינו בישראל .
אוסף מהחשובים בעולם של דפוסי לאדינו נמצא גם בספריית " מכון בן -צבי לחקר

קהילות ישראל במזרח "  ,אלא שתוכן תכולתו טרם הובא לידיעת הציבור בקטלוג זמין .

119

המעוניין להתמצא באוסף הדפוסים שבספריית מכון בן-צבי צריך להיעזר בכרטסת המצויה

115

מאמרו של מוסקונה אינו מתגדר רק בתיאור דפוסי הלאדינו  ,והוא כולל מידע רב ערך על ספרים
עבריים בנושאים מגוונים מאוד שראה בספרייה הזאת .

116
117

118

119

היימן .
לאחרונה מבצע דב הכהן עבודת קיטלוג ורישום מעודכן של כל דפוסי הלאדינו המצויים בבית
הספרים הלאומי והאוניברסיטאי  ,בתמיכת " הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו " .

על כך ראו להלן .
בן  -צבי .

קטלוגים וביבליוגרפיות של דפוסי לאדינו

ן

% 39

במקום  ,ויש לקוות כי לא ירחק היום שבו יתפרסם קטלוג ייחודי של דפוסי הלאדינו
בספרייה זו .
בשנים האחרונות החל נאסף

ב " מכון

מעלה אדומים לתיעוד הספניולית " אוסף מעניין

של דפוסי לאדינו  ,ובתוך זמן קצר הצליח המכון להעמיד ספרייה מעניינת של דפוסי

לאדינו  ,שחלקה נרכש במסגרת מבצע ששותפה לו " הרשות הלאומית לתרבות הלאדינו " .
גם אוסף כותרי הלאדינו הזה לא פורסם בקטלוג עצמאי  ,ובשלב זה הוא הולך ונאגר
ברשימות

מחשב .

120

הוא הדין גם באשר לאוסף ספרי הלאדינו המצויים ב " מדור לחקר ספרות

הלאדינו "

שליד המחלקה לספרות עם ישראל שבאוניברסיטת בר  -אילן  .האוסף כולל כמה מאות

של כותרי לאדינו  ,רובם מסלוניקי  .ראשית איסופם בפעילות " המכון לחקר יהדות סלוניקי " ,
שדאג לאסוף דפוסי לאדינו מקרב עולי סלוניקי בישראל בשנות הארבעים והחמישים
של המאה העשרים  .האוסף קוטלג ונרשם ידנית  ,ולאחרונה החלו נסיונות לרשום את
המידע במאגרים ממוחשבים  ,כדי לבנות קטלוג זמין ונוח

לשימוש .

121

למיטב ידיעתי  ,לבד מן הספריות האלה לא מצויה בישראל עוד ספרייה המתמחה
בדפוסי לאדינו  ,אם כי ייתכן שבספריות אוניברסיטאיות וציבוריות  ,לבד מאלה שפורטו
כאן  ,ניתן לאתר דפוסי הלאדינו  ,כגון האוסף הקטן של דפוסי לאדינו שבספרייה המרכזית
שבאוניברסיטת

בר -אילן .

ו  .ב % 9ל9וגיפיוה

122

ש 9טפרי 9אד9נו המ9וחט9ם

99י  %ר מסוע

לא רבות הן עבישת ביבליוגרפיה של ספרי לאדינו שיוחדו לסקירת היצירה הספרותית
של יוצר מסוים  ,ורק מעט יוצרים זכו לרישום ביבליוגרפי של יצירותיהם  .מבין אלה

נציין ( בסדר האלף-בית ) את אלמושנינו  ,אסא  ,בן -גיאת  ,בדאהב  ,יונה ופאלאג ' י .
ר ' יעקב יונה  ,הנודע כ " משורר הנודד של סלוניקי "  ,זכה למספר גדול של עבודות

מחקר  ,שמהן משתקפת תמונה ביבליוגרפית של יצירותיו  .בשנת

% 96 %

הסב רווח

( 1. 5 .

 ( 1levahאת תשומת ליבה של הקהילה המחקרית לעושר הביבליוגרפי ולפוטנציאל המחקרי
הרב הגלום בחקר עבודתו של יעקב

יונה .

123

אטיאש  ,שמואל ארמיסטד ויוסף סילברמן .

במפעלו הספרותי של יונה עסקו בהרחבה

124

לאחרונה עסקתי בו גם אני  ,והמאמר על

דמותו של יונה כמשורר העתים של סלוניקי נשען על רשימה מאוחדת של מכלול יצירתו
הביבליוגרפית
120

121

של יונה .

125

מעלה אדומים .
בר-אילן .

122

בר  -אילן  ,ספרייה מרכזית .

123

רווח .

124

ראו  :אטיאש  ,יונה ; ארמיסטד

125

רפאל  ,יונה .

וסילברמן .

ן

140

שמודול רפאל

גם ר ' משה אלמושנינו זכה לשלושה מחקרים  ,ומהם משתקפת תמונה ביבליוגרפית

של חיבוריו  .בשנת
משה אלמושנינו ,

 26נ

% 946

ובשנת

פירסם בן -מנחם מאמר חלוצי על הביבליוגרפיה שעניינה
1962

הרחיב את מאמרו במספר נוסף של פריטים .

127

ר'

לאחרונה

עסק מאיר צבי בניה בהרחבה בכתביו של אלמושנינו  ,והביא בחיבורו מידע ביבליוגרפי
מגוון

,

12

על דמותו ויצירותיו של אברהם בן יצחק אסא  ,בן המאה
בשנת

% 933

הי " ח

( קושטא )  ,פירסם יערי

מאמר קצר אך בעל עניין רב  ,שבו תיקן את העוול שנגרם לאסא  ,לאחר

ש נפקד מקומו מן הביבלי וגר פי ה ש ל קייזרלינג .

129

את מפעלו הספרותי היי חודי של בן-

גיאת בדקה אמליה ברקין לופז  ,אשר הביאה בחיבורה מידע ביבליוגרפי עשיר  ,לצד
התייחסות טקסטואלית -לשונית אל שנים -עשר רומנים מפרי

עטו ' .
0

1

לדמותו ולמפעל

חייו של ר ' יצחק בדאהב בשדה הספר העברי ובלאדינו הקדיש נכדו  ,יוסף לוי  ,עבודה

ביבליוגרפית  ,שראתה אור בשנת . % 977

131

לוי שירטט קווים לדמות סבו  ,בצירוף רשימה

מפורטת של מכלול חיבוריו בעברית ; בתוך רשימות אלה נמצא גם חיבורו של בדאהב

על ההיסטוריה היהודית  " ,ספר נחמדים מזהב "  ,שנכתב לאדינו .

132

גם על דמותו של

ר'

חיים פאלאג ,י בשדה הספר היהודי בקהילות הבלקאן התפרסמה עבודה  ,ובה גם איזכורים
לדפוסי לאדינו  .ר' חיים פאלאג' י כתב את ספריו בעברית בדרך כלל  ,אבל מן הרשימה

הביבליוגרפית המוקדשת למכלול יצירתו מתבררים  ,אי -פה אי-שם  ,אזכורים

בלאדינו .

הוא הדפיס מחדש דפוסי שו " ת ,סידורי תפילה ובירורי הלכה  ,ביאורים על התלמוד
הירושלמי  ,הלכות ארבעת המינים  ,מנהמם וספרי מוסר  ,שנדפסו בבתי הדפוס של אזמיר

ושל סלוניקי .

ז.

153

ט9לוא9ט

והשלמות לרש9מוה טפי % 9אדינו שיאו אור בעבי

הדינמיקה של המתקר הביבליוגרפי באה לידי ביטוי גם בפירסומן של רשימות השלמה

לעבודות ביבליוגרפיה של דפוסי לאדינו שראו אור בעבר .

134

אברהם יערי תרם את

המספר הגדול ביותר של עבודות קיטלוג וביבליוגרפיה של דפוסי לאדינו  ,ואך טבעי

הוא שעבודותיו זכו גם למספר הגדול ביותר של השלמות ומילואים  .במיוחד רבו רשימות
126
127

128
129
130

131
132

133

בדמנחם  ,אלמושנינו . 1
בדמנחם  ,אלמושנינו - zz
בניה .
יערי  ,אסא .
ברקין.
לוי .
לוי  ,עמ' . 30
הרב ומלאלי נולד באיזמיר ושימש בה אב בית דין  ,מרביץ תורה  ,מחבר ספרים ופוסק  -ראו
חסידה .

134

פירוט מלא של המילואים וההשלמות ראו נספח .

קטלוגים וביבליוגרפיות של דפוסי לאדינו

ן

141

המילואים וההשלמה על חיבוריו בדבר " הדפוס העברי באזמיר "  " ,הדפוס העברי בקושטא " ,
" ביבליוגרפיה של הגדות פסח " ו " רשימת ספרי לאדינו "  .השלמה למפעלו הכביר של

יערי בשדה הדפוס העברי באזמיר פירסם דב הכהן בשנת , 1992

135

וארבע השלמות

למפעל הביבליוגרפיה של הגדות של פסח פירסמו אסיק  ,בן-מנחם ווינר .

136

רשימותיו

של יערי על הדפוס העברי בקושטא זכו לשלוש השלמות  ,מאת אברהם דוד  ,יוסף הקר

וישראל מהלמן .

37נ

גם מפעלו החשוב בתיאור דפוסי הלאדינו בבית הספרים הלאומי

והאוניברסיטאי בירושלים זכה לשלוש רשימות השלמה  ,מאת מנחם עזרא אברמסקי ,

יעקב דא רוזה סילוה ויצחק ריבקינד ' .
8

1

אברהם יערי עצמו חיבר רשימות מילואים לחיבורי קודמיו ועמיתיו בשדה הספר
בלאדינו  .בשנת

% 930

פירסם יערי מאמר השלמה לשני חיבורים מאת אלמאליח וריבקינד ,

שראו אור בשנת  , % 924ועניינם ספרי סלוניקי

; 139

בשנת

1933

חיבר רשימת ביקורת על

אודות מפעלו החשוב של מ " ד גאון בשדה ה " מעם לועז "  ,ובה השלים פרטים שנראו לו
נחוצים ;

140

ובשנת

1934

פירסם רשימת השלמה ותיקונים לדפוסי הלאדינו שבספרו

המונומנטלי של פרידברג " בית עקד

ספרים " .

141

לבד מהשלמות ביבליוגרפיות ליערי והשלמותיו של יערי לרשימות אחרות  ,ראו אור
עוד מספר עבודות מילואים והשלמה שאין להן כל זיקה לאברהם יערי  .לדוגמה  ,עבודתו
של ריבקינד משנת

השנה

; 142

% 924

היא בחינת השלמה לחיבורו של אברהם אלמאליח מאותה

מנחם עזרא אברמסקי פירסם בשנת

של דא סילוה משנת , % 936

143

% 953

רשימת השלמה ומילואים לחיבורו

וירושלמי תיאר את מפעלו של קייזרלינג בשדה הספר

הספרדי -היה ודי  ,ואגב כך גם דאג לתיק ונים ולהשלמות .

144

מצב המחקי  :סיכום ומיקנות
חקר הביבליוגרפיה של הספר בלאדינו זכה למספר מרשים של עבודות בעלות היקפים
ומגמות שונות  .למן עבודתו החלוצית של קייזרלינג ועד לעבודה האחרונה שראתה אור

בתחום זה הלך שטח המחקר הנידון והתרחב לשבעה אפיקי משנה  .עם זאת  ,סקירת
הביבליוגרפיות והקטלוגים מצביעה על מספר ליקויים בחקר הספר והביבליוגרפיה של
135

הכהן .

136

ראו  :אטיק ; בדמנחם  ,ביבליוגרפיה

137

138
% 39

140
141

1 42

143

144

; 11 , 1

ויגר.

ראו :דוד ; הקר ; מהלמן .
ראו  :אברמסקק סילוה; ריבקינד  ,ספרות לאדינו .
יערי  ,עוד .

יערי  ,מעם לועז .
יערי  ,לקוטים .

ריבקינד  ,סלוניקו.
אברמסקי .
ירושלמי .

 ] 142שמואל רפאל

הספר בלאדינו  .מרבית הקטלוגים חסרים מידע מקיף ומשלים ; רק קטלוגים ספורים
מפנים את הקורא למידע על אודות דפוסי לאדינו בספריות אחרות ברחבי תבל ; רק
ביבליוגרפיות מועטות בתחום הספר בלאדינו מציגות תמונה שלימה  ,ממצה ומקיפה ,
של דפוסי לאדינו בהתאם למפתח קהילתי או אחרן רבים מן הקטלוגם לא הצליחו

להתמודד עם בעיית הכתב בלאדינו (כתב רש " י מול כתב לטיני ) ורק אחת מן הביבליוגרפיות

ממוחשבת ומותאמת לסטנדרטי ם המקובלי ם כיום בתחום מאגרי המידע הממוחשבי . 0

145

נתונים אלה מלמדים כי יש לארגן את מערכות הביבליוגרפיה של הספר בלאדינו בהתאם
למפתח כזה או אחר  ,ומעל לכל בהתאם לסטנדרטים המקובלים כיום בתחום איחזור
מערכות המידע  .לצד אירגון המידע המצוי ברשימות הביבליוגרפיות הקיימות  ,מן הראוי
שייעשה ניסיון לאתר דפוסי לאדינו נוספים בבתיהם של דוברי הלאדינו בארץ ובתפוצות.
בכיוון זה חשוב שתתפתח עשייה מחודשת בתחום מחקר השדה של הספר בלאדינו ,
כפי שהדבר נעשה במדינת ישראל בעבר  .ככל שחולפות השנים כך קטנים והולכים
הסיכויים לאתר דפוסי לאדינו  ,ועל כן חובה על הקהילה המחקרית להכשיר את מאגרי
הדפוסים הקיימים ולהעמיד את המידע המצוי בהם לרשות הקורא והחוקר של ספרות

הלאדינו .
המחקר הביבליוגרפי המודרני של הספר בלאדינו עשוי לחולל שינוי בתפיסת הספר

בלאדינו  .אל למחקר להתגדר אך ורק בקיטלוגה של ספריית לאדינו  ,חשובה וייחודית
ככל שתהיה  ,כי אם ליצור מאגר מידע מעודכן ומודרני של דפוסי לאדינו עתיקים  ,בהתאם
למפתח קהילתי  ,או לפי כל מפתוח אחר  ,כפי שהם כבר באים לידי ביטוי במיגוון הרחב
של הביבליוגרפיות והקטלוגים שהתפרסמו ברחבי

תבל .

לספר בלאדינו תפקיד חשוב בפסיפס הספרותי של עם ישראל לדורותיו וללשונותיו ,
ועדיין חסר הוא מחקר שיטתי  ,מקיף  ,מעמיק ומודרני  ,אף שדווקא בשנים האחרונות

הולך עולם הספרות בלאדינו וזוכה להתעניינות מרובה בארץ ובתפוצות  .תחומים רבים
בחקר עולם הספר בלאדינו עדיין נותרו כחידות דורשות עיון  ,ומידע רב וחשוב על
אודות יוצרים  ,זרמים ספרותיים  ,חוגים ספרותיים  ,מדפיסים  ,מהדירים וכמובן סופרים

ומשורקים  ,נעלם עדיין מעיני הקורא והמתעניין .
על המחקר להעמיד לרשות החוקר כלי יעיל להבנת תהליכים חשובים בעולם הספר

בלאדינו ובהתפתחותו ; עליו להעמיד לרשות המתעניינים לא רק את הספר  ,אלא אף
את הפרטים הקשורים לתעשיית הספר ולהפקתו  .לא די ברישום ביבליוגרפי תמציתי ,
אלא נחוץ רישום ביבליוגרפי מפורט  ,שיוכל באמצעות שאילתות ממוחשבות לספק לקורא
ולמעיין בו מידע מרבי ככל שהדבר ניתן על אודות הספר בלאדינו .
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וינוגרד.

קטלוגים וביבליוגרפיות של דפוסי לאדינו

נתיפח

%

תחומי העשייה הביבליוגרפית של הספר בלאדינו ( לפי סדר א-ב

.1

דפוסי לאדינו בתוך ביבליוגרפיות

כלליות של הספר העברי

.3

בן-יעקב  ,בתי הדפוס

וינוגרד
יודלוב

דוד

פרידברג [  % 928ן
רוזנפלד

שונמי

[ סלוניקי ]

[ קושטא ]
[ אזמיר ]

הכהן

הלוי  ,ירושלים ת

[ ] % 992

הקר l

[ ] % 970

זנה

סלוניקי ]
[ ~

 . 2ביבליוגרפיות שעניינו חיבורים
בלאדינו

יערי  ,סלוניקי
יערי  ,עוד

בונים  ,ביבליוגרפיה

בונים  ,מילוויצקי
3ולדמן

[ ] 1976

[ ] 1996

גרינבאום

[ אזמיר ]
[ סלוניקי ]

[ סלוניקי ]

יערי  ,קושטא

[ xDel

]

דורות
יערי  ,שלשה
~
לבל

[ קושטא ]

[ בלגרד ]

לוי  ,העיתונות

[ ] % 896

[ ירושלים ]

[ Ntffl

יערי  ,אזמיר

[ ] 198 %

[ אזמיר ]

הטל ,ביבליוגרפיה

] % 984 [ 1

מהלמן  ,אדריאנופול

הטל ,ביבליוגרפיה

] 1986 [ 11

מהלמן  ,גנוזות ספרים

יערי  ,רשימת

[ ] % 934

לוי  ,הספרות היפה
מולכו  ,ספרייתי

[ ] % 957

פסקואל ריקואירו

קייזרלינג

[ ] % 982

[ ] % 988

רומרו  ,היצירה

[ ] 1992

[ אדריאנופול ]
[ קושטא ]

מהלמן  ,סלוניקי

[ סלוניקי ]

מולכו  ,העתונות

[ סלוניקי ]

מולכו  ,ספרות

[ בלקאן ]

מולכו  ,ספרייתי
מולכו  ,סקירה

[ ] % 890

[ סלוניקי ]

[ ונציה ]

מתניהו

[ ] % 985
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מפתוח קהילתי

בנבנשתי
[ ] % 995

[ סלוניקי ]

[ סלוניקי ]

מולכו  ,עקד ספרים

[ סלוניקי ]

שונצינו

[ ] ? 1990

נחמה

שיריזלי

] 1913 [ 1

עמנואל

שיריזלי

] 1922 [ 11

פרידברג  ,תולדות [ אגן הים

[ סלוניקי ]
[ סלוניקי ]
התיכון ]

ריבקינד  ,דקדוקי [בלקאן ואגן הים

ריבקינד  ,סלוניקו
רקנטי
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הרחבות תכניות או
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[ סלוניקי ]

ציון השנה הובאו בסוגריים מרובעים .

[ סלוניקי ]

התיכון ]

144

ן

שמאל רפאל

שיריזלי 1

שיריזלי

[ ירושלים ]

 [ 11ירושלים ]

 . 4על פי סיווג סוגתי

על אודות:
הגדה של פסח

אסיק

בן -מנחם  ,ביבליוגרפיה

1

הגדה של פסח

בן -מנחם  ,ביבליוגרפיה

11

הגדה של פסח

וינר

הגדה של פסח

יערי  ,הגדות

הגדה של פסח

יערי  ,רשימת

הגדה של פסח

מוסקונה

הגדה של פסח

אילן

מוסר  ,הלכה ודינים
מוסר  ,הלכה ודינים

בורנשטיין-מקובצקי

בן  -מנחם  ,אלמושנינו

1

מוסר  ,הלכה ודינים

גרינבאום

מוסר  ,הלכה ודינים

יערי  ,רשימת

מוסר  ,הלכה ודינים

לבל

מוסר  ,הלכה ודינים

מוסקונה

מוסר  ,הלכה ודינים

יערי  ,לתולדות

מחזאות

יערי  ,רשימת
פריידוס

מחזאות
מחזאות

רומרו  ,התאטרון

מחזאות

גאון  ,משכיות לבב

מעם לועז

יערי  ,מעם לועז

מעם לועז

יערי  ,רשימת

מעם לועז

לנדאו

מעם לועז

מוסקונה

מעם לועז

ברקין

סיפורת  -מקור ותרסם

יערי  ,רשימת

סיפורת  -מקור ותרגום

לוי  ,הספרות היפה

סיפורת  -מקור ותרגום

מוסקונה

סיפורת  -מקור ותרגום

סרלס

סיפורת  -מקור ותרגום

אלמאליח  ,הספרות

%

עיתונות

אלמאליח  ,הספרות ם

עיתונות

ארז

עיתונות

גאון  ,העתונות בלאדינו

עיתונות

קטלוגים וביבליוגרפיות של דפוסי לאדינו

גרינבאום

עיתונות

יערי  ,רשימת

עיתונות

לוי  ,העיתונות

עיתונות

מולכו  ,העתונות

עיתונות

מולכו  ,סקירה

עיתונות

מוסקונה

עיתונות

יערי  ,רשימת

פרקי אבות

שורצולד

פרקי אבות

אטיאש

קופלאס

אטיאש  ,יונה

קופלאס

יערי  ,רשימת

קופלאס

לבל

קופלאס

רווח

קופלאס

רומרו  ,קופלאס

קופלאס

רפאל  ,יונה

קופלאס

ארמיסטד וסילברמן

רומנסה

יערי  ,רשימת

רומנסה

רפאל  ,האביר

רומנסה

גרינבאום

תנ " ך

יערי  ,רשימת

תנ " ך

לזר  ,ביבליה

תנ " ך

לזר  ,תרגומי

תנ " ך

מוסקונה

תנ " ך

גולדשמידט

תפילות  ,סידורים ומחזורים

זנה

תפילות  ,סידורים ומחזורים

יערי  ,רשימת

תפילות  ,סידורים ומהזורים

לבל

תפילות  ,סידורים ומחזורים

מוסקונה

תפילות  ,סידורים ומחזורים

 . 5על פי ספרייה מסוימת
בן -צבי [ מכון

בן  -צבי ]

בסו [ ספריית

הקונגרס ]

בר -אילן [בר-אילן  ,מדור
בר-אילן [ ספרייה

היימן

[ קופנהגן ]

הרוורד

[ הרוורד ]

לאדינו ]

מרכזית ]

ן
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חסן [ אריאם סונטנו ,

מדריד ]

ייון

יערי  ,רשימת [ בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי
ישיבה אוניברסיטה [ ישיבה
מדריד [ ספרייה לאומית ,

מוסקונה ' slol

ירושלים ]

אוניברסיטה ]

מדריד ]

[n

מעלה אדומים

ניו יורק [ ניו

יורק ]

סרלס [ ישיבה
פריידוס [ ניו
קלאו

יורק ]

[ סינסינטי ]

רודריג

.6

אוניברסיטה ]

[ הרוורד ]

על פי יוצר מסוים

אטיאש  ,יונה [ ר ' יעקב אברהם

יונה ]

ארמיסטד וסילברמן [ ר ' יעקב אברהם
בן -מנחם  ,אלמושנינו  [ 1משה

אלמושנינו ]

בן -מנחם  ,אלמושנינו ע [ משה

בניה [ משה

יונה ]

אלמושנינו ]

אלמושנינו ]

ברקין [ אלכסנדר

בן  -גיאת ]

גאון  ,יהודי המזרח [ מחברים ויוצרים

חסידה [ ר ' חיים

פאלאג ' י ]

יערי  ,אסא [ אברהם בן יצחק

לוי [ ר ' יצחק

אסא ]

בדאהב ]

רווח [ ר ' יעקב אברהם

יונה ]

רפאל  ,יונה [ ר ' יעקב אברהם

 . 7מילואים

שונים ]

יונה ]

ל-

והשלמות

אברמסקי

[ ] 1953

יערי  ,רשימת

אברמסקי

[ ] % 953

סילוה

[ ] % 934

[ ] % 936

יערי  ,הגדות

[ ] 196 %

בן -מנחם  ,ביבליוגרפיה

] 196 % [ 1

יערי  ,הגדות

[ ] 196 %

בן -מנחם  ,ביבליוגרפיה

] 1966 [ 11

יערי  ,הגדות

[ ] 196 %

אסיק

דוד

[ ] 197 %

הכהן

הקר

[ ] 1979

[ ] % 992

[ ] % 972

יערי  ,קושטא
יערי  ,אזמיר

[ ] % 967

[ ] % 959

יערי  ,קישטא

[ ] 1967

קטלוגים וביבליוגרפיות של דפוסי לאדינו

ויבר

יערי  ,הגדות

[ ] 1965

יערי  ,לקוטים

[ ] % 934

יערי  ,מעם לועז
יערי  ,עוד

פרידברג

[ ] % 96 %

[ ] % 928

גאון  ,משכיות לבב

[ ] % 933

אלמאליח  ,הספרות

[ ] % 930

וריבקינד  ,סלוניקו
ירושלמי

קייזרלינג

[ ] 1971

מהלמן  ,גנוזות ספרים

סילוה

[ ] % 976

[ ] % 936

ריבקינד  ,סלוניקו

[ ] % 924

ריבקינד  ,ספרות לאדינו

[ ] 1933

] % 924 [ 11
[ ] % 924

[ ] % 890

יערי  ,קושטא

[ ] % 967

יערי  ,רשימת

[ ] % 934

אלמאליח  ,הספרות

יערי  ,רשימת

[ 1937

נטפח

ן
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] % 924 [ 11

[ ] 1934

2

מקצועות הספר בלאדינו בביבליוגרפיות השונות

תניד
גרינבאום

מעם לועז

פיק 9אבות

תפילות ,
שידויים ומחזויים

גאון  ,משכיות לבב

יערי  ,רשימת

גולדשמידט

יערי  ,רשימת

יערי  ,מעם לועז

שורצולד

זנה

לזר  ,ביבליה

יערי  ,רשימת

יערי  ,רשימת

לזר  ,תרגומי

לנדאו

לבל

מוסקונה

מוסקונה

מוסקונה

הגדה של פתח

מוטי ,

אסיק

אי לן

הלכה ודינים

בן  -מנחם  ,ביבליוגרפיה

1

בורנשטיין-מקובצקי

בן -מנחם  ,ביבליוגרפיה

11

בן  -מנחם  ,אלמושנינו

וינר

גרינבאום

יערי  ,הגדות

יערי  ,רשימת

יערי  ,רשימת

לבל

מוסקונה

מוסקונה

1

ן
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היסטוריה
קבלה

כליית ויהודית

ציונות

פייט

גרינבאום

יערי  ,רשימת

יערי  ,רשימת

יערי  ,רשימת

יערי  ,רשימת

לבל

לבל

מוסקונה

רומנסה

קופלאי

מחזאות

ארמיסטד וסילברמן

אטיאש

יערי  ,לתולדות

יערי  ,רשימת

אטיאש  ,יונה

יערי  ,רשימת

רפאל  ,האביר

יערי  ,רשימת

פריידוס

לבל

רומרו  ,התאטרון

רווח
רומרו  ,קופלאס
רפאל  ,יונה
סיפורת
ס9פוי 9עפ

מקוי

יערי  ,רשימת

ותרגום

ספרי לימוד

עיתונות

ברקין

יערי  ,רשימת

אלמאליח  ,הספרות

יערי  ,רשימת

לבל

אלמאליח  ,הספרות ם

לוי  ,הספרות היפה

מוסקונה

ארז

מוסקונה

גאון  ,העתונות בלאדינו

סרלס

גרינבאום
יערי  ,רשימת
לוי  ,העיתונות
מולכו  ,העתונות
מולכו  ,סקירה
מוסקונה

ישימות

1

כעל19ת

של דפוסי לאדינו

מקויות

ש9ש בהם

מידע עקיף

על דפוסי לאדינו

אברמסקי

אלמאליח  ,הספרות

1

בונים  ,ביבליוגרפיה

אלמאליח  ,הספרות

11

בוניס  ,מילוויצקי

בן-יעקב  ,בתי הדפוס

בן-צבי

בן-מנחם  ,אלמושנינו

1

בסו

בן -מנחם  ,אלמושנינו

11

בר-אילן

בנבנשתי

בר-אילן  ,ספרייה מרכזית

בניה

קטלוגים וביבליוגרפיות של דפוסי לאדינו

גולדמן

בניהו

גרינבאום

גאון  ,יהודי המזרח

הטל  ,ביבליוגראפיה

1

דוד

הטל  ,ביבליוגראפיה

11

הלוי  ,ירושלים

היימן

11

הקר  ,דפוסי קושטא

הכהן

חסידה

הרוורד

חסן

וינוגרד

יערי  ,אזמיר

יודלוב

יערי  ,אסא

ייבו

יערי  ,סלוניקי

יערי  ,רשימת

יערי  ,לקוטים

ישיבה אוניברסיטה

יערי  ,עוד

לבל

יערי  ,קושטא

מולכו  ,ספרייתי

יערי  ,שלשה דורות

מוסקונה

ירושלמי

מעלה אדומים

לוי

סילוה

מדריד

סרלס

מהלמן  ,אדריאנופול

פרידברג

מהלמן  ,גנוזות ספרים

קייזרלינג

מהלמן  ,סלוניקי

קלאו

מולכו  ,ספרות

רוזנפלד

מולכו  ,סקירה

שונצינו

מולכו  ,עקד ספרים

שיריזלי

1

שיריזלי ם

נחמה
עמנואל
פסקואל ריקואירו
פרידברג  ,תולדות
רודריג
רומרו  ,היצירה
רות
ריבקינד  ,דקדוקי
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