
והודהבדלשוועה
א"הובמאהורושלמוקראוחכםשללדמותו

שמאי-בדחגי

,אסדאבןפרקאן'אלפרגאבוהערביבשמוקרובותלעיתיםהידוע,יהודהבןישועה

ולחוקריהקדומההקראותלחוקריחדשותפניםאינו,11-הבמאהירושליםאיש

יעידוהקראיםבעינימעמדועל.הביניים-בימיישראל-בארץהיהודיםתולדות

המחקריםבין.ספריהםוברשימותבספרותםהמצויות,כתביומתוךהרבותהמובאות

שלסיכומוואתשריינרמארטיןשלחיבורואתלהזכירראויהאחרוניםבדורותעליו

ישועהראוי,לדורותיהםהקראיםעלהשפעתוורוחביצירתוהיקףפי-עלי.גילמשה

אמנםמקיףאנציקלופדיסיכום.לכותבהמצפהעדייןוזו,למונוגראפיהיהודהבן

הדבריםיהיואולי2.יד-בכתבטמוןנשארהואאך,פוזננסקיא"שעליוכתב

היאזהמאמרמטרתמקוםמכל.מונוגראפיהלכתיבתעידודמשוםכאןהמתפרסמים

שלכללייםקוויםולהתוותישועהשלחייוונולדותעלהידועיםהפרטיםאתלסכם

.יצירתומכלולושלכחכםדמותו

ולאישיותולתולדותיוקווים.א

:מקורותמינימשלושהללמודניתןישועהשלחייותולדותעל

הידוע,סעדאלבןדוידשלהמפורסמתהכרוניקהכגון,ואחרותקראיותכרוניקות(א)

.(14-ההמאהסוף)אלהיתיאבןבכינויו
.ישועהנזכרובהן,קאהירבגניזתשנמצאותעודות(ב)
בהםוישעצמוישועהבכתביהמצויים,מה-במידתאקראיים,מעטיםפרטים(ג)

.חייולתולדותעניין

.המאמרבסוףראה-הביבליוגראפיותההפניותפירוט
לתקןראויושם,659-660'עמ,א,גיל:ביבליוגראפיתסקירה3-4'בעמושם,שריינר:ראהן

'עמ,ג"רס,פוזננסקיאתלהזכירראויכן.34-39'עמ,כ,טקסטים,מאן:המקורותברשימת
בחיבוריומועטשימושנעשההאלההמחקריםברוב.396;352-354;123-132'עמ,נמוי;48-53

אתוהניח,בודאותשזוהועברייםתרגומיםשנירקעיבדבמחקרושריינר.ישועהשלהערביים
.הביבליוגראפיתבסקירתושציינואף,הדברותעשרתפירוששלהעבריהתרגום

עכשיושמורההיא.לאורלהוציאההספיקולא'מקראכנילתולדותאנציקלופדיה'כתבפוזננסקי2
פרטים.האלפביתסדרלפיהערכיםאתבהלמצואוניתן,מארכיונוכחלקהלאומיהספרים-בבית
,פתננסקי:ראה.זובאנציקלופדיהבערכומצוייםמסוימותבהלכותישועהשלדעותיועלרבים
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3:ישועהעלהבאיםהפרטיםאתמצייןאלהיתיאבן

אבו[אלשיך]החכםשלמורהוהיהעליאבוהמלמדבןסעידאבוהמלמד'(א)

מורנואמר"בשמו(דברים)הזכירשהואמשום,יתעלההאלירחמהו,אסדבן'אלפרג

היה,עליבןיפתשלבנווהיהסעידאבושכונה,לויכי,הואהדבריםפירוש.'"פלוני

פרטיםכמו,זהשפרט,למדיברור.זהבתוארמזכירוהואשכן,ישועהשלמורהו

.ישועהמשלחיבוריםשלישירההכרהעלמבוסס,אלהיתיאבןשמביאאחרים
מאת'הישרספר'באישורלהישלישועהלויביןהיחסבדבראלהיתיאבןמסקנת

עלבפרק.עריותאיסוריעלישועהשלהערביחיבורושלעבריתרגוםשהוא,ישועה

(התרגוםבלשון'אותואשמור')זכרשהואדבריםישועהמביאיפתבןלוישלדעותיו

היהשלוידברעלמעידוכן,פעמייםזוייחודיתלשוןעלשםחוזרהוא.מלויששמעם

לאלוישלתורתוכרתלהעדותישאלהבלשונות4.'כלבואשראותויאהבלמי':אומר

.שבכתבדבריםמתוךרק
אלבציריוסףאתמזכירשהואואחריבירושליםהקראיםחכמיתיאורבהמשך(ב)

:אלהיתיאבןאומר,(ישועהבןאהרוןהוא)הארון'אלפרגואבו

בזמןכולםהיוסעידאבוהמלמדעםיחדהאלההחכמיםששנילדעתיוהקרוב

אמראסדאבן'אלפרגאבווהחכםנוחךבןבביתלומדיםהיווכולם,אחד

כאן]אצללמדשהואאומריםויש.'יתעלההאלירהמהופלונימורנו'(בשמם)

,ארוךשאינוזה,לתורהפירושואתהתחילהוא.'אלפרגאבוהחכם[עלייקרא

פירושזהובכלל.446שנתאלאולרביעבחודש,ידיובמושכתבמהפי-על

(?)מעתיקםשהואכפיחיבורםזמןמשך.ידובכתב6,חלקיםבשנישמותספר

.חודשיםשבעה

והשאירממנושהעתיקבמקורהסר19-ההמאהבןהמעתיקמצאזהבמקוםבדיוק

פעילותוזמןקביעת-ראשית.חשוביםפרטיםמכאןללמודניתןכךגםאולם,רווה

הארון'אלפרגואבואלבציריוסף,יפתבןשלוי,קובעאלהיתיאבן.ישועהשל

הואוישועהאחדןדורבניהם(הנודעהירושלמיהקראיהמדקדק,ישועהבןאהרון)

אנגליתרגום436-443'ובעמהערביהמקורנוסחמובא432-435'בעמ.כרוניקה,מרגליות:ראה3
לאהנראהככלבהויש,19-הבמאהשנעשתההעתקהפי-עלשםהודפסהערביהמקור.מוער
יימצאעודואולי,ערביותבאותיותכתובהמעתיקשלפניהמקורהיההסתםמן.שיבושיםמעט
.להשמיטאולקצרבליהדבריםאתשהעתיקהמעתיקעללסמוךאיןאף.הגניזהמאוצרותבאחד

.5-9'שו,434'עמ;2,18נ-11'שו,433'עמ:ראה-שלהלןהמובאות
הערבימהמקורקטעועלזהחיבורשלהקפועל)143'עמ,מארקאן:ראה-זהעבריתרגום4

.(להלןראהשלו
החכמיםשלפניבדורנוחבןיוסףבירושליםשייסדללימודביתעלאלהיתיאבןמספרכןלפני5

.הנזכרים
,ג"רס,מאן:ראה-לשנייםהתורהחומשימחמשתאחדכלשלהמקובלתהחלוקהלפיכנראה6

.436-437'עמ
.כרונולוגיה,אנקורי:ראה7
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לימודימוסדבמסגרתפעלשישועה,מהדבריםלהביןניתןעוד.שלאחריהםהדורבן

אפואפעילהמוסדהיהזהתיאורלפי.רבותיושלמורם,נוחבןיוסףידי-עלשהוקם

הרגילההספירהלפיהמקביל-בתאריךהתיאורנוקבעוד.דורותשלושהבמשך

שאינו'פירושוכתיבתאתישועההחלשבו-1054ביולי10-לביוני10ביןלחודש

הכרתיסודעלרקכאלהמדויקיםפרטיםלדעתהיהיכולאלהיתיאבן.לתורה'ארוך

,יתכןזאתעם.(להלןראה)החיבורבגוףנזכרלזהקרובתאריךשכן,מקריאההחיבור

אין,שבידינובקטעים.ושמותבראשיתלספריהפירושיםאתרקראהאלהיתישאבן

.הארוךהפירושאתמזכירהתיאור
,ממצריםקראימאתעדותישבירושליםהקראיתבקהילהישועהשלמעמדועל

אלערישיבןדוידבןשלמהלמורומעשיועלמירושליםבמכתבו,יצחקבןנתן

ביקרשהכותב,מסופרששרדבמהאך,קטועהמכתב.(העתיקהקאהיר)בפסטאט

אתלושמסרובשעה,אטדבן'אלפרגאבושל-הפומביהשיעור-'נובה'ב

'נובה'שהאפשר8.ממצרים(קיומולצורך,השיעוראלכלומר)אליושנשלחוהכספים

הגיעוושאליו,נוחבןיוסףידי-עלבשעתושנוסדלימודימוסדבאותונערכהעדיין

9.מספרדאלתרם(אבו:או)אבןכגון,לארץ-מחונןתלמידיםגם

שלמכתבוהואכזה.זמנו-בנימאתבתעודותמצוייםישועהעלנוספיםפרטים

מירושליםשולחואלהכותב,מפסטאטנסיםבןנהראיהסוחרשליח,צדקהבןאבון

מכתבלצרףמעדיףבירושליםהישיבהשראש,מספרהואהשארבין.1064בסתיו

.הסדירהדוארעםלשלחםולא,אסדלן'אלפרגאבושלהמכתביםלמשלוחלקאהיר
וגםבקאהירעדתובניעםישועהשלהתכתבותוהיקףעלגםכנראהמעידהזוידיעה

מכתביםנזכרים1065ו"בקנסיםבןנהראיאלאבוןשכתבאחרבמכתב.מעמדועל

מדוברכאןשגםשייתכןמשערגילומשה,מצורשהגיעו'אלפרגאבומאחד

0ן.בישועה

ל'פצבןסהלמאתעריותבענייניחיבורהיאישועהאתהמזכירהאחתתעודהעוד

.(1096יאנואר)רה'להג489,מחרםבחודשנסתיימהשכתיבתו,בירושליםהתסתרי

אולימעידכאןהנדוןהמכתבכותבשלקראותועל.530'עמ,297'מס,ב,גילפירסםהמכתבאת8

כמיאלערישיאחדשלשמואתמזכיראלהיתיאבן.אלערישידוידבןשלמה,הנמעןשלשמוגם
חיבראלערישי.ישועהשלדורו-בןהיהכןואם,יפתבןלויהוא,סעידאבושלתלמידשהיה

לטובתנתרםהכסףכלומר,'נובה'האלכנראההכסףמוסבלמקבלהמתייחסהכינוי.'מצוותספר'
'הע561'עמ,גויטיין:ראה-קבועיםבזמנים,פומבישיעורבמובן'נובה'המונחעל.השיעור

7.
Karaites,בערכיםבמפתחשםראה,כהןאלאלתרםאבולענייןכאןלהפנותדיהקיצורלשם9

Asad, Abu

'

l Taras6מ]Abu'l-Faraj Furqan.האישיםאחדהואשישועהלהזכירראויעוד

.בשמםנוקבדאודשאבןהיחידיםהקראים
מכתבו.(235'עמ)23-24'שו,א"ע,500'מס,ב,גיל:ראה-צדקהבןאבוןשלהראשוןמכתבו10

יצוין,כפוסקישועהשלמעמדולעניין.16-17שר,ב"ע,501'מס,שם,שם:ראה-השני
אתביזאנטיוןקראיששאלושאלהעלשהמשיבהקראותחוקריסברוואילךפינסקר'ששמימי

:ראה.במפורשאמורזהדבראיןבמקורותאולם.ישועההיההאביבבדברשבירושליםחכמיהם

.322-326'עמ,קראים,אנקורי
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חריףמפולמוסלבד!י.החייםביןהיהלאכברישועהכאשרנכתבושהדבריםמסתבר

דרכועללישועהקשיםגינוידבריגםבויש,הספרעוסקשבובנושאישועהנגד

אחדעלישועהשהפיץרכילותדברישבגללטועןהמחבר.בירושליםהעדהבהנהגת

לברותכןואחרילהתאסלםהלהנאלץ,כביכולהתאסלםשאביו,בירושליםהקראים

אירעשבולזמןרמזיםשוםבתיאוראין.אחרבמקוםליהדותולשובכדימירושלים

.הדבר
להשישאישיותעלמורהכברהזמןבנימקורותמתוךכאןעדשהובאהמידע

.בירושליםומנהיגיהםהרבנייםעםקשריהעלוגם,וכעסקןכמורה,בקהילתהמעמד
לתורהאו)'בראשית'להקצרפירושובפתיחתישועהדבריאתלהביאהמקוםכאן

עםהערביבמקורםמאןיעקבידי-עלכברפורסמוהדברים.חיבורונסיבותעל(כולה
:לעבריתתרגומםוזה;אנגליתרגום

לויבןעמראןבןדאודאלחסןאבו[שיך-אל]הנכבדאדוניהגיעכאשר

חודשהערביםמנייןלפישהוא,תשריבחודש!ולבקר2לרגללעלותלירושלים
יי שכתבתימהמקצתעלדעתונתן,(למניינם)445בשנת,רה'אלאכממאדי

בהםשכללתימשום,ארוכיםזהבפירוששדברייראההוא.ויקראספרבפירוש

ועוד.וקראייםרבניים,והמאוחריםהקדומיםוהמחבריםמהחכמיםרביםדעות

דבריםשםהזכרתיועוד,וניתוחיםותשובותוקושיותתוספותלזהנצטרפו

(שבהם)או,להפריךביקשתיושאותםכללהזכירוםלאשאחרים,בידישעלו

שהעלהלמה(כלל)הדברהתאיםלא(זהכלאתכשראה).לתמוךרציתי

עלפירוששיכלולממנוקצרחיבורלחברביקשניאז.(לכןקודם)במחשבתו

3ן.לויסעידאבובנובשביליהיהזהושפירוש,התורהכל

ומעשיריהםהקראיםמראשיכנראההיהישועהאצלהפירושאתשהזמיןהנכבד

הרבני(עמרםבןדוידהעבריבשמו)אליושכתבממכתבלהביןשאפשרכפי,במצרים

אחרי,מבורךאחיוועזרתעזרתואתביקשובו,אברהםבןהמומחהעליהירושלמי

4ן.החייםביןאינוכבר,ההשפעהורבהעשירהקראי,התסתרישחסדלושהתברר

אצללהזמיןהתכווןלירושליםלדרכודאודשיצאלפנישעודעולהישועהמדברי
הפירוששלמתכונתומהייפהשידעאלאעודולא,התורהפירושאתישועה

,ישועהשלשמוועלדאודשלהשכלתועללעמודגםניתןמכאן.להזמיןשהתכוון

,הביןנכתבושכבר'ויקרא'להפירוששלחלקיםאותםאתדאודכשראה.לפניושהלך

.646-647,660-661'עמ,א,גיל;99-100'עמ,ב,מאן:ראה11
.הקדושיםבמקומותבביקורהסתםמןמדובר.'וזאירא'במקור12
יסודעלכאןהתרגום.ל3י"כפי-על.34-35'עמ,ב,מאן:ראה-לאנגליתותרגומוהמקור13

דבריםיובאושממנו,זהי"בכ.מאןשלבקריאתותיקוניםומספר,י"כהצילוםשלחוזרתבדיקה
שלבנוסחהעיקריםהתיקונים.מבולבלהדפיםסדרוגם,ממוספריםעמודיםאין,בהמשךגם
.להלןתובאשםהאחרונההשורה.'נצרה'ל"צ8'בשו;'סנח'ל"צ7'בשו:מאן

.(435-436'עמ)239'מס,ב,גיל:ראה14
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אתישועהמתאר,מאןשפירסםלדבריםבהמשך.לכוונתומתאימהאינהשמתכונתם

:הדבריםתרגוםוזה.שהזמיןלחיבורדאודשלההנחיות

גםושיובאו,לערביתהפסוקיםתרגוםגםיכלולשהפירושהעדיף[דאוד]הוא

שיהיה(התנה)ואולם.נחוצהשהזכרתםבמקוםהעבריתהלשוןדקדוקענייני

להרחיבמבלי,מקוםלאותוהשייכיםדבריםרקושיובאו,בקיצורהדבר

עלמלהעיראמנעשלאביקשעוד.הכרחשלבמקרהאלא,אחריםלמקומות

בפירושתועלתשתהיהכדין'תיאולוגיותושאלותפילוסופייםעניינים

וגםהדתבמדעיכלשהוידעשרכשולבינונייםגםויתאים,[שונות]מבחינות

שיסלקלימוד,המזלברזהנערבוילמדואז.כללבזההתנסושלאלמתחילים

.אפסיתותועלתםמועטשפרייםאחריםמדבריםדעתואת
ושכמותםשהםעיסוקיםלישהיובזמןבוהיתה[דאודשל]זוששאיפתואלא

מעיסוקיםחלקמכירדאוד.זוכגוןלבקשהמלהיענותמהאדםלמנועעשויים

ממילויידילמשוךאנק)עשוישבגללםיודעוהוא,עינייםממראהאלה

לזכותהגדולהומשיכתוהדתלענייניהחזקהנטייתומשוםואולם.בקשתו

הוא.זהבענייןלהתחיל,ובמכתביםבדיבורים,ביוהאיץחזר,בניינהבפירות

והחלטתי,רתיעתיעלגברה(בענייןלעסוק)שמשיכתיכךכדיעדהפציר

אזכהאם,(המשימהבמילוי)למכשוללישיעמדובעיסוקיםלהמעיטלהשתדל

.(הגשמתה)אלדרכיאתויקלהחלטתיאתיצליחיתעלהוהאל
שהייתי(חלקים)ויקראספרמפירוששהתחלתיממהבידיהיושעהבאותה

כןעל.לחלוטיןלהניחםיכולתיולא;עיסוקישארבכלל,מעטמעטמשלימם

leבענייןמטרתילהגשמתלנצלושאוכל,זמןמעטלהקצותראיתי

nT

המפורטתמתכונתו,ראשית:כאןהנדוןלענייןחשוביםזהבתיאורענייניםשלושה

לאכאןהנזכרהתרגום.בהםשידוןהעיקרייםוהנושאים,להיכתבהעתידהפירוששל

'הקצר'מהפירוששנשתמרוהגדוליםהחלקיםאכן.הארוךמהפירושחלקהיה

שרדוובאמת,מהפירושלהפרדההיהניתןזהתרגום.הפסוקיםכלשלתרגוםמלווים

מקיףיהיהשהפירושמישועהביקשגםדאוד17.התרגוםשלנפרדתמהעתקהחלקים

ושאלותדקדוקענייניבמיוחדמזכירהואשמהם,בהםשיעסוקהתחומיםמבחינת

במפגיעדאודשביקששהתחומיםנראה.הנדוניםבפסוקיםשיתרכזובלבד,עיוניות

שלאאו,הקיצורלשםישמיטםשישועהחשששהואכאלההםהקצרבפירושלכלול

הביןהארוךמהפירושדאודשראהמהפי-על.הארוךבפירושמספקתבמידהטופלו
לבלתשומתיזכושהםכיוון,הלכהבעניינילעסוקבישועהלהארןצריךשאינו

.נאותה

.כלאמיהומסאילעקליהאמור:המקורבלשון15
.אחרבמקוםאפרסםהמקוראת.הדבריםכתרגוםכאןמסתפקאני.ל3י"כלפי16
172491.

~
fs . British Library, or(93'מס,בקטלוג)-190-194'עמ,כתבי,מרגליות:ראה.

5נ-ההמאהמראשיתהראהיד-כחב
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הגדולבפירושלעסוקהאישיתנטייתוביןישועהשלהתלבטותומעניינת,שנית

לאהפירושאתלחברשביקש,המצריהנכבדבקשתאתלמלארצונוובין'ויקרא'על

,זוהתלבטות.הבןילמדשבוהמוסמךהפירושיהיהשזהכדיאלא,בנולכבודרק

כעשרהכנראהנמשכה,ומכתביםבשיחותישועהאתדאודשידלשבמהלכה

אבןנוקבשבוהפירושהתחלתתאריךעדדאודשלהראשונהמפנייתוהחל,חודשים

.אלהיתי
כלומר,הדבריםכתיבתבשעתוגםדאודשלהראשונהפנייתובעת,שלישית

חיבורכתיבת.גמור'ויקרא'להארוךהפירושהיהלא,'הקצר'הפירושכתיבתהתחלת

,האחד.תאריכיםשנינזכריםהארוךבפירוש.(להללראה)רבותשניםנמשכהזה

דוגמהישועהמביא,עדותדיניעל(בערבית'מסלה')בדיון8ן,א:הלויקראבפירוש

למנייןהכוונההסתםמן-1359התאריךאתומזכירדין-ביתבפנילעדותמעשית

נגדפולמוסכדיתוךדרי:יאלויקראבפירושו.נ"לספה1048שנתוהיא,השטרות

שהוא,442שנת,ב'ברג5,שישייום:הדבריםכתיבתתאריךאתישועהמזכיר,ג"רס

אתלכתובישועהאפואהספיקיותראושנתייםבמהלך.נ"לספה050%בנובמבר23

חיבורהיהשעדייןנראההקצרהפירושבכתיבתוכשהחל,פרקיםלכשישההפירוש

הנדונותידיעותשלושגםשייכותלכאן.דפיםמאותתפסוכבר,מסיומורחוקזה

עדיין,בבראשיתאלפרק(הקצר)הפירושאתישועהשכתבשבשעה,האחת:להלן

,השנייה;(כדויקרא)אמורשבפרשתפסחלעניין(הארוך)הפירושלכתיבתהגיעלא

המילהענייןעלבאריכותכתבכבר,סולבראשיתהפירושאתשכתבשבשעה

הקצרהפירושכתיבתשבשעת,השלישית;(יגפרקהסתםמן)ויקראלספרבפירושו

שהפירושמכאן.זולפרשההארוךבפירושוהגיעלאעדיין,(כגויקרא)אמורלפרשת

.רבותשניםישועהאתהעסיק'ויקרא'להארוך
,בירושליםבעדתוכמנהיגישועהמצטייר,כאןשהובאוהידיעותלפי,לסיכום

וכחכם,במצריםגםהנראהוככלבירושליםרבנייםאישיםעםטוביםקשריםבעל

.לפניוהולךששמוומורה

חיבוריו.ב

בעיקריעסקושלהלןהדברים20.סקירותכמהכברנכתבוישועהשלחיבוריועל

הפירושאתכשכתבשניםכחמשלאחר.יאפרקבפירושישועהעסק1050בשנת:דוק.לוי"כ18
לסייםקיווהועדיין,המקוםלאותוהארוךבפירושהגיעלאעוד,'ויקרא'באמורלפרשתהקצר
היהיכוללאמשהבןשטוביההסיבההיאזוושמא.מעולםסיימושלאאפשר.כולוהחיבוראת

.53'עמ,כרונולוגיה,אנקורי:השווה-'נחמדאוצר'לפירושוכמקורזהבפירושלהשתמש
.75אדף,ב9י"כ19
חלק)כתבי,מרגליות;91-94'עמ,ערבית,ש"רמש;942-944;459'עמ,תרגומים,ש"רמש:ראה20

,פוזננסקי;(310-318'מס,'הבר'במוזהעברייםהיד-כתביבקטלוגשובפורסםמהדבריםניכר
,הנזכרותהסקירותאלמפורטותהפניותלהלןניתנולאהקיצורלשם.34-40'עמ,ב,מאן;ג"רס

.מחבריהןשלמהתיאוריםשונהכאןשהתיאורבמקריםגם
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,קודמותבסקירותהובאוולאהערביבמקורםהחיבוריםמתוךשנאסף,במידע

,בערביתכולםשנכתבו,בחיבוריוכאןהדיון.השוניםחיבוריואתלאפייןובניסיון

הןכתיבתםלזמןעדויותבחיבוריםשישובמקום,כתיבתםזמניסדרפי-עלאינו

.במקומןמובאות

לתורההקצרהפורוש.ו

ניכרחלק.'ן"פירקובובאוסףהבריטיתבספרייה,גדוליםחלקיםנשתמרוזהמחיבור

יד-מכתבי3.ערביותבאותיותכתיבתםמעידהכךעל.מאודעתיקיםהיד-מכתבי
שהםיתכן.ביותרמדויקיםונראיםבכתיבתםבמיוחדהדורים(בנ-בו)אלהעתיקים

כבר.מאודמומחהסופרמלאכתשהםבהםשניכרכיוון,למזמיןשנכתבוהיד-כתבי

,תרגוםעם(פרשהאו)פרק:זובצורההחיבורערוךביותרהעתיקיםהיד-בכתבי

להפרידהיהניתןזובצורה.פרקלאותוהפירושכןואחרי,תרגוםופסוקמקורפסוק

.הפירושמןהתרגוםאתבנקל
לפירושבהשוואהאלא,כללקצרזהפירושאיןשכן,להטעותעשוי'הקצר'הכינוי

270כולל,בשלמותולא,כה-סו,לשמותהפירושאתהכוללכרך,לדוגמה.הארוך

אף.מפליאהדבראין,המזמיןאותהשהתווהכפי,הפירושתוכניתפי-עלן2.דפים

הפירושבגוףומכניסהארוךבפירושלמנהגוישועהחוזרלעיתים,לקצרשהבטיח

,מקדישהואכך.הלכהבענייניבעיקר,נושאיםעל,מאמריםמעין,קצריםדיונים

בדיוןמפליגשהואיש22.שבועותלדינימאמריםשניז:כלשמותבפירושו,למשל

פניעלדןהואשבוב:כבלבראשיתבפירושוכך.מיוחדתבכותרתלהכתירובליארוך

אתלהקיףחותרהואבפירושו.בנואתלזבוחלאברהם'הציוויבשאלתדפיםמספר

הוא.ומוסרודעותאמונות,הלכה,לשון:מהכתוביםהעוליםוהענייניםהשאלותכל

לא.הנדונותבשאלותפירוטביתרדןושבהםשכתבאחריםכתביםאללהפנותמרבה

בולטבמיוחד.דעותיהםאתבהביאובשמםקודמיםקראייםפרשניםמזכירהואפעם

הזכרתואשר,(העשיריתהמאהבסוף)מצליחבןסהלהוא,אלסריאבושלשמו

הואתמידלאכיאף,לפירושומייחסשישועההחשיבותעללהורותעשויההתכופה

ראם,אלפיומי:שוניםבכינוייםאובשמו,פעםלאנזכרג"רסגם23.דעותיועםמסכים

המלהשלובפירושהבצורתהדקדוקיבדיוןהנזכר,('מעלמנא')'מורנו'.אלמתיבה

ראה)הארון'אלפרגאבווהמדקדקהפרשןאלאולירומז,ד:יאבבראשית'הבה'

24.(לעיל

.עבריותבאותיותכתוב,ב4י"כ21
.17ב-15בדף,ב2י"כ22
ראהמצליחבןסהלשלפירושועל.11הערהלעילהנזכריםבתיאוריםרשוםמהמקומותחלק23

,לעילהנזכריםבתיאוריםראההקצרבפירושהנזכריםאחריםקראיםפרשניםעל.סוקולוב:עתה
.11הערה

202בדף,ב2י"כשםוכן,315,317'מס,הבר'המוזבקטלוגראה-אלמתיבהראה,אלפיומי24
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למרותבהןמרבהשישועה,בפירושוהרבניתמהספרותבמובאותישמיוחדעניין

כדי,כצפוי,רביםובמקרים,הרבניהפירושעםהסכמהמתוךאם,לקצרהשתדלותו

'הקדמונים'הכלליבכינויהדבריםמקוראתמצייןהוארוב-פי-על.עליולחלוק

ואיתור25,('אלקום'בערבית)'האנשים'ולעיתים,('אלאולון','אלאואיל'בערבית)

במונחיםזאתגםאך,המקורבשםנוקבהואלעיתיםרק.החוקרעלמוטלהדברים

מובאותשלמקורןאחרהתחקות.(המכילתא)'אלמכאלה'או'אלמשנה'כגוןכלליים

לתקופותיההרבניתבספרותבבקיאותישועההשתמששבפירושיו,מראהאלה

מתוךישועהמביאדיניםבהןשישהתורהשבפרשיות,מפתיעזהאין.ולענפיה

מרבההואמשפטיםלפרשתבפירושו,למשלכך.פרשיותלאותןההלכהמדרשי

הקצרהפירושובשרידי(מהמקומותניכרבחלק,דווקאי"דרשב)מהמכילתאלהביא

,(אדומהפרהדיני)יטלבמדברבפירושו;כהניםמתורתמובאותמספריש'ויקרא'ל

לעיתיםמכנההואשאותו)'ספרי'אתמביאהוא(מקלטוערירוצחדיני)לה

ממדרשיאוהבבלימהתלמודוגםמהמשנהמובאותישפעםלאאולם26.(מכילתא

ובמקרים,המקורבלשוןכולהשהמובאהיש.המפורשלמקוםדווקאולאותנאים

והמשכההמקורבלשוןשתחילתהויש,נוסחכעדחשובההיאודאיאלה

27.בערביתככולהרובהאוערביתבפאראפראזה

חותר,והרבניתהקראיתבספרותמהמצויהחורגות,הכלליותהידיעותבתחוםגם

בתיאולוגיההתמצאותועל.ידושבהשגמידעכלהקצרבפירושלהקיףישועה

השאיפהאצלוניכרתאחריםידעבתחומיגםאולם,דבריםנכתבוכבר('כלאם')

גםואולישמיעהומעדויותמספריםכנראהשואבהוא.מדויקולמידעליסודיות

,'דברינואתהמבטל'הרמזושמא.(כבזד,כא:כאשמות)207א,178בדף,ב4י"כ;(יט:יטויקרא)

.ל3י"כ:ראה-מורנו.ג"לרסהואאףמכוון,('הזההאיש'28אדףולהלן)26בדף,ב6י"בכ
57א,54אדף,ב8י"כ;30בדף,בזי"כראה.ישועהחיבורישלבתיאוריםרשוםאינוזהכינוי25

.(ממשנהמובאההואהאחרוןהמקום)
;רביםבמקומות,ב4י"כ,למשפטיםהפירוש:ראה-כהניםומתורתמהמכילתאמובאות26

עץפרי'בעניין)43א-42בדף,שם,מ:כגלויקראהמובאהמעניינת.ב6י"כלויקראהפירוש
מובאות.הבבליהתלמודמלשוןושונהד:טז,אמורלספראבדיוקבלשונההמתאימה,('הדר

;131ב-130בדף,ב3י"כ;(316'מס,בקטלוגבתיאורהמקומותמראי)ב7י"כ:ראה-מספרי

המובאותלקטשלראשיתו.(215-220'עמ)קם-קנטפסקא,'במספרימתוךמבחרהןהמובאות
-מכילתאהכינויעל.'אלמכלתא'לבמדברהספרימכונהושם,18אדף,ב5י"בכגםנמצאת

.לבמדברספריעל108-109'עמובמיוחד,102-113,אפשטיין:ראה
ערביותבאותיותהכתוביםהללו.ישראל-מארץברובםשמוצאם,עתיקיםיד-בכתבימדובר27

או13-הבמאהכנראההועתקועבריותבאותיותהכתובים;11-הבמאהכברהסתםמןהועתקו

-במקורשהתחלתןדוגמאות.בנאמנותשהועתקומראההעתיקיםי"לכהוהשוואתם,14-ה
ומבבלימהמכילתותלשרנותמובאות('איבריםראשי'עניין)כו:כאשמותבפירושלמשלראה

מדרשמובאא:יחשמותבפירוש:אחרתדוגמה.ערביתבפאראפראזהובהמשךב,כדקידושין

שרובןדוגמאות.א187,ב-92אדף,ב4י"כ:ראה-ערביתעבריתבתערובתיתרושלשמותיו

,'הקדמונים'דבריבערביתמובאיםשבו,ח:יזשמותבפירוש,למשל,ראה-בערביתככולן
דף,שם;(176'עמ,א,עמלק,י"דרמכילתאראה)והורגןלענןמתחתנפשותגונבהיהשעמלק

.81א
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כולל,מפורטדיונו(יט:יטויקרא)כלאייםבדיניבעוסקו,למשלכך.האישימנסיונו

;'וכוירקות,פירות-צמחיםשלרביםשמותוכןהשוניםהכלאייםסוגיאת

גם28.ל"חזבספרותהנזכריםהאזובבמינידיוןמשלבהוא,ו-ה:יטלבמדברבפירושו

במקראמקומותשללשמותרביםמזיהוייםלבד.התמצאותוניכרתגיאוגראפיבמידע

.מסוימיםמקומותבזיהויהדיבוראתמרחיבשהואיש,(בתרגוםבעיקרהמצויים)
דןהוא,מסעישבפרשתהארץגבולותעלבפרק.הענייןאתיאירושתייםאודוגמה

:חלופייםזיהוייםשנימציעהוא.(ד-ג:לדבמדבר)'מצריםנחל'בזיהויבאריכות

,('אלתדאולה'וגעלי')הנמסרתבהסכמהשידועמשום,הנילוסאואלערישואדי

חשובמדועמתבררהדיוןבהמשך.ישראל-ארץקצההוארתין'אלשגהקרוישהמקום

:דבריותרגוםאתואביא,הענייןלו

המרחקשוםעל,או'אלתחואדיהואמצריםשנחלהאומרדבריאפוארחוקים

29האביבאתלבקשמהחכמיםרביםלנכוןראולפיכך.רתין'אלשגוביןשבינו

,או'אלתחואדימצריםנחלהיהאילו.וסביבותיהןואלברמכיהרפיתבמחוזות

גבולות.יוםמהלךבשיעורלומעברהאביבאתלבקשטעםהיהלאאזכי

.האומותעםושמורהלדורמדורהמועברתבמסורתכלל-בדרךידועיםהארץ
אלא,ישראל-ארץגבולהואאו'אלתחשואדימזכירמהםשמישהונודעלא

30.רתין'אלשגהנקראהמקוםהואזהשגבולאומרים

בדרךתומועדהענייןאתלבררמשתדלהואאך,הלכתיאפואהואישועהשלעניינו

ביןהגבולכנקודתרתין'אלשגאתמצייניםהזמןבניערביםגיאוגראפיםכמה.מדעית

מאלערישהדרךבאמצעבדיוקהואזהמקוםיאקותלפי.ישראל-לארץמצרים

לפישייכת(כך)אוה'אלתח.לרפיחרתין'מאלשגהררךבאמצעואלברמכיה,לרפיח

ישועהשעושהלשימושנאהדוגמה31.('אלשאם'זה'עדארום')עזהלמחוזיאקות

מזההשהוא,ק:ידבראשית)'פארןאיל'לזיהויוהואפה-בעלאוסףשהואבמידע

:ומוסיףאז'אלחגקנטרתעםאותו

ששאלתיו,[?המוסלמים]הרגל-מעוליאחד.המדברשפתעלשהותקןגשרזהו

אחתבבתאותושעברוושהגמליםעדייןקיימיםששרידיו,לימדניכךעל

,בחוזקהשהוכולאחראלאאותועברוולא,נעצרואליו[?שהגיעובשעה]

-לארץשמחוץהאומרתההלכהשלערכיתפאראפראזהגםמביאהואשם,203בדף,ב2י"כ28
'דב)'כלאיםכרמךתזרעלא'הפסוקעלמבוססתשלדבריוהלכה,הכרםכלאירקאסוריםישראל

.3א-2בדף,בזי"כ-באזובהדיון.(ט:כב
אםהקראיםהחליטוהשעורההבשלתמצבפי-על.(לא:טשמות)המבכירההשעורההואהאביב29

'מס,ב;642-644,(311'העסוףבמיוחד)166-168'עמ,א,גיל:ראה-לאאוהשנהאתלעבר
.שבפירושהדבריםלפנישניםכעשרנכתבושםשבתעודותהדברים.(540-545'עמ)301-302

.120בדף,ב3י"כ30
,פקיה-אלאבןעודראה.2'שו,828'עמ-22'שו,827'עמ,א;9-12'שו,661'עמ,ג,יאקות:ראה31

.4-8'שו,330'עמ,יעקוכי;4-5'שו,83'עמ,בה'ראד'חאבן;13-14'שו,57'עמ
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רצולאכןעל.כןלפנימהםשסבלוההםהמדבריותאימיאת(שזכרו)משום

32.ולעוברולהסתכן(בפסוקהנזכרים)ההםהמלכים

ניכרחלקהכוללחיבורמתקבלזהמפירושהמזוהיםהקטעיםכלאתמצרפיםאם

.הביניים-בימיהמקראבפרשנותמאודחשובהתעודהוהוא,מהתורה

הארוףהמירוש.2

לתורהישועהשלהארוךהפירוששלקיומואתכלל-בדרךמזכיריםהחוקרים

יסודעלנכתבהקצרשהפירוש,מתיאוריהםלהביןניתן.הקצרלפירושוכמקביל

הפירוששלחיבורונסיבותתיאור33.התורהכלאתאולישהקיף,הארוךהפירוש

מהםאחדכל.החיבוריםשניביןקשרשאיןבבירורמראה,לעילשנדונוכפי,הקצר

עלאצביעראשית.שונהקוראיםלציבורגםהנראהוכפי,שונותלמטרותנתחבר

.טיבוואתהקפואתאעריךכןואחריהארוךמהפירושהמצוי
ויש,'ויקרא'לישועהשלהארוךמפירושומזוהיםקטעיםשלושהישהידועככל

הדברותלעשרתפירוששלעבריתרגום34.ההיבורלאותואוליהשייך,נוסףקטע

35.הארוךלפירושאוליהשייךכחיבורחוקריםידי-עלנזכר('הדבריםעשרתפתרון')

פרשיות)ח-אלויקראמהפירושחלקיםמכילים'פירקוביץשבאוסףהקטעיםשני

פרשת)יאלויקראמפירושהואהבריטיתשבספרייההמזוהההקטע,(צו-ויקרא

לפירושהפניותישהקצרבפירושרביםבמקומות.הרביעיהקטעוכמוהו(שמיני

.הארוךהפירושלתולדותענייןבהןשישההפניותבציוןכאןואסתפק,הארוך
,שתייםאואחתאולילהוציא,האלההרבותההפניותכלכמעט,כלליבאופן,ראשית

.הנדוןהענייןכלולשבו,הארוךבפירושהענייןאוהפרשה,הספראתבדיוקמגדירות
.הדברותולעשרת'ויקרא'ללפירושיםמתייחסותהאמורותההגדרותכל

(הארוךהפירוש)'אלמבסוטאלתפסיר'בהפניותמכונה'ויקרא'להארוךהפירוש

'אלמשרוח'וכן,סתם'אלמבסוט'או(הארוךהחיבור)'אלמבסוטאלתצניף'או

המתארבכינויזהפירושמכונהשבה,אחתהפניהבמיוהדמעניינת.(המבואר)

:זובלשוןישועהמסכם,יז:דלבמדברהקצרבפירוש.אופיואתלמעשה

.מקורבשוםעתהעדמצאתילאאז'חג-אלקנטרתאת.ל3י"כ32
,קרקסאניהקראיהמחברעלבבירורידועדומהדבר.61'הע,49'עמ,קראים,אנקורי:עדייןכך33

במחקררווחהדומהדעה.(העבריתבאנציקלופדיהבערכולמשלעליוראה)ג"רסשלזמנובן
.מהדורה,שמאי-בן-ראה;עליבןליפתבנוגע

י"כ-השני;דפים74ובו,לוי"כהראשון:'ן"פרקובבאוסף,בלנינגראדשמוריםקטעיםשני34
ראהי"כהשניעל.הפירושכמחברישועהשלבשמוהנוקבתכותרתגםכולל,דפים79ובו,ל2
השלישיהקטע.זהמחיבורנוספיםשרידיםספרייהבאותהשישנראה.36-37'עמ,ב,מאן-גם

-הנוסףהקטע.11/318'מס,בקטלוגתיאורו,31-80דף,ב9י"כ-הבריטיתבספרייהמצוי
.128-129'עמ,קטעים,שמאי-בן:ראה-תיאורו,39-55דף,ב10י"כ:ראה

.92'עמ,ערבית,ש"רמש:ראה-בליידןהאוניברסיטהבספרייתהשמור,זהקטעעל35
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שיטותאתלהביאכדישסודרבפירושהנמצאהנגיעהעלבדיוןהזכרנוכבר

[(אלנאסאהב'מדכר'לדם'אלמנתטאלתפסיר),האנשים:מילולית]החכמים

שםהזכרנווכן.אחרתאוזודעהכגון.הנגיעהשולליעליושהתבססומהאת

36.שםלדעתניתן'זהוכל.דחייתהאופןאת

הקצרבפירוש-פעמיים:הבאותההפניותאתלהזכירענייןישזהאוזהבכינוי

אכן37.'העד'לענייןהארוךפירושואלמפנההוא-א:להולבמדברא:כגלשמות

עלדיון)'עדוהואפימסלה'שכותרתומאמרמעיןישא:הלויקראהארוךבפירושו

מפתח,טו:יטבמדברפירושאגב.זהלדיוןהיאשההפניהלמדיוברור,('עדוהוא'

הואכדוגמה.בתורהמצוותעלחזרותשלמשמעותןבשאלתעקרונידיוןישועה

,ומוסיף(כב:ז;יז:ג)בויקראפעמייםהחוזרחלבאכילתעלהאיסוראתמזכיר

מצייןיג:יטלשמותבפירושו.המקומותלשניהארוךבפירושהדיוןאתשמיצה

'תטמאוולאלה'פרקבפירושמוצה(הענייןלפיאשהעם)המגעשעניין,ישועה

אתשמיצה,ישועהמצייןיג:טולבראשיתבפירושו.הארוךשבפירוש(כד:יאויקרא)

ומן,'ויקראלספרהארוךבפירושנו[כראריס]חוברותבמספר'מילהבענייןהדיון

(י:כגויקרא;יד:אבראשית)הקצרבפירושו,פעמיים.ג:יגלפרקהיאהכוונההסתם
מקווההואשאליו,(ח-כגידויקרא)פסחענייןעלהארוךפירושואלמפנההוא

למדיםנמצאנווההפניותהמצאימןידיעותינומצירוף38.נכתבלאשעודכיווןלהגיע

שוםלזמראפשראיואילךומשם,יגפרקעדהגיעלויקראהארוךשהפירוש,בוודאות

.ודאידבר
ישדברשללאמיתו.הדברותלעשרתמפירושעבריתרגוםנשתמר,לעילכאמור

לתורההקצרהפירושבמהלךאולם39,בלבדהראשוניםהדברותלארבעתפירוששם

עשרתתפטיר':שמותבמספרנזכרהוא.הדברותלעשרתארוךלפירושהפניותיש

הדבריםעשרתתפסיר',(הארוךהדבריםעשרתפירוש)'אלמבסוטהדברים

עשרתפירוש-מקוצריםוכינויים,(המבוארהדבריםעשרתפירוש)'אלמשרוח

במהלך,המנוייםהמקומותמןבשניים40.המבואר,המבוארהפירוש,הדברים

ולוהזהלפרק'הוא'המבואר'שהפירושישועהמציין,יטלשמותהקצרהפירוש

סיניהרלמעמדההכנועתיאוריאתהכוללותלפרשיותכלומרן4,'שלאחריו

בפתיחתדומיםדברים.כללנזכרזהמקוםאין,317'מס,בקטלוגבתיאור;32אדף,ב8י"כ36
.13'העלעילראה;לבראשיתהקצרפירושו

.128בדף,ב3י"כ;235אדף,ב4י"כ37
וראה)119אדף,ב4י"כ:ראה-המגעלענייןפירושו.34בדף,בזי"כ:חלבלאכילתפירושו38

.21אדף,ב6י"כ:לויקרא;ל3,לוי"כ:לבראשית-לפסחפירושו.(36'העלעיל
.108-110'עמ,קטלוג,ש"רמש:ראה39
ב-74אדף,שם:ראה-"אלמשרוח'.(134בדף,ב4=)22אדף,כ2י"כ:ראה-'אלמבסוט'40

הפירוש.75אדף,ב4י"כ:ראה-הדבריםעשרתפירוש.185ב;88א-87ב;(208אדף=)
דף,ב4=)14א,13אדף,ב2י"כ:ראה-המבואר.ב-121א;120אדף,שם:ראה-המבואר

.(147א;146א
.(134בדף,ב4=)22אדף,ב2י"כ:ראה41
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,להסיקניתןזהמכל.עצמםהדברותעשרתואתבמהלכושהתרחשווהאירועים

אםהואספקאולם.הדברותולעשרתסיניהרמעמדלתיאורארוךפירושכתבשהוא

הדברותלארבעתמתייחסותאכןהאמורותההפניותכלשכן,סופועדאותוהשלים

מראההעבריהתרגוםבדיקתאחרמצד.העבריבתרגוםהמפורשיםהראשונים

התייחסויותגםויש,במפורשרבותפעמיםנאמרהדבר.קיצורשזהו,בבירור

שהמחבר,ניכרהלשוןמן.זהקיצורשלביסודושהיההארוךלחיבוררבותמפורשות

לא,מהםלחלקאו,הדברותלעשרתארוךפירושהיהאם42.הקיצוראתעשהעצמו

אלסבתמקאלה'אלישועהמפנהאהדשבמקום,להזכירראוי.עתהעדשרידיונתגלו

אועצמאיבחיבורמדובראםלדעתואין43,(המבוארהשבתמאמר)'אלמשרוחה

.הדברותלעשרתהארוךמהפירושבחלק
באמת,'ויקרא'לששרדומחלקיוללמודשניתןכפי,הארוךהפירוששלמבנהו

פרשהאופסוקכל.נושאיםלפיבעיקרובנויהוא.הקצרמהפירושלחלוטיןשונה

,עליושנאמרוהדעותכלאתמביאובעיקר,צדדיומכלהמחברדןשבונושאמעלים

הבבליוהתלמודהמשנה,ההלכהמדרשי.הקראייםבמקורותוהןהרבניתבספרותהן
דבריםבהרחבהמובאיםוכן,בערביתאחתלאומפורשיםבהרחבה44מובאים

קצריםחיבוריםבדיוןמשולביםלפעמים.נוקבתביקורתתוךלפעמים,ג"רסמפירושי
עלרביםלפרקיםהמחולקחיבורמוצאיםכך.לפרקיםבתוכםהמחולקים,עצמאיים

45.השוניםבקורבנותוהשוניםהשוויםהצדדיםעלאחרוחיבור,חלבאיסורדיני

עליוללמודשניתןככל,הדבריםלעשרתהארוךלפירושכנראההיהדומהמבנה

ראהשישועה,נראהאליוההפניותולפימבנהולפי.קיצורושלהעברימהתרגום

לנכוןושראה,ופרשנותהלכהבענייניוהממצההמקיףחיבורואתהארוךבפירוש

.הדברותובעשרת'ויקרא'בספרדווקאכזהחיבורלתלות

אחריםחיבורים.ב

רקעתהעדונודעערביתשנכתבחיבור:מיניםמשניהםלהלןשייסקרוהחיבורים

.עבריבתרגוםבמלואםאובחלקםשנשתמרואחריםוחיבורים,אזכוריםאוממובאות
46.הערבייםבכתביומתועדתאינהלישועהששייכותםכאלהישהאחרוניםבין

זיהויולבעיית.7-9'עמ,י"כ,פוזננסקי:ראה-הדבריםעשרתפירושקיצורשלמפורטתיאור42
אני).זהבענייןהספרותכלושם,201;52-53'עמ,בשייצי,אנקורי:ראה-הקיצורמתרגםשל

(.'אלתוריהכתאב'המכונהובחיבורזהבפירושאחרבמקוםבהרחבהלדוןמקווה
.163אדף,ב2י"כ43
.36-37'עמ,ב,מאן:ראה-זהבפירושהמובאיםנדיריםמדרשיםעל44
.ב10י"בכוטהרהטומאהדיניעלמחיבורחלקים.ל2י"בכאלהחיבורים45
איןולפיכך,כתבםהואשלאלודאיוקרוב,לישועהקראייםבמקורותהמיוחסיםחיבוריםיש46

;'לעצםמרפא','הדיןצידוק','נפשמשיבת':שלושהעלבעיקרמדובר.כאןבהםלהאריךמקום

;93-94'עמ,ערבית,ש"רמש:ראה-ודעותאמונותענינישלקצריםסיכומיםשלושתם

האחרוןעל52'עמ,ושם,משהבןלטוביההראשוןשלשייכותועל)49-50'עמ,בשייצי,אנקורי
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כתאב'אתישועהשלחיבוריושמותביןהזכירופוזננסקי'ושהרכביא"א(א)

אלרומזת'אלתוריה'שהמלה,שחשבונראה.ברוראינושטיבוכחיבור'אלתוריה

4,לתורהלפירושוכללימבואמעיןהיהושהחיבורהתורה

:הבאיםבדבריםהדברותלעשרתפירושובתרגוםנזכרחיבורעוד

ועכובבאלנסךיתלהאשראספנוכברהמקצרזהעשותבעתהיינואשרומשום

התוספותאלווזכרנוהרעיוןספרושמומפרדמבוארבכתבבהםוכיוצאהבאור

.אליונצטרךאשראללקצרוראינופהאותולזכוריתכןלאטובבבאור
48.הבאורועכובהזכורבספורהנסךהבטלנווכבר[:ובהמשך]

שישמהכלאתקיבצנוכברזהקיצורהכנתשלפנימאחר:הואכךהדבריםופירוש.

אתשםוביארנו,לעצמובספר(להלןראה)'הביאורועיכוב'המצוותביטולעללומר

.פההדבריםעללחזוריכוליםאיננו,היטבהדברים
כתאב'חידתאתלפתורעשוייםישועהבחיבוריוהפניותאזכוריםשכמהנראה

רמיזותכאןלתיאוריספיקוומתוכם,'הביאורעיכוב'ועניין'הרעיוןספר','אלתוריה

כתאב'אתישועהמזכירשם,טז:גלויקראהארוךמהפירוש,האחד.מקומותלשני

בפולמוסבפירוטעסקששם,ברורהלשוןפי-ועל,'התורהנצחיותבענייןאלתוריה
במובאההנזכר,'הנסך','אלנסך'הוא)התורהביטולבשאלתהמוסלמיםנגד

באריכותישועהדן(העקדהפרשת)כבלבראשיתהקצרבפירושו49.(כאןהמבוארת

כלומר,פניםלכמהלהתפרשהניתנתבלשוןמצוהינסח'שההאפשרותבשאלת

נתינתהבשעתנסתריהיהאלאמתוכהגלוייהיהלאהמצוהשלהאמיתישמשמעה

כתאב'אללהפנותישועהמרבההדיוןבמהלך50.יותרמאוחרבזמןרקויתברר

:בשאלהפירוטוביתר,פרשניותבשאלותהעוסקבספרשמדוברוברור,'אלתוריה

להביןאפואיש.ורמזהסתרבלשוןאוגלויהבלשוןמנוסחותשבתורההמצוותהאם

היהוהוא,'הבאורעיכוב'בצירוףהנראהככלרמוזזהועניין,הסתרבהוראת'תוריה'
תורתביטולענייןאליוקרוב,הנושאטיבפי-על.'אלתוריהכתאב'שלהעיקריהנושא

הפמתרגם.זהבספרמקומואתלמצואהיהיכולולפיכך,משה

~

לעשרתהקצררוש
לוניתןהעברישבגלגולו,'אלתוריהכתאב'שלעבריתרגוםכנראההכירהדברות

-מביתאולי,היהאחדהחיבוריםשנישלשמתרגמםאפשראף.'הרעיוןספר'השם

כתאב'שלשרידיםעתהעדנודעולאכךוביןכךבין.משהבןטוביהשלמדרשו

במקורםנכתבוודאיהאחרוניםששני,בצדקהמעיר,תיאולוגיה,וידה;(עבריתבמקורושנכתב
.ועוד533-534;377-383;25-28'עמלמשל,שוניםבמקומות,אלבציר,וידה;עברית

הערביהכתיבהואהתורהלציון'תוריה-אל'הכתיב.3'עמ,י"כ,פוזננסקי;22'עמ,הרכבי:ראה47
.היהודית-הערביתבספרותהרבהומצוי(בקראןלמשלכך)העתיק

י"כ:ראה-הציטוט/הבאורבעכובהזכורבספר'להיותצריךהסתםמן-האחרונותהמילים48

.9'עמ,י"כ,ובפוזננסקי;108-109'עמ,קטלוג,ש"ברמשהועתקוהדברים.62בדף,ד
.'אלשריעהתאבידמעניפיאלתוריהכתאב',לוי"כ49
.ל3י"כ50
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ברובנזכרוהספרהואיל.מתוכםמובאותאלא,עצמם'הרעיוןספר'או'אלתוריה

.הראשוןחיבורוהואואולי,בצעירותוכתבוהסתםמן,ישועהחיבורי
.נישואיןבאיסוריכלומר,בעריותעוסקעבריבתרגוםשנשתמראחרחיבור(ב)

ביןהיחידיםאחדהוא.'הישרספר'מכונההוא,מובאותבכמהוגם,היד-בכתב

מקוםישאמנם'י.יחסיתבאריכותזמננו-בניחוקריםבכתבישנדונוישועהחיבורי

-עלעריותלדינימקיףמבואבויש.בשלמותוהחיבורהואהנדפסהתרגוםאםלספק

הכתוביםפרשנותבעקרונותארוכיםדיוניםגםהכולל,הקראיתההשקפהפי
עצמוישועהשיטת;(בהםהנתלותהפילוסופיותהשאלותמחמתגםהחשובים)

;הקראיםרובעלשנתקבלההשיטהוהיא,לכתוביםדרשותיויסודעלעריותבאיסורי

יפתבןלויעדמענן,לדורותיהםקראיםפוסקיםשיטותשלביקורתיתסקירהולבסוף

.עריותבאיסוריהרבניתההלכהשלפולמוסית-ביקורתיתסקירהוכן,הנדוןבעניין
פרקיםיבואואחריוכילצפותוניתן,מבואשלאופיזהלחיבורישמבנהופי-על

.זכרלהםנודעלאנכתבוואם,מעולםנכתבולאשאלהאפשר.דיניםבפרטיהעוסקים
החיבורשםאלהבהפניות.אחריםבחיבוריםזהחיבוראלמעטותהפניותשישנראה

בעניינישאלותתשובות'שתרגומו,'אלעריותפימסאילואבאת'ג'הואבערבית

אפואחורגותאינןאלההפניות52.למבואהמתאימיםכללייםבענייניםוהן,'עריות

מיצירותיוהיהזהחיבורשגםמעידותהןמקוםמכל.ונדפסשנשתמרהתרגוםמהיקף

דיניעלקראימחיבורקטעהבריטיתבספרייהישאחרמצד.ישועהשלהראשונות

לחיבורוכשייךנראהבוהנזכריםהחכמיםושמותעריכתו,סגנונומצדאשר,עריות

חיבורזהשהיהאפשר,הדברכךאכןאם.דיניםבפרטיהעוסקיםלפרקים,ישועהשל

להכריעמכדיקצרשהקטעיתכן.יותרמקיףמצוותמספרחלקאףואולי,מקיף

53.בהלהכריעאפשראינוסףחומריימצאשלאועד,בשאלה

הראשונותהפרשיותלשתיפילוסופיפירוששלעבריתרגוםהוא'רבאבראשית'(ג)

-מימיקראייםבחיבוריםמובא,ישועהשלשמועליד-בכתביהמזוהה,'בראשית'ב

,אמנם54.בזמננובמחקריחסיתבהרחבהשנדונוהיחידיםביןהואואףבשמוהביניים

מביאואינושנשתמרוהערבייםבחיבוריוכללמזכירועצמוישועהאין,הנראהככל

אלא,כסדרםהכתוביםפירושזהאין.ימיובסוףשכתבואפשר;אליומפנהאוממנו

ולסיפוריםלכתוביםענייןנותנןשהמחבר,פילוסופיותשאלותעלשיטתייםפרקים

-68-86,1'עמ,שריינר:ראה51

XXVIIY

.10-14'עמ,י"כ,פוזננסקי;מארקאן;
שלהשונותהאפשריותהמשמעויותעל,(165אדף,בוי"מכ)197'עמ,כתבי,מרגליות:ראה52

ובעליהשמות'ביןהיחסבעניין,לוי"כ,ה:אבראשיתבפירושאחרתהפנייה.הנביאיםדברי
.18-24'עמ,מארקאן:ראה-'השמות

העברילתרגוםמקבילאינוודאיהואכלומר,הייבוםשאלתעל,19-26דף,ב5י"כהואהקטע53
.10'עמ,י"כ,פוזננסקי;213-215'עמ,כתבי,מרגליות:השווה;הנדפס

,שמאי-בן;24-25'עמ,אלבציר,וידה;6-7'עמ,י"כ,פוזננסקי;25-68'עמ,שריינר:ראה54
.254-273'עמ,אטומיזם
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,בכללמהםלהסיקשאפשרהאמונהוליסודות55,בפרט'בראשית'ספרשבתחילת

הפיסיתהעולםתמונת,ותאריוהעולםבוראמציאות,העולםבריאת:כגון

המקורלשון.באלהוכיוצאלמעשיוהאדםאחריות,בעולםוהרעהטוב,והמטאפיסית

שהמתרגםרביםערבייםבשקיעיםגםאלא,התרגוםבלשוןרקלאניכרתהערבי

אלבצירליוסףאופייניתמציעשהחיבורהפילוסופיתהשיטה56.שהםכמותהניחם

משנה(המחברהואאכןאם)שישועהאף,הבצריתהמעתזליתהשיטההיא,ותלמידיו

,והרבניתהקראיתבספרותרבהבקיאותמראההואאף.פעםלאמשלוומוסיף

האמונותובתולדותהמדעיתבספרותוכן,קרובותלעיתיםמביאהואשממנה

בספרותמצויהיהשכברהרבבחומרלהיעזרהיהיכולהאחרוןלעניין.והדעות

בפירוטלהשוותראוי.11-ההמאהבראשית,בפרטהיהודיתוהערבית,בכללהערבית .

לתרגום,לבראשיתהקצרהפירוששלהערביהמקורלשרידיזהחיבורשלתוכנואת

הואאף,העריותעללספרולמבואהדברותעשרתעלהקצרהפירוששלהעברי
.ישועהשלהפילוסופיתשיטתועלשלמהתמונהלתתעשויהכזוהשוואה.בתרגום

הרוחניתדמותו.ג

לאילוכלומר,ישועהשלהרוחניתדמותואתכללייםבקוויםלציירהמקוםכאן

ששאבוהרעיונייםהספרותייםהמקורותהםומהיצירתועיקראתהקדישתחומים

57.יצירתולבנייןחומריםמהם

פרשנותוהם,חיבוריומכלולמתוךלעיןגלוייםישועהשלהתעניינותומוקדי
היאאלהתחומיםבשנילוהמשמשתהשכלתניתשיטתו.ההלכהופסיקתהכתובים

,עקרוניתאלאמקריתאינהזהבכלילהשתמשהחלטתואמנם.כלידברשלבעיקרו

שועבדווהחומריםהשיטה.לשמןפילוסופיותבתיאוריותעסקלאשישועהברוראך

מערכתעליולהעמידכדיומיצויוהכתוביםשלהאמיתיפירושםלגילוי,למטרה

כוללתזומערכת.ההלכהמערכתהיא,לעשותםשישמעשיםשלומוחלטתכוללת

שחייב,הנכונותהאמונותאתובדיוקבפירוטקובעתהיא.אמונהענייניגםכמובן

תיאורתייםדיוניםלהצריךעשויה,טבעהפי-על,כזוקביעה.בהןלהחזיקהמאמין

ישאם.פילוסופייםבחומריםלהשתמשהמחברעשוישבהם,ומסובכיםארוכים

הערבילמונחכתרגוםהסתםמן,הפרקיםבכותרותלמחברלמעשהמשמש'שאלות'המונח55

גםראה)בספרפרקשלנושאולציוןהתקופהשלהעיוניתהערביתבספרותהרווח'מסאלה'
פיעל,ותשובותשאלותשלבסגנוןלדיוןמועליםהנושאים;(ועוד,18,37הערותידעללעיל
הערביתהתיאולוגיתבספרותקבועדגםהיהכברישועהשבתקופת"הדיאלוג'הסגנוןדוגמת

.('לויאמר...אמראם')
לודומה.משהבןטוביהשלמדרשו-מביתשיצאולתרגומיםאופייניתתופעה,הידועככל,זוהי56

.שמעוןבןיעקבשלמלאכתוהואהיד-כתכישלפי,העריותעלהספרתרגום
הםשאחריובדורותהקראיםעלוהשפעתובהםדןשהואבנושאיםעמדותיו,יצירתוהערכת57

.15-23'עמ,י"כ,פוזננסקי:ראה-כזולהערכהנסיון.נפרדלדיוןעניין
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מעתזליםשללדרכם,בתקופתואחריםקראיםושל,ישועהשלדרכוביןדמיון

מכל.מעתזליםאותםמטרתגםדברשלבסופוהיתהשזוהואהדמיוןטעם,מוסלמים

.המונחשלהמצומצםבמובן,לפילוסוףישועהאתלעשותכדיבכךאיןמקום
אתמהםששאבהמקורותרוחב:ישועהשללעבודתואופייניותתכונותשתי

,לושקדמוקראייםכפרשניםשלא.ולהעמקהלדיוקוחתירתולחיבוריוהחומרים

פירושלחברשאףלאשישועהנראה,עליבןיפתהיאזהלענייןהבולטתוהדוגמה

הענייןאתלמצותשהתכווןנראה,למעלהכאמור,אדרבא.כולוהמקראעלמקיף

הדברותעשרת,'ויקרא'ספרכלומר,מהתורהחלקעלומעמיקמקיףבפירושההלכתי

התורהעלכוללפירושעל.רבהעבודההקדישזולתוכנית.'בראשית'מחלקואולי

לוהמיוחסיםהאחריםהחיבוריםשרידי.עצמומיוזמתולא,כלאחרירקחשבכולה

.יחסיתמצומצמיםלתהומיםמוקדשיםהםגם
ספרייתו.בהםשהשתמשהמקורותבשפעביטוילידיבאעבודתושלרוחבה

תולדותחוקרישלמבחינתםבעיקר,מפורטלמחקרראויהישועהשלהרבנית

במשנההחל,מאודרביםחיבוריםהקיפההיא.והמדרשיתהתלמודיתהספרות

ברוראך,כוהניםותורתהמכלתאבשםנוקבהוא)ההלכהמדרשידרך,ובתוספתא

'במדבר'לספריוכן,מעורבנוסחשמאאו,לשמותמכלתותשתילפניושהיולגמרי

הלכות','והזהיר')מאוחריםבמדרשיםוכלה,הבבליוהתלמודהאגדה,('דברים'ול

מביאהואהאלההחיבוריםכלמתוך.אחריםחיבוריםואוליגדולותהלכות,('ראו

58,לונראיםכשהםדבריהםאתלקבלמהססאינו,בהבאותלדייקמשתדל,בהרהבה

התיאולוגיתבספרותמגלההואדומהבקיאות.הרוחניבעולמומעוריםשהםוניכר

מסתברההבאותלפיאך,אלבציריוסףמורואצלזובקיאותשרכשייתכן.המעתזלית

במינוחהיטבשולטהוא.במישריןלווידועיםלפניופתוחיםהיואלהשמקורות

ניכרת,אלהלכלנוסף.אמונהבעניינילהכרעותיוהעיקריהבסיסוהםבהםהרגיל

ענייניםכגון,בזמנומשכילכלנחלתשהיוכלליותבידיעותישועהשלבקיאותו

.(הערביתוהןהעבריתהן)ודקדוקההלשוןשאלותאוואסטרונומייםגיאוגראפיים
,בזמנויהודיםביןמקובלתשהיתהללשוןביחסגבוהההיאהערביתלשונוגם

השכלהבעלכחכם,אשכולותכאישלתארוהפרזהזותהיהלא.בכללםוהקראים

בהשגתלולסייעשיוכלמקורבכלסקרניתוהתעניינותרהבהוכלליתיהודית

.הרוחניותמטרותיו
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