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פתיחה
גניזת קהיר שינתה ,כידוע ,את פני המחקר בכמה וכמה תחומים של מדעי היהדות,
ובמקצועות מסוימים אף הביאה למהפכה של ממש .היא פרנסה אלפי מחקרים,
ומעיינותיה עדיין הולכים ומפכים .לצדה של גניזת קהיר הולכת ונחשפת אט אט
בארצות מרכז אירופה 'גניזה' נוספת ,אף היא בת אלפים רבים של דפים בודדים .גניזה
זו ,המכונה 'גניזת אירופה' ,הולכת בצדי דרכים ,ומעטים יחסית הם החוקרים הנזקקים
לה .ניצניה הראשונים של גניזת אירופה צצו ועלו עוד הרבה קודם לגילויה של גניזת
קהיר ,אך בעשרות השנים האחרונות הולכים ונחשפים מאות ואלפי קטעים חדשים ,פי
כמה וכמה מכל מה שנודע עד כה.
הספר המונח כאן מנסה לקדם את 'גניזת אירופה' אל חזית המחקר .הפרק הראשון
מכיל מבוא רחב ומפורט על טיבה של גניזה זו .עיקרו של הספר – פרקים ב-יב –
הוא פרסום של אחד עשר חיבורים חשובים חדשים שנמצאו בגניזת אירופה ואינם
מצויים בדפוס או בכתבי יד שלמים .טקסטים אלו נבחרו בקפידה ,מתוך מגוון רחב
הרבה יותר של קטעים מחיבורים חדשים ולא ידועים המסתתרים בגניזת אירופה.
מחצית מהחיבורים הם בפרשנות המקרא ומחציתם בפרשנות התלמוד .רובם נתחברו
באיטליה ,בגרמניה ובצרפת ,אך לצדם בא גם חיבור קדום (ספר חפץ) שמקום חיבורו
טרם הוכרע .חיבורים חדשים נוספים מגניזת אירופה יופיעו בעזרת ה' בכרך השני של
ספר זה ,שנמצא בהכנה.
הקטעים הנדפסים כאן נקבצו מאוצרותיהם של שישה עשר ארכיונים וספריות,
ותודתי העמוקה נתונה למנהליהם ולעובדיהם של כל המוסדות הללו ,שעשו מאמצים
רבים כדי לסייע במחקרי .מוסדות אלו פזורים ברחבי העולם כולו ,והם משקפים
יפה את פיזורה של גניזת אירופה .ארבעה מהם מצויים באוסטריה (גראץ ,ספריית
האוניברסיטה; וינה ,הספרייה הלאומית; זלצבורג ,ספריית האוניברסיטה; מלק,
ספריית המנזר הבנדיקטיני); ארבעה בגרמניה (ברלין ,ספריית המדינה; מרבורג,
ארכיון המדינה; קרלסרוה ,ספריית המדינה; ריסלסהיים ,הארכיון העירוני);
שלושה באיטליה (מודינה ,ארכיון המדינה; מודינה ,ארכיון העיר; קורג'יו ,הארכיון
העירוני); אחד בצרפת (קולמאר ,הספרייה העירונית); אחד בפולין (קרקוב ,ספריית
האוניברסיטה על שם יגילונסקי); אחד באנגליה (אוקספורד ,ספריית בודליאנה); אחד
בארצות הברית (ניו יורק ,אוסף ליהמן) ואחד בישראל (ירושלים ,הספרייה הלאומית).
תודתי נתונה גם לספריית בית המדרש לרבנים בניו יורק על הרשות להדפיס קטע
מגניזת קהיר של ספר מתיבות.
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שלושה מפרקי הספר כבר הדפסתי בעבר .הפרק הראשון נדפס לראשונה בכתב
העת מדעי היהדות( 35 ,תשנ"ה) ,והוא מופיע כאן בשינויים והרחבות של ממש; הפרק
השלישי נדפס בתוך :ראשונים ואחרונים :מחקרים בתולדות ישראל מוגשים לאברהם
גרוסמן ,בעריכת י' הקר ,ב"ז קדר וי' קפלן ,מרכז שז"ר ,ירושלים תש"ע ,והוא נדפס
כאן כמעט ללא שינויים; והפרק השישי נדפס בכתב העת קבץ על יד ,כב (תשע"ד),
והוא מופיע כאן בהוספות מסוימות.
***

ספר זה בא לעולם בזכותם של כמה חוקרים דגולים – אם יורשה לי לומר' ,משוגעים
לדבר' – שעמלו במשך שנים רבות על חשיפתה של גניזת אירופה .אזכיר כאן במיוחד
את פרופ' יעקב זוסמן ,שטבע את המושג 'גניזת אירופה' והיה מהראשונים שהבינו
את חשיבותה; את הצוות המקצועי המעולה של המכון לתצלומי כתבי יד עבריים
שבספרייה הלאומית בירושלים ,שאסף במשך עשרות שנים את צילומי הקטעים של
גניזת אירופה אל אוצרות המכון והשקיע עמל רב בזיהוים ובקטלוגם; את פרופ' מאורו
פיראני ופרופ' אנדראס לנרד שטורחים לאין קץ על חשיפת קטעים באיטליה ובגרמניה
וסייעו לי רבות בעבודתי; ואת פרופ' יהודית שלנגר־אולשובי ,היוזמת והמנהלת
של הפרויקט הכלל־אירופי לחקר גניזת אירופה ( Books within Books: Hebrew
.)Fragments in European Libraries
תודתי הלבבית לפרופ' שולמית אליצור ,שעמלה שעות אין ספור להשביח את הספר
ותרמה רבות הן לתוכנו והן לעיצובו; לד"ר יהודה גלינסקי ,שעמד בעינו החדה על
נקודות הטעונות תיקון או הבהרה; לד"ר שרה כהן ,שטרחה להתקין את הספר לדפוס;
לד"ר בנימין אליצור ,שעצותיו המועילות שיפרו את עיצוב הספר; ולאירית נחום,
שעימדה את הספר במקצועיות רבה ובסבלנות מרובה .הקרן הלאומית למדע תמכה
בנדיבות במחקר רב השנים שהוביל לספר המונח לפנינו (מענק מס'  .)250/09הרשות
למחקר ולפיתוח שבאוניברסיטה העברית והקתדרה לקודיקולוגיה ופליאוגרפיה על
שם לודוויג יסלזון ,אף היא באוניברסיטה העברית ,תמכו בהוצאתו לאור של הספר.
יבואו כולם על הברכה.

פרק ראשון

גניזת אירופה – מהותה ותולדות מחקרה
א .שימוש חוזר בכתבי יד על אדמת אירופה
'מחזור החומר' – שימוש חוזר בחומרי גלם שמיצו את תפקידם הראשון ,אך ניתן עדיין
ִ
לעשות בהם שימוש אחר – איננו חידוש בן ימינו .תופעה זו נפוצה הייתה ,גם אם
לא בשמה זה ,כבר בימים עברו ,ו'גניזת אירופה' היא חלק בלתי נפרד ממנה .השם
'גניזת אירופה' ניתן לאלפים רבים של דפים בודדים ,שנתלשו מכתבי יד עבריים לפני
מאות בשנים ושימשו לכריכת ספרים ולעטיפת תיקים ארכיוניים .דפים אלו נחשפים
לפעמים באקראי ולפעמים לאחר חיפוש שיטתי .הם מתגלים בעיקר בארצות מרכז
אירופה ,בעשרות רבות של ספריות ,בארכיונים ובמנזרים ,ואף בידים פרטיות1 .
גניזת אירופה איננה מצטמצמת לכתבי יד עבריים בלבד ,והיא ידועה ומתועדת
אף בספרות הכללית .אלפים ורבבות של כתבי יד שנכתבו בלטינית ,ביוונית ובשפות
מקומיות אחרות נזרקו ככלי אין חפץ בו ברחבי אירופה כולה ,בעיקר במאות השש
עשרה והשבע עשרה אך גם במהלך ימי הביניים ,והם שימשו בידיהם של כורכי ספרים
ונוטריונים לכריכת ספרים ולעטיפת מסמכים (ולעתים גם לשימושים אחרים) 2.כתב יד
שלא נמצא לו דורש – אם משום אמונות ודעות שנכתבו בו ושנפסלו עם חילופי העתים,
אם משום פרסומן של מהדורות מתוקנות יותר ,אם משום שהספריות השיגו כתבי יד
*
1

פרק זה הדפסתי לראשונה בכתב העת מדעי היהדות( 35 ,תשנ"ה) ,והוא מופיע כאן עם
הוספות ועדכונים רבים.
מן החוקרים הראשונים שדנו בגניזת אירופה ייזכרו במיוחדM. Steinschneider, :
( Vorlesungen über die Kunde hebräischer Handschriften, Leipzig 1897, p. 8בעברית:
שטיינשניידר ,הרצאות ,עמ'  ;)18אסף ,באהלי יעקב ,עמ'  .23 - 21בשנים האחרונות התרבו
יותר המחקרים על גניזת אירופה ,והם כבר מגיעים למאות; ראה לנרד ,ביבליוגרפיה .אציין
כאן רק לשני מחקרים מקיפים :ריצ'לר ,תרומת הגניזה האיטלקית; פיראני ,גניזת איטליה;
וכן לכמה קובצי מאמרים המוקדשים לגניזת אירופה :א' דוד וי' תבורי (עורכים) ,הגניזה
האיטלקית ,ירושלים תשנ"ח; Vita e cultura; Fragmenta Hebraica Austriaca; Genizat
Germania; Books within Books; M. Perani and C. Ruini (eds.), “Fragmenta ne
pereant”: Recupero e studio dei frammenti di manoscritti medievali e rinascimentali
ritutilizzati in legature, Ravenna 2002

2

כך ,למשל ,כתבי יד בספרייה המפוארת במנזר מונטה קזינו שבאיטליה נחתכו באמצע המאה
הארבע עשרה על ידי אנשי המנזר כדי להשתמש בקלף לקמעות; ראהJ.E. Sandys, A :
 .History of Classical Scholarship, II, Cambridge 1908, p. 13וראה עוד להלן ,סעיף ד.
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חדשים יותר ונאים יותר (ועוד יותר מזה :ספרי דפוס חדשים ונאים יותר) – הורד
ממדפי הספרים ונמכר לכורכי הספרים .אין צריך לומר שפשוטי עם לא מצאו כל עניין
בשמירתו של כתב יד ששוב לא היה להם שימוש בו ,אך גם ספריות אוניברסיטאיות
מכובדות לא היססו להיפטר מאלפי כתבי יד שלא מצאו להם שימוש 3.מקצת מאותם
כתבי יד נרכשו על ידי בעלי מלאכה ,שניצלו את הקלף לכריכת ספרים או לעטיפת
תיקים ארכיוניים .הקלף הוא חומר גלם יקר ,נוח לחיתוך אך קשה לקריעה ,משקלו
איננו גדול (לעומת כריכות העץ הכבדות שהיו נפוצות באותם ימים) ,ומשום כך מצאו
הכורכים תועלת מרובה בכתבי היד שעבר זמנם ואיש לא חפץ עוד לקרוא בהם.
מלומדים בודדים ידעו כבר באמצע המאה השש עשרה כי בידי כורכי הספרים
מתגלגלים כתבי יד עתיקים שיש להצילם מסכיניהם 4 ,אך התופעה נמשכה בכל עוזה
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של מסמכים בארכיונים5 .
בדבריי להלן לא אעסוק בכתבי יד שאינם עבריים המתגלים בכריכות ספרים ,אך
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עת כבר לא היה לנוטריון צורך בתעודה ,ולכן חתך את הקלף והתאימו לתפקידו
החדש .התעודה מכילה דין וחשבון על חקירה של האינקוויזיציה שנערכה בעיר טולון
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The discovery of the Cairo Geniza has transformed scholarly research
in multiple areas of Jewish Studies and revolutionized several
disciplines. It has provided the materials for thousands of studies and
is by no means exhausted. Alongside the Cairo Geniza, an additional
“Geniza” is slowly emerging in Europe, one that consists of many
thousands of individual pages that were torn from Hebrew manuscripts
hundreds of years ago and subsequently used for bookbinding and as
folders for archive files. Although the first fruits of the European Geniza
appeared considerably before the discovery of its Cairo counterpart,
this “European Geniza” has not been at the center of scholarly interest,
and relatively few scholars have made use of it. However, in recent
decades thousands of new fragments have come to light, increasing the
quantity previously known to us exponentially.
Hidden Treasures from Europe seeks to bring the European Geniza
to the forefront of scholarly research. Chapter One is an extensive and
detailed introduction to the nature of this Geniza. The heart of the book,
Chapters Two through Twelve, comprises the first publication of eleven
important texts found in the European Geniza that are not extant in
published editions or in whole manuscripts. These were carefully chosen
from among a much broader range of previously unknown texts that
were preserved in the European Geniza. Half of these compositions are
Bible commentaries (Section I, Chapters Two–Six), and the other half
are commentaries to the Talmud (Section II, Chapters Seven–Twelve).
Most were composed in France, Germany, or Italy, while the country of
origin of one early work, Sefer Ḥefeṣ, has yet to be determined.
The fragments published here were identified in the collections of
sixteen archives and libraries. These institutions, located throughout the
world, aptly reflect the dispersal of the European Geniza. Four of them
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