
צובאארםכתרתעלומתושוב

תהיותמחרשהועלומכברלא

כתבצובא,ארםכתרברבר

ביותרהקרוםהמלאהיד

מחלבשבדרכוהתנ״ך,של

נעלמהלירושליםשבסוריה

מדפיו.כחמישיתממנו

הספרייהשלהאקדמיהמנהל

מנסהבירושליםהלאומית

כאילוההשערהאתלהפריך

לארץהכתרבהבאתהיתה

ציוניתניכוסמזימת

בךשםאיחגי בךשםאיחגי

ארםכתרשלומעמדומצבוורותיו,ד—

המצויביותרהקדוםהירכתבצובא,

לדיוניםנושאהיוהתנ״ך,שלבידינו

וב־בארץהאחרונותבשניםמעטיםלא

עולם

$TS1$ובעולם$TS1$

$DN2$ובעולם$DN2$,ובמחקריםפופולריבספרבתקשורת

אתלסכםניסיוןנעשהזהבמאמרמדעיים.

כיווןהתווייתבבחינתהאלהההיבטיםשלושת

לעתיד.

כ״טעדצובאארםכתרשלקורותיורוב

פרטלהוציאלמדי,ברורים1947בנובמבר

לפ־נכוןהיהבהמשך.שאפרשאחרחשוב

תוח

$TS1$לפתוח$TS1$

$DN2$לפתוח$DN2$הראשונהההקדשהבכתובתעיוננואת

ומלמד.יפהפהמאוד,חשובמסמךהכתר,של

ותולדותיוולידתוהורתואתמתארתהכתובת

לתארךאפשר11ה-המאהסוףערהכתרשל

כא־בההנזכריםהאישיםשמותפיעלאותה

חראים

$TS1$כאחראים$TS1$

$DN2$כאחראים$DN2$11ה-המאהשל40ה-לשנותלספר

תמציתיבסיכוםנסתפקהמצעקוצרמפאת

שלה.

ספרכמומגילהלא)כלומרכרוךספרזהו

המקרא.ספריכלאתהמכילתורה(

)הואאותיותיואתכתבבויאעאבןשלמה

המדויקות(.בהעתקותיוחייובימיהתפרסם

ומסו־בניקורהמומחיםגדולאשר,בןאהרן

רה,

$TS1$,ומסורה$TS1$

$DN2$,ומסורה$DN2$הערותוכתיבתהניקורמלאכתאתעשה

המסורה.

אפריםבןסעדיהבןשמחהבןישראל

לירושליםהספראתהקדישבצרהמהעיר

הקראים.לקהילת

תמורתלפדותואוהספראתלמכוראסור

תשלום.

המתייחסיםהקהילה)מנהיגיהנשיאיםשני

הנשיאבניויחזקיהויאשיהודויד(,ביתעל

הםהספר.עלאחראיםבועז,בןדורבןשלמה

הכנ־בתיאלהרגליםבשלושתאותויוציאו

סת

$TS1$הכנסת$TS1$

$DN2$הכנסת$DN2$בולקרואכדיבעירהשונותהקהילותשל

אחריםבזמניםגםרשאיםהםממנו.וללמוד

שניבנוכחותבוולקרואהספראתלהוציא

לב־הרבניםמחכמימישהוירצהאםערים,

דוק

$TS1$לבדוק$TS1$

$DN2$לבדוק$DN2$הנשיאיםמסורה,אוניקודענייניבספר

לאאבלאלהענייניםלבדוקאליואותויוציאו

בושאיןלארםלהניחאסורמעמיק.ללימור

הספר.עםלהתייחדאמון

המקדיששלראשועליחולוהברכותכל

צאצאיו.ועל

שא־היאזהמסמךשלהברורההמשמעות

סור

$TS1$שאסור$TS1$

$DN2$שאסור$DN2$הספרשלומיקומומעמדואתלשנות

גםלעתיםמוצאיםדומיםבמסמכיםלעולם.

בכלמעמדואתשישנהמיעלחמורותקללות

היובספרשהיוההקדשהכתובותשהיא.דרך

הועת־אבלהכתרמןהיוםהחסריםבדפים

קו

$TS1$הועתקו$TS1$

$DN2$הועתקו$DN2$אותן.שראוחוקריםידיעלפעמיםכמה

מכירתואתהאוסרותקצרותהקדשהכתובות

הכתובתאורכו.לכלבספרחוזרותופדיונו

קהילתכללרשותיעמודשהספרמרגישה

מישלהדתיתלשייכותקשרבליירושלים

דקדוקוהמקרא,בלשוןוהדרכהמידעשמבקש

וטעמיו.

עםאירעהספרשלבמעמדוממשישינוי

הכ־בכתובתמתועדהואהצלבני.הכיבוש

תובה

$TS1$הכתובה$TS1$

$DN2$הכתובה$DN2$ועבריתערבית־יהוריתשלבתערובת

״הועברמתורגם(:הערבי)החצינאמרשבה

הקו־עירירושליםשלהשבימןהפריוןמדין

דש

$TS1$הקודש$TS1$

$DN2$הקודש$DN2$לביתהעתיקה()קהירפוסטאטלקהילת

ותכונןתיבנהירושליםאנשישלהכנסת

וארורגונבווארורשומרוברוךישראל.בחיי

ייגאלולאיימכרלאממשכנו.וארורמוכרו

וער״.לעולם

שהכתרהואהאירועיםשלהסבירהשחזור

ירושליםכיבושבשעתהצלבניםבשבינפל

רב־שיזמוגדולבמבצעמהםונפדה1099

נים

$TS1$רבנים$TS1$

$DN2$רבנים$DN2$זהמבצעוקהיר.באשקלוןשישבועשירים

גויטייןשש״רקהירמגניזתבמסמכיםמתועד

אחרישנתייםאושנהונכתבולראשונהחשף

מכלנועדה,ההקדשהכתובתהצלבני.הכיבוש

הספרהוצאתאתולהצדיקלהסבירמקום,

ההסתמכותפשרוזהוהמקוריהקדשתוממקום

השבי״.מןהפריון״דיןעל

הגנהשבוהחשובהכליהיהההקדש

הר־מערכותעלהיאבאשרהיהודיתהקהילה

ווחה

$TS1$הרווחה$TS1$

$DN2$הרווחה$DN2$סיבתהתרבותיים.נכסיהעלוגםשלה

בשבינפלהואספק:בלינכבדההיתהההצדקה

שהעידוהמליםכלכוסוהפדיוןבשלבנוכרים.

הכיסוייםועללבן,בחומרהקראיםבעלותעל

החרש.למצבושהתאימומליםנכתבו

הכתר,שלהמוניטיןהיוכברשלבבאותו

המוסמךכספראשר,בןוממסרומנקדוושל

שי־בצירוףזועוברהלכל.ידועיםביותר

נוי

$TS1$שינוי$TS1$

$DN2$שינוי$DN2$איפשרובעליושלההלכתיתהשייכות

לספרלהעניקדורות,שניכעבורלרמב״ם,

יש־לכללבלעדיתעליונהסמכותשלמעמד

ראל:

$TS1$:ישראל$TS1$

$DN2$:ישראל$DN2$הואאלוברבריםעליושסמכנו״וספר

ארבעהכוללשהואבמצריםהירועהספר

שניםמכמהבירושליםשהיהספריםועשרים

סומכיןהכלהיוועליוהספריםממנולהגיה

הרבהשניםבווריקרקאשרבןשהגיהולפי

)רמב״ם,שהעתיקו״כמורבותפעמיםוהגיהו

חי(.פרקתורה,וספרומזוזהתפיליןהלכות

במליםקבעהההקדשהכתובתזאת,ועם

אתלהוציאולעולמיםבהחלטשאסורברורות

בפוס־הירושלמיםשלהכנסתמביתהכתר

טאט.

$TS1$.בפוסטאט$TS1$

$DN2$.בפוסטאט$DN2$ביתשלמצאיברשימתנזכרהכתרואכן

בשנתשנכתבהבפוסטאטהירושלמיםכנסת

הרמב״ם.שלבחייועודכלומר1186

דורכאשרהיתההכתרשלהבאההתחנה

ואחרוןלרמב״םשישידורהנגיד,יהושעבן

עקרממשפחתו,מצריםיהודישלהנגידים

אתאתולקחהואלחלב.מקהיר1375בשנת

אתוגםזכותו,היתהוזוהרמב״ם,ביתספריית

ההקדשתנאישלברורההפרההיתהוזוהכתר,

בפוםטאט.הירושלמיםשלהכנסתלבית

כפילנהוגרודלר׳גרםמהיודעיםאיננו

הצדקה.בשוםזוהעברהתיעדלאהואשנהג.

קהילתשלהכנסתבביתהפקידופשוטהוא

שככללספקאיןשם.הספרהיהמאזחלב.

הספרשלהמקוריייעורועלהקץבזההקיץ

כפיהמדויקים,הספריםלכלנוסחאבלהיות

בה־וגםהראשונהההקדשהבכתובתשנקבע

לכה

$TS1$בהלכה$TS1$

$DN2$בהלכה$DN2$מתכתבארוןננעלהכתרהרמב״ם.של

חלב.קהילתשלקמיעלמיןוהפךסגור

אללהגיעמסורהחכמיניסו19ה-במאה

ונקימנופהנוסחאללהגיעבשאיפתםהכתר

כךאתו.היטיבבהכרחלאשהדפוסהמקראשל

הגר״אמתלמידיהירושלמיהחכםאליוהגיע

קמחי,יהושעמשהוחתנויליןשכנאשלוםר׳

כהכנההכתרמןחשובמידעלרשוםשהצליחו

הואגםהציץקסוטודורמשהפרופ׳למהדורה.

והשאירהשנייההעולםמלחמתאחריבכתר

בכ־הכתרלמחקרערךרבותרשימותאחריו

ללותו

$TS1$בכללותו$TS1$

$DN2$בכללותו$DN2$אולםכיום.החסרהחלקעלובעיקר

צילוםלהרשותהקהילהבמנהיגיהפצרותיו

שלמעמדומוחלט.בסירובנתקלוהכתרשל

ישראללכללוסמכותמידעכמקורהכתר

מזמן.נשכח

פרעותבחלבפרצו1947בנובמברבכ״ט

נראהנשרף.הגדולהכנסתביתהיהודים.נגד

מובהקתיצירההואהכתר

שלמפוארתואפילו

בארןיהודיתתרבות

המקדימיםאפילוישראל.

מ^מדלונתנוהקראים

בירושלים.ישראליכלל

״סלבי״ייחודשוםלואין

באותוהאירועיםפרטיעלאבלנפגע,שהכתר

ישמכןלאחרויותרכעשורובמשךהיום

הוברח1957בשנתרבות.וגירסאותעדויות

ונמסרארצההובאהמוסד,בעזרתמחלבהכתר

במכוןשהפקידובן־צבי,יצחקהמדינהלנשיא

שהקיםבמזרחישראלקהילותלחקרבן־צבי

1947ב-החלוקההחלטתלאחרמיד

התבררבארץהכתרשלהראשונותבשנים

מת־)הואממנוחסרהתורהחלקכלשכמעט

חיל

$TS1$מתחיל$TS1$

$DN2$מתחיל$DN2$ישזהענייןעלגםכ״ח(.בדבריםכיום

כאןליהיהאילוגםרבות.וטענותגירסאות

בולחדשכליםבידיאיןמוגבלבלתימקום

ספק.בושאיןסיפורויציענאמרשלאדבר

שלהצרבמובןהבעלות,שאלתלסיכום

שי־קהילותשתישישלומראפשרהמונח,

כולות

$TS1$שיכולות$TS1$

$DN2$שיכולות$DN2$הקהילהלבעלות:לטעוןלכאורה

קראיםשלחזרתםמאזבירושלים.הקראית

תבי־עלליידועלא13ה-במאהלירושלים

עות

$TS1$תביעות$TS1$

$DN2$תביעות$DN2$אנשיגםהכתר.אתלהםלהחזירמצדם

באפשרותהתעניינולאבפוסטאטהכנסתבית

קהילות.כיוםאיןהמקומותבשניכזאת.

אחרת:מזוויתהשאלהעללהשקיףאפשר

מפוארתואפילומובהקתיצירההואהכתר

המ־אפילוישראל.בארץיהודיתתרבותשל

קדישים

$TS1$המקדישים$TS1$

$DN2$המקדישים$DN2$ישראליכללמעמרלונתנוהקראים

הרמב״ם״חלבי״.ייחורשוםלואיןבירושלים.

מע־מרוםישראליכללמעמדכאמורלונתן

מדו

$TS1$מעמדו$TS1$

$DN2$מעמדו$DN2$לארץהכתרהבאתישראל.לכללכפוסק

הוכרז)ההקדשהקדששלבמעמדישראל

בירוש־הרבניהריןבבית1962במאי23ב-

לים

$TS1$בירושלים$TS1$

$DN2$בירושלים$DN2$ארםיוצאיקהילתביןהסכםבסיסעל

שהבעלותכלומרבן־צבי(,מכוןלביןצובא

הנכוןהדברהיתהישראל,כללשלהיאעליו

בו.לעשותביותרוהנאות

הדעותחילוקיאתלהזכירהמקוםכאן

לאומיים.תרבותנכסישלהתפישהסביב

ביטויליריבאהזותפישההמחייבתהגישה

פילוסופיים־משפ־דיוניםשלפרסומיםבכמה

טיים,

$TS1$,פילוסופייםמשפטיים$TS1$

$DN2$,פילוסופייםמשפטיים$DN2$המשפטביתשלדיןבפסקבאחרונהוגם

היהודיתהקהילהשלתביעתהבדברהעליון

שהועברהקהילהארכיוןאתלהלהחזירבווינה

העםשלהמרכזילארכיוןמתמדתבהשאלה

ישבובדיןהלאומית(.בספרייה)כיוםהיהודי

רובי־אליקיםהמשפטביתלנשיאתהמשנה

נשטיין

$TS1$רובינשטיין$TS1$

$DN2$רובינשטיין$DN2$ישמלצר.וחנןהנדלנילוהשופטים

מהערו־קצריםקטעיםכמהכאןלהביאטעם

תיו

$TS1$מהערותיו$TS1$

$DN2$מהערותיו$DN2$השו־שכתבהריןלפסקמלצרהשופטשל

פט

$TS1$השופט$TS1$

$DN2$השופט$DN2$במישורבעיקרהןאלההערותהנדל.ניל

שלהצרבמובןמשפטייםנימוקיםולאהערכי

המונח.

גםאפואהםשהועברוהארכיון״חומרי

מעיןונכסיםלאומיים׳,תרבות׳נכסיבבחינת

ול־להחזיקםבעקרוןישמרצון,שנמסרואלה,

טפחם

$TS1$ולטפחם$TS1$

$DN2$ולטפחם$DN2$המוסקתאוהראשונית,כוונתםפיעל

ככאלה.שיישמרוובלבדמעניקיהם,של

החומריםעלההסתכלותכןעל״יתר

לאומיים׳תרבות׳נכסיהםכאילוהאמורים

הגענו,אליההתוצאהאתהםאףמכתיבים

מרצוןשנמסרולאומיים׳תרבותב׳נכםישהרי

הגורםבהכרהאיננההפורמליתהבעלות

הנכס,שלהקיוםבשאלתלהכרעההבלעדי

רצונוויקויםשימשיךובלבדבו,ההחזקהאו

המעניק.אוהבעלים,שלהמקורי

׳נכסשלערכוכיעורלהרגישהמקום״זה

אפילושאיןעדרבכהלרוב,הוא,תרבותי׳

המו־אוהקניינית,הזכותבעלשהואמיבירי

סרית

$TS1$המוסרית$TS1$

$DN2$המוסרית$DN2$גם)ובהיקשהשמדתועללהורותבו

ככללגביו,שהוסכמוההחזקהתנאישינויעל

ככזה(״.לאומי׳תרבותב׳נכסשמדובר

לטע־בקיצורלהיזקקמבקשאנילבסוף,

נות

$TS1$לטענות$TS1$

$DN2$לטענות$DN2$בכתרהטיפולעלהשניםלאורךשהועלו

שמושגילזכורישראשית,בן־צבי.במכון

שוניםשנהחמישיםלפנישרווחוהשימור

לעו־שקרובמיכלכיום.שמקובלממהמאוד

לם

$TS1$לעולם$TS1$

$DN2$לעולם$DN2$אפילושנית,היטב.זאתיורעהידכתבי

הראשונות,בשניםבטענותממששהיהנניח

עשרותבמשךמכןלאחרשנעשהמההרי

אדםולכללחוקריםוהנגשתולשימורושנים

כן.לפנישהיהמהכלעלמאפילבעולם

הפעולותאתבקיצורכאןלתאראלאליואין

ארבעיםבמשךבכתרהמכוןשעשההעיקריות

האחרונות.השניםוחמש

עלהמכוןביוזמתפורסמה1976בשנת

האוניברסיטהידשעלמאגנם,הוצאתירי

כלשלמהודרתפקסימיליההדפסתהעברית,

זומהדורההמכון.ברשותהנמצאיםהכתררפי

נקללנבוןרעת1:1בגודלהכתראתמציגה

שלה־מורכבמיזםהיתההמהדורהשהכנת

שלמתו

$TS1$שלהשלמתו$TS1$

$DN2$שלהשלמתו$DN2$המדעיתהעבודהכלשנים.נדרשו

ארבעיםמזהבארץ.נעשתהוהטכנולוגית

בעולם,ספריותבמאותאפואזמיןהספרשנה

לרוכשו.המעונייניםליחידיםגםוכמובן

ספ־אחד־עשרפורסמוהזההכרךהופעתער

רים

$TS1$ספרים$TS1$

$DN2$ספרים$DN2$מאמריםהזהוכמספר1960בשנת)הראשון

וחוגיםמוסדותשלנאהייצוגהיושמחבריהם

ללמדכםבכתר.מעונייניםשהיובארץשונים

עדחשוכהמערהבאיזוסגורהיהלאשהכתר

לחוקריםנגישהיהאלאהפקסימיליה,הופעת

הפ־הופעתשאחריכמובןלארץ.להגעתוסמוך

קסימיליה

$TS1$הפקסימיליה$TS1$

$DN2$הפקסימיליה$DN2$מרשים.הואהיבול

במו־השימורעבודתהחלה1986בשנת

זיאון

$TS1$במוזיאון$TS1$

$DN2$במוזיאון$DN2$.חייבזהמורכבטכנולוגימיזםישראל

למעןמאור.גדוליםכספייםמשאביםגיוס

קשרובלינאותיםבתנאיםהכתרשלשימורו

בהיכלמאזהופקדהואהבעלות,לשאלת

ישראל.שבמוזיאוןהספר

בסרי־הכתרנסרק21ה-המאהבראשית

קה

$TS1$בסריקה$TS1$

$DN2$בסריקה$DN2$בן־מכוןשלבאתרמוצגוהואאיכותית

צבי

$TS1$בןצבי$TS1$

$DN2$בןצבי$DN2$Aieppocodex.orgאדםשכלבאופן

הכתרוחזרבו,לקרואיכולבעולםמקוםבכל

לה־אפשרכלוםהמקורי.תפקירואתלמלא

עלות

$TS1$להעלות$TS1$

$DN2$להעלות$DN2$מכובדקהילתי,מוסדשאיזההדעתעל

המ־כלאתעצמועלייקחשיהיה,ככלוחשוב

שימות

$TS1$המשימות$TS1$

$DN2$המשימות$DN2$?האלה

שלהנכוחיםבדבריולסייםמבקשאני

שפירסםמאמרבסוףשמושאמנוןהסופר

הופעתלרגל2012באוקטוברב-ב״הארץ״

המ־הכתר:״תעלומתפרידמןמתישלספרו

צור

$TS1$המצור$TS1$

$DN2$המצור$DN2$התנ״ך״.שלביותרהחשובהירכתבאחר

נגרלטעוןשיוכלמיבעולםשאיןלינראה

״אוריינטליזם״.אוהתנשאותעלשמושאמנון

הואכאן.אפרטלאבספרישישמה״על

בואיןבו.שאיןבמהאסייםספריה.בכלמצוי

העדהביןהדין,ביתבפניהמשפטשלפירוט

בשא־בן־צבי,ומכוןהמדינהלביןהחלבית

לת

$TS1$בשאלת$TS1$

$DN2$בשאלת$DN2$כלהיתהלאלרעתי,הכתר.עלהבעלות

ברורבעיניכיולהוצאותיו,למשפטחשיבות

אלאחלב,קהילתשלרכושההיהלאשהכתר

למ־בידהשהופקדהיהודי,העםשלרכושו

שמרת.

״לא

$TS1$למ״לא$TS1$

$DN2$למ״לא$DN2$שהואהאפשרות,אתבספריהזכרתי

ההנ־ימים,באותםכיבשלמותו,לארץהגיע

חה

$TS1$ההנחה$TS1$

$DN2$ההנחה$DN2$יוצאבליחקרנו,אושתשאלנומיכלשל

הדברחסר?כמהחסר.שהגיעהיתה,הכלל,מן

ביוםשנכתבבפרוטוקולנרשםולאנבדקלא

וסמכו־אישיותובן־צבי.יצחקלירימסירתו

תו

$TS1$וסמכותו$TS1$

$DN2$וסמכותו$DN2$חששכלהסירוהצעירההמדינהנשיאשל

צובאארםשכתרמיוםלאי־סררים,וחשד

לירושלים״.סופסוף,הגיע,




